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การจัดระบบบริการฝากครรภ ตรวจหลังคลอด                                                             

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 
สํานักสงเสริมสขุภาพ กรมอนามยั ขอมูล ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีการขยายไปในวงกวางท้ังกรุงเทพมหา

นคร ปริมณฑล และตางจังหวัด รัฐบาลไดประกาศ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน มีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ขณะนี้มีผูติดเชื้อ COVID-19   มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เปนเหตุใหมีผูปวยจํานวนมากในโรงพยาบาล ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการบริการดานอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล 

รวมท้ังการบริการฝากครรภดวย 

ผลกระทบของ COVID-19 ตอการตั้งครรภ 

แมวาผลกระทบของ COVID-19 ตอการตั้งครรภ ยังสรุปไมไดชัดเจน เนื่องดวยขอมูลท่ีมีจํากัด แตอาจ

คาดการณไดดังนี้ 

1.ผลกระทบทางตรง 

ตอหญิงตั้งครรภ   - การติดเชื้อ COVID-19 ซ่ึงจะมีอาการและอาการแสดงไมแตกตางจากคนท่ัวไป คือ ไข ไอ   

                              เหนื่อยหอบ   และ อาจนําไปสูอาการปอดอักเสบได 

 - การแทงและคลอดกอนกําหนด 

ตอทารก - ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย 

 - Fetal distress 

 - Low apgar score 

 - Stillbirth, neonatal death 

 - เสียโอกาสในการไดกินนมแม 

2.ผลกระทบทางออม 

 - เนื่องจากสถานพยาบาลอาจมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึนจากจํานวนผูปวยติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเพ่ิมข้ึน และการขาด

แคลนทรัพยากรท่ียังไมอาจคาดเดาได การเดินทางเขารับบริการไมไดรับความสะดวกทําใหหญิงตั้งครรภขาดการ

ติดตามฝากครรภ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรายครรภเสี่ยงสูงอาจเกิดภาวะแทรกซอนโดยไมไดรับการดูแลรักษา 

 

แนวทางการจัดการบริการฝากครรภ 

การจัดบริการในคลินิกฝากครรภ 

1. หญิงตั้งครรภและผูติดตามตองใสหนากากอนามัยและเขาสูระบบคัดกรองของหนวยงานทุกครั้ง 

2. บุคลากรมีการปองกันตนเอง ใสหนากากอนามัย ถุงมือ ลางมือ 

3. ทําความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ เครื่องมือ ตามเกณฑมาตรฐาน  

4. จัดสถานท่ี ท่ีนั่งรอตรวจใหมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร  

5. การนัดหมายมารับบริการเปนชวงเวลาและจํากัดจํานวนผูติดตามหญิงตั้งครรภไมเกิน 1 คน เพ่ือลดความแออัด 

6. ลดเวลาขณะรับบริการของหญิงตั้งครรภท่ีโรงพยาบาล โดยพิจารณาปรับกิจกรรมการใหบริการรายบุคคลใหครบ  

ภายในครั้งเดียว ปรับลดบางกิจกรรม เชน โรงเรียนพอแม อาจเปลี่ยนใชชองทางสื่อสารอ่ืนแทน 

7. ใหบริการฝากครรภแบบ ONE STOP SERVICE 

8. จัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภและชองทางการติดตอ 
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9. นัดหมายการสงยาบํารุงครรภตามชองทางท่ีสะดวกในกรณีเลื่อนนัด 
 

การพิจารณานัดหมายการฝากครรภ ในกรณีหญิงตั้งครรภเปนผูสัมผัสเส่ียงสูงตอการติดเช้ือ COVID -19 
1. ในราย Low risk  pregnancy ควรเลื่อนนัดฝากครรภไปกอนจนกวาจะพนชวงกําหนดเวลากักตัว (Isolation) 

โดยใหอยูภายในท่ีพักอาศัยเปนเวลาอยางนอย 14 วัน 
2. ในราย High risk  pregnancy ท่ีจําเปนตองนัดติดตาม ใหพิจารณาระหวางความเสี่ยงและประโยชนท่ีจะไดรับ 

หากจําเปนท่ีตองไดรับการตรวจใหใชการปองกันการแพรเชื้อตามมาตรฐานของโรงพยาบาล 
3. ใหจัดบริการแยกหองจากการฝากครรภปกติ 
4. กรณีฉุกเฉินใหมาตรวจท่ีคลินิกแยกโรคโดยเฉพาะ แพทยและทีมผูดูแลใสชุดและอุปกรณปองกันตามเกณฑ

