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ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินหรือยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (emergency contraceptive pills; morning-after pills, 

post-coital contraceptives) เปนยาทีร่ับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธแลว เพื่อปองกันการต้ังครรภไมพึงประสงค

อันเน่ืองจาก การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดการณหรือไมพึงประสงค การมีเพศสัมพันธที่ไมอาจปองกัน การถูกลวงละเมิด

ทางเพศ การคุมกําเนิดดวยวิธีที่ไมถูกตอง การคุมกําเนิดลมเหลว เชน ถุงยางอนามัยชํารุด เปนตน ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน

จึงใชเมื่อจําเปนเทาน้ัน ไมใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อแทนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ (oral 

contraceptive pills) เน่ืองจากยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีปริมาณฮอรโมนสูงจึงเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคได

มาก อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภตํ่ากวายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ ยาคุมกําเนิด

ฉุกเฉินไมอาจยุติการต้ังครรภทีเ่กิดข้ึนแลวจึงไมใชยาทําแทง ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีทั้งชนิดฮอรโมนรวมซึ่งในแตละเมด็มี

ตัวยาสําคัญเปนฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน (estrogens) ผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (progestins) ชนิดที่มี

เฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน (progestin-only emergency contraceptive pills) และชนิดยาตานโพรเจสติน 

(emergency contraceptive pills containing an antiprogestin) เชน mifepristone, ulipristal acetate ซึ่งยา

คุมกําเนิดฉุกเฉินใชกันมากในบานเราเปนชนิดที่มีเฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน ดังน้ันในที่น้ีจึงขอกลาวเฉพาะยา

คุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดน้ี  

 

ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดท่ีมีเฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน  

ตัวยาสําคัญในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดน้ีคือ levonorgestrel มี 2 ความแรง คือ เม็ดละ 0.75 และ 1.5 

มิลลิกรัม ที่ใชกันในบานเราเปนชนิดความแรงเม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม (หรือ 750 ไมโครกรัม) 

Levonorgestrel เปนฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (ซึ่งโพรเจสตินเปนสารสังเคราะหเลียนแบบฮอรโมนโพรเจส

เตอโรน) ยาน้ีถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดดีและรวดเร็ว การรับประทานขนาด 0.75 มิลลิกรัม 2 ครั้ง หางกัน 12 

ช่ัวโมง ใหชีวประสิทธิผล (bioavailability) มากกวา 90% อยางไรก็ตาม ผลติภัณฑที่มาจากผูผลิตตางกันคาน้ีอาจ

แตกตางกันไดบาง ระดับยาสูงสุดในเลือดของขนาดยา 0.75 มิลลิกรัม เกิดภายใน 1 ช่ัวโมงหลังการรับประทาน คา

ครึ่งชีวิต 20-60 ช่ัวโมง คาดวาระดับยา levonorgestrel ตํ่าสุดที่ใหผลรบกวนการตกไขอยูที่ 0.48 นาโนโมล/ลิตร 

การรับประทานยาในขนาด 0.75 มิลลิกรัม ใหระดับยาในเลือดที่เพียงพอในการออกฤทธ์ิรบกวนการตกไขนานกวา 12 

ช่ัวโมง (อาจถึง 24 ช่ัวโมงหรือนานกวาน้ี) ซึ่งเปนเวลาที่เพียงพอกอนที่จะรับประทานเม็ดที่สอง หากรับประทานครั้ง

เดียวในขนาด 1.5 มิลลิกรัม จะใหปริมาณยาในเลือด (คา area under the concentration-time curve) มากกวา

การรับประทานครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม 2 ครั้ง (หางกัน 12 หรือ 24 ช่ัวโมง) ยาน้ีถูกขับออกทางนํ้านมได ผูหญิงที่ให



นมบุตรหากใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel อาจงดใหนมบุตรและทิ้งนํ้านมเปนเวลาอยางนอย 8 ช่ัวโมง 

(แตไมเกิน 24 ช่ัวโมง) อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่มอียูยาไมมีผลกระทบตอการใหนมทารกและไมมีผลตอทารก  

 

ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินออกฤทธิ์อยางไร? 

