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การคุมกําเนิดมีทั้งแบบถาวร ไดแก การผาตัดทําหมัน และแบบชั่วคราว การคมุกําเนิดชั่วคราวมีหลายวิธี 

เชน การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด การใสหวงอนามัยหรือหวงคุมกําเนิด การใชยาคุมกําเนิดชนิดฉีด การใชยา

คุมกําเนิดชนิดฝง การใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง ซึ่งยาเม็ดคุมกําเนิดและยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง

ถือเปนวิธีการคุมกําเนิดชั่วคราวระยะสั้น สวนการคุมกําเนิดชั่วคราววิธีอ่ืนที่กลาวขางตนถือเปนการคมุกําเนิดระยะ

ยาว ยาเม็ดคุมกําเนิดนิยมใชกันมากเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีและสะดวก แตอาจมีปญหาในดานการใชยา เชน ลืม

รับประทาน รับประทานไมตรงเวลา อาเจียนภายหลังการรับประทาน ดวยเหตุนี้ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังซึ่ง

มีประสิทธิภาพทดัเทียมกันจึงเปนทางเลือกที่ดี ในบทความนี้ใหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง 

ผูที่เหมาะกับการใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง วิธีใช การออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภ 

ผลไมพึงประสงค ขอดีและขอเสีย พรอมทั้งขอควรคํานึงเม่ือใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง 

มารูจกักับ “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” 

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง เปนแผนยารูปสี่เหลี่ยมหรือรูปกลม สีเนื้อหรือสีน้ําตาลออน สําหรับใช

แปะบนผิวหนัง มีขนาดประมาณ 14-28 ตารางเซนติเมตร (ขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ) แผนยาแบงเปนหลายชั้น (3-6 

ชั้น (ขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ) ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑที่มีชื่อการคาอีฟรา (Evra®) ที่มใีชในบานเรานั้นเปนแผนยา

สี่เหลี่ยมที่มีขนาด 20 ตารางเซนติเมตร มี 3 ชั้น ไดแก แผนรองยา (เมื่อติดผิวหนังจะอยูบนสุด) เปนฟลมพลาสติก

และผาใยสังเคราะหที่ยืดหดได ชวยปองกันตัวยาจากสิ่งแวดลอมภายนอก ถัดมาเปนชั้นของสารเหนียว (adhesive) 

ทีม่ตีัวยาฮอรโมนพรอมทั้งสวนประกอบอื่น และชั้นบนสุดเปนแผนฟลมใสเพื่อลอกออกกอนแปะยา ใน 1 รอบการ

คุมกําเนิด (4 สัปดาหหรือ 28 วัน) จะแปะยาสัปดาหละ 1 แผน ตอเนื่องเปนเวลา 3 สัปดาหรวม 3 แผน แลวเวน 1 

สัปดาหเพ่ือใหประจําเดือนมา จากนั้นเริ่มแปะแผนยาสําหรับการคมุกําเนิดรอบใหม แผนยาจะปลดปลอยตัวยา

ฮอรโมนออกมาเพ่ือใหดูดซึมเขาสูรางกายผานทางผิวหนัง ขณะนี้มีการพัฒนายาคมุกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง

เพ่ือใหออกฤทธิ์ไดนานขึ้นซึ่งอาจใชแปะเดือนละ 1 ครั้ง 

ตัวยาสําคัญใน “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” 

 ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในปจจุบันเปนชนิดฮอรโมนรวม กลาวคือมียาฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน 

(estrogens) ผสมกับยาฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (progestins ซึ่งโพรเจสตินเปนสารสังเคราะหเลียนแบบฮอรโมน

โพรเจสเตอโรนในรางกาย) ตัวยาจึงคลายกับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (combined oral contraceptives 



หรือ combined pills) ซึ่งตัวยาฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจนที่นํามาใช ไดแก เอทินิลเอสตราไดออล (ethinyl 

estradiol) สวนตัวยาฮอรโมนในกลุมโพรเจสตินที่นํามาใชอาจเปน นอรเอลเจสโทรมนิ (norelgestromin หรือ 17-

diacetyl norgestimate) หรือเลโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) ซึ่งนอรเอลเจสโทรมินเปนตัวที่ออกฤทธ์ิของยา

นอรเจสติเมต (norgestimate) ทั้งนอรเจสติเมต เลโวนอรเจสเตรล และเอทินิลเอสตราไดออลมีในยาเมด็คุมกําเนิด 

ตัวอยางยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังที่มีสวนประกอบของฮอรโมนดังกลาวขางตน ไดแก 

1. ชนิดที่มีเอทินิลเอสตราไดออลผสมกับนอรเอลเจสโทรมิน หากเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อการคาอีฟรา (Evra®) 

มีลักษณะเปนแผนสี่เหลี่ยมขนาด 20 ตารางเซนติเมตร แตละแผนมีเอทินิลเอสตราไดออล 600 ไมโครกรัมและนอร

