ยาเลื่อนประจําเดือน..ที่นี่มีคาํ ตอบ
เภสัชกร สุรศักดิ์ วิ ชยั โย
ภาควิ ชาเภสัชวิ ทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
การมีประจําเดือนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้มี คงเป็ นเรื่องกวนใจสาวๆ หลายคน เช่น บางคน
กําลังจะไปเทีย่ วทะเลและดํานํ้ากับเพื่อนๆ หรือ บางคนวางแผนว่าจะไปเล่นสาดนํ้าในเทศกาลสงกรานต์
แต่นึกขึน้ ได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ เป็ นช่วงทีม่ ปี ระจําเดือนพอดี ประกอบกับปจั จุบนั มีการกล่าวถึงยา
เลื่อนประจําเดือนกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ นสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ เป็ นต้น
หรือจากคําแนะนํ าของเพื่อน จึงมีแนวโน้มทําให้หลายๆ คนเลือกที่จะพึ่งยาเลื่อนประจําเดือนมากขึน้
ดัง นัน้ ลองมาทํา ความรู้จ กั กับ ยาเลื่อ นประจํา เดือ นกันดูว่า จริง ๆ แล้ว ทุ ก คนจะสามารถใช้ย าเลื่อ น
ประจําเดือนนี้ได้ตามความต้องการหรือไม่ และใช้อย่างไร
ยาเลื่อนประจําเดือนที่ใช้กนั มากในปจั จุบนั เป็ นยาเม็ดที่มตี วั ยาสําคัญ คือ นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน
(Norethisterone) ในขนาด 5 มิลลิกรัม ซึง่ ชื่อการค้าทีค่ ุน้ เคย คือ ปรี-โม-ลุท-เอ็น (Primolut N) ยานี้มี
ฤทธิ ์คล้ายฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน และมีขอ้ บ่งใช้ในการรักษาความผิดปกติของรอบเดือนหลายชนิด
เช่น กลุ่มอาการก่อนมีประจําเดือน หรือเรียกย่อๆ ว่า พี-เอ็ม-เอส (premenstrual syndromes: PMS)
ซึ่งมักมีอาการปวดศีรษะหรืออารมณ์หงุดหงิดก่อนมีประจําเดือน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังใช้รกั ษาภาวะ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) และเนื่องจากยามีผลทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอก
ออกมาเป็ นประจําเดือน (จนกว่าจะหยุดยา) จึงมีขอ้ บ่งใช้ในการเลื่อนประจําเดือนด้วย อย่างไรก็ตาม
การรับประทานยาชนิดนี้ต้องคํานึงถึงหลายปจั จัย ซึ่งขออธิบายโดยการตอบข้อสงสัยที่รวบรวมจาก
คําถามตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
1. ผูห้ ญิ งทุกคน สามารถรับประทานยาเลื่อนประจําเดือนได้หรือไม่?
ยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน ไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกคน โดยห้ามใช้ยานี้ในคน 5 กลุม่ ต่อไปนี้
 กําลังตัง้ ครรภ์ เนื่องจากยาอาจทําให้ทารกในครรภ์ท่เี ป็ นเพศหญิงมีการพัฒนาอวัยวะเพศ
ภายนอกคล้ายกับเพศชายได้ โดยเฉพาะผู้ท่มี อี ายุครรภ์เดือนครึ่งเป็ นต้นไป ซึ่งเป็ นช่วงที่
ทารกในครรภ์กาํ ลังมีการพัฒนาของอวัยวะเพศ
 กําลังให้นมลูกด้วยนํ้านมตัวเอง เนื่องจากยาสามารถปนออกมากับนํ้านมของแม่ จึงอาจทํา
ให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ต่อลูกได้
 มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีประวัติการเป็ นโรคหลอดเลือดอุดตัน เนื่องจากการใช้ยาในกลุ่มคน
เหล่านี้ จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน (ตัวอย่างผูท้ ม่ี ปี จั จัยเสีย่ ง ได้แก่ สูบ
บุหรี่ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็ นต้น)
 เคยเป็ นหรือกําลังเป็ นโรคตับขัน้ รุนแรง เนื่องจากยาถูกกําจัดทีต่ บั หากตับทํางานไม่ดอี าจ
ทําให้ยาสะสมในร่างกายได้ นอกจากนี้ มีรายงานการเกิดตับอักเสบจากการใช้ยานี้

2.

3.

4.

5.

6.

