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ยาคุมฉุกเฉิน...เร่ืองจริงที่ผูหญิงตองรู  

ยาคุมฉุกเฉิน ชื่อนี้คุณผูอานหลายทานอาจไมรูจัก แตถาบอกวาเปน ยาคุมกําเนิดประเภทหนึ่ง 
หลายทานคงรอง ออ แตชากอน ทานทราบหรือไมวา ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีความเหมือนหรือแตกตางจากยา
คุมกําเนิดแบบปกติอยางไร อีกทั้งยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีวิธีใช ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เปนเชนไร 
หากทานไมทราบ การใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินก็จะเหมือนกับการใชยาอื่นๆ คือ มีประโยชนหากใชถูกตอง 
และกออาการขางเคียงหรืออันตรายหากใชไมถูก 

ยาคมุฉุกเฉนิมีขอบงใชอยางไร 
ยาคุมฉุกเฉินมีขอบงใชในการปองกันการตั้งครรภในกรณีฉุกเฉิน ขอย้ําวาใชในกรณีฉุกเฉินเทานั้น 

คําวา “ฉุกเฉิน” ในที่นี้หมายความถึง การมีเพศสัมพันธในคูสามีภรรยาที่มีการวางแผนครอบครัวและทํา
การปองกันการตั้งครรภ แตเกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกําเนิดที่ใช เชน การรั่วหรือฉีกขาดของถุงยาง
อนามัย การลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดต้ังแต 2 เม็ดขึ้นไป เปนตน หรือใชในกรณีผูหญิงท่ีถูกขมขืน  
 
รับประทานยาคุมฉุกเฉินอยางไร 

ผลิตภัณฑยาคุมฉุกเฉินท่ีจําหนายในประเทศไทย จําหนายเปนกลอง มียากลองละ 1 แผง และแตละ
แผงมียาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด แตละเม็ดประกอบดวยตัวยาที่เปนฮอรโมนขนาดสูง คือ ลีโวนอรเจสเตรล 
(levonorgestrel) เม็ดละ 750 ไมโครกรัม การรับประทานยาที่ถูกตองคือ รับประทานยาเม็ดแรกใหเร็วที่สุด
หลังจากมีเพศสัมพันธท่ีไมไดปองกัน โดยไมควรเกิน 72 ชั่วโมง และจะตองรับประทานยาเม็ดที่สองหลังจาก
รับประทานยาเม็ดแรกไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการอาเจียนภายใน  2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาแตละเม็ด  
ตองรับประทานยาใหม  และไมแนะนําใหรับประทานยาเกิน  4  เม็ด หรือ 2 กลอง ตอเดือน  

การรับประทานยาเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธดังกลาวตามดวยยาเม็ดที่สองจะ
ใหประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภได 75% แตหากเริ่มยาภายใน 24 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ
จะใหประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภเพิ่มขึ้นเปน 85% ดังนั้นจึงควรรับประทานยาเม็ดแรกหลังการ
มีเพศสัมพันธใหเร็วท่ีสุด 

มีคําแนะนําดวยวา สามารถรับประทานยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด พรอมกันในคร้ังเดียวได โดยที่
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยไมแตกตางจากการแบงรับประทานเปน 2 ครั้ง ซึ่งในสหรัฐอเมริกานิยม
รูปแบบการรับประทานในครั้งเดียว และมีผลิตภัณฑจําหนายในรูปแบบยาที่มีความแรงเปน 2 เทา คือมีตัว
ยาลีโวนอรเจสเตรลเม็ดละ 1.5 มิลลิกรัม การรับประทานเพียงคร้ังเดียวจะทําใหเกิดความสะดวกมากกวา
การแบงยารับประทาน อยางไรก็ตามในบางรายอาจพบอาการคลื่นไส อาเจียนจากการรับประทานยาเพียง
ครั้งเดียวมากกวาการแบงรับประทาน 2 ครั้ง  
 
 



2 

 

ความเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับยาคุมฉุกเฉิน 
มีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉินหลายประการ ซึ่งขออธิบาย ดังนี้ 

• มีความเขาใจวา ใชยาคุมฉุกเฉินเพื่อคุมกําเนิดระยะยาวได ความเขาใจน้ีไมถูกตอง หากสามี
ภรรยาที่ยังไมพรอมมีบุตรแตตองการคุมกําเนิดในระยะยาว มีวิธีคุมกําเนิดที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากกวาเชน การรับประทานยาคุมกําเนิดแบบปกติชนิดเม็ด โดยรับประทานทุกวันวัน
ละ 1 เม็ด นอกจากนี้ การรับประทานยาคุมฉุกเฉินเปนประจําจะพบอาการขางเคียงสูง เชน ปวด
ศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เลือดออกกะปริดกะปรอย รวมทั้งพบความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณการ
ต้ังครรภนอกมดลูกเพิ่มขึ้น  

 มีความเขาใจวา ยาคุมฉุกเฉินเปนยาทําแทง ความเขาใจน้ีเปนความเขาใจที่ผิด ยาคุมฉุกเฉิน
สามารถปองกันการตั้งครรภไดเทานั้น นั่นคือตองไดยาเขาไปในรางกายกอนที่จะมีการฝงตัวของไข
ท่ีเยื่อบุโพรงมดลูก เแตหากไขท่ีผสมกับอสุจิไดฝงตัวท่ีผนังมดลูกไปแลว ยานี้จะทําอะไรไมได 
ดังนั้น ยานี้จึงไมใชยาทําแทง 

