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ยาคุมก�าเนิดชนิดฝังคืออะไร?

ยาคุมก�าเนิดชนิดฝังชนิดเดียวท่ีมีใช้

ในประเทศออสเตรเลียคือ อิมพลา

นอน (Implanon NXT) เป็นแท่ง

พลาสติกขนาดเลก็บรรจุฮอร์โมนท่ี

เรียกวา่โปรเจสโตเจน ซ่ึงจะถกูหลัง่

ออกมาดว้ยปริมาณนอ้ยอยา่งชา้ๆ 

เพ่ือป้องกนัการตั้งครรภ ์แท่งคุมก�าเนินน้ีจะถูกฝังเขา้ไป

ใตผ้วิหนงัท่ีใตท้อ้งแขน และสามารถท้ิงไวไ้ดถึ้ง 3 ปี แต่

ถา้ท่านตอ้งการกส็ามารถดึงออกก่อนนั้นได้

ไดผ้ลดีแค่ไหน?

เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากในการป้องการตั้งครรภ ์(ได้

ผลเกินกวา่ 99.9%) การรับประทานยาบางชนิดจะท�าให้

แท่งคุมก�าเนิดมีประสิทธิภาพนอ้ยลง ฉะนั้นจึงจ�าเป็นตอ้ง

แจง้ใหแ้พทยห์รือพยาบาลทราบหากท่านทานยาชนิดอ่ืนอยู่

 
ใครใชย้าคุมก�าเนิดชนิดฝังน้ีไดบ้า้ง?

สตรีส่วนใหญ่สามารถใชย้าคุมก�าเนินชนิดฝังน้ีได ้เหมาะ

ส�าหรับสตรีท่ีพบว่าตนเองมกัลืมทานยาเม็ดคุมก�าเนิด 

สตรีท่ีตอ้งการคุมก�าเนิดระยะยาวสามารถใช้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและกลบัคืนภาวะปกติไดเ้ร็ว การคุมก�าเนิด

โดยวธีิน้ีสามารถฝังคืนไดท้นัทีหลงัจากคลอดบุตรแลว้ รวม

ทั้งผูท่ี้ใหน้�้ านมทารกดว้ย

ใครท่ีไม่ควรใชย้าคุมก�าเนิดชนิดฝัง?

ท่านไม่ควรใชย้าคุมก�าเนิดชนิดฝังหากท่านเป็นมะเร็งท่ีเตา้

นม หรือมีปัญหาเร่ืองตบั การฝังน้ีอาจไม่เหมาะกบัท่านหาก

ท่านมีรอยแผลเป็นหนา (คีลอยด)์ และท่านไม่ตอ้งการรู้สึกวา่

มีอะไรอยูใ่ตผ้วิหนงั หรือกงัวลเร่ืองประจ�าเดือนมาไม่ปกติ

มีผลขา้งเคียงไหม?

สตรีบางคนมีอาการประจ�าเดือนมาไม่ปกติ หรือติดต่อกนั

ยาวนาน หรืออาจไม่มีประจ�าเดือนเลย ส่วนผลขา้งเคียง

อยา่งอ่ืนกแ็ทบจะไม่มี แต่สตรีบางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ 

อารมณ์แปรปรวน หรือเจบ็เตา้นม

ยาคุมก�าเนิดน้ีฝังไดอ้ยา่งไร?

แพทยจ์ะกรีดรอยเลก็ๆท่ีใตท้อ้งแขนท่อนบน และท�าความ

สะอาดผวิดว้ยน�้ายาฆ่าเช้ือ ฉีดยาชาเฉพาะแห่งซ่ึงอาจรู้สึกเจบ็

เลก็นอ้ยตอนฉีดแต่ตอนฝังจะไม่รู้สึกเจบ็ เสร็จแลว้กจ็ะสอด

แท่งฮอร์โมนไวใ้ตผ้วิหนงัและรัดไวด้ว้ยผา้พนัแผลเลก็ๆซ่ึง

ตอ้งพนัท้ิงไว ้24 ชัว่โมง อาจจะมีรอยฟกช�้าและเจบ็บริเวณ

รอบแท่งฮอร์โมนอยูจ่นถึงหน่ึงสปัดาห์

จะดึงแท่งฮอร์โมนออกไดอ้ยา่งไร?

