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บทคััดย่่อ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 ในปััจจุุบัันนัับว่่าเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ท้้าทาย
ศัักยภาพของระบบสาธารณสุุขของทุุกประเทศทั่่�วโลก
เนื่่� อ งจากการให้้ บ ริิ ก ารสาธารณสุุ ข ภายใต้้ ม าตรการ
ควบคุุมการแพร่่กระจายเชื้้�ออย่่างเคร่่งครััดและคงไว้้ซึ่่�ง
การให้้ บ ริิ ก ารที่่� มีีคุุ ณ ภาพสููงสุุ ด เทีียบเท่่ า กัั บ ใน
สถานการณ์์ ป กติิ อ าจทำำ� ได้้ ย ากและมีีข้้ อ จำำ�กัั ด หลาย
ประการ องค์์กรชั้้�นนำำ�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดููแลสุุขภาพสตรีี
ตั้้�งครรภ์์ในหลายประเทศจึึงมีีการแนะนำำ�แนวปฏิิบััติิใน
การจััดรููปแบบการให้้บริิการฝากครรภ์์รููปแบบใหม่่ คืือ
การฝากครรภ์์แบบผสมผสาน ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น
และผสานการฝากครรภ์์รููปแบบเดิิมเข้้ากัับการให้้บริิการ

รัั บ ฝากครรภ์์ เ สมืือนจริิ ง หรืือฝากครรภ์์ ท างไกล โดย
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเทเลเฮลท์์เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การให้้บริิการ บทความนี้้�จึงึ มีีวััตถุุประสงค์์ในการนำำ�เสนอ
แนวทางการจัั ด บริิ ก ารฝากครรภ์์ รูู ปแบบผสมผสาน
สำำ�หรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ความเสี่่ย� งต่ำำ��ในสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 จากการทบทวน
วรรณเชิิงบููรณาการ เพื่่�อให้้ผู้้�ให้้บริิการสาธารณสุุขที่่�มีี
บทบาทเกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลสุุขภาพสตรีีตั้้�งครรภ์์ได้้มีี
ความรู้้�ความเข้้าใจและสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในทาง
ปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่สตรีีตั้้�งครรภ์์ได้้
คำำ�สำำ�คัญ
ั : สตรีีตั้้�งครรภ์์, การฝากครรภ์์, โควิิด - 19, ไวรััส
โคโรนา 2019
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ABSTRACT

The current status of the coronavirus disease
(COVID - 19) pandemic is challenging for health
systems all around the world. This is due to the      
difficulty and restrictions of providing public health
services while adhering to tight infection control
procedures and maintaining the greatest quality of
services comparable with normal circumstances. The
leading organizations involved in the health care of
pregnant women in many countries have, therefore,
started to introduce guidelines for the formation of a
new approach to antenatal care services, namely
hybrid antenatal care, offering enhanced flexibility
and the integration of traditional antenatal care with

virtual antenatal care or online antenatal care by
applying telehealth technology as part of the service.
The objective of this article is to present guidance
for the provision of hybrid antenatal care services for
low - risk pregnant women during the COVID - 19
pandemic, with an aim to enhance the knowledge
and understanding of healthcare providers who play
an important role in pregnant women's health care
and to increase their capability to utilize the obtained
knowledge and to implement it for the maximum
benefit of the pregnant women under their care.
