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การคุมกําเนิดฉุกเฉินเปนการคมุกําเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกันการตั้งครรภไวกอนหรือวิธีที่ใช

ปองกันอยูนั้นลมเหลว วิธีที่ใชกันมากคือการรับประทานยาคมุกําเนิดฉุกเฉิน ซึ่งยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดที่ใชกันมาก

ในบานเราคือยาเลโวนอรเจสเตรล (levonorgestrel) นอกจากการรับประทานยาแลวการใสหวงอนามัยเปนอีกวิธี

หนึ่งที่ใชในการคมุกําเนิดฉุกเฉินไดและเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ แตยังไมเปนที่รูจักกันมากนัก อีกทั้งมี

ขอจํากัดในดานความไมสะดวกและมีคาใชจายมากเมื่อเทียบกับการรับประทานยาคมุกําเนิดฉุกเฉิน ในบทความนี้จะ

ใหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหวงอนามัย ชนิดของหวงอนามัยที่นํามาใชในการคุมกําเนิดฉุกเฉิน ผูที่เหมาะกับการคมุกําเนิด

ฉุกเฉินดวยหวงอนามัย การออกฤทธ์ิของหวงอนามัย ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภ ผลไมพึงประสงค 

ตลอดถึงขอดีและขอเสียของการคุมกําเนิดฉุกเฉินดวยหวงอนามัย  

การคุมกําเนิดฉุกเฉินคืออะไร? 

การคุมกําเนิดฉุกเฉิน (emergency contraception หรือ post-coital contraception) หมายถึงการ

คุมกําเนิดที่ดําเนินการหลังจากมีเพศสัมพันธแลวเพื่อปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 

เชน การมีเพศสัมพันธที่ไมคาดการณ การมเีพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน การถูกลวงละเมิดทางเพศ การลืมรับประทาน

ยาเม็ดคุมกําเนิด การคมุกําเนิดดวยวิธีที่ไมถูกตอง การคมุกําเนิดลมเหลว (เชน ถุงยางอนามัยชํารุด)  

การคุมกําเนิดฉุกเฉินมีวิธีใดบาง? 

การคุมกําเนิดฉุกเฉินทําไดโดยการรับประทานยาซึ่งมีหลายชนิดและการใสหวงอนามัย ดังที่จะกลาวถึง

ขางลางนี้ 

1. ยาเม็ดฮอรโมนรวม (combined estrogen and progestin emergency contraceptive pills หรือ 

Yuzpe regimen) มีตัวยาที่เปนฮอรโมนประเภทเอสโตรเจน (estrogens) ผสมกับฮอรโมนประเภทโพรเจสติน 

(progestins) ซึ่งโพรเจสตินเปนกลุมฮอรโมนที่สังเคราะหขึ้นและมีฤทธิ์เลียนแบบโพรเจสเตอโรน (progesterone) 

ในรางกาย เดิมยาเม็ดฮอรโมนรวมที่นํามาใชคุมกําเนิดฉุกเฉินเปนสูตรที่แตละเม็ดมีเอทินลิเอสตราไดออล (ethinyl 

estradiol) 100 ไมโครกรัมผสมกับนอรเจสเตรล (dl-norgestrel) 1 มิลลิกรัม ปจจุบันเปนสูตรที่แตละเม็ดมีเอทินลิ

เอสตราไดออล 100 ไมโครกรัมผสมกับเลโวนอรเจสเตรล 0.5 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด โดยเริ่ม

รับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงคหรือไมไดปองกัน และรับประทานอีก 1 เม็ดหาง

จากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง (ทั้งหมดรวมเปน 2 เม็ด) ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินชนิดฮอรโมนรวมนี้มีใชมานานแลว ปจจุบัน

ไดรับความนิยมลดลงเนื่องจากมีประสิทธิภาพต่ํากวาการคุมกําเนิดวิธีอื่นและมีอาการไมพึงประสงคคอนขางมาก  



