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ภาวะความดนัโลหิตสงูขณะตัง้ครรภ์ 
(Hypertension in Pregnancy)

• ภาวะความดนัโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ ์คือ หญิงตั้งครรภท่ี์ตรวจพบความดนัโลหิตในขณะหวัใจบีบตวั 
(Systolic blood pressure; SBP) มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 140 mmHg และ/หรือตรวจพบ
ค่าความดนัโลหิตในขณะหวัใจคลายตวั (Diastolic blood pressure; DBP) มีค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบั 90 mmHg ถือเป็นการตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงสูง (High risk pregnancy) และ เป็นสาเหตุ
ส าคญัของการเสียชีวติของมารดาและทารกทัว่โลก Hypertension in pregnancy พบประมาณ
ร้อยละ 2 - 8 ของการตั้งครรภ ์(1)



The American Collage of Obstetrician and Gynecologist; 
ACOG 2013 (2) 

แบง่ภาวะ Hypertension in Pregnancy ออกเป็น 4 ประเภท

1. Preeclampsia-eclampsia : ภาวะความดนัโลหิตสูงท่ีจ าเพาะกบัการตั้งครรภ ์(Pregnancy-induced 
hypertension; PIH) ร่วมกบัมีความผดิปกติของร่ายกายในหลายระบบ (multisystem involvement) 
โดยทัว่ไปมกัเกิดหลงัอายคุรรภ ์(Gestational age; GA) 20 สปัดาห์ ร่วมกบัตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ 
(Proteinuria)

2. Chronic hypertension : หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะความดนัโลหิตสูงตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ ์ไม่วา่จากสาเหตุใดใดกต็าม หรือ
ตรวจพบความดนัโลหิตสูงก่อนอายคุรรภ ์20 สปัดาห์

3. Chronic hypertension with superimposed preeclampsia : Preeclampsia ท่ีเกิดใน
หญิงตั้งครรภท่ี์เป็น Chronic hypertension โดยเกิดในมากกวา่หญิงตั้งครรภท่ี์มีความดนัโลหิตปกติ 4 – 5 เท่า

4. Gestational hypertension : ภาวะความดนัโลหิตสูงท่ีจ าเพาะกบัการตั้งครรภ ์ท่ีตรวจพบหลงัอายคุรรภ ์20 สปัดาห์ 
แต่ไม่พบ Proteinuria



เกณฑ์การวินิจฉยั และความหลากหลายของโรค (Diagnosis 

and spectrum of diseases) (3)

• จาก ACOG 2013 ท่ีไดแ้บ่ง Hypertension in pregnancy ออกเป็น 4 ประเภท ในแต่ละ
ประเภท มีภาวะยอ่ยท่ีมีลกัษณะจ าเพาะอีก ก่อนท่ีจะทราบเกณฑก์ารวนิิจฉยัแต่ละภาวะ จ าเป็นตอ้งทราบ
ความหมายของภาวะเหล่าน้ีก่อน ไดแ้ก่ New-onset Hypertension, New-onset 

Proteinuria, และ Severe features



New-onset Hypertension

• SBP ≥ 140 mmHg or DBP ≥ 90 mmHg on two occasions at least 4 

hours OR

• SBP ≥ 160 mmHg or DBP ≥ 110 mmHg (confirm within a short 

interval) (~15 minutes)



New-onset Proteinuria

• • Urine protein 24 hours ≥ 300 mg OR

• • Urine protein/creatinine ratio/index (UPCI) ≥ 0.3 mg/dL OR

• • Urine Dipstick or Urine analysis reading ≥ 2+ (used only 

quantitative test not available)



Severe features (ONE or MORE)

• SBP ≥ 160 mmHg or DBP ≥ 110 mmHg (confirm within a short interval) (~15 minutes)

• Thrombocytopenia : Platelet < 100,000 x 109/L

• Renal insufficiency : Serum Creatinine; Cr > 1.1 mg/dL OR Doubling of serum Cr in the 
absence of other renal disease

• Impaired liver function : severe persistent right upper quadrant or epigastric pain unresponsive 
to medication and not accounted for by alternative diagnoses AND/OR abnormally elevated 
blood concentrations of liver enzymes (AST AND/OR ALT) to twice the upper limit normal 
concentration

• New-onset headache unresponsive to medication and not accounted for by alternative 
diagnoses AND/OR Visual disturbances

• Pulmonary edema



กลุม่ท่ี 1 " Chronic hypertension "

• 1. Chronic hypertension

• • Hypertension ท่ีตรวจพบก่อนการตั้งครรภ ์(Pregestational hypertension) หรือ

• • New-onset Hypertension ท่ีเกิดก่อนอายุครรภ ์20 สปัดาห์ หรือ

• • โรคกลุ่ม Hypertension in pregnancy ท่ียงัคงตรวจพบความดนัสูงหลงัคลอด 12 สปัดาห์

• *** ตอ้งไม่มีNew-onset Proteinuria : โดยปกติ hypertension สามารถท าใหเ้กิด hypertensive nephropathy และ proteinuria ไดต้ั้งแต่ก่อนตั้งครรภ ์ดงันั้นเม่ือทราบวา่ตั้งครรภ ์จะมีการส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ เพื่อวินิจฉยัภาวะแทรกซอ้นของ Hypertension และใชส้ าหรับเปรียบเทียบผลตรวจในระหวา่งการตั้งครรภ ์โดยส่ง Complete blood count; CBC, Blood urea nitrogen; BUN, Serum
Cr, Serum Aspartate transaminase; AST, Serum Alanine aminotransferase; ALT, Urine analysis; UA, UPCI ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมาฝากครรภ ์(ดีท่ีสุดควรส่งก่อน อายุครรภ ์20 
สปัดาห์) (4) โดยเฉพาะ UPCI ส่งเพื่อประเมินวา่มี proteinuria อยูเ่ดิมหรือไม่ หากมี UPCI ≥ 0.3 mg/dL อยูแ่ลว้ เกณฑ์ New-onset Proteinuria เดิม จะไม่สามารถใชว้ินิจฉยั Chronic hypertension 
with superimposed preeclampsia ได ้ตอ้งอาศยัการเพิ่มข้ึนของปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเทียบกบัผลตรวจเดิม ซ่ึงปัจจุบนั ยงัไม่มีเกณฑก์ าหนดวา่ ตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นมากนอ้ยเท่าไร หรืออาศยัอาการ, อาการแสดงและผลตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ

• *** ตอ้งไม่มีSevere features : Chronic hypertension ท่ีมี BP เกิน 160/110 mmHg โดยท่ีไม่มีNew-onset Proteinuria และ ไม่มีSevere features ถือเป็น chronic 
hypertension ท่ีคุมความดนัโลหิตไม่ดี (Uncontrol chronic hypertension) การรักษาคือ การปรับเพิ่มระดบัยาลดความดนัโลหิต (Oral antihypertensive drug)

• กลุ่มท่ี 2 " Pregnancy-induced hypertension without severe features "

• โรคในกลุ่ม Preeclampsia-eclampsia, Chronic hypertension with superimposed preeclampsia และ Gestational hypertension ท่ีไม่มีลกัษณะของ Severe features 
ประกอบดว้ย



กลุม่ท่ี 2 " Pregnancy-induced hypertension without severe features "

