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เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็ นโรคอุบตั ใิ หม่ที่เพิง่ จะมีรายงาน สถานการณ์และแนวทางการดูแล
รักษาจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ เมื่อพบข้ อมูลใหม่ แนวทางเวชปฏิบัตนิ ีจ้ ะมีการปรับปรุงให้ ทนั สมัยเป็ น
ระยะ ๆ
คานา
โรคโควิด-19 เป็ นโรคอุบตั ิใหม่ที่ระบาดได้รวดเร็ วจนแพร่ กระจายทัว่ โลก เกิดจากเชื้อไวรัสตระกูล
Corona ชื่อ SARS-CoV-2 มีรายงานผูป้ ่ วยติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮนั่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562(1) การติดต่อส่วนใหญ่ผา่ นทางสัมผัสละอองฝอยจากการไอ หรื อจาม อาการของโรคจะ
คล้ายกับไข้หวัดใหญ่ โดยผูป้ ่ วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 83 จะมีไข้ ร้อยละ 82 ไอแห้ง ร้อยละ 31
จะหายใจติดขัด ร้อยละ 11 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีเพียงร้อยละ 5 เจ็บคอและร้อยละ 4 เท่านั้นที่มีน้ ามูกไหล(2) ราย
ที่มีอาการรุ นแรงจะเกิดปอดอักเสบ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้ ผูป้ ่ วยที่มีปอดอักเสบ ร้อยละ 67 จะ
เกิด acute respiratory distress syndrome (ARDS) และร้อยละ 71 จาเป็ นต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ ร้อยละ 61.5
ของผูป้ ่ วยตายภายใน 28 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากเข้าหอผูป้ ่ วยวิกฤติจนถึงตายเท่ากับ 7 วัน(3) อัตราส่วนการ
เสียชีวิต (Crude fatality rate) เท่ากับร้อยละ 4.2 (95% CI, 3.9–4.5) ในเมืองอู่ฮน่ั ร้อยละ 1.8 (95% CI, 1.6–2.0)
ในเมืองอื่น ๆ นอกอู่ฮน่ั ของจังหวัดหู เป่ ย และร้อยละ 0.43 (95% CI, 0.32–0.57) ในพื้นที่อื่น ๆ นอกจังหวัด
หูเป่ ย(4)
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สาหรับรายงานการติดเชื้อในสตรี ต้งั ครรภ์ Chen และคณะ(5) รายงานสตรี ต้งั ครรภ์ 9 รายที่มีปอด
อักเสบจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และมาคลอดที่โรงพยาบาลซ่งหนาน มหาวิทยาลัยอู่ฮน่ั ช่วงวันที่ 20
มกราคม ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563 อายุช่วง 26-40 ปี อายุครรภ์อยูใ่ นช่วง 36-39 สัปดาห์ 4 วัน ทุกคนไม่มีโรค
ประจาตัว ได้รับการผ่าท้องทาคลอดทั้งหมด ผูป้ ่ วย 7 ใน 9 คนมาด้วยไข้ (ร้อยละ 78) ไม่หนาวสัน่ ไม่มีไข้สูงเกิน
39 องศาเซลเซียส มีอาการไอ 4 ราย (ร้อยละ 44) ปวดกล้ามเนื้อ 3 ราย (ร้อยละ 33) เจ็บคอ 2 ราย และอ่อนเพลีย
2 ราย มี 1 รายที่มีทอ้ งเสียและอีก 1 ราย หายใจเหนื่อยและมีอาการของ preeclampsia ไม่มีปอดอักเสบชนิด
รุ นแรงที่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยหายใจหรื อเสียชีวิต พบภาวะแทรกซ้อนคือ fetal distress 2 รายและน้ าเดินก่อนเจ็บ
ครรภ์คลอด 2 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบ 5 รายมี lymphopenia (ต่ากว่า 1,000 cells/mm3) 6 รายมีค่า
C-reactive protein สู งขึ้น 3 รายมีค่า alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST)
สูงขึ้น โดยมี 1 รายที่มีค่า ALT สูงถึง 2,093 U/L และ AST 1,263 U/L ผูป้ ่ วยทั้ง 9 รายได้รับการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ช่องอก พบว่า 8 ใน 9 รายมี multiple patchy ground-glass shadows การรักษาให้ออกซิเจนผ่านทาง
จมูก (nasal cannula) ยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรี ย มี 6 ราย (ร้อยละ 67) ที่ได้รับยาต้านเชื้อไวรัส
ทารกแรกเกิดทั้ง 9 ราย มีคะแนน Apgar ที่ 1 และ 5 นาที เท่ากับ 8-9 และ 9-10 ตามลาดับ ไม่พบเชื้อ SARSCoV-2 ในน้ าคร่ า เลือดจากสายสะดือ สารคัดหลัง่ ที่ป้ายจากคอทารก และน้ านมที่เก็บจากมารดา 6 ราย แต่มี
รายงานการพบเชื้อจากสารคัดหลัง่ ในลาคอทารก 1 ราย ที่ 36 ชัว่ โมงหลังคลอดจากมารดาติดเชื้อโรคโควิด-19(6)
แต่ไม่พบเชื้อจากเลือดสายสะดือ รกและน้ านม ทารกไม่มีอาการใด ๆ เพียงมี patchy shadow เล็กน้อยที่ปอดข้าง
ขวาจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอก ซึ่งหายไปเองในวันที่ 15 หลังคลอด และตรวจไม่พบเชื้อจากสาร
คัดหลัง่ ที่คอและทวารหนักในวันที่ 15 หลังคลอดเช่นเดียวกัน
Dashraath P และคณะ(7) รวบรวมสตรี ตั้งครรภ์ที่ติดเชือ้ โรคโควิด-19 จำนวน 55 รำยและทำรก
จำนวน 46 รำย อำยุมำรดำอยู่ในช่ วง 23-40 ปี มีไข้ร้อยละ 84 ไอร้ อยละ 28 หำยใจลำบำกร้ อยละ 18 กำรตรวจ
ทำงห้ องปฏิบัติกำรพบเอกซเรย์ปอดหรื อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่ องอกผิดปกติร้อยละ 76 leukocytosis ร้ อยละ 38
Lymphopenia ร้ อยละ 22 เกล็ดเลือดตำ่ ร้ อยละ 13 ภำวะแทรกซ้ อนในมำรดำ ไม่พบกำรเสียชีวิต แต่มตี ้ องใช้
เครื่ องช่ วยหำยใจร้ อยละ 2 ภำวะแทรกซ้ อนของทำรก คือ แท้ งหรื อทำรกตำยในครรภ์ ร้อยละ 2 ทำรกโตช้ ำใน
ครรภ์ ร้อยละ 9 คลอดก่ อนกำหนดร้ อยละ 43 ทำรกตำยหลังคลอดร้ อยละ 2 ไม่พบกำรติดเชือ้ ผ่ำนทำงรกไปยัง
ทำรกในครรภ์ จำนวน 46 รำยนี ้
ต่ อมำ Zaigham และคณะ(8) ศึกษำแบบ systematic review สตรี ตั้งครรภ์ 108 รำย โดยเก็บข้ อมูลจำก
รำยงำนทั้งหมดช่ วง 8 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถึง 4 เมษำยน พ.ศ. 2563 จำนวน 18 ฉบับ ส่ วนใหญ่ เป็ นรำยงำนจำก
จีน ที่เหลือจำกสวีเดน อเมริ กำ เกำหลีใต้ และฮอนดูรัส มีครรภ์ แฝด 1 คน อำยุอยู่ในช่ วง 29-32 ปี ร้ อยละ 20 เป็ น
สตรี ตั้งครรภ์ ช่วงอำยุครรภ์น้อยและยังไม่คลอด ไม่ พบภำวะแทรกซ้ อนที่สำคัญ ร้ อยละ 42 คลอดก่ อนกำหนด
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พบภำวะแทรกซ้ อนอื่น ๆ ร่ วมด้วย เช่ น ครรภ์ เป็ นพิษ เบำหวำนขณะตั้งครรภ์ hypothyroidism รกเกำะตำ่ เคยมี
