เทสโทสเตอโรนสามารถช่วยเราได้ จริงหรื อไม่?
เทสโทสเตอโรนสามารถบรรเทาปัญหาสุขภาพบางอย่างในวัยทองได ้
้
เทสโทสเตอโรนเป็ นฮอร ์โมนชนิ ดหนึ่ งพบได ้ทังในผู
ห้ ญิงและผูช
้ าย แมว้ ่าผูช
้ ายจะสร ้าง
เทสโทสเตอโรนในปริมาณมากกว่าผูห้ ญิงอย่างมาก แต่เทสโทสเตอโรนก็จด
ั เป็ นฮอร ์โมน
่
ทีมีความจาเป็ นของผูห้ ญิงเช่นกัน ความต ้องการทางเพศหรือความพึงพอใจจากการมี
่
เพศสัมพันธ ์ลดลงเป็ นอาการทีพบได
้บ่อยในผูห้ ญิงวัยทอง และการใช ้เทสโทสเตอโรนข
่
่
นาดทีเหมาะสมกั
บผูห้ ญิงสามารถเพิมความต
้องการทางเพศหรือความพึงพอใจจากการ
มีเพศสัมพันธ ์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
่ มสามารถติดตามใน www.imsociety.org
สาหร ับข ้อมูลเพิมเติ
International Menopause Society, 13 Leechwell Street, Totnes, Devon, TQ9 5SX, UK
Tel: +44(0)7473100091 Email: rebecca.cheshire@imsociety.org

เทสโทสเตอโรนก ับผู ห
้ ญิง
่ ้างจากรงั ไข่และต่อมหมวกไต โดยทีแอนโดรเจนตั
่
้ อเทสโทสเตอโรน รังไข่ของผูห้ ญิง
แอนโดรเจนเป็ นฮอร ์โมนทีสร
วหลักนันคื
้
่
สามารถสร ้างเทสโทสเตอโรนและปล่อยสู่กระแสเลือดได ้โดยตรง นอกจากนี เทสโทสเตอโรนยั
งสามารถเปลียนมาจากฮอร
์โมน
่ สร
่ ้างจากรงั ไข่และต่อมหมวกไต เช่น ดีเอชอีเอ (DHEA) และ แอนโดรสตีนไดโอน (androstenedione) นอกจากเทส
ตัวอืนที
์
่ บเซลล ์แล ้ว เทสโทสเตอโรนยังสามารถเปลียนตั
่
์
โทสเตอโรนจะออกฤทธิโดยตรงที
ระดั
วเองเป็ นเอสโตรเจนและออกฤทธิทาง
่ าคัญให ้กับร่างกายทังในผู
้
ชีวภาพทีส
ห้ ญิงและผูช
้ าย [1]
่
่ าให ้เกิดลักษณะของความเป็ นชาย เช่น
ระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดของผูช
้ ายจะสูงกว่าระดับทีพบในผู
ห้ ญิง 10-20 เท่า ซึงท
้
้ โดดเด่
่
่
เสียงห ้าว ขนขึนตามร่
างกาย มีกล ้ามเนื อที
น และอืนๆ
่ น้ และเมือถึ
่ งวัยหมดระดู
ระดับเทสโทสเตอโรนในผูห้ ญิงจะสูงสุดในช่วงอายุชว่ ง 20 ปี กว่าๆ และจะมีระดับลดลงตามอายุทเพิ
ี่ มขึ
[2]
่
ระดับเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดของผูห้ ญิงจะลดลงเหลือราวๆ 1/4 ของระดับสูงสุดทีเคยเป็ น อย่างไรก็ดี หลังจากอายุ
่
65-70 ปี ผูห้ ญิงจะมีระดับเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดพอๆกับระดับทีพบในวั
ยสาว [3]
้
้
การลดระดับของเทสโทสเตอโรนในผูห้ ญิงจะเกิดขึนอย่
างรวดเร็วภายหลังจากการผ่าตัดเอารงั ไข่ออกทังสองข
้าง (การหมด
่
่
่
่
ประจาเดือนทีเกิดจากการผ่าตัด) สาเหตุอนๆที
ื
ทาให ้เทสโทสเตอโรนตาลงในผูห้ ญิง ได ้แก่
่ าให ้รงั ไข่หยุดการสร ้างเทสโทสเตอโรน ประกอบกับการทียาเม็
่
• การคุมกาเนิ ดด ้วยยาเม็ดคุมกาเนิ ดชนิ ดรบั ประทาน ซึงท
ด
่ ชอว่
่
์
คุมกาเนิ ดไปกระตุ ้นให ้ตับสร ้างโปรตีนทีมี
ื่ า เอสเอชบีจ ี (SHBG) ซึงจะท
าให ้เทสโทสเตอโรนออกฤทธิลดลง
่
้
• การใช ้ยาสเตียรอยด ์ ซึงไปยั
บยังการสร
้างเทสโทสเตอโรนของต่อมหมวกไต
่
้
์
• การรกั ษาด ้วยยาต ้านแอนโดรเจน เพือการรกั ษาสิว ภาวะขนดก หรือผมร่วง โดยยาจะไปยับยังการออกฤทธิ
ของเทส
โทสเตอโรนระดับเซลล ์
้
• การสูญเสียการทางานทังหมดของต่
อมพิทูอท
ิ ารี (panhypopituitarism)
่ นการหาสาเหตุทอาจเป็
เพือเป็
ี่
นไปได ้ เราแนะนาให ้ท่านปรึกษาแพทย ์

้
่ ห
จะเกิดอะไรขึนเมื
อผู
้ ญิงมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ?
