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เนื่่�องจากโรคโควิิด-19 เป็็นโรคอุุบััติิใหม่่ที่่�เพิ่่�งจะมีีรายงาน สถานการณ์์และแนวทางการดููแล
รัักษาจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้เมื่่อ� พบข้้อมููลใหม่่ แนวทางเวชปฏิิบัติั นี้้ิ จ� ะมีีการปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยเป็็น
ระยะ ๆ การไม่่ปฏิิบััติิตามแนวทางนี้้�มิิได้้ถืือเป็็นการทำเวชปฏิิบััติิที่่�ไม่่ถููกต้้องแต่่อย่่างใด

Update ข้อมูลใหม่ เพิ่มเติมจาก Version 4 ในประเด็น ดังนี้

1. Clinical course of disease
1.1 Allotey และคณะ(1) ศึึกษาโดยวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ (systematic review and
meta-analysis) รวบรวมรายงานจากทั่่�วโลกจนถึึง 6 ตุุลาคม 2563 มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดเชื้้�อ 64,676 คน
พบอุุบััติิการณ์์ของการติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ร้้อยละ 10 (95% CI, 7-12%) ในสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�รัับไว้้ใน
โรงพยาบาล โดยพบร้้อยละ 7 ถ้้าทำการตรวจทุุกคน (universal screening) แต่่พบสููงถึึงร้้อยละ 28
ในคนที่่�มีีอาการ
		
ร้้อยละ 73 (95% CI, 62-82%) เป็็นการติิดเชื้้�อแบบไม่่มีีอาการ
อาการที่่�พบบ่่อย คืือ ไข้้ (ร้้อยละ 40) ไอ (ร้้อยละ 41)
ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�พบบ่่อย เม็็ดเลืือดขาวสููงขึ้้�น (ร้้อยละ 26) lymphopenia
(ร้้อยละ 33) C-reactive protein สููง (ร้้อยละ 49)
การดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 (ฉบัับปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม Version 5)
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สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อจะมีีอาการนำที่่�มารพ.น้้อยกว่่า 0.28 เท่่า (95% CI, 0.13-0.62)
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสตรีีที่่�ไม่่ตั้้�งครรภ์์ โดยเฉพาะไข้้ (OR 0.49, 95% CI 0.38-0.63) หายใจเหนื่่�อย
(OR 0.76, 95% CI 0.67-0.85) ปวดกล้้ามเนื้้�อ (OR 0.53, 95% CI 0.36-0.78)
		
อาการหนัักร้้อยละ 10 (95% CI, 6-15%) รัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิร้อ้ ยละ 4 (95% CI, 2-7%)
ใช้้ invasive ventilation ร้้อยละ 3 (95% CI, 1-5%) ใช้้ extracorporeal membrane oxygenation
(ECMO) ร้้อยละ 0.2 (95% CI 0-0.7%) เสีียชีีวิิต 339 คน จาก 41,664 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 0.8
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับสตรีีไม่่ตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโควิิด-19 หรืือสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่ติิดเชื้้�อจะพบว่่า
มีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะรุุนแรงกว่่า ดัังในตารางที่่� 1
ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ทำให้้โรคมีีความรุุนแรง
		 อายุุมากกว่่า 35 ปีี (OR 1.83, 95% CI 1.27-2.63)
		 ดััชนีีมวลกายสููง ≥ 30 กิิโลกรััมต่่อตารางเมตร (OR 2.37, 95% CI 1.83-3.07)
		 โรคประจำตััว เช่่น ความดัันโลหิิตสููง (OR 2.0, 95% CI 1.14-3.48) เบาหวานก่่อน
ตั้้�งครรภ์์ (OR 2.12, 95% CI 1.62-2.78)
		 ครรภ์์เป็็นพิิษ (OR 4.21, 95% CI 1.27-14.0)
ตารางที่ 1 ภาวะแทรกซ้อนและผลของการตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 เปรียบเทียบกับ
กลุ่มอื่น(1)
สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโรคโควิิด-19
OR (95% CI)
กลุ่่�มเปรีียบเทีียบ: สตรีีไม่่ตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโควิิด-19
การเสีียชีีวิิตจากทุุกสาเหตุุ
การรัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ
การใช้้ invasive ventilation
การใช้้ ECMO
กลุ่่�มเปรีียบเทีียบ: สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่ติิดโควิิด-19
การเสีียชีีวิิตจากทุุกสาเหตุุ
การรัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ

2.85 (1.08-7.52)*
18.58 (7.53-45.82)*

ผลการคลอด
คลอดก่่อนกำหนด (< 37 สััปดาห์์)
ทารกตายคลอด
การรัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยทารกแรกเกิิดวิิกฤติิ

1.47 (1.14-1.91)*
2.84 (1.25-6.45)*
4.89 (1.87-12.81)*

* Significant
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0.96 (0.79-1.18)
2.13 (1.54-2.95)*
2.59 (2.28-2.94)*
2.02 (1.22-3.34)*

		
1.2 จากการรวบรวมข้้อมููลของกรมอนามััย ช่่วงวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563-16 พฤษภาคม
2564(2) รายงานสถานการณ์์การติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์ หลัังคลอด 6 สััปดาห์์และทารก
แรกเกิิด จำนวน 204 ราย เป็็นคนไทย 136 ราย คนต่่างด้้าว 68 ราย พบที่่�สมุุทรสาครมากที่่�สุุด 74 ราย
สรุุปรายละเอีียดดัังตารางที่่� 2
2. กรมการแพทย์์ ได้้ update แนวทางเวชปฏิิบััติิ การวิินิิจฉััย ดููแลรัักษา และป้้องกััน
การติิดเชื้้�อในโรงพยาบาล กรณีีโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัันที่่� 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564(3) มีีประเด็็นที่่�สำคััญดัังนี้้�
2.1 ปรัับเกณฑ์์ Person Under Investigation (PUI)
		 เพิ่่�มอาการอีีก 3 อย่่าง คืือ ตาแดง ผื่่�น ถ่่ายเหลว
		 เพิ่่�มผู้้�สััมผััสเสี่่�ยงสููงทั้้�งที่่�มีีอาการและไม่่มีีอาการ (ตามนิิยามของกรมควบคุุมโรค)
ตารางที่ 2 ข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ติดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย(2)
คนไทย

