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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา

1. ช่ือผลงาน การดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ เดือนมกราคม 2554 - เดือนเมษายน 2554
3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 80 %
4. ผูรวมจัดทําผลงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ 20 %
5. บทคัดยอ

การศึกษานี้เปนกรณีศึกษาหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหวัยรุน
ตั้งครรภหรือหญิงตั้งครรภท่ีเปนความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด   ปองกันและลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ จากโรคความดันโลหิตสูง ท้ังตอหญิง
ตั้งครรภและทารกในครรภ เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนและครอบครัวมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการดําเนิน
ของโรค   ภาวะแทรกซอน การดูแลรักษาและสามารถประเมินสภาพเพ่ือดูแลตนเองไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม แนะนําหญิงตั้งครรภวัยรุนมาฝากครรภทันทีท่ีทราบวาตนตั้งครรภเพ่ือลดภาวะแทรกซอน และ
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงไมชัดเจน จึงรวมประชุมและไดแนวทางท่ีนําไปปฏิบัติ
ไดเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน กรณีศึกษาเปน มารดาวัยรุน อายุ 18 ป ไมฝากครรภ อายุครรภ 40
สัปดาห มาเขารับการรักษาในโรงพยาบาลวันท่ี 4 – 7 มกราคม 2554 ดวยอาการ มีอาการเจ็บครรภคลอด
ปวดทอง ทองปนแข็งรวมกับมีมูกเลือดออกทางชองคลอด   แพทยรับไวคลอด อาการแรกรับ มีอาการเจ็บ
ครรภคลอด ตรวจภายในพบ Cervix dilatation 4 cms. ( ความกวางของปากมดลูก ) Effacement
100 % ( ความบางของปากมดลูก ) Station 0 ( ระดับสวนนํา ) Membrane Intact ( ถุงน้ํายังอยู ) FHS
148/min การหดรัดตัวของมดลูก Duration = 45 วินาที Interval = 3 นาที 30 วินาที Severity +++
ความดันโลหิตแรกรับ 150/110 mmHg ชีพจร 120/min หายใจ 20/min อุณหภูมิ 36.5 ºc ระดับ
มดลูก ¾ > ๏ albumin 2 + แพทยวินิจฉัย Labour Pain and Pre- eclampsia ขณะรอคลอด  มี
อาการเจ็บครรภคลอด และวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิต  ความดันโลหิตขณะรอ
คลอดสูงสุด 160/120  mmHg แผนการรักษาท่ีไดรับ 10% Magnesium sulfate (MgSO4) 4 amp
+5%D/W 100 drip ใน 30 นาที เขาหลอดเลือดดําชาๆ เฝาระวังภาวะแทรกซอนจากภาวะความดันโลหิต
สูงและการไดรับยา MgSO4 ประเมินสัญญาณชีพ  หลังจากไดรับยา ไมพบภาวะแทรกซอนขณะรอคลอด และ
ขณะคลอด ผลการคลอด คลอดปกติ ทารกเพศหญิง  น้ําหนัก 2,875 กรัม  ความดันโลหิตหลังรกคลอด
150/111 mmHg หลังคลอดไมมีภาวะแทรกซอน

ในการศึกษานี้ ได มีการศึกษาโดย ทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวของ เรื่องความดันโลหิตสูง
ภาวะแทรกซอนในหญิงตั้งครรภวัยรุน รวบรวมขอมูลการรักษา ผลการรักษา นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
แผนการพยาบาล ระหวางการดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนรายนี้ ตั้งแตวันท่ี 4 – 7 มกราคม 2554 พบมีปญหา
ทางการพยาบาลดังนี้

1. เสี่ยงตอการเกิดภาวะชัก เนื่องจากมีความดันโลหิตสูง
2. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนจากยาปองกันการชัก
3. มีความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะแทรกซอนระหวางคลอด
4. มารดาวัยรุนขาดความรูในเรื่องการฝากครรภ และการเลี้ยงดูบุตร
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จากปญหาดังกลาวไดประสานงานรวมกับ แพทย ทีมการพยาบาลคลินิกวัยรุน นักโภชนาการ และ
นักจิตวิทยา เพ่ือหาแนวทางในการดูแลรักษา ใหคําปรึกษาแกหญิงตั้งครรภวัยรุน ใหความรู เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของการตั้งครรภ อาการและอาการแสดงของโรคความดันโลหิตสูง การปฏิบัติตัว
ภาวะโภชนาการ การคลอดบุตร การดูแลทารกหลังคลอด การใหนมบุตร เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนลดความ
วิตกกังวลเก่ียวกับการตั้งครรภ การคลอด และภาวะแทรกซอนของความดันโลหิตสูง และมีความม่ันใจในการ
เลี้ยงดูบุตรตอไป ตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษา ไดพูดคุยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ เม่ือประเมินผลการพยาบาล
พบวา หญิงตั้งครรภไมมีภาวะแทรกซอน ไมเกิดภาวะชัก ขณะรอคลอด ระหวางการคลอด และหลังคลอด
ปลอดภัยท้ังแมและลูก  สามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง คลายความวิตกกังวลลง

