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เทสโทสเตอโรนสามารถบรรเทาปัญหาสขุภาพบางอย่างในวยัทองได ้

เทสโทสเตอโรนเป็นฮอรโ์มนชนิดหน่ึงพบไดท้ัง้ในผูห้ญงิและผูช้าย  แมว้่าผูช้ายจะสรา้ง

เทสโทสเตอโรนในปรมิาณมากกว่าผูห้ญงิอย่างมาก แตเ่ทสโทสเตอโรนก็จดัเป็นฮอรโ์มน

ทีม่คีวามจ าเป็นของผูห้ญงิเชน่กนั ความตอ้งการทางเพศหรอืความพงึพอใจจากการมี

เพศสมัพนัธล์ดลงเป็นอาการทีพ่บไดบ้่อยในผูห้ญงิวยัทอง และการใชเ้ทสโทสเตอโรนข

นาดทีเ่หมาะสมกบัผูห้ญงิสามารถเพิม่ความตอ้งการทางเพศหรอืความพงึพอใจจากการ

มเีพศสมัพนัธไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิตามใน www.imsociety.org
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เทสโทสเตอโรนกบัผูห้ญงิ

แอนโดรเจนเป็นฮอรโ์มนทีส่รา้งจากรงัไข่และต่อมหมวกไต โดยทีแ่อนโดรเจนตวัหลกัน้ันคอืเทสโทสเตอโรน รงัไข่ของผูห้ญงิ

สามารถสรา้งเทสโทสเตอโรนและปล่อยสู่กระแสเลอืดไดโ้ดยตรง นอกจากนีเ้ทสโทสเตอโรนยงัสามารถเปลีย่นมาจากฮอรโ์มน

ตวัอืน่ทีส่รา้งจากรงัไข่และต่อมหมวกไต เชน่ ดเีอชอเีอ (DHEA) และ แอนโดรสตนีไดโอน (androstenedione) นอกจากเทส
โทสเตอโรนจะออกฤทธิโ์ดยตรงทีร่ะดบัเซลลแ์ลว้ เทสโทสเตอโรนยงัสามารถเปลีย่นตวัเองเป็นเอสโตรเจนและออกฤทธิท์าง

ชวีภาพทีส่ าคญัใหก้บัรา่งกายทัง้ในผูห้ญงิและผูช้าย [1]

ระดบัเทสโทสเตอโรนในเลอืดของผูช้ายจะสูงกว่าระดบัทีพ่บในผูห้ญงิ 10-20 เท่า ซึง่ท าใหเ้กดิลกัษณะของความเป็นชาย เชน่ 

เสยีงหา้ว ขนขึน้ตามรา่งกาย มกีลา้มเนือ้ทีโ่ดดเด่น และอืน่ๆ

ระดบัเทสโทสเตอโรนในผูห้ญงิจะสูงสุดในชว่งอายุชว่ง 20 ปีกว่าๆ และจะมรีะดบัลดลงตามอายุทีเ่พิม่ขึน้ และเมือ่ถงึวยัหมดระดู 

ระดบัเทสโทสเตอโรนในกระแสเลอืดของผูห้ญงิจะลดลงเหลอืราวๆ 1/4 ของระดบัสูงสุดทีเ่คยเป็น [2] อย่างไรก็ด ีหลงัจากอายุ 

65-70 ปี ผูห้ญงิจะมรีะดบัเทสโทสเตอโรนในกระแสเลอืดพอๆกบัระดบัทีพ่บในวยัสาว [3]

การลดระดบัของเทสโทสเตอโรนในผูห้ญงิจะเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ภายหลงัจากการผ่าตดัเอารงัไข่ออกทัง้สองขา้ง (การหมด

ประจ าเดอืนทีเ่กดิจากการผ่าตดั)  สาเหตุอืน่ๆทีท่ าใหเ้ทสโทสเตอโรนต ่าลงในผูห้ญงิ ไดแ้ก่

• การคุมก าเนิดดว้ยยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรบัประทาน ซึง่ท าใหร้งัไข่หยุดการสรา้งเทสโทสเตอโรน ประกอบกบัการทีย่าเม็ด

คุมก าเนิดไปกระตุน้ใหต้บัสรา้งโปรตนีทีม่ชี ือ่ว่า เอสเอชบจี ี(SHBG) ซึง่จะท าใหเ้ทสโทสเตอโรนออกฤทธิล์ดลง

