
วัยหมดประจ ำเดือน 

 

 มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง เช่น วัยหมดระดู วันเปลี่ยนหรือวัยทอง เป็นต้น วัยนี้หมายถึงการสิ้นสุดของการมี
ประจ าเดือน เนื่องจากรังไข่ไม่ท างาน และจะนับว่าหมดประจ าเดือนอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไม่มีประจ าเดือน
ติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปีซึ่งมักเริ่มเกิดในช่วงอายุประมาณ 45-50 ปี 

สิ่งที่เกิดข้ึนก่อนถึงวัยหมดประจ าเดือน คือ จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ประจ าเดือนมาไม่
สม่ าเสมอ การตกไข่น้อยลงไปเรื่อยๆ รังไข่สูญเสียไข่ไปเกือบหมดเม่ือไม่มีถุงไข่ การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน
และโปรเจสเตอโรนก็จะลดลงไปด้วย รังไข่เริ่มท างานไม่ปกติจนหยุดท าหน้าที่ไปในที่สุด 

โดยทั่วไประยะเวลานับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยใกล้หมดประจ าเดือนจนถึงวัยหมดประจ าเดือนอย่างสมบูรณ์ใช้เวลา
ประมาณ 2-8 ปี วันหมดประจ าเดือน เป็นการมองย้อนหลังกลับไปภายหลังไม่มีประจ าเดือนติดต่อกันเป็นเวลา 
1 ปี และถือว่า 

การมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย เป็นเวลาที่เข้าสู่วัยหมดประจ าเดือน ดังนั้นหญิงที่มีประจ าเดือนครั้งสุดท้ายอายุ
เท่าใด ก็ถือว่าเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนเมื่ออายุนั้น ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน นาง ก. มีอายุ 53 ปี มีประจ าเดือน
ครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ 52 ปี ดังนั้นวัยหมดประจ าเดือนของ นาง ก. คือเมื่ออายุ 52 ปี 



วัยหมดประจ าเดือน หมายถึง ช่วงเวลาการสิ้นสุดการมีปะจ าเดือนอย่างถาวร เนื่องจากรังไข่หยุดท างาน โดย
นับจากการไม่มีประจ าเดือนติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี 

หลังจากวัยหมดประจ าเดือนแล้วจะเข้าสู่วัยหลังหมดประจ าเดือน ซึ่งจะนับจากระยะเวลาภายหลังหมด
ประจ าเดือนโดยสมบูรณ์ เป็นการคิดค านวณย้อนหลัง โดยนับจากปีท่ีเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือน ตัวอย่างเช่น 
หญิงอายุ 52 ปี ที่มีประจ าเดือนครั้งสุดท้ายเมื่ออายุ 49 ปี ก็ถือว่าหมดประจ าเดือนมาแล้ว 3 ปี 

เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจ าเดือนและวัยหลังหมดประจ าเดือน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน คือ จะมีการลดลงอย่าง
มากของฮอร์โมนจากรังไข่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายทั้งอาการที่เกิดขึ้นระยะแรกช่วงสั้นๆ และ
กลุ่มอาการที่เกิดข้ึนในระยะยาว เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้ 

กลุ่มอำกำรที่เกิดขึ้นระยะแรกที่พบบ่อย 

 

 

1. มีการเสื่อมของอวัยวะสืบพันธ์ เช่น 

 เต้านมฝ่อ 
 มดลูกหดตัวมีขนาดเล็กลง 
 ช่องคลอดแห้ง ฝ่อ แคบและสั้นลง สูญเสียความยืดหยุ่นท าให้มีอาการร้อน คัน เจ็บแสบโดยเฉพาะขณะมี

เพศสัมพันธ์และเกิดการอักเสบติดเชื้อง่าย 
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2. ประจ าเดือนผิดปกติ เช่น มามากไป มาน้อยไป หรือมากะปริดกะปรอย หรือ มาบ้าง ไม่มาบ้าง รอบเดือน
ห่างกันไม่แน่นอน 

3. มีอาการร้อนวูบวาบตามตัว หน้าอก ใบหน้า และเหงื่อออกมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เนื่องจากหลอด
เลือดฝอยตามผิวหนังเกิดการขยายตัว ผิวหนังจะแดงเนื่องจากเลือดเดินทางไปตามผิวหนังเพ่ิมขึ้น ความร้อน
จากร่างกายจะระบายออกมาทางผิวหนัง 

4. ภาวะจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลง อาจพบอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ขาดสมาธิ หลงลืมง่าย นอนไม่
หลับ หรือหลับๆ ตื่นๆ 

 

