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ពត៌មាននៅក្នុងកកដាសអង្គនេតនុននះកតរូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់នោលបំណងអប់រតំតប៉នុន ណ្ ះ។ FNPNSW បានកបកាន់យកនូវរាល់ការកបរុងកបយ័ត្ន�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពកតរឹមកតរូវនិង

ទាន់សម័យនៅឯនពលនវលាននការនបាះពនុម្ពផសាយ។ បនុគ្គលទំាងឡាយត�លមានការកពរួយបារម្ភអំពបីការបន្តពូជផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ បញ្ហា សនុខភាពរលួមនេទ កតរូវបាននលើកទរឹកចិត្តន�ើម្បីនោយតសវែងរក�ំ

បូនាមា ននិងជំនលួយោំកទពបីអ្កផ្តល់ការតែរកសាសនុខភាពរបស់ពលួកនគ ឬទស្សនាគ្បីនិចតផនការកគរួសារ។ 

ពិនិត្យនសើនរ ើន�ើងវញិៈ មិែនុនា 2014/FPNSW 06/14
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Fact Sheet  -  Khmer

ត�ើអ្វីជារង្ង់កងទ្្រមាស?
រង្ង់កងទ្្រមាសតៅថា NuvaRing®។ 

វាជារង្ង់កងប្លា ស្ទិចទន់មួយមាន

ប្រវែងប្រវែលបបំ្សង់ទវីវមែប�ក

នលាលះ។ វាមានអរមែូន oestrogen នទិង 

progestogen វែលសសតែៀងតៅនឹង

ថានា ំបរា្់ររមួផ្ំមទិនតោយមានកូនវែរ។ 

វាប�រូែប្នដាក់តៅកនានុងទ្្រមាស តែើយ

អរមែូនប�រូែប្នសសរូ្រចូលតៅកនានុង រាង

កាយតែើម្វី្រញ្ឈ្់រអនាកពវីការមានគ�៌។ សស្វីជា តបចើនមទិនមានោរម្មណ៏អ្វី

តទពវីរង្ង់កងទ្្រមាស តៅតពលវែលវាដាក់តៅកវនលាងតោលះ។

ត�ើវាែំតណើ រការយែងែូចតម្ច?
រង្ង់កងទ្្រមាសស្ទិ�តៅកនានុងទ្្រមាសសំរា្់រតពល្រវីសប្្

ែ៏។ ្រោ្្់រមកអនាកយកវាតចញសំរា្់រ តពលមួយសប្្ែ៏។ 

អនាកនឹងមានរែូែសរាល- ែូច ឈាម តែើយតបកាយពវីបបំ្ពវីរថ្ងៃ អនាកដាក់

រង្ង់កង្្មវីតៅកនានុងទ្្រមាសរ្រស់អនាក។ អរមែូននញ្ឈ្់រអូវែ ែរ្រស់សស្វីពវីកា

រ្រតញចេ ញពងកនានុងវែនទិមួយៗ តែ�នុតនលះការមានគ�៌មទិនោចចា្់រតផ្ើមប្

នតទ។

ត�ើវាែំតណើ រការប្នល្អយែងែូចតម្ច?
ជាមួយនឹងការតប្រើបប្ស់ប្នល្អឥ�ត ច្េ លះ រង្ង់កង 

ទ្្រមាសមានប្រសទិទ្ទិភាពតបចើនជាង 99%។ តនលះមានន័យថា 

ប្រទិនត្រើសស្វី 100 ោក់តប្រើវាប្នប�ឹមប�រូែសំរា្់ររយៈតពលមួយ 

ឆ្នា ំ តោលះសស្វី�ទិចជាងមួយ ោក់នឹងកាលា យជាមានគ�៌។ �ួយែង ឬ  

(ការតប្រើបប្ស់ពទិ�បប្កែកនានុងជវីែ ទិ�) វាមានប្រសទិទ្ទិភាព�ទិច ជាងរែូ�

ែល់សស្វីបបំ្្ួរនោក់តៅរាលសស្វីមួយោក់នឹងកាលា យជាមានគ�៌តៅកនានុ
ងមួយឆ្នា ំ។ អនាកប�រូែ ចងចំាតែើម្វីយកវាតចញនទិងរង្ង់កង្្មវីម្ងតទៀ� 

