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โรคต่อมลูกหมากโต 
โรคต่อมลูกหมากโต (BPH) เป็นโรคเส่ือมที่พบเห็นทั่วไปในผู้ป่วยชายมีอายใุนประเทศฮ่องกง 

อัตราการเป็นโรคนี้เพ่ิมขึ้นตามอายุ ประมาณครึ่งหนึ่งของประชาชนชายอายุเกิน 50 

เร่ิมมีอาการของโรคต่อมลกูหมากโต เกือบร้อยละ 90 ของชายอายุมากกว่า 80 

ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต 

และครึ่งหนึ่งของปริมาณดังกล่าวมีอาการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ 

BPH ก่อให้เกิดโรคทอ่ปัสสาวะตีบและส่งผลให้เกิดปัญหาทางเดินปัสสาวะรุนแรง ถึงแม ้BPH 

จะไม่ใช่โรคที่อันตรายต่อชีวิต แต่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิต 

ประชากรผู้สูงอายุเป็นปัจจัยที่ท าให้จ านวนชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ชายอายุ 

50 ปีส่วนใหญ่มีอาการดังต่อไปนี้: ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้ง; ปัสสาวะตอนกลางวันเพ่ิมขึ้น; 

เกิดอาหารอยากปัสสาวะกระทันหัน; ทางเดินปัสสาวะหยุดชะงักหรืออ่อนแอ; 

ปัสสาวะหยดหลังปัสสาวะเสร็จ; และกระเพาะปัสสาวะไม่ว่างเปล่าหลังปัสสาวะ 

อาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรค BPH หากคุณมอีาการเหล่านี้ 

คุณควรแพทย์โดยเร็วที่สุด 

ชายสูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองโรค BPH ชายที่เป็นโรค BPH 

ไม่ควรรีรอที่จะรักษาอาการเพียงเพราะรู้สึกอับอาย การตรวจพบและรักษาอาการต้ังแต่เน่ิน ๆ 

ช่วยบรรเทาอาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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1.  โรคตอ่มลกูหมากโตคอือะไร 

ต่อมลูกหมากคืออวัยวะชายที่มีขนาดเท่าวอลนัต 

อวัยวะดังกลา่วอยูข่้างใต้กระเพาะปัสสาวะและอยู่ล้อมรอบท่อปัสสาวะ 

หน้าที่หลักของต่อมลูกหมากคือผลิตน้ าอสุจิที่น าพาตัวอสุจิออกจากรา่งกาย 

ต่อมลูกหมากของผูใ้หญ่มีขนาดคงที่จนกระทั่งถึงวยักลางคน 

เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงทางฮอร์โมนที่จะท าให้ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ขึ้น 

อาการดังกลา่วเรียกวา่ โรคต่อมลูกหมากโต 

เพราะขนาดของต่อมลูกหมากที่ใหญ่ขึ้นไมไ่ด้เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง 

เมื่อต่อมลูกหมากมีขนาดที่โตขึ้น ต่อมลูกหมากจะกดลงทับท่อปัสสาวะ 

แรงกดทับนี้น าไปสู่ความยากล าบากในการปัสสาวะและปัญหาอื่น ๆ ในการปัสสาวะ 

สถิติทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าโรค BPH ส่งผลกระทบต่อร้อยละ 50 ของชายอายุระหว่าง 51 

และ 60 ปี รอ้ยละ 70 ของชายอายุ 70 ปี และสูงสุดร้อยละ 90 ของชายอายุมากกวา่ 80 ป ี 

 

2. อะไรคอืปจัจัยความเสี่ยงของโรคตอ่มลกูหมากโต 

โรค BPH 

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนตามอายุและการโตขึ้นของเยื่อต่อมลกูหมากที่ไม่ใช่มะเร็ง 

การติดเช่ือทางปัสสาวะเพ่ิมความรุนแรงของอาการของโรค BPH นอกจากนี ้โรคอ้วน 

ความเครียด โรคซึมเศร้า เสพติดแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานยา 

นิสัยคุมอาหารและสุขอนามัยที่ไม่ดีเป็นปัจจัยที่เพ่ิมความเส่ียงของโรค BPH 

 

3. วิธปีอ้งกันโรคต่อมลูกหมากโต 

ความเส่ียงของการเป็นโรค BPH เพ่ิมขึ้นตามอายุ 

ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นตัวป้องกันอาการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

วิธีต่อไปนี้ช่วยลดความเส่ียงที่จะเกิดโรค BPH: 
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 การตรวจสุขภาพเป็นประจ า 

รายงานจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าชายอายุมากกวา่ 50 

ปีควรเข้ารับการตรวจต่อมลูกหมากทุกปีเพ่ือตรวพบและรักษาโรค BPH  

 การตรวจทางทวารหนัก (DRE) 

ชายอายุมากกวา่ 50 ปีควรการตรวจทางทวารหนักอย่างน้อยปลีะครั้ง 

การตรวจนี้เป็นการตรวจขนาดและรูปร่างของต่อมลูกหมาก 

และตรวจปุ่มเนื้อที่ผิดปกติหรือการอกัเสบ  

 รักษาสุขภาพที่แข็งแรงและปรับใช้การด าเนินชีวิตที่ท าให้สุขภาพดีขึ้น  
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4. อะไรท าใหเ้กดิโรคต่อมลูกหมากโต 

สาเหตุที่แท้จริงของโรค BPH ยังไม่เป็นที่ทราบแนชั่ด อย่างไรก็ตาม 

รายงานวิจัยทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าต่อมลูกหมากของชายส่วนใหญ่ตอนอายุ 50 

ปีจะโตขึ้นเร่ือย ๆ 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่น าไปสู่การโตจนเกินขนาดของบุเยือ่ต่อมลูกหมาก 

เยื่อกล้ามเน้ือในต่อมลูกหมากจะบีบอัดและบีบรัดทอ่ปัสสาวะ 

มันจะกั้นทางไหลของน้ าปัสสาวะและน าไปสู่ความล าบากในการปัสสาวะ  

 

5. อะไรคอืสาเหตขุองโรคต่อมลกูหมาก 

ปกติแล้ว โรค BPH เร่ิมจากการไหลเวียนของน้ าปสัสาวะที่ช้า 

ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่สนใจอาการดังกล่าวเน่ืองจากไมรู่้สึกเจ็บป่วยหรือร าคาญ 

เมื่ออาการดังกลา่วรุนแรงขึ้น การเร่ิมปัสสาวะเป็นเร่ืองยาก 

สาเหตุนี้เพราะต่อมลูกหมากที่โตขึ้นไปกดทับทอ่ปัสสาวะและท าให้ท่อปัสสาวะบีบรัด 

กระเพาะปัสสาวะจะถูกดันแรงขึ้นเพ่ือขับปัสสาวะออกมา 

ผนังกระเพาะปัสสาวะเริ่มหนาตัวขึ้นขณะที่กระเพาะปัสสาวะอั้นปัสสาวะได้น้อยลงเรื่อย ๆ 

สภาวะดังกล่าวจะน าไปสูอ่าการต่อไปนี้: 

 ปัสสาวะบ่อยครั้ง 

เกิดอาการอยากปัสสาวะบ่อยครั้งต่อวันและต้องลุกขึน้กลางดึกบ่อยครั้งเพ่ือปัสสาวะ  

 ความล าบากในการเร่ิมปสัสาวะหรือเร่ิมต้นปัสสาวะช้า  

 การหลั่งปัสสาวะในลักษณะที่ลังเล ไม่ต่อเน่ือง ไมแ่รงหรือช้า 

หยุดและเริ่มปัสสาวะหรือแม้กระทั่งปัสสาวะหยด   

 ปัสสาวะหยดเมื่อสิ้นสุดการปัสสาวะ  

 ความรู้สึกที่กระเพาะปัสสาวะยังไม่ปัสสาวะไม่หมด อาการตึงในการปัสสาวะ 

 ความอยากที่รุนแรงหรือกระทันหันที่จะปัสสาวะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะตอนกลางคืน  

 ปัสสาวะทันทีทันใดหลังปวดปัสสาวะ เช่น ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะ  

 ปัสสาวะทันทีทันใดหลังปวดปัสสาวะ  

 ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน: 

ไม่สามารถปัสสาวะไดก้ระทันหันท าให้รู้สึกปวดมากและน าไปสู่ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน
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ในกระเพาะปัสสาวะ  

 อาการปวดท้องส่วนล่าง  

 เลือดในปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด) 

ถึงแม้ว่าโรค BPH ไมใ่ช่อาการที่เกิดขึ้นเพราะฤดกูาล แต่โรค BPH เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในฤดูหนาว 

เหตุผลก็เพราะอาการหนาวกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกและบีบรัดกล้ามเน้ือต่อมลูกหมากมา

กขึ้น ซึ่งบีบรัดการปัสสาวะมากขึ้นและท าให้เกิดอาการต่าง ๆ ต่อจากนั้น นอกจากนี้ 

เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ไขห้วัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาว 

