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คุณุสามารถใช้ว้ิธิีคีุมุกำำาเนิดิไดห้ลายวิธิีเีพื่่�อป้้องกำันิกำาร
ตั้ั �งคุรรภ์เ์ม่�อคุณุมเีพื่ศสมัพัื่นิธีก์ำบัช้าย คุณุมสีทิธีคิุมุ
กำำาเนิดิและเลอ่กำวิธิีคีุมุกำำาเนิดิวิธิีหีนิ่�งวิธิีใีดที�เหมาะสม
กำับคุณุที�สดุ 

ทำาไมคุณุตั้อ้งกำารคุมุกำำาเนิดิ?
เม่�อคุณุมเีพื่ศสมัพัื่นิธีก์ำบัช้ายแบบสอดองคุช้าตั้เิข้า้ไป้
ในิช้อ่งคุลอด อสจุิขิ้องช้ายอาจิผสมพัื่นิธีุก์ำบัไข้ข่้องคุณุ 
ซึ่่�งสามารถทำาใหคุ้ณุตั้ั �งคุรรภ์ไ์ด ้หากำคุณุไมต่ั้อ้งกำารตั้ั �ง
คุรรภ์ ์คุณุสามารถใช้ก้ำารคุมุกำำาเนิดิ 

กำารคุมุกำำาเนิดิป้ระเภ์ทตั้า่งๆ 
ไมม่กีำารคุมุกำำาเนิดิป้ระเภ์ทใดที�ไดผ้ล 100% ทกุำวิธิีี
กำารคุมุกำำาเนิดิมทีั �งข้อ้ดแีละข้อ้เสยี มหีลายเร่�องที�จิะ
ตั้อ้งคุำานิง่ถง่เม่�อเลอ่กำวิธิีคีุมุกำำาเนิดิวิธิีหีนิ่�งวิธิีใีด เช้น่ิ
คุวิามมปี้ระสทิธีภิ์าพื่ คุา่ใช้จ้ิา่ย ใช้ไ้ดง้า่ยแคุไ่หนิ 
หรอ่วิัยข้องคุณุ 

วิธิีคีุมุกำำาเนิดิที�ไดผ้ลที�สดุมดีังตั้อ่ไป้นิี�: 

วิธิีคีุมุกำำ�เนิดิระยะย�วิที�เปลี่ี�ยนิกำลี่บัได ้(LARCs)
LARCs เป็้นิวิธิีคีุมุกำำาเนิดิที�ไดผ้ลดทีี�สดุ ข้อ้ดคีุอ่คุณุไม่
ตั้อ้งคุดิถง่เร่�องกำารคุมุกำำาเนิดิทกุำวิันิหรอ่ทกุำเวิลาที�คุณุมี
เพื่ศสมัพัื่นิธี ์ 
LARCs รวิมถง่:

• แบบฝัังฮอรโ์มนิ (Implanon®)

– แพื่ทยห์รอ่พื่ยาบาลฝัังอปุ้กำรณ์เล็กำๆ เข้า้ไป้ใตั้ ้
ผวิิหนัิงที�ตั้น้ิแข้นิข้องคุณุ 

– เคุร่�องฝัังนิี�จิะป้ลอ่ยสารฮอรโ์มนิโป้รเจิสโตั้เจินิ 
ซึ่่�งป้้องกำันิกำารตั้กำไข้แ่ละทำาใหเ้มอ่กำที�ป้ากำมดลกูำ
หนิาข้่�นิซึ่่�งจิะป้้องกำันิไมใ่หอ้สจุิผิา่นิเข้า้ไป้ในิ
มดลกูำ

– เคุร่�องฝัังฮอรโ์มนินิี�มอีายสุามปี้
– เคุร่�องฝัังฮอรโ์มนินิี�มปี้ระสทิธีภิ์าพื่ระหวิา่ง 

99.7% – 99.95%

• กำารฉีีดฮอรโ์มนิดโีป้ โป้รวิรีา (Depo Provera)

