การให้ อาหารทารกในระหว่างการระบาดใหญ่ โควิด-19
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19)
สำหรับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ โควิด-19 รวมถึงวิธีกำรปกป้องตนเองจำกกำรถูกตีตรำจำกสังคม โปรดเข้ำดูที่ nyc.gov/coronavirus
โควิด-19 กับผู้ต้งั ครรภ์
ปัจจุบนั ยังไม่มีหลักฐำนยืนยันว่ำผูต้ ้งั ครรภ์มีแนวโน้มจะติดโควิด-19 ได้มำกกว่ำ แต่เรำควรจะต้องเฝ้ำติดตำมอย่ำงใกล้ชิด
ผูต้ ้งั ครรภ์อำจเกิดกำรเจ็บป่ วยเป็ นพิเศษได้หำกติดเชื้อไวรัสบำงชนิด
กรุ ณำดูที่ COVID-19:คำแนะนำสำหรับผูต้ ้งั ครรภ์, ให้นมบุตร หรื อดูแลทำรกแรกเกิด สำหรับคำตอบของคำถำมต่อไปนี้:
•
•
•
•
•

จะเกิดอะไรขึ้นหำกผูต้ ้งั ครรภ์ติดเชื้อโควิด-19
ผูเ้ ป็ นโควิด-19 สำมำรถนอนห้องเดียวกับลูกได้หรื อไม่
ฉันต้องเปลี่ยนกำรนัดดูแลก่อนคลอดของฉันหรื อไม่
ฉันควรเปลี่ยนแผนกำรคลอดหรื อสถำนที่คลอดหรื อไม่
ข้อมูลสำหรับผูท้ ี่เพิ่งผ่ำนกำรคลอด (หรื อ “ไตรมำสที่สี่”)

ใครบ้ างที่มีความเสี่ยงจะป่ วยหนัก
คนทุกอำยุสำมำรถติดเชื้อโคโรนำไวรัสชนิดใหม่น้ ีได้ คนที่มีควำมเสี่ ยงมำกที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงจำกโควิด-19 คือผูใ้ หญ่อำยุ 50 ปี
หรื อมำกกว่ำ (ผูท้ ี่มีอำยุ 65 ปี หรื อมำกกว่ำมีควำมเสี่ ยงมำกที่สุด), และผูท้ ี่มีโรคเรื้ อรัง เช่น:
• โรคปอด
• โรคหอบหืดระดับปำนกลำงถึงรุ นแรง
• โรคหัวใจ
• ภำวะภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง
• โรคอ้วน
• โรคเบำหวำน
• โรคไต
• โรคตับ
• โรคมะเร็ง
ถ้ำคุณเป็ นผูส้ ู งอำยุ หรื อมีโรคเรื้ อรังตำมรำยกำรด้ำนบนโรคใดโรคหนึ่ง
เป็ นเรื่ องสำคัญเป็ นพิเศษที่คุณจะต้องเฝ้ำติดตำมสุ ขภำพของคุณและรักษำระยะห่ำงทำงกำยและสุ ขอนำมัยของมือ

