
หยดุคิดสกันิด…ก่อนคิดฝ่าไฟแดง 
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง  

จากนักศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปีท่ี 3 เพ่ือประกอบการเรียนวิชาเภสชัจลุชีววิทยา 
ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ปจัจุบนัมคีูร่กัจาํนวนไมน้่อยทีม่คีวามสมัพนัธแ์บบ "ฝา่ไฟแดง" การฝา่ไฟแดงกค็อื การมี
เพศสมัพนัธข์ณะมปีระจาํเดอืน ซึง่จากรายงานวจิยัของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล พบวา่ สตรวียัรุน่   
รอ้ยละ 2.4-4 และสตรวียัผูใ้หญ่รอ้ยละ 25-30  มคีวามสมัพนัธท์างเพศขณะมปีระจาํเดอืน โดยมคีวามเชือ่วา่
การฝา่ไฟแดงนัน้ทาํใหไ้มป่วดประจาํเดอืนและเป็นการคมุกาํเนิดทางออ้ม แต่หารูไ้มว่า่การฝา่ไฟแดงนัน้อาจ
ทาํใหต้วัคณุและคูร่กัเผชญิกบัอนัตรายทีค่าดไมถ่งึ 
 ในชว่งมปีระจาํเดอืน รา่งกายของผูห้ญงินัน้จะออ่นแอกวา่ปกต ิ ซึง่มสีาเหตุมาจากขณะทีม่ี
ประจาํเดอืน        ปากมดลกูจะเปิดออก เพือ่ใหเ้ลอืดและเยือ่บโุพรงมดลกูออกมา ทาํใหเ้ชือ้แบคทเีรยีที่
อาศยัอยูใ่นชอ่งคลอดหรอืทีม่าจากการมเีพศสมัพนัธม์โีอกาสเขา้ไปในมดลกูได ้ และการทีเ่ยือ่บุโพรงมดลกู
หลุดลอกทาํใหเ้กดิการตดิเชือ้ไดง้า่ยขึน้     

อกีเหตุผลหนึ่งคอื ภมูติา้นทานของรา่งกายในชว่งการมปีระจาํเดอืนต่อแบคทเีรยี รา และไวรสั จะ
ทาํงานไดต้ํ่าลง  มกีารตพีมิพล์งในวารสาร International Journal of Biological & Medical Research โดย 
Dr.Sadiqua และคณะ ทาํการทดลองโดยนําผูห้ญงิสขุภาพแขง็แรงมาทัง้หมด 40 คน ชว่งอายุตัง้แต ่ 18-25 
ปี และผูห้ญงิเหลา่นี้มรีอบเดอืนปกต ิ (ประมาณ 28 วนั) พวกเขาไดต้รวจจาํนวนเซลลเ์มด็เลอืดขาว ตลอด
เดอืนของผูห้ญงิเหลา่นัน้ ซึง่ผลปรากฏวา่ จาํนวนเซลลเ์มด็เลอืดขาวของผูห้ญงิชว่งมปีระจาํเดอืนจะตํ่าลง
อยา่งมนียัสาํคญั สง่ผลใหช้ว่งมปีระจาํเดอืนภมูคิุม้กนัจะลดลง เน่ืองจากเซลลเ์มด็เลอืดขาวซึง่ทาํหน้าทีใ่น
ระบบภมูคิุม้กนัมจีาํนวนลดลงนัน่เอง 

อยา่งทีท่ราบมาแลว้วา่ในชว่งทีผู่ห้ญงิมปีระจาํเดอืน ระบบภมูคิุม้กนัจะออ่นแอลง จากการรายงาน
ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล พบวา่การฝา่ไฟแดง มโีอกาสตดิเชือ้มากขึน้
อยา่งชดัเจนประมาณ 3 เทา่ เมือ่เทยีบกบัชว่งทีผู่ห้ญงิไมม่ปีระจาํเดอืน โดยเชือ้ทีม่โีอกาสตดิจากการมี
เพศสมัพนัธร์ะหวา่งการมปีระจาํเดอืนแบบไมไ่ดป้้องกนั ไดแ้ก ่ Neisseria gonorrhoeae กอ่โรคหนองใน, 
Candida albicans ทาํใหเ้กดิเชือ้ราในชอ่งคลอด, Human Immunodeficiency Virus (HIV) เชือ้กอ่โรคเอดส,์ 
Human Papilloma Virus (HPV) เชือ้กอ่โรคหดูหงอนไกก่บัมะเรง็ปากมดลกู และ Herpes simplex virus 
(HSV) เชือ้กอ่โรคเรมิ 

