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ผศ.พญ. ศิริพร เทียมเก่า

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การคุมกำาเนิดในผู้หญิงโรคลมชัก

	 ผู้หญิงโรคลมชักและอยู่ ในวัยเจริญ

พันธุ์เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการเลือกใช้วิธีการคุม

กำาเนิดแบบชั่วคราวที่เหมาะสม	 เนื่องจากมียา

กันชักหลายชนิดที่มีผลกระทบโดยลดระดับของ

ฮอร์โมน	estrogen	ประมาณร้อยละ	40-50	และ	

progesterone	ที่อยู่ในยาเม็ดคุมกำาเนิดชนิดรวม	

ซึ่งมีผลลดประสิทธิภาพในการคุมกำาเนิดได้	 จาก

เหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นที่ต้องเลือกใช้วิธี

การคุมกำาเนิดแบบชั่วคราวให้เหมาะสมในผู้หญิง

โรคลมชักที่ต้องการคุมกำาเนิดแบบชั่วคราว

	 วิธีการคุมกำาเนิด	 	 อาจแบ่งออกเป็นวิธี

ใหญ่	ๆ	ได้ดังนี้

	 1.	 การคุมกำาเนิดแบบชั่วคราว	 (tempo-

rary	method)	 	 เป็นการคุมกำาเนิดเพื่อเว้นระยะ

เวลาการมีบุตร	 เมื่อเลิกใช้แล้วสามารถมีบุตรได้

อกีเชน่		safety	period	ถงุยางอนามยั	(condom),	

ห่วงคุมกำาเนิด	 (intrauterine	device,	 IUD)	ยา

เมด็คมุกำาเนดิ	(oral	contraceptive	pill)	ยาฉดีคมุ

กำาเนิด	(DMPA)	ยาฮอร์โมนฝังคุมกำาเนิด	เป็นต้น

	 2.	 การคมุกำาเนดิแบบถาวร	(permanent	

method)		เป็นการคุมกำาเนิดอย่างถาวร	เช่น	การ

ทำาหมันหญิง	 (female	 sterilization	 )	หรือ	การ

ทำาหมันชาย		(vasectomy)

ยาเมด็คมุกำาเนดิชนดิรวม (combined 
pill ) 
	 ยาแตล่ะเมด็ประกอบดว้ย	progesterone	

สงัเคราะหห์นึง่ตวัรวมกบั	estrogen	สงัเคราะหอ์กี

หนึ่งตัว		ทั้งหมดใน	1	ชุดจะมี	21	เม็ด	สำาหรับชุด

ที่มี	28	เม็ดนั้น	7	เม็ดหลังจะเป็นวิตามินหรือธาตุ

เหลก็	การรบัประทานจะเริม่รบัประทานในวนัที	่1-5	

ของรอบเดอืน	(หลงัจากมปีระจำาเดอืน)	ไปจนถงึวนั

ที่	24	หรือ	25	ของรอบเดือน

	 ยาเม็ดคุมกำาเนิดประกอบด้วยตัวยา	 2	

ชนิดคือ	estrogen	และ	progesterone	

	 เอสโตรเจน		เปน็	synthetic	estrogenic	

steroids	ที่ใช้ในยาเม็ดคุมกำาเนิดมี	2	ชนิดคือ

	 1.	 Ethinyl	 estradiol	 (EE)	 ซึ่งถูกดูด

ซึมแล้วออกฤทธิ์ได้ทันที	 และอยู่ในร่างกายนาน

ประมาณ	24-36	ชั่วโมง

	 2.	 Mestranol	 (ethinyl	 estradiol-3-

methyl	 ether)	 ซึ่งมีอาการข้างเคียงต่อกระเพาะ
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อาหารและลำาไส้น้อยกว่า	 แต่ไม่สามารถออกฤทธิ์

ได้ทันที	 ต้องถูกเปลี่ยนแปลงให้ได้	 ethinyl	 es-

tradiol	ที่ตับก่อน

	 โปรเจสโตรเจน	 	 เป็น	 synthetic	 pro-

gestational	steroids	ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่าฮอร์โมน

