
 

 ขา่วประชาสัมพนัธ ์
 

บ ำรุงรำษฎร ์ประกำศควำมส ำเร็จในกำรรกัษำโรคต่อม
ลูกหมำกโตดว้ยไอน ำ้ ส่งมอบผลลพัธท์ำงกำรรกัษำเชิง
บวก สรำ้งควำมพงึพอใจใหผู้ป่้วยกวำ่ 70 – 95% 
 
ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทยม์คีวามกา้วหนา้อย่างมาก การศกึษาวจัิยดา้น
การแพทย์ยังเดนิหนา้คดิคน้พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็กอย่าง
ต่อเนื่อง (Minimally Invasive Surgery) เพื่อใหอ้วัยวะไดรั้บความเสียหาย
นอ้ยที่สุดจากการผ่าตัดแผลเล็กหรือจากการรักษาดว้ยเทคนิคต่างๆ โดย
แพทยผ์ูช้ านาญการเฉพาะทาง ซึง่จะท าใหผู้ป่้วยไดรั้บความเจ็บปวดนอ้ยลง 
รักษาตัวในโรงพยาบาลสัน้ลง และเกดิภาวะแทรกซอ้นนอ้ยลง ขณะเดยีวกันก็
ค านงึถงึประสทิธภิาพในการรักษาควบคูกั่นไปดว้ย 
 
ภญ. อำทริตัน ์จำรุกจิพพิฒัน ์ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร โรงพยำบำล
บ ำรุงรำษฎร ์เปิดเผยว่า “บ ารุงราษฎร์ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้นมาอย่าง
ตอ่เนื่อง ซึง่หนึง่ในวสัิยทัศน์คอืการน าเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่ันสมัยเขา้
มาปรับใชใ้นบ ารุงราษฎรเ์พือ่ใหผู้ป่้วยในประเทศไทยสามารถเขา้ถงึการรักษา
ที่ตอบโจทย์ความตอ้งการไดอ้ย่างครอบคลุม  ภายใตก้ารรักษาที่มี
ประสทิธภิาพของทีมแพทย์ผูช้ านาญการ พยาบาล และสหสาขาวชิาชพี ที่
ท างานร่วมกับเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และล่าสุดศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ไดน้ าเทคโนโลยใีนการรักษาตอ่มลูกหมากโตดว้ย
ไอน ้า (Water Vapor Therapy) โดยไม่ตอ้งผ่าตัด เขา้มาใชรั้กษาผูป่้วยเป็น
ครัง้แรกในประเทศไทย เมื่อตน้เดือนกันยายน 2564 ซึง่ไดผ้ลตอบรับจาก
ผูป่้วยในระดับทีด่แีละมผีลการรักษาเป็นทีน่่าพอใจ”  
 
นพ. ว ิโรจน์ ชดช้อย  หวัหน้ำศูนย์ทำงเดินปัสสำวะ และแพทย์
ผูช้ ำนำญกำรเฉพำะทำงดำ้นศลัยศำสตรย์ูโรวทิยำ โรงพยำบำลบ ำรุง
รำษฎร ์กลา่ววา่ “ปัจจุบัน มผีูป่้วยโรคตอ่มลกูหมากโตรักษาดว้ยไอน ้า จ านวน 
65 ราย มอีายุระหว่าง 60 – 80 ปี ทีเ่ขา้รับการรักษาในชว่ง 5 เดอืนทีผ่่านมา 
ผูป่้วยรูส้กึพงึพอใจผลการรักษาในระดับสงู รอ้ยละ 70 - 95 ซึง่แพทยไ์ดม้กีาร
นัดตดิตามผล จ านวน 53 ราย เพือ่ประเมนิผลลพัธห์ลังการรักษา 1 เดอืน โดย
ภาพรวมการปัสสาวะของผูป่้วยดขีึน้ ประกอบดว้ย ผูป่้วยสามารถปัสสาวะพุ่ง



 

