
สำำ�หรับัผู้้�ใช้�  
Vinelle
(desogestrel)

น่ี่�คืือ Vinelle
Vinelle คืือย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิด ซึ่่�งช้ว่ยป้้องกัำนิคืณุจ�กำกำ�รัตัั้�งคืรัรัภ์์ 
ขอเสำนิอวธิีใีช้�ทีี่�ถูก้ำตั้�อง Vinelle ป้รัะกำอบด�วยฮอรัโ์ม็นิเพศหญิิง progestin 
desogestrel ในิป้รัมิ็�ณนิ�อย ดงันัิ�นิ Vinelle จง่ถูก้ำเรัยีกำว�่ย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิดทีี่�
ม็โีพรัเกำสำทิี่นิเท่ี่�นัิ�นิ หรัอืช้นิิดฮอรัโ์ม็นิเดี�ยว Vinelle ต่ั้�งจ�กำย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิด
ช้นิิดฮอรัโ์ม็นิรัวม็ เพรั�ะไม็ม่็เีอสำโที่รัเจนิ  

Vinelle ป้้องกัันี่กัารตัั้�งคืรรภ์์ได้้ดั้งน่ี่� :
• ไม็เ่กิำดกำ�รัตั้กำไข่
•  เยื�อบุม็ดลูก้ำจะคืงบ�งแลูะไม็ม่็เีลูอืดม็�หลูอ่เลูี�ยง  

ซึ่่�งไขจ่ะไม็ส่ำ�ม็�รัถูฝัังตัั้วได�
•   สำ�รัคัืดหลูั�งทีี่�คือม็ดลูก้ำหนิ�ข่�นิ ที่ำ�ให�สำเปิ้รัม์็ไม็ส่ำ�ม็�รัถูที่ะลูเุข��ไป้ได�

รอบป้ระจำำาเดื้อนี่ป้กัติั้ของคืณุ
เพื�อให�เข��ใจกำ�รัที่ำ�ง�นิของ Vinelle สำิ�งสำำ�คัืญิก็ำคืือ คืณุจะตั้�องที่รั�บว�่รัอบ
ป้รัะจำ�เดอืนิป้กำติั้ของคืณุเป็้นิอย�่งไรั ไขจ่ะออกำจ�กำรังัไขเ่ดอืนิลูะหน่ิ�งฟอง  
เยื�อบุม็ดลูก้ำจะเตั้รัยีม็ตัั้วเพื�อรับัไข ่โดยเลูอืดจะม็�หลูอ่เลูี�ยงบรัเิวณเยื�อบุแลูะ
ที่ำ�ให�เยื�อบุม็ดลูก้ำแขง็แรังข่�นิเพื�อรัองรับัไขใ่นิกำรัณีทีี่�เกิำดกำ�รัป้ฏิิสำนิธี ิเพื�อหลูอ่
เลูี�ยงที่�รักำในิคืรัรัภ์์ให�เติั้บโตั้ ที่�รักำในิคืรัรัภ์์ ถู��ไขไ่ม็ป่้ฏิิสำนิธี ิก็ำจะถูก้ำขบัออกำ
พรั�อม็กัำบเยื�อบุม็ดลูก้ำทีี่�ก่ำอตัั้วใหม็ใ่นิรังัไขห่ลูงัจ�กำผู้�่นิไป้ 14 วนัิ เลูอืดทีี่�ไหลู
ออกำม็�นีิ�เรัยีกำว�่ ป้รัะจำ�เดอืนิ ป้กำติั้แลู�ว กำ�รัม็ปี้รัะจำ�เดอืนิจะใช้�เวลู� 3-8 วนัิ 
โดยทัี่�วไป้แลู�ว รัอบป้รัะจำ�เดอืนิทัี่�งหม็ด (ตัั้�งแต่ั้เรัิ�ม็ม็เีลูอืดไหลูวนัิแรักำไป้จนิถู่ง
เม็ื�อเลูอืดไหลูออกำม็�อีกำคืรัั�งในิรัอบต่ั้อไป้) จะอย้ที่ี่� 28 วนัิ แต่ั้ข่�นิอย้กั่ำบผู้้�หญิิง
แต่ั้ลูะคืนิ ซึ่่�งอ�จม็รีัะยะเวลู�ตัั้�งแต่ั้ 21 ถู่ง 35 วนัิ กำ�รัตั้กำไขจ่ะเกิำดข่�นิรัะหว�่ง 
วนัิทีี่� 12ถู่งวนัิทีี่� 16ในิรัอบ 28 วนัิ

