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ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนคืออะไร?

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีใช้อยู่

ในประเทศออสเตรเลียคือยีห่อ้ 

Mirena® ท�ำดว้ยวสัดุพลำสติก

ขนำดเลก็เป็นรูปตวัที - T บรรจุ

ฮอร์โมนท่ีเรียกวำ่ “ลีโวนอร์เจส

เตรล” อยูใ่นกำ้น ใชส้อดเขำ้ไปในมดลกูเพ่ือป้องกนักำรตั้ง

ครรภ ์ท่ีปลำยห่วงจะมีเสน้ดำ้ยไนลอนบำงๆ หอ้ยอยู ่ซ่ึงเม่ือ

ใส่ห่วงเขำ้ท่ีแลว้เส้นดำ้ยน้ีกจ็ะโผล่ออกมำทำงปำกมดลูก 

(ตรงปลำยปลำยมดลกู) ภำยในช่องคลอด ห่วงคุมก�ำเนิดชนิด

ท่ีมีฮอร์โมนน้ีสำมำรถใส่ต่อเน่ืองไดเ้ป็นเวลำ 5 ปี 

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนท�ำงำนอยำ่งไร?

ฮอร์โมนจะท�ำใหน้�้ ำมูกท่ีปำกมดลูกเหนียวขน้จนอสุจิไม่

สำมำรถผำ่นเขำ้ไปในมดลกูได ้และยงัเปล่ียนสภำพของเยือ่

บุโพรงมดลกู สำมำรถหยดุกำรตกไข่ไดใ้นบำงคร้ังไดด้ว้ย

ห่วงคุมก�ำเนิดน้ีไดผ้ลดีแค่ไหน?

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนน้ี เป็นวิธีท่ีไดผ้ลสูงมำก 

สำมำรถป้องกนักำรตั้งครรภไ์ดดี้ (99.8%) นัน่หมำยควำม

วำ่ ในหน่ึงปีสตรีนอ้ยกวำ่ 1 คนในทุกๆ 100 คนท่ีใชก้ำรคุม

ก�ำเนิดวธีิน้ีจะมีโอกำสตั้งครรภไ์ด ้

ใครใชห่้วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนน้ีไดบ้ำ้ง?

สตรีส่วนใหญ่สำมำรถใชห่้วงคุมก�ำเนิดน้ีได ้รวมทั้งสตรีท่ี

ไม่เคยมีบุตรมำก่อน และ สตรีท่ีใหน้มทำรก แต่ควรปรึกษำ

แพทยว์ำ่เหมำะสมกบัท่ำนหรือไม่ ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดน้ีมี

ประโยชนส์�ำหรับสตรีท่ีประจ�ำเดือนมำมำกเช่นกนั เพรำะ

จะท�ำใหป้ระจ�ำเดือนเบำลงและจำงลง (บ่อยคร้ังท่ีสำมำรถ

หยดุประจ�ำเดือนไม่ใหม้ำอีกเลย) ห่วงคุมก�ำเนิดน้ีไม่เป็น

อนัตรำยใดๆ ต่อร่ำงกำย

ใครท่ีไม่ควรใชห่้วงคุมก�ำเนิดชนิดน้ี?

ท่ำนไม่ควรใชห้ำกท่ำนคิดว่ำอำจตั้งครรภ ์ มีขอ้ห้ำมทำง

แพทยบ์ำงอยำ่งท่ีท�ำใหท่้ำนใชห่้วงคุมก�ำเนิดชนิดมีฮอร์โมน

โพรเจสโตเจนน้ีไม่ได ้ เป็นกำรส�ำคญัอยำ่งยิ่งท่ีท่ำนควร

ปรึกษำแพทยเ์พ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ปลอดภยัพอส�ำหรับท่ำนท่ีจะใช้

มีผลขำ้งเคียงไหม?

