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ประจําเดือน (Mense) คือ เลือดที่ไหลออกจากโพรงมดลูก พรอมเยื่อบุโพรงมดลูกที่ตาย
แลวลอกหลุดและแตกสลาย เกิดเปนรอบประจําเดือนตามปกติ ทุก 21-36 วัน (นับจากวันแรกของ
ประจําเดือน) เลือดประจําเดือนที่ไหลออกมาภายนอกจะเปนสีแดงคล้ําในวันที่มีมาก เมื่อเลือดมี
ปริมาณนอย ใกลหมดจะมีสีน้ําตาล อาจรูสึกวามีกลิ่นอับเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากมีมูกจากปากมดลูก
และในชองคลอดปนออกมา
ลักษณะของประจําเดือนปกติ
1. เลือดประจําเดือนจะออกไมนานเกิน 7 วัน สวนใหญจะประมาณ 3 - 5 วัน เลือดประจําเดือนมัก
มีมากใน 2 - 3 วันแรก แลวคอยๆลดนอยลงจนหมด
2. จํานวนเลือดที่ออกมาไมทําใหสตรีเกิดความรูสึกผิดปกติ โดยใชผาอนามัยไมเกินวันละ 3 - 4
ชิ้น ปริมาณเลือดที่ออกทั้งหมดประมาณครั้งละ 30 - 100 มิลลิลิตร
3. เลือดประจําเดือนจะไมเปนกอนเลือด แตอาจมีเศษชิ้น เนื้อเยื่อบางๆปนออกมาบาง ทั้งนี้
เนื่องจากมีเอ็นซัมยที่ปองกันไมใหเลือดที่ออกจากเยื่อบุโพรงมดลูกกอนหลุดลอกเกิดเปนกอน
4. อาการปวดประจําเดือนอาจมีบางในวันแรกหรือบางรายไมมีอาการเลย การรับประทานยา
บรรเทาปวดบางเปนครั้งคราว จะชวยใหอาการปวดลดลงได
5. บางรายอาจมีอาการรบกวนเล็กนอยกอนมีประจําเดือน ที่เรียกวา กลุมอาการกอนมีประจําเดือน
เชน ปวดเมื่อยตามตัว หลัง บวมขึ้นเล็กนอย ตึงหนาอก รูสึกถวงในอุงเชิงกราน ปสสาวะบอย
เหนื่อย ออนเพลีย หงุดหงิด โกรธงาย อารมณแปรปรวน แตอาการเหลานี้จะหายไปเมื่อมี
ประจําเดือนมา
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การเกิดรอบประจําเดือน
เมื่อสตรียางเขาสูวัยรุน ตอมที่อยูใตสมองสวนลาง (ฮัยโปธาลามัสและพิทูอิทารีย) จะสราง
ฮอรโมน (Follicular Stimulating Hormone -FSH- และ Luteinizing Hormone -LH-) มากระตุนให
รังไขทํางาน โดยรังไขจะสรางฮอรโมนเพศหญิงขึ้นมา 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน (Estrogen) และ โป
รเจสเตอโรน (Progesterone)
ฮอรโมนเอสโตรเจนทําใหไขที่อยูในรังไขมีการเจริญเติบโต ซึ่งในรังไขมีไขอยูเปนจํานวน
มากตั้งแตสตรีนั้นอยูในครรภมารดา โดยทั่วไปแตละเดือนมีไขเพียง 1 ใบเทานั้นที่เจริญเติบโตเพื่อ
รอการผสมกับอสุจิ
เมื่อรังไขเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสุกของไข และเนื้อเยื่อที่หุมไขอยูจะฉีกขาดออก ไขก็จะ
หลุดออกมาจากรังไขเรียกวา “การตกไข” ซึ่งจะเปนประมาณวันที่ 14 หลังจากมีประจําเดือน
ระยะเวลาตั้ง แตไข เ ริ่มมี ก ารเจริ ญเติบโตจนถึงมีการสุก ของไขเ รียกวา “ครึ่งแรกของรอบ
ประจําเดือน”
รังไข ภายหลังมีการตกไข รังไขจะสรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรนออกมา ซึ่งมีผลตอเยื่อบุ
โพรงมดลูกคือ ทําใหเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นและมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น เมื่อไขเดินทางมาถึง
โพรงมดลูก ถาไขไมไดรับการผสมจากตัวอสุจิไขจะเสื่อมสลายไป ทําใหรังไขสรางฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนลดลง และสรางฮอรโมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นมาอีก
