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รายงานการประชุมวิชาการเรื่อง

“วิธีการคุมกําเนิดและการเขาถึงบริการ”
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
ณ หองธานี ชั้น ๑ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุม เครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่ทองไมพรอม ครั้งที่ 29
วันที่ 27 กันยายน 2555 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๒

รายงานการประชุมวิชาการ
เรื่อง “วิธีการคุมกําเนิดและการเขาถึงบริการ”
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองธานี ชั้น ๑ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
ผูเขาประชุม
๑. นางเรณู
๒. น.ส.กานตรวี
๓. คุณมัทนา

ชูนิล
ดาวเรือง
เชตมี

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
Women on Web
Women on Web

๔. น.ส.จารุทรรศน

สิทธิสมบูรณ

มูลนิธิสรางความเขาใจในเรื่องสุขภาพผูหญิง

๕. น.ส.อัญชลี

คติอนุรักษ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สป.

๖. นางเฉลิมลักขณ

วิจิตรานนท

สสจ.สมุทรปราการ

๗. นางนุชนารถ

เทพอุดมพร

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๘. นางภัคมนตร

เจริญสุข

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

๙. ดร.วรรณภา

นาราเวช

Concept Foundation

๑๐. นางฐาณิชชา

ลิ้มพานิช

มูลนิธิเครือขายครอบครัว

๑๑. น.ส.ดวงดล

รงคเดชประทีป

มูลนิธิเครือขายครอบครัว

๑๒. นายอธิคม

นาคประดิษฐ

มูลนิธิเครือขายครอบครัว

๑๓. นางนลินธยา

มนตรีธนสาร

ชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กทม.

๑๔. คุณสุธาสินี

อาจหาร

สถานรับเลี้ยงเด็กบานครอบครัวอบอุน

๑๕. เรือตรีหญิงกาญจนา สมบัติศิรินันท

โรงพยาบาลธรรมศาสตร

๑๖. Mrs. Mwe Mya Mya Thin

Living Water Center

๑๗. นายทวีศักดิ์

หอมจันทร

Living Water Center

๑๘. นายวิทูรย

บุตรสาระ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

๑๙. นางสมรธรรม

สุขนิรันดร

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

๒๐. น.ส.เอกกมล

สําลีรัตน

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท

๓

๒๑. น.ส.สุภัทรา

บัวเพิ่ม

องคการแพธ

๒๒. นางทัศนัย

ขันยาภรณ

องคการแพธ

๒๓. น.ส.อังศิญานารถ

ศรีจันทร

องคการแพธ

๒๔. น.ส.วรานุช

ชินวรโสภาค

องคการแพธ

๒๕. คุณนงลักษณ

ดิษฐวงษ

องคการแพธ

๒๖. คุณกฤติกา

พนาธนสาร

องคการแพธ

๒๗. น.ส.พรนุช

สถาผลสวัสดิ์

องคการแพธ

๒๘. น.ส.นภาพรรณ

เดอคินเดเรน

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ

๒๙. น.ส.ลีลา

เรืองตระกูล

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ

๓๐. น.ส.สุพิชฌาย

ตันชัยสวัสดิ์

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ

๓๑. น.ส.ศรีสุมาลย

ศาสตรสาระ

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ

๔

กลาวเปดการประชุม
โดย นายสุธน ปญญาดิลก ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ
การบรรยายหัวขอ “การเขาถึงบริการคุมกําเนิด ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ”
โดย นางเรณู ชูนิล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สรุปสาระดังนี้
ตั้งแตประกาศนโยบายประชากร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๓ จนถึงป ๒๕๔๓ กรมอนามัยรับผิดชอบ
งบประมาณในการบริ ห ารจั ด การงานวางแผนครอบครั ว โดยเฉพาะการจั ดซื้ อ เวชภั ณ ฑ ว างแผนครอบครั ว
นับ ตั้ งแต ป ๒๕๔๔ จนถึ งปจ จุ บัน สํ านั กงานหลักประกัน สุขภาพแหงชาติไดเขามารับ ผิดชอบเกี่ย วกับ บริการ
วางแผนครอบครัวในสถานบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน สวนกรมอนามัยรับผิดชอบงานดานวิชาการ
สําหรับงบประมาณเกี่ยวกับการใหบริการงานวางแผนครอบครัวใชในสวนของ P&P Express Demand ซึ่ง
งบประมาณดังกลาวตองดูแลรับผิดชอบงาน ดังนี้
การฝากครรภ
การตรวจหลังคลอด
การใหภูมิคุมกันโรคในทุกชวงอายุ
การดูแลสุขภาพ และพัฒนาการตามวัยเด็ก
บริการวางแผนครอบครัว
บริการตรวจคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกกลุมวัย
การดูแลสุขภาพชองปาก
บริการใหสุขศึกษา ความรู คําแนะนํา
บริการอนามัยโรงเรียน
บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคดานสุขภาพจิต
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
งานบริการดานวางแผนครอบครัวทีอ่ ยูใ นชุดสิทธิประโยชนนั้น มีการใหบริการวิธีคุมกําเนิดซึง่ ประกอบ
ไปดวย ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด ยาฝงคุมกําเนิด การใสหวงอนามัย และการทําหมัน โดยผูใ ชบริการตอง
ไปรับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทีผ่ ูใชบริการนัน้ ลงทะเบียนรับสิทธิ ถาใชบริการตางสถานบริการจะตอง
เสี ย ค าใช จ ายนั ้น ผู ที่ใ ช สิ ท ธิ ป ระกั น สั งคมและสิท ธิขา ราชการ ก็ส ามารถเขารั บ บริการวางแผนครอบครั ว ได
เชนเดียวกัน โดยสามารถรับบริการยาเม็ดคุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด ยาฝงคุมกําเนิด และบริการใสหวงอนามัย
(ยกเวนการทําหมันเพราะไดรับความคุมครองตามสิทธิ์แลว) ไดที่หนวยบริการและสถานพยาบาล อยางไรก็ตาม

