แนวทางการใหบริการวางแผนครอบครัว
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย
จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ทําใหมีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายไป
ในวงกวาง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด รัฐบาลจึงไดประกาศพระราชกําหนดบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 สงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน และ
การใหบริการของหนวยบริการสุขภาพ รวมถึง บริการวางแผนครอบครัวดวย

ผลกระทบของ COVID-19 ตอบริการวางแผนครอบครัว

ตอผูรับบริการ
- ไดรับการคุมกําเนิดที่ไมตอเนื่อง ทําใหเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค
- ได รับ การคุ มกํ าเนิดดว ยวิธี ที่ไมตรงตามความตองการ เนื่องจากบริการคุมกําเนิดบางวิธีอาจไมส ะดวก
ที่หนวยบริการจะใหบริการในสถานการณปจ จุบัน
- การขอรับคําปรึกษา/คําแนะนําดานวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด อาจไมไดรับความสะดวก เนื่องจาก
จํ า เป น ต องลดระยะเวลาบริ ก ารให สั้ น ลง เพื่ อลดความเสี่ ย งตอ การติด เชื้ อ COVID-19 ระหว า งผู รั บ บริ การและ
ผูใหบริการ ทําใหผูรับบริการปฏิบัติตนในการวางแผนครอบครัวไมถูกตอง
- ความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ในการมาขอรับบริการคุมกําเนิดที่หนวยบริการ เชน ขณะเดินทาง
รอพบแพทย ฯลฯ
ตอผูใหบริการ
- ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 จากผูมาขอรับบริการ และความแออัดของหนวยบริการ
- ขาดแคลนยา เวชภัณฑคุมกําเนิด หรืออุปกรณที่จําเปนตอการใหบริการคุมกําเนิดบางอยาง
- การสื่อสารที่มีเวลาจํากัดในการใหคําปรึกษา/คําแนะนําแกผูมาขอรับบริการ สงผลใหผูรับบริการไดขอมูล
ไมครบถวน ไมมีเวลาในการถามประเด็นในประเด็นที่สงสัยหรือไมเขาใจ
- ภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจํานวนผูติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น