แผลผ่ำตัดที่มดลูกมำก่ อน ร้ อยละ 92 ได้ รับกำรผ่ำท้ องทำคลอด ข้ อบ่ งชีท้ ี่พบบ่ อย คือ fetal distress
อำกำรนำพบมีไข้ ร้อยละ 68 ไอแห้ งร้ อยละ 34 ครั่ นเนือ้ ครั่ นตัวร้ อยละ 13 หำยใจลำบำกร้ อยละ 12 และ
ถ่ำยเหลวร้ อยละ 6 ผลตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรพบ lymphopenia ร้ อยละ 59 C-reactive protein มำกกว่ ำ 10
มิลลิกรั มต่ อลิตรร้ อยละ 70 กำรรั กษำส่ วนใหญ่ เป็ นกำรให้ ออกซิเจน ยำต้ ำนไวรั ส ยำปฏิชีวนะ และมีกำรให้
corticosteroids ในรำยที่มปี อดบวมเพื่อลดกำรอักเสบ
ภำวะแทรกซ้ อนในมำรดำ พบว่ ำมีมำรดำต้ องเข้ ำหอผู้ป่วยวิกฤติ 2 รำย ควำมเสี่ยงคือ อ้ วน (BMI 38
kg/m2) เบำหวำนที่ควบคุมไม่ดีและ intrahepatic cholestasis ได้ รับกำรผ่ำท้ องทำคลอดที่อำยุครรภ์ 37 สัปดำห์
เพรำะกำรคลอดไม่ก้ำวหน้ ำและมีไข้ ขณะผ่ำตัดเกิดมดลูกไม่หดรั ดตัวและตกเลือด จึงได้รับกำรใส่ ท่อช่ วย
หำยใจ มี bronchospasm และ wheezing เอกซเรย์ปอดพบฝ้ำที่ปอด ผู้ป่วยอยู่หอผู้ป่วยวิกฤติ 8 ชั่วโมง และกลับ
บ้ ำนได้ โดยไม่มภี ำวะแทรกซ้ อนในวันที่ 4 หลังคลอด ส่ วนรำยที่ 2 มีควำมเสี่ยงคือ อ้ วน (BMI 47 kg/m2) ควำม
ดันโลหิ ตสูง หอบหื ดและเบำหวำน ได้ รับกำรกระตุ้นคลอดแต่ ไม่สำเร็ จ จึงผ่ำท้ องทำคลอด ต่ อมำ 25 ชั่วโมงหลัง
คลอด มีหำยใจลำบำก ไข้ สูง oxygen saturation ตำ่ ลงและชีพจรเร็ ว รั บเข้ำหอผู้ป่วยวิกฤติและมีภำวะแทรกซ้ อน
เพิ่มเติม คือ ไตวำยเฉียบพลัน กรณี ที่ต้องเฝ้ำระวังภำวะแทรกซ้ อน คือ รำยที่มคี วำมดันโลหิ ตสูงหรื อเบำหวำน
จะมีอำกำรรุนแรงหรื อเกิด preeclampsia ได้ มำกขึน้
ผลลัพธ์ ของทำรก มีทำรกตำยในครรภ์ 1 รำย ทำรกแรกเกิดเสียชีวิต 1 รำย เป็ นทำรกคลอดก่ อนกำหนด
และเกิดภำวะช็อค เลือดออกในกระเพำะอำหำร กำรทำงำนของระบบต่ ำง ๆ ล้มเหลวและ DIC มีทำรกรั บเข้ ำหอ
ผู้ป่วยทำรกแรกเกิดวิกฤติ 6 รำย ด้วยอำกำรหำยใจเหนื่อย ไข้ เกล็ดเลือดตำ่ กำรทำงำนของตับผิดปกติ ชีพจรเร็ว
อำเจียนและ pneumothorax
Fan และคณะ(9) รำยงำนทำรก 1 รำยมีไข้ ตำ่ ๆ วันที่ 3 และ lymphopenia วันที่ 4 เอกซเรย์ปอดพบมีฝ้ำ
ทั่วไปที่ปอดทั้ง 2 ข้ ำง หลังได้ รับยำปฏิชีวนะอำกำรดีขนึ ้ และกลับบ้ ำนได้ ในวันที่ 9 หลังคลอด ทำรกอีกรำยมี
ปอดบวมเล็กน้ อยร่ วมกับ lymphopenia หลังได้ รับยำปฏิชีวนะอำกำรดีขึน้ ใน 2 วัน ทั้ง 2 รำยนีต้ รวจไม่พบเชือ้
ไวรั สจำกเลือดมำรดำ นำ้ คร่ำ รก เลือดจำกสำยสะดือ นำ้ ในช่ องคลอด นำ้ นม และ nasopharyngeal swab จำก
ทำรก
Wang และคณะ(10) รำยงำนทำรกคลอดโดยกำรผ่ำท้ องทำคลอดที่อำยุครรภ์ 40 สัปดำห์ มำรดำมีไข้ และ
ปอดอักเสบ ต่ อมำทำรกมี lymphopenia กำรทำงำนของตับผิดปกติ ค่ ำ creatine kinase สูงและตรวจพบเชือ้ ไวรั ส
จำก pharyngeal swab ที่ 36 ชั่วโมงหลังคลอด แต่ ผลตรวจเลือดจำกสำยสะดือและรกไม่พบเชือ้ ไวรั ส ทำรกไม่มี
ภำวะแทรกซ้ อนใด ๆ สำมำรถกลับบ้ ำนได้ พร้ อมมำรดำ
นอกจำกนีม้ รี ำยงำนทำรกแรกเกิด 3 รำย(11,12) ตรวจพบ IgM antibody ในเลือด แต่ ไม่พบเชือ้ ไวรั สจำก
nasopharyngeal swab ซึ่งอำจจะเกิดจำกผลบวกลวงของกำรตรวจได้
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ปัจจุบันยังไม่ พบหลักฐานที่มีรายงานทางการแพทย์ ว่า สตรีตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จะมีอาการ
และอาการแสดงแตกต่ างจากคนทั่วไป หรือมีความเสี่ยงสูงที่โรคจะรุนแรง ยกเว้นในรายที่อ้วนหรือมีโรค
ประจาตัวที่ควบคุมไม่ ดีอยู่เดิม
ยังไม่ พบหลักฐานว่าจะเกิดการติดเชื้อผ่ านทางรกไปยังทารกในครรภ์ ในช่ วงไตรมาสที่ 3 ของการ
ตั้งครรภ์ เนื่องจาก รายงานส่ วนใหญ่ ตรวจไม่ พบเชื้อไวรัสจากลาคอทารก นา้ คร่า เลือดจากสายสะดือทารก สาร
คัดหลัง่ ในช่ องคลอดหรือน้านม อย่างไรก็ตามจาเป็ นต้ องมีการติดตามเรื่องนี้เมื่อมีจานวนผู้ป่วยเพิม่ ขึ้น
ผลของโรคต่ อการตัง้ ครรภ์ ยงั สรุปไม่ ได้ ชัดเจน เนือ่ งด้ วยข้อมูลที่มีจากัด แต่ มีความเสี่ยงต่ อการคลอด
ก่อนกาหนด ทารกโตช้ าในครรภ์ เพิม่ ความรุนแรงของภาวะครรภ์ เป็ นพิษและเบาหวานขณะตั้งครรภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดแนวทางการวินิจฉัยโรคและการดู แลรักษาก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอดในสตรี
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19
การครอบคลุม
แพทย์ที่ทางานด้านสูติกรรม
คาจากัดความ
โรคโควิด-19 คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Novel coronavirus (SARS-CoV-2) ทาให้มีอาการหลัก
คือ ไข้ ไอ หายใจติดขัด หายใจเหนื่ อย เจ็บคอ มีน้ ามูก
นิยามผู้ป่วย
ผู้ป่วยเข้ ำเกณฑ์ สอบสวนโรค (Person under investigation, PUI) ปรั บใหม่ วันที่ 7 เมษำยน 2563 (13)
กรณี กำรเฝ้ำระวังในผู้สงสัยติดเชือ้ /ผู้ป่วย คือ ผู้ที่มอี ำกำรและอำกำรแสดง ดังนี ้
กรณี ที่ 1 อุณหภูมิร่ำงกำยตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ ไป หรื อประวัติมไี ข้ ร่วมกับอำกำรของระบบ
ทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง ดังต่ อไปนี ้ ไอ นำ้ มูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย หรื อหำยใจลำบำก หรื อมีโรคปอด
อักเสบ
ร่ วมกับ กำรมีประวัติในช่ วงเวลำ 14 วันก่ อนวันเริ่ มป่ วย อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่ อไปนี ้
1. มีประวัติเดินทำงไปยัง หรื อ มำจำก หรื ออยู่อำศัยในพืน้ ที่เกิดโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019
2. ประกอบอำชีพที่เกี่ยวข้ องกับนักท่ องเที่ยว สถำนที่แออัด หรื อติดต่ อกับคนจำนวนมำก
3. ไปในสถำนที่ ชุมนุ มชน หรื อ สถำนที่ ที่มีก ำรรวมกลุ่มคน เช่ น ตลำดนั ด ห้ ำง สรรพสิ น ค้ ำ
สถำนพยำบำล หรื อ ขนส่ งสำธำรณะ
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019

