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แหล่งข้อมลูท่ีได้มีการสืบค้นมาแล้วและผลการสืบค้นข้อมูล 
 
ข้อมลูค าถาม  

 ค าถามแรกรบั (Initial question) : ดฉินัไดก้นิยา Primolut® N เมด็แรก เมือ่ประจ าเดอืน

มาวนัแรกไม่ทราบว่าจะมอีนัตรายไมค่่ะ ถา้หากมเีพศสมัพนัธม์โีอกาสจะทอ้งไมค่่ะ และ

ดฉินัหยดุยาคุมมา 4 วนัแลว้ ดฉินัจะเริม่กนิยาคุมไดเ้มื่อไรค่ะ 

 ขอ้มลูภูมหิลงัของค าถาม (Background information): - 

 สรปุค าถามทีแ่ทจ้รงิเพื่อการสบืคน้ (Ultimate question) โดยใชห้ลกั PICO 

P =  ผูห้ญงิทีต่อ้งการเลื่อนประจ าเดอืน 
 I =  Primolut® N 
C =  -                                                                                                             

O =  เลื่อนประจ าเดอืน, คุมก าเนิด 

 ค าถามทีแ่ทจ้รงิคอื 

1. กนิยา Primolut® N เมด็แรก เมือ่ประจ าเดอืนมาวนัแรกมอีนัตรายหรอืไมแ่ละยามี

ประสทิธภิาพคุมก าเนิดไดห้รอืไม่ 

2. หยดุยา Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่กนิยาคุมแบบ 21 เมด็ไดเ้มือ่ไร 

3. หยดุยา Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่กนิยาคุมแบบ 28 เมด็ไดเ้มือ่ไร 

 การจดัประเภทของค าถามทีแ่ทจ้รงิเพื่อการสบืคน้ : Administration, Efficacy & safety 

 เอกสารอา้งองิทีค่วรใช้ : ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
การสืบค้นข้อมลูอย่างเป็นระบบ (Search strategy and conduct on systematic search) 



แหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือทัง้หมดท่ีเลือกใช้และสรปุค าตอบจากแต่ละแหล่งข้อมลู 
แหล่งขอ้มลูตตยิภมู/ิทุตยิภูม/ิปฐมภมู ิ
แหล่งขอ้มลู: PRODUCT INFORMATION 
ค าตอบ Primolut® N คอื Norethisterone 5.0 mg มขีอ้บ่งใช ้ดงันี้ 

- Dysfunctional uterine bleeding 
- Relief of primary and secondary amenorrhoea 
- Timing of menstruation 
- Endometriosis 

วธิกีารใชย้าเพื่อเลื่อนประจ าเดอืน คอื รบัประทานยา Primolut® N ครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2-3 ครัง้ 
โดยเริม่รบัประทานยาประมาณ 3 วนัก่อนวนัทีจ่ะมปีระจ าเดอืน และประจ าเดอืนจะมาอกีครัง้
หลงัจากหยดุใชย้า 2-3 วนั โดยยาจะสามารถเลื่อนประจ าเดอืนได้ไมเ่กนิ 10-14 วนั 
 
แหล่งขอ้มลู : เวบ็ไซตค์ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ค าตอบ Primolut® N คอื Norethisterone 5 mg  
ยาน้ีมฤีทธิค์ลา้ยฮอรโ์มนโพรเจสเทอโรน และมขีอ้บ่งใชใ้นการรกัษาความผดิปกตขิองรอบเดอืน
หลายชนิด เช่น กลุ่มอาการก่อนมปีระจ าเดอืน (PMS) ซึง่มกัมอีาการปวดศรีษะ หรอือารมณ์
หงดุหงดิก่อนมปีระจ าเดอืน รกัษาภาวะเยือ่บุโพรงมดลกูเจรญิผดิที ่(endometriosis) และ
เนื่องจากยามผีลท าใหเ้ยือ่บุโพรงมดลกูไมห่ลุดลอกออกมาเป็นประจ าเดอืน จงึมขีอ้บ่งใชใ้นการ
เลื่อนประจ าเดอืนได ้ 
ค าแนะน าในการใชย้าเลื่อนประจ าเดอืน คอื ควรเริม่รบัประทานอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนัทีค่าด
ว่าจะมปีระจ าเดอืน โดยรบัประทานครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ (เชา้และเยน็) หรอืวนัละ 3 ครัง้ 
(เชา้ กลางวนั และเยน็) ทัง้นี้ ไมค่วรใชย้านานเกนิ 2 สปัดาห ์และจะมปีระจ าเดอืนภายใน 2-3 
วนัหลงัจากหยดุยา ดงันัน้ การรบัประทานยาก่อนประจ าเดอืนมาแค่ 1 วนั หรอืตอนทีก่ าลงัมี
ประจ าเดอืน ซึง่เยือ่บุโพรงมดลกูไดห้ลุดลอกออกมาแลว้ ยาจงึอาจมผีลเพยีงช่วยลดปรมิาณและ
จ านวนวนัของการมปีระจ าเดอืนใหน้้อยลง แต่หลงัจากหยดุยา จะท าใหม้ปีระจ าเดอืนซ ้าอกีใน
ช่วงเวลาใกล้ๆ  กนั 
เนื่องจากการใชย้าเลื่อนประจ าเดอืน จะเริม่ใชอ้ย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัทีค่าดว่าจะมปีระจ าเดอืน 
ซึง่เป็นช่วงปลายของรอบเดอืน (ผ่านช่วงไขต่กมาแลว้) หากมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างรบัประทานยา
เลื่อนประจ าเดอืน โอกาสการตัง้ครรภจ์งึอาจพบน้อย อย่างไรกต็าม ควรใชถุ้งยางอนามยัในการ
คุมก าเนิดรว่มดว้ย 
 
