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

Update ข้อมูลใหม่ เพิ่มเติมจาก Version 5 ในประเด็น ดังนี้

1. การดููแลสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดโรคโควิิด-19 ที่่�เข้้าระบบกัักตััวที่่�บ้้าน (Home isolation)
ให้้ปฏิิบัติั ติ ามคู่่มื� อื การแยกกัักตััวที่่บ้� า้ น จััดทำโดยสำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.)
วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564(1)
		
สิ่่�งที่่�ต้้องทำนอกเหนืือจากคนทั่่�วไป มีีดัังนี้้�
1.1 ซัักถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการตั้้�งครรภ์์ และประวััติิการฝากครรภ์์
		 ตั้้�งครรภ์์ครั้้�งที่่�เท่่าไร
		 เคยคลอดบุุตรครบกำหนด ก่่อนกำหนด คลอดวิิธีใี ด บุุตรน้้ำหนัักเท่่าไร หลัังคลอดมีีความ
ผิิดปกติิหรืือไม่่ เคยแท้้งบุุตรหรืือไม่่ เมื่่�อใด ได้้รัับการขููดมดลููกหรืือไม่่
		 ประเมิินอายุุครรภ์์ จากวัันแรกของระดููครั้้�งสุุดท้้าย หรืือวัันกำหนดคลอด หรืือมีีผลตรวจ
อััลตราซาวด์์ยืืนยัันอายุุครรภ์์
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		 ฝากครรภ์์ที่่�ใด ตั้้�งแต่่อายุุครรภ์์เท่่าไร ผลตรวจเลืือดและปััสสาวะเป็็นอย่่างไร
		 ขณะฝากครรภ์์พบความผิิดปกติิอะไร หรืือไม่่
		 การประเมิินขนาดมดลููกสััมพัันธ์์กัับอายุุครรภ์์หรืือไม่่
		 ได้้รัับการตรวจคััดกรองทารกกลุ่่�มอาการดาวน์์ คััดกรองเบาหวานหรืือไม่่ ผลเป็็นอย่่างไร
		 เคยได้้รัับการตรวจอััลตราซาวด์์มาก่่อนหรืือไม่่ พบความผิิดปกติิหรืือไม่่ อย่่างไร
		 ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนอะไรบ้้าง ฉีีดเมื่่�อใด
		 โรคประจำตััว เคยทำผ่่าตััดหรืือไม่่ อย่่างไร
		 โรคของคนในครอบครััว เช่่น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง เลืือดจาง ครรภ์์แฝด
		 ได้้รัับยาอะไรบ้้าง เช่่น ยาบำรุุงเลืือด แคลเซีียม วิิตะมิิน
		 การแพ้้ยา แพ้้อาหาร
1.2 ประเมิินว่่าอายุุครรภ์์อยู่่�ในช่่วงไตรมาสใดของการตั้้�งครรภ์์
		 ไตรมาสที่่� 1 (< 14 สััปดาห์์) ไตรมาสที่่� 2 (15-28 สััปดาห์์) ไตรมาสที่่� 3 (29-42 สััปดาห์์)
		 1.3 ซัักถามอาการหรืือความผิิดปกติิของการตั้้ง� ครรภ์์ เช่่น ปวดท้้อง เลืือดออก ลููกดิ้้น� น้้อย น้้ำเดิิน
		 1.4 ซัักถามอาการของโรคโควิิด-19 เริ่่�มมีีอาการเมื่่�อใด มีีอาการอะไรบ้้าง
		 1.5	ตรวจพบเชื้้�อด้้วยวิิธีีใด วัันที่่�เท่่าไร
		 1.6	มีีคนในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิดหรืืออยู่่�บ้้านเดีียวกัันติิดโรคโควิิด-19 ด้้วยหรืือไม่่ อย่่างไร
		 1.7 การได้้รัับยารัักษาโรคโควิิด-19 มาก่่อน
		 1.8 การได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 มาก่่อน
		
1.9 ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�อายุุครรภ์์เกิิน 28 สััปดาห์์ นัับลููกดิ้้�นทุุกวััน โดยนัับนาน 1 ชั่่�วโมง
หลัังอาหาร 3 มื้้�อ ถ้้าน้้อยกว่่า 4 ครั้้�ง ให้้นัับต่่ออีีก 1 ชั่่�วโมง หากยัังน้้อยกว่่า 4 ครั้้�ง ให้้แจ้้งแพทย์์
หรืือพยาบาลทราบ(2) (ถ้้าสามารถจดบัันทึึกในกระดาษได้้ ให้้บัันทึึกการนัับลููกดิ้้�นลงในแบบบัันทึึก
ดัังในภาคผนวก) หรืืออาจจะนัับลููกดิ้้�นจนครบ 10 ครั้้�ง แล้้วจดเวลาไว้้ ถ้้าใช้้เวลาน้้อยกว่่า 12 ชั่่�วโมง
ถืือว่่า ปกติิ(3)
		
1.10 อาการที่่�ต้้องแจ้้งแพทย์์หรืือพยาบาล คืือ เหนื่่อ� ยมากขึ้้น� ไข้้สูงู เกิิน 39 องศาเซลเซีียส
แม้้ว่่าจะรัับประทานยาลดไข้้ acetaminophen แล้้ว ดื่่�มน้้ำหรืือรัับประทานยาไม่่ได้้ หายใจแล้้วเจ็็บ
หน้้าอก ซึึม สัับสน หายใจมากกว่่า 24 ครั้้�งต่่อนาทีี ชีีพจรมากกว่่า 100 ครั้้�งต่่อนาทีี(4) วััดความ
อิ่่�มตััวของออกซิิเจนที่่�ปลายนิ้้�วได้้ต่่ำกว่่าร้้อยละ 96
		