KEYWORDS: pregnant woman, prenatal care,
COVID - 19, coronavirus
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วารสารศููนย์์การศึึกษาแพทยศาสตร์์คลิินิิก โรงพยาบาลพระปกเกล้้า	ปีีที่่� 38 ฉบัับที่่� 4 ต.ค. - ธ.ค. 2564

บทนำำ�

บููรณาการ (integrative review) จากนั้้�นสัังเคราะห์์สาระ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 สำำ�คััญของการจััดบริิการฝากครรภ์์แบบผสมผสาน และ
ที่่ทุ� กุ ประเทศทั่่�วโลกกำำ�ลังั เผชิิญอยู่่�ในปััจจุุบันั  ส่่งผลกระทบ เสนอแนะแนวทางในการจััดบริิการรัับฝากครรภ์์แบบผสม
อย่่างยิ่่�งต่่อระบบการดููแลสุุขภาพสตรีีตั้้�งครรภ์์ เนื่่�องจาก ผสานที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของประเทศไทย โดยมุ่่�งหวััง
การปิิดพื้น้� ที่่� (lockdown) การจำำ�กัดั เวลา ในการออกนอก ว่่ า บุุ ค ลากรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจะสามารถนำำ� องค์์ ค วามรู้้�นี้้� ไ ป
ที่่�อยู่่�อาศััย (curfew) และการรัักษาระยะห่่างทางสัังคม ประยุุกต์์ใช้้ทางคลิินิิก เป็็นแนวทางในการพััฒนาแนว
(social distancing) เป็็นกลยุุทธ์ที่์ สำ่� ำ�คัญ
ั ในการยัับยั้้�งการ ปฏิิบัติั ิ และออกแบบบริิการฝากครรภ์์รููปแบบใหม่่สำำ�หรัับ
แพร่่กระจายเชื้้�อ หน่่วยบริิการรัับฝากครรภ์์ในสถาน สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ��เพื่่�อให้้ได้้รัับบริิการที่่�ต่่อ
พยาบาลหลายแห่่งจึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับระบบการให้้บริิการ เนื่่�องและมีีคุุณภาพในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ เช่่น จำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าใช้้ ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ต่่อไปได้้
บริิการ เลื่่�อนการนััดฝากครรภ์์ลดจำำ�นวนครั้้�งการฝาก สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
ครรภ์์ และยกเลิิกกิิจกรรมการให้้สุุขศึึกษาแบบกลุ่่�ม อีีก 2019 กัับสตรีีตั้้�งครรภ์์
ทั้้�งในสถานการณ์์ที่่�มีีแพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรงยัังส่่งผลให้้
การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ
สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความวิิตกกัังวลเพิ่่�มมากขึ้้น� และกลััวว่า่ การ โควิิด - 19 ได้้รัับการรายงานครั้้�งแรกที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�น มณฑล
เข้้ารัับการบริิการฝากครรภ์์รููปแบบเดิิมในสถานพยาบาล หููเป่่ย์์ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ในวัันที่่� 1 เดืือนธัันวาคม
จะเป็็นการเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อได้้จากสาเหตุุดััง พ.ศ. 2562 จำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� ผู้้�ป่ว่ ย และผู้้เ� สีียชีีวิิตจากการ
กล่่าวส่่งผลให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์เริ่่�มเข้้ารัับบริิการฝากครรภ์์ ติิดเชื้้อ� เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว จนกระทั่่�งองค์์การอนามััย
ล่่าช้้า ขาดความต่่อเนื่่�องในการรัับบริิการ หรืือไม่่เข้้ารัับ โลกได้้ประกาศว่่าเป็็นการระบาดใหญ่่ของโลกในวัันที่่� 11
บริิการฝากครรภ์์ ซึ่่�งส่่งผลให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ได้้รัับการส่่ง เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 25631 และรายงานสถานการณ์์ล่่าสุุด
