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ต่อมลูกหมากคืออะไร

	 	 ต่อมลูกหมากสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชาย	ให้เป็นสาร	dihydrotestos-

terone	โดยสารน้ีทำาให้ต่อมลูกหมากมีเซลล์เน้ือเยื่อท่ีเพิ่มขึ้น	เเละมีขนาดโตขึ้นตาม

ไปด้วย	เเละถ้าหากต่อมลูกหมากโตจนไปกดเบียดท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะ

จะทำาให้มีอาการของต่อมลูกหมากโต	สำาหรับในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก	ผู้ป่วยจะมี

อาการจากการท่ีเซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจาย	เเละไปรบกวนการทำางานของอวัยวะ

ที่มะเร็งแพร่ไป	เช่น	อาการปวด	หรืออาการปัสสาวะปนเลือดได้

ต่อมลูกหมากเป็นหน่ึงในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย	

โดยต่อมลกูหมากจะอยู่รอบท่อปัสสาวะสว่นต้นบรเิวณ

ปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ	มีรูปร่างลักษณะ

คลา้ยเมด็เกาลดั	คนท่ัวไปมกัมคีวามสบัสนและเขา้ใจ

ผิดว่า	ต่อมลูกหมาก	คือ	ลูกอัณฑะ	ซึ่งไม่ใช่ความ

จริง	โดยลูกอัณฑะจะอยู่ในถุงอัณฑะ	เเละทำาหน้าท่ี

สร้างเชื้ออสุจิ	ขณะที่ต่อมลูกหมากอยู่ภายในร่างกาย	

เเละทำาหน้าท่ีผลิตเเละเก็บสะสมน้ำ�หล่อเลี้ยงตัวอสุจิ	

ต่อมลูกหมากจะถูกกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตจาก

ฮอร์โมนเพศชาย	ซ่ึงต่อมลูกหมากจะโตข้ึนตามอายุ

ที่มากขึ้น	เเละในผู้ชายวัยผู้ใหญ่

ต่อมลูกหมาก

ปกติ

ต่อมลูกหมาก

มีขนาดโตขึ้น
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 เเตกต่างกัน	โรคต่อมลูกหมากโต	ไม่ใช่มะเร็ง	พบได้เกือบทุกคน	ผู้ชายเมื่ออายุ

มากขึน้จดัเป็นการเปลีย่นเเปลงของรา่งกาย	เเตม่ะเรง็เป็นความผดิปกติของเซลลต่์อม

ลูกหมากท่ีโตเเบบไม่หยุดยั้ง	เเละไม่ถูกกำาจัดด้วยขบวนการกำาจัดเซลล์ท่ีผิดปกติของ

ร่างกาย

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ	มักจะเกิดในผู้ชาย

อายุตั้งแต่	50	ปีขึ้นไป	มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ	ดังนั้น

การตรวจพบมักจะเป็นการพบโดยการคัดกรองโรค	ซึ่งในระยะเบื้องต้นสามารถรักษา

ให้หายได้โดยการผ่าตัด	หรือการให้รังสีรักษา	แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกด

ทับท่อปัสสาวะ	จะส่งผลให้ผู้ป่วยปัสสาวะลำาบาก	หรือปัสสาวะบ่อยขึ้น	เเละอาจมี

ปัสสาวะเป็นเลือดได้	โดยในระยะสุดท้ายมะเร็งจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำ�เหลือง

กระดูก	และอวัยวะอื่นๆ	ซึ่งจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	แต่การรักษาจะมุ่ง

เน้นไปท่ีการยับยั้งการลุกลามของมะเร็ง	และคงสภาพให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตปกติ

ไดม้ากท่ีสดุ	โดยท่ัวไปมะเรง็ตอ่มลกูหมากจะมรีะยะเวลาการ

พฒันาจากระยะเบือ้งตน้	ไปสู่ระยะลกุลาม	เเละเขา้สูร่ะยะ

สดุท้าย	ค่อนขา้งนาน	เชน่	ระยะเวลาหลายปีซึง่เเตกตา่ง

กับมะเรง็ชนิดอืน่	ท่ีมกีารกำาเรบิโรคท่ีสัน้	เชน่	มะเรง็ปอด	

มะเร็งตับ	เป็นต้น

โรคต่อมลูกหมากโตเเตกต่าง
หรือเหมือนกับมะเร็งต่อมลูกหมาก?

