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ยาคุมก�าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมคืออะไร?

ยาแต่ละเม็ดประกอบด้วย

ฮอร์โมนสองชนิด คือ เอสโต

เจน และ โปรเจสโตเจน ซ่ึงจะ

เรียกง่ายๆวา่ ยาเมด็ ‘The Pill’ 

ยาเมด็ชนิดน้ีมีหลายประเภทแต่

กท็ �างานเหมือนกนัคือเป็นยาคุม

ก�าเนิดการตั้งครรภ์

ยาน้ีท�างานอยา่งไร?

ยาเมด็คุมก�าเนิดสามารถป้องกนัการตกไข่จากมดลูกของ

สตรีในแต่ละเดือน การตั้งครรภจ์ะไม่เกิดข้ึน

ยาเมด็น้ีท�างานไดผ้ลดีอยา่งไร?

หากใชอ้ยา่งถกูวธีิกจ็ะมีประสิทธิภาพกวา่ 99% แต่ตามใน

สภาพทัว่ไป (ในชีวติจริง) จะมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ 91% 

ซ่ึงหมายความวา่ตามอตัราในหน่ึงปี สตรี 9 คนในทุกๆ 100 

คนอาจตั้งครรภไ์ด้

ใครใชย้าเมด็น้ีไดบ้า้ง?

ยาน้ีเหมาะส�าหรับสตรีทัว่ไป มีประสิทธิภาพในการป้องกนั

การตั้งครรภห์าาใชอ้ยา่งถูกวิธี แต่ท่านสามารถหยดุยาได้

ทนัทีหากท่านตอ้งการตั้งครรภ์

ใครท่ีไม่ควรใชย้าเมด็น้ี?

สตรีไม่ควรใชย้าเม็ดชนิดน้ี หากมีปัญหาเร่ืองโลหิตแขง็

ตวัท่ีขา, ปัญหาเก่ียวกบัตบั, ความดนัโลหิตสูง, อาการปวด

ไมเกรนบางชนิด, หรือมะเร็งเตา้นม ท่านจะใชย้าน้ีไม่ได้

หากท่านใหน้�้านมทารกท่ีอายตุ �่ากวา่ 6 เดือนอยู ่ส�าคญัมากท่ี

ท่านตอ้งปรึกษาแพทยเ์พ่ือใหม้ัน่ใจวา่ปลอดภยัพอในการใช้

ยาเมด็ชนิดน้ี เพราะยาบางชนิดอาจท�าใหย้าคุมก�าเนิดท�างาน

ไม่ไดผ้ลเตม็ท่ี แพทยจ์ะอธิบายใหท่้านทราบไดก่้อนท่ีท่าน

จะตดัสินใจใช้

มีปฏิกิริยาขา้งเคียงไหม?

สตรีส่วนใหญ่จะรู้สึกปกติระหวา่งใชย้าเมด็ แต่ถา้ท่านกมี็

อาการขา้งเคียงตอนใชค้ร้ังแรก กถื็อเป็นเร่ืองธรรมดา ท่าน

อาจมีเลือดหยดออกมาบา้งเลก็นอ้ยระหวา่งมีประจ�าเดือน

แต่ละคร้ัง หรือเจบ็เตา้นม และคล่ืนใส ้(รู้สึกอยากจะอาเจียน) 

ซ่ึงกจ็ะเป็นปกติหลงัจากสองเดือนแลว้ แต่บางคร้ังแพทย์

อาจตอ้งเปล่ียนยาใหท่้าน ส่วนอาการสาหสัทางสุขภาพท่ี

เกิดจากการใชย้าคุมชนิดน้ีแทบจะไม่มี แต่ท่านควรปรึกษา

แพทยใ์นการใชย้าชนิดน้ี

ยาเมด็คุมก�าเนิดน้ีทานอยา่งไร?

ยาน้ีจะอยูใ่นแผงใชไ้ด ้28 วนัและข้ึนอยูก่บัชนิดของยา ซ่ึงจะ

มีระหวา่ง สอง ถึง เจด็เมด็ท่ีไม่มีฮอร์โมน (ยาน�้าตาล) ท่าน

จะมีเลือดออกจากช่องคลอดในวนัท่ีท่านทานยาน�้าตาลน้ี

ยาบางชนิดตอ้งมีใบสัง่แพทย ์แต่บางชนิดกซ้ื็อไดโ้ดยไม่

ตอ้งมี ท่านควรปรึกษาแพทยถึ์งเร่ืองราคาและชนิดต่างๆ 

ของยาหากท่านเป็นกงัวล

ยาคุมก�าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
The Combined Pill
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ถา้ท่านพลาดการทานยาหน่ีงเมด็ จะท�าอยา่งไร?

