
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clubhouse EP32 : หองนมแม ตอน แม “ตาย” ลูกกำพรา “พุง”…วัคซีนโควิด แมทองตองได ….ดวน 
วิทยากร:  พญ. พิมลพรรณ  ตางวิวัฒน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

    พญ. สาวิตรี  สุวิกรม สูติแพทย รพ.เจริญกรุง ประชารักษ 
บันทึก สู Web:  ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ สวัสดิวร / คุณเหมวดี พลรัฐ 
วันพฤหัสบดีท่ี  16 กันยายน 2564 เวลา 20.00 -21.30 น. 

 

หญิงตั้งครรภติดโควิดเสียชีวิตจำนวนเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ รวมไปถึงมีเด็กๆท่ีตองกลายเปนเด็กกำพราจาก
พอแมหรือผูเลี้ยงดูเสียเสียชีวิต ทางเดียวในเวลานี้ที่จะสามารถปกปองหญิงตั้งครรภไดก็คือ การที่ตองไมปวย 
หรือติดเชื้อ ดังนั้นวัคซีนจึงถือวาเปนความจำเปนเรงดวนสำหรับหญิงตั้งครรภในสถานการณเชนนี ้
  

1. ขอมูลลาสุดขณะนี้มีหญิงตั้งครรภติดเชื้อโควิดแลว 3,727 ราย เสียชีวิตไปแลว 82 ราย อัตราการ
เสียชีวิตคิดเปนรอยละ 2.2 ของหญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อท้ังหมด  เฉพาะในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวท่ีมีการ
ระบาดหนักมีหญิงตั้งครรภเสียชีวิตไปถึง 45 ราย  ในจำนวนหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ 3 พันกวารายนั้นไดรับ
วัคซีนเข็มแรกจำนวน 85 คนเทานั้น 

2. ในสถานการณปกติยอนหลังไป 3 ปที่ไมมีการระบาดของโควิด19 จะมีหญิงตั้งครรภเสียชีวิต ปละ 
ประมาณ 100 ราย หรือเฉลี่ย 10 รายตอเดือนจากสาเหตุตางๆ เชน การเสียเลือด ภาวะครรภเปนพิษ ฯลฯ   
ในยุคโควิดก็ยังมีการเสียชีวิตแบบเดิมอยู แตเสียชีวิตเพ่ิมจากโควิดตอนนี้ก็ 82 รายนับวามากผิดปกติ   

3. หญิงตั้งครรภตอปเฉลี่ย 5-6 แสนคนตอป ณ วันนี้ ไดรับวัคซีนไปเพียง 8 หมื่นราย  แบงเปนเข็ม
แรก จำนวน 6 หม่ืนรายหรือ รอยละ 10 และเข็ม 2 เพียง 2.6 หม่ืนรายหรือรอยละ 0.5 ซ่ึงถือวายังนอยมาก 

4. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเรงดวนรณรงคฉีดวัคซีนใหหญิงตั้งครรภเดือนละ 1 แสนราย โดย
เริ่มตั้งแตวันที่ 13 ก.ย.-13 ต.ค. โดยหญิงตั้งครรภสามารถไปฉีดวัคซีนได 2 ชองทาง โดยหนึ่งจะมีการเปด
ชองทางพิเศษเพ่ือฉีดวัคซีนใหกับหญิงตั้งครรภ และชองทาง สอง คือรับท่ีรพ ท่ีฝากครรภ  อยางไรก็ตามข้ึนกับ
การออกแบบของแตละจังหวัดท่ีอาจแตกตางกันไป   

5. ปจจุบันหญิงตั้งครรภยังมีความกังวลคอนขางมากเก่ียวกับวัคซีน โดยเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
ทารกในครรภและผลกระทบในระยาว เนื่องจากไดรับขอมูลจากหลายหลายแหลง แตจากที่ดำเนินการฉีด
วัคซีนไป 8 หม่ืนโดส พบวามีทารกที่เสียชีวิตในครรภเพียง 5 ราย ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตไมไดเกี่ยวกับ
วัคซีน เปนสาเหตุจากสาเหตุท่ีมีอยูแลวเชน การเสียเลือด การมีภาวะครรภเปนพิษ ตามท่ีกลาวไวดานบน 