• โรคในกลุ่ม Preeclampsia-eclampsia, Chronic hypertension with superimposed preeclampsia และ Gestational hypertension ท่ีไม่มีลกัษณะของ Severe features 
ประกอบดว้ย

• 2. Gestational hypertension; GHT

• • New-onset Hypertension ท่ีเกิดหลงัอายุครรภ ์20 สปัดาห์ ร่วมกบั ไม่มี New-onset Proteinuria

• *** ตอ้งไม่มี Severe features

• *** BP ตอ้งไม่สูงเกิน 160/110 mmHg เพราะจะวินิจฉยัเป็น Gestational hypertension with severe-range blood pressure

• *** ร้อยละ 50 ของ GHT จะตรวจพบ proteinuria หรือ end-organ dysfunction โดยเฉพาะ GHT ท่ีวินิจฉยัก่อนอายุครรภ ์32 สปัดาห์ (5)

• 3. Preeclampsia without severe features

• • New-onset Hypertension ท่ีเกิดหลงัอายุครรภ ์20 สปัดาห์ ร่วมกบั New-onset Proteinuria

• *** ตอ้งไม่มี Severe features

• 4. Chronic hypertension with superimposed preeclampsia without severe features

• • Chronic hypertension ร่วมกบั New-onset Proteinuria

• *** ตอ้งไม่มี Severe features



กลุม่ท่ี 3 " Pregnancy-induced hypertension with severe features "

• โรคในกลุ่ม Preeclampsia-eclampsia, Chronic hypertension with superimposed preeclampsia และ Gestational hypertension ท่ีมีลกัษณะของ Severe features ตาม
เกณฑข์า้งตน้ หรือมี end-organ dysfunction อ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า Severe features เช่น ภาวะชกั (Eclampsia), สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง (Stroke or intracranial hemorrhage), 
กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute myocardial infarction), ภาวะเลือดแขง็ตวัในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย (Diffuse intravascular coagulation; DIC) เป็นตน้ โรคในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่

• 5. Gestational hypertension with severe-range blood pressure

• • GHT ท่ีมี SBP ≥ 160 mmHg or DBP ≥ 110 mmHg วดั 2 คร้ัง ห่างกนัในระยะสั้นๆ (ประมาณ 15 นาที)

• *** ตอ้งไม่มีSevere features

• *** GHT with severe-range blood pressure ใหว้ินิจฉยัและรักษา เหมือนเป็น Preeclampsia with severe features (6)

• 6. Preeclampsia with severe features

• • New-onset Hypertension ท่ีเกิดหลงัอายุครรภ ์20 สปัดาห์ ร่วมกบั New-onset Proteinuria ร่วมกบั Severe features

• *** หากมี New-onset Hypertension ร่วมกบั Severe features แมเ้พียง 1 ขอ้ โดยท่ี ไม่มีNew-onset Proteinuria กถื็อเป็น Preeclampsia with severe features ยกเว้น ขอ้ " 
SBP ≥ 160 mmHg or DBP ≥ 110 mmHg (confirm within a short interval) (~15 minutes) " จะ ต้องมี New-onset Proteinuria ร่วมดว้ย (3)

• 7. Chronic hypertension with superimposed preeclampsia with severe features

• • Chronic hypertension ร่วมกบั New-onset Proteinuria ร่วมกบั Severe features

• *** ไม่มี New-onset Proteinuria กไ็ด ้เป็นไปในท านองเดียวกนั กบัขอ้ 6



กลุม่ท่ี 3 " Pregnancy-induced hypertension with severe features "

• 8. HELLP syndrome (7)

• • เกณฑ์การวินิจฉัย

• 1. Hemolysis : Serum Lactate dehydrogenase;LDH ≥ 600 U/L หรือ มีหลกัฐานอ่ืนของ Hemolysis เช่น Peripheral blood smear; PBS

• 2. Elevate Liver enzyme : AST or ALT > 2 เท่า ของ normal upper limit

• 3. Low Platelet : Plt < 100,000 x 109/L

• *** ไม่จ าเป็นต้องมี New-onset Proteinuria หรือ Severe features ก็ได้

• *** หากภาวะน้ีเกิดในการตั้งครรภท่ี์อายคุรรภน์อ้ย หรือช่วงหลงัคลอด(post-partum) มากกวา่ 48 ชัง่โมง พิจารณาวนิิจฉยัแยกโรคอ่ืน (Differential diagnosis) เช่น Thrombotic 
thrombocytic purpura; TTP, Hemolytic uremic syndrome; HUS เป็นตน้

• 9. Eclampsia (8)

• • New-onset tonic-clonic, focal or multifocal seizures in pregnancy (Common in late pregnancy – post-partum 48-72 hr) 
ท่ีไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น Epilepsy, cerebral ischemia, intracranial hemorrhage,หรือ drug use



พยาธิก าเนิดของ Preeclampsia (Pathogenesis of preeclampsia) (10, 11)
•) ไดเ้สนอทฤษฎี 



• Stage 1 " Reduced placental perfusion " เกิดช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของการตั้งครรภ ์โดยมี Genetic factors, Pre-
existing risk factors และ Immunological factors เป็นปัจจยัเส่ียงImmunological maladaptation : การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้กนัต่อการตั้งครรภผ์ิดปกติ ใน preeclampsia พบการท างานของ T-helper 1 lymphocyte มากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการ
กระตุน้การสร้างสารชีวโมเลกลุท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการอกัเสบ (Inflammatory cytokine)

• Genetic factor : preeclampsia เก่ียวขอ้งกบัหลายๆปัจจยั และมีหลาย gene ท่ีเก่ียวขอ้ง (Multifactorial and polygenic 
disorder)

• Abnormal trophoblastic invasion : ภาวะปกติ trophoblast จะรุกล ้าเขา้ไปท าลายชั้นกลา้มเน้ือเรียบ (muscular layer) ของ
ผนงั Spiral artery และเขา้ไปบุแทนท่ี Endothelium ท าให ้Spiral artery ขยายออก เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดท่ีมาเล้ียงรก อีกทั้ง Spiral 
artery ยงัสูญเสียความสามารถในการหดรัดตวั

• Trophoblastic invasion จะเกิดตลอดความยาวของ Spiral artery ในชั้น Decidua ไปจนถึงดา้นใน 1 ส่วน 3 ของชั้น 
Myometrium แต่ใน Preeclampsia, Trophoblastic invasion จะเกิดเพียงร้อยละ 50 – 70 ของ Spiral artery ท าให ้
Spiral artery ขยายนอ้ยกวา่การตั้งครรภป์กติ เลือดท่ีไปเล้ียงรกลดลง รกขาดออกซิเจน (Placental hypoxia)



• Stage 2 " Clinical manifestation of preeclampsia " เกิดในช่วงไตรมาสท่ีสามของ
การตั้งครรภ ์กลไกท่ีเก่ียวขอ้งEndothelial cell dysfunction : ผลต่อเน่ืองจาก Placental 
hypoxia จะเกิดการสร้าง Inflammatory cytokines และ Antiangiogenic factors 
จะกระตุน้ใหเ้กิดสารอนุมูลอิสระ (Reactive oxygen species) และเกิด Oxidative 
stress ซ่ึงจะไปท าลาย Endothelium ทัว่ร่างกาย ส่งผลต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การสร้าง Nitric
oxide ผดิปกติ มีผลต่อการหด-ขยายของหลอดเลือด, การเกิด Foam cell ส่งผลใหเ้กิด Placental 
atherosis, กระตุน้ micro vascular coagulation ส่งผลใหเ้กิด 
Thrombocytopenia และ เพิ่ม Capillary permeability ท าใหเ้กิดภาวะบวมน ้า 
(edema) และ Proteinuria



