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Abstract 

Background : The exact cause of preeclampsia involved several factors.Expert believe it 
caused by abnormal placentation and endothelial dysfunction.It can cause blood pressure 
to rise,put risk of brain injury, impair kidney and liver function, cause blood clotting 
problems,pulmonary edema,seizures and severe forms may be occur maternal and fetal 
death. 

Objective : This Study aimed to compare personal information, Nursing diagnosis, and 
Nursing outcome. 

Method : Two patients were selected for severe preeclampsia. Data were collected from 
medical records. Study period from 1 -30 September 2020. 

Results : Issues to be compare include personal information, nursing diagnosis, diagnosis, 
disease progression, complications, medicaltreatment, effect on fetus  in utero, 
considerations for ending pregnancy and results of medical treatment after termination of 
pregnancy. Case Study 1 was diagnosed with Severe preeclampsia with HELLP Syndrome . 
She had a cesarean section at 29+3 weeks pregnant. She stayed in hospital 4 days and went 
home. Her baby admitted NICU stayed in hospital 119 days and went home. Case Study 2 
was diagnosed with Severe preeclampsia. She had a normal delivery at 37+4 weeks pregnant. 
She and her baby stayed in hospital 4 days and went home together. 

Conclusion : Nursing Care of pregnancy with severe preeclampsia must be competent to 
early detect any changes and prevent complications from progressive of disease,  monitor  
side effect drug use for treatment and team coordination in emergency situation for save 
maternal and child. 

Keywords : Preeclampsia, Nursing Care 
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บทคัดยอ 

บทนํา : ภาวะครรภเปนพิษสาเหตุไมแนชัด  ผูเชี่ยวชาญเชื่อวา เกิดจากความผิดปกติของการฝงตัวของรกและ
การทํางานท่ีผิดปกติของเยื่อบุหลอดเลือดสงผลทําใหเกิดความดันโลหิตสูง, สมองอาจไดรับอันตราย, ตับและ
ไตเสื่อมหนาท่ี, การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ, น้ําคั่งในปอด,ชัก,  ในรายที่รุนแรงอาจใหมารดาและทารก
เสียชีวิตได 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล ขอวินิจฉัยการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและ
ผลลัพธทางการพยาบาล 

วิธีการศึกษา : ผูคลอดท่ีมีภาวะครรภเปนพิษจํานวน 2 ราย เก็บขอมูลจากเวชระเบียน ในระหวางวันที่ 1 
กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 

ผลการศึกษา: กรณีศึกษามีประเด็นเปรียบเทียบในดานขอมูลสวนบุคคล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การ
วินิจฉัยโรค ความดําเนินของโรค ภาวะแทรกซอน ผลกระทบท่ีเกิดกับทารกในครรภ การยุติการตั้งครรภและ
ผลการรักษาพยาบาลหลังยุติการตั้งครรภในกรณีศึกษาที่ 1 ไดรับการวินิจฉัย เปน Severe preeclampsia 
with HELLP Syndromeผาตัดคลอดนอนโรงพยาบาลรวม 4 วัน   จึงจําหนายสวนทารกคลอดกอนกําหนด 
29+3 สัปดาห admit NICU นอนโรงพยาบาล 119 วันจึงจําหนายในกรณีศึกษาที่ 2 ไดรับการวินิจฉัยเปน 
Severe preeclampsia คลอดปกติทางชองคลอด นอนโรงพยาบาลรวม 4 วันจึงจําหนายมารดา พรอมทารก 

วิจารณ : การพยาบาลผูคลอดที่มีภาวะครรภเปนพิษ พยาบาลจะตองมีสมรรถนะในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงและเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากความรุนแรงของโรค การเฝาระวังผลขางเคียงจากยาที่ใชในการ
รักษา การประสานทีมงานในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอมารดาและทารก 

คําสําคัญ : ครรภเปนพิษ, การพยาบาล 
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บทนํา 
 
 ภาวะครรภเปนพิษ (preeclampsia) เปนโรคของการทํางานที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดเลือด 
(endothelial malfunction) และการหดตัวของหลอดเลือด (vasospasm) ที่เกิดข้ึนภายหลังอายุครรภ 20 
สัปดาห และอาจแสดงอาการชาไปจนถึง 4-6 สัปดาหหลังคลอดได อุบัติการณทั่วโลกของภาวะครรภเปนพิษ 
(preeclampsia) อยูท่ีประมาณ 5-14 % ของการตั้งครรภทั้งหมด โดย 10% ของภาวะครรภเปนพิษเกิดขึ้นที่
อายุครรภนอยกวา 34 สัปดาห ในประเทศกําลังพัฒนา อุบัติการณอยูที่ 4-18 %1 จากขอมูลการประชุมMCH 
board พบวาในปที่ผานมาพบวาภาวะครรภเปนพิษเปนสาเหตุทําใหมารดาตายเปนอันดับ  2  ของประเทศ 
พยาธิสภาพและลักษณะทางคลินิก2,3 

