ข้ อมูลเกียวกับ COVID-19 สํ าหรับสตรีมีครรภ์
การตังครรภ์เป็ นช่วงเวลาของความสุ ขและการรอคอยของผูห้ ญิงส่วนใหญ่และครอบครัว หลังจากการประกาศการระบาดของ
COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) เราเข้าใจว่าสตรี มีครรภ์ทุกคนจะรู ้สึกกังวลมากเกียวกับสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์
หรื อทารกแรกเกิด เด็กอ่อน ข้อมูลต่อไปนีเป็ นสรุ ปความรู ้ปัจจุบนั เกียวกับผลกระทบของ COVID-19 และการตังครรภ์
ทีส่งผลต่อคุณและลูกน้อย
สตรีมีครรภ์มีความเสี ยงต่อ COVID-19 มากขึนหรื อไม่
สตรี มีครรภ์ควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี ยงหรื อเป็ นกลุ่มเสี ยงเนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในร่ างกายของสตรี ในระหว่าง
ตังครรภ์ แต่ในเวลานียังไม่พบว่าสตรี มีครรภ์ทีติดเชือ COVID-19 จะมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรงมากกว่าคนทัวไป มีการคาดการณ์ว่า
สตรี มีครรภ์ส่วนใหญ่จะมีอาการหวัด/อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทีไม่รุนแรงหรื อรุ นแรงปานกลาง อาการต่าง ๆ ได้แก่ มีไข้ ไอ
สูญเสี ยการได้กลิน ปวดศีรษะและอ่อนเพลีย
สตรี ประมาณ 1 ใน 3 ทีติดเชือ COVID-19 ขณะตังครรภ์จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สําหรับสตรี เหล่านีบางคนจะต้อง
เข้าโรงพยาบาลเพือคลอดบุตรเมือสิ นสุ ดการตังครรภ์ไม่ใช่เพราะอาการของ COVID-19 ในสตรี ทีมีอาการป่ วยจากโรค COVID-19
และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนัน ประมาณ 1 ใน 10 จะต้องเข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยหนักเพือรับความช่วยเหลือในการ
หายใจหรื อช่วยอวัยวะอืน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศเกียวกับ COVID-19 ในด้านการตังครรภ์แสดงให้เห็นว่าสตรี ในช่วงตังครรภ์ไตรมาสที นัน สตรี จาก
กลุ่มชาติพนั ธุ์ผิวดํา เอเชีย และชนกลุ่มน้อย ผูท้ ีมีอายุมากกว่า 35 ปี และผูท้ ีมีปัญหาทางการแพทย์อยูก่ ่อนแล้วอาจมีความเสี ยงทีจะล้ม
ป่ วยและต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่า สตรี เหล่านีควรใส่ ใจเป็ นพิเศษในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําเกียวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม
เพือให้แน่ใจว่าพวกเขาลดความเสี ยงของการติดเชือหากทําได้
COVID-19 เป็ นสาเหตุในการแท้งบุตรหรือไม่
สําหรับสตรี ทีกําลังพยายามจะตังครรภ์หรื อกําลังอยูใ่ นช่วงต้นของการตังครรภ์ ยังไม่มีหลักฐานบ่งชีว่า COVID-19
เพิมความเสียงต่อการแท้งบุตร
ฉันสามารถส่ งผ่ านเชื อ COVID-19 สู่ ทารกในครรภ์ หรือไม่
มีรายงานทีบ่งชีถึงความเสี ยงเล็กน้อยทีไวรัสอาจส่ งผ่านจากมารดาไปสู่ ทารก (การแพร่ เชือในแนวดิง) เรื องนีเป็ นเรื องยากทีจะ
เกิดขึนในครรภ์หรื อขณะคลอดบุตร (2 รายในการตังครรภ์ ราย) สําหรับทารกทีติดเชือ COVID-19 ส่วนใหญ่ยงั คงสบายดีและ
