
ส�ำหรบัผู้ใช ้ 
Prionelle® และ Prionelle 28® 
(levonorgestrel + ethinylestradiol)

น่ีคือ Prionelle/Prionelle 28
Prionelle/Prionelle 28 คือยำเมด็คมุก�ำเนิด ซึ่งชว่ยป้องกันคณุจำกกำร
ต้ังครรภ์ ขอเสนอวธิใีชท่ี้ถกูต้อง มชีื่อเรยีกโดยท่ัวไปวำ่ ยำเมด็คมุก�ำเนิด
ชนิดฮอรโ์มนรวม เพรำะประกอบดว้ยฮอรโ์มนสองชนิด คือ เอสโทรเจน 
(ethinylestradiol) และโพรเจสเทอโรน (levonorgestrel) 

Prionelle/Prionelle 28 ป้องกันการต้ังครรภ์ได้ดังน้ี :
• ไมเ่กิดกำรตกไข่
•   เยื่อบุมดลกูจะยงัคงบำงและไมม่เีลอืดมำหลอ่เลีย้ง ซึ่งไขจ่ะไมส่ำมำรถฝัง

ตัวได้
•  สำรคัดหลัง่ท่ีคอมดลกูหนำขึ้น ท�ำใหส้เปิรม์ไมส่ำมำรถทะลเุขำ้ไปได้

รอบประจ�าเดือนปกติของคณุ
เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรท�ำงำนของ Prionelle/Prionelle 28 สิง่ส�ำคัญก็คือ คณุจะ
ต้องทรำบวำ่รอบประจ�ำเดอืนปกติของคณุเป็นอยำ่งไร ไขจ่ะออกจำกรงัไข่
เดอืนละหน่ึงฟอง เยื่อบุมดลกูจะเตรยีมตัวเพื่อรบัไข ่โดยเลอืดจะมำหลอ่เลีย้ง
บรเิวณเยื่อบุและท�ำใหเ้ยื่อบุมดลกูแขง็แรงขึ้นเพื่อรองรบัไขใ่นกรณีท่ีเกิดกำร
ปฏิิสนธ ิเพื่อหลอ่เลีย้งทำรกในครรภ์ใหเ้ติบโต ถ้ำไขไ่มป่ฏิิสนธ ิก็จะถกูขบัออก
พรอ้มกับเยื่อบุมดลกูท่ีก่อตัวใหมใ่นรงัไขห่ลงัจำกผ่ำนไปประมำณ 14 วนั 
เลอืดท่ีไหลออกมำน้ีเรยีกวำ่ ประจ�ำเดอืน ปกติแลว้ กำรมปีระจ�ำเดอืนจะใชเ้วลำ 
3-8 วนั โดยท่ัวไปแลว้ รอบประจ�ำเดอืนท้ังหมด (ต้ังแต่เริม่มเีลอืดไหลวนัแรก
ไปจนถึงเมื่อเลอืดไหลออกมำอีกครัง้ในรอบต่อไป) จะอยูท่ี่ 28 วนั แต่ขึ้นอยู่
กับผู้หญิงแต่ละคน ซึ่งอำจมรีะยะเวลำต้ังแต่ 21 ถึง 35 วนั กำรตกไขจ่ะเกิด
ขึ้นระหวำ่งวนัท่ี 12 ถึงวนัท่ี 16 ในรอบ 28 วนั

ประโยชน์ของยาเมด็คมุก�าเนิด
เมื่อคณุใชย้ำเมด็คมุก�ำเนิดชนิดฮอรโ์มนรวม รอบประจ�ำเดอืนจะลดลง เมื่อ
เปรยีบเทียบกับรอบประจ�ำเดอืนปกติของคณุ อำกำรปวดประจ�ำเดอืนและ
อำกำรปวดท้องน้อยเน่ืองจำกกำรตกไขจ่ะลดลงเชน่กัน สำรคัดหลัง่ท่ีหนำขึ้น
ท่ีคอมดลกูจะท�ำใหแ้บคทีเรยีผ่ำนเขำ้ไปไดย้ำกขึ้น ผู้หญิงท่ีใชย้ำเมด็คมุก�ำเนิด
มโีอกำสเกิดอำกำรปีกมดลกูอักเสบน้อยกวำ่ ในทำงกลบักัน ยำเมด็คมุก�ำเนิด
ไมไ่ดป้้องกันโรคท่ีติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์