ถา้ท่านพลาดการทานยาเน้ีไปหน่ึงเม็ดนานนอ้ยกว่า 24 

ชัว่โมงจากท่ีเคยทาน ใหท้่านทานยาทนัทีท่ีจ�าไดห้น่ึงเมด็ 

และทานเมด็ต่อไปตามเวลาปกติ ท่านควรใชว้ธีิคุมก�าเนิด

แบบอ่ืนดว้ยเช่น ใชถุ้งยางอนามยั เพื่อปกป้องการตั้งครรภ ์

หากท่านลืมทานยานานเกินกว่า 24 ชัว่โมง ท่านควรใช้

ถุงยางอนามยั หรือไม่มีการร่วมเพศจนกวา่ท่านจะทานยา

ฮอร์โมนรวม เป็นปกติแลว้เป็นเวลาเจด็วนั ท่านอาจตอ้ง

ทานยาคุมแบบฉุกเฉินช่วย เป็นการดีถา้ท่านจะปรึกษาแพทย์

หรือเภสชักรเพ่ือขอค�าแนะน�าหากวา่ท่านลืมทานยาเกินกวา่ 

24 ชัว่โมง หรือโทรปรึกษาพยาบาลไดท่ี้ Talkline หมายเลข 

1300 658 886

ท่านจะหาซ้ือยาคุมก�าเนิดน้ีไดอ้ยา่งไร?

ท่านควรไปพบแพทย ์หรือคลีนิกวางแผนครอบครัว เพ่ือขอ

ใบสัง่ยาเมด็คุมก�าเนิดน้ี แพทยจ์ะสอบถามเก่ียวกบัสุขภาพ

ของท่าน และจะแนะน�าท่านไดใ้นการใชย้าพีโอพี ท่าน

สามารถซ้ือยาคุมน้ีไดจ้ากร้านขายยา หรือคลีนิกวางแผน

ครอบครัว ท่านควรไดรั้บการตรวจสุขภาพทุกๆ 12 เดือน

วธีิอ่ืนๆ ในการคุมก�าเนิด

มีวธีิอ่ืนๆ ในการคุมก�าเนิดอีกหลายอยา่งใหท่้านเลือก โปรด

ดูในขอ้มูลส�าคญัของ คลีนิกวางแผนครอบครัว (FPNSW)

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 COMBINED PILL

What Is The Pill?
The combined Pill contains two hormones, oestrogen 
and progestogen. It is usually just called ‘The Pill’. There 
are many types of combined Pills but they all work the 
same way to prevent pregnancy.

How Does The Pill Work?
The Pill stops a woman’s ovaries from releasing an egg 
each month, so a pregnancy cannot begin.

Who Can Use The Pill?
Most women can use the Pill. It is effective at preventing 
pregnancy if taken correctly, but can also be easily 
stopped if you wish to become pregnant.

Who Should Not Use The Pill?
Women should not use the Pill 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 Pill if you are 
breastfeeding and your baby is less than six months old. 
It is very important to talk with your doctor to make sure it 
is safe for you to use the Pill. Some other medications can 
stop the Pill 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 Pill, but it is common 
to have some side effects at first. You may have irregular 
bleeding in between periods, sore breasts and nausea 
(feeling sick). This usually settles down after a couple of 
months but sometimes your doctor may change the type 
of pill you are using. Serious health problems caused by 
the Pill are rare, but ask your doctor to tell you about 
them.

How Do You Take The Pill?
The Pill comes in a 28 day pack and depending on the 
type of pill, it will have between two and seven pills that 
have no hormones (sugar pills).  You will usually have 
vaginal bleeding during the days when you take the 
sugar pills.

Some types of pill are available on the PBS while others 
are not. Talk to your doctor about the cost of different pill 
types if this is an issue for you.

What If You Miss A Pill?
If you are less than 24 hours late taking a pill, take it as 
soon as you remember, and then take the next pill at the 
usual time. You will still be protected against pregnancy. 
If you are more than 24 hours late taking a pill you should 
use condoms or not have sex until you have had seven 
days of hormone pills. You may need the emergency 
contraceptive pill.  It is a good idea to talk with your 
doctor or pharmacist about what to do if you are more 
than 24 hours late or you can ring to speak with a nurse 
on our Talkline (1300 658 886). 

How Can You Get The Pill?
You need to go to a doctor or Family Planning Clinic to 
get a script for the Pill. The doctor will ask you questions 
about your health and will tell you how to take the Pill. 
You can then buy your pills from a pharmacy or a Family 
Planning Clinic. You should have a check-up every 12 
months.
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Other Methods of Contraception
There are many other methods of contraception available. 
See FPNSW factsheets.

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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