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C09 : การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดนัโลหติสูงชนดิรุนแรงขณะตั้งครรภ์ 
ร่วมกับการการคลอดก่อนก าหนด : กรณีศึกษา 2 ราย 

มาลัย  ลือนาม                      โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะแทรกซ้อนส าคัญที่พบได้บ่อยและมี
ความรุนแรง ส่งผลให้ผู้คลอดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะชัก โดยเฉพาะผู้คลอดที่มีภาวะอื่นร่วมด้วย ทารกใน
ครรภ์อาจเกิดการเจริญเติบโตช้าในครรภ์และมีการคลอดก่อนก าหนดได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาล
หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะความดันโลหติสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์  วิธีด าเนินงาน : การศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผู้คลอด 2 ราย ที่มีความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการคลอดก่อนก าหนดที่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ผลการศึกษา : การศึกษาผู้คลอดทั้งสองราย ท าให้พบว่าการดูแลผู้ป่วยของทีมพยาบาลใน
หน่วยงานผู้คลอดมีประสิทธิภาพ ท าให้ช่วยเหลือผูค้ลอดและทารกได้ตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย 
สรุป : กรณีศึกษาน้ีท าให้เห็นกระบวนการการดูแลผู้คลอดที่อยู่ในภาวะวิกฤตตั้งแต่แรกรับในห้องคลอด การ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งให้การพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คลอดและทารกได้รับความปลอดภัย  
 
ค าส าคัญ : การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสงูชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์, การการคลอดก่อน

ก าหนด 
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บทน า 
ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้บ่อย มีความเสี่ยงสูง   

ทั่วโลกพบอุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 5-10 และ เป็นอันดับสามของมารดา
เสียชีวิตรองจากภาวะตกเลือดหลังคลอดและการติดเชื้อ ( Cunningham, Leveno, Bloom, Spong, Dashe, 
Hoffman, Casey,  Sheffield , 2014))ส าหรับประเทศไทยปี2557พบอุบัติการณ์ ร้อยละ2.2(ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ,ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,2558) โดยภาวะแทรกซ้อนที่ รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
มารดาและทารกในครรภ์ อาจท าให้มารดาเกิดอาการชัก เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมอง อย่างเฉียบพลัน
และกลุ่มอาการที่มีการท างานของตับผิดปกติ:HELLP(สุชาดา เตชวาทกุล , 2015)ซึ่งประกอบด้วย การแตกตัว
ของเม็ดเลือดแดงมีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ และมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลง ส่วนผลระยะยาว ได้แก่เกิดความ
ดันโลหิตสูงเร้ือรัง เบาหวาน โรคหลอดเลือด (Lopez-jaramillo, Pradilla, Castillo, Lahera,2007) 
ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ มักเกิดขึ้นอายุครรภ์น้อยและพบอุบตัิการณ์ของภาวะ severe 
preeclampsia ร้อยละ 0.6-1.2 ของผู้คลอดทั้งหมดพบsevere preeclampsia ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 34 
สัปดาห์ ร้อยละ 0.3 มักสัมพันธ์กับประวัติของpreeclampsia ในครรภ์ก่อนเป็นเบาหวานมีความดันโลหิตสูง
หรือตั้งครรภ์แฝด(วิบูลย์ เรืองชัยนิคม,2555)เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้คลอดและ
ทารกได้ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับผูค้ลอด เช่นรกลอกตัวกอ่นก าหนด เกิดภาวะDIC มีภาวะน้ าท่วมปอด
หรือเกิดภาวะชัก(สุรศักดิ์ จันทร์อร่าม,2552) ส่วนทารกอาจคลอดก่อนก าหนดจากภาวะ uteroplacental 
insufficiency การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดคือการยุติการตั้งครรภ์ด้วย
การคลอดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก สาเหตุการเกิดของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด ปัจจุบันเชื่อว่าพยาธิสภาพที่
ส าคัญคือการลดลงของเลือดที่ไปเลีย้งรกซึ่งอาจเกิดจากการที่มีปริมาณรกมากผิดปกติ (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 
2554) 
          จากสถิติของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญในปีพ.ศ.2560-2562 จ านวน 
2,524 2,494 และ 2,232 รายตามล าดับ เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์มีจ านวน 
30, 31 และ 35ราย คิด เป็นร้อยละ1.18.,1.24และ1.56 ตามล าดับ และพบมีการเกิดภาวะชัก ในปี 2561 
จ านวน 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 3.22 และไม่พบผู้ป่วยเสยีชีวติในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง  
ถงึแม้ว่าภาวะน้ีจะพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากส าหรับผู้คลอด ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการพยาบาลผู้
คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการคลอดกอ่นก าหนดที่รับไวใ้นห้องคลอด 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถให้การพยาบาลผูค้ลอดได้ถกูต้องและเป็นแนวปฏิบตัิใน
การดูแลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหติสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ น้ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้คลอดที่มีมีภาวะความดันโลหติสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการ
คลอดก่อนก าหนดในระยะคลอด : กรณีศึกษา 2 ราย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ที่
คลอดก่อนก าหนดที่มีภาวะความดันโลหิตสงูขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงส าหรับพยาบาลห้องคลอด 
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผู้คลอด 2 ราย ที่มีภาวะความดันโลหิตที่ชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์
ร่วมกับการคลอดก่อนก าหนด ที่ห้องคลอด โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ านวน 2 ราย เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย แบบบันทึกผู้ป่วยจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน การซักประวัติผู้ป่วยและญาติ การสังเกต การ
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ แบบแผนสุขภาพพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาภาวะวิกฤตความ
ดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การพยาบาลในระยะวิกฤต ระยะต่อเน่ืองและ 
ระยะย้ายผู้คลอดและทารกไปดูแลต่อเน่ืองทีห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
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การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล ของกรณีผู้ป่วย 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป                                    กรณีศึกษารายที่1                              กรณีศึกษารายที่1                 

