ยาในหญิงให้นมบุตร
ยา
Aspirin

Lactation Cat.
-

Sulidine®
(Triprolidine+Pseudoephredine)

Acyclovir
Albendazole

L1 = Tri
L3 =Pseu
L4 =Pseu
(chronic use)
L2
-

Allopurinol

L2

Amitriptyline

-

Amoxicillin

L1

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ อาจท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น เลือดแข็งตัวช้า ,สามารถท้าให้เกิด
Reye’s syndrome ในทารกได้ จึงควรระมัดระวัง หรือ หลีกเลี่ยงการใช้ในระหว่างให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่มีปริมาณเล็กน้อย ไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยา
ได้ แต่ไม่ควรใช้ติดต่อกันนาน

ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก จึงให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยาได้
ขาดข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารกที่มารดาได้ยานี
ขณะให้นม จึงให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานีได้
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก จึงให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานี
ได้
ยาขับออกทางน้านมได้ หากจ้าเป็นต้องใช้ยาก็สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานีได้ ในขนาดไม่เกินไม่วัน
ละ 150 mg อย่างไรก็ตามควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์อาจเกิดในทารก เช่น ง่วงซึม
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบความเป็นพิษต่อทาราก จึงสามารถให้นมบุตรระหว่างทีใ่ ช้ยาได้ แต่ยา
อาจมีผลกระทบต่อ normal flora ในล้าไส้ และอาจท้าให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ในทารกได้ จึงควรเฝ้าระวัง
อาการอันไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่นแพ้ยา หากพบให้หยุดให้นมบุตร และห้ามใช้ยากลุ่มนีในเด็ก

ยา
Atenolol

Lactation Cat.
-

Antacid
Bromhexine
Calcium carbonate

-

Carbamazepine

L2

Chloroquine

L3

Chlorpheniramine

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมและสะสมเป็นปริมาณสูงได้ จึงอาจท้าให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ในทารก เช่น
bradycadia, c yanosis, hypotension ได้โดยเฉพาะในทารกที่อายุ < 1 เดือนหรือทีค่ ลอดก่อนก้าหนด
จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานี หรือเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นแทน เช่น propranolol
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบรายงานความเป็นพิษต่อทารก จึงให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานีได้
ยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย จึงไม่แนะน้าให้มีการให้นมบุตรหากจ้าเป็นต้องใช้ยานี
สามารถใช้ calcium carbonate ในขณะที่ให้นมบุตรได้ แต่ไม่ควรเกินขนาดที่ RDA ก้าหนดไว้
(1200 mg/day)
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงให้นมบุตรในระหว่าง
ที่ใช้ยาได้ (แต่ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ในทารก เช่น ง่วงซึม, ดีซ่าน, ไม่ดูดนม คลื่นไส้ และ
น้าหนักไม่เพิ่ม)
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่เพียงเล็กน้อย ไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยาได้
(แต่ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ haemolysis, jaundice) ในทารกที่อายุน้อยกว่า 1 เดือนหรือ
คลอดก่อนก้าหนด และหลีกเลี่ยงการใช้ยานีหากทารกมีภาวะ G6PD หรือหากใช้เพื่อรักษาอาการปวดข้อ
(rheumatic) ของมารดา
ยาอาจยับยังการสร้างน้านม อีกทังยังอาจท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารกได้ เช่น ง่วงซึม, กระวน
กระวายผิด จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี หากไม่สามารถให้นมผงแทนหรือหยุดให้
นมบุตรได้ ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดในทารก และหยุดใช้ยาหรือหยุดให้นมบุตรเมื่อ
พบอาการดังกล่าว

