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บทความวิชาการ
โรคต่อมลูกหมากโต
ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
บทคัดย่อ
โรคต่อมลูก มากโตพบได้บ่อยในผู้ ูงอายุเพ ชายและมีผลกระทบต่อคุณภาพการใช้ชี ิต ค ามรุนแรงของอาการและ
อุบตั กิ ารณ์มแี น โน้มเพิม่ มากขึน้ ตามอายุ ยังไม่พบ าเ ตุทแี่ น่นอนของโรคแต่เชือ่ า่ เกิดจาก ลายปัจจัยร่ มกันโดยปัจจัย ลักที่ า� คัญ
คือฮอร์โมนเพ ชาย (androgen) มีผลกระตุน้ ใ เ้ กิดภา ะการเพิม่ จ�าน นเซลล์ในต่อมลูก มากทีบ่ ริเ ณ transitional zone ง่ ผลใ ้
มีขนาดโตขึน้ และกดเบียดท่อปั า ะร่ มกับอิทธิพลของระบบประ าทซิมพาเทติกทีอ่ อกฤทธิผ์ า่ นทางตั รับอัลฟ่า นั อะดรีเนอร์จกิ
(alpha-1 adrenergic receptor) กระตุ้นใ ้เกิดการ ดตั ของกล้ามเนื้อเรียบภายในต่อมลูก มาก ่งผลใ ้เกิดกลุ่มอาการทางเดิน
ปั า ะ ่ นล่าง (lower urinary tract symptoms: LUTS) ซึง่ จ�าเป็นต้องประเมินด้ ยแบบ อบถาม ดั ระดับค ามรุนแรงของอาการ
เพือ่ ก�า นดแน ทางการ ง่ ตร จ นิ จิ ฉัย และระบุแน ทางการรัก าทีเ่ มาะ มแก่ผปู้ ่ ยต่อไป การรัก าประกอบด้ ยการเฝ้า งั เกต
อาการ (watchful waiting) การรัก าด้ ยยาและการรัก าด้ ยการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้
คำ�สำ�คัญ: โรคต่อมลูก มากโต, ฮอร์โมนเพ ชาย, กลุ่มอาการทางเดินปั า ะ ่ นล่าง (LUTS)

น่ ย ัลยกรรมระบบทางเดินปั า ะ ภาค ิชา ัลย า ตร์ คณะแพทย า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
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บทน�า
โรคต่อมลูก มากโตพบได้บอ่ ยในผู้ งู อายุเพ ชาย เป็น
ภา ะทีอ่ าจไม่รา้ ยแรงถึงขัน้ เ ยี ชี ติ แต่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ
การใช้ชี ิต ค ามรุนแรงของอาการและอุบัติการณ์มีแน โน้ม
เพิ่ ม มากขึ้ นตามอายุ ค ามชุกของโรคเริ่มพบได้ ตั้ ง แต่ อ ายุ
๔๕ ปีขึ้นไป อุบัติการณ์โดยเฉลี่ยเมื่ออายุ ๗๐ ปีพบได้ร้อยละ
๗๐ และเมื่ออายุ ๙๐ ปี พบได้มากถึงร้อยละ ๙๐๑ ผู้ป่ ยจะ
ถูกรบก นจากต่อมลูก มากที่โตกดเบียดท่อปั า ะแ ดง
เป็นกลุม่ อาการทางเดินปั า ะ ่ นล่าง (lower urinary tract
symptoms: LUTS) มีรายงาน า่ ในผูป้ ่ ยทีอ่ ายุมากก า่ ๘๐ ปี
พบ ่ามีกลุ่มอาการ LUTS ระดับรุนแรงถึงร้อยละ ๕๐๒ และ
อาจน�าไป ภู่ า ะแทรกซ้อนได้ เช่น การติดเชือ้ ทางเดินปั า ะ
ภา ะปั า ะไม่ออกเฉียบพลัน (acute urinary retention)
นิ่ ในกระเพาะปั า ะ และภา ะไต ายเฉียบพลันจากการ
อุดกั้นทางเดินปั า ะ (obstructive uropathy) โดยนิยาม
แล้ ชื่อโรค Benign prostatic hyperplasia (BPH) เป็นค�า
อธิบายลัก ณะที่พบจากการตร จทางพยาธิ ิทยา (histopathology) แ ดงถึงการเพิ่มจ�าน นเซลล์ของต่อมลูก มาก

ทั้ง epithelial cell และ stromal cell แต่ถูกน�ามาใช้แทน
ค�า ินิจฉัยโรคกันอย่างแพร่ ลาย ากแปลตามราก ัพท์ค ร
ใช้ค�า ่า Benign prostatic enlargement (BPE) มายถึง
ภา ะต่อมลูก มากโต ซึง่ นิ จิ ฉัยได้จากการตร จทางท าร นัก
ด้ ยนิ้ (digital rectal examination :DRE) รือการตร จด้ ย
คลืน่ เ ยี งค ามถี่ งู ในบางครัง้ ผู้ งู อายุทมี่ ภี า ะต่อมลูก มากโต
อาจไม่แ ดงอาการเนื่องจากกล้ามเนื้อกระเพาะปั า ะยัง
ามารถ ร้างแรงเบ่งขับน�้าปั า ะผ่านท่อปั า ะบริเ ณที่
มีต่อมลูก มากโตได้ (compensated bladder) ่ นค�า ่า
Bladder outlet obstruction (BOO) มายถึงภา ะการอุดกัน้
ทางออกของกระเพาะปั า ะเป็นข้อมูลที่ได้จากการตร จ
ทางยูโรพล า ตร์ (urodynamic study) โดยดูจากการที่
มีค ามดันของกระเพาะปั า ะ ูงในช่ งที่มีการบีบตั เพื่อ
ขับปั า ะ แต่การไ ลของปั า ะออกมาช้า ากมี าเ ตุ
มาจากต่อมลูก มากเรียก ่า Benign prostatic obstruction
(BPO)๓ กลุ่มโรคเ ล่านี้มีค าม ัมพันธ์กันระ ่างกลุ่มอาการ
LUTS กับภา ะ ต่อมลูก มากโตทั้ง ๓ ประเภทดังแ ดงตาม
รูปที่ ๑

รูปที่ ๑ แ ดงค าม ัมพันธ์ระ ่างภา ะเพิ่มจ�าน นเซลล์ต่อมลูก มาก (BPH) ภา ะต่อมลูก มากโต (BPE) ภา ะการอุดกั้นของ
