
ยาฆ่าเช้ือกบัการตัง้ครรภแ์ละให้นมบตุร 

นศภ. ชนัญญา สขุโสภณ  
นักศึกษาฝึกปฏิบติังานคลงัข้อมลูยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

“ปวดหวั ตวัร้อน มีไข้สงูขณะตัง้ครรภ ์ มียาแก้อกัเสบอยู่ทีบ่า้นรบัประทานได้ไหมค่ะ?” “ ต้อง
ให้นมลกู แต่ไม่สบายมากทาํยงัไงดีค่ะ” คาํถามเหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็โดยทัว่กนัวา่ มารดาเมือ่ตัง้ครรภห์รอืให้
นมบุตรอยูน่ัน้ใหค้วามสาํคญัและมคีวามระมดัระวงัต่อการใชย้าคอ่นขา้งมาก เน่ืองจากยาจาํนวนไมน้่อย
สามารถผา่นสายรก หรอืละลายน้ําแลว้ขบัออกทางน้ํานม ซึง่อาจสง่ผลผลกระทบต่อทารกในครรภห์รอืต่อทารก
ทีด่ื่มนมแมอ่ยูไ่ด ้ อยา่งไรกต็ามไมใ่ชย่าทุกตวัทีส่ามารถผา่นสายรก หรอืขบัออกทางน้ํานมและสง่ผลต่อทารก 
ดงันัน้ การเลอืกใชย้าในหญงิตัง้ครรภห์รอืใหน้มบุตรจงึมคีวามซบัซอ้น ยาทีร่า้นยามกัจา่ยเพือ่บรรเทาอาการไม่
สบายและคอ่นขา้งมปีญัหาในการเลอืกใชใ้นหญงิตัง้ครรภแ์ละใหน้มบุตรทีพ่บไดบ้อ่ยคอื“ยาปฏิชีวนะ” 

ยาปฏชิวีนะ หรอืทีช่าวบา้นคุน้เคยทีเ่รยีกกนัวา่ “ยาฆ่าเช้ือ” บางครัง้เรยีกกนัผดิๆ วา่ “ยาแก้
อกัเสบ” เป็นยาทีใ่ชฆ้า่เชือ้แบคทเีรยีจากภาวะตดิเชือ้ของรา่งกาย ยาปฏชิวีนะทีเ่ป็นยารบัประทานมอียูห่ลาย
กลุ่ม ดงัตารางต่อไปน้ี 

ยาปฏิชีวนะ ตัง้ครรภ ์ ให้นมบตุร 

กลุ่ม Penicillinไดแ้ก่ 
Penicillin V, Ampicillin, 
Becampicillin, 
Amoxicillin, 
Amoxicillin/clavulanate 
potassium, Cloxacillin, 
Dicloxacillin 

ผา่นสายรกได ้แต่ไมพ่บวา่
ก่อใหเ้กดิความผดิปกตขิองตวัออ่น
ในสตัวท์ดลองและในมนุษย ์หญงิ
ตัง้ครรภใ์นทกุระยะการตัง้ครรภ์
สามารถใชย้ากลุ่มน้ีได ้ 

ขบัออกทางน้ํานมปรมิาณน้อย
และยงัไมพ่บผลเสยีต่อทารก 

กลุ่มCephalosporin
ไดแ้ก่ 
Cephalexin, Cefadroxil, 
Cefaclor, Cefuroxime 
axetil, Cefpodoxime 
proxetil, Cefdinir, 
Cefixime 

ผา่นสายรกได ้ไมพ่บวา่ก่อใหเ้กดิ
ความผดิปกตขิองตวัออ่นใน
สตัวท์ดลองและในมนุษย ์และไม่
พบขอ้มลูการเพิม่ความเสีย่งในการ
เกดิทารกวริปู หญงิตัง้ครรภใ์นทุก
ระยะการตัง้ครรภส์ามารถใชย้าก
ลุ่มน้ีได ้ 

ขบัออกทางน้ํานมปรมิาณน้อย 
และยงัไมพ่บผลเสยีต่อทารก 
ยกเวน้ยา Cefdinir, Cefixime 
ไมพ่บขอ้มลูความปลอดภยั 
โปรดระวงัการใช ้



กลุ่ม Macrolideไดแ้ก่ 
Erythromycin, 
Roxithromycin, 
Spiramycin, 
Midecamycin, 
Clarithromycin, 
Azithromycin 

Erythromycin และ Azithromycin 
พบวา่มคีวามปลอดภยัเน่ืองจาก 
ผา่น รกไดน้้อย ไมก่่อใหเ้กดิความ
ผดิปกตขิองตวัออ่นในสตัวท์ดลอง 
ไมม่รีายงานการเพิม่ความเสีย่ง
ของการเกดิทารก-วริปูส่วนยาท่ี
เหลือในกลุ่มน้ีไม่แนะนําให้ใช้
เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดอนัตราย
แก่ทารกได้ 

พบยาสะสมในน้ํานม มขีอ้มลู
ความปลอดภยัในมนุษยจ์าํกดั 
โปรดใชด้ว้ยความระวงั ถา้
จาํเป็นตอ้งใช ้ควรเลอืกใช ้
Erythromycin  และ
Azithromycin เทา่นัน้ 