การดูแลรักษาสตรี ต้ งั ครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 V2_16 April 20

Management of Covid-19 Infection in Pregnancy V2_16 April 20

กรณี ที่ 2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
ร่ วมกับ ข้ อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี ้
1. หำสำเหตุไม่ได้ หรื อ รั กษำแล้วไม่ดีขึน้ ภำยใน 48 ชั่วโมง
2. มีอำกำรรุ นแรง หรื อ เสียชีวิตโดยหำสำเหตุไม่ได้
3. ภำพถ่ำยรั งสีปอดเข้ ำได้ กับโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019
กรณี กำรเฝ้ำระวังในบุคลำกรด้ ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
อุณหภูมิกำยตั้งแต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ ไป หรื อประวัติมไี ข้ หรื อ อำกำรของระบบทำงเดินหำยใจ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่ อไปนี ้ ไอ นำ้ มูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย หรื อหำยใจลำบำก หรื อ มีโรคปอดอักเสบ
ร่ วมกับ ข้ อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี ้
1. แพทย์ผ้ตู รวจรั กษำสงสัยว่ ำบุคลำกรฯรำยนั้นติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019
2. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่ ำป่ วยฯ ด้ วยโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรนำ 2019
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed)(14) คือ ผู้ป่วยเข้ ำเกณฑ์ สอบสวนโรคที่มผี ลตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรพบสำร
พันธุกรรมของเชือ้ ไวรั ส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจำกห้ องปฏิบัติกำรตำมที่กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ประกำศ 1 แห่ ง หรื อ sequencing หรื อเพำะเชือ้
ผู้ติดเชือ้ ไม่มอี ำกำร (Asymptomatic infection)(14) คือ ผู้ที่มผี ลตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรพบสำร
พันธุกรรมของเชือ้ ไวรั ส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจำกห้ องปฏิบัติกำรตำมที่กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ประกำศ 1 แห่ ง หรื อ sequencing หรื อเพำะเชือ้ แต่ ไม่มอี ำกำรและอำกำรแสดง
การประเมินสตรีต้งั ครรภ์ ที่สงสัยจะติดเชื้อโรคโควิด-19
ก. กรณีที่ไม่มอี าการ
ให้ ซักประวัตคิ วามเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและประเมินว่าเป็ น ผู้สัมผัสที่มคี วามเสี่ยงระดับใด(14)
ผู้สัมผัส หมายถึง ผูท้ ี่มีกิจกรรมร่ วมกับผูป้ ่ วยยืนยันหรื อผูป้ ่ วยเข้าข่าย โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม
1. ผูส้ มั ผัสที่อาจเป็ นแหล่งโรค ได้แก่ ผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่ มป่ วย
2. ผูส้ มั ผัสที่อาจรับเชื้อจากผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วยนับแต่วนั เริ่ มป่ วย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสู ง หมายถึง ผูส้ มั ผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรื อแพร่ เชื้อกับผูป้ ่ วย ประกอบด้วย
- ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดหรื อมีการพูดคุยกับผูป้ ่ วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรื อถูกไอจามรด
จากผูป้ ่ วยโดยไม่มกี ารป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
- ผูท้ ี่อยูใ่ นบริ เวณที่ปิด ไม่มกี ารถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่ วมกับ
ผูป้ ่ วยและอยูห่ ่างจากผูป้ ่ วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
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ผู้สัมผัสเสี่ยงตา่ หมายถึง ผูส้ มั ผัสที่มีโอกาสต่าในการรับหรื อแพร่ เชื้อกับผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูส้ มั ผัสที่ไม่
เข้าเกณฑ์ผสู ้ มั ผัสเสี่ยงสูง
ถ้ าเป็ นผู้สัมผัสเสี่ ยงสู ง ให้ ประเมินว่า
1. มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ร่ วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่ อย หรื อหายใจลาบาก หรื อไม่ ถ้ามีจะเป็ นผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
(PUI) ซึ่งต้องให้สวมหน้ากากอนามัย ส่งตัวไปแยกกักตัวในห้องแยกและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
2. ถ้าไม่ มอี าการตามนิยามของ PUI ให้ จดั การดังนี้
-ให้ ผ้สู ัมผัสวัดไข้ ตนเองทุกวัน เป็ นระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันวัน
สุดท้ ำย หำกพบว่ ำมีไข้ ให้ แจ้ งทีมสอบสวนโรคทันที
- แยกตนเองอย่ำงเคร่ งครั ด ไม่ควรเดินทำงออกจำกบ้ ำน/ที่พักโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะกำร
เดินทำงไปในที่สำธำรณะ หรื อแหล่งชุมชน (home quarantine)
- ให้ ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยหมัน่ ล้ำงมืออย่ำงสมำ่ เสมอและใช้ หน้ ำกำกอนำมัย
- ทีมสอบสวนโรคโทรศัพท์ สอบถำมอำกำรทุกวัน
3. ถ้ามีอาการแต่ ไม่เข้ าตามนิยาม PUI และเข้าเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่งดังนี้
- สมาชิกร่ วมบ้ าน
- บุคลากรทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโดยไม่ได้ สวม PPE ที่เหมาะสม
- ผู้คลุกคลีใกล้ ชิดผู้ป่วยอย่างชัดเจนโดยไม่ สวมหน้ ากากป้องกัน
ให้ เก็บตัวอย่างส่ งตรวจและทา home isolation
ถ้ าเป็ นผู้สัมผัสความเสี่ ยงตา่
-ให้ดาเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจานวนมาก สังเกตอาการตนเอง
(self-monitoring) เป็ นเวลา 14 วันหลังวันที่สมั ผัสผูป้ ่ วยยืนยันครั้งสุดท้าย
-หากมีไข้หรื ออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ ตามแนวทางผูส้ มั ผัสที่มีความเสี่ยงสูง
Home quarantine คือ กำรกำหนดให้ ผ้สู ัมผัสอยู่ที่บ้ำน พยำยำมไม่ออกไปที่ไหน โดยติดตำมว่ ำเริ่ ม
มีอำกำรป่ วยหรื อไม่ จนครบระยะเวลำเท่ ำกับระยะฟักตัวของโรค
Home isolation ใช้ กบั ผู้ป่วยยืนยันหรื อผู้ป่วย PUI ที่ผลตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำรไม่พบเชือ้ SARSCoV-2 อำกำรไม่รุนแรง แพทย์อนุญำตให้ กลับบ้ ำนได้ กำหนดให้ ผ้ปู ่ วยอยู่ที่บ้ำน ติดตำมจนหำยป่ วย หรื อ 14 วัน
หลังจำกกำรสัมผัสโรคครั้ งสุดท้ ำย
ข. กรณีที่มีอาการ
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ให้ ประเมินว่ ำมีอำกำรเข้ ำได้ กับผู้ป่วยเข้ ำเกณฑ์ สอบสวนโรค (PUI) หรื อไม่ ถ้ำเป็ น PUI ให้ ผ้ปู ่ วย
สวมหน้ ำกำกผ้ำหรื อหน้ ำกำกอนำมัย ส่ งแยกกักตัวและเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทันที บุคลากรต้องใส่ ชุดและอุปกรณ์
ป้ องกัน
การประเมินและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ที่สงสัยหรือยืนยันโรคโควิด-19 ที่คลินกิ ฝากครรภ์ ดังในแผนภาพที่ 1
การนัดสตรีตงั้ ครรภ์ ที่สงสัยหรือยืนยันโรคโควิด-19 มาตรวจที่คลินิกฝากครรภ์ สามารถปรับตามตารางที่ 1(8)
โดยมีหลักกำร ดังนี ้
• กรณี มอี ำกำรที่เข้ ำได้กับ PUI ให้ โทรศัพท์ แจ้ งแพทย์หรื อพยำบำลก่ อนเดินทำงมำตรวจ ใส่ หน้ ำกำก
ผ้ำหรื อหน้ ำกำกอนำมัย ไม่เดินทำงโดยรถสำธำรณะ
• ลดจำนวนครั้ งกำรนัดลงหรื อใช้ virtual visit โดยโทรศัพท์ หรื อ video call เพื่อลดควำมเสี่ยงของ
กำรแพร่ เชือ้ และลดภำระงำนของบุคลำกร
• ให้ วัดควำมดันโลหิ ตเองที่บ้ำน
• ให้ คำแนะนำอำกำรที่ต้องมำรพ.
• บุคลำกรที่ตรวจสตรี ตั้งครรภ์ ที่ติดเชือ้ ต้ องใส่ ชุดและอุปกรณ์ ป้องกันเต็มที่
• กำรตรวจคลื่นเสียงควำมถีส่ ูงเพื่อติดตำมกำรเจริ ญเติบโตของทำรกในครรภ์ หรื อควำมพิกำรแต่
กำเนิดของทำรกในครรภ์ พิจำรณำทำตำมข้ อบ่ งชี ้
• ให้ กักตัว (isolation) โดยอยู่แต่ ภำยในที่พกั อำศัย ใส่ หน้ ำกำกผ้ำหรื อหน้ ำกำกอนำมัย หลีกเลีย่ งกำร
สัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น เป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 14 วัน หรื อจนกว่ ำจะตรวจไม่พบเชือ้
• กรณี ผ้ปู ่ วยครรภ์ เสี่ยงสูงที่จำเป็ นต้ องนัดติดตำม ให้ พิจำรณำระหว่ ำงควำมเสี่ยงและประโยชน์ ที่จะ
ได้ รับ ถ้ำจำเป็ นจะต้ องมำตรวจให้ ใช้ กำรป้ องกันกำรแพร่ เชือ้ ตำมมำตรฐำนของรพ.
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ถามอาการและประวัติเสี่ ยงต่าง ๆ ของสตรี ต้ งั ครรภ์ทุกครั้งที่มาฝากครรภ์

