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หนังสือชุดติดความรูสูมะเร็ง
(Aware Care Hope : The Series)

เลมที่ 1 มะเร็งเตานม (Breast Cancer)



      มะเร็ง หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ cancer หรือ carcinoma นั้นจริงๆ คือ เซลลปกติของ 

รางกาย แตมีการเติบโตแบบผิดปกติ ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตอยางไมหยุดยั้ง การเติบโตนั้นเกิด 

จากการแบงตัวจากหนึ่งเปนสองจากสองเปนสี่ของเซลลมะเร็ง เร่ือยไปจนไดเซลลที่ผิดปกตินับ 

ลานๆ เซลลรวมกันเปนกอนมะเร็ง และทุกคร้ังท่ีมีการแบงตัว เซลลจะมีความผิดปกติสะสมมาก 

ขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดความสามารถพิเศษของมะเร็งที่เซลลรางกาย ปกติไมมี เชน การแบงตัวเพิ่ม 

จํานวนอยางไมหยุดย้ังการไมยอมตายไปตามเวลาของเซลล ความสามารถในการลุกลามอวัยวะ 

ขางเคยีง ความสามารถในการสรางหลอดเลอืดเขามา เลีย้งตัวมนัเอง ซึง่ทาํใหมอีาหารและของจาํเปน 

ทีเ่ซลลตองการในการเพิม่จาํนวน และทาํให เซลลมะเรง็สามารถหลดุลอดจากทีอ่ยูเกาไปยงัอวยัวะ 

อื่นที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยง เชนไปที่ ปอด ที่ตับ ที่กระดูก และที่สมอง เปนตน เปนตนเหตุของการ 

ลกุลาม และเมือ่ไปเตบิโตท่ีอวยัวะอืน่ทีม่คีวามสาํคัญในรางกายกท็าํใหผูปวยเสียชีวติจากมะเรง็นัน่เอง

      อะไรเป�นตัวกระตุ�น ใหเซลลรางกายเกิดความผิดปกติในการเจริญเติบโต เรื่องน้ียังดู 

เปนปรศินาสาํหรบัมะเรง็สวนใหญ ไมมอีะไรทีเ่รารูหมด สาํหรบัมะเรง็เตานม ปจจยักระตุนใหเกดิ 

มตีัง้แตพนัธกุรรม ผูทีม่คีวามเสีย่งในลกัษณะนีมั้กจะมปีระวติัญาตสิายตรง ไดแก แม พี ่นอง เปน 

มะเรง็เตานมตัง้แตอายนุอยๆ (นอยกวา 40 ป) หรอืมญีาตหิลายๆคน เปนมะเรง็เตานมและมหีนึง่คน 

ที่เปนตั้งแตอายุนอย หรือมีญาติสายตรงที่เปนมะเร็งเตานม ทั้งสองขาง หรือมีญาติผูชายสายตรง 

ที่เปนมะเร็งเตานม

(รูปที่ 1) เซลลที่มีความผิดปกติ สามารถลุกลามเขา หลอดเลือด และทอนํ้าเหลือง

      ความรูในปจจุบันพบวาระบบภูมิตานทานที่ทํางานโดยเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดลิมพโฟไซด 

(lymphocyte) มคีวามสาํคญัในการทําลายสิง่แปลกปลอมและเซลลมะเรง็ แตอยางไรกต็าม เซลล 

มะเรง็เองก็มีความสามารถในการหลบเลีย่งการทําลาย ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดในบทการรกัษาตอไป

บทที่ 1 ทําความรูจักกับมะเร็งเตานม



       นอกจากมะเรง็เตานมแลว มะเรง็ชนดิอืน่ท่ีเขาขายถายทอดทางพนัธกุรรม และทําใหมีความ 

เสีย่งตอมะเร็งเตานมเพิม่ขึน้ไดแก มะเรง็ลาํไสใหญ มะเรง็รงัไข มะเรง็โพรง มดลูก เปนตน นอกจาก 

พันธุกรรมแลวมะเร็งเตานมยังสัมพันธกับสภาวะทางฮอรโมนเพศหญิงคือฮอรโมนเอสโตรเจน 

ผูหญิงที่มีประจําเดือนเร็ว หมดประจําเดือนชา โสด ไมมีบุตร หรือมีบุตรอายุมาก เหลานี้เปนตน

       นอกจากนัน้ปจจยัเสีย่งยงัมเีร่ืองการดืม่เหลา ภาวะอวน และรบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัสงู 

เปนตน อยางไรก็ตาม เรายังไมทราบปจจัยเสี่ยงทั้งหมดสําหรับมะเร็งเตานม ดังนั้นผูปวยบางราย 

จึงเปนมะเร็งเตานม ทั้งๆที่ดูไมมีความเสี่ยงก็เปนไปได

       เม่ือเราทราบปจจยัเสีย่งแลว เรามาทําความรูจักกับเตานมกนัดีกวา เตานมนัน้มสีวนประกอบ 

อยูหลายชนิด เชน ไขมัน (fat cells) ตอมนํ้านม (lobule) ท่ีทําหนาที่ผลิตนํ้านม และทอน้ํานม 

(duct) ทาํหนาทีร่วบรวมนํา้นมทีผ่ลติจากตอมนํา้นมมายงัหัวนม เซลลตางๆ เหลานีส้ามารถกลาย 

พันธเกิดเปนมะเร็งไดทั้งนั้น แตท่ีพบบอยท่ีสุดท่ีเกิดความผิดปกติ และทําใหเกิดมะเร็งเตานม 

คือเซลลทอนํ้านม ดังน้ันมะเร็งเตานมชนิดท่ีพบบอยท่ีสุด จึงมีชื่อเรียกวา invasive ductal 

carcinoma และชนิดของมะเร็งท่ีพบนอยกวากันมาก คือ มะเร็งของตอมน้ํานม ที่มีชื่อเรียก 

วา invasive lobular carcinoma ซึง่มะเรง็ท้ังสองชนดินีม้ ีวธิกีารรกัษาเหมอืนกัน และอกีชนดิ 

สดุทายซึง่พบเปนกอนทีเ่ตานมเกิดจากมะเรง็ทีอ่ืน่ทีแ่พร กระจายมา เรยีกวา metastatic carcinoma 

ซึ่งอันนี้การรักษาจะไมเหมือนกับมะเร็งที่เกิด จากเตานมและตองรักษาตามชนิดของมะเร็งตัวแม 

ที่สงเซลลแพรกระจายมา ซึ่งจะไมกลาวถึง ในหนังสือเลมนี้

(รูปที่ 2.1) สวนประกอบของเตานมดานขาง และภาพขยาย

3  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



       สวนใหญเปนความผิดปกติไมรายแรงที่ไมนําไปสูมะเร็ง อยางไรก็ตามผูหญิงทุกคนมีความ 

เสีย่งตอมะเรง็เตานมเมือ่มอีายสุงูข้ึน ดังน้ันถาตรวจพบความผดิปกติทีเ่ตานมควรรบีปรึกษาแพทย 

ทันที

ความผิดปกติของเต�านมอื่นๆ ที่ควรทราบ

       โดยมากเกิดจากการคลําไดกอนท่ีเตานม หรือรูปทรงของเตานมโตขึ้นผิดปกติหรือมีรูปทรง 

ผดิปกติไป บางรายอาจมีอาการคลายเตานมอกัเสบ คอืบวมแดงของเตานม แตทีท่าํใหเราแยกจาก 

เตานมอกัเสบธรรมดาไดคอืไมเจบ็ไมรอนทีเ่ตานม ไมมไีข บางรายถงึขัน้เตานมมกีอนทีแ่ตกเปนแผล 

นอกจากนั้น บางคนอาจไมทันสังเกตความผิดปกติท่ีเตานม แตมาดวยกอนที่รักแรก็มี เน่ืองจาก 

มะเร็งเตานมนั้นเวลาลุกลามมักจะไปที่ตอมนํ้าเหลืองท่ีรักแรกอนเปนลําดับแรก สุดทายผูปวย 

บางรายอาจมาในระยะทายๆคือเมื่อโรคแพรกระจายไปแลว ทําใหมีอาการผิดปกติของอวัยวะอื่น 

ที่มะเร็งแพรกระจายไป เชน ถาไปที่ปอดก็มีอาการไอ เหนื่อยงาย ไปท่ีตับอาจเจ็บชายโครงขวา 

ตัวเหลือง ตาเหลือง ไปที่กระดูกก็มีอาการปวดตามกระดูก ซ่ึงสวนใหญจะปวดมากผิดปกติจาก 

อาการเมือ่ยธรรมดาทีเ่กิดจากการทาํงานหนัก และมักจะมปีวดกลางคืนตองต่ืนขึน้มาเนือ่งจากปวด 

เปนตน สิง่สาํคญัท่ีอยากเตอืนคอืการเปนมะเรง็นัน้ไมจาํเปนตองมอีาการเจบ็ ดงันัน้เวลาคลําได 

กอนแลวไมเจบ็ บางคนอาจวางใจวาไมเปนอนัตราย แตท่ีแทแลวกอนนัน้ อาจเปนมะเรง็ก็ได ดงันัน้ 

โปรดอยาใหคําวาไมเจ็บมาทําใหเราวางใจไมทําอะไรตอ จําไววา ถามีอะไรผิดปกติไปจากเดิมที่ 

เตานม ใหรีบไปพบแพทยทันที

รู� ได�อย�างไรว�าเป�นมะเร็งเต�านม ?

4  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง

(รูปที่ 2.2) สวนประกอบของเตานมดานหนา



       การตดิเชือ้เตานมทาํใหผวิหนงับรเิวณเตานมรอน อกัเสบ บวมแดงและเจบ็ สวนใหญเกดิจาก 

การอักเสบของตอมนํ้านม ซึ่งมักจะเกิดชวงใหนมบุตร ภาวะนี้รักษาดวยยาปฏิชีวนะ ใหสังเกตวา 

การเปลี่ยนแปลงเรื่องบวม แดง รอนในโรคติดเชื้อนั้นใชเวลาไมนานและมักจะมีไขรวมดวย ซึ่งจะ 

แตกตางจากมะเร็งเตานมชนิดที่ลุกลามไปที่ระบบทอนํ้าเหลืองใตผิวหนังที่จะคอยๆใชเวลาในการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของเตานม และมักจะไมเจ็บ ไมมีไข

1. การติดเชื้อของเต�านม (Breast infection)

       ภาวะนี้ไมคอยสัมพันธกับมะเร็งเตานม เพราะอาจพบของเหลวหรือนมปริมาณนอยๆ ไหล 

จากหวันม แตถาของเหลวทีอ่อกมาเปนเลอืดหรอืมสีคีลํา้ โดยมากจะสมัพนัธกบัภาวะเนือ้งอกชนดิ 

ไมรายของเซลลทอนํ้านมใกลๆหัวนมท่ีมีชื่อเรียกวา papilloma ซึ่งรักษาไดดวยการผาตัด แมวา 

ภาวะนีจ้ะไมมกีารเปลีย่นแปลงกลายเปนมะเรง็ แตควรไดรับการรกัษา ดงัน้ันควรรีบปรึกษาแพทย 