 มีความเขาใจวา ยาคุมฉุกเฉินปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได ความเขาใจนี้เปนความ
เขาใจที่ผิด การใชยาคุมฉุกเฉินนั้นไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แตการใชถุงยาง
อนามัยเปนวิธีการคุมกําเนิดที่สามารถคุมกําเนิด และปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธได 

 มีความเขาใจวา ยาคุมฉุกเฉินอาจทําใหทารกพิการไดหากรับประทานไปโดยไมทราบวา
ตั้งครรภ ความเขาใจนี้ไมถูกตอง ทั้งน้ีมีรายงานวา ไมพบทารกพิการจากมารดาที่รับประทานยา
โดยไมทราบวาตนเองกําลังตั้งครรภ  

รับประทานยาคมุฉุกเฉนิไปแลวสามารถปองกันการตัง้ครรภท่ีไมไดวางแผนไดจรงิหรอื 
ตัวยาลีโวนอรเจสเตรลที่อยูในยาคุมฉุกเฉิน เม่ือรับประทานเขาไปจะมีผลรบกวนกระบวนการตกไข 

รบกวนการที่อสุจิจะวายเขาไปผสมกับไข รวมทั้งสงผลเปลี่ยนแปลงเย่ือบุโพรงมดลูกเพื่อทําใหยากแกการฝง
ตัวของไขที่ผสมกับอสุจิแลว การรับประทานยาคุมฉุกเฉินจึงไมไดหมายความวาจะไมตั้งครรภ  แต
เปนเพียงแคการไปลดโอกาสตั้งครรภลงจากเดิม ดังนั้นระยะเวลาที่เริ่มรับประทานยาจึงสงผลตอ
ประสิทธิภาพของยาในการคุมกําเนิดดวย โดยพบวาระยะเวลาระหวางการมีเพศสัมพันธกับการรับประทาน
ยาเม็ดแรกที่นานขึ้น จะสงผลใหประสิทธิภาพการคุมกําเนิดลดลง  

เนื่องจากยาออกฤทธิ์ปองกันไมใหไขที่ผสมกับอสุจิแลวฝงตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้นหากมีการฝง
ตัวของไขที่ผสมกับอสุจิที่ผนังมดลูกไปแลวคอยรับประทานยา ยาที่รับประทานเขาไปก็จะไมสามารถเขาไป
ปองกันการตั้งครรภและไมสามารถทําใหเกิดการแทงได นอกจากนั้นประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินสามารถ
ปองกันการตั้งครรภไดในแตละครั้งของการมีเพศสัมพันธที่ไมไดวางแผนไวเทานั้น แตยาไมมีประสิทธิภาพ
ปองกันการตั้งครรภไปตลอดรอบเดือนที่เหลือ ดังน้ันระหวางรอบเดือนท่ีเหลือ จึงควรมีการคุมกําเนิดแบบ
อื่นรวมดวย 
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ผลขางเคียงจากการรบัประทานยาคมุฉุกเฉิน 
ผลขางเคียงที่พบไดบอยจากการใชยาคุมฉุกเฉินมักเปนอาการที่ไมรุนแรง ไดแก คลื่นไส อาเจียน 

ปวดทอง เจ็บคัดเตานม มีเลือดออกกะปริดกะปรอยหรือมีเลือดออกมากระหวางเดือน ประจําเดือนมาเร็ว
หรือชากวาปกติ อาการขางเคียงเหลานี้ไมจําเปนตองใชยารักษา การรับประทานในชวงเวลาสั้นๆ น้ันไมเปน
อันตรายแตอยางใด แตการใชยาติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ นอกจากประสิทธิภาพที่ดอยกวาเมื่อเทียบ
กับการรับประทานยาคุมกําเนิดแบบปกติชนิดเม็ดแลว ยังอาจทําใหเกิดผลขางเคียงจากการที่มีระดับ
ฮอรโมนสูงในรางกาย สงผลทําใหเกิดความผิดปกติที่รังไข เยื่อบุโพรงมดลูก รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดการตั้งครรภนอกมดลูกถึง 2%  เปนตน ดังน้ันการใชยานี้จึงควรใชเม่ือจําเปนเทาน้ัน และไมแนะนําให
รับประทานเกิน 4 เม็ด หรือ 2 กลอง ตอเดือน  

หลงัจากรับประทานยาคมุฉุกเฉนิแลว เมื่อไหรประจาํเดือนจะมา 
โดยทั่วไปประจําเดือนจะมาหลังจากรับประทานยาภายในเวลาไมเกิน 1 สัปดาห ทั้งนี้หากไมมี

ประจําเดือนมา ใหสงสัยวาตั้งครรภ ควรไปพบแพทย หลังจากนั้นประจําเดือนของรอบเดือนนั้นจะมาใน
ชวงเวลาเดิม ในบางรายอาจพบประจําเดือนรอบตอไปมาชาหรือเร็วกวาปกติได  

สรุป 
ยาคุมฉุกเฉินเปนยาที่ผลิตคิดคนออกมาเพื่อใชเฉพาะในเหตุการณฉุกเฉินและจําเปนเทานั้น โดยจะ

เกิดผลดีหากใชในทางที่ถูกตอง ในผูที่มีการวางแผนที่จะมีเพศสัมพันธและยังไมตองการมีบุตร สามารถ
เลือกใชวิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตอผูใชมากกวา เชน การรับประทานยา
เม็ดคุมกําเนิดแบบท่ีรับประทานติดตอกันทุกวัน การใชถุงยางอนามัย การใสหวงอนามัย การใชยาคุมกําเนิด
ชนิดแผนแปะ เปนตน  
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