
การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา 

.               ข้อแนะน าก่อนใช้ยา                                                                                                                                                      
1.    ควรตรวจปัสสาวะ เพื่อทดสอบการตั้งครรภ,์ และท าอัลตร้าซาวด ์เพื่อ                                                                                                          
ทราบอายุครรภ ์และมีการตั้งครรภใ์นมดลูกหรือไม่ ควรปรึกษาผู้เก่ียวข้อง เช่น แฟน สามี พ่อแม่ ญาติ เพื่อความคิดรอบคอบ             
2.    ไม่ควรใช้ยาน้ี ถ้ามีคนบังคับให้คุณตัดสินใจยุติการตั้งครรภ,์ มีโรคเลือดออกผิดปกต,ิ โรคต่อมหมวกไต, การตั้งครรภ์นอกมดลกู,                        
ใส่ห่วงอนามัยค้างอยู่ (ต้องเอาออกก่อนใช้ยา), แพ้ยาไมโซพรอสทอลหรือโพรสตาแกลนดิน                                                                                                                      
3.    ความเสี่ยง ของการยุติการตั้งครรภด์้วยวิธีการน้ี  ใกล้เคียงกับความเสี่ยงของ การแท้งเองตามธรรมชาติ  เพราะกลไกเหมือนกัน 
อย่างไรก็ตาม ควรมีเพื่อน หรือคนที่คุณไว้ใจได ้อยู่กับคุณเม่ือคุณใช้ยาน้ี เพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน                                                                                                                                                 
4.    ในอายุครรภ์ก่อนถึง 13 สัปดาห ์พบว่ามากกว่า 75% จะแท้งภายใน 24 ชม.หลังเริ่มอมยา บางรายอาจนานกว่า และที่เหลือ
ส่วนใหญ่ จะแท้งภายใน 72 ชม. มากถึง 95% และสามารถเริ่มใช้ยารอบใหม่ได้จนแท้งสมบูรณ์                                                                                                                                               
5.    ในอายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์ (ต้องท าในโรงพยาบาล) พบว่าประมาณ 50% จะแท้งภายใน 10-15 ชม.หลังเร่ิมอมยา และแท้ง
สมบูรณ์ภายใน 24 ชม.สูงถึง 80-90 % และที่เหลือส่วนใหญ่ จะแท้งภายใน 72 ชม.                                                                                                            
6.    การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายโดยแพทย์ (และตามข้อบังคับของแพทยสภา) ท าได้ด้วยเหตุผลที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ตั้งครรภ์ทั้ง
ทางสุขภาพกาย และ/หรือสุขภาพจิต หรือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา เช่นถูกข่มขืน,ล่อลวง, บังคับ, ในผู้ตั้งครรภ์
ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา ไม่ต้องมีใบแจ้งความก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ตาม
กฎหมาย ถ้าผู้ปกครองและผู้ตั้งครรภ์ร้องขอ                                                                                                                                                   
.               ข้อแนะน าการใช้ยา                                                                                                                                                   
7.    ควรใช้น้ าบ้วนปากก่อนอมยา ควรงดทานอาหารขณะอมยา ให้อมยาใต้ลิ้นในปากนาน 30 นาที แล้วกลืนได้ ถ้ามียาเหลือ                                         
8.    กินยาวันที่........................ เวลา.................. อมยาใต้ลิ้น 4 เม็ดวันที่......................... เวลา.................... (หลังยากิน 24-48 ชม.)                                         
9.    ผลข้างเคียงของยาเช่น มีไข,้ หนาวสั่น, เวียนหัว, อาเจียน, ปวดท้อง, ท้องเสีย, มีเลือดออกทางช่องคลอดมากกว่าการมี
ประจ าเดือนปกติ คุณอาจใช้ยาแก้ปวดพาราเซตามอล เพื่อลดอาการปวดและไข้ได้ ถ้าแท้งสมบูรณ์อาการต่างๆจะหายไป ถ้าตกเลือด
หรือปวดท้องมากให้ไปรพ.ใกล้บ้าน ถ้าใช้ยาหมดไม่แท้งใน 24-72 ชม. อาจต้องมารับยาซ้ า (พบไม่เกิน 5-10%)                                                                                                                   
.               ข้อแนะน า หลังการใช้ยา                                                                                                                                              
10.   อาจมีเลือดออกในช่วง 1-3 สัปดาหแ์รกหลังอมยา ถ้าไม่มากกว่าการมีประจ าเดือนปกติ ก็อาจรอให้แท้งจนสมบูรณ์เองได้ใน 3 
สัปดาห์ โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองดูดหรือขูดมดลูก ยกเว้นถ้าตกเลือดมาก ปวดท้องอย่างมาก เป็นไขสู้ง                                                            
11.   ห้ามใช้ผ้าอนามัยชนิดสอด กรุณาใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นเท่าน้ันในช่วงแท้งและหลังแท้ง การทดสอบการตั้งครรภ์ซ้ าก่อน 3 สัปดาห์ 
อาจไวเกินไป ที่จะให้ผลลบ เพราะยังมีฮอร์โมนค้างในกระแสเลือด                                                                                                    
12.   ตรวจปัสสาวะทดสอบการต้ังครรภ์ซ้ าได้ในวันที.่................................. ถ้าสงสัยว่ายังไม่แท้งใน 3 สัปดาห์ ให้พบแพทย์ขอตรวจ
อัลตร้าซาวด์ เพ่ือยืนยันการแท้งสมบูรณ์                                                                                                                                                                                      
13.   การมีเลือดออกที่มากกว่า 2 ชั่วโมง และชุ่มผ้าอนามัยมากกว่า 2 แผ่นภายในหน่ึงชั่วโมง, รู้สึกเวียนหัว อาจจะเป็นสัญญาณว่า คุณ
เสียเลือดมากเกินไป ซ่ึงอาจจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด่วน อาจต้องให้เลือด และการใช้เคร่ืองดูดหรือขูดมดลูก                                                                                                                                                                      
14.   นัดตรวจ/เริ่มคุมก าเนิดได้วันที.่............................ (ตัวอย่างการคุมก าเนิด เช่น ใส่ห่วงอนามัย ยาฝัง ยาฉีด ยากิน ถุงยางอนามัย 
ท าหมันหญิงหรือชาย ยาคุมฉุกเฉิน ฯลฯ )  ไม่ควรหลงลืมการคุมก าเนิด เพ่ือไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ไม่พร้อมซ้ าอีก                                                                                          
15.   ถ้ามีไข้มากกว่า 24 ชม.อาจเกิดจากการติดเชื้อ ที่ต้องรักษาในรพ.โดยการให้ยา และการใช้เคร่ืองดูดหรือขูดมดลูก                                                                                     
16.   อาการแท้งไม่สมบูรณ์ อาจมีอาการตกเลือดอย่างหนัก หรือต่อเน่ือง และการเจ็บปวดอย่างต่อเน่ือง อาจพบได้ถึง 5 % รักษาโดย
การใช้เคร่ืองดูดหรือขูดมดลูก หรือใช้ยาซ้ า                                                                                                                                     
17.   ครรภ์ที่ไม่แท้งที่เห็นได้จากการตรวจอัลตร้าซาวด์ อาจพบได้ 5-10 % ถ้าท้องต่ออาจมีความเส่ียงเล็กน้อยกับทารก เช่นการ
ผิดรูปของมือหรือเท้า และปัญหากับเส้นประสาท อาจยุติการต้ังครรภ์ด้วยยาซ้ า หรือเปลี่ยนใจไปฝากครรภ ์                                                                                                                                           
18.   ถ้ามีปัญหาฉุกเฉินใดๆ คุณสามารถไปท่ีโรงพยาบาลไหนก็ได้ บอกอาการหมอ และประวัติตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ หมอ
สามารถจะรักษาคุณได ้เช่นเดียวกับเม่ือคุณเกิดการแท้งเองตามธรรมชาติทั่วไป เพราะการรักษาจะเหมือนกัน                                                   
.                                                                       เบอร์โทร.เพ่ือการปรึกษาเพ่ิมเติม......................................................   

