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การคุมกำเนิด

ในยุคโควิด-19

บทความโดย

รศ.พญ. ทวิวัน พันธศรี

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย



การคุมก าเนิดมีความส าคัญในการวางแผนการใช้ชีวิต ให้ต้ังครรภ์
ในช่วงเวลาท่ีแต่ละครอบครัวมีความพรอ้มในการดูแลเด็ก ให้มีคุณภาพ

แก่สังคม ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 การคุมก าเนิดมีความส าคัญ
มากกว่าในช่วงปกติ เน่ืองจากมีประเด็นหลายเรื่องที่เปล่ียนไป

การระบาดอย่างหนัก ท าให้สตรีเข้าถึงการบริการด้านการวางแผน
ครอบครัวได้ยากขึ้น และหากต้ังครรภ์ก็มีข้อจ ากัดในการดูแล

สตรีต้ังครรภ์ ความเส่ียง และผลกระทบต่อทารกในครรภ์
รวมถึงเรื่องการวางแผนฉีดวัคซีนท่ีมีความปลอดภัย

แต่แนะน ำให้ฉีดวัคซีนขณะตั้งครรภ์และมีอำยุครรภ์เกิน 3 เดือน

การคุมก าเนิด
มีความส าคัญอย่างไร
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การคุมก าเนิดในประเทศไทย
มีวิธีอะไรบ้าง

การคุมก าเนิดด้วยวิธธีรรมชาติ
ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ถุงยางอนามัย

ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดโปรเจสตินอย่างเดียว

ยาฉีด แผ่นแปะ ยาฝัง และห่วงอนามัย
ซึ่งแต่ละครอบครัวเลือกใช้ตามความเหมาะสม
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การระบาดของโควิด และการใชชี้วิต
ที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการคุมก าเนิดอย่างไร

ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความเครยีดและไมต้่องการต้ังครรภใ์นช่วงที่มีโรคระบาด 
เพราะเข้าถึงการบรกิารทางด้านสุขภาพไม่สะดวก แต่การเว้นระยะทางสงัคม
ที่มีการควบคมุมาก อาจท าใหก้ารไปร้านยาหรอืโรงพยาบาลเพื่อเข้าถึงบรกิาร

ด้านการคุมก าเนิดล าบากมากขึ้น ซึ่งหลายประเทศพบมีการต้ังครรภ์
โดยไม่ต้ังใจมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาด ดังนั้นสถานพยาบาลหลายแห่ง

จึงมีช่องทางการให้บริการ ให้ค าปรึกษาผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม เพื่อลดการเดินทางและการสัมผัสกบับุคคลทั่วไป

และมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์
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การคุมก าเนิดที่จะลด

การเดินทางได้มากที่สุด

คือการคุมก าเนิดชนิดไหน

การคุมก าเนิดระยะยาว ประกอบด้วย ยำฉีดคุมก ำเนิด
ยำฝังคุมก ำเนิด และห่วงอนำมัย เป็นการคุมก าเนิด

ทีม่ีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงน้อย และลดการเดินทาง
เข้ามาที่สถานพยาบาล ส าหรับการฉีดคุมก าเนิดชนิดทุก 3 
เดือนสามารถลดการเดินทางออกจากบ้าน แต่ยังน้อยกว่า

ยาฝังและห่วงอนามัย ที่มีอายุการใช้งานนาน 3-5 ปี
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ยาฝังคุมก าเนิด หรือ ห่วงอนามัย
สามารถใช้ในวัยรุ่น หรือ

คนที่ไม่เคยมีลูกได้หรือไม่

ยาฝังคุมก าเนิดและหว่งอนามัย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า และ
ผลข้างเคียงต่อร่างกายน้อย แต่เสียค่าใช้จ่ายในวันแรกที่ใช้สูง

จึงท าให้ส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝงัยาและห่วงอนามัยทีส่ถานบริการของรัฐ

ส าหรับวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี เพ่ือป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ต้ังแต่ปี 2557 ซึ่งหลังจากมีโครงการนี้ มีวัยรุ่นเข้ามารับบริการด้านนี้

มากขึ้นถึง 5 เท่า และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการฝังยา
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ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าไปพบ
คุณหมอ-พยาบาล หรือร้านยาได้

จะแนะน าให้คุมก าเนิดอย่างไร

ถ้าเข้าถึงไม่ได้ แม้แต่ร้านยา นี่คือสถานการณ์รุนแรง
จนต้องควบคุมการเดินทางอย่างมาก การคุมก าเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ 

เช่นนับวันไข่ตก หรือหลั่งภายนอก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อย 
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่เหมือนการรับประทานยาคุมก าเนิด

ทีม่ีอัตราการตั้งครรภ์เพียง 0.5-7 % ส่วนห่วงอนามัย
และยาฝังคุมก าเนิดอยู่ที่ 0.5-0.2%
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ผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิดอย่างน้อย 1 ใน 4 คน มีการอักเสบที่ผนังหลอดเลือด
และมีการกระตุ้นการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ท าให้บางประเทศที่มีประชาชน
มีพันธุกรรมที่มีล่ิมเลือดง่าย มีความกังวลต่อการใช้ยาฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจน 