 เคยเป็ นหรือ กําลัง เป็ นมะเร็ง เต้ า นม หรื อ มะเร็ง ที่ อวัย วะเพศ ชนิ ดที่ ไ วต่ อ ฮอร์โ มน
เนื่องจากยาอาจส่งเสริมการโตของเนื้อร้ายเหล่านี้
เริ่ มรับประทานยาเลื่อนประจําเดือน ก่อนประจําเดือนมาแค่ 1 วัน หรือตอนที่กาํ ลังมี
ประจําเดือนได้หรือไม่?
คําแนะนําในการใช้ยาเลื่อนประจําเดือน คือ ควรเริม่ รับประทานอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันทีค่ าดว่า
จะมีประจําเดือน โดยรับประทานครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้ (เช้าและเย็น) หรือวันละ 3 ครัง้ (เช้า
กลางวัน และเย็น) ทัง้ นี้ ไม่ควรใช้ยานานเกิน 2 สัปดาห์ และจะมีประจําเดือนภายใน 2-3 วัน
หลังจากหยุดยา ดังนัน้ การรับประทานยาก่อนประจําเดือนมาแค่ 1 วัน หรือตอนที่กําลังมี
ประจําเดือน ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกได้หลุดลอกออกมาแล้ว ยาจึงอาจมีผลเพียงช่วยลดปริมาณและ
จํานวนวันของการมีประจําเดือนให้น้อยลง แต่หลังจากหยุดยา จะทําให้มปี ระจําเดือนซํ้าอีกใน
ช่วงเวลาใกล้ๆกัน
การรับประทานยาเลื่อนประจําเดือน จะส่งผลต่อการมาของประจําเดือนในรอบถัดไป
หรือไม่?
แน่ นอนว่าการเลื่อนประจําเดือนออกไป เปรียบเสมือนเป็ นการตัง้ รอบเดือนใหม่ นัน่ คือ หากมี
ประจําเดือนหลังจากหยุดยานี้ในวันไหน ประจําเดือนรอบถัดไปก็จะมาประมาณช่วงนัน้ ถ้าไม่มี
ความผิดปกติอ่นื ใด
หยุดรับประทานยาเลื่อนประจําเดือนหลายวันแล้ว แต่ประจําเดือนยังไม่มา ควรทํา
อย่างไร?
อาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจพบได้จากยา นอร์-เอ-ทีส-เตอ-โรน คือ อาจทําให้ประจําเดือนไม่มาได้
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากหยุดใช้ยาเกิน 1 สัปดาห์แล้วประจําเดือนยังไม่มา ควรตรวจการ
ตัง้ ครรภ์ (ซึง่ อาจเกิดขึน้ ก่อนใช้ยานี้ โดยเฉพาะผูท้ ม่ี เี พศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกําเนิดในเดือนนัน้ ๆ)
อีกทัง้ ควรปรึกษาแพทย์เพือ่ ทราบสาเหตุและการรักษาทีเ่ หมาะสม
ระหว่างที่รบั ประทานยาเลื่อนประจําเดือนอยู่ แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะตัง้ ครรภ์หรือไม่?
เนื่องจากการใช้ยาเลื่อนประจําเดือน จะเริม่ ใช้อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันทีค่ าดว่าจะมีประจําเดือน
ซึง่ เป็ นช่วงปลายของรอบเดือน (ผ่านช่วงไข่ตกมาแล้ว) โอกาสการตัง้ ครรภ์จงึ อาจพบน้อย อย่างไร
ก็ตาม มีโอกาสน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่มโี อกาส ดังนัน้ ควรใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกําเนิด
ร่วมด้วย
ไม่ร้ตู วั ว่าตัง้ ครรภ์ แต่รบั ประทานยาเลื่อนประจําเดือน จะมีผลเสียอย่างไรหรือไม่?
ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ว่ายาอาจมีผลต่อการพัฒนาอวัยวะเพศภายนอกของทารกในครรภ์ได้ อย่างไรก็
ตาม ไม่ได้พบเหตุการณ์ดงั กล่าวในทุกกรณี อีกทัง้ ยังไม่มรี ายงานว่ายาทําให้ทารกพิการด้านอื่นๆ
ดังนัน้ หากพบว่าตัง้ ครรภ์ อย่าเพิง่ ตกใจ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามพัฒนาการพร้อมทัง้ วาง
แผนการดูแลทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในผูท้ ม่ี เี พศสัมพันธ์โดยไม่ได้คุมกําเนิดด้วย
วิธกี ารทีถ่ ูกต้อง เช่น ไม่ใช้ยาคุมกําเนิดหรือถุงยางอนามัย เป็ นต้น ควรตรวจการตัง้ ครรภ์ก่อนทีจ่ ะ
ใช้ยาเลื่อนประจําเดือน