ยา
Chlorpromazine

Lactation Cat.
-

Cinnarizine
Clindamycin

L3

Colchicine
Co-trimoxazole
(TMP+SMX)
Cyproheptadine

L3

Diazepam

-

Diclofenac

-

Digoxin

L2

-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ และอาจท้าให้เกิดอาการง่วงซึม, เฉื่อยชาในทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตร
ในระหว่างที่ใช้ยานี หรือหากจ้าเป็นต้องให้นมบุตรควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดในทารก
และหยุดใช้ยาเมื่อพบอาการดังกล่าว
ยาอาจท้าให้ทารกมีอาการกระวนกระวายผิดปกติ จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานี
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชีชัดว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรระหว่าง
ที่ใช้ยานีได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ (ท้องเสีย, ถ่ายเป็นเลือด) ในทารก และหากพบควรหยุด
ให้นมบุตรไปจนกว่ายาจะหมด
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ยานีได้
ยาขับออกทางน้านมในปริมาณน้อย มารดาสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยานีได้ แต่ควรเฝ้าระวังการ
เกิดดีซ่านในเด็กที่อายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน และหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กที่มีภาวะ G6PD
ยาขับออกทางน้านมได้ และอาจท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารก เช่น ตื่นเต้น กระวนกระวาย
นอกจากนี การใช้ยาต่อเนือ่ งนาน ๆ ยังมีผลลดระดับ prolactin ท้าให้ยับยังการสร้างนา้ นมได้ จึงไม่ควร
ใช้ยานีระหว่างให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านม และอาจสะสมในทารก ท้าให้เกิดอาการง่วงซึม และนา้ หนักลดได้ หากจ้าเป็น
สามารถใช้ diazepam แบบ single dose ขณะให้นมบุตรได้ แต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถใช้ diclofenac ขณะให้นมบุตร
ได้
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้
digoxin ได้

ยา
Dimenhydrinate
Domperidone
Doxycycline
Efavirenz

Enalapril
Ethambutol
Ethinylestradiol + norgestrel
(Oral contraceptive)
Ferrous fumarate
Fluconazole

Lactation Cat.
-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ และอาจท้าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในทารก เช่น ตื่นเต้น กระวนกระวาย จึง
ไม่แนะน้าให้ใช้ dimenhydrinate ระหว่างที่ให้นม
L1
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยาได้
(นอกจากนีพบว่า ยามีผลเพิ่มการหลั่ง prolactin ท้าให้กระตุ้นการสร้างน้านมได้)
ยาขับออกทางน้านมได้ หากจ้าเป็นพิจารณาให้ใช้แบบ single dose ในระหว่างให้นมบุตรได้ แต่ควร
หลีกเลี่ยงการใช้แบบติดต่อกัน เพราะอาจท้าให้ฟันของทารกเปลี่ยนสีและมีผลต่อการเติบโตของกระดูก
ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ Efavirenz เนื่องจากไม่แนะน้าให้มีการให้นมบุตรในผู้ปว่ ยภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง
เพราะอาจท้าให้มีการแพร่เชือจากแม่สู่ลูก (แต่หากจ้าเป็น / ไม่สามารถให้นมผงแทนได้ จึงให้นมบุตร
ภายใน 6 เดือนแรกหลังคลอด)
L2
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่มีปริมาณน้อยมากจนไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรใน
ระหว่างที่ใช้ Enalapril ได้
L2
ยาขับออกทางน้านมในปริมาณน้อยมาก ๆ และไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงแนะน้าให้ใช้
Ethambutol ในขณะให้นมบุตรได้
L3 (L2 ส้าหรับ พบว่า Ethinylestradiol จะลดปริมาณการสร้างน้านม และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้านม จึงไม่ควรใช้
Levonorgestrel) Ethinylestradiol+Levonorgestrel ในขณะให้นมบุตร หากจ้าเป็นต้องใช้ และไม่สามารถให้นมผงแทน
ได้ ควรใช้ในขนาดต่้าสุดเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และเฝ้าระวังภาวะขาดสารอาหารหรือนา้ หนักลดในทารก
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ FBC ได้ (ไม่ควรใช้เกินกว่าขนาดที่ RDA ก้าหนด ซึ่งหากได้รับเพียงพอจาก
อาหาร ก็ไม่จ้าเป็นต้องได้รับเสริมอีก)
L2
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ยังไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงให้ใช้ Fluconazole ในขณะให้นม
บุตรได้