การท านายการเกิด Preeclampsia 

(Prediction of preeclampsia)

• แนวทางการตรวจคดักรอง preeclampsia โดยอาศยัการตรวจหลายๆ วิธีร่วมกนั (Combined screening) ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ ์(GA 11 –
13 wk) ประกอบดว้ย

1. ประวติัความเส่ียงของมารดา (Maternal characteristics and history) เช่น Chronic hypertension, Diabetes mellitus, Systemic 
lupus erythematosus, หรือ มีประวติัครอบครัวเป็น preeclampsia เป็นตน้

2. ความดนัโลหิตของมารดา (Maternal mean arterial pressure; MAP)

3. การตรวจคล่ืนความถ่ีสูงของ Uterine artery (Uterine artery pulsatility index; UTPI)

4. การตรวจสารเคมีในเลือดของมารดา (Maternal serum marker) เช่น Placental growth factor; PLGF

• น าไปค านวณร่วมกนัและแบ่งหญิงตั้งครรภอ์อกเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มความเส่ียงต ่า (Low-risk group) หมายถึง มีความเส่ียงต่อการเกิด preeclampsia ก่อนอายคุรรภ ์37 สปัดาห์ นอ้ยกวา่ 1 รายต่อ การตั้งครรภ ์100 ราย (<1:100)

2. กลุ่มความเส่ียงสูง (High-risk group) หมายถึง มีความเส่ียงต่อการเกิด preeclampsia ก่อนอายคุรรภ ์37 สปัดาห์ มากกวา่หรือเท่ากบั 1 รายต่อ การตั้งครรภ ์100 ราย 
(≥1:100) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดป้ระโยชนจ์ากการใชย้า Aspirin เพ่ือป้องกนัการเกิด preeclampsia โดยสามารถลดการเกิด preeclampsia ก่อนอายคุรรภ ์37 สปัดาห์ 
ไดถึ้งร้อยละ 60



การปอ้งกนัการเกิด Preeclampsia

(Prevention of preeclampsia) (3)

• การรับประทาน Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, น ้ามนัตบัปลา (fish oil), กระเทียม (garlic) 
, Folic acid, การคุมปริมาณเกลือท่ีรับประทานในแต่ละกนั (sodium restriction) และ การพกัผอ่น (bed 
rest) ไม่ช่วยป้องกนัการเกิด preeclampsia

• การกิน Calcium เสริม (Calcium supplementation) สามารถช่วยป้องกนั preeclampsia ได ้
แต่เฉพาะในประชากรกลุ่มท่ีเดิมกิน Calcium นอ้ย (low-baseline Calcium intake) (12)

• ThromboxaneA2 มีความเก่ียวขอ้งกบั pathogenesis ของ preeclampsia จึงให ้Low-dose 
Aspirin ช่วยป้องกนัการเกิด preeclampsia ได,้ Low-dose Aspirin เม่ือเร่ิมก่อนอายคุรรภ ์16 สัปดาห์ 
ช่วยป้องการการเกิด preeclampsia(Relative risk; RR 0.81), severe 
preeclampsia(RR 0.47) และ Intrauterine growth restriction(RR 0.56) (13)



Recommendation (ACOG, 2019)
จากตารางท่ี 1 หญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงในกลุม่High risk factors มากกว่าเท่ากบั 1 ข้อ หรือ มีความเสี่ยงใน

กลุม่Moderate risk factors มากกว่า 1 ข้อ แนะน าให้ เร่ิม Aspirin 81mg ต่อวนั ตัง้แต่อายคุรรภ์ 12 – 28 สปัดาห์ 
(ดีท่ีสดุ เร่ิมก่อนอายคุรรภ์ 16 สปัดาห์) ให้ไปจนถึงคลอด



แนวทางการรักษา (Management)
กลุ่มที่ 1 " Chronic hypertension " (ACOG, 2019)

หลักการรักษา คือ " ควบคมุความดนัโลหิต - เฝา้ระวงัการเกิด IUGR – เฝา้ระวงัการเกิด superimposed preeclampsia "

• • ระยะก่อนตั้งครรภ์

• ตรวจร่างกายและตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อหาสาเหตุของความดนัโลหิตสูง (Secondary hypertension), ผลกระทบตามระบบจากความดนั
โลหิตสูง (end-organ dysfunction) และ โรคร่วม (comorbidities) เช่น ภาวะอว้นและโรคเบาหวาน (14)

• การควบคุมความดนัโลหิตใหดี้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ ์ช่วยลดโอกาสเกิด IUGR และ การเกิด superimposed preeclampsia ได้

• • ส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร

• ไดแ้ก่ CBC, BUN, Serum Cr, AST, ALT, UPCI(หรือ Urine protein 24 hours),และ EKG 12 leads
(Echocardiogram พิจารณาเป็นรายๆไป) (15) รวมถึงตรวจหา Secondary hypertension กรณีวินิจฉยัคร้ังแรก

• พิจารณาส่งตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมาฝากครรภ ์(ดีท่ีสุด คือ ก่อนอายคุรรภ ์20 สปัดาห์) ใชส้ าหรับประเมิน end-organ dysfunction ท่ีมีอยูเ่ดิม ท่ีอาจตอ้ง
ไดรั้บการรักษาและใชเ้ปรียบเทียบผลตรวจ กรณีท่ีมีอาการและอาการแสดงท่ีสงสยั superimposed preeclampsia

• • การป้องกนัการเกิด superimposed preeclampsia : ให ้Aspirin เน่ืองจาก Chronic hypertension เป็นหน่ึงใน High 
risk factors ต่อการเกิด Preeclampsia



ปรับยาลดความดนัโลหิต (Oral antihypertensive drugs) : สง่ปรึกษาอายรุแพทย์ เพ่ือปรับยาลดความดนัโลหิตให้เหมาะสมกบัหญิงตัง้ครรภ์ แนะน าเลือก Nifedipine 

หรือ Labetalol เป็นยาล าดบัแรก ไมแ่นะน ายากลุม่ Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors (ACEI), Angiotensin-Receptor 

Blockers (ARB), Mineralocorticoid receptor antagonists เน่ืองจากยาสามารถลดปริมาณเลือดท่ีไปเลีย้งไตในทารกได้ (fetal renal blood flow) 

ท าให้เกิดภาวะน า้คร ่าน้อย (Oligohydramnios) (16)



ควบคมุความดนัโลหิต
เปา้หมาย คือ SBP 120 - 160 mmHg และ DBP 80 -110 mmHg

กรณีท่ีตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์ ไมไ่ด้รับยาลดความดนัโลหิตมาก่อน หรือวินิจฉยัครัง้แรกขณะตัง้ครรภ์ 
จะเร่ิมยาลดความดนัโลหิตก็ต่อเมื่อ ความดนัโลหิตสงูกว่า 160/110 mmHg