Prionelle

บรรจุภัณฑ์ของ Prionelle ประกอบดว้ยบรรจุภัณฑ์แบบแผง 3 หรอื 13 แผง 
แผงละ 21 เมด็ พมิพว์นัของสปัดำหบ์นแผงยำแต่ละแผง 

วธิใีช ้Prionelle
•  ถ้ำคณุรบัประทำนยำเมด็แรกในวนัแรกของรอบประจ�ำเดอืน คณุจะไดร้บักำร

ปอ้งกันจำกกำรต้ังครรภ์ทันที หรอืคณุจะเริม่รบัประทำนยำ Prionelle ในวนั
ท่ี 2-5 ของรอบประจ�ำเดอืนก็ได ้แต่คณุจะต้องใชว้ธิกีำรคมุก�ำเนิดอ่ืน ๆ รว่ม
ดว้ย (เชน่ ถงุยำงอนำมยั) ส�ำหรบั 7 วนัแรก

•   คณุควรรบัประทำนยำเมด็กับของเหลวปรมิำณเลก็น้อยในเวลำเดยีวกันทกุวนั
•  เริม่จำกยำเมด็ในชอ่งวนัน้ันของสปัดำห ์หลงัจำกน้ัน รบัประทำนยำตำมลกูศร

วนัละหน่ึงเมด็ต่อไป 21 วนั
•  หลงัจำกวนัท่ี 21 หยุดรบัประทำนยำ 7 วนั โดยท่ัวไป คณุอำจมปีระจ�ำเดอืน

มำประมำณ 2 ถึง 3 วนัหลงัจำกรบัประทำนยำเมด็สดุท้ำย คณุจะไดร้บักำร
ปอ้งกันจำกกำรต้ังครรภ์ตลอดระยะเวลำท่ีหยุดรบัประทำนยำดว้ย

•   ในวนัท่ี 8 ใหเ้ริม่รบัประทำนยำแผงใหม ่คณุจะต้องรบัประทำนยำ ถึงแมจ้ะยงั
มปีระจ�ำเดอืนก็ตำม ซึง่หมำยควำมวำ่ คณุจะเริม่รบัประทำนยำแผงใหมใ่นวนั
เดยีวกันของสปัดำห ์และคณุจะมปีระจ�ำเดอืนในชว่งเวลำใกลเ้คียงกันในแต่ละ
เดอืน

Prionelle 28

บรรจุภัณฑ์ของ Prionelle 28 ประกอบดว้ยบรรจุภัณฑ์แบบแผง 3 หรอื 
13 แผง แผงละ 28 เมด็ ยำเมด็สขีำว 21 เมด็แรก (แถวท่ี 1-3) มฮีอรโ์มน 
สว่นยำเมด็สเีหลอืง 7 เมด็ (แถวท่ี 4) จะไมม่ฮีอรโ์มน

วธิใีช ้Prionelle 28
•  ถ้ำคณุรบัประทำนยำเมด็สขีำวเมด็แรกในวนัแรกของรอบประจ�ำเดอืน คณุ

จะไดร้บักำรปอ้งกันจำกกำรต้ังครรภ์ทันที หรอืคณุจะเริม่รบัประทำนยำ 
Prionelle 28 ในวนัท่ี 2-5 ของรอบประจ�ำเดอืนก็ได ้แต่คณุจะต้องใชว้ธิกีำร
คมุก�ำเนิดอ่ืน ๆ รว่มดว้ย (เชน่ ถงุยำงอนำมยั) ส�ำหรบั 7 วนัแรก

