
 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง  
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หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-01              แก้ไขครั้งที่ : 02 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



นิยาม :  

Preeclampsia หมายถึง ภาวะที่สตรีตั้งครรภ์ ม ีSBP ≥ 140 หรือ DBP ≥ 90 เมื่ออายุครรภ์เกิน 20 

สัปดาห์ขึ้นไป มีProteinuria ≥ 300 mg/24 hrs. หรือ ≥ 1+ dipstick  

Severe Preeclampsia หมายถึง ภาวะที่สตรีตั้งครรภ์ ที่มี SBP ≥ 160 หรือ DBP ≥ 110  

Proteinuria ≥ 2 g/24 hrs. หรือ ≥ 2+ dipstick  Serum creatinine ≥ 1.2 mg/dL เกล็ดเลือด < 100,000  

ค่า LDH เพิ่มขึน้ ซึ่งเกิดจากการแตกของเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดขนาดเล็ก ค่า ALT หรือ AST เพิ่มขึ้น 

ปวดศีรษะ มีอาการทางสมองหรือการมองเห็นผิดปกต ิเจ็บที่ลิ้นปี ่ร่วมกบัมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: 

SBP ≥ 160 หรือ DBP ≥ 110   Proteinuria ≥ 3+ dipstick   มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นลิ้นปี่ 

ปัสสาวะออกน้อยกว่า 500 มล.ภายใน 24 ชั่วโมง Serum creatinine เพิ่มขึ้น เกล็ดเลอืดต่ำ Serum 

transaminase เพิ่มขึ้น ทารกโตช้าในครรภ ์Pulmonary edema  

Eclampsia หมายถึง การชักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษโดยการชักน้ันไม่ได้เกิดจากสาเหตุ

อื่น  

แนวทางการดแูลรักษา 

• Admit ห้องคลอด 

• Absolute bed rest 

• ตรวจ vital sign, urine albumin, deep tendon reflex 

• Blood for CBC, plt conc. Coagulogram, LFT, uric acid, LDH 

• Start MgSO4 : 10% MgSO4 4-6 g. IV push slow > 5 min then 

  50% MgSO4 10-20 g. in 5%D/W 1000 ml. IV drip 1-2 gm./hr. 

• กรณีชักซ้ำให ้10%MgSO4 2-4 gm. (half dose) IV push slowly อีก 1 dose 

• ถ้ายังไม่หยุดชักให้ Diazepam 5 mg. IV push หรือ Phenytoin 125 ml. IV push (max dose 

250 ml IV push 3-5 min) 

• ***หาสาเหตุอื่นร่วมด้วย และ เจาะ Mg level 

• Retain Foley’s catheter 

• Record: vital sign, urine output ทุก 1 hr., Deep tendon reflex ทุก  2 hr. 



• ถ้า RR < 14/min, DTR หายไป, urine output < 30 ml/hr. → ให้ evaluate status ผู้ป่วยเพ่ือ

ดูภาวะ  Magnesium toxicity ( Antidote คือ 10% calcium gluconate 10 ml IV push) 

• ถ้า Diastolic BP ≥ 110 mmHg หลังจาก rest และ ให ้MgSo4 infusion แล้ว ควรพจิารณาให้ 

antihypertensive drug โดยให ้

Nicrdipine 1 amp. (1 amp = 2 mg/2ml) + NSS 2 ml = 4 ml = 0.5 mg/ml IV 

push 1-2 ml (0.5-1mg) ทกุ 15-20 min.  

or NIcardipine 5 amp. (10 mg/10 ml) + NSS 90 ml =100 ml = 0.1 mg/ml IV 

drip 25-50 ml/hr. (2.5-5 mg/hr.) ปรับเพิ่มครั้งละ 2.5 mg/hr. ทุก 15 min (Max ≤ 15 

mg/hr) 

Maintain ให้ Diastolic อยู่ระหว่าง 90-100 mmHg 

**ข้อห้ามใช*้* กรณ ีcardiogenic shock, recent MI or acute unstable angina, 

severe aortic stenosis หรือ แพ้ยา 

• ทำ ultrasound for evaluate fetal weight (ถ้าทำได้สะดวก) 

• พิจารณาให้ dexamethasone 6 mg IM ทุก 12 hr. x 4 dose กรณี  preterm GA < 34 week 

• Route of delivery  

o Vaginal delivery : in labor of favorable cervix and expected time of delivery 

not more than  6 hr. 

o Ceasarian section : Not in labor, unfavorable cervix 

• วิธีการคลอด ถ้าเป็น vaginal delivery ควร short second stage 

• ควรปรึกษากุมารแพทย์ทุกราย 

• ภายหลังการคลอดให้ MgSO4 ต่ออีก 24 hrs. นับแต่เวลาคลอด  

กรณี very premature infant (GA 26-30 weeks) 

• Admit ต่อหลงัได้ MgSO4 ครบ 24 hr. และ clinical stable 

• วัด BP ทุก 4 hr. ยกเว้นเวลานอน 

• Record I/O, urine albumin, body weight ทุกวัน 

• Blood for CBC, plt. Conc., coagulogram, LFT 2 ครัง้/week 



• Antihypertensive drug พจิารณาให้เป็นรายๆ 

• ถ้า clinical เลวลง ควร termination of pregnancy หลัง stabilization ด้วย MgSO4 

• ภายหลังการคลอดให้ MgSO4 ต่ออีก 24 hr. นับแต่เวลาคลอด  

ภาวะ Eclampsia 

• Start MgSO4 : 10% MgSO4 4-6 g. IV push slow > 5 min then 

  50% MgSO4 10-20 g. in 5%D/W 1000 ml. IV drip 1-2 gm./hr. 