๕

จากการลงพื้นที่นิเทศติดตามสถานบริการสุขภาพแลวพบปญหาคือ สถานบริการสุขภาพจะมีการบริการคุมกําเนิด
จํากัดอยูที่ยาเม็ดคุมกําเนิด หรือยาฉีดคุมกําเนิด เพราะมีราคาถูก ในขณะที่การใสหวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด
สถานบริการสวนใหญไมไดใหบริการเนือ่ งจากเวชภัณฑมีราคาแพง โดยจะแนะนําใหผูใ ชบริการเปลีย่ นไปใชวิธีอืน่
แทน สําหรับยาเม็ดคุมกําเนิดจะมีใหบริการจํากัดอยูที่ ๑ – ๒ สูตรเทานั้น และในกรณีท่ีผูรับบริการมาขอใชบริการ
ยาเม็ดคุมกําเนิด แลวปรากฏวาเกิดอาการขางเคียง ถาขอเปลี่ยนยาแลวสถานบริการนั้นไมมีให ผูรับบริการตองไป
ซื้อยากินเองที่รานขายยา
ตอบขอซักถาม
๑. ขอทราบความแตกตางของการใหบริการวางแผนครอบครัวในมุมของผูรับบริการระหวางในอดีตที่
กรมอนามัยดูแลเรื่องเวชภัณฑ กับเมื่อเปลี่ยนมาเปนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
− ในอดีตผูใ ชบริการสามารถเลือกวิธีทีจ่ ะรับบริการคุมกําเนิดจากสถานบริการสุขภาพได เชนที่
สถานีอนามัยอาจเลือกไดระหวางยาฉีด กับยาเม็ดคุมกําเนิด และในบางแหงทีผ่ านการอบรมการใสหวงแลวก็จะ
เพิ่มตัวเลือกนี้เขาไปใหกับผูใชบริการดวย แตปจจุบันนีก้ ารดูแลดานเวชภัณฑทั้งหมดจะอยูท ีห่ นวยติดตอ (บริการ)
ปฐมภูมิ (Contacted Unit Primary, CUP) ซึง่ จะสัง่ ซื้อเวชภัณฑโดยดูจากฐานขอมูลเกาและอาจบวกเพิ่มอีกรอย
ละ ๒๐ เพื่อสํารองไวสําหรับผูไมมีสิทธิ์ หรืออาจกลาวไดวาสถานบริการสุขภาพนั้นๆ เปนผูตัดสินใจในการจัดซื้อ
เวชภัณฑเกี่ยวกับการคุมกําเนิดเอง โดยขึ้นอยูกับนโยบาย/ความสนใจ ของผูบริหาร
๒. ทําไมงานวางแผนครอบครัวจึงไมใหความสําคัญกับเวชภัณฑการคุมกําเนิดมากนัก
− เพราะปจจุบันนี้งานวางแผนครอบครัวในประเทศไทยไดรับการยอมรับวาประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึง่ แลว เมือ่ พิจารณาจากอัตราคุมกําเนิด (Contraceptive Prevalence Rate, CPR) ทีม่ ีมากขึน้ โดยใน
ปจ จุ บั น ที ่เ พิ ่งมี การสํ า รวจ ประทศไทยมี คาอัตราการคุมกําเนิดอยูที่รอยละ ๗๙.๖๐ ซึ่งเปน ตัว เลขที่สูงทําให
หนวยงานรับผิดชอบเห็นควรใหเปนงานบริการที่คงที่แลว และประชาชนที่เขารับบริการสวนใหญไมไดมีขอจํากัดที่
เฉพาะเจาะจงกับวิธีการคุมกําเนิด จึงยินดีรับบริการเวชภัณฑการคุมกําเนิดทีส่ ถานบริการสุขภาพมีอยูไ ด แตใน
สวนที่ไมสามารถใชวิธีการคุมกําเนิดที่ทางสถานบริการสุขภาพจัดไวใหและไดละเลยการคุมกําเนิดไปก็จะกลายเปน
กลุมเสี่ยงของผูที่ตั้งครรภไมพึงประสงคได ซึ่งตองหาวิธีแกไขตอไป
๓. ผูรับบริการที่ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Coverage, UC) สิทธิประกันสังคม
และสิทธิราชการ สามารถใชบริการหนวยบริการสุขภาพขามหนวยบริการที่ไดแจงสิทธิ์ไวไดหรือไม
− ผูใชบริการที่ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะใชบริการไดจากสถานบริการ
สุขภาพทีไ่ ดขึ้นทะเบียนไวเทานั้น สวนสิทธิประกัน สังคม และสิทธิราชการสามารถเขารับ บริการไดจากสถาน

๖

บริการสุขภาพทุกแหงทีอ่ ยูใกล โดยในกรณีนี้สถานบริการสุขภาพที่ใหบริการจะเรียกเก็บเงินผานระบบ e-claim
เอง ซึง่ ผูใ หบริการจะตองลงขอมูลในระบบทั้ง ๒๑ แฟมใหครบถวน แตถาเปนกรณีการบริการสาธารณสุขทั่วไป
แลวสถานบริการตนสังกัดไมสามารถใหบริการกับผูร ับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพได ผูรับบริการสามารถใช
สิทธิ์สงตอ (refer) ไปยังสถานบริการสุขภาพอื่นได
๔. เรื่องอัตราการคุมกําเนิดในประทศไทยมีคาอยูที่รอยละ ๗๙.๖๐ นั้นเก็บขอมูลจากกลุม ที่แตงงานแลว
เพียงอยางเดียว หรือมีขอมูลจากกลุมอื่นดวย
− เปนตัวเลขที่ไดจากกลุมที่แตงงานแลว แตทางสํานักฯ ก็มีขอมูลของกลุมอื่นๆ ดวย แตยังไมได
นํามาพิจารณาในเชิงรายละเอียด
*การบรรยายหัวขอ“ความหลากหลายของวิธีคุมกําเนิดและขอบงใช”
โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
การที่ประชากรตั้งครรภโดยที่ยังไมมีความพรอมนั้น ไมใชเพียงเปนปญหาเฉพาะตัวบุคคลเทานั้น แตยัง
เปนปญหาของสังคมดวย ดังนั้นการวางแผนครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการคุมกําเนิด จึงเปนภารกิจ
ที่สําคัญของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมชวยกันผลักดันใหประชากรมีความรู ความเขาใจในการรับผิดชอบตนเอง
เรื่องการคุมกําเนิด ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการเกิด สภาวะการตั้งครรภนั้นมีความเสี่ยง เมื่อผูหญิงตั้งครรภจะมี
ความเสี่ยงที่ทําใหถึงชีวิตเพิ่มขึ้นจากปกติ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอัตราการเสียชีวิตจากการตั้งครรภนั้นมีถึง
๑ : ๑๐,๐๐๐ และทีโ่ รงพยาบาลศิริราชก็มีหญิงเสียชีวิตจากการตั้งครรภทุกป ซึ่งบางกรณีก็เปนผลสืบเนื่องจากการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน และเยาวชน
การใหคําปรึกษาเรื่องวิธีการคุมกําเนิดใหกับกลุมวัยรุน และเยาวชนนั้นเปนเรื่องที่สําคัญ ตองมีการดําเนิน
กิจกรรมที่สามารถแนะนําเรื่องของสุขภาพทางเพศ และวิธีการคุมกําเนิดไดอยางชัดเจน สามารถเขาใจไดงาย และ
สงเสริมใหเยาวชนตระหนักวาหนาที่ที่สําคัญในชวงอายุของพวกเขานั้นคือการเรียนหนังสือเปนหลัก แตก็ตองชี้แจง
ใหเขาใจในเรื่องของอารมณทางเพศที่เริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากฮอรโมนดวย
อารมณเพศนั้นสามารถเกิดขึน้ ไดเมื่อเริม่ เขาสูวัยเจริญพันธุ สืบเนือ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน
นอกจากนี้ในสังคมปจจุบันมีสิ่งยัว่ ยุตางๆ เปนจํานวนมาก เชน เว็บไซตที่ไมเหมาะสมในอินเตอรเน็ต หนังสือและ
สื่อวีดีทัศนลามก ซึ่งบางครั้งผูปกครองก็ไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางเหมาะสม ทําใหเยาวชนมีโอกาสที่จะเรียนรู
เรื่องเพศอยางไมถูกตองผานสื่อเหลานี้ อัตราการตั้งครรภในประเทศไทยไมไดมากกวาประเทศอืน่ แตดวยเหตุผลที่
ประเทศไทยไมมีการควบคุมการเกิด นั่นคือการวางแผนการคุมกําเนิดที่ดี โดยเฉพาะในวัยรุน การสงเสริมใหวัยรุน

