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เนื่่�องจากโรคโควิิด-19 เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�เพิ่่�งจะมีีรายงาน สถานการณ์์และแนวทางการดููแล
รัักษาจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้เมื่่อ� พบข้้อมููลใหม่่ แนวทางเวชปฏิิบัติั นี้้ิ จ� ะมีีการปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยเป็็น
ระยะ ๆ

คำ�นำ�

โรคโควิิด-19 เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�ระบาดได้้รวดเร็็วจนแพร่่กระจายทั่่�วโลก เกิิดจากเชื้้�อไวรััสตระกููล
Corona ชื่่�อ  SARS-CoV-2 มีีรายงานผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อครั้้�งแรกที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�น ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ช่่วงเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562(1) การติิดต่่อส่ว่ นใหญ่่ผ่า่ นทางสััมผัสั ละอองฝอยจากการไอ หรืือจาม อาการ
ของโรคจะคล้้ายกัับไข้้หวััดใหญ่่ โดยผู้้�ป่่วยที่่�รัับไว้้ในโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 83 จะมีีไข้้ ร้้อยละ 82
ไอแห้้ง ร้้อยละ 31 จะหายใจติิดขััด ร้้อยละ 11 ปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อ มีีเพีียงร้้อยละ 5 เจ็็บคอและ
ร้้อยละ 4 เท่่านั้้�นที่่�มีีน้้ำมููกไหล(2) รายที่่�มีีอาการรุุนแรงจะเกิิดปอดอัักเสบ ระบบหายใจล้้มเหลว และ
เสีียชีีวิิตได้้ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีปอดอัักเสบ ร้้อยละ 67 จะเกิิด acute respiratory distress syndrome (ARDS)
และร้้อยละ 71 จำเป็็นต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ ร้้อยละ 61.5 ของผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตภายใน 28 วััน ระยะเวลา
เฉลี่่�ยหลัังจากเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิจนถึึงเสีียชีีวิิตเท่่ากัับ  7 วััน(3) อััตราส่่วนการเสีียชีีวิิต  (Crude fatality
rate) เท่่ากัับร้้อยละ 4.2 (95% CI, 3.9–4.5) ในเมืืองอู่่�ฮั่่�น ร้้อยละ 1.8 (95% CI, 1.6–2.0) ในเมืืองอื่่�น ๆ
นอกอู่่�ฮั่่�นของจัังหวััดหููเป่่ย และร้้อยละ 0.43 (95% CI, 0.32–0.57) ในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ นอกจัังหวััดหููเป่่ย(4)
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สำหรัับรายงานการติิดเชื้้�อในสตรีีตั้้�งครรภ์์ Chen และคณะ(5) รายงานสตรีีตั้้�งครรภ์์ 9 รายที่่�มีีปอด
อัักเสบจากการติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 และมาคลอดที่่�โรงพยาบาลซ่่งหนาน มหาวิิทยาลััยอู่่�ฮั่่�น ช่่วงวัันที่่� 20
มกราคม ถึึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563 อายุุช่่วง 26-40 ปีี อายุุครรภ์์อยู่่�ในช่่วง 36-39 สััปดาห์์ 4 วััน
ทุุกคนไม่่มีีโรคประจำตััว  ได้้รัับการผ่่าท้้องทำคลอดทั้้�งหมด ผู้้�ป่่วย 7 ใน 9 คนมาด้้วยไข้้ (ร้้อยละ 78)
ไม่่หนาวสั่่�น ไม่่มีีไข้้สููงเกิิน 39 องศาเซลเซีียส มีีอาการไอ 4 ราย (ร้้อยละ 44) ปวดกล้้ามเนื้้�อ  3 ราย
(ร้้อยละ 33) เจ็็บคอ 2 ราย และอ่่อนเพลีีย 2 ราย มีี 1 รายที่่�มีีท้้องเสีียและอีีก 1 ราย หายใจเหนื่่�อย
และมีีอาการของ preeclampsia ไม่่มีีปอดอัักเสบชนิิดรุุนแรงที่่�ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจหรืือเสีียชีีวิิต 
พบภาวะแทรกซ้้อนคืือ fetal distress 2 รายและน้้ำเดิินก่่อนเจ็็บครรภ์์คลอด 2 ราย ผลการตรวจทาง
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบ 5 รายมีี lymphopenia (ต่่ำกว่่า 1,000 cells/mm3) 6 รายมีีค่่า C-reactive protein
สููงขึ้้�น 3 รายมีีค่่า alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST)
สููงขึ้้�น โดยมีี 1 รายที่่�มีีค่่า ALT สููงถึึง 2,093 U/L และ AST 1,263 U/L ผู้้�ป่่วยทั้้�ง 9 รายได้้รัับการ
ตรวจเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องอก พบว่่า 8 ใน 9 รายมีี multiple patchy ground-glass shadows
การรัักษาให้้ออกซิิเจนผ่่านทางจมููก (nasal cannula) ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อครอบคลุุมเชื้้�อแบคทีีเรีีย มีี 6 ราย
(ร้้อยละ 67) ที่่�ได้้รัับยาต้้านเชื้้�อไวรััส ทารกแรกเกิิดทั้้�ง 9 ราย มีีคะแนน Apgar ที่่� 1 และ 5 นาทีี เท่่ากัับ 
8-9 และ 9-10 ตามลำดัับ ไม่่พบเชื้้�อ SARS-CoV-2 ในน้้ำคร่่ำ เลืือดจากสายสะดืือ สารคััดหลั่่�งที่่�ป้้ายจาก
คอทารก และน้้ำนมที่่เ� ก็็บจากมารดา 6 ราย แต่่มีีรายงานการพบเชื้้อ� จากสารคััดหลั่่ง� ในลำคอทารก 1 ราย
ที่่� 36 ชั่่�วโมงหลัังคลอดจากมารดาติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19(6) แต่่ไม่่พบเชื้้�อจากเลืือดสายสะดืือ รกและน้้ำนม 
ทารกไม่่มีีอาการใด ๆ มีีเพีียง patchy shadow เล็็กน้้อยที่่ปอ
� ดข้้างขวาจากการตรวจเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์
ช่่องอก ซึ่่�งหายไปเองในวัันที่่� 15 หลัังคลอด และตรวจไม่่พบเชื้้�อจากสารคััดหลั่่�งที่่�คอและทวารหนััก
ในวัันที่่� 15 หลัังคลอดเช่่นเดีียวกััน
ปััจจุุบัันไม่่พบหลัักฐานที่่�มีีรายงานทางการแพทย์์ว่่า สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 จะมีี
อาการและอาการแสดงแตกต่่างจากคนทั่่�วไป หรืือมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�โรคจะรุุนแรง
ไม่่พบหลัักฐานว่่าจะเกิิดการติิดเชื้้�อผ่่านทางรกไปยัังทารกในครรภ์์ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 ของการ
ตั้้�งครรภ์์เนื่่�องจาก ตรวจไม่่พบเชื้้�อโรคจากน้้ำคร่่ำ เลืือดจากสายสะดืือทารก สารคััดหลั่่�งในช่่องคลอด
สารคััดหลั่่�งที่่�ป้้ายจากลำคอทารกแรกเกิิด หรืือน้้ำนม
ผลของโรคต่่อการตั้้�งครรภ์์ยัังสรุุปไม่่ได้้ชััดเจน เนื่่�องด้้วยข้้อมููลที่่�มีีจำกััด

