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ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงคืออะไร?

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดง 

(Copper IUD) คืออุปกรณ์

พลำสติกขนำดเล็กท่ีมีเส้น

ลวดทองแดงพนัแกน ใชใ้ส่

เขำ้ไปในมดลูกเพ่ือป้องกนั

กำรตั้งครรภ ห่วงน้ีมีสำยไนลอนเสน้เลก็ๆติดอยูต่รงปลำย 

เม่ือใส่ห่วงคุมก�ำเนิดเขำ้ท่ีแลว้ สำยน้ีจะยืน่ออกมำจำกปำก

มดลูก (ทำงปลำยมดลูก) มำท่ีช่องคลอด ห่วงคุมก�ำเนิดน้ี

สำมำรถอยูใ่นมดลกูไดถึ้ง 5-10 ปี ข้ึนอยูก่บัประเภทของห่วง

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงท�ำงำนไร?

ทองแดงท่ีปล่อยออกมำจำกห่วงจะมีผลกระทบทั้งกบัตวัอสุจิ

และไข่ ท�ำใหไ้ม่สำมำรถผสมกนัได ้และห่วงเองกท็�ำใหเ้กิด

กำรเปล่ียนแปลงในผนงับุมดลกู ท�ำใหโ้อกำสกำรตั้งครรภ์

มีนอ้ยลง

ห่วงคุมก�ำเนิดน้ีไดผ้ลดีแค่ไหน?

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงน้ีไดผ้ลดีมำก มีประสิทธิภำพ

เกินกวำ่ 99%

ใครใชห่้วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงน้ีไดบ้ำ้ง?

สตรีส่วนใหญ่จะใชห่้วงชนิดทองแดงน้ีได ้รวมทั้งผูท่ี้ไม่

เคยมีบุตรมำก่อน แต่ควรปรึกษำแพทยเ์พรำะอำจมีเหตุผล

บำงประกำรท่ีห่วงอำจไม่เหมำะสมกบัท่ำน

ใครท่ีไม่ควรใชห่้วงคุมก�ำเนิดชนิดน้ี?

ท่ำนไม่ควรใชห่้วงคุมก�ำเนิด หำกท่ำนอำจจะก�ำลงัตั้งครรภ์

อยู ่ส�ำหรับผูท่ี้ประจ�ำเดือนมำมำก ควรใชห่้วงอนำมยัโพรเจ

สโตเจน (progestogen) จะดีกวำ่ อำจมีขอ้จ�ำกดัทำงกำรแพทย์

บำงประกำรท่ีเป็นอุปสรรคต่อท่ำนในกำรใชห่้วงคุมก�ำเนิด

ชนิดทองแดง ฉะนั้นจึงเป็นส่ิงส�ำคญัมำกท่ีท่ำนควรปรึกษำ

แพทยเ์พื่อใหม้ัน่ใจวำ่ปลอดภยัพอส�ำหรับท่ำนท่ีจะใช้

มีผลขำ้งเคียงไหม?

ประจ�ำเดือนท่ำนอำจมำมำกกวำ่เดิม, นำนข้ึน และบำงทีกมี็

อำกำรปวดระหวำ่งใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงอยู ่

มีโอกำสนอ้ยท่ีชิงกรำนจะอกัเสบระหวำ่งท่ีใส่ห่วงน้ีอยู่

แพทยแ์ละพยำบำลสำมำรถบอกท่ำนถึงควำมเส่ียงในกำร

ใส่ห่วงแบบทองแดงได้

ท่ำนจะใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงไดอ้ยำ่งไร?

ท่ำนตอ้งไปพบแพทยห์รือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัว โดย

ปกติแลว้ท่ำนตอ้งไปพบแพทยส์องคร้ัง ในกำรพบคร้ังแรก 

แพทยจ์ะถำมเก่ียวกบัสุขภำพท่ำน และอธิบำยใหฟั้งถึงเร่ือง

ห่วงคุมก�ำเนิด แพทยจ์ะตรวจช่องคลอด/ปำกมดลกู และอำจ

ตรวจหำกำรติดเช้ือในช่องคลอดดว้ย ในกำรพบคร้ังท่ีสอง 

แพทยจ์ะใส่ห่วงคุมก�ำเนิดให ้ซ่ึงจะมีกรรมวธีิประมำณ 10 

นำที สตรีบำงคนพบวำ่ระคำยเคืองเลก็นอ้ย และบำงคนก็

รู้สึกเจบ็ บำงคนรู้สึกเหมือนจะเป็นลมขณะท่ีใส่ห่วงหรือ

หลงัจำกใส่เสร็จแลว้ ท่ำนอำจจะถูกขอใหพ้กัสักครู่ก่อน

จะออกจำกคลีนิก

ท่ำนไม่จ�ำเป็นตอ้งงดอำหำรก่อนกรรมวธีิ ตำมจริงแลว้หำก

รับประทำนอำหำรมำก่อนกจ็ะเป็นกำรดี ท่ำนควรกะเวลำอยู่

ท่ีคลีนิกอยำ่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมง

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดง
The Copper IUD
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ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดทองแดงจะถอดออกไดอ้ยำ่งไร?