จากกรณีศึกษารายนี้ พบวาแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเดิม   มี
แนวทางท่ียังไมชัดเจน จึงประชุม Conference Case รวมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาลท่ี
เก่ียวของ และจัดทําแนวทาง (CPG: Clinical  Practice Guideline) ในการดูแลวัยรุนตั้งครรภและหญิง
ตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง เพ่ือใหการรักษาพยาบาลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพตอไป

6. บทนํา
ในยุคปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนาอยางมาก ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ

การเมือง ทําใหวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย  โดยเฉพาะวัยรุนเปนวัยท่ีเริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กสูความเปนผูใหญ  ท้ังดานรางกายและจิตใจ  ยังไมรอบคอบ และกระทําในสิ่งท่ีไม
เหมาะสมได ปญหาท่ีสําคัญหนึ่งคือ การตั้งครรภในสตรีวัยรุน    จากสถิติสาธารณสุขขอมูลจากเขต
สาธารณสุขท่ี 14 พบจํานวนมารดาท่ีมีอายุนอยกวา 20 ปมีแนวโนมสูงข้ึนในป 2552 -2554 รอยละ 14.1
18.4 19 ตามลําดับ วัยรุนสวนมากยังไมพรอมท่ีจะดูแลการตั้งครรภ  ซึ่งการตั้งครรภในสตรีวัยรุนเปนการเสี่ยง
ท้ังตอตนเองและทารก เสี่ยงตอตนเองคือ มีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภท่ีพบไดมากกวาวัยผูใหญ โดยเฉพาะ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ คือตรวจพบความดันโลหิตสูงมากกวาหรือเทากับ 140/90 มม.ปรอท และเปน
สาเหตุการตายของมารดาได อัตราตายของมารดาวัยรุนสูงกวาคาเฉลี่ยอัตราตายของมารดาวัยผูใหญ
โดยเฉพาะการทําแทงท่ีติดเชื้อ   และการตกเลือดหลังแทง เสี่ยงตอทารก คือ การคลอดกอนกําหนด ทารก
แรกเกิดน้ําหนักนอย ทารกพิการแตกําเนิด ไดรับการดูแลไมเหมาะสม เปนตน

ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ พบอุบัติการณของ Pre-eclampsia รอยละ 5-8 ของการ
ตั้งครรภ ประมาณรอยละ 10 ของ Pre-eclampsia เกิดข้ึนกอน 34 สัปดาห สําหรับ Eclampsia พบได
ประมาณ 1:1000-1:1500 ของการคลอด และ Chronic hypertension พบไดประมาณรอยละ 3 ของการ
ตั้งครรภ โดยโอกาสการเกิดความดันโลหิตสูงจะเพ่ิมข้ึนในวัยรุนเม่ือเทียบกับสตรีตั้งครรภท่ีอายุมากกวาสูงถึง
6 เทา จากรายงานขอมูลสถิติงานหองคลอด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ พบมารดามีภาวะความดันโลหิตสูง
ขณะมาคลอดรอยละ 0.87 , 1.10 และ 1.23 ในป 2550 -2553 ตามลําดับ ถึงจะมีปริมาณท่ีไมมากแตก็มี
ความสําคัญในการหาแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงนี้

ดังนั้นผูจัดทําจึงสนใจทํากรณีศึกษา เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงและ
จัดทําแนวทาง (CPG: Clinical Practice Guideline) ในการดูแลวัยรุนตั้งครรภและหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ



3

ความดันโลหิตสูง เพ่ือใหการพยาบาลเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดัน
โลหิตสูงไดรับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสม

7. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลรักษาพยาบาลลด

ภาวะแทรกซอนตางๆ จากโรคความดันโลหิตสูง ท้ังตอหญิงตั้งครรภวัยรุนและทารกใน
ครรภ ตามมาตรฐานวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสม

2. เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนและครอบครัวมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการฝากครรภ
คุณภาพภาวะแทรกซอนการดูแลรักษาและสามารถประเมินสภาพเพ่ือดูแลตนเองได

3. จัดทําแนวทาง (CPG)ในการดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง

8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
8.1. วิธีการศึกษา

1. คัดเลือกหญิงตั้งครรภอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีมีความดันโลหิตสูงมากกวาหรือเทากับ
140/90 มม. ปรอท

2. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาการสําคัญ  ประวัติการรักษาพยาบาล  ประวัติการเจ็บปวย
ท้ังในอดีตและปจจุบัน  ประวัติครอบครัว  แบบแผนการดําเนินชีวิต

3. ศึกษาเอกสารทบทวนความรูทางวิชาการเรื่องโรคความดันโลหิตสูง  ภาวะแทรกซอน
ในหญิงตั้งครรภวัยรุน

4. วางแผนการใหการพยาบาล
5. ปฏิบัติการพยาบาลและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6. ประชุม Conference Case รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาลท่ี

เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแนวทาง (CPG: Clinical  Practice Guideline) ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ เพ่ือใหผูดูแลใหการพยาบาล
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

7. สรุปผลการดําเนินงาน

8.2. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เปนกรณีศึกษา หญิงตั้งครรภท่ีมาคลอดท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เปนวัยรุนตั้งครรภ

รวมกับมีภาวะความดันโลหิตสูง โดยทําการศึกษาตั้งแตรับรักษาไวท่ีโรงพยาบาลจนคลอดและติดตามเยี่ยมหลัง
คลอด และไดคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ระยะดําเนินการศึกษาตั้งแต วันท่ี 4 – 7 มกราคม 2554 และในชวง
เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2554 จัดทําแนวทางในการดูแลวัยรุนตั้งครรภและหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
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9. ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา
9.1. พยาธิสรีรวิทยา

