
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubhouse EP27 :   หองนมแม ตอน วันนี้มีคำตอบ กับคำถามยอดฮิต 

         "แม ลูก ติดโควิด" จาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน 

วิทยากร :   พี่จิ๊บ ศิรลิักษณ ถาวรวัฒนะ คลนิิกนมแม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

 รศ. ดร. พญ.นลนิี  จงวิริยะพันธุ  อดีตนายกสมาคมโภชนาการเด็กแหงประเทศ  ไทย 

และที่ปรึกษาสมาคมฯ 

    แมก๊ิบ วรรณวิสา ดวงทอง ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

    ผศ. ดร.ธัญลักษณ  บรรลขิิตกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

    และผูแทน เพจอีจัน  

บันทึกสูWeb :   พญ.ศริาภรณ สวัสดิวร/เหมวดี พลรัฐ  

วันพฤหัสฯ ที่  12 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. 
 

  

ขอขอบคุณ วิทยากรและผูเกี่ยวของทุกทาน ในการชวยกันดำเนินการ clubhouse มาตั้งแตเดือนปลาย

เดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา  ขอมูลและองคความรูตางๆ จากรวมทั้งจากผูฟงทางบาน ไดรวมเปนเสียงในการ

กอใหเกิดการปรับปรุงขบวนการใหการดูแลในชวงโควิด สำหรับ แมทอง แมใหนมลูกและการดูแลเด็กเล็ก ใน

หลายๆดาน เชนเรื่องการกินยาปองกันไวรัสได ไมได การคลอด การใหนมแม และเรื่องที่แอบชื่นใจคือ เรื่องการ

รวมเปนเสี่ยงบอกสังคม “แมทองตองไดวัคซีน”  ซึ่งเราไดคุยกันเรื่องนี้เมื่อปลายเดือนเมษายน รอผานขั้นตอนการ

ทำความเขาใจ (อาจจะรอวัคซีนดวย)  จนเปนที่รับทราบและปฏิบัติกันเต็มพ้ืนที่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม (60+8)  

สำหรับใน EP นี้เปนการรวบรวมคำถามที่นาสนใจจาก line OA : @thaibf และ เพจ อีจัน ที่เกี่ยวกับ

ปญหาการระบาดและการเกิดโรคโควิด ในกลุม แมทองแมใหนมและการดูแลเด็กเล็ก  และไดรับเกียรติ อยาสูงจาก

page อีจัน ตอlink ถึง page เปนเรื่องทีดีมากที่ ขาวสารนมแมอาหารตามวัยและการเลี้ยงดูลูกเล็กๆจะไปถึง พอ

แม ครอบครัว จำนวนมากที่เปน ลูก page ( 11 ลาน 7 แสน ลูก page)  

แมทอง -- “หญิงต้ังครรภ” 

1. หญิงต้ังครรภฉีดวัคซีนไดหรือไม? 

-ฉีดได และฉีดอะไรก็ได วัคซีนเปนสิ่งจำเปนที่สุดในตอนน้ี โดยเฉพาะในพ้ืนที่สีแดง ย่ิงในระยะที่มีผูติดเช้ือ 

แบบ delta (สายพันธุอินเดีย) 1 คนจะสามารถแพรกระจายไปไดถึง 8 คน แพรไดมากวาสายพันธุอังกฤษ และสาย

พันธุอู ฮั ่นเดิม แมทองถาติดเชื้อวิด มีความเสี่ยงทั้งตอตนเองและลูก ยาที่จะใชรักษา ก็มีขอจำกัดเพราะจะมี

ผลกระทบตอลูกในทอง ดังน้ันวัคซีนคือคำตอบ   

แมทอง -หญิงต้ังครรภ ฉีดวัคซีนได ....ไมวาวัคซีนยี่หอไหนก็มีประโยชนเพราะชวยลดความรุนแรงของโรคได 



2. วัคซีนมีผลกับเด็กทารกในครรภหรือไม? 