ไม่มีอาการ
หรื อไม่ครบตามเกณฑ์ PUI

เข้าเกณฑ์ PUI
-ให้สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัย
-ส่ งตรวจหาเชื้อไวรัส
- บุคลากรใส่ ชุด PPE
- ให้อยู่หอ้ งแยกหรื อ PUI ward ระหว่างรอผลตรวจ

เข้ารับการตรวจตามปกติ

SARS-CoV-2: Positive

SARS-CoV-2: Negative

เข้ารับการตรวจตามปกติ
อาการไม่ดีข้ ึน

-แจ้ งและปรึกษาทีมโรคติดเชื้อหรื อทีมโควิดของรพ.
-ประเมินความรุ นแรงของโรคและภาวะเสี่ ยงต่าง ๆ
-ตรวจวัด Oxygen saturation
-ตรวจเลือด CBC, LFT, BUN, Cr, CXR with abdominal shield

ส่ งตรวจหาเชื้อไวรัสอีกครั้ง
SARS-CoV-2: Negative

SARS-CoV-2: Positive

อาการน้อย
-รับไว้ในรพ. 2-7 วัน
-เฝ้าระวังอาการ
-ให้ยาตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค

ฝากครรภ์ต่อตามปกติ
อาการดีข้ ึนและ CXR ปกติ
ย้ายไปรักษาต่อที่ recovery camp หรื อรพ.เฉพาะกิจอีก
14 วัน นับจากวันเริ่ มป่ วย
ให้กลับบ้าน สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัย
หลีกเลี่ยงที่ชุมชนจนครบ 30 วัน นับจากวันเริ่ มป่ วย

อาการปานกลาง/หนัก
-รับไว้ในรพ.
-ติดตามสัญญาณชีพ
-ติด CTG
-ให้ยาตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรค
อาการแย่ลง
รับเข้า ICU
- ดูแลโดยทีมสหสาขา
- Respiratory support
- Other Rx ตามความ
เหมาะสม
- ให้ยาตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค

แผนภาพที่ 1 การประเมินและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ที่สงสัยและยืนยันโรคโควิด 19 ที่คลินกิ ฝากครรภ์
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ตารางที่ 1 การนัดตรวจที่คลินกิ ฝากครรภ์ สาหรับสตรีตงั้ ครรภ์ ความเสี่ยงต่าที่ตดิ เชื้อโรคโควิด-19(8)
อายุครรภ์
(สัปดาห์ )
12

