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สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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หนังสือเลมนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อ แนะนําการคุมกําเนิด
ชั่วคราวที่เหมาะสมแกเยาวชน รวมถึงบางปญหาที่พบบอย
และขอควรสนใจของแตละวิธี โดยหวังวาจะเปนประโยชน
แกผูอานที่สนใจไมมากก็นอย ผูเรียบเรียงขอชี้แจงดวยวา
วิธีคุมกําเนิดชั่วคราว ไมมีวิธีที่ไดผล 100% แตถาใชอยาง
ถูกตองและทุกครั้งของการมีเพศสัมพันธ หลายวิธีแนะนําใน
หนังสือมีโอกาสตั้งครรภไมถึง 1%
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นอง ๆ คะ พี่พอจะมาคุยเรื่องที่พี่เดาวานอง ๆ หลายคนคงสนใจ
นะคะ บางคนอาจจะไดใชเอง หรือไปคุยตอใหเพื่อน ๆ ฟง ระยะป
สองปมานี้บานเรามีเรื่องมากมายในหนาหนังสือพิมพ หรือขาวครึกโครม
ทางโทรทัศน วิทยุเรื่องผูหญิงไปทําแทงเถื่อน หรือเด็กแบเบาะถูกนําไป
ทิ้งในที่ตาง ๆ เพราะพอแมไมตองการ ซึ่งเปนเรื่องที่สะเทือนใจมากเลย
นะคะ พีพ่ อจึงขอสนับสนุนใหสาว ๆ ยุคใหม รูทันเรือ่ ง “ทํายังไงถึงจะ
ไมทอง” เพื่อใหผูหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุน และวัยเริ่มผูใหญไมตอง
เผชิญกับปญหาตั้งทองโดยเผลอหรือไมตองการ รายยิ่งกวานั้นบางคนยัง
ไดของแถมที่โหดรา ยไม แ พ ก ั น คื อ ได ร ั บ เชื ้ อ เอช ไอ วี/เอดส
หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อื่น ๆ โรคกลุมนี้ถาติดก็มักจะรับทีละ
หลาย ๆ โรคพรอมกันเสียดวย ฉะนั้น สาวยุคใหมจะอยูเฉย ๆ ไมเรียน
รูวิธีปองกันคงไมไดแลวนะคะ
พูดถึงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือทีเ่ รียกวา กามโรค นัน่ แหละคะ
นอง ๆ รูจักบางไหมคะ (ไมไดแปลวาเคยเปนแตหมายถึงมีความรูรอบตัว)
ที่มาของโรคคงไมสงสัยแนเพราะชื่อก็บอกอยูแลว ตัวอยางเชน เอดส
โรคหนองใน ซิฟลิส แผลริมออน เริมอวัยวะเพศ หูดหงอนไก เปนตน และ
อีก โรคที ่ ก ํ า ลั ง มาแรงในกลุ  ม รั ก ร ว มเพศ คื อ Lymphogranuloma
venereum ซึ่งแตกอนโรคนี้ไมแพรหลายนัก แตตอนนี้กําลังระบาด
มากขึ้นคนที่เปนโรคจะมีแผลบริเวณอวัยวะเพศ และทวารหนัก ที่ลามไป
เรื่อย ๆ นากลัวมากคะ
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พีพ่ อขอกลับมาตอเรื่องเดิมดีก วา ทํ า ยั ง ไง สาวยุ คนี ้ ถ ึ ง จะ
หลี ก เลีย่ งการตั้งทองโดยไมตองการหรือโดยเผลอไดเพื่อใหมีความรูเ รือ่ ง
นีก้ จ็ ะตองไปศึ ก ษาและคนความา นอง ๆ หลายคนอาจไมมีเวลาเพราะ
เรียนมาก หรืองานยุง พี่จึงลองรวบรวมวิธีทํายังไงผูหญิงถึงจะไมทองจาก
การมีเพศสัมพันธโดยเลือกวิธที น่ี า จะเหมาะสมกับวัยของนอง ๆ มาคุยใหฟง
นะคะ สมัยนี้มีวิธีปองกันหลากหลายใหเลือกไดวิธีนี้ไมชอบหรือไมเหมาะ