ทางออกของกระเพาะปั า ะ (BOO) และผู้ป่ ยที่มีอาการทางเดินปั า ะ ่ นล่าง (LUTS)
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�เ ตุ
ในปัจจุบันยังไม่พบ าเ ตุที่แน่นอนของโรคต่ อ ม
ลูก มากโตเชื่อ ่าเกิดจาก ลายปัจจัย นึ่งในนั้นคือฮอร์โมน
เพ ชาย androgen โดย testosterone ที่ ร้างมาจากอัณฑะ
จะถูกเปลี่ยนเป็น dihydrotestosterone (DHT) ด้ ยเอนไซม์
5-alpha reductase ทีม่ อี ยูใ่ น stromal cell ของต่อมลูก มาก
ฮอร์โมน DHT มีอิทธิพลในการท�างาน ูงก ่า testosterone
โดยจะเข้าจับกับ androgen receptor ที่ผนังของนิ เคลีย
กระตุ้นใ ้เกิดกระบ นการ transcription ของยีนท�าใ ้เกิด
การแบ่งตั ของเซลล์มากขึน้ (mitosis) มีผลทัง้ epithelial cell
และ stromal cell ภายในต่อมลูก มากจนเกิดภา ะ hyperplasia นอกจากนี้มีการ ึก าพบ ่าเมื่อ stromal cell และ
epithelial cell ถูกกระตุน้ โดย testosterone รือ DHT จะมี
การปล่อย าร growth factor ไปกระตุน้ เซลล์ทอี่ ยูข่ า้ งเคียงกัน
(stromal-epithelial interactive) าร growth factor ในต่อม
ลูก มากมี ลายชนิด เช่น basic fibroblast growth factor
(bFGF), keratinocyte growth factor (FGF-7), transforming
growth factor (TGF-β) และ epidermal growth factor เป็นต้น
เมือ่ ารเ ล่านีท้ า� ปฏิกริ ยิ ากับฮอร์โมนเพ ชายจะท�าใ เ้ กิดการ
เ ีย มดุลระ ่างการเพิ่มจ�าน นเซลล์ (cell proliferation)
และการตายของเซลล์ (program cell death) ่งผลใ ้เกิด
โรคต่อมลูก มากโต๑ ปัจจุบันมีการ ึก าพบ ลักฐาน ่าโรคนี้
มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็น inheritable genetic component โดยมีการค้นพบ microRNA ที่เกี่ย ข้องกับพยาธิ
ก�าเนิดของโรคต่อมลูก มากโต ลายชนิด ที่ า� คัญคือ miR-221
ซึ่ ง มี อิ ท ธิ ผ ลในกระบ นการเจริ ญ เติ บ โตของต่ อ มลู ก มาก
ภายใต้การค บคุมของ DHT นับเป็นการค้นพบที่ า� คัญต่อการ
คิดค้น biomarker และการรัก าด้ ยยีน (gene therapy) ของ
โรคต่อมลูก มากโตในอนาคต๔
พย�ธิวิทย�และ รีรวิทย�
ต�าแ น่งการเกิดโรคอยูท่ บี่ ริเ ณ transitional zone
ในต่อมลูก มาก ซึ่งโอบล้อมรอบท่อปั า ะเมื่อมีการเพิ่ม
จ�าน นเซลล์จะเกิดการจัดเรียงกลุ่มเป็นลัก ณะก้อน nodule
่งผลใ ้เกิดการกดเบียดต่อท่อปั า ะ ลัก ณะทางพยาธิ
ิทยานี้เกิดขึ้นได้ทั้ง stromal และ glandular hyperplasia
แปรผันโดยตรงกับอายุทมี่ ากขึน้ นอกจากนีก้ ารทีต่ อ่ มลูก มาก
มีชนั้ เยือ่ มุ้ (capsule) เป็นเปลือก มุ้ อยูภ่ ายนอกท�าใ แ้ รงดัน
ภายในท่อปั า ะทีถ่ กู กดเบียดจากภา ะ hyperplasia งู มาก
ขึ้นนับเป็นปัจจัย �าคัญที่ท�าใ ้เกิดอาการ LUTS เรียกรูปแบบ
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พยาธิ รีร ิทยานี้ ่า Static benign prostatic obstruction
ซึง่ เกีย่ ข้องกับขนาดทีใ่ ญ่ขนึ้ ของต่อมลูก มาก ่ นปัจจัยอีก
ประการทีเ่ ชือ่ า่ เป็น าเ ตุของการอุดกัน้ ของต่อมลูก มากคือ
การ ดตั ของกล้ามเนื้อเรียบที่แทรกอยู่บริเ ณ stromal และ
prostatic capsule ง่ ผลใ ท้ อ่ ปั า ะ ่ น prostatic urethra
ถูก ดรัดจากการกระตุน้ ของระบบประ าทอัตโนมัตซิ มิ พาเทติก
ด้ ย าร ื่อประ าท noradrenaline และ adrenaline ผ่าน
alpha-1 adrenergic receptor ที่อยู่บนกล้ามเนื้อเรียบใน
ต่อมลูก มาก เรียกการอุดกั้นลัก ณะนี้ ่า Dynamic benign
prostatic obstruction๑
ก�รวินิจฉัย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งการ ินิจฉัยที่ถูกต้องจ�าเป็นต้องใช้
การซักประ ัติ ตร จร่างกาย ร มถึงการ ่งตร จทาง ้อง
ปฏิบัติการโดยมีรายละเอียดดังนี้
ก�รซักประวัติ
มีค าม �าคัญอย่างมากในการ ินิจฉัยแยกภา ะอื่น
เช่น ประ ตั กิ ารเกิดอุบตั เิ ตุบริเ ณอุง้ เชิงกราน รือประ ตั กิ าร
่องกล้อง รือผ่าตัดท่อปั า ะมาก่อน ท�าใ ้ ง ัยภา ะ
ท่อปั า ะตีบภา ะที่มีเลือดออกมาในปั า ะด้ ย (gross
hematuria) ท�าใ ้ ง ยั นิ่ รือมะเร็งในระบบทางเดินปั า ะ