6. ความกังวลของหญิงตั้งครรภในปจจุบันคือจะฉีดวัคซีนอะไรดี ตัวไหนจะดีที่สุด และกลัวถึง
ผลกระทบในระยะยาว สำหรับในประเทศไทยท่ีในชวงแรกๆ นั้นยังไมมีวัคซีนทางเลือกมากนัก ดังนั้นวัคซีนท่ีมี 
จ ึงมีความจำเปนเร งดวนที ่จะใชเพื ่อปองกันกอน แตว ัคซีนที ่ม ีข อมูลมากท่ีส ุดในตอนนี ้ค ือ ว ัคซีน
กลุม mRNA ไดแก วัคซีนของไฟเซอรและโมเดอรนา ท่ีพบวาไมไดมีผลขางเคียงอะไรกับหญิงตั้งครรภแตกตาง
ไปจากคนปกติ   ในสถานการณท่ีหญิงตั้งครรภเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากไดรับวัคซีนอะไรก็ควรฉีด
ไปกอน เพราะวัคซีนทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของโรคได ลดอัตราการเสียชีวิตไดจริง และกอนและหลัง
การฉีด ภาครัฐก็จะมีระบบเฝาระวังและติดตามเพื่อชวยเหลือหากเกิดเหตุตางๆ ขึ้น ดังนั้นเมื่อเทียบกับความ
เสี่ยงหากติดเชื้อท่ีจะมีอาการรุนแรง วัคซีนท่ีมีอยูก็สามารถใชไดท้ังหมด 

7. นอกจากตองรีบไดรับวัคซีนแลวสิ่งที่สำคัญคือหญิงตั้งครรภจะตองดูแลภาวะสุขภาพพื้นฐานของ
ตัวเองควบคูกันไปดวย ตองคอยควบคุมปจจัยเสี่ยงสูงของตัวเองเชนความดัน เบาหวาน รวมถึงหญิงตั้งครรภท่ี
มีโรคประจำตัวรวม ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการเจ็บปวยรุนแรงไดแมไมไดติดเชื้อ 



8. การฉีดวัคซีนจะมีผลกระทบกับทารกในครรภทั ้งในระยะสั ้นและระยาวหรือไมอยางไรนั้น                       
ณ ปจจุบันยังไมมีขอมูล เพราะท้ังโรคและวัคซีนเปนสิ่งท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม การท่ีมีขาววาวัคซีนบางชนิดจะทำให
เกิดโรคภูมิแพตัวเองนั้น เปนเพียงแคขอสันนิษฐานเทานั้น แตยังไมมีขอมูลหรืองานวิจัยอะไรออกมา แตโดย
ปกติแลวการสรางอวัยวะตางๆ ของทารกนั้นจะอยูในชวง 1-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ถาเด็กจะมีความ
พิการอะไรก็ตามก็มักจะเกิดขึ้นในชวงเวลานี้ แตสำหรับประเทศไทย เราจะไมไดวัคซีนกับหญิงตั้งครรภในชวง                          
3 เดือนแรก ดังนั้นวัคซีนจึงนาจะมีความปลอดภัยและไมสงผลกระทบกับทารกในครรภ 

9. วัคซีนตัวไหนดีที่สุด คำตอบก็คือตัวไหนก็ได เพราะทุกตัวไดมีการตรวจสอบและพบวามีความ
ปลอดภัยและลดความรุนแรงของโรคได ยิ่งในขณะนี้มีหญิงตั้งครรภเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยารวดเร็ว เราจึงตองเรง
ปองกันหญิงตั้งครรภ ลดอัตราการเสียชีวิต  ตองระลึกเสมอวา หญิงตั้งครรภท่ีติดเชื้อ 

