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บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันมีสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เพิ่มมากข้ึนและสตรีต้ังครรภ์ท่ีติดเช้ือมักมีอาการขาด

ออกซเิจนและมอีาการรุนแรงกว่าสตรีต้ังครรภ์ทีไ่ม่ติดเชือ้		เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาระหว่างตัง้ครรภ์ท่ี

มดลกูขยายใหญ่ไปเบยีดพืน้ทีป่อด	ท�าให้การขยายตัวและแลกเปลีย่นแก๊สไม่มีประสิทธิภาพ	อกีท้ังมกีารเปลีย่นแปลง

ของปัจจยัการแข็งตวัของเลือด	เมือ่ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	จงึถกูกระตุน้เกดิการเกาะกลุม่กนัเป็นลิม่เลอืดได้ง่าย

จึงเป็นเหตุให้สตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ	จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่า 
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การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอดและระยะหลังคลอดทันทีมีลักษณะเฉพาะท่ีผู้ประกอบวิชาชีพต้องดูแลให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ		อย่างไรก็ดีแนวปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อยังมีความหลากหลายและพัฒนาขึ้น

จากหลายองค์กรยงัไม่ชีช้ดัในบทบาทของผดงุครรภ์		ผูเ้ขยีนจงึทบทวนหลกัฐานเชงิประจกัษ์และเรยีบเรยีงใหม่เพือ่

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์น�าไปเป็นแนวทางดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019		ในระยะคลอด	

ระยะหลังคลอด	การดูแลทารกแรกเกิด	และการให้นมทารกหลังคลอดต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:  สตรีตั้งครรภ์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอด ระยะหลังคลอด  หลักฐานเชิงประจักษ์

Abstract
 Pregnant women who are infected with COVID19 tend to manifest symptoms of hypoxia. Such 

symptoms are more severe compared to those of uninfected pregnant women. Due to physiological 

changes during pregnancy in which the enlarged uterus squeezes the lung space, the expansion and 

gas exchange with the body becomes inefficient. It is also observed that during COVID19 infections, 

changes in blood coagulation occurs. COVID19 apparently provokes blood to easily clot. This is 

why pregnant women and their fetuses have a higher mortality rate than normal pregnant women. 

Various literatures argue that caring of a pregnant woman during labor and immediately postpartum 

periods has certain characteristics that practitioners must take care of in accordance within health 

guidelines. However, such guidelines are so numerous, diverse and vague that even the role of 

midwives remains unclear. To address this gap, this paper therefore reviews and compiles various 

evidences in existing literatures in the care of pregnant women infected with COVID19 in the hope 

of coming up with better guidelines the practicing midwives in Thailand.

Keywords:  pregnant women infected COVID-19, labor period and postpartum care, evidences

บทน�า
	 ปัจจุบันทั่วโลกยังการระบาดของโรคโควิด	 19	

อย่างต่อเนือ่ง	จากรายงานขององค์การอนมยัโลก	ณ	วนัที่ 

24		กนัยายน	พ.ศ.	2564	พบว่า	ทัว่โลกมผีูป่้วยตดิเชือ้โควดิ 

สะสม	 จ�านวน	 230,418,451	 คน	 	 เป็นผู ้ป่วยใหม ่

ที่ติดเชื่อในรอบ	24	ชั่วโมง	จ�านวน	483,898	คน	และมี

ผู้เสียชีวิตสะสม	จ�านวน	4,724,876	คน		เป็นผู้เสียชีวิต

ในรอบ	24	ชั่วโมง	จ�านวน		8,225	คน	โดยประเทศไทย

มผีูป่้วยสะสมจดัอยูใ่นอนัดบัที	่29	ของโลก		คอืมจี�านวน		 

1,537,310	คน	ยงัมผีูป่้วยใหม่ท่ีติดเช่ือในรอบ	24	ช่ัวโมง	

จ�านวน	 12,697	 คน	 และมีผู้เสียชีวิตสะสม	 จ�านวน 

16,016	คน	เป็นผูเ้สยีชวิีตในรอบ	24	ชัว่โมง	จ�านวน		132	คน

(World Health Organization., 2021)	 ทั้งนี้ 

สตรีตั้งครรภ์เป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งที่ติดเชื้อแล้ว

มีอาการรุนแรงและมีอัตราการตายสูงกว่าคนทั่วไป 

(ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,	2563)	จาก

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาและ



3

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 2 JULY-DECEMBER 2021

ทารก	ข้อมูล	ณ	วันที่	7	สิงหาคม	2564	ในประเทศไทย	

พบว่า	 มีสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด	 19	 สะสมจ�านวน	

1,801	 คน	 มีผู้เสียชีวิตสะสมจ�านวน	 31	 ราย	 (ร้อยละ	

1.72)	และมีทารกเสียชีวิตสะสมรวม	20	ราย	(ส�านักส่ง

เสริมสุขภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	2564)	

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการตายของ

มารดาและทารกแรกเกิดในสตรีมีครรภ์ที่มีและไม่มีการ

ติดเชื้อ	COVID-19	ของสถาบันวิจัย		43	สถาบัน	ที่เก็บ

รวบรวมข้อมูลใน	18	ประเทศ	กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้ง

ครรภ์จ�านวน	 2,130	 คน	 ในจ�านวนนี้ติดเชื้อโควิด	 19	

จ�านวน	706	คน	(ร้อยละ	33.14)	พบว่า	สตรีตั้งครรภ์ที่

ติดเชื้อโควิด	19		มีอัตราการตายสูงถึง	22.26	เท่าเมื่อ

เทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ	(Villar, et al, 2021) 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสตรีตั้งครรภ์มีปัจจัยเสี่ยงหลาย

ประการที่ร่วมกันท�าให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงจนน�ามาสู่

การเสียชีวิตชองมารดาและทารกในที่สุด

	 สตรีตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาใน

หลายด้านต่อเนือ่งเมือ่อายคุรรภ์	20	สปัดาห์ขึน้ไปมดลกู

จะเริ่มขยายใหญ่มากขึ้นจนเบียดกระบังลมท�าให้ปอด

ขยายตวัได้ไม่เตม็ทีส่่งผลให้พืน้ทีป่ริมาตรการแลกเปลีย่น

แก็สจะลดลงและเกดิภาวะเลอืดเป็นกรด	ร่างกายจะปรบั

สมดุลด้วยด่างจากการเผาผลาญ	ท�าให้เกิดการลดต�่าลง

ของระดบัคาร์บอนไดออกไซด์และระดับของไบคาร์บอน

เนตในกระแสเลือด	 โดยภาพรวมสตรีตั้งครรภ์ช่วงอายุ

ครรภ์นี้จะมีปัญหาความดันโลหิตลดลง	 แน่นอึดอัดใน

ทรวงอก	 	 หายใจไม่เต็มอิ่มจะมีอาการมากขึ้นเมื่อนอน

ราบและหายใจเร็วขึ้น	(ชัชวาล	วงค์สารี	และธนันต์นิภา	

ภัคศุขนิธิวัฒน์,	 2559)	 บ่อยครั้งที่หายใจสั้นและถ่ีเพื่อ

เพิม่ความเพยีงพอของออกซิเจน	อกีทัง้กล้ามเนือ้	เอน็	ข้อ

ต่อต่างๆของร่างกายหญงิตัง้ครรภ์มกีารยดืขยายมากขึน้

ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	 (Soma-Pillay, 

Nelson-Piercy, Tolppanen, & Mebazaa, 2016) 