• หากระหว่างการฝากครรภ์ (Antenatal care; ANC) ตรวจพบ BP ≥ 160/110 mmHg ให้พจิารณารับรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือตรวจทางห้องปฏบิัตกิารเพิม่เตมิและเฝ้าระวงัการเกดิ superimposed preeclampsia และ severe 
features รายละเอยีดดงันี้

• ซักประวตัแิละตรวจร่างกาย : ประวตักิารกนิยาลดความดนัโลหิต (Compliance), อาการปวดหัว, ตามวั, จุกแน่นลิน้ป่ี, หอบเหน่ือย, น า้หนักเพิม่ขึน้เร็ว, และแขนขาบวมน า้, ตรวจร่างกายตามระบบ, ตรวจ reflex, ภาวะบวมน า้และการตรวจครรภ์

• ส่งตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร เพ่ือวนิิจฉัยภาวะ New-onset proteinuria : UPCI หรือ Urine protein 24 hours, ควรส่ง UA เพ่ือใช้แยกการปนเป้ือน, มเีมด็เลือดขาวในปัสสาวะ (Pyuria),หรือ ตดิเช้ือในทางเดนิปัสสาวะ เพราะเป็นสาเหตุ
ของ Proteinuria ได้

• ส่งตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร เพ่ือวนิิจฉัยภาวะ Severe features : CBC, BUN, Serum Cr, AST,และ ALT

• ให้ Short acting antihypertensive drug ภายใน 30 – 60 min (รายละเอยีดในหัวข้อถัดไป)

• เฝ้าตดิตามความดนัโลหิต ทุก 2 – 4 ช่ัวโมง

• ประเมนิทารกและตดิตามการเต้นของหัวใจทารก (continuous fetal monitor)

• รับรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง : ภายหลงัการตรวจเพิม่เตมิและการเฝ้าตดิตามอย่างใกล้ชิด ควรสรุปการวนิิจฉัยสาเหตุของความดนัโลหิตสูงในคร้ังนีไ้ด้ การวนิิจฉัยแยกโรค ได้แก่

• Superimposed preeclampsia หรือ severe features : การตรวจพบระดบักรดยูริกสูง (Hyperuricemia) และ ความเข้มข้นของเมด็เลือดแดงสูง (Hemoconcentration) จะสนับสนุนการวนิิจฉัยนี ้การรักษาจะ
กล่าวในหัวข้อถัดไป

• Uncontrol Chronic hypertension : ให้พจิารณาปรึกษาอายุรแพทย์ เพ่ือปรับเพิม่ยา Oral Antihypertensive drugs, เม่ือสามารถควบคุมความดนัได้แล้ว สามารถจ าหน่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและนัดตรวจฝากครรภ์ต่อไป
ได้



• การตรวจติดตามทารกในครรภ ์(Antenatal fetal testing) : พิจารณาท า Non-stress test (NST) 
ทุก 1 – 2 สัปดาห์ในรายท่ีเป็น Chronic hypertension ท่ีไดรั้บยา, fetal IUGR, superimposed 
preeclampsia แต่โดยทัว่ไป จะพิจารณาท า NST ในทุกราย

• • เฝ้าระวงัการเกิด IUGR : Ultrasound เพื่อประเมินน ้าหนกัทารก (US growth) ในช่วงไตรมาสท่ี 3
(ประมาณอายคุรรภ ์28 – 32 สัปดาห์) 1 คร้ัง, จะนดัตรวจติดตาม US growth หรือ ตรวจอ่ืนๆ เพิ่มเติม ใหพ้ิจารณา
ตามความเหมาะสม

• • ช่วงเวลาท่ีพิจารณาใหค้ลอด (Timing of delivery) (4)

• Chronic hypertension ท่ีไม่ไดรั้บยาลดความดนัโลหิต : ไม่แนะน าใหค้ลอดก่อนอายคุรรภ ์38 สัปดาห์

• Chronic hypertension ท่ีไดรั้บยาลดความดนัโลหิต: ไม่แนะน าใหค้ลอดก่อนอายคุรรภ ์37 สัปดาห์



กลุ่มที่ 2 " Pregnancy-induced hypertension without severe features " (ACOG, 2019)

หลักการรักษา : " เฝา้ระวงัการเกิด severe features – fetal surveillance – คลอดเม่ืออายคุรรภ์ ≥ 37 สปัดาห์ "

• Preeclampsia without severe features, gestational hypertension และ Chronic 
hypertension with superimposed preeclampsia without severe feature มีแนวทางการ
รักษาท่ีคลา้ยกนั คือ การเฝ้าระวงัการเกิด severe features และ fetal surveillance เท่านั้น ไม่มีการให ้Oral 
antihypertensive drugs หรือยาอ่ืนๆ เลย

• • พิจารณาใหค้ลอดเม่ือ

1. อายคุรรภม์ากกวา่เท่ากบั 37 สปัดาห์ : หากวินิจฉยัท่ี GA ≥ 37 wk แนะน า induction of labor ไดเ้ลย

2. เกิด severe features : หาก GA < 34 wk อาจพิจารณารักษาแบบประคบัประคองได ้(Expectant 
Management) ถา้ไม่มีขอ้หา้ม

3. เกิด Maternal หรือ fetal complication : เช่น IUGR, ทารกอยูใ่นภาวะเครียดหรือคบัขนั (fetal distress)เป็น
ตน้



• ในระหว่าง ANC หากตรวจพบ New-onset hypertension หลงั อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ให้ปฏบิัตดิงันี้

• Admit ทุกราย เพ่ือตรวจวนิิจฉัยภาวะ severe feature และ เฝ้าสังเกตอาการหญงิตั้งวครรภ์และทารกอย่างใกล้ชิด (maternal and fetal monitoring)

• ซักประวตัแิละตรวจร่างกาย

• ตรวจวนิิจฉัย New-onset proteinuria : UA และ UPCI

• ตรวจวนิิจฉัยภาวะ Severe features : ส่ง PIH blood test ได้แก่ CBC, BUN, Serum Cr, AST,และ ALT, ส่วนการตรวจทางห้องปฏบิัตกิารเพ่ือวนิิจฉัยภาวะ HELLP syndrome (PBS, LDH, 
coagulogram) ให้พจิารณาเป็นรายๆไป

• ตรวจประเมนิทารก (Fetal evaluation) : NST, US growth, ประเมนิปริมาณน า้คร ่า (Amniotic fluid index; AFI), US ดูลกัษณะของรกลอกตวัก่อนก าหนด (placental abruption), และ Doppler US (พจิารณา
เป็นรายๆ ไป) (3) และ Continuous fetal monitor

• การเฝ้าสังเกตอาการ (Monitor) : วดั BP ทุก 2 - 4 ช่ัวโมง (หาก BP ≥ 160/110 mmHg, จะให้การรักษาแบบ " severe features "), อาการปวดหัว, ตามวั, จุกแน่นลิน้ป่ี, และหอบเหน่ือย

• กรณอีายุครรภ์ 24 – 33+6 สัปดาห์ : เน่ืองจากการด าเนินโรคของ Preeclampsia without severe feature ส่วนใหญ่จะเกดิ severe features ภายในเวลาไม่กีว่นั ส่วน gestational hypertension จะ เกดิภายใน 1 – 3 
สัปดาห์, หากพจิารณาแล้วหญงิครรภ์มคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะเกดิ severe features อาจพจิารณาให้ Dexamethasone เพ่ือกระตุ้นการพฒันาของปอดทารก

