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บทนํา

วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์

กฤษณา เพ็งสา

วัคซ�นป�องกันโรคสําหรับหญิงตั้งครรภ�

 การมีโปรแกรมการฉ�ดวัคซีนปองกันโรค เปน

หนึ�งในการดแูลสขุภาพของประชากรทีม่ผีลคุมคา หญงิวยั

เจริญพันธุที่วางแผนจะตั้งครรภหรือหญิงที่กําลังตั้งครรภ 

จะไดรบัการดแูลฝากครรภซึ�งรวมถงึการทบทวนการไดรบั

วคัซนีมาแลวและแนะนาํกลยทุธของการใหวคัซนีอืน่ๆ โดย

สงผลใหมีการลดอัตราการเกิดโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

ซึ�งผลที่ไดไมเพียงแกหญิงตั้งครรภและทารก ยังรวมถึง

บุคคลที่เกี่ยวของดวย

 การตั้งครรภถือเปนภาวะที่มีภูมิคุมกันตอโรค

และมีการตอบสนองตอการฉ�ดวัคซีนเปนปกติ อยางไร

ก็ตาม สูติแพทยจะอธิบายในแงความปลอดภัย และความ

คุมคาของการใหวัคซีนที่เกี่ยวของกับการที่ทารกในครรภ

จะมีความเสี่ยงภายหลังการใหวัคซีน การดูแลกอนคลอด

โดยทั�วไปจะมกีารดปูระวตักิารไดรบัวคัซนีอยางละเอยีด มี

หลายครัง้ทีห่ญงิตัง้ครรภไมมปีระวตักิารไดรบัวคัซนีอกีเลย

หลังจากไดรับครบแลวเมื่อตอนเปนนักเรียน

 โดยหลักการแลว ผูหญิงทุกคนควรไดรับวัคซีน

อยางครบถวนกอนที่จะตั้งครรภโดยไมตองกังวลกับการ

ที่ตองใหวัคซีนในชวงที่ตั้งครรภ อยางไรก็ตามถาไมมี

หลักฐานดังกลาว ก็ตองมีการวางแผนการใหวัคซีนชนิด

เชื้อตาย (killed vaccine) หรือวางแผนการใหวัคซีนชนิด

เชื้อเปนที่ทําใหออนฤทธิ์ลง (live attenuated vaccine) 

อยางเหมาะสมในชวงหลังคลอด

 การดูแลกอนคลอด จะตองกลาวถึงความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นไดในกรณ�ที่ไดรับวัคซีนโดยไมไดตั้งใจ ขณะที่มี

การตั้งครรภ โดยทั�วไปวัตถุประสงคของการใหวัคซีนใน

ชวงตัง้ครรภเพือ่กระตุนใหเกดิภมูคิุมกนัในมารดาและทารก

ตอเชื้อกอโรคกรณ�ที่มีการสัมผัสโรค นอกจากนั้นยังชวย

เพิ�มโอกาสการปองกันโรคในทารก อายุ 6 - 12 เดือนแรก

หลังคลอดดวย

 กรณ�ที่อาจมีความเสี่ยงตอทารกในครรภจากการ

ใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภ จะตองมีการประเมินความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการสัมผัสเชื้อกอโรค ขณะเดียวกันก็

ตองนึกถึงประโยชนจากวัคซีนดวยกอนจะฉ�ดวัคซีนนั้นๆ 

อีกทั้งยังตองพิจารณาถึงชนิดของวัคซีน เพราะวัคซีนบาง

ชนิดถือเปนขอหามฉ�ดชัดเจนในหญิงตั้งครรภ

 โดยทั�วไปวัคซีนชนิดเชื้อเปนจะถือเปนขอหาม

ในหญิงตั้งครรภ (ตารางที่ 1) เน��องจากจะมีโอกาสเสี่ยงสูง

ตอทารกในครรภ อยางไรก็ตามเปนสิ�งสําคัญที่จะกลาว

วา ในปจจบุนัไมมหีลกัฐานทีแ่สดงถงึความเสีย่งตอการเกดิ

รูปพิการของทารกจากวัคซีนที่มีในทองตลาดเชน วัคซีน

ปองกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน และอีสุกอีใส

วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน 

 กลุมอาการโรคหดัเยอรมนัแตกาํเนดิ (Congenital 

rubella syndrome, CRS) คอนขางรุนแรงและพบบอยถา

มีการติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ พบอาการใน

ทารกถึงรอยละ 85 กรณ�ที่มีอาการติดเชื้อหัดเยอรมันใน

การตัง้ครรภไตรมาสที ่1 โดยเฉพาะอยางยิ�งใน 16 สปัดาห

แรกของการตัง้ครรภ กลุมอาการโรคหดัเยอรมนัแตกาํเนดิ 

จะทําใหเกิดหูหนวก,ตอกระจก,ความผิดปกติของหัวใจ 
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ศีรษะเล็ก ปญญาออน ตับมามโต การเปลี่ยนแปลงของ