	 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อ

โควิด	19	ในสตรีตั้งครรภ์	พบว่า	หลังการติดเชื้อสตรีตั้ง

ครรภ์	ร้อยละ	40	-	73	จะไม่มีอาการแสดงของการติด

เชื้อ	(Luo, Yao, Xia, Cheng, & Chen, 2021; Allotey 

et al, 2020)	ส่วนสตรตีัง้ครรภ์ทีม่อีาการแสดงจะปรากฏ

อาการหลังได้รับเชื้อ	 7	 –	 14	 วัน	 โดยอาการแบ่งเป็น

ระดบัเล็กน้อย	อาทิ	ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้	หายใจถ่ีตืน้หรอื

หายใจตดิขัด		อ่อนเพลีย		ไอแห้งๆ	ตาแดง		ผืน่ข้ึนตามตวั 

และถ่ายเหลว	 (Elshafeey et al, 2020)	ซึ่งอาการจะ

ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาปกติของ

สตรีตั้งครรภ์จึงแยกออกจากอาการของสตรีตั้งครรภ์ท่ี

ตดิเชือ้ได้ยาก		ท�าให้หญงิตัง้ครรภ์ประเมนิตนเองได้ยาก

และมาพบแพทย์เมื่อเชื้อลงปอดลงและมีอาการรุนแรง

เกิดข้ึนแล้ว	 อาการส่วนใหญ่ที่น�าสตรีตั้งครรภ์มาพบ

แพทย์	 ได้แก่	 ไข้สูง	 เจ็บคอมากและหายใจหอบเหนื่อย	

ปอดอักเสบรุนแรง	 เป็นต้น	 (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

แห่งประเทศไทย,	 2563;	 Elshafeey et al, 2020)	

ทั้งนี้ไข้กับไอเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดในสตรีตั้งครรภ ์

แต่สตรีตั้งครรภ์มักมาพบแพทย์เมื่อมีไข้สูง	หอบเหนื่อย

ซึ่งเป็นอาการของเชื้อที่ลงปอดและรุนแรงมากแล้ว 

ซึ่งสตรีตั้งครรภ์กลุ ่มนี้จึงมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงข้ึน	

(Villar, et al, 2021)	 การเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภ์ท่ี

พบตามส่ือต่างๆท�าให้คนในสังคมเกิดความหดหู่ใจเป็น

อย่างมาก	 และหญิงตั้งครรภ์ท่ีรับรู้ข่าวสารจะตะหนก 

กลัวไม่กล้าออกจากบ้าน	ไม่กล้ารับประทานอาหารจาก

นอกบ้าน	บางรายมคีวามเครยีดระดบัสงูจนนอนไม่หลบั 

รับประทานอาหารได้น้อย	 เป็นต้น	 ส่งผลให้บางราย

เกิดการขาดสารอาหาร	 ทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย		

คลอดก่อนก�าหนดตามมา	 ในรายที่ติดเชื้อและรักษา

ตัวในโรงพยาบาลจะถูกแยกกักตัวให้อยู ่ล�าพังท�าให้

เกิดภาวะเหงาและขาดพลังอ�านาจ	 ขาดก�าลังใจต่อการ

เผชิญกับเหตุการณ์ในการคลอด	 (Sahin, & Kabakci, 

2021)	 ดังนั้นกระบวนการดูแลสตรีต้ังครรภ์ที่ติดเช้ือ 

โควิด	 19	 ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม	 โดยยึด
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ความปลอดภัยทั้งสตรีตั้งครรภ์และทีมสุขภาพที่ให้การ

ดูแลเป้าหมายส�าคัญ

	 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมุมมองของ

ผดุงครรภ์ท่ีให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด	 19		

พบประเด็นปัญหาในการบริการสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อ

โควิด	 19	 ดังนี้	 	 มีการแยกส่วนงานและแยกผดุงครรภ์

เพ่ือการดูแลสตรีต้ังครรภ์ติดเชื้อโควิด	 19	 โดยเฉพาะ

ท�าให้อัตราก�าลังไม่เพียงพอ	ผดุงครรภ์ขาดข้อมูลในการ

ปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิดและขาดทักษะ

การจัดการบนคลินิก	 ต้องปรับบทบาทการผดุงครรภ์

ให้สอดคล้องกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	 19		

ภาระงานมากขึน้และต้องท�างานบนความเสีย่งต่อการติด

เชือ้จากผูป่้วย	(González-Timoneda, A., Hernández, 

Moya, & Blazquez, 2021)	และที่ส�าคัญคือผดุงครรภ์

ทีป่ฏบิตักิารดแูลสตรีต้ังครรภ์ในระยะรอคลอดและระยะ

คลอดยังไม่มีแนวปฏิบัติการดูแลที่ชัดเจนเนื่องจากก่อน

หน้าน้ีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนยังค้นหาได้น้อย	

(Freitas-Jesus, Rodrigues, & Surita, 2020)	แต่ใน

ปัจจุบันพบว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะรอคลอดและระยะคลอดมี

จ�านวนมากขึ้น	 อย่างไรก็ดียังไม่พบการเรียบเรียงและ

น�าใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์สูก่ารปฏบิติัการผดุงครรภ์บน

คลีนิกตามบทบาทของผดุงครรภ์	 ผู้เขียนจึงได้ทบทวน

หลักฐานเชิงประจักษ์และเขียนบทความนี้ข้ึนเพื่อให้

ผดุงครรภ์ได้ท�าความเข้าใจในหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