• สังเกตอาการอย่างน้อย 24 hours หากอาการและผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิารปกต ิสามารถจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้

• ข้อสังเกต : ไม่มกีารเร่ิมยา Oral antihypertensive drugs เพราะจะบดบัง severe features, ส่วน Chronic hypertension with superimposed preeclampsia without severe feature ทีม่ี
ยา Oral antihypertensive drugs อยู่เดมิ กไ็ม่ควรปรับเพิม่ยา



การดแูลรักษาแบบผู้ ป่วยนอก (Outpatient management) : สามารถนดัตรวจติดตามอาการที่แผนก

ฝากครรภ์ต่อได้ เป็นกลุม่การตัง้ครรภ์ท่ีมีความเสี่ยงสงู เฝา้ระวงั severe features และตรวจประเมินหญิง
ตัง้ครรภ์และทารกอย่างใกล้ชิด

• Maternal Monitoring

• แนะน าหญิงตั้งครรภ์ให้วัด BP ท่ีบ้าน ทุกวัน หาก BP ≥ 160/110 mmHg ให้รีบมาโรงพยาบาล

• แนะน าให้สังเกตอาการปวดหัว, ตามัว, จุกแน่นลิน้ป่ี, และหอบเหน่ือย

• นัดฝากครรภ์ทุก 1 สัปดาห์ : ประเมิน BP, ส่งตรวจ PIH blood test ทุกคร้ัง (ไม่จ าเป็นต้องตรวจติดตามภาวะ proteinuria)

• เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด (Preterm labor), ภาวะน ้าเดนิ (Premature ruptured of membrane; PROM) และ ภาวะเลือดออกผิดปกติระหว่าง
ตั้งครรภ์ (Antepartum hemorrhage)

• Fetal Monitoring (3)

• NST 1 – 2 คร้ัง ต่อสัปดาห์

• US growth ทุก 3 – 4 สัปดาห์ เฝ้าระวัง IUGR (หากมี IUGR ตรวจติดตาม ตามแนวทางการรักษา IUGR)

• US ประเมิน Amniotic fluid อย่างน้อย 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์

• Doppler US ให้พจิารณาเป็นรายๆ ไป

• หากไม่มภีาวะแทรกซ้อน พจิารณาให้คลอดเม่ืออายุครรภ์มากกว่าเท่ากบั 37 สัปดาห์ (3)



• Maternal Monitoring

• แนะน าหญิงตั้งครรภ์ให้วัด BP ท่ีบ้าน ทุกวัน หาก BP ≥ 160/110 mmHg ให้รีบมาโรงพยาบาล

• แนะน าให้สังเกตอาการปวดหัว, ตามัว, จุกแน่นลิน้ป่ี, และหอบเหน่ือย

• นัดฝากครรภ์ทุก 1 สัปดาห์ : ประเมิน BP, ส่งตรวจ PIH blood test ทุกคร้ัง (ไม่จ าเป็นต้องตรวจติดตามภาวะ proteinuria)

• เฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด (Preterm labor), ภาวะน ้าเดนิ (Premature ruptured of membrane; PROM) และ ภาวะเลือดออกผิดปกติระหว่าง
ตั้งครรภ์ (Antepartum hemorrhage)

• Fetal Monitoring (3)

• NST 1 – 2 คร้ัง ต่อสัปดาห์

• US growth ทุก 3 – 4 สัปดาห์ เฝ้าระวัง IUGR (หากมี IUGR ตรวจติดตาม ตามแนวทางการรักษา IUGR)

• US ประเมิน Amniotic fluid อย่างน้อย 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์

• Doppler US ให้พจิารณาเป็นรายๆ ไป

• หากไม่มภีาวะแทรกซ้อน พจิารณาให้คลอดเม่ืออายุครรภ์มากกว่าเท่ากบั 37 สัปดาห์ (3)



กลุ่มที่ 3 " Pregnancy-induced hypertension with severe features " (ACOG, 2019)

หลักการรักษา : " ลดความดนั - ปอ้งกนัชกั – Induction - หมัน่ดเูด็ก - เช็คสมดลุ "
Definite treatment ของ Preeclampsia คือ การยตุิการตัง้ครรภ์ (Termination of pregnancy)

• ACOG 2019 recommended

• Severe features ใหค้ลอด เม่ือวนิิจฉยั severe features ท่ีอายคุรรภม์ากกวา่เท่ากบั 34
สปัดาห์

• Severe features ท่ีอายคุรรภน์อ้ยกวา่ 34 สปัดาห์ สามารถพิจารณารักษาแบบประคบัประคอง 
(Expectant management) ได ้ถา้ไม่มีขอ้หา้ม

• หากเกิดภาวะ Preterm labor หรือ Preterm PROM ไม่แนะน าใหย้บัย ั้งการคลอด (Delay 

delivery) พิจารณาให ้Dexamethasone ตามปกติ



การดูแลรักษาในระยะคลอด (Intra-partum management)
เมื่อวินิจฉยั Severe features ให้รับรักษาในโรงพยาบาลเฝา้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ไมแ่นะน าให้รักษาแบบผู้ ป่วยนอก กรณี

พิจารณายตุิการตัง้ครรภ์ในหญิงตัง้ครรภ์ท่ีถกูวินิจฉยัเป็น severe features มีแนวทางการรักษาดงันี ้

• ลดความดนัโลหิต

• การรักษาโดยใชย้า (Pharmacologic treatment) : ใหย้าลดความดนัโลหิตท่ีออกฤทธ์ิเร็ว (Short-acting 
antihypertensive drugs)

• จุดประสงค ์คือ ป้องกนัภาวะหวัใจลม้เหลว (Congestive heart failure), myocardial infarction, renal 
injury,และ ischemic หรือ hemorrhagic stroke (3)

• เม่ือ SBP ≥ 160 mmHg หรือ DBP ≥ 110 mmHg วดั 2 คร้ัง ห่างกนัในระยะสั้นๆ (ประมาณ 15 นาที) พิจารณาให ้
Short- acting antihypertensive drugs ภายใน 30 – 60 นาที ,รักษาระดบัความดนัโลหิตใหน้อ้ยกวา่ 160/110 
mmHg

• ยาท่ีแนะน า (Most common use) : Labetalol(IV), hydralazine(IV), Nifedipine(Oral) ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการลดความดนัโลหิต (efficacy) ไม่ต่างกนั (17) มีวิธีการใหแ้ละขอ้ควรระวงัดงัน้ี



•ท่ีแนะน า (Most common use) : Labetalol(IV), hydralazine(IV), Nifedipine(Oral) 



ตารางที่ 3 Antihypertensive agents used for urgent blood pressure 

control in pregnancy (3)
เลือกให้ยาตามความเหมาะสมกบัผู้ ป่วย และมีล าดบัการให้ดงันี ้

•เลือกให้ยาตามความเหมาะสมกบัผูป่้วย และมีล าดบัการให้ดงัน้ี



การรักษาแบบไมใ่ช้ยา 
(Non-pharmacologic treatment)

