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การดูแลหญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563 

เนื่องจากเชื้อเปนไวรัสชนิดใหม ยังไมมีขอมูลวาหญิงตั้งครรภมีโอกาสติดเชื้อ covid-19 มากกวาคนท่ัวไปหรือไม  

การดูแลหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด กลุมปกติ 

กลุมปกติ คือ กลุมท่ีไมติดเชื้อ 

ใชหลักการปองกันการแพรระบาดของเชื้ออยางเครงครัด โดย 

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยูใกลชิดผูท่ีมีอาการไอ เปนไข หรือผูท่ีเดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง และในสถานท่ีท่ีมี

ผูคนแออัด หรือรวมกลุมกันจํานวนมาก 

2. รักษาระยะหาง ในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนดวยการอยูหางกันอยางนอย 1-2 เมตร  

3. หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก 

4. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหมเสมอ หรือปรุงอาหารใหสุกรอนท่ัวถึง  

5. แยกภาชนะรบัประทานอาหารและงดใชของสวนตัวรวมกับผูอ่ืน  

6. ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ําสะอาดนานอยางนอย 20 วินาที ทุกครั้งท่ีมีการไอจาม สัมผัสสิ่งแปลกปลอม กอน

รับประทานอาหาร หรือออกจากหองน้ํา หากไมมีสบู ใหใช 70% alcohol gel  

7. ในขณะไมไดสวมหนากากอนามัย ถามีอาการไอ จาม ใหใชตนแขนดานบนปดปากทุกครั้ง 

8. แมทุกคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ หากมีอาการปวย เล็กนอย ควรพักผอนอยูท่ี

บาน ถามีอาการไข ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย  

9. หญิงตั้งครรภสามารถฝากครรภไดตามนัด 

การดูแลหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด ท่ีเปนกลุมเส่ียง 

กลุมเส่ียง ไดแก ผูท่ีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง หรือสัมผัสหรือใกลชิดผูปวย COVID-19  

1. แยกตนเองออกจากครอบครัวและสังเกตอาการจนครบ 14 วัน งดการใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน 

2. งดการออกไปในท่ีชุมชนสาธารณะโดยไมจําเปน และงดการพูดคุย หรืออยูใกลชิดกับผูอ่ืนในระยะใกลกวา 2 เมตร 

3. กรณีครบกําหนดนัดฝากครรภ ตองแจงเจาหนาท่ีใหทราบวาตนเองอยูระหวางการเฝาระวัง 14 วัน เพ่ือพิจารณา

เลื่อนการฝากครรภ และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 

4. กรณีเจ็บครรภคลอดตองไปโรงพยาบาลทันที และแจงเจาหนาท่ีใหทราบวาตนเองตนเองอยูระหวางการเฝาระวัง 14 วัน 

การดูแลทารกแรกเกิด ในกรณีแมเปนผูท่ีสงสัยติดเช้ือและติดเช้ือ COVID 19 

1. ยังไมมีหลักฐานการติดตอผานทางรกหรือผานทางน้ํานม 

2. ทารกท่ีเกิดจากแมท่ีติดเชื้อ COVID-19 จัดเปนผูมีความเสี่ยง จะตองมีการแยกตัวออกจากทารกอ่ืน และตองสังเกต

อาการ เปนเวลา 14 วัน 

3. บุคลากรทางแพทยควรอธิบายถึงความเสี่ยง ความจําเปนและประโยชนของการแยกแม-ลูก และการเลี้ยงลูกดวยนม

แม ใหแมเขาใจและเปนผูตัดสินใจเอง 

4. แนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม  
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เม่ือคํานึงถึงประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมและยังไมมีหลักฐานทางวิชาการในการแพรเชื้อไวรัสผานทาง
น้ํานม  ดังนั้น ทารกจึงสามารถกินนมแมได โดยปฏิบัติตามแนวทางปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด  
ขอแนะนําการปฏิบัติสําหรับแม ในกรณีแมเปนผูท่ีสงสัยวาจะติดเชื้อ หรือแมท่ีติดเชื้อ COVID-19 แลว 

1. กรณีแมเปนผูท่ีสงสัยวาจะติดเชื้อ หรือแมท่ีติดเชื้อ COVID-19 แตอาการไมมาก 
- สามารถกอดลูกและใหนมจากเตาได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของแมและครอบครัว 
- ตองปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด 

2. กรณีแมท่ีติดเชื้อ COVID-19 มีอาการรุนแรง หากยังสามารถบีบน้ํานมได ใหใชวิธีบีบน้ํานมและใหผูชวยเปน
ผูปอน หากไมสามารถบีบน้ํานมเองไดอาจตองพิจารณาใชนมผงแทน 

ขอปฏิบัติในกรณีใหทารกกินนมจากเตา 
1. อาบน้ําหรือเช็ดทําความสะอาดบริเวณเตานมและหัวนมดวยน้ําและสบู 
2. ลางมือใหสะอาดดวยน้ําและ สบู นานอยางนอย 20 วินาที หรือแอลกอฮอลเขมขน 70%ข้ึนไป  
3. สวมหนากากอนามัย ตลอดการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเตรียมนม การบีบน้ํานม และการใหนม 
4. งดการสัมผัสบริเวณใบหนาของตนเองและทารก เชน การหอมแกมทารก 
ขอปฏิบัติในการบีบน้ํานม และการปอนนม 
1. อาบน้ําหรือเช็ดทําความสะอาดบริเวณเตานมและหัวนมดวยน้ําและสบู 
2. ลางมือใหสะอาดดวยน้ําและ สบู นานอยางนอย 20 วินาที หรือแอลกอฮอลเขมขน 70%ข้ึนไป  
3. สวมหนากากอนามัย ตลอดการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเตรียมนม การบีบน้ํานม และการใหนม 
4. งดการสัมผัสบริเวณใบหนาของตนเองและทารก เชน การหอมแกมทารก 
5. หาผูชวยเหลือหรือญาติท่ีมีสุขภาพแข็งแรงท่ีทราบวิธีการปอนนมท่ีถูกตองและตองปฏิบัติตามวิธีการปองกัน

ตนเองอยางเครงครัด โดยวิธีการนําน้ํานมแมมาปอนดวยการใชชอน หรือถวยเล็ก  
6. ลางทําความสะอาดอุปกรณเชน ท่ีปมนม ขวดนม ดวยน้ํายาลางอุปกรณ และทําการนึ่งเพ่ือฆาเชื้อหลังเสร็จ
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