เกี่ยวข้องและน�าความรู้และทักษะจากบทความนี้ไป

ประยกุต์ใช้ในการดแูลสตรตีัง้ครรภ์ตดิเชือ้โควดิ	19			ให้

เกิดความปลอดภัยต่อไป

พยาธิสรีรภาพของสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 และ

แนวทางการรักษา

	 เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	 เชื้อโควิด	 19	

สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผ่านอากาศและการ

อยูใ่กล้ชดิกบัผูต้ดิเชือ้			ท�าให้สตรตีัง้ครรภ์จงึตดิเชือ้เพิม่

ขึน้อย่างต่อเนือ่ง		ซึง่การตดิเชือ้ในสตรตีัง้ครรภ์ทีต่ดิเชือ้

ส่วนใหญ่ร้อยละ	40-73	จะไม่ปรากฏอาการ	(Luo, Yao, 

Xia, Cheng, & Chen, 2021; Allotey et al, 2020) 

อย่างไรกด็ใีนรายทีป่รากฏอาการจะพบว่าอาการไอและ

ไข้เป็นอาการที่พบบ่อยสุด	 ส่วนใหญ่จะปรากฏอาการ

หลังได้รับเชื้อ	7-9	วัน	และส่วนใหญ่มักมาโรงพยาบาล

ด้วยอาการไข้	 หายใจเหนื่อย	 และปวดกล้ามเนื้อ	 เป็น

อาการท่ีพบบ่อยท่ีสดุ	(Allotey et al, 2020)	พยาธสิภาพ

ของโรคโควดิ	19	ในสตรตีัง้ครรภ์แบ่งออกเป็น	2	ประเดน็	

1)	 พยาธิสภาพต่อสตรีตั้งครรภ์	 กล่าวคือ	 เมื่อสตรีตั้ง

ครรภ์ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เข้าไปในร่างกาย	

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างการจะไปกระตุ้นระบบคอมพลี

เมนต์จึงมีผลให้หลังเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลออกมา	

กระตุน้การหลัง่ฮสิตามนีจากแมสเซลล์และหลัง่ไซโตไคน์

จากเมด็เลอืดขาวโมโนไซต์	ทัง้นีโ้ปรตนีของไวรสัโคโรนา	

2019	จะเข้าจบัเอนไซม์ทีเ่ปลีย่นตวัรบัแองจโิอเทนซนิ	2	

(ACE-2)	ซึ่งมีอยู่ในปอด	หัวใจ	ไต	และทางเดินอาหาร

อย่างรวดเรว็	ดงันัน้สตรตีัง้ครรภ์ทีเ่ชือ้ลงปอดจะมอีาการ

ปอดอักเสบอย่างรุนแรง	 	 หากรักษาไม่ทันเวลาเชื้อจะ

ท�าลายเนื้อปอดอย่างรวดเร็วจนเซลล์ปอดตายเป็นวง

กว้างและมีการเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนของเม็ดเลือดขาว

ที่ติดเชื้อจนกลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือด	ไต	

สมอง	 ล�าไส้และปอด	 จึงมีอาการระบบทางเดินหายใจ

ล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว	 (Rothan, 

&Byrareddy, 2020)	กระบวนการติดเชื้อท�าให้จ�านวน

เม็ดเลือดขาวโดยรวมลดลงแต่จะพบเม็ดเลือดขาวชนิด

ลิมโฟไซม์สูงขึ้น	 (lymphopenia)	 และมี	 C-reactive 

protein	สูงขึ้น	(Allotey et al, 2020)	ส่วนเกล็ดเลือด

จะลดลงต่อเนื่อง	 (Thrombocytopaenia)	 จากภาวะ

ลิ่มเลือดแพร่กระจายทั่วหลอดเลือด	 (Disseminated 

intravascular coagulation :DIC)  (Luo, Yao, Xia, 

Cheng, & Chen, 2021)	 และ	 2)	 พยาธิสภาพต่อรก
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และทารก	ผลจากการกระตุน้ระบบคอมพลเีมนต์ในสตรี

ตั้งครรภ์ส่งผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือดทั่ว

ร่างกายของสตรีและมีการอดุตันหลอดเลอืดทีส่ายสะดือ

ทีไ่ปเล้ียงทารกด้วย			ส่งผลให้ทารกตายในครรภ์และเกดิ

ภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจายท่ัวหลอดเลือดที่น�ามาสู่การ

เสียชีวิตของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์	 (Mulvey, 

Magro, Ma, Nuovo, & Baergen, 2020)

	 โดยทั่วไปการติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์อาการส่วน

ใหญ่จะคล้ายคลึงกับคนปกติที่ติดเชื้อโควิด	 19	 เพื่อให้

ง่ายต่อการท�าความเข้าใจบทความน้ีจึงจ�าแนกสตรีต้ัง

ครรภ์ติดเชื้อติดเชื้อโควิด	 19	ออกเป็น	 4	กลุ่ม	 	 ได้แก่		

1)	 กลุ่มที่ไม่มีอาการ	 เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเช้ือแล้ว

แต่ไม่มีอาการปรากฏให้เห็นซ่ึงพบได้บ่อยในสตรีตั้ง

ครรภ์	กลุ่มนี้แม้จะตรวจพบว่าติดเชื้อก็ไม่จ�าเป็นต้องรับ

ประทานยาต้านไวรัส	 และให้คลอดเองได้หรือท�าคลอด

ด้วยสูติศาสตร์หัตถการตามข้อบ่งชี้ได้	 (กรมควบคุม

โรค,	 2564)	 2)	 กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย	 อาทิ	 ปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อ	 	 หายใจถี่ตื้นหรือหายใจติดขัดแต่ไม่มี

ปอดอักเสบ	 	อ่อนเพลีย	จมูกไม่ได้กลิ่น	สูญเสียการรับ

รส		ปวดศีรษะ		ไอแห้งๆ	ตาแดง		ผื่นขึ้นตามตัว	และ

ถ่ายเหลว	 (Elshafeey et al, 2020)	รักษาตามอาการ	

อาจให้ยา	 Favipiravir	 ตามข้อบ่งชี้	 (กรมควบคุมโรค,	

2564)	สามารถให้คลอดเองหรอืท�าคลอดด้วยสตูศิาสตร์

หตัถการหรอืผ่าตดัคลอดได้โดยพจิารณาตามข้อบ่งชีท้าง

สูติศาสตร์	 (ประกาศกรมการแพทย์,	 2564)	 ข้อสังเกต

อาการแสดงของสตรีต้ังครรภ์ในกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อย

ซึ่งอาการท่ีปรากฏมีความใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยาปกติของสตรีตั้งครรภ์จึงแยกออกจาก

อาการของสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อได้ยาก	 ท�าให้สตรีต้ัง

ครรภ์ประเมินตนเองได้ยากและมาพบแพทย์เม่ือเชื้อ

ลงปอดลงปอดแล้ว	 	 3)	 กลุ่มท่ีมีอาการเล็กน้อยแต่มี

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 อาทิ	 สตรีตั้งครรภ์อายุมากกว่า	