 สาเหตุของภาวะครรภเปนพิษยังไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวาอาจเกิดจากการพัฒนาของรกที่
ผิดปกติ จากการศึกษาวิจัย ในชวงหลังมีความเห็นตรงกันวาพยาธิสภาพหลักของภาวะครรภเปนพิษนั้นอยูที่รก 
และไดมีการแบงระยะของการดําเนินโรคออกเปนสองระยะ ในการเกิดพยาธิสภาพดังนี้ 
 ระยะที่หนึ่ง คือมีความผิดปกติของการฝงตัวของรก (abnormal placentation) ซึ่งจะไมแสดง
อาการทางคลินิก พยาธิสภาพการฝงตัวของรกกระบวนการนี้จะสิ้นสุดเมื่ออายุครรภประมาณ 18 ถึง 20 
สัปดาห ในภาวะครรภเปนพิษนั้น มีความแตกตางออกไป หลอดเลือดแดง spiral จะเกิดขึ้นไมสมบูรณ สงผล
ใหหลอดเลือดแดง spiral ไมขยายตัวหรือขยายตัวไดนอยกวาปกติ ขาดความยืดหยุนและมีแรงตานทานใน
หลอดเลือดสูงมากกวาการตั้งครรภปกติ สงผลใหการไหลเวียนของเลือดที่ผานเขาสูเนื้อรกและทารกในครรภ
นอยลงในระยะหลงัของการตั้งครรภ จนทําใหรกเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจน (placental ischemia) 
และสุดทายจะชักนําใหเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) การฝงตวัผิดปกติมากเทาไร ความ
รุนแรงของภาวะครรภเปนพิษก็จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน 
 ระยะที่สอง เกิดในชวงครึ่งหลังของการตั้งครรภ หลังมีการฝงตัวของรกที่ผิดปกติในระยะแรกของการ
ตั้งครรภ สงผลใหมีการหลั่งสารตางๆ ออกมาในกระแสเลือด ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกเซลลเยื่อบุโพรง
หลอดเลือด (endothelial cell injury) และเกิดภาวะขาดเลือดของเซลลเยื่อบุโพรงหลอดเลือด 
(endothelial ischemia) สงผลกระตุนใหรางกายของหญิงตั้งครรภ หลั่งสารเปนพิษหลายๆ อยาง เขาสู
กระแสเลือดของมารดา รวมทั้ง sFlt-1 ท่ีเชื่อวาเปนสารตนกําเนิดที่สําคัญของภาวะครรภเปนพิษ ผลจากการ
ทํางานที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อบุโพรงหลอดเลือดนี้เอง ทําใหเกิดอาการและอาการ แสดงออกของภาวะครรภเปน
พิษ ซึ่งสามารถ ตรวจพบไดในหญิงตั้งครรภ ไดแก  

- อาการบวมตามแขนขา จากความสามารถในการซึมผานของหลอดเลือดที่มากขึ้น (vascular 
hyperpermeability) ทําใหเกิดการรั่วซึมของสารน้ําออกจากหลอดเลือดมากขึ้น พบรวมกับการลดลงของ
ระดับอัลบูมินในกระแสเลือด  

- แนวโนมของการอุดตันของหลอดเลือดงายขึ้น (thrombophilia)  
 - ความดันโลหิตสูง (hypertension) เพ่ือชดเชยกับปริมาตรเลือดที่ลดลงจากการตีบตัวของหลอด
เลือดแดง uterine  

- การทํางานที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อบุผิวในตับทําใหเกิดกลุมอาการ HELLP Syndrome (hemolysis, 
elevated liver enzymes, low platelet count)  
 - การทํางานที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อบุผิวในสมองกระตุนใหเกิดการชัก  
 - การขาด vascular endothelial growth factor (VEGF) ในเซลลโพโดไซท (podocyte) ทําใหมี
การตีบของหลอดเลือดฝอยที่หนวยไต (endotheliosis) สงผลใหการกรองของเสียของไตผิดปกติทําใหตรวจ
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พบโปรตีนในปสสาวะ นอกจากนี้ยังกระตุนใหเกิดการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง (microangiopathic 
hemolytic anemia) อีกดวย 

การวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ ออกเปน 3 กลุม4ดังนี้ 

กลุมที่ 1  Chronic hypertension  

Chronic hypertension โรคในกลุมนี้ไดแก 
• Hypertension ท่ีตรวจพบกอนการตั้งครรภ (Pregestational hypertension) หรือ 
• New-onset Hypertension ที่เกิดกอนอายุครรภ 20 สัปดาห หรือ 
• โรคกลุม Hypertension in pregnancy ที่ยังคงตรวจพบความดันโลหิตสูงหลังคลอด 12 สัปดาหไมมี New-
onset Proteinuriaและตองไมมี Severe features 
หลักการรักษา คือ ควบคุมความดันโลหิต, เฝาระวังการเกิด IUGR และเฝาระวังการเกิด superimposed 
preeclampsia   