1.11 สัังเกตอาการเจ็็บท้้อง ท้้องแข็็งบ่่อย เลืือดออกทางช่่องคลอด น้้ำใส ๆ ไหลออกทาง
ช่่องคลอด ถ้้ามีีอาการให้้แจ้้งแพทย์์หรืือพยาบาลทัันทีี
		
1.12 สัังเกตอาการของครรภ์์เป็็นพิิษ เช่่น ปวดศีีรษะ ตาพร่่ามััว จุุกแน่่นลิ้้น� ปี่่ ถ้
� า้ มีีอาการ
ให้้แจ้้งแพทย์์หรืือพยาบาลทัันทีี
		
1.13 การดููแลรัักษา ให้้ประเมิินระดัับความรุุนแรงของโรคและให้้การดููแลรัักษาตามแนวทาง
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

เวชปฏิิบัติั ิ การวิินิจฉั
ิ ยั ดููแลรัักษา และป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ในโรงพยาบาล กรณีีโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ของกรมการแพทย์์ ฉบัับปรัับปรุุง วัันที่่� 4 สิิงหาคม พ.ศ. 2564(5) ซึ่่�งมีีประเด็็นที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
			 1. เพิ่่�มการตรวจคััดกรองด้้วย Antigen Test Kit (ATK)
			 2.	นิิยามผู้้�ป่่วยและผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 		
				 1.	ผู้้�ติิดเชื้้อ� เข้้าข่่าย (probable case) ผู้้�ที่มีีผลต
่�
รวจ ATK ต่่อเชื้้อ� ไวรััส SARS-CoV-2
					 ให้้ผลบวก ทั้้�งผู้้�ที่่�มีีอาการและไม่่แสดงอาการ
				 2.	ผู้้�ป่่วยยืืนยััน (confirmed case) ประกอบด้้วย
					 2.1	ผู้้�ป่่ ว ยเข้้ า เกณฑ์์ ส อบสวนโรคที่่� มีีผลต รวจทางห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารพบสาร
						พัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 โดยวิิธีี RT-PCR ยืืนยัันจากห้้อง
						 ปฏิิบััติิการที่่�กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์รัับรอง 1 แห่่ง หรืือ sequencing
						หรืือจากการเพาะเชื้้�อ
					 2.2	ผู้้�ติิดเชื้้�อไม่่มีีอาการ (asymptomatic infection) หรืือผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�มีีอาการ
						 (symptomatic infection) ผู้้�ที่่�มีีผลตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบสาร
						พัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 (วิิธีี RT-PCR) ยืืนยัันจากห้้อง
						 ปฏิิบััติิการที่่�กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์รัับรอง 1 แห่่ง หรืือ sequencing
						หรืือจากการเพาะเชื้้�อ แต่่ไม่่มีีอาการและอาการแสดง
			 สถานการณ์์ที่มีี่� การระบาด อาจจำเป็็นต้้องใช้้ ATK เพื่่�อการวิินิจฉั
ิ ยั เบื้้�องต้้นและควรตรวจ
ยืืนยัันด้้วย RT-PCR ตามแนวทางของกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์และตามคำนิิยามของกรมควบคุุมโรค
ถ้้าผู้้�ป่่วยตรวจด้้วยตนเองแล้้วได้้ผลบวก ให้้ดำเนิินการดููแลรัักษาเสมืือนเป็็นผู้้�ป่่วย COVID-19 หาก
จะรัับไว้้ในโรงพยาบาลต้้องแยกกัับผู้้�ป่่วย COVID-19 รายอื่่�นก่่อน จนกว่่าจะได้้ผล RT-PCR ยืืนยััน
3. การรัักษา COVID-19
			ผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้าข่่าย (probable case) ผู้้�ที่่�มีีผลตรวจ ATK ต่่อเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 ให้้ผล
บวกและรวมผู้้�ติิดเชื้้�อยืืนยัันทั้้�งผู้้�ที่่�มีีอาการและไม่่แสดงอาการ แบ่่งกลุ่่�มตามอาการได้้เป็็น 4 กรณีี ดัังนี้้�
				 1.	ผู้้�ติิดเชื้้อ� COVID-19 ไม่่มีีอาการอื่่�น ๆ หรืือสบายดีี (Asymptomatic COVID-19)
				 2.	ผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการไม่่รุุนแรง ไม่่มีีปอดอัักเสบ ไม่่มีีปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรครุุนแรง/
					 โรคร่่วมสำคััญ ภาพถ่่ายรัังสีีปอดปกติิ (Symptomatic COVID-19 without
					 pneumonia and no risk factors for severe disease)
				 3.	ผู้้�ป่่วยที่่ไ� ม่่มีีอาการ หรืือมีีอาการไม่่รุุนแรง แต่่มีีปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการเป็็นโรครุุนแรง
					หรืือมีีโรคร่่วมสำคััญ หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีปอดบวม (pneumonia) เล็็กน้้อย ซึ่่�งไม่่เข้้า
					 เกณฑ์์ข้้อ 4 (COVID-19 with risk factors for severe disease or having
					 co-morbidity or mild pneumonia)
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				 4.	ผู้้�ป่่วยยืืนยัันที่่�มีีปอดบวมที่่�มีี hypoxia (resting O2 saturation ≤ 96%) หรืือ
					มีีภาวะลดลงของออกซิิเจน SpO2 ≥ 3% ของค่่าที่่�วััดได้้ครั้้�งแรกขณะออกแรง
					 (exercise-induced hypoxemia) หรืือภาพรัังสีีทรวงอกมีี progression ของ
					 pulmonary infiltrates
			การให้้ยา favipiravir ปรัับเป็็นให้้ยาในกลุ่่�มที่่� 2-4
			การใช้้ favipiravir ในหญิิงตั้้�งครรภ์์มีีโอกาสเกิิด teratogenic effect ดัังนั้้�น ในกรณีี
ที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์�ควรพิิจารณาตรวจการตั้้ง� ครรภ์์ก่่อนเริ่่ม� ยานี้้� ให้้พิจิ ารณาเริ่่ม� ยาต้้านไวรััสตาม
ข้้อบ่่งชี้้เ� ช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยอื่่�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อบ่่งชี้้�ที่่�ว่่า remdesivir จะให้้ประโยชน์์เฉพาะในผู้้�ที่่�มีี
ปอดอัักเสบและต้้องใช้้ออกซิิเจนรัักษาเท่่านั้้�น จึึงมีีข้้อพิิจารณาเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
				 1)	หญิิงตั้้�งครรภ์์ ที่่�อาการไม่่รุุนแรง ไม่่มีีปอดอัักเสบ ให้้รัักษาตามอาการ
				 2)	หญิิงตั้้ง� ครรภ์์ที่มีี่� ปอดอัักเสบ อาจพิิจารณาใช้้ remdesivir เนื่่�องจากมีีข้้อมููลความ
					 ปลอดภััยของการใช้้ remdesivir ในหญิิงตั้้�งครรภ์์จำนวนหนึ่่�ง และไม่่มีีรายงาน
					ผลกระทบต่่อทารกในครรภ์์
				 3)	หญิิงตั้้ง� ครรภ์์ตั้้ง� แต่่ไตรมาสที่่� 2 และ 3 ถ้้าแพทย์์พิจิ ารณาแล้้วว่่าจะได้้ประโยชน์์
					จาก favipiravir มากกว่่าความเสี่่�ยง อาจจะพิิจารณาใช้้ favipiravir ในรายที่่�มีี
					 อาการไม่่รุุนแรง โดยมีีการตััดสิินใจร่่วมกัับผู้้�ป่่วยและญาติิ แต่่ถ้้ามีีปอดอัักเสบ
					 อาจพิิจารณาใช้้ remdesivir
					ห้้ามใช้้ฟ้้าทะลายโจรในหญิิงตั้้�งครรภ์์/อาจจะตั้้�งครรภ์์ และหญิิงที่่�กำลัังให้้
นมบุุตร เพราะข้้อมููลในทางทฤษฎีีชี้้�แนะว่่าอาจมีีผลต่่อ uterine contraction และทารกผิิดปกติิ
					สตรีีที่่�รัับประทานยา favipiravir ควรงดให้้นมบุุตร เพราะยาถููกขัับออกทาง
น้้ำนมได้้(6) หรืือถ้้าจะให้้นมบุุตร ควรเว้้นช่่วงให้้ห่่างจากเวลาที่่�รัับประทานยา
2. เกณฑ์์การรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโรคโควิิด-19 ไว้้ดููแลรัักษาในโรงพยาบาล(4)
		 มีีโรคร่่วม เช่่น ความดัันโลหิิตสููงหรืือเบาหวานที่่�ควบคุุมไม่่ดีี หรืือโรคร่่วมอื่่�น ๆ ทาง
อายุุรกรรมที่่�จำเป็็นต้้องรัับไว้้ในโรงพยาบาล
		 โรคหรืือภาวะทางสููติิกรรม เช่่น เจ็็บครรภ์์ ครรภ์์เป็็นพิิษ น้้ำเดิินก่่อนเจ็็บครรภ์์ เลืือดออก
ทางช่่องคลอด
		 ไข้้สููงเกิิน 39 องศาเซลเซีียส แม้้ว่่าจะได้้ยา acetaminophen แล้้ว (อาจจะเกิิดจาก
cytokine storm syndrome)
		 ระดัับความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนปลายนิ้้�วต่่ำกว่่าร้้อยละ 95 เมื่่�อหายใจใช้้อากาศปกติิ
		 อััตราการหายใจเกิิน 30 ครั้้�งต่่อนาทีี
		 มีีภาวะวิิกฤติิเกิิดขึ้้น� เช่่น ระบบการหายใจล้้มเหลว ความดัันโลหิิตต่่ำ ซึึมลง มีีการทำงาน
ของตัับ ไตหรืือหััวใจผิิดปกติิ
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3. การตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการรุุนแรง(7-12)
		 D-dimer > 1,000 ng/mL (normal range: < 500 ng/mL)
		 CRP > 100 mg/L (normal range: < 8.0 mg/L)
		 LDH > 245 units/L (normal range: 110 to 210 units/L)
		 Troponin > 2 × upper limit of normal (normal range for troponin T high
sensitivity: females 0 to 9 ng/L)
		 Ferritin > 500 mcg/L (normal range: females 10 to 200 mcg/L)
		 CPK > 2 × upper limit of normal (normal range: 40 to 150 units/L)
		