เอลเจสโทรมิน 6 มิลลิกรัม ปลดปลอยตัวยาเอทินิลเอสตราไดออลโดยเฉลี่ย 33.9 ไมโครกรัม/วัน และนอรเอลเจส

โทรมนิโดยเฉลี่ย 203 ไมโครกรัม/วัน หากเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อการคาซูเลน (Xulane®) มีลักษณะเปนแผนสี่เหลี่ยม

ขนาด 14 ตารางเซนติเมตร แตละแผนมีเอทินิลเอสตราไดออล 530 ไมโครกรัมและนอรเอลเจสโทรมนิ 4.86 

มิลลิกรัม ปลดปลอยตัวยาเอทินิลเอสตราไดออล 35 ไมโครกรัม/วัน และนอรเอลเจสโทรมิน 150 ไมโครกรัม/วัน  

2. ชนิดที่มีเอทินิลเอสตราไดออลผสมกับเลโวนอรเจสเตรล มีชื่อการคาเทวิลลา (Twirla®) เปนแผนกลม

ขนาด 28 ตารางเซนติเมตร บริเวณตรงกลางซึ่งมตีวัยามีพ้ืนที่ 15 ตารางเซนติเมตร แตละแผนมีเอทินิลเอสตราได

ออล 2.3 มิลลิกรัม และเลโวนอรเจสเตรล 2.6 มิลลิกรัม ปลดปลอยตัวยาเอทินิลเอสตราไดออล 30 ไมโครกรัม/วัน 

และเลโวนอรเจสเตรล 120 ไมโครกรัม/วัน   

“ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” เหมาะกับใคร ? 

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังใชไดกับผูหญิงอายุ 18-45 ปทีป่ระสงคจะคุมกําเนิด โดยผูหญิงเหลานี้มคีา

ดัชนีมวลกาย (body mass index หรือยอวา BMI) ต่ํากวา 30 กิโลกรัม/เมตร2 (คานี้ขึ้นกับน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม

และสวนสูงเปนเมตร) และมีน้ําหนักตัวนอยกวา 90 กิโลกรัม (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพลดลงในผูที่มีน้ําหนัก 90 

กิโลกรัมหรือมากกวานี)้ ไมควรใชในผูที่กําลังใหนมบุตร เพราะยาจะรบกวนปริมาณและคุณภาพน้ํานม นอกจากนี้

ตองไมเขาขายเปนผูทีห่ามใชดังกลาวขางลางนี้ ดวยเหตุนี้กอนใชยาควรปรึกษาแพทยเพื่อประเมินวาไมมีโรคหรือ

ความผิดปกติใดที่เปนขอหามใชสําหรับยาคุมกําเนิดชนิดนี้ 

ผูที่หามใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง  

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังเปนยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม หามใชกับบุคคลเหลานี้ 

--แพยา ไมวาจะแพสวนประกอบชนิดใดในผลิตภัณฑที่จะใชนั้น 

--ตั้งครรภหรือมีความเสี่ยงวาจะตั้งครรภ ดังนั้นผูที่มีความเสี่ยงจะตองผานการตรวจกอนวาไมไดตั้งครรภ จึง

สามารถใชยาได 

--ตับทาํงานบกพรอง ไมวาจะเกิดจากโรคตับเฉียบพลันหรือโรคตับเรื้อรัง  

--เปนโรคมะเร็งตับหรือโรคเนื้องอกในตับ  



--มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา (venous thromboembolism) หรือมีประวัติวาเคยเกิดอาการ 

หรือมปีจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะดังกลาว (เชน อายุมากกวา 35 ปและสูบบุหรี่, โรคเบาหวานขั้นรุนแรง, โรคความดัน

โลหิตสูงท่ีควบคุมไมได, โรคไขมันในเลือดสูงข้ันรุนแรง) และหากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดําเกิดขึ้นขณะใช

ยาใหหยุดใชทันที  

--มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง (arterial thromboembolism) หรือมีประวัติวาเคยเกิดอาการ 

(เชน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด, สมองขาดเลือด) หรือเคยเกิดอาการนํา (เชน อาการปวดเคนอก, สมองขาดเลือด

ชั่วขณะ) หรือมีปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะดังกลาว (เชน สูงอายุ, สูบบุหรี,่ โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไมได, โรค

ไขมันในเลือดสูงขั้นรุนแรง, โรคอวน, โรคไมเกรนที่เคยเกิดความผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ เชน ปากเบี้ยว 

พูดไมได แขนไมมีแรงหรือชา เดินเซ) และหากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงเกิดขึ้นขณะใชยาใหหยุดใช

ทันที  

--เปนหรือสงสัยวาเปนโรคมะเร็งเตานม, โรคมะเร็งเย่ือบุโพรงมดลูก, หรือมีโรคเนื้องอกชนิดท่ีไวตอการ

กระตุนดวยฮอรโมนพวกเอสโตรเจนและ/หรือฮอรโมนพวกโพรเจสติน 

--มีเลือดออกจากชองคลอดอยางผิดปกติโดยไมทราบสาเหตุ   

เริ่มใช “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” ไดเมื่อไร ? 

