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การคุมกําเนิดทําไดหลายวิธี วิธีที่นิยมกันมากคือการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด โดยเฉพาะชนิดฮอรโมนรวม
(combined oral contraceptives หรือ combined pills) ที่แตละเม็ดมีตัวยาสําคัญเปนฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน
(estrogens) ผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (progestins) ซึ่งโพรเจสตินเปนสารสังเคราะหเลียนแบบฮอรโมนโพ
รเจสเตอโรนในรางกาย ยาเม็ดเหลานี้บรรจุเปนแผงสําหรับรับประทาน 1 เดือน โดยรับประทานวันละ 1 เม็ดทุกวันจน
หมดแผง ยาคุมกําเนิดชนิดฉีด (injectable contraceptives) มีการใชมากเชนเดียวกันแมจะไมเทากับยาเม็ด
คุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิดนี้มีทั้งชนิดที่มีฮอรโมนในกลุมโพรเจสตินอยางเดียว และชนิดฮอรโมนรวมซึ่งมีฮอรโมนใน
กลุมเอสโตรเจนผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการตั้งครรภ
และเพิ่มความสะดวกเนื่องจากไมตองรับประทานยาทุกวัน ในบทความนี้จะกลาวถึงยาคุมกําเนิดชนิดฉีดในดานที่
เกี่ยวกับการแบงประเภท ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มตนฉีดยา การออกฤทธิ์ปองกันการตั้งครรภ ผลไมพึงประสงค
ขอดีและขอเสีย พรอมทั้งขอควรคํานึงสําหรับผูที่ไดรับการฉีดยา

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดมีหลายประเภท

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีด มีทั้งชนิดที่มีฮอรโมนในกลุมโพรเจสตินอยางเดียว อาจเปนเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรน (ใน
รูปเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต) หรือนอรเอทิสเตอโรน (ในรูปนอรเอทิสเตอโรนอีแนนเทต) และชนิดฮอรโมน
รวมซึ่งมีฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน ไดแก เอสตราไดออล (ในรูปเอสตราไดออลไซพิโอเนต หรือเอสตราไดออลวาเลอ
เรต) ผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสตินชนิดใดชนิดหนึ่งที่ระบุขางตน ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดจะมีตัวยาเขาสูกระแสเลือด
ทีละนอยเพื่อใหมีการออกฤทธิ์ไดนานครบตามกําหนดเวลา ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดผลิตออกจําหนายหลายตํารับดังที่จะ
กลาวขางลางนี้ แตละชนิดไดรับความนิยมแตกตางกันไปในแตละประเทศ ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่ใชกันมากในประเทศ
ไทยเปนชนิดที่มีฮอรโมนโพรเจสตินอยางเดียวและฉีดทุก 3 เดือน
1. ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่มีฮอรโมนโพรเจสตินอยางเดียว (progestin-only injectable
contraceptives) ใชไดกับผูหญิงทุกรายที่ตองการคุมกําเนิดและไมเขาขายเปนผูที่หามใช (ดูหัวขอ ยาคุมกําเนิด
ชนิดฉีดเหมาะกับใคร?) โดยเฉพาะอยางยิ่งเหมาะกับผูที่ไมอาจใชเอสโตรเจนได แบงออกเปนยาคุมกําเนิดชนิดฉีด
แบบ 3 เดือนและแบบ 2 เดือน
หมายเหตุ ในการกําหนดเวลานัดฉีด หากเปนยาคุมกําเนิดชนิดฉีดแบบ 3 เดือน จะกําหนดนัดฉีดแตละครั้งไวที่ 12
สัปดาห (หรือ 84 วัน) เนื่องจากยาออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดนาน 14 สัปดาห (หรืออาจถึง 15 สัปดาห) ดังนั้นผูที่ไมอาจ
มาตามนัดจึงสามารถมาลาชาไดแตตองลาชาไมเกิน 2 สัปดาห ทั้งนี้จะไมกําหนดเวลานัดฉีดไวที่ 3 เดือน เพราะหาก
เกิดความลาชาในการฉีดจะมีความเสี่ยงสูงตอการตั้งครรภ ทํานองเดียวกับยาคุมกําเนิดชนิดฉีดแบบ 2 เดือน จะ

