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โดย พญ.ปิยวรรณ ลมิปัญญาเลิศ ผูอ้ํานวยการสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

พ.ท.ผศ.ธานินทร ์พริณุเนตร  กุมารแพทยท์ารกแรกเกดิ รพ.พระมงกุฎเกลา้ 

พญ.สาวติร ี สุวกิรม  สูตแิพทย ์รพ.เจรญิกรุงประชารกัษ ์

Moderator: คุณลอร่า-ศศธิร วฒันกุล, ศ.คลนิิก.พญ.ศริาภรณ์ สวสัดวิร, ศ.คลนิิก ดร.พญ.นลนิี จงวริยิะ

พนัธุ์ และ ดร.สง่า ดามาพงษ ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.หญิงตงัครรภฉี์ดวคัซีนได้ไหม ตวัไหนดีทสีดุ 

วคัซนีป้องกนัโควดิ-  ทุกยหี้อมปีระโยชน์และมคีวามจาํเป็นสําหรบัหญงิตงัครรภ์และใหน้ม

บุตร การฉีดวคัซนีไม่ไดเ้พมิความเสยีงมากไปกว่าคนทวัไป และไม่ไดส้่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ 

สามารถฉีดไดทุ้กยหีอ้ทงัหญงิตงัครรภ์และใหน้มบุตร โดยผลขา้งเคยีงของวคัซนีกไ็ม่ไดแ้ตกต่างไปจาก

คนปกตทิวัไปคอื มไีข ้ปวดเมอืยเนือตวั ซงึสามารถรบัประทานยาแก้ปวดไดโ้ดยไม่ต้องงดใหน้มบุตร 

 

.แม่ให้นม Booster เขม็  เขม็ได้ไหม ยีห้อไหนด ี

ถ้าไดร้บัเขม็สุดท้ายไปครบ  เดอืนแลว้กส็ามารถรบัวคัซนีเขม็  ได ้โดยเขม็ท ี  จะเป็นยหีอ้

อะไรกไ็ด ้ไม่ว่าจะเป็น Pfizer , Moderna หรอืว่า AstraZeneca โดยวคัซนีชนิด mRNA จะช่วยป้องกนั

การตดิเชอืไดด้กีว่า ในขณะท ีAstraZeneca จะมจีุดเด่นคอื ลดความรุนแรงของการตดิเชอืได ้

การฉีดวคัซนี mRNA ในแม่ใหน้มผลขา้งเคยีงไม่แตกต่างไปจากคนปกตทิวัไป จะมอีาการปวด

เมอืย ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนือได ้และอาจจะมผีลทําใหป้รมิาณนํานมลดลงได ้แต่จะเป็นแค่ชวัคราว ไม่

เกนิ  ชวัโมง บางครงัอาจทําใหส้ขีองนํานมเปลยีนเป็นสฟ้ีาหรอืสเีขยีวไดห้ลงัจากไดร้บัวคัซนี แต่กไ็ม่

มผีลอะไรลูกยงัสามารถกนินมได้ตามปกต ิ ในเดก็ทารกทกีนินมแม่ทฉีีดวคัซนี mRNA พบว่าเดก็อาจจะ

นอนเยอะขนึ มอีาการกระสบักระส่าย และมไีขไ้ดบ้า้ง แต่ไม่มพีบว่ามอีาการอะไรทรุีนแรง 

ในส่วนของการเกดิปัญหากลา้มเนือหวัใจหรอืเยอืหุม้หวัใจอกัเสบจากการฉีดวคัซนี กลุ่ม MRMA 

ทพีบส่วนใหญ่ จะเป็นอาการเพยีงชวัคราว ส่วนใหญ่จะหายไดเ้อง แลว้กลุ่มทพีบเยอะกจ็ะเป็นเดก็ทอียู่

ในช่วงวยัรุ่นทเีป็นเพศชาย อายุราวๆ  –  ปี แลว้วคัซนีตวัทพีบว่ามคีวามเสยีงทจีะเกดิขนึบ่อยกว่า

คอื Moderna ทจีะพบมากกว่า Pfizer 

 