• ดูแลเหมือน ภาวะ Preeclampsia 

การเตรียมยา MgSO4 (Magnesium Sulfate®) 

รูปแบบยา ความแรง 

10%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 10 

ml 

1ml มี MgSO4 0.1 gm = Mg2+ 0.8 

mEq 1 gm/amp 

50%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 10 

ml 

1 ml มี MgSO4 1 gm, 1 gm/amp 

50%MgSO4 (Magnesium Sulfate) ขนาด 10 

ml 

1ml มี MgSO4 0.5 gm = Mg2+ 4 mEq 

5 gm/amp 

50%MgSO4 (Magnesium Sulfate)ขนาด 40 
ml 

1ml มี MgSO4 0.5 gm = Mg2+ 4 mEq 

20 gm/amp 
 

การเตรียมตัวก่อนส่งต่อผู้ป่วย ควรปฏิบัตดิังนี ้

1. Prevent convulsion :  

1. ให้ MgSO4 IV via infusion pump for prevent overdose 



2. เตรียม 10% MgSO4 2 g IV มาด้วยเผื่อมีการชักซ้ำระหว่างเดินทาง สามารถให้ซ้ำได ้2 ครั้ง 

3. เตรียม 10% calcium gluconate เผื่อมีภาวะ magnesium toxicity 

2. Control BP keep < 160/110 mmHg 

3. RLS IV 80 cc/hr. 

4. Retain Foley catheter 

5. สรุปประวัติ การตรวจร่างกาย สภาวะทารกในครรภ์ ผลเลือด และ การรักษาที่ให้ ใหค้รบถ้วน 

6. เตรียมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจจะต้องใช้ เช่น ETT, ambu bag, set delivery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

  

 การเจ็บครรภค์ลอดก่อนกำหนด (Preterm labor) 
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หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-02              แก้ไขครั้งที่ : 03 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



นิยาม:  

การคลอดก่อนกำหนด(Preterm birth) หมายถงึ การคลอดทารก ตั้งแต่อายุครรภ2์40/7 

สัปดาห์* ถึง 366/7สัปดาห ์ 

การเจ็บครรภค์ลอดกอ่นกำหนด (Preterm labor) หมายถึง การเจ็บครรภ์คลอดทีม่ีการ

หดรัดตัวของมดลูกอย่างสม่ำเสมอซึ่งม ีผลทำให้เกิดการบางตัวลง และ/หรือการขยายตัวของปาก

มดลูก ตั้งแต่อายุครรภ2์40/7 สัปดาห*์ ถึง 366/7 สัปดาห ์  

การเจ็บครรภค์ลอดชนิด late preterm labor หมายถงึ การเจ็บครรภ ์คลอดก่อนกำหนด

ตั้งแต่อายุครรภ3์40/7-366/7 สัปดาห ์ 

การวินิจฉัย 

การวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดกอ่นกำหนดต้ังแตอ่ายุครรภ2์40/7 สัปดาห์ ถึงอายุครรภ ์

366/7 สัปดาห ์(สำหรับในกรณีที่อายุครรภ์ไม่แน่นอนให้ยึดน้ำหนักต้ังแต่ 500 กรมั ขึ้นไป) อาศัย

ลักษณะทางคลินิก ดังนี ้ 

1. มดลูกมีการหดรัดตัวสม่ำเสมอ 4ครั้งใน 20 นาทหีรือ 8 ครั้งใน 60 นาท ีร่วมกับการ

เปลี่ยนแปลงของปากมดลูกอย่างต่อเนื่อง  

2. ปากมดลูกเปิดเท่ากับ 1 เซนติเมตรหรือมากกว่า  

3. ปากมดลูกบางตัวลงเท่ากับร้อยละ 80 หรือมากกว่า 

 แนวทางการดแูลรักษา 

Indication for tocolysis 

• GA  28-34 week 

• EFW < 2000 gm. 

• Regular uterine contraction interval < 10 min 

• Cervical dilate ≤ 3 cm. ไม่ดู effacement 

• ไม่มี contraindication คือ 

1. Antepartum hemorrhage, placenta previa (active bleeding), 

Abruptio placenta 

2. Fetal abnormalies, fetal distress 

3. Chlorioamnionitis 



4. Maternal disease : cardiovascular disorder, HT, arrhythmias 

5. Thyrotoxicosis  

6. Liver disease 

Management  

• Admit LR 

• Absolute bed rest (lateral position) during 24 hr 

• Blood for CBC, Electrolyte, blood sugar 

• UA, cervical swab culture 

• Augment fetal lung maturation 

1. Dexamethasone 6 mg IM ทุก 12 hr x 4 dose 

• Tocolytic regimen  

1. Betamimetic  (terbutaline) 0.25 mg sc q 20 min x 3 hr then  0.25 mg sc q 4-6 

hr. จนครบ 48 hr  (stop when PR > 120/min)  or 

          0.25 mg IV push then IV drip 5 mcg/min ปรับเพ่ิม 2.5-5 mcg/min ทุก 15-20 min     

          จนมดลูกหยุดหดรัดตัว (max 20 mcg/min) แลว้ให้ยาต่อไปในขนาดนี้นาน 12-24 hr.    

          then เปลี่ยนเป็น 0.25 mg sc q 4-6 hr. จนครบ 48 hr. or ปรับลดยาลงจนได้ขนาดต่ำสุด 

          ที่หยุดการหดรัดตัวของมดลูกได้จนครบ 48 hr. 

