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คานา
แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นข้อพิจารณาสาหรับแพทย์และผู้รบั บริการทางการ
แพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารดูแลรักษาที่เหมาะต่อสถานการณ์ การจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนี้
อาศัย หลัก ฐานทางการแพทย์ท่เี ชื่อ ถือ ได้ใ นปั จ จุ บ ัน เป็ น ส่ ว นประกอบ แนวทางเวชปฏิบ ัติน้ี ไ ม่ไ ด้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้แพทย์ปฏิบตั หิ รือยกเลิกการปฏิบตั ิ วิธกี ารดูแลรักษาผูร้ บั บริการทางการแพทย์ใด
ๆ การปฏิบตั ิใ นการดูแลรักษาผู้ร บั บริการทางการแพทย์อ าจมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท ทรัพยากร
ข้อจากัดของสถานทีใ่ ห้บริการ สภาวะของผู้รบั บริการทางการแพทย์ รวมทัง้ ความต้องการของผูร้ บั บริการ
ทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา หรือผู้เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่ วย ดังนัน้ การไม่ปฏิบตั ติ าม
แนวทางนี้มไิ ด้ถอื เป็ นการทาเวชปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องแต่อย่างไร แนวทางเวชปฏิบตั ฉิ บับนี้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์
ในการใช้เป็ นหลักฐานในการดาเนินการทางกฎหมาย
ความเป็ นมาของปัญหา
การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูได้จดั ทาขึน้ โดย สมาคมวัย
หมดระดูแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ทนั สมัยและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ลดข้อสงสัยหรือถกเถียง อัน
เนื่องจากความหลากหลายของแนวทางการดูแลรักษาป้ องกันทีไ่ ด้ถูกตีพมิ พ์เผยแพร่และแนะนาโดยยังไม่มี
ข้อสรุปชัดเจน
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ขัน้ ตอนและกระบวนการพัฒนาแนวทางการรักษาด้วยฮอร์โ มนนี้ ได้ครอบคลุมขัน้ ตอน
มาตรฐานเช่ น เดีย วกับ การพัฒ นาการจัด ท าแนวทางเวชปฏิบ ัติ ( Clinical practice guideline) (1-3) โดย
ครอบคลุมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาทบทวนแนวทางใหม่ขน้ึ ให้
คุณภาพ ครอบคลุมและครบถ้วนในหัวข้อทีต่ อ้ งการให้แนะนาเพื่อเป็ นแนวทางในเวชปฏิบตั ิ มีความทันสมัย
มีองค์กรกลางทีเ่ ป็ นมาตรฐานเช่น สมาคม องค์กร หรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อ งทัง้ ในภาครัฐและเอกชนทีไ่ ม่ม ี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน มีการทบทวนและปริทศั น์วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและมีการประเมิน วิเคราะห์ว ิ
พากย์แนวทางหรือการตีพมิ พ์ทผ่ี ่านมาเพื่อนามาสังเคราะห์ พัฒนาแนวทางการรักษาป้ องกันโดยอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์เป็ นหลักสาคัญ
ระบบการอ้างอิงทีใ่ ช้ในเอกสารแนวทางการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู จะยึดหลักตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ทม่ี ใี นปัจจุบนั ทัง้ ข้อมูลจากประเทศไทยและต่างชาติ โดยมีขอ้ สรุประดับของคาแนะน า
อิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามคาจากัดความของการอ้างอิงทัง้ ในส่วนของระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์
และระดับของคาแนะนา ดังต่อไปนี้(2,4-5)

