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ปฏเิสธไม่ได้ว่าการระบาดของโควดิ-  (COVID-19) สง่ผลกระทบต่อการดําเนินชวีติรอบด้าน 

แต่ในผลกระทบทเีกิดขนึอาจเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนอยู่บ้านหรอืทพีกัส่วนตัวกันมากขนึ มีเวลา

พกัผ่อน ไม่ต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขดัในทุกๆ วนั สามารถใช้ชวีิตกบัสมาชกิในครอบครวัได้

เพมิขนึ ทํากจิกรรมทมีคีวามสนใจภายในบา้นหรอืทพีกัได ้รวมถงึโอกาสทอีาจจะทาํใหคู้่รกัหลายคูไ่ดใ้ช้

เวลารว่มกนัมากขนึ อย่างไรกต็ามจะต้องคํานึงถึงสภาพเศรษฐกจิและสภาพคล่องในระยะยาว จําเป็น

อยา่งยงิทจีะตอ้งวางแผนครอบครวั และหนึงในตวัช่วยนนักค็อื การคมุกาํเนิด 

มีเพศสมัพนัธ์อย่างไรให้ปลอดภยัในช่วงนี 

ในช่วงทโีควิด-  ระบาดเช่นนี มงีานวจิยัมากมายรายงานโอกาสพบเชอืทบีรเิวณต่าง ๆ ของ

ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดนิหายใจ ระบบขบัถ่ายของเสยีทางลําไสใ้หญ่ซึงจะออกไปทางทวาร

หนัก รวมไปถงึนําตาและเลอืด แต่ไม่พบในปัสสาวะและบรเิวณช่องคลอด อย่างไรกต็ามมโีอกาสทคีู่รกั

จะหายใจรดกนัระหว่างมเีพศสมัพนัธ์อยู่แล้ว การใส่หน้ากากอนามยัขณะทมีกีารเคลอืนไหวของร่างกาย

สามารถทําใหห้น้ากากเลอืนออกไม่กระชบัเข้ากบัใบหน้า ส่งผลใหไ้ม่สามารถป้องกนัได้อย่างสมบูรณ์ 

นอกจากนันหากคํานึงถงึการฝากครรภ์ จําเป็นทจีะต้องเดนิทางไปยงัโรงพยาบาลซงึมโีอกาสจะสมัผสั

เชอืไดส้งูตงัแต่ขณะเดนิทาง การทาํหตัถการต่างๆ ขณะคลอดอาจทาํใหเ้สยีงต่อทารกและแมท่จีะตดิเชอื

ได ้ปัจจุบนัยงัไมพ่บรายงานการตดิเชอืขณะคลอด ทงันอีาจจะมสีาเหตุมาจากขอ้มลูและตวัอย่างทจีํากดั 

การป้องกนัแต่แรกคอื งดการมเีพศสมัพนัธ ์ซงึในชว่งเวลานีอาจจะเรมิจากการกกัตวั  วนัเป็น

อย่างตําตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเพอืลดโอกาสการตดิเชอืจากคู่รกั การคุมกาํเนิดจึงมี

บทบาทสําคัญในการลดการแพร่กระจายของเชอืได้ อีกทงัยงัต้องคํานึงถึงโอกาสการติดเชืออืนทาง

เพศสมัพนัธด์ว้ย เพอืใหก้ารมเีพศสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างปลอดภยั 

วิธีคมุกาํเนิดแบบต่าง ๆ ทีเหมาะสม 

วธิใีนการคุมกาํเนิดนนัมหีลายรปูแบบดว้ยกนั ไม่ว่าจะไมใ่ชอุ้ปกรณ์หรอืยาใดๆ เพมิเตมิ ไดแ้ก่ 

การหลงัภายนอก หรอืการนับระยะปลอดภยั ไปจนถงึการใช้อุปกรณ์เพมิเตมิ เช่น การใส่ห่วงอนามยั 

การใชถุ้งยางอนามยั รวมไปถงึการใชย้าคุมกําเนิดซงึมหีลากหลายรปูแบบไม่ว่าจะเป็น ยาฉีด ยาฝังใต้

