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การทำหมัันสตรีี เป็็นการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์โดยไม่่ให้้อสุุจิิปฏิิสนธิิกัับไข่่ในท่่อนำไข่่ ด้้วยการผููก
ตััด รััด หรืือ ทำลายส่่วนใดส่่วนหนึ่่ง� ของท่่อนำไข่่ เป็็นการคุุมกำเนิิดแบบถาวร ไม่่มีผี ลเสีียต่่อสุุขภาพ เพราะ
ไม่่ทำให้้ฮอร์์โมนของร่่างกายเปลี่่�ยนแปลง ระดููจะมาตามปกติิ ไม่่ทำให้้สภาพจิิตใจหรืือความรู้้�สึึกทางเพศ
เปลี่่�ยนไป ไม่่ทำให้้สมรรถภาพของร่่างกายลดลง ยัังสามารถทำงานได้้ตามปกติิ

การทำำ�หมัันสตรีี แบ่่งเป็็น 2 ระยะ คืือ

1. การทำหมัันหลัังคลอด (postpartum tubal sterilization) เป็็นการทำพร้้อมกัับการผ่่าท้้อง
ทำคลอดหรืือจะทำภายหลัังการคลอดบุุตรทางช่่องคลอดภายใน 72 ชั่่�วโมง เมื่่�อแน่่ใจว่่ามารดาปลอดภััย
และไม่่มีภี าวะแทรกซ้้อนใด ๆ จากการคลอด ในช่่วงเวลานี้้�ยอดมดลููกอยู่่�สููงประมาณระดัับสะดืือ จึึงทำให้้
ง่่ายต่่อการทำหมัันเมื่่�อทำการผ่่าตััดให้้เป็็นแผลขนาดเล็็กที่่�บริิเวณใกล้้สะดืือ
2. การทำหมัันแห้้ง (interval tubal sterilization) คืือ การทำหมัันในเวลาอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่
ระยะหลัังคลอดบุุตร ซึ่่�งอาจจะทำโดยทำการผ่่าตััดเป็็นแผลขนาดเล็็กบริิเวณเหนืือหััวหน่่าว หรืือใช้้
กล้้องส่่องช่่องท้้องผ่่านแผลขนาดเล็็กบริิเวณใกล้้สะดืือ มัักจะทำในช่่วงหลัังมีีระดููแล้้ว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ไม่่มีีการตั้้�งครรภ์์ในขณะที่่�ทำ

ผู้้�ที่่�ควรรัับการคุุมกำำ�เนิิดโดยการทำำ�หมัันสตรีี

1. มีีบุุตรเพีียงพอแล้้วหรืือไม่่ต้้องการมีีบุุตร และต้้องการคุุมกำเนิิดแบบถาวร
2. มีีโรคประจำตััวซึ่่ง� การตั้้ง� ครรภ์์จะทำให้้การดำเนิินโรคเลวลงหรืือก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสตรีีนั้้น�
3. มีีความบกพร่่องทางจิิตหรืือสติิปัญ
ั ญา โดยได้้รับั ความยิินยอมจากผู้้�ปกครองตามกฎหมายหรืือ
ผู้้�อนุุบาล

การทำหมัันสตรีี (Female Sterilization)
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ข้้อควรพิิจารณาก่่อนตััดสิินใจทำำ�หมัันสตรีี

