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คู่สมรสน้ีควรใช้
Contraception 

แบบใดดีคะ??



วตัถปุระสงค์
• อธบิายการคุมก าเนิดชนิดต่างๆ และใหค้ าปรกึษาได้ ใหเ้หมาะกบัผูม้า
รบับรกิารไดอ้ยา่งเหมาะสม

• อธบิายขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการคุมก าเนิดแต่ละประเภท
• อธบิายการคุมก าเนิดทีใ่ชเ้ฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่ม เชน่ วยัรุน่

ผูป่้วย HIV และผูป่้วยทีม่โีรคทางอายุกรรมตา่งๆ



การวางแผนครอบครวั
(Family  Planning)

•ความหมาย : การทีคู่ส่มรสวางแผนเพือ่ทีจ่ะมี
บุตรใน ระยะเวลาทีต่อ้งการ จ านวนกีค่น เวน้
ระยะหา่งพอสมควร โดยทีบุ่ตรทีเ่กดิมามสีุขภาพ
แขง็แรง บดิามารดามคีวามสามารถทีจ่ะเลีย้งดู
ใหค้วามรกั ความอบอุ่นได้ อยา่งทัว่ถงึ เตบิโต
มอีาชพีและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาตติ่อไป



ท าไมต้องมีการวางแผนครอบครวั ???

• เนื่องจากมปีระชากรเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก
รฐับาลไทยประกาศนโยบายประชากร และ จดัตัง้
โครงการวางแผนครอบครวัแหง่ชาตติัง้แต่ปี พ.ศ. 
2513  เพือ่แกไ้ขปัญหาประชากรจนถงึปัจจุบนั



แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 (2560-2564)

งานวางแผนครอบครวัเป็นงานอนามยั
เจรญิพนัธุ์ (Reproductive Health 
care) ยงัคงมุง่เน้นการสง่เสรมิสขุภาพของ

ประชากรกลุ่มวยัเจรญิพนัธุท์ีเ่ป็นกลุ่มวยัท างาน
และทุกๆวยั



1. ต้อนรบัสตรีท่ีเข้ามารบับริการในคลินิกวางแผนครอบครวั
2. สอบถามความต้องการของสตรีท่ีมารบับริการ
3. ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงของวิธีการคมุก าเนิดชนิดต่างๆ
4. ช่วยสตรีท่ีมารบับริการวางแผนครอบครวัเลือกวิธีคมุก าเนิด
ให้เหมาะ
5. อธิบายถึงวิธีการคมุก าเนิด ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละแบบ
6.  การนัดตรวจติดตาม



การคมุก าเนิดแบบชัว่คราว
(Temporary Contraception)

การคมุก าเนิดแบบถาวร
(Permanent

Contraception)

ชนิดของการคุมก าเนิด



Q&A
What are the 

“Temporary  Contraception”?



Temporary 

Contraception
การนบัระยะปลอดภยั (Safe 

Period)การใชถุ้งยางอนามยัCondom)

การใชย้าฝังคมุก าเนิด
(Norplant)

การใชย้าเมด็คมุก าเนิด
(Pills)การฉีดยาคมุก าเนิด (Injectable 

progestin)

การหลัง่น ้าอสจุภิายนอก(Coitus 
imcompletus)

การใชแ้ผน่แปะคุมก าเนิด (Tran 

dermal patch)





ตวัอยา่งการบนัทกึรอบประจ าเดอืน
ตย. เดอืน มค. ประจ าเดอืนมาวนัที่ 5 

เดอืน กพ.ประจ าเดอืนมาวนัที่ 2 
รอบประจ าเดอืนของเดอืนมค.ถงึเดอืนกพ. = 28

วนั เดอืนต่อมาเป็นเดอืนมคี. ประจ าเดอืนมาวนัที่
1 

รอบเดอืนกพ. ถงึเดอืนมคี. = 26 วนั
(บนัทกึแต่ละเดอืนไปเรือ่ยๆ จนครบ 1 ปี)

นบัรอบทุกๆเดอืนวา่แต่ละเดอืนกีว่นั



การนับระยะปลอดภยั (Safe Period) ระยะท่ีอาจ
ตัง้ครรภไ์ด้ง่าย
(Theoretical  Fertile  Period) คือระหว่าง
วนัท่ี 10-17 

ของรอบประจ าเดือน

วธิหีา Fertile Period ในรอบประจ าเดอืนที
น้อยหรอื

มากกวา่ 28 วนั
First Fertile Day = Shortest Cycle 

- 18

Last Fertile Day = Longest Cycle -

11



ตวัอย่างค านวณ
• สตรมีวีงจรประจ าเดอืนสัน้ทีส่ดุ 26 วนั ยาวทีส่ดุ 32 วนั ใหน้กัศกึษา
หา fertile period  ของเดอืนตุลาคม ประจ าเดอืนมาวนัที่ 5
มนีาคม

