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คานา
แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อพิจารณาสาหรับแพทย์ และผู้รับบริการทางการ
แพทย์ ในการตัดสิ นใจเลือกวิธีก ารดูแลรักษาที่เหมาะต่ อสถานการณ์ การจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้
อาศั ย หลัก ฐานทางการแพทย์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ใ นปั จ จุ บั น เป็ นส่ วนประกอบ แนวทางเวชปฏิ บั ตินี้ไ ม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อบังคับให้ แพทย์ ปฏิบัติหรื อยกเลิกการปฏิบัติ วิธีการดูแลรักษาผู้รับบริการทางการแพทย์
ใด ๆ การปฏิบัติในการดูแ ลรั กษาผู้รับ บริ การทางการแพทย์ อาจมีการปรั บเปลี่ย นตามบริ บท ทรั พยากร
ข้ อจากัดของสถานที่ให้ บริการ สภาวะของผู้รับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งความต้ องการของผู้รับบริการ
ทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้ องในการดูแลรักษา หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับความเจ็บป่ วย ดังนั้นการไม่ ปฏิบัตติ าม
แนวทางนีม้ ไิ ด้ ถือเป็ นการทาเวชปฏิบัตทิ ี่ไม่ถูกต้องแต่อย่างไร แนวทางเวชปฏิบัตฉิ บับนี้ มิได้ มวี ตั ถุประสงค์
ในการใช้ เป็ นหลักฐานในการดาเนินการทางกฎหมาย
ความเป็ นมา
จากข้อมูลอนามัยการเจริ ญพันธุข์ องประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 พบว่าสตรี สมรสอายุ 15-49
ปี มีการคุมกาเนิดโดยการทาหมันสตรี ร้อยละ 24.3(1) ขณะที่ความชุกของการทาหมันสตรี ทวั่ โลกเท่ากับร้ อย
ละ 19 (2) การทาหมันเป็ นวิธีการคุ มกาเนิ ดที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง คื อ ได้ผลเกื อบร้อยละ 100 แต่ อย่างไรก็
ตามหลังทาหมันไปแล้วมีโอกาสที่สตรี น้ นั จะตั้งครรภ์ได้ การกลับมาตั้งครรภ์ใหม่ภายหลังทาหมันอาจเกิด
ในช่วง 1-2 ปี แรก หรื อหลังจากทาหมันไปแล้วหลายปี
อุบัตกิ ารณ์
งานวิจยั ขนาดใหญ่รายงานอุบตั ิการณ์ของการตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมันที่แตกต่างกันไป เช่น
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งานวิจยั ในประเทศอังกฤษ(3) ทาการศึกษาแบบไปข้างหน้า (ปี ค.ศ.1968-1974) ประมาณอัตรา
การตั้งครรภ์สะสมเท่ากับ 4, 8 และ 10 ต่อ 1,000 ราย หลังการทาหมันที่ 1, 4 และ 7 ปี ตามลาดับ
The U.S. Collaborative Review of Sterilization (CREST) (4) ซึ่ งเป็ นงานวิจ ัยเชิ งสังเกต ที่ เก็ บ
ข้อมูลในหลายสถาบันโดยติดตามสตรี ที่ทาหมันระหว่างปี ค.ศ.1978-1987 จานวน 10,685 คน
พบอัตราการตั้งครรภ์สะสมในช่วง 10 ปี หลังจากทาหมันเท่ากับ 18.5 ต่อ 1,000 ราย
งานวิจยั ในประเทศแคนาดา(5) ทาการศึกษาย้อนหลังในสตรี ที่ทาหมันระหว่างปี ค.ศ.1980-1999
จานวน 311,960 คน พบอัตราการตั้งครรภ์สะสมในช่วง 10 ปี เพียง 8.4 ต่อ 1,000 ราย
งานวิจยั ในประเทศไทย(6) ซึ่งรวบรวมข้อมูลการทาหมันในระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2512-2531)
จากสตรี จานวน 13,483 คน ที่ได้รับการทาหมันแห้งโดยวิธีส่องกล้องและวิธีเปิ ดแผลที่หน้า
ท้อง พบอัต ราการตั้งครรภ์ 1.9 ต่ อ 1,000 ราย และ 2.0 ต่ อ 1,000 ราย ตามลาดับ ส่ ว นการ
ตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมันหลังคลอด 17,373 คน พบเพียง 0.2 ต่อ 1,000 ราย

ปัจจัยที่มผี ลต่ออัตราความล้มเหลวของการทาหมัน
1. อายุข องสตรี ข ณะท าหมัน (4) พบว่าสตรี ที่ทาหมัน เมื่ออายุน้อยกว่า 30 ปี มีโ อกาสตั้งครรภ์
ในช่วงปี แรก ๆ สูงกว่าสตรี ที่อายุมากกว่า 30 ปี
2. ระยะเวลาหลังจากการทาหมัน(4,5) การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเกิดใน 1-2 ปี แรกหลังการ
ทาหมัน แต่ยงั คงเกิดได้ในเวลาต่อมา แม้จะผ่านไปนานมากกว่า 10 ปี