กระดกูและเกรด็เลอืดต่าํ นอกจากนัน้อาการอาจปรากฏเมือ่

ผูปวยอายุมากขึ้น ผูปวยอาจมาดวยเรื่อง เบาหวาน หรือ 

progressive encephalopathy 

 เปาหมายที่จะกวาดลางโรคหัดเยอรมันและ CRS

ไดถูกวางแผนสําหรับประเทศในเขตขององคการอนามัย

โลก ทวีปอเมริกาในป ค.ศ. 2010 และทวีปยุโรปในป ค.ศ. 

20151 การฉ�ดวคัซนีปองกนัโรคหดัเยอรมนัในหญงิตัง้ครรภ

และหญงิที่ไมมกีารพสิจูนชดัเจนวาไดรบัวคัซนีแลว จะเปน

วิธีที่ดีที่สุดที่จะกวาดลาง CRS ใหหมดไป สูติแพทยจะ

เปนผูที่บงชี้ไดวาหญิงคนใดจะมีความเสี่ยงสูง และจะให

วัคซีนน�้หลังคลอดแกหญิงตั้งครรภ

 วัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมันหรือวัคซีนรวม

ปองกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน เปนวัคซีนเชื้อเปนและ

เปนขอหามในการใหชวงตัง้ครรภ จงึเปนขอแนะนาํวาหญงิ

วยัเจรญิพนัธุที่ไดรบัวคัซนีน�้ไมควรใหมกีารตัง้ครรภเกดิขึน้

ใน 1 เดือนหลังฉ�ดวัคซีน

 กรณ�ที่มีการใหวัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมันโดย

ไมไดตั้งใจ จากการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได ในชวง

ป ค.ศ. 1971-1989 ปรากฏวามีการติดเชื้อโดยไมมีอาการ

ของทารกในครรภรอยละ 1-2 แตไมพบหลักฐานของ

CRS ในทารกคลอดจากหญิงตั้งครรภ 321 คน ที่

ไดรับวัคซีนปองกันโรคหัดเยอรมัน (RA 2713) และ

ประสงคจะดําเนินการตั้งครรภตอจนคลอด2 ซึ�งเหตุการณ

น�้จะชวยใหความมั�นใจแกหญิงตั้งครรภวา ไมจําเปน

ตองยุติการตั้งครรภบนพื้นฐานของโอกาสเสี่ยงของ

ทารกในครรภตามหลังการใหวัคซีนน�้ในหญิงตั้งครรภ

อยางไรก็ตามบนความเสี่ยงของการตั้งครรภถึงแมจะนอย

ก็ตาม ชวงเวลาที่ดีที่สุดของการใหวัคซีนปองกันโรคหัด

เยอรมันคือควรใหหลังคลอดสําหรับการใหนมบุตรหรือ

การให anti-Rho (D) ไมเปนขอหามสําหรับการใหวัคซีน

 การตรวจกอนตั้งครรภเปนขอบงชี้สําหรับหญิง

ตั้งครรภทุกคน ในกรณ�ที่ไมมีภูมิคุมกันตอโรค เมื่อหลัง

คลอดหรือหลังการแทงควรใหวัคซีนปองกันโรคหัด

คางทูม หัดเยอรมัน กอนจําหน�ายออกจากโรงพยาบาล

วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส

 เชื้อไวรัสอีสุกอีใสสามารถกอใหเกิดโรคและอัตรา

ตายสูงในมารดาและทารกในครรภ พบปอดอักเสบเปน

ภาวะแทรกซอนของการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภถึงรอย

ละ 28 ในหญิงตั้งครรภที่เปนโรคอีสุกอีใส 198 ราย มี

รายงานหญิงตั้งครรภเสียชีวิต 16 รายจากปอดอักเสบ3 

การติดเชื้อน�้ในระยะแรกของการตั้งครรภมีโอกาสเกิดโรค

ติดเชื้อแตกําเนิดในทารกรอยละ 1 ซึ�งทารกจะมี cerebral 

cortical atrophy, mental retardation และความผิดปกติ

ของแขนขาได4 

 การติดเชื้อในมารดาชวง 5 วันกอนคลอดจนถึง 

2 วันหลังคลอด จะมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อในทารก 

               ตารางที่ 1 Vaccination in pregnancy : Live attenuated vaccines