ประ ัติการผ่าตัดกระดูก ัน ลัง ประ ัติเ ้นเลือด มองแตก
รืออุดตัน ท�าใ ้ ง ัยภา ะขับถ่ายปั า ะผิดปกติเนื่องจาก
ระบบประ าท (neurogenic bladder) เป็นต้น นอกจากนี้
การซักประ ัติรายละเอียดของกลุ่มอาการ LUTS เพื่อแยก
ระดับค ามรุนแรงเพื่อก�า นดแน ทางการรัก าที่เ มาะ ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มอาการทางเดินปั า ะ ่ นล่าง (LUTS) แบ่ง
เป็น ๓ กลุ่มอาการคือ๕
อ�ก�รช่วงที่เก็บ ะ มปั �วะ (storage symptom) ได้แก่
๑. ปั า ะบ่อย (Frequency) ปกติผู้ใ ญ่ในช่ ง
กลาง นั จะปั า ะ นั ละ ๕ - ๖ ครัง้ ถ้ามากก า่ นี้ รือรบก น
ชี ิตประจ�า ัน จะถือ ่ามีภา ะปั า ะบ่อย
๒. ปั า ะแบบเร่งรีบ (Urgency) คืออาการทีต่ อ้ ง
รีบไปปั า ะทันทีทนั ใด เนือ่ งจากกลั ปั า ะ จะราด โดยไม่
ามารถกลั้นต่อไปได้
๓. ปั า ะตอนกลางคืน (Nocturia) คือการที่ตื่น
ขึ้นมาปั า ะตอนกลางคืนแล้ กลับไป ลับต่อ ตั้งแต่ นึ่งครั้ง
ขึ้นไป
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๔. กลั้ น ปั า ะไม่ ไ ด้ (Urge incontinence)
คือการที่ผู้ป่ ยบอก ่ามีปั า ะราดออกมาโดย ไม่ ามารถ
ค บคุมได้
อ�ก�รช่วงทีป่ ั �วะ (Voiding symptom) ได้แก่
๑. ปั า ะไ ลช้า (Slow stream) คือการที่รู้ ึก
ปั า ะไ ลช้าก ่าที่เคย
๒. ปั า ะเป็นขยัก (Intermittency) คือการที่
ปั า ะแล้ ยุด จากนั้นไ ลออกใ ม่เป็นช่ งๆ
๓. ต้องรอนานก า่ จะปั า ะออก (Hesitancy) คือ
การรอใ ้ปั า ะออกนาน รือยาก
๔. ปั า ะต้องเบ่ง (Straining) คือการทีต่ อ้ งใช้แรง
เบ่งในการปั า ะในช่ งแรก รือใช้แรงเบ่งเพือ่ ใ ป้ ั า ะออก
ดีขึ้น
๕. ปั า ะ ยดช่ งท้ายของการปั า ะ (Terminal
dribble) ตอนท้ายในการปั า ะใช้เ ลานาน เนื่องจากมี
ปั า ะ ยด รือไ ลช้า
อ�ก�ร ลังจ�กปั �วะเ ร็จ (Post micturition
symptoms)
๑. ปั า ะไม่ ุ ด (Feeling of incomplete
emptying) คือค ามรู้ ึก ่าปั า ะยังออกไม่ ุด ลังจากที่
ปั า ะเ ร็จแล้
๒. ปั า ะ ยดตาม ลั ง การปั า ะ (Post
micturition dribble) คือการที่มีปั า ะไ ลทันทีที่ปั า ะ
เ ร็จ พบในผูช้ าย ลังจากทีก่ า� ลังจะเดินออกจากโถปั า ะ รือ
ในผู้ ญิงขณะที่ปั า ะเ ร็จแล้ ลุกขึ้น
เนื่องจาก าเ ตุของ กลุ่มอาการทางเดินปั า ะ
่ นล่าง (LUTS) เกิดได้จาก ลาย าเ ตุ การประเมินผูป้ ่ ยทีม่ า
ด้ ยอาการดังกล่า การซักประ ัติ การตร จร่างกาย การ ่ง
ตร จทาง อ้ งปฏิบตั กิ าร การประเมินค ามรุนแรงและคุณภาพ
ชี ิตของผู้ป่ ยจึงต้องด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมี
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การก�า นดแบบ อบถามเพื่อประเมินค ามรุนแรงของอาการ
ที่เรียก ่า AUA symptom score (American Urological
Association symptom score) รือ IPSS (International
Prostatic Symptom Score) แบ่งเป็น ๒ ่ น ่ นแรกเป็น
ค�าถามเกี่ย กับอาการ LUTS มี ๗ ข้อ และค�าถามเกี่ย กับ
คุณภาพของชี ิตที่ถูกรบก นจากอาการของโรคเป็น ่ นที่ อง
การประเมินแบ่งเป็นระดับรุนแรงน้อย (๐ - ๗ คะแนน) ระดับ
รุนแรงปานกลาง (๘ - ๑๙ คะแนน ) และระดับรุนแรงมาก
(๒๐ - ๓๕ คะแนน) ในประเท ไทยมีการดัดแปลงแบบ อบถาม
เป็นภา าไทยเพื่อ ค าม ะด กต่อการน�ามาใช้ในเ ชปฏิบัติ
ประจ�า ันดังแ ดงตามตารางที่ ๑๖
ก�รตรวจร่�งก�ย
ค รตร จตามระบบเช่นเดีย กับผู้ป่ ยโดยทั่ ไป ที่
ค รมุ่งเน้นคือ
๑. การตร จทางระบบประ าท เช่ น ผู ้ ป ่ ยมี
การเดินผิดปกติ ขาอ่อนแรง รือมีค ามผิดปกติของกระดูก นั
ลัง เพื่อแยก าเ ตุที่เกิดจากภา ะขับถ่ายปั า ะผิดปกติ
เนื่องจากระบบประ าท
๒. การตร จท้ อ ง โดยตร จ ่ า ผู ้ ป ่ ยมี ภ า ะ
กระเพาะปั า ะเต็มอยู่ รือไม่
๓. การตร จอ ัย ะ ืบพันธุ์ภายนอก โดยดู ่ามี
ภา ะ นัง ุ้มปลายองคชาติไม่เปิด รูเปิดท่อปั า ะตีบ รือมี
ก้อนเนื้อมาอุดกั้นทางเดินปั า ะ รือไม่
๔. การตร จโดยการคล� า ผ่ า นทางท าร นั ก
โดยตร จค ามรู้ ึกรอบท าร นัก ตร จค ามแข็งแรงของ
รู ดู ท าร (sphincter tone) เพือ่ ประเมินการท�างานของระบบ