•  คณุควรรบัประทำนยำเมด็กับของเหลวปรมิำณเลก็น้อยในเวลำเดยีวกันทกุวนั
•  เริม่จำกยำเมด็แรกในแถวบนสดุในชอ่งท่ีตรงกับวนัน้ันของสปัดำห ์ตัวอยำ่ง

เชน่ ถ้ำคณุเริม่รบัประทำนยำในวนัศุกร ์ใหร้บัประทำนยำเมด็ท่ีมเีครือ่งหมำย 
"FRE" ท�ำเครือ่งหมำยวนัเริม่ต้นโดยติดฉลำกไวท่ี้ดำ้นบนของบรรจุภัณฑ์

•   รบัประทำนยำตำมลกูศรจนหมดท้ัง 28 เมด็ โดยท่ัวไป คณุอำจมปีระจ�ำเดอืน
ประมำณ 2 ถึง 3 วนัหลงัจำกรบัประทำนยำเมด็สขีำวเมด็สดุท้ำย

•   เมื่อรบัประทำนยำหมดแผงแลว้ ใหเ้ริม่รบัประทำนยำแผงใหมไ่ดทั้นที ถึงแม้
คณุจะยงัมปีระจ�ำเดอืนก็ตำม ซึง่หมำยควำมวำ่ คณุจะเริม่รบัประทำนยำแผง
ใหมใ่นวนัเดยีวกันของสปัดำห ์และคณุจะมปีระจ�ำเดอืนในชว่งเวลำใกลเ้คียงกัน
ในแต่ละเดอืน

ก่อนใช ้Prionelle/Prionelle 28 :
• อ่านใบแทรกในบรรจุภัณฑ์อยา่งละเอียด 
• หากมคี�าถามใด ๆ ปรกึษาพยาบาลผดงุครรภ์หรอืแพทย์

หมายเหต ุ:
ยาเมด็คมุก�าเนิดไมป่อ้งกันโรคท่ีติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ดังนัน้ คณุจงึ
ควรใชถ้งุยางอนามยัเป็นมาตรการปอ้งกันเพิม่เติมเมื่อเปล่ียนคู่นอน

เชน่ ถ้ำคณุเริม่รบัประทำนยำในวนัอังคำร คณุจะต้องเริม่รบั
ประทำนยำเมด็ท่ีมเีครือ่งหมำย "Tis" 

อ่านวธิเีริม่รบัประทาน Prionelle/Prionelle 28 หลังจากการคลอดบุตรหรอืในกรณีท่ีเคยใชย้าคมุก�าเนิดประเภทฮอรโ์มนอ่ืนมาก่อนเพิม่เติมได้ในใบแทรก

ในกลอ่งมเีทปกำว ซึง่สำมำรถใชติ้ดกับสว่นบนของบรรจุภัณฑเ์พื่อท�ำเครือ่งหมำยวนัท่ีรบั
ประทำนยำเมด็แรก ยำเมด็แรกในแต่ละแถวจะเป็นวนัเดยีวกันกับวนัแรกท่ีเริม่รบัประทำนยำ



ค�ำถำมท่ีพบบอ่ย

ฉันควรท�าอยา่งไรถ้าลืมรบัประทาน Prionelle/Prionelle 28
ควำมเสีย่งในกำรต้ังครรภ์จะสงูสดุเมื่อคณุลมืรบัประทำนยำเมด็ในชว่งปลอด
ฮอรโ์มน น่ันก็คือ เมื่อมชีว่งปลอดฮอรโ์มนยำวนำนกวำ่ 7 วนั 

•  ถ้ำคณุลมืรบัประทำนยำไมเ่กิน 12 ชัว่โมง นับจำกเวลำท่ีควรรบัประทำนยำ 
คณุจะยงัคงมกีำรป้องกันจำกกำรต้ังครรภ์อยู ่รบัประทำนยำทันทีท่ีนึกได ้
แลว้รบัประทำนยำเมด็ต่อไปตำมเวลำปกติ 

•   ถ้ำคณุลมืรบัประทำนยำมากกวา่ 12 ชัว่โมง ผลของยำเมด็คมุก�ำเนิดอำจ
ลดลง ปฏิิบติัตำมค�ำแนะน�ำต่อไปน้ี : 