ทันทีถามีความผิดปกติในลักษณะดังกลาว

2. ภาวะของเหลวไหลจากหัวนม (Nipple discharge)

       เปนความผิดปกติที่ไมรายแรง แตสงผลใหคลําไดเตานมที่แข็งขึ้น อาจมีอาการเจ็บ และถา 

เปนมากอาจทาํใหคลาํไดเปนกอน ในกอนนัน้อาจมนีํา้หรอืเปนเนือ้งอกอยูภายในได อยางไรกต็าม 

สิง่ท่ีพอจะแยกไดจากกอนมะเรง็คือ กอนจะแนนคลายยางลบและขอบเขตจะเรยีบไมขรุขระ และ 

สิ่งที่พอจะทําใหสังเกตไดวาเปนความผิดปกติในกลุมนี้คือ อาจมีการขยายหรืออาจมีอาการเจ็บที่ 

สัมพันธกับชวงมีประจําเดือน

3. การเปล่ียนแปลงท่ีทําให�คลําได�เหมือนมีก�อนท่ีเต�านมชนิด Fibrocystic change

       กอนเนื้อชนิดไมรายแบบนี้มาไดทุกรูปแบบ มีไดทุกขนาด และในบางรายผิวของกอนอาจ

จะขรุขระไดทําใหคลายกับลักษณะของมะเร็งได เนื้องอกชนิดไมรายที่สําคัญและพบบอย คือ 

fibroadenoma โดยกอนจะมีลักษณะเรียบ แนน แตไมแข็งเนื่องจากเปนกอนที่ประกอบไปดวย 

เนือ้เยือ่เก่ียวพันและตอมน้ํานม กอนนีจ้ะไมเจบ็และไมตดิกบัอวัยวะอืน่ อยางไรก็ตาม ใครทีมี่กอน 

ในลักษณะนี้ควรไปตรวจเพิ่มเติมกับแพทยเพื่อใหแนใจวาไมใช

4. ก�อนเนื้อชนิดไม�ร�ายของเต�านม (benign tumors of breast)
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6  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง

ลักษณะที่บ�งชี้หรือต�องสงสัยว�าอาจจะเป�นมะเร็งเต�านม (Breast Cancer)

อาการต�างๆ ต�อไปน้ีอาจบ�งชี้ถึงโรคมะเร็งซึ่งคุณควรไปปรึกษาแพทย�ทันที

•  คลําไดกอนแข็งในเตานม

•  มีความเปลี่ยนแปลงของลักษณะผิวเตานม มีกอนขรุขระ หรือมีแผลที่ไมหาย 

   ผิวหนังแข็ง หรือมีสีเปลี่ยนแปลง

•  ลักษณะของผิวเตานมเห็นรอยรูขุมขนชัดขึ้น ซึ่งทําใหดูคลายลักษณะของผิวสม

   ซึ่งเกิดจากมีเซลลมะเร็งอยูใตชั้นผิวหนังในบริเวณหลอดนํ้าเหลือง

•  มีรอยบุมของผิวหนังบริเวณเตานม

•  หัวนมบุม

•  เลือดออกจากหัวนม

•  เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เตานมเพียงขางเดียว

(รูปที่ 3) ลักษณะตองสงสัยวาอาจจะเปนมะเร็งเตานม



       ควรตรวจหลงัจากหมดประจาํเดอืน เนือ่งจากเตานมจะลดความตงึลงสามารถคลําได

งายกวาชวงเวลาอืน่ของเดอืน

เนื่องจากมะเร็งสามารถรักษาให�หายขาดได� ถ�าพบในระยะเริ่มแรก
ดังน้ัน การตรวจพบแต�เนิ่นๆคือหัวใจสําคัญ

วิธีการที่ทําใหเราสามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งเตานมไดตั้งแตแรกๆมี

1. การตรวจเตานมดวยตนเอง (BSE, breast self examination)

2. การตรวจเตานมดวยแพทย (CSE, clinical breast examination)

3. ตรวจดวยเครื่องแมมโมแกรม (mammography)

การตรวจเต�านมด�วยตนเอง

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจ

1. ดูหนากระจก เพื่อดูวาเตานมสองขางเทากันหรือไม หัวนมอยูในระนาบเดียวกันไหม ผิวเตานม 

   มีรอยบุมหรือมีแผลอะไรผิดปกติหรือไม หัวนมบุมลงไปผิดปกติหรือไม

2. คลํา ขั้นตอนนี้ควรทําในทานอน โดยเอาแขนดานที่จะตรวจรองไวใตศีรษะ และเอาผาเล็กๆ 

   มารองบริเวณไหลเพื่อใหตรวจไดงายขึ้น จากนั้นใหคลําเตานมใหทั่วๆ โดยอาจคลํา วนเปน 

   กนหอย หรือคลําเปนสวนๆของเตานมก็ไดแลวแตความถนัด โดยหลักใหญคือการคลําใหทั้ว

   เตานม ถาสัมผัสพบกอนสะดุดมือผิดปกติ ใหไปพบแพทยเพื่อตรวจยืนยัน

3. สุดทายใหบีบหัวนมดูวามีของเหลว เลือด ผิดปกติไหลออกมาหรือไม ถามีใหพบแพทย 

   เพื่อตรวจเพิ่มเติม

• ขั้นตอนในการตรวจ

บทที่ 2 การตรวจคัดกรองสําหรับมะเร็งเตานม
              (breast cancer screening)

(รูปที่ 4) การตรวจเตานมดวยตนเอง



       เครื่องแมมโมแกรมเปนเครื่องเอกซเรยแบบพิเศษ ที่จะมีฐานรองรับเตานมและมีฝาอีกดาน 

ประกบลงมา วิธีนี้จะเปนวิธีท่ีทําใหแพทยเห็นความผิดปกติไดชัดเจนขึ้น โดยความผิดปกติที่พบ 

จากเครื่องแมมโมแกรมและอาจบงชี้มะเร็ง ไดแก

       สาํหรบัคนท่ีมคีวามเสีย่งปกติ คอืไมมปีระวตัคิรอบครวั ไมมยีนีเส่ียงตอการเกดิมะเรง็เตานม 

อาจพจิารณาเริม่ทาํตัง้แตอาย ุ25 ปเปนตนไป

       เมื่ออายุมากกวา 30 ปขึ้นไป คุณควรจะไปพบแพทยเพื่อตรวจเตานมโดยแพทยประมาณ 6 

เดือนตอคร้ัง เพื่อใหมั่นใจวาการตรวจดวยตนเองไมไดพลาดความผิดปกติอะไรไป นอกจากนั้น 

เมื่อคุณตรวจเตานมดวยตนเองแลวพบความผิดปกติ คุณตองไปพบแพทยเพื่อตรวจเพิ่มเติมอยาง 

เหมาะสมตอไป อยาลมื แพทยไมวาผูหญงิผูชายกส็ามารถตรวจไดทัง้นัน้ คณุไมควรอายทีจ่ะตรวจ 

กับแพทยผูชาย

• ควรเริ่มทําต้ังแต�อายุเท�าไหร�

       ไมมขีอกาํหนดชดัเจน แตควรทาํเปนระยะ เพือ่ใหสามารถคนพบความผิดปกตไิดตัง้แตเริม่แรก
• ควรทําในความถ่ีเท�าไหร�

การตรวจเต�านมด�วยแพทย�

การตรวจเต�านมโดยเครื่องแมมโมแกรม

(รูปที่ 5) ภาพการตรวจโดยเครื่องแมมโมแกรม
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       การมหีนิปนูแบบละเออีดอยูในเตานม (microcalcification) พบกอนทีม่ลีกัษณะแขง็ (solid 

mass) เปนตน การตรวจแมมโมแกรมอาจจะตามดวยการทําการตรวจคล่ืนเสียงความถี่สูงหรือ 

อัลตราซาวดเตานม (ultrasound of breast) เพื่อดู ใหละเอียดอีกที นอกจากตรวจเตานมแลว 

การทําแมมโมแกรมและอัลตราซาวดยังดูความผิดปกติ ที่ตอมนํ้าเหลืองบริเวณรักแรอีกดวย

คําแนะนําของต�างประเทศในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านม

คําแนะนําของต�างประเทศในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านม

       ขั้นตอนแรก คุณอาจจะอยากทราบวาคุณมีความเสี่ยงระดับใด ระดับปกติ ระดับเสี่ยงสูง

หรือไม ในปจจุบันมีการสรางโมเดลท่ีใชในการชวยทํานายโอกาสท่ีคุณจะเปนมะเร็งเตานมในอีก 

10 ปขางหนาวามีโอกาสประมาณกี่เปอรเซนต โดยโมเดลที่เปนที่ยอมรับแพรหลาย เรียกวา Gail 

model ซึ่งคุณสามารถจะคนหาในเว็บ หรือ download ออกมาเปน application ใน iPhone 

หรือ ระบบ android ก็ได โดยปกติคําถามจะเปนการประเมินความเสี่ยง เชน มีญาติสายตรงเปน 

มะเรง็เตานมหรอืมะเร็งรงัไขหรอืไม อายตุอนเร่ิมมปีระจาํเดอืนเทาใด มบีตุรไหม บตุรคนแรกอายุ 

เทาไหร เคยทําการตัดชิ้นเนื้อเตานมไปตรวจหรือไม เปนตน

       แตถาในกรณีที่ไมสามารถคนหา model นี้ได ใหคุณลองดูคําถามขางลางนี้ 

ถาคุณมีประวัติเขาไดกับคําถามขางลางขอใดขอหนึ่ง แสดงวาคุณนาจะมีความเสี่ยงสูงกวาปกติ 

ใหอานคําแนะนําของการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูง
1. เปนญาติสายตรงของผูที่ทราบวามียีนพิเศษที่กอใหเกิดมะเร็งเตานม คือ BRCA mutationใชหรือไม

2. มญีาตเิปนมะเรง็สองชนดิในคนคนเดยีวกัน เชน เปนทัง้มะเร็งเตานมและมะเรง็รังไข ใชหรอืไม

3. มีญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานมสองคน โดยญาติสองคนนี้ตองเปนคนที่มาจากสายเดียวกัน 

   เชน ฝายพอ หรือฝายแม ใชหรือไม

4. มีญาติในสายเดียวกันที่เปนมะเร็งเตานมอายุนอยกวา 45 ป ใชหรือไม

5. มีญาติผูชายเปนมะเร็งเตานม ใชหรือไม

1. อายุ 25 – 40 ป แนะนําใหตรวจเตานมดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอและตรวจเตานม โดยแพทยทุก 1-3 ป

2. อายมุากกวา 40 ปขึน้ไป แนะนาํใหตรวจเตานมดวยตนเองสมํา่เสมอ ตรวจเตานมโดยแพทยทกุป 

   และตรวจเตานมโดยการทาํแมมโมแกรมทุก 1-2 ป

3. ผูหญิงทีอ่ายุมากกวา 50 ปขึน้ไป แนะนําใหทาํแมมโมแกรมทกุ 1 ป
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วิธีการลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งเต�านมสําหรับผู�มีความเส่ียงสูง

คําแนะนําของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต�านมสําหรับผู�หญิงมีความเส่ียง
สูงมาก หรือมีประวัติครอบครัวชัดเจนดังท่ีได�กล�าวข�างตัน ซึ่งประเมินโดย 
gail model พบความเสี่ยงท่ีจะเกิดมะเร็งเต�านม

