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การใชี้�ฮอร์โมินเพศ

สำาหรับกล่�มิข�ามิเพศท้�ส้งอาย่

ธิิติั	สน้บบุญิ

 ผู้ลของการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศ (cross-sex hormone therapy) สุำาหรับผู้้้สุ้งอายุ ม่รายงานน้อย

มาก แนวทางปิฏิิบัติิ (guideline) สุ่วนใหญ่ิค์วามเห็นของแพทย์ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิ (expert opinion) หรือ เท่ยบ

เค่์ยงกับ แนวทางปิฏิิบัติิของการใช้ัฮอร์โมนชัด์เชัย (hormonal replacement therapy, HRT)(1) ค์ำาถึามท่�

เกิด์ขึ�นคื์อ

 1. ฮอร์โมนข้ามเพศสุำาหรับค์นสุ้งอายุ สุามารถึใช้ัได้์หรือไม่

 2. ขนาด์และร้ปิแบบของฮอร์โมนท่�ใช้ัต้ิองม่การปิรับเปิล่�ยนหรือไม่

การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศส�าหรับัช่วงอายุผู้ใหญ่(1-3)  ปิระกอบด้์วย 

1.	กลุิ�มหญิิงข้ามเพิศ (male to female, MTF) ต้ิองได้์ฮอร์โมน estrogen ร่วมกับยา anti-androgen หรือ GnRH 

agonist เพื�อให้ได้์ลักษณะร่างกายและระดั์บฮอร์โมนติามท่�ผู้้้ป่ิวยต้ิองการ ปิระกอบด้์วย 

 1.1  Estrogen ได้์แก่

  ร้ปิแบบรับปิระทาน estradiol valerate ขนาด์ 2.0-6.0 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบแปิะ            estradiol patch ขนาด์ 0.025-0.2 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบฉ่ัด์              estradiol valerate/cypionate ขนาด์ 5-20 มก. ทุก 2 สัุปิด์าห์ 

   หรือ 2-10 มก. ทุกสัุปิด์าห์ เข้ากล้าม

1.2  Anti-androgens ได้์แก่ spironolactone ขนาด์ 100-200 มก./วัน หรือ cyproterone acetate 

 50-100 มก.ต่ิอวัน 

1.3  GnRH agonist ขนาด์ 3.75 มก. เข้าใต้ิผิู้วหนัง เดื์อนละค์รั�ง
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2. กลุิ�มชีายข้ามเพิศ (female to male, FTM) ต้ิองได้์ฮอร์โมน Testosterone โด์ยให้ในร้ปิของ

  ร้ปิแบบรับปิระทาน  testosterone undecanoate ขนาด์ 160-240 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบทา testosterone gel 1% ทาวันละค์รั�ง ขนาด์ 50-100 มก.ต่ิอวัน 

  ร้ปิแบบฉ่ัด์  testosterone enanthate ขนาด์ 100-200 มก. เข้ากล้าม 

   ทุก 2 สัุปิด์าห์

   testosterone undecanoate ขนาด์ 1,000 มก. เข้ากล้าม 

   ทุก 12 สัุปิด์าห์

ผู้ลของการศึกษาในผู้้้สุ้งอายุท่�ได้์รับฮอร์โมนข้ามเพศสุามารถึสุรุปิติามระบบได้์ดั์งน่� 

1.	เน่�องอกแลิะมะเร็ง

 อายุท่�มากขึ�นสัุมพันธ์์กับการเกิด์เนื�องอกและมะเร็งอย่างชััด์เจน ร่วมกับ ผู้ลของการได้์รับ

ฮอรโ์มนชัด์เชัยสุำาหรบัภาวะพรอ่งฮอร์โมนเพศพบวา่อาจม่ค์วามสุมัพันธ์์กับการเกดิ์เนื�องอกท่�เก่�ยวข้อง

กับฮอร์โมนเพศ (hormonal dependent tumor) เช่ัน มะเร็งเต้ิานม มะเร็งเยื�อบุโพรงมด์ล้ก และมะเร็ง

ต่ิอมล้กหมาก เป็ินต้ิน ดั์งนั�นการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศซึึ่�งม่ขนาด์ท่�สุ้งและระยะเวลาการใช้ัท่�นานจึงต้ิองม่

