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ผู้หญงิเรามคีวามเส่ียงการเป็นโรคเรือ้รงัสงูขึน้หลงัวยัหมดระด ู
การป้องกนัจงึเป็นส่ิงส าคญั โดยการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติสามารถลด 

ความเส่ียงเหลา่นี้ได ้ และยงัช่วยเสรมิสรา้งคุณภาพแกช่วีติคุณอกีดว้ย 
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งอ ่รืเว ัห : นย ่ลีปเบรัปวิถทีางาน้หน ัวนใ ีด ่ ีทพาภขสุอ ่ ืพเ ้นีนวันใต ิว ีชนนิเา  ดราก 
ยอย่งอ ่รืเวหั : ดูแลรักษาครโนกังอป้รากะลแพาภขสุตัง้แต่ปไนต้นป็เนคงาลกยวังวช่ 

  
 ราก ญคัา  สยจัจปันป็เอถืนกังอป้ราก น ้ึขกามยุาอมีารเง ิญห ้ผูอ ่มืเน ้ึขม ่ ิพเะจงรัอ ้รืเครโด ิกเรากงอขงย ่สีเมาวคปรับเปล่ียนพฤติกรรมราก
 ้นีาล่หเงย ่สีเมาวคดลถรามาสต ิวชีนนิเา  ด เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีขึน้   
  

ณาญญ ัสอคืน ัม ด้ไงย ่ลีเกลีหถรามาส ่มไ ่ทีต ิวชีงอขง ่ึนหงวช่นป็เะลแ ปไน ้ึขวาก้งอต้นคก ุทงญิห ้ ูผ ่ทีญ ัคา  สน ้ัขดไน ับนป็เ ูดะรดมหย ัวะวาภง ่บด ุสน ้ิสรากง ึถ ้ชี
อ ูดะรดมหย ัวะวาภณีรกงาบ ด ุส ่ทีนใปไดมหนจ ๆยอ ่รืเงลยอน้ามนอดืเา  จะรปะลแ งลดลศพเนมโร์อฮต ิลผรากอ ่มืเน ้ึขดกิเะจยดโ ์ ุธน ัพญริจเย ัวงอขจา

ะจง ่ึซ งรแยาร้ ่ทีงยคีเงาข้รากาอ ู่สปไา  นแตกตา่งกนัไปในงญิห ้ ูผอ ่มืเน ้ึขดกิเะจ ิตาชมรรธมาต ูดะรดมหย ัวะวาภ นคะล ่ตแงญิห ้ ูผหมดนป็เนอดืเา  จะรป
าลวเะยะร 12  อ ืค ูดะรดมหนอ ่กย ัวงวช่   ูดะรดมหง ัลหย ัว ่ ูสาข้เะจก็น ้ันกาจง ัลหะลแ น ักอ ่ตด ิตนอ ืดเ
งวช่ 4-5 ง ึถมวรง ่ึซ ูดะรดมหย ัวนอก่นอดืเา  จะรปมีงคง ัยงญิห ้ ูผ ่ที ปี 12 นอ ืดเหลงัหมดระด ู ูดะรดมหย ัวนใงญิหงอขย ่ลีฉเ ุยาอ วาขวผินชงญิห ้ ูผม ุ่ลกนใ
งา ่วหะร ู่ยอ 50 ถึง 52  ิตาชอ ้ืชเ ่ตแ ปีท่ีตา่งกนัย ่ลีฉเ ุยาออาจงรัาอเด ัตาผ่รากมีอ ่มืเ ยอน้ ุยาองญิห ้ ูผนใน ้ึขดกิเะจ ูดะรดมหย ัวะวาภ ปียาลหา ่วกยอน้
อรืห กออ ่ขไผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงหรือเคมีบ าบดั  

