
ประชุมคณะทำงานการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และหลงัคลอดที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช้ัน 1 กรมอนามัย และประชุมผ่านระบบ Web Conference 
กรมอนามัย (Cisco webex Meeting) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย 
2. แพทย์หญิงศิรพิร  กัญชนะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม ่

 แห่งประเทศไทย 
3. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์  สวัสดิวร มูลนิธิศูนย์นมแมแ่ห่งประเทศไทย 
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์  วนาภิรักษ ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมิรา  โครานา นายแพทย์เช่ียวชาญ  

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
6. นางสาวพรเพ็ญ  จำรูญรญัรตัน์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ

 บริการสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  
7. นางสาวชิราภรณ์  อ่ินแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  
8. นางกนกวรรณ  มาป้อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. แพทย์หญิงเด่นนพพร  สุดใจ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี 
10. นายแพทย์ฐิติพงษ์  ย่ิงยง นายแพทย์ชำนาญการ กรมควบคุมโรค 
11. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสขุภาพ 
12. แพทย์หญิงนนธนวัญท์  สุนทรา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยแมแ่ละเด็กแห่งชาติ 
13. แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
14. นายชาตรี  เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยท่ี 7 
15. นางจันทร์ฉาย  สิงห์นนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 
16. นางวันเพ็ญ  ศรีด้วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 
17. นางสาวนิศรา  พงษ์พานิช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 2 
18. นางสาวปราณี  สุวัฒนพิเศษ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 
19. นางสาวพิมลพรรณ  ธนสารอนุสรณ ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 3 
20. นางวัชรี เรือนคง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 4 
21. นางบุษบา  แพงบุปผา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 5 
22. นางวิภาพรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5   
23. นางอมรศรี  พังเครือ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 
24. นางวรรณา  สิงห์เมือง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 
25. นางนภสร  คงมีสุข  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5  
26. นางจรรยา  สบืนุช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5  
27. นางสาวเบญจพรรณ  ธิติเลิศเดชา  นักโภชนาการชำนาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 
28. นางสาวดวงนภา  ปงกา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 
29. นางสาวสุปวีณา  พละศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 
30. นายกิติชัช  สาธร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 6 
31. นายแพทย์ชนัตถ์ มาลัยกนก นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 7 



32. นางสาวจันทิยา เนติวิภัชธรรม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 
33. นางสาวอธิษฐาน สารินทร ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 
34. นางสาวลัดดา ดีอันกอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 
35. นางสุรางครัตน์ โฆษิตธนสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7  
36. นางสุจิตรา ขุนน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7  
37. นางกัญญาภัทร คำโสม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยท่ี 7 
38. นางดวงใจ  ไทยประทุม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9  
39. นางสาวดวงพร วรแสน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 
40. นางจตุพร  สุขสำราญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 
41. นางสาววิภาวดี  พิพัฒน์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 
42. นางอมลวรรณ  หวังสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 
43. นางสาววรีวรรณ  บุญวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 11  
44. นางสาวปฏิญญา  ระเบียบเลิศ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 11   
45. นางสาวกิติยา  ชำนาญกิจ  นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอ์นามัยท่ี 11 
46. นางสุวรรณี  กอวิวัฒนาการ  พยาบาววิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 12  
47. นางพัทยา สุจวิพันธ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
48. นางสาวแวนูรียะห์  แวบือราเฮ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
49. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
50. นางประภาภรณ์  จังพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
51. นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
52. นางชนัญชิดา  สมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
53. นางสาวจุฬาวรรณ  สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
54. นางวรรณชนก ลิ้มจำรญู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
55. นายวสุรัตน์  พลอยล้วน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
56. นางสาวเบญจวรรณ  ย่ีคิ้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
57. นางสาวธัญลักษณ์  ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
58. นางสาวแทนเพชร  ไพรสงบ ผู้ดูแลระบบข้อมูลโครงการฯ 
59. นางสาวปริยาภรณ์  รู้ขาย ผู้ประสานงานกิจกรรมขับเคลื่อนฯ 



 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น. 

