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ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของระบบทางเดินปัสสาวะ 

  ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นอวัยวะที่อยู่นอกระบบช่องท้อง แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  

1. ทางเดินปัสสาวะส่วนบนประกอบด้วย ไตและท่อไต 

2. ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างประกอบด้วย กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ต่อมลูกหมากและอวัยวะ

สืบพันธุ์ 

ในบทนี้จะอธิบายถึงโรคมะเร็งตามอวัยวะต่างๆของระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง 

ดังนี้ 

1. เนื้องอกไต 

   เนื้องอกไตแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ Cystic lesion และ solid lesion ซึ่งส่วนใหญ่ของ 

Cystic lesion เป็น simple cyst แต่หากพบว่าเป็นcomplex cyst ที่มีขอบหนาตัวขึ้น หรือมีหินปูนเกาะ

ตามขอบ หรือนํ้าในcystเป็นเลือด อาจเป็น renal cell carcinoma1,2 ส่วนก้อนเนื้อท่ีเป็นsolid lesion

ส่วนใหญม่ักเป็นก้อนไขมัน หรือกลุ่มadenoma   

  อย่างไรก็ตามแพทย์ มีความจําเป็นต้องสืบค้นก้อนเนื้องอกของไตว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็ง

ของไตหรือไม่ซึ่งปัจจุบันเราพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งของไตมีความถี่สูงขึ้นในประชากรคนไทยและพบ

ผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกของมะเร็งไตซึ่งถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องทําให้หายขาดจากโรคได้  

 

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งไต 

   กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง ได้แก่ คนกลุ่มที่มีประวัติการสูบบุหรี่3 ผู้ป่วยโรคอ้วนน้ําหนักมาก4 



หรือกลุ่มคนท่ีทํางานบริเวณที่มีสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง หรือการพ่นสีเครื่องจักรต่างๆเป็นต้น 

นอกจากน้ียังพบปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยซึ่งมีการใช้ยาแก้ปวดอยู่เป็นประจําเช่น  phenacitin ,

ยาขับปัสสาวะบางตัว ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายล้มเหลวเรื้อรัง5 ซึ่งพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

และเชื้อชาติก็มีส่วนสําคัญทําให้เกิดมะเร็งต่างชนิดกันได้  

  

มะเร็งเนื้อไตที่พบบ่อยแบงออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

   1.1 มะเร็งของเนื้อเยื่อไต (Renal cell carcinoma)(ภาพที่1) มะเร็งชนิดนี้ต้นกําเนิดอยู่ที่

หน่วยกรองไต(proximal convoluted tubule)ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมาด้วยเรื่องตรวจพบก้อนโดยบังเอิญ(เป็น

เพราะว่าปัจจุบันมีการเช็คร่างกายมากขึ้น ทําให้แพทย์ตรวจพบผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกซึ่ง เป็นประโยชน์

ต่อผู้ป่วย ทําให้การรักษาหายขาดได้)มะเร็งกลุ่มนี้อาจจะกลับมาแสดงในรูปก้อนเนื้อหรือถุงน้ําได้ ถ้าไม่

มีอาการอะไรเด่นชัดอาจจะทําให้คนไข้มาพบแพทย์ในระยะท้ายท้ายของโรคได้ และมะเร็งไต(renal cell 

carcinoma)ชนิดนี้ อาจรวมเป็นกลุ่มโรค ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

   Genetic and hereditary risk factors  

   -  von Hippel-Lindau disease 

  -  Hereditary papillary renal cell carcinoma 

  -  Hereditary leiomyoma-renal cell carcinoma 

  -  Birt-Hogg-Dube (BHD) syndrome 

  -  Familial renal  cancer 



 

Picture1(ภาพที่1)  .Renal cell carcinoma 

 

  1.2 มะเร็งกรวยไต(Transitional cell carcinoma) (ภาพที่2)  ต้นกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อที่

ผิวบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะ มีลักษณะเป็นต่ิงเนื้อ หรือเป็นก้อนขนาดใหญ่ของเยื่อบุกรวยไต และ

อาจมีขนาดใหญ่ขึ้น จนเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้นได้ และอาจพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มาพบแพทย์ด้วยเรื่อง

ปัสสาวะเป็นเลือด 

 



 

 Picture2 (ภาพที่2).Transitional cell carcinoma 

อาการและอาการแสดง 

ในระยะแรกของผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการชัดเจน เนื่องจากเนื้องอกมีขนาดเล็กทํา

ให้ผู้ป่วยไม่ทราบและไม่มีอาการแสดง และจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการเด่นชัด โดยมีทางอาการ

แสดงต่างๆดังนี้ 

  1. ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะมีเลือดปน ทําให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ทันทีเพราะความตกใจ 

โดยอาการดังกล่าว มักพบในมะเร็งที่เยื่อบุผนังกรวยไตมากกว่ามะเร็งของเนื้อไต 

  2. อาการปวด ก้อนเนื้องอกมีขนาดเล็กอาจจะไม่ทําให้เกิดอาการปวด  

เมื่อกอ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นจะทําให้มีการกดเบียดตัวไต กรวยไต ทําให้มีอาการปวดบริเวณเอวได้ 

หากก้อนมีขนาดใหญ่มากขึ้น มกีารกดเบียดอวัยวะข้างเคียงเช่น  กระบังลมหนา้ จะทําให้มีอาการ 

ปวดร้าวไปตําแหน่งต่างๆได้เช่น บริเวณหัวไหล่ หรือกดเบียดลําไส้ ทําให้อุจจาระไม่ออก มีลําไส้อุด

