เพศศึกษาและการวางแผนครอบครัว
เรียบเรียงโดย: อาจารย์ จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
การวางแผนครอบครัว
หมายถึง การวางแผนเกี่ ยวกับการมีครอบครัว โดยการกําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการสมรส โดยคู่
สมรสต้องปรึ กษาหารื อร่ วมกันเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิตคู่ในครอบครัวว่าจะมีบุตรเมื่อใด และมีจาํ นวนบุตรกี่
คน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและภาวะสุ ขภาพอนามัย รวมทั้งการเว้นระยะห่ าง
ของการมีบุตร การมีบุตรคนแรกเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม และถ้าแม่ยงั ไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ ควรใช้วิธีป้องกัน
การตั้งครรภ์ในระยะที่ไม่ตอ้ งการมีบุตรด้วยการใช้วิธีการคุมกําเนิ ดชนิดต่างๆตามความเหมาะสมแก่ร่างกาย
ซึ่งการวางแผนครอบครัวจะมีประโยชน์ท้ งั ต่อสุ ขภาพตนเอง ครอบครัวและต่อประเทศชาติดว้ ย
ประโยชน์ ของการวางแผนครอบครัว
1. สามารถมีบุตรได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ
2. เพื่อจํากัดจํานวนของบุตรให้มีระยะห่ างพอสมควรและไม่ให้เป็ นภาระต่อครอบครัวที่จะเลี้ยงบุตร
3. เพื่อจํากัดจํานวนของบุตรให้เหมาะสมกับฐานะของครอบครัว
4. เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงจากการตั้งครรภ์ ในกรณี ที่มารดามีโรคที่เป็ นข้อห้ามในการตั้งครรภ์
การปฏิสนธิ
คือการก่อนกําเนิดของชีวิตด้วยวิธีการผสมกันระหว่างตัวอสุ จิของเพศชายเข้าไปผสมกับไข่ของเพศ
หญิง แล้วเกิดเป็ นเซลล์ใหม่ข้ ึนมา
อย่า งไรก็ต ามการปฏิ ส นธิ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เพศชายและเพศหญิ ง มี เ พศสั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน โดยการมี
เพศสัมพันธ์ เพศชายจะหลังนํ้าอสุ จิจาํ นวนมากออกมาในช่ องคลอดเพศหญิงนั้น อสุ จิจะเดินทางจากช่ อง
คลอดเข้าไปในโพรงมดลูกและต่อไปในท่อนําไข่ท้ งั 2 ข้างเพื่อที่จะผสมกับไข่ และถ้าไข่สุกไข่จะเดินทางมา
อยูใ่ นบริ เวณช่องกลางของท่อนําไข่เพื่อรอการปฏิสนธิ
ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะเดินทางต่อไปยังโพรงมดลูก โดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 วัน ขณะเดียงกัน
จะเริ่ มมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจํานวนขึ้นตลอดเวลา จนกระทัง่ ได้เซลล์จาํ นวนมากจับกลุ่มกันเป็ นก้อนกลมๆ
จนถึงขั้นที่ฝังตัวในโพรงมดลูกได้
เมื่อไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเดินทางมาถึงมดลูก ไข่จะเกาะติดปละฝังตัวเข้ากับผนังหรื อเยือ่ บุภายใน
มดลูกที่กาํ ลังหนานุ่มจากการมีเลือดมาคัง่ เพื่อเตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว โดยใช้เวลาเดินทางมาถึงตัวมดลูกภายใน
ระยะเวลา 7 – 10 วันหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้ว (ภาพที่ 1) เมื่อมีการฝังตัวเรี ยบร้อยจึงถือได้ว่าการปฏิสนธิ
นั้นเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยสมบูรณ์และผูห้ ญิงคนนั้นจะตั้งครรภ์ข้ ึนมา

ภาพที่ 1 การเดินทางของไข่ที่ผสมแล้วไปฝังตัวที่มดลูก
ที่มา http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter5/placental.htm
การคุมกําเนิด
คือ การป้ องกันการปฏิสนธิ หรื อการป้ องกันการตั้งครรภ์
ประเภทของการคุมกําเนิด
โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 พวกใหญ่คือ
1. การคุมกําเนิ ดแบบชัว่ คราว (Temporary or Reversible contraception) เป็ นวิธีที่ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์
เมื่อยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร หรื อต้องการเว้นระยะเวลาการมีบุตร เมื่อเลิกใช้สามารถมีบุตรได้อีก ซึ่งการ
คุมกําเนิดชัว่ คราวมีหลายวิธี ได้แก่
1.1. การใช้ถุงยางอนามัย
1.2. การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
1.3. การใช้ยาเม็ดคุมแบบฉุกเฉิ น
1.4. การฉี ดยาคุมกําเนิด
1.5. การฝังยาคุมกําเนิด
1.6. การใส่ ห่วงอนามัย
1.7. การนับระยะปลอดภัย
2. การคุมกําเนิ ดแบบถาวร (Permanent contraception) เป็ นการคุมกําเนิ ดเมื่อไม่ตอ้ งการให้มีบุตรอย่าง
ถาวร เช่น การทําหมันชายและการทําหมันหญิง
ยาเม็ดคุมกําเนิด
ชนิดของยาเม็ดคุมกําเนิด สามารถแบ่งตามชนิดของฮอร์โมนได้เป็ น 2 ชนิดคือ
1. ยาเม็ดคุมกําเนิ ดชนิดฮอร์ โมนรวม (Combined oral contraceptives) ประกอบด้วยฮอร์ โมนเอสโตรเจน
และโปรเจสโตเจน มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์

1.1. Monopahsic หรื อ fixed dose pills ยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนสังเคราะห์ของเอสโตรเจนและโป
รเจสโตเจนในปริ มาณเท่ากันทุกเม็ด โดยใน 1 แผงจะมี 21 เม็ดหรื อ 28 เม็ดโดย 7 เม็ดสุ ดท้ายจะไม่
มีฮอร์โมน ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดนี้สามารถแบ่งตามปริ มาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ 3 กลุ่มคือ
1.1.1. ยาเม็ดคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนปริ มาณสู ง คือมีเอสโตรเจน 50 ไมโครกรัมและ
ปริ มาณโปรเจสโตเจนก็มีมาก เนื่ องจากมีปริ มาณฮอร์โมนสังเคราะห์สูง จึงมีภาวะแทรกซ้อน
และผลข้างเคียงมาก
1.1.2. ยาเม็ดคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนปริ มาณตํ่า คือมีเอสโตรเจนน้อยกว่า 50 ไมโครกรัม
และปริ มาณโปรเจสโตเจนก็น้อยกว่ากลุ่มแรก ที่ใช้กนั มากมีเอสโตรเจนเพียง 30-35
ไมโครกรัม
1.1.3. ยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนปริ มาณตํ่ามาก คือมีเอสโตรเจนเพียง 20 ไมโครกรัม
ยาในกลุ่มนี้มีขอ้ ดีคือมีเอสโตรเจนตํ่า ทําให้เกิดอาการข้างเคียงน้อย แต่ก็มีขอ้ เสี ยคืออาจทําให้
มีเลือดออกกะปริ ดกะปรอย หรื อรอบเดือนอาจขาดหายไปได้และถ้าลืมรับประทานโอกาสที่
จะตั้งครรภ์มีสูงกว่า 2 กลุ่มแรก
1.2. Multiphasic pills ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดนี้ มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนในปริ มาณที่ไม่
เท่ากันทุกเม็ด สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ ชนิด biphasic ที่มีฮอร์ โมนต่างกัน 2 ระดับและชนิด
triphasic เป็ นยาคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์โมนต่างกัน 3 ระดับ ซึ่งยาคุมกําเนิดประเภทนี้ตอ้ งรับประทาน
เรี ยงตามลําดับ ห้ามรับประทานข้ามโดยเด็ดขาด
2. ยาเม็ดคุมกําเนิ ดที่มีโปรเจสโตเจนอย่างเดียว (progestogen-only pills) ยาเม็ดคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนโป
รเจสโตเจนอย่างเดียว บางคนเรี ยก minipill คือมีโปรเจสโตเจนปริ มาณน้อยและเท่ากันทุกเม็ด แต่ละ
แผงจะมี 28 หรื อ 35 เม็ด ยาคุมชนิ ดนี้ไม่มีอาการข้างเคียงของเอสโตรเจน แต่ประสิ ทธิ ภาพในการ
คุมกําเนิดตํ่ากว่ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเพราะการระงับไข่ตกไม่ค่อยแน่นอน
กลไกการคุมกําเนิด
1. ยับยั้งการตกไข่ ออกฤทธิ์ ต่อการทํางานที่สัมพันธ์กนั ระหว่างต่อมใต้สมองส่ วนหน้ากับรังไข่ โดยมีผล
ระงับการหลัง่ ของ Follicle stimulation hormone (FSH) และ Luteinzing hormone (LH) ทําให้ไม่มี FSH
มากระตุน้ รังไข่ จึงทําให้ไม่มีการตกไข่
2. เปลี่ยนแปลงเยือ่ บุโพรงมดลูก ทําให้เยือ่ บุโพรงมดลูกบางลง ไม่เหมาะสมที่จะให้ไข่ที่ได้รับการผสมกับ
อสุ จิมาฝังตัว
3. เปลี่ยนแปลงมูกปากมดลูก ทําให้มูกบริ เวณปากมดลูกเป็ นด่างและเหนียวข้น ตัวอสุ จิจึงผ่านเข้าสู งโพรง
มดลูกไปผสมกับไข่ได้ยาก
4. เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของท่อนําไข่ มีผลต่อการเดินทางของไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุ จิแล้ว ซึ่ ง
กล้ามเนื้ อที่ท่อนําไข่จะทํางานมากกว่าปกติ เป็ นผลให้ไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุ จิแล้วเดิ นทางไปถึง
มดลูกเร็ วเกินไปจนไม่สามารถฝังตัวได้

การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
โดยทัว่ ไปยาเม็ดคุมกําเนิดเริ่ มต้นรับประทานระหว่างวันที่ 1- 5 ของรอบระดู โดยในแผงแรกให้เริ่ ม
รับประทานในช่วงวันที่ 1-5 ของรอบระดู และควรรับประทานให้เป็ นเวลาเดียวกันทุกวัน
ยาเม็ดคุมกําเนิ ดชนิ ด 21 เม็ด ทุกเม็ดจะมีฮอร์ โมน เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วต้องงดเว้นการ
รับประทาน 7 วัน เพื่อให้มีระดู แล้วจึงเริ่ มรับประทานแผงใหม่
สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิ ดชนิ ด 28 เม็ด นั้น 21 เม็ดแรกเป็ นฮอร์โมน ส่ วนอีก 7 เม็ดเป็ นยาหลอก
ดังนั้น จึงรับประทานเริ่ มยาที่เป็ นฮอร์ โมนวันละเม็ดได้ทุกวันไม่ตอ้ งงด ซึ่ งประจําเดือนจะมาในช่วงการ
รับประทานยาหลอก 7 เม็ด นั้น
การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเมื่อมีการลืม
 ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์โมน 1 เม็ด รี บรับประทานยาเม็ดที่ลืมทันทีเมื่อนึกได้ และรับประทานยา
เม็ดต่อไปตามเวลาปกติที่เคยรับประทาน หากนึกได้พร้อมเม็ดต่อไปให้ทานพร้อมกัน 2 เม็ดในเวลา
ปกติที่เคยรับประทาน
 ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์ โมน 2 เม็ด ให้รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเพิ่ม 1 เม็ดในเวลาปกติที่เคย
รับประทานเป็ นเวลา 2 วัน และวันถัดมาให้รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ดวันละ 1 เม็ดในแผง
ตามปกติจนหมดแผง
 ลืมรับประทานยาเม็ดฮอร์โมน 3 เม็ด ให้หยุดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดในรอบระดูน้ นั แล้วรอให้
ประจําเดือนมาจึงเริ่ มรับประทานตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว
 ลืมรับประทานยาหลอก ให้รับประทานยาไปตามปกติ
ข้อห้ามของการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
1. สตรี ที่ให้นมบุตรหรื ออยูใ่ นช่วงหลังคลอดน้อยกว่า 6 สัปดาห์
2. มีประวัติ หรื อป่ วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease /stroke)
3. โรคลิ้นหัวใจที่มีภาวะแทรกซ้อน
4. สตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไปและสู บบุหรี่
5. เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง
6. ปวดศีรษะ migraine หรื ออายุ 35 ปี ขึ้นไป
7. โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือด
8. เป็ นหรื อเคยเป็ นเส้นเลือดดําอุดตัน
9. การผ่าตัดใหญ่ที่ตอ้ งนอนพักเป็ นระยะเวลานาน
10. สตรี ที่มีแนวโน้มความเสี่ ยงต่อการผิดปกติของการอุดตันของเส้นเลือด
11. มะเร็ งเต้านม
12. โรคตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลืองและโรคตับแข็ง
13. มีกอ้ นหรื อเป็ นมะเร็ งที่ตบั

อาการข้างเคียง
1. คลื่นไส้ อาเจียน เป็ นอาการที่พบได้ในระยะเริ่ มต้นรับประทานยา 1 – 2 แผงแรก แนะนําให้
รับประทานยาหลังอาหารเย็นหรื อก่อนนอน
2. ปวดศีรษะ ตึงคัดเต้านม แนะนําให้เลือกใช้ยาคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนตํ่า
3. หน้าเป็ นสิ ว ฝ้ า ถ้าหน้าเป็ นฝ้ า แนะนําให้เลือกใช้ยาคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนตํ่า รวมถึง
หลีกเลี่ยงแสงแดด ใช้ครี มกันแดดหรื อครี มป้ องกันฝ้ า ถ้าหน้าเป็ นสิ ว แนะนําให้ใช้ยาเม็ดคุมกําเนิ ด
ที่มีฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
4. เลือดออกกะปริ ดกะปรอย
5. ไม่มีประจําเดือน
6. ความดันโลหิ ตสู ง แนะนําให้เลือกใช้ยาคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนตํ่า รวมทั้งควรดูแลการ
ออกกําลังกาย อาหารและการพักผ่อนลดความเครี ยด
7. นํ้าหนักตัวเพิ่ม แนะนําให้เลือกใช้ยาคุมกําเนิ ดที่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจนตํ่า และฮอร์ โมนโปรเจสโต
เจนที่มีฤทธิ์ที่ไม่มีผลต่อการคัง่ ของนํ้า รวมทั้งควรดูแลการออกกําลังกายและอาหาร
8. ความรู ้สึกทางเพศเปลี่ยนแปลง
9. อารมณ์เปลี่ยนแปลง
10. อาการอาเจียนท้องเสี ยรุ นแรง ขณะใช้ยาเม็ดคุมกําเนิด
ยาคุมฉุกเฉิน
เป็ นยาที่ใช้รับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์
ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิ นที่ใช้มี 2 ชนิด คือ ชนิดฮอร์โมนเดี่ยวและชนิดฮอร์โมนรวม
1. ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ชนิดฮอร์ โมนเดี่ยว ประกอบด้วยฮอร์ โมนโปรเจสโตเจนปริ มาณสู ง ในรู ป
ของ levonorgestrel 750 ไมโครกรัม วิธีใช้คือรับประทานยานี้ครั้งแรก 1 เม็ดทันทีที่ได้ยา แต่ตอ้ งไม่
เกิน 72 ชัว่ โมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ และอีก 12 ชัว่ โมงต่อมาให้
รับประทานซํ้าอีก 1 เม็ด
2. ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุ กเฉิน ชนิดฮอร์ โมนรวม เป็ นการนําเอายาเม็ดคุมกําเนิดขนาดปกติที่มีเอสโตเจน
และโปรเจสโตเจน มีส่วนประกอบของ ethinylestradiol 50 ไมโครกรัมและ levonorgestrel 250
ไมโครกรัมหรื อ norgestrel 500 ไมโครกรัมมาใช้ โดยรับประทานยานี้ครั้งแรก 2 เม็ดทันทีที่ได้ยา
แต่ตอ้ งไม่เกิน 72 ชัว่ โมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ และ 12 ชัว่ โมงต่อมาให้
รับประทานซํ้าอีก 2 เม็ด หรื อ ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริ มาณฮอร์โมนขนาดตํ่า (low
dose) คือ มีส่วนประกอบของ ethinyl estradiol 30 ไมโครกรัม และ levonorgestrel 150 ไมโครกรัม
หรื อ norgestrel 300 ไมโครกรัม โดยรับประทานยานี้ครั้งแรก 4 เม็ดทันทีที่ได้ยาภายใน 72 ชัว่ โมง
หลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ และอีก 12 ชัว่ โมงต่อมาให้รับประทานซํ้าอีก4
เม็ด