ประ าทกระเบนเ น็บ (sacral level) ตร จขนาดต่อมลูก มาก
และลัก ณะผิ ด้านนอก ร มไปถึงค ามแข็งของต่อมลูก มาก
ที่จะท�าใ ้ ง ัยมะเร็งต่อมลูก มากได้
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ตารางที่ ๑ แบบ อบถามเพื่อวิเคราะ ์ความรุนแรงของอาการโรคต่อมลูก มากโตฉบับนานาชาติ๖
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ก�รตร จท�ง ้องปฏิบัติก�รและก�รตร จพิเ
๑. ก�รตร จปั � ะ เป็นการตรวจที่จ�าเป็นต้อง
ตรวจในผูป้ ว่ ยทุกราย เพือ่ ตรวจว่ามีเม็ดเลือดแดงปนในปั าวะ
รือไม่ ช่วยแยกภาวะติดเชือ้ ในระบบทางเดินปั าวะและช่วย
แยกโรคเบา วานซึ่งท�าใ ้ผู้ป่วยมีอาการปั าวะบ่อยได้๗
๒. ก�รตร จเลือดดูก�รทำ�ง�นของไต (Serum
creatinine) ปัจจุบันบางแนวทางการรัก าไม่ได้แนะน�าใ ้
ต้องตรวจทุกราย เนือ่ งจากโอกา ทีจ่ ะพบความผิดปกติคอ่ นข้าง
น้อย ควรพิจารณา ง่ ตรวจในรายที่ ง ยั ว่าอาจจะผิดปกติ เช่น
มีอาการปั าวะผิดปกติมาเป็นเวลานาน รือตรวจพบปั าวะ
ค้างในกระเพาะปั าวะเป็นปริมาณมาก๗
๓. ก�รตร จเลือด Prostate specific antigen
(PSA) เป็นค่าทีบ่ ง่ บอกว่ามีความผิดปกติของ ต่อมลูก มาก ซึง่
อาจขึ้น ูงกว่าปกติได้จาก ลายภาวะ เช่น มะเร็งต่อมลูก มาก
ต่ อ มลู ก มากโต รื อ มี ก ารอั ก เ บของต่ อ มลู ก มาก
ควรระมัดระวังในการ ่งตรวจและควรอธิบายข้อดีข้อเ ียของ
การตรวจในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากกว่า ๗๕ ปี รือคาดว่าอายุยนื ยาว
ไม่ถงึ ๑๕ ปี๘ เนือ่ งจากโดยปกติมะเร็งต่อมลูก มากเป็นมะเร็งที่
โตช้า ดังนั้นผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีอายุไม่ยืนยาวจึงไม่ได้ประโยชน์
จากการตรวจ ท�าใ ผ้ ปู้ ว่ ยและญาติเกิดความวิตกกังวล ในกรณี
ทีไ่ ด้พดู คุยถึงข้อดีขอ้ เ ยี ในการตรวจค่า PSA แล้ว ค่า PSA อาจ
มีประโยชน์ในการบอกถึงการด�าเนินของโรค ค่า PSA ที่มาก
ัมพันธ์กับขนาดต่อมลูก มาก ที่โตมากขึ้น โดยพบว่าค่า PSA
ที่มากกว่า ๒.๐ ในผู้ชายอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จะมีขนาดต่อม
ลูก มากใ ญ่กว่า ๔๐ ซีซี นอกจากนี้พบว่าค่า PSA ที่ ูงกว่า
1.4 ng/ml อาจจะท�าใ ้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและมีแนวโน้มที่
จะได้รับการรัก าในอนาคตมากขึ้น๙
๔. ก�รตร จ ั ด ค �มแรงของก�รปั � ะ
(Uroflowmetry) โดยดูจากความแรง ูง ุดในการปั าวะ
ครั้ ง นั้ น มี น่ ว ยเป็ น มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ วิ น าที ค่ า ความแรงของ
การปั าวะจะเชื่อถือไม่ได้ในกรณีที่ปริมาณปั าวะน้อยกว่า
๑๕๐ มิลลิลติ ร เนือ่ งจากไม่มคี า่ ในการแยกภาวะปกติกบั ผิดปกติ
ทีช่ ดั เจน ค่าความแรงทีไ่ ด้นอ้ ยไม่ ามารถแยกได้วา่ เกิดจากการ
อุดกัน้ ทางเดินของท่อปั าวะกับการทีก่ ระเพาะปั าวะบีบตัว
ลดลง ดังนัน้ ค่าความแรงของปั าวะจึงเป็นเพียงตัวเลือกในการ
ตรวจผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการกลุม่ ปั าวะ ว่ นล่าง รือใช้ในการติดตาม
ลังการรัก าเท่านั้น๑๐
๕. ปริม�ณปั � ะที่เ ลือค้�ง ลังจ�กปั � ะ
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(Post-void residual urine: PVR) ในผู้ชายที่ ุขภาพ
แข็งแรงปริมาณปั าวะจะเ ลือน้อยกว่า ๑๒ มิลลิลิตร ๑๑
การวัดปั าวะทีเ่ ลือค้าง ามารถวัดได้โดยการใ ่ าย วนทาง
ท่อปั าวะ รือวัดโดยคลืน่ เ ยี งความถี่ งู ผ่านทาง น้าท้องใน
ผู้ป่วยที่ปริมาณปั าวะค้างเป็นจ�านวนมากเป็นตัวพยากรณ์
ว่าการรัก าโดยการเฝ้าติดตามจะไม่ประ บผล �าเร็จ แต่ยัง
ไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าต้องมีปริมาณปั าวะเ ลือค้างเท่าใด๑๒
๖. ก�รตร จด้ ยคลืน่ ค �มถี่ งู รือก�รตร จท�งรัง ี
มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีปั าวะเป็นเลือด, มีการติดเชื้อทางเดิน
ปั าวะ มีการท�างานของไตผิดปกติมีประวัติเป็นนิ่วในระบบ
ทางเดินปั าวะ และมีประวัติเคยผ่าตัดไต รือท่อไต๑๓
๗. ต�ร�งบันทึกค �มบ่อยและปริม�ณ (Frequency
