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บทคัดย่อ



ความผิดปกติหรือโรคของต่อมลูกหมากมักพบในสุนัขอายุมากที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด

ทำหมัน โดยทั่วไปอาการป่วยจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ

การขับถ่ายอุจจาระเนื่องจากการขยายขนาดใหญ่ขึ้นของต่อมลูกหมาก (prostatic enlargement)

การขยายขนาดของต่อมลูกหมากอาจมีสาเหตุมาจากต่อมลูกหมากโตจากการแบ่งเซลล์ผิดปกติ

(Benign prostatic hyperplasia; BPH) ฝีหนองในต่อมลูกหมาก ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากอักเสบ หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำการตรวจแยกแยะอย่าง

ละเอียดต่อไป การตรวจร่างกายเริ่มจากการล้วงตรวจคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก จากนั้น

จึงทำการตรวจวินิจฉัยต่อไปเช่นการถ่ายภาพรังสีการอัลตราซาวนด์การตรวจทางเซลล์วิทยาและ

แบคทีเรียวิทยาจากการเก็บตัวอย่างน้ำจากต่อมลูกหมาก โดยการรีดน้ำเชื้อหรือการนวดต่อ

ลูกหมากเพื่อเก็บน้ำจากต่อม การใช้เข็มเพื่อเจาะดูด (fine needle aspiration) ของเหลวภายใน

ต่อม (cyst หรือ abscess) หรือเซลล์เพื่อส่งตรวจต่อไป นอกจากนี้ควรเจาะตรวจเลือดตรวจทาง

โลหิตวิทยาและค่าอื่นๆ ทางชีวเคมี เพื่อประเมินสภาพร่างกายโดยรวมหรือการติดเชื้อ รวมทั้งการ

ตรวจปัสสาวะเนื่องจากการติดเชื้อของต่อมลูกหมากอาจเกิดร่วมกับภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

ในปัจจุบันมีการตรวจเอนไซม์อาร์จินินเอสเตอเรส (canine prostatic specific esterase; CPSE)

ในกระแสเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะ BPH ในสุนัข โดยเอนไซม์ดังกล่าวจะถูกสร้างออกมา

จากต่อมลูกหมาก
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Abstract



Diseases of the canine prostate are commonly seen in middle-aged to older

intact dogs. Clinical signs resulting from the enlarged prostate mainly include lower

urinary tract and gastrointestinal symptoms. Pathological conditions of the prostate

frequently diagnosed are benign prostatic hyperplasia (BPH), prostatitis, prostatic

abscessand prostatic cyst. Prostatic carcinoma is rarely seen in the dog. Because

disorders of the prostate share similar clinical symptoms, differential diagnosis of

prostatic diseases is necessary including digital rectal palpation, radiographic and

ultrasonographicexamination,cytology,bacteriology,urinalysisandhematology.Recently,

serumcanineprostaticspecificesterase(CPSE),anenzymeproducedbyprostaticcells,

is of interest to help diagnose canine BPH. More details of diagnostic tools are

discussed.
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บทนำ
ความผิดปกติหรือโรคของต่อมลูกหมากมักพบในสุนัขอายุมากที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน

โดยทั่วไปอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ การขับถ่ายอุจจาระ

เป็นสิ่งแรกที่ทำให้สัตวแพทย์คำนึงถึงสาเหตุของอาการที่อาจมาจากภาวะต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่

เพิ่มมากขึ้น (prostatic enlargement) โดยการขยายขนาดของต่อมลูกหมากอาจมีสาเหตุมาจาก Benign

prostatic hyperplasia (BPH) ฝีหนองในต่อมลูกหมาก ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากอักเสบ

หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งจะต้องทำการตรวจแยกแยะอย่างละเอียดต่อไป เนื่องจากแต่ละโรคมี

วิธีการรักษาและการจัดการที่แตกต่างกันจากการศึกษาพบว่าร้อยละ45.9ของโรคต่อมลูกหมากมีสาเหตุ

จากBPHต่อมลูกหมากอักเสบร้อยละ38.5ฝีหนองในต่อมลูกหมากร้อยละ7.7ถุงน้ำในต่อมลูกหมาก

ร้อยละ 5 มะเร็งต่อลูกหมากร้อยละ 2.9 และเซลล์เจริญผิดปกติชนิด squamous metaplasia ร้อยละ