ตันได้ 



  3. มกี้อนบริเวณเอว ในพวกผู้ป่วยระยะแรกการตรวจร่างกายจะคลําก้อนไม่พบ ต่อมาเมื่อ

ก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อตรวจร่างกายจะสามารถคลําพบก้อนได้บริเวณเอวโดยใช้เทคนิค 

Bimanual palpating  

  4. อาการอ่อนเพลีย มีไข้ตํ่าๆตลอดเวลา น้ําหนักลด   

  5. ภาวะซีด โลหิตจางจากการเสียเลือดแบบเรื้อรัง  

       6.  ภาวะ stauffer syndrome เป็นภาวะมีเอนไซม์ของตับสูงขึ้น โดยไม่มีพยาธิสภาพ ที่ตับ 

 7.  Paraneoplatic Syndrome เป็นภาวะกลุ่มอาหารจากการหลั่งสารจากมะเร็งไต(Renal 

Cell Careinoma) เช่น มีไข้ ภาวะแคลเซียมสูง  

การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 

  1. การตรวจปัสสาวะ(Urinalysis) จะพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะมากกว่าปกติ(microhematuria) 

2. การตรวจนับเม็ดเลือด(Cell blood count) จะพบภาวะโลหิตจางคือ มีความเข้มข้นของเม็ดเลือด

ตํ่า แต่ในบางภาวะอาจพบว่ามีเม็ดเลือดแดงสูงกว่าปกติได้   

3. การตรวจระดับสารเคมีในเลือด(Blood chemistry) อาจพบภาวะแคลเซี่ยมสูงกว่าปกติได้หรือ

บางครั้งอาจมีภาวะระดับของเสียในเลือดสูงกว่าปกติได้   

การตรวจสืบค้นเพิ่มเติม 

   จากการตรวจร่างกายท่ัวไป เมื่อเรานึกถึงมะเร็งไตอุปกรณ์สืบค้นที่ให้อันตรายต่อร่างกาย

น้อยที่สุดที่นิยมใช้คืออัลตราซาวด์ 

 1. อัลตราซาวด์เป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นเสียงไม่มีอันตรายต่อร่างกาย  ความแม่นยําในการวินิฉัย

ขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ใช้ในตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น 

  2.คอมพิวเตอร์สแกน( computor tomography) (ภาพที่3)  ในปัจจุบันใช้เป็นมาตรฐาน ในการช่วย

วินิจฉัยเนื้องอกมะเร็งไตชนิดต่างๆ เนื่องจากมีความแม่นยําค่อนข้างสูง สามารถวัดความเข้มข้นของสาร

ภายในก้อนได้ ทําให้สามารถแยกชนิดว่าเป็นน้ํา,เลือดหรือเนื้อเยื่อได้ นอกจากน้ียังสามารถประเมินขอบเขต

ของเนื้องอกและอวัยวะข้างเคียงได้ชัดเจน ข้อเสียของวิธีนี้คือผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสี และระหว่างการตรวจ

ค้นจะมีการใช้สารทึบแสงเข้าทางเส้นเลือดซึ่งอาจอันตรายต่อเนื่อไตได้   

  3. การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(magnetic resonance imaging) ความแม่นยําใกล้เคียงกับการใช้



คอมพิวเตอร์สแกน มีบทบาทมากในผู้ป่วยที่แพ้สารทึบแสง แต่มีข้อด้อยคือ ต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูง

ในการอ่านวินิจฉัย 

  4.Intravenous pyelography วิธีนี้มักไม่ค่อยนิยมใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งของไต แต่อาจช่วยวินิจฉัย

ในรายที่เป็นเนื้องอกกรวยไตได้ 

 5.Chest X-ray ใช้ในการประเมินว่ามีการกระจายของเนื้องอกจากไตไปอวัยวะอื่นหรือไม่ 

  6.Bone scan สแกนกระดูกมักใช้ในรายที่เราสงสัยว่ามีการกระจายไปกระดูกแล้ว ไม่ใช้เป็นการตรวจ

พื้นฐานทั่วไป 

 

    Picture 3(ภาพที่3).CT  SCAN shows right renal mass  



 

 
Picture 4(ภาพที่4).Gross appearance of RCC  < 4cm 

 

การรักษา 

1. การผ่าตัด(radical surgery) 

  เนื้องอกของไตชนิดRenal cell carcinoma 

  การรักษาวิธีนี้เป็นมาตรฐานในการนํามะเร็งออกจากร่างกาย  อัตราการเกิดซ้ําต่ํา เป็นการผ่าตัดเอา

ไต, ต่อมหมวกไต, ท่อไตส่วนบน และไขมันรอบๆไตออกทั้งหมด(Radical nephrectomy) ถ้าเนื้องอกมีขนาด

เล็กกว่า 4ซม.(ภาพที่4) อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม เราอาจผ่าตัดเฉพาะบางส่วนออก(nephronsparing 

surgery) 

  เนื้องอกชนิดTransitionalcell carcinoma การรักษาผ่าตัด คือการนําเอาไต ท่อไตและบางส่วนของ

กระเพาะปัสสาวะออก(Nephroureterctomy with bladder cuff excision)  



      ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเคร่ืองมือมาก จึงมีการผ่าตัดผ่านกล้องทางรูขนาดเล็กผ่านหน้าท้อง

(Laparoscopic technique) ซึ่งมีประโยชน์คือ แผลมีขนาดเล็กทําให้ผู้ป่วยมีอาการฟื้นตัวดีกว่าการผ่าตัด

เปิดหน้าท้อง (Open technique)  