 Vaccines Recommendation Comments

Bacteria BCG Contraindicated 

 Oral typhoid vaccine Contraindicated Inactivated typhoid Vi polysaccharide 

   vaccine is preferred.

Virus Influenza Contraindicated Should receive inactivated influenza vaccine

 MMR Contraindicated

 Smallpox Contraindicated Has been reported to cause fetal infection

 Varicella Contraindicated 

 Yellow fever Contraindicated Unless travelling to yellow fever endemic area

 Zoster Contraindicated 

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 15)
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โดยพบโรคอสีกุอีใสในทารกแรกเกดิชนดิอาการรนุแรงรอย

ละ 17-30 โดยมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 315 

 หลักฐานเหลาน�้แสดงถึงความสําคัญของการให

วัคซีนปองกันโรคในหญิงวัยเจริญพันธุ วัคซีนน�้เปนวัคซีน

เชื้อเปน จึงไมควรใหในชวงตั้งครรภ ควรตองใหโดสที่ 1 

หลังคลอดกอนจําหน�ายออกจากโรงพยาบาลและโดสที่ 2 

อีก 4-8 สัปดาหหลังจากโดสที่ 1 ซึ�งจะเปนชวงเดียวกับ

การนัดตรวจหลังคลอด 

 การใหนมบุตรไมไดเปนขอหามของการใหวัคซีน 

ในการติดตามหญิงตั้งครรภที่ไดรับวัคซีนปองกันโรค

อีสุกอีใส 362 รายระหวางป ค.ศ. 1995-2000 ไมพบการ

ติดเชื้อแตกําเนิดในทารก6 จึงไมมีหลักฐานที่จะยุติการตั้ง

ครรภกรณ�ที่หญิงตั้งครรภนั้นไดรับวัคซีนระหวางการตั้ง

ครรภหรอืเกดิการตัง้ครรภภายใน 3 เดอืนหลงัการฉ�ดวคัซนี 

ควรมีการรายงานไปยังบริษัทผูผลิตวัคซีนใหรับทราบดวย 

 กรณ�หญงิตัง้ครรภสมัผสักบัคนทีเ่ปนโรคอสีกุอีใส 

ควรดูประวัติการเปนโรคและการฉ�ดวัคซีนปองกัน กรณ�ที่

ไมมปีระวตัดิงักลาว ควรตรวจเลอืดเพือ่ดภูมูคิุมกนัตอเชือ้

ไวรสัอสีกุอีใส หญงิทีม่โีอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคควรไดรบั 

varicella zoster immunoglobulin ภายใน 96 ชั�วโมงหลัง

การสมัผสัโรค ในขนาด 125 ยนูติตอน้าํหนกัตวั 10 กโิลกรมั 

(ไมเกนิ 625 ยนูติ) จะชวยปองกนัการเกดิโรคหรอืลดความ

รนุแรงของโรคในมารดา สวนผลตอทารกในครรภควรตอง

มีการศึกษาตอไป

 ผูหญิงที่ไดรับวัคซีนน�้ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ

นาน 1 เดือนหลังจากฉ�ดวัคซีน สําหรับผูที่มีความเสี่ยงตอ

การเกิดโรค ไมมีขอหามในการฉ�ดวัคซีนถึงแมจะมีบุคคล

ในครอบครวัตัง้ครรภกต็าม เน��องจากความรนุแรงของไวรสั

ในวัคซีนนอยกวาไวรัสที่ทําใหเกิดโรค ความเสี่ยงของการ

เกดิโรคในทารกในครรภกน็อยมาก กรณ�ที่ใหวคัซนีในหญงิ

ที่ไมทราบมากอนวาตั้งครรภ หรือมีการตั้งครรภภายใน 

4 สัปดาหหลังฉ�ดวัคซีน ควรไดรับคําอธิบายถึงโอกาสที่จะ

เกิดโรคได แตก็ไมใชขอบงชี้ในการยุติการตั้งครรภ

 ไมควรใหวคัซนีเชือ้เปนในหญงิตัง้ครรภ นอกจาก

จะเห็นวาผลดีที่ไดรับมากกวาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เชน 

