
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubhouse EP26 :   หองนมแม ตอน “แมทองแมใหนม ติดเช้ือโควิด:ใหยาเร็วตั้งแตเริ่มเปน เปนไปได

ไหม ใหอะไร” 

วิทยากร :   พญ.พิมลพรรณ ตางวิวัฒน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

     ทพ.อรรถพร ล้ิมปญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

     พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี 

     จิตอาสา COVID-19 เพจอีจัน 

บันทึกสูWeb :   พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร/เหมวดี พลรัฐ  

วันพฤหัสฯ ท่ี  5 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. 
 

  

จาก EP ที่ 25 “ยา / สมุนไพรอะไร ใชกับ Covid-19 แตหามใชในหญิงตั้งครรภ&ใหนมบุตร” พบวายาหรือ

สมุนไพร ท่ีใชรักษาโควิดในขณะนี้ คือ ฟาวิพิราเวีย  ฟาทะลายโจร ทุกตัวไมแนะนำให แมทองและแมใหนมกิน 

ถาจำเปนตองกินก็ตองชั่งความจำเปนและพิจารณาหยุดนมแมชั่วคราว  ดังนั้นการไดรับวัคซีน เปนเรื่องสำคัญ

มาก และควรสงเสริมใหลูกไดกินนมแม  โดยแมเปนโควิด  แมไดรับวัคซีน ก็ยิ่งตองใหได เพราะจะเปนทางท่ีลูก

จะไดรับภูมิคุมกันตรงจากแม ในวันนี้จึงมาหาขอสรุปกันอีกครั้งวาแมทองแมใหนมนั้นหากติดเชื้อ เราจะมีทาง

รักษายาตานไวรัส ไดไหมกินไมได มีอะไรใชกินหรือฉีดแทนไดไหม เริ่มไดเร็วรักษาที่สุดใน 4 วันแรกไดไหม 

และระหวางการรักษายังสามารถใหนมลูกไดหรือไมอยางไร 

  

1. สัปดาหนี ้เปนสัปดาหนมแมโลกมีคำขวัญวา “รวมมือ รวมพลัง ปกปองสังคมนมแม” (A 

Shared Responsibility to Protect Promote & Support Breastfeeding)   ตองการสื่อถึง การเลี้ยงลูกด

ดวยนมแมจะประสบความสำเร็จ  ตองไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝาย  ตั้งแตบุคลากรทางการแพทย อสม. 

สมาชิกในครอบครัว ที่ทำงาน  สื่อและโซเชียลมีเดีย  โดยเฉพาะในชวงของการแพรระบาดของโรคโควิด  การ

เลี้ยงลูกดวยนมแมมีอุปสรรคเปนอันมาก การใหไดนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน แรก เปนความทาทาย

อยางมาก  ตองการการจัดการ เกี่ยวกับ กฎหมายลาคลอด การตลาดนมผสม แมทำงาน ความรูและทักษะ

บุคลากรทางการแพทย สถาบันครอบครัว  ถา COVID ลดลง เราตองมาชวยกันยกระดับ ในยุคนี้ที่ ปญหา 

สังคม เศรษฐกิจ ประดังเขามา ใหมองบวก แมจะมีอาหารท่ีดีท่ีสุดใหลูก 

2. สถานการณหญิงตั้งครรภ-แมใหนมท่ีติดเชื้อโควิด  มีผูติดเชื้อสูงถึง 1500 คน สูงเร็วชวง กค.-

สค. นี้   ติดเชื้อปอดอักเสบคิดเปนรอยละ 25 มีเด็กทารกเสียชีวิตในครรภ จำนวน 10 ราย เสียชีวิตหลังคลอด 

7 ราย เด็กติดเชื้อรอยละ 10 หรือประมาณ 86 คน โดยพบวาหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุเกิน 35 ป จะมีโอกาสปอด

อักเสบมากถึงรอยละ 31-35 ในจำนวน 1500 คนคลอดไปแลวรอยละ 50-60 โดยเปนการผาคลอดถึงรอยละ 