**ข้อห้าม cardiac arrhythmias, thyroid disease or poor control DM 

**Maternal S/E : cardiac arrhythmia, tachycardia, pulmonary edema, MI, 

Hypotension, hyperglycemia, hypo K, tremor, N/V 

**fetal S/E : tachycardia, hyperinsulinemia, fetal hyperglycemia, neonatal 

hypoglycemia, hypocalcemia, hypotension 

2. Calcium channel blockers (Nicardipine) 20 mg. oral q 30 min x 3 dose then 20 

mg q 8 hr. 

(stop when HR > 120/min, RR > 25/min, BP < 90/60 mmHg) 

**ข้อห้าม** คือ cardiac disease, หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ MgSO4 , ใช้อย่างระวังใน 

renal disease และ hypotension 



**Maternal S/E : Flushing, headache, dizziness, N/V, hypotension, transient 

tachycardia,palpitation 

**Fetal S/E : sudden fetal death, fetal distress 

3. MgSO4 : 10% MgSO4 4-6 gm IV slowly push then 50% MgSO4  10-20 gm in 

5%D/N/2 1000 ml IV drip 1-2 gm/hr. ปรับเพ่ิม ครั้งละ 0.5 gm/hr. ทุก 15-30 min 

(Max 3 gm/hr.)  

Monitor as in severe preeclampsia 

**ข้อห้าม** คือ myasthenia gravis 

**Maternal S/E **: Flushing, headache, muscle weakness, diplopia, dry mouth, 

pulmonary edema, cardiac arrest 

**Fetal S/E** : lethargy, hypotonia, respiratory depression 

• Prevention GBS : ให้ กรณี เข้า active phase of labor ที่ไม่สามารถ ยับยั้งได้ โดยให้ 

Ampicillin 2 gm IV stat then 1 gm IV q 4 hr. until delivery ถ้าแพ้ ให้ clindamycin 

900 mg IV q 8 hr. 

• D/C ภายใน 48 hr. หลังได้ dexamethasone ครบ  

• F/U weekly ANC 

• เพิ่มเติม : อาจให้ยา dexamethasone ซ้ำอีก 1 course (rescue dose) ถ้าใหค้รั้งแรกห่าง

เกิน 2 สัปดาห์แล้ว ในรายที่ GA < 32 week 6 day และคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะคลอด

ภายในสัปดาห์หน้า 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการป้องกันการเจบ็ครรภ์คลอดก่อนก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 01(ม.ค.63) แก้ไขครั้งที่ 01(ม.ค.63) 

Singleton 

Prior SPTB No Prior SPTB 

Proluton depot 250 mg IM weekly 

From GA 16-36 weeks 

Serial TAS or TVS CL at GA 16-24 weeks 

F/U q 1-4 weeks 

TVS CL < 25 mm TVS CL ≥ 25 mm 

Continue Proluton Depot + 

cervical cerclage or 

Utrogestan 200 mg 1 tab vg 

hs suppo until GA 36 weeks 

6 days 

Continue Proluton 

Depot until GA 36 

weeks 6 days 

Single TAS or TVS CL GA 18-24 weeks 

≤ 30 mm refer to Ob-Gyn 

TVS CL ≤ 20 mm TVS CL > 20 mm 

Utrogestan 200 

mg 1 tab vg hs 

and F/U q 1-4 

weeks until GA 36 

weeks 6 days 

Routine 

obstetric care 

           อาจท า TVS ก่อนอายคุรรภ์ 16 สปัดาห์ กรณีมาฝากครรภ์ครัง้แรก อายคุรรภ์ ≥ 15 สปัดาห์ 



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

  

ภาวะตกเลือดหลังคลอด ( Postpartum hemorrhage : PPH) 
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หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-03              แก้ไขครั้งที่ : 04 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



นิยาม:  

ภาวะตกเลือดหลังคลอด ( Postpartum hemorrhage : PPH) หมายถึง ภาวะที่มีการเสีย

เลือดมากกว่า 500 มิลลลิิตร ภายหลังทารกคลอดแล้วในกรณี คลอดทางช่องคลอด หรือมากกว่า 

1000 มิลลิลิตร ในกรณีผ่าตัดคลอด  

Early PPH : การตกเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด  

Late PPH : การตกเลือดในช่วง 24 ชั่วโมงไปจนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด 

 แนวทางการดแูลรักษา 

  Prevention PPH : Active management of third stage of labor(FIGO) 