วัตถุประสงค์
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การครอบคลุม

แพทย์์ที่่�ทำงานด้้านสููติิกรรม

คำ�จำ�กัดความ

โรคโควิิด-19 คืือ โรคที่่�เกิิดจากการติิดเชื้้�อไวรััส Novel coronavirus (SARS-CoV-2) ทำให้้มีี
อาการหลัักคืือ ไข้้ ไอ หายใจติิดขััด หายใจเหนื่่�อย เจ็็บคอ มีีน้้ำมููก
นิิยามผู้้�ป่่วย(7)
ผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรค (Person under investigation, PUI) คืือ ผู้้�ป่่วยมีีอาการและ
อาการแสดง ดัังนี้้�
1. อุุณหภููมิิร่่างกายตั้้�งแต่่ 37.5 องศาเซลเซีียสขึ้้�นไป หรืือให้้ประวััติิว่่ามีีไข้้ในการป่่วยครั้้�งนี้้�
ร่่วมกับมีีอ
ั าการของระบบทางเดิินหายใจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ดัังต่่อไปนี้้� ไอ น้้ำมููก เจ็็บคอ หายใจติิดขััด หรืือ
หายใจลำบาก
2. ผู้้�ป่่วยโรคปอดอัักเสบ
ร่่วมกัับ การมีีประวััติิในช่่วงเวลา 14 วัันก่่อนวัันเริ่่�มป่่วย อย่่างใดอย่่างหนึ่่�งต่่อไปนี้้�
1. มีีประวััติิเดิินทางไปยััง หรืือ มาจาก หรืืออยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�ที่่�มีีรายงานการระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
2. มีีผู้ที่้� อยู่่�อ
่� าศััยร่่วมบ้า้ นเดิินทางกลัับมาจากพื้้น� ที่่ที่� มีี่� รายงานการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019
3. เป็็นผู้้�ที่่�ประกอบอาชีีพที่่�สััมผััสใกล้้ชิิดกัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ
4. มีีประวััติิใกล้้ชิิดหรืือสััมผััสกัับผู้้�ป่่วยเข้้าข่่ายหรืือยืืนยัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
5. เป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์หรืือสาธารณสุุข ที่่�สััมผััสกัับผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ผู้้�ป่่วยเข้้าข่่าย (Probable) ผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรคที่่�มีีผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบ
สารพัันธุุกรรมของเชื้้อ� ไวรััส SARS-CoV-2 โดยวิิธีี PCR ยืืนยัันจากห้้องปฏิิบัติั กิ าร 1 แห่่ง หรืือ sequencing
หรืือเพาะเชื้้�อ
ผู้้�ป่่วยยืืนยััน (Confirmed) ผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรคที่่�มีีผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบ
สารพัันธุุกรรมของเชื้้อ� ไวรััส SARS-CoV-2 โดยวิิธีี PCR ยืืนยัันจากห้้องปฏิิบัติั กิ าร 2 แห่่ง หรืือ sequencing
หรืือเพาะเชื้้�อ
ผู้้�ติิดเชื้้�อไม่่มีีอาการ (Asymptomatic infection) ผู้้�ที่่�มีีผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบ
สารพัันธุุกรรมของเชื้้อ� ไวรััส SARS-CoV-2 โดยวิิธีี PCR ยืืนยัันจากห้้องปฏิิบัติั กิ าร 2 แห่่ง หรืือ sequencing
หรืือเพาะเชื้้�อ แต่่ไม่่มีีอาการและอาการแสดง

การดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19

| 69

การประเมิินสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�สงสััยจะติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19
ก. กรณีีที่่�ไม่่มีีอาการ
ให้้ซักั ประวััติคิ วามเสี่่�ยงต่่อการสััมผััสโรค และประเมิินว่่าเป็็นผู้้�สััมผััสที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับใด(7)
ผู้้�สััมผััส หมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีกิิจกรรมร่่วมกัับผู้้�ป่่วยยืืนยัันหรืือผู้้�ป่่วยเข้้าข่่าย โดยแบ่่งได้้ 2 กลุ่่�ม
1. ผู้้�สััมผััสที่่�อาจเป็็นแหล่่งโรค ได้้แก่่ ผู้้�สััมผััสผู้้�ป่่วยในช่่วง 14 วัันก่่อนเริ่่�มป่่วย
2. ผู้้�สััมผััสที่่�อาจรัับเชื้้�อจากผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ผู้้�สััมผััสผู้้�ป่่วยนัับแต่่วัันเริ่่�มป่่วย
ผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงสููง หมายถึึง ผู้้�สััมผััสที่่�มีีโอกาสสููงในการรัับหรืือแพร่่เชื้้�อกัับผู้้�ป่่วย ประกอบด้้วย
ผู้้�สััมผััสใกล้้ชิิดหรืือมีีการพููดคุุยกัับผู้้�ป่่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่่า 5 นาทีี หรืือถููกไอจามรด
จากผู้้�ป่่วยโดยไม่่มีีการป้้องกััน เช่่น ไม่่สวมหน้้ากากอนามััย
ผู้้�ที่่�อยู่่�ในบริิเวณที่่�ปิิด ไม่่มีีการถ่่ายเทอากาศ เช่่น ในรถปรัับอากาศ ห้้องปรัับอากาศร่่วมกัับ
ผู้้�ป่่วยและอยู่่�ห่่างจากผู้้�ป่่วยไม่่เกิิน 1 เมตร นานกว่่า 15 นาทีี โดยไม่่มีีการป้้องกััน
ผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงต่่ำ หมายถึึง ผู้้�สััมผััสที่่�มีีโอกาสต่่ำในการรัับหรืือแพร่่เชื้้�อกัับผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ผู้้�สััมผััสที่่�ไม่่
เข้้าเกณฑ์์ผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงสููง
ถ้้าเป็็นผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงสููง ให้้ประเมิินว่่า
1. มีีไข้้เกิิน 37.5 องศาเซลเซีียส ร่่วมกัับมีีอาการของระบบทางเดิินหายใจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
ดัังต่่อไปนี้้� ไอ น้้ำมููก เจ็็บคอ หายใจเหนื่่�อย หรืือหายใจลำบาก หรืือไม่่ ถ้า้ มีีจะเป็็นผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวน
(PUI) ซึ่่�งต้้องให้้สวมหน้้ากากอนามััย ส่่งตััวไปแยกกัักตััวในห้้องแยกและเก็็บตััวอย่่างส่่งตรวจ
2. ถ้้าไม่่มีีอาการหรืือมีีอาการแต่่ไม่่เข้้ากัับนิิยามของ PUI ให้้เก็็บตััวอย่่างส่่งตรวจ แล้้วให้้จััดการ
ดัังนี้้�
2.1 สััมภาษณ์์แผนการเดิินทางหรืือที่่�อยู่่�ในช่่วง 14 วัันหลัังสััมผััส
2.2 วััดไข้้ทุุกวััน เป็็นเวลา 14 วััน นัับจากวัันที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยเข้้าข่่ายหรืือผู้้�ป่่วยยืืนยัันวัันสุุดท้้าย
2.3 Home quarantine สำหรัับผู้้�สััมผััสที่่�ไม่่มีีอาการ คืือไม่่ควรเดิินทางออกจากบ้้าน/ที่่�พััก
โดยไม่่จำเป็็น โดยเฉพาะการเดิินทางไปในที่่�สาธารณะหรืือแหล่่งชุุมชน เป็็นเวลา 14 วััน
นัับจากวัันที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยเข้้าข่่ายหรืือผู้้�ป่่วยยืืนยัันวัันสุุดท้้าย Home isolation สำหรัับ
ผู้้�ป่่วยอาการไม่่เข้้าเกณฑ์์ PUI คืือให้้อยู่่�แต่่ภายในที่่�พัักอาศััย เป็็นเวลา 14 วััน นัับจาก
วัันที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยเข้้าข่่ายหรืือผู้้�ป่่วยยืืนยัันวัันสุุดท้้าย
2.4 แนะนำให้้ป้้องกัันตนเองและผู้้�ใกล้้ชิิด โดยล้้างมืือบ่่อย ๆ และใช้้หน้้ากากอนามััย
ถ้้าเป็็นผู้้�สััมผััสความเสี่่�ยงต่่ำ
ให้้ดำเนิินชีีวิิตตามปกติิ แต่่หลีีกเลี่่ย� งการเดิินทางไปในที่่ที่� มีี่� คนจำนวนมาก สัังเกตอาการตนเอง
(self-monitoring) เป็็นเวลา 14 วัันหลัังวัันที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยยืืนยัันครั้้�งสุุดท้้าย
หากมีีไข้้หรืืออาการของระบบทางเดิินหายใจให้้แจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขทัันทีี เพื่่�อเก็็บสิ่่�ง
ส่่งตรวจ ติิดตามอาการและวััดไข้้ ตามแนวทางผู้้�สััมผััสที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
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ข. กรณีีที่่�มีีอาการ
ให้้ประเมิินว่่ามีีอาการเข้้าได้้กัับผู้้�ป่่วยเข้้าเกณฑ์์สอบสวนโรค (PUI) หรืือไม่่ ถ้้ามีีให้้สวมหน้้ากาก
อนามััย ส่่งแยกกัักตััวและเก็็บตััวอย่่างส่่งตรวจทัันทีี 
การประเมิินและดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�สงสััยและยืืนยัันโรคโควิิด-19 ดัังแสดงในแผนภููมิิที่่� 1