สตรีบำงคนประจ�ำเดือนอำจมำไม่ปกติ และเป็นเพียงจุดๆ อยู่

สองสำมเดือนแรกหลงัจำกใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมน

น้ี และหลงัจำกนั้นประจ�ำเดือนกจ็ะมำปกติ มำนอ้ยลงและ

จำงลง บำงคนกไ็ม่มีประจ�ำเดือนเลย

สตรีบำงคนก็จะมีผลขำ้งเคียง เช่น อว้นข้ึน หรือผิวหนงั

เปล่ียน แต่นัน่กไ็ม่ใช่จะเป็นเสมอไปเพรำะจ�ำนวนฮอร์โมน

ในห่วงคุมก�ำเนิดมีนอ้ยมำก

โอกำสท่ีเชิงกรำนจะอกัเสบเม่ือใส่ห่วงอนำมยัชนิดท่ีมี

ฮอร์โมนน้ีกมี็ แต่นอ้ยมำก

แพทยห์รือพยำบำลจะอธิบำยใหท่้ำนฟังถึงควำมเส่ียงในกำร

ใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนน้ีได้

ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมน  
(Mirena®)
The Hormone Releasing IUD (Mirena®)
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จะใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดมีฮอร์โมนน้ีไดอ้ยำ่งไร?

ท่ำนตอ้งไปพบแพทย ์หรือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัว อำจ

ตอ้งไปพบแพทยถึ์งสองคร้ัง นดัคร้ังแรกแพทยจ์ะสอบถำม

เก่ียวกบัสุขภำพของท่ำน และอธิบำยเก่ียวกบัห่วงคุมก�ำเนิด 

ท่ำนจะไดรั้บกำรตรวจภำยใน และอำจไดรั้บกำรตรวจเพื่อ

หำกำรติดเช้ือในช่องคลอด ส่วนนดัคร้ังท่ีสอง แพทยจ์ะใส่

ห่วงคุมก�ำเนิดให ้ขั้นตอนกำรใส่ห่วงใชเ้วลำประมำณ 10 

นำที สตรีบำงคนอำจรู้สึกอึดอดั บำงคนกรู้็สึกเจบ็ ดงันั้นควร

ทำนยำแกป้วดง่ำยๆ ไปก่อนใส่ห่วง ท่ำนไม่ตอ้งอดอำหำร

ก่อนกำรใส่ห่วงคุมก�ำเนิด ท่ีจริงแลว้หำกท่ำนทำนอำหำร

มำก่อนกจ็ะเป็นกำรด ระหวำ่งท่ีใส่ห่วง หรือหลงัจำกท่ีใส่

แลว้ ท่ำนอำจรู้สึกเหมือนจะเป็นลม ท่ำนอำจตอ้งพกัผอ่น

สกัครู่ก่อนจะออกจำกคลีนิก ท่ำนควรตอ้งเผือ่เวลำท่ีคลีนิก

ไวส้กัหน่ึงชัว่โมง

ถอดดห่วงคุมก�ำเนิดชนิดมีฮอร์โมนน้ีไดอ้ยำ่งไร?

ท่ำนตอ้งไปพบแพทยห์รือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัวเพ่ือ

ถอดห่วงน้ีออก แพทยจ์ะใชเ้คร่ืองมือพิเศษดึงดำ้ยออกเบำๆ 

ซ่ึงใชเ้วลำเพียง 2 นำที สตรีบำงคนอำจรู้สึกอึดอดัไม่สบำย

เลก็นอ้ย ส่วนบำงคนไม่รู้สึกอะไรเลย

ขอ้ควรจ�ำ

สอดน้ิวเขำ้ไปทำงช่องคลอดเพ่ือตรวจสอบดูวำ่สำยไนลอน

ยงัอยูห่รือไม่ทุกเดือนหลงัจำกหมดประจ�ำเดือน เพ่ือใหแ้น่ใจ

วำ่สำยนั้นยงัอยูค่งท่ี

หำกท่ำนมีอำกำรไม่ปกติ รวมทั้งของเหลวไหลออกมำจำก

ช่องคลอดหรือเจบ็ทอ้งนอ้ย หรือเจบ็มำกระหวำ่งกำรร่วม

เพศ ใหไ้ปพบแพทยท์นัที

หำกท่ำนกงัวลวำ่อำจตั้งครรภ ์ใหไ้ปพบแพทยข์องท่ำนหรือ

ไปท่ีคลีนิกเพ่ือตรวจกำรตั้งครรภ ์แต่จ�ำไวว้ำ่ประจ�ำเดือนท่ำน

อำจขำดไดห้ำกท่ำนใส่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนอยู่

หำกท่ำน หรือคู่ของท่ำนเคยมีเพศสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น หรือมีคู่

นอนคนใหม่ ใหใ้ชถุ้งยำงอนำมยัทุกคร้ังจนกวำ่ท่ำนทั้งคู่จะ

ไดไ้ปตรวจโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ (STIs)

