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The purposes of this study was to describe premenstrual syndrome, dysmenorrhea, and relieving practices of female
students in Prince of Songkla University. The sample comprised 246 female undergraduate students selected by stratified
random sampling. The data collection instrument was a premenstrual syndrome and relieving practices questionnaire. Data were
analyzed using percentage, arithmatic mean, standard deviation, and dependent t-test. The results showed that all female
students had at least one mild, moderate or severe premenstrual symptom. The incidence of premenstrual syndrome slightly
increased from the seventh day before menstrual flow to the first day after menstrual flow, and the incidence of premenstrual
syndrome slightly decreased until the seventh day. On the first day before menstrual flow, the most common symptoms were
breast tenderness (68.7%), irritability (58.9%), abdominal pain (56.9%), acne (56.5%), and low back pain (53.3%).
During the first day of menstrual flow, the most common symptoms were abdominal pain (77.6%), irritability (63.8%), breast
tenderness (63.0%), low back pain (61.4%), fatigue (60.6%), and acne (58.1%). The most severe premenstrual syndrome
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affecting daily activities was abdominal pain (5.7%). Almost half (41.5%) used some medications to relieve the abdominal
pain. The other relieving practices were hot compresses, drinking warm water, self-massage, aerobic exercise, yoga, and rest
or sleep. Premenstrual syndrome significantly decreased after using medications or other relieving practice (p < 0.05).
Key words: premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, dysmenorrhea

บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน
อาการปวดประจำเดือน และการปฏิบัติในการบรรเทาอาการของนักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาสตรี ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 246 ราย โดยใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random
sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามอาการก่อนมีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือน และการปฏิบัติ
ในการบรรเทาอาการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาสตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทกุ รายทีศ่ กึ ษามีอาการก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 อาการ โดยมีอาการเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง
กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน มีอบุ ตั กิ ารณ์เพิม่ ขึน้ ในช่วง 7 วันก่อนมีประจำเดือน ถึง 1 วันก่อนมีประจำเดือน และค่อยๆ ลดลงหลัง
มีประจำเดือน ในช่วง 1 วันก่อนมีประจำเดือน พบว่านักศึกษาสตรีมีอาการเต้านมคัดตึงมากที่สุด (ร้อยละ 68.7) รองลงมาได้แก่
อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ 58.9) ปวดท้องน้อย (ร้อยละ 56.9) มีสวิ (ร้อยละ 56.5) และปวดเมือ่ ยหลัง (ร้อยละ 53.3) ในระหว่าง
มีประจำเดือนวันที่ 1 พบว่ามีอาการปวดท้องน้อยสูงสุด (ร้อยละ 77.6) รองลงมาได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ 63.8) อาการ
เต้านมคัดตึง (ร้อยละ 63.0) ปวดเมือ่ ยหลัง (ร้อยละ 61.4) อ่อนเพลีย (ร้อยละ 60.6) และมีสวิ (ร้อยละ 58.1) กลุม่ อาการก่อนมี
ประจำเดือนที่รุนแรงจนมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ คือ อาการปวดท้องน้อย (ร้อยละ 5.7) นักศึกษาสตรี
ใช้ยาในการบรรเทาอาการปวดท้องน้อยมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 41.5) วิธบี รรเทาอาการก่อนมีประจำเดือนอืน่ ๆ ได้แก่ ประคบกระเป๋าน้ำร้อน
ดืม่ น้ำอุน่ นวดด้วยตนเอง ออกกำลังกายแบบแอโรบิค โยคะ นอนพักผ่อน หรือนอนหลับ หลังรับประทานยา หรือปฏิบตั โิ ดยวิธอี น่ื ๆ
อาการก่อนมีประจำเดือนต่างๆ ลดลงอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
คำสำคัญ: กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน, ความผิดปกติของอารมณ์กอ่ นมีประจำเดือน, อาการปวดประจำเดือน

บทนำ
กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน (premenstrual syndrome)
เป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนมีประจำเดือน 1-2 สัปดาห์
ซึง่ เป็นช่วงหลังไข่ตก อาการทีพ่ บบ่อย ได้แก่ อาการทางกาย เช่น
ปวดท้อง ปวดเมือ่ ยหลัง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย น้ำหนักขึน้ มีการ
คัง่ ของน้ำในร่างกายมากขึน้ เต้านมโตขึน้ รูส้ กึ ตึง เจ็บ ความรูส้ กึ
อยากรับประทานอาหารเพิม่ ขึน้ ท้องอืด ถ่ายเหลว มีสวิ และมี
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม จิต อารมณ์ เช่น หงุดหงิด
โกรธง่าย อารมณ์ตึงเครียด วิตกกังวล หลงลืม ขาดความสนใจ
ไม่มสี มาธิ รูส้ กึ โศกเศร้า นอนไม่หลับ โดยอาการต่างๆ เหล่านีจ้ ะ
ลดลง และหายไปหลังมีประจำเดือนวันที่ 1-41 สาเหตุที่แน่ชัด
ยังอธิบายได้ยาก แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
ความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ในรอบประจำเดือน โดยเฉพาะ