• ประกอบดว้ย การลดปัจจยัรบกวน, ใหห้ญิงตั้งครรภไ์ดพ้กัผอ่น, Pain control, เล่ียงการตรวจหรือหตัถการ
ท่ีท าใหเ้จบ็ปวด เช่น ไม่ควรตรวจภายในขณะท่ียงัควบคุมความดนัโลหิตไม่ได,้ และจดัสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสม เป็นตน้



ป้องกันชัก (Seizure prophylaxis)

• o การป้องกนัการชกัในหญิงตั้งครรภท่ี์ถูกวนิิจฉยัเป็น preeclampsia : MgSO4 เป็น Drug of 

choice ในการป้องกนัการชกั (RR 0.41) และ ลดการเกิด Placental abruption (RR 

0.64) (19), ใหท้นัที เม่ือ Diagnosis เป็นผูป่้วยในกลุ่ม " Pregnancy-induced 

hypertension with severe features "

• o Diazepam หรือ Phenytoin พิจารณาใหเ้ป็นยาหยดุชกั (Antiepileptic drug) (กรณีชกั 
แลว้ไม่หยดุชกั) หรือ มีขอ้หา้มของการใช ้MgSO4 เช่น myasthenia gravis, 

hypocalcemia, moderate to severe renal failure, cardiac ischemia, 
heart block,และ myocarditis



MgSO4 การบริหารยาและขนาดยา

• Preparation : 50%MgSO4(นิยมใช้ผสม IV drip), 20% MgSO4,และ 10% MgSO4(นิยมใช้ IV loading)

• Intravenous route (IV) : MgSO4 4 – 6 g IV loading over 20 – 30 min then IV drip 1 – 2 g/hour เขียนค าส่ังการรักษา ดงันี้

• 10%MgSO4 40 ml(4g) Sig. IV loading over 30 min OR

• 20%MgSO4 20 ml(4g) + NSS up to 30 ml Sig. IV loading over 30 min OR

• 50%MgSO4 8 ml(4g) + NSS up to 30 ml Sig. IV loading over 30 min Then

• 50%MgSO4 80 ml + 5%DW 920 ml Sig. IV drip rate 50 ml/hr (2 g/hr)

• *** กรณีมี Renal failure ( Serum Cr 1.0-1.5 mg/dL) หรือ oliguria (urine output < 30 ml/hour) ร่วมด้วย ควร loading 4 – 6 g และ 
maintenance IV drip 1 g/hour เพ่ือป้องกนั Magnesium toxicity

• Intramuscular route (IM) : MgSO4 10 g IM ( 5 g IM in each buttock) loading then 5 g IM q 4 hour (20)

• 50%MgSO4 20 ml(10g) + 2%Xylocaine 2 ml Sig. 11 ml IM in each buttock Then

• 50%MgSO4 10 ml(5g) + 2%Xylocaine 1 ml Sig. IM in buttock q 4 hour

• *** พบ Magnesium toxicity มากกว่า IV route, พจิารณาให้ IM route เม่ือไม่สามารถใส่ Intravenous catheter ได้



MgSO4 Therapeutic level and toxicity



• Magnesium ขบัออกทางปัสสาวะ (renal excretion), ดงันั้นขณะให้ยา มส่ิีงทีต้่องตดิตามดงันี้

• Urine output : ควรใส่ Foley catheter, keep urine output > 0.5 ml/kg/hour

• Deep tendon reflex : monitor hyporeflexia/areflexia ที ่Patellar reflex เท่าน้ัน

• Respiration : keep RR > 14 /min

• Serum Mg : ควรตดิตามในรายทีม่ ีrenal failure, monitor ทุก 4 hour

• o Magnesium toxicity

• กรณไีม่มอีาการ : หาก Serum Mg > 8 mEq/L หยุดการให้ MgSO4 เจาะ Serum Mg ทุก 2 hour จนกว่า Serum Mg จะ < 7 mEq/L จึงพจิารณาเร่ิมให้ MgSO4 ใหม่ในอตัราทีล่ดลง

• กรณมีอีาการ

• หยุดการให้ MgSO4 เจาะ Serum Mg ทุก 2 hour

• Respiratory depression : อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (endotracheal intubation)

• Increased renal excretion : อาจพจิารณาให้ furosemide IV เพื่อขับ Magnesium ออกทางปัสสาวะ

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



• ยุตกิารตั้งครรภ์ (Termination of pregnancy)

• แนะน าคลอดทางช่องคลอด จะ Cesarean section เม่ือมีขอ้บ่งช้ีทางสูติศาสตร์ อ่ืนๆ เช่น fetal distress, severe placental abruption, หรือ 
ในขณะท่ีก าลงัรอคลอด หญิงตั้งครรภมี์การด าเนินโรคท่ีแยล่ง พิจารณาแลว้คาดวา่ใชเ้วลานานกวา่จะคลอดเองทางช่องคลอดได้

• เร่ิม Induction หรือ Augmentation หลงั maternal stabilization (ลดความดนัโลหิต, MgSO4 IV loading) อยา่งนอ้ย 4 hours, สามารถใช ้
Prostaglandin และ Oxytocin ไดต้ามปกติ

• พิจารณาการคลอดแบบ Painless labor : Labor pain สามารถกระตุน้ hypertension และ Seizure ได ้แนะน าการท า Spinal หรือ epidural 
anesthesia โดยมีโอกาสเกิด epidural hematoma นอ้ย ในรายท่ี Platelet ≥ 70,000 x 109/L, ไม่มี Platelet dysfunction, ไม่มีภาวะ 
coagulopathy ,และ ไม่ไดกิ้นยา antiplatelet หรือ anticoagulant อยู ่(21)

• Continue MgSO4 : ให ้MgSO4 maintenance ในระหวา่ง Induction of labor, progression of labor, 2nd stage of labor 
ไปจนถึง post-partum 24 hours, ส าหรับกรณี Cesarean section แนะน าให ้Continue MgSO4 เช่นกนั ถึงแมว้า่ MgSO4 จะท าใหเ้กิด 
prolong muscle relaxation กต็าม

• Shortening 2nd stage of labor : อาจพิจารณาใชห้ตัถการช่วยคลอด เช่น Forceps extraction หรือ Vacuum extraction เพ่ือลดการเบ่ง
คลอด, ลดการกระตุน้ใหเ้กิดความดนัโลหิตสูง, ป้องกนัการชกั แต่ตอ้งควบคุมอาการปวดใหดี้ พิจารณาท า Pudendal nerve block ก่อนท าหตัถการช่วยคลอด



Fetal monitoring
Continuous fetal monitor, เฝา้ระวงั fetal distress, และ placental abruption

Maternal monitoring
Monitor ทัง้ประเด็น progression of disease, progression of labor และ Magnesium toxicity

Time

Vital signs Intake/Output

Lung Clinical UC FHS
(bpm)

DTR Mg level
(mg/dL)

TreatmentBP
(mmHg)

PR
(/min)

RR
(/min)

Total IV 
intake(ml/hr)

Urine output(ml/hr)

