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การมีเพศสัมพันธ์หรือ SEX ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
ไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี
เพราะหากพลาดพลั้งเกิดท้อง
โดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่พร้อม
จะส่งผลต่อชีวิตและอนาคต
น�ำไปสู่การท�ำแท้งอย่างผิดกฎหมาย หรือ
เด็กที่เกิดมาอาจกลายเป็นปัญหาสังคม
เมื่อรู้จักรักแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันและ
ปฏิเสธเมื่อไม่พร้อม

หากยังไม่พร้อม อย่าเปิดโอกาสตัง้ แต่
เพิ่ ง รู ้ จั ก นี่ คื อ เทคนิ ค การป้ อ งกั น ตั ว
ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่
พร้อมที่ผู้หญิงควรเรียนรู้เอาไว้

หากยังไม่พร้อม
อย่าเปิดโอกาส
ตั้งแต่เพิ่งรู้จัก

อย่าเปิดโอกาส พยายามอย่าอยู่
สองต่ อ สองกั บ ผู ้ ช ายในบรรยากาศที่
เป็นใจ
ปลุกจิตส�ำนึกผูช้ าย โดยใช้ประโยค
ว่า “เธอคงไม่ภมู ใิ จใช่ไหม ถ้าฉันยอมเป็น
ของเธอทั้งที่ยังไม่พร้อม” หรือ “ฉันรู้ว่า
เธอรอให้ฉันพร้อมได้ เพราะเธอรักฉัน
และฉันก็มเี ธอคนเดียว” เพือ่ ให้ความหวัง
และยกย่องเขาไปในตัว เป็นต้น
ใช้ขอ้ อ้างทีป่ ฏิเสธได้ยาก เช่น “ถ้า
มีอะไรกันตอนนี้ พ่อแม่คงเสียใจ เพราะ
ชิงสุกก่อนห่ามในวัยเรียน เป็นลูกสาว
ที่อกตัญญูและคงเป็นบาปติดตัวฉันไป
ตลอด”, “เธอไม่กลัวหรือหากวันข้างหน้า
ลูกสาวของเราจะเป็นของใครง่ายๆ แบบ
นี”้ เป็นต้น
จ�ำไว้ว่า ต้องรู้จักปฏิเสธให้เป็น เพื่อ
ชีวิตและอนาคตของตัวเอง

ประโยคปฏิเสธ พูดให้ไว
หาก ชายหรือหญิงชวนไปค้างที่บ้าน ควรกล่าวปฏิเสธ ดังนี้

“ไม่ไปดีกว่า ขอตัวนะคะ”

“ผมไม่สบายใจเลย เพราะอาจท�ำให้คนเข้าใจผิดได้”
“ผมไม่สบายใจเลย เกรงจะท�ำให้คุณเสียหาย”
“ผมไม่ไปด้วย”

“ผมขอไม่ไป”

“คุณคงไม่ว่านะคะ”

“เรากลับบ้านดีกว่า”

“เราแยกย้ายกันกลับเถอะค่ะ”

“ผมไม่ไป คุณคงเข้าใจนะครับ”

“เอาไว้วันหลังแล้วกัน”

“อย่าดีกว่า ผมกลับละนะ”
“โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับ”
หาก ชายหรือหญิงขอมีเพศสัมพันธ์ ควรกล่าวปฏิเสธ ดังนี้
“ผมไม่สบายใจเลย รู้สึกว่าเราก�ำลังท�ำสิ่งที่ไม่ควรนะครับ”
“ผมไม่สบายใจเลย เรื่องแบบนี้คุณเป็นฝ่ายเสียหายนะครับ”
“ผมคิดว่าเราควรหยุดเพียงแค่นี้ ผมไม่อยากให้คุณเสียหายครับ”
“เราอย่ามีอะไรกันเลย คุณคงเข้าใจนะครับ”
“ผมจะไม่ท�ำสิ่งที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ ขอไปก่อนนะ”
“ผมจะไม่ท�ำแบบนี้ ผมขอตัวกลับนะครับ”
“ผมคิดว่าเราไปดูหนังสือกับเพื่อนๆ ในกลุ่มดีกว่า
การอยู่ด้วยกันสองคนอย่างนี้”
“ผมคิดว่าเรากลับกันดีกว่า ผมจะไปส่งคุณเอง”
“ผมคิดว่าเราควรจะรอจนกว่าเราทั้งสองคนมีความพร้อม
สามารถรับผิดชอบเองได้ ผมขอตัวก่อนนะ”

