
  

 

ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
1.  ชื่อผลงานเร่ือง  การพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
2.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 มกราคม 2549- 31สิงหาคม 2549 
3.  สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏบิัติ  100 % 
4.  ผูรวมจัดทําผลงาน ( ถามี ) 
5.  บทคัดยอ           
              ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภเปนภาวะแทรกซอนท่ีพบบอย ประมาณรอยละ  5 – 8  ของการ
ตั้งครรภ  ซ่ึงเกิดไดทุกระยะของการตั้งครรภ ท้ังกอนคลอด ระยะคลอด  และหลังคลอด   ถาเกิดในระยะกอน
คลอดอาจพบภาวะแทรกซอน เชน  ภาวะชัก รกลอกตัวกอนกําหนด คลอดกอนกําหนด  ในระยะคลอดจะพบ 
ภาวะแทรกซอน  เชน ภาวะชัก รกลอกตัวกอนกําหนดและAsphyxiaในเด็กในระยะหลังคลอดจะพบ
ภาวะแทรกซอน  เชน  ภาวะชัก   ตกเลือดหลังคลอดอันเปนสาเหตุการตายท้ังของมารดาและทารก   ฉะนั้นการ
ปองกันและแกไขเพ่ือไมใหเกิดภาวะแทรกซอนเหลานี้จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง หญิงต้ังครรภมาคลอดท่ี
หองคลอดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สวนใหญมีความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภเปนอันดับสองรองจากภาวะ
มีน้ําเดินกอนคลอด  จากการเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภของหองคลอด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพพบวา 
         ป  2548  พบหญิงต้ังครรภมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภรอยละ  2.7 % 
         ป  2549  พบหญิงต้ังครรภมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภรอยละ  2.7 % 
            จากขอมูลดังกลาวขางตนพบวาอัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภมีแนวโนมสูงข้ึน ทํา
ใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน จึงพัฒนาการดูแลผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ เพ่ือให
การบริการดานการพยาบาลตรงตามมาตรฐาน ชวยเหลือหญิงตั้งครรภไดอยางทันทวงที  มีประสิทธิภาพ  ไม
เกิดภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได         
6.  บทนํา 
            ภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ(Pregnancy  Induce  Hypertention)  หมายถึง ความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ ภายหลังต้ังครรภ 20 สัปดาห ปจจัยท่ีทําใหเกิดความดันโลหิตสูงไดแกมารดาต้ังครรภแรก  ผานการ
คลอดมาหลายคร้ัง  อายุนอยกวา 17 ป  หรือมากกวา 35  ป และมีความผิดปกติของการต้ังครรภรวมดวย  เชน  
โรคไต  โรคเบาหวาน  เปนตน  โดยแบงระดับความรุนแรงไว  3  ระดับคือ1.  Mild  pre-eclampsia  2.  Severe  
Pre-eclampsia  3.  Eclampsia  ซ่ึงมีอาการสําคัญ  3  อยางรวมดวยคือ  มีความดันโลหิตสูง  มีบวม  และมีไขขาว
ในปสสาวะ  โดยแตละระดับจะมีความรุนแรงแตกตางกัน  เม่ือเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภจะ
สงผลใหอวัยวะตาง ๆ สูญเสียหนาท่ี  ซ่ึงเปนอันตรายตอท้ังมารดาและทารก  การรักษาจะเปนไปในลักษณะ
ประคับประคองในการดําเนินการต้ังครรภใหดําเนินตอไปใกลกําหนดคลอดมากท่ีสุด 

   พยาบาลมีบทบาทสําคัญท่ีจะพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภและ 
สงเสริมใหหญิงต้ังครรภไดใชความสามารถในการพัฒนานั้นสนองตอบตอความตองการ  การดูแลตนเองท่ี
จําเปนอยางเหมาะสมตลอดการต้ังครรภ  ระยะรอคลอด  ขณะคลอด  และระยะหลังคลอด  ดวยการใหความรู



  

 

7.  วัตถุประสงค 
     1. เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถและประสิทธิภาพในการคัดกรองและเฝาระวังหญิงต้ังครรภท่ีมี           

   ภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภไมเกิดภาวะชัก ในระยะรอคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด 
     2. เพื่อพัฒนาการบริการดานการพยาบาลตามมาตรฐานในระยะกอนคลอด ระหวางคลอด และระยะ 
          หลังคลอด  
     3. เพื่อเปนแนวทางแกเจาหนาท่ีในการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
8.  วิธีการดําเนินงาน 
     ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ประชุมทีมงานหองคลอด- ผาตัด รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อศึกษาเชิงลึกกรณศึีกษาหญิง  ตัง้ครรภ  
    ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห คนหาปญหา ประเมินสภาพผูปวย  
    และวางแผนการพยาบาล 

      2. รวมกันวิเคราะหและกําหนดแนวทาง ในการคัดกรองและดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูง   
          ขณะต้ังครรภ 
      3. ติดตามประเมินผล นาํผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝาระวงัหญิงต้ังครรภท่ี มีภาวะ  
          ความดนัโลหิตสูงขณะต้ังครรภมาวเิคราะหและหาแนวทางพัฒนาตอไป 
      ขอบเขตงาน 
              หญิงต้ังครรภท่ีเจ็บครรภคลอดอายุครรภมากกวา 36 สัปดาหข้ึนไปที่มาดวยอาการ บวมที่เทา  ขา   
        และ  มีความดันโลหิต Diasotolic > 90 mmHg มารับบริการในหองคลอด - ผาตัด 

9. ผลการดําเนนิงาน  
     กรณีศึกษาการพยาบาลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ 

      ขอมูลท่ัวไป  
หญิงไทยอายุ 28 ป    เช้ือชาติไทย    ศาสนาพุทธ    ท่ีอยูปจจุบัน นครราชสีมา  

                 วันท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 25 กรกฎาคม 2549  
                 วันท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล  28 กรกฎาคม 2549 
     0อาการสําคัญท่ีมาโรงพยาบาล 
 บวมที่ขาและเทา  บวมไมยุบ รวมกับเสียดครรภมา  1 วัน กอนมาโรงพยาบาล 

     1ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 
 ครรภแรก  อายุครรภ  38สัปดาห  จําประจําเดือนครั้งสุดทายไมได   คาดคะเนกําหนดคลอดจาก
ผลอัลตราซาวด ( 9 พ.ค. 49 : 19 สัปดาห 1วัน ) วันท่ี 16 สิงหาคม 2549 ฝากครรภท่ี สอ.ยางใหญ จํานวน 3 คร้ัง 



  

 

    2ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
ปฏิเสธการเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง  ไมเคยผาตัด 

ปฏิเสธการแพยาแพอาหาร 

    อาการและอาการแสดงขณะรับไวในความดูแล 
วันท่ี  25 กรกฎาคม 2549 
เวลา  14.55 น.  ไมเจ็บครรภ มดลูกหดรัดตัว 1 คร้ัง ใน 10 นาที นานคร้ังละ 25 วินาที FHS 140 คร้ัง/นาที ไมมี