35	ปี	 	 ดัชนีมวลกายสูง	>	 30	กิโลกรัมต่อตารางเมตร		

มีโรคร่วมเช่นเป็นโรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	

หรือมีภาวะครรภ์เป็นพิษ	เป็นต้น	ปัจจัยเสียงเหล่านี้จะ

สนับสนุนให้การด�าเนินของโรครุนแรงมากขึ้น	 (Allotey 

et al, 2020)	 ให้รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามอาการโดยอาจ

ให้ยา	Favipiravir	และให้ยาปฏิชีวนะตามข้อบ่งชี้	ทั้งนี้

การให้ยา	 Corticosteroids	 กระตุ้นสารเคลือบปอด

ทารกในครรภ์ในรายท่ีมีความจ�าเป็นเมื่อต้องให้คลอด

ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า	32	สัปดาห์	(กรมควบคุมโรค,	

2564)	และ	4)	กลุ่มมีอาการรุนแรง	ซึ่งสตรีตั้งครรภ์จะ

มีไข้สูง	ปอดอักเสบรุนแรง	หายใจหอบเหนื่อยมาก	และ

ขาดออกซเิจนจากหายใจล้มเหลวเฉยีบพลนัรนุแรง	(ราช

วทิยาลยัสตูนิรแีพทย์แห่งประเทศไทย,	2563;;lShafeey 

et al, 2020)	 ให้รักษาด้วยการให้ยา	 Favipiravir 

และ/หรืออาจให้	 Lopinavir/Ritonavir	 และให้ 

Corticosteroid	 ร่วมด้วย	 ในรายที่ขาดออกซิเจนจาก

หายใจล้มเหลวเฉียบพลันรุนแรงให้ใส่ท่อช่วยหายใจ	

นอนรักษาในแผนกผู้ป่วยหนักและให้ผ่าตัดคลอดทาง

หน้าท้อง	 (ประกาศกรมการแพทย์,	 2564)	จากที่กล่าว

มาข้างต้นสตรีตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

และกายวิภาคท�าให้การติดเชื้อไม่แสดงอาการอย่างตรง

ไปตรงมาจึงเป็นกลุ่มท่ีมีความซับซ้อนทางอาการ	 วิธี

การติดตามดูแลรักษา	 	 อีกทั้งมีหลายปัจจัยที่กระตุ้นให้

สตรกีลุม่นีเ้กดิการด�าเนนิของโรคทีร่วดเรว็	ท�าให้สตรตีัง้

ครรภ์มีความเสี่ยงสูงและเสียชีวิตในระยะคลอดบุตรได้	

(Hammad, Al Beloushi, Ahmed, & Konje, 2021)

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อโควิด 19 กับการตั้ง

ครรภ์และทารกในครรภ์

	 ผลการทบทวนวรรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ

วลิล่าและคณะ	(Villar, et al, 2021)	อลัโลเตย์และคณะ	

(Allotey et al, 2020)	พบหญงิตัง้ครรภ์ท่ีตดิเช้ือโควดิ	19	

จ�านวน	65,382	ราย	ผลการศึกษาอธิบายว่าการติดเชื้อ

โควดิ	19	ก่อให้เกดิความรนุแรงจนอาการโคม่าถงึร้อยละ	
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10	ของสตรตีัง้ครรภ์ทีต่ดิเชือ้และท�าให้สตรตีัง้ครรภ์เสยี

ชีวิตได้	22.26	เท่าเมื่อเทียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ	

ทัง้นีก้ระบวนการเชือ้โควดิทีท่�าให้สตรขีาดออกซิเจนนัน้

จะเหนี่ยวน�าให้สตรีตั้งครรภ์เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ

ทางช่องคลอดระหว่างตั้งครรภ์และตกเลือดหลังคลอด

ได้สูงขึ้น	 กระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูง	 ซักและบาง

รายเกดิภาวะครรภ์เป็นพษิรนุแรง	(HELLP syndrome) 

การติดเชื้อท�าให้ระดับฮีโมโกลบินลดลงอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะในสตรีอายุครรภ์มากกว่า	 27	 สัปดาห์ขึ้นไป	

กระตุ้นให้เกิดถุงน�้าคร�่าแตกก่อนก�าหนดและเกิดการ

คลอดก่อนก�าหนดตามมา		ในรายที่อาการรุนแรงมักพบ

อาการหายใจล้มเหลวเฉยีบพลนั		และมภีาวะแทรกซ้อน

อื่น	อาทิ	การติดเชื้อในกระแสเลือด	ช็อกและอวัยวะล้ม

เหลวในหลายระบบแบบเฉยีบพลนั	ซึง่เป็นปัจจยัทีท่�าให้

สตรีเสียชีวิตขณะคลอดบุตร

	 การติดเชื้อโควิด	 19	 นอกจากจะส่งผลให้เกิด

ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่สายสือที่ไปเลี้ยงทารก 

(Mulvey, Magro, Ma, Nuovo, & Baergen, 2020) 

ทีส่่งผลให้อตัราการตายปรกิ�าเนดิและอตัราการตายของ

ทารกหลังคลอดสูงขึ้น	 ทั้งนี้ผลของการติดเชื้อโควิด	 19	

ของสตรีตั้งครรภ์ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทารก

หลังคลอด	ดังนี้		มีอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันและ

เรือ้รัง		หายใจหอบ	คะแนนการประเมนิสภาพทารกแรก

เกิดผิดปกติ	(Abnormal APGAR score) (Villar et al, 

2021; Allotey et al, 2020)	 เกล็ดเลือดต่�า	 เม็ดเลือด

ขาวต่�า	การท�างานของตบัผิดปกต	ิหวัใจเต้นเรว็	อาเจยีน	

และมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด	(Hammad, Al Beloushi, 

Ahmed, & Konje, 2021)	ปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนให้

ทารกตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและเกดิภาวะหายใจล้มเหลว

เฉียบพลันอันน�ามาสู่การเสียชีวิตของทารกในท่ีสุด	 จึง

วเิคราะห์ว่าสตรตีัง้ครรภ์ตดิเช้ือโควดิ	19	มคีวามต้องการ

ให้การจัดบริการทางการพยาบาลและสาธารณสุข	 ดังนี้	

พื้นท่ีเฉพาะในการดูแลสตรีติดเช้ือท่ีสามารถท�าคลอด

ได้ในที่เดียวกัน	 	 การดูแลใกล้ชิดในห้องรอคลอด	ห้อง

คลอดและแผนกผู้ป่วยหนัก	 ต้องการเครื่องช่วยหายใจ

และเครื่องพยุงค์การท�างานของหัวใจในกรณีอาการ

รุนแรง	 ต้องการยาปฏิชีวนะในกรณีที่ติดเชื้อแทรกซ้อน	

ต้องการการบ�าบดัด้วยออกซเิจนแรงดนัสงูและออกซเิจน

ชนิดอื่นต่อเนื่อง		ต้องการทีมสุขภาพที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านในการท�างานร่วมกัน					