การเริ่มใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีความแตกตางกันตามสถานการณ โดยมีรายละเอียดในขอ

ปฏิบัติดังนี้ 

1. เริ่มแปะแผนยาภายในวันแรกที่มีประจําเดือน (ไมวาจะเริ่มใชยาคุมกําเนิดเปนครั้งแรก หรือเคยคุมกําเนิด

ดวยวิธีอ่ืนมาแลวกอนหนานี้) โดยไมจําเปนตองใชการคุมกําเนิดอยางอ่ืนรวมดวยเมื่อมีเพศสัมพันธ หากไมไดเริ่มแปะ

แผนยาในวันแรกที่มีประจําเดือนจะตองใชการคมุกําเนิดวิธีอ่ืนรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วันหรือ

ใหงดการมีเพศสัมพันธในชวง 7 วันภายหลังแปะแผนยา (ปฏิบัติเชนนี้เฉพาะการแปะแผนแรกเมื่อเริ่มใชเปนครั้งแรก

เทานั้น) 

2. เริ่มแปะแผนยาวันใดก็ไดแตตองไมไดตั้งครรภหรือเสี่ยงวาจะตั้งครรภ กรณีเชนนี้จะตองใชการคมุกําเนิด

วิธีอ่ืนรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วันหรือใหงดการมีเพศสัมพันธในชวง 7 วันภายหลังแปะแผนยา 

(ปฏิบัติเชนนี้เฉพาะการแปะแผนแรกเมื่อเริ่มใชเปนครั้งแรกเเทานั้น)   

3. เริ่มแปะแผนยาหลังแทงบุตร หากแทงบุตรในชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ เริ่มแปะแผนยาไดทันที

หรืออยางชาไมเกิน 5 วันภายหลังแทงบุตร และไมจําเปนตองใชการคมุกําเนิดอยางอ่ืนรวมดวยเมื่อมีเพศสัมพันธ แต

ถาเริ่มแปะแผนยาเกิน 5 วันหลังการแทงบุตรจะตองใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืนรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัยเปน

เวลา 7 วันหรือใหงดการมีเพศสัมพันธ 7 วันภายหลังแปะแผนยา ซึ่งในบางคนการตกไขอาจเกิดขึ้นไดภายใน 10 วัน

หลังการแทงบุตร และถามีเพศสัมพันธเกิดขึ้นแลวกอนหนานี้โดยไมไดมีการปองกัน กอนที่จะแปะแผนยาตองมั่นใจ

วาไมไดตั้งครรภ หรือใหรอจนมีประจําเดือนมาจึงเริ่มแปะแผนยาได  



หากแทงบุตรในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ ใหรอไมนอยกวา 4 สัปดาหจึงเริ่มแปะแผนยา (หากเริ่มแปะ

แผนยาเร็วจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด) และตองใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืนรวมดวย เชน การใช

ถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วันหรือใหงดการมีเพศสัมพันธ 7 วันภายหลังแปะแผนยา หากมีเพศสัมพันธเกิดขึ้นแลว

กอนหนานี้โดยไมไดมีการปองกัน กอนที่จะแปะแผนยาตองมั่นใจวาไมไดตั้งครรภ หรือใหรอจนมีประจําเดือนมาจึง

เริ่มแปะแผนยาได 

4. ภายหลังคลอดบุตร หากไมไดใหนมบุตร ใหรอไมนอยกวา 4 สัปดาหหลังคลอดจึงเริ่มแปะแผนยา (หาก

เริ่มแปะแผนยาเร็วจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด) และตองใชการคุมกําเนิดวิธี อ่ืนรวมดวย เชน 

การใชถุงยางอนามยัเปนเวลา 7 วันหรือใหงดการมีเพศสัมพันธ 7 วันภายหลังแปะแผนยา หากมีเพศสัมพันธเกิดขึ้น

แลวกอนหนานี้โดยไมไดมีการปองกัน กอนที่จะแปะแผนยาตองม่ันใจวาไมไดตั้งครรภ หรือใหรอจนมีประจําเดือนมา

จึงเริ่มแปะแผนยาได  

 หากอยูในชวงใหนมบุตร ไมแนะนําใหใชยาคุมกําเนิดชนิดที่มีฮอรโมนรวมซึ่งรวมถึงยาคุมกําเนิดชนิดแผน

แปะผิวหนัง เพราะยารบกวนปริมาณและคุณภาพน้ํานมได หากจะใชใหรอหลังการหยานม  

วิธีใช “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” 

 ในแตละ “รอบการคุมกําเนิด (contraceptive cycle)” ซึ่งมี 28 วันหรือ 4 สัปดาห ใหแปะแผนยาสัปดาห