อาการปวดศีรษะ ตาพรามัว ไมจุกแนนล้ินป นอนพัก 30 นาที  BP = 150/110  mmHg.  ใหการ
รักษาตามแผนการรักษาของแพทยเจาะเลือดตรวจcreatinine, SGOT, SGPT, PT, PTT, CBC, 

Record BP  4 ช่ัวโมง ถา ≥160/110 มม.ปรอท ให Adalat 10 mg ʘ prn (ประเมินผลใน 30 

นาที)  On  O2 canula 4 LPM 

q̂

เวลา 16.15 น.  ไมเจ็บครรภ มดลูกหดรัดตัว 1 คร้ังใน 10 นาที นานคร้ังละ 25 วินาที ไมมีอาการปวดศีรษะ ตา
พรามัวหรือจุกแนนทองใตล้ินป BP = 170/110  mmHg แพทยตรวจเยี่ยมอาการ อานผล NST 
Reactive ทํา U/S ผล Placenta – no previa  ตรวจภายใน : ปากมดลูกเปด 2 เซนติเมตร ความ
บางของคอมดลูก 75% สวนนําระดับ -1 ถุงน้ํายังไมแตก เจาะถุงน้ําไดน้ําครํ่าใสดี ส่ังให 
cardipine ½ amp ⓥ push at 16.40 น. และใหการรักษา 
- NPO 
- 5%D/N/2 1,000 ml   +    synto 10 ū      iv  drip keep good uterine contraction เร่ิม 60 cc/hr 
- 10% MgSO4 4 gm    iv    
- 50% MgSO4 10 gm  then 2.5 gm ⓜ  4 hr  Off  if  RR < 14 /min  , DTR < 1+  , q̂

    Urine output < 100 ml/4 hr 
                                - Retained  foley’s  catheter 

- BP q  1 hr  if BP diastolic 110 mmHg ˆ ให cardipine ½ amp ⓥ record ไดทุก 20 นาที  
  x 3 dose ถา BPไมลงใหรายงานแพทย  

เวลา  20.50 น.   เจ็บครรภถ่ี มดลูกหดรัดตัวทุก 2 นาที 10 วินาที นานคร้ังละ 50 วินาที เสียงหัวใจเด็ก 146 คร้ัง/
นาที BP 150/100 mmHg ไมมีอาการปวดศีรษะ ตาไมพรามัว ไมจุกแนนล้ินป ตรวจ DTR +1 
อัตราการหายใจ 20 คร้ัง/นาที urine output 400 ml ดูแลให 50% MgSO4 2.5 gm ⓜ 

เวลา  21.10  น.  เจ็บครรภถ่ี อยากเบงคลอด มดลูกหดรัดตัวทุก 2 นาที นานคร้ังละ 50 วินาที เสียง 
หัวใจเด็ก 150 คร้ัง/นาที BP 160/100 mmHg ไมมีอาการปวดศีรษะ ตาไมพรามัว 



  

 

q̂

ไมจุกแนนล้ินป  ตรวจภายใน : ปากมดลูกเปดหมด (10 เซนติเมตร) ความบางของคอมดลูก 
100% สวนนําอยูระดับ +2 ถุงน้ําแตกแลว ดูแลยายเขาหองคลอด ผูคลอดเร่ิมเบงคลอด scrub 
perineum แนะนําวิธีเบงคลอด เชียรเบงตามการหดรัดตัวของมดลูก  

เวลา  20.15 น.   คลอดปกติ ทารกเพศหญิง น้ําหนัก 2,500 กรัม รูปรางท่ัวไปปกติ แรกเกิดรองเสียงดังดี   
                                ตัวแดงดี แข็งแรงดี Apgar score 10-10-10 คะแนนเม่ือนาทีท่ี 1, 5 และ 10 ตามลําดับ    
                               อุณหภูมิ 36.8 องศาเซลเซียส กระตุน Breast feeding ฉีด วิตามิน K 1 mg ⓜ 
เวลา 21.25 น. ประเมินการฉีกขาดของชองทางคลอด พบการฉีกขาดของชองทางคลอดท่ี upper left vagina 

wall, no active bleed รายงานแพทยรับทราบตรวจเย่ียมอาการ เย็บแผล upper Left  vaginal  
wallและ Episiotomy Left  MLท่ีหองคลอด ดวย chromic cat gut No 2/0 Under  local 
anasthesiaไลกอนเลือดและประเมินการสูญเสียเลือด Total blood loss 200 ml มดลูกหดรัดตัว
ดี BP 160/100 mmHg , pulse= 84 คร้ัง/นาที อัตราการหายใจ 20 คร้ัง/นาที ใหการรักษา 
observe bleeding hematoma , ให MgSO4 ตอจนครบ 24 ช่ัวโมงหลังคลอด 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2549 
เวลา 02.45 น. มารดาหลังคลอด 6 ช่ัวโมง ชวยเหลือตัวเองไดดี BP 140/100 mmHg, pulse          114 คร้ัง/

นาที อัตราการหายใจ 20 คร้ัง/นาที   Bladder  ไม  Full มดลูกหดรัดตัวไมดี ไล กอนเลือดออก 
~ 200 ml  แพทยรับทราบให 5%D/N/2 1,000 ml + synto 10 ū ⓥdrip มดลูกหดรัดตัวดีข้ึน 

วันท่ี 26-28 กรกฎาคม 2549 
มารดาหลังคลอดชวยเหลือตัวเองไดดี มดลูกหดรัดตัวดี น้ําคาวปลาไหลปกติ ไมมีกล่ินเหม็น 
ไดรับ 50%MgSO4 2.5 gms ⓜ 4 ช่ัวโมง จนครบ 24 ช่ัวโมงหลังคลอด สัญญาณชีพปกติ 
กระตุนบุตรดูดนมมารดาได น้ํานมไหลดี ไมมีไข ทารกแข็งแรงดี ตาไมแฉะ สะดือไมมีเลือด
ซึม ขับถายปกติ ดูดนมมารดาไดดี จําหนายออกจากโรงพยาบาลทั้งมารดาและทารกโดย
แพทยอนุญาตวันท่ี 28กรกฎาคม2549เวลา10.00 น. 

การวินิจฉัยคร้ังแรก :   Pregnancy  38 wks.  ĉ  Severe  Pre-eclampsia 
การวินิจฉัยคร้ังสุดทาย :  Normal Labour ĉ episiotomy   
พยาธิสรีรวิทยา 
ความดันโลหิตสูงขณะตัง้ครรภ(Pregnancy Induce Hypertension) 
พยาธิสภาพ 
 การหดเกร็งของหลอดเลือด (vasospasm) เปนพยาธิสภาพประการแรกท่ีเกิดข้ึนในภาวะความดันโลหิต
สูงในหญิงตั้งครรภ จากภาวะหดเกร็งของหลอดเลือด จะมีผลทําใหแรงตานการไหลเวียนของโลหิตมีมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังพบวา angiotensin II ท่ีกระตุนใหเสนเลือดหดรัดตัวยังทําให endothelial cell มีการหดรัดตัวมาก
ข้ึน จึงทําให endothelial ถูกทําลาย จนกระท่ังเกล็ดเลือดและ fibrinogen ถูกทําลายจนลดนอยลง พลาสมาร่ัว
ออกนอกเสนเลือดมากข้ึน นอกจากนี้การหดเกร็งของหลอดเลือดยังมีผลใหเซลลบริเวณรอบๆ เสนเลือดท่ีหด