กลุมที่ 2  Pregnancy-induced hypertension without severe features  

 โรคในกลุม Preeclampsia-eclampsia, Chronic hypertension with superimposed 
preeclampsia และ Gestational hypertension ที่ไมมีลักษณะของ Severe features  
หลักการรักษา :  เฝาระวังการเกิด severe features, เฝาระวัง  fetal surveillance และ คลอดเมื่ออายุ
ครรภ ≥ 37 สัปดาห 

กลุมที่ 3  Pregnancy-induced hypertension with severe features  

 โรคในกลุม Preeclampsia-eclampsia, Chronic hypertension with superimposed 
preeclampsia และ Gestational hypertension ที่มีลักษณะของ Severe features ตามเกณฑขางตน 
หรือมี end-organ dysfunction อื่นๆ ที่เทียบเทา Severe features เชน ภาวะชัก (Eclampsia), สมองขาด
เลือดหรือมีเลือดออกในสมอง (Stroke or intracranial hemorrhage), กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(Acute myocardial infarction), ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพรกระจาย (Diffuse intravascular 
coagulation; DIC) เปนตน โรคในกลุมนี้ ไดแก 
 3.1. Gestational hypertension with severe-range blood pressure 
 GHT ที่มี Systolic Blood Pressure ≥ 160 mmHg or Diastolic Blood Pressure ≥ 110 
mmHg วัด 2 ครั้ง หางกันในระยะสั้นๆ (ประมาณ 15 นาท)ี ตองไมมี Severe features 

3.2. Preeclampsia with severe features 
New-onset Hypertension ท่ีเกิดหลังอายุครรภ 20 สัปดาหรวมกับ New-onset Proteinuria

รวมกับ Severe features หรือมี New-onset Hypertension รวมกับ Severe features แมเพียง 1 ขอ 
โดยทีไ่มมี New-onset Proteinuria ก็ถือเปน Preeclampsia with severe  features ยกเวนSystolic 
Blood Pressure≥ 160 mmHg or Diastolic Blood Pressure≥ 110 mmHg (confirm within a short 
interval) (~15 minutes) จะตองมี New-onset Proteinuria รวมดวย  
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 3.3. Chronic hypertension with superimposed preeclampsia with severe features
พบวามีChronic hypertension รวมกับ New-onset Proteinuria รวมกับ Severe features โดยไมมี 
New-onset Proteinuria ก็ได  

3.4. HELLP syndrome 
เกณฑการวินิจฉัย5 
 1. Hemolysis : Serum Lactate dehydrogenase; LDH ≥ 600 U/L หรือ มีหลักฐานอืน่ของ 
Hemolysis เชน Peripheral blood smear; PBS 
 2. Elevate Liver enzyme : AST or ALT > 2 เทา ของ normal upper limit 
 3. Low Platelet :Plt< 100,000 x 109/L 
ไมจําเปนตองมี New-onset Proteinuria หรือ Severe features ก็ได 
 3.5. Eclampsia 
 New-onset tonic-clonic, focal or multifocal seizures in pregnancy (Common in late 
pregnancy – post-partum 48-72 hour) โดยไมจําเปนตองมี New-onset Hypertension หรือ New-
onset Proteinuria หรือ Severe features ก็ได มีรายงานรอยละ 20 – 38 ของผูปวย Eclampsiaมีอาการ
ชัก โดยที่ไมเคยมีอาการ hypertension หรือ ตรวจพบ proteinuria มากอนเลย  
หลักการรักษา :  ลดความดันโลหิต, ปองกันชัก,  Induction, เฝาระวัง  fetal surveillanceและเช็คสมดุล  
Definite treatment ของ Preeclampsia คือ การยุติการตั้งครรภ (Termination of pregnancy) 

กรณีศึกษา 
ตารางแสดงขอมูลกรณีศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคล ผูคลอดรายที่ 1 ผูคลอดรายที่ 2 
เชื้อชาติ หญิงไทย หญิงไทย 
สถานะ คู คู 
อายุ 37 39 
ระดับการศึกษา ม.3 ป.6 
อาชีพ รับจาง คาขาย 
น้ําหนัก 61 85 
สวนสูง 162 163 
โรคประจําตัว ไมมี ไมมี 
ประวัติแพยาและสารเสพติด ไมมี ไมมี 
ประวัติการผาตัด ไมเคยผาตัด ไมเคยผาตัด 
ประวัติเจ็บปวยในครอบครัว มารดาผูคลอดเปนเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง 
มารดาผูคลอดเปน HIV,TBและโรคไต 

อายุครรภ GA 29+3 สัปดาห by LMP  37+4 สัปดาห by U/S 
อาการสําคัญ รับ refer จากโรงพยาบาลอูทองดวย 

Severe preeclampsia with HELLP 
Syndrome 

รับ refer จากโรงพยาบาลบางปลามา
ดวย Severe preeclampsia  
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ตารางเปรียบเทียบขอวินิจฉัยทางการพยาบาลของกรณีศึกษาทั้ง  2 ราย 