การตรวจทางรัังสีีวิิทยาด้้วยการทำ Chest X-ray หรืือ Computer tomography (CT)
ของทรวงอกในสตรีีตั้้ง� ครรภ์์ สามารถทำได้้เมื่่อ� มีีข้อ้ บ่่งชี้้� เนื่่�องจากผลของรัังสีีต่่อทารกในครรภ์์น้อ้ ยมาก
และไม่่เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อความพิิการของทารกในครรภ์์หรืือการแท้้งบุุตร
4. การดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโรคโควิิด-19 ขั้้�นรุุนแรง(4,5,13)
		 เป็็นการดููแลรัักษาร่่วมกัันระหว่่างทีีมบุุคลากรสหสาขา (multidisciplinary team)
ได้้แก่่ สููติิแพทย์์ อายุุรแพทย์์ กุุมารแพทย์์ทารกแรกเกิิด แพทย์์เวชบำบััดวิิกฤติิ อายุุรแพทย์์โรคปอด
อายุุรแพทย์์โรคติิดเชื้้�อ วิิสััญญีีแพทย์์
		 รายที่่�มีีอาการรุุนแรง ควรบัันทึึกสััญญาณชีีพทุุก 2-4 ชั่่�วโมง หรืือวััดความอิ่่�มตััวของ
ออกซิิเจนปลายนิ้้�ว (pulse oximetry) ตลอดเวลา
		 รายที่่�อยู่่�ในภาวะวิิกฤติิ ควรบัันทึึกสััญญาณชีีพทุุก 1-2 ชั่่�วโมง หรืือวััดความอิ่่�มตััว
ของออกซิิเจนปลายนิ้้�ว (pulse oximetry) ตลอดเวลา
		 ถ้้าเจ็็บครรภ์์คลอดและอายุุครรภ์์เกิิน 28-30 สััปดาห์์ ให้้ติดิ เครื่่อ� งวััดอััตราการเต้้นของ
หััวใจทารกและการหดรััดตััวของมดลููกตลอดเวลา (cardiotocography, CTG)
		 การรัักษาหลััก เพื่่�อช่่วยพยุุงการหายใจของมารดาและรัักษาภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น
		 การจััดท่่าผู้้�ป่่วยเพื่่�อช่่วยให้้ปอดแลกเปลี่่�ยนออกซิิเจนได้้ดีีขึ้้�น เช่่น ท่่านอนคว่่ำ สามารถ
ทำได้้ แต่่ต้้องมีีหมอนหนุุน หรืือจััดท่่านอนตะแคงซ้้าย เพื่่�อให้้มดลููกไม่่กดหลอดเลืือดแดง aorta และ
หลอดเลืือดดำ inferior vena cava
		 ควรรัักษาระดัับความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนที่่�วััดปลายนิ้้�วให้้สููงกว่่าร้้อยละ 95 หรืือค่่า
ออกซิิเจนที่่เ� จาะจากหลอดเลืือดแดง (partial pressure of oxygen, PaO2) มากกว่่า 70 มิิลลิเิ มตรปรอท
		 การใช้้ยาต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาโรคให้้คำนึึงถึึงประโยชน์์ของมารดาเป็็นหลััก
		 ให้้ยากัันเลืือดแข็็ง เช่่น unfractionated heparin หรืือ low molecular weight
heparin เพื่่�อป้้องกััน venous thromboembolism ยกเว้้นมีีข้้อห้้ามใช้้
		 Intermittent pneumatic compression ใช้้ในรายที่่�มีีข้้อห้้ามใช้้ยากัันเลืือดแข็็ง
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		 การกระตุ้้�นความสมบููรณ์์ของปอดทารกในครรภ์์ ให้้ dexamethasone 6 มิิลลิิกรััม
ฉีีดเข้้ากล้้ามหรืือเข้้าหลอดเลืือดดำทุุก 12 ชั่่�วโมง 4 ครั้้�ง และให้้ต่่อเนื่่�องเพื่่�อรัักษาโรคโควิิดได้้ 6-20
มิิลลิิกรััมต่่อวััน ทางหลอดเลืือดดำนาน 7-10 วััน
5. การพิิจารณายุุติิการตั้้�งครรภ์์(4,13)
		 ให้้คำนึึงถึึงสภาวะของผู้้�ป่่วย ภาวะแทรกซ้้อน อายุุครรภ์์ และการตััดสิินใจร่่วมกัันของ
ผู้้�ป่่วย ญาติิและทีีมผู้้�รัักษา
		 กรณีีที่่ไ� ม่่มีีอาการหรืืออาการน้้อย ให้้คลอดได้้เมื่่�ออายุุครรภ์์ตั้้ง� แต่่ 39 สััปดาห์์ขึ้้น� ไป ยกเว้้น
มีีข้้อบ่่งชี้้�ให้้คลอดก่่อนกำหนด เช่่น น้้ำเดิิน ครรภ์์เป็็นพิิษ
		 กรณีีที่่�อาการรุุนแรงแต่่ยัังไม่่ใส่่ท่่อช่่วยหายใจ แนะนำให้้คลอดได้้ ถ้้าอายุุครรภ์์ 32-34
สััปดาห์์ เพื่่�อช่่วยให้้ทารกปลอดภััยก่่อนที่่ม� ารดาจะมีีอาการแย่่ลงหรืือขาดออกซิิเจนเพิ่่�มขึ้้น� หลัังการคลอด
จะช่่วยให้้ปอดของมารดาทำงานได้้ดีีขึ้้�น
		 กรณีีที่่�อาการรุุนแรงหรืือวิิกฤติิและใส่่ท่่อช่่วยหายใจ แนะนำให้้คลอดได้้ ถ้้าอายุุครรภ์์
32-34 สััปดาห์์ กรณีีที่่�อายุุครรภ์์ต่่ำกว่่า 30-32 สััปดาห์์ และผู้้�ป่่วยอาการไม่่รุุนแรงมากขึ้้�น อาจจะรอ