ท่ำนตอ้งไปพบแพทยห์รือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัวเพ่ือ

ไปถอดห่วงออก แพทยจ์ะใชอุ้ปกรณ์พิเศษในกำรถอดห่วง 

โดยดึงสำยไนลอนออกเบำๆ กำรถอดใชเ้วลำเพียงสองนำที

เท่ำนั้น สตรีบำงคนจะรู้สึกระคำยเคืองเลก็นอ้ย แต่ส่วนมำก

กไ็ม่รู้สึกเลย

ขอ้ควรจ�ำ

สอดน้ิวเขำ้ไปทำงช่องคลอดเพ่ือตรวจสอบดูวำ่สำยไนลอน

ยงัอยูห่รือไม่ทุกเดือนหลงัจำกหมดประจ�ำเดือน เพ่ือใหแ้น่ใจ

วำ่สำยนั้นยงัอยูค่งท่ี

หำกประจ�ำเดือนท่ำนขำดมำกกวำ่หน่ึงสปัดำห์ หรือมำไม่

ปกติ หรือท่ำนกงัวลวำ่อำจตั้งครรภ ์ท่ำนตอ้งไปปรึกษำแพทย ์

หรือไปท่ีคลีนิกเพื่อตรวจวำ่ตั้งครรภห์รือไม่

หำกท่ำนมีตกขำวท่ีผดิปกติออกจำกช่องคลอดหรือมีอำกำร

ปวดทอ้งนอ้ย ท่ำนตอ้งไปพบแพทยท์นัที

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงำนวำงแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมำยเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�ำหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัวท่ีใกลท่้ำนท่ีสุด
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THE COPPER IUD

What Is A Copper IUD?
A Copper IUD is a small plastic device with copper wire 
wrapped around its stem. It is placed inside the uterus 
(womb) to prevent pregnancy. It has a fine nylon string 
attached to it. When the Copper IUD is in place, the string 
comes out through the cervix (the end of the uterus) into 
the vagina. The IUD can stay in place for five to ten years 
depending on the type.

How Does The Copper IUD Work?
The copper released from the IUD affects both the sperm 
and the eggs making it unlikely they will meet and the 
IUD causes changes in the lining of the womb making it 
less suitable for a pregnancy.

How Well Does It Work?
The Copper IUD works very well. It is more than 99% 
effective.

Who Can Use A Copper IUD?
Most women are able to use a copper IUD, including 
women who haven’t had a baby before, but talk to your 
doctor, as there are some reasons why it may not be right 
for you.

Who Should Not Use An IUD?
You should not use an IUD if you could be pregnant.

It may be better for women who have heavy periods 
to use a progestogen IUD. There are some medical 

conditions that you may have which could prevent you 
from using the Copper IUD. It is very important to talk 
with your doctor to be sure it is safe for you to use it.

Are There Any Side Effects?
Your periods may be heavier, longer and sometimes 
more painful with a copper IUD.

There is a small chance of getting a pelvic infection at the 
time of the copper IUD insertion.

The doctor or nurse will tell you about other risks of 
having the copper IUD inserted.

How Do You Get The Copper IUD?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic. 
Usually you are asked to make two visits. On the first visit 
the doctor asks questions about your health and tells you 
about the IUD. You will have a vaginal/pelvic examination 
and possibly a test for vaginal infection. On the second 
visit the IUD is inserted. The procedure takes about 10 
minutes. Some women may find the experience a bit 
uncomfortable while others may find it somewhat painful. 
Some women can feel faint during or after the insertion 
and you will probably need to rest for a while before you 
leave the clinic.

You do not have to fast before the procedure, in fact it is 
a good idea to eat beforehand. You should allow at least 
an hour to be at the clinic. 

How Is The Copper IUD Taken Out?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
have it taken out. The doctor uses a special instrument to 
remove the IUD by gently pulling on the string. This only 
takes a couple of minutes. Some women find it a little 
uncomfortable but most women don’t feel much at all.

Things To Remember
Feel inside your vagina with your finger to check the 
string each month after your period, to be sure the IUD 
is in place.

If your period is more than a week overdue, you have 
a change in your usual bleeding pattern or you are 
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concerned that you could be pregnant, go to see your 
doctor or clinic for a pregnancy test.

If you have any unusual discharge from your vagina or 
pain low in your abdomen, see your doctor straight away.

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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