
หวงอนามัย…สําหรับการคุมกําเนิดระยะยาว 
รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ สุขวาณิชยศลิป 

หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

การคุมกําเนิดมีทั้งแบบถาวร ไดแก การผาตัดทําหมัน และแบบชั่วคราว การคมุกําเนิดชั่วคราวมีหลายวิธี 

เชน การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด การใสหวงอนามัยหรือหวงคุมกําเนิด การใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีด การใชยา

คุมกําเนิดชนิดฝง ซึ่งการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดถือเปนการคมุกําเนิดชั่วคราวระยะสั้นและเปนวิธีการคุมกําเนิด

ที่นิยมมาก สวนการคุมกําเนิดชั่วคราววิธีอ่ืนที่กลาวขางตนถือเปนการคุมกําเนิดระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการใส

หวงอนามัยซึ่งใชปองกันการตั้งครรภไดนานหลายป จึงเพ่ิมความสะดวกและประหยัดคาใชจายในระยาว การใสหวง

อนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ในบทความนี้จะกลาวถึงหวงอนามัยในดานท่ีเก่ียวกับการแบง

ประเภทรวมถึงรูปแบบ ผูที่เหมาะกับการคุมกําเนิดดวยหวงอนามัย ชวงเวลาที่เหมาะสมในการใสหวงอนามัย การ

ออกฤทธิ์และประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของหวงอนามัย ผลไมพึงประสงค ขอดีและขอเสีย พรอมทั้งขอ

ควรคาํนึงเมื่อคุมกําเนิดดวยหวงอนามัย 

หวงอนามัยคืออะไร? 

หวงอนามัยหรือหวงคุมกําเนิด (intrauterine device หรือ IUD) เปนอุปกรณขนาดเล็กสําหรับใสเขาใน

โพรงมดลูกเพื่อปองกันการตั้งครรภ มีใชมานานราว 100 ปหรือนานกวานี้ หวงอนามัยมีหลากหลายชนิดและมีรูปราง

แตกตางกัน สามารถโคงงอไดโดยไมหัก วัสดุที่เปนแกนอาจเปนโลหะที่ขดเปนวงหรือพลาสติก แตชนิดท่ีใชกันมาก

เปนแกนพลาสติกและใสสารแบเรียมซัลเฟต (barium sulphate) ซึ่งเปนสารทบึรังสีเพ่ือชวยในการตรวจหาตําแหนง

ดวยเอกซเรยในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ของหวงอนามัย หวงอนามัยที่ใชกันมากในปจจุบันมีรูปรางคลายอักษรตัวที (T-

shaped IUD), อักษรตัวยู (U-shaped IUD) หรือคลายรม และอักษรตัววาย (Y-shaped IUD) ซึ่งอาจจัดรวมเปนวา

คลายอักษรตัวทีก็ได (รูปที่ 1) ตรงปลายแกนแนวตั้งอาจทําเปนปุมเพ่ือกันไมใหหวงอนามัยหลุดจากปากมดลูก และ

ตรงปลายแกนมีเสนไนลอนคลายเสนดายผูกไว 1 หรือ 2 เสน ชนิดที่มีรูปรางคลายอักษรตัวทีมีความกวาง 28-32 

มิลลิเมตรและความยาว 30-36 มิลลิเมตร หากเปนชนิดที่มีรูปรางคลายอักษรตัวยูหรือตัววายมีความกวาง 18-24 

มิลลิเมตร สวนความยาวใกลเคยีงกับชนิดท่ีมีรูปรางคลายอักษรตัวที ใสเขาในโพรงมดลูกโดยผานอุปกรณสอด 

(inserter) หวงสามารถใสอยูในโพรงมดลูกไดพอดี โดยมีเสนไนลอนยื่นพนปากมดลูกเขามาในชองคลอดราว 2-3 

เซนติเมตร (เพื่อชวยในการตรวจตําแหนงหวงอนามัยและการเอาหวงออกในภายหนา) ผูที่ไมเคยมีบุตรบางรายมี

โพรงมดลูกเล็กอาจเลือกหวงอนามัยขนาดเล็กสุด หวงอนามัยมีประสิทธิภาพสูงมากในการปองกันการตั้งครรภและใส