ต่่อได้้เพื่่�อลดภาวะแทรกซ้้อนจากการคลอดก่่อนกำหนด แต่่ถ้้าอาการแย่่ลง แนะนำให้้ยุุติิการตั้้�งครรภ์์
6. การติิดตามสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�หายป่่วย(5,13)
		 ผู้้�ป่่วยที่่ไ� ม่่มีีอาการหรืืออาการไม่่รุุนแรง เมื่่อ� หายป่่วยแล้้ว ให้้กักั ตััวที่่บ้� า้ นต่่อจนครบ 14 วััน
นัับจากวัันที่่�มีีอาการหรืือวัันที่่�ตรวจพบเชื้้�อ (กรณีีที่่�ไม่่มีีอาการ)
		 ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการรุุนแรง เมื่่�อหายป่่วยแล้้ว ให้้กัักตััวที่่�บ้้านต่่อจนครบ 21 วััน นัับจากวัันที่่�
มีีอาการหรืือวัันที่่�ตรวจพบเชื้้�อ (กรณีีที่่�ไม่่มีีอาการ)
		 ไม่่จำเป็็นต้้องตรวจหาเชื้้�อด้้วยวิิธีี RT-PCR, antigen หรืือ antibody detection
ในผู้้�ป่่วยที่่�ยืืนยัันแล้้วว่่ามีีการติิดเชื้้�อ และเมื่่�อจะกลัับบ้้านไม่่ต้้องตรวจซ้้ำเช่่นเดีียวกััน
		 เมื่่�อครบกำหนดตามระยะเวลากัักตััว ให้้ปฏิิบััติิตนตามแนววิิถีีชีีวิิตใหม่่ คืือ การสวม
หน้้ากากอนามััย การทำความสะอาดมืือ การรัักษาระยะห่่าง หลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�แออััดหรืือสถานที่่�มีีการ
ระบายอากาศไม่่ดีี
		 ถ้้ายัังไม่่คลอด ให้้ฝากครรภ์์ต่่อแบบ telemedicine หรืือ นััดตรวจที่่�คลิินิิกฝากครรภ์์
ได้้หากพ้้นระยะกัักตััวแล้้ว
		 ควรมีีการตรวจคลื่่�นเสีียงความถี่่�สููงเพื่่�อประเมิินความพิิการของทารกในครรภ์์ ถ้้าอยู่่�ใน
ช่่วงอายุุครรภ์์ 18-23 สััปดาห์์ และตรวจติิดตามการเจริิญเติิบโตของทารกในครรภ์์อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง เพื่่�อ
ประเมิินภาวะทารกโตช้้าในครรภ์์
		 การตรวจสุุขภาพของทารกในครรภ์์ด้้วย nonstress test (NST) ทำเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ทาง
สููติิกรรม
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7. การฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์และให้้นมบุุตร(14)
คำแนะนำ
เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยรุุนแรงมากขึ้้น�  มีีผู้้�ติดิ เชื้้�อ
เป็็นจำนวนมากและแพร่่กระจายไปในหลายพื้้�นที่่� มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดเชื้้�อและเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน
การฉีีดวััคซีีนจึึงมีีประโยชน์์มากกว่่าความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดผลข้้างเคีียงของวััคซีีน จึึงแนะนำ ดัังนี้้�
		 1. ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์สามารถเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนได้้ ยกเว้้นกรณีีที่่�มีีข้้อห้้าม เช่่น มีีอาการแพ้้
รุุนแรงจากการฉีีดครั้้�งแรก หรืือมีีประวััติิแพ้้ส่่วนประกอบของวััคซีีนรุุนแรง
		 2. ระยะเวลาที่่�ควรฉีีดวััคซีีน: หลัังอายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์
		 3. สตรีีที่่�ให้้นมบุุตรสามารถเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนได้้
		 4. วััค ซีีนที่่�มีีใช้้ใ นประเทศไทย ปััจจุุบัันนี้้� มีี 4 ชนิิด คืือ Sinovac, Sinopharm,
AstraZeneca และ Pfizer แนะนำให้้ฉีีดวััคซีีนได้้หลายแบบ คืือ
			4.1 แบบไขว้้ คืือ เข็็มที่่� 1 เป็็น Sinovac หรืือ Sinopharm ตามด้้วยเข็็มที่่� 2 เป็็น
				 AstraZeneca ห่่างกััน 3-4 สััปดาห์์ หรืือ เข็็มที่่� 1 เป็็น AstraZeneca ตามด้้วย
				 เข็็มที่่� 2 เป็็น Pfizer (หรืือ Moderna) ห่่างกััน 4 สััปดาห์์
			4.2 แบบชนิิดเดีียวกััน คืือ AstraZeneca 2 เข็็ม ห่่างกััน 8-12 สััปดาห์์ หรืือ Pfizer
				 2 เข็็ม ห่่างกััน 3 สััปดาห์์ ต่่อไปถ้้ามีี Moderna ให้้ฉีีด 2 เข็็ม ห่่างกััน 4 สััปดาห์์
		
