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Fact Sheet  -  Thai

วงแหวนช่องคลอดคืออะไร?

วงแหวนช่องคลอดท่ีเรียกว่านู

วาริง (NuvaRing®) เป็นแหวน

พลาสติกนุ่มเ เส้นผา่ศูนยก์ลาง

ประมาณ 5.5 ซม. บรรจุด้วย

ฮอร์โมนอีสโตรเจนและโพรเจ

สโตเจน คลา้ยกบัท่ีมีอยูใ่นยาเมด็

คุมก�าเนินชนิดรวม ใชส้อดเขา้ไปในช่องคลอดและฮอร์โมน

กจ็ะดูดซึมเขา้ไปในร่างกายเพ่ือป้องกนัการตั้งครรภ ์พอห่วง

ใส่เขา้ท่ีสตรีส่วนมากกม็กัจะไม่รู้สึกวา่ใส่แหวนคุมก�าเนิดอยู่

ท �างานอยา่งไร?

วงแหวนช่องคลอดจะอยูใ่นช่องคลอดท่านเป็นเวลาสาม

สปัดาห์ จากนั้นท่านตอ้งถอดออกมาหน่ึงสปัดาห์ ประจ�า

เดือนของท่านจะมาเพียงเบาบางและเม่ือครบเจด็วนั ท่าน

ตอ้งใส่วงแหวนเขา้ไปในช่องคลอดใหม่ ฮอร์โมนจะยบัย ั้ง

รังไข่ในการปล่อยไข่ออกมาแต่ละเดือน ฉะนั้นจะไม่มีการ

ตั้งครรภเ์กิดข้ึน

ไดผ้ลดีอยา่งไร?

การใชว้งแหวนช่องคลอดอยา่งถูกตอ้ง จะมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกนัการตั้งครรภไ์ดถึ้ง 99% ซ่ึงหมายความวา่หาก

สตรี 100 คนใชว้งแหวนคุมก�าเนิดน้ีอยา่งถูกตอ้งเป็นเวลา

หน่ึงปี โอกาสท่ีสตรีจะตั้งครรภก์มี็นอ้ยกวา่หน่ึง ในชีวติตาม

ธรรมดาหรือชีวติจริง ประสิทธิภาพของวงแหวนจะดอ้ยลง

ถึง 9 คนในทุกๆ 100 คนท่ีจะตั้งครรภใ์นหน่ึงปี ท่านตอ้งไม่

ลืมท่ีจะถอดออกและใส่กลบัคืนใหถ้กูเวลา

ใครควรใชว้งแหวนช่องคลอด?

สตรีส่วนมากใชว้งแหวนช่องคลอดได ้เหมาะส�าหรับผูท่ี้

มกัจะลืมทานยาเมด็คุมก�าเนิดทุกวนั และเป็นทางเลือกหน่ึง

แทนการฝังแท่งยาคุมหรือห่วงคุมก�าเนิด

ใครไม่ควรใชว้งแหวนช่องคลอด?

สตรีไม่ควรใชว้งแหวนช่องคลอด หากเลือดอุดตนัท่ีขา, 

เสน้เลือดในสมองแตก หรือหวัใจวาย, ตบัท�างานผดิปกติ, 

ความดนัสูง, ปวดศีรษะไมเกรนบางประเภท, หรือมะเร็ง

เตา้นม ท่านใช้วงแหวนน้ีไม่ไดห้ากท่านให้นมทารกท่ี

ต�่ากวา่ 6 เดือนอยู ่ ท่านตอ้งปรึกษาแพทยเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่

ปลอดภยัส�าหรับการใชว้งแหวนช่องคลอด ตวัยาบางชนิด

สามารถหยดุย ั้งประสิทธิภาพการท�างานของวงแหวนได ้

แพทยเ์ท่านั้นท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ท่านไดก่้อนท่ีท่าน

จะตดัสินใจใช้

มีผลขา้งเคียงไหม?