แพทยจ์ะฉีดยาชาเลก็นอ้ยท่ีปลายแท่งฮอร์โมน และกรีดแผล

ขนาดเลก็ท่ีใตผ้วิหนงั

ปลายแท่งฮอร์โมนกจ็ะถูกดนัออกมาทางรอยกรีด หรือไม่

กใ็ชอุ้ปกรณ์เลก็ๆ ดึงออกมา

ผลการคุมก�าเนิดจะลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือถอดแท่งฮอร์โมน

ออก สตรีส่วนใหญ่จะมีประจ�าเดือนตามปกติภายในหน่ึง

เดือน การฝังแท่งฮอร์โมนน้ีตอ้งถอดออกเม่ือครบสามปี 

และตอ้งฝังอนัใหม่ทนัทีท่ีถอดแท่งเก่าออก

 

ยาคุมก�าเนิดชนิดฝัง
The Contraceptive Implant
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จะไปรับการฝังแท่งฮอร์โมนน้ีไดท่ี้ไหน?

ท่านตอ้งไปพบแพทยเ์พ่ือน�าใบสัง่ยาไปซ้ือแท่งฝังน้ี แพทย์

ส่วนใหญ่จะพดูคุยกบัท่านก่อนเม่ือมาพบเป็นคร้ังแรก และ

นดัใหม้าฝังแท่งคุมก�าเนิดในคร้ังต่อไป ท่านสามารถไปฝัง

แท่งคุมก�าเนิดน้ีไดท่ี้คลีนิกวางแผนครอบครัว หรือแพทย์

ใกลบ้า้นท่าน หรือพยาบาลท่ีไดรั้บการฝึกอบรมใหฝั้งแท่ง

คุมก�าเนิด

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมายเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�าหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวางแผนครอบครัวท่ีใกลท่้านท่ีสุด
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THE CONTRACEPTIVE  
IMPLANT

What Is The Contraceptive Implant?
The only contraceptive implant available in Australia 
is called Implanon NXT®. It is a small plastic rod that 
contains a hormone, called a progestogen, which is 
slowly released to prevent you from getting pregnant. 
The implant is inserted just under the skin on the inside 
of your upper arm. It is left in place for 3 years but can be 
removed earlier if you choose.

How Well Does It Work?
It is a very effective method of preventing a pregnancy 
(more than 99.9% effective).  Some medications can 
make the implant less effective; so it is important to tell 
your doctor or nurse if you are taking other medications.

Who Can Use An Implant?
Most women can use an implant. It is good for women 
who find it hard to remember to take a pill every day. 
Women who want long-term birth control that works well, 
but can be reversed quickly can find it suits them. It can 
be inserted immediately after giving birth, including in 
women who are breastfeeding.

Who Should Not Use An Implant?
You should not use an implant if you have had breast 
cancer or have certain liver problems. The implant may 
not suit you if you are prone to thickened (keloid) scarring, 
if you don’t want to have something under your skin, or if 
you are worried about having irregular periods.

Are There Any Side Effects?
Some women get irregular or prolonged bleeding. Their 
periods may stop completely. Other side effects are rare, 
but some women may get headaches, mood changes, or 
have sore breasts.

How Is An Implant Inserted?
The doctor puts a small mark on the skin on the inside 
of your upper arm. They clean the skin with antiseptic, 
and inject a little anaesthetic, which might sting slightly, 
so that the insertion will not hurt. Then the implant is 
inserted just under the skin, and a small bandage is put 
on the arm. The bandage should stay in place for 24 
hours. There may be some bruising and soreness around 
the implant that can last for up to a week.

How Is An Implant Removed?
The doctor injects a little anaesthetic just under the end 
of the implant, and makes a small cut in the skin.

The end of the implant is either pushed through the tiny 
cut, or pulled out using a small instrument. 

The contraceptive effect wears off quickly when the 
implant is removed. Most women have a normal period 
within a month. The implant must be removed after three 
years. A new implant can be inserted as soon as one has 
been removed.

Where Can I Get A Contraceptive Implant?
You need to see a doctor to get a script for an implant. 
Most doctors will talk about it on your first visit and ask 
you to return for another visit to have it inserted.  You can 
have an implant inserted at a Family Planning clinic or by 
a local doctor or nurse who has been trained to insert it.

For Further Information
•  Contact the Family Planning NSW Talkline on  

1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

• NRS (for deaf) 133 677

• Or visit your nearest Family Planning clinic
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The information in this Factsheet has been provided for educational 

purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that 

the information is accurate and up-to-date at the time of publication. 

Individuals concerned about any personal reproductive or sexual 

health issue are encouraged to seek advice and assistance from their 

health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.
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