volume chart) เป็นการใ ผ้ ปู้ ว่ ยบันทึกปริมาณเครือ่ งดืม่ ต่อวัน
ปริมาณและความถีใ่ นการปั าวะทัง้ เวลากลางวันและ ลังจาก
ที่ ลับไปแล้วตืน่ ขึน้ มาปั าวะในเวลากลางคืน รวมไปถึงอาการ
ที่พบร่วม เช่น อาการรีบเร่งไปปั าวะตารางบันทึกความบ่อย
และปริมาณแนะน�าใ ท้ า� ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปั าวะตอนกลางคืน
เป็ น อาการ ลั ก รื อ มี ก ารปั าวะตอนกลางคืนมากกว่า
๒ ครั้ง เพราะอาจเกิดจากภาวะปั าวะช่วงกลางคืนมากกว่า
ปกติ ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วยโรค ัวใจล้มเ ลว ผู้ป่วยที่มีภาวะ ยุด
ายใจขณะ ลับ ผู้ป่วยโรคเบา วาน เป็นต้น เมื่อใ ้ผู้ป่วยจด
บันทึกจะพบว่าปริมาณปั าวะช่วงกลางคืน ลังจากที่ ลับ
ไปแล้วรวมกับปริมาณปั าวะครั้งแรก ลังตื่นนอนมีปริมาณ
มากกว่า ร้อยละ ๓๓ ของปริมาณปั าวะทั้งวันตลอด ๒๔
ชั่วโมง
๘. ก�รตร จท�งยูโรพล � ตร์ (Urodynamic
study) เป็ น การตรวจที่ แ ม่ น ย� า ามารถบอกได้ ว ่ า กลุ ่ ม
อาการทางเดินปั าวะ ่วนล่างเกิดการจากอุดกั้นทางเดิน
ปั าวะ รือเกิดจากการท�างานของกระเพาะปั าวะผิดปกติ
มีประโยชน์ในรายที่ไม่แน่ใจ รือคิดว่าการรัก ามีความเ ี่ยง
ูงกับผู้ป่วย แต่เนื่องจากเป็นการตรวจที่ต้องใ ่ ายเข้าไปใน
กระเพาะปั าวะ ท�าใ ้เกิดปั าวะเป็นเลือดและมีโอกา
ติดเชือ้ ลังการตรวจ จึงควรท�าในผูป้ ว่ ยทีร่ กั าด้วยยาแล้วไม่ได้
ผล รืออาจจะพิจารณาตรวจในผู้ป่วยที่มีลัก ณะดังต่อไปนี๑๓
้
๘.๑ ปั าวะได้ครั้งละน้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิลิตร
๘.๒ อายุน้อยกว่า ๕๐ ปี รือ มากกว่า ๘๐ ปี
๘.๓ มีปั าวะที่เ ลือค้างจากการปั าวะมากกว่า
๓๐๐ มิลลิลิตร
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๘.๔ ง ัยภา ะขับถ่ายปั า ะผิดปกติเนื่องจาก
ระบบประ าท
๘.๕ เคยผ่าตัดรัก าต่อมลูก มากมาก่อน
๙. ก�รส่องกล้องตรวจท่อปัสส�วะและกระเพ�ะ
ปัสส�วะ (Urethrocystoscopy) การ ่องกล้องจะท�าใน
กรณีที่ ง ัยค ามผิดปกติของท่อปั า ะ เช่น ท่อปั า ะตีบ
เพือ่ ตร จค้น า าเ ตุของปั า ะเป็นเลือด รือเพือ่ างแผน
ก่อนการผ่าตัด ทัง้ นีก้ าร อ่ งกล้องแล้ พบ า่ ท่อปั า ะโดนกด
เบียดโดยต่อมลูก มาก รือพบ า่ กล้ามเนือ้ กระเพาะปั า ะมี
ลัก ณะ นาตั เป็นเ น้ (Trabeculation) อาจไม่ได้บง่ บอก า่ มี
การอุดกัน้ ของทางเดินปั า ะเ มอไป ต้องใช้อาการทางคลินกิ
เป็นข้อมูลในการช่ ย ินิจฉัยด้ ยเ มอ๑๔
ก�รรักษ� ประกอบด้วย
ก�รรักษ�โดยก�รเฝ้�สังเกตอ�ก�ร (Watchful
waiting) เ มาะ �า รับผู้ป่ ยที่มีอาการรุนแรงน้อย รือมี
อาการรุนแรงปานกลางถึงมากแต่ไม่รบก นการด�าเนินชี ติ รือ
มีผลกระทบกับคุณภาพชี ิต เนื่องจากผู้ป่ ยต่อมลูก มากโต
มีแน โน้มที่อาการของโรคจะแย่ลง ร มไปถึงภา ะแทรกซ้อน
เช่น ปั า ะไม่ออกค่อนข้างน้อย การใ ้การรัก าอาจท�าใ ้
ผู้ป่ ยได้รับผลข้างเคียงของการรัก ามากก ่าประโยชน์ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีท่ า� ใ อ้ าการดีขนึ้ ได้แก่ การลดปริมาณ
น�้าดื่ม ันละไม่เกิน ๑๕๐๐ มิลลิลิตร การ ลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์และคาเฟอีน การป้องกันไม่ใ ท้ อ้ งผูก การฝึกคลาย
รู ดู เ ลาปั า ะแทนการเบ่ง การไปปั า ะซ�า้ ในกรณีทรี่ ู้ กึ
ปั า ะออกไม่ มด การรีดน�้าปั า ะที่ค้างในท่อปั า ะ
ลังการปั า ะเ ร็จเพื่อป้องกันปั า ะ ยด ภาย ลังการ
ปั า ะ และการเบี่ ย งเบนค าม นใจจากค ามรู้ ึกป ด
ปั า ะ รือการคิดถึง ้องน�้าไปท�า ิ่งอื่น รือนึกถึง ิ่งอื่นเพื่อ
ช่ ยยืดระยะเ ลาที่จะไปเข้า ้องน�้า๑๕
ก�รรักษ�ด้วยย� (Medical treatment)
๑. ย�ต้�นฤทธิ์อัลฟ่� อะดรีเนอร์จิก (Alphaadrenergic blockers) เนื่องจากบริเ ณกล้ามเนื้อเรียบ
บริเ ณต่อมลูก มากและภายในต่อมลูก มาก มี Alpha-1
adrenergic receptor ่งผลใ ้เกิดการ ดตั ของกล้ามเนื้อ
เรียบ การใ ้ยาต้านฤทธิ์ จึงท�าใ ้อาการปั า ะดีขึ้น ปัจจุบัน
ยาที่ใช้จะเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยา ามารถรับประทาน ันละ