• วธิที า แทนสตูร 26-18=8    และ 32-11=21  แลว้ 8 กะ 21 

คอือะไร
8 หมายความวา่ วนัที่ 8 ของรอบเดอืนนัน้ๆ เป็นวนัทีไ่มป่ลอดภยัวนัแรกที่ SI แลว้มโีอกาสทอ้ง
21 หมายความวา่ วนัที่ 21 ของรอบเดอืนนัน้ๆ เป็นวนัทีไ่มป่ลอดภยัวนัสดุทา้ยที่ SI แลว้มโีอกาส
ทอ้ง

• ถา้ประจ าเดอืนมาวนัที่ 5 ตุลาคม นบัไดว้นัที่ 8 ของรอบเดอืนคอื
วนัที่ 12 เดอืนตุลาคม เป็นวนัทีไ่มป่ลอดภยัวนัแรกที่

SI แลว้มโีอกาสทอ้ง
จนถงึวนัที่ 25 ตุลาคม (ซึง่เป็นวนัที่ 21 ของรอบ

เดอืน) เป็นวนัทีไ่มป่ลอดภยัวนัสดุทา้ยที่ SI (sexual intercourse) 





การใช้ถงุยางอนามยั (Condom)

*   คมุก าเนิดโดยการขดัขวางการเคล่ือนของอสจิุเข้าสู่ช่องคลอด
•วิธีการใช้ถงุยางอนามยัท่ีถกูวิธี คือเร่ิมใส่ถงุยางอนามยัเมื่อ
องคชาตมีการแขง็ตวั (Erection) ก่อนสอดเข้าช่องคลอด

•ถอดถงุยางอนามยัออกทนัที หลงัจากดึงองคชาตออกจากช่อง
คลอด เพ่ือป้องกนัการหกของน ้าอสจิุกลบัสู่ช่องคลอด

• นอกจากน้ียงัมีถงุยางอนามยัของสตรี แต่ไม่เป็นท่ีนิยมใช้
เน่ืองจากใช้ค่อนข้างยาก





ข้อดีของการใช้ถงุยาง
อนามยั
• สามารถใช้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องปรึกษาแพทย์
• พกพาสะดวก
• ปลอดภยัต่อสขุภาพเน่ืองจากไม่ต้องรบัประทานยา
• ภาวะเจริญพนัธุก์ลบัสู่ปกติเม่ือเลิกใช้
• ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์

(STD)ได้



Non 

Hormone 



Hormone



Effect  of  Estrogen 

•Inhibit   FSH .

•Increase  effect  of  
progesterone.

•Reduce spotting  from  
progesterone  use.



Effect  of  Progesterone

•Inhibit  LH  + FSH …….No  ovulation

•Sticky mucous cervix

•Decrease  endometrium

•Uterine contraction ...increase  
tubal mobilization



Temporary Contraception: pills

ยาเมด็คมุก าเนิด (Oral Contraception)

ประกอบดว้ย Progestogens & Estrogens (ฮอรโ์มน
สงัเคราะห)์
 Combined  pills 

 Mini  pill ..for postpartum women

 Postcoital pills… emergency pills



Side effect of Estrogen  & 
Progesterone

•Estrogen : nausea vomiting, breast 
engorgement, increase  body weight,  

hypertension headache and cholasma.

• Progesterone : spotting, acne,  

emotion change.



ค าแนะน า ยาเมด็คุมก าเนิด
 สตรีทัว่ไปเร่ิมทานในวนัท่ี 3-5 ของการมีประจ าเดือน
 สตรีหลงัคลอด เร่ิม 4 สปัดาหห์ลงัคลอด หรือ 2 สปัดาห์ ก่อนมี

เพศสมัพนัธ์ :SI
 สตรีหลงัแท้ง เร่ิม 2-3  สปัดาหห์ลงัแท้ง หรือทนัทีหลงัแท้งได้
 เวลาท่ีเหมาะสมในการทานยา คือหลงัอาหารเยน็
 หากลืมรบัประทาน 1 เมด็ ให้รบัประทานทนัทีท่ีนึกได้
 หากลืมรบัประทาน 2  เมด็ ใน 2 สปัดาหแ์รกให้รบัประทานยาวนัละ 2

เมด็ เช้า-เยน็
 หากลืมรบัประทานยา 2 เมด็ ในช่วงสปัดาหท่ี์ 3 หรือมากกว่า 2 เมด็

ให้หยดุยาแผงนัน้คมุก าเนิดด้วยวิธีอ่ืน รอให้ประจ าเดือนมา



Side  effect : pills

• เลือดออกกระปริดกระปรอย
•คล่ืนไส้อาเจียน
•น ้าหนักตวัเปล่ียนแปลง
• สิวฝ้า
•ปวดศีรษะแบบไมเกรน
•ความดนัโลหิตเปล่ียนแปลง
• ขาดระดู
• เปล่ียนแปลงความรู้สึกทางเพศ และทาง
อารมณ์



Thank 

you 

See u 

again! 