แหล่งขอ้มลู : WHO 
ค าตอบ  รอบประจ าเดอืน แบ่งเป็น 3 phases ดงันี้ 

1. early infertile: เริม่ตัง้แต่วนัแรกของการมปีระจ าเดอืน 



2. fertile phase: วนัทีไ่ขต่ก (วนัที1่4 ของรอบเดอืน) และช่วงก่อน-หลงัวนัไขต่กเลก็น้อย 
ช่วงนี้หากมเีพศสมัพนัธจ์ะท าใหต้ัง้ครรภไ์ด้  

3. postovulatory (or late) infertile phase: เริม่เมือ่สิน้สุด fertile phase ends จนกระทัง่
เริม่รอบเดอืนครัง้ต่อไป 

 
แหล่งขอ้มลู : American family physician (AAFP) 
ค าตอบ การศกึษา Preventing Gaps When Switching Contraceptives 
พบว่า การเปลีย่นยาคุมก าเนิดชนิดรบัประทาน สามารถปฏบิตั ิดงันี้ 
ในกรณทีีร่บัประทานยาคุมก าเนิดแบบเก่าอยูใ่นช่วงเมด็ฮอรโ์มน สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็
คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดใ้นวนัถดัไป โดยไมต่อ้งเวน้ใหป้ระจ าเดอืนมา หากรบัประทานยาเมด็
คุมก าเนิดแบบเก่าอยูใ่นช่วงเมด็แป้ง หรอืเป็นช่วงเวน้ใหป้ระจ าเดอืนมา สามารถเริม่รบัประทาน
ยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดเ้ลยและตอ้งคุมก าเนิดอื่นๆรว่มดว้ย โดยวธิปีฏบิตันิี้ใชไ้ดท้ัง้ยาเมด็
คุมก าเนิดแบบฮอรโ์มนรวมและแบบโปรเจสตนิเดีย่ว 
 
แหล่งขอ้มลู : CDC 
ค าตอบ ยาคุมก าเนิดชนิด POPs สามารถเริม่รบัประทานช่วงใดกไ็ด ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่าไม่มกีาร
ตัง้ครรภข์ณะนัน้ โดยหากเริม่รบัประทานภายใน 5 วนัแรกของการมปีระจ าเดอืน ไม่จ าเป็นตอ้ง
ใชก้ารคุมก าเนิดอื่นรว่มดว้ย แต่หากเริม่รบัประทานหลงัจากช่วง 5 วนัแรกของการมี
ประจ าเดอืน ตอ้งมกีารคุมก าเนิดอื่นรว่มดว้ยเป็นเวลา 2 วนัหรอืงดการมเีพศสมัพนัธ์ 
 
แหล่งขอ้มลู : Lexicomp 
ค าตอบ Norethisterone [Norethindrone] มขีอ้บ่งใชแ้ละขนาดยา ดงันี้ 

- Abnormal uterine bleeding (norethindrone acetate 5 mg tablet; norethindrone 5 
mg tablet) 

- Amenorrhea (norethindrone acetate 5 mg tablet) 
- Contraception (norethindrone 0.35 mg tablet; norethindrone enantate injection) 
- Endometriosis (norethindrone acetate 5 mg tablet; norethindrone 5 mg tablet) 