คณุลมืรบัประทำนยำจำกแผงมำกกวำ่ 1 เมด็ : 
ติดต่อแพทย ์/ พยำบำลผดงุครรภ์เพื่อขอค�ำแนะน�ำ
 
คณุลมืรบัประทำนยำ 1 เมด็ในสปัดำหท่ี์ 1 : 
รบัประทำนยำเมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้ำ่คณุจะต้องรบัประทำนยำครัง้
ละสองเมด็ก็ตำม รบัประทำนยำเมด็ต่อไปตำมเวลำปกติ แต่อยำ่ลมืใชว้ธิกีำร
คมุก�ำเนิดเพิม่เติม (เชน่ ถงุยำงอนำมยั) ไปอีก 7 วนั ถ้ำคณุมเีพศสมัพนัธใ์น
สปัดำหก่์อนท่ีจะลมืรบัประทำนยำ ก็มคีวำมเสีย่งท่ีคณุจะต้ังครรภ์ได ้แจง้แพทย ์
/ พยำบำลผดงุครรภ์ของคณุทันที

คณุลมืรบัประทำนยำ 1 เมด็ในสปัดำหท่ี์ 2 : 
รบัประทำนยำเมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้ำ่คณุจะต้องรบัประทำนยำครัง้ละ
สองเมด็ก็ตำม รบัประทำนยำเมด็ต่อไปตำมเวลำปกติ ยำเมด็คมุก�ำเนิดยงัมผีล
ตำมต้องกำร คณุไมจ่�ำเป็นต้องใชว้ธิกีำรคมุก�ำเนิดอ่ืน ๆ เพิม่เติม ถ้ำคณุลมืรบั
ประทำนยำมำกกวำ่ 1 เมด็ คณุจะต้องใชก้ำรคมุก�ำเนิดอ่ืน ๆ รว่มดว้ยเป็นเวลำ 
7 วนั

คณุลมืรบัประทำนยำ 1 เมด็ในสปัดำหท่ี์ 3 : 
ถ้ำคณุเลอืกใชว้ธิกีำรหน่ึงจำกสองตัวเลอืกต่อไปน้ี คณุจะไมต้่องใชว้ธิกีำรคมุ
ก�ำเนิดอ่ืน ๆ รว่มดว้ย :

1.  รบัประทำนยำเมด็ท่ีลมืทันทีท่ีนึกได ้ถึงแมว้ำ่คณุจะต้องรบัประทำนยำครัง้
ละสองเมด็ก็ตำม รบัประทำนยำเมด็ท่ีเหลอืตำมเวลำปกติ เมื่อรบัประทำนยำ
หมดแผงแลว้ เริม่รบัประทำนยำแผงใหมไ่ดทั้นทีโดยไมต้่องหยุดรบัประทำน
ยำ (ถ้ำคณุรบัประทำน Prionelle) ถ้ำคณุรบัประทำน Prionelle 28 ใหข้ำ้มยำ
เมด็สเีหลอืง 7 เมด็ แลว้เริม่รบัประทำนยำแผงใหมแ่ผงต่อไปทันที  
ประจ�ำเดอืนของคณุอำจจะไมม่ำจรงิ ๆ จนกระท่ังชว่งท้ำยของยำแผงท่ีสอง 
อยำ่งไรก็ตำม คณุอำจพบหยดเลอืดและประจ�ำเดอืนมำมำกจนต้องใชผ้้ำ
อนำมยัในบำงวนัท่ีคณุรบัประทำนยำ

2.  Prionelle : รบัประทำนยำแผงปัจจุบนัใหห้มด แลว้หยุดรบัประทำนยำ
คมุก�ำเนิดสงูสดุ 7 วนั รวมวนัท่ีคณุลมืรบัประทำนยำดว้ย จำกน้ันเริม่รบั
ประทำนยำแผงใหม่