ค์วามระมัด์ระวัง(2) แต่ิผู้ลการศึกษาเท่าท่�ม่ไม่พบเนื�องอกหรือมะเร็งท่�สุ้งกว่าค์นปิกติิ 

 หญิิงข้ามเพิศ

 ค์วามชุักของมะเร็งเต้ิานมจะพบน้อยกว่าผู้้้หญิิงปิกติิแต่ิสุ้งกว่าผู้้้ชัาย ขณะท่�มะเร็งต่ิอมล้กหมาก

จะพบน้อยกว่า(3) สุ่วนมะเร็งติำาแหน่งอื�นไม่พบค์วามแติกต่ิางจากค์นทั�วไปิ เช่ัน มะเร็งอัณฑ์ะ ผู้ลของ

การศึกษา Women’s Health Initiative study พบว่า กลุ่มท่�ได้์รับฮอร์โมน progestin จะเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอมะเร็งเต้ิานม ดั์งนั�นกลุ่มหญิิงข้ามเพศจึงค์วรใช้ัเฉัพาะฮอร์โมน estrogen เท่านั�น

 กลุ่มท่�ใช้ัฮอร์โมน estrogen ร่วมกับยา anti-androgens ได้์แก่ cyproterone acetate ม่รายงาน

ของภาวะ hyperprolactinemia และ ค์วามชุักของเนื�องอกต่ิอมใต้ิสุมองชันิด์ท่�สุร้างฮอร์โมนโปิรแลค์ติิน

 (prolactinoma) และ เนื�องอกของเยื�อหุ้มสุมอง (meningioma) สุ้งขึ�น ซึึ่�งยังไม่ทราบเหตุิผู้ล(1,4)

 คำาแนะนำา

- ติรวจปิระเมินเต้ิานมเหมือนผู้้้หญิิงทั�วไปิ โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�ได้์รับฮอร์โมน estrogen 

นานกว่า 30 ปีิ หรือ อายุมากกว่า 50 ปีิ หรือ กลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง เช่ัน ม่ปิระวัติิค์รอบค์รัว 

เป็ินต้ิน(3,4)

- ติรวจต่ิอมล้กหมาก และ ติิด์ติามระดั์บ prostatic surface antigen (PSA) เหมือนผู้้้ชัายปิกติิ 

แต่ิให้ใช้ัระดั์บ PSA ท่�มากกว่า 1 นาโนกรัมต่ิอมล. ถืึอว่าผิู้ด์ปิกติิ เมื�อเท่ยบกับระดั์บ 

4 นาโนกรัมต่ิอมล. ของผู้้้ชัายปิกติิ(5,6)

- ติิด์ติามระดั์บฮอร์โมนโปิรแลค์ติิน (prolactin) เป็ินระยะ ขณะท่�ยังใช้ัฮอร์โมน estrogen และ

ทำาการติรวจ pituitary imaging กรณ่ท่�ระดั์บฮอร์โมน prolactin สุ้งเพิ�มขึ�น(1,5)



225

Comprehensive Review in Internal Medicine

	 ชีายข้ามเพิศ

 ผู้ลการศึกษาระยะยาวของมะเร็งมด์ล้ก ช่ัองค์ลอด์ รังไข่และปิากมด์ล้ก ไม่พบค์วามชุักเพิ�มขึ�น

แต่ิสัุมพันธ์์กับปัิจจัยเสุ่�ยงทั�วไปิ ได้์แก่ สุ้บบุหร่� ดื์�มสุุรา โรค์ติิด์ต่ิอทางเพศสัุมพันธ์์ และการไม่ได้์รับ

การติรวจคั์ด์กรองมะเร็งติามปิกติิ นอกจากน่�การได้์รับฮอร์โมน testosterone ซึึ่�งจะถ้ึก aromatization 

เป็ินฮอร์โมน estradiol ติามมาทำาให้ได้์ระดั์บของฮอร์โมน estradiol เท่ากับช่ัวง follicular phase ของ 

menstrual cycle ดั์งนั�นยังจำาเป็ินในการติรวจติิด์ติามเนื�องอกหรือมะเร็งของเต้ิานม

