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บทนํา
การมีประจําเดือนเกิดภายใตอิทธิพลของฮอรโมนเพศที่เปลี่ยนแปลงในรางกายของสตรีวัย
เจริญพันธุในทุก ๆ รอบเดือน สตรีวัยเจริญพันธุจํานวนไมนอยเคยมีความรูสึกไมสบายกาย เชน อืด
แนนทอง ปวดทองนอย ปวดศีรษะ น้ําหนักเพิ่ม เทาบวม หรือ มีอาการไมสบายใจ เชน หงุดหงิดงาย
กระวนกระวาย วิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ ซึ่งกลุมอาการดังกลาวสัมพันธกับชวงกอนมี
ประจําเดือน และอาการจะดีขึ้นหรือหมดไปภายหลังประจําเดือนมา เรียกกลุมอาการดังกลาววา
“กลุมอาการกอนมีประจําเดือน” บางครั้งถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่ปกติ
อยางไรก็ตาม ความรุนแรงของอาการมีไดตั้งแตเล็กนอย ไปจนกอใหเกิดผลกระทบตอ สังคม
ครอบครัว การงาน บางรายรุนแรงถึงขั้นทํารายรางกายหรือฆาตัวตาย ดังนั้นการวินิจฉัยและการ
รักษาจึงเปนเรื่องจําเปนในสตรีวยั เจริญพันธุที่มีกลุมอาการดังกลาว
Normal Ovarian and Endometrial Cycles.
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คําที่ควรทราบ
Follicular phase
ระยะกอนที่จะมีการตกไขใน Normal human ovarian cycles โดยนับจากวันที่ 1 ของรอบ
เดือนจนถึงวันที่ไขตก (ประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน)
Luteal phase
ระยะหลังจากที่มีการตกไขจนประจําเดือนรอบใหมมาใน Normal human ovarian cycles
Premenstrual Syndrome (PMS)
กลุมอาการทางกาย พฤติกรรม และอารมณ ที่สัมพันธกับชวงกอนมีประจําเดือน อาการจะ
ดีขึ้นและหมดไปภายหลังจากที่ประจําเดือนมา โดยอาการจะเปนไมรุนแรงจนสงผลกระทบตอการ
งาน สังคม[4],[8]
Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)
กลุมอาการทางกาย พฤติกรรม และอารมณ ที่เกิดในชวง 1-2 สัปดาหกอนมีประจําเดือน
อาการจะดีขึ้นและหมดไปภายหลังประจําเดือนมา
โดยอาการจะรุนแรงสงผลกระทบตอการงาน
สังคม และ ความสัมพันธตอ บุคคล[3]
Continuous administration
การบริหารยาในการรักษา Premenstrual Dysphoric Disorder โดยใหยาตลอดชวงของ
menstrual cycle
Intermittent or luteal phase Administration
การบริหารยาในการรักษา PMDD โดยใหยาในชวง luteal phase ของ menstrual cycle
Symptom daily record
เครื่องมือที่ชวยในการยืนยันการวินิจฉัย PMDD รวมกับ DSM-IV โดยในรอบประจําเดือน
จะบันทึก 5 หรือ 6 วันกอนที่ประจําเดือนจะมา และบันทึก 5 หรือ 6 ถึง 10 วัน หลังประจําเดือนมา
(วันที่ 1 คือวันแรกที่ประจําเดือนมา)[4] ประเมินอาการและความรุนแรง เปนเวลาอยางนอย 2 รอบ
ประจําเดือน [2],[3]
Premenstrual syndrome ( PMS)
กลุมอาการทางกาย พฤติกรรม และอารมณ ที่เกิดขึ้นกอนมีประจําเดือน อาจมีอาการไดถึง
2 สัปดาห กอนมีประจําเดือน (luteal phase) อาการจะดีขึ้นและหมดไปเมื่อประจําเดือนมา หรือ 2
– 3 วันหลังมีประจําเดือน[4],[8] โดยกลุมอาการดังกลาวจัดอยูในระดับไมรุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง[3]
ทั่วไปแลวจะไมสงผลกระทบตอหนาที่การงาน [3] อาการที่พบบอยไดแก บวม เจ็บเตานม ปวด
ศีรษะ น้ําหนักเพิ่ม นอนไมหลับ รับประทานมากขึ้น สมาธิสั้น หงุดหงิดงาย วิตกกังวล ซึมเศรา
อารมณแปรปรวน
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75%ของสตรีวัยเจริญพันธุม ีอาการPMS[5],[11],[12] โดยสตรีวยั เจริญพันธุที่มีกลุมอาการกอนมี