  

 

 1. ระบบประสาท จากภาวะท่ีเสนเลือดในสมองหดเกร็ง ประกอบกับมีการทําลายของ endothelial cell 
ในสมอง จึงทําใหเนื้อเยื่อในสมองบวม มีเลือดออกและเกิดเนื้อตายข้ึนในสมอง ดังนั้นหญิงต้ังครรภจะมีอาการ
ปวดศีรษะ เห็นภาพเบลอ เห็นภาพซอนหรืออาจมองไมเห็น เกิดปฏิกิริยาสะทอนท่ีเร็วเกินไป (hyperreflex) มี
อาการกระตุกส่ันของกลามเนื้อ (clonus) ระดับความรูสึกตัวเปล่ียนแปลง  
                2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการวิจัยพบวา ภาวะความดันโลหิตสูงในระยะต้ังครรภจะมีการ
เพิ่มของเลือดท่ีออกจากหัวใจอยางมากในระยะตนๆ ของการดําเนินของโรค ประกอบกับการมีภาวะเสนเลือด
บีบรัดตัวและเกิดภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเกิดข้ึนนี้ จะสงผลให preload ลดลงและafterload เพิ่มข้ึนจึงทําให
เกิดเสนเลือดหดรัดตัวท่ัวรางกาย การเกิดภาวะ low preload และ high afterload นี่เอง จะไปมีผลทําใหเกิดการ
ทํางานของหัวใจลมเหลว (cardiac decompensation)และการกําซาบออกซิเจนของเนื้อเยื่อในสมองและไตลดลง 
 3. ระบบโลหิตวิทยา จากการถูกทําลายของ endothelial cells พบวามีผลทําใหเม็ดเลือดแดงและเกล็ด
เลือดถูกทําลายมากข้ึน ดังนั้นจึงทําใหปริมาณเม็ดเลือดแดงแตกและเกล็ดเลือดลดนอยลง ซ่ึงกอใหเกิด
ภาวะแทรกซอนท่ีเรียกวา HELLP syndrome (H : Hemolysis of red blood cell, EL : Elevated liver enzymes, 
LP : Low platelet count) ภาวะ HELLP จะมีอาการคลายผูปวยตับอักเสบ ไดแก ความรูสึกไมสบาย เหนื่อย 
เพลีย คล่ืนไสและอาเจียน ปวดชายโครงขวา เปนอาการท่ีพบไดบอย นอกจากน้ียังมีอาการบวม เหลือง 
ปสสาวะเปนเลือด ปวดหลังหรือปวดไหล หรืออาจมีอาการสับสนวาตนเองมีอาการปวดทอง อาจไมพบความ
ดันโลหิตสูงไดถึงรอยละ 20 โปรตีนในปสสาวะไมคอยพบมักพบในระยะทายๆ ดวยเหตุนี้เองการวินิจฉัยวา
เปนHELLPอาจไมไดรับการวินิจฉัยต้ังแตเร่ิมแรก การตรวจทางหองทดลองจะชวยวินิจฉัยภาวะนี้ได 
 4. ระบบการทํางานของปอด ทําใหเกิดภาวะปอดบวม ซ่ึงเปนผลมาจากมีการลดลงของplasma oncotic 
pressure และการเพิ่ม permeabilityในเสนเลือดช้ันendothelial จึงทําใหมีน้ําเขาสู pulmonary interstitialspaceได  
 5. ระบบปสสาวะ พบวามีการทําลายช้ัน endothelial ของเสนเลือดในไต ซ่ึงมีผลทําใหเซลลของโกล
เมอรรูลาบวม (glomerular cells) แคพพิลรารี ลูพส (capillary loops) ขยายและหดรัดตัวจากภาวะเสนเลือดหด
รัดตัวนี้เอง จะทําใหเกิดภาวการณกําซาบและการไหลผานของหลอดเลือดในไตลดลง ดังนั้นจึงทําให 
creatinine และ uric acid เพิ่มข้ึน พบโปรตีนในปสสาวะ โดยมักจะพบในระยะทายๆ ของการเปน แตก็มีหญิง
ตั้งครรภบางรายท่ีพบวามีโปรตีนในปสสาวะมากอนแลวจึงมีความดันโลหิตสูงตามมา ภาวะปสสาวะเปนเลือด
สามารถพบไดถาเม็ดเลือดแดงแตกซ่ึงมักจะพบในรายท่ีรุนแรงและอาจพบปสสาวะออกนอยและไตวายได 
 6. ระบบการทํางานของตับ จากการถูกทําลายของ endothelial มักพบวามีการเกิดรอยโรคในตับ ไดแก 
มีเลือดออกและเกิดการตายของเน้ือเยื่อในตับ การมีเลือดออกจากรอยโรคมักเกิดบริเวณแคปซูลของตับ หรือถา
รุนแรงก็อาจเกิดภาวะแคปซูลแตก (capsule rupture) ซ่ึงมักพบวาผูท่ีมีภาวะแทรกซอนนี้อาจจะมีอาการคล่ืนไส 
อาเจียน ปวดบริเวณชายโครงขวาหรือล้ินป ซ่ึงเปนภาวะท่ีตองผาตัดอยางรีบดวน เพื่อปองกันการเสียชีวิตท้ัง
มารดาและทารก 



  

 