3. พยาธิสภาพของอุ้งเชิงกราน(7) เช่น พยาธิสภาพของท่อนาไข่ การเคยผ่าตัดในช่องท้องหรื อ
อุง้ เชิงกราน เคยเป็ นโรคปี กมดลูกอักเสบ เนื้ องอกมดลูก เป็ นต้น รวมทั้งภาวะอ้วน ซึ่งทาให้
การทาหมันยากขึ้น
4. ประสบการณ์ของแพทย์ ในสถาบันที่มีการทาหมันน้อย พบอัตราความล้มเหลวภายหลังการทา
หมันสูงกว่า
5. เทคนิคและวิธีการทาหมัน จาก Cochrane review ทา meta-analysis ปี ค.ศ. 2016(8) พบว่า ความ
ล้มเหลวของการทาหมันโดยการผ่าตัดเปิ ดเข้าช่องท้องหรื อผ่าตัดผ่านกล้อง ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญและการทาให้ท่อน าไข่อุดตันโดยการใช้ clip ห่ วงรัดท่อนาไข่ (ring) หรื อจี้
ไฟฟ้า (electrocautery) มีอตั ราล้มเหลวของการทาหมันใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
พบว่า การทาหมันสตรี โดยการตัดท่อนาไข่ท้ งั หมด (complete salpingectomy) ช่วยลดอัตรา
ความล้มเหลวของการทาหมันและป้องกันมะเร็ งรังไข่ที่มีพยาธิกาเนิดมาจาก fimbriae(9)
สาเหตุของการตั้งครรภ์ ภายหลังทาหมัน
แบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้(7)
1. ทาหมัน หลังจากที่ มี ก ารปฏิสนธิ เกิด ขึ้น แล้ว ซึ่ งพบได้ในรายที่ ทาหมัน ช่ ว งหลังการตกไข่
(luteal pregnancy)
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2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผ่าตัด
2.1 ทาผ่าตัดในส่วนที่ไม่ใช่ท่อนาไข่ เช่น round ligament
2.2 เลือกทาหมันในตาแหน่งของท่อนาไข่ที่ไม่เหมาะสม
2.3 วิธีการที่ใช้ทาให้ท่อนาไข่อุดตัน เช่น การใช้ Filshie clip หนีบท่อนาไข่ได้บางส่วน
หรื อไม่ต้งั ฉากกับแนวยาวของท่อนาไข่ หรื อการใช้ coagulation waveform ของ
unipolar ในการตัดท่อนาไข่แทนการใช้ cutting waveform
2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ใส่ clip หรื อ ring มีความบกพร่ อง
3. ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผ่าตัด
3.1 การเกิดรู ต่อระหว่างท่อนาไข่กบั เยือ่ บุช่องท้อง (tubo-peritoneal fistula) ซึ่งเกิดหลัง
การทาหมันโดยใช้จ้ ีไฟฟ้าบ่อยกว่าการใช้ clip หรื อ ring เนื่องจากมีการทาลายท่อ
นาไข่มากกว่า
3.2 การเชื่อมต่อกันของปลายท่อนาไข่ที่ถูกตัดขาดออกจากกัน (tubal re-approximation)
3.3 บางส่วนของท่อนาไข่อุดตันไม่สมบูรณ์ แม้ว่าจะมีการทาหมันอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ
ทาหมันโดยใช้ clip หรื อจี้ไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่จะตรวจพบโดย
microscopy
3.4 ความผิดปกติของมดลูกและ/หรื อท่อนาไข่ที่มีอยูก่ ่อน เช่น accessory fallopian tube,
uterine didelphys, utero-tubal fistulas
ทั้งนี้การตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมันที่เกิดขึ้นในปี แรก ส่วนใหญ่เกิดจากเทคนิคการผ่าตัด (ข้อ 2)
และมักจะเป็ นการตั้งครรภ์ในมดลูก ในขณะที่การตั้งครรภ์ซ่ึงเกิดขึ้นในปี หลัง ๆ มักเกิดจากสาเหตุในข้อ 3.1
และ 3.2 และมีโอกาสเป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้สูง
ผลกระทบต่อร่ างกายและจิตใจ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หลังการทาหมันประการหนึ่ง คือการตั้งครรภ์หลังการทาหมันอาจ
เป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งพบได้สูงถึง 1 ใน 3 ของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังการทาหมัน(10) ดังนั้นหลัง
ทาหมันหากประจาเดือนไม่มาตามกาหนดและมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรรี บพบแพทย์ เพราะ
อาจมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและถ้าเป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเกิดอันตรายได้
การลดอัตราความล้มเหลวของการทาหมัน(8)
1. ก่อนการทาหมัน (pre-operative procedure) ในรายที่ทาหมันแห้งควรประเมินความเสี่ยงของ