แนวทางการใหบริการวางแผนครอบครัวภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนมีการปองกันตนเอง เชน ลางมือ ใสถุงมือ ใสหนากากอนามัย face shield
เปนตน
2. ทําความสะอาดสถานที่ใหบริการ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตามเกณฑมาตรฐาน
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3. จัดสถานที่ และที่นั่งรอตรวจใหมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร
4. ผู ม ารั บ บริ ก ารต องใส ห น า กากอนามั ย หรื อ หน า กากผ า เมื่ อมารั บ บริ การทุ ก ครั้ ง และต อ งผ า นระบบ
คัดกรองของหนวยบริการกอนมารับบริการวางแผนครอบครัว
5. บริการใหคําปรึกษา/คําแนะนําวางแผนครอบครัว จากเดิม แบบพบเจอหนากัน (Face-to-Face) ขอใหลด
ระยะเวลาการใหบริการลง และเปลี่ยนระบบเปน แบบออนไลน/โทรศัพท เพิ่มขึ้น
6. กรณีผูรับบริการสอบถามลวงหนากอนมารับบริการ ใหพิจารณาตามความสามารถของหนวยบริการ
 หนวยบริการปดบริการวางแผนครอบครัวชั่วคราว / ไมมีการจัดบริการ : ใหเลื่อนนัดออกไปใน
รายที่มีความจําเปนนอยและไมเรงดวน (อาทิ บริการใหคําปรึกษา/คําแนะนํา บริการฉีดยาคุมกําเนิด บริการถอด/
เปลี่ยนหวงอนามัยที่ครบกําหนด บริการถอด/เปลี่ยนยาฝงคุมกําเนิดที่ครบกําเนิด ฯลฯ) โดยนัดหมายชวงเวลาในการ
มารับบริการครั้งถัดไปใหชัดเจน และใหคําแนะนําในการงดการมีเพศสัมพันธ และการเวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing) รวมทั้ ง คํ า แนะนํ า ในการคุ ม กํ า เนิ ด ด ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสมเมื่ อ ไม ส ามารถงดการมี เ พศสั ม พั น ธ หรื อ
มีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันไดโดยไมจําเปนตองมารับบริการที่หนวยบริการ แตหากเปนรายที่มีความจําเปนและ
เรงดวนตองมารับบริการ (เชน เกิดผลขางเคียงรุนแรงจากการใสหวงอนามัยหรือฝงยาคุมกําเนิด สงสัยหวงอนามัยหลุด
ฯลฯ) ใหสงตอผูรับบริการไปยังหนวยบริการอื่นที่ยังมีความสามารถในการใหบริการวางแผนครอบครัวได ณ เวลานั้น
 หนวยบริการเปดใหบริการวางแผนครอบครัวตามปกติ : ใหนัดหมายผูรับบริการลวงหนา และ
กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน เพื่อลดความแอดอัดในการใหบริการ
7. กรณีผูรับบริการ Walk-in เขามาขอรับบริการที่หนวยบริการ
 หนวยบริการปดบริการวางแผนครอบครัวชั่วคราว / ไมมีการจัดบริการ : ใหสงตอผูรับบริการ
ไปยังหนวยบริการอื่นที่ยังมีความสามารถในการใหบริการวางแผนครอบครัวได ณ เวลานั้น หรือแนะนําหนวยบริการที่
ยังเปดใหบริการอยู เพื่อใหผูรับบริการสามารถไปขอรับบริการดวยตนเองได
 หนวยบริการเปดใหบริการวางแผนครอบครัวตามปกติ : ใหผูรับบริการปฏิบัติตามขั้นตอนของ
หนวยบริการ
8. เพิ่มชองทางการใหคําปรึกษาผานระบบออนไลน/โทรศัพท โดยเฉพาะดานวางแผนครอบครัว (หากเปนไปได)
เพื่อประเมินความจําเปนและเรงดวนเบื้องตน และลดจํานวนผูมาขอรับบริการที่หนวยบริการ โดยนัดหมายลวงหนา
9. กรณีผู มาขอรับบริการสัมผั สความเสี่ยงติ ดเชื้ อ COVID-19 ใหมีแพทย และที มผูดูแลใสชุดและอุ ปกรณ
ปองกันตามเกณฑมาตรฐานของโรงพยาบาล และพิจารณาใหบริการตามความจําเปนและเรงดวน (ใหบริการรักษา
COVID-19 กอน แลวจึงใหบริการวางแผนครอบครัว)
10. กรณีฉุกเฉินใหมาตรวจที่หนวยบริการไดตามขั้นตอน
11. จัดใหมีระบบจัดสงยาเม็ดคุมกําเนิดไปใหผูมารับบริการที่บานในชวงที่มีการแพรระบาดของ COVID-19
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แนวทางการใหบริการคุมกําเนิดภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
1. ใหคําปรึกษา/คําแนะนําการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด ผานทางออนไลน/โทรศัพท เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการพบเจอหนากัน (Face-to-Face)
2. แนะนําวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมใหแกผูตองการคุมกําเนิด
วิธีคุมกําเนิดเดิม
วิธีคุมกําเนิดที่แนะนําภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
ไมไดใชวิธีการคุมกําเนิด
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว / ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม ***
วิธีใดวิธีหนึ่ง
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
หมายเหตุ : ใชไดนาน 6 – 12 เดือน โดยไมตองตรวจคาความดันโลหิต หรือ
ดัชนีมวลกาย (BMI) หากเคยไดรับการตรวจมากอนหนาแลว
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว
หมายเหตุ : ใชตอไปไดนาน 12 เดือน
ยาฉีดคุมกําเนิด
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว / ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม ***
หมายเหตุ : หากมีการใชยากระตุนเอนไซมรวมดวย อาจมีผลตอ
ประสิทธิภาพการคุมกําเนิดดวยวิธีนี้ เชน carbamazepine,
eslicarbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbital,
primidone, topiramate, St John’s Wort, antiretrovirals (ritonavir,
efavirenz, nevirapine), rifabutin, rifampin ฯลฯ
ยาฝงคุมกําเนิด / หวงอนามัย กรณีครบกําหนดถอด :
ใหเลื่อนออกไปไดถึง 1 ป รวมกับใชวิธีคุมกําเนิดดวย เชน การ
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว และ/หรือ ใชถุงยางอนามัย
เปนตน
กรณีตองการมีบุตรหรือมีผลขางเคียงอยางรุนแรงจากการใส/ฝง :
สามารถมาขอรับบริการได
tireยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด
หลังมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน
หมายเหตุ : ไมควรรับประทานเกิน 4 เม็ดตอเดือน
ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
เพื่อปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
*** ในกรณีที่หนวยบริการมีการใหบริการทั้งยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยว และ ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
แนะนําใหเลือกวิธีการคุมกําเนิดดวยการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยวเปนทางเลือกแรก เนื่องจากมีขอหามในการใช
นอยกวา หากจําเปนตองใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม ควรไดรับการตรวจประเมินคาความดันโลหิต และคาดัชนีมวลกาย (BMI)
กอนเริ่มใช
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3. กรณีตองการทําหมันหญิง หรือ ทําหมันชาย แนะนําใหเลื่อนออกไปกอนจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะ
ปกติ โดยคุ มกํ าเนิ ดด ว ยการรั บ ประทานยาเม็ ดคุ มกําเนิ ดชนิดฮอรโ มนเดี่ย ว/ยาเม็ ดคุมกํา เนิดชนิ ดฮอรโ มนรวม
และ/หรือ ใชถุงยางอนามัย ระหวางรอรับบริการทําหมันหญิง/ทําหมันชาย
4. กรณีสงสัยวาตั้งครรภ แนะนําใหผูขอรับบริการซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภตรวจดวยตนเองจากรานขายยา
หากผลเปนบวก แนะนําหญิงตั้งครรภใหมาฝากครรภตามระบบที่หนวยบริการจัดไวรองรับภายใตสถานการณการ
ระบาดของ COVID-19
5. กรณีตั้งครรภไมพึงประสงค สามารถปรึกษาไดทางเพจเฟซบุค 1663 สายดวนปรึกษาปญหาเอดสและทอง
ไมพรอม (สายดวนปรึกษาปญหาเอดสและทองไมพรอม โทร. 1663 งดใหบริการชั่วคราว)
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ผูรับบริการที่
สอบถามลวงหนา
กอนมารับบริการ