ไม่ตอ้ งการการดูแลเพิมเติมใด ๆ สตรี ควรมันใจว่าขณะนียังไม่มีหลักฐานว่า COVID-19 จะเป็ นอันตรายต่อทารกของคุณหรื อทําให้
เกิดความผิดปกติในระหว่างตังครรภ์

COVID-19 เป็ นสาเหตุในการเกิดภาวะแทรกซ้ อนทีเกียวข้องกับการเกิดหรื อไม่
ในสตรี บางรายทีมีอาการป่ วยจากโรค COVID-19 จะมีความเสียงเพิมขึนทีจะคลอดก่อนกําหนด (ก่อน 37 สัปดาห์) ความเสี ยง
ของการภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนดดูเหมือนจะไม่สูงกว่าสตรี ทีไม่ได้ติดเชือ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สําหรับมารดาบางราย
ในช่วงท้ายของการตังครรภ์อาจจะปลอดภัยกว่าสําหรับมารดาหรื อทารกทีจะคลอดเร็วขึน
ทารกแรกเกิดและทารกไม่มีความเสี ยงทีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือมากขึน แต่ทารกทีคลอดก่อนกําหนดอาจต้องได้รับ
การดูแลในหน่วยทารกแรกเกิดจนกว่าจะพร้อมทีจะกลับบ้าน
ฉันควรดําเนินการดูแลก่อนคลอดในช่ วงการระบาดของ COVID-19 ต่ อไปหรื อไม่
ควรดําเนินการตรวจครรภ์ก่อนคลอดเป็ นประจํา การตรวจอัลตราซาวด์ การประเมินสุ ขภาพมารดาและทารกในครรภ์ต่อไป
เพือให้สามารถทําการเปลียนแปลงตามรายละเอียดด้านล่าง แม้ว่าจะไม่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อการติดเชือ COVID-19
แต่ควรดําเนินการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนและไข้หวัดใหญ่ในระหว่างการตังครรภ์ต่อไป
การเปลียนแปลงการดูแลก่อนคลอดเป็ นประจําทีได้รับการแนะนํา รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ:
 การลด การเลือนและ/หรื อการเพิมช่วงเวลาในระหว่างการพบแพทย์ทีดูแลก่อนคลอด
 จํากัดเวลาในการพบแพทย์ทีดูแลก่อนคลอดทุกครังให้น้อยกว่า 15 นาที
 การใช้การปรึ กษาทางไกลแทนหรื อเพิมเติมจากการพบแพทย์ตามปกติ
 การยกเลิกชันเรี ยนอบรมคุณแม่ก่อนคลอดแบบตัวต่อตัว
 การจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าเยียม (อนุญาตเฉพาะคู่ครองเท่านัน) ในขณะทีอยูใ่ นโรงพยาบาล
 การพิจารณาการจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อนกําหนด
การคลอดในโรงพยาบาลปลอดภัยหรื อไม่
สถานทีทีปลอดภัยทีสุดในการคลอดบุตรคือในโรงพยาบาล ซึงคุณสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าทีทีได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดี
และสิ งอํานวยความสะดวกในกรณีฉุกเฉินหากจําเป็ น ประสบการณ์ของสตรี ในการคลอดและการคลอดปกติทางช่องคลอด
หรื อการผ่าตัดคลอด รวมถึงการใช้ยาระงับปวด เช่น Epidural ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุ นแรงและสตรี ควรได้รับกําลังใจ
และการสนับสนุนให้มกี ารคลอดตามทีวางแผนไว้
การเลียงลูกด้วยนมแม่ปลอดภัยหรือไม่
มารดาทีต้องการให้นมบุตรควรได้รับกําลังใจและการสนับสนุนให้ทาํ เช่นนัน ยังไม่มีหลักฐานในปัจจุบนั ทีแสดงว่าไวรัสถูกส่งผ่าน
