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Fact Sheet  -  Thai

ยาฉีดคุมก�าเนิด DMPA คืออะไร?

DMPA ย่อมาจากค�าว่า Depot 

Medroxyprogesterone Acetate 

ซ่ึง เป็นยาฉีดคุมก�า เนิด ยาฉีด

ชนิดท่ีใชใ้นประเทศออสเตรเลีย

เรียกว่า Depo-Provera® หรือ  

Depo-Ralovera® ซ่ึงเป็นสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีคลา้ยกบัฮอร์โมน

ท่ีเรียกวา่โพรเจสเตอโรน ซ่ึงผลิตโดยรังไข่ในการฉีด DMPA 

แต่ละคร้ัง จะป้องกนัสตรีจากการตั้ครรภไ์ดถึ้ง 12 สปัดาห์

ยาฉีดคุมก�าเนิดน้ีท�างานอยา่งไร?

ยาฉีดคุมก�าเนิดน้ีจะหยดุรังไข่ของท่านมิใหท้�าการปล่อย

ไข่ และหากไม่มีการปล่อยไข่ออกมา ท่านกไ็ม่สามารถตั้ง

ครรภไ์ด้

ยาฉีดคุมก�าเนิดน้ีไดผ้ลดีแค่ไหน?

มีประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 99% และ 94% ซ่ึงหมายความวา่ 

ในหน่ึงปีสตรีระหวา่ง 1 ถึง 6 คนในทุกๆ 100 คนท่ีใชย้าฉีด

คุมก�าเนิดจะมีโอกาสตั้งครรภ์

ใครสามารถใชย้าฉีดคุมก�าเนิดน้ีไดบ้า้ง?

สตรีหลายคนสามารถใชย้าฉีดคุมก�าเนิดน้ีได ้และมีผลดี

ส�าหรับสตรีท่ีไม่ตอ้งการตั้งครรภใ์นระยะยาวนาน อาจมีผล

ดีส�าหรับสตรีท่ีจ�าการทานยาเมด็คุมก�าเนิดไม่ค่อยได ้ยาฉีด

คุมก�าเนิด DMPA น้ีปลอดภยัท่ีจะใชห้ากท่านอยูร่ะหวา่งการ

ใหน้มทารก รวมทั้งทารกท่ีอายนุอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์

ใครไม่ควรใชย้าฉีดคุมก�าเนิดน้ีบา้ง?

สตรีท่ีคิดว่าอาจก�าลงัตั้งครรภไ์ม่ควรใชย้าฉีดน้ี สตรีท่ีมี

ปัญหาสุขภาพบางอยา่ง เช่น มะเร็งเตา้นม ไม่ควรใช ้ปกติ

แลว้จะไม่แนะน�าใหใ้ชย้าฉีดน้ีเป็นทางเลือกทางแรกของผูท่ี้

มีอายตุ �่ากวา่ 18 ปี หรือผูท่ี้เกิน 45 ปี เพราะจะมีผลต่อความ

หนาแน่นของกระดูก จ�าเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านควรปรึกษาแพทย์

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยัพอส�าหรับท่านท่ีจะใช้

มีผลขา้งเคียงอะไรไหม?

เม่ือใชย้าฉีดคุมก�าเนิด ประจ�าเดือนมกัจะมาไม่ปกติ อาจมี

เลือดออกเพียงเลก็นอ้ยเป็นเวลาหลายสปัดาห์ หรือประจ�า

เดือนท่านอาจหยดุไปเลย หากท่านใชย้าฉีดติดต่อกนัเป็น

เวลานาน โอกาสท่ีประจ�าเดือนจะหยดุไปเลยกมี็มากข้ึน ซ่ึง

กเ็ป็นอาการปกติ สตรีบางท่านอาจน�้าหนกัข้ึน ปวดศีรษะ 

อารมณ์แปรปรวนในระหวา่งการใชย้าฉีด DMPA การใช้

ยาฉีดติดต่อกนัเป็นระยะยาวนานอาจท�าใหค้วามแน่นหนา

ของกระดูกเบาบางลง ซ่ึงกส็ามารถแกไ้ขไดเ้ม่ือหยดุยาฉีด 

ปรึกษาแพทยห์ากท่านมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีคิดวา่เกิด

จากการใชย้าฉีด DMPA

ยาฉีดคุมก�าเนิด - DMPA
The Contraceptive Injection
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ท่านจะใชย้าฉีดคุมก�าเนิดน้ีอยา่งไร?