แผนภููมิิที่่� 1  การประเมิินและดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์สงสััยโรคโควิิด-19
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การวินิจฉัยโรค(8)

อาการของโรค คืือ ไข้้ อ่่อนเพลีีย ปวดกล้้ามเนื้้�อ  ไอแห้้ง ๆ หายใจติิดขััด น้้อยรายจะมีีคััดจมููก
มีีน้้ำมููก เจ็็บคอ ไอเป็็นเลืือด หรืือท้้องเสีีย
การตรวจเลืือดจะพบเม็็ดเลืือดขาวต่่ำ โดยเฉพาะ lymphocyte ค่่า C-reactive protein สููงขึ้้�น
เกล็็ดเลืือดต่่ำ ค่่าเอนไซม์์ตัับและ creatine phosphokinase สููง
การตรวจเอกซเรย์์ปอดหรืือเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องอกพบมีีปอดอัักเสบ 
การยืืนยัันการติิดเชื้้�อใช้้การตรวจหา viral nucleic acid ด้้วยวิิธีี real-time polymerase chain
reaction (RT-PCR) จากสิ่่�งคััดหลั่่�งต่่าง ๆ เช่่น น้้ำลาย จมููกและลำคอ เสมหะ น้้ำจากท่่อช่่วยหายใจ
น้้ำล้้างหลอดลมและถุุงลม ปััสสาวะและอุุจจาระ กรณีีที่่�ผลตรวจไม่่พบเชื้้�อ ให้้ตรวจซ้้ำอีีก 1 ครั้้�ง ถ้้าตรวจ
2 ครั้้�งห่่างกัันอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงแล้้วยัังไม่่พบเชื้้�อ ถืือว่่า ไม่่เป็็นโรค
ให้้ส่่งสิ่่�งคััดหลั่่�งตรวจหาเชื้้�อไวรััสตััวอื่่�น ๆ เช่่น influenza virus A and B, adenovirus,
respiratory syncytial virus, rhinovirus, human metapneumovirus, SARS-CoV, bacterial
pneumonia, chlamydia และ mycoplasma pneumonia
ส่่งการเพาะเชื้้�อแบคทีีเรีียจากเลืือดด้้วย

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19(9)