โดยปกตกิารมเีพศสมัพนัธใ์นชว่งทีไ่มม่ปีระจาํเดอืน ฝา่ยหญงิมโีอกาสตดิเชือ้ HIV จากฝา่ยชายได ้
10 ใน 10000 คน แต่เมือ่มเีลอืดและสารคดัหลัง่ออกมาอยา่งมาก อตัราการตดิเชือ้จะเพิม่ขึน้ทัง้สองฝา่ย 
นอกจากน้ีในเลอืดยงัมธีาตุเหลก็ทีช่ว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของเชือ้ HPV สว่นโรคเรมิเกดิจากเชือ้ทีม่กีาร



ถ่ายทอดงา่ย แลว้พบวา่มกักลบัเป็นซํ้ามากชว่งมปีระจาํเดอืน เนื่องจากระบบภมูคิุม้กนัอ่อนแอลง ผูป้ว่ยควร
จะงดการมเีพศสมัพนัธช์ัว่คราว 
  แตอ่ยา่งไรกต็าม ยงัมหีลายคูร่กัเลอืกทีจ่ะฝา่ไฟแดงเพราะคดิวา่เป็นการคมุกาํเนิดอยา่งหนึ่ง ไม่
จาํเป็นตอ้งป้องกนั ไมม่โีอกาสตัง้ครรภ ์ กอ่นอืน่เราตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่ เพศหญงิมโีอกาสตัง้ครรภไ์ดเ้มือ่ไข่
ไดร้บัการผสมกบัอสจุแิลว้ไปฝงัตวัทีผ่นงัมดลกู ซึง่ชว่งมปีระจาํเดอืนเป็นชว่งทีเ่ยือ่บผุนงัมดลกูชัน้ใน
สลายตวั มรีะยะเวลา 4-7 วนั เรยีกชว่งนี้วา่ “Menstrual phase” หลงัจากชว่งประจาํเดอืนผนงัมดลกูจะหนา
ตวัขึน้ จนถงึวนัตกไข ่(วนัที ่14 ของรอบเดอืน) หากไขไ่มไ่ดร้บัการผสม จงึไมฝ่ ัง่ตวัทีผ่นงัมดลกู ผนงัมดลกู
สลายตวัเป็นประจาํเดอืน โดยปกตแิลว้รอบเดอืนจะประมาณ 28 วนั  

ดงันัน้หญงิทีม่รีอบเดอืนปกตสิมํ่าเสมอ การมเีพศสมัพนัธใ์นวนัแรกของการมปีระจาํเดอืนจะมโีอกาส
ตัง้ครรภต์ํ่า และหากมเีพศสมัพนัธใ์นวนัทา้ยๆ ของการมปีระจาํเดอืน ตอ้งดวูา่ชว่งมปีระจาํเดอืนกีว่นั หาก
นานถงึ    7 วนั แลว้มเีพศสมัพนัธใ์นวนัสดุทา้ย อสจุซิึง่อาย ุ3-5 วนั อาจมอีายไุดถ้งึวนัทีไ่ขต่ก เพราะแมว้นั
ตกไขจ่ะหา่งจากชว่งการมปีระจาํเดอืน แต่กส็ามารถตกไขก่อ่นหรอืหลงัไดบ้วกลบ 2 วนั จงึมโีอกาสเสีย่งที่
จะตัง้ครรภไ์ด ้

แต่สาํหรบัผูห้ญงิบางคนมรีอบเดอืนไมส่มํ่าเสมอหรอืผดิปกต ิเชน่ มรีอบเดอืนสัน้กวา่ปกต ิอยา่งเชน่     
21 วนัหรอื 24 วนั ชว่งระหวา่งการมปีระจาํเดอืนจนกระทัง่ตกไขจ่ะลดลง หากมเีพศสมัพนัธใ์นวนัทา้ยของ
การมปีระจาํเดอืนกม็โีอกาสทีอ่สจุจิะมอีายถุงึวนัทีต่กไขแ่ลว้เกดิการปฏสินธไิดด้งันัน้จงึมโีอกาสเสีย่งทีจ่ะ
ตัง้ครรภ ์        

นอกจากนี้ หญงิทีอ่ยูใ่นชว่งใกลห้มดประจาํเดอืนมกัจะมรีอบเดอืนผดิปกต ิ ซึง่เคยมกีรณกีาร
ตัง้ครรภ ์   ในวยันี้จากการมเีพศสมัพนัธใ์นขณะมปีระจาํเดอืน ขณะเดยีวกนักม็ผีูห้ญงิบางคนยงัเขา้ใจผดิวา่
เลอืดทีไ่หลออกมาจากชอ่งคลอดเป็นประจาํเดอืน ทัง้ทีจ่รงิอาจเป็นความผดิปกตใินชอ่งคลอด เชน่ การ
อกัเสบของปากมดลกู      การตดิเชือ้ในชอ่งคลอดหรอือาจมสีาเหตุจากการทีม่รีอยโรค เชน่ ติง่เน้ือ 
(polyp)  กอ้นหรอืแผลบรเิวณปากมดลกู ซึง่หากไปมเีพศสมัพนัธก์ม็โีอกาสทีจ่ะตัง้ครรภไ์ดด้ว้ยเชน่กนั 