ไดนาน 3-10 ป หรือนานกวานี้ซึ่งข้ึนกับชนิดของหวงอนามัย    

  



 
การแบงประเภทหวงอนามัย 

หวงอนามัยมีทั้งชนิดที่ไมมีสารออกฤทธ์ิ (inert IUD) และชนิดที่มีสารออกฤทธิ์ ซึ่งชนิดที่มสีารออกฤทธ์ิจะมี

ประสิทธิภาพสูงกวาและนิยมใชมากกวา ในที่นี้จะกลาวถึงหวงอนามัยชนิดที่มีสารออกฤทธิ์โดยแบงตามประเภทของ

สารออกฤทธิ์ไดดังนี้ 

1. หวงอนามัยหุมทองแดง (copper-containing intrauterine device หรือ intrauterine coil) 

สารออกฤทธิ์ในการคุมกําเนิดคือทองแดงที่ปลอยออกจากหวงอนามัยและอยูในรูปมีประจุ (ionized copper หรือ 

copper ion) แกนหวงอนามัยโคงงอไดโดยไมหักซึ่งชนิดท่ีใชกันเปนสวนใหญทําดวยพลาสติก รอบนอกเปนทองแดง

ซึ่งอาจทําเปนเสนลวดพันรอบแกนหรือทําเปนปลอกหุมแกน ทั่วโลกมีจําหนายหลายยี่หอ มีหลายรูปแบบดังตัวอยาง

ในรูปที่ 1(ก), 1(ค) และ 1(ง) และมีพื้นที่ผิวทองแดง 200-380 ตารางมิลลิเมตร ใหเลือกใชเพ่ือการคุมกําเนิดไดนาน 

3-10 ป หรืออาจนานถึง 12 ปซึ่งข้ึนกับชนิดของหวงอนามัย หากมีพื้นที่ผิวทองแดงมากจะคุมกําเนิดไดนาน ในชวง

แรกหวงอนามัยจะปลอยทองแดงในรูปมีประจุออกมาวันละ 40-50 ไมโครกรัม (ปริมาณที่ตองการในการออกฤทธิ์

ปองกันการตั้งครรภคือวันละ 25-80 ไมโครกรัม) ปริมาณทองแดงที่ปลอยจะลดลงอยางชา ๆแตเพียงพอตอการออก



ฤทธิ์ตลอดชวงอายุการใชงานของหวงอนามัย หวงอนามัยหุมทองแดงนี้นอกจากใชเพ่ือการคุมกําเนิดระยะยาวแลว 

ยังใชคุมกําเนิดฉุกเฉินไดหากใสหวงอนามัยภายใน 5 วันหลงัจากมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงค  

2. หวงอนามัยที่มีฮอรโมน (hormonal intrauterine device หรือ intrauterine system) ซึ่งชนิด

ใชกันในปจจุบันเปนหวงอนามัยที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) เปนสารออกฤทธิ์ในการคุมกําเนิด 

เลโวนอรเจสเตรลเปนฮอรโมนพวกโพรเจสติน (progestins) ซึ่งโพรเจสตินเปนกลุมฮอรโมนที่สังเคราะหขึ้นและมี

ฤทธิ์เลียนแบบโพรเจสเตอโรน (progesterone) ในรางกาย หวงอนามัยชนิดนี้แกนทําดวยพลาสติกที่โคงงอไดโดยไม

หัก ชนิดที่ใชกันสวนใหญมีรูปรางคลายอักษรตัวทีดังแสดงในรูปที่ 1(ข) รอบแกนกลางมีที่เก็บตัวยาซึ่งมีฮอรโมนเลโว

นอรเจสเตรลบรรจุในปริมาณแตกตางกัน ไดแก 13,5, 19.5 และ 52 มิลลิกรัม ใชคุมกําเนิดไดนานตางกันตาม

ปริมาณตัวยา กลาวคือ หากมีตัวยา 13.5 มิลลิกรัมใชคุมกําเนิดนาน 3 ป, หากมีตัวยา 19.5 มิลลิกรัมใชคุมกําเนิด

นาน 5 ป และหากมีตัวยา 52 มิลลิกรัมใชคุมกําเนิดนานไมนอยกวา 5 ป (บางผลิตภัณฑระบุไว 6 ป และขณะนี้อยู