“คุณคงไม่โกรธนะคะ”
“ไม่ไปดีกว่า ขอตัวนะคะ”
“ไม่ไปละนะ”
“เราเพิง่ คบกัน ฉันคิดว่ามันยังไม่ถงึ เวลา”
“ถ้ารักต้องรอได้นะ”
“ถ้าท้องขึ้นมาจะท�ำยังไง”
“เกิดคนอื่นรู้เข้า ฉันจะเสียหาย”
“ฉันมีประจ�ำเดือน”
“ไม่เอาหรอก ฉันกลัวพ่อแม่เสียใจ”

ใส่ใจการคุมก�ำเนิด
ปั ญ หาการมี เ พศสั ม พั น ธ์ เ มื่ อ ไม่ พ ร้ อ ม หรื อ เป็ น
เหตุสุดวิสัย สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ การมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการคุมก�ำเนิดที่ถูกต้อง เพราะการคุมก�ำเนิดจะช่วย
ป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิในน�้ำเชื้อของฝ่ายชายมีโอกาสเข้าไป
ผสมกับไข่สกุ ของฝ่ายหญิงภายในปีกมดลูก และป้องกันไข่
ทีผ่ สมแล้วมาฝังตัวทีเ่ ยือ่ บุโพรงมดลูก เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา
การตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควรหรือในภาวะทีไ่ ม่พร้อม เพือ่ ไม่
ให้เสียการเรียน ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เกิดปัญหาเด็กถูก
ทอดทิ้ง การหย่าร้าง เป็นต้น

หลั่งข้างนอก...เสี่ยงตั้งครรภ์
หลายคนมักคิดว่าวิธกี ารคุมก�ำเนิดทีง่ า่ ยและได้ผลคือการหลัง่ ภายนอกหรือการหลัง่ น�ำ้
อสุจินอกช่องคลอด ทั้งที่ความจริงแล้ววิธีนี้มีโอกาสพลาดตั้งท้องสูง เนื่องจากฝ่ายชายไม่
สามารถถอนอวัยวะเพศออกได้ทนั เวลา และอาจมีนำ�้ เมือกออกมาโดยยังไม่ถงึ จุดสุดยอด
จึงอาจตั้งท้องแม้ไม่ได้หลั่งน�้ำอสุจิในช่องคลอด รวมถึงการนับระยะปลอดภัยแต่ไม่
กินยาคุมก�ำเนิดก็มีโอกาสพลาดตั้งท้องได้ง่าย ดังนั้นการเรียนรู้วิธีคุมก�ำเนิดจึงเป็นวิธีที่
ช่วยป้องกันอย่างได้ผล

วิธค
ี ุมก�ำเนิด
วิธีคุมก�ำเนิดมีให้เลือกหลายวิธีและไม่ยาก แค่ใส่ใจที่จะ
ป้องกัน มี 2 แบบ คือ
1 		 แบบชั่วคราว เหมาะกับชายหญิงที่ยังไม่แต่งงาน เช่น
ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมก�ำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน เป็นต้น
2 แบบถาวร เหมาะกับชายหญิงทีว
่ างแผนครอบครัวในการ
มีบุตรหรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อม วิธีนี้ใช้เมื่อไม่ต้องการมี
บุตรอย่างถาวร ได้แก่ การท�ำหมัน

ชนิดยาคุมก�ำเนิด
ยาฝังคุมก�ำเนิด (Contraceptive Implants)
วิธีคุมก�ำเนิดแบบกึ่งถาวร โดยฝังหลอดบรรจุฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปใต้ผิวหนังหรือ
ท้องแขนส่วนบน ออกฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้นาน 3 ปีและ 5 ปี ตามชนิดของยาฝัง
คุมก�ำเนิด เป็นวิธีคุมก�ำเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ข้อดี : ไม่รบกวนการมีเพศสัมพันธ์ หยุดใช้ยาแล้วตัง้ ครรภ์ได้ตามปกติ
1

