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การใช้้ฮอร์์ โมนเพศ
สำำ�หรัับกลุ่่�มข้้ามเพศที่่�สููงอายุุ
ธิิติิ สนัับบุุญ

	ผลของการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศ (cross-sex hormone therapy) สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ มีีรายงานน้้อย
มาก แนวทางปฏิิบััติิ (guideline) ส่่วนใหญ่่ความเห็็นของแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ (expert opinion) หรืือ เทีียบ
เคีียงกัับ แนวทางปฏิิบััติิของการใช้้ฮอร์์โมนชดเชย (hormonal replacement therapy, HRT)(1) คำำ�ถามที่่�
เกิิดขึ้้�นคืือ
1. ฮอร์์โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับคนสููงอายุุ สามารถใช้้ได้้หรืือไม่่
2. ขนาดและรููปแบบของฮอร์์โมนที่่�ใช้้ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนหรืือไม่่

การใช้้ฮอร์์ โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับช่่วงอายุุผู้้� ใหญ่่(1-3) ประกอบด้้วย

1. กลุ่่ม� หญิิงข้้ามเพศ (male to female, MTF) ต้้องได้้ฮอร์์โมน estrogen ร่่วมกัับยา anti-androgen หรืือ GnRH
agonist เพื่่�อให้้ได้้ลัักษณะร่่างกายและระดัับฮอร์์โมนตามที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องการ ประกอบด้้วย
1.1 Estrogen ได้้แก่่
		รููปแบบรัับประทาน
estradiol valerate ขนาด 2.0-6.0 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบแปะ
estradiol patch ขนาด 0.025-0.2 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบฉีีด
estradiol valerate/cypionate ขนาด 5-20 มก. ทุุก 2 สััปดาห์์
			
หรืือ 2-10 มก. ทุุกสััปดาห์์ เข้้ากล้้าม
1.2 Anti-androgens ได้้แก่่ spironolactone ขนาด 100-200 มก./วััน หรืือ cyproterone acetate
50-100 มก.ต่่อวััน
1.3 GnRH agonist ขนาด 3.75 มก. เข้้าใต้้ผิวิ หนััง เดืือนละครั้้�ง
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2. กลุ่่�มชายข้้ามเพศ (female to male, FTM) ต้้องได้้ฮอร์์โมน Testosterone โดยให้้ในรููปของ
		รููปแบบรัับประทาน
testosterone undecanoate ขนาด 160-240 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบทา
testosterone gel 1% ทาวัันละครั้้�ง ขนาด 50-100 มก.ต่่อวััน
		รููปแบบฉีีด
testosterone enanthate ขนาด 100-200 มก. เข้้ากล้้าม
			ทุุก 2 สััปดาห์์
			