2. Ablation and other local therapy 

 เป็นการรักษาโดยการทําลายเนื้อเยื่อมะเร็ง ด้วยการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงทําให้เกิดความร้อน

ประมาณ60 องศาเซลเซียส ทําให้เซลล์มะเร็งแตกกระจาย เซลล์มะเร็งตาย และตัวเนื้องอกเหี่ยวลง 

3. Active surveillance  

 เป็นการรักษาโดยการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด วิธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกขนาดเล็ก เพื่อ

หลีกเลี่ยงการผ่าตัดโดยไม่จําเป็น โดยเนื้องอกมะเร็งจะต้องเป็นชนิดท่ีมีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ซึ่งเรา

สามารถตามผลโดยการตรวจ CT scan เป็นระยะ 

4.Radiation  

 การฉายแสง จะใชเ้ป็นการรักษาในผู้ป่วยท่ีไม่เหมาะสมต่อการผ่าตัด แต่มักได้ผลไม่ค่อยดีนักและ

ผลข้างเคียงของรังสียังเป็นปัญหาของผู้ป่วยระยะยาว 

5.Targeted  Cell therapy 

 เป็นการรักษาด้วยยาที่ต่อต้านการสร้างโมเลกุลของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเติบโตของก้อนเนื้องอก

เช่น tyrosine kinase inhibitor,sunitinib,sorafenib,Temsirolimus 

6.Chemotherapy  

 ในชนิดRenal cell carcinoma มักไม่ค่อยได้ผลดีนัก แต่ในพวกTransitional cell carcinoma มีการ

ตอบสนองต่อยาเคมีค่อนข้างดีกว่า 

7.Immunotherapy  มีการใช้ IL 2 ในกลุ่มผู้ป่วยระยะ 4 หรือมีการกระจายของมะเร็ง แต่ยังไม่ได้ผลเป็นท่ี

พอใจนัก 

  

 



มะเร็งท่อไต (Cancer of ureter)( ภาพที่ 5,6) 

  ท่อไตมีลักษณะเป็นท่อยาววางตัวจากกรวยไตลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะโดยทั่วไปมีความยาว25 

เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5มิลลิเมตร และประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นคือชั้น serosa layer 

,muscular layer และendothelium layer โดยมะเร็งที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดtransitional cell carcinoma 

 

Picture 5(ภาพที่5). Cancer of right ureter 

 

Picture 6(ภาพที่6 ) cancer ureter involve muscle wall. 



อาการและอาการแสดง 

  ผู้ป่วยมักมาด้วยเรื่องปัสสาวะมีเลือดปน ในบางรายมาด้วยเรื่องการปวดเอวเนื่องจากการอุดตันของ

ท่อไต 

การรักษา 

  ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมาพบแพทย์ด้วยปัสสาวะปนเลือด หรือปวดเอว ดังนั้นลําดับแรกเราจําเป็นต้องตรวจ

lab ขั้นพื้นฐานก่อน เช่น การตรวจปัสสาวะ plain KUB อาจพบโรคต่างๆร่วมด้วยเช่น น่ิวทางเดินปัสสาวะ 

หากเราสงสัยสาเหตุของเลือดออกมาจากพยาธิสภาพของหลอดไตเรามีความจําเป็นจะต้องทําการตรวจ

เพิ่มเติม เช่น intravenous pyelography, retrograde pyelography (RP) สําหับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้สาร

ทึบแสงได้ใหท้ํา CT scan  

Ureterorenoscopy with biopsy 

  เมื่อได้ตําแหน่งของพยาธิสภาพ จะทําการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปในหลอดไต เพื่อตัดชิ้น

เนื้อมาทําการพิสูจน์ เพื่อให้ทราบชนิดของเนื้องอกและระยะที่เป็นอยู่ให้ชัดเจนมากขึ้น และหากเนื้องอกมี

ขนาดเล็กจะใช้laserรักษาในคราวเดียวกันได้เลย แต่ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ จะทําการรักษาโดยการผ่าตัด

เอาไตและหลอดไตส่วนนั้นออกทั้งหมด 

            Nephroureterctomy with bladder cuff excision (ภาพที่5) 

  เป็นการรักษาโดยการผ่าตัดเอาไต, ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะบางส่วนออกทั้งหมด เพื่อหวังผล

หายขาดในกลุ่มมะเร็งท่อไต ซึ่งเป็นกลุ่ม Transitional Cell Carcinoma 

            Segmentectomy of ureter 

  คือการตัดเอาบางส่วนของท่อไตที่มีเนื้องอกออก  แล้วนําส่วนที่เหลือมาเย็บต่อกัน มักใช้ในผู้ป่วยที่มี

เนื้องอกขนาดเล็ก และผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดใหญ่  

            Adjuvant therapy  

  เคมีบําบัด มักใช้เป็นการเสริมการรักษาหลังจากกาารผ่าตัด ซึ่งมีผลทําให้เกิดเป็นซํ้าของมะเร็งต่ํา

กว่าการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แต่ผลข้างเคียงของยาเคมีค่อนข้างรุนแรงจึงต้องพิจารณาการใช้เป็น

รายบุคคล 

  การใช้รังสีรักษา   

            มักใช้เป็นการรักษาเสริมหลังผ่าตัด จุดประสงค์เพื่อควบคุมการเกิดซ้ําเฉพาะที่ หรือลดอาการปวด 

เลือดออก6 



  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer) (ภาพที7่) 

  มะเร็งชนิดนี้มักพบในผู้ป่วยสูงอายุเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  95%เป็นเซลมะเร็งชนิด

