เรื่อง

โปรเจสติน ส�ำคัญอย่างไรในการคุมก�ำเนิด
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อทราบกลไกการออกฤทธิ์คุมกำ�เนิดและประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นเก่า
2. เพื่อทราบข้อบ่งใช้และผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีคุมกำ�เนิด
รูปแบบอื่น
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บทน�ำ
วิธกี ารป้องกันการตัง้ ครรภ์ในขณะทีไ่ ม่พร้อม หรือการคุมก�ำเนิดนัน้ มีประวัตศิ าสตร์การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน
วิธีการคุมก�ำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนมีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 40 ปีหลังนี้ การพัฒนาที่ส�ำคัญ เช่น การเปลี่ยนจากการใช้ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (เอสโตรเจนและโปรเจสติน) ขนาดสูง (high-dose combined contraceptive pills) มาเป็นยาเม็ดคุมก�ำเนิด
ชนิดฮอร์โมนรวมขนาดต�่ำ  (low-dose combined contraceptive pills) และยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรไร้เอสโตรเจน หรือการเปลี่ยนจาก
การใช้ห่วงคุมก�ำเนิด (intrauterine device: IUD) ชนิดพื้นฐาน เช่น Lippes Loop มาสู่ห่วงคุมก�ำเนิดชนิดที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ
(Copper IUD) และห่วงคุมก�ำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมน levonorgestrel เป็นส่วนประกอบ ซึ่งชนิดหลังนี้มีทั้งแบบที่ใส่ไว้ในโพรงมดลูกและ
ในช่องคลอด (levonorgestrel-release vaginal ring)   บทความฟื้นวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการใช้ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดสูตรไร้เอสโตรเจนรุ่นใหม่
กลไกป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยว
ฮอร์ โ มนเพศที่ มี ต ามธรรมชาติ นั้ น ไม่ ส ามารถน�ำมาใช้
คุมก�ำเนิดได้ เนือ่ งจากตัวฮอร์โมนนัน้ จะถูกท�ำลายอย่างรวดเร็วทีต่ ับ
ดังนั้น จึงต้องมีการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศขึ้นเพื่อน�ำมาใช้ในการ
คุมก�ำเนิด โดยฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ที่น�ำมาใช้กันมากที่สุด
ในปัจจุบนั คือ ethinyl estradiol ส่วนฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์นั้น
มีหลากหลายกว่า โดยยาเม็ดคุมก�ำเนิดรุ่นเก่าจะใช้อนุพันธ์ของ
17-hydroxyprogesterone และ 19-nortestosterone หรือที่เป็น
โปรเจสตินที่ยังไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันที ต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบ

ทีอ่ อกฤทธิไ์ ด้ภายในร่างกายเสียก่อน เช่น levonorgestrel, gestodene
และ drospirenone เป็นต้น  
ตัวอย่างยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นดั้งเดิม เช่น
โปรเจสตินชนิด lynestrenol ขนาด 500 ไมโครกรัม รับประทานติดต่อกัน
ทุกวันไม่เว้น และ lynestrenol ขนาด 0.5 มิลลิกรัม มีกลไกหลัก
ในการป้องกันการตัง้ ครรภ์คอื ท�ำให้มกู ทีป่ ากมดลูกเหนียวและท�ำให้
เยือ่ บุโพรงมดลูกฝ่อ เสริมกับกลไกรองในการป้องกันการตัง้ ครรภ์คอื
ยับยั้งการตกไข่ได้อีกร้อยละ 50 ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมก�ำเนิด
โปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ดัง้ เดิมนัน้ จะท�ำให้มกู ทีป่ ากมดลูกเหนียวได้ตงั้ แต่
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ทางเลื อ กอื่ น ของการคุ ม ก� ำ เนิ ด เปรี ย บเที ย บกั บ ยาเม็ ด
คุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่
1. ยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
เป็นทางเลือกของการคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เป็นทีน่ ยิ มกันใน
ปัจจุบนั สามารถจ�ำแนกชนิดของยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีม่ อี ยูใ่ นท้องตลาด
ได้เป็นสูตรฮอร์โมนรวม (combined oral contraceptive pills: COC)  
หรือเป็นสูตรโปรเจสตินเดี่ยว คือประกอบด้วยฮอร์โมนโปรเจสติน
สังเคราะห์เพียงอย่างเดียว (progestin-only pills: POP) ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวมออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ได้ถึงร้อยละ 90
ถึ ง 95 โดยระดั บ ของฮอร์ โ มนเอสโตรเจนที่ สู ง จะไปมี ผ ลยั บ ยั้ ง
การหลั่งฮอร์โมน gonadotropin โดยเฉพาะ follicle-stimulating
hormone (FSH) และ luteinizing hormone (LH) รวมทั้งยังท�ำให้มี
การเปลี่ยนแปลงที่เยื่อบุโพรงมดลูก ท�ำให้การฝังตัวของตัวอ่อนเกิด
ได้ยากขึ้น รวมทั้งยังท�ำให้มูกปากมดลูกหนืดขึ้นจากผลของฮอร์โมน
โปรเจสโตเจน เป็นการขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจ  ิ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
แนะน�ำให้เริ่มรับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวมภายใน
5 วันแรกนับจากเริม่ มีระดูปกติ อนึง่ อาจพบอาการข้างเคียงประปราย
ในสตรีที่รับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม เช่น คลื่นไส้
อาเจียน น�้ำหนักตัวเพิ่ม เลือดระดูออกกะปริดกะปรอย (โดยเฉพาะ
ในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนต�่ำ) เจ็บเต้านม ปวดศีรษะ
ขาดระดู ฝ้า และนิ่วในถุงน�้ำดี เป็นต้น ข้อจ�ำกัดในการใช้ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม ได้แก่ สตรีทมี่ คี วามดันโลหิตสูงเรือ้ รังหรือ
มีภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ (venous thromboembolism)
ไม่ควรใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดทีม่ เี อสโตรเจน เนือ่ งจากจะเพิม่ ความเสีย่ ง
ของลิ่มเลือดอุดตันได้
ข้อมูลการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวมทีม่ ฮี อร์โมน
ethinyl estradiol ขนาดต�่ำ  (20 ไมโครกรัม) กับ desogestrel (150
ไมโครกรัม) เป็นส่วนประกอบศึกษาจากสตรีไทย 146 รายในช่วงเวลา
1 ปี พบว่ามีผลข้างเคียง เช่น เลือดระดูออกกะปริดกะปรอย และ
คลืน่ ไส้ อาเจียนค่อนข้างน้อย รวมทัง้ ไม่พบการเปลีย่ นแปลงในความดัน
โลหิตหรือน�้ำหนักตัวอย่างมีนัยส�ำคัญ3 อย่างไรก็ตาม ผลดีดังกล่าว
อาจเนื่องจากชนิดของฮอร์โมนโปรเจสตินที่เลือกใช้หรือจากขนาด
ของฮอร์โมน ethinyl estradiol ที่ต�่ำก็ได้
2. ยาฝังคุมก�ำเนิด (progestin-only implants) อันเริ่ม
มาจากยาฝังคุมก�ำเนิดรุน่ เดิม ซึง่ เมือ่ ฝังเข้าไปใต้ผวิ หนังแล้วสามารถยับยัง้
การตกไข่ได้ร้อยละ 504 แต่ด้วยเทคนิคการฝังยาที่ยุ่งยากจึงไม่ได้รับ
ความนิยม ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นยาฝังคุมก�ำเนิดรุ่นใหม่ ซึ่ง
ออกฤทธิท์ งั้ ยับยัง้ การตกไข่และท�ำให้ปากมดลูกเหนียวข้นได้นาน 3 ปี
ยาฝังคุมก�ำเนิดนีเ้ ป็นวิธที ไี่ ม่ตอ้ งการความร่วมมือในการรับประทาน
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3 ชัว่ โมงแรกหลังรับประทานยา และคงอยูไ่ ด้นานประมาณ 22 ชัว่ โมง
ดังนั้น จึงไม่ควรรับประทานยาช้ากว่าที่ก�ำหนดเกิน 3 ชั่วโมง เพราะ
จะท�ำให้ประสิทธิภาพการคุมก�ำเนิดลดลง และถ้าเกิดการตัง้ ครรภ์ขนึ้
ภายหลังการรับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ วจ�ำเป็นต้อง
นึ ก ถึ ง การตั้ ง ครรภ์ น อกมดลู ก ไว้ ด ้ ว ยเสมอ ยาเม็ ด คุ ม ก�ำเนิ ด
โปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ดัง้ เดิมอาจมีผลข้างเคียง ได้แก่ androgenic effect,
การเปลี่ยนแปลงของระดู โดยอาจมีระดูกะปริดกะปรอย, ปริมาณ
เลือดระดูลดลง, หรือขาดระดูได้ในบางราย รวมทั้งอาจพบอาการ
ปวดศีรษะ, อารมณ์เปลี่ยนแปลง, กังวล, หรือซึมเศร้าได้บ้าง1
การเจริญพันธุ์จะกลับคืนมาแทบจะในทันทีหลังจากหยุดใช้ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยว
ข้อจ�ำกัดของยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ดัง้ เดิมคือ
แม้จะท�ำให้มูกปากมดลูกเหนียวข้น แต่สามารถยับยั้งการตกไข่ได้
เพียงร้อยละ 50 ท�ำให้ประสิทธิภาพการคุมก�ำเนิดด้อยกว่ายาเม็ด
คุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และเนือ่ งจาก lynestrenol เป็นโปรเจสติน
รุ่นแรก (first generation) ซึ่งมีฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายสูง (androgenic
effect) ซึ่งถ้าต้องการให้เพิ่มฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่แล้ว จ�ำเป็นต้องเพิ่ม
ขนาดยาอันอาจท�ำให้เกิดผลข้างเคียงของฮอร์โมนเพศชาย เช่น สิว
ผิวมัน ขนดก ตามมาได้ รวมทั้งยังออกฤทธิ์สั้น รับประทานยา
คลาดเคลือ่ นได้ไม่เกิน 3 ชัว่ โมง โปรเจสตินชนิด lynestrenol ในยาเม็ด
คุมก�ำเนิดโปรเจสตินรุ่นดั้งเดิมท�ำให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อบางและ
ท่อน�ำไข่คลายการเคลือ่ นไหว ซึง่ หากเกิดการตัง้ ครรภ์ขนึ้ จะเพิม่ โอกาส
การตั้งครรภ์นอกมดลูก
ด้ ว ยข้ อ จ�ำกั ด ของยาเม็ ด คุ ม ก�ำเนิ ด โปรเจสติ น เดี่ ย วรุ ่ น
ดั้ ง เดิ ม จึ ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาฮอร์ โ มนโปรเจสติ น สั ง เคราะห์ รุ ่ น ที่ 3
เช่น desogestrel ขนาด 75 ไมโครกรัมต่อเม็ดขึ้น โดยฮอร์โมน
โปรเจสตินสังเคราะห์รุ่นที่ 3 นี้มีความจ�ำเพาะต่อ receptor สูงกว่า
ฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์รุ่นดั้งเดิม ท�ำให้มี progestational
activity สูงขึ้น และมี androgenic activity ลดลง ท�ำให้ประสิทธิภาพ
การคุ ม ก�ำเนิ ด ดี ขึ้ น และความร่ ว มมื อ ในการรั บ ประทานยา
(compliance) ดีขึ้น โดยยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่นี้
มีกลไกหลักในการป้องกันการตั้งครรภ์คือ การยับยั้งการตกไข่ได้
มากกว่าร้อยละ 97 ซึง่ เทียบเท่ากับยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม
ดังนั้น สตรีที่เลือกใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวสูตรใหม่ที่มี
ฮอร์โมน desogestrel เป็นส่วนประกอบหลักนี้ อาจรับประทานยา
ได้ล่าช้ากว่าเวลาตามก�ำหนดได้ถึง 12 ชั่วโมง ท�ำให้สะดวกต่อการ
ใช้งานมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ desogestrel กับฮอร์โมนโปรเจสติน
สังเคราะห์รุ่นที่ 3 อื่น ได้แก่ norethisterone, levonorgestrel หรือ
gestodene พบว่า desogestrel มีความจ�ำเพาะต่อ receptor สูงทีส่ ดุ 2
ท�ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่มี androgenic side effects ลดลง
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หากไม่ได้ให้นมบุตรอาจเริ่มมีประจ�ำเดือนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 120
หลังคลอด (วันที่ 55 ถึง 60 โดยเฉลี่ย)8 หากให้นมบุตรอย่างเต็มที่
อาจประวิงการเริ่มมีประจ�ำเดือนไปได้หลายเดือน ในช่วงให้นมบุตร
อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดคล้ายเลือดประจ�ำเดือนได้หลาย ๆ เดือน
โดยที่ยังไม่มีการตกไข่9 สตรีที่เริ่มมีประจ�ำเดือนเร็วหลังคลอดจะยิ่ง
เพิม่ โอกาสการตกไข่และการตัง้ ครรภ์ได้ โดยพบว่าร้อยละ 52 ของสตรี
ที่เริ่มมีประจ�ำเดือนภายใน 60 วันหลังคลอดจะมีการตกไข่ร่วมด้วย9
ซึง่ เป็นการเน้นยำ�้ ความส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการคุมก�ำเนิด
ที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วหลังคลอด อนึ่ง ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน
ที่สร้างจากการตกไข่จะมีผลระงับการสร้างน�้ำนม การคุมก�ำเนิดใน
ช่ ว งให้ น มบุ ต รจึ ง ควรเลื อ กยาที่ ไ ม่ มี ส ่ ว นประกอบของฮอร์ โ มน
เอสโตรเจน เช่น ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เนือ่ งจากจะท�ำให้
ปริมาณและคุณภาพของนมแม่ด้อยลง  