• ลูกในทองมีโอกาสเสียชีวิตในทอง  
• ลูกคลอดออกมา มีโอกาสคลอดกอนกำหนด และหรือคลอดน้ำหนักตัวนอย ซึ่งพบแลวมีถึง

รอยละ 16 ในขณะท่ี อัตรากอนมีโควิดอยูท่ีเพียง รอยละ 10  
• หลังคลอด อาจตองเจอการแยกแมและลูก ขาดโอกาสการไดรับน้ำนมแม ขอมูลประเทศไทย 

พบวามีทารกเพียงรอยละ 8 ของหญิงตั้งครรภติดเชื้อโควิดที่ไดกินนมแม ก็เขาใจไดกับปญหา
บุคลากรมีจำกัด และทุกคนก็กลัวการแพรเชื้อจึงไมสามารถ ชวยแมไดเต็มท่ี  

• การแยกแมและลุก เปนเรื่องชั่วคราว  แมพยายามบีบน้ำนมออกทิ้ง เพื่อใหยังมีน้ำนม และให
ลุกกลับมากินนมแมได หลังแมหายหรือหยุดกินยารักษา  

10. หากหญิงตั้งครรภไดรับวัคซีน เทากับวานอกจากจะชวยปองกันตัวเองแลว ยังปองกันลูกไปดวย 
การคลอดก็จะสามารถคลอดไดอยางปลอดภัย ไมตองแยกแมลูก ไดรับน้ำนมแม เด็กก็จะมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

11. วัคซีนที่หญิงตั้งครรภและใหนมลูกไดรับ ไมสามารถสงผานจากรกไปสูตัวลูกในครรภ หรือสงผาน
ทางน้ำนมไปสูลูกได แตภูมิคุมกันท่ีเกิดข้ึนของตัวแมจะสามารถสงผานทางน้ำนม และผานรกไปสูตัวของลูกได 
สวนผลการวิจัยวาภูมิคุมกันที่สงผานไปนั้นจะปองกันการติดเชื้อไดมากนอยแคไหนยังตองรอการศึกษา แตถา
เทียบกับการท่ีแมไมฉีดวัคซีนแลวทารกในครรภรวมไปถึงเด็กหลังคลอดจะยิ่งมีความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อมากกวา 

12. แมใหนมลูกสามารถฉีดวัคซีนได และสามารถใหนมลูกไดทันทีหลังจากไดรับวัคซีน ไมมีผลตอการ
กินนมแม ยกเวนแมติดเชื้อที่ตองไดรับยาฟาวิพิราเวียรหรือฟาทะลายโจร อาจจะตองงดการใหนม บีบนมท้ิง
เพื่อรักษาสภาพน้ำนม จนกวาจะกินยาจนครบกำหนด และเวนการใหนมไปอีก 2 วันจึงจะสามารถกลับมาให
นมไดตามปกติ หรือหากแมที่ติดเชื้อไมมีอาการก็สามารถใหนมลูกไดตามปกติเพียงแตตองระมัดระวังการติด
เชื้อจากแมไปสูลูก ตองทำความสะอาด ลางมือ ใสแมส ปองกันตนเอง 

13. ขอมูลในประเทศไทย มีเด็กติดเชื้อระหวางการคลอด 180 รายจากท้ังหมด 2 พันราย พบวาเด็กจะ
มีอาการนอยกวา โดยพบวามีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่มีอาการปอดอักเสบ แตไมจำเปนตองใชเครื่องชวย
หายใจ  
  
          สรุปจากสถานการณปจจุบันหญิงตั้งครรภมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองไดรับการฉีดวัคซีน
เพราะความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตสูงมาก โดยขอมูลลาสุดหญิงตั้งครรภจะไดรับการจัดสรร
วัคซีนของไฟเซอร ดวย จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็ปรึกษาแพทยพยาบาลที่รับฝากทอง กรมอนามัยมีนโยบาย
เรงดวนฉีดวัคซีนใหคนทองเดือนละ 1 แสนรายโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 13 ก.ย.นี้เปนตนไป เพื่อลดความเสี่ยงการ
ปวยและอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ 

  