คนต่่างด้้าว

รวมทั้้�งหมด

จำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อ (ราย)

136

68

204

ความรุุนแรง (ร้้อยละ)
ไม่่มีีอาการ
อาการเล็็กน้้อย
ปอดอัักเสบแต่่ไม่่ใส่่ท่่อช่่วยหายใจ
เสีียชีีวิิต (2 ราย)

25.7
29.4
43.4
1.5

62
10
28
0

37.8
23.0
38.2
0.98

ผลการคลอด
คลอดแล้้ว จำนวน (ร้้อยละ)
ผ่่าท้้องทำคลอด จำนวน (ร้้อยละ)
คลอดก่่อนกำหนด จำนวน (ร้้อยละ)

44 (32.4)
27 (61.4)
9 (20.5)

59 (86.8)
19 (32.2)
8 (13.6)

103 (50.5)
46 (44.7)
16 (15.5)

ผลของทารก จำนวน (ร้้อยละ)
ทารกน้้ำหนัักตััวน้้อย (< 2,500 กรััม)

9 (20.5)

9 (15.3)

18 (17.5)

ทารกติิดเชื้้�อ จำนวน (ร้้อยละ)
ไม่่มีีอาการ
อาการเล็็กน้้อย
ปอดอัักเสบแต่่ไม่่ใส่่ท่่อช่่วยหายใจ

10 (22.7)
2 (20)
4 (40)
4 (40)

5 (9.1)
2 (40)
1 (20)
2 (40)