 7. การเปล่ียนแปลงของกลามเนื้อมดลูกและรก จากการถูกทําลายของ endothelial มีผลทําใหเสนเลือด
ในแนวเฉียงของมดลูก (spiral arteries) มีการเปล่ียนแปลง โดยพบวาเสนเลือดแคบลงและเหยียดออกจาก 
intervillous space ซ่ึงเปนสวนท่ีรกสัมผัสกับกลามเน้ือ ดังนั้นจึงมีผลทําใหมีเสนเลือดไปเล้ียงบริเวณรกนอย
กวาปกติ การท่ีเสนเลือดไปเล้ียงรกนอยกวาปกติ จึงมีผลตอทารก ทําใหทารกไดรับเลือดจากแมนอยลง ทําให
ทารกไดรับเลือดจากแมนอยลง ทําใหทารกในครรภมีขนาดเล็กกวาปกติ (IUGR) 
สาเหตุ 
 สาเหตุของภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงต้ังครรภนั้น มีหลายสาเหตุและหลายทฤษฎี โดยสรุปมี 4 
สาเหตุ ดังน้ี 
 1. กลไกการสรางภูมิคุมกัน (Immunological mechanism) เช่ือวาสาเหตุของการเกิดนาจะมาจาก
ความสามารถของภูมิตานทานท่ีมีตอเช้ือโรค ในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภไมเพียงพอ หรือภูมิ
ตานทานบริเวณรกไมมีประสิทธิภาพ หรือเช้ือโรคบริเวณรกมากเกินจะกําจัดได นอกจากนี้ยังศึกษาพบวา การ
ติดเช้ือกอนการตั้งครรภมีผลทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากข้ึน 
 2. พันธุกรรม (Genetic predisposition) จากการศึกษาพบวา หญิงต้ังครรภท่ีเคยเปนโรคความดันโลหิต
สูงในระยะต้ังครรภ ถามีบุตรสาว โอกาสที่บุตรสาวต้ังครรภจะมีภาวะความดันโลหิตสูงท่ีรุนแรงมากข้ึน แต
เนื่องจากปจจัยท่ีเปนสาเหตุทางพันธุกรรมมีความซับซอนมาก ดังนั้นจึงไมอาจสรุปไดแนชัดวา พันธุกรรมจะ
เปนสาเหตุของโรคนี้ 
 3. การขาดสารอาหาร (Dietary deficiencies) เชน การขาดแคลเซียม โดยจากการศึกษาพบวา ถาให
แคลเซียมในหญิงต้ังครรภในชวงคร่ึงหลังของการตั้งครรภ โอกาสเกิดความดันโลหิตสูงในระยะต้ังครรภลดลง 
หรือถาให Linoleic acud และแคลเซียม จะชวยใหอัตราการเกิดโรคนี้นอยลง 
 4. การหดเกร็งของเสนเลือด (Vasoactive compounds) ซ่ึงการหดรัดตัวของเสนเลือดจะเกิดข้ึนอยาง
รุนแรงและทันทีทันใด ทําให endothelial cells ท่ีบุอยูภายในหลอดเลือดแยกออกจากกัน เปนผลใหเม็ดเลือด
และนํ้าเหลืองไหลซึมออกไปอยูโดยรอบหลอดเลือด ซ่ึงการถูกทําลายของ endothelial cells ในโพรงมดลูกนั้น 
เช่ือวาเกิดมาจากความไมสมดุลระหวาง prostacycline และ thromboxane จะมีผลทําใหเสนเลือดหดเกร็ง เกล็ด
เลือดถูกทําลาย มีการกระตุนการใชออกซิเจนจากไขมันมากข้ึน และช้ัน endothelial จึงถูกทําลาย 
 5. การเปล่ียนแปลงภายในผนังหลอดเลือดชั้นใน (Endothelial dysfunction) จากช้ัน trophoblast ของรก
ถูกทําลาย ทําใหการกําซาบ (perfusion) บริเวณรกไมดี ซ่ึงเปนผลมาจากการไหลเวียนของมารดาไมดี การ
ไหลเวียนของเลือดไมดีจะไปมีผลทําใหช้ันภายในผนังหลอดเลือดช้ันในมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญของการสงเสริมใหเลือดจับตัวกันเปนกอนไดมากข้ึน และกระตุนกลามเนื้อเรียบของเสนเลือดใหไวตอ
การหดรัดตัวมากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของ glomerular capillary ของ endothelia; ทําใหเกิดการซึม
ผานในสวนของเสนเลือด capillary มากข้ึน น้ําเหลือง (serum) ท่ีเกิดข้ึนมีผลกระตุนใหมีการสราง 
prostacycline มากข้ึน 
 
 



  

 

อาการและอาการแสดง 
ความผิดปกติท่ีพบ Mild Pre-eclampsia Severe Pre- eclampsia 

ความดันโลหิต diastolic นอยกวา 100 mmHg 110 mmHg หรือมากกวา 
โปรตีนในปสสาวะ (Proteinuria) Trace ถึง 1+ ตั้งแต 2+ ข้ึนไป 
อาการปวดศีรษะ ไมพบ พบ 
การเห็นภาพผิดปกติ ไมพบ เห็นภาพเบลอ  ภาพซอน 

(burred vision) 
ปวดทองดานบนหรือปวดบริเวณ
ชายโครงขวา (upper abdominal pain 
or right upper quadrant pain)  

ไมพบ พบ 

Reflex Hyperreflexia 3+ Hyperreflexia 3+ ข้ึนไป 
ปสสาวะออกนอย (Oliguria) ไมพบ ออกนอยกวา 30 ml/hr หรือ 

120 ml./4 hr 
อาการชัก (convulsion) ไมพบ พบ (Eclampsia) 
Serum uric acid ≥ 5.5 mg./ 100 ml. > 6.0 mg./ 100 ml. 

Blood Urea Nitrogen  9-10 mg. / 100 ml. 10-16 mg. / 100 ml. 
เกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) ไมพบ พบ 100,000-150,000 mm3

อ า ก า ร ตั ว เ ห ลื อ ง  ต า เ ห ลื อ ง 
(hyperbilirubinemia) 

ไมพบ พบ 

เ อ น ไ ซ ม ใ น ตั บ เ พิ่ ม ข้ึ น  (Liver 
enzyme elevation) 

เพิ่มข้ึนเล็กนอย เพิ่มข้ึนมาก 

ทารกในครรภเจริญเติบโตชา ไมพบ พบ 
ภ า ว ะ น้ํ า ท ว ม ป อ ด  (pulmonary 
edema) 
 

ไมพบ พบ 

การรักษา 
 การรักษา Mild Pre – eclampsia 
 1. การนอนพักในทานอนตะแคงซาย ลดการกดทับของเสนเลือด inferior vena cava และเพิ่มปริมาณ
เลือดท่ีไปเล้ียงไต กดระดับของ angiotensin II ทําใหปสสาวะออกมากข้ึน และมีผลทําใหความดันโลหิตลดลง 
โดยแพทยอาจใหยานอนหลับเพื่อใหหญิงต้ังครรภไดพักผอนอยางเต็มท่ี 
 2. ควบคุมอาหารเค็มโดยไดรับเกลือไมเกิน 6 กรัม/วันและไดโปรตีนประมาณ80-100กรัม/วัน 



  

 