เสริิมสุุขภาพ การตรวจวิินิจิ ฉััย และการคััดกรอง ที่่ไ� ม่่ครบ ณ วัันที่่� 17 เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 พบว่่า มีีตััวเลข
ถ้้วนตามมาตรฐานนำำ�มาสู่่�ผลลััพธ์์การตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่พึึง จำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� จากทุุกประเทศทั่่�วโลกสููงถึึง 177,926,442
ประสงค์์ทั้้�งต่่อสตรีีตั้้�งครรภ์์และทารกในครรภ์์
ราย และผู้้�เสีียชีีวิิตจำำ�นวน 3,851,264 ราย2
ปัั จ จุุ บัั น มีีการศึึ ก ษาวิิ จัั ย  ข้้ อ แนะนำำ�  และแนว
สตรีีตั้้�งครรภ์์และทารกในครรภ์์นัับว่่าเป็็นกลุ่่�ม
ปฏิิ บัั ติิ ใ นการให้้ บ ริิ ก ารรัั บ ฝากครรภ์์ ใ นสถานการณ์์       ประชากรที่่� มีี ความเปราะบางและมีีโอกาสเกิิ ด ภาวะ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 มากขึ้้�น แทรกซ้้อนที่่�รุุนแรงจากการสััมผััสเชื้้�อไวรััส SARS –   
ซึ่่�งสาระสำำ�คััญของแนวปฏิิบััติิและข้้อแนะนำำ�มุ่่�งเน้้นไปที่่� CoV - 2 เนื่่�องจากในขณะตั้้�งครรภ์์ร่า่ งกายของสตรีีมีีระดัับ
การลดจำำ�นวนครั้้ง� การฝากครรภ์์ในสถานพยาบาล โดยให้้ ภููมิิคุ้้�มกัันลดลง ความต้้องการใช้้ออกซิิเจนเพิ่่�มมากขึ้้�น
คงไว้้เพีียงกิิจกรรมการดููแลรัักษาที่่จำ� ำ�เป็็นและไม่่สามารถ และความจุุของปอดลดลง และพบว่่า อััตราการติิดเชื้้อ� จะ
จััดบริิการผ่่านระบบเสมืือนจริิงหรืือทางไกลได้้ แต่่จาก เพิ่่�มสููงขึ้้�นในสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 35 ปีี มีีภาวะ
การทบทวนวรรณกรรมยัังไม่่พบการศึึกษาหรืือข้้อแนะนำำ� น้ำำ��หนัักเกิิน มีีโรคประจำำ�ตััวก่่อนตั้้�งครรภ์์ เช่่น ความดััน
ในการจััดรููปแบบการฝากครรภ์์สำำ�หรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ความ โลหิิตสููง หอบหืืด และเบาหวาน นอกจากนี้้�ยัังมีีรายงาน
เสี่่�ยงต่ำำ��ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ ว่่าสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 มีีโอกาสเกิิด
ไวรัั ส โคโรนา 2019 ที่่� ทำำ� การศึึ ก ษาสตรีีตั้้� ง ครรภ์์ ใ น ภาวะเจ็็บครรภ์์คลอดก่่อนกำำ�หนดได้้มากกว่่าสตรีีตั้้�งครรภ์์
ประเทศไทย บทความนี้้�จึงึ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อรวบรวมองค์์ ที่่ไ� ม่่ติดิ เชื้้อ� ถึึง 3 เท่่า มีีอััตราการผ่่าตััดคลอดที่่สูู� งกว่่า และ
ความรู้้�จ ากหลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ แ ละข้้ อ แนะนำำ�จ าก ทารกในครรภ์์มีีโอกาสเกิิดภาวะ Fetal distress ได้้
องค์์กรต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดููแลสุุขภาพสตรีีตั้้�งครรภ์์ มากกว่่า3 จากการศึึกษาในประเทศจีีน ที่่ทำ� ำ�การศึึกษาใน
และทารกในครรภ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรููปแบบการให้้บริิการ มารดาติิดเชื้้�อจำำ�นวน 6 ราย พบว่่า ตรวจไม่่พบเชื้้�อ
ฝากครรภ์์แบบผสมผสาน โดยการทบทวนวรรณกรรมเชิิง SARS – CoV - 2 ในน้ำำ��คร่ำ���  เลืือดจากสายสะดืือ สาร     
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คัั ด หลั่่�งจากลำำ� คอทารก และน้ำำ��นมแม่่ 4 และเมื่่�อเก็็ บ
ตััวอย่่างสารคััดหลั่่�งจากบริิเวณลำำ�คอและทวารหนัักของ
ทารกแรกเกิิดอายุุ 15 วััน พบว่่า ไม่่พบเชื้้อ� SARS – CoV
- 2 เช่่นเดีียวกััน มีีเพีียงรอยโรคที่่�ปอดเพีียงเล็็กน้้อยที่่�
สามารถหายได้้เองเท่่านั้้�น5
สถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีีการรายงานผู้้�ป่่ ว ยติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 รายแรกในวัันที่่� 12 เดืือนมกราคม พ.ศ.