•  แนะนําใหตรวจเตานมดวยตนเองทุก 6 เดือน และทําแมมโมแกรมทุกปเริ่มตั้งแต อายุ 30 ป

•  และแนะนําใหพิจารณาวิธีการลดความเสี่ยง นอกจากนั้นสําหรับผูที่มียีนผิดปกติที่เสียงตอการ 

   เกดิมะเรง็เตานมทีส่าํคญัคอื BRCA 1 และ BRCA 2 mutation เนือ่งจากมคีวามเสีย่งสงูมากตอ 

   การเกิดมะเร็งเตานม

       การทาํเอกซเรยพิเศษโดยการทาํคลืน่แมเหล็กไฟพา (MRI, magnetic resonance imaging) 

อาจมีความจําเปนเนื่องจากเปนวิธีที่สามารถพบมะเร็งไดต้ังแตระยะแรกๆ และเน่ืองจากการคัด

กรองสาํหรบัผูหญงิกลุมนีต้องเริม่ทาํตัง้แตอายนุอย ซึง่เตานมมคีวามหนาแนนมาก ตรวจพบความ 

ผิดปกติโดยแมมโมแกรมไดยาก ดังนั้นการทําโดยวิธี MRI อาจมีโอกาสตรวจพบไดมากกวา 

อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทย ไมใชสถานพยาบาลทุกแหงจะสามารถทําได ดังนั้นวิธีนี้จึงอาจ 

จะไมเหมาะสมกับสถานการณประเทศไทย

แนะนําสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดมะเร็งเตานม

       แตไมสงสัยหรือไมมีประวัติมะเร็งเตานมที่ถายทอดทางกรรมพันธุและมีความตองการจะลด 

ความเสี่ยงโดยการใชยา มีขอมูลวาการใชยาตานฮอรโมนเพศหญิงสามารถชวยลดโอกาสการเปน 

มะเร็งเตานมได โดยใหพิจารณาชนิดของยาตามสถานะประจําเดือน

•  ถาเปนผูหญิงวัยยังมีประจําเดือน ยาที่ใชคือ tamoxifen (ทามอกซิเฟน) ซึ่งเปนยาที่จะไปแยง 

จบัตวัรับฮอรโมนเพศหญงิ มีขอมลูวาถารบัประทานเปนเวลา 5 ป สามารถลดโอกาสการกลบัเปน 

ซํ้าไดประมาณครึ่งหนึ่ง

1. ประเมินตาม Gail model พบว�ามีโอกาสเกิดมากกว�าร�อยละ 1.7  ขึ้นไป

10  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



•  ถาเปนผูหญงิวยัหมดประจาํเดอืน สามารถเลอืกใชไดสองชนดิ ยาชนดิแรกคอื tamoxifen 5 ป 

เชนเดยีวกบัหญงิวยัมปีระจาํเดอืน หรอืยาชนดิทีส่อง คือ ยากลุม aromatase inhibitors (อะโร- 

มาเตสอินฮิบิเตอร) คือยาที่ไปยับยั้งการสรางฮอรโมนเอสโตรเจนที่ออกมา จากตอมหมวกไตและ 

ไปเปลีย่นแปลงเปนฮอรโมนเอสโตรเจนจรงิๆโดยอาศยัการทาํงานของเอน็ไซมทีช่ือ่วา aromatase 

(อะโรมาเตส) ซึง่อยูทีก่ลามเนือ้ ไขมนัหรอืตวัเซลลมะเรง็เอง ดงันัน้ยากลุมนีจ้งึทําหนาทีไ่ปลดระดบั 

ฮอรโมนเอสโตรเจนในรางกาย และลดโอกาสทท่ีจะเกดิมะเร็งเตานมลงได โดยยาตวัหลงัทีมี่ขอมลู 

ในลักษณะนี้มีชื่อวา exemestane (เอกเซเมสเตน) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา tamoxifen

       ซึง่สวนมากเปนกลุมทีม่ปีระวัตมิะเร็งเตานมแบบถายทอดทางกรรมพนัธุ ดงัทีไ่ดเคยกลาวแลว 

ขางตน หรือคนที่เคยไปตรวจยีนมะเร็งเตานมที่เรียกวายีน BRCA แลวพบวามียีนกอมะเร็งเตานม 

อยู เนื่องจากกลุมพวกนี้มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้นวิธีที่ใชเพื่อลดโอกาสการเปนมะเร็งเตานมที่ 

แนะนําคือการตัดเตานมออกทั้งสองขาง และถามีความเสี่ยงตอมะเร็งรังไขดวย

2. สําหรับผู�ท่ีมีประวัติความเส่ียงสูงมาก คือมากกว�าร�อยละ 20 ขึ้นไป

     อยาลืมสําหรับมะเร็งทุกชนิดนั้น … มะเร็งน้ัน รู�เร็ว ป�องกัน รู�ทัน ปลอดภัย …
เตานมใครใครก็รัก ดังนั้นเรามีหนาที่ตองคอยดูแลและเช็คเปนประจําวามีอะไรผิดปกติ

หรือไม และถาพบความผิดปกติ อยาอาย ใหรีบไปปรึกษาแพทยทันที นอกจากนั้นการ

ตรวจคัดกรองดวยการทําแมมโมแกรมนั้น สามารถชวยวินิจฉัยมะเร็งระยะแรกได   

     ดังนั้น ถาเปนไปได การทําแมมโมแกรมเริ่มตั้งแตอายุ 40 ปขึ้นไป ถือเปนการตรวจ 

คดักรองมาตรฐาน แตสาํหรบัทานใดทีอ่ยูหางไกลไมสามารถเขาถึงเคร่ืองแมมโมแกรมได

อยางนอยการตรวจเตานมดวยตัวเองถือเปนสิ่งที่เรา สามารถทําไดเพื่อสุขภาพเตานม

ของเราเอง และถาใครเขาขายความเสี่ยงสูงของ มะเร็งเตานมที่ถายทอดทางกรรมพันธุ

อันนี้ถือเปนความจําเปนท่ีจะตองไปพบแพทยเพื่อปรึกษาหาวิธีที่จะชวยลดความเสี่ยง

หรือเขาถึงการตรวจคัดกรองที่จําเปน เพื่อผอนรายใหกลายเปนดีใหได
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บทที่ 3 รายละเอียดของมะเร็งเตานม 
ชนิด วิธีการวินิจฉัย วิธีการบอกระยะของมะเร็งเตานม

สาเหตุและชนิดของมะเร็งเต�านม

สาเหตุของมะเร็งเต�านม

       มะเร็งเกดิจากความผิดปกตขิองเซลลทีไ่มยอมตาย และมคีวามสามารถในการเพ่ิมจาํนวน 

อยางไมจบสิน้ สงผลใหกลายเปนกอนขึน้มาซึง่เราเรยีกวา กอนมะเรง็

       มะเร็งเตานมเปนมะเรง็ท่ีพบไดบอยท่ีสดุในผูหญงิทัว่โลก รวมถงึผูหญงิไทยดวย

1. ความผิดปกตทิางกรรมพนัธุ คือ มปีระวัตคินในครอบครัวเปนมะเร็งเตานม ยิง่ถามญีาตสิายตรง 

   เปนมะเร็งเตานมก็ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผูหญิงที่มีแม นองสาว พี่สาว หรือบุตรเปนมะเร็งเตานมกอน

   อายุ 50 ควรตองไดรับการตรวจเช็คมะเร็งเตานม

2. อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของยีนในเซลลเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดมะเร็งได

3. มีประจําเดือนอายุนอย (นอยกวา 12 ป) หรือหมดประจําเดือนชา (มากกวาอายุ 50 ป)

   ทําใหรางกายสัมผัสกับฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนานกวาผูหญิงปกติ

4. เกิดเปนผูหญิง ผูชายอาจเปนมะเร็งเตานมไดแตนอยกวาผูหญิงมาก ผูหญิงมีโอกาสเปนมะเร็ง 

   เตานมมากกวาผูชายถึง 100 เทา

5. เตานมมเีนือ้เยือ่แนน หมายถึง มีตอมนํา้นมมากกวาผูหญงิทัว่ไปทาํใหมีความเสีย่งเพิม่ขึน้ และ

   อีกนัยหนึ่ง คือ ทําใหแพทยพบความผิดปกติไดยากขึ้น ไมวาจะเปนการตรวจเตานมหรือการใช 

   เครื่องมือชวยวินิจฉัย

6. เชื้อชาติ มีความสําคัญ ผูหญิงตะวันตกมีความเสี่ยงสูงกวาผูหญิงชาวเอเชีย

7. ประวัติดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล เหลาเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเตานม ผูหญิงที่ดื่มมากกวา 

   2-5 แกวตอวัน มีความเสี่ยงสูงกวาผูหญิงที่ไมดื่ม 1.5 เทา

8. อวน ความอวนนอกจากจะทําใหความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ เบาหวานเทานั้น ยังทําให 

   ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้น

9. ไมเลี้ยงลูกดวยนมมารดา เนื่องจากชวงใหนมบุตรจะทําใหมารดาไมมีประจําเดือนมา เกิดการ 

   เปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนและปองกันมะเร็งเตานมได

ถาพบวาตัวคุณเองเขาไดกับขอใดขอหนึ่งขางตนซึ่งทําใหคุณเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม
คุณควรรีบปรึกษาแพทยทันที



ชนิดของมะเร็งเต�านม

       มะเร็งสามารถเกดิไดทกุทีใ่นเตานมและเกดิไดจากเซลลทีแ่ตกตางกันภายในเตานม ซึง่ทาํให 

มคีวามแตกตางกนัออกไป

       อยางไรกต็าม มะเรง็จะรักษาไดผลดทีีส่ดุตองรักษาตัง้แตระยะแรก ดงันัน้คณุควรตรวจเตานม 

ดวยตนเองเปนประจาํทกุเดือนหลงัมปีระจาํเดอืน ถาพบความผดิปกต ิไมวาจะเปนกอนหรอืความ 

ผดิปกติชนดิอืน่ดงัทีก่ลาวมา คณุควรไปพบแพทยทันที

       1. Invasive (or infiltrating) ductal carcinoma (อินเวสีพดัคตอลคาร�ซิโนม�าร�)
เปนมะเรง็ชนดิทีพ่บไดบอยทีส่ดุของมะเร็งเตานม พบไดรอยละ 70-85 มะเรง็ชนดินีเ้ริม่ตนทีเ่ซลล 

ทอนํ้านม จากนั้นจึงโตเปนกอนลุกลามเขาไปในเนื้อเยื่อไขมันขางเคียง ซึ่งรายละเอียดการรักษา 

ตางๆ ในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงมะเร็งชนิดนี้เปนหลัก