 
รากาอท่ีพบได้บ่อย ูดะรดมหย ัวงวช่นใงลปแนย ่ลีปเรากงอข 
 อมสเา ่ มส ่มไามนอดืเา  จะรป กามามอรืห  
 บาวบ ูวนอร้รากาอ 
 กอออ ่งืหเ นคืงาลกาลวเะาพฉเยดโ  
 บ ัลห ่มไนอน 
 อข้มาตดวป ว ัตอ ้นืเะลแ  
 น ่ัสจใ  
 ด ็ลเะวาสสปั, ปัสสาวะบ่อย 
 อารมณ์เปล่ียนแปลง ยา ่งหโมโด ิงหด ุงห าร้ศเม ึซ ลวง ัก ้ขี  
•       ธิามสมี ่มไ น ้ัสธิามส  
 รากนป็เ ูดะรดมหย ัวเปล่ียนแปลงตาม ิตาชมรรธท่ีไมค่รโดกิเรากสากอโ  ด้ไงย ่ลีเกลีหถรามาสตา่งพาภณ ุคานฒ ัพอ ่พืเ น ักงอป้รากน ้ันง ัด ยวด้น ้ึขม ่ิพเะจ ๆ
ต ิวชี ให้มีวายนยื ุยาอขึน้  ครโดกิเรากนใงย ่สีเมาวคดละลแ เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับวยันี ้

  
 งลปแนย ่ลีปเรากใน ่ทีดีสากอโนป็เ ูดะรดมหย ัวควรจะได้พบแพทย์เพ่ือรับการตรวจสขุภาพประจ าปี   ครโงอขงย ่สีเมาวคน ิมเะรปต่าง  น ้ึขดกิเะจจาอ ่ที ๆ  
เพ่ือให้มีสุขภาพท่ีดีเม่ืออายุมากขึน้    ครโ นาวหาบเครโ นวอ้ครโอ ่ตงย ่สีเมาวคมีะจ ้นีย ัวนใงญิห ้ ูผกาจงอ ่นืเ หลอดเลือดและอข้ะลแนรุพก ูดะรกครโ จใว ัห
กระดกูอกัเสบ  นต้นป็เ งร็เะมครโะลแ าร้ศเม ึซครโ มอ ่สืเงอมสครโ  
 
 ดูะรดมหยวังลัหดอลืเดอลหะลแจใวหัครโม ่ลุกนกังอป้ราก 
 ุตหเาสนป็เ จใว ัหดอลืเดอลหครโะาพฉเยดโดอลืเดอลหะลแจใว ัหครโม ุ่ลกการเสียชีวิตท่ีพบได้บ่อยท่ีสดุของสตรีอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป   น ัดมาวคะวาภ
งย ่สีเย ัจจปันป็เง ูสต ิหลโท่ีส าคญัในการเกิดโรคหวัใจและโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาได้  งอขงย ่สีเมาวคดลถรามาสต ิหลโน ัดมาวคดละลแม ุคบวครากยดโ

 ด้ไงอมสดอลืเดอลหครโ 30-40%  ยาตจใว ัหอ ้นืเมา ้ลกครโ 20-25% งถึ ้ดไวลหเม ้ลจใว ัหะวาภะลแ 50% 

  
 พาภข ุสจวรตรากหวัใจและหลอดเลือดหลงัหมดประจ าเดือน มสเา ่ มสงา ่ยออ  กามญ ัคา  สง ่ิสนป็เ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รากะลแ ่รีห ุบบ ูสก ิลเราก นช่เ

ก ันหา ้ นม ุคบวค สามารถลดความเสี่ยงของ ครโดกิเรากดงั  ด้ไวา ่ลก  American Heart Association ้ ้ดไก าหนดต ิวชีนนิเา  ดรากงาทถี ิวะลแราหาอรากยาร
เพ่ืองย ่สีเมาวคดลการเกิดดอลืเดอลหะลแจใว ัหครโท าให้เกิดง ่ึซ พาภข ุสอ ่ตดีลผได้ยาลหกาลห ่ทีย ัจ ิวาษก ึศรากกาจาม[4., ,5.] จากการศกึษาวิจยั PREMIER 
พบว่าการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้าได้ถึง 12-14%  
  
Menopausal Hormone Therapy (MHT)  การให้ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวยัหมดระดท่ีูสขุภาพแข็งแรง อาจป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือดได้ ถ้าให้ใน
สตรีอายนุ้อยกว่า 60 ปี หรือหมดประจ าเดือนไม่เกิน 10 ปี [7.] 
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 ดูะรดมหยวังลัหบสเกอักดูะรกอข้ะลแนรุพกดูะรกครโงอขงย ่สีเมาวคดลราก 
นรุพก ูดะรกครโเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยและมากขึน้ตามอาย ุ ก ัหก ูดะรกดกิเรากงอขงย ่สีเมาวค ู่สปไา  นง ่ึซ[8.] สตรีท่ีมีอายุ 80 ปี พบ  กพโะส ่ทีนรุพก ูดะรกะวาภ 

กระดกูอมือข้ะลแ ง ัลหน ัสได้ถึงร้อยละ 70 [9.] ้ๆ น ่อืย ัจจปั  น้ช่เ  า้ ่  ต ่ทียากลวมนีช ัด  (BMI)   ้  ลอฮอกลอแม ่ดืรากะลแ ่รีหบุบสูราก 

กดูะรกงอขงรแง ็ขแมาวคะลแนน่แานหมาวคดลถรามาส ท าให้ก ัหรากอ ่ตงย ่สีเมาวคม ่ิพเของกระดกู ด้ไ[10.] 