7. รับบประทานยาาคุมกําเนิ ดอยู
อ ่ แล้วจะใชช้ยาเลื่อนปรระจําเดือนได้หรือไม่?
ในนผูท้ ร่ี บั ประทาานยาคุมกําเนนิดอยู่ หากจําเป็ นต้องเลือนประจํ
่อ
าเดือน
อ สามารถใใช้ยาคุมกําเนินิดในการ
เลื่อนประจําเดือนได้ (มีผลททัง้ คุมกําเนิดดและเลื่อนปรระจําเดือน) ทัง้ นี้ ใช้หลักกการเดียวกับยา
ย นอร์ป
าะเม็ดทีป่ ระกกอบด้วยตัวยาต่
ย อไป (ไม่ใใช่เม็ดยาหลอกทีบ่ าง
เอ--ทีส-เตอ-โรนน คือ ให้รบั ประทานเฉพา
คนนเรียกว่าเม็ดแป
ด ้ ง) เพื่อไม่ให้เยื่อบุโพพรงมดลูกหลุลุดลอกออกมมา ซึ่งวิธกี ารรใช้ยาขึน้ กับตํ
บ ารับยา
คุมมกําเนิดแต่ละชนิด ดังตัวอย่
ว างที่แสดดงในตารางด้ด้านล่าง นอกกจากนี้ ยังมี ตํารับแบบอื่นที่ไม่ได้
กลล่าวถึง ซึง่ หาากมีขอ้ สงสัยว่ายาคุมกําเ นิดทีท่ ่านรับประทานอยูจะสามารถใช
่จ
ช้เลื่อนประจําเดื
า อนได้
อยย่างไร ควรปรึรึกษาแพทย์หรื
ห อเภสัชกรกก่อนใช้
ตําารับยา
คุมมกําเนิ ด
แบบบ 21 เม็ด
ทีมมี่ ปี ริมาณยา
เท่ากันทุกเม็ด

ตัวอย่างชื
า ่อการค้า

วิ ธีใช้เลือนประจํ
่
าเดืดือน

มาร์วลี อน
อ (Marveloon)

เมือ่ รับประทานยา
บ
าแผงเดิมจนหหมดแล้ว
ให้เริมยาแผงใหม่
ม่
ตต่อไปโดยไม่ต้องหยุด
ยา 7 วัน
2. รับปรระทานยาแผงงใหม่วน
ั ละ 1 เม็ด
และสามารถใช้ไปจจนหมด (21 วัน)
ตามด้ด้วยการหยุดยยา 7 วัน
(ประจจําเดือนมาในนช่วงนี้)
3. จากนั
นัน้ จึงเริม่ ยาอีกกแผงได้ตามมปกติ
1. เมือ
่ รับประทานยาาแผงเดิมจนหหมดแล้ว
ให้เริมยาแผงใหม่
่
ม่ต่อไปโดยไมม่ตอ้ ง
หยุดยา 6 วัน
2. เริม
่ แผงใหม่
แ
ทเ่ี ม็ดดสีขาว (เม็ดที่ 8) โดย
รับปรระทานวันละ 1 เม็ด และสสามารถ
ใช้ไปจนถึ
ป งเม็ดที่ 22 (หรืออาจจหยุดยา
เร็วกว่านี้) ตามด้ววยการหยุดยา
ย 6 วัน
(ประจําเดือนมาในนช่วงนี้)
3. จากน
นัน้ จึงเริม่ ยาอีอีกแผงได้ตามมปกติ
หมายเห
หตุ: ตํารับยาาลักษณะนี้ อาาจต้อง
พิจารณาาถึงค่าใช้จา่ ยยร่วมด้วย เนื่องจาก
ไม่สามารรถรับประทา นยาได้ทงั ้ แผผง (ยาที่
เหลืออาจจต้องทิง้ ไป)
1. เมือ
่ รับประทานยา
บ
าแผงเดิมจนถึถึง 21
เม็ดแล้ว ให้ทง้ิ 7 เเม็ดสุดท้ายที
ทีเ่ หลืออยู่

แบบบ 22 เม็ด
ออยเลซซ (Oilezz)
ทีมมี่ ปี ริมาณยา 2
ระดับ คือ 7 เม็ด
แรรก (สีฟ้า) มีโพ
รเจจสโทเจนตํ่า
ขณ
ณะทีอ่ กี 15
เม็ด (สีขาว) มี
โพพรเจสโทเจนสูสูง

แบบบ 28 เม็ด
อ 28 (Merccilon 28)
เมอซิลอน
แตต่มยี าจริงเพียง
ย

1.