ระยะการคลอด ขอวินิจฉัยกรณีศึกษาที่ 1 ขอวินิจฉัยกรณีศึกษาที่ ๒ 
ระยะกอนคลอด 1.มีโอกาสเกิดภาวะชักในระยะชวงกอนคลอด 

เนื่องจากภาวะ Severe Preeclampsia 
with HELLP Syndrome 
2.มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกในสมอง  

1. มีโอกาสเกิดภาวะชักในระยะชวงกอน
คลอด เนื่องจากภาวะ severe 
Preeclampsia 
2.มีโอกาสเกิดภาวะ Fetal Distress 

ขอมูลสวนบุคคล ผูคลอดรายที่ 1 ผูคลอดรายที่ 2 
ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน G2 P1 A0 L1 last child 17 ปมีอาการ

ปวดทองมี Uterine Contraction ไป
โรงพยาบาลอูทอง ตรวจที่ ER พบ 
อาการจุกแนนลิ้นป  พบ BP สูง 
209/123 mmHg , drip 
Nacardipine 10 mg ใน 5%D/W 
100 ml vein drip 20 ml/hour  
Ranitidine 1 amp. IV กอนสงไป 
admit หองคลอด T36.5 0C, Pulse 
86 bpm RR 20 bpm BP155/114 
mmHg จุกแนนลิ้นป ปวดศีรษะ DTR 
2+    พบ urine albumin 
3+,Uterine Contraction Interval 
>10' Duration 35" FHS 140 bpm 
Regular ORA  PV Cx.dilate 1 FT  
MI   on 50 % MgSO4 4 g add 5% 
D/W 100 ml vein drip ใน 20 นาที  
then on 50% MgSO4 10 g add 
5% D/W 500 ml vein drip rate 
100 ml/hour,  drip Nacardipine 
10 mg ใน 5%D/W 100 ml vein  
drip 20 ml/hour keep BP < 
160/110 mmHg  Dexamethasone 
6 mg IM ทุก 12 ชั่วโมง ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ พบ และมีปญหา EFM 
non reassuring จึงติดตอขอสงตัวมา
รักษาตอที่ รพศ. 

 G3 P1A1 L1 last child 18 ป  Last 
Abortion 19 ปมีอาการปวดทองมี 
Uterine Contraction จุกแนนบริเวณ
ลิ้นป ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบาง
ปลามา พบ BP193/97 mmHg 
Pulse 86 bpm DTR 2+, บวม 3+  
23.40 น. แพทยสั่งให on 10 % 
MgSO4 4 g IV slowly push   then 
on 50 % MgSO4 20 g add 5% 
D/W 1,000 ml vein drip rate 100 
ml/hour    At 23.50 น.พบ BPสูงข้ึน 
217/115 mmHg Pulse 77  bpm  
แพทยสั่งให Adalat 10 mg Sub 
lingual Stat   ติดตอขอ refer มา  
รพศ.หลังไดยา 10 นาที วัด BP ซ้ําได 
199/99 mmHg P80 bpm  หลังได
ยาลดความดันโลหติ 20 นาที วัดBP 
ซ้ําได 172/81 mmHg Pulse 84 
bpm 

การวินิจฉัยโรค Severe preeclampsia with HELLP 
Syndrome 

Severe preeclampsia 



 5  
 

ระยะการคลอด ขอวินิจฉัยกรณีศึกษาที่ 1 ขอวินิจฉัยกรณีศึกษาที่ ๒ 
ระยะกอนคลอด 
(ตอ) 

เนื่องจากความดันโลหิตสูงและมีเกล็ดเลือดต่ํา 
3. มีโอกาสเกิด Hypermagnesemiaและ
อาการไมพึงประสงคจากการ ไดรับยา 
MgSO4 (MgSO4 toxicity) 
4.ทารกมีภาวะ Fetal Distress 
5.ผูคลอดมีโอกาสภาวะแทรกซอนขณะผาตัด 
6. ผูคลอดวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะแทรกซอน
และการผาตัดคลอด  
 

3. มีโอกาสเกิด Hypermagnesemia และ
อาการไมพึงประสงคจากการ  
ไดรับยา MgSO4 (MgSO4 toxicity) 
4.มีโอกาสเกิดการคลอดลาชาเนื่องจาก
ไดรับยาMgSO4 

ระยะคลอด 8. ทารกมีโอกาสเกิดภาวะ birth asphyxia 
(ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด) 

5.ผูคลอดมีโอกาสตกเลือดหลังคลอด 
6. ทารกมีโอกาสเกิดภาวะ birth asphyxia 
(ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด) 

ระยะหลังคลอด 9. ผูคลอดมีความวิตกกังวลเก่ียวกับอาการ
ของบุตร เนื่องจากบุตรตอง แยกไป admit 
NICU 

7. ผูคลอดมีความวิตกกังวลเก่ียวกับอาการ
ครรภเปนพิษและยังคงมีภาวะความดัน
โลหิตสูงหลังคลอด 