บรัรัจุภั์ณฑ์์ของ Vinelle ป้รัะกำอบด�วยบรัรัจุภั์ณฑ์์แบบแผู้ง 3 หรัอื 6 แผู้ง 
แผู้งลูะ 28 เม็ด็ พมิ็พว์นัิของสำปั้ด�หบ์นิแผู้งย�แต่ั้ลูะแผู้ง

วิธิีใ่ช้ ้Vinelle
•  ถู��คืณุรับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็แรักำในิวนัิแรักำของรัอบป้รัะจำ�เดอืนิ คืณุจะได�รับั

กำ�รัป้้องกัำนิจ�กำกำ�รัตัั้�งคืรัรัภ์์ตัั้�งแต่ั้วนัิทีี่� 1 หรัอืคืณุจะเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย� 
Vinelle ในิวนัิทีี่� 2-5 ของรัอบป้รัะจำ�เดอืนิก็ำได� แต่ั้คืณุจะตั้�องใช้�วธิีกีำ�รัคืมุ็ 
กำำ�เนิิดอื�นิ ๆ รัว่ม็ด�วย (เช้น่ิ ถูงุย�งอนิ�ม็ยั) สำำ�หรับั 7 วนัิแรักำ

•   ถู��คืณุเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย� Vinelle หลูงัจ�กำคืลูอดบุตั้รั หรัอืเป้ลูี�ยนิจ�กำย�คืมุ็
กำำ�เนิิดแบบฮอรัโ์ม็นิตัั้วอื�นิม็�เป็้นิ Vinelle ให�อ่�นิข�อม้็ลูจ�กำใบแที่รักำในิบรัรัจุ
ภั์ณฑ์์

•   เพื�อให�ได�รับักำ�รัป้้องกัำนิอย�่งเต็ั้ม็ทีี่� คืณุจะตั้�องรับัป้รัะที่�นิย�ในิเวลู�เดยีว 
กัำนิของที่กุำวนัิ รับัป้รัะที่�นิย�พรั�อม็ของเหลูวป้รัมิ็�ณเลูก็ำนิ�อย

•   ทีี่�ด��นิหนิ��ของแผู้งย�จะม็ลีูก้ำศรัอย้ร่ัะหว�่งย�แต่ั้ลูะเม็ด็ ทีี่�ด��นิหลูงัของ 
แผู้งย�จะม็วีนัิของสำปั้ด�หพ์มิ็พอ์ย้บ่นิฟอยลู ์ย�แต่ั้ลูะเม็ด็หม็�ยถู่งแต่ั้ลูะวนัิ 
ของสำปั้ด�ห์

เช้น่ิ ถู��คืณุเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�ในิวนัิพุธี คืณุจะตั้�องเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็ทีี่�ม็เีคืรัื�อง 
หม็�ย "O/K"

•  ที่กุำคืรัั�งทีี่�คืณุเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�แผู้งใหม็ ่คืณุจะตั้�องเรัิ�ม็จ�กำย�เม็ด็ทีี่�แถูวบนิ 
สำดุก่ำอนิเสำม็อ สำม็ม็ติั้ว�่คืณุเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�ในิวนัิพุธี คืณุจะตั้�อง 
รับัป้รัะที่�นิย�ทีี่�ม็เีคืรัื�องหม็�ยวนัิพุธี (ซึ่่�งก็ำคืือเคืรัื�องหม็�ย "O/K” บนิแผู้งย�)

•   รับัป้รัะที่�นิย�ที่กุำวนัิ วนัิลูะหน่ิ�งเม็ด็ จนิกำรัะทัี่�งหม็ดแผู้ง โดยรับัป้รัะที่�นิ 
ตั้�ม็ทิี่ศที่�งของลูก้ำศรัที่กุำคืรัั�ง เม็ื�อดด้��นิหลูงัของแผู้งย� คืณุจะเหน็ิได�อย�่ง 
ง่�ยด�ยว�่คืณุรับัป้รัะที่�นิย�ของวนัินัิ�นิไป้แลู�ว

•   คืณุอ�จม็ปี้รัะจำ�เดอืนิขณะทีี่�ใช้�ย� Vinelle 
แต่ั้คืณุจะตั้�องรับัป้รัะที่�นิย�ตั้�ม็ป้กำติั้ 

