
สำ�หรบัผู้ใช ้ 

Amorest 28® 
(norgestimate + ethinylestradiol)

น่ีคือ Amorest 28
Amorest 28 คือย�คมุกำ�เนิด ซึ่งชว่ยป้องกันคณุจ�กก�รต้ังครรภ์ ขอ
เสนอวธิใีชท่ี้ถกูต้อง Amorest 28 มชีื่อเรยีกโดยท่ัวไปว�่ ย�เมด็คมุกำ�เนิด
ชนิดฮอรโ์มนรวม เพร�ะประกอบดว้ยฮอรโ์มนสองชนิด คือ เอสโทรเจน 
(ethinylestradiol) และโพรเจสโตเจน (norgestimate) 

Amorest 28 ป้องกันการต้ังครรภ์ได้ดังน้ี :
•  ไมเ่กิดก�รตกไข่
•   เยื่อบุมดลกูจะบงัคงบ�งและไมม่เีลอืดม�หลอ่เลีย้ง ซึ่งไขจ่ะไมส่�ม�รถ

ฝังตัวได้
•   ส�รคัดหลัง่ท่ีคอมดลกูหน�ขึ้น ทำ�ใหส้เปิรม์ไมส่�ม�รถทะลเุข�้ไปได้

รอบประจำาเดือนปกติของคณุ
เพื่อใหเ้ข�้ใจก�รทำ�ง�นของ Amorest 28 สิง่สำ�คัญก็คือ คณุจะต้องทร�บ
ว�่รอบประจำ�เดอืนปกติของคณุเป็นอย�่งไร ไขจ่ะออกจ�กรงัไขเ่ดอืนละหน่ึง
ฟอง เยื่อบุมดลกูจะเตรยีมตัวเพื่อรบัไข ่โดยเลอืดม�หลอ่เลีย้งบรเิวณเยื่อบุ
และทำ�ใหเ้ยื่อบุมดลกูแขง็แรงขึ้น เพื่อรองรบัไขใ่นกรณีท่ีเกิดก�รปฏิสนธ ิ 
เพื่อหลอ่เลีย้งท�รกในครรภ์ใหเ้ติบโต ถ้�ไขไ่มป่ฏิสนธ ิก็จะถกูขบัออกพรอ้ม
กับเยื่อบุมดลกูท่ีก่อตัวใหมใ่นรงัไขห่ลงัจ�กผ่�นไป 14 วนั เลอืดท่ีไหลออกม�
น้ีเรยีกว�่ ประจำ�เดอืน ปกติแลว้ ก�รมปีระจำ�เดอืนจะใชเ้วล� 3-8 วนั โดยท่ัวไป
แลว้ รอบประจำ�เดอืนท้ังหมด (ต้ังแต่เริม่มเีลอืดไหลวนัแรก ไปจนถึงเมื่อเลอืด
ไหลออกม�อีกครัง้ในรอบต่อไป) จะอยูท่ี่ 28 วนั แต่อ�จแตกต่�งกันไปในผู้
หญิงแต่ละคน โดยอ�จมรีะยะเวล�ต้ังแต่ 21 ถึง 35 วนั ก�รตกไขจ่ะเกิดขึ้น
ระหว�่งวนัท่ี 12 ถึงวนัท่ี 16 ในรอบ 28 วนั

ผลดีของยาเมด็คมุกำาเนิด
เมื่อคณุใชย้�เมด็คมุกำ�เนิดชนิดฮอรโ์มนรวม รอบประจำ�เดอืนจะลดลง เมื่อ
เปรยีบเทียบกับรอบประจำ�เดอืนปกติของคณุ อ�ก�รปวดประจำ�เดอืนและ
อ�ก�รปวดท้องน้อยเน่ืองจ�กก�รตกไขจ่ะลดลงเชน่กัน ส�รคัดหลัง่ท่ีหน�ขึ้น
ท่ีคอมดลกูจะทำ�ใหแ้บคทีเรยีผ่�นเข�้ไปไดย้�กขึ้น ผู้หญิงท่ีใชย้�เมด็คมุกำ�เนิด
มโีอก�สเกิดอ�ก�รปีกมดลกูอักเสบน้อยกว�่ ในท�งกลบักัน ย�เมด็คมุกำ�เนิด
ไมไ่ดป้้องกันโรคท่ีติดต่อท�งเพศสมัพนัธ์