ผวิหนัง ยาแผ่นแปะผวิหนัง และยารบัประทาน อย่างไรกต็ามผูเ้ขยีนไม่แนะนําใหใ้ชก้ารรบัประทานยา

คุมกาํเนดิแบบฉุกเฉินในการคุมกําเนิดทวัไป เนอืงจากจะเป็นการรบัประทานฮอรโ์มนสงัเคราะหข์นาดสูง 

ทาํใหเ้กดิผลขา้งเคยีงต่างๆ ตามมาได้มาก และมขีอ้จํากดัในการใชอ้กีมากมาย เช่น ไมส่ามารถใชว้ธิีนี

เกนิ  ครงัภายใน  เดอืน เป็นตน้ ในสว่นของประสทิธภิาพของแต่ละวธิ ีขอ้ดแีละขอ้ควรระวงัสามารถดู

เพมิเติมได้จากตารางด้านล่างนี ซงึผูท้สีนใจคุมกําเนิดสามารถเปรยีบเทียบขอ้ดีขอ้เสยี เลือกได้ตาม

ความเหมาะสม และความชอบสว่นบุคคล 



 

ตารางเปรียบเทียบการคมุกาํเนิดด้วยวิธีต่างๆ 

วิธีทีนิยมใน

การคมุกาํเนิด 

โอกาสล้มเหลว

ระหว่างการ

คมุกาํเนิด  ปี 
ข้อดี ข้อจาํกดั 

ปฏิบติั

ตวั

ปกติ 

ปฏิบติั

ตวั

เคร่งครดั 

การหลงั

ภายนอก 

20% 4% ไมม่คีา่ใชจ้่าย ไมใ่ชย้าและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