តៅតពលតែលាប�ឹមប�រូែ។

ត�ើនរណាវែលោចតប្រើបប្ស់រង្ង់កងទ្្រមាស?
ប�វីជាតបចើនោចតប្រើបប្ស់រង្ង់កងទ្្រមាសប្ន។ វាល្អ ប្រសទិន

ត្រើអនាកមានការលំប្ក់តែើម្វីចងចំា តែើម្វីតល្រថានា ំជាតរៀងរាលថ្ងៃ 

តែើយវាជាជំតរ ើសជំនួសតោយការ្រនសា ំឬ IUD។

ត�ើនរណាវែលមទិនគួរតប្រើបប្ស់រង្ង់កងទ្្រមាស?
សស្វីទំ្ងឡាយមទិនប�រូែតប្រើបប្ស់រង្ង់កងទ្្រមាស តទ 

ប្រសទិនត្រើពួកតគមានការកកឈាមតៅនឹតជើង រ្រស់ពួកតគ 

មានជំងឺដាច់សថសឈាមែួរកបាល ឬមានជំងឺរំាងត្រលះែូង 

មាន្រញ្ហា ត្លាើម មានសមាពា ធឈាមែពាស់ ឬមានជំងឺឈឺកបាល ឬមាន

ជំងឺមហារ វីកតដាលះ។ អនាកមទិនោចតប្រើបប្ស់រង្ង់កងទ្្រមាសប្នតទ 

ប្រសទិនត្រើកំពនុង្ំរតប្លះតដាលះនទិង ទ្រករ្រស់អនាកមានោយនុៈ�ទិចជាង 6 

វែ។

ត�ើមានផល្រែលះពាល់្រោ្្់រ្រន្ំឬតទ?
សស្វីជាតបចើនមានោរម្មណ៏ល្អតៅអំឡនុងតពលតប្រើបប្ស់រង្

ង់កងទ្្រមាស ក៏្រែនុវន្ជារមួវាមានផល្រែលះពាល់្រោ្្់រ្រន្ំ

តៅតលើកែំ្ូរង។ អនាកោចមាន ការឈឺតដាលះ ការឈឺកបាល 

ឬែ ទិលមនុែ (មាន ោរម្មណ៏ឈឺ)។ តរឿងតនលះជាធម្មតាធូរសរាលមក 

ែ ទិញតបកាយពវីមួយវែតៅពវីរវែ។ ្រញ្ហា សនុែភាព ធងៃន់ធងៃរ្រណ្ាលមកពវីរង្

ង់កងទ្្រមាសគឺកបមមាន ក៏្រែនុវន្ប�រូែសួរតែជ្ជ្រណ្ទិ �រ្រស់អនាកតែើម្វីបប្្់រ

អនាក អំពវី្រញ្ហា ទំ្ងតោលះ។

ត�ើរង្ង់កងទ្្រមាសប�រូែប្នដាក់្រញចេូ លយែងែូចតម្ច?
បចប្ច់រង្ង់កងរវាងតមថែនទិងកូនថែរ្រ

