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โรคชักในหญิงตัง้ ครรภทเี่ กิดจากภาวะครรภเปนพิษ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: รายงานผปู ว ย 6 ป
สัญญา ปราบริปตู ลุง, พ.บ.*
บทคัดยอ
ภูมหิ ลัง: โรคชักในหญิงตัง้ ครรภทเี่ กิดจากภาวะครรภเปนพิษเปนหนึง่ ในสาเหตุของการเสียชีวติ 3 อันดับแรก
ของหญิงตัง้ ครรภในประเทศไทย วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาอุบตั กิ ารณโรคชักในหญิงตัง้ ครรภทเี่ กิดจากภาวะครรภเปน
พิษในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผปู ว ยและวิธกี าร: เปนแบบพรรณนาศึกษาขอมูลยอนหลังในหญิงตัง้ ครรภ
ทีม่ าคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550 รวมระยะเวลา 6 ป
แลวนำผลมาวิเคราะหทางสถิติ ผลการศึกษา: พบอุบัติการณโรคชักในหญิงตั้งครรภที่เกิดจากภาวะครรภเปนพิษ
1:1,182 ของการคลอด พบบอยในชวงอายุ 20-35 ป เปนครรภแรก อายุครรภ 28-37 สัปดาห เปนการชักกอนรับไวใน
โรงพยาบาลรอยละ 88.1 ตองผาตัดคลอดทางหนาทองรอยละ 86.0 มีคา Apgar score ที่ 5 นาทีมากกวา 7 รอยละ 75.6
พบภาวะ hemolysis, elevated liver enzyme และ low platelet count รวมกัน (HELLP syndrome) รอยละ 4.4 และมารดา
เสียชีวติ รอยละ 2.2 สรุป: อุบตั กิ ารณโรคชักในหญิงตัง้ ครรภทเี่ กิดจากภาวะครรภเปนพิษในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาพบไดคอ นขางสูง การใหความรแู กหญิงตัง้ ครรภโดยเฉพาะทีม่ ปี จ จัยเสีย่ งในการสังเกตและเฝาระวัง
อาการนำทีจ่ ะทำใหชกั อยางจริงจัง นาจะชวยลดอุบตั กิ ารณและลดความรุนแรงจากการชักลงได
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Background: Eclampsia is one of the three leading causes of maternal death in Thailand. Objective: To study
the incidence of eclampsia at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Patients & Methods: Retrospective descriptive
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study in eclamptic patients at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital during 1 October, 2001 to 30 September, 2007
was performed. The data were analysed and presented in percentage. Results: There were 42 eclamptic patients from
49,658 deliveries. The incidence was 1:1182. Most cases were young (22.5 years) and nulliparus (76.0%). The majority
of eclampsia appeared during 28-37 weeks of gestation, antepartum period and before admission (88.1%). The
cesarean section rate was 86.0% and 75.6% of the neonates had no birth asphyxia (Apgar score at 5 minutes was more
than 7). HELLP syndrome was found 4.4%. Maternal mortality rate was 2.2%. Conclusion: The incidence of eclampsia
at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital is high. Patient education, especially in high risk group, may reduce the
incidence and severity of disease.
ภูมิหลัง
โรคชักในหญิงตัง้ ครรภทเี่ กิดจากภาวะครรภเปน
พิษเปนหนึง่ ในสาเหตุของการเสียชีวติ 3 อันดับแรกของ
หญิงตั้งครรภในประเทศไทย(1-3) จากขอมูลของโรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหมพบอุบตั กิ ารณ 1 : 1876
ของการคลอด(3) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปน
โรงพยาบาลศูนยขนาดใหญของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และเปนสถาบันการศึกษาอบรมและผลิตบุคลากร
ทางแพทย มีผมู าคลอดมากกวา 8,000 รายตอป เปนผปู ว ย
ในพืน้ ทีแ่ ละผปู ว ยทีร่ บั สงตอจากโรงพยาบาลอืน่ ๆ รวม
ถึงหญิงตัง้ ครรภทมี่ อี าการชักทีเ่ กิดจากภาวะครรภเปน
พิษดวย การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอุบตั ิ
การณ ลักษณะของผปู ว ยทีช่ กั และผลของการตัง้ ครรภ
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนในการวางแนวทางปองกันและใหการรักษา
ทีเ่ หมาะสมแกผปู ว ยเหลานี้
ผปู ว ยและวิธกี าร
เปนแบบพรรณนาศึกษาโดยศึกษาขอมูลยอนหลัง
จากเวชระเบียนของหญิงตั้งครรภที่ชักจากภาวะครรภ
เปนพิษทีม่ าคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550 รวม
ระยะเวลา 6 ป แลวนำผลการศึกษามาวิเคราะหและ
แสดงดวยสถิตริ อ ยละ

การวิจัยนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
คำนิยาม
1.Eclampsia หมายถึง โรคชักในหญิงตัง้ ครรภที่
เกิดจากภาวะครรภเปนพิษ
2.Pre-eclampsia หมายถึง ภาวะครรภเปนพิษซึง่
ประกอบดวย ภาวะความดันโลหิตสูงรวมกับการมีไข
ขาวออกมากผิดปกติ
3.HELLP syndrome หมายถึง ภาวะแทรกซอน
ของ pre-eclampsia หรือ eclampsia ซึง่ ประกอบดวย
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสเลือด (intravascular
hemolysis) เอนไซมตบั สูงขึน้ (elevated liver enzyme)
และเกร็ดเลือดต่ำ (low platelets)
ผลการศึกษา
จากการคนขอมูลยอนหลัง 6 ป ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550 มีหญิงตัง้ ครรภมา
คลอดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน
49,658 ราย พบหญิงตัง้ ครรภทมี่ ภี าวะชักจากครรภเปน
พิษจำนวน 42 ราย คิดเปนอุบตั กิ ารณ 1: 1,182 ของการ
คลอด เมือ่ ศึกษาขอมูลทัว่ ไปพบวามีอายุเฉลีย่ 22.5 ป โดย
ชวงอายุทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ 20-35 ป จำนวน 23 ราย คิด
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เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปที่ 32 ฉบับที่ 1 (ฉบับผนวก) มกราคม - เมษายน 2551

เปนรอยละ 55.0 เปนครรภแรก จำนวน 32 ราย คิดเปน
รอยละ 76.0 มาฝากครรภมากกวา 4 ครัง้ จำนวน 29 ราย
คิดเปนรอยละ 69 อายุครรภทพี่ บสวนมากพบในชวงอายุ
ครรภ 28-37 สัปดาห คิดเปนรอยละ 72.0 (ตารางที่ 1)
หญิงตัง้ ครรภจำนวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 88.1
มีการชักครัง้ แรกกอนรับไวในโรงพยาบาลและหญิงตัง้
ครรภจำนวน 5 รายคิดเปนรอยละ 11.9 มีการชักหลังรับ
ไวในโรงพยาบาล โดย 2 รายวินจิ ฉัยวาเปนภาวะครรภ
เปนพิษชนิดไมรุนแรง (mild pre-eclampsia) 3 ราย
วินิจฉัยวาเปนภาวะครรภเปนพิษชนิดรุนแรง (severe
pre-eclampsia) ชวงเวลาทีช่ กั 3 รายชักขณะเจ็บครรภ
คลอด (intrapartum period) 2 รายชักในระยะหลังคลอด
(postpartum period) (ตารางที่ 2)
หญิงตัง้ ครรภจำนวน 36 ราย ตองผาตัดคลอดทาง
หนาทอง (cesarean section) คิดเปนรอยละ 86.0 เด็กที่
คลอดจำนวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 62.0 มีน้ำหนักนอย
ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของหญิงตัง้ ครรภทมี่ ภี าวะชักจาก
ครรภเปนพิษ (n = 42)
จำนวน (รอยละ)
อายุ (ป)
<20
20-35
>35
ครรภแรก
หลัง
ฝากครรภ
>4 ครัง้
<4 ครัง้
ไมไดฝากครรภ
อายุครรภ (สัปดาห)
<28
28-33
34-37
>37

16 (38.0)
23 (55.0)
3 (7.0)
32 (76.0)
10 (24.0)
29 (69.0)
11 (26.0)
2 (5.0)
3 (7.0)
15 (36.0)
15 (36.0)
9 (21.0)

ตารางที่ 2 ชวงเวลาทีม่ กี ารชักครัง้ แรก (n = 42)
จำนวน (รอยละ)
ชักครัง้ แรกกอนรับไวในโรงพยาบาล
ชักครัง้ แรกหลังรับไวในโรงพยาบาล
mild pre-eclampsia
severe pre-eclampsia
ชวงเวลาขณะชัก
ขณะเจ็บครรภคลอด (intrapartum period)
ชักในระยะหลังคลอด (postpartum period)

37 (88.1)
5 (11.9)
2 (4.8)
3 (7.1)
3 (7.1)
2 (4.8)