ระดับของหลักฐานเชิ งประจักษ์: Level of evidence
Level of evidence I หมายถึง มีการศึกษารูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของการศึกษา
แบบสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุม หรืออย่างน้อยการศึกษาแบบสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุม (randomized, controlled trial)
Level of evidence II หมายถึง การศึก ษาที่มีก ลุ่ ม ควบคุ ม (non-randomized, controlled trial) ที่มี
คุณภาพรองลงมาโดยไม่มกี ารสุ่ม กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม หรือ การศึกษาแบบใดแบบหนึ่งของ quasiexperimental study
Level of evidence III หมายถึง การศึกษารูปแบบพรรณา (non-experimental descriptive studies,
correlation studies) หรือการศึกษาแบบ case-control
Level of evidence IV หมายถึง ข้อสรุปจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (expert committee reports
or opinions or clinical experience of respected authorities, or both)
ระดับของคาแนะนา : Strength of recommendation
Grade A ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้คาแนะนาตาม Level of evidence I
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Grade B ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้คาแนะนาตาม Level of evidence II
Grade C ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้คาแนะนาตาม Level of evidence III
Grade GPP (good practical point) ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้คาแนะนาตาม
Level of evidence IV
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู
การครอบคลุม
แพทย์ทท่ี างานด้านนรีเวชกรรม
ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู
1. อาการของวัยหมดระดู (menopausal symptoms) ทีม่ อี าการปานกลางถึงรุนแรงหรือ
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
1.1 กลุ่มอาการร้อนวูบวาบและเหงื่อออกกลางคืนในวัยหมดระดู (vasomotor symptoms,
VMS) (Level of Evidence I, Grade of Recommendation A)
1.2 กลุ่มอาการของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะในวัยหมดระดู (genitourinary syndrome
of menopause) (Level of Evidence I, Grade of Recommendation A)
1.3 อาการอื่นของวัยหมดระดู เช่น อารมณ์แปรปรวน อารมณ์เศร้า วิตกกังวล อาการปวดเมื่อย
กล้า มเนื้ อ หรือ ข้อ นอนไม่ ห ลับ ฯลฯ อาจดีข้นึ ได้จ ากการรักษาด้ว ยฮอร์โ มนในวัย หมดระดู (Level of
Evidence I, Grade of Recommendation A)
2. สตรีท่หี มดระดูหรืออยู่ในภาวะขาดเอสโตรเจนก่อนอายุ 45 ปี ทัง้ ตามธรรมชาติและจากการผ่าตัด
หรือสาเหตุอ่นื ๆ (Level of Evidence II, Grade of Recommendation B)
3. เพื่อป้ องกันการสูญเสียมวลกระดูกและป้ องกันความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
ในสตรีวยั หมดระดู (Level of Evidence I, Grade of Recommendation A)
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ข้อห้ามใช้ของการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู
ข้อห้ามใช้โดยเด็ดขาด (Absolute Contraindication)
1. มีประวัตเิ ป็ นมะเร็งเต้านม (Level of Evidence I, Grade of Recommendation A)
2. มีภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติทย่ี งั ไม่ได้รบั การวินิจฉัย (Level of Evidence IV, Grade of
Recommendation D)
3. กาลังมีลมิ่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดา (deep vein thrombosis, pulmonary embolism) (Level of
Evidence I, Grade of Recommendation A)
4. กาลังมีภาวะหลอดเลือดแดงอุดตัน หมายรวมถึง โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคหลอดเลือด
หัว ใจ (cardiovascular disease) และโรคหลอดเลื อ ดแดงอุ ด ตัน เฉี ย บพลัน ( acute arterial
occlusion) (Level of Evidence I, Grade of Recommendation A)
ข้อควรระวัง (Relative Contraindication)
1. มีประวัตเิ ป็ นมะเร็งทีต่ อบสนองต่อเอสโตรเจน (estrogen sensitive cancers) (Level of Evidence III, Grade of Recommendation B-C)
2. ระดับ ไตรกลีเ ซอไรด์ (Triglyceride level) > 500 มิล ลิก รัม ต่ อ เดซิลิต ร (Level of Evidence III,
Grade of Recommendation C)
3. สตรีทม่ี คี วามเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ระดับปานกลาง