โปรเจสเตอโรน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลังไข่ตก จากการศึกษา
พบว่ า สตรี ท ี ่ ม ี อ าการก่ อ นมี ป ระจำเดื อ นจะมี ร ะดั บ ฮอร์ โ มน
โปรเจสเตอโรนสู ง กว่ า สตรี ท ี ่ ไ ม่ ม ี อ าการก่ อ นมี ป ระจำเดื อ น2
นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับไทรอยด์ฮอร์โมน prostaglandin
norepinephrine estradiol gonadotropin serotonin สารเคมีใน
สมอง ความเครียด การได้รับสารอาหาร แร่ธาตุ หรือวิตามิน
บางอย่างไม่เพียงพอ เช่น กรดไขมัน ลิโนลิอิก วิตามินอี บี
แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส3
สตรีวยั เจริญพันธุป์ ระมาณร้อยละ 75-80 มีอาการก่อนมี
ประจำเดือนอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างร่วมกัน ความรุนแรง
อาจเป็นเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และชีวติ ประจำวันได้ เช่น ปวดท้องรุนแรงเป็นประจำ ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยหลัง ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ต้องหยุดงาน
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หรือขาดเรียน มีปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน สัมพันธภาพ
ในครอบครัวไม่ดี ไม่สนใจทีจ่ ะมีสว่ นร่วมทางสังคม ถ้าอาการก่อน
มีประจำเดือน มีอาการรุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำกิจกรรม
ประจำวั น ก็ จ ะเรี ย กว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ข องอารมณ์ ก ่ อ นมี
ประจำเดือน (premenstrual dysphoric disorder) หรือต้องมีอาการ
อย่างน้อย 5 อย่างใน 11 อย่าง ตามเกณฑ์การวินิจฉัย4 กลุ่ม
อาการก่อนมีประจำเดือนพบได้บ่อยในสตรีวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น5 โดยจะมีอาการก่อนมีประจำเดือนร่วมกับอาการปวด
ประจำเดือนได้
อาการปวดประจำเดือน (dysmenorrhea) เป็นอาการปวด
ท้องน้อยในระหว่างเริม่ มีประจำเดือนถึง 8-48 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก
ร่างกายมีการหลัง่ สาร prostaglandin ออกมา ทำให้มกี ารหดรัดตัว
ของกล้ามเนือ้ มดลูก หลอดเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ งมดลูกมีการหดเกร็ง
ร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยหลัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว ปวดศีรษะ ง่วงนอน คล้ายจะเป็นลม
ความสนใจต่อสิง่ ต่างๆ ลดลง5 บางรายงานการศึกษาเชือ่ ว่า สตรี
วัยรุ่นจะไม่สุขสบาย ทุกข์ทรมานกับอาการ ปวดประจำเดือน
มากกว่ากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน แต่สตรีวัยผู้ใหญ่ หรือ
วัยใกล้หมดประจำเดือนจะไม่สขุ สบาย ทุกข์ทรมานกับกลุม่ อาการ
ก่อนมีประจำเดือนมากกว่าวัยรุน่ 6
สตรีที่มีอาการก่อนมีประจำเดือน หรือปวดประจำเดือน
ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นเรือ่ งปกติของสตรีวยั เจริญพันธุไ์ ม่ได้คดิ ว่า
เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพของสตรี และไม่ แ สวงหาการตรวจรั ก ษา
เพียงแต่ใช้วธิ ใี นการบรรเทาอาการไปในแต่ละเดือน เช่น การนอน
พักผ่อน การรับประทานยาแก้ปวด การประคบร้อน มักจะปล่อยทิง้
ไว้เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี หรือมากกว่าจึงไปรับการตรวจรักษา
ซึ่งปัจจุบันมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษากลุ่ม
อาการก่อนมีประจำเดือน โดยการใช้ยาต่างๆ และสารอาหาร
ทีม่ แี คลเซียม แมกนีเซียม วิตามินบี ตามข้อแนะนำ7
จากการศึกษาในสตรีไทยวัยผูใ้ หญ่ อายุระหว่าง 11-45 ปี
พบว่ามีกลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน 7 กลุม่ อาการ คือ กลุม่ อาการ
ทางอารมณ์และประสาท ระบบทางเดินอาหาร การคัง่ ของน้ำใน
ร่างกาย อาการปวดเมื่อย และอาการอื่นๆ8 แต่ยังไม่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบแบ่งตามวัยหรือช่วงอายุที่แน่นอนว่ากลุ่มอาการ
ก่อนมีประจำเดือนในสตรีวัยรุ่นแตกต่างจากกลุ่มอาการก่อนมี
ประจำเดือนในวัยผู้ใหญ่หรือไม่ และในปัจจุบันมีวิธีปฏิบัติเพื่อ
บรรเทาอาการหลายวิธีทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน อาการปวด
ประจำเดือน และการปฏิบตั ใิ นการบรรเทาอาการของนักศึกษาสตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
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สุขภาพ จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย ให้การรักษา
บรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน และอาการปวดประจำเดือน
แก่สตรีตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะกลุ ่ ม อาการก่ อ นมี ป ระจำเดื อ น
และอาการปวดประจำเดื อ นในนั ก ศึ ก ษาสตรี มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บ ั ต ิ ใ นการบรรเทาอาการก่ อ นมี
ประจำเดื อ น และอาการปวดประจำเดื อ นในนั ก ศึ ก ษาสตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive
research) ประชากรที่ศึกษาเป็นสตรีวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาสตรี ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2547 โดยใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified
random sampling) จากนักศึกษาสตรีคณะต่างๆ ในปีการศึกษา
2547 จำนวน 6,163 ราย และกำหนดสัดส่วน 1:25 ได้กลุม่
ตัวอย่างจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 ราย คณะวิทยาศาสตร์ 60
ราย คณะวิทยาการจัดการ 63 ราย คณะแพทยศาสตร์ 18 ราย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ 8 ราย คณะเภสั ช ศาสตร์ 18 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ 17 ราย คณะทรัพยากรธรรมชาติ 30 ราย
คณะนิตศิ าสตร์ 4 ราย และคณะอุตสาหกรรมการเกษตร 10 ราย
รวมทัง้ หมด จำนวน 246 ราย
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย เป็ น แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ
อาการก่อนมีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือน และการปฏิบตั ิ
ในการบรรเทาอาการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของสตรีวัยรุ่น เกี่ยวกับอายุ น้ำหนัก
ส่วนสูง ประวัตกิ ารมีประจำเดือน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เครื่องดื่ม และการออกกำลังกาย จำนวน 10 ข้อ ส่วนที่ 2
เป็นแบบสอบถามอาการก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และอาการ
ระหว่างมีประจำเดือน 7 วัน โดยมีกลุม่ อาการ 14 อาการ โดยแบ่ง
ระดับความรุนแรงของอาการเป็น 5 ระดับ คือ ไม่มอี าการ = 0
มีอาการเล็กน้อย = 1 มีอาการปานกลาง = 2 มีอาการรุนแรง
แต่ยงั สามารถทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ ได้ = 3 มีอาการรุนแรง
จนไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันต่างๆ ได้ = 4 ส่วนที่ 3
การปฏิบตั ใิ นการบรรเทาอาการ โดยเขียนวิธปี ฏิบตั ใิ นการบรรเทา
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อาการ ซึง่ อาจเป็นวิธกี ารทีใ่ ช้ยาหรือไม่ใช้ยา และระดับอาการก่อน
ปฏิบตั ิ และหลังปฏิบตั ใิ นการบรรเทาอาการ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรง
(validity) และความเทีย่ ง (reliability) ดังนี้
1. ความตรงตามสภาพ (face validity) ตรวจสอบโดยให้
นักศึกษาสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 คน ทดลองตอบ
แบบสอบถามเพือ่ ดูความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย ของแบบสอบถาม
2. ความตรงเชิงเนือ้ หา (content validity) ตรวจสอบโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (content
validity index) เท่ากับ 1
3. ความเทีย่ ง (reliability) ตรวจสอบโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.94
การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยไปติดต่อขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาหญิงคณะต่างๆ
ทุกชัน้ ปี ในปีการศึกษา 2547 จากงานทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ นำมาสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั ้ น ตามวิ ธ ี ก าร
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ไปพบนักศึกษาสตรีคณะต่างๆ ทีห่ อพักนักศึกษา
ในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2547 อธิบายเกีย่ วกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ ข องการวิ จ ั ย และขอความร่ ว มมื อ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยให้ตอบแบบสอบถามในช่วงก่อนมี
ประจำเดือนในรอบเดือนนัน้ 7 วัน และระหว่างมีประจำเดือน 7 วัน
