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แบบบันทึกการรบัทราบและยินยอมรบัการคุมก าเนดิกึ่งถาวรในวยัรุ่น 

ช่ือ..................................นามสกุล...........................................อายุ..........ปี   HN……………………… AN……………………. 

 หญิงวัยรุน่ท่ีอายุน้อยกว่า 20 ปีเป็นวัยท่ียังไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ ร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี และด้าน
จิตใจ วุฒิภาวะ สังคม อารมณ์ เศรษฐานะ ยังไม่พร้อมต่อการรับภาระเรื่องการมีบุตร เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลตราด จึงสนับสนุนการคุมก าเนิด
แบบกึ่งถาวรในวัยรุ่น ท่ีเหมาะสมและสามารถคุมก าเนิดได้ในระยะยาว ได้แก่ 
 

1. การฝังยาคุมก าเนิด ชนิด 1 แท่ง บริเวณท้องแขนด้านใน โดยฉีดยาชาเฉพาะท่ีก่อนการฝังยาคุม 
เป็นวิธีการคุมก าเนิดท่ีปลอดภัย ฮอร์โมนท่ีใช้ในการคุมก าเนิดขนาดต่ า แต่มีความจ าเพาะเจาะจงในการออกฤทธิ์
สูง ผลข้างเคียงต่ า และประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดสูงท่ีสุดในวิธีการคุมก าเนิดทุกชนิด และไม่ต้องกังวลเรื่อง
การลืมรับประทานยา 
- ประสิทธิภาพ สามารถคุมก าเนิดได้ต่อเนื่อง 3 ปี โอกาสล้มเหลว ร้อยละ 0.05 ต่อป ี
- ประจ าเดือน ระหว่างฝังยาคุมอาจไม่มีประจ าเดือน หรือมีประจ าเดือนทุก 2-3 เดือน หรือมีประจ าเดือนมา

สม่ าเสมอทุกเดือน หรือมีประจ าเดือนกะปริดกะปรอยตลอดเดือนซึ่งหากมีปัญหาประจ าเดือนมา
กะปริดกะปรอยให้กลับมาพบแพทย์จะมีการให้ยาช่วยปรับรอบเดือน ส่วนการขาดประจ าเดือนนานไม่ใช่
เรื่องผิดปกติเนื่องจากยายั้งการตกไข่ ท าให้ไม่มีการสร้างเย่ือบุโพรงมดลูกท่ีลอกออกมาเป็นประจ าเดือน 

- เวลาเร่ิมฝังยาคุม สามารถท าได้ทันทีหลังคลอด หรือภายใน 5 วันแรกของประจ าเดือน หากเริ่มวันอื่นต้อง
แน่ใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ และคุมก าเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงหลังฝังยาคุมก าเนิด 

- การให้นมบุตร สามารถให้ได้ตามปกติไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ านม และการเจริญเติบโตของทารก 
- ความสามารถในการกลับมามีบุตร หลังถอดยาฝัง 3 สัปดาห์ สามารถกลับมาตกไข่ได้ ร้อยละ 90  
- ผลพลอยได้ ลดการเกิดโรคถุงน้ ารังไข่ เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี หรือชอคโกแลตซีต 
- อื่นๆ ยาไม่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว การเกิดสิว ฝ้า อาการปวดศีรษะไมเกรน การลดหรือการเพิ่มความ

ต้องการทางเพศ การคุมก าเนิดวิธีนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 
 

2. การใส่ห่วงอนามัย เป็นการคุมก าเนิดระยะยาวท่ีไม่มีการใช้ยาหรือฮอร์โมน โดยการใส่ห่วงเข้าโพรงมดลูก 
ความรู้สึกเหมือนการตรวจภายในท่ัวไป ผลข้างเคียงต่ า ใช้หลักการรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกท า
ให้ไม่สามารถฝังตัวได้ และไม่มีผลเปล่ียนแปลงเรื่องประจ าเดือน ไม่ต้องกังวลการลืมคุมก าเนิด 
- ประสิทธิภาพ สามารถคุมก าเนิดได้ 5 ปี โอกาสล้มเหลว ร้อยละ 0.5 ต่อปี (สูงกว่าการฝังยาคุม 10 เท่า) 
- เวลาเร่ิมใส่ห่วงอนามัย เริ่ม 6 สัปดาห์หลังคลอด หรือภายใน 5 วันหลังมีประจ าเดือนวันแรก หากเริ่มวันอื่น

