
วคัซนีป้องกนั COVID 19 และอนามยัของระบบสบืพนัธุ ์
คาํถามทีFพบบอ่ย

เป็นเร ื'องปกตทิี'เกดิขอ้กงัวลเกี'ยวกบัวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19อาจสรา้งผลกระทบตอ่อนามยัของระบบสบืพนัธุไ์ด ้Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC, ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) ไดเ้สนอวคัซนีป้องกนั COVID-19 สาํหรบัทกุคนที'มอีายตุ ัdงแต ่6 เดอืนขึ dนไป 
รวมถงึผูท้ี'กาํลงัตัdงครรภอ์ยูใ่นขณะนีdหรอืผูท้ี'อาจจะตัdงครรภใ์นอนาคต ขณะนีdยงัไม่มหีลกัฐานที'แสดงวา่วคัซนีใด ๆ รวมถงึวคัซนีป้องกนั 
COVID-19 ทาํใหเ้กดิภาวะการมบีตุรยากในผูช้ายหรอืผูห้ญงิ 

ผูอ้า่นบางรายอาจออ่นไหวตอ่หวัขอ้ที'พูดถงึในเอกสารฉบบันีdเนื'องจากปัญหาภาวะการสบืพนัธุ ์ความเจ็บปวดในอดตีของการปฏบิตัติอ่คน
ผวิส ีหรอืการรอ้งเรยีนดา้นสขุภาพที'ไม่สนใจโดยทั'วไปของผูห้ญงิ/ชายขา้มเพศและหญงิขา้มเพศ/คนที'ไม่เป็นไปตามเพศของตนในสาขา
การแพทย ์

ดดูา้นลา่งเพื'อเรยีนรูค้าํตอบจากคาํถามที'พบบ่อยบางสว่นเกี'ยวกบัวคัซนีป้องกนั COVID-19และอนามยัของระบบสบืพนัธุ ์

คาํถาม: วคัซนีป้องกนั COVID-19 มผีลกระทบตอ่การคมุกาํเนิดหรอืไม่

คาํถาม: วคัซนีจะเปลี Jยนรอบประจาํเดอืนของฉันหรอืไม่

คาํถาม: ฉันจะสามารถมลีกูไดห้รอืไม่หากไดร้บัผลกระทบจากวคัซนีป้องกนั COVID-19

ขณะนีdยงัไม่มหีลกัฐานที'แสดงวา่วคัซนีใด ๆ รวมถงึวคัซนีป้องกนั COVID-19 ทาํใหเ้กดิภาวะการมบีตุรยากไม่วา่เพศใด ๆ ก็
ตาม วคัซนีทาํงานตอ่ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายเพื'อตอ่สูก้บัไวรสัโคโรน่าและไม่รบกวนอวยัวะสบืพนัธุข์องคณุ ในการทดลอง
ทางคลนิิกของวคัซนีป้องกนั COVID-19 และในการศกึษาในอนาคตขนาดใหญข่องคูร่กัที'พยายามจะตัdงครรภ ์อตัราการ
ตัdงครรภข์องผูท้ี'ไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 และผูท้ี'ไม่ไดร้บัวคัซนีนัdนมอีตัราเทา่กนั วคัซนีป้องกนั COVID-19 มี
ความปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, สมาคมสตูนิรแีพทยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา) และ Society for 
Maternal-Fetal Medicine (SMFM, สมาคมเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ)์ แนะนําวคัซนีป้องกนั COVID-19 
สาํหรบัผูท้ี'กาํลงัตัdงครรภ ์ใหน้มบตุร หรอืวางแผนที'จะตัdงครรภ ์

เยี'ยมชมลงิกนี์dเพื'อรบัฟังจาก ดร. LaSalle วา่เหตใุดจงึจาํเป็นตอ้งเขา้รบัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID: ภาวะการเจรญิ
พนัธุแ์ละวคัซนีป้องกนั COVID-19 - YouTube

คาํตอบ:

บคุคลที'ไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 จาํนวนหนึ'งรายงานการเปลี'ยนแปลงของรอบเดอืนหลงัจากไดร้บัวคัซนี เชน่ 
ระยะเวลาที'ยาวนานขึ dน ชว่งเวลาระหวา่งชว่งเวลาสัdนลง หรอืมเีลอืดออกหนักกวา่ปกต ิในการศกึษาปี 2022 พบวา่บคุคลที'มี
ประจาํเดอืนที'ไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 มรีอบเดอืนเพิ'มขึ dนนอ้ยกวา่หนึ'งวนัในชว่งเวลาที'รบัประทานยา ความผนัแปรใน
หนึ'งวนัอยูภ่ายในชว่งปกตขิองการเปลี'ยนแปลงของรอบเดอืน แมว้า่จะเกดิการเปลี'ยนแปลงในรอบเดอืนช ั'วคราวที'อาจเกดิขึ dน
ได ้ขณะนีdยงัไม่มหีลกัฐานที'แสดงวา่วคัซนีใด ๆ รวมถงึวคัซนีป้องกนั COVID-19 ทําใหเ้กดิภาวะการมบีตุรยาก การ
เปลี'ยนแปลงรอบวงจรอาจกอ่ใหเ้กดิการเปลี'ยนแปลงระยะเวลาตกไข ่ผูท้ี'ใชก้ารวางแผนครอบครวัตามธรรมชาตแิละวธิกีารอื'น 
ๆ ที'อาศยัการตดิตามรอบเดอืนอาจพบวา่การตกไขแ่ละหลกีเลี'ยง/วางแผนการตัdงครรภท์าํไดย้ากขึ dน ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุเพื'อหารอืเกี'ยวกบัวงจรของคณุและเรยีนรูเ้พิ'มเตมิเกี'ยวกบัการวางแผนครอบครวั

คาํตอบ:

ตาม Planned Parenthood ยงัไม่มหีลกัฐานที'แสดงวา่วคัซนีป้องกนั COVID-19 ทาํใหก้ารคมุกาํเนิดมปีระสทิธภิาพมาก
หรอืนอ้ย ณ เวลานีd ยงัไม่มรีายงานจากบคุคลที'เขา้รบัการฉีดวคัซนีวา่การคมุกาํเนิดไม่ไดห้ยดุการทาํงานหลงัรบัการฉีดวคัซนี 
แมว้า่จะมรีายงานการเปลี'ยนแปลงของรอบเดอืน แตก็่ไม่สง่ผลตอ่การคมุกาํเนิดของบคุคล ซ ึ'งอาจสรา้งปัญหาในการตดิตาม
รอบประจาํเดอืนและรอบระยะเวลาตกไข ่ผูท้ี'ใชก้ารคมุกาํเนิดแบบธรรมชาต ิเชน่ วธิกีารรบัรูภ้าวะเจรญิพนัธุ ์อาจพบวา่เป็นการ
ยากที'จะทราบวา่พวกเขากาํลงัตกไข ่มเีคร ื'องมอืที'สามารถชว่ยใหบ้คุคลตดิตามการตกไขไ่ด ้ขอแนะนําใหก้บัผูใ้หบ้รกิารของ
คณุเกี'ยวกบัตวัเลอืกของคณุและเรยีนรูเ้พิ'มเตมิ

คาํตอบ:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j2kWtyV4Z_w
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/covid-19-vaccines-linked-small-increase-menstrual-cycle-length


คาํถาม: วคัซนีมผีลตอ่ตวัอสจุแิละ/หรอืทําใหอ้อ่นแอไดห้รอืไม่

แหลง่ขอ้มูล
Centers for Disease Control and Prevention, “COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby” 2022 ดขูอ้มูล
ออนไลนไ์ดท้ี-: COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby | CDC

American College of Obstetricians and Gynecologists, “COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric-Gynecologic Care”
2022 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี-: COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric–Gynecologic Care | ACOG

World Health Organization, “Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy” 2022 ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี-: Questions 
and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy (who.int)
Mount Sinai, “Large Study Provides Reassurance that COVID-19 Vaccination Does Not Affect Fertility or Early Pregnancy” 2022 
ดขูอ้มูลออนไลนไ์ดท้ี-: Large Study Provides Reassurance that COVID-19 Vaccination Does Not Affect Fertility or Early 
Pregnancy | Mount Sinai - New York