– แพื่ทยห์รอ่พื่ยาบาลจิะฉีีดฮอรโ์มโป้รเจิสโตั้เจินิ
ใหคุ้ณุทกุำๆ 12 สปั้ดาห์

– ฮอรโ์มนิโป้รเทสโตั้เจินิป้้องกำันิกำารตั้กำไข้ ่(คุอ่
เม่�อรังไข้ป่้ลอ่ยไข้อ่อกำมา) และทำาใหเ้มอ่กำที�ป้ากำ
มดลกูำหนิาข้่�นิ 

– กำารฉีีดฮอรโ์มนิไดผ้ลระหวิา่ง 96% – 99.8%

• หว่ิงอนิามัย (อนิิทรายเูทอรนีิ ดไีวิซึ่)์ (ไอยดู)ี (IUD)

– แพื่ทยห์รอ่พื่ยาบาลจิะสอดหว่ิงอนิามัย(อปุ้กำรณ์
รูป้รา่งเหมอ่นิตั้ัวิ T เล็กำๆ) เข้า้ไป้ในิมดลกูำผา่นิ
ทางช้อ่งคุลอด  

– อปุ้กำรณ์ไอยดูจีิะป้้องกำันิไมใ่หอ้สจุิเิข้า้ไป้ถง่ไข้ ่
– ไอยดูฮีอรโ์มนิ (Mirena® หรอ่ Kyleena®) 

ใช้ไ้ดน้ิานิหา้ปี้ 
– สว่ินิไอยดูทีองแดง (copper IUD) ใช้ไ้ดน้ิานิหา้

ถง่สบิปี้ 
– IUDไดผ้ลระหวิา่ง 99.5% – 99.9% (ไอยดูี

ฮอรโ์มนิมปี้ระสทิธีภิ์าพื่สงูกำวิา่ไอยดูทีองแดง
เล็กำนิอ้ย)
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แผ่น่ขอ้เท็็จจรังิน้�ออก้แบบไว้เ้พื่่�อเป็นขอ้มลูและก้ารัศึกึ้ษา มไิด้ ้
เจตนาใหเ้ป็นคำาแนะนำาด้า้นก้ารัแพื่ท็ย์โ์ด้ย์เฉพื่าะ หรัอ่แท็นคำา
แนะนำาของแพื่ท็ย์ข์องคณุ
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Jean Hailesใช้แ้นว้ท็างก้ว้า้งๆ และ
ครัอบคลมุตอ่เรั่�องสิขุภาพื่ของสิตรั ้คำาว้า่ 
“สิตรั”้ และ “เด็้ก้สิาว้” ท็้�ใช้ใ้นแผ่น่ขอ้เท็็จ
จรังิน้�หมาย์ถึงึสิตรั ้เด็้ก้สิาว้ และคนหลาก้
หลาย์เพื่ศึ

สามารถใช้ถ้งุยางอนิามัยกำบักำารคุมุกำำาเนิดิแบบอ่�นิๆ 
คุณุสามารถซึ่่�อถงุยางอนิามัยไดจ้ิากำรา้นิข้ายป้ลกีำ
ทั�วิไป้ รวิมทั �งรา้นิข้ายยา และซึ่เุป้อรม์าเกำ็ตั้ 

กำ�รคุมุกำำ�เนิดิแบบถ�วิร
กำารคุมุกำำาเนิดิแบบถาวิรสำาหรับสตั้รเีกำี�ยวิข้อ้งกำบักำารปิ้ด
ทอ่ทางเดนิิรังไข้เ่พื่่�อป้้องกำันิกำารตั้ั �งคุรรภ์ ์เรยีกำวิา่กำาร
มัดทอ่รังไข้ ่หรอ่ “กำารผกูำทอ่รังไข้ข่้องคุณุ” คุวิรคุำานิง่
ถง่วิธิีกีำารนิี�ตั้อ่เม่�อคุณุไมต่ั้อ้งกำารตั้ั �งคุรรภ์อ์กีำตั้อ่ไป้ในิ
อนิาคุตั้ 
ผูช้้ายสามารถคุมุกำำาเนิดิแบบถาวิรไดเ้ช้น่ิเดยีวิกำนัิดว้ิย
กำารตั้ัดหลอดทอ่นิำ�าอสจุิ ิหรอ่ที�เรยีกำวิา่ วิาเซึ่็กำโตั้ม ี
กำารคุมุกำำาเนิดิแบบถาวิรมปี้ระสทิธีภิ์าพื่มากำกำวิา่ 99%