 คำาแนะนำา

- ติรวจคั์ด์กรองมะเร็งและเนื�องอกเช่ันเด่์ยวกับปิระชัากรทั�วไปิ

- กรณ่ท่�ไม่ได้์ทำาผู่้าตัิด์หน้าอก ให้ปิระเมินด้์วยการติรวจ mammogram เช่ันเด่์ยวกับผู้้้หญิิง

ปิกติิ คื์อ อายุมากกว่า 50 ปีิและใช้ัฮอร์โมน testosterone มานานกว่า 5-10 ปีิ โด์ยแนะนำา

ให้ทำาทุก 2 ปีิ กรณ่ท่�ทำาการผู่้าตัิด์เต้ิานมแล้ว ให้ทำาการติรวจร่างกายปิระจำาปีิ(4,5)

- ติรวจภายใน (pelvic examination) ปิระจำาปีิ พิจารณาติรวจ endometrium ultrasound เพิ�มเติิม

โด์ยเฉัพาะอายุมากกว่า 40 หรือม่เลือด์ออกผิู้ด์ปิกติิ(2,5)

2.	ระบบห้วใจ้	สมอง	แลิะหลิอดเล่ิอด

 การเกิด์โรค์หลอด์เลือด์เลือด์หัวใจจะพบในเพศชัายสุ้งกว่าเพศหญิิงโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มผู้้้

สุ้งอายุท่�มากกว่า 75 ปีิ นอกจากน่�ผู้ลการศึกษาของกลุ่มหญิิงข้ามเพศท่�ได้์รับฮอร์โมน estrogen จะม่

อัติราการติาย (incidence mortality rates) จากโรค์หลอด์เลือด์หัวใจสุ้งกว่าชัายข้ามเพศท่�ได้์รับฮอร์โมน

เพศชัายซึึ่�งน่าจะเกิด์จากผู้ลของฮอร์โมน ethinyl estradiol ในร้ปิรับปิระทาน โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�

ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้งอย่้ก่อนแล้ว จึงค์วรทำาการปิระเมินและติิด์ติามอย่างใกล้ชัิด์ ขนาด์การใช้ัฮอร์โมน 

estrogens ค์วรใช้ัขนาด์ติำ�าท่�สุุด์และใช้ัในร้ปิ transdermal มากกว่าร้ปิแบบรับปิระทาน ไม่ค์วรใช้ัยากลุ่ม 

anti-androgens เช่ัน cyproterone acetate ร่วมด้์วยเนื�องจากเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะ thromboembolism

  2.1 การเปิล่�ยนแปิลงของไขมัน ผู้ลของฮอร์โมน testosterone ทำาให้ระดั์บไขมัน HDL 

ลด์ลง และระดั์บไขมัน TG และ LDL สุ้งขึ�น สุ่วนฮอร์โมน estrogen เพิ�มระดั์บ TG และ HDL แต่ิลด์

ระดั์บ LDL(3,7) 

  2.2 เบาหวาน การใช้ัฮอร์โมนสุ่วนใหญ่ิไม่ม่ผู้ลต่ิอการเกิด์โรค์เบาหวานโด์ยติรง โด์ย

ฮอร์โมน testosterone จะไม่เพิ�มภาวะ insulin resistance แต่ิทำาให้รังไข่เกิด์ภาวะ polycystic ovarian 

syndrome (PCOS) ขณะท่�ฮอร์โมน estrogen ทำาให้ภาวะ insulin resistance เพิ�มขึ�น 

  2.3 ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง ฮอร์โมน estrogen จะทำาให้นำ�าหนักขึ�นและบวม สุ่งผู้ลให้ค์วามดั์น

โลหิติสุ้งขึ�น 
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	 หญิิงข้ามเพิศ

 ค์วามชุักของการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์หัวใจไม่แติกต่ิางจากผู้้้ชัายแต่ิสุ้งกว่าผู้้้หญิิงปิกติิเช่ันเด่์ยว