การตั้งครรภ์ โดยซักประวัติประจาเดือนครั้งสุดท้าย วิธีการคุมกาเนิดที่ใช้อยู่ ในกรณี ไม่แน่ ใจ
ควรส่งตรวจการตั้งครรภ์ก่อนการทาหมัน และควรเลือกทาหมันในช่วง follicular phase
2. แพทย์ ผู้ทาผ่ าตัด ต้องได้รับการอบรมและมีทกั ษะเพียงพอในการทาหมัน และในกรณี ผ่าตัด
ผ่านกล้อง แพทย์ตอ้ งมีความสามารถในการผ่าตัดเปิ ดช่องท้องได้ดว้ ย
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3. เทคนิคการทาหมัน
3.1 Filshie clip ใช้อุปกรณ์ใส่ clip ที่ได้รับการตรวจสอบว่าพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบแรง
หนีบของ clip ก่อนนามาใช้ วาง clip ในแนวตั้งฉากกับท่อนาไข่และหนีบท่อนาไข่ส่วน
mid-isthmus ให้ครบวง จนแบนราบ และไม่มีส่วนของท่อนาไข่ยนื่ โผล่ระหว่างก้าน clip
ตรวจสอบว่าปลายก้าน clip อันบนอยูใ่ ต้ตวั ยึด (latch) อย่างถูกต้อง
3.2 จี้ไฟฟ้า (electrocautery) มีการใช้ระยะเวลา (duration) และจานวนครั้งของการจี้ไฟฟ้าที่
เหมาะสม ควรใช้ cutting waveform 25 watt จี้บนท่อนาไข่อย่างน้อย 3 ตาแหน่ ง เพื่อให้
ส่ ว นกลางถึงส่ ว นปลายของท่ อน าไข่ ส่วน isthmus อุด ตัน (11) และควรมีระยะห่ างจาก
cornu อย่างน้อย 2 เซนติเมตร เพื่อลดการเกิด cornual fistula
3.3 การตรวจสอบว่าได้ทาหมันที่ ท่อน าไข่ และต าแหน่ งของการทาหมัน ถูกต้อง รวมทั้ง
ความยาวของท่อนาไข่ที่ทาให้อุดตันหรื อผูกตัดเพียงพอหรื อไม่
4. หลังการทาหมัน (Post-operative procedure)
4.1 แนะน าผูใ้ ห้บริ การดาเนิ น การนา suture material ร้ อยผ่าน lumen ของท่ อน าไข่ที่ตดั
ออกมาแล้วทั้งสองข้าง ถ่ายรู ป แล้วพิมพ์ออกมาให้ท้ งั ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การลง
นามรับรอง ลงวันที่ผา่ ตัด และเก็บไว้เป็ นหลักฐานในเวชระเบียน หรื อนาชิ้นเนื้อท่อนา
ไข่ท้งั สองข้างที่ตดั ออกมา ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
4.2 ในกรณี ที่เปลี่ยนวิธีการทาหมัน ให้แจ้งผูร้ ับบริ การทราบ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้น (ถ้ามี) และอัตราความล้มเหลวของการทาหมันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4.3 กรณี ที่ทาหมันยากหรื อไม่แน่ใจว่าการทาหมันประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ควรทาการ
ทดสอบว่าท่อนาไข่อุดตันหรื อไม่ โดยการตรวจ hysterosalpingography
แนวทางการปฏิบัตเิ มื่อพบสตรีที่ต้งั ครรภ์ ภายหลังการทาหมัน
1. รวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับการทาหมัน
1.1 ซักประวัติ เช่น ช่วงเวลาที่ทาหมัน ระยะเวลาหลังการทาหมัน วิธีการทาหมัน
1.2 ตรวจสอบบันทึกการผ่าตัด (ถ้ามี) เช่น เทคนิคการทาหมัน ภาวะแทรกซ้อน
2. ตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ และตาแหน่งการตั้งครรภ์ว่าเป็ นการตั้งครรภ์ในหรื อนอก
มดลูก
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสตรี ต้งั ครรภ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการทาหมันและอัตราความล้มเหลวภายหลังการทาหมัน
3.2 ความรู ้สึกที่มีต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น เช่น เสียใจ กังวล ยอมรับได้ เป็ นต้น
3.3 การตัดสินใจที่มีต่อการตั้งครรภ์ เช่น ต้องการตั้งครรภ์ต่อ ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ยังไม่
แน่ใจเป็ นต้น
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4. การให้ ความรู้หรื อเน้ นยา้ ความเข้ าใจที่ถูกต้องในเรื่ องต่อไปนี้
4.1 ความล้มเหลวภายหลังการทาหมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ มีท้งั ที่ป้องกันได้และป้องกัน
ไม่ได้
4.2 การดูแลรักษาต่อจะเป็ นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ขึ้นกับชนิดของการตั้งครรภ์และ
อายุครรภ์
