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ประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
1.2 ลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
2. ขอบข่าย (Scope)
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หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
3. คาจากัดความ (Definition)
3.1 ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ (Preeclampsia) หมายถึงภาวะความดันโลหิตสูง
ตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป ซึ่งอาจพบมาก่อนการตั้งครรภ์หรือพบขณะตั้งครรภ์ อาจพบร่วมกับ
การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะในรายที่มีความรุนแรง อาจมีอาการชักเกร็งหมดสติ
1) Preeclampsia with severe features พิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
a. BP ≥ 160/110
b. Thrombocytopenia
c. การเพิ่มขึ้นของค่า liver transaminase เป็น 2 เท่าของค่าปกติ หรือ มี
อาการปวดบริเวณใต้ชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง และอาการปวดไม่หายไป (severe
persistence)
d. Pulmonary edema
e. อาการทางสมองหรือตา ที่เกิดขึ้นใหม่ (new-onset)
2) Preeclampsia without severe features คือมีภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90
มม.ปรอทขึ้นไป แต่ไม่พบลักษณะผิดปกติข้อใดข้อหนึ่ง จากข้อ 1)
3.2 Chronic hypertension หมายถึง BP ≥ 140/90 mmHg. เป็นอยู่ก่อนตั้งครรภ์ หรือก่อน
สัปดาห์ที่ 20 หรือคงอยู่นาน 12 สัปดาห์หลังคลอด
3.3 Chronic hypertension with superimposed หมายถึงกลุ่มที่BPสูงเรื้อรังที่มีอยู่ก่อน
3.4 Gestational Hypertension: BP ≥ 140/90 mmHg. เกิดขึ้นครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ และจะ
กลับสู่ปกติภายใน 12 สัปดาห์หลังคลอด
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (Equipment)
- เครือ่ ง Electronic fetal monitoring,
- Ultrasound,
- Infusion pump,
- Defibrillators,
- รถ CPR พร้อมยาและสารน้า,
- หูฟัง (stethoscope), เครื่องวัดความดันโลหิต, ปรอท
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 การพยาบาล กรณีที่มีความดันโลหิตสูง
1. ประเมินสภาพจากการ ซักประวัติ ตรวจครรภ์ ตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ ชั่งน้าหนักวัด
ส่วนสูง ตรวจปัสสาวะ ตรวจสภาพทารกในครรภ์ ( On Electronic fetal monitoring)
2. ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ ถ้า BP≥ 140/90mmHg. ให้นอนพัก 15 นาที และวัดซ้า ถ้า
ยังสูงรายงานแพทย์
3. กรณี BP≥ 160/110mmHg. หรือความดันโลหิต systolic สูงขึ้น 30 mmHg. หรือความดัน
โลหิต diastolic สูงขึ้น 15 mmHg. ให้พัก 15 นาทีและวัดซ้าและให้รายงานแพทย์
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4. สังเกตอาการและอาการแสดงที่นาไปสู่การชักซ้าและประเมิน Neuro sign เช่น ประเมิน
อาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ ถ้ามีรายงานแพทย์ทันที
5. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก15 นาที ถ้า BP 160/110 mmHg, ชีพจร 100 ครั้งต่อนาที หายใจ
หอบ มากกว่า 24 ครั้งต่อนาที นอนราบไม่ได้ รายงานแพทย์
6. ประเมิน reflex ทุก 4 ชม. Deep tendon reflex มากกว่า + 2 รายงานแพทย์
7. จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีเสียงดังรบกวน
8. ชั่งน้าหนัก ตรวจ urine protein OD ตอนเช้า
9. สังเกตภาวะบวมที่เปลือกตา หน้า มือ เท้า
10. บันทึกการประเมินอาการ ปัญหา ความต้องการ และวินิจฉัยทางการพยาบาล เป็น