2563 จากนั้้�นจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อได้้เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว 
และต่่อเนื่่�อง จนกระทั่่�งสิ้้�นสุุดการระบาดระลอกแรก ใน
วัันที่่� 21 เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่่งผลให้้มีีจำำ�นวน
ผู้้�ติิดเชื้้�อสะสมจำำ�นวน 2,442 ราย และเสีียชีีวิิตทั้้�งหมด
จำำ�นวน 56 ราย และการระบาดในระลอกใหม่่ได้้เริ่่�มต้้น
ขึ้้�นอีีกครั้้ง� ในวัันที่่� 15 เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 มีีรายงาน
จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อจำำ�นวนมากถึึง 548 รายภายใน 1 วััน ใน
พื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร และต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 1 เดืือน
เมษายน พ.ศ. 2564 พบการแพร่่ระบาดขึ้้�นอีีกครั้้�ง จาก
คลัั ส เตอร์์ ส ถานบัั น เทิิ ง ในพื้้� น ที่่� เ ขตทองหล่่ อ  จัั ง หวัั ด
กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อได้้แพร่่กระจายเป็็นวง
กว้้างอย่่างรวดเร็็วไปยัังหลายจัังหวััดทั่่�วประเทศ นัับว่่า
เป็็นการระบาด  ในระลอกที่่� 3 ซึ่่�งมีีความรุุนแรงกว่่า         
ในทุุกครั้้ง� ที่่ผ่� า่ นมา รายงานสถานการณ์์ล่า่ สุุด ณ วัันที่่� 17
เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 พบผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่ 3,129
ราย ผู้้�ป่่วยสะสม 178,861 ราย และ ผู้้�เสีียชีีวิิตสะสม
1,461 ราย6
การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ระลอกที่่� 3 นี้้� ส่่งผลให้้มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดเชื้้�อจำำ�นวนมาก
จากรายงานสถิิติกิ ารติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ในสตรีีตั้้�ง
ครรภ์์ระหว่่างวัันที่่� 1 เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่�
9 เดืือนมิิถุุนายน พ.ศ. 2564 จากกรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุข พบว่่ามีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดเชื้้�อจำำ�นวนมากถึึง
374 ราย และเสีียชีีวิิตจำำ�นวน 6 รายคิิดเป็็นร้้อยละ 1.60
สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่ติ่� ดิ เชื้้อ� จำำ�นวน 196 ราย กำำ�ลังั ตั้้�งครรภ์์และ
ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 39.80 กำำ�ลัังตั้้�งครรภ์์ในไตรมาสที่่� 2 ใน
ขณะที่่ส� ตรีีตั้้�งครรภ์์จำำ�นวน 176 ราย คลอดแล้้ว ส่ว่ นใหญ่่
ร้้อยละ 52.27 คลอดด้้วยวิิธีีผ่่าตััดคลอด  และมีีรายงาน
ทารกแรกเกิิดติิดเชื้้�อ 19 ราย7 จากสถิิติิดัังกล่่าวชี้้�ให้้เห็็น
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ว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 ในประเทศไทยยัังคงดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�องและมีี
แนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ซึ่่�งเป็็น
ประชากรกลุ่่�มเปราะบางมีีความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อมาก
ขึ้้�นเช่่นกััน
การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 กัับการเข้้ารัับ