5. ควรหลีีกเลี่่�ยงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 พร้้อมกัับวััคซีีนชนิิดอื่่�น ๆ ยกเว้้นมีี
ความจำเป็็น การฉีีดวััคซีีนชนิิดอื่่�น ๆ ควรเว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์หลัังจากฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค
โควิิด-19 อย่่างไรก็็ตามขอให้้ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 เป็็นความสำคััญลำดัับแรก
		 6. สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ที่่�เคยติิดโรคโควิิด-19 เมื่่อ� หายดีีแล้้ว หากยัังไม่่เคยฉีีดวััคซีีนมาก่่อน หรืือ
ฉีีดยัังไม่่ครบ 2 เข็็ม ให้้รัับการฉีีดวััคซีีนชนิิดใดก็็ได้้ 1 เข็็ม ภายใน 1-3 เดืือนหลัังจากเริ่่�มป่่วย ถ้้าเคย
ได้้วััคซีีนครบ 2 เข็็มแล้้ว ไม่่ต้้องฉีีดเพิ่่�มอีีก และไม่่จำเป็็นต้้องตรวจการติิดเชื้้�อก่่อนฉีีดวััคซีีน เพราะแม้้จะ
เคยเป็็นมาก่่อนโดยไม่่รู้้�ตััว ก็็ไม่่ทำให้้มีีอัันตรายจากการฉีีดวััคซีีน
		 7. ถ้้าฉีีดวััคซีีนแล้้วพบว่่าตั้้�งครรภ์์ ไม่่ต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์ เพราะไม่่มีีรายงานว่่าเกิิด
อัันตรายต่่อทารกในครรภ์์ ให้้เลื่่�อนการฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 2 ไปหลัังอายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป
		 8.	หลัังฉีีดวััคซีีน ให้้รายงานผลข้้างเคีียงในแอพพลิิเคชั่่�น “หมอพร้้อม”
การฉีีดวััคซีีนถืือเป็็นความสมััครใจ สตรีีตั้้�งครรภ์์ควรได้้รัับคำปรึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพและความ
ปลอดภััยของวััคซีีนโดยละเอีียดก่่อนการตััดสิินใจ (เอกสารความรู้้�เรื่่อ� ง วััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 สำหรัับ
สตรีีตั้้�งครรภ์์หรืือให้้นมบุุตร ดููในภาคผนวก)
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ภาคผนวก
ตััวอย่่าง ตารางการบัันทึึกการนัับลููกดิ้้�น
แบบบัันทึึกลููกดิ้้�นสำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์
1. กรุุณาใส่่จำนวนครั้้�งที่่�รู้้�สึึกว่่าลููกดิ้้�นลงในตาราง โดย ขีีด / เท่่ากัับการดิ้้�น 1 ครั้้�ง
2.	นัับเฉพาะ กรณีีที่่�อายุุครรภ์์เกิิน 28 สััปดาห์์ หรืือ 7 เดืือน
3. ให้้นัับลููกดิ้้�นนาน 1 ชั่่�วโมง หลัังรัับประทานอาหาร 3 มื้้�อ ถ้้าน้้อยกว่่า 4 ครั้้�ง ให้้นัับต่่ออีีก
1 ชั่่�วโมง หากยัังน้้อยกว่่า 4 ครั้้�ง ให้้แจ้้งแพทย์์หรืือพยาบาลทราบ
วัันที่่�ตามปฏิิทิิน