                3. ตรวจสอบสภาพของทารกในครรภโดยการนับเด็กดิ้น การทํา Non – stress test และการทํา 
ultrasound เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภทุก 3-4 สัปดาห หรืออาจทําการเจาะน้ําครํ่า 
(amniocentesis) เพื่อประเมินความสมบูรณของปอด 
 4. ใหยาสเตียรอยด (glucocorticoid) เพื่อสงเสริมความสมบูรณของปอด 
 5. ถาพบวาหญิงต้ังครรภมีอาการดีข้ึน ไมพบโปรตีนในปสสาวะ ความดันโลหิตลดลง ใหหญิง
ตั้งครรภกลับบานและพักผอนอยางเต็มท่ี 
 การรักษา Severe Pre – eclampsia เนื่องจากสามารถวินิจฉัยไดระหวางอายุครรภ 18-27สัปดาห และ
มักเกิดควบคูกับภาวะทารกในครรภขาดออกซิเจน ดังนั้น แนวทางการรักษาจึงประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การนอนพักในทานอนตะแคงตลอดเวลา เพื่อลดการกระตุนการเกิดอาการชัก 
 2. ควบคุมการรับประทานอาหารอยางเขมงวดโดยควบคุมใหเค็มปานกลางและโปรตีนใหไดรับ80-
100 กรัม/วัน 
 3. ดูแลใหไดรับยาตานการชัก ไดแก แมกนีเซียมซัลเฟตและยาอ่ืนๆ อีก ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) โดยให 10% MgSO4 40 มล. ฉีดเขาเสนเลือดดําชาๆ ประมาณ 5-
10 นาที จากน้ันให 50%  MgSO4 20 มล. แบงฉีดเขากลามเนื้อสะโพกดานละ 10 มล. โดยฉีดทุก 4 ช่ัวโมงจน
ครบ 24 ช่ัวโมง ในแตละคร้ังท่ีฉีดควรประเมินสภาพกอน ถาพบอาการเหลานี้อยางใดอยางหน่ึงใหหยุดการฉีด 
MgSO4 ไดแก ปสสาวะออกนอย กวา 20-30 มล./ช่ัวโมง หรือนอยกวา 100 มล./4 ช่ัวโมง อัตราการหายใจนอย
กวา 12 คร้ัง/นาที และไมพบ Deep tendon reflex (DTRs) ในขณะฉีด MgSO4 ควรมียา 10% Calcium gluconate 
ไวขางเตียงเสมอ เนื่องจาก 10% calcium gluconate เปน antidote ของ MgSO4  โดยถาพบวาไดรับผลขางเคียง
ของยา หญิงต้ังครรภหยุดหายใจ ใหฉีด 10% calcium gluconate 10 มล. เขาเสนเลือดดํา โดยฉีดชาๆ ประมาณ 
3-5 นาที 
 3.2 ยาลดความดันโลหิต ไดแก ยาในกลุม Hydralazin เชน Apressoline เพ่ือชวยสงเสริมการ
ไหลเวียนของไตใหดีข้ึน โดยการฉีดประมาณ 5-10 มก. เขาหลอดเลือดดําชาๆ นานมากกวา 1 นาที จะใชกรณีท่ี
ความดันโลหิต diastolic blood pressure มากกวา 160/110 มม.ปรอท ฉีดจนกวาความดันโลหิตจะคงท่ี หลังฉีด
ควรวัดความดันโลหิตทุก 5-15 นาที ควบคุมใหความดันโลหิต diastolic blood pressure อยูระหวาง 90-100 มม.
ปรอท เพราะอาจเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าได ซ่ึงมีผลทําใหการกําซาบของเนื้อเยื่อบริเวณรกจะลดลงดวยถา
เกิดความดันโลหิตตํ่ามากกวานี้ 
 3.3 ยานอนหลับ (Diazepam หรือ Valium) ประมาณ 5-10 มก. เขาหลอดเลือดดําชาๆ เพื่อปองกัน
อาการชัก หลังฉีดควรสังเกตการณหายใจ เพราะผลขางเคียงของยาอาจทําใหหยุดหายใจได 
 3.4 ยาขับปสสาวะกลุม furosemide เชน Lasix ให 20-40 มก. ทางหลอดเลือดดํา ฉีดชาๆ นาน
มากกวา 1นาที กรณีท่ีเกิดภาวะปอดบวมน้ํา ดังนั้นควรตรวจปริมาณปสสาวะตลอดเวลาเพ่ือดูการทํางานของไต 
 3.5 Retained foley’s catheter เพื่อประเมินการทํางานของไต 
 3.6 หญิงต้ังครรภควรไดรับ Lactate Ringer’s solution ประมาณ 75-125 มล./ชม. ระหวางการให
ควรระมัดระวังอาการปอดบวมนํ้า ซ่ึงอาจพบไดถาใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํามากเกินไป 



  

 

 4. การคลอด การเรงคลอด มักนิยมทําในรายท่ีเปน Pre – eclampsia ท่ีรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก 
ถากระตุนใหเจ็บครรภลมเหลว แพทยอาจตัดสินใจใหผาคลอดทางหนาทอง 
 การรักษา Eclampsia โดยปกติถาหญิงต้ังครรภไดรับยา MgSO4 ตั้งแตเร่ิมแรก มักไมคอยพบอาการชัก 
อยางไรก็ตาม เม่ือพบอาการชักควรไดรับยา MgSO4 4-6 กรัม ฉีดเขาเสนเลือดดําชาๆ อยางนอย 5 นาที ถาการ
ให MgSO4 ไมไดผล ควรให Diazepam 5-10 มก. หรือ Phenobarbital 125 มก. หรือให Dilantin 10 มก.ตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีดในอัตรา 50 มก.ตอ 1 นาที ในระหวางการชัก ถาชักในระยะท่ีทารกอยูในครรภจะทํา
ใหหัวใจของทารกเตนชาลง ควรสังเกตการณเตนของหัวใจทารกทุก 15 นาที ดูแลใหออกซิเจน 8-12 ลิตร/นาที 
และตรวจสอบภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด สังเกตการเกิดภาวะปอดบวมน้ํา ภาวะไตวาย ตลอดจนอาการและ
อาการแสดงของเลือดออกในสมอง 
การปองกัน 
 1. การปองกันในระยะแรกๆ ท่ีพบ ในรายท่ีมีภาวะเส่ียง ไดแก มารดาต้ังครรภคร้ังแรก ครอบครัวท่ีเคย
เปนโรคนี้มากอน ครรภแฝด เบาหวาน โรคหลอดเลือดเร้ือรัง โรคไต ครรภไขปลาอุก และทารกบวมนํ้า ควร
ติดตามช่ังน้ําหนัก วัดความดันโลหิต โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของ systolic blood pressure และ diastolic blood 
pressure ตั้งแตคร่ึงหลังของการต้ังครรภ นอกจากนี้ควรติดตามอาการสําคัญตางๆ ไดแก อาการปวดศีรษะ ตา
พรามัว ปวดบริเวณชายโครงหรือใตล้ินป มือและหนาบวม 
 2. การดูแลตนเองท่ีบาน โดยปกติแลวถาตรวจพบวาหญิงตั้งครรภเปน Mild Pre – eclampsia และมี
โปรตีนในปสสาวะ มักจะใหหญิงต้ังครรภนอนโรงพยาบาล แตเม่ืออาการดีข้ึน ไมพบโปรตีนในปสสาวะ 
ความดันโลหิตลดลง จึงใหหญิงต้ังครรภกลับบานได กอนกลับบานควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสังเกตอาการ 
                     
                            จากการศึกษากรณีศึกษา สามารถสรุปขอวินิจฉัยในการพยาบาล               
 1. เส่ียงตอการชักและเสนเลือดในสมองแตกเนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตสูง 
 2.  อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากผลของการใชยาระงับชัก 
ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 1  : เส่ียงตอการชักและเสนเลือดในสมองแตกเนื่องจากมีภาวะความดันโลหิตสูง 
ขอมูลสนับสนุน : 
              1.ความดันโลหิต  150 /110 –170/110 mmHg.   
              2.โปรตีนในปสสาวะ  +1 
              3. Deep   tendon  refiex  +2 
              4.ตรวจรางกายบวมกดบุม +3 
วัตถุประสงค : 
              1.เพื่อปองกันและลดภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดอาการชัก 
              2.เพื่อลดความดันโลหิตของผูคลอดใหอยูในระดับปกติ 
เกณฑการประเมิน : 
             -ไมมีอาการชักไมมีเสนเลือดในสมองแตกในระยะกอนคลอด 



  

 