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ความดันโลหิต systolic ตั้งแต 140 หรือ diastolic ตั้งแต90 มม.ปรอท
ข้ึนไป ซึ่งไดจากการวัดอยางนอย 2 ครั้งภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากการพัก การมีความดัน systolic เพ่ิมข้ึน 30
มม.ปรอท หรือ ความดัน diastolic เพ่ิมข้ึน 15 มม.ปรอท เปนอาการแสดงเตือนท่ีตองติดตามใกลชิด การแบง
ชนิดของภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ แบงไดดังนี้

1. Preeclampsia หมายถึง ความดันโลหิตสูง รวมกับมีโปรตีนในปสสาวะ ท่ีเกิดข้ึนใหมหลัง 20
สัปดาหของการตั้งครรภ และกลับมาปกติในชวงหลังคลอด มักมีอาการบวมรวมดวย

2. Eclampsia หมายถึง preeclampsia ท่ีมีอาการชักรวมดวย อาการชักมีดังนี้
- ระยะเริ่มตน (invasion): เริ่มกระตุกท่ีบริเวณใบหนา ริมฝปากเบี้ยว
- ระยะเกร็ง (tonic): อาการตัวแข็งเกร็ง แขนงอ มือกําแนน ขางอพับบริเวณเขา
- ระยะชักกระตุก (clonic) ชักกระตุกท่ัวรางกาย ขากรรไกรลางอาออกและหุบเขากิน

เวลานานประมาณ 60 วินาที
- ระยะฟน (recovery): จากนั้นผูปวยจะนอนนิ่งแลวคอยๆ รูสึกตัว ถาไมไดรับการรักษา

จะชักซ้ําในเวลาท่ีถ่ีข้ึนภายหลังชักผูปวยจะหายใจเร็ว เนื่องจากการค่ังของกรดแลคติค
บางรายอาจมี cyanosis พบโปรตีนในปสสาวะทุกราย รายท่ีเสียชีวิตทันทีมักเกิดจาก
เลือดออกในสมองหรือปอด

3. Chronic Hypertension (CHT) เกิดจากสาเหตุใดก็แลวแตท่ีเกิดมากอนการตั้งครรภ โดย
ถือเอาท่ีระดับความดัน systolic 140 มม.ปรอท หรือความดัน diastolic 90 มม.ปรอท ซึ่งเกิดมา
กอนการตั้งครรภ และยังคงสูงอยูนานกวา 12 สัปดาหหลังคลอด

4. Pregnancy-aggravated hypertension (PAH) วินิจฉัยเม่ือมีการเกิดข้ึนใหมของโปรตีนใน
ปสสาวะ (หลัง 20 สัปดาหของการตั้งครรภ) ในรายท่ีมีความดันโลหิตสูงเรื้อรังมากอน หรือระดับ
ความรุนแรงของความดันโลหิตข้ึนชัดเจนในครึ่งหลังของการตั้งครรภ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายท่ี
มีโปรตีนในปสสาวะมากข้ึนอยางฉับพลัน

5. Gestational hypertension: หมายถึง ความดันโลหิตสูง (มักจะไมรุนแรง) โดยไมมีโปรตีนใน
ปสสาวะ ท่ีเกิดข้ึนใหมหลัง 20 สัปดาหของการตั้งครรภ โดยความดันกอนการตั้งครรภปกติและ
กลับมาปกติในชวงหลังคลอด
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ความแตกตางระหวาง Mild และ Severe preeclampsia

สิ่งท่ีตรวจพบ Mild pre-eclampsia severe pre-eclampsia
ความดันโลหิต นอยกวา 160/110 mmHg ตั้งแต 160/110 mmHg
โปรตีนในปสสาวะ นอยกวา 2 gm/dl

(Dipstick 1+ หรือ +)
มากกวา 2 gm/dl

(Dipstick 3+ หรือ4 +)
ปวดศีรษะ ตาพรามัว ไมมี มี
จุกแนนลิ้นป ไมมี มี
Oliguria (<500ml/24hr) ไมมี มี
ชัก ไมมี มี(eclampsia)
Serum Creatinine ปกติ สูงผิดปกติ
เกร็ดเลือด ปกติ ต่ํากวา 100,000 cell/mm3

Liver enzyme ผิดปกติเล็กนอย ผิดปกติชัดเจน
ทารกโตชาในครรภ ไมมี มี
Pulmonary  edema ไมมี มี หรือ อาจมีได

ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงของภาวะ preeclampsia ไดแก
1. ครอบครัวมีประวัติของ preeclampsia
2. ภาวะอวน
3. การตั้งครรภแฝด
4. เคยเปน preeclampsia ในครรภกอน
5. ผลการคลอดในครรภกอน เชน ทารกโตชาในครรภ รกลอกตัวกอนกําหนด หรือทารกตายใน

ครรภ
6. เปนโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรังมากอน
7. สตรีอายุมาก

การปองกัน
1. ควรฝากครรภทันทีเม่ือทราบวาตั้งครรภเพ่ือจะไดคัดกรองภาวะเสี่ยงและปองกันภาวะแทรกซอน