ตัวอสุจิสามารถรอดอยูไดในทางเดินระบบสืบพันธุผูหญิงนานสุดถึง 5 วันหลังการมีเพศสัมพันธ หากไขตกภายใน

ชวง 5 วันน้ีสามารถเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) และอาจทําใหต้ังครรภได เปนที่ยอมรับกันวาการต้ังครรภเริ่มข้ึน

เมื่อมีการฝงตัว (implantation) ของไขที่ผสมแลว ดังน้ันการออกฤทธ์ิของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจะตองปองกันไมใหเกิด

การปฏิสนธิหรือไมใหเกิดการฝงตัว แตจะไมรบกวนการฝงตัวที่เกิดข้ึนเรียบรอยแลว ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจึงไมใชยาทํา

แทง ซึ่งชวงหลังจากไขตกจนถึงชวงที่จะเกิดการฝงตัวน้ันมีเวลาสั้นเพียงแค 6 วัน (แมวาในความเปนจริงอาจนานกวา

น้ี ซึ่งโดยสวนใหญกวา 80% ของการต้ังครรภ การฝงตัวของไขที่ผสมแลวเกิดชวง 8-10 หลังการตกไข) 

การออกฤทธ์ิของ levonorgestrel ในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินน้ันขอมูลสวนใหญระบุถึงฤทธ์ิรบกวนการตกไขโดย

ยับย้ังการหลั่ง luteinizing hormone (LH) ที่พุงสูงมาก (LH surge) กอนไขตก จึงยับย้ังการเจริญของถุงไข 

(follicle) หรือการแตกของถุงไข และทําใหคอรพัสลูเทียม (corpus luteum) ไมอาจทําหนาที่ได ซึ่งการออกฤทธ์ิ

ดังกลาวถือเปนกลไกที่สําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการต้ังครรภ แมจะมีการคาดคะเนวายาอาจออกฤทธ์ิ

อยางอื่นไดบาง เชน ลดการสรางเมือกและเพิ่มความหนืดของเมือกปากมดลูกซึ่งทําใหตัวอสุจิไมอาจเดินทางไป

ปฏิสนธิกับไข เพิ่มการบีบตัวของทอนําไข เพิ่มการบีบตัวของมดลูกซึ่งทําใหไขที่ปฏิสนธิแลวมาถึงโพรงมดลูกในเวลาที่

ไมเหมาะสมในการฝงตัว ตลอดจนทําใหเย่ือบุมดลูกไมพรอมที่จะรับการฝงตัวของตัวออน แตการศึกษาดาน

ประสิทธิผลเมื่อรับประทานยาหลังการตกไขไมไดสนับสนุนกลไกการออกฤทธ์ิดังกลาวขางตนอยางชัดเจน การทีย่าน้ีมี

กลไกการออกฤทธ์ิที่สําคัญคือรบกวนหรือชะลอการตกไข อีกทั้งผลการศึกษายังไมชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุน

ประสิทธิภาพของยาหากรับประทานหลังการตกไข ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงตอการต้ังครรภไดหากมีการรวมเพศตามมา

อีก นอกจากน้ีการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลงและยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอาการ

ไมพึงประสงคของยาอีกดวย  

 

จะเริ่มตนรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไดเมื่อไร? 

ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินควรรับประทานทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงค หรืออยางชาไมควรเกิน 72 

ช่ัวโมง ขนาดยา levonorgestrel ที่ใชเพื่อการคุมกําเนิดฉุกเฉินคือ 1.5 มิลลิกรัม หากเปนชนิด 1.5 มิลลิกรัม (บาง

ประเทศมีใชเฉพาะความแรงน้ี) รับประทานเพียง 1 เม็ด หากเปนชนิด 0.75 มิลลิกรัม รับประทานเม็ดที่สองหางจาก

เม็ดแรก 12 ช่ัวโมง การรับประทานกอนมีเพศสัมพันธเล็กนอยใหประสิทธิผลเชนกัน แตกรณีน้ีจะเปนการใชยาอยาง

ผิดวัตถุประสงคของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซึ่งใชสําหรับปองกันการต้ังครรภเมื่อมีเพศสัมพันธที่ไมไดคาดการณไวกอน ใน

กรณีที่มีเพศสัมพันธซ้ําหลังจากรับประทานยาเกิน 24 ช่ัวโมง หากพิจารณาจากคาครึ่งชีวิตของยาแลวจะตอง

รับประทานยาซ้ําอีก อยางไรก็ตาม การรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลงและยังเพิ่มความ

เสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคของยาดังไดกลาวแลวขางตน 

 



ประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

ขอมูลดานประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในแตละการศึกษาใหอัตราในการปองกันการต้ังครรภที่แตกตาง

กันไดบาง ซึ่งความลาชาในการเริ่มตนรับประทานยาและวิธีการรับประทาน (รับประทาน 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียว หรือ

ครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม 2 ครั้งหางกัน 12 ช่ัวโมง) อาจมีผลตอประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภ นอกจากน้ียังไม

มีการศึกษาใดที่ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในการปองกันการต้ังครรภเทียบกับยาหลอก

ทั้งน้ีดวยเหตุผลทางดานจริยธรรม โดยรวมแลวอาจถือไดวายาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel น้ีหากใชอยาง

ถูกตองและเริ่มตนรับประทานภายใน 72 ช่ังโมงหลังการมีเพศสัมพันธ จะมีประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภได

ราว 90% โดยอาจมีอัตราลมเหลว (เกิดการต้ังครรภ) ไดสูงสุดถึง 3% ซึ่งตางจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน

สม่ําเสมอหากมีการใชยาอยางถูกตองมอีัตราลมเหลวรายป 0.3%  

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

1.  ความลาชาในการเริ่มตนรับประทานยา การเริ่มตนรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินโดยเร็วภายหลังมี

เพศสัมพันธที่ไมพึงประสงคยาจะมปีระสิทธิภาพมาก ประสิทธิภาพจะลดลงหากเริ่มรับประทานเกิน 72 ช่ัวโมง

ภายหลังมีเพศสัมพันธ และอาจใชไมไดผลหากรับประทานลาชาเกิน 96 ช่ัวโมงหลังการมีเพศสัมพันธ นอกจากน้ีความ

ลาชาในการรับประทานยาเม็ดที่สองจะทําใหประสิทธิภาพของยาลดลงไดเชนกัน อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการศึกษา

ขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวาประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel ไมลดลงตราบ

จนถึงวันที่ 5 หลังจากมีเพศสัมพันธ  

2.  ดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) การมีดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ข้ึนไปแตยังไม

ถึง 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือวามีนํ้าหนักมากเกิน (overweight) และหากมีดัชนีมวลกายต้ังแต 30 กิโลกรัม/ตาราง

เมตร ข้ึนไปถือวาอวนเกิน (obese) หรือเปนโรคอวน จากการศึกษาดานเภสัชจลนศาสตรพบวาผูหญิงที่อวนเกินมี

ระดับ levonorgestrel ในซีรัมตํ่ากวาผูที่ไมอวน และบางการศึกษายังพบดวยวาผูหญิงที่อวนเกินที่ใชยาคุมกําเนิด

ฉุกเฉินชนิดน้ีมีอัตราการต้ังครรภสูงกวาผูที่ไมอวน สําหรับคําแนะนําเรื่องการเพิ่มขนาดยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด 

levonorgestrel เปน 2 เทาในผูหญิงที่อวนเกินน้ันยังไมไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากบางการศึกษาระบุวายังไมมี

หลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบเรื่องดัชนีมวลกายตอประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม แนวโนมใน

การแนะนําใหเพิ่มขนาดยาในผูหญิงที่อวนเกินมีสูงข้ึน บางองคกรแนะนําใหใชการคุมกําเนิดฉุกเฉินวิธีอื่น 

3.  ยาชักนําเอนไซมตับ จะเพิ่มการทํางานของเอนไซมที่ใชในการเปลี่ยนสภาพยาจนอาจทําใหประสิทธิภาพของ