แรงขึน้ และมอัีตราพุ่งแรงสูงสดุขณะปัสสาวะ เทยีบระหวา่งก่อนการรักษาอยู่
ที ่10.6 มลิลลิติร/วนิาท ีและหลังการรักษาเพิม่ขึน้เป็น 22.5 มลิลลิติร/วนิาท,ี 
ผูป่้วยรูส้กึปัสสาวะสดุ โดยมปีรมิาตรปัสสาวะคงเหลอืลดลงเกอืบ 3 เทา่ (หรอื 
90.7 -> 36.3 มลิลลิติร) และมีปรมิาณปัสสาวะในแต่ละครัง้มากขึน้จากเดิม
อยู่ที ่194 เพิม่ขึน้เป็น 288 มลิลลิติร, มกีารเสยีเลอืดในปรมิาณนอ้ยมาก คอื 
0-10 มลิลลิติร ซึง่การรักษาดว้ยวธินีี้จะเห็นผลชัดเจนหลังเขา้รับการรักษา 1 
เดอืน และเห็นผลสงูสดุตัง้แตเ่ดอืนที ่3 หลังจากการรักษา” 
 
ผลลัพธก์ารรักษาในครัง้นี้ ถอืเป็นอกีกา้วความส าเร็จของบ ารุงราษฎร์ในการ
รักษาผูป่้วยโรคต่อมลูกหมากโตดว้ยไอน ้า ซึง่ถือเป็นการรักษาครัง้แรกใน
ประเทศไทย ซึง่เป็นนวัตกรรมการแพทยส์มัยใหมท่ีใ่ชก้ระบวนการรักษาเพียง 
10 – 15 นาท ีโดยทีผู่ป่้วยไม่จ าเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาล ฟ้ืนตัวเร็ว มคีวาม
เสี่ยงต ่า อวัยวะบอบช ้านอ้ยท าใหส้ามารถกลับมาสู่สภาพทางสรีรวทิยาและ
กลับมาใชง้านไดเ้ป็นปกตมิากทีสุ่ด และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศ
หรือส่งผลนอ้ยมาก ทีส่ าคัญ วธินีี้ยังสามารถใชไ้ดกั้บผูท้ีม่โีรคประจ าตัว เชน่ 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคเบาหวาน หรอืโรคอว้น อกีดว้ย   
 
โดยปัจจัยหลักๆ 3 ประการ ที่ท าใหผู้ป่้วยตัดสนิใจเขา้รับการรักษาโรคต่อม
ลกูหมากโตดว้ยไอน ้า ประกอบดว้ย  
1. เชื่อม ัน่ควำมช ำนำญกำรและประสบกำรณ์ของทมีแพทยใ์นกำร
รกัษำต่อมลูกหมำกโตด้วยวิธีไอน ้ำ  โดยแพทย์ช านาญการดา้น
ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลและตอบขอ้สงสัยอย่าง
ละเอียดก่อนการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแพทย์จะเป็นผู ้
พจิารณาคัดเลอืกผูป่้วยทีเ่หมาะกับการรักษาดว้ยวธินีี้  

2. ไวว้ำงใจกำรท ำงำนเป็นทมีทีด่แีละมปีระสทิธภิำพ โดยผูป่้วยและ
ครอบครัวผูป่้วยจะรูส้กึเชือ่มั่น เมือ่เห็นถงึการท างานของแพทยแ์ละทมีทีใ่ส่

ใจในรายละเอยีดของผูป่้วย โดยศูนยท์างเดนิปัสสาวะ โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ ถือเ ป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ  (Center of Excellence) 
ประกอบดว้ยแพทยเ์ฉพาะทางผูช้ านาญการดา้นศัลยศาสตรย์ูโรวทิยาทีม่ี
ประสบการณ์เป็นผูท้ าหัตถการ พยาบาล เภสัชกร และทมีสหสาขาวชิาชพี
ที่มีความรูแ้ละความช านาญ พรอ้มใหก้ารดูแลผูป่้วยตลอดระยะเวลาการ
รักษา รวมถึงติดตามผลหลังจากการรักษาเพื่อใหม้ั่นใจว่าผูป่้วยไดร้ับ
ผลลัพธก์ารรักษาทีด่ทีีส่ดุ 