  Prionelle 28 : หยุดรบัประทำนยำเมด็ท่ีมฮีอรโ์มนในแถวท่ี 3 ทันที แลว้เริม่
รบัประทำนยำเมด็ท่ีไมม่ฮีอรโ์มน (เมด็สเีหลอืง) ในแถวสดุท้ำย จำกน้ันเริม่รบั
ประทำนยำแผงใหม่

ลมืรบัประทำนยำ 1 เมด็ในสปัดำหท่ี์ 4 :
ถ้ำคณุใช ้Prionelle 28 กำรลมืรบัประทำนยำเมด็ท่ีไมม่ฮีอรโ์มนเมด็สเีหลอืง
ไมม่ผีลกระทบต่อกำรคมุก�ำเนิด ท้ิงยำเมด็สเีหลอืงท่ีลมืรบัประทำน แลว้รบั
ประทำนยำเมด็ต่อไปตำมเวลำปกติ

ฉนัจะท�าอยา่งไร ถ้าต้องการเปล่ียนวนัเริม่ต้นรอบประจ�าเดือนของฉนั
Prionelle : ตัวอยำ่ง ถ้ำโดยปกติ คณุเริม่มปีระจ�ำเดอืนมำในวนัศุกร ์และคณุ
ต้องกำรใหเ้ริม่มำในวนัอังคำร ใหล้ดชว่งเวลำหยุดพกัรบัประทำนยำลง 3 วนั 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่คณุไมไ่ดห้ยุดพกัรบัประทำนยำนำนกวำ่ 7 วนั
Prionelle 28 : อยำ่รบัประทำนยำท้ังหมดในแถวท่ี 4 ก่อนเริม่ต้นรบัประทำน
ยำแผงต่อไป ตัวอยำ่ง ถ้ำโดยปกติ คณุเริม่มปีระจ�ำเดอืนมำในวนัศุกร ์และคณุ
ต้องกำรใหเ้ริม่มำในวนัอังคำร ใหเ้ริม่รบัประทำนยำแผงใหมเ่รว็กวำ่ปกติ 3 วนั 
เริม่รบัประทำนยำเมด็สขีำวเมด็แรกของแถวบนสดุ  

จะท�าอยา่งไรถ้าฉนัต้องการให้ประจ�าเดือนมาชา้ลง
Prionelle : เริม่รบัประทำนยำแผงใหมทั่นทีท่ีรบัประทำนแผงเก่ำหมด โดยไมต้่อง
หยุดพกัรบัประทำนยำ รบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกัน
กำรมปีระจ�ำเดอืน 
Prionelle 28 : เมื่อคณุรบัประทำนยำเมด็สดุท้ำยของแถวท่ี 3 แลว้ ใหข้ำ้มยำคมุ
ก�ำเนิดท่ีไมม่ฮีอรโ์มนเมด็สเีหลอืง แลว้เริม่รบัประทำนยำแผงใหม ่โดยเริม่ท่ีแถวท่ี 
1 ทันที รบัประทำนยำคมุก�ำเนิดท่ีมฮีอรโ์มนเมด็สขีำวอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกัน
กำรมปีระจ�ำเดอืน 

ฉันจะท�าอยา่งไรถ้ามปีระจ�าเดือนมาในปรมิาณเล็กน้อย
คณุอำจมปีระจ�ำเดอืนมำในปรมิำณเลก็น้อย ซึ่งพบไดบ้อ่ย เมือ่คณุเริม่รบั
ประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิด ควำมเสีย่งท่ีจะเกิด ประจ�ำเดอืนมำผิดปกติจะเพิม่ขึ้น
เมื่อคณุไมร่บัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดเป็นประจ�ำ หรอืเมื่อคณุรบัประทำนยำ
คมุก�ำเนิดเป็นระยะเวลำนำนมำก ๆ ถ้ำกำรมปีระจ�ำเดอืนท�ำใหค้ณุรูส้กึไมส่บำย
ตัว หรอืประจ�ำเดอืนมำหลงัจำกหลำยเดอืน ใหติ้ดต่อพยำบำลผดงุครรภ์ / แพทย์
ของคณุ

