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การวางแผนครอบครัว 
 หมายถึง การวางแผนเก่ียวกบัการมีครอบครัว โดยการกาํหนดไวล่้วงหน้าก่อนการสมรส โดยคู่
สมรสตอ้งปรึกษาหารือร่วมกนัเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตคู่ในครอบครัวว่าจะมีบุตรเม่ือใด และมีจาํนวนบุตรก่ี
คน เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและภาวะสุขภาพอนามยั รวมทั้งการเวน้ระยะห่าง
ของการมีบุตร การมีบุตรคนแรกเม่ือถึงวยัท่ีเหมาะสม และถา้แม่ยงัไม่พร้อมท่ีจะตั้งครรภ ์ควรใชว้ิธีป้องกนั
การตั้งครรภใ์นระยะท่ีไม่ตอ้งการมีบุตรดว้ยการใชว้ิธีการคุมกาํเนิดชนิดต่างๆตามความเหมาะสมแก่ร่างกาย 
ซ่ึงการวางแผนครอบครัวจะมีประโยชนท์ั้งต่อสุขภาพตนเอง ครอบครัวและต่อประเทศชาติดว้ย 
ประโยชน์ของการวางแผนครอบครัว 
1. สามารถมีบุตรไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ 
2. เพื่อจาํกดัจาํนวนของบุตรใหมี้ระยะห่างพอสมควรและไม่ใหเ้ป็นภาระต่อครอบครัวท่ีจะเล้ียงบุตร 
3. เพื่อจาํกดัจาํนวนของบุตรใหเ้หมาะสมกบัฐานะของครอบครัว 
4. เพื่อลดปัจจยัเส่ียงจากการตั้งครรภ ์ในกรณีท่ีมารดามีโรคท่ีเป็นขอ้หา้มในการตั้งครรภ ์
การปฏิสนธิ 
 คือการก่อนกาํเนิดของชีวิตดว้ยวิธีการผสมกนัระหวา่งตวัอสุจิของเพศชายเขา้ไปผสมกบัไข่ของเพศ
หญิง แลว้เกิดเป็นเซลลใ์หม่ข้ึนมา  
 อย่างไรก็ตามการปฏิสนธิจะเกิดข้ึนเม่ือเพศชายและเพศหญิงมีเพศสัมพนัธ์ต่อกัน โดยการมี
เพศสัมพนัธ์ เพศชายจะหลงันํ้ าอสุจิจาํนวนมากออกมาในช่องคลอดเพศหญิงนั้น อสุจิจะเดินทางจากช่อง
คลอดเขา้ไปในโพรงมดลูกและต่อไปในท่อนาํไข่ทั้ง 2 ขา้งเพื่อท่ีจะผสมกบัไข่ และถา้ไข่สุกไข่จะเดินทางมา
อยูใ่นบริเวณช่องกลางของท่อนาํไข่เพื่อรอการปฏิสนธิ 
 ไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้จะเดินทางต่อไปยงัโพรงมดลูก โดยใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 วนั ขณะเดียงกนั
จะเร่ิมมีการแบ่งเซลลเ์พิ่มจาํนวนข้ึนตลอดเวลา จนกระทัง่ไดเ้ซลลจ์าํนวนมากจบักลุ่มกนัเป็นกอ้นกลมๆ 
จนถึงขั้นท่ีฝังตวัในโพรงมดลูกได ้
 เม่ือไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้เดินทางมาถึงมดลูก ไข่จะเกาะติดปละฝังตวัเขา้กบัผนงัหรือเยือ่บุภายใน
มดลูกท่ีกาํลงัหนานุ่มจากการมีเลือดมาคัง่เพื่อเตรียมพร้อมอยูแ่ลว้ โดยใชเ้วลาเดินทางมาถึงตวัมดลูกภายใน
ระยะเวลา 7 – 10 วนัหลงัจากท่ีมีการปฏิสนธิแลว้ (ภาพท่ี 1) เม่ือมีการฝังตวัเรียบร้อยจึงถือไดว้่าการปฏิสนธิ
นั้นเป็นไปอยา่งเรียบร้อยสมบูรณ์และผูห้ญิงคนนั้นจะตั้งครรภข้ึ์นมา 



 
ภาพท่ี 1 การเดินทางของไข่ท่ีผสมแลว้ไปฝังตวัท่ีมดลูก 

ท่ีมา http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter5/placental.htm 
 
การคุมกาํเนิด 
 คือ การป้องกนัการปฏิสนธิ หรือการป้องกนัการตั้งครรภ ์
ประเภทของการคุมกาํเนิด 
 โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่คือ 
1. การคุมกาํเนิดแบบชัว่คราว (Temporary or Reversible contraception) เป็นวิธีท่ีใชป้้องกนัการตั้งครรภ์

เม่ือยงัไม่พร้อมท่ีจะมีบุตร หรือตอ้งการเวน้ระยะเวลาการมีบุตร เม่ือเลิกใชส้ามารถมีบุตรไดอี้ก ซ่ึงการ
คุมกาํเนิดชัว่คราวมีหลายวิธี ไดแ้ก่ 
1.1. การใชถุ้งยางอนามยั 
1.2. การใชย้าเมด็คุมกาํเนิด 
1.3. การใชย้าเมด็คุมแบบฉุกเฉิน 
1.4. การฉีดยาคุมกาํเนิด 
1.5. การฝังยาคุมกาํเนิด 
1.6. การใส่ห่วงอนามยั 
1.7. การนบัระยะปลอดภยั 

2. การคุมกาํเนิดแบบถาวร (Permanent contraception) เป็นการคุมกาํเนิดเม่ือไม่ตอ้งการให้มีบุตรอย่าง
ถาวร เช่น การทาํหมนัชายและการทาํหมนัหญิง 

ยาเม็ดคุมกาํเนิด 
ชนิดของยาเมด็คุมกาํเนิด สามารถแบ่งตามชนิดของฮอร์โมนไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 
1. ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined oral contraceptives) ประกอบดว้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน

และโปรเจสโตเจน มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ ์



1.1. Monopahsic หรือ fixed dose pills ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนสังเคราะห์ของเอสโตรเจนและโป
รเจสโตเจนในปริมาณเท่ากนัทุกเมด็ โดยใน 1 แผงจะมี 21 เมด็หรือ 28 เมด็โดย 7 เมด็สุดทา้ยจะไม่
มีฮอร์โมน ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดน้ีสามารถแบ่งตามปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนได ้3 กลุ่มคือ 

1.1.1. ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณสูง คือมีเอสโตรเจน 50 ไมโครกรัมและ
ปริมาณโปรเจสโตเจนก็มีมาก เน่ืองจากมีปริมาณฮอร์โมนสังเคราะห์สูง จึงมีภาวะแทรกซอ้น
และผลขา้งเคียงมาก  

1.1.2. ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณตํ่า คือมีเอสโตรเจนนอ้ยกว่า 50 ไมโครกรัม 
และปริมาณโปรเจสโตเจนก็น้อยกว่ากลุ่มแรก ท่ีใชก้นัมากมีเอสโตรเจนเพียง 30-35 
ไมโครกรัม 

1.1.3. ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณตํ่ามาก คือมีเอสโตรเจนเพียง 20 ไมโครกรัม 
ยาในกลุ่มน้ีมีขอ้ดีคือมีเอสโตรเจนตํ่า ทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงนอ้ย แต่ก็มีขอ้เสียคืออาจทาํให้
มีเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือรอบเดือนอาจขาดหายไปไดแ้ละถา้ลืมรับประทานโอกาสท่ี
จะตั้งครรภมี์สูงกวา่ 2 กลุ่มแรก 

1.2. Multiphasic pills ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดน้ี มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนในปริมาณท่ีไม่
เท่ากนัทุกเมด็ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ชนิด biphasic ท่ีมีฮอร์โมนต่างกนั 2 ระดบัและชนิด 
triphasic เป็นยาคุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนต่างกนั 3 ระดบั ซ่ึงยาคุมกาํเนิดประเภทน้ีตอ้งรับประทาน
เรียงตามลาํดบั หา้มรับประทานขา้มโดยเดด็ขาด 

2. ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีโปรเจสโตเจนอยา่งเดียว (progestogen-only pills) ยาเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนโป
รเจสโตเจนอยา่งเดียว บางคนเรียก minipill คือมีโปรเจสโตเจนปริมาณนอ้ยและเท่ากนัทุกเมด็ แต่ละ
แผงจะมี 28 หรือ 35 เมด็ ยาคุมชนิดน้ีไม่มีอาการขา้งเคียงของเอสโตรเจน แต่ประสิทธิภาพในการ
คุมกาํเนิดตํ่ากวา่ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเพราะการระงบัไข่ตกไม่ค่อยแน่นอน 