กลไกการคุมกําเนิด
กลไกป้ องกันการตั้งครรภ์ของยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิ น จากการศึกษาพบว่ายาเม็ดคุมกําเนิ ดแบบ
ฉุ กเฉิ นสามารถยับยั้งหรื อทําให้การตกไข่เลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามยาเม็ดคุมกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ นทําให้
ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอาจทําให้เยือ่ บุโพรงมดลูกไม่เหมาะในการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว และอาจมี
ผลต่อการเดินทางของไข่ที่ถูกผสมแล้ว อย่างไรก็ตาม การรับประทานยานี้ ภายหลังตั้งครรภ์แล้ว จะไม่มีผล
ให้การสิ้ นสุ ดการตั้งครรภ์เกิดขี้นหรื อไม่เป็ นผลให้เกิดการแท้ง
ข้อควรระวังในการรับประทานยา
 การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ นควรรับประทานทันที และคํานึ งถึงความสะดวกที่จะ
รับประทานชุดที่สองด้วย ในอีก 12 ชัว่ โมงต่อมา
 ถ้ารับประทานยาไปแล้วภายใน 2 ชัว่ โมง มีการอาเจียน ให้รับประทานยาเพิม่ อีก 1 ชุดทันที
 ต้องรับประทานยาตามจํานวนเม็ดที่แนะนําไว้ การรับประทานยามากเกินกว่าที่แนะนําไว้จะไม่ช่วย
ให้ประสิ ทธิภาพการป้ องกันการตั้งครรภ์สูงขึ้น แต่จะทําให้เกิดอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อาการคลื่นไส้อาเจียน
 ไม่ควรเลื่อนระยะเวลาการรั บประทานยาเม็ดคุ มกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ นออกไปโดยไม่จาํ เป็ นเพราะ
ประสิ ทธิภาพของยาจะลดลงไปตามระยะเวลาการรับประทานที่เลื่อนออกไป
 รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ดฉุ กเฉิ นพร้อมอาหารหรื อนมก่อนนอน เพื่อช่ วยลดอาการคลื่นไส้
อาเจียน
 ใช้ถุงยางอนามัยจนกว่าจะเริ่ มมีประจําเดือนครั้งต่อไป
 ถ้าประจําเดือนมาช้ากว่าปกติ 1 สัปดาห์ ควรทดสอบการตั้งครรภ์
ประสิ ทธิภาพ
การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ นอย่างถูกต้องภายหลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้ องกันการ
ตั้งครรภ์ พบว่า มีอตั ราการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ร้อยละ 2 ผูท้ ี่ไม่ได้รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิ นจะมี
โอกาสตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 8 หรื อกล่าวได้ว่ายาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิ น สามารถลดภาวะเสี่ ยงในการ
ตั้งครรภ์ได้เพียงร้อยละ 75 เท่านั้น
โดยสรุ ปแล้ว ยาเม็ดคุมกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ น มีประสิ ทธิภาพตํ่ากว่าวิธีคุมกําเนิ ดแบบปกติทวั่ ๆ ไป
ทั้งนี้ เนื่ องจากอัตราการตั้งครรภ์ในผูท้ ี่ ใช้ยาเม็ดคุ มกําเนิ ดแบบฉุ กเฉิ นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ เริ่ มต้น
รับประทานยา และช่วงเวลาของการมีเพศสัมพันธ์ว่าอยูใ่ นช่วงใดของรอบเดือน ดังนั้น ถ้านําเอายาเม็ด
คุมกําเนิดแบบฉุกเฉินมาใช้บ่อยครั้ง จึงมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการล้มเหลวได้ จึงเป็ นเหตุผลว่า ทําไมจึงไม่ควร
จะนําเอายาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิ นมาใช้เพื่อคุมกําเนิดเป็ นประจํา

ยาฉีดคุมกําเนิด
ชนิดของยาฉี ดคุมกําเนิด เป็ นฮอร์โมนสังเคราะห์มี 2 ชนิดคือ
1. ยาฉี ดคุมกําเนิ ดชนิ ดฮอร์ โมนรวม ประกอบด้วย ฮอร์ โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน ยาฉี ด
คุมกําเนิดชนิดนี้จะใช้คุมกําเนิดได้นาน 1 เดือน แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เพราะต้องฉีดบ่อยทุกเดือน
2. ยาฉีดคุมกําเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดียว แบ่งเป็ น
2.1. Norethisterone enanthate (NET-EN) เป็ นอนุพนั ธ์ของ 19-nortestosterone ขนาด 200 มิลลิกรัม
ละลายในนํ้ามัน บรรจุในหลอดขนาด 1 มิลลิลิตร ฉี ดเข้ากล้ามเนื้อใช้คุมกําเนิ ดได้นาน 2 เดือน เดิม
ยาฉีดคุมกําเนิดชนิดนี้เคยใช้อยูใ่ นโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ แต่ไม่ได้รับความนิยม
2.2. Depot medroxy progesterone acetate (DMPA) เป็ นอนุ พนั ธ์สังเคราะห์ของ17-hydroxy
progesterone มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดสี ขาวขนาดเล็ก ละลายตกตะกอน ขนาด 150 มิลลิกรัม บรรจุใน
ขวดขนาด 3 มิลลิลิตร ฉี ดเข้ากล้ามเนื้ อสะโพก ยาจะดูดซึมช้าๆ เข้ากระแสเลือด ใช้คุมกําเนิดได้
นาน 3 เดือน
กลไกการคุมกําเนิด
1. ฮอร์ โมนจากยาฉี ดคุมกําเนิดจะทําให้ไม่มีไข่ตกในแต่ละเดือน ดังนั้น การฉี ดยาคุมกําเนิ ดเพื่อยับยั้ง
การตกไข่ควรฉี ดยาภายใน 5-7 วันแรกของรอบประจําเดือน การฉี ดยาภายหลังวันที่ 7 ของรอบ
ประจําเดื อน จะไม่สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ท้ งั หมด ทําให้การคุมกําเนิ ดไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควรและมีอตั ราการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นในรอบการตกไข่ครั้งแรก หลังฉี ดยา
2. ฮอร์ โมนจากยาฉี ดทําให้มูกที่ปากมดลูกข้นขึ้นตัวอสุ จิไม่สามารถผ่านได้ และ DMPA จะไม่มี
อันตรายต่อการตั้งครรภ์ของสตรี
3. ในระยะแรกที่ได้รับยาฉี ดคุมกําเนิ ด เยื่อบุโพรงมดลูกจะมีลกั ษณะเปลี่ยนไป ทําให้อยูใ่ นภาวะไม่
เหมาะสมต่อการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน เยือ่ บุโพรงมดลูกจะฝ่ อตัวซึ่ ง
NET-EN จะมีผลต่อการทําให้เยือ่ บุโพรงมดลูกฝ่ อตัวน้อยกว่า DMPA
4. ยาฉี ดคุมกําเนิด DMPA มีผลต่อเซลล์ในเยือ่ บุของท่อนําไข่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงให้ไม่เหมาะสม
ต่อการผสมและการแบ่งตัวในระยะแรกของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของ
ท่อนําไข่จะช้าลง
การใช้ยาฉี ดคุมกําเนิดชนิด DMPA
 การใช้ยาฉีดคุมกําเนิด ควรฉีดยาเข็มแรกภายใน 5-7 วันของรอบประจําเดือน ถ้าจําเป็ นต้องใช้ยาฉีด
ภายหลังวันที่ 7 ของรอบประจําเดือน ควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรื อใช้ถุงยางอนามัยไปอีก 7 วัน
หลังจากฉี ดยา
 ถ้าสตรี น้ นั มีประจําเดือนไม่สมํ่าเสมอ หรื อจําประจําเดือนไม่ได้ หรื อหลังคลอด 6 เดือนแล้ว
ประจําเดือนยังไม่มา แต่ตอ้ งการคุมกําเนิดชนิดฉี ด ควรตรวจว่ามีการตั้งครรภ์หรื อไม่ถา้ ไม่มีการ
ตั้งครรภ์กส็ ามารถรับการฉีดยาได้ โดยต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ หรื อใช้ถุงยางอนามัยไปอีก 7 วัน