สถานภาพ/อายุหญิงไทยคู่ อายุ31ปีหญิงไทยคู่ อายุ39ปี 
ระดับการศึกษาปวส.                                                ประถมศึกษาปีที่6 
อาชีพ/สิทธิการรักษาแม่บ้าน /บัตรทอง                                 ท านา/บัตรทอง 
วันที่เข้ารับการรักษาที่ห้องคลอด            1 มิย.63                                            26 มีค.63 
วันที่ย้ายไปหลังคลอด                         1 มิย.63                                            26 มีค.63 
กลับบ้าน5 มิย.6330 มีค.63 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลการต้ังครรภ์ การคลอดและการเจ็บป่วย 
ข้อมูล กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 

อาการแรกรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวินิจฉัยคร้ังแรก 
 
 
การวินิจฉัยคร้ัง
สุดท้าย 
 
วิธีดมยาสลบ 

G3P2A0L2 
GA36wksBP185/118mmHgT = 36.5 
,P=86 /m ,RR= 26 /m, Urine Albumin 
2+, ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี  ปวดศีรษะ ไม่มีตาพร่า
มัวบวมที่ขาทั้ง 2 ข้างและหน้าท้องกดบุ๋ม 
2+, DTR 3+ตรวจหน้าท้องท่าROA 
,FHS154คร้ังต่อนาทีสม่ าเสมอ วัดความสูง
ของยอดมดลูก29เซนติเมตร การคะเน
น้ าหนักทารกในครรภ์2,700กรัมไม่มีอาการ
เจ็บครรภ์คลอดน้ าหนัก79กิโลกรัม 
G3P2 GA 36 wks. c preterm labor c 
severe preeclampsia 
 
: Preterm labor c preterm delivery c 
C/S due to severe preeclampsia 
 
Spinal block 

G4P2A1L2 GA33+6wks 
BP187/109mmHgT = 37.0 C P=76 /m 
RR= 20 /m, Urine Albumin traceรู้สึกตัวดี  
บวมที่ขา pitting edema 2+มีปวดศีรษะ ไม่มี
ตาพร่ามัว DTR 2+ ตรวจหน้าท้องท่าLOA, 
FHS 130 คร้ังต่อนาทีวัดความสูงของ ยอด
มดลูก30cms. การคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ 
2,000กรัมไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดน้ าหนัก
74กิโลกรัม 
 