๗

และเยาวชนทราบถึงวิธีการคุมกําเนิดทีม่ ีประสิทธิภาพ จะชวยลดการตัง้ ครรภไมพึงประสงคในวัยดังกลาวได และ
ยังชวยสงเสริมคุณภาพการเกิดดวย
วิธีการคุมกําเนิด
การเลือกใชวิธีการคุมกําเนิดนั้นตองคํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพของวิธีการคุมกําเนิด อาการขางเคียง/ความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น และคาใชจายของวิธีการคุมกําเนิดนั้นๆ โดยประสิทธิภาพ และความสะดวกในการใชของแตละ
วิธีการคุมกําเนิดสามารถจัดอันดับคราวๆ ไดดังนี้
ต่ํา

มาก
การหลั่งขางนอก การนับวัน ยาคุมฉุกเฉิน

ประสิทธิภาพ

ยาเม็ด ยาแปะ วงแหวน

ความสะดวก

ในการคุมกําเนิด

ในการใชงาน
ยาฝง การใสหวง การทําหมัน
สูง

นอย

วิธีการคุมกําเนิดนั้นบางกรณีก็ขึน้ อยูกับรสนิยมของผูใช (หรือของประเทศ) เชน ประชากรญี่ปุนนิยมใช
ถุงยางอนามัย เพราะปองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธไดดวย ประชากรอินเดียนิยมใสหวง เพราะกินยาคุมแลว
อาจทําใหน้าํ หนักเกินไดงาย ซึ่งชาวอินเดียนั้นน้าํ หนักเกินเนื่องดวยลักษณะของอาหารถิน่ อยูแ ลว ประการสําคัญ
ความนิยมในการเลือกวิธีคุมกําเนิดยังขึ้นอยูกับการสนับสนุนวิธีการคุมกําเนิดของแตละประเทศดวย ถารัฐบาลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนวิธีใด วิธีการนั้นก็จะเปนทีน่ ิยมในหมูประชากร การคุมกําเนิดในทางปฏิบัติ
(ชีวิตจริง) จะมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดนอยกวาทางทฤษฎี เพราะการคุมกําเนิด จะสงผลดีที่สุดก็ตอเมื่อผู
คุมกําเนิดมีวินัย และความเขาใจที่ดีในการปฏิบัติวิธีคุมกําเนิดนั้นๆ วิธีการคุมกําเนิด และรายละเอียด มีดังตอไปนี้
(โอกาสการตั้งครรภคิดจาก การตั้งครรภใน ๑ ป ของผูหญิง ๑๐๐ คน)
๑. การหลั่งขางนอก มีขอดีคือ งาย สะดวก และไมตองใชอุปกรณในการปฏิบัติ แตมีขอเสียคืออาจชะงัก
อารมณทางเพศของทั้งฝายชายและฝายหญิง มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดต่าํ มาก และมีโอกาสพลาดไดสูง โดย
การคุมกําเนิดดวยวิธีนีม้ ีโอกาสตัง้ ครรภตามทฤษฎีรอยละ ๔ ทางปฏิบัติรอยละ ๒๗ เพราะวิธีนีส้ ามารถปฏิบัติได
ยาก มีขอผิดพลาดสูง
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๒. การนับวัน คือวิธีการคุมกําเนิดที่ใชการนับรอบประจําเดือนของฝายหญิงเพื่อกําหนดระยะทีป่ ลอดภัย
ในการรวมเพศ เปนวิธีที่มีโอกาสพลาดสูง เพราะรอบของการตกไขของฝายหญิงอาจไมตรงกันในแตละเดือน และ
อสุจินั้นสามารถมีชีวิตอยูรอไขตกไดถึงสองวัน โดยทั่วไปผูใชการคุมกําเนิดวิธีนี้จะนับวันแบบหนา ๗ หลัง ๗ ซึ่ง
หมายถึงในระยะ ๗ วัน กอนการมีประจําเดือน สําหรับในระยะ ๗ วันหลังมีประจําเดือน จะนับตั้งแตวันแรกที่ฝาย
หญิงมีเลือดประจําเดือนออกมาแลวนับไป ๗ วัน ซึ่งเปนระยะที่ไมมีการตกไข และเปนชวงที่เปนระยะปลอดภัย
สําหรับการมีเพศสัมพันธแบบ ไมตองการมีบุตร แตในทางวิชาการใชวิธีการนับที่เปนเปนวิชาการมากขึ้น คือ การ
นับแบบคํานึงถึงรอบสั้น-รอบยาวของประจําเดือน โดยกําหนดจากแรกที่มีโอกาสตั้งครรภ ถาเปนรอบสัน้ ใหหักลบ
ออกดวย ๑๘ ถาเปนรอบยาวใหหักลบออกดวย ๑๑ ก็จะไดระยะทีป่ ลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ ขอจํากัดสําคัญ
ของวิธีการนี้คือ ไมเหมาะสมสําหรับการนําไปใชในผูที่มีรอบของประจําเดือนไมสม่ําเสมอ อาจสั้นบาง ยาวบาง
หรือมีรอบของประจําเดือนที่ สั้น – ยาว มากเกินไป การคุมกําเนิดดวยวิธีนีม้ ีโอกาสตัง้ ครรภตามทฤษฎีรอยละ ๙
ทางปฏิบัติรอยละ ๒๕ เพราะบางครั้งนับวันผิดพลาดจากรอบประจําเดือน
๓. ถุงยางอนามัย มีขอดีคือ หาไดงาย และสามารถปองกันการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ แตมีขอเสียคือ
ขั้นตอนการใสถุงยางอนามัยทําใหอารมณทางเพศหยุดชะงัก (foreplay interruption) และใหความรูสึกสัมผัสไมดี
ปจจุบันมีถุงยางอนามัยสําหรับผูหญิงดวย แตไมเปนทีน่ ิยมแพรหลายนัก เพราะวัสดุไมดีเหมือนของชาย สวมใสไม
สะดวก มีลักษณะคลายถุงพลาสติกทําใหมีเสียงดังระหวางรวมเพศ การคุมกําเนิดดวยวิธีนี้มีโอกาสตั้งครรภตาม
ทฤษฎีรอยละ ๒ ทางปฏิบัติรอยละ ๑๕ ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของถุงยาง และความสม่ําเสมอของการใช ซึ่ง
สามารถเพิ่มความตระหนักไดจากการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรวม ยาคุมกําเนิดประเภทนี้จะประกอบดวยฮอรโมน ๒ ชนิดคือ เอสโตรเจน