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ส�าหรบัการดแูลหญงิตัง้ครรภ์ตดิ

เชื้อโควิด 19

	 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด	 19	 เกิดข้ึน

อย่างรวดท�าให้องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยยัง

มีจ�านวนไม่มาก	 ดังนั้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น�ามา

วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในบทความน้ีส่วนใหญ่จะเป็น

ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรากฏในรปูแบบประกาศ

และแนวปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภ์ติดเช้ือโควิด	 19	

ของสมาคมและองค์กรต่างๆ	เป็นต้น		ซึ่งถือว่าเป็นหลัก

ฐานเชิงประจักษ์ที่มีระดับคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน

ของสถาบัน	The Joanna Briggs Institute. (2014) 

ที่แบ่งระดับหลักฐานเชิงประจักษ์ออกเป็น	5	ระดับ	คือ	

ระดับท่ี	 1	 เป็นวิจัยเชิงทดลอง	 ถึงระดับท่ี	 5	 เป็นงาน

วิจัยเชิงคุณภาพและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	 (JBI, 

2014)	สรปุรายละเอยีดของหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอดและ

ระยะหลังคลอด	(ดังตารางที่1)
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ตารางที่ 1	 ชนิดของกิจกรรม	 ระดับและรายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ 
	 	 โควิด	19

ชนิดของกิจกรรม

1.	การป้องกันการ
ติดเชื้อของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล
และการผดุงครรภ์

5a

5a

5a

5b

5a

1.1	 การจัดพื้นที่ส�าหรับการเฝ้าคลอดและการคลอดเน้นความปลอดภัย	 โดย

ต้องการออกแบบสิ่งแวดล้อมต้องลดการแพร่กระจายเชื้อ		แยกอุปกรณ์ส�าหรับ

ใช้กับสตรีต้ังครรภ์ติดเชือ้โควดิ	19		และหากจ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ร่วมกบัผูค้ลอด

ปกติให้ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาตามชนิดของอุกรณ์ทุกครั้ง	 ท้ังนี้ให้จัดพื้นท่ี

เตียงคลอดห่างกันอย่างน้อย	 1	 เมตรหากพื้นท่ีมีจ�ากัดให้สร้างฉากก้ันระหว่าง

เตียง	(กรมการแพทย์,	2563)

1.2	 บุคลากรที่ต้องร่วมดูแลสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	 19	 ได้แก่	 สูติแพทย์		

อายรุแพทย์โรคติดเชือ้	อายรุแพทย์ท่ีเชีย่วชาญบ�าบดัวกิฤต	วสิญัญแีพทย์		กมุาร

แพทย์และพยาบาลระดับช�านาญการขึ้นไป	 (เทียบกับพยาบาลระดับ	4	 ในโรง

พยาบาลเอกชน)	และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง		โดยบคุลากรต้องได้รบัการคดักรอง

ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือจากการซักประวัติและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ		

โดยบุคลากรที่ไม่ติดเชื้อเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ร่วมทีมสหสาขาวิชาชีพ	

(กรมการแพทย์,	2563)

1.3	บุคลากรที่เข้าให้บริการโดยตรงต่อสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	19	ในห้องรอ

คลอดต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเต็มรูปแบบ	 ได้แก่	 เสื้อกาวน์		

หน้ากาก	N95	 แว่นตาและถุงมือ	 (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,	

2563)

1.4	 บุคลากรที่เข้าให้บริการโดยตรงต่อสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	 19	 ในห้อง

คลอดและห้องผ่าตัดคลอดต้องจ�ากัดจ�านวนอย่างอย่างเคร่งครัดและต้องสวม

ใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างเต็มรูปแบบ	 ได้แก่	 เสื้อกาวน์	 	 หน้ากาก	

N95 แว่นตา	 หน้ากากแบบคลอบทั้งใบหน้า	 ถุงมือ	 และรองเท้าบูท	 ทั้งนี้

บุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื้องในพื้นที่ปิดเหล่านี้ได้ไม่เกิน	4	ชั่วโมง	(Palatnik, &  

McIntosh, 2020)

1.5	ถอดถงุมอืทีช่�ารดุออก	ล้างมอืและสวมถุงมอืคูใ่หม่แทน	เมือ่เสรจ็ส้ินหตัถการ

ให้ถอดถุงมือ	 เสื้อกาวน์	 หน้ากากแบบคลอบท้ังใบหน้า	 แว่นตาและหน้ากาก	

N95 ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด		ทั้งนี้การถอดอุปกรณ์เหล่านี้ต้องไม่สัมผัส

พืน้ทีด้่านนอกของอปุกรณ์และต้องล้างมอืด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือทกุครัง้	(Australian  

government, 2020; Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & Purandare, 

2020)

รายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ
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ชนิดของกิจกรรม

2.	การซักประวัติ

และตรวจคัดกรอง

การติดเชื้อโควิดใน

สตรีตั้งครรภ์

3.	การป้องกันการ

แพร่	กระจายเชื้อ

จากสตรีตั้งครรภ์

ติดเชื้อโควิด	19

4.	การดูแลสตรีตั้ง

ครรภ์ติดเชื้อ

โควิด	19	ในระยะ

รอคลอด	(ระยะ

เจ็บครรภ์คลอด)

5a

5a

5a

5a

4a,5a

5a

1.6	 ต้องท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทันทีที่มีการสัมผัสหรือปนเปื้อน 

สารคัดหลังจากสตรีตั้งครรภ์และท�าความสะอาดพื้น	 อุปกรณ์ทางการแพทย	์	

ม่าน	ประตูหน้าต่าง	ห้องน�้า	และจุดต่างๆในห้องรอคลอดและห้องคลอดอย่าง

สม�่าเสมอ	 ทั้งนี้ต้องก�าจัดขยะตามมาตรฐานการควบคุมการติดเช้ือของโรง

พยาบาลอย่างเคร่งครัด	(กรมการแพทย์,	2563)

2.1	 สตรีตั้งครรภ์ท่ีมาด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดต้องได้รับการคัดกรองการติด

เชื้อโควิด	19	ด้วยการซักประวัติ		ตรวจร่างกาย	ประเมินอาการ	หากเข้าเกณฑ์

การสอบสวนโรค	(Person under investigation: PUI)	ให้ตรวจด้วย	RT-PCR 

ในรายที่มีอาการไข้		เจ็บคอ	หายใจติดขัด		น�้ามูก	ตาแดง	ถ่ายเหลว	ให้รับไว้ใน

โรงพยาบาล	(กรมการแพทย์,	2563)