ขึน้ ไป หมายรวมถึงโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดี ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดหี รือมีภาวะ
end-organ damage ได้แก่ ประวัตโิ รคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็ นต้น (Level of
Evidence I-II, Grade of Recommendation A-B)
4. โรคตับ รุ น แรงที่ ก าลัง เป็ นอยู่ (severe active liver disease) (Level of Evidence I, Grade of
Recommendation A)
5. มีประวัตหิ รือความเสีย่ งต่อการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดา (Level of Evidence I, Grade of
Recommendation A)
แนวทางการเลือกใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู
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1. สตรีวยั หมดระดูที่ยงั มีมดลูก แนะนาใช้ การรักษาด้วยฮอร์โ มนในวัย หมดระดูที่ ประกอบด้ ว ย
เอสโตรเจนควบคู่ก ับ โปรเจสโตเจน เพื่ อ ป้ องกัน ภาวะเยื่ อ บุโ พรงมดลู ก หนาตัว ผิ ด ปกติ
(Endometrial hyperplasia) และมะเร็ ง เยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก ( Endometrial cancer) (Level of
evidence I, Grade of recommendation A)
มีห ลักฐานชัดเจนว่าสตรีท่มี มี ดลูกและได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โ มนในวัยหมดระดูในรูปแบบ
เอสโตรเจนเดีย่ ว (estrogen alone) มีอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะเยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติและมะเร็งเยือ่ บุ
โพรงมดลูกเพิม่ ขึน้ กว่าสตรีท่ไี ม่ได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต(6-11)
ิ
โดยมีค่าความเสีย่ งสัมพัทธ์ของการเกิดมะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูกอยูท่ ่ปี ระมาณ 2.3-10 เท่า(12,13) และพบภาวะ
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติประมาณร้อยละ 20 ใน 1 ปี และร้อยละ 62 หลังการใช้เอสโตรเจนเดี่ยวเป็ น
เวลา 3 ปี จากการวิจยั แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมวิจยั เป็ นจานวน 596 คน พบว่าสตรีทไ่ี ด้รบั การ
รักษาด้วยฮอร์โ มนในวัยหมดระดูช นิ ดเอสโตรเจนเดี่ยวในรูป แบบของ Conjugated Equine Estrogens
(CEE) 0.625 มิลลิกรัมต่อวัน มีอุบตั กิ ารณ์การเกิดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก(14) โดยทีภ่ าวะผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกมีความสัมพัน ธ์ก บั
ขนาดและระยะเวลาการใช้เอสโตรเจน(15-19)
ในทางกลับกัน การใช้โปรเจสโตเจนร่วมกับเอสโตรเจนทัง้ ในรูปแบบเอสโตรเจนต่อเนื่องร่ วมกับ
โปรเจสโตเจนแบบเป็ น รอบ (sequential regimen) หรือ รูป แบบเอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนควบคู่
ต่อเนื่องกันเป็ นประจาทุกวัน (continuous combined regimen) ช่วยลดความเสีย่ งต่อความผิดปกติของเยื่อ
บุโ พรงมดลูกจากการใช้ฮอร์โมนได้อย่างมีนัยส าคัญ (11,20) โดยระยะเวลาและขนาดของโปรเจสโตเจนมี
ความสาคัญในการป้ องกันพยาธิสภาพของเยือ่ บุโพรงมดลูก
2. สตรีที่ไม่มีมดลูก แนะนาใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูที่มีเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียว
(Level of evidence I, Grade of recommendation A)
สตรีท่ตี ดั มดลูกแล้วไม่จาเป็ นต้องได้รบั โปรเจสโตเจนเพื่อป้ องกันภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ
ผิดปกติและมะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูก จึงแนะนาให้ใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดเป็ นเอสโตรเจน
เดีย่ ว เนื่องจากมีผลการศึกษาพบว่า การได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดเอสโตรเจนเดี่ยว มี
ผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวน้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั เอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสโตเจน หลักฐานสาคัญทีย่ นื ยัน
ข้อมูลดัง กล่าวมาจากการวิจ ยั แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่ คือ The Women's Health Initiative
(WHI) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (Cochrane Reviews, 2017) ซึง่ พบว่ากลุ่มทีใ่ ช้เอสโตรเจน
ควบคู่กบั โปรเจสโตเจนเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งเต้านมเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก ในทางกลับกันกลุม่
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ทีใ่ ช้เอสโตรเจนเดีย่ วช่วยลดความเสีย่ งของมะเร็งเต้านม(20,21) นอกจากนัน้ กลุ่มทีไ่ ด้รบั เอสโตรเจนควบคู่กบั