(Estrogen; Ethinyl Estradiol) กับฮอรโมนโปรเจสโตเจน (Progestogen) ซึ่งจะหลัง่ เมือ่ ไขตก การคุมกําเนิดดวย
วิธีนี้มีโอกาสตั้งครรภตามทฤษฎีต่ํากวารอยละ ๑ ทางปฏิบัติรอยละ ๘ เพราะอาจรับประทานไมตรงตามเวลา หรือ
ถามีอาการทองเสียก็จะลดประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดได องคประกอบของยาคุมกําเนิดประเภทนี้จะมีปริมาณ
เอสโตรเจนเกือบเทากันหมด ซึ่งมีขอเสียคือ เอสโตรเจนทําใหบวมน้ํา และสามารถไปกระตุนตับใหสรางสารแข็งตัว
ของเลือด ทําใหเลือดแข็งตัวได โดยเฉพาะที่ขา ถาเกิดกรณีอุดตันเกิดขึ้น แลวเลือดที่แข็งตัวนั้นไปอุดตันที่ปอด
หรือหัวใจ แลวทําใหเกิดความเจ็บปวดจากภาวะแนนที่หนาอก หรืออาจทําใหเกิดการเสียชีวิตได อยางไรก็ตาม
โอกาสการเสียชีวิตจากเสนเลือดอุดตันใน 1 ป นั้นนอยกวาโอกาสที่เสียชีวิตจากการตั้งครรภ นอกจากนี้เอสโตรเจน
มีโอกาสทําใหเกิดฝาไดประมาณรอยละ ๗ ซึ่งกรณีนี้ผูใชยาเม็ดคุมกําเนิดสามารถเลือกใชยาคุมยี่หอที่มีปริมาณ
เอสโตรเจนในปริมาณต่ํา (Low estrogen) จะชวยลดเรื่องเสนเลือดอุดตันได ตัวอยางเชน ยาเม็ดคุมกําเนิดยี่หอ
Meliane ยี่หอ Mercilon หรือยี่หอ yaz นอกจากนีย้ ังมีเรื่องควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลือกใช คือ
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๔.๑. ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบทีม่ ีปริมาณเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนเทากันทุกเม็ด (Monophasic)
นั้นมีทั้งแบบ ๒๑ เม็ด (๒๑/๗) และ แบบ ๒๔ เม็ด (๒๔/๔) โดยการเพิม่ ยาอีกสามเม็ดนัน้ จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การลดการตั้งครรภไดเล็กนอย และชวยลดอาการปวดทอง ทองอืด เวียนศีรษะ ซึ่งปกติจะปรากฏอาการพรอมกับ
การมีประจําเดือน
๔.๒. ราคาของยาคุมมีความหลากหลายมากตั้งแตชวง ๒๘ – ๔๔๒ บาท ซึ่งประสิทธิภาพปองกัน
การตัง้ ครรภนั้นเทากัน แตทีร่ าคาตางกันนั้น เพราะมีประสิทธิภาพอยางอืน่ นอกเหนือจากการคุมกําเนิดเทานัน้ ที่
แตกตางกัน ตัวอยางเปรียบเทียบ เชน
๔.๒.๑ ยาคุมกําเนิดยี่หอ YAZ ราคาประมาณ ๔๐๐ บาท มีเอสโตรเจนต่ําแค
20 ไมโครกรัม ใชโปรเจสโตรเจนตัวที่พัฒนาขึ้นใหม คือ Drospirenone ซึ่งไดรับการรับรองคุณสมบัติดังนี้
− ช ว ยลดอาการคั่ง น้ํา ทํา ให กิน แลว ไม ทํา ให อว น และดว ยคุณ สมบัติ เป น
antiandrogenic คือตานฮอรโมนเพศชาย จึงสามารถรักษาสิวไดดวย
− สามารถลดอาการเครียดกอนมีรอบเดือน (Premenstrual Syndrome, PMS)
ทีจ่ ะแสดงอาการคลื่นไส ปวดศีรษะ คัดตึงเตานม ปวดกลามเนือ้ อารมณฉุนเฉียว โกรธงาย หงุดหงิดงาย เครียด
และวิตกกังวลมากเปนพิเศษ
− สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองใหใชรักษาคนไขในกลุมอาการ
กอนมีประจําเดือนชนิดรุนแรงได (Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD)
๔.๒.๒ ยาคุมกําเนิดยี่หอ Yasmin ราคาประมาณ ๒๕๐ บาท มีปริมาณเอสโตรเจน
๓๐ ไมโครกรัม มีคุณสมบัติเปน Anti acne pills โดยรักษาสิวไดดีกวา yaz เพราะมีเอสโตรเจนมากกวา
๔.๓. ยาคุมเปนยารักษาสิวทีถ่ ูก และปลอดภัยกวายารักษาสิวทีใ่ ชในตลาด เชน ยารักษาสิวอยางดี
คือ roaccutane (เม็ดละเกือบหาสิบบาท) กอใหเกิดผลขางเคียงมาก เชน ปากแหง ตาแหง และหามใชติดตอกัน
เกินหกเดือนเพราะจะสงผลเสียตอตับ หามตั้งครรภระหวางการใชยาเพราะอาจทําใหเด็กพิการได และมีอันตราย
ตอแม ตองยุติการตั้งครรภถาตรวจพบ ในขณะที่การใชยาคุมเปนยารักษาสิวมีผลขางเคียงนอยเพราะเปนยาในกลุม
ฮอรโมน และยังชวยลดอัตราการเกิดมะเร็งรังไข และมดลูกดวย แตตองใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะเห็นผล
ในการรักษา
๔.๔. ยาคุมเม็ดคุมกําเนิดแบบไมมีเอสโตรเจน (estrogen-free) โดยในเม็ดยาจะมีแตโปรเจสโตเจน
เรียก microdose คือ มีโปรเจสโตเจนปริมาณนอย มีปริมาณฮอรโมนเทากันทุกเม็ด ยาคุมชนิดนี้ไมมีอาการ
ขางเคียงของเอสโตรเจน จึงไมกอใหเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน เปนฝา น้ําหนักเกิน หรือเสนเลือดอุดตันที่ขา
และไมมีผลตอคนที่เลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีอาการขางเคียงตอระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน ความดันโลหิตสูง
แตยาคุมแบบนี้มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดต่ํา ตองกินทุกวันไมมีวันหยุด การระงับไขตกไมแนนอน ทําให