ระหวางทาํการศึกษาถึงการใชคุมกําเนิดนาน 8 ป) ทั่วโลกมีจําหนายหลายยี่หอ ปริมาณการปลอยตัวยาจากหวง

อนามัยไมเทากัน หากเปนชนิดที่มตีัวยา 52 มิลลิกรัม ชวงแรกปลอยตัวยาในอัตราวันละ 20 ไมโครกรัม และลด

เหลือวันละ 8.6 ไมโครกรัมหลัง 6 ป (โดยเฉลี่ยปลอยตัวยาวันละ 14.3 ไมโครกรัมเปนเวลา 6 ป) ชนิดท่ีมตีัวยา 19.5 

มิลลิกรัม ชวงแรกปลอยตัวยาในอัตราวันละ 17.5 ไมโครกรัม และลดเหลือวันละ 7.4 ไมโครกรัมหลัง 5 ป (โดยเฉลี่ย

ปลอยตัวยาวันละ 9 ไมโครกรัมเปนเวลา 5 ป) สวนชนิดที่มตีัวยา 13.5 มิลลิกรัม ชวงแรกปลอยตัวยาในอัตราวันละ 

14 ไมโครกรัม และลดเหลือวันละ 5 ไมโครกรัมหลัง 3 ป สาํหรับหวงอนามัยชนิดที่มีตัวยา 52 มิลลิกรัมนอกจากใช

คุมกําเนิดแลวยังใชรักษาความผิดปกติอื่น ไดแก ภาวะมีประจําเดือนมาก ภาวะปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไม

สม่ําเสมอ และใชปองกันเยื่อบุโพรงมดลูก (เพื่อลดความเสี่ยงตอโรคมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก) ในรายที่ไดรับการรักษา

ดวยฮอรโมนเอสโตรเจนทดแทน (estrogen replacement therapy)    

หวงอนามัยเหมาะกับใคร?  

หวงอนามัยใชกับผูหญิงวัยเจริญพันธุที่ตองการคุมกําเนิดชั่วคราวเปนระยะเวลานาน (นานกวา 2 ป) ไมวา

จะเปนผูที่เคยมีบตุรมาแลวหรือไมก็ตาม ซึ่งในอนาคตผูหญิงเหลานี้ประสงคทีจ่ะมีบุตรจึงไมเลือกวิธีทําหมันซึ่งเปน

การคุมกําเนิดแบบถาวร หวงอนามัยใชไดกับกลุมคนที่หลากหลายรวมถึงแมที่ใหนมลูกและผูที่มีน้ําหนักตัวมากเกิน 

แมวาหวงอนามัยชนิดที่มีเลโวนอรเจสเตรลอาจทําใหปริมาณน้ํานมนอยลงแตไมสงผลกระทบมากนักไมวาจะเปนดาน

คุณภาพหรือปริมาณน้ํานม (หรืออาจเลือกใชชนิดหวงอนามัยหุมทองแดง) สวนผูที่มีน้ําหนักตัวมากเกินหากคุมกําเนิด

ดวยวิธีอื่นที่มีตัวยาเปนฮอรโมนอาจพบวาระดับยาในเลือดต่ํากวาคนที่มีน้ําหนักตัวปกติไดเล็กนอยและอาจสงผล

กระทบตอประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด แตในกรณีที่เปนหวงอนามัยซึ่งการออกฤทธิ์ที่สําคัญในการปองกันการ

ตั้งครรภเปนการออกฤทธิ์แบบเฉพาะที่ (ภายในมดลูก) จึงไมขึ้นกับระดับยาในเลือด อยางไรก็ตามผูที่จะใสหวง

อนามัยตองไมมีขอหามตามที่กลาวถึงขางลางนี้ 

 



ผูทีห่ามใสหวงอนามัย  

หามใสหวงอนามัยไมวาจะเปนหวงอนามัยหุมทองแดงหรือหวงอนามัยที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลในกรณี

ดังนี้ 

1. ตั้งครรภหรือมีความเสี่ยงที่วาจะตั้งครรภ ผูที่มีความเสี่ยงท่ีวาจะตั้งครรภจึงตองผานการตรวจกอนวา