โปรเจสโตเจนยังเพิม่ อุบตั กิ ารณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary event) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รบั เอสโตร
เจนเดีย่ วไม่ได้เพิม่ ความเสีย่ งของโรคดังกล่าว(21)
3. รูปแบบการใช้ฮอร์โมน
3.1 ระยะเวลาการใช้โปรเจสโตเจนที่เหมาะสมของการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูในรูปแบบ
cyclic หรือ sequential regimen คือ ระยะเวลาอย่างน้อย 10-14 วัน ในแต่ละรอบเดือน ดังแสดงรูปภาพที่ 1
(Level of evidence II, Grade of recommendation B)
การใช้โปรเจสโตเจนเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 10-14 วันต่อเดือน สามารถลดความเสีย่ งต่อการเกิด
เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดปกติและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยสาคัญ(10,11,19,22-25) จากการศึกษาโดย
การทบทวนอย่างเป็ นระบบ (systematic review) สรุปว่า การใช้เอสโตรเจนในระดับต่าร่วมกับโปรเจสโตเจน
อย่างน้อย 10 วันต่อเดือนในรูปแบบเป็ นรอบ สามารถป้ องกันพยาธิสภาพของเยือ่ บุโพรงมดลูกได้(26)
การศึกษาจากผลไปหาเหตุ (case-control study) พบว่า สตรีท่ไี ด้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัย
หมดระดูโดยใช้โปรเจสโตเจนร่วมด้วยเป็ นระยะเวลา 10 วันขึน้ ไปต่อรอบเดือน จะไม่เพิม่ ความเสีย่ งต่อการ
เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมน (RR 1.3; 95% CI 0.8-2.2)(25) และการวิจยั
แบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่พบว่า การใช้ CEE 0.625 มิลลิกรัมทุกวัน ร่วมกับ MPA 10 มิลลิกรัมต่อวัน
เป็ น เวลา 12 วัน ต่อเดือน นาน 3 ปี มีอุบตั ิการณ์ การเกิดเยื่อบุโ พรงมดลูกเจริญ ผิดปกติ (endometrial
hyperplasia) ไม่แตกต่างจากยาหลอก(14)
3.2 แนะน าให้ใ ช้การรักษาด้ว ยฮอร์โ มนในวัย หมดระดูใ นรูป แบบต่ อเนื่ อ ง ( continuous-combined
regimen) ส าหรับ การรัก ษาด้ว ยฮอร์โ มนในวัย หมดระดูใ นระยะยาว (Level of evidence III, Grade of
recommendation C)
ในกรณีทใ่ี ช้การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูในรูปแบบของ sequential regimen มากกว่า 5 ปี
พบหลักฐานสนับสนุนว่าอุบตั กิ ารณ์ความผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกเพิม่ ขึน้ โดยมีความเสีย่ งของมะเร็ง
เยือ่ บุโพรงมดลูกเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2 เท่า(7,24,25) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาจากผลไปหาเหตุพบว่า การใช้
ฮอร์โมนในรูปแบบ sequential เป็ นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แม้วา่ จะเป็ นกลุ่มทีใ่ ช้โปรเจสโตเจนเป็ นเวลา
มากกว่า 10 วันต่อเดือนแล้วก็ตาม พบว่าเพิม่ ความเสีย่ งของมะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูกเมื่อเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ได้
รับฮอร์โมนอย่างมีนยั สาคัญ (RR 2.5; 95% CI 1.1-5.5)(25) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาจากผลไปหาเหตุอกี
รายงานหนึ่ง พบว่าการใช้ฮอร์โมนแบบ sequential regimen โดยได้โปรเจสโตเจนเป็ นระยะเวลามากกว่า
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10 วันต่อเดือน นาน 5 ปี นนั ้ ไม่เพิม่ โอกาสเกิดมะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูก (adjusted OR 1.07; 95% CI 0.821.41, p=0.62)(24)
การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรปู แบบ continuous-combined regimen ป้ องกันการเกิด
พยาธิสภาพในเยือ่ บุโพรงมดลูกได้เหนือว่ารูปแบบ sequential regimen(19,26,27) จึงแนะนาให้ใช้ sequential
regimen ในกรณีทอ่ี ยูร่ ะหว่างรอยต่อของวัยหมดระดูและต้องการให้มเี ลือดออกเป็ นรอบ ส่วนในระยะยาว
ควรเปลีย่ นรูปแบบการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูมาเป็ น continuous-combined regimen ซึง่ มีการ
วิจยั แบบสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุมขนาดใหญ่ พบว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรปู แบบต่อเนื่องไม่เพิม่
ความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งเยือ่ บุโพรงมดลูกเมื่อเทียบกับยาหลอก (HR 0.81; 95% CI 0.48-1.36) และ
สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ มื่อติดตามกลุ่มศึกษานี้ไปเป็ นเวลา 13 ปี (20,28,29)