3.1	การรับไว้ในโรงพยาบาล		ต้องให้สตรีตั้งครรภ์สวมหน้ากากอนามัยแยกช่อง

ทางเฉพาะในการเคลือ่นย้ายไปยงัจดุต่างๆในโรงพยาบาลและจ�ากัดบรเิวณอย่าง

ชัดเจน	(กรมการแพทย์,	2563)

3.2	แยกสตรีตั้งครรภ์นอนในห้องแรงดันลบ	กรณีผลการตรวจ	RT-PCR	ได้ผล

ลบให้ตรวจซ�า้อกีใน		24	ชัว่โมงและตดิตามอาการผ่านระบบออนไลน์	ถ้าอาการ

แย่ลงให้ตรวจ	RT-PCR	ซ�้าและให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด	(กรมการแพทย์,	

2563;	Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & Purandare,	2020)

4.1	 ให้สตรีต้ังครรภ์นอนรอคลอดในห้องแรงดันลบหรือถ้าอยู่ห้องปกติให้สวม

หน้ากากอนามัยจนกว่าจะย้ายเข้าห้องคลอด	 และติดตามประเมินสัญญาณชีพ

และติดตามค่าระดับออกซิเจนในเลือดโดยเกณฑ์เป้าหมายควรมากกว่าร้อย

ละ	94	(พัชรินทร์	เงินทอง,	2564)		ทั้งนี้หากค่าระดับออกซิเจนในเลือดต�่ากว่า

เกณฑ์พิจารณา	ให้ออกซิเจนชนิด	nasal cannula		ไม่ควรใช้ชนิด	face mask 

หรือ	face mask with mask	เนื่องจากจะท�าให้เชื้อแพร่กระจาย	หากอาการ

แย่ลง	ให้พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจโดยแพทย์ที่ช�านาญ	(กรมการแพทย์,	2563)

4.2	 ให้ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด	 การแข็งตัวของเลือด	 การท�างานของตับ

และไต	 ติดตามอาการท่ีแย่ลงและตรวจแก๊สในเลือดหรือตรวจรายการอื่นตาม

ความจ�าเป็นและให้เอกซเรย์ทรวงอกซึง่สามารถท�าได้โดยใช้	abdominal shield 

ป้องกันทารกในครรภ์	(กรมการแพทย์,	2563)

รายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ



9

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
Journal of Health and Health Management Vol. 7 No. 2 JULY-DECEMBER 2021

ชนิดของกิจกรรม

5.	การพิจารณา

เวลาคลอด

การให้ยาเร่งคลอด		

การเลือกวิธีการ

คลอดและการยุติ

การตั้งครรภ์ในสตรี

ตั้งครรภ์ติดเชื้อ

โควิด	19	

4a,5a

5a

5a

5a,4a

5a

5a

5a

4.3	ตดิตามภาวะขาดน�า้และให้สารน�า้	ให้ยาต้านเชือ้โควดิ	ยาปฏชิวีนะ	ยาลดไข้	

และยาแก้ท้องเสยี	โดยควรหลกีเลีย่งการให้สารน�า้ทีม่ากกว่าความต้องการและ

บันทึกปริมาณน�้าเข้าและน�้าออกต่อเนื่อง	(พัชรินทร์	เงินทอง,	2564;	กรมการ

แพทย์,	2563;	Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & Purandare,	2020)	

4.5	ย้ายสตรีตั้งครรภ์เข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยหนักเมื่อพบอาการมากกว่า	1	ข้อ	

ดังนี้	(1)	ความดันซีสโตลิกต�่ากว่า	100	มิลลิเมตรปรอท	(2)	หายใจเร็วกว่า	22	

ครั้ง/นาที	และ	(3)	กลาสโกว์	โคมา	สกอร์ต�่ากว่า	15	คะแนน	(ราชวิทยาลัยสูติ

นรีแพทย์แห่งประเทศไทย,	2563)		

4.4	 นอนตะแคงซ้าย	 และติดเครื่องติดตามการท�างานของหัวใจของทารกใน

ครรภ์ต่อเนื่อง	 (กรมการแพทย์,	 2563)	 ทั้งนี้อาจต้องอัลตร้าซาวน์เป็นระยะๆ

เพื่อประเมินทารกในครรภ์ร่วมด้วย	(Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & 

Purandare, 2020)

4.6	ดแูลสตรแีละทารกในครรภ์ในระยะเจบ็ครรภ์คลอดตามมาตรฐานการดแูลสตรี

เจ็บครรภ์คลอด	 (กรมการแพทย์,	 2563)	 และต้องให้การดแูลแบบองค์รวม	 เน้น

การให้ก�าลงัใจและการสนบัสนนุทางจติใจ	จติวญิญาณ	(พชัรนิทร์	เงนิทอง,	2564)	

5.1	 การพิจารณาเวลาคลอดให้ค�านึงถึงอายุครรภ์	 	 สภาวะสุขภาพของสตรีตั้ง

ครรภ์และสุขภาพของทารกในครรภ์	(กรมการแพทย์,	2563)

5.2	 กรณีท่ีอายุครรภ์น้อยกว่า	 32	 สัปดาห์พิจารณาให้	Corticosteroid	 เพื่อ

กระตุ้นสารเคลอืบปอดและการท�างานของปอด		แต่ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องคลอดไม่

ควรชะลอการคลอด	เพื่อรอให้ได้รับ	Corticosteroid	ครบโด้ส	(กรมการแพทย์,	

2563;	ราชวทิยาลยัสูตนิรแีพทย์แห่งประเทศไทย,	2563;	Pavlidis et al,	2021)

5.3	 วิธีคลอดพิจารณาตามความเหมาะสมและข้อตกลงของแต่ละโรงพยาบาล	

โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยบุคลากรและข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร		

5.3.1	 สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามปกติกรณีท่ีไม่มีข้อบ่งช้ีท่ีรุนแรงและ

สามารถใช้คีมและเครื่องดูดสูญญากาศในการช่วยคลอดได้เพื่อลดระยะท่ีสอง

ของการคลอดให้สั้นลง	 และดูแลตามมารฐานการดูแลสตรีตั้งครรภ์ขณะคลอด

บุตร	(กรมการแพทย์,	2563)	ทั้งนี้การคลอดให้ใช้ท่าคลอดปกติแต่ให้ยกศีรษะ

สงูจะช่วยเพิม่การไหลเวยีนของโลหติและออกซเิจน	(พชัรนิทร์		เงนิทอง,	2564)	

หลักฐานเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่เสนอให้ผ่าตัดคลอด	(พัชรินทร์		เงินทอง,	2564;	

Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & Purandare,	2020)	และให้ผ่าตัดใน

ห้องแรงดันลบ	(ถ้ามี)	(กรมการแพทย์,	2563)

รายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ
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ชนิดของกิจกรรม

6.	การดูแลมารดา

ติดเชื้อโควิด	19

หลังคลอดบุตร

และทารกแรกเกิด

5a

5a

5a

5a

5a

5.3.2	 การผ่าตัดคลอดเป็นวิธีท่ีดีท่ีให้ความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต

จากการคลอดได้มากที่สุด	(Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, & Puran-

dare, 2020)	กรณีอายุครรภ์มากกว่า	24	สัปดาห์แนะน�าวิธีผ่าตัดคลอด	(ราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,	2563)		

5.3.3	 ควรผ่าตัดคลอดทันทีเ่มือ่พจิารณาว่าสตรตีัง้ครรภ์มภีาวะชอ็กจากการตดิ

เช้ือในกระแสเลอืด		อวยัวะเกดิการล้มเหลวเฉียบพลนั	การคลอดไม่ก้าวหน้า	หรือ

เหน็ว่าทารกในครรภ์เกดิภาวะขาดออกซเิจนขณะคลอด	(กรมการแพทย์,	2563)

5.3.4	 การท�าให้สลบด้วยวิธีการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าช่องน�้าไขสันหลัง	

(spinal block)	และการฉีดยาชาเข้าช่องชั้นเหนือดูรา	(Epidural block)	เป็น

วธิรีะงับความเจ็บปวดทีด่ทีีส่ดุหากต้องผ่าตดัคลอด	(Ryan, Purandare, McAu-

liffe, Hod, & Purandare, 2020)	ให้หลกีเลีย่งการท�าให้สลบทัง้ตวัผ่านท่อช่วย

หายใจ	 (General anesthesia)	 เพราะการใส่ท่อช่วยหายใจจะมีความเสี่ยงต่อ

บคุลากรสงูกว่า	เน่ืองจากเกดิการกระจายของละอองฝอย	(กรมการแพทย์,	2563

5.4	 ยุติการต้ังครรภ์ตามข้อบ่งชี้ด้านสูติศาสตร์หรือกรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การกู้ชีพมารดา	(กรมการแพทย์,	2563;	Ryan, Purandare, McAuliffe, Hod, 

& Purandare,	2020)

5.5	 สามารถชะลอการตัดสายสะดือได้	 (Pavlidis et al, 2021)	 ยกเว้นสตรี

ที่คลอดมีภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด	 อวัยวะล้มเหลวเฉียบพลัน	 หรือ

ทารกขาดออกซิเจนขณะคลอดให้รีบตัดสายสะดือและให้การดูแลต่อเนื่องตาม

มาตรฐานการดูแลทารกแรกเกิด	(Favre, Pomar, Qi, Nielsen-Saines, Musso, 

& Baud, 2020)

5.6	 กรณีทารกที่แท้งหรือเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือเสียชีวิตหลังคลอด	 ให้ส่ง

รกและน�้าคร�่าหรือศพทารกตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วก�าจัดแบบตัวอย่างติดเช้ือ 

(กรมการแพทย์,	2563)

5.7	ท�าความสะอาดห้องคลอดและห้องผ่าตดัคลอดและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องทนัที

หลังใช้ห้องเสร็จ	(กรมการแพทย์,	2563)

6.1	 ให้มารดานอนรักษาตัวในห้องแรงดันลบ	 สามารถให้ทารกนอนในห้อง

เดียวกันกับมารดาได้แต่ต้องแยกห่างจากเตียงมารดาอย่างน้อย	 6	 ฟุต	 โดยมี

ฉากกนัและมารดาต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาและตรวจหาเชือ้ในทารก

แบบ	nasal swab	(พชัรนิทร์	เงนิทอง,	2564)	มารดางดการสมัผสัทารกโดยตรง	

;	Favre, Pomar, Qi, Nielsen-Saines, Musso, & Baud,	2020)

รายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ
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ชนิดของกิจกรรม

5c

5a

5a

5a

รายละเอียดของหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ

6.2	กรณทีีม่ารดาอาการหนกัหรอืมอีาการแย่ลงจากเชือ้โควดิ	19	ลกุลาม	ให้แยก

ทารกออกจากมารดา	(ชนิดาภา	ขอสุขวรกุล		จิรา	ขอบคุณ	สร้อย	อนุสรณ์ธีรกุล		

สุภาพักตร์หาญกล้า,	2564)

6.3	จ�ากดัจ�านวนครัง้ท่ีให้บรกิารท่ีต้องสมัผสัโดยตรงแบบใกล้ชิด	ให้ความรูเ้ตรยีม

จ�าหน่ายแก่มารดาและครอบครัวและติดตามปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์หรือ

ระบบวีดีโอออนไลน์แทน	(กรมการแพทย์,	2563;	Pavlidis et al,	2021)

6.4	เฝ้าระวังความเครียด		วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้	าหรือมีความคิดอยากฆ่า

ตวัตาย	ถ้าพบอาการดงักล่าวให้รบีปรกึษาจติแพทย์ทนัท	ี(กรมการแพทย์,	2563)