ในธรรมชาตหิลายเทา่	และสามารถออฤทธิไ์ดท้นัที

เมือ่ใชร้บัประทาน	ชนดิทีใ่ชใ้นยาเมด็กำาเนดิมหีลาย

ชนิดคือ

	 1.	 Testosterone	derivative	ปัจจุบัน

เลิกใช้แล้วเนื่องจากมี	androgenic	effect	สูง

	 2.		19	 nor-	 testosterone	derivative	

ได้แก่	

	 	 2.1	กลุ่มดั้งเดิม

	 	 	 -	Norethisterone

	 	 	 -	Northindrone	acetate

	 	 	 -	Norethynodrel

	 	 	 -	Lynestrenol

	 	 	 -	D-norgestrel

	 ฮอร์โมนกลุ่มนี้มีฤทธิ์แรงในด้านป้องกัน

ไขส่กุและดา้น	homeostasis		ยา	norethynodrel	

สว่นนอ้ยจะถกูเปลีย่นเปน็	estrogen	จงึอาจม	ีes-

trogen	effect	บา้งเลก็นอ้ย		สว่นยา	D-norgestrel	

ออกฤทธิ์เร็ว	และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ

	 	 2.2		กลุ่มใหม่	ได้แก่	norgestimate	,	

gestodene	ซึง่ไมม่	ีandrogenic	effect	และไมม่ี

ผลต่อระดับนำ้าตาลในเลือด

	 3.	 17-hydroxy	progesterone	deriva-

tive	ได้แก่

	 	 -	 Medroxy	progesterone	acetate	

(MPA)

	 	 -	 Megestrol	acetate

	 	 -	 Cyproterone	acetate	(CPA)

	 ฮ อ ร์ โ ม น ก ลุ่ ม นี้ มี ฤ ท ธิ์ อ่ อ น ก ว่ า	

19-noretestosterone	 derivative	 แต่มีข้อดีที่

ไม่มีฤทธิ์	androgenic	และ	estrogenic	effect.		

	 ยาคุมกำาเนิดชนิด	Minipill	 (continu-

ous	oral	progestogen	or	progestogen-only	

oral	contraceptive)	

	 ยาคุมกำาเนิดชนิดนี้มีแต่โปรเจสโตรเจน

อย่างเดียว	 ได้ผลในการป้องกันการตั้งครรภ์น้อย

กว่า	 combined	 pill	 เหมาะสำาหรับผู้หญิงที่ไม่

สามารถรบัประทานยา	combined	pill	ดว้ยสาเหตุ

ใดสาเหตหุนึง่	เชน่ในขณะใหน้มบตุร	หรอืสตรทีีไ่ม่

สามารถทนตอ่ผลขา้งเคยีงของเอสโตรเจนได	้ขณะ

รับประทานยาอาจทำาให้เกิด	irregular	bleeding	

ได	้	ผลขา้งเคยีงโดยเฉพาะอาการคลืน่ไส,้	อาเจยีน

น้อยมาก	 ยาไม่ทำาให้นำ้านมหยุดไหลจึงเหมาะใน

รายทีใ่หน้มบตุรและตอ้งการคมุกำาเนดิ	อตัราความ

ล้มเหลวพบได้น้อยกว่า	 ร้อยละ	 2	 	 อัตราการตั้ง

ครรภ์	2-7	ต่อ	100	woman-year

ยาฉีดคุมกำาเนิด (Injectable contra-
ception)
	 ยาฉีดคุมกำาเนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นยา

พวก	 long	 acting	progesterone	ที่นิยมใช้ใน

การคุมกำาเนิดในปัจจุบันคือ	Depo-Provera	หรือ	 

Depot-Medoxy-progesterone-acetate	มีชื่อ

ย่อว่า	DMPA	เป็น	synthetic	progestogen	มี

ฤทธิแ์รงประมาณ	25	เทา่ของ		natural	progester-
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one	ไมม่	ีandrogenic	และ	estrogenic	activity	

มีฤทธิ์อยู่ได้นานมากเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	รูปแบบ