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่ลดลง มีผลตอเยื่อบุโพรงมดลูกคือ ทําใหเยื่อบุโพรงมดลูกหลุด
ลอกตัวและมีเลือดออกมาเรียกวา “ประจําเดือน”
ระยะเวลาตั้งแตภายหลังตกไขจนถึงวันสุดทายกอนที่จะมีเลือดประจําเดือนออกมา เรียกวา
“ครึ่งหลังของรอบประจําเดือน” ใชระยะเวลาประมาณ 14 วัน และวันแรกที่มีเลือดประจําเดือนไหล
ออกมานับเปนวันที่ 1 ของรอบประจําเดือน
ฮอรโมนเอสโตรเจนมีผลตอเยื่อบุโพรงมดลูกคือ ทําใหเยื่อบุโพรงมดลูกมีการสรางเนื้อเยื่อ
ขึ้นมาใหม แทนที่เนื้อเยื่อเดิมที่หลุดลอกออกไป ในขณะเดียวกันฮอรโมนเอสโตรเจนจะมีผลตอรัง
ไขคือ ทําใหไขมีการเจริญเติบโต ซึ่งจะเปนกระบวนการตอเนื่องเชนนี้ทุกๆรอบเดือน
การมีประจําเดือนจึงเปนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นกับสตรีทั่วไป สตรีทั่วไปเริ่มมีประจําเดือนครั้ง
แรกเมื่ออายุ 12 – 16 ป ปจจุบันสตรีไทยมีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 12.3 – 12.5 ป การมี
ประจําเดือนเปนภาวะปกติที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุสตรีในทุกรอบเดือน แต
ก็ยังมีความเชื่อ คําบอกเลาตางๆนาๆเขามาเกี่ยวของ และมีผลใหการดูแลตนเองในระหวางที่มี
ประจําเดือนของแตละคนแตกตางกันไป ตามความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี
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ความรูเกี่ยวกับสุขวิทยาขณะมีประจําเดือน
1. การเตรียมตัวลวงหนากอนมีประจําเดือน ควรเตรียมผาอนามัยไว 1 ชุด เปนประจํากอน
มีประจําเดือน เพราะประจําเดือนอาจมาเร็วหรือมาชากวาปกติ และสังเกตอาการของ
ตนเองกอนมีประจําเดือนเพื่อที่จะสามารถคาดคะเนวันที่มีประจําเดือนได
2. การรักษาความสะอาดของรางกายขณะมีประจําเดือน สามารถอาบน้ํา สระผมได
ตามปกติ แตไมควรแชอาบน้ําในอางน้ําหรือแมน้ําลําคลอง เพราะในขณะมี
ประจําเดือนปากมดลูกจะเปดเล็กนอย ทําใหเชื้อโรคผานเขาทางชองคลอดไปยังโพรง
มดลูกได
3. ควรเปลี่ยนผาอนามัยเมื่อรูสึกชุมหรือเปนครั้งคราว เพื่อปองกันการซึมเปอนหรือกลิ่น
เหม็นอับ
4. ควรชําระอวัยวะสืบพันธุภายนอกดวยน้ําสะอาดทุกครั้งหลังการขับถาย และซับใหแหง
ดวยกระดาษชําระ
5. ควรรักษาความสะอาดรางกายใหมากขึ้นดวยการอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง สวมกางเกง
ชั้นในที่ไมคับหรือแนนจนเกินไป ควรรักษาความสะอาดของปากและฟน บวนปากทุก
ครั้งหลังรับประทานอาหาร เพราะบางคนอาจมีกลิ่นปากแรงกวาปกติ เนื่องจากรางกาย
สูญเสียน้ํามากขึ้น
6. ในวันแรกของการมีประจําเดือนมักมีความรูสึกอึดอัด ไมสบายเนื้อ ไมสบายตัว ปวด
บั้นเอว หรือบางรายอาจมีอาการปวดทองที่เรียกวา ปวดประจําเดือน อาการเหลานี้สมา
รถบรรเทาไดโดยการพักผอนอยางเพียงพอ ออกกําลังกายเล็กๆนอยๆ หรือรับประทาน
ยาบรรเทาปวด ควรหลีกเลี่ยงการการออกกําลังกายที่หนักหรือโลดโผนเกินไป เพราะ
อาจทําใหรางกายเกิดความเหนื่อยลามากยิ่งขึ้น
7. ควรรับประทานอาหารประเภท โปรตีน เหล็ก ซึ่งมีใน เนื้อสัตวตางๆ ไข เครื่องในสัตว
และรับประทานผักผลไมใหมากขึ้น ดื่มน้ําวันละ 8 – 10 แกว และควรพักผอนอยาง