หรือใชแลวมีปญหาก็เปลี่ยนไปใชวิธีนั้น หรือวิธีโนนก็ยังได สมัยคุณแม
ยังสาว ไมมีใหเลือกอยางนี้ นอง ๆ หลายคนคงมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
มาบางแลวนะคะ เพราะผูหญิงยุคใหมใสใจสุขภาพอยูแลว วิธีคุมกําเนิด
ปจจุบันบางวิธีนอกจากชวยปองกันไมใหทองแลว ยังชวยปองกันไมใหติด
โรคจากเพศสั ม พันธไ ดดวยแมแตโรครายอยางเชน เชื้อเอชไอวี/เอดส
กามโรคบางอยางนาสนใจแลวใชไหมคะ คราวนี้ก็ตามมาฟงพี่พอคุยเลย
นะคะ
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วิธีแรกก็ การรักษาพรหมจรรย ไงคะ ไมตองลงทุนอะไรเลยใช
สติของผูหญิงเทานั้น การละเวนเพศสัมพันธจนกวาจะถึงเวลาที่สมควร
(ดีที่สุดถาอายุเกิน 20 ป นะคะ) ปลอดภัยแนนอนทั้งจากการตั้งทอง และ
จากการติดโรคไมวาจะเปนเชื้อ เอชไอวี/เอดส และกามโรคที่เกิดจาก
เพศสัมพันธุ  ก ารรั ก ษาพรหมจรรย ย ั ง มี ข  อ ดี อ ี ก อย า งหนึ ่ งที่หลายคน
ไมทราบ คือ มีขอมูลทางการแพทยพบวา ผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกอนอายุ
20 ป ในอีก 15-20 ป ขางหนามีโอกาสเปนมะเร็งปากมดลูกมากกวา
คนอื่นคะ นอง ๆ ที่เลือกใชวิธีนี้ไมตองกลัวถูกเพื่อนลอวา “ตกยุค” เลย
นะคะ เพราะวันหนึ่งขางหนา อาจไดเห็นเพื่อนคนนั้นเสียใจมาก ๆ ที่ไม
เลือกอยางนองคะ
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วิธีที่สอง การใชถุงยางอนามัย ที่หลายคนจะเรียกวา condom
ไงคะอันที่จริง ถุงยางอนามัยก็มีทั้งสําหรับผูหญิงและผูชายนะคะ บานเรา
เคยมีการลองใชถุงยางของผูหญิงนานมาแลว แตใชไมสะดวกและไมถูกใจ
อีกทั้งราคาก็แพง จึงตกยุคไป บานเราจึงมีใชแตถุงยางอนามัยของผูชาย
เทานั้น วิธีนี้ประโยชนดีเดนที่เหนือกวาวิธีอื่น (ยกเวนวิธีแรกซึ่งดีที่สุดอยู
แลว) ถาฝายชายใชถุงยางอนามัยอยางสมํ่าเสมอและถูกตองทุกครั้ง โดย
ถุงไมมีการแตก รั่วหรือ หลุด จะชวยปองกันไมใหนํ้ากามซึ่งมีเชื้ออสุจิ
และอาจจะมีเชื้อโรคดวยเปรอะเปอนอวัยวะเพศของฝายหญิงและผาน
เขาไปถึงมดลูกของฝายหญิง ผูหญิงก็จะไมตั้งทองและปลอดภัยจากการ
ไดรับเชื้อ เอชไอวี/เอดส และกามโรคหลาย ๆ อยาง
การใชถุงยางอนามัยไมทําใหเกิดผลเสียตอผูใ ช แมมบี า งทีบ่ างคน
อาจจะแพสารทีใ่ ชทาํ ถุงยางจึงเกิดอาการแสบคันเล็กนอย ขอสําคัญสาว ๆ
ตองระวังไมใหเพื่อนหรือแฟนอางวาแพถุงยางและไมยอมใชนะคะ กรณี
อยางนี้พี่พอแนะนําใหบอกกลับไปวา เราก็แพคนที่แพถุงยางดีไหมคะ
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ถุงยางอนามัยใชไมยาก ราคาก็ไมแพง มีสีสวย ๆ ชวนใช แถม
หาซื้อก็งายตามรานสะดวกซื้อ ที่เปดทั้งวันทั้งคืน ผูชายบางคนยังพกติดตัว
เปนประจําแตกลับไมยอมเสียเวลาที่จะใช ฉะนั้นสาว ๆ ตองพึงระวังตัว
ตัง้ สติกอ นมีเพศสัมพันธทกุ ครัง้ นะคะ อยาเกรงใจ ตามใจ หรือกลัวเพื่อน
หรือแฟนจะโกรธ เพื่อนหรือแฟนนะ หาใหมได แตชีวิตและอนาคตของ