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อขอรับแบบสอบถามคืนในวันเวลาทีส่ ะดวก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีนักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีต่ อบแบบสอบถามครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 246 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.32 มีอายุระหว่าง 2123 ปี ร้อยละ 73.2 มีดชั นีมวลกายพอเหมาะ อยูใ่ นช่วง 1823.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ร้อยละ 70.3 เริม่ มีประจำเดือน
ครั้งแรกเมื่ออายุ 12-14 ปี ร้อยละ 45.5 มีระยะห่างของ
การมีประจำเดือน 28 วัน ร้อยละ 74.4 มีประจำเดือน 4-7 วัน
ร้อยละ 52.0 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ วันละ 3 มือ้ ร้อยละ
47.6 ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ ร้อยละ 44.7 ไม่ดม่ื ชา และ
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ร้อยละ 65.0 ไม่ดม่ื กาแฟ (ตารางที่ 1 และตารางที่ 2) ผลการ
ศึกษาสรุปได้ดงั นี้
นักศึกษาสตรีทกุ รายมีอาการก่อนมีประจำเดือนอย่างน้อย
1 อาการในช่วง 7 วันก่อนมีประจำเดือน โดยมีอาการเล็กน้อย
ปานกลาง หรือรุนแรง กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือนมีอบุ ตั กิ ารณ์
เพิม่ ขึน้ ในช่วง 7 วันก่อนมีประจำเดือน ถึง 1 วันก่อนมีประจำเดือน
และค่อยๆ ลดลงหลังมีประจำเดือน ในช่วงก่อนมีประจำเดือนวันที่
1 พบว่านักศึกษาสตรีมอี าการเต้านมคัดตึงสูงสุด (ร้อยละ 68.7)
รองลงมาได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ 58.9) ปวดท้องน้อย
(ร้อยละ 56.9) มีสวิ (ร้อยละ 56.5) ปวดเมือ่ ยหลัง (ร้อยละ 53.3)
หิวบ่อย รับประทานมากกว่าปกติ (ร้อยละ 44.7) อ่อนเพลีย
(ร้อยละ 41.1) ท้องอืด (ร้อยละ 32.5) อยากรับประทานอาหาร
รสเปรีย้ ว (ร้อยละ 27.6) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 26.0) รูส้ กึ เบือ่ ง่าย
(ร้อยละ 24.8) ถ่ายอุจจาระบ่อย เหลว หรือนิม่ กว่าปกติ (ร้อยละ
23.2) ซึมเศร้า (ร้อยละ 13.4) และร้องไห้ไม่มเี หตุผล (ร้อยละ
4.1) ในระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 1 พบว่ามีอาการปวดท้องน้อย
สูงสุด (ร้อยละ 77.6) รองลงมาได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด (ร้อยละ
63.8) อาการเต้านมคัดตึง (ร้อยละ 63.0) ปวดเมือ่ ยหลัง (ร้อยละ
61.4) อ่อนเพลีย (ร้อยละ 60.6) มีสวิ (ร้อยละ 58.1) ท้องอืด
(ร้อยละ 44.3) หิวบ่อย รับประทานมากกว่าปกติ (ร้อยละ 43.9)
รูส้ กึ เบือ่ ง่าย (ร้อยละ 41.9) ถ่ายอุจจาระบ่อย เหลว หรือนิม่ กว่า
ปกติ (ร้อยละ 37.8) ปวดศีรษะ (ร้อยละ 30.1) อยากรับประทาน
อาหารรสเปรีย้ ว (ร้อยละ 27.2) ซึมเศร้า (ร้อยละ 24.4) และ
ร้องไห้ไม่มเี หตุผล (ร้อยละ 4.5) (ตารางที่ 3)
ในช่วงก่อนมีประจำเดือน นักศึกษาสตรีมีอาการปวด
ท้องน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง 1 วันก่อนมีประจำเดือน
มีอาการปวดท้องน้อยร้อยละ 56.9 และในระหว่างมีประจำเดือน
วันที่ 1 มีอาการปวดท้องน้อยมากที่สุดร้อยละ 77.6 วันที่ 2
มีอาการปวดท้องน้อยร้อยละ 65.4 วันที่ 3 มีอาการปวดท้องน้อย
ร้อยละ 43.9 และค่อยๆ ลดลงจนถึงวันที่ 7 ซึง่ เป็นอาการปวด
ท้องน้อยก่อนมีประจำเดือน ร่วมกับอาการปวดประจำเดือน
(รูปที่ 1) กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือนทีร่ นุ แรงจนมีผลกระทบ
ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ในช่วงวันที่ 1-2 ก่อนมี
ประจำเดือน และระหว่างมีประจำเดือนวันที่ 1-2 คือ อาการปวด
ท้องน้อยร้อยละ 0.4-0.8 และร้อยละ 2.4-5.7 ตามลำดับ
(ตารางที่ 4)
นักศึกษาสตรีใช้ยาในการบรรเทาอาการปวดท้องน้อย
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 41.5) (ตารางที่ 5) ซึง่ อาการปวดท้องน้อยมี
ความรุนแรงสูงกว่าอาการอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 1.50) (ตารางที่ 6)
ยาที่ใช้ได้แก่ paracetamol ibuprofen ponstan หรือ buscopan
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การปฏิบตั ใิ นการบรรเทาอาการอืน่ ๆ ได้แก่ การประคบร้อน การดืม่
น้ำอุน่ การนวดด้วยตัวเอง การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือ
โยคะหลังรับประทานยา หรือปฏิบัติโดยวิธีอื่นๆ อาการก่อนมี
ประจำเดือนต่างๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (t =
4.481) (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละ ของนักศึกษาสตรี จำแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวน (ราย)