1. ยัังไม่่แน่่ใจว่่าต้้องการมีีบุุตรเพิ่่�มอีีกหรืือไม่่ หรืือมีีแนวโน้้มจะกลัับมาขอแก้้หมััน เช่่น สตรีีอายุุ
น้้อย ชีีวิติ สมรสไม่่มั่่น� คง หรืือเลี้้ย� งดููบุตุ รโดยลำพััง ในกรณีีนี้้ค� วรพิิจารณาทางเลืือกอื่่น� ๆ ของการคุุมกำเนิิด
ไปก่่อน เช่่น ยาเม็็ดคุุมกำเนิิด ยาฉีีด ยาฝััง ห่่วงอนามััย เพราะการผ่่าตััดแก้้หมััน เป็็นการผ่่าตััดที่่�ทำได้้ยาก มีี
ค่่าใช้้จ่า่ ยสููงและอาจจะไม่่ประสบความสำเร็็จ
2. ผู้้�มีีโรคประจำตััวซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการผ่่าตััด ควรได้้รัับการรัักษาหรืือควบคุุมโรคให้้อยู่่�ใน
สภาวะที่่�ปลอดภััยก่่อน
3. กรณีีทำหมัันแห้้งผ่่านกล้้องส่่องช่่องท้้องจะมีีข้้อควรระวัังเพิ่่�มเติิม  เนื่่�องจากต้้องใช้้วิิธีีการให้้
ยาสลบเพื่่�อระงัับความรู้้�สึึก ใส่่ก๊า๊ ซคาร์์บอนไดออกไซด์์เพื่่�อเพิ่่�มความดัันในช่่องท้้อง และนอนศีีรษะต่่ำ จึึง
ไม่่เหมาะสมในสตรีีที่่เ� ป็็นโรคปอดหรืือโรคหััวใจ หรืือเคยได้้รัับการผ่่าตััดในช่่องท้้องมาก่่อนหรืือมีีโรคที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดพัังผืืดอย่่างมากในช่่องท้้อง

ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการทำำ�หมัันสตรีี

ไม่่ทำให้้ความรู้้�สึึกทางเพศเปลี่่�ยนแปลง
ไม่่มีีผลเสีียต่่อสุุขภาพกายและจิิตใจ สามารถทำงานได้้ตามปกติิ
ไม่่ทำให้้ระดัับฮอร์์โมนเพศผิิดปกติิ
ไม่่มีีผลต่่อระดูู
หลัังผ่่าตััด จะสามารถป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ได้้ทัันทีี

การเตรีียมตััวก่่อนการทำำ�หมััน

1. ก่่อนจะทำหมััน ควรตรวจสอบว่่า ไม่่ได้้กำลัังตั้้�งครรภ์์อยู่่�
2. แพทย์์จะสอบถามประวััติิ ตรวจร่่างกาย และส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
3. ให้้คำแนะนำและลงนามยิินยอมเข้้ารัับการผ่่าตััด
4. งดอาหารและน้้ำทางปากอย่่างน้้อย 8 ชั่่�วโมงก่่อนการทำหมััน
5. ทำความสะอาดบริิเวณสะดืือและท้้องน้้อยบริิเวณที่่�จะทำการผ่่าตััด
6. ถ่่ายปััสสาวะทัันทีีก่่อนเข้้าห้้องผ่่าตััด เพื่่�อให้้การผ่่าตััดทำได้้ง่่ายและป้้องกัันอัันตรายต่่อ
กระเพาะปััสสาวะ

ขั้้�นตอนการทำำ�หมััน

สตรีีที่่�จะรัับการทำหมัันจะอยู่่�ในท่่านอนหงาย การระงัับความรู้้�สึึกอาจทำได้้โดยการใช้้ยาชา
เฉพาะที่่� การระงัับความรู้้�สึึกเฉพาะส่่วน หรืือการให้้ยาสลบ หลัังจากทำความสะอาดหน้้าท้้อง แพทย์์จะทำการ
ผ่่าเป็็นแผลขนาดเล็็กในตำแหน่่งที่่�เหมาะสม เมื่่�อเข้้าไปในช่่องท้้องจะใช้้อุุปกรณ์์จัับท่่อนำไข่่ ไล่่ไปจนเห็็น
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แนวทางเวชปฏิิบััติิของราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย

ปลายเปิิดของท่่อนำไข่่ที่่มี� ลัี กั ษณะคล้้ายปากแตร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นท่่อนำไข่่จริงิ  จากนั้้�นก็็จะผููก และ/
หรืือตััดบางส่่วนของท่่อนำไข่่ออก อาจจะใช้้จี้้�ไฟฟ้้าทำลายท่่อนำไข่่บางส่่วน ใช้้อุุปกรณ์์หนีีบหรืือรััด
ท่่อนำไข่่
แพทย์์จะถ่่ายภาพท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้างที่่�ตััดออกมาร้้อยด้้วยไหม หรืือภาพท่่อนำไข่่ทั้้�งสองข้้าง
ภายหลัังการจี้้�ไฟฟ้้าผ่่านกล้้อง หรืือส่่งชิ้้�นเนื้้�อของท่่อนำไข่่ที่่�ตััดออกมาไปตรวจทางพยาธิิวิิทยา