ห่วงอนามัย (Intrauterine Device)
วิธีคุมก�ำเนิดชนิดชั่วคราวที่ดีและนิยมใช้ เหมาะกับสตรีที่มีบุตรแล้ว ช่วยป้องกันการ
ตั้งครรภ์ได้นาน 3-10 ปี ระยะเวลาขึ้นอยู่กับชนิดห่วงที่ใส่ วิธีนี้มีผลข้างเคียงและข้อห้าม
ค่อนข้างมาก ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ข้อดี : ประหยัด คุมก�ำเนิดได้นาน
2

ยาเม็ดคุมก�ำเนิด (Oral Contraceptive Pill)
ยาเม็ดที่ผู้หญิงกินทุกวันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์   ชนิดที่นิยมใช้คือ ยาคุมก�ำเนิดที่มี
ฮอร์โมนรวมชนิด Monophasic เป็นยาคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ริมาณฮอร์โมนแต่ละเม็ดเท่ากันทุกเม็ด
ทัง้ 21, 24, 21+7, 24+4 เม็ด, โดย 7 และ 4 เม็ดหลังเป็นแป้งหรือยาบ�ำรุงเพือ่ กินระหว่าง
มีประจ�ำเดือน ปัจจุบันยาเม็ดคุมก�ำเนิดมีปริมาณฮอร์โมนรวมในปริมาณต�่ำ  รวมทั้งคุณ
สมบัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิว แก้อาการต่างๆ ก่อนมีประจ�ำเดือน  อย่างตึงคัดเต้านม
ท้องอืดบวม ไม่ท�ำให้น�้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ข้อดี : มีประสิทธิภาพในการคุมก�ำเนิดสูง
3

วิธีกินยาคุมก�ำเนิด
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดแบบฮอร์โมนรวม
เริม่ กินยาเม็ดแรกภายในวันที่ 1-5 ของรอบเดือน (นับจากวันแรกทีม่ ปี ระจ�ำเดือน)
กินยาเรียงไปตามลูกศรวันละ 1 เม็ดหลังอาหารหรือก่อนนอกทุกวันในเวลาใกล้
เคียงกันจดหมดแผง
ชนิด 28 เม็ดหรือ 24+4 เม็ด เริม่ กินแผงใหม่ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งรอให้ประจ�ำเดือนมา
ชนิด 21 - 22 เม็ด กินหมดแล้วให้หยุดยา 7 และ 6 วัน (รวมเป็น 28 วัน) แล้วจึง
เริ่มแผงใหม่
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดแบบฮอร์โมนรวมมีข้อดีคือ ลดอาการปวดประจ�ำเดือน ลดโอกาส
เกิดภาวะเลือดจาง มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และเนื้องอกเต้านมชนิด
ไม่ใช่มะเร็ง

ถ้าลืมกินยาคุมท�ำอย่างไร?
ถ้าลืมกินยา 1 เม็ดให้กินทันทีที่นึกได้แล้วกินต่อไปเวลาเดิม
ถ้าลืมกินยา 2 เม็ด ให้กิน 1 เม็ดหลังอาหารเช้า รวม 2 วัน และกินหลังอาหาร
เย็นหรือก่อนนอนตามเดิม และอาจมีเลือดออกกะปริบกะปรอย ควรใช้ถุงยาง
อนามัยร่วมด้วยหากมีเพศสัมพันธ์ในรอบเดือนนั้น
ถ้าลืมกินยามากกว่า 2 เม็ดให้หยุดยา ระหว่างนีค้ มุ ก�ำเนิดโดยใช้ถงุ ยางอนามัยและ
เริม่ กินยาแผงใหม่เมือ่ ประจ�ำเดือนมา หากประจ�ำเดือนไม่มาให้รบี ปรึกษาแพทย์
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
เริม่ กินภายในวันที่ 1-5 ของรอบประจ�ำเดือน
กินครัง้ ละ 1 เม็ดหลังอาหารเย็น
กินติดต่อกันโดยไม่ตอ้ งหยุดยาจนหมดแผงคือ 28 เม็ด แล้วกินแผงใหม่ตอ่ ได้เลย

อาการข้างเคียงของยาคุมก�ำเนิด
คลืน่ ไส้ อาเจียนในช่วงแรกทีใ่ ช้ประมาณ 1-2 แผงแรก แนะน�ำให้กนิ หลัง
อาหารเย็นหรือก่อนนอน ถ้ายังไม่ดขี นึ้ ให้เปลีย่ นมาใช้ยาคุมก�ำเนิดแบบทีม่ ี
ปริมาณเอสโตรเจนต�่ำลง  
เลือดออกกะปริบกะปรอย โดยเฉพาะยาชนิด Progestogen Only
เป็นฝ้า น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ปวดศีรษะ
เจ็บตึงเต้านม เลือดประจ�ำเดือนน้อยลง