0.2%(Poliscaetal.,2016)

การระบุว่าสัตว์ป่วยที่แสดงอาการซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความผิดปกติของต่อมลูกหมากนั้น สาเหตุ

ของอาการมาจากต่อมลูกหมากจริงหรือไม่ สัตว์ป่วยควรได้รับการการซักประวัติและตรวจร่างกายโดย

ละเอียด เนื่องจากอาการที่พบอาจจะไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติต่อมลูกหมาก เช่น BPH

ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพยาธิสภาพของต่อมลูกหมากที่มีการแบ่งจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำให้



3Journal of The Thai Veterinary Medical Association Under The Royal Patronage      

ต่อมขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ มากกว่า 80% ของสุนัขอายุเกิน 5 ปีและมากกว่า 95% ของสุนัข

อายุ 9 ปีที่ไม่ได้ทำหมัน จะมีปัญหา BPH โดยจะแสดงอาการทางคลินิก (clinical BPH) หรือไม่แสดง

อาการก็ได้(subclinicalBPH)ดังนั้นการวินิจฉัยว่าอาการทางคลินิกที่พบเกิดจากภาวะBPHจะพิจารณา

ขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้น และตรวจไม่พบความผิดปกติใดของต่อมลูกหมากที่ทำให้ต่อมขยายขนาด

เพิ่มขึ้น (Sirinarumitr, 2014) ร่วมกับไม่พบความผิดปกติอื่นที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับ

ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ และ/หรือ การขับถ่ายอุจจาระ เช่น นิ่ว กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ หรือความผิดปกติของหมอนรองกระดูก (intervertebral disc disease;

IVDD)เป็นต้น

การตรวจร่างกายเริ่มจากการล้วงตรวจคลำต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก จากนั้นจึงทำการ

ตรวจวินิจฉัยต่อไปเช่นการถ่ายภาพรังสีการอัลตราซาวนด์การตรวจทางเซลล์วิทยาและแบคทีเรียวิทยา

จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากต่อมลูกหมาก (prostatic fluid) โดยการรีดน้ำเชื้อหรือการนวดต่อลูกหมาก

(prostatic massage) เพื่อเก็บน้ำจากต่อม การใช้เข็มเพื่อเจาะดูด (fine needle aspiration) ของเหลว

ภายในต่อม (cyst หรือ abscess) หรือเซลล์ (prostatic cell) เพื่อส่งตรวจต่อไป นอกจากนี้ควรเจาะ

ตรวจเลือดตรวจทางโลหิตวิทยาและค่าอื่นๆ ทางชีวเคมี เพื่อประเมินสภาพร่างกายโดยรวมหรือการติดเชื้อ

รวมทั้งการตรวจปัสสาวะเนื่องจากการติดเชื้อของต่อมลูกหมากอาจเกิดร่วมกับภาวะกระเพาะปัสสาวะ

อักเสบได้ หรืออาจพบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ในปัจจุบันมีการตรวจเอนไซม์อาร์จินินเอสเตอเรส (canine

prostatic specific esterase; CPSE) ในกระแสเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะ BPH ในสุนัข แต่ยัง

ไม่เป็นที่แพร่หลาย โดยเอนไซม์ดังกล่าวจะถูกสร้างออกมาจากต่อมลูกหมาก ดังนั้นหากมีการแบ่งจำนวน

เซลล์ที่เพิ่มขึ้นผิดปกติระดับCPSEในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้น(Belletal.,1995)

1.การซักประวัติและอาการทางคลินิก

คำถามในการซักประวัติควรเกี่ยวข้องกับอายุ ประวัติการผ่าตัดทำหมัน (castration) อาการและ

ท่าทางในการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ สีของปัสสาวะ ลักษณะอุจจาระ อาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ

ความผิดปกติของต่อมลูกหมาก เช่น ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ พบเลือดปนมาในน้ำเชื้อ

(hematospermia)ความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระการก้าวย่างผิดปกติ(locomotordisorders)หรือ