G4P2A1 GA 33+6 wks. c elderly 
gravidrarum c preterm labor c severe 
preeclampsia 
Preterm labor c preterm delivery c C/S 
due to fetal distress c severe 
preeclampsia c TR 
Spinal block 

ตารางที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบกรณี 
ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ระยะวิกฤตขณะรอ
คลอด 
1.ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ
ความดันโลหิตสูงชนิด
รุนแรงกับการคลอด
ก่อนก าหนด 

 
หญิงไทยคู่ อายุ31ปี  
G3P2A0L2 GA36wks 
ชอบอาหารรสจัด เผ็ด 
เค็ม บิดามีประวัติโรค
ความดันโลหิตสูง 

 
หญิงไทยคู่ อายุ39ปี 
G4P2A1L2 
GA33+6wksไม่ชอบ
อาหารเผ็ด/รสเค็ม 
ปฏิเสธโรคประจ าตัว 

 
ผู้ป่วยรายทั้งสองรายมีภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดความดันโลหิตสูงชนิด
รุนแรงกับการคลอดก่อนก าหนด 

 



4 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

พยาธิสภาพอาการ
และอาการแสดง 

มีภาวะความดันโลหิต
สูงอยู่ในช่วง 155/102-
185/118mmHg แรก
รับปวดศีรษะ นอนไม่
หลับ บวมที่ขาทั้ง 2 
ข้างและหน้าท้องกดบุม๋ 
2+โปรตีนในปัสสาวะ 
2+ DTR 3+ผลตรวจ
เลือดHct40% 
Platelet count 
290,000 cell/mm3, 
SGPT 25 IU/L, SGOT 
16IU/L, Urine 
Albumin 2+,  PT 9.7 
,PTT 27.7 
FHS154คร้ัง/นาที 
Interval>10นาที 
Duration40วินาที 
ให้ยา10%MgSO4  
4gm IV pushช้าๆ 
ให้Nicardipine 1mg 
IV,ให้10%MgSO4  
10 gmใน5%D/N/2 
IV drip rate 100cc/ 
hrs,retainfoleycath 

 

มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่
ในช่วง160/90-
187/109mmHgเจาะเลือดส่ง
ตรวจ Hct36.1%, Platelet 
count 368,000 cell/mm3 
,SGPT 15IU/L, SGOT 
11IU/L, Urine Albumin 
trace, UPCR <0.3, U-
protien39mg/dl, PT 11.4, 
PTT 26.9 
ให้ยา10%MgSO4  
4gm IV pushช้าๆ(จาก รพช.),
ให้50%MgSO4  
10gmใน5%D/W 
IV drip rate 
50cc/hrs,retainfoleycath,on 
O2mask c bag 

พยาธิสภาพsevere 
preeclampsiaยังไม่ทราบแน่
ชัดเชื่อว่าพยาธิสภาพที่ส าคัญ 
คือการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยง
รก ซึ่งอาจเกิดจากการที่มี
ปริมาณรกมากผิดปกติการ
วินิจฉัย severe preeclampsia
จาก1.SBP>160mmHg หรือ
DBP>110mmHg  
2.มีอาการทางระบบประสาท 
เช่นปวดศีรษะสายตาพร่ามัว มี
จุดบอดในลานสายตา ซึมลง มี
อาการจุกแน่นลิ้นปี่   
3.ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 3.1มีโปรตีนออก
ในปัสสาวะมากกว่า5กรัมใน24
ชั่วโมง  
3.2มีthrombocytopenia 
(Plt<100,000cell/mm)  
3.3มีระดับเอนไซม์ตับASTและ
หรือALTสูงกว่า70IU/Lหรือ
มากกว่า2เท่าของค่าปกติ 
3.4Cr>1.1mg/dlหรือเพิ่มเป็น2
เท่า  
3.5มีความผิดปกติของระบบ
การแข็งตัวของเลือด ถ้ามีอย่าง
น้อย 1ข้อก็วินิจฉัยเป็นsevere 
preeclampsia ซึ่งกรณีศึกษา
ทั้ง2รายน้ันมีอาการและอาการ
แสดงที่เข้าตามเกณฑ์severe 
preeclampsia 
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ตารางที่ 4 ข้อวินิจฉัยและกิจกรรมทางการพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

