
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EP 15 แม่ท้อง แม่ให้นม กับ คาํถาม.....วัคซีนโควิด ฉีดไม่ฉีด? แพ้ไม่แพ้ ? 

Note จาก Clubhouse มูลนิธิศูนยน์มแม่แห่งประเทศไทย   วันเสาร ์22 พค 2564 

วิทยากร ศ.พญ. กลุกัญญาโชคไพบูลยก์ิจ 
 

 

ประเด็นสาํคญั จากการพดูคยุ ในระยะเวลา 1.30 ชม โดยย่อดงันี ้ 

✅1)ปัจจบุนั กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมอนามยั ประกาศคาํแนะนาํ ใหแ้ม่ทอ้ง เป็นหน่ึงในกลุม่คนที่มี

ความเสี่ยงสงู ต่อโรครุนแรงหากมีการติดเชือ้โควิด_19 แลว้  เช่นเดียวกบันานาชาติ  

 

 เนื่องจาก แม่ทอ้ง มีสภาพโดยพืน้ฐาน มีภาวะ ภมูิคุม้กนัตํ่ากว่าตอนไม่ทอ้ง  

 

จากขอ้มลูสถิติ เวลาคนทอ้งมีการติดเชือ้ โควิดจะมีการเจ็บป่วยรุนแรง กว่า ตอ้งเขา้ ICU มากกว่า และคน

ทอ้งมีลกูอยู่ในทอ้งดว้ย และอาจกระทบลกูท่ีมีอยู่แลว้ท่ีบา้นดว้ย 

 

✅2)การพบแม่ทอ้งท่ีติดเชือ้โควิด แสดงถึงในชมุชน มีการติดเชือ้โควิดมาก เพราะโดยปกติ แม่ทอ้งมกัมี

การเก็บตวัอยู่บา้นมากกว่าคนทั่วไป 

 

การไดร้บัเชือ้มกัมาจากสามี หรือคนในบา้นที่นาํเขา้มา เช่นสามี แข็งแรงดี แต่มีเชือ้ในตวัได ้(healthy 

carrier)  

 

“ แม่ทอ้งติดเชือ้ไดง้่าย อาการมากกว่า เสี่ยงรุนแรงมากกว่า”  

 

✅3)เราไดเ้ห็นภาพความทุลกัทเุล ของแม่ทอ้งที่ติดเชือ้โควิด แลว้มาคลอดลกู นบัแต่การแต่งตวัและใส่

อปุกรณ ์ป้องกนัการกระจายเชือ้ ทัง้แม่ทอ้ง และ บุคลากร การคลอดท่ีตอ้งระวงัการกระจายเชือ้อย่างสงู  

 

แม่มีโอกาสไดร้บัการผ่าตดัคลอดสงู ดว้ยบรบิทความจาํเป็นของในสถานบรกิารแต่ละแห่ง ทัง้ท่ีการติดเชือ้

โควิดไม่ใช่ขอ้บ่งชีก้ารผ่าตลอดทางหนา้ทอ้ง การตอ้งแยกแม่แยกลกูสงูขึน้  

 

ทัง้ท่ีคาํแนะนาํกรณีแม่อาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ ไม่จาํเป็นตอ้งแยกแม่แยกลกู ขอใหใ้ชม้าตรการ 

ปอ้งกนั :ใสห่นา้กาก ลา้งมือ เวน้ระยะห่าง ไม่อุม้หอมกอด  

 



แต่ความเป็นจรงิ กรมอนามยัไดล้งพืน้ที่ดแูนวทาง มีการแยกแม่ แยกเลีย้งลกูต่างหาก ลกู และ แม่กลบั

บา้นคนละที ทาํใหโ้อกาสไดน้มแม่ลดลง บางครอบครวัติดเชือ้กนัทัง้ครอบครวั ไม่มีคนจะเลีย้งลกู ลกูนอ้ยก็

ตอ้งอยู่กบัพยาบาล ในวยัท่ีตอ้งการแม่มาก  

 

ขอ้เสนอจาก Episode ที่ผ่านมาคือคณุแม่ตอ้งมีทีมคอยช่วยเตรียมเลีย้งลกูนอกเหนือไปจากคนในบา้นเป็น

คนที่ไวใ้จไดแ้ละเขา้ไปพบแพทยด์ว้ยกนัตัง้แต่ก่อนคลอด 

 

✅4)การจะตดัภาพเหลา่นีอ้อก วคัซีนเป็นคาํตอบที่สาํคญั แลว้จะฉีดตวัไหน   

 