          -ขอมูลงานวิจัยในคนทองปจจุบันมีแตวัคซีน mRNA พบวาไมมีภาวะแทรกซอนอะไรที่แตกตางไปจากคน

ทองปกติที่ไมไดรับวัคซีน แตสำหรับวัคซีนเชื้อตายอยาง SINOVAC / SINOPHARM ยังไมมีการศึกษาที่ชัดเจน แต

เปนวัคซีนที่มีใชกันมานาน และเปนประเภทของวัคซีนที่แนะนำใหใชสำหรับหญิงตั้งครรภอยูแลว ขอมูลจนถึง

ปจจุบันก็ไมพบวามีความผิดปกติเกิดขึ้นในทารก ถาแมไดวัคซีนระหวางทอง  

-สวน AstraZeneca นั้นเปนวัคซีนเชื้อเปนก็จริง แตก็ยังไมพบวามีรายงานวาสงผลเสียตอทารกในครรภ  

จะมีประเด็นที่กังวลใจกันคือการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน  ขอมูลที่มียืนยันวาวัคซีนไมไดเพ่ิมโอกาสและความเสี่ยงตอการ

เกิดลิ่มเลือดอุดตันในแมทองไปมากกวาการตั้งครรภตามปกติ  แต ....แต ....แต ถาเกิดแมทองติดเชื้อโควิดของจริง 

โอกาสแมทองเกิดจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากตัวโรคมีได และจะรุนแรงมากกวาการเกิดลิ่มเลือดในแมทอง

ทั่วไป   สำหรับปญหาทารกตายในครรภหลังฉีดวัคซีน กรมอนามัยยืนยัน ไมเกี่ยวกับวัคซีน แตถาแมทองติดเชื้อโค

วิดเองเปนไปไดที่จะทำใหทารกในครรภเสียชีวิตได  

วัคซีนปองกันโควิดฉีดใหแมทอง ....... ไมมีผลตอทารกในครรภ  

3. หญิงต้ังครรภควรฉีดวัคซีนเม่ือไหร? 

          -แนะนำใหฉีดหลังตั้งครรภครบ3เดือนหรือหลังไตรมาสแรก เพราะ ชวง 3 เดือนแรกนั้นเปนชวงที่รางกาย

กำลังสรางอวัยวะของเด็กทารก เพื่อคลายความกังวลในเรื่องนี้ในประเทศไทยจึงแนะนำใหฉีดหลัง 3 เดือน แตถา

เกิดไปฉีดวัคซีนแลวพบวาตัวเองต้ังครรภก็ไมเปนไร ไมตองยุติการต้ังครรภ เพราะในตางประเทศมีการฉีดวัคซีนโดย

ไมตองดูอายุครรภ 

          -ย้ำอีกครั้งวาวัคซีนไมไดชวยปองกันการติดเช้ือ แตชวยลดความรุนแรงของโรคหากติดเช้ือ การยึดหลัก ยึด

หลัก D-M-H-T-T-A ตองทำควบคูไปดวย 

หญิงต้ังครรภควรฉีดวัคซีน หลังอายุครรภ 3 เดือนแรก  

4. หญิงต้ังครรภติดโควิด กินยาทำลายเชื้อไวรัสโควิด อะไรได? 

          -ฟาทะลายโจร ไมได   

          -ฟาวิพิราเวียร (Favipiravir) ถามีอายุครรภเกิน 3 เดือนสามารถกินยาตัวนี้ไดถาจำเปน หลังการให

คำปรึกษากับแพทย กินยาจะมีขอไมดีกวาการไมกินยา  แตถาอายุครรภไมถึง 3 เดือนแพทยจะใหยาเรมเดซิเวียร 

(Remdesivir)แทน  เนื ่องจากขอจำกัดในเรื ่องการใชยารักษา แมทองติดเชื ้อโควิดจึงควรไดรับการรักษาใน

โรงพยาบาล แตจากขอจำกัดของระบบบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเต็ม ก็เกิดตองเขา Home Isolation ซึ่งก็มี

ปญหาคุณภาพการใหการดูแล การไดรับวัคซีนจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหญิงต้ังครรภในตอนน้ี 