ยารักษาโรคไซนัสยังบีบกล้ามเน้ือของต่อมลูกหมากมากขึ้นและเพ่ิมอาการต่าง ๆ 

เช่นความล าบากในการปสัสาวะ 

อาการและความรุนแรงของโรค BPH แตกต่างกันไปจากคนแต่ละคน 

และไม่จ าเป็นว่าต้องสอดคล้องกับขนาดของต่อมลกูหมาก 
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6. วิธีตรวจพบและวนิิจฉัยโรคตอ่มลกูหมากโต 

แพทย์มีวิธีวินิจฉัยโรค BPH 

ด้วยการใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงของต่อมลูกหมากโตของสมาคมต่อมลูกหมากสากล 

(IPSS) เพ่ือประเมินความรุนแรงของอาการ เครื่องมือ IPSS 

ที่ออกแบบโดยสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะอเมริกา (AUA) 

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดปัญหาดา้นต่อมลูกหมากในระยะเร่ิมต้น 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโรค BPH และติดตามผลการรักษา 

เครื่องมือ IPSS ประกอบไปด้วย 7 ค าถาม ให้คะแนนจาก 0-5:  

 

ระดับของอาการแยกออกเป็น: 

อ่อน: คะแนน 1 ถึง 7 

ปานกลาง: คะแนน 8 ถึง 19 

รุนแรง:         คะแนน 20 ถึง 35 
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นอกจากนี้ แพทย์สามารถท าการทดสอบต่อไปนี้เพ่ือวินิจฉัยอาการ: 

การตรวจทางทวารหนัก (DRE) 

แพทย์สอดนิ้วหุ้มถุงมือผ่านทหารหนักของผู้ป่วยเขา้ไปในไส้ตรงเพ่ือประเมินขนาด รูปร่าง 

สมมาตร และความสม่ าเสมอของต่อมลูกหมาก เพ่ือสัมผัสปุ่มเล็ก ๆ และความแข็ง 

และประเมินไส้ตรงและทวารหนักพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม 

การทดสอบนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยระดับของส่ิงขีดขวางหรือความรุนแรงของอาก

าร 

การตรวจปัสสาวะ (วิเคราะห์ปัสสาวะ) 

การตรวจปัสสาวะเป็นการตรวจหาเลือดในปัสสาวะ การติดต่อเช่ือ หรือโปรตีนในปัสสาวะ 

การตรวจเลือดด้วยสารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 

PSA เป็นโปรตีนที่ผลิตจากต่อมลูกหมาก ระดับ PSA ที่เพ่ิมขึ้นบ่งช้ีได้ถึงปัญหาของต่อมลูกหมาก 

การตรวจเลือด PSA ช่วยตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก 

การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ 

การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะเป็นการตรวจอัตราการไหลของปัสสาวะ 

ระดับของการขีดขวางและช่วยในการติดตามผลการตรวจรักษา 

การตรวจอัลตราซาวน์ของต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก (TRUS) 

การตรวจอัลตราซาวน์เปน็การวัดขนาดของต่อมลกูหมากและระบุจ านวนของปัสสาวะที่ตกค้างใน

กระเพาะปัสสาวะ 

การตรวจการท างานของกระเพาะปัสสาวะ 

เกร็งเพ่ือขับปัสสาวะออกมาเน่ืองจากความล าบากในการปัสสาวะท าให้กระเพาะปัสสาวะอ่อนแอล

ง 

ต้องท าการตรวจการท างานของกระเพาะปัสสาวะเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของกระเ
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พาะปัสสาวะ 

ตรวจทางปัสสาวะพลศาสตร์ 

ตรวจทางปัสสาวะพลศาสตร์เป็นการวัดปริมาณและความดันของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ 

อัตราการไหลของปัสสาวะและปัสสาวะที่ตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ 

การส่องกลอ้งทางเดินปัสสาวะ 

กล้องเล็งยืดหยุ่น (กลอ้งทางเดินปัสสาวะ) 

สอดเข้าไปในท่อปัสสาวะเพ่ือตรวจหาการยับยั้งหรือส่ิงผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะ 

 

ในบางกรณอีาจต้องตรวจสอบเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย 

การตรวจเหล่านี้ประกอบไปด้วยการตรวจวัดปริมาณปัสสาวะที่ตกค้าง 

การบันทึกดว้ยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 

เครื่องตรวจอวัยวะภายในร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง (MRO) เครื่องเอกซเรย์ หรือ 

การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี (IVP)  
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7. โรคตอ่มลกูหมากโตมวีธิีรักษาอยา่งไร 