กลุ่มFluoroquinolole
ไดแ้ก่ Norfloxacin 
,Ofloxacin, 
Ciprofloxacin, 
Levofloxacin, 
Moxifloxacin 

ผา่นสายรกไดเ้น่ืองจากยามี
โมเลกุลขนาดเลก็ พบความ
ผดิปกตจิากการศกึษาในตวัออ่น 
และในหญงิตัง้ครรภไ์ดบ้า้ง ไม่
แนะนําให้ใช้โดยเฉพาะในไตร
มาสแรกของการตัง้ครรภ(์เดือน
ท่ี 1-3) 

มขีนาดโมเลกุลเลก็จงึอาจผา่น
น้ํานมได ้และยาอาจสง่ผล
ขา้งเคยีง เชน่ ทอ้งเสยี และเกดิ
พษิไดใ้นทารก ไม่แนะนําให้ใช้ 

กลุ่ม Tetracycline ไดแ้ก่ 
Tetracycline, 
Doxycycline, 
Minocycline 

ผา่นสายรกได ้หากใชใ้นไตรมาสที ่
2-3 (เดอืนที ่4-9) ยาจะสะสมใน
ฟนัและกระดกูของทารก ทาํใหฟ้นั
ของเดก็มสีเีหลอืงหรอืสน้ํีาตาลไป
ตลอดชวีติ มกีระดกูและสมองเจรญิ
ผดิปกต ิเพิม่ความเสีย่งของการ
เกดิทารกวริปู ไม่แนะนําให้ใช้ 

อาจใชไ้ดใ้นหญงิใหน้มบุตร
เน่ืองจากยาขบัออกผา่นทาง
น้ํานมน้อยมาก โปรดใชด้ว้ย
ความระมดัระวงั 

 

กลุ่ม อ่ืนๆ 

Choramphenicol ผา่นสายรกได ้การใชใ้นหญงิ
ตัง้ครรภพ์บวา่ทารกอาจมอีาการ
ตวัเขยีว ออ่นปวกเปียก จากภาวะ
เกรยซ์นิโดรม ห้ามใช้ในหญิง
ตัง้ครรภ ์

ยาขบัออกทางน้ํานมได ้ไม่
แนะนําให้ใช้ในหญิงให้นม
บตุร 

Polymyxin B มขีอ้มลูการศกึษาในสตัวท์ดลอง ยงัไมพ่บรายงานการใชย้าน้ีกบั



และในมนุษยจ์าํกดั จึงไม่แนะนํา
ให้ใช้อยา่งไรกต็ามหากใชเ้ป็นยา
ใชภ้ายนอกอาจสามารถใชไ้ด ้

หญงิใหน้มบุตร 

Colistin พบความผดิปกตจิากการศกึษาใน
สตัวท์ดลอง แต่ไมพ่บการศกึษา
เกีย่วกบัความปลอดภยัของตวัออ่น
ในมนุษยค์วรหลีกเล่ียงการใช้ยา
น้ี 

มขีอ้มลูความปลอดภยั ใน
มนุษยจ์าํกดั ไม่แนะนําให้ใช้ 

Clindamycin ผา่นสายรกได ้แต่ไมพ่บความ
ผดิปกตขิองตวัออ่นในสตัวท์ดลอง 
และในมนุษยใ์นจาํนวนทีม่ากพอจะ
สรปุไดว้า่เกดิจากยา 

ขบัออกทางน้ํานม และยงัไมพ่บ
ผลเสยีต่อทารก โปรดใชด้ว้ย
ความระมดัระวงั 

Co-trimoxazole 
  

ห้ามใช้ในหญิงตัง้ครรภใ์นไตร
มาสท่ี3 (เดือนท่ี 7-9)  ยาสามารถ
ผา่นรกทาํใหท้ารกเกดิมาตวัเหลอืง 
(kerniterus) 

ไม่แนะนําให้ใช้ในหญิงให้นม
บตุร 

Metronidazole ผา่นสายรกได ้แต่ไมพ่บความ
ผดิปกตขิองตวัออ่นใน
สตัวท์ดลอง แต่ไม่แนะนําให้ใช้
ในไตรมาสแรก(เดือนท่ี1-3)ของ
การตัง้ครรภ ์เน่ืองจากยาจะเพิม่
ความเสีย่งต่อการเกดิความพกิาร
แต่กาํเนิดของทารก 

ขบัออกทางน้ํานม โปรดใชด้ว้ย
ความระมดัระวงั ซึง่หากใชย้า
แบบทานครัง้เดยีว หลงัทานยา
แนะนําใหห้ยดุใหน้มบุตร
ประมาณ 12-24 ชัว่โมง 

โดยสรปุแลว้ยากลุ่ม Penicillinและ Cephalosporin คอ่นขา้งมคีวามปลอดภยัเมือ่ใชใ้นหญงิตัง้ครรภ ์
หรอืใหน้มบุตร ถา้มปีระวตัแิพย้ากลุ่มดงักล่าว ควรเปลีย่นเป็นยากลุ่ม Clindamycin หรอื Macrolide เชน่ 
Erythromycin และ Azithromycin ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัลกัษณะและความรนุแรงของโรค อยา่งไรกต็ามหากมขีอ้สงสยั
ในการใชย้า ควรปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักรทุกครัง้ 
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