1. Controlled cord traction 

i. Clamp cord ให้ไกล้กับ perineum แล้วถือไว้ในมือซา้ย/ขวา 

ii. มืออีกข้างกดที่หน้าท้องเหนือ pubic bone กดมดลูกให้อยู่กับที่ วและออกแรงต้าน

ขณะทำ controlled cord traction 

iii. ดึง cord ไว้เบาๆ ขณะรอใหม้ี uterine contraction 

iv. ถ้าดึง cord ไม่ลงภายใน 30-40 sec ให้หยุดดึง แต่ยังคงตรึง cord ไว้ รอจนมี 

uterine contraction ครัง้ต่อไป จึงดึงซ้ำ   

                   **หา้มดึง cord พร้อมกับดันมดลูกลงมา 

2. ให้ยากระตุ้นการหดรัดตวัของมดลูก 

    a. 1st line : oxytocin 20-40 unit in NSS 1000 ml IV drip 60 drop/min + 

oxytocin 10 u IM 

    b. 2nd line : methergin 0.2 mg IM/IV q 15 min (Max 5 dose) 

                         c.3rd line : cytotec 200-800 mcg. Oral/ Sublingual/ rectal 

    d.4th line : Nalador (Sulprostone) 500 mcg. In NSS 500 ml IV drip 100-500    

       mcg/hr then 100 mcg/hr. (Max 1.5 mg in 24 hr.) 

    e.Other : Tranexamic acid : 1 gm. IV push if still bleeding in 30 min  

       repeat 1 gm. Or high dose 4 gm. In NSS 50 ml IV drip in 1 hr. then                                           

1 gm./hr. x 6 hr. 



3.Uterine massage ทันทีหลังรกคลอด จนมดลูกหดรดัตัวดี  

  ตรวจการหดรัดตัวของมดลูกทุก 15 นาท ีในช่วง 2 hr. แรกหลังคลอด 

Management of PPH  

1. Resuscitation and acute management 

a. Record vital sign อย่างใกล้ชิด 

b. เปิดเส้นด้วยเข็มเบอร์ใหญ ่

c. Baseline lab : CBC blood type and antibody screening, coagulogram 

d. ให้เลือดเมื่อมีขอ้บ่งชี้ 

2. หาสาเหตุของ PPH 

a. Uterine atony 

i. Vigorous fundal massage 

ii. 1st line : oxytocin 20-40 unit in NSS 1000 ml IV drip 60 drop/min ร่วมกับ 

oxytocin 10 unit IM 

iii. 2nd line : methergin 0.2 mg IM/IV q 15 min (Max 5 dose) 

iv. 3rd line : cytotec 200-800 mcg. Oral/ Sublingual/ rectal 

v. 4th line : Nalador (Sulprostone) 500 mcg. In NSS 500 ml IV drip 100-500 

mcg/hr. then 100 mcg/hr. (Max 1.5 mg in 24 hr) 

vi. Other : Tranexamic acid : 1 gm. IV push if still bleeding in 30 min 

repeat 1 gm. Or high dose 4 gm. In NSS 50 ml IV drip in 1 hr. then 1 

gm./hr. x 6 hr. 

b. กรณีที่การตกเลือดไม่ตอบสนองต่อการใช ้oxytocin : retain placenta or vaginal 

tear 

i. Bimanual compression 

ii. Call for help 

iii. เริ่มให้เลือด โดยเปิดเส้นอีกเส้น 

iv. ตรวจแผลช่องคลอด และปากมดลูก 

v. ตรวจโพรงมดลูก เพื่อที่จะคน้หา ภาวะรกค้าง หรือการฉีกขาดของมดลูก 



vi. Retain Foley’s catheter เพื่อบันทึกปริมาณปัสสาวะ และประเมิน renal 

perfusion 

c. การรักษาด้วยการผ่าตัด 

i. เย็บซ่อมแซมช่องทางคลอดที่ฉีกขาด 

ii. ขูดมดลูกเมื่อสงสัยรกค้าง 

iii. Intrauterine Balloon/ condom temponade  เช่น Sengstaken-Breakmore 

tube 

iv. Compression suture : B-lynch 

v. Selective artery ligation : Uterine artery/ utero-ovarian vessel ligation, 

internal iliac artery ligation 

vi. Subtotal or total hysterectomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดแูลรักษาและส่งตัวกรณีผู้ปว่ยตกเลือดหลังคลอดใน รพช. 

การวินิจฉัย : มีการเสียเลือดหลังคลอด ตั้งแต่ 500 มล ขึ้นไป โดยใช้ถุงตวงเลือด 

                  ***ควรเริ่มเฝา้ระวังและเริ่มวางแผนการรักษาต้ังแต่เสียเลือด 300 มล.*** 

การรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด : 

การประเมินและรักษาขั้นต้น 

 1.  การกู้ชีพเบื้องต้น 

1) เปิดเส้นเลือดเพิ่มอีกหนึ่งเส้นด้วยเข็มเบอร์ใหญ่ (ขนาดเข็มเบอร์ 18 เป็นอย่างน้อย) 
2) ให้น้ำเกลือชนิด crystalloid (LRS หรือ 0.9% Normal Saline Solution) ในอัตรา 3 ต่อ 1 

ของปริมาณการเสียเลือด  
3) ให้ออกซิเจน mask with bag 10 LPM 
4) ตรวจติดตามสัญญาณชีพ และปริมาณปัสสาวะ (อย่างน้อย 30 – 60 มล./ชม.) 
5) ใส่สายสวนปัสสาวะ 

2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
1) CBC / Platelets 
2) PT / PTT 
3) Cross match 

   3. การประเมินสาเหตุ (4T’s) 