24.00 185/120 86 16 100 - clear ไม่ปวดหวั/
ตามวั/จกุลิน้ป่ี

I2’-3’,D40-60,
moderate

145 2+ -Labetalol 20mg
-load MgSO4

1.00 150/100 76 15 120 70 clear ไม่ปวดหวั/
ตามวั/จกุลิน้ป่ี

I7’-9’,D40-60,
mild

150 2+ -Oxytocin

2.00 165/115 80 16 130 50 clear ไม่ปวดหวั/
ตามวั/จกุลิน้ป่ี

I5’-6’,D40-60,
mild

146 2+ -เพิ่มOxytocin
-Labetalol 40mg

3.00 148/90 67 15 142.5 45 clear ไม่ปวดหวั/
ตามวั/จกุลิน้ป่ี

I2’-3’,D40-60,
moderate

153 2+ 3.25 -เพิ่ม MgSO4 (2.5g/hr)

4.00 155/100 100 28 142.5 30 crep ไม่ปวดหวั/
ตามวั/จกุลิน้ป่ี

I2’-3’,D40-60,
moderate

160 2+ -Intubation
-Lasix

progression of disease, progression of labor และ Magnesium toxicity



• จากตางรางท่ี 5 มีขอ้สงัเกตและพึงระวงั ดงัน้ี

• ความดนัโลหิต : หลงัจากให ้short acting antihypertensive drug จน BP ลงแลว้ ให ้monitor ต่อ หาก BP 
สูงเกิน 160/110 mmHg กลบัข้ึนมาใหม่ พิจารณาใหย้าต่อตามแผนภูมิท่ี 2 เช่น Labetalol 20 mg IV คุม BP ได ้ต่อมา 
พบ BP สูงเกิด 160/110 mmHg จะพิจารณาให ้Labetalol 40 mg IV

• Balance fluid intake/output : ถึงแมว้า่ urine output จะมากกวา่ 0.5 ml/kg/hour แต่ Total IV 
intake จากสารน ้ าและยาต่างๆ ท่ีเยอะมาก จนปริมาณน ้ าท่ีเขา้สู่ร่ายกายมากกวา่ปริมาณปัสสาวะ (Fluid balance
positive) ไปนานๆ อาจท าใหเ้กิด pulmonary edema ได ้ป้องกนัได ้โดยผสมยาท่ีตอ้งให ้เช่น Oxytocin, 
MgSO4 ใหเ้ขม้ขน้ข้ึน เพ่ือลดปริมาณ Total IV intake

• Serial PIH blood test : เพ่ือดู progression of disease โดยทัว่ไปหากอาการคงท่ี ช่วงแรกจะส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการทุก 6 hours แต่หากมีอาการเปล่ียนแปลง, HELLP syndrome,หรือ DIC อาจพิจารณาส่งตรวจถ่ีข้ึน



HELLP syndrome (3)

• แนวทางการรักษา ไม่แตกต่างจาก การรักษาแบบ " Pregnancy-induced hypertension with 

severe features " แต่ HELLP syndrome มีพยากรณ์โรคท่ีแยก่วา่ ควรส่งตวัผูป่้วยมารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ (Tertiary care)

• HELLP syndrome สามารถเกิดข้ึน หรือมี progression of disease ท่ีแยล่งในช่วง post-

partum ได ้ควรติดตามอาการ,อาการแสดง, และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (PIH blood test, 

coagulogram และ serum LDH) อยา่งนอ้ยทุก 12 hours

• ส่วนใหญ่ Platelet และ Liver enzyme จะกลบัมาปกติภายใน 7 วนัหลงัคลอด

• การตรวจพบ AST ≥ 2,000 IU/L และ serum LDH ≥ 3,000 IU/L จะเพ่ิม mortality risk



Eclampsia (3)
• แนวทางการรักษาไมแ่ตกตา่งจากการรักษาแบบ " Pregnancy-induced 

hypertension with severe features "

• แนวทางการรักษาในขณะชัก

• Call for help - prevention of aspiration

• Prevention maternal injury - Oxygen therapy

• Lateral decubitus position - monitoring vital signs

• • ขณะชักจะมกีารหดรัดตวัของมดลูก (Uterine contraction) เพิม่ขึน้ หรือมกีารหดรัดตวัของมดลูกในขณะพกั (baseline tone) สูงขึน้ ร่วมกบัเกดิภาวะ 
maternal hypoxia และ hypercarbia ส่งผลให้ fetal tracing ผดิปกตไิด้ เช่น recurrent deceleration, tachycardia, 
reduced variability ซ่ึงหลงัจากให้การรักษาภาวะชักจนหยุดชักแล้ว fetal tracing สามารถกลบัมาปกตไิด้

• • การชักมกัเป็นอยู่ประมาณ 1 – 2 นาที หายได้เอง ส่วนกรณีไม่หยุดชัก พจิารณาให้ Antiepileptic drug (Diazepam, phenytoin) ,MgSO4 มผีลใน
การป้องกนัการชักซ ้า แต่ไม่ได้มผีลในการหยุดชัก

• • หากเกดิ Eclampsia หรือชักซ ้า (recurrent seizure) ในขณะที่ได้รับ MgSO4 maintenance อยู่ สาเหตุหน่ึงเกดิจาก Magnesium ยงัไม่
ถึง Therapeutic level การรักษาคือ

• bolus MgSO4 2 – 4 g IV over 5 min



• Refractory seizure คือ การชกัท่ีไม่ตอบสนองต่อการไดรั้บ MgSO4 มีเกณฑว์ินิจฉยั คือ เกิดการชกัซ ้ าหลงั bolus 
MgSO4 ภายใน 20 min หรือ เกิด recurrent seizure ≥ 2 คร้ัง (22)

• พิจารณาให้
• Sodium amobarbital 250 mg IV in 3 min OR Phenytoin 1,250 mg IV rate 50 mg/min

• ใส่ท่อช่วยหายใจ (Endotracheal intubation)

• ยา้ยไปรักษาท่ีหอผูป่้วยหนกั (Intensive care unit; ICU)

• Refractory seizure เป็นขอ้บ่งช้ีในการส่งตรวจภาพรังสีสมอง (CT brain) เพราะ อาจมีรอยโรคท่ีสมองได ้เช่น infarction 
หรือ hemorrhage

• • Eclampsia ควรใหค้ลอดโดยเร็ว แต่ก็ไม่ใช่ขอ้บ่งช้ีส าหรับ Cesarean section, ส าหรับรายท่ีมีขอ้บ่งช้ีในการคลอดแบบ 
Cesarean section อยูแ่ลว้ก็ควรใหค้ลอดโดยเร็ว



การรักษาแบบประคับประคองในครรภ์ก่อนก าหนดที่เป็น Severe features (Expectant 

Management in Preterm preeclampsia with severe features) (3)

• expectant Management คือ การใหต้ั้งครรภต่์อ (Prolonged pregnancy) โดยยงัไม่ตดัสินใจ
ใหค้ลอดหรือชกัน าการคลอดทนัที แต่กไ็ม่ delayed delivery (Inhibit or stop labor) ในกรณีท่ีเกิด 
Preterm labor หรือ preterm PROM

• • โดยปกติ เม่ือวินิจฉยั severe features, การรักษา คือ การ Termination of pregnancy เพื่อหยดุ
การด าเนินโรค, แต่ severe features ท่ีเกิดในอายคุรรภน์อ้ยกวา่ 34 สัปดาห์ หากตอ้งคลอด จะมีอตัราการเกิดทุกข
พลภาพและเสียชีวิตของทารกเพ่ิมข้ึน