หญิงตั้งครรภจําเปนตองเดินทางไปยังแหลงระบาดของ

โรคไขเหลือง ไมสามารถเลื่อนการเดินทางไดและโอกาส

เสีย่งตอการเกดิโรคมมีาก กต็องไดรบัวคัซนีปองโรคกนัไข

เหลืองถึงแมวัคซีนนั้นจะเปนวัคซีนเชื้อเปนก็ตาม 

 มีรายงานหญิงตั้งครรภ 304 รายที่ไดรับวัคซีน

ปองกันโรคไขเหลืองในระยะแรกของการตั้งครรภ พบ

วาไมมีความสัมพันธกับการเกิดความพิการแตกําเนิดที่

รุนแรง7

 วัคซีนดังกลาวถือวาปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ 

ไมมีหลักฐานถึงความเสี่ยงตอทารกในครรภ หรือตอการ

ตั้งครรภในหญิงตั้งครรภที่ไดรับวัคซีนเหลาน�้ ผลดีที่เกิด

ขึ้นมากกวาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (ตารางที่ 2, 3)

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

 มีบทความที่กลาววา หญิงตั้งครรภมีความเสี่ยง

ตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากไขหวัดใหญ8,9 เน��องจาก

หญิงตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และมีความ

ตองการออกซเิจนเพิ�มขึน้ มรีายงานการเขารบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลของหญงิตัง้ครรภทีเ่ปนไขหวดัใหญมมีากกวา

หญิงที่ไมไดตั้งครรภและเปนไขหวัดใหญถึง 4 เทา10 

 ปจจุบันแนะนําใหหญิงตั้งครรภทุกคนฉ�ดวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญชนิดเชื้อตาย (วัคซีนชนิดเชื้อเปน

ถือเปนขอหามในหญิงตั้งครรภ) โดยแนะนําใหฉ�ดไดใน

การตั้งครรภทุกไตรมาส ไมพบวามีผลเสียตอทารกใน

มารดาจาํนวน 252 รายที่ไดรบัวคัซนีในชวงตัง้ครรภเฉลีย่ที ่

26.1 สปัดาห11,12 เหตผุลอนัดบัหนึ�งในการใหวคัซนีปองกนั

โรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภคือ เพื่อใหมีภูมิคุมกันโรค

สงผานไปยังทารก โดยหวังวาจะปองกันโรคในทารกดวย 

เพราะทารกมักจะไดรับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญจากบุคคลใน

ครอบครัว ในปจจุบันมีรายงานความครอบคลุมของการให

วัคซีนเชื้อตาย วัคซีนจากเชื้อแบคทีเรีย และ
ท็อกซอยด
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                  ตารางที่ 2 Vaccination in pregnancy : Inactivated vaccines

 Vaccines Recommendation Comments

Bacteria Cholera (oral) Not recommended Inadequate safety information

 Meningococcal Recommended for No documented adverse events in either pregnant

 polysaccharide women at increased women or their newborns, but the number

 vaccine (MPSV4) risk of vaccinees reported is small.

    

 Pneumococcal Recommended for Data are limited to clinical trials and deferral

 polysaccharide women at increased of vaccine unless there is an increased

 vaccine (23 v PPV) risk risk of IPD.

 Tdap Recommended for If not given before pregnancy, it should be

  women who work in given as soon as possible after delivery.

  close contact with 

  infants 

 Typhoid Vi Travelling to No evidence of risk to the fetus

 polysaccharide endemic countries 

 vaccine  

Virus Hepatitis A Recommended for  

   susceptible pregnant

   women  

 Hepatitis B Recommended for 

   susceptible pregnant  

   women 

 Human papilloma Not recommended 

 virus (HPV)  

 Influenza Recommended No evidence of congenital defects on

   the fetus.

 Japanese Recommended for No adverse effects on pregnancy, whereas

 encephalitis (JE) women at risk JE infection is associated with miscarriage.