กลไกการคุมกาํเนิด 
1. ยบัย ั้งการตกไข่ ออกฤทธ์ิต่อการทาํงานท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่างต่อมใตส้มองส่วนหนา้กบัรังไข่ โดยมีผล

ระงบัการหลัง่ของ Follicle stimulation hormone (FSH) และ Luteinzing hormone (LH) ทาํใหไ้ม่มี FSH 
มากระตุน้รังไข่ จึงทาํใหไ้ม่มีการตกไข่ 

2. เปล่ียนแปลงเยือ่บุโพรงมดลูก ทาํใหเ้ยือ่บุโพรงมดลูกบางลง ไม่เหมาะสมท่ีจะใหไ้ข่ท่ีไดรั้บการผสมกบั
อสุจิมาฝังตวั 

3. เปล่ียนแปลงมูกปากมดลูก ทาํใหมู้กบริเวณปากมดลูกเป็นด่างและเหนียวขน้ ตวัอสุจิจึงผา่นเขา้สูงโพรง
มดลูกไปผสมกบัไข่ไดย้าก 

4. เปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของท่อนาํไข่ มีผลต่อการเดินทางของไข่ท่ีไดรั้บการผสมกบัอสุจิแลว้ ซ่ึง
กลา้มเน้ือท่ีท่อนาํไข่จะทาํงานมากกว่าปกติ เป็นผลให้ไข่ท่ีไดรั้บการผสมกบัอสุจิแลว้เดินทางไปถึง
มดลูกเร็วเกินไปจนไม่สามารถฝังตวัได ้



การใชย้าเมด็คุมกาํเนิด 
โดยทัว่ไปยาเมด็คุมกาํเนิดเร่ิมตน้รับประทานระหวา่งวนัท่ี 1- 5 ของรอบระดู โดยในแผงแรกใหเ้ร่ิม

รับประทานในช่วงวนัท่ี 1-5 ของรอบระดู และควรรับประทานใหเ้ป็นเวลาเดียวกนัทุกวนั 
ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิด 21 เมด็ ทุกเมด็จะมีฮอร์โมน เม่ือรับประทานหมดแผงแลว้ตอ้งงดเวน้การ

รับประทาน 7 วนั เพื่อใหมี้ระดู แลว้จึงเร่ิมรับประทานแผงใหม่ 
สาํหรับยาเมด็คุมกาํเนิดชนิด 28 เมด็ นั้น 21 เมด็แรกเป็นฮอร์โมน ส่วนอีก 7 เมด็เป็นยาหลอก 

ดงันั้น จึงรับประทานเร่ิมยาท่ีเป็นฮอร์โมนวนัละเมด็ไดทุ้กวนัไม่ตอ้งงด ซ่ึงประจาํเดือนจะมาในช่วงการ
รับประทานยาหลอก 7 เมด็ นั้น 

การรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิดเม่ือมีการลืม 
 ลืมรับประทานยาเมด็ฮอร์โมน 1 เมด็ รีบรับประทานยาเมด็ท่ีลืมทนัทีเม่ือนึกได ้และรับประทานยา

เมด็ต่อไปตามเวลาปกติท่ีเคยรับประทาน หากนึกไดพ้ร้อมเมด็ต่อไปใหท้านพร้อมกนั 2 เมด็ในเวลา
ปกติท่ีเคยรับประทาน 

 ลืมรับประทานยาเมด็ฮอร์โมน 2 เมด็ ใหรั้บประทานยาเมด็คุมกาํเนิดเพิ่ม 1 เมด็ในเวลาปกติท่ีเคย
รับประทานเป็นเวลา 2 วนั และวนัถดัมาให้รับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดวนัละ 1 เม็ดในแผง
ตามปกติจนหมดแผง 

 ลืมรับประทานยาเมด็ฮอร์โมน 3 เมด็ ใหห้ยดุรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิดในรอบระดูนั้น แลว้รอให้
ประจาํเดือนมาจึงเร่ิมรับประทานตามวิธีท่ีกล่าวมาแลว้  

 ลืมรับประทานยาหลอก ใหรั้บประทานยาไปตามปกติ 
ขอ้หา้มของการรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิด 

1. สตรีท่ีใหน้มบุตรหรืออยูใ่นช่วงหลงัคลอดนอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ 
2. มีประวติั หรือป่วยดว้ยโรคหวัใจขาดเลือด (ischemic heart disease /stroke) 
3. โรคล้ินหวัใจท่ีมีภาวะแทรกซอ้น 
4. สตรีอาย ุ35 ปีข้ึนไปและสูบบุหร่ี 
5. เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
6. ปวดศีรษะ migraine หรืออาย ุ35 ปี ข้ึนไป 
7. โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอ้นของระบบหลอดเลือด  
8. เป็นหรือเคยเป็นเสน้เลือดดาํอุดตนั  
9. การผา่ตดัใหญ่ท่ีตอ้งนอนพกัเป็นระยะเวลานาน 
10. สตรีท่ีมีแนวโนม้ความเส่ียงต่อการผดิปกติของการอุดตนัของเสน้เลือด  
11. มะเร็งเตา้นม 
12. โรคตบัอกัเสบ ตวัเหลือง ตาเหลืองและโรคตบัแขง็ 
13. มีกอ้นหรือเป็นมะเร็งท่ีตบั 



อาการขา้งเคียง 
1. คล่ืนไส้ อาเจียน เป็นอาการท่ีพบไดใ้นระยะเร่ิมตน้รับประทานยา 1 – 2 แผงแรก แนะนาํให้

รับประทานยาหลงัอาหารเยน็หรือก่อนนอน 
2. ปวดศีรษะ ตึงคดัเตา้นม แนะนาํใหเ้ลือกใชย้าคุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตํ่า 
3. หนา้เป็นสิว ฝ้า ถา้หนา้เป็นฝ้า แนะนาํให้เลือกใชย้าคุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตํ่า รวมถึง

หลีกเล่ียงแสงแดด ใชค้รีมกนัแดดหรือครีมป้องกนัฝ้า ถา้หนา้เป็นสิว แนะนาํใหใ้ชย้าเมด็คุมกาํเนิด
ท่ีมีฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนท่ีมีฤทธ์ิใกลเ้คียงธรรมชาติมากท่ีสุด 

4. เลือดออกกะปริดกะปรอย 
5. ไม่มีประจาํเดือน 
6. ความดนัโลหิตสูง แนะนาํให้เลือกใชย้าคุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตํ่า รวมทั้งควรดูแลการ

ออกกาํลงักาย อาหารและการพกัผอ่นลดความเครียด 
7. นํ้ าหนกัตวัเพิ่ม แนะนาํให้เลือกใชย้าคุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตํ่า และฮอร์โมนโปรเจสโต

เจนท่ีมีฤทธ์ิท่ีไม่มีผลต่อการคัง่ของนํ้า รวมทั้งควรดูแลการออกกาํลงักายและอาหาร 
8. ความรู้สึกทางเพศเปล่ียนแปลง 
9. อารมณ์เปล่ียนแปลง 
10. อาการอาเจียนทอ้งเสียรุนแรง ขณะใชย้าเมด็คุมกาํเนิด 

ยาคุมฉุกเฉิน 
เป็นยาท่ีใชรั้บประทานหลงัจากมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนัการตั้งครรภ ์
ยาเมด็คุมกาํเนิดฉุกเฉินท่ีใชมี้ 2 ชนิด คือ ชนิดฮอร์โมนเด่ียวและชนิดฮอร์โมนรวม 

1. ยาเม็ดคุมกาํเนิดฉุกเฉิน ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ประกอบดว้ยฮอร์โมนโปรเจสโตเจนปริมาณสูง ในรูป
ของ levonorgestrel 750 ไมโครกรัม วิธีใชคื้อรับประทานยาน้ีคร้ังแรก 1 เมด็ทนัทีท่ีไดย้า แต่ตอ้งไม่
เกิน 72 ชัว่โมงหลงัจากมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนัการตั้งครรภ ์ และอีก 12 ชัว่โมงต่อมาให้
รับประทานซํ้าอีก 1 เมด็  