หลังจากฉี ดยาคุมกําเนิดแล้ว มารดาหลังคลอดน้อยกว่า 6 เดือนให้นมบุตรและยังไม่มีประจําเดือน
สามารถใช้ยาฉีดคุมกําเนิดชนิดนี้ได้เลย แต่ถา้ มีประจําเดือนแล้วควรเริ่ มเข็มแรกไม่เกิน 7 วันของ
รอบประจําเดือน
 สตรี ที่ใช้วิธีคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ เช่น ยาเม็ดคุมกําเนิด แผ่นแปะผิวหนังคุมกําเนิดหรื อห่วง
อนามัยชนิดที่มีฮอร์โมน สามารถเปลี่ยนมาใช้ยาฉีดคุมกําเนิดได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งใช้วิธีคุมกําเนิด
ชนิดอื่นอีก 7 วัน
 สตรี ที่ใช้วิธีคุมกําเนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ห่ วงอนามัย หรื อถุงยางอนามัย สามารถเปลี่ยนมาใช้วิธี
คุมกําเนิดชนิดฉี ดได้ ถ้าแน่ใจว่าไม่ต้ งั ครรภ์และอยูใ่ นช่วง 7 วันของรอบประจําเดือนและสามารถ
ถอดห่ วงได้ในช่วงนั้น ถ้าเกินวันที่ 7 ของรอบประจําเดือนก็ฉีดยาได้ โดยต้องงดการมีเพศสัมพันธ์
หรื อใช้ถุงยางอนามัยไปอีก 7 วันหลังจากฉีดยาแล้ว และสามารถถอดห่วงได้ในรอบประจําเดือน
ถัดไป
 สตรี ที่ไม่มีประจําเดือนหรื อประจําเดือนไม่ปกติ ควรได้รับคําแนะนําถึงอาการข้างเคียงของการใช้
ยาฉี ดคุมกําเนิด
 สตรี หลังแท้งควรฉีดยาภายใน 7 วันหลังแท้ง
ข้อห้ามใช้ยาฉีดคุมกําเนิด
ข้ อห้ ามโดยเด็ดขาด (absolute contraindication) หรือ WHO eligibility criteria category 4
1. มะเร็ งเต้านม
2. เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
ข้ อห้ ามเชิงสั มพันธ์ (relative contraindication ) หรือ WHO eligibility criteria category 3
1. มารดาหลังคลอดใหม่ไม่ถึง 6 สัปดาห์ ที่เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ยังไม่ควรฉีดยาคุมกําเนิดในช่วงนี้
แม้วา่ จะยังไม่มีรายงานผลเสี ยของยาฉีดคุมกําเนิดต่อการหลัง่ นํ้านม หรื อการเจริ ญเติบโตของทารก
2. ความดันโลหิ ตสู งกว่า 160/100 มม.ปรอท และมีโรคของหลอดเลือด
3. โรคเส้นเลือดอุดตัน
4. โรคหัวใจขาดเลือด
5. เป็ น migraine ที่มี aura
6. เคยเป็ นมะเร็ งเต้านมเกินกว่า 5 ปี
7. เบาหวานที่ควบคุมนํ้าตาลไม่ได้ หรื อมีโรคไต โรคเส้นเลือด
8. กําลังเป็ นโรคตับอักเสบ หรื อโรคตับแข็ง
9. เนื้องอกหรื อมะเร็ งตับ
อาการข้างเคียงและอาการที่ตอ้ งกลับไปพบแพทย์
1. ประจําเดือนกะปริ ดกะปรอย มักจะเกิดในเข็มแรกๆ ซึ่งไม่เป็ นอันตรายใดๆ หลังจากฉี ดยาเข็มที่ 2-3
ประจําเดื อนกะปริ ดกะปรอยจะน้อยลง และจะขาดประจําเดื อนมากขึ้น แต่ถา้ มีประจําเดือน

กะปริ ดกะปรอยนานเกินไป หรื อเกิดขึ้นหลังจากไม่มีประจําเดือนมานาน ควรหาสาเหตุทางนรี เวช
เพื่อให้การรักษาหรื อส่ งต่อ แต่ถา้ ไม่มีโรคทางนรี เวชและยังมีประจําเดือนกะปริ ดกะปรอยอยู่ ควร
เปลี่ยนวิธีคุมกําเนิด
2. มีประจําเดือนมากหรื อมีนานกว่า 8 วัน หรื อมีเป็ นสองเท่าของประจําเดือนปกติพบได้นอ้ ยให้
คําแนะนําว่าจะเป็ นในช่วงเข็มแรก แต่ถา้ มีนานเกินไป ควรหาสาเหตุทางนรี เวช เพื่อให้การรักษา
หรื อส่ งต่อ แต่ถา้ ไม่มีโรคทางนรี เวชและยังมีประจําเดือนมากอยู่ ควรเปลี่ยนวิธีคุมกําเนิด
3. ไม่มีประจําเดือน ซึ่ งควรให้คาํ ปรึ กษากับผูร้ ับบริ การว่าไม่มีอนั ตรายใดๆ เลือดประจําเดือนไม่ใช่
ของเสี ย การไม่มีประจําเดือนทําให้ไม่สูญเสี ยเลือด ซึ่งถ้าไม่ยอมรับ ควรเปลี่ยนวิธีอื่น
4. นํ้าหนักตัว อาจขึ้นได้ 1-2 กิโลกรัม ใน 1 ปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การรับประทานอาหาร และการออกกําลัง
กาย ถ้านํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก ควรหาสาเหตุอื่นด้วย
ผลดีของการใช้ยาฉีดคุมกําเนิด
 มีประสิ ทธิภาพสู ง
 มีความเป็ นส่ วนตัว ถ้าไม่บอกก็จะไม่มีใครทราบว่าใช้ยาฉีดคุมกําเนิด
 สามารถคุมกําเนิดได้นานถึง 3 เดือน
 ไม่มีผลกับการมีเพศสัมพันธ์ อาจจะทําให้ดีข้ ึน เพราะไม่ตอ้ งกังวลว่าจะตั้งครรภ์
 ไม่ตอ้ งรับประทานยาคุมกําเนิดทุกวัน
 สามารถเลื่อนการนัดได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์
 ใช้ได้ในทุกกลุ่มอายุ
 สามารถใช้ได้ในแม่ที่ให้นมบุตร โดยคุณภาพนํ้านมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 ไม่มีอาการข้างเคียงของเอสโตรเจน
 ป้ องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูก มะเร็ งรังไข่ เนื้องอกในมดลูก
 ไม่เกิดโรคโลหิ ตจาง เพราะส่ วนใหญ่ผรู ้ ับบริ การยาฉีดคุมกําเนิดนานๆมักไม่มีประจําเดือน
ประสิ ทธิภาพในการคุมกําเนิด
ในสตรี ที่คุมกําเนิ ดด้วยยาฉี ด จะมีอตั ราการตั้งครรภ์ 0.3 รายในสตรี 100 คน ที่ใช้ยาฉี ดคุมกําเนิด
อย่างสมํ่าเสมอทุก 3 เดือนในเวลา 1 ปี อัตราการตั้งครรภ์จะสู งขึ้น เมื่อได้รับยาฉี ดไม่ตรงเวลาหรื อขาด
หายไป
ประสิ ทธิ ภาพของยาฉี ดคุมกําเนิ ดขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาที่ฉีดยาเข็มแรก และเทคนิ คของการฉี ดยา
การศึกษาในประเทศไทยพบอัตราการตั้งครรภ์ 0.16 ในสตรี 100 คน เมื่อมีการฉี ดยาเข็มแรกใน 8 วันแรก
ของรอบประจําเดือน และพบอัตราการตั้งครรภ์ 0.62 รายในสตรี 100 คนที่ฉีดยาเข็มแรกหลังวันที่ 8 ขนาด
ของยาควรเต็มจํานวนที่กาํ หนดและระยะเวลาฉี ดไม่ควรช้าเกินไป ยาฉี ดชนิด 3 เดือนไม่ควรเกินกําหนด 2

