แนวทางเวชปฏิบัติ
ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การดูแลความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์
(ฉบัับสรุุปคำำ�แนะนำำ�)
RTCOG Clinical Practice Guideline Summary
Management of Hypertensive Disorders in Pregnancy
เอกสารหมายเลข
จัดทำ�โดย
วันที่อนุมัติต้นฉบับ

OB 63-021 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 018)
คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562-2564
18 กันยายน พ.ศ. 2563

ความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์

เป็็นสาเหตุุสำคััญของการเสีียชีีวิิตของสตรีีตั้้�งครรภ์์ และเพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ที่่�รุุนแรง เช่่น รกลอกตััวก่่อนกำหนด การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ เลืือดออกในสมอง ตัับและไตวาย
ทั้้�งยัังเป็็นสาเหตุุที่ท่� ำให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนในทารก เช่่น การตายคลอด การบาดเจ็็บและเสีียชีีวิติ แรกคลอด
สาเหตุุของการเกิิดความดัันโลหิิตสููงขณะตั้้�งครรภ์์โดยเฉพาะภาวะครรภ์์เป็็นพิิษ (preeclampsia)
ยัังไม่่ทราบแน่่ชััด อย่่างไรก็็ตามอัันตรายต่่อสตรีีตั้้�งครรภ์์ ทารกในครรภ์์และแรกคลอดจะลดความรุุนแรง
ลงได้้ด้้วยการวิินิิจฉััยที่่�รวดเร็็ว การดููแลที่่�เหมาะสมและทัันเวลา
วััตถุุประสงค์์ของแนวทางเวชปฏิิบัติั ฉิ บัับนี้้� เพื่่�อลดอััตราตายและทุุพพลภาพของสตรีีตั้้ง� ครรภ์์และ
ทารกจากความดัันโลหิิตสููง

คำ�ถามทางคลินิก
1.
2.
3.
4.

การรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับ preeclampsia และ gestational hypertension
การรัักษาที่่�เหมาะสมสำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�เป็็น chronic hypertension
การให้้ยากัันชัักสำหรัับ preeclampsia, eclampsia
วิิธีีการคััดกรองและการป้้องกัันภาวะครรภ์์เป็็นพิิษ
การดููแลความดัันโลหิิตสููงในสตรีีตั้้�งครรภ์์ (ฉบัับสรุุปคำแนะนำ)
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สรุปคำ�แนะนำ�การดูแลรักษา Preeclampsia และ Gestational hypertension