 
การเปรียบเทียบCase กรณีศึกษา 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 2 รายซึ่งเปนผูคลอดที่มีภาวะครรภเปนพิษ แตมีความแตกตางกันในหลายประเด็น
ซึ่งสงผลใหการดูแลรักษาและเฝาระวังการใหการพยาบาลที่แตกตางกันดังนี้ 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบCase กรณีศึกษา 
ลํา 
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

1. การวินิจฉัย การวินิจฉัย 
Severe 
Preeclampsia 

การวินิจฉัย 
Severe 
Preeclampsia 

Preeclampsia เปนการตั้งครรภที่มคีวามดันโลหิต
สูง มากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
รวม กับมีโปรตีนในปสสาวะ (≥ 0.3 g ในปสสาวะ 
24 ชั่วโมง หรือ urine dipstick 1+) และเกิดเม่ือ
อายุ ครรภมากกวา 20 สัปดาห  
severe preeclampsia คอื preeclampsia ที่พบ
รวมกับขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ คือ 
     1. ความดันโลหิต systolic สูงมากกวาหรือ 
เทากับ 160 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันโลหิต 
diastolic มากกวาหรือเทากับ 110 มิลลิเมตรปรอท 
ในการวัด 2 ครั้งที่หางกันอยางนอย 6 ชั่วโมง  
     2. พบโปรตีนในปสสาวะมากกวาหรือ เทากับ 5 
กรัม ใน 24 ชั่วโมง หรือตรวจ urine dipstick พบ 
มากกวาหรือเทากับ 3+ ติดตอกัน  2  ครั้ง 
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ลํา 
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

 การวินิจฉัย
(ตอ) 

  ในปสสาวะที่เก็บหางกันอยางนอย 4 ชั่วโมง  
3. ปสสาวะนอยกวา 500 มิลลิลิตรใน 24 ชั่วโมง  
4. ตามัว ปวดศีรษะ (cerebral or visual 
disturbance)  
5. pulmonary edema หรอืเกิด cyanosis  
6. จุกแนนใตลิ้นป หรือปวดใตชายโครงขวา  
7. การทํางานของตับผิดปกติ พบระดับ เอนไซมตับ
สูงผิดปกติ  
8. thrombocytopenia (เกร็ดเลือดนอยกวา 
100,000 cell/mm3) 
9. ทารกโตชาในครรภ  
     ในกรณีศึกษาที่ 1 ผูคลอดมีอาการปวดศรีษะ 
อาการจุกแนนลิ้นป พบความดันโลหิตสูง 209/123 
mmHg DTR 2+ แพทยใหยาลดความดันตรวจซ้ํา
หลังไดยาลดความดันความดันโลหิตยังคงสูง 
155/114 mmHg 
     ในกรณีศึกษาที่ 2 ผูคลอดมีอาการจุกแนน
บริเวณลิ้นป DTR 2+ บวม 3+ ความดันโลหิตสูง 
193/97 mmHg. 20 นาทีตอมาตรวจซ้ําความดัน
โลหิตสูงขึ้น 217/115 mmHg   
     สรุปวาผูคลอดทั้ง 2 ราย ไดรับการวินิจฉัยวา
เปน preeclampsia ชนิดรุนแรง 
 

2. ระยะการ
ดําเนินโรค 

ในระยะที่ 2 
ผูคลอดอายุ
ครรภ  
29+3สัปดาห 

ในระยะที่ 2 
ผูคลอดอายุ
ครรภ  
37+4 สัปดาห 

ระยะการดําเนินโรค อาจเกิดจากการพัฒนาของรกที่
ผิดปกติแบงระยะของการดําเนินโรคออกเปน 
2 ระยะ 
ระยะที่หนึ่ง คือมีความผิดปกติของการฝงตวัของรก 
(abnormal placentation) กระบวนการนี้จะ
สิ้นสุดเมื่ออายุครรภประมาณ 18 ถึง 20 สัปดาห
ระยะที่สอง เกิดในชวงครึ่งหลังของการตั้งครรภ คือ 
endothelial dysfunctionซึ่งสงผลทําใหเกิด
อาการและอาการแสดงออกของภาวะครรภเปนพิษ
กรณีศึกษารายที่ 1 ผูคลอดมีภาวะ Severe 
Preeclampsia มีการทํางานที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อบุ
ผิวในตับทําใหเกิดกลุมอาการ HELLP Syndrome  
ขณะอายุครรภ 29+3 สัปดาหและทวีความรุนแรง 
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อยางรวดเร็ว 
ลํา
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

 ระยะการ
ดําเนินโรค
(ตอ) 

  กรณศีึกษารายท่ี 2 ผูคลอดมีภาวะ Severe 
Preeclampsia บวม 3+ DTR 2+  ขณะอายุครรภ 
37+4 สัปดาหมี Elevate  Liver Enzyme แตยังไม
เกิน 2 เทาของคาปกติ 