รายบุคคล(Individual case )ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
5.2 กรณีที่ได้รับยากันชัก
1. แจ้งวัตถุประสงค์ขั้น ตอนในการรักษา ตลอดจนอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ได้รับกันชักแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติตามแผนการรักษาของแพทย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามและ
ตอบคาถามให้เข้าใจ
2. ดูแลการให้ยากันชัก และยาลดความดันโลหิตตามแบบแผนการรักษาของแพทย์และเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา MgSO4 โดย Observe Patellar reflex: Absent, Urine
≤100 cc/4hrs. หรือ Urine ≤25 cc/hrs. , หายใจ ≤14 ครั้ง/นาที รายงานแพทย์
3. Monitor intake and output ชั่งน้าหนัก ตรวจ urine protein OD ตอนเช้า สังเกตภาวะ
บวมที่เปลือกตา หน้า มือ เท้า
4. ติดตามผล MgSO4 level โดยหลังให้ MgSO4 keep 4.8- 8.4 mg/dl และติดตามผล lab
รายงานแพทย์ เพื่อปรับเพิ่มยา MgSO4 ตามแผนการรักษา
5. Retain foley’s catheter และดูแลความสะอาด Flushing ทุกเวรบ่ายและเวรดึก
6. ประเมิน reflex ทุก 4 ชม. ถ้าตรวจไม่เจอ รายงานแพทย์
7. ดูแลความสุขสบายของผู้ป่วย เช่น เช็ดตัว ประคบด้วยผ้าเย็นหรือกระเป๋าน้าแข็งเพื่อ
บรรเทา อาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย
8. วัดความดันโลหิตทุก 1 ชั่วโมง ถ้า BP ≥ 160/110mmHg รายงานแพทย์
9. สังเกตอาการและอาการแสดงที่นาไปสู่การชักซ้าและประเมิน Neuro sign เช่น ประเมิน
อาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ ถ้ามีรายงานแพทย์ทันที
10. ยกไมกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ขาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีเสียงดังรบกวน
11. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นให้พร้อมใช้ เช่น ออกซิเจน, suction รถ Emergency พร้อมทั้ง
ยาที่ต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน ไว พรอมใช เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
12. ประเมินอาการและอาการแสดงของ Pulmonary Edema ได้แก่ Chest tightness, O2
Sat < 95%, Cough, Shortness of breath, Tachypnea, Tachycardia
13. เตรียมผู้ป่วยเพื่อการคลอดตามความเหมาะสม และช่วยแพทย์ในการทาสูติศาสตร์
หัตถการ
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14. เตรียมผู้คลอดให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน และแจ้งแผนการรักษาให้ผู้คลอด
และญาติรับทราบ
15. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ช่วยเหลือทารก กรณีพบทารกมีภาวะ
non reassuring FHR pattern และประสานงานกับทีม Neonatal Cardiopulmonary
Resuscitation (NCPR) เพื่อให้การ ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
16. เตรียมยา 10% Calcium gluconate ซึ่งเป็นยาต้านฤทธิ์ของ ยา MgSO4 ไว้ให้พร้อมใช้
5.3 การพยาบาลเมื่อเจ็บครรภ์คลอด
Latent Phase of Labor
Active Phase of Labor
1. การพักผ่อน (bed rest) โดยนอนพักบนเตียงให้
ให้การพยาบาลเพิ่มเติมจาก Latent Phase
มากที่สุด และช่วยทาให้ลดความดันโลหิต โดยเฉพาะ เฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด (Monitoring and
ท่านอนตะแคงซ้าย จะเป็นประโยชน์ต่อทารกในครรภ์ Coaching) ดังนี้
ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปสู่มดลูกและรกเพิ่มมากขึ้น
1. วัดความดันโลหิตทุก 15 นาที จนกระทั่งคงที่
2. จัดสภาพแวดล้อมให้สงบ และลดการกระตุ้นผู้ป่วย เปลี่ยนเป็นทุก 1 ชั่วโมง จนคลอด เพื่อติดตามและ
ทั้งจากแสง เสียง สัมผัส (Reduce sensory
ประเมินความรุนแรงของโรค
stimulation)
2. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะความดัน
3. วางแผนการพยาบาลอย่างมีระบบ จากัดจานวน โลหิตสูงเพิ่มขึ้นหรืออาการนาของภาวะชัก เช่น
บุคลากรที่ให้การพยาบาลเท่าที่จาเป็น เพื่อลดการ
Headache, visual disturbance, epigastric pain
กระตุ้นจาก ภายนอก
3. บรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด โดยอยู่เป็น
4. วัดความดันโลหิต และประเมิน Deep tendon
เพื่อน สัมผัสให้ความอบอุ่น เป็น Coacher ช่วยเหลือ
reflex ทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อประเมินความรุนแรงของ ผู้ป่วยใน การควบคุมการหายใจ และนวดผ่อนคลาย
โรค
4. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการ
5. ประเมินอาการ Headache, visual
รักษา เพื่อให้ผู้ป่วยนอนพักและช่วยให้ความดันโลหิต
disturbance, epigastric pain อาการคลื่นไส้หรือ ลดลง
อาเจียน เพื่อประเมินความรุนแรงของโรค
5. ดูแลให้ได้รับยาป้องกันภาวะชักคือ Magnesium
6. ตรวจ Urine protein เพื่อประเมินการทางาน
sulfate ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิต
ของไต
สูง ขณะตั้งครรภ์ และใช้เครื่อง Infusion pump ใน
7. เก็บ Urine Protein 24 ชั่วโมง เพื่อการ
การให้ Continuous Intravenous Infusion
วินิจฉัยโรคและ ให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 6. ดูแลให้ได้รับยาลดความดันโลหิตตามแผนการ
8. ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ กรณีให้ยาแมกนีเซียม
รักษา
ซัลเฟต เพื่อประเมินการทางานของไต 9. ประเมิน
7. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการให้ยาเพื่อ
และให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะของโรค แนวทาง การ
ป้องกัน การชักจากภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึง
ดูแลรักษา อาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจ ผลข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น
เกิดขึ้น และ การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองและ
8. ติดตามและประเมินผู้ป่วยภายหลังการให้ยา
ทารก ในครรภ์เมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูงในระยะ ป้องกัน ภาวะชักและ/หรือลดความดันโลหิต
คลอด
9. ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมิน
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Latent Phase of Labor
10. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุกและเสียงหัวใจ
ทารกในครรภ์ทุก 1 ชั่วโมง
11. ติดตามความก้าวหน้า ของการคลอดโดยตรวจ
ภายในทุก 4 ชั่วโมง หรือเมื่อมีน้าเดิน อยากเบ่งคลอด
และให้ข้อมูลความก้าวหน้าของการ คลอดแก่ผู้ป่วย
12. ประเมินความเครียดหรือความวิตกกังวล (Assess
stress or anxiety) ของผู้ป่วย และช่วยเหลือ
ประคับประคองด้านจิตใจของผู้ป่วย เพื่อคลายความ
วิตกกังวลหรือความเครียดและส่งผลให้ความดันโลหิต
ลดลง
13. ลด Stress จากความเจ็บปวดในระยะคลอดที่
ก่อให้เกิด ความดันโลหิตสูง โดยแนะนาและฝึกวิธีการ
บรรเทา ความเจ็บปวดในระยะคลอด เช่น การฝึก
ควบคุมการ หายใจ การลูบหน้าท้องและการนวดผ่อน
คลาย
14. ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในการทากิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้ ผู้ป่วยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
15. ประเมินภาวะสมดุลของน้าในร่างกายผู้ป่วย
(fluid intake and output)
16. ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่
มีโปรตีนสูง (High protein dietary intake)
17. ประเมิน Level of conscious เพื่อประเมิน
Magnesium sulfate toxicity
18. ประเมินอาการบวม ความรุนแรง สิ่งที่ตรวจพบ