ประจําเดือนมักจะพบนรีแพทย [2]
ใน DSM-III – R จัดกลุม Premenstrual syndrome ใน Appendix B คือ เปน propose
Diagnosis categories Needing Further study [1],[13]

Premenstrual Dysphoric disorder (PMDD)
(
กลุมอาการของ PMS ที่รุนแรง [2],[3],[4],[7] เกิดขึ้น 1-2 สัปดาหกอนมีประจําเดือน
luteal phase) และอาการหายไปภายใน 3 วันหลังมีประจําเดือน (follicular phase) โดยอาการจะ
เปนรุนแรงจนสงผลกระทบตอการงาน สังคม และความสัมพันธตอ บุคคลอื่น[4] อาการสําคัญของ
PMDD ไดแก Marked depress , appreciable anxiety , lability , decrease interest activity[5],[14] มี
การศึกษา( prospective, longitudinal study, clinical evidence) พบวา PMDD มีแนวโนมจะมี
อาการรุนแรงขึ้น และมีอาการไปจนถึงวัยหมดประจําเดือน(menopause) และอาการจะดีขึ้นหากมี
การตั้งครรภ[1],[3],[5]
อุบัติการณ พบได 3-8% ในสตรีวยั เจริญพันธ โดยอายุที่เริ่มมีอาการประมาณ 20 ป ผูปวย
สวนใหญจะไมไดรับการรักษาในระยะแรก (อาจใชเวลาประมาณ 10 ป) ดังนั้นอายุที่เริ่มมารับการ
รักษา ประมาณ 35 ป[2],[3],[4]
ใน DSM-IV criteria จัด PMDD ในกลุมของ Depressive disorder not otherwise specified
[5]
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Etiology of PMDD
ปจจุบันยังไมทราบสาเหตุของ PMDD ที่ชัดเจน[1] เชื่อวาเกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกัน
(Multifactorial) ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอ CNS , female reproductive และ endocrine system[5]
1 Biological โดยเฉพาะ serotonergic system[1]
2 Psychological and social
3 Genetic
จากการศึกษาพบวา Normal fluctuation ของ gonadal steroid ในระยะ luteal phase
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สงผลใหมี serotonergic dysregulation[1],[2] โดยสมมติฐานระหวาง gonadal steroid (estrogen) ตอ
serotonergic dysregulation พบวา
¾ estrogen มีผลเพิ่ม serotonin receptor และเพิม่ sensitivity ตอ serotonin
agonist[5]
¾ การลดลงของ serotonergic activities
มีผลลด platelet reuptake และลด
serotonin level ในperipheral blood และมีผลตอ sensitivity ของ central serotonin
system กอนมีประจําเดือน[2]
มีการทดลองในหนู ถึงความสัมพันธระหวาง ovarian hormone และ serotonin system
พบวา estrogen และ progesterone มีผลตอ serotonin activity[2]
Diagnosis for PMDD
การวินิจฉัยใช DSM-IV research criteria for PMDD โดยตองมี symptom daily record
อยางนอย 2 menstrual cycles ชวยยืนยันการวินิจฉัย [2],[7],[8]
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Differential diagnosis[4]
ความผิดปกติทางจิตและโรคทางกายอื่นๆอาจพบมี premenstrual symptom ได ซึ่ง
PMS/PMDD ไมมี Hormone หรือ laboratory test ในการวินิจฉัย ดังนั้นการแยกโรคอื่นเปนเรื่อง
จําเปน
ประวัติและลักษณะของอาการที่มีประโยชนชว ยในการวินิจฉัยแยกโรค
• PMDD จะมีลกั ษณะอาการเปน ON-OFF และอาการจะรุนแรงจนสงผลกระทบตอการงาน
• อาการที่ไมไดเกิดใน luteal phase ของ menstrual cycle บงถึงนาจะมีความผิดปกติอื่น
• Psychiatric historyโดยเฉพาะ history of depression ชวยใหนึกถึง Psychiatric disorder