กำ�รคุมุกำำ�เนิดิฉุุกำเฉุนิิ
กำารคุมุกำำาเนิดิฉุีกำเฉีนิิเป็้นิที�รูจั้ิกำในินิาม ยาเม็ด “หลัง
เช้า้” หรอ่ “มอรน์ิงิ อาฟเตั้อร ์พื่ลิ” ดว้ิย คุณุสามารถ
ใช้ย้านิี�ไดถ้า้คุณุลม่กำนิิยาเม็ด “เดอะ พื่ลิ”, มเีพื่ศ
สมัพัื่นิธีโ์ดยไมไ่ดป้้้องกำันิ หรอ่ถงุยางอนิามัยป้ริ
ระหวิา่งกำารมเีพื่ศสมัพัื่นิธี ์ยาเม็ด “เดอะ พื่ลิ” ป้้องกำันิ
หรอ่ทำาใหก้ำารตั้กำไข้ล่า่ช้า้ – แตั้ไ่มป้่้องกำันิกำารตั้ั �ง
คุรรภ์เ์สมอไป้ มปี้ระสทิธีภิ์าพื่ป้ระมาณ 85% และได ้
ผลดทีี�สดุถา้กำนิิภ์ายในิ 24 ช้ั�วิโมง หลังมเีพื่ศสมัพัื่นิธี ์ 
ข้อรับยาคุมุกำำาเนิดิฉุีกำเฉีนิิไดจ้ิากำแพื่ทย ์หรอ่เภ์สชั้กำร
โดยไมต่ั้อ้งมใีบสั�ง 

เม่�อไหรท่ี�คุณุคุวิรพื่บแพื่ทย์
ถา้คุณุไมแ่น่ิใจิวิา่คุวิรใช้ก้ำารคุมุกำำาเนิดิวิธิีใีด 
โป้รดป้รก่ำษาแพื่ทย ์แพื่ทยส์ามารถอธีบิายผลดี
และผลเสยีข้องแตั้ล่ะวิธิี ีเพื่่�อที�คุณุจิะไดต้ั้ัดสนิิ 
ใจิไดถ้กูำตั้อ้ง 
ยาคุมุกำำาเนิดิบางช้นิดิเช้น่ิ LARCs, หว่ิงช้อ่งคุลอด 
และยาเม็ดเดอะ พื่ลิ จิะตั้อ้งใหแ้พื่ทยเ์ป็้นิผูอ้อกำ
ใบสั�ง
ถา้คุณุมเีพื่ศสมัพัื่นิธีเ์ป็้นิป้ระจิำา เป็้นิเร่�องสำาคุัญที�
จิะตั้อ้งรับกำารตั้รวิจิสขุ้ภ์าพื่ทางเพื่ศเป็้นิป้ระจิำากำบั
แพื่ทยห์รอ่พื่ยาบาลดา้นิสขุ้ภ์าพื่ทางเพื่ศ

สำาหรับข้อ้มลูเพื่ิ�มเตั้มิ โป้รดไป้ที� 
www.jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-
sexual-health/contraception 

เดอะ พิลิี่ (กำ�รคุมุกำำ�เนิดิท�งป�กำ)
คุณุจิะตั้อ้งกำนิิยาเม็ดคุมุกำำาเนิดิในิเวิลาเดยีวิกำนัิทกุำวิันิ
เพื่่�อป้้องกำันิกำารตั้ั �งคุรรภ์ ์
ยาเม็ด เดอะ พื่ลิ นิี�ไดผ้ลระหวิา่ง 93% – 99.5%
มยีาเม็ดคุมุกำำาเนิดิทางป้ากำอยูส่องป้ระเภ์ทใหญ่ๆ : 