1.เสี่ยงต่อภาวะชัก
เน่ืองจากเสี่ยงต่อ
ภาวะชักเน่ืองจากมี
ความดันโลหิตสูง 

1. ประเมิน อาการและ
อาการแสดงที่มีอาการน า
ของภาวะชัก เช่น อาการ
ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และ
จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ หรือ
บริเวณชายโครงขวา  
2.ประเมินและตรวจ 
Deep tendon  reflex 
ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อประเมิน
ความรุนแรงของโรค 
3. ตรวจวัดสัญญาณชีพ
ทุกๆ 1 ชั่วโมง4.ดูแลให้ยา
ป้องกันการชัก(MgSO4) 
5.และเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนของยา
MgSO4โดยการตรวจ
พบว่าถ้าอัตราการหายใจ
ต่ ากว่า 14 คร้ังต่อนาที 
ปัสสาวะออกน้อยกว่า 
100 มิลลิลิตรต่อ4ชั่งโมง 
Deep tendon reflexไม่
มีหรือ<0, >2 ให้พิจารณา
หยุดยา ให้ 
6.เตรียม10% calcium 
gluconate10มิลลิลิตร
เพื่อเป็นยาantidote ให้
พร้อมใช้เพื่อแก้ภาวะ Mg 
toxicity 
7.ใส่สายสวนชนิดคาสาย
สวน และประเมินน้ าเข้า
และออกจากร่างกาย 
8.)จัดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม ลดสิ่งกระตุ้น
อาการชัก เช่น เสียงแสง 
หรือสิ่งใดๆ 

1.ประเมิน อาการและอาการแสดงที่มีอาการน าของภาวะชัก 
เช่น อาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว และจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ หรือ
บริเวณชายโครงขวา  
2.ประเมินและตรวจ Deep tendon  reflex ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อ
ประเมินความรุนแรงของโรค 
3.ตรวจวัดสัญญาณชีพทุกๆ 1 ชั่วโมง 
4.ดูแลให้ยาป้องกันการชกั(MgSO4) 
5.และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของยาMgSO4โดยการตรวจ
พบว่าอัตราการหายใจต่ ากว่า 14 คร้ังต่อนาที ปัสสาวะออกน้อย
กว่า 100 มิลลิลิตรต่อ4ชั่งโมง 
Deep tendon reflexไม่มีหรือ< 0, >2 ให้พิจารณาหยุดยา 
6.เตรียม10% calcium gluconate10มิลลิลิตรเพื่อเป็นยา 
antidote ให้พร้อมใช้เพื่อแก้ภาวะ Mg toxicity 
7.บันทึกปริมาณจ านวนปัสสาวะ และเก็บปัสสาวะส่งตรวจใน 
24 ชั่วโมงเพื่อประเมินการท างานของไต 
8.จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ลดสิ่งกระตุ้นอาการชัก เช่น เสียง
แสง หรือสิ่งใดๆ 
 9. Absolute bed restโดยให้นอนพักผ่อนบนเตียงให้มากทีส่ดุ 
10.Moniter FHS 
11.ดูแลให้ Nicardepine 1mg IV และ ตรวจวัดและบันทึก
ความดันโลหิต  
12.ประเมินอาการหดรัดตัวของมดลูก 
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ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

 9.Absolute bed rest
โดยให้นอนพักผ่อนบน
เตียงให้มากที่สุด  
10.Moniter FHS 
11.ดูแลให้ Nicardepine 
1mg IV และ ตรวจวัด
และบันทึกความดันโลหิต 
12.ประเมินอาการหดรัด
ตัวของมดลูก 