วิธีทั่วไปในการรักษาโรค BPH คือยารักษาโรคหรือการศัลยกรรมผ่าตัดผา่นกล้อง 

แพทย์จะแนะน าวิธีรักษาที่เหมาะสมเพ่ือให้อาการหาย ลดความเส่ียงของโรคแทรกซ้อน 

หรือหยุดการโตของโรค BPH โดยวิธีรกัษาขึ้นอยูก่ับความรุนแรงของอาการ 

การใหย้ารบัประทาน  

โดยปกติ แพทย์จะให้ยารบัประทานเพ่ือรักษาอาการปานกลางของโรค BPH 

มียาสองประเภทด้วยกัน: ยา 5 แอลฟา รีดักเตส อินฮิบิเตอร์และยาแอลฟา-รีเซปเตอร์ บล็อกเกอร์ 

โดยทั่วไป ผู้ป่วยต้องรับประทานยาเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน กรณีส่วนใหญ่ 

การให้ยารบัประทานช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะล าบากที่เกดิจากโรค BPH 

 ยา 5 แอลฟา รีดักเตส อินฮิบิเตอร์  

ยาเหล่านี้ท าหน้าที่หดต่อมลูกหมากด้วยการบลอ็กการผลิตฮอร์โมนที่เรียกวา่ไดไฮโรเทสโ

ทสเตอโรน  (DHT) ที่ท าให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น ยาท าการบลอ็กเอนไซม์ที่เรียกว่า 5 

แอลฟา รีดักเตส ยาเหล่านี้ช่วยลดความรุนแรงของโรค BPH 

และความจ าเป็นที่ต้องท าการผ่าตัด อาจใช้เวลา 3 ถึง 6 เดอืนที่ยาจะออกฤทธิ์ 

ยาแอนต้ี-แอนโดรเจน ไฟนาสเตอไรด์เป็นยา 5 แอลฟา รีดักเตส 

อินฮิบิเตอร์ที่ทั่วไปใช้รักษาโรค BPH  

 ยาแอลฟา-รีเซปเตอร์ บล็อกเกอร์/อัลฟ้า บล็อกเกอร์  

ยาเหล่านี้ช่วยลดความดันเลือดและขยายหลอดเลือด 

ยาช่วยผ่อนคลายล าต่อมลูกหมากและกลอ้มเน้ือท่อปัสสาวะและท าให้ง่ายในการปัสสาวะ 

อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านีไ้ม่ลดขนาดของต่อมลกูหมาก ดังนั้น 

ต่อมลูกหมากยังคงโตขึ้นเร่ือย ๆ ควรรับประทานยาเหล่านี้ระยะยาว 

อาการของภาวะล าบากในการปัสสาวะจะกลับมาและทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าหยุดรับปร

ะทาน ยาเหล่านี้ท างานอยา่งรวดเร็วเพ่ือจ ากัดอาการต่าง ๆ ร้อยละ 70 - 80 

ของผู้ป่วยอาการดีขึ้นภายในไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ป่วยที่ประสบกับผลขา้งเคียงร้ายแรงไม่ควรใช้ยาเหล่านี้ ยาแอลฟา-รีเซปเตอร์ 
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บล็อกเกอร์ที่พบเห็นทั่วไปมากที่สุดคือเทราโซซิน, โดซาโซซิน และทามูซูโลซิน  

การผา่ตดั 

แพทย์อาจแนะน าให้ผ่าตัดหากผู้ป่วยมีอาการรายแรงหรือไม่ยอมรับประทานยาระยะยาว 

หรือถ้ายาที่รับประทานไมไ่ด้ผลหรือมีโรคแทรกซ้อน 

จุดประสงค์คือการผ่าตัดส่วนที่เป็นเน้ือเยื่อต่อมลูกหมากที่เกินออกมาออก 

ประเภทการผ่าตัดเหล่านี้พบเห็นได้ทั่วไปส าหรับโรค BPH:  

(a) การตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านอวัยวะเพศ (TUIP) 

เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้การส่องกล้อง 

การผ่าดังกล่าวเริ่มด้วยการสอดกล้องผ่านทอ่ปัสสาวะไปที่ต่อมลูกหมาก 

หลังจากนั้นจะมีการผา่เน้ือเยื่อต่อมลูกหมากออกเปน็แผลขนาดเล็กเพ่ือขยายทางเข้าท่อปัสสาวะแ

ละต่อมลูกหมาก TUIP เปน็ขั้นตอนการผ่าตัดที่ปลอดภัยและไม่ท าให้เกดิแผลภายนอกหลังผ่าตัด 

ขั้นตอนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 40-50 นาท ี

(b) การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ (TURP) 