ข้้อจำำ�กััดของการทำำ�หมัันสตรีี

1. การทำหมัันอาจทำไม่่ได้้ในบางรายที่่�มีีพัังผืืดมาก หรืือมีีเหตุุสุุดวิิสััยที่่�ต้้องยุุติิการผ่่าตััดเพื่่�อ
ความปลอดภััยของสตรีี
2. การทำหมัันเป็็นการคุุมกำเนิิดที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููง คืือ ได้้ผลร้้อยละ 99.6 แต่่ยังั มีีโอกาสตั้้ง� ครรภ์์
ได้้ภายในปีีแรกหลัังทำหมัันประมาณ 1-7 ราย ต่่อการทำหมััน 1,000 ราย เนื่่�องจากท่่อนำไข่่มีีการเชื่่�อมต่่อ
กัันใหม่่ และการตั้้�งครรภ์์ภายหลัังการทำหมัันอาจเป็็นได้้ทั้้�งการตั้้�งครรภ์์ในมดลููกหรืือการตั้้�งครรภ์์นอก
มดลููก ดัังนั้้�นหากระดููไม่่มาตามกำหนด ควรรีีบไปพบแพทย์์ เพราะหากเป็็นการตั้้�งครรภ์์ในมดลููกที่่�อายุุครรภ์์
ไม่่เกิิน 12 สััปดาห์์และต้้องการยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์ จะทำได้้อย่่างปลอดภััยมากกว่่า และหากเป็็นการตั้้ง� ครรภ์์
นอกมดลููกจะเกิิดอัันตรายได้้

ภาวะแทรกซ้้อนจากการทำำ�หมััน

1. เกิิดการติิดเชื้้�อ เสีียเลืือด หรืือบาดเจ็็บต่่ออวััยวะภายใน เช่่น ลำไส้้ กระเพาะปััสสาวะ ซึ่่�งอาจ
จำเป็็นต้้องรัักษาเพิ่่�มเติิมเพื่่�อแก้้ไขภาวะแทรกซ้้อนนั้้�น พบได้้ไม่่เกิิน 1 ใน 100 ราย
2. การบาดเจ็็บต่่อเส้้นเลืือดใหญ่่ ซึ่ง่� อาจจำเป็็นต้้องให้้เลืือดหรืือผ่่าตััดแก้้ไข พบได้้ 1 ใน 10,000
ราย
3. เสีียชีีวิติ จากการผ่่าตััดทำหมััน พบได้้ประมาณ 1-2 ใน 100,000 ราย

การดููแลตนเองหลัังการทำำ�หมััน

1. โดยทั่่�วไปจะปิิดแผลไว้้ไม่่ให้้ถูกู น้้ำเป็็นเวลาประมาณ 7 วััน หากเย็็บแผลด้้วยไหมละลาย หลัังเปิิด
แผลแล้้วถ้้าแผลติิดเรีียบร้้อยดีี สามารถถููกน้้ำได้้ หากเย็็บด้้วยไหมธรรมดา ให้้ตััดไหมเมื่่�อครบ 7 วััน แล้้ว
จึึงถููกน้้ำได้้
2. หลัังผ่่าตััดทำหมััน โดยทั่่�วไปมัักมีีอาการปวดเพีียงเล็็กน้้อย สามารถระงัับด้้วยยาแก้้ปวดธรรมดา
เช่่น พาราเซตามอล
3. สิ่่�งที่่�ควรสัังเกตและมาพบแพทย์์ หากมีีอาการเหล่่านี้้�
ปวดท้้องมากหรืือไม่่หายไป หลัังจากนอนพัักหรืือรัับประทานยาแก้้ปวด
		 ไข้้
มีีน้้ำหรืือเลืือดออกจากแผลผ่่าตััด
การทำหมัันสตรีี (Female Sterilization)

| 423

เอกสารความรู้สาหรับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ

การทาหมันสตรี

หนังสือแสดงความยิ นยอม/เจตนา รับการทาหมันสตรี
(Female sterilization)
เขียนที่.........................................
วันที่............................................