ไมจําเปน / ไมเรงดวน

พิจารณาความ
จําเปน/เรงดวน

ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา
ทางระบบออนไลน/โทรศัพท

ผูรับบริการ
Walk-in

จัดสงยาเม็ดคุมกําเนิดถึงบาน

จําเปน / เรงดวน

คัดกรอง COVID-19

ผาน

ไมผาน

ผลการคัดกรอง

ผูสัมผัสความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
- เลื่อนนัดการใหบริการ
- ใหคําปรึกษา/คําแนะนําการปองกัน
ตนเองตามหลักการ 3 ล (เลีย่ ง ลด
ดูแลตนเอง)
- แนะนําใหงดการมีเพศสัมพันธ และ
เวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing)
- แนะนําใหคุมกําเนิดดวยวิธที ี่
เหมาะสม เมื่อไมสามารถงดการมี
เพศสัมพันธ หรือมีเพศสัมพันธโดย
ไมไดปองกันไดโดยไมจาํ เปนตองมารับ
บริการที่หนวยบริการ

ใหบริการวางแผนครอบครัว
- บริการใหคําปรึกษา/คําแนะนํา
- บริการคุมกําเนิด

ผูไมมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
- เลื่อนนัดการใหบริการ
- ใหคําแนะนําการปองกันตนเองตามหลักการ 3 ล (เลี่ยง ลด ดูแลตนเอง)
- แนะนําใหงดการมีเพศสัมพันธ และเวนระยะหางทางสังคม (Social
Distancing)
- ติดตามเฝาระวังอาการทีบ่ า น 14 วัน
- ถามีอาการของ COVID-19 ใหรีบมาพบแพทย

เปดใหบริการ
ตามปกติ

ปดชัว่ คราว /
ไมมีบริการ
- สงตอผูรับบริการไปยังหนวยบริการอื่นที่ยัง
เปดใหบริการ
- แนะนําหนวยบริการอื่นที่ยงั เปดใหบริการ
เพื่อใหผูรับบริการไปขอรับบริการดวยตนเอง

พิจารณา
บริการที่เปด
ณ ปจจุบัน

พนระยะกักตัว 14 วัน

ผลการ
เฝาระวัง
ปวย
เขาสูระบบการ
รักษา COVID-19

ผังการใหบริการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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วิธีคุมกําเนิดเดิม

วิธีคุมกําเนิดที่แนะนํา

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19

ไมไดใชวิธีการคุมกําเนิด
ยาเม็ดฮอรโมนรวม
ยาฉีดคุมกําเนิด
หวงอนามัย
ยาฝงคุมกําเนิด
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
หมายเหตุ :

*

ยาเม็ดฮอรโมนเดี่ยว
(โปรเจสโตรเจนอยางเดียว) /
ยาเม็ดฮอรโมนรวม *

ถุงยางอนามัย

แนะนําใหเลือกวิธีการคุมกําเนิดดวยการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเดี่ยวเปนทางเลือกแรก เนื่องจากมีขอหามในการใชนอยกวา
หากจําเปนตองใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม ควรไดรับการตรวจประเมินคาความดันโลหิต และคาดัชนีมวลกาย (BMI) กอนเริ่มใช

ผังการเลือกวิธีการคุมกําเนิดที่แนะนํา ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
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