testosterone undecanoate ขนาด 1,000 มก. เข้้ากล้้าม
			ทุุก 12 สััปดาห์์
ผลของการศึึกษาในผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับฮอร์์โมนข้้ามเพศสามารถสรุุปตามระบบได้้ดัังนี้้�
1. เนื้้�องอกและมะเร็็ง
อายุุที่่�มากขึ้้�นสััมพัันธ์์กัับการเกิิดเนื้้�องอกและมะเร็็งอย่่างชััดเจน ร่่วมกัับ ผลของการได้้รัับ
ฮอร์์โมนชดเชยสำำ�หรัับภาวะพร่่องฮอร์์โมนเพศพบว่่าอาจมีีความสััมพัันธ์์กับั การเกิิดเนื้้�องอกที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับฮอร์์โมนเพศ (hormonal dependent tumor) เช่่น มะเร็็งเต้้านม มะเร็็งเยื่่�อบุุโพรงมดลููก และมะเร็็ง
ต่่อมลููกหมาก เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศซึ่่�งมีีขนาดที่่สูู� งและระยะเวลาการใช้้ที่่�นานจึึงต้้องมีี
ความระมััดระวััง(2) แต่่ผลการศึึกษาเท่่าที่่มีี� ไม่่พบเนื้้�องอกหรืือมะเร็็งที่่�สููงกว่่าคนปกติิ
หญิิงข้้ามเพศ
	ความชุุกของมะเร็็งเต้้านมจะพบน้้อยกว่่าผู้้ห� ญิิงปกติิแต่่สููงกว่่าผู้้�ชาย ขณะที่่ม� ะเร็็งต่่อมลููกหมาก
จะพบน้้อยกว่่า(3) ส่่วนมะเร็็งตำำ�แหน่่งอื่่�นไม่่พบความแตกต่่างจากคนทั่่�วไป เช่่น มะเร็็งอััณฑะ ผลของ
การศึึกษา Women’s Health Initiative study พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน progestin จะเพิ่่�มความเสี่่�ยง
ต่่อมะเร็็งเต้้านม ดัังนั้้�นกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศจึึงควรใช้้เฉพาะฮอร์์โมน estrogen เท่่านั้้�น
กลุ่่�มที่่�ใช้้ฮอร์์โมน estrogen ร่่วมกัับยา anti-androgens ได้้แก่่ cyproterone acetate มีีรายงาน
ของภาวะ hyperprolactinemia และ ความชุุกของเนื้้�องอกต่่อมใต้้สมองชนิิดที่สร้
่� ้างฮอร์์โมนโปรแลคติิน
(prolactinoma) และ เนื้้�องอกของเยื่่�อหุ้้�มสมอง (meningioma) สููงขึ้้�น ซึ่่�งยัังไม่่ทราบเหตุุผล(1,4)
คำำ�แนะนำำ�
-	ตรวจประเมิินเต้้านมเหมืือนผู้้�หญิิงทั่่�วไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน estrogen
นานกว่่า 30 ปีี หรืือ อายุุมากกว่่า 50 ปีี หรืือ กลุ่่�มที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงสููง เช่่น มีีประวััติคิ รอบครััว
เป็็นต้้น(3,4)
-	ตรวจต่่อมลููกหมาก และ ติิดตามระดัับ prostatic surface antigen (PSA) เหมืือนผู้้�ชายปกติิ
แต่่ให้้ใช้้ระดัับ PSA ที่่�มากกว่่า 1 นาโนกรััมต่่อมล. ถืือว่่าผิิดปกติิ เมื่่�อเทีียบกัับระดัับ
4 นาโนกรััมต่่อมล. ของผู้้�ชายปกติิ(5,6)
- ติิดตามระดัับฮอร์์โมนโปรแลคติิน (prolactin) เป็็นระยะ ขณะที่่�ยัังใช้้ฮอร์์โมน estrogen และ
ทำำ�การตรวจ pituitary imaging กรณีีที่่�ระดัับฮอร์์โมน prolactin สููงเพิ่่�มขึ้้�น(1,5)
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ชายข้้ามเพศ
