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เนื่ องจากโรคโควิด-19 เป็ นโรคอุบตั ิ ใหม่ที่เพิ่ งจะมีรายงาน สถานการณ์และแนว
ทางการดูแลรักษาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพบข้อมูลใหม่ แนวทางเวชปฏิ บตั ิ นี้จะมีการ
ปรับปรุงให้ทนั สมัยเป็ นระยะ ๆ การไม่ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางนี้ มิได้ถือเป็ นการทาเวชปฏิ บตั ิที่
ไม่ถกู ต้องแต่อย่างใด
Update ข้อมูลใหม่ เพิ่ มเติ มจาก Version 6 ในประเด็น ดังนี้
1. การดูแลสตรีตงั ้ ครรภ์ติดโรคโควิ ด-19
การดูแลรักษา ให้ประเมินระดับความรุนแรงของโรคและให้การดูแลรักษาตาม
“แนวทางเวชปฏิบตั ิ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564(1)” ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
ผูต้ ดิ เชือ้ เข้าข่าย (probable case) ผูท้ ม่ี ผี ลตรวจ ATK ต่อเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2 ให้
ผลบวก และรวมผูต้ ดิ เชือ้ ยืนยันทัง้ ผูท้ ม่ี อี าการและไม่แสดงอาการ มีขอ้ พิจารณา ดังนี้
1. หญิงตังครรภ์
้
ตดิ เชือ้ ทีไ่ ม่มอี าการไม่ตอ้ งให้ยาต้านไวรัส
2. หญิงตังครรภ์
้
ทม่ี อี าการ แต่ไม่มปี อดอักเสบ หรือ มีปอดอักเสบทีน่ ้อย ไม่ตอ้ งการ
การรักษาด้วยออกซิเจน หากอยูใ่ นไตรมาสที่ 2 และ 3 พิจารณาให้ favipiravir ถ้าแพทย์พจิ ารณา
แล้วว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าความเสีย่ ง โดยมีการตัดสินใจร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติ
3. หญิงตังครรภ์
้
ตดิ เชือ้ ทีม่ ปี อดอักเสบทีต่ อ้ งการการรักษาด้วยออกซิเจน พิจารณาให้
remdesivir เนื่องจากมีขอ้ มูลความปลอดภัยของการใช้ remdesivir ในหญิงตัง้ ครรภ์จานวนหนึ่ง
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และ remdesivir จะให้ประโยชน์เฉพาะในผูท้ ม่ี ปี อดอักเสบและต้องใช้ออกซิเจนรักษาเท่านัน้ หากไม่
มียา remdesivir หรือยาอื่น ๆ ทีป่ ลอดภัย อาจจะพิจารณาใช้ favipiravir ถ้าแพทย์พจิ ารณาแล้วว่า
จะได้ประโยชน์มากกว่าความเสีย่ ง โดยมีการตัดสินใจร่วมกับผูป้ ่ วยและญาติ
 การใช้ favipiravir ในหญิงตังครรภ์
้
อาจทาให้เด็กอ่อนในท้องเสียชีวติ หรือพิการได้
(teratogenic effect) ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยเป็ นหญิงวัยเจริญพันธุ์ ควรพิจารณาตรวจ
การตัง้ ครรภ์ก่อนเริม่ ยานี้ ให้พจิ ารณาเริม่ ยาตามข้อบ่งชีเ้ ช่นเดียวกับผูป้ ่ วยอื่น
 การติดเชือ้ จากแม่ส่ลู กู แบบ vertical transmission พบน้อย ประมาณร้อยละ 2-5
(ข้อมูลจากต่างประเทศ) พบว่าทารกส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการรุนแรง และหญิงตัง้ ครรภ์ท่ี
ติดเชือ้ มีโอกาสทีจ่ ะเกิดอาการรุนแรงได้ ดังนัน้ การรักษาจึงเน้นการรักษาแม่เป็ นหลัก
 หากหญิงตัง้ ครรภ์มแี นวโน้มอาการรุนแรง ให้รบี ประสานส่งต่อโรงพยาบาลทีส่ ามารถ
ดูแลได้ ตามดุลยพินิจของแพทย์
คาแนะนาในการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19
 หากผูป้ ่ วยมีอาการรุนแรงเกินกว่าทีโ่ รงพยาบาลต้นทางจะดูแลได้ ควรส่งต่อ
โรงพยาบาลแม่ขา่ ยทีศ่ กั ยภาพสูงกว่า
 โรงพยาบาลต้นทาง ควรประสานการส่งต่อผูป้ ่ วยในระยะเริม่ แรก
พิจารณาจาก
- SpO2 ที่ room air < 96%
- Rapid progressive pneumonia ใน 48 ชั ่วโมง หลังรับรักษา
ระยะเวลาของการกักตัว
1. ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้ อยจนถึงปานกลาง ให้อยู่ในห้องแยกโรค
(cohort ward, airborne infection isolation room (AIIR) เป็ นเวลา 10 วัน นับจาก
วันทีต่ รวจพบว่ามีการติดเชือ้ (ในกรณีไม่มอี าการ) หรือนับจากวันทีเ่ ริม่ มีอาการ (ในกรณีท่ี
มีอาการ) และควรไม่มอี าการไข้ และอาการอื่น ๆ กาลังดีขน้ึ แล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 วัน
หลังจากนัน้ ไม่ตอ้ งอยูใ่ นห้องแยกโรค และไม่ตอ้ งทาการตรวจ PCR ซ้าอีก
2. ผู้ป่วยที่มีอาการหนักจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและรับการรักษาในหออภิ บาล
ให้รบั การรักษาในห้องแยกโรคเป็ นเวลา 20 วัน หลังจากนัน้ ไม่ตอ้ งอยูใ่ นห้องแยกโรค
และไม่ตอ้ งทาการตรวจ PCR ซ้าอีก แต่อาจจะพิจารณาตรวจเป็ นราย ๆ ไปหากเป็ นผูป้ ่ วย
ภูมคิ มุ้ กันต่าอย่างรุนแรง โดยให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโรคติดเชือ้ หรือแพทย์ผมู้ ี
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ประสบการณ์มากทีส่ ุดในโรงพยาบาลนัน้ ถึงความจาเป็ นในการตรวจก่อนเสมอ
2. การให้ยาเพื่อป้ องกัน venous thromboembolism(2)
 สตรีตงั ้ ครรภ์ที่ติดโรคโควิ ด-19 ขัน้ รุนแรง ควรได้รบั ยากันเลือดแข็ง เช่น
unfractionated heparin หรือ low molecular weight heparin ยกเว้นมีขอ้ ห้ามใช้
หรือจะคลอดภายใน 12 ชั ่วโมง
 การให้ยากันเลือดแข็งควรให้ต่ออีก 10 วันหลังจากจาหน่ ายออกจาก
โรงพยาบาล หรืออาจจะให้นานกว่านัน้ ถ้ายังมีความเสีย่ งต่อการเกิด
thromboembolism
 Intermittent pneumatic compression ใช้ในรายทีม่ ขี อ้ ห้ามใช้ยากันเลือดแข็ง
3. การให้ยา aspirin เพื่อป้ องกันภาวะครรภ์เป็ นพิ ษ(2)
 ให้หยุดยา aspirin ในสตรีตงั ้ ครรภ์ทร่ี บั ประทานยาเพื่อป้ องกันภาวะครรภ์เป็ นพิษ ช่วง
ทีต่ ดิ โรคโควิด-19
4. การให้ยา corticosteroids(1,2)
 ให้ในรายทีม่ ปี อดอักเสบ หรือค่า room air SpO2 < 96% หรือมี SpO2 ขณะออกแรง
ลดลง > 3% ของค่าทีว่ ดั ได้ครังแรก
้
(exercise-induced hypoxia)
 ยาทีใ่ ช้ เช่น dexamethasone 6-20 มก.ต่อวัน นาน 7-10 วัน หรือ prednisolone 40
มก.ต่อวัน หรือ hydrocortisone 80 มก. 2 ครังต่
้ อวัน
 กรณีทต่ี อ้ งให้ยาเพื่อกระตุน้ การทางานของปอด ให้ dexamethasone 6 มก.ทุก 12
ชั ่วโมง 4 ครัง้ แล้วตามด้วยยา corticosteroids ดังกล่าว
5. การใช้ยาอื่น ๆ ในสตรีตงั ้ ครรภ์
 พิจารณาให้ยา Tocilizumab (interleukin-6 receptor antagonist) เพราะช่วยลดอัตรา
ตายได้ โดยเฉพาะรายทีม่ ี hypoxia และมีการอักเสบรุนแรง (C-reactive protein > 75
มก.ต่อลิตร)(2)
6. การฉี ดวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตงั ้ ครรภ์และให้นมบุตร
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 Fu และคณะ(3) ทาการวิจยั แบบ systematic review เกีย่ วกับความปลอดภัย การสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตงั ้ ครรภ์และให้นมบุตร โดย
รวบรวม 23 รายงาน พบว่า มี 8 รายงานทีศ่ กึ ษาวัคซีน Pfizer ชนิดเดียว อีก 14
รายงานศึกษาวัคซีน Pfizer และ Moderna มี 1 รายงานศึกษาวัคซีน AstraZeneca
พบว่า สามารถตรวจพบภูมคิ มุ้ กันในเลือดสตรีตงั ้ ครรภ์ เลือดจากสายสะดือและน้านม
โดยมี placental transfer ratios (cord blood antibody concentration/maternal
serum antibody concentration) แตกต่างกันในแต่ละรายงาน แต่พบความสัมพันธ์เชิง
