
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ชูเทรนด์นวัตกรรมทางการแพทย์ เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมาก
โตด้วยไอน ้า แห่งแรกในประเทศไทย       
 
ปัจจุบนั ประชากรผูสู้งอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้วงการสาธารณสุขทัว่โลกมีความกงัวลเกี่ยวกบั
ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในผูสู้งวยั หน่ึงในโรคที่พบบ่อยที่สุดในชายสูงวยั คือ โรคต่อมลูกหมากโต ที่มี
โอกาสพบได้ถึง 50% ในชายวยั 50 ปีขึ้นไป และ 70% ในวยั 60 ปีขึ้นไป ซ่ึงหากมีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง 85 ปี
ขึ้นไป ก็ยิ่งพบไดสู้งขึ้นถึง 90% ซ่ึงโรคน้ีจะสัมพนัธ์กบัอายุท่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่ผูป่้วยชายท่ีมาพบแพทยจ์ะ
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มกัจะมีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 
ปัสสาวะเสร็จแลว้แต่รู้สึกไม่สุด เป็นตน้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ี อาการและความ
รุนแรงของโรคของแต่ละคนจะแตกต่างกนั โดยอาการจะเป็นมากหรือนอ้ยนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัขนาดของต่อม
ลูกหมาก 
 
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้น าเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตดว้ยไอน ้าเขา้
มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงเป็นวิธีการรักษาผูป่้วยที่มีอาการปัสสาวะล าบาก ที่เกิดจากโรคต่อม
ลูกหมากโต ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั โดยเทคโนโลยีการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน ้ า 
(Water Vapor Therapy) ได้มีผลงานวิจยัรองรับว่ามีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองจากองคก์ารอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2558 และไดร้ับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
ไทย ในช่วงต้นปี 2564 นับเป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์ของบ ารุงราษฎร์ในการยกระดับศูนยค์วามเป็นเลิศทาง
การแพทย ์(Center of Excellence) ของศูนยท์างเดินปัสสาวะ และโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งมอบ
ทางเลือกของการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และความปลอดภยั” 
 
นพ. วิโรจน์ ชดช้อย หัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะ และแพทย์ผู้ช านาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กล่าวว่า การรักษาต่อมลูกหมากโตดว้ยไอน ้า เป็นเทคโนโลยีการรักษาใหม่ ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรักษาให้กบัผูป่้วย โดยในขั้นตอนการรักษาใช้เวลาส้ัน ๆ  เรียบง่ายและปลอดภยั 
ซ่ึงจะเหมาะกบัผูป่้วย 2 กลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่   



 

1. ผู้ ป่วยที่ใช้ยารักษาและไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ หรือได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น ลุกขึ้นมา
ปัสสาวะกลางคืน มีอาการหนา้มืดเหมือนจะเป็นลม หรืออาการปวดศีรษะ ซ่ึงเป็นผลจากยาได้ หรือ
ในผูป่้วยที่ระยะแรกกินยาแลว้มีอาการดีขึ้น แต่ต่อมาเร่ิมไม่ค่อยไดผ้ลเป็นที่พอใจเท่าที่ควร รวมถึงผูท้ี่
ไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิต เป็นตน้  

2. ผู้ ป่วยที่จ าเป็นต้องผ่าตัด แต่ยงัมีความลังเล เน่ืองจากการผ่าตดัส่วนใหญ่จะมีผลขา้งเคียงในเร่ือง
สุขภาพทางเพศ คือ น ้าอสุจิจะไม่หลัง่ออกมาเมื่อถึงจุดสุดยอด ท าให้ผูป่้วยสูญเสียความพึงพอใจทาง
เพศ จากสถิติหลงัการผ่าตดัจะพบปัญหาน้ี ประมาณ 60 - 70% ของผูท้ี่ไดร้ับการผ่าตดั ซ่ึงหากเป็นแลว้
จะไม่สามารถรักษากลับคืนมาได้ ในขณะที่การรักษาด้วยไอน ้ า แทบจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
สุขภาพทางเพศ เน่ืองจากวิธีการรักษาแตกต่างกนั  