กลอ่งบรรจุภัณฑ์ของ Amorest 28 ประกอบดว้ยแผงย� 3 หรอื 6 แผง แผง
ละ 28 เมด็ ย�เมด็สน้ีำ �เงิน 21 เมด็แรก (แถวท่ี 1-3) มสีว่นผสมของฮอรโ์มน 
สว่นย�เมด็สเีขยีว 7 เมด็ (แถวท่ี 4) จะไมม่สีว่นผสมของฮอรโ์มน

วธิใีช ้Amorest 28
•  เริม่รบัประท�นย�สน้ีำ �เงินเมด็แรกท่ีทำ�เครื่องหม�ยเริม่ต้น ซึ่งอยูใ่นแถว

บนสดุ
•  ถ้�คณุรบัประท�นย�เมด็สน้ีำ �เงินเมด็แรกในวนัแรกของรอบประจำ�เดอืน 

คณุจะไดร้บัก�รป้องกันจ�กก�รต้ังครรภ์ทันที หรอืคณุจะเริม่รบัประท�นย� 
Amorest 28 ในวนัท่ี 2-5 ของรอบประจำ�เดอืนก็ได ้แต่คณุจะต้องใชว้ธิกี�ร
คมุกำ�เนิดเพิม่เติม (เชน่ ถงุย�งอน�มยั) สำ�หรบั 7 วนัแรก

•  คณุควรรบัประท�นย�เมด็กับของเหลวปรมิ�ณเลก็น้อยในเวล�ใกลเ้คียง
กันทกุวนั

•  แผงย�แต่ละแผงจะมเีทปก�วท่ีทำ�เครื่องหม�ยวนัของสปัด�หอ์ยู ่เทปก�ว
แต่ละอันมแีถบ 7 อันท่ีแสดงวนัของสปัด�ห ์เลอืกแถบท่ีเริม่ต้นดว้ยวนัของ
สปัด�หท่ี์ตรงกับวนัท่ีคณุเริม่รบัประท�นย� ติดแถบน้ันท่ีสว่นบนสดุของ
แผงย�

•  รบัประท�นย�ต�มลกูศรจนหมดท้ัง 28 เมด็ โดยสว่นใหญ่ คณุจะมเีลอืด
ออกในรอบประจำ�เดอืน (ประจำ�เดอืนม�) 2-3 วนัหลงัจ�กรบัประท�นย�เมด็
สน้ีำ �เงินท่ีมฮีอรโ์มนเมด็สดุท้�ย

•  ในวนัรุง่ขึ้น หลงัจ�กวนัท่ีรบัประท�นย�หมดแผง ใหเ้ริม่รบัประท�นย�แผง
ใหมไ่ดทั้นที ถึงแมค้ณุจะยงัมปีระจำ�เดอืนก็ต�ม ซึ่งหม�ยคว�มว�่ คณุจะ
เริม่รบัประท�นย�แผงใหมใ่นวนัเดยีวกันของสปัด�ห ์และคณุจะมเีลอืดออก
ในชว่งเวล�ใกลเ้คียงกันในแต่ละเดอืน

ภ�พประกอบต่อไปน้ีแสดงวธิกี�รรบัประท�นย�ต้ังแต่วนัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 
28 ในตัวอย�่ง วนัแรกของรอบประจำ�เดอืนคือวนัพฤหสับดี

1.  เริม่โดยก�รรบัประท�นย�เมด็แรกในวนัแรกท่ีประจำ�เดอืนม� เชน่ ถ้�เป็น 
วนัพฤหสับด ีใหเ้ลอืกเทปก�วท่ีเริม่ต้นดว้ย “To” ติดเทปก�วท่ีแสดงวนั 
ของสปัด�หท่ี์ด�้นบนของแผงย� ตรงท่ีเขยีนว�่ “ติดแถบท่ีแสดงวนัของ
สปัด�หท่ี์น่ี”

2.  รบัประท�นย�วนัละหน่ึงเมด็ จนกระท่ังหมดแผง
3.  เริม่รบัประท�นย�แผงใหมทั่นที

ก่อนรบัประทานยา Amorest 28 :
• อ่านใบแทรกในบรรจุภัณฑ์อยา่งละเอียด 
• หากมคีำาถามใด ๆ ปรกึษาพยาบาลผดงุครรภ์หรอืแพทย

