
องค์การแพธยินดี ให้เผยแพร่เนื้อหาในเอกสารนี้อย่าง
แพร่หลายต่อไป อย่างไรก็ตาม หากบุคคลหรือหน่วยงาน
ใดต้องการน�าเนื้อหาจากเอกสารไปใช้ ในเอกสารหรือสื่อ 
อ่ืนใด ขอความกรณุาแจ้งให้องค์การแพธทราบล่วงหน้า 
และ / หรือขอความกรณุาอ้างอิงตามมาตรฐานสากลด้วย 
ขอบพระคุณยิ่ง

หนังสือชีวิตมีทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่เจ็ด
จ�านวนพิมพ์
พัฒนาต้นแบบโดย
สนับสนนุการจัดพิมพ์โดย

กันยายน 2560
10,000 เล่ม  
มูลนธิิแพธทูเฮลท์
ส�านักงานกองทุนสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
ภายใต้โครงการ 1663 
สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 
และการส่งต่อบริการที่ปลอดภัย

องค์การแพธ (PATH)
มูลนธิิแพธทูเฮลท์ (Path2Health)
37/1 เพชรบุรี 15 เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-653-7563-5 โทรสาร 02-653-7566
เว็บไซต์: www.path2health.or.th, www.lovecarestation.com
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อนาคตที่ตั้งใจไว้จะเป็นอย่างไร?
จะเลี้ยงเด็กที่เกิดมาได้หรือไม่? จะต้องออก
จากงานไหม? เรื่องเรียนจะท�าอย่างไร?

ฝ่ายชายจะคิดอย่างไร? จะบอกให้คนใกล้ตัวรู้ได้
ไหม? หากบอกแล้วผลจะเป็นอย่างไร?
พ่อแม่จะยังรักและเอ็นดูเราอยู่ไหม?

แล้วจะท�าอย่างไรต่อไปดี?
ฯลฯ

“ท้องไม่พร้อม..
มีทางเลือก”

เพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย อาจ
สร้างความกังวลใจว่า “จะท้อง

หรือเปล่า” ซึง่ผูห้ญงิมักเป็นฝ่ายรูส้กึ
กังวลมากกว่าผู้ชายเพราะต้องเป็นคนที่

อุ้มท้องและเลี้ยงดูเด็ก...
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ก็ต้องคิดหนักว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร? จะรับผิดชอบหาเลี้ยงลูก

ที่เกิดมาได้ไหม? จะทิ้งให้ฝ่ายหญิงรับผิดชอบ
คนเดียวได้หรือ? เราจะถูกคนรอบข้าง

มองอย่างไร? พ่อแม่จะผิดหวังในตัวเราไหม?
เรื่องเรียนจะเอาอย่างไร? แล้วเราจะ

ถูกด�าเนนิคดีที่ท�าให้ผู้หญิงท้อง 
หรือไม่? ฯลฯ

ก็ต้องคิดหนักว่าอนาคต
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สิ่งแรก ที่ต้องท�าคือ 
อย่าเพิ่งวิตกกังวล

ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่า
“ท้องจริง” โดยการ 

ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจว่า
 โดยการ 

เมื่อท้องไม่พร้อม...
ท�าอย่างไรดี...?
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• สังเกตตัวเอง หลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว ประจ�า
เดือนที่เคยมาสม�่าเสมอขาดหายไปหรือหาก        
ไม่แน่ ใจ หลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ป้องกัน     
ผ่านไปแล้ว 14 วัน ก็สามารถตรวจสอบด้วย
ตนเองได้ โดยหาซ้ือชดุทดสอบการตั้งครรภ์
ด้วยปัสสาวะจากร้านยาหรือร้านสะดวกซ้ือ 
หากไม่แน่ใจกับผลการตรวจครั้งแรก ก็ ให้รอ
ไปอีก 7 วัน เพื่อตรวจซ�้าอีกครั้งหนึง่

• สังเกตอาการอ่ืนๆ เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน คัดตึงหน้าอก ปวดปัสสาวะบ่อยๆ 
หรือเหนือ่ยเพลียง่วงมากกว่าปกติ

7



สอง
            “ตั้งสติ ให้ดี” ไม่ต้องตกใจ 
แต่ก็ไม่ควรละเลย ปล่อยเวลา
    ให้ผ่านไปเพราะทางเลือก
                  จะมีน้อยลง

โทรปรึกษาได้ที่
สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663

        ตั้งสติเช่นกัน ทุกปัญหา
      มีทางออก ..ไม่ควรหนหีายปล่อย
    ให้ผู้หญิงจัดการปัญหาแต่เพียงล�าพัง

                  จะมีน้อยลง

        
      มีทางออก ..ไม่ควรหนหีายปล่อย
    ให้ผู้หญิงจัดการปัญหาแต่เพียงล�าพัง

          “ ใจเย็นๆ คิดไว้เลยว่า
   ปัญหาทุกอย่างสามารถจัดการได้ ก่อนอื่น
 ทบทวนว่าเราสองคนจะจัดการกับชีวิตอย่างไร
อาจจะเลือกพูดคุยกับพ่อแม่ ครอบครัว คนที่เรา
 ไว้วางใจ หรือหน่วยงานที่รับให้การปรึกษาที่มี
  ในตอนท้ายของหนังสือนี ้เพื่อประเมินหาทางเลือก
  ที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับทั้งสองคน ที่ส�าคัญคือ   
   ไม่ควรคิดแก้ปัญหาคนเดียว เพราะอาจท�าให้จมดิ่ง
         อยู่กับปัญหาและเครียดหนัก ในที่สุด
                 ก็หาทางออกไม่ได้..”

