
 
 

การใช้ยาเบือ้งต้นในสตรีตัง้ครรภแ์ละสตรีท่ีให้นมบตุร 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้ทมีพฒันาเดก็และครอบครวั (ทมี CFT) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถให้ค าแนะน า
การใชย้าเบือ้งตน้กบัสตรตีัง้ครรภแ์ละสตรทีีใ่หน้มบุตรได ้ 

เน้ือหา 

การใช้ยาเบือ้งต้นในสตรีตัง้ครรภ ์

ในระหว่างการตัง้ครรภ์  สตรมีคีรรภม์โีอกาสทีจ่ะไดร้บัยาหรอืสารเคมเีช่นเดยีวกบับุคคลทัว่ไป
หรอืในบางกรณีอาจจะได้รบัมากกว่าเพื่อบ าบดัอาการที่สมัพนัธ์กับการตัง้ครรภ์ เช่น อาการคลื่นไส ้
อาเจยีน ทอ้งผูก อาหารไม่ย่อย และแสบยอดอกเป็นต้น  ยาที่มารดาได้รบัจะสามารถผ่านจากรกไปสู่
ทารกในครรภ์ไดด้งันัน้ทารกจงึมโีอกาสเสี่ยงที่จะได้รบัพษิจากยาและเกดิวกิลรูปโดยเฉพาะในช่วงไตร
มาสแรกของการตัง้ครรภจ์ะเป็นช่วงทีม่คีวามเสีย่งสงูมากเนื่องจากเป็นช่วงทีม่กีารสรา้งอวยัวะต่างๆของ
ทารก ยาทีม่กีารใชเ้พื่อบ าบดัอาการเจบ็ป่วยของสตรตีัง้ครรภต์ามอาการของโรคทีพ่บบ่อย มดีงันี้ 
 

อาการคล่ืนไส้ อาเจียน  

คลื่นไสอ้าเจยีน เป็นอาการทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ดในสตรตีัง้ครรภ ์อาการมกัจะปรากฏเมื่อรูต้วัว่า ตัง้ 
ครรภแ์ละอาการจะบรรเทาลงจนถงึหายไป หลงัจากการตัง้ครรภป์ระมาณ ๔ เดอืน แต่บางรายกอ็าจจะมี
อาการจนกระทัง่คลอดก็ได้ อาการคลื่นไส้อาเจยีนมกัจะเกิดในตอนเช้า สาเหตุของการเกดิอาการดงั 
กล่าวยงัไม่ทราบแน่ชัด อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หรืออาจจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของสตรีตัง้ครรภ์ ผลทีต่ามมาจากอาการดงักล่าว อาจจะมผีลต่อการรบกวน
สมดุลเกลอืแร่ในร่างกาย มารดามนี ้าหนักลดลง ขาดสารอาหารและอาจจะมีความกระทบกระเทอืนต่อ
การเจรญิเตบิโตของทารกได ้

การปฏบิตัติวัเพื่อลดอาการคลื่นไส ้อาเจยีน สามารถท าไดด้งันี้ 
- หลกีเลีย่งสิง่ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้อาเจยีนโดยเฉพาะกลิน่หรอือาหารบางอย่าง เช่น 

กลิน่น ้าหอม กลิ่นอาหาร การรบัประทานอาหารรสจดั พยายามดื่มน ้ามากๆ ในตอนเช้ารบัประทาน
อาหารมือ้ละน้อยๆ แต่รบัประทานจ านวนมือ้ใหบ้่อยขึน้ รบัประทานอาหารทีม่คีารโ์บไฮเดรตสงู 

- วติามนิบ ี๖ หรอืไพรดิอกซนิ (Pyridoxine) การขาดวติามนิบ ี๖ เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการ
คลื่นไส ้อาเจยีนในหญงิมคีรรภ์ จงึมกีารใช้วติามนิบ ี๖ เพื่อบรรเทาอาการดงักล่าวและมปีระโยชน์ต่อ
สตรตีัง้ครรภ์ในช่วงไตรมาสที่ ๒ – ๓ ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารขาดวติามนิบ ี๖ มากกว่าไตรมาสแรกของการ
ตัง้ครรภ ์