เพียงพอวันละ 6 – 8 ชั่วโมง
8. ควรจดบันทึกรอบประจําเดือนไวในปฎิทินหรือสมุดพก เพื่อชวยเตือนใหทราบถึงรอบ
ประจําเดือนครั้งตอไปหรือความผิดปกติของรอบประจําเดือน
การออกกําลังกายกับการขาดประจําเดือน
การออกกําลังกายมีหลายวัตถุประสงค บางคนออกกําลังเพื่อสงเสริมสุขภาพ ในขณะที่บาง
คนออกกําลังดวยเปาหมายของการเปนนักกีฬา การออกกําลังกายในลักษณะของการเปนนักกีฬานัน้
ตองมีความสม่ําเสมอ อดทน บากบั่นและเพียรพยายาม เพื่อไปใหถึงเปาหมายสูงสุดของการเปน
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นักกีฬา คือการมีสมรรถภาพทางกายและมีทักษะอยางเยี่ยมยอด จึงสามารถประสบความสําเร็จใน
การกีฬา ในปจจุบันสตรีมีบทบาทในการกีฬาเพิ่มมากขึ้นและสามารถประสบความสําเร็จไดเทา
เทียมกับนักกีฬาชาย ในการกาวไปสูความสําเร็จของนักกีฬาสตรี หนทางหนึ่งคือ การฝกซอม
อยางหนัก ทุมเทเวลา กําลังกายและกําลังใจใหแกการฝกซอม จนบางครั้งนักกีฬาสตรีลืมคํานึงถึงวา
การซอมกีฬาอยางหนักมีผลสะทอนกลับสูรางกายของตนอยางไร จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของลุ ค ส
(Loucks, 1990) ชี้ใหเห็นวา การฝกฝนกีฬาอยางหนักจะมีผลตอการมีประจําเดือนของสตรี การ
ดําเนินชีวิติของนักกีฬาสตรีจะมีอิทธิพลตอระบบสืบพันธุสตรีและปจจัยหลายๆอยางที่เกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายจะรบกวนกลไกของระบบตอมไรทอ
สตรีที่ออกกําลังกายมากๆมักมีความผิดปกติของประจําเดือนถึงรอยละ 12 ถึง 66
เปอรเซ็นต ซึ่งความผิดปกติของประจําเดือนในนักกีฬาสตรีมีตั้งแต 1) การมีระยะหางของการมี
ประจําเดือนสั้นทําใหมีประจําเดือนมาบอยหรือ 2 ครั้งใน 1 เดือน 2) การมีประจําเดือนมากะปริบกะ
ปรอยหรือขาดประจําเดือน 3) ไมมีการตกไข 4) ถาเปนเด็กวัยรุนอาจมีประจําเดือนมาครั้งแรกชา
กวาปกติ ปจจัยที่ทําใหเกิดความผิดปกติของประจําเดือนในนักกีฬาสตรีคือ
• ความเครียดทางรางกายจากการออกกําลังกายอยางหนักและเปนระยะเวลานาน จะมีผลใหการ
หลั่งของฮอรโมนตางๆในรางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฮอรโมนคอรติโซน (Cortisol) ความเครียด
ทางรางกายจะกดการทํางานของตอมใตสมองและรบกวนการหลั่งของฮอรโมนที่กระตุนการ
ทํางานของรังไข
• ความเครียดทางจิตใจจากความกดดันในการฝกซอมและการแขงขัน ความกังวลในการ
ภาระหนาที่อื่นๆนอกเหนือจากการกีฬา เชน การเรียน เนื่องนักกีฬามักมีการแขงขันในชวงที่
เรียน ทําใหเรียนไมทันเพื่อนๆ หรือไมมีเวลาสําหรับการทําการบานหลังการฝกซอม
ความเครียดทางจิตใจมีผลในการหลั่งฮอรโมนคอรติโซน เชนเดียวกับความเครียดทางรางกาย
• ปริมาณไขมันในรางกาย นักกีฬามักมีเปอรเซนตไขมันในรางกายต่ํา จากการไดรับปริมาณ
แคลลอรี่ไมสมดุลกับพลังงานที่เสียไปในการออกกําลังกาย หรือจากการลดหรือควบคุม
น้ําหนัก ปริมาณไขมันในรางกายมีความสําคัญตอการควบคุมรอบประจําเดือน เชน สตรีที่อายุ
16 ป ตองมีไขมันในรางกายประมาณรอยละ 22 ของน้ําหนักตัวเปนอยางนอยจึงสามารถคงมี
รอบประจําเดือนตามปกติได ดังนั้นการที่นักกีฬาสตรีมีไขมันในรางกายต่ําจากการควบคุม
น้ําหนักและการฝกซอมอยางหนักจึงมีผลใหเกิดการขาดประจําเดือน