ตาง ๆได โดยเฉพาะหญิงวัยรุนควรมาฝากครรภทันทีเพ่ือจะไดเฝาระวังภาวะเสี่ยงและวางแผนการ
ดูแลไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2. หญิงตั้งครรภควรหม่ันสังเกตตนเองขณะตั้งครรภวามีอาการปวดศีรษะ ตามัว จุกแนนทอง หรือ
น้ําหนักตัวข้ึนเร็วเกินไป มีอาการบวมหรือไม หากมีควรแจงแพทยทราบ

3. ฝากครรภตามนัดอยางสมํ่าเสมอ
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4. ซักประวัติการเจ็บปวย ตรวจรางกายหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภโดยละเอียด โดยเฉพาะผู
ท่ีมีโรคประจําตัวหรือมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ

5. หากตรวจพบและแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง หรือเปนภาวะครรภเปนพิษ ตองปฏิบัติตัว
ตามคําแนะนําอยางเครงครัดและพักผอนอยางเพียงพอ จะลดภาวะแทรกซอนและลดอันตรายได

9.2. ขอมูลท่ัวไป
หญิงวัยรุนไทย อายุ 18 ป เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ ศึกษาอยูชั้น ปวส. ป 1 อยูดวยกันกับแฟน

โดยไมไดแตงงาน ไมไดคุมกําเนิด จึงตั้งครรภ กลัวไมกลาบอกพอกับแม จนทองโตข้ึนผิดสังเกต พอกับแมจึง
ทราบวาตั้งครรภ พอแมยอมรับได ลาออกจากโรงเรียน ไปอยูกับสามี ไมไปฝากครรภเพราะคิดวาไมเปนอะไร
และ ไมมีเวลาไปฝากครรภ สามีมีอาชีพรับจางท่ัวไป อายุ 20 ป

วันท่ีรับไวในความดูแล : 4 มกราคม 2554
วันท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล 7 มกราคม 2554

อาการสําคัญ เจ็บครรภคลอด กอนมาโรงพยาบาล 4 ชั่วโมง
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน

4 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล มีอาการเจ็บครรภ ปวดทอง ทองปนแข็ง มีมูกเลือดออกทาง
ชองคลอด

ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ไมมี
ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว

บิดามารดาสุขภาพแข็งแรงดี ปฏิเสธโรคประจําตัว หรือโรคติดตอเรื้อรังทุกชนิด
ประวัติการฝากครรภ

มารดาวัยรุน G1P0A0L0 อายุครรภ 40 สัปดาห ไมไดฝากครรภ
ประเมินสภาพรางกาย อารมณและจิตใจเม่ือแรกรับ

มารดามีอาการเจ็บครรภคลอด วิตกกังวลกับภาวะแทรกซอนของความดันโลหิตท่ีสูง
การตรวจครรภและการตรวจรางกาย : ตรวจรางกายท่ัวไปพบ สวนสูง 150 cm. น้ํานัก 45

กิโลกรัม ขาบวมท้ังสองขา กดบุม 1+ วัดสัญญาณชีพพบวา ความดันโลหิต 150/110 mmHg ชีพจร 120
ครั้งตอนาที หายใจ 20 ครั้งตอนาที ระดับมดลูก ¾ มากกวาระดับสะดือ FHS 148/min ตรวจภายใน
ปากมดลูกเปด 4  cm, Eff 100 %, MI, Station 0, Uterine Contraction Duration 45 วินาที Interval
3 นาที 30 วินาที Severity +++

การตรวจทางหองปฏิบัติการ : ผลการตรวจเลือดในวันท่ี 4 มกราคม 2554
HbsAg ผล Negative
VDRL ผล Negative
HIV ผล Negative
Albumin ผล + 2
sugar ผล negative

การวินิจฉัย Labour Pain and Pre-eclampsia
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แผนการรักษา
- 5%D/N/2 1000 ml. v drip 80 ml./hr.
- ประเมิน BP,RR ทุก 1 ชม. ถา diastolic >120mmHg ให Nicardipine 1 mg. v
- ถา BP >160/120 mmHg ให MgSO4 10% 4 amp +5%D/W 100 drip ใน 30 นาที
- ให 50% MgSO4 10 amp +5%D/W 1000 ml. 100cc./hr
- NPO และ observe urine ถา<100 cc./1hr หรือ RR <12 ครัง้/นาที หยุดใหยา

การตรวจเย่ียมอาการในแตละวันและการรักษา
วันท่ี 4 มกราคม 2554 หญิงตั้งครรภวัยรุนรอคลอดท่ีหองคลอด มีความวิตกกังวลกับ

ภาวะแทรกซอนของความดันโลหิตท่ีสูงความดันโลหิตขณะรอคลอดสูงสุด 160/120 mmHg FHS 136 ครั้งตอ
นาที จึงไดรับยาปองกันการชักให 50% MgSO4 10 amp +5%D/W 1000 ml. 100cc./hr หลังจากใหยา
ตามแผนการรักษาของแพทยความดันโลหิตลดลง ในชวง 150/100 mmHg รอคลอดใชเวลา 8 ชั่วโมง ไมมี
ภาวะแทรกซอนขณะรอคลอด และขณะคลอด คลอดปกติ ทารกเพศหญิง  น้ําหนัก 2,875 กรัม  รกคลอด
complete ตรวจรกครบ วัดความดันโลหิตหลังรกคลอด 150/111 mmHg ใหยา syntocinon10 u เขา vine
มดลูกหดรัดตัวดี RML episiotomy เย็บดวย cat gut 2/0 สังเกตอาการหลังคลอด 2 ชั่วโมงไมพบอาการ
ผิดปกติ normal bleeding per vagina วัดสัญญาณชีพกอนยาย ชีพจร 90 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต
115/76  mmHg ยายไปท่ีตึกหลังคลอด