2. ยาเม็ดที่มีฮอรโมนประเภทโพรเจสตินอยางเดียว (progestin-only emergency contraceptive 

pills) ตัวยาไดแก เลโวนอรเจสเตรล ซึ่งเปนชนิดที่ใชกันมากในบานเรา ผลิตออกจําหนาย 2 ความแรง คือ เม็ดละ 

0.75 และ 1.5 มิลลิกรัม ขนาดยาที่ใชเพ่ือคุมกําเนิดฉุกเฉินคือ 1.5 มิลลิกรัม ใหเริ่มรับประทานโดยเร็วที่สุดภายใน 

72 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไมพึงประสงคหรือไมไดปองกัน หากเปนขนาด 1.5 มิลลิกรัมใหรับประทานเพียง 1 

เม็ด หากเปนขนาด 0.75 มิลลิกรัมใหรับประทานเม็ดที่สองหางจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง  

3. ยาเม็ดชนิดตานโพรเจสติน (emergency contraceptive pills containing an antiprogestin) ตัว

ยาไดแก ไมเฟพริสโตน (mifepristone) และยูลิพริสตัลแอซิเตต (ulipristal acetate) ยาชนิดแรกมีฤทธ์ิแรงและมี

การใชเปนยาทําแทงในชวงตนของไตรมาสแรก จึงเปนขอจํากัดที่ทําใหยาไมเปนที่ยอมรับในการนํามาใชคุมกําเนิด

ฉุกเฉิน สวนยายูลิพริสตัลแอซิเตตใชในขนาด 30 มิลลิกรัม ใหเริ่มรับประทานเร็วโดยที่สุดภายใน 120 ชั่วโมง

หลังจากมีเพศสัมพันธท่ีไมพึงประสงคหรือไมไดปองกัน มีประสิทธิภาพสูงกวายาเลโวนอรเจสเตรลแตดอยกวาการใส

หวงอนามัยหุมทองแดง 

4. หวงอนามัย (intrauterine device หรือ IUD) ซึ่งชนิดที่นํามาใชเพ่ือการคุมกําเนิดฉุกเฉินในปจจุบันคือ

หวงอนามัยหุมทองแดง และเปนชนิดเดียวกันกับหวงอนามัยที่ใชในการคุมกําเนิดระยะยาว รายละเอียดเรื่องหวง

อนามัยมีกลาวตอไป 

วิธีคมุกําเนิดฉุกเฉินที่ยอมรับใหใชไดในแตละประเทศอาจแตกตางกัน สําหรับวิธีที่องคการอนามัยโลก 

(WHO) ยอมรับ ไดแก การรับประทานยา ซึ่งอาจเปนชนิดฮอรโมนรวมที่มีเอทินลิเอสตราไดออลผสมกับเลโวนอรเจส

เตรล หรือยาเลโวนอรเจสเตรลอยางเดียว หรือยายูลิพริสตัลแอซิเตต และการใสหวงอนามยัหุมทองแดง การ

คุมกําเนิดฉุกเฉินดวยวิธีที่กลาวมานีห้ากตัวออนมีการฝงตัวแลวจะไมสามารถยุติการตั้งครรภได ดังนั้นการคุมกําเนิด

ฉุกเฉินจึงไมใชการทําแทง  

หวงอนามัยคืออะไร?  

หวงอนามัยหรือหวงคุมกําเนิด (intrauterine device หรือ IUD) เปนอุปกรณขนาดเล็กสําหรับใสเขาใน

โพรงมดลูกเพื่อปองกันการตั้งครรภระยะยาว แตหวงอนามัยบางชนิดนํามาใชเพ่ือการคุมกําเนิดฉุกเฉินดวย หวง

อนามัยมีหลากหลายชนิดและมีรูปรางแตกตางกัน สามารถโคงงอไดโดยไมหัก หวงอนามัยท่ีใชกันมากในปจจุบันมี

รูปรางคลายอักษรตัวที (T-shaped IUD), อักษรตัวยู (U-shaped IUD) หรือคลายรม และอักษรตัววาย (Y-shaped 

IUD) ซึ่งอาจจัดรวมเปนวาคลายอักษรตัวทีก็ได (รูปที่ 1) ตรงปลายแกนแนวตั้งอาจทําเปนปุมเพ่ือกันไมใหหวง