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่ต่� รวจยืืนยัันโรคแล้้ว ให้้ประเมิินว่่า เป็็นกลุ่่�มที่่อ� าการน้้อย คืือ สััญญาณชีีพปกติิ หรืือ
รุุนแรง เช่่น มีีอััตราการหายใจ 30 ครั้้�งต่่อนาทีีขึ้้�นไป ระดัับออกซิิเจนในเลืือดต่่ำกว่่าร้้อยละ 93 ความดััน
ออกซิิเจนในเลืือดแดง (PaO2)/ความเข้้มข้้นของออกซิิเจน (FiO2) ต่่ำกว่่า 300 หรืืออยู่่�ในภาวะช็็อค
มีีการหายใจล้้มเหลวต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจหรืือเครื่่�อง extra-corporal membrane oxygenation
(ECMO)(8)
บุุคลากรที่่�จะดููแลผู้้�ป่่วยจะต้้องใส่่ชุุดและอุุปกรณ์์ป้้องกัันเต็็มที่่� (Personal Protection
Equipment, PPE) ประกอบด้้วย เสื้้�อกาวน์์ หน้้ากาก N95 แว่่นตาและถุุงมืือ
การดููแลผู้้�ป่่วยให้้ใช้้ทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ประกอบด้้วย สููติแิ พทย์์ อายุุรแพทย์์โรคติิดเชื้้อ อ
� ายุุรแพทย์์
ภาวะวิิกฤติิ วิิสััญญีีแพทย์์ กุุมารแพทย์์ทารกแรกเกิิดและพยาบาลชำนาญการ
การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ ควรตรวจ CBC, arterial blood gas การทำงานของตัับ  ไต และ
cardiac enzymes

การรักษา(8)

ประกอบด้้วย การให้้สารน้้ำ แก้้ไขภาวะขาดสมดุุลของเกลืือแร่่ ให้้ออกซิิเจน
การให้้ยาต้้านไวรััสใช้้ในรายที่่�มีีอาการปานกลางหรืือรุุนแรง ช่่วงแรกที่่�มีีรายงาน คืือ Lopinavir/
Ritonavir รัับประทาน ต่่อมามีีรายงานพบว่่า ไม่่ได้้ประโยชน์์เมื่่�อเทีียบกัับการรัักษาตามอาการ(10) นอกจากนี้้�
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ยัังมีีรายงานการใช้้ยาอื่่น� ๆ เช่่น remdesivir (nucleotide analog), chloroquine (antimalarial drug),
favipiravir
ให้้ยาปฏิิชีีวนะ ถ้้ามีีการติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียซ้้ำเติิม เช่่น Ceftriaxone

การดูแลที่คลินิกฝากครรภ์

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่ไ่� ม่่มีีอาการหรืืออาการน้้อย ควรเลื่่อ� นนััดเพื่่�อมาฝากครรภ์์ ตรวจคลื่่น� เสีียงความถี่่สู� งู
หรืือตรวจคััดกรองเบาหวานไปจนกว่่าจะพ้้นช่่วงกำหนดเวลากัักตััว (isolation) โดยให้้อยู่่�แต่่ภายในที่่�พััก
อาศััย เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 14 วััน หรืือจนกว่่าจะตรวจไม่่พบเชื้้�อ
กรณีีผู้้�ป่่วยครรภ์์เสี่่ย� งสููงที่่จ� ำเป็็นต้้องนััดติิดตาม ให้้พิจิ ารณาระหว่่างความเสี่่ย� งและประโยชน์์ที่จ่� ะ
ได้้รัับ ถ้้าจำเป็็นจะต้้องมาตรวจให้้ใช้้การป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

กรณีฉุกเฉิน

ให้้มาตรวจที่่ค� ลิินิกิ แยกโรคโดยเฉพาะ แพทย์์และทีีมผู้้�ดูแู ลใส่่ชุดุ และอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันเต็็มที่่� (Personal
Protection Equipment, PPE)

กรณีที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

ให้้รัับไว้้ในโรงพยาบาล ถ้้าไม่่เจ็็บครรภ์์
ให้้การดููแลโดยทีีมสหสาขา
ให้้ความสำคััญกัับสุุขภาพของมารดาเป็็นหลััก
การตรวจเอกซเรย์์ปอดและ/หรืือเอกซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องอก สามารถทำได้้โดยใช้้ shield
ป้้องกัันทารกในครรภ์์
ตรวจติิดตามการเต้้นของหััวใจทารกในครรภ์์เป็็นระยะ ๆ ตามความจำเป็็น
ยุุติิการตั้้�งครรภ์์ตามข้้อบ่่งชี้้�ด้้านสููติิศาสตร์์หรืือกรณีีที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการกู้้�ชีีพมารดา
ให้้ยากลุ่่�ม corticosteroids เพื่่�อกระตุ้้�นการเจริิญของปอดได้้ ถ้้าไม่่มีีข้้อห้้าม