   ปัญหาทุกอย่างสามารถจัดการได้ ก่อนอื่น
 ทบทวนว่าเราสองคนจะจัดการกับชีวิตอย่างไร
อาจจะเลือกพูดคุยกับพ่อแม่ ครอบครัว คนที่เรา
 ไว้วางใจ หรือหน่วยงานที่รับให้การปรึกษาที่มี
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ทางเลือก 1 ตั้งท้องต่อ 
 วางแผนให้ชัดเจนว่า เราจะด�าเนินชีวิต
อย่างไรในระหว่างต้ังท้อง คลอด และจะหาเลี้ยง      
ดูแลเด็กในระยะยาวได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร

ต้องดูแลสุขภาพกายใจให้ดี
 9 ไปรับบริการฝากท้องที่ โรงพยาบาลเพื่อตรวจ
ร่างกาย รับวัคซีน ตรวจดูพัฒนาการทารกและ 
รับยาบ�ารงุ เพื่อการคลอดที่ปลอดภัยและทารก
ที่แข็งแรง

สาม ถามตัวเองและแฟนว่า
เราพร้อมจะท้องต่อหรือไม่?

เมื่อประสบปัญหาท้องไม่พร้อม
มีทางเลือกอะไรบ้าง?

โทรปรึกษาได้ที่
สายด่วนท้องไม่พร้อม 1663

เมื่อประสบปัญหาท้องไม่พร้อม

โทรปรึกษาได้ที่
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 9 จัดการเรื่องขอพักเรียนเพื่อให้ศึกษาต่อเนือ่งได้  
หากถูกละเมิดสิทธิ ให้ออกจากโรงเรียนหรือ
ไล่ออกจากงาน ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วย
งานด้านสิทธิได้
 9 หากไม่มีครอบครัวหรือคนใกล้ชิดยอมรับและ
ให้การดูแลช่วยเหลือระหว่างต้ังท้อง คลอดและ
หลังคลอด สามารถติดต่อขอรับบริการบ้านพัก
ชั่วคราวได้ 

ต้องดูแลสุขภาพกายใจให้ดี
• หากต้องการความช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กชั่วคราว
• สามารถติดต่อหน่วยงานที่มีบริการเลี้ยงดูเด็ก

หรือบริการครอบครัวอุปถัมภ์ได้
• หากไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กในระยะยาว
• สามารถติดต่อหน่วยงานเพื่อหาผู้อุปการะบุตร

บุญธรรมได้
• การเลี้ยงดูเด็กในระยะยาว
• สามารถตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอืด้านอาชพีและ

สังคมสงเคราะห์ หรือ
• เข้าร่วมกลุ่มสนับสนนุต่างๆ10



ทางเลือก 2 ไม่ตั้งท้องต่อ
 หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าตัวเอง
ยังไม่มีความพร้อมที่จะต้ังท้องและเลี้ยงดูเด็กใน            
ระยะยาวได้อย่างมคีุณภาพ จ�าเป็นต้องยุติการตั้งท้อง 
เพื่อให้ปลอดภัยกับผู้หญิงมากที่่สุด

 ควรเข้าสู่บริการโดยเร็วที่สุด หรือ ไม่ควร
เกิน 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน หากมากไปกว่านีห้น่วย
บริการก็จะมีน้อยลง

ข้อควรรู้ การยุติการท้อง หรือการท�าแท้งนั้น         
ไม่ได้ผิดกฎหมายในทุกกรณีไป 
 แต่มีข้อยกเว้นให้ท�าได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 305 (1) (2) และมาตรา 276, 277, 
282, 283 และ 284 ในกรณีที่การตั้งครรภ์ส่งผลต่อ
สุขภาพกาย ทารกในครรภ์หรือแม้แต่สุขภาพทางใจ
ของผูต้ัง้ครรภ์ รวมทัง้การตัง้ครรภ์ทีเ่กดิจากการข่มขนื 
ล่อลวง บงัคบั ข่มขู ่และการตัง้ครรภ์ของเดก็หญงิอายุ
ไม่เกิน 15 ปี (แม้ว่าเด็กจะสมยอมก็ตาม)
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แท้งเถื่อน...อันตราย 
การท�าแท้งเถื่อน คือ

    1) การท�าแท้งโดยผู้ที่ ไม่ ใช่บุคลากร
       ทางการแพทย์ และไม่มี ใบประกอบ
       โรคศิลป์ 
   2) สถานบริการไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
      ตามกฎหมาย 
   3) ใช้วิธีการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาทางการแพทย์ 
   4) ใช้ยาท�าแท้งในขนาดที่ ไม่เหมาะสมกับอายุครรภ์ 
      หรือใช้ยาปลอม 