อนามัยหลุดจากปากมดลูก และตรงปลายแกนมีเสนไนลอนคลายเสนดายผูกไว 1 หรือ 2 เสน ชนิดที่มีรูปรางคลาย

อักษรตัวทีมีความกวาง 28-32 มิลลิเมตรและความยาว 30-36 มิลลิเมตร หากเปนชนิดที่มีรูปรางคลายอักษรตัวยู

หรือตัววายมีความกวาง 18-24 มิลลิเมตร สวนความยาวใกลเคียงกับชนิดที่มีรูปรางคลายอักษรตัวที ใสเขาในโพรง

มดลูกโดยผานอุปกรณสอด (inserter) หวงสามารถใสอยูในโพรงมดลูกไดพอดี โดยมีเสนไนลอนยื่นพนปากมดลูกเขา

มาในชองคลอดราว 2-3 เซนติเมตร (เพ่ือชวยในการตรวจตําแหนงหวงอนามัยและการเอาหวงออกในภายหนา) หวง



อนามัยมีทั้งชนิดที่ไมมีสารออกฤทธิ์ (inert IUD) และชนิดที่มีสารออกฤทธิ์ ซึ่งชนิดที่มีสารออกฤทธิ์แบงออกเปน (1) 

หวงอนามัยหุมทองแดง (copper-containing intrauterine device หรือ intrauterine coil) ซึ่งมีสารออกฤทธิ์คือ

ทองแดงในรูปมีประจุ (copper ions) และ (2) หวงอนามัยที่มีฮอรโมน (hormonal intrauterine device หรือ 

intrauterine system) ซึ่งชนิดที่ใชในปจจุบันมีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลเปนสารออกฤทธิ์  

 
 

หวงอนามัยหุมทองแดงเปนชนิดที่นํามาใชในการคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

แมวาหวงอนามัยที่ใชเพ่ือการคุมกําเนิดระยะยาวจะมีหลายชนิด แตชนิดท่ีองคการอนามัยโลกยอมรับใหใช

เพ่ือการคุมกําเนิดฉุกเฉินไดในขณะนี้คือหวงอนามัยหุมทองแดง ซึ่งมีจําหนายหลายยี่หอและมีพื้นที่ผิวทองแดง

แตกตางกัน (200-380 ตารางมิลลิเมตร) อยางไรก็ตามเม่ือเร็ว ๆนี้มีรายงานการศึกษาถึงประสิทธิภาพของหวง

อนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรลขนาด 52 มิลลิกรัมในการคุมกําเนิดฉุกเฉิน โดยเปรียบเทียบกับหวงอนามัย

หุมทองแดงชนิดที่มีพ้ืนที่ผิวทองแดง 380 ตารางมิลลิเมตร ผลการศึกษาพบอัตราการตั้งครรภ 0.3% (1 คนจาก

ทั้งหมด 317 คน) ในผูที่ใชหวงอนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอรเจสเตรล เทียบกับอัตราการตั้งครรภ 0% (0 คนจาก

ทั้งหมด 321 คน) ในผูที่ใชหวงอนามัยหุมทองแดง การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาหวงอนามัยชนิดที่มีฮอรโมนเลโวนอร

เจสเตรลในขนาดดังกลาวมีประสิทธิภาพในการคมุกําเนิดฉุกเฉินเชนเดียวกัน 

การคุมกําเนิดฉุกเฉินดวยหวงอนามัยเหมาะกับใคร?  