โรคต่อมลูกหมากโต
(Benign Prostate Hypertrophy)

“มะเร็งต่อมลูกหมากมักไม่แสดงอาการในระยะเร่ิมแรก 

หากมีอาการหมายถึงมะเร็งได้ลุกลามแล้ว... ดังนั้น 

ต้องสังเกตุอาการทางต่อมลูกหมากที่ผิดปกติ 

ถ้าสงสัยอย่ารอจนสาย ต้องรีบมารับการตรวจ

สุขภาพเพศชาย เพื่อหาสาเหตุ”

	 พบได้ในผู้ชายอายุประมาณ	40	

ปีขึ้นไป	 จะมีอาการปัสสาวะบ่อยร่วมกับ	

อาการแสบขัด	 หรือมีอาการปัสสาวะ

ลำาบาก	 ปัสสาวะไม่พุ ่ง	 หรือต้องใช	้

เวลาในการเบ่ง	เมื่อยืนปัสสาวะเทียบกับ	

ผู้อื่นจะใช้เวลาในการปัสสาวะนานปกติ	

โรคต่อมลูกหมากโตจัดเป็นโรคท่ีไม่เป็น

อันตรายต่อชีวิต	 แต่จะส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
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วันนี้คุณสังเกตุว่ามีอาการเหล่านี้ไหม?

หากมีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
ควรพบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด
 1.	เวลาเริ่มปัสสาวะจะลำาบาก

	 2.	ปัสสาวะไม่พุ่ง	หรือปัสสาวะราดเท้า

	 3.	เวลาปัสสาวะจะปวด

	 4.	เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวด

	 5.	มีเลือดในน้ำ�เชื้อหรือปัสสาวะ

	 6.	ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน

วิธีการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

 • การตรวจทางทวารหนัก	 เพื่อคลำาหา

ก้อนมะเร็ง	โดยแพทย์จะใช้น้ิวสอดเข้าไปทางรู	

ทวารหนัก	เพื่อตรวจคลำาขนาดรูปร่าง	และความ

ยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก

 • การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง	PSA	
(Prostatic	Specific	Antigen)	ซ่ึงสารชนิดนี้จะ
ถูกผลิตขึ้นมามากกว่าปกติในผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก

 • การตรวจอลัตราซาวดต่์อมลกูหมากผ่าน
ทางทวารหนัก	เป็นการตรวจโดยใชค้ลืน่เสยีง	โดย
แพทย์จะใช้เครื่องมือสอดเข้าทางทวารหนัก	เพื่อ
ตรวจหามะเร็งบริเวณต่อมลูกหมาก

กระเพาะปัสสาวะ ช่องทวารหนัก

ต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก

รูทวารหนัก

ช่องทวารหนัก

กระเพาะ
ปัสสาวะ

ปกติก้อนมะเร็ง
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การตรวจเพ่ิมเติมเม่ือวินิจฉัยเเล้ว
ว่าเป็นมะเร็ง
 จะมีการการตรวจเมื่อเ เพทย์สงสัยว่ามีการ	

กระจายของโรค	เช่น	การตรวจสแกนกระดูก	เพื่อดูว่า

โรคกระจายไปท่ีกระดกู	การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร	์

เมือ่เเพทยส์งสยัว่าโรคกระจายไปอวัยวะภายใน	เชน่	ตบั	

หรือต่อมน้ำ�เหลืองในช่องท้อง	เป็นต้น

มะเร็งยังอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก	ค่าเลือด	PSA	สูงน้อยกว่า	
10	เเละผลการตรวจทางพยาธเิป็นเซลล์ท่ีมลีกัษณะการเเบ่งตวัชา้

การเเบ่งระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก 
 การเเบ่งระยะของโรค	ดูจากขนาดของก้อนเนื้อ	การกระจายไปที่ต่อมน้ำ�เหลือง	

