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ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
“ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม (combined oral contraceptives หรือ combined pills)” ที่กลาวถึงกัน
ทั่วไปและใชกันมากเปนชนิดแผงที่รับประทานสม่ําเสมอตอเนื่องทุกวันจนหมดแผง ในแตละเม็ดมีตัวยาสําคัญเปน
ฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจน (estrogens) ผสมกับฮอรโมนในกลุมโพรเจสติน (progestins) ซึ่งโพรเจสตินเปนสาร
สังเคราะหเลียนแบบฮอรโมนโพรเจสเตอโรน (progesterone)
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดแผง 21 เม็ดกับ 28 เม็ด ตางกันอยางไร?
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมอาจมีจํานวนเม็ดในแผงยาไดแตกตางกัน แตสวนใหญมีแผงละ 21 หรือ 28
เม็ด ซึ่งแตกตางกันดังนี้
1. ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมแผงละ 21 เม็ด ทุกเม็ดจะมีตัวยาทั้งหมด (ไมมีเม็ดแปง) รับประทานยาใน
เวลาเดียวกันทุกวัน วันละ 1 เม็ด จนหมดแผงแลวหยุด 7 วันกอนเริ่มแผงใหม หลังหยุดยาประมาณ 1-3 วันจะเริ่มมี
ประจําเดือน
2. ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมแผงละ 28 เม็ด โดยทั่วไปมีตัวยาฮอรโมนจํานวน 21 เม็ดและไมมีตัวยา
หรือเรียกวา “เม็ดแปง” อีก 7 เม็ด หรือเรียกวาชนิดแผง 21/7 เม็ด (มีเปนสวนนอยที่ตางจากที่กลาวมา เชน ชนิดแผง
24/4 เม็ด คือมีตัวยา 24 เม็ดและเม็ดแปง 4 เม็ด) ซึ่งเม็ดแปงจะมีสีและ/หรือขนาดเม็ดที่แตกตางจากเม็ดที่มีตัวยา
อยางชัดเจน รับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน วันละ 1 เม็ด จนหมดแผงแลวขึ้นแผงใหมตอเนื่องกันไป ชวงที่
รับประทานเม็ดแปงไปประมาณ 1-3 เม็ดจะเริ่มมีประจําเดือนมา
ตัวยาสําคัญในยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
ฮอรโมนในกลุมเอสโตรเจนที่มีในยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมอาจเปน ethinyl estradiol, mestranol
หรือ estradiol (อาจอยูในรูป estradiol valerate) แตสวนใหญมักเปน ethinyl estradiol ซึ่งในอดีตมีปริมาณยา
คอนขางสูง เชน ethinyl estradiol 50 ไมโครกรัม ทําใหมีอาการไมพึงประสงคมาก ปจจุบันมีปริมาณ ethinyl
estradiol ไมเกิน 35 ไมโครกรัม บางตํารับอาจมีเพียง 15-20 ไมโครกรัมเทานั้น การใชเอสโตรเจนขนาดต่ําจะลด
อาการไมพึงประสงคไดมาก โดยเฉพาะอาการคลื่นไส ทองอืดและเจ็บคัดเตานม อยางไรก็ตาม อาจมีเลือดออกผิดปกติ
ที่คลายประจําเดือนมาแบบกะปริบกะปรอยได ฮอรโมนแตละชนิดในกลุมเอสโตรเจนใหผลปองกันการตั้งครรภไดพอๆ
กันเมื่อใชในปริมาณที่มีในผลิตภัณฑ
สวนฮอรโมนในกลุมโพรเจสตินที่มีในยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมนั้นอาจเปน levonorgestrel,
norethisterone, gestodene, desogestrel, drospirenone, nomegestrol, dienogest หรือ cyproterone
acetate ฮอรโมนเหลานี้ใหผลปองกันการตั้งครรภไดพอๆ กันเมื่อใชในปริมาณทีม่ ีในผลิตภัณฑ ยาบางชนิด เชน

cyproterone acetate มีฤทธิต์ านแอนโดรเจน (anti-androgenic effect) จึงอาจเปนขอดีในผูหญิงที่หนามันหรือ
เปนสิว
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมออกฤทธิ์อยางไร?
