
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติ และอัณฑะทองแดง 
Comparison of Canine Testicular Tumors in Descended and Cryptorchid Testes 

นริศ  เต็งชัยศรี1 ไชยยันต เกษรดอกบัว2 อนุสรณ  กล่ินขจร2 อนันต ทองคงอวม1 และเกษกนก ศิรินฤมิตร1  

Naris Thengchaisri1, Chaiyan Kasorndorkbua2 , Anusorn Klinkhajorn2, Anan Thongkongum1                                   

and Kaitkanoke Sirinarumitr1

 

บทคัดยอ 
การศึกษายอนหลังปญหาเนื้องอกอัณฑะในสุนัขระหวางป 2545-2548 โดยทําการสํารวจสุนัข 96 ตัวที่มี

ปญหาอัณฑะทองแดง หรือเนื้องอกอัณฑะหรือปญหารวมทั้งสอง จากสุนัข 80 ตัวที่มีปญหาอัณฑะทองแดงพบใน

สุนัขพันธุผสม (35.0%) มากที่สุด รองลงมาเปนสุนัขพันธุพูเดิล (21.25%) และชิสุ (8.75%) ตามลําดับ โดยอัณฑะ

ทองแดงมักตรวจพบอยูที่ตําแหนงขาหนีบดานขวา (25 ตัว, 31.25%) ขาหนีบดานซาย (15 ตัว, 18.75%) ขาหนีบสอง

ขาง (11 ตัว, 13.75%) และในชองทอง (29 ตัว, 36.25%)  ปญหาเนื้องอกอัณฑะในสุนัข 45 ตัว พบวา 29 ตัวมีปญหา

ทองแดงรวม (64.44%) และ 16 ตัวมีอัณฑะลงปกติ (35.56%) โดยพบเนื้องอกสําหรับสุนัขที่มีปญหาทองแดงดังนี้ 

seminoma (16 ตัว, 55.17%) sertoli cell tumor (12 ตัว, 41.38%) และ mixed cell tumors (1 ตัว, 3.45%)  สําหรับ

ในสุนัขที่มีอัณฑะลงในถุงหุมปกติพบเนื้องอกดังนี้  seminoma (8 ตัว, 50.00%)  sertoli cell tumor (7 ตัว, 43.75%) 

และ mixed cell tumors (1 ตัว, 6.25%) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้บงชี้วาสุนัขที่มีปญหาทองแดงมีโอกาสเกิดเนื้องอก

อัณฑะไดสูง  และไมพบความแตกตางระหวางชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขมีอัณฑะปกติและอัณฑะทองแดง 

Abstract 
A retrospective study of canine testicular tumors was conducted during 2002 to 2005 in 96 dogs 

with descended or cryptorchid testes.  From 80 cryptorchid dogs, crossbred dogs (35.0%) were 

identified the most followed by poodle (21.25%) and shih tzu (8.75%), respectively.  Cryptorchid testes 

were found at right inguinal (25 cases, 31.25%), left inguinal (15 cases, 18.75%), bilateral inguinal (11 

cases, 13.75%) or intraabdominal areas (29 cases, 36.25%).  Observations in 45 cases with testicular 

tumors, 29 cases (64.44%) had cryptorchid testes and 16 cases (35.56%) had descended testes.  In 

undescended testes, tumors were classified as seminoma (16 cases, 55.17%), sertoli cell tumor (12 

cases, 41.38%) and mixed cell tumors (1 case, 3.45%).  In descended testes, tumors were classified as 

seminoma (8 cases, 50.006%), sertoli cell tumor (7 cases, 43.75%) and mixed cell tumors (1 case, 

6.25%).  In conclusion, we found that dogs with cryptorchid testes were likely to develop tumors but there 

was no difference in tumor types between dogs with descended    or cryptorchid testes.   
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คํานํา 
โดยปกติลูกสุนัขเพศผูจะพบอณัฑะทั้ง 2 ใบลงมาอยูในถุงหุมอัณฑะประมาณ 10 วันหลังจากคลอดแตใน