2.เสี่ยงต่อภาวะ
เลือดออกในสมอง
เน่ืองจากความดัน
โลหิตสูง 

1.ให้ผู้คลอดนอนพักในท่า
นอนตะแคงซ้าย เพื่อให้มี
การไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น
ที่มดลูกและรก ท า
กิจกรรมต่าง ๆ บนเตียง 
(absolute bed rest) 
2.ประเมินอาการ
เปลี่ยนแปลง โดยประเมิน
ระดับความรู้สึกตัว อาการ
ปวดศีรษะ ความดันโลหิต 
อัตราการหายใจและชีพ
จร ทุก 1 ชั่วโมง 
3.ให้ได้รับยาลดความดัน
โลหิต Nicardipine1 
amp  ฉีดเข้าทางหลอด
เลือดด าตามแผนการ
รักษา 
4.จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบ
สงบ เพื่อให้ผู้คลอดได้รับ
การพักผ่อน 
5.ติดตามผลการตรวจ 
platelet, PT, PTT เพื่อ
ประเมินการแข็งตัวของ
เลือด 

1.ให้ผู้คลอดนอนพักในท่านอนตะแคงซ้าย เพื่อให้มีการ
ไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นที่มดลูกและรก ท ากิจกรรมต่าง ๆ  บน
เตียง (absolute bed rest) 
2.ประเมินอาการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินระดับความรู้สึกตัว 
อาการปวดศีรษะ ความดันโลหิต อัตราการหายใจและชีพจร ทกุ 
1 ชั่วโมง 
3.ให้ได้รับยาลดความดันโลหิต Nicardipine1 amp  ฉีดเข้าทาง
หลอดเลือดด าตามแผนการรักษา 
4.จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบ เพื่อให้ผู้คลอดได้รับการพักผ่อน 
5.ติดตามผลการตรวจ platelet, PT, PTT เพื่อประเมินการ
แข็งตัวของเลือด 

3.มีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจาก
การได้ยาMgSO4 

1. อธิบายให้ผู้คลอดและ
ญาติเข้าใจถึงเหตุผลและ
ขั้นตอนการให้ยา รวมทั้ง

1. อธิบายให้ผู้คลอดและญาติเข้าใจถึงเหตผุลและขั้นตอนการให้
ยา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากยาเช่น อาการร้อน
บริเวณที่ฉีด ร้อนวูบวาบทั่วตัว รวมทั้งอาจมีอาการคลื่นไส้
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ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้
จากยาเช่น อาการร้อน
บริเวณที่ฉีด ร้อนวูบวาบ
ทั่วตัว รวมทั้งอาจมีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนขณะได้รับ
ยา 
2.ควบคุมให้ได้รับยา 10% 
MgSO4 4 กรัม IV ภายใน 
15 นาทีหลังจากน้ันให้ 
10% MgSO4 10 กรัม 
ผสมใน 5%D/N/2 1,000 
มิลลิลิตร ให้หยดเข้า
หลอดเลือดด าควบคุมการ
หยดโดยใช้Infusion 
pump ในอัตรา 100 
มิลลิลิตร / ชั่วโมง 
3.ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อ
ป้องกันอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา (MgSO4 
toxicity) 

อาเจียนขณะได้รับยา 
2.ควบคุมให้ได้รับยา 50% MgSO4 10 กรัม ผสมใน 5%D/W/ 
1,000 มิลลิลิตร ให้หยดเข้าหลอดเลือดด าควบคุมการหยดโดย
ใช้Infusion pump ในอัตรา 50 มิลลิลิตร / ชั่วโมง 
3.ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
(MgSO4 toxicity) 
 

4. ผู้คลอดและญาติ
มีความวิตกกังวล
จากการเจ็บป่วย 

1. อธิบายถึงพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้น ตลอดจนขั้นตอน
การรักษาพยาบาล  
2.เปิดโอกาสให้ผู้คลอดได้
เล่าถึงสาเหตุของความ
วิตกกังวลและความกลัว 
3.เข้าใจและยอมรับ
พฤติกรรมของผู้คลอดและ
ญาติ 
4.ให้การพยาบาลโดย
ค านึงถึงความเป็นบุคคล
ของผู้คลอด 
5.ให้การพยาบาลด้วย
ความนุ่มนวลและแสดง
ท่าทีที่เป็นมิตรกับผู้คลอด
และญาติ  