ครั้งและช่ ยลดอาการข้างเคียงจากยาได้ ามารถลดค่า IPSS
ได้ประมาณร้อยละ ๓๐ - ๔๐ และเพิ่มค ามแรง ูง ุดในการ
ปั า ะได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ผลข้างเคียงของยากลุม่ นีไ้ ด้แก่
มึน ีร ะ ค ามดันโล ิตตกเมื่อเปลี่ยนท่า การ ลั่งน�้าอ ุจิ
ผิดปกติ และท�าใ ้เกิดภา ะแทรกซ้อนในการผ่าต้อกระจกได้
โดยเฉพาะยา Tamsulosin เรียกภา ะแทรกซ้อนนี้ ่า Floppy
iris syndrome๑๖

ต�ร�งที่ ๒ แ ดงชนิดของยากลุ่ม Alpha-adrenergic blockers และขนาดที่ใช้ในผู้ป่ ยที่มีการท�างานของตับและไตปกติ
ย�
Alfuzosin ER
Doxazosin IR
Doxazosin GITS
Silodosin
Tamsulosin OCAS

ขน�ดที่แนะนำ�
10 mg ันละครั้ง
2-8 mg ันละครั้ง
4-8 mg ันละครั้ง
4 mg ันละ องครั้ง
0.4 mg ันละครั้ง

Abbreviations: ER, Extended release; IR, Immediate release; GITS, Gastrointestinal therapeutic system; OCAS, oral controlled
absorption system
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๒. ย�ต้ � นเอนไซม์ 5 alpha reductase
(5 alpha reductase inhibitors) ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การเปลีย่ น
testosterone เป็น dihydrotestosterone ภายในเซลล์ต่อม
ลูก มาก จึงท�าใ ้เกิดการตายของเซลล์ต่อมลูก มาก ่งผลใ ้
ขนาดของต่อมลูก มากลดลงร้อยละ ๑๘ - ๒๘ และค่า PSA
ลดลงร้อยละ ๕๐ ลังจากผ่านไป ๖ - ๑๒ เดือน พิจารณาใช้
ยากลุม่ นีใ้ นผูป้ ่ ยทีม่ ตี อ่ มลูก มากขนาด ๔๐ กรัมขึน้ ไป และค่า
PSA มากก ่า 1.4 ng/ml ยามีประ ิทธิภาพในการลดค่า IPSS
ลงร้อยละ ๑๕ - ๓๐ และเพิ่มค่าค ามแรง ูง ุดของปั า ะได้
ประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ มิลลิลิตรต่อ ินาที๑๖ ในผู้ป่ ยที่มีแน โน้ม
ของโรคจะแย่ลง (ขนาดต่อมลูก มากมากก ่า ๓๐ กรัม)
เมื่อทานยาไป ๒ ปี ามารถลดภา ะแทรกซ้อนจากอาการ
ปั า ะไม่ออก (acute urinary retention) และลดโอกา
การที่ผู้ป่ ยจะถูกผ่าตัดต่อมลูก มากลงได้๑๗ ผลข้างเคียงของ
ยากลุ่มนี้ได้แก่ ค ามต้องการทางเพ และ มรรถภาพทางเพ
ลดลง ในผู้ป่ ยบางรายอาจมีอาการเจ็บเต้านม ยาที่มีใช้ใน
ปัจจุบันคือ Dutasteride ขนาด 0.5 mg ันละครั้ง และ
Finasteride ขนาด 5 mg ันละครั้ง

๓. ย�ต้�นฤทธิ์มัสค�รินิก (Muscarinic receptor antagonists) ืบเนื่องจากกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะ
ปั า ะถู ก ค บคุ ม โดยระบบประ าทพาราซิ ม พาเทติ ก
จากการที่มี าร ื่อประ าทอะเซทิล โคลีน (acetylcholine)
ไปจับกับตั รับมั คารินิก (muscarinic receptor) ที่อยู่บน
ผิ เซลล์ของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะปั า ะ ่งผลใ ้เกิด
การบีบตั ดังนัน้ การใ ย้ าต้านฤทธิม์ ั คารินกิ จึงท�าใ เ้ กิดการลด
รือยับยัง้ การบีบตั ของกระเพาะปั า ะ จากกลไกการออกฤทธิ์
ดังกล่า ามารถใช้ในการรัก าภา ะกระเพาะปั า ะบีบตั
ไ เกิน และอาการช่ งที่เก็บ ะ มปั า ะอันเนื่องมาจากต่อม
ลูก มากโตได้ โดยท�าใ ้ลดค ามบ่อยของการปั า ะเ ลาทั้ง
กลาง ันและกลางคืน ลดค่า IPSS และลดการเกิดปั า ะราด
กลั้นไม่ทัน (urge incontinence)๑๘ ยาต้านฤทธิ์มั คารินิก
ามารถใ ้ในกรณีที่ผู้ป่ ยยังมีอาการช่ งที่เก็บ ะ มปั า ะ
ลังจากที่ได้ยาต้านฤทธิ์อัลฟ่า อะดรีเนอร์จิก รือ ามารถใ ้
พร้อมกันตัง้ แต่ครัง้ แรกก็ได้ ผลข้างเคียงของยากลุม่ นีไ้ ด้แก่ ปาก
แ ้งคอแ ้ง พบได้ประมาณร้อยละ ๑๖ ท้องผูกร้อยละ ๔ มึน
ีร ะร้อยละ ๕ ปั า ะออกยากขึ้นร้อยละ ๒ ข้อค รระ ังใน
การใ ย้ ากลุม่ นีค้ อื ผูป้ ่ ยทีม่ ปี ริมาณปั า ะเ ลือค้างมากก า่
๒๕๐ มิลลิลิตร เพราะอาจมีผลท�าใ ้ปั า ะไม่ออกได้๗

ต�ร�งที่ ๓ แ ดงตั อย่างยาต้านฤทธิ์มั คารินิคร มทั้งยาที่ใช้รัก าอาการกระเพาะปั า ะบีบตั ไ และขนาดที่ใช้ในผู้ป่ ยที่มี
การท�างานของตับและไตปกติ
ย�
Tolterodine
Solifenacin
Imidafenacin
Trospium
Trospium ER
Oxybutynin IR
Oxybutynin ER
Abbreviations: ER, Extended release; IR, Immediate release.

