
 

แนวทางการส่งตัวหญิงตั้งครรภ์มารับการดูแลรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลสิงห์บุรี 

เร่ือง แนวทางการดแูลรักษาและการส่งตวั 

1. หญิงตั้งครรภท่ี์เคยผา่ตดั
คลอดมาก่อน หรือท่าทารก
ผดิปกติ เช่น ท่ากน้ 
 

ส่งตวัมานดัผา่ตดัคลอดช่วงอายคุรรภ ์36-37 สปัดาห์ พร้อมใบส่งตวั 
 

2. หญิงตั้งครรภท่ี์มีปัญหาโรค
ทางอายรุกรรม เช่น ความดนั
โลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด ์ 
โรคหวัใจ โรค SLE เป็นตน้ 
 

2.1 โรคความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง  
• ควรตรวจเลือดดูค่า  BUN/Cr, 24 hr urine protein, EKG 12 lead เป็น baseline 
• เปล่ียนยาความดนัเป็น Methyldopa, Hydralazine, หรือ Nifedipine 
• แนะน าใหเ้ร่ิมกิน แอสไพริน ตามขอ้บ่งช้ีดา้นล่าง เพ่ือช่วยป้องกนัภาวะครรภ์

เป็นพิษ ร่วมกบักินยาความดนั 
แนวทางการให้ยาแอสไพรินเพ่ือป้องกนัภาวะความเจ็บป่วยและความตายจากภาวะครรภ์เป็น

พษิในโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
1. ประเมินความเส่ียงภาวะครรภเ์ป็นพิษ 

1.1. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง 
1.1.1. เคยมีประวติัครรภเ์ป็นพิษทอ้งท่ีแลว้ 
1.1.2. ครรภแ์ฝด 
1.1.3. โรคความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง 
1.1.4. โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 หรือ 2 
1.1.5. โรคไต 
1.1.6. โรคกลุ่ม autoimmune เช่น SLE, antiphospholipid syndrome 

1.2. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงปานกลาง 
1.2.1. ครรภแ์รก 
1.2.2. อว้น (BMI > 30 kg/m2) 
1.2.3. มีประวติัครอบครัวเป็นครรภเ์ป็นพิษ (แม่ พ่ีสาว นอ้งสาว) 
1.2.4. ชนชาติแอฟริกา หรือกลุ่ม low socioeconomic status 
1.2.5. อาย ุ≥ 35 ปี 
1.2.6. ลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืน เช่น LBW, SGA, previous adverse pregnancy outcome, 

>10 y interval pregnancy 
1.3. กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า 

1.3.1. ตั้งครรภค์ลอดครบก าหนด และไม่มีภาวะแทรกซอ้นใดๆ 
2. หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียงสูงต้ังแต่ 1 ข้อขึน้ไป พจิารณาให้ยา low dose ASA (81 mg/d) 

ต้ังแต่อายุครรภ์ 12-28 สัปดาห์ จนถึง 36 สัปดาห์  
3. หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียงปานกลางหลายขอ้ พิจารณาให ้low dose ASA เป็นรายๆไป 
4. หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะเส่ียงต ่า ไม่ตอ้งให้ low dose ASA 

• เฝ้าระวงัภาวะครรภเ์ป็นพิษ ถา้มีอาการและอาการแสดง ความดนัโลหิตสูงข้ึนจาก
เดิม มีโปรตีนในปัสสาวะสูงข้ึนจากเดิม แนะน าส่งตวัมารักษาต่อท่ีรพ.สิงห์บุรี 

 
 



 

2.2  โรคเบาหวาน  
แนะน าเปล่ียนเป็นยาฉีดอินซูลิน แลว้ส่งตวัมาฝากครรภต่์อท่ีรพ.สิงห์บุรี 

2.3  โรคไทรอยดสู์ง หรือไทรอยดต์ ่า โรคหวัใจ โรค SLE 
แนะน าส่งตวัมาฝากครรภต่์อท่ีรพ.สิงห์บุรี ตาม CPG ของแต่ละโรค 

3. หญิงตั้งครรภท่ี์มีขอ้บ่งช้ีใน
การตรวจน ้าคร ่ า หรือ ตรวจ 
Quad test 

• หญิงตั้งครรภอ์ายตุั้งแต่ 35 ปี
ข้ึนไป 

• เคยคลอดบุตรท่ีมีโครโมโซม
ผดิปกติ 

• มีประวติัการแทง้ซ ้าซาก 
• ตรวจพบสารชีวเคมีในเลือด

ผดิปกติ เช่น Quad test หรือ 
triple test 

• ตรวจพบความพิการของ
ทารกในครรภ ์

• ตรวจพบเป็นคู่สมรสท่ีเส่ียง
ต่อการมีบุตรเป็นโรคเลือด
ทาลสัซีเมีย 
 

• แนะน าใหส่้งตวัมาท่ีรพ.สิงห์บุรี ก่อนอายคุรรภ ์14 สปัดาห์ หรือตั้งแต่มาฝากครรภ์
คร้ังแรกเพ่ือมาอลัตร้าซาวดดู์อายคุรรภก่์อนนดั หรือ อลัตร้าซาวดดู์อายคุรรภเ์องท่ี
รพช.ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมาฝากครรภ ์หรือ ช่วงอายคุรรภ ์ไม่เกิน 14 สปัดาห์ 