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการบริหารฮอร์โมนทดแทนในสตรีวยั หมดระดู
4. ขนาดของฮอร์โมน
4.1 แนะนาให้ใช้เอสโตรเจนในขนาดต่าสุดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการรักษาอาการวัยหมดระดูโดยพิจารณา
เป็ นรายบุคคล (Level of evidence I, Grade of recommendation A) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ชนิ ดและขนาดของเอสโตรเจน
ชนิ ดของเอสโตรเจน

ขนาดตา่
(มิลลิ กรัม)
0.3

ขนาดปานกลาง
(มิลลิ กรัม)
0.625

ขนาดสูง
(มิลลิ กรัม)
1.25

Micronized 17β-estradiol

1

2

4

Estradiol valerate

1

2

4

0.025

0.050

0.1

Conjugated Equine Estrogens (CEE)

17β-estradiol (transdermal route)

4.2 ขนาดของโปรเจสโตเจนที่เหมาะสมให้พิจารณาประกอบกับ ฤทธิ ์ของโปรเจสโตเจน ขนาดของ
เอสโตรเจน และรูปแบบการบริหารฮอร์โมน (Level of evidence I, Grade of recommendation A)
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชนิ ดและขนาดของโปรเจสโตเจน (มิลลิ กรัม) เมื่อใช้เอสโตรเจนขนาดปานกลาง
Sequential regimen

Continuous combined
regimen

Norethisterone acetate (NETA)

1

0.5

Medroxyprogesterone acetate
(MPA)

5

2.5

Micronized progesterone

200

100

Dydrogesterone

10

5

ชนิ ดของโปรเจสโตเจน
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ฮอร์โมนทีม่ ใี ช้ในประเทศไทย สรุปดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ฮอร์โมนในวัยหมดระดูที่มีใช้ในประเทศไทย
ชื่อทางการค้า
Estrogen preparation
Estromon®
Premarin®
Progynova®
Divigel®
Oestrogel® /Oestrodose® 0.06%

Climara®
Gynoflor®
Progestogen preparation
Provera®

Estrogen

Progestogen

Conjugated estrogens
0.625 มก/เม็ด
Conjugated estrogens
0.3, 0.625 มก/เม็ด
Estradiol valerate
1, 2 มก/เม็ด
17β-estradiol 1 มก/ซอง
17β-estradiol 1.5 มก/ไม้
17β-estradiol 0.75 มก/การ
กด
Estradiol 0.05 มก/แผ่น
Estriol 0.03 มก/เม็ด

-

-

Medroxyprogesterone acetate
5, 10 มก/เม็ด
Dydrogesterone
10 มก/เม็ด
Micronized progesterone
100, 200 มก/เม็ด

Duphaston®

-

Utrogestan®

-

Combined Estrogen-progestogen preparation
Sequential-combined regimen
Estradiol valerate
Cycloprogynova®
2 มก/เม็ด

-

-

Norgestrel
0.5 มก/เม็ด
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Angeliq®
Activelle®
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Estradiol hemihydrate
1 มก/เม็ด

Dydrogesterone
10 มก/เม็ด

Estradiol valerate
2 มก/เม็ด
Estradiol hemihydrate
1 มก/เม็ด
Estradiol hemihydrate
1 มก/เม็ด
Estradiol hemihydrate
1 มก/เม็ด

Cyproterone acetate
1 มก/เม็ด
Dydrogesterone
5 มก/เม็ด
Drospirenone
2 มก/เม็ด
Norethisterone acetate
0.5 มก/เม็ด