ยาฉีดคุมก�ำเนิด
ทีน่ ยิ มใช้เป็นยาฉีดทุก ๆ 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ได้สงู คุมก�ำเนิดได้
นานถึง 3 เดือน ไม่ตอ้ งกังวลว่าจะตัง้ ครรภ์
ข้อดี : ไม่มผี ลกับการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ตอ้ งกินยาคุมก�ำเนิดทุกวัน
แม่ทใี่ ห้นมบุตรก็สามารถใช้ได้
แผ่นแปะคุมก�ำเนิด (Patch)
ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน เมื่อแปะแผ่นยาที่ผิวหนังตัวยาจะ
ค่อยๆ ซึมผ่านผิวหนังเข้าสูก่ ระแสเลือดโดยตรง มีการป้องกันเหมือนยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิด
ฮอร์โมนรวม
ข้อดี : ไม่ตอ้ งกินยาทุกวัน ระดับฮอร์โมนในเลือดสม�ำ่ เสมอกว่า ประสิทธิภาพใช้จริงสูงกว่า
วงแหวนคุมก�ำเนิด (Vaginal Ring)
ภายในบรรจุฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน โดยแพทย์จะแนะน�ำและท�ำการ
ใส่และถอดวงแหวนคุมก�ำเนิดในครั้งแรก หลังจากนั้นสามารถใส่และถอดด้วยตัวเองได้
ข้อดี : ไม่ตอ้ งกินยาทุกวัน ระดับฮอร์โมนในเลือดสม�ำ่ เสมอกว่า ประสิทธิภาพใช้จริงสูงกว่า

ถุงยางอนามัย
เป็นถุงที่คลุมอวัยวะเพศชายในขณะร่วมเพศ ป้องกันไม่ให้น�้ำอสุจิสัมผัสช่องคลอดขณะ
หลั่งน�้ำกาม เป็นวิธีคุมก�ำเนิดที่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ได้เป็นอย่างดี
ถุงยางอนามัยทีน่ ยิ มใช้สว่ นใหญ่ผลิตจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ (Latex Condom) บาง เหนียว
ยืดได้มาก ไม่ขาดง่าย ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

วิธีใช้ถุงยางอนามัย
เก็บไว้ใกล้มือในที่แห้งและเย็น สะดวกหยิบใช้ทุกครั้งที่ต้องการ
ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนใช้ ซองไม่มีรอยฉีกขาด ฉีกมุมซองแบบระมัดระวังไม่
ให้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยฉีกขาด
ดึงถุงยางอนามัยออกจากซอง ใช้มือบีบปลายถุงยางแล้วครอบไปบนอวัยวะเพศ
ชายให้ขอบทีม่ ว้ นอยูด่ า้ นนอก ถ้าถุงยางเป็นแบบปลายมนให้เหลือปลายไว้ประมาณ
1 เซนติเมตร เพื่อรับน�้ำอสุจิและกันไม่ให้ถุงยางแตก
รูดให้ขอบถุงยางอนามัยถึงโคนอวัยวะเพศแล้วสอดอวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอด
การถอดถุงยางอนามัยหลังหลั่งอสุจิแล้ว ให้รีบถอนอวัยวะเพศออกจากช่องคลอด
ทันทีก่อนที่จะอ่อนตัวเพื่อไม่ให้ถุงยางอนามัยหลุดตกค้างในช่องคลอดโดยใช้ทิชชู
พันรอบโคนถุงยางอนามัยไม่ให้สัมผัสน�้ำจากช่องคลอดด้านนอกถุงยางอนามัย  
เพราะอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากฝ่ายหญิงได้
เมื่อจับที่ขอบถุงยางเพื่อกันหลุด รูดถุงยางออกหรือใช้นวิ้ ก้อยเกีย่ วด้านในของถุงยาง
ก็ได้ ระวังอย่าให้น�้ำอสุจิไหลออกมาเปรอะเปื้อนที่ปากช่องคลอด ห่อให้เรียบร้อย
ก่อนทิ้งลงถังขยะ ห้ามน�ำถุงยางมาใช้ใหม่