2. ยาเม็ดคุมกาํเนิดฉุกเฉิน ชนิดฮอร์โมนรวม เป็นการนาํเอายาเมด็คุมกาํเนิดขนาดปกติท่ีมีเอสโตเจน 
และโปรเจสโตเจน มีส่วนประกอบของ ethinylestradiol 50 ไมโครกรัมและ levonorgestrel 250 
ไมโครกรัมหรือ norgestrel 500 ไมโครกรัมมาใช ้โดยรับประทานยาน้ีคร้ังแรก 2 เมด็ทนัทีท่ีไดย้า 
แต่ตอ้งไม่เกิน 72 ชัว่โมงหลงัจากมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนัการตั้งครรภ ์และ 12 ชัว่โมงต่อมาให้
รับประทานซํ้ าอีก 2 เมด็ หรือ ยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวมท่ีมีปริมาณฮอร์โมนขนาดตํ่า (low 
dose) คือ มีส่วนประกอบของ ethinyl estradiol 30 ไมโครกรัม และ levonorgestrel 150 ไมโครกรัม
หรือ norgestrel 300 ไมโครกรัม โดยรับประทานยาน้ีคร้ังแรก 4 เมด็ทนัทีท่ีไดย้าภายใน 72 ชัว่โมง
หลงัจากมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนัการตั้งครรภ ์ และอีก 12 ชัว่โมงต่อมาใหรั้บประทานซํ้ าอีก4 
เมด็ 



กลไกการคุมกาํเนิด 
กลไกป้องกนัการตั้งครรภข์องยาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉิน จากการศึกษาพบวา่ยาเมด็คุมกาํเนิดแบบ

ฉุกเฉินสามารถยบัย ั้งหรือทาํให้การตกไข่เล่ือนออกไป อย่างไรก็ตามยาเม็ดคุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินทาํให้
ระดบัฮอร์โมนเปล่ียนแปลงอาจทาํใหเ้ยือ่บุโพรงมดลูกไม่เหมาะในการฝังตวัของไข่ท่ีถูกผสมแลว้ และอาจมี
ผลต่อการเดินทางของไข่ท่ีถูกผสมแลว้ อยา่งไรก็ตาม การรับประทานยาน้ีภายหลงัตั้งครรภแ์ลว้ จะไม่มีผล
ใหก้ารส้ินสุดการตั้งครรภเ์กิดข้ีนหรือไม่เป็นผลใหเ้กิดการแทง้ 
ขอ้ควรระวงัในการรับประทานยา 

 การรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินควรรับประทานทนัที และคาํนึงถึงความสะดวกท่ีจะ
รับประทานชุดท่ีสองดว้ย ในอีก 12 ชัว่โมงต่อมา  

 ถา้รับประทานยาไปแลว้ภายใน 2 ชัว่โมง มีการอาเจียน ใหรั้บประทานยาเพ่ิมอีก 1 ชุดทนัที 
 ตอ้งรับประทานยาตามจาํนวนเมด็ท่ีแนะนาํไว ้การรับประทานยามากเกินกว่าท่ีแนะนาํไวจ้ะไม่ช่วย

ใหป้ระสิทธิภาพการป้องกนัการตั้งครรภสู์งข้ึน แต่จะทาํให้เกิดอาการขา้งเคียงเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
อาการคล่ืนไสอ้าเจียน 

 ไม่ควรเล่ือนระยะเวลาการรับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินออกไปโดยไม่จาํเป็นเพราะ
ประสิทธิภาพของยาจะลดลงไปตามระยะเวลาการรับประทานท่ีเล่ือนออกไป 

 รับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดฉุกเฉินพร้อมอาหารหรือนมก่อนนอน เพื่อช่วยลดอาการคล่ืนไส้
อาเจียน 

 ใชถุ้งยางอนามยัจนกวา่จะเร่ิมมีประจาํเดือนคร้ังต่อไป 
 ถา้ประจาํเดือนมาชา้กวา่ปกติ 1 สปัดาห์ ควรทดสอบการตั้งครรภ ์

ประสิทธิภาพ 
การใช้ยาเม็ดคุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินอย่างถูกตอ้งภายหลงัมีเพศสัมพนัธ์โดยไม่มีการป้องกนัการ

ตั้งครรภ ์พบวา่ มีอตัราการตั้งครรภเ์กิดข้ึนไดร้้อยละ 2 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บประทานยาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินจะมี
โอกาสตั้งครรภป์ระมาณร้อยละ 8 หรือกล่าวไดว้่ายาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉิน สามารถลดภาวะเส่ียงในการ
ตั้งครรภไ์ดเ้พียงร้อยละ 75 เท่านั้น 

โดยสรุปแลว้ ยาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าวิธีคุมกาํเนิดแบบปกติทัว่ๆ ไป
ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราการตั้งครรภ์ในผูท่ี้ใช้ยาเม็ดคุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้
รับประทานยา และช่วงเวลาของการมีเพศสัมพนัธ์ว่าอยูใ่นช่วงใดของรอบเดือน ดงันั้น ถา้นาํเอายาเม็ด
คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินมาใชบ่้อยคร้ัง จึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการลม้เหลวได ้จึงเป็นเหตุผลวา่ ทาํไมจึงไม่ควร 
จะนาํเอายาเมด็คุมกาํเนิดแบบฉุกเฉินมาใชเ้พื่อคุมกาํเนิดเป็นประจาํ 
 
 



ยาฉีดคุมกาํเนิด 
ชนิดของยาฉีดคุมกาํเนิด เป็นฮอร์โมนสงัเคราะห์มี 2 ชนิดคือ 
1. ยาฉีดคุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ประกอบดว้ย ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน ยาฉีด

คุมกาํเนิดชนิดน้ีจะใชคุ้มกาํเนิดไดน้าน 1 เดือน แต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยม เพราะตอ้งฉีดบ่อยทุกเดือน 
2. ยาฉีดคุมกาํเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอยา่งเดียว แบ่งเป็น 

2.1. Norethisterone enanthate (NET-EN) เป็นอนุพนัธ์ของ 19-nortestosterone ขนาด 200 มิลลิกรัม 
ละลายในนํ้ามนั บรรจุในหลอดขนาด 1 มิลลิลิตร ฉีดเขา้กลา้มเน้ือใชคุ้มกาํเนิดไดน้าน 2 เดือน เดิม
ยาฉีดคุมกาํเนิดชนิดน้ีเคยใชอ้ยูใ่นโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ แต่ไม่ไดรั้บความนิยม 

2.2. Depot medroxy progesterone acetate (DMPA) เป็นอนุพนัธ์สังเคราะห์ของ17-hydroxy 
progesterone มีลกัษณะเป็นเกลด็สีขาวขนาดเลก็ ละลายตกตะกอน ขนาด 150 มิลลิกรัม บรรจุใน
ขวดขนาด 3 มิลลิลิตร ฉีดเขา้กลา้มเน้ือสะโพก ยาจะดูดซึมชา้ๆ เขา้กระแสเลือด ใชคุ้มกาํเนิดได้
นาน 3 เดือน 

กลไกการคุมกาํเนิด 
1. ฮอร์โมนจากยาฉีดคุมกาํเนิดจะทาํใหไ้ม่มีไข่ตกในแต่ละเดือน ดงันั้น การฉีดยาคุมกาํเนิดเพื่อยบัย ั้ง

การตกไข่ควรฉีดยาภายใน 5-7 วนัแรกของรอบประจาํเดือน การฉีดยาภายหลงัวนัท่ี 7 ของรอบ
ประจาํเดือน จะไม่สามารถยบัย ั้งการตกไข่ไดท้ั้งหมด ทาํให้การคุมกาํเนิดไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรและมีอตัราการตั้งครรภเ์พิ่มข้ึนในรอบการตกไข่คร้ังแรก หลงัฉีดยา 

2. ฮอร์โมนจากยาฉีดทาํให้มูกท่ีปากมดลูกขน้ข้ึนตวัอสุจิไม่สามารถผ่านได ้ และ DMPA จะไม่มี
อนัตรายต่อการตั้งครรภข์องสตรี 

3. ในระยะแรกท่ีไดรั้บยาฉีดคุมกาํเนิด เยื่อบุโพรงมดลูกจะมีลกัษณะเปล่ียนไป ทาํใหอ้ยูใ่นภาวะไม่
เหมาะสมต่อการฝังตวัของไข่ท่ีผสมแลว้ หลงัจากนั้นประมาณ 20 วนั เยือ่บุโพรงมดลูกจะฝ่อตวัซ่ึง 
NET-EN จะมีผลต่อการทาํใหเ้ยือ่บุโพรงมดลูกฝ่อตวันอ้ยกวา่ DMPA 