54 ที่นับวาสูงมากจากที่ปกติจะอยูเพียงรอยละ 30-35 ทารกหลังคลอดมีน้ำหนักตัวนอยรอยละ 16 เพิ่มข้ึน

จากชวงปกติท่ีมีเพียงรอยละ 7 มีการคลอดกอนกำหนดมาถึงรอยละ12 โดยแมท่ีเสียชีวิตพบวาเปนกลุมเสียงท่ี

มีภาวะโรคอวน เบาหวาน และโรคเรื้อรัง และมีปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีลาชา 



3. การที่แมตองทำงานอยูที ่บานหรือ work from home  แมสามารถใหนมแมได  ชวยลด

คาใชจาย และชวยสงตอภูมิตานทานตางๆ ใหลูกได   สถาบันสุขภาพเด็กฯแจงวา คนไขเด็กเยอะเหลือกเกิน  

ติดกันทั้งบาน  พอแมติด ตาก็ติดเตียง ทุกคนไอเหนื่อย รพ. เด็ก ก็ตองดูไปทั้งครอบครัว บางบานไมเหลือคน

จะดูแลเด็ก  สมัยกอนสัมผัส จากการไปนอกบาน  ตอนนี้ ระบาดเขาบาน เด็กกลุมเสี่ยงคือเด็กมีโรคประจำตัว 

เด็กอายุต่ำกวา 1 ป  ซ่ึงปกติไมคอยไปไหน 

4. แมที่ติดเชื้อโควิดตองกินยา จึงควรตองหยุดนมแมระหวางกินยา ควรมีการบีบน้ำนมเก็บ

สำรองไวลวงหนา เม่ือกินยาครบกำหนดก็สามารถกลับมาใหนมลูกไดอีกครั้ง 

5. สปสช.ไดทำการตรวจคัดกรองโควิดมาแลว 17 วัน กวา 32,000 ราย  ระยะหลังสุดพบ

ผลบวกสูงถึงรอยละ 30 ของผูท่ีมาตรวจ  ติดเชื้อแบบท้ังครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  เม่ือ ATK( Antigen Test Kit) 

บวกจะ confirm โดย RT PCR และหาคลินิก matching จะไดรักษาเร็ว  แตจำนวนคนไขเยอะมาก  เลยเกิด

การ”รอ”  สปสช. ประสานกรมการแพทย  ใหเริ่มใหยาตั้งแตเริ่มตน ตาม CPG  พบบางครอบครัว แมปวย ลูก

ไมปวย  หลังการใหคำปรึกษา แมบางคนเลือกไมกินยาเพราะไมอยากหยุดใหนมแม    ซึ่งผูใหคำปรึกษาควร

ประเมินอาการแม ใหดีดวย เพราะงดนมแมชั่วคราว 7-8 วันสามารถเรียกนมแมกลับคืนได  แมมีอาการจะใช 

ฟาทะลายโจร หรือ Favipiravir ควรตัดสินใจเร็วที่สุดใน 4 วันแรก แมใหนม พอใหยาได เพราะแมหยุดนมแม

เพ่ือกินยาได แตแมทอง ก็ตองหาทาง เขา รพ. ปจจุบัน ยา Remdizevir แบบฉีดอนุญาตใหใชในคนทองได   

6. ผูแทน จาก Page อีจัน มีลูก เพจ 11ลาน 7 แสน  ลูก Page บอก อีจันลูกไมมีขาวจะกิน ไมมี

นม  ไมมีเตียง ตองหาเตียง หาท่ีเจาะเลือด ในสวนของคนปวยแดงเขม ก็มีการสง ออกซิเจน  ลูกเพจ สวนใหญ 

ฐานะไมนาจะดีมาก เขาจะบอกตรง ทันที ท่ีตกงาน เชน  ติดโควิด กักตัว ก็ตกงาน เพราะเขารายไดรายวัน ลูก

ก็ไมมีนมกิน แลวทำอยางไร ก็ใชวิธีชงนมจางๆ ใหลูกกิน ไปซื้อนมกลองมาละลายน้ำ เกิดตั้งแต phase แรก  