วิธีการ
พบแพทย์

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
กาหนดอายุครรภ์/ NT scan

16
20
24

โทรศัพท์/VDO
พบแพทย์
Anatomy scan (optional)
โทรศัพท์/VDO

28

พบแพทย์

30

โทรศัพท์/VDO

32
34

พบแพทย์
Growth scan (optional)
โทรศัพท์/VDO

36
37-41
Postpartum

พบแพทย์
พบแพทย์
โทรศัพท์/VDO

การปฏิบัติ
- ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย
- ตรวจเลือด ตรวจคัดกรอง DS
- ประเมินความเสี่ยง โรคประจาตัว
- อาการผิดปกติที่ตอ้ งมารพ.
- ให้ความรู ้เรื่ องโรคโควิด-19 การ
ป้องกันตัวเอง อาการของโรค
- ตรวจตามปกติ
- วัดความดันโลหิตที่บา้ น/รพ.ใกล้
บ้าน
- ตรวจตามปกติ
- ตรวจคัดกรองเบาหวาน
- วัดความดันโลหิตที่บา้ น/รพ.ใกล้
บ้าน
- ตรวจตามปกติ
- วัดความดันโลหิตที่บา้ น/รพ.ใกล้
บ้าน
- ตรวจตามปกติ
- ตรวจตามปกติ
- สอบถามอาการต่าง ๆ
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การวินิจฉัยโรค(15)
ระยะฟักตัวของโรคเฉลีย่ 5-6 วัน อำกำรของโรค คือ ไข้ อ่ อนเพลีย ปวดกล้ำมเนือ้ ไอแห้ ง ๆ หำยใจ
ติดขัด น้ อยรำยจะมีคัดจมูก มีนำ้ มูก เจ็บคอ ไอเป็ นเลือด หรื อท้ องเสีย พึงระวังว่ ำ บำงรำยอำจจะไม่มอี ำกำรแล้วมี
อำกำรภำยหลังจำกรั บไว้ ในรพ.ได้
การตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือดขาวต่า โดยเฉพาะ lymphocyte ค่า C-reactive protein สูงขึ้น เกล็ด
เลือดต่า ค่าเอนไซม์ตบั และ creatine phosphokinase สูง
กำรตรวจเอกซเรย์ ปอดหรื อเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ช่ องอกพบมีปอดอักเสบ Ai และคณะ(16) รำยงำน
พบว่ ำ กำรตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่ องอกมีควำมไวในกำรวินิจฉัยโรคสูงถึงร้ อยละ 97 แต่ มคี วำมจำเพำะตำ่
เพียงร้ อยละ 25 เท่ ำนั้น กำรจะนำมำใช้ เพื่อช่ วยวินิจฉัยโรคจึงควรระวังในกำรแปลผล แต่ จะมีประโยชน์ สำหรั บ
ประเมินควำมรุ นแรงของโรค กำรตรวจทั้ง 2 อย่ำงนี ้ สำมำรถทำได้ ตำมข้ อบ่ งชีแ้ ละใช้ abdominal shield กำร
ตรวจเอกซเรย์ปอด 1 ครั้ งในสตรี ตั้งครรภ์ ทำรกในครรภ์ จะได้ รับรั งสีเพียง 0.0005-0.01 mGy และกำรตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่ องอก 1 ครั้ ง ทำรกในครรภ์จะได้รับรั งสี 0.01-0.66 mGy ซึ่งไม่เป็ นอันตรำย(17-19)
การยืนยันการติดเชื้อใช้การตรวจหา viral nucleic acid ด้วยวิธี real-time polymerase chain
reaction (RT-PCR) จากสิ่งคัดหลัง่ ต่าง ๆ เช่น น้ าลาย จมูกและลาคอ เสมหะ น้ าจากท่อช่วยหายใจ น้ าล้าง
หลอดลมและถุงลม ปัสสาวะและอุจจาระ กรณีที่ผลตรวจไม่ พบเชื้อแต่ มอี าการที่สงสัย ให้ ตรวจซำ้ อีก 1 ครั้ ง ถ้ำ
ตรวจ 2 ครั้ งห่ ำงกันอย่ำงน้ อย 24 ชั่วโมงแล้วยังไม่พบเชือ้ ถือว่ ำ ไม่เป็ นโรค
ให้ส่งสิ่งคัดหลัง่ ตรวจหาเชื้อไวรัสตัวอื่น ๆ เช่น influenza virus A and B, adenovirus,
respiratory syncytial virus, rhinovirus, human metapneumovirus, SARS-CoV, bacterial pneumonia, chlamydia
และ mycoplasma pneumonia
ส่ งการเพาะเชื้อแบคทีเรี ยจากเลือดด้วย
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ ที่สงสัยหรือติดเชื้อโรคโควิด-19(20-24)
1. สถานที่และบุคลากร
สตรีตั้งครรภ์ ที่เป็ น PUI หรือตรวจยืนยันโรคแล้ ว ควรจัดให้ อยู่ในห้ องแยกความดันลบ ถ้าไม่ มีให้ อยู่ห้อง
แยกเดี่ยว หากไม่ มีห้องเดี่ยวหรือห้ องเต็ม ให้ อยู่ร่วมห้ องกับผู้ตดิ เชื้อด้ วยกันได้
บุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยจะต้ องใส่ ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเต็มที่ (Personal Protection Equipment, PPE)
ประกอบด้ วย หน้ ากาก N95 แว่นตา face shield เสื้อกาวน์กนั น้าและถุงมือ
การดูแลผู้ป่วยให้ ใช้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้ วย สูติแพทย์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์ภาวะ
วิกฤติ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิดและพยาบาลชานาญการ
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กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย บุคลำกรต้ องใส่ ชุดและอุปกรณ์ ป้องกันเต็มที่ จัดให้ ผ้ปู ่ วยอยู่ห่ำงจำกคนอื่นที่ไม่ได้ ใส่
ชุด PPE อย่ำงน้ อย 2 เมตร
2. การดูแลรักษา
2.1 สตรีตั้งครรภ์ ที่สงสัยจะติดเชื้อโรคโควิด-19
• กำรรั กษำทั่วไป เป็ นกำรให้ สำรนำ้ แก้ ไขภำวะขำดสมดุลของเกลือแร่ ให้ ยำลดไข้ ยำแก้ ท้องเสีย
• ติดตำมสัญญำณชีพและควำมเข้ มข้ นของออกซิเจนในเลือด
• ตรวจ CBC กำรทำงำนของตับและไต กำรแข็งตัวของเลือด arterial blood gas เอกซเรย์ปอด
• ติดเครื่ องวัดอัตรำกำรเต้ นของหัวใจทำรกในครรภ์
• กำรรั กษำอื่น ๆ ด้ ำนสูติกรรมเช่ นเดียวกับคนที่ไม่ติดเชือ้
• นัดติดตำมอย่ำงน้ อย 14 วันหรื อจนกว่ ำจะทรำบผลตรวจเชือ้ ไวรั ส
• ถ้ำทำได้ ให้ เลื่อนกำรนัดผ่ำท้ องทำคลอดหรื อกำรกระตุ้นคลอดออกไปอย่ำงน้ อย 14 วันหรื อจนกว่ ำ
ผลตรวจเชือ้ ไวรั สเป็ นลบ
2.2 สตรีตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อแต่ อาการไม่ รุนแรง
• รั กษำเช่ นเดียวกับรำยที่สงสัยจะติดเชือ้
• กำรให้ ยำต้ ำนไวรั ส พิจำรณำตำมแนวทำงของกรมควบคุมโรค
• เฝ้ำระวังกำรติดเชือ้ แบคทีเรี ยซำ้ เติม เช่ น กระเพำะปั สสำวะอักเสบ
• ให้ ยำปฏิชีวนะ ถ้ำพบมีกำรติดเชือ้ เกิดขึน้
• ถ้ำทำได้ ให้ เลื่อนกำรนัดผ่ำท้ องทำคลอดหรื อกำรกระตุ้นคลอดออกไปอย่ำงน้ อย 14 วันหรื อจนกว่ ำ
ผลตรวจเชือ้ ไวรั สเป็ นลบ
2.3 สตรีตั้งครรภ์ ที่มีอาการรุนแรง
เช่ น มีอัตรำกำรหำยใจ 30 ครั้ งต่ อนำทีขึน้ ไป ระดับออกซิเจนในเลือดตำ่ กว่ ำร้ อยละ 93 ควำมดัน
ออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2)/ควำมเข้ มข้นของออกซิเจน (FiO2) ตำ่ กว่ ำ 300 หรื ออยู่ในภำวะช็อค มีกำรหำยใจ
ล้มเหลวต้ องใช้ เครื่ องช่ วยหำยใจหรื อเครื่ อง extra-corporal membrane oxygenation (ECMO)(15)
• ให้ อยู่ห้องแยกควำมดันลบในหอผู้ป่วยวิกฤติ
• นอนตะแคงซ้ ำย
• ดูแลโดยใช้ ทีมสหสำขำวิชำชีพ
• ให้ ควำมสำคัญกับสุขภำพของมำรดำเป็ นหลัก
• ตรวจติดตำมสัญญำณชีพ
• บันทึกปริ มำณสำรนำ้ เข้ ำออก
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• กำรตรวจเอกซเรย์ปอดและ/หรื อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่ องอก สำมำรถทำได้ โดยใช้ abdominal
shield ป้องกันทำรกในครรภ์
• กรณี ที่คนไข้ อำกำรแย่ลง เช่ น หำยใจเหนื่อยหอบมำกขึน้ เจ็บหน้ ำอก หรื อมี hypoxia ควรคิดถึง
pulmonary embolism ด้ วยและให้ ส่งตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ช่ องอกแบบฉีดสีเข้ ำหลอดเลือด
แดง
• ให้ ออกซิเจนผ่ำนทำง cannula เพื่อให้ ควำมเข้ มข้ นของออกซิเจนในเลือดสูงกว่ ำร้ อยละ 95
• ไม่ให้ ออกซิเจนทำง face mask หรื อ face mask with bag เนื่องจำกจะเกิดกำรแพร่ กระจำยของ
ละอองฝอยได้
• ถ้ำกำรหำยใจแย่ลงหรื อมีภำวะช็อค ให้ ใส่ ท่อช่ วยหำยใจโดยแพทย์ผ้ชู ำนำญที่ใส่ ชุดและอุปกรณ์
ป้องกันตัวเต็มที่
• ติดเครื่ องตรวจอัตรำกำรเต้นของหัวใจทำรกในครรภ์ (cardiotocography, CTG)
• ให้ ยำต้ ำนไวรั สและ/หรื อยำอื่น ๆ ตำมแนวทำงของกรมควบคุมโรค
• ให้ ยำปฏิชีวนะ ตำมข้ อบ่ งชี ้