สุนัขบางตัวอัณฑะจะลงมาชากวาปกต ิ หากสุนัขครบอายุ 6 เดือน ถาไมพบอัณฑะขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางใน

ถุงอัณฑะใหวินจิฉัยเบื้องตนวาเปนภาวะอัณฑะไมลงถุงหรือทองแดง (Johnston et.al., 2001) อัณฑะทีย่ังคางอยูนี้

อาจจะอยูในตาํแหนงบริเวณขาหนีบ (inguinal area) หรืออยูในชองทอง และมีโอกาสเกิดขางเดียวหรือทั้งสองขาง   

 ภาวะอัณฑะทองแดง (cryptorchidism) มสีาเหตุมาจาก sex-limited autosomal recessive gene  โดย

ภาวะอัณฑะไมลงถุงนี้จะพบไดในสุนัขพันธุแทมากกวาที่จะพบในสุนัขพันธุผสม มีรายงานวาสุนัขสายพันธุ toy และ 

miniature poodle  Pomeranian  Yorkshire และ Cairn terrier  Dachshund  Chihuahua  Maltese  Boxer  

Pekingese English bulldog  miniature schnauzer   Shetland Sheepdog และ Siberian husky มีโอกาสเกิดโรค

สูงกวา ในขณะที่พันธุผสม  Beagle  Labrador retriever  Golden retriever  Saint Bernard  Great Dane  และ 

English setter มีโอกาสเกิดโรคนอยกวา (Johnston, et al., 2001)   

โอกาสในการพบภาวะอัณฑะไมลงถุงนี้อาจเกิดขึ้นสูง  6%- 8% ขึ้นอยูกับสายพันธุ (Feldman and Nelson, 

2004) ลูกอัณฑะขางที่ไมลงถุงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะทําใหเกิดเนื้องอก (testicular tumor) ไมวาอัณฑะนั้นจะอยูที่

บริเวณขาหนีบหรืออยูในชองทอง มีรายงานพบวาโอกาสเสี่ยงของสุนัขที่มีอัณฑะขางเดียวและทําใหเกิดเนื้องอกที่ลูก

อัณฑะใบนั้นสูงถึง 13 เทาเมื่อเปรียบเทียบกบัอัณฑะใบทีป่กติ (Nelson and Cuillermo, 2003) นอกจากนี้อัณฑะใบ

ที่คาอยูในชองทองเมื่อเกิดเนื้องอกขึ้นมีโอกาสทําใหเกิดการบิดของอัณฑะ (testicular torsion) ได ซึง่กอใหเกิดการ

เจ็บปวดและเปนอันตรายอยางมากตอสุนัข เนื้องอกที่อัณฑะอาจจะพบไดตั้งแตอายุ 3-5 ปขึ้นไป  สําหรบัเนื้องอกของ

อัณฑะ (testicular tumor) แบงออกเปน 3 ชนิด คือ sertoli cell tumor, interstitial cell tumor (Leydig cell ) และ  

seminoma  (Neilson and Kennedy, 1990) 

ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษานี้  เพื่อสํารวจความชุกของภาวะอัณฑะไมลงถุง  ชนิดเนื้องอกอัณฑะ  โรค

เนื้องอกอัณฑะที่เกิดจากภาวะอัณฑะไมลงถุงรวมถึงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคเนื้องอกอัณฑะ ณ โรงพยาบาล

สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเก็บขอมูลในการศึกษาทําโดยการรวบรวมจากระเบียนประวัติสุนัขปวยที่เขารับการรักษาความผิดปกติ

ของอัณฑะ ณ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และแฟมรวบรวมผลการตรวจชิ้นเนื้อของอัณฑะ 

(testicular biopsy) ระหวางเดือนมกราคม 2545 ถึง มิถุนายน 2548 (ระยะเวลา 3 ป)  เพื่อทําการศึกษาในปญหา

เนื้องอกอัณฑะสุนัขที่เปนภาวะอัณฑะไมลงถุง  เปรียบเทียบกับในรายเนื้องอกอัณฑะโดยมีอัณฑะลงถุงปกติ โดยเก็บ