ละ 1 แผน ตอเนื่องเปนเวลา 3 สัปดาหรวม 3 แผน แลวเวน 1 สัปดาหเพ่ือใหประจําเดือนมา วันเริ่มแปะแผนแรกถือ

เปนวันที่ 1 ของรอบการคุมกําเนิด ดังนั้นตองเปลี่ยนแผนยาในวันที่ 8 และวันท่ี 15 ของรอบการคุมกําเนิด ชวงที่

แปะแผนยาจะไมมีประจําเดือนมา และในวันที่ 22 ของรอบการคุมกําเนิดใหแกะแผนที่ 3 ออกเพ่ือเริ่มหยุดยาเปน

เวลา 1 สัปดาห (ตั้งแตวันที่ 22-28 ของรอบการคุมกําเนิด) ในชวงนี้จะมีประจําเดือนมาและถือเปนการจบการ

คุมกําเนิดรอบนั้น จากนั้นเริ่มตนแปะยาแผนแรกของการคุมเนิดรอบใหม ทําดังนี้เรื่อยไป แมวาในวันที่ตองเริ่มแปะ

แผนแรกของการคุมเนิดรอบใหมนี้ประจําเดือนยังไมมาหรือประจําเดือนยังไมหมดก็ตาม (แตถาประจําเดือนไมมา

ติดตอกัน 2 รอบของการคุมกําเนิด ใหทดสอบการตั้งครรภ หากเกิดการตั้งครรภขึ้นใหหยุดแปะแผนยาทันที) ทั้งนี้

หามหยุดยาเกิน 7 วัน (หากหยุดยานานกวานี้ใหดูหัวขอ หากลืมเปลี่ยนแผนยา...จะทําอยางไร?) ดังนั้นหากเริ่มแปะ

ยาแผนแรกในวันใดของสัปดาห การเปลี่ยนแผนยาทุกครั้งจะเปนวันเดิมเสมอ (เชน เริ่มแปะแผนแรกตรงกับวัน

อาทิตย แผนตอ ๆ ไปจะเปลี่ยนทุกวันอาทิตย) สามารถเปลี่ยนแผนยาในเวลาใดก็ไดที่สะดวกแตตองภายในวันที่ครบ

กําหนดนั้น (จึงตางจากการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตองรับประทานเวลาเดิมทุกวัน) ในการนับวันของ “รอบ

การคุมกําเนิด (contraceptive cycle)” ดังกลาวขางตนไมตรงกับการนับวันของ “วงจรประจําเดือน (menstrual 

cycle)” ซึ่งวงจรประจําเดือนจะสอดคลองกับการทํางานของรังไขและมี 28 วัน เริ่มตนนับวันที่ 1 เมื่อประจําเดือน

มาวันแรกและวันที่ 14 ตรงกับวันตกไข  

 

 



วิธีแปะแผนยา ทําดังนี้ 

1. หากมีแผนเดิมแปะอยู ใหแกะออกทันทีกอนที่จะแปะแผนใหม ไมใหแกะลวงหนานานและไมใหแปะยา 2 

แผนในเวลาเดียวกัน แมวาอีกแผนหนึ่งจะเปนแผนเดิมก็ตาม 

2. เลือกผิวหนังบริเวณที่ไมมีขน ไมถูกครูดหรือรัดแนนดวยเสื้อผาที่สวมใส จึงควรเปนบริเวณตนแขนดาน

นอก หนาทอง กน หรือแผนหลังสวนบน (รูปที่ 1) ทั้งนี้ไมใหแปะที่หนาอกหรือเตานม หรือบริเวณที่มีรอยแผล 

ตลอดจนบริเวณที่มีอาการอักเสบ แดงหรือระคายผิวหนังอยูกอนแลว การแปะยาแผนใหมควรเปลี่ยนที่จากครั้งกอน

เพ่ือไมใหเกิดการระคายผิวหนัง 

3. ทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะแปะแผนยาและเช็ดใหแหง ไมทาครีม โลชัน หรือแปงบริเวณนั้น 

เพราะจะทําใหแผนยาติดไมเนียนแนบผิวหนังและติดไมแนน 

4. ไมตัดหรือทําใหแผนยาเสียหาย เพราะจะทําใหประสิทธิภาพยาไมไดตามทีต่องการ 

5. ดึงแผนพลาสติกใสที่ปดบนแผนยาออกเพียงซีกเดียวเพ่ือแปะซีกนั้นลงบนผิวหนังกอน แลวจึงดึงแผน

พลาสติกใสอีกซีกหนึ่งออก ระวังอยาใหมือสัมผัสผิวแผนยาดานที่จะติดลงบนผิวหนัง จากนั้นลูบแผนยาใหเนียนแนบ

สนิทกับผิวหนัง หากแผนยาไมแนบสนิทกับผิวหนังจะทําใหการปลดปลอยตัวยาเกิดไดไมดี และควรตรวจสอบดวย

สายตาทุกวันวาแผนยายังแปะอยูในสภาพดดีังเดิม 

 

ยาฮอรโมนใน “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผวิหนัง” เขาสูรางกายไดอยางไร? 