15 (14.5)
4 (26.7)
5 (33.3)
6 (40)
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2.2 การวิินิิจฉััย
		 โดยทั่่�วไปไม่่แนะนำให้้ใช้้การตรวจ antigen test หรืือ antibody test ในการวิินิจิ ฉััย
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีประวััติิหรืืออาการสงสััย COVID-19 และอยู่่�ระหว่่างรอผล RT-PCR อาจใช้้ผลตรวจ
antigen test เพื่่�อช่่วยพิิจารณาแยกตััวและให้้การรัักษา โดยแปลผลอย่่างระมััดระวััง (ตามแนวทางของ
กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์)
		 กรณีีตรวจไม่่พบเชื้้อ� เพิ่่�ม กรณีีผู้้�สััมผััสเสี่่ย� งสููงที่่�ไม่่มีอี าการ ให้้ตรวจหา SARS-CoV-2 ซ้้ำ
ครั้้�งที่่�สอง 7 วััน หลัังตรวจครั้้�งแรก หรืือ 13 วััน หลัังจากวัันสััมผััสผู้้�ป่่วยยืืนยัันครั้้�งสุุดท้้ายแล้้วแต่่ว่่าวัันใด
ถึึงก่่อน ตามแนวทางการติิดตามผู้้�สััมผััสใกล้้ชิดิ ฉบัับวัันที่่� 13 เมษายน 2564 ของกรมควบคุุมโรคกำหนด
		 กรณีีตรวจพบเชื้้�อ เปลี่่�ยนเป็็น รัับไว้้ในโรงพยาบาล ในห้้องแยกเดี่่�ยว (single isolation
room) หรืือ หอผู้้�ป่่วย (cohort ward) หรืือ หอผู้้�ป่่วยเฉพาะกิิจ (Hospitel) หรืือ โรงพยาบาลสนาม
ถ้้าเป็็นหอผู้้�ป่่วยรวมต้้องมีีระยะห่่างระหว่่างเตีียง อย่่างน้้อย 1 เมตร
2.3 การรัักษา ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสตรีีตั้้�งครรภ์์
		 การใช้้ favipiravir ในหญิิงตั้้�งครรภ์์ มีโี อกาสเกิิด teratogenic effect ดัังนั้้�น ในกรณีี
ที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นหญิิงวััยเจริิญพัันธุ์์� ควรพิิจารณาตรวจการตั้้�งครรภ์์ก่่อนเริ่่�มยานี้้�
		 ให้้พิิจารณาเริ่่�มยาต้้านไวรััสตามข้้อบ่่งชี้้�เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยอื่่�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ข้้อบ่่งชี้้�ที่่�ว่่า remdesivir จะให้้ประโยชน์์เฉพาะในผู้้�ที่่�มีีปอดอัักเสบและต้้องใช้้ออกซิิเจนรัักษาเท่่านั้้�น
จึึงมีีข้้อพิิจารณาเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
			- หญิิงตั้้ง� ครรภ์์ตั้้ง� แต่่ไตรมาสที่่� 1 ที่่�อาการไม่่รุนุ แรง ไม่่มีปี อดอัักเสบ ให้้รัักษาตามอาการ
		- หญิิงตั้้ง� ครรภ์์ตั้้ง� แต่่ไตรมาสที่่� 1 ที่่�มีปี อดอัักเสบ อาจพิิจารณาใช้้ remdesivir เนื่่�องจาก
มีีข้้อมููลความปลอดภััยของการใช้้ remdesivir ในหญิิงตั้้�งครรภ์์จำนวนหนึ่่�ง และไม่่มีี
รายงานผลกระทบต่่อทารกในครรภ์์
- หญิิงตั้้�งครรภ์์ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 2 และ 3 ถ้้าแพทย์์พิิจารณาแล้้วว่่าจะได้้ประโยชน์์จาก
favipiravir มากกว่่าความเสี่่�ยง อาจจะพิิจารณาใช้้ favipiravir โดยมีีการตััดสิินใจ
ร่่วมกัับผู้้�ป่่วยและญาติิ
- การติิดเชื้้�อจากแม่่สู่่�ลููกแบบ vertical transmission นั้้�น พบน้้อย ประมาณ
ร้้อยละ 2-5 และส่่วนใหญ่่ของทารกไม่่เกิิดอาการรุุนแรง และหญิิงมีีครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อ
มีีโอกาสที่่�จะเกิิดอาการรุุนแรงได้้ ดัังนั้้�นการรัักษาจึึงเน้้นการรัักษาแม่่เป็็นหลััก
การศึึกษาขององค์์การอนามััยโลก พบว่่า remdesivir ไม่่ช่ว่ ยลดอััตราตาย องค์์การอนามััยโลก
จึึงไม่่แนะนำให้้ใช้้ remdesivir นอกเหนืือจากในงานวิิจััย แต่่การศึึกษาในประเทศสหรััฐอเมริิกา ยัังชี้้�ว่่า
ยานี้้�อาจจะมีีประโยชน์์ ข้้อบ่่งชี้้�ในการพิิจารณาให้้ remdesivir กรณีีดัังต่่อไปนี้้�
- ในหญิิงตั้้�งครรภ์์ไตรมาสที่่� 1 ที่่�มีีปอดอัักเสบ
- มีีข้้อห้้ามบริิหารยาทางปากหรืือมีีปััญหาการดููดซึึม โดยให้้เลืือกใช้้ favipiravir หรืือ
remdesivir อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ไม่่ใช้้ร่่วมกัันเนื่่�องจากยาออกฤทธิ์์�ที่่�ตำแหน่่งเดีียวกััน
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ยัังไม่่มีข้ี อ้ สรุุปที่่ชัั� ดเจนถึึงผลของการรัักษาอื่่น� ๆ เช่่น การใช้้ฟ้า้ ทะลายโจร หรืือ ivermectin
หรืือ combination regimen อื่่�น ๆ รวมทั้้�ง convalescent plasma การใช้้การรัักษาเหล่่านี้้� ยัังไม่่เป็็น
แนวทางมาตรฐาน การใช้้ให้้เป็็นตามวิิจารณญาณของแพทย์์
3. การตรวจเพื่่�อหาเชื้้�อในสตรีีตั้้�งครรภ์์แบบ Universal screening
แนะนำให้้ตรวจหาเชื้้อ� ด้้วยวิิธีี RT-PCR จากสิ่่ง� คััดหลั่่ง� ที่่�ป้า้ ยจากลำคอและโพรงจมููกในสตรีีตั้้ง� ครรภ์์
ที่่�มาคลอดหรืือต้้องทำผ่่าตััดทุุกคนในพื้้�นที่่�มีีอุุบััติิการณ์์ของการติิดเชื้้�อสููง
4. การฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์
4.1 ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนโควิิด-19
จากงานวิิจััยพบว่่า ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนโควิิด-19 ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อแบบมีีอาการ
มีีดัังนี้้�
BNT162b2, Pfizer-BioNTech(4) ร้้อยละ 95
mRNA-1273, Moderna(5) ร้้อยละ 94.1
Ad26.COV2.S, Janssen/J&J(6) ร้้อยละ 66.9
ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), Oxford/AstraZeneca(7) ร้้อยละ70.4
Gam-COVID-Vac, Sputnik V, Gamaleya(8) ร้้อยละ 91.6
CoronaVac, Sinovac(9) ร้้อยละ 50-84
(รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ดููในภาคผนวก ตารางที่่� 3)
ข้้อพึึงระวัังในการแปลผล
ประสิิ ทธิิ ภ าพของวััคซีี น ดัังกล่่ า วเป็็ น การเปรีี ย บเทีี ย บกัับกลุ่่�มที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ฉีี ด วััคซีี น และทำ
ในประชากรที่่�แตกต่่างกััน ช่่วงเวลาต่่างกััน มีีอุุบััติิการณ์์ของโรคแตกต่่างกััน ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีงานวิิจััย
ที่่�เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของวััคซีีน 2 ชนิิดโดยตรง
4.2 ความปลอดภััยของวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์
มีีรายงานความปลอดภััยของการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้ง� ครรภ์์ของสหรััฐอเมริิกา(10) ดัังนี้้�
เก็็บรวบรวมข้้อมููลช่่วง 14 ธัันวาคม 2563-28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 จากฐานข้้อมููลการ
ลงทะเบีียน V-safe และ V-safe pregnancy
สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ 35,691 คน อายุุช่ว่ ง 16-54 ปีี ได้้รับั การฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ชนิิด mRNA
ของบริิษััท Pfizer และ Moderna ในกลุ่่�มนี้้�มีีคนที่่�ตั้้�งครรภ์์ขณะฉีีดวััคซีีนร้้อยละ 86.5 และทราบว่่า
ตั้้�งครรภ์์หลัังฉีีดวััคซีีนแล้้วร้้อยละ 13.5
รายงานผลข้้างเคีียงของการฉีีดวััคซีีนชนิิด mRNA ของบริิษััท Pfizer และ Moderna คืือ
ปวดตำแหน่่งที่่�ฉีีด อ่่อนเพลีีย ปวดศีีรษะ ปวดกล้้ามเนื้้�อ หนาวสั่่�น (รายละเอีียดในภาคผนวก ตารางที่่� 4)
กลุ่่�มที่่�ลงทะเบีียน V-safe pregnancy 3,958 คน เป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ร้อ้ ยละ 94
ฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 1 ในช่่วงไตรมาสแรกของการตั้้ง� ครรภ์์ร้อ้ ยละ 28.6 ไตรมาสที่่�สองร้้อยละ 43.3 และไตรมาส
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ที่่�สามร้้อยละ 25.7 ไม่่พบการเป็็นโรคโควิิด-19 ร้้อยละ 97.6
ทราบผลการตั้้�งครรภ์์แล้้ว 827 คน คลอดบุุตรมีีชีีวิิต 712 คน (ร้้อยละ 86.1) แท้้งเอง
104 คน (ร้้อยละ 12.6) ทารกตายคลอด 1 ราย (ร้้อยละ 0.1) คลอดก่่อนกำหนดร้้อยละ 9.4 ทารก
น้้ำหนัักตััวน้้อยร้้อยละ 3.2 ทารกพิิการแต่่กำเนิิดชนิิด major พบ 16 ราย (ร้้อยละ 2.2) ซึ่่�งไม่่ใช่่กลุ่่�มที่่�ได้้
วััคซีีนในช่่วงไตรมาสแรกหรืือช่่วงใกล้้เวลาปฏิิสนธิิ (peri-conception) และความพิิการที่่�พบไม่่มีรูี ปู แบบ
ที่่�จำเพาะ
4.3 คำแนะนำเรื่่�องการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์ สตรีีให้้นมบุุตร
เนื่่�องจากงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด-19 ทุุกการศึึกษา จะไม่่มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์เข้้าร่่วม ทำให้้
ข้้อมููลเรื่่�องประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยส่่วนใหญ่่จะอ้้างอิิงจากงานวิิจััยที่่�ทำในกลุ่่�มประชากรทั่่�วไป 
ยกเว้้นข้้อมููลด้้านความปลอดภััยของวััคซีีนกลุ่่�ม mRNA ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตามสตรีีตั้้�งครรภ์์ถืือเป็็นกลุ่่�ม
เสี่่�ยงที่่�หากติิดเชื้้�อแล้้วโรคจะมีีความรุุนแรงและอาจจะเสีียชีีวิิตได้้ จึึงมีีคำแนะนำจากองค์์กรต่่าง ๆ ให้้ฉีีด
วััคซีีนได้้ สรุุปดัังในตารางที่่� 5
ตารางที่ 5 คำ�แนะนำ�เรื่องการฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรโดยองค์กรต่าง ๆ
คำ�แนะนำ�
สตรีตั้งครรภ์