Transitional cell carcinoma  

อาการและอาการแสดง 

  ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมาพบแพทย์ด้วยเรื่องปัสสาวะเป็นเลือด แพทย์จึงควรสอบถามประวัติ และช่วงเวลา

ของการปัสสาวะแต่ครั้งเช่น มีเลือดปนช่วงต้นสาย ปลายสายหรือตลอดสายของปัสสาวะ ซึ่งแต่ละช่วง

สามารถบอกตําแหน่งของโรคได้ และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการปวดร่วมด้วย บางรายมีปัสสาวะบ่อย 

ปัสสาวะขัดร่วมด้วย เราควรระมัดระวังถ้าผู้ป่วยสูงอายุมาด้วยเรื่องปัสสาวะมีเลือดปนจะต้องรีบทําการสืบ

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 

 

ภาพที่7 Invasive bladder cancer 

 

 



การสืบค้น 

  การตรวจขั้นพื้นฐาน เช่น การตรวจปัสสาวะ การตรวจเลือดดูหน้าที่ของไต โดยส่วนใหญ่จะมีเลือด

ปนในปัสสาวะ ในบางรายอาจมอีาการเสื่อมสภาพของไต จึงมีความจําเป็นตรวจเพิ่มเติม เช่น  

 1. CT scan of whole abdomen  

 2. Intravenous pyelography  

 3. Ultrasound KUB 

 4. Cystoscopy   

เป็นการส่องดูเพื่อหาตําแหน่งของเลือดออก เพื่อทําการวินิจฉัยเนื้องอกนั้น หากพบควรทําการตัดชิ้นเนื้อไป

ตรวจเพื่อวางแผนการรักษาเพิ่มเติมต่อไป นอกจากน้ีการส่องกล้องยังช่วยล้างลิ่มเลือดที่อาจทําให้มีอาการ

อุดตันปัสสาวะไม่ออกได้  

ชนิดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 

  1. Transition cell carcinoma พบส่วนใหญ่  95%เป็นมะเร็งชนิดนี้ 

  2. Squamous cell carcinoma ร่วมกับภาวะมีการอักเสบเรื้อรังร่วมกับการมีนิ่ว ในบางรายเกิดจาก  

พยาธิใบไม้ในเลือด(7,8) ซึ่งระยะตัวอ่อนของพยาธิจะฝังตัวบริเวณชั้นในของกระเพาะปัสสาวะ 

  3. Adenocarcinoma ตําแหน่งที่พบบ่อยคือ ส่วนด้านหน้าหรือส่วนยอดของกระเพาะ  

ปัสสาวะร่วมกับremnant of urechus 

  นอกจากน้ีอาจจะพบชนิดอ่ืนได้แต่น้อยมากเช่น sarcoma, small cell carcinoma  

ปัจจัยเสี่ยง 

  1. การสูบบุหร่ี (9) เราพบว่ามีสารหลายตัวในบุหรื่ เช่น arylamines, carcinogen 4 –

aminobiphenyl, polycyclic aromatichydrocarbon, heterocyclic amines and various epoxides,  

N-nitroso compounds 

  2. Workplace exposure  คนทํางานอยู่ในโรงงานทําสี หรืออาชีพท่ีต้องใช้สารเคมีอยู่บ่อยๆ 

  3. Chronic bladder irritation and infections เช่น ในภาวะเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

  4. Chemotherapy เช่น ยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม เช่น cyclophosphamide(10) จะมีการ

เปลี่ยนแปลงป็นสาร acrolin ซึ่งทําให้เกิดมีการอักเสบอย่างรุนแรง ซึ่งก่อเกิดมะเร็งได้ 



  5. Low fluid consumption ถ้าเราด่ืมน้ําน้อยสารที่อยู่ในน้ําปัสสาวะจะสัมผัสกับกระเพาะปัสสาวะ

ได้นานมากขึ้นๆ ซึ่งอาจทําไห้เกิดมะเร็งขึ้นได้   

การรักษา 

  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะแบ่งตามลักษณะความรุนแรง ดังนี้ 

  1. Superficial type คือ เซลล์มะเร็งยังอยู่ในชั้นuroepithelium 

  2. Invasive type รูปเซลล์มะเร็งที่กระจายเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อหรือมากกว่านั้น  

  เราสามารถมองเห็นรูปร่างของเนื้องอกด้วยตาเปล่าและสามารถแยกกลุ่มของมะเร็งได้ว่าเป็นกลุ่ม

superficial หรือ Invsive type โดยกลุ่มแรกนั้นมักเป็นรูปร่างเหมือนสาหร่าย โดยมีฐานของเนื้องอกค่อนข้าง

เล็กแคบกว่ากลุ่มหลังที่มีฐานกว้าง 

  เมื่อตรวจด้วยกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะและพบเนื้องอกจะทําการส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อ(TUR-BT) 

เพื่อดูลักษณะความรุนแรงของเซลล์ และระยะของตัวเนื้องอก หากเนื้องอกเป็นsuperficial type การส่อง

กล้องตัดชิ้นเนื้อจะเป็นการรักษาพร้อมวินิจฉัยไปในตัว แต่ถ้าเซลล์มีลักษณะรุนแรงจะต้องทําการผ่าตัดTUR-

BT ซํ้า หากปรากฏว่ามีเซลล์ลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยการทํา radical cystectomy 

with urinary diversion แต่ถ้ายังลงไม่ลึก ถึงชั้นกล้ามเนื้อผู้ป่วยควรได้รับ adjuvant therapy ( intravesical 

BCG) 