่ ่าในผูห้ ญิงเป็ นทีถกเถี
่
่ าคัญคือ ไม่มค
ผลของระดับเทสโทสเตอโรนทีต
ยงกันมาหลายปี องค ์ความรู ้ทีส
ี ่าของระดับเทสโทสเตอ
่
่
โรนทีชัดเจนสาหรบั ใช ้วินิจฉัยภาวะเทสโทสเตอโรนตาในผูห้ ญิง
่
มีงานวิจยั จานวนหนึ่งบ่งชีว่้ าความต ้องการทางเพศทีลดลงอาจจะมี
ความสัมพันธ ์กับระดับเทสโทสเตอโรนต่า อย่างไรก็ตาม
[4]
ความสัมพันธ ์ดังกล่าว ไม่ได ้พบเหมือนกันในทุกงานวิจยั
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่
กำรใช้เทสโทสเตอโรนเพือกำรร
ักษำจะมีประโยชน์หรือไม่?
่ ้รบั การตีพม
ข ้อมูลจากการทบทวนงานวิจยั อย่างเป็ นระบบซึงได
ิ พ ์ในปี ค.ศ.2019 พบว่า ในผูห้ ญิงวัยหลังหมดระดูทมี
ี่ ความ
ต ้องการทางเพศลดลงและก่อให ้เกิดความทุกข ์ทรมานใจอาจจะได ้รับประโยชน์จากการรักษาด ้วยเทสโทสเตอโรน ส่วนใน
่ นยันว่าการใช ้เทสโทสเตอโรนเพือการร
่
ผูห้ ญิงวัยก่อนหมดระดูน้น
ั ไม่มข
ี ้อมูลเพียงพอทีจะยื
กั ษานั้นมีประโยชน์ [5]
่
่งว่า ภาวะผิดปกติของความต ้องการทาง
ความต ้องการทางเพศลดลงจนทาให ้เกิดความทุกข ์ทรมานใจนี ้ มีชอเรี
ื่ ยกอีกชือหนึ
่
่
เพศทีลดลง (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) อย่างไรก็ตามภาวะผิดปกติของความต ้องการทางเพศทีลดลง
้
้
้
่
เกิดขึนได ้จากหลายสาเหตุ ดังนันหากท่านคิดว่าท่านเองกาลังเผชิญกับความผิดปกตินี ควรขอคาปรึกษาจากแพทย ์เพือหา
่
่
่
สาเหตุทอาจจะเป็
ี
นไปได ้ และหลังจากทีตรวจหาสาเหตุแล ้ว แพทย ์อาจพิจารณาให ้ใช ้เทสโทสเตอโรนเพือการรักษา
่ ไม่
่ ใช่ภาวะผิดปกติของความต ้องการทางเพศที่
ผูห้ ญิงบางท่านอาจจะได ้รบั การรกั ษาด ้วยเทสโทสเตอโรนด ้วยเหตุผลอืนที
่
่
่
ลดลง สมาคมวัยหมดระดูนานาชาติ (International Menopause Society) ได ้ระดมผูเ้ ชียวชาญทั
วโลกเพื
อทบทวน
่ ยวข
่
่
หลักฐานเชิงประจักษ ์ทีเกี
้องกับการใช ้เทสโทสเตอโรนเพือการร
กั ษา และได ้เผยแพร่ข ้อแนะนาต่างๆไว ้ในคาแถลงฉันทามติ
้ อ ไม่มห
่ ดเจนว่าเทส
ระดับโลก (global consensus statement) ในปี ค.ศ. 2019 ประเด็นสาคัญในข ้อตกลงนี คื
ี ลักฐานทีชั
่
่
โทสเตอโรนจะช่วยเพิมความสุ
ขสบาย (wellbeing) หรือแมแ้ ต่ในเรืองของอารมณ์
(mood) ก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ควรใช ้เทส
้ ปว่าไม่มห
่
โทสเตอโรนด ้วยเหตุผลดังกล่าว แถลงการณ์นีสรุ
ี ลักฐานเชิงประจักษ ์ชัดเจนทีจะสนั
บสนุ นให ้ใช ้เทสโทสเตอโรนเพือ่
่
่
่
รกั ษาอาการหรือภาวะอืนๆทางการแพทย
์ทีนอกเหนื
อไปจากภาวะผิดปกติของความต ้องการทางเพศทีลดลง
จะให้เทสโทสเตอโรนอย่ำงไร?