4. ยาฉีดคุมกาํเนิด DMPA มีผลต่อเซลลใ์นเยือ่บุของท่อนาํไข่ โดยมีการเปล่ียนแปลงใหไ้ม่เหมาะสม
ต่อการผสมและการแบ่งตวัในระยะแรกของไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้ นอกจากน้ีการเคล่ือนไหวของ
ท่อนาํไข่จะชา้ลง 

การใชย้าฉีดคุมกาํเนิดชนิด DMPA 
 การใชย้าฉีดคุมกาํเนิด ควรฉีดยาเขม็แรกภายใน 5-7 วนัของรอบประจาํเดือน ถา้จาํเป็นตอ้งใชย้าฉีด

ภายหลงัวนัท่ี 7 ของรอบประจาํเดือน ควรงดการมีเพศสมัพนัธ์หรือใชถุ้งยางอนามยัไปอีก 7 วนั
หลงัจากฉีดยา 

 ถา้สตรีนั้นมีประจาํเดือนไม่สมํ่าเสมอ หรือจาํประจาํเดือนไม่ได ้หรือหลงัคลอด 6 เดือนแลว้
ประจาํเดือนยงัไม่มา แต่ตอ้งการคุมกาํเนิดชนิดฉีด ควรตรวจวา่มีการตั้งครรภห์รือไม่ถา้ไม่มีการ
ตั้งครรภก์ส็ามารถรับการฉีดยาได ้โดยตอ้งงดการมีเพศสมัพนัธ์ หรือใชถุ้งยางอนามยัไปอีก 7 วนั



หลงัจากฉีดยาคุมกาํเนิดแลว้ มารดาหลงัคลอดนอ้ยกวา่ 6 เดือนใหน้มบุตรและยงัไม่มีประจาํเดือน 
สามารถใชย้าฉีดคุมกาํเนิดชนิดน้ีไดเ้ลย แต่ถา้มีประจาํเดือนแลว้ควรเร่ิมเขม็แรกไม่เกิน 7 วนัของ
รอบประจาํเดือน 

 สตรีท่ีใชว้ิธีคุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนอยู ่เช่น ยาเมด็คุมกาํเนิด แผน่แปะผวิหนงัคุมกาํเนิดหรือห่วง
อนามยัชนิดท่ีมีฮอร์โมน สามารถเปล่ียนมาใชย้าฉีดคุมกาํเนิดไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชว้ิธีคุมกาํเนิด
ชนิดอ่ืนอีก 7 วนั 

 สตรีท่ีใชว้ิธีคุมกาํเนิดท่ีไม่ใช่ฮอร์โมน เช่น ห่วงอนามยั หรือถุงยางอนามยั สามารถเปล่ียนมาใชว้ิธี
คุมกาํเนิดชนิดฉีดได ้ถา้แน่ใจวา่ไม่ตั้งครรภแ์ละอยูใ่นช่วง 7 วนัของรอบประจาํเดือนและสามารถ
ถอดห่วงไดใ้นช่วงนั้น ถา้เกินวนัท่ี 7 ของรอบประจาํเดือนกฉี็ดยาได ้โดยตอ้งงดการมีเพศสมัพนัธ์
หรือใชถุ้งยางอนามยัไปอีก 7 วนัหลงัจากฉีดยาแลว้ และสามารถถอดห่วงไดใ้นรอบประจาํเดือน
ถดัไป 

 สตรีท่ีไม่มีประจาํเดือนหรือประจาํเดือนไม่ปกติ ควรไดรั้บคาํแนะนาํถึงอาการขา้งเคียงของการใช้
ยาฉีดคุมกาํเนิด 

 สตรีหลงัแทง้ควรฉีดยาภายใน 7 วนัหลงัแทง้ 
ขอ้หา้มใชย้าฉีดคุมกาํเนิด 
ข้อห้ามโดยเดด็ขาด (absolute contraindication) หรือ WHO eligibility criteria category 4 

1. มะเร็งเตา้นม 
2. เลือดออกผดิปกติทางช่องคลอดท่ียงัไม่ทราบสาเหตุ 

ข้อห้ามเชิงสัมพนัธ์ (relative contraindication ) หรือ WHO eligibility criteria category 3 
1. มารดาหลงัคลอดใหม่ไม่ถึง 6 สปัดาห์ ท่ีเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดา ยงัไม่ควรฉีดยาคุมกาํเนิดในช่วงน้ี 

แมว้า่จะยงัไม่มีรายงานผลเสียของยาฉีดคุมกาํเนิดต่อการหลัง่นํ้ านม หรือการเจริญเติบโตของทารก 
2. ความดนัโลหิตสูงกวา่ 160/100 มม.ปรอท และมีโรคของหลอดเลือด 
3. โรคเสน้เลือดอุดตนั 
4. โรคหวัใจขาดเลือด 
5. เป็น migraine ท่ีมี aura 
6. เคยเป็นมะเร็งเตา้นมเกินกวา่ 5 ปี 
7. เบาหวานท่ีควบคุมนํ้าตาลไม่ได ้หรือมีโรคไต โรคเสน้เลือด 
8. กาํลงัเป็นโรคตบัอกัเสบ หรือโรคตบัแขง็ 
9. เน้ืองอกหรือมะเร็งตบั 

อาการขา้งเคียงและอาการท่ีตอ้งกลบัไปพบแพทย ์
1. ประจาํเดือนกะปริดกะปรอย มกัจะเกิดในเขม็แรกๆ ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายใดๆ หลงัจากฉีดยาเขม็ท่ี 2-3 

ประจาํเดือนกะปริดกะปรอยจะน้อยลง และจะขาดประจาํเดือนมากข้ึน แต่ถา้มีประจาํเดือน



กะปริดกะปรอยนานเกินไป หรือเกิดข้ึนหลงัจากไม่มีประจาํเดือนมานาน ควรหาสาเหตุทางนรีเวช 
เพื่อใหก้ารรักษาหรือส่งต่อ แต่ถา้ไม่มีโรคทางนรีเวชและยงัมีประจาํเดือนกะปริดกะปรอยอยู ่ ควร
เปล่ียนวิธีคุมกาํเนิด 

2.  มีประจาํเดือนมากหรือมีนานกว่า 8 วนั หรือมีเป็นสองเท่าของประจาํเดือนปกติพบไดน้อ้ยให้
คาํแนะนาํว่าจะเป็นในช่วงเขม็แรก แต่ถา้มีนานเกินไป ควรหาสาเหตุทางนรีเวช เพื่อใหก้ารรักษา
หรือส่งต่อ แต่ถา้ไม่มีโรคทางนรีเวชและยงัมีประจาํเดือนมากอยู ่ควรเปล่ียนวิธีคุมกาํเนิด 

3. ไม่มีประจาํเดือน ซ่ึงควรให้คาํปรึกษากบัผูรั้บบริการว่าไม่มีอนัตรายใดๆ เลือดประจาํเดือนไม่ใช่
ของเสีย การไม่มีประจาํเดือนทาํใหไ้ม่สูญเสียเลือด ซ่ึงถา้ไม่ยอมรับ ควรเปล่ียนวิธีอ่ืน 

4. นํ้าหนกัตวั อาจข้ึนได ้1-2 กิโลกรัม ใน 1 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการรับประทานอาหาร และการออกกาํลงั
กาย ถา้นํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนมาก ควรหาสาเหตุอ่ืนดว้ย 

ผลดีของการใชย้าฉีดคุมกาํเนิด 
 มีประสิทธิภาพสูง 
 มีความเป็นส่วนตวั ถา้ไม่บอกกจ็ะไม่มีใครทราบวา่ใชย้าฉีดคุมกาํเนิด 
 สามารถคุมกาํเนิดไดน้านถึง 3 เดือน 
 ไม่มีผลกบัการมีเพศสมัพนัธ์ อาจจะทาํใหดี้ข้ึน เพราะไม่ตอ้งกงัวลวา่จะตั้งครรภ ์
 ไม่ตอ้งรับประทานยาคุมกาํเนิดทุกวนั 
 สามารถเล่ือนการนดัไดไ้ม่เกิน 2 สปัดาห์ 
 ใชไ้ดใ้นทุกกลุ่มอาย ุ
 สามารถใชไ้ดใ้นแม่ท่ีใหน้มบุตร โดยคุณภาพนํ้านมไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 ไม่มีอาการขา้งเคียงของเอสโตรเจน 
 ป้องกนัการตั้งครรภน์อกมดลูก มะเร็งรังไข่ เน้ืองอกในมดลูก 
 ไม่เกิดโรคโลหิตจาง เพราะส่วนใหญ่ผูรั้บบริการยาฉีดคุมกาํเนิดนานๆมกัไม่มีประจาํเดือน 

