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Fact Sheet - Thai

การท�ำหมันหญิง
Tubal Sterilisation

การท�ำหมันหญิงคืออะไร?
การท�ำหมันหญิงเป็ นการคุมก�ำเนิดแบบถาวร ซึ่งไม่อาจท�ำให้
สตรี ต้ งั ครรภ์ได้
การท�ำหมันนี้ทำ� งานอย่างไร?
การท�ำหมันนี้เป็ นการผูกท่อน�ำไข่ของสตรี ซึ่งท�ำให้ตวั อสุ จิ
ไม่สามารถเข้าไปท�ำการปฏิสนธิกบั เซลล์ไข่และท�ำให้เกิด
การตั้งครรภ์ได้
การท�ำหมันนี้ได้ผลดีอย่างไร?
การท�ำหมันหญิงได้ผลสูง มากกว่า 99%
จะเกิดอะไรขึ้นได้บา้ งหากท่านท�ำหมันหญิง?
วิธีที่ธรรมดาที่สุดคือการผ่าช่องท้อง ซึ่งต้องวางยาสลบ และ
ต้องอยูโ่ รงพยาบาลหนึ่งคืน
แพทย์จะกรี ดเล็กๆ หนึ่งหรื อสองแผลที่ทอ้ ง แล้วจะใช้กล้อง
เล็กๆ ส่ องตรวจเข้าช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เห็นท่อรังไข่
ชัดเจน จากนั้นก็จะตัดและปิ ดไว้ดว้ ยคลิบ และวงแหวน
หรื อโดยวิธีตดั และผูก นอกจากนั้นยังมีวิธีที่ใหม่กว่าคือ
กระบวนการ Essure® โดยใช้วตั ถุขนาดเล็กที่ทำ� มาโดยเฉพาะ
สอดผ่านทางช่องคลอดและเข้าทางปากมดลูกเพือ่ อุดปิ ดท่อ
น�ำไข่แต่ละท่อ
กระบวนการ Essure® นี้ไม่ตอ้ งกรี ดท้องและไม่ตอ้ งวางยา
สลบ สามารถท�ำได้โดยฉีดยาชาเฉพาะแห่ง ใช้เวลาประมาณ
30 นาที และสตรี ส่วนมากก็สามารถกลับบ้านได้หลังจาก
หนึ่งชัว่ โมง

หลังจากการท�ำหมันหญิง
หลังจากการใช้ยาสลบในการผ่าตัด อาจท�ำให้ท่านรู ้สึกคลื่น
ใส้ (เหมือนจะอาเจียน) หรื อเหนื่อย ไปประมาณสองวัน
หลังจากการผ่าท้อง ท่านอาจรู ้สึกเจ็บแผลที่ทอ้ งและเจ็บ
ไหล่ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 7 วันจึงจะหายเป็ นปกติ สตรี
ที่ใช้กระบวนการ Essure® ด้วยการฉี ดยาชาเฉพาะแห่งจะ
หายเป็ นปกติเร็ วกว่า
การท�ำหมันหญิงจะได้ผลเมื่อไร?
หากใช้วิธีผา่ ตัดทางท้อง ท่านจะปลอดภัยส�ำหรับการคุม
ก�ำเนิดทันที ส่ วนวิธี Essure® ตามปกติจะใช้เวลาประมาณ
3 เดือนหรื อกว่านั้น
ท่านควรใช้วิธีคุมก�ำเนิ ดชนิ ดอื่น จนกว่าผลตรวจจะออก
มาให้แน่ใจว่าท่อรังไข่ได้ผกู และอุดปิ ดเรี ยบร้อยแล้วอย่าง
สมบูรณ์
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มีปฏิกิริยาข้างเคียงไหม?
การผ่าตัดประเภทใดก็ตาม อาจมีความซับซ้อน เช่นเลือด
ไหล และ ติดเชื้อ แต่ไม่ใช่จะเกิดได้ทว่ั ไป
และหากไม่ได้ผลล่ะ?
จะมีสตรี ประมาณ 2-9 คนในทุกๆ 1,000 คนที่ทำ� หมันและ
อาจไม่ได้ผล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้จะเป็ นปี ๆ แล้วก็ตาม หาก
ไม่ได้ผลก็หมายถึงว่าสตรี อาจเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
การท�ำหมันหญิงแก้ได้ไหม?
บางครั้งการท�ำหมันหญิงโดยการกรี ดท้องก็สามารถแก้ได้ แต่
ก็สตรี เพียงประมาณ 50% ที่สามารถตั้งครรภ์ได้ มีการเสี่ ยง
สู งในการตั้งครรภ์นอกมดลูกด้วยเช่นกัน วิธีการ Essure®
ไม่สามารถแก้ได้
หากท่านคิดว่าอาจมีโอกาสที่ตอ้ งการจะมีบุตรอีกในอนาคต
ก็ไม่ควรท�ำหมันนี้ หากท่านมีความกดดัน อยูเ่ ช่นเพิ่งคลอด
บุตร หรื อเพิ่งแท้ง หรื อมีปัญหาอื่น ย่อมเป็ นการดีที่สุดถ้า
ท่านจะยังไม่คิดตัดสิ นใจในเรื่ องใหญ่เช่นนี้
ท่านจะท�ำหมันหญิงได้ที่ใด?
ก ารท�ำ หมัน หญิ ง สามารถท�ำ ได้โ ดยแพทย์ข องท่ า น,
นรี แพทย์, แผนกผูป้ ่ วยนอก ในโรงพยาบาล, หรื อที่คลีนิก
วางแผนครอบครัว ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Essure® หาได้ที่
เว็บ www.essure.com
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning
NSW Talkline) ได้ที่หมายเลข 1300 658 886 หรื อที่
www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (ส�ำหรับผูท้ ี่หูหนวก) 133 677
• หรื อไปที่คลีนิกวางแผนครอบครัวที่ใกล้ท่านที่สุด
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Fact Sheet - English

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.

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
The information in this Fact Sheet has been provided for educational purposes only. FNPNSW 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 a Family Planning Clinic.
Reviewed May 2014/FPNSW 05/14

Page 2 of 2

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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