  หากพบว่าเป็น Invasive type หลังจากทําTUR-BT แล้ว เราจะเอามาดูว่ามะเร็งเข้าไปอยูใ่นชั้นไหน

ของกระเพาะปัสสาวะ หากเข้าลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ การรักษาจะทําการผ่าตัดRadical cystectomy with 

urinary diversion 

 

การรักษาเพิ่มเติม(Adjuvant therapy) 

  Superficial type : หลัง TUR-BT หากาพบเซลล์ high grade และ ไม่มีการลุกลามชั้นกล้ามเนื้อ 

การใช้ intravesical BGG(11) ช่วยลดการลุกลามและการเกิดซํ้าได้ 

  Invasive type : หลังการผ่าตัด radical surgery แล้วถ้าพบว่ามะเร็งมีการกระจายตัวไปต่อม

น้ําเหลือง การใช้ยาเคมีช่วยลดการลุกลามและเกิดซํ้าได้ 

 



การฉายแสง(Radiation therapy) 

  ใช้เป็นการรักษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัด จุดประสงค์เพื่อควบคุมการเกิดซ้ําของมะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะ หรือใช้ในการรักษาผู้ป่วยบางรายที่มีโรคแทรกซ้อนไม่เหมาะสมต่อการผ่าตัด ซึ่งอาจจะใช้

ร่วมกับเคมีบําบัด(12) อย่างไรก็ตามเราต้องคํานึงถึงผลแทรกซ้อนจากการฉายแสง เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด มี

อาการแสบขัด หรืออุจจาระเป็นเลือด 

 

มะเร็งต่อมลูกหมาก( Prostate cancer) 

       ปัจจุบันยังไม่ทราบวาเหตุแน่ชัดว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากอะไร เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าบาง

คนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ในขณะที่อีกคนไม่เป็น แต่มีการศึกษาพบว่ามีองค์ประกอบบางอย่างที่มีผลต่อ

การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนี้ 

 1. อายุ  เราพบโรคนี้ในคนสูงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 65 ปี ในอายุตํ่ากว่า 45 ปี พบน้อยมาก

  2. ประวัติครอบครัว  หากมีพ่อ, พี่ชาย หรือน้องชาย เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จะทําให้มี 

โอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น 

           3. เชื้อชาติ  มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากในคนแอฟริกันมากกว่าคนผิวขาว แต่จะพบได้น้อย

ในคนเอเชีย  

                       4. มีเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงในต่อมลูกหมาก  เราจะพบว่า ใน high-grade prostatic 

intraepithelial neoplasia (PIN) จะพบว่าอาจทําให้พบมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้น 

             5. อาหาร  มีการศึกษารายงานออกมาว่าการรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์

มากมีโอกาสเปน็มะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าการรับประทานอาหารจําพวกพืชผัก 

 

 

 

 

 



อาการและอาการแสดง    

  ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่ในกลุ่มบุคคลที่มีอาการอาจจะมีอาการ

ต่างๆ ดังนี้ 

  - อาการทางปัสสาวะ 

 1. ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้ 

 2. ปัสสาวะต้องเบ่งนาน และปัสสาวะขัด 

            3. ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน 

            4. ปัสสาวะอ่อนแรง 

            5. อาจมีอาการปวด แสบ ระหว่างการถ่ายปัสสาวะ  

               - อาจมีปัญหาต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ 

              - อาจมีเลือดปนในปัสสาวะหรือปนกับอสุจิ 

              - อาจพบได้ว่ามีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา  

              - ส่วนใหญ่แล้วมีโรคหลายโรคที่ทําให้เกิดอาการดังกล่าวข้างต้น โดยที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ต่อม

ลูกหมากโต, ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ผู้ป่วยชายคนใดที่มีอาการดัง กล่าว ควรบอก

แพทย์เพื่อทําการสืบค้นโรคต่อไป 

การวินิจฉัย (Diagnosis) 

1. การตรวจทางทวารหนัก (Digital rectal examination(DRE) 
   การเกิดมะเร็งต่ อมลูกหมากส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณส่วนรอบนอกของต่อมลูกหมาก ซึ่งการ

วินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก (18% ของผู้ป่วย ) สามารถวินิจฉัยได้จากการตรวจทางทวารหนักเพียง

อย่างเดียวโดยไม่ใช้ PSA ร่วมด้วย (13) 

2. Prostatic – specific antigen (PSA)  
a. เป็นสารบวก kallikrein-like serene protease สร้างจาก epithelial cell  ของต่อม

ลูกหมาก 
b. การค้นพบ PSA เป็น Organ-specific ไม่ใช่ disease – specific การตรวจหาระดับ

ของ PSA สามารถทํานายการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีกว่าการทํา  DRE  หรือ 
TRUS (14) 
 



 3. Transrectal Ultrasonography (TRUS)  

 Prostate Biopsy  เป็นการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยใช้เข็ม   ซึ่งนําทางด้วยหัวอุลตร้าซาวด์ผ่าน

ทางทวารหนัก ทําในผู้ป่วยที่มีค่า PSA ในเลือดที่สูง หรือในผู้ป่วยที่ตรวจทางทวารหนักแล้วคลําพบมีตุ่มหรือ

ก้อนขนาดเล็กบริเวณต่อมลูกหมาก 

สําหรับผู้ป่วยที่มีผลเลือด PSA สูงขึ้นในการเจา ะครั้งแรก ยังไม่ควรทําการเจาะเอาชิ้นเนื้อ