การท�าแท้งเถื่อนนี้นอกจากเสียเงินเปล่าแล้ว
ยังท�าให้การแท้งไม่สมบูรณ์ อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
และชีวิตของผู้หญิง เกิดการตกเลือด ติดเชื้อในกระแส
เลือด อาจต้องตัดมดลูกทิ้ง ที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้หญิงกว่า 50,000 คน

บาดเจ็บและตายจากการท�าแท้งเถื่อน และ
มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราจึงไม่ควรน�าพา

ตัวเองไปเสี่ยงต่อชีวิตด้วย
การท�าแท้งเถื่อน

ปัจจุบัน มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รวมตัวกันเป็น
เครือข่าย อาสา R-SA (Referral for Safe Abortion)
เพื่อให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในจังหวัดต่างๆ

ทั่วประเทศไทย สามารถเข้าถึง RSA ได้ด้วย
การโทรสายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663
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วิธียุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
ท�าอย่างไร?

 เทคโนโลยทีางการแพทย์ในปัจจบุนัสามารถ
ช่วยให้การยุติฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย แบ่งออกเป็น          
2 วิธีคือ

1. การดดูเนือ้รกจากโพรงมดลกู (Manual Vacuum 
Aspiration: MVA) ใช้กระบอกดดูสญุญากาศดดู                                    
ชิ้นเนื้อออกจากโพรงมดลูกท�าให้เกิดการแท้ง
สมบรูณ์ได้เกอืบร้อยละ 100 ใช้ได้ผลในอายคุรรภ์
ไม่เกนิ 12 สปัดาห์ สามารถรบับริการทีค่ลนิกิหรือ 
โรงพยาบาลทีมี่บริการได้ การนับอายุครรภ์

ไม่ได้นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่... ให้นับจากวันแรก

ของประจ�าเดือนครั้งสุดท้ายถ้าให้ดีควรไปอัลตร้าซาวน์
จะชัวร์ที่สุด สามารถไปรับบริการได้ที่คลินกิ

ที่รับฝากครรภ์หรือตรวจรักษา
ทางนรีเวช
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2. การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ โดยใช้ยา Mifepris-
tone (หรือ RU486@) ร่วมกับ Misoprostol 
(หรือ Cytotex@) ซึ่งยาทั้งสองตัวนี้ ได้ขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทยแล้วเม่ือปี 2557 ภายใต้
ชื่อการค้าว่า Medabon มี ใช้ในสถานพยาบาล 
ที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงสาธารณสุข   
แต่ไม่มีการขายทางเว็บไซต์ สามารถใช้ผลดี ใน
อายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ ส่วนอายุครรภ์
ที่มากกว่า 12 สัปดาห์ ต้องอยู่ภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิดของแพทย์ จึงต้องพักค้างที่สถาน
พยาบาลเพื่อความปลอดภัย

การนับอายุครรภ์
ไม่ได้นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่... ให้นับจากวันแรก
ของประจ�าเดือนครั้งสุดท้ายถ้าให้ดีควรไปอัลตร้าซาวน์

จะชัวร์ที่สุด สามารถไปรับบริการได้ที่คลินกิ
ที่รับฝากครรภ์หรือตรวจรักษา

ทางนรีเวช

ไม่ได้นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
อย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่... ให้นับจากวันแรก
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ควรคุมก�ำเนดิทันทีหลังแท้ง !

 ประสบกำรณ์ยตุกิำรตัง้ครรภ์นัน้ไม่สวยงำมนกั 
เพื่อป้องกันท้องไม่พร้อม เรำจึงต้องคุมก�ำเนดิหลัง
ท�ำแท้งทันที เพรำะผู้หญิงสำมำรถท้องได้อีกภำยใน
เวลำ 11 วันหลังจำกท�ำแท้งหำกมีเพศสัมพันธ์ โดย   
ไม่ป้องกัน

• แนวทำงกำรเลือกวิธีคุมก�ำเนดิ 
o หำกจะใช้วิธีกำรคุมก�ำเนดิเดิม ให้คิดว่ำท้อง

ไม่พร้อมครั้งก่อน เรำพลำดตรงไหนไปแล้ว
จะแก้ไขได้ไหม และแนวทำงแก้ไขเป็นอย่ำงไร 

o หำกคิดว ่ ำ วิ ธี เ ดิ ม เรำอำจพลำดได ้ อี ก               
ให้พิจำรณำทำงเลือกในกำรคุมก�ำเนดิอ่ืนๆ         
ที่เหมำะสม

• หำกยังไม่แน่ ใจว่ำจะใช้วิธีกำรใดที่เหมำะใน   
ตอนนี ้แนะน�ำให้ผู้ชำยใช้ถุงยำงอนำมัยไปก่อน 
ถุงยำงอนำมัยมีข ้อดีคือเ ริ่ มใช ้ เมื่อไร ่ก็ ได ้ 