ส�ำหรั บ ยาเม็ ด คุ ม ก�ำเนิ ด โปรเจสติ น เดี่ ย วรุ ่ น ใหม่ ที่ มี
desogestrel จะสามารถให้ระดับยา desogestrel คงทีใ่ นกระแสเลือด
(steady state) ภายในเวลา 3 ถึง 13 วันหลังเริม่ รับประทานยา การแนะน�ำ
รับประทานยาในสตรีที่มาตรวจหลังคลอดที่ยังไม่มีประจ�ำเดือน
ทีม่ นั่ ใจว่าไม่ตงั้ ครรภ์ จึงแนะน�ำให้เริม่ รับประทานยาทันที ส่วนในราย
ที่เริ่มมีประจ�ำเดือนแล้ว แนะน�ำเหมือนกับการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
สูตรฮอร์โมนรวมคือ เริ่มรับประทานเมื่อเริ่มมีประจ�ำเดือนก็จะ
ป้องกันการตกไข่ในรอบเดือนนั้นได้ แต่หากเริ่มรับประทานใกล้
วันตกไข่ จ�ำเป็นต้องใช้วิธีคุมก�ำเนิดอื่นร่วมด้วย  
จากการศึกษาเปรียบเทียบสตรีหลังคลอดและให้นมบุตร
ที่ คุ ม ก�ำเนิ ด ด้ ว ยยาเม็ ด คุ ม ก�ำเนิ ด โปรเจสติ น เดี่ ย วรุ ่ น ใหม่ ที่ มี
desogestrel กับสตรีที่คุมก�ำเนิดด้วยห่วงคุมก�ำเนิด (ไม่มีฮอร์โมน)
พบว่ า ยาเม็ ด คุ ม ก�ำเนิ ด สู ต รโปรเจสติ น เดี่ ย วรุ ่ น ใหม่ นี้ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ
ปริมาณน�ำ้ นมทีส่ ร้างในแต่ละวัน (รูปที่ 1) ไม่พบการเปลีย่ นแปลงของ
สารอาหารในน�้ำนม ได้แก่ น�้ำตาลแลคโตส โปรตีน และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ ในสตรีท่ีรับประทานยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินใหม่
(รูปที่ 2) พบมี desogestrel ปริมาณเล็กน้อยในน�้ำนม แต่ไม่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของทารก (รูปที่ 3) เด็กที่กินนมมารดาที่ได้รับยาเม็ด
คุมก�ำเนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่นี้ไม่มีพัฒนาการที่แตกต่างไป
จากเด็กทั่วไปเมื่อติดตามไปจนถึงอายุ 2 ปีครึ่ง10
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ยาเม็ ด ทุ ก วั น เหมือนในยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยว และยัง
สามารถกลับสูภ่ าวะเจริญพันธุ์ได้เร็วเมื่อเลิกใช้ มากกว่าร้อยละ 90
ของสตรีจะเริ่มตกไข่ภายใน 30 วันหลังน�ำแท่งยาออก5  สามารถพบ
ผลข้างเคียงเล็กน้อยได้ เช่น เลือดออกกะปริดกะปรอยจากผลของ
ฮอร์โมนโปรเจสติน ยาฝังคุมก�ำเนิดนีจ้ งึ เหมาะส�ำหรับสตรีทตี่ อ้ งการ
คุมก�ำเนิดในระยะยาว
3. ยาฉีดคุมก�ำเนิด (progestin-only injectables) เช่น
depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ขนาด 150 มิลลิกรัม
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 12 สัปดาห์ หรือ norethisterone enanthate
ขนาด 200 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 8 สัปดาห์ เพื่อหวังระยะ
เวลาการคุมก�ำเนิดทีส่ นั้ กว่า DMPA เหมาะสมในสตรีทสี่ ามีเพิง่ ท�ำหมัน
(vasectomy) หรือเพิง่ ได้รบั วัคซีนหัดเยอรมัน สามารถยับยัง้ การตกไข่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กบั ยาเม็ดคุมก�ำเนิดชนิดฮอร์โมน
รวม มีข้อดีที่ไม่ต้องรับประทานยาทุกวันเหมือนยาเม็ดคุมก�ำเนิด
โปรเจสตินเดี่ยว เป็นยาอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมในสตรีให้นมบุตร ผล
ข้างเคียงทีส่ �ำคัญคือ เลือดออกกะปริดกะปรอย แต่เมือ่ หยุดใช้ยาแล้ว
ต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยนานถึง 11 เดือนในการกลับสู่ภาวะเจริญพันธุ6์
ผลเสียที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของยาฉีดคุมก�ำเนิดคือ อาจท�ำให้
กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังบางตัวลงได้ โดยเฉพาะในระยะ
สองปีแรกที่เริ่มใช้7
4. ห่วงคุมก�ำเนิด (intrauterine device) ในอดีตเป็นห่วง
คุมก�ำเนิดแบบพื้นฐาน เช่น Lippes Loop และแบบที่มีทองแดงเป็น
ส่วนประกอบ (copper IUD) เพือ่ ป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนภายใน
โพรงมดลูก ในปัจจุบนั มีหว่ งคุมก�ำเนิดแบบมีฮอร์โมน levonorgestrel
ขนาด 52 มิลลิกรัม เสริมฤทธิ์ให้มูกปากมดลูกเหนียวข้น อาจพบ
ผลข้ า งเคี ย ง เช่ น เลื อ ดออกกะปริ ด กะปรอยได้ ห่ ว งมี โ อกาส
เลื่อนหลุดได้บ่อยขึ้นหากใส่เร็วเกินไปหลังคลอด แต่มีข้อดีที่ไม่ต้อง
รับประทานยาทุกวัน เหมาะส�ำหรับการคุมก�ำเนิดในระยะยาว
กลุ่มสตรีที่ควรใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยว
1. สตรีหลังคลอดและให้นมบุตร ควรเริ่มให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำเรื่องการคุมก�ำเนิดตั้งแต่ช่วงเวลา 6 สัปดาห์จนถึง 6 เดือน
หลั ง คลอด การเริ่ ม กลั บ มามี ป ระจ�ำเดื อ นอาจแปรปรวนได้ ม าก