๑๐

ประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ หรืออาจมากะปริบกะปรอย ถาเกิดพลาดตัง้ ครรภขึน้ มา โอกาสที่จะทองนอกมดลูกจะ
สูงกวาคนปกติทั่วไป
๕. ยาฉีดคุมกําเนิด ตัวยาคือ (Depo Medroxyprogesterone Acetate, DMPA) ในตัวยาจะไมมี
สวนผสมของฮอรโมนเอสโตรเจน สามารถคุมกําเนิดไดนาน 3 เดือน ราคาถูก ประสิทธิภาพดี ปลอดภัย ไมเปนฝา
และชวยเรื่องการปวดประจําเดือนไดดีมาก ดวยคุณสมบัติดังกลาวทําใหยาตัวนีถ้ ูกนํามาใชในการรักษาอาการปวด
ทางนรีเวช (ทีไ่ มใชมะเร็ง) เชน อาการประจําเดือนออกมากไมมีสาเหตุ โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผลิตที่ (ช็อกโกแลต
ซีสต) แตมีผลขางเคียงคือ ทําใหประจําเดือนเปลี่ยนแปลง และน้ําหนักตัวเพิ่ม
๖. ยาฝงคุมกําเนิดมีคาประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติ ใกลเคียงกันคือต่ํากวา
รอยละ ๑ ตัวยาประกอบดวยเอสโตรเจนอยางเดียว ไมมีโปรเจสโตเจน ใชไดนาน ๓-๕ ป แบบหนึง่ แทงคุมไดสามป
และแบบสองแทงคุมไดแทงหาป การใชในประทศไทยไมแพรหลาย เพราะกรมอนามัยไมไดซื้อแจกแลว (ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข) ทําใหการใชลดลง มีขอเสียคือสามารถมองเห็นได มีอาการ
ขางเคียงเฉพาะที่ เชน จ้ําเลือด หรืออาการแพยาชา และตองใชแพทยในการดําเนินการฝงและเอาออก ในบาง
กรณีอาจหาแทงยาไมพบเมื่อตองการเอาออก เพราะระบุตําแหนงยาไมได
๗. การคุมกําเนิดโดยการใสหวงอนามัย เปนวิธีคุมกําเนิดชั่วคราว เมื่อตองการมีบุตรอีกก็สามารถถอด
หวงอนามัยออกไดงาย และสามารถตัง้ ครรภไดในระยะเวลาอันสัน้ การคุมกําเนิดวิธีนี้มีคาประสิทธิภาพของการ
คุมกําเนิดทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติ ใกลเคียงกัน การใสหวงอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพดีในการ
ปองกันการตัง้ ครรภ ไมสงผลเสียตอตับ นอกจากนี้ยังรักษาความเปนสวนตัวไดดีกวาแบบอืน่ เพราะยาคุมกําเนิด
แบบกิน แบบฝง หรือแบบแปะจะสังเกตเห็นได หวงอนามัยมักมีขนาดเล็กโคงงอได มีลวดทองแดงพัน หรือหอหุม
อยู ใชใสในโพรงมดลูกของสตรีโดยผานทางชองคลอด การใสหวงสามารถปองกันการตั้งครรภไดโดยอาศัยการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกัน โดยเม็ดเลือดขาวจะตรวจจับหวงเปนวัตถุแปลกปลอม และจะทําลายสิง่ แปลกปลอม
โดยกลไกตานการอักเสบ ทําใหเชื้ออสุจิถูกทําลายโดยเม็ดเลือดขาว และสามารถปองกันการฝงตัวของไขทีผ่ สมกับ
อสุจิท่ปี กมดลูกอีกดวย ชนิดของหวงอนามัยแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
๗.๑. หวงพลาสติก หรือหวงเปลา เปนชนิดของหวงอนามัยทีส่ ามารถคุมกําเนิดไดถึงชวงวัยทอง แต
ปจจุบันไมมีการใชแลวเพราะมีขนาดใหญ
๗.๒. หวงทองแดง เปนหวงที่มีการเพิ่มทองแดงเขาไป ทําใหลดปริมาณของพลาสติกทําใหขนาด
ของหวงลดลง การคุมกําเนิดวิธีนี้สามารถปองกันการตั้งครรภไดป ระมาณ ๓ - ๕ หรือ ๑๐ ป ราคาประมาณ
๕๐๐ –๖๐๐ บาท การคุมกําเนิดดวยวิธีนี้มีโอกาสตั้งครรภรอยละ ๐.๖ – ๐.๘ แตมีผลขางเคียงที่พบไดในผูใ ชรอย
ละ ๑๐ คือ อาจเกิดอาการปวดไดเมื่อรับการใสหวงใหมๆ และมีเลือดประจําเดือนออกมาก
๗.๓. หวงฮอรโมน เปนหวงอนามัยทีไ่ มมที องแดงแตจะมีฮอรโมนโปรเจสโตเจนในปริมาณที่สูงมาก
แตอัตราการหลัง่ ฮอรโมนตอวันต่าํ แค ๑๕ ไมโครกรัมตอวัน เยือ่ บุมดลูกฝอไมมีการเจริญเพือ่ รองรับการฝงตัวของ

