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1.อัพเดทสถานการณโควิดในกลุมหญิงตั้งครรภ 
 ปจจุบันเรามีหญิงตั้งครรภท้ังประเทศประมาณ 5 แสนราย ในจำนวนนี้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแลว 
5700 กวาราย โดยในจำนวนนี้เปนผูท่ีไดรับวัคซีนถึง 400 ราย หรือคิดเปน 15 % ท่ีแสดงใหเห็นวายังมี
โอกาสติดเชื้อไดแมไดรับวัคซีน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภเสียชีวิตไปแลว 102 ราย ทารกเสียชีวิต 53 ราย 
ตัวเลขของหญิงตั้งครรภท่ีเสียชีวิตถือวาสูงมาก โดยมีอัตราการตายคิดเปน 1.8 % เม่ือเทียบกับคนท่ัวไปท่ีติด
เชื้อท่ีมีอัตราการตายเพียง 1 %  วันนี้คนไทยไดรับวัคซีนเข็ม1ไปแลวมากกวา 70% เข็ม 2 ประมาณ 60% 
กลุมเสี่ยงและผูสูงอายุไดรับวัคซีนไปแลวราวๆ 70-80 % แตสำหรับหญิงตั้งครรภซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมเสี่ยง 
กลับไดรับวัคซีนไปเพียง 14% เทานั้น ซ่ึงยังถือวาต่ำมากเม่ือเทียบกับกลุมเสี่ยงอ่ืนๆ  
 
2.ปจจุบันมียาท่ีสามารถใชปองกันโควิด-19 หรือยัง 
 ยาปองกันท่ีดีท่ีสุดในปจจุบันคือวัคซีน และมาตรการท่ีดีท่ีสุดในการปองกันคือสวมหนากาก ลางมือ 
เวนระยะหาง แตตางประเทศในตอนนี้ มียาท่ีอยูในระหวางการศึกษาในระยะท่ี 3  ท่ีเรียกวา  Monoclonal 
Antibody โดยเปนยาท่ีเปนสารภูมิตานทานเสมือนคนท่ีหายปวยท่ีเฉพาะเจาะจงไปท่ีโควิด-19 โดยตรง  
สามารถใชปองกันการติดเชื้อไดมากกวา 70% และปองกันไมใหมีอาการท่ีรุนแรงหากไดรับเชื้อ โดยคาดวา
นาจะเอามาใชไดจริงราวๆ กลางปหนา ดังนั้นปจจุบันจึงมีแคยารักษาอาการจากโควิด-19 เทานั้น  
 ถาจะพิจารณาวา กลไกภูมิคุมกันในรางกายคนแตละคน เปนกลไกสำคัญท่ีจะชวยปองกันไมใหติดเชื้อ
โควิด ก็มี วิตามินและแรธาตุบางชนิดท่ีมีผลในการเสริมสรางภูมิคุมกันของรางกาย ไมไดหมายความวาตัว
เดี่ยวๆ จะปองกันได แตหมายถึง ตองเขาไปชวยเปนเหมือนฟนเฟองใหวงลอภูมิคุมกันรางกายทำงานดี  ไดแก 
วิตามิน D สังกะสี(Zinc) และ เควอซิทิน (Quercetin) 
 สำหรับสมุนไพรไทยนั้นอาจจะตองทำการศึกษากันใหมากกวานี้เพ่ือคนหาสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการ
ปองกันโรคได ปจจุบันมีเพียงสมุนไพรฟาทะลายโจร ท่ีนำมาใชรักษาและบรรเทาอาการจากโควิด19 ได แตก็
ไมสามารถปองกันได  และกับคนทองก็ไมควรนำไปใช เนื่องจากมีผลตอทารกใครรภ ในแมใหนมถาจะใชก็ตอง
หยุดใหนมแม ไประยะท่ีใหยาจนเลยระยะใหยาไป 2 วัน จึงจะปลอดภัยใหนมตอได 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ยังไมมียาปองกันการติดเชื้อในขณะนี้ การปองกันการติดเชื้อท่ีดีท่ีสุดในตอนนี้ก็คือ 
การกินดี ออกกำลังกาย พักผอนใหเพียงพอ สวมหนากาก ลางมือ เวนระยะหาง และฉีดวัคซีน 
 