สัปดาห์ และชนิ ด 1 เดือนไม่ควรเกินกําหนด 5 วัน นอกเหนือจากนี้ ตอ้ งแน่ใจว่าไม่ต้ งั ครรภ์จึงจะฉี ดเข็ม
ต่อไปได้
ยาฝังคุมกําเนิด
ชนิดของยาฝังคุมกําเนิด มี 2 ชนิด
1. ชนิดสลายตัว (biodegradable) เมื่อฝังหลอดบรรจุยาเข้าไปในร่ างกายแล้ว ฮอร์โมนจะกระจายสู่กระแส
เลือด และหลอดยาจะค่อยๆ สลายตัวไปเมื่อครบอายุการใช้งาน โดยไม่ตอ้ งเอาออกปั จจุบนั กําลังอยู่
ระหว่างการศึกษาวิจยั
2. ชนิดไม่สลายตัว (non-biodegradable) ฮอร์ โมนที่บรรจุอยูใ่ นหลอดบรรจุยา (capsule) เมื่อฝังเข้าไปใน
ร่ างกายจะกระจายเข้าสู่ กระแสเลือดเหมือนชนิ ดสลายตัว แต่เมื่อครบอายุการใช้งานแล้วจะต้องถอด
หลอดยาออกจากร่ างกาย ปัจจุบนั มีใช้ 3 แบบ คือ
2.1. ยาฝังคุมกําเนิ ดชนิ ด 6 หลอด ชื่อการค้า Norplant R ภายหลังฝังยาระดับฮอร์โมนสู งขึ้นอย่าง
รวดเร็ วแล้วค่อยๆ ลดลงภายในหนึ่ งเดือน และจะอยูใ่ นระดับคงที่เมื่อใช้นาน 5-7 ปี ขึ้นอยูก่ บั
นํ้าหนักตัวของผูร้ ับบริ การ ประสิ ทธิผลจะลดลงในผูท้ ี่มีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้นและภายหลังถอดยาฝัง
ออก ฮอร์โมนจะหมดไปภายใน 1 สัปดาห์
2.2. ยาฝังคุมกําเนิด ชนิด 2 แท่ง ชื่อการค้าว่า Jadelle R ใช้ได้นาน 5 ปี
2.3. ยาฝังคุมกําเนิ ดชนิด 1 แท่ง ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะชนิดที่มีใช้ในประเทศไทยมีชื่อการค้าว่า อีโต
แพลน (Etoplan R ) หรื ออิมพลานอน (Implanon R ) ประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์โปรเจสโต
เจน ชื่อ อีโทโนเจสตรี ล (etonogestrel หรื อ ETG) ยาฝังคุมกําเนิ ดชนิ ดนี้ สะดวกและใช้เวลาน้อยใน
การฝังและถอด และลดปั ญหาการติดเชื้อ สามารถระงับการตกไข่ได้ดีแต่ไม่รบกวนหรื อยับยั้งการ
ทํางานส่ วนอื่นๆ ของรังไข่ สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ภายใน 1 วัน และออกฤทธิ์นานถึง 3 ปี หลัง
ถอดแท่งยาออกจะมีภาวะการตกไข่เกิดขึ้นภายใน 3 สัปดาห์ จึงสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ
กลไกการคุมกําเนิด
1. ยับยั้งการตกไข่ โดยสามารถระงับการตกไข่ได้ภายหลังฝังยา 24 ชัว่ โมง
2. ทําให้มูกบริ เวณปากมดลูกเหนียวข้น ซึ่งเป็ นผลให้เชื้ออสุ จิผา่ นเข้าไปในโพรงมดลูกได้ยาก
3. ทําให้เยือ่ บุโพรงมดลูกบางลง ไม่เหมาะสมที่ไข่ที่ถูกผสมแล้วจะมาฝังตัวและถ้าใช้นานๆ เยือ่ บุโพรง
มดลูกอาจฝ่ อได้ เช่นเดียวกับการใช้ยาฉี ดคุมกําเนิด
ข้อห้ามในการใช้ยาฝังคุมกําเนิด
ข้อห้ามโดยเด็ดขาด (absolute contraindication) หรื อ WHO eligibility criteria category 4(6)
1. ตั้งครรภ์หรื อสงสัยว่าจะตั้งครรภ์
2. เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
3. สงสัยหรื อเป็ นมะเร็ งของอวัยวะสื บพันธุ์รวมทั้งเต้านม
4. มะเร็ งเต้านม

5. มีขอ้ ห้ามในการใช้โปรเจสโตเจน หรื อมีเนื้องอกที่สมั พันธ์กบั การใช้โปรเจสโตเจน
6. มีปฏิกิริยาไวต่อส่ วนประกอบของแท่งหรื อหลอดบรรจุฮอร์โมน
ข้อควรระมัดระวัง หรื อ WHO eligibility criteria category 3(6)
1. เคยเป็ นโรคหัวใจ เช่น myocardial infarction และโรคหลอดเลือด เช่น deep vein thrombosis
2. เป็ นสิ วอย่างรุ นแรง
3. ความดันโลหิ ตสูงในระดับที่ควบคุมไม่ได้
4. เบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไม่ได้
5. กําลังเป็ นตับอักเสบ หรื อโรคตับแข็ง
6. เนื้องอก หรื อมะเร็ งตับ
7. เป็ น migraine
8. อาการซึมเศร้ารุ นแรง (ยาที่ใช้รักษาอาจจะมีปฏิกริ ยากับยาฝังคุมกําเนิด)
9. สตรี ที่รับการฝังยาคุมกําเนิด ควรใช้ถุงยางอนามัยร่ วมด้วยระหว่างที่มีการใช้ยาที่มีปฏิกิริยากับยาฝัง
คุมกําเนิด (drug interaction) และหลังการใช้ยาอีก 7 วัน
อาการข้างเคียงและอาการที่ตอ้ งกลับมาพบแพทย์
อาการข้างเคียง
ผูท้ ี่ฝังยาคุมกําเนิด อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดคล้ายยาฉีดคุมกําเนิด ได้แก่ อาการผิดปกติของ
เลือดประจําเดือน (menstrual side effect) และอาการผิดปกติอื่นๆ (non-menstrual side-effect)
1. เลือดออกทางช่องคลอด เป็ นอาการข้างเคียงจากการใช้ยาคุมกําเนิดที่มีแต่ฮอร์โมนโปรเจสโตเจน และ
เป็ นอาการที่พบได้บ่อย ผูท้ ี่ใช้ยาฝังคุมกําเนิดอาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยเฉพาะในเดือนแรกที่
ฝังยาและจะค่อยๆน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป อาการผิดปกติของประจําเดือน แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
1.1. ประจําเดือนไม่สมํ่าเสมอ มากหรื อนานกว่าปกติ (irregular bleeding)
1.2. เลือดออกกะปริ ดกะปรอย (spotting)
1.3. ไม่มีประจําเดือน (amenorrhea)
2. อาการข้างเคียงอื่นๆ
2.1. อาการผิดปกติบริ เวณที่ฝังยาฝังคุมกําเนิด ได้แก่ ปวด อักเสบ บวม ฟกชํ้า การหลุดหรื อคลําพบ
หลอดยาฝังคุมกําเนิดบริ เวณที่ฝังยา
2.2. อาการผิดปกติอื่นๆ เช่น
2.2.1. ปวดศีรษะ
2.2.2. นํ้าหนักตัวเพิม่
2.2.3. การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิ ต
2.2.4. สิ ว และอาจมีอาการผิดปกติอื่นๆของผิวหนัง

