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การมปีระจําเดอืนในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใหม้ ีคงเป็นเรื่องกวนใจสาวๆ หลายคน เช่น บางคน
กาํลงัจะไปเทีย่วทะเลและดาํน้ํากบัเพื่อนๆ หรอื บางคนวางแผนว่าจะไปเล่นสาดน้ําในเทศกาลสงกรานต ์
แต่นึกขึน้ไดว้่าช่วงเวลาดงักล่าวนัน้เป็นช่วงทีม่ปีระจําเดอืนพอด ีประกอบกบัปจัจุบนั มกีารกล่าวถงึยา
เลื่อนประจําเดอืนกนัอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์เกี่ยวกบัสุขภาพ เป็นต้น 
หรอืจากคําแนะนําของเพื่อน จงึมแีนวโน้มทําใหห้ลายๆ คนเลอืกที่จะพึ่งยาเลื่อนประจําเดอืนมากขึน้ 
ดงันัน้ ลองมาทําความรู้จกักับยาเลื่อนประจําเดือนกันดูว่าจริงๆ แล้วทุกคนจะสามารถใช้ยาเลื่อน
ประจาํเดอืนน้ีไดต้ามความตอ้งการหรอืไม ่และใชอ้ยา่งไร 

ยาเลื่อนประจําเดอืนที่ใชก้นัมากในปจัจุบนั เป็นยาเมด็ที่มตีวัยาสําคญั คอื นอร-์เอ-ทสี-เตอ-โรน 
(Norethisterone) ในขนาด 5 มลิลกิรมั ซึง่ชื่อการคา้ทีคุ่น้เคย คอื ปร-ีโม-ลุท-เอน็ (Primolut N) ยาน้ีมี
ฤทธิค์ล้ายฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน และมขีอ้บ่งใชใ้นการรกัษาความผดิปกติของรอบเดอืนหลายชนิด 
เช่น กลุ่มอาการก่อนมปีระจําเดอืน หรอืเรยีกยอ่ๆ ว่า พ-ีเอม็-เอส (premenstrual syndromes: PMS) 
ซึ่งมกัมอีาการปวดศรีษะหรอือารมณ์หงุดหงดิก่อนมปีระจําเดอืน เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัใชร้กัษาภาวะ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจรญิผดิที ่(endometriosis) และเน่ืองจากยามผีลทําใหเ้ยื่อบุโพรงมดลูกไม่หลุดลอก
ออกมาเป็นประจําเดอืน (จนกว่าจะหยุดยา) จงึมขีอ้บ่งใช้ในการเลื่อนประจําเดอืนด้วย อย่างไรก็ตาม 
การรบัประทานยาชนิดน้ีต้องคํานึงถึงหลายปจัจยั ซึ่งขออธบิายโดยการตอบขอ้สงสยัที่รวบรวมจาก
คาํถามตามหน้าเวบ็ไซตต่์างๆ ดงัน้ี 

1. ผูห้ญิงทุกคน สามารถรบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือนได้หรือไม่? 
ยา นอร-์เอ-ทสี-เตอ-โรน ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทุกคน โดยหา้มใชย้าน้ีในคน 5 กลุม่ ต่อไปน้ี 
 กาํลงัตัง้ครรภ ์เน่ืองจากยาอาจทําใหท้ารกในครรภ์ที่เป็นเพศหญิงมกีารพฒันาอวยัวะเพศ
ภายนอกคล้ายกบัเพศชายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มอีายุครรภ์เดอืนครึ่งเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่
ทารกในครรภก์าํลงัมกีารพฒันาของอวยัวะเพศ 

 กาํลงัให้นมลูกด้วยน้ํานมตวัเอง เน่ืองจากยาสามารถปนออกมากบัน้ํานมของแม ่จงึอาจทาํ
ใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงคต่์อลกูได ้

 มีปัจจยัเส่ียงหรือมีประวติัการเป็นโรคหลอดเลือดอดุตนั เน่ืองจากการใชย้าในกลุ่มคน
เหล่าน้ี จะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิหลอดเลอืดอุดตนั (ตวัอย่างผูท้ีม่ปีจัจยัเสีย่ง ไดแ้ก่ สูบ
บุหรี ่โรคอว้น ความดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงู เบาหวาน โรคหวัใจ เป็นตน้) 

 เคยเป็นหรือกาํลงัเป็นโรคตบัขัน้รนุแรง เน่ืองจากยาถูกกําจดัทีต่บั หากตบัทาํงานไมด่อีาจ
ทาํใหย้าสะสมในรา่งกายได ้นอกจากน้ี มรีายงานการเกดิตบัอกัเสบจากการใชย้าน้ี 



 เคยเป็นหรือกําลงัเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งท่ีอวยัวะเพศ ชนิดท่ีไวต่อฮอร์โมน 
เน่ืองจากยาอาจสง่เสรมิการโตของเน้ือรา้ยเหล่าน้ี 