เกบ็บนัทึกไวว้ำ่เปล่ียนห่วงคุมก�ำเนิดใหม่เม่ือไร เพรำะห่วง

คุมก�ำเนิดไม่ควรอยูน่ำนเกินกวำ่เวลำท่ีก�ำหนดแนะน�ำ

ติดต่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม

• ติดต่อหน่วยงำนวำงแผนครอบครัว (Family Planning 

NSW Talkline) ไดท่ี้หมำยเลข 1300 658 886 หรือท่ี 

www.fpnsw.org.au/talkline

•  NRS (ส�ำหรับผูท่ี้หูหนวก) 133 677

• หรือไปท่ีคลีนิกวำงแผนครอบครัวท่ีใกลท่้ำนท่ีสุด
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THE HORMONE-RELEASING 
IUD (MIRENA®)

What Is The Hormone-releasing IUD?
The only Hormone-releasing IUD available in Australia is 
called Mirena®. It is a small plastic device in the shape of 
a ‘T’ with a hormone called levonorgestrel in its stem. It 
is placed inside the uterus to prevent pregnancy. It has a 
fine nylon string attached and when the IUD is in place, 
the string comes out through the cervix (the end of the 
uterus) into the vagina. The Hormone-releasing IUD can 
stay in place for up to five years.

How Does Hormone-releasing IUD Work?
The hormone makes the mucus in the cervix thicker so 
that sperm cannot get into the uterus and it also thins 
the lining of the uterus.. It can also sometimes stop your 
ovaries from releasing an egg.

How Well Does It Work?
The hormone-releasing IUD is a very effective method of 
preventing a pregnancy (99.8% effective).  This means that 
fewer than one woman in every hundred using this method 
of contraception for a year would become pregnant.  

Who Can Use Hormone-releasing IUD?
Most women are able to use an IUD, including women 
who haven’t had a baby before, and women who are 
breastfeeding, but ask your doctor if it is suitable for 
you.  It is also useful for women who have heavy periods 
because it tends to make periods shorter and lighter (and 
can often stop periods altogether).  This is not harmful in 
any way to your body.

Who Should Not Use This Type Of IUD?
You should not use it if you could be pregnant. There are 
some medical conditions that you may have which could 
prevent you from using the Progestogen IUD. It is very 
important to talk with your doctor to be sure it is safe for 
you to use it.

Are there any side effects
Women may have irregular bleeding and spotting in 
the first few months after the hormone-releasing IUD 
is inserted. Bleeding usually settles down and periods 
become shorter and lighter and often women will have 
no periods at all. 

Some women may experience hormonal side effects, 
such as bloating or skin changes, but this is uncommon 
because the dose of hormone is so small.

There is a small chance of getting a pelvic infection at the 
time of the IUD insertion. 

The doctor or nurse will tell you about other risks of 
having the IUD inserted.

How Do You Get The Hormone-releasing 
IUD?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic. You 
may be asked to make two visits. On the first visit the 
doctor asks questions about your health and tells you 
about the IUD. You will have a vaginal/pelvic examination, 
and possibly a test for vaginal infection. On the second 
visit the IUD is inserted. Your doctor or nurse will explain 
the procedure to you. It takes about 10 minutes and 
some women may find the experience uncomfortable 
while others may find it quite painful. It is a good idea 
to take simple pain tablets before the procedure. You do 
not have to fast before having the IUD put in, in fact it is 
a good idea to eat beforehand. You may feel faint during 
or after the insertion and you will probably need to rest 
for a while before you leave the clinic. You should allow 
about an hour to be at the clinic. 
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How Is The Hormone-releasing IUD Taken 
Out?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
have it taken out. The doctor uses a special instrument to 
remove the IUD by gently pulling on the string. This only 
takes a couple of minutes. Some women find it a little 
uncomfortable and some don’t feel much at all.

Things To Remember
Feel inside your vagina with your finger to check for the 
string each month after a period to be sure the IUD is in 
place.

If you have any unusual symptoms including a discharge 
from your vagina, pain low in your abdomen or deep pain 
during intercourse, see your doctor straight away. 

If you are concerned that you could be pregnant, see 
your doctor or clinic for a pregnancy test.  But remember, 
you can miss periods with the hormone-releasing IUD.

If you, or your partner, ever have casual sex, or if you 
have a new sexual partner, use a condom every time until 
you both have been checked for sexually transmissible 
infections (STIs).

Keep a record of the date for replacement because an IUD 
should not stay in for longer than the recommended time.

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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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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