(ราง) แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ
ในการกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มปวย (Quarantine)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ในกรณีที่หญิงตั้งครรภเปนผูสัมผัสโรคหรือเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคโควิด19 จะตองมีการ
กักกันตัวเพื่อการสังเกตอาการเริ่มปวยในสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดเตรียมไวเปนเวลา 14 วัน ในการเขาไปพัก
ในสถานที่ควบคุมโรคหญิงตั้งครรภควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางที่ที่พักกำหนด เชน ตารางเวลาการใชบริการ
ซักรีดและการบริการอาหารของที่พัก การฝากของและอื่น ๆ เพื่อใหผูเขาพักรับทราบและปฏิบัติไดถูกตอง
การสงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หญิงตั้งครรภ จะตองไดรับการเก็บตัวอยางทางเดินหายใจ สงตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อคนหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ครั้ง ในระหวางเขาพักในสถานที่ควบคุม โดยมีการเก็บตัวอยางทางเดินหายใจ
ครั้งที่ 1 ประมาณวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 หลังจากเขาพัก และครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ถึง 13 นับจากวันที่เขาพัก หาก
ผลตรวจเปนลบจะไดรับอนุญาตใหกลับบานได
การปฏิบัติตัว
1. การฝากครรภ หญิงตั้งครรภที่อายุครรภอยูในชวงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 หากไดรับการตรวจ
ยืนยันการตั้งครรภในมดลูกแลวไมมีอาการผิดปกติ และไมมีการนัดตรวจพิเศษอื่น ๆ เชน การตรวจคัดกรอง
ทารกกลุมอาการดาวนหรือธาลัสซีเมีย การตรวจอัลตราซาวนเพื่อดูความผิดปกติของทารก ฯลฯ สามารถโทรติดตอ
ขอเลื่ อ นนั ดตรวจครรภ ออกไปก อนได ต ามความเหมาะสมและขอรับ ยาบำรุงครรภ ผานชอ งทางที่ ส ะดวก
สำหรับรายที่ อายุ ครรภ 28 สัป ดาหขึ้น ไป และมีภ าวะครรภ เสี่ ยงสูงหรือโรคแทรกซ อนอื่ น ควรโทรปรึกษา
แพทยที่ฝากครรภอยู หากมีความจำเป นตองไปฝากครรภห รือไปโรงพยาบาล ใหแจงเจาหน าที่สาธารณสุข
ที่ดูแลในที่พัก เพื่อประสานงาน
2. การเฝาสังเกตอาการ หญิงตั้งครรภควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรางกายในชวงเวลากักกันตัว
เชน อาการบวม การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ อาการปวดทอง เลือดออกทางชองคลอดหรือมีของเหลวใสไหล
ออกจากชองคลอด และควรมีการชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิตสัปดาหละครั้ง หากมีความผิดปกติใหติดตอ
ประสานแพทยหรือพยาบาลที่ฝากครรภ อยูเพื่อขอคำแนะนำ นอกจากนี้ยังตองคอยสังเกตอาการที่ เขาขาย
โรคติดเชื้อโควิด19 ไดแก ไขสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ หายใจไมสะดวก หรือ
ทองเสีย ซึ่งหากมีอาการเหลานี้ ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแลในที่พักทันที
นอกจากนั้น หญิงตั้งครรภตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายดวยตนเองภายในหองพัก และถายรูปรายงาน
อุ ณ หภู มิพ ร อมอาการ มายั งช องทางที่ กำหนดไวให เชน ไลน กลุ ม หรือช องทางอื่น ๆ ที่จ ะมีการจัด ตั้ งให
ณ ตอนลงทะเบียนหอง

3. การดูแลสุขภาพจิต หญิงตั้งครรภควรทำจิตใจใหสบาย หางานอดิเรกหรือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให
อารมณ ผอนคลาย หญิงตั้งครรภจะตองประเมินตนเองดวยแบบประเมินความเครียด ST-5 และแบบคัดกรองโรค
ซึมเศรา 2Q ตามแบบรายงานในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก รวมถึงแบบคัดกรองความกังวลตอเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สัปดาหละ 1 ครั้ง และสงใหกับเจาหนาที่ผูดูแลเพื่อการคัดกรองและแกไขปญหา
หากมีปญหาไมสามารถปรับสภาวะทางอารมณ ใหเป นปกติได ควรปรึกษาแพทยหรือผานทางสายดวนกรม
สุขภาพจิต (โทร 1323) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญชวยเหลือ
*****แนะนำให add line @9yangth เพื่อสมัครลงทะเบี ยนรับความรูและคำแนะนำในการดู แล
สุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภที่เหมาะสม โดยไมมีคาใชจาย พรอมทั้งเขาชม Facebook live เพจ 9 ยางเพื่อสรางลูก
ทุกวันพุธ เวลา 12.30 - 13.00 น.

4. อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน หลากหลายครบทุกหมู
ในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย ควรจัดใหหญิงตั้งครรภรับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ
และเพิ่มอาหารวางระหวางมื้อในชวงสายและบายอีกดวย ดื่มนมวันละ 2 แกว งดอาหารรสจัด เชน หวานจัด
เค็มจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล ชากาแฟ ของหมักดอง กินยาบำรุงครรภตามแพทยสั่ง ดื่มน้ำ
ใหเพียงพอ
5. สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
- สวมใสหนากากอนามัย เมื่อตองออกมาหนาหองพัก
- ลางมือดวยน้ำสบูหรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม กอนรับประทานอาหาร และหลังเขาหองน้ำ
หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปน
- ควรมีของใชสวนตัวแยกเปนการเฉพาะ เชน ผาเช็ดตัว ผาปูที่นอน ปลอกหมอน จาน ชาม ชอน สอม
แกวน้ำ เปนตน รวมถึงอุปกรณและ น้ำยาทำความสะอาดในแตละหอง
- หามบวนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูกลงบนพื้น ควรใชทิชชูเช็ดน้ำมูกแทนแลวทิ้งในถังขยะติดเชื้อ
- จัดหองพักใหสะอาด และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไวให บริเวณหนาหอง
- การจัดอาหาร ควรเปนอาหารปรุงสุก หากเปนอาหารสำเร็จรูปที่พรอมบริโภคตองสามารถปองกัน
การปนเปอน หรืออุนใหรอนกอนรับประทาน ทั้งนี้ควรจัดใหมีการรับประทานอาหารแบบแยกเฉพาะ เชน

อาหารสำเร็จรูปที่พรอมบริโภค อาหารบรรจุกลอง หรือการใชถาดหลุม กรณีมีอุปกรณที่ใชรับประทานอาหาร
ตองลางทำความสะอาดดวยน้ำยาลางจาน
- การจัดน้ำดื่ม ควรเปนน้ำดื่มบรรจุขวด หรือในภาชนะปดสนิท หรือจัดใหมีอุปกรณสำหรับตมน้ำ
6. การเยี่ยมหรือพบญาติ ตลอดระยะเวลา 14 วันหญิงตั้งครรภตองแยกตัวอยูแตในหองพัก ไมพบปะกับ
บุคคลอื่น งดการเยี่ยม สวนการฝากของเยี่ยม ควรเปนประเภทของใชจำเปนสวนตัวเทานั้น หลีกเลี่ยงการ
เยี่ยมดวยของฝากประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ดวยเหตุวา ผูที่อยูในระหวางการควบคุมโรคควรรับประทาน
อาหารที่ปรุงสุก ใหม และ สะอาดเทานั้น ซึ่งไดมีบริการไวใหเปนที่เรียบรอยแลว
ขอมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563