ขอมูลพันธุสัตว อายุ  ตําแหนงและขางที่เปนภาวะอัณฑะไมลงถุง  และชนิดของเนื้องอกของอัณฑะ  จากนั้นนําขอมูล

เหลานี้มาวิเคราะหหาความสมัพันธระหวางชนิดเนื้องอกกับการเกิดอัณฑะทองแดง 

 
 



ผลการศึกษา 
พันธุสุนัขกับภาวะอัณฑะทองแดง 
 ในกลุมประชากรสุนัขที่มีภาวะอัณฑะไมลงถุง (n = 80) พันธุที่พบมากที่สุดคือสุนัขพันธุผสม (35%) 

รองลงมาเปนสุนัขพันธุ  พูเดิล (21.25%)   ชสุิ (8.75%)  โกลเดนรีทริพเวอร (7.5%) ปอมเมอรเรเนียน (3.75%) และ 

เชาเชา (3.75%) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

               Table 1. Breed distribution of dogs with cryptorchid 

 

Breed Number Percentage 

Crossbred 28 35.00% 

Poodle 17 21.25% 

Shi tzu 7 8.75% 

Golden Retriever 6 7.50% 

Pommeranian 3 3.75% 

Chowchow 3 3.75% 

Spitz 2 2.50% 

Pekingese 2 2.50% 

Cocker spaniel 2 2.50% 

Basset hound 1 1.25% 

Terrier 1 1.25% 

Bangkeaw 1 1.25% 

Pug 1 1.25% 

Sharpei 1 1.25% 

Boxer 1 1.25% 

Bullterrier 1 1.25% 

Chihuahua 1 1.25% 

Thai 1 1.25% 

Labrador Retriever 1 1.25% 

Total 80 100.00% 

 

 
 
 



ภาวะอัณฑะทองแดง (Cryptorchidism) 
ในกลุมประชากรสุนัขที่มีภาวะอัณฑะทองแดง 80 ตัว พบวาเกิดภาวะอัณฑะทองแดงดานขวาขางเดียวมาก

ที่สุดคือ 31 ตัว (38.75%) รองลงมาคืออัณฑะทองแดงทั้งสองขาง 29 ตัว (36.25%) และอัณฑะทองแดงดานซายขาง

เดียว 20 ตัว (25%) ตามลําดับ  

 
ตําแหนงของอัณฑะทองแดงในสุนัขทีเ่ปนอัณฑะทองแดง 

จากสุนัขที่มีปญหาอัณฑะทองแดง 80 ตัว พบการเกิดปญหาอัณฑะทองแดงพบที่ตําแหนงขาหนีบ (inguinal 

area) จาํนวน 51 ตัว  โดยปญหาอัณฑะทองแดงที่ตําแหนงขาหนีบเปนพบที่ตําแหนงขาหนีบขวาถึง 25 ตัว(49.02 %) 

พบที่ขาหนีบซายเพียง 15 ตัว (29.41%) และพบที่ขาหนีบทัง้สองขาง 11 ตัว (21.57%)   สําหรับการเกิดภาวะอัณฑะ

ทองแดงในชองทอง (abdominal cavity) พบจํานวน 29 ตัว โดยแบงเปนตําแหนงอัณฑะทองแดงในทองทั้งสองขาง 

15 ตัว (51.72%) เปนอัณฑะทองแดงดานขวา 8 ตัว (27.59%)   เปนอัณฑะทองแดงดานซาย 3 ตัว (10.34%) และ

การเกิดอัณฑะทองแดงที่ตําแหนงชองทองดานหนึ่งรวมกับที่ตําแหนงขาหนีบอีกดานพบ 3 ตัว (10.34%)   
 
เนื้องอกของอณัฑะ (Testicular tumor) 

การศึกษาตัวอยางเนื้องอกของอัณฑะทั้งหมด 45 ตัว พบวามีทั้งเนื้องอกของอัณฑะสุนขัที่มีตําแหนงอัณฑะ