อาการข้างต้นนี้จะเป็นอยู่ไม่นาน คือ ในระยะที่เริ่มเข้าสู่วัยใกล้หมดประจ าเดือน และหลังหมดประจ าเดือนไม่
นาน แต่การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลังหมดประจ าเดือนจะท าให้เกิดกลุ่มอาการ
ระยะยาวต่อไปนี้ 

กลุ่มอำกำรที่เกิดขึ้นในระยะยำว 

ผลต่อระบบปัสสำวะ 

การขาดเอสโตรเจนมีผลท าให้ 

1. เยื่อเมือกและเซลล์บุผิวบริเวณทางเดินปัสสาวะบางลง ท าให้มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเกิดการ
อักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่าย 

2. ลักษณะทางกายวิภาคของท่อปัสสาวะเปลี่ยนไป เช่น รูเปิดของท่อปัสสาวะเปลี่ยนมุมไปจากเดิมโดยลด
ต่ าลง และหันเข้าไปสู่ช่องคลอดมากข้ึน ท าให้มีโอกาสติดเชื้อง่าย มักพบว่าหญิงวัยนี้กระเพาะปัสสาวะและท่อ
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ปัสสาวะจะอักเสบ มีอาการขัดเบา คือ ถ่ายปัสสาวะล าบาก ถ่ายปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน อั้น
ปัสสาวะไม่ได้ ปวดแสบปวดร้อนตามท่อปัสสาวะ นอกจากนั้นการหดรัดของกล้ามเนื้อหูรูดเกิดการ
เปลี่ยนแปลง หูรูดกระเพาะปัสสาวะหย่อนยาน ซึ่งท าให้อ้ันปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ดง่ายขณะไอ หรือจาม 

ผลต่อผิวหนัง 

 

หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผิวหนังจะบาง แห้ง ผมร่วง สภาพผมเสีย และเล็บเปราะ ซึ่งมาจากสาเหตุส าคัญ 2 
ประการ คือ 

1. การเสื่อมไปตามวัยจากปริมาณคอลลาเจนที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้น 

2. การขาดเอสโตรเจนในวัยหมดประจ าเดือน ซึ่งมีผลต่อผิวหนังทั้งส่วนของหนังก าพร้าและหนังแท้ เนื่องจาก
การลดลงของเอสโตรเจน ท าให้คอลลาเจนของผิวหนังลดลงในอัตราที่เร็วขึ้น 

ดังนั้นจะพบว่าหญิงวัยหมดประจ าเดือนผิวหนังจะแห้ง บาง และอ่อนแอมากกว่าวัยเจริญพันธุ์ 

ผลต่อมวลกระดูก 

สิ่งที่เกิดข้ึนต่อเนื่องเมื่อปริมาณเอสโตรเจนลดลง คือ แคลเซียมสลายออกจากเนื้อกระดูกต่อเนื่องตลอดเวลา 
และการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสะสมที่เนื้อกระดูกจะน้อยลง ผลโดยรวมคือ หญิงวัยหมดประจ าเดือนจะเกิด
ภาวะกระดูกบาง หรือกระดูกพรุนมากกว่าวัยเจริญพันธุ์ 

สิ่งส าคัญท่ีท าให้เนื้อกระดูกแข็ง แน่น เป็นโครงร่างของร่างกายท่ีแข็งแรง คือ ปริมาณแคลเซียมเกาะอยู่ใน
กระดูกเป็นจ านวนมาก ยิ่งมากเท่าไหร่ กระดูกก็ยิ่งแข็งแรงเท่านั้น เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนส าคัญในการท าให้



กระดูดแข็งแรง เพราะท าให้แคลเซียมที่อยู่ในกระแสเลือดเข้าไปเกาะและสะสมในเนื้อกระดูกได้ และท าให้
แคลเซียมที่สลายออกมาจากกระดูกในแต่ละวันมีปริมาณลดลง แต่เมื่อเอสโตรเจนมีปริมาณลดลง ก็จะท าให้มี
การสลายแคลเซียมออกมาจากเนื้อกระดูกมากข้ึน และแคลเซียมที่อยู่ในเลือดจะไม่ค่อยไปเกาะกับเนื้อกระดูก
เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปนานๆ จะท าให้มวลกระดูกบางลง จนถึงขั้นกระดูกพรุน เราจะพบว่าหญิงวัย
หมดประจ าเดือนกระดูกจะแตกหักง่ายและกระดูกบางจนไม่สามารถรับน้ าหนักของร่างกายได้เหมือนระยะวัย
เจริญพันธุ์ บางครั้งอาจพบกระดูกสันหลังยุบตัวจนหลังโก่งมีอาการปวดตามข้อ ข้อเสื่อม กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย 
กระดูกจะเปราะบางและหักง่าย โดยเฉพาะกระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ และกระดูกสันหลัง พบว่าหญิงวัย
หมดประจ าเดือนไปแล้ว 5-10 ปี จะมีอาการกระดูกพรุน บาง และหักง่ายมากกว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ 