ยาเตรียมที่ทำามาเป็น	 aqueous	 suspension	

ขนาด	50-150	mg/cc	ขนาดใช้	 150	mg	ฉีดเข้า

กล้าม	สามารถคุมกำาเนิดได้	90	วัน	

Intrauterine devices (IUD) 
	 ได้มีการมีการพัฒนารูปร่าง	 ขนาด	 และ

วสัดทุีใ่ชเ้พือ่ความสะดวกในการใช	้ตลอดจนความ

ปลอดภยัและประสทิธภิาพสงู	ปจัจบุนัแบง่หว่งคมุ

กำาเนิดเป็น	2	ชนิด	คือ

	 1.		Non-medicated	IUDs	(Inert	IUDs)	

	 	 เปน็ชนดิทีไ่มม่สีารชว่ยสง่เสรมิในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์	เช่น	Lippes	Loop

	 2.		Medicated	 IUDs	 (Active	 IUDs)	

เป็นชนิดที่มีสารช่วยส่งเสริมการออกฤทธิ์ในการ

ป้องกันการตั้งครรภ์	เช่น

	 	 2.1	Copper	bearing	IUDs	:	Multi-

load	CU-250

	 	 2.2	Hormonal	 releasing	 IUDs	 :	

บรรจุ	 levonorgestrel	 ซึ่งเป็น	 synthetic	 pro-

gesterone	

	 Subdermal	contraceptive	implant  

หรือ		progestogen		implant มี	2	ระบบได้แก่

	 1.		Non	–	biodegradable	implants

	 	 :	ยาฝงัคมุกำาเนดิชนดิ	6	หลอด	:	-	Nor-

plant-6	บรรจ	ุlevonorgestrel	ซึง่เปน็	synthetic	

progesterone	แตล่ะหลอดบรรจ	ุlevonorgestrel	

ปริมาณ	36	mg		สามารถมีฤทธิ์คุมกำาเนิดได้นาน	

5	 ปี	 เมื่อครบ	 5	 ปีแล้วจึงมาถอดเอาหลอดที่ฝัง

ฮอร์โมนออก

	 2.	 Biodegradable	 implants:	 -	Cap-

ronor	 บรรจุ	 levonorgestrel	 ปริมาณ	 16,	 26	

mgต่อหลอด	มีฤทธิ์คุมกำาเนิดได้นาน	 18	 เดือน	

หลอดที่ฝังฮอร์โมนจะสลายไปเอง

การคุมกำาเนิดกับยากันชัก 
	 การคุมกำาเนิดด้วยการกิน	 combined	

pill	 ซึ่งมีส่วนประกอบของ	 ethinyl	 estradiol	

จะมีโอกาสเกิด	 drug	 interaction	กับยากันชัก

บางชนิด	 มีรายงานการเกิด	 drug	 interaction	

ระหว่างยากันชักกับยาเม็ดคุมกำาเนิดตั้งแต่ปี	 

คศ.	 1972	ที่ทำาให้ประสิทธิภาพในการคุมกำาเนิด

ลดลง	แล้วทำาให้เกิดการตั้งครรภ์	การรับประทาน

ยาเมด็คมุกำาเนดิจะดดูซมึผา่นทางลำาไสไ้ดด้	ี	เขา้สู	่ 

portal	 circulation	และไปถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ

ซึ่งเรียกกระบวนนี้ว่า	first	pass	metabolism	ที่

ตับจะมีเอ็นไซม์ที่สำาคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง

ยาคือ	cytochrome	P450	(CYP450)	โดยเฉพาะ	

CYP3A4	ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการเปลี่ยนแปลง	

ethinyl	estradiol	(EE)		

	 มียากันชักหลายชนิดเช่น	 phenytoin,	

phenobarbital,	ethosuxamide,	carbamaze-

pine	มีผลไปเร่ง	CYP	3A4	 ในการเปลี่ยนแปลง	

EE	ทำาให้ระดับของ	EE	ลดลงจนมีผลทำาให้การ

คุมกำาเนิดด้วยการรับประทานยาล้มเหลว	 จะจัด

กลุ่มยากันชักดังกล่าวว่าเป็น	enzyme	inducing	

antiepileptic	 drugs	 (AEDs)	 และยังมีผลเพิ่ม

ระดบั	sex	hormone	binding	globulin	(SHBG)	

สำาหรบั	topiramate	ในขนาดมากกวา่	200	mg	ตอ่
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วนั,	felbamate	และ	oxcarbamazepine	มผีลใน

