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การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษำยน 2563 
เนื่องจำกเชื้อเป็นไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีข้อมูลว่ำหญิงตั้งครรภ์มีโอกำสติดเชื้อ covid-19 มำกกว่ำคนทั่วไปหรือไม่  

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติ 
กลุ่มปกต ิคือ กลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ 
ใช้หลักกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้ออย่ำงเคร่งครัด โดย 
1. หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอำกำรไอ เป็นไข้ หรือผู้ที่เดินทำงมำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง และในสถำนที่ที่มี

ผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันจ ำนวนมำก 
2. รักษำระยะห่ำง ในกำรอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยกำรอยู่ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1-2 เมตร  
3. หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตำ ปำก และจมูก 
4. รับประทำนอำหำรที่ปรุงสุกใหม่เสมอ หรือปรุงอำหำรให้สุกร้อนทั่วถึง  
5. แยกภำชนะรับประทำนอำหำรและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น  
6. ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ ำสะอำดนำนอย่ำงน้อย 20 วินำที ทุกครั้งที่มีกำรไอจำม สัมผัสสิ่งแปลกปลอม ก่อน

รับประทำนอำหำร หรือออกจำกห้องน้ ำ หำกไม่มีสบู่ ให้ใช้ 70% alcohol gel  
7. ในขณะไม่ได้สวมหน้ำกำกอนำมัย ถ้ำมีอำกำรไอ จำม ให้ใช้ต้นแขนด้ำนบนปิดปำกทุกครั้ง 
8. แม่ทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ หำกมีอำกำรป่วย เล็กน้อย ควรพักผ่อนอยู่ที่

บ้ำน ถ้ำมีอำกำรไข้ ไอ เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์  
9. หญิงตั้งครรภ์สำมำรถฝำกครรภ์ได้ตำมนัด 

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทำงมำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19  
1. แยกตนเองออกจำกครอบครัวและสังเกตอำกำรจนครบ 14 วัน งดกำรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 
2. งดกำรออกไปในที่ชุมชนสำธำรณะโดยไม่จ ำเป็น และงดกำรพูดคุย หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อ่ืนในระยะใกล้กว่ำ 2 เมตร 
3. กรณีครบก ำหนดนัดฝำกครรภ์ ต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบว่ำตนเองอยู่ระหว่ำงกำรเฝ้ำระวัง 14 วัน เพ่ือพิจำรณำ

เลื่อนกำรฝำกครรภ์ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ 
4. กรณีเจ็บครรภ์คลอดต้องไปโรงพยำบำลทันที และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ทรำบว่ำตนเองตนเองอยู่ระหว่ำงกำรเฝ้ำระวัง 14 วัน 

การดูแลทารกแรกเกิด ในกรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเชื้อและติดเชื้อ COVID 19 
1. ยังไม่มีหลักฐำนกำรติดต่อผ่ำนทำงรกหรือผ่ำนทำงน้ ำนม 
2. ทำรกท่ีเกิดจำกแม่ท่ีติดเชื้อ COVID-19 จัดเป็นผู้มีควำมเสี่ยง จะต้องมีกำรแยกตัวออกจำกทำรกอ่ืน และต้องสังเกต

อำกำร เป็นเวลำ 14 วัน 
3. บุคลำกรทำงแพทย์ควรอธิบำยถึงควำมเสี่ยง ควำมจ ำเป็นและประโยชน์ของกำรแยกแม่-ลูก และกำรเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่ ให้แม่เข้ำใจและเป็นผู้ตัดสินใจเอง 
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4. แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
เมื่อค ำนึงถึงประโยชน์ของกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และยังไม่มีหลักฐำนทำงวิชำกำรในกำรแพร่เชื้อไวรัสผ่ำนทำง

น้ ำนม  ดังนั้น ทำรกจึงสำมำรถกินนมแม่ได้ โดยปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันกำรติดเชื้ออย่ำงเคร่งครัด  
ข้อแนะน ำกำรปฏิบัติส ำหรับแม่ ในกรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยว่ำจะติดเชื้อ หรือแม่ท่ีติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 

1. กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยว่ำจะติดเชื้อ หรือแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่อำกำรไม่มำก 
- สำมำรถกอดลูกและให้นมจำกเต้ำได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกำรตัดสินใจของแม่และครอบครัว 
- ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงเพ่ือป้องกันกำรติดเชื้ออย่ำงเคร่งครัด 

2. กรณแีม่ท่ีติดเชื้อ COVID-19 มีอำกำรรุนแรง หำกยังสำมำรถบีบน้ ำนมได้ ให้ใช้วิธีบีบน้ ำนมและให้ผู้ช่วยเป็น
ผู้ป้อน หำกไม่สำมำรถบีบน้ ำนมเองได้อำจต้องพิจำรณำใช้นมผงแทน 

ข้อปฏิบัติในกรณีให้ทารกกินนมจากเต้า 
1. อำบน้ ำหรือเช็ดท ำควำมสะอำดบริเวณเต้ำนมและหัวนมด้วยน้ ำและสบู่ 
2. ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและ สบู่ นำนอย่ำงน้อย 20 วินำที หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 70%ขึ้นไป  
3. สวมหน้ำกำกอนำมัย ตลอดกำรท ำกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรเตรียมนม กำรบีบน้ ำนม และกำรให้นม 
4. งดกำรสัมผัสบริเวณใบหน้ำของตนเองและทำรก เช่น กำรหอมแก้มทำรก 
ข้อปฏิบัติในการบีบน้้านม และการป้อนนม 
1. อำบน้ ำหรือเช็ดท ำควำมสะอำดบริเวณเต้ำนมและหัวนมด้วยน้ ำและสบู่ 
2. ล้ำงมือให้สะอำดด้วยน้ ำและ สบู่ นำนอย่ำงน้อย 20 วินำที หรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 70%ขึ้นไป  
3. สวมหน้ำกำกอนำมัย ตลอดกำรท ำกิจกรรมที่เก่ียวกับกำรเตรียมนม กำรบีบน้ ำนม และกำรให้นม 
4. งดกำรสัมผัสบริเวณใบหน้ำของตนเองและทำรก เช่น กำรหอมแก้มทำรก 
5. หำผู้ช่วยเหลือหรือญำติที่มีสุขภำพแข็งแรงที่ทรำบวิธีกำรป้อนนมที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรป้องกัน

ตนเองอย่ำงเคร่งครัด โดยวิธีกำรน ำน้ ำนมแม่มำป้อนด้วยกำรใช้ช้อน หรือถ้วยเล็ก  
6. ล้ำงท ำควำมสะอำดอุปกรณ์เช่น ที่ปั้มนม ขวดนม ด้วยน้ ำยำล้ำงอุปกรณ์ และท ำกำรนึ่งเพ่ือฆ่ำเชื้อหลังเสร็จ
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