ร้อยละ

อายุ
18-20 ปี
21-23 ปี
24-25 ปี
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
ผอมบาง (<18.0)
พอเหมาะ (18.0-23.9)
น้ำหนักเกิน (24.0-29.9)
โรคอ้วน (>30)
อายุที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก
9-11 ปี
12-14 ปี
15-18 ปี
รอบประจำเดือน
<28 วัน
28 วัน
29-30 วัน
>30 วัน
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71
173
2

28.9
70.3
0.8

50
180
16
-

20.3
73.2
6.5
-

24
173
49

9.8
70.3
19.9

51
112
83
-

20.7
45.5
33.7
-

ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละ ของนักศึกษาสตรี จำแนกตาม
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ

จำนวน (ราย)

การรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ วันละ 3 มือ้
หรือมากกว่า
ไม่ครบ 5 หมู่
ไม่ครบ 3 มือ้
การดื่มชา
ไม่ดื่ม
1 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
2 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
3 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
4 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
5 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
การดืม่ กาแฟ
ไม่ดื่ม
1 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
2 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
3 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
4 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
5 ถ้วย/กล่อง/กระป๋อง
การออกกำลังกาย
สม่ำเสมอทุกวัน
4-6 ครัง้ /สัปดาห์
3 ครัง้ /สัปดาห์
1-2 ครัง้ /สัปดาห์
ไม่สม่ำเสมอ/ไม่แน่นอน
ไม่ออกกำลังกายเลย

ร้อยละ

128

52.0

35
83

14.2
33.8

110
95
20
14
6
1

44.7
38.6
8.2
5.7
2.4
0.4

160
60
16
7
2
1

65.0
24.5
6.5
2.8
0.8
0.4

20
27
48
18
118
15

8.1
11.0
19.5
7.3
47.9
6.0

ตารางที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาสตรี จำแนกตามอาการก่อนมีประจำเดือน
กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน

ก่อนมีประจำเดือน วันที่ 1
ไม่มีอาการ (ร้อยละ)

1. ปวดท้องน้อย
2. ปวดเมื่อยหลัง
3. ปวดศีรษะ
4. เต้านมคัดตึง
5. อยากอาหารรสเปรี้ยว
6. หิวบ่อย ทานมากกว่าปกติ
7. ท้องอืด
8. ถ่ายอุจจาระบ่อย เหลว/นิ่มกว่าปกติ
9. อ่อนเพลีย

43.1
46.7
74.0
31.3
72.4
55.3
67.5
76.8
58.9

มีอาการ (ร้อยละ)
56.9
53.3
26.0
68.7
27.6
44.7
32.5
23.2
41.1

ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 1
ไม่มีอาการ (ร้อยละ)
22.4
38.6
69.9
37.0
72.8
56.1
55.7
62.2
39.4

มีอาการ (ร้อยละ)
77.6
61.4
30.1
63.0
27.2
43.9
44.3
37.8
60.6
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน

ก่อนมีประจำเดือน วันที่ 1
ไม่มีอาการ (ร้อยละ)

10. มีสวิ
11. ร้องไห้ไม่มเี หตุผล
12. อารมณ์หงุดหงิด
13. ซึมเศร้า
14. เบื่อง่าย

43.5
95.9
41.1
86.6
75.2

มีอาการ (ร้อยละ)

ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 1
ไม่มีอาการ (ร้อยละ)

56.5
4.1
58.9
13.4
24.8

41.9
95.5
36.2
75.6
58.1

มีอาการ (ร้อยละ)
58.1
4.5
63.8
24.4
41.9

120
100

Value

80
60
40
20
N

No
PPMS

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Case number

รูปที่ 1 แสดงร้อยละของนักศึกษาสตรีทม่ี อี าการปวดท้องน้อยก่อนมีประจำเดือน และระหว่างมีประจำเดือน
แกน Y value หมายถึง ร้อยละของนักศึกษาสตรี
แกน X case number 1 หมายถึง วันที่ 1 ของการบันทึกข้อมูล
2 หมายถึง วันที่ 2 ของการบันทึกข้อมูล
3 หมายถึง วันที่ 3 ของการบันทึกข้อมูล
4 หมายถึง วันที่ 4 ของการบันทึกข้อมูล
5 หมายถึง วันที่ 5 ของการบันทึกข้อมูล
6 หมายถึง วันที่ 6 ของการบันทึกข้อมูล
7 หมายถึง วันที่ 7 ของการบันทึกข้อมูล
8 หมายถึง วันที่ 8 ของการบันทึกข้อมูล
9 หมายถึง วันที่ 9 ของการบันทึกข้อมูล
10 หมายถึง วันที่ 10 ของการบันทึกข้อมูล
11 หมายถึง วันที่ 11 ของการบันทึกข้อมูล
12 หมายถึง วันที่ 12 ของการบันทึกข้อมูล
13 หมายถึง วันที่ 13 ของการบันทึกข้อมูล
14 หมายถึง วันที่ 14 ของการบันทึกข้อมูล
No หมายถึง ไม่มีอาการก่อนมีประจำเดือน
PMS หมายถึง มีอาการก่อนมีประจำเดือน