แพทยจ์ะฉีดยาคุมก�าเนิด DMPA เขม็เลก็ๆ ท่ีสะโพกหรือ

ตน้แขนท่าน ปกติท่านควรไดรั้บการฉีดในระยะ 5 วนัแรก

ของการมีประจ�าเดือน (วนัแรกท่ีประจ�าเดือนมา นบัเป็น

วนัท่ีหน่ึง) หากท่านไดรั้บการฉีดในช่วงน้ี จะป้องกนัการ

ตั้งครรภไ์ดท้นัท ท่านสามารถรับการฉีดน้ีไดอี้กภายหลงั 

หากท่านมัน่ใจวา่ไม่ไดก้�าลงัตั้งครรภ ์แต่จะตอ้งรอไปอีก 7 

วนักวา่จะไดผ้ล ระหวา่งน้ีท่านตอ้งใชว้ธีิคุมก�าเนิดชนิดอ่ืน

ดว้ย เช่นใชถุ้งยางอนามยั

จ�าเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านตอ้งไดรั้บการฉีดยาคุมก�าเนิด DMPA 

ทุกๆ 12 สปัดาห์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ท่านไม่ไดต้ั้งครรภ์

ท่านจะรับยาฉีดคุมก�าเนิดน้ีอยา่งไร?

ท่านตอ้งไปพบแพทย ์หรือไปท่ีคลินิกวางแผนครอบครัว

เพื่อขอรับใบสัง่ส�าหรับซ้ือยาฉีด DMPA น้ีก่อน และแพทย์

จะเป็นผูฉี้ดใหท่้าน

มีอะไรท่ีขา้พเจา้ควรรู้อีกไหม?

เม่ือสตรีหยดุการใชย้าฉีดคุมก�าเนิด กวา่ประจ�าเดือนจะกลบั

มาเป็นปกติก็จะใชเ้วลาประมาณ 8 เดือนหรือมากว่านั้น 

เพราะเหตุน้ี จึงอาจท�าใหใ้ชเ้วลานานกวา่จะตั้งครรภห์ลงั

จากการฉีดยาคุมก�าเนิด DMPA

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  
INJECTION - DMPA

What Is The Contraceptive Injection (DMPA)?
DMPA stands for Depot Medroxyprogesterone Acetate. 
This is the contraceptive injection. The  contraceptive 
injection available in Australia is called Depo-Provera® 
or Depo-Ralovera®. It is a chemical that is similar to a 
hormone called progesterone, which is produced by the 
ovaries. Each injection of DMPA protects a woman from 
getting pregnant for 12 weeks.

How Does The Contraceptive Injection 
Work?
The contraceptive injection stops your ovaries from 
releasing an egg. If no egg is released, you cannot 
become pregnant.

How Well Does It Work?
It is between 99% and 94% effective which means that 
between one and six women in every hundred who are 
using the contraceptive injection will become pregnant 
in a year.

Who Can Use The Contraceptive Injection?
Many women can use the contraceptive injection. It can 
be good for women who do not want to be pregnant for 
quite a long time. It can be good for women who find 
it hard to remember to take the Pill. The contraceptive 
injection is safe to use if you are breastfeeding, including 
if your baby is less than 6 weeks old.

Who Should Not Use The Contraceptive 
Injection?
Women should not use it if they could be pregnant. 
They should not use it if they have had some medical 
conditions such as breast cancer. It is also not usually 
recommended as a first choice for women under 18 years 
of age or women over 45 years because of its effect on 
bone density. It is important to talk to your doctor to be 
sure it is safe for you to use.

Are There Any Side Effects?
Periods are often irregular with the contraceptive 
injection. You could have light bleeding for some weeks 
or your periods may stop altogether. The longer you 
use the injection the more likely it is that you will stop 
having any bleeding. This is normal. Some women may 
gain weight, get headaches, experience mood swings 
or acne while they are using the contraceptive injection. 
Long term users of the contraceptive injection may have 
a small reduction in their bone density, which appears to 
be reversible when the contraceptive injection is stopped. 
Talk to your doctor if you get any symptoms that you think 
might be caused by the contraceptive injection.

How Do You Use The Contraceptive 
Injection?
The doctor will give you a small injection of the 
contraceptive injection in your buttock, or your upper 
arm. You usually have the injection during the first five 
days of your menstrual cycle (the first day of a period is 
day one). When you have it at this time, it prevents you 
from getting pregnant straight away. You can have the 
contraceptive injection later if there is no chance that you 
could be pregnant, but it will take another seven days 
before it is effective. You need to use another method of 
contraception such as condoms for those days.

It is important that you keep on having injections every 12 
weeks to make sure you do not get pregnant.



www.fpnsw.org.au | talkline 1300 658 886 | bookshop

clinical services & information  |  education & training  |  research  |  international development
Family Planning NSW is a not-for-profit organisation funded by the NSW Ministry of Health

Family Planning QLD 07 3250 0240  |  Family Planning TAS 03 6273 9117  |  Family Planning VIC 03 9257 0121
Family Planning WA 08 9227 6177  |  Family Planning Welfare Association of NT 08 8948 0144
Sexual Health and Family Planning ACT 02 6247 3077  |  SHine SA 08 8300 5300

Page 2 of 2

How Can You Get The Contraceptive 
Injection?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
get a script for the contraceptive injection. The doctor 
will then give you the injection.

Is There Anything Else I Need To Know?
When women stop using the contraceptive injection, 
their periods often take eight months or more to return to 
their regular cycle. Because of this, it can also take quite a 
while to become pregnant after a DMPA injection.

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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