- ไดเมนไฮดรเินท (Dimenhydrinate) เป็นยาตา้นการอาเจยีนตวัหนึ่งทีน่ิยมใชใ้นสตรตีัง้ครรภ์
เนื่องจากมผีลต่อทารกในครรภน้์อย
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อาการแสบในยอดอกและอาหารไม่ย่อย  

อาการแสบในยอดอกพบได้ในสตรีตัง้ครรภ์มากกว่าร้อยละ ๗๐ และมกัพบในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของการตัง้ครรภ์ ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากมดลูกมกีารขยายตวัขึน้กดทบัและเพิม่แรงดนัใน
กระเพาะอาหาร ท าใหก้รดในกระเพาะอาหารยอ้นขึน้มาและระคายเคอืงหลอดอาหารได้ หรอืมาจากชอบ
รบัประทานอาหารรสจดั อาหารที่มไีขมนัสูง เครื่องเทศ ดื่มสุรา ดื่มเครื่องดื่มที่มสี่วนผสมของคาเฟอนี 
หรอืนอนราบหลงัรบัประทานอาหาร 

การแก้ไขคอื ควรงดอาหารดงักล่าว และนอนยกหวัสูง รวมทัง้หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหาร
ในเวลาก่อนนอน  อาจจะรบัประทานยาลดกรดหรอืถ้าสตรมีคีรรภม์อีาการของอาหารไม่ย่อย แน่นทอ้ง 
ทอ้งอดื สามารถใชย้าไซเมทโิคน (Simethicone) เพื่อบรรเทาอาการได ้

อาการปวดศีรษะ  

อาการปวดศรีษะพบในสตรมีคีรรภ์ได้มากกว่ารอ้ยละ ๕๐ ซึง่สตรมีคีรรภ์มกัจะไปซื้อยาเพื่อ
รกัษาอาการดงักล่าวด้วยตนเอง ในกรณีที่ปวดศรีษะธรรมดา การใช้ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) 
จะปลอดภยัทีสุ่ด 

อาการหวดั  

การปฏบิตัติวัที่ถูกต้อง โดยการหลกีเลี่ยงการสมัผสักบัปัจจยั ที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคหวดัเช่น หลกีเลี่ยงการสมัผสัอากาศชื้นเยน็ รวมทัง้การพกัผ่อนให้เพยีงพอ เป็นการป้องกนัและ
รกัษาทีด่ทีีสุ่ด ถา้ผูป่้วยมอีาการคดัจมกู น ้ามกูไหลและจ าเป็นต้องใชย้าในกลุ่มยาแก้แพ ้ยาทีใ่ชไ้ดอ้ย่าง
ปลอดภยั ไดแ้ก่ คลอรเ์ฟนิรามนี (Chlorpheniramine) 

อาการท้องผกู  

อาการท้องผูก เป็นอาการที่พบบ่อยในสตรตีัง้ครรภ์ และมกัพบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการ
ตัง้ครรภ์ สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากการขยายตวัของมดลูกไปกดทบัการเคลื่อนไหวของทางเดนิอาหาร
หรอือาจจะเป็นอาการข้างเคียงของการรบัประทานธาตุเหล็กเสริมในช่วงตัง้ครรภ์  หรือเพราะการ
รบัประทานอาหารที่มกีากอาหารน้อยก็ได้ ดงันัน้ การแก้ไขปัญหาท้องผูก ต้องค้นหาให้พบว่า ปัญหา
เกดิจากสาเหตุอะไร และแกไ้ขทีส่าเหตุดงัต่อไปนี้ 