เช้้า

กลางวััน
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เย็็น

เอกสารความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19
สำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์หรืือให้้นมบุุตร
สตรีีตั้้ง� ครรภ์์มีคี วามเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคโควิิด-19 ได้้ และมีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะรุุนแรงกว่่าคนทั่่�วไป
โดยเฉพาะการต้้องรัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิก ฤติิ (Intensive care unit, ICU) การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ
(mechanical ventilation) การใช้้ เ ครื่่� อ งพยุุ ง ปอดและหัั ว ใจ (extracorporeal membrane
oxygenation, ECMO) หรืือเสีียชีีวิิต นอกจากนี้้�ยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อผลการตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
เช่่น ครรภ์์เป็็นพิิษ เลืือดแข็็งตััวผิิดปกติิ คลอดก่่อนกำหนด
	ปััจจุุบัันมีีการผลิิตวััคซีีนออกมาเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อหรืือป้้องกัันการเจ็็บป่่วยจากโรคโควิิด-19
สามารถช่่วยลดความรุุนแรงของโรคได้้ หลัังจากฉีดี วััคซีีนโควิิด-19 เข็็มที่่� 2 ประมาณ 2-4 สััปดาห์์ ร่่างกาย
จึึงจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันได้้เพีียงพอที่่�จะป้้องกัันโรค
ขณะนี้้�ในประเทศไทยมีีวััคซีีนที่่�ใช้้ได้้อยู่่�หลายชนิิด ได้้แก่่ วััคซีีนของบริิษััท ซิิโนแวค (Sinovac),
แอสตร้้าซิินิิก้้า (AstraZeneca), ซิิโนฟาร์์ม (Sinopharm) และ ไฟเซอร์์ (Pfizer) ต่่อไปจะมีีวััคซีีนของ
โมเดิิร์์นนา (Moderna) หรืือบริิษััทอื่่�น ๆ เข้้ามาเพิ่่�มเติิม
สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�จะฉีีดวััคซีีนควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประโยชน์์และผลข้้างเคีียงของการฉีีดวััคซีีน
ความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคโควิิด-19 ความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 ก่่อนจะตััดสิินใจ จากการฉีีดวััคซีีนให้้
คนทั่่�วไปจำนวนมากพบว่่า วััคซีีนทุุกชนิิดมีีความปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพที่่�ไกล้้เคีียงกััน

ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19

สตรีีตั้้�งครรภ์์แต่่ละคนมีีความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคไม่่เท่่ากััน โอกาสสููงที่่�จะติิดเชื้้�อ ถ้้าเป็็นบุุคลากร
ทางการแพทย์์ หรืือมีีคนที่่�อยู่่�ร่่วมบ้้านเดีียวกัันเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ ทำงานในสถานที่่�ต้้องดููแล
ผู้้�ป่่วย ผู้้�สููงอายุุ อาศััยอยู่่ใ� นพื้้�นที่่ที่� มีี่� การระบาดของโรคสููง ต้้องติิดต่่อหรืือสััมผััสกัับคนอื่่น� นอกบ้้านบ่่อย ๆ
ไม่่สามารถเว้้นระยะห่่างจากคนอื่่�น ๆ ได้้ อาศััยอยู่่�ในบ้้านหรืือสถานที่่�มีีคนแออััด

ความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรง

สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะรุุนแรงมากกว่่าคนทั่่�วไป โดยเฉพาะในรายที่่�มีีโรคประจำตััว
เช่่น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจ หอบหืืด โรคปอดเรื้้�อรััง โรคไต ภููมิิต้้านทานผิิดปกติิ ธััยรอยด์์
อ้้วน (ดััชนีีมวลกายเกิิน 30 กิิโลกรััมต่่อตารางเมตร)
สตรีีตั้้�งครรภ์์ถืือเป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�ต้้องได้้รัับวััคซีีนก่่อน เช่่นเดีียวกัับผู้้�สููงอายุุ
(อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป) และคนที่่�มีีโรคประจำตััว 7 โรคเรื้้�อรััง ได้้แก่่ โรคทางเดิินหายใจเรื้้�อรััง (โรคปอดอุุดกั้้�น
โรคหอบหืืดที่่�ควบคุุมได้้ไม่่ดีี) โรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคไตวายเรื้้�อรััง โรคหลอดเลืือดสมอง โรคอ้้วน
โรคมะเร็็ง และโรคเบาหวาน
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ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

	ทำให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อไวรััสขึ้้�นในระดัับที่่�สููงเพีียงพอที่่�จะป้้องกัันการติิดเชื้้�อ ป้้องกััน
การเจ็็บป่่วย ช่่วยลดความรุุนแรงของโรคหรืือลดการเสีียชีีวิิตลงได้้ หลัังฉีีดวััคซีีนประมาณ 2 สััปดาห์์
จะเริ่่�มมีีภููมิิคุ้้�มกัันเกิิดขึ้้�น
ประสิิ ทธิิ ภ าพของวัั คซีี นแต่่ละชนิิ ด มีีความแตกต่่างกัั น เล็็ ก น้้ อ ย วัั คซีี นของแอสตร้้ า ซิิ นิิ ก้้ า
(AstraZeneca) ป้้องกัันการติิดเชื้้�อได้้ร้้อยละ 54.1 ป้้องกัันโรคแบบมีีอาการร้้อยละ 70.4 ป้้องกัันโรค
รุุ น แรงหรืื อ เสีียชีีวิิ ตร้้ อ ยละ 100 วัั คซีี นซิิ โ นแวค (Sinovac) ป้้ อ งกัั น โรคที่่� มีี อาการตั้้�ง แต่่น้้ อ ยมาก
ร้้อยละ 50.4 ป้้องกัันโรคแบบมีีอาการร้้อยละ 65.3-91.2 ป้้องกัันโรครุุนแรงหรืือเสีียชีีวิิตร้้อยละ 100
วััคซีีนซิิโนฟาร์์ม (Sinopharm) มีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกัันโรคแบบมีีอาการได้้ร้้อยละ 79-86 ป้้องกััน
การนอนโรงพยาบาลได้้ร้้อยละ 79 วััคซีีนไฟเซอร์์ (Pfizer) ป้้องกัันโรคแบบมีีอาการได้้ร้้อยละ 95 ป้้องกััน
การติิดเชื้้�อที่่�ไม่่มีีอาการได้้ร้้อยละ 91 ป้้องกัันการนอนโรงพยาบาลเนื่่�องจากป่่วยหนัักและเสีียชีีวิิตได้้
ร้้อยละ 97

ผลข้างเคียงของวัคซีน

อาจเกิิดขึ้้�นได้้เช่่นเดีียวกัับในผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์ ส่่วนใหญ่่เป็็น อาการปวด เมื่่�อย บวม แดง กดเจ็็บ
ตรงตำแหน่่งที่่�ฉีีด บางรายมีีปวดศีีรษะ อ่่อนเพลีีย คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ถ่่ายเหลว ไข้้ขึ้้�น กรณีีที่่�มีีไข้้ แนะนำ
ให้้รัับประทานยาลดไข้้พาราเซตามอลได้้
	มีีน้้อยรายที่่�อาจจะเกิิดผลข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง เช่่น มีีผื่่�นลมพิิษ แน่่นหน้้าอก หายใจไม่่ออก ความดััน
โลหิิตตก หมดสติิ ชััก กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
	หลัังฉีีดวััคซีีนจะมีีการเฝ้้าสัังเกตอาการนาน 30 นาทีี และติิดตามที่่� 1 วััน 7 วััน และ 30 วััน กรณีี
ที่่�เกิิดปััญหา จะมีีทีีมแพทย์์และพยาบาลให้้การดููแลรัักษาทัันทีี