Thai

ความมั่นคงด้ านอาหารระหว่างสภาวะฉุกเฉิน
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็ นส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ ทำรกและเด็กมีควำมเสี่ ยงมำกที่สุดในสภำวะฉุกเฉิน
เมื่อนมผงสำหรับทำรกและอุปกรณ์ที่ใช้ให้อำหำรมีจำนวนจำกัดเช่นในระหว่ำงกำรระบำดใหญ่โควิด-19 นี้
นอกจำกนั้นบำงครอบครัวอำจพบว่ำพวกเขำอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุ ขอนำมัย
หรื อไม่สำมำรถหำน้ ำสะอำดใช้ได้เนื่องจำกคำสั่งให้อยูบ่ ำ้ น
ปัจจัยดังกล่ำวนี้ท้งั หมดสำมำรถเพิ่มควำมเสี่ ยงที่จะเกิดท้องเสี ยหรื อโรคอื่น ๆ
เป็ นเรื่ องสำคัญที่ผซู ้ ่ ึงสำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้จะได้รับกำรสนับสนุนและคุม้ ครองให้สำมำรถทำสิ่ งนี้ได้
ทาไมนมแม่ จึงสาคัญ
นมแม่ให้สำรอำหำรที่สมบูรณ์และเหมำะสมกับลูกของคุณโดยเฉพำะ นมแม่ประกอบด้วยโปรตีน, น้ ำตำล, ไขมัน, วิตำมัน
และแร่ ธำตุท้งั หมดที่ลูกต้องกำรเพื่อจะเติบโต สุ ขภำพดีและแข็งแรงอย่ำงแท้จริ ง
นมแม่ยอ่ ยง่ำยและเปลี่ยนแปลงให้เหมำะกับควำมต้องกำรสำรอำหำรของลูกของคุณ ในแต่ละมื้อ
นมแม่ยงั เป็ นรำกฐำนที่สำคัญของระบบภูมิคมุ้ กันในทำรกแรกเกิด โดยเป็ นแหล่งให้สำรภูมิคมุ้ กัน, เอ็นไซม์
และเซลล์เม็ดเลือดขำว ทำรกยังได้รับภูมิคมุ้ กันโรคของคุณ, ช่วยในกำรคุม้ ครองพวกเขำจำกกำรติดเชื้อ,
รวมทั้งท้องเสี ยและกำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจที่พบได้บ่อยในกลุ่มทำรกที่อยูใ่ นสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ทาอย่างไรฉันจึงจะมีน้านมเพียงพอสาหรับลูกของฉัน
ให้ลูกดูดนมเร็ วหลังคลอดและให้ดูดบ่อย ๆ ในระหว่ำงสองสำมสัปดำห์แรกของชีวิต (ให้ดูดนมตำมที่ตอ้ งกำร)
จะช่วยให้ร่ำงกำยของคุณเรี ยนรู ้ที่จะสร้ำงน้ ำนมให้เพียงพอในกำรเลี้ยงลูก กำรสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อและกำรนอนห้องเดียวกัน
เป็ นสองสิ่ งที่คุณสำมำรถทำได้ในโรงพยำบำลซึ่งจะช่วยในเรื่ องนี้ได้ และยังดีต่อลูกแม้เมื่อคุณไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็ตำม
การสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ: วำงลูกที่เปลือยเปล่ำบนอกของคุณทันทีหลังคลอด (เนื้อแนบเนื้อ)
และอยูอ่ ย่ำงนั้นจนถึงเวลำให้นม หรื ออย่ำงน้อย 60-90 นำที
การนอนห้ องเดียวกัน: กำรที่มีลูกน้อยนอนอยูก่ บั คุณในห้อง (กำรนอนห้องเดียวกัน) ถึงแม้จะห่ำงกัน 6 ฟุตก็ตำม
จะช่วยให้ท้งั สองคนได้เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน และทำให้คุณมีโอกำสมำกมำยที่จะให้นมเมื่อลูกแสดงอำกำรหิว
(สัญญำณหิว)
ถ้ำคุณและลูกของคุณจำเป็ นต้องแยกกันเนื่องจำกกำรเจ็บป่ วยหรื อคุณไม่สำมำรถให้นมลูกได้
มันยังคงเป็ นเรื่ องสำคัญที่คุณจะบีบน้ ำนมออกอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อสร้ำงและรักษำกำรผลิตน้ ำนมของคุณ จำไว้ว่ำ
คุณจำเป็ นต้องนำน้ ำนมออกเพื่อสร้ำงน้ ำนม ถ้ำคุณไม่บีบน้ ำนมออก ร่ ำยกำยคุณจะหยุดสร้ำงน้ ำนมในปริ มำณที่เพียงพอ
บุคลำกรของโรงพยำบำลสำมำรถช่วยคุณได้ บอกเขำว่ำคุณต้องกำรเลี้ยงลูกด้วยนมของคุณเอง