2. เร่ิมรบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือน ก่อนประจาํเดือนมาแค่ 1 วนั หรือตอนท่ีกาํลงัมี
ประจาํเดือนได้หรือไม่? 
คาํแนะนําในการใชย้าเลื่อนประจาํเดอืน คอื ควรเริม่รบัประทานอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนัทีค่าดว่า
จะมปีระจาํเดอืน โดยรบัประทานครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ (เชา้และเยน็) หรอืวนัละ 3 ครัง้ (เชา้ 
กลางวนั และเยน็) ทัง้น้ี ไม่ควรใชย้านานเกนิ 2 สปัดาห ์และจะมปีระจําเดอืนภายใน 2-3 วนั
หลงัจากหยุดยา ดงันัน้ การรบัประทานยาก่อนประจําเดอืนมาแค่ 1 วนั หรอืตอนที่กําลงัมี
ประจําเดอืน ซึ่งเยื่อบุโพรงมดลูกไดห้ลุดลอกออกมาแลว้ ยาจงึอาจมผีลเพยีงช่วยลดปรมิาณและ
จํานวนวนัของการมปีระจําเดอืนให้น้อยลง แต่หลงัจากหยุดยา จะทําให้มปีระจําเดอืนซํ้าอกีใน
ชว่งเวลาใกล้ๆ กนั 

3. การรบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือน จะส่งผลต่อการมาของประจาํเดือนในรอบถดัไป
หรือไม่? 
แน่นอนว่าการเลื่อนประจําเดอืนออกไป เปรยีบเสมอืนเป็นการตัง้รอบเดอืนใหม่ นัน่คอื หากมี
ประจําเดอืนหลงัจากหยุดยาน้ีในวนัไหน ประจําเดอืนรอบถดัไปกจ็ะมาประมาณช่วงนัน้ ถ้าไม่มี
ความผดิปกตอิื่นใด 

4. หยดุรบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือนหลายวนัแล้ว แต่ประจาํเดือนยงัไม่มา ควรทาํ
อย่างไร? 
อาการไม่พงึประสงคท์ีอ่าจพบไดจ้ากยา นอร-์เอ-ทสี-เตอ-โรน คอื อาจทําใหป้ระจําเดอืนไม่มาได้
เช่นกนั อย่างไรก็ตาม หากหยุดใช้ยาเกนิ 1 สปัดาห์แล้วประจําเดอืนยงัไม่มา ควรตรวจการ
ตัง้ครรภ ์(ซึง่อาจเกดิขึน้ก่อนใชย้าน้ี โดยเฉพาะผูท้ีม่เีพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดคุ้มกําเนิดในเดอืนนัน้ๆ) 
อกีทัง้ ควรปรกึษาแพทยเ์พือ่ทราบสาเหตุและการรกัษาทีเ่หมาะสม 

5. ระหว่างท่ีรบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือนอยู่ แล้วมีเพศสมัพนัธ ์จะตัง้ครรภห์รือไม่? 
เน่ืองจากการใชย้าเลื่อนประจําเดอืน จะเริม่ใชอ้ย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัทีค่าดว่าจะมปีระจําเดอืน 
ซึง่เป็นชว่งปลายของรอบเดอืน (ผา่นชว่งไขต่กมาแลว้) โอกาสการตัง้ครรภจ์งึอาจพบน้อย อยา่งไร
กต็าม มโีอกาสน้อยไม่ไดห้มายความว่าไม่มโีอกาส ดงันัน้ ควรใชถุ้งยางอนามยัในการคุมกําเนิด
รว่มดว้ย  

6. ไม่รู้ตวัว่าตัง้ครรภ ์แต่รบัประทานยาเล่ือนประจาํเดือน จะมีผลเสียอย่างไรหรือไม่? 
ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 วา่ยาอาจมผีลต่อการพฒันาอวยัวะเพศภายนอกของทารกในครรภไ์ด ้อยา่งไรก็
ตาม ไมไ่ดพ้บเหตุการณ์ดงักล่าวในทุกกรณี อกีทัง้ยงัไม่มรีายงานว่ายาทาํใหท้ารกพกิารดา้นอื่นๆ 
ดงันัน้ หากพบว่าตัง้ครรภ ์อย่าเพิง่ตกใจ ควรไปปรกึษาแพทยเ์พื่อตดิตามพฒันาการพรอ้มทัง้วาง
แผนการดแูลทารกในครรภอ์ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ในผูท้ีม่เีพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดคุ้มกําเนิดดว้ย
วธิกีารทีถู่กตอ้ง เชน่ ไมใ่ชย้าคุมกาํเนิดหรอืถุงยางอนามยั เป็นตน้ ควรตรวจการตัง้ครรภก่์อนทีจ่ะ
ใชย้าเลื่อนประจาํเดอืน 
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