ไมไดตั้งครรภ 

2. แพตอสวนประกอบใด ๆของหวงอนามัย  

3. กอนหนานี้ไดใสหวงอนามัยและยังไมไดเอาออก   

4. เปนโรคติดเชื้อในทางเดินระบบสืบพันธุ เชน ปากมดลูกอักเสบ ชองคลอดอักเสบ หรือมีการติดเชื้อ

บริเวณใด ๆของระบบสืบพันธุสวนลาง หรือมีเหตุใดก็ตามที่ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อในอุงเชิงกราน   

5. มดลูกมีความผิดปกติมาแตกําเนิดชนิดที่ทําใหโพรงมดลูกมีลักษณะบิดเบี้ยวจนยากตอการใสหวงอนามัย  

6. เปนหรือเคยเปนโรคอุงเชิงกรานอักเสบ ยกเวนรายที่มีการตั้งครรภไดตามปกติในเวลาตอมา   

7. เคยมีภาวะแทงติดเชื้อ (septic abortion) หรือภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบหลังคลอด (postpartum 

endometritis) ภายในชวง 3 เดือนที่ผานมา   

8. เปนหรือสงสัยวาเปนโรคมะเร็งหรือโรคเนื้องอกที่มดลูกหรือปากมดลูก อยางไรก็ตามกอนใสหวงอนามัย

ไมจําเปนตองทําแปปสเมียร (Pap smear หรือ Pap test) เพ่ือตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

ยกเวนรายที่แพทยสงสัย 

9. มภีาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกโดยไมทราบสาเหตุ 

10. ขอหามเพิ่มเติมสําหรับหวงอนามัยที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล ไดแก ผูที่เปนหรือสงสัยวาเปน

โรคมะเร็งเตานมหรือโรคมะเร็งอ่ืนชนิดท่ีไวตอฮอรโมนพวกโพรเจสติน, โรคเนื้องอกตับหรือโรคมะเร็งตับ, 

โรคตับที่เปนเฉียบพลัน  

11. ขอหามเพิ่มเติมสําหรับหวงอนามัยหุมทองแดง ไดแก ผูที่เปนโรควิลสัน (Wilson disease) ซึ่งเปนโรค

ทางพันธุกรรมทําใหมีการสะสมของทองแดงมากเกินไปที่อวัยวะสําคัญหลายแหง 

ควรใสหวงอนามัยชวงเวลาใด? 

การใสหวงอนามัยและการเอาหวงออกทําโดยแพทยทีผ่านการฝก ผูหญิงวัยเจริญพันธุสามารถเขารับการใส

หวงไดในชวงเวลาใด ๆที่สะดวกและไมไดกําลังมีประจําเดือน อีกทั้งตองไมขาย “ผูที่หามใสหวงอนามัย” ดังกลาว

แลวขางตน การใสหวงอนามัยทําไดแมภายหลังการคลอดบุตร อาจใสหลังคลอดทันทีหรือใสภายใน 4-6 สัปดาหหลัง

คลอด หรือใสทันทีหลังการแทงบุตร แตการใสหวงอนามัยภายหลังคลอดอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอหวงอนามัยหลุด 

โดยเฉพาะเมื่อคลอดตามธรรมชาติ (ไมใชการผาคลอด) หวงอนามัยไมมีผลกระทบตอการใหนมบุตร แมวาหวง

อนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลอาจทําใหปริมาณน้ํานมนอยลงแตไมสงผลกระทบมากนักไมวาจะเปนดาน

คุณภาพหรือปริมาณน้ํานม ใหหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธหรือใหใชถุงยางอนามัยในชวงสัปดาหแรกหลังการใสหวง



อนามัยเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในอุงเชิงกราน จากนั้นจะมีการนัดมาตรวจความเรียบรอยของหวงอนามัยที่

ใส โดยชวงแรกจะนัดถี่ เชน อาจนัดมาตรวจที่ 1, 3, 6 และ 12 เดือนภายหลังการใสหวง ตอจากนั้นจะนัดปละ 1 

ครั้ง 

การตรวจตําแหนงหวงอนามัยดวยตนเอง 

หวงอนามัยเปนอุปกรณขนาดเล็กเมื่อใสเขาในโพรงมดลูกจะมีปลายเสนไนลอนย่ืนพนปากมดลูกเขามาใน