บริิการรัับฝากครรภ์์ของสตรีีตั้้�งครรภ์์
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ส่่งผลกระทบอย่่างยิ่่ง� ต่่อการเข้้ารัับบริิการฝากครรภ์์
เนื่่�องจากมีีการปิิดพื้น้� ที่่� การจำำ�กัดั เวลาในการออกนอกที่่�
อยู่่�อาศััย การรัักษาระยะห่่างทางสัังคม รวมทั้้�งความจำำ�กัดั
ของจำำ�นวนบุุคลากรและอุุปกรณ์์การแพทย์์ต่า่ งๆ รวมทั้้�ง
สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความวิิตกกัังวลและกลััวและว่่าการเข้้ารัับ
การบริิการฝากครรภ์์รููปแบบเดิิมในสถานพยาบาล จะ
เป็็ น การเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งในการติิ ด เชื้้� อ จากบุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์หรืือจากผู้้�ป่่วยคนอื่่�นๆ ได้้ จะเห็็นว่่าใน
สถานการณ์์ที่่�มีีการระบาดรุุนแรง สตรีีตั้้�งครรภ์์เข้้าถึึง
บริิการรัับฝากครรภ์์ได้้ยากขึ้้�น มีีการเริ่่�มต้้นฝากครรภ์์
ล่่าช้้า ขาดความต่่อเนื่่�องในการรัับบริิการ และได้้รัับ
กิิจกรรมการส่่งเสริิมสุุขภาพไม่่ครบถ้้วนตามแนวปฏิิบััติิ
นำำ�มาซึ่่ง� ภาวะแทรกซ้้อนและผลลััพธ์์การตั้้�งครรภ์์ที่ไ่� ม่่พึงึ
ประสงค์์ได้้ 8 การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
ไม่่เพีียงส่่งผลกระทบทางด้้านร่่างกายของสตรีีตั้้�งครรภ์์
เท่่านั้้�น ยัังส่่งผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจของสตรีีตั้้�งครรภ์์
ด้้วยเช่่นกััน จากการศึึกษาแบบตััดขวางของที่่�ทำำ�การ
สำำ�รวจสตรีีตั้้�งครรภ์์จำำ�นวน 944 ราย ในประเทศจอร์์แดน9
พบว่่าในช่่วงที่่�ประเทศมีีการปิิดพื้้�นที่่� สตรีีตั้้�งครรภ์์ไม่่ได้้
เข้้ารัับบริิการฝากครรภ์์สููงถึึงร้้อยละ 59.53 และร้้อยละ
28.07 เลืือกรัับบริิการฝากครรภ์์ผ่่านทางโทรศััพท์์แทน
การมาฝากครรภ์์ที่ส่� ถานพยาบาล สตรีีตั้้�งครรภ์์ส่ว่ นใหญ่่
ร้้อยละ 43.43 รู้้�สึกึ เบื่่�อ รู้้�สึกึ เศร้้า หงุุดหงิิดง่า่ ยมากกว่่าปกติิ
เป็็นลำำ�ดับั รองลงมา ร้้อยละ 0.95 มีีความคิิดฆ่า่ ตััวตาย
รููปแบบการฝากครรภ์์แบบผสมผสานสำำ�หรัับสตรีี
ตั้้�งครรภ์์ความเสี่่ย� งต่ำำ��ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
จากการทบทวนวรรณกรรมเชิิงบููรณาการและ
สัังเคราะห์์หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง10-17 จำำ�นวน 8
เรื่่อ� ง พบว่่าในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
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ไวรััสโคโรนา 2019 ได้้มีีการแนะนำำ�รููปแบบการให้้บริิการ
รัับฝากครรภ์์รููปแบบใหม่่เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการจััด
บริิการฝากครรภ์์สำำ�หรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์ความเสี่่�ยงต่ำำ�� คืือ
รููปแบบการฝากครรภ์์แบบผสมผสาน ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�
ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ รูู ปแบบการฝากครรภ์์ เ สมืือนจริิ ง ที่่� อ าศัั ย
เทคโนโลยีีเทเลเฮลท์์เป็็นองค์์ประกอบ ควบคู่่�ไปกัับการ
ฝากครรภ์์รููปแบบเดิิม โดยมีีรายละเอีียดของรููปแบบการ
ฝากครรภ์์แบบผสมผสาน (รููปที่่� 1) ดัังนี้้�
1. เตรีียมความพร้้อมด้้านผู้้�ให้้บริิการ การ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดููแลจากรููปแบบการฝากครรภ์์
แบบเดิิม สถานพยาบาลจำำ�เป็็นต้้องมีีการกำำ�หนดนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการใช้้เทคโนโลยีีเทเลเฮลท์์
เพื่่�อให้้บุุคลากรปฏิิบััติิได้้ถููกต้้องไปในแนวทางเดีียวกััน
และเตรีียมบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แพทย์์ พยาบาล
ผดุุ ง ครรภ์์ ให้้ มีี ความเชี่่� ย วชาญและความรอบรู้้�ด้้ า น
เทคโนโลยีี  ประสานความร่่วมมืือกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารในการร่่วมออกแบบรููปแบบการ
บริิการ รวมถึึงการสนัับสนุุนทรััพยากรต่่างๆ ที่่เ� อื้้อ� ต่่อการ
จััดบริิการ เพื่่�อให้้หน่่วยบริิการรัับฝากครรภ์์สามารถให้้
บริิการฝากครรภ์์แบบผสมผสานได้้อย่่างมีีคุุณภาพภาย
ใต้้มาตรการการควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อ
ที่่�เคร่่งครััด
2. ประเมิินความเสี่่�ยงของสตรีีตั้้�งครรภ์์ก่่อน
พิิจารณาเลืือกรููปแบบการฝากครรภ์์แบบผสมผสาน
สููติิแพทย์์หรืือผดุุงครรภ์์ควรคััดกรองและประเมิินความ
เสี่่�ยงของสตรีีตั้้�งครรภ์์ตั้้�งแต่่ครั้้�งแรกของการฝากครรภ์์
โดยแนะนำำ�ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์เริ่่ม� ฝากครรภ์์ตั้้�งแต่่อายุุครรภ์์
ไม่่เกิิน 12 สััปดาห์์และกำำ�หนดให้้การฝากครรภ์์ครั้้�งแรก
เป็็นการฝากครรภ์์ในโรงพยาบาล หากประเมิินความเสี่่ย� ง
แล้้วพบว่่า เป็็นการตั้้�งครรภ์์ความเสี่่ย� งต่ำำ�� แนะนำำ�ให้้เลืือก
ใช้้รููปแบบการฝากครรภ์์แบบผสมผสานได้้ แต่่หากการ
ประเมิินพบว่่า เป็็นการตั้้�งครรภ์์ความเสี่่�ยงสููง แนะนำำ�ให้้
ใช้้รููปแบบฝากครรภ์์แบบเดิิมคืือ การมาฝากครรภ์์ใน
สถานพยาบาล นอกจากนี้้�ยัังแนะนำำ�ให้้ทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่�ยงในทุุกครั้้�งของการฝากครรภ์์ หากพบว่่า สตรีี
ตั้้�งครรภ์์มีีภาวะแทรกซ้้อนเกิิดขึ้้�นระหว่่างการตั้้�งครรภ์์
สตรีีตั้้� ง ครรภ์์ ค วรได้้ รัั บ การดููแลและส่่ ง ต่่ อ เพื่่� อ เข้้ า รัั บ
บริิการการฝากครรภ์์แบบเดิิมในโรงพยาบาลทัันทีี

3. ลดจำำ�นวนครั้้�งในการรัับฝากครรภ์์ในโรง
พยาบาลและให้้บริิการควบคู่่�กัับการรัับฝากครรภ์์
เสมืือนจริิง รููปแบบการฝากครรภ์์สำำ�หรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์
ความเสี่่�ยงต่ำำ��ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ควรเป็็นการผสมผสานการฝาก
ครรภ์์รููปแบบเดิิมเข้้ากัับการใช้้เทคโนโลยีีเทเลเฮลท์์หรืือ
การสื่่�อสารผ่่านระบบออนไลน์์อื่่�นๆ เช่่น การโทรศััพท์์    
การวีีดิิโอคอล การสื่่อ� สารผ่่านข้้อความ และแอปพลิิเคชั่่�น
หรืือที่่�เรีียกว่่ารููปแบบการฝากครรภ์์เสมืือนจริิง อย่่างไร
ก็็ตามรููปแบบการดููแลแบบเดิิมในสถานพยาบาลยัังคง
เป็็นรููปแบบหลัักในการให้้บริิการสตรีีตั้้�งครรภ์์ เพื่่�อให้้การ
ดููแลที่่�จำำ�เป็็นและไม่่สามารถกระทำำ�ผ่่านช่่องทางอื่่�นได้้
เช่่น การตรวจร่่างกาย การตรวจครรภ์์ การเจาะเลืือด
ตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิ การตรวจอััลตราซาวด์์ การฉีีดวััคซีีน