• ยุติกำรตั้งครรภ์ ตำมข้ อบ่ งชีด้ ้ ำนสูติศำสตร์ หรื อกรณี ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรกู้ชีพมำรดำ
2.4 การดูแลรักษากรณีฉุกเฉิน
• ถ้ำสตรี ตั้งครรภ์ มำที่ห้องฉุกเฉิน ให้ ซักประวัติว่ำมีอำกำรของ PUI หรื อไม่
• กรณี ที่ไม่สำมำรถซักประวัติได้ เช่ น หมดสติ ให้ ทำกำรรั กษำเช่ นเดียวกับผู้ป่วย PUI
• ถ้ำเป็ น PUI ให้ ผ้ปู ่ วยใส่ หน้ ำกำกผ้ำหรื อหน้ ำกำกอนำมัยทันที นำผู้ป่วยเข้ ำห้ องแยกหรื อห้ องควำม
ดันลบ และบุคลำกรใส่ ชุดป้องกันเต็มที่
• ส่ งตรวจหำเชือ้ ไวรั ส
• ประเมินสภำวะของผู้ป่วยเพื่อค้ นหำโรคประจำตัวหรื อภำวะแทรกซ้ อนต่ ำง ๆ
• กรณี ที่รอผลตรวจหรื อทรำบแล้วว่ ำติดเชือ้ ให้ ประเมินควำมรุ นแรงของโรค เพื่อรั กษำตำมแนวทำง
ข้ ำงต้ น
2.5 การดูแลขณะเจ็บครรภ์ คลอด
• แนะนำให้ สตรี ตั้งครรภ์ เดินทำงมำด้ วยยำนพำหนะส่ วนตัวหรื อรถพยำบำล โดยแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ห้อง
คลอดก่ อนจะถึงโรงพยำบำล
• ให้ ผ้ปู ่ วยสวมหน้ ำกำกผ้ำหรื อหน้ ำกำกอนำมัยจนกว่ ำจะเอำเข้ ำห้ องแยกควำมดันลบ ถ้ำมี
• ใช้ บุคลำกรที่มคี วำมเชี่ยวชำญสูงเข้ ำไปดูแล จำกัดจำนวนให้ น้อยที่สุด
• บุคลำกรใส่ ชุดและอุปกรณ์ ป้องกันเต็มที่
• ประเมินควำมรุ นแรงของโรค
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• เตรี ยมกำรดูแลรั กษำโดยใช้ ทีมสหสำขำวิชำชีพ
• แจ้ งกุมำรแพทย์ทำรกแรกเกิดแต่ เนิ่น ๆ
• ตรวจติดตำมวัดไข้ อัตรำกำรหำยใจและควำมเข้ มข้ นของออกซิเจนในเลือด ควรให้ มคี ่ ำมำกกว่ ำร้ อย
ละ 95
• เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของภาวะ sepsis และให้การรักษาทันที
• บันทึกปริมาณสารน้าเข้ าออก ระวังอย่าให้ มภี าวะน้าเกิน
• ติดเครื่องตรวจอัตราการเต้ นของหัวใจทารกในครรภ์ (cardiotocography, CTG)
• ดูแลการเจ็บครรภ์ คลอดตามมาตรฐาน
• เวลาที่จะให้ คลอด ขึน้ กับอายุครรภ์ สภาวะของผู้ป่วยและทารกในครรภ์
• วิธีคลอดพิจารณาตามความเหมาะสมและข้ อตกลงของแต่ละรพ. โดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ทั้งผู้ป่วย บุคลากรและข้ อจากัดด้ านทรัพยากร
• ไม่ มีข้อห้ ามของการคลอดทางช่ องคลอด
• ไม่ มีข้อห้ ามของการทา epidural block เพือ่ ระงับความปวดจากการเจ็บครรภ์
• ยังไม่ พบหลักฐานว่าการใช้ ก๊าซสูดดมเพือ่ ระงับความปวด จะทาให้ เชื้อไวรัสแพร่ กระจายแบบ
aerosol ได้ และการใช้ จะมีอปุ กรณ์ที่เป็ น microbiological filter ของแต่ละคน
• ช่ วยคลอดโดยใช้ คมี หรือเครื่องดูดสุญญากาศได้ เพือ่ ลดเวลาระยะที่สองของการคลอด
• การตัดสินใจผ่ าท้องทาคลอด ควรพิจารณาให้ เร็วและลดเกณฑ์ลง เช่ น fetal distress การคลอดไม่
ก้าวหน้ า หรือสัญญาณชีพของผู้ป่วยไม่ดี
• ให้ ผ่าท้องทาคลอดทันที กรณีที่มารดาแย่ลง เกิด septic shock, acute organ failure เพือ่ ให้ การช่ วย
กู้ชีพมารดามีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ทาผ่ าตัดในห้ องแยกความดันลบ ถ้ามี
• การระงับความรู้สึกสามารถทาได้ ทั้ง general และ regional anesthesia ขึน้ กับสภาวะการณ์ของ
ผู้ป่วยและดุลยพินิจของวิสัญญีแพทย์ โดยพยายามหลีกเลีย่ ง general anesthesia เพราะการใส่ ท่อ
ช่ วยหายใจจะมีความเสี่ยงต่ อบุคลากรสูงกว่า เนื่องจากเกิดการกระจายของละอองฝอย
• กรณีเจ็บครรภ์ คลอดก่อนกาหนด การให้ corticosteroids สาหรับกระตุ้นปอดทารกในครรภ์ ควร
ระวังว่ าจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยที่อาการหนักแย่ลง และอาจจะทาให้ต้อง delay การคลอด ถ้าจะให้ ควรปรึกษา
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สูตแิ พทย์เวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดเพือ่
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ประเมินความเสี่ยงต่ อมารดาและประโยชน์ของทารก มีคาแนะนาว่า ไม่ให้ corticosteroids ถ้าอายุ
ครรภ์ มากกว่า 32 สัปดาห์ (25)
• ไม่ แนะนาให้ ยบั ยัง้ การหดรัดตัวของมดลูกเพือ่ รอให้ ยา corticosteroids ครบ dose
• ทำรกที่แท้ งหรื อเสียชีวิต รกและนำ้ คร่ำ ให้ ส่งตรวจหำเชือ้ ไวรั สแล้วกำจัดแบบตัวอย่ำงติดเชือ้
• กรณี ที่เป็ นกำรผ่ำท้ องทำคลอดแบบ elective ให้ ทำเป็ นรำยสุดท้ ำยของตำรำงผ่ำตัด
• บุคลำกรที่ดูแลกำรคลอดจะต้ องฝึ กใส่ ชุดป้องกันเต็มที่ เพื่อควำมคล่องตัวในกำรดูแลผู้ป่วย
โดยเฉพำะกรณีฉุกเฉิ น
• ทำควำมสะอำดห้ องด้ วยนำ้ ยำฆ่ ำเชือ้ ทันที หลังใช้ ห้องคลอดหรื อห้ องผ่ำตัดเสร็ จ
2.6 การดูแลทารกแรกเกิด
• หลังจำกตัดสำยสะดือแล้ว ให้ ส่งทำรกไปยังจุดที่เตรี ยมไว้สำหรั บช่ วยกู้ฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ ทีมกุมำร
แพทย์ช่วยดูแลต่ อ
•
ไม่มหี ลักฐำนว่ ำกำร delayed cord clamping ทำให้ ทำรกเสี่ยงต่ อกำรติดเชือ้ (26)
• ตรวจทำรกแรกเกิดทุกรำยว่ ำติดเชือ้ หรื อไม่ ทำรกที่คลอดจำกมำรดำที่ติดเชือ้ หรื อสงสัยว่ ำจะติดเชือ้
ถือว่ ำเป็ น PUI ด้วยเสมอ
• ตรวจติดตำมอำกำรและอำกำรแสดงของกำรติดเชือ้ ของทำรกเป็ นระยะ ๆ
• กำรให้ ทำรกดูดนมจำกเต้ ำหรื อกำรแยกทำรกออกจำกมำรดำชั่วครำว ขึน้ กับข้ อตกลงของรพ. ควำม
เสี่ยงที่ทำรกจะติดเชือ้ เกิดจำกกำรสัมผัสนำ้ มูก นำ้ ลำย ไม่ใช่ จำกทำงนำ้ นม รำชวิทยำลัยสูตินรี แพทย์
แห่ งอังกฤษ(22) และองค์ กำรอนำมัยโลก(23) คำนึงถึงประโยชน์ ของกำรให้ บุตรดูดนมจำกเต้ ำในแง่
ของควำมผูกพัน (bonding) จึงแนะนำว่ ำ ถ้ำต้ องกำรให้ ทำรกดูดนมจำกเต้ ำ มำรดำต้ องสวมหน้ ำกำก
อนำมัยตลอดเวลำ ล้ำงมือก่ อนและหลังจับตัวทำรก ไม่ไอหรื อจำมขณะให้ นมบุตร แต่ Center of
Disease Control (CDC)(24) แนะนำให้ ข้อมูลต่ ำง ๆ และพิจำรณำเป็ นรำย ๆ ใช้ กำรตัดสินใจร่ วมกัน
ระหว่ ำงมำรดำกับทีมแพทย์ ผ้ดู ูแล ถ้ำต้ องกำรแยกทำรก มำรดำสำมำรถบีบนำ้ นมออกได้ แต่ ต้อง
ล้ำงมือก่ อนและหลังใช้ เครื่ องปั๊ มนม แล้วให้ ญำติที่สุขภำพดีไปให้ ทำรกดื่ม
• ถ้ำทำรกอยู่ในห้ องเดียวกับมำรดำ ควรมีม่ำนกั้นและแยกเตียงให้ ห่ำงอย่ำงน้ อย 6 ฟุต
• ญำติหรื อผู้ช่วยดูแลทำรกที่สุขภำพดี ต้ องสวมชุดหรื อเครื่ องป้องกันก่ อนสัมผัสทำรก เช่ น เสือ้ กำวน์
ถุงมือ หน้ ำกำกอนำมัยและแว่ นตำ
2.7 การดูแลมารดาหลังคลอด
• บุคลำกรหลีกเลีย่ งกำรเข้ ำไปสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิด ใช้ กำรประเมินผ่ำนทำง video call แทน
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• บุคลำกรที่จะเข้ ำไปดูแลผู้ป่วยต้ องใส่ ชุดและอุปกรณ์ ป้องกันเต็มที่ จนกว่ ำผลกำรตรวจจะไม่พบเชือ้
ไวรั ส ใช้ บุคลำกรที่จะเข้ ำไปดูแลให้ น้อยที่สุด
2.8 การดูแลด้ านจิตใจ
• เฝ้ำระวังและประเมินควำมเครี ยดและอำกำรซึมเศร้ ำในผู้ป่วย
• มำรดำจะมีควำมเครี ยด วิตกกังวลเพิ่มขึน้ กรณี ที่มกี ำรแยกทำรกและไม่ให้ ทำรกดูดนมจำกเต้ ำ
รวมทั้งขำด bonding
• ถ้ำพบว่ ำผู้ป่วยมีปัญหำนอนไม่หลับ เครี ยด ซึมเศร้ ำ หรื ออยำกฆ่ ำตัวตำย ให้ รีบปรึ กษำจิตแพทย์
ทันที
การประเมินและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ ที่สงสัยและยืนยันโรคโควิด-19 ขณะเจ็บครรภ์ คลอด
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
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การคัดกรองสตรี ต้ งั ครรภ์กอ่ นเข้าโรงพยาบาล