ขน�ดที่แนะนำ�
2-4 mg ันละครั้ง
5 mg ันละครั้ง
0.1 mg ันละ องครั้ง
20-30 mg ันละ องครั้ง
60 mg ันละครั้ง
5 mg ันละ ามถึง ี่ครั้ง
10 mg ันละครั้ง
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๔. ย�ยับยั้งฟอสฟอไดเอสเทอเรสไฟว์ (Phosphodiesterase type 5 inhibitor: PDE5Is) เป็นยาที่ใช้ใน
การรัก าผู้ป่ ยที่มีอาการ ย่อน มรรถภาพทางเพ กลไกใน
การออกฤทธิ์ที่ใช้ในรัก ากลุ่มอาการทางเดินปั า ะ ่ นล่าง
คื อ ท� า ใ ้ ท ่ อ ปั า ะและกล้ า มเนื้ อ เรี ย บในต่ อ มลู ก มาก
คลายตั และช่ ยเพิม่ เลือดและออกซิเจนไปเลีย้ งระบบทางเดิน
ปั า ะ ่ นล่างมากขึ้น๑๙ ยาที่ใช้คือยา Tadalafil ๕ มิลลิกรัม
ันละ นึ่งครั้ง มีประ ิทธิภาพ ามารถลดค่า IPSS ร้อยละ
๒๒ - ๓๗ และเพิ่มค่าค ามแรง ูง ุดของปั า ะได้ประมาณ
๒.๔ มิลลิลิตรต่อ ินาที๑๓ การใช้ยา PDE5Is ร่ มกับยา Alphaadrenergic blockers ยังช่ ยเพิ่มประ ิทธิภาพในการรัก า
โดยลดค่า IPSS และเพิ่มค่าค ามแรง ูง ุดในการปั า ะได้
ดีก ่าการทานยา Alpha-adrenergic blockers เพียงอย่าง
เดีย ข้อ ้ามของยากลุ่มนี้คือผู้ป่ ยที่ได้รับยากลุ่มไนเตรททุก
รู ป แบบไม่ ่ า จะอมใต้ ลิ้ น รื อ รั บ ประทาน ผู ้ ป ่ ยที่ มี ภ า ะ
ั ใจขาดเลือดค รได้รับการปรึก าอายุรแพทย์โรค ั ใจก่อน
รับประทาน
๕. ย�กลุ่มสมุนไพร (Phytotherapy) กลไกการ
ออกฤทธิ์ไม่ทราบแน่ชัด ผลการรัก าจากงาน ิจัยแบบ metaanalysis มีแน โน้ม ่าน่าจะได้ผลดีก ่าการใ ้ยา ลอก ใน
ปัจจุบนั แน ทางการรัก า ่ นใ ญ่ไม่ได้แนะน�าใ ใ้ ช้การรัก า
ผู้ป่ ยโรคต่อมลูก มากโต เนื่องจากมี ารออกฤทธิ์ ลายตั ๗
ก�รรักษ�ด้วยก�รผ่�ตัด (Surgical treatment)
การรัก าโดยการผ่าตัดจะท�าต่อเมื่อผู้ป่ ยที่ได้รับ
การรัก าด้ ยยาอย่างต่อเนื่องแล้ ไม่ประ บค าม า� เร็จ รือ
ผู้ป่ ยที่มีอาการ LUTS รบก นมากและต้องการผ่าตัด ข้อบ่งชี้
ในการผ่าตัดได้แก่
๑. ปั า ะไม่ออกเฉียบพลันที่เกิดขึ้นซ�้า
๒. ปั า ะเป็นเลือดซ�้า
๓. การติดเชื้อทางเดินปั า ะซ�า้
๔. ภา ะไตเ ื่อมจากการอุดกั้นทางเดินปั า ะของ
ต่อมลูก มาก
ชนิดของก�รผ่�ตัด ประกอบด้ ย
๑. Transurethral resection of prostate (TURP) เป็ น การรั ก าที่ ถื อ เป็ น มาตรฐานและมี
ประ ัติ า ตร์มาอย่างยา นาน เริ่มน�ามาใช้ตั้งแต่ ค. . ๑๙๒๐
ท�าใ ้มีงาน ิจัยรองรับผลการรัก ามากมายและน่าเชื่อถือ
เนื่องจากเป็นการติดตามผลการรัก าในระยะยา ลักการ
ของ ิธีนี้คือการผ่าตัด ่องกล้องผ่านทางท่อปั า ะใช้พลังงาน
ไฟฟ้าขูดตัดชิ้นเนื้อต่อมลูก มากเป็นชิ้นเล็ก ในขั้นตอนการ
ผ่าตัดจ�าเป็นต้องใช้น�้ากลั่น นล้างเลือดและเ ชิ้นเนื้อโดย
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ไม่ มี แ ผลผ่ า ตั ด ลั ง ผ่ า ตั ด จ� า เป็ น ต้ อ งใ ่ าย นปั า ะ
คาไ ้ประมาณ ๒ - ๓ ัน ประ ิทธิภาพของการรัก าพบ
่า ามารถเพิ่มค ามแรง ูง ุดในการปั า ะได้ถึงร้อยละ
๑๖๒ ค่า IPSS ลดลงถึงร้อยละ ๗๐ �า รับขนาดของต่อม
ลูก มากที่เ มาะ มกับการผ่าตัดชนิดนี้คือ ๓๐ - ๘๐ กรัม๑๖
ภา ะแทรกซ้ อ นที่ รุ น แรงของ ิ ธี นี้ คื อ TUR syndrome
อุบตั กิ ารณ์นอ้ ยประมาณร้อยละ ๑ เกิดจากการทีร่ า่ งการดูดซึม
ารน�้าเข้าไปมากขณะท�าการผ่าตัดที่ใช้เ ลานานเกิน ๙๐ นาที
รือต่อมลูก มากขนาดใ ญ่มากก ่า ๔๕ กรัม ผู้ป่ ยจะมี
dilutional hyponatremia เกิดภา ะ ับ น คลื่นไ ้อาเจียน
ค ามดันโล ิต ูง ชีพจรเต้นช้าและเกิดภา ะเม็ดเลือดแดง
บ มแตก (hemolysis) ท�าใ ไ้ ต ายได้ ่ นภา ะแทรกซ้อนอืน่
ที่พบบ่อย ได้แก่ การไ ลย้อนกลับของน�้าอ ุจิ (retrograde
ejaculation) พบประมาณร้อยละ ๕๐ - ๗๕ ภา ะลิ่มเลือด
อุดตัน าย นปั า ะ การกลั้นปั า ะไม่ได้ การตีบของท่อ
ปั า ะและคอกระเพาะปั า ะ และการเ ื่อม มรรถภาพ
ทางเพ
๒. Transurethral incision of prostate (TUIP)
ลักการคล้ายกับ ธิ ี TURP แต่ใช้ ธิ กี ารกรีดด้ ยพลังงานไฟฟ้า
บริเ ณ median lobe และคอกระเพาะปั า ะแทนการขูด
โดยจะกรีดลึกไปจนถึง capsule เพื่อลดแรงดันในท่อปั า ะ
เ มาะ �า รับผู้ป่ ยที่มีต่อมลูก มากขนาดเล็กก ่า ๓๐ กรัม
ภา ะแทรกซ้อนพบได้น้อยก ่า TURP๑๖
๓. Bipolar transurethral resection (B-TURP)
เป็นการพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดใ ้กระแ ไฟฟ้าครบ งจรภายใน
อุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อ ท�าใ ้กระแ ไฟฟ้าไม่ผ่านร่างกายผู้ป่ ยจึง
ไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้ากลั่น ามารถ นล้างด้ ยน�้าเกลือ (0.9%
NaCl) ลักการผ่าตัดเ มือน monopolar TURP (M-TURP) แต่
ภา ะ TUR syndrome เกิดขึน้ น้อยมากเนือ่ งจากร่างกายไม่เกิด
การเ ีย มดุลเกลือแร่เมื่อ ารน�้าถูกดูดซึมขณะท�าการผ่าตัด
