








“¡ç¹ÑºË¹ŒÒà¨ç´ËÅÑ§à¨ç´áÅŒÇ¹Õè”
ความจริง = หลายคนยังเขาใจวิธีนี้ผิดๆ ...ระยะของการ
มีเซ็กซไดปลอดภัยไมปองนั้น ใหนับ ‘หนา 7’ (ซึ่งหมายถึง 
นับลวงหนา 7 วันกอนวันที่คาดวาประจําเดือนจะมา ถาใครมา
ไมคอยปกติก็อาจนับไมได) และ ‘หลัง 7’ (ซึ่งไมใชนับตอจาก
วันสุดทายที่มีประจําเดือนนะจะ แตใหนับตอจากวันแรกที่มี
เลย) เชน ถาติดไฟแดงวันที่ 7-11 ระยะปลอดภัยหนาเจ็ด
ก็คือ ระหวางวันที่ 1-7 สวนชวงหลังเจ็ดก็คือ ระหวางวัน
ที่ 7-13

“äË¹Ç‹Òáµ¡¹Í¡äÁ‹·ŒÍ§ä§”
ความจริง = การดึงไอหนูออกมาหลั่งขางนอกเมื่อถึงจุด
สุดยอดนั้นเปนวิธีที่ชวยคุมกําเนิดไดแค 73% เพราะตัว
อสุจิเล็ดลอดออกมาไดตั้งแตชวงเริ่มสอดใสแลว

 “«ÑÅâÇ»ÃÐµÙËÅÑ§!”
ความจริง = เซ็กซระหวางชายหญิงทางทวารหนักก็มีโอกาสทองไดนะ
เพราะทวารหนักอยูใกลชองคลอดมาก จึงมีโอกาสที่อสุจิจะเขาชองคลอดได

“à¢ŒÒá¤‹¹Ô´¹Ö§...»ÅÍ´ÀÑÂá¹‹”
ความจริง = ถามีเซ็กซกันโดยไมไดสอดใส โอกาสทองมีเล็กนอย (ถาน้ําอสุจิดันหกหลนที่

ปากชองคลอดพอดี) แตถามีการสอดใสแลว โอกาสจะสูงขึ้นเยอะ ตอใหเปนการสอดใส
แบบไมสุดหรือสอดแคไมนานโดยยังไมหลั่งก็ตาม เพราะชองคลอดของผูหญิงมี

น้ําหลอเลี้ยงตลอด เมื่อเกิดการสอดใสเขาไปไมวาจะลึกหรือนานแคไหน 
อสุจิก็เคลื่อนตัวเขาไปทักทายมดลูกได

“ä¿á´§ÁÕäÇŒãËŒ½†Ò”
ความจริง = โอกาสปองยังมี โดยเฉพาะถาผูหญิงมี
รอบเดือนไมปกติ, มีมากกวา 7 วัน หรือตกไขชวงใกลๆ กับ
การมีประจําเดือน อสุจิคางอยูในรางกายของผูหญิงไดถึง 3 วัน
หลังมีเซ็กซ ดังนั้นถามีการตกไขชวงนี้ก็ทองได แถมยังเสี่ยง
ตอการติดโรคหรือมดลูกอักเสบอีกตางหาก

“¾ÃËÁ¨ÃÃÂ� ª‹ÇÂÅÙ¡´ŒÇÂ”
ความจริง = 2% ของผูหญิงที่ตั้งทองไมพรอมก็เกิดขึ้นจากการ

มีเซ็กซครั้งแรกนี่แหละ เยื่อพรหมจรรยไมไดชวยปองกันการปอง
เพราะจริงๆ แลวมันไมไดปดคลุมคอมดลูกทั้งหมด แถมมันยังอาจฉีก
ขาดไปแลวจากการทํากิจกรรมอื่นๆ (เชน เลนกีฬา) และอันที่จริง 
ผูหญิงหลายคนก็ไมไดมีเยื่อพรหมจรรยมาตั้งแตเกิดดวย

“ãÊ‹¶Ø§ÂÒ§ÊÍ§ªÑé¹ »‡Í§¡Ñ¹ÊÍ§à·‹Ò”
ความจริง = ยุงยาก เปลืองเงิน แถมเอาเขาจริงยังไมไดปองกันการ

ทองหรือโรคติดตอไดเทากับการใสชั้นเดียวดวยซ้ํา! เพราะใส
สองชั้นทําใหเนื้อยางเสียดสีกันมากขึ้นจนรั่วซึมได

“©Ñ¹äÁ‹à¤Â¶Ö§¡Ñºà¢ÒàÅÂ¹Ðá¡”
ความจริง = เมื่อผูหญิงไดรับการกระตุนทางเพศ 
รางกายจะเปลี่ยนแปลง (เชน คอมดลูกต่ําลงเพื่อรับ
น้ําเชื้อของผูชาย) ไมวาเธอจะถึงหรือไมถึงจุด
สุดยอด ก็ยังมีโอกาสทองไดนะจะ