ฉันควรท�าอยา่งไรถ้าอาเจยีนหรอืท้องรว่ง
ถ้ำคณุอำเจยีนภำยใน 3-4 ชัว่โมงหลงัจำกรบัประทำนยำเมด็สขีำวและ / หรอื
ท้องรว่งอยำ่งรุนแรง อำจเป็นไปไดว้ำ่รำ่งกำยของคณุไมส่ำมำรถดดูซมึ
ฮอรโ์มนไดอ้ยำ่งถกูต้อง หลงัจำกอำเจยีนหรอืท้องรว่ง คณุจะต้องรบัประทำน
ยำเมด็สขีำวจำกแผงอ่ืน (แผงส�ำรอง) ทันที ถ้ำท�ำไมไ่ด ้หรอืผ่ำนเวลำท่ีคณุรบั
ประทำนยำตำมปกติไปแลว้ 12 ชัว่โมง ใหป้ฏิิบติัตำมค�ำแนะน�ำในหวัขอ้ “ฉันจะ
ท�ำอยำ่งไรถ้ำลมืรบัประทำนยำ”

ฉันจะท�าอยา่งไรถ้ารบัประทานยาอ่ืนอยู่
แจง้พยำบำลผดงุครรภ์หรอืแพทยข์องคณุ ถ้ำคณุรบัประทำนยำอ่ืนอยูด่ว้ย 
กำรใชย้ำเมด็คมุก�ำเนิดรว่มกับยำอ่ืน ๆ อำจท�ำใหก้ำรป้องกันลดลงได ้ตัวอยำ่ง
คือ ยำปฏิิชวีนะบำงตัว ยำรกัษำโรคลมบำ้หมู ยำถ่ำนกัมมนัต์ และสมุนไพรเซนต์
จอหน์เวริต์ หลกีเลีย่งกำรดื่มน้�ำเกรปฟรุต เน่ืองจำกสำมำรถลำ้งผลของยำเมด็
คมุก�ำเนิดได้

ฉันจะท�าอยา่งไรถ้าต้องการต้ังครรภ์
ถ้ำคณุต้องกำรต้ังครรภ์ คณุจะต้องรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดแผงท่ีก�ำลงั
รบัประทำนอยูใ่หห้มด แต่ไมต้่องเริม่รบัประทำนแผงใหม ่ในผู้หญิงสว่นใหญ่ 
กำรตกไขจ่ะเริม่อีกครัง้เมื่อหยุดรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิด แต่ในบำงคนก็
ต้องใชเ้วลำบำ้ง โดยขึ้นอยูกั่บกิจกรรมของรงัไขเ่อง อยำ่ลมืวำ่ ผู้หญิงทกุคน
ท่ีต้องกำรต้ังครรภ์จะต้องหลกีเลีย่งบุหรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และรบั
ประทำนอำหำรเสรมิกรดโฟลกิ เชน่ Natalben Gravid (อ่ำนเพิม่เติมไดท่ี้หน้ำ
ต่อไป)

ผลขา้งเคียงใดบา้งท่ีฉันอาจได้รบั
ผลขำ้งเคียงโดยท่ัวไปท่ีอำจเกิดขึ้นรวมถึง เต้ำนมตึง รูส้กึไมส่บำยตัว ปวด
ศีรษะ ประจ�ำเดอืนมำมำก หรอือำรมณ์แปรปรวน ผลขำ้งเคียงเหลำ่น้ีมกัจะไม่
รุนแรง และจะหำยไปเองในไมก่ี่เดอืน 

มผีลขำ้งเคียงบำงอยำ่งท่ีรุนแรง แต่พบไดย้ำก จำกผลขำ้งเคียงเหลำ่น้ัน มี
ควำมเสีย่งท่ีจะเกิดลิม่เลอืดในหลอดเลอืดด�ำหรอืหลอดเลอืดแดงสงูกวำ่เลก็
น้อย โดยเฉพำะในปีแรก หรอืเมื่อใชย้ำเมด็คมุก�ำเนิดชนิดฮอรโ์มนรวมหลงัจำก
หยุดรบัประทำนยำนำนเกิน 4 สปัดำหข์ึ้นไป ควำมเสีย่งท่ีจะเกิดลิม่เลอืดจะเพิม่
ขึ้น ถ้ำคณุรบักำรผ่ำตัดใหญ่ หรอืเจบ็ป่วยเรื้อรงัเป็นระยะเวลำนำน ในกรณีน้ี 
คณุควรหยุดรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิด 