      และมีประสิทธิภำพสูงในกำรป้องกันท้อง  16



  ¡ÒÃ¤ØÂàÃ× è Í§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÍÒ¨ËÁÒÂ¶Ö§ÃÊ¹ÔÂÁ 
ÍÒÃÁ³� ¤ÇÒÁµ ŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´            
ÃÇÁ¶Ö§¼Å·Õè¨ÐµÒÁÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 
àª‹¹ ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ âÍ¡ÒÊ¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕáÅÐ               
âÃ¤µÔ´µ‹Í·Ò§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�´ŒÇÂ 

·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ
»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ...                                        

¤ØÂ¡Ñº¤Ù‹¹Í¹ãËŒä´Œ                      
ÊÔè§·ÕèªÒÂËÞÔ§¤ÇÃµÃÐË¹Ñ¡

¤×Í àÁ×èÍ “¤Ô´” ¨ÐÁÕ
à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¡çµŒÍ§ “¤ØÂ” 

àÃ× èÍ§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÍÂ‹Ò§à»�´ã¨¡Ñº¤Ù‹ä´Œ
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ผู้ชาย ควรใส่ ใจกับความ
กังวลของผู้หญิง และตระหนักว่า
หากเธอเกิดท้องไม่พร้อมขึ้นมา

ผู้ชายก็ต้องร่วมรับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

 9 การคยุเรื่องเพศสมัพนัธ์กนัได้ คอื การใส่ใจกนัและ
กันของสองคน เพราะเม่ือเรามีเพศสัมพันธ์ด้วย
ความกงัวลและกลวัว่าจะท้อง เรากจ็ะไร้ความสขุ...

 9 หากเรายังกังวลว่าการมีเพศสัมพันธ์ ในครั้งน้ัน   
จะเสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมได้

ผู้หญิง ควรหาวิธี
การคุยแต่เนิน่ๆ เพื่อปฎิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ยัง
รักษาสัมพันธภาพไว้และ
ไม่น�าไปสู่ความรนุแรง 
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ÁÕ¤íÒ¶ÒÁ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡¶ÒÁÇ‹Ò ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ
à¾ÕÂ§ÀÒÂ¹Í¡ àª‹¹ ¡ÒÃ¡Í´ ¨Ùº ÅÙº ¤ÅíÒ ¡ÒÃ·íÒÃÑ¡
´ŒÇÂÁ×Í ËÃ× Í»Ò¡ â´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊÍ´ãÊ‹ÍÇÑÂÇÐà¾È       
¨Ð·ŒÍ§ä´ŒËÃ× ÍäÁ‹?  

¤íÒµÍº¤×Í ËÒ¡ÍÊØ¨ÔäÁ‹ÁÕ âÍ¡ÒÊä´Œ¼‹Ò¹à¢ŒÒä»ã¹
ª‹Í§¤ÅÍ´ áÅÐ¼ÊÁ¡Ñºä¢‹¢Í§¼ÙŒËÞÔ§ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒãËŒ
µÑé§·ŒÍ§ä´Œ

ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�â´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊÍ´ãÊ‹
·ŒÍ§ä´ŒËÃ× ÍäÁ‹?
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วิธีการป้องกันท้องไม่พร้อม
ที่ ได้ผลดีมาก

1. ยาฝังคมุก�าเนดิ เป็นวธิกีารคมุก�าเนดิได้นาน
ถึง 3-5  ปี ตามชนดิของยา ข้อดีคือช่วยลดปัญหา
เรื่องลมืกนิหรือฉดียา โดยแพทย์จะฝังฮอร์โมนซึง่
บรรจุในหลอดพลาสตกิเลก็ๆ ไว้ใต้ผวิหนงับริเวณ
ต้นแขนด้านใน การฝังยาอาจมีผลท�าให้ประจ�า
เดอืนมาไม่ปกต ิกระปริบกระปรอย ซึง่พบราวหนึง่
ในสามของผู้ ใช้ยาฝัง

2. ห่วงคุมก�าเนิดหรือห่วงอนามัย               
มีลักษณะเป็นเหมือนรปูตัว T หรือขดไปมาใส่ ใน
มดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของไข่ สามารถไป
รับบริการที่สถานบริการสุขภาพ ผู้ที่ ใส่ห่วงควร
หม่ันตรวจด้วยตวัเองทกุเดอืนว่าห่วงยงัอยูห่รือไม่           
ถ้าห่วงหลุดก็สามารถท�าให้ตั้งท้องได้ 
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เป็นที่น่ายินดีว่า ปัจจุบันมีบริการฝังยาคุมก�าเนดิ
และใส่ห่วงคมุก�าเนดิฟรี ส�าหรบัวยัรุน่ทีอ่ายตุ�า่กว่า 
20 ปี (หรือไม่เกิน 19 ปี 364 วัน) โดยตรวจสอบ
แหล่งบริการได้ที่ www.lovecarestation.com