ระดับความรุนแรง
+1 บวมที่เท้าเล็กน้อย
+2 บวมที่เท้าและบริเวณใต้หัวเข่าลงมา
+3 บวมที่เท้า ขา ใบหน้า มือและก้นกบ
+4 บวมทั้งตัว

เลขที่เอกสาร วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่
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ความ รุนแรงของโรค
10. ติดตามระดับแมกนีเซียมในเลือด ให้อยู่ในระดับ
ของการ รักษา (therapeutic level)
11. ประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์อย่าง
ใกล้ชิด (Fetal Heart Rate Monitoring) โดยการฟัง
เสียงหัวใจทารกเป็นระยะ (Intermittent
auscultation) ตามระยะของการคลอด และตรวจ
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วย
เครื่อง EFM (Electronic fetal heart rate
monitoring) รวมทั้งบันทึกผลการ ตรวจติดตาม
หากพบว่ามีความผิดปกติของ
FHR pattern ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและรายงาน
แพทย์
13. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายและให้ออกซิเจน
เพื่อเพิ่ม Uteroplacental blood flow
14. ประเมินการหายใจทุก 1 ชั่วโมงและ O2 Sat
เพื่อประเมินภาวะ Tissue perfusion
15. ประเมินอาการและอาการแสดงของ
Pulmonary Edema ได้แก่ Chest tightness, O2
Sat < 95%, Cough Shortness of breath,
Tachypnea, Tachycardia, Adventious breath
sound
16. เตรียมยา Calcium gluconate ทางหลอดเลือด
ดา ให้กรณีผู้ป่วยมีอาการแสดงของการเป็นพิษจาก
ยา MgSO4 ตามแผนการรักษา
17. เตรียมผู้ป่วยเพื่อการคลอดตามความเหมาะสม
และช่วยแพทย์ในการทาสูติศาสตร์หัตถการ
18. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือทารกกรณีพบภาวะ non reassuring
FHR pattern และประสานงานกับทีม NCPR เพื่อให้
การ ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
19. ดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง
เพิม่ ขึ้นภายหลังคลอด เช่น
- ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ
- วัดความดันโลหิตทันทีหลังคลอด ถ้าความดัน

เรื่อง : การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Latent Phase of Labor

เลขที่เอกสาร วันที่ประกาศใช้ แก้ไขครั้งที่
MKH-PR-MSC-001 4 มิ.ย.2562
-

หน้า
6/8

Active Phase of Labor
โลหิต และสภาพทั่วไปปกติ ให้ประเมินความดัน
โลหิตทุก 15 นาที จนกระทั่งคงที่ แล้วเปลี่ยนเป็นทุก
1 ชั่วโมง เพื่อติดตามและประเมินความรุนแรงของ
โรค อย่างต่อเนื่อง
- ถ้าพบความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ
160/110 มิลลิเมตรปรอท ให้รายงานแพทย์
20. เฝ้าระวังอาการตกเลือดหลังคลอด
- ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก
- สังเกตลักษณะ ปริมาณเลือดหรือน้าคาวปลา
- บันทึกสัญญาณชีพ (Vital signs)
- ดูแลให้กระเพาะปัสสาวะว่าง
- ดูแลให้ยาช่วยการหดรัดตัวของมดลูกตามแผน การ
รักษา
2. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นหรืออาการนาของภาวะชัก เช่น
Headache, visual disturbance, epigastric pain
3. บรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด โดยอยู่เป็น
เพื่อน สัมผัสให้ความอบอุ่น เป็น Coacher ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยใน การควบคุมการหายใจ และนวดผ่อนคลาย
4. ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาบรรเทาปวดตามแผนการ
รักษา เพื่อให้ผู้ป่วยนอนพักและช่วยให้ความดันโลหิต
ลดลง
5. ดูแลให้ได้รับยาป้องกันภาวะชักคือ Magnesium
sulfate ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิต
สูง ขณะตั้งครรภ์ และใช้เครื่อง Infusion pump ใน
การให้ Continuous Intravenous Infusion