อาการอื่นเช่นมีไข้ (Lévyetal.,2014)โดยมากสุนัขที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตจะแสดงอาการเกี่ยวข้อง

กบัการขบัถา่ยปสัสาวะมากกวา่การขบัถา่ยอจุจาระ เปน็ไปไดว้า่อาการเริม่แรกทีเ่จา้ของสงัเกตไดม้กัเกีย่วกบั

ระบบปัสสาวะ และจะพบอาการที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายอุจจาระต่อมาเมื่อต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่

ขึ้นอย่างมาก (Lopate, 2010) จากการเก็บข้อมูลพบว่าสุนัขที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคต่อมลูกหมาก

สุนัขร้อยละ 60 แสดงอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะ เช่น อาการเบ่งปัสสาวะนาน

ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเส้นเล็กลงปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น ร้อยละ 20 แสดงอาการผิดปกติเกี่ยวข้อง

กับการขับถ่ายอุจจาระ เช่น tenesmus หรือ hematochezia และอีกร้อยละ 20 แสดงอาการร่วมกันทั้ง

2 ระบบ (Ponglowhapan et al., 2014) เจ้าของอาจสังเกตว่าอุจจาระจะมีลักษณะแบนคล้ายริบบินหรือ
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แผ่นเทป เนื่องจากต่อมลูกหมากที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นด้านบน (dorsal surface) ไปกดทับผนังลำไส้ตรง

บ่อยครั้งที่สุนัขมักจะแสดงอาการร้องเจ็บขณะอุจจาระ จากการเบ่งอุจจาระอย่างมากและสุนัขบางตัวอาจ

เบ่งมากจนพบปัญหาไส้เลื่อนข้างก้น(perinealhernia)อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการก้าวย่างผิดปกติไป

เจ็บเกร็งช่องท้องส่วนท้ายซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากต่อมลูกหมากอักเสบแบบเฉียบพลัน (acute prostatitis)

หรือมีเลือดปนมาในน้ำเชื้อ

2.การล้วงคลำผ่านทางทวารหนัก

การตรวจต่อมลูกหมากด้วยการใช้นิ้วล้วงตรวจผ่านทางทวารหนักเป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่

ประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ทำได้โดยการสวมถุงมือและใช้เจลหล่อลื่นทานิ้วชี้ก่อน

ทำการล้วงตรวจอย่างนุ่มนวล ซึ่งโดยมากจะคลำพบได้ง่ายขณะสุนัขอยู่ในท่ายืน (รูปที่ 1 ก) ปลายนิ้ว

จะสัมผัสกับผิวด้านบน(dorsalsurface)ของต่อมลักษณะผิวเรียบแบ่งออกเป็น2พูซ้ายและขวาด้วย

ร่องตรงกลาง(sulcus)ขนาดสมมาตรกันทั้ง2พูหากคลำพบว่าขนาดต่อมไม่สมมาตรกันทั้ง2พูเป็น

ไปได้ว่าข้างที่ใหญ่กว่าถุงน้ำหรือฝีอยู่ภายใน เมื่อใช้ปลายนิ้วกดลงเบาๆการล้วงคลำต่อมลูกหมากปกติและ

ต่อมลูกหมากโตจากภาวะBPHสุนัขจะไม่แสดงอาการเจ็บ(Johnstonetal.,2001)หากสุนัขเจ็บร้อง

เห่า หรือเกร็งผนังช่องท้องส่วนท้ายอย่างมาก อาจมีสาเหตุจากการอักเสบของต่อมลูกหมากชนิด acute

prostatitis หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก ระหว่างตรวจควรประเมินขนาดต่อมลูกหมากโดยการกวาดปลายนิ้ว

ไปทางด้านซ้ายและขวาและด้านหน้าถึงด้านหลังของต่อม หากไม่สามารถคลำได้ทั่วต่อมเป็นไปได้ว่า

ตอ่มลกูหมากเคลือ่นออกจากชอ่งเชงิกราน (intrapelvic cavity) ไปอยูใ่นชอ่งทอ้ง (intraabdominal cavity)

เนื่องจากต่อมลูกหมากขยายขนาดใหญ่ หรือมีปัสสาวะอยู่เต็มกระเพาะปัสสาวะจึงดึงต่อมไปทางด้านหน้า