“ÅŒÒ§«Ð¢¹Ò´¹Õé âÅ‹§§§§§”
ความจริง = อสุจิเดินทางไปถึงคอมดลูกไดเร็วมาก การสวนลางชองคลอดหลังการมี
เซ็กซจึงไมสามารถปองกันการทองได เผลอๆ อาจติดเชื้ออีกตางหาก สวนการมีเซ็กซ

กันในน้ําก็มีโอกาสปองสูงไมตางจากการมีเซ็กซปกตินั่นแหละ เพราะน้ําไมได
มีผลขัดขวางไมใหอสุจิไปเจอกับไข และการอาบน้ําหลังมีเซ็กซก็ไมไดมีผลใน
การชวยปองกันการทองใดๆ ทั้งนั้น

“¡ÃÐà¾ÒÐÁÑ¹ÂÑ§¡Ñ´ä´Œ ÍÊØ¨Ô¨Ðä»àËÅ×ÍÍÐäÃ”
ความจริง = การใชน้ําอัดลมทําความสะอาดหลังมีเซ็กซไมไดชวยปองกัน
การทอง เพราะ น้ําตาล น้ํา คาเฟอีน ในน้ําอัดลมไมมีผลในการทําลายอสุจิ

“»ÃÐà¤¹ÂÒ¦‹ÒÁÑ¹«Ð”
ความจริง = การใชยาฆาอสุจิจะตองใสยาเขาไปในชองคลอด 15 นาทีกอนการมีเซ็กซ และ
ทิ้งไว 6-8 ชั่วโมงหลังเสร็จกิจแลว อยางไรก็ตาม วิธีนี้มีอัตราลมเหลวสูงอยูดี

“¨Ñ´ä»...àº¹âÅ”
ความจริง = ยาสตรีมีฤทธิ์ของฮอรโมนเพศหญิงซึ่งทําใหเยื่อบุโพรงมดลูกหนา 

หากไมมีเด็กก็จะหลุดออกมาเปนประจําเดือน แตถามีเด็กอาจจะยิ่งชวยใหเด็ก
ฝงตัวดีขึ้น ดังนั้นมันจึงไมไดชวยปองกันการทองหรือชวยใหแทงใดๆ

“¡Ô¹ÂÒ¤ØÁ©Ø¡à©Ô¹...ÊºÒÂã¨”
ความจริง = ยาคุมฉุกเฉินไมใชยาคุมแบบปกติและไมใชยา
ทําแทง แตเปนยาคุมที่ใชปองกันการทอง (หลังการ
มีเซ็กซ) ในกรณีจําเปนจริงๆ เทานั้น เชน ถูกขมขืน, ถุง
ยางรั่ว (และตองกินยาเม็ดแรกทันทีหลังมีเซ็กซ หรืออยางชา
ภายใน 72 ชั่วโมง และเม็ดที่สองภายใน 12 ชั่วโมง ยิ่งกินชากวา
นี้โอกาสทองจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะประสิทธิภาพของยาคุมจะลดลง) 
อยางไรก็ตาม ไมควรใชบอยๆ หากนํามาใชแทนยาคุมปกติจะมี
ประสิทธิภาพต่ํา แถมยังปองกันเอดสหรือโรคติดตอไมได, อาจมีผล
ขางเคียง และมันมีฮอรโมนปริมาณสูงลิ่ว กินบอยๆ ระดับฮอรโมนใน
รางกายอาจเปนยิ่งกวารถไฟเหาะตีลังกา! >*<

“¡ÃÐâ´´ / ·Ó ·‹Ò¢ÒªÕé¿‡Ò
à´ç¡äÁ‹ÁÒ¡Ç¹ã¨”
ความจริง = นอกจากสองทานี้จะไมมีผล
ตอการคุมกําเนิดแลว ยัง แหม...
ทําไปได

ãÊ‹¶Ø§ÂÒ§ÂÑ§ä§äÁ‹ãËŒ!ÅÒ´
+ กอนใชอยาลืมดูวันหมดอายุ ซองบรรจุเรียบรอย ไมฉีกขาด
+ ถึงจะอารมณคึกเตรียมจัดหนัก แตก็ควรฉีกซองแบบเบาๆ 
ระวังเล็บมือดวย 
+ ใสถุงยางตอนนองชายแข็งตัวเต็มที่ มือขางหนึ่งบีบกระเปาะที่ปลาย
เพื่อไลลม สวนอีกขางรูดถุงยางจนถึงโคน เหลือที่วางระหวางปลายถุงยาง
กับปลายนองชาย ไมตองรูดจนสุด 
+ หลังจากเขื่อนแตกแลว โปรดถอยทัพพานองชายออกจากถ้ําทันที ไมงั้น
ถานองออนตัว ถุงยางอาจคางอยูในถ้ํา และตอนถอนตัวใหจับโคนถุง
ยางไวดวย
+ เวลาดึงถุงยางออก ระวังอยาใหมือโดนน้ําจากชองคลอด
ของฝายหญิงบนถุงยาง เพราะอาจนํามาซึ่งโรคทางเพศ
สัมพันธ ใชทิชชูพันรอบถุงแลวคอยดึงก็ยิ่งดี
+ ทิ้งในถังขยะ หรือที่เฉพาะ อยาทิ้งในชักโครก 
เดี๋ยวทอตัน สงสารพี่แมบาน 
+ ใชครั้งเดียวทิ้งเลย หามงก เอาไปลาง แลว
เอากลับมาใชใหม