กําหนดนัดฉีดแตละครั้งไวที่ 8 สัปดาห เนื่องจากยาออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดนาน 10 สัปดาห ดังนั้นผูที่ไมอาจมาตามนัด
จึงมาลาชาไดแตตองลาชาไมเกิน 2 สัปดาหเชนเดียวกัน
1.1 ยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต (medroxyprogesterone acetate หรือ DMPA) ชนิดฉีดเขา
กลามเนื้อ (DMPA-IM) เปนยาคุมกําเนิดชนิดฉีดแบบ 3 เดือนและเปนชนิดที่ใชกันมากในประเทศไทย ยามีลักษณะขุน
เปนยาน้ําแขวนตะกอน (aqueous suspension) มีตัวยา 150 มิลลิกรัมใน 3 มิลลิลิตร สําหรับฉีดเขากลามเนื้อ
สะโพกหรือกลามเนื้อตนแขน บางผลิตภัณฑบรรจุในหลอดยาฉีดพรอมใช (prefilled syringe) มีตัวยา 150 มิลลิกรัม
ใน 1 มิลลิลิตร ยาออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดนาน 14 สัปดาห (หรืออาจถึง 15 สัปดาห) จึงกําหนดใหฉีดทุก 12 สัปดาห
หรือ 84 วัน (ดู หมายเหตุ ขางตน) ใชกับผูที่ประสงคจะคุมกําเนิดเปนเวลานาน และเหมาะกับผูที่มีบุตรแลวมากกวาผู
ที่ยังไมเคยมีบุตร เนื่องจากตองรอนานหลายเดือนหลังฉีดยาครั้งสุดทายกวาจะตั้งครรภได บางรายอาจรอเกือบ 1 ป
หรือนานกวานี้ ยานี้ทําใหประจําเดือนมาผิดปกติ ชวงแรกมาไมสม่ําเสมอหรือมากะปริบกะปรอย ตอมาจะนอยลงและ
หายไป โดยไมมีอีกเลยตลอดชวงที่ใชยา จึงทําใหผูใชเปนกังวลวาอาจตั้งครรภโดยไมรูตัว และเปนเหตุสําคัญที่ทําให
ผูหญิงหลายคนเลิกใช
1.2 ยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต ชนิดฉีดเขาใตผิวหนัง (DMPA-SC) เปนยาคุมกําเนิดชนิดฉีดแบบ 3
เดือนเชนเดียวกัน แตมีปริมาณตัวยานอยกวาชนิดฉีดเขากลามเนื้อ คือมีตัวยา 104 มิลลิกรัมใน 0.65 มิลลิลิตร บรรจุ
ในหลอดยาฉีดพรอมใช ฉีดยาทุก 12 สัปดาหเชนเดียวกับชนิดฉีดเขากลามเนื้อ มีใชในบางประเทศ ซึ่งการทําในรูป
หลอดยาฉีดพรอมใชนั้นผูผลิตมีวัตถุประสงคใหผูใชสามารถฉีดยาเองได โดยฉีดเขาใตผิวหนังบริเวณหนาทองหรือตน
ขา เพื่อเพิ่มความสะดวกโดยหวังวาจะชวยใหเกิดการใชยาอยางตอเนื่องไดมากขึ้น อยางไรก็ตามขณะนี้ยาดังกลาว
ยังคงมีขอแนะนําใหฉีดโดยบุคลากรสาธารณสุข ยานี้ทําใหประจําเดือนมาผิดปกติเชนเดียวกันกับยาคุมกําเนิดแบบ 3
เดือนที่ฉีดเขากลามเนื้อ
1.3 นอรเอทิสเตอโรนอีแนนเทต (norethisterone enanthate) เปนยาคุมกําเนิดชนิดฉีดแบบ 2 เดือน มีตัวยา
200 มิลลิกรัมใน 1 มิลลิลิตร ยามีลักษณะขนเปนน้ํามัน สําหรับฉีดเขากลามเนื้อสะโพกหรือตนแขน ยาออกฤทธิ์
คุมกําเนิดไดนาน 10 สัปดาห จึงกําหนดใหฉีดทุก 8 สัปดาห (ดู หมายเหตุ ขางตน) ยาเปลี่ยนเปนนอรเอทิสเตอโรน
(norethisterone) ที่ตับกอนที่จะออกฤทธิ์ ใชกับผูที่ประสงคจะคุมกําเนิดระยะสั้น เชน ชวงที่ฝายชายเขารับการทํา
หมัน (vasectomy) เพื่อรอจนกระทั่งการทําหมันไดผลสมบูรณ หรือชวงที่ผูหญิงนั้นไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด
เยอรมัน (rubella) เพื่อรอจนกระทั่งมีภูมิตานทานเกิดขึ้น ยานี้ทําใหประจําเดือนมาผิดปกติเชนเดียวกันกับยา
คุมกําเนิดแบบ 3 เดือน นอกจากนี้ยังทําใหปวดบริเวณที่ฉีดจึงไมนิยมใช
2. ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่มีฮอรโมนรวม (combined injectable contraceptives) ซึ่งมีฮอรโมนในกลุม
เอสโตรเจนผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน ฉีดเขากลามเนื้อทุก 1 เดือน การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุมดลูกเกิดคลาย
กับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดแผงที่รับประทานทุกวัน เยื่อบุมดลูกมีการหลุดลอกทุกเดือนเหมือนปกติ ทําให
ประจําเดือนมาทุกเดือน จึงลดความกังวลเรื่องตั้งครรภโดยไมรูตัว ยาฉีดชนิดนี้เหมาะกับผูที่มักลืมรับประทานยา
หรือไมอยากรับประทานยาทุกวัน และยังอยากมีประจําเดือนตามปกติ อยางไรก็ตามการไปสถานพยาบาลเพื่อฉีดยา