และขอให้เขำช่วยคุณเรี ยนรู ้และฝึ กกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรุ ณำดูที่หวั ข้อ
“ทักษะและข้อมูลที่มีประโยชน์ในกำรส่งเสริ มให้มีน้ ำนมเพียงพอ” ด้ำนล่ำงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ได้ หรือไม่
ได้ ผูท้ ี่ติดเชื้อโควิด-19 หรื อมีอำกำรของกำรติดเชื้อโควิด-19 สำมำรถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่ เชื้อไวรัสไปยังทำรก
เป็ นเรื่ องสำคัญที่ผใู ้ ห้นมควรล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบู่กบั น้ ำเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 20 วินำทีทนั ทีก่อนกำรให้นม และใช้ผำ้ ปิ ดหน้ำ
หน้ำกำกอำจเป็ นกระดำษหรื อผ้ำที่แนบหน้ำอย่ำงมิดชิด (เช่น ผ้ำผูกผมหรื อผ้ำพันคอ) ที่ปิดคลุมปำกและจมูกของคุณ
อีกทำงเลือกหนึ่งคือกำรปั๊มหรื อกำรบีบนมด้วยมือ หำกใช้ปั๊ม
ทุกส่วนของปั๊มต้องได้รับกำรทำควำมสะอำดอย่ำงถี่ถว้ นทุกครั้งที่ใช้งำน
ลองพิจำรณำให้ผทู ้ ี่ไม่ป่วยและไม่มีอำกำรเป็ นผูใ้ ห้นมของคุณกับลูกโดยใช้ขวดนม
แม้จะยังไม่มีกำรพบเชื้อไวรัสในน้ ำนมมนุษย์ แต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่ทรำบแน่ชดั ว่ำเชื้อโควิด-19
สำมำรถติดต่อไปยังลูกระหว่ำงกำรให้นมจำกเต้ำได้หรื อไม่ แม้จะมีขอ้ มูลที่จำกัดในเวลำนี้
แต่เนื่องจำกกำรให้นมจำกเต้ำมีขอ้ ดีมำกมำย รวมทั้งยังเป็ นกำรถ่ำยทอดภูมิคมุ้ กันของผูใ้ ห้กำเนิดไปยังลูก
ทำให้ทำรกได้รับกำรคุม้ ครองจำกกำรติดเชื้อโดยรวม
ดังนั้นจึงยังคงแนะนำให้พ่อแม่ที่ตอ้ งกำรเลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมมนุษย์ทำได้โดยปฏิบตั ิตำมข้อควรระวังที่ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
ทักษะและข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการส่ งเสริมให้ มีน้านมเพียงพอ
• กำรเริ่ มให้นมเร็ วและเริ่ มดี
o กำรให้นมแม่ต้งั แต่ชวั่ โมงแรก:คุณทำได้
o กำรคลำนเข้ำหำเต้ำและรับนมครั้งแรก
o กำรนำลูกเข้ำเต้ำ
o กำรทำให้มีกำรเข้ำเต้ำที่ลึก
o กำรทำให้แน่ใจว่ำมีน้ ำนมเพียงพอ
• กำรทำควำมเข้ำใจเรื่ อง (เรื่ องพฤติกรรมปกติของทำรกแรกเกิด, สัญญำณหิว และ กำรให้นมเมื่อลูกต้องกำร
• กำรบีบน้ ำนม
o กำรบีบน้ ำนมด้วยมือ (แบบสแตนฟอร์ด) และ กำรบีบน้ ำนมด้วยมือ (แบบโกลบอลเฮลธ์มีเดีย)
o กำรใช้เครื่ องปั๊มไฟฟ้ำและเครื่ องปั๊มมือ
o กำรปั๊มแบบเพิ่มรอบ
o กำรรักษำควำมสะอำดปั๊ม
• กำรเก็บรักษำและนำน้ ำนมที่บีบออกมำให้เด็ก

•
•
•
•

o กำรดูแลจัดกำรน้ ำนมอย่ำงปลอดภัย
o วิธีกำรให้นมทำงเลือกอืน่
o กำรให้นมขวดแบบลูกเป็ นผูค้ วบคุมหรื อตำมจังหวะกำรดูดของลูก
▪ กำรให้นมตำมจังหวะกำรดูดของลูก
▪ กำรให้นมขวด
▪ ให้นมขวดแบบลูกเป็ นผูค้ วบคุม
วิธีส่งเสริ มให้เกิดควำมผูกพันและสำยสัมพันธ์
กำรส่งเสริ มกำรสร้ำงน้ ำนมและหลีกเลี่ยงกำรเสริ มด้วยนมผง
กำรสนับสนุนกำรให้นมจำกอก หรื อกำรให้นมในกลุม่ ผูม้ ีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
กำรเปลี่ยนมำให้นมจำกอกหรื อจำกเต้ำโดยตรงหลังจำก กำรใช้นมผงเสริ ม/กำรปั๊ม