  
 เกามล์อฮอกลอแม ่ดืะลแ ่รีห ุบบ ูสราก ูดะรดมหย ัวะวาภง ัลหก ูดะรกลวมมอนถรากนใญ ัคา  สธ์ท ุยลกนป็เบ ัน นกิรากราหาอะลแต ิวชีนนิเา  ดรากงาทถี ิว นกิปไ

 ยากง ัลา  กกออห้ใา  นะนแ  งชิเน ้ิสงา ่ยองย ่ลีเกลีหรวคง ่ึซ กามงา ่ยอก ูดะรกอ ่ตษทโนป็เชนิดลงน า้หนกัขนาดกลาง า  จะรปนป็เทกุวนัก ูดะรกห้ใา  ทยวช่ะจ
 ด้ไงรแง ็ขแ 
  

ณามริปมริสเมยซีเลคแนาทะรปบรั ูดะรดมหย ัวง ัลหงญิห ้ ูผห้ใา  นะนแ ก ูดะรกงอขดี ่ทีพาภข ุสมีรากอ ่ตนป็เา  จนวถ้บรคราหาอราสมี ่ทีราหาอ 1200 มรักลมิ
น้ ัวอต่  ย้ากงาร่งอขมยซีเลคแมซึดดูรากนใญ ัคา  สนวส่มีดีนมิาต ิว  ย้ดโ  60% บ ัดะรมีจาอกาม ุยาอมี ่ทียวป่ ู้ผงอข

อพงย ีพเม่ไดีนมิาต ิวณามริป  รากกาจงอ ่นืเ เปล่ียนแปลงวผิพาภสหนงัปไยอน้ดดแงสแบรัด้ไรากะลแ ุยาอมาต 

  

า ่ววล้แปียาลหามน ักบารท ่ทีนป็เการสญูเสียกระดกู ยดโด้ไน ักงอป้ถรามาส ูดะรดมหะวาภกาจามงอ ่นืเ MHT ้ดูะรดมหย ัวมคามส ้นีๆวร็เอ ่มืเง ่ซึ
งถึวาล่ก ้ดไกลโบ ัดะร MHT มสะามหเะลแพาภธิทสิะรปมีา ่ว ในการป้องกนันรุพก ูดะรกครโกาจามงอ ่นืเก ูดะรกงอขก ัหราก เม่ือเร่ิมให้
การรักษา นใยาภ 10  ปีหลงัหมดประจ าเดือน 
  
มอ ่สืเะลแบสเก ัอก ูดะรกอข้ครโเป็นโรคท่ีพบบ่อยในสตรีวยัหมดระด ูในปี ค.ศ. 2020 ประเทศอเมริกาพบผู้หญิงเป็นโรคนีถ้ึง 59.4 ล้านคน า ่ขเอข้ครโ
อกัเสบ พบได้ 240 คน  ปีอ ่ตนคนสแง ่ึนหอ ่ต  งญิห ้ ูผา ่วกกามยาช ้ ูผนใบพก ัม ้นีครโ ิตกปยดโ ในช่วงกามบพะจ ่ตแ ูดะรดมหย ัวนอก่ขึน้ดมหย ัวง ัลหงญิห ้ ูผนใ
 ูดะร การซกัวรัคบอรค ิต ัวะรปเก่ียวกบัอข้ครโอกัเสบ  อรืห สตรีนช่เ นต้งอ ้บืเาษกรัรากบรัด้ไห้ใอ ่พืเ กวดะส ่มไบ ัยข ง ็ขแอข้รากาอมีะลแ ูดะรดมหย ัว ู่สาข้เม ่ริเ ่ที
รากท าายะลแ ยากง ัลา  กกออ ก ันหา ้ นดล ด ับา  บพาภยากลดการบสเก ัอ[12.] งย ่สีเมาวคดลยวช่ถรามาสจาอง ่ึซ นจเรตโสอเนมโร์อฮช้ใรากบ ักวย ่กีเล ูมอข้มี
 ด้ไบสเก ัออข้ครโดกิเราก[13.]   
  