5. แนะนาวิ ธีการบริ หารเอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิ วหนัง (transdermal estrogen) เนื่ องจากไม่
เพิ่ มความเสี่ ยงการเกิ ดลิ่ มเลื อดอุ ด ตั น ในหลอดเลื อดด า (Level of evidence I, Grade of
recommendation A) และอาจจะลดความเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลื อด
หัวใจอุดตันเมื่อเปรียบเที ยบกับการบริ หารเอสโตรเจนรูปแบบรับประทาน (Level of evidence II,
Grade of recommendation B)
การบริหารเอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิวหนังไม่ผ่านกระบวนการเมตาบอลิสมที่ตบั จึง ไม่มผี ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปั จ จัยการแข็ง ตัวของเลือด โดยมีการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน ( meta-analysis) (30)
รวบรวมการศึกษาแบบสังเกตทัง้ หมด 15 การศึกษา และมีผลการศึกษาจากประชากรทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
ฮอร์โมนในวัยหมดระดูรปู แบบรับประทานจานวน 22,489 รายและประชากรที่ได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมน
ในวัยหมดระดูรูปแบบผ่านผิวหนังจานวน 5,671 ราย ที่มรี ะยะเวลาติดตามผลการศึกษานานแตกต่างกัน
ตัง้ แต่ 3-20 ปี โดยเปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูระหว่างการบริหารเอสโตรเจน
รูปแบบผ่านผิวหนังและรูปแบบรับประทานต่อการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดา พบว่าในกลุ่มทีไ่ ด้รบั
เอสโตรเจนรู ป แบบรับ ประทานมีค วามเสี่ย งต่ อ การเกิด ลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน ในหลอดเลือ ดด า ( venous
thromboembolism) มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั เอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิวหนังถึง 1.6 เท่า (RR 1.63, 95%CI 1.41.9) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) และโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในทัง้ สองกลุ่ม สอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์อภิมานล่าสุด (meta-analysis)(31) ซึง่ รวบรวมการศึกษาแบบ
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สังเกต 18 การศึกษาและการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 4 การศึกษา เปรียบเทียบผลของการรักษา
ด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรปู แบบรับประทานและรูปแบบผ่านผิวหนัง และมีผลการศึกษาจากประชากรที่
ได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรูปแบบผ่านผิวหนังจานวน 113,059 รายและประชากรที่ได้รบั
การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรูปแบบรับประทานจานวน 281,018 ราย พบความเสีย่ งต่อการเกิดลิม่
เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาในกลุ่มทีไ่ ด้รบั ฮอร์โมนรูปแบบรับประทานมากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั ฮอร์โมนรูปแบบ
ผ่านผิวหนัง 1.66 เท่า (OR 1.66, 95%CI 1.39-1.98) (Level of evidence I, Grade of recommendation A)
ในแง่ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง มีรายงานผลการศึกษาการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ (systematic review) และการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)
เปรียบเทียบผลการรักษาด้วยฮอร์โ มนในวัยหมดระดูช นิ ดเอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิวหนัง และรูปแบบ
รับ ประทานต่ อ การเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด (30,32) พบผลจากการศึก ษาแบบ cohort study หลาย
การศึกษาในสตรีวยั หมดระดูท่ไี ม่มโี รคประจาตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู
ชนิดเอสโตรเจนชนิดฮอร์โมนรวม โดยการบริหารฮอร์โมนชนิดเอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิวหนังมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (myocardial infarction) น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่บริหารฮอร์โมนเอสโตรเจนรูปแบบรับประทาน ตัวอย่างเช่น การศึกษารูปแบบ nested case-control ที่
ระยะเวลา 7 ปี ในสตรีชาวอังกฤษอายุ 52-74 ปี ท่ไี ม่มปี ระวัตโิ รคหัวใจมาก่อนหน้านี้ พบว่าความเสี่ยงการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในกลุ่มที่ได้รบั ฮอร์โมนเอสโตรเจนรูปแบบผ่านผิวหนังอยู่ท่ี OR 0.66;