สตรีให้นมบุตร

CDC(12) และ
ACOG(13)
14 พฤษภาคม
2564
อาจจะฉีดในกลุ่ม แนะนำ�ให้ฉีด
เสีย่ งทีจ่ ะติดเชื้อสูง ไม่กังวลเรื่อง
เช่น บุคลากร
ความปลอดภัย
ทางการแพทย์
หรือกลุ่มที่มีโรค
ประจำ�ตัวที่เพิ่ม
ความรุนแรงของ
โรค หลังจากได้
รับคำ�ปรึกษาจาก
ผู้ให้บริการทาง
การแพทย์แล้ว
WHO(11)
19 กุมภาพันธ์
2564

แนะนำ�

แนะนำ�

RCOG(14)
14 พฤษภาคม
2564
แนะนำ�ให้ฉีดได้
เช่นเดียวกับ
คนทั่วไป

SMFM(15)
29 เมษายน
2564

แนะนำ�ให้ฉีดเป็น แนะนำ�ให้ฉีดได้
อย่างยิ่ง
ทุกช่วงของการ
ตั้งครรภ์

แนะนำ�

แนะนำ�

WHO: World Health Organization, CDC: Center for Disease Control and Prevention
ACOG: The American College of Obstetricians and Gynecologists
RCOG: The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
SMFM: The Society for Maternal-Fetal Medicine
SOGC: The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
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SOGC(16)
4 พฤษภาคม
2564
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แนะนำ�

คำแนะนำ
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทย ช่่วงนี้้�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อเป็็น
จำนวนมากและแพร่่กระจายไปหลายพื้้�นที่่� มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ติิดเชื้้�อและเสีียชีีวิิต การฉีีดวััคซีีนจึึงมีี
ประโยชน์์มากกว่่าความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดผลข้้างเคีียงของวััคซีีน จึึงแนะนำ ดัังนี้้�
1. สตรีีตั้้�งครรภ์์สามารถเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนได้้ ยกเว้้นกรณีีที่่�มีีข้้อห้้าม เช่่น มีีอาการแพ้้รุุนแรง
จากการฉีีดครั้้�งแรก หรืือมีีประวััติิแพ้้ส่่วนประกอบของวััคซีีนรุุนแรง
2. ระยะเวลาที่่�ควรฉีีดวััคซีีน: หลัังอายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์
3. สตรีีที่่�ให้้นมบุุตรสามารถเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนได้้
4. วััคซีีนที่่�มีใี ช้้ในประเทศ ปััจจุุบัันนี้้� มีี 2 ชนิิด คืือ Sinovac และ AstraZeneca จากข้้อมููลเบื้้อ� ง
ต้้นสามารถใช้้ได้้ทั้้�งสองชนิิด แต่่มีีข้้อสัังเกตว่่าวััคซีีน Sinovac มีีอััตราการเกิิดไข้้หลัังการฉีีดน้้อยกว่่า
AstraZeneca วััคซีีนทั้้�งสองชนิิดมีีความปลอดภััยในการฉีีดให้้คนทั่่�วไปและมีีประสิิทธิิภาพที่่�ไกล้้เคีียงกััน
ในอนาคตอาจจะมีีวััคซีีนชนิิดอื่่�น ๆ ให้้เลืือกเพิ่่�มขึ้้�น
5. ควรหลีีกเลี่่ย� งการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 พร้้อมกัับวััคซีีนชนิิดอื่่น� ๆ ยกเว้้นมีีความจำเป็็น
การฉีีดวััคซีีนชนิิดอื่่�น ๆ ควรเว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 2 สััปดาห์์หลัังจากฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19
การฉีีดวััคซีีนถืือเป็็นความสมััครใจ สตรีีตั้้�งครรภ์์ควรได้้รัับคำปรึึกษาถึึงประสิิทธิิภาพและความ
ปลอดภััยของวััคซีีนโดยละเอีียดก่่อนการตััดสิินใจ (รายละเอีียด คำแนะนำและใบยิินยอม ดููเพิ่่�มเติิมใน
ภาคผนวก)
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RCT 1:1
Vaccine: 15,181
Placeba: 15,170
(27/7/202023/10/2020)

mRNA-1273,
Moderna

Baden, et al(5)
NEJM
4/2/2021

ชนิิดของการศึึกษา/
ช่่วงเวลาที่่�ศึึกษา

BNT162b2,
RCT 1:1,
Pfizer-BioNTech Vaccine: 21,720
Placebo: 21,728
(27/7/202014/11/2020)

ชื่่�อ/บริิษััท

Polack, et al(4)
NEJM
31/12/2020

รายงาน

อายุุ > 18 ปีี,
สุุขภาพดีี หรืือมีี
โรคประจำตััวที่่�
ควบคุุมได้้ ไม่่รวม
คนที่่�ภููมิิต้้านทาน
บกพร่่องหรืือได้้ยา
กดภููมิิต้้านทาน
99 sites, อเมริิกา