รู ป ที่ 1 แสดงปริ ม าณการสร้ า งน้ำ � นมต่ อ วั น ในสตรี
หลังคลอดทีค่ มุ กำ�เนิดด้วยยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดีย่ ว
รุ่นใหม่ (desogestrel) เปรียบเทียบกับสตรีหลังคลอดที่คุม
กำ�เนิดด้วยห่วงคุมกำ�เนิด (IUCD; ไม่มีฮอร์โมน) พบว่า
ยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่ไม่มผี ลต่อปริมาณ
การสร้างน้�ำ นม10

วงการยา

3

CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION

PLUS

วง
กา

รแ
พท
ย์

รูปที่ 2 แสดงความเข้มข้นของสารอาหาร ได้แก่ น้ำ�ตาลแลคโตส โปรตีน และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในน้ำ�นมของสตรีหลัง
คลอดทีค่ มุ กำ�เนิดด้วยยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่ (desogestrel) เปรียบเทียบกับสตรีหลังคลอดทีค่ มุ กำ�เนิดด้วยห่วง
คุมกำ�เนิด (IUCD; ไม่มีฮอร์โมน) พบว่ายาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่ไม่มีผลต่อความเข้มข้นของสารอาหารในน้�ำ นม10

รูปที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของทารก วัดจากความยาวลำ�ตัว (length), น้ำ�หนักตัว (weight) และขนาดศีรษะ (biparietal
head circumference) ของทารกที่เลี้ยงด้วยนมมารดาในสตรีที่ได้รับยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่ (desogestrel)
เปรียบเทียบกับสตรีหลังคลอดทีค่ มุ กำ�เนิดด้วยห่วงคุมกำ�เนิด (IUCD; ไม่มฮี อร์โมน) ไม่พบว่ายาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดีย่ ว
มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกที่ได้รับนมมารดาในช่วง 7 เดือนแรก10
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่เป็นวิธีคุมก�ำเนิด
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสตรีหลังคลอดทีใ่ ห้นมบุตร11 เนือ่ งจากสตรีกลุม่ นี้
จะเสียแคลเซียมจากร่างกายผ่านทางการให้นมบุตร รายงานล่าสุด
พบว่าการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่ ในช่วงให้นมบุตร
จะสามารถชะลอการผุบางของกระดูกแขนได้12,13 รวมทั้งยังอาจ
ให้ประโยชน์เสริมอื่นนอกเหนือจากผลด้านการคุมก�ำเนิด เช่น ลด
การเสียเลือดประจ�ำเดือน โดยเฉพาะในสตรีทเ่ี คยมีประจ�ำเดือนออก
มากจนซีด หรือบรรเทาอาการปวดท้องประจ�ำเดือน14 ผลการศึกษา
แบบสุ่มจากหลายสถาบัน (multicenter, double-blind study) ชี้บ่งว่า
ด้วยคุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างดังข้างต้นนี้ ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ ว
รุน่ ใหม่นา่ จะเป็นทางเลือกของการคุมก�ำเนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และ
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เหมาะสมในกลุ่มสตรีหลังคลอดและให้นมบุตร15
2. สตรีที่เคยประสบผลข้างเคียงจากการรับประทาน
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม เช่น เจ็บตึงเต้านมมาก ปวดศีรษะ
ไมเกรน หรือคลื่นไส้ เป็นต้น  
3. สตรีทมี่ ขี อ้ บ่งห้ามของการได้รบั ฮอร์โมนเอสโตรเจน
(ในยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม) เช่น โรคความดันโลหิตสูง
เรื้อรัง, โรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine headache), โรคเบาหวาน
ที่แทรกซ้อนต่อระบบประสาทและไต (diabetic neuropathy or
diabetic nephropathy) หรือมีประวัติลิ่มเลือดอุดตัน (venous
thromboembolism)

4. สตรีทมี่ คี วามเสีย่ งต่อลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ
หรือหลอดเลือดแดง (venous or arterial thromboembolism)
เช่น อ้วนมาก หรือสูบบุหรี่จัด
5. เป็นความต้องการของสตรีผู้นั้น (woman’s choice)

ผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตรโปรเจสตินเดีย่ วรุน
่ ใหม่
ผลข้างเคียงที่ส�ำคัญของยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยว
คือ เลือดออกกะปริดกะปรอย ซึง่ เป็นสาเหตุส�ำคัญ (ร้อยละ 20) ของ
การหยุดใช้ยา อย่างไรก็ตาม ปริมาณเลือดทีอ่ อกมักจะน้อยลงเรือ่ ย ๆ
และหลายรายจะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเลยเมื่อใช้ยาไปถึง
ระยะหนึ่ง16 ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่ (desogestrel)
จะมีเลือดออกกะปริดกะปรอยน้อยกว่ายาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสติน
เดีย่ วรุน่ ดัง้ เดิม อาจพบผลข้างเคียงจากฤทธิแ์ ฝงของฮอร์โมนเพศชาย
(androgenic effect) ได้บ้าง แต่น้อยกว่ายาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสติน
เดี่ยวรุ่นดั้งเดิม เนื่องจาก desogestrel เป็นฮอร์โมนโปรเจสติน
สังเคราะห์รุ่นที่ 3 ซึ่งมีความจ�ำเพาะมากกว่าโปรเจสตินรุ่นดั้งเดิม
ผลข้างเคียงอื่นของยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสติน desogestrel เช่น
ปวดศีรษะ คลื่นไส้ คัดตึงเต้านม มีสิว และปวดประจ�ำเดือนนั้นพบ
ได้ไม่แตกต่างจากยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินรุ่นดั้งเดิม ดังแสดงใน
ตารางที่ 115  
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ข้อบ่งห้ามของการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย
่ วรุน
่ ใหม่
จ�ำเป็นต้องซักประวัติอย่างละเอียดก่อนพิจารณาเลือกใช้
วิธกี ารคุมก�ำเนิดทีเ่ หมาะสม สตรีทม่ี ปี ระวัตดิ งั ต่อไปนีไ้ ม่ควรเลือกใช้
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่เป็นทางเลือกแรกของการ
คุมก�ำเนิด
1. สตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์
2. สตรีที่ก�ำลังมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด�ำ
3. สตรีทมี่ ปี ระวัตหิ รือก�ำลังมีลมิ่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง
4. สตรีที่มีโรคตับขั้นร้ายแรง
5. สตรีทมี่ ปี ระวัตขิ องเนือ้ งอกทีโ่ ตด้วยฮอร์โมนโปรเจสติน
6. สตรีทกี่ ารตัง้ ครรภ์ครัง้ ทีผ่ า่ นมาเป็นการตัง้ ครรภ์ไข่ปลาอุก
(gestational trophoblastic disease) เนื่องจากการมีเลือดออก
กะปริดกะปรอยทางช่องคลอดจากผลของยาเม็ดคุมก�ำเนิดสูตร
โปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่นอี้ าจแยกได้ยากจากการกลับเป็นซ�ำ้ ของการ
ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (persistent gestational trophoblastic disease)
หากสตรีกลุ่มดังกล่าวต้องการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยว

รุน่ ใหม่ควรรอจนกว่าตรวจไม่พบระดับฮอร์โมน beta-human chorionic
gonadotropin ในเลือดเสียก่อน
7. สตรีทมี่ เี ลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอดทีย่ งั หา
สาเหตุไม่ได้
8. สตรีที่มีประวัติแพ้ฮอร์โมนโปรเจสติน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลข้างเคียงระหว่าง desogestrel ในยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่กับ levonorgestrel ในยาเม็ด
คุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นดั้งเดิม ซึ่งผลข้างเคียงแทบจะไม่แตกต่างกัน15 แต่สังเกตว่าสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำ�เนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่
ที่มี desogestrel มีอาการปวดประจำ�เดือนน้อยกว่า เนื่องจากสามารถยับยั้งการตกไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ายาเม็ดคุมกำ�เนิด
โปรเจสตินเดี่ยวรุ่นดั้งเดิม

ผลข้างเคียง

เลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด หรือ
ขาดประจำ�เดือน
ปวดศีรษะ
สิวขึ้น
เจ็บตึงเต้านม
คลื่นไส้
ช่องคลอดอักเสบ
ปวดท้องประจำ�เดือน

สัดส่วนของสตรีที่รายงานผลข้างเคียง (ร้อยละ)
Desogestrel
Levonorgestrel
22.5
18
7.5
3.1
4
3.3
3.8
1.2

