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เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็ นโรคอุบตั ใิ หม่ที่เพิง่ จะมีรายงาน สถานการณ์และแนวทางการดูแล
รักษาจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ เมื่อพบข้ อมูลใหม่ แนวทางเวชปฏิบัตนิ จี้ 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)
สาหรับรายงานการติดเชื้อในสตรี ต้งั ครรภ์ Chen และคณะ(5) รายงานสตรี ต้งั ครรภ์ 9 รายที่มีปอด
อักเสบจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 และมาคลอดที่โรงพยาบาลซ่งหนาน มหาวิทยาลัยอู่ฮน่ั ช่วงวันที่ 20
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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
ปัจจุบันไม่พบหลักฐานที่มรี ายงานทางการแพทย์ ว่า สตรีต้งั ครรภ์ ที่ตดิ เชื้อโรคโควิด-19 จะมีอาการ
และอาการแสดงแตกต่างจากคนทั่วไป หรื อมีความเสี่ยงสู งที่โรคจะรุนแรง
ไม่พบหลักฐานว่าจะเกิดการติดเชื้อผ่านทางรกไปยังทารกในครรภ์ ในช่ วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์
เนื่องจาก ตรวจไม่พบเชื้อโรคจากนา้ คร่า เลือดจากสายสะดือทารก สารคัดหลัง่ ในช่ องคลอด สารคัดหลัง่ ที่ป้าย
จากลาคอทารกแรกเกิด หรื อนา้ นม
ผลของโรคต่อการตั้งครรภ์ยงั สรุ ปไม่ได้ชดั เจน เนื่องด้วยข้อมูลที่มีจากัด
วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดแนวทางการวินิจฉัยโรคและการดู แลรักษาก่อนคลอด ขณะคลอดและหลังคลอดในสตรี
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19
การครอบคลุม
แพทย์ที่ทางานด้านสูติกรรม
คาจากัดความ
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โรคโควิด-19 คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Novel coronavirus (SARS-CoV-2) ทาให้มีอาการหลัก
คือ ไข้ ไอ หายใจติดขัด หายใจเหนื่ อย เจ็บคอ มีน้ ามูก
นิยามผู้ป่วย(7)
ผู้ป่วยเข้ าเกณฑ์สอบสวนโรค (Person under investigation, PUI) คือ ผูป้ ่ วยมีอาการและอาการแสดง
ดังนี้
1. อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรื อให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่ วยครั้งนี้ ร่วมกับมี
อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจติดขัด หรื อหายใจลาบาก
2. ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
ร่ วมกับ การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่ มป่ วย อย่างใดอย่างหนึ่ งต่อไปนี้
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรื อ มาจาก หรื ออยูอ่ าศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
2. มีผทู ้ ี่ อยู่อาศัยร่ วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019
3. เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพที่สมั ผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4. มีประวัติใกล้ชิดหรื อสัมผัสกับผูป้ ่ วยเข้าข่ายหรื อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. เป็ นบุคลากรทางการแพทย์หรื อสาธารณสุข ที่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ป่วยเข้ าข่ าย (Probable) ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มผี ลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบ
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบตั ิการ 1 แห่ง หรื อ sequencing หรื อ
เพาะเชื้อ
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed) ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบตั ิการ 2 แห่ง หรื อ sequencing หรื อ