3. ภาวะแทรก
ซอน 

HELLP 
Syndrome 

- HELLP syndrome (hemolysis, elevated liver 
enzymes, and low platelets) คือ 
preeclampsia ที่มีการทํางานของตับที่ผิดปกติ ทํา
ใหมีการเพ่ิมข้ึนอยางมากของเอ็นไซมตับ พบการ
แตกสลายของเม็ดเลือดแดงและพบเกล็ดเลือดต่ํา 
เกณฑการวินิจฉัย3,5 
1. Hemolysis : Serum Lactate 
dehydrogenase; LDH ≥ 600 U/L หรือ มี
หลักฐานอื่นของ Hemolysis เชน Peripheral 
blood smear; PBS 
2. Elevate Liver enzyme : AST or ALT > 2 เทา 
ของ normal upper limit 
3. Low Platelet :Plt< 100,000 x 109/L 
ไมจําเปนตองมี New-onset Proteinuria  
หรือ Severe features ก็ไดในกรณีศึกษาที่ 1 ไดรับ
การวินิจฉัยเปน HELLP Syndrome โดยพิจารณา
จาก ผลการตรวจพบ Platelet count ท่ีลดลง
เรื่อยๆจาก  237,000 cell/uL ลดลงเหลือ 130,000 
cell/uL, 123,000 cell/uL, 101,000 cell/uL
ตามลําดับผล Hb พบวาลดลงเรือ่ยๆ  14.7 g/dl, 
14.22 g/dl, 13.3 g/dl, 9.4 g/dl ตามลําดับSGOT 
(AST) คาปกติ 5-34 U/L การตรวจครั้งที่ 1 ผล 263 
U/L การตรวจครั้งที่ 2  ผล 191 U/L SGPT (ALT) 
คาปกติ 5-30 U/L การตรวจครั้งท่ี 1 ผล 89 U/L 
การตรวจครั้งท่ี 2  ผล 119 U/Lจะสังเกตเห็นวาคา 
Liver Enzyme สูงกวาคาปกติมาก รวมกับ Hb และ
Platelet count ลดลงอยางตอเนื่องซึ่งแสดงใหการ
ดําเนินของโรคแยลงอยางรวดเรว็ 
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ลํา
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

4. 
 

แนวทางการ
รักษา 

1. ใหยาปองกัน
ชัก 
on 50 % 
MgSO4 4 g 
add 5% D/W 
100 ml. vein 
drip ใน 20 
นาท ี then on 
50 % Mg SO4 
10 g add 5% 
D/W 500 ml. 
vein drip rate 
100 ml/hour 

1.ใหยาปองกัน
ชัก 
on 10 %  
Mg SO4 4 g IV 
slowly push 
then on 50 % 
Mg SO4 20 g. 
add 5% D/W 
1,000 ml. 
vein drip rate 
100 ml./hour   

MgSO4 เปน Drug of choice ในการปองกันการชัก 
และ ลดการเกิด Placental abruption4 ควรให
ทันที เมื่อ Diagnosis เปนผูปวยในกลุม  
Pregnancy-induced hypertension with 
severe features  
Magnesium ขับออกทางปสสาวะ (renal 
excretion), ดังนั้นขณะใหยา มีสิ่งท่ีตองติดตามดังนี้ 

1. Urine output :ควรใส Foley catheter, 
keep urine output > 0.5 ml/kg/hour 

2. Deep tendon reflex : monitor 
hyporeflexia/areflexiaที่ Patellar reflexเทานั้น 

3. Respiration : keep RR > 14 /min 
4. Serum Mg :ควรติดตามในรายที่มี renal 

failure, monitor ทุก 4 hour 
กรณีมีอาการMagnesium toxicity 

- หยุดการให MgSO4เจาะ Serum Mg ทุก 2 
hour 

- Respiratory depression :อาจตองใสทอชวย
หายใจ (endotracheal intubation) 

- Increased renal excretion :อาจพิจารณาให 
furosemide IV เพ่ือขับ Magnesium ออกทาง
ปสสาวะ 

- อาจพิจารณาให Anti-dote : 10% Calcium 
gluconate 10 ml IV over 3 min 

     ในกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย พบวาแพทยสั่งแผนการ
รักษาปองกันการชักโดยการใช MgSO4 โดย Bolus 
dose MgSO4 4 g IV เพียงแตกตางกันในวิธีการ
บริหารยาสวน Dose Maintain ได MgSO4 2 
g/hour IV drip จนครบ 24 ชั่วโมง  
กรณีศึกษาท้ัง 2 ราย ไมเกิด Magnesium toxicity 

 แนวทางการ
รักษา (ตอ) 

2.ยาลดความ
ดันโลหิต drip 
Nacardipine 
10 mg ใน 
5%D/W 100 
ml vein drip  

2.ยาลดความ
ดันโลหิต 
Adalat 10 mg 
Sublingual 
Stat 

ยาลดความดันโลหิตที่ออกฤทธิ์เร็ว (Short-acting 
antihypertensive drugs)  จุดประสงค คือ ปองกัน
ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive heart failure), 
myocardial infarction, renal injury,และ 
ischemic หรือ hemorrhagic stroke2  
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ลํา
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