สำหรับยา IVERMECTIN เปนยาที่มีการใชใน mass campaign และองคการอนามัยโลกเคยสรุปไววาเปนยาที่

ปลอดภัยในการกับคนหมูมาก และมีการศึกษายอนหลัง ลูกของแมทองที่ไดกินยาตัวนี้ในชวง campaign ไมพบ

ปญหาสำคัญใด ก็สามารถพิจารณาการใชไดเชนเดียวกับยา Favipiravir  

หญิงต้ังครรภ มีขอจำกัดการไดรับยาทำลายเชื้อไวรัสโควิดมาก  

5. จะต้ังครรภดีไหม/ฉีดวัคซีนกอนต้ังครรภไดไหม/ถาจำเปนและอยากมีจะตองทำอยางไร?          

-ประเด็นนี้มีการพูดมาตั้งแตมีการเริ่มระบาดของโควิด19 เมื่อปที่แลว การตั้งครรภในชวงของการแพร

ระบาดนั้นจะมีขอจำกัดและความเสี่ยงตางๆ คอนขางมาก แมทองติดเชื้อแลวอาการรุนแรงกวา โอกาสผาคลอด

มากกวาการคลอดปกติ ใหนมแมลำบาก  ดูแลลูกหลังคลอดไมสะดวก ฯลฯ ถาใครยังสามารถคุมกำเนิดได/อายุยัง

ไมมากนัก ก็แนะนำใหเลื่อนไปกอนสัก 1-2 ป หรือถาตองการมีลูกจริงๆ ก็ตองไดรับวัคซีนครบกอน ยกเวนกลุมคน

ที่เรียกวาเปนโคงสุดทายมีบุตรยากและตองการมีบุตร ก็แนะนำวาตองไดรับวัคซีนใหครบกอนโดยหลังจากไดรับ

วัคซีนเข็มสุดทาย 2เดือนก็สามารถปรึกษาเรื่องการต้ังครรภกับแพทยได 

จะตั้งครรภดีไหม....คิดดีๆกอน  /ฉีดวัคซีนกอนตั้งครรภไดไหม.....ได /ถาจำเปนและอยากมีจะตองทำอยางไร

......ใหไดรับวัคซีนกอน    

6. ถาแมต้ังครรภติดโควิด ลูกจะติดดวยไหม? 

          -มีรายงานพบวาเด็กทารกที่คลอดมีทั้งที่ติดเชื้อและไมติดเชื้อ แตไมชัดเจนวาติดเชื้อจากในรกหรือวาใน

หองคลอด แตเชื่อวาโอกาสในการติดเชื้อจากแมสูลูกผานทางรกนั้นมีนอยมาก มักมี่อาการ ซึ่งตองรองานวิจัยที่

ชัดเจนอีกครั้ง ในประเด็นนี้มีขอมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี(รพ.เด็ก) พบวาจากเดือนเมษายน-

สิงหาคม64 มีแมติดเชื้อโควิดที่มาคลอดที่ รพ.จำนวน 100 คน โดยพบวาเด็กทารกที่คลอดออกมานั้นไมพบวามี

การติดเช้ือสักราย ซึ่งนับวาเปนขาวดี   

 ถาแมตั้งครรภติดโควิด ลูกจะติดดวยไหม........มีโอกาสติดได อาจติดตั้งแตในทองแมหรอืติดในชวงหลังคลอด

มาแลว พบนอยมาก รพ เด็กไมพบ(จากแมติดเชือ้ 100 รายในชวง ระบาดรอบนี)้ 

 7. หญิงต้ังครรภสามารถไปฉีดวัคซีนไดที่ไหนบาง? 

          -ที่ กทม.จุดใหญคือสถานีกลางบางซื่อ รวมไปถึงโรงพยาบาลขนาดใหญตางๆ ที่เปดให walk in สำหรับ

กลุม 60+8 มีความพยายามเรงผลักดันใหหญิงต้ังครรภสามารถรับวัคซีนไดที่ รพ.ที่ฝากครรภ 

ใหติดตามการประกาศผาน ศบค.และโซเชี่ยลมีเดีย 

 

 



8. ทอง9เดือน-ทองแกใกลคลอดฉีดวัคซีนไดไหม? 