       2. Ductal carcinoma in-situ (ดัคตอลคารซิโนมารอินซิตู) เปนมะเร็งเตานมระยะแรก 

ซึ่งยังคงอยูภายในทอนํ้านม ไมลุกลามออกมาภายนอก

       3. Invasive (or infiltrating) lobular carcinoma (อินเวสีพโลบูลารคารซิโนมาร) พบได 

รอยละ 5-10 จุดเริ่มตนของมะเร็งชนิดนี้อยูที่ตอมนํ้านม

       4. Inflammatory breast cancer (อนิแฟลมมาตอรี)่ พบไดนอยแตรนุแรง มะเรง็จะขดัขวาง 

ทางเดินนํ้าเหลือง ทําใหเตานมบวม แดง ผิวหนัง เปลี่ยนแปลงที่เปนลักษณะคลายการอักเสบ

       5. Tubular carcinoma  ชื่อนี้ไดมาจากลักษณะของเซลลมะเร็งเมื่อดูผานกลองจุลทรรศน 

พบบอยในผูหญิงอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ขาวดี คือ มะเร็งชนิดนี้มีการพยากรณโรคที่ดีมีอัตรา 

รอดชีวิตที่ 10 ปสูงถึงรอยละ 95

(รูปที่ 6) มะเร็งอยูภายในทอนํ้านม และ มะเร็งลุกลามเนื้อเยื่อขางเคียง
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การวินิจฉัยมะเร็งเต�านม

       เมือ่ตรวจพบกอนทีเ่ตานม คณุตองไปพบแพทยทันที แพทยจะซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจ 

เตานมอยางละเอียด รวมไปถึงการคลําตอมนํ้าเหลืองที่รักแรและที่คอ

       นอกจากนัน้ คณุยงัตองไดรบัการตรวจเพิม่เตมิ การตรวจเตานมดวยคลืน่เสยีงและแมมโมแกรม 

เปนวธิทีีใ่ชเปนประจาํ การทาํคลืน่เสยีงนัน้ไมเจบ็และใชเวลาไมนาน วธินีีใ้ชคลืน่เสยีงสงผานผิวหนงั 

เขาไปและทําใหมภีาพขางใตปรากฏขึน้มา วิธีนีใ้ชสาํหรบัผูหญงิท่ีอายนุอยกวา 35 ป เนือ่งจากเตานม 

ยังมีความหนาแนนสูงทําใหการทําแมมโมแกรมไมชัดเจน นอกจากนั้น ยังสามารถบอกไดวากอน 

ที่พบนั้นมีนํ้าอยูดวยหรือไม ถามีถุงนํ้าเรียกวา cyst

       สวนแมมโมแกรมเปนวิธีหนึ่งของเอกซเรยเตานม โดยมากใชสําหรับผูหญิงที่อายุมากกวา 

35 ปขึ้นไป วิธีนี้มีประโยชนมากสําหรับการวินิจฉัยมะเร็งระยะเริ่มแรกที่อาจจะยังไมสามารถคลํา 

กอนได วิธนีีอ้าจเจบ็บางเนือ่งจากเตานมตองถูกหนีบไวระหวางแผนเหลก็ รองสองแผน และใชวธิี 

การบบีเขาหากนั อยางไรก็ตาม ผูหญงิสวนใหญบอกวาเจบ็แบบแนนๆ พอสมควร และไมมอีนัตราย 

ตอเตานม

       จากนัน้ถาพบความผดิปกตแิพทยจะทําการตดัช้ินเนือ้ไปตรวจ โดยชิน้เนือ้ท่ีนาํออกมานัน้จะ 

ถูกสงไปยังหองปฏิบัติการพยาธิวินิจฉัย เพื่อดูวามีมะเร็งหรือไมมีวิธีหลายวิธี ในการนําชิ้นเนื้อไป 

ตรวจ ตัง้แตการเจาะดดูโดยเขม็ (fine needle aspiration) การตัดชิน้เนือ้ไปตรวจบางสวน (core 

needle biopsy) และตัดทั้งกอนไปตรวจ (excisional biopsy)

การวินิจฉัยเบื้องต�น : การตรวจทางรังสีวิทยาและการเจาะชิ้นเนื้อตรวจ

(รูปที่ 7.1) การเจาะดูดโดยเข็ม

การเจาะดูดโดยเข็ม : 

วิธีนี้แพทยจะใชเข็มเล็กๆเจาะเขาไปในกอน 

และดูดเซลลมาตรวจ ถากอนนั้นมีนํ้าก็จะ 

สามารถดูดนํ้าออกมาไดดวย
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       การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจบางสวน : เข็มที่ใชเจาะจะใหญกวาวิธีแรก และแพทยจะฉีดยาชา 

เพื่อใหชากอนทํา วิธีนี้จะไดชิ้นเนื้อออกมาในปริมาณพอสมควร วิธีนี้ดีตรงที่แพทยพยาธิวินิจฉัย 

นอกจากจะดวูาเซลลผดิปกติเปนมะเรง็หรอืไม ยงัสามารถดวูามะเรง็ลกุลามออกมายงัเนือ้เยือ่ขางๆ 

ดวยหรอืไม ทาํใหบอกไดวา มะเรง็เตานมนัน้เปนแบบเริม่แรกทีย่งัไมลุกลาม (in situ) หรอืลุกลาม 

ออกมาแลว (invasive carcinoma)

       การตัดทั้งกอนไปตรวจ : เปนการผาตัดเล็ก นํากอนทั้งกอนไปตรวจทางพยาธิวิทยา
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(รูปที่ 7.2) การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจบางสวน

(รูปที่ 7.3) การตัดชิ้นเนื้อทั้งกอนไปตรวจ



บทที่ 4 “เปนแลวทําอยางไรตอ”

       เมื่อแพทยไดรับคําตอบจากการตัดช้ินเน้ือไปตรวจและยืนยันแลววาคุณเปนมะเร็งเตานม 

(ในทีน่ีจ้ะพดูถงึมะเรง็เตานมชนดิทีพ่บบอยทีส่ดุคอื อนิเวซพีดัคตอลคารซโินมา, invasive ductal 

carcinoma) การวางแผนการรกัษาจะประกอบไปดวยสองสวนสาํคญั สวนแรก คอื การดคูณุลกัษณะ 

ของมะเรง็ หรือพูดงายๆ วาดนูสิยัมะเรง็วาเปนมะเรง็ชนดิโตเรว็หรือโตชา ตดิตวัรบัฮอรโมนหรอืไม 

หรอืมีการแสดงออกของยนีกอมะเรง็หรอืไม เพราะการพจิารณาใหการรกัษาทีค่รอบคลมุทัง้รางกาย 

จําเปนตองใชรายละเอียดเหลานี้ซ่ึงแพทยจะดูจากผลอานชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สวนที่สอง คือ 

ดูระยะของมะเร็ง วาเปนระยะเร่ิมแรกหรอืเปนระยะลกุลาม เนือ่งจากถาเปนระยะแรก กอนไมใหญ 

ยังไมมีการลุกลามที่ชัดเจนไป ยังตอมนํ้าเหลือง แพทยมักจะเริ่มการรักษาดวยการผาตัด จากนั้น 

คอยใหการรักษาเสริมโดยใชยาตางๆ แตถาเปนระยะที่เริ่มลุกลาม เชน กอนที่เตานมโตมาก หรือ 

คลําพบตอมนํ้าเหลืองที่รักแรโตแลว หรือมะเร็งมีการลุกลามกินผิวเตานม ทําใหมีรอยบวมแดง 

คลายการอักเสบ หรือกอนลุกลามแตกเปนแผล การรักษาของกลุมที่สองนี้ แพทยจะเริ่มดวยการ 

ใหยากอนเพื่อทําลายเซลลมะเร็งใหมากที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาการตอบสนองอีกที ถามะเร็ง

ตอบสนองดีกอนยุบดีและพอจะผาตัดเอามะเร็งออกไดทั้งหมด แพทยจะรักษาตอดวยการผาตัด 

เนื่องจากการผาตัดเปนวิธีเดียวที่ทําใหโรคมีโอกาสหายขาดไดดีที่สุด แตถาใหยาอยางเต็มที่แลว 

แตกอนยงัใหญอยูไมสามารถผาตดัได แตยงัไมลุกลามไปทีอ่ืน่ แพทยมกัพิจารณสงตอใหแพทยรงัสี 

ทาํการฉายรังสคีรอบคลมุบรเิวณหนาอก เตานมและตอมนํา้เหลอืงทีร่กัแร เพือ่เปนวธิรีกัษาทดแทน 

การผาตัด

       เปนขัน้ตอนทีส่าํคญัมาก แพทยตองมขีอมลูนีใ้นคนไขทกุคน และคนไขทกุคนควรถามแพทย 

ถงึชนดิของมะเรง็ทีต่วัเองเปนเพือ่นาํไปใชในการวางแผนการปฏิบตัติวัเพือ่ปองกนัไมใหมะเรง็กลับ 

เปนซํา้ช้ินเนือ้ของผูปวยทกุคนทีเ่ปนมะเรง็เตานมนัน้ จะตองไดรับการยอมพเิศษอยางนอย 3 ชนดิ 

สําคัญดังตอไปนี้

รายละเอียดของการวางแผนการรักษามะเร็งเต�านม
สําหรับมะเร็งเต�านมระยะเริ่มแรกและระยะลุกลาม

1. ER (estrogen receptor) และ PR (progesterone receptor) ตัวแรกคือย�อมตัว
       รบัเอสโตรเจน ตวัทีส่องคอืตัวรบัโปรเจสเตอโรน ซ่ึงมปีระโยชนท้ังในแงการบอกการพยากรณ

โรค เพราะมะเรง็เตานมชนดิทีติ่ดตวัรบัทางฮอรโมนนีจ้ะมกีารดาํเนนิของโรคทีไ่มลุกลามเรว็มากนกั 

การดูการย�อมพิเศษที่สําคัญของมะเร็งเต�านม : ใช�ในการทํานายนิสัยของมะเร็ง



ดงัน้ัน ผูปวยกลุมนีจึ้งมีอตัรารอดชีวติสงูกวากลุมทีไ่มตดิ และประโยชนในแงท่ีสอง คอืการชวยเลอืก 

วธิกีารรกัษา เนือ่งจากตดิตวัรบัฮอรโมน ดงันัน้การใชยาตานฮอรโมนจึงมปีระโยชนในการฆาเซลลมะเรง็

และเปนวิธีหลักในรักษาเสริมหลังผาตัด โดยตามคําจํากัดความ จะถือวาเปนกลุมติดตัวรับทาง 

ฮอรโมน (hormonal receptor positive breast cancer) เมื่อติดตัวใดตัวหนึ่งไมวาจะเปน ER 

หรือ PR มากกวารอยละ 1 ของเซลลมะเร็งทั้งหมดที่ยอมขึ้นไป

2. HER 2  
       ตวัทีส่องคือการยอมดโูปรตีนเฮอรท ูซึง่เปนโปรตนีทีเ่กดิจากยนีกอมะเรง็เฮอรทู เนือ่งจากผูปวย 

มะเร็งเตานมประมาณรอยละ 30 เปนมะเรง็เตานมทีม่กีารทาํงานมากผดิปกตขิองยนีกอมะเร็งชนดิ 

เฮอรทูนี้ นับเปนขาวไมดีนักที่พบวาผูปวยกลุมที่เรียกวาติดตัวรับเฮอรทู (HER2 positive breast 

cancer) มกีารพยากรณโรคทีไ่มด ีมกัมีการลกุลามเร็ว และมแีนวโนมทีโ่รคจะแพรกระจายสงูกวา 