 แนวทางการ
รักษา (ตอ) 

20 ml/hour 
ปรับครั้งละ 20 
ml/hour  ทุก 
15 นาที keep 
BP < 160/110 
mmHg 

  เมื่อ SBP ≥ 160 mmHg หรือ DBP ≥ 110 mmHg 
วัด 2 ครั้งหางกันในระยะสั้นๆ (ประมาณ 15 นาที) 
พิจารณาให Short- acting antihypertensive 
drugs ภายใน 30 – 60 นาที รักษาระดับความดัน
โลหิตใหนอยกวา 160/110 mmHg มีวิธีการใหและ
ขอควรระวังดังนี้ 
เมื่อ BP < 160/110 mmHg : วัด BP ทุก 10 min 
(1 hour)จากนั้น ทุก 15 min (1 hour)จากนั้น ทุก 
30 min (1 hour)จากนั้น ทุก 1 hour (4 hour) 
     กรณีศึกษา ไดรับยาลดความดนัโลหิต  ทั้ง 
Nicardipine และ Adalat ซึ่งอยูในกลุม Calcium 
channel blocker ซึ่งทําใหหลอดเลือดขยาย ความ
โลหิตจึงลดลง แตกตางในเรื่องวิธีการบริหารยา 

5. ผลกระทบ
ของทารกใน
ครรภ 

มีภาวะ Fetal 
Distressและ
ทารกน้ําหนัก
นอย 

ทารกปกติ Fetal Distress หมายถึงภาวะที่ทารกในครรภมี
ความเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน  
ในกรณศีึกษาท่ี 1 เนื่องจากมารดาตั้งครรภได 29+3 
สัปดาหมีภาวะ Severe Preeclampsia with 
HELLP Syndrome มารดาไดรับยา MgSO4ซึ่งมี 
Effect ตอ ANS ของทารก ผลตรวจ EFM พบ 
minimal variability FHS base line 120 bpm. 
เนื่องจากพยาธิสภาพของโรคสงผลใหเกิด IUGR 
ทารกอายุครรภ 29 สัปดาห น้ําหนักที่ควรจะเปน 
1,089-1,588 กรัม6 ในกรณีศึกษาแรกคลอดทารก
น้ําหนัก 843 กรัม APGAR Score1 นาทีได 6
คะแนน, 5 นาที ได 8 คะแนน สงไป NICU ดูแลตอ 

6. การยุติการ
ตั้งครรภ 

C/S เมื่ออายุ
ครรภ  
29+3 สัปดาห 

NL เมื่ออายุ
ครรภ 37+4 
สัปดาห 
 
 
 
 
 
 

ACOG 2019 recommended 
 เมื่อวินิจฉัย Severe features ใหคลอด ท่ีอายุ

ครรภมากกวาเทากับ 34 สัปดาห  
 Severe features ที่อายุครรภนอยกวา 34 

สัปดาห พิจารณารักษาแบบประคับประคอง ได ถา
ไมมีขอหาม 
  หากเกิดภาวะ Preterm labor หรือ Preterm 

PROM ไมแนะนําใหยับยั้งการคลอด พิจารณาให 
Dexamethasone ตามปกติ 
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ลํา
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

 การยุติการ
ตั้งครรภ 
(ตอ) 

   จะ Cesarean section เมื่อมีขอบงชี้ทางสูติ
ศาสตร อ่ืนๆ เชน fetal distress, severe 
placental abruption, หรือ หญิงตั้งครรภมีการ
ดําเนินโรคที่แยลง 
     กรณีศึกษาที่ 1 C/S เมื่ออายุครรภ 29+3 สัปดาห 
เนื่องจากเมื่อมีขอบงชี้ทางสูติศาสตร Fetal Distress 
พบวามี FHS base line 120 bpm minimal 
variability ได Dexamethasone 6 mg ทุก 12 
ชั่วโมง มา 2 dose เนื่องจากผูคลอดมีภาวะ HELLP 
Syndrome คา Liver Enzyme สูงกวาคาปกติมาก 
รวมกับ Hb และ Platelet count ที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องซึ่งแสดงใหการดําเนินของโรคแยลงอยาง
รวดเร็ว แพทยจึงตัดสินใจยุติการตั้งครรภ 
     กรณีศึกษาที่ 2 เนื่องจากอายุครรภ 37+4 
สัปดาห ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถยุติการตั้งครรภ 
จากภาวการณของโรคยังอยูในเกณฑที่ควบคุมได     
ปากมดลูกเปด 3 เซนติเมตร Effacement 75 %
สภาพถุงน้ํายังอยู station -1 มารดาครรภหลังเคย
ผานการคลอดมาแลว แพทยจึงใหคลอดทางชอง
คลอด ทารกเพศชาย คลอดเวลา 04.51 น.น้ําหนัก
ทารกแรกคลอด 3,170 กรัม APGAR Score ท่ี 1
นาทีได 9 คะแนน, ที่ 5 นาทีได 10 คะแนน, ที1่0 
นาทีได 10 คะแนน 