 

ในระยะที่หมดประจ าเดือนใหม่ๆ ร่างกายจะเสียเนื้อกระดูกไปปีละประมาณ 3-5% หลังจากนั้น อัตราการ
สูญเสียเนื้อกระดูกจะลดลง เหลือประมาณ 0.5% ต่อปี แต่หากได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนแต่เนิ่นๆ 
อย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยรักษาเนื้อกระดูกไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อกระดูกท่ีมีสะสมไว้ตั้งแต่วัยเด็กและ
วัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนกรรมพันธุ์ การออกก าลังกายโภชนาการและลักษณะของแต่ละบุคคล 

ผลต่อหลอดเลือดและหัวใจ 

หญิงวัยหมดประจ าเดือนจะมีอุบัติการณ์ของโรคเก่ียวกับหลอดเลือดและหัวใจสูง พบว่าอัตราเกิดโรคเกี่ยวกับ
หลอดเลือดและหัวใจในหญิงวัยนี้จะสูงประมาณ 2.7 เท่าของหญิงที่ยังไม่หมดประจ าเดือนที่อายุเท่ากัน 
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นอกจากนั้นหญิงที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้างออกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวสูงกว่าหญิงที่หมด
ประจ าเดือนตามธรรมชาติ 

กำรขำดหรือกำรลดลงของเอสโตรเจนในวัยหมดประจ ำเดือนจะท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยที่เพิ่มควำม
เสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ ดังนี้ 

 ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง ท าให้ระดับเอชดีแอล โคเลสเตอรอลหรือไขมันชนิดดีลดต่ าลงในขณะที่ระดับ
แอลดีแอล โคเลสเตอรอหรือไขมันชนิดไม่ดีเพ่ิมสูงขึ้น ไขมันชนิดนี้จะเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจจนอาจท า
ให้เกิดการอุดตันตามเส้นเลือดฝอยต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจ อาจถึงขั้นท าให้เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย 

 ระดับเอสโตรเจนที่ลดลงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การขยายตัวของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงรวมกับปัจจัยที่หลอด
เลือดเปลี่ยนแปลงรวมกับปัจจัยที่หลอดเลือดแข็งเนื่องจากการจับตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือด ส่งผลให้
หญิงวัยนี้เสียงหรือมีแนวโน้มเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ง่าย 

กำรใช้ฮอร์โมนทดแทนเมื่อเข้ำสู่วัยหมดประจ ำเดือน 

 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายเมื่อหมดประจ าเดือนเป็นผลมาจากรังไข่ท างานลดลงจนไม่ท างานในที่สุด 
ส่งผลให้ปริมาณเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนลดลงกระทันหัน หญิงบางรายมีอาการมากจนจ าเป็นต้อง
ฮอร์โมนซึ่งประกอบไปด้วยเอสโตรเจนปริมาณสูงมาทดแทน เพ่ือลดปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่จะตามมา 



การเริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนก่อนหรือหลังหมดประจ าเดือนนั้นขึ้นกับอาการผิดปกติของแต่ละบุคคล หญิงที่มี
ประจ าเดือนผิดปกติหรือมีอาการปวดศีรษะ ร้อนวูบวาบร่วมด้วย ควรเริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนแต่เนิ่น ๆ แต่หญิง
ที่ประจ าเดือนขาดหายไป โดยไม่มีอาการของภาวะหมดประจ าเดือนอาจไม่จ าเป็นต้องใช้ฮอร์โมนทดแทน 

 

อย่างไรก็ตาม แม้หญิงวัยหมดประจ าเดือนจะไม่มีอาการผิดปกติแสดงออกอย่างชัดเจนแต่แพทย์แจตรวจวัด
ระดับฮอร์โมนและความหนาแน่นของมวลกระดูกตลอดจนระดับไขมันในเลือด เพื่อพิจารณาว่าสมควรใช้
ฮอร์โมนทดแทนหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าหญิงนั้นจะมีอาการของภาวะวัยหมดประจ าเดือนก็ตาม แต่
หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีข้อห้ามการใช้เอสโตรเจน เช่น หญิงวัยทองที่ห้ามใช้เอสโตรเจน ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม 
มะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกระยะลุกลาม ตับอักเสบเฉียบพลัน โรคเลือดแข็งตัวง่ายเฉียบพลัน เป็นต้น แพทย์ก็
อาจพิจารณาไม่ให้ฮอร์โมนทดแทนเช่นกัน เนื่องจากฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจ าเดือนมีปริมาณ
เอสโตเจนสูง และมีข้อพิจารณาในการเลือกใช้หลายประการ ก่อนใช้จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์เป็นผู้
พิจารณา 

 