เรามีเพียงหนึ่งเดียวเทานัน้ เพราะฉะนัน้ ตองรัง้ ไวใหสุดความสามารถนะคะ
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วิธีที่สาม การใชยาเม็ดคุมกําเนิด เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีมาก
เหมาะสําหรับผูมีเพศสัมพันธเปนประจํา แตยังไมพรอมจะมีทอง พี่พอเลย
จะคุยใหฟงออกแนววิชาการหนอยนะคะเพราะเคยไดยินหลายคนบนวา
ใชไมคอยถูก กอนอื่นเรามารูจักยาเม็ดคุมกําเนิดที่นิยมซื้อใชกันในบานเรา
กอนนะคะ ยาแบงเปนประเภทใหญ ๆ 2 ประเภท คะ
ประเภทที่หนึ่ง เปนยาเม็ดฮอรโมนรวม 2 ชนิด เอสโตรเจน และ
โปรเจสโตเจน รวมกันอยูในยาแตละเม็ด (ชื่อฮอรโมนไมจําเปนตองจํา
นะคะขอเพียงทราบวาเปนยาเม็ดฮอรโมนรวม เพื่อจะไดเขาใจสิ่งที่พี่พอ
จะคุยใหฟงตอก็พอคะ)
ประเภทที่สอง เปนยาที่มีฮอรโมนชนิดเดี่ยว คือ โปรเจสโตเจน
อยูในเม็ดยาแตละเม็ด ยาเม็ดฮอรโมนชนิดเดียวนี้ ไมแนะนําใหนอง ๆ ใช
นะคะเพราะใชไมสะดวกและประสิทธิภาพไมแนนอนดวย
วิธีที่สามนี้ พีพ่ อจึงขอคุยเฉพาะยาเม็ดประเภทฮอรโมนรวมนะคะ
ยาเม็ ดคุมกําเนิดประเภทฮอรโมนรวม ออกฤทธิ ์ โ ดยป อ งกั น
การตกไขที่รังไขคะ เมื่อเดือนนั้นไมมีไขตกก็จะตั้งทองไมได ขอสําคัญคือ
ระดับยาในรางกายตองสูงพอที่จะปองกันการตกไขแตละรอบ จึงตองกิน
ยาอยางสมํ่าเสมอติดตอกันไปคะ
รูปแบบของยาเม็ดประเภทนี้ นิยมทําเปนแผงยา 21 เม็ด บาง
28 เม็ดบาง ถาจะใหใชงา ยควรเลือกแบบทีจ่ ดั เปนแถว ๆ ละ 7 เม็ด นะคะ
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แผง 21 เม็ด จัดเปน 3 แถว ๆ ละ 7 เม็ด หรือเรียงกันเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาทุกเม็ดมีสี ขนาด และปริมาณฮอรโมน เทากันหมด
ผูใชตองกินยาติดตอกัน 21 วัน แลวหยุดพัก 7 วัน จึงเริ่มแผงใหม โดย
ไมตองรอใหมีประจําเดือนมากอน เหตุที่ไมตองรอ พี่พอไดอธิบายไวเมื่อ
พูดถึงอาการขางเคียงของยาคะ (อานตออีกนิดก็เจอแลว)
แผง 28 เม็ด จัดเปน 4 แถว ๆ ละ 7 เม็ด 3 แถวแรก
(21 เม็ดแรก) มีสี ขนาด และปริมาณฮอรโมนเทากันหมด แถวลางสุด
7 เม็ดหลัง จะมีลักษณะเหมือนกันเอง และสีต  า งจาก 3 แถวแรก ยาเม็ด
7 เม็ด แถวลางสุดนี้ไมมีฮอรโมนอยูเลย แตมักจะเปนยาบํารุงพวกวิตามิน
เปนตน ผูใชยาตองกินยา 21 เม็ดแรกติดตอกันเหมือนแผง 21 เม็ด
สวน 7 เม็ดหลังกินวันละเม็ดจนหมด หรือจะทิง้ ไปไมกนิ ก็ไมมีผลเสียอะไร
ก็จะเหมือนกับซื้อยาแผง 28 เม็ดมาแตกินแบบ 21 เม็ด ที่เขาผลิต 28 เม็ด
เพื่อชวยใหผูใชกินยาจนกลายเปนกิจวัตรทุกวันเพื่อกันลืมวิธีหนึ่งนะคะ
พอหมดแผงก็ตอแผงใหมเลยไมตองรอประจําเดือนมากอน เชนเดียวกัน
นะคะ เหตุที่ไมตองรอถาอยากทราบตองอานตออีกหนอย พี่พออธิบาย
ไวเมื่อพูดถึงอาการขางเคียงคะ
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นองบางคนอาจเคยไดยินทานผูใหญเลาวากินยาคุมกําเนิดแลว