บวกของ placenta transfer ratio(4,5) หรือระดับ IgG ในเลือดสายสะดือ(6-8) กับ
ระยะเวลาทีเ่ ริม่ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ/หรือเข็มที่ 2 จนถึงคลอด นอกจากนี้ Collier และ
คณะ(9) พบว่า binding and neutralizing antibodies ในเลือดสตรีตงั ้ ครรภ์และเลือดจาก
สายสะดือของกลุ่มทีฉ่ ีดวัคซีนมีค่าสูงกว่ากลุ่มทีต่ ดิ โรคและไม่เคยได้รบั วัคซีน ส่วนผล
ข้างคียงของการฉีดวัคซีนทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ปวดตรงตาแหน่งทีฉ่ ีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
และปวดเมื่อยตัว พบได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มคนทั ่วไป มี 5 การศึกษา(6,7,10-12) ทีร่ ายงาน
การแท้งบุตร ทารกตายในครรภ์ การคลอดก่อนกาหนด ทารกโตช้าในครรภ์ ทารก
พิการแต่กาเนิด และผลลัพธ์การคลอดอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างจากกลุ่มสตรีตงั ้ ครรภ์ท่ี
ไม่ได้ฉีดวัคซีน
Theiler และคณะ(12) รายงานประสิทธิภาพของวัคซีนโดยร้อยละ 1.4 (2 ใน 140
คน) ของสตรีตงั ้ ครรภ์ทฉ่ี ีดวัคซีนติดโรคโควิด-19 ก่อนคลอด เปรียบเทียบกับร้อยละ
11.3 (210 ใน 1,862 คน) ของสตรีตงั ้ ครรภ์ทไ่ี ม่ฉีดวัคซีนติดโรคโควิด-19 (P < 0.001)
 Magnus และคณะ(13) ศึกษาแบบ case-control ในสตรีตงครรภ์
ั้
ทไ่ี ด้รบั การฉีดวัคซีน
ป้ องกันโควิด-19 ในประเทศนอรเวย์ ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.
2564 เพื่อดูผลของวัคซีนกับการแท้งบุตรก่อนอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างของการแท้งบุตรในกลุ่มทีฉ่ ีดวัคซีนภายใน 3 สัปดาห์ก่อนแท้งกับกลุ่มทีไ่ ม่ฉีด
วัคซีน (Adjusted OR 0.91, 95% CI 0.75-1.10) และไม่มคี วามแตกต่างของการแท้ง
บุตรไม่วา่ จะเป็ นวัคซีน Pfizer, Moderna หรือ AstraZeneca
 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)(14) แนะนาให้ฉีด
วัคซีนเข็มกระตุน้ ได้ในสตรีตงั ้ ครรภ์และไม่ตงั ้ ครรภ์โดยฉีดห่างจากเข็มที่ 2 นานอย่าง
น้อย 6 เดือน การฉีดกระตุน้ ด้วยวัคซีน Moderna ให้ครึง่ โดสได้ (0.25 มล.) การฉีด
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วัคซีนแนะนาตัง้ แต่อายุ 12 ปี ขน้ึ ไป และอาจให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ ทีฉ่ ีดในขณะ
ตัง้ ครรภ์ได้ เช่น วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้ องกันบาดทะยัก คอตีบและไอกรน
คาแนะนา
1. ให้ฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ในสตรีตงั ้ ครรภ์และให้นมบุตร เนื่ องจากวัคซีนมีความ
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสูงในการป้ องกันการติ ดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค
นอกจากนี้ ยงั พบภูมิค้มุ กันในเลือดสายสะดือทารกและในน้านม
2. การฉี ดวัคซีนไม่เพิ่ มความเสี่ยงของการแท้งบุตรก่อนอายุครรภ์ 14 สัปดาห์ และไม่เพิ่ ม
ทารกพิ การแต่กาเนิ ด ดังนัน้ สตรีตงั ้ ครรภ์สามารถฉี ดวัคซีนได้ ทกุ อายุครรภ์
3. การฉี ดวัคซีนสามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องฉี ดในขณะตัง้ ครรภ์ได้
4. การฉี ดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิค้มุ กัน ใช้คาแนะนาเช่นเดียวกับคนทัวไป
่
.....................................................................
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