+ ถาถอดกลางคันระหวางทําศึก ทิ้งอัน
เกาแลวสวมอันใหมทันที 

+ ดังนั้นมีถุงยางสํารองเอาไวก็ดี 
เผื่อหลุด เผื่อรั่ว

ÂÒàÁç´¤ØÁ¡Ó à"Ô´ËÅÑ§
Ã‹ÇÁà!È ËÃ#Í ÂÒ¤ØÁ

©Ø¡à©Ô"
จุจุจุ...ยาชนิดนี้ไมควรใชเปนยาคุมกําเนิดตามปกติ
นะเธอ อาจเปนอันตรายได เพราะมีสวนประกอบของ
ฮอรโมนขนาดสูง มักใชในกรณีฉุกเฉินจริง...จริ๊งอยางถูก
ขมขืน หรือถุงยางฉีกขาด ออ ตองทาน 1 เม็ด ภายใน 
72 ชั่วโมงหลังมีเซ็กซ และหลังจากนั้น 12 ชั่วโมง อีก 
1 เม็ด และคนที่ทานยานี้กวา 40% 
จะมีอาการคลื่นไส อาเจียน 
เวียนหัว

¡Ô"ÂÒ¤ØÁÂÑ§ä§
ãËŒäÁ‹!ÅÑé§ 

ยาคุมมีสองชนิดใหญๆ คือแบบ 
21 วัน และแบบ 28 วัน (โดยแบบ
หลังจะเปนฮอรโมน 21 เม็ด และ
วิตามิน 7 เม็ด) ใหกินยาเม็ด
แรกในวันแรกที่มีประจําเดือน 

“Å×Á¡Ô¹ÂÒ¤ØÁÇÑ¹à´ÕÂÇ äÁ‹à»š¹äÃÁÑé§”
ความจริง = การใชยาคุมที่ถูกคือกินตรงเวลาทุกวันเพื่อใหมี
ระดับยาในเลือดสม่ําเสมอแตถาลืมก็ใหรีบกินทันทีที่นึกได 
โดยไมควรกิน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่กินปกติ

áºº 21 àÁç´ ใหกินวันละเม็ด เวลาเดิมทุกวัน 
กินยาตามลูกศรจนครบ 21 เม็ด เมื่อครบแลวใหหยุดยา 

7 วัน พอวันที่ 8 ก็กินยาแผงตอไป

áºº 28 àÁç´ ทานใหตรงเวลากันทุกวัน โดยไลเม็ดไปตามลูกศร และเริ่มแผงใหมได
เลยเมื่อหมดแผงเกา (ยาแบบนี้จะไมตองกังวลเรื่องการนับวัน ^^)
+ ถาลืมกินยา 1 เม็ด ใหกินยาทันทีที่นึกได และทานเม็ดตอไปเชนเดิม นั่นคือในวันนั้นจะ
กินยา 2 เม็ด
+ ถาลืมกินยา 2 เม็ด ในสัปดาหที่ 1-2 ใหกินยา 2 เม็ดทันทีที่นึกได และกินอีก 2 เม็ด

ในวันถัดไป จากนั้นทานยาตามปกติ และภายใน 7 วันของชวงที่ลืมกินยา ใหใชวิธี
คุมกําเนิดแบบอื่นรวมดวย

+ ถาลืมกินยา 2 เม็ดใน สัปดาหที่ 3 ใหทิ้งยาแผงเดิม และเริ่มทานยาแผง
ใหมไดเลยในวันนั้น ภายใน 7 วันของชวงที่ลืมกินยา ใหใชวิธีคุมกําเนิด
แบบอื่นรวมดวย
+ ถาลืมกินยา 3 เม็ด ใหทิ้งยาแผงเดิม และเริ่มทานยาแผงใหมไดเลย
ในวันนั้น ภายใน 7 วันของชวงที่ลืมกินยา ใหใชวิธีคุมกําเนิดแบบอื่น
รวมดวย และหากประจําเดือนขาดติดตอกัน 2 เดือนแปลวาอาจ
ทองได
+ กรณีลืมกินยาเม็ดที่ไมใชฮอรโมน ในแบบ 28 เม็ด ใหขาม
วันที่ลืมไปได และทานเม็ดตอไปตามปกติ