        1. การหดรัดตัวของมดลูก (uterine tone) 
a) การรักษา 

1. Vigorous fundal massage 

2. 1st line : oxytocin 20-40 unit in NSS 1000 ml IV drip 60 drop/min ร่วมกับ 

oxytocin 10 unit IM 

3. 2nd line : methergin 0.2 mg IM/IV q 15 min (Max 5 dose) 

4. 3rd line : cytotec 200-800 mcg. Oral/ Sublingual/ rectal 

5. 4th line : Nalador (Sulprostone) 500 mcg. In NSS 500 ml IV drip 100-500 

mcg/hr then 100 mcg/hr (Max 1.5 mg in 24 hr) 



6. Other : Tranexamic acid : 1 gm. IV push if still bleeding in 30 min 

repeat 1 gm. or high dose 4 gm. In NSS 50 ml IV drip in 1 hr then 1 

gm./hr x 6 hr 

***แนะนำใหถ้ึง 2nd  line  ถ้าไม่ได้ผล ให้ส่งตัวทนัทีตามระบบ Fast tract และให ้cytotec 200-
800 mcg. Oral/ Sublingual/ rectal มาด้วย*** 
 
    2. การตรวจรก (placental tissue)   
        ถ้ามีรกค้างที่ไม่สามารถล้วงรกเองได้ แนะนำให้ ส่งตัวทันทีตามระบบ Fast tract 
    3.บาดเจ็บของช่องทางคลอด หรือภาวะมดลูกแตก หรือ มดลูกปลิ้น (genital tract trauma) 
       ถ้ามีการบาดเจ็บต่อช่องทางคลอดที่ไม่สามารถเย็บซ่อมเองได้ หรือมดลูกแตก หรือมดลูกปลิ้น ให้
ส่งตัวทันทีตามระบบ Fast tract โดยให้ pack guazes ในช่องคลอดเพ่ือ stop bleeding ระหวา่งส่งตัว
มาด้วย 
     4.การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (abnormal thrombin clotting time)  
        ส่งตัวทันทีตามระบบ Fast tract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

 

Screening DM in pregnancy  

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง หน่วยงาน 
พญ.วิชชุลดา เชาวน์วม สูติแพทย ์ รพ.สงิห์บุร ี
พญ.สุมาลี  นาถวงษ ์ ประธานทีมนำคลินิกสูตินรเีวชกรรม รพ.สงิห์บุร ี
นพ.นิรันดร์  ชัยศรีสุขอำพร ประธานคกก.แม่และเด็กจ.สิงห์บุร ี รพ.สงิห์บุร ี

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-04             แก้ไขครั้งที่ : 01 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



นิยาม:  

 Screening DM in pregnancy หมายถึง การตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์ ส่วน

ใหญ่จะเริม่วินิจฉัยได้ต้ังแต่ต้นไตรมาสที่ 3 หรือช่วง 24-28 สัปดาห์ เพ่ือให้การดูแลรักษาได้เร็วขึ้น 

แนวทางการดแูลรักษา 

Screening DM in pregnancy 

GDM risk assessment: Should be ascertained at the first prenatal visit 

• Low Risk: Blood glucose testing not routinely required if all the following are present:  

—Member of an ethnic group with a low prevalence of GDM  
—No known diabetes in first-degree relatives  
—Age < 25 years  
—Weight normal before pregnancy  
—Weight normal at birth  
—No history of abnormal glucose metabolism  
—No history of poor obstetrical outcome 

• Average Risk: Perform blood glucose testing at 24 to 28 weeks using either:  
• High Risk: Perform blood glucose testing as soon as feasible, using the procedures 

described above if one or more of these are present:  

—Severe obesity  
—Strong family history of type 2 diabetes  
—Previous history of GDM, impaired glucose metabolism, or glucosuria.  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

first visit 
(intermediate/hihg risk)

50 g GCT

≥140 mg/dl

100 g OGTT

เป็นเบาหวาน

ดแูลรักษา

ไม่เป็นเบาหวาน

ตรวจอีกครัง้เม่ือ GA 

24-28 weeks

≤ 140 mg/dl

ตรวจอีกครัง้เม่ือ GA 

24-28 weeks

1. ไม่ต้อง NPO 

2. กิน 50% Glucose 100 ml 

3. เจาะเลือดตรวจ 1 hr หลงักิน

น า้ตาล 
100 g OGTT : 

1. NPO หลงัเที่ยงคืน 

2. เจาะเลือด FBS 

3. กินน า้ตาล 200 ml 

4. เจาะเลือดใน ชม.ที่ 1,2,3 

พบแพทย์ถ้า 

FBS ≥ 105 mg/dl or 

1 hr ≥ 190 mg/dl or 

2 hr ≥ 165 mg/dl or 

3 hr ≥ 145 mg/dl 

ถ้าผิดปกติ > 2 ใน 4คา่ →GDM 

ถ้าใน 2 คา่ นัน้มี FBS อยู่ด้วย → GDM A2 

ถ้าใน 2 คา่ นัน้ไม่มี FBS อยู่ด้วย → GDM A1 

 



 

การดูแลระหว่างคลอดและหลังคลอดในรายที่รักษาด้วย insulin 

 

 

