ยาแก้ปวดประจําเดือน...ใช้อย่างไร
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เมือเข้าสู่วยั รุน่ หรือวัยเจริญพันธุ์ จะเป็ นช่วงทีผูห้ ญิงเริมมีประจําเดือน และมีสาวๆจํานวนมากทีพบ
กับปั ญหาปวดท้องในช่วงทีมีประจําเดือน ซึงอาจรบกวนการทํากิจวัตรประจําวัน เช่น การทํางาน หรือการ
เรียน เป็ นต้น จึงหาซือยาแก้ปวดมารับประทาน โดยหลายๆคนมีความเคยชินหรือได้รบั คําแนะนํ าจากเพือน
เกียวกับยาทีใช้ เช่น เมือเข้ามาในร้านยาจะแจ้งเภสัชกรว่า “ขอซือยาแก้ปวดประจําเดือนเม็ดรีๆ สีเหลือง”
หรืออาจระบุชอการค้
ื
าของยา เช่น พอน-สแตน (Ponstan®) หรือ โก-เฟน (Gofen®) เป็ นต้น และไม่รบั ยาอืน
ทีเภสัชกรแนะนํ าให้ใช้แทน แต่จริงๆแล้วยาแก้ปวดทีสามารถใช้บรรเทาอาการปวดประจําเดือนมีหลายชนิด
เราลองมาทําความเข้าใจเกียวกับอาการปวดประจําเดือนกันว่ าเป็ นอย่างไร รวมทังการใช้ยาเพือบรรเทา
อาการนี
อาการปวดประจําเดือนเกิ ดจากอะไร
โดยทัวไป อาการปวดประจําเดือน (กรณีทไม่
ี มคี วามผิดปกติภายในมดลูก รังไข่ หรือช่องคลอด) มัก
พบภายใน 6-12 เดือนหลังจากการมีประจําเดือนครังแรก และอาการมักเกิด 1-2 วันก่อนมีประจําเดือนหรือ
อาจเกิดขึนในวันทีมีประจําเดือนก็ได้ ซึงการเกิดอาการดังกล่าวเกียวข้องกับสารกระตุ้นการอักเสบ ได้แก่ โพ
รส-ตา-แกลน-ดิน (prostaglandins) ซึงมีการศึกษาพบว่ า ในเลือดประจําเดือนของผู้หญิงทีมีอาการปวด
ประจําเดือนมีสารชนิดนีสูงกว่าผูห้ ญิงทีไม่มอี าการปวดถึง 2 เท่า ซึงนอกจากจะทําให้เกิดการอักเสบแล้ว ยัง
มีผลทําให้กล้ามเนือมดลูกบีบตัวมากกว่าปกติ จึงทําให้มอี าการปวดท้องขณะมีประจําเดือน และอาจลามไป
ทีเอวด้านหลังและต้นขา หรือในบางคนอาจมีอาการคลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย และอ่อนเพลียร่วมด้วย
ยาบรรเทาอาการปวดประจําเดือนคือยาอะไร
ยาแก้ปวดลดการอักเสบทีใช้เป็ นอันดับแรกในการบรรเทาอาการปวดประจําเดือน เรียกสันๆว่า
เอ็ น -เสด (NSAIDs ย่ อ มาจาก Non-Steroidal Anti- Inflammatory Drugs) ซึ งเป็ นกลุ่ ม ยาต้ า นการอั ก เสบที
ไม่ใช่สเตียรอยด์ โดยยาออกฤทธิยับยังการสร้างโพรสตาแกลนดิน จึงมีผ ลลดอาการปวดประจําเดือนได้
อย่างไรก็ตาม ยาในกลุ่มนีประกอบด้วยยาหลายชนิด และยังไม่มกี ารศึกษาทีแสดงให้เห็นว่ายาชนิดใดดีกว่า
กันในการบรรเทาอาการปวดประจําเดือน แต่การเลือกใช้ยาจะขึนกับหลายปั จจัย เช่น ประวัตกิ ารแพ้ยา และ
โรคประจําตัวของผู้ป่วย เช่น ผู้ทมีี แผลในทางเดินอาหาร เป็ นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง ไม่ควรใช้ยาก
ลุ่มนี หรือผูท้ เป็
ี นโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด อาจใช้ยากลุ่ม เอ็น-เสด ได้เพียงบางชนิด เป็ นต้น ดังนัน จึง
