ข้ อมูลเกีย* วกับ COVID-19 สํ าหรับสตรีมคี รรภ์
การตั&งครรภ์เป็ นช่วงเวลาของความสุ ขและการรอคอยของผูห้ ญิงส่ วนใหญ่และครอบครัว หลังจากการประกาศการระบาดของ
COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)
เราเข้าใจว่าสตรี มีครรภ์ทุกคนจะรู ้สึกกังวลมากเกีKยวกับสุ ขภาพของตนเองและทารกในครรภ์หรื อทารกแรกเกิด เด็กอ่อน
ข้อมูลต่อไปนี&เป็ นสรุ ปความรู ้ปัจจุบนั เกีKยวกับผลกระทบของ COVID-19 และการตั&งครรภ์ทีKส่งผลต่อคุณและลูกน้อย
สตรีมคี รรภ์ มคี วามเสี* ยงต่ อ COVID-19 มากขึน; หรื อไม่
สตรี มีครรภ์ควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเสีK ยงหรื อเป็ นกลุ่มเสีK ยงเนืKองจากการเปลีKยนแปลงทีKเกิดขึ&นในร่ างกายของสตรี ในระหว่าง
ตั&งครรภ์ แต่ในเวลานี&ยงั ไม่พบว่าสตรี มีครรภ์ทีKติดเชื&อ COVID-19 จะมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรงมากกว่าคนทัวK ไป
มีการคาดการณ์วา่ สตรี มีครรภ์ส่วนใหญ่จะมีอาการหวัด/อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทีKไม่รุนแรงหรื อรุ นแรงปานกลาง
น่าเสี ยดายทีKยงั ไม่มีวคั ซีนทีKจะรักษา COVID-19 ให้หายได้ในปัจจุบนั
COVID-19 เป็ นสาเหตุในการแท้ งบุตรหรื อไม่
สําหรับสตรี ทีKกาํ ลังพยายามจะตั&งครรภ์หรื อกําลังอยูใ่ นช่วงต้นของการตั&งครรภ์ ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี&วา่ COVID-19
เพิKมความเสีK ยงต่อการแท้งบุตร
ฉันสามารถส่ งผ่ านเชื;อ COVID-19 สู่ ทารกในครรภ์ หรื อไม่
ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี&วา่ ไวรัสสามารถส่ งผ่านไปยังทารกทีKกาํ ลังเจริ ญเติบโตในขณะทีKคุณกําลังตั&งครรภ์
(ซึKงเรี ยกว่าการแพร่ เชื&อในแนวดิKง) หรื อไวรัสจะเป็ นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติกบั ทารก
ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี&วา่ การผ่าตัดคลอดหรื อการกระตุน้ ให้เจ็บครรภ์คลอดเป็ นสิK งจําเป็ นในการลดความเสีK ยงของการแพร่ เชื&อในแนว
ดิKง หากมารดามีการติดเชื&อ COVID-19 หรื อได้มีการสัมผัสเชื&อทีKมากพอ
ถ้าเป็ นไปได้ควรเลืKอนการผ่าตัดคลอดทีKมีการวางแผนล่วงหน้าหรื อการกระตุน้ ให้เจ็บครรภ์คลอดออกไปก่อน
ยกเว้นในกรณี ทีKมีความเสีK ยงชนิดเกิดทันทีต่อสุ ขภาพหรื อข้อบ่งชี&ทางสู ติศาสตร์อืKน ๆ
COVID-19 เป็ นสาเหตุในการเกิดภาวะแทรกซ้ อนทีเ* กีย* วข้ องกับการเกิดหรื อไม่
ทารกบางรายในประเทศจีนคลอดก่อนกําหนดจากครรภ์มารดาทีKมีอาการของ COVID-19
แต่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปทีKชดั เจนว่าไวรัสโคโรนาเป็ นสาเหตุหรื อเป็ นเพราะแพทย์ตดั สิ นใจให้ทารกคลอดก่อนกําหนดเพราะมารดาป่ วย
ยังไม่ปรากฏว่าทารกแรกเกิดและเด็กอ่อนจะมีความเสีK ยงจากภาวะแทรกซ้อนทีKเกิดจากการติดเชื&อเพิKมขึ&น
ฉันควรดําเนินการดูแลก่ อนคลอดในช่ วงการระบาดของ COVID-19 ต่ อไปหรื อไม่
ควรดําเนินการตรวจครรภ์ก่อนคลอดเป็ นประจํา การตรวจอัลตราซาวด์
การประเมินสุ ขภาพมารดาและทารกในครรภ์ต่อไปเพืKอให้สามารถทําการเปลีKยนแปลงตามรายละเอียดด้านล่าง
แม้วา่ จะไม่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อการติดเชื&อ COVID-19
แต่ควรดําเนินการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนและไข้หวัดใหญ่ในระหว่างการตั&งครรภ์ต่อไป

การเปลีKยนแปลงการดูแลก่อนคลอดเป็ นประจําทีKได้รับการแนะนํา รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ:
• การลด การเลืKอนและ/หรื อการเพิKมช่วงเวลาในระหว่างการพบแพทย์ทีKดูแลก่อนคลอด
• จํากัดเวลาในการพบแพทย์ทีKดูแลก่อนคลอดทุกครั&งให้นอ้ ยกว่า 15 นาที
• การใช้การปรึ กษาทางไกลแทนหรื อเพิKมเติมจากการพบแพทย์ตามปกติ
• การยกเลิกชั&นเรี ยนอบรมคุณแม่ก่อนคลอดแบบตัวต่อตัว
• การจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าเยียK ม (อนุญาตเฉพาะคู่ครองเท่านั&น) ในขณะทีKอยูใ่ นโรงพยาบาล
• การพิจารณาการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อนกําหนด
การคลอดในโรงพยาบาลปลอดภัยหรื อไม่
สถานทีKทีKปลอดภัยทีKสุดในการคลอดบุตรคือในโรงพยาบาล
ซึKงคุณสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าทีKทีKได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดีและสิK งอํานวยความสะดวกในกรณี ฉุกเฉิ นหากจําเป็ น
ประสบการณ์ของสตรี ในการคลอดและการคลอดปกติทางช่องคลอดหรื อการผ่าตัดคลอด รวมถึงการใช้ยาระงับปวด เช่น
Epidural ไม่น่าจะส่ งผลกระทบรุ นแรงและสตรี ควรได้รับกําลังใจและการสนับสนุนให้มีการคลอดตามทีKวางแผนไว้
การเลีย; งลูกด้ วยนมแม่ ปลอดภัยหรื อไม่
มารดาทีKตอ้ งการให้นมบุตรควรได้รับกําลังใจและการสนับสนุนให้ทาํ เช่นนั&น
ยังไม่มีหลักฐานในปั จจุบนั ทีKแสดงว่าไวรัสถูกส่ งผ่านทางนํ&านมแม่
ดังนั&นผลประโยชน์ทีKรู้กนั ดีในการเลี&ยงลูกด้วยนมแม่น& นั มีน& าํ หนักมากกว่าความเสีK ยงทีKอาจเกิดขึ&นจากการแพร่ เชื&อ
หากมารดามีการติดเชื&อ COVID-19 ไม่ควรแยกตัวออกจากลูกโดยทันที
แต่ควรใช้มาตรการป้องกันขั&นสู งทีKมีสุขอนามัยทัวK ไปและควรสวมหน้ากากอนามัยขณะให้นมบุตร
ฉันควรใช้ มาตรการด้ านสุ ขอนามัยทัว* ไปอย่ างไร
• ล้างมือเป็ นประจําอย่างสมํKาเสมอโดยการถูมือด้วยแอลกอฮอล์หรื อใช้สบู่และนํ&า
• หลีกเลีKยงทุกคนทีKมีอาการไอและจาม
• หลีกเลีKยงการสัมผัสดวงตา จมูกและปาก
• การเว้นระยะห่ างทางสังคมและการลดการเข้าไปในชุมชนทัวK ไป
• การรายงานและการสอบสวนอาการตั&งแต่เนิK น ๆ
• การเข้าถึงการรักษาทีKเหมาะสมและมาตรการสนับสนุนหากการติดเชื&อทวีความรุ นแรง
• จํากัดให้มีคนทีKช่วยเหลือคุณเพียงคนเดียวและหากคู่ครองของคุณเป็ น COVID-19 หรื อมีอาการ
พวกเขาไม่ควรพาคุณไปโรงพยาบาล
• หลีกเลีKยงการเดินทางทีKไม่จาํ เป็ นทั&งหมด กล่าวโดยทัวK ไป
การอยูบ่ า้ นและการเลีKยงการเข้าไปในพื&นทีKสาธารณะจะเป็ นสิK งทีKปลอดภัยทีKสุด หากเป็ นไปได้
ให้ลดการใช้ระบบขนส่ งสาธารณะและทํางานจากทีKบา้ น

ฉันควรทําอย่ างไรหากมีอาการของ COVID-19
หากคุณมีอาการหวัด/ไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คลืKนไส้ อาเจียน ท้องร่ วง เหนืKอยล้า หายใจลําบาก)
โปรดนัดพบแพทย์โดยด่วน (คลินิกไข้หวัด แพทย์เวชปฏิบตั ิทวัK ไป แผนกฉุกเฉิ น)
หากคุณมีอาการเหล่านี&หรื อต้องแยกตัวเองหรื อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น COVID-19
คุณควรแจ้งผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพของคุณทราบ
หากฉันมีข้อสงสั ยฉันควรจะปรึกษาใคร
การตั&งครรภ์และการเลี&ยงดูบุตรนั&นเกีKยวข้องกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
ยิงK ไปกว่านั&นสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั จะทําให้ผหู ้ ญิง คู่ครองและครอบครัวมีความเสีK ยงต่อภาวะดังกล่าวมากขึ&นเท่านั&น
โดยจะต้องดําเนินการคัดกรอง การวินิจฉัย การจัดการและบริ การในด้านความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าปริ กาํ เนิด
การใช้สารเสพติดและความรุ นแรงในครอบครัวต่อไป หากคุณมีขอ้ สงสัย
ให้ขอคําแนะนําและความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีKยวชาญด้านสุ ขภาพของคุณ
แพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์และเจ้าหน้าทีKสาธารณสุ ขอืKน ๆ จะดูแลคุณและลูกน้อย เราเข้าใจว่าคุณรู ้สึกกังวล หากเป็ นไปได้
ให้พกั ผ่อน ทานอาหารทีKมีประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณ สิK งทีKป้องกันลูกน้อยของคุณได้ดีทีKสุดก็คือตัวคุณเอง
ดังนั&นการดูแลตนเองทางอารมณ์และร่ างกายจึงเป็ นสิK งทีKสาํ คัญทีKสุด
เราต้องการสร้างความมันK ใจว่าคุณและลูกน้อยจะได้รับความเสีK ยงทีKตKาํ มาก ๆ และขอให้คุณมีความสุ ข
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