Elective ceasarian section

-NPO AMN

-ฉีด NPH hs

-งด RI เช้าวนัผ่าตดั

-ให้ IV fluid เป็น NSS 125 ml/hr

-ตรวจ DTx เช้าวรันผ่าตดั

Dtx < 60 mg/dl

ให้ IV 10% D/N 1000 ml IV 125 ml/hr

Dtx > 60m g/dl

ให้ IV 5% D/RLS 1000 ml IV 125 ml/hr

NPO หลงัผา่ตดั

Dtx ทกุ 4 hr

เม่ือกินอาหารได้ปกติ

- งด insulin in GDM A2

-ให้ insulin คร่ึงหนึง่ของปริมาณก่อนการตัง้ครรภ์ใน overt DM

-ตรวจ FBS and 1 hr PP

-ตรวจ  2 hr 75 gm OGTT หลงัคลอด 6 สปัดาห์ ใน GDM



 

 

  

Labor and delivery 

-ฉีด NPH hs

-งด RI มือ้เช้า

-ให้ IV NSS IV 125 ml/hl

-Dtx ทกุ 2 hr in latent phase

-เม่ือเข้า Active phase or           

Dtx < 70 mg/dl เปลี่ยน IV เป็น 
5% DLR 100-150 ml/hr

-Dtx ทกุ 1 hr

- fetal mornitoring

maintain Dtx 70-100 mg/dl 

(เพ่ือปอ้งกนั hypoglycemis ในทารก
แรกคลอด)

if Dtx > 100 mg/dl ให้ RI 2-4 

u/hr sc or RI 1.25 u/hr IV



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

 

โรคไทรอยด์เป็นพิษในหญงิตั้งครรภ์ ( Heart Disease with pregnancy) 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง หน่วยงาน 
พญ.วิชชุลดา เชาวน์วม สูติแพทย ์ รพ.สงิห์บุร ี
พญ.สุมาลี  นาถวงษ ์ ประธานทีมนำคลินิกสูตินรเีวชกรรม รพ.สงิห์บุร ี
นพ.นิรันดร์  ชัยศรีสุขอำพร ประธานคกก.แม่และเด็กจ.สิงห์บุร ี รพ.สงิห์บุร ี

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-08             แก้ไขครั้งที่ : 00 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



นิยาม 

 โรคไทรอยด์เป็นพิษในหญิงตัง้ครรภ์เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ ทำงานมากเกินไปหรือ เป็นพิษ 

(Hyperthyroidism) ในหญิงตั้งครรภ ์ทำใหเ้กิดอาการ ขี้ร้อน เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย กังวล กระสบักระส่าย 

หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน ในรายที่คมุโรคได้ไม่ดี อาจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดหรือภาวะครรภ์เป็นพิษ

ได ้

แนวทางการดแูลรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดแูลรักษาโรคไทรอยด์เป็นพษิในหญิงตั้งครรภ์ 

                                                 REFER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพช.พบ

อาการแสดง

ของโรค 

Hyperthyroid in pregnancy 

Known 

case 

New case 

Continue medication อาการ :                                                                   
1.  PR > 100/min at rest                                 
2. nycholysis, exophthalmos, thyroid gland 
enlargement                                                
3. poor maternal weight gain                      

Lab: TSH (<0.1 mu/L), FT4(>15ug/dl) Consult 

med 

Start PTU 100-450 mg/d or MMI 

Suggest start PTU in 1st TM 

then MMI in 2nd TM 

 

F/U                                          
-FT4, TSH q 2-4 weeks until 
stable then q 4-6 weeks             
-Monitor drug S/E                          

-Monitor fetal and maternal 
complication 

 

 

Fetal hyperthyroid 

-FHR > 170/min continue > 10 min          
-IUGR                                                  
-Fetal thyroid goiter                              
-CHF, fetal hydrop 

Refer 

MFM 

Maternal complication   

-PIH                                                           

-Thyroid storm                                       

-CHF                                   

-Medical complication 

-Start ASA I at GA 12-28 weeks 

-CBC, LFT before medication start 

• ** onycholysis =มีปลายเล็บยกแยกขึ้นจากฐาน  

 



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

 

โรคเบาหวานในสตรีตัง้ครรภ ์( Gestational Diabetes Mellitus) 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง หน่วยงาน 
พญ.วิชชุลดา เชาวน์วม สูติแพทย ์ รพ.สงิห์บุร ี
พญ.สุมาลี  นาถวงษ ์ ประธานทีมนำคลินิกสูตินรเีวชกรรม รพ.สงิห์บุร ี
นพ.นิรันดร์  ชัยศรีสุขอำพร ประธานคกก.แม่และเด็กจ.สิงห์บุร ี รพ.สงิห์บุร ี

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-06            แก้ไขครั้งที่ : 00 

วันที่   9 มกราคม 2563 

 



แนวทางการดแูลโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ ์

นิยาม 

 โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ (gestational diabetes, GDM) เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติเรื้อรัง
ของคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิสมที่เกิดจากการขาดอินสุลิน (insulin) ทำให้เกิดลักษณะจำเพาะโรคคือ มีน้ำตาล
สูงในระยะ post-pandrial หรือ fasting หรอืทั้งสองกรณี และวนิิจฉัยขณะตั้งครรภไ์ด้ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 3 
หรือช่วง 24-28 สัปดาห์ เพ่ือให้การดูแลรักษาได้เร็วขึ้น  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

          1. เบาหวานที่วินิจฉัยครั้งแรกขณะตั้งครรภ์ (gestational DM) 