๑๑

ไข ทําใหเยื่อบุมดลูกบาง และยังสงผลใหมูกแหงทําใหอสุจิไมสามารถเดินทางได หวงฮอรโมนมีประสิทธิภาพดีกวา
หวงทองแดงถึง ๖ เทา และมีราคาคอนขางสูง (ประมาณหกพันบาท) สามารถคุมไดประมาณ ๕ ป ไมมีผลขางเคียง
เรื่อง อาการปวด และมีเลือดออก และยังชวยลดอาการในกลุม นี้ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังชวยรักษาโรคทางนรีเวช
อื่นๆ เชน อาการประจําเดือนออกมากไมทราบสาเหตุ โรคเนื้องอกมดลูกบางอยางที่สงผลใหเกิดอาการปวด และมี
ประจําเดือนออกมาก โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผลิตที่ (ช็อกโกแล็ตซีสต, พังพืด)
๘. การทําหมันชายเปนการคุมกําเนิดประเภทถาวรในเพศชายที่งาย ใหผลดี และปลอดภัยกวาหมันหญิง
(ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อ) เพราะทําที่ภายนอกชองทอง โดยตัดและผูกทอทางเดินของอสุจิทีม่ าจากลูกอัณฑะทัง้ สอง
ขาง ใชเวลาในการทําหมันไมมาก และฟนตัวไดเร็ว
๙. การทําหมันหญิง เปนการคุมกําเนิดชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการตั้งครรภหลังการผาตัดต่ํา
คือรอยละ ๐.๕ – ๐.๗ เปนการคุมกําเนิดทีต่ องทําในชองทองไมเกี่ยวของกับการใชฮอรโมน มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
การอักเสบ ลําไสทะลุ หรือกระเพาะฉีกได เหมาะสําหรับผูท ีม่ ีบุตรเพียงพอแลว หรือมีขอหามในการตั้งครรภ หรือ
มีขอหามในการใชฮอรโมน
๑๐. ยาคุมฉุกเฉิน เปนยาคุมชนิดเม็ดทีม่ ีปริมาณโปรเจสโตเจนระดับสูง โดยใน ๑ เม็ด มีปริมาณฮอรโมน
โปรเจสโตเจนเทากับยาคุม ๕ เม็ด ใชในการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉิน ตองรับประทาน ๒ เม็ด ภายใน ๓ - ๕ วัน มี
ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดคอนขางต่ํา
ตอบขอซักถาม
๑. มียาคุมกําเนิดตัวไหนบางที่ไมสะสมในตับ
−

ในความเปน จริง ยาคุ มกําเนิดนั้นไมสะสมในตับ แตสงผลเสีย ซึ่งกรณีนี้ข้ึนอยูกับ กลไกการ

ตอบสนองตอยาของผูบริโภค ซึ่งไมใชทุกกรณีที่จะตรวจพบอาการผิดปกติที่ตับ
๒. ถาลืมยาเม็ดคุมกําเนิดที่กินประจํา แลวหาซื้อยี่หอนั้นทดแทนไมได สามารถใชยี่หออื่นทดแทนไดไหม
−

สามารถใชทดแทนกันได เพราะยาคุมประเภทนี้จะมีปริมาณยาที่ใกลเคียง หรือเทากัน และ

สงผลระงับการตกไขเหมือนกัน
๓. เพศที่สามสามารถรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเพื่อเพิ่มฮอรโมนเพศหญิงไดไหม
−

สามารถรับประทานได เลือกชนิดที่ตานฮอรโมนเพศชายจะไดผลดี

๔. ถุงยางอนามัยแบบที่ผสมยาชา มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนยาไวอากราหรือไม
−

ไมเหมือนกัน เพราะถุงยาอนามัยแบบทีผ่ สมยาชาจะสงผลชวยในการชะลอการหลั่งระหวาง

การรวมเพศ ไมไดชวยในเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ยาทั้งสองชนิดนี้ออกฤทธิค์ นละแบบ แตกตางกันมาก

๑๒

๕. การรับบริการยาฉีดคุมกําเนิดในวัยรุน ทําไมบางกรณีสถานบริการไมทําให อยากทราบวา ยาฉี ด
คุมกําเนิดมีผลเสียอะไรตอเด็กรึเปลา
−

ถ า จํ า เป น สามารถฉี ด ได เพี ย งแต ก ารฉี ด ในวั ย รุ น จะทํ า ให เ กิ ด ภาวะกระดู ก บาง แต เ ป น

เพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อทิง้ ชวงสักระยะมวลกระดูกจะกลับมาได ในความเปนจริงฉีดยาคุมกําเนิดดีกวาปลอยให
เกิดการตั้งครรภแบบไมพงึ ประสงค
๖. ยาคุมฉุกเฉิน กับยาคุมธรรมดาสามารถใชทดแทนกันไดหรือไม
−

ใชแทนกันไมได ระดับรอยละประสิทธิภาพของการปองกันตางกัน ประการสําคัญถาใชยาคุม

ธรรมดาในปริมาณสี่เม็ดแทนยาคุมฉุกเฉินจะทําใหเกิดผลขางเคียง คือ อาการคลื่นไส และอาเจียน
๗. ยาคุมทีม่ ีปริมาณฮอรโมนโปรเจสโตเจนแบบ ๒๐ ไมโครกรัม และ ๓๐ ไมโครกรัม มีประสิทธิภาพ
แตกตางกันหรือไม
−

ไมแตกตางกันดานประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด แตจะมีความปลอดภัยในการใชตางกัน โดย

แบบมีปริมาณฮอรโมนโปรเจสโตเจน ๒๐ ไมโครกรัม จะเกิดผลขางเคียงนอยกวา
๘. สามารถนํายาคุมกําเนิดแบบฝงมาใชกบั วัยรุนไดไหม
−