3.วคัซีนเขม็  สามารถส่งผ่านภมิูคุ้มกนัไปสู่ลูกไดไ้หม 

จากการเกบ็ขอ้มูลขอคนทฉีีดวคัซนีกลุ่ม mRNA พบว่ามภูีมคิุม้กนัผ่านทางนํานมได ้หรอืใน

กรณีทฉีีดในช่วงระหว่างตงัครรภ์ กจ็ะมภูีมอิอกมาไดเ้ช่นเดยีวกนั แต่ขอ้มูลในปัจจุบนัยงัไม่สามารถบอก

ไดช้ดัว่าภูมทิีออกมานันจะเพยีงพอต่อการป้องกนัโรคและการตดิเชอืไดม้ากน้อยแค่ไหน แต่สงิทสีําคญั



ทสีุดโดยกค็อื Colostrum หรอืหวันํานมทไีหลออกมาใน  สปัดาหแ์รกหลงัคลอด ทถีอืว่าเป็นวคัซนีหยด

แรกของชวีติ ทแีม่สามารถฉีดวคัซนีใหลู้กไดถ้้าเลยีงลูกดว้ยนมแม่  

 

.เกบ็รกัษานํานมแม่ในยุคโควิด-  อย่างไรให้ปลอดภยั 

โควดิ  เป็นโรคทตีดิเชอืทางเดนิหายใจ เพราะฉะนันจงึไม่ไดส้ง่ผลกบัการใหน้มลูก แม่

สามารถใหลู้กดูดจากเต้าไดต้ามปกต ิหรอืปัมนมแลว้กใ็หลู้กไดต้ามปกต ิแต่ถ้ามคีวามกงัวลหรอืมคีวาม

เสยีง แม่กจ็ะต้องป้องกนัตวัเองและลูกดว้ยการใสห่น้ากากอนามยั ลา้งมอืบ่อยๆ แลว้กส็ามารถใหลู้กเขา้

เต้าไดต้ามปกตเิช่นเดยีวกนักบัการปัมนม ทจีะมรีายละเอยีดเพมิเตมิขนึมาคอืการทําความสะอาด

ภาชนะทเีกยีวขอ้งกบัการเกบ็ต่างๆ ใหส้ะอาด ยําอกีครงัว่านมแม่คอืวคัซนีหยดแรกของลูกและมี

ภูมคิุม้กนัโรคต่างๆ มากมาย ดงันนัการเลยีงลูกดว้ยนมแม่จงึจะเป็นอกีหนทางหนงึทจีะลดความเสยีง

ของการเกดิโรคต่างๆ ในเดก็ทารก 

 

5.การให้นมลูกของแม่ทีติดเชือโควิด-  ต้องทํายงัไง 

แม่ตดิเชอืจะแบ่งเป็น  กลุ่มกค็อืกลุ่ม เขยีว-ไม่มอีาการ เหลอืง-อาการเลก็น้อย แดง-มอีาการ

มาก กลุ่มสเีขยีวใหน้มลูกไดต้ามปกต ิเพยีงแค่ต้องใส่แมสลา้งมอืทําความสะอาด  ส่วนกลุ่มเหลอืงกเ็พมิ

ความระมดัระวงัให้มากขนึกว่าเตมิ หากไม่ไดก้นิยาฟาวพิริาเวยีรก์ส็ามารถใหน้มไดต้ามปกต ิแต่ถ้าต้อง

กนิยารกัษาใหง้ดการใหน้มไปจนกว่าจะกนิยาครบกําหนด 

คําแนะนําก็คอื เมอืรูต้วัว่าตดิเชอืก่อนทจีะกนิยารกัษาใหร้บีทําสต๊อกนมเกบ็ไวใ้หลู้ก เพอืใหลู้ก

ไดม้นีํานมแม่อย่างเพยีงพอในระหว่างทแีม่เขา้รบัการรกัษา(ดว้ยการกินยา) โดยสต๊อกนมทเีหมาะสมทงั

แม่ทตีดิเชอืและแม่ปกตคิวรจะสต๊อกนมราว  สปัดาหห์รอืไม่เกนิ  เดอืนกน่็าจะเพยีงพอโดยไม่