ด้ ยเ ตุน้ีจึงท�าใ ้ผ่าตัดได้นานขึ้นและ ามารถคิดค้นเทคนิค
ผ่ า ตั ด ใ ม่ เ พื่ อ น� า ก้ อ นต่ อ มลู ก มากขนาดใ ญ่ ที่ เ คยเป็ น
ข้อจ�ากัดออกใ ้ได้มากที่ ุด นึ่งในนั้นคือ ิธี Transurethral
enucleation and resection of prostate (TUERP) รือ
Transurethral assisted enucleation of prostate (TUAEP)
ใช้ ลั ก การคล้ า ยการผ่ า ตั ด เปิ ด ในการค ั ก ก้ อ น nodule
ต่อมลูก มากออก แต่ใช้อุปกรณ์กล้อง ่องตร จเป็นเครื่องขุด
เ าะเอาเนือ้ เยือ่ ออกเป็นก้อนแทนการขูดตัด มีรายงานพบ า่ มี
ประ ิทธิภาพการรัก าเทียบเท่า M-TURP แม้ก้อนขนาดใ ญ่
มากก ่า ๗๐ กรัม๒๐
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๔. Laser prostatectomy ได้รับความนิยมมากใน
แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเ นือ ข้อดีคอื เ ยี เลือดน้อย ปลอดภัย
า� รับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามจ�าเป็นต้องใช้ยาละลายลิม่ เลือด รือต้าน
เกร็ ด เลื อ ด ใ ้ ผ ลการรั ก าที่ ดี ใ กล้ เ คี ย ง TURP แต่ ภ าวะ
แทรกซ้อน เช่น เลือดออกในทางเดินปั าวะน้อยกว่าท�าใ ้
ามารถน� า าย วนปั าวะออกได้ เร็ ว และไม่ ต ้ อ งนอน
โรงพยาบาลนานเพื่อ วนล้างกระเพาะปั าวะ ข้อเ ียคือ
ราคาแพง วิธีนี้ ามารถผ่าตัดต่อมลูก มากขนาดใ ญ่มากกว่า
๘๐ กรั ม ได้ โ ดยใ ้ ผ ลการรั ก าเที ย บเท่ า การผ่ า ตั ด เปิ ด
ชนิดของเลเซอร์ทนี่ ยิ มใช้คอื Holmium โดยใช้เทคนิคเลาะออก
ทัง้ ก้อน nodule เรียก HoLEP (Holmium laser enucleation
of prostate) นอกจากนี้ยังมีวิธีการเผาเนื้อเยื่อต่อมใ ้ระเ ิด
ออกไปโดยใช้เลเซอร์ชนิด KTP (green light) laser แต่ผลการ
รัก าไม่ดีเทียบเท่า HoLEP๗, ๑๖
๕. Transurethral microwave thermotherapy
(TUMT) เป็นการใช้คลื่นความร้อนไมโครเวฟผ่าน าย วน
ท่อปั าวะเข้าไปท�าลายเนื้อเยื่อแบบ coagulation necrosis
ท�าใ ต้ อ่ มลูก มากเ ยี่ วลง ผลการรัก าดีกว่าการรัก าด้วยยา
แต่จา� เป็นต้องใ ่ าย วนปั าวะไว้นานประมาณ ๒ อาทิตย์
๖. Transurethral needle ablation of the
prostate (TUNA) ลักการคือใช้พลังงานความร้อนจาก
คลื่นวิทยุ (radiofrequency) ่งผ่านเข็มที่ปักเ ียบเข้าไปใน
ต่อมลูก มากผลการรัก าใกล้เคียงกับ TUMT แต่ไม่ได้รบั ความ
นิยมในปัจจุบัน
๗. Open prostatectomy เป็นวิธกี ารรัก าในยุคแรก
ก่อนการพัฒนาวิธีการรัก าด้วยการ ่องกล้อง เ มาะ �า รับ
ผู้ป่วยที่มีขนาดต่อมใ ญ่มากกว่า ๘๐ กรัม ปัจจุบันถูกทดแทน
ด้วยการรัก าวิธีอื่นดังที่กล่าวมาแล้ว อาจยังจ�าเป็นในกรณีที่มี
ความจ� าเป็นต้องผ่าตัดเปิดกระเพาะปั าวะเพื่อ น� านิ่ วใน
กระเพาะปั าวะออก รือมีกระเปาะของกระเพาะปั าวะ
(bladder diverticulum) ในผู้ป่วยที่มีต่อมลูก มากโตด้วย

บทสรุป
โรคต่อมลูก มากโตนับเป็นปัญ าทาง ขุ ภาพที่ า� คัญ
ในผู้ ูงอายุชาย เนื่องจากมีอุบัติการณ์ ูงและอาการมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันก�าลังก้าวเข้า ู่
ังคมผู้ ูงอายุโอกา ที่จะเผชิญต่อโรคนี้มีมากขึ้น ความรู้ความ
เข้าใจตลอดจนการเลือกการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องเ มาะ ม
จะน�าไป ู่การเลือกวิธีการรัก าที่ดีที่ ุด า� รับผู้ป่วยโรคนี้
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Abstract
Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
Chatchawet Liwrotsap, Teerayut Tangpaitoon
Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is usually found in eldery men and affects quality of life. Symptom
severity and incidents tend to increase by age. Etiology has not been cleary understood. It is believed that BPH
is caused by various factors. One of the main factor is androgen, which stimulates stromal and glandular hyperplasia in transitional zone causing pressure effect to prostatic urethra. Along with the influence of sympathetic
nervous system activates via alpha-1 adrenergic receptor leading to smooth muscle contraction in the prostate.
As a result of androgen and influence of sympathetic nervous system, a patient develops lower urinary tract
symptoms (LUTS). The validated questionnaire such as International Prostatic Symptoms Score (IPSS) should
be used to determine a proper treatment and measure an outcome. Treatments include watchful waiting,
medications and surgery.
Key words: Benign prostatic hyperplasia (BPH), Androgen, Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)

