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ต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
โดยต่อมลูกหมากจะอยูร่ อบท่อปัสสาวะส่วนต้นบริเวณ
ปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ มีรูปร่างลักษณะ
คล้ายเม็ดเกาลัด คนทัว่ ไปมักมีความสับสนและเข้าใจ
ผิดว่า ต่อมลูกหมาก คือ ลูกอัณฑะ ซึ่งไม่ใช่ความ
จริง โดยลูกอัณฑะจะอยู่ในถุงอัณฑะ เเละทำ�หน้าที่
สร้างเชื้ออสุจิ ขณะที่ต่อมลูกหมากอยู่ภายในร่างกาย
เเละทำ�หน้าที่ผลิตเเละเก็บสะสมน้ำ�หล่อเลี้ยงตัวอสุจิ
ต่อมลูกหมากจะถูกกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตจาก
ฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งต่อมลูกหมากจะโตขึ้นตามอายุ
ที่มากขึ้น เเละในผู้ชายวัยผู้ใหญ่
ต่อมลูกหมากสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชาย ให้เป็นสาร dihydrotestosterone โดยสารนี้ทำ�ให้ต่อมลูกหมากมีเซลล์เนื้อเยื่อที่เพิ่มขึ้น เเละมีขนาดโตขึ้นตาม
ไปด้วย เเละถ้าหากต่อมลูกหมากโตจนไปกดเบียดท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะ
จะทำ�ให้มีอาการของต่อมลูกหมากโต สำ�หรับในโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยจะมี
อาการจากการที่เซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจาย เเละไปรบกวนการทำ�งานของอวัยวะ
ที่มะเร็งแพร่ไป เช่น อาการปวด หรืออาการปัสสาวะปนเลือดได้

ต่อมลูกหมาก
ปกติ

ต่อมลูกหมาก
มีขนาดโตขึ้น
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โรคต่อมลูกหมากโตเเตกต่าง
หรือเหมือนกับมะเร็งต่อมลูกหมาก?
เเตกต่างกัน โรคต่อมลูกหมากโต ไม่ใช่มะเร็ง พบได้เกือบทุกคน ผู้ชายเมื่ออายุ
มากขึน้ จัดเป็นการเปลีย่ นเเปลงของร่างกาย เเต่มะเร็งเป็นความผิดปกติของเซลล์ตอ่ ม
ลูกหมากที่โตเเบบไม่หยุดยั้ง เเละไม่ถูกกำ�จัดด้วยขบวนการกำ�จัดเซลล์ที่ผิดปกติของ
ร่างกาย

โรคต่อมลูกหมากโต
(Benign Prostate Hypertrophy)
พบได้ในผู้ชายอายุประมาณ 40
ปีขึ้นไป จะมีอาการปัสสาวะบ่อยร่วมกับ
อาการแสบขัด หรือมีอาการปัสสาวะ
ลำ�บาก ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือต้องใช้
เวลาในการเบ่ง เมื่อยืนปัสสาวะเทียบกับ
ผู้อื่นจะใช้เวลาในการปัสสาวะนานปกติ
โรคต่อมลูกหมากโตจัดเป็นโรคที่ไม่เป็น
อันตรายต่อชีวิต แต่จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
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โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมากที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ มักจะเกิดในผู้ชาย
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ ดังนั้น
การตรวจพบมักจะเป็นการพบโดยการคัดกรองโรค ซึ่งในระยะเบื้องต้นสามารถรักษา
ให้หายได้โดยการผ่าตัด หรือการให้รังสีรักษา แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกด
ทับท่อปัสสาวะ จะส่งผลให้ผู้ป่วยปัสสาวะลำ�บาก หรือปัสสาวะบ่อยขึ้น เเละอาจมี
ปัสสาวะเป็นเลือดได้ โดยในระยะสุดท้ายมะเร็งจะแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำ�เหลือง
กระดูก และอวัยวะอื่นๆ ซึ่งจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาจะมุ่ง
เน้นไปที่การยับยั้งการลุกลามของมะเร็ง และคงสภาพให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตปกติ
ได้มากทีส่ ดุ โดยทัว่ ไปมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีระยะเวลาการ
พัฒนาจากระยะเบือ้ งต้น ไปสูร่ ะยะลุกลาม เเละเข้าสูร่ ะยะ
สุดท้าย ค่อนข้างนาน เช่น ระยะเวลาหลายปีซงึ่ เเตกต่าง
กับมะเร็งชนิดอืน่ ทีม่ กี ารกำ�เริบโรคทีส่ นั้ เช่น มะเร็งปอด
มะเร็งตับ เป็นต้น

