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ความดันโลหิ ตสูงในสตรีตงั ้ ครรภ์
เป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวติ ของสตรีตงั ้ ครรภ์ และเพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง เช่น รกลอกตัวก่อนกาหนด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เลือดออกในสมอง ตับและไตวาย ทัง้ ยัง
เป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในทารก เช่น การตายคลอด การบาดเจ็บและเสียชีวติ แรกคลอด
สาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์โดยเฉพาะภาวะครรภ์เป็ นพิษ (preeclampsia) ยังไม่
ทราบแน่ชดั อย่างไรก็ตามอันตรายต่อสตรีตงั ้ ครรภ์ ทารกในครรภ์และแรกคลอดจะลดความรุนแรงลงได้ดว้ ย
การวินิจฉัยทีร่ วดเร็ว การดูแลทีเ่ หมาะสมและทันเวลา
วัตถุประสงค์ของแนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนี้ เพือ่ ลดอัตราตายและทุพพลภาพของสตรีตงั ้ ครรภ์และ
ทารกจากความดันโลหิตสูง
คาถามทางคลิ นิก
1.
2.
3.
4.

การรักษาที่เหมาะสมสาหรับ preeclampsia และ gestational hypertension
การรักษาที่เหมาะสมสาหรับสตรีตงั ้ ครรภ์ที่เป็ น chronic hypertension
การให้ยากันชักสาหรับ preeclampsia, eclampsia
วิ ธีการคัดกรองและการป้ องกันภาวะครรภ์เป็ นพิ ษ
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สรุปคาแนะนาการดูแลรักษา Preeclampsia และ Gestational hypertension
 Preeclampsia หรือ gestational hypertension without severe features ขณะอายุครรภ์ 37
สัปดาห์หรือมากกว่า ควรให้คลอดมากกว่าการดูแลแบบ expectant
 Preeclampsia หรือ gestational hypertension without severe features ก่อนอายุครรภ์ 37
สัปดาห์ ควรมีการตรวจติดตามอาการ อาการแสดงของสตรีตงั ้ ครรภ์ และประเมินสุขภาพทารกใน
ครรภ์อย่างใกล้ขดิ
 Preeclampsia with severe features ขณะอายุครรภ์ 34 สัปดาห์หรือมากกว่า หรือเจ็บครรภ์คลอด
หรือมีน้าเดิน ควรให้คลอดหลังจากได้รบั การ stabilize แล้ว
 Preeclampsia with severe features ก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์
- รายทีม่ ขี อ้ ห้ามต่อการดูแลแบบ expectant ควรให้คลอดโดยไม่คานึงถึงอายุครรภ์
- รายทีไ่ ม่มขี อ้ ห้ามต่อการดูแลแบบ expectant ต้องรับไว้ดแู ลในสถานทีท่ ใ่ี ห้การดูแลแบบ
intensive ได้ และต้องให้คลอดถ้าภาวะของสตรีตงั ้ ครรภ์หรือทารกในครรภ์แย่ลง
 Chronic hypertension ทีไ่ ม่ได้รบั ยาลดความดันโลหิตมาก่อน ควรเริม่ ให้ยาลดความดันโลหิตใน
ระหว่างตัง้ ครรภ์ เมื่อความดันโลหิต systolic 160 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า หรือ ความดัน
diastolic 110 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า หรือทัง้ สองอย่าง แต่อาจพิจารณาเริม่ ให้ยาเมื่อความดัน
โลหิตต่ากว่านี้ ในรายทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนอื่นหรือไตทางานไม่ดรี ่วมด้วย
 ยาลดความดันโลหิตทีใ่ ช้รกั ษาในระยะยาว สาหรับสตรีตงครรภ์
ั้
ทไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยเป็ น chronic
hypertension ได้แก่ labetalol, nifedipine, methyldopa และให้หลีกเลีย่ งการใช้ยากลุ่ม
angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor blockers,
mineralocorticoid receptor antagonists
 สตรีตงั ้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั ยาลดความดันโลหิต แนะนาให้ควบคุมความดันโลหิต systolic ให้อยูใ่ นช่วง
120 มิลลิเมตรปรอท ถึงน้อยกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิต diastolic ให้อยูใ่ นช่วง
80 มิลลิเมตรปรอท ถึงน้อยกว่า 110 มิลลิเมตรปรอท
 Chronic hypertension ทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนของมารดาและทารกในครรภ์
- รายทีไ่ ม่ได้รบั ยาลดความดันโลหิต ควรให้คลอด 380/7-390/7 สัปดาห์
- รายทีไ่ ด้รบั ยาลดความดันโลหิต ไม่ควรให้คลอดก่อน 370/7 และไม่เกิน 390/7 สัปดาห์
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 Preeclampsia with severe features, chronic hypertension with superimposed preeclampsia
with severe features ควรได้รบั ยา magnesium sulfate เพื่อป้ องกันการชัก ตัง้ แต่ได้รบั การวินิจฉัย
จนถึง 24 ชั ่วโมงหลังคลอด หรือหลังการชักครัง้ สุดท้าย
 การให้ magnesium sulfate เพื่อป้ องกันการชัก สามารถให้ได้ทงั ้ ในรูปการฉีดเข้าหลอดเลือดดาหรือ
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยไม่ตอ้ งติดตามระดับ magnesium ในเลือด เว้นแต่มอี าการ อาการแสดงของ
magnesium เกิน มีอาการชักหลังได้รบั ยา หรือมีค่าการทางานของไตผิดปกติ
 ในระหว่างการตัง้ ครรภ์ รอคลอด หรือหลังคลอด ควรให้ยาลดความดันโลหิตโดยเร็ว เมื่อสตรี
ตัง้ ครรภ์มภี าวะความดันโลหิตสูงทีเ่ กิดเฉียบพลัน (acute-onset severe hypertension) คือ มีความ
ดันโลหิต systolic 160 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า หรือความดัน diastolic 110 มิลลิเมตรปรอท
หรือมากกว่า หรือทัง้ สองอย่าง
 สตรีตงั ้ ครรภ์ทุกคนควรได้รบั การคัดกรองว่ามีความเสีย่ งต่อการเกิด preterm preeclampsia หรือไม่
โดยใช้การตรวจหลายวิธรี ่วมกันในไตรมาสแรก (ปัจจัยเสีย่ งของมารดา การวัด MAP, PLGF และ
UTPI) ในสถานทีม่ ที รัพยากรจากัดอาจคัดกรองโดยใช้ปัจจัยเสีย่ งของมารดาร่วมกับการวัด MAP
 สตรีตงั ้ ครรภ์ทไ่ี ด้รบั การประเมินว่ามีความเสีย่ งสูง ควรได้รบั ยา aspirin 150 มิลลิกรัมต่อวัน
รับประทานก่อนนอน ตัง้ แต่อายุครรภ์ 11-14+6 สัปดาห์จนถึง 36 สัปดาห์หรือจนคลอด หรือเกิด
ภาวะครรภ์เป็ นพิษ เพื่อป้ องกันการเกิด preterm preeclampsia
…………………………………………….