          2. เบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยมาก่อนการต้ังครรภ์ (pregestational/overt DM) 

การคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในสตรีที่มารับการฝากครรภ ์

1. การคัดกรองโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์ในสตรีทุกรายที่มาฝากครรภ์สามารถทำได้ โดยแนะนำให้ทำการ
ตรวจคัดกรองที่อายุครรภ์ 24 – 28 สัปดาห์ (universal screening) หรือ 

2. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในกลุ่มสตรีที่มาฝากครรภ ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่
เข้ารับการฝากครรภ์ 

แนวทางของ Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes : 
Recommended screening Strategy Based on Risk Assessment for Detecting Gestational 
Diabetes  (ดงัตาราง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Low Risk : 

ไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองทุกราย หากมคีวาม
เสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครบ
ทุกข้อ 

• ไม่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน 

• อายุน้อยกว่า 25ปี 

• น้ำหนักก่อนการต้ังครรภ์ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

• น้ำหนักแรกคลอด อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

• ไม่มีประวัติการเผาผลาญกลูโคสผิดปกต ิ

• ไม่มีประวัติ Poor Obstetrical outcome 

Average Risk : 

ตรวจคัดกรอง ที่อายุครรภ์ 24 – 28 สัปดาห ์
  

High Risk : 

แนะนำให้คัดกรองเร็วที่สุด หากมีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ต้ังแต1่ข้อขึ้นไป
และหากไม่ไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ ให้คัดกรองซ้ำอีกครั้ง ที่อายุครรภ์ 
24 – 28 สัปดาห ์

• อ้วนมาก 

• เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์

• มีน้ำตาลในปัสสาวะ 

• ญาติสายตรงเป็นเบาหวาน 

• ภาวะ Impaired glucose metabolism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการดแูลโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overt DM High  risk 

ดแูลร่วมกบั อายรุกรรม 50 g GCT 

≥140 mg/dL <140 mg/dL 

High risk : Repeat 50g GCT 

at GA 24-28 weeks 

100g OGTT 

ไม่เป็นเบาหวาน เป็นเบาหวาน 

Intermediate risk 

ควบคมุอาหาร 

คมุได้ดี คมุไม่ดี 

รพช.  

refer 

F/U FBS 

1 hr PP or 2 hr PP 

High risk group : repeat GA 24-28 weeks 

- ปรึกษาโภชนากร 

- Start insulin 

- F/U FBS, 1 hr PP or 

2 hr PP 

คมุได้ดี 

คมุไม่ดี 

Consult med 

Lab : 24 hr urine Pr, 

HbA1C, BUN/Cr 

EKG, eye ground (กรณี

สงสยั overt DM) 

 

Continue insulin 

F/U FBS, 1 hr PP or 2 hr PP 

 

GA 24-28 weeks First visit 

เกณฑ์การวินิจฉัย : ถ้าผิดปกต ิ≥ 2 ข้อ = GDM 

FBS ≥ 95 mg/dL 

1 hr ≥ 180 mg/dL 

2 hr ≥ 155 mg/dL 

3 hr ≥ 140 mg/dL 



 

 

แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

โรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ์( Heart Disease with pregnancy) 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง หน่วยงาน 
พญ.วิชชุลดา เชาวน์วม สูติแพทย ์ รพ.สงิห์บุร ี
พญ.สุมาลี  นาถวงษ ์ ประธานทีมนำคลินิกสูตินรเีวชกรรม รพ.สงิห์บุร ี
นพ.นิรันดร์  ชัยศรีสุขอำพร ประธานคกก.แม่และเด็กจ.สิงห์บุร ี รพ.สงิห์บุร ี

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร: CPG-OBS-07             แก้ไขครั้งที่ : 00 
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นิยาม 

 โรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ ์หมายถึง ภาวะที่สตรทีี่เป็นโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะตรวจพบก่อน

ตั้งครรภ์หรือภายหลังการต้ังครรภ์ ซึ่งอาจเป็นโรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลัง ทำ

ให้เกิดภาวะหัวใจวายและเสยีชีวิตได้  

การคัดกรองโรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ์ 

อาการทีค่วรคิดถึงโรคหัวใจ : 

a) อาการหายใจลำบากที่รุนแรง หรือเป็นช่วง ๆ ตอนกลางคืน 

b) อาการนอนราบไม่ได ้

c) ไอเป็นเลือด 

d) เป็นลมเมื่อออกแรง เหนื่อยง่ายมาก 

e) เจ็บอกที่สัมพันธ์กับการพยายามออกแรงหรืออารมณ ์

อาการแสดงทีค่วรคิดถึงโรคหัวใจ  

a) เขยีว หรือ clubbing 

b) เส้นเลือดดำที่คอขอดหรือโป่งพอง 

c) ฟังได้ systolic murmur grade III ขึ้นไป หรือ diastolic murmur 

d) persistent split second heart sound หรือ loud P2 

e) left parasternal lift  และ หัวใจโตชัดเจนจากภาพรังสี 

f) arrhythmia รนุแรง 

การตรวจพเิศษ 

• EKG 

• Echocardiography (อาจเปน็ doppler) พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 การจำแนกความรุนแรงของโรคหัวใจ 