95%CI 0.49-0.88 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รบั ฮอร์โมนทดแทน ในขณะที่กลุ่มที่ได้รบั ฮอร์โมนเอสโตรเจน
รูปแบบรับประทานมีความเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอยูท่ ่ี OR 0.77; 95%CI 0.66-0.90
สาหรับข้อมูลการศึกษาการใช้ฮอร์โมนทดแทนต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) พบว่าในกลุ่มที่
ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนรูปแบบรับประทาน มีแนวโน้มความเสีย่ งการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าในกลุม่
ที่ได้รบั ฮอร์โมนรูปแบบผ่านผิวหนังอย่างมีนัยสาคัญ RR 1.24 (95%CI 1.03-1.48) (Level of evidence II,
Grade of recommendation B)
6. แนะนาชนิ ดของโปรเจสโตเจนเป็ น micronized progesterone หรือกลุ่มอื่นที่นอกเหนื อจากกลุ่ม
อนุพนั ธ์ของ norpregnane เนื่ องจากไม่เพิ่ มความเสี่ยงต่อการเกิ ดลิ่ มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดา
(Level of evidence II, Grade of recommendation B) นอกจากนี้ ยงั พบว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนใน
วัยหมดระดูที่มีส่วนประกอบของโปรเจสโตเจนเป็ นโปรเจสเตอโรนธรรมชาติ ไม่เพิ่ มความเสี่ยงต่อ
การเกิ ดมะเร็งเต้านม (Level of evidence II, Grade of recommendation B)
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จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ทีร่ วบรวมการศึกษาแบบสังเกตทัง้ หมด 7
การศึกษา เปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดเอสโตรเจนรูปแบบ
ผ่านผิวหนังร่วมกับโปรเจสโตเจนชนิดต่าง ๆ พบว่ากลุ่มที่ได้รบั โปรเจสโตเจนในกลุ่ม norpregnane ได้แก่
nomegestrol acetate, medroxyprogesterone acetate และ promegestone เพิม่ ความเสี่ยงต่อการเกิดลิม่
เลือดอุดตันในหลอดเลือดดาถึง 2.42 เท่า (RR 2.42; 95%CI 1.84-3.18) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั
การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู โดยพบว่าความเสี่ยงจะพบมากที่สุดในสตรีท่ไี ด้ร บั การรักษาด้วย
ฮอร์โมนในวัยหมดระดูทม่ี สี ่วนประกอบของ medroxyprogesterone acetate (RR 2.77, 95% CI 2.33-3.30)
ในขณะทีก่ ลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรเจสโตเจนกลุ่มอื่น ๆ และ progesterone ไม่เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดลิม่ เลือดอุด
ตันในหลอดเลือดดา(33)
จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ที่รวบรวมการศึกษาแบบสังเกตทัง้ หมด
3 การศึกษาประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีวยั หมดระดูทไ่ี ด้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนการ
รักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูทม่ี สี ่วนประกอบของโปรเจสโตเจนเป็ นโปรเจสเตอโรนธรรมชาติ (natural
progesterone) เปรียบเทียบกับโปรเจสโตเจนสัง เคราะห์ (synthetic progestin) โดยรวบรวมประชากร
จานวน 86,881 ราย อายุเฉลีย่ 59 ปี และมีระยะเวลาติดตามเฉลี่ย 5 ปี พบว่าในกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วย
ฮอร์โมนในวัยหมดระดูทม่ี สี ่วนประกอบเป็ นโปรเจสเตอโรนธรรมชาติ ไม่เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งเต้า
นมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรเจสโตเจนชนิดสังเคราะห์อ่นื ๆ (RR 0.67; 95%CI 0.55-0.80)(34)
7. แนะนา tibolone ขนาด 2.5 mg ต่อวันเป็ นทางเลือกหนึ่ งของการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัย หมด
ระดู (Level of evidence I, Grade of recommendation A) หรือสตรีที่มีประวัติเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญ
ผิดที่ (Level of evidence IV, Grade of recommendation D)
จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ทีร่ วบรวมการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การใช้ tibolone ในสตรีวยั หมดระดูทงั ้ สิน้ 46 การศึกษาพบว่า tibolone ส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
ทางช่องคลอดน้อยกว่าในกลุ่มที่ใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรูปแบบฮอร์โมนรวมอื่น ๆ (OR
0.32; 95%CI 0.24-0.41)(35) จากผลการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบผลของการใช้ tibolone
กับยาหลอกในสตรีวยั หมดระดูจานวน 4,538 ราย เป็ นระยะเวลา 34 เดือน พบว่า tibolone ลดความเสี่ยง
