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Lấy mẫu máu gót chân đúng phương pháp sẽ không gây tổn thương cho bé và đảm bảo
tính chính xác của các kết quả xét nghiệm sàng lọc
(*)Tài liệu được biên soạn dựa trên hướng dẫn lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh trong sàng lọc sơ sinh của
hãng WHATMAN.

Bước 1

Bước 2

Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết:

Điền đầy đủ thông tin vào giấy lấy mẫu. Chú

•

Giấy lấy mẫu

ý không làm bẩn các vòng tròn trên phần

•

Kim chích máu vô trùng có đầu kim

giấy thấm để thấm máu, không đụng chạm

dài khoảng 2 mm

vào phần giấy thấm trước hoặc sau khi lấy

•

Bông tẩm cồn sát trùng

mẫu

•

Gạc khô vô trùng

•

Găng vô trùng loại không bột

Khăn tẩm nước ấm (do người nhà chuẩn bị)
Bước 3

Bước 4

Vùng được đánh dấu (///////////////) là vùng

Dùng khăn tẩm nước ấm khoảng 41oC ủ gót

trích máu an toàn trên gót chân của trẻ.

chân của trẻ trong khoảng từ 3 – 5 phút
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Bước 5

Bước 6

Dùng bông tẩm cồn sát trùng để sát trùng

Dùng kim trích máu gót chân, dùng gạc khô

vùng trích máu trên gót chân của trẻ, sau

vô trùng để thấm bỏ giọt máu đầu. Để làm

khi sát trùng dùng gạc khô vô trùng để lau

tăng lượng máu chảy, bóp RẤT NHẸ

khô vùng trích máu.

NHÀNG và cách quảng lên gót chân trẻ
phần quanh chỗ trích máu để các giọt máu
sau chẩy đều và có kích thước LỚN hơn.

Bước 7

Bước 8

Chạm nhẹ giấy thấm vào giọt máu LỚN từ

Thấm các vòng tròn khác trên giấy thấm

phía MẶT SAU vòng tròn. Để giọt máu

theo cách thức đã hướng dẫn trong bước 7

thấm qua và thấm đều vòng tròn chỉ bằng

nếu các giọt máu ra đều và đủ lớn. Nếu máu

MỘT LẦN chạm DUY NHẤT lên giọt

không chảy nữa, tiếp tục thực hiện từ bước

máu LỚN. Chỉ được thấm máu trên một

5 đến bước 7. Săn sóc vị trí chích trên gót

phía của giấy thấm.

chân trẻ sau khi lấy máu.
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Bước 10

Để giấy đã lấy mẫu máu lên một mặt phẳng

Gửi giấy đã lấy mẫu tới Phòng xét nghiệm

sạch sẽ, khô và không thấm nước trong ít

trung tâm trong vòng 24 tiếng đồng hồ từ

nhất 3 tiếng đồng hồ.

khi lấy mẫu.

MẪU MÁU ĐẠT CHUẨN
•

Có lượng máu thấm đều và phủ khắp các vòng tròn
in trên giấy thấm. Không có nhiều lớp máu hay áp
mẫu giấy thấm để lấy máu nhiều lần trên cùng một
vòng tròn. Không đụng chạm trên mẫu giấy thấm
hoặc dàn giọt máu trên mẫu giấy thấm.

MẪU KHÔNG ĐẠT CHUẨN
1. Lượng mẫu không đủ cho

CÓ THỂ DO CÁC NGUYÊN NHÂN SAU:
•

xét nghiệm.

Di chuyển giấy thấm trước khi máu thấm đều vòng
tròn hoặc trước khi máu thấm qua mặt bên kia của
tờ giấy.

•

Cho máu lên giấy thấm bằng ống mao quản.

•

Tay mang găng hoặc không mang găng chạm lên
trên giấy thấm trước hoặc sau khi lấy mẫu máu.

•

Chạm mẫu giấy thấm trước hoặc sau khi lấy mẫu
lên tay mang găng hoặc không mang găng hoặc
chạm vào bột chống dính ở găng tay hoặc các loại
dung dịch chùi tay.

2. Mẫu máu thấm nham nhở
trên giấy thấm.

•

Cho máu lên giấy thấm bằng ống mao quản hoặc
bằng các dụng cụ khác.
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Gửi mẫu trước khi để khô trong tối thiểu 4 tiếng
đồng hồ

•

Cho quá nhiều máu lên mẫu giấy thấm, thường

lan sang cả

không phải thấm máu từ gót chân mà nhỏ máu lên

những giọt khác.

giấy thấm bằng dụng cụ.
•

Cho máu thấm trên cả hai mặt của giấy thấm.