ยา
Folic acid
Furosemide

Lactation Cat.
L1
-

Glibenclamide

-

Haloperidol

-

Hydrochlorothiazide (HCTZ)

L2

Hydroxyzine

-

Hyoscine-N-butylbromide
Ibuprofen

L1

Isoniazid

L3

Ketoconazole

L2

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
มารดาสามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Folic ได้
ยาขับออกทางน้านมได้ และไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่ยามีผลลดการสร้างน้านม จึงไม่ควรใช้
Furosemide ในระยะให้นมบุตร
ยาอาจมีผลท้าให้เกิดภาวะน้าตาลต่้า (Hyperglycemia) ในทารก จึงไม่ควรใช้ Glibenclamide ในระยะ
ให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ และยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารกหรือไม่ หากจ้าเป็น สามารถ
ให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Haloperidol ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึน เช่น ง่วงซึม
และหยุดให้นมบุตรทันทีที่พบอาการดังกล่าว
ยาขับออกทางน้านมได้ และไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่เนื่องจากยาอาจมีผลลดการสร้าง
น้านม จึงไม่ควรใช้ Hydrochlorothiazide ในระยะให้นมบุตร
ไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับยานี แต่เนื่องจากยามีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงน่าจะขับผ่านทางน้านมได้ และเพราะ
ยังไม่ทราบผลที่จะเกิดขึนกับทารก จึงไม่ควรใช้ Hydroxyzine ในระยะให้นมบุตร
ยังไม่พบว่ายานีท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Hyoscine ได้
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่มีปริมาณน้อยมากจนไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรใน
ระหว่างที่ใช้ Ibuprofen ได้
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Isoniazid ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึน เช่น
การชัก, อาการทางระบบประสาทส่วนปลาย (Nueropathy) และ ความเป็นพิษต่อตับ
เมื่อพิจารณายาที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างเดียวกัน คาดว่ายานีขับออกทางน้านมได้ และยังไม่ทราบผลที่จะ
เกิดขึนต่อทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Ketoconazole

ยา
Lamivudine (3TC)

Lactation Cat.
-

Lamivudine + Nevirapine +
Stavudine (GPO Vir)

-

Levothyroxine
Loratadine

L1
L1

Lorazepam

-

Mefenamic acid

-

Metformin
Methyldopa

L2

Multivitamin (MTV)
Nevirapine

-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ Lamivudine เนือ่ งจากไม่แนะน้าให้มีการให้นมบุตรในผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง เพราะอาจท้าให้มีการแพร่เชือจากแม่สู่ลูก (แต่หากจ้าเป็น / ไม่สามารถให้นมผงแทนได้ จึงให้
นมบุตรภายใน 6 เดือนแรกหลังคลอด)
ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ GPO-vir (Nevirapine + Lamivudine + Stavudine) เนือ่ งจากไม่แนะน้าให้
มีการให้นมบุตรในผู้ปว่ ยภูมิคมุ้ กันบกพร่อง เพราะอาจท้าให้มีการแพร่เชือจากแม่สู่ลูก (แต่หากจ้าเป็น /
ไม่สามารถให้นมผงแทนได้ จึงให้นมบุตรภายใน 6 เดือนแรกหลังคลอด)
ยาขับออกทางน้านมได้น้อย จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ยา
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่การใช้ขนาด 10 มิลลิกรัม / วันของมารดาในระยะให้นมบุตร พบว่ามีความ
ปลอดภัยต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Loratadine ได้
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Lorazepam ได้ แต่ควรเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ เช่น อาการ
ง่วงซึม ดูดนมยาก น้าหนักลด
สามารถใช้ Mefenamic acid ในระหว่างให้นมบุตรได้ อย่างไรก็ตาม ยาอาจท้าให้เกิดอาการอันไม่พึง
ประสงค์ได้ NSAIDs ตัวอื่น ๆ เช่น Diclofenac หรือ Ibuprofen จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
ไม่ทราบผลที่จะเกิดขึนกับทารก ไม่ควรใช้ Metformin
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่มีปริมาณน้อยมากจนไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงสามารถให้นมบุตรใน
ระหว่างที่ใช้ Methyldopa ได้
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Multivitamin (MTV) ได้
ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ Nevirapine เนื่องจากไม่แนะน้าให้มีการให้นมบุตรในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เพราะอาจท้าให้มีการแพร่เชือจากแม่สู่ลูก