ปกติ 16 ตัว (35.56%) และเนื้องอกของอัณฑะสุนัขรวมกับอณัฑะเกิดภาวะทองแดง 29 ตัว (64.44%) ซึ่งเนื้องอกของ

อัณฑะรวมกบัภาวะทองแดงพบเนื้องอกตําแหนงในชองทอง 17 ตัว (58.62%) ซึ่งมากกวาเนื้องอกที่ตําแหนงขาหนีบ

ที่พบเพียง 12 ตัว (41.38%) 

 
เนื้องอกของอณัฑะในสุนัขที่มีภาวะอัณฑะทองแดง 
 ในกลุมประชากรสุนัขที่เปนเนื้องอกอัณฑะที่เปนภาวะทองแดงจํานวน 29 ตัว ซึ่งจากจํานวนนี้พบวาเนื้องอก

ของอัณฑะชนิด seminoma มีจํานวนมากทีสุ่ด 16 ตัว (55.17%) รองลงมาคือ sertoli cell tumor 12 ตัว (41.38%) 

และ mixed cell tumor (seminoma และ sertoli cell tumor) 1 ตัว (3.45%) ตามลําดับ สวน leydig cell tumor นั้น

ไมพบในการศึกษาครั้งนี้ 

 
เนื้องอกของอณัฑะในสุนัขที่มีอัณฑะอยูในตําแหนงปกติ 

ในกลุมประชากรสุนัขที่เปนเนื้องอกของอัณฑะที่มีตําแหนงอัณฑะปกติ 16 ตัว ซึ่งพบวาเนื้องอกของอัณฑะ

ชนิด seminoma มีจาํนวนมากที่สุด 8 ตัว (50.0%) รองลงมาคือ sertoli cell tumor 7 ตัว  (43.75%) และ mixed cell 

tumor (seminoma และ sertoli cell tumor) 1 ตัว (6.25%) ตามลําดับ สวน leydig cell tumor นั้นไมพบใน

การศึกษาครั้งนี้ 
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          Figure1. Types of tumors received from dogs with cryptorchid testes and descended testes.  

 
อายุของสุนัขกับการเกิดเนือ้งอกของอัณฑะ 
 ในกลุมประชากรสุนัขที่เปนเนื้องอกของอัณฑะทั้งหมด (n = 45) ชวงอายุทีพ่บวาเปนเนื้องอกของอัณฑะที่

พบมากที่ สุดคือ ชวงอาย ุ6.1- 9 ป (44.44%) รองลงมาคือ 12.1- 15 ป (20.0%)   3.1- 6 ป (17.78%) และ 15.1- 18 

ป (4.44%) ตามลําดับดังตารางที่ 2 

 

                    Table 2. Age distribution of dogs with testicular tumors  

 

Age range (year) Number Percentage 

0- 3 0 0.00% 

3.1- 6 8 17.78% 

6.1- 9 20 44.44% 

12.1- 15 9 20.00% 

9.1- 12 6 13.33% 

15.1- 18 2 4.44% 

Total 45 100.00% 

 



สรุปและวิจารณ 
 จากผลการสํารวจขอมูลยอนหลังสุนัข 96 ตัว ที่มีปญหาอัณฑะทองแดงและสุนัขที่มีปญหาเนื้องอกอัณฑะ    

ณ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ระหวาง มกราคม 2545 ถึง มิถุนายน 2548 พบวามีสุนัขที่

เปนภาวะอัณฑะทองแดง 80 ตัว  สุนัขที่มีปญหาเนื้องอกอัณฑะจํานวน 45 ตัว โดย 29 ตัวมีปญหาอัณฑะทองแดง

รวม และอีก 16 ตัวมีอัณฑะลงปกติ พันธุที่พบวาเกิดภาวะอัณฑะทองแดงมากที่สุดคือพันธุผสม (35.0%) รองลงมา

คือ พูเดิล (21.25%) และชิสุ (8.75%) ตามลําดับ ซึ่งตางจากรายงานตางประเทศที่พบภาวะอัณฑะไมลงถุงในสุนัข