ยาลดลง อยางไรก็ตาม ไมมีขอมูลวาจะรบกวนประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด 

levonorgestrel มากนอยเพียงใด ตัวอยางยาที่มีฤทธ์ิชักนําเอนไซมตับ เชน carbamazepine, 

eslicarbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbital, primidone, topiramate, St John’s 

Wort, antiretrovirals (เชน ritonavir, efavirenz, nevirapine), rifabutin, rifampin หากมีการใชยาน้ีอยูกอนหรือ

จําเปนตองใชยาเหลาน้ีควรพิจารณาใชการคุมกําเนิดฉุกเฉินวิธีอื่น หรืออาจตองเพิ่มขนาดยา levonorgestrel อยางไร

ก็ตาม ยังไมมีขอมลูวาประสิทธิภาพในการปองกันการต้ังครรภมีมากนอยเพียงใดเมื่อเพิ่มขนาดยา  



 

อาการไมพึงประสงคของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

อาการไมพึงประสงคของ levonorgestrel ในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่อาจพบ เชน มีเลือดคลายประจําเดือนออก

ผิดปกติหรือออกกะปริบกะปรอย ตกขาวเปนสีนํ้าตาล มักเกิดในชวงสัปดาหแรกหลังจากรับประทานยาคุมกําเนิด

ฉุกเฉิน สําหรับประจําเดือนมักมาตรงเวลาหรืออาจคลาดเคลื่อนไปบางโดยมาเร็วหรือมาชาไปราว 1 สัปดาห 

นอกจากน้ีอาจเกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ออนเพลีย ตึงเตานม คลื่นไส อาเจียน ปวดทองชวงลาง ประจําเดือน

มาก หากรับประทานยาครั้งเดียวในขนาด 1.5 มิลลิกรัม อาจพบอาการไมพึงประสงคบางอยางไดมากข้ึน เชน ปวด

ศีรษะ ตึงเตานม ประจําเดือนมากข้ึน หากรับประทานยามากเกินไปอาจสงผลทําใหเกิดความผิดปกติที่รังไข เย่ือบุ

โพรงมดลูก รวมทั้งเพิ่มความเสีย่งตอการต้ังครรภนอกมดลูก (หากการปองกันลมเหลว) อยางไรก็ตาม หากรับประทาน

ตามขนาดที่แนะนํา ไมพบอาการขางเคียงที่รายแรง ปจจุบันยังไมมีขอมูลดานความปลอดภัยเมื่อมีการรับประทานยา

ซ้ําหลายครั้ง และไมมีหลักฐานวายาน้ีทําใหเกิดทารกพิการ (teratogenesis) ในกรณีที่การใชยาลมเหลวแลวเกิดการ

ต้ังครรภข้ึน 
 

จะเริ่มใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอไดเมื่อไร? 

ภายหลังจากรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel สามารถเริ่มยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน

สม่ําเสมอตอไปไดทันที และชวงรอใหยาออกฤทธ์ิราว 1 สัปดาหน้ันใหงดการมีเพศสัมพันธหรืออาจใชการคุมกําเนิดวิธี

อื่นรวมดวยไปกอน เชน ถุงยางอนามัย  

 

คําเตือนและขอควรระวังเก่ียวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

1. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไมใชยาทําแทง ไมอาจยุติการต้ังครรภที่เกิดข้ึนแลว 

2. ไมใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินแทนการใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการ

ปองกันการต้ังครรภตํ่ากวายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ อีกทั้งยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีปริมาณยาสูงหาก

รับประทานยาซ้ําหลายครั้งจะเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคตางๆ ไดมาก  

3. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินออกฤทธ์ิรบกวนหรือชะลอการตกไข กลไกการออกฤทธ์ิอยางอื่นยังไมชัดเจนพอที่จะ

สนับสนุนประสิทธิภาพของยาหากรับประทานหลังการตกไข ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงตอการต้ังครรภหากมีการรวมเพศ

ตามมาอีก การรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลง นอกจากน้ียังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด

อาการไมพึงประสงคของยาอีกดวย 
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