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ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินหรือยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน (emergency contraceptive pills; morning-after pills,
post-coital contraceptives) เปนยาทีร่ ับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธแลว เพื่อปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค
อันเนื่องจาก การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดการณหรือไมพึงประสงค การมีเพศสัมพันธที่ไมอาจปองกัน การถูกลวงละเมิด
ทางเพศ การคุมกําเนิดดวยวิธีที่ไมถูกตอง การคุมกําเนิดลมเหลว เชน ถุงยางอนามัยชํารุด เปนตน ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
จึงใชเมื่อจําเปนเทานั้น ไมใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเพื่อแทนยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ (oral
contraceptive pills) เนื่องจากยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีปริมาณฮอรโมนสูงจึงเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคได
มาก อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภต่ํากวายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ ยาคุมกําเนิด
ฉุกเฉินไมอาจยุติการตั้งครรภทเี่ กิดขึ้นแลวจึงไมใชยาทําแทง ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีทั้งชนิดฮอรโมนรวมซึ่งในแตละเม็ดมี
ตัวยาสําคัญเปนฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน (estrogens) ผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (progestins) ชนิดที่มี
เฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน (progestin-only emergency contraceptive pills) และชนิดยาตานโพรเจสติน
(emergency contraceptive pills containing an antiprogestin) เชน mifepristone, ulipristal acetate ซึ่งยา
คุมกําเนิดฉุกเฉินใชกันมากในบานเราเปนชนิดที่มีเฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน ดังนั้นในที่นจี้ ึงขอกลาวเฉพาะยา
คุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดนี้
ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดที่มีเฉพาะฮอรโมนโพรเจสติน
ตัวยาสําคัญในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดนีค้ ือ levonorgestrel มี 2 ความแรง คือ เม็ดละ 0.75 และ 1.5
มิลลิกรัม ที่ใชกันในบานเราเปนชนิดความแรงเม็ดละ 0.75 มิลลิกรัม (หรือ 750 ไมโครกรัม)
Levonorgestrel เปนฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (ซึ่งโพรเจสตินเปนสารสังเคราะหเลียนแบบฮอรโมนโพรเจส
เตอโรน) ยานีถ้ ูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดดีและรวดเร็ว การรับประทานขนาด 0.75 มิลลิกรัม 2 ครั้ง หางกัน 12
ชั่วโมง ใหชีวประสิทธิผล (bioavailability) มากกวา 90% อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑที่มาจากผูผลิตตางกันคานี้อาจ
แตกตางกันไดบาง ระดับยาสูงสุดในเลือดของขนาดยา 0.75 มิลลิกรัม เกิดภายใน 1 ชั่วโมงหลังการรับประทาน คา
ครึ่งชีวิต 20-60 ชั่วโมง คาดวาระดับยา levonorgestrel ต่ําสุดที่ใหผลรบกวนการตกไขอยูที่ 0.48 นาโนโมล/ลิตร
การรับประทานยาในขนาด 0.75 มิลลิกรัม ใหระดับยาในเลือดที่เพียงพอในการออกฤทธิร์ บกวนการตกไขนานกวา 12
ชั่วโมง (อาจถึง 24 ชั่วโมงหรือนานกวานี้) 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 ชั่วโมง) ยานีถ้ ูกขับออกทางน้ํานมได ผูหญิงที่ให

นมบุตรหากใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel อาจงดใหนมบุตรและทิ้งน้ํานมเปนเวลาอยางนอย 8 ชั่วโมง
(แตไมเกิน 24 ชั่วโมง) อยางไรก็ตาม จากขอมูลที่มอี ยูยาไมมีผลกระทบตอการใหนมทารกและไมมีผลตอทารก
ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินออกฤทธิ์อยางไร?