วันท่ี 5 - 7 มกราคม 2554 ติดตามเยี่ยมหลังคลอด พบวา ผูปวยชวยเหลือตัวเองไดดี มี
น้ําคาวปลาไหลเปนสีน้ําลางเนื้อ มดลูกหดรัดตัวดี น้ํานมไหลดี เตานมไมคัดตึง ลูกดูดนมไดดี  สัญญาณชีพ
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล ชีพจร 88 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต110/72 mmHg
ตลอดระยะเวลาท่ีดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนรายนี้พบปญหา ดังนี้
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล

ปญหาท่ี 1 เสี่ยงตอการเกิดภาวะชัก เนื่องจากมีความดันโลหิตสูง
ขอมูลสนับสนุน

S : มารดาบอกวาบางครั้งมีอาการปวดมึนศีรษะ
O : ความดันโลหิตสูงเทากับ 160 /120 mmHg

: มีอาการขาบวม กดบุม 1+
: พบโปรตีนในปสสาวะ 2+

วัตถุประสงคการพยาบาล
1. ไมเกิดภาวะชัก
2. ปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน

เกณฑการประเมินผล
1. ไมมีอาการแสดงนํากอนชัก เชน ปวดศีรษะ ตาพรามัว จุกแนนใตลิ้นป
2. ความดันโลหิตไมสูงเกิน 160/110 mmHg
3. ทารกในครรภมีการเตนของหัวใจอยูระหวาง 120-160 ครั้ง/นาที
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กิจกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการและอาการแสดง ท่ีชักนํากอนการเกิดการชัก  ไดแก  อาการปวดศีรษะ ตา

พรามัว เจ็บใตลิ้นป หรือบริเวณชายโครงขวา เพ่ือจะไดเตรียมการชวยเหลืออยางทันทวงที
2. ตรวจสัญญาณชีพทุกๆ 15 นาที เพ่ือประเมินอาการและอาการแสดงเปนระยะ ๆ  จนกวา

สัญญาณชีพจะปกติ
3. ดูแลการใหยากันชักตามแผนการรักษาของแพทย และเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการไดรับ

ยา MgSO4 โดยการตรวจพบวา อัตราการหายใจมากกวา 16 ครัง้/นาที ปสสาวะออกมา
มากกวา 25 ซีซี / ชั่วโมงและเนื่องจากการให MgSO4 สามารถทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได
จึงจําเปนตองเตรียมยา 10% Calcium gluconate ซึ่งเปนยากระตุนฤทธิ์ของ MgSO4 ไว
เสมอ

4. จัดสิ่งแวดลอมท่ีเงียบสงบ ลดการกระตุนจากแสง เสียงหรือสิ่งใดๆ เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ ได
พักผอนมากท่ีสุด

5. จัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนใหพรอมใช เชน ออกซิเจน รถ Emergency พรอมท้ังยาท่ี ตองใช
ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือจะไดใหการชวยเหลืออยางรวดเร็ว

การประเมินผล
1. ไมมีอาการแสดงหรือนําสูภาวะชัก
2. ความดันโลหิต 150/100 mmHg
3. หลังใหยาปองกันการชักไมมีภาวะแทรกซอนจากการไดรับยา
4. หญิงตั้งครรภพักผอนไดอยางเต็มท่ี

ปญหาท่ี 2 มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนเนื่องจากไดรับยาปองกันการชัก
ขอมูลสนับสนุน

O : ความดันโลหิตสูง 160/120 mmHg
: ไดรับยา MgSO4

วัตถุประสงคการพยาบาล
1. ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการใชยา
2. ความดันโลหิตลดลง

เกณฑการประเมินผล
1. ความดันโลหิตไมสูงเกิน 160/110 mmHg
2. ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการใชยา

กิจกรรมการพยาบาล
1. อธิบายเหตุผลและการใหยา  อาการรอนบริเวณท่ีฉีดและรอนวูบวาบท่ัวตัว
2. ใหยาชาๆ  มากกวา 10 – 15 นาที  เพ่ือปองกันการเกิดอาการขางเคียง  เชน  คลื่นไส

บันทึกการหายใจทุก ๆ 30 นาที ถานอยกวา 14 ครั้ง/นาที ใหรายงานแพทย
3. บันทึกจํานวนน้ําเขา-ออกจากรางกายทุก 1 ชั่วโมง ถาปสสาวะออกนอยกวา 25 ซีซี ตอ

ชั่วโมง หรือนอยกวา 100 ซีซี ตอชั่วโมงใหหยุดยา
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4. ประเมิน Deep tendon reflex ทุก 1-4 ชั่วโมง ถาเทากับ 0 ใหหยุดยา
5. เตรียม 10% Calcium gluconate ไวใหพรอมใช เนื่องจาก 10% Calcium gluconate

เปน antidote ของ MgSO4
6. ดูแลใหไดรับยาตามแผนการรักษา โดยให 5%  D/W 1000 CC + 50%  MgSO4 10 gm