•   เม็ื�อย�หม็ดแผู้งแลู�ว ให�เรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�แผู้งใหม็ใ่นิวนัิรัุง่ข่�นิ 
โดยไม็ต่ั้�องรัอให�ม็ปี้รัะจำ�เดอืนิก่ำอนิ เรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�แผู้งใหม็ใ่นิวนัิของ 
สำปั้ด�หเ์ดยีวกัำนิกัำบทีี่�คืณุเรัิ�ม็รับัป้รัะที่�นิย�แผู้งก่ำอนิ

ก่ัอนี่ใช้ ้Vinelle :
• อ่่านใบแทรกในบรรจุุภััณฑ์์อ่ย่า่งละเอี่ย่ด 
• หากมีคีำำาถามีใด ๆ ปรกึษาพย่าบาลผดงุคำรรภ์ัหรอื่แพทย่์

หมายเหตั้ ุ:
ย่าเมีด็คำมุีกำาเนิดไมีป่อ้่งกันโรคำที�ติิดต่ิอ่ทางเพศสัมัีพนัธ์ ์ดังนั�น คำณุจุงึ
คำวรใช้ถ้งุย่างอ่นามียั่เป็นมีาติรการปอ้่งกันเพิ�มีเติิมีเมีื�อ่เปลี�ย่นคำ่่นอ่น

ปรกึษาพย่าบาลผดงุคำรรภ์ัหรอื่แพทย่ ์หากคำณุมีขี้อ้่สังสัยั่ใด ๆ



คืำ�ถู�ม็ ท่่พบบอ่ย

ฉันี่คืวิรทำาอยา่งไรถ้าลืมรบัป้ระทานี่ยา
นิ�อยกำว�่ 12 ช้ัว่โม็ง :
รับัป้รัะที่�นิย�ท่ีี่ลูมื็ทัี่นิทีี่ท่ีี่น่ิกำได� แลู�วรับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็ต่ั้อไป้ตั้�ม็เวลู�ป้กำติั้ คืณุ
จะได�รับักำ�รัป้�องกัำนิจ�กำกำ�รัตัั้�งคืรัรัภ์์

เกิำนิ 12 ช้ัว่โม็ง :
ถู��คืณุลูมื็เกิำนิ 12 ช้ัว่โม็ง เช้น่ิ คืณุรับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็ท่ีี่แลู�วไป้ม็�กำกำว�่ 36 
ช้ัว่โม็งแลู�ว คืณุอ�จไม็ไ่ด�รับักำ�รัป้�องกัำนิอีกำต่ั้อไป้ รับัป้รัะที่�นิย�ทัี่นิทีี่ท่ีี่น่ิกำได�  
แลู�วรับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็ต่ั้อไป้ตั้�ม็เวลู�ป้กำติั้ รับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็ต่ั้อไป้ตั้�ม็ป้กำติั้ แต่ั้ 
คืณุจะตั้�องใช้�วธิีกีำ�รัคืมุ็กำำ�เนิิดเพิม่็เติั้ม็ เช้น่ิ ถูงุย�งอนิ�ม็ยัไป้อีกำ 7 วนัิ

หากคำณุพลาดหนึ่งเมีด็หรอื่มีากกวา่ในสัปัดาหแ์รกและคำณุมีเีพศสัมัีพนัธ์ใ์น
สัปัดาหก่์อ่นท่ีคำณุจุะลืมีกินย่าเมีด็คำณุอ่าจุตัิง้คำรรภ์ั

ข้อ่คำำาแนะนำาจุากผดงุคำรรภ์ั/แพทย่์

ฉันี่จำะทำาอยา่งไรถ้ามป่้ระจำำาเดื้อนี่มาไมป่้กัติั้
ป้รัะจำ�เดอืนิม็�ไม็ป่้กำติั้เป็้นิสำิง่ป้กำติั้ สำิง่นีิ�อ�จรัวม็ถู่งกำ�รัหยดท่ีี่ไม็จ่ำ�เป็้นิตั้�อง 
ใช้�แผู้่นิอนิ�ม็ยั หรัอืป้รัะจำ�เดอืนิม็�นิ�อยกำว�่ป้กำติั้ ซึ่่่งจำ�เป็้นิตั้�องใช้�ผู้��อนิ�ม็ยั  
หรัอือ�จจะไม็ม่็ปี้รัะจำ�เดอืนิเลูยก็ำได� ป้รัะจำ�เดอืนิม็�ไม็ป่้กำติั้ไม็ใ่ช้ส่ำญัิญิ�ณ 
ของกำ�รัป้�องกัำนิท่ีี่ลูดลูงของ Vinelle โดยท่ัี่วไป้ คืณุสำ�ม็�รัถูรับัป้รัะที่�นิย� 
Vinelle ต่ั้อไป้ได�โดยไม็ต่ั้�องกัำงวลูใด ๆ แต่ั้ถู��ป้รัะจำ�เดอืนิม็�ม็�กำแลูะย�วนิ�นิ 
ให�ป้รัก่ำษ�พย�บ�ลูผู้ดงุคืรัรัภ์์ / แพที่ยข์องคืณุ