จําเป็นต้องทําสต๊อกเกบ็ไวจ้ํานวนมาก 

 

.อุปสรรคของการเลยีงลูกด้วยนมแม่ในยุคโควิด-   

ถ้าแม่ตดิเชอืมาคลอดจะเกดิการแยกแม่และลูกเพอืป้องกนัการตดิเชอืจากแม่สู่ลูก แต่ทงันีจะ

ขนึอยู่กบัปรมิาณเชอืทตีรวจพบว่ามากน้อยแค่ไหน ถ้าแม่มปีรมิาณเชอืเยอะกจ็ะไดร้บัยาฟาวพิริาเวยีร ์

โดยในระหว่างทกีนิยากจ็ะต้องงดใหน้มแม่ไปก่อน ภายหลงัหยุดยาแม่อาจจะต้องถูกกกัตวัต่ออย่างน้อย

อกี  วนัโดยระหว่างนีแมส่ามารถบบีนํานมเกบ็ไวแ้ลว้ใหพ้ยาบาลหรอืผูอ้นืนําไปป้อนลูกได ้แต่ถ้าพน้

ระยะการกกัตวัแล้วกจ็ะใหแ้ม่ใส่แมส ลา้งมอืแลว้กเ็อาลูกเขา้เต้าไดต้ามปกต ิ 

 

.ความเชือทีไม่ถกูต้องเรืองลูกตวัเหลือง 

เดก็ตวัเหลอืงเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการทเีดก็มโีรคซ่อนอยู่ หมู่เลอืดแม่ลูกไม่เขา้

กนั เมด็เลอืดแดงทผีดิรูปร่างฯลฯ แต่อกีกลุ่มหนึงทตีวัเหลอืงแลว้หายไดเ้องโดยทไีม่ต้องทําการรกัษา

ใดๆ โดยเด็กทุกคนมโีอกาสเกดิตวัเหลอืงได ้ 



การนําทารกไปตากแดดเพอืแก้ตวัเหลอืงเป็นความเชือทไีม่ถูกต้อง เพราะการรกัษาใน รพ. ทใีช้

การส่องไฟนนัแตกต่างไปจากแสงอาทติย ์ซงึการส่องไฟใน รพ.นนัไม่มรีงัสอีลัตรา้ไวโอเลต็ซงึเป็นสาร

ก่อมะเร็ง และการนําเดก็ทารกไปตากแดดกอ็าจจะทําใหเ้ดก็มไีขไ้ด ้รวมไปถงึไม่แนะนําใหเ้ดก็กนินํา 

เพราะจะทําใหใ้หก้นินมไดน้้อยลง สารเหลอืงสามารถขบัออกไดท้างอุจาระเป็นหลกั ดงันันจงึต้องกนินม

แม่ใหม้ากๆ เพอืใหเ้ดก็ถ่ายบ่อยๆ แลว้สารเหลอืงกจ็ะถกูขบัออกมาเอง 

 

.การอยู่ไฟยงัจาํเป็นไหมในยุคปัจจุบนั 

การอยู่ไฟในปัจจุบนันนัไม่ไดม้คีวามเขม้งวดหรอืมขีอ้จํากดัเหมอืนในอดตี และดําเนนิงานโดย

แพทยแ์ผนไทยทมีคีวามรู ้โดยแม่หลงัคลอดสามารถรบัประทานอาหารไดทุ้กอย่าง และรบัประทานให้

หลากหลายครบทุกหมู่ ซงึแตกต่างไปจากความเชอืโบราณทใีหก้นิไดแ้ต่ขา้วกบัเกลอืเท่านัน 

ประโยชน์ของการอยู่ไฟทพีบไดใ้นปัจจุบนัคอื การอยู่ไฟทําใหแ้ม่ลดนําหนักไดเ้รว็ และการนวด

และความรูส้กึผ่อนคลายในระหว่างทอียู่ไฟนนั จะช่วยกระตุ้นฮอรโ์มนในร่างกายของแม่ทําใหม้นํีานม