	ผลการศึึกษาระยะยาวของมะเร็็งมดลููก ช่่องคลอด รัังไข่่และปากมดลููก ไม่่พบความชุุกเพิ่่�มขึ้้�น
แต่่สััมพัันธ์์กัับปััจจััยเสี่่�ยงทั่่�วไป ได้้แก่่ สููบบุุหรี่่� ดื่่�มสุุรา โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และการไม่่ได้้รัับ
การตรวจคััดกรองมะเร็็งตามปกติิ นอกจากนี้้�การได้้รัับฮอร์์โมน testosterone ซึ่่�งจะถููก aromatization
เป็็นฮอร์์โมน estradiol ตามมาทำำ�ให้้ได้้ระดัับของฮอร์์โมน estradiol เท่่ากัับช่่วง follicular phase ของ
menstrual cycle ดัังนั้้�นยัังจำำ�เป็็นในการตรวจติิดตามเนื้้�องอกหรืือมะเร็็งของเต้้านม
คำำ�แนะนำำ�
-	ตรวจคััดกรองมะเร็็งและเนื้้�องอกเช่่นเดีียวกัับประชากรทั่่�วไป
- กรณีีที่่�ไม่่ได้้ทำำ�ผ่่าตััดหน้้าอก ให้้ประเมิินด้้วยการตรวจ mammogram เช่่นเดีียวกัับผู้้�หญิิง
ปกติิ คืือ อายุุมากกว่่า 50 ปีีและใช้้ฮอร์์โมน testosterone มานานกว่่า 5-10 ปีี โดยแนะนำำ�
ให้้ทำำ�ทุุก 2 ปีี กรณีีที่่�ทำ�ำ การผ่่าตััดเต้้านมแล้้ว ให้้ทำำ�การตรวจร่่างกายประจำำ�ปีี(4,5)
-	ตรวจภายใน (pelvic examination) ประจำำ�ปีี พิิจารณาตรวจ endometrium ultrasound เพิ่่�มเติิม
โดยเฉพาะอายุุมากกว่่า 40 หรืือมีีเลืือดออกผิิดปกติิ(2,5)
2. ระบบหััวใจ สมอง และหลอดเลืือด
การเกิิดโรคหลอดเลืือดเลืือดหััวใจจะพบในเพศชายสููงกว่่าเพศหญิิงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มผู้้�
สููงอายุุที่่�มากกว่่า 75 ปีี นอกจากนี้้�ผลการศึึกษาของกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน estrogen จะมีี
อััตราการตาย (incidence mortality rates) จากโรคหลอดเลืือดหััวใจสููงกว่่าชายข้้ามเพศที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน
เพศชายซึ่่�งน่่าจะเกิิดจากผลของฮอร์์โมน ethinyl estradiol ในรููปรัับประทาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�
มีีความเสี่่�ยงสููงอยู่่�ก่่อนแล้้ว จึึงควรทำำ�การประเมิินและติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด ขนาดการใช้้ฮอร์์โมน
estrogens ควรใช้้ขนาดต่ำำ��ที่่�สุุดและใช้้ในรููป transdermal มากกว่่ารููปแบบรัับประทาน ไม่่ควรใช้้ยากลุ่่�ม
anti-androgens เช่่น cyproterone acetate ร่่วมด้้วยเนื่่�องจากเพิ่่�มความเสี่่ย� งต่่อภาวะ thromboembolism
		 2.1 การเปลี่่�ยนแปลงของไขมััน ผลของฮอร์์โมน testosterone ทำำ�ให้้ระดัับไขมััน HDL
ลดลง และระดัับไขมััน TG และ LDL สููงขึ้้�น ส่่วนฮอร์์โมน estrogen เพิ่่�มระดัับ TG และ HDL แต่่ลด
ระดัับ LDL(3,7)
		 2.2 เบาหวาน การใช้้ฮอร์์โมนส่่วนใหญ่่ไม่่มีีผลต่่อการเกิิดโรคเบาหวานโดยตรง โดย
ฮอร์์โมน testosterone จะไม่่เพิ่่�มภาวะ insulin resistance แต่่ทำ�ำ ให้้รัังไข่่เกิิดภาวะ polycystic ovarian
syndrome (PCOS) ขณะที่่�ฮอร์์โมน estrogen ทำำ�ให้้ภาวะ insulin resistance เพิ่่�มขึ้้�น