เขาหลอดเลือดดํา อัตราการหยด 100 ซีซี ตอชั่วโมง
7. เฝาระวังภาวะตกเลือดจากการไดรับยา MgSO4 ตามมาตรฐานการดูแลมารดาหลังคลอด
8. เตรียมอุปกรณฉุกเฉินใหพรอมใช เพ่ือท่ีจะใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว

ประเมินผล
1. มารดาไมมีภาวะแทรกซอนจากการใชยา
2. บันทึกสัญญาณชีพปกติ
3. ปสสาวะมากกวา 25 ซีซ/ีชั่วโมง
4. ความดันโลหิต 150/100 mmHg

ปญหาท่ี 3 มีความวิตกกังวลเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวาง คลอด
ขอมูลสนับสนุน

S : มารดาถามวา เม่ือความดันสูงจะตองทําอยางไร เปนอันตรายไหม ลูกจะเปนไรไหม
O : มารดาวัยรุน อายุ 18 ป ขาดความรูเรื่องการดูแลแลตนเอง

: สีหนาไมสดชื่น มีความวิตกกังวล
วัตถุประสงคการพยาบาล

1. ความวิตกกังวลลดลง  สีหนาสดชื่นข้ึน
2. ใหเขาใจการดําเนินของโรคและยอมรับได

เกณฑการประเมินผล
1. บอกวาความวิตกกังวลและความกลัวลดลง
2. สีหนาสดชื่นข้ึน

กิจกรรมการพยาบาล
1. แสดงความเปนมิตร ปลอบโยนใหรูสึกอบอุน เพ่ือคลายความวิตกกังวลและความกลัว  ม่ันใจวามี

คนคอยดูแลใหความชวยเหลืออยางเต็มใจ
2. ถามและเปดโอกาสใหผูปวยไดเลาถึงสาเหตุของความวิตกกังวลและความกลัวเพ่ือใหไดระบาย

ความรูสึก รวมแกไขสาเหตุท่ีทําใหเกิดความวิตกกังวลและความกลัว
3. อธิบายถึงสาเหตุ ลักษณะอาการ ภาวะแทรกซอนของภาวะความดันโลหิตสูง แนวทางการ

รักษาพยาบาล ประเมินความสนใจและการยอมรับผูปวย เพ่ือใหไดทราบขอมูล ชวยลดความวิตก
กังวลในสิ่งท่ีไมทราบ และเขาใจเหตุผลของการรักษาพยาบาลท่ีไดรับ เพ่ือใหเกิดความรวมมือดวย
ความเต็มใจ

4. ใหกําลังใจ เพ่ือลดความวิตกกังวล
ประเมินผลการพยาบาล

- ผูปวยคลายความวิตกกังวล มีหนาตาสดชื่นข้ึน
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ปญหาท่ี 4 เสี่ยงตอการมีพฤติกรรมไมเหมาะสมกับบทบาทพอแมเนื่องจาก ขาดความรู  และทักษะในการ
เลี้ยงลูก

ขอมูลสนบัสนุน
S : มารดาบอกวา ไมฝากครรภคิดวาคงไมเปนอะไร ไมกลาไปฝากกลัว

: มารดาบอกวา เม่ือคลอดจะเลี้ยงดูบุตรเอง
O : มารดาวัยรุน อายุ 18 ป ขาดความรูเรื่องการฝากครรภ และการเลี้ยงดูบุตร

: มีภาวะความดันโลหิตสูง
: ไมฝากครรภจนอายุครรภ 40 สัปดาห มีอาการเจ็บครรภคลอดถึงมาโรงพยาบาล

วัตถุประสงคการพยาบาล
1. เพ่ือใหมารดาวัยรุนเขาใจถึงประโยชนของการฝากครรภ
2. เพ่ือใหมารดามีความรู  สามารถเลี้ยงดูบุตร  และเลี้ยงลูกดวยนมแมได

เกณฑการประเมินผล
1. มารดาวัยรุนเขาใจถึงประโยชนของการฝากครรภ
2. มารดามีความรู  สามารถเลี้ยงดูบุตร  และเลี้ยงลูกดวยนมแมได

กิจกรรมการพยาบาล
1. สรางสัมพันธภาพท่ีดีแกมารดาวัยรุนเพ่ือใหเกิดความไววางใจ เปดโอกาสไดพูดคุยถึงปญหา

และซักถามเรื่องท่ีสงสัย
2. ใหขอมูลเก่ียวกับความสําคัญเก่ียวกับการฝากครรภ ควรฝากครรภทันทีท่ีทราบวาตนเอง

ตั้งครรภ เพราะการมาฝากครรภตั้งแตเนิ่น จะไดรับการคัดกรองภาวะเสี่ยงตาง ๆระหวาง
ตั้งครรภ ถาพบภาวะเสี่ยงก็จะไดรับการรักษาไดทัน มีการวางแผนการพยาบาลเพ่ือไมเกิด
ภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ

3. ใหขอมูลเก่ียวกับ การเลี้ยงดูทารกแรกเกิด การอาบน้ําเด็ก การวางแผนครอบครัว และ
ประโยชนของนมแม  การเลี้ยงลูกดวยนมแม  อยางถูกวิธี