 ดูะรดมหยวังลัหมอ ่สืเงอมสครโด ิกเรากงย ่สีเมาวคดลราก 
 ุยาอง ูส ้ ูผม ุ่ลกนใพาภข ุสนาด้ก ัลหลวง ักมาวคนป็เมอ ่สืเงอมสะวาภท่ีพบได้บ่อยกว่าดมหย ัวงวช่ ิตาชมรรธงาทงลปแนย ่ลีปเรากงา ่วหะร กอียสีเงร็เะมครโ

 ่ที ่สใจใาอเรากบรัด้ไจาอ ูดะรดมหย ัวงวช่นใ ู่ยอ ่ทีงญิห ้ ูผ ้นีงวช่นใ มอ ่สืเงอมสรากาออรืห มลืงลหรากาอมีา ่ว ุตกเง ัสะจนคงาบงญิห ้ ูผ ูดะร อน้ งลย [14.] ้ต่แ
ใา  ทะจา ่ว ้ดไปรุสทบมีม่ไดูะรดมหย ัวะวาภงอขติาชมรรธยดโห้งล ่ยแ ่ทีา  จมาวคมี[15.]  
  

มอ ่สืเงอมสะวาภดกิเรากนใก ัลหย ัจจปันป็เร์อมเซไล ัอครโ พบมากขึน้ตาม  า ่วกา ่ ต ุยาอรกาชะรปนใยอน้ด้ไบพก ัมะลแ ุยาอ  60 ้ปี  ้ ้นีครโนป็เะจงญิห ู้ผ
ยาช ู้ผา ่วกกาม ณามะรปรกาชะรป 36 คปีนใา ่ทเงอสนป็เน ้ึขม ่ิพเะจะลแ ๆน ่อืมอ ่สืเงอมสครโะลแร์อมเซไล ัอครโนป็เกลโว ่ัทนคนาล้.ศ. 2030[16.]  

  

ด ัชน่แ ่ทีงอรบรัรากมี ่มไง ัยน ับ ุจจปันใน์จ ูส ิพรากลผในการงย ่สีเมาวคดลของ ้นีครโดกิเราก[17.] ้ ้ดไดี ่ทีธี ิวงาบนนุสบ ันสถรามาสต่แ ้ ่ทีพาภขสุ
จ้ใว ัหะลแดอลืเดอลหครโงอขงย ่สีเย ัจจปัดลรากยว ้ด ้ดไมริสเก ูถะจงอมสงอขดี  ยว ้ดน ้ขึม ่ิพเถรามาสดี ่ทีา  จมาวค

น้างา  ทรากนป็เจาอง ่ซึงอมสงอขนางา  ทรากน ้ตุะรก ่ทีมรรกจกิ  น้อ ่ผก ัพราก  ม้คง ัสา ้ขเรากอรืห  ซไล ัอครโะลแ
ค้บิรโอแมรรกจกิยว ้ด ้ดไนา ้ตถรามาส  รอมเ[18.] ก้ ูถรวคาร้ศเมซึรากาอวินิจฉัย บรัด้ไะลแการ  ย ัวงวช่นใงญิห ้ ูผ าษกรั  60 อรืห
ยว ้ดาษกรัรากม ่ริเรวคม่ไา ่วกกาม MHT  ยดโการวิจยัในด้านนีย้งัด าเนินอยู่ 

  
 ดูะรดมหยวังลัหงร็เะมครโนกังอป้ราก 
 ุยาอมาตน ้ึขม ่ิพเะจา ่วดาคๆงา ่ตงร็เะมครโ[19.] ญ ัคา  ส ่ทีงร็เะมครโบรัหา  สและพบได้บ่อยในผู้หญิงนใ ดอปะลแ ่ขไงรั ก ูลดมงรพโ ุบอ ่ยืเ ญ่หใส้ไา  ล มนาต้เ อคื
นย ่ลีปเบรัปรากอคืด้ไา  ทถรามาส ่ทีน ักงอป้ราก งญิห ้ ูผนใต ิวชียสีเรากงอขก ัลห ุตหเาสนป็เก ูลดมกาปงร็เะมครโ านฒ ัพง ัลา  กศทเะรปพฤตกิรรมนนิเา  ดราก
ญ ัคา  สง ่ิสนป็เบ ันครโงอรกด ัคจวรตรากะลแ ต ิวชีในสตรี ูดะรดมหย ัวง ัลห[20., 21.] 