ผู้ตรวจสามารถใช้มืออีกข้างหนึ่งยกผนังช่องท้องด้านท้าย (caudal abdomen) บริเวณคอของกระเพาะ

ปัสสาวะขึ้นไปทางด้านบนเบาๆ เพื่อให้ต่อมลูกหมากเคลื่อนมาทางด้านท้ายตัวและเข้ามาอยู่ในช่อง

เชิงกรานมากขึ้น ผิวด้านบนของต่อมก็จะถูกยกขึ้นมาชนกับผนัง rectum มากขึ้น ทำให้ตรวจได้สะดวก

เพิ่มขึ้น(รูปที่1ข)การบอกขนาดของต่อมลูกหมากว่าโตหรือไม่โดยวิธีนี้ขึ้นกับความเห็นของผู้ตรวจแต่ละ

คนที่อาจแตกต่างกัน หากไม่มีการฝึกตรวจหรือมีทักษะมาก่อนจะบอกผลที่แตกต่างกัน ยกเว้นกรณีที่ต่อม

มีขนาดใหญ่มากผู้ตรวจจะสามารถบอกผลตรงกัน อย่างไรก็ตามการตรวจโดยการคลำจะทำได้เฉพาะด้าน

บน(dorsalsurface)ของต่อมเท่านั้นไม่สามารถคลำตรวจด้านล่าง(ventralsurface)ของต่อมลูกหมาก

ได้และการล้วงคลำจะทำได้ยากในสุนัขขนาดเล็ก(toy–miniaturebreeds)(Lévyetal.,2014)

3.ภาพวินิจฉัย

การตรวจด้วยภาพถ่ายทางรังสีวิทยาหรือเอกซเรย์ (x-ray) จะทำให้สัตวแพทย์เห็นภาพช่องท้อง

ทั้งหมด สามารถตรวจความผิดปกติอื่นที่เชื่อมโยงกับอาการของโรคนอกจากปัญหาของต่อมลูกหมาก

ที่สงสัย ภาพ x-ray สามารถช่วยระบุขนาด ขอบเขต รูปร่างและตำแหน่งของต่อมได้ ท่าที่ใช้ในการถ่าย

ภาพรังสีนั้น ควรถ่ายภาพรังสีบริเวณท้ายของลำตัวในท่านอนตะแคง (lateral projection) เนื่องจากในท่า

นอนหงาย (ventrodorsal projection)ตอ่มลกูหมากมกัถกูเงาของกระดกูสนัหลงับดบงัขนาดความยาวของ

ต่อมลูกหมากเมื่อวัดจากภาพในท่านอนตะแคงไม่ควรยาวมากกว่าร้อยละ70ของระยะที่วัดได้จากขอบของ
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กระดูก pubis กับกระดูกสันหลังบริเวณ sacrum (pubic brim - sacral distance) ในแนวขนานกัน

(dorsoventral axis;%DV) (รูปที่ 2) หากเกินร้อยละ 70 แสดงว่าต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่กว่าปกติ

(prostaticenlargement)(Feeneyetal.,1987;Johnstonetal.,1991)ซึง่ตอ้งวนิจิฉยัหาสาเหตตุอ่ไป

อย่างไรก็ตามสุนัขที่มีค่าขนาดต่อมลูกหมากมากกว่าร้อยละ 70 ไม่จำเป็นที่จะแสดงอาการทางคลินิกเสมอ

ไป สุนัขอาจมีหรือไม่มีอาการทางคลินิกที่มีสาเหตุมากจากต่อมลูกหมากโตก็ได้ (Ponglowhapan et

al., 2014) แม้ว่าการถ่ายภาพ x-ray ช่องท้องส่วนท้าย ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมในการวินิจฉัย BPH (Atalan

et al., 1999) แต่ยังคงเป็นวิธีที่มีความจำเป็นเนื่องจากทำให้เห็นภาพรวมของอวัยวะต่างๆ โดยรอบ

ต่อมลูกหมาก ซึ่งอาจผิดปกติและส่งผลเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางระบบขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ

โดยจะช่วยในการวินิจฉัยแยกแยะโรคต่างๆ เช่น sublumbar mass, bladder tumor, cystic calculi,

urethral calculi, vertebral complications, discospondylosis (intervertebral disc disease; IVDD),

megacolonเป็นต้น ส่วนการทำ double contrast radiography เช่น การฉีดอากาศหรือสารทึบรังสีเข้า

กระเพาะปัสสาวะจะช่วยระบุขอบเขตของกระเพาะปัสสาวะ

อัลตราซาวนด์เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการประเมินขนาดและความผิดปกติของต่อมลูกหมากได้เป็น

อย่างดี เนื่องจากสามารถระบุโครงสร้างภายใน (parenchyma) และโครงสร้างโดยรอบต่อมได้ชัดเจน

รวมทัง้ยงัสามารถใชช้ว่ยในการเจาะเกบ็ตวัอยา่งเซลลจ์ากตอ่มลกูหมากผา่นผนงัหนา้ทอ้ง (transabdominal

ultrasound-guided fine needle aspiration) ทำให้เจาะได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น การ

อัลตราซาวนด์นิยมทำในท่าสุนัขนอนหงาย และเริ่มจากการหากระเพาะปัสสาวะเพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่ง

(landmark) เนื่องจากต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณคอกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากปกติควรมีลักษณะ

เป็นเนื้อเดียวกัน (homogenous echodense pattern) หากเกิดความผิดปกติเนื้อของต่อมลูกหมากจะมี

ลักษณะที่แตกต่างไปและไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อาจเป็นเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดในเนื้อต่อมก็ได้ หากพบ

บริเวณที่มี anechoic area หรือ hypoechoic area ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีช่องว่างที่มีของเหลวสะสมอยู่ภายใน

เช่น prostatic cyst หรือ abscess และลักษณะ hyperechoic area ร่วมกับมีเงาดำ (shadow cone)

ขา้งใตจ้ะบง่ชีถ้งึการเกดิcalcificationในเนือ้ตอ่ม(chronicprostatitisหรอืprostaticcancer)นอกจากนัน้

อัลตราซาวนด์ยังสามารถวัดขนาดความยาว(L)ความกว้าง(W)และความลึก(D)(รูปที่3และ4)

เพื่อคำนวณหาปริมาตร(ลูกบาศก์เซนติเมตร)ที่แท้จริงกรณีBPHได้โดยแทนที่ในสมการจากการศึกษา

ของ Kamolpatana และคณะ ในปี 2000 เปรียบเทียบกับปริมาตรต่อมลูกหมากปกติที่ควรจะเป็นเมื่อ

อ้างอิงจากน้ำหนักตัวสัตว์ โดยหากปริมาตรที่วัดได้จริงมีค่ามากกว่าปริมาตรของต่อมที่ประเมินโดยน้ำหนัก

ตัว แสดงว่าสุนัขมีต่อมลูกหมากขนาดโตกว่าปกติ สุนัขที่มีปริมาตรต่อมมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับ

น้ำหนักตัวอาจไม่แสดงอาการของโรคก็ได้ “subclinical BPH” เนื่องจากขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนั้น

ยังไม่โตมากพอที่จะไปกดทับเนื้อเยื่อข้างเคียงจนส่งผลให้สัตว์แสดงอาการ การพิจารณาว่าควรเริ่มทำการ

รักษาภาวะ BPH เลยหรือไม่ แม้สัตว์จะยังไม่แสดงอาการป่วยนั้น ขึ้นกับดุลยพินิจของสัตวแพทย์

อย่างไรก็ตามหากยังไม่เริ่มทำการรักษาเนื่องจากสัตว์ไม่มีอาการป่วย สัตวแพทย์จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้

เจ้าของทราบอย่างละเอียดถึงสิ่งที่ตรวจพบ และนัดตรวจเป็นระยะ เช่น ทุก 3-4 เดือน การวัดขนาด
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ปริมาตรต่อมลูกหมากนี้ยังใช้ในการติดตามผลการรักษาว่าต่อมมีขนาดลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

หลังการรักษา

*ปริมาตรต่อมลูกหมากจริง=[1/2.6(LxWxD)]+1.8](Kamolpatanaeta.,2000)