• สามารถส่งมาตรวจ Quadtest ตอนอายคุรรภ ์14-15 สปัดาห์ ท่ีรพ.สิงห์บุรีหรือ เจาะ
เลือดเองท่ีรพช.ช่วงอายคุรรภ ์14-16 สปัดาห์ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย** 

o กรอกขอ้มูลในใบน าส่งใหค้รบถว้น พร้อมช่ือสามีและเลขบตัรประชาชน 
o ป่ันซีร่ัมภายใน 2 ชม.หลงัเจาะ เกบ็ท่ีอุณหภูมิ 2-8 ๐c แลว้น าส่งภายใน 48 

ชม. 
o ศุนยวิ์ทยฯ์นครสวรรคจ์ะมารับท่ีรพ.สิงห์บุรีทุกบ่ายวนัศุกร์ 
o จะไดรั้บผล ประมาณ 1-2 สปัดาห์ หากไม่ไดรั้บผลภายใน 1 สปัดาห์ ให้

โทรตามผลดว้ย** 
o ถา้มีเคสท่ีนดัเจาะ ให้แจง้ท่ีหอ้งแลบ หรือ หอ้งฝากครรภร์พ.สิงห์บุรี 

ภายในวนัพฤหสับดี 
o ถา้ผลเป็น high risk ส่งนดัเจาะน ้าคร ่ าต่อเม่ืออายคุรรภ ์16-18 สปัดาห์ 
o ถา้ผลเป็น low risk ไม่ตอ้งเจาะน ้าคร ่ า 

• หากผูป่้วยตอ้งการเจาะน ้าคร ่ าเลย ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง ตามสิทธ์ิ 

4. หญิงตั้งครรภท่ี์มีกรุ๊ปเลือด
ผดิปกติ 

แนะน าส่งตวัมาฝากครรภต่์อท่ีรพ.สิงห์บุรีทนัทีท่ีตรวจพบ 

5. หญิงตั้งครรภท่ี์ตรวจพบมี
ความดนัโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ ์โดยท่ีไม่เคยมี
ประวติัเป็นความดนัโลหิตสูง
มาก่อน 

ควรประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะครรภเ์ป็นพิษ เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามวั จุกแน่นล้ิน
ป่ี และภาวะบวมน ้า 
ตรวจปัสสาวะ เพ่ือดูการร่ัวของไข่ขาวในปัสสาวะ 

1. ถา้มีอาการและอาการแสดงของภาวะครรภเ์ป็นพิษ ใหรี้บส่งตวัมารักษาต่อท่ีรพ.สิงห์บุรี 
2. ถา้ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะครรภเ์ป็นพิษ แนะน าตรวจ ปัสสาวะ 24 ชัว่โมง 

หากค่าโปรตีนในปัสสาวะ≥ 300 mg คิดถึงภาวะ Mild preeclampsia ใหส่้งตวัมารักษา
ต่อท่ีรพ.สิงห์บุรี 

3. ถา้หากค่าโปรตีนในปัสสาวะ < 300 mg คิดถึงภาวะ Gestational hypertension แนะน า
ตรวจติดตามเร่ืองความดนัและตรวจดูการร่ัวของไข่ขาวในปัสสาวะทุกคร้ังท่ีมาฝาก
ครรภ ์และเฝ้าระวงัภาวะครรภเ์ป็นพิษ ไม่แนะน าใหกิ้นยาความดนั ยกเวน้หากตรวจพบ
ผดิปกติตั้งแต่ก่อนอายคุรรภ ์20 สปัดาห์ (คิดถึงภาวะความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง)  

6. การคดักรองโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ ์

การคดักรองและวนิิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในสตรีที่มารับการฝากครรภ์ 
การคดักรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภใ์นสตรีทุกรายท่ีมาฝากครรภส์ามารถท าได ้โดย
แนะน าใหท้ าการตรวจคดักรองท่ีอายคุรรภ ์24 – 28 สปัดาห์ (universal screening) หรือการ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภใ์นกลุ่มสตรีท่ีมาฝากครรภ ์ตั้งแต่
คร้ังแรกท่ีเขา้รับการฝากครรภต์าม แนวทางของ Fifth International Workshop-Conference 