เมื่อแปะแผนยาลงบนผิวหนัง แผนยาจะคอย ๆ ปลดปลอยตัวยาฮอรโมนออกมา และตัวยาจะแทรกซึมจาก

ตําแหนงท่ีแปะแผนยาผานหนังกําพราลงสูผิวหนังชั้นลาง ยาบางสวนอาจผานลงสูผิวหนังชั้นลางทางชองขนและรู

เปดของทอเหงื่อแตผานไดในปริมาณจํากัด ซึ่งที่ชั้นหนังแทและชั้นใตหนังแทมีเสนเลือดและทอน้ําเหลืองมาเลี้ยง (รูป

ที่ 2) ยาจึงถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดและกระจายไปยังสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑอีฟรา

ปลดปลอยตัวยาเอทินิลเอสตราไดออลโดยเฉลี่ย 33.9 ไมโครกรัม/วัน และนอรเอลเจสโทรมินโดยเฉลี่ย 203 

ไมโครกรัม/วัน สวนผลิตภัณฑซูเลนปลดปลอยตัวยาเอทินิลเอสตราไดออล 35 ไมโครกรัม/วัน และนอรเอลเจสโทร

มิน 150 ไมโครกรัม/วัน ดังกลาวแลวขางตน คาอางอิง (ระดับยาในซีรัม) สําหรับประสิทธิภาพในการปองกันการ

ตั้งครรภของตัวยาฮอรโมนในยาเม็ดคุมกําเนิดสูตรผสม สําหรับเอทินิลเอสตราไดออลอยูที่ 25-75 พิโคกรัม/มิลลิลิตร 

และนอรเอลเจสโทรมนิอยูที่ 0.6-1.2 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ในกรณทีี่แปะยาอีฟราแผนแรกตัวยาฮอรโมนถูกดูดเขาสู



กระแสเลือดจนถึงระดับคงท่ี (plateau level) ภายในประมาณ 48 ชั่วโมง และตลอดชวงที่แปะแผนยา 1 สัปดาห

แรกใหระดับเอทินิลเอสตราไดออลในซรีัมโดยเฉลี่ย 50 พิโคกรัม/มลิลิลิตร และนอรเอลเจสโทรมินโดยเฉลี่ย 0.8 นา

โนกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งอยูในชวงของคาอางอิงขางตน ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังใหระดับยาในซีรัมคงที่ดีกวายา

ชนิดรับประทาน การแปะยาแผนตอ ๆ ไปใหระดับยาในซีรัมเพ่ิมเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับสัปดาหแรกที่เริ่มแปะ

แผนแรก การแปะแผนยาที่หนาทองใหระดับยาฮอรโมนทั้งสองชนิดในซีรัมต่ํากวาการแปะที่กน ตนขาหรือตนแขน

ประมาณ 20% อยางไรก็ตามไมวาจะแปะแผนยาบริเวณใดตามที่แนะนําไว และไมวาสภาพแวดลอมภายนอกจะรอน 

ชื้น หรือมีกิจกรรมการออกกําลังกาย หรือการแชในน้ําเย็น แผนยาที่แปะไวยังคงใหระดับยาอยูในชวงของคาอางอิง

ขางตน ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังแมจะใหระดับในซีรัมคงท่ีดีกวายารับประทาน แตปริมาณยาที่รางกาย

ไดรับจากการแปะแผนยามีความแปรปรวนระหวางบุคคลสูงกวายาชนิดรับประทาน เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยบางอยางมากกวา เชน อายุมากขึ้น มีน้ําหนักตัวและพื้นท่ีผิวกายมาก ซึ่งประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดชนิด

แผนแปะผิวหนังลดลงในคนที่มีน้ําหนักตัวตั้งแต 90 กิโลกรัมข้ึนไป (ยาชนิดรับประทานไดรับผลกระทบนอยกวา) 

 
 

“ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” ออกฤทธิ์อยางไร? 

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีตัวยาเปนฮอรโมนพวกเอสโตรเจนผสมกับฮอรโมนพวกโพรเจสตินคลาย

กับยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม จึงมีการออกฤทธิ์ทํานองเดียวกันคือยับยั้งการตกไขซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการ

ปองกันการตั้งครรภ แมวายาอาจมีการออกฤทธิ์อยางอื่นไดบาง เชน ลดการสรางเมือกและเพ่ิมความหนืดของเมือก

ปากมดลูกซึ่งทําใหตัวอสุจิไมอาจเดินทางไปปฏิสนธิกับไข ตลอดจนทําใหเย่ือบุโพรงมดลูกไมพรอมที่จะรับการฝงตัว

ของตัวออน   



ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของ “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง”  

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภเทียบไดกับการรับประทานยา

คุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม การใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังที่มีเอทินิลเอสตราไดออลผสมกับนอรเอลเจส