*ปริมาตรต่อมลูกหมากที่ควรเป็น=[น้ำหนักตัวสัตว์(kg)x0.33]+3.28(Ponglowhapanet

al.,2012)

ปัจจุบันมีรายงานการใช้อัลตราซาวนด์ชนิดดอปเปอร์ (Doppler ultrasonography) ในการตรวจ

ภาวะ BPH พบว่าให้ความน่าเชื่อสูง โดยค่า peak systolic velocity (SPV) และค่า peak diastolic

velocity(DPV)จะเพิ่มสูงขึ้นในกรณีBPHมากกว่าต่อมลูกหมากปกติ(Zellietal.,2013)

4.การตรวจเซลล์วิทยา

การตรวจเซลล์จากต่อมลูกหมากทำได้โดยการเก็บน้ำเลี้ยงอสุจิ (prostatic fluid) จากการรีด

น้ำเชื้อ(semencollection)หรือจากการนวดต่อมลูกหมาก(prostaticmassage)หรือการเจาะดูดเซลล์

จากเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางผนังหน้าท้องโดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยให้เห็นภาพขณะเจาะได้ชัดเจน

และแม่นยำขึ้น(transabdominalultrasound-guidedfineneedleaspiration)

การประเมินน้ำเชื้อและน้ำเลี้ยงอสุจิเป็นวิธีการที่ดีเนื่องจากน้ำเลี้ยงอสุจิหรือprostatic fluidผลิต

จากต่อมลูกหมากโดยตรง ซึ่งจะเป็นส่วนที่ 3 ของการหลั่งน้ำเชื้อ พบว่า prostatic fluid จะมีปริมาตร

มากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณน้ำเชื้อทั้งหมด สามารถนำ prostatic fluid ไปตรวจทางเซลล์วิทยาและ

การเพาะเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยทั่วไปprostatic fluidจะมีลักษณะใสไม่มีสี เมื่อนำไปตรวจภายใต้

กล้องจุลทรรศน์มักพบอสุจิปะปนมาได้และบางครั้งอาจมีการปะปนของเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว

หรือเซลล์เยื่อบุได้บ้างเล็กน้อยแต่หากมีปริมาณมากกว่าปกติร่วมกับสัตว์มีอาการทางคลินิกจะระบุได้ว่ามี

ความผิดปกติของต่อมลูกหมากได้การเพาะเชื้อเพื่อ identifyชนิดของเชื้อแบคทีเรียควรมีการนับจำนวน

โคโลนีของแบคทีเรียด้วยเนื่องจากสามารถพบเชื้อแบคทีเรียได้บ่อยในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง แต่หากพบ

จำนวนมากกว่า 10,000 โคโลนีต่อซีซี จึงจัดว่าเป็นแบคทีเรียก่อโรค (Sirinarumitr, 2014) โดยมากมัก

เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ

การรีดเก็บน้ำเชื้ออาจทำได้ยากในสุนัขที่ไม่เคยมีประสบการณ์ถูกรีดเก็บน้ำเชื้อมาก่อนหรือสุนัขมี

ความเจ็บปวดจากโรคของต่อมลูกหมาก เช่น prostatic abscess หรือ acute prostatitis เป็นต้น

การนวดต่อมลูกหมากร่วมกับการสวนท่อปัสสาวะ (urethral catheterization) เพื่อเก็บน้ำจากต่อมมา

ตรวจ (prostatic massage) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำได้ ในกรณีสงสัย prostatitis หรือ

prostaticcancer

การทำ transabdominalultrasound-guided fineneedleaspiration เป็นการเก็บตัวอย่างเซลล์

จากต่อมลูกหมากโดยใช้เข็มเจาะดูดผ่านทางผนังหน้าท้อง โดยมีเครื่องอัลตราซาวนด์ช่วยให้เห็นภาพขณะ

เจาะได้ชัดเจนและแม่นยำขึ้น นำเซลล์ที่ได้ไปป้ายลงบนกระจกสไลด์เพื่อตรวจดูชนิด รูปร่างของเซลล์เยื่อบุ

ต่อมลูกหมาก รวมทั้งเซลล์อื่น เช่น นิวโทรฟิวล์ หรือส่งตัวอย่างเพาะเชื้อทางแบคทีเรียวิทยาต่อไป เซลล์