ทุกเดือนอาจไมสะดวก ไดมีการพัฒนายาใหเปนรูปแบบที่ผูใชสามารถฉีดเองได อยางไรก็ตามขณะนี้ยังคงมีขอแนะนํา
ใหฉีดโดยบุคลากรสาธารณสุข ตํารับยาฉีดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมมีดังนี้
2.1 เมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต 25 มิลลิกรัมผสมกับเอสตราไดออลไซพิโอเนต (estradiol cypionate)
5 มิลลิกรัม
2.2 นอรเอทิสเตอโรนอีแนนเทต 50 มิลลิกรัมผสมกับเอสตราไดออลวาเลอเรต (estradiol valerate) 5
มิลลิกรัม
ภายหลังการฉีดยาเหลานี้เสร็จแลวไมควรบีบ นวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีด เพราะจะทําใหตัวยาบางสวนถูกดูดซึม
เขาสูกระแสเลือดเร็วเกินไป จนอาจเหลือไมเพียงพอที่จะครอบคลุมระยะเวลาในการปองกันการตั้งครรภจนครบ
กําหนดนัดฉีดครั้งถัดไป

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดเหมาะกับใคร?

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่ใชกันมากในบานเราเปนยาฉีดแบบ 3 เดือนที่มีฮอรโมนโพรเจสตินอยางเดียว ใชไดกับ
สตรีทุกรายที่ประสงคจะคุมกําเนิดเปนเวลานาน รวมถึงผูที่มีน้ําหนักมากเกิน ทั้งนี้ตองไมเขาขายเปนผูหามใชที่จะ
กลาวถึงขางลางนี้ อยางไรก็ตามยาฉีดคุมกําเนิดชนิดนี้ (รวมถึงยาฉีดแบบ 2 เดือน) เหมาะกับผูที่มีบุตรแลวมากกวาผูที่
ยังไมเคยมีบุตร เนื่องจากยาทําใหเยื่อบุมดลูกฝอลง การจะตั้งครรภไดจึงตองรอนานหลายเดือนหลังฉีดยาครั้งสุดทาย
ผูที่ยังไมเคยมีบุตรควรใชการคุมกําเนิดชนิดที่ออกฤทธิ์ระยะสั้น เชน ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดแผง หรือถุงยางอนามัย
นอกจากนี้ผูที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไปควรใชการคุมกําเนิดวิธีอื่น
ผูที่หามใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่กลาวถึงขางตน (ชนิดที่มีฮอรโมนโพรเจสตินอยางเดียว) ไดแก ผูที่ตั้งครรภ (ผูที่
มีความเสี่ยงจึงตองตรวจการตั้งครรภกอน) ผูที่มีภาวะเลือดออกจากชองคลอดหรือทางเดินปสสาวะอยางผิดปกติโดย
ไมทราบสาเหตุ ผูที่เปนโรคมะเร็งเตานมในชวง 5 ปที่ผานมา ผูที่เปนโรคตับรุนแรง ผูที่เปนโรคหลอดเลือดดําอักเสบ
รวมกับมีลิ่มเลือด (thrombophlebitis) ผูที่เปนหรือมีประวัติวาเคยเปนโรคลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด
(thromboembolic disorders) ตลอดจนผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งในกรณีโรคที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะลิ่ม
เลือดในหลอดนั้น แมขอมูลยังไมชัดเจนวายาจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคเหลานั้นหรือไม แตหากมีโรคเหลานั้นอยู
กอนแลวจะหามใชยาฉีดชนิดที่กลาวถึง
สวนการเปนโรคอื่นแตยังสามารถใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีดที่มีฮอรโมนโพรเจสตินอยางเดียวได หากไมมีทางเลือก
อื่น แตตองใชอยางระมัดระวัง เชน โรคเนื้องอกตับ โรคหัวใจและหลอดเลือด