            - ความดันโลหิต  diastolicไมเกิน110 mmHg. หรือสูงไมเกิน15  mmHg. ของความดันโลหิตเดิม 
            -ไมมีอาการแสดงหรืออาการนําสูภาวะชัก  ไดแก  ปวดศีรษะ  เห็นภาพไมชัด  หรือเห็นภาพซอน   
กิจกรรมการพยาบาล :  
            1. ประเมินอาการท่ีนําไปสูภาวะเน้ือเยื่อในสมองบวม  ไดแก  ปวดศีรษะ  เห็นภาพซอนหรือเบลอ  และ
กลามเนื้อเขากระตุก 
           2. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก  เนื่องจากภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน  จะทําใหกลามเนื้อมดลูกถูก
กระตุนใหแข็งตัวไดงาย 
             3.จัดใหผูคลอดนอนในท่ีเงียบสงบ  และสวางพอสมควร   เพราะเสียงดังและแสงสวางมีผลกระตุนทํา
ใหผูปวยชักได   พรอมท้ังดูแลใหผูคลอดไดพักผอนมากท่ีสุด  เพื่อชวยใหการไหลเวียนโลหิตดีข้ึน  ชวยขับ
ปสสาวะมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลทําใหอาการบวมลดลงและความดันโลหิตลดลงดวย 
            4. ดูแลใหไดรับยา  10%  MgSO4    4   gms.      v    และ  50%  MgSO4    10  gms       m    stat then    
 2.5  gms.  ทุก  4  hr.  ตามแผนการรักษาสังเกตอาการดังตอไปนี้ ถามีตองงดฉีด MgSO4ไวกอน ไดแก Rate  <  
14  คร้ัง/นาที,DTR = 0  ,Urine  ออกนอย100  ml./4hr. 
              5. เตรียมยา  10%  Calcium  gluconate  10  gms.  เพื่อฉีดเขาเสนเลือดดําชา ๆ เพื่อแกไขกรณีท่ียา  
MgSO4  กดการหายใจของผูปวย  ทําใหผูปวยหยุดหายใจ   
 6. ดูแลใหไดรับยาลดความดันโลหิต Cardipine 5 mg   v  dilute  10  ml. ใหเม่ือความดันโลหิตสูง> 
160/110 mmHg  วัดความดันโลหิตหลังใหและบันทึกอาการขางเคียงของยาไดแก หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ  
คล่ืนไส  อาเจียน  มือส่ัน 
 7.ดูแลใหงดอาหารและนํ้า เพื่อปองกันการสําลักเอาเศษอาหารเขาหลอดลม ขณะชักและดูแลใหไดรับสาร
น้ําทดแทนทางหลอดเลือดดํา 

8.บันทึกความดันโลหิตและชีพจรเพื่อประเมินติดตามความรุนแรงของโรค 
 9.ติดตามผลเอ็นไซมในตับและระดับบิลลิรูบิน  เม็ดเลือดแดงและเซลลเม็ดเลือดแดงท่ีมีลักษณะไม
ชัดเจน  เพื่อติดตามภาวะเส่ียงตอการเกิดภาวะ  HELLP  syndrome   
 10.เตรียมอุปกรณท่ีใชขณะชัก เชนไมกดล้ิน หมอนหรือผาหนาๆ  เคร่ืองดูดเสมหะและออกซิเจน 
 11.ยกไมกั้นเตียงข้ึนเพื่อปองกันอุบัติเหตุผูปวยตกเตียงขณะชัก 
 12.สังเกตอาการไมพึงประสงคในการใชยา เชน มีผ่ืนข้ึน เหง่ือออกมาก  ความดันโลหิตลดลงผิดปกติ 

ประเมินผล :  
 1.ไมเกิดภาวะชักและไมมีอาการเลือดออกในสมองในระยะ กอนคลอด   

 2. ความดันโลหิต  diastolic  ≤ 110  mmHg.   
 3.ไมมีอาการปวดศีรษะ  ตาไมพรามัว  ไมมีกลามเน้ือกระตุกและจุกแนนบริเวณล้ินป  ซ่ึงเปนอาการ
นําสูภาวะชัก 
 
 



  

 

ขอวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 2 :  อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากผลของการใชยาระงับชัก 
ขอมูลสนับสนุน : 
 ไดรับยา  MgSO4 ท่ีใชปองกันการชัก 
วัตถุประสงค : 
 ผูคลอดไมเกิดภาวะแทรกซอนจากผลของการใชยาระงับชัก ยาลดความดันโลหิต 
เกณฑการประเมิน : 
 ไมมีอาการและอาการแสดงของความผิดปกติจากการใชยาระงับชัก  ยาลดความดันโลหิต 
กิจกรรมการพยาบาล : 
 1.สังเกตและบันทึกลักษณะอัตราการหายใจและชีพจรทุก 1ช่ัวโมงโดยเฉพาะอัตราการหายใจตองไม
นอยกวา 14  คร้ัง / นาที 
 2. บันทึกความดันโลหิตทุก 1 ช่ัวโมง   ความดันโลหิต diastolic  ไมควรต่ํากวา 90-100 mmHg 
 3. ประเมิน Deep Tendon Reflex (DTR) ทุก 4 ช่ัวโมงเนื่องจาก MgSO4 มีผลทําให DTR ลดลง 
 4. บันทึกลักษณะ จํานวนปสสาวะทุก 4 ช่ัวโมง เพื่อดูการทํางานของไตเนื่องจากยา MgSO4 จะถูกขับ
ออกทางไต โดยปสสาวะตองไมนอยกวา 100  ซีซี 4  ช่ัวโมง 
 5. กอนใหยา  MgSO4 ตามคําส่ังแพทยทุกคร้ังควรประเมินและบันทึกอาการดังตอไปนี้ 
      - ตองมี Knee  Jerk Reflex  มากวาหรือเทากับ 1 
      - อัตราการหายใจตองไมนอยกวา 14 คร้ัง / นาที 
      -จํานวนปสสาวะตองไมนอยกวา 100 ซีซี ใน 4  ช่ัวโมง  ถาผิดปกติไปจากนี้ตองรายงานแพทยทันที 
 6. สังเกตอาการ  Hypermagnesemia ไดแก  อาการรอนวูบวาบ   คล่ืนไส  อาเจียน  ความดันโลหิต
ลดลง   เหง่ือออก   DTR ลดลง   การหายใจชาลง กลามเนื้อออนแรง ถามีอาการเหลานี้ตองรายงานแพทยทันที 
 7. เตรียมยา  10%  Calcium  gluconate   อยางนอย  1  กรัม ไวเสมอเพ่ือเปน Antidote  
 8. บันทึกการหดรัดตัวของมดลูกเม่ือเขาระยะ Latent  phase ทุก 30 นาที เม่ือเขาระยะ Active phase ทุก 
15 นาที และเม่ือเขาระยะท่ี 2 ของการคลอด ทุก 15 นาที เนื่องจากยา  Magnesium sulfate  มีผลทําใหการหดรัด
ตัวของกลามเนื้อ มดลูกลดลง อาจทําใหการคลอดไมกาวหนาหรือเกิดการตกเลือดหลังคลอดได 
 9. ฟงเสียงหัวใจทารก เม่ือเขาระยะ Latent  phase ทุก 30 นาที เม่ือเขาระยะ Active phase ทุก 15 นาที 
และเม่ือเขาระยะท่ี 2 ของการคลอด ทุก 15 นาที  หรือติดเครื่องจับอัตราการเตนของหัวใจทารกไวตลอดเวลา  
ถาอัตราการเตนของหัวใจทารกมากกวา 160 คร้ัง / นาทีหรือนอยกวา 120 คร้ัง / นาที  ตองรายงานแพทยทันที 
 10.เตรียมอุปกรณและยาสําหรับชวยกูชีพฉุกเฉินใหพรอมใชไดทันที 
ประเมินผล :  