คลื่นไส วิ ง เวี ย น อาเจียน ปวดศีรษะ ฯลฯ ทํ า ให ไ ม อ ยากจะใช พี่พอ
ขอบอกไวตรงนี้เลยวานอง ๆ โชคดีที่เปนสาวยุคนี้คะ เพราะยาคุมสมัยใหม
มีปริมาณฮอรโมนเพียงครึ่งหนึ่งหรือไมถึงครึ่งของยาสมัยเกา อาการไม
พึงประสงคที่ไดฟงมาจึงเกือบไมพบเลยคะ
อาการขางเคียงอืน่ ๆ เชน คัดตึงเตานม มีเลือดออกกะปริดกะปรอย
ทางชองคลอด เปนตน อาจเกิดขึ้นไดแตมักไมรุนแรงและไมเปนอันตราย
อาการรบกวนผูใชเหลานี้มักเกิดเมื่อเริ่มใชยา 2-3 แผงแรกเทานั้น เมื่อ
ใชตอไป รางกายจะมีการปรับใหคุนชินกับยา ผูใชก็จะรูสึกดีขึ้น แตก็มี
อาการหนึ่งที่พี่พอตองขอพูดถึงนะคะ เพราะหลายคนที่กินยาเกิดปญหานี้
คือ ประจําเดือนอาจลดนอยลง จนหายไปเลยก็มี ทําใหผูใชไมสบายใจ
และอาจเขาใจผิดวาตัวเองจะมีลูกไมไดอีกแลว ตามจริงนั้นอาการนี้เปน
สิ่งปกติที่เกิดขึ้นไดและเกิดเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อหยุดกินยา ราว 1-2
เดือน ประจําเดือนก็จะกลับมาและตั้งทองได
ดวยเหตุที่ประจําเดือนอาจจะหายไปไดนี้เอง พี่พอจึงเสนอใหเริ่ม
แผงใหมตามวิธที แ่ี นะนําไวโดยไมตอ งรอประจําเดือนมากอน (แผง 21 เม็ด
หยุดพัก 7 วัน แผง 28 เม็ดใหตอแผงใหมเลย) ถามัวรอก็อาจจะทอง
แลวก็ได
อยางไรก็ดี มีขอ แนะนําสําหรับคนทีก่ นิ ยาแลวเกิดอาการปวดศีรษะ
รุนแรง ปวดมากไมทุเลา หรือ ประจําเดือนออกมากผิดปกติแทนที่จะ
ออกนอย กรณีเหลานี้ควรไปปรึกษาหมอกอนกินยาตอดีกวานะคะ
ถึงตรงนี้หลายคนคงบนแลว ทําไมวิธกี นิ ยาถึงยาวนัก พี่พอกระซิบ
วาใกลจบแลว อีกนิดหนอยเอง เรากําลังจะคุยถึงวิธีใชและทํายังไงเมื่อลืม
กินยากันคะ
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วันเริ่มใชยา ตองเริ่มเม็ดแรกที่มีฮอรโมนภายใน 1-5 วันแรกที่มีประจํา
เดือนเทานั้น ถากลัวลืมก็เริ่มวันที่ประจําเดือนมาเลยไดคะ ควรเลือกเวลา
กินยาหลังอาหารเย็นหรือกอนนอน เผื่อไวว า ถ า เกิ ดอาการ คลื่นไส
วิงเวียน ปวดศีรษะ จะไดนอนพักไปเลย ถาเปนไปไดควรกินยาเวลาเดิม
ทุกวัน เพื่อจะไดกลายเปนกิจวัตรไมลืมงาย
เพื่อใหไดผลคุมกําเนิดดีที่สุดตองกินยา 3 แถวแรก (21 เม็ด)
ติดตอกันทุกวัน
(ก) ถาลืมกินยา 1 เม็ดเมื่อนึกขึ้นได ตองรีบกินเม็ดที่ลืมทันที
ซึ่งหมายความวาวันรุงขึ้นจากวันที่ลืมตองกินยา 2 เม็ด อาจจะแบงเชา
เม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึง่ หรือกิน 2 เม็ดพรอมกันในคราวเดียว การลืมกินยา
1 เม็ด ไมทําใหเกิดผลเสียอยางใดคะ
ทํานองเดียวกัน ถาเริ่มกินยาชาไป 1 วัน คือกินหลังจากประจํา
เดือนมาแลว 6 วัน วันที่เริ่มกินยา ก็ตอง 2 เม็ด แลวตอจากนั้นก็วัน
ละเม็ดจนหมดแผงคะ (ทําเหมือนวาลืมกินยา 1 วัน) แตถา เริม่ ชาไป 2 วัน
ก็เทากับลืมกินยา 2 วัน ก็เทากับลืมกินยา 2 วัน ก็ตองดูขอ (ข) คะ
(ข) พี่พอตองขอยํ้าตรงนี้วา ยา 7 เม็ดในแถวแรกนะมีความ
