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ผลคดักรอง TSH > 25 มิลลิยนิูต/ลิตร (2) 

• เจาะเลือดส่งตรวจ Free T4 หรือ T4 และ TSH 
• ให ้Thyroxine ขนาด 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วนั (3)  หรือ 50 ไมโครกรัม/วนั ในทารกน ้ าหนกั  3 – 4.5 กก. 

Free T4 หรือ T4  และ TSH ปกติ (4) Free T4 หรือ T4 ต ่าหรือปกติ และ TSH สูง 
(4) 

หยดุยา Thyroxine • ใหย้า Thyroxine ต่อ 
• ตรวจ free T4 หรือ T4  และ TSH 

 ท่ี 2 และ 4 สปัดาห์ หลงัการรักษา 
 ทุก 1-2 เดือนใน 6 เดือนแรก 
 ทุก 2–3 เดือนระหวา่งอาย ุ6 เดือนถึง 3 ปี 

เป้าหมาย 
 Free T4 หรือ T4 มีค่าอยูใ่นช่วงสูงของค่าปกติ

ตามช่วงอาย ุ 
 TSH มีคา่ 0.5-5 มิลลิยนิูต/ลิตร 

• ในกลุ่มท่ีสงสยัเป็น transient hypothyroidism หรือ
ยงัไม่ทราบสาเหตุของ permanent hypothyroidism
ใหย้า Thyroxine ถึงอาย ุ3 ปี  

• ท่ีอาย ุ3 ปีหยดุ Thyroxine นาน 1 เดือน 
 

 

 

 

เจาะเลือดส่งตรวจ  Free T4 หรือ T4 และ TSH 

Free T4 หรือ T4 ปกติ 
TSH ปกติ 

Free T4 หรือ T4 ปกติ 
TSH 5-10 มิลลิยนิูต/ลิตร 

Free T4 หรือ T4 ปกติหรือต ่า 
TSH > 10 มิลลิยนิูต/ลิตร 

การคดักรอง TSH ในทารกแรกเกิด อาย ุ48-96 ชม. (1) 

 Subclinical hypothyroidism  

ส่งต่อกมุารแพทยต์่อมไร้ท่อฯ 
เพื่อหาสาเหตุและใหค้  าแนะน า 
หรือใหย้า Thyroxine ต่อ 
 

ติดตาม Free T4 หรือ T4 และ TSH  
ทุก 1-3 เดือน * 2 คร้ัง 

 
 

TSH  >  5 มิลลิยนิูต/
ลิตร 

Transient hypothyroidism 
 

ติดตาม Free T4 หรือ   T4 
และ TSH เป็นระยะ (5) 

 
 

TSH  < 5 มิลลิยนิูต/ลิตร 

TSH < 6 มิลลิยนิูต/ลิตร 

หยดุการติดตามผูป่้วยได ้

TSH 6 –10 มิลลิยนิูต/ลิตร
มิลลิยนิูต/ ลิตรมิลลิยนิูต/ 

ลิตร เจาะเลือดส่งตรวจ  
Free T4 หรือ T4  และ TSH 
ใน 1-2 สปัดาห์ 
  

ส่งต่อกมุารแพทยต์่อมไร้ท่อ 
ฯ 
 

TSH > 6 มิลลิยนิูต/ลิตร 
มิลลิยนิูต/ ลิตร 



(1)    การคดักรอง TSH ในทารกแรกเกิด อาย ุ48-96 ชม. 
 1.1    ทารกท่ีกลบับา้นก่อนอาย ุ2 วนั ใหเ้จาะเลือดก่อนกลบับา้น 
 1.2 ทารกเกิดท่ีบา้นหรือป่วยหนกั ควรคดักรองภายในอาย ุ7 วนั และก่อนท่ีจะไดรั้บการเติมหรือถ่ายเลือด     

1.3    ทารกเกิดก่อนก าหนด อายคุรรภน์อ้ยกวา่ 36 สปัดาห์ (1) หรือมีน ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่ 2.5 กก. หรือทารกแฝดท่ีเป็น 
monozygotic twin ควรท าการตรวจคดักรอง 2 คร้ัง คือ เม่ือแรกเกิด และเม่ืออาย ุ2-3 สปัดาห์ 

1.4    ทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีป่วยหนกัและไดรั้บยา dopamine ควรท าการตรวจคดักรอง 2 คร้ัง คือ เม่ือแรกเกิด (ภายในอาย ุ 
7 วนั)  และเม่ือหยดุการให ้dopamine  อยา่งนอ้ย 24-48 ชัว่โมง เน่ืองจาก dopamine ท าให ้TSH มีคา่ลดลง 

1.5   ทารกท่ีมารดาเป็น  Graves disease ควรท าการตรวจ  T4 หรือ free T4, T3, TSH  เม่ือแรกเกิดและท าซ ้ าเม่ืออาย ุ1-2 สปัดาห์ 
(2) ผลการคดักรองท่ีผิดปกติ ตรวจโดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
(3)  ควรเจาะเลือดทารกท่ีมีผลการคดักรองผิดปกติเพื่อยนืยนัการวนิิจฉยัโดยเร็วท่ีสุด ภายในอายไุม่เกิน 2 สปัดาห์ พร้อมกบัเร่ิม

การรักษาโดยใหย้า thyroxine หลงัเจาะเลือดทนัทีโดยไม่ตอ้งรอผลการตรวจยนืยนั  ยกเวน้วา่สามารถรู้ผลการตรวจยนืยนั
ภายในวนัเดียวกนั ขนาดยา 10-15 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วนั (2,3) รูปแบบของยาเป็นยาเมด็ขนาด 50 และ 100 ไมโครกรัม  
แบ่งยาบดละลายน ้ าปริมาณเลก็นอ้ย กินวนัละ 1 คร้ัง ผสมยาใหม่ทุกวนัและกินทนัทีหลงัผสมยาเสร็จ แนะน าใหกิ้นยาเม่ือ
ทอ้งวา่ง ไม่ควรใหพ้ร้อมกบัยาท่ีมีเหลก็และแคลเซียม นมถัว่เหลือง และอาหารท่ีมีเสน้ใยสูง หลีกเล่ียงการใชย้าน ้ าโดยเฉพาะ
ยาน ้ าท่ีผสมข้ึนเองล่วงหนา้คร้ังละมากๆ 

(4) ทารกอาย ุ1-2 สปัดาห์ ค่าปกติของ free T4 1.6-3.8 นาโนกรัม/เดซิลิตร, T4 9.8-16.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตร และ                          
TSH  1.7-9.1 มิลลิยนิูต/ลิตร  

 ทารกอาย ุ2-4 สปัดาห์ ค่าปกติของ free T4 0.9-2.2 นาโนกรัม/เดซิลิตร, T4 6.9-16.6 ไมโครกรัม/เดซิลิตร และ                          
TSH  1.7-9.1 มิลลิยนิูต/ลิตร 

 (5) ติดตามผูป่้วยและตรวจ free T4, TSH ทุก 3-6 เดือน เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี หากผลเลือดปกติ คือ free T4 ปกติ และ          
TSH < 5 มิลลิยนิูต/ลิตร สามารถหยดุการติดตามผูป่้วยได ้
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