เป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้การส่องกล้องเหมือนกัน 

ขั้นตอนการผ่าตัดประกอบไปด้วยการสอดกล้องผา่นองคชาตและก าจัดชิ้นส่วนต่อมลูกหมากที่ขว

างทางออกทีละช้ินด้วยกระแสไฟฟ้า 

ความร้อนของกระแสไฟฟ้าจะหยุดเลือดทีไ่หลออกได้อย่างรวดเร็ว 

ขั้นตอนผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 60-90 

นาทีและผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกทั้งร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

(c) การผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบเปิด 

วิธีนี้เป็นวิธีผ่าตัดที่ท ากันมานาน 

ท าการผา่อวัยวะในช่องท้องส่วนล่างเพ่ือก าจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก โดยปกติ 

วิธีผ่าตัดนี้ใช้กับต่อมลูกหมากขนาดใหญ่มาก  

การศลัยกรรมผา่ตดัผา่นกลอ้ง 
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การศัลยกรรมผ่าตัดผา่นกล้องเป็นวิธีผ่าตัดที่ใหม่กวา่และบาดเจ็บนอ้ยกวา่ 

วิธีผ่าตัดเช่นน้ีใช้การระงับความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งและไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล  

การศัลยกรรมผ่าตัดผา่นกล้องประกอบไปด้วย:   

 คลื่นไมโครเวฟในการก าจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากบางส่วน (TUMT): TUMT 

ใช้คลื่นไมโครเวฟเพ่ือก าจัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากทีโ่ตขึ้น   

 พลังงานความร้อนจากคลืน่ความถี่วิทยุท าลายต่อมลูกหมาก (TUNA): TUNA 

ใช้ระดับของคลื่นความถี่วทิยุต่ าเพ่ือท าให้ร้อนและท าลายเนื้อเยือ่ต่อมลูกหมากที่โต   

 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผา่นกล้องโดยใช้เลเซอร์ (VLAP): VLAP 

ใช้เลเซอร์พลังงานสูงเพ่ือท าลายเนื้อเยือ่ต่อมลูกหมากที่โตออกมา   

 การใช้บอลลูนขยาย: การรักษานี้ใช้บอลลูนขยายเพ่ือขยายท่อปัสสาวะ  
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8.  โรคตอ่มลกูหมากโตมโีรคแทรกซ้อนอะไรบา้ง 

ชายบางคนที่เป็นโรค BPH อาจไม่สังเกตเห็นอาการใด ๆ 

พวกเขาอาจไม่รู้ว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกเจ็บแสบอยา่งมากเพ

ราะไม่สามารถปัสสาวะได ้อาการน้ีเรียกว่าปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน 

อาการน้ีต้องรับการรักษาทันที ไม่อย่างน้ัน โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อาจเกิดขึ้น 

โรคแทรกซ้อนทั่วไปของโรค BPH ประกอบไปด้วย: 

(a)ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน 

อาการท าให้ไม่สามารถปสัสาวะได้ กระเพาะปัสสาวะบวมและมีอาการเจ็บปวดและแสบ 

มันเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ทันที 

(b) การติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ 

ปัสสาวะที่เหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะที่เกิดจากโรค BPH 

อาจส่งผลให้เกิดการติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะใหม่แบบเป็น ๆ หาย ๆ 

(c) นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

โรค BPH เพ่ิมความเส่ียงที่จะเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 

(d) เลือดในปัสสาวะ 

โรค BPH อาจก่อให้เกิดเลือดไหล 

(e) การท างานของกระเพาะส่วนล่างล้มเหลว 

โรค  BPH ก่อให้เกิดการขีดขวางทางช่องทางออกของกระเพาะปัสสาวะ 

กระเพาะปัสสาวะจะขับปัสสาวะออกมาเมือ่ท างานหนักเป็นเวลานาน 

ผนังกล้ามเน้ือของกระเพาะปัสสาวะยืดตัวและหดตัวและไม่บีบรัดอยา่งเหมาะสม 

(f) การท างานของตับเส่ือมโทรม 
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โรค BPH ที่ร้ายแรงสามารถท าให้ปัสสาวะกลับเขา้ไปและท าลายไต 

อาจก่อให้เกิดภาวะไตบวมน้ า ยูเรเมียและแม้กระทั่งไตวาย  

(g) ต่อมลูกหมากอกัเสบเป็นอาการที่ท าให้ต่อมลูกหมากเกิดมีการอักเสบขึ้น 

เป็นที่เช่ือกันว่าโรค BPH ไม่ได้ท าให้เกิดมะเร็ง แต่ทั้งสองอาการเป็นพร้อมกนัได้ 
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