= 7 วันก่อนมีประจำเดือน
= 6 วันก่อนมีประจำเดือน
= 5 วันก่อนมีประจำเดือน
= 4 วันก่อนมีประจำเดือน
= 3 วันก่อนมีประจำเดือน
= 2 วันก่อนมีประจำเดือน
= 1 วันก่อนมีประจำเดือน
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 1
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 2
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 3
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 4
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 5
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 6
= ระหว่างมีประจำเดือน วันที่ 7
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ตารางที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาสตรีทม่ี อี าการปวดท้องน้อย
จำแนกตามระดับอาการ

ตารางที่ 5 จำนวน และร้อยละ ของสตรีวัยรุ่น จำแนกตาม
วิธีปฏิบัติในการบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน

วันที่ ก่อนมีประจำเดือน

อาการก่อนมีประจำเดือน

ก่อนมีประจำเดือน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
ระหว่างมีประจำเดือน
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7

ระดับอาการปวดท้องน้อย (ร้อยละ)
0

1

2

3

4

43.1
59.8
69.1
82.5
93.5
95.9
95.5

22.4
23.2
22.8
15.0
5.7
2.8
2.8

27.6
12.6
6.9
2.4
0.4
0.8
1.6

6.1
4.1
1.2
0.0
0.4
0.4
0.0

0.8
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

22.4
34.6
56.1
73.6
90.7
95.1
95.9

16.7
20.3
25.2
21.5
7.3
3.7
3.7

35.8
30.1
14.6
3.3
1.2
1.2
0.4

19.5
12.6
4.1
1.6
0.8
0.0
0.0

5.7
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

การปฏิบัติในการบรรเทาอาการ
ใช้ยา (ร้อยละ)

1. ปวดท้อง
2. ปวดเมื่อยหลัง
3. ปวดศีรษะ
4. เจ็บตึงหน้าอก
5. อยากอาหารเหมือนแพ้ท้อง
6. หิวบ่อย ทานมากกว่าปกติ
7. ท้องอืด
8. ถ่ายอุจจาระบ่อย เหลว/นิม่
9. อ่อนเพลีย
10. มีสวิ
11. ร้องไห้ไม่มเี หตุผล
12. อารมณ์หงุดหงิด
13. ซึมเศร้า
14. เบื่อง่าย

ไม่ใช้ยา (ร้อยละ)

41.5
0.8
16.2
0.4
0.0
0.0
2.0
4.5
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0

58.5
99.2
83.7
99.6
100
100
98.0
95.5
100
87.0
100
100
100
100

ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าที ของความรุนแรงของอาการก่อนและหลังปฏิบตั เิ พือ่ บรรเทาอาการ
ก่อนมีประจำเดือน
อาการก่อนมีประจำเดือน
อาการก่อนมีประจำเดือน

ความรุนแรงของอาการ
ก่อนปฏิบัติเพื่อบรรเทาอาการ

ความรุนแรงของอาการ
หลังปฏิบัติเพื่อบรรเทาอาการ

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

1. ปวดท้องน้อย
2. ปวดเมื่อยหลัง
3. ปวดศีรษะ
4. เต้านมคัดตึง
5. อยากอาหารรสเปรี้ยว
6. หิวบ่อย ทานบ่อยกว่าปกติ
7. ท้องอืด
8. ถ่ายอุจจาระบ่อย เหลว/นิ่มกว่าปกติ
9. อ่อนเพลีย
10. มีสวิ
11. ร้องไห้ไม่มเี หตุผล
12. หงุดหงิดง่าย
13. ซึมเศร้า
14. เบื่อง่าย