ต่อมลูกหมากมาตรวจทันที ควรซักกประวัติผู้ป่วยก่อนว่า มีสาเหตุอ่ืนหรือไม่ที่อาจส่งผลทําให้ค่า 

PSA สูงขึ้น เช่น หลังการหลั่งน้ําอสุจิ การผ่าตัด TUR-P การใส่สายสวนปัสสาวะตลอดจนภาวะติด

เชื้อของต่อมลูกหมาก หรือทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น (15,16) 

ปัจจุบันมกีารเจาะเลือดดูค่า PSA เพื่อช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ทําให้

พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกมากขึ้น ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทั่วไปค่า PSA ที่สูง

นอกจากจะเกิดจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วยังเกิดได้อีกหลายสาเหตุ เช่น โรคต่อมลูกหมากโต โรคต่อม

ลูกหมากอักเสบ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ  การใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น  

โดยทั่วไปถ้าค่า PSA สูงเกิน 10 ng/dl โอกาสตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่า 50% หากค่า 

PSA 4-10 ng /dl โอกาสพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 20- 30%  และในชายไทยแพทย์จะใช้ค่ามากกว่า 4 

ng/dl เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองหามะเร็งต่อมลูกหมาก 

การรักษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

 1. การผ่าตัด(surgery) 

 2. การฉายรังสี(radiation therapy) 

 3. การใช้ฮอร์โมน(hormonal therapy) 

 4. ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด(watchful waiting) 

 

 

 



1. การผ่าตัดรักษา(surgery) 

  การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยเอาต่อมลูกหมากออก ซึ่งใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรก 

(ระยะ1 และ2) 

 1.1 การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการเปิดผ่านหน้าท้อง (open radical prostatectomy) 

1.2 การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการเปิดผ่านบริเวณฝีเย็บ (perineal prostatectomy) 

1.3 การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านผนังหน้าท้อง (laparoscopic radical 

prostatectomy) 

1.4 การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านผนังหน้าท้องโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วย

ผ่าตัด(robotic assisted laparoscopic radical prostatectomy)(ภาพที่8) 



 

ภาพที่8 Robotic console (Davinci system) 

 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด 

                  - ผู้ป่วยอาจมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ(erectile dysfunction) 

                 - ผู้ป่วยอาจมีการปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะราด ในระยะแรกประมาณ 1 ถึง 2 เดือนหลังการ

ผ่าตัด ต่อมาอาการจะค่อยๆหายไป(urinary incontinence) 

                - อาจมีการปัสสาวะไม่ออก ถ้ามีการตีบ แคบของท่อปัสสาวะ (stricture urethra) 



2. การฉายรังสี(radiation therapy) 

  การฉายรังสีใช้ในรายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกแทนการใช้วิธีผ่าตัด และใช้ในรายที่

ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด แต่มักนิยมใช้การฉายรังสีในรายที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากหลงเหลือจากการผ่าตัด หรือ

ใช้ในรายยะยะท้ายๆของโรค เพื่อช่วยลดอาการปวด 

 การฉายแสงมี 2 วิธีที่ใช้ในมะเร็งต่อมลูกหมาก(17) 

 1. การฉายรังสีจากภายนอกร่างกาย โดยผู้ป่วยจะได้รับรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสีภายนอกร่างกายไป

ที่ต่อมลูกหมาก 

 2. การฝังแร่รังสีเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมาก โดยการใช้แร่รังสีซึ่งเป็นเม็ดเล็กปริมาณหลายเม็ดขึ้นกับ

ขนาดของต่อมลูกหมากฝังเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมาก 

ผลข้างเคียงจากการฉายรังสี 

  - ผลข้างเคียงของการฉายรังสีขึ้นอยู่กับปริมาณของรังสีที่ได้รับ ผู้ป่วยจะรู้สึกเพลียหลังการ

ฉายแสง จึงควรให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ 

 -  การฉายรังสีจากภายนอก ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องเสีย ปัสสาวะบ่อยและแสบขัด ผิวหนังมี

อาการเจ็บปวด และแดงขึ้น และอาจจะมีขนร่วงเฉพาะที่ได้ 

  - การรักษาโดยการฝังแร่รังสี อาจทําให้มีปัสสาวะเล็ด และมีเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ แต่

พบได้ไม่บ่อยนัก 

 

การรักษาด้วยฮอร์โมน(hormonal therapy) 

 การใช้ฮอร์โมนในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะใช้เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัด หรือใน

รายท่ีมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 

 หลักการใช้ฮอร์โมนในการรักษาคือ การลดหรือกําจัดฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งจะไปทําให้มะเร็งต่อม

ลูกหมากฝ่อเล็กลง หรือโตช้าลง การกําจัดฮอร์โมนมี 2 วิธีคือ 



 1. การใช้ยาต้านฮอร์โมน(antiandrofen drug)  โดยมียาต้านทําให้อัณฑะไม่สามารถสร้างฮอร์โมน

เพศชายได้ และยาต้านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชาย  

 2. การผ่าตัดเอาอัณฑะออก (bilateral orchiectomy)  ซึ่งอัณฑะเป็นแหล่งใหญ่ในการสร้างฮอร์โมน

เพศชาย โดยมีบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยมาจากต่อมหมวกไต 

 -  แพทย์ใช้การรักษาด้วยการควบคุมกําจัดปริมาณฮอร์โมนเพื่อควบคุมและลดการกระจายของ

มะเร็งต่อมลูกหมากไปยังอวัยวะต่างๆ มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะไม่โตขึ้นเป็นระยะเวลาหลายปี 