4.3 กรณี ต้งั ครรภ์ในมดลูก ไม่พบว่าทาให้ความพิการของทารกเพิม่ ขึ้น
5. หลีกเลีย่ งการให้ ความเห็นในเชิงกล่าวโทษต่อแพทย์ผ้ทู าหมัน
6. การบันทึกเวชระเบียน
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป เช่น อายุ โรคประจาตัว สถานภาพสมรส จานวนบุตรที่มี การตั้งครรภ์และ
การคลอดที่ผา่ นมา
6.2 การตั้งครรภ์ปัจจุบนั (ตาแหน่งของการตั้งครรภ์ และอายุครรภ์)
6.3 เหตุการณ์ที่ได้รับฟังจากสตรี ต้งั ครรภ์และ/หรื อครอบครัว
6.4 การให้ความเห็นของแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุของการตั้งครรภ์ ซึ่งแพทย์ที่ให้ คาปรึกษาต้อง
ใช้ ความระมัดระวังอย่างมากในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้ วน เพื่อมิให้เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของความไม่พอใจและเกิดการฟ้องร้องตามมา
6.5 การตัดสินใจของสตรี ต้งั ครรภ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น
7. การดาเนินการต่ อเมื่อสตรี ต้งั ครรภ์ตดั สินใจเลือกวิธีการรักษาแล้ว
7.1 กรณีเป็ นการตั้งครรภ์ นอกมดลูกหรื อเป็ นการตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ ให้การรักษาตาม
มาตรฐานและพิจารณาทาหมันซ้ า ถ้ามีการผ่าตัดเข้าช่องท้อง
7.2 กรณีต้งั ครรภ์ ในมดลูกและไม่ต้องการตั้งครรภ์ ต่อ ให้ประเมินอายุครรภ์ว่า ทารกอยูใ่ นช่วง
ที่จะมีชีวิตรอดหรื อเกินช่วงที่จะยุติการตั้งครรภ์โดยปลอดภัยหรื อไม่ (ขึ้นกับบริ บทของ
แต่ละสถานพยาบาล)
 ถ้าอายุครรภ์นอ้ ยและสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ ให้พิจารณาทาการยุติการ
ตั้งครรภ์ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม โดยบอกวิธีการ ประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย
และภาวะแทรกซ้อนของแต่ละวิธี
 ถ้าอายุครรภ์เกินช่วงที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว ให้คาแนะนาเพื่อฝากครรภ์ต่อ
7.3 กรณีต้งั ครรภ์ ในมดลูกและต้องการฝากครรภ์ ต่อ ให้ส่งเข้าคลินิกฝากครรภ์
8. กรณีที่มกี ารผ่าตัดให้ทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (5)
8.1 ตรวจดูอวัยวะที่ถูกทาให้อุดตันว่าเป็ นท่อนาไข่หรื อไม่
8.2 ตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ (clip หรื อ ring) ว่าอยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมและอยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้อง
หรื อไม่
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8.3 ตรวจดูลกั ษณะของท่อนาไข่อย่างละเอียดและบันทึกภาพ (ถ้าทาได้)
8.4 ฉีดสี (tubal insufflation) เพื่อหาตาแหน่งของท่อนาไข่ที่ไม่อุดตัน ซึ่งทาให้เกิดการตั้งครรภ์
(ถ้าทาได้)
8.5 ส่งท่อนาไข่ส่วนที่ผกู ตัดใหม่ ระบุเป็ นการเฉพาะให้พยาธิแพทย์ตรวจว่ามี fistula, scarring,
re-anastomosis ของท่อนาไข่หรื อไม่ ในกรณี ทาลายท่อนาไข่ดว้ ยจี้ไฟฟ้า ให้ระบุขอบเขต
ของท่อนาไข่ที่ถูกทาลายด้วย
ข้ อพิจารณาทางด้ านกฎหมาย (Legal considerations)
ประเด็นที่ผเู ้ สียหายจะนามาใช้ในการฟ้องร้อง ได้แก่
1. การไม่ได้รับคาแนะนาหรื อข้อมูลที่ดีพอ ทั้งก่อนและหลังการทาหมัน
2. การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งอาจเกิดจากการทาหัตถการที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อเป็ นความ
ล้มเหลวของการทาหมันที่เกิดขึ้นเอง
เมื่อมีการฟ้องร้ องเกิดขึน้ ส่วนสาคัญที่จะนามาใช้พิจารณา ได้แก่
1. มีก ารให้ คาปรึ ก ษาที่ เพียงพอก่ อนทาหมัน และมีบันทึ กที่ แสดงถึงกระบวนการได้รับความ
ยิน ยอมจากผูร้ ั บบริ การ (informed consent) ซึ่ งได้ลงนามรับทราบ (แสดงรายละเอียดไว้ใน
ภาคผนวกหัวข้อ เอกสารก่อนการทาหมัน ข้ อ 2-5) เอกสารนี้จะช่วยยืนยันว่าผูร้ ับบริ การได้รับ
คาปรึ กษาแนะนาเพียงพอและตัดสินใจทาหมันด้วยตนเอง ภายใต้ขอ้ มูลที่ ได้รับทราบแล้ว