การดูแลขณะเจ็บครรภ์คลอด

แนะนำให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์เดิินทางมาด้้วยยานพาหนะส่่วนตััวหรืือรถพยาบาลโดยแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�
ว่่าอยู่่�ในระยะกัักตััวของโรค และแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ห้้องคลอดก่่อนจะถึึงโรงพยาบาล
บุุคลากรที่่จ� ะดููแลผู้้�ป่ว่ ยต้้องใส่่ชุดุ ป้้องกัันเต็็มที่่� และไปรัับผู้้�ป่ว่ ยก่่อนจะเข้้ามาในเขตโรงพยาบาล
ให้้ผู้้�ป่่วยสวมหน้้ากากอนามััยจนกว่่าจะเอาเข้้าห้้องแยกความดัันลบ 
จำกััดจำนวนบุุคลากรที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยและเครื่่�องมืือต่่าง ๆ ให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�จำเป็็น
ประเมิินความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 และเตรีียมการดููแลรัักษาโดยใช้้ทีีมสหสาขา เช่่น
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อายุุรแพทย์์โรคติิดเชื้้�อ วิิสััญญีีแพทย์์ กุุมารแพทย์์ทารกแรกเกิิด
แจ้้งกุุมารแพทย์์ทารกแรกเกิิดแต่่เนิ่่�น ๆ
ตรวจติิดตามวััดไข้้ อัตั ราการหายใจและความเข้้มข้น้ ของออกซิิเจนในเลืือด ควรให้้มีีค่า่ มากกว่่า
ร้้อยละ 94
ดููแลการเจ็็บครรภ์์คลอดตามมาตรฐาน
ติิดเครื่่�องวััดอััตราการเต้้นของหััวใจทารกในครรภ์์ (cardiotocography, CTG)
เฝ้้าระวัังอาการและอาการแสดงของภาวะ sepsis และให้้การรัักษาทัันทีี
บัันทึึกปริิมาณสารน้้ำเข้้าออก ระวัังอย่่าให้้มีีภาวะน้้ำเกิิน
วิิธีีคลอดเป็็นไปตามมาตรฐาน
ผ่่าท้้องทำคลอดตามข้้อบ่ง่ ชี้้ท� างสููติศิ าสตร์์หรืือข้้อตกลงของสถานพยาบาลแต่่ละแห่่งโดยคำนึึง
ถึึงความปลอดภััยของทั้้�งผู้้�ป่่วย บุุคลากรและข้้อจำกััดด้้านทรััพยากร
ไม่่มีีข้้อห้้ามของการทำ epidural block เพื่่�อระงัับอาการเจ็็บครรภ์์
ไม่่แนะนำให้้ใช้้ก๊๊าซสููดดมเพื่่�อระงัับความปวด เพราะอาจจะทำให้้เชื้้�อไวรััสแพร่่กระจายได้้
กรณีีที่่�อาการของผู้้�ป่่วยแย่่ลง พิิจารณาผ่่าท้้องทำคลอด เพื่่�อให้้การช่่วยกู้้�ชีีพมารดามีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ทำสููติิศาสตร์์หััตถการเพื่่�อช่่วยลดระยะที่่�สองของการคลอดได้้ ถ้้าผู้้�ป่่วยเหนื่่�อยหรืือเบ่่งคลอด
ไม่่ไหว
ทำ delayed cord clamping ได้้ ถ้้าไม่่มีีข้้อห้้าม
การดููแลทารกแรกเกิิดเหมืือนภาวะปกติิ
กรณีีที่่�เป็็นการผ่่าท้้องทำคลอดแบบ elective ให้้ทำเป็็นรายสุุดท้้ายของตาราง
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลการคลอดจะต้้องฝึึกใส่่ชุุดป้้องกัันเต็็มที่่�เพื่่�อความคล่่องตััว
ในการดููแลผู้้�ป่่วยโดยเฉพาะกรณีีฉุุกเฉิิน
ทำความสะอาดห้้องด้้วยน้้ำยาฆ่่าเชื้้�อทัันทีีหลัังใช้้ห้้องเสร็็จ