1. อธิบายถึงพยาธิสภาพทีเ่กิดขึ้น ตลอดจนขั้นตอนการ
รักษาพยาบาล  
2.เปิดโอกาสให้ผู้คลอดได้เลา่ถึงสาเหตุของความวิตกกังวลและ
ความกลัว  
3.เข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของผู้คลอดและญาติ 
4.ให้การพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นบุคคลของผูค้ลอด 
5.ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวลและแสดงทา่ทีที่เป็นมิตรกับ
ผู้คลอดและญาติ  
6.ประเมินความวิตกกังวลผู้คลอดและญาติ 
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ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

6.ประเมินความวิตกกังวล
ผู้คลอดและญาติ 

5.วิตกกังวลต่อ
การผ่าตัดคลอด
เน่ืองจากไม่มี
ประสบการณ์มา
ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
6.ผู้คลอดและ
ทารกมีโอกาสเกิด
อันตรายจากการ
ผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้อง 
 

1.แนะน าตนเองพูดคุยด้วย
ท่าทีเป็นมิตรเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพและเกิดความ
ไว้วางใจ 
2.เปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก และรับฟังด้วย
ความตั้งใจเพื่อลดความ
กดดันทางอารมณ์  
3.อธิบายให้เข้าใจถึงความ
จ าเป็นของการผ่าตัดคลอด
ผลดีและผลเสียใหผู้้คลอด
และญาติเข้าใจและลงชื่อ
ยินยอมรับการผ่าตัดคลอด  
 
 
1.อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆใน
การเตรียมผ่าตัด  
2จองเลือดPRC 2 unit ตาม
แผนการรักษาของแพทย์  
3.ตามผล PT , PTT, 
INR,CBC ติดตามผลเพื่อการ
ให้การดูแลแก้ไข  
ดูแลให้ได้รับ RSL 1000 
ml. vein drip 120  
ml./hrดูแลให้ได้ยาระงับ 
ชัก10% MgSO4 10  gm 
+5%D/N/2 1,000 cc vein 
drip 10cc /hrหรือให้ยาลด
ความดันโลหิต 
4.ท าความสะอาดหน้าท้อง
ด้วย Hibiscrub 
5.ดูแลใส่สายสวนปัสสาวะที่
คาไว้ให้ปัสสาวะออกดี 
6.ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตน

1.แนะน าตนเองพูดคุยด้วยท่าทีเป็นมิตรเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
และเกิดความไว้วางใจ 
2.เปิดโอกาสให้ระบายความรู้สึก และรับฟังด้วยความตั้งใจเพื่อ
ลดความกดดันทางอารมณ์  
3.อธิบายให้เข้าใจถึงความจ าเป็นของการผ่าตัดคลอดผลดีและ
ผลเสียให้ผู้คลอดและญาติเข้าใจและลงชื่อยนิยอมรับการผ่าตัด
คลอด 
 
1. อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการเตรียมผ่าตัด  
2จองเลือดPRC 2 unit ตามแผนการรักษาของแพทย์  
3.ตามผล PT , PTT, INR,CBC ติดตามผลเพื่อการให้การดูแล
แก้ไข  
 ดูแลให้ได้รับ RSL 1000 ml. vein drip 120  ml./hrดูแลให้
ได้ยาระงับ 
ชัก10%MgSO4 10gm +5%D/N/2 1,000 cc vein drip 
10cc /hrหรือให้ยาลดความดันโลหิตตามแผนการรักษา  
4.ท าความสะอาดหน้าท้องด้วย Hibiscrub 5.ดูแลสายสวน
ปัสสาวะที่คาไว้ให้ปัสสาวะออกดี 
6.ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนก่อน และหลังผ่าตัด  
7. ตรวจสัญญาณชีพของผู้คลอดและฟังเสียงหัวใจทารกเป็น
ระยะๆ เพื่อระวังการเปลี่ยนแปลง  
8. เตรียมยาปฏิชีวนะให้พร้อมไปที่หอ้งผ่าตัด 
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ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