ស់អនាក (រ្ូរទវី 1)។ ្រញចេូ លវាតៅកនានុងទ្្រ

មាសរ្រស់អនាកតដាយ ្្មមៗ (រ្ូរទវី 2)។ 

មទិនមានទវីតំាងប�រូែតទ– ប្រសទិនត្រើ

មានោរម្មណ៏មទិនសសរួល សូមទ្ញរអំទិល

វាវ្មតទៀ�ចូលតៅកនានុងទ្្រមាសរ្រស់អនាក។ រាច់ែនុំទ្្រមាសរ្រស់អនា

កនឹងរកសាវាតៅកនានុងកវនលាងតោលះ សូម្វី វ�កនានុងអំឡនុងតពលហា�់បប្ណ 

នទិងការរមួតេទ។

ត�ើវាប�រូប្នយកតចញយែងែូចតម្ច?
តែើម្វីយករង្ង់កងតចញ 

បរាន់វ�ដាក់បមាមថែ រ្រស់អនាកចូលតៅកនានុង

ទ្្រមាសរ្រស់អនាក រនុកបមាមថែជនុំែ ទិញរង្ង់កង

នទិងទ្ញវាតចញ (រ្ូរទវី 3)។

 

រ្ូរទវី 1-3 ប�រូែប្នផលទិ�តឡើងែ ទិញតដាយមានការយល់បពមរ្រស់ MSD Oss B.V.វែលជារា្ 

រ្រស់បករុមែ៊នុន Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA. រកសាបគ្់រវ្រ្រយែង។  

NuvaRing® គឺជាផ្លា កសញ្ញា ពាណទិ ជ្ជកម្មរ្រស់ MSD Oss B.V។

(រូ្រទវី 1)

(រូ្រទវី 2)

(រូ្រទវី 3)

រង្ង់កងទ្្រមាស (Nuvaring®)
The Vaginal Ring (Nuvaring®)
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ពត៌មាននៅក្នុងកកដាសអង្គនេតនុននះកតរូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់នោលបំណងអប់រតំតប៉នុន ណ្ ះ។ FNPNSW បានកបកាន់យកនូវរាល់ការកបរុងកបយ័ត្ន�ើម្បីធានាថាពត៌មានគឺមានភាពកតរឹមកតរូវនិង

ទាន់សម័យនៅឯនពលនវលាននការនបាះពនុម្ពផសាយ។ បនុគ្គលទំាងឡាយត�លមានការកពរួយបារម្ភអំពបីការបន្តពូជផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ បញ្ហា សនុខភាពរលួមនេទ កតរូវបាននលើកទរឹកចិត្តន�ើម្បីនោយតសវែងរក�ំ

បូនាមា ននិងជំនលួយោំកទពបីអ្កផ្តល់ការតែរកសាសនុខភាពរបស់ពលួកនគ ឬទស្សនាគ្បីនិចតផនការកគរួសារ។ 

ពិនិត្យនសើនរ ើន�ើងវញិៈ មិែនុនា 2014/FPNSW 06/14

www.fpnsw.org.au | តខ្សទូរស័ពទានិយាយ 1300 658 886 | ហាងលក់នសៀវនៅ

នសវ៉គ្បីនិច & ពត៌មាន | ការអប់រ ំ&ការបណ្តនុ ះប ្្ត ល | ការស្សាវករាវ | ការអេិវឌ្ឈន៏អន្តររាតិ
តផនការកគរួសារ NSW គឺរាអង្គការមិនរកកនកមមលួយត�លកតរូវបានផ្តល់មូលនិធិនដាយកកសលួងសនុខាេិបាល ននរ�្ឋ NSW

ត�ើមានអ្វីតកើ�តឡើង ប្រសទិនត្រើែ្នុំតេលាចតប្រើបប្ស់វា? 
ប្រសទិនត្រើអនាកយឺ�ជាង 24 តមាែ ងតៅកនានុងការដាក់្រញចេូ លរង្ង់កងទ្្រ