หมายเหต ุ: ถ้าคณุลืมรบัประทานยาจากแผงแต่ประจ�าเดือนไมม่าในชว่ง
ท่ีรบัประทานยาเมด็ท่ีไมม่ฮีอรโ์มน คณุอาจตัง้ครรภ์ ปรกึษาแพทย ์/ 

พยาบาลผดงุครรภ์ก่อนเริม่รบัประทานยาแผงต่อไป
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Prionelle, Prionelle 28 (levonorgestrel 150 ไมโครกรมั , ethinylestradiol 30 ไมโครกรมั), ยำเมด็, โปรเจสโตเจน + เอสโตรเจน ในสว่นผสมท่ีคงท่ี ยำตำมใบสัง่แพทยท่ี์ได้
รบัเงินอุดหนุน
ขอ้บง่ใช ้: ยำคมุก�ำเนิด
ค�าเตือนและขอ้ก�าหนด : เมื่อต้องตัดสนิใจวำ่จะสัง่ยำ Prionelle/Prionelle 28 หรอืไม ่ใหพ้จิำรณำปัจจยัเสีย่งของผู้หญิงแต่ละคน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ปัจจยัเสีย่งท่ีเก่ียวกับภำวะ
ลิม่เลอืดอุดตันในหลอดเลอืดด�ำ (VTE) ผู้ป่วยควรไปพบแพทยทั์นทีในกรณีท่ีมอีำกำรผิดปกติท่ีพบไดย้ำก เชน่ เจบ็หน้ำอกหรอืปวดขำ โปรดดขูอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับปัจจยัเสีย่ง
และอำกำรของภำวะลิม่เลอืดอุดตันไดท่ี้ SmPC
ผลขา้งเคียง : ซมึเศรำ้ ปวดศีรษะ อำรมณ์แปรปรวน คลื่นไส ้ปวดท้อง รูส้กึคัดตึงเต้ำนม เจบ็หน้ำอก แน่นหน้ำอก มปีระจ�ำเดอืน และน�้ำหนักเพิม่
สรุปขอ้มูลผลติภัณฑ์น้ีปรบัปรุงลำ่สดุเมื่อวนัท่ี 29 กันยำยน 2021 ส�ำหรบัขอ้มูลเพิม่เติมและรำคำ โปรดดท่ีู www.fass.se CampusPharma AB, www.campuspharma.se
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ถ้าคณุมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัอ่ืน ๆ ปรกึษาพยาบาลผดงุครรภ์หรอื
แพทย ์ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดใูบแทรกขอ้มูลส�าหรบัผูป้ว่ยใน

บรรจุภัณฑ์

ค�ำถำมท่ีพบบอ่ย

ต่ืนตัวและติดต่อแพทยทั์นที ถ้ำคณุพบอำกำรใด ๆ ต่อไปน้ี :  
อำกำรบวมหรอืเจบ็น่องกะทันหนั กำรเปลีย่นสผีิวท่ีบรเิวณขำกะทันหนั (เชน่ ซดี 
แดง หรอืเขยีว) กำรเปลีย่นแปลงของกำรมองเหน็ กำรปวดศีรษะท่ีคลำ้ยคลงึ
กับไมเกรนท่ีคณุไมเ่คยเป็นมำก่อน เจบ็หน้ำอกหรอืหำยใจล�ำบำก เจบ็ชว่งท้อง
อยำ่งรุนแรง เวยีนศีรษะหรอืเสยีสมดลุ คันอยำ่งรุนแรงหรอืเป็นผื่นคัน 