ถุงยางอนามัยสตรี
ประกอบด้วยวงแหวนภายนอกติดกับขอบถุงด้านปลายเปิด ยืน่ ออกมานอกปากช่องคลอด
รองรับการสอดของอวัยวะเพศชายและวงแหวนภายในขนาดเล็กกว่าอยู่ในก้นถุง ช่วยให้
สอดถุงยางเข้าไปในช่องคลอดได้ง่ายและไม่เลื่อนหลุด

วิธีใช้
ใช้นวิ้ มือทีถ่ นัดจับห่วงยางด้านทีป่ ลายตันแล้วบีบห่วงยางเข้าหากันให้มรี ปู ร่างเล็กลง แล้ว
ค่อยๆ สอดใส่เข้าไปในช่องคลอดให้ลึกพอประมาณ และใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางสอดเข้าไป
ภายในถุงยางพร้อมกับดันก้นถุงยางเข้าไปอยูใ่ นช่องคลอดให้ลกึ ทีส่ ดุ จนชนปากมดลูก จากนัน้
ค่อยๆ จัดระเบียบทีส่ อดเข้าไปด้านในให้ไม่บดิ เบีย้ วและจัดให้ขอบห่วงทีอ่ ยูภ่ ายนอกครอบ
อยู่ที่ปากช่องคลอดพอดี

ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pill)
มีประสิทธิภาพการคุมก�ำเนิดต�่ำกว่าวิธีคุมก�ำเนิดปกติ มี 2 แบบคือ
1 		 ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว มีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดียว ยา 1 แผงมี 2 เม็ด ให้กิน
ครั้งแรก 1 เม็ดทันที แต่ไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกัน
และ 12 ชั่วโมงต่อมากินอีก 1 เม็ด แต่ถ้ากลัวลืมให้กินครั้งเดียว 2 เม็ดได้ทันที
2 		 ชนิดฮอร์โมนรวม มีฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วย กินครั้งแรก 4 เม็ดทันทีที่สะดวก แต่
ไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ป้องกัน และ 12 ชั่วโมงต่อมากิน
อีก 4 เม็ด ไม่ควรกินครั้งเดียว 8 เม็ด เพราะจะคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนัก
นับระยะปลอดภัย
วิธีคุมก�ำเนิดแบบธรรมชาติโดยใช้การนับระยะปลอดภัยของการตกไข่ของผู้หญิง หากมี
เพศสัมพันธ์ในช่วงนี้จะไม่ตั้งท้อง โดยวิธีนับหน้า 7 หมายถึง 7 วันก่อนประจ�ำเดือนมา
และหลัง 7 หมายถึง 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีประจ�ำเดือนวันแรก คือระยะปลอดภัย วิธีนี้
ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงที่ประจ�ำเดือนมาตรงเวลาและสม�่ำเสมอเท่านั้น
ข้อเสีย : มีโอกาสพลาดและตั้งครรภ์สูงมาก

ทางออก

เพศสัมพันธ์

ที่ลืมป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์โดยทีไ่ ม่ได้ปอ้ งกันมีความเสีย่ ง
ทัง้ การตัง้ ครรภ์เมือ่ ไม่พร้อมและการติดโรคต่างๆ
ตามมา แต่ถ้าพลาดไปแล้ว ทางแก้ที่ดีที่สุดคือ
กินยาคุมก�ำเนิดแบบฉุกเฉิน เร็วที่สุดหลัง
มีเพศสัมพันธ์หรือไม่เกิน 5 วัน
ใส่ห่วงอนามัยฉุกเฉิน แนะน�ำให้ใส่ห่วง
อนามัยชนิดหุ้มทองแดง เนื่องจากทองแดงเป็น
พิษต่ออสุจแิ ละไข่ เร็ ว ที่ สุ ด หลั ง มี เพศสัมพันธ์
หรือไม่เกิน 5 วัน

จ�ำไว้วา่ การกินยาคุมฉุกเฉินก่อนมีเพศสัมพันธ์
ไม่สามารถป้องกันอะไรได้ทั้งนั้น
ตรวจการตั้งครรภ์หลังการมีเพศสัมพันธ์แบบ
ไม่ป้องกันได้ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ขึ้นไป
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