สําคัญมากเลย ถาลืมกินตัง้ แต 2 เม็ดขึน้ ไป หรือเริม่ กินชาไป 2 วัน
จะทําใหฤทธิ์คุมกําเนิดไมแนนอน จึงจําเปนตองงดมีเพศสัมพันธหรือใช
ถุงยางอนามัยรวมดวยอยางนอย 7 วัน คะ สวนยาก็ตอ งรีบกินเม็ดแรก
ที่ลืมทันที ที่นึกไดแลวกินยาที่เหลือวันละเม็ดตอไปตามเดิมจนหมดแผง
ดังนั้นวันที่นึกไดตองกินยา 2 เม็ดเหมือนขอ (ก) คะ
(ค) ถาลืมกินยาตั้งแต 2 เม็ดขึ้นไป ในแถวที่สอง และสาม
ไมจําเปนตองงดรวมเพศคะ แตใหกนิ ยาเม็ดแรกทีล่ มื ทันทีคะ ดังนั้น วันที่
นึกไดตองกินยา 2 เม็ด เหมือนขอ (ก) คะ แลวกินยาที่เหลือตอจนครบ
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21 เม็ด แตวิธีกินยาจะเปลี่ยนเล็กนอย คือ ตองเริ่มแผงใหมตอเลย ถา
เปนแผง 21 เม็ดไมตองหยุดพัก 7 วัน และถาเปนแผง 28 เม็ดก็ทิ้ง
แถวที่ 4 ซึ่งไมมีฮอรโมนทิ้งไปใหเริ่มแผงใหม โดยกินเม็ดที่มีฮอรโมน
ตอเลย ทั้งนี้เพื่อใหระดับยาในรางกายสูงพออยางตอเนื่องที่จะควบคุมไม
ใหเกิดการตกไขไดคะ
(ง) ถาลืมกินยาถึง 5 เม็ด ในสามแถวแรกจําเปนอยางยิ่งที่
ตองงดการมีเพศสัมพันธหรือใชถงุ ยางอนามัยรวมดวย อยางนอย 7 วันคะ
วิธกี นิ ยาเหมือน ขอ (ค) กรณีนม้ี กั จะทําใหเกิดเลือดออกกะปริดกะปรอยทาง
ชองคลอดดวย
(จ) ถาลืมกินยาแถวที่ 4 ของแผง 28 เม็ด ซึ่งไมมีฮอรโมน
เลย ไมทําใหเกิดปญหาอะไรคะ สามารถทิ้งเม็ดที่ลืมไปไดเลย แลวกิน
เม็ดที่เหลือตอไปตามเดิม
นองที่สนใจจะใชหรือกําลังใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
พี่พอขอฝากคําแนะนําที่สําคัญไวสัก 3-4 ขอนะคะ
1. วิธีนี้ไมเหมาะสําหรับคนที่มีโรคความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ
ไมเกรน คนที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ (โรคจริง ๆ นะคะ สวนหัวใจออน หรือ
หัวใจสลายไมเกี่ยวคะ) และโรคตับที่มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง
2. คนที่กําลังกินยารักษาวัณโรค เชื้อรา หรือยากันชัก จะทําให
ฤทธิ์คุมกําเนิดลดลง อาจตั้งทองไดจึงควรใชวิธีอื่น
3. ยาเม็ดคุมกําเนิดไมชวยปองกันโรคติดตอจากเพศสัมพันธคะ
ถาจะใหปลอดโรคตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้งดวย
4. หลังกินยา ถาเกิดอาการอาเจียน ภายใน 2 ชั่วโมง จะตอง
กินยาเม็ดใหมที่มีฮอรโมนชดเชยอีก 1 เม็ด โดยควรเอาจากแผงสํารอง
อีกแผงหนึ่งคะ เพราะถาเอาจากแผงที่กินอยูทุกวัน อาจจะจําไมไดทําให
กินยาไมถูกตองมีโอกาสทองได
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พี่พอคุยมายืดยาวเลย นอง ๆ คงทราบวิธีใชยาอยางเหมาะสม
แลวนะคะ ถาใครอยากสอบถามเพิม่ เติมอยากปรึกษา หรือแสดงความคิดเห็น
พี่พอและเพื่อน ๆ จะยินดีมากที่ใหความสนใจ นอง ๆ ติดตอไดที่สํานัก
อนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย http:/rh.anamai.moph.go.th