เริ่มฉีดยาคุมกําเนิดไดเมื่อไร?

การฉีดยาคุมกําเนิดสามารถเริ่มฉีดไดในชวงเวลาตาง ๆ โดยมีรายละเอียดในขอปฏิบัติที่แตกตางกันดังนี้
1. วันใด ๆ ที่ตองการฉีด แตตองผานการตรวจวาไมไดตั้งครรภ และใหงดการมีเพศสัมพันธหรือใหคุมกําเนิด
ดวยการใชถุงยางอนามัยในชวง 7 วันภายหลังการฉีดยา
2. วันแรกของการมีประจําเดือนหรือวันใด ๆ ภายใน 5 วันนับจากวันเริ่มมีประจําเดือน การฉีดในชวงนี้ไมตอง
เสริมดวยการคุมกําเนิดวิธีอื่น
3. ทันทีหรือภายใน 5 วันหลังการแทงบุตร ไมวาจะมีอายุครรภเทาใด การฉีดในชวงนี้ไมตองเสริมดวยการ
คุมกําเนิดวิธีอื่น

4. ทันทีหรือภายใน 21 วันหลังการคลอด ในผูที่ไมไดใหนมบุตร การฉีดในชวงนี้ไมตองเสริมดวยการคุมกําเนิด
วิธีอื่น
5. หลังคลอดยังไมถึง 6 เดือน ไมมีประจําเดือนมาเลย และใหนมบุตรสม่ําเสมอตลอดมา ซึ่งชวงนี้โดยทั่วไปยัง
ไมมีไขตกจึงไมตั้งครรภ การฉีดในชวงนี้ไมตองเสริมดวยการคุมกําเนิดวิธีอื่น อยางไรก็ตามกรณีที่ไมมั่นใจและเพื่อ
ความปลอดภัยควรตรวจแลววาไมไดตั้งครรภกอนการฉีดยา และใหงดการมีเพศสัมพันธหรือใหคมุ กําเนิดดวยการใช
ถุงยางอนามัยในชวง 7 วันภายหลังการฉีดยา ยาเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทตไมรบกวนปริมาณและคุณภาพ
น้ํานม

ฉีดยาคุมกําเนิดกอนหรือหลังกําหนดนัดไดก่วี ัน?

ควรฉีดยาคุมกําเนิดตรงตามกําหนดเวลานัด ในกรณีที่จําเปนตองฉีดกอนกําหนด หากเปนชนิดฉีดทุกเดือน
สามารถฉีดกอนกําหนดได 7 วัน หากเปนยาฉีดคุมกําเนิดแบบ 2 หรือ 3 เดือนสามารถฉีดกอนกําหนดได 2 สัปดาห
ในกรณีที่ฉีดลาชา หากเปนชนิดที่ฉีดทุกเดือนสามารถฉีดลาชากวากําหนดไดไมเกิน 7 วัน หากเปนยาฉีดคุมกําเนิด
แบบ 2 หรือ 3 เดือนสามารถฉีดลาชากวากําหนดไดไมเกิน 2 สัปดาห (ดู หมายเหตุ ขางตน) ซึ่งการฉีดลาชาแตอยู
ภายในชวงเวลาที่ระบุนั้นไมตองใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นมาเสริม หากวาลาชาเกินเวลาที่ระบุใหงดการมีเพศสัมพันธหรือ
ใหคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นรวมดวย เชน ใชถุงยางอนามัย ไปจนถึงเวลาฉีดและหลังจากฉีดอีก 7 วัน

