
Penggunaan obat-obatan saat kehamilan 
memang tidak dianjurkan karena dapat 
berdampak buruk pada janin. Namun, perlu 
diketahui bahwa tidak semua obat berbaha-
ya bagi janin. Sehingga informasi mengenai 
keamanan obat harus diketahui oleh para 
ibu hamil dan menyusui. 

 Sebisa mungkin pengobatan pada tri-
mester pertama dihindari 

 Bila terpaksa harus minum obat, maka 
dikonsultasikan dengan dokter atau 
apoteker sehingga dapat dipilih obat yang 
manfaatnya lebih besar dibandingkan 
resikonya. 

 Diupayakan untuk minum hanya satu jenis 
obat dan dalam waktu singkat. 

 Pilih obat yang aman, dikonsultasikan 
dengan dokter atau apoteker sehingga 
dapat dipilih obat yang paling sedikit ter-
kandung di dalam ASI 

Prinsip Penggunaan Obat 
 pada Ibu Menyusui 

Obat Saat Kehamilan  
dan Menyusui 

 Atur waktu menyusui, Ditunggu 2-3 
jam setelah minum obat baru kemudian 
menyusui. Jangan menyusui setelah mi-
num obat.  

 Hentikan sementara menyusui, 
Sebaiknya pemberian ASI dihentikan  
sementara jika memang digunakan obat 
yang kurang aman untuk bayi. ASI dapat 
dilanjutkan kembali setelah ibu benar-
benar sehat dan tidak minum obat lagi  

 Amati bayi anda, diperhatikan apakah 
muncul tanda-tanda yang tidak biasa 
pada bayi seperti nafsu makan turun, 
timbul ruam atau alergi. 

Dengan memahami prinsip penggunaan obat 
pada ibu hamil dan ibu menyusui maka 
kesehatan ibu dan anak akan lebih terjamin. 

Kiat Agar Tubuh Tetap Sehat saat 
Hamil dan Menyusui 

Prinsip Penggunaan Obat  
pada Ibu Hamil 
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 Menjaga asupan makanan dengan kon-
sumsi makanan yang bergizi 

 Memperbanyak asupan cairan dengan 
meningkatkan konsumsi air putih 

 Melakukan olahrga ringan secara rutin sep-
erti jalan pagi dan senam hamil bagi ibu 
hamil trimester 3 

 Istirahat yang cukup dan tidak begadang 
 Menghindari aktivitas berlebih agar tidak 

kelelahan dan stress 

Penggunaan Obat Aman 
Pada Ibu Hamil 
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Daftar Obat-Obat yang Aman  
Untuk Ibu Hamil dan Menyusui 

  

Bila dalam mengkonsumsi obat-obatan ter-
sebut timbul gejala seperti ini: 

 Menggigil 
 Demam di atas 38oC 
 Sakit kepala yang parah dan berkelanju-

tan 
 Batuk dengan produksi dahak yang ban-

yak dan berwarna kuning kehijauan 
 Mengi, susah bernafas, atau sakit dada 

Maka segera konsultasikan ke dokter 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Antibiotik saat Ibu Hamil  
dan Menyusui 

Indikasi Pilihan Obat Hamil Menyusui 

Mual & 

Muntah 

Vit. B6 (Pyridoxine) 

Ondansetron 

√ 

√ 

√ 

- 

 

Konstipasi 

 

Laktulosa 

 

 

√ 

 

- 

 

Nyeri Paracetamol 

Ibuprofen* 

√ 

√ 

√ 

√ 

Demam Paracetamol √ √ 

Batuk  

Batuk Berdahak: 

Asetil sistein, 

ambroxol 

bromheksin 

 

√ 

 

- 

Alergi Meclizine 

Cyclizine 

Dimenhydrinate 

Doxylamine 

Diphenhydramine 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

- 

- 

PERHATIAN 

 

Penicillin 

Amoxicillin 

Ampicillin 

Cloxacillin  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

- 

Car-

bapenem 

Meropenem √ √ 

Nb:  
*    Penggunaan terbatas, dapat digunakan apabila      

pilihan pertama  (Paracetamol) kurang efektif. 

 Obat di luar daftar tersebut dapat digunakan jika 

diresepkan oleh dokter 

 Konsullltasikan pada dokter atau apoteker jika 

akan dimulai pengobatan kembali (meskipun 

oabt yang digunakan sama) 

Vitamin Hamil Menyusui 

B1 √ √ 

B2 √ √ 

B3 √ - 

B6 √ √ 

B12 √ √ 

C √ √ 

E √ √ 

Vitamin 

Golongan Pilihan Obat Hamil Menyusui 

Sefalosporin  Cefaclor 

Cefalexin 

Cefuroxim  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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