MẪU KHÔNG ĐẠT CHUẨN
5. Mẫu máu bị pha loãng, mất màu

CÓ THỂ DO CÁC NGUYÊN NHÂN SAU:
•

hoặc bị nhiễm bẩn.

Thấm phần dịch tiết ở vùng quanh vị trí trích
máu.

•

Giấy thấm bị chạm vào tay mang găng hoặc
không mang găng, hoặc những chất như cồn,
các dung dịch sát trùng, nước, dung dịch chùi
tay hoặc bột chống dính ở găng tay v.v.. trước
hoặc sau khi lấy mẫu

6. Mẫu máu có các vòng huyết

•

Mẫu máu bị tiếp xúc trực tiếp với nhiệt

•

Không chùi khô cồn ở gót chân trẻ trước khi

thanh.

trích máu.
•

Để giấy thấm chạm vào cồn, các loại dung
dịch chùi tay v.v...

7. Mẫu máu bị đông cục hoặc tạo

•

Thấm nhiều dịch tiết quanh vị trí trích máu.

•

Làm khô mẫu không đúng quy cách.

•

Nhỏ máu lên giấy thấm bằng ống mao mạch.

•

Chạm giọt máu nhiều lần lên cùng một vị trí

thành lớp.

trên giấy thấm.
•

Thấm máu đầy vòng tròn bằng cách thấm
máu trên cả hai mặt của giấy thấm.
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8. Không có máu
•

Không lấy được mẫu máu

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LẤY MẪU
MÁU KHÔ1

Đối với trẻ sinh tại bệnh viện
•

Việc lấy mẫu máu được thực hiện đối với tất cả trẻ sinh sống tại bệnh viện bởi cán bộ
y tế đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật lấy máu gót chân.

•

Phải có sự đồng thuận của gia đình trẻ, trước khi lấy máu trẻ, cần cung cấp cho gia
đình trẻ tờ rơi tuyên truyền về lợi ích của việc sàng lọc sơ sinh

•

Việc lấy máu phải được thực hiện sau sinh 48 giờ ( tốt nhất 48 – 72 giờ), trong trường
hợp đặc biệt: trẻ xuất viện sớm có thể lấy sau sinh 24 giờ/ trẻ đến BV trễ có thể lấy
máu sau 72 giờ.

•

Nếu trẻ cần phải truyền máu, thì mẫu máu phải lấy trước khi trẻ được truyền máu.

•

Mấu máu phải lấy trên mẫu giấy thấm lấy máu do trung tâm sàng lọc và chẩn đoán
trước sinh và sơ sinh tuyến trung ương cung cấp.

•

Phải lấy máu từ gót chân của trẻ, không được sử dụng máu dây rốn.

•

Bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế có trách nhiệm thực hiện việc lấy mẫu máu đúng quy
định, điền đầy đủ các thông tin trên mẫu giấy thấm lấy máu và gửi đến phòng xét
nghiệm trung tâm.

Đối với trẻ sinh tại nhà
•

Việc lấy mẫu máu sẽ được thực hiện tại gia đình trẻ bởi cán bộ y tế đã được huấn
luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật lấy máu gót chân.

•

Phải có sự đồng thuận của gia đình trẻ, trước khi lấy máu trẻ, cần cung cấp cho gia
đình trẻ tờ rơi tuyên truyền về lợi ích của việc sàng lọc sơ sinh.
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Các yêu các khác tương tự như đối với trẻ sinh tại bệnh viện.

Đối với trẻ sơ sinh bị ốm hoặc đẻ non, nhẹ cân
•

Trẻ đẻ non là trẻ được sinh trước 37 tuần tuổi, trẻ nhẹ cân là có cân nặng dưới 2500
gram.

•

Trẻ ốm là trẻ đang có vấn đề về sức khỏe, mắc bệnh.

•

Mẫu máu được lấy như quy định ở trẻ bình thường nhưng cần thận trọng khi trích máu
(không đâm kim quá 2mm)

•

Nếu trẻ cần phải truyền máu, mẫu máu phải được lấy trước khi trẻ được truyền máu,
nếu trẻ đã được truyền máu việc lấy mẫu phải được thực hiện sau khi truyền máu từ 90
– 120 ngày.

Chuẩn bị trước khi lấy mẫu
•

Kiểm tra hạn sử dụng trên mẫu giấy thấm lấy máu, không sử dụng nếu đã hết hạn sử
dụng.