ในขณะที่่รูู� ปแบบการฝากครรภ์์เสมืือนจริิงเป็็นรููปแบบการ
ฝากครรภ์์ที่ค่� วรทำำ�เพิ่่�มเติิม เพื่่�อใช้้ในการจััดกิจิ กรรมการ
ให้้สุุขศึึกษา การให้้คำำ�ปรึึกษา การประเมิินอาการไม่่      
สุุขสบายขณะตั้้�งครรภ์์ และการติิดตามการเปลี่่�ยนแปลง
ขณะตั้้�งครรภ์์ และการเจริิญเติิบโตของทารกในครรภ์์
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดโอกาสในการสััมผััสเชื้้�อ และคงไว้้ซึ่่�ง
คุุ ณ ภาพการฝากครรภ์์ ที่่� ดีี และป้้ อ งกัั น ผลลัั พ ธ์์ ก ารตั้้� ง
ครรภ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์  
4. เตรีียมความพร้้อมสตรีีตั้้�งครรภ์์สำำ�หรัับการ
รัับบริิการฝากครรภ์์แบบผสมผสาน การฝากครรภ์์
แบบผสมผสานครั้้�งแรกจำำ�เป็็นต้้องเป็็นการฝากครรภ์์ใน
สถานพยาบาลเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม ความรู้้�และทัักษะ
ที่่จำ� ำ�เป็็นแก่่สตรีีตั้้�งครรภ์์ เช่่น ความรู้้�พื้น้� ฐานเกี่่ย� วกัับการ
ดููแลสุุขภาพขณะตั้้�งครรภ์์ที่่�ถููกต้้อง ทัักษะการประเมิิน
อาการผิิ ด ปกติิ ด้้ ว ยตนเอง ทัั ก ษะการใช้้ อุุ ป กรณ์์ ก าร
แพทย์์เบื้้�องต้้น และทัักษะการสื่่�อสารผ่่านระบบออนไลน์์
ในข้้อแนะนำำ�และแนวปฏิิบััติิทางคลิินิิกส่่วนใหญ่่ แนะนำำ�
ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์วััดความดัันโลหิิต ชั่่�งน้ำำ��หนััก นัับลููกดิ้้�น
ด้้วยตนเอง ส่่วนการวััดความสููงยอดมดลููกและการฟััง
เสีียงหััวใจทารกเป็็นทางเลืือกเพิ่่�มเติิมในกรณีีที่่�สตรีีตั้้�ง
ครรภ์์มีีความพร้้อม ดัังนั้้�นสถานพยาบาลควรพิิจารณา
ให้้การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็น พร้้อมทั้้ง�
การฝึึกทัักษะในการใช้้อุปุ กรณ์์ต่า่ งๆ ให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์สามารถ
ประเมิินความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นด้้วยตนเองที่่�บ้้านได้้

Vol.38 No.4 Oct. - Dec. 2021
5. สร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� และความเชื่่อ� มั่่�นแก่่
ผู้้�รัับบริิการ การให้้บริิการรัับฝากครรภ์์แบบเสมืือนจริิง
หรืือทางไกล ควรเริ่่� ม ต้้ น จากการนัั ด หมายที่่� ส ถาน
พยาบาลก่่อนในครั้้ง� แรกเพื่่�อเริ่่ม� ต้้นสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
และทำำ�ควบคู่่�กัันไปกัับการฝากครรภ์์รููปแบบเดิิมตลอด
การตั้้�งครรภ์์ รวมทั้้�งควรมีีการจััดช่่องทางสำำ�หรัับสตรีีตั้้�ง
ครรภ์์ในการติิดต่่อกัับบุุคลากรสุุขภาพในกรณีีที่่�มีีอาการ
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ฉุุกเฉิินหรืือปััญหาที่่ต้� อ้ งการให้้คำำ�ปรึึกษาเร่่งด่่วนเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์ได้้รับั การช่่วยเหลืืออย่่างทัันท่่วงทีีเมื่่�อ
เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน ซึ่่�งสััมพัันธภาพที่่�ดีีระหว่่างผู้้�ให้้และผู้้�รัับ
บริิการจะมีีส่่วนอย่่างยิ่่�งในการช่่วยให้้สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีส่ว่ น
ร่่ ว ม และให้้ ค วามร่่ ว มมืือในการรัั บ บริิ ก ารฝากครรภ์์    
มากขึ้้�น
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