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คู่สมรสน้ีควรใช้
Contraception 

แบบใดดีคะ??



วตัถปุระสงค์
• อธบิายขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของการคุมก าเนิดชัว่คราวแต่ละประเภทได้
• อธบิายการคุมก าเนิดทีใ่ชเ้ฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่ม เชน่ วยัรุน่

ผูป่้วย HIV และผูป่้วยทีม่โีรคทางอายุกรรมตา่งๆ



การคมุก าเนิดแบบชัว่คราว
(Temporary Contraception)

การคมุก าเนิดแบบถาวร
(Permanent

Contraception)

ชนิดของการคุมก าเนิด



Q&A
What are the 

“Temporary  Contraception”?





Combined pills  

( Estrogen + 

Progesterone)

•Monophasic  
pills 

•Biphasic pills

•Triphasic pills



ชนิดยาเมด็คุมก าเนิด
o Combined  pill  ประกอบด้วย Hormone   Estrogen  &  

Progesterone

o Mini  pill ประกอบด้วย Hormone   Progesterone อย่างเดียว
o Postcoital pill  มี Hormone ในปริมาณสงู อาจมี Hormone 1 

ชนิดหรือทัง้ 2 ชนิด
กลไกการออกฤทธิใ์นการคมุก าเนิด

 ผลต่อ Hypothalamus-pituitary ยบัยัง้ FSH และ LH ยบัยัง้การ
สกุของไข่

 มีการเปล่ียนแปลงเยื่อบโุพรงมดลกูบางลง ไม่เหมาะกบัการฝังตวั
ท าให้มกูท่ีปากมดลกูเหนียวข้นและน้อยลง Sperm ไม่สามารถว่ายผา่นได้









ค าแนะน า ยาเมด็คุมก าเนิด
 สตรีทัว่ไปเร่ิมรบัประทานในวนัท่ี 3-5 ของการมีประจ าเดือน
 สตรีหลงัคลอด ควรเร่ิมเมื่อ 4 สปัดาหห์ลงัคลอด หรือ 2 สปัดาห์ ก่อน

มีเพศสมัพนัธ์
 สตรีหลงัแท้ง ควรเร่ิมเมื่อ 2-3  สปัดาหห์ลงัแท้ง หรือทนัทีหลงัแท้งได้
 เวลาท่ีเหมาะสมในการประทานยา 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



Contraindication ของยาคมุชนิดเมด็ : 

pills

•อายมุากกว่า 35 ปี และสบูบหุร่ีมากกว่า 20

มวน/วนั
•Liver disease, Cardiovascular-
renal disease, Allergic  disease, 

Thromboembotic disorder, CA 

Breast, Thyroid  disease, DM , 

Epilepsy

•ความดนัโลหิตสงูกว่าหรือเท่ากบั 160/100

mmHg

ปวดศีรษะแบบไมเกรน ปวดศีรษะบอ่ย



อาการท่ีต้องหยดุยาคมุ

•ปวดท้อง ปวดศีรษะอย่างรนุแรง
•ตวัเหลือง ตาเหลือง
•ปวดหน้าอก หายใจหอบ
•ปวดบวมท่ีเท้า และน่องสงสยัว่าจะเกิดล่ิมเลือดอดุตนั
ใน vein

•ปวดตา ตาพร่ามวั เหน็แสงวบูวาบ
• ซึมเศร้า เป็นลมบอ่ยๆ



ยาท่ีลดประสิทธิภาพของยาคมุ
•Rifampicin

•Ampicillin

•Tetracycline

•Dilantin

•phenobarb



ผลของการใช้ยาคมุเมด็นานๆ

•เส่ียงต่อโรคหวัใจขาดเลือด เน่ืองจากการสงัเคราะห์
LDL เพ่ิมขึน้ HDL ลดลง
•เส่ียงต่อภาวะซึมเศร้า เน่ืองจาก Serotonin

ในสมองลดลง
•เส่ียงต่อตบัแขง็ เน่ืองจากสงัเคราะห์
Triglyceride  เพ่ิมขึน้



Q&A

•How to use the pills?