คาํถาม: วคัซนีมผีลตอ่การรกัษา IVF (การทําเด็กหลอดแกว้) หรอืไม่

ขณะนีdยงัไม่มหีลกัฐานที'แสดงวา่วคัซนีใด ๆ  รวมถงึวคัซนีป้องกนั COVID-19 ทาํใหร้ะบบสบืพนัธุเ์พศชายสรา้งปัญหาภาวะมบีตุร
ยากหรอืความออ่นแอในเวลานีd การศกึษากลุม่ย่อยลา่สดุกบัผูช้ายสขุภาพด ี45 คนที'ไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 แบบ 
mRNA โดยดทูี'สเปิรม์ในลกัษณะตา่ง ๆ เชน่ ปรมิาณและการเคลื'อนไหว ทัdงกอ่นและหลงัการฉีดวคัซนี นักวจิยัพบวา่ไม่มี
การเปลี'ยนแปลงที'สาํคญัในลกัษณะของตวัอสจุหิลงัการฉีดวคัซนี หรอือกีทางหนึ'ง การศกึษาชิ dนหนึ'งพบวา่การตดิเช ื dอ 
COVID-19 อาจสมัพนัธก์บัภาวะเจรญิพนัธุใ์นผูช้ายที'ลดลงนานถงึ 60 วนัหลงัจากการตดิเช ื dอ การเจ็บป่วยดว้ยไขใ้ด ๆ 
และอาการทั'วไปของ COVID-19 อาจทาํใหก้ารผลติอสจุลิดลงในระยะสัdน แมว้า่ไขอ้าจเป็นผลขา้งเคยีงของการฉีดวคัซนี
ป้องกนั COVID-19 แตปั่จจบุนัยงัไม่มหีลกัฐานวา่ไขห้ลงัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID สง่ผลตอ่การผลติสเปิรม์ ตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพหากคณุมขีอ้สงสยัใด ๆ

คาํตอบ:

ไม่มหีลกัฐานที'บง่ช ี dวา่วคัซนีป้องกนั COVID-19 สง่ผลตอ่ผลลพัธใ์นผูท้ี'ไดร้บัการรกัษาดว้ยวธิ ีIVF การศกึษาพบวา่ไม่มี
ผลกระทบของวคัซนีป้องกนั COVID-19 แบบ mRNA ตอ่อตัราความสาํเรจ็ของ IVF การศกึษาหนึ'งพบวา่ไม่มคีวามแตกตา่งกนั
อย่างมนัียสาํคญัทางสถติใินการตอบสนองตอ่การกระตุน้รงัไข ่คณุภาพไข ่การพฒันาของตวัออ่น หรอืผลการตัdงครรภ ์
ระหวา่งผูท้ี'ไดร้บัการฉีดวคัซนีเมื'อเปรยีบเทยีบกบัผูป่้วยที'ไม่ไดร้บัวคัซนี ยงัไม่พบวา่วคัซนีป้องกนั COVID-19 มผีลตอ่การ
เจรญิพนัธุ ์และไม่สรา้งความยากลาํบากขึ dนสาํหรบัผูท้ี'มปัีญหาในการตัdงครรภอ์ยูแ่ลว้ วคัซนีหลายชนิดที'ไดร้บัเป็นประจาํ
อย่างปลอดภยัทัdงในระหวา่งและกอ่นการตัdงครรภ ์เชน่ วคัซนีไขห้วดัใหญ ่บาดทะยกั และวคัซนีคอตบี วคัซนีป้องกนั 
COVID-19 เหมาะสาํหรบัผูท้ี'มอีาย ุ6 เดอืนขึ dนไป รวมถงึผูท้ี'พยายามมบีตุร

คาํตอบ:

คาํถาม: วคัซนีป้องกนั COVID-19 ทําใหเ้กดิการแทง้บตุรไดห้รอืไม่

ไม่ วคัซนีป้องกนั COVID-19 มคีวามปลอดภยัทัdงกอ่น ระหวา่ง และหลงัการตัdงครรภ ์ยงัไม่มหีลกัฐานแสดงวา่วคัซนีป้องกนั 
COVID-19 เพิ'มความเสี'ยงการแทง้บตุรแตอ่ย่างใด อตัราการแทง้บตุรที'สงูขึ dนไม่พบในผูท้ี'ไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 

อตัราการแทง้บตุรสงูกวา่ที'ผูค้นคดิ ราว 10 ถงึ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องการตัdงครรภจ์บลงดว้ยการแทง้บตุร ผูท้ี'ไดร้บัการฉีดวคัซนี
บางคนอาจประสบกบัการแทง้บตุร แตไ่ม่เกี'ยวขอ้งกบัวคัซนี การแทง้บตุรอาจเกดิขึ dนไดโ้ดยไม่คาํนึงถงึสถานะการฉีดวคัซนี อนั
ที'จรงิ ผูท้ี'ตดิเช ื dอ COVID-19 รนุแรงในชว่งตัdงครรภม์คีวามเสี'ยงที'จะแทง้เพิ'มขึ dน การเขา้รบัการฉีดวคัซนีนัdนคอืการป้องกนั 
COVID-19 สาํหรบัตวัคณุเองและลกูของคณุไดด้ทีี'สดุ

คาํตอบ:
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298
email:civil.rights@doh.wa.gov