• การใชย้าสเตยีรอยด ์ซึง่ไปยบัยัง้การสรา้งเทสโทสเตอโรนของต่อมหมวกไต

• การรกัษาดว้ยยาตา้นแอนโดรเจน เพือ่การรกัษาสวิ ภาวะขนดก หรอืผมรว่ง โดยยาจะไปยบัยัง้การออกฤทธิข์องเทส

โทสเตอโรนระดบัเซลล ์

• การสูญเสยีการท างานทัง้หมดของต่อมพทิูอทิาร ี(panhypopituitarism)

เพือ่เป็นการหาสาเหตุทีอ่าจเป็นไปได ้เราแนะน าใหท้่านปรกึษาแพทย ์

จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ผูห้ญงิมรีะดบัเทสโทสเตอโรนต ่ำ?

ผลของระดบัเทสโทสเตอโรนทีต่ ่าในผูห้ญงิเป็นทีถ่กเถยีงกนัมาหลายปี  องคค์วามรูท้ีส่ าคญัคอื ไม่มคี่าของระดบัเทสโทสเตอ

โรนทีช่ดัเจนส าหรบัใชว้นิิจฉัยภาวะเทสโทสเตอโรนต ่าในผูห้ญงิ

มงีานวจิยัจ านวนหน่ึงบ่งชีว้่าความตอ้งการทางเพศทีล่ดลงอาจจะมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัเทสโทสเตอโรนต ่า อย่างไรก็ตาม

ความสมัพนัธด์งักล่าว ไม่ไดพ้บเหมอืนกนัในทุกงานวจิยั [4]
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กำรใชเ้ทสโทสเตอโรนเพือ่กำรรกัษำจะมปีระโยชนห์รอืไม่?

ขอ้มูลจากการทบทวนงานวจิยัอย่างเป็นระบบซึง่ไดร้บัการตพีมิพใ์นปี ค.ศ.2019 พบว่า ในผูห้ญงิวยัหลงัหมดระดูทีม่คีวาม

ตอ้งการทางเพศลดลงและกอ่ใหเ้กดิความทุกขท์รมานใจอาจจะไดร้บัประโยชนจ์ากการรกัษาดว้ยเทสโทสเตอโรน  ส่วนใน

ผูห้ญงิวยักอ่นหมดระดูน้ัน ไม่มขีอ้มูลเพยีงพอทีจ่ะยนืยนัว่าการใชเ้ทสโทสเตอโรนเพือ่การรกัษาน้ันมปีระโยชน์ [5]

ความตอ้งการทางเพศลดลงจนท าใหเ้กดิความทุกขท์รมานใจนี ้มชี ือ่เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า ภาวะผดิปกตขิองความตอ้งการทาง

เพศทีล่ดลง (hypoactive sexual desire disorder, HSDD)  อย่างไรก็ตามภาวะผดิปกตขิองความตอ้งการทางเพศทีล่ดลง
เกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหตุ ดงัน้ันหากท่านคดิว่าท่านเองก าลงัเผชญิกบัความผดิปกตนีิ ้ควรขอค าปรกึษาจากแพทยเ์พือ่หา

สาเหตุทีอ่าจจะเป็นไปได ้และหลงัจากทีต่รวจหาสาเหตุแลว้ แพทยอ์าจพจิารณาใหใ้ชเ้ทสโทสเตอโรนเพือ่การรกัษา

ผูห้ญงิบางท่านอาจจะไดร้บัการรกัษาดว้ยเทสโทสเตอโรนดว้ยเหตุผลอืน่ทีไ่ม่ใชภ่าวะผดิปกตขิองความตอ้งการทางเพศที่

ลดลง  สมาคมวยัหมดระดูนานาชาต ิ(International Menopause Society) ไดร้ะดมผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลกเพือ่ทบทวน

หลกัฐานเชงิประจกัษท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทสโทสเตอโรนเพือ่การรกัษา และไดเ้ผยแพรข่อ้แนะน าต่างๆไวใ้นค าแถลงฉันทามติ

ระดบัโลก (global consensus statement) ในปี ค.ศ. 2019  ประเด็นส าคญัในขอ้ตกลงนีค้อื ไม่มหีลกัฐานทีช่ดัเจนว่าเทส

โทสเตอโรนจะชว่ยเพิม่ความสุขสบาย (wellbeing) หรอืแมแ้ต่ในเร ือ่งของอารมณ ์(mood) ก็ตาม  ดงัน้ันจงึไม่ควรใชเ้ทส
โทสเตอโรนดว้ยเหตุผลดงักล่าว  แถลงการณนี์ส้รุปว่าไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษช์ดัเจนทีจ่ะสนับสนุนใหใ้ชเ้ทสโทสเตอโรนเพือ่

รกัษาอาการหรอืภาวะอืน่ๆทางการแพทยท์ีน่อกเหนือไปจากภาวะผดิปกตขิองความตอ้งการทางเพศทีล่ดลง

จะใหเ้ทสโทสเตอโรนอย่ำงไร?