สิง่ส�าคัญท่ีควรจ�า :
•  ถ้ำคณุประสบผลขำ้งเคียงใด ๆ โดยเฉพำะอำกำรท่ีรุนแรงหรอืยำวนำน หรอื

สขุภำพของคณุเกิดกำรเปลีย่นแปลง และคณุคิดวำ่ Prionelle/Prionelle 
28 อำจเป็นสำเหต ุใหติ้ดต่อแพทยห์รอืพยำบำลผดงุครรภ์

ฉนัสามารถหลีกเล่ียงประจ�าเดือนได้หรอืไม่
ค�ำแนะน�ำโดยท่ัวไปคือ คณุสำมำรถรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดต่อเน่ืองโดย
ไมต้่องมชีว่งพกั แต่ก็ไมใ่ชค่�ำแนะน�ำเฉพำะเจำะจงส�ำหรบั Prionelle/Prionelle 
28 ไมม่กีำรคมุก�ำเนิดใด ๆ ท่ีสำมำรถรบัประกันไดว้ำ่จะไมม่ปีระจ�ำเดอืนอยำ่ง
แน่นอน อยำ่งไรก็ตำม ถ้ำคณุรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดอยำ่งต่อเน่ืองโดย
ไมม่ชีว่งพกั กำรมปีระจ�ำเดอืนของคณุอำจน้อยลง คณุสำมำรถรบัประทำนยำ
เมด็ท่ีมฮีอรโ์มนอยำ่งต่อเน่ืองไดจ้นกระท่ังมปีระจ�ำเดอืน (ประจ�ำเดอืนมำมำก) 
ใหห้ยุดรบัประทำนยำไมเ่กิน 7 วนั แลว้เริม่รบัประทำนยำเมด็ท่ีมฮีอรโ์มน (เมด็สี
ขำว) อีกครัง้

เริม่รบัประทานกรดโฟลิก เมื่อคณุหยุดรบัประทำนยำเมด็คมุก�ำเนิดและ  
ต้องการต้ังครรภ์ 

กรดโฟลกิจ�ำเป็นต่อกำรแบง่เซลลต์ำมปกติและกำรพฒันำสมองและระบบประสำทของทำรกในครรภ์ หำกไดร้บั
กรดโฟลกิไมเ่พยีงพอ อำจเพิม่ควำมเสีย่งท่ีทำรกจะเกิดควำมบกพรอ่งของกระดกูไขสนัหลงัได ้ 

ส�ำนักงำนอำหำรแหง่ชำติสวเีดน (The Swedish National Food Administration) และ คณะกรรมกำรสขุภำพ
และสวสัดภิำพแหง่ชำติ (National Board of Health and Welfare) แนะน�ำใหร้บัประทำนกรดโฟลกิเสรมิ 

400 ไมโครกรมัต่อวนั เพื่อใหไ้ดร้บัผลอยำ่งถกูต้อง ควรเริม่รบัประทำนประมำณหน่ึงเดอืนก่อนท่ีจะต้ังครรภ์

Natalben Gravid คือผลติภัณฑ์เสรมิอำหำรชนิดเมด็ส�ำหรบัผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ หรอืวำงแผนวำ่จะต้ังครรภ์ 
Natalben Gravid ประกอบดว้ยกรดโฟลกิท่ีออกฤทธิ ์ซึ่งมปีระโยชน์ต่อผู้หญิง และเหลก็ ไอโอดนี วติำมนิ D โอ
เมกำ 3 และสำรอำหำรอ่ืน ๆ อีก 14 ชนิดท่ีคัดสรรแลว้วำ่เหมำะกับสตรมีคีรรภ์ ผลติภัณฑ์เสรมิอำหำรไมส่ำมำรถ
แทนท่ีอำหำรท่ีมคีณุค่ำครบถ้วนได ้แต่ต้องรบัประทำนอำหำรอยำ่งหลำกหลำยและสมดลุ และมไีลฟส์ไตลท่ี์ดต่ีอ

สขุภำพ  
ปรกึษำพยำบำลผดงุครรภ์ของคณุ หรอือ่ำนเพิม่เติมท่ี www.natalben.se 


