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Fact Sheet  -  Thai

ฝาครอบปากมดลกูคืออะไร?

ฝาครอบปากมดลูกเป็น

แผน่ยางซิลิกอนบาง และ

ต้ืนขนาดเล็กรูปทรงกลม

ท่ีสอดเขา้ไปในช่องคลอด

เพื่อปิดทางเขา้ในมดลกู

ฝาครอบปากมดลกูท�างานอยา่งไร?

เม่ือฝ่ายชายหลัง่น�้าอสุจิในช่องคลอดระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ 

ฝาครอบปากมดลูกกจ็ะปิดดทางมิใหน้�้ าอสุจิเขา้ไปในปาก

มดลูกได และหลงัจากเพศสมัพนัธ์แลว้ ท่านตอ้งใส่ท้ิงไว้

อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงจึงจะดึงออกได ้ทั้งน้ีเพ่ือมัน่ใจวา่เช้ือ

อสุจิในช่องคลอดตายหมดแลว้

ไดผ้ลดีอยา่งไร?

ฝาครอบปากมดลูกน้ีไดผ้ลถึง 88-94% ซ่ึงหมายความวา่ 

ในหน่ึงปี สตรีทุกๆ 100 คน จะมีอยูร่ะหวา่ง 6 ถึง 12 คน

ท่ีมีโอกาสตั้งครรภเ์น่ืองจากการใชฝ้าครอบคุมก�าเนิดชนิด

น้ี ประสิทธิภาพจะเพ่ิมข้ึนดว้ยการมีประสบการณ์ การใช้

อยา่งสม�่าเสมอ และการใส่ฝาครอบอยา่งถกูตอ้ง

ท่านจะใชฝ้าครอบปากมดลกูอยา่งไร?

ฝาครอบปากมดลกูมีหลายขนาด ส�าคญัวา่ท่านตอ้งใชข้นาด

ท่ีใส่ไดพ้อเหมาะกบัท่าน จากคลีนิกวางแผนครอบครัวหรือ

จากผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัสุขภาพโดยเฉพาะ ซ่ึงจะ

ใหค้ �าอธิบายอยา่งละเอียดในการใส่และถอดฝาครอบปาก

มดลกูเเม่ือท่านไปลองขนาด

ท่านสามารถใส่ฝาครอบปากมดลูกเวลาใดกไ็ดก่้อนมีเพศ

สมัพนัธ์ แต่จะตอ้งท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงหลงัการร่วม

เพศแลว้ ไม่ควรปล่อยท้ิงไวเ้กิน 30 ชัว่โมงเพราะอาจท�าให้

ช่องคลอดระคายเคืองและมีของเหลวไหลออกมาได ้หาก

ท่านใชฝ้าครอบน้ีระหวา่งมีประจ�าเดือน ไม่ควรท้ิงไวเ้กิน

กวา่ 6 ชัว่โมงเพราะอาจมีการเส่ียงเลก็นอ้ยต่ออาการช็อค

จากสารพิษ

หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ ควรท�าความสะอาด ลา้งน�้า ปล่อยให้

แหง้สนิทและเกบ็ในท่ีเยน็

การใส่และถอดฝาครอบปากมดลูก

ภาพ เอ. ยนืโดยวางขาขา้หน่ึง

บนเกา้อ้ี หรือนัง่ยองๆ หรือ

นอนลง

บีบขอบของฝาครอบปาก

มดลกูดา้นขา้งใหแ้คบลงพอท่ี

จะสอดเขา้ไปในช่องคลอดได ้

จบัฝาครอบปากมดลกูดว้ยมือ

ขา้งหน่ึงและใชมื้ออีกขา้งหน่ึง

แยกผนังทางเขา้ช่องคลอด

ออกจากกนั ดนัฝากครอบน้ี

เขา้ไปใหลึ้กท่ีสุดเท่าท่ีจะลึก

ได ้เอียงใหห้นัเขา้ไปดา้นหลงัของท่านเลก็นอ้ย และสอด

ริมดา้นหนา้ข้ึนไวท่ี้หลงักระดูกหวัเหน่า

ใชน้ิ้วช้ีสอดเขา้ไปในช่องคลอดและตรวจดูวา่ท่านสามารถ

คล�าเจอปากมดลูกผา่นฝาครอบปากมดลูกน้ีได ้ ซ่ึงจะรู้สึก

เหมือนตรงปลายจมูก

ภาพ บี. การถอดฝาครอบปากมดลกู ท�าไดโ้ดยการใชน้ิ้วช้ี

สอดเขา้ไปดา้นหลงัของขอบหนา้ ดึงลงแลว้ดึงออกมา

ฝาครอบปากมดลกู
The Diaphragm
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หากท่านลืมใชจ้ะเกิดอะไรข้ึน?