การออกฤทธิ์ของยาคุมกําเนิดชนิดฉีดในการปองกันการตั้งครรภ

ฮอรโมนทั้งประเภทเอสโตรเจนและโพรเจสตินออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไขซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการปองกันการ
ตั้งครรภ นอกจากนี้ยังมีการออกฤทธิ์อยางอื่นเสริมอีก หากเปนฮอรโมนประเภทเอสโตรเจนยังสามารถเพิ่มการบีบตัว
ของทอนําไขและเพิ่มการบีบตัวของมดลูก ทําใหไขที่ปฏิสนธิแลว (หากสามารถปฏิสนธิได) มาถึงโพรงมดลูกในเวลาที่ไม
เหมาะสมในการฝงตัว สวนฮอรโมนประเภทโพรเจสตินขัดขวางการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ โดยลดปริมาณมูกปากมดลูก
และทําใหมูกปากมดลูกขนหนืด อีกทั้งยังลดการโบกพัดของขนออนในทอนําไขอีกดวย นอกจากนี้ยังลดขนาดและลด
จํานวนตอมซึง่ ทําหนาที่สรางสารคัดหลั่งที่เยื่อบุมดลูก ตลอดจนทําใหคอรพัสลูเทียม (corpus luteum) สลายเร็วเกิน
โดยยังทําหนาที่ไมสมบูรณ สิ่งเหลานี้ทําใหสภาวะภายในมดลูกไมพรอมสําหรับการฝงตัวของไขที่ปฏิสนธิแลว (หาก
สามารถปฏิสนธิได) จึงไมเกิดการตั้งครรภ

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการตั้งครรภ

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการตั้งครรภ หากมีการใชยาโดยการปฏิบัติอยางถูกตอง
สมบูรณ (perfect use) มีอัตราความลมเหลว (เกิดการตั้งครรภ) เพียง 0.2-0.3% (เกิดการตั้งครรภ 2 หรือ 3 คน ใน
จํานวนผูใชยา 1,000 คน ใน 1 ปแรก) ซึ่งพอ ๆ กับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (เมื่อมีการใชยา
โดยการปฏิบัติอยางถูกตองสมบรูณเชนเดียวกัน) แตถาใชตามปกติวิสัยโดยทั่วไปซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได จะมี
อัตราความลมเหลวสูงกวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เปนยาเม็ดคุมกําเนิดมีอัตราความลมเหลวสูงกวานี้หลายเทามาก
ซึ่งขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเปนเรื่องการลืมรับประทานยา การรับประทานไมตรงเวลา การอาเจียนหลังการ
รับประทานยา เปนตน ซึ่งยาคุมกําเนิดชนิดฉีดจะตัดปญหาเรื่องดังกลาวได แตอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการฉีดยา
ครั้งตอไปที่ไมตรงตามกําหนดเวลา หรือมีความผิดพลาดขณะฉีดยา

หยุดฉีดยาคุมกําเนิดแลวจะกลับมาตั้งครรภไดเมื่อไร?
กรณีที่เปนยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทตแบบฉีดคุมกําเนิดครั้งละ 3 เดือนซึ่งใชกันมากในบานเรานั้น
จะกลับมาตั้งครรภไดโดยเฉลี่ยในเวลา 9-10 เดือน (แตบางรายอาจนานถึง 1 ปหรือนานกวานี้) นับจากวันทีฉ่ ีดยาครั้ง
สุดทาย หรือราว 6-7 เดือนนับจากเวลาที่คาดวายาหมดฤทธิ์ในการปองกันการตั้งครรภ หากเปนนอรเอทิสเตอโรน
อีแนนเทตซึ่งฉีดคุมกําเนิดครั้งละ 2 เดือน จะใชเวลาสั้นกวานี้ ระยะเวลาในการกลับมาตั้งครรภไมขึ้นกับระยะเวลาที่
ไดใชยามาแลววานานเพียงใด กรณีที่เปนยาฉีดชนิดฮอรโมนรวมจะกลับมาตั้งครรภไดเร็วคลายกับการรับประทานยา
เม็ดคุมกําเนิดชนิดแผง

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดใชตอเนื่องไดนานเทาใด?