นิยมจำแนกตาม New York Heart Association ซึ่งจำแนกตามอาการของผู้ป่วยดังนี้ 



• Class I   Uncompromised : ทำงานได้ตามปกติโดยไม่รู้สึกเหนื่อย 

• Class II  Slightly compromised : สบายดีขณะพักแต่ถ้าทำงานตามปกติจะรู้สึกเหนื่อย 

• Class III Markedly compromised : สบายดีขณะพักแต่ถ้าทำงานเล็กน้อยก็จะรู้สึกเหนื่อย 

• Class IV  Severely compromised : มีอาการของโรคหัวใจคือหอบเหนื่อยแม้ขณะพกั 

 แนวทางการดูแลโรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ์ 

  

ANC และดแูลร่วมกบัอายรุกรรม 

Moderate to high risk 

Refer to MFM 

Low risk 

Heart disease with pregnancy 

การตรวจติดตาม  ;    ช่วงก่อน 28 สัปดาห ์มาฝากครรภ์ทุก 2 สัปดาห์ หลังจากน้ันมาตรวจทุก 1 สัปดาห์ จนคลอด 
• ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว  

• เฝ้าระวังการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ   การติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจต้องพิจารณาให้ 
Immunization เช่น Influenza vaccine 

• กรณีที่เป็นหัวใจพิการแต่กำเนิดควรตรวจ Fetal echocardiogram ในช่วงอายุครรภ์ 18-22 สัปดาห์ เพื่อหา
ความผิดปกติของทารกในครรภ์ และ ultrasound ประเมินการเจริญเติบโตของทารกในไตรมาสที่ 3 (หลัง 28 
สัปดาห ์ระวังภาวะ IUGR 

• นับลูกดิ้น  nonstress test (NST)  หรือ Biophysical profile (BPP) เริม่ตรวจได้ตัง้แต่ 28 -30 สัปดาห์ ถ้า
เป็น NST อาจทำ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

• การดูแลอื่น ๆ ทั่วไป   เช่น การให้ธาตุเหล็กอย่างพอเพียงในช่วงการตั้งครรภ์ รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการ
อื่น ๆ เช่น จำกัดอาหารรสชาติเค็ม การพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อวัน การลดกิจกรรมที่
หนัก รวมถึงการออกกำลังที่รุนแรง 

• การรับไว้ดูแลในโรงพยาบาล   ขึ้นกับการประเมินสภาพของโรค  ถ้าเป็น class I  ควรให้นอนโรงพยาบาล
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนคลอด   class II   ควรให้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นไตรมาส 3   ส่วน class III ขึ้นไป
ควรนอนโรงพยาบาลตลอดการต้ังครรภ์ 

  

•  

การคลอด : รอครบกำหนดได้ 

วิธีการคลอด : คลอดทางช่องคลอด พิจารณา shorten 2nd stage โดย F/E หรือ ผ่าตดัคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติ

กรรม 



 แนวทางการดูแลโรคหัวใจในสตรีตั้งครรภ์ 

 

 

 

รพช.พบมีอาการ

และอาการแสดง

ของโรคหวัใจ 

รพท. 

ข้อบ่งห้ามในการตั้งครรภ์ ได้แก่ Dilated  cardiomyopathy , Primary pulmonary hypertension, Eisenmenger syndrome, 

Marfan syndrome with aortic root dilatation( >4cm ), Congestive heart failure ; NYHA class III or IV และ severe LV 

dysfunction <30%    

Termination  ฝากครรภ์และดแูลร่วมกบัอายรุกรรม 

การจำแนกโรคหัวใจตามความเสี่ยงโดย ACOG 

Low risk lesions 

(<1% mortality) 

Moderate-risk lesions 

(5%-15% mortality) 

High-risk lesions 

(25%-50% mortality) 

Mitral stenosis (NYHA class I or II) 

Left to right  shunts 

Pulmonic or tricuspid disease 

Corrected TOF 

Bioprosthetic valve 

 

Mitral stenosis ( Class III or IV or atrial fibrillation) 

Aortic stenosis 

Coarctation(without vulvular disease) 

Prior myocardial infarction 

Marfan’s syndrome(normal aortic root) , Mechanical  valves 

Pulmonary hypertension 

Coarctation with vulvular disease 

Critical mitral or aortic stenosis 

Marfan’s  syndrome (dilated aortic root) 

 

 

ประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 

1. NYHA classification II ขึ้นไปหรือมีภาวะ 
2. ventricular obstruction ; ได้แก่  aortic valve stenosis หรือ  mitral valve stenosis   ที่มี valve area น้อยกว่า 1.5 cm2  หรือ 2.0 

cm2  ตามลำดับ หรือ peak left ventricular outflow tract gradient > 30 mmHg 
3. dysfunction ; Ejection fraction < 40%, restrictive หรือ hypertrophic cardiomyopathy หรือ Complex congenital heart disease 
4. มีประวัติ arrhythmia ; bradyarrhythmia หรือ tachyarrhythmia ที่มีอาการและต้องให้การรักษา 
5. เคยมีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคหัวใจมาก่อน 

การแปลผล ถ้าเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ไม่พบทั้ง  5 ข้อ หรือ มี 1 ข้อ หรือ มากกว่า 1 ข้อขึ้นไป โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงตั้งครรภ์มีเพียง 3%, 30% และ 
66% ตามลำดับ  
 

refer 

ประเมิน 

negative positive 