โทรมนิหากใชอยางถูกตองตามคําแนะนําพบอัตราความลมเหลว (เกิดตั้งครรภ) ไดประมาณ 1% ใน 1 ป แตถาใช

ตามปกติทั่วไป (เชน บางครั้งเปลี่ยนแผนยาไมตรงเวลา บางครั้งแผนยาเผยอหรือเปดบางสวนเปนเวลานาน) พบ

อัตราความลมเหลวราว 7-9% นอกจากนี้ประสิทธิภาพของยาลดลงในผูที่มีน้ําหนักตั้งแต 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือใช

รวมกับยาอื่นบางชนิดที่เกิดปฏิกิริยาตอกันได  

แผนยาทีแ่ปะผิวหนังไวเผยอหรือเปดบางสวน...จะทําอยางไร? 

หากแผนยาที่แปะผิวหนังไวเกิดการเผยอหรือเปดบางสวนซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของยาเกิดไดไมเต็มที่ ให

ปฏิบัติดังนี้ 

--แผนยาเผยอหรือเปดบางสวนเกิดนานไมเกิน 24 ชั่วโมง หากแผนยายังคงความเหนียวและติดผิวหนังไดดี

ใหแปะกลับสภาพเดิมทันที แตถาความเหนียวของแผนยาลดลงจนไมสามารถแปะใหเนียนแนบผิวหนังไดดังเดิมให

เปลี่ยนแผนใหมทนัท ีไมใหแกไขดวยการทากาวหรือใชพลาสเตอรปดทับ หากไดกระทําทันทีดังขอแนะนําขางตนนั้น 

ยายังคงมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภไดโดยไมตองใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืนเพิ่มเติม ในกรณีที่ตองเปลี่ยน

แผนใหมแทนแผนที่ชํารุดนั้นการเปลี่ยนแผนยาครั้งตอไปยังคงเปนวันเดิม (ซึ่งหมายความวายาแผนใหมที่แปะนี้จะใช

ไมถึง 7 วัน)  

--แผนยาเผยอหรือเปดบางสวนเกิดนานเกิน 24 ชั่วโมงหรือไมรูวาเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไร ใหถือวาการคุมกําเนิด

รอบนั้นยุติลง ใหเริ่มตนการคุมกําเนิดรอบใหมทันทีโดยการแปะแผนใหม (เปนแผนที่ 1 ของการคุมกําเนิดรอบใหม 

ซึ่งหมายความวาตองแปะแผนยาตอเนื่องไปจนครบ 3 สัปดาหแลวจึงหยุดยาเพ่ือใหประจําเดือนมา 7 วัน) และถือวัน

นั้นเปน “วันเปลี่ยนแผนยา” ในครั้งตอไป พรอมทั้งใหงดการมีเพศสัมพันธเปนเวลา 7 วันภายหลังแปะแผนยาหรือ

ใหใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืนรวมดวยในชวงนั้น เชน ถุงยางอนามัย  

หากลืมเปลี่ยนแผนยา...จะทําอยางไร? 

การเปลี่ยนยาแผนใหมเมื่อครบกําหนด สามารถเปลี่ยนในเวลาใดก็ไดที่สะดวกแตตองทําภายในวันท่ีครบ

กําหนดนั้น หากลืมเปลี่ยนในวันที่ครบกําหนดหรือลืมแปะแผนแรกของการคุมกําเนิดรอบใหม ใหปฏิบัติดังนี้  
1. ลืมแปะแผนที่ 1 ของการคุมกําเนิดรอบใหม ใหแปะแผนยาทันทีที่นึกได และใหถือเอาวันนั้นเปนวันที่ 1 

ของการคุมกําเนิดรอบใหมนี้และเปน “วันเปลี่ยนแผนยา” ในครั้งตอ ๆ ไปดวย พรอมทั้งใหงดการมีเพศสัมพันธเปน

เวลา 7 วันหรือใหใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวยในชวงนั้น เชน ถุงยางอนามัย ทั้งนี้ชวงที่หยุดยาไมใหหยุดเกิน 7 วัน

ไมวากรณีใด ๆ (แมวาในวันที่ตองแปะยาแผนใหมนั้นประจําเดือนยังไมมาหรือประจําเดือนยังไมหมดก็ตาม) ทั้งนี้

ความเสี่ยงที่จะเกิดการตกไขและตั้งครรภจะเพ่ิมตามระยะเวลาที่พนจาก 7 วันนั้น  



2. ลืมเปล่ียนแผนที่ 2 (วันที่ 8 ของรอบการคุมกําเนิด) หรือแผนที่ 3 (วันที่ 15 ของรอบการคุมกําเนิด) หาก

ลืมไมเกิน 2 วัน (ไมเกิน 48 ชัว่โมง) ใหแปะแผนใหมทนัทีที่นึกไดและยังคงถือ “วันเปลี่ยนแผนยา” ตามเดิม และหา