          -ไมวาจะอายุครรภเทาไหรก็ฉีดได  ไมมีปญหา หลังคลอดแลวก็ฉีดไดเลยเชนกัน อยารอ ฉีดวัคซีนที่มีอยูให

เร็วที่สุดเทาที่จะทำได แตฉีดเข็มแรก หรือเพ่ิงฉีดเข็มสอง ยังตองรอระยะเพ่ิมของภูมิคุมกัน แมตองระวังการติดเช้ือ

ดวย  

9. การฉีดวัคซีนไขวในหญิงต้ังครรภจะเปนไรไหม? 

          -ฉีดได ไมมีปญหา ฉีดไดทั้งระหวางการตั้งครรภและหลังคลอด ที่สำคัญคือคนในบานทุกคนควรไดรับ

วัคซีนดวยจะเปนวิธีการปองกันที่ดีที่สุด 

ประเด็นคำถาม-หัวขอที่นาสนใจสำหรับ “แมหลังคลอด-ใหนมลูก” 

1. ใหนมลูกฉีดวัคซีนไดไหม ควรฉีดเม่ือไหร? 

          -ฉีดไดและควรฉีดเร็วที่สุดเทาที่จะทำได ฉีดแลวก็สามารถใหนมลูกไดทันที ไมตองงดนมหรือบีบนมทิ้ง 

หลังฉีดวัคซีนอาจมีไข ปวดเมื่อยรายการ แมสามารถกินยาพาราเซตามอลได ไมตองกังวลวามีมีผลตอการใหนม

และลูก 

2. ฉีดวัคซีน-ใหนมลูก ลูกจะไดรับภูมิคุมกันไหม? 

          -จากขอมูลที่มีในปจจุบัน วัคซีนไมผานไปทางน้ำนม แตวัคซีนจะไปกระตุนการสรางภูมิคุมกันในตัวแม 

แลวภูมิคุมกันในตัวแมจะถูกสงผานไปใหลูกผานทางน้ำนม แตระดับภูมิคุมกันในน้ำนมแมน้ันยังไมมีการศึกษาเพียง

พอที่จะระบุไดวาสามารถปองกันเชื้อโควิด19ไดมากนอยขนาดไหน แตอยางนอยที่สุดลูกก็จะไดรับภูมิคุมกันทั้งโค

วิดและภูมิคุมกันอื่นๆ จากแม เพราะในเด็กทารกยังไมมีวัคซีน ดังนั้นนมแมจึงทางเดียวที่ลูกจะไดรับภูมิคุมกัน

รวมทั้งภูมิคุมกันวิด ในกรณแมติดโควิดหรือแมไดวัคซีนโควิด  

3. หลังคลอดใหนมลูก แลวติดโควิด จะใหนมลูกตอไปไดไหม? 

          -แมที่ติดโควิดและไมมีอาการุรนแรงไมไดรับยา สามารถใหนมลูกตอได แตถาตองรับยา ฟาวิพิราเวียร 

(Favipiravir) หรือฟาทะลายโจร ยาที่ผานออกไปกับน้ำนมอาจะสงผลคางเคียงที่ไมพึงประสงคกับลูกได ดังนั้นถา

ในชวงกินยา ควรหยุดการใหนมแมไปกอนจนกวาจะกินยาครบกำหนด 

4. วิธีการใหนมลูกในแมที่ติดโควิดจะตองทำยังไง? 