๓. วิตามิน D สังกะสี(Zinc) และ เควอซิทิน (Quercetin) เสริมสรางภูมิคุมกันไดอยางไร 
 1.วิตามิน D  มีประโยชนในการเพ่ิมภูมิตานทานของรางกาย โดยพบวาการมีวิตามิน D ในรางกายต่ำ
จะเพ่ิมความเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิดมากข้ึน และมีการศึกษาในประเทศเยอรมณีพบวาคนท่ีขาดวิตามิน D มี
โอกาสติดเชื้อโควิดไดงาย มีโอกาสปวยหนักและเสียชีวิต โดยคนท่ีมีวิตามิน D มากกวา 50 นาโนกรัมตอซีซีใน
เลือด ถาติดเชื้อโควิดแทบจะไมมีโอกาสท่ีจะเสียชีวิต 
 ปจจุบันคนท่ัวโลกกำลังประสบสภาวะการขาดวิตามิน D จากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ไมไดใชชีวิต
กลางแจงเพราะวิตามิน D สวนหนึ่งไดมาจากแสงแดดในชวง 10 โมงเชา-บาย 2โมงเย็น  โดยในประเทศไทย
พบกวาหญิงตั้งครรภใน กทม.มากกวา 75% มีวิตามิน D นอยกวา 30 นาโนกรัมตอซีซี  วิตามิน D มีผลตอ
สุขภาพในระหวางการตั้งครรภของแม แตโดยปกติแลวเม่ือมาฝากครรภ แพทยก็จะเสริมวิตามิน D ใหกับแมใน
ยาบำรุงครรภอยูแลว และก็ยังไมมีขอสรุปวาการเสริมวิตามิน D จะปองกันโควิด-19 ได 
 มีการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นความสำคัญของ วิตามิน D เก่ียวของกับโควิด-19 และ โรคติดเชื้อตางๆ วา
ทำใหอาการ ดีข้ึน   และจากพบคนขาดวิตามิน D ท่ัวโลก  จึงตองใหความสำคัญกับการมีระดับวิตามิน D ท่ี
เพียงพอ ในทางปฏิบัติ เม่ือมาฝากครรภแมทองจะไดรับวิตามิน D ปริมาณ 400 IU/วัน   ในกลุมหญิงหมด
ประจำเดือนและมีปญหาดานสุขภาพอาจจะตองใชถึง 2 หม่ืนยูนิต 2 วันตอสัปดาห การไดรับ วิตามิน D ท่ี
มากเกินไป (เกินกวา 4000 ยูนิต/วัน) ก็อาจจะมีผลตอทารกในครรภได แมทองจะไดรับ วิตามิน D  ควร
ปรึกษาแพทยกอนหาซ้ือ วิตามิน D มาทานเอง 
 2.สังกะสี(Zinc) มีการศึกษาท่ีพบวาสังกะสี(Zinc) อาจจะมีสวนในการปองกันการติดเชื้อ โดยถา
สังกะสี(Zinc) ในเซลสงูข้ึนก็จะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซน  RNA polymerase ท่ีเหมือนกับการออกฤทธิ์
ของยาตานไวรัสโควิด-19 และยังพบวาในหญิงตั้งครรภถาขาดสังกะสี จะเสี่ยงตอการแทงลูก เด็กตัวเล็ก 
คลอดกอนกำหนด ครรภเปนพิษ และทารกท่ีคลอดมาอาจจะผิดปกติได 
 นอกจากนี้ สังกะสี(Zinc) ยังมีความเก่ียวของกับการปองกันการอักเสบและการติดเชื้อของโรคระบบ
ทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร โดยในกระบวนการรักษาตัวใหหาย จะตองใช สังกะสี(Zinc) ถารางกายมี 
สังกะสี(Zinc) ไมเพียงพอก็จะทำใหหายชาและหายยาก 
 สังกะสี(Zinc) และ วิตามิน D จะทำงานเสริมกัน ในการชวยเสริมสรางภูมิคุมกันของรางกาย โดยเม่ือ
เวลาท่ีวิตามินจะไปออกฤทธิ์ท่ีเซล จะตองอาศัยสังกะสีในการทำงานรวมกัน แตในการปองกันโควิด-19 ยัง
พิสูจนไดยาก แตเราควรมี สังกะสี(Zinc) ในรางกายไมใหขาดพรอง ก็จะทำใหรางกายแข็งแรงเปนปกติ 
 3.เควอซิทิน (Quercetin) มีการศึกษาพบวามีฤทธิ์ในการตอตานการอักเสบ ยับยั้งไมใหไวรัสเขา
เซลและยับยั้งการติดเชื้อในเซลได สวนใหญใชไดอยางปลอดภัยในคนทองจะเปน Bio Flavonoids ท่ีไดมาจาก
หอมแดง ซ่ึงการจะนำไปใชควรอยูในการพิจารณาของแพทย 
 