วธิกีารใชเ้พื่อคุมก าเนิด คอื กนิเวลาเดยีวกนัทุกวนั หากลมืรบัประทานยาหรอืรบัประทานยาชา้
กว่าเวลาทีร่บัประทานปกตมิากกว่า 3 ชัว่โมง ควรใชก้ารคุมก าเนิดแบบอื่นรว่มดว้ยเป็นเวลา 48 
ชัว่โมง 
 
แหล่งขอ้มลู : คู่มอืการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั กระทรวงสาธารณสุข 



ค าตอบ การใชย้าเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอรโ์มน Progesterone เดีย่ว ส าหรบัสตรทีีก่ าลงัมี
ประจ าเดอืน เริม่ตน้รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดไดภ้ายใน 5 วนัหลงัจากเริม่มปีระจ าเดอืน โดย
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ธิคีุมก าเนิดวธิอีื่นควบคู่ไปดว้ย 
ส าหรบัยาเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอรโ์มนรวม เริม่ตน้รบัประทานระหว่างวนัที ่1- 5 ของรอบระด ู
ควรรบัประทานใหเ้ป็นเวลาเดยีวกนัทุกวนัเพื่อป้องกนัการลมื ยาเมด็คุมก าเนิดชนิด 21 เมด็ ทุก
เมด็จะมฮีอรโ์มน เมือ่รบัประทานหมดแผงแลว้ตอ้งงดเวน้ การรบัประทาน 7 วนั เพื่อใหม้รีะดู
แลว้จงึเริม่รบัประทานแผงใหม่ ส าหรบัยาเมด็คุมก าเนิดชนิด 28 เมด็ 21 เมด็แรกเป็นฮอรโ์มน 
ส่วนอกี 7 เมด็เป็นยาหลอก ดงันัน้ จงึเริม่รบัประทานยาทีเ่ป็นฮอรโ์มนวนัละ 1 เมด็ไดทุ้กวนัไม่
ตอ้งงด ซึง่ประจ าเดอืนจะมาในช่วงการรบัประทานยาหลอก 7 เมด็ 
 
แหล่งขอ้มลู : PubMed 
ค าตอบ การศกึษา Progestin‐only pills for contraception 
เป็นการ review การศกึษาประเภท randomized controlled trials ของ progestin-only pills 
เพื่อหาความแตกต่างของประสทิธภิาพในการคุมก าเนิด โดยเปรยีบเทยีบยา ดงันี้ desogestrel 
75 μg, levonorgestrel 30 μg, mifepristone, ethynodiol diacetate 0.25 mg พบว่า 
megestrol acetate มปีระสทิธภิาพในการคุมก าเนิดน้อยทีสุ่ด และ levonorgestrel 30 μg มี
ประสทิธภิาพในการคุมก าเนิดมากกว่า norethisterone 350 μg และยงัพบว่าการเริม่ใชย้า
หลงัจากคลอดบุตรไมม่ผีลต่อประสทิธภิาพการคุมก าเนิด 
 
สรปุค าคน้ทีใ่ช ้(Keywords) : Primolut® N, contraception, delay menstruation, Combine 
oral contraceptions, norethisterone, menstruation cycle, POPs contraceptive efficacy 
 
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์ าตอบ 

1. กนิยา Primolut® N เมด็แรก เมือ่ประจ าเดอืนมาวนัแรกมอีนัตรายหรอืไมแ่ละยามี

ประสทิธภิาพคุมก าเนิดไดห้รอืไม่ 

ตอบ จากขอ้มลูยา[1] พบว่า Primolut® N คอื Norethisterone 5.0 mg โดยมขีอ้บ่งใชใ้นการ
เลื่อนประจ าเดอืน เริม่รบัประทานยาประมาณ 3 วนัก่อนวนัทีจ่ะมปีระจ าเดอืน  
ขอ้มลูจากเวบ็ไซตค์ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล[2] พบว่า การรบัประทานยาก่อน
ประจ าเดอืนมาเพยีง 1 วนั หรอืขณะก าลงัมปีระจ าเดอืน ซึง่เยือ่บุโพรงมดลกูไดห้ลุดลอกออก
มาแลว้ ยาอาจมผีลเพยีงช่วยลดปรมิาณและจ านวนวนัของการมปีระจ าเดอืนใหน้้อยลง แต่
หลงัจากหยดุยา จะท าใหม้ปีระจ าเดอืนซ ้าอกีในช่วงเวลาใกล้ๆ  กนั 
ขอ้มลูจาก CDC[5] พบว่า ยาคุมก าเนิดชนิด POPs สามารถเริม่รบัประทานช่วงใดกไ็ด ้แต่ตอ้ง
มัน่ใจว่าไม่มกีารตัง้ครรภข์ณะนัน้  