3. การคุมก�าเนดิถาวร เป็นการคุมก�าเนดิใน
กรณีที่มีบุตรพอเพียงแล้ว สามารถท�าได้ทั้งหมัน
ชาย และหมันหญิง การท�าหมันชายท�าได้ง่าย
และสะดวกกว่าหมันหญิง การคุมก�าเนดิถาวรนี้
ปลอดภัย ประหยัดและไม่มีอันตราย
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4. ถุงยางอนามัย  เป็นวิธีคุมก�าเนิดและ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด เพราะ
เป็นการป้องกันไม่ ให้อสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของ                           
ผู้หญิงแต่ต้องระวังไม่ ให้ถุงยางอนามัยฉีกขาด 
และเลือกขนาดให้เหมาะสม ใครที่เจอปัญหา
ถุงยางฉีกขาดหรือหลุดระหว่างมีเพศสัมพันธ์                             
ใจเยน็ๆไว้ก่อน อย่าพึง่ตกใจ ให้รีบหายาคมุฉกุเฉนิ
มากินเพื่อป้องกันไม่ ให้ท้อง

วิธีการป้องกันท้องไม่พร้อม
ที่ ได้ผลค่อนข้างดี
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เคล็ดไม่ลับ 

1) วิธีการใส่ถุงยางให้มั่นใจ ต้องเริ่มใส่ถุงยาง
เมื่ออวัยวะเพศชายแข็งตัว ไม่ว่าผู้ชายจะเป็น         
ผู้ ใส่เอง หรือผู้หญิงเป็นคนใส่ ให้ ก็อย่าลืมบีบ
ปลายถุงยางไล่ลมก่อน จากน้ันจึงสวมแล้ว
รูดให้สุดโคน เม่ือผู้ชายหลั่งน�้าอสุจิเสร็จแล้ว      
จึงถอดถุงยางออก 

2) ควรเตรียมถุงยางอนามัยมากกว่า 1 ชิ้น          
ในกรณีที่อาจมี เพศสัมพันธ ์ต ่อเนื่องหรื อ           
หลายครั้ง มีการท้องไม่พร้อมที่เกิดขึ้นจริง
เพราะเตรียมถุงยางไว้ไม่เพียงพอ
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5. ยาคุมก�าเนดิชนดิเม็ด เป็นวิธีคุมก�าเนดิที่
มีประสิทธิภาพ ถ้ากินอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ 
ปัจจุบันมีขายสองแบบคือ ชนดิ 28 เม็ด และ              
21 เม็ด ซึ่งผลในการคุมก�าเนดิไม่แตกต่างกัน

ยาคุมชนดิ 28 เม็ด จะมีวิตามินเพิ่มขึ้นมา 7 เม็ด      
เพื่อให้ผู้หญิงกินยาได้ต่อเนือ่งและ “ไม่ลืม” กินยา 

การกินยาคุมแผงแรก ทั้งชนดิ 28 เม็ดและ 21 เม็ด 
ให้กินยาเม็ดแรกภายในห้าวันแรกของการมีประจ�า
เดือน และหลังจากนั้นให้กินติดต่อกันทุกวัน วันละ   
1 เม็ดจนหมดแผง 

การกินยาคุมแผงต่อไป 
• ยาคุมชนดิ 28 เม็ด สามารถเร่ิมกินแผงใหม่  

ได้เลย 
• ยาคุมชนดิ 21 เม็ด ต้องเว้นไป 7 วัน             

เพื่อให้ประจ�าเดือนมา แล้วค่อย
    เริ่มกินแผงใหม่ 

ยาคุมชนดิ 21 เม็ด ต้องเว้นไป 7 วัน             
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เมื่อลืมกินยา

• ลืมกินยา 1 เม็ด ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้า
เวลาที่ลืมกินเกิน 1 วัน ให้กินยาพร้อมกัน 2 เม็ด
เลย 

• ลืมกินยา 2 วัน ให้รีบกินยา 2 เม็ดทันทีที่นึกได้ 
และให้กินอีก 2 เม็ดในวันต่อไป และระหว่างนี้ ให้
ใช้ถุงยางอนามัยไปด้วยจนกว่าจะเร่ิมยาแผงใหม่  

• ลมืกนิยามากกว่า 2 วนั ให้เลกิกนิยาแผงนัน้ไปเลย 
ระหว่างนี้ ให้ใช้ถงุยางอนามัย แล้วเริ่มยาแผงใหม่
ในรอบประจ�าเดือนต่อไป
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6. แผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิ เป็นการ
คุมก�าเนิดที่ออกฤทธิìเช่นเดียวกับยาคุมก�าเนิด         
ชนดิเม็ด แต่ ใช้สะดวกกว่า แผ่นแปะนี้มีขนาด   
4.5 x 4.5 เซนติเมตรโดยประมาณ แปะไว้
ที่ผิวหนังบริ เวณ สะโพก หน้าท้อง ต้นแขน                   
ด้านนอก แผ่นหลังด้านบน โดยตัวยาจะซึมผ่าน
ผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด เริ่มติดในวันแรกของ
ประจ�าเดือน แปะไว้ 7 วัน แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ 
พอครบ 3 แผ่น ใน 3 สัปดาห์ ให้เว้นไม่ต้องแปะ 
1  สัปดาห์ (เช่นเดียวกับการกินยาคุมแบบ 21 
เมด็) ประจ�าเดอืนกจ็ะมาในช่วงที่ ไม่ได้แปะแผ่นยา

6. แผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิแผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิ เป็นการ
คุมก�าเนิดที่ออกฤทธิìเช่นเดียวกับยาคุมก�าเนิด         
แผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิ
คุมก�าเนิดที่ออกฤทธิìเช่นเดียวกับยาคุมก�าเนิด         
แผ่นแปะผิวหนังคุมก�าเนดิ

ชนดิเม็ด แต่ ใช้สะดวกกว่า แผ่นแปะนี้มีขนาด   
4.5 x 4.5 เซนติเมตรโดยประมาณ แปะไว้
ที่ผิวหนังบริ เวณ สะโพก หน้าท้อง ต้นแขน                   
ด้านนอก แผ่นหลังด้านบน โดยตัวยาจะซึมผ่าน
ผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด เริ่มติดในวันแรกของ
ประจ�าเดือน แปะไว้ 7 วัน แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ 
พอครบ 3 แผ่น ใน 3 สัปดาห์ ให้เว้นไม่ต้องแปะ 
1  สัปดาห์ (เช่นเดียวกับการกินยาคุมแบบ 21 
เมด็) ประจ�าเดอืนกจ็ะมาในช่วงที่ ไม่ได้แปะแผ่นยา
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ค�าแนะน�าในการแปะยา
• ห้ามใช้เคร่ืองส�าอาง โลชั่น หรือครีมบนผิวหนัง  

บริเวณที่จะแปะ 
• ไม่ควรแปะแผ่นยาบนผิวหนังที่ยังแห้งไม่สนทิ
• ไม่ควรตัดแต่งแผ่นแปะเป็นรปูต่างๆ เช่น ตัดเป็น    

รปูดาว เพราะจะท�าให้ประสิทธิภาพลดลง 
• สามารถอาบน�้า ว่ายน�้า และออกก�าลังกายได้      

ตามปกติ โดยไม่ต้องแกะแผ่นออก 
• กรณีแผ่นลอกหลุด ถ้ายังพอใช้ได้ก็ ให้ใช้ต่อ แต่หาก 

ติดไม่ได้จริงๆ ให้ใช้แผ่นใหม่แต่แปะเท่ากับเวลา      
ที่เหลือ เช่น เหลือ 3 วัน ก็ ให้ใช้แผ่นใหม่แปะเพียง    
3 วัน และไม่ควรใช้แผ่นนี้ ในการแปะรอบต่อไป 

เมื่อลืมแปะยา
• ให้เร่ิมแปะทันทีที่นึกได้ แต่ไม่ควรเกิน 2 วัน 
• หากเกิน 2 วัน ให้คุมก�าเนดิโดยวิธีอื่น เช่น          

     ถุงยางอนามัย แล้วเริ่มแปะยาในรอบประจ�าเดือน
     ต่อไป
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7. ยาฉดีคมุก�าเนดิ เป็นวธิทีีค่มุก�าเนดิได้ดเีพราะ
ไม่มีปัญหาลืมกินยา สามารถไปรับบริการได้ที่
สถานบริการสุขภาพ หรือหากสถานบริการน้ัน
ไม่มียาฉีดคุมก�าเนดิให้บริการ ก็สามารถหาซ้ือยา
ได้จากร้านยาทีมี่เภสชักร และน�าไปให้สถานบริการ
ฉดีได้ ปัจจบุนั ยาฉดีคมุก�าเนดิมี ให้เลอืกชนดิคมุได้ 
1 เดือน (4 สัปดาห์) 2 เดือน (8 สัปดาห์) และ 
3 เดือน (12 สัปดาห์) ซึ่งจะมีรอบฉีดทุกๆ 30 วัน 
60 วัน และ 90 วันตามล�าดับ การฉีดยาอาจมีผล
ท�าให้ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ กระปริบกระปรอย 
หรือไม่มีประจ�าเดือน 
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วิธีการป้องกันท้องไม่พร้อม
ที่ ได้ผลไม่ดีนัก

8. ยาคุมฉุกเฉนิ เป็นวิธีการคุมก�าเนดิที่ ใช้หลัง 
     มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการท้องในกรณีฉุกเฉนิ   
     คือ 
 1) ไม่ได้คุมก�าเนดิโดยวิธี ใดๆ หรือ 
 2) ใช้แล้วแต่เกิดการผิดพลาด 
            (เช่น ถุงยางอนามัยแตก 
             ลืมกินยาคุมก�าเนดิ) 

ดังนั้น จึงไม่ควรน�ายาคุมก�าเนดิฉุกเฉนิมาใช้แทนที่
วิธีการคุมก�าเนิดปกติ เพราะวิธีนี้มีประสิทธิภาพ          
ต�่ากว่า และท�าให้มี โอกาสตั้งครรภ์ ได้สูงหากใช้         
ต่อเนือ่งเป็นเวลานาน
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“การกินยาคุมฉุกเฉนิล่วงหน้า                   
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถ                 
ป้องกันการตั้งท้องได้เลย”