 ไมมีอาการและอาการแสดงของความผิดปกติจากการใชยาระงับชัก  เชน  อาการรอนวูบวาบ   คล่ืนไส  
อาเจียน  ความดันโลหิตลดลง   เหง่ือออก DTR ลดลง   การหายใจชาลง กลามเนื้อออนแรง   จํานวนปสสาวะ
นอยกวา 100 ซีซี ใน 4  ช่ัวโมง   

        



  

 

 สรุปกรณีศึกษา  
        หญิงต้ังครรภอายุ 28 ป G1P0  GA  38Wksมารับการรักษาเม่ือ 25 ก.ค 2549  ไดรับการสงตอจากสถานี
อนามยัยางใหญดวยอาการภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ ฝากครรภไมครบตามเกณฑ ความเขมขนของ

เลือดตํ่า( Hct =37%)จากประวัติการฝากครรภ การดําเนินของโรคเปล่ียนระดับจาก  Pre-eclampsia เปน Mid Pre-

eclampsia    คร้ังนี้มาโรงพยาบาลดวยอาการมีความดันโลหิตสูงและมีเจบ็ครรภเล็กนอย แรกรับไวในโรงพยาบาล

พบหญิงต้ังครรภมี   อาการบวมระดับ +3   ความดันโลหิต 160/110 mmHg   Hct 37 % แพทยวินจิฉัยเปน 

Pregnancy  38 wks.  ĉ  Severe  Pre-eclampsia  
           จากการนําเอากรณีศึกษามาปรึกษารวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อศึกษาเชิงลึก ผูปวยที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูงขณะต้ังครรภนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห คนหาปญหา ประเมินสภาพผูปวยและวางแผนการพยาบาล
พบวาการดแูลผูปวยความดนัโลหิตสูงขณะต้ังครรภไดรับการวินจิฉัยลาชา ทําใหการดูแลไมเหมาะสมกับโรค  
ทางงานหองคลอด- หองผาตัด จึงไดจัดทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังผูปวยความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภข้ึนโดยไดผลดําเนนิการดังนี้       
 กอนการดําเนินงาน 
             1.หญิงต้ังครรภท่ีเจ็บครรภคลอดอายุครรภมากกวา 36 สัปดาหข้ึนไปที่มาดวยอากาบวมท่ีเทา    
                ขา และมีความดันโลหิต Diasotolic > 90 mmHg มารับบริการในหองคลอด – ผาตัด  
               โรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ    จํานวน  5  ราย 
            2.หญิงต้ังครรภท่ีเจ็บครรภคลอดอายุครรภมากกวา 36 สัปดาหข้ึนไปที่มาดวยอาการ  บวมที่เทา    
                ขา และมีความดันโลหิต Diasotolic > 90 mmHg มารับบริการในหองคลอด – ผาตัดไมไดรับ   
                การคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
            3.ไมมีแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
            4.เจาหนาท่ีขาดความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
 
                   หลังการดําเนินงาน     
            1.หญิงต้ังครรภท่ีเจ็บครรภคลอดอายุครรภมากกวา 36 สัปดาหข้ึนไปที่มาดวยอาการ  บวมที่เทา    
                ขา และมีความดันโลหิต Diasotolic > 90 mmHg มารับบริการในหองคลอด – ผาตัดไดรับ   
                การคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
            2.มีแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
            3.เจาหนาท่ีมีความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ   
              ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
 

 

 



 

 

 

                แนวทางการเฝาระวังและรักษาผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 

 

PIH 

MILD

TERM ไม TERM 

TERMINATED 

PREGNANCY 

-TRY VAGINAL 

-ผาเมื่อมีขอบงชี ้

FOLLOW UP 

หลังคลอด

จนกวาจะปกติ 

นอนพักที่บานหรือ

รพ. 

CLOSED FOLLOW  

UP ทุก 1สัปดาห 

SEVERE PREECLAMSIA + ECLAMSIA 

TERM 

TERMINATED 

เปล่ียนเปน SEVERE 

PREECLAMSIA หรือ

ECLAMSIA 

3.ยาลดความดันในรายBP>160/110mmHg(หลังให MgSO4 แลวระยะหนึง่)ให APRESOLINE 5 gms IV 

4.FLUID THERAPY ให RINGER LACTATEประมาณ 100 CC/hr 

5.TERMINATE PREGNANCY หลังการรักษาขางตนแลว 2- 4 ชม.ทาํครรภส้ินสุด 

6.FOLLOW UP หลังคลอดจนครบ 6 สัปดาหถาความดันไมลงสงปรึกษาอายุรแพทย อาจมี  

    UNDERLYING CHRONIC HYPERTENSION 

1.รับไวในโรงพยาบาล 

2.ปองกนั/ควบคุมการชัก 

   - MgSO4    4   gms IV PUSH ชาๆ > 4นาท ี, 10   gms IM แบงฉีดเขากลามที่กนขางละ 5 gms 

   -  MgSO4    5   gms ฉีดเขากลามทกุ 4 ชม.จนครบ 24 ชม.หลังคลอด 

กอนใหตอง CHECK 1.PATELLAR REFLEX ตองมี  

                               2.RESPIRATORY RATE > 14 คร้ัง/นาท ี

                               3.URINE OUT PUT > 100 CC/ 4 ชม. 



  

 

การปรับปรุงท่ีเกิดขึ้น 

1.  ระบบงาน 
1.1  มีการทํางานเปนทีมเฉพาะในหนวยงาน  เปนการทํางานกับทุกทีมท่ีมีสวนเกีย่วของ  เชน PCT, RM, HRD 
1.2  มีระบบและแนวทางในการดูแลรักษาและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
1.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการเฝาระวังผูปวยท่ีเส่ียงตอกาเกิดโรคความดัน       
         โลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
1.4 มีการประชุมติดตามผลการดําเนนิงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอโดยการรายงานในสมุดรายงานเหตุการณไม 
       พึงประสงค,ใบความเส่ียง ประชุมแผนนําเสนอในทีมโรงพยาบาล 1 วันหลังเกดิเหตุการณ 
1.5 มีการทบทวนCompetencyของหนวยงานและของเจาหนาท่ีเพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
2.  บุคลากร 
2.1  มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
2.2  ปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว  เปนมาตรฐานเดียวกัน 
กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดขึ้น 
1. สมาชิกแตละคนมีบทบาทในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
    และรวมหาแนวทางปฏิบัติในหนวยงาน 
2.สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการคิดริเร่ิมในการทํางานทุกกระบวนการของการทํางานอยางตอเนือ่ง 
3. ปจจัยท่ีเกื้อหนุนทําใหเกดิความสําเร็จของงานคือ ความต้ังใจ ความพรอมของบุคลากรความสนับสนุน 
     ของผูบริหาร 
10.  การนําไปใชประโยชน 
1.เปนแนวทางในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
2.มีการทบทวนและหาแนวทางพัฒนาในการดูแลผูปวยตอไป 
3.เจาหนาท่ีไดรับความรูในการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภทําใหสามารถดูแลผูปวยไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและเหมาะสม 
11.  ความยุงยากในการดําเนนิการ   
1.การซักประวัติจากญาติเกี่ยวกับโรคประจําตัวไมคอยชัดเจน 
2.การปฏิบัติตามแนวทางไมครบถวน ขาดการลงบันทึก 
3. เจาหนาท่ียังขาดความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ 
12.  ขอเสนอแนะ / วิจารณ 
1.ควรมีการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหอยางตอเนื่อง 
2.ควรมีการจัดฟนฟูวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูง 
   ขณะต้ังครรภ 
3..ควรมีการจัดหาอุปกรณในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภใหครบและพรอมใช 
4..สนับสนุนใหมีการจัดทําแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภไวท่ีแผนก 