ประสิทธิภาพในการคุมกาํเนิด 
ในสตรีท่ีคุมกาํเนิดดว้ยยาฉีด จะมีอตัราการตั้งครรภ ์ 0.3 รายในสตรี 100 คน ท่ีใชย้าฉีดคุมกาํเนิด

อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3 เดือนในเวลา 1 ปี อตัราการตั้งครรภจ์ะสูงข้ึน เม่ือไดรั้บยาฉีดไม่ตรงเวลาหรือขาด
หายไป  

ประสิทธิภาพของยาฉีดคุมกาํเนิดข้ึนอยู่กบัระยะเวลาท่ีฉีดยาเขม็แรก และเทคนิคของการฉีดยา
การศึกษาในประเทศไทยพบอตัราการตั้งครรภ ์ 0.16 ในสตรี 100 คน เม่ือมีการฉีดยาเขม็แรกใน 8 วนัแรก
ของรอบประจาํเดือน และพบอตัราการตั้งครรภ ์0.62 รายในสตรี 100 คนท่ีฉีดยาเขม็แรกหลงัวนัท่ี 8 ขนาด
ของยาควรเตม็จาํนวนท่ีกาํหนดและระยะเวลาฉีดไม่ควรชา้เกินไป ยาฉีดชนิด 3 เดือนไม่ควรเกินกาํหนด 2 



สัปดาห์ และชนิด 1 เดือนไม่ควรเกินกาํหนด 5 วนั นอกเหนือจากน้ีตอ้งแน่ใจว่าไม่ตั้งครรภจึ์งจะฉีดเขม็
ต่อไปได ้
ยาฝังคุมกาํเนิด 
ชนิดของยาฝังคุมกาํเนิด มี 2 ชนิด 
1. ชนิดสลายตวั (biodegradable) เม่ือฝังหลอดบรรจุยาเขา้ไปในร่างกายแลว้ ฮอร์โมนจะกระจายสู่กระแส

เลือด และหลอดยาจะค่อยๆ สลายตวัไปเม่ือครบอายกุารใชง้าน โดยไม่ตอ้งเอาออกปัจจุบนักาํลงัอยู่
ระหวา่งการศึกษาวจิยั 

2. ชนิดไม่สลายตวั (non-biodegradable) ฮอร์โมนท่ีบรรจุอยูใ่นหลอดบรรจุยา (capsule) เม่ือฝังเขา้ไปใน
ร่างกายจะกระจายเขา้สู่กระแสเลือดเหมือนชนิดสลายตวั แต่เม่ือครบอายุการใชง้านแลว้จะตอ้งถอด
หลอดยาออกจากร่างกาย ปัจจุบนัมีใช ้3 แบบ คือ 
2.1. ยาฝังคุมกาํเนิดชนิด 6 หลอด ช่ือการคา้ Norplant R ภายหลงัฝังยาระดบัฮอร์โมนสูงข้ึนอยา่ง

รวดเร็วแลว้ค่อยๆ ลดลงภายในหน่ึงเดือน และจะอยูใ่นระดบัคงท่ีเม่ือใชน้าน 5-7 ปีข้ึนอยูก่บั
นํ้ าหนกัตวัของผูรั้บบริการ ประสิทธิผลจะลดลงในผูท่ี้มีนํ้ าหนกัตวัเพิ่มข้ึนและภายหลงัถอดยาฝัง
ออก ฮอร์โมนจะหมดไปภายใน 1 สปัดาห์ 

2.2. ยาฝังคุมกาํเนิด ชนิด 2 แท่ง ช่ือการคา้วา่ Jadelle R ใชไ้ดน้าน 5 ปี  
2.3. ยาฝังคุมกาํเนิดชนิด 1 แท่ง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะชนิดท่ีมีใชใ้นประเทศไทยมีช่ือการคา้ว่า อีโต

แพลน (Etoplan R ) หรืออิมพลานอน (Implanon R ) ประกอบดว้ยฮอร์โมนสังเคราะห์โปรเจสโต
เจน ช่ือ อีโทโนเจสตรีล (etonogestrel หรือ ETG) ยาฝังคุมกาํเนิดชนิดน้ีสะดวกและใชเ้วลานอ้ยใน
การฝังและถอด และลดปัญหาการติดเช้ือ สามารถระงบัการตกไข่ไดดี้แต่ไม่รบกวนหรือยบัย ั้งการ
ทาํงานส่วนอ่ืนๆ ของรังไข่ สามารถยบัย ั้งการตกไข่ไดภ้ายใน 1 วนั และออกฤทธ์ินานถึง 3 ปี หลงั
ถอดแท่งยาออกจะมีภาวะการตกไข่เกิดข้ึนภายใน 3 สปัดาห์ จึงสามารถตั้งครรภไ์ดต้ามปกติ 

กลไกการคุมกาํเนิด 
1. ยบัย ั้งการตกไข่ โดยสามารถระงบัการตกไข่ไดภ้ายหลงัฝังยา 24 ชัว่โมง 
2. ทาํใหมู้กบริเวณปากมดลูกเหนียวขน้ ซ่ึงเป็นผลใหเ้ช้ืออสุจิผา่นเขา้ไปในโพรงมดลูกไดย้าก 
3. ทาํใหเ้ยือ่บุโพรงมดลูกบางลง ไม่เหมาะสมท่ีไข่ท่ีถูกผสมแลว้จะมาฝังตวัและถา้ใชน้านๆ เยือ่บุโพรง

มดลูกอาจฝ่อได ้เช่นเดียวกบัการใชย้าฉีดคุมกาํเนิด 
ขอ้หา้มในการใชย้าฝังคุมกาํเนิด 
ขอ้หา้มโดยเดด็ขาด (absolute contraindication) หรือ WHO eligibility criteria category 4(6) 
1. ตั้งครรภห์รือสงสยัวา่จะตั้งครรภ ์
2. เลือดออกผดิปกติทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ 
3. สงสยัหรือเป็นมะเร็งของอวยัวะสืบพนัธ์ุรวมทั้งเตา้นม 
4. มะเร็งเตา้นม 



5. มีขอ้หา้มในการใชโ้ปรเจสโตเจน หรือมีเน้ืองอกท่ีสมัพนัธ์กบัการใชโ้ปรเจสโตเจน 
6. มีปฏิกิริยาไวต่อส่วนประกอบของแท่งหรือหลอดบรรจุฮอร์โมน 
ขอ้ควรระมดัระวงั หรือ WHO eligibility criteria category 3(6) 
1. เคยเป็นโรคหวัใจ เช่น myocardial infarction และโรคหลอดเลือด เช่น deep vein thrombosis 
2. เป็นสิวอยา่งรุนแรง 
3. ความดนัโลหิตสูงในระดบัท่ีควบคุมไม่ได ้
4. เบาหวานท่ีควบคุมระดบันํ้าตาลไม่ได ้
5. กาํลงัเป็นตบัอกัเสบ หรือโรคตบัแขง็ 
6. เน้ืองอก หรือมะเร็งตบั 
7. เป็น migraine  
8. อาการซึมเศร้ารุนแรง (ยาท่ีใชรั้กษาอาจจะมีปฏิกริยากบัยาฝังคุมกาํเนิด) 
9. สตรีท่ีรับการฝังยาคุมกาํเนิด ควรใชถุ้งยางอนามยัร่วมดว้ยระหวา่งท่ีมีการใชย้าท่ีมีปฏิกิริยากบัยาฝัง

คุมกาํเนิด (drug interaction) และหลงัการใชย้าอีก 7 วนั  
อาการขา้งเคียงและอาการท่ีตอ้งกลบัมาพบแพทย ์

อาการขา้งเคียง 
ผูท่ี้ฝังยาคุมกาํเนิด อาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดคลา้ยยาฉีดคุมกาํเนิด ไดแ้ก่ อาการผดิปกติของ

เลือดประจาํเดือน (menstrual side effect) และอาการผดิปกติอ่ืนๆ (non-menstrual side-effect) 
1. เลือดออกทางช่องคลอด เป็นอาการขา้งเคียงจากการใชย้าคุมกาํเนิดท่ีมีแต่ฮอร์โมนโปรเจสโตเจน และ

เป็นอาการท่ีพบไดบ่้อย ผูท่ี้ใชย้าฝังคุมกาํเนิดอาจจะมีเลือดออกทางช่องคลอดโดยเฉพาะในเดือนแรกท่ี
ฝังยาและจะค่อยๆนอ้ยลงเม่ือเวลาผา่นไป อาการผดิปกติของประจาํเดือน แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1.1. ประจาํเดือนไม่สมํ่าเสมอ มากหรือนานกวา่ปกติ (irregular bleeding) 
1.2. เลือดออกกะปริดกะปรอย (spotting) 
1.3. ไม่มีประจาํเดือน (amenorrhea) 