- ถา้พบว่า เกดิจากการรบัประทานอาหารทีม่เีสน้ใยน้อย ควรแนะน าใหผู้ป่้วยรบัประทานอาหาร
จ าพวกผกัและผลไมใ้หม้ากขึน้ เพราะอาหารพวกเสน้ใยจะมกีารดูดซบัน ้าได้มาก ท าให้อุจจาระนิ่มและ
ท าใหล้ าไสม้กีารเคลื่อนตวัมากขึน้   

- ดื่มน ้ามากๆ อยา่งน้อย ๑๐ – ๑๒ แกว้ต่อวนั  
- ออกก าลงักายเป็นประจ า เช่น เดนิเรว็ ประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาทต่ีอครัง้ ๓ ครัง้ต่อสปัดาหเ์พื่อ

ช่วยเพิม่การเคลื่อนตวัของล าไสใ้หม้ากขึน้ 
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- การรบัประทานธาตุเหลก็เสรมิอาจจะเป็นสาเหตุของทอ้งผูกได ้ส่วนใหญ่แลว้อาการทอ้งผูกจะ
ดขีึน้หลงัจากลดขนาด หรอืงดรบัประทานธาตุเหลก็เป็นเวลาชัว่คราว   

ถ้าอาการท้องผูกไม่ดขีึ้น หลงัจากการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการรบัประทานอาหารและออก
ก าลงักาย  สามารถใชย้าระบายได ้๒ กลุ่ม อยา่งปลอดภยัในสตรตีัง้ครรภ ์คอื 

- กลุ่มทีอ่อกฤทธิเ์พิม่กากอาหาร เช่น ไซเลยีม (Psyllium) ยากลุ่มนี้มคีวามปลอดภยัในการใช้
สูง เนื่องจากไม่ถูกดูดซมึในทางเดนิอาหาร แต่ต้องแนะน าใหด้ื่มน ้าตามมากๆ หลงัจากการรบัประทาน
ยากลุ่มนี้ เพื่อป้องกนัการอุดตนัของล าไสจ้ากการใชย้า 

 - กลุ่มทีท่ าใหอุ้จจาระนิ่มลง เช่น แลคทโูลส (Lactulose) 

ตะคริวท่ีขา  

สตรตีัง้ครรภม์กัเกดิตะครวิทีข่าในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของการตัง้ครรภ ์อาการมกัเกดิขึน้ในเวลา
กลางคนื สาเหตุยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่คาดว่าเกดิจากความไม่สมดุลของแคลเซยีมและฟอสฟอรสัในร่าง 
กาย วธิทีีด่ทีีสุ่ดส าหรบับรรเทาอาการดงักล่าวคอื การถูนวดคลงึบรเิวณที่เป็นตะตรวิ หรอืออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อเพิม่การไหลเวยีนของเลอืด 

การติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ  

สตรตีัง้ครรภอ์าจเกดิการตดิเชื้อในทางเดนิปัสสาวะได้ง่าย เนื่องจากการขยายตวัของมดลูกไป
กดทบับรเิวณท่อปัสสาวะ ถา้ไมไ่ดร้บัการรกัษาอาจจะท าใหม้ารดาคลอดก่อนก าหนดได้  ยาทีใ่ชไ้ดอ้ย่าง
ปลอดภยัในสตรมีคีรรภ ์ไดแ้ก่ กลุ่มเพนิซลิลนิ(Penicillins), กลุ่มเซฟาโรสปอรนิ (Cephalosporins) 

ริดสีดวงทวาร  

สตรตีัง้ครรภ์มกัจะเป็นรดิสดีวงทวารได้บ่อย สาเหตุอาจเกดิจากอาการท้องผูก ท าให้ต้องเบ่ง
มากในเวลาถ่าย หรอือาจเกดิจากระบบการหมุนเวยีนโลหติทีไ่ม่ดใีนระหว่างการตัง้ครรภ์ การแก้ไขควร
รบัประทานอาหารที่มกีากใยมาก เพื่อป้องกนัการเกดิอาการท้องผูก อย่าเดนิมากเพราะอาจจะเจบ็ใน
บรเิวณทีร่ดิสดีวงพองมาก นอนยกเทา้สงู หรอืใชน้ ้าแขง็ประคบเพื่อบรรเทาอาการเจบ็และพอง  ในกรณี
ทีอ่าการไมด่ขีึน้ ควรปรกึษาแพทย ์และยาทีใ่ชใ้นการรกัษาควรเป็นยาทาภายนอกเท่านัน้ 