การเกิดกระดูกสันหลังหัก (OR 0.55; 95% CI, 0.41-0.74) และกระดูกที่ไม่ใช่กระดูกสันหลังหัก (OR 0.74;
95% CI, 0.58-0.93) ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (OR 0.32; 95%CI 0.13-0.80) มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ (OR 0.31; 95%CI 0.10-0.96) โดยไม่เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและการเกิด
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ลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดดา อย่างไรก็ตามพบว่า tibolone เพิม่ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (OR 2.19; 95%CI 1.14-4.23) ถ้าเริม่ ใช้ในสตรีวยั หมดระดูทม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป(36)
ในสตรีว ยั หมดระดูท่มี ีป ระวัติเ ยื่อ บุโ พรงมดลูก เจริญ ผิด ที่ (endometriosis) แนะน าให้ใ ช้
tibolone เพื่อเป็ นทางเลือกการรักษาอาการของวัยหมดระดู เนื่องจากมีรายงานการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุมพบการกลับเป็ นซ้าของอาการน้อยกว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดเอสโตรเจนเดีย่ ว
หรือชนิดฮอร์โมนรวม(37-38)
8. อาจพิ จารณาการรักษาด้วยเทสโทสเตอโรนในสตรีวยั หมดระดู เป็ นทางเลือกในสตรีวยั หมดระดู
ที่ มี ค วามต้ อ งการทางเพศลดลง (Hypoactive Sexual Desire Disorder หรื อ Low Sexual Desire)
(Level of evidence I, Grade of recommendation A)
จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ที่รวบรวมการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุมเปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยเทสโทสเตอโรนในสตรีวยั หมดระดูกบั กลุ่มที่ได้รบั ยาหลอก หรือ
กลุ่มที่ได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดเอสโตรเจนเดี่ยวในสตรี วยั หมดระดูจากการผ่า ตัด
(surgical menopause) หรือกลุ่มทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูชนิดฮอร์โมนรวม ทัง้ หมด 36
การศึกษา พบว่าสตรีกลุ่มที่ได้รบั การรักษาด้วยเทสโทสเตอโรนมีอารมณ์ทางเพศ (sexual function) ดีขน้ึ
หมายรวมถึง ความต้อ งการทางเพศ (sexual desire) ความพึง พอใจ (pleasure) ระยะตื่น ตัวทางเพศ
(arousal) ระยะสุดยอดทางเพศ (orgasm) การตอบสนองทางเพศ (responsiveness) ความพึง พอใจใน
รูปร่างตัวเอง (self-image) และความกังวลใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รบั การ
รักษาด้วยเทสโทสเตอโรน(39)
แนะนาการบริหารเทสโทสเตอโรนรูปแบบผ่านผิวหนัง เนื่องจากไม่มผี ลต่อระดับไขมัน ใน
เลือด ซึ่งแตกต่างจากเทสโทสเตอโรนรูปแบบรับประทานทีท่ าให้ระดับ LDL ในเลือดมีระดับเพิม่ สูงมากขึน้
ในขณะทีร่ ะดับ total cholesterol, triglyceride และ HDL ในเลือดลดลง อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษายังเป็ น
การศึกษาระยะสัน้ ที่มรี ะยะเวลานานไม่เกิน 6 เดือน จึงไม่แนะนาให้ใช้เทสโทสเตอโรนติ ดต่อกันเกิ น 6
เดือน(40)
ปัจจุบนั ยังไม่มคี าแนะนาสาหรับขนาดของเทสโทสเตอโรนในสตรีวยั หมดระดูอย่างชัดเจน แต่
การรักษาด้วยเทสโทสเตอโรนในขนาดที่ทาให้ระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดใกล้เคียงกับค่าปกติของเทส
โทสเตอโรนในสตรีวยั ก่อนหมดระดู อาจมีผลดีต่อ sexual function และสามารถพิจารณาใช้ร่วมกับการรักษา
ด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูรปู แบบปกติ ในสตรีทไ่ี ด้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูอยูก่ ่อนแล้วหรือ
พิจารณาใช้เทสโทสเตอโรนรูปแบบเดีย่ วได้
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สรุป
การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดูควรพิจารณาว่ามีขอ้ บ่งชี้ ข้อห้ามใช้โดยเฉพาะข้อห้ามใช้โดย
เด็ดขาดและข้อควรระวังหรือไม่ นอกจากนี้ควรเลือกชนิดของฮอร์โมน รูปแบบ วิธกี ารบริหารและขนาดให้
เหมาะสมกับสตรีแต่ละราย โดยคานึงถึงประโยชน์และความเสีย่ งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทม่ี ใี นปัจจุบนั
(อ่ านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ได้ ที่ ค าแนะนาเวชปฏิ บตั ิ การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัย หมดระดู ของ
สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563)
...........................................................................................
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