2. อาการขา้งเคียงอ่ืนๆ 
2.1. อาการผดิปกติบริเวณท่ีฝังยาฝังคุมกาํเนิด ไดแ้ก่ ปวด อกัเสบ บวม ฟกชํ้า การหลุดหรือคลาํพบ

หลอดยาฝังคุมกาํเนิดบริเวณท่ีฝังยา 
2.2. อาการผดิปกติอ่ืนๆ เช่น 

2.2.1. ปวดศีรษะ 
2.2.2. นํ้าหนกัตวัเพิม่ 
2.2.3. การเปล่ียนแปลงของความดนัโลหิต 
2.2.4. สิว และอาจมีอาการผดิปกติอ่ืนๆของผวิหนงั 



2.2.5. อาการอ่ืนๆ ท่ีพบไดน้อ้ย เช่น การคดัตึงเตา้นม แน่น อึดอดั คล่ืนไส ้วิงเวียนและอารมณ์
เปล่ียนแปลง 

อาการท่ีตอ้งกลบัมาพบแพทย ์
1. หลงัฝังยาแลว้มีอาการปวด อกัเสบ หรือมีกอ้นเลือดหรือรอยฟกชํ้ามากผดิปกติ 
2. หลอดยาหลุด 
3. ถา้มีเลือดออกทางช่องคลอดมาก หรือนานผดิปกติ แนะนาํใหม้าตรวจหาความผดิปกติถา้ไม่พบ อาจ

พิจารณาใหย้าเมด็คุมกาํเนิดท่ีมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง 
4. วิตกกงัวลมาก อาจจะพจิารณาใหย้าคลายความกงัวล 
5. ปวดศีรษะมากหรือปวดศีรษะไมเกรนร่วมกบัมีอาการทางระบบสมอง เช่น ตามวั มองไม่เห็นเป็นช่วงๆ 

พดูไม่ชดั 
6. หิวนํ้าบ่อยและนํ้าหนกัตวัเพิม่มากข้ึน  
7. เป็นสิวรุนแรงมาก 
8. ปวดทอ้งนอ้ย ซ่ึงตอ้งวนิิจฉยัแยกโรค หาสาเหตุวา่เกิดจากการตั้งครรภน์อกมดลูกไสต่ิ้งอกัเสบ ถุงนํ้ ารัง

ไข่ หรืออุง้เชิงกรานอกัเสบ 
เวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการฝังยาฝังคุมกาํเนิด 
1. ควรฝังยาฝังคุมกาํเนิดระหวา่งวนัท่ี 1-7 ของรอบประจาํเดือน เพื่อจะไดแ้น่ใจวา่ไม่ตั้งครรภ ์
2. หลงัคลอดบุตร 

2.1. ฝังยาฝังคุมกาํเนิดในช่วงหลงัคลอด 4 - 6 สปัดาห์ จะดีท่ีสุด 
2.2. อาจฝังยาฝังคุมกาํเนิดทนัทีหลงัคลอด  

3. หลงัแทง้บุตรขณะอายคุรรภ ์1-3 เดือน ควรฝังยาฝังคุมกาํเนิดทนัทีและไม่จาํเป็นตอ้งใชก้ารคุมกาํเนิดวิธี
อ่ืนร่วมดว้ย หรืออาจฝังยาเม่ือมาตรวจหลงัแทง้ 1-3 สปัดาห์ กไ็ดถ้า้ยงัไม่มีเพศสมัพนัธ์มาตั้งแต่หลงัแทง้ 

4. กรณีเปล่ียนวิธีคุมกาํเนิดจากยาเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ควรฝังยาฝังคุมกาํเนิดในวนัถดัจากวนัท่ี
รับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดเม็ดท่ีมีฮอร์โมนเม็ดสุดทา้ย แต่หากไม่สะดวกท่ีจะฝังยาตามกาํหนดวนั
ดงักล่าว สามารถฝังยาในช่วงท่ีผูรั้บบริการยงัรับประทานยาเม็ดคุมกาํเนิดอยู่ก็ได ้ โดยแนะนาํให้
รับประทานยาเมด็คุมกาํเนิดต่อจนหมดแผง 

5. กรณีท่ีเปล่ียนจากยาฉีดท่ีมีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดียว ให้ฝังยาในวนัท่ีครบกาํหนดฉีดยา
คุมกาํเนิดไดเ้ลย หรือฝังยาก่อนวนัครบกาํหนดฉีดยาคุมกาํเนิดเขม็ต่อไปกไ็ด ้

6. กรณีท่ีผูรั้บบริการฝังยาฝังคุมกาํเนิดครบกาํหนดท่ีตอ้งถอดออก และตอ้งการฝังยาต่ออีกใหฝั้งยาในวนัท่ี
ถอดยาฝังนั้นออกไดเ้ลย 

7. กรณีใส่ห่วงอนามยั สามารถฝังยาฝังคุมกาํเนิดในวนัท่ี 1-7 ของรอบประจาํเดือนแลว้ถอดห่วงออกไดเ้ลย 
หรือฝังยาวนัใดก็ไดแ้ละถอดห่วงออก แต่แนะนาํใหใ้ชถุ้งยางอนามยัขณะมีเพศสัมพนัธ์ในช่วง 7 วนั
แรกหลงัฝังยา 



ยาแผ่นแปะผวิหนังคุมกาํเนิด 
เป็นวิธีคุมกาํเนิดล่าสุดในกลุ่มฮอร์โมนคุมกาํเนิด เป็นแผน่ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 4.5 เซนติเมตร 

ใน 1 แผน่ จะมีตวัยาเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจน ยาแผน่ประกอบดว้ย 3 ชั้น คือ ชั้นนอกเป็นแผน่ 
polyester ท่ีกนันํ้ าได ้ชั้นกลางเป็นแผน่ฮอร์โมนและกาว และชั้นในเป็นแผน่ polyethylene ซ่ึงจะตอ้งลอก
ออกก่อนท่ีจะติดกบัผวิหนงั หลงัจากแปะท่ีผวิหนงัฮอร์โมนจะซึมเขา้ร่างกาย ระดบัของฮอร์โมนจะใกลเ้คียง
กบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวมและคงท่ีอยูต่ลอด 7 วนั  
กลไกการคุมกาํเนิดและขอ้หา้มใช ้

กลไกการคุมกาํเนิดและขอ้หา้มใชย้าแผน่แปะผวิหนงัคุมกาํเนิด เช่นเดียวกนักบัยาเมด็คุมกาํเนิด
ชนิดฮอร์โมนรวม สตรีท่ีนํ้ าหนกั 90 กิโลกรัมข้ึนไป ไม่แนะนาํใหใ้ชแ้ผน่แปะผวิหนงัคุมกาํเนิด 
วิธีใช ้

ยาแผน่แปะผวิหนงัคุมกาํเนิดใชแ้ผน่ละ 1 สปัดาห์ติดต่อกนั 3 สปัดาห์ (ใช ้3 แผน่) แลว้เวน้ 1 
สปัดาห์ ในสปัดาห์ท่ีเวน้กจ็ะมีระดูมา เช่นเดียวกบัการรับประทานยาเมด็คุมกาํเนิด  

การเร่ิมแปะแผน่แรกมี 2 วิธี คือ 
1. เร่ิมแปะแผน่แรกในวนัท่ีมีระดูวนัแรก และนบัเป็นวนัท่ี 1 ของการใช ้โดยวนัเปล่ียนแผน่จะตรงกบัวนัน้ี

ในทุกสปัดาห์ เช่น ระดูมาวนัองัคาร เร่ิมแปะแผน่แรกวนัองัคาร และเปล่ียนใหม่ในวนัองัคารสปัดาห์
ถดัๆ ไปอีก 2 คร้ัง การเร่ิมใชว้ิธีแปะยาแบบน้ีไม่ตอ้งใชว้ิธีคุมกาํเนิดอ่ืนร่วมดว้ย 

2. เร่ิมแปะแผน่แรกในวนัอาทิตย ์ระหวา่งสปัดาห์ท่ีมีระดูมา นบัเป็นวนัท่ี 1 ของการใช ้และจะเปล่ียนแผน่
ยาทุกวนัอาทิตย ์อีก 2 คร้ังติดกนั วิธีน้ีตอ้งใชก้ารคุมกาํเนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ฮอร์โมนร่วมดว้ยใน 7 วนัแรก 
เดือนต่อๆ ไป ไม่ตอ้งใชก้ารคุมกาํเนิดอ่ืน 