พันธุแทมากกวาในพันธุผสม (Crane, 1998; Johnston et.al., 2001) ผลการสํารวจที่แตกตางครั้งนี้นาจะเกี่ยวของ

กับจํานวนสุนัขที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เปนสุนัขสายพันธุผสมมาก

เปนอันดับหนึ่ง ในสวนตําแหนงของการเกิดภาวะอัณฑะไมลงถุงพบวาอัณฑะไมลงถุงแบบสองขาง มีแนวโนมของการ

คั่งคางอยูในสวนชองทองมากกวาตําแหนงขาหนีบ สําหรับการเกิดอัณฑะไมลงถุงแบบขางเดียวพบวาอัณฑะสวน

ใหญมักอยูบริเวณขาหนีบมากกวาในชองทอง ซึ่งตรงกับการรายงานกอนหนา (Neilson and Kennedy, 1990)  และ

มักพบที่ตําแหนงขางขวามากกวาขางซายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตําแหนงอัณฑะซึ่งอยูบริเวณหลังไตในระยะกอนคลอด โดย

ตําแหนงไตขวาจะอยูไปดานหนามากกวาไตซาย สงผลใหใหอัณฑะขวาอยูคอนไปดานหนา  และมีโอกาสเกิดอัณฑะ

คางมากกวาดานซาย 

 ความชุกของการเกิดเนื้องอกอัณฑะที่ไดจากการสํารวจในครั้งนี้    พบวาสุนัขเปนเนื้องอกอัณฑะ 45 ตัว มี

ภาวะอัณฑะไมลงถุงมากอน 29 ตัว (64.44%) และมีอัณฑะอยูในถุงหุมอัณฑะ 16 ตัว (35.56%) บงชี้ถึงปญหาเนื้อ

งอกอัณฑะมักพบในรายที่มีปญหาอัณฑะไมลงถุงมากกวาในอัณฑะในถุงหุมปกติ  ผลการสํารวจพบวาความชุกของ

เนื้องอกทั้งในสุนัขที่มีภาวะอัณฑะไมลงถุงและสุนัขที่มีอัณฑะอยูในถุงหุมอัณฑะ พบเนื้องอกชนิด seminoma  มี

มากกวา sertoli cell tumor และ mixed cell tumor โดยการสํารวจครั้งนี้ไมพบอุบัติการณของ  leydig cell tumor   

และไมพบความแตกตางชัดเจนระหวางชนิดของเนื้องอกซึ่งตางกับรายงานกอนหนาที่บงชี้วาในรายอัณฑะลงถุงปกติ

พบปญหา seminoma นอยลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเนื้องอกอัณฑะชนิดอื่นๆ (Flanders et al., 2000) ในทางคลินิก

อาจตรวจพบภาวะ hyperestrogenism ในราย  Sertoli cell tumors (Flanders et.al., 2000) อยางไรก็ตามมีรายงาน

ตรวจพบภาวะ  hyperestrogenism ในกรณีเนื้องอก Seminoma ไดเชนกัน (Kim and Kim, 2005) 

 ชวงอายุที่พบการเกิดเนื้องอกอัณฑะมากที่สุดคือ 6.1-9 ป อาจพบปญหาการกระจายของเนื้องอกในชองทอง

รวมดวยโดยพบไดทั้งในกรณีของเนื้องอก seminoma และ sertoli cell tumors (Hedlund, 2002) เนื่องจากปญหา

อัณฑะทองแดงถายทอดทางพันธุกรรม โดยถายทอดผานทาง recessive gene (Meyers-Wallen, 2000)  ดังนั้นจึงไม

แนะนําใหทําการขยายพันธุสัตวที่มีปญหาดังกลาวและไมควรใชพี่นองของสัตวที่มีปญหาอัณฑะทองแดงในการ

สืบพันธุเพราะจะทําใหมีพันธุกรรมดอยคางอยูในสายพันธุได (Flanders et al., 2000; Meyers-Wallen, 2000)  

นอกจากนี้ควรแนะนําใหทําหมันสุนัขที่มีปญหาดังกลาวเพื่อปองกันการเกิดเนื้องอกอัณฑะ 
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