ใชได ไมมีขอหามใช และไมมีผลกระทบเรื่องกระดูกบาง

* เสวนาวิชาการหัวขอ “แนวทางการใหคําปรึกษาและบริการดานอนามัยการเจริญพันธุหลังยุติการตั้งครรภ”
โดย ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๑. เมื่อมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันควรพิจารณาถึงประเด็นตอไปนี้
๑.๑. สรางจิตสํานึกใหตนเองดานการปองกันการเกิดตั้งครรภไมพึงประสงค และเรียนรูการใช
เวชภัณฑคุมกําเนิดปองกันตนเอง
๑.๒. สํารวจรอบเดือนตัวเอง วาการมีเพศสัมพันธนั้นอยูวันทีเ่ ทาใดของรอบเดือน ถาอยูใ นวันที่ ๙
หรือ ๑๐ ยังปลอดภัย เพราะวันที่ตั้งครรภไดคือวันที่ ๑๑ – ๑๔ ถาวันที่ ๑๕ เปนตนไปนัน้ ปลอดภัย ประจําเดือน
จะมาหลังไขตก ๑๔ วัน และอยูรอดได ๑ วัน โดยวันที่เหมาะกับการตัง้ ครรภมากทีส่ ุดคือ กอนประจําเดือนมา
๑ วัน กลาวคือใหอสุจิไปรอการผสมกอน ๑ วันนั่นเอง ดังนั้นระยะปลอดภัยทีส่ ามารถแนใจไดวาจะไมเกิดการ
ตั้งครรภ คือ ๑๔ วัน รวมวันทีป่ ระจําเดือนมาดวยนัน่ เอง หรือถาตระหนักวาระยะเวลาอยูในชวงเสีย่ ง และยังไม
พรอมที่จะตั้งครรภตองกินยาคุมฉุกเฉิน หรือยาคุมปกติในปริมาณ ๔ - ๕ เม็ด (ซึง่ ไมแนะนําเพราะอาจเกิดคลืน่ ไส
อาเจียนได) แตก็ไมสามารถหยุดการตั้งครรภไดเต็มรอย เพราะยาคุมฉุกเฉินนัน้ มีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ตั้งครรภไมดีนักเพียงแตสามารถเขาไป delay ไข ใหตกลงมาหลังจากอสุจิตายหมดแลว

๑๓

๑.๓. การตรวจการตัง้ ครรภ จะตรวจไดประมาณ ๗ วันหลังการรวมเพศ เพราะเปนการตรวจ
ฮอรโมน SCG (ฮอรโมนที่สรางจากรก) ที่จะหลั่งออกมา เมื่อไขที่ไดรับการผสมกับอสุจิเขาไปฝงตัวทีผ่ นังมดลูก
ดังนั้นจึงไมสามารถตรวจไดทันทีหลังการรวมเพศ
๒. กฎหมายเรือ่ งการทําแทงนัน้ ใหผิดทุกกรณียกเวนถาตรงตามขอกําหนดในมาตรา ๓๐๕ ในกรณีเด็ก
อายุต่ํากวา ๑๕ ป ใหถือเปนความผิดอาญาทุกกรณี ไมวาจะมีการสมยอมหรือไม ในกรณีนี้ถาพอ-แม พาเด็กมาพบ
แพทยเพือ่ ยุติการตัง้ ครรภนัน้ สามารถกระทําไดทันที ถาในกรณีของการขมขืนตองมีใบแจงความเทานั้น ในกรณี
เด็กอายุเกิน ๑๕ แตไมถึง ๑๘ ป นั้นยังไมชัดเจนดานการปฏิบัติตามเงือ่ นไขกฎหมาย ทัง้ ในเรื่องของการตัดสินใจ
ฝากครรภ และยุติการตั้งครรภ สวนกรณียุติการตั้งครรภเนื่องดวยสุขภาพของหญิงนั้น ตองคํานึงถึงในเรื่องสุขภาพ
ในสามมิติ (WHO, 1948) คือ
๒.๑. สุขภาพกาย (physical)
๒.๒. สุขภาพใจ (mental)
๒.๓. สุขภาพสังคม (social)
๒.๔. ปจจุบันมีการผลักดันในดานที่สีด่ วย คือเรื่องของ spirit right คือ ถาเด็กในครรภมีความ
ใกลเคียงกับความเปนมนุษยมากเทาไหร ก็จะมีสิทธิม์ ากขึน้ เทานัน้ ตัวอยางเชน ถาเด็กยังมีอายุไมถึง ๒๔ สัปดาห
จะนับสิทธิ์ของแมเปนหลัก ถาเกินกวานั้นจะนับสิทธิ์ของลูกดวย ยกเวนกรณีทีเ่ ด็กในครรภสงผลตอสุขภาพของแม
จะตองคํานึงถึงแมกอนเสมอ และยุติการตั้งครรภ
๓. การยุติการตั้งครรภ มักจะใชวิธีการขูดมดลูก ซึ่งปจจุบันองคการอนามัยโลกไมแนะนําใหใชแลว ใหใช
วิธีการกินยาขับแทน (cytotec) อยางไรก็ตามโรงเรียนแพทยในปจจุบันก็ยังมีการสอน และใชการรักษาดวยวิธีขูด
มดลูกอยู เมื่อยุติการตั้งครรภแลวตองคุมกําเนิดเลย หามรอจนประจําเดือนมาถึงกระทําการคุมกําเนิด เพราะ
ประจํ าเดื อนจะมาหลั ง ไข ตก ดั งนั ้น ถ า ไม คุม กําเนิดหลังยุติการตั้ง ครรภเลยอาจทําใหตั้งครรภอีกได โดยไม มี
สัญญาณใดๆเลย นอกจากนีอ้ งคการอนามัยโลกยังออกขอแนะนําวาผูที่ยุติการตัง้ ครรภ ตองไดรับการปฏิบัติอยาง
ใหเกียรติ เพราะตองดูบริบทของหญิงตั้งครรภดวยวามีความจําเปนหรือไม ประการใด
๔. วิธีการยุติการตั้งครรภ
๔.๑.

การตั้งครรภมีอายุต่ํ ากวา ๙ สัปดาห สามารถใชยาขับสูตรของ metabond ซึ่งคอนขาง

สะดวก ปลอดภัย และไมตองใชวัสดุใดสอดเขาไปในมดลูก นอกจากนี้ยังสามารถรักษาความลับของคนไขไวได
๔.๒.

การตัง้ ครรภมีอายุ ๑ – ๑๒ สัปดาห ใหยุติการตั้งครรภโดยใชเครือ่ งดูดสุญญากาศ (MVA)

เปนวิธีการที่ปลอดภัยมาก ผูใชบริการไมจําเปนตองพักฟนในโรงพยาบาล

๑๔

๔.๓.

การตั้งครรภมีอายุ ๑๒ สัปดาหขึ้นไป ในกรณีนี้ตองใชยาเรงการคลอดในการยุติการตั้งครรภ

และตองดําเนินการโดยแพทย ซึง่ ยาในกลุม นีท้ ีใ่ ชกันคือ RU-486 รวมกับ cytotec และตองพักฟนในโรงพยาบาล
เพราะอาจเกิดการตกเลือดได
๕. วิธีการคุมกําเนิดหลังยุติการตั้งครรภ
๕.๑.