เพาะเชื้อ
ผู้ตดิ เชื้ อไม่ มอี าการ (Asymptomatic infection) ผูท้ ี่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพบสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบตั ิการ 2 แห่ง หรื อ sequencing หรื อเพาะเชื้อ แต่ไม่
มีอาการและอาการแสดง
การประเมินสตรีต้งั ครรภ์ ที่สงสัยจะติดเชื้อโรคโควิด-19
ก. กรณีที่ไม่มอี าการ
ให้ ซักประวัตคิ วามเสี่ยงต่อการสั มผัสโรค และประเมินว่าเป็ น ผู้สัมผัสที่มคี วามเสี่ยงระดับใด(7)
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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
ผู้สัมผัสเสี่ยงตา่ หมายถึง ผูส้ มั ผัสที่มีโอกาสต่าในการรับหรื อแพร่ เชื้อกับผูป้ ่ วย ได้แก่ผสู ้ มั ผัสที่ไม่
เข้าเกณฑ์ผสู ้ มั ผัสเสี่ยงสูง
ถ้ าเป็ นผู้สัมผัสเสี่ ยงสู ง ให้ ประเมินว่า
1. มีไข้ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ร่ วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไอ นา้ มูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรื อหายใจลาบาก หรื อไม่ ถ้ ามีจะเป็ นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
(PUI) ซึ่งต้องให้ สวมหน้ ากากอนามัย ส่ งตัวไปแยกกักตัวในห้ องแยกและเก็บตัวอย่างส่ งตรวจ
2. ถ้ าไม่มอี าการหรื อมีอาการแต่ไม่เข้ ากับนิยามของ PUI ให้ เก็บตัวอย่างส่ งตรวจ แล้วให้ จดั การ
ดังนี้
2.1. สัมภาษณ์แผนการเดินทางหรื อที่อยูใ่ นช่วง 14 วันหลังสัมผัส
2.2 วัดไข้ทุกวัน เป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันที่สมั ผัสผูป้ ่ วยเข้าข่ายหรื อผูป้ ่ วยยืนยันวันสุดท้าย
2.3 Home quarantine สาหรับผูส้ มั ผัสที่ไม่มีอาการ คือไม่ควรเดินทางออกจากบ้าน/ที่พกั โดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะหรื อแหล่งชุมชน เป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันที่สมั ผัสผูป้ ่ วยเข้า
ข่ายหรื อผูป้ ่ วยยืนยันวันสุดท้าย
Home isolation สาหรับผูป้ ่ วยอาการไม่เข้าเกณฑ์ PUI คือให้ อยู่แต่ภายในที่พกั อาศัย เป็ นเวลา 14
วัน นับจากวันที่สมั ผัสผูป้ ่ วยเข้าข่ายหรื อผูป้ ่ วยยืนยันวันสุดท้าย
2.4 แนะนาให้ป้องกันตนเองและผูใ้ กล้ชิด โดยล้างมือบ่อย ๆ และใช้หน้ากากอนามัย
ถ้ าเป็ นผู้สัมผัสความเสี่ ยงตา่
-ให้ดาเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจานวนมาก สังเกตอาการตนเอง
(self-monitoring) เป็ นเวลา 14 วันหลังวันที่สมั ผัสผูป้ ่ วยยืนยันครั้งสุดท้าย
-หากมีไข้หรื ออาการของระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ
ติดตามอาการและวัดไข้ ตามแนวทางผูส้ มั ผัสที่มีความเสี่ยงสูง
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ข. กรณีที่มอี าการ
ให้ประเมินว่ามีอาการเข้าได้กบั ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) หรื อไม่ ถ้ามีให้สวมหน้ากาก
อนามัย ส่งแยกกักตัวและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทันที
การประเมินและดูแลรักษาสตรีต้งั ครรภ์ ที่สงสัยและยืนยันโรคโควิด-19 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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สตรี ต้ งั ครรภ์ที่สงสัยจะติดโรคโควิด-19
ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย หากพบว่ าเป็ นผู้สัมผัสเสี่ยงสู งให้ ป้ายสิ่ งคัดหลังจากจมูกและลาคอส่ งตรวจ RT-PCR
ไม่มีอาการ
ไม่ตอ้ งส่ งเข้าห้องแยก
เฝ้าสังเกตอาการที่บา้ น วัดไข้ หายใจขัด ไอ เจ็บคอ
SARS-CoV-2: Negative*

