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การท�าหมนัหญิงคืออะไร?

การท�าหมนัหญิงเป็นการคุมก�าเนิดแบบถาวร ซ่ึงไม่อาจท�าให้

สตรีตั้งครรภไ์ด้

การท�าหมนัน้ีท�างานอยา่งไร?

การท�าหมนัน้ีเป็นการผกูท่อน�าไข่ของสตรี ซ่ึงท�าใหต้วัอสุจิ

ไม่สามารถเขา้ไปท�าการปฏิสนธิกบัเซลลไ์ข่และท�าใหเ้กิด

การตั้งครรภไ์ด้

การท�าหมนัน้ีไดผ้ลดีอยา่งไร?

การท�าหมนัหญิงไดผ้ลสูง มากกวา่ 99%

จะเกิดอะไรข้ึนไดบ้า้งหากท่านท�าหมนัหญิง?

วธีิท่ีธรรมดาท่ีสุดคือการผา่ช่องทอ้ง ซ่ึงตอ้งวางยาสลบ และ

ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลหน่ึงคืน

แพทยจ์ะกรีดเลก็ๆ หน่ึงหรือสองแผลท่ีทอ้ง แลว้จะใชก้ลอ้ง

เลก็ๆ ส่องตรวจเขา้ช่วยในการผา่ตดัเพ่ือใหเ้ห็นท่อรังไข่

ชดัเจน จากนั้นก็จะตดัและปิดไวด้ว้ยคลิบ และวงแหวน 

หรือโดยวิธีตดัและผกู นอกจากนั้นยงัมีวิธีท่ีใหม่กว่าคือ

กระบวนการ Essure® โดยใชว้ตัถุขนาดเลก็ท่ีท�ามาโดยเฉพาะ 

สอดผา่นทางช่องคลอดและเขา้ทางปากมดลกูเพ่ืออุดปิดท่อ

น�าไข่แต่ละท่อ

กระบวนการ Essure® น้ีไม่ตอ้งกรีดทอ้งและไม่ตอ้งวางยา

สลบ สามารถท�าไดโ้ดยฉีดยาชาเฉพาะแห่ง ใชเ้วลาประมาณ 

30 นาที และสตรีส่วนมากกส็ามารถกลบับา้นไดห้ลงัจาก

หน่ึงชัว่โมง

หลงัจากการท�าหมนัหญิง

หลงัจากการใชย้าสลบในการผา่ตดั อาจท�าใหท่้านรู้สึกคล่ืน

ใส ้(เหมือนจะอาเจียน) หรือเหน่ือย ไปประมาณสองวนั

หลงัจากการผา่ทอ้ง ท่านอาจรู้สึกเจบ็แผลท่ีทอ้งและเจบ็

ไหล่ ซ่ึงอาจใชเ้วลาประมาณ 7 วนัจึงจะหายเป็นปกติ สตรี

ท่ีใชก้ระบวนการ Essure® ดว้ยการฉีดยาชาเฉพาะแห่งจะ

หายเป็นปกติเร็วกวา่

การท�าหมนัหญิงจะไดผ้ลเม่ือไร?

หากใชว้ิธีผา่ตดัทางทอ้ง ท่านจะปลอดภยัส�าหรับการคุม

ก�าเนิดทนัที ส่วนวธีิ Essure® ตามปกติจะใชเ้วลาประมาณ 

3 เดือนหรือกวา่นั้น

ท่านควรใชว้ิธีคุมก�าเนิดชนิดอ่ืน จนกวา่ผลตรวจจะออก

มาใหแ้น่ใจวา่ท่อรังไข่ไดผ้กูและอุดปิดเรียบร้อยแลว้อยา่ง

สมบูรณ์

การท�าหมนัหญิง
Tubal Sterilisation
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มีปฏิกิริยาขา้งเคียงไหม?

การผา่ตดัประเภทใดกต็าม อาจมีความซบัซอ้น เช่นเลือด

ไหล และ ติดเช้ือ แต่ไม่ใช่จะเกิดไดท้ัว่ไป

และหากไม่ไดผ้ลล่ะ?

