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Fact Sheet - Thai

วงแหวนช่องคลอด (Nuvaring®)
The Vaginal Ring (Nuvaring®)

วงแหวนช่องคลอดคืออะไร?
วงแหวนช่องคลอดที่เรี ยกว่านู
วาริ ง (NuvaRing®) เป็ นแหวน
พลาสติกนุ่มเ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 5.5 ซม. บรรจุ ด้ว ย
ฮอร์ โมนอีสโตรเจนและโพรเจ
สโตเจน คล้ายกับที่มีอยูใ่ นยาเม็ด
คุมก�ำเนินชนิดรวม ใช้สอดเข้าไปในช่องคลอดและฮอร์โมน
ก็จะดูดซึมเข้าไปในร่ างกายเพือ่ ป้ องกันการตั้งครรภ์ พอห่วง
ใส่เข้าที่สตรี ส่วนมากก็มกั จะไม่รู้สึกว่าใส่แหวนคุมก�ำเนิดอยู่
ท�ำงานอย่างไร?
วงแหวนช่องคลอดจะอยูใ่ นช่องคลอดท่านเป็ นเวลาสาม
สัปดาห์ จากนั้นท่านต้องถอดออกมาหนึ่งสัปดาห์ ประจ�ำ
เดือนของท่านจะมาเพียงเบาบางและเมื่อครบเจ็ดวัน ท่าน
ต้องใส่ วงแหวนเข้าไปในช่องคลอดใหม่ ฮอร์โมนจะยับยั้ง
รังไข่ในการปล่อยไข่ออกมาแต่ละเดือน ฉะนั้นจะไม่มีการ
ตั้งครรภ์เกิดขึ้น
ได้ผลดีอย่างไร?
การใช้วงแหวนช่องคลอดอย่างถูกต้อง จะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการป้ องกันการตั้งครรภ์ได้ถึง 99% ซึ่งหมายความว่าหาก
สตรี 100 คนใช้วงแหวนคุมก�ำเนิดนี้อย่างถูกต้องเป็ นเวลา
หนึ่งปี โอกาสที่สตรี จะตั้งครรภ์กม็ ีนอ้ ยกว่าหนึ่ง ในชีวติ ตาม
ธรรมดาหรื อชีวติ จริ ง ประสิ ทธิภาพของวงแหวนจะด้อยลง
ถึง 9 คนในทุกๆ 100 คนที่จะตั้งครรภ์ในหนึ่งปี ท่านต้องไม่
ลืมที่จะถอดออกและใส่ กลับคืนให้ถกู เวลา

ใครควรใช้วงแหวนช่องคลอด?
สตรี ส่วนมากใช้วงแหวนช่องคลอดได้ เหมาะส�ำหรับผูท้ ี่
มักจะลืมทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดทุกวัน และเป็ นทางเลือกหนึ่ง
แทนการฝังแท่งยาคุมหรื อห่วงคุมก�ำเนิด
ใครไม่ควรใช้วงแหวนช่องคลอด?
สตรี ไม่ควรใช้วงแหวนช่องคลอด หากเลือดอุดตันที่ขา,
เส้นเลือดในสมองแตก หรื อหัวใจวาย, ตับท�ำงานผิดปกติ,
ความดันสู ง, ปวดศีรษะไมเกรนบางประเภท, หรื อมะเร็ ง
เต้านม ท่านใช้วงแหวนนี้ ไม่ได้หากท่านให้นมทารกที่
ต�่ำกว่า 6 เดือนอยู่ ท่านต้องปรึ กษาแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยส�ำหรับการใช้วงแหวนช่องคลอด ตัวยาบางชนิด
สามารถหยุดยั้งประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานของวงแหวนได้
แพทย์เท่านั้นที่จะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ท่านได้ก่อนที่ท่าน
จะตัดสิ นใจใช้
มีผลข้างเคียงไหม?
(ภาพที่ 1)
สตรี ส่วนใหญ่จะรู ้สึกปกติหลังการ
ใส่ วงแหวนช่องคลอด แต่หากมีผล
ข้างเคียงก็ถือเป็ นธรรมดา คือท่านอาจ
รู ้สึกเจ็บเต้านม ปวดศีรษะ หรื อคลื่น
ใส้ (รู ้สึกอยากจะอาเจียน) อาการเหล่านี้จะหายไปหลังจาก
หนึ่งหรื อสองเดือน ปั ญหาสุ ขภาพที่สาหัสเนื่องจากการใส่
วงแหวนช่องคลอดจะไม่คอ่ ยมี แต่ท่านควรปรึ กษาแพทย์ซ่ ึง
แพทย์จะแนะน�ำท่านได้หากมีอาการดังกล่าว
(ภาพที่ 2)
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ใส่ วงแหวนช่องคลอดเข้าไปได้อย่างไร?
(ภาพที่ 3)
โดยการบีบวงแหวนด้วยนิ้วหัวแม่
มือและนิ้วชี้ (ภาพที่ 1) ค่อยๆ สอด
เข้าไปในช่องคลอด (ภาพที่ 2) ไม่มี
ท่าที่ถูกต้อง – หากท่านรู ้สึกระคาย
ให้ดนั วงแหวนลึกเข้าไปในช่องคลอดอีก กล้ามเนื้ อช่อง
คลอดจะช่วยยึดวงแหวนมิให้เคลื่อนที่ แม้วา่ จะเป็ นเวลา
ออกก�ำลังกายหรื อเวลามีเพศสัมพันธ์
ถอดวงแหวนช่องคลอดออกได้อย่างไร?
ถอดออกได้โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่องคลอด และเกี่ยว
รอบวงแหวน และดึงออกมา (ภาพที่ 3)