การดูแลทารกหลังคลอด

ให้้แยกทารกเข้้าห้้องความดัันลบ (ถ้้ามีี) อย่่างน้้อย 14 วััน
กรณีีที่่�มารดาไม่่ต้้องการให้้แยกห้้อง สามารถใช้้ม่่านกั้้�นได้้ แต่่มารดาควรอยู่่�ห่่างจากทารก
มากกว่่า 6 ฟุุต(12)
ตรวจทารกแรกเกิิดทุุกรายว่่าติิดเชื้้�อหรืือไม่่ ทารกที่่�คลอดจากมารดาที่่�ติิดเชื้้�อหรืือสงสััยว่่าจะ
ติิดเชื้้�อถืือว่่าเป็็น PUI ด้้วยเสมอ
ตรวจติิดตามอาการและอาการแสดงของการติิดเชื้้�อของทารกเป็็นระยะ ๆ
การให้้นมบุุตร แม้้จะยัังตรวจไม่่พบเชื้้อ� ในน้้ำนมมารดา แต่่ยังั มีีรายงานที่่ขั� ดั แย้้งกัันว่่า ควรให้้
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บุุตรดููดนมจากเต้้าได้้หรืือไม่่ ราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งอัังกฤษ(9) และองค์์การอนามััยโลก(11) คำนึึงถึึง
ประโยชน์์ของการให้้บุตุ รดููดนมจากเต้้าในแง่่ของความผููกพััน (bonding) จึึงแนะนำว่่า ถ้้าต้้องการให้้ทารก
ดููดนมจากเต้้า มารดาต้้องสวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ล้้างมืือก่่อนและหลัังจัับตัวท
ั ารก ไม่่ไอหรืือจาม
ขณะให้้นมบุุตร แต่่ Center of Disease Control (CDC)(12) แนะนำให้้มารดาบีีบน้้ำนมให้้ทารกดื่่�มได้้
แต่่ต้้องล้้างมืือก่่อนและหลัังใช้้เครื่่�องปั๊๊�มนม 
ญาติิหรืือผู้้�ช่ว่ ยดููแลทารกที่่แ� ข็็งแรงดีี ต้้องสวมชุุดหรืือเครื่่อ� งป้้องกัันก่่อนสััมผัสั ทารก เช่่น เสื้้อ�
กาวน์์ ถุุงมืือ หน้้ากากอนามััยและแว่่นตา

สรุป

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�สงสััยว่่าจะเป็็นโรคโควิิด 19 ควรจะได้้รัับการประเมิินอย่่างระมััดระวัังและควร
แยกกัักตััวไว้้ก่่อนจนกว่่าจะทราบผลการตรวจหาเชื้้�อไวรััสด้้วยวิิธีี  RT-PCR กรณีีที่่�ไม่่พบเชื้้�อ  ให้้กัักตััว
และเฝ้้าสัังเกตอาการต่่อที่่�บ้้านจนครบ 14 วััน ถ้้ามีีอาการให้้กลัับมาตรวจหาเชื้้�อไวรััสอีีกครั้้�ง กรณีีที่่�
พบเชื้้อ 
� ให้้สวมหน้้ากากอนามััย ส่่งตััวเข้้าห้้องแยกความดัันลบและให้้การรัักษาโดยทีีมสหสาขาตามแนวทาง
ปฏิิบัติั เิ ช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่ไ� ม่่ตั้้ง� ครรภ์์ เฝ้้าระวัังอาการ ถ้้าโรคแย่่ลง ให้้ย้า้ ยเข้้าไปรัักษาต่่อในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ
ทัันทีี 
การดููแลการคลอดให้้เฝ้้าติิดตามสภาวะของทั้้�งมารดาและทารกในครรภ์์ วิิธีีคลอดเป็็นไปตาม
มาตรฐาน ผ่่าท้้องทำคลอดตามข้้อบ่ง่ ชี้้ห� รืือจะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การกู้้�ชีีพมารดา หลัังคลอดควรแยกมารดา
และทารกจนกว่่ามารดาจะตรวจไม่่พบเชื้้�อ ตรวจหาเชื้้�อในทารกทุุกราย เฝ้้าระวัังอาการของทารกอย่่าง
ใกล้้ชิิด การให้้บุุตรดููดนมแม่่ยัังไม่่มีีข้้อมููลเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนหรืือคััดค้้าน
บุุคลากรควรฝึึกใส่่ชุุดป้้องกัันเต็็มที่่�เพื่่�อความคล่่องตััวในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย และปฏิิบััติิตาม
คำแนะนำในการป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่างเข้้มงวด
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ภาคผนวก
หลักการใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองสำ�หรับบุคลากร

การใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันตััวเองสำหรัับบุุคลากรขึ้้�นกัับความเสี่่�ยง ดัังในตารางที่่� 1

ตารางที่ 1 หลักการใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรค(13)
ระดัับ
ความเสี่่�ยง

ประเภทการดููแลผู้้�ป่่วย

ตััวอย่่างกิิจกรรม

การสวมอุุปกรณ์์ป้้องกััน
เรีียงตามลำดัับการสวม

น้้อย

ดููแลผู้้�ป่่วยในระยะห่่าง
มากกว่่า 2 เมตร หรืือ น้้อยกว่่า
2 เมตรและไม่่สััมผััสผู้้�ป่่วย/
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ปนเปื้้�อนเชื้้�อ
และใช้้ระยะเวลาสั้้�นมาก

ปานกลาง

ดููแลผู้้�ป่ว่ ยในระยะห่่างน้้อยกว่่า พยาบาลคััดกรองความเสี่่�ยง
2 เมตร ในระยะเวลาสั้้�น
ของผู้้�ป่่วยในพื้้�นที่่�คััดกรอง