ข้างเคียงการกระจายไปอวัยวะอื่นๆ	ผลเลือดมะเร็ง	PSA	และผลการตรวจทางพยาธิ

ของชิ้นเนื้อมะเร็ง

การตัดชิ้นเนื้อเมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อที่สงสัย
	 แพทย์จะทำาการตัดชิ้นเน้ือจากต่อมลูกหมาก	โดยการส่องกล้องผ่านทางท่อ

ปัสสาวะ	เพื่อนำาชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา	ดูว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่	เเละมะเร็ง

เป็นชนิดใด	มีการเเบ่งตัวเร็วหรือช้า	ซึ่งใช้เป็นเเนวทางในการวางเเผนรักษา

มะเร็งยังอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก	ค่าเลือด	PSA	สูงน้อยกว่า	
20	เเละผลการตรวจทางพยาธเิป็นเซลลท์ีม่ลีกัษณะการเเบง่ตวัชา้

มะเร็งมีการกระจายออกนอกต่อมลูกหมากไปยังอวัยวะข้างเคียง

มะเร็งมีการกระจายไปท่ีต่อมนำา้เหลือง	หรือกระจายไปอวัยวะท่ี
อยู่ไกลออกไป

ต่อมลูกหมาก

ส่องกล้องตรวจ

การส่องกล้องผ่านทาง
ท่อปัสสาวะ

ระยะที่	1

ระยะที่	2

ระยะที่	3

ระยะที่	4
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	 2.	การรักษาโดยการฉายเเสง	หรือการรักษาโดยรังสีรักษา	Radiotherapy	โดย

รังสีรักษาสามารถไปกำาจัดเซลล์มะเร็ง

-	 ในระยะท่ีไม่มีการกระจายจะมีประสิทธิภาพเทียบ			

		เท่ากับการผ่าตัด

-	 ในระยะโรคเเพร่กระจายจะใช้ในการรักษาบรรเทา	

		อาการ	เช่น	อาการปวดกระดูกจากมะเร็งกระจายไป	

		ที่กระดูก	

การรักษาโดยการลดฮอร์โมน
เพศชาย
 เน่ืองจากการเติบโตของมะเร็งอาศัยฮอร์โมนเพศ

ชาย	ดังน้ันการลดปริมาณฮอร์โมนเพศชายหรือการใช้ยา

ท่ีสามารถป้องกันไมใ่ห้ฮอรโ์มนเพศชายมาออกฤทธิก์ระตุน้

การเตบิโตของเซลลม์ะเรง็จงึนับว่าเป็นการรกัษาท่ีไดผ้ลใน

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษา
	 การสังเกตุอาการ	เลือกในผู้ป่วยที่โรคเป็นแค่ระยะเบื้องต้นค่า	PSA	ต่ำ�ๆ	หรือ	

ผู้ป่วยที่สูงอายุหรือสุขภาพไม่เเข็งเเรง	ไม่พร้อมในการรักษา

	 1.	การผ่าตัดตอ่มลกูหมากออกทัง้หมด	เป็นการผา่ตดั

เพื่อเอาต่อมลูกหมากท่ีเป็นมะเร็ง	รวมท้ังต่อมน้ำ�เหลือง

ออกท้ังหมด	โดยวิธีการผ่าตัดมีหลากหลายวิธี	เช่น	การ

ผ่าตดัเเบบเปิดการผ่าตัดโดยการใชก้ลอ้ง	(Laparoscopic)	

การตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านอวัยวะเพศ		

Transurethral	Resection	of	the	Prostate	TURP	เเละการ

ผ่าตัดโดยการควบคุมผ่านหุ่นยนต์ผ่าตัด

	 3.	การรักษาโดยการฝังเเร่กัมมันตภาพรังสี	โดยเเพทย์รังสีรักษา

	 4.	การรกัษาด้วยการควบคมุฮอรโ์มนเพศชาย	เนือ่งจากมะเรง็ต่อมลกูหมาก

โตดว้ยการกระตุน้จากฮอรโ์มนเพศชาย	การลดปรมิาณฮอรโ์มนจึงมปีระสิทธภิาพ

ในการรักษา

วิธีการในการรักษาโดยวิธีทาง
ฮอร์โมน
 1.	การตัดอัณฑะออกจากร่างกาย	โดยแพทย์อาจ

พิจารณาการใส่อัณฑะเทียมให้ผู้ป่วยยังมีความรู้สึกว่ายังมี

อัณฑะอยู่	ซึ่งช่วยในด้านจิตใจของผู้ป่วย

	 2.	การฉีดยาเพื่อระงับการสร้างฮอร์โมนเพศชายของ

อณัฑะ	โดยยาฉดีจะไปยัง้ยัง้ขบวนการสรา้งฮอรโ์มนท่ีระดบั

ก้านสมอง	ผลให้อัณฑะลดการผลิตฮอร์โมนเพศชาย

	 3.	การรักษาโดยยากิน	โดยยาออกฤทธิป้องกันการที่

ฮอร์โมนเพศชายมากระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

	 4.	การรักษาโดยที่ยาออกฤทธิ์โดยการห้ามการผลิต

ฮอรโ์มนเพศชายทีต่อ่มหมวกไต	โดยยาชนิดใหม่ๆ 	สามารถ

ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายของเซลล์มะเร็งเองได้ด้วย

	 5.	การรกัษาด้วยเคมบีำาบดั	(Chemotherapy)	คือการ

ใช้ยาต้านมะเร็ง	ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนของร่างกาย	

เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง	โดยมีแผนกเคมีบำาบัดภายใต้การดูแล

ของทีมสหสาขาชีพด้านการรักษามะเร็ง

การให้ยาเคมีบำาบัด

ก้านสมอง

ต่อมใต้สมอง

กระเพาะปัสสาวะ

ต่อม
ลูกหมาก

ฮอร์โมนเพศชาย

อัณฑะ

ฮอร์โมน	LH
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ผลข้างเคียงจากการรักษา
การผ่าตัดเเละการฉายรังสีรักษา
	 สามารถทำาให้โรคมะเร็งในระยะเบื้องต้นหายขาดได้	 เเต่อาจมีผลข้างเคียง

จากการรักษาได้	 เเต่ผลข้างเคียงไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาทุกราย	

ผลข้างเคียงท่ีควรทราบ	 คือ	อาจมีความรู้สึกเเละความต้องการทางเพศลดลง	

ปริมาณน้ำ�อสุจิอาจจะลดลง	เเละทำาให้มีโอกาสท่ีจะเป็นหมัน	อาจมีภาวะปัสสาวะ

ลำาบากจากท่อปัสสาวะตบี	หรอืมพีงัพดื	หรอือาจมกีารกลัน้ปัสสาวะ	หรอืกลัน้อจุจาระ

ลำาบาก	อาจมีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยฮอร์โมน
 ผู้ป่วยจะมอีาการของระดบัฮอรโ์มนเพศชายท่ีลดลง	โดยอาจมอีาการท่ีกลา้มเน้ือ

ของร่างกายเล็กลง	รู้สึกว่ากำาลังของร่างกายลดลง	ปริมาณขนตามร่างกายลดลง	อาจ

มภีาวะเตา้นมโต	ความรูส้กึทางเพศลดลง	เเละอาจมคีวามเส่ียงตอ่โรคหัวใจเเละหลอด

เลือดได้

ผลข้างเคียงของเคมีบำาบัด
	 อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย	คือ	คลื่นไส้	อาเจียน	แผลร้อนใน	หรือแผลในปาก	

อาจมีการขับถ่ายท่ีผิดปกติ	โดยอาจพบได้ท้ังท้องเสีย	หรือท้องผูก	และผู้ป่วยจะมี

ภูมิคุ้มกันต่ำา	หรือจำานวนเม็ดเลือดขาวที่ต่ำาลง	ทำาให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ	เเละอาการ

ข้างเคียงอื่นท่ีอาจพบได้	 เช่น	อาการสะอึก	

การนอนไม่หลับ

	 โดยเเพทย์เเละพยาบาลจะเเนะนำาวิธี	

การดูเเลตนเองหลังการรักษา	หลีกเลี่ยง

ความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้	เเละการปฏบิตัเิมือ่

เกิดผลข้างเคียง	เช่น	อาการถ่ายเหลว	หรือ

อาการอาเจยีน	จะมกีารให้ยาลดอาการเป็นยา	

กลบับ้าน	ผูป่้วยสามารถใชย้าเหลา่นีไ้ดเ้มือ่ม	ี

อาการเ	เตถ้่าอาการไมทุ่เลาผูป่้วยควรตดิตอ่

เเพทย์เเละพยาบาลในการให้การรักษา	เพื่อ

ป้องกันผลข้างเคียงที่อันตราย

การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
 ในประเทศไทยยังไม่มีเเนวทางการ

คัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากท่ีชัดเจน	

เนือ่งจากการพบอตัราการเกิดโรคมะเรง็ตอ่ม

ลูกหมากท่ีต่ำ�กว่าชาวตะวันตก	เเละในการ

ศึกษาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากท่ัวโลก	

ยังไม่มีข้อสรุปท่ีเเน่ชัดในเรื่องเเนวทางการ

คัดกรองโรคนี้
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การรักษาเเบบประคับประคอง เเละการ
พยาบาลที่บ้าน
Palliative care and Home Health Care

	 ดังน้ัน	ในการรกัษาพยาบาล	เเมว่้าผู้ป่วยจะเขา้สูร่ะยะโรคลกุลาม	ทางโรงพยาบาล

ก็มรีะบบท่ีชว่ยในการดเูเลผูป่้วยกลุม่ระยะโรคลกุลาม	ให้สามารถมคุีณภาพชวิีตท่ีดไีด	้

เช่น	การไม่มีอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง	ลดอาการหอบเหนื่อย	ซึ่งผู้ป่วยเเละญาติ

สามารถปรึกษาเเพทย์ผู้รักษาในการรับบริการนี้ได้

วิธีการคัดกรอง
 กระทำาโดยการตรวจตอ่มลูกหมากด้วยนิว้มอื	การตรวจเลอืดหาค่าระดบั	Prostate	

specificantigen	หรือพีเอสเอ	เเละการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ผ่านทางทวารหนัก	

	 ในครอบครัวท่ีมีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหลายๆ	คน	หรือมีมะเร็งชนิดอื่นๆ	

ท่ีสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมาก	เช่น	มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	เเละผู้ป่วยมะเร็งต่อม	

ลูกหมากหลายคน	เเพทย์จะเเนะนำาในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางพันธุกรรม	

เพิ่มเติมจากประชากรทั่วไป

ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน
 การรกัษาผู้ป่วยท่ีโรคเป็นระยะลกุลาม	ในกรณท่ีีผู้ป่วยไมส่ามารถมารบัการรกัษา

ท่ีโรงพยาบาลได้	เช่น	ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้	ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีบริการ

ทางการพยาบาลโดยทีมพยาบาลเยีย่มบา้น	Home	Health	Care	ท่ีสามารถให้บรกิาร

ในการดูเเลพยาบาลผูป่้วยได้	ท้ังการดูเเลอาการปวดจากมะเรง็	การให้อาหารทางสาย	

การดูเเลแผล	เเละการเเนะนำาเรื่องกายภาพบำาบัด	นอกจากนี้	ยังมีบริการการให้เช่า

อุปกรณ์ทางการเเพทย์	เช่น	อุปกรณ์อ๊อกซิเจน	เตียงผู้ป่วย	อุปกรณ์ดูดเสมหะ	เป็นต้น

A
 หมายถึง	การดูแลผู้ป่วยท่ี

ป่วยด้วยโรคท่ีรักษาไม่หายขาด	

และอาจคุกคามถึงชีวิต	หรือป่วย

ด้วยโรคท่ีมีแนวโน้มทรุดลงจน

อาจเสียชีวิต	“Palliative	care”	

สามารถทำาให้คุณภาพชีวิตของ					

ผู้ป่วยดีขึน้	เพิม่ความพงึพอใจของ

ท้ังผู้ป่วย	ผู้ดแูล	และครอบครวั	เป็นการดแูลแบบประคับประคองจะครอบคลมุ

ในการรกัษาตัง้แตร่ะยะท่ีผู้ป่วยได้รบัการวินิจฉัยว่าการดำาเนินของโรคเขา้สูร่ะยะ

สุดท้ายของโรค	และเมื่อโรคกำาเริบเข้าสู่ระยะใกล้เสียชีวิต	และครอบคลุมถึง

การดูแลญาติและครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต



โรครายของสุขภาพเพศชาย

มะเร็ง
ตอมลูกหมาก

จัดทำโดย หนวยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