4. ใหกําลังใจ  ใหคําแนะนํา ในการเลี้ยงดูบุตร การเลี้ยงลูกดวยนมแม
ประเมินผลการพยาบาล

1. มารดาวัยรุนเขาใจถึงการมาฝากครรภทันทีเม่ือทารบวาตั้งครรภ ถาตั้งครรภ ครรภตอไปจะ
รีบมาฝากครรภ และเขาใจถึงวิธีการคุมกําเนิดจะเวนชวงการมีบุตรแนะนําวิธีการคุมกําเนิด
มารดาวัยรุนรับทราบ

2. มารดามีความรูเก่ียวกับการเลี้ยงดูบุตรมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุตร กอนออกจากโรงพยาบาลให
นมบุตรไดถูกตอง น้ํานมไหลดี ลูกดูดนมไดดี มีความตั้งจะเลี้ยงลูกดวยนมแม
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สรุปกรณีศึกษา
กรณีศึกษาเปน หญิงวัยรุน อายุ 18 ป ไมเคยฝากครรภมากอน อายุครรภ 40 สัปดาห มีอาการ

เจ็บครรภคลอด มาคลอดท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  อาการแรกรับ มีอาการเจ็บครรภคลอด ความดัน
โลหิตแรกรับ 150/110 mmHg แพทยวินิจฉัย Preeclampsia ขณะรอคลอด  มีอาการเจ็บครรภคลอด
และวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิต  ความดันโลหิตขณะรอคลอดสูงสุด 160/120
mmHg จึงไดรับยาปองกันการชัก (MgSO4) หลังจากใหยาตามแผนการรักษาของแพทย ความดันโลหิตลดลง
ในชวง 150/100 mmHg ไมมีภาวะแทรกซอนขณะรอคลอด และขณะคลอด หลังคลอดปลอดภัยท้ังแมและลูก
กรณีศึกษารายนี้ ไดมีการศึกษาโดย  รวบรวมขอมูล ผลการรักษา   ทบทวนความรูทางวิชาการเรื่องโรคความ
ดันโลหิตสูง  ภาวะแทรกซอนในหญิงตั้งครรภวัยรุน ขอมูลท่ีได ไดนํามาวางแผนการพยาบาล ระหวางการดูแล
หญิงตั้งครรภวัยรุนรายนี้ จากปญหาท่ีพบดังกลาวไดหาแนวทางในการแกไขปญหา ดูแลรักษา ใหคําปรึกษา
แกหญิงตั้งครรภวัยรุน หญิงตั้งครรภวัยรุนไมมีภาวะแทรกซอนขณะคลอด ลดความวิตกกังวล และมีความม่ันใจ
ในการเลี้ยงดูบุตรตอไป ตั้งใจจะเลี้ยงลูกดวยนมแม และไดคําแนะนําเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว

จากการศึกษาพบวาแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงเดิม   มีแนวทางท่ียัง
ไมชัดเจน จึงประชุม Conference Case รวมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาลท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดทําแนวทาง (CPG: Clinical  Practice Guideline) ในการดูแลวัยรุนตั้งครรภและหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง เพ่ือใหการพยาบาลเปนไปในทิศทางเดียวกัน   โดยมี CPG ดังนี้
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แนวทางการดูแลภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ
(Pregnancy Induced Hypertension : PIH)

ANC

Mild preeclampsia

LR

Severe preeclampsia

-Admit หรือนัดตรวจอยางใกลชิด
-พักผอน ลด physical activity
-Lab- CBC,UA,BUN,Cr,LFT,Uric
acid
-เฝาระวังภาวะSevere pre-
eclampsia
-ประเมินสุขภาพทารกในครรภ
-นับเด็กดิ้น
-NST สัปดาหละ 1-2 คร้ัง
-ฟง FHS ทุกวัน
-ไมใชยาขับปสสาวะหรือยาลดความ
ดันโลหิต

GA < 37 wk
-รายงายแพทยเพือ่ Refer
-NPO
-เปดเสน Keep vein ดวย RLS 1000mm.
-ให 10%MgSo4 4gm IV ชาๆ ใน 5-10นาที
-ให 50% MgSo4 10mg IM แบงฉีดสะโพก
2 ขาง ขางละ 5 gm หรือใหแบบ
continuous intravenous infusion
5%D/N 1000 ml+ MgSo4 10mg IV 1000
ml/hr
-ลงเวลาที่ให MgSo4
-Retain Foley’s catheter
-ใหยาลดความดันโลหิตเมื่อ Diastolic >110
mmHg
-Nicardipine 1 mg IV dilute ทุก 15-30
นาที
-10% MgSo4 4gm+5%D/W 100 cc drip
ใน ½ ชม.
-50% MgSo4 10mg +5%D/W 1000 cc IV
100 cc/hr

ประเมินอาการและอาการแสดงของ PIH
-ชั่งน้ําหนัก (>1.5กก./เดือน ในไตรมาสที่ 2 และ> 0.5กก./เดือน ในไตรมาสที3่)
-วัดความดันโลหิต (> 140/90 mmHg)
-ซักประวัติอาการรุนแรงของ PIH (ปวดศีรษะ ตาพรามัว เจ็บลิ้นป)
-ประเมินสุขภาพทารกในครรภ และซักประวัติการดิ้นของทารก
-ตรวจอาการบวม กดบุม และตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ
-กรณีครรภแรก อายุครรภระหวาง 28-32 สัปดาห ทํา Roll over test