หมายเหต ุ:
ยาเมด็คมุกำาเนิดไมป้่องกันโรคท่ีติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ดังนัน้ 
คณุจงึควรใชถ้งุยางอนามยัเป็นมาตรการป้องกันเพิม่เติมเมื่อ
เปล่ียนคู่นอน

อ่านวธิเีริม่รบัประทาน Amorest 28 หลังจากการคลอดบุตรหรอืในกรณีท่ีเคย
ใชย้าคมุกำาเนิดประเภทฮอรโ์มนอ่ืนมาก่อนเพิม่เติมได้ในใบแทรก

ติดแถบท่ีแสดงวนัของสปัด�หท่ี์น่ี

เชน่ ถ้�วนัแรกท่ีประจำ�เดอืนม�คือวนั 
พฤหสับด ีใหติ้ดแถบท่ีแสดงวนัท่ีของ 
สปัด�หท่ี์ขึ้นต้นดว้ย “To” ท่ีด�้นบน 
ของแผงย� เริม่รบัประท�นย�สน้ีำ �เงิน 
เมด็แรกของแถวบนสดุเสมอ



คำ�ถ�ม ท่ีพบบอ่ย

ฉันควรทำาอยา่งไรถ้าลืมรบัประทาน Amorest 28
คว�มเสีย่งในก�รต้ังครรภ์จะสงูสดุเมื่อคณุลมืรบัประท�นย�เมด็ในชว่งปลอด
ฮอรโ์มน น่ันก็คือ เมื่อมชีว่งปลอดฮอรโ์มนย�วน�นกว�่ 7 วนั 

•  ถ้�คณุลืมรบัประทานยาไมเ่กิน 12 ชัว่โมง นับจ�กเวล�ท่ีควรรบัประท�น
ย� คณุจะยงัคงมกี�รป้องกันจ�กก�รต้ังครรภ์อยู ่รบัประท�นย�ทันทีท่ีนึกได ้
แลว้รบัประท�นย�เมด็ต่อไปต�มเวล�ปกติ 

•  ถ้�คณุลืมรบัประทานยามากกวา่ 12 ชัว่โมง ผลของย�เมด็คมุกำ�เนิดอ�จ
ลดลง ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปน้ี : 

ถ้�คณุลมืรบัประท�นย�ในแผงม�กกว�่ 1 เมด็ :
ติดต่อขอคำ�แนะนำ�จ�กแพทย ์/ พย�บ�ลผดงุครรภ์
 
ลมืรบัประท�นย� 1 เมด็ในสปัด�หท่ี์ 1 :
รบัประท�นย�เมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้�่คณุจะต้องรบัประท�นย�ครัง้
ละสองเมด็ก็ต�ม รบัประท�นย�เมด็ต่อไปต�มเวล�ปกติ แต่อย�่ลมืใชว้ธิกี�ร
คมุกำ�เนิดเพิม่เติม (เชน่ ถงุย�งอน�มยั) ไปอีก 7 วนั ถ้�คณุมเีพศสมัพนัธใ์น
สปัด�หก่์อนท่ีจะลมืรบัประท�นย� ก็มคีว�มเสีย่งท่ีคณุจะต้ังครรภ์ได ้แจง้แพทย ์
/ พย�บ�ลผดงุครรภ์ของคณุทันที

ลมืรบัประท�นย� 1 เมด็ในสปัด�หท่ี์ 2 :
รบัประท�นย�เมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้�่คณุจะต้องรบัประท�นย�ครัง้ละ
สองเมด็ก็ต�ม รบัประท�นย�เมด็ต่อไปต�มเวล�ปกติ ย�เมด็คมุกำ�เนิดยงัมี
ผลต�มต้องก�ร คณุไมจ่ำ�เป็นต้องใชว้ธิกี�รคมุกำ�เนิดอ่ืน ๆ เพิม่เติม ถ้�คณุ
ลมืรบัประท�นย�ม�กกว�่ 1 เมด็ คณุจะต้องใชก้�รคมุกำ�เนิดอ่ืน ๆ รว่มดว้ย
เป็นเวล� 7 วนั