กวา 7 วันกอนหนาที่จะลืมเปลี่ยนแผนยานั้นไดมีการแปะยาอยางถูกตองแลว ในกรณีเชนนี้ไมตองใชการคมุกําเนิดวิธี

อ่ืนเพ่ิมเติมเมื่อมีเพศสัมพันธ  

3. ลืมเปล่ียนแผนที่ 2 (วันที่ 8 ของรอบการคุมกําเนิด) หรือแผนที่ 3 (วันที่ 15 ของรอบการคุมกําเนิด) หาก

ลืมเปนเวลา 48 ชั่วโมงหรือนานกวานี้ ซึง่การมีเพศสัมพันธในชวงนี้จะเสี่ยงตอการตั้งครรภได ใหถือวาการคุมกําเนิด

รอบนั้นยุติลงและเริ่มตนการคุมกําเนิดรอบใหมทันที วันเริ่มตนใหมนี้ถือเปน “วันเปลี่ยนแผนยา” ในครั้งตอ ๆ ไป 

พรอมทั้งใหงดการมีเพศสัมพันธเปนเวลา 7 วันหรือใหใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวยในชวงนั้น เชน ถุงยางอนามัย   

4. ลืมแกะแผนท่ี 3 (วันที่ 22 ของรอบการคุมกําเนิด) เพื่อเขาสูชวงเวนยา ใหรับแกะแผนยาออกทันทีที่นึก

ได ซึ่ง “วันเปลี่ยนแผนยา” สําหรับการคมุกําเนิดรอบใหมยังคงเปนวันเดิม และไมตองใชการคุมกําเนิดวิธีอ่ืนเพิ่มเติม

เมื่อมีเพศสัมพันธ  

ตองการเลื่อนการมีประจําเดือนและตองการเปลี่ยนแปลง “วันเปลี่ยนแผนยา”  

หากตองการเลื่อนการมีประจําเดือนออกไป 1 รอบ ทําไดโดยการแปะยาแผนใหมในสัปดาหที่ 4 หรือวันที่ 

22 ของรอบการคมุกําเนิด (แทนการหยุดยา) และเปลี่ยนแผนยาทุกสัปดาห ในชวงทีแ่ปะยาแผนที่ 6 สามารถเลือก

หยุดยาใหตรงกับวันใดของสัปดาหนั้นก็ไดเพ่ือใชเปน “วันเปลี่ยนแผนยา” ในครั้งตอไป ไมควรแปะยาตอเนื่องกันเกิน 

6 สัปดาห การแปะแผนยาตอเนื่องดังกลาวขางตนนี้ไมกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด แตอาจพบวามี

เลือดออกกะปริบกะปรอยได ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ “วันเปลี่ยนแผนยา” โดยไมประสงคจะเลื่อนการ

มีประจําเดือน สามารถทําไดในชวงที่แปะยาแผนที่ 3 (ของรอบการคุมกําเนิด) โดยเลือกหยุดยาใหตรงกับวันท่ี

ตองการได (ซึ่งการคุมกําเนิดรอบนั้นจะสั้นลง) ทั้งนี้ในการเลือก “วันเปลี่ยนแผนยา” หามทําโดยการหยุดยาเกิน 7 

วันโดยเด็ดขาด   

หยุดใช “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผวิหนัง” จะกลับมาตั้งครรภไดเมื่อไร? 
หากตองการตั้งครรภสามารถแกะแผนยาคุมกําเนิดออกไดทันที ซึ่งรางกายจะกลับเขาสูภาวะเจริญพันธุตาม

ธรรมชาติ (เหมือนการหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด) สวนยาในรางกายจะคอย ๆ ถูกขับออก ผูหญิงสวนใหญจะ

กลับมาตังครรภไดภายในเวลาไมนาน มีเปนสวนนอยที่ตั้งครรภลาชา  

ผลไมพึงประสงคของ “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” 

ผลไมพึงประสงคของยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังเกิดไดคลายกับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด

ฮอรโมนรวม เชน คลื่นไส อาเจียน เจ็บคัดเตานม ทองอืด ปวดศีรษะ มีน้ําสะสมมากในรางกาย (ตัวบวมน้ํา) มีเลือด

คลายประจําเดือนออกกะปริบกะปรอย ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด (จึงมขีอหามใช

ดังกลาวขางตน) การใชเปนเวลานานอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เชน โรคมะเร็งเตานม สวนผล



ไมพึงประสงคที่เกิดตรงตําแหนงท่ีแปะแผนยา ไดแก คัน แสบ หรือระคายผิวหนัง ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง

เกิดปฏิกิริยากับยาอื่นไดคลายกับการใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม ประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดอาจลดลงหาก

ใชรวมกับยาบางชนิดในกลุม ยาตานชัก ยาตานไวรัส ยาตานแบคทีเรีย (โดยเฉพาะไรแฟมพิซิน) เปนตน ซึ่งชวงนั้น

อาจตองพิจารณาใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวย เชน ถุงยางอนามัย   