 
ที่ผ่านมา การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต จะมี 2 วิธีหลกัๆ คือ 1. การรับประทานยา และ 2. การผ่าตดัดว้ยการ
ส่องกลอ้ง ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผ่าตดั (Gold Standard) แต่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนได ้มีระดับเกลือแร่ผิดปกติ 
เสียเลือดมาก หรือตอ้งดมยาเป็นเวลานาน ซ่ึงจะไม่เหมาะกับผูท้ี่มีโรคประจ าตวั เช่น โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง  จึงมีการพฒันาคิดคน้แนวทางการรักษาแบบใหม่ๆ เพื่อท าลายเซลลต์่อมลูกหมาก ซ่ึงก็มีหลายวิธี
ก่อนหน้าน้ี แต่ก็ยงัมีขอ้ด้อยพอสมควร จนกระทัง่พฒันาเป็นวิธีการรักษาต่อมลูกหมากด้วยไอน ้า (Water 
Vapor Therapy) นับเป็นเทคโนโลยีการแพทยส์มยัใหม่ทีม่ีความปลอดภยัสูง ความเส่ียงต ่า ภาวะแทรกซ้อน
น้อย อวยัวะนอ้ยบอบช ้านอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว ท าให้อวยัวะนั้นๆ กลบัมาสู่สภาพทางสรีรวิทยาและสามารถกลบัมา
ใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด (Organ Reserve) และไม่ตอ้งกินยาต่อ ที่ส าคญัคือ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ
หรือส่งผลนอ้ยมาก ส่งผลให้ผูป่้วยสามารถกลบัไปใชชี้วิตตามปกติไดเ้ร็วขึ้น 
 
นพ. จรัสพงศ์ ดิศรานันท์ แพทย์ผู้ช านาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
กล่าวว่า “วิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีไอน ้า เหมาะกับผูป่้วยในกลุ่มที่มีต่อมลูกหมากโต ขนาด 30 – 80 กรัม 
โดยใชเ้วลารักษาเพียง 10 – 15 นาที และผูป่้วยสามารถกลบับา้นได ้ ไม่ตอ้งนอนโรงพยาบาล สามารถใช้ชีวิต
ไดต้ามปกติ เน่ืองจากการรักษาจะตอ้งฉีดไอน ้าท่ีอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เขา้ไปในต่อมลูกหมากประมาณ 
4-6 ครั้ ง ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก การฉีดแต่ละครั้ งใช้เวลาเพียง 9 วินาที ซ่ึงในระยะแรกหลงัการ
รักษา ต่อมลูกหมากจะบวม ท าให้ปัสสาวะไมอ่อก แพทยจ์ึงตอ้งใส่สายสวนปัสสาวะชัว่คราวให้กบัผูป่้วย โดย
เฉล่ียจะสามารถถอดสายสวนออกได้ภายใน 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก หากขนาดโตมาก 
แพทยก์็จะฉีดไอน ้ าหลายครั้ ง ท าให้ต่อมลูกหมากบวมมากขึ้นและอาจตอ้งใส่สายสวนปัสสาวะนานขึ้น ซ่ึง



 

ร่างกายจะค่อยๆ ก าจดัเซลลท์ี่ตายออกตามธรรมชาติ ซ่ึงปกติใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน จะเห็นผลการรักษา
ที่ดีไดอ้ย่างเต็มที”่  
 
ปัจจุบนั มีรายงานสหรัฐอเมริกาอา้งอิงถึงผลการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน ้ าของผูป่้วย ระบุว่าภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ผูป่้วยจะมีโอกาสกลบัมากินยาใหม่ 10% และมีโอกาสกลบัมาผ่าตดัหรือรักษาดว้ยไอน ้าอีกครั้ ง 
4% ซ่ึงโดยรวมถือว่ามีความคุม้ค่า เน่ืองจากประหยดัค่าใชจ้่ายในการกินยาเป็นประจ า ค่าใชจ้่ายในการติดตาม
อาการทุกๆ 3 เดือน เช่น การตรวจอัลตราซาวน์  หรือการตรวจความแรงในการไหลของปัสสาวะ 
(Uroflowmetry) เป็นต้น แต่หัวใจส าคัญคือวิธีการรักษาด้วยไอน ้ า จะช่วยลดความกังวลใจให้กับเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพทางเพศที่อาจตามมาไดอ้ย่างมาก     
    
ทั้งน้ี ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับและพัฒนาการรักษา โดยใช้
ผลการรักษาท่ีดีเป็นมาตรฐานช้ีวดัและเป็นแบรนด์ของบ ารุงราษฎร์ รวมถึงมีการติดตามและศึกษาเทรนด์การ
รักษาของโลกว่ามีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือวิธีการรักษาใหม่ๆ เพื่อเข้ามาเสริมในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพการรักษาเพ่ือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั  
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กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา
ติดต่อ: 
 

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
คณุภาวินี ศรีประพฒัน์  
ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  
Tel: 084 5554815, PavineeS@bumrungrad.com 

 