ยาฉีดคมุก าเนิด (Injectable Progestin)
•เป็นการคุมก าเนิดโดยอาศยัฮอรโ์มน
Progesterone สว่นใหญ่ใช้ DMPA (Depo-
provera)

•ท าใหไ้มม่ไีขต่ก และเยือ่บุโพรงมดลกูฝ่อตวั
•ผลต่อหลอดมดลกู และมกูทีป่ากมดลกู
ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ป้องกนั
ได้ 3 เดอืน



Injectable progestin: Depo 

provera: DEPO 

Progesterone 

synthesis



วิธีใช้ยาฉีดยาคมุก าเนิด
•ฉีดยาภายในวนัท่ี 5 ของรอบ
ประจ าเดือน
•มารดาท่ีหลงัคลอดบตุรหรือแท้งบตุรฉีดยา
ได้ทนัที ไม่มีผลต่อการหลัง่น ้านม
•การฉีดยาคมุก าเนิด ต้องฉีดเข้ากล้ามช้าๆ
ไม่คลึงขณะฉีด ยาจะออกฤทธ์ิช้าๆ มี
ฤทธ์ิคมุก าเนิดจนครบ 3 เดือน



ขอ้ดี :
ขอ้ดอ้ย:



Side effect  

ของการใช้ยาฉีดคมุก าเนิด
• -เลือดออกกระปริดกระปรอย
• -เป็นสิว
• -เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ (ซึมเศร้า)
• -เจบ็คดัตึงเต้านม
• -หลอดเลือดขอด
*****   ถ้าต้องการหยดุยาเพือ่กลบัมา
ตัง้ครรภอ์าจต้องใช้เวลา

ประมาณ 1 ปี



วิธีใช้ยาฉีดยาคมุก าเนิด
•ฉีดยาภายในวนัท่ี 5 ของรอบ
ประจ าเดือน
•มารดาท่ีหลงัคลอดบตุรหรือแท้งบตุรฉีดยา
ได้ทนัที ไม่มีผลต่อการหลัง่น ้านม
•การฉีดยาคมุก าเนิด ต้องฉีดเข้ากล้ามช้าๆ
ไม่คลึงขณะฉีด ยาจะออกฤทธ์ิช้าๆ มี
ฤทธ์ิคมุก าเนิดจนครบ 3 เดือน



1 month injectable 



บทบาทพยาบาลแนะน าหลงัฉีด
• หลงัฉีดไมค่วรคลงึบรเิวณทีฉ่ดี
• หลงัฉีด 14 วนัไมค่วรมเีพศสมัพนัธ์ แต่ถา้จะมเีพศสมัพนัธค์วรใสถุ่งยางอนามยั
• หลงัฉีด 1 ถงึ 2 เขม็อาจมเีลอืดออกกระปรบิกระปรอยถอืวา่เป็นภาวะปกติ บางคน
อาจจะไมม่ี

• ยาฉีดนี้ไมม่ผีลต่อการหลัง่น ้านม (เหมาะส าหรบัสตรหีลงัคลอด) 
• ยาฉีดอาจจะท าใหม้อีาการบวม อว้น สวิ ได้
• ควรมาฉีดตามนดั หรอืมาก่อนนดัได้ 1 สปัดาห์ ไมค่วรมาหลงันดั เพราะจะท าให้
ประสทิธภิาพการคมุก าเนิดลดลง

• สตรสีามารถมารบัการฉดียาคมุก าเนิดทีอ่นามยัไกลบ้า้น หรอืโรงพยาบาล หรอืคลนิิกทีร่บั
บรกิารฉีดคมุก าเนิด

• หากมอีาการผดิปกติ เช่น ปวดศรษีะมาก ตาพรา่มวั ควรมาพบแพทย์



Side effect ของการใช้ยาฉีด
คมุก าเนิด

• เลือดออกกระปริดกระปรอย
• เป็นสิว
• เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ (ซึมเศร้า)
• เจบ็คดัตึงเต้านม
•หลอดเลือดขอด
*****   ถ้าต้องการหยดุยาเพือ่กลบัมา
ตัง้ครรภอ์าจต้องใช้เวลาประมาณ 1

ปี



Q&A
•How to use the 
injection?
•Who should to use the 
injection?



IUD : Intra uterine device

เริม่ใส่ วนัทีห่มดประจ าเดอืนหรอืภายใน 7 วนั
นบัจากวนัแรกของการมปีระจ าเดอืน



ขอ้ดขีองการใสห่ว่งอนามยั
• มปีระสทิธภิาพสงูในการคมุก าเนิด
• เหมาะส าหรบัสตรทีีต่อ้งใชก้ารคมุก าเนิดนานๆ ยงัไมพ่รอ้มท าหมนั
• ปลอดภยั ไมม่อีาการขา้งเคยีงเหมอืนการใชฮ้อรโ์มนคมุก าเนิด
• สะดวกต่อการใช้ หลงัใสหว่งอนามยัสามารถคมุก าเนิดไดท้นัที
• เมือ่ตอ้งการมบีุตรอกี สามารถเอาหว่งอนามยัออกไดง้า่ยและสามารถ
ตัง้ครรภไ์ดใ้นระยะเวลาสัน้