เยื่อบุต่อมลูกหมากปกติจะมีนิวเคลียสกลมหรือรูปไข่ เซลล์มีรูปร่าง cuboidal หรือ low columnar
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epithelial cell มีขนาดเท่าๆ กัน การเจาะดูดเซลล์จะทำให้ได้เซลล์จำนวนมาก อาจพบเซลล์จำนวนมาก

เรียงตัวกันคล้ายรังผึ้ง(honeycombappearance)(Kraftetal.,2008)จากการศึกษาของPoweและ

คณะ (2004) พบว่าผลเซลล์วินิจฉัยมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับผลการตรวจชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิ-

วิทยา นอกจากนี้มีการใช้วิธี transabdominal ultrasound-guided fine needle aspiration ในการรักษา

ฝีหนองในต่อมลูกหมาก โดยเจาะดูดหนองออกมาผ่านทางผนังหน้าท้องเพื่อลดขนาดต่อมลูกหมาก ทำให้

สัตว์อาการดีขึ้นและนำหนองที่ได้ไปเพาะเชื้อเพื่อทำbacterialidentificationและsensitivitytestในการ

เลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมต่อไป(Bolandetal.,2003;Ponglowhapanetal.2010)

5.การตรวจระดับCPSEในกระแสเลือด

Canine prostatic specific esterase (CPSE) เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างและหลั่งจากเซลล์เยื่อบุของ

ต่อมลูกหมากเช่นเดียวกับการตรวจระดับ Prostatic specific antigen (PSA) ในคน ปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาชุดตรวจ CPSE ในกระแสเลือดด้วยวิธี ELISA เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะต่อมลูกหมากโตชนิด BPH

ในสุนัข (ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย) จากการศึกษาพบว่าค่า CPSE ในสุนัขปกติขึ้นกับน้ำหนักตัว

โดยสุนัขขนาดเล็ก (1-10 กิโลกรัม) จะมีค่า CPSE สูงสุด (38.57±4.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร)

เมื่อเปรียบเทียบกับสุนัขกลาง(>10-20กิโลกรัม;26.13±5.27)และขนาดใหญ่(>20กิโลกรัม;15.42±

4.34) โดยสุนัขขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีระดับ CPSE แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Mankong

et al., 2015) เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุนัขปกติและสุนัขที่มีภาวะ BPH แบบแสดงอาการ

ทางคลินิกพบว่าค่าCPSEของทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันทุกกลุ่มน้ำหนักนอกจากนี้ค่าCPSEนี้ยังมี

ความแตกต่างกันระหว่างสุนัขที่มีภาวะ BPH แบบไม่แสดงอาการและแสดงอาการทางคลินิก ในกลุ่มสุนัข

ขนาดเล็กและสุนัขขนาดใหญ่ (Ponglowhapan et al., 2016) ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ในการนำค่า

CPSE มาใช้ในประกอบการวินิจฉัยแยกแยะภาวะ BPH ชนิดแสดงอาการและไม่แสดงอาการทางคลินิกใน

สุนัขซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาต่อไป
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รูปที่1(ก)การล้วงตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักและ

(ข)การล้วงตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยดันผนังช่องท้องขึ้น

รูปที่2การวัดขนาดต่อมลูกหมากเปรียบเทียบกับระยะจากขอบของกระดูกpubisกับกระดูกสันหลังบริเวณsacrum
(pubicbrim-sacraldistance)ในแนวขนานกันวัดขนาดต่อมลูกหมากได้25.56มิลลิเมตร
และวัดความยาวกระดูกได้46.96มิลลิเมตรแสดงว่าต่อมลูกหมากมีขนาดร้อยละ54.4

รูปที่3ภาพอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากสุนัข
(longitudinalplane)ความยาวต่อมลูกหมากวัดขนานกับ

แนวท่อปัสสาวะ(เส้นแนวนอน)


รูปที่4ภาพอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากสุนัข
(transverseplane)ความกว้างต่อมลูกหมาก

(เส้นแนวนอน)ความลึกต่อมลูกหมากเฉลี่ยพูซ้ายและขวา
(เส้นแนวตั้ง)
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