อายุุ ≥ 16 ปีี,
สุุขภาพดีี หรืือมีี
โรคประจำตััวที่่�
ควบคุุมได้้ ไม่่รวม
คนที่่�ภูมิู ต้ิ า้ นทาน
บกพร่่องหรืือได้้ยา
กดภููมิิต้้านทาน
152 sites, 6 ประเทศ

กลุ่่�มประชากร
ที่่�ศึึกษา

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 จากงานวิจัย

ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
แบบมีีอาการได้้
ร้้อยละ 94.1
(95% CI,
89.3-96.8),
(11/14,134 vs
185/14,073)
กลุ่่�ม placebo มีี
ติิดเชื้้�อและอาการ
หนััก 30 คน
เสีียชีีวิิต 1 คน

ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
แบบมีีอาการได้้
ร้้อยละ 95 (95%
CI, 90.3-97.6),
(8/17,411 vs
162/17,511)

ประสิิทธิิภาพ

ภาคผนวก

พบบ่่อยกว่่าในกลุ่่�มอายุุน้้อย
(18-<65 ปีี)
อ่่อนเพลีีย (62.8 vs 46.2)
ปวดศีีรษะ (52 vs 39)
ปวดกล้้ามเนื้้�อ (61.6 vs 47.1)
คลื่่�นไส้้ อาเจีียน (21.4 vs 11.8)
ไข้้ ≥ 38 องศา (17.4 vs 10)
Hypersensitivity reactions 1.5

พบบ่่อยกว่่าในกลุ่่�มอายุุน้้อย
(16-55 ปีี)
อ่่อนเพลีีย (59 vs 51)
ปวดศีีรษะ (52 vs 39)
ไข้้ ≥ 38 องศา (16 vs 11)
ไม่่มีีการเสีียชีีวิิตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
วััคซีีน

ผลข้้างเคีียงที่่�สำคััญ
(ร้้อยละ)

81

114

NNT
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RCT 1:1
Vaccine 19,630
Placebo 19,691
(21/9/202022/1/2021)

RCT 1:1
Vaccine 5,807
Placebo 5,829
(23/4/20204/11/2020)

Ad26.COV2.S,
Janssen/J&J

Sadoff, et al(6)
NEJM
21/4/2021

Voysey, et al(7)
ChAdO x 1
Lancet 9/1/2021 nCoV-19
(AZD1222),
Oxford/
AstraZeneca

ชนิิดของการศึึกษา/
ช่่วงเวลาที่่�ศึึกษา

ชื่่�อ/บริิษััท

รายงาน

อายุุ > 18 ปีี,
สุุขภาพดีี หรืือมีี
โรคประจำตััวที่่�
ควบคุุมได้้ ไม่่รวม
คนที่่�ภููมิิต้้านทาน
บกพร่่องหรืือได้้ยา
กดภููมิิต้้านทาน
3 ประเทศ

อายุุ > 18 ปีี,
สุุขภาพดีี หรืือมีี
โรคประจำตััวที่่�
ควบคุุมได้้ ไม่่รวม
คนที่่�ภููมิิต้้านทาน
บกพร่่องหรืือได้้ยา
กดภููมิิต้้านทาน
8 ประเทศ

กลุ่่�มประชากร
ที่่�ศึึกษา

ถ้้าฉีีด 2 โดส
ขนาดมาตรฐานจะ
ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
แบบมีีอาการได้้
ร้้อยละ 62.1
(95% CI,
41.0-75.7)
ฉีีดขนาดต่่ำแล้้ว
ตามด้้วยขนาด
มาตรฐานจะ
ป้้องกัันได้้ร้้อยละ
90 (95% CI,
67.4-97.0)

ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
แบบมีีอาการได้้
ร้้อยละ 66.9
(95% CI, 59.173.4),
(117/19,514 vs
351/19,544)
กลุ่่�ม placebo
มีีติิดเชื้้�อและ
เสีียชีีวิิต 5 คน

ประสิิทธิิภาพ

Anaphylaxis < 0.1
Transverse myelitis 1 ราย
ไม่่มีกี ารเสีียชีีวิตที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับวััคซีีน

พบบ่่อยกว่่าในกลุ่่�มอายุุน้้อย
(18-59 ปีี)
อ่่อนเพลีีย 38.2
ปวดศีีรษะ 38.9
ปวดกล้้ามเนื้้�อ 33.2
คลื่่�นไส้้ 14.2
พบ Transverse sinus
thrombosis with cerebral
hemorrhage 1 ราย
และ Guillain–Barré syndrome
1 ราย
ไม่่มีกี ารเสีียชีีวิตที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับวััคซีีน

ผลข้้างเคีียงที่่�สำคััญ
(ร้้อยละ)

83

83

NNT
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ชื่่�อ/บริิษััท

Gam-COVID-Vac,
Sputnik V,
Gamaleya
Research Institute

รายงาน

Logunov, et al(8)
Lancet
20/2/2021

RCT
Vaccine 14,964
Placebo 4,902
(7/09/202024/11/2020)

ชนิิดของการศึึกษา/
ช่่วงเวลาที่่�ศึึกษา

อายุุ ≥ 18 ปีี,
สุุขภาพดีี หรืือมีี
โรคประจำตััวที่่�
ควบคุุมได้้ ไม่่รวม
คนที่่�ภููมิิต้้านทาน
บกพร่่องหรืือได้้ยา
กดภููมิิต้้านทาน
รััสเซีีย

กลุ่่�มประชากร
ที่่�ศึึกษา

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 จากงานวิจัย (ต่อ)

โดยภาพรวม
ป้้องกัันได้้ร้้อยละ
70.4 (95% CI,
54.8-80.6)
กลุ่่�ม placebo มีี
ติิดเชื้้�อและอาการ
หนััก 2 คน
เสีียชีีวิิต 1 คน
ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
แบบมีีอาการได้้
ร้้อยละ 91.6
(95% CI,
85.6-95.2),
(16/14,964 vs
62/4902)
กลุ่่�ม placebo มีี
ติิดเชื้้�อและอาการ
หนััก 20 คน

ประสิิทธิิภาพ

Flu-like illness 15.2
อ่่อนเพลีีย 38.2
ปวดศีีรษะ 2.9
ปวดกล้้ามเนื้้�อ 0.9
คลื่่�นไส้้ 0.7
ไข้้ 2.2
ไม่่มีกี ารเสีียชีีวิตที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับวััคซีีน

ผลข้้างเคีียงที่่�สำคััญ
(ร้้อยละ)

83

NNT

ตารางที่ 4 ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์(10)
Pfizer-BioNTech

Moderna

รวม

เข็มที่ 1
N=9,052
(ร้อยละ)

เข็มที่ 2
N=6,638
(ร้อยละ)

เข็มที่ 1
N=7,930
(ร้อยละ)

เข็มที่ 2
N=5,635
(ร้อยละ)

เข็มที่ 1
N=16,982
(ร้อยละ)

เข็มที่ 2
N=12,273
(ร้อยละ)

ปวดตำ�แหน่งที่ฉีด

84.0

88.7

92.8

95.6

88.1

91.9

อ่อนเพลีย

26.6

63.7

33.0

80.6

29.6

71.5

ปวดศีรษะ

16.5

47.3

19.9

65.0

18.1

55.4

ปวดกล้ามเนื้อ

8.8

43.9

14.7

66.1

11.6

54.1

หนาวสั่น

2.8

26.3

5.6

48.9

4.1

36.7

ไข้

2.8

24.8

5.7

46.0

4.2

34.6

คลื่นไส้

5.4

20.4

8.0

33.9

6.7

26.6

คำ�แนะนำ�การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

สตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดโรคโควิิด-19 มีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะรุุนแรงกว่่าคนทั่่�วไป มีีโอกาสต้้องรัักษา
ในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ (Intensive care unit, ICU) เพิ่่�มขึ้้�น 3 เท่่า การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ (mechanical
ventilation) เพิ่่�มขึ้้น� 2.9 เท่่า(17) นอกจากนี้้�ยัังเพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อผลการตั้้ง� ครรภ์์ที่่ไ� ม่่พึงึ ประสงค์์ เช่่น ครรภ์์
เป็็นพิิษ เลืือดแข็็งตััวผิิดปกติิ คลอดก่่อนกำหนด เป็็นต้้น ทารกที่่�เกิิดจากสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อ มีีโอกาส
เกิิดก่่อนกำหนดเพิ่่�มขึ้้�น 2.5 เท่่า และน้้ำหนัักตััวน้้อยเพิ่่�มขึ้้�น 9 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับทารกที่่�คลอดจากสตรีี
ตั้้�งครรภ์์ไม่่ติิดเชื้้�อ(18)
แม้้ว่่าข้้อมููลด้้านความปลอดภััยของวััคซีีน COVID-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์ยัังมีีจำกััด และชนิิด
ของวััคซีีนที่่�มีีใช้้ในประเทศในขณะนี้้� มีี 2 ชนิิด คืือ Sinovac และ AstraZeneca แต่่จากข้้อมููลเบื้้�องต้้น
ของวััคซีีนทั้้�งสองชนิิด ไม่่มีีหลัักฐานที่่�จะบ่่งชี้้ว่� า่ วััคซีีนจะเป็็นอัันตรายในสตรีีตั้้ง� ครรภ์์ ดัังนั้้�นสตรีีตั้้ง� ครรภ์์
จึึงควรได้้รัับโอกาสในการป้้องกัันโรค COVID-19 ด้้วยวััคซีีน การให้้วััคซีีนจึึงควรคำนึึงถึึงประโยชน์์
และความเสี่่�ยงของการติิดโรค ทั้้�งนี้้�ก่่อนเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนสตรีีตั้้�งครรภ์์ควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ประโยชน์์ ผลข้้างเคีียงของการฉีีดวััคซีีน ความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรค COVID-19 และความรุุนแรงของโรค
COVID-19 ก่่อนการตััดสิินใจเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีน

การดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 (ฉบัับปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม Version 5)
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คำ�แนะนำ�

สตรีีตั้้�งครรภ์์สามารถเข้้ารัับการฉีีดวััคซีีนได้้ ยกเว้้นกรณีีที่่�มีีข้้อห้้าม เช่่น แพ้้รุุนแรงจากการฉีีด
ครั้้�งก่่อนหรืือแพ้้ส่่วนประกอบของวััคซีีนรุุนแรง
กรณีีมีีโรคประจำตััวที่่�ควบคุุมอาการได้้ดีี ให้้ฉีีดวััคซีีนได้้ ถ้้าได้้รัับยากดภููมิิต้้านทานหรืือเป็็นโรคที่่�
มีีภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง ให้้ปรึึกษาแพทย์์ก่่อนฉีีดวััคซีีน
กรณีีที่่�รัับประทานยาต้้านเกล็็ดเลืือดหรืือยากัันเลืือดแข็็ง ให้้ฉีีดวััคซีีนได้้ แต่่ใช้้เข็็มฉีีดขนาดเล็็ก
ตั้้�งแต่่ No.23 ลงมา กดห้้ามเลืือดตำแหน่่งที่่�ฉีีดนานกว่่าปกติิและห้้ามนวดคลึึงบริิเวณที่่�ฉีีด

ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีน

หลัังอายุุครรภ์์ 12 สััปดาห์์ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงช่่วงที่่�อาจจะมีีผลต่่อความพิิการแต่่กำเนิิดของทารก

ชนิดของวัคซีน

ปััจจุุบัันในประเทศไทยมีี vaccine 2 ชนิิด ได้้แก่่ Sinovac และ AstraZeneca ซึ่่�งใช้้ได้้ทั้้�งสอง
ชนิิด โดยวััคซีีน Sinovac มีีอััตราการเกิิดไข้้หลัังการฉีีดน้้อยกว่่า AstraZeneca แต่่ทั้้�งสองชนิิดปลอดภััย
ในการฉีีดให้้คนทั่่ว� ไปและมีีประสิิทธิภิ าพที่่�ไกล้้เคีียงกััน ในอนาคตอาจจะมีีวััคซีีนชนิิดอื่่น� ๆ ให้้เลืือกเพิ่่�มขึ้้น�

ผลข้างเคียงของวัคซีน

อาจเกิิดขึ้้�นได้้เช่่นเดีียวกัับคนทั่่�วไป กรณีีที่่�มีีไข้้แนะนำให้้ยาลดไข้้ เช่่น พาราเซตามอล กรณีีที่่�มีี
อาการอื่่�น ๆ ให้้ปรึึกษาแพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สตรีที่ ให้นมบุตร