		 2.3	ความดัันโลหิิตสููง ฮอร์์โมน estrogen จะทำำ�ให้้น้ำ�ำ� หนัักขึ้้�นและบวม ส่่งผลให้้ความดััน
โลหิิตสููงขึ้้�น
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หญิิงข้้ามเพศ
	ความชุุกของการเกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจไม่่แตกต่่างจากผู้้�ชายแต่่สููงกว่่าผู้้�หญิิงปกติิเช่่นเดีียว
กัับความชุุกของการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองที่่�พบเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�หญิิงปกติิ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ใช้้
ฮอร์์โมนปริิมาณสููง เช่่น ethinyl estradiol หรืือ ใช้้ฮอร์์โมน progesterone และ anti-androgens ร่่วมด้้วย
คำำ�แนะนำำ� 
- เลืือกใช้้ฮอร์์โมน estrogen ที่่มีี� ขนาดต่ำำ��สุุด และรููปแบบ transdermal โดยที่่ไ� ม่่ควรใช้้ฮอร์์โมน
progesterone หรืือกลุ่่�ม anti-androgens
ชายข้้ามเพศ
ไม่่พบความผิิดปกติิของโรคหลอดเลืือดหััวใจและหลอดเลืือดสมองเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ชาย
และผู้้ห� ญิิงปกติิ แต่่พบว่่าการเปลี่่ย� นแปลงของระดัับไขมัันที่่เ� ป็็นลัักษณะของผู้้�ชายทำำ�ให้้อาจเสี่่ย� งต่่อการ
เกิิดโรคหลอดเลืือดหััวใจได้้
คำำ�แนะนำำ�
- หลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง โดยเฉพาะ สููบบุุหรี่่�
3. ภาวะหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันและความเข้้มเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นที่่�ทราบถึึงความสััมพัันธ์์ของภาวะหลอดเลืือดดำำ�อุุดตันั กัับการใช้้ฮอร์์โมนเพศหญิิง โดยจะ
พบกรณีีที่่�ได้้รัับปริิมาณสููงและนาน ขณะที่่�ของฮอร์์โมนเพศชายจะสััมพัันธ์์กัับความเข้้มข้้นของเลืือดที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น
หญิิงข้้ามเพศ
ไม่่พบความชุุกเพิ่่�มขึ้้�น กลุ่่�มที่่�เกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุุดตัันจะพบในกลุ่่�มที่่มีีค
� วามเสี่่�ยง (prothrombotic actions) อยู่่�เดิิม เช่่น ความผิิดปกติิทางพัันธุุกรรม อายุุมากกว่่า 50 ปีี อ้้วน (BMI > 27 กก.ต่่อ
ตารางเมตร) และสููบบุุหรี่่�
คำำ�แนะนำำ� 
-	ควรเลืือกใช้้รููปแบบ transdermal และแก้้ไขปััจจััยเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ชายข้้ามเพศ
ไม่่พบการเกิิดหลอดเลืือดดำำ�อุดตั
ุ นั มากขึ้้น� ขณะที่่ค� วามเข้้มเลืือดที่่พ� บสููงขึ้้น� มัักไม่่เกิิดความผิิด
ปกติิทางคลิินิิก(3)
คำำ�แนะนำำ�
- เลืือกใช้้รููปแบบฮอร์์โมนที่่มีี� ระดัับในกระแสเลืือดค่่อนข้้างคงที่่� ได้้แก่่ การทา หรืือยาฉีีดที่่อ� อก
ฤทธิ์์�ระยะยาว และหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง เช่่น สููบบุุหรี่่� เป็็นต้้น
-	ประเมิินความเข้้มของเลืือดทุุก 1-2 ครั้้�งต่่อปีี
226