 

on Gestational Diabetes : Recommended screening Strategy Based on Risk Assessment for 
Detecting Gestational Diabetes  
Low Risk :ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจคดักรองทุกราย หากมีความเส่ียงต ่าต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภค์รบทุกขอ้ 

• ไม่มีประวติัญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน 
• อายนุอ้ยกวา่ 25ปี 
• น ้าหนกัก่อนการตั้งครรภ ์อยูใ่นเกณฑป์กติ 
• น ้าหนกัแรกคลอด อยูใ่นเกณฑป์กติ 
• ไม่มีประวติัการเผาผลาญกลูโคสผดิปกติ 
• ไม่มีประวติั Poor Obstetrical outcome 

Average Risk :ตรวจคดักรอง ท่ีอายคุรรภ ์24 – 28 สปัดาห์ 
High Risk :แนะน าใหค้ดักรองเร็วท่ีสุด หากมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะ
ตั้งครรภต์ั้งแต่1ขอ้ข้ึนไปและหากไม่ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ให้
คดักรองซ ้าอีกคร้ัง ท่ีอายคุรรภ ์24 – 28 สปัดาห์ 

• อว้นมาก BMI ≥ 30 kg/m2 
• เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์
• มีน ้าตาลในปัสสาวะ 
• ญาติสายตรงเป็นเบาหวาน 
• ภาวะ Impaired glucose metabolism 

 วธีิตรวจแบบ  2 ขั้นตอน ( Two – step screening) 
ขั้นตอนท่ี 1:50g Glucose Challenge Test (50 g GCT): เป็นการคดักรองโรคเบาหวาน

ขณะตั้งครรภ ์โดยเจาะเลือดหลงัรับประทานน ้าตาลกลูโคส 50กรัม ท่ี 1ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งงด
น ้าและอาหารก่อนการตรวจ หากผดิปกติใหส่้งตรวจเพ่ิมเติมขั้นตอนท่ี 2(≥140 mg/dL)  

 ขั้นตอนท่ี 2 : 100 g, 3 hours Oral Glucose Tolerance Test (100 g 3-h OGTT) 
เป็นการตรวจเพ่ิมเติมเพ่ือการวินิจฉยัโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ในรายท่ี 50 g GCT ผดิปกติ 
โดยแนะน าใหผู้ป่้วยงดน ้าและอาหารมาก่อนอยา่งนอ้ย 8- 14ชัว่โมง แลว้เจาะเลือด Fasting 
blood sugar (FBS) แลว้จึงใหรั้บประทานน ้าตาลกลูโคส 100กรัม แลว้จึงเจาะเลือดซ ้า ท่ี 1, 2, 
และ 3 ชัว่โมงหลงัรับประทาน เกณฑก์ารวินิจฉยัดงัตารางและหากมีค่าผิดปกติตั้งแต่ 2ค่าข้ึน
ไปใหวิ้นิจฉยัโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ดงัตารางดา้นล่าง 

Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes :  
Diagnostic Criteria of Gestational Diabetes by Oral Glucose Tolerance 
Testing 

Time Oral Glucose Load 
100-g Glucose 

 

Fasting  95 mg/dl 
1-hr 180 mg/dl 
2-hr 155 mg/dl 
3-hr 140 mg/dl 

 



 

แนวทางการดูแลรักษา เม่ือตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์ 
แนะน าส่งตวัมาฝากครรภต่์อท่ีรพ.สิงห์บุรีทั้ง GDMA1 และ GDMA2 

7. การเฝ้าระวงัภาวะเจบ็ครรภ์
คลอดก่อนก าหนด  

แนวทางการดูแลและป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
1. อลัตร้าซาวดดู์อายคุรรภท่ี์แน่นอน 
2. ซกัประวติัเคยคลอดบุตรก่อนก าหนดทอ้งท่ีแลว้หรือไม่ (คลอดก่อน 37 สปัดาห์ หรือ 

stillbirth ก่อน 24 สปัดาห์ ท่ีมีอาการเจบ็ครรภค์ลอด หรือปากมดลูกเปิดมากแลว้ร่วมกบั
มีการบางตวัของปากมดลูก หรือมีน ้าเดินมาก่อน) 