การเป็น	enzyme	 inducer	น้อยกว่า	นอกจากนี้

ยังมีรายงานว่า	enzyme	inducing	AEDs	ไปลด

ประสิทธิภาพของ	progesterone	ใน	combined	

pill	ด้วย	

	 ในผู้หญิงที่ต้องการคุมกำาเนิดจึงควร

หลีกเลี่ยงการรับประทานยากันชักชนิด	 enzyme	

inducing	 AEDs	 ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 และควร

รับประทานยาในกลุ่มที่ไม่มีผลต่อการกระตุ้น	

CYP3A4	ซึง่จดัเปน็ยากลุม่	non-enzyme	induc-

ing	AEDs	เชน่	valproate(VPA)	หรอืยากลุม่ใหม่

ได้แก่	lamotrigine,	gabapentin,	topiramate,	

tiagabine,	 levetiracetam,	 zonisamide	 	 มี

รายงานว่าการใช้	VPA	 ร่วมกับ	 combined	pill	

ไม่เกิด	 drug	 interaction	 และการคุมกำาเนิด

ด้วย	progesterone-only	pill,	medroxy	pro-

gesterone	 injections	 หรือ	 levonorgestrel	

implants	หรือ	etonogestrel	 implant	ร่วมกับ

การรับประทานยา	VPA,	vigabatrin,	lamotrig-

ine,	gabapentin,	tiagabine,	 levetiracetam,	

zonisamide	ไม่มีผลของการเกิด	drug	interac-

tion	ดังนั้น	 จึงสามารถใช้ขนาดของฮอร์โมนคุม

กำาเนิดได้เท่ากับคนทั่วไป

	 ผู้หญิงโรคลมชักที่ได้รับยา	enzyme	in-

ducing	AEDs	และคมุกำาเนดิดว้ยการรบัประทาน	

combined	pill	 ควรเลือกชนิด	 combined	pill	

ที่มีฮอร์โมน	EE	สูงกว่า	 50	 ug	ต่อเม็ด	หรือใน

กรณีที่เกิด	breakthrough	bleeding	 ระหว่างที่

รับประทานยาคุมกำาเนิดแสดงว่าระดับฮอร์โมนมี

ปริมาณลดลง	 จึงอาจจำาเป็นต้องใช้	 combined	

pill	ที่มีฮอร์โมน	EE	 ในขนาดสูงถึง	 75-	100	ug	

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงของ	EE	เพิ่มมาก

ขึ้น	เช่น	คลื่นไส้	อาเจียน	คัดหน้าอก	บวม	เป็นต้น	

และอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการคุมกำาเนิด

ก็ยังตำ่ากว่าการหลีกเลี่ยงรับประทานยา	 enzyme	

inducing	AEDs	ร่วมกับcombined	pill	ดังนั้น

จึงควรแนะนำาให้มีการคุมกำาเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย

เช่น	ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัย	เป็นต้น

	 ในผู้หญิงโรคลมชักที่รับประทานยากลุ่ม	

enzyme	inducing	AEDs	การคุมกำาเนิดด้วยวิธี

ฉีดยาคุมกำาเนิดมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพดี	โดย

แนะนำาใหม้าฉดียาคมุกำาเนดิทกุ	10	สปัดาหซ์ึง่จะมี

ความถี่กว่าผู้หญิงทั่วไปที่มาฉีดยาทุก	12	สัปดาห์	

การใชห้ว่งอนามยัเปน็วธิกีารคมุกำาเนดิทีอ่อกฤทธิ์

เป็น	 local	 effect	ที่มดลูก	 จึงไม่ถูกกระทบด้วย	

first	pass	metabolism	จากยา	enzyme	induc-

ing	AEDs		ดังนั้นผู้หญิงโรคลมชักจึงสามารถคุม

กำาเนดิดว้ยวธิ	ีmedicated	IUDs	(active	IUDs)	ได ้

	 การฝังฮอร์โมนหรือการรับประทาน	

progestogen-only	 เป็นข้อห้ามในผู้หญิงโรคลม

ชักที่กินยา	enzyme	inducing	AEDs	

	 ดังนั้นการคุมกำาเนิดในหญิงโรคลมชัก		

สามารถเลือกใช้การคุมกำาเนิดที่ไม่มีฮอร์โมนหรือ

มีเฉพาะฮอร์โมน	 progesterone	 ขนาดสูง	 เช่น	

ยาฉีดคุมกำาเนิด	 หรือห่วงอนามัย	 (ตารางที่	 1)																																																								