•

Điền đầy đủ thông tin được yêu cầu trên mẫu giấy thấm lấy máu.

•

Sử dụng bút bi đề điền mẫu vì nêu sử dụng các loạt bút khác như bút kim, bút dạ sẽ
không in được chữ viết lên tờ giấy thứ hai ở phía dưới

•

Không sử dụng con dấu để đóng dấu bệnh viện thay cho việc điền bằng viết bi.

•

Không sử dụng máy in để in lên mẫu giấy thấm lấy máu.

•

Tránh đụng chạm lên vùng giấy thấm để lấy mẫu (có in các vòng tròn) trước, trong
hoặc sau khi lấy mẫu.

•

Không để nước, thức ăn, các dung dịch sát trùng, các dung dịch chùi tay, bột phủ trên
găng tay v.v... dính vào vùng giấy thấm để lấy mẫu máu trước và sau khi lấy mẫu.

Những việc cần làm trước khi lấy mẫu
•

Kiểm tra lại đầy đủ các thông tin của trẻ được ghi trên giấy lấy mẫu để đảm bảo mọi
thông tin đều chính xác.

•

Rửa tay sạch trước khi lấy mẫu.

•

Mang găng, chú ý chỉ sử dụng loại găng không có bột.

•

Phải thay găng khi lấy máu cho trẻ khác.

•

Phải có thùng chứa chuyên dụng để đựng kim trích máu sau khi sử dụng

Chuẩn bị vị trí trích máu trên gót chân
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Trước khi lấy máu, hướng dẫn người nhà của trẻ dùng một miếnggạc tẩm nước ấm
không quá 42oC để ủ lên trên gót chân của trẻ trong khoảng 3 phút. Việc này giúp tăng
lượng máu đến gót chân và không làm bỏng trẻ.

•

Nên để chân trẻ nằm thấp hơn vị trí của tim (mẹ bồng trẻ khi trích máu) sẽ làm tăng áp
lực tích mạch giúp cho việc lấy mẫu máu thuận lợi hơn.

Sát trùng vị trí trích máu
•

Sát trùng vị trí trích máu trên gót chân bằng cồn 70o (tỷ lệ isopropanol/ nước 70/30;
“70%”). Để da khô tự nhiên trước khi trích máu hoặc dùng gạc vô trùng để thấm khô
cồn trên vùng trích máu.

Trích máu
•

Trích máu bằng kim trích máu vô trùng ở vị trí quy
định (hình vẽ)

•

Kim trích máu phải bảo đảm để không thể chích sâu
quá 2 mm và vết rạch rộng khoảng 1mm.

•

Để đảm bảo an toàn cho trẻ không được dùng kim
tiêm hoặc các dụng cụ khác để lấy máu.

•

Đối với trẻ sinh non hoặc thiếu cân xương gót nằm
gần bề mặt da hơn nên nếu chích sâu khoảng 2mm có thể làm tổn thương xương gót
của trẻ do đó cần thận trọng khi trích máu.

Thấm máu gót chân
•

Sau khi gót chân trẻ đã được trích máu, dùng gạc hoặc bông vô trùng để thấm bỏ
giọt máu đầu.

•

Người lấy mẫu dùng ngón cái bóp nhẹ gót chân của trẻ từng đợt để tạo điều kiện để
hình thành giọt máu lớn hơn (ngừng bóp khi giọt máu đã được hình thành đủ lớn).

•

Chạm nhẹ nhàng một mặt của giấy thấm vào giọt máu lớn để cho máu thấm đều từ
mặt này sang mặt kia trên toàn bộ vòng tròn được in trên giấy thấm (không chậm giấy
nhiều lần khi thấm trên một vòng tròn), khi thấm cần xem xét để bảo đảm máu thấm
đều trên cả hai mặt giấy thấm.

•

Không được đè giấy thấm lên trên chỗ trích máu và chỉ được thấm từ một mặt của
giấy thấm.
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Trong quá trình thấm máu cần tránh bóp quá mạnh lên gót chân của trẻ vì sẽ gây ra
tình trạng tan huyết của mẫu máu hoặc làm dịch mô trộn lẫn máu làm ảnh hưởng đến
kết quả phân tích.

•

Không lấy máu nhiều lần trên một vòng tròn của giấy thấm vì sẽ tạo thành nhiều lớp
máu. Việc lấy nhiều lớp sẽ làm máu khô không đồng đều trên mẫu gây khó khăn trong
quá trình phân tích và làm sai lệch kết quả.