Preeclampsia หรืือ gestational hypertension without severe features ขณะ
อายุุครรภ์์ 37 สััปดาห์์หรืือมากกว่่า ควรให้้คลอดมากกว่่าการดููแลแบบ expectant
Preeclampsia หรืือ gestational hypertension without severe features ก่่อนอายุุครรภ์์
37 สััปดาห์์ ควรมีีการตรวจติิดตามอาการ อาการแสดงของสตรีีตั้้�งครรภ์์ และประเมิินสุุขภาพทารก
ในครรภ์์อย่่างใกล้้ขิิด
Preeclampsia with severe features ขณะอายุุครรภ์์ 34 สััปดาห์์หรืือมากกว่่า หรืือ
เจ็็บครรภ์์คลอด หรืือมีีน้้ำเดิิน ควรให้้คลอดหลัังจากได้้รัับการ stabilize แล้้ว
Preeclampsia with severe features ก่่อนอายุุครรภ์์ 34 สััปดาห์์
- รายที่่�มีีข้้อห้้ามต่่อการดููแลแบบ expectant ควรให้้คลอดโดยไม่่คำนึึงถึึงอายุุครรภ์์
- รายที่ไ่� ม่่มีข้ี อ้ ห้้ามต่่อการดููแลแบบ expectant ต้้องรัับไว้้ดูแู ลในสถานที่ที่่� ใ่� ห้้การดููแลแบบ
intensive ได้้ และต้้องให้้คลอดถ้้าภาวะของสตรีีตั้้�งครรภ์์หรืือทารกในครรภ์์แย่่ลง
Chronic hypertension ที่่�ไม่่ได้้รัับยาลดความดัันโลหิิตมาก่่อน ควรเริ่่�มให้้ยาลดความดััน
โลหิิตในระหว่่างตั้้�งครรภ์์ เมื่่�อความดัันโลหิิต systolic 160 มิิลลิิเมตรปรอทหรืือมากกว่่า หรืือ ความดััน
diastolic 110 มิิลลิิเมตรปรอทหรืือมากกว่่า หรืือทั้้�งสองอย่่าง แต่่อาจพิิจารณาเริ่่ม� ให้้ยาเมื่่�อความดัันโลหิิต
ต่่ำกว่่านี้้� ในรายที่่�มีีภาวะแทรกซ้้อนอื่่�นหรืือไตทำงานไม่่ดีีร่่วมด้้วย
ยาลดความดัันโลหิิตที่่�ใช้้รัักษาในระยะยาว สำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น
chronic hypertension ได้้แก่่ labetalol, nifedipine, methyldopa และให้้หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยา
กลุ่่�ม angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor blockers,
mineralocorticoid receptor antagonists
สตรีี ตั้้� ง ครรภ์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยาลดความดัั น โลหิิ ต  แนะนำให้้ คว บคุุ ม ความดัั น โลหิิ ต  systolic
ให้้อยู่่�ในช่่วง 120 มิิลลิิเมตรปรอท ถึึงน้้อยกว่่า 160 มิิลลิิเมตรปรอท และความดัันโลหิิต  diastolic
ให้้อยู่่�ในช่่วง 80 มิิลลิิเมตรปรอท ถึึงน้้อยกว่่า 110 มิิลลิิเมตรปรอท
Chronic hypertension ที่่�ไม่่มีีภาวะแทรกซ้้อนของมารดาและทารกในครรภ์์
- รายที่่�ไม่่ได้้รัับยาลดความดัันโลหิิต ควรให้้คลอด 380/7-390/7 สััปดาห์์
- รายที่่�ได้้รัับยาลดความดัันโลหิิต ไม่่ควรให้้คลอดก่่อน 370/7 และไม่่เกิิน 390/7 สััปดาห์์
Preeclampsia with severe features, chronic hypertension with superimposed
preeclampsia with severe features ควรได้้รัับยา magnesium sulfate เพื่่�อป้้องกัันการชััก ตั้้�งแต่่
ได้้รัับการวิินิิจฉััยจนถึึง 24 ชั่่�วโมงหลัังคลอด หรืือหลัังการชัักครั้้�งสุุดท้้าย
การให้้ magnesium sulfate เพื่่�อป้้องกัันการชััก สามารถให้้ได้้ทั้้ง� ในรููปการฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำ
หรืือฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อ โดยไม่่ต้้องติิดตามระดัับ magnesium ในเลืือด เว้้นแต่่มีีอาการ อาการแสดงของ
magnesium เกิิน มีีอาการชัักหลัังได้้รัับยา หรืือมีีค่่าการทำงานของไตผิิดปกติิ
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

ในระหว่่างการตั้้�งครรภ์์ รอคลอด หรืือหลัังคลอด ควรให้้ยาลดความดัันโลหิิตโดยเร็็ว เมื่่�อสตรีี
ตั้้ง� ครรภ์์มีภี าวะความดัันโลหิิตสูงู ที่่เ� กิิดเฉีียบพลััน (acute-onset severe hypertension) คืือ มีีความดััน
โลหิิต  systolic 160 มิิลลิิเมตรปรอทหรืือมากกว่่า หรืือความดััน diastolic 110 มิิลลิิเมตรปรอท หรืือ
มากกว่่า หรืือทั้้�งสองอย่่าง
สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ทุกุ คนควรได้้รับั การคััดกรองว่่ามีีความเสี่่ย� งต่่อการเกิิด preterm preeclampsia
หรืือไม่่ โดยใช้้การตรวจหลายวิิธีีร่่วมกัันในไตรมาสแรก (ปััจจััยเสี่่�ยงของมารดา การวััด MAP, PLGF และ
UTPI) ในสถานที่่�มีีทรััพยากรจำกััดอาจคััดกรองโดยใช้้ปััจจััยเสี่่�ยงของมารดาร่่วมกัับการวััด MAP
สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ได้้รัับการประเมิินว่่ามีีความเสี่่�ยงสููง ควรได้้รัับยา aspirin 150 มิิลลิิกรััมต่่อวััน
รัับประทานก่่อนนอน ตั้้�งแต่่อายุุครรภ์์ 11-14+6 สััปดาห์์จนถึึง 36 สััปดาห์์หรืือจนคลอด หรืือเกิิดภาวะ
ครรภ์์เป็็นพิิษ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด preterm preeclampsia

การดููแลความดัันโลหิิตสููงในสตรีีตั้้�งครรภ์์ (ฉบัับสรุุปคำแนะนำ)
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