เปรียบเทียบขอดีและขอเสีย (หรือขอดอย) ของยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผวิหนัง 

ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีประสิทธิภาพสูงเทียบไดกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม การ

ใชสะดวก และกลับมาตั้งครรภไดเร็วเมื่อแกะแผนยาออก แตยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีฮอรโมนประเภท

เอสโตรเจนอยูดวย จึงมีผลไมพึงประสงคตาง ๆ ของเอสโตรเจนรวมถึงความเสี่ยงตอโรคบางอยาง เชน โรคหลอด

เลือดหัวใจและสมอง, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด เชนเดียวกับยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม แตตางจาก

ยาคุมกําเนิดชนิดฉีด (ที่มตีวัยาเมดร็อกซีโพรเจสเทอโรนแอซีเทต), ยาคุมกําเนิดชนิดฝง (ท่ีมีตัวยาเลโวนอรเจสเตรล 

หรือเอโทโนเจสเตรล) และหวงอนามัยคมุกําเนิด (ที่มีตัวยาเลโวนอรเจสเตรล หรือสารทองแดง) และไมสามารถ

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธจึงตางจากการใชถุงยางอนามัยซึ่งชวยปองกันได นอกจากนี้ยาคุมกําเนิดชนิดแผน

แปะผิวหนังยังมีขอดีและขอเสีย (หรือขอดอย) อื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1  



 

 
 

 

 



ขอควรคาํนึงเมื่อใช “ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง” 

เมื่อใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีขอควรคํานึงบางประการดังนี้ 

1. ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีตัวยาเปนฮอรโมนรวมซึ่งคลายกับยาเมด็คุมกําเนิดชนิดที่ใชกันมาก 

จึงมีผลไมพึงประสงค ขอควรระวังและขอหามใชเชนเดียวกัน ดังนั้นในผูที่หามใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมจึง

หามใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะนี้ดวย 

2. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังไมไดเหนือกวายาเมด็คมุกําเนิด

ชนิดฮอรโมนรวม มีขอดีเพียงแควายาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังไมตองรับประทานยาทุกวัน ทําใหหมดปญหา

เรื่องลืมรับประทาน รับประทานไมตรงเวลา หรืออาเจียนภายหลังรับประทาน 

3. ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังมีขอหามใชหลายอยางดังกลาวขางตน กอนเริ่มใชจึงควรปรึกษาแพทย

เพ่ือประเมินวาไมมีโรคหรือความผิดปกติที่เปนขอหาม  

4. กอนแปะแผนยาตองมั่นใจวาไมไดตั้งครรภ กรณีที่ไมมั่นใจตองตรวจการตั้งครรภกอน  

5. เมื่อถึงกําหนดวันเปลี่ยนแผนยา แมจะเปลี่ยนเวลาใดก็ไดที่สะดวกภายในวันนั้น แตถาแกะยาแผนเดิม

ออกแลวตองแปะแผนใหมทันท ี(ไมใหแกะรอไวลวงหนา)  

6. ไมใหหยุดยาเกิน 7 วัน ดังนั้นเมื่อหยุดยาครบกําหนดแลวใหเริ่มแปะแผนแรกของการคุมกําเนิดรอบใหม

ทันทีในวันรุงข้ึน แมวาในวันนั้นประจําเดือนยังไมมาหรือประจําเดือนยังไมหมดก็ตาม แตถาไมมีประจําเดือนมา

ติดตอกัน 2 รอบของการคุมกําเนิด ใหทดสอบการตั้งครรภ หากเกิดการตั้งครรภขึ้นใหหยุดแปะแผนยาทันที 

7. ไมใหแปะยา 2 แผนในเวลาเดียวกัน แมวาแผนหนึ่งจะเปนแผนเดิมก็ตาม 

8. หากความเหนียวของแผนยาลดลงจนไมสามารถแปะทั้งแผนใหแนบผิวหนังไดดังเดิม ใหเปลี่ยนแผนใหม

ทันที ไมใหแกไขดวยการทากาวหรือใชพลาสเตอรปดทับโดยเด็ดขาด 

9. สํารวจดวยสายตาทุกวันวาแผนยายังแปะอยูในสภาพเดิม ไมหลุดลอกหรือเผยอ 

10. ยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนังไมสามารถปองกันโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ  

11. ควรแจงแพทยและเภสัชกรทุกครั้งเม่ือเขารับการรักษาวามีการใชยาคุมกําเนิดชนิดแผนแปะผิวหนัง 

(เชนเดียวกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม) เพราะอาจไดรับยาอื่นที่เกิดปฏิกิริยาตอกันกับตัวยาฮอรโมน

ในยาคุมกําเนิด จนรบกวนประสิทธิภาพของกันและกันได (กลาวคือประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดลดลง หรือ

ประสิทธิภาพในการรักษาโรคของยาอื่นลดลง) หรือเกิดผลไมพึงประสงคมากขึ้น 
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