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แนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วย 

 

เรื่อง 

 

สตรตีั้งครรภห์ญิงตัง้ครรภ์ที่เป็นโรค SLE ( SLE with pregnancy) 
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แนวทางการดูแลสตรีตัง้ครรภ์ที่เป็นโรค SLE 

 

  

ANC ดแูลร่วมกบัอายรุกรรม 

การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 

 PE : edema, deep tendon reflex, BP 

 Lab baseline : Cr, UA, UPCI, 24 hr urine protein, CBC, LFT, compliment(C3 C4 CH50), uric, anti-Ro(anti-SS-

A), anti-La(anti-SS-B), Lupus anticoagulant, anticardiolipin, anti-beta2 glycoprotein 1, และ anti-dsDNA 

 Serial lab : Cr, UA, UPCI, 24 hr urine protein, CBC, Coombs test,  compliments และ anti-dsDNA (ถ้าโรค

สงบ ตรวจทกุไตรมาส ถ้ายงั active ตรวจถ่ีขึน้) 

 

การดูแลระหว่างฝากครรภ์ : 

 การนดัตรวจติดตาม : monthly until 20 weeks, 2 weekly until 28 weeks then weekly 

 US :  early for dating, 16-20 weeks for anormaly screen, 4 weekly for growth 

 Fetal surveillance : weekly from week 26 

 เฝา้ระวงัภาวะ preeclampsia 

 

การคลอด : ถ้าไม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ fetal compromise หรือ fetal restrictive develops สามารถรอจนครบก าหนดได้  

 

การรักษา SLE : 

1. NSAID : arthralgia or serositis การให้ระยะเวลานานอาจท าให้เกิดภาวะ oligohydramnios หรือ ductus arteriosus closure 

2. ASA I : prevent preeclampsia 

3. Prednisolone : 1-2 mg/kg/day orally จากนัน้เม่ือควบคมุโรคได้ดีแล้วลดเหลือ 10-15 mg/day และควรเฝา้ระวงัภาวะเบาหวาน 

4. Immunosuppressive drug เช่น Azathioprine กรณี โรค active หรือมีภาวะ lupus nephritis หริอ โรคดือ้ตอ่ corticosteroid 

dose 2-3 mg/day (safe in pregnancy) 

5. Avoid teratogenic drug เช่น mycophenolate mofetil, methotrexate and cyclophosphamide 

6. Cyclophosphamide พิจารณาให้เม่ือ โรครุนแรงมาก โดยให้ช่วงอายคุรรภ์เข้า ไตรมาส 2-3 

7. Antimalarials drug (hydroxychloroquine) : ช่วยลดภาวะ dermatitis, arthritis, fatigue  หากหยดุการรักษา อาจท าให้ โรค

กลบัมารุนแรงได้ แนะน าให้กินตลอดการตัง้ครรภ์ 

8. High dose glucocorticoid (methylprednisolone) กรณีโรครุนแรงมาก dose 1000 mg iv over 90 min daily for 3 days then 

maintenance doses 

9. Antihypertensive drug in pregnancy : Calcium channel blockers, alpha methyldopa, or labeterol 
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แนวทางการดูแลรักษาหญิงตัง้ครรภ์ที่เป็นโรค SLE 

 

รพท. รพช. 

โรคก าลงั active โรคสงบ 

Refer to MFM 

Consult med 

ANC  

ดแูลควบคูก่บัอายรุกรรม 

ข้อห้ามตอ่การตัง้ครรภ์ ได้แก่ 

1. Severe pulmonary hypertension (systolic pulmonary artery pressure > 50 mmHg) 

2. Severe restrictive lung disease (Forced vital capacity < 1 L) 

3. Advanced renal insufficiency (Creatinin > 2.8 mg/dL) 

4. Advanced heart failure 

5. Previous severe preeclampsia or HELLP syndrome 

 

Termination  

Complication ตอ่มารดา ได้แก่ 

1. PIH, preeclampsia, eclampsia, HELLP 

syndrome 

2. Preterm delivery  

 
Complication ตอ่ทารกในครรภ์ ได้แก่ 

1. Spontaneous abortion 

2. Preterm birth 

3. IUGR 

4. Stillbirth 

5. Neonatal death 

6. Neonatal lupus ; congenital heart block, 

typical rash, hepatic dysfunction, 

hematological manifestations 

 

1. เฝา้ระวงัภาวะแทรกซ้อนตา่งๆที่อาจเกิดขึน้ 

2. ให้การรักษาโดยเร็วตัง้แตเ่ร่ิมวินิจฉยั 

3. ตรวจติดตามทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด 

 

Refer  

ประเมิน 

positive 

negative 