การคุมกําเนิดหลังยุติการตั้งครรภนั้นเปนเรื่องสําคัญที่สถานบริการสุขภาพควรใหคําแนะนํา

ตอผูใ ชบริการ เพื่อยุติการตัง้ ครรภซ้ําโดยไมมีความพรอม ถามีขอสงสัยวาคนไขจะดําเนินการคุมกําเนิดเองหรือไม
หลังยุติการตั้งครรภ และทราบวาคนไขยังไมตองการมีบุตรในตอนนี้ ใหดําเนินการคุมกําเนิดใหเลยเพื่อปองกันการ
ทองซ้ํา
๕.๑.๑ อายุครรภกอนยุติการตั้งครรภอยูในชวงไตรมาศที่ ๑ วิธีการคุมกําเนิดทีส่ ามารถใชได
อยางปลอดภัยคือ ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (COC) ยาฉีดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (CIC) หรือฮอรโมน
เดี่ยว (DMPA, NET-EN) แผนแปะ (Patch) หรือวงแหวน (Vaginal ring) ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดทีส่ ามารถ
รับประทานไดตอนใหนมลูก (POP) ยาฝงคุมกําเนิด (LNG/ETG implants) หวงทองแดง(Copper-bearing IUD)
หวงฮอรโมน(LNG-releasing IUD) ถุงยางอนามัย (Condom) ยาฆาอสุจิ (Spermicide) และ แผนกั้นชองคลอด
(Diaphragm)
๕.๑.๒ อายุครรภกอนยุติการตั้งครรภอยูในชวงไตรมาศที่ ๒ วิธีการคุมกําเนิดทีส่ ามารถใชได
อยางปลอดภัยนั้นเหมือนกับกรณีอายุครรภกอนยุติการตั้งครรภอยูในชวงไตรมาศที่ ๑
๕.๑.๓ การยุ ติ ก ารตั ้ง ครรภ แ บบติ ด เชื ้อ วิ ธี ก ารคุ ม กํ า เนิ ด ที ่ส ามารถใช ไ ด อ ย า งปลอดภั ย นั ้น
เหมือนกับกรณีอายุครรภกอนยุติการตั้งครรภอยูใ นชวงไตรมาศที่ ๑ แตตองยกเวนการใสหวงอนามัยทุกประเภท
เพราะจะทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อ
๕.๑.๔ การคุมกําเนิดโดยการทําหมันถาวร เปน การยุติการตั้งครรภที่ตองพิจารณาใหดีกอน
เพราะเมื่อดําเนินการแลวจะไมสามารถมีทายาทไดอีก จําเปนตองตรวจสอบในกรณีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สภาวะทางสังคมของผูกระทํารวมดวย โดยโดยเฉพาะในกรณีที่คนไขอายุนอย หรือเปนผูบกพรองทางสติปญญา
ตอบขอซักถาม และประเด็นอภิปราย
๑. การดื่มแอลกอฮอลในขณะตั้งครรภ จะสงผลเสียตอเด็กอยางไร จะทําใหแทงไหม
−
ตั้งครรภ

ไมมีผลใดๆ ที่กอใหเกิดการยุติการตัง้ ครรภ แตก็ควรยุติการดืม่ แอลกอฮอลทันทีทีท่ ราบวา

๑๕

๒. การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก สามารถทําใหตั้งครรภไดหรือไม
−

สามารถทําใหตั้งครรภได เพราะอสุจิมีโอกาสเดินทางไปผสมกับไขได

๓. การปลอยใหเวชภัณฑคุมกําเนิด และวัตถุแปลกปลอมอยูในชองคลอดหลังการรวมเพศจะสงผลเสีย
ใดหรือไม
−

ไมสมควรทําเปนอยางยิ่ง เพราะการปลอยใหมีวัตถุใดอยูในชองคลอดเกิน ๒๔ ชั่วโมง อาจ

กอใหเกิดการหมักหมม และกอใหเกิดการติดเชื้อได
๔. หลังยุติการตั้งครรภถาตองการคุมกําเนิดโดยใชยาเม็ด ตองเริ่มรับประทานเมื่อใด
−

การกินยาคุมหลังการยุติการตั้งครรภที่ไดผลดีควรเริม่ กินภายใน ๑ สัปดาหหลังการยุติการ

ตั้งครรภในอายุครรภไตรมาสแรก ถาเปนไตรมาสที่สองอยาใหเกิน ๒ สัปดาห ในกรณียาฉีดก็เชนเดียวกัน
๕. ทําไมเวลาหญิงอายุมากขึ้นจึงมีรอบของประจําเดือนสั้นลง หรือมาไมสม่ําเสมอ
−

บางกรณีการทีม่ ีเลือดออกจากโพรงมดลูกนั้นไมใชประจําเดือนเสมอไป บางกรณีอาจเกิดจาก

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกโดยที่ไมมีพยาธิสภาพ (Dysfunctional Uterine Bleeding–DUB) กรณีน้ี
จะไมมาเปนรอบเหมือนประจําเดือน ชวงเวลา และระยะเวลาของการมีเลือดออกจะไมเปนปกติและไมสม่ําเสมอ
ซึ่งถาพบกรณีเหลานี้จําเปนตองปรึกษาแพทย
๖. ทําไมบางครั้งตรวจพบถุงน้ํา(ซีสต)ในมดลูก แลวพอตรวจซ้ํากลับไมพบ
−

ถุงน้ํา(ซีสต) ประเภทนี้จะมาพรอมการตกไข อาจทําใหเกิดการปวดไดเล็กนอยถึงปานกลางใน

ขางทีไ่ ขตก และมักจะหายไปภายหลังมีประจําเดือนโดยอาจตรวจพบน้าํ ไดเล็กนอย จะหายไปพรอมกับการหมด
ประจําเดือน และไมกอใหเกิดอันตราย
๗. การใชแทงตรวจสอบการตั้งครรภมีบางกรณีทีต่ รวจแลวผลเปนบวก แตไมนานประจําเดือนก็มา
อยากทราบวาความแมนยําของวิธีการนี้เปนอยางไร
−

ขึน้ อยูก ับประสิทธิภาพของชุดตรวจนั้น วาเปนของที่มีคุณภาพดีเพียงใด และตองตรวจสอบ

ความสมบูรณของที่ตรวจครรภนั้นดวย เชน วันหมดอายุ ลักษณะของบรรจุภัณฑ
……………………………………………………………
(นางสาวศริญญา วงษสนิท)
ผูประสานงานโครงการ
ผูจดรายงานการประชุม

………………………………………………………………………
(นางเรณู ชูนิล)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

๑๖