IUD:  กลไกป้องกนัการตัง้ครรภ์
• การเปล่ียนแปลงเยื่อบโุพรงมดลกู
• ผลต่อการเดินทางของเช้ืออสจิุและไข่
• ผลต่อการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในโพรงมดลกู
• ท าลายอสจิุและไข่
• Complication ได้แก่ ระดผิูดปกติ, เลือดออก, ปวด, 
ติดเช้ือ, ห่วงทะล,ุ ห่วงหลดุ, ตัง้ครรภ์

• ข้อห้ามใส่ : ตัง้ครรภ,์ ติดเช้ือ, เลือดออกมากขณะมี
ประจ าเดือน, CA Cervix, CA Uterus, CA 
Endometrium



การดแูลขณะใส่ห่วง
•หลงัประจ าเดอืนหมดใหม่ๆ ทุกเดอืน
•ลา้งมอืใหส้ะอาด สอดน้ิวทีย่าวทีส่ดุ
เขา้ไปเชค็วา่มเีสน้ดา้ยอยู่
•สงัเกตเวลาเปลีย่นผา้อนามยั
มหีว่งหลุดออกมาหรอืไม่

•ถา้มอีาการผดิปกตปิรกึษาแพทย์ หรอื
พยาบาล



สตรทีีเ่หมาะใสห่ว่งอนามยัทีไ่มม่ฮีอรโ์มน
• สตรทีีต่อ้งการวธิคีมุก าเนิดทีม่ปีระสทิธสิงู และมผีลคมุก าเนิดไดน้าน
• สตรทีีไ่มส่ามารถใช้ ฮอรโ์มนคมุก าเนิด ยาเมด็ ยาฉีด ยาฝัง เชน่ความดนัโลหติ
สงู อว้น

• สตรหีลงัคลอดบุตร สตรทีีต่อ้งการใหน้มบุตรหลงัคลอด เนื่องจากการใสห่ว่งอนามยั
ไมท่ าใหป้รมิาณนมลดลง

• สตรทีีต่อ้งการคมุก าเนิดแบบกึง่ถาวรและตองการมบีุตรในวนัขา้งหน้า
• มบีุตรอยา่งน้อย 1 คน และตอ้งการเวน้ระยะมบีุตร และตอ้งการวนัระยะมบีุตร
เป็นเวลานาน

• สตรทีีไ่มม่ปีระวตักิารอกัเสบของอวยัวะในอุง้เชงิกราน (Pelvic 

Inflammatory Disease) และสตรทีีม่โีอกาสเสีย่งต่อโรคตดิเชือ้ต ่า





การฝังฮอรโ์มนคมุก าเนิด (Norplant)





ยาฝังคมุก าเนิด (ชนิดหลอดไม่
สลายตวั)
•ยาฝัง 6   หลอดบรรจฮุอรโ์มน
Levonorgestrel 36 mg ต่อหลอด
(Norplant-6)  คมุได้นาน 5 ปี
•ยาฝัง 2  หลอด (Jadelle) คมุได้ 5 ปี
•ยาฝังหลอดเดียว ( Implanon) ปกด ฮอรโ์มน
Etonogestrel :ซ่ึงเป็นฮอรโ์มน
Progestogen ชนิดหน่ึง คมุได้ 3 ปี







Side effect  ของการใช้ยาแปะ
คมุก าเนิด

เชน่เดยีวกบัยาเมด็คุมก าเนิด
ไดแ้ก่ ภาวะบวมน ้า น ้าหนกัตวัเพิม่
อารมณ์แปรปรวน ซมึเศรา้ ความดนั
สงู คลื่นไส้ อาเจยีน ปวดทอ้ง
ทอ้งอดื มผีืน่แดงคนั เป็นสวิ หรอื
ประจ าเดอืนผดิปกติ



Contraindication ของแผน่แปะ transdermal 

patch
• Thrombophebitis

• Deep vein thrombosis

• Cadiovascular disease

• ล้ินหวัใจรัว่
• BP> 160/100 mmHg

• DM

• CA Breast,  CA Endometrium,                                
CA Liver,  Bleeding per vagina

• Migrane

• วยัรุ่นนิยม



ยาคมุรกัษาสวิส าหรบัวยัรุน่





Contraception for HIV ??

•Condom 

•Tubal resection & Tubal ligation 

•Vasectomy 



โอกาสในการตัง้ครรภ์ ประมาณ??



Thank 

you 

See u in 

next 

lesson 