สตรีีที่่�ให้้นมบุุตรสามารถรัับการฉีีดวััคซีีนได้้

สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์

ควรหลีีกเลี่่�ยงการตั้้�งครรภ์์ ในช่่วงที่่�โรคโควิิด-19 กำลัังระบาด แต่่ถ้้าต้้องการมีีบุุตร สามารถฉีีด
วััคซีีนได้้ หลัังฉีีดวััคซีีนไม่่ต้้องเว้้นระยะการมีีบุุตร

สตรีที่จะฉีดวัคซีน

1. ไม่่ต้้องตรวจการตั้้�งครรภ์์ ก่่อนฉีีดวััคซีีน
2. ไม่่มีีหลัักฐานว่่าวััคซีีนจะส่่งผลต่่อความสามารถในการมีีบุุตรในอนาคต
3. ไม่่ต้้องยุุติิการตั้้�งครรภ์์ เมื่่�อพบว่่าตั้้�งครรภ์์ภายหลัังฉีีดวััคซีีน แต่่ให้้เลื่่�อนการฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 2
ไปฉีีดในช่่วงหลััง เมื่่�ออายุุครรภ์์เกิิน 12 สััปดาห์์
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แบบคััดกรองและใบยิินยอมรัับบริิการวััคซีีนโควิิด-19 สำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์
ชื่่�อ นามสกุุล………………….............…………อายุุ........………ปีี วััน/เดืือน/ปีีเกิิด.....................................
เบอร์์โทรศััพท์์ ..........................................ที่่�อยู่่�…………………........................…………….………….......…
น้้ำหนัักก่่อนตั้้�งครรภ์์..............กิิโลกรััม ส่่วนสููง.............เซนติิเมตร ดััชนีีมวลกาย.................กก./ตรม.
ปััจจุุบัันอายุุครรภ์์.......................สััปดาห์์ มีีโรคประจำตััว...................................................................
กรุุณาทำเครื่่�องหมาย   P   ในช่่องตามความเป็็นจริิง เพื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�จะได้้พิิจารณาว่่า ท่่านสามารถฉีีด
วััคซีีน ได้้หรืือไม่่ หากมีีข้้อสงสััย โปรดสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�
ใช่่
1

คุุณมีีอายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี

2

คุุณเคยมีีประวััติิแพ้้วััคซีีน หรืือ แพ้้ยา หรืือส่่วนประกอบของวััคซีีน อย่่างรุุนแรง

3

คุุณเคยได้้รัับการถ่่ายเลืือด พลาสมา ผลิิตภััณฑ์์จากเลืือด ส่่วนประกอบของเลืือด
อิิมมููโนโกลบููลินิ ยาต้้านไวรััส หรืือ แอนติิบอดีีสำหรัับการรัักษาโควิิด-19 ภายใน 90 วััน
ที่่�ผ่่านมา
คุุณได้้ตรวจพบเชื้้�อโควิิด-19 ในช่่วง 10 วัันที่่�ผ่่านมา

4
5
6

คุุณมีีโรคประจำตััวที่่�อาการยัังไม่่คงที่่� ไม่่สามารถควบคุุมอาการของโรคได้้ เช่่น เจ็็บ
แน่่นหน้้าอก หอบ เหนื่่�อย ใจสั่่�น เป็็นต้้น
คุุณมีีอาการเกี่่�ยวกัับสมอง หรืือ ระบบประสาทอื่่�น ๆ

7

ผู้้�ที่่�มีีภาวะภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง หรืือ ได้้รัับยากดภููมิิคุ้้�มกััน

8

มีีภาวะเลืือดออกง่่ายหรืือหยุุดยาก เกล็็ดเลืือดต่่ำ การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ หรืือ
ได้้รัับยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
คุุณมีีอาการเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน หรืือ นอนรัักษาตััวและออกจากโรงพยาบาลไม่่เกิิน
14 วััน
คุุณกำลัังมีีอาการป่่วย เช่่น มีีไข้้ หนาวสั่่น�  หายใจลำบาก อ่่อนเพลีียกล้้ามเนื้้อ� เป็็นต้้น

9
10

ไม่่ใช่่

ข้้าพเจ้้าได้้รับั ทราบข้้อมููลและได้้ทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด-19 เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว และรัับรอง
ว่่าข้้อมููลเป็็นความจริิง โดยข้้าพเจ้้า
  ยิินยอมฉีีดวััคซีีนโควิิด-19

  ไม่่ยิินยอมฉีีดวััคซีีนโควิิด-19

ลงชื่่�อ…………………....................………....…….ผู้้�รัับบริิการวััคซีีน/หรืือผู้้�แทนโดยชอบธรรม
วัันที่่� ………/………..…………/…………….
ลงชื่่�อ…………………....................………....…….เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
วัันที่่� ………/………..…………/…………….
การดููแลรัักษาสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 (ฉบัับปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม Version 5)
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เอกสารความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด-19
สำหรัับสตรีีตั้้�งครรภ์์หรืือให้้นมบุุตร
สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคโควิิด-19 ได้้ และมีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะรุุนแรงกว่่าคนทั่่�วไป 
โดยเฉพาะการต้้ อ งรัับเข้้าหอผู้้�ป่่วยวิิก ฤติิ (Intensive care unit, ICU) การใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ
(mechanical ventilation) การใช้้ เ ครื่่� อ งพยุุ ง ปอดและหััวใจ (extracorporeal membrane
oxygenation, ECMO) หรืือเสีียชีีวิิต  นอกจากนี้้�ยัังเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อผลการตั้้�งครรภ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์
เช่่น ครรภ์์เป็็นพิิษ เลืือดแข็็งตััวผิิดปกติิ คลอดก่่อนกำหนด
ปััจจุุบัันมีีการผลิิตวััคซีีนออกมาเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อหรืือป้้องกัันการเจ็็บป่่วยจากโรคโควิิด-19
สามารถช่่วยลดความรุุนแรงของโรคได้้ หลัังจากฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 เข็็มที่่� 2 ประมาณ 2-4 สััปดาห์์ ร่า่ งกาย
จึึงจะสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันได้้เพีียงพอที่่�จะป้้องกัันโรค อย่่างไรก็็ตามวััคซีีนโควิิด-19 ทุุกชนิิดที่่�มีีใช้้อยู่่� ช่่วงที่่�ทำ
วิิจััยไม่่ได้้ทดลองฉีีดในสตรีีตั้้�งครรภ์์ ดัังนั้้�นข้้อมููลด้้านความปลอดภััยของวััคซีีนโควิิด-19 ในสตรีีตั้้�งครรภ์์
ยัังมีีจำกััด
ขณะนี้้�ในประเทศไทยมีีวััคซีีนที่่�ใช้้ได้้อยู่่� 2 ชนิิด คืือ Sinovac และ AstraZeneca สตรีีตั้้�งครรภ์์
ที่่�จะฉีีดวััคซีีนควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประโยชน์์และผลข้้างเคีียงของการฉีีดวััคซีีน ความเสี่่�ยงที่่�จะติิด
โรคโควิิด-19 ความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 ก่่อนจะตััดสิินใจ จากการฉีีดวััคซีีนให้้คนทั่่�วไปพบว่่าทั้้�งสอง
ชนิิดปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพที่่�ไกล้้เคีียงกััน