• ยาเม็ดคุมุกำำาเนิดิทางป้ากำรวิม ซึ่่�งบรรจิฮุอรโ์มนิเอส
โตั้รเจินิกำบัฮอรโ์มนิ  โป้รเจิสเตั้อโรนิ

• ยาเม็ดบรรจิเุฉีพื่าะโป้รเจิสเตั้อโรนิ (มนิิ ิพื่ลิ) 

ห่ว่ิงช่อ่งคุลี่อด (Vaginal ring)
หว่ิงช้อ่งคุลอดมฮีอรโ์มนิช้นิดิเดยีวิกำบักำบัที�อยูใ่นิยา
เม็ดคุมุกำำาเนิดิช้นิดิฮอรโ์มนิรวิม คุณุเอาหว่ิงใหมใ่ส่
เข้า้ไป้ใหล้ก่ำๆ ในิช้อ่งคุลอดทกุำเดอ่นิ ทิ�งไวิท้ี�นัิ�นิสาม
สปั้ดาหเ์พื่่�อป้้องกำันิกำารตั้ั �งคุรรภ์ ์หว่ิงช้อ่งคุลอดมี
ป้ระสทิธีภิ์าพื่ระหวิา่ง 93% – 99.5%

ถงุย�งอนิ�มยั (คุอนิดอม) แลี่ะ กำะบงัลี่ม 

(ไดอ�แฟรม) 
กำารคุมุกำำาเนิดิโดยใช้ว้ิธิีขี้วิางกำั �นิเพื่่�อป้้องกำันิไมใ่หอ้สจุิิ
เข้า้ถง่ไข้ ่
ยกำตั้ัวิอยา่ง เช้น่ิ:

• ถงุยางอนิามัยช้าย (คุอนิดอม)

– เป็้นิถงุยางหรอ่ถงุใยสงัเคุราะหท์ี�สวิมลงบนิ
องคุช้าตั้ทิี�แข็้งตั้ัวิ 

– ถงุยางอนิามัยช้ายมปี้ระสทิธีภิ์าพื่ระหวิา่ง 
88% – 98%

• ถงุยางอนิามัยหญงิ
– ป้ลอกำที�สวิมช้อ่งคุลอดอยา่งหลวิมๆ 
– ถงุยางอนิามัยหญงิมปี้ระสทิธีภิ์าพื่ระหวิา่ง 

79% – 95%

• กำะบังลม
– วิางฝัาซึ่ลิโิคุนินิิ�มๆ ไวิใ้นิช้อ่งคุลอดกำอ่นิมเีพื่ศ

สมัพัื่นิธีเ์พื่่�อป้้องกำันิไมใ่หอ้สจุิเิข้า้ไป้ถง่ไข้่
– กำะบังลมมปี้ระสทิธีภิ์าพื่ 82% – 86%

กำารคุุม้กำนัิใหพ้ื่น้ิจิากำโรคุตั้ดิตั้อ่ทาง
เพื่ศสมัพัื่นิธี ์(เอสทไีอ)
วิธิีกีำารคุมุกำำาเนิดิสว่ินิมากำไมคุุ่ม้กำันิคุณุจิากำโรคุตั้ดิตั้อ่
ทางเพื่ศสมัพัื่นิธี ์ถงุยางอนิามัยเป็้นิกำารคุมุกำำาเนิดิวิธิีี
เดยีวิที�ใหคุ้วิามคุุม้กำันิดา้นิโรคุตั้ดิตั้อ่ทางเพื่ศสมัพัื่นิธี ์

http://jeanhailes.org.au
http://jeanhailes.org.au
https://www.jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-health/contraception
https://www.jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-health/contraception