ลมืรบัประท�นย� 1 เมด็ในสปัด�หท่ี์ 3 :
ถ้�คณุเลอืกใชว้ธิกี�รหน่ึงจ�กสองตัวเลอืกต่อไปน้ี คณุจะไมต้่องใชว้ธิกี�รคมุ
กำ�เนิดอ่ืน ๆ รว่มดว้ย :

1.  รบัประท�นย�เมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้�่คณุจะต้องรบัประท�นย�ครัง้
ละสองเมด็ก็ต�ม รบัประท�นย�เมด็ท่ีเหลอืต�มเวล�ปกติ ข�้มย�เมด็สเีขยีว 
7 เมด็ แลว้เริม่รบัประท�นย�แผงใหมแ่ผงต่อไปทันที คณุอ�จไมม่เีลอืด
ประจำ�เดอืนจรงิ ๆ จนกระท่ังชว่งท้�ยของย�แผงท่ีสอง อย�่งไรก็ต�ม คณุ
อ�จพบหยดเลอืดและเลอืดประจำ�เดอืนออกม�กจนต้องใชผ้้�อน�มยัในบ�ง
วนัท่ีคณุรบัประท�นย�

2.  หยุดรบัประท�นย�เมด็ท่ีมฮีอรโ์มนในแถวท่ี 3 ทันที แลว้เริม่รบัประท�นย�
เมด็ท่ีไมม่ฮีอรโ์มน (เมด็สเีขยีว) ในแถวสดุท้�ย จ�กน้ันเริม่รบัประท�นย�
แผงใหม่

ลมืรบัประท�นย� 1 เมด็ในสปัด�หท่ี์ 4 :
ก�รลมืรบัประท�นย�เมด็ท่ีไมม่ฮีอรโ์มนเมด็สเีขยีวไมม่ผีลกระทบต่อก�รคมุ
กำ�เนิด ท้ิงย�เมด็สเีขยีวท่ีลมืรบัประท�น แลว้รบัประท�นย�เมด็ต่อไปต�ม
เวล�ปกติ

หมายเหต ุ: ถ้าคณุลืมรบัประทานยาจากแผงแต่ไมม่อีาการเลือดออก
หลังจากหยุดยาในชว่งท่ีรบัประทานยาเมด็สเีขยีวท่ีไมม่ฮีอรโ์มน  

คณุอาจต้ังครรภ์ ปรกึษาแพทย ์/ พยาบาลผดงุครรภ์ก่อนเริม่รบั
ประทานยาแผงต่อไป

ฉันจะทำาอยา่งไร ถ้าต้องการเปล่ียนวนัเริม่ต้นรอบประจำาเดือนของฉัน
อย�่รบัประท�นย�ท้ังหมดในแถวท่ี 4 ก่อนเริม่ต้นรบัประท�นย�แผงต่อไป 
ตัวอย�่ง ถ้�โดยปกติ คณุเริม่มเีลอืดประจำ�เดอืนในวนัศุกร ์และคณุต้องก�ร
ใหเ้ริม่ม�ในวนัอังค�ร ใหเ้ริม่รบัประท�นย�แผงใหมเ่รว็กว�่ปกติ 3 วนั เริม่รบั
ประท�นย�เมด็สน้ีำ �เงินเมด็แรกของแถวบนสดุ ท้ิงย�แผงแรกท่ีเหลอื

จะทำาอยา่งไรถ้าฉันต้องการให้ประจำาเดือนมาชา้ลง
เมื่อคณุรบัประท�นย�เมด็สดุท้�ยของแถวท่ี 3 แลว้ คณุส�ม�รถทำ�ใหป้ระจำ�
เดอืนม�ช�้ลงไดโ้ดยข�้มย�เมด็สเีขยีวท่ีไมม่ฮีอรโ์มนไปเริม่รบัประท�นย�
เมด็แถวท่ี 1 ของย�แผงใหมไ่ดทั้นที รบัประท�นย�คมุกำ�เนิดท่ีมฮีอรโ์มน
เมด็สน้ีำ �เงินอย�่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกันก�รมปีระจำ�เดอืน หลงัจ�กน้ัน รบั
ประท�นย�เมด็สเีขยีว 7 วนั แลว้เริม่รบัประท�นย�แผงใหมท่ี่ม ี28 เมด็ในวนั
เริม่ต้นใหมไ่ดเ้ลย 