6.5	สามารถให้มารดาทีม่อีาการเลก็น้อยให้นมทารกได้โดยตรง	ในรายทีม่อีาการ

รุนแรงให้บีบนมมาให้ผู้ช่วยป้อนทารกแทน	(กรมอนามัย,2563;	Favre, Pomar, 

Qi, Nielsen-Saines, Musso, & Baud,	2020)
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การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะคลอดและระยะหลังคลอด
1. ระยะเจ็บครรภ์คลอด
 ●	ให้สตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิดสวมหน้ากากและแยกนอนในห้องแรงดันลบ	ติดตามอาการ/ความคืบหน้าในการคลอดผ่านระบบ
วีดีโอออนไลน์	/ให้ญาติและสมาชิกในครอบครัวเยี่ยมให้ก�าลังใจผ่านระบบวีดีโอออนไลน์
 ●	จ�ากัดคนเข้าให้บริการโดยตรงให้น้อยที่สุดและประสานการดูแลร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ●	เฝ้าระวงัสญัญาณชพีทีบ่่งชีภ้าวะหายใจล้มเหลว	อวยัวะล้มเหลวเฉยีบพลนั	ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด	บนัทกึปรมิาณน�า้เข้า-น�า้
ออกและรักษาระดับออกซิเจนให้มากกว่า	 95%	หากอาการแย่ลงให้เตรียมช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ/เตรียมทีมผ่าตัดคลอดและย้ายไป
ดูแลที่หอผู้ป่วยวิกฤต
 ● เกบ็ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบตักิาร	ได้แก่	CBC, PT, PTT, E’lyte, LFT, ABG,	และอืน่ๆ	และเตรยีมสตรต้ัีงครรภ์ส�าหรบั	CXR, U/S
 ●	ดแูลให้ได้รบัออกซเิจนทางจมกูตามความจ�าเป็น	ให้สารน�า้ทางหลอดเลอืดด�า	ให้ยาต้นไวรสั	ยาปฏชิวีนะและยากระตุน้การท�างาน
ของปอดทารกในครรภ์ตามแผนการรักษา
 ●	เน้นให้มารดานอนศีรษะสูงสลับกับนอนตะแคงซ้ายและติดเคร่ืองประเมินการท�างานของหัวใจทารกในครรภ์	และบันทึกความ
ก้าวหน้าในการคลอด	
 ●	ดแูลแบบองค์รวมตามมาตรฐานการดแูลสตรรีะยะเจบ็ครรภ์คลอด	เวลาคลอดให้พจิารณาการคลอดตามอายคุรรภ์	สขุภาพมารดา
และทารก
2. ระยะคลอด
 ●	ย้ายสตรตีัง้ครรภ์เข้าห้องคลอดแรงดนัลบ	ถอดหน้ากากอนามยั	ให้ออกซเิจนตามความจ�าเป็น	ส่งเสรมิก�าลงัใจและเชยีร์เบ่งคลอด
ตามปกติ
 ●	ตดิอปุกรณ์ส�าหรบัประเมนิภาวะสขุภาพมารและทารกในครรภ์ขณะคลอด	หากคลอดปกตใิห้จดันอนท่าศรีษะสงู/ดแูลให้สารน�า้
และยาตามแผนการรักษา/สามารถชะลอการตัดสายสะดือได้
 ●	กรณีสตรีตั้งครรภ์มีภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด	 การท�างานของอวัยวะล้มเหลวหรือทารกขาดออกซิเจนขณะคลอดให้เตรียม 
ผู้คลอดส�าหรับการท�าสูตืศาสตร์หัตถการ	ได้แก่	F/E, V/E	หรือเตรียมส�าหรับผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตามแผนการรักษา			
 ●	ให้การดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้คลอดในระยะคลอด	
3. ระยะหลังคลอด
 ●	ให้สตรตีัง้ครรภ์ท่ีตดิเชือ้โควดิให้สวมหน้ากากและแยกนอนในห้องแรงดนัลบ	ตดิตามอาการ	เตรียมจ�าหน่ายผ่านระบบวดีโีอออนไลน์	
 ●	จ�ากัดคนเข้าให้บริการโดยตรงให้น้อยที่สุดและประสานการดูแลแบบองค์รวมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 ●  แยกทารกให้ห่างจากมารดาเตียงนอนมารดาอย่างน้อย	6	ฟุต	และให้การแลตามมาตรฐานการดูแลทารกแรกเกิดปกติ				
 ●  ท�า	nasal swab	และให้การดูแลต่อเนื่องตามแนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อโควิด	19	

พยาบาลและผดุงครรภ์สวมชุด PPE เต็มรูปแบบ

จ�าหน่ายและติดตามผ่านระบบการพยาบาลทางไกล

กรณีที่มารดาหลังคลอดมีอาการเล็กน้อย
●	 ให้สวมหน้ากากอนามัย	 หน้ากากคลอบหน้าและอื่นๆ	 ตาม
แนวปฏิบัตกิารป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โควดิอย่างเคร่งครดั
●	 สามารถกอดสัมผัสลูกและให้ลูกดูดนมจากเต้าได้โดยล้างมือ
ให้สะอาด	 เช็ดท�าความสะอาดเต้านมและหัวนมด้วยสบู่นาน	
20	วินาที	และแอลกอฮอร์	70%	ก่อนให้นม	
●	งดการสัมผัสใบหน้าและงดการหอมแก้มทารก

กรณีที่มารดาหลังคลอดมีอาการรุนแรง
●	ให้สวมหน้ากากอนามยัและหน้ากากคลอบใบหน้าและอืน่ๆตาม
แนวปฏิบตักิารป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โควดิอย่างเคร่งครดั
●	 ล้างมือให้สะอาด	 เช็ดท�าความสะอาดเต้านมและหัวนมด้วย
สบูน่าน	20	วนิาที	และแอลกอฮอร์	70%	ก่อนบบีน�า้นมจากเต้า
●	งดการสัมผัสใบหน้าและงดการหอมแก้มทารก
●	ให้คนทีไ่ม่ตดิเชือ้สวมชดุป้องกนัเชือ้โควดิเข้าป้อนนมทารกแทน
●	ท�าความสะอาดอปุกรณ์	ด้วยการพ่นน�ายาฆ่าเชือ้ในทุกขึน้ตอน
และให้อบหรือนึ่งเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแต่ละครั้ง

การให้นมทารก

รูปที่ 1	แนวทางการปฏิบัติผดุงครรภ์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด	19
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ผลการวิจัย
	 สตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	 19	 ต้องได้รับการ

ดูแลแบบองค์รวม	 โดยเน้นการดูแลระยะการเจ็บครรภ์

คลอด	 ขณะคลอด	 และระยะหลังคลอดตามมาตรฐาน

การดแูลปกต	ิ		โดยมกีจิกรรมทีผ่ดงุครรภ์ทีต้่องเฝ้าระวงั

และปฏิบัติเพิ่มเฉพาะกรณีสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด	19		

ได้แก่			พยาบาลและผดุงครรภ์สวมชุด	PPE	เต็มรูปแบบ	

การดแูลระบบสิง่แวดล้อมทีป้่องกนัการแพร่กระจายเชือ้		

การติดตามสตรีตั้งครรภ์มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด	

การท�างานของอวัยวะล้มเหลวหรือทารกขาดออกซิเจน

ขณะคลอดให้เตรียมผู้ป่วยส�าหรับการท�าสูติศาสตร์

หตัถการ	ได้แก่	F/E, V/E	หรอืเตรยีมส�าหรบัผ่าตดัคลอด

ทางหน้าท้องตามแผนการรักษา	 การจัดให้นอนศีระษะ

สูงขณะคลอดแบบปกติ	 	 การแยกทารกหลังคลอดและ

ต้องตระหนักในการป้อนนมทารกหลงัคลอด	การจดัการ

สิ่งแวดล้อมหลังการท�าคลอด	และการประยุกต์ใช้ระบบ

การพยาบาลทางไกล			

เอกสารอ้างอิง
กรมควบคมุโรค.	(2564).	แนวทางเวชปฏบิติั การวนิจิฉยั  
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