3. ม ัน่ใจในชื่อเสยีงและมำตรฐำนกำรรกัษำของโรงพยำบำลบ ำรุง
รำษฎร ์ซึง่ใหก้ารดูแลรักษาทีค่รอบคลุม โดยเฉพาะดา้นประสทิธภิาพใน



 

การรักษาเทียบเท่ามาตรฐานสากลและไดร้ับการยอมรับในระดับโลก 
รวมถงึพจิารณาจากผูป่้วยทั่วโลกทีน่ยิมเดนิทางเขา้มารักษาทีบ่ ารุงราษฎร์
เป็นจ านวนมาก    

 
นพ. ธีระพล อมรเวชสุก ิจ แพทย์ผู ้ช ำนำญกำรเฉพำะทำงด้ำน
ศลัยศำสตรย์ูโรวทิยำ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์กล่าวปิดทา้ยว่า ศูนย์
ทางเดนิปัสสาวะเชือ่มั่นวา่หลังจากสถานการณ์โควดิ-19 เริม่คลีค่ลายลง จะมี
ผูท้ี่มีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลัน้ปัสสาวะได ้ตื่นปัสสาวะบ่อยตอน
กลางคืน ปัสสาวะเสร็จแลว้แต่รูส้กึไม่สุด หรือมีอาการต่างๆ เกี่ยวกับต่อม
ลกูหมาก เขา้มารับการรักษาทีบ่ ารุงราษฎรม์ากยิง่ขึน้ เนื่องจากปัญหาตา่งๆ นี้ 
ไดส้่งผลกระทบต่อการใชช้ีวติประจ าวันเป็นอย่างมาก โดยขอยกตัวอย่าง
ผูป่้วยจ านวนหนึง่ไดแ้บง่ปันความรูส้กึหลังการรักษาวา่  

• ผูป่้วยรายหนึ่งออกก าลังกายดว้ยการวิ่ง แลว้ตอ้งคอยแวะเขา้หอ้งน ้า
ตลอดเวลา แต่ทุกวันนี้เขากังวลกับเรื่องนี้นอ้ยลง และท าใหเ้ขาวิ่งได ้
ระยะไกลขึน้อยา่งสบายใจ  

• ผูป่้วยรายหนึ่งเคยรักษาดว้ยวธิีกนิยาแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร แต่
หลังจากเขา้รักษาดว้ยเทคโนโลยีไอน ้า ท าใหไ้ม่ตอ้งพะวา้พะวงกับการ
ปัสสาวะอกีตอ่ไป 

• ผูป่้วยบางรายใชเ้วลาในการเขา้หอ้งน ้านานถงึ 5 - 10 นาท ีเพราะปัสสาวะ
ไหลแผ่ว ไม่ต่อเนื่องและรูส้กึไม่สุดสักท ีแต่วันนี้เขาสามารถใชเ้วลาเขา้
หอ้งน ้าเหมอืนคนปกตอิกีครัง้                                                                 
 

ทีผ่่านมา ศูนยท์างเดนิปัสสาวะ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ไม่เคยหยุดพัฒนา
และมุ่งยกระดับการรักษาในทุกปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อม
ลูกหมาก รวมถงึโรคทีเ่กีย่วกับอวัยวะเพศทัง้ชายและหญงิไดอ้ยา่งครอบคลมุ
และมปีระสทิธภิาพ ปัจจุบัน ศูนยท์างเดนิปัสสาวะมแีพทยช์ านาญการรวมกวา่ 
25 ท่าน สามารถวเิคราะหโ์รคและใหข้อ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ย า ทันทว่งท ี
พรอ้มเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ และบคุลากรทีทุ่ม่เทและใสใ่จในการรักษา
โดยค านงึถงึผูป่้วยเป็นหัวใจส าคัญ  
 

-------------------------------------------------------- 
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