กับค์วามชุักของการเกิด์โรค์หลอด์เลือด์สุมองท่�พบเพิ�มขึ�นเมื�อเท่ยบกับผู้้้หญิิงปิกติิ โด์ยเฉัพาะกลุ่มท่�ใช้ั

ฮอร์โมนปิริมาณสุ้ง เช่ัน ethinyl estradiol หรือ ใช้ัฮอร์โมน progesterone และ anti-androgens ร่วมด้์วย

	 คำาแนะนำา	

- เลือกใช้ัฮอร์โมน estrogen ท่�ม่ขนาด์ติำ�าสุุด์ และร้ปิแบบ transdermal โด์ยท่�ไม่ค์วรใช้ัฮอร์โมน

 progesterone หรือกลุ่ม anti-androgens 

 ชีายข้ามเพิศ

 ไม่พบค์วามผิู้ด์ปิกติิของโรค์หลอด์เลือด์หัวใจและหลอด์เลือด์สุมองเพิ�มขึ�นเมื�อเท่ยบกับผู้้้ชัาย

และผู้้้หญิิงปิกติิ แต่ิพบว่าการเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บไขมันท่�เป็ินลักษณะของผู้้้ชัายทำาให้อาจเสุ่�ยงต่ิอการ

เกิด์โรค์หลอด์เลือด์หัวใจได้์

	 คำาแนะนำา

- หล่กเล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง โด์ยเฉัพาะ สุ้บบุหร่�

3.	ภาวะหลิอดเล่ิอดดำาอุดต้ันแลิะความเข้มเล่ิอดเพิิ�มขึ�น

 เป็ินท่�ทราบถึึงค์วามสัุมพันธ์์ของภาวะหลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินกับการใช้ัฮอร์โมนเพศหญิิง โด์ยจะ

พบกรณ่ท่�ได้์รับปิริมาณสุ้งและนาน ขณะท่�ของฮอร์โมนเพศชัายจะสัุมพันธ์์กับค์วามเข้มข้นของเลือด์ท่�

เพิ�มขึ�น 

	 หญิิงข้ามเพิศ

 ไม่พบค์วามชุักเพิ�มขึ�น กลุ่มท่�เกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินจะพบในกลุ่มท่�ม่ค์วามเสุ่�ยง (prothrom-

botic actions) อย่้เดิ์ม เช่ัน ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางพันธุ์กรรม อายุมากกว่า 50 ปีิ อ้วน (BMI > 27 กก.ต่ิอ 

ติารางเมติร) และสุ้บบุหร่�

 คำาแนะนำา	

- ค์วรเลือกใช้ัร้ปิแบบ transdermal และแก้ไขปัิจจัยเสุ่�ยงดั์งกล่าว

	 ชีายข้ามเพิศ

 ไม่พบการเกิด์หลอด์เลือด์ด์ำาอุด์ตัินมากขึ�น ขณะท่�ค์วามเข้มเลือด์ท่�พบสุ้งขึ�นมักไม่เกิด์ค์วามผิู้ด์

ปิกติิทางค์ลินิก(3)

	 คำาแนะนำา

- เลือกใช้ัร้ปิแบบฮอร์โมนท่�ม่ระดั์บในกระแสุเลือด์ค่์อนข้างค์งท่� ได้์แก่ การทา หรือยาฉ่ัด์ท่�ออก

ฤทธิ์�ระยะยาว และหล่กเล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง เช่ัน สุ้บบุหร่� เป็ินต้ิน

- ปิระเมินค์วามเข้มของเลือด์ทุก 1-2 ค์รั�งต่ิอปีิ 
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4.	ผลิตั�อกระดูก

 ฮอร์โมนเพศชัายม่ผู้ลขยายขนาด์ของกระด้์ก (periosteal bone expansion) และ peak bone 

mass สุ้งกว่าฮอร์โมนเพศหญิิง ขณะท่�ฮอร์โมนเพศหญิิงจะเสุริมค์วามหนาแน่นของกระด้์ก (endosteal 

bone apposition)(8)

 วิธ่์การใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศซึึ่�งปิระกอบไปิด้์วย 2 ขั�นติอนท่�ม่ผู้ลต่ิอการพัฒินาของกระด้์ก ได้์แก่ 