วาระการประชุม ประเด็น/ปัญหา มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

วาระที่ 1 ประธานแจ้ง 

1.1 วัตถุประสงค์
การประชุม 

1. พิจารณาระบบรายงานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. พิจารณาแนวปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กแบบฐานวิถีชีวิต
ใหม ่

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานการ
ดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอดที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

สำนักส่งเสริมสุขภาพได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในหญิงตั ้งครรภ์และหลังคลอด พัฒนาแนวทางการ
ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็กในแบบวิถีใหม่ ออกแนว
ปฏิบัติการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอดสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ที่ประชุมรับทราบ  

2.2 สถานการณ์
การติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ใน
ประเทศไทย 

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นำเสนอผังกระบวนการ
ได้มาของข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค มีความ
ครอบคลุมในการเก็บข้อมูลประมาณ 90% และสถานการณ์
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหญิงตั้งครรภ์ พบผู้ป่วยที่
เป็นหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย  

ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 



วาระการประชุม ประเด็น/ปัญหา มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ร่าง แบบ

รายงานหญิง

ตั้งครรภ์และหลัง

คลอดที่ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

สำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำร่าง แบบรายงานหญิงตั้งครรภ์และ

หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ให้ใช้แบบรายงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในการเก็บข้อมูล โดยให้ปรับแก้เรื ่อง การรักษาความลับ

ส่วนตัวของผู้ป่วย ในเรื่องชื่อ-สกุล ระบุวิธีตรวจหาเชื้อ ระบุอายุ

ครรภ์หรือหลังคลอดกี่วัน 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย 

3.2 ร่าง ผังการ
รายงานข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอดที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

กรมควบคุมโรคจะส่งข้อมูลหญิงตั ้งครรภ์ที ่ติดเชื ้อให้กรม

อนามัย ศูนย์อนามัยเป็นผู้ติดตามข้อมูลโดยใช้แบบรายงาน

หญิงตั ้งครรภ์และหลังคลอดที ่ต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สถาบัน

พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นผู้เก็บข้อมูล ส่วนโรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค โรงพยาบาล

สังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ มอบสำนัก

ส่งเสริมสุขภาพ 

เห็นชอบ มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 

- ให้ทำหนังสือขอความร่วมมือถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรมควบคุมโรค 

- มอบสำนักส่งเสริมสุขภาพจัดทำรายละเอียด Individual 
data ในเรื ่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเติม และเวียนให้
คณะกรรมการพิจารณา ให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย 

3.3 รูปแบบการ
ให้บริการฝากครรภ์
แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ 
The New Normal 
Service Model for 
ANC 

ร ูปแบบเน ้น One Stop Service จำกัดจำนวนบุคลากรที่

ให ้บร ิการต่อรายให ้น ้อยที ่ส ุด ลดเวลาการร ับบร ิการใน

โรงพยาบาล 

เห็นชอบให้ดำเนินการตามรูปแบบที่เสนอ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย 
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3.4 คำแนะนำการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในกรณีแม่ติดเชื้อโค
วิด 19 

- โปสเตอร์การเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 หัวข้อไขข้อข้องใจ เป็นข้อมูลสรุปสั้น ๆ 

ควรมีข้อมูลสำหรับบุคลากร ในการให้คำปรึกษาแก่หญิง

ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19  

- โปสเตอร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในกรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19 

คำแนะนำที่มีข้อความว่า “แยกทารกของแม่ที่ติดเชื้อออกจาก

ทารกอื่นและสังเกตอาการ 14 วัน” อาจทำให้ประชาชนเข้าใจ

ผิดว่าต้องแยกแม่และลูก และในทางปฏิบัติทารกที่เกิดจากแม่

ติดเชื้อ COVID-19 ต้องแยกจากทารกอื่นอยู่แล้ว 

- ให้กรมอนามัยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื ่องการให้คำปรึกษา  

เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่บุคลากร โดยทำเป็น QR Code 

 

- ตัดข้อความว่า “แยกทารกของแม่ที่ติดเชื้อออกจากทารกอื่นและ

สังเกตอาการ 14 วัน” ออกจากโปสเตอร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใน

กรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย 

3.5 ร่าง แนว
ทางการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคฐานวิถีชีวิตใหม่ 
สำหรับบุคลากร
สาธารณสุขใน
คลินิกเด็กสุขภาพดี 

- การวัดความดันโลหิตเด็กอายุ 4 ขวบ หน่วยบริการหลายแห่ง

มีเครื่องมือและมีการวัดความดันโลหิตแต่ไม่มีการรายงานผล  

 

- การเจาะ Hct หรือ CBC เด็กอายุ 6 – 12 เดือน  

- ให้ดำเนินการตามแนวทางที ่นำเสนอ ยกเว้นการวัดความดัน

โลหิต 

 

- ยังคงจัดให้มีการเจาะ Hct หรือ CBC เด็กอายุ 6 – 12 เดือน  

เพื่อเป็นข้อมูลในการทำข้อเสนอแนะนโยบายต่าง ๆ ในการดูแล

และขับเคลื่อนการป้องกันภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย 

วาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ 

 