2. บันทึกการผ่าตัด (แสดงรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหัวข้อ บันทึกการผ่าตัด) เอกสารนี้จะช่วย
ยืนยันว่าแพทย์ได้มีการทาหมันด้วยวิธีการตามมาตรฐานและการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่อ (non-negligent failures)
3. หลักฐานยืนยันว่ าได้ มีการทาหมันถูกต้ อง ได้แก่ ภาพถ่ายส่ วนของท่อนาไข่ท้ งั สองข้างที่ตดั
ออกมาร้อยด้วย suture material หรื อภาพถ่ายของท่อนาไข่ท้ งั สองข้างภายหลังการจี้ไฟฟ้าผ่าน
กล้อง หรื อผลตรวจท่อนาไข่ทางพยาธิวิทยา
4. บันทึกความเห็นของแพทย์ เกี่ยวกับสาเหตุของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังทาหมัน
………………………………………
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แนวทางการดูแลสตรีต้งั ครรภ์ หลังการทาหมัน
สตรี ต้ งั ครรภ์หลังการทาหมัน

ตรวจยืนยันอายุครรภ์และตาแหน่งการตั้งครรภ์

ให้คาปรึ กษาแนะนา
ประเมินความรู ้สึกของสตรี ต้ งั ครรภ์
ทบทวนประวัติการทาหมัน
บันทึกเวชระเบียน

ตั้งครรภ์ในมดลูก

ต้องการตั้งครรภ์ต่อ

แนะนาฝากครรภ์

ตั้งครรภ์นอกมดลูกหรื อ
ตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ

ไม่ตอ้ งการตั้งครรภ์ต่อ

อายุครรภ์เกิน
ช่วงที่จะทาได้
ปลอดภัย

พิจารณายุติการ
ตั้งครรภ์

ให้การรักษาตามความ
เหมาะสม และ/หรื อ
พิจารณาทาหมันซ้ า
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ภาคผนวก
เอกสารก่อนการทาหมัน ควรบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประวัติทางการแพทย์และผลการตรวจร่ างกาย
2. เหตุผลของการทาหมัน
3. เนื้ อหาของการให้ค าปรึ ก ษาที่ เพีย งพอและใบแสดงความยิน ยอม ต้องครอบคลุมประเด็ น
ดังต่อไปนี้
3.1. เป็ นวิธีการคุมกาเนิดแบบถาวร
3.2. อัตราความล้มเหลวของการทาหมัน ขึ้นอยูก่ บั วิธีการที่ทา
3.3. กรณี ที่มีการตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมัน อาจเป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
3.4. วิธีการทาหมันและวิธีที่ทาให้ท่อนาไข่อุดตัน
3.5. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้จากการทา เช่น การบาดเจ็บของอวัยวะข้างเคียง โอกาส
ที่จะต้องผ่าตัดเปิ ดช่องท้อง ถ้าการทาผ่าตัดผ่านกล้องเกิดปัญหา
3.6. ความจาเป็ นในการคุมกาเนิดก่อนทาหัตถการ
3.7. ไม่มีผลกระทบต่อประจาเดือน
3.8. ทางเลือกการคุมกาเนิดระยะยาววิธีอื่น เช่น ห่วงคุมกาเนิด การทาหมันชาย เป็ นต้น
4. แผ่นพับหรื อเอกสารความรู ้เรื่ องการทาหมันให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
5. ระบุความเสี่ยงของการทาหมันที่สูงขึ้น ในกรณี ทาผ่าตัดผ่านกล้องและในสตรี ที่อว้ นหรื อเคย
ผ่าตัดในช่องท้องมาก่อน
6. การตัดสินใจทาหมันในสตรี อายุนอ้ ยหรื อไม่เคยมีบุตรมาก่อน ควรทาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญซึ่ง
ได้ให้คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วยโดยตรง
บันทึกการผ่าตัด
ควรบันทึกขั้นตอนที่สาคัญต่อไปนี้
1. มีการยืนยันว่าเป็ นท่อนาไข่จริ ง โดยมีการตามไปจนเห็นส่วนปลาย (fimbriae)
2. ระบุ ต าแหน่ งท่ อนาไข่ ที่ทาให้เกิด การอุดตัน ซึ่ งควรเป็ นท่ อนาไข่ส่ว น isthmus และห่ างจาก
cornu ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
3. วิธีทาหมัน
4. รู ปถ่ายที่แสดงว่าได้มีการทาหมันแล้ว เช่น ส่ วนของท่อนาไข่ท้ งั สองข้างที่ตดั ออกมาร้อยด้วย
suture material หรื อภาพถ่ายของท่อนาไข่ท้ งั สองข้างภายหลังการจี้ไฟฟ้าผ่านกล้อง (ถ้าทาได้)
หรื อบันทึกว่ามีการส่งตรวจท่อนาไข่ทางพยาธิวิทยา
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เอกสารหลังการทาหมัน (ถ้าทาได้)
ควรบันทึกรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวผูป้ ่ วย
2. วัน เดือน ปี ที่เข้ารับบริ การทาหมัน