ทางนํานมแม่ ดังนันผลประโยชน์ทีรู้กนั ดีในการเลียงลูกด้วยนมแม่นนมี
ั นาหนั
ํ กมากกว่าความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากการแพร่ เชือ
หากมารดามีการติดเชือ COVID-19 ไม่ควรแยกตัวออกจากลูกโดยทันที แต่ควรใช้มาตรการป้องกันขันสู งทีมีสุขอนามัยทัวไป
และควรสวมหน้ากากอนามัยขณะให้นมบุตร

ฉันควรใช้ มาตรการด้ านสุ ขอนามัยทัวไปอย่ างไร
 ล้างมือเป็ นประจําอย่างสมําเสมอโดยการถูมือด้วยแอลกอฮอล์หรื อใช้สบู่และนํา
 หลีกเลียงทุกคนทีมีอาการไอและจาม
 หลีกเลียงการสัมผัสดวงตา จมูกและปาก
 การเว้นระยะห่างทางสังคมและการลดการเข้าไปในชุมชนทัวไป
 การรายงานและการสอบสวนอาการตังแต่เนิน ๆ
 การเข้าถึงการรักษาทีเหมาะสมและมาตรการสนับสนุนหากการติดเชือทวีความรุ นแรง
 จํากัดให้มีคนทีช่วยเหลือคุณเพียงคนเดียวและหากคู่ครองของคุณเป็ น COVID-19 หรื อมีอาการ
พวกเขาไม่ควรพาคุณไปโรงพยาบาล
 หลีกเลียงการเดินทางทีไม่จาํ เป็ นทังหมด กล่าวโดยทัวไป
การอยูบ่ า้ นและการเลียงการเข้าไปในพืนทีสาธารณะจะเป็ นสิ งทีปลอดภัยทีสุด หากเป็ นไปได้
ให้ลดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและทํางานจากทีบ้าน
ฉันควรทําอย่ างไรหากมีอาการของ COVID-19
หากคุณมีอาการหวัด/ไข้หวัดใหญ่ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คลืนไส้ อาเจียน ท้องร่ วง เหนือยล้า หายใจลําบาก) โปรดนัดพบแพทย์โดยด่วน
(คลินิกไข้หวัด แพทย์เวชปฏิบตั ิทวไป
ั แผนกฉุกเฉิ น) หากคุณมีอาการเหล่านีหรื อต้องแยกตัวเองหรื อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น
COVID-19 คุณควรแจ้งผูใ้ ห้บริ การด้านสุขภาพของคุณทราบ
หากฉันมีข้อสงสัยฉันควรจะปรึกษาใคร
การตังครรภ์และการเลียงดูบุตรนันเกียวข้องกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ยิงไปกว่านันสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
จะทําให้ผหู ้ ญิง คู่ครองและครอบครัวมีความเสี ยงต่อภาวะดังกล่าวมากขึนเท่านัน โดยจะต้องดําเนินการคัดกรอง การวินิจฉัย
การจัดการและบริ การในด้านความวิตกกังวลและภาวะซึ มเศร้าปริ กาํ เนิด การใช้สารเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวต่อไป
หากคุณมีขอ้ สงสัย ให้ขอคําแนะนําและความช่วยเหลือจากผูเ้ ชียวชาญด้านสุ ขภาพของคุณ
แพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์และเจ้าหน้าทีสาธารณสุขอืน ๆ จะดูแลคุณและลูกน้อย เราเข้าใจว่าคุณรู ้สึกกังวล หากเป็ นไปได้ ให้พกั ผ่อน
ทานอาหารทีมีประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณ สิงทีป้องกันลูกน้อยของคุณได้ดีทีสุ ดก็คือตัวคุณเอง ดังนันการดูแล
ตนเองทางอารมณ์และร่ างกายจึงเป็ นสิ งทีสําคัญทีสุด เราต้องการสร้างความมันใจว่าคุณและลูกน้อยจะได้รับความเสี ยงทีตํามาก ๆ
และขอให้คุณมีความสุข
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