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมออกฤทธิ์ยับยั้งการตกไขซึ่งเปนกลไกที่สําคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการ
ปองกันการตั้งครรภ แมวาอาจมีการออกฤทธิ์อยางอื่นไดบาง เชน ลดการสรางเมือกและเพิ่มความหนืดของเมือกปาก
มดลูกซึ่งทําใหตัวอสุจิไมอาจเดินทางไปปฏิสนธิกับไข เพิ่มการบีบตัวของทอนําไข เพิ่มการบีบตัวของมดลูกซึ่งทําใหไขที่
ปฏิสนธิแลวมาถึงโพรงมดลูกในเวลาที่ไมเหมาะสมในการฝงตัว ตลอดจนทําใหเยื่อบุมดลูกไมพรอมที่จะรับการฝงตัว
ของตัวออน การออกฤทธิ์ของยาเริ่มตนตั้งแตรับประทานยาเม็ดแรกและตองรับประทานตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนหมดแผง
จึงมีฤทธิ์คมุ กําเนิดไดอยางตอเนื่อง
จะเริ่มตนรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมไดเมื่อไร?
โดยทั่วไปผูที่มีประจําเดือนมาปกติและสม่ําเสมอ เมื่อเริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมเปนครั้ง
แรก แนะนําใหเริ่มในวันแรกที่มีประจําเดือนหรือไมเกินวันที่ 5 นับตั้งแตวันแรกที่มีประจําเดือนโดยไมจําเปนตองใช
วิธีการคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวยเมื่อมีเพศสัมพันธ ผูที่เริ่มรับประทานยาเปนครั้งแรกเกินวันที่ 5 นับตั้งแตวันแรกที่มี
ประจําเดือน แนะนําใหหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธเปนเวลา 7 วัน หรือหากจะมีเพศสัมพันธใหใชวิธีการคุมกําเนิด
อยางอื่นรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วันหลังเริ่มรับประทานยา นอกจากนี้อาจเริ่มรับประทานยาเม็ด
คุม กําเนิดชนิดฮอรโ มนรวมที่ วันใดๆ ไดเ ชนกัน แตตองไมไดตั้ง ครรภ และใหง ดการมีเพศสัมพันธเปนเวลา 7 วัน
หลังจากเริ่มรับประทานยา หรือหากจะมีเพศสัมพันธใหใชวิธีการคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวยในชวงเวลาดังกลาว
ประสิทธิภาพในการปองกันการตั้งครรภของยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการตั้งครรภ โดยทั่วไปถือวาหากมีการใชยา
อยางสม่ําเสมอและใชอยางถูกตองจะมีอัตราลมเหลวรายป 0.3% เทียบกับอัตราลมเหลวรายป 9% หากใชอยางไม
สม่ําเสมอหรือใชอยางไมถูกตอง ซึ่งอัตราการตั้งครรภนี้ถือวาต่ํามากเมื่อเทียบกับการคุมกําเนิดโดยวิธีอื่น เชน การใช
ถุงยางอนามัยหรือการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
1. การใชยาอยางสม่ําเสมอและใชอยางถูกตอง (ดังไดกลาวแลวขางตน) มีอัตราลมเหลวรายป 0.3% เทียบกับ
อัตราลมเหลวรายป 9% หากใชอยางไมสม่ําเสมอหรือใชอยางไมถูกตอง
2. ปฏิกิริยาระหวางยา การใชยาอื่นรวมดวยอาจรบกวนประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
เชน ยาชักนําเอนไซมตับ จะเพิ่มการทํางานของเอนไซมที่ใชในการเปลี่ยนสภาพยาจนอาจทําใหประสิทธิภาพของยา
ลดลงได ตัวอยางยาที่มีฤทธิ์ชักนําเอนไซมตับ เชน carbamazepine, eslicarbamazepine, oxcarbazepine,
phenytoin, phenobarbital, primidone, topiramate, St John’s Wort, antiretrovirals (เชน ritonavir,
efavirenz, nevirapine), rifabutin, rifampin หากจําเปนตองใชยาเหลานี้ ควรพิจารณาใชการคุมกําเนิดวิธีอื่น สวน
ยายับยั้งเอนไซมตับนั้นโดยทางทฤษฎีแลวจะลดการทํางานของเอนไซมที่ใชในการเปลี่ยนสภาพยาและทําใหระดับยา

ฮอรโมนในเลือดสูงขึ้นได อยางไรก็ตาม ไมสงผลตอการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม แตอาจทําให
อาการไมพึงประสงคเกิดมากขึ้นได ตัวอยางยาที่มีฤทธิย์ ับยั้งเอนไซมตับ เชน ciprofloxacin, clarithromycin,