ต้องแน่ใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ และคุมก าเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงหลังใส่ห่วงอนามัย 
- การให้นมบุตร สามารถให้ได้ตามปกติไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ านม และการเจริญเติบโตของทารก 

 
- ความสามารถในการกลับมามีบุตร สามารถกลับมาต้ังครรภ์ได้หลังถอดห่วงอนามัย  
- ข้อเสีย ต้องตรวจสอบต าแหน่งของห่วงอย่างสม่ าเสมอทางช่องคลอด ต้องถอดและใส่โดยสูตินรีแพทย์ 

 

การคุมก าเนิดวิธีอื่นๆ 
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การรับประทานยาคุมก าเนิด ไม่แนะน าในวัยรุ่นเนื่องจากต้องใช้ความรับผิดชอบสูงในการกินยาให้สม่ าเสมอและ
โอกาสส าเร็จท่ีใช้ยาต่อเนื่องต่ า มีปริมาณฮอร์โมนสูงกว่ายาฝังคุมก าเนิดแต่ความจ าเพาะเจาะจงต่ ากว่า ไม่สามารถใช้
ขณะให้นมบุตรได้ และโอกาสล้มเหลว ร้อยละ 9 ต่อป ี

การฉีดยาคุมก าเนิด ชนิด 3 เดือน องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก ไม่แนะน าให้ใช้ใน
วัยรุ่นเนื่องจากมีผลกระทบเรื่องการลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกช่ัวคราว และมีผลต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว สิว ฝ้า 
หน้ามัน ขนดก และอาการคล้ายสตรีวัยทองหากใช้ติดต่อเป็นเวลานาน 

อย่างไรก็ตามการคุมก าเนิดด้วยวิธีข้างต้นทุกวิธีไม่สามารถป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ วัยรุ่น
ควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยเสมอ 

ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน า และซักถามเรื่องการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรในวัยรุ่นจนเข้าใจข้อความท้ังหมด  
ข้าพเจ้า  สมัครใจคุมก าเนิดด้วยวิธี    ฝังยาคุมก าเนิด    ใส่หวงอนามัย 

 ไม่สมัครใจคุมก าเนิดด้วยวิธีการข้างต้น เพราะ...................................................................................... 
 
 

ลงนาม................................................................ผู้ให้ข้อมูล                     
        (……………………………………………………….) 
ต าแหน่ง.............................................................................. 

ลงนาม.....................................................ผู้รับทราบข้อมูล 
         (……………………………………………….) 
 ซึ่งเป็น……………………………………….……....……………………….. 

 
 
ลงนาม........................................................พยานเจ้าหน้าท่ี 
         (………………………………………………….) 
ต าแหน่ง............................................................................. 

 
 
ลงนาม...............................................พยานผู้ป่วย/ผู้เห็นชอบ 
        (………………………………………………….) 
ความสัมพันธ์ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง................................. 

 
วันท่ี..............เดือน..............................................พ.ศ.............เวลา.................. 

 
หมายเหตุ  

1.  กรณีผู้รับบริการอายุ < 13 ปี ต้องมีผู้ปกครองลงนามให้ความเห็นชอบ/อนุญาตก่อนท าหัตถการ 
2.  กรณีผู้รับบริการอายุ ≥ 13 ปี ลงนามยินยอมด้วยตนเองมีสาเหตุเนื่องจาก………………………………………………………… 
3.  กรณีผู้รับบริการไม่สมัครใจต้องมี บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ลงนามให้ความเห็นชอบ 
 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที่ ได้ให้ค าแนะน าผู้ป่วยแล้ว  ลงช่ือ 
 

 ห้องฝากครรภ์   ห้องคลอด   หอผู้ป่วย   คลินิกวางแผนครอบครัว   แพทย ์
 