ก่อน และหลังผ่าตัด  
7. ตรวจสัญญาณชีพของผู้
คลอดและฟังเสียงหัวใจ
ทารกเป็นระยะๆ เพื่อระวัง
การเปลี่ยนแปลง  
8. เตรียมยาปฏิชีวนะให้
พร้อมไปที่ห้องผ่าตัด 
 

7.ทารกแรกเกิดมี
โอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อน
เน่ืองจากการ
คลอดก่อนก าหนด
  

1.ให้ข้อมูลผู้คลอดและญาติ
ทราบถึงสาเหตุของการ
คลอดก่อนก าหนด ความ
จ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ 
และสภาพทารกในครรภ์  
2.นอนพักบนเตียงห้ามลุก
จากเตียง  
3.ประเมินอัตราการเต้นของ
หัวใจทารกในครรภ์ทุก 1 
ชั่วโมง และ On EFM เป็น
ระยะ  
4.หลีกเลี่ยงการตรวจภาย 
5.ดูแลให้ผู้คลอดได้รับยา
Dexamethasone 6 mg 
เข้ากล้ามเน้ือ ทุก 12 ชั่วโมง 
ครบ 48 ชั่วโมง เพื่อให้เกิด 
Fetal Lung maturity 
7. ช่วยเหลือในการท า
กิจวัตรประจ าวัน  
8. เตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เคร่ืองช่วยชีวิตให้พร้อม  
9.ให้ความอบอุ่นโดยจัดให้
นอนใต้เคร่ืองท าความอบอุ่น 
(radiant warmer)  
10. อธิบายให้ผู้คลอด และ
ญาติรับทราบถึงความจ าเป็น
ที่ทารกต้องได้รับการดูแล
รักษาที่หอผู้ป่วยทารกแรก

1. ให้ข้อมูลผู้คลอดและญาติทราบถึงสาเหตุของการคลอดก่อน
ก าหนด ความจ าเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ และสภาพทารกใน
ครรภ์  
2.นอนพักบนเตียงห้ามลุกจากเตียง  
3.ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ทุก 1 ชั่วโมง 
และ On EFM เป็นระยะ  
4.หลีกเลี่ยงการตรวจภาย 
5.ดูแลให้ผู้คลอดได้รับยาDexamethasone 6 mg เข้า
กล้ามเน้ือ ทุก 12 ชั่วโมง ครบ 48 ชั่วโมง เพื่อให้เกิด Fetal 
Lung maturity 
6. ช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน  
7. เตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองช่วยชีวิตให้พร้อม  
8.ให้ความอบอุ่นโดยจัดให้นอนใต้เคร่ืองท าความอบอุ่น 
(radiant warmer)  
9. อธิบายให้ผู้คลอด และญาติรับทราบถึงความจ าเป็นที่ทารก
ต้องได้รับการดูแลรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดน าส่ง
ทารกแรกเกิดที่ให้การพยาบาลแรกคลอดแล้วไปยังหอผูป้่วย
วิกฤตทารกแรกเกิด 
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ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล 

กรณีศึกษารายที่1
กิจกรรมการพยาบาล 

กรณีศึกษารายที่2กิจกรรมการพยาบาล 

เกิดและน าส่งทารกแรกเกิด
ที่ให้การพยาบาลแรกคลอด
แล้วไปยังหอผู้ปว่ยทารกแรก
เกิด 

   
อาการทารกแรกเกิดหลังผ่าตัด 

 
อาการทารกของผู้ป่วยรายที่1 

 