Comprehensive Review in Internal Medicine
4. ผลต่่อกระดููก
ฮอร์์โมนเพศชายมีีผลขยายขนาดของกระดููก (periosteal bone expansion) และ peak bone
mass สููงกว่่าฮอร์์โมนเพศหญิิง ขณะที่่�ฮอร์์โมนเพศหญิิงจะเสริิมความหนาแน่่นของกระดููก (endosteal
bone apposition)(8)
	วิิธีีการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศซึ่่�งประกอบไปด้้วย 2 ขั้้�นตอนที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาของกระดููก ได้้แก่่
การกดฮอร์์โมนเพศช่่วงเข้้าสู่่�วััยหนุ่่�มสาวด้้วยฮอร์์โมน gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist
และ การใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศ รวมถึึงการผ่่าตััดเอารัังไข่่และอััณฑะออก (gonadectomy) จะทำำ�ให้้ฮอร์์โมนเพศ
เดิิมของตััวเองลดลง(1)
หญิิงข้้ามเพศ
พบว่่าค่่า bone mineral density (BMD) ของกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศจะต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มควบคุุมตั้้�งแต่่ก่อ่ น
เริ่่ม� ฮอร์์โมนเพศ(8) ซึ่่ง� ไม่่ทราบสาเหตุุชัดั เจน อาจเกิิดจากกลุ่่�มหญิิงข้้ามเพศมีีกิิจกรรมกลางแจ้้งน้้อย ทำำ�ให้้
ระดัับวิิตามิินดีีต่ำำ�� ผลของการได้้รับั ฮอร์์โมนข้้ามเพศพบว่่าทั้้�งผลระยะสั้้�นและระยะยาวไม่่พบภาวะกระดููก
หัักเพิ่่�มขึ้้น� ลัักษณะของกระดููกมีีความคล้้ายคลึึงเพศหญิิงมากกว่่าเพศชาย ดัังนั้้�นถ้้ามีีการหยุุดฮอร์์โมน
เพศโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มที่่�ผ่่าตััดอััณฑะออกจะทำำ�ให้้พบภาวะกระดููกบางลงสููงขึ้้�น ดัังนั้้�นหญิิงข้้าม
เพศที่่�อายุุมากกว่่า 50 ปีี ควรคงการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศต่่อไป
ชายข้้ามเพศ
	ค่่า BMD ก่่อนการได้้รัับฮอร์์โมนไม่่แตกต่่างจากผู้้�หญิิงปกติิ เมื่่�อได้้รัับฮอร์์โมนเพศชายพบว่่า
ขนาดของกระดููกจะใหญ่่และหนากว่่า มีีการเปลี่่�ยนแปลงเช่่นเดีียวกัับกระดููกของผู้้�ชายทั่่�วไป สำำ�หรัับ
กลุ่่�มที่่�ได้้ผ่่าตััดเอารัังไข่่ออก การได้้รัับฮอร์์โมนเพศชายสามารถป้้องกัันการลดลงของ BMD ทั้้�งในระยะ
สั้้�นและยาว และไม่่มีีผลต่่อการเกิิดกระดููกหััก
คำำ�แนะนำำ�
- การตรวจวััด BMD จะใช้้เกณฑ์์ตามเพศแต่่กำำ�เนิิด ของผู้้�ที่่�ได้้รัับฮอร์์โมน(3,8)
-	รัับประทาน แคลเซีียมและวิิตามิินดีีให้้เพีียงพอ ควรได้้ระดัับวิิตามิินดีี มากกว่่า 30 นาโนกรััม
ต่่อมล. ปริิมาณที่่�ควรได้้รัับปริิมาณวัันละ 800-1,000 IU และปริิมาณแคลเซีียมอย่่างน้้อย
วัันละ 1,000 มิิลลิิกรััม
- หลีีกเลี่่ย� งปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อกระดููก ได้้แก่่ สููบบุุหรี่�่ ดื่่ม� สุุรา น้ำำ�� หนัักลดลง การใช้้ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์
เป็็นต้้น และออกกำำ�ลัังกายให้้เพีียงพอ (weight-bearing activity)
-	สามารถใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศในระยะยาวทั้้�งหญิิงและชายข้้ามเพศ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องหยุุดที่่�
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
- กรณีีของชายข้้ามเพศนอกจากติิดตามระดัับฮอร์์โมน testosterone อาจใช้้ระดัับฮอร์์โมน
luteinizing hormone (LH) เป็็นการบอกระดัับฮอร์์โมน testosterone ว่่าเหมาะสมหรืือไม่่(1,8)
- การตรวจและรัักษาภาวะกระดููกบางให้้ถือื เป็็นกลุ่่�มที่่มีี� เสี่่ย� งเนื่่�องจากการลดลงของฮอร์์โมน
เพศ โดยเริ่่�มที่่�อายุุ มากกว่่า 50 ปีี ควรเริ่่�มตรวจเร็็วขึ้้�นสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�หยุุดการใช้้ฮอร์์โมนข้้าม
เพศ หรืือ ใช้้ฮอร์์โมนไม่่สม่ำำ��เสมอ (poor compliance)
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	ดัังนั้้�นโดยสรุุปผลของการใช้้ฮอร์์โมนข้้ามเพศสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุเท่่าที่่มีี� รายงาน พบว่่าไม่่ก่อ่ ให้้เกิิด
ภาวะแทรกซ้้อนที่่แ� ตกต่่างจากเพศหญิิงและชายปกติิ (ตารางที่่� 1) โดยมีีคำำ�แนะนำำ�การติิดตามการรัักษา
ดัังนี้้�(1)
1.	ควรปรัับขนาดของฮอร์์โมนเพศที่่�ใช้้ เท่่าที่่จำ� ำ�เป็็น เพื่่�อคงลัักษณะของเพศ และ กระดููก
2.	ควรเลืือกฮอร์์โมน estrogen ในรููป transdermal เช่่นเดีียวกัับฮอร์์โมนเพศชายควรเลืือก
รููปแบบ gel หรืือ แบบฉีีดที่่�ออกฤทธิ์์�ระยะยาว
3. ติิดตามผลของการรัักษาอย่่างต่่อเนื่่�อง 1-2 ครั้้�งต่่อปีี โดยประเมิิน ผลของฮอร์์โมนทั้้�งด้้าน
อาการและอาการแสดง รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ การสููบบุุหรี่่� ภาวะซึึมเศร้้า น้ำำ��หนััก และ
ความดัันโลหิิต
4.	ประเมิินผลทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ได้้แก่่ complete blood count, electrolytes, plasma glucose
และ HbA1c lipid profiles, liver และ renal function เป็็นระยะ
5.	ตรวจระดัับฮอร์์โมนเพศ เป็็นระยะ โดยเฉพาะช่่วงที่่มีี� การปรัับขนาดฮอร์์โมน
6. เลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง ได้้แก่่ งดสููบบุุหรี่่�และสุุรา ควบคุุมน้ำำ�� หนััก เป็็นต้้น
ตารางที่่� 1. ผลระยะยาวของฮอร์์โมนข้้ามเพศ(6,8)
ผลระยะยาว
1.	มีีหลัักฐานว่่าเพิ่่�ม
ความเสี่่�ยง

2.	มีีหลัักฐานว่่าเพิ่่�ม
ความเสี่่�ยง กรณีีที่่มีี�
ปััจจััยอื่่�นร่่วม

-

หญิิงข้้ามเพศ
venous thromboembolic
gallstones
elevated liver enzymes
weight gain
hypertriglyceridemia
cardiovascular disease

-

ชายข้้ามเพศ
polycythemia
weight gain
acne
androgenic alopecia
sleep apnea

3. เพิ่่�มความเสี่่�ยงแต่่
หลัักฐานไม่่ชััดเจน

- hypertension
- hyperprolactinemia/prolactinoma

- elevated liver enzymes
- hyperlipidemia

4. เพิ่่�มความเสี่่�ยงกรณีี
ที่่�มีีปััจจััยอื่่�นร่่วม
แต่่หลัักฐานไม่่ชััดเจน

- type 2 diabetes

5. ไม่่เพิ่่�มความเสี่่�ยง

- breast cancer

- destabilization of certain psychiatric
disorders
- cardiovascular disease
- hypertension
- type 2 diabetes
- loss of bone density
- breast cancer
- cervical cancer
- ovarian cancer
- uterine cancer
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