2.2.5. อาการอื่นๆ ที่พบได้นอ้ ย เช่น การคัดตึงเต้านม แน่น อึดอัด คลื่นไส้ วิงเวียนและอารมณ์
เปลี่ยนแปลง
อาการที่ตอ้ งกลับมาพบแพทย์
1. หลังฝังยาแล้วมีอาการปวด อักเสบ หรื อมีกอ้ นเลือดหรื อรอยฟกชํ้ามากผิดปกติ
2. หลอดยาหลุด
3. ถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมาก หรื อนานผิดปกติ แนะนําให้มาตรวจหาความผิดปกติถา้ ไม่พบ อาจ
พิจารณาให้ยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง
4. วิตกกังวลมาก อาจจะพิจารณาให้ยาคลายความกังวล
5. ปวดศีรษะมากหรื อปวดศีรษะไมเกรนร่ วมกับมีอาการทางระบบสมอง เช่น ตามัว มองไม่เห็นเป็ นช่วงๆ
พูดไม่ชดั
6. หิ วนํ้าบ่อยและนํ้าหนักตัวเพิม่ มากขึ้น
7. เป็ นสิ วรุ นแรงมาก
8. ปวดท้องน้อย ซึ่งต้องวินิจฉัยแยกโรค หาสาเหตุวา่ เกิดจากการตั้งครรภ์นอกมดลูกไส้ติ่งอักเสบ ถุงนํ้ารัง
ไข่ หรื ออุง้ เชิงกรานอักเสบ
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการฝังยาฝังคุมกําเนิด
1. ควรฝังยาฝังคุมกําเนิดระหว่างวันที่ 1-7 ของรอบประจําเดือน เพื่อจะได้แน่ใจว่าไม่ต้ งั ครรภ์
2. หลังคลอดบุตร
2.1. ฝังยาฝังคุมกําเนิดในช่วงหลังคลอด 4 - 6 สัปดาห์ จะดีที่สุด
2.2. อาจฝังยาฝังคุมกําเนิดทันทีหลังคลอด
3. หลังแท้งบุตรขณะอายุครรภ์ 1-3 เดือน ควรฝังยาฝังคุมกําเนิดทันทีและไม่จาํ เป็ นต้องใช้การคุมกําเนิ ดวิธี
อื่นร่ วมด้วย หรื ออาจฝังยาเมื่อมาตรวจหลังแท้ง 1-3 สัปดาห์ ก็ได้ถา้ ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาตั้งแต่หลังแท้ง
4. กรณี เปลี่ยนวิธีคุมกําเนิดจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ควรฝังยาฝังคุมกําเนิดในวันถัดจากวันที่
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ดเม็ดที่มีฮอร์ โมนเม็ดสุ ดท้าย แต่หากไม่สะดวกที่จะฝังยาตามกําหนดวัน
ดังกล่าว สามารถฝั งยาในช่วงที่ผรู ้ ับบริ การยังรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิ ดอยู่ก็ได้ โดยแนะนําให้
รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดต่อจนหมดแผง
5. กรณี ที่เปลี่ยนจากยาฉี ดที่ มีฮอร์ โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดี ยว ให้ฝังยาในวันที่ครบกําหนดฉี ดยา
คุมกําเนิดได้เลย หรื อฝังยาก่อนวันครบกําหนดฉีดยาคุมกําเนิดเข็มต่อไปก็ได้
6. กรณี ที่ผรู ้ ับบริ การฝังยาฝังคุมกําเนิดครบกําหนดที่ตอ้ งถอดออก และต้องการฝังยาต่ออีกให้ฝังยาในวันที่
ถอดยาฝังนั้นออกได้เลย
7. กรณี ใส่ ห่วงอนามัย สามารถฝังยาฝังคุมกําเนิดในวันที่ 1-7 ของรอบประจําเดือนแล้วถอดห่ วงออกได้เลย
หรื อฝังยาวันใดก็ได้และถอดห่ วงออก แต่แนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วัน
แรกหลังฝังยา

ยาแผ่ นแปะผิวหนังคุมกําเนิด
เป็ นวิธีคุมกําเนิดล่าสุ ดในกลุ่มฮอร์โมนคุมกําเนิด เป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร
ใน 1 แผ่น จะมีตวั ยาเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน ยาแผ่นประกอบด้วย 3 ชั้น คือ ชั้นนอกเป็ นแผ่น
polyester ที่กนั นํ้าได้ ชั้นกลางเป็ นแผ่นฮอร์โมนและกาว และชั้นในเป็ นแผ่น polyethylene ซึ่งจะต้องลอก
ออกก่อนที่จะติดกับผิวหนัง หลังจากแปะที่ผวิ หนังฮอร์โมนจะซึมเข้าร่ างกาย ระดับของฮอร์โมนจะใกล้เคียง
กับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมและคงที่อยูต่ ลอด 7 วัน
กลไกการคุมกําเนิดและข้อห้ามใช้
กลไกการคุมกําเนิดและข้อห้ามใช้ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกําเนิด เช่นเดียวกันกับยาเม็ดคุมกําเนิด
ชนิดฮอร์โมนรวม สตรี ที่น้ าํ หนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่แนะนําให้ใช้แผ่นแปะผิวหนังคุมกําเนิด
วิธีใช้
ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกําเนิดใช้แผ่นละ 1 สัปดาห์ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ (ใช้ 3 แผ่น) แล้วเว้น 1
สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่เว้นก็จะมีระดูมา เช่นเดียวกับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
การเริ่ มแปะแผ่นแรกมี 2 วิธี คือ
1. เริ่ มแปะแผ่นแรกในวันที่มีระดูวนั แรก และนับเป็ นวันที่ 1 ของการใช้ โดยวันเปลี่ยนแผ่นจะตรงกับวันนี้
ในทุกสัปดาห์ เช่น ระดูมาวันอังคาร เริ่ มแปะแผ่นแรกวันอังคาร และเปลี่ยนใหม่ในวันอังคารสัปดาห์
ถัดๆ ไปอีก 2 ครั้ง การเริ่ มใช้วิธีแปะยาแบบนี้ไม่ตอ้ งใช้วิธีคุมกําเนิดอื่นร่ วมด้วย
2. เริ่ มแปะแผ่นแรกในวันอาทิตย์ ระหว่างสัปดาห์ที่มีระดูมา นับเป็ นวันที่ 1 ของการใช้ และจะเปลี่ยนแผ่น
ยาทุกวันอาทิตย์ อีก 2 ครั้งติดกัน วิธีน้ ีตอ้ งใช้การคุมกําเนิดอื่นที่ไม่ใช่ฮอร์โมนร่ วมด้วยใน 7 วันแรก
เดือนต่อๆ ไป ไม่ตอ้ งใช้การคุมกําเนิดอื่น
บริ เวณที่เหมาะสมในการแปะยาแผ่นคุมกําเนิด
 ควรแปะแผ่นยาที่บริ เวณ ต้นแขนด้านนอก แผ่นหลังช่วงบน สะโพกและหน้าท้อง
 เมื่อเปลี่ยนแผ่นใหม่ ไม่ควรแปะซํ้ารอยเดิม
 ไม่แนะนําให้แปะบริ เวณเต้านมเพราะฮอร์โมนอาจจะดูดซึมเข้าสู่เต้านมโดยตรงและบริ เวณนั้น
อาจจะหลุดง่าย
 ก่อนแปะไม่ควรใช้เครื่ องสําอางหรื อครี มทาผิวบริ เวณผิวหนังที่จะแปะแผ่นยา
 แปะแผ่นยาให้แน่นสนิทตามคําแนะนําในกล่องบรรจุแผ่นยา
วิธีปฏิบตั ิเมื่อลืมเปลี่ยนแผ่นยา
1. ถ้าลืมเปลี่ยนภายใน 2 วัน ให้เปลี่ยนแผ่นใหม่ทนั ทีที่จาํ ได้ และเปลี่ยนแผ่นถัดไปตามกําหนดวันเดิม ไม่
ต้องใช้วิธีคุมกําเนิดอื่นเสริ ม
2. ถ้าลืมเปลี่ยนแผ่นนานกว่า 2 วัน ควรหยุดนับการใช้แผ่นยาตามรอบเดิม ให้เริ่ มต้นการใช้แผ่นยาแปะ
ใหม่ โดยให้นบั เป็ นวันแรกของสัปดาห์แรก แล้วเปลี่ยนใหม่ทุก 7 วัน และช่วง 7 วันแรก ควรใช้วิธี
คุมกําเนิดอื่นร่ วมด้วย