ฉันจะทำาอยา่งไรถ้ามปีระจำาเดือนมาเล็กน้อย
อ�จมปีระจำ�เดอืนม�เลก็น้อย ซึ่งพบไดบ้อ่ยเมื่อคณุเริม่รบัประท�นย�เมด็
คมุกำ�เนิด คว�มเสีย่งท่ีจะเกิดประจำ�เดอืนม�ผิดปกติจะเพิม่ขึ้นเมื่อคณุไมร่บั
ประท�นย�เมด็คมุกำ�เนิดเป็นประจำ� หรอืเมื่อคณุรบัประท�นย�คมุกำ�เนิดเป็น
ระยะเวล�น�นม�ก ๆ ถ้�ก�รมปีระจำ�เดอืนทำ�ใหค้ณุรูส้กึไมส่บ�ยตัว หรอืประจำ�
เดอืนม�หลงัจ�กหล�ยเดอืน ใหติ้ดต่อพย�บ�ลผดงุครรภ์ / แพทยข์องคณุ

ฉันควรทำาอยา่งไรถ้าอาเจยีนหรอืท้องรว่ง
ถ้�คณุอ�เจยีนภ�ยใน 3-4 ชัว่โมงหลงัจ�กรบัประท�นย�เมด็สน้ีำ �เงินและ / 
หรอืท้องรว่งอย�่งรุนแรง อ�จเป็นไปไดว้�่ร�่งก�ยของคณุไมส่�ม�รถดดูซมึ
ฮอรโ์มนไดอ้ย�่งถกูต้อง หลงัจ�กอ�เจยีนหรอืท้องรว่ง คณุจะต้องรบัประท�น
ย�เมด็สน้ีำ �เงินจ�กแผงอ่ืน (แผงสำ�รอง) ทันที ถ้�ทำ�ไมไ่ด ้หรอืผ่�นเวล�ท่ีคณุ
รบัประท�นย�ต�มปกติไปแลว้ 12 ชัว่โมง ใหป้ฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ในหวัขอ้  
“ฉันจะทำ�อย�่งไรถ้�ลมืรบัประท�นย�”

ฉันจะทำาอยา่งไรถ้ารบัประทานยาอ่ืนอยู่
แจง้พย�บ�ลผดงุครรภ์หรอืแพทยข์องคณุ ถ้�คณุรบัประท�นย�อ่ืนอยูด่ว้ย 
ก�รใชย้�เมด็คมุกำ�เนิดรว่มกับย�อ่ืน ๆ อ�จทำ�ใหก้�รป้องกันลดลงได ้ตัวอย�่ง
คือ ย�ปฏิชวีนะบ�งตัว ย�รกัษ�โรคลมบ�้หมู ย�ถ่�นกัมมนัต์ และสมุนไพรเซนต์
จอหน์เวริต์ หลกีเลีย่งก�รดท่มน้ำ �เกรปฟรุต เน่ืองจ�กส�ม�รถล�้งผลของย�
เมด็คมุกำ�เนิดได้

ฉันจะทำาอยา่งไรถ้าต้องการต้ังครรภ์
ถ้�คณุต้องก�รต้ังครรภ์ คณุจะต้องรบัประท�นย�แผงท่ีกำ�ลงัรบัประท�นอยูใ่ห้
หมด แต่ไมต้่องเริม่รบัประท�นแผงใหม ่ในผู้หญิงสว่นใหญ่ ก�รตกไขจ่ะเริม่อีก
ครัง้เมื่อหยุดรบัประท�นย�เมด็คมุกำ�เนิด แต่ในบ�งคนก็ต้องใชเ้วล�บ�้ง โดย
ขึ้นอยูกั่บกิจกรรมของรงัไขเ่อง อย�่ลมืว�่ ผู้หญิงทกุคนท่ีต้องก�รต้ังครรภ์จะ
ต้องหลกีเลีย่งบุหรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และรบัประท�นอ�ห�รเสรมิกรด
โฟลกิ เชน่ Natalben Gravid (อ่�นเพิม่เติมไดท่ี้หน้�ต่อไป)