แมจ้ะมยีาที่ใช้ได้อย่างปลอดภยัในสตรตีัง้ครรภ์ อย่างไรก็ตามสตรตีัง้ครรภ์ ควรพยายามหลกี 
เลี่ยงการใช้ยาทุกชนิด ยกเวน้เมื่อจ าเป็นจรงิๆ หรอืใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ หรอืเภสชักร หาก
ท่านมขีอ้สงสยัเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งยาและสุขภาพ ท่านสามารถปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักรเท่านัน้ 

 

การใช้ยาเบือ้งต้นในสตรีท่ีให้นมบตุร 

มารดาทีใ่หน้มบุตร เป็นอกีกลุ่มบุคคลหนึ่งทีม่โีอกาสไดร้บัยาและสารเคมไีม่แตกต่างจากบุคคล

อื่น แต่เนื่องจากยาเกอืบทุกชนิดที่มารดาใช้ สามารถถ่ายทอดจากมารดาไปสู่ทารกที่เลีย้งดูด้วยนมแม่

ได้ การใช้ยาเพื่อรกัษาโรคของมารดา จงึควรพจิารณาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยี จากการใช้ยาตวันัน้ให้เพยีง 
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พอก่อนเริม่ใชย้า แมย้าเกอืบทุกชนิดสามารถผ่านทางน ้านมได ้แต่ปรมิาณทีย่าผ่านออกมาจะมากหรอื

น้อยนัน้จะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ปรมิาณเลอืดทีไ่ปเลีย้งเต้านม คุณสมบตักิารละลายในไขมนั

ความเป็นกรด – ด่างของยา ขนาดมวลโมเลกุลของยา 

ดงันัน้ หลกัการทัว่ไปส าหรบัมารดาทีใ่หน้มบุตรในการเลอืกใชย้าโดยสรปุ มดีงันี้ 
๑. หลกีเลีย่งการใชย้า หากไม่จ าเป็น หรอืถ้าเป็นไปไดใ้หเ้ลื่อนการใชย้าไปจนกว่าจะถงึเวลาที่

ทารกหยา่นม 
๒. หลกีเลีย่งการใชย้าสตูรผสม ควรเลอืกยาทีป่ระกอบดว้ยตวัยาส าคญัเพยีงชนิดเดยีว 

๓. ควรเลอืกใชย้าทีม่ขีนาดต ่าทีสุ่ดหรอืใชย้าในช่วงระยะเลาสัน้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

๔. ควรเลอืกใชย้าทีม่รีปูแบบสูดพ่นหรอืใชภ้ายนอก แทนการใชย้าแบบรบัประทานหรอืฉีด เช่น

ยาบรรเทาอาการคดัจมกูแบบสตูรพ่น แทนยาบรรเทาอาการคดัจมกูแบบรบัประทาน 

๕. ใหท้ารกดูดนมก่อนใหย้ามือ้ถดัไป หรอืรอมากกว่า ๒ – ๓ ชัว่โมงหลงัจากรบัประทานยาจงึ

ใหน้มบุตร 

๖. ในกรณีทีต่้องรบัประทานยาวนัละหลายครัง้ คุณแม่สามารถบบีน ้านมเกบ็ไวก่้อนทีคุ่ณแม่จะ

รบัประทานยา 

๗. หยดุใหน้มลกู ในกรณทีีเ่ป็นยาทีห่า้มใชใ้นสตรใีหน้มบุตร 