4 

 ค ปีนใ.ศ้. 2012 ทัว่โลกพบผู้หญิงเป็นมะเร็ง 6.7 ง้ร็เะมยวป่ ู้ผกาจนคนา ้ล  14.1 น้คนา ้ล[22.]  น้ป็เน ้ขึนวนา  จม ่ิพเะจา ่วดาคง ่ซึ  24 

้ปีนในคนา ้ล  ค้ .ศ้. 2035 ด้สุ ่ทีกามบพ ่ทีกรแบ ัดน ัอนป็เมนา ้ตเงร็เะม  (1.67 น้คนา ้ลท่ีพบใหม่ ค ปีนใ.ศ้. 2012) ยว ้ดามมาต
โ้รค  ญ่หใส้ไา  ลงร็เะม  (614,000) ด้อป  (583,000) ก้ ูลดมกาป  (528,000) ร้าหาอะาพเะรก  (320,000) ก้ ูลดมงรพโบุอ ่ืยเ  (320,000) 

้ข่ไงรัะลแ (239,000) 
  

งร็เะมดกิเรากดลรากนใญ ัคา  สย ัจจปันป็เ ล์อฮอกลอแม ่ดืรากดละลแ ่รีห ุบบ ูสก ิลเราก [23.] า้ ่  ตน ัมขไมี ่ทีราหาอนาทะรปบรั ้หใา  นะนแ  ยใมี
ง้สูราหาอ  ้  วต ัสอ ้นืเดละลแ  ้ติ ับฏิปรวคง ่สินป็เา ่วว ้ลแงอลดทาษกศึรากมี ้ดไง ่ซึยากง ัลา  กกออรากง ้ ัทมวร    และได้

ก าหนด นใว้ไ American Cancer Society Guidelines. [24.] 
  

 าษกรัรากด้วย MHT ไม่ควรใช้เพ่ือ  า ่วลผด้ไงอลดทาษก ึศรากมาตก็รไงา ่ยอ งร็เะมครโดกิเรากงย ่สีเมาวคดล  MHT ด้ลถรามาสอตัราการตายจาก
 ด้ไงร็เะมครโ[25.] ยว ้ด ้ดไญ่หใ ้สไา  ลงร็เะมครโน ักงอป้รากนใลผมีา ่วด ัชน่แ ่ทีนาฐก ัลหมีง ้ ัทมวร MHT 

  
 ผิมาวคนกังอป้รากดบบะรนใ ิตกปการเผาผลาญอาหาร ดูะรดมหยวังลัห 

 ค ปีนใ.ศ้. 2008 พบว่า 14% ก้ลโว ่ัทงญิห ู้ผรกาชะรปนวนา  จงอข  (300 น้คนา ้ล) น้ว ้อครโนป็เ[26.] น้างยารมีะจ ้มแงถึภาวะ
 ม ุ่ลกงา ่วหะรย ัจ ิวาษก ึศรากลผ นคงาลกย ัวงวช่นใงญิห ้ ูผงอขม ่ิพเก ันหา ้ นประชากรต่างๆ  ก ันหา ้ นะวาภา ่วบพท่ีเพิ่มดกิเช่ใ ่มไก ัลหนป็เ ุยาอมาตม ่ิพเะจน ้ึข

 ูดะรดมหะวาภกาจ[27., 28.] ้ดูะรดมหงวช่นจเรตโสอเนมโ  รอฮงอขวร็เดวรงา ่ยองลดลราก  น้ ัมขไบ ัดะร ้หใลผงส่ บริเวณงอช่

 น ้ึขม ่ิพเงอท้[29., 30.,31.] ย้ากงาร่งาทงลปแนย ่ลีปเรากท่ีสมัพนัธ์กับภาวะวยัหมดระด ูด้ไน ็หเบพถรามาสใน นคก ุทงญิห ้ ูผ[30.] น ัมขไงอขมสะสราก
บริเวณ  อน งอส ่ทีดนิชนาวหาบเครโดกิเรากนใก ัลหงย ่สีเย ัจจปันป็เง ่ึซ น ิลซูนอิอ ้ดืรากาอดกิเรากนใย ัจจปันป็เ ูดะรดมหง ัลหย ัวงญิห ้ ูผงอขงอท้งอช่ าจก ้นีก
 ม ่ิพเ ่ทีก ันหา ้ นบริเวณ งอท้งอช่ในงอมสครโ ดอลืเดอลหะลแจใว ัหครโม ุ่ลก ิทาอ งญิห ้ ูผงอข ุยาอมาตๆงา ่ตยวป่บจ็เรากาอบ ักงอข้วย ่กีเง ัย ูดะรดมหง ัลหย ัว

มอ ่สืเ[32.] มนา ้ตเงร็เะมครโะลแ[33.] 

