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ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินคืออะไร?

ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินหรือ อีซีพี 

- ECP (หรือบางคร้ังก็เรียก 
กนัอยา่งผดิๆวา่ ยาคุมเชา้ถดั

มา - ‘มอน่ิง อาฟเตอร์ พิล’) เป็นเมด็ยาคุมก�าเนิดท่ีมีฮอร์โมน

ชนิดพิเศษท่ีเรียกวา่ เลวอนโนเจสเตรล (ใชใ้นยาคุมก�าเนิด

บางชนิดเช่นกนั) ท่านใชย้าน้ีเพ่ือลดโอกาสท่ีจะตั้งครรภห์ลงั

จากท่ีมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ไดป้กป้อง ตวัอยา่งเช่น ท่านไม่

ไดใ้ชว้ธีิคุมก�าเนิดใดๆ และไม่ไดท้านยาคุมก�าเนิด หรือถุง

ยางอนามยัแตกขณะท่ีมีเพศสมัพนัธ์

ยาน้ีท�างานอยา่งไร?

ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินสามารถป้องกนั หรือชลอการตกไข่จาก

มดลูกของสตรี หากท่านใชย้าคุมก�าเนิดฉุกเฉินแลว้ ท่าน

ควรใชว้ิธีคุมก�าเนิดชนิดอ่ืนดว้ย เช่น ใชย้าเมด็คุมก�าเนิด 

หรือใชถุ้งยางอนามยั มิฉะนั้นท่านอาจตั้งครรภไ์ด ยาคุม

ก�าเนิดฉุกเฉินไม่ไดห้ยดุการเจริญเติบโตของครรภห์รือเป็น

อนัตรายต่อลกูอ่อนในครรภ ์หากท่านบงัเอิญทานยาน้ีเขา้ไป

ระหวา่งตั้งครรภอ่์อนๆ

มีปฏิกิริยาขา้งเคียงอะไรบา้ง?

ท่านอาจมีเลือดไหลทางช่องคลอดอยูส่องสามวนั หลงัจาก

ใชย้าคุมก�าเนิดฉุกเฉินน้ี ยาคุมฉุกเฉินน้ีปลอดภยัท่ีจะใชโ้ดย

ไม่มีผลร้ายหรือผลขา้งเคียงท่ียาวนาน สตรีบางคนอาจพบวา่

ประจ�าเดือนมาไม่ปกติหลงัจากทานยาอีซีพี และบางรายอาจ

มีอาการคล่ืนใส ้และอาเจียน บางรายอาจเจบ็เตา้นม หากท่าน

อาเจียนภายในสองชัว่โมงหลงัจากรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

น้ี ท่านตอ้งทานซ�้ าอีกเมด็หน่ึง

มีประสิทธิภาพอยา่งไร?

ยาคุมก�าเนิด อีซีพี จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดกต่็อเม่ือ รับ

ประทานภายใน 24 ชัโ่มงหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีมิได้

ป้องกนั หากทานภายใน 3 วนัหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ี

มิไดป้้องกนั ยาน้ีจะขดัขวางโอกาสการตั้งครรภไ์ดป้ระมาณ 

85% และอีกสองสามสปัดาห์ท่านอาจตอ้งท�าการตรวจเช็ค

การตั้งครรภซ์�้ าอีกคร้ังเพื่อมัน่ใจวา่ท่านมิไดต้ั้งครรภ ์

ยาน้ีใชอ้ยา่งไร?

ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพมากกต่็อเม่ือท่านทาน

ยาทนัทีหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ไดป้้องกนัการตั้ง

ครรภ ์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็ต่อเม่ือรับประทาน

ภายใน 24 ชัโ่มงหลงัจากการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีมิไดป้้องกนั 

อยา่งไรก็ตาม ท่านสามารถทานยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินน้ีได้

ภายใน 120 ชัว่โมง (หา้วนั) ยาน้ีปลอดภยัส�าหรับท่านท่ี

ตอ้งการทานมากกวา่หน่ึงเมด็ในหน่ึงรอบ

เม่ือไรประจ�าเดือนคร้ังถดัไปจะมา?

สตรีส่วนมากประจ�าเดือนจะมาตามก�าหนด

หากประจ�าเดือนมาชา้จะท�าอยา่งไร?

หากประจ�าเดือนท่านมาชา้เกินกวา่หน่ึงสปัดาห์ ท่านควร

ตรจเช็คการตั้งครรภ ์หรือปรึกษาแพทย ์หรือขอค�าแนะน�า

จาก Talkline

ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน (ECP)
The Emergency Contraceptive Pill
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จะหาซ้ือยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินไดท่ี้ไหน?

ท่านสามารถซ้ือยาคุมก�าเนิดฉุกเฉินน้ีไดต้ามร้านขายยา

ทัว่ไป โดยไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทย ์ราคาจะอยูป่ระมาณ $20-$30 

เภสชักรอาจถามค�าถามท่านบา้ง เพ่ือมัน่ใจวา่ท่านปลอดภยั

พอท่ีจะใชย้าน้ี ท่านสามารถรับยาน้ีไดท่ี้คลีนิกวางแผน

ครอบครัว นิวเซาทเ์วลส์ เช่นกนั

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 EMERGENCY 
CONTRACEPTIVE PILL (ECP)

What Is The Emergency Contraceptive Pill?
The emergency contraceptive pill or ECP (sometimes 
wrongly called the ‘morning after pill’) is a single dose 
of a hormone called levonorgestrel (also used in some 
contraceptive pills). You can take it to reduce the chance 
of getting pregnant after having unprotected sex, for 
example, if you did not use any contraception, if you 
missed your usual contraceptive pill, or you used a 
condom that broke during sex. 

How Does It Work?
The emergency pill can prevent or delay the release of 
an egg from a woman’s ovaries. If you use the emergency 
pill, you should keep on using other contraception, e.g. 
the Pill or condoms or you could still become pregnant. 
The emergency pill does not interrupt an established 
pregnancy, or harm a developing embryo or fetus if it is 
accidentally taken early in pregnancy. 

Are There Any Side Effects?
You might have some vaginal bleeding a few days after 
using the emergency pill.

The emergency pill is very safe to use with no serious or 
long-lasting side-effects. Some women have experienced 
an irregular period after taking the emergency pill and a 
few may have nausea or breast tenderness. If you have 
vomiting less than two hours after you take a dose of 
emergency contraception you should take another dose. 

How Effective Is it?
The emergency pill is most effective when taken in the 
first 24 hours after unprotected sex. If taken within three 
days of unprotected intercourse the emergency pill will 
prevent approximately 85% of expected pregnancies. 
You may need to have a follow-up pregnancy test to 
make sure you are not pregnant, in a few weeks.

How Do You Take It?
Emergency contraception is more effective the sooner 
you take it after unprotected sex. It is most effective if 
taken within 24 hours of unprotected sex. However it can 
still be used up to 120 hours (five days). It is safe to use 
the emergency pill more than once in a cycle.

When Should You Get Your Next Period?
Most women have a period at about the expected time.

What If Your Period Is Late?
If your period is more than a week late, you should do 
a pregnancy test and contact your doctor or Talkline for 
advice. 

Where Can I Get The Emergency Pill?
You can get the emergency contraceptive pill from 
pharmacies without a doctor’s prescription. It costs about 
$20-$30. The pharmacist may ask you a few questions to 
be sure that it is safe for you to take this medication. It is 
also available from Family Planning NSW clinics.

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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