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีด เชน ยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทตซึ่งใชกันมากนั้น แมวาผูที่ไดรับยาจะทนตอ
ยาไดดีและยามีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ตามการใชยาอยางตอเนื่องควรมีการประเมินสภาพรางกายผูที่ไดรับยาทุก 2
ป เพื่อพิจารณาถึงประโยชนจากการใชยาวายังคงมีมากกวาความเสี่ยงตอผลไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้น

ผลไมพึงประสงคของยาคุมกําเนิดชนิดฉีด

กรณีการฉีดยาคุมกําเนิดชนิดที่มีโพรเจสตินอยางเดียวซึ่งใชกันมากนั้น จะมีเลือดประจําเดือนมาผิดปกติ
ชวงแรกมาไมสม่ําเสมอหรือมากะปริบกะปรอย ทําใหเกิดความอับชื้นและเปลืองผาอนามัย แตตอมาจะคอย ๆ นอยลง
และจะหายไป โดยไมมีอีกเลยตลอดชวงที่ใชยา (ทําใหผูใชเปนกังวลวาอาจตั้งครรภโดยไมรูตัวและเปนเหตุสําคัญที่ทํา
ใหผูหญิงหลายคนเลิกใช) ปวดศีรษะ เจ็บคัดเตานม ปวดทอง อารมณเปลี่ยนแปลง รบกวนความรูสึกทางเพศ เกิดฝา
น้ําหนักตัวเพิ่ม (คนที่อวนงายอาจไมชอบ) การใชเปนเวลานานอาจทําใหความหนาแนนแรธาตุในกระดูก (bone
mineral density) ลดลงเล็กนอย แตกลับสูปกติไดเมื่อหยุดใชยาและไมเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุน สวน
การเพิ่มความเสี่ยงตอโรคมะเร็งเตานมและการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํานั้นขอมูลยังไมชัดเจน อยางไรก็ตามในผูที่
มีเปนโรคมะเร็งเตานมในชวง 5 ปจะหามใช

ขอดีและขอเสียของยาคุมกําเนิดชนิดฉีด

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีด กรณีที่เปนยาฉีดเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทตแบบคุมกําเนิด 3 เดือนมีขอดีและ
ขอเสียหลายอยางดังแสดงในตาราง

ขอควรคํานึงเมื่อใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีด

ขอควรคํานึงบางประการสําหรับผูที่ไดรับการฉีดยาคุมกําเนิดมีดังนี้
1. กอนฉีดยาตองมั่นใจวาไมไดตั้งครรภ กรณีที่ไมมั่นใจตองตรวจการตั้งครรภ
2. ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได จึงตางจากถุงยางอนามัยซึ่งชวย
ปองกันได
3. ยาคุมกําเนิดชนิดฉีดทุก 3 เดือน ซึ่งกําหนดใหฉีดทุก 12 สัปดาหนั้น ฉีดลาชาไดไมเกิน 2 สัปดาห หากเกิน
กวานี้ใหงดการมีเพศสัมพันธหรือใหคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นเสริม เชน ใชถุงยางอนามัย ไปจนถึงเวลาฉีดและหลังจากฉีด
อีก 7 วัน หากไมไดปฏิบัติดังกลาว อาจพิจารณาใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในรายที่จําเปน
4. ไมควรบีบ นวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีด เพราะจะทําใหยามีการดูดซึมเร็วขึ้นและอาจหมดฤทธิ์เร็วกวากําหนด
5. การใชยาเปนเวลานานอาจทําใหความหนาแนนแรธาตุในกระดูกลดลงเล็กนอยแตกลับสูปกติไดเมื่อหยุดใช
ยา อยางไรก็ตามควรรับประทานแคลเซียมใหเพียงพอ
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