ผูปวยกลุมอืน่ อยางไรกต็ามในปจจบุนัมยีาตานเฮอรทอูยางจาํเพาะ ทาํใหผูปวยกลุมนี ้ถาไดรบัยา 

ตานเฮอรทมูกีารพยากรณโรคทีด่ข้ึีน กลับเปนซํา้นอยลงตามคาํจํากัดความตดิตวัรับเฮอรทหูมายความ 

วาตองยอมติดในระดับ 3+ ข้ึนไป ถาติด 0,1 ถือวาเปนกลุมไมติดตัวรับเฮอรทู ถาติดระดับ 2+ 

แพทยจะดําเนินการตอโดยเอาชิ้นเนื้อไปทําการวิเคราะหระดับเซลลดูยีนเฮอรทู ตอไป

3. Ki-67  
       เปนการยอมเพ่ือดูความสามารถในการแบงตัวของเซลล ถาติดเปนเปอรเซ็นตมากแสดงวา 

มะเร็งแบงตวัเรว็ รุนแรงกวามะเรง็ทีต่ดินอยๆ โดยปกติใชระดบัมากกวารอยละ 14-20% เปนตวัแบง 

ถาคา Ki-67 มากกวาคานัน้แสดงวาเซลลมะเรง็แบงตวัเรว็ การใชเคมบีาํบดัอาจมปีระโยชน ในขณะ 

ที่ถาคา Ki-67 นอยกวานั้น เซลลมะเร็งแบงตัวชา ดังนั้นเคมีบําบัดอาจไมมีประโยชนมากนัก ถา 

เปนผูปวยที่ติดตัวรับทางฮอรโมนดวย อาจพิจารณาใชเพียงยาตานฮอรโมนอยางเดียวก็เพียงพอ
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(รูปที่ 8) การยอมพิเศษ



       ถาผลทางพยาธิยนืยนัวา เปนมะเร็งเตานม แพทยจะทาํการตรวจเพิม่เตมิเพือ่ใหทราบระยะ 

ของโรค ซึ่งประกอบไปดวยการวัดขนาดของกอนและดูการกระจายไปยังตอมนํ้าเหลืองที่รักแร  

ทําใหแพทยสามารถวางแผนการรักษาได

       การจําแนกระยะของมะเร็งเตานมเรียกวา TNM โดย T มาจากขนาดและลักษณะของกอน 

มะเร็ง (Tumor) N มาจากตอมน้ําเหลืองท่ีรักแร (Node) และ M มาจากการกระจายไปอวัยวะ 

หางไกลออกไป (Metastasis) โดย T มี 4 ระยะขึ้นกับขนาดของกอนมะเร็ง N มี 3 ระยะขึ้นกับ 

จํานวนของตอมนํ้าเหลืองที่มีการกระจายของมะเร็ง M มี 2 ระยะคือมีหรือไมมีการกระจายไป 

อวัยวะหางไกลออกไป ระยะที่แทจริงของมะเร็งเตานมไดจากการนําทั้ง T,N และ M มาประกอบ 

เขาดวยกัน เชน T2N0M0 คือมะเร็งที่มีขนาดระหวาง 2-5 เซ็นติเมตร และไมมีการกระจายไปยัง 

ตอมนํ้าเหลืองและที่อื่นๆ ในรางกาย

       อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้จะไมลงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการบอกระยะของโรค 

สิ่งที่ทานตองรูมีเพียงระยะคราวๆที่มีความสําคัญในการวางแผนการรักษา ไดแก

1. มะเร็งเต�านมระยะเริ่มแรก 
       มะเร็งยังคงอยูเฉพาะในเตานม ตอมนํ้าเหลืองที่รักแรยังไมมีการลุกลามไปอยางสําคัญ 

หมายถึง มักจะยังคลํากอนผิดปกติที่เตานมไมได และยังไมมีการกระจายไปที่ใด

2. มะเร็งเต�านมระยะลุกลาม 
       ระยะนีโ้รคมกัจะเปนคอนขางมาก เชนกอนมขีนาดใหญมากขึน้ มากกวา 5 เซน็ตเิมตรข้ึนไป 

หรอืมกีารลกุลามไปยงัตอมนํา้เหลอืงทีร่กัแร เชน คลาํ ไดกอนท่ีรกัแร ยิง่ถาใหญหรอืติดกบัเนือ้เยือ่ 

ขางใต แตยังไมมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะหางไกล

การจําแนกระยะของมะเร็งเต�านม
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(รูปที่ 9.1) มะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก (รูปที่ 9.2) มะเร็งเตานมระยะลุกลาม



       การคนพบมะเรง็ตัง้แตระยะแรกทาํใหโอกาสรกัษาใหหายขาดไดสงูขึน้ เม่ือไดรบัการวินจิฉยั 

วาเปนมะเรง็เตานม แพทยจะใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัวิธีการรกัษากับผูปวยและญาติ

หลักการรักษามะเร็งเต�านม

       การรักษาที่ดีที่สุดนั้นตองคํานึงถึงทั้งสภาพทางกาย ทางจิตใจ ความรูสึกและอารมณของ 

ผูปวย ดังนั้นทีมการรักษาจะประกอบไปดวยบุคลากรจากหลายฝาย ทั้งศัลยแพทย อายุรแพทย- 

มะเร็งวิทยา ศัลยแพทยตกแตง รังสีแพทย และพยาบาล

ขั้นเตรียมการ

       1. การรักษาเฉพาะที่ (local treatment) ไดแก การผาตัดและการฉายรังสีเพื่อควบคุม

รอยโรคท่ีเตานมและรักแร สิ่งสําคัญท่ีตองบอกคือ มะเร็งเตานมจะหายไดน้ัน จะตองสามารถ 

ผาตดันาํกอนมะเรง็ออกไปจากรางกายไดจนหมด ดงันัน้ทานทีป่วยเปนมะเรง็เตานมแลวไมยอม 

ผาตดั ถงึแมวาทานจะไปแสวงหาการรกัษาอืน่ใดทาํใหกอนยบุไดกต็าม การยบุนัน้จะอยูไดไมนาน 

และกอนจะกลับขึ้นมาอีก และอาจรุนแรงกวาเกาเนื่องจากเซลลมะเร็งจะดื้อตอการรักษามากขึ้น 

ดังนั้นทานไมควรกลัวการผาตัด ทานควรดีใจดวยซํ้าที่ แพทยบอกจะผาตัดใหทาน เพราะแสดงวา 

รอยโรคยังอยูในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีโอกาสหายขาดได

       2. การรกัษาท่ีครอบคลุมรอยโรคท้ังร�างกาย (systemic treatment) ไดแก เคมบีาํบดั

หรอืยาตานฮอรโมน เพ่ือควบคมุเซลลมะเรง็ทีอ่าจมกีารกระจายไปยงัสวนอ่ืนของรางกาย โดยมาก 

จะใชเปนการรักษาเสริมหลงัผาตดั เพือ่กาํจัดเซลลมะเรง็เลก็ๆซึง่แอบซอนอยูในรางกาย และจะเปน 

วิธีการรักษาหลักสําหรับผูปวยมะเร็งระยะแพรกระจาย

การรักษาหลักประกอบด�วย
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(รูปที่ 9.3) มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย

3. มะเร็งเต�านมระยะแพร�กระจาย
       คอืมกีารกระจายของมะเรง็ไปยงัอวัยวะหางไกล 

เชน ปอด ตบั กระดูก สมอง เปนตน



การรักษาเฉพาะที่ (local treatment) คือ การรักษาสําหรับก�อนมะเร็งที่เต�านม
และต�อมน้ําเหลืองท่ีรักแร� สําหรับผู�ป�วยมะเร็งเต�านมระยะเริ่มแรก

     การรักษาน้ันขึ้นกับระยะของโรคมะเร็งท่ีเป�น... ระยะที่ 0, 1 และ 2 เรียกวา

เปนระยะแรก (early stage) ซึ่งการรักษาหลักคือการผาตัด สวนระยะที่ 3,4 เปนระยะ

ลุกลาม โดยระยะที่ 3 การผาตัดยังคงมีบทบาทและอาจใชเคมีบําบัดรวมดวย สําหรับ

ระยะที่ 4 ซึ่งมีการกระจายของโรคไปมากแลว การรักษาอาจไมทําใหหายขาด การใช 

systemic treatment เปนวิธีการรักษาหลักสําหรับผูปวยระยะนี้

       การรกัษาเฉพาะท่ี แบงไดหลักๆ คอื การผาตัด และการใหรงัสีรกัษา สําหรบัการผาตดั 

มปีระเดน็และคาํถามทีพ่บไดบอยดงันี้

1. การผ�าตัดเต�านมทําเพื่ออะไร ?
    1.1 เพื่อการรักษามะเร็ง ทําในเตานมขางที่ไดรับการวินิจฉัยเปนเนื้องอกมะเร็งเตานม

    1.2 เพื่อการปองกันกอนเกิดมะเร็ง ทําในเตานมขางที่ยังไมเปนมะเร็ง ในผูที่ยังไมเกิดมะเร็ง 

          เตานม แตมีความเสีย่งสงูท่ีจะเกิดมะเรง็เตานมในอนาคต หรือเตานมอีกขางหนึง่ของผูปวย 

          มะเร็งเตานม

2. การผ�าตัดเต�านม ประกอบด�วย มีวิธีการอย�างไรบ�าง ?
    2.1 การผาตัดนําเนื้อเตานมออกไป เปนการผาตัดรักษา นับเปนสวนที่สําคัญที่สุด

          เพื่อผลการรักษาควบคุมมะเร็ง

    2.2 การผาตัดเสริมสรางเตานม เปนการผาตัดเพื่อสรางเตานมใหม ทดแทนเตานมทั้งหมด 

          หรือบางสวนของเตานมทั้งหมดที่ถูกตัดออกไป

3. การผ�าตัดเพื่อรักษาหรือป�องกันมะเร็ง ประกอบด�วยอะไรบ�าง ?
    ในสวนของการผาตัดรักษาประกอบดวย สองสวนหลักคือ

    3.1 การผาตัด บริเวณเตานม เปนการผาตัดเพื่อรักษาควมคุมโรคบริเวณเตานม

    3.2 การผาตัด บริเวณตอมนํ้าเหลืองรักแร เนื่องจากมะเร็งเตานม อาจมีการกระจายไปยัง 

          ตอมนํ้าเหลืองใกลเคียง เชน ตอมนํ้าเหลืองรักแรหรือบริเวณไหปลารา และในชองอก จึง 

          ตองผาตดัเพ่ือประเมนิหรอืรกัษาการแพรกระจาย โดยเฉพาะบรเิวณของตอมนํา้เหลอืงรกัแร

4. การผ�าตัดบริเวณเต�านม ทําอย�างไรได�บ�าง
    การผาตัดเตานม จะตองทําโดยยึดหลักความปลอดภัย และเหมาะสมของผูปวยเปนหลัก 

    มีวิธีการผาตัดรักษาโดย
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    4.1 การผาตดัเตานมออกบางสวน หรอื อนรุกัษเตานม คอื การตดับรเิวณสวนของเนือ้มะเรง็ 