การกด์ฮอรโ์มนเพศชัว่งเข้าสุ่้วัยหนุ่มสุาวด์ว้ยฮอรโ์มน gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist  

และ การใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศ รวมถึึงการผู่้าตัิด์เอารังไข่และอัณฑ์ะออก (gonadectomy) จะทำาให้ฮอร์โมนเพศ

เดิ์มของตัิวเองลด์ลง(1) 

	 หญิิงข้ามเพิศ

 พบว่าค่์า bone mineral density (BMD) ของกลุ่มหญิิงข้ามเพศจะติำ�ากว่ากลุ่มค์วบคุ์มตัิ�งแต่ิกอ่น

เริ�มฮอร์โมนเพศ(8) ซึึ่�งไม่ทราบสุาเหตุิชััด์เจน อาจเกิด์จากกลุ่มหญิิงข้ามเพศม่กิจกรรมกลางแจ้งน้อย ทำาให้

ระดั์บวิติามินด่์ติำ�า ผู้ลของการได้์รับฮอร์โมนข้ามเพศพบว่าทั�งผู้ลระยะสัุ�นและระยะยาวไม่พบภาวะกระด้์ก

หักเพิ�มขึ�น ลักษณะของกระด้์กม่ค์วามค์ล้ายค์ลึงเพศหญิิงมากกว่าเพศชัาย ดั์งนั�นถ้ึาม่การหยุด์ฮอร์โมน

เพศโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งกลุ่มท่�ผู่้าตัิด์อัณฑ์ะออกจะทำาให้พบภาวะกระด้์กบางลงสุ้งขึ�น ดั์งนั�นหญิิงข้าม

เพศท่�อายุมากกว่า 50 ปีิ ค์วรค์งการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศต่ิอไปิ

	 ชีายข้ามเพิศ

 ค่์า BMD ก่อนการได้์รับฮอร์โมนไม่แติกต่ิางจากผู้้้หญิิงปิกติิ เมื�อได้์รับฮอร์โมนเพศชัายพบว่า 

ขนาด์ของกระด้์กจะใหญ่ิและหนากว่า ม่การเปิล่�ยนแปิลงเช่ันเด่์ยวกับกระด้์กของผู้้้ชัายทั�วไปิ สุำาหรับ

กลุ่มท่�ได้์ผู่้าตัิด์เอารังไข่ออก การได้์รับฮอร์โมนเพศชัายสุามารถึป้ิองกันการลด์ลงของ BMD ทั�งในระยะ

สัุ�นและยาว และไม่ม่ผู้ลต่ิอการเกิด์กระด้์กหัก

	 คำาแนะนำา

- การติรวจวัด์ BMD จะใช้ัเกณฑ์์ติามเพศแต่ิกำาเนิด์ ของผู้้้ท่�ได้์รับฮอร์โมน(3,8)

- รับปิระทาน แค์ลเซ่ึ่ยมและวิติามินด่์ให้เพ่ยงพอ ค์วรได้์ระดั์บวิติามินด่์ มากกว่า 30 นาโนกรัม

ต่ิอมล. ปิริมาณท่�ค์วรได้์รับปิริมาณวันละ 800-1,000 IU และปิริมาณแค์ลเซ่ึ่ยมอย่างน้อย

วันละ 1,000 มิลลิกรัม

- หล่กเล่�ยงปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอกระด้์ก ได้์แก่ สุ้บบุหร่� ดื์�มสุุรา นำ�าหนักลด์ลง การใช้ัยากลุ่มสุเต่ิยรอยด์์ 

เป็ินต้ิน และออกกำาลังกายให้เพ่ยงพอ (weight-bearing activity)

- สุามารถึใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศในระยะยาวทั�งหญิิงและชัายข้ามเพศ โด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองหยุด์ท่�

อายุมากกว่า 50 ปีิ 

- กรณ่ของชัายข้ามเพศนอกจากติิด์ติามระดั์บฮอร์โมน testosterone อาจใช้ัระดั์บฮอร์โมน 

luteinizing hormone (LH) เป็ินการบอกระดั์บฮอร์โมน testosterone ว่าเหมาะสุมหรือไม่(1,8)