  

 

5.นําแนวทางท่ีจัดทําข้ึน มาฝกอบรมใหแกบุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปปฏิบัติเปนแนวทาง 
   เดียวกัน  อยางมีประสิทธิภาพ 
6..งานท่ีมีภาวะฉุกเฉินและตองอาศัยการตัดสินใจของเจาหนาท่ี ควรมีการจัดทําสมรรถนะหลักและคัดเลือก 

    เจาหนาท่ีใหตรงรวมถึงการสนับสนุนการอบรมและการฝกภาคปฏิบัติเพื่อใหเปนผูชํานาญการในงานนั้นๆ 
13.  กิตติกรรมประกาศ 
- ผูจัดทําขอขอบพระคุณ นพ.สุเทพ  เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
- นพ.ปฏิพันธ  เสริมศักดิ์ นายแพทย 8  
- คุณสุรัตยา   ตุยสมบัติ  หวัหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
- เจาหนาท่ีหองคลอด - หองผาตัด  รพ.สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
- แพทยและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมาทุกทานท่ีมีสวนชวยในการดแูล  
   ผูปวยและบนัทึกขอมูล 
14.  เอกสารอางอิง 
มานี   ปยะอนันต, ชาญชัย วันทนาศิริ และประเสริฐ ศันสนียวิทยากุล. สูติศาตร- นรีเวชวิทยา. พิมพคร้ังท่ี 1 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทพี เอ.ลีฟวิ่ง, 2548. 
เยื้อน  ตันนิรันดร, ศ.นพ. และสุวิทย บุณยะเวชชีวัน, ผศ.นพ. เวชศาสตรทางสูติ- นรีเวชวิทยา.  

พิมพคร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 
สาหรี  จิตตินันท, วีระพงษ ฉัตรานนท และ ศิราภรณ  สวัสดิวร. เล้ียงลูกดวยนมแม- ความรูสูการ 

ปฏิบัติ. พิมพคร้ัง 2. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2546. 
สุภาวดี  เครือโชติกุล. การพยาบาลสูติศาสตร “ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ”. กรุงเทพมหานคร :  
                สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549. 
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                                              
                                                                          (ลงช่ือ)....................................... 

                                                                    (นางสาวนจุรี  อาจสูงเนิน) 
                     ผูเสนอผลงาน                                                                                    

             ......../........./........ 
 

           ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ.................................   ลงช่ือ.................................   
(.......................................)   (........................................) 
ตําแหนง............................   ตําแหนง............................ 



  

 

ขอเสนอแนวคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.ชื่อผลงานเร่ือง  ถุงพลาสติกรับเด็กเพื่อปองกันการสูญเสียความรอน (ถุงกันเย็น) 

2.ระยะการดําเนินการ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2551 

3.สรุปเคาโครงเร่ือง 
3.1หลักการและเหตุผล 
    ทารกแรกเกิดท่ีคลอดท่ีหองคลอดจะมีการควบคุมอุณหภูมิในรางกายไดไมดี  จึงทําใหเกิดภาวะ  
Hypothermia  แรกเกิดไดบอย   เม่ือเกิดภาวะ  Hypothermia  จะทําใหทารกมีการใชออกซิเจนมากข้ึน  เกิด 
Metabolic   acidosis มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดมีเลือดออกในโพรงสมอง   ทําใหเกิดความพิการ
ของสมอง   เกิดภาวะShock และหยุดหายใจได    ซ่ึงถาเกิดภาวะ Hypothermia  จะทําใหทารกตองนอนเตียง
รักษาพยาบาลนานและเสียคาใชจายมากขึ้น  มีอัตราตายในทารกแรกเกิดเพ่ิมข้ึนดวย   ท่ีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพมารดาท่ีคลอดทารกจะตองยายทารกไปท่ีแผนกหลังคลอดหลังจาก 2 ช่ัวโมงหลังคลอด ซ่ึงจะอยูอีก
อาคารหนึ่ง ซ่ึงในขณะเคล่ือนยายเพื่อปองกันภาวะ  Hypothermia  สวนใหญจะใช Crip Transfer เด็ก เพื่อให
ความอบอุนทําใหทารกไดรับความอบอุนไมดีและ มีความยากลําบากในการปฏิบัติ   ดวยเหตุนี้จึงทําใหมี
แนวคิดหาวิธีการในการปองกันการเกิดภาวะHypothermia  ในทารกแรกเกิด 
3.2บทวิเคราะห / แนวคิด / และขอเสนอแนะ 
        การเคล่ือนยายเด็กแรกเกิดท่ีคลอดท่ีหองคลอดและตองยายไปแผนกหลังคลอดหลังครบ 2 ช่ัวโมงเพ่ือ
ปองกันการเกิดภาวะ  Hypothermia สวนใหญ จะใชCrip Transfer เด็กเพื่อใหความอบอุน ทําใหทารกไดรับ
ความอบอุนไมดีและมีความยากลําบากในการปฏิบัติ จึงมีแนวคิด นําถุงพลาสติกมาใชแทน Crip Transfer เด็ก  
เพราะลักษณะถุงพลาสติกจะหอหุมความรอนไดดีโดยจะใชถุงพลาสติกใส ขนาด 14 x22 เซนติเมตร นํามาสวม
ทับผาหอตัวเด็กท่ี warm ใหอุนแลวจึงเคล่ือนยายซ่ึงจะทําใหทารกอบอุนและไมสูญเสียความรอนความ
ยากลําบากในการปฏิบัติชวยปองกันภาวะHypothermiaและมีความสะดวกในการเคล่ือนยายทารกกลับตึก  
3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      ทารกแรกเกิดไมเกิดภาวะ  Hypothermia    และสะดวกในการเคล่ือนยาย  
3.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สถิติอัตราการเกิดภาวะ Hypothermia  ในทารกแรกเกิด (อุณหภูมิรางกายไมต่ํากวา  36.5 องศา)  เทากับ  0 % 
โดยเก็บขอมูลท่ีงานหองคลอด 
 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

  
    (ลงช่ือ)…………………..………. 
                                                      ( นางสาวนจุรี  อาจสูงเนิน ) 

                                                                             ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพ 6ว. 
                                   วันท่ี………../…………………/………. 
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