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดวิธีการกินที่ถูก
ต้องคือ กินให้เร็วที่สุดหลังมเีพศสัมพันธ์ที่ ไม่ป้องกัน/
ผิดพลาด หรืออย่างช้าไม่เกิน 5 วัน โดยกินพร้อมกัน
ทั้งสองเม็ด หรือกินทีละเม็ดโดยห่างกัน 12 ชั่วโมง            
ยิ่งกินเร็วยิ่งได้ผลดีกว่ากินช้า 
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9. นับระยะปลอดภัย หรือ หน้า 7 
หลัง 7 วิธีการนับที่ถูกต้องคือ “หน้าเจ็ด” 
ให้นับล่วงหน้าก่อนมีประจ�าเดือนวันแรก 7 วัน 
โดยนับวันที่คาดว่าประจ�าเดือนจะมาเป็นวันแรก 
และ “หลังเจ็ด” คือนับหลังจากที่มีประจ�าเดือน
วันแรกไปเจ็ดวัน วิธีนีมี้ โอกาสพลาดท้องได้มาก 
เนือ่งจากผูห้ญงิมรีอบเดอืนมาไม่สม�า่เสมอ ท�าให้
เกิดความผิดพลาดในการนับที่เป็นสาเหตุหลัก
ส�าคัญของการท้องไม่พร้อม

วิธีการป้องกัน
ท้องไม่พร้อมที่ท�าได้
แต่มี โอกาสพลาดสูง
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2. ËÅÑè§¢ŒÒ§¹Í¡ ¤×Í¡ÒÃ¶Í¹ÍÇÑÂÇÐà¾ÈªÒÂ
ÍÍ¡¨Ò¡ª‹Í§¤ÅÍ´¡‹Í¹¶Ö§¨Ø´ÊØ´ÂÍ´ à¾×èÍãËŒËÅÑè§
¹íéÒÍÊØ¨Ô¹Í¡ª‹Í§¤ÅÍ´ ÇÔ¸Õ¹ÕéàÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃ·ŒÍ§ÊÙ§ 
à¾ÃÒÐã¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ §¤×Í½†ÒÂªÒÂÁÑ¡¨Ð¶Í¹äÁ‹·Ñ¹ 
ËÃ× ÍÁÕ¡ÒÃËÅÑè§¹íéÒÍÊØ¨ÔºÒ§Ê‹Ç¹ã¹ª‹Í§¤ÅÍ´¡‹Í¹
·Õè̈ Ð¶Í¹ «Öè§à»š¹ÊÒàËµØÊíÒ¤ÑÞ·Õè·íÒãËŒ·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ

 ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ¤ØÁ¡íÒà¹Ố  â¾Êµ�¤íÒ¶ÒÁã¹àÇººÍÃ�́  
ËÃ× Í áª·»ÃÖ¡ÉÒä´Œ·Õè www.lovecarestation.
com ËÃ× Í à¾¨à¿ÊºØ�¤ lovecare Station
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Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè ãËŒºÃÔ ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íã¹à¤Ã× Í¢‹ÒÂ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§àÅ×Í¡¢Í§¼ÙŒËÞÔ§·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ

¡ÃØ§à·¾-»ÃÔÁ³±Å áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ

 1. »ÃÖ¡ÉÒ·Ò§àÅ×Í¡ 
 2. »˜ÞËÒ»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ÁÒäÁ‹»¡µÔ
 3. ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒËÞÔ§·ŒÍ§äÁ‹¾ÃŒÍÁ
    ·ÕèµÑé§¤ÃÃÀ�µ‹Í
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1. ปรึกษาทางเลือก
   ท้องไม่พร้อม

• สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 
ระหว่างเวลา 9.00 – 21.00 น. มี 10 คู่สาย 

• www.lovecarestation.com  
ปรึกษาผ่านแชทรมู เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวัน
หยุด ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. หรือ 
สามารถฝากค�าถามบนเวบบอร์ดได้   

• เพจเฟสบุ๊ค  
1. 1663 สายด่วนเอดส์และท้องไม่พร้อม
2. Lovecare Station 
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2. บริการยุติการตั้งครรภ์
   ที่ปลอดภัย
กรงุเทพฯ และปริมณฑล    
        

• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA) 
กรงุเทพฯ (คลินกิเวชกรรม) 
โทรศัพท์ 02-229-5803-5 ต่อ 250, 251 
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. 
พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
6 สุขุมวิท 12 เขตคลองเตย 
กรงุเทพฯ 10110
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว       
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาดินแดง
โทรศัพท์ 0-2245-7382-5 
(จันทร์-ศุกร์  9.00-17.00 น. 
และ เสาร์  9.00-17.00 น.  
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2/11 -13 อาคารพาณิชย์ 1 
ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว                 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาบางเขน
โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 181,                                          
182, 183 (จันทร์-ศุกร์  8.30-15.00 น.)
8 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดีรังสิต                          
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว       
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาดินแดง
โทรศัพท์ 0-2245-7382-5 
(จันทร์-ศุกร์  9.00-17.00 น. 
และ เสาร์  9.00-17.00 น.  
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2/11 -13 อาคารพาณิชย์ 1 
ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง 
กรงุเทพฯ 10400 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว                 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาบางเขน
โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 181,                                          
182, 183 (จันทร์-ศุกร์  8.30-15.00 น.)
8 ซ.วิภาวดีรังสิต 44 ถ.วิภาวดีรังสิต                          
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว                   
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0-2433-9077, 0-2433-6561                                  
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.00 น.                                      
และเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.                        
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3/20-21 ถ.อรณุอมรินทร์ แขวงอรณุอมรินทร์          
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700 