ในภาพของโลก วคัซีนสาํหรบัคนทอ้งที่มีการศกึษารองรบัสาํหรบัคนทอ้ง คือ วคัซีนกลุม่mRNA คือ Pfizer 

and Moderna  

 

ในประเทศไทยทัง้สองตวัคือ Sinovac and Astra Zeneca ยงัไม่มีการศกึษาการฉีดในคนทอ้งรองรบั แต่

จากการศกึษาเบือ้งตน้ทัง้หมด ไม่มีสญัญาณท่ีจะบ่งชีว่้า วคัซีนเหลา่นีจ้ะทาํใหเ้กิดผลเสียในคนทอ้ง 

 

องคก์ารอนามยัโลก แนะนาํใหช้ั่งความเสี่ยงจากการติดเชือ้โควิดตามธรรมชาติท่ีอาจรุนแรง กบั ความเสี่ยง

จากการไม่มีขอ้มลูของการฉีดวคัซีน  

 

✅5)ถา้ดรูายละเอียด ปัจจุบนั ยงัไม่มีวคัซีนอะไรในโลกนีท่ี้มีการออกแบบ ศึกษาในแม่ทอ้งที่มีขัน้ตอนเต็ม

รูปแบบงานวิจยัคณุภาพ  

 

ที่มีการศึกษาตีพิมพแ์ละถือว่าปลอดภยัสาํหรบัใหแ้ก่คนทอ้งคือ วคัซีนกลุม่ mRNA  

 

สาํหรบั Astra Zeneca and Sinovac ใหข้อ้มลูไดว่้า 

Sinovac เป็นวคัซีนที่ไม่ใชเ้ชือ้มีชีวิต แบ่งตวัไม่ไดแ้ลว้  วคัซีนที่ไม่ใช่เชือ้มีชีวิตเรามีการใชใ้นคนทอ้งมานาน 

เช่นวคัซีนไขห้วดัใหญ่ บาดทะยกั 

Astra Zeneca เป็น viral vector ใชเ้ชือ้ไวรสั adeno มาดดัแปลงพนัธุกรรมและทาํใหอ่้อนฤทธิ์มากสอดใส่

สารพนัธุกรรมท่ีสรา้ง spike protein ของไวรสัโคโรนา เขา้ไปแทนเพื่อใหม้นุษยส์รา้งภมูิคุม้กนัต่อโควิด เชือ้

ไม่สามารถแบ่งตวัได ้เพราะมีการ delete gene ท่ีเก่ียวกบัการแบ่งตวัออกไป แต่ก็ยงัเป็นวคัซีนกลุม่เชือ้มี

ชีวิต ซึ่งตามปรกติคนทอ้งจะไม่ไดแ้นะนาํใหฉี้ดวคัซีนเชื ้
ั
อมีชีวิต แต่ตวันีเ้ป็นขอ้ยกเวน้ เพราะเป็นเชือ้มีชีวิตที่

ไม่แบ่งตวั จึงมีความปลอดภยั องคก์ารอนามยัโลกแนะนาํใหฉี้ดได ้ 



 

แมไ้ม่มีการศกึษา รองรบัเช่น ของ. mRNA แต่ในยามที่มีการระบาดมาก และแม่ทอ้งมีความเสี่ยงสงู จึงควร

แนะนาํใหฉี้ดวคัซีน ดีกว่าไปเสี่ยงติดเชือ้ตามธรรมชาติ 

 

แต่การตดัสินใจจึงตอ้งใหข้อ้มลูแม่ทอ้ง เพื่อใหต้ดัสินใจเอง  

 

✅6)อจ เนน้ว่า เมื่อมีการระบาดมาก วคัซีนอะไรก็จาํเป็นตอ้งใช ้แต่ถา้ถามความเห็นสว่นตวั จะเลือกใช้

วคัซีนเชือ้ไม่มีชีวิต และมีอาการขา้งเคียงนอ้ยกว่า เช่น Sinovac ก่อน แต่ถา้เลือกไม่ได ้ก็สามารถใช ้

AstraZeneca ได ้เพราะดีกว่าไปเสี่ยงเป็ฯโรคตามธรรมชาติ 

 

สาํหรบัแม่ใหน้ม สามารถใหว้คัซีนไดเ้ลย และภมูิคุม้กนัที่เกิดขึน้ จะผ่านจากแม่สูล่กูทางนํา้นม ได้

เช่นเดียวกบัภมูิคุม้กนัอ่ืนๆที่แม่สง่ใหล้กู  

 

✅7)ไดม้ีการคยุถึง เร่ือง การแพว้คัซีน และ อาการขา้งเคียงจากการไดร้บัวคัซีน 

 