  
 ่ทีนวอ้ครโาษกรัรากงาทวนแได้ผลต ิวชีนนิเา  ดรากงาทถี ิวนย ่ลีปเบรัปรากอคื ด ุส ่ทีดี[34.] ได้แก่  พาภยากงาทมรรกจกิ การออกก าลงักาย   ณามริปม ุคบวคราก
 ทะรปบรัรากะลแ ะคยโกฝึราก ม ็ขเงฝัราก ิทาอ ก ันหา ้ นดลรากนใงอล้คดอส ่ทีๆน ่อืงาทวนแ นต้นป็เ นวอ้มาวคดลด ัตาผ่รากอรืห ราหาอนใ ่รีอลลคแนา

รพไน ุมส[35.] 
  
าษกรัรากา ่วน ็หเห้ใงดสแย ัจ ิวนางลผด้วย MHT สามารถ งอส ่ทีดนิชนาวหาบเครโดกิเรากงอขงย ่สีเมาวคดล[25.] การพิจารณาให้ยาควรอยู่ภายใต้การดแูล
ของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเทา่นัน้  
10 อันดับแรกอ ่ ืพเา  ทรวค ่ทีป้องกันตคานอนใงรัอ ้รืเครโด ิกเราก 
10 นป็เ ูดะรดมหง ัลหงวช่งอขกรแปีช่วงเวลาท่ีน ักงอป้รากะลแงลปแนย ่ลีปเรากบรัหา  สญ ัคา  สโรคๆงา ่ต ท่ีได้ด ุส ่ทีกามลผ 
  

1.  ่รีห ุบก ิลเราก 
2.  ล์อฮอกลอแม ่ดืงอ ่รืคเคภโริบรากดลราก 
3. อมสเา ่ มสงา ่ยอค ิบรโอแยากง ัลา  กกออราก 
4.  น์ชยโะรปมี ่ทีราหาอนาทะรปบรัราก 
5. ก ันหา ้ นม ุคบวคราก 
6. งอมสงอขนางา  ทรากน ้ ุตะรก ่ทีมรรกจกิา  ทราก 
7. อมสเา ่ มสงา ่ยองร็เะมครโงอรกด ัคจวรตราก 
8. าษกรัรากาณราจ ิพรากด้วย MHT า ่วกา ่ ตยุาอ ่ีทง ิญห ู้ผนใ 60  ปี ถรามาสง ่ึซ

บาวบ ูวนอร้รากาอดลรากง ้ัท ้ดไยวช่ ๆน ่ือรากาอะลแ ใน ูดะรดมหย ัวงวช่ 
จใว ัหะลแดอลืเดอลหครโน ักงอป้ง ้ัทกอี 

9. จ ิพรากาๆงา ่ตครโน ักงอป้รากงาทวนแาณร ในยวป่ ้ ูผท่ี ง ูสงย ่สีเมาวคมี อนั ิต ัวะรปกาจามงอ ่นืเ
วรัคบอรค อรืห ปัจจยัความเสี่ยงในการเกิดโรคของตวัผู้ ป่วย 

10. น ักงอป้รากงาทวนแาษกรึปโรคญาชวย ่ชีเ ้ ูผบ ักๆงา ่ตทางด้านการดแูลสขุภาพ 
  
ญาชวย ่ชีเ ้ ูผาษกรึปาณรุก ้นีมาวคทบนใล ูมอข้บ ักงอข้วย ่กีเ ่ทีย ัสงสอข้น ็ดเะรปมีนา ่ทกาหทางด้านการดแูลสขุภาพมสะามหเ ่ทีา  นะนแา  คอ ่พืเ 
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Disclaimer 
Information provided in this booklet might not be relevant to a particular individual’s circumstances 
and should always be discussed with the individual’s healthcare professional. This publication 
provides information only. The International Menopause Society can accept no 
responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from  
action as a result of any material in this publication or information given. 