ฉันี่คืวิรทำาอยา่งไรถ้าอาเจำย่นี่หรอืท้องรว่ิง
ป้ฏิิบติัั้ตั้�ม็คืำ�แนิะนิำ�เดยีวกัำนิกัำบกำ�รัลูมื็รับัป้รัะที่�นิย� ถู��คืณุอ�เจยีนิภ์�ยในิ 
3-4 ช้ัว่โม็งหลูงัจ�กำรับัป้รัะที่�นิย�แลูะ / หรัอืที่�องรัว่งอย�่งรัุนิแรัง อ�จเป็้นิไป้ 
ได�ว�่รั�่งกำ�ยของคืณุไม็ส่ำ�ม็�รัถูดด้ซึ่ม่็ฮอรัโ์ม็นิได�อย�่งถูก้ำตั้�อง ในิกำรัณีดงักำลู�่ว  
คืณุคืวรัใช้�วธิีปี้� องกัำนิเพิม่็เติั้ม็ (เช้น่ิ ถูงุย�งอนิ�ม็ยั) เป็้นิเวลู�หน่่ิงสำปั้ด�ห ์แลูะ 
คืณุจะตั้�องรับัป้รัะที่�นิย�ต่ั้อไป้ตั้�ม็ป้กำติั้

ฉันี่จำะทำาอยา่งไรถ้ารบัป้ระทานี่ยาอ่ืนี่อยู่
แจ�งผู้ดงุคืรัรัภ์์หรัอืแพที่ยข์องคืณุ ห�กำคืณุกำำ�ลูงัใช้�ย�อ่ืนิ ๆ กำ�รั Vinelle กัำบ
ย�อ่ืนิ ๆ อ�จที่ำ�ให�กำ�รัป้�องกัำนิของคืณุลูดลูง. ตัั้วอย�่งเช้น่ิย�ป้ฏิิช้วีนิะบ�งช้นิิด 
ย�โรัคืลูม็ช้กัำแลูะสำ�โที่สำมุ็นิไพรัเซึ่นิต์ั้จอหน์ิ

จำะทำาอยา่งไรถ้าฉันี่ต้ั้องกัารต้ัั้งคืรรภ์์
ถู��คืณุตั้�องกำ�รัตัั้�งคืรัรัภ์์ ให�หยุดรับัป้รัะที่�นิย� Vinelle ในิผู้้�หญิิงสำว่นิใหญ่ิ 
กำ�รัตั้กำไขจ่ะเรัิม่็อีกำคืรัั�งเม็ื่อหยุดรับัป้รัะที่�นิย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิด 
แต่ั้ในิบ�งคืนิก็ำตั้�องใช้�เวลู�บ��ง โดยข่�นิอย้กั่ำบกิำจกำรัรัม็ของรังัไขเ่อง อย�่ลูมื็ว�่  
ผู้้�หญิิงที่กุำคืนิท่ีี่ตั้�องกำ�รัตัั้�งคืรัรัภ์์จะตั้�องหลูกีำเลูีย่งบุหรัีแ่ลูะเคืรัื่องดื่ม็ 
แอลูกำอฮอลู ์แลูะรับัป้รัะที่�นิอ�ห�รัเสำรัมิ็กำรัดโฟลูกิำ เช้น่ิ Natalben Gravid (ข�อม้็ลู 
เพิม่็เติั้ม็อย้ท่ี่ี่หนิ��ต่ั้อไป้)