ชองคลอด ผูใสหวงอนามัยสามารถตรวจสัมผัสเสนไนลอนในชองคลอดไดดวยตนเอง โดยใชนิ้วชี้หรือนิ้วกลางที่ตัด

เล็บสั้นและลางสะอาดสอดเขาไปสัมผัสดูวายังอยูในลักษณะเดิมหรือไม โดยความยาวเสนไนลอนแตละครั้งตองเทา

เดิม หากไมพบเสนไนลอนหรือพบวาสั้นกวาที่ตรวจครั้งกอนแสดงวาอาจมีการเคลื่อนท่ีของหวงอนามัย ในทาง

ตรงกันขามหากพบวาเสนไนลอนยาวผิดปกติอีกทั้งมีบางสวนของหวงยื่นมาในชองคลอดแสดงวาหวงอนามัยเสี่ยงตอ

การหลุด ไมใหดันหวงกลับเขาไปในโพรงมดลูกดวยตนเอง ความผิดปกติเหลานี้ลวนทําใหประสิทธิภาพในการ

คุมกําเนิดลดลงและเสี่ยงตอการเกิดผลไมพึงประสงคจากหวงซึ่งอยูในตําแหนงที่ผิดปกติ ใหกลับไปพบแพทยเพื่อ

ตรวจและทําการแกไข ในกรณีที่ไมพบเสนไนลอนและมั่นใจวาหวงอนามัยไมไดหลุดออกมา แพทยตองตรวจหา

ตําแหนงของหวงอนามยัใหพบซึ่งอาจทําโดยวิธีอัลตราซาวนอุงเชิงกรานหรือในบางกรณีตองหาโดยการเอกซเรย การ

เคลื่อนที่ของหวงอนามัยเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในชวง 2-3 เดือนแรกหลังการใส จึงควรตรวจบอย ๆดวยตนเอง 

หลังจากนั้นอาจตรวจเดือนละ 1 ครั้งหลังประจําเดือนหยุด นอกจากนี้ชวงมีประจําเดือนใหสังเกตดูวามีหวงอนามัย

หลุดออกมาดวยหรือไม  

หวงอนามัยออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดอยางไร? 

 หวงอนามัยหุมทองแดงออกฤทธ์ิปองกันการตั้งครรภโดยการปลอยทองแดงในรูปมีประจุ ซึ่งเปนพิษตอตัว

อสุจิและไข ทําใหตัวอสุจิในโพรงมดลูกเคลื่อนที่ไมไดและไมสามารถมีชีวิตอยูได นอกจากนี้ยังทําใหเยื่อบุโพรงมดลูก

อยูในสภาพที่ไมพรอมสําหรับการฝงตัวของตัวออน ดวยเหตุนี้แมวาการปฏิสนธิเกิดข้ึนไดแตตัวออนจะไมสามารถฝง

ตัวจึงไมเกิดการตั้งครรภ ดวยกลไกการออกฤทธิ์ดังกลาวนี้หวงอนามัยหุมทองแดงจึงใชในการคุมกําเนิดฉุกเฉินไดดวย 

ทองแดงในรูปมีประจุไมรบกวนตัวออนที่ฝงตัวไดแลวจึงไมมีฤทธ์ิในการทาํใหแทงบุตร สวนหวงอนามัยที่มีฮอรโมนเล

โวนอรเจสเตรลมีระดับยาในเลือดเมื่อคงที่จะอยูในชวง 100-200 พิโคกรัม/มลิลิลิตร ซึ่งไมเพียงพอในการยับยั้งการ

ตกไข แตจะใหระดับยาที่เย่ือบุโพรงมดลูก 200-800 เทาเม่ือเทียบกับยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน ดวยเหตุนี้การ

ออกฤทธิ์ปองกันการตั้งครรภของฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลจากหวงอนามัยจึงเปนฤทธิ์เฉพาะที่ (จึงไมข้ึนกับระดับยา

ในเลือด) โดยออกฤทธ์ิกดการเจริญของเยื่อบุโพรงมดลูก ทําใหเยื่อบุโพรงมดลูกไมพรอมสําหรับการฝงตัวของตัวออน 