จะมีสตรีประมาณ 2-9 คนในทุกๆ 1,000 คนท่ีท�าหมนัและ

อาจไม่ไดผ้ล ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดแ้มจ้ะเป็นปีๆ แลว้กต็าม หาก

ไม่ไดผ้ลกห็มายถึงวา่สตรีอาจเกิดการตั้งครรภน์อกมดลกูได้

การท�าหมนัหญิงแกไ้ดไ้หม?

บางคร้ังการท�าหมนัหญิงโดยการกรีดทอ้งกส็ามารถแกไ้ด ้แต่

กส็ตรีเพียงประมาณ 50% ท่ีสามารถตั้งครรภไ์ด ้มีการเส่ียง

สูงในการตั้งครรภน์อกมดลูกดว้ยเช่นกนั วิธีการ Essure® 

ไม่สามารถแกไ้ด้

หากท่านคิดวา่อาจมีโอกาสท่ีตอ้งการจะมีบุตรอีกในอนาคต 

กไ็ม่ควรท�าหมนัน้ี หากท่านมีความกดดนั อยูเ่ช่นเพิ่งคลอด

บุตร หรือเพ่ิงแทง้ หรือมีปัญหาอ่ืน ยอ่มเป็นการดีท่ีสุดถา้

ท่านจะยงัไม่คิดตดัสินใจในเร่ืองใหญ่เช่นน้ี

ท่านจะท�าหมนัหญิงไดท่ี้ใด?

 การท�าหมันหญิงสามารถท�าได้โดยแพทย์ของท่าน, 

นรีแพทย,์ แผนกผูป่้วยนอก ในโรงพยาบาล, หรือท่ีคลีนิก 

วางแผนครอบครัว ส�าหรับขอ้มูลเก่ียวกบั Essure® หาไดท่ี้

เวบ็ www.essure.com

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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TUBAL STERILISATION

What Is Tubal Sterilisation?
Tubal sterilisation is an operation that women can have so 
that they cannot become pregnant. It is a permanent form 
of contraception.

How Does Tubal Sterilisation Work?
The operation blocks a woman’s Fallopian tubes so that 
the sperm cannot travel up to meet the ovum (egg) and 
start a pregnancy.

How Well Does It Work?
Tubal sterilisation works very well. It is more than 99% 
effective.

What Happens When You Have A Tubal 
Sterilisation?
The most common method is called Laparoscopic 
Sterilisation. With this method women usually have a 
general anaesthetic, and stay overnight in hospital.

The doctor makes one or two small incisions in the 
abdomen. Then a laparoscope (a tiny telescope) is inserted 
so the doctor can see the tubes. The tubes are closed off 
with clips, rings, or by cutting and tying. A newer method 
is called Essure®. With this method small micro-inserts are 
placed in each Fallopian tube through the vagina and cervix.

With Essure® there are no incisions and it can be done 
under a local anaesthetic. It takes about 30 minutes and 
most women can go home after about one hour.

After A Tubal Sterilisation
After a general anaesthetic you may have nausea (sick 
feeling) or tiredness for a couple of days.

After laparoscopy, you may have some pain in your 
abdomen and shoulder. It usually takes about seven days 
for a woman to feel quite well again. Women who have the 
Essure® procedure with a local anaesthetic usually recover 
more quickly.

When Will It Be Effective?
For laparoscopic methods you will be covered for 
contraception right away. The Essure® method usually 
takes three months to work, but it may take longer.

You should use another method of contraception until 
tests show that the tubes are fully blocked.

Are There Any Side Effects?
With any operation, you can have complications such as 
bleeding and infection, but they are not common.

What If It Doesn’t Work?
About two to nine in 1,000 operations fail. It can happen 
even years later. If it fails there is more chance of a 
pregnancy being ectopic (outside the uterus).

Can Tubal Sterilisation Be Reversed?
Sometimes laparoscopic sterilisation can be reversed, but 
even then only about 50% of women become pregnant. 
There is also a higher risk of ectopic pregnancy. The 
Essure® method cannot be reversed.

If a woman thinks there is any chance she may want a 
child in the future she should not have tubal sterilisation. 
It is best not to make such a big decision if you are under 
stress, such as just after having a baby, or a miscarriage, or 
when you have other problems.
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How Do You Get A Tubal Sterilisation?
A tubal sterilisation can be arranged through a local 
doctor, a gynaecologist, a hospital outpatient department 
or Family Planning clinic. For information on Essure® go 
to www.essure.com

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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