มาตรฐานของโรงพยาบาล 
 

กรณีสถานการณรุนแรงมากเขาข้ันวิกฤต หนวยบริการไมสามารถใหบริการฝากครรภแกหญิงตั้งครรภไดทุกราย 
1. กรณีหญิงต้ังครรภ Low risk  pregnancy มีแนวทางลดการมารับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาล โดยโทร

สอบถามอาการสําคัญ เชน 

•  ลูกดิ้น 

•  อาการบวม 

•  ปวดศีรษะ ตาพรามัว 

•  เจ็บครรภคลอด 

•  น้ําเดิน 
   หากมีอาการผิดปกติดังกลาวจึงนัดหมายมาโรงพยาบาล 

 
2. กรณีหญิงต้ังครรภ High risk  pregnancy ใหโทรติดตามอาการสําคัญกอนพิจารณาการนัดหมาย  โดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงและประโยชนท่ีจะไดรับ 
3. กรณีฉุกเฉินใหมาตรวจท่ีคลินิกแยกโรคโดยเฉพาะ แพทยและทีมผูดูแลใสชุดและอุปกรณปองกันตามเกณฑ

มาตรฐานของโรงพยาบาล 
4. ในกรณีท่ีไมสามารถใหบริการฝากครรภได ใหโรงพยาบาลบริหารจัดการตามแนวทางของแตละพ้ืนท่ี 
 

แนวทางการตรวจหลังคลอด 
1. กรณีมารดาหลังคลอด Low risk  pregnancy มีแนวทางลดการมารับบริการตรวจหลังคลอดท่ีโรงพยาบาล โดย

โทรสอบถามอาการสําคัญ เชน 

•  ไข  

•  น้ําคาวปลามีกลิ่นเหม็น  

•  แผล ฝเย็บ ปวดบวมแดง 

•  เตานมคัดตึงมาก บวมแดง และกดเจ็บ  

•  อาการเครียด ภาวะซึมเศราหลังคลอด 

•  ทารกมีตัวเหลือง สะดือแฉะ บวมแดง  
    หากมีอาการผิดปกติดังกลาวจึงนัดหมายมาโรงพยาบาล 

2. กรณีมารดาหลังคลอด High risk  pregnancy ใหโทรติดตามอาการสําคัญกอนพิจารณาการนัดหมาย โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงและประโยชนท่ีจะไดรับ 

3. กรณีฉุกเฉินใหมาตรวจท่ีโรงพยาบาลตามปกติ  
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ผังการจัดระบบบริการฝากครรภ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ผูสมัผสัเสี่ยงสูงตอการติดเช้ือ COVID-19 หมายถึง ผูสัมผสัท่ีมีโอกาสสูงในการรับหรือแพรเช้ือกับผูปวย ประกอบดวย 

   - ผูสัมผสัใกลชิดหรือมีการพูดคยุกับผูปวยในระยะ 1 เมตรนานกวา 5 นาที หรือถูกไอ จามรด จากผูปวย โดยไมมีการปองกัน   

     เชน ไมสามารถสวม   หนากากอนามัย 

   - ผูท่ีอยูบริเวณท่ีปดไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ หองปรับอากาศรวมกับผูปวยและอยูหางจากผูปวยไมเกิน   

    1 เมตร นานกวา 15  นาที โดยไมมีการปองกัน 
 

เอกสารอางอิง 

หญิงต้ังครรภ 

ผู้สมัผสัเสีย่งสงูตอ่การติดเชือ้ COVID-19 

-เลือ่นนดัฝากครรภ์ไปก่อน

จนกวา่จะพ้นช่วงกําหนดเวลา

กกัตวั  (Isolation) 14 วนั 

-นดัฝากครรภ์ใหม ่

-แนะนําให้หญิงตัง้ครรภ์ปฏิบตัิ

ตามแนวทางของกรมควบคมุ

โรค 

-โทรติดตามอาการ 

 
  

 

High risk  pregnancy  

ติดเชือ้ ไมม่ีประวตัิสมัผสัเชือ้ 

Low risk  pregnancy  

พิจารณาความเสีย่งและ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

 

จําเป็นต้องตรวจ 

มาตามนัดเดิม 

ให้ใช้การปอ้งกนัการ

แพร่เชือ้ตามมาตรฐาน

ของโรงพยาบาล 

-รับไวใน รพ. 

-อยูห้่องแยก 

-สวมหน้ากาก 

-สอบสวนโรค 

-ดแูลโดยสหวชิาชีพ 

- แจ้งสตูิแพทย์ 

ฝากครรภ์ตามนดัเดิม

หรือพิจารณา 

ตามความเหมาะสม 

รอได้ 

คดักรองตามแนวปฏิบตัิ

โรคติดเชือ้ COVID-19 
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