6. ดูแลให้ได้รับยาลดความดันโลหิตตามแผนการ
รักษา
7. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการให้ยาเพื่อ
ป้องกัน การชักจากภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึง
ผลข้างเคียงจากยาที่อาจเกิดขึ้น
8. ติดตามและประเมินผู้ป่วยภายหลังการให้ยา
ป้องกัน ภาวะชักและ/หรือลดความดันโลหิต

เรื่อง : การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Latent Phase of Labor
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9. ติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมิน
ความ รุนแรงของโรค
10. ติดตามระดับแมกนีเซียมในเลือด ให้อยู่ในระดับ
ของการ รักษา (therapeutic level)
11. ประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์อย่าง
ใกล้ชิด (Fetal Heart Rate Monitoring) โดยการฟัง
เสียงหัวใจทารกเป็นระยะ (Intermittent
auscultation) ตามระยะของการคลอด และตรวจ
ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วย
เครื่อง EFM (Electronic fetal heart rate
monitoring) รวมทั้งบันทึกผลการ ตรวจติดตาม

5.4 การดูแลทารกในครรภ์
1. แนะนาผูปวยนอนตะแคงซาย
2. สังเกตและบันทึกเด็กดิ้น 1 ชม.หลังอาหาร
3. ประเมินและบันทึก FHS ทุก 1 หรือ 2 ชั่วโมง ถ้าน้อยกว่า 110 ครั้ง/นาที หรือมากกว่า
160 ครั้งต่อนาที ให้ทา IUR โดยการให้นอนตะแคงซ้าย ให้ออกซิเจน 10 l/m ให้ IVF ตามแผนการ
รักษา
4. ทา NST อยางนอย เวรละ 1 ครั้ง
5. ดูแลใหไดรับการตรวจ พิเศษตาง ๆ เชน ultrasound
5.5 การดูแลทารกที่เกิดจากมารดาที่ไดรับยาแมกนีเซียมซัลเฟต
แมกนีเซียมซัลเฟตผานรกไดดี ระดับแมกนีเซียมซัลเฟตจะสูงตาม ปริมาณแมกนีเซียมที่มารดา
ไดรับขณะคลอด อาการสาคัญที่เป็นผลจากการได้รับแมกนีเซียมซัลเฟตของมารดา คือ
- การกดการหายใจและกลามเนื้อ กลามเนื้อทารกจะมีอาการไมมีแรง กลามเนื้อออนแรง ซึม
หายใจชา หรือหยุดหายใจ
- ดูดนมไมดี ทองอืด ทองผูก อาการเหลานี้รุนแรงตามปริมาณ และระยะเวลาที่มารดาไดรับ
ยาแมกนีเซียมซัลเฟต อาการมักดีขึ้นใน 24-48 ชั่วโมงหลังคลอด
5.6 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะชัก
1. จัดท่านอนตะแคง โดยเฉพาะท่านอนตะแคงซ้าย โดยใช้หมอนหนุนสะโพกข้างขวาของ
ผู้ป่วยและ ตะแคงหน้า เพื่อป้องกัน aspiration และเพิ่มการไหลเวียนเลือดสู่ทารกในครรภ์
2. ใส่ Oropharyngeal airway (oral airway) เพื่อป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือ
เปิด ทางเดินหายใจให้โล่ง

เรื่อง : การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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3. ให้ออกซิเจนทาง face mask 10 ลิตรต่อนาที เพื่อป้องกันภาวะ hypoxia และป้องกัน
ทารก ในครรภ์ขาดออกซิเจน
4. Suction กรณีที่มี secretion เพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง และทาให้มารดาและทารกใน
ครรภ์ได้รับ ออกซิเจนอย่างเพียงพอ
5. ให้สารน้าทางหลอดเลือดดาตามแผนการรักษา
6. ให้ยา Magnesium sulfate ทางหลอดเลือดดาตามแนวทางการรักษา
7. สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระยะ postical phase ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว
เป็น ลักษณะ semicoma
8. ประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด (Fetal Heart Rate
Monitoring) โดย ตรวจติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยเครื่องอิเลคโทรนิก
(Electronic fetal heart rate monitoring) รวมทั้งบันทึกผลการตรวจติดตาม
9. วัดความดันโลหิตทุก 15 นาที เพื่อติดตามและประเมินความรุนแรงของโรค และ เฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดภาวะชักซ้า และประเมิน neurological sign
10. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นหรืออาการนาของ
ภาวะชัก เช่น Headache, visual disturbance, epigastric pain เพื่อป้องกันการเกิดภาวะชักซ้า
11. เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรค
12. ติดตามระดับแมกนีเซียมในเลือด ให้อยู่ในระดับของการรักษา (therapeutic level)
เพื่อป้องกัน การเกิดภาวะชักซ้า
13. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะมดลูกหดรัดตัวรุนแรง
ผิดปกติ (tetanic contraction)
14. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก และความก้าวหน้าของการคลอด (Assess uterine
contraction and signs of labor) เพื่อพิจารณาให้เกิดการคลอดโดยเร็ว
15. ติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์และการหดรัดตัวของมดลูกอย่างใกล้ชิด
16. ภายหลังการชัก ประเมินความเข้าใจหรือให้ข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะของโรค
แนวทางการดูแลรักษา อาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และ การดูแลตนเองและ ทารก
ในครรภ์ภายหลังการชัก รวมทั้งให้การประคับประคองและช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว
17. ประสานงานในทีม เช่น OR, PICU, NICU, LAB, วิสัญญีพยาบาล เพื่อร่วมวางแผนการ
ดูแลรักษาที่เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย ทั้งมารดาและทารก
19. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือทารก และประสานงานกับ
ทีม Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR) เพื่อให้การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
20. ดูแลให้ยา Magnesium sulfate เข้าทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่องจนครบ 24 ชั่วโมง
หลังคลอดตามแผนการรักษา
5.7 กรณีที่ไม่คลอดและจาหน่าย กลับบ้าน
1. แนะนาอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น มีอาการบวมที่เปลือกตา ใบหน้า หน้าแข้ง
เท้ามือ แม้จะนอนพักก็ไม่หาย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ น้าหนักตัวเพิ่มมากกว่า 1 ก.ก./
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เรื่อง : การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
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สัปดาห์ นอนราบไม่ได้ ปัสสาวะไม่ออก หรือออกน้อย ถ้ามีการคั่งของน้าที่ปอดก็จะทาให้หายใจหอบ
นอนราบไม่ได้ การเกิดการบวมน้าทาให้น้าหนักเพิ่มส่งผลการทาทางานของไตบกพร่อง
2. แนะนาหญิงตั้งครรภ์และญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ในการปฏิบัติตัวของหญิง
ตั้งครรภ์การให้กาลังใจ ลดอาหารเค็ม หวาน มัน โดยส่งเสริม empowerment ให้หญิงตั้งครรภ์
3. ส่งต่อข้อมูลทีเ่ ป็นปัญหาสุขภาพไปยังคลินิกฝากครรภ์และมี เอกสารคาแนะนาและใบ
บันทึกความดันโลหิตสูงให้แก่หญิงตั้งครรภ์ เพื่อนาไปวัดความดันโลหิตในสถานบริการสุขภาพใกล้
บ้าน ในการเฝ้าระวังและถ้าพบปัญหาให้ส่งต่อที่โรงพยาบาล
4. แนะนาการเข้ามารับการรักษาในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน โทร 1669
6. ข้อควรระวัง (Precaution)
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8. เอกสารแนบท้าย (Appendix)
เอกสารแนบท้ายที่ 1 แบบคัดกรองภาวะเสี่ยง 18 ข้อ
เอกสารแนบท้ายที่ 2 เอกสารคาแนะนาและใบบันทึกความดันโลหิตสูงในสถานบริการสุขภาพใกล้
บ้าน
เอกสารแนบท้ายที่ 3 แบบบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง
เอกสารแนบท้ายที่ 4 แบบบันทึก Neuro sign
เอกสารแนบท้ายที่ 5 ใบบันทึกสารน้าเข้า-ออก

