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บทคดัย่อ 

ความเป็นมา: ภาวะครรภเ์ป็นพิษในสตรีตั้งครรภ ์เป็นภาวะแทรกซอ้นทางสูติศาสตร์ท่ีพบไดบ้่อยและ
เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั การประเมินความเส่ียงของสตรีตั้งครรภต่์อการเกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษ 
จะยงัผลให้การดูแลขณะตั้งครรภเ์ป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงมีความพยายามท่ีจะหาเคร่ืองมือในการ
คัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษท่ีมีประสิทธิภาพ PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein-A) 
ตวัช้ีวดัหน่ึงในการคดักรองกลุ่มอาการดาวน์ เป็นสารท่ีสร้างจากรก และขบัสู่กระแสเลือดของมารดา 
จากทฤษฎีเช่ือวา่ ในภาวะครรภเ์ป็นพิษซ่ึงมีสาเหตุจากการฝังตวัของรกท่ีผิดปกติ ค่า PAPP-A ในสตรี
ตั้งครรภก์ลุ่มน้ีจะแตกต่างจากสตรีตั้งครรภป์กติ และคาดวา่น่าจะสามารถน ามาใชช่้วยท านายการเกิด
ภาวะครรภเ์ป็นพิษได ้
วตัถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งซีร่ัม PAPP-A ท่ีต  ่า ของสตรีตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรก
กบัการเกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษ 
วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษวิจยัแบบเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั ในสตรีตั้งครรภ์ท่ีไดรั้บการตรวจคดักรอง
ทารกกลุ่มอาการดาวน์ในไตรมาสแรก ท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2550 
– กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยรวบรวมขอ้มูลระดบัซีร่ัม PAPP-A ของสตรีตั้งครรภ์เด่ียวท่ีไดรั้บบริการ
ตรวจเลือดคดักรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในไตรมาสแรกจากฐานขอ้มูล รวมทั้งขอ้มูลพื้นฐานของ
สตรีตั้งครรภ์ และขอ้มูลผลลพัธ์การตั้งครรภ์อ่ืนๆ สตรีตั้งครรภ์ท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดภาวะครรภ์
เป็นพิษอยูก่่อนจะถูกคดัออก แบ่งกลุ่มการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ สตรีตั้งครรภ์ท่ีมีระดบัซีร่ัม PAPP-A 
ต ่า (นอ้ยกวา่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10) กบัสตรีตั้งครรภท่ี์มีระดบัซีร่ัม PAPP-A ปกติ (ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
10 ข้ึนไป) จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคระห์เปรียบเทียบอตัราการเกิดภาวะครรภเ์ป็นพิษในสตรีตั้งครรภท์ั้ง
สองกลุ่ม  
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ผลการศึกษา: จากสตรีตั้งครรภ์ท่ีได้รับการตรวจคดักรองทางรกกลุ่มอาการดาวน์ในไตรมาสแรก
ทั้งหมด 6,867 ราย สามารถติดตามขอ้มูลผลลพัธ์การตั้งครรภ์ได ้3,830 ราย พบวา่มีสตรีตั้งครรภท่ี์มี
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 167 ราย ซ่ึงตอ้งคดัออกจากการวิจยั คงเหลือขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ได ้
3,663 ราย แบ่งเป็น กลุ่มท่ีมีระดบัซีร่ัม PAPP-A ต ่า 357 ราย และกลุ่มท่ีมีระดบัซีร่ัม PAPP-A ปกติ 
3,306 ราย พบวา่อตัราการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ และภาวะครรภ์เป็นพิษท่ีเกิดข้ึนก่อนอายุครรภ์ 34 
สัปดาห์ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีระดบัซีร่ัม PAPP-A ต ่า (ร้อยละ 8.4 เทียบกบั ร้อย
ละ 2.6 และ ร้อยละ 1.1 เทียบกบั ร้อยละ 0.1) คิดเป็น 3.48 และ 9.35 เท่า ตามล าดบั 
สรุป: สตรีตั้งครรภ์ท่ีมีระดบัซีร่ัม PAPP-A น้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 มีโอกาสเกิดภาวะครรภ์เป็น
พิษสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะน้ีเร็วข้ึน ดงันั้นสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีระดบัซีร่ัม 
PAPP-A ต ่าในไตรมาสแรก ควรได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษใน
ภายหลงั 
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ABSTRACT 
Background: Preeclampsia remains a major cause of both perinatal and maternal mobidity and 
mortality. Early identification of women at high risk for developing this disorder could help 
physicians giving suitable care to their patients. Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) 
is one of biochemical markers using for fetal Down syndrome screening. PAPP-A is a high 
molecular weight glycoprotein, produced in the placenta and secreted into maternal bloodstream. It 
is believed that placental pathology could alter PAPP-A level. The etiology of preeclampsia is 
unknown. Some of the potential etiologies include abnormal trophoblast invasion of uterine blood 
vessels, immunological intolerance between fetoplacental and maternal tissues. So that, PAPP-A 
would be changed in women who subsequently developed preeclampsia. 

Objective: To determine the association between low serum PAPP-A concentrations and rates of 
preeclampsia   
Methods: A retrospective cohort study was conducted on singleton pregnancies, undergoing first-
trimester screening for fetal Down syndrome, between January 2007 and July 2012, at Maharaj 
Nakorn Chiang Mai Hospital. The database was assessed for the records with complete outcome 
information, including PAPP-A levels, pregnancy outcomes as well as obstetrics complications. 
Pregnancies with potential causes of preeclampsia were excluded. The enrolled women were 
categorized into two groups; a group of normal PAPP-A levels (> 10th percentile) and a group of 
low PAPP-A levels (< 10th percentile). The main outcome was the rate of preeclampsia in the two 
groups.  
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Results: Of 6,867 screened women, 3,830 were available for analysis and 167 were excluded 
because of potential confounders. Of the remaining 3,663, 357 were categorzied as low PAPP-A 
levels and 3,306 had normal PAPP-A levels. The rates of preeclampsia and early onset preeclampsia 
(before 34 weeks of gestation) were significantly higher in women with low PAPP-A levels, (8.4% 
vs 2.6%, and 1.1% vs 0.1%), with a relative risk of 3.48, and 9.35 respectively.  
Conclusion: Pregnancy with PAPP-A levels <10th percentile is significantly associated with an 
increased risk for preeclampsia and tended to early development. Therefore, pregnant women with 
low PAPP-A levels in the first trimester should be considered as high risk for preeclampsia. 
 