មាសតបកាយមួយសប្្ែ៏ សូម ដាក់្រញចេូ លវាតោយប្នតលឿនតៅតព

លវែលអនាក នឹកត�ើញនទិងតប្រើបប្ស់ទំរង់ថនការមទិនតោយមានកូនែ

ថទតទៀ� (ែូចជា តសរាមអោម័យរមួតេទ) សំរា្់ររយៈតពលបបំ្ពវីរថ្ងៃ។ 

កនានុងករណវី តនលះ ប្រសទិនត្រើ អនាកប្នរមួតេទវែលមទិនប្នការពារតៅកនានុង

អំឡនុងសប្្ែ៏វែលរា្ម នរង្ង់កង អនាកោចប្រឈមនឹងហានទិេ័យថនកា

រមានគ�៌ នទិងប�រូែគទិ�ពទិចារណាតលើថានា ំបរា្់រមទិនតោយមានកូនកនានុងបរា

ោសននា (ECP) វែលោចរកប្នពវីឱស្ដ្ានតដាយរា្ម នប�រូែការតែជ្ជ្រ

ញ្្ជ ។

អនាកប�រូែទនុករង្ង់កងទ្្រមាសតៅកនានុងទ្្រមាសអស់តពល 3 សប្្ែ៏។ 

ប្រសទិនត្រើវាប�រូែប្នយកតចញ តបរៅតៅកនានុងអំឡនុងតពលតនលះតែើយប�រូែ

យកតចញ តបរៅពវីទ្្រមាស�ទិចជាង 24 តមាែ ង អនាកប�រូែសំោ�

វាជាមួយនឹងទឹកនទិងដាក់វាតៅែ ទិញតោយប្នតលឿនវែលោចតធ្ើតៅ

ប្ន។ អនាកនឹងតៅវ�ប�រូែប្នការពារសំរា្់រការមទិនតោយមានកូន។

ប្រសទិនត្រើរង្ង់កងទ្្រមាសប�រូែប្នយកតចញពវីទ្្រមាសតបចើន

ជាង 24តមាែ ង អនាកប�រូែសំោ� វាជាមួយនឹងទឹកនទិងដាក់វាតៅែ ទិញតោ

យប្នតលឿនតៅតពលអនាកនឹកត�ើញ។ អនាកប�រូែតប្រើបប្ស់ទំរង់ថន

ការមទិនតោយមានកូនែថទតទៀ� (ែូចជា តសរាមអោម័យរមួតេទ)

សំរា្់ររយៈតពលបបំ្ពវីរថ្ងៃ។

ប្រសទិនត្រើរង្ង់កងប�រូែប្នយកតចញពវីទ្្រមាស តបចើនជាង 

24តមាែ ងតៅកនានុងអំឡនុងសប្្ែ៏ទវី្រវី អនាក ប�រូែដាក់ចូលរង្ង់កង្្មវីភាលា ម– 

តនលះនឹងចា្់រតផ្ើម តៅ្រវីសប្្ែ៏្រោ្្់រថនការតប្រើបប្ស់។ អនាកោច

មទិនមានរែូែជាធម្មតា-ែូជាែូរឈាម ក៏្រែនុវន្អនាកោចមានរានា មែលាលះៗ។

ត�ើែ្នុំោចទទួលប្នរង្ង់កងទ្្រមាសតៅកវនលាងណា?
អនាកប�រូែតៅជួ្រតែជ្ជ្រណ្ទិ �តែើម្វីទទួលប្ន 

បកដាសសំរា្់ររង្ង់កងទ្្រមាស។ ្រោ្្់រមកអនាកោចយកបកដាសតោលះ

តែើម្វីទទិញរង្ង់កងទ្្រមាស រ្រស់អនាកពវីឱស្ដ្ាន។

សំរា្់រព�៌មានវ្មតទៀ�
• ទ្ក់ទងវផនការបគរួរារ NSW តាមវែ្ទូរស័ព្នទិយយតលែ   

1300 658 886 ឬ តមើល www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (សំរា្់រអនាក្លាង់) 133 677
• ឬទស្ោគលាវីនទិចវផនការបគរួរារវែលជទិ�្ំរផនុ�រ្រស់អនាក
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Fact Sheet  -  English

THE VAGINAL RING 
(NUVARING®)

What Is The Vaginal Ring?
The vaginal ring is called a NuvaRing®. It is a soft plastic 
ring about five and a half centimetres across. It contains 
the hormones oestrogen and a progestogen, similar to 
the combined contraceptive Pill. It is placed in your vagina 
and the hormones are absorbed into the body to stop you 
getting pregnant. Most women cannot feel the vaginal 
ring once it is in place. 