ไม่มีอาการ หรื อมีไม่ครบ
เกณฑ์ PUI

ดูแลการคลอดตามปกติ

เป็ น PUI

-ให้สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัย
-บุคลากรใส่ PPE (จากัดคนดูแล)
-รับไว้ในห้องแยกความดันลบ ถ้ามี
- แจ้งทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ส่ งตรวจหาเชื้อไวรัส กรณี PUI
-ประเมินความรุ นแรงของโรค
-เตรี ยมชุดทาคลอดและอุปกรณ์ช่วยกูช้ ีพทารกไว้ในห้อง

อาการน้อย/ปานกลาง

ให้คลอดทางช่องคลอด

เฝ้ าระวังมารดา
วัดไข้ ชีพจร ความดันโลหิต การหายใจ O2 sat
Chest imaging (CT or CXR)
เฝ้ าระวังทารกในครรภ์
-ติด CTG
-ถ้าจาเป็ นให้ยากระตุน้ ปอดได้
-ให้ยาปฏิชีวนะ (ขึ้นกับแนวปฏิบตั ิของแต่ละรพ.)
-ให้ยารักษาตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
-จากัดญาติเข้าเยี่ยม
-จากัดบุคลากรเข้าดูแล

-ทาคลอดตามปกติ หรื อ
-ช่วยคลอดด้วยคีมหรื อเครื่ องดูดสุ ญญากาศได้
-ผูท้ าคลอดใส่ ชุด PPE (aerosol protection)

ยืนยันโรคแล้ว

ผ่าท้องทาคลอดตามข้อบ่งชี้ หรื อ
ตามนโยบายรพ.

อาการหนัก

ผ่าท้องทาคลอด

-ทาผ่ าตัดในห้ องแยกความดันลบ ถ้ ามี
-การระงับความรู้ สึก ขึน้ กับวิสัญญีแพทย์
-ทีมผ่ าตัดใส่ ชุด PPE (aerosol protection)
- เตรียมทีมกุมารแพทย์ ช่วยรับเด็ก

การดูแลทารกหลังคลอด
-ให้เช็ดตัวทาความสะอาดทารก
-ส่ งให้กุมารแพทย์ประเมินและช่วยเหลือ
-แยกทารกเข้าห้องความดันลบ (ถ้ามี)
-ตรวจหาเชื้อไวรัสจากคอทารก น้ าคร่ า รก
-แยกมารดาและทารกจนกว่ามารดาจะตรวจไม่พบเชื้อ
หรื อให้อยู่หอ้ งเดียวกัน แต่มีม่านกัน้ เตียงห่างกัน 6 ฟุต
- การให้ทารกดูดนมจากเต้า ขึ้นกับนโยบายของรพ.

แผนภาพที่ 2 การดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ สงสัยและยืนยันโรคโควิด-19 ขณะเจ็บครรภ์ คลอด

การดูแลรักษาสตรี ต้ งั ครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 V2_16 April 20