มากขึ้น
• TFT (T3,T4,TSH) ชวย rule out โรคตอม thyroid

Treatment
1. Non-pharmacological intervention
2. Psychopharmacological intervention
• Anti-depressant
- SSRIs : Fluoxetine , sertraline , other SSRIs
- TCAs : clomipramine
- New generation : venlafaxine
• Alterative psychotropic agent : Anxiolytic drug (Alprazolam ,Buspirone)
3. Hormonal Intervention
4. Psychotherapy
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1.Non pharmacological intervention

• การลด Caffeine, Sugar, Sodium, Alcohol มีประโยชนใน PMDD ที่มีอาการไม
รุนแรง[3],[9] (ยังไมมีการศึกษาสนับสนุน)
• การศึกษา (controlled study)พบวา การเพิ่มคารโบไฮเดรต ระหวาง Luteal phase
ชวยให อาการดีขึ้น[5]
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• มีการศึกษา(Epidemiological study) ยืนยันวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ชวย
ทําให อาการซึมเศราดีขึ้น เนื่องจากการออกกําลังกายจะเพิ่มสาร Endorphin[5],[10]
• การศึกษา Meta- analysis study พบวา vitamin B6, vitamin E ชวยลดอาการ
ซึมเศราและอาการทางกายได
• การศึกษา Randomized Control Trial พบวา Calcium carbonate (1200 mg/day)
ชวยลด physical symptom ( water retention, food craving, pain)และ improved
emotional symptom[5]
2.Psychopharmacological intervention[1]
• Antidepressant
¾ SSRIs
Fluoxetine และ sertraline มีการศึกษากันมากที่สดุ (Double blind- placebo
controlled trial, RCT) และเปนยาที่ FDA (U.S. Food and Drug Administration) พิสูจน
แลววาเปนยาที่รักษา PMDD ไดผลดี
Fluoxetine
จากการศึกษา 3 Large double-blind placebo controlled trial และ
several pilot studies[3],[6],[7],[8] พบวา Fluoxetine มีประสิทธิภาพในการรักษา PMDD โดย
* Fluoxetine 20 mg daily continuous administration พิจารณาเปน first line
treatment of PMDD
* Enteric coated Fluoxetine 90 mg twice a day, intermittent administration มี
ประสิทธิภาพในการรักษาอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ Placebo
Sertaline
เปน SSRI อีกตัวทีส่ ามารถเลือกใชเปน first line treatmentได มี
ประสิทธิภาพในการลด Major symptoms; depression, anger, irritability, appetite, food
craving, physical symptom และ improved quality of life
จากการศึกษา Large double-blind placebo controlled trial และseveral
pilot studiesพบวา sertraline 50-150 mg continuous administered และsertraline 50
-100 mg intermittent administered มีประสิทธิภาพในการรักษาอยางมีนัยสําคัญ[3],[5]
Other SSRIs (Citaloplam, Paroxetine, Fluvoxamine)
บางการศึกษาพบวามีประสิทธิภาพในการรักษา
บางการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการรักษาไมตางกันเมื่อเทียบกับplacebo
1. Tricyclic antidepressant
Clomipramine : มี evidence base วาใชรักษาPMDDไดผล
2. New generation antidepressant
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Venlafaxine
จากการศึกษา Large double-blind placebo controlled trialพบวามี
ประสิทธิภาพในการรักษาPMDD โดย twice daily dose (50-200 mg)[5]แตยังไมมี