6.1
4
3.1
1.5
2.8
3.4
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ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่ (desogestrel) อาจ
ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจ�ำเดือนเนือ่ งจากไม่มกี ารตกไข่17 ยา
เม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่ (desogestrel) นี้ไม่น่าจะมีผล
เพิม่ น�ำ้ หนักตัว เนือ่ งจาก desogestrel มีฤทธิข์ องฮอร์โมนเพศชายต�ำ 
่
รวมทั้งยังไม่พบน�้ำหนักเพิ่มจากบวมน�้ำและเกลืออันเนื่องมาจาก
ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ในยาคุมก�ำเนิดสูตรฮอร์โมนรวม15
จึงน่าจะใช้ได้อย่างปลอดภัยในสตรีทมี่ คี วามดันโลหิตสูงหรือมีประวัติ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (ครรภ์เป็นพิษ) สตรีที่ใช้ยาเม็ด
คุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่ (desogestrel) นี้จะมีระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ลดลงเล็กน้อย18,19 โดยที่ไม่มีผล
กระทบต่อระดับน�ำ้ ตาลในเลือดและค่าฮีโมโกลบิน A1C (hemoglobin
A1C) จึ ง น่ า จะใช้ ไ ด้ อ ย่ า งปลอดภั ย ในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานหรื อ สตรี
หลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์20 รายงานล่าสุดพบว่าสตรีที่

สรุ ป ข้ อ ควรรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยาเม็ ด คุ ม ก� ำ เนิ ด โปรเจสติ น เดี่ ย ว
รุ่นใหม่
ยาเม็ดคุมก�ำเนิดโปรเจสตินเดีย่ วรุน่ ใหม่ เลือกใช้โปรเจสติน
รุ่นที่ 3 (third generation) คือ desogestrel ขนาด 75 ไมโครกรัมต่อ
เม็ด รับประทานติดต่อกันทุกวันไม่เว้น มีจุดเด่นเมื่อเทียบกับยาเม็ด
คุมก�ำเนิดโปรเจสตินดั้งเดิมคือ สามารถยับยั้งการตกไข่ได้ถึงร้อยละ
97 สูสกี บั ยาเม็ดคุมก�ำเนิดฮอร์โมนรวม22 สามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่า Pearl index เท่ากับ 0.14) และช่วยลด
อุบัติการณ์ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกด้วยอีกทางหนึ่ง ถือเป็น
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพหนึ่งในการคุมก�ำเนิด โดยเฉพาะในสตรี
รูปร่างอ้วน เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน สูบบุหรี่ หลังคลอดและ
ให้นมบุตร และอื่น ๆ ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ 
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1. กลไกหลักของการออกฤทธิป์ อ้ งกันการตัง้ ครรภ์ในยาเม็ดคุมกำ�เนิด
สูตรฮอร์โมนรวม คือ
A. การยับยั้งการตกไข่
B. การทำ�ให้มูกปากมดลูกเหนียวข้น
C. การทำ�ให้เยื่อบุโพรงมดลูกบาง
D. การลดการเคลื่อนไหวของท่อนำ�ไข่
E. การลดความต้องการทางเพศ

7. ข้อใดคือผลข้างเคียงทีพ
่ บได้จากทัง้ ยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรฮอร์โมนรวม
และยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยว
A. น้ำ�หนักตัวเพิ่ม
B. คลื่นไส้ อาเจียน
C. เลือดระดูออกกะปริดกะปรอย
D. ขาดระดู
E. ถูกทุกข้อ
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2. ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นดั้งเดิม
จะเริ่มลดลงหลังจากที่รับประทานยาคลาดเคลื่อนจากเวลาที่ควร
รับประทานเป็นเวลากี่ชั่วโมง
A. -3 ชั่วโมง
B. 6 ชั่วโมง
C. 9 ชั่วโมง
D. 12 ชั่วโมง
E. 24 ชั่วโมง

6. วิ ธี ก ารคุ ม กำ�เนิ ด ด้ ว ยฮอร์ โ มนโปรเจสติ น สั ง เคราะห์ ใ ดที่ มี
จุดประสงค์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในระยะยาวที่สุด
A. ยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรไร้เอสโตรเจน
B. ยาฉีดคุมกำ�เนิด medroxyprogesterone acetate
C. ยาฉีดคุมกำ�เนิด norethisterone enanthate
D. ห่วงคุมกำ�เนิดฮอร์โมนในช่องคลอด (levonorgestrel-release
vaginal ring)
E. ห่วงคุมกำ�เนิดฮอร์โมนในมดลูก (levonorgestrel intrauterine
system)
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3. ในสตรีหลังคลอดและให้นมบุตรทีต่ อ้ งการคุมกำ�เนิดควรเริม่ แนะนำ�
ให้รับประทานยาคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นใหม่เมื่อใด
A. ทันทีหลังคลอด
B. 1 ถึง 5 สัปดาห์หลังคลอด
C. 6 สัปดาห์ ถึง 6 เดือนหลังคลอด
D. 6 เดือน ถึง 1 ปีหลังคลอด
E. หากยังให้นมบุตรอยู่ ไม่มีความจำ�เป็นต้องแนะนำ �การ
คุมกำ�เนิดด้วยวิธีใดทั้งสิ้น
4. สตรีรายใดสมควรจะเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดีย่ ว
มากกว่ายาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรฮอร์โมนรวม
A. สตรีที่ก�ำ ลังมีลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดดำ�ที่น่อง
B. สตรีที่ก�ำ ลังมีลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดแดงที่นิ้วเท้า
C. สตรีที่เป็นโรคตับร้ายแรง
D. สตรีที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน
E. สตรีหลังแท้งครรภ์ไข่ปลาอุก