และเนื้อเยื่อเตานมบริเวณขางเคียงออก มักตองทํารวมกับการใหรังสีรักษาเสมอ มักเรียกกันวา 

“ฉายแสง” โดยผูปวยควรมคีวามเขาใจและตองสามารถมารบัการรกัษาดวยรงัสรีกัษาหลงัผาตดัได 

มิฉะนั้น หากไมไดรับการใหรังสีรักษา จะมีโอกาสเกิดเปนซํ้าของมะเร็งไดสูงขึ้น

    นอกจากนี้ ในการผาตัดแบบอนุรักษเตานมนั้น ไมสามารถทําไดในผูปวยทุกราย เชน ในรายที่ 

มีการกระจายของรอยโรคมะเร็งจํานวนมากในเตานม หรือรายที่ไมสามารถใหรังสีรักษาได และ 

ถึงแมผูปวยบางรายที่ไดรับการผาตัดแบบอนุรักษเตานมแลวก็ตาม หากมีการตรวจพบวา ชิ้นเนื้อ 

ที่ตัดออกไป ยังมีเซลลที่ผิดปกติ ก็อาจตองจําเปนไดรับการผาตัดครั้งที่สอง เพื่อกําจัดเซลลเนื้อ 

เตานมที่ผิดปกติ หรืออาจตองตัดเตานมทั้งหมดได

    4.2 การผาตดัเตานมออกท้ังหมด คือการตัดเนื้อเยื่อเตานมออกทั้งหมด ซึ่งแมวาผูปวยหลาย 

รายจะกังวลถึงการสูญเสียเตานม แตการผาตัดเตานมทั้งหมดยังมีความจําเปนในผูปวยบางราย

(รูปที่ 10) การผาตัดเตานมออกบางสวน หรืออนุรักษเตานม การผาตัดเตานมออกทั้งหมด
โดยไมมีการเสริมเตานม และการผาตัดเตานมออกทั้งหมด พรอมเสริมเตานมใหม

       นอกจากนี้การผาตัดเตานมทั้งหมด อาจยังสามารถอนุรักษสวนของผิวหนัง หัวนม และ 

ลานหัวนมไวได โดยสามารถทําการผาตัดรวมกับ การผาตัดเสริมสรางเตานมดวยได

       ทั้งนี้ หากเลือกผูปวยที่เหมาะสมแลว ทั้งสองวิธีการผาตัด คือ ผาตัดแบบอนุรักษเตานม 

รวมกับการใหรังสีรักษา และการผาตัดเตานมทั้งหมด ก็สามารถควมคุมการกลับมาเปนซํ้า 

ของโรคไดใกลเคียงกัน และมีอัตราการรอดชีวิต ไมแตกตางกันได



5. รูปลักษณ�เต�านมหลังการผ�าตัดเป�นอย�างไรได�บ�าง แผลอยู�ตรงไหน
    5.1 หากไมมกีารผาตดัเสริมสรางเตานม
         5.1.1 ผาตดัแบบอนรุกัษเตานม ผูปวยสวนใหญยงัมรีปูทรงเตานมใกลเคยีงเดมิ โดยอาจมี 
         เพยีงแผลผาตดับรเิวณเตานมเทานัน้ หรอืรวมกบัแผลบรเิวณรกัแรเพือ่เลาะตอมนํา้เหลอืง 
         โดยผูปวยบางสวนอาจมีเตานมที่ขนาดไมเทาเดิม ผิดรูปรางรูปทรงไปไดบาง โดยเฉพาะใน 
         รายทีจ่าํเปนตองไดรบัการตดัเนือ้เตานมออกจาํนวนมาก
         5.1.2 ผาตดัเตานมออกทัง้หมด โดยท้ังผวิหนัง หัวนม ลานหัวนมและเนือ้เตานม มกัจะถกู 
         ตดัออกไปท้ังหมด โดยอาจมเีพยีงแผลผาตัดบรเิวณทรวงอก เทานัน้หรอืรวมกับแผลบรเิวณ 
         รักแรเพื่อเลาะตอมนํ้าเหลือง หลังการผาตัดจะมีเพียงผนังทรวงอกที่แบนเรียบ
    5.2 หากมกีารผาตดัเสรมิสรางเตานม
         5.2.1 ผาตดัแบบอนรุกัษเตานมพรอมการเสรมิสรางเตานม อาจใชเนือ้เตานมบรเิวณใกลเคยีง 
         บริเวณหลัง นําเนื้อเยื่อไขมันหรือการโยกเย็บเนื้อเขาตกแตงทดแทนสวนของเตานมที่ถูก 
         ตัดออกไป ทําใหเตานมดูใกลเคียงอีกขางหนึ่งมากขึ้นมากที่สุด
         5.2.2 ผาตัดเตานมออกทั้งหมดพรอมการเสริมสรางเตานม อาจใชเทคนิคเนื้อเยื่อตนเอง 
         ใชซิลิโคน หรือใชแบบผสมผสานก็ได ซึ่งทําใหมีปริมาตร และรูปทรง ใกลเคียงเตานม 
         อีกขางหนึ่งมากขึ้นมากที่สุด แตไมมีทางเหมือนกันอยางสมบูรณแบบเชนกัน
6. ท�อระบายหลังผ�าตัดใส�เพื่ออะไร ต�องคาไว�กี่วัน ?
         โดยทัว่ไปทอระบาย มกัเปนทอขนาดเลก็ ขนาดใกลเคยีงหรอืเลก็กวาหลอดดดูนํา้ขนาดเลก็  
    มักใสไว 1 หรอื 2 เสน โดยเฉพาะในรายทีทํ่าการตัดเตานมออกท้ังหมด และ/หรือทาํการผาตดั 
    เลาะตอมนํ้าเหลืองรักแร ศัลยแพทยจะทําการถอดสายระบาย เมื่อไมมีความจําเปนตองใสตอ 
    โดยอาจใชเวลาไมกีว่นัหรอืเปนสปัดาหกไ็ด อยางไรกด็ ีศลัยแพทยอาจไมใสทอระบายในผูปวย     
    บางราย หรือในบางรายอาจตองใสไวหลายวัน หรืออาจตองใสคาสายระบายขณะออกจาก 
    โรงพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของศัลยแพทย
7. การผ�าตัดบริเวณต�อมนํ้าเหลืองรักแร� ทําอย�างไรได�บ�าง
         แมวา ผูปวยมะเรง็เตานมเกอืบทกุราย ควรตองไดรบัการผาตดับรเิวณรกัแร แตในบางราย  
    เชน มะเร็งเตานมชนดิทีไ่ดรบัการยนืยนัวา ยงัไมมีการลกุลาม หรอืระยะศูนย (in situ carcinoma) 
    กอ็าจไมมคีวามจาํเปน ตองไดรับการผาตดับริเวณรกัแร ท้ังนี ้หากตองทาํการผาตดับริเวณรักแร 
    สามารถทําได โดย
    7.1 ผาตัดประเมินเลาะตอมนํ้าเหลืองกลุมเซนติเนล เปนการตรวจเฉพาะกลุมนํ้าเหลืองที่มี 
    โอกาสแพรกระจายของมะเร็ง แพทยจะเลาะตอมนํา้เหลืองกลุมตัวอยางออก และสงไปใหแพทย     
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    ตรวจชิน้เนือ้ตรวจดทูนัท ีถาพยาธิแพทยพบเซลลมะเรง็อยูในตอมนํา้เหลอืงทีส่งไป ศลัยแพทย 

   ผูผาตัดจะทําการเลาะตอมนํ้าเหลืองออกทั้งหมด แตถาไมพบเซลลมะเร็งแพทยก็จะไมเลาะตอ 

    • ข�อดี ของการเลาะตอมนํ้าเหลืองแบบเซนติเนล คือ ผลขางเคียงเรื่องแขนบวมนํ้าเหลืองหลัง          

    ผาตดัมนีอยกวา โดยทัว่ไปมกัทราบผลการตรวจในวนัผาตดัทนัท ีแตอาจทาํการตรวจกอนหรอื 

    หลังการผาตัดเตานมก็ได

    7.2 ผาตดัเลาะตอมนํา้เหลอืงรกัแรท้ังหมด มกัทาํในผูปวยทีม่โีอกาสกระจายของมะเรง็เตานม 

    ไปยังตอมนํ้าเหลืองสูง หรือในรายที่พบการกระจายของมะเร็ง หรือตรวจพบตอมนํ้าเหลือง 

    บริเวณรักแรขนาดและรูปรางผิดปกติ เปนตน

8. การผ�าตัดเสริมสร�างเต�านม ทําเมื่อใดได�บ�าง
        การผาตัดเสริมสรางเตานมในผูปวยที่เหมาะสม ถือวามีความปลอดภัยสูงและไมมีผลตอ 

    การเกิดเปนซํ้าของมะเร็ง ซึ่งตองไดรับการตรวจติดตามหลังผาตัดอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ 

    ผูปวยมะเร็งเตานมทุกราย

    8.1 ทาํพรอมการผาตดัเตานม ในการผาตัดครั้งเดียวกัน วันเดียวกัน สามารถทําการผาตัดทั้ง 

    สองขั้นตอนตอเนื่องกัน คือ การผาตัดนําเนื้อเตานมออกไป (ซึ่งอาจรวมถึงการผาตัดบริเวณ 

    ตอมนํ้าเหลืองรักแร) และการผาตัดเสริมสรางเตานม

    • ข�อดี คือ ผูปวยดมยาสลบครั้งเดียว นอนโรงพยาบาลครั้งเดียว เมื่อผูปวยฟนขึ้นมาพรอมกับ 

    เตานมที่ไดรับการเสริมสรางใหม ลดความกังวลของการสูญเสียเตานมได โดยที่ยังคงความ 

    ปลอดภัยของการรักษามะเร็ง

    • ข�อจํากัด คือ ระยะเวลาการผาตัด และพักฟน อาจยาวนานมากขึ้น และตองการการตรวจ 

    ติดตามการรักษาตอเนื่อง นอกจากน้ี อาจไมสามารถทําไดในผูปวยทุกรายที่ไดรับการผาตัด 

    มะเร็งเตานม

(รูปที่ 11) ระยะเวลาการเสริมเตานม ทําพรอม หรือทําทีหลังการผาตัดรักษามะเร็งเตานม
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    8.2 ทําทีหลังการผาตัดเตานม สามารถทําไดหลังการรักษามะเร็งเตานมเรียบรอยแลว โดย 

    ทั่วไป มักทําเมื่อผูปวยมีความพรอม หลังใหการรักษาดวยเสริมตางๆ เชน ยาเคมีบําบัด และ/ 

    หรอืรังสรีกัษา ครบเรียบรอยอยางนอย 6 เดอืน หรอืมกัจะทาํเมือ่ศัลยแพทยประเมินวา มโีอกาส 

    การกลับมาเปนซํ้าของมะเร็งตํ่า สามารถทําได แมเตานมจะถูกผาตัดนําออกไป สองป สามป 

    หรือกวาสิบป ก็ยังผาตัดเสริมสรางเตานมได นับเปนการผาตัด อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตองไดรับการ 