ข้าพเจ้า................................................................................อายุ....................ปี เลขที่บตั รประชาชน
..........................................................................ในฐานะเป็ น
 ผูร้ บั บริการ
 คู่สมรสตามกฎหมาย ของ .....................................................
 ผูป้ กครองตามกฎหมาย/ผูอ้ นุบาล ของ
ชื่อ ดญ. / นาง / นางสาว...................................................................................................
(กรณีท่ไี ม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง เช่น ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย หรือศาลสังให้
่ เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ ให้ผปู้ กครอง
ตามกฎหมาย/ผูอ้ นุบาล เซ็นลงลายมือชื่อให้ความยินยอมแทน)
เลขประจาตัวผูร้ บั บริการของสถานพยาบาล (Hospital number)................................
เลขที่ผปู้ ่ วยใน (Admission number)………………………………หอผูป้ ่ วย………………………
เข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่……………..เดือน………………..พ.ศ.…………………
การวินิจฉัยโรค / ข้อบ่งชี้ในการทาหมันสตรี………………………………………
การผ่าตัด/ หัตถการ
 ทาหมันหลังคลอด  ผ่าท้องทาคลอดและทาหมัน  ทาหมันแห้ง
 ทาหมันโดยวิธสี ่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง
 ทาหมันโดยวิธสี ่องกล้องผ่านทางโพรงมดลูก
ขณะนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้กาลังตัง้ ครรภ์ โดย
 มีระดูครังสุ
้ ดท้ายวันที่..........................
 ตรวจเลือด/ปัสสาวะพบว่าไม่ตงั ้ ครรภ์

 มีการคุมกาเนิดด้วยวิธ.ี ................
 หลังคลอดบุตร..............วัน

และได้รบั ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การทาหมันเป็ นวิธกี ารที่มจี ุดประสงค์เพื่อป้ องกันการตัง้ ครรภ์ ในกรณี ที่ไม่ต้องการมีบุตรอีก
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการทาหมันสตรีซ่งึ เป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพดีในการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ ได้แก่ วิธกี าร ขัน้ ตอนต่าง ๆ การ
เตรียมตัวก่อนทาหมัน การปฏิบตั ติ วั หลังทาหมัน
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เอกสารความรู้สาหรับผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการ

การทาหมันสตรี

3. การตัง้ ครรภ์ที่อาจเกิ ดขึ้นภายหลังการทาหมันพบได้ประมาณ 1-7 รายต่อการทาหมัน 1,000 ราย ภายในปี แรก แม้ว่า
แพทย์จะได้กระทาโดยรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ทัง้ นี้ มกั เกิ ดจากท่อนาไข่ของผู้ป่วยบางรายกลับมาเชื่อมต่อ
กันเองในภายหลัง
4. ภาวะแทรกซ้อนของการทาหมันสตรี ได้แก่ ภาวะที่อาจเกิดขึน้ จากการให้ยาสลบหรือการใช้ยาชาเฉพาะที่ การบาดเจ็บต่อ
กระเพาะปัสสาวะหรือลาไส้ การอักเสบติดเชื้อ ซึ่งพบได้แต่น้อยมาก
5. อัตราการเสียชีวติ จากทาหมันประมาณ 1-2 รายต่อการทาผ่าตัด 100,000 ราย
6. ทางเลือกอื่น ๆ ของการคุมกาเนิด
ข้าพเจ้าได้สอบถามเจ้าหน้ าที่ผ้เู กี่ยวข้องและได้อ่านเอกสารความรู้ที่เกี่ยวกับการทาหมันสตรีแล้ว โดยปราศจากข้อ
สงสัย ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเป็ นอย่างดี จึงได้แสดงความยินยอม / เจตนา เข้ารับการทาหมันสตรีหรืออนุญาตให้ทาหมันต่อ ดญ.
/ นาง / นางสาว...................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(............................................................)
 ผูร้ บั บริการ  ผูม้ อี านาจกระทาการแทน

ลงชื่อ....................................................(ผูใ้ ห้คาปรึกษา)
(..................................................................................)
ลงชื่อ......................................................(พยาน)

ลงชื่อ.............................................................(พยาน)

(........................................................................)

(..............................................................................)

วันที่.............../......................./..........................เวลา...........................น.

ข้าพเจ้าขอยกเลิกความยินยอมทีใ่ ห้ไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ.........................................................

ลงชื่อ.........................................................(พยาน)

(...............................................................)

(..........................................................................)

 ผูร้ บั บริการ  ผูม้ อี านาจกระทาการแทน
วันที่................/........................./......................เวลา.....................น.

การทำหมัันสตรีี (Female Sterilization)
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