erythromycin, metronidazole, trimethoprim, telethromycin
3. ดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) การมีดัชนีมวลกายตั้งแต 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ขึ้นไปแตยังไม
ถึง 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือวามีน้ําหนักมากเกิน (overweight) และหากมีดัชนีมวลกายตั้งแต 30 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ขึ้นไปถือวาอวนเกิน (obese) หรือเปนโรคอวน จากขอมูลสวนใหญที่มีอยูขณะนี้ระบุวายังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน
ถึงผลกระทบเรื่องดัชนีมวลกายตอประสิทธิภาพของยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม อยางไรก็ตาม มีบางการศึกษา
พบวาผูหญิงที่อวนเกินที่รับประทานยาคุมเม็ดกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมจะเสี่ยงตอการตั้งครรภมากกวาคนที่ไมไดอวน
เกิน
อาการไมพึงประสงคของยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมอาจเกิดอาการไมพึงประสงค เชน คลื่นไส อาเจียน เจ็บคัดเตา
นม ทองอืด ปวดศีรษะ มีน้ําสะสมมากในรางกาย (ตัวบวมน้ํา) มีเลือดคลายประจําเดือนออกกะปริบกะปรอย ตลอดจน
เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํา (จึงหามใชในผูที่มีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําหรือมีประวัติของความ
ผิดปกตินี้) ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวมากนอยตางกันขึ้นกับชนิดของตัวยา
เมื่อลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมจะแกไขอยางไร?
การลืมรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม หากเปนเม็ดแปงใหทิ้งเม็ดที่ลืมนั้นและรับประทานเม็ด
ถัดไปในเวลาเดิม หากลืมรับประทานเม็ดที่มียาฮอรโมนมีขอแนะนําดังนี้ (คําแนะนําจากแหลงขอมูลที่ตางกันอาจมี
รายละเอียดตางกันไดบาง)
1. กรณีลืม รับประทาน 1 เม็ด โดยนึก ไดในชวงเลย 24 ชั่วโมงแตยังไมถึง 48 ชั่วโมงนับ จากเวลาที่ควรตอง
รับประทานยา
- รับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นทันทีที่นึกได
- รับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ (ทําใหตองรับประทานยา 2 เม็ดในวันเดียวกัน เนื่องจากรับประทาน
ยาเม็ดแรกทันทีที่นึกไดและรับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ)
- ไมตองใชวิธีการคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย
2. กรณีลืมรับประทานติดตอกัน 2 เม็ด โดยนึกไดเมื่อเกิน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ควรตองรับประทาน
- รับประทานยาเม็ดที่ลืมลาสุดทันทีที่นึกได สวนยาเม็ดอื่นที่ลืมกอนหนานั้นใหทิ้งไป
- รับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ (ทําใหตองรับประทานยา 2 เม็ดในวันเดียวกัน เนื่องจากรับประทาน
ยาเม็ดแรกทันทีที่นึกไดและรับประทานยาเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ)
- ใชวิธีการคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ จนกวาจะได
รับประทานยาเม็ดที่มีฮอรโมนติดตอกันเปนเวลา 7 วันแลว
ที่กลาวมาขางตน หากเปนการลืมรับประทานในชวงสัปดาหสุดทายของเม็ดที่เปนยาฮอรโมน (เม็ดที่ 15-21) ให
ปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

 ใหเวน (ไมตองรับประทาน) ชวงที่เปนเม็ดแปงกรณีที่เปนยาชนิดแผง 28 เม็ด หรือไมตองหยุดยา 7 วันกรณีที่
เปนยาชนิดแผง 21 เม็ด โดยใหเริ่มยาแผงใหมไดทันทีหลังหมดยาเม็ดที่ 21