“มะเร็งต่อมลูกหมากมักไม่แสดงอาการในระยะเริม่ แรก
หากมีอาการหมายถึงมะเร็งได้ลุกลามแล้ว... ดังนั้น
ต้องสังเกตุอาการทางต่อมลูกหมากที่ผิดปกติ
ถ้าสงสัยอย่ารอจนสาย ต้องรีบมารับการตรวจ
สุขภาพเพศชาย เพื่อหาสาเหตุ”
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วิธีการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก

วันนี้คุณสังเกตุว่ามีอาการเหล่านี้ไหม?
กระเพาะปัสสาวะ

ช่องทวารหนัก

• การตรวจทางทวารหนั ก เพื่ อ คลำ � หา
ก้อนมะเร็ง โดยแพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าไปทางรู
ทวารหนัก เพื่อตรวจคลำ�ขนาดรูปร่าง และความ
ยืดหยุ่นของต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก

• การเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง PSA
(Prostatic Specific Antigen) ซึ่งสารชนิดนี้จะ
ถูกผลิตขึ้นมามากกว่าปกติในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก

หากมีอาการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ควรพบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด
1. เวลาเริ่มปัสสาวะจะลำ�บาก
2. ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะราดเท้า
3. เวลาปัสสาวะจะปวด
4. เวลาหลั่งเมื่อถึงจุดสุดยอดจะปวด
5. มีเลือดในน้ำ�เชื้อหรือปัสสาวะ
6. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน

ต่อมลูกหมาก
กระเพาะ
ปัสสาวะ

รูทวารหนัก

• การตรวจอัลตราซาวด์ตอ่ มลูกหมากผ่าน
ทางทวารหนัก เป็นการตรวจโดยใช้คลืน่ เสียง โดย
แพทย์จะใช้เครื่องมือสอดเข้าทางทวารหนัก เพื่อ
ตรวจหามะเร็งบริเวณต่อมลูกหมาก

ช่องทวารหนัก
ก้อนมะเร็ง

ปกติ
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การเเบ่งระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

การตัดชิ้นเนื้อเมื่อแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อที่สงสัย
แพทย์จะทำ�การตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก โดยการส่องกล้องผ่านทางท่อ
ปัสสาวะ เพื่อนำ�ชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา ดูว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ เเละมะเร็ง
เป็นชนิดใด มีการเเบ่งตัวเร็วหรือช้า ซึ่งใช้เป็นเเนวทางในการวางเเผนรักษา
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การเเบ่งระยะของโรค ดูจากขนาดของก้อนเนื้อ การกระจายไปที่ต่อมน้ำ�เหลือง
ข้างเคียงการกระจายไปอวัยวะอื่นๆ ผลเลือดมะเร็ง PSA และผลการตรวจทางพยาธิ
ของชิ้นเนื้อมะเร็ง
ระยะที่ 1

มะเร็งยังอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก ค่าเลือด PSA สูงน้อยกว่า
10 เเละผลการตรวจทางพยาธิเป็นเซลล์ทมี่ ลี กั ษณะการเเบ่งตัวช้า