ผูหญิงวัยเจริญพันธุทุกรายที่ตองการคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถใสหวงอนามัยได โดยเฉพาะผูที่ตองการวิธีที่มี

ประสิทธิภาพสูงมาก หรือเปนผูท่ีมีความประสงคจะคุมกําเนิดตอเนื่องไปในระยะยาว ทั้งนี้ผูที่จะใสหวงอนามัยตองไม

มีขอหามตามที่กลาวถึงขางลางนี้ 

 



ผูที่หามใสหวงอนามัยเพื่อคุมกําเนิดฉุกเฉิน ไดแกผูที่อยูในภาวะหรือมีความผิดปกติเหลานี้ 

1. ตั้งครรภหรือมีความเสี่ยงวาตั้งครรภ   

2. แพตอสวนประกอบใด ๆของหวงอนามัย  

3. มีการติดเชื้อในอุงเชิงกราน หรือเปนโรคติดเชื้อในทางเดินระบบสืบพันธุ เชน ปากมดลูกอักเสบ ชองคลอด

อักเสบ หรือมีการติดเชื้อบริเวณใด ๆของระบบสืบพันธุสวนลาง หรือมีเหตุใดก็ตามที่ทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อในอุง

เชิงกราน  

4. มดลูกมีความผิดปกติมาแตกําเนิดชนิดที่ทําใหโพรงมดลูกมีลักษณะบิดเบ้ียวจนยากตอการใสหวงอนามัย  

5. มีภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกโดยไมทราบสาเหตุ 

6. เปนโรควิลสัน (Wilson disease) ซึ่งเปนโรคทางพันธุกรรมทาํใหมีการสะสมของทองแดงมากเกินไปที่

อวัยวะสําคัญหลายแหง 

เริ่มใสหวงอนามัยเพื่อคุมกําเนิดฉุกเฉินไดเมื่อไร? 

การคุมกําเนิดฉุกเฉินดวยหวงอนามัยใหเริ่มใสหวงภายใน 5 วันหรือ 120 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธที่ไม

พึงประสงคหรือไมไดปองกันอยางมีประสิทธิภาพ แมบางการศึกษาพบวาการเริ่มใสหวงอนามัยหลังจากมีเพศสัมพันธ

เกินกวา 5 วัน (6-14 วัน) ยังคงมีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภได แตขอมูลยังมีจํากัด อีกทั้งอาจเสี่ยงตอ

การใชเกินวัตถปุระสงคของการคุมกําเนิดฉุกเฉิน ดวยเหตุนี้จึงไมแนะนําใหเริ่มใสหวงเกินเวลาที่กําหนดขางตน 

หวงอนามัยหุมทองแดงออกฤทธิ์คุมกําเนิดฉุกเฉินอยางไร? 

หวงอนามัยหุมทองแดงออกฤทธ์ิปองกันการตั้งครรภไดทนัทีที่เริ่มใสหวง โดยการปลอยทองแดงในรูปมี

ประจุ ซึ่งเปนพิษตอตัวอสุจิและไข ทําใหตัวอสุจิในโพรงมดลูกเคลื่อนที่ไมไดและไมสามารถมีชีวิตอยูได นอกจากนี้ยัง

ทําใหเย่ือบุโพรงมดลูกอยูในสภาพที่ไมพรอมสําหรับรองรับการฝงตัวของตัวออน ดวยเหตุนี้แมวาการปฏิสนธิเกิดขึ้น

ไดแตตัวออนจะไมสามารถฝงตัวจึงไมเกิดการตั้งครรภ ทองแดงในรูปมีประจุไมรบกวนตัวออนที่ฝงตัวไดแลวจึงไมมี

ฤทธิ์ในการทําใหแทงบุตร 

ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของหวงอนามัยหุมทองแดง 

การใสหวงอนามัยหุมทองแดงเพ่ือคมุกําเนิดฉุกเฉินใหเริ่มใสหวงภายใน 5 วันหรือ 120 ชั่วโมงหลังจากมี

เพศสัมพันธแลว มีประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภไดสูงมาก ขอมูลจากการศึกษาพบวาการใสหวงอนามัย

ชนิดท่ีมีพ้ืนที่ผิวทองแดง 220, 375 และ 380 ตารางมิลลิเมตร มีอัตราลมเหลวหรือเกิดการตั้งครรภขึ้น (observed 

pregnancy rate) ประมาณ 0.1% หรือนอยกวานี้ ซึ่งคดิเปนอัตราลมเหลวคาดการณ (expected pregnancy 

rate) ไดนอยกวา 1% สวนการรับประทานยาเลโวนอรเจสเตรลเพ่ือคุมกําเนิดฉุกเฉินนั้น แมบางการศึกษาที่รายงาน