• โรงพยาบาลคลองตัน 
โทรศัพท์ 0-2319-2101-5 
(เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
7.00-19.00 น.)
3248 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
บางกะปิ กรงุเทพฯ 
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จังหวัดอื่นๆ
•	สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน	(PDA)			
สาขาเชียงใหม่	(คลินกิเวชกรรม)
โทรศัพท์	0-5327-7805-6	(จันทร์-ศุกร์	
8.30-17.00	น.	พักเที่ยง	12.00-13.00	น.)
167	ถ.ราชมรรคา	ต.พระสงิห์	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่		
50200	

•	คลินกิเวชกรรม	สมาคมวางแผนครอบครัว	
แห่งประเทศไทยฯ	(สวท)	สาขาเชียงใหม่
โทรศัพท์	0-5324-9406	
(จันทร์-ศุกร์		8.00-17.00	น.	
และ	เสาร์	9.00-16.00	น.)
200/3	ถ.บ�ารงุราษฎร์	ต.วัดเกต	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50000	
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•	สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน	(PDA)		
สาขาเชียงราย	(คลินกิเวชกรรม)
โทรศัพท์	0-5371-1475	ต่อ	200	
(จันทร์-ศุกร์	8.30-16.00	น.	
พักเที่ยง	12.00-13.00	น.)
620/25	ถ.¸นาลัย	อ.เมือง	
จ.เชียงราย	57000	
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-3090 
(จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. 
และเสาร์ 9.00-12.00 น.)
810/1-3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว 
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4524-3380 
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-22.00 น.)
154-156 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี34000  
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• สมาคมพัฒนาประชากรและชมุชน (PDA)   
สาขานครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4425-5361 
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น. 
พักเที่ยง 12.00-13.00 น. 
เสาร์ 8.30-14.00 น.) 
86/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัว  
แห่งประเทศไทยฯ (สวท) สาขาขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-3627 
(จันทร์-ศุกร์ 14.00-18.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.)
752-754 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
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• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทยฯ (สวท) สาขาภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-7623-5348 
(จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น. 
ปรึกษานัดหมาย ให้บริการ 
ศุกร์ 11.00-16.00 น.) 
14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่นชั้น 1 
ห้องเลขที่ 107-108 ถ.วิชิตสงคราม 
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 

• คลินกิเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทยฯ (สวท) สาขาหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-8948-4309, 0-8558-9580 
(จันทร์-พฤหัส 9.00-12.00 
เสาร์ 9.00-12.00)
8-12 ถ. ราษฏรอุทิศ ซอย 9 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
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3. ช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่
   พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ

กรงุเทพฯ และปริมณฑล
• สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300      

(ตลอด 24 ชั่วโมง)
• บ้านพักฉุกเฉนิ                         

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
โทรศัพท์ 0-2929-2222 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
501/1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรงุเทพฯ 10210 

• บ้านพักเด็กและครอบครัว ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2577-2372
1/119 หมู่ที่2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธาน ี12110
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• สหทัยมูลนธิิ 
โทรศัพท์ 0-2381-8834-6, 0-2381-1318
850/33 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10100 

• บ้านพระคุณ 
โทรศัพท์ 0-2759-1238, 08-6600-5307  
15/423-425 หมู่บ้านกัลญาเฮาส์ ซอย 2  
หมู่ 10 ต.ส�าโรงเหนือ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ  10270
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• บ้านสุขฤทัย ภคินศีรีชมุพาบาล
โทรศัพท์ 02-245-0457, 02-642-8949
4128/1 ซ.โบสถ์แม่พระฟาติมา ถ.อโศกดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400

จังหวัดอื่นๆ 
• สถานที่พักพิงบ้านทัศนยี์

โทรศัพท์ 087-206-0360 
139 หมู่ 9 ต.ท่าสองยาง จ.ตาก 63110

• บ้านนกนางแอ่น 
โทรศัพท์ 083-5919541        
199/247 หมู่บ้านสวนนนทรี ซ.7 
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50210
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• บ้านมิตรมวลเด็ก (กทม)
โทรศัพท์ 02-2433380-81
104/8 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

• บ้านพักเด็กและครอบครัว นครสวรรค์
โทรศัพท์ 0-5625-7313-7
62/1 ม. 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000

• บ้านพักเด็กและครอบครัว ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0-4561-7834
1291/5-6 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ 
จ.ศรีสะเกษ 33000
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• บ้านพักเด็กและครอบครัว ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4342-1279-80
36/3 หมู่ที่ 9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250

• บ้านพักเด็กและครอบครัว ล�าปาง
โทรศัพท์ 054-825-647-8
124 หมู่ 1 ถ.ล�าปาง-แจ้ห่ม 
ต.นคิมพัฒนา อ.เมือง 
จ.ล�าปาง 52000
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