ความปลอดภัยของวัคซีน

	วัั คซีี นที่่� น ำมาใช้้ ใ นประเทศไทยผ่่านการรัั บ รองจากองค์์ ก ารอนามัั ย โลก (World Health
Organization, WHO) และการขึ้้�นทะเบีียนให้้ใช้้ได้้โดยสำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
และมีีการฉีดี วััคซีีนในสตรีีตั้้�งครรภ์์ในหลายประเทศแล้้ว ซึ่่ง� ไม่่มีีรายงานว่่าทำให้้เกิิดความพิิการของทารก
ในครรภ์์ แท้้งบุุตร คลอดก่่อนกำหนดหรืือเป็็นเหตุุโดยตรงทำให้้เสีียชีีวิิต

ควรฉีดวัคซีนเมื่อใด

แนะนำให้้ฉีีดหลัังอายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์ (3 เดืือน) หลีีกเลี่่�ยงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19
พร้้อมกัับวััคซีีนชนิิดอื่่�น ยกเว้้นจำเป็็น การฉีีดวััคซีีนชนิิดอื่่�น ๆ ควรเลื่่�อนไปอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์หลัังจาก
ฉีดี วััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 อย่่างไรก็็ตามขอให้้ฉีดี วััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 เป็็นความสำคััญลำดัับแรก
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คนที่่�เคยเป็็นโรคโควิิด-19 แล้้ว จะมีีภููมิิคุ้้�มกัันเกิิดขึ้้�นในร่่างกาย แต่่จะอยู่่�ได้้ไม่่นาน ถ้้าไม่่เคย
ได้้รับั การฉีีดวััคซีีนเลย หรืือเคยได้้วัคั ซีีนแล้้ว 1 เข็็ม แนะนำให้้ฉีดี วััคซีีน 1 เข็็ม หลัังจากติิดเชื้้�อประมาณ
1-3 เดืือน

สตรีที่ต้องการฉีดวัคซีน

ไม่่ต้้องตรวจการตั้้�งครรภ์์ก่่อนฉีีดวััคซีีน ไม่่มีีหลัักฐานว่่าวััคซีีนจะส่่งผลต่่อความสามารถในการมีี
บุุตรในอนาคต สตรีีที่่�วางแผนจะตั้้�งครรภ์์ สามารถฉีีดวััคซีีนได้้ หลัังฉีีดวััคซีีนไม่่ต้้องเว้้นระยะการมีีบุุตร
จากข้้อมููลปััจจุุบััน ไม่่พบว่่าวััคซีีนจะทำให้้เกิิดทารกพิิการแต่่กำเนิิด จึึงไม่่ต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์ ถ้้าพบว่่า
ตั้้�งครรภ์์ภายหลัังฉีีดวััคซีีน แต่่ให้้เลื่่�อนการฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 2 ออกไปฉีีดในช่่วงหลััง เมื่่�ออายุุครรภ์์เกิิน
12 สััปดาห์์
สตรีีหลัังคลอดที่่�ให้้นมบุุตร สามารถฉีีดวััคซีีนได้้

การฉีดวัคซีน

	ปััจจุุบัันวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 จะฉีีดห่่างกััน 3-4 สััปดาห์์ ท่่านอาจจะได้้รัับวััคซีีน ดัังนี้้�
1. แบบไขว้้ เป็็นการฉีีดวััคซีีน 2 ชนิิด คืือ ให้้ฉีีดเข็็มที่่� 1 ซิิโนแวค หรืือซิิโนฟาร์์ม ตามด้้วยเข็็ม
ที่่� 2 เป็็นแอสตร้้าซิินิิก้้า โดยฉีีดห่่างกััน 3-4 สััปดาห์์ หรืือ เข็็มที่่� 1 แอสตร้้าซิินิิก้้า ตามด้้วยเข็็มที่่� 2
เป็็นไฟเซอร์์ หรืือโมเดอร์์นา ห่่างกััน 4 สััปดาห์์
2. แบบชนิิดเดีียว คืือ ให้้ฉีีด เข็็มที่่� 1 และเข็็มที่่� 2 เป็็นแอสตร้้าซิินิิก้้า โดยฉีีดห่่างกััน 8-12
สััปดาห์์ หรืือฉีีดเข็็มที่่� 1 และ 2 เป็็นไฟเซอร์์ ห่่างกััน 3 สััปดาห์์ หรืือฉีีดเข็็มที่่� 1 และ 2 เป็็นโมเดอร์์นา
ห่่างกััน 4 สััปดาห์์
แม้้ว่่าจะฉีีดวััคซีีนแล้้ว บางคนยัังติิดเชื้้�อได้้ เนื่่�องจากวััคซีีนไม่่สามารถป้้องกัันการติิดเชื้้�อได้้
100%
ท่่านยัังจำเป็็นต้้องปฏิิบััติิตามคำแนะนำและมาตรการอื่่�น ๆ ตามที่่�ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส โคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด และกระทรวงสาธารณสุุข
กำหนด เช่่น สวมหน้้ากากอนามััย เว้้นระยะห่่าง หมั่่�นล้้างมืือ ลงทะเบีียนเมื่่�อเข้้าไปยัังสถานที่่� เป็็นต้้น
หากท่่านมีีคำถาม ข้้อสงสััย ต้้องการคำแนะนำหรืือข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดสอบถามแพทย์์หรืือ
พยาบาล ณ สถานที่่�ให้้บริิการฉีีดวััคซีีน
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