 ถาไมสามารถเริ่มยาแผงใหมหลังหมดยาเม็ดที่ 21 ใหหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธหรือใชวิธีการคุมกําเนิดอยาง
อื่นรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัย หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ จนกวาจะไดรับประทานยาเม็ดที่มีฮอรโมน
ติดตอกันเปนเวลา 7 วันแลว
- ควรพิจารณาใชวิธีการคุมกําเนิดฉุกเฉิน ในกรณีที่ลืมรับประทานยาในชวงสัปดาหแรกของเม็ดยาฮอรโมน (เม็ด
ที่ 1-7) และมีเพศสัมพันธแบบไมไดปองกันในชวง 5 วันกอนหนานั้น
คําแนะนําที่เกี่ยวกับการลืมรับประทานยาบางแหลงขอมูลอาจมีความแตกตางในรายละเอียดไดบาง เชน แนะนํา
วากรณีที่ลืมรับประทานยาจํานวน 2 เม็ด ในชวง 2 สัปดาหแรก (14 เม็ดแรกของแผง) ใหรับประทาน 2 เม็ดในวันที่
นึกไดและวันรุงขึ้นรับประทานอีก 2 เม็ด แลวหลังจากนั้นจึงรับประทานยาวันละ 1 เม็ดตอไปตามปกติจนหมดแผง
พรอมทั้งใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัย เปนเวลา 7 วันนับตั้งแตลืมรับประทานยา หากลืม
รับประทานยาจํานวน 2 เม็ด ในชวงสัปดาหที่ 3 (เม็ดที่ 15-21 ของแผง) ใหทิ้งยาแผงเดิมแลวเริ่มแผงใหมในวันที่นึก
ไดนั้น พรอมทั้งใชการคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวย เชน การใชถุงยางอนามัย เปนเวลา 7 วันนับตั้งแตลืมรับประทานยา

แนวทางการเลือกผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม
ในการเลือกผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมนั้นควรเลือกตํารับที่มีปริมาณฮอรโมนต่ําสุดที่ยังคงมี
ประสิทธิภาพดีในการคุมกําเนิด สามารถควบคุมรอบประจําเดือนใหเปนปกติโดยไมมีเลือดออกกะปริบกะปรอย และมี
อาการไมพึง ประสงคต่ํา ตลอดจนราคาไมสูง เกินไป ในชวงแรกอาจยั ง หาผลิตภัณฑที่เ หมาะสมไมไดตองคอยๆ
ปรับเปลี่ยนในภายหลัง ในการเลือกผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมเพื่อลดอาการไมพึงประสงคบางอยาง
มีแนวทางดังนี้
- อาการคลื่นไส ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีปริมาณเอสโตรเจนลดลง หรือเลือกผลิตภัณฑที่มีเฉพาะโพรเจสติน หรือ
รับประทานยากอนนอนซึ่งอาจชวยลดอาการคลื่นไส
- อาการเจ็บคัดเตานม ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีปริมาณเอสโตรเจนและโพรเจสตินลดลง หรือเปลี่ยนชนิดโพรเจส
ติน เชน พิจารณาตํารับที่มี drospirenone แทน
- ภาวะตัวบวมน้ํา ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีปริมาณเอสโตรเจนลดลง หรือเปลี่ยนชนิดโพรเจสตินเปนชนิดที่มีฤทธิ์
ขับปสสาวะออนๆ เชน drospirenone
- อาการปวดศีรษะ ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีปริมาณเอสโตรเจนลดลงและ/หรือเปลี่ยนชนิดโพรเจสติน หากปวด
ศี ร ษะช ว งรับ ประทานเม็ด แปง อาจยื ดการรับ ประทานเม็ด ที่เ ปน ฮอรโ มนต อไปหรือใชผ ลิต ภั ณฑ ที่มี estradiol
valerate ผสมกับ dienogest
- อาการปวดประจําเดือน ควรยืดการรับประทานเม็ดที่เปนฮอรโมน หรือเลือกผลิตภัณฑที่มีจํานวนเม็ดยา
ฮอรโมนมากขึ้น เพื่อลดความถี่ของการมีประจําเดือน

- การมีเลือดที่คลายประจําเดือนออกกะปริบกะปรอย หากเกิดเมื่อรับประทานผลิตภัณฑที่มีปริมาณเอสโตรเจน
ต่ํา เชน ethinyl estradiol 20 ไมโครกรัม ใหเปลี่ยนเปนชนิดที่มีปริมาณยานีส้ ูงขึ้นแตไมควรเกิน 35 ไมโครกรัม หาก
รับประทานผลิตภัณฑที่มียานี้ 30-35 ไมโครกรัมอยูแลวใหพิจารณาเปลี่ยนชนิดโพรเจสติน หรือใชการคุมกําเนิดวิธีอื่น
- ความตองการทางเพศลดลง จากขอมูลที่มีอยูยังไมมีหลักฐานวาการใชผลิตภัณฑใดจะใหผลดีกวากัน
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