ผลขา้งเค่ืยงใด้บา้งท่่ฉันี่อาจำได้้รบั
ผู้ลูข��งเคีืยงท่ีี่อ�จเกิำดข่�นิ ได�แก่ำ ป้รัะจำ�เดอืนิม็�ไม็ป่้กำติั้ ป้วดหวั สำวิแลูะ/หรัอื
คืว�ม็อ่อนิโยนิของเตั้��นิม็ อ�รัม็ณ์แป้รัป้รัวนิ ซึ่ม่็เศรั�� แลูะนิ�ำ �หนัิกำข่�นิอ�จเกิำด
ข่�นิได�เช้น่ิกัำนิ แลูะยงัม็ผีู้ลูข��งเคีืยงท่ีี่รั��ยแรังแต่ั้ห�ย�กำห�กำคืณุพบอ�กำ�รัเหลู�่
นีิ� โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่รัุนิแรังหรัอืย�วนิ�นิ หรัอื สำขุภ์�พของคืณุเป้ลูีย่นิไป้แลูะ
คืณุคิืดว�่ Vinelle อ�จเป็้นิสำ�เหตั้ ุติั้ดต่ั้อแพที่ยห์รัอืพย�บ�ลูผู้ดงุคืรัรัภ์์ของ
คืณุ

ติั้ดต่ั้อแพที่ยทั์ี่นิทีี่ ถู��คืณุพบอ�กำ�รัใด ๆ ต่ั้อไป้นีิ� :
เลูอืดออกำจ�กำอวยัวะเพศกำะทัี่นิหนัิ อ�กำ�รับวม็หรัอืเจบ็น่ิอง / ข�กำะทัี่นิหนัิ 
เจบ็หนิ��อกำหรัอืห�ยใจลูำ�บ�กำ เจบ็ช้ว่งที่�องหรัอืที่�องนิ�อยอย�่งรัุนิแรัง 
สำมั็ผู้ัสำได�ว�่ม็กีำ�อนิในิเตั้��นิม็ หรัอืคิืดว�่ตัั้�งคืรัรัภ์์

ถ้าคำณุมีคีำำาถามีหรอื่ข้อ้่สังสัยั่อ่ื่น ๆ ปรกึษาพย่าบาลผดงุคำรรภ์ัหรอื่แพทย่ ์
สัำาหรบัข้อ้่ม่ีลเพิม่ีเติิมี โปรดดใ่บแทรกข้อ้่ม่ีลสัำาหรบัผ่ป่้วย่ในบรรจุุภััณฑ์์
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Vinelle (desogestrel 75 ไม็โคืรักำรัมั็), ช้นิิดเม็ด็, ย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิดช้นิิดโป้รัเจสำติั้นิ ย�ตั้�ม็ใบสำัง่แพที่ยท่ี์ี่ได�รับัเงินิอุดหนุินิ
ขอ้บง่ใช้ ้: ย�คืมุ็กำำ�เนิิด
คืำาเตืั้อนี่และขอ้กัำาหนี่ด้ : กำ�รัศ่กำษ�วจิยัช้ี�ให�เหน็ิคืว�ม็คืว�ม็สำมั็พนัิธีร์ัะหว�่งกำ�รัใช้�ย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิดสำต้ั้รัฮอรัโ์ม็นิรัวม็ (COC) ท่ีี่ม็โีป้รัเจสำโตั้เจนิ กัำบกำ�รัเพิม่็ข่�นิของกำ�รัเกิำดภ์�วะ 
ลูิม่็เลูอืดอุดตัั้นิในิหลูอดเลูอืดดำ� (ภ์�วะลูิม่็เลูอืดอุดตัั้นิในิหลูอดเลูอืดดำ�สำว่นิลูก่ำ แลูะโรัคืลูิม่็เลูอืดอุดกัำ�นิในิป้อด) สำิง่ท่ีี่พบซึ่่่งม็นัีิยสำำ�คัืญิที่�งคืลูนิิิกำนีิ�เกิำดข่�นิเม็ื่อใช้�ย� desogestrel 
เป็้นิย�คืมุ็กำำ�เนิิดโดยไม็ม่็สีำว่นิป้รัะกำอบเอสำโตั้รัเจนิใดท่ีี่รั้ �จกัำ จง่คืวรัหยุดกำ�รัใช้�ย� Vinelle เม็ื่อเกิำดภ์�วะลูิม่็เลูอืดอุดตัั้นิ
ผลขา้งเค่ืยง : ม็อี�กำ�รัป้วดศีรัษะ อ�รัม็ณ์แป้รัป้รัวนิ รั้ �สำก่ำซึ่ม่็เศรั�� คืว�ม็ตั้�องกำ�รัที่�งเพศลูดลูง คืลูื่นิไสำ� เป็้นิสำวิ ม็อี�กำ�รัเจบ็เตั้��นิม็ ป้รัะจำ�เดอืนิม็�ไม็ป่้กำติั้ ป้รัะจำ�เดอืนิไม็ม่็�  
หรัอืนิ�ำ �หนัิกำเพิม่็ข่�นิ
สำรัุป้ข�อม้็ลูผู้ลูติั้ภั์ณฑ์์นีิ�ป้รับัป้รัุงลู�่สำดุเม็ื่อวนัิท่ีี่ 29 ม็กำรั�คืม็ 2021 สำำ�หรับัข�อม้็ลูเพิม่็เติั้ม็แลูะรั�คื� โป้รัดดท่ี้ี่ www.fass.se CampusPharma AB, www.campuspharma.se C