• • จุดประสงคข์อง Expectant Management คือ เพื่อให ้Dexamethasone และยดือายคุรรภไ์ป
จนถึง 34 สัปดาห์ แลว้พิจารณาใหค้ลอด (23) ดงันั้น Expectant Management เป็นแผนการรักษาท่ีท าเพื่อ ลด 
neonatal risk แต่กลบัเพ่ิม maternal risk



ดประสงคข์อง Expectant Management คือ เพ่ือให้ Dexamethasone และยืดอายคุรรภไ์ปจนถึง 34 สปัดาห์ แลว้พิจารณาให้คลอด (23) ดงันั้น Expectant



ตารางที่ 6 Conditions Precluding expectant management (



หลักพจิารณาหญิงตัง้ครรภ์ที่เหมาะสมกับการรักษาแบบ
Expectant management ได้แก่ (23)

• Maternal condition คงท่ีพอท่ีจะ delayed delivery ได้

• Fetal condition คงท่ีพอท่ีจะ delayed delivery ได้

• มีประโยชน์จากการไดรั้บ dexamethasone และ prolong pregnancy

• ขอ้หา้มของ Expectant management ดงัแสดงในตารางท่ี 6



โรงพยาบาลและบุคลากร ต้องมีความพร้อม สามารถเฝ้าอาการได้อย่างใกล้ชดิ, สามารถให้การรักษากรณีเร่งด่วนได้ เช่น ส่ง
ตรวจทางห้องปฏบิัตกิารได้ตลอดเวลา, สามารถท า Cesarean section ได้ทันที, และมี Neonatal intensive

care unit; NICU ที่มีกุมารแพทย์พร้อมตลอดเวลา

• • Expectant Management มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี

• Admit Labor room หรือ ICU

• Short-acting antihypertensive drug (if indicated)

• MgSO4 IV ให ้24 - 48 hours เท่านั้น แลว้ควรหยดุยา

• Start Dexamethasone (ถา้เกิด Preterm labor ไม่ควรใหย้ายบัย ั้งการคลอด)

• Fetal and maternal monitoring

• Serial PIH blood test



• ระหวา่ง Expectant management เม่ือ Maternal หรือ fetal condition แยล่ง หรือ
อาการ,อาการแสดง และผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการมีแนวโนม้แยล่ง, แผนการรักษาควรเปล่ียนเป็นใหค้ลอด โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งรอ Dexamethasone ครบ

• • หาก Clinical คงท่ี เม่ือครบ 48 hours ใหห้ยดุ MgSO4 แลว้ เฝ้าติดตามอาการต่อ แนะน าใหรั้บ
รักษาไวใ้นโรงพยาบาลตลอดการตั้งครรภ์

• • พิจารณาใหค้ลอด เม่ืออายคุรรภค์รบ 34 สปัดาห์ หรือมีอาการแยล่ง, ก่อนเร่ิม Induction of labor 
พิจารณาให ้MgSO4 ก่อน ประมาณ 4 hours ใหไ้ปจนคลอด และถึงหลงัคลอด 24 hours ตามปกติ

• • ประสานกบักมุารแพทย ์ในการช่วยเหลือดูแล ใหข้อ้มูลและค าปรึกษากบัหญิงตั้งครรภ์



การดแูลรักษาในระยะหลงัคลอด 
(Post-partum management)

• New-onset hypertension, Exacerbated hypertension, Progression of disease, pulmonary edema,และ stroke สามารถเกดิขึน้ในช่วง 
Post-partum ได้ เน่ืองจาก post-partum physiology และยาทีบ่่อยในช่วง Post-partum ท าให้เกดิ Volume retention, Sympathomimetic 
activation, และ direct vasoconstriction ยงัมคีวามจ าเป็นต้องเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด

• การป้องกนั Post-partum hemorrhage; PPH : ให้การรักษาเหมือนการป้องกนั PPH ในหญิงตั้งครรภ์หลงัคลอดทัว่ๆไป แต่ห้ามใช้Methyergonovine
(MethergineR) เน่ืองจากกระตุ้นให้ความดนัโลหิตสูงได้

• ในรายทีว่นิิจฉัย severe features ให้ Continue MgSO4 จนถึง 24 hours หลงัคลอด หรือ 24 hours หลงัวนิิจฉัย severe features (กรณีวนิิจฉัยในช่วง post-
partum)

• Monitor BP, clinical, fluid Intake/output เฝ้าระวงั progression of disease, eclampsia, exacerbated hypertension, และ 
pulmonary edema

• Pain control ในช่วง post-partum : แนะน ายาแก้ปวดกลุ่ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory drugs; NSAIDs มากกว่ายาแก้ปวดกลุ่ม opioids, 
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ไม่มผีลต่อการควบคุมความดนัโลหิต (24)

• สังเกตอาการในโรงพยาบาลหลงัคลอด อย่างน้อย 72 hours ก่อนจะจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล, นัดตรวจตดิตาม 7-10 วนัหลงัคลอด เพ่ือประเมนิความดนัโลหิต, อาการ, และผลตรวจทางห้องปฏิบตักิาร
ต่างๆ

• ตรวจตดิตามหลงัคลอด 6 สัปดาห์ ตามปกต,ิ หาก post-partum 12 สัปดาห์ ยงัม ีhypertension จะวนิิจฉัยเป็น Chronic hypertension



บทสรุป

• Hypertension in pregnancy เป็นกลุ่มโรคที่มีความส าคญั ที่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อมารดาและทารก ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่
มีความเส่ียงสูง ควรดูแลอย่างใกล้ชิดโดยสูตแิพทย์ ในปัจจุบันมีแนวทางการคดักรองหญงิตั้งครรภ์ที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกดิ Preterm 
pre-eclampsia ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค าแนะน าให้ aspirin ในกลุ่มที่มีความเส่ียงสูง เพ่ือป้องกนัการเกดิโรค

• โรคในกลุ่มนีม้ีหลายระดบัความรุนแรง การวนิิจฉัยโรคอาศัยเกณฑ์การวนิิจฉัยของNew-onset Hypertension, New-
onset Proteinuria, และSevere features แนวทางการรักษาส่วนใหญ่ คือ การเฝ้าระวงัการด าเนินโรค ตรวจตดิตาม
มารดาและทารกอย่างใกล้ชิด เม่ือวนิิจฉัยภาวะ Severe features การรักษา คือ การยุตกิารตั้งครรภ์ เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงที่จะท า
ให้เกดิอาการชักและเป็นอนัตรายต่อมารดาและทารก

• การตรวจตดิตามและเฝ้าระวงัในช่วงหลงัคลอดยงัคงมีความส าคญั เน่ืองจากในช่วง 24 – 48 hr แรก onset และ progression 
ของโรคยงัสามารถเกดิได้ เม่ือนัดตรวจตดิตามหลงัคลอด 12 สัปดาห์ ยงัตรวจพบภาวะความดนัโลหิตสูง จะวนิิจฉัยโรคเป็น Chronic 
hypertension อกีทั้งผู้ป่วยที่เป็น Hypertension in pregnancy จะเพิม่ความเส่ียงต่อ 
Cardiovascular diseases ในอนาคต