          -แมติด-ลูกไมติด สามารถใหนมไปตามปกติแบบเดียวกันกับการใหนมลูกสำหรับแมทั่วไปที่ไมไดติดเช้ือ 

และแนะวาควรเขาเตาจะดีที่สุด เพราะลูกจะไดรับจุลินทรียสุขภาพ ไดรับการโอบกอดสัมผัส แตแมตองใสแมส 

ลางทำความสะอาดเตานม ระวังสารคัดหลังไปจะไปโดนตัวลูก ไมโอบกอดลูกโดยไมจำเปน เวนระยะหางจากลูก 

หลังดูดนมเสร็จใหลูกอยูหางจากแมอยางนอย 6 ฟุต แตถาแมตองกินยารักษา  ฟาวิพิราเวียร (Favipiravir) หรือ



ฟาทะลายโจร ก็ตองหยุดใหนมไปกอน ระหวางรักษาใหบีบนมทิ้งเพื่อรักษาสภาพเตานม แตกรณีแมติด-ลูกติด กิน

นมแมไดเลย ถาแมไมมีการอาการ ดวยวิธีการเดียวกัน(อานเพ่ิมเติมในขอ 5.) 

5. แมใหนมติดเชื้อโควิดไมมีอาการ(สีเขียว)ทำ Home Isolation ไดไหม ตองทำอยางไร? 

          -ถาแมไมมีอาการ ไมมีปญหา สามารถเลี้ยงและใหนมลูกไดตามปกติเหมือนขอ 4 แตถาลูกติดเชื้อดวย ตัว

ลูกจะกลายเปนสีเหลืองที่มีความเสี่ยงสูงทันที ลูกจะตองอยูในการดูแลของแพทย ตองเขารับการรักษาใน รพ.

เทานั้น เพราะเด็กทารกแรกเกิด-1ป เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ตอนนี้ในการรักษาก็ยังจำเปนตองใชยา ฟาวิพิรา

เวียร (Favipiravir) ในเด็ก ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อการรักษาไมงาย และการจะใหแมใหนมลูกนั้นก็เปนเรื่องยากเพราะตอง

มีการแยกแม-ลูก 

6. แมปวยโควิดหายแลว ใหนมลูกไดเลยไหม ตองรอก่ีวัน? 

          -ถาไมไดกินยารักษาแลว หรือเลิกกินยาไปแลวเกิน 48 ชม. ก็สามารถใหลูกกินนมตอได ถาน้ำนมไมมา 

สามารถปรึกษาคลินิกนมแม เพ่ือฟนคืนสภาพน้ำนมที่คลินิกนมแมทุกแหงที่ใกลบาน สามารถทำได ไมตองกังวล 

7. แมกินยา งดใหนม ตองใหลูกกินนมอะไร? 

          -กินนมแมถแมมี stock นมเก็บไวลวงหนา ระหวางรักษาใหแมปมนมทิ้งตลอดเวลาเพื่อรักษาสภาพเตานม 

แตถาฉุกเฉินจริงๆ ก็สามารถใชนมผสมได และใหความสำคัญกับการลางภาชนะตางๆ ใหสะอาด ทางที่ดีในขณะที่

ยังไมพบการติดเช้ือ ดังน้ันในชวงระบาดน้ีแมอาจเก็บสต็อกนมไวเพ่ือใชในกรณีที่จำเปน และเมื่อเกิดติดโควิด 

8. แมติดโควิดตองไปรักษา ลูกไมติดอยูบานกินนมแมของคนอ่ืนไดไหม? 

          -ไมแนะนำ เพราะเราไมสามารถมั่นใจวานมของคนอื่นนั้นปลอดภัยหรือเปลา อาจจะมีโรคอื่นๆ หรือเช้ือ

โรคที่ผานมาทางน้ำนมได “นมใคร นมมัน” 

9.การทำความสะอาดขวดนม กรณีแมตองกินยา/หรือกรณีอ่ืนๆ ที่ถูกตอง? 

          -อุปกรณชงนมของลูก ควรใชการลาง ตม หรือนึ่งดวยความรอนตามปกติ ไมควรใชแอลกอฮอลทำการฆา

เชื้อ หรือแมกระทั่งการใชแอลกอฮอล food grade ในการทำความสะอาดเตานมหรือภาชนะก็ไมควรทำ แคลาง

มือ และลางเตานมใหสะอาดตามปกติก็เพียงพอ 
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ต้ังครรภที่มีอายุครรภต้ังแต 12 สัปดาหขึน้ไป 
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