้
ในผูช
้ าย เทสโทสเตอโรนสามารถใช ้ได ้ทังในรู
ปแบบยาเม็ด (tablet) หรือยาแคปซูล (capsule) แต่เทสโทสเตอโรนในรูปแบบ
่
้ เพราะจะก่
้
ดังกล่าว ไม่เหมาะสมทีจะให ้ผูห้ ญิงรบั ประทาน ทังนี
อให ้เกิดผลเสียต่อระดับไขมันในเลือด
่
่ ใช่ในรูปแบบรบั ประทาน เช่น เจลทาผิวหนัง ครีม แผ่นติดผิวหนัง หรือ
หากจะใช ้เทสโทสเตอโรน ควรใช ้ในรูปแบบอืนๆที
ไม่
่
่ ้ควรทาให ้ได ้ระดับเทสโทสเตอโรนในกระแสเลือดทีสู
่ งขึนในระดั
้
การฝังใต ้ผิวหนัง โดยปริมาณของเทสโทสเตอโรนทีใช
บ
่
เดียวกับในวัยสาว หากปริมาณของเทสโทสเตอโรนทีใช ้ทาให ้ระดับของเทสโทสเตอโรนในเลือดมีค่าสูงกว่าค่าปกติของวัยสาว
้
้ าเทสโทสเตอโรนทีสู
่ งเกินค่าปกติทพบ
แล ้ว อาจก่อให ้เกิดผลข ้างเคียง เช่น การมีขนขึนตามล
าตัว ผมร่วง และสิว นอกจากนี ค่
ี่
่
่
ในวัยสาวถือว่าเป็ นสิงทีไม่ปลอดภัย
่
่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข ้อจากัดในเรืองของรู
ปแบบของเทสโทสเตอโรนทีเหมาะสมส
าหรบั ผูห้ ญิง คาแถลงฉันทามติระดับโลก
่
2019 จึงได ้แนะนาไว ้ว่า ถ ้าไม่สามารถหาเทสโทสเตอโรนในรูปแบบทีเหมาะสมสาหรบั ผูห้ ญิงได ้ อาจเลือกใช ้เทสโทสเตอโรนที่
่ ่า (ตามคาแนะนาของแพทย ์) ร่วมกับมีการตรวจติดตามระดับเทสโทสเตอ
ได ้รบั การรบั รองให ้ใช ้ในผูช
้ ายได ้ โดยใช ้ในขนาดทีต
่
โรนในกระแสเลือดไม่ให ้มีค่าเกินกว่าระดับปกติในผูห้ ญิงสาว คณะผูเ้ ชียวชาญในระดั
บนานาชาติ (The international
expert panel) ไม่แนะนาให ้ใช ้เทสโทสเตอโรนสูตรผสม (compounded testosterone formulations) [6]
่ ำรวจอำกำร
แบบคำถำมเพือส
้
ถ ้าท่านตอบว่า “ใช่” ในคาถามต่อไปนี มากกว่
าหรือเท่ากับหนึ่งข ้อ ท่านควรปรึกษาแพทย ์
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

่ องคลอดขณะสอดใส่
ท่านมีอาการช่องคลอดแห ้ง ความไม่สุขสบาย หรือเจ็บปวดทีช่
หรือไม่?
ท่านสูญเสียความต ้องการและความนึ กคิดทางเพศหรือไม่?
ท่านมีการตอบสนองทางเพศต่อคู่ของท่านน้อยลงหรือไม่?
ท่านตอบสนองต่อการกระตุ ้นทางเพศน้อยลงหรือไม่ ?
ท่านถึงจุดสุดยอดอย่างยากลาบากหรือไม่?
่ งกล่าวรบกวนหรือทาให ้ท่านเกิดความทุกข ์
ถ ้าท่านตอบว่าใช่ในข ้อใดข ้อหนึ่งข ้างต ้น สิงดั
ทรมานใจหรือไม่?
่ าให ้ท่านดีขน
ถ ้าท่านตอบว่าใช่ในข ้อใดข ้อหนึ่งข ้างต ้น ท่านต ้องการการรกั ษาเพือท
ึ้
หรือไม่?

่
่ าวถึงข ้างต ้น ท่านสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติ
่ ม
ถ ้าท่านมีความสงสัยเกียวข
้องกับข ้อมูลทีกล่
กับบุคลกรทางการแพทย ์
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