3. ผูร้ ับบริ การ รับทราบว่าได้รับการทาหมันโดยวิธีใด มีภาวะแทรกซ้อนหรื อไม่ อย่างไร
4. รู ปถ่ายที่แสดงว่าได้มีการทาหมันแล้ว เช่น ส่วนของท่อนาไข่ท้งั สองข้างที่ตดั ออกมาร้อยด้วย suture
material หรื อภาพถ่ายของท่อนาไข่ท้งั สองข้างภายหลังการจี้ไฟฟ้าผ่านกล้อง
5. ลงลายมือชื่อทั้งผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การและพยาน
……………………………………………
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ความรู้เรื่ องการทาหมันสตรี (Female sterilization)
สาหรับประชาชน
จัดทาโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ราชวิทยาลัยสู ตนิ รีแพทย์แห่ งประเทศไทย
การทาหมันสตรี เป็ นการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ให้อสุจิปฏิสนธิกบั ไข่ในท่อนาไข่ ด้วยการผูก
ตัด รัด หรื อ ทาลายส่วนใดส่วนหนึ่งของท่อนาไข่ เป็ นการคุมกาเนิดแบบถาวร ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพราะ
ไม่ทาให้ฮอร์ โมนของร่ างกายเปลี่ยนแปลง ระดูจะมาตามปกติ ไม่ทาให้สภาพจิตใจหรื อความรู ้สึกทางเพศ
เปลี่ยนไป ไม่ทาให้สมรรถภาพของร่ างกายลดลง ยังสามารถทางานได้ตามปกติ
การทาหมันสตรี แบ่ งเป็ น 2 ระยะคือ
1. การทาหมันหลังคลอด (postpartum tubal sterilization) เป็ นการทาพร้อมกับการผ่าท้องทาคลอด
หรื อจะทาภายหลังการทาคลอดบุตรทางช่องคลอดภายใน 72 ชัว่ โมง เมื่อแน่ ใจว่ามารดาปลอดภัย
และไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จากการคลอด ในช่วงเวลานี้ยอดมดลูกอยูส่ ูงประมาณระดับสะดือ จึง
ทาให้ง่ายต่อการทาหมันเมื่อทาการผ่าตัดให้เป็ นแผลขนาดเล็กที่บริ เวณใกล้สะดือ
2. การทาหมันแห้ง (interval tubal sterilization) คือ การทาหมันในเวลาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระยะหลังคลอด
บุตรซึ่งอาจจะทาโดยทาการผ่าตัดเป็ นแผลขนาดเล็กบริ เวณเหนื อหัวเหน่ า หรื อใช้กล้องส่ องช่อง
ท้องผ่านแผลขนาดเล็กบริ เวณใกล้สะดือ มักจะทาในช่วงหลังมีระดูแล้ว เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีการ
ตั้งครรภ์ในขณะที่ทา
ผู้ที่ควรรับการคุมกาเนิดโดยการทาหมันสตรี
1. มีบุตรเพียงพอแล้วหรื อไม่ตอ้ งการมีบุตร และต้องการคุมกาเนิดแบบถาวร
2. มีโรคประจาตัวซึ่งการตั้งครรภ์จะทาให้การดาเนิ นโรคเลวลงหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อสตรี น้ นั
3. มีความบกพร่ องทางจิตหรื อสติปัญญา โดยได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองตามกฎหมายหรื อผู ้
อนุบาล
ข้ อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจทาหมันสตรี
1. ยังไม่แน่ใจว่าต้องการมีบุตรเพิ่มอีกหรื อไม่ หรื อมีแนวโน้มจะกลับมาขอแก้หมัน เช่น สตรี อายุนอ้ ย
ชีวิตสมรสไม่มนั่ คง หรื อเลี้ยงดูบุตรโดยลาพัง ในกรณี น้ ีควรพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ของการ
คุมกาเนิดไปก่อน เช่น ยาเม็ดคุมกาเนิด ยาฉีด ยาฝัง ห่วงอนามัย เพราะการผ่าตัดแก้หมัน เป็ นการ
ผ่าตัดที่ทาได้ยาก มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จ
2. ผูม้ ีโรคประจาตัวซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด ควรได้รับการรักษาหรื อควบคุมโรคให้อยูใ่ น
สภาวะที่ปลอดภัยก่อน
3. กรณี ทาหมันแห้งผ่านกล้องส่องช่องท้องจะมีขอ้ ควรระวังเพิม่ เติม เนื่องจากต้องใช้วิธีการให้ยาสลบ
เพื่อระงับความรู ้สึก ใส่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเพิ่มความดันในช่องท้อง และนอนศีรษะต่า จึง
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ไม่เหมาะสมในสตรี ที่เป็ นโรคปอดหรื อโรคหัวใจ หรื อเคยได้รับการผ่าตัดในช่องท้องมาก่อนหรื อมี
โรคที่ก่อให้เกิดพังผืดอย่างมากในช่องท้อง
ข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับการทาหมันสตรี
 ไม่ทาให้ ความรู้สึกทางเพศเปลีย่ นแปลง
 ไม่มผี ลเสียต่อสุ ขภาพกายและจิตใจ สามารถทางานได้ ตามปกติ
 ไม่ทาให้ ระดับฮอร์ โมนเพศผิดปกติ
 ไม่มผี ลต่อระดู
 หลังผ่าตัด จะสามารถป้ องกันการตั้งครรภ์ ได้ ทันที
การเตรียมตัวก่อนการทาหมัน
1. ก่อนจะทาหมัน ควรตรวจสอบว่า ไม่ได้กาลังตั้งครรภ์อยู่
2. แพทย์จะสอบถามประวัติ ตรวจร่ างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
3. ให้คาแนะนาและลงนามยินยอมเข้ารับการผ่าตัด
4. งดอาหารและน้ าทางปากอย่างน้อย 8 ชัว่ โมงก่อนการทาหมัน
5. ทาความสะอาดบริ เวณสะดือและท้องน้อยบริ เวณที่จะทาการผ่าตัด
6. ถ่ายปั สสาวะทันทีก่อนเข้าห้องผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดทาได้ง่ายและป้ องกันอันตรายต่อกระเพาะ
ปัสสาวะ
ขั้นตอนการทาหมัน
สตรี ที่จะรับการทาหมันจะอยูใ่ นท่านอนหงาย การระงับความรู ้สึกอาจทาได้โดยการใช้ยาชา
เฉพาะที่ การระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วน หรื อการให้ยาสลบ หลังจากทาความสะอาดหน้าท้อง แพทย์จะทา
การผ่าเป็ นแผลขนาดเล็กในตาแหน่งที่เหมาะสม เมื่อเข้าไปในช่องท้องจะใช้อุปกรณ์จบั ท่อนาไข่ ไล่ไปจน
เห็นปลายเปิ ดของท่อนาไข่ที่มีลกั ษณะคล้ายปากแตร ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นท่อนาไข่จริ ง จากนั้นก็จะผูก
และ/หรื อตัดบางส่วนของท่อนาไข่ออก อาจจะใช้จ้ ีไฟฟ้าทาลายท่อนาไข่บางส่วน ใช้อุปกรณ์หนีบหรื อรัด
ท่อนาไข่
แพทย์จะถ่ายภาพท่อนาไข่ท้งั สองข้างที่ตดั ออกมาร้อยด้วยไหม หรื อภาพท่อนาไข่ท้งั สองข้าง
ภายหลังการจี้ไฟฟ้าผ่านกล้อง หรื อส่งชิ้นเนื้อของท่อนาไข่ที่ตดั ออกมาไปตรวจทางพยาธิวิทยา
ข้ อจากัดของการทาหมันสตรี
1. การทาหมันอาจทาไม่ได้ในบางรายที่มีพงั ผืดมาก หรื อมีเหตุสุดวิสยั ที่ตอ้ งยุติการผ่าตัดเพื่อ
ความปลอดภัยของสตรี
2. การทาหมันเป็ นการคุมกาเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง คือ ได้ผลร้อยละ 99.6 แต่ยงั มีโอกาส
ตั้งครรภ์ได้ภายในปี แรกหลังทาหมันประมาณ 1-7 รายต่อการทาหมัน 1,000 ราย เนื่องจากท่อ
นาไข่มกี ารเชื่อมต่อกันใหม่ และการตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมันอาจเป็ นได้ท้งั การตั้งครรภ์
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ในมดลูกหรื อการตั้งครรภ์นอกมดลูก ดังนั้นหากระดูไม่มาตามกาหนด ควรรี บไปพบแพทย์
เพราะหากเป็ นการตั้งครรภ์ในมดลูกที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์และต้องการยุติการ
ตั้งครรภ์ จะทาได้อย่างปลอดภัยมากกว่า และหากเป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูกจะเกิดอันตราย
ได้
ภาวะแทรกซ้ อนจากการทาหมัน
1. เกิดการติดเชื้อ เสียเลือด หรื อบาดเจ็บต่ออวัยวะภายใน เช่น ลาไส้ กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจ
จาเป็ นต้องรักษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนนั้น พบได้ไม่เกิน 1 ใน 100 ราย
2. การบาดเจ็บต่อเส้นเลือดใหญ่ ซึ่งอาจจาเป็ นต้องให้เลือดหรื อผ่าตัดแก้ไข พบได้ 1 ใน 10,000 ราย
3. เสียชีวิตจากการผ่าตัดทาหมัน พบได้ประมาณ 1-2 ใน 100,000 ราย
การดูแลตนเองหลังการทาหมัน
1. โดยทัว่ ไปจะปิ ดแผลไว้ไม่ให้ถูกน้ าเป็ นเวลาประมาณ 7 วัน หากเย็บแผลด้วยไหมละลาย หลังเปิ ด
แผลแล้วถ้าแผลติดเรี ยบร้อยดี สามารถถูกน้ าได้ หากเย็บด้วยไหมธรรมดา ให้ตดั ไหมเมื่อครบ 7 วัน
แล้วจึงถูกน้ าได้
2. หลังผ่าตัดทาหมัน โดยทัว่ ไปมักมีอาการปวดเพียงเล็กน้อย สามารถระงับด้วยยาแก้ปวดธรรมดา
เช่น พาราเซตามอล
3. สิ่งที่ควรสังเกตและมาพบแพทย์ หากมีอาการเหล่านี้
- ปวดท้องมากหรื อไม่หายไป หลังจากนอนพักหรื อรับประทานยาแก้ปวด
- ไข้
- มีน้ าหรื อเลือดออกจากแผลผ่าตัด
.........................................................