กวา 2,500 กรัม แตรอ ยละ 75.6 มีคา Apgar score ที่ 5
นาที มากกวา 7 หญิงตัง้ ครรภจำนวน 2 ราย เปน HELLP
syndrome มี 1 ราย เสียชีวิตจากเลือดออกในสมอง
(intracerebral hemorrhage) (ตารางที่ 3)
วิจารณ
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บอุบตั กิ ารณการชักในหญิง
ตั้งครรภที่เกิดจากภาวะครรภเปนพิษ ในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา เทากับ 1: 1,182 ของการคลอด เปน
ตารางที่ 3 ผลของการตัง้ ครรภ (n = 42)
จำนวน (รอยละ)
ผาตัดคลอดทางหนาทอง
36 (86.0)
คลอดปกติทางชองคลอด
4 (10.0)
คลอดโดยใชเครือ่ งดูดสูญญากาศ
2 (2.0)
น้ำหนักเด็ก (กรัม)
<1,500
11 (24.0)
1,500-2,500
17 (38.0)
>2,500
17 (38.0)
Apgar score ที่ 5 นาที
0-3
4-7
11 (24.4)
>7
34 (75.6)
HELLP syndrome
2 (4.4)
Maternal death (intracerebral hemorrhage) 1 (2.2)
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การชักทีเ่ กิดขึน้ กอนรับไวในโรงพยาบาล รอยละ 88.1
ชวงอายุ 20-35 ป พบมากทีส่ ดุ รอยละ 55.0 เปนการตัง้
ครรภครัง้ แรกรอยละ 76.0 มารับการฝากครรภมากกวา
4 ครัง้ รอยละ 69.0 อายุครรภขณะชักสวนใหญอยใู นชวง
28-37 สัปดาห รอยละ 72.0 ตองผาตัดคลอดทางหนาทอง
รอยละ 86.0 พบภาวะ HELLP syndrome รอยละ 4.4
และมีหญิงตัง้ ครรภเสียชีวติ รอยละ 2.2 ซึง่ ตางกับการ
ศึกษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม(3) ที่พบ
อุบตั กิ ารณ 1:1,876 ของการคลอด แตกย็ งั ถือวาอุบตั กิ ารณ
ทีพ่ บคอนขางต่ำเมือ่ เทียบกับการศึกษาของ Efetie และ
คณะ(4) ซึ่งทำการศึกษาใน National Hospital, Abuja
ประเทศไนจีเรีย ซึง่ พบอุบตั กิ ารณสงู ถึง 7.8 : 1,000 ของ
การคลอด
เมือ่ เทียบกับการศึกษาของ เยือ้ น ตันนิรนั ดร และ
คณะ(5) พบขอมูลที่ตางกันคือ หญิงตั้งครรภสวนใหญ
ฝากครรภนอยหรือไมไดฝากครรภ อายุครรภขณะชัก
มากกวา 37 สัปดาห เปนการชักครัง้ แรกหลังรับไวใน
โรงพยาบาล และตองผาตัดคลอดทางหนาทองเพียง
รอยละ 43.6 แตทคี่ ลายกันคือพบหญิงตัง้ ครรภเสียชีวติ
นอยเหมือนกัน
เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Efetie และคณะ(4)
พบขอมูลทีค่ ลายกันคือ สวนมากเปนการตัง้ ครรภครัง้
แรก และตองผาตัดคลอดทางหนาทอง สวนขอมูลทีต่ า ง
กันคือ หญิงตัง้ ครรภสว นมากไมไดฝากครรภ เกิดภาวะ
แทรกซอน (HELLP syndrome) รอยละ 41.3 และหญิง
ตัง้ ครรภเสียชีวติ สูงถึงรอยละ 28.3
สวนการศึกษาของ Aali และคณะ(7) ทีท่ ำการศึกษา
ใน Kerman University ประเทศอิหราน พบขอมูลทีค่ ลาย
กันหลายอยางเชน หญิงตัง้ ครรภสว นมากอายุนอ ย เปน
การตัง้ ครรภครัง้ แรก รอยละ 72.7 ชักมาจากบานและ
มากกวาครึง่ ตองผาตัดคลอดทางหนาทอง สำหรับหญิง
ตัง้ ครรภทเี่ สียชีวติ พบไดสงู ถึงรอยละ 18.0 ซึง่ สูงกวาการ
ศึกษาในครัง้ นีม้ าก
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สรุป
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บวาอุบตั กิ ารณของการเกิด
โรคชั ก ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ ใ นโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาคอนขางสูงเมือ่ เทียบกับการศึกษาอืน่ ๆ ที่
ทำการศึกษาในประเทศไทย และภาวะแทรกซอนตอ
หญิงตั้งครรภอาจรุนแรงจนทำใหเสียชีวิตได การฝาก
ครรภทมี่ คี ณ
ุ ภาพอยางสม่ำเสมอ และการใหความรแู ก
หญิงตั้งครรภในการสังเกตและเฝาระวังอาการนำที่
จะทำใหชัก นาจะชวยลดอุบัติการณและชวยลดความ
รุนแรงจากการชักลงได(1-7)
เอกสารอางอิง
1. วิทยา ถิฐาพันธ. ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ. ใน:
วิทยา ถิฐาพันธ, วิบลู พรรณ ฐิตะดิลก, บรรณาธิการ. เวช-ศาสตรมารดาและทารกในครรภ. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพ
มหานคร: ยูเนียนครีเอชัน; 2544. หนา 295-318.
2. กำแหง จาตุรจินดา, วินติ พัวประดิษฐ. ภาวะความดันโลหิต
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