ต่อมลูกหมาก

ส่องกล้องตรวจ
ระยะที่ 2

มะเร็งยังอยู่เฉพาะในต่อมลูกหมาก ค่าเลือด PSA สูงน้อยกว่า
20 เเละผลการตรวจทางพยาธิเป็นเซลล์ทมี่ ลี กั ษณะการเเบ่งตัวช้า
การส่องกล้องผ่านทาง
ท่อปัสสาวะ

การตรวจเพิ่มเติมเมื่อวินิจฉัยเเล้ว
ว่าเป็นมะเร็ง

จะมี ก ารการตรวจเมื่ อ เเพทย์ ส งสั ย ว่ า มี ก าร
กระจายของโรค เช่น การตรวจสแกนกระดูก เพื่อดูว่า
โรคกระจายไปทีก่ ระดูก การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เมือ่ เเพทย์สงสัยว่าโรคกระจายไปอวัยวะภายใน เช่น ตับ
หรือต่อมน้ำ�เหลืองในช่องท้อง เป็นต้น

ระยะที่ 3

มะเร็งมีการกระจายออกนอกต่อมลูกหมากไปยังอวัยวะข้างเคียง
ระยะที่ 4

มะเร็งมีการกระจายไปที่ต่อมนำ�้เหลือง หรือกระจายไปอวัยวะที่
อยู่ไกลออกไป
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การรักษา
การสังเกตุอาการ เลือกในผู้ป่วยที่โรคเป็นแค่ระยะเบื้องต้นค่า PSA ต่ำ�ๆ หรือ
ผู้ป่วยที่สูงอายุหรือสุขภาพไม่เเข็งเเรง ไม่พร้อมในการรักษา
1. การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทัง้ หมด เป็นการผ่าตัด
เพื่อเอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็ง รวมทั้งต่อมน้ำ�เหลือง
ออกทั้งหมด โดยวิธีการผ่าตัดมีหลากหลายวิธี เช่น การ
ผ่าตัดเเบบเปิดการผ่าตัดโดยการใช้กล้อง (Laparoscopic)
การตั ด ต่ อ มลู ก หมากโดยการส่องกล้องผ่า นอวัย วะเพศ
Transurethral Resection of the Prostate TURP เเละการ
ผ่าตัดโดยการควบคุมผ่านหุ่นยนต์ผ่าตัด
2. การรักษาโดยการฉายเเสง หรือการรักษาโดยรังสีรักษา Radiotherapy โดย
รังสีรักษาสามารถไปกำ�จัดเซลล์มะเร็ง
- ในระยะที่ ไ ม่ มี ก ารกระจายจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บ  
  เท่ากับการผ่าตัด
- ในระยะโรคเเพร่กระจายจะใช้ในการรักษาบรรเทา
  อาการ เช่น อาการปวดกระดูกจากมะเร็งกระจายไป
  ที่กระดูก
3. การรักษาโดยการฝังเเร่กัมมันตภาพรังสี โดยเเพทย์รังสีรักษา
4. การรักษาด้วยการควบคุมฮอร์โมนเพศชาย เนือ่ งจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
โตด้วยการกระตุน้ จากฮอร์โมนเพศชาย การลดปริมาณฮอร์โมนจึงมีประสิทธิภาพ
ในการรักษา
การให้ยาเคมีบำ�บัด
5. การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด (Chemotherapy) คือการ
ใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนของร่างกาย
เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยมีแผนกเคมีบำ�บัดภายใต้การดูแล
ของทีมสหสาขาชีพด้านการรักษามะเร็ง

มะเร็งตอมลูกหมาก
Prostate Cancer
ก้านสมอง

การรักษาโดยการลดฮอร์โมน
เพศชาย
เนื่องจากการเติบโตของมะเร็งอาศัยฮอร์โมนเพศ
ชาย ดังนั้นการลดปริมาณฮอร์โมนเพศชายหรือการใช้ยา
ทีส่ ามารถป้องกันไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายมาออกฤทธิก์ ระตุน้
การเติบโตของเซลล์มะเร็งจึงนับว่าเป็นการรักษาทีไ่ ด้ผลใน
การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
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ต่อมใต้สมอง