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ตัวอย่างหนังสื อแสดงความยินยอม
หนังสื อแสดงความยินยอม/เจตนา รับการทาหมันสตรี
(Female sterilization)
เขียนที่.........................................
วันที่............................................
ข้าพเจ้า................................................................................อายุ....................ปี เลขที่บตั รประชาชน
..........................................................................ในฐานะเป็ น
 ผูร้ ับบริ การ
 คู่สมรสตามกฎหมาย ของ .....................................................
 ผูป้ กครองตามกฎหมาย/ผูอ้ นุบาล ของ
ชื่อ ดญ. / นาง / นางสาว...................................................................................................
(กรณี ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง เช่น ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หรื อศาลสั่งให้เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ ให้ผปู ้ กครองตามกฎหมาย/ผู ้
อนุบาล เซ็นลงลายมือชื่อให้ความยินยอมแทน)
เลขประจาตัวผูร้ ับบริ การของสถานพยาบาล (Hospital number)................................
เลขที่ผปู ้ ่ วยใน (Admission number)………………………………หอผูป้ ่ วย………………………
เข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ ……………..เดือน………………..พ.ศ.…………………
การวินิจฉัยโรค / ข้อบ่งชีใ้ นการทาหมันสตรี ………………………………………
การผ่าตัด / หัตถการ
 ทาหมันหลังคลอด  ผ่าท้องทาคลอดและทาหมัน
 ทาหมันแห้ง
 ทาหมันโดยวิธีส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง
 ทาหมันโดยวิธีส่องกล้องผ่านทางโพรงมดลูก
ขณะนีข้ ้ าพเจ้าไม่ ได้ กาลังตั้งครรภ์ โดย
 มีระดูครั้งสุ ดท้ายวันที่..........................  มีการคุมกาเนิดด้วยวิธี. ................  ตรวจเลือด/ปั สสาวะพบว่าไม่ต้งั ครรภ์
 หลังคลอดบุตร..............วัน
และได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การทาหมันเป็ นวิธีการที่มีจุดประสงค์เพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ ในกรณีที่ไม่ ต้องการมีบุตรอีก
2. รายละเอียดเกีย่ วก ับการทาหมันสตรี ซ่ ึงเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพดีในการป้องก ันการตั้งครรภ์ ได้แก่ วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ การเตรี ยมตัวก่อนทา
หมัน การปฏิบตั ิตวั หลังทาหมัน
3. การตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึน้ ภายหลังการทาหมันพบได้ ประมาณ 1-7 รายต่อการทาหมัน 1,000 ราย ภายในปี แรก แม้ว่าแพทย์จะได้กระทาโดยรอบ
คอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ทั้งนีม้ ักเกิดจากท่อนาไข่ ของผู้ป่วยบางรายกลับมาเชื่ อมต่อกันเองในภายหลัง
4. ภาวะแทรกซ้อนของการทาหมันสตรี ได้แก่ ภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ยาสลบหรื อการใช้ยาชาเฉพาะที่ การบาดเจ็บต่อกระเพาะปั สสาวะหรื อ
ลาไส้ การอักเสบติดเชื้อ ซึ่งพบได้แต่นอ้ ยมาก
5. อัตราการเสี ยชีวิตจากทาหมันประมาณ 1-2 รายต่อการทาผ่าตัด 100,000 ราย
6. ทางเลือกอื่น ๆ ของการคุมกาเนิด
ข้ าพเจ้าได้ สอบถามเจ้าหน้ าที่ผ้เู กี่ยวข้ องและได้ อ่านเอกสารความรู้ ทเี่ กี่ยวกับการทาหมันสตรีแล้ ว โดยปราศจากข้ อ
สงสัย ข้ าพเจ้ามีความเข้ าใจเป็ นอย่ างดี จึงได้ แสดงความยินยอม / เจตนา เข้ ารับการทาหมันสตรีหรื ออนุญาตให้ ทาหมันต่อ ดญ. / นาง / นางสาว
...................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(............................................................)
 ผูร้ ับบริ การ  ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ลงชื่อ....................................................(ผูใ้ ห้คาปรึ กษา)
(..................................................................................)
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ลงชื่อ......................................................(พยาน)
ลงชื่อ.............................................................(พยาน)
(........................................................................)
(..............................................................................)
วันที่.............../......................./..........................เวลา...........................น.
ข้าพเจ้าขอยกเลิกความยินยอมที่ให้ไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................(พยาน)
(...............................................................)
(..........................................................................)
 ผูร้ ับบริ การ  ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
วันที่................/........................./......................เวลา.....................น.
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