ผลขา้งเคียงใดบา้งท่ีฉันอาจได้รบั
ผลข�้งเคียงโดยท่ัวไปท่ีอ�จเกิดขึ้นรวมถึง เต้�นมตึง รูส้กึไมส่บ�ยตัว ปวด
ศีรษะ ประจำ�เดอืนม�ม�ก หรอือ�รมณ์แปรปรวน ผลข�้งเคียงเหล�่น้ีมกัจะไม่
รุนแรง และจะห�ยไปเองในไมก่ี่เดอืน มผีลข�้งเคียงบ�งอย�่งท่ีรุนแรง แต่พบ
ไดย้�ก จ�กผลข�้งเคียงเหล�่น้ัน มคีว�มเสีย่งท่ีจะเกิดลิม่เลอืดในหลอดเลอืด
ดำ�หรอืหลอดเลอืดแดงสงูกว�่เลก็น้อย โดยเฉพ�ะในปีแรก หรอืเมื่อใชย้�เมด็
คมุกำ�เนิดชนิดฮอรโ์มนรวมหลงัจ�กหยุดรบัประท�นย�น�นเกิน 4 สปัด�หข์ึ้น
ไป คว�มเสีย่งท่ีจะเกิดลิม่เลอืดจะเพิม่ขึ้น ถ้�คณุรบัก�รผ่�ตัดใหญ่ หรอืเจบ็ป่วย
เรื้อรงัเป็นระยะเวล�น�น ในกรณีน้ี คณุควรหยุดรบัประท�นย�เมด็คมุกำ�เนิด 

ต่ืนตัวและติดต่อแพทยทั์นที ถ้�คณุพบอ�ก�รใด ๆ ต่อไปน้ี : 
อ�ก�รบวมหรอืเจบ็น่องกะทันหนั ก�รเปลีย่นสผีิวท่ีบรเิวณข�กะทันหนั (เชน่ ซดี 
แดง หรอืเขยีว) ก�รเปลีย่นแปลงของก�รมองเหน็ ก�รปวดศีรษะท่ีคล�้ยคลงึ
กับไมเกรนท่ีคณุไมเ่คยเป็นม�ก่อน เจบ็หน้�อกหรอืห�ยใจลำ�บ�ก เจบ็ชว่งท้อง
อย�่งรุนแรง เวยีนศีรษะหรอืเสยีสมดลุ คันอย�่งรุนแรงหรอืเป็นผื่นคัน



Karl Gustavsgatan 1 A, 411 25 Gothenburg, Sweden |  โทร +46 (0)31 20 50 20 | info@campuspharma.se |  www.campuspharma.se

Amorest 28 (norgestimate 250 ไมโครกรมั, ethinylestradiol 35 ไมโครกรมั), ย�เมด็, โปรเจสโตเจน + เอสโตรเจน ในสว่นผสมท่ีคงท่ี ย�ต�มใบสัง่แพทยท่ี์ไดร้บัเงินอุดหนุน  
ขอ้บง่ใช ้: ย�คมุกำ�เนิดสำ�หรบัผู้หญิง
คำาเตือนและขอ้กำาหนด : เมื่อต้องตัดสนิใจว�่จะสัง่ย� Amorest 28 หรอืไม ่ใหพ้จิ�รณ�ปัจจยัเสีย่งของผู้หญิงแต่ละคน โดยเฉพ�ะภ�วะลิม่เลอืดอุดตันท่ีหลอดเลอืดดำ� (VTE) ผู้
ป่วยควรไปพบแพทยทั์นทีในกรณีท่ีมอี�ก�รผิดปกติท่ีพบไดย้�ก เชน่ เจบ็หน้�อกหรอืปวดข�
โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับปัจจยัเสีย่งและอ�ก�รของภ�วะลิม่เลอืดอุดตันไดท่ี้ SmPC
ผลขา้งเคียง : ปวดศีรษะ ประจำ�เดอืนม�ไมป่กติ และคลื่นไส้
สรุปขอ้มูลผลติภัณฑ์น้ีปรบัปรุงล�่สดุเมื่อวนัท่ี 29 กันย�ยน 2021 สำ�หรบัขอ้มูลเพิม่เติมและร�ค� โปรดดท่ีู www.fass.se CampusPharma AB, www.campuspharma.se

C2
30

8-
3 

20
21

-1
2

ถ้าคณุมคีำาถามหรอืขอ้สงสยัอ่ืน ๆ ปรกึษาพยาบาล
ผดงุครรภ์หรอืแพทย ์สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดู

ใบแทรกขอ้มูลสำาหรบัผู้ป่วยในบรรจุภัณฑ์

คำ�ถ�ม ท่ีพบบอ่ย

สิง่สำาคัญท่ีควรจำา :
ถ้�คณุประสบผลข�้งเคียงใด ๆ โดยเฉพ�ะอ�ก�รท่ีรุนแรงหรอืย�วน�น หรอื
สขุภ�พของคณุเกิดก�รเปลีย่นแปลง และคณุคิดว�่ Amorest 28 อ�จเป็น
ส�เหต ุใหติ้ดต่อแพทยห์รอืพย�บ�ลผดงุครรภ์

ฉันจะทำาอยา่งไรถ้าต้องการต้ังครรภ์
คำ�แนะนำ�โดยท่ัวไปคือ คณุส�ม�รถรบัประท�นย�เมด็คมุกำ�เนิดต่อเน่ืองโดย
ไมต้่องมชีว่งหกั แต่ก็ไมใ่ชค่ำ�แนะนำ�เฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรบั Amorest 28 ไมม่ี
ก�รคมุกำ�เนิดใด ๆ ท่ีส�ม�รถรบัประกันไดว้�่จะไมม่ปีระจำ�เดอืนอย�่งแน่นอน 
อย�่งไรก็ต�ม ถ้�คณุรบัประท�นย�เมด็สน้ีำ �เงินท่ีมฮีอรโ์มนอย�่งต่อเน่ืองโดย
ไมม่ชีว่งพกั ก�รมปีระจำ�เดอืนของคณุอ�จน้อยลง คณุส�ม�รถรบัประท�นย�
เมด็สน้ีำ �เงินอย�่งต่อเน่ืองไดจ้นกระท่ังมปีระจำ�เดอืน (ประจำ�เดอืนม�ม�ก) ให้
หยุดรบัประท�นย�ไมเ่กิน 7 วนั แลว้เริม่รบัประท�นย�เมด็สน้ีำ �เงินท่ีมฮีอรโ์มน
อีกครัง้

เริม่รบัประทานกรดโฟลิก เมื่อคณุหยุดรบัประท�นย�เมด็คมุกำ�เนิดและ
ต้องการต้ังครรภ์ 

กรดโฟลกิจำ�เป็นต่อก�รแบง่เซลลต์�มปกติและก�รพฒัน�สมองและระบบประส�ทของท�รกในครรภ์ 
ห�กไดร้บักรดโฟลกิไมเ่พยีงพอ อ�จเพิม่คว�มเสีย่งท่ีท�รกจะเกิดคว�มบกพรอ่งของกระดกูไขสนัหลงั

ได ้สำ�นักง�นอ�ห�รแหง่ช�ติสวเีดน (The Swedish National Food Administration) และ คณะ
กรรมก�รสขุภ�พและสวสัดภิ�พแหง่ช�ติ (National Board of Health and Welfare) แนะนำ�ใหร้บัประ
ท�นกรดโฟลกิเสรมิ 400 ไมโครกรมัต่อวนั เพื่อใหไ้ดร้บัผลอย�่งถกูต้อง ควรเริม่รบัประท�นประม�ณ

หน่ึงเดอืนก่อนท่ีจะต้ังครรภ์

Natalben Gravid คือผลติภัณฑ์เสรมิอ�ห�รชนิดเมด็สำ�หรบัผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ หรอืว�งแผนว�่จะ
ต้ังครรภ์ Natalben Gravid ประกอบดว้ยกรดโฟลกิท่ีออกฤทธิ ์ซึ่งมปีระโยชน์ต่อผู้หญิง และเหลก็ 
ไอโอดนี วติ�มนิ D โอเมก� 3 และส�รอ�ห�รอ่ืน ๆ อีก 14 ชนิดท่ีคัดสรรแลว้ว�่เหม�ะกับสตรมีคีรรภ์ 
ผลติภัณฑ์เสรมิอ�ห�รไมส่�ม�รถแทนท่ีอ�ห�รท่ีมคีณุค่�ครบถ้วนได ้แต่ต้องรบัประท�นอ�ห�รอย�่ง

หล�กหล�ยและสมดลุ และมไีลฟ์สไตลท่ี์ดต่ีอสขุภ�พ  
ปรกึษ�พย�บ�ลผดงุครรภ์ของคณุ หรอือ่�นเพิม่เติมท่ี www.natalben.se 