ดวยเหตุนี้แมวาการปฏิสนธิเกิดขึ้นไดแตตัวออนจะไมสามารถฝงตัวจึงไมเกิดการตั้งครรภ อยางไรตามยาจะไมรบกวน

ตัวออนที่ฝงตัวไดแลวจึงไมมีฤทธิ์ในการทําใหแทงบุตร นอกจากนี้ฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลยังทําใหมูกปากมดลูกขน

เหนียวจึงขัดขวางการเคลื่อนที่ของตวัอสุจิ  



ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภ 

การใสหวงอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดชั่วคราวที่มปีระสิทธิภาพสูงมาก อัตราความลมเหลวใน 1 ปแรกเพียง 

0.2-0.8% และหากคดิตลอดชวงอายุการใชงานของหวงอนามัยจะมีอัตราความลมเหลวราว 0.7% ถึงนอยกวา 2% 

ขึ้นกับชนิดของหวงอนามัย หากเปนหวงอนามยัหุมทองแดงชนิดที่มีพ้ืนที่ผิวทองแดง 380 ตารางมิลลิเมตร ตลอด

ชวงเวลาที่ใชคมุกําเนิดนาน 12 ปพบอัตราการตั้งครรภนอยกวา 2%, หวงอนามัยที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล 13.5 

มิลลิกรัม ตลอดชวงเวลาที่ใชคุมกําเนิดนาน 3 ปพบอัตราการตั้งครรภ 0.9%, ชนิดท่ีมีตัวยา 19.5 มิลลิกรัม ตลอด

ชวงเวลาที่ใชคมุกําเนิดนาน 5 ปพบอัตราการตั้งครรภ 1.5% และชนิดท่ีมีตัวยา 52 มิลลิกรัม ตลอดชวงเวลาที่ใช

คุมกําเนิดนาน 5 ปพบอัตราการตั้งครรภ 0.7-0.9%  

หากตั้งครรภขณะใสหวงอนามัยจะเปนอนัตรายตอทารกในครรภหรือไม? 

หากเกิดการตั้งครรภขณะใสหวงอนามัย ควรพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยวาไมเกิดการตั้งครรภนอกมดลูกและเพ่ือ

ประเมินถึงความเปนไปไดที่จะเอาหวงอนามัยออก หากสามารถเอาหวงอนามัยออกมาไดงายโดยไมเกิดการบาดเจ็บ

หรือหวงอนามัยถูกขับออกมาเองในชวงตั้งครรภไตรมาสแรก ในกรณีเชนนี้จะไมเพ่ิมความเสี่ยงตอการแทงบุตร ใน

กรณีที่ไมสามารถเอาหวงอนามัยออกมาและการตั้งครรภดําเนินตอไปจะมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ การแทงบุตร

และการคลอดกอนกําหนด แตไมมีรายงานถึงการทําใหทารกในครรภพิการ กรณีที่ใสหวงอนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเล

โวนอรเจสเตรลแลวเกิดตั้งครรภ พบวาบางรายมีเลือดออกผิดปกติทางชองคลอดมาเปนเวลาราว 1 ปกอนเกิดการ

ตั้งครรภ รายที่ตั้งครรภหากคลอดบุตรและรกออกหมดแลวตองตรวจใหพบหวงอนามัยเพื่อความมั่นใจวาหวงไมได

ทะลอุอกนอกมดลูกจนเกิดการตกคางเปนสิ่งแปลกปลอมอยูในตัว และควรมีการแนะนําไมใหกลับไปใชการคุมกําเนิด

ดวยการใสหวงอนามัยอีก เพราะมีโอกาสสูงจะที่เกิดเหตุการณเชนเดิมซ้ําอีก  

ผลไมพึงประสงคของหวงอนามัย 

ผลไมพึงประสงคที่เกิดจากการใสหวงอนามัยไมวาจะเปนชนิดหุมทองแดงหรือชนิดท่ีมีฮอรโมนเลโวนอรเจส

เตรลนั้นพบไดนอยและสวนใหญเกิดไมรุนแรง ดังที่จะกลาวถึงขางลางนี้  

1. เจ็บและมีเลือดออกเล็กนอยเมื่อใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูกหรือเอาหวงออก  

2. ปวดเกร็งทองขณะมีประจําเดือนและประจําเดือนมาผิดปกติ หวงอนามัยหุมทองแดงทําใหมีอาการปวด

เกร็งทองไดมากอีกทั้งมีประจําเดือนออกมากและนานกวาปกติ ในขณะที่หวงอนามัยชนิดท่ีมีเลโวนอร

เจสเตรลทําใหมีอาการปวดเกร็งทองนอยกวาและประจําเดือนมานอยหรือไมมีประจําเดือน  

3. เกิดการติดเชื้อและการอักเสบของอุงเชิงกราน  

4. เกิดความลมเหลวในการคุมกําเนิดและตั้งครรภ แตเกิดในอัตราต่ําซึ่งการใสหวงอนามัยจัดเปนวิธีการ

คุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  



5. หวงอนามัยหลุด โดยเฉพาะในชวงปแรกและพบในผูหญิงที่อายุนอย (วัยเพ่ิงเริ่มมีประจําเดือนและหญิง

สาว) ไดมากกวาผูหญิงที่มีอายุมากขึ้น ผูที่มีประวัติวาหวงอนามัยเคยหลุดจะมีโอกาสหลุดซ้ําไดสูงและ

หวงอนามัยหลุดเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหเลิกใช 

6. ไดรับอันตรายจากหวงอนามัย เชน บาดเจ็บในโพรงมดลูก มดลูกทะลุซึ่งพบไดนอย 

7. สายไนลอนในชองคลอดอาจรบกวนการมีเพศสัมพันธในบางราย 

8. กรณทีี่ใสหวงอนามัยหุมทองแดง อาจสรางความกังวลวาจะมีระดับทองแดงในเลือดสูงจนเกิดอันตราย แต

จากขอมูลที่ผานมาซึ่งหวงอนามัยชนิดดังกลาวมีใชมานาน ยังไมพบรายงานการเกิดอาการพิษจาก

ทองแดงในผูที่ใสหวงอนามัยชนิดดังกลาว แมบางรายงานจะพบวามีปริมาณทองแดงในเลือดสูงขึ้นแตจะ

เปนปริมาณทองแดงทั้งหมด (total copper) ไมใชปริมาณทองแดงอิสระ (free copper) ซึ่งทองแดง

อิสระเปนชนิดที่มีสัมพันธกับการเกิดอาการพิษ ดวยเหตุนี้จึงไมอาจสรุปถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเปน

พิษจากทองแดงในผูที่หวงอนามัยหุมทองแดง 

9. กรณทีี่ใสหวงอนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล ผลไมพึงประสงคอ่ืนที่นอกเหนือจากการมี

ประจําเดือนนอยหรือไมมีประจําเดือนดังกลาวขางตนแลว อาจพบอาการอ่ืน เชน ปวดศีรษะ ตึงเตานม 

น้ําหนักตัวเพ่ิม อารมณเปลี่ยนแปลง สิวขึ้น อยางไรก็ตามการใสหวงอนามัยใหระดับฮอรโมนเลโวนอร

เจสเตรลในเลือดต่ํากวาที่พบจากการคุมกําเนิดแบบอ่ืนที่มีฮอรโมนชนิดเดียวกัน จึงเกิดผลไมพึงประสงค

ของฮอรโมนไดนอยกวา  

หวงอนามัยมีขอดีและขอเสียอยางไร? 

การใสหวงอนามัยเปนวิธีคุมกําเนิดชั่วคราวแบบระยะยาวที่มปีระสิทธิภาพสูงมาก ใชคุมกําเนิดไดนาน 3-10 

ปหรืออาจนานถึง 12 ปซึ่งข้ึนกับชนิดของหวงอนามัย จึงมีความสะดวกและลดขอผิดพลาดบางอยาง เชน การลืมกิน

ยา การนับวันคลาดเคลื่อน อีกทั้งยังสามารถกลับมามีบุตรไดตามปกติทันทีภายหลังนําหวงอนามัยออก นอกจากนี้

การใสหวงอนามัยไมวาจะเปนชนิดหุมทองแดงหรือชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลอาจชวยลดความเสี่ยงตอการ

เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (endometrial hyperplasia) และโรคมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก 

(endometrial cancer) แตการใสหวงอนามัยและการเอาหวงออกตองทําโดยแพทย กอนใสหวงอนามัยตองผานการ

ตรวจภายใน การใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูกหรือเอาหวงออกทําใหเจ็บและมีเลือดออกเล็กนอย นอกจากนี้หวง

อนามัยไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จึงตางจากการใชถุงยางอนามัยซึ่งชวยปองกันได รายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกับขอดีและขอเสียของการใสหวงอนามัยแสดงไวในตารางที่ 1   



 
หวงอนามัยเอาออกไดเมื่อไร? 

การเอาหวงอนามัยออกตองทําโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝก ในขณะที่นําหวงอนามัย

ออกและหลังจากนั้นอาจมีเลือดออกและปวดเกร็งทองเล็กนอย หวงอนามัยเอาออกไดในกรณีดังนี้ 

1. ครบอายุการใชงานของหวงอนามัยแตละชนิด และหากประสงคจะคุมกําเนิดเชนเดิมใหใสหวงอนามัยอัน

ใหมทันที   

2. ในเวลาใด ๆที่ประสงคจะมีบุตร  

3. เมื่อตองการเปลี่ยนไปใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืน 

4. ถึงวัยหมดประจําเดือน หากเปนผูที่อายุเกิน 50 ปใหเอาหวงอนามัยออกไดเมื่อไมมีประจําเดือนมาอีกเลย

เปนเวลา 1 ป หากอายุยังไมถึง 50 ปใหเอาหวงอนามัยออกไดเมื่อไมมีประจําเดือนมาอีกเลยเปนเวลา 2 



ป อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานถึงอันตรายหรือผลเสียประการใดหากยังไมไดเอาหวงออกในเวลาดังกลาว 

อีกทั้งยังไมมีการศกึษาในเรื่องนี้ 

5. หวงอนามัยชํารุด ซึ่งประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดจะลดลงและเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอมดลูก 

6. เกิดการตั้งครรภ จะเอาหวงอนามัยออกตอเมื่อหวงนั้นอยูในตําแหนงที่สามารถนําออกมาไดงายโดยไม

เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ 

7. เกิดผลไมพึงประสงครุนแรง เชน มีเลือดออกแบบผิดปกติทางชองคลอดโดยไมทราบสาเหตุ หรือมี

เลือดออกปริมาณมากและนานผิดปกติ (ซึ่งเกิดกับการใสหวงอนามัยหุมทองแดงมากกวาหวงอนามัยที่มี

ฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล)   

ขอควรคํานึงเม่ือคุมกําเนิดดวยหวงอนามัย 

ในการคุมกําเนิดดวยการใสหวงอนามัยมีขอควรคาํนึงบางประการดังนี้ 

1.  ควรเขาใจถึงขอดีและขอเสียของการคุมกําเนิดดวยหวงอนามัยกอนตัดสินใจเขารับการใสหวงอนามัย  

2. การใสหวงอนามัยไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได จึงตางจากถุงยางอนามัยซึ่งชวยปองกัน

ได 

3. ภายหลังใสหวงอนามัยแลวใหตรวจสอบเปนระยะ ๆวาเสนไนลอนยังอยูในลักษณะเดิมเหมือนที่

ตรวจสอบครั้งแรก (ดูหัวขอ การตรวจสอบตําแหนงหวงอนามัยจากปลายเสนไนลอน) หากพบความ

ผิดปกติแสดงวาอาจมีการเคลื่อนที่ของหวงอนามัย ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดลดลงและ

เสี่ยงตอการเกิดผลไมพึงประสงคจากหวงซึ่งอยูในตําแหนงท่ีผิดปกติ ใหกลับไปพบแพทยเพ่ือตรวจและ

ทําการแกไข 

4. หากเกิดความผิดปกติเหลานี้ควรพบแพทยเพื่อเขารับการวินิจฉัย เชน ปวดทองมาก เจ็บเมื่อมี

เพศสัมพันธ ตกขาวผิดปกติ รูสึกไมสบาย เปนไข หนาวสั่น (ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อในอุงเชิงกราน) มีเลือด

คลายประจําเดือนออกจากชองคลอดอยางผิดปกติ ตลอดจนประจําเดือนไมมาซึ่งอาจเกิดการตั้งครรภ  
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