หรือเลือกควบคุมอาการชักด้วยยา	non-enzyme	

inducing	AEDs	(ตารางที่	2	)	และ สรุปการดูแล

ผู้หญิงโรคลมชักดัง	ตารางที่	3	
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ตารางที่	1	Methods	of	contraception	and	antiepileptic	drugs	(AEDs)

Methods	of	contraception	that	are	not	affected	enzyme	inducing	AEDs

Medroxyprogesterone	depot	injection	(Depo-Provera)	

Copper	intrauterine	devices

Hormone-releasing	intrauterine	system	(levonorgestrel-releasing	intrauterine	system	

Barrier	methods

Methods	of	contraception	that	are	affected	by	enzyme-inducing	AEDs

Combined	contraceptive	pill/patch

Progestogen-only	oral	contraceptive

Progestogen		implant	

ตารางที่	2 	Antiepileptic	drugs	(AEDs)	and	hormonal	contraception	

AEDs	that	cause	enzyme	induction	

And	reduce	hormonal	contraception	efficacy

AEDs	 that	do	not	affect	hormonal	con-

traception

Phenytoin Valproate

Phenobarbital	(phenobarbitone) Gabapentin

Primidone Levetiracetam

Carbamazepine Vigabatrin

Oxcarbazepine Pregabalin

Topiramate	(little	effect	below	200	mg/day) Benzodiazepines

*Lamotrigine	 Zonisamide

Ethosuximide

Acetazolamide

*	Lamotrigine	is	not	considered	a	traditional	enzyme-inducing	AED	but	it	may	induce	

the	metabolism	of	progesterone	and	therefore	is	included	in	this	table.
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ตารางที่	3	การรักษาผู้ป่วยหญิงโรคลมชัก

•	There	are	no	contraindications	to	the	use	of	nonhormonal	methods	of	contraception	

in	women	with	epilepsy	or	the	use	of	the	Mirena	coil

•	For	women	on	nonenzyme-inducing	AEDs	(valproate	sodium,	benzodiazepines,	vi-

gabatrin,	 gabapentin,tiagabine,	 levetiracetam,	pregabalin),	 all	 current	 contraceptive	

methods	are	suitable	

•	Hormonal	forms	of	contraception	are	affected	by	enzyme-inducing	AEDs	(phenytoin,	

barbiturates,carbamazepine,	oxcarbazepine,	topiramate	[>200	mg/day],	and	lamotrigine);	

women	 taking	 these	 forms	of	 contraception	 should	be	counseled	 on	 their	 risks	 and	

benefits	

•	For	women	on	enzyme-inducing	AEDs	wishing	to	take	the	COCP:

-Start	with	50	ug/day	ethinyl	estradiol	dosage	

-If	breakthrough	bleeding	occurs,	increase	the	dose	of	ethinyl	estradiol	to	75	or	100	ug/

day	or	consider	giving	three	packs	of	the	pill	without	a	break	(“tricycling”)	

•	Even	on	a	higher-dose	COCP	with	normal	cycles,	full	oral	contraceptive	efficacy	cannot	

be	guaranteed	in	women	with	epilepsy	taking	enzyme-inducing	AEDs	

•	The	progesterone	only	pill	is	likely	to	be	ineffective	in	women	taking	enzyme-induced	

AEDs	Medroxyprogesterone	injections	appear	to	be	effective	

•	There	are	no	contraindications	to	the	Mirena	coil	

•	Levonorgestrel	implants	are	contraindicated	

•	If	appropriate,	the	emergency	contraceptive	pill	can	be	used	in	women	with	epilepsy	

after	unprotected	sexual	intercourse	;	a	higher	dose	may	be	needed	in	women	taking	

enzyme-inducing	AEDs	

•	Lamotrigine	concentrations	are	lowered	by	the	COCP	

AED,	antiepileptic	drug;	COCP,	combined	oral	contraceptive	pill.
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