วาใหประสิทธิภาพดีในการปองกันการตั้งครรภยังพบอัตราลมเหลวหรือเกิดการตั้งครรภไดถึง 1-2% ซึ่งคิดเปนอัตรา

ลมเหลวคาดการณไดประมาณ 5% ซึ่งสูงกวาการใสหวงอนามัยหุมทองแดง ขอมูลดานประสิทธิภาพของยาคมุกําเนิด



ฉุกเฉินในแตละการศึกษามีการรายงานคาที่แตกตางกัน เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ

ของยา นอกจากนี้การศึกษาที่เก่ียวกับประสิทธิภาพของการคมุกําเนิดฉุกเฉินวิธีตาง ๆไมไดทําการเปรียบเทียบกับยา

หลอกเนื่องดวยเหตุผลทางดานจริยธรรม 

หวงอนามัยเอาออกไดเมื่อไร? 

การใสหวงอนามัยและการเอาหวงออกทําโดยบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝก ในกรณทีี่ใสหวงอนามัย

เพียงเพ่ือการคุมกําเนิดฉุกเฉินเฉพาะคราวจะใสไวเปนเวลา 1 เดือน จากนั้นสามารถนําหวงอนามัยออกในเวลาใดก็

ไดที่สะดวก หรือหากประสงคจะคุมกําเนิดตอไปสามารถใสหวงไวเชนเดิมได หวงอนามัยหุมทองแดงบางชนิดใช

คุมกําเนิดระยะยาวไดนาน 10-12 ป ซึ่งคาใชจายเทากันไมวาจะใสหวงอนามัยเปนเวลา 1 เดือนหรือ 12 ป 

ผลไมพึงประสงคของหวงอนามัย 

ผลไมพึงประสงคที่เกิดจากการใสหวงอนามัยเพื่อคุมกําเนิดฉุกเฉินพบไดนอย อาการผิดปกติที่อาจพบ เชน 

เจ็บและมีเลือดออกเล็กนอยเมื่อใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูกหรือเอาหวงออก ปวดเกร็งทอง เกิดการติดเชื้อและ

การอักเสบของอุงเชิงกราน หวงอนามัยหลุด เกิดการบาดเจ็บในโพรงมดลูก มีประจําเดือนมากและมานานขึ้น   

การใสหวงอนามัยเพื่อคุมกําเนิดฉุกเฉินมีขอดีและขอเสียอยางไร? 

การใสหวงอนามัยหุมทองแดงเปนวิธีคุมกําเนิดฉุกเฉินที่มปีระสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ มีความลมเหลวหรือ

เกิดการตั้งครรภในอัตราต่ํามากคือประมาณ 0.1% หรือนอยกวานี้ ใชไดกับกลุมคนท่ีหลากหลายรวมถึงแมที่ใหนมลูก

และคนที่มีน้ําหนักตัวมากเกิน (overweight) หรือเปนโรคอวน หวงอนามัยหุมทองแดงไมมีฮอรโมนจึงปลอดจากผล

ไมพึงประสงครวมถึงปฏิกิริยาระหวางยาที่พบเมื่อรับประทานยาเลโวนอรเจสเตรลซึ่งเปนฮอรโมน และสามารถใส

หวงอนามัยตอไปเพ่ือการคุมกําเนิดระยะยาวได อยางไรก็ตามมีความไมสะดวกเนื่องจากการใสหวงอนามัยหรือการ

เอาหวงออกทําโดยบุคลากรทางการแพทย อีกทั้งมีคาใชจายสูงกวาการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน นอกจากนี้

อาจเกิดผลไมพึงประสงค เชน อาการเจ็บและมีเลือดออกเล็กนอยเมื่อใสหวงอนามัยเขาในโพรงมดลูกหรือเอาหวง

ออก ปวดเกร็งทอง อาจเกิดการติดเชื้อและการอักเสบของอุงเชิงกราน รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอดีและขอเสีย

ของการใสหวงอนามัยเพ่ือคุมกําเนิดฉุกเฉินแสดงไวในตารางที่ 1 
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