หากถามวา่เราฝา่ไฟแดง จะมโีอกาสตัง้ครรภห์รอืไม ่ถา้เราแน่ใจวา่มรีอบเดอืนปกตสิมํ่าเสมอ  เลอืด
ทีไ่หลออกมานัน้เป็นเลอืดประจาํเดอืนจรงิๆ ไมใ่ชเ่ลอืดทีอ่อกเพราะสาเหตุอื่น การมเีพศสมัพนัธใ์นชว่งมี
ประจาํเดอืนมโีอกาสทีจ่ะตัง้ครรภน้์อยมาก แต่อยา่งไรกต็าม ยงัมโีอกาสเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไดส้งูมากเชน่กนั 

ดงันัน้หากตอ้งการมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างการมปีระจาํเดอืน ควรมกีารป้องกนัการตดิเชือ้ จากเชือ้ที่
ตดิตอ่ไดง้า่ยทางการมเีพศสมัพนัธ ์ ทัง้ HIV และ HPV โดยควรใหฝ้า่ยชายสวมถุงยางอนามยัเพือ่ลดความ
เสีย่งการตดิเชือ้ Human Immunodeficiency Virus (HIV) และ Human Papilloma Virus (HPV) การป้องกนั
อกีทางหนึ่งคอืฉีดวคัซนี HPV (Human Papillomavirus Vaccine) ซึง่ป้องกนัไวรสัทีท่าํใหเ้กดิมะเรง็ปาก
มดลกู  

ปจัจุบนัวคัซนี HPV ม ี2 ชนิด คอื Quadrivalent vaccine (ชนิดไวรสั 4 สายพนัธุ ์คอื 6, 11, 16      
และ 18) และ Bivalent vaccine (ชนิดไวรสั 2 สายพนัธุ ์คอื 16 และ 18)  โดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 70-75  ของ



โรคมะเรง็ปากมดลกู เกดิจากสายพนัธุ ์ 16 และ 18 ดงันัน้สามารถเลอืกใชไ้ดท้ัง้สองชนดิ ควรฉดีกอ่นมี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรก และฉีดไดต้ัง้แตอ่าย ุ 9-26 ปี แต่อยา่งไรกต็ามการป้องกนัเป็นเพยีงการลดความเสีย่ง
เทา่นัน้ และป้องกนัไมไ่ดทุ้กเชือ้ ทางทีด่คีวรหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธร์ะหวา่งการมปีระจาํเดอืน 

สาํหรบัคูร่กัทีเ่ลอืกมเีพศสมัพนัธข์ณะมปีระจาํเดอืน เพราะเหน็วา่เป็นการคมุกาํเนิดทางออ้ม เรายงั
มวีธิคีมุกาํเนดิอกีหลายทางทีด่กีวา่ ทัง้การคมุกาํเนิดแบบชัว่คราวและแบบถาวร  การคมุกาํเนิดแบบ
ชัว่คราวทาํไดโ้ดยใหฝ้า่ยหญงิรบัประทานยาเมด็คมุกาํเนิด (pills) ยาเมด็คมุกาํเนิดฉุกเฉนิ (Emergency 
contraception) ยาฉดีคมุกาํเนิดชนิดออกฤทธิน์าน การใชห้ว่งอนามยั (Intrauterine Device) หรอืการนบัวนั 
(rhythm method) สาํหรบัฝา่ยชาย วธิทีีน่ิยมมากทีส่ดุกค็อืการสวมถุงยางอนามยั สว่นการคมุกาํเนดิแบบ
ถาวร วธิทีีน่ิยมกค็อืการทาํหมนั สามารถทาํไดท้ัง้ฝา่ยชายและฝา่ยหญงิ 
  สดุทา้ยน้ี เมือ่คณุและคูร่กัเหน็วา่การมเีพศสมัพนัธร์ะหวา่งมปีระจาํเดอืนมขีอ้เสยีมากมาย ไมไ่ดช้ว่ย
คมุกาํเนดิไดอ้ยา่งสมบรูณ์อยา่งทีห่ลายคนเขา้ใจ อกีทัง้ยงัเพิม่โอกาสเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ทีต่ดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์  ในเมือ่คณุมทีางเลอืกอื่นแลว้ อยา่ฝา่ไฟแดงจะดทีีส่ดุ  เพราะ...ไฟแดงแปลวา่หยดุ หยดุทัง้บน
ถนนและบนเตยีง 
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