ตัวอสุจิสามารถรอดอยูไดในทางเดินระบบสืบพันธุผูหญิงนานสุดถึง 5 วันหลังการมีเพศสัมพันธ หากไขตกภายใน
ชวง 5 วันนี้สามารถเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) และอาจทําใหตั้งครรภได เปนที่ยอมรับกันวาการตั้งครรภเริ่มขึน้
เมื่อมีการฝงตัว (implantation) ของไขที่ผสมแลว ดังนั้นการออกฤทธิ์ของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจะตองปองกันไมใหเกิด
การปฏิสนธิหรือไมใหเกิดการฝงตัว แตจะไมรบกวนการฝงตัวที่เกิดขึ้นเรียบรอยแลว ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินจึงไมใชยาทํา
แทง ซึ่งชวงหลังจากไขตกจนถึงชวงที่จะเกิดการฝงตัวนั้นมีเวลาสั้นเพียงแค 6 วัน (แมวาในความเปนจริงอาจนานกวา
นี้ ซึ่งโดยสวนใหญกวา 80% ของการตั้งครรภ การฝงตัวของไขที่ผสมแลวเกิดชวง 8-10 หลังการตกไข)
การออกฤทธิ์ของ levonorgestrel ในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินนั้นขอมูลสวนใหญระบุถึงฤทธิร์ บกวนการตกไขโดย
ยับยั้งการหลั่ง luteinizing hormone (LH) ที่พุงสูงมาก (LH surge) กอนไขตก จึงยับยั้งการเจริญของถุงไข
(follicle) หรือการแตกของถุงไข และทําใหคอรพัสลูเทียม (corpus luteum) ไมอาจทําหนาที่ได ซึ่งการออกฤทธิ์
ดังกลาวถือเปนกลไกที่สําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการตั้งครรภ แมจะมีการคาดคะเนวายาอาจออกฤทธิ์
อยางอื่นไดบาง เชน ลดการสรางเมือกและเพิ่มความหนืดของเมือกปากมดลูกซึ่งทําใหตัวอสุจิไมอาจเดินทางไป
ปฏิสนธิกับไข เพิ่มการบีบตัวของทอนําไข เพิ่มการบีบตัวของมดลูกซึ่งทําใหไขที่ปฏิสนธิแลวมาถึงโพรงมดลูกในเวลาที่
ไมเหมาะสมในการฝงตัว ตลอดจนทําใหเยื่อบุมดลูกไมพรอมที่จะรับการฝงตัวของตัวออน แตการศึกษาดาน
ประสิทธิผลเมื่อรับประทานยาหลังการตกไขไมไดสนับสนุนกลไกการออกฤทธิ์ดังกลาวขางตนอยางชัดเจน การทีย่ านี้มี
กลไกการออกฤทธิ์ที่สําคัญคือรบกวนหรือชะลอการตกไข อีกทั้งผลการศึกษายังไมชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุน
ประสิทธิภาพของยาหากรับประทานหลังการตกไข ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงตอการตั้งครรภไดหากมีการรวมเพศตามมา
อีก นอกจากนีก้ ารรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลงและยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคของยาอีกดวย
จะเริ่มตนรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไดเมื่อไร?
ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินควรรับประทานทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงค หรืออยางชาไมควรเกิน 72
ชั่วโมง ขนาดยา levonorgestrel ที่ใชเพื่อการคุมกําเนิดฉุกเฉินคือ 1.5 มิลลิกรัม หากเปนชนิด 1.5 มิลลิกรัม (บาง
ประเทศมีใชเฉพาะความแรงนี้) รับประทานเพียง 1 เม็ด หากเปนชนิด 0.75 มิลลิกรัม รับประทานเม็ดที่สองหางจาก
เม็ดแรก 12 ชั่วโมง การรับประทานกอนมีเพศสัมพันธเล็กนอยใหประสิทธิผลเชนกัน แตกรณีนี้จะเปนการใชยาอยาง
ผิดวัตถุประสงคของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซึ่งใชสําหรับปองกันการตั้งครรภเมื่อมีเพศสัมพันธที่ไมไดคาดการณไวกอน ใน
กรณีที่มีเพศสัมพันธซ้ําหลังจากรับประทานยาเกิน 24 ชั่วโมง หากพิจารณาจากคาครึ่งชีวิตของยาแลวจะตอง
รับประทานยาซ้ําอีก อยางไรก็ตาม การรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลงและยังเพิ่มความ
เสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคของยาดังไดกลาวแลวขางตน

ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ขอมูลดานประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในแตละการศึกษาใหอัตราในการปองกันการตั้งครรภที่แตกตาง
กันไดบาง ซึ่งความลาชาในการเริ่มตนรับประทานยาและวิธีการรับประทาน (รับประทาน 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียว หรือ
ครั้งละ 0.75 มิลลิกรัม 2 ครั้งหางกัน 12 ชั่วโมง) อาจมีผลตอประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภ นอกจากนี้ยังไม
มีการศึกษาใดที่ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในการปองกันการตั้งครรภเทียบกับยาหลอก
ทั้งนี้ดวยเหตุผลทางดานจริยธรรม โดยรวมแลวอาจถือไดวายาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel นี้หากใชอยาง
ถูกตองและเริ่มตนรับประทานภายใน 72 ชั่งโมงหลังการมีเพศสัมพันธ จะมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภได
ราว 90% โดยอาจมีอัตราลมเหลว (เกิดการตั้งครรภ) ไดสูงสุดถึง 3% ซึ่งตางจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน
สม่ําเสมอหากมีการใชยาอยางถูกตองมีอัตราลมเหลวรายป 0.3%
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
1. ความลาชาในการเริ่มตนรับประทานยา การเริ่มตนรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินโดยเร็วภายหลังมี
เพศสัมพันธที่ไมพึงประสงคยาจะมีประสิทธิภาพมาก ประสิทธิภาพจะลดลงหากเริ่มรับประทานเกิน 72 ชั่วโมง
ภายหลังมีเพศสัมพันธ และอาจใชไมไดผลหากรับประทานลาชาเกิน 96 ชัว่ โมงหลังการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ความ
ลาชาในการรับประทานยาเม็ดที่สองจะทําใหประสิทธิภาพของยาลดลงไดเชนกัน อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการศึกษา
ขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวาประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel ไมลดลงตราบ
จนถึงวันที่ 5 หลังจากมีเพศสัมพันธ
2. ดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) การมีดัชนีมวลกายตั้งแต 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ขึ้นไปแตยังไม
ถึง 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือวามีน้ําหนักมากเกิน (overweight) และหากมีดัชนีมวลกายตั้งแต 30 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ขึ้นไปถือวาอวนเกิน (obese) หรือเปนโรคอวน จากการศึกษาดานเภสัชจลนศาสตรพบวาผูหญิงที่อวนเกินมี
ระดับ levonorgestrel ในซีรัมต่ํากวาผูที่ไมอวน และบางการศึกษายังพบดวยวาผูหญิงที่อวนเกินที่ใชยาคุมกําเนิด
ฉุกเฉินชนิดนี้มีอัตราการตั้งครรภสูงกวาผูที่ไมอวน สําหรับคําแนะนําเรื่องการเพิ่มขนาดยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด
levonorgestrel เปน 2 เทาในผูหญิงที่อวนเกินนั้นยังไมไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบางการศึกษาระบุวายังไมมี
หลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบเรื่องดัชนีมวลกายตอประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม แนวโนมใน
การแนะนําใหเพิ่มขนาดยาในผูหญิงที่อวนเกินมีสูงขึ้น บางองคกรแนะนําใหใชการคุมกําเนิดฉุกเฉินวิธีอื่น
3. ยาชักนําเอนไซมตับ จะเพิ่มการทํางานของเอนไซมที่ใชในการเปลี่ยนสภาพยาจนอาจทําใหประสิทธิภาพของ
ยาลดลง อยางไรก็ตาม ไมมีขอมูลวาจะรบกวนประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด
levonorgestrel มากนอยเพียงใด ตัวอยางยาที่มีฤทธิ์ชักนําเอนไซมตับ เชน carbamazepine,
eslicarbamazepine, oxcarbazepine, phenytoin, phenobarbital, primidone, topiramate, St John’s
Wort, antiretrovirals (เชน ritonavir, efavirenz, nevirapine), rifabutin, rifampin หากมีการใชยานี้อยูกอนหรือ
จําเปนตองใชยาเหลานี้ควรพิจารณาใชการคุมกําเนิดฉุกเฉินวิธีอื่น หรืออาจตองเพิ่มขนาดยา levonorgestrel อยางไร
ก็ตาม ยังไมมีขอมูลวาประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภมีมากนอยเพียงใดเมื่อเพิ่มขนาดยา

อาการไมพึงประสงคของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
อาการไมพึงประสงคของ levonorgestrel ในยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่อาจพบ เชน มีเลือดคลายประจําเดือนออก
ผิดปกติหรือออกกะปริบกะปรอย ตกขาวเปนสีน้ําตาล มักเกิดในชวงสัปดาหแรกหลังจากรับประทานยาคุมกําเนิด
ฉุกเฉิน สําหรับประจําเดือนมักมาตรงเวลาหรืออาจคลาดเคลื่อนไปบางโดยมาเร็วหรือมาชาไปราว 1 สัปดาห
นอกจากนี้อาจเกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ออนเพลีย ตึงเตานม คลื่นไส อาเจียน ปวดทองชวงลาง ประจําเดือน
มาก หากรับประทานยาครั้งเดียวในขนาด 1.5 มิลลิกรัม อาจพบอาการไมพึงประสงคบางอยางไดมากขึ้น เชน ปวด
ศีรษะ ตึงเตานม ประจําเดือนมากขึ้น หากรับประทานยามากเกินไปอาจสงผลทําใหเกิดความผิดปกติที่รังไข เยื่อบุ
โพรงมดลูก รวมทั้งเพิ่มความเสีย่ งตอการตั้งครรภนอกมดลูก (หากการปองกันลมเหลว) อยางไรก็ตาม หากรับประทาน
ตามขนาดที่แนะนํา ไมพบอาการขางเคียงที่รายแรง ปจจุบันยังไมมีขอมูลดานความปลอดภัยเมื่อมีการรับประทานยา
ซ้ําหลายครั้ง และไมมีหลักฐานวายานี้ทําใหเกิดทารกพิการ (teratogenesis) ในกรณีที่การใชยาลมเหลวแลวเกิดการ
ตั้งครรภขึ้น
จะเริ่มใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอไดเมื่อไร?
ภายหลังจากรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิด levonorgestrel สามารถเริ่มยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน
สม่ําเสมอตอไปไดทันที และชวงรอใหยาออกฤทธิ์ราว 1 สัปดาหนั้นใหงดการมีเพศสัมพันธหรืออาจใชการคุมกําเนิดวิธี
อื่นรวมดวยไปกอน เชน ถุงยางอนามัย
คําเตือนและขอควรระวังเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
1. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินไมใชยาทําแทง ไมอาจยุติการตั้งครรภที่เกิดขึ้นแลว
2. ไมใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินแทนการใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการตั้งครรภต่ํากวายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานสม่ําเสมอ อีกทั้งยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีปริมาณยาสูงหาก
รับประทานยาซ้ําหลายครั้งจะเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคตางๆ ไดมาก
3. ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินออกฤทธิร์ บกวนหรือชะลอการตกไข กลไกการออกฤทธิ์อยางอื่นยังไมชัดเจนพอที่จะ
สนับสนุนประสิทธิภาพของยาหากรับประทานหลังการตกไข ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงตอการตั้งครรภหากมีการรวมเพศ
ตามมาอีก การรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินซ้ําอาจใหประสิทธิผลลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
อาการไมพึงประสงคของยาอีกดวย
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