- การติรวจและรกัษาภาวะกระด้์กบางใหถื้ึอเป็ินกลุ่มท่�ม่เสุ่�ยงเนื�องจากการลด์ลงของฮอรโ์มน

เพศ โด์ยเริ�มท่�อายุ มากกว่า 50 ปีิ ค์วรเริ�มติรวจเร็วขึ�นสุำาหรับกลุ่มท่�หยุด์การใช้ัฮอร์โมนข้าม

เพศ หรือ ใช้ัฮอร์โมนไม่สุมำ�าเสุมอ (poor compliance)
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 ดั์งนั�นโด์ยสุรุปิผู้ลของการใช้ัฮอร์โมนข้ามเพศสุำาหรับผู้้้สุ้งอายุเท่าท่�ม่รายงาน พบว่าไม่ก่อให้เกิด์

ภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�แติกต่ิางจากเพศหญิิงและชัายปิกติิ (ติารางท่� 1) โด์ยม่ค์ำาแนะนำาการติิด์ติามการรักษา

ดั์งน่�(1)

1. ค์วรปิรับขนาด์ของฮอร์โมนเพศท่�ใช้ั เท่าท่�จำาเป็ิน เพื�อค์งลักษณะของเพศ และ กระด้์ก

2. ค์วรเลือกฮอร์โมน estrogen ในร้ปิ transdermal เช่ันเด่์ยวกับฮอร์โมนเพศชัายค์วรเลือก

ร้ปิแบบ gel หรือ แบบฉ่ัด์ท่�ออกฤทธิ์�ระยะยาว 

3. ติิด์ติามผู้ลของการรักษาอย่างต่ิอเนื�อง 1-2 ค์รั�งต่ิอปีิ โด์ยปิระเมิน ผู้ลของฮอร์โมนทั�งด้์าน

อาการและอาการแสุด์ง รวมถึึงข้อม้ลเก่�ยวกับ การสุ้บบุหร่� ภาวะซึ่ึมเศร้า นำ�าหนัก และ 

ค์วามดั์นโลหิติ

4. ปิระเมินผู้ลทางห้องปิฏิิบัติิการ ได้์แก่ complete blood count, electrolytes, plasma glucose 

และ HbA1c lipid profiles, liver และ renal function เป็ินระยะ 

5. ติรวจระดั์บฮอร์โมนเพศ เป็ินระยะ โด์ยเฉัพาะช่ัวงท่�ม่การปิรับขนาด์ฮอร์โมน 

6. เล่�ยงปัิจจัยเสุ่�ยง ได้์แก่ งด์สุ้บบุหร่�และสุุรา ค์วบคุ์มนำ�าหนัก เป็ินต้ิน

ตัารางท่ี่�	1. ผู้ลระยะยาวของฮอร์โมนข้ามเพศ(6,8)

ผลิระยะยาว หญิิงข้ามเพิศ ชีายข้ามเพิศ

1. ม่หลักฐานว่าเพิ�ม
ค์วามเสุ่�ยง

- venous thromboembolic
- gallstones
- elevated liver enzymes
- weight gain
- hypertriglyceridemia

- polycythemia
- weight gain
- acne
- androgenic alopecia
- sleep apnea

2. ม่หลักฐานว่าเพิ�ม
ค์วามเสุ่�ยง กรณ่ท่�ม่
ปัิจจัยอื�นร่วม

- cardiovascular disease

3. เพิ�มค์วามเสุ่�ยงแต่ิ 
หลักฐานไม่ชััด์เจน 

- hypertension
- hyperprolactinemia/prolactinoma

- elevated liver enzymes
- hyperlipidemia

4. เพิ�มค์วามเสุ่�ยงกรณ่
ท่�ม่ปัิจจัยอื�นร่วม 
แต่ิหลักฐานไม่ชััด์เจน 

- type 2 diabetes - destabilization of certain psychiatric 
disorders

- cardiovascular disease
- hypertension
- type 2 diabetes

5. ไม่เพิ�มค์วามเสุ่�ยง - breast cancer - loss of bone density
- breast cancer
- cervical cancer
- ovarian cancer
- uterine cancer
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