๔.ตอนนี้มียาอะไรท่ีใชรักษาโควิด-19 ในคนทองไดบาง 
 ปจจุบันมียารักษาโควิด-19 หลายชนิดท่ีสามารถใชในคนทองได อาทิเชน เรมเดซิเวีย (Remdesivir) 
ซ่ึงนำมาใชแทน ฟาวิพิราเรียร (Favipiravir) ยาตานสารอินเตอรลิวคิน Tocilizumab และสเตียรอยด ซ่ึงยา
ท้ังหมดนี้ตองใชภายใตการพิจารณาของแพทยเทานั้นไมสามารถหาซ้ือมารับประทานเองได สำหรับโมลนูพิรา
เวีย(Molnupiravir) และ แพ็กซโลวิด(Paxlovid) ยังไมมีขอมูลวาสามารถนำมาใชในคนทองได 
 
 
 



5.แมทองท่ีติดเช้ือกระบวนการรักษาเปนอยางไร 
 โดยหลักการถาแมทองติดเชื้อไมมีอาการ ก็มักจะไมใหยาอะไรเพ่ิมเติม เพียงรักษาตามอาการ แตถามี
อาการรุนแรง เชนปอดอักเสบก็จะพิจารณาการให เรมเดซิเวีย(Remdesivir)  จากแนวทางการรักษา การให
ยาตานไวรัส ควรใหตั้งแตระยะแรก เชนภายใน 4-5 วันแรกท่ีมีอาการ  โดยในคนทอง จะพยายามใหแมไดรับ
ยาตางๆ ใหนอยท่ีสุด เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอทารกในครรภท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะเลือกใชยาเม่ือ
มีความจำเปนจริงๆ  และดูจากความเสี่ยงควบคูกันไปดวย และหากจำเปนตองใชก็จะใชในปริมาณท่ีนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะทำได  

คำแนะนำการใช Remdesivir มาตรฐานประเทศ ใหใหเม่ืออาการมากข้ึนชัดเจน เชน ภาพรังสี XRAY 
เปลี่ยน เพราะมีการศึกษาวาไมไดผลถาใชในรายท่ีมีอาการไมรุนแรง  ในทางปฎิบัติ หลายท่ีก็จะพิจารณาให 
Remdesivir ใชเร็วตั้งแตระยะแรก  เนื่องจากความเสี่ยงสูงมากหากเกิดการติดเชื้อรุนแรงในสตรีตั้งครรภ  

 
6.โลกนี้มียาทางเลือกอ่ืนๆ ไหมในการรักษาโควิด-19 

โควิด-19ระบาดมาครบ 2 ป ตอนนี้พบวายังไมมีมาตรฐานของโลกในการรักษา แตละประเทศมีแนว
ทางการใชยาท่ีแตกตางกันออกไป การรักษาโควิด-19 จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามขอมูลของโรค โดย
ปจจุบันยาท่ีถือวาเปนความหวังของโลกคือ  Molnupiravir  และ  Paxlovid แตไมสามารถนำมาใชกับคน
ทองได เนื่องจากอาจมีผลกระทบแมและลูกในทองได  

ยังมียาอ่ืนๆ ท่ีถูกนำมาศึกษาทดลองและวิจัยวาใชรวมกับยาตานไวรัสในการรักษาเม่ือติดเชื้อโควิด
ของหลายๆ ประเทศ อาทิ  Bromhexine, Niclosamide, Azithromycin และ Nitaxozanide วาไดผล และ
เปนยาท่ีปลอดภัยใชไดในคนทอง แตยังไมเปนท่ียอมรับใหใชไดกันท่ัวไป เนื่องจากยังขาดความนาเชื่อถือของ
ขอมูลและประจักษพยานในเชิงวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