ยาเม็ดคุมกําเนิดอาจหาซื้อไดจากโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือ
รานขายยาทั่วไป ขอสําคัญตองตรวจดูวันหมดอายุ และความเรียบรอย
ของแผงยาดวยนะคะเพราะมีนักฉวยโอกาสเอายาคุมปลอมมาขายดวย
ซึ่งไมมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดคะ
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วิธีที่สี่ การใชยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน วิธีนี้เหมาะสมกับกรณี
ฉุกเฉินทั้งหลายจริง ๆ เชน มีเ พศสัมพันธโดยบั ง เอิ ญ เผลอ หรือถูก
บังคับ หรือถุงยางอนามัยรั่วหรือหลุด เปนตน วิธีนี้พี่พอคิดวานอง ๆ
ควรจะรูจักใหถูกตอง เพราะอาจจําเปนตองใชเองหรือแนะนําใหเพื่อน
ที่มีปญหานะคะ ยาที่ใชมีทั้งชนิดฮอรโมนอยางเดี่ยว คือ โปรเจสโตเจน
และชนิดฮอรโมนรวมที่มีทั้งเอสโตรเจน และโปรเจสโตเจน รวมกัน วิธีนี้
สะดวกที่เปนการใชระยะสั้น
1. ยาชนิด ฮอรโมนอยางเดีย ว เปน ยาผลิ ต ขึ ้ นเพื ่ อ การนี้โดย
เฉพาะคะทําเปนแผง แผงละ 2 เม็ด ก็มี 4 เม็ด ก็มี ทุกเม็ดเหมือนกัน
ทั้งหมดทั้งปริมาณฮอรโมน ขนาดสี และลักษณะของเม็ด ยาไดผลดีที่สุด
ถากินยาถูกตองและโดยเร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธที่ไมไดคุมกําเนิดและ
จําเปนตองใชภายใน 5 วัน หลังเกิดเหตุเทานั้น ไดผลดีกวาถาใช
ภายใน 72 ชั่วโมง วิธีใชตองกินยา 2 เม็ดโดยกินครั้งละ 1 เม็ด หาง
กัน 12 ชั่วโมง หรืองายกวาโดยกินทีเดียวเลย 2 เม็ดไดผลใกลเคียงกันและ
ปองกันการลืมเม็ดที่สองดวย อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น คือ เลือดออก
เล็กนอยหรือออกกะปริดกะปรอยทางชองคลอด
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2. ยาชนิดฮอรโมนรวม เปนยาคุมกําเนิดที่ใชกันทั่วไปนั่นเอง
โดยแบงกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 2-4 เม็ด แลวแตปริมาณยาในเม็ด โดยกิน
หางกัน 12 ชั่วโมง พี่พอขอแนะนําวา ถาเลือกใชยานี้ควรปรึกษาหมอ
กอนเพื่อที่จะไดใชยาถูกตองและครบถวนคะ และไดประสิทธิภาพดวย วิธี
นี้จะไดผลดีตองใชภายใน 72 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุเทานั้น ถาเกินกวานี้
จะไมมีประโยชน อาการขางเคียงพบไดบาง คือ คลื่นไส อาเจียน เวียน
ศีรษะ เพราะตองกินยามากกวาปกติ อาการอื่น ๆ เชน มีเลือดออกทาง
ชองคลอดซึ่งมักจะออกแบบกะปริดกะปรอย
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ขอดีของยาคุมฉุกเฉิน คือการใชยาเพียงระยะสั้น จึงไมมีขอหาม
ในการใช อยางไรก็ตาม นอง ๆ ควรทราบดวยวาวิธีนี้ประสิทธิภาพใน
การคุมกําเนิดสูวิธีกินยาคุมฮอรโมนรวมแบบปกติไมได และจะไมมีผล
ปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธเกิดขึ้นอีกหลังกินยาไปแลว นอกจากตองกิน
ยาชุดใหมคะ วิธีนี้จึงไมแนะนําใหใชบอย ๆ หรือใชเปนประจํา ถาหลังใช