ยา
Norethisterone
(Primolut-N)
Norfloxacin

Lactation Cat.
-

Ofloxacin

-

Omeprazole

-

Oseltamivir (Tamiflu)

-

Paracetamol

L1

Penicillin V

L1

Perphenazine

-

Phenytoin

L2

-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Norethisterone ในระยะให้นมบุตร เพราะยามีผลกดการหลั่งน้านม และอาจท้าให้
ทารกมีน้าหนักลดลง
ยังไม่มีผลการศึกษาว่ายาขับออกทางน้านมได้หรือไม่ จึงไม่แนะน้าให้ผู้ปว่ ยให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้
Norfloxacin
ยาขับออกทางน้านมได้ และอาจท้าให้เกิดพิษกับข้อต่อของทารก อีกทังยากลุ่มนีมักท้าให้เกิดภาวะไวแสง
ซึ่งพบว่ายาบางตัวในกลุ่มท้าให้เกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลองได้ จึงไม่แนะน้าให้ผู้ปว่ ยให้นมบุตรใน
ระหว่างที่ใช้ Ofloxacin
ยังไม่มีการศึกษารองรับ และเพราะยามีผลยับยังการหลั่งกรดแกสตริคแบบถาวร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
ทารก จึงควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Omeprazole หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาในระยะนี
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดกับทารกยังมีจ้ากัด จึงควรใช้ Oseltamivir เฉพาะเมือ่
เล็งเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ มารดามากกว่าความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึนกับทารก หรือหลีกเลี่ยงการให้นม
บุตรในช่วงที่ใช้ยา
ยาขับออกทางน้านมในปริมาณน้อย ยังไม่พบรายงานอื่น ๆ ว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ ในทารกอีก
จึงแนะน้าว่าสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Paracetamol ได้
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Penicillin v ได้ แต่ควรเฝ้าระวังผลกระทบบางอย่างในทารก เช่น
ท้องเสีย, การติดเชือรา, การเกิดผื่น หรือการแพ้ยา
ยาขับออกทางน้านมได้ ข้อมูลยังมีจ้ากัด จึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยของทารก ดังนัน ควร
หลีกเลี่ยงการให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Perphenazine
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Phenytoin ได้ จากการติดตามผลการใช้ยาขณะให้นมบุตรหลาย ๆ
ราย พบว่าการใช้ภายในขนาดรักษาจะมีความปลอดภัยต่อทารก แต่เนื่องจากเคยพบทารกรายหนึ่งเกิด

ยา

Lactation Cat.