7. ผลการรักษา
พยาบาล
หลังยุติการ
ตั้งครรภ 

มารดาหลงั
คลอดอาการ
หลังคลอด 
ความดันโลหิต
ลดลง 110/70 -
140/90mmHg
Liver Enzyme 
ลดลงยังตองให
ยาควบคุมความ
ดันโลหิตเปน
Home med
นอน
โรงพยาบาล  

มารดาหลัง
คลอดอาการ
หลังคลอดทั่วไป 
ปกติ ความดัน
โลหิตอยูในชวง 
BP 156/82 – 
180/96 
mmHg.  ยังคง
ตองใหยา
ควบคุมความ
ดันโลหิต 
ทารก Active ดี 
มารดาและ 

กรณีศึกษาท่ี 1 ทารกคลอด C/S เพศ หญิง น้ําหนัก 
843 กรัม  APGAR Score 1 นาทีได 6 คะแนนและ
ที่ 5 นาทีได 8 คะแนน  on Neo puff สงตอ NICU 
ดแูลตอ Diagnosis ทารก  Preterm with BPD 
with ROP admit NICU 104 วัน จากนั้น ยายไป 
admit ตอที่ Ward กุมารชั้น 3 จนถึงจําหนาย 
น้ําหนักทารกกอนจําหนาย 2,179 กรัม มีนัด 
Follow Up ตอที่ OPD ตาโรงพยาบาลเด็ก สวน
มารดาหลังผาตัดยายไปสังเกตอาการหลังคลอดที่ 
Ward หลังคลอด on MgSO4ตอจนครบ 24 ชั่วโมง 
ไมพบ Magnesium Toxicity  Lab  ครั้งสุดทาย
กอนกลับบาน AST 92  U/L, ALT 66 U/L ยังสูงอยู 
Platelet  count 259,000 cell/dl, Hb 10.0 g/dl  
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ลํา
ดับ 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 วิจารณ/ขอเสนอแนะ 

 ผลการรักษา
พยาบาล
หลังยุติการ
ตั้งครรภ 
(ตอ) 

4วันจึงจําหนาย 
กลับบาน 
ทารกหลังคลอด
กอนกําหนด 
admit NICU
นอน
โรงพยาบาล 
119 วัน จึง
จําหนาย มี 
Follow up  
ตอ 
 

ทารก นอน
โรงพยาบาล 4 
วันจึงจําหนาย
กลับบานพรอม
กัน 

เพ่ิมขึ้นจนอยูในเกณฑปกติ ความดันโลหิตอยูในชวง 
110/70 – 140/90 mmHg. Normal Bleeding 
P/V จําหนาย Home Med Amlodipine (5) 1 เม็ด 
4 เวลาหลังอาหาร นัด Follow Up 1 สัปดาห นัด
เจาะ AST, ALT สง COC ประสานพื้นที่เพ่ือดูแล
ตอเนื่อง 
กรณีศึกษาท่ี 2 หลังคลอดมดลูกหดรัดตัวดี Normal 
Bleeding P/V BP 156/82 – 180/96 mmHg
ไดรับยาควบคุมความดันโลหิต Hydralazine 2 เม็ด 
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร, Amlodipine (5) 1 เม็ด 
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร Home Med ยาเดิม  
นัด Follow Up 1 สัปดาห ประเมินภาวะความดัน
โลหิตสูง นัดตรวจหลังคลอด 6 สัปดาห สวนทารก
ปกติแข็งแรงดี กลับบานพรอมมารดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12  
 

บรรณานุกรม 
 
1. WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank. Trends in maternal mortality: 1990 to 2015.              

Geneva:World Heath Organization,2015. 

2. Stocks G. Preeclampsia: pathophysiology, old and new strategies for management. EJA       
2014;31:183-9 

3. Cunningham FG, Levano KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et.al. Williams 
Obstetrics. 24thed. New York: McGraw-Hill Professional; 2014. 1358p 

4. ACOG, Gestational Hypertention and preeclampsia Practice Bulletin Number 202. January 
2019. [cited 2020 Sep 6]. Available from:http://www.acog.org/clinical 

5. Sibai BM, Ramadan MK, Chari RS, et al. Pregnancies complicated by HELLP syndrome 
(hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets): subsequent pregnancy 
outcome and long-term prognosis. Am J ObstetGynecol. Jan 1995;172(1 Pt 1):125-9. 

 
6. ปนัดดา บรรยงวิจัย.ตารางน้ําหนักทารกในครรภ อางอิง หนวยเวชศาสตรมารดาทารกในครรภจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.digital image. 7 พฤศจิกายน 2560. [cite 2020 Sep 6] Available 
fromhttps://www.facebook.com/DrNoonPanatda/photos/a.938961656252386/93896173
2919045/ 

 