 -  ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือ มีการคลื่นไส้อาเจียน มีเต้านมทีโตขึ้น มีความต้องการทางเพศน้อยลง 

และอาจมีอันตรายต่อตับได้ แต่พบได้ไม่บ่อยนัก และในบางครั้งอาจทําให้กระดูกมีความแข็งแรงน้อยลง  

การเฝ้าดูโรคอย่างใกล้ชิด(watchful waiting) 

การท่ีแพทย์ตัดสินใจเลือกวิธีนี้ เพราะโดยธรรมชาติของโรคนี้ การขยายตัวของมะเร็งจะช้า โดยถ้า

เจอมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกต้องใช้เวลาเกือบ 10 ปี มะเร็งถึงจะลุกลามทําอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ทําให้

แพทย์เจ้าของไข้ต้องชั่งน้ําหนักพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ ในการใช้การผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก

ระยะแรกกับผู้ป่วยอายุมากๆ หรือมีโรคประจําตัวที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการผ่าตัดหรือดมยาสลบ  

อาการต่อมลูกหมากโตสามารถป้องกันได้  ถ้ารับประทานอาหารท่ีมีสารเหล่านี้แต่เนิ่น  ๆ เป็นประจํา 

  สังกะสี เป็นแร่ธาตุที่ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชาย มีมากในเมล็ดฟักทอง อาหารทะเล เช่น หอยนางรม 

ไลโคพีน เป็นสารในตระกูลแคโรทีนอยด์ มีมากในมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ ฝรั่งขี้นก 

เบต้าซิโตสเตอรอล มีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด และป้องกันต่อมลูกหมากโต พบ
มากในถั่วเหลือง จมูกข้าวสาลี น้ํามันข้าวโพด 

วิตามินอ ี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีมากในรําละเอียด น้ํามันรํา  ธัญพืช ถั่วเหลือง ถั่วแดง 
ผักกาดหอม เมล็ดทานตะวัน งา น้ํามันถั่วลิสง  

 

 



มะเร็งอัณฑะ(cancer of testis) 

มักพบในผู้ป่วยช่วงอายุ15- 35 ปี ในประเทศไทยมักพบโรคนี้ค่อนข้างน้อย แต่มีรายงานพบได้บ่อย

ในกลุ่มชนชาติสแกนดิเนเวียน  

อาการและอาการแสดง 

  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องของคลําก้อนแข็งได้บริเวณอัณฑะ ข้างใดข้าง

หนึ่ง มีส่วนน้อยที่คลําได้ทั้งสองข้าง ไม่มีอาการปวด ไม่มีอาการการปัสสาวะที่ผิดปกติ  และไม่มีไข 

ภาวะเสี่ยง(risk factors) 

  ในผู้ป่วยที่มีอันฑะอยู่ผิดตําแหน่ง(undescend testis) มีอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง

อัณฑะเกือบ 40 เท่า ดังนั้นหากพบผู้ป่วยไม่มีอัณฑะ เราจําเป็นต้องตรวจหาตําแหน่งโดยส่องกล้อง

ผ่านช่องท้องหาตําแหน่งที่แน่นอนเพื่อวางแผนการผ่าตัด และผ่าตัดเอาอัณฑะข้างนั้นออก (Radical 

orchiectomy) 

  การตัดชิ้นเนื้อหรือเจาะโดยใช้เข็มผ่านถุงอัณฑะเป็นข้อห้ามอย่างชัดเจน เพราะอาจทําให้

มะเร็งแพร่กระจายมาอยู่ชั้นผิวหนังซึ่งจะเป็นระยะ4 เนื่องจาก cancer of testis จะกระจายไปที่ต่อม

น้ําเหลืองเฉพาะที่ (regional lymph nodes) ซึ่งวางตัวอยู่ภายในท้อง(paraaortic lymph nodes) 

การสบืค้น (Investigations) 

  Blood for tumor markers  

   1. Beta HCG จะมีค่าสูงขึ้น ในมะเร็งอัณฑะชนิด Choriocarcinom 

   2. Alfa fetoprotein จะสูงขึ้นในมะเร็งอัณฑะชนิด embryonal cell carcinoma 

   3.LDH จะมีค่าสูงขึ้นบ่งบอกถึงขณะนั้น ในภาวะมีการแบ่งตัวของเซลล์อย่าง  

รวดเร็ว Pure seminoma ไม่มี tumor marker 

  การสืบค้น(เพิ่มเติม) 

  Ultrasound testis  ช่วยในการแบ่งแยกก้อนบริเวณอัณฑะ จากการติดเชื้ออักเสบ  เช่น วัณ

โรคของอันฑะ หรือในผู้ป่วยมีน้ําในถุงอัณฑะ 

  Computor scan of abdomen  ช่วยดูว่ามีต่อมน้ําเหลืองในช่องท้องโตร่วมด้วยหรือไม่ ช่วย

ให้บ่งบอกระยะของมะเร็งได้แม่นยํามากขึ้น 



 

มะเร็งอัณฑะสามารถแบ่ง ได้ 2 จ าพวก  

1. Germ cell  

  1.1 Seminoma 

     1.2 Non seminoma  

          : Choriocarcinoma 

         : Embryonal cell carcinoma 

          : Teratocarcinoma 

          : Spermatocytic carcinoma 

2. Non germ cell  

     :Leydig cell tumor 

     :Sertoli cell tumor 

  

การรักษา(Therapy) 

  เมื่อพบก้อนบริเวณอันฑะและสงสัยว่าเป็นมะเร็งจริง เรามีความจําเป็นต้องตัดเอาอันฑะ

ออกไป(Radical orchiectomy) ไม่ควรลงแนวแผลผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเพราะทําให้มะเร็งผ่าน