23
14

-4
 2

02
1-

12

เริม่รบัป้ระทานี่กัรด้โฟลิกั เม็ื่อคืณุหยุดรับัป้รัะที่�นิ 
ย�เม็ด็คืมุ็กำำ�เนิิดแลูะต้ั้องกัารต้ัั้งคืรรภ์์ 

กำรัดโฟลูกิำจำ�เป็้นิต่ั้อกำ�รัแบง่เซึ่ลูลูต์ั้�ม็ป้กำติั้แลูะกำ�รัพฒันิ�สำม็อง 
แลูะรัะบบป้รัะสำ�ที่ของที่�รักำในิคืรัรัภ์์ ห�กำได�รับักำรัดโฟลูกิำไม็เ่พยีงพอ  

อ�จเพิม่็คืว�ม็เสำีย่งท่ีี่ที่�รักำจะเกิำดคืว�ม็บกำพรัอ่งของกำรัะดก้ำ 
ไขสำนัิหลูงัได� สำำ�นัิกำง�นิอ�ห�รัแหง่ช้�ติั้สำวเีดนิ (The Swedish  
National Food Administration) แลูะ คืณะกำรัรัม็กำ�รัสำขุภ์�พ 

แลูะสำวสัำดภิ์�พแหง่ช้�ติั้ (National Board of Health and Welfare) 
แนิะนิำ�ให�รับัป้รัะที่�นิกำรัดโฟลูกิำเสำรัมิ็ 400 ไม็โคืรักำรัมั็ต่ั้อวนัิ 

เพื่อให�ได�รับัผู้ลูอย�่งถูก้ำตั้�อง คืวรัเรัิม่็รับัป้รัะที่�นิป้รัะม็�ณหน่่ิงเดอืนิก่ำอนิท่ีี่
จะตัั้�งคืรัรัภ์์

Natalben Gravid คืือผู้ลูติั้ภั์ณฑ์์เสำรัมิ็อ�ห�รัช้นิิดเม็ด็สำำ�หรับัผู้้�หญิิงท่ีี่ 
ตัั้�งคืรัรัภ์์ หรัอืว�งแผู้นิว�่จะตัั้�งคืรัรัภ์์ 

Natalben Gravid ป้รัะกำอบด�วยกำรัดโฟลูกิำท่ีี่ออกำฤที่ธีิ ์
ซึ่่่งม็ปี้รัะโยช้น์ิต่ั้อผู้้�หญิิง แลูะเหลูก็ำ ไอโอดนีิ วติั้�ม็นิิ D โอเม็กำ� 3  

แลูะสำ�รัอ�ห�รัอ่ืนิ ๆ อีกำ 14 ช้นิิดท่ีี่คัืดสำรัรัแลู�วว�่เหม็�ะกัำบสำตั้รัมี็คีืรัรัภ์์ ผู้ลูติั้ 
ภั์ณฑ์์เสำรัมิ็อ�ห�รัไม็ส่ำ�ม็�รัถูแที่นิท่ีี่อ�ห�รัท่ีี่ม็คีืณุค่ื�คืรับถู�วนิได� แต่ั้ตั้�อง 

รับัป้รัะที่�นิอ�ห�รัอย�่งหลู�กำหลู�ยแลูะสำม็ดลุู แลูะม็ไีลูฟ์สำไตั้ลูท่ี์ี่ดต่ีั้อ 
สำขุภ์�พ 

 
ป้รัก่ำษ�พย�บ�ลูผู้ดงุคืรัรัภ์์ของคืณุ หรัอือ่�นิเพิม่็เติั้ม็ท่ีี่

 www.natalben.se 