ขอมูลในการใช
• Alterative psychotropic drugs
3. Anxiolytic drug
Alprazolam
จากการศึกษาพบวา dose 0.25 mg bid ถึง 0.5 mg tid during luteal phase
อาจมีประสิทธิภาพในการรักษาPMDD
บางการศึกษาพบวา Alprazolam ไมไดชวยในเรื่องของอารมณ และพบผลขางเคียง
ไดแก mild cognitive and memory impairment และ potential dependence และ
withdrawal symptomจึงแนะนําใหใชเปน second line treatment [15]
Buspirone
มีการศึกษาพบวา effect dose 20 mg/day during luteal phase[5],[16]
3.Hormonal intervention
จุดประสงคเพื่อยับยั้ง endogenous chronobiological system มีหลักฐานวาการใช GnRH
analog เปนเวลานาน ทําให pituitary เกิด desensitized ทําใหหลั่ง gonadotropin และ sexual
steriodลดลง ผลที่ตามมาทําให ความเขมขนของ estrogen ลดลงอยางมาก ทําใหเกิด
osteoporosis[5] นอกจากนี้ยังเพิ่ม cardiovascular risk จึงแนะนําใหใช hormonal therapy เปน
third line treatment[3]
4.Psychotherapy
Cognitive behavioral therapy ยังไมมีการศึกษาวา ไดผลการรักษาที่ชัดเจน แตแนะนําวา
อาจจะมีประโยชนอยางนอยใชรวมกับการรักษาวิธีอื่น
General principle of treatment[1]
• การรักษาควรเริ่มที่ Non-pharmacologic treatment โดยทําไปรวมกับการทํา symptom
daily record อยางนอย 2 cycles หากไดผลการรักษาดีควรดําเนินการรักษาตอไป
• พิจารณาใช psychotropic agent หากไมตอบสนองตอ non pharmacologic treatment
• Dose range ของ Fluoxetine และ sertraline ต่ํากวาที่ใชในการรักษา psychiatric disorder
อื่น โดยเริ่มที่ 10 mg Fluoxetine และ 25 mg Sertraline
• Intermittent administration of SSRIs มีประสิทธิภาพกวา continuous administered[5],[12]
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• ผูปวยที่มีเพียงอาการของ PMDD ใช intermittent dosing สวนผูปว ย complicated PMDD
หรือ long durationหรือ highly variable symptomอาจตองใช continuous dosing
• ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการรักษายังมีขอ มูลสนับสนุนไมเพียงพอ
Recommendation[3]
¾ ใช non-pharmacologic treatment ระหวาง symptom daily record อยางนอย 2 cycles
¾ หากไมตอบสนองตอการรักษา เริ่มใช SSRI during luteal phase (2 weeks before onset
of menses) เปนเวลาอยางนอย 3 menstrual cycles
¾ เลือกใช continuous administered เมื่อ intermittent administered ไมไดผล เปนเวลาอยาง
นอย 9-12 เดือน(ยังไมมีขอมูลสนับสนุน)
¾ ใช GnRH therapy เมื่อไมตอบสนองตอ continuous administered
¾ Cognitive Behavioral Therapy ควรใชเปน adjuvant therapy
สรุป
Premenstrual Dysphoric Disorder เปนกลุมอาการทางกาย พฤติกรรม และอารมณที่เกิดขึ้น
กอนมีประจําเดือน (luteal phase) จัดไดวาเปน PMS ที่มีอาการรุนแรง ซึ่งอาการดังกลาวสงผล
กระทบตอ การงาน สังคม และความสัมพันธตอบุคคลอื่น ปจจุบันมีทางเลือกในการรักษามากมาย
ซึ่งการศึกษาปจจุบันพบวา ยากลุม SSRIs โดยเฉพาะ Fluoxetine และ sertraline มีประสิทธิภาพใน
การรักษาPMDD ซึ่งในสวนของวิธีการและระยะเวลารักษาที่เหมาะสมยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจน
เปนประเด็นทีน่ าสนใจควรมีการศึกษาตอไป
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