ข้อปฏิบตั ิถา้ แผ่นยาหลุดลอกออก
1. ถ้าหลุดลอกออกภายใน 1 วัน ให้ปิดแผ่นเดิมให้สนิท หรื อเปลี่ยนแผ่นใหม่ทนั ทีถา้ ปิ ดแผ่นเดิมไม่ได้
แล้วเปลี่ยนแผ่นยาตามกําหนดเดิม
2. ถ้าหลุดลอกออกนานเกิน 1 วัน หรื อไม่ทราบว่าหลุดออกนานเท่าไร ควรหยุดการใช้แผ่นเดิม แล้วเริ่ ม
แปะแผ่นยาแผ่นใหม่และให้นบั เป็ นวันแรกของรอบใหม่ เปลี่ยนแผ่นยาทุก 7 วัน ตามกําหนดวันเปลี่ยน
แผ่นใหม่ ในช่วง 7 วันแรก ควรใช้วิธีคุมกําเนิดอื่นร่ วมด้วย
ข้อดีขอ้ เสี ยของการใช้ยาแผ่นแปะคุมกําเนิด
ข้อดี
 มีประจําเดือนมาตรงคล้ายกับการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
 ประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์สูง ลดความกังวลเนื่องจากกลัวการตั้งครรภ์
 ผูใ้ ช้มนั่ ใจว่ากําลังคุมกําเนิดอยู่ ไม่ตอ้ งกลัวลืม
ข้อเสี ย
 ในช่วงรอบประจําเดือนแรกที่ใช้แผ่นยา อาจจะมีเลือดออกกะปริ ดกะปรอย (breakthrough
bleeding) ได้ 1 ใน 5 และรอบประจําเดือนถัดไป เลือดออกกะปริ ดกะปรอยจะลดน้อยลงเรื่ อย ๆ
 ต้องเปลี่ยนแผ่นยาทุก 7 วัน แต่เวลาที่เปลี่ยนในวันนั้นจะเป็ นช่วงใดก็ได้
 อาจจะมีการหลุดของแผ่นยาได้
อาการข้างเคียง
 เจ็บตึงหน้าอก พบมากกว่าการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดในรอบแรกๆ ของการใช้ยา
 คลื่นไส้ อาเจียน
 ปวดศีรษะ
 ระคายเคืองผิวหนังบริ เวณที่แปะแผ่นยา
ห่ วงอนามัย
ชนิดของห่วงอนามัย แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ห่วงอนามัยชนิดธรรมดา (non - medicated or inert) หมายถึง ห่ วงอนามัยที่ไม่มีสารช่วยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจุบนั นี้ไม่มีใช้แล้ว
2. ห่ วงอนามัยชนิดมีสารช่วยส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์ (active or bioactive or
medicated) หมายถึง ห่ วงอนามัยที่มีสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์ช่วยป้ องกันการตั้งครรภ์ หรื อ ช่วยลด
อาการข้างเคียง ได้แก่
2.1. ห่วงอนามัยทองแดง (copper bearing IUD) เป็ นห่วงอนามัยที่มีสารทองแดงประกอบอยูด่ ว้ ย
2.2. ห่วงอนามัยฮอร์โมน (hormone - releasing IUD) เป็ นห่วงอนามัยที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
สังเคราะห์อยู่

กลไกในการคุมกําเนิด
กลไกในการคุมกําเนิดของห่วงอนามัยในปัจจุบนั ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าห่วงอนามัยเป็ นสิ่ ง
แปลกปลอมต่อร่ างกาย เมื่อถูกนําเข้าสู่โพรงมดลูกย่อมจะกระตุน้ ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ (foreign body
reaction) ที่ส่วนของเยือ่ บุโพรงมดลูก การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของนํ้าหลัง่ ภายในโพรงมดลูกและ
ภายในท่อนําไข่ อันได้แก่ จํานวนเม็ดเลือดขาว ปริ มาณสาร prostaglandins และ enzymes ต่างๆทั้งหมดนี้
เชื่อว่าจะ
1. ยับยั้งการว่ายของอสุ จิข้ ึนไปสู่ ส่วนบนของมดลูกและท่อนําไข่
2. เปลี่ยนแปลงขบวนการปฏิสนธิ หรื อการผสมกันระหว่างตัวอสุ จิกบั ไข่
3. เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวของไข่
การใช้ห่วงอนามัย
ห่ วงอนามัยเป็ นวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับสตรี ที่
1. ชอบวิธีที่ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิทุกวันหรื อต้องปฏิบตั ิก่อนจะมีเพศสัมพันธ์
2. กําลังให้นมบุตรและต้องการคุมกําเนิด
3. ต้องการใช้วิธีคุมกําเนิดที่มีประสิ ทธิภาพสู งและใช้ได้นาน
4. มีบุตรตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป
5. มีภาวะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ต่าํ เช่น ผูท้ ี่ไม่มีการสําส่ อนทางเพศ
ข้อห้ามโดยเด็ดขาด (absolute contraindication) ตาม WHO eligibility criteria category 4 ได้แก่
1. ตั้งครรภ์ หรื อ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ เพราะจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ได้มาก
2. หลังคลอด หรื อหลังแท้งติดเชื้อ
3. มีการอักเสบในอุง้ เชิงกราน (acute pelvic inflammatory disease) หรื อมีโรคติดเชื้อในระบบสื บพันธ์
ภายในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งเป็ นวัณโรคในอุง้ เชิงกราน
4. มีเลือดออกจากช่องคลอด หรื อประจําเดือนออกนาน ต้องหาสาเหตุและรักษาให้หายก่อน
5. มะเร็ งของอวัยวะสื บพันธุ์สตรี ได้แก่ มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเยือ่ บุโพรงมดลูก และมะเร็ งเนื้อรก ต้องรี บ
ให้การดูแลรักษา
6. เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก ที่มีรูปร่ างโพรงมดลูกผิดปกติ หรื อมดลูกพิการแต่กาํ เนิด
ข้อห้ามเชิงสัมพันธ์ (relative contraindication) ตาม WHO eligibility criteria category 3
1. หลังคลอดตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปจนถึง 4 สัปดาห์ โอกาสห่วงหลุด และมีการอักเสบติดเชื้อได้มาก
2. กําลังรักษาหรื อติดตามผลการรักษาครรภ์ไข่ปลาอุก (molar pregnancy หลังจากได้เอา mole ออกแล้ว)
การใส่ ห่วงอนามัยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติทาํ ให้แปลผลการตรวจรักษาได้ยาก
3. มะเร็ งรังไข่
4. ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งต่อการอักเสบของอวัยวะภายในอุง้ เชิงกราน รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี (โรคเอดส์)
และมีคู่ร่วมเพศหลายคน (แนะนําให้ใช้ถุงยางอนามัยจะดีที่สุด)