เพราะท าให้เลือดข้นได้มากกว่าการคุมก าเนิดชนิดอื่น ซึ่งหลักๆเลยก็คือ
ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีขายทั่วไป แผ่นแปะ และยาฉีดคุมก าเนิด

ชนิด 1 เดือนที่มีในประเทศไทย แต่ก็ยังไม่เห็นรายงานที่ชัดเจนต่อผลเสีย
ของการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดขณะติดเชื้อโควิด โดยผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

อาจจะมีการเปล่ียนยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เป็นชนิดที่มีโปรเจสติน
อย่างเดียว เช่นยาเม็ดชนิดพิเศษ หรือยาฉีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีโรคประจ าตัว
หรือมีภาวะอ้วนที่มีความเส่ียงของล่ิมเลือดอุดตัน และมีโอกาสที่จะมีการติดเช้ือ

ที่รุนแรงได้ ควรปรึกษาแพทย์ถึงการคุมก าเนิดที่เหมาะสมที่สุด

การติดเชื้อโควิดมีข้อระวัง
ในการคุมก าเนิดอย่างไรบ้าง
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ส าหรับการฉีดวัคซีน มีข้อพึงระวัง
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว การฉีดวัคซีนใด ๆ ย่อมมีผลข้างเคียง เล็กน้อย
ในแต่ละบุคคล แต่ส าหรับคนท่ีมีอาการแพ้ หรือมีปฏิกิริยารุนแรง ก็มีจ านวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากวัคซีนในการป้องกันโรค

หากเราต้องการลดโอกาสของการมีผลข้างเคียง ก็ควรท าร่างกาย
ให้แข็งแรงก่อนไปฉีดวัคซีน เช่นนอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน้ าให้มากโดยเฉพาะ
วันที่อากาศร้อน และควบคุมโรคประจ าตัวให้ดี  ส าหรับผู้หญิงที่มีอาการปวด
ประจ าเดือน อาจท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย ก็สามารถรับประทานยาบรรเทา
อาการปวดก่อนฉีดวัคซีน
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ผู้หญิงที่วางแผนการ…



ส าหรับการฉีดวัคซีน มีข้อพึงระวัง
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดหรือไม่

ผู้หญิงที่วางแผนจะต้ังครรภ์ ก็ควรฉีดวัคซีนก่อนต้ังครรภ์ เพื่อให้
เราท้องได้อย่างสบายใจขึ้น ว่าจะไม่ติดเชื้อขณะต้ังครรภ์ เพราะหญิง ต้ังครรภ์
จะมีการดูแลที่ล าบากและมีข้อค านึงถึงทารกร่วมด้วย

ประเด็นเรื่องการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่อาจเพิ่มโอกาส
มีล่ิมเลือดเพิ่มขึ้น เป็นปฏิกิริยาพิเศษในคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง
คนผิวขาวชาวตะวันตก แต่พบได้น้อยมากในคนเอเชีย ที่ผ่านมาเราจึงไม่ได้ออก
ค าแนะน าให้งดการใช้ยาคุมก าเนิดก่อนการฉีดยา นอกจากนี้การฉีดวัคซีนก็มี
อย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่จนถึงวันนี้ยังไม่พบรายงานความสัมพันธ์ที่ ชัดเจน 
ของการมีผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมก าเนิด แล้วไปฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสโควิด
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ผู้หญิงที่มีความกังวลเรื่องลิม่เลือด
เกี่ยวกับการคุมก าเนิดควรท าอยา่งไร

ผู้หญิงท่านใดมีความกังวลอย่างสูงต่อการคุมก าเนิดหรือการใช้ยาใด ๆ 
ว่าจะมีปฏิกิรยิาต่อการฉีดวัคซีน สามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะ ทั้งนี้หากจะถามว่า 
การคุมก าเนิดชนิดใดที่มีประสิทธิภาพและมีล่ิมเลือดอุดตันน้อยที่สุด แม้ในคนที่
มีความเส่ียง ก็คือ การคุมก าเนิดโดยไม่ใช้ฮอร์โมน เช่น การใช้ห่วงอนามัย
รองลงมาก็คือการคุมก าเนิดโดยใช้ฮอร์โมนชนิดเดียวคือโปรเจสติน เช่น ยาฝัง 
ยาฉีดชนิด 3 เดือน และยาเม็ดชนิดที่มีฮอร์โมนชนิดเดียว แต่ข้อเสียของยาที่มี
ฮอร์โมนชนิดเดียวที่พบบ่อยคือ การมีเลือดออกกะปริดกะปรอย ที่ไม่อันตราย
แต่ท าให้เกิดความร าคาญ แต่กส็ามารถแก้ไขได้
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