เวลาถามคำถาม ไป ตอบมาเปนหมื่น  ชีวิตยากขึ้น  Page ก็ใหลงทะเบียน ดูรูป ที่อยู   ลงทะเบียนเต็มในครึ่ง

ชั่วโมง ลากถึง 3900 คน และมีคนพยายามอยูอีก 20000 คน  ใชเงินในแตละเรื่องเปนลานๆ  ผูทรงคุณวุฒิ 

ดานการควบคุมการตลาด บอกวาบริษัทนมสามารถบริจาคให หนวยงาน หรือกลุมแบบ Page อีจันได  โดย

ขอใหหนวยงานหรือกลุม ใหความสำคัญกับการเนนให แมที่ใหนมแม ยังคงใหนมผสม ไมปดนมแมเพื่อไปเอา

ของบริจาค นมผสมท่ีได กินเอง หรือ เปลี่ยน เปนอาหาร อ่ืน  และหามใหเห็นยี่หอของนม  

7. กลุมแพทยและพลเมืองอาวุโส ไดนำเสนอยา Ivermectin ซึ่งมีการใชเปนยาฆาพยาธิ แตมี

การนำมาใชในการรักษาผูปวยโควิด ในหลายๆประเทศ เดิมเคยใหมีการใชยาตัวนี้เพื่อรักษาโควิดได แพทยท่ี

จะใชตองเปนแบบ  off label  ขนาดของยาไดจากแนวทางใชยาในประเทศตางๆ และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

มีมากกวา 20 ประเทศทั่วโลกที่ใชยานี้ อาทิ อินเดีย บังคลาเทศ ประเทศในแถวยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดย

เฉพาะที ่รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สามารถพิชิตเชื ้อเดลตาไดดวยการใหประชาชนทุกคนกินยา 

Ivermectin ไมวาจะติดหรือไมติด ทำใหจำนวนผูติดเชื ้อลดลงไดภายใน 1 เดือน มีคำแนะนำวาไมควรใช

สำหรับหญิงตั้งครรภและแมท่ีใหนมเพราะอาจจะสงผลกับทารกได(ผลการทดลองในสัตว) แตจากขอมูลการใช



ยาตัวนี้ในกลุมประเทศแอฟริกาท่ีมีการใช แบบ mass campaign พบวาท้ังกอนและหลังคลอด ไมมีมีผลอะไร

กับลูกท่ีคลอด  องคการอนามัยโลกก็มีการประกาศวาเปนยาท่ีปลอดภัย ในการใชกับคนหมูมาก เม่ือ คศ 2015 

( ปที่ยาไดรางวัล โนเบิลไพรซ)  ในแมที่ใหนมหากตองใชยา Ivermectin ควรงดใหนมไปสักระยะหนึ่งใน

ระหวางกินยา เชนเดียวกับการกินยาฟาวิพิราเวียร (Favipiravir) 

  

สรุป  คำตอบของ EP นี้ :  แมทองแมใหนม ติดเชื้อโควิด:ใหยาเร็วตั้งแตเริ่มเปน เปนไปได โดย แมทอง 

สามารถไดรับการฉีด Remdipiravir แทน Favipiravir แตมีขอแมตองลงทะเบียนอยูในระบบบริการของ

การรักษากอน ( ซึ่งไมงาย)  แมใหนม สามารถให ทั้ง ฟาทลายโจร  และ Favipiravir แตตองหยุดนมแม 

และหยุดยาตออีก 2-3 วัน แลวกลับมากินนมแมได  ในอนาคต ถาประเทศเปดรับยา antivirus ตัวอื่นท่ี

อาจพอใชไดในแมทอง ถาแมช่ังแลวตัดสินใจเลือกเอง  เชน กรณี IVERMECTIN ก็จะทำใหมี choice มาก

ขึ้นในจัดการการติดเชื้อในแมทอง แมใหนม  และการไดรับวัคซีนยังเปนคำตอบ เปนทางออกที่ดีที่สุดใน

ขณะนี้ 