5. โรคทางอายุรกรรมที่มีโอกาสเกิดการอักเสบได้ง่าย (เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ) หรื อกําลัง
รักษาโรคด้วยสเตียรอยด์ หรื อ ยากดภูมิตา้ นทาน เป็ นต้น
6. ปวดประจําเดือนมาก การใส่ ห่วงอนามัยอาจจะทําให้ปวดประจําเดือนมากขึ้น (ยกเว้นห่วงอนามัยที่มี
ฮอร์โมน จะลดอาการปวดประจําเดือนและลดปริ มาณประจําเดือนได้)
7. โรคโลหิ ตจาง เพราะการใส่ห่วงอนามัยอาจจะทําให้มีเลือดประจําเดือนออกมาก หรื อออกนาน หรื อออก
ผิดปกติ ทําให้โลหิ ตจางมากขึ้น
8. เคยมีประวัติแพ้ทองแดง (Wilson’s disease)
9. มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
ผลดีของการใช้ห่วงอนามัย
1. สตรี ที่ใส่ ห่วงอนามัย ประจําเดือนจะมาเป็ นปกติ ไม่มีผลกระทบต่อรอบเดือน
2. สตรี กลุ่มอายุมากขึ้น เช่น อายุเกิน 40 ปี ไม่ตอ้ งการทําหมันสามารถให้บริ การใส่ ห่วงอนามัยได้
เนื่องจากไม่มีผลทาง metabolism หรื อมีอาการแทรกซ้อนน้อยกว่าการใช้ฮอร์โมนคุมกําเนิด และยัง
ทราบด้วยว่าตนเองเข้าสู่วยั หมดประจําเดือนหรื อยัง สตรี อายุมากสามารถใช้ห่วงอนามัยได้ถึง 1 ปี หลัง
หมดประจําเดือน เมื่อผลแน่นอนในการป้ องกันการตั้งครรภ์ปัจจุบนั ห่วงอนามัยที่ใส่ ให้ตามสถาน
บริ การของรัฐเป็ นชนิดที่มีทองแดงเป็ นส่ วนประกอบ
3. ห่วงอนามัยไม่มีผลกระทบต่อนํ้านม ดังนั้นจึงใช้ได้สาํ หรับสตรี ที่กาํ ลังให้นมบุตร
การนับระยะปลอดภัย
เป็ นการคุมกําเนิดแบบชัว่ คราวโดยจะงดการร่ วมเพศเป็ นบางเวลา โดยจะงดการร่ วมเพศในช่วงเวลา
ที่ จะตั้งครรภ์ได้ของแต่ละรอบระดู โดยหลักสําคัญคือ ต้องหาวันที่มีการตกไข่ได้แน่ นอน จึ งต้องมีการ
บันทึกประวัติรอบระดูที่มาแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อต้องการทราบรอบ
ระดูที่ส้ นั ที่สุดและยาวที่สุดของตนเอง แล้วนํามาคํานวณหาระยะปลอดภัยและระยะที่จะตั้งครรภ์ได้
วิธีการหาระยะปลอดภัยจากการบันทึกประจําเดือน
1. ต้องบันทึกการมีรอบประจําเดือนทั้ง 12 เดือนให้ละเอียด
2. การนับระยะรอบเดือน เริ่ มนับตั้งแต่วนั แรกของประจําเดือนไปจนถึงวันสุ ดท้ายก่อนการมีประจําเดือน
ครั้งต่อไป
3. ในการบันทึกประจําเดือนทั้ง 12 เดือน เดือนที่ 12 ต้องเป็ นเดือนปั จจุบนั เสมอ และตัดเดือนที่เก่าสุ ด
ออกไปเช่นกัน
4. ในกรณี ที่เริ่ มใช้วิธีการคุมกําเนิ ดวิธีน้ ี ควรจะสมมุติว่ารอบประจําเดือนของตนที่ส้ ันที่สุดและยาวที่สุด
คือ ยาวที่สุดประมาณ 33 วันและสั้นที่สุดคือ 23 วัน แล้วจึงเพิ่มรอบประจําเดือนใหม่เข้าไปทุกๆเดือน
เมื่อบันทึกไปได้ 8 รอบเดือน จึงตัดเดือนที่สมมติออก ให้หาเวลาที่ปลอดภัยจากข้อมูล 8 เดือน จากนั้น
บันทึกต่อไปจนครบ 12 เดือน

หลักการคํานวณหาระยะปลอดภัยในการนับวัน
1. ในรอบประจําเดือน 28 วัน ตามปกติไข่จะสุ กในวันที่ 14 ของรอบประจําเดือน แต่วนั ไข่สุกอาจคิดก่อน
หรื อหลังได้ 2 วัน คือระหว่างวันที่ 12 – 16 ของรอบประจําเดือน
2. ภายหลัง การร่ ว มเพศ อสุ จิ จ ะยังมี ชีวิ ต อยู่แ ละคงค้า งอยู่ใ นท่ อนํา ไข่พ ร้ อ มที่ จ ะผสมกับ ไข่ ไ ด้จ นถึ ง
ประมาณ 48 ชัว่ โมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นระยะเวลาประมาณ 2 วันก่อนเวลาที่ไข่อาจจะสุ กจึงถือ
ว่าเป็ นระยะที่ไม่ปลอดภัยด้วย ซึ่ งในคนที่มีรอบประจําเดือน 28 วัน ระยะนี้จะตรงกับวันที่ 10 หรื อ 11
ของรอบประจําเดือน
3. เมื่อไข่ตกแล้วสามารถมีชีวิตอยู่รับการผสมกับตัวอสุ จิได้เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ดังนั้นระยะเวลา 1
วันหลังไข่ตก ต้องถือว่าเป็ นวันที่ไม่ปลอดภัยด้วย โดยในคนที่มีรอบประจําเดือน 28 วัน ระยะนี้จะตรง
กับวันที่ 17 ของรอบเดือน
ดังนั้น สําหรับผูท้ ี่มีประจําเดือนรอบ 28 วัน ระยะที่ไม่ปลอดภัยจึงอยูร่ ะหว่างวันที่ 10 – 17 ของรอบ
ประจําเดือน
อย่างไรก็ตาม วิธีที่ใช้กนั มานานของช่วงเวลาปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์คือ ช่วงหน้า 7 หลัง 7
โดยหน้า 7 จะนับ 7 วันก่อนวันที่คาดว่าจะมีประจําเดือนวันแรกและหลัง 7 จะนับวันที่มีประจําเดือนวันแรก
เป็ นหลัง 7 วันที่ 1 นับไปจนกระทัง่ ครบ 7 วัน ซึ่ งวิธีการนี้ จะใช้ได้ดีกบั ผูห้ ญิงที่มีระดูอย่างสมํ่าเสมอทุก
เดือนและมีรอบประจําเดือนมากกว่าหรื อเท่ากับ 28 วัน
ทั้งนี้ วิธีน้ ี จะได้ผลไม่แน่ นอนกับผูห้ ญิงที่มีรอบประจําเดือนที่ส้ นั ที่สุดและยาวที่สุดแตกต่างกันเกิน
10 วัน หรื อ ประจํา เดื อ นมาไม่ ส มํ่า เสมอ รวมทั้ง หากมี ก ารเจ็ บ ป่ วย ความเครี ย ด จะทํา ให้ ร อบเดื อ น
คลาดเคลื่อนได้ ผลการคุมกําเนิดไม่ค่อยแน่นอน จึงไม่เหมาะสมกับผูห้ ญิงที่ประจําเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ
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