SARS-CoV-2: Positive

-เฝ้าระวังอาการต่อ 14 วัน
-ถ้ามีอาการให้มาตรวจทันที

กักตัวที่บา้ น 14 วัน
(ถ้ามีอาการหรื อเจ็บ
ครรภ์ น้ าเดินให้
มารพ.)
ตรวจไม่พบเชื้อ

มีอาการ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจขัด น้ ามูก
-รับไว้ในโรงพยาบาล
-สวมหน้ากาก อยู่หอ้ งแยกหรื อห้องความดันลบ (ถ้ามี)
-บุคลากรและญาติใส่ ชุดป้ องกันเต็มที่ (จากัดจานวน)
-เตรี ยมชุดทาคลอดและอุปกรณ์ช่วยกูช้ ีพทารกไว้ใน
ห้อง
SARS-CoV-2: Negative*
-กักตัวที่บา้ น 14 วัน
-ติดตามอาการ
-ถ้าไม่ดีข้ ึน ให้ตรวจ
RT-PCR ซ้ า

ฝากครรภ์ต่อตามปกติ

หายจากโรค
ผลตรวจเชื้อ
negative*

SARS-CoV-2: Positive
เฝ้ าระวังมารดา
วัดไข้ ชีพจร ความดันโลหิต การหายใจ O2 sat
Chest imaging (CT or CXR)
เฝ้ าระวังทารกในครรภ์
-ฟังเสี ยงหัวใจทารกวันละ 1 ครั้ง
-ถ้าจาเป็ นให้ยากระตุน้ ปอดได้
-ให้ยาปฏิชีวนะ (ขึ้นกับแนวปฏิบตั ิของแต่ละรพ.)
๗X

ย้ายเข้า ICU เมื่อมีมากกว่า 1 ข้อ ดังนี้
ความดัน Systolic ต่ากว่า 100 มิลลิเมตรปรอท
หายใจเร็ วกว่า 22 ครั้งต่อนาที
Glasgow coma score ต่ากว่า 15
ถ้ามี septic shock, organ failure หรื อ fetal distress
อายุครรภ์นอ้ ยกว่า 24 สัปดาห์
ยุติการตั้งครรภ์

* ถ้าผล negative ควรตรวจซ้ าอีก 1 ครั้ง
ห่างกันอย่างน้อย 24 ชม.

กรณี ที่มารดาอาการไม่หนัก
ให้คลอดทางช่องคลอดได้
ผ่าท้องทาคลอดตามข้อบ่งชี้
ทางสู ติศาสตร์หรื อข้อตกลง
ของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
โดยคานึงถึงความปลอดภัย
ของทั้งผูป้ ่ วย บุคลากรและ
ข้อจากัดด้านทรัพยากร

อายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์
ให้คลอด แนะนาผ่ าท้องทาคลอด
การดูแลทารกหลังคลอด
-ให้เช็ดตัวทาความสะอาดทารก
-แยกทารกเข้าห้องความดันลบ (ถ้ามี)
-ตรวจหาเชื้อไวรัส
-แยกมารดาและทารกจนกว่ามารดาจะตรวจไม่พบเชื้อ