 Polio (IPV) Recommended for Vaccination of pregnant women should be

  women at risk avoided on theoretical grounds

 Rabies Recommended 

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 15)

        ตารางที่ 3 Vaccination in pregnancy : Toxoids and Immumoglobulins

Toxoids and Immumoglobulins Recommendation Comments

Tetanus/diphtheria Recommended Toxoids are safe in pregnancy

Hyperimmune globulins Recommended for No known risk to the fetus from passive

   susceptible pregnant immunization of pregnant women with

   women exposure to immune globulins.

  measles, hepatitis A,  

   hepatitis B, rabies,  

   varicella and tetanus  

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 15)
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วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในหญิงตั้งครรภ

เพิ�มมากขึ้นกวาเดิม13

วัคซีนปองกันโรคคอตีบและท็อกซอยดปองกันโรค

บาดทะยัก (Td)

 กอนหนาน�้หญิงตั้งครรภที่ยังไมไดรับ Td ภายใน 

10 ปที่ผานมาควรไดรับการฉ�ดกระตุน 1 โดส หญิง

ตั้งครรภที่ยังไมไดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักและ

โรคคอตีบครบ 3 เข็มควรไดใหครบ อยางนอยควรให 

Td 2 โดส ในชวงการตั้งครรภ เพื่อปองกันบาดทะยัก

ในหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิด แนะนําให Td 2 โดส

หางกัน 4 สัปดาห และ Tdap 1 โดส หลังจาก Td 

โดสที่สองนาน 6 เดือน ซึ�งคือชวงหลังคลอด ถึงแม

ไมมีหลักฐานของการเกิดความผิดปกติของทารกใน

ครรภ แนะนําใหวัคซีนโดสแรกในชวงตั้งครรภไตรมาส

ที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากวัคซีน กรณ�ที่มี

ความเสี่ยงสูงตอโรคไอกรน บุคลากรทางการแพทย

ควรเลือกที่จะใหวัคซีน Tdap แทน Td เพื่อปองกันโรค

ไอกรนในหญิงตั้งครรภวัยรุนและถือเปนการ “Catch-up” 

เน��องจากพบอุบัติการณของโรคไอกรนสูงในวัยรุน ใน

บุคลากรทางการแพทยที่ตั้งครรภ และพี่เลี้ยงในสถาน

เลี้ยงเด็ก เพื่อปองกันการเกิดโรคในทารกอายุ <12 เดือน 

และในหญงิตัง้ครรภทีท่าํงานในสถานสงเคราะหหรอือาศยั

อยูในชุมชนที่มีการแพรโรคน�้

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบเอ

 ทาํจากวคัซนีเชือ้ตาย ตามทฤษฎแีลวผลตอทารก

ในครรภต่ํามาก ตองพิจารณาระหวางความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดจากวัคซีนกับความเสี่ยงจากการเกิดการติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบเอในหญิงตั้งครรภ

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี

 ขอมูลที่จํากัดบงชี้วาไมมีความเสี่ยงตอทารก

ในระยะพัฒนาและระหวางอยูในครรภเมื่อหญิงตั้งครรภ

ไดรับวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี เน��องจากปจจุบัน

วัคซีนน�้ประกอบดวยแอนติเจนที่ไมมีสวนที่กอใหเกิดการ

ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภที่พบวามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบี เชน มีคูนอนหลายคนใน 6 เดือนที่ผาน