ขอ้มลูจากคู่มอืการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั กระทรวงสาธารณสุข[7] พบว่า การใชย้าเมด็
คุมก าเนิดชนิดฮอรโ์มน Progesterone เดีย่ว ส าหรบัสตรทีีก่ าลงัมปีระจ าเดอืน เริม่ต้น
รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดไดภ้ายใน 5 วนัหลงัจากเริม่มปีระจ าเดอืน โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ธิี
คุมก าเนิดวธิอีื่นควบคู่ไปดว้ย 
ขอ้มลูจาก Lexicomp[6] และการศกึษาประสทิธภิาพของการคุมก าเนิดในยาเมด็คุมก าเนิดชนิด
Progesterone จากฐานขอ้มลู PubMed[8] พบว่า Norethisterone ขนาด 0.35 mg มี
ประสทิธภิาพในการคุมก าเนิด 
และขอ้มลูจาก WHO[3] พบว่า รอบประจ าเดอืน แบ่งเป็น 3 phases ดงันี้ 

1. early infertile: เริม่ตัง้แต่วนัแรกของการมปีระจ าเดอืนจนถงึวนัก่อนไขต่ก 
2. fertile phase: วนัทีไ่ขต่ก (วนัที1่4 ของรอบเดอืน) และช่วงก่อน-หลงัวนัไขต่กเลก็น้อย 

ช่วงนี้หากมเีพศสมัพนัธจ์ะท าใหต้ัง้ครรภไ์ด้  
3. postovulatory (or late) infertile phase: เริม่เมือ่สิน้สุด fertile phase ends จนกระทัง่

เริม่รอบเดอืนครัง้ต่อไป 
ดงันัน้การใชย้า Primolut® N เมด็แรก เมือ่ประจ าเดอืนมาวนัแรก ยาอาจมผีลเพยีงช่วยลด
ปรมิาณและจ านวนวนัของการมปีระจ าเดอืนใหน้้อยลง แต่หลงัจากหยดุยา จะท าใหม้ี
ประจ าเดอืนซ ้าอกีในช่วงเวลาใกล้ๆ กนั เนื่องจากช่วงเวลาทีใ่ชย้ายงัอยูใ่นช่วง 5 วนัแรกของการ
มปีระจ าเดอืน ท าใหย้ามปีระสทิธภิาพในการคุมก าเนิดได ้และหากมเีพศสมัพนัธใ์นช่วงนี้โอกาส
การตัง้ครรภจ์ะน้อยดว้ยกลไกตามธรรมชาตขิองร่างกาย 

2. หยดุยา Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่กนิยาคุมแบบ 21 เมด็ไดเ้มือ่ไร 

ตอบ ขอ้มลูจาก American family physician (AAFP)[4] การศกึษา Preventing Gaps When 
Switching Contraceptives พบว่า ในกรณทีีร่บัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบเก่าอยู่ในช่วงเมด็
ฮอรโ์มน สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดใ้นวนัถดัไป โดยไมต่อ้งเวน้ให้
ประจ าเดอืนมา หากการใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบเดมิอยูใ่นช่วงเวน้ใหป้ระจ าเดอืนมา สามารถ
เริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดเ้ลยและตอ้งคุมก าเนิดอื่นๆรว่มดว้ย แต่หากไมเ่คย
ใชย้าเมด็คุมก าเนิดใดๆก่อนใชย้า Primolut® N หลงัจากหยดุใชย้า Primolut® N 4 วนั สามารถ
เริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดชนิด 21 เมด็ไดเ้ลย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของรอบเดอืนใหม่ 
ซึง่จากขอ้มลูในคู่มอืการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั กระทรวงสาธารณสุข[6] พบว่า ยาเมด็
คุมก าเนิดชนิดฮอรโ์มนรวม เริม่ตน้รบัประทานระหว่างวนัที ่1- 5 ของการมปีระจ าเดอืน  
 

3. หยดุยา Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่กนิยาคุมแบบ 28 เมด็ไดเ้มือ่ไร 