มากมากขนึดว้ย แต่การอยู่ไฟจะทําใหเ้สยีเหงอืมากขนึดงันันจงึต้องดมืนําในปรมิาณมากๆ  

 

. ปัมมือกบัปัมเครืองอย่างไหนดีกว่ากนั 

ถ้าเป็นแม่ Full Time เลยีงลูกอยู่บา้น ไม่ไดอ้อกไปทํางาน ยงัไมม่คีวามจําเป็นต้องซอืเครอืงปัม

นม เพราะการดูดจากเต้ากค็อืการกระตุ้นนํานมทดีทีสีุด แต่สงิทสีําคญัทสีุดคอืแม่ทุกคนควรจะต้องบบีมอื

เป็น ถงึแมจ้ะมเีครอืงปัมกต็าม เพราะการปัมดว้ยมอืของเราเองจะทําใหเ้ราไดน้ํานมทเีพยีงพอ โดยไม่

จําเป็นต้องใชเ้ครอืงปัม แต่ถ้าแม่ต้องกลบัไปทํางานและมคีวามจําเป็นต้องทําสต๊อกนม เครอืงปัมนมจงึ

จะเรมิมคีวามจําเป็นสําหรบัแม่กลุ่มน ี

การเลอืกซอืเครอืงปัมนมใหเ้หมาะสม ใหเ้น้นเลอืกซอืเครอืงทมีคุีณภาพ เลอืกกรวยปัมนมให้

เหมาะสมกบัขนาดหวันมของแม่ เพอืป้องกนัไม่ใหห้วันมเป็นแผล  

 

.นวดเต้า-นวดตวัเพือกระตุ้นนํานมจาํเป็นแค่ไหน 

เน้นว่าในระหว่างทีอยู่ โรงพยาบาลขอใหแ้ม่อุม้ลูกเขา้เต้าใหถู้กต้องเป็นสงิสําคญัมากกว่าการ

นวดเต้า และการนวดเต้าอาจใชใ้นการรกัษาภาวะผดิปกตต่ิางๆ เช่น นํานมน้อย นมคดั หรอืท่อนํานม

อุดตนั ทีสําคญัการนวดเต้าทถีูกต้อง แม่จะต้องไม่เจบ็และรูส้กึผ่อนคลาย 

ดงันันเมอืมปัีญหาเต้านมคดั ท่อนํานมอุดตนั นํานมไม่มา ขอใหป้รกึษาคลนิิกนมแม่เพอืให้

ความช่วยเหลอื เพราะทุกปัญหาหาสามารถแก้ไขได้ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องไปเสยีเงนิแพงๆ แต่ปัญหา

เหล่านีจะไม่เกดิขนึ หากแม่สามารถเอาลูกเขา้เต้าไดอ้ย่างถูกต้องและสามารถใชเ้ครอืงปัมนมอย่างถูกวธิ ี

 

.ผลกระทบจากการติดเชือ Long Covid คืออะไร 

เป็นอาการผดิปกตหิลงัจากทหีายจากโควดิ- ไปแลว้ โดยอาการนจีะเป็นหลงัจากหายไปแลว้

ประมาณ   อาทติยข์นึไป ถงึจะเรยีกว่ามอีาการ Long Covid โดยอาการทพีบไดบ่้อยๆ ตวัอย่างเช่น 



หายใจไม่อมิ ปวดกลา้มเนือ ไอ การรบัรูร้ส รู้กลนิเปลยีนแปลงไป ปวดหวั ปวดขอ้ โดยจะเจอบ่อยใน

กลุ่มทเีป็นผูสู้งอายุ คนอว้น และคนทมีโีรคประจําตวั รวมไปถงึคนทตีดิเชอืและมอีาการรุนแรง ดงันันจงึ

ควรสงัเกตอาการตนเอง หากพบว่ามอีาการแย่ลงใหร้บีไปพบแพทยเ์พอืทีจะหาสาเหตุ เพราะบางครงัก็

อาจจะไม่ใช่ Long Covid โดยเป็นอาหารของโรคอืนๆ ทซี่อนอยู่กไ็ด ้

 

................................................................................ 

 