แผนภาพที่ 1 การประเมินและดูแลรักษาสตรีต้งั ครรภ์ สงสัยโรคโควิด 19
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การวินิจฉัยโรค(8)
อาการของโรค คือ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้ อ ไอแห้ง ๆ หายใจติดขัด น้อยรายจะมีคดั จมูก มี
น้ ามูก เจ็บคอ ไอเป็ นเลือด หรื อท้องเสี ย
การตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือดขาวต่า โดยเฉพาะ lymphocyte ค่า C-reactive protein สูงขึ้น เกล็ด
เลือดต่า ค่าเอนไซม์ตบั และ creatine phosphokinase สูง
การตรวจเอกซเรย์ปอดหรื อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกพบมีปอดอักเสบ
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 กรณี ที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้ตรวจซ้ าอีก 1 ครั้ง ถ้าตรวจ 2 ครั้งห่างกัน
อย่างน้อย 24 ชัว่ โมงแล้วยังไม่พบเชื้อ ถือว่า 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
การดูแลสตรีต้งั ครรภ์ ที่ตดิ เชื้อโรคโควิด-19(9)
สตรี ต้งั ครรภ์ที่ตรวจยืนยันโรคแล้ว ให้ประเมินว่า เป็ นกลุ่มที่อาการน้อย คือ สัญญาณชีพปกติ
หรื อรุ นแรง เช่น มีอตั ราการหายใจ 30 ครั้งต่อนาทีข้ ึนไป ระดับออกซิเจนในเลือดต่ากว่าร้อยละ 93 ความดัน
ออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2)/ความเข้มข้นของออกซิเจน (FiO2) ต่ากว่า 300 หรื ออยูใ่ นภาวะช็อค มีการหายใจ
ล้มเหลวต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจหรื อเครื่ อง extra-corporal membrane oxygenation (ECMO)(8)
บุคลากรที่จะดูแลผู้ป่วยจะต้ องใส่ ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเต็มที่ (Personal Protection Equipment,
PPE) ประกอบด้ วย เสื้ อกาวน์ หน้ ากาก N95 แว่นตาและถุงมือ
การดูแลผูป้ ่ วยให้ใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย สูติแพทย์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อายุรแพทย์
ภาวะวิกฤติ วิสญ
ั ญีแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและพยาบาลชานาญการ
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ควรตรวจ CBC, arterial blood gas การทางานของตับ ไต และ cardiac
enzymes
การรักษา(8)
ประกอบด้วย การให้สารน้ า แก้ไขภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่ ให้ออกซิเจน
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การให้ยาต้านไวรัสใช้ในรายที่มีอาการปานกลางหรื อรุ นแรง ช่วงแรกที่มีรายงาน คือ
Lopinavir/Ritonavir รับประทาน ต่อมามีรายงานพบว่า ไม่ได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับการรักษาตามอาการ(10)
นอกจากนี้ยงั มีรายงานการใช้ยาอื่น ๆ เช่น remdesivir (nucleotide analog), chloroquine (antimalarial drug),
favipiravir
ให้ยาปฏิชีวนะ ถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรี ยซ้ าเติม เช่น Ceftriaxone
การดูแลที่คลินิกฝากครรภ์
สตรี ต้งั ครรภ์ที่ไม่มีอาการหรื ออาการน้อย ควรเลื่อนนัดเพื่อมาฝากครรภ์ ตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
หรื อตรวจคัดกรองเบาหวานไปจนกว่าจะพ้นช่วงกาหนดเวลากักตัว (isolation) โดยให้ อยู่แต่ภายในที่พกั อาศัย
เป็ นเวลาอย่างน้ อย 14 วัน หรื อจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ
กรณี ผปู ้ ่ วยครรภ์เสี่ยงสูงที่จาเป็ นต้องนัดติดตาม ให้พิจารณาระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ถ้ าจาเป็ นจะต้องมาตรวจให้ ใช้ การป้องกันการแพร่ เชื้อตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน
ให้มาตรวจที่คลินิกแยกโรคโดยเฉพาะ แพทย์และทีมผูด้ ูแลใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเต็มที่ (Personal
Protection Equipment, PPE)
กรณีที่มอี าการปานกลางหรื อรุนแรง
ให้ รับไว้ในโรงพยาบาล ถ้าไม่เจ็บครรภ์
- ให้การดูแลโดยทีมสหสาขา
- ให้ความสาคัญกับสุขภาพของมารดาเป็ นหลัก
- การตรวจเอกซเรย์ปอดและ/หรื อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอก สามารถทาได้โดยใช้
shield ป้องกันทารกในครรภ์
- ตรวจติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์เป็ นระยะ ๆ ตามความจาเป็ น
- ยุติการตั้งครรภ์ตามข้อบ่งชี้ดา้ นสูติศาสตร์หรื อกรณี ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการกูช้ ีพมารดา
- ให้ยากลุ่ม corticosteroids เพื่อกระตุน้ การเจริ ญของปอดได้ ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม
การดูแลขณะเจ็บครรภ์ คลอด
- แนะนาให้สตรี ต้งั ครรภ์เดินทางมาด้วยยานพาหนะส่วนตัวหรื อรถพยาบาลโดยแจ้ง
เจ้าหน้าที่ว่าอยูใ่ นระยะกักตัวของโรค และแจ้งเจ้าหน้าที่หอ้ งคลอดก่อนจะถึงโรงพยาบาล
- บุคลากรที่จะดูแลผูป้ ่ วยต้องใส่ชุดป้องกันเต็มที่ และไปรับผูป้ ่ วยก่อนจะเข้ามาในเขต
โรงพยาบาล ให้ผปู ้ ่ วยสวมหน้ากากอนามัยจนกว่าจะเอาเข้าห้องแยกความดันลบ
- จากัดจานวนบุคลากรที่ดูแลผูป้ ่ วยและเครื่ องมือต่าง ๆ ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จาเป็ น
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- ประเมินความรุ นแรงของโรคโควิด-19 และเตรี ยมการดูแลรักษาโดยใช้ทีมสหสาขา เช่น
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ วิสญ
ั ญีแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
- แจ้งกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดแต่เนิ่น ๆ
- ตรวจติดตามวัดไข้ อัตราการหายใจและความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ควรให้มีค่า
มากกว่าร้อยละ 94
- ดูแลการเจ็บครรภ์คลอดตามมาตรฐาน
- ติดเครื่ องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (cardiotocography, CTG)
- เฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของภาวะ sepsis และให้การรักษาทันที
- บันทึกปริ มาณสารน้ าเข้าออก ระวังอย่าให้มีภาวะน้ าเกิน
- วิธีคลอดเป็ นไปตามมาตรฐาน
- ผ่าท้องทาคลอดตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์หรื อข้อตกลงของสถานพยาบาลแต่ละแห่งโดย
คานึ งถึงความปลอดภัยของทั้งผูป้ ่ วย บุคลากรและข้อจากัดด้านทรัพยากร
- ไม่มีขอ้ ห้ามของการทา epidural block เพื่อระงับอาการเจ็บครรภ์
- ไม่แนะนาให้ใช้ก๊าซสู ดดมเพื่อระงับความปวด เพราะอาจจะทาให้เชื้อไวรัสแพร่ กระจายได้
- กรณีที่อาการของผู้ป่วยแย่ลง พิจารณาผ่าท้ องทาคลอด เพือ่ ให้การช่วยกูช้ ีพมารดามี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
- ทาสูติศาสตร์หตั ถการเพื่อช่วยลดระยะที่สองของการคลอดได้ ถ้าผูป้ ่ วยเหนื่อยหรื อเบ่ง
คลอดไม่ไหว
- ทา delayed cord clamping ได้ ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม
- การดูแลทารกแรกเกิดเหมือนภาวะปกติ
- กรณี ที่เป็ นการผ่าท้องทาคลอดแบบ elective ให้ทาเป็ นรายสุดท้ายของตาราง