สตรีส่วนใหญ่จะรู้สึกปกติหลงัการ

ใส่วงแหวนช่องคลอด แต่หากมีผล

ขา้งเคียงกถื็อเป็นธรรมดา คือท่านอาจ

รู้สึกเจบ็เตา้นม ปวดศีรษะ หรือคล่ืน

ใส ้(รู้สึกอยากจะอาเจียน)  อาการเหล่าน้ีจะหายไปหลงัจาก

หน่ึงหรือสองเดือน ปัญหาสุขภาพท่ีสาหสัเน่ืองจากการใส่

วงแหวนช่องคลอดจะไม่ค่อยมี แต่ท่านควรปรึกษาแพทยซ่ึ์ง

แพทยจ์ะแนะน�าท่านไดห้ากมีอาการดงักล่าว

(ภาพท่ี 1)

(ภาพท่ี 2)

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

โดยการบีบวงแหวนดว้ยน้ิวหวัแม่

มือและน้ิวช้ี (ภาพท่ี 1) ค่อยๆ สอด

เขา้ไปในช่องคลอด (ภาพท่ี 2) ไม่มี

ท่าท่ีถูกตอ้ง – หากท่านรู้สึกระคาย 

ให้ดนัวงแหวนลึกเขา้ไปในช่องคลอดอีก กลา้มเน้ือช่อง

คลอดจะช่วยยดึวงแหวนมิใหเ้คล่ือนท่ี แมว้า่จะเป็นเวลา

ออกก�าลงักายหรือเวลามีเพศสมัพนัธ์

ถอดวงแหวนช่องคลอดออกไดอ้ยา่งไร?

ถอดออกไดโ้ดยใชน้ิ้วมือสอดเขา้ไปในช่องคลอด และเก่ียว

รอบวงแหวน และดึงออกมา (ภาพท่ี 3)

ภาพท่ี 1-3ไดพิ้มพซ์�้ าอีกโดยไดรั้บอนุมติัจาก MSD Oss B.V.,  
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, 

New Jersey, USA.

ถา้ขา้พเจา้ลืมใส่จะเป็นอยา่งไรไหม?

ถา้ท่านลืมนานเกินกวา่ 24 ชัว่โมงหลงัจากท่ีไม่ไดใ้ส่มาเป็น

เวลาหน่ึงสปัดาห์ ใหใ้ส่เขา้ไปทนัทีท่ีท่านจ�าได ้และใชว้ธีิคุม

ก�าเนิดชนิดอ่ืนดว้ย (เช่น ใชถุ้งยางอนามยั) เป็นเวลาเจด็วนั 

ในกรณีเช่นน้ีหากท่านมีเพศสมัพนัธ์ท่ีมิไดป้้องกนัในช่วง

เจด็วนัท่ีเอาห่วงออก ท่านอาจมีการเส่ียงการตั้งครรภ ์ควร

พิจารณาใชย้าเมด็คุมก�าเนิดฉุกเฉิน (ECP) ซ่ึงหาซ้ือไดจ้าก

ร้านขายยาโดยไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทย์

ท่านควรท้ิงวงแหวนไวใ้นช่องคลอด 3 สปัดาห์ และถา้ถอด

ออกในระหวา่งน้ี เป็นเวลานอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง ท่านควรลา้ง

ดว้ยน�้าและใส่กลบัทนัที ระหวา่งน้ีการคุมก�าเนิดยงัไดผ้ลอยู่

หากวงแหวนอยูน่อกช่องคลอดเกินกวา่ 24 ชัว่โมง ควรลา้ง

ดว้ยน�้ าและใส่กลบัทนัทีท่ีท่านจ�าได ้ ควรใชว้ิธีคุมก�าเนิด

ชนิดอ่ืนดว้ย (เช่น ใชถุ้งยางอนามยั) เป็นเวลาเจด็วนั

หากวงแหวนอยูน่อกช่องคลอดนานกวา่ 24 ชัว่โมงระหวา่ง

สปัดาห์ท่ีสาม ท่านควรใส่วงแหวนใหม่ทนัที – ซ่ึงกต็อ้งเร่ิม

นบัเป็นอีกสามสปัดาห์ใหม่ ประจ�าเดือนของท่านอาจไม่

เหมือนประจ�าเดือนปกติ แต่อาจเป็นแค่จุดๆ

จะซ้ือวงแหวนช่องคลอดไดท่ี้ไหน?

ท่านจ�าเป็นตอ้งไปพบแพทยเ์พ่ือขอใบสัง่วงแหวนช่องคลอด 

และกเ็อาใบสัง่แพทยไ์ปซ้ือวงแหวนช่องคลอดน้ีไดจ้ากร้าน

ขายยา

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมายเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�าหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวางแผนครอบครัวท่ีใกลท่้านท่ีสุด

(ภาพท่ี 3)
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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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