ยาประจําเดือนยังไมมาเกินกวา 1 สัปดาหควรตรวจดูวาเปนเพราะตั้งทอง
หรือเปลา ถาทองจริงยานี้ก็ไมทําใหแทงคะ และไมวาจะใชยาคุมกําเนิด
วิธีไหนก็ตาม ถาไมใชถุงยางอนามัยรวมดวย ก็ไมปลอดภัยจากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธคะ
ยาคุมฉุกเฉินชนิดฮอรโมนอยางเดียว หาซื้อไดจากโรงพยาบาล
หรือรานขายยา ซึ่งขายเปนแผงมีทั้ง 2 เม็ด และ 4 เม็ด (เผื่อเก็บไว)
ราคาไมแพงมาก แตถาจะใชยาคุมแบบฮอรโมนรวมซึ่งราคาถูกกวาควร
ปรึกษาหมอกอนดีกวาเพื่อใหไดผลที่แนนอนคะ ขอสําคัญตองกินยาโดย
เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ และตองไมเกิน 72 ชั่วโมง
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วิธีที่หา การใชยาฉีดคุมกําเนิด โดยฉีดเขากลามเนื้อที่แขนหรือ
สะโพกเปนวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพดีมากอีกวิธหี นึง่ เหมาะกับสาว ๆ ทีช่ า งลืม
หรือเบือ่ ทีต่ อ งกินยาทุกวัน หรือไมอยากใหเพือ่ นรูว า ตัวเองคุมกําเนิดคะ ยา
ฉีดคุมกําเนิดในบานเราเปนชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน ออกฤทธิ์โดยปองกัน
การตกไขคะ

การฉีดยา ตองเริ่มภายใน 7 วันแรกนับจากที่มีประจําเดือนมา
หลังจากนั้นก็รับการฉีดประมาณ 3 เดือน ครั้ง โดยทั่วไปสถานบริการ
ที่ฉีดยาคุมจะใหบัตรนัดเพื่อฉีดยาครั้งตอไป ผูใชไมตองจําเองเพียงแตตอง
เก็บบัตรนัดหมายไวใหดี และมองเห็นงายคะ
ถาไปฉีดยาตามนัดไมไดก็อนุโลมใหฉีดกอนหรือหลังกําหนดไดไม
เกิน 2 สัปดาห แตถาฉีดชากวา 2 สัปดาหมีโอกาสจะทองได จึงจําเปน
ตองงดมีเพศสัมพันธหรือคุมถุงยางอนามัยรวมดวย อยางนอย 7 วัน ยา
จึงจะมีผลคะ ทํานองเดียวกันถาเริ่มฉีดยาเข็มแรกเกิน 7 วัน นับจาก
วันแรกที่มีประจําเดือนมาก็ตองงดเพศสัมพันธหรือใชถุงยางรวมดวยกอน
อยางนอย 7 วัน
ขอสําคัญที่ตองระมัดระวัง คือ หลังฉีดยาคุมจะตองไมคลึง ขยี้
หรือประคบบริเวณที่ฉีดยาเพราะทําใหยากระจายตัวเร็ว และหมดฤทธิ์
เร็วดวย ดังนั้นแมจะฉีดตามเวลานัดก็อาจทองกอนไดคะ
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อาการขางเคียงที่ทําใหผูใชไมสบายใจ คือ มีเลือดออกปกติทาง
ชองคลอด ซึ่งเกิดบอยหลังการฉีดยา 1-2 เข็มแรก เลือดอาจจะออก
กะปริดกะปรอยทุกวัน หรือบางทีก็ออกมากแบบประจําเดือน อาการนี้
ไมใชสิ่งผิดปกติ แตเพือ่ ตัดความกังวลใจผูท ม่ี ปี ญ
 หานี้ ควรไปปรึกษาหมอ
ดวยนะคะ อาการอื่นทีอ่ าจพบได เชน หนวงทองนอย เตานมคัด เปนสิว
และบางคนนํ้าหนักเพิ่มขึ้น ปกติผูใชยาฉีดคุมกําเนิดนํ้าหนักตัวไมควรเพิ่ม
มากกวาปละ 1-2 กิโลกรัมเทานัน้ ถาใครทีน่ า้ํ หนักเพิม่ มากผิดปกติ พี่พอ
ขอแนะนําวาควรควบคุมการรับประทานอาหารหรือของจุกจิก และสนใจ
การออกกําลังกายดวยก็จะดีนะคะ ปญหาอีกอยางหนึ่ง คือ ผูฉีดยาคุม
บางสวนที่ประจําเดือนหายไปเลย ตามจริงแลวอาการนี้ก็ถือเปนเรื่องปกติ