1.50
0.58
0.46
0.33
0.20
0.35
0.24
0.15
0.63
0.49
0.07
0.63
0.27
0.35

1.37
0.96
0.87
0.73
0.67
0.86
0.69
0.51
0.97
0.92
0.40
0.98
0.69
0.78

0.49
0.25
0.11
0.16
0.06
0.11
0.11
0.06
0.24
0.22
0.01
0.26
0.09
0.15

0.69
0.54
0.34
0.46
0.34
0.40
0.37
0.30
0.50
0.54
0.13
0.50
0.34
0.45

รวม

0.42

0.79

0.15

0.41

t
ค่าที

4.481

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2548
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วิจารณ์
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ที่ศึกษาทุกรายมีกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน
อย่างน้อย 1 อาการ โดยมีอาการเล็กน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 70.3 มีอายุอยู่ในช่วง 2123 ปี และเริ ่ ม มี ป ระจำเดื อ นครั ้ ง แรกเมื ่ อ อายุ 12-14 ปี
ซึ่งเป็นวัยที่พบว่ามีกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนได้มากกว่าวัย
อืน่ ๆ และมีรายงานว่าสตรีมอี าการก่อนมีประจำเดือนตัง้ แต่เริม่ มี
ประจำเดือนครั้งแรก5, 6 ซึ่งตามเกณฑ์การวินิจฉัยตามแนวทาง
ของการจำแนกโรคนานาชาติ (ICD-10) ถ้ามีอาการที่กำหนด
อย่างน้อย 1 อย่าง ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน
(premenstrual syndrome)9 จากการศึกษากลุ่มอาการก่อนมี
ประจำเดือนในสตรีวยั รุน่ ยุโรป พบว่ามีอาการก่อนมีประจำเดือน
เล็กน้อยร้อยละ 49.5 มีอาการก่อนมีประจำเดือนปานกลาง
ร้อยละ 37.1 และมีอาการก่อนมีประจำเดือนรุนแรงร้อยละ 13.4
กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนที่ศึกษาทั้ง 15 อาการมี
อุบัติการณ์ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนมีประจำเดือนจนกระทั่ง
มีอาการมากทีส่ ดุ ในช่วงวันที่ 1 ก่อนมีประจำเดือน หรือระหว่างมี
ประจำเดือนวันที่ 1 และค่อยๆ ลดลง เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลง
ของระดับฮอร์โมนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตกไข่ และการมีประจำเดือน
ซึ่งยังไม่มีการอธิบายถึงสาเหตุ และกลไกที่แน่ชัด แต่มีทฤษฎีที่
อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน เช่น
ภาวะที่มีระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรนต่ำ หรือ
มีโปรเจสเตอโรนสูง การตอบสนองของร่างกายทีผ่ ดิ ปกติตอ่ การ
เปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนในรอบประจำเดือน หรือการมีระดับของ
estradiol และฮอร์โมน luteinizing ในปริมาณสูง10 กลุม่ อาการ
ก่อนมีประจำเดือนทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในช่วง 1 วันก่อนมีประจำเดือน
คืออาการเต้านมคัดตึง เนือ่ งจากผลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดในช่วงหลังไข่ตกประมาณ 1 สัปดาห์ ทำให้เต้านม
มีขนาดโตขึน้ และมีความหนาแน่นเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการคัง่ ของ
น้ำ11 ซึ่งจากการศึกษากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนในสตรี
วัยเจริญพันธุ์ พบว่ามีอาการเจ็บตึงเต้านมร้อยละ 81.08 นักศึกษา
สตรีร้อยละ 58.9 มีอารมณ์หงุดหงิดในช่วงก่อนมีประจำเดือน
และร้อยละ 63.8 มีอารมณ์หงุดหงิดในช่วงระหว่างมีประจำเดือน
วันที่ 1 ซึง่ สูงกว่าการศึกษากลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือนในสตรี
วัยรุน่ ยุโรปทีม่ อี ารมณ์หงุดหงิดร้อยละ 59.1 แต่สตรีวยั รุน่ ยุโรปมี
ความเครียด หรือความวิตกกังวลสูงถึงร้อยละ 87.612 การศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าสตรีที่รับประทานช็อกโกแลต หรือดื่มชา กาแฟ
จะมีกลุ่มอาการของอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือนมากกว่า
และรุนแรงกว่าสตรีทไ่ี ม่รบั ประทานช็อกโกเลต และไม่ดม่ื ชา กาแฟ12
มีการศึกษาพบว่าสตรีที่ดื่มชา กาแฟ มีอารมณ์หงุดหงิดร้อยละ

กลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

18.1 แต่สตรีที่ไม่ดื่มชา กาแฟ มีอารมณ์หงุดหงิดเพียงร้อยละ
12.58 จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า นักศึกษาสตรีสว่ นใหญ่รอ้ ยละ
65.0 ไม่ดม่ื กาแฟ ร้อยละ 44.7 ไม่ดม่ื ชา
นักศึกษาสตรีมีอาการปวดท้องน้อยก่อนมีประจำเดือน
วันที่ 1 ร้อยละ 56.9 และระหว่างมีประจำเดือนวันที่ 1-3 ร้อยละ
43.9-77.6 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาในสตรีวัยรุ่นยุโรปที่มีเป็น
อาการอาการปวดท้องน้อยร้อยละ 42-58 และร้อยละ 70.512, 13
ปวดท้องน้อยจากกลุม่ อาการก่อนมีประจำเดือน ร่วมกับอาการปวด
ประจำเดือน จากการศึกษาสตรีที่มีอาการปวดท้องน้อยก่อนมี
ประจำเดือนและมีอาการปวดประจำเดือนพบว่ามีระดับของ
พรอสตาแกลนดินในเยื่อบุมดลูก และเลือดประจำเดือนสูงกว่า
สตรีทไ่ี ม่มอี าการ แต่จะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสม่ำเสมอของ
รอบประจำเดือน14 มีการศึกษาพบว่าสตรีทม่ี ดี ชั นีมวลกายอยูใ่ น
กลุม่ ผอมบาง หรือน้ำหนักเกิน มีอาการปวดท้องมากกว่าสตรีทม่ี ี
ดัชนีมวลกายพอเหมาะ8 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นักศึกษาสตรี
ร้อยละ 73.2 มีดชั นีมวลกายพอเหมาะ
การปฏิบัติในการบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน และ
อาการปวดประจำเดือน สตรีสว่ นใหญ่รอ้ ยละ 41.6 ใช้ยาในการ
บรรเทาอาการปวดท้ อ งก่ อ นมี ป ระจำเดื อ น หรื อ ระหว่ า งมี
ประจำเดือนซึ่งเป็นการใช้ยาเอง ยาที่ใช้ได้แก่ paracetamol
ibuprofen ponstan buscopan ซึง่ การศึกษาในต่างประเทศก็พบว่า
สตรีวยั รุน่ ร้อยละ 90 ใช้ยาในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือน
เอง โดยยาทีใ่ ช้คอื ibuprofen ร้อยละ 54 paracetamol ร้อยละ
41 midol ร้อยละ 28 และ naprosyn ร้อยละ 1713 ยาเหล่านี้
เป็นยาในกลุ่มยาระงับปวด หรือกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่
สเตียรอยด์ มีผลในการบรรเทาอาการปวดเนือ่ งจากการบีบตัวของ
กล้ามเนือ้ มดลูกได้ โดยยากลุม่ ต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์
จะไปยับยั้งการสร้างสาร prostaglandin14 การปฏิบัติในการ
บรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน และอาการปวดประจำเดือน
โดยใช้วิธีอื่นๆ ได้แก่ การประคบกระเป๋าน้ำร้อน การดื่มน้ำอุ่น
การนวดด้วยตนเอง การออกกำลังกายแบบแอโรบิค โยคะ หรือ
นอนพัก ซึ่งเป็นวิธีที่สตรีส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดประจำเดือน โดยสตรีรอ้ ยละ 84 ใช้วธิ นี อนพักหรือนอนหลับ
ร้อยละ 75 อาบน้ำอุน่ ร้อยละ 50 ประคบร้อน ร้อยละ 47 ดู
โทรทัศน์ และร้อยละ 30 ออกกำลังกาย13 ซึง่ จากการศึกษาพบว่า
การออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีผลช่วยบรรเทากลุ่มอาการก่อน
มีประจำเดือนได้อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05)15 แต่จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 47.6 ออกกำลังกาย
ไม่สม่ำเสมอ และร้อยละ 6.1 ไม่ได้ออกกำลังกาย จึงควรมีการ
เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง และมีประสิทธิผล
ในการบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน หรืออาการปวดประจำเดือน
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สรุป
กลุ ่ ม อาการก่ อ นมี ป ระจำเดื อ นในนั ก ศึ ก ษาสตรี ม ี
อุบัติการณ์ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจาก 7 วัน ก่อนมีประจำเดือน
จนกระทัง่ สูงสุดในช่วง 1 วันก่อนมีประจำเดือน หรือระหว่าง
มีประจำเดือนวันที่ 1 หลังจากนัน้ ค่อยๆ ลดลง อาการทีพ่ บได้
มากที่สุดในช่วง 1 วันก่อนมีประจำเดือน คือ เต้านมคัดตึง
รองลงมา ได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด ปวดท้องน้อย ปวดเมือ่ ยหลัง
มี ส ิ ว และระหว่ า งมี ป ระจำเดื อ น พบอาการปวดท้ อ งน้ อ ย
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อารมณ์หงุดหงิด เต้านมคัดตึง
ปวดเมือ่ ยหลัง อ่อนเพลีย และมีสวิ นักศึกษาสตรีใช้ยาในการ
บรรเทาอาการปวดท้องร้อยละ 41.5 วิธีอื่นๆ ที่ใช้ ได้แก่
การประคบกระเป๋าน้ำร้อน การดืม่ น้ำอุน่ การนวดด้วยตัวเอง
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค โยคะ หรือนอนพัก
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