- บุคลากรที่เกีย่ วข้ องในการดูแลการคลอดจะต้องฝึ กใส่ ชุดป้องกันเต็มทีเ่ พื่อความคล่องตัวใน
การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
- ทาความสะอาดห้องด้ วยนา้ ยาฆ่าเชื้อทันทีหลังใช้ ห้องเสร็จ
การดูแลทารกหลังคลอด
- ให้แยกทารกเข้าห้องความดันลบ (ถ้ามี) อย่างน้อย 14 วัน
- กรณี ที่มารดาไม่ตอ้ งการให้แยกห้อง สามารถใช้ม่านกั้นได้ แต่มารดาควรอยูห่ ่างจากทารก
มากกว่า 6 ฟุต(12)
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- ตรวจทารกแรกเกิดทุกรายว่าติดเชื้อหรื อไม่ ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหรื อสงสัยว่าจะติด
เชื้อถือว่าเป็ น PUI ด้วยเสมอ
- ตรวจติดตามอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อของทารกเป็ นระยะ ๆ
- การให้นมบุตร แม้จะยังตรวจไม่พบเชื้อในน้ านมมารดา แต่ยงั มีรายงานที่ขดั แย้งกันว่า ควรให้
บุตรดูดนมจากเต้าได้หรื อไม่ ราชวิทยาลัยสูตินรี แพทย์แห่งอังกฤษ(9) และองค์การอนามัยโลก(11) คานึงถึง
ประโยชน์ของการให้บุตรดูดนมจากเต้าในแง่ของความผูกพัน (bonding) จึงแนะนาว่า ถ้าต้องการให้ทารกดูดนม
จากเต้า มารดาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังจับตัวทารก ไม่ไอหรื อจามขณะให้นม
บุตร แต่ Center of Disease Control (CDC)(12) แนะนาให้มารดาบีบน้ านมให้ทารกดื่มได้ แต่ตอ้ งล้างมือก่อนและ
หลังใช้เครื่ องปั๊มนม
- ญาติหรื อผูช้ ่วยดูแลทารกที่แข็งแรงดี ต้องสวมชุดหรื อเครื่ องป้องกันก่อนสัมผัสทารก เช่น เสื้อ
กาวน์ ถุงมือ หน้ากากอนามัยและแว่นตา
สรุป
สตรี ต้งั ครรภ์ที่สงสัยว่าจะเป็ นโรคโควิด 19 ควรจะได้รับการประเมินอย่างระมัดระวังและควรแยกกัก
ตัวไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR กรณี ที่ไม่พบเชื้อ ให้กกั ตัวและเฝ้าสังเกต
อาการต่อที่บา้ นจนครบ 14 วัน ถ้ามีอาการให้กลับมาตรวจหาเชื้อไวรัสอีกครั้ง กรณี ที่พบเชื้อ ให้สวมหน้ากาก
อนามัย ส่งตัวเข้าห้องแยกความดันลบและให้การรักษาโดยทีมสหสาขาตามแนวทางปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผูป้ ่ วยที่
ไม่ต้งั ครรภ์ เฝ้าระวังอาการ ถ้าโรคแย่ลง ให้ยา้ ยเข้าไปรักษาต่อในหอผูป้ ่ วยวิกฤติทนั ที
การดูแลการคลอดให้เฝ้าติดตามสภาวะของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ วิธีคลอดเป็ นไปตาม
มาตรฐาน ผ่าท้องทาคลอดตามข้อบ่งชี้หรื อจะเป็ นประโยชน์ต่อการกูช้ ีพมารดา หลังคลอดควรแยกมารดาและ
ทารกจนกว่ามารดาจะตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจหาเชื้อในทารกทุกราย เฝ้าระวังอาการของทารกอย่างใกล้ชิด
การให้บุตรดูดนมแม่ยงั ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะสนับสนุนหรื อคัดค้าน
บุคลากรควรฝึ กใส่ชุดป้องกันเต็มที่เพื่อความคล่องตัวในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย และปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาในการป้ องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด
....................................................
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ภาคผนวก
หลักการใส่ อปุ กรณ์ ป้องกันตัวเองสาหรับบุคลากร
การใส่ อุปกรณ์ป้องกันตัวเองสาหรับบุคลากรขึ้นกับความเสี่ยง ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หลักการใส่ อุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อโรค(13)
ระดับความเสี่ยง ประเภทการดูแลผู้ป่วย
ตัวอย่างกิจกรรม
น้ อย