บริเวณท่ีเหมาะสมในการแปะยาแผน่คุมกาํเนิด 
 ควรแปะแผน่ยาท่ีบริเวณ ตน้แขนดา้นนอก แผน่หลงัช่วงบน สะโพกและหนา้ทอ้ง 
 เม่ือเปล่ียนแผน่ใหม่ ไม่ควรแปะซํ้ารอยเดิม  
 ไม่แนะนาํใหแ้ปะบริเวณเตา้นมเพราะฮอร์โมนอาจจะดูดซึมเขา้สู่เตา้นมโดยตรงและบริเวณนั้น

อาจจะหลุดง่าย 
 ก่อนแปะไม่ควรใชเ้คร่ืองสาํอางหรือครีมทาผวิบริเวณผวิหนงัท่ีจะแปะแผน่ยา 
 แปะแผน่ยาใหแ้น่นสนิทตามคาํแนะนาํในกล่องบรรจุแผน่ยา 

วิธีปฏิบติัเม่ือลืมเปล่ียนแผน่ยา 
1. ถา้ลืมเปล่ียนภายใน 2 วนั ใหเ้ปล่ียนแผน่ใหม่ทนัทีท่ีจาํได ้และเปล่ียนแผน่ถดัไปตามกาํหนดวนัเดิม ไม่

ตอ้งใชว้ิธีคุมกาํเนิดอ่ืนเสริม 
2. ถา้ลืมเปล่ียนแผน่นานกวา่ 2 วนั ควรหยดุนบัการใชแ้ผน่ยาตามรอบเดิม ใหเ้ร่ิมตน้การใชแ้ผน่ยาแปะ

ใหม่ โดยใหน้บัเป็นวนัแรกของสปัดาห์แรก แลว้เปล่ียนใหม่ทุก 7 วนั และช่วง 7 วนัแรก ควรใชว้ิธี
คุมกาํเนิดอ่ืนร่วมดว้ย 



ขอ้ปฏิบติัถา้แผน่ยาหลุดลอกออก 
1. ถา้หลุดลอกออกภายใน 1 วนั ใหปิ้ดแผน่เดิมใหส้นิท หรือเปล่ียนแผน่ใหม่ทนัทีถา้ปิดแผน่เดิมไม่ได ้

แลว้เปล่ียนแผน่ยาตามกาํหนดเดิม 
2. ถา้หลุดลอกออกนานเกิน 1 วนั หรือไม่ทราบวา่หลุดออกนานเท่าไร ควรหยดุการใชแ้ผน่เดิม แลว้เร่ิม

แปะแผน่ยาแผน่ใหม่และใหน้บัเป็นวนัแรกของรอบใหม่ เปล่ียนแผน่ยาทุก 7 วนั ตามกาํหนดวนัเปล่ียน
แผน่ใหม่ ในช่วง 7 วนัแรก ควรใชว้ิธีคุมกาํเนิดอ่ืนร่วมดว้ย 

ขอ้ดีขอ้เสียของการใชย้าแผน่แปะคุมกาํเนิด 
ขอ้ดี 

 มีประจาํเดือนมาตรงคลา้ยกบัการใชย้าเมด็คุมกาํเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 
 ประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภสู์ง ลดความกงัวลเน่ืองจากกลวัการตั้งครรภ ์
 ผูใ้ชม้ัน่ใจวา่กาํลงัคุมกาํเนิดอยู ่ไม่ตอ้งกลวัลืม 

ขอ้เสีย 
 ในช่วงรอบประจาํเดือนแรกท่ีใชแ้ผน่ยา อาจจะมีเลือดออกกะปริดกะปรอย (breakthrough 

bleeding) ได ้1 ใน 5 และรอบประจาํเดือนถดัไป เลือดออกกะปริดกะปรอยจะลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ 
 ตอ้งเปล่ียนแผน่ยาทุก 7 วนั แต่เวลาท่ีเปล่ียนในวนันั้นจะเป็นช่วงใดกไ็ด ้
 อาจจะมีการหลุดของแผน่ยาได ้

อาการขา้งเคียง 
 เจบ็ตึงหนา้อก พบมากกวา่การใชย้าเมด็คุมกาํเนิดในรอบแรกๆ ของการใชย้า 
 คล่ืนไส ้อาเจียน 
 ปวดศีรษะ 
 ระคายเคืองผวิหนงับริเวณท่ีแปะแผน่ยา 

ห่วงอนามัย 
ชนิดของห่วงอนามยั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1. ห่วงอนามยัชนิดธรรมดา (non - medicated or inert) หมายถึง ห่วงอนามยัท่ีไม่มีสารช่วยส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ ์ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไม่มีใชแ้ลว้ 
2. ห่วงอนามยัชนิดมีสารช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ ์(active or bioactive or 

medicated) หมายถึง ห่วงอนามยัท่ีมีสารบางอยา่งท่ีออกฤทธ์ิช่วยป้องกนัการตั้งครรภ ์หรือ ช่วยลด
อาการขา้งเคียง ไดแ้ก่ 
2.1. ห่วงอนามยัทองแดง (copper bearing IUD) เป็นห่วงอนามยัท่ีมีสารทองแดงประกอบอยูด่ว้ย  
2.2. ห่วงอนามยัฮอร์โมน (hormone - releasing IUD) เป็นห่วงอนามยัท่ีมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน

สงัเคราะห์อยู ่



กลไกในการคุมกาํเนิด 
กลไกในการคุมกาํเนิดของห่วงอนามยัในปัจจุบนัยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่เช่ือวา่ห่วงอนามยัเป็นส่ิง

แปลกปลอมต่อร่างกาย เม่ือถูกนาํเขา้สู่โพรงมดลูกยอ่มจะกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบ (foreign body 
reaction) ท่ีส่วนของเยือ่บุโพรงมดลูก การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของนํ้าหลัง่ภายในโพรงมดลูกและ
ภายในท่อนาํไข่ อนัไดแ้ก่ จาํนวนเมด็เลือดขาว ปริมาณสาร prostaglandins และ enzymes ต่างๆทั้งหมดน้ี
เช่ือวา่จะ 
1. ยบัย ั้งการวา่ยของอสุจิข้ึนไปสู่ส่วนบนของมดลูกและท่อนาํไข่ 
2. เปล่ียนแปลงขบวนการปฏิสนธิ หรือการผสมกนัระหวา่งตวัอสุจิกบัไข่ 
3. เปล่ียนแปลงการเคล่ือนตวัของไข่ 
การใชห่้วงอนามยั 
ห่วงอนามยัเป็นวิธีคุมกาํเนิดท่ีเหมาะสมสาํหรับสตรีท่ี 
1. ชอบวิธีท่ีไม่ตอ้งปฏิบติัทุกวนัหรือตอ้งปฏิบติัก่อนจะมีเพศสมัพนัธ์ 
2. กาํลงัใหน้มบุตรและตอ้งการคุมกาํเนิด 
3. ตอ้งการใชว้ิธีคุมกาํเนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและใชไ้ดน้าน 
4. มีบุตรตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไป 
5. มีภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือจากเพศสมัพนัธ์ตํ่า เช่น ผูท่ี้ไม่มีการสาํส่อนทางเพศ 
ขอ้หา้มโดยเดด็ขาด (absolute contraindication) ตาม WHO eligibility criteria category 4 ไดแ้ก่ 
1. ตั้งครรภ ์หรือ สงสยัวา่จะตั้งครรภ ์เพราะจะเกิดภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภไ์ดม้าก 
2. หลงัคลอด หรือหลงัแทง้ติดเช้ือ 
3. มีการอกัเสบในอุง้เชิงกราน (acute pelvic inflammatory disease) หรือมีโรคติดเช้ือในระบบสืบพนัธ์ 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งเป็นวณัโรคในอุง้เชิงกราน 
4. มีเลือดออกจากช่องคลอด หรือประจาํเดือนออกนาน ตอ้งหาสาเหตุและรักษาใหห้ายก่อน 
5. มะเร็งของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี ไดแ้ก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยือ่บุโพรงมดลูก และมะเร็งเน้ือรก ตอ้งรีบ

ใหก้ารดูแลรักษา 
6. เน้ืองอกกลา้มเน้ือมดลูก ท่ีมีรูปร่างโพรงมดลูกผดิปกติ หรือมดลูกพิการแต่กาํเนิด 
ขอ้หา้มเชิงสมัพนัธ์ (relative contraindication) ตาม WHO eligibility criteria category 3 
1. หลงัคลอดตั้งแต่ 2 วนัข้ึนไปจนถึง 4 สปัดาห์ โอกาสห่วงหลุด และมีการอกัเสบติดเช้ือไดม้าก 
2. กาํลงัรักษาหรือติดตามผลการรักษาครรภไ์ข่ปลาอุก (molar pregnancy หลงัจากไดเ้อา mole ออกแลว้) 