ตอบ ขอ้มลูจาก American family physician (AAFP)[4] การศกึษา Preventing Gaps When 
Switching Contraceptives พบว่า ในกรณทีีร่บัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบเก่าอยู่ในช่วงเมด็
ฮอรโ์มน สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดใ้นวนัถดัไป โดยไมต่อ้งเวน้ให้
ประจ าเดอืนมา หากการใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบเดมิอยูใ่นช่วงเมด็แป้ง สามารถเริม่รบัประทาน



ยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดเ้ลยและตอ้งคุมก าเนิดอื่นๆรว่มดว้ย แต่หากไมเ่คยใชย้าเมด็
คุมก าเนิดใดๆก่อนใชย้า Primolut® N หลงัจากหยดุใชย้า Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่
รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดชนิด 28 เมด็ไดเ้ลย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของรอบเดอืนใหม ่ซึง่
จากขอ้มลูในคู่มอืการใหบ้รกิารวางแผนครอบครวั กระทรวงสาธารณสุข[6] พบว่า ยาเมด็
คุมก าเนิดชนิดฮอรโ์มนรวม เริม่ตน้รบัประทานระหว่างวนัที ่1- 5 ของการมปีระจ าเดอืน 
 

ข้อมลูการตอบค าถาม 
สรปุค าตอบทีต่อบแก่ผูถ้าม 
          Primolut® N คอืยา Norethisterone 5.0 mg[1] สามารถใชเ้ลื่อนประจ าเดอืนได ้เริม่
รบัประทานอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนัทีค่าดว่าจะมปีระจ าเดอืน รบัประทานครัง้ละ 1 เมด็ วนัละ 2 
ครัง้ (เชา้และเยน็) หรอืวนัละ 3 ครัง้ (เชา้ กลางวนั และเยน็) ทัง้นี้ไมค่วรใชย้านานเกนิ 2 
สปัดาห ์และจะมปีระจ าเดอืนภายใน 2-3 วนัหลงัจากหยดุยา ส าหรบัการรบัประทานยาในวนั
แรกทีม่ปีระจ าเดอืน ซึง่เยือ่บุโพรงมดลกูไดห้ลุดลอกออกมาแลว้ ยาจะมผีลเพยีงช่วยลดปรมิาณ
และจ านวนวนัของการมปีระจ าเดอืนใหน้้อยลง แต่หลงัจากหยดุยาจะท าใหม้ปีระจ าเดอืนซ ้าอกี
ในช่วงเวลาใกล้ๆ กนั[2]  หากมเีพศสมัพนัธใ์นวนัน้ีโอกาสการตัง้ครรภจ์ะน้อย เนื่องจากยงัอยู่
ในช่วงก่อนไขต่ก จงึเป็นการคุมก าเนิดดว้ยกลไกตามธรรมชาตขิองร่างกาย[3]   หลงัจากหยดุใช้
ยา Primolut® N หากตอ้งการใชย้าเมด็คุมก าเนิด สามารถปฏบิตัไิดด้งันี้  

- กรณใีชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบ 21 เมด็ หากรบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบเก่าอยู่
ในช่วงเมด็ฮอรโ์มน สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดใ้นวนัถดัไป 
โดยไมต่อ้งเวน้ใหป้ระจ าเดอืนมา หากการใชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบเดมิอยูใ่นช่วงเวน้ให้
ประจ าเดอืนมา สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดเ้ลย  แต่ตอ้งมกีาร
คุมก าเนิดอื่นๆรว่มดว้ย หากไมเ่คยใชย้าเมด็คุมก าเนิดก่อนใชย้า Primolut® N หลงัจาก
หยดุใชย้า Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดชนิด 21 เมด็ได้
เลย  
กรณใีชย้าเมด็คุมก าเนิดแบบ 28 เมด็ หากรบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบเก่าอยู่
ในช่วงเมด็ฮอรโ์มน สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบใหมไ่ดใ้นวนัถดัไป 
โดยไมต่อ้งเวน้ใหป้ระจ าเดอืนมา โดยเริม่ใชเ้มด็ทีเ่ป็นฮอรโ์มนเท่านัน้  หากการใชย้า
เมด็คุมก าเนิดแบบเดมิอยูใ่นช่วงเมด็แป้ง สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็คุมก าเนิดแบบ
ใหมไ่ดเ้ลย แต่ตอ้งคุมก าเนิดอื่นๆรว่มดว้ย แต่หากไมเ่คยใชย้าเมด็คุมก าเนิดก่อนใชย้า 
Primolut® N หลงัจากหยดุยา Primolut® N 4 วนั สามารถเริม่รบัประทานยาเมด็
คุมก าเนิดชนิด 28 เมด็ไดเ้ลย [4] 
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