Prednisolone

-

Propranolol

L2

Propylthiouracil

L2

Ranitidine

-

Rifampicin

L2

Salbutamol

-

Simvastatin

-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
อาการอันไม่พึงประสงค์ จึงควรเฝ้าระวังการเกิดอาการง่วงซึม, การดูดนมลดลง, Methemoglobinemia
และ Cyanosis
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Prednisolone ได้ แต่หากมีความจ้าเป็นต้องใช้ในขนาดสูงมากกว่า 40
มิลลิกรัม / วัน ควรติดตามภาวะการท้างานของต่อมหมวกไตของทารก หรืองดให้นมบุตรหลังรับประทาน
ยาไปแล้วอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ยาขับออกทางน้านม แต่ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก จึงให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Propranolol
ได้ ควรเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ได้แก่ การกดการหายใจ, ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
และ ภาวะนา้ ตาลต่้า
ยาขับออกทางน้านมได้ในปริมาณน้อย ผู้ปว่ ยสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Propylthiouracil ได้ แม้
ไม่พบว่าท้าให้เกิดอันตรายต่อทารก แต่อาจมีผลกระทบต่อการท้างานของต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะเมื่อใช้
ในปริมาณสูง
ยาขับออกทางน้านมได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่ามีอันตรายต่อทารกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จึงสามารถให้นมบุตร
ในระหว่างที่ใช้ Ranitidine ได้
ยาขับออกทางน้านมได้ในปริมาณน้อย สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Rifampicin ได้ แต่ควรเฝ้า
ระวังอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ดีซ่าน
ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับการขับยาทางน้านม หรืออันตรายต่อทารก แต่เนือ่ งจากยาในกลุ่ม
เดียวกัน : Terbutaline มีความปลอดภัยเมื่อใช้ขณะให้นมบุตร จึงแนะน้าว่าสามารถให้นมบุตรพร้อมให้
ยาได้
คาดว่ายานีน่าจะมีการขับออกทางน้านมได้ และอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทารก จึงไม่ควรใช้
Simvastatin ในระยะให้นมบุตร

ยา
Spironolactone

Lactation Cat.
L2

Sulfamethoxazole +
Trimethoprim (Bactrim)

L3

Theophylline

L3

Trihexyphenidyl (Artane®)

-

Vitamin B complex

-

Vitamin B1-6-12

-

Vitamin C

-

Zidovudine (AZT)
Warfarin
Lopinavir/ritonavir

-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านมได้ในปริมาณน้อย ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดต่อทารกยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
แนะน้าว่าสามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Spironolactone ได้
ยาขับออกทางน้านมในปริมาณน้อย สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Co-trimoxazole ได้ แต่ควรเฝ้า
ระวังการเกิดดีซ่าน และหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD และเด็กที่คลอดก่อน
ก้าหนดหรือมีอายุน้อยกว่า 1 เดือน
ยาขับออกทางน้านมในปริมาณน้อย และยังไม่พบว่าท้าให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ตอ่ ทารก จึง
สามารถให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้ Theophylline ได้ แต่ควรเลือกใช้รูปแบบที่มีการออกฤทธิ์เนิ่นหรือ
ค่อย ๆ ปลดปล่อยตัวยา เพราะพบว่าการดูดซึมอย่างรวดเร็วของยารูปแบบปกติอาจท้าให้ทารกเกิด
อาการฉุนเฉียวง่าย หรือไวต่อการถูกกระตุ้น (Irritability)
ข้อมูลยังมีจ้ากัด แต่พบว่ายาอาจมีผลยับยังการหลั่งน้านม จึงไม่ควรใช้ Trihexyphenidyl (Benzhexol)
ในระยะที่มีการให้นมบุตร
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Vitamin B complex ได้ แต่การได้รับวิตามินบี 6 มากเกินไปอาจมีผล
ยับยังการหลั่งน้านมได้
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Vitamin B complex ได้ แต่การได้รับวิตามินบี 6 มากเกินไปอาจมีผล
ยับยังการหลั่งน้านมได้
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Vitamin C ได้ แต่หากได้รับวิตามินซีในขนาดสูง ควรเฝ้าระวังอาการอัน
ไม่พึงประสงค์ เช่น เลือดออก หรือ ดีซ่าน โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนก้าหนด
หากหลีกเลี่ยง / ใช้นมผงแทนได้ ก็ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ยา Zidovudine (AZT)
สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ Warfarin ได้
หากหลีกเลี่ยง / ใช้นมผงแทนได้ ก็ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ยา

ยา
Tenofovir

Lactation Cat.
-

ข้อมูลการให้ยาในหญิงให้นมบุตร
หากหลีกเลี่ยง / ใช้นมผงแทนได้ ก็ไม่ควรให้นมบุตรขณะที่ใช้ยา

นิยามศัพท์
Lactation Catagory
L1 : มีความปลอดภัยมากที่สดุ
L2 : มีความปลอดภัยมาก
L3 : มีความปลอดภัยปานกลาง
L4 : อาจท้าให้เกิดอันตรายได้
L5 : ห้ามใช้โดยเด็ดขาด (contraindicated)
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