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การขาดประจําเดือนกับความหนาแนนของกระดูก
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมีผลใหกระดูกมีความหนาแนนและกลามเนื้อมีความ
แข็งแรง ยืดหยุนไดดีกวาคนที่ไมไดออกกําลังกาย แตการขาดประจําเดือนจะสงผลถึงความ
หนาแนนของกระดูกไดแมวาสตรีนั้นเปนนักกีฬาที่ออกกําลังกายที่สงผลโดยตรงตอความหนาแนน
ของกระดูก ทั้งนี้เนื่องจากภาวะการขาดประจําเดือนในนักกีฬาสตรีจากการรบกวนการทํางานของ
ตอมใตสมองและรังไข ทําใหระดับฮอรโมนเอสโตรเจนต่ํา ซึ่งฮอรโมนเอสโตรเจนมีความสําคัญตอ
การดูดซึมแคลเซี่ยมทั้งที่ ไตและระบบทางเดินอาหาร เพื่อนําไปใชในการเสริมสรางกระดูก การมี
ระดับฮอรโมนเอสโตรเจนต่ํานานๆจึงมีผลใหความหนาแนนของกระดูกลดลง หรือในระยะยาวอาจ
เกิดภาวะกระดูกพรุนไดเชนเดียวกับสตรีวัยหมดประจําเดือน
ดังนั้นนักกีฬาสตรีที่มีการขาดประจําเดือนยาวนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป จึงมีโอกาสเกิดภาวะ
ความหนาแนนของกระดูกต่ํา เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการกีฬา นักกีฬาสตรีเหลานี้จะมีการแตก หัก
ของกระดูกไดงายกวานักกีฬาสตรีที่ไมมีการขาดประจําเดือน
ก า ร สั ง เ ก ต ภ า ว ะ ก า ร มี
ประจําเดือนของตนเองในนักกีฬาสตรีวัยรุน การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เชน นมสด
ไอศกรีม ไข ปลาเล็กปลานอย กุงแหง และผักใบเขียว โดยใหไดรับแคลเซียมในปริมาณ 1,200
มิลลิกรัม ตอ วัน จะชวยเสริมสรางความหนาแนนของกระดูกใหมีสูงสุดกอนเขาสูวัยผูใหญ
การเขาใจถึงกลไกการเกิดความผิดปกติของประจําเดือนในนักกีฬาสตรี สาเหตุหรือปจจัย
สงเสริม จึงเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมสุขภาพและการปองกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในการออกกําลัง
กายในฐานะนักกีฬา การออกกําลังกายฝกซอมอยางพอเหมาะ ไมหักโหมจนเกินไป ควบคูกับการ
รับประทานอาหารที่มีสัดสวนของ คารโบไฮเดรท ไขมัน และ โปรตีน อยางเหมาะสม เพียงพอ
ไมควบคุม หรือลดน้ําหนักอยางรวดเร็วหรือ มากเกินขีดจํากัด จะชวยใหนักกีฬาสตรีมีสุขภาพที่
แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิติที่ดีตอไปในภายหนา
นอกจากนี้นักกีฬาสตรีควรเขาใจวา "ประจําเดือน" เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน
รางกายของสตรี ไมไดเปนอุปสรรคในการออกกําลังกาย หรือการทํากิจกรรมใดๆ ถาสตรีนั้นรูจัก
เตรี ยมตัวและใสใจในความเปลี่ย นแปลงของรางกายที่เกิด ขึ้นในทุก รอบเดือน หากเกิดปญหา
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรือการมีประจําเดือน ความวิตกกังวล สับสน เกี่ยวกับสภาพรางกาย หรือ
จิตใจที่เปลี่ยนแปลง ไมควรเก็บปญหาเหลานั้นไวครุนคิดเพียงลําพัง หรือในกลุมเพื่อน การพูดคุย
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณระหวางเพื่อน นักกีฬาสตรี ครู ผูปกครอง รวมทั้ง
ครูฝก เปนหนทางหนึ่งที่นําไปสูการปองกันปญหาสุขภาพ รวมทั้งเปนการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี
ทั้งรางกาย และจิตใจ