การใส่ห่วงอนามยัอาจจะมีเลือดออกผดิปกติทาํใหแ้ปลผลการตรวจรักษาไดย้าก 
3. มะเร็งรังไข่ 
4. ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงต่อการอกัเสบของอวยัวะภายในอุง้เชิงกราน รวมทั้งการติดเช้ือเอชไอวี (โรคเอดส์) 

และมีคู่ร่วมเพศหลายคน (แนะนาํใหใ้ชถุ้งยางอนามยัจะดีท่ีสุด) 



5. โรคทางอายรุกรรมท่ีมีโอกาสเกิดการอกัเสบไดง่้าย (เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหวัใจ) หรือกาํลงั
รักษาโรคดว้ยสเตียรอยด ์หรือ ยากดภูมิตา้นทาน เป็นตน้ 

6. ปวดประจาํเดือนมาก การใส่ห่วงอนามยัอาจจะทาํใหป้วดประจาํเดือนมากข้ึน (ยกเวน้ห่วงอนามยัท่ีมี
ฮอร์โมน จะลดอาการปวดประจาํเดือนและลดปริมาณประจาํเดือนได)้ 

7. โรคโลหิตจาง เพราะการใส่ห่วงอนามยัอาจจะทาํใหมี้เลือดประจาํเดือนออกมาก หรือออกนาน หรือออก
ผดิปกติ ทาํใหโ้ลหิตจางมากข้ึน 

8. เคยมีประวติัแพท้องแดง (Wilson’s disease) 
9. มีความผดิปกติของการแขง็ตวัของเลือด 
ผลดีของการใชห่้วงอนามยั 
1. สตรีท่ีใส่ห่วงอนามยั ประจาํเดือนจะมาเป็นปกติ ไม่มีผลกระทบต่อรอบเดือน 
2. สตรีกลุ่มอายมุากข้ึน เช่น อายเุกิน 40 ปี ไม่ตอ้งการทาํหมนัสามารถใหบ้ริการใส่ห่วงอนามยัได ้

เน่ืองจากไม่มีผลทาง metabolism หรือมีอาการแทรกซอ้นนอ้ยกวา่การใชฮ้อร์โมนคุมกาํเนิด และยงั
ทราบดว้ยวา่ตนเองเขา้สู่วยัหมดประจาํเดือนหรือยงั สตรีอายมุากสามารถใชห่้วงอนามยัไดถึ้ง 1 ปี หลงั
หมดประจาํเดือน เม่ือผลแน่นอนในการป้องกนัการตั้งครรภปั์จจุบนั ห่วงอนามยัท่ีใส่ใหต้ามสถาน
บริการของรัฐเป็นชนิดท่ีมีทองแดงเป็นส่วนประกอบ 

3. ห่วงอนามยัไม่มีผลกระทบต่อนํ้านม ดงันั้นจึงใชไ้ดส้าํหรับสตรีท่ีกาํลงัใหน้มบุตร 
การนับระยะปลอดภัย 
 เป็นการคุมกาํเนิดแบบชัว่คราวโดยจะงดการร่วมเพศเป็นบางเวลา โดยจะงดการร่วมเพศในช่วงเวลา
ท่ีจะตั้งครรภ์ไดข้องแต่ละรอบระดู โดยหลกัสําคญัคือ ตอ้งหาวนัท่ีมีการตกไข่ไดแ้น่นอน จึงตอ้งมีการ
บนัทึกประวติัรอบระดูท่ีมาแต่ละเดือนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือน เพื่อตอ้งการทราบรอบ
ระดูท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุดของตนเอง แลว้นาํมาคาํนวณหาระยะปลอดภยัและระยะท่ีจะตั้งครรภไ์ด ้ 
วิธีการหาระยะปลอดภยัจากการบนัทึกประจาํเดือน 
1. ตอ้งบนัทึกการมีรอบประจาํเดือนทั้ง 12 เดือนใหล้ะเอียด 
2. การนบัระยะรอบเดือน เร่ิมนบัตั้งแต่วนัแรกของประจาํเดือนไปจนถึงวนัสุดทา้ยก่อนการมีประจาํเดือน

คร้ังต่อไป 
3. ในการบนัทึกประจาํเดือนทั้ง 12 เดือน เดือนท่ี 12 ตอ้งเป็นเดือนปัจจุบนัเสมอ และตดัเดือนท่ีเก่าสุด

ออกไปเช่นกนั 
4. ในกรณีท่ีเร่ิมใชว้ิธีการคุมกาํเนิดวิธีน้ี ควรจะสมมุติว่ารอบประจาํเดือนของตนท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุด

คือ ยาวท่ีสุดประมาณ 33 วนัและสั้นท่ีสุดคือ 23 วนั แลว้จึงเพิ่มรอบประจาํเดือนใหม่เขา้ไปทุกๆเดือน 
เม่ือบนัทึกไปได ้8 รอบเดือน จึงตดัเดือนท่ีสมมติออก ให้หาเวลาท่ีปลอดภยัจากขอ้มูล 8 เดือน จากนั้น
บนัทึกต่อไปจนครบ 12 เดือน 
 



หลกัการคาํนวณหาระยะปลอดภยัในการนบัวนั 
1. ในรอบประจาํเดือน 28 วนั ตามปกติไข่จะสุกในวนัท่ี 14 ของรอบประจาํเดือน แต่วนัไข่สุกอาจคิดก่อน

หรือหลงัได ้2 วนั คือระหวา่งวนัท่ี 12 – 16 ของรอบประจาํเดือน 
2. ภายหลงัการร่วมเพศ อสุจิจะยงัมีชีวิตอยู่และคงคา้งอยู่ในท่อนําไข่พร้อมท่ีจะผสมกับไข่ได้จนถึง

ประมาณ 48 ชัว่โมงหลงัการมีเพศสมัพนัธ์ ดงันั้นระยะเวลาประมาณ 2 วนัก่อนเวลาท่ีไข่อาจจะสุกจึงถือ
ว่าเป็นระยะท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย ซ่ึงในคนท่ีมีรอบประจาํเดือน 28 วนั ระยะน้ีจะตรงกบัวนัท่ี 10 หรือ 11 
ของรอบประจาํเดือน 

3. เม่ือไข่ตกแลว้สามารถมีชีวิตอยู่รับการผสมกบัตวัอสุจิไดเ้ป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง ดงันั้นระยะเวลา 1 
วนัหลงัไข่ตก ตอ้งถือว่าเป็นวนัท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย โดยในคนท่ีมีรอบประจาํเดือน 28 วนั ระยะน้ีจะตรง
กบัวนัท่ี 17 ของรอบเดือน 

ดงันั้น สาํหรับผูท่ี้มีประจาํเดือนรอบ 28 วนั ระยะท่ีไม่ปลอดภยัจึงอยูร่ะหว่างวนัท่ี 10 – 17 ของรอบ
ประจาํเดือน 
 อยา่งไรก็ตาม วิธีท่ีใชก้นัมานานของช่วงเวลาปลอดภยัในการมีเพศสัมพนัธ์คือ ช่วงหนา้ 7 หลงั 7 
โดยหนา้ 7 จะนบั 7 วนัก่อนวนัท่ีคาดวา่จะมีประจาํเดือนวนัแรกและหลงั 7 จะนบัวนัท่ีมีประจาํเดือนวนัแรก
เป็นหลงั 7 วนัท่ี 1 นบัไปจนกระทัง่ครบ 7 วนั ซ่ึงวิธีการน้ีจะใชไ้ดดี้กบัผูห้ญิงท่ีมีระดูอยา่งสมํ่าเสมอทุก
เดือนและมีรอบประจาํเดือนมากกวา่หรือเท่ากบั 28 วนั 
 ทั้งน้ีวิธีน้ีจะไดผ้ลไม่แน่นอนกบัผูห้ญิงท่ีมีรอบประจาํเดือนท่ีสั้นท่ีสุดและยาวท่ีสุดแตกต่างกนัเกิน 
10 วันหรือประจําเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ รวมทั้ งหากมีการเจ็บป่วย ความเครียด จะทําให้รอบเดือน
คลาดเคล่ือนได ้ผลการคุมกาํเนิดไม่ค่อยแน่นอน จึงไม่เหมาะสมกบัผูห้ญิงท่ีประจาํเดือนมาไม่สมํ่าเสมอ 
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