ประเด็นการแพ ้มี สองแบบ แพท้นัทีแบบรุนแรง ที่เรียกว่า anaphylaxis มกัเกิดใน 30 นาทีแรก อนันี ้แพทย์

หรือผูฉี้ดวคัซีน จะสามารถใหก้ารรกัษาไดท้นัที คือให ้Adrenalin ฉีดแก ้ 

แมจ้ะฉีดวคัซีนในศนูยก์ารคา้ก็ไม่ตอ้งกงัวลมี บุคลากรทางการแพทย ์พรอ้มช่วยแกไ้ข โอกาสเกิด นอ้ยกว่า 

1\ แสน 

 

กรณีแพไ้ม่รุนแรง เช่น มีผื่น ในระยะต่อมา รกัษาไดโ้ดยการใชย้าแกแ้พ ้ 

 

สาํหรบัผูม้ีอาการแพ ้กรณี อ่ืนๆ เช่น แพย้า แพฝุ้่ น หรือ ภูมิแพ ้สามารถใหว้คัซีนได ้ 

 

✅8)มีแม่ทอ้ง จากประเทศลาว ถามเรื่อง ประเทศลาวตอนนี ้มี Astra กบั Sinopharm จะฉีดตวัใด เมื่อไร 

คาํตอบเดียวกนั คือ ทัง้คู่สามารถใชไ้ด ้อาจพิจาณาเลือก Sinopharm ก่อนถา้เลือกได ้ใหแ้ม่พิจารณา

ขอ้มลูชนิดของวคัซีนดงักล่าวขา้งตน้ประกอบ และไทยแนะนาํฉีดไตรมาสที่สอง และสาม  

 

 



✅9)ภมูิคุม้กนัหลงัติดเชือ้โควิด ไม่อยู่ยาวlifelong หลงัติดเชือ้เกิน 3 เดือน ควรไดร้บัวคัซีนใดก็ได ้กระตุน้

อีกครัง้   

 

ที่ภมูิคุม้กนัไม่อยู่ยาวเนื่องจากไวรสัมีระยะฟักตวัสัน้ และพยายามปรบัตวัเพื่อใหอ้ยู่ไดใ้นคนตลอดเวลา 

ตอนนีติ้ดเชือ้เยอะ มากกว่า160 ลา้นคน ย่ิงมีโอกาสกลายพนัธุ ์ทาํใหต้อ้งมีการกระตุน้ภมูิดว้ยการฉีดวคัซีน

ซํา้ เช่นเดียวกบัวคัซีนไขห้วดัใหญ่  

 

✅10)กาํลงัมีการพฒันา วคัซีน second generationเพื่อรองรบัการกลายพนัธุ ์ของไวรสั น่าจะออกมาได้

ปลายปีนี ้หรือ ตน้ปีหนา้  

 

✅11)สรุป แม่ทอ้ง แม่ใหน้ม ควรไดร้บัวคัซีน เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการติดเชือ้จากธรรมชาติ แม่ทอ้ง

มีโอกาส เกิดอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชวิีตไดม้ากกว่าคนทั่วไป จะเป็นวคัซีนใด ใหพ้ิจารณาจากขอ้มลู

เท่าท่ีมี ซึ่งยืนยนัว่าทุกวคัซีนมีความปลอดภยัมีการใชจ้รงิ ความเสี่ยงขอ้แทรกซอ้นจากการใหว้คัซีนในคน

ทอ้งไม่แตกต่างจากใหค้นทั่วไปและทารกท่ีเกิดมาก็ไม่พบว่าผิดปกติ 

 

อจ ทิง้ทา้ย ว่า ไวรสัโควิด _19  “It’ s here to stay” เราตอ้งอยู่ดว้ยกนั  

เราตอ้งสรา้งภมูิคุม้กนัป้องกนัเรา 

คนทอ้ง ฉีดได ้คนทอ้งในพืน้ที่เสี่ยงมาก เช่น กทม และ 9จงัหวดัติดเชือ้สงูควรไดร้บัวคัซีนโดยเรว็ 

 

ตอนนีฉี้ดไดฉี้ด กนัก่อน ไม่ตอ้งรอวคัซีนท่ีอยากได ้ไม่ตอ้งกลวัการแพ ้ 

ช่วยกนัสรา้งมากๆ ช่วยเป็นblocker ใหก้บัเด็กๆ ในบา้นของเรา ซึ่งวนันีย้งัไม่มีวคัซีนจะฉีดใหเ้ด็ก 