จะซื้อวงแหวนช่องคลอดได้ที่ไหน?
ท่านจ�ำเป็ นต้องไปพบแพทย์เพือ่ ขอใบสัง่ วงแหวนช่องคลอด
และก็เอาใบสัง่ แพทย์ไปซื้อวงแหวนช่องคลอดนี้ได้จากร้าน
ขายยา
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

ภาพที่ 1-3ได้พมิ พ์ซ้ ำ� อีกโดยได้รับอนุมตั ิจาก MSD Oss B.V.,
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station,
New Jersey, USA.
ถ้าข้าพเจ้าลืมใส่ จะเป็ นอย่างไรไหม?
ถ้าท่านลืมนานเกินกว่า 24 ชัว่ โมงหลังจากที่ไม่ได้ใส่ มาเป็ น
เวลาหนึ่งสัปดาห์ ให้ใส่เข้าไปทันทีที่ท่านจ�ำได้ และใช้วธิ ีคุม
ก�ำเนิดชนิดอื่นด้วย (เช่น ใช้ถุงยางอนามัย) เป็ นเวลาเจ็ดวัน
ในกรณี เช่นนี้หากท่านมีเพศสัมพันธ์ที่มิได้ป้องกันในช่วง
เจ็ดวันที่เอาห่วงออก ท่านอาจมีการเสี่ ยงการตั้งครรภ์ ควร
พิจารณาใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฉุกเฉิ น (ECP) ซึ่งหาซื้อได้จาก
ร้านขายยาโดยไม่ตอ้ งมีใบสัง่ แพทย์
ท่านควรทิ้งวงแหวนไว้ในช่องคลอด 3 สัปดาห์ และถ้าถอด
ออกในระหว่างนี้ เป็ นเวลาน้อยกว่า 24 ชัว่ โมง ท่านควรล้าง
ด้วยน�้ำและใส่ กลับทันที ระหว่างนี้การคุมก�ำเนิดยังได้ผลอยู่
หากวงแหวนอยูน่ อกช่องคลอดเกินกว่า 24 ชัว่ โมง ควรล้าง
ด้วยน�้ำและใส่ กลับทันทีที่ท่านจ�ำได้ ควรใช้วิธีคุมก�ำเนิด
ชนิดอื่นด้วย (เช่น ใช้ถุงยางอนามัย) เป็ นเวลาเจ็ดวัน
หากวงแหวนอยูน่ อกช่องคลอดนานกว่า 24 ชัว่ โมงระหว่าง
สัปดาห์ที่สาม ท่านควรใส่ วงแหวนใหม่ทนั ที – ซึ่งก็ตอ้ งเริ่ ม
นับเป็ นอีกสามสัปดาห์ใหม่ ประจ�ำเดือนของท่านอาจไม่
เหมือนประจ�ำเดือนปกติ แต่อาจเป็ นแค่จุดๆ
www.fpnsw.org.au | ทอล์คไลน์ 1300 658 886 | ร้านหนังสื อ

บริ การด้านคลีนิก และ ข้อมูล | การศึกษาและอบรม | งานค้นคว้า | การพัฒนาระหว่างประเทศ

หน่วยงานวางแผนครอบครัวแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็ นองค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร สนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข รัฐนิวเซาท์เวลส์
ข้อมูลใน Fact Sheet นี้มไี ว้เพือ่ จุดประสงค์ในการให้ความรู ้เท่านั้น หน่วยงานวางแผนครอบครัวแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (FNPNSW) ดูแล
เอาใจใส่ทกุ ขั้นตอนเพือ่ มัน่ ใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถกู ต้องและทันสมัยในระหว่างที่จดั พิมพ์ หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการคัดลอกเพือ่
ประโยชน์ส่วนตัว หรื อเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ขอแนะน�ำให้ขอค�ำปรึ กษาและความช่วยเหลือจากผูบ้ ริ การทางสุขภาพของท่าน หรื อติดต่อ
ที่คลีนิกวางแผนครอบครัว
ปรับปรุ งใหม่ : มิถนุ ายน 2014 | FPNSW 06/14

Page 1 of 2

Fact Sheet - English

THE VAGINAL RING
(NUVARING®)
What Is The Vaginal Ring?

Who Can Use 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.

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?

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 periodlike 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.

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.

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.

Figure 1
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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.
Figure 2

Where Can I Get The Vaginal Ring?

How Is It Taken Out?

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.

To remove the ring simply put your finger into your vagina,
hook it around the ring and pull it out (figure 3).

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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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.

The information in this Factsheet has been provided for educational
purposes only. Family Planning NSW 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 an Family Planning NSW clinic.
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