ไปติดบริเวณผิวหนังทําให้มีการเปลี่ยนระยะ(stage)ได้ เราจึงควรเปิดแผลบริเวณส่วนล่างของหน้า

ท้องเพื่อไปควบคุมบริเวณspermatic cord ก่อน และตัดผูกเส้นเลือดและท่อน้ําเหลืองที่ไปเลี้ยง

อัณฑะก่อน จึงตัดก้อนอัณฑะโดยไม่ให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อชั้นTunica albuginia เพื่อป้องกัน

การกระจายของเซลล์มะเร็ง 

 

การรักษาเพิ่มเติม(Adjuvant therapy) 

Retroperitoneal lymph nodes dissection เป็นการผ่าตัดเข้าไปในช่องท้องเพื่อนําต่อม

น้ําเหลืองบริเวณเส้นเลือดใหญ่ด้านบริเวณอัณฑะที่เป็นมะเร็งออกไป มักใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง

ชนิด non semioma หรือหลังจากการให้ยาเคมีรักษาในในมะเร็งระยะที่ 3 ถึง 4 



การฉายรังสี(Radiotherapy) 

  ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในมะเร็งอันฑะชนิด pure seminoma ระยะที่ 1 ถึง 2 หรือใช้ในผู้ป่วย

ชนิดnon seminoma หลังการผ่าตัดเพื่อลดการเกิดซ้ําของมะเร็งเฉพาะที่ได้ 

 Chemotherapy 

    มีบทบาทเป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังผ่าตัดเอาอัณฑะออก และใช้ในผู้ป่วยที่พบว่ามีการ 

กระจายของมะเร็งไปสู่ต่อมน้ําเหลือง 

  

มะเร็งอวัยวะเพศชาย(Cancer of penis)(ภาพที่9) 

  อุบัติการณ์ของโรคพบได้น้อยลงอย่างชัดเจนในปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนมีความรู้และดูแลตัวเอง

ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

  ปัจจัยเสี่ยง(risk factors) 

   1. Poor hygiene 

   2. Uncircmcised condition and phimosis 

   3. Radiation exposure 

   4. HPV infection 

   5. Exposure to tobacco 

   6. Sexuual intercourse 

   มะเร็งชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นชนิดsquamous cell carcinoma 8 



 

ภาพที่ 9 Cancer of penis 

 อาการและอาการแสดง 

  ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยเรื่องตุ่ม ก้อนบริเวณอวัยวะเพศ หรืออาจเป็นแผลเรื้อรัง ถ้ามะเร็งมี

ขนาดใหญ่มากอาจกดเบียดท่อปัสสาวะได้ บางครั้งอาจพบร่วมกับการมีต่อมนํ้าเหลืองโตไปกดทับ 

เส้นเลือดบริเวณขาหนีบ ตัวมะเร็งมีกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว 

  

 มะเร็งระยะเริ่มแรก(Carcinoma in situ) 

  Erythroplasia of Queyrat เป็น squamous cell carcinoma of glan penis 

  Bowen's disease เป็น squamous cell carcinoma in situ of glan penis 

  ก้อน ต่ิงเนื้อ หรือ แผลเรื้อรังบริเวณอวัยวะเเพศ ส่วนใหญ่เป็น benign lesion แต่จําเป็น 

ต้องวินิจฉัยแแยกโรคให้ชัดเจน 

  Humanpapiloma virus(HPV) สัมพันธ์กับการเกิดโรคนี้ 



 

การรักษา 

  ถ้าตําแหน่งพยาธิสภาพอยู่บริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ การตัดให้ห่างจากพยาธิสภาพ

0.5 ซม ก็เพียงพอ และยังมีวิธีอื่นๆเช่น 

    - Topical 5 FU cream ทาเฉพาะที่ 

   - 5% emiquimod cream ทา 

   - ablation เช่น CO2 , Nd YAGlaser 

Invasive penile cancer 

  เซลล์มะเร็งลุกล้ําเข้าชั้นน้ําเหลืองและกล้ามเนี้อ เป็นก้อนใหญ่ อาจลุกลามเข้าท่อปัสสาวะ 

และอวัยวะข้างเคียงและอาจลุกลามกระจายไปตามต่อมนํ้าเหลืองบรเิวณขาหนีบ superficial groin 

,deep and pelvic lymph nodes ตามลําดับ 

 

การรักษา 

  การผ่าตัดเอาก้อนออกควรห่างจากขอบก้อนอย่างน้อย2 ซม. ซึ่งถ้าก้อนใหญ่มาก อาจต้อง

ทํา Total penectomy with perineal urethrostomy ถ้าหากมีต่อมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบโต ควร

รักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะก่อน เพราะ50% เป็นการติดเชื้อ 

  รังษีรักษาใช้ฉายบริเวณหลังผ่าตัด ได้ผลดีในการควบคุมการเกิดซํ้า เเละอาจมีบทบาทใน

รายท่ีต่อมนํ้าเหลืองที่ติดเส้นเลือดไม่สามารถตัดออกได้ ในรายที่มีพยาธิสภาพขนาดเล็กอาจใช้วิธีนี้

ได้แต่ไม่ดีเท่าการผ่าตัด 

   การใช้เคมีรักษา ใช้เพิ่มเติมหลังผ่าตัดเพื่อกําจัดเซลล์ที่กระจายหรือตัดไม่หมด นอกจากน้ื

ยังมีบทบาทในการใช้ลดขนาดของก้อนให้ผ่าตัดง่ายขึ้น  
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