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่ อนใช้ยา และไม่ควรแบ่งยาของตนเองให้ผู้อนใช้
ื ตัวอย่างยาทีใช้บ่อยและ
ขนาดยาแสดงดังตาราง

ยาบรรเทาอาการปวดประจําเดือนใช้อย่างไร
สําหรับ ผู้ทมีี อาการปวดทุกรอบเดือ น และมีรอบเดือนสมําเสมอ (สามารถคาดการณ์ ว นั ทีจะเกิด
ประจําเดือนได้) ควรเริมรับประทานยากลุ่ม เอ็น-เสด ภายใน 1-2 วัน ก่อนมีประจําเดือน จะให้ประสิทธิผลดี
ทีสุด แต่ หากไม่ส ามารถทําได้ เช่น ปวดประจําเดือนครังแรก และเกิดขึนเมือมีประจําเดือนแล้ว เป็ นต้น
สามารถรับประทานยาให้เร็วทีสุดหลังมีอาการปวด และหลังจากนันควรรับประทานยากลุ่มนีต่อเนืองจนถึง
2-3 วันแรกของการมีประจําเดือน
นอกจากการรับประทานยาแก้ปวดลดการอักเสบแล้ว ในผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจให้รบั ประทาน
ฮอร์โมนคุมกําเนิดเพือปรับระดับฮอร์โมนในร่างกาย
ปวดประจําเดือน ทําไมได้ยาแก้ปวดฟันมารับประทาน
เนืองจากสารโพรสตาแกลนดินเกียวข้องกับอาการปวดและอักเสบหลายชนิด จึงไม่แปลกทีบางครัง
ผู้ป่วยปวดคนละตําแหน่ ง แต่แพทย์หรือเภสัชกรจ่ายยาตัวเดียวกัน เช่น พอน-สแตน หรือ โกเฟน สามารถ
ใช้ได้ทงแก้
ั ปวดฟั น ปวดกล้ามเนือ ปวดข้อ และปวดประจําเดือน เป็ นต้น แต่การเลือกใช้ยาขึนกับหลาย
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น อีกทังสาเหตุหนึงทีทําให้ใช้ยาไม่ได้ผล คือ ขนาดยาไม่เหมาะสม จึงควรปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเหล่านี
วิ ธีการดูแลตัวเองในผูท้ ีมีอาการปวดประจําเดือน
นอกจากการใช้ยาแล้ว วิธกี ารเหล่านีอาจช่วยบรรเทาอาการปวดประจําเดือนได้ เช่น
 การออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ
 หลีกเลียงอาหารทีมี caffeine
 หยุดสูบบุหรี และเลิกดืมแอลกอฮอล
 วางกระเป๋ านําร้อนทีหน้าท้อง หรือบริเวณเอวด้านหลัง ขณะมีอาการปวด
 การรับประทานนํ าขิง หรือยาสมุนไพรขิง เมือมีอาการปวดประจําเดือน
นอกจากนี อาการปวดประจําเดือนอาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติภายในมดลูก รังไข่ หรือช่องคลอด
เช่น โรคเยือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที (endometriosis) ซึงเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการปวดประจําเดือนทีพบบ่อย
เช่นกัน ดังนัน ในผูท้ ปวดประจํ
ี
าเดือนนานผิดปกติ หรือใช้ยาแก้ปวดแล้วไม่บรรเทา หรือมีอาการอืนร่วมด้วย
เช่ น มีประจําเดือนมากกว่ าปกติหรือนานกว่าปกติ ควรไปพบแพทย์เพือตรวจหาสาเหตุ ของอาการปวด
ดังกล่าว
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