 



การรักษาโดยใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก (MR หรือ MVA) 

 

1. บริการในหญิงที่ประจ าเดือนมาไม่ปกติ  การแท้งบุตร  การน าชิ้นเน้ือในโพรงมดลูกส่งตรวจ การยุติตั้งครรภ์เพื่อการรักษา  และ
อ่ืนๆ ที่ขนาดมดลูกโตไม่เกิน 3 เดือน ใช้แทนการขูดมดลูกด้วยเคร่ืองมือโลหะแบบเดิม  ๆ  

2. เคร่ืองมือจะเป็นหลอดพลาสติก ที่เล็กกว่าหลอดกาแฟ  ใช้ใส่เข้าไปในโพรงมดลูก ผ่านปากมดลูกทางช่องคลอด แล้วต่อกับไซร้ิงค์
พลาสติก เพื่อใช้ดูดสิ่งต่างๆท่ีผิดปกติออกจากโพรงมดลูก เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรค 

3. เป็นเคร่ืองมือที่น าเข้าจากต่างประเทศ สะอาด ปลอดภัย ขั้นตอนการท าสะดวก เทคนิคง่าย ไม่เจ็บมากเหมือนการขูดมดลูก ไม่ต้อง
วางยาสลบ ไม่ต้องฉีดยา ไม่ต้องลางานนาน  

 

 

 

 

4. ก่อนท า ควรต้องได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์  และตรวจภายในทุกคร้ัง  เพื่อช่วยการวินิจฉัยสภาวะในโพรงมดลูก ว่าเหมาะกับการ
รักษาด้วยวิธีน้ีหรือไม่ 

5. ขณะท า จะให้นอนบนเตียงตรวจภายใน แพทย์ท าการตรวจภายใน และสอดใส่เคร่ืองมือต่างๆ แพทย์ใช้เคร่ืองมือดูดท าความสะอาด
ในโพรงมดลูก โดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที จนแล้วเสร็จ 

6. ในกรณียุติการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา สามารถตรวจการตั้งครรภ์ซ้ าได้ เม่ือครบ 3 สัปดาห์ เพื่อพิสูจน์ว่า การแท้งครบ สมบูรณ์ และ
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้สะดวก ใน 3 สัปดาห ์ 

7. สามารถท าการคุมก าเนิดด้วยวิธีต่างๆ ตามความต้องการได้เลย หลังรับบริการ เช่น ใส่ห่วง  ยากิน  ยาฉีด ยาฝัง ถุงยาง ท าหมัน 
หรืออ่ืนๆ โดยสอบถาม/นัดหมายกับเจ้าที่ท่ีเก่ียวข้อง  

  