ในผูช้าย เทสโทสเตอโรนสามารถใชไ้ดท้ ัง้ในรูปแบบยาเม็ด (tablet) หรอืยาแคปซลู (capsule) แต่เทสโทสเตอโรนในรูปแบบ
ดงักล่าว ไม่เหมาะสมทีจ่ะใหผู้ห้ญงิรบัประทาน ทัง้นีเ้พราะจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีต่อระดบัไขมนัในเลอืด

หากจะใชเ้ทสโทสเตอโรน ควรใชใ้นรูปแบบอืน่ๆทีไ่ม่ใชใ่นรูปแบบรบัประทาน เชน่ เจลทาผวิหนัง ครมี แผ่นตดิผวิหนัง หรอื

การฝ่ังใตผ้วิหนัง  โดยปรมิาณของเทสโทสเตอโรนทีใ่ชค้วรท าใหไ้ดร้ะดบัเทสโทสเตอโรนในกระแสเลอืดทีสู่งขึน้ในระดบั

เดยีวกบัในวยัสาว  หากปรมิาณของเทสโทสเตอโรนทีใ่ชท้ าใหร้ะดบัของเทสโทสเตอโรนในเลอืดมคี่าสูงกว่าค่าปกตขิองวยัสาว

แลว้ อาจกอ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีง เชน่ การมขีนขึน้ตามล าตวั ผมรว่ง และสวิ นอกจากนีค้่าเทสโทสเตอโรนทีสู่งเกนิค่าปกตทิีพ่บ

ในวยัสาวถอืว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ปลอดภยั  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัในเร ือ่งของรูปแบบของเทสโทสเตอโรนทีเ่หมาะสมส าหรบัผูห้ญงิ ค าแถลงฉันทามตริะดบัโลก 

2019 จงึไดแ้นะน าไวว้่า ถา้ไม่สามารถหาเทสโทสเตอโรนในรูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัผูห้ญงิได ้อาจเลอืกใชเ้ทสโทสเตอโรนที่

ไดร้บัการรบัรองใหใ้ชใ้นผูช้ายได ้โดยใชใ้นขนาดทีต่ ่า (ตามค าแนะน าของแพทย)์ รว่มกบัมกีารตรวจตดิตามระดบัเทสโทสเตอ

โรนในกระแสเลอืดไม่ใหม้คี่าเกนิกว่าระดบัปกตใินผูห้ญงิสาว  คณะผูเ้ชีย่วชาญในระดบันานาชาต ิ(The international 
expert panel) ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ทสโทสเตอโรนสูตรผสม (compounded testosterone formulations) [6]

แบบค ำถำมเพือ่ส ำรวจอำกำร 

ถา้ท่านตอบว่า “ใช”่ ในค าถามต่อไปนีม้ากกว่าหรอืเท่ากบัหน่ึงขอ้ ท่านควรปรกึษาแพทย ์

1. ท่านมอีาการชอ่งคลอดแหง้ ความไม่สุขสบาย หรอืเจ็บปวดทีช่อ่งคลอดขณะสอดใส่

หรอืไม่?

2. ท่านสูญเสยีความตอ้งการและความนึกคดิทางเพศหรอืไม่? 

3. ท่านมกีารตอบสนองทางเพศต่อคู่ของท่านนอ้ยลงหรอืไม่?

4. ท่านตอบสนองต่อการกระตุน้ทางเพศนอ้ยลงหรอืไม่?

5. ท่านถงึจดุสุดยอดอย่างยากล าบากหรอืไม่?

6. ถา้ท่านตอบว่าใชใ่นขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้ สิง่ดงักล่าวรบกวนหรอืท าใหท้่านเกดิความทุกข ์

ทรมานใจหรอืไม่?

7. ถา้ท่านตอบว่าใชใ่นขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้  ท่านตอ้งการการรกัษาเพือ่ท าใหท้่านดขีึน้

หรอืไม่?

ถา้ท่านมคีวามสงสยัเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้  ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ

กบับุคลกรทางการแพทย ์
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