หน้้ากากอนามััย
กระจัังกัันหน้้า
ถุุงมืือ disposable

สููง

ดููแลผู้้�ป่ว่ ยในระยะห่่างน้้อยกว่่า บุุคลากรทุุกรายที่่�เข้้าห้้อง
2 เมตร และไม่่มีีกิิจกรรม
คััดกรองผู้้�ป่่วย เช่่น
ที่่�เกิิดละอองฝอยทางเดิิน
แพทย์์ซัักประวััติิ ตรวจ
หายใจในขณะที่่�ดููแลผู้้�ป่่วย
ร่่างกายผู้้�ป่่วย
พยาบาล/เจ้้าหน้้าที่่�
เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
เจ้้าหน้้าที่่�ทำความสะอาด
ห้้องคััดกรอง/เก็็บขยะ

ล้้างมืือ
เสื้้�อกาวน์์กัันน้้ำ
หน้้ากาก N95
กระจัังกัันใบหน้้า/แว่่น
ป้้องกัันตา
หมวกคลุุมผม
ถุุงมืือ 
รองเท้้าบููท (สำหรัับ
พนัักงานทำความสะอาด
และเก็็บขยะ)
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เจ้้าหน้้าที่่�ซัักประวััติิ
หน้้ากากอนามััย
คััดกรองโรคด้้วยคำถาม หมายเหตุุ
สั้้�น ๆ
ผู้้�ป่่วยและญาติิให้้ใส่่
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความ
หน้้ากากอนามััย
ปลอดภััยกั้้�นพื้้�นที่่�ผู้้�ป่่วย
หลีีกเลี่่ย� งการสััมผััสหรืือ
ในระยะมากกว่่า 2 เมตร
ใกล้้ชิิดผู้้�ป่่วย
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คำ�แนะนำ�การปฏิบัติตัวสำ�หรับผู้ป่วยที่อาการน้อย

ผู้้�ป่่วยที่่มีีอ
� าการน้้อยสามารถให้้กลัับบ้า้ นและกัักตััวที่่บ้� า้ นได้้ โดยแนะนำการปฏิิบัติั ตัิ วั ที่่บ้� า้ น ดัังนี้้�
1. อยู่่�ในที่่�พัักอาศััยอย่่างน้้อย 14 วััน
2. ไม่่รัับประทานอาหารและใช้้ภาชนะร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
3. ไม่่ใช้้ของใช้้ส่่วนตััวร่่วมกัับผู้้�อื่่�น เช่่น ผ้้าเช็็ดตััว หมอน ผ้้าห่่ม แก้้วน้้ำ
4. ล้้างมืือบ่่อย ๆ ด้้วยน้้ำและสบู่่� นาน 20 วิินาทีี หรืือแอลกอฮอล์์ร้้อยละ 70 ลููบจนมืือแห้้ง
5. เมื่่�อต้้องอยู่่�กัับผู้้�อื่่�นต้้องสวมหน้้ากากอนามััยและอยู่่�ห่่างจากคนอื่่�น ประมาณ 1-2 เมตรหรืือ
หนึ่่�งช่่วงแขน
6. หลีีกเลี่่�ยงการพููดคุุย ใกล้้ชิิดกัับคนอื่่�น โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง
7. การทิ้้�งหน้้ากากอนามััย ให้้ทิ้้�งใส่่ถุุงพลาสติิก ปิิดถุุงให้้สนิิท ก่่อนทิ้้�งลงถัังขยะที่่�ปิิดมิิดชิิด
จากนั้้�นทำความสะอาดมืือด้้วยน้้ำและสบู่่� หรืือแอลกอฮอล์์ร้้อยละ 70 ทัันทีี
8. เมื่่�อไอ จาม ให้้ใช้้ทิิชชููปิิดปาก ปิิดจมููกถึึงคางทุุกครั้้�ง ทิ้้�งทิิชชููใส่่ถุุงพลาสติิก ปิิดถุุงให้้สนิิท
ก่่อนทิ้้�งลงถัังขยะที่่�ปิิดมิิดชิิด จากนั้้�นทำความสะอาดมืือด้้วยน้้ำและสบู่่� หรืือแอลกอฮอล์์ร้้อยละ 70 ทัันทีี 
หากไม่่มีีทิิชชููใช้้ต้้นแขนด้้านใน
9. ทำความสะอาดบริิเวณที่่พั� กั  ด้้วยน้้ำยาฟอกขาวร้้อยละ 5 (น้้ำยาฟอกขาว 1 ส่่วนต่่อน้้ำสะอาด
99 ส่่วน) หรืือเช็็ดพื้้�นผิิวสััมผััสด้้วยแอลกอฮอล์์ร้้อยละ 70
10. ทำความสะอาดเสื้้�อผ้้า ผ้้าปููเตีียง ผ้้าขนหนูู หรืืออื่่�น ๆ ด้้วยผงซัักฟอกและน้้ำธรรมดา หรืือ
ซัักผ้้าด้้วยน้้ำร้้อน อุุณหภููมิิ 70-90 องศาเซลเซีียส
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