3. ถา้มีประวติัดงักล่าว ใหส่้งตวัมาท่ีรพ.สิงห์บุรีเพ่ือวดัความยาวปากมดลูกทางช่องคลอด  
3.1  ถา้ความยาวปากมดลูก > 25 mm. ใหฉี้ดยา Depot proluton (17 OHPC) 250 mg IM 

weekly ตั้งแต่อายคุรรภ ์16 0/7 สัปดาห์ ถึง 36 6/7 สปัดาห์  
3.2 ถา้ความยาวปากมดลูกสั้น ≤ 25 mm. แนะน าใหเ้หน็บ Utrogestan (trasvaginal 

progesterone) 200 mg ก่อนนอน ตั้งแต่อายคุรรภ ์16 0/7 สปัดาห์ ถึง 36 6/7 สปัดาห์ 
4. หากไม่มีประวติัคลอดก่อนก าหนดแนะน าใหต้รวจอลัตร้าซาวด์ transabdomen เพื่อ

ดูcervical length ทุกราย ช่วงอายคุรรภ ์18-24 สปัดาห์(พร้อมกบัการดู routine fetal 
anomaly) หาก ≤3.0 cm. ใหส่้งตวัมา รพท. เพื่อท า tranvaginal ultrasound 

4.1 ถา้ความยาวปากมดลูกสั้น ≤ 20 mm. แนะน าใหเ้หน็บ Utrogestan (trasvaginal 
progesterone) 200 mg ก่อนนอน ตั้งแต่อายคุรรภ ์16 0/7 สปัดาห์ ถึง 36 6/7 สปัดาห์ ท่ี 
รพท. 

4.2 ถา้หากปากมดลูก ≥20 mm. ให้การดูแลฝากครรภต์ามปกติ ท่ีรพช. 
8. หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะซีด • การวนิิจฉัยโลหิตจาง 

• ระหวา่งการตั้งครรภ ์ถือเอาท่ีระดบั Hb ลดลงต ่ากวา่ 10 กรัม/ดล. ปกติ  (แต่ CDC แนะน าให้ถือท่ี
เปอร์เซ็นไตลท่ี์ 5 ของแต่ละอายคุรรภ ์หรือ  Hb ต ่ากวา่ 11 กรัม/ดล.ในไตรมาสท่ีหน่ึงและสาม 
และ ต ่ากว่า 10.5 กรัม/ดล.ในไตรมาสท่ีสอง) 

แนวทางการวนิิจฉัย 

1. ซกัประวติัและตรวจร่างกาย หาร่องรอยของสมุติฐานของโรค 
2. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้เพ่ือคน้หาโรคท่ีพบบ่อย คือ โลหิตจางจากการขาดเหลก็ 

และธาลสัซีเมีย ไดแ้ก่ ตรวจ peripheral blood smear, MCV, MCH, TIBC, serum iron, stool 
exam for hookworm, Hb typing 

3. เม่ือการตรวจเบ้ืองตน้ไม่ไดค้  าตอบ ใหป้รึกษาอายรุแพทยเ์พ่ือตรวจขั้นลึก เช่น bone marrow 
aspiration หรือการตรวจจ าเพาะโรคอื่น ๆ 

4. สืบคน้ตามหลกัฐานบ่งช้ีถึงสาเหตุ เช่น สืบคน้ SLE กรณีท่ีมีอาการแสดงชวนสงสยั 

แนวทางการดูแลรักษา 

1. รักษาไปตามสาเหตุของเฉพาะโรคดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 
2. ฝากครรภต่์อท่ีรพช.ได ้ 
3. เฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของทารก 
4. ควรรักษาระดบั Hb ใหม้ากกวา่ 7 กรัม/ดล. 
5. ตรวจสุขภาพมารดาถึงผลกระทบของภาวะซีด เช่น การท างานของหวัใจ 



 

6. พิจารณาใหเ้ลือดเฉพาะเม่ือจ าเป็นจริง ๆ เช่น Hb ต ่ามากในระยะคลอด เป็นตน้ 

แนวทางการใหย้ารักษา 
Hct < 33% or Hb < 11g% ให้ FF 1x2 o pc 
Hct < 30% or Hb < 10g% ให้ FF 1x3 o pc 
Hct < 25% or Hb < 7g%    ให ้PRC or serum iron  

9. หญิงตั้งครรภติ์ดสารเสพติด - ตามท่ี สสจ.แจก 
10. หญิงตั้งครรภทุ์กรายใหส่้งมา

คลอดท่ีรพสิงห์บุรี 
- เร่ิมท าใบส่งตวัเม่ืออายคุรรภ ์37 สปัดาห์ 
- ถา้ยงัไม่คลอด ใหส่้งมาฝากครรภต่์อท่ีรพ.สิงห์บุรี เม่ือ GA 39+6-40+6 สปัดาห์ หรือ 

พิจารณาเร่งคลอดท่ีรพท.เม่ือครบก าหนด 
- ถา้มีภาวะเจบ็ครรภค์ลอด ใหผู้ป่้วยถือใบส่งตวัมาท่ีรพ สิงห์บุรีไดเ้ลย 

 