21 เม็ด อีก 7
เม็ดสุดท้าย (เม็ม็ด
ที่ 22-28) เป็น
ยาาหลอก

2.

3.

แบบบ 28 เม็ด
ยาส (Yaaz)
แตต่มยี าจริงเพียง
ย
244 เม็ด อีก 4
เม็ดสุดท้าย (เม็ม็ด
ที่ 25-28) เป็น
ยาาหลอก

1.
2.

3.

เริม่ ยาาแผงใหม่ต่อไไป โดยรับปรระทาน
วันละ 1 เม็ด และสสามารถใช้ไปจนหมด
ป
28 เม็ม็ด (ประจําเดืดือนมาในช่วง 7 เม็ด
สุดท้าย)
า
จากนันัน้ จึงเริม่ ยาอีกกแผงได้ตามมปกติ
เมือ่ รับประทานยา
บ
าแผงเดิมจนถึถึง 24
เม็ดแล้ว ให้ทง้ิ 4 เเม็ดสุดท้ายที
ทีเ่ หลืออยู่
เริม่ ยาาแผงใหม่ต่อไไป โดยรับปรระทาน
วันละ 1 เม็ด และสสามารถใช้ไปจนหมด
ป
28 เม็ม็ด (ประจําเดืดือนมาในช่วง 4 เม็ด
สุดท้าย)
า
จากนันัน้ จึงเริม่ ยาอีกกแผงได้ตามมปกติ

8. รับบประทานยาาคุมกําเนิ ดฉุฉกเฉิ นในช่ววงเวลาใกล้ๆกับยาเลื่อนประจําเดืออนได้หรือไมม่?
เนืนองจากทั
่
ง้ ยาาคุมกํา เนิ ดฉุฉก เฉิน และยยาเลื่อนประจํา เดือน มีตัตวยาอยู่ใ นกกลุ่มที่ออกฤททธิค์ ล้าย
ฮออร์โมนโพรเจจสเทอโรน ซึง่ เมื่อหยุดยาาจะทําให้มเี ลือดออกมาเหมือนกัน ดังั นัน้ การใช้ยาทั
ย ง้ สอง
ชนินิดในเวลาใกล้เคียงกัน เชช่น ในเดือนเดดียวกัน เป็ นต้
น น นอกจากกจะทําให้เสียยเลือดบ่อยกว่าคนอื่น
ยังงมีผลให้รอบบเดือนผิดปกกติได้ ทัง้ นี้ หหากมีเพศสัมพั
ม นธ์บ่อยคครัง้ และไม่พรร้อมตัง้ ครรภภ์ ควรใช้
ถุ งงยางอนามัยทุ
ย ก ครัง้ หรืรือ เปลี่ย นมาาใช้ย าคุ ม กํ าเนิ ด แบบปปกติจ ะเหมาาะสมกว่ า ( และหาก
จําเป็ นต้องเลื่อนประจําเดือน สามารถปฏฏิบตั ติ ามคําแนะนํ
แ าในข้อ 7.)
9. รับบประทานยาาเลื่อนประจํจําเดือนบ่อยยๆ จะมีผลเสีสียหรือไม่?
อาาการไม่พงึ ปรระสงค์ทพ่ี บบบ่อยจากการใใช้ยา นอร์-เออ-ทีส-เตอ-โรรน คือ ประะจําเดือนผิดปกติ
ป เช่น
รออบเดือ นมาไไม่ ส มํ่ า เสมออ ประจํ า เดืดือ นมาถี่ แ ต่ มาแบบกะปปริบ กะปรอ ย หรือ บาง รายอาจ
ปรระจําเดือนไมม่มาเลย ดังนัน้ จึงไม่ควรรใช้ยาเพื่อเลื่อนประจําเดือนบ่อยๆ นออกจากนี้ อาการอื่นที่
อาาจพบ ได้แก่ ปวดศีรษะ คัคดตึงเต้านม คลื่นไส้และเวียนศีรษะ เป็ นต้น ส่วนนอาการไม่พงประสงค์
งึ
รุนนแรงต่างๆ ตามทีร่ ะบุเป็นข้
น อห้ามใช้ในนข้อ 1. อาจพ
พบได้น้อย
โดดยสรุปแล้ว การใช้
ก ยาเลื่อนประจําเดืออนนัน้ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่
ง
า มีความจําเป็ป็ นต้องใช้
จริงๆ (ไไม่ใช่เพียงตามความต้องกการ) และต้องงใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื
ง
พือ่ ไม่ให้เกิดผผลเสียจากกาารใช้ยานี้
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