Management of Covid-19 Infection in Pregnancy V2_16 April 20

สรุป
สตรี ต้งั ครรภ์ที่สงสัยว่าจะเป็ นโรคโควิด 19 ควรจะได้รับการประเมินอย่างระมัดระวังและควรแยกกัก
ตัวไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR กรณี ที่ไม่พบเชื้อ ให้กกั ตัวและเฝ้าสังเกต
อาการต่อที่บา้ นจนครบ 14 วัน ถ้ามีอาการให้กลับมาตรวจหาเชื้อไวรัสอีกครั้ง กรณี ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสให้สวม
หน้ากากอนามัย ส่งตัวเข้าห้องแยกความดันลบและให้การรักษาโดยทีมสหสาขาตามแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
ผูป้ ่ วยที่ไม่ต้งั ครรภ์ เฝ้าระวังอาการ ถ้าโรคแย่ลง ให้ยา้ ยเข้าไปรักษาต่อในหอผูป้ ่ วยวิกฤติทนั ที
การดูแลการคลอดให้เฝ้าติดตามสภาวะของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ วิธีคลอดเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ผ่ าท้องทาคลอดตามข้ อบ่ งชี้ ตามข้ อตกลงของรพ. หรือกรณีที่ผ้ ปู ่ วยอาการแย่ลง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการช่วยกูช้ ีพมารดา หลังคลอดการแยกมารดาและทารกให้ พจิ ารณาตามข้ อตกลงของรพ. หรือเป็ นการ
ตัดสินใจร่ วมกันของมารดาและทีมแพทย์ โดยคานึงถึงข้อดีและความเสี่ยงที่ทารกจะติดเชื้อจากมารดา ถ้าแยก
มารดาและทารก ให้ ทาจนกว่ามารดาจะตรวจไม่ พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อในทารกทุกราย เฝ้าระวังอาการของทารก
อย่างใกล้ชิด การให้ บุตรดูดนมจากเต้ ายังไม่ มขี ้ อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน การตัดสินใจขึ้นกับ
มารดาหลังรับทราบประโยชน์ และความเสี่ยงทีบ่ ุตรจะติดเชื้อแล้ ว
บุคลากรควรฝึ กใส่ชุดป้องกันเต็มที่เพื่อความคล่องตัวในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาในการป้ องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด
....................................................
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ภาคผนวก
คาแนะนาการใช้ อปุ กรณ์ ป้องกันตัวเองสาหรับบุคลากร(27)
องค์ กำรอนำมัยโลกแนะนำกำรป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชือ้ และแยกผู้ป่วย โดยใช้ หลักกำรดังต่ อไปนี ้
1. Standard precautions รวมถึง hand hygiene, respiratory hygiene and cough etiquette และข้ อปฏิบัติ
อื่นๆ ควรทำควำมสะอำดมือด้ วยแอลกอฮอล์เจล หรื อล้ำงมือด้ วยสบู่และนำ้ ก่ อน/หลังสัมผัสผู้ป่วย
สงสัย/เข้ ำข่ ำย โรคโควิด-19
2. โรคติดเชือ้ ทำงเดินหำยใจโดยทั่วไปใช้ droplet precautions และ contact precautions
3. กำรติดเชือ้ SARS-CoV2 ส่ วนใหญ่ เป็ น droplet transmission และ พบ contact transmission (fomite) ถ้ำ
ไอ จำม ในระยะ 1 เมตร สำมำรถแพร่ กระจำยเชือ้ ได้ องค์ กำรอนำมัยโลกได้ แนะนำวิธีกำรป้องกันแบบ
droplet & contact precautions อย่ำงไรก็ตำม พบกำรแพร่ กระจำยแบบ aerosol transmission องค์ กำร
อนำมัยโลกและ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่ งชำติ สหรั ฐอเมริ กำ (US-CDC) จึงแนะนำให้ ป้องกัน
กำรแพร่ กระจำยแบบ airborne precautions โดยเฉพำะผู้ป่วยที่มอี ำกำรปอดอักเสบ หรื อไอมำก รวมทั้ง
เมื่อมีกำรทำหัตถกำรที่ก่อให้ เกิดฝอยละอองขนำดเล็ก (aerosol producing procedures) เช่ น กำรใส่ ท่อ
ช่ วยหำยใจ กำรดูดเสมหะ กำรเก็บเสมหะ เป็ นต้ น
4. ผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 ควรอยู่ในห้ องแยกเดี่ยวที่เหมำะสม (isolation room) ที่ปิดประตูตลอดเวลำ โดย
ถ่ำยเทอำกำศไปสู่ภำยนอกอำคำรที่โล่งตำมควำมเหมำะสม หรื ออยู่ในห้ อง airborne infection isolation
room (AIIR) หรื อ Modified AIIR ในกรณี ที่ใส่ เครื่ องช่ วยหำยใจ (ตำมข้ อแนะนำของกรมสนับสนุน
บริ กำรสุขภำพ)
5. ให้ ผ้ปู ่ วยสวม surgical mask หรื อหน้ ำกำกผ้ำ ซึ่งเป็ นหน้ ำกำกชนิดใช้ ครั้ งเดียวทิง้ ตลอดเวลำ เพื่อไม่ให้
ละอองเสมหะปนเปื ้ อนสิ่งแวดล้อม
6. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรสวม surgical mask หรื อ N-95 รวมทั้งสวมถุงมือ แว่ นตำ หรื อ face shield
และเสือ้ คลุมแขนยำว (isolation gown) ในกำรดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปโดยไม่มกี ำรทำหัตถกำร และกรณี
ผู้ป่วยไอไม่ มำก (ตำรำงที่ 2)
7. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรสวมหน้ ำกำกกรองอนุภำค เช่ น N-95, N-99, N-100, PAPR เป็ นต้ น รวมทั้ง
สวมหมวกคลุมผม แว่นตำ และ face Shield ถุงมือ และเสือ้ คลุมแขนยำว (isolation gown) ชนิดกันนำ้ ได้
ในกำรดูแลผู้ป่วย เมื่อต้ องทำหัตถกำรต่ อผู้ป่วยที่จะก่ อให้ เกิดฝอยละอองขนำดเล็ก (aerosol) หรื อกรณี
ผู้ป่วยไอมำก
8. กรณี ที่ทำ CPR หรื อ เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอำกำรหนักระหว่ ำงโรงพยำบำล ให้ สวมชุดกันนำ้ ชนิด cover all
แทนเสือ้ คลุมแขนยำว (isolation gown) ชนิดกันนำ้ เพื่อลดกำรปนเปื ้ อนในขณะเดินทำง
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9. หลีกเลีย่ งกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยออกนอกห้ องพักโดยไม่มคี วำมจำเป็ น กรณี ที่มกี ำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยต้ อง
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ กระจำยเชือ้ และให้ แจ้ งที่หมำยปลำยทำงรั บทรำบ
การใส่ อปุ กรณ์ ป้องกันตัวเองสาหรับบุคลากรขึน้ กับความเสี่ยง ดังในตารางที่ 2
คาแนะนาสาหรับการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพือ่ สังเกตการเริ่มป่ วย ณ ที่พกั อาศัย (Home quarantine)(28)
ให้ ผ้สู ัมผัสปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้สัมผัสควรหยุดเรี ยน หยุดงำน และพักอยู่กับบ้ ำนจนกว่ ำจะครบ 14 วันหลังกำรสัมผัส
2. ผู้สัมผัสควรนอนแยกห้ อง ไม่ออกไปนอกบ้ ำน ไม่เดินทำงไปที่ชุมชนหรื อที่สำธำรณะ
3. รั บประทำนอำหำรแยกจำกผู้อื่น
4. ไม่ใช้ ของใช้ ส่วนตัว เช่ น ผ้ำเช็ดหน้ ำ ผ้ำเช็ดตัว แก้วนำ้ หลอดดูดนำ้ ร่ วมกับผู้อื่น
5. หำกมีอำกำรไอ ให้
 สวมหน้ ำกำกอนำมัย หรื อ
 ปิ ดปำกจมูกด้วยกระดำษทิชชูทุกครั้ งที่ไอ จำม โดยปิ ดถึงคำง แล้วทิง้ ทิชชูลงใน
ถุงพลำสติกและปิ ดปำกถุงให้ สนิทก่ อนทิง้ หรื อ
 ใช้ แขนเสือ้ ปิ ดปำกจมูกเมื่อไอหรื อจำม
 และทำควำมสะอำดมือด้ วยแอลกอฮอล์เจล หรื อนำ้ และสบู่ทันที
6. เมื่ออยู่กับผู้อื่นต้ องสวมหน้ ำกำกอนำมัย และอยู่ห่ำงจำกคนอื่น ๆ ในบ้ ำนประมำณ 1-2 เมตรหรื อ
อย่ำงน้ อยประมำณหนึ่งช่ วงแขน
7. หลีกเลีย่ งกำรใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอำศัย โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยโรคเรื ้อรั งต่ ำง ๆ
8. ทุกคนในบ้ ำนควรล้ำงมือบ่ อยครั้ งที่สุด เพื่อลดกำรรั บและแพร่ เชือ้
9. ทำควำมสะอำดเสือ้ ผ้ำ ผ้ำปูเตียง ผ้ำขนหนู ฯลฯ ด้ วยสบู่หรื อผงซักฟอกธรรมดำและนำ้ หรื อซักผ้ำ
ด้ วยนำ้ ร้ อนที่อุณหภูมินำ้ 60-90 องศำเซลเซียส
10. เฝ้ำระวังอำกำรเจ็บป่ วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรื อสมำชิกในบ้ ำน ภำยในระยะเวลำ 14 วัน หลังสัมผัส
ผู้ป่วยโดยวัดไข้ และรำยงำนอำกำรต่ อทีมสอบสวนโรคทุกวัน
หมายเหตุ ในกรณี ที่ผ้สู ัมผัสใกล้ชิดเป็ นมำรดำให้ นมบุตร ยังสำมำรถให้ นมบุตรได้ เนื่องจำกปริ มำณไวรั สที่ผ่ำน
ทำงนำ้ นมมีน้อยมำก แต่ มำรดำควรสวมหน้ ำกำกอนำมัยและล้ำงมืออย่ำงเคร่ งครั ดทุกครั้ งก่ อนสัมผัสหรื อให้ นม
บุตร
..................................................................
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ตารางที่ 2 การเลือกชนิดอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อและแพร่ กระจายเชื้อโรคโควิด19 สาหรับบุคลากรในสถานพยาบาล(27)
บุคลากรในสถานพยาบาล

หมวก

แว่ นตา หรื อ
Face shield

1) แพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย

+/-

+

2) แพทย์ Bronchoscopy,
Intubation

+

3) พยาบาล/จนท.ซักประวัติ
ในพื้นที่คดั กรอง
4) แพทย์/พยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยปกติ
5) แพทย์/พยาบาล/ จนท. ที่ทาหน้าที่ swab /พ่น
ยา/เปลี่ยน ventilator circuit

+/-

+
(แว่นตา +
FS)
+

6) แพทย์/พยาบาล/บุคลากร
ทางการแพทย์ ที่ทา CPR

+/-

+
+
(แว่นตา +
FS)
+

7) แพทย์/พยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วย ในรถส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย
8) เจ้าหน้าที่คดั กรองอาการไข้ทว่ั ไป
9) เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอื่นๆ

+/-

+/+/-

Surgical mask หรื อ N-95

ถุงมือ

Isolation gown/
coverall

+

Isolation gown

รองเท้ าบูท/
leg cover/
shoe cover
-

Surgical mask
(N-95 respirator ถ้าผูป้ ่ วยไอมาก )
N-95/N-99/ N-100/ P-100
Powered air purify respirator
(PAPR)
Surgical mask

+

Coverall/
Isolation gown

-

+/-

Isolation gown

-

Surgical mask
N-95

+
+

Isolation gown
+

-

+

+

ผูป้ ฏิบตั ิการ CPR (4 คน)
Coverall
ผูช้ ่วยอื่น isolation gown
cover all

+/-

+

N-95/N-99/ N-100/ P-100
Powered air purify respirator
(PAPR)
N-95

FS
FS

Surgical mask
Surgical mask

+

Isolation gown

-

-

+/-
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