การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนปริมาณต่าทางช่ องคลอด
ข้ อแนะนาสาหรับสตรี
1. ทาไมจึงควรบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนทางช่องคลอด
2. การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนภายในช่องคลอดคืออะไร
3. การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่ มีความปลอดภัยหรื อไม่
4. ฮอร์ โมนเอสโตรเจนรู ปแบบใดเหมาะสมที่สดุ

5. หากได้ รับการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนทดแทนแล้ ว ยังจาเป็ นต้ องรับการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจน

แบบเฉพาะที่อีกหรื อไม่
ทาไมจึงควรบาบัดด้ วยเอสโตรเจนทางช่ องคลอด
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่ ใช้ สาหรับบาบัดภาวะผววหนังบรวเวณช่องคลอดและทางเดวนปั สสาวะ
ฝ่ อลีบ ซึง่ เป็ นศัพท์ทางแพทย์ทใี่ ช้ อธวบายการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กวดขึ ้นกับชันผว
้ วหนังบรวเวณช่องคลอด
ท่อปั สสาวะและปากช่องคลอด เมื่อรังไข่หยุดผลวตฮอร์ โมนเอสโตรเจนหลังจากเข้ าสูว่ ยั หมดประจาเดือน
ภาวะดังกล่าว ทาให้ ความเป็ นกรดในช่องคลอดมีการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ นาไปสูอ่ าการผววหนังบรว เวณช่องคลอดแห้ ง บาง แสบคัน และมีความหล่อลืน่ น้ อยลง
สตรี ที่มีภาวะผววหนังบรว เวณช่องคลอดฝ่ อลีบ อาจรู้สกึ ไม่สบายตัวหรื อเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์
นอกจากนี ้ อาจมีตกขาวเพว่มขึ ้นและระคายเคือง หรื อมีอาการแสบร้ อนในช่องคลอด เป้าหมายของ
การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนปรว มาณตา่ ทางช่องคลอดก็เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เหล่านี ้
การเปลีย่ นแปลงของผววหนังในลักษณะเดียวกันกับทีเ่ กวดขึ ้นที่ผววหนังบรว เวณช่องคลอดนันยั
้ งอาจเกวดขึ ้นใ
นบรว เวณท่อปั สสาวะและบรว เวณฐานกระเพาะปั สสาวะ(ไตรโกน) ด้ วย
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กวดขึ ้นอาจส่งผลให้ มีอาการปั สสาวะบ่อยหรื อปวดปั สสาวะอย่างรุนแรงจนรอไม่ได้
และอาจรู้สกึ ถ่ายปั สสาวะไม่สะดวก นอกจากนี ้ ยังอาจมีโอกาสเกวดการตวดเชื ้อทางเดวนปั สสาวะได้ บอ่ ยขึ ้น
การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่ภายในช่องคลอดจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี ้ได้
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รูปภาพ
เยื่อบุช่องคลอดปกตว

รูปภาพ
เยื่อบุช่องคลอดที่ฝ่อลีบ

การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนภายในช่ องคลอดคืออะไร
การบาบัดด้ วยววธีนี ้ เป็ นการเพว่มฮอร์ โมนเอสโตรเจนในช่องคลอดโดยตรง
ซึง่ ฮอร์ โมนจะออกฤทธว์เฉพาะทีใ่ นการปรับปรุงคุณภาพของผววหนังบรว เวณดังกล่าว
โดยการปรับสภาพความเป็ นกรดให้ สมดุลและทาให้ ชนผว
ั ้ วหนังหนาขึ ้นและมีความหล่อลืน่ ดีขึ ้น
ข้ อดีของการใช้ วธว ีการบาบัดแบบเฉพาะที่แทนการบาบัดทังระบบของร่
้
างกาย(การบาบัดด้ วยการใช้ ฮอร์ โม
นทดแทนในรูปของยาเม็ดหรื อแผ่นแปะ) คือ
ปรว มาณฮอร์ โมนทีใ่ ช้ เพื่อช่วยให้ อาการทีเ่ กวดขึ ้นในช่องคลอดดีขึ ้นนันต
้ ่ากว่ามาก
ในขณะเดียวกันยังลดผลกระทบที่อาจเกวดขึ ้นกับอวัยวะอื่นๆ เช่น เต้ านมหรื อมดลูก
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนสาหรับช่องคลอด มีหลายรูปแบบ เช่น ยาเม็ด ครี ม เจล หรื อ
วงแหวนสาหรับใส่ช่องคลอด
การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่มีความปลอดภัยหรือไม่
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนรูปแบบทีใ่ ช้ ในช่องคลอดออกฤทธว์เฉพาะที่บรว เวณผนังช่องคลอดเท่านันและมี
้
ปรว มาณ
ฮอร์ โมนเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ จ่ ะถูกดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือด
การทางานของฮอร์ โมนคล้ ายกับครี มทามือหรื อทาหน้ า ซึง่ เนื ้อครี มจะดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือดน้ อยมาก
ดังนันจึ
้ งมีความปลอดภัยอย่างยวง่
ถ้ าหากคุณเป็ นมะเร็งเต้ านมและมีปัญหารบกวนจากอาการทางช่องคลอด
ซึง่ รักษาด้ วยมอยเจอร์ ไรเซอร์ หรือ
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สารหล่อลืน่ ไม่หาย การบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่อาจช่วยได้
แต่ควรปรึกษาแพทย์ที่ดแู ลทางด้ านมะเร็งของคุณก่อน
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด
แพทย์สามารถให้ คาแนะนาคุณได้
แต่สตรี สว่ นใหญ่ทนการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่ได้ ทกุ รูปแบบ จากการศึกษาพบว่า
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะทีท่ กุ รูปแบบช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ได้ เท่าเทียมกัน
หากได้ รับการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนทดแทนแล้ ว
ยังจาเป็ นต้ องรับการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนเอสโตรเจนแบบเฉพาะที่อกี หรือไม่
ไม่จาเป็ นเสมอไป แต่ถ้าคุณยังมีอาการทางช่องคลอดทังๆที
้ ่ได้ รับการบาบัดด้ วยฮอร์ โมนทดแทนแล้ ว
แพทย์อาจจ่ายฮอร์ โมนเอสโตรเจนสาหรับช่องคลอดให้ คณ
ุ ด้ วย ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องปกตว
โดยเฉพาะอย่างยว่งหากคุณได้ รับฮอร์ โมนทดแทนในปรว มาณที่ตา่ มาก โดยววธีการนี ้
อาการทีเ่ กวดบรวเวณช่องคลอดจะดีขึ ้นได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องรับฮอร์ โมนทดแทนในปรว มาณสูงมาก
สารหล่อลืน่ สาหรับช่องคลอด เช่น เค-วายเจล ก็อาจช่วยได้ หากอาการหลักของคุณ คือ
ช่องคลอดแห้ งระหว่างมีเพศสัมพันธ์



ข้อจากัดการใช้
ข้อมูลในแผ่นพับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น
ไม่ได้ใช้เพื่อการวินิจฉัยหรื อการรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆ
ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
แปลโดย
พ.ญ.
พ.ญ.
.พ.ค กฤ
2011

(Jittima Manonai, M.D.)
ญ (Rujira Wattanayingcharoenchai, M.D)
ก (Komkrit Aimjirakul, M.D.)
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