5. ฮอร์โมน desogestrel ในยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยว
รุน่ ใหม่มขี อ้ ดีเหนือกว่าฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์รนุ่ แรกในยาเม็ด
คุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสตินเดี่ยวรุ่นดั้งเดิม คือ
A. ยับยั้งการตกไข่ได้สูงถึงร้อยละ 97
B. สามารถป้องกันการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
C. มีผลข้างเคียงของฮอร์โมนเพศชาย (androgenic effects)
D. สามารถรั บ ประทานยาคลาดเคลื่ อ นจากเวลาที่ ค วรได้
ถึง 12 ชั่วโมง โดยที่ยังคงประสิทธิภาพการป้องกันการ
ตั้งครรภ์
E. ถูกทุกข้อ

8. ข้อความใด “ไม่ถกู ” เกีย่ วกับการใช้ยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรโปรเจสติน
เดี่ยวที่มีฮอร์โมน desogestrel ในขณะให้นมบุตร
A. ไม่มีผลต่อปริมาณน้ำ�นมที่สร้างในแต่ละวัน
B. ไม่พบการเปลีย่ นแปลงของปริมาณน้�ำ ตาลแลคโตส โปรตีน
และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในน้�ำ นม
C. ไม่พบ desogestrel ขับออกในน้ำ�นม
D. ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารก
E. ไม่มีผลต่อพัฒนาการในช่วงวัยเด็ก
9. วิธีการคุมกำ�เนิดด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์ใดที่ทำ�ให้
กระดูกบางหากใช้ในระยะยาว
A. ยาเม็ดคุมกำ�เนิดสูตรไร้เอสโตรเจน
B. ยาฉีดคุมกำ�เนิด medroxyprogesterone acetate
C. ยาฉีดคุมกำ�เนิด norethisterone enanthate
D. ห่วงคุมกำ�เนิดฮอร์โมนในช่องคลอด (levonorgestrel-release
vaginal ring)
E. ห่วงคุมกำ�เนิดฮอร์โมนในมดลูก (levonorgestrel intrauterine
system)
10. ยาเม็ดคุมกำ�เนิดทีม่ โี ปรเจสตินส่วนใหญ่มผี ลข้างเคียงคล้ายคลึงกัน
ยกเว้นหนึ่งอาการที่ desogestrel สามารถช่วยบรรเทาได้ คือ
A. ปวดท้องประจำ�เดือน
B. เลือดออกกะปริดกะปรอย
C. เจ็บตึงเต้านม
D. คลื่นไส้
E. ปวดศีรษะ

วงการยา
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ฉบับประจำ�เดือนเมษายน 2558

PLUS

CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION

PLUS

CONTINUING PHARMACEUTICAL EDUCATION

ภก.

ภญ.

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

สำหรับเจาหนาที่
ชุดที่ ________

ภ

ชื่อ............................................................................นามสกุล................................................................................อายุ....................ป...........
ร.พ.รัฐบาล

ร.พ.เอกชน

รานขายยา

อื่นๆ.............................................................................ที่อยูเลขที่...............................

หมู....................ซอย..........................................อาคาร.............................................................ชั้นที่.............................................................
แขวง/ตำบล...........................................................เขต/อำเภอ....................................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย...............โทรศัพท..........................โทรสาร...............................มือถือ.................................E-mail...........................................

1
2
3
4
5

(พับตามรอยนี้)

โปรเจสติน ส�ำคัญอย่างไรในการคุมก�ำเนิด

วง
กา
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รแ
พท
ย์

ใหขีดเครื่องหมาย ✓หรือ ✗ หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงคำตอบเดียว

7

8

9

เรื่อง ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
1 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
..............................................................................
..............................................................................
1-000-CPE-062-1504-03
รหัส ...........................................................................

10

(พับตามรอยนี้)

โปรด!! สงกระดาษคำตอบของทานมาที่

บริษัท สรรพสาร จำกัด (ศูนยขอมูล CPE) ภายใน 3 เดือน
71/17 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กทม. 10700 Tel. 0-2435-2345 ตอ 188 FAX 0-2435-2345 ตอ 181

ขอเสนอแนะในการจัดทำ CPE PLUS ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

(กระดาษคำตอบสามารถถายเอกสารได)

ผูที่เคยรวมตอบคำถามกับแบบทดสอบนี้แลว ไมตองสงซ้ำ
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