กระเพาะปัสสาวะ
ต่อม
ลูกหมาก

ฮอร์โมน LH

ฮอร์โมนเพศชาย
อัณฑะ

วิธีการในการรักษาโดยวิธีทาง
ฮอร์โมน
1. การตัดอัณฑะออกจากร่างกาย โดยแพทย์อาจ
พิจารณาการใส่อัณฑะเทียมให้ผู้ป่วยยังมีความรู้สึกว่ายังมี
อัณฑะอยู่ ซึ่งช่วยในด้านจิตใจของผู้ป่วย
2. การฉีดยาเพื่อระงับการสร้างฮอร์โมนเพศชายของ
อัณฑะ โดยยาฉีดจะไปยัง้ ยัง้ ขบวนการสร้างฮอร์โมนทีร่ ะดับ
ก้านสมอง ผลให้อัณฑะลดการผลิตฮอร์โมนเพศชาย
3. การรักษาโดยยากิน โดยยาออกฤทธิป้องกันการที่
ฮอร์โมนเพศชายมากระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
4. การรักษาโดยที่ยาออกฤทธิ์โดยการห้ามการผลิต
ฮอร์โมนเพศชายทีต่ อ่ มหมวกไต โดยยาชนิดใหม่ๆ สามารถ
ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายของเซลล์มะเร็งเองได้ด้วย
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ผลข้างเคียงจากการรักษา

การผ่าตัดเเละการฉายรังสีรักษา

สามารถทำ�ให้โรคมะเร็งในระยะเบื้องต้นหายขาดได้ เเต่อาจมีผลข้างเคียง
จากการรั ก ษาได้ เเต่ ผ ลข้ า งเคี ย งไม่ ไ ด้ เ กิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาทุ ก ราย
ผลข้ า งเคี ย งที่ ค วรทราบ คื อ อาจมี ค วามรู้ สึ ก เเละความต้ อ งการทางเพศลดลง
ปริมาณน้ำ�อสุจิอาจจะลดลง เเละทำ�ให้มีโอกาสที่จะเป็นหมัน อาจมีภาวะปัสสาวะ
ลำ�บากจากท่อปัสสาวะตีบ หรือมีพงั พืด หรืออาจมีการกลัน้ ปัสสาวะ หรือกลัน้ อุจจาระ
ลำ�บาก อาจมีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ผลข้างเคียงของการรักษาด้วยฮอร์โมน
ผูป้ ว่ ยจะมีอาการของระดับฮอร์โมนเพศชายทีล่ ดลง โดยอาจมีอาการทีก่ ล้ามเนือ้
ของร่างกายเล็กลง รู้สึกว่ากำ�ลังของร่างกายลดลง ปริมาณขนตามร่างกายลดลง อาจ
มีภาวะเต้านมโต ความรูส้ กึ ทางเพศลดลง เเละอาจมีความเสีย่ งต่อโรคหัวใจเเละหลอด
เลือดได้
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ผลข้างเคียงของเคมีบำ�บัด

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ คลื่นไส้ อาเจียน แผลร้อนใน หรือแผลในปาก
อาจมีการขับถ่ายที่ผิดปกติ โดยอาจพบได้ท้ังท้องเสีย หรือท้องผูก และผู้ป่วยจะมี
ภูมิคุ้มกันต่ำ�  หรือจำ�นวนเม็ดเลือดขาวที่ต่ำ�ลง ทำ�ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เเละอาการ
ข้างเคียงอื่นที่อาจพบได้ เช่น อาการสะอึก
การนอนไม่หลับ
โดยเเพทย์เเละพยาบาลจะเเนะนำ�วิธี
การดู เ เลตนเองหลั ง การรั ก ษา หลี ก เลี่ ย ง
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เเละการปฏิบตั เิ มือ่
เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการถ่ายเหลว หรือ
อาการอาเจียน จะมีการให้ยาลดอาการเป็นยา
กลับบ้าน ผูป้ ว่ ยสามารถใช้ยาเหล่านีไ้ ด้เมือ่ มี
อาการเ เต่ถา้ อาการไม่ทเุ ลาผูป้ ว่ ยควรติดต่อ
เเพทย์เเละพยาบาลในการให้การรักษา เพื่อ
ป้องกันผลข้างเคียงที่อันตราย

การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี เ เนวทางการ
คั ด กรองโรคมะเร็ งต่ อ มลู ก หมากที่ ชั ด เจน
เนือ่ งจากการพบอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อม
ลูกหมากที่ต่ำ�กว่าชาวตะวันตก เเละในการ
ศึกษาของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากทั่วโลก
ยังไม่มีข้อสรุปที่เเน่ชัดในเรื่องเเนวทางการ
คัดกรองโรคนี้
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วิธีการคัดกรอง
กระทำ�โดยการตรวจต่อมลูกหมากด้วยนิว้ มือ การตรวจเลือดหาค่าระดับ Prostate
specificantigen หรือพีเอสเอ เเละการตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์ผ่านทางทวารหนัก
ในครอบครัวที่มีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหลายๆ คน หรือมีมะเร็งชนิดอื่นๆ
ที่สัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เเละผู้ป่วยมะเร็งต่อม
ลูกหมากหลายคน เเพทย์จะเเนะนำ�ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งทางพันธุกรรม
เพิ่มเติมจากประชากรทั่วไป

มะเร็งตอมลูกหมาก
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ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน
การรักษาผูป้ ว่ ยทีโ่ รคเป็นระยะลุกลาม ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยไม่สามารถมารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลได้ เช่น ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมีบริการ
ทางการพยาบาลโดยทีมพยาบาลเยีย่ มบ้าน Home Health Care ทีส่ ามารถให้บริการ
ในการดูเเลพยาบาลผูป้ ว่ ยได้ ทัง้ การดูเเลอาการปวดจากมะเร็ง การให้อาหารทางสาย
การดูเเลแผล เเละการเเนะนำ�เรื่องกายภาพบำ�บัด นอกจากนี้ ยังมีบริการการให้เช่า
อุปกรณ์ทางการเเพทย์ เช่น อุปกรณ์อ๊อกซิเจน เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ดูดเสมหะ เป็นต้น

การรักษาเเบบประคับประคอง เเละการ
พยาบาลที่บ้าน
Palliative care and Home Health Care
หมายถึ ง การดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่
ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ รั ก ษาไม่ ห ายขาด
และอาจคุกคามถึงชีวิต หรือป่วย
ด้ ว ยโรคที่ มี แ นวโน้ ม ทรุ ด ลงจน
อาจเสียชีวิต “Palliative care”
สามารถทำ � ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ     
ผูป้ ว่ ยดีขนึ้ เพิม่ ความพึงพอใจของ
ทัง้ ผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ล และครอบครัว เป็นการดูแลแบบประคับประคองจะครอบคลุม
ในการรักษาตัง้ แต่ระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าการดำ�เนินของโรคเข้าสูร่ ะยะ
สุดท้ายของโรค และเมื่อโรคกำ�เริบเข้าสู่ระยะใกล้เสียชีวิต และครอบคลุมถึง
การดูแลญาติและครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต

A

ดังนัน้ ในการรักษาพยาบาล เเม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะเข้าสูร่ ะยะโรคลุกลาม ทางโรงพยาบาล
ก็มรี ะบบทีช่ ว่ ยในการดูเเลผูป้ ว่ ยกลุม่ ระยะโรคลุกลาม ให้สามารถมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้
เช่น การไม่มีอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็ง ลดอาการหอบเหนื่อย ซึ่งผู้ป่วยเเละญาติ
สามารถปรึกษาเเพทย์ผู้รักษาในการรับบริการนี้ได้

จัดทำโดย หนวยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