เชนเดี ย วกั น ไม ม ี อ ั น ตรายต อ ผู  ใช แ ละไม ไ ด ท ํ า ให ผ ู  ใชเปนหมันดวย
เมื่อหยุดฉีดยาแลวประมาณ 10 เดือน ก็จะตั้งทองได
เชนเดียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด พี่พอก็มี ขอแนะนําสําหรับ
การใชยาฉีดดวย
1. คนที่มีโรคความดันโลหิตสูง ปวดศี ร ษะไมเกรน โรคหัวใจ
โรคตับที่มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ไมควรใชวิธีนี้
2. วิธนี ไ้ี มเหมาะกับผูท ม่ี เี ลือดออกผิดปกติทางชองคลอด โดยเฉพาะ
ถายังหาสาเหตุไมได
3. ไมสามารถปองกันการติดโรคจากเพศสัมพันธได ถาไมใชรวม
กับถุงยางอนามัย
ผูที่ตองการเลือกใชวิธีนี้ สามารถไปรับบริการไดที่โรงพยาบาล
สถานีอนามั ย หรื อ คลิ น ิ ก หมอค ะ ราคาไม แ พง ข อ สํ า คั ญอยาลืมวา
หามคลึง หามขยี้ หามประคบบริเวณที่ฉีดยาคะ
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พี่พอคุยใหฟงตั้งหาวิธีนะคะ ก็หวังวาคงชวยใหนอง ๆ รูจักวิธี
คุมกําเนิดบางวิธมี ากขึน้ และนําไปใชประโยชนได วัยของนอง ๆ คือ วัยรุน
และวัยเริ่มเปนผูใหญไมคอยมีปญหาดานสุขภาพมาเกี่ยวของจึงเลือกวิธี
คุมกําเนิดไดตามชอบ นอกจากหาวิธีที่คุยใหฟงแลว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่
นองหลายคนอาจจะสนใจ เชน วิธีนับวันปลอดภัย วิธีใหฝายชายหลั่ง
นํ้าอสุจิภายนอก เปนตน ซึ่งเปนวิธีที่นาจะดี เพราะประหยัด และไมมี
อาการขางเคียงแตในทางปฏิบัติแลว วิธีพวกนี้ มีความผิดพลาดสูงมาก
พี่พอจึงไมแนะนําใหใชนะคะ มีอกี วิธหี นึง่ ซึง่ ตอไปอาจไดรบั ความนิยมมาก คือ
การใช ยาคุมกําเนิดชนิดแปะผิวหนัง เพราะใชคอนขางสะดวก อาการ
ขางเคียงนอย เปนวิธีใหม ซึ่งขณะนี้ราคายังสูง พี่พอจึงเกริ่นใหฟง แตยัง
ไมแนะนําใหใชนะคะ
การคุมกําเนิดทั้ง 5 วิธีที่พี่พอแนะนํามา ถาใชอยางสมํ่าสมอและ
ถูกตอง โอกาสที่จะตั้งทองมีนอยมาก นอง ๆ ที่ตองการหลีกเลี่ยงการทอง
โดยบังเอิญ หรือเผลอหรือโดยอะไรก็ตาม ไมควรกังวลถึงอาการขางเคียง
ที่อาจเกิดขึ้นเพราะมักจะเปนเพียงอาการรบกวนไมรายแรงและเกิดกับ
ผูใชสวนนอยเทานั้น แตการมีทองจะมีผลกระทบตอชีวิตและอนาคตซึ่ง
สําคัญยิ่งกวามาก
อยางไรก็ตาม การรักษาพรหมจรรยจนถึงเวลาที่สมควรเปนวิธีที่
ปลอดภัยที่สุด และไดผลแนนอนที่สุด นองที่ไมเลือกวิธีนี้ ก็มีวิธีอื่น ๆ ให
เลือกนะคะ แตไมวาจะเลือกใชวิธีไหน พี่พอก็ขอยํ้าหลาย ๆ ทีนะคะ เพื่อ
กันลืม “การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย ตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง”
จะใชวิธีเดียว หรือ รวมกับวิธีอื่นก็ไดทั้งนั้น
นอง ๆ ที่มีคําถาม อยากปรึกษา อยากแสดงความคิดเห็นพี่พอ
และเพื่อน ๆ ยินดีมากที่จะรับฟงคะ นอง ๆ ติดตอไดที่ สํานักอนามัย
การเจริญพันธุ กรมอนามัย http://rh.anamai.moph.go.th