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

ทำให้้ร่่างกายสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อไวรััสขึ้้�นในระดัับที่่�สููงเพีียงพอที่่�จะป้้องกัันการติิดเชื้้�อ ป้้องกััน
การเจ็็บป่่วย ช่่วยลดความรุุนแรงของโรคหรืือลดการเสีียชีีวิิตลงได้้
ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนแต่่ละชนิิด มีีความแตกต่่างกัันเล็็กน้้อย วััคซีีนของ AstraZeneca
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อได้้ร้้อยละ 54.1 ป้้องกัันโรคแบบมีีอาการร้้อยละ 70.4 ป้้องกัันโรครุุนแรงหรืือเสีียชีีวิิต
ร้้อยละ 100 ส่่วนวััคซีีน Sinovac ป้้องกัันโรคที่่�มีีอาการตั้้�งแต่่น้้อยมากร้้อยละ 50.4 ป้้องกัันโรคแบบ
มีีอาการร้้อยละ 65.3-91.2 ป้้องกัันโรครุุนแรงหรืือเสีียชีีวิิตร้้อยละ 100

ผลข้างเคียงของวัคซีน

อาจเกิิดขึ้้�นได้้เช่่นเดีียวกัับในผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งครรภ์์ ส่่วนใหญ่่เป็็น อาการปวด เมื่่�อย บวม แดง กดเจ็็บ
ตรงตำแหน่่งที่่�ฉีีด บางรายมีีปวดศีีรษะ อ่่อนเพลีีย คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ถ่่ายเหลว ไข้้ขึ้้�น กรณีีที่่�มีีไข้้ แนะนำ
ให้้ยาลดไข้้ Acetaminophen
มีีน้้อยรายที่่�อาจจะเกิิดผลข้้างเคีียงที่่�รุุนแรง เช่่น มีีผื่่�นลมพิิษ แน่่นหน้้าอก หายใจไม่่ออก ความดััน
โลหิิตตก หมดสติิ ชััก กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
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หลัังฉีีดวััคซีีนจะมีีการเฝ้้าสัังเกตอาการนาน 30 นาทีี และติิดตามอีีกที่่� 1 วััน 7 วััน และ 30 วััน
กรณีีที่่�เกิิดปััญหา จะมีีทีีมแพทย์์และพยาบาลให้้การดููแลรัักษาทัันทีี

ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19

สตรีีตั้้�งครรภ์์แต่่ละคนมีีความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคไม่่เท่่ากััน โอกาสสููงที่่�จะติิดเชื้้�อ ถ้้าเป็็นบุุคลากร
ทางการแพทย์์ หรืือมีีคนที่่�อยู่่�ร่่วมบ้้านเดีียวกัันเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ ทำงานในสถานที่่�ต้้องดููแล
ผู้้�ป่่วย ผู้้�สููงอายุุ อาศััยอยู่่�ในพื้้น� ที่่�ที่่มี� กี ารระบาดของโรคสููง ต้้องติิดต่่อหรืือสััมผััสกัับคนอื่่น� นอกบ้้านบ่่อย ๆ
ไม่่สามารถเว้้นระยะห่่างจากคนอื่่�น ๆ ได้้ อาศััยอยู่่�ในบ้้านหรืือสถานที่่�มีีคนแออััด

ความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรง

สตรีีตั้้�งครรภ์์มีีความเสี่่�ยงที่่�โรคจะเป็็นรุุนแรงมากกว่่าคนทั่่�วไป โดยเฉพาะในรายที่่�มีีโรคประจำตััว 
เช่่น เบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง โรคหััวใจ หอบหืืด โรคปอดเรื้้�อรััง โรคไต ภููมิิต้้านทานผิิดปกติิ ธััยรอยด์์
อ้้วน (ดััชนีีมวลกายเกิิน 30 กิิโลกรััมต่่อตารางเมตร)

ท่านมีทางเลือกอย่างไร

1. ฉีีดวััคซีีน
2. รอให้้มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยของวััคซีีนในสตรีีตั้้�งครรภ์์มากขึ้้�น
ไม่่ว่่าจะตััดสิินใจอย่่างไร ท่่านยัังจำเป็็นต้้องปฏิิบััติิตามคำแนะนำและมาตรการอื่่�น ๆ ตามที่่�
ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส โคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััด
และกระทรวงสาธารณสุุขกำหนด เช่่น สวมหน้้ากากอนามััย เว้้นระยะห่่าง หมั่่�นล้้างมืือ ลงทะเบีียน
เมื่่�อเข้้าไปยัังสถานที่่� เป็็นต้้น
หากท่่านมีีคำถาม ข้้อสงสััย ต้้องการคำแนะนำหรืือข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดสอบถามแพทย์์หรืือ
พยาบาล ณ สถานที่่�ให้้บริิการฉีีดวััคซีีน
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