หากท่านลืมใชฝ้าครอบปากมดลูกระหวา่งมีเพศสัมพนัธ์ 

หรือพบวา่ฝาครอบอยูไ่ม่ถูกท่ี หรือมีรูอยู ่โอกาสท่ีจะตั้ง

ครรภก์เ็ป็นไปได ้ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน (อีซีพี-ECP) มีจ�าหน่าย

ตามร้านขายยาทัว่ไปจะช่วยท่านได ้ยาน้ีจะใชไ้ดภ้ายในเวลา 

120 ชัว่โมงหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ไดป้้องกนั แต่ยา

จะมีประสิทธิภาพดีข้ึนหากท่านทานเร็วเท่าท่ีจะท�าได้

ผลขา้งเคียงหรือโรคแทรกท่ีอาจมีได ้โดยการใชฝ้าครอบ

คุมก�าเนิด

ผลขา้งเคียงมีนอ้ยมาก แต่อาจรวมถึงทางเดินปัสสาวะอกัเสบ

เพิม่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัสตรีท่ีเคยมีประวติัการเป็นมา

ก่อนในอดีต

ท่านจะซ้ือฝาครอบปากมดลกูไดจ้ากท่ีใด?

ท่านสามารถซ้ิอฝากครอบปากมดลกูน้ีไดจ้ากร้านขายยา แต่

ฝาครอบน้ีมีหลายขนาด ท่านจ�าเป็นตอ้งไปท่ีคลีนิกวางแผน

ครอบครัวหรือไปพบแพทยข์องท่านเพื่อลองใส่ขนาดท่ีถกู

ตอ้ง เม่ือท่านไปลองขนาดตอ้งมัน่ใจวา่ท่านไดเ้ห็นวธีิการ

ใส่ท่ีถกูตอ้ง และตรวจดูวา่อยูใ่นต�าแหน่งท่ีถกูตอ้งและถอด

ออกอยา่งถกูตอ้งดว้ย ท่านควรฝึกการใชร้ะหวา่งท่ีอยูท่ี่คลีนิก 

เพ่ือวา่พยาบาลหรือแพทยจ์ะไดช่้วยท่านไดห้ากท่านมีปัญหา

ท่านควรใส่ฝาครอบปากมดลูกน้ีอีกหลงัจากการตั้งครรภ ์

(แมว้า่จะเป็นเพียงไม่ก่ีสปัดาห์กต็าม) และควรใส่หากวา่น�้า

หนกัท่านเปล่ียนไป 3 กิโลหรือมากกวา่

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงานวางแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมายเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�าหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวางแผนครอบครัวท่ีใกลท่้านท่ีสุด
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THE DIAPHRAGM

What Is A Diaphragm?
A diaphragm is a small shallow dome of thin silicone that 
a woman places inside her vagina to cover the entrance 
to the uterus (womb). 

How Does The Diaphragm Work?
When the male partner ejaculates inside the vagina 
during intercourse, the diaphragm prevents the sperm 
getting into the uterus. After intercourse the diaphragm 
must be left in place for a further six hours during which 
time any sperm in the vagina die. 

How Well Does It Work?
The diaphragm is 88-94% effective. This means that 
between 6 and 12 out of every 100 women who use 
this method for a year may become pregnant. The 
effectiveness increases with experience, consistent use 
and correct fitting of the diaphragm. 

How Do You Use A Diaphragm?
Diaphragms come in different sizes. It is important to be 
fitted for one that suits you, at a Family Planning clinic 
or by other trained health professionals. Complete 
instructions on how to insert and remove the diaphragm 
will be provided at the time of fitting.

You can insert a diaphragm any time before you have 
sex but it must be left in place for at least six hours after 
intercourse. It should not be left in the vagina for more 
than 30 hours as this may lead to vaginal irritation and 

discharge. If the diaphragm is used during menstruation, 
it should not be left in place for longer than six hours 
because of the small risk of toxic shock syndrome.

After use, the diaphragm should be cleaned, rinsed, 
dried thoroughly and stored in a cool place.

Inserting And Removing The Diaphragm
Figure A. Stand 
with one foot on 
a chair, or squat, 
or lie down.

Squeeze the 
sides of the 
rim so that the 
diaphragm is 
narrow enough 
to slide into your 
vagina. Hold the 
diaphragm in one hand and spread apart the vaginal 
lips at the entrance to your vagina with the other hand. 
Slide the diaphragm in as far as it will go, slanting it 
towards the small of your back. Tuck the front rim up 
behind the pubic bone.

Reach into your 
vagina with your 
index finger and 
check that you 
can feel your 
cervix through 
the diaphragm. It 
will feel a bit like 
the end of your 
nose.

Figure B. To remove the diaphragm put your finger 
behind the front rim and pull it down and out.

What If You Forget To Use It?
If you forget to use your diaphragm when you have 
sex, or you find that the diaphragm was not properly in 
place, or there is a hole in it, there is a chance you could 
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get pregnant. Emergency contraceptive pills (ECP) are 
available at pharmacies. They can be taken up to 120 
hours after unprotected sex but they work better the 
sooner they are taken.

Possible Side Effects Or Complications Of 
Using A Diaphragm
Side effects are rare but may include an increase in urinary 
tract infections, particularly in women with a history of 
urinary tract infections in the past. 

Where Can You Get A Diaphragm?
You can buy a diaphragm from a pharmacy, but 
diaphragms come in different sizes, so you need to go 
to a Family Planning clinic or your doctor to be fitted for 
your correct size. When you are fitted for a diaphragm 
make sure you are shown how to insert it, check it is in 
the correct position, and remove it. You should practise 
doing this in the clinic so that the nurse or doctor can 
help if you have any problems.

You should be re-fitted for a diaphragm after any 
pregnancy (even if it only lasts for a few weeks), and if 
your weight changes by 3kg or more.

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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