•

Sau khi lấy mẫu xong, chân của trẻ nên đặt ở vị trí cao hơn thân của trẻ, dùng bông
hoặc gạc vô trùng ép chặt lên vị trí trích máu cho đến khi máu ngưng chảy. Không
nên dùng băng dính để băng lên vị trí trích máu.

Yêu cầu của mẫu máu
•

Để đảm bảo kết quả sàng lọc, đường kính của mẫu máu khô trên giấy thấm phải
lớn hơn 8 mm, các mẫu máu khô có đường kính dưới 8 mm sẽ bị loại bỏ2

•

Mỗi giọt máu được thấm trên mỗi vòng tròn trên giấy thấm và được lấy đúng quy
định, nếu không sẽ bị loại trước khi phân tích.

•

Nếu giọt máu không phủ kín vòng tròn trong một lần lấy hoặc lấn sang các vòng khác
nên lấy lại mẫu máu trên một vòng khác hoặc trên đổi tờ giấy lấy mẫu khác.

Để khô mẫu máu
•

Tránh chạm hay kéo trượt trên các mẫu máu.

•

Để máu khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng trên một mặt phẳng ngang, không thấm
trong ít nhất 3 tiếng đồng hồ.

•

Tránh để mẫu máu bị mặt trời chiếu sáng trực tiếp.

•

Không hơ nóng mẫu máu, để chồng các mẫu máu lên nhau hoặc đụng chạm lên trên
mẫu máu.

•

Mỗi tờ giấy lấy mẫu đều có một miếng gấp để bảo vệ mẫu máu, miếng gấp này sẽ
được đậy lên mẫu máu khi máu khô để bảo vệ chúng khỏi bị nhiễm bẩn. Miếng gấp
này có thể được dùng trong quá trình làm khô mẫu máu bằng cách dùng nó để đỡ mẫu
máu ở phía trên (hình vẽ). Khi mẫu máu khô, dùng miếng gấp này để đậy trên mẫu
máu.

KHOA XÉT NGHIỆM - DTH

Mã số: XN-QTKT-SL-06-HD02
Phiên bản: 1.0

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẤY MẪU

Ngày hiệu lực: 8/8/2017

MÁU GÓT CHÂN TRẺ SƠ SINH

Số trang/ tổng số trang: 9/9

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI GỬI MẪU MÁU
KHÔ2

Sắp xếp các tờ giấy lấy mẫu vào phong bì
•

Hiện tượng nhiễm bẩn chéo có thể xảy ra khi để các mẫu máu nằm chồng lên nhau.

•

Trước khi cho các tờ giấy lấy mẫu của các trẻ vào chung một phong bì để gửi phải
đảm bảo các miếng gấp bảo vệ phải được đậy lên mẫu máu trên mỗi tờ giấy lấy
mẫu.

•

Trong trường hợp ngại khả năng xảy ra nhiễm bẩn chéo giữa các mẫu máu hoặc không
có miếng gấp bảo vệ nên đặt các tờ giấy lấy mẫu máu ngược chiều nhau khi đặt
chung trong một phong bì.

Gửi mẫu về Khoa Xét nghiệm – Di truyền học (XN-DTH)
•

Mẫu máu khô phải được gửi về KhoaXN-DTHtốt nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ
sau khi lấy mẫu.

•

Không nên gom mẫu trong nhiều ngày vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả sàng lọc và nhiều
bệnh cần được chẩn đoán để can thiệp và điều trị sớm. Cố gắng để thời gian từ khi
lấy mẫu cho đến khi phòng xét nghiệm nhận được mẫu trong vòng 3 ngày.

•

Không sử dụng phong bì bằng nhựa, tráng nhựa hoặc túi nhựa xốpđể đựng mẫu
vì có thể làm tăng độ ẩm và tích tụ nhiệt bên trong làm ảnh hưởng đến chất lượng mẫu
máu khô iii. 

1

Newborn Screening specimen collection requirements. Laboratory Testing Services Manual. Laboratory Services Section.
Department of State Health Services. Texas. Revised 10/01/2016. p19 – 28

2

George, R. and Moat S., Eﬀect of Dried Bloodspot Quality on Newborn Screening Analyte Concentrations and
Recommendations for Minimum Acceptance Criteria for Sample Analysis. Clinical Chemistry. 2015, 62:2

iii

Shipping Guidelines for Dried-Blood Spot
https://www.cdc.gov/labstandards/nsqap.html. p2
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