ปานกลาง

สู ง

การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
เรียงตามลาดับการสวม
ดูแลผูป้ ่ วยในระยะห่างมากกว่า 2 -เจ้าหน้าที่ซกั ประวัติคดั -หน้ากากอนามัย
เมตร หรื อ น้อยกว่า 2 เมตรและ กรองโรคด้วยคาถามสั้น หมายเหตุ
ไม่สมั ผัสผูป้ ่ วย/สิ่งแวดล้อมที่
ๆ
-ผูป้ ่ วยและญาติให้ใส่
ปนเปื้ อนเชื้อและใช้ระยะเวลา -เจ้าหน้าที่รักษาความ
หน้ากากอนามัย
สั้นมาก
ปลอดภัยกั้นพื้นที่ผปู ้ ่ วย -หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรื อ
ในระยะมากกว่า 2 เมตร ใกล้ชิดผูป้ ่ วย
ดูแลผูป้ ่ วยในระยะห่างน้อยกว่า พยาบาลคัดกรองความ -หน้ากากอนามัย
2 เมตร ในระยะเวลาสั้น
เสี่ยงของผูป้ ่ วยในพื้นที่ -กระจังกันหน้า
คัดกรอง
-ถุงมือ disposable
ดูแลผูป้ ่ วยในระยะห่างน้อยกว่า บุคลากรทุกรายที่เข้าห้อง -ล้างมือ
2 เมตร และไม่มีกิจกรรมที่เกิด คัดกรองผูป้ ่ วย เช่น
-เสื้ อกาวน์กนั น้ า
ละอองฝอยทางเดินหายใจใน
-แพทย์ซกั ประวัติ ตรวจ -หน้ากาก N95
ขณะที่ดูแลผูป้ ่ วย
ร่ างกายผูป้ ่ วย
-กระจังกันใบหน้า/แว่น
-พยาบาล/เจ้าหน้าที่
ป้องกันตา
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
-หมวกคลุมผม
-เจ้าหน้าที่ทาความ
-ถุงมือ
สะอาดห้องคัดกรอง/เก็บ -รองเท้าบูท (สาหรับ
ขยะ
พนักงานทาความสะอาด
และเก็บขยะ)
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คาแนะนาการปฏิบัตติ วั สาหรับผู้ป่วยทีอ่ าการน้อย
ผูป้ ่ วยที่มีอาการน้อยสามารถให้กลับบ้านและกักตัวที่บา้ นได้ โดยแนะนาการปฏิบตั ิตวั ที่บา้ น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อยูใ่ นที่พกั อาศัยอย่างน้อย 14 วัน
ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่ วมกับผูอ้ ื่น
ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ า
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ นาน 20 วินาที หรื อแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ลูบจนมือแห้ง
เมื่อต้องอยูก่ บั ผูอ้ ื่นต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยูห่ ่างจากคนอื่น ประมาณ 1-2 เมตรหรื อหนึ่งช่วงแขน
หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับคนอื่น โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
การทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ท้ิงใส่ ถุงพลาสติก ปิ ดถุงให้สนิท ก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทา
ความสะอาดมือด้วยน้ าและสบู่ หรื อแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ทันที
8. เมื่อไอ จามให้ใช้ทิชชูปิดปาก ปิ ดจมูกถึงคางทุกครั้ง ทิ้งทิชชูใส่ถุงพลาสติก ปิ ดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถัง
ขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทาความสะอาดมือด้วยน้ าและสบู่ หรื อแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ทันที หากไม่มีทิช
ชูใช้ตน้ แขนด้านใน
9. ทาความสะอาดบริ เวณที่พกั ด้วยน้ ายาฟอกขาวร้อยละ 5 (น้ ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ าสะอาด 99 ส่วน)
หรื อเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 70
10. ทาความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรื ออื่น ๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ าธรรมดา หรื อซักผ้าด้วยน้ า
ร้อน อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส
..................................................................
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