GA ≥ 37 wk

-ใหคลอด
-AdmitหรือReferแลวแตดุลยพินิจของ
แพทย
-Lab- CBC,UA,BUN,Cr,LFT,Uric acid
-เฝาระวังภาวะSevere pre-eclampsia
-ประเมินสุขภาพทารกในครรภ
-ฟง FHS ทุก 15 นาที
-วัด BP ทุก 1 ชั่วโมง
-early ARM
-ดูแลใหยาแกปวดอยางเพียงพอ
-Shortened second stage

IPD

-วัด BP (ทุก 1 ชม.ในวันแรกหลังคลอด และทุก 2 ชม. ในวันที่ 2 ทุก 4 ชม.ในวันถัดไป)
-ตรวจอาการบวมทุกวัน
-ตรวจโปรตีนในปสสาวะ
-ประเมินอาการปวดศีรษะ ตาพรามัว เจ็บใตลิ้นป
-ประเมินปริมาณปสสาวะ (บันทึกจํานวนน้ําดื่ม-ปสสาวะในรอบ 24 ชม.)
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10. การนําไปใชประโยชน
1. เปนแนวทาง (CPG: Clinical  Practice Guideline) ในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร

ทางการ พยาบาล ในการดูแลหญิงตั้งครรภและวัยรุนตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง
2. เพ่ือใชเปนเอกสารในการประกอบการศึกษาและวางแผนการพยาบาลสําหรับ

เจาหนาท่ีทุกระดับในหนวยงาน
3. ใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลหญิงตั้งครรภและวัยรุนตั้งครรภท่ีมีความ

ดันโลหิตสูง
4. เพ่ือนําความรูไปใชในการใหคําแนะนําแกหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง

11. ยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
จากการท่ีผูศึกษาไดพูดคุยกับหญิงตั้งครรภวัยรุน ตองมีการสรางสัมพันธภาพ เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ

วัยรุนเกิดความไววางใจมากท่ีสุด เพราะจะสงผลใหผูรับบริการเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง
ผูศึกษาตองมีความรูเรื่องความดันโลหิตสูง เพ่ือท่ีจะสามารถใหคําแนะนําไดครอบคลุม และเขาใจ

ปญหาของผูรับบริการมากข้ึน

12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ
จากการดําเนินงานศึกษาหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง จะตองใชกระบวนการท่ีถูกตอง

ครบถวน  ตั้งแตการประเมินสภาพ   การวินิจฉัยการพยาบาล  วัตถุประสงคการพยาบาล  การใหการพยาบาลและ
ประเมินผล โดยยึดหลักแบบองครวม เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีดี  สามารถลดความรุนแรงของโรค
จึงจําเปนตองใชหลักการทางวิชาการ  การศึกษาจากตํารา  ประสบการณ  คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ปญหาวัยรุนตั ้งครรภเปนปญหาระดับประเทศ ตองรวมมือกันในการดูแล ซึ ่งการ
ค นหาหญิงว ัย รุ น ที ่ตั ้ง ครรภ และแนะนํา ให มาฝากครรภ โ ดย เ ร ็ว ที ่ส ุด เ มื ่อ รู ว า ตั ้ง ครรภ เ พื ่อลด
ภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ เปนไปไดยากจึงตองอาศัยความรวมมือกับทุกภาคสวน

13. กิตติกรรมประกาศ
ผูจัดทําขอขอบพระคุณนายแพทยสุเทพ  เพชรมาก  ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา

แพทยหญิงวีณา  มงคลพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ คุณสมประสงค  พิพัฒนฐากร หัวหนา
กลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เจาหนาท่ีทีมวัยรุน แผนกฝากครรภ หองคลอด และหลังคลอด
ทุกทาน ท่ีกรุณาเปนท่ีปรึกษาในการศึกษาครั้งนี้และใหความชวยเหลือในทุกๆดาน  ทําใหการศึกษาครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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14. เอกสารอางอิง
มณีภรณ โสมานุสรณ และคณะ. การพยาบาลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ.

กรุงเทพฯ: ยุทธรินทร การพิมพ, 2551.
เทียมศร  ทองสวัสดิ์. การพยาบาลหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอน.เชียงใหม : โครงการตําราคณะ

พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.
สุนาฏ  เตชางาม.OB-GYN Update : ความกาวหนาในการดูแลรักษาผูปวยทางสูติศาสตร-นรีเวช

วิทยา. ในแสงชัย  พฤทธิพันธุ, พัญู  พันธบูรณะ และจิตติมา  มะโนนัย (บรรณาธิการ)ภาควิชา
สูติศาตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร, กรุงเทพฯ: บียอนด  เอ็นเทอรไพรซ, 2545.

ชลลดา  ดุษฎี .การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภท่ีมีโรครวมกับการตั้งครรภ. การพยาบาลสูติศาสตร. พิมพครั้ง
ท่ี 3. กรุงเทพฯ : ยุทธรินทร การพิมพ, 2540.

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .................................................
(นางพรรณพิลาศ    คําแหง)

ผูเสนอผลงาน

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

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................. ลงชื่อ...............................................
(นางสาวนพวรรณ  หม่ืนนอย) (นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก)
หัวหนากลุมการพยาบาล ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 นคราชสีมา
............/................/.............. ............./................./..............