 
อาการทารกของผู้ป่วยรายที่2 

อาการทารกทารกคลอดเวลา11.15 น. เพศหญิง 
น้ าหนัก  2,240 กรัม แรกเกิดร้องและหายใจทันที 
อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 100 คร้ัง/นาที การ
เคลื่อนไหวของแขนขาดี สีผิวตามร่างกายแดง ส่วน
ปลายมือปลายเท้าเขียวเลก็น้อย กระตุ้นทารกด้วย
การลูบหน้าอกเบาๆ และดูดเสมหะด้วยลูกยางแดง
ให้ทางเดินหายใจโล่ง ทารกมีการตอบสนองดี 
APGAR Score ที่ 1 นาทีเท่ากับ 8 และที่ 5 นาที
เท่ากับ 9 น าทารกส่งสังเกตอาการที่หอผู้ป่วยทารก
แรกเกิดเน่ืองจากมารดาคลอดก่อนก าหนดและมี
ภาวะ severe preeclampsia 

ทารกคลอดเวลา18.28 น. เพศชาย น้ าหนัก  1,970 
กรัม แรกเกิดร้องและหายใจช้า อัตราการเต้นของหัวใจ
น้อยกว่า 100 คร้ัง/นาที การเคลื่อนไหวของแขนขาดี สี
ผิวตามร่างกายแดง ส่วนปลายมือปลายเท้าเขียว
เล็กน้อย กระตุ้นทารกด้วยการลูบหน้าอกเบาๆ และดูด
เสมหะด้วยลูกยางแดงให้ทางเดินหายใจโล่ง ทารกมีการ
ตอบสนองดี APGAR Score ที่ 1 นาทีเท่ากับ 7 และที่ 
5 นาทีเท่ากับ 9 น าทารกส่งสังเกตอาการที่หอผู้ป่วย
วิกฤตทารกแรกเกิด(NICU) เน่ืองจากมารดามีภาวะ
คลอดก่อนก าหนด และ severe preeclampsiaและ
ทารกมีภาวะหายใจล าบากที่พบบ่อยในทารกคลอดก่อน
ก าหนด(milld RDS) 
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ผลลัพธ์ 
กรณีศึกษาผู้คลอดทั้ง2รายที่มีภาวะsevere preeclampsia ในขณะตั้งครรภ์และผู้คลอดมีอายุครรภ์ยังไม่ครบ
ก าหนด ผู้คลอดรายที่1มีภาวะความดันโลหิตสูง urine albumin2+ปวดศีรษะ ส่วนผู้คลอดรายที่ 2 มีความดัน
โลหิตสูงปวดศีรษะurine albumintrace UPCU<0.3 ท าEFM พบFHSลดลงประมาณ 1 นาที ผู้คลอดทั้งสอง
รายไดรับยากันชักและยาลดความดันโลหิต ยาDexametrasoneเพื่อกระตุ้นปอดทารก ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งยุติ
การตั้งครรภ์โดยการผ่าตัดคลอด เน่ืองจากผู้คลอดทั้งสองรายมีความดันโลหิตสูงและผู้คลอดรายที่สองทารกมี
ภาวะFetal distressร่วมด้วย ผู้คลอดทั้งสองรายได้รับการดูแลไม่ให้เกิดอาการชักและมีภาวะกลุ่มอาการที่มี
การท างานของตับผิดปกติ:HELLPโดยการประเมินภาวะเสี่ยงและเฝ้าระวังในทุกระยะของการคลอด ท าให้ผู้
คลอดปลอดภัย 
สรุป วิจารณ์ 
การศึกษาผู้คลอดทั้งสองรายท าให้เห็นถึงกระบวนการการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะ severe preeclampsia ขณะ
ตั้งครรภ์ร่วมกับการมีการคลอดก่อนก าหนด ตั้งแต่ระยะแรกรับ การประเมินอาการ การดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤต
ในช่วงที่ให้ยาป้องกันการชักและยาลดความดันโลหิต ซึ่งการประเมินที่ถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลให้การดูแลผู้คลอด
และทารกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
         การดูแลผู้คลอดที่มีภาวะsevere preeclampsia เป็นสิ่งส าคัญที่พยาบาลต้องตระหนักเพราะเป็น
ภาวะฉุกเฉินที่อันตรายทั้งต่อผู้คลอดและทารกในครรภ์ จุดเน้นส าคัญพยาบาลจะต้องประเมินความเสี่ยงให้
ครอบคลุมองค์รวม รวมทั้งสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้การช่วยเหลือผู้คลอดและทารกได้อย่างทันที 
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