มา เคยหรือกําลังใชยาเสพติด หรือมีคูนอนที่เปนพาหะ

ของโรคตับอักเสบบี ควรตองไดรับการฉ�ดวัคซีนปองกัน

 ถาพบวาหญิงตั้งครรภเปนพาหะของโรคตับ

อักเสบบี ควรใหการปองกันแกทารกแรกเกิดทันทีหลัง

คลอด กรณ�ที่ไมสามารถตรวจภูมิคุมกันของโรคในหญิง

ตั้งครรภได ทารกแรกเกิดทุกคนควรไดรับวัคซีนปองกัน

โรคตับอักเสบบีภายใน 12 ชั�วโมงหลังคลอดและควรไดรับ

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีตามขอกําหนดของทารกที่

คลอดจากมารดาที่เปนพาหะของโรค

วัคซีนปองกันเอชพีวี

 ไมแนะนําใหวัคซีนปองกันเอชพีวี ในหญิง

ตั้งครรภ ถาไดรับวัคซีนน�้ในหญิงตั้งครรภ ควรรายงานไป

ที่บริษัทผูผลิตวัคซีนเพื่อติดตามผลของวัคซีน

วัคซีนปองกันวัณโรค 

 ถงึแมไมมรีายงานผลของวคัซนีตอทารกในครรภ 

แตก็ไมแนะนําใหวัคซีนชนิดน�้ในหญิงตั้งครรภ

วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี

 วัคซีนน�้ไมควรใหในชวงตั้งครรภ ไมมีขอมูล

ชัดเจนของความปลอดภัยของการใหวัคซีนน�้ในหญิงตั้ง

ครรภ หญิงตั้งครรภที่จําเปนตองเดินทางไปบริเวณที่มี

ความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรค ควรไดรับการฉ�ดวัคซีน ถา

ความเสี่ยงของการเกิดโรคสูงในหญิงตั้งครรภและทารก

ในครรภ

วัคซีนปองกันโรคไขเหลือง

 การติดเชื้อของทารกในครรภจากวัคซีนมีโอกาส

นอยมาก และวัคซีนไมเกี่ยวของกับความพิการแตกําเนิด

วัคซีนอื่นๆ
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ของทารก

วัคซีนปองกันโรคติดเชื้อมินนิงโกคอคคัส

 การศกึษาของวคัซนีชนดิน�้ในชวงการตัง้ครรภไม

พบวามีผลเสียตอหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิด กรณ�ที่

จําเปนตองใหวัคซีนน�้ในหญิงตั้งครรภก็สามารถใหได

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

 การตัง้ครรภไมไดเปนขอหามสาํหรบัการใหวคัซนี

หลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบา กรณ�ที่มีความเสี่ยงสูงในการ