มีวิธีการทางเลือกอะไรบ้ างที่ทาได้ ถ้าฉันเลือกที่จะไม่ เลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ หรื อไม่ สามารถสร้ างน้านมเพียงพอให้ ลกู ได้
ทำงเลือกที่ดีกว่ำลำดับถัดไปคือน้ ำนมบริ จำค กรุ ณำติดต่อที่ (ธนำคำรน้ ำนมนิวยอร์ก) สำหรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติม
ถ้ำไม่มีน้ ำนมบริ จำค นมผงสู ตรสำหรับทำรกคือทำงเลือกลำดับถัดไป
ถึงแม้ว่ำนมผงสู ตรทำรกนี้จะเป็ นแหล่งนมที่สำคัญสำหรับครอบครัวที่ไม่สำมำรถหรื อเลือกที่จะไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แต่สถำนกำรณ์ฉุกเฉินสำมำรถทำให้เกิดควำมขำดแคลนนมผง
เช่นเดียวกับทำให้เกิดควำมยำกลำบำกในกำรเก็บรักษำนมผงในระหว่ำงกำรหลบภัยอยูท่ ี่บำ้ น เนื่องจำกมีควำมต้องกำรสู งขึ้น,
กำรผลิตที่ขำดช่วง หรื อควำมล่ำช้ำหรื อกำรปิ ดกิจกำรหรื อร้ำนขำยนมผง
หลำยครอบครัวอำจพบว่ำตนเองตกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ยำกลำบำก
นอกจำกนั้นกำรเลี้ยงลูกด้วยนมผงอำจเพิ่มภำระด้ำนกำรเงินให้กบั หลำย ๆ
ครอบครัวซึ่งกำลังประสบปัญหำว่ำงงำนหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยได้ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมผงยังจำเป็ นต้องมี น้ ำสะอำด
พลังงำนหรื อเชื้อเพลิง และกระแสไฟฟ้ำเพื่อเตรี ยม, ทำให้ปรำศจำกเชื้อ และเก็บรักษำนมผง (กรุ ณำดูที่
กำรเตรี ยมนมผงอย่ำงปลอดภัย
และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้นมขวดแบบลูกเป็ นผูค้ วบคุมหรื อตำมจังหวะกำรดูดของลูกด้ำนบน) หลำย ๆ
ครอบครัวอำจไม่สำมำรถจัดหำนมผงในสิ่ งแวดล้อมที่สะอำดและปลอดภัยได้
หรื อสำมำรถซื้อนมผงให้เพียงพอต่อกำรเลี้ยงทำรกของพวกเขำ และอำจเริ่ ม “ยืดมื้อนม”
หรื อผสมนมผงให้เจือจำงซึ่งเป็ นวิธีที่ไม่ แนะนำ ถ้ำคุณต้องกำรนมผงแต่ไม่สำมำรถจะหำหรื อซื้อได้ กรุ ณำติดต่อ
สำนักงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริ มสำรอำหำรแก่สตรี , ทำรก และเด็ก (WIC) ในท้องถิ่นของคุณเพื่อรับกำรสนับสนุนเพิ่มเติม
โภชนาการของครอบครัว

เป็ นเรื่ องสำคัญที่คุณและครอบครัวจะต้องมีสุขภำพดีและมีอำหำรพอเพียง โดยเฉพำะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ถ้ำคุณหรื อครอบครัวกำลังลำบำกเรื่ องควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรเนื่องจำกกำรเข้ำถึงหรื อปัญหำด้ำนรำคำ กรุ ณำเข้ำชมที่
nyc.gov/getfood สำหรับแหล่งให้ควำมช่วยเหลือเรื่ องอำหำรในช่วงโควิด-19
ตัวเลือกการช่ วยเหลือหลังจากออกจากโรงพยาบาล
• โทร 311และร้องขอ “กำรดูแลทำรกแรกเกิด”
• กำรสนับสนุนหลังคลอดดูลำ
o Ancient Song Doula Services (บริ กำรช่วยเหลือสตรี แองเชี่ยนซองดูลำ)
o โครงกำรสนับสนุนกำรคลอดบุตรที่อยูเ่ คียงข้ำงฉัน (สำหรับผูท้ ี่เข้ำร่ วมตั้งแต่ก่อนคลอด ภำยใต้
“บริ กำรของดูลำ” )
o เครื อข่ำยปริ กำเนิดบรู กลิน
o สมำคมสุขภำพสตรี คำริ บเบียน (บรู กลิน, ควีนส์, แมนแฮนตัน)
o ศูนย์สุขภำพชุมชนแห่งริ ชมอนด์ (เกำะสแตเตน)
o Carriage House Birth (แคริ เอจเฮำส์เบิร์ธ)
o โครงกำรดูลำ
o เบบี้คำรำวำน
o กลุ่มดูลำนิวยอร์ก
o เบิร์ดซองบรู กลิน
o Boober (บูบเบอร์)
• เมำท์ไซไนวิดีโอกำรดูแลทำรกแรกเกิดของคุณ (ในภำษำอังกฤษและสเปน)
• กำรสนับสนุนกำรให้นมบุตร
o La Leche League (ลำลำเชลีก)
o ช็อคโกแลตมิลค์คำเฟ่
o คำเฟ่ เด็กเสมือนจริ งของกรมอนำมัยแห่งเมืองนิวยอร์ก
▪ มอริ สซำเนีย: eventbrite.com/e/63303442300
▪ ฮำเร็ม: eventbrite.com/e/63302824452
▪ บรำวน์วิลล์: eventbrite.com/e/63301605807
o กลุ่มให้คำปรึ กษำกำรให้นมนิวยอร์ก
o สำยช่วยเหลือสุขภำพสตรี และกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งชำติ
กรมอนามัยแห่ งเมืองนิวยอร์ กอาจเปลี่ยนแปลงคาแนะนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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