มคีวามเสยีงในการตงัครรภส์งู 

การนบัระยะ

ปลอดภยั 

15% – อาจมคีวามยากในการเรยีนรู ้

รอบเดอืนตอ้งมาปกตแิละ

สมาํเสมอ 

การฝังยา

คุมกาํเนิด 

0.1% 0.1% สะดวกในการใชค้มุกาํเนิด

ระยะยาว สามารถตงัครรภ์

ไดเ้รว็หลงัเอายาฝังออก 

เกดิภาวะเลอืดออกผดิปกติ เกดิ

ผลขา้งเคยีงเวลาเอายาฝังออกได ้

การใชย้าฉีด

คุมกาํเนิด 

4% 0.2% สะดวกในการใชค้มุกาํเนิด

ระยะยาว 

ใชเ้วลาเพอืใหส้ามารถตงัครรภ์

ตามปกต ิเกดิภาวะเลอืดออก

ผดิปกตหิรอืไม่มปีระจาํเดอืนได ้

อาจทําใหนํ้าหนกัขนึและอาจลด

ความหนาแน่นของมวลกระดกู 

การใชย้าแผ่น

แปะผวิหนัง

คุมกาํเนิด 

7% 0.3% สะดวกในการใชค้มุกาํเนิด

เมอืเทยีบกบัยารบัประทาน 

เกดิภาวะไม่มปีระจาํเดอืนและ

ปวดคดัเตา้นมไดบ่้อยกว่าเมอื

เทยีบกบัยารบัประทาน อาจ

ระคายเคอืงบรเิวณทแีปะ ไดร้บั

ขนาดยาทสีงูในบางช่วงเมอื

เทยีบกบัยารบัประทาน และแผ่น

แปะอาจจะหลุดได ้



วิธีทีนิยมใน

การคมุกาํเนิด 

โอกาสล้มเหลว

ระหว่างการ

คมุกาํเนิด  ปี 
ข้อดี ข้อจาํกดั 

ปฏิบติั

ตวั

ปกติ 

ปฏิบติั

ตวั

เคร่งครดั 

การ

รบัประทานยา

คุมกาํเนิดสตูร

ผสม 

7% 0.3% อาจชว่ยลดการเกดิมะเรง็รงั

ไขแ่ละมะเรง็มดลกูได ้และ

ลดภาวะปวดประจาํเดอืน 

เพมิโอกาสการเกดิลมิเลอืดอุด

ตนัโดยเฉพาะในผูส้งูอายุทสีบู

บุหร ีอาจทาํใหค้ลนืไส ้ปวด

ศรีษะ หา้มใชใ้นแม่ทใีหน้มบุตร 

ตอ้งรบัประทานเวลาเดมิในทกุ

วนัอย่างสมาํเสมอ 

การ

รบัประทานยา

คุมกาํเนิดทมีี

เพยีง 

progestin 

7% 0.3% ปลอดภยัสาํหรบัแม่ทใีหน้ม

บตุรและผูท้มีคีวามเสยีง

โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

เกดิภาวะเลอืดออกผดิปกตไิด ้

ตอ้งรบัประทานเวลาเดมิในทกุ

วนัอย่างสมาํเสมอ 

การใส่ห่วง

อนามยั 

(intrauterine 

devices) 

< 

0.8% 

< 0.6% สะดวกในการใชค้มุกาํเนิด

ระยะยาว สามารถตงัครรภ์

ไดเ้รว็หลงัเอาห่วงออก 

เกดิภาวะเลอืดออกผดิปกติ เสยีง

ต่อการตดิเชอืขณะใส่ 

 

การใชย้าฆ่า

เชอือสุจ ิ

(spermicide) 

21% 16% – อาจระคายเคอืงบรเิวณทใีชแ้ละ

ตอ้งใชซ้าํ ๆ ขณะมเีพศสมัพนัธ ์

มคีวามเสยีงในการตงัครรภส์งู 

การใชถุ้งยาง

อนามยั 

    

 ฝ่ายหญงิ 21% 5% อาจช่วยลดการเกดิ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ด ้

ใสย่าก 

 ฝ่ายชาย 13% 2% อาจเกดิอาการแพ ้ถุงอาจจะแตก

ได ้

การทําหมนั     



วิธีทีนิยมใน

การคมุกาํเนิด 

โอกาสล้มเหลว

ระหว่างการ

คมุกาํเนิด  ปี 
ข้อดี ข้อจาํกดั 

ปฏิบติั

ตวั

ปกติ 

ปฏิบติั

ตวั

เคร่งครดั 

 ฝ่ายหญงิ 0.5% 0.5% สะดวกในการใชค้มุกาํเนิด

ระยะยาว  

มคีวามเสยีงระหว่างผ่าตดั ไม่

สามารถตงัครรภต์ามปกตไิดอ้กี 

ค่าใชจ้่ายสงู 

 ฝ่ายชาย 0.15% 0.1% เจ็บบรเิวณทผี่าตดั ไมส่ามารถ

ทาํใหฝ่้ายหญงิตงัครรภต์ามปกติ

ไดอ้กี ค่าใชจ้่ายสูง 

มเีพศสมัพนัธ์

ปกต ิ

85% 85% – – 

 

จะเหน็ได้ว่าการคุมกําเนิดในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะขนึอยู่กบัฝ่ายหญงิ ในขณะทฝ่ีายชายมีเพียง

การหลงัภายนอกและการใช้ถุงยางอนามยั ไม่เช่นนนักอ็าจจะตอ้งทาํหมนัเลย อย่างไรกต็ามในอนาคต

กนัใกลน้ ีน่าจะไดเ้หน็ยาคุมกาํเนดิสําหรบัฝ่ายชายวางขายในรา้นขายยาซงึอาจจะเป็นในรปูแบบยาแผ่น

แปะผวิหนงัหรอืยารบัประทาน 

สุดท้ายนีผู้เขยีนอยากฝากไว้โดยเฉพาะการใช้ยาทุกครงัควรปรกึษาผู้เชยีวชาญ เช่น แพทย์ 

หรอืเภสชักร เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการใชย้ากบัท่านเอง และอย่าลมืว่า “มปัีญหาเรอืงยา ปรกึษา

เภสชักรนะครบั” 

บทความทีน่าสนใจเพิมเติม 

 ยาเลอืนประจาํเดอืน .. ทนีมีคีาํตอบ 

 ยาคมุฉุกเฉิน ... เรอืงจรงิทผีูห้ญงิตอ้งรู ้
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