สมัผสัโรค การใหวคัซนีกอนสมัผสัโรคกอ็าจเปนขอบงชี้ใน

หญิงตั้งครรภได

วัคซีนปองกันโรคทัยฟอยด

 ไมมีขอมูลการใชวัคซีนน�้ในหญิงตั้งครรภ

วัคซีนปองกันไขทรพิษ

 วัคซีนเชื้อเปนถือเปนขอหามในหญิงตั้งครรภ 

ไมแนะนําสําหรับกรณ�ทั�วไป แตกรณ�หญิงตั้งครรภที่

มีการสัมผัสใกลชิดตอเชื้อไวรัส ซึ�งมีโอกาสกอโรคสูง

ตอการเกิดโรค ควรไดรับการฉ�ดวัคซีนเน��องจากมีรายงาน

วาการเกิดโรคในหญิงตั้งครรภจะมีอาการรุนแรงกวาหญิง

ที่ไมตั้งครรภ ดังนั้นโอกาสการเกิดโรคในหญิงตั้งครรภ

และทารกในครรภสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากวัคซีน และ

นอกจากน�้ไมพบวาไวรัสวัคซีนทําใหเกิดความผิดปกติ

ของทารกในครรภ และโอกาสเกิดโรคในทารกก็ต่ํามาก14

 กรณ�ที่ตองการเพียงหลักฐานการฉ�ดวัคซีนเพื่อ

ประกอบการเดินทางระหวางประเทศมากกวาความเสี่ยง

ตอการเกิดโรค ควรพยายามขอจดหมายเพื่อยกเวนการ

ฉ�ดวัคซีน กรณ�ที่หญิงตั้งครรภมีความจําเปนตองเดินทาง

เขาไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคก็ควรตอง

ไดรบัวคัซนี ถงึแมวาจะดปูลอดภยั แตทารกทีเ่กดิจากหญงิ

ที่ไดรับวัคซีน ควรไดรับการดูแลอยางใกลชิดเพื่อดูโอกาส

การเกิดโรคและผลที่อาจเกิดจากวัคซีน

 วัคซีนเชื้อตายหรือวัคซีนเชื้อเปน ไมไดมีผลตอ

ความปลอดภยัของมารดาที่ใหนมบตุร การใหนมบตุรไมมี

ผลตอการฉ�ดวัคซีนและไมไดเปนขอหามของการใหวัคซีน 

ยกเวนวัคซีนปองกันไขทรพิษ

 มีบอยครั้งที่หญิงตั้งครรภไมไดรับการฉ�ดวัคซีน

โดยทีค่ดิวาเปนขอหาม ขอตอไปน�้ไมถอืเปนขอหามในการ

ใหวัคซีน

 1. อาการเจ็บปวยเล็กนอยรวมกับมีไขต่ําๆ หรือ

ไมมีไข

 2. ประวัติโรคลมชักในครอบครัว

 3. เพิ�งสัมผัสกับผูปวยโรคติดเชื้อ

 4. กําลังไดรับยาตานจุลชีพหรือเพิ�งหายจากอาการ

เจ็บปวย

 5. มีคนในครอบครัวสัมผัสกับหญิงตั้งครรภ

 6. การเลี้ยงลูกดวยนมแม

 7. มีปฏิกิริยาตอบสนองจากการไดรับวัคซีนครั้ง

กอนๆ ซึ�งไมรุนแรง ไดแก เจ็บ บวม แดง บริเวณที่ฉ�ด

วัคซีน หรือมีไขต่ํากวา 40๐ซ.

 8. มีประวัติภูมิแพ ยกเวน anaphylaxis แพ neomy-

cin หรือ streptomycin หรือมีประวัติแพโปรตีนจากไข

 9. ประวัติครอบครัวมีปฏิกิริยาไมพึงประสงค

หรือแพวัคซีน

 10.  ทดสอบทูเบอรคูลินใหผลบวก

 มขีอถกเถียง 2 ประการ ไดแก ครอบครวัทีส่ัมผัส

กับผูฉ�ดวัคซีน และการเลี้ยงลูกดวยนมแม

 ถึงแมวาผูไดรับวัคซีนชนิดเชื้อเปนจะสามารถ

ปลอยเชื้อไวรัสออกมานอกรางกาย แตก็ไมมีการแพร

เชื้อ ดังนั้นบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภสามารถ

รับวัคซีนชนิดเชื้อเปนได โดยไมตองกังวลวาจะแพรเชื้อสู

หญิงตั้งครรภและทารกในครรภ

การใหวัคซีนในกรณ�เดินทาง

การใหวัคซีนในชวงใหนมบุตร
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 มารดาที่ใหนมบุตร สามารถใหวัคซีนเชื้อเปน

ได โดยไมพบวามีผลตอการตอบสนองของรางกายตอ

เชื้อนั้นๆ ดังนั้นการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมไดถือเปน

ขอหามตอการใหวัคซีนทั้งชนิดเชื้อเปนและเชื้อตาย

 1. หญงิวยัเจรญิพนัธุทกุคนควรไดรบัการประเมนิ

วามีการตั้งครรภหรือไมกอนที่จะไดรับวัคซีน

 2. บุคลากรทางการแพทยควรจะคนหาประวัติ

การฉ�ดวัคซีนจากหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ

 3. โดยทั�วไปวัคซีนเชื้อเปนหรือวัคซีนเชื้อเปนที่

ทําใหฤทธิ์ออนลงเปนขอหามในหญิงตั้งครรภ เน��องจาก

ตามทฤษฎีจะมีความเสี่ยงตอทารกในครรภ

 4. หญงิตัง้ครรภที่ไดรบัวคัซนีเชือ้เปนหรอืวคัซนี

เชือ้เปนทีท่าํใหฤทธิอ์อนลงโดยบงัเอญิ ไมควรใหคาํแนะนาํ

ใหยุติการตั้งครรภ 

 5. หญิงที่ยังไมตั้งครรภที่ไดรับวัคซีนชนิดเชื้อ

เปนและวัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ทําใหฤทธิ์ออนลง ควรไดรับ

การแนะนาํใหเลือ่นการตัง้ครรภออกไปอยางนอย 4 สปัดาห

 6. วัคซีนที่ทําจากไวรัสเชื้อตาย จากแบคทีเรีย 

และท็อกซอยด ถือวามีความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ

 7. หญิงที่ใหนมบุตรสามารถรับการฉ�ดวัคซีน

ไดทุกชนิด

 8. หญิงตั้งครรภควรไดรับวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญในชวงที่มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ

ตามฤดูกาล

 การพัฒนาวัคซีนชนิดใหมๆและขอมูลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของวัคซีนที่ไดรับ ใหความมั�นใจวา สูติ-

นรีแพทยมีบทบาทสําคัญในการใหคําแนะนําในการฉ�ด

วัคซีนแกหญิงที่มาฝากครรภ เพื่อผลตอการปองกันโรค 

ควรจะตองมีการศึกษาวิจัยตอไปเกี่ยวกับการฉ�ดวัคซีนใน

เอกสารอางอิง

หญิงตั้งครรภ
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