How Does It Work?
The vaginal ring stays in the vagina for three weeks. Then 
you take it out, for a week. You will have a light period-
like bleed, and after seven days you put a new ring in 
your vagina. The hormones stop a woman’s ovaries from 
releasing an egg each month, so a pregnancy cannot begin. 

How Well Does It Work?
With perfect use the vaginal ring is more than 99% 
effective. This means that if 100 women use it correctly for 
one year, less than one will become pregnant. With typical 
or ‘real life’ use it is less effective with up to nine women 
in every hundred becoming pregnant in a year. You need 
to remember to take it out and put a new one in again at 
the right time. 

Who Can Use The Vaginal Ring?
Most women can use the vaginal ring. It is good if you 
find it hard to remember to take a pill every day, and is an 
alternative to the implant or an IUD.

Who Should Not Use The Vaginal Ring?
Women should not use the vaginal ring if they have had 
a blood clot in their leg, a stroke or heart attack, liver 
problems, high blood pressure, certain types of migraine, 
or breast cancer. You may not be able to use the vaginal 
ring if you are breastfeeding and your baby is less than 6 
months old. It is very important to talk with your doctor to 
make sure it is safe for you to use the vaginal ring. Some 
other medications can stop the vaginal ring from working 
properly and the doctor will tell you about these and other 
things you need to know before you decide to use it.

Are There Any Side Effects?
Most women feel well while using the vaginal ring, but 
it is common to have some side effects at first. You may 
have sore breasts, headaches or nausea (feeling sick). This 
usually settles down after one to two months. Serious 
health problems caused by the vaginal ring are rare, but 
ask your doctor to tell you about them.

How Is The Vaginal Ring Inserted?
Squeeze the ring between your thumb and index finger 
(figure 1). Gently insert it into your vagina (figure 2). There 
is no correct position – if it feels uncomfortable, slide it 
further into your vagina. Your vaginal muscles will keep it 
in place, even during exercise and sex.

Figure 1
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Figure 2

How Is It Taken Out?
To remove the ring simply put your finger into your vagina, 
hook it around the ring and pull it out (figure 3).

Figure 3

Figures 1-3 reproduced with permission of MSD Oss B.V., 
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New 
Jersey, USA. All rights reserved. NuvaRing® is a registered 
trademark of MSD Oss B.V.

What If I Forget To Use It?
If you are more than 24 hours late inserting the vaginal ring 
after the week without it, insert it as soon as you remember 
and use another form of contraception (such as condoms) 
for seven days. In this case, if you have had unprotected sex 
during the ring free week you may be at risk of pregnancy 
and should consider the Emergency Contraceptive Pill 
(ECP), available from a pharmacy without needing a 
prescription.

You should leave the vaginal ring in the vagina for 3 weeks. 
If it is taken out during this time and has been out of the 
vagina for less than 24 hours you should rinse it with water 
and put it back in as soon as possible. You will still be 
covered for contraception.

If the vaginal ring has been out of the vagina more than 24 
hours you should rinse it with water and put the ring back 
in as soon as you remember. You should use another form 
of contraception (such as condoms) for seven days.

If the ring has been out of the vagina for more than 24 
hours during the third week, you should put in a new ring 
immediately – this will start the next three weeks of use. 
You may not get your usual period-like bleed, but you may 
get some spotting.

Where Can I Get The Vaginal Ring?
You need to see a doctor to get a script for the vaginal 
ring. You can then take the script and buy your vaginal 
rings from a pharmacy.

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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