    ประเมิน วิธีและชวงเวลาการผาตัดจากทีมแพทย

9. การผ�าตัดเสริมสร�างเต�านมทําอย�างไรได�บ�าง
    9.1 ใชเน้ือเย่ือของตนเอง สามารถนํามาใชไดจากหลายสวนของรางกาย โดยสวนที่นิยมและ 

    มีความเหมาะสมมาก คือ

    1. เนือ้จากบรเิวณหนาทอง ประกอบดวยเนือ้ไขมนัเปนสวนมาก อาจตองมกีารนาํบางสวนของ 

    กลามเนือ้หนาทองมาดวย หลงัผาตดัจะมแีผลแนวขวางเหนือหวัหนาวและแผลบริเวณรอบสะดือ

        ประกอบดวย เนื้อไขมันและกลามเนื้อบริเวณปกหลัง แผลมักจะอยูแนวขวาง หรือเฉียง     

    ขางเดียวกับเตานมที่ไดรับการผาตัด
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(รูปที่ 12) การเสริมเตานมดวยเนื้อจากบริเวณหนาทอง

(รูปที่ 13) การเสริมเตานมดวยเนื้อจากบริเวณหลัง



    • ข�อดี ของการใชเนือ้เยือ่ของตนเอง คอื มคีวามรูสกึเปนธรรมชาตมิาก ไดผลการรกัษาไดยาวนาน

    • ข�อจํากัด คอื การพกัฟนหลงัผาตัด อาจนานมากขึน้บาง และจะมแีผลผาตดัจากบรเิวณทีน่าํ     

    เนื้อเยื่อมา นอกจากนี้สําหรับความแข็งแรงของกลามเนื้อหนาทองหรือหัวไหล แผนหลัง อาจ 

    ลดลง แตไมไดรบกวนการใชชีวิตปรกติประจําวันของผูปวยแตอยางใด

    9.2 ใชถุงเตานมเทียม ถุงเตานมเทียม มีความปลอดภัยสูงในการใชทางการแพทย มักมีสวน 

    ประกอบเปนซลิโิคนทีมี่ความยดืหยุนสงู สามารถ เลอืกขนาดและรปูทรงทีเ่หมาะสมใกลเคียงได

    • ข�อดี คอื ไมตองมแีผลผาตดัเพิม่เติมจากสวนอืน่ของรางกาย และสามารถนาํออก หรอืเปลีย่น 

    เปนเนื้อเยื่อตนเองในอนาคต หากตองการ หรือจําเปนได

    • ข�อจํากัด ความเปนธรรมชาติจะนอยกวา อาจเกิดพังผืดหดรั้งได ซ่ึงไมเหมาะสมในผูปวยท่ี

    ตองไดรบัรงัสรัีกษา และอาจตองมีการผาตดั เปลีย่น หรอืหตัถการเสริมแตงอืน่ๆได นอกจากนี้     

    ไมสามารถใหผลการรกัษาทีด่มีากในผูปวยทกุราย เชน ในผูปวยทีร่ปูทรงเตานมทีข่นาดใหญมาก 

    หรือเล็กมาก เปนตน

    9.3 ใชเนือ้ตนเองรวมกบัถงุเตานมเทยีม สามารถใชประกอบกนัได โดยเฉพาะในกรณทีีเ่ตานม 

    ท่ีตองการสรางใหม มีขนาดใหญกวาท่ีจะใชเน้ือตนเองเทานั้น หรือในกรณีที่ถุงเตานมเทียมมี 

    รูปทรงไมเหมาะสมตอการใชเพียงลําพัง

(รูปที่ 14) การเสริมเตานมดวยเนื้อจากบริเวณหลัง

(รูปที่ 15) การเสริมเตานมดวยเนื้อตนเองรวมกับถุงเตานมเทียม
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10. การผ�าตัดมะเร็งเต�านมวิธีใด ดีที่สุด
    ไมมีการผาตัดวิธีใดดีกวาวิธีใด มีแตการผาตัดที่ “เหมาะสม” และ “ปลอดภัย” สําหรับ 

ผูปวยเทานัน้ ซึง่ขึน้กบัปจจยัหลายประการทัง้ปจจัยของผูปวยและทีมผูใหการรักษา ดงักลาว 

ไดวา มะเร็งเตานมทุกราย ไมจําเปนตองไดรับการรักษา เหมือนกันหมดทุกราย ทั้งนี้ อายุ โรค 

ประจําตัว สภาพรางกาย ระยะโรค ขนาดและการกระจายของเน้ืองอกมะเร็ง ขนาดของเตานม 

ความเหมาะสมของทมีแพทยผูใหการรกัษา รวมทัง้ เครือ่งมอืในการรักษาและตดิตามผลการรกัษา 

เปนตน ลวนมีผลตอการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด สําหรับผูปวยรายนั้นๆ วิธีการผาตัด

ที่เหมาะสมอาจมีมากกวาหนึ่งวิธีการ อาจทําการรักษาควบคูกัน หรือทําเปนขั้นตอนก็เปนได

       นอกจากน้ียงัมีวธิกีารอืน่ๆ เชน การเตมิฉีดไขมนั การผาตัดตกแตงในกรณีท่ีมกีารผดิรปูเตานม 

หรือการผาตัดลดขนาด หรือเสริมเพิ่มขนาด เตานมอีกขางหนึ่ง เพื่อจุดประสงคความสมดุล และ 

สวยงามของรางกาย เปนตน

       ทั้งนี้ การผาตัดเสริมสรางแตละวิธีการ ยอมมีความเหมาะสม และขอจํากัดในผูปวย 

แตละราย จงึตองไดรบัคําแนะนาํจากศลัยแพทยเตานม และ/หรอืศลัยแพทยตกแตงเสรมิสราง 

และทีมแพทยผูใหการรักษา “ไมมีวิธีใด ดีกวาวิธีใด” หรือจะไมทําการผาตัดเสริมสรางเลย 

ก็เปนทางเลือกที่ทําไดเหมาะสมเชนกัน

11. การผ�าตัดทําให�หาย จากมะเร็งเต�านมใช�หรือไม� ?
    การผาตัดนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของการรักษามะเร็งเตานม อาจมีเน้ืองอกเตานมเพียง 

บางชนิด ที่รักษาไดโดยวิธีการผาตัดเทานั้น แต มะเร็งเตานมเกือบทั้งหมดตองไดรับการรักษา 

แบบผสมผสาน โดยเฉพาะ การใหรังสีรักษา การใหยาเคมีบําบัด หรือยาตานฮอรโมน เปนตน 

ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค ความเหมาะสมของผูปวยและผูดูแล รวมทั้งทีมแพทย 

และพยาบาลผูใหการรักษา
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(รูปที่ 16) การผาตัดตกแตงรูปรางเตานมหลังการผาตัดมะเร็ง

(รูปที่ 17) การผาตัดลดขนาดเตานม



12. หลังผ�าตัด ต�องงดใช�แขนข�างนั้นโดยเด็ดขาด จริงหรือไม�
    เหตุผลหลักที่ไมแนะนําใหทําหัตถการ เชน วัดความดัน เจาะเลือด เนื่องจากตองการลดความ 

เสี่ยงในการเกิดภาวะแขนบวม เนื่องจากหากเกิดการติดเชื้อบริเวณแขนขางที่ไดรับการผาตัดอาจ 

นําไปสูการเกิดภาวะแขนบวมไดมากข้ึน อยางไรก็ดี ไมจําเปนตองหามการทําหัตถการทุกอยาง 

อยางเด็ดขาด คอืยงัสามารถทาํได แตแนะนาํใหหลกีเลีย่งเทานัน้ แมในผูปวยทีไ่ดรบัการผาตดัเลาะ 

ตอมนํา้เหลอืงรกัแรท้ังหมด ก็ยงัมอีตัราการเกิดภาวะแขนบวมตํา่ แตจะเพิม่ขึน้หากไดรบัรงัสรีกัษา 

สวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดเลาะตอมนํ้าเหลืองเซนติเนล พบการเกิดภาวะแขนบวมตํ่ามาก

13. ควรผ�าตดัก�อน อย�างไร หรอืให�ยาก�อน หรอืให�รงัสีรกัษาก�อน ลําดับขัน้ตอนเป�นอย�างไร
    ดังที่เรียนวา ความเหมาะสมของการรักษา จําเปนตองแตกตางกัน ขึ้นกับบริบทของผูปวย 

แตละราย และทีมแพทย สถานพยาบาลนั้นๆ ซึ่งหากจําเปนตองไดรับการรักษา ไมวาลําดับ 

ขัน้ตอนเปนอยางไร ควรปฏบัิตติามคาํแนะนาํของแพทยโดยเครงครดั และไมควรหลีกเลีย่งการ 

รักษาที่ไดวางแผนไว เพราะอาจนํามาซึ่งผลการรักษาที่ไมพึงประสงค เชน การเกิดซํ้า หรือ 

การแพรกระจายของมะเร็งได

ผลข�างเคียงของการผ�าตัด

       หลังผาตดัทานอาจรูสกึแนน ตึงบรเิวณทรวงอกทีผ่าตดั ไหลอาจตดิได ดงันัน้การออกกําลงักาย 

ทีเ่หมาะสมหลังผาตัดมคีวามสาํคัญเพือ่ปองกันภาวะดงักลาว นอกจากน้ันทานอาจรูสกึชาหรือเจ็บแปลบ 

บริเวณรอยแผลผาตัดและผิวหนังใตแผลผาตัดซึ่งจะคอยๆ ดีขึ้นตามเวลาที่ผานไป การเลาะตอม 

นํ้าเหลืองใตรักแรอาจทําใหแขนดานนั้นบวมนํ้าเหลือง (lymphoedema) โดยการบวมลักษณะนี้ 

จะบวมแบบแนนๆ เหน็รูขมุขนชดั และบางทีอาจโตมากจนมปีญหากบัการใชงานได และอาจทาํให 

ตดิเชือ้งาย ดงันัน้ทานควรพยายามหลกีเลีย่งการบาดเจบ็บรเิวณแขนดานนัน้ และควรออกกาํลังกาย 

เบาๆทีช่วยการไหลเวยีนนํา้เหลอืงของแขนดานนัน้ เชน การไกวแขน และหลกีเลีย่งการยกของหนกั 

โดยใชแขนดานนั้น ถามีความจําเปนตองใหยาหรือนํ้าเกลือ ควรหลีกเล่ียงการใหในแขนดานน้ัน 

เชนเดียวกัน

       อย�าลืม การผาตัดไมไดมีผลทําใหมะเร็งกระจายแตอยางใด อยาเชื่อคํากลาวอางใดๆ 

ที่ไมเปนความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

27 หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



       การฉายรังสีหรือการฉายแสง คือใหแสงที่มีประจุที่สามารถทําลายเซลลมะเร็งไดในบริเวณ 

ที่ไดรับการฉาย มีประโยชนคือลดการกลับเปนซํ้าบริเวณเตานมและรักแร

การฉายรังสีรักษา

       ขั้นตอนอันดับหนึ่ง คือ แพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางสําหรับดานนี้ คือ แพทยรังสีรักษา 

(radiation oncologist) จะตรวจทานและพิจารณาวาทานมีขอบงชี้ขอหนึ่งขอใด สําหรับการ 

ฉายแสงหรือไม ถามีแพทยจะนัดใหมาตามคิว

       การฉายแสงนั้นจะฉายวันละครั้ง จันทรถึงศุกร แตละครั้งจะใชเวลาไมนานประมาณ 

5–10 นาที แตการฉายรวมทั้งสิ้นอาจใชเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห

       การฉายรังสีนั้นผลขางเคียงโดยมากเปนผลขางเคียงเฉพาะที่ และนอยกวาการใหยาเคมี 

บาํบดั ดงันัน้ทานไมควรกลวัการฉายรงัส ีเน่ืองจากถาทานไมฉายรงัสี ทานอาจมีมะเรง็กลับเปนซํา้ 

ตรงตําแหนงที่ผาตัดหรือรักแร ซึ่งการรักษามะเร็งกลับเปนซํ้านั้นคอนขางยาก และถารักษาใหยุบ 

หมดไมได ทานอาจจะตองทนทุกขทรมานกับแผลมะเร็งท่ีหนาอก ซึ่งทั้งปวด ทั้งสงกล่ินเหม็นไป 

ตลอดชีวิตของทาน นอกจากนั้นวิทยาการสมัยใหมทําใหการรักษางายขึ้น ผลขางเคียงลดลง และ 

เวลาที่ใชในการฉายก็ลดลงดวย

การฉายแสงนั้นมีขั้นตอนอย�างไร

       1. ผูปวยทุกคนที่ไดรับการผานตัดแบบสงวนเตานม เนื่องจากถาไมไดรับการฉายรังสีจะมี

อัตราการกลับเปนซํ้าของมะเร็งที่เตานมสูง แตถาผาตัดแบบสงวนเตารวมกับฉายรังสีรักษา การ

กลับมาเปนซํ้าจะลดลงจนเหลือโอกาสกลับเปนซํ้าเทากับผูปวยที่ไดรับการผาตัดเอาเตานมออก

ทั้งขาง

       2. สําหรับผูที่ไดรับการผาตัดเตานมออกทั้งขาง การฉายรังสีจําเปนในกรณีตอไปนี้

          2.1 กอนมะเร็งมีขนาดใหญมากกวา 5 เซ็นติเมตรขึ้นไปตั้งแตแรก

          2.2 กอนมะเร็งนั้นมีการลุกลามไปยังตอมนํ้าเหลืองบริเวณรักแร

          2.3 กอนมะเร็งนั้นลุกลามไปติดกับอวัยวะขางใต (ในที่นี้มักเปนแผนเนื้อเยื่อกระดูก

               ซี่โครงขางใต) ที่แพทยผาตัดไมสามารถจะเลาะออกไดจนหมด

ผู�ป�วยใดท่ีควรต�องได�รับการฉายรังสีท่ีเต�านมและ/หรือท่ีรักแร�
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       การรกัษา systemic treatment น้ันมคีวามจาํเปนเพือ่กาํจดัเซลลมะเรง็ทีอ่าจยงัหลงเหลอื 
ในรางกาย เซลลเหลานี้กระจายออกมาจากเตานมและอาจแพรไปยังปอด ตับ กระดูก เปนตน 
เมื่อเวลาผานไปเปนเดือนหรือป เซลลเหลานี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมา ทําใหเห็นชัดเจนวา เปนกอน 
มะเร็งทีแ่พรกระจาย ขนาดของกอนมะเรง็และการมกีารกระจายไปยงัตอมนํา้เหลอืง มสีวนเก่ียวของ 
กับการแพรกระจายของเซลลเล็กๆเหลานี้
       การรักษาแบบ systemic นี้มีไดทั้งแบบยาฉีด ยารับประทาน หรือยาฉีดเขาใตผิวหนัง หรือ 
กลามเนื้อ โดยหลักการคือเม่ือยาเขาไปในรางกายจะสามารถไปทําลายเซลลมะเร็งได ไมวาเซลล 
นั้นจะอยูที่อวัยวะใด 
การรักษาแบบ systemic นี้ประกอบด�วยยาหลายกลุ�ม ดังต�อไปนี้
1. เคมีบําบัด (chemotherapy)
       เปนการใชยาฆาเซลลมะเร็ง อยางไรก็ตามก็สงผลกับเซลลปกติดวย ถาใชยาเคมีบําบัดหลัง 
ผาตัดสาํหรับมะเรง็เตานมระยะแรก (ระยะที ่1 และ 2) เรยีกวาเคมบีาํบดัเสรมิ (adjuvant chemo- 
therapy) ถาใชในระยะที่ 3 จุดประสงค คือ เพื่อใหกอนยุบกอนผาตัด เรียกวา neo-adjuvant 
chemotherapy ถาใหในระยะแพรกระจายหรอืระยะที ่4 เรยีกวาใชยาเคมบีาํบดัเพ่ือยดือายผุูปวย 
(palliative chemotherapy) โดยมากจะเปนยาหลายชนดิรวมกัน ใหทางหลอดเลือด โดยมากจะ 
ใหทุก 3 สัปดาหจํานวน 4-8 รอบ ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง
       ผลขางเคียงสําคัญของยาเคมีบําบัด ไดแก คลื่นไส อาเจียน ผมรวง เม็ดเลือดแดง และ 
เม็ดเลือดขาวตํ่าลง
2. ยาต�านฮอร�โมน (hormonal treatment)
       ชิ้นเนื้อมะเร็งจะถูกสงตรวจทางพยาธิวิทยาหลังผาตัดเพื่อดูวาติดตัวรับทางฮอรโมนหรือไม 
ถาติดตัวรับทางฮอรโมนแสดงวา มะเร็งของคนคนนั้นจะไวตอการรักษาดวยยาตานฮอรโมน 
(hormonal receptor positive breast cancer)
       ยา Tamoxifen เปนยาตานฮอรโมนเอสโตรเจน อยูในรูปแบบรับประทาน มีผลขางเคียงไม 
มาก อาจทําใหนํ้าหนักขึ้น ประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอหรือมีอาการรอนวูบวาบ 
       ไมนานมาน้ีมียาตานฮอรโมนกลุมใหม เรียกวา aromatase inhibitors ประกอบดวยยา 
anastrozole, letrozole, exemestane ยากลุมนีใ้ชเฉพาะผูปวยทีห่มดประจาํเดอืนแลวเทานัน้        
การศึกษาพบวามีประสิทธิภาพสูงกวา tamoxifen เล็กนอยในการลดการกลับเปนซํ้า
       สําหรับผูปวยมะเร็งระยะลุกลามและแพรกระจายที่ยังมีประจําเดือนอยู การตัดรังไขออก 
อาจเปนวิธีที่ดีในการรักษา เน่ืองจากลดระดับของเอสโตรเจนที่เปนตัวกระตุนการเจริญเติบโต 
ของมะเร็งได

การรักษาที่ครอบคลุมทั้งร�างกาย (systemic treatment)
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3. ยาพุ�งเป�าจําเพาะ (targeted therapy)
       เปนการรักษาแนวใหมที่ยาจะเขาไปฆาทําลายเฉพาะเซลลที่มีความผิดปกติแบบนั้นๆ ใน 

ปจจุบันยาพุงเปาสําหรับโรคมะเร็งมีสองกลุมใหญๆ คือ กลุมที่พุงเปารักษามะเร็งเตานมกลุมท่ีมี 

การแสดงออกของยีนกอมะเร็งเฮอรทู (HER2 positive breast cancer) และยาพุงเปาสําหรับ 

มะเร็งเตานมที่ติดตัวรับทางฮอรโมน (hormonal receptor positive breast cancer)

4. ยากลุ�มภูมิต�านทานบําบัด (immunotherapy) 

สรุปขั้นตอนของการตรวจ วินิจฉัย และรักษามะเร็งเต�านม

1. วินิจฉัยยืนยันวาเปนมะเร็งเตานม โดยการทําแมมโมแกรมและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

2. เมื่อเปนมะเร็งเตานมจริง

    2.1 ถากอนมะเร็งไมใหญมากสามารถตัดออกใหหมดไดแตแรก หรือผูปวยอยากใหแพทยนํา 

เตานมทั้งขางออกโดยไมอยากเก็บสงวนเตานมขางที่เปนไว แพทยจะทําการผาตัดกอนมะเร็งที่ 

เตานม (หรือเตานมทั้งขาง)ออก และนําตอมนํ้าเหลืองที่รักแรออกมาดูการกระจายของมะเร็งที่ 

รักแร จากนั้นคอยพิจารณาการรักษาเสริม ตามชนิดของมะเร็งและระยะของมะเร็ง

    2.2 ถากอนมะเร็งใหญมาก ลุกลามเฉพาะที่เชนเปนแผล หรือมีตอมนํ้าเหลืองที่รักแรลุกลาม 

คือคลําไดแตแรก แพทยไมสามารถทําการผาตัดไดแตแรก แพทยจะเลือกวิธีนํายาเคมีบําบัด (ซึ่ง 

อาจจะรวมกบัยาตาน HER2) มาใหกอนในตอนแรก เพ่ือใหกอนยบุลง เพือ่ใหสามารถทาํการผาตดั 

ได หลงัผาตดัคอยพิจารณาการใหยาเคมบีาํบดัหรอืยาตานฮอรโมนเพิม่เตมิ สวนผูปวยกลุมนีท้กุราย 

ควรไดรับการฉายรังสีรักษาควบคุมการกลับเปนซํ้า

    2.3 กอนไมใหญมากแตแรก แตผูปวยมเีนือ้นมนอย หรือผูปวยทีต่องการการผาตดัแบบเก็บสงวน

เตานมไว ผูปวยกลุมนี้อาจตองการการรักษาโดยยาเคมีบําบัดกอน เพื่อใหกอนยุบลง จากนั้นตาม 

ดวยการผาตัดแบบสงวนเตานมถาทําได และตามดวยการฉายรังสีรักษา

3. การรกัษาเสรมิหลงัผาตดั ไดแก เคมบํีาบัด ยาตานมะเรง็ HER2 ยาตานฮอรโมน และการฉาย 

รังสีรักษา แพทยจะพิจารณาตามชนิดของมะเร็งเตานมตอไป
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การรักษาแบบ systemic นี้มีได�ทั้งแบบยาฉีด ยารับประทาน หรือ
ยาฉีดเข�าใต�ผิวหนังหรือกล�ามเนื้อ โดยหลักการคือเม่ือยาเข�าไปในร�างกาย

จะสามารถไปทําลายเซลล�มะเร็งได�ไม�ว�าเซลล�น้ันจะอยู�ท่ีอวัยวะใด

       การรักษาแบบ systemic นี้ประกอบดวยยาหลายกลุม ดังตอไปนี้

1. ยาเคมีบําบัด (chemotherapy) 
       โดยหลักการยาเคมีบําบัดออกฤทธ์ิโดยการทําลายเซลลที่กําลังมีการแบงตัวเพิ่มจํานวน ซึ่ง 

มะเร็งเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลลที่แบงตัวเพ่ิมจํานวนแบบไมหยุดยั้ง ดังน้ันยาเคมี 

จึงสามารถทําลายเซลลมะเร็งได และเปนการรักษาที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการรักษามะเร็ง 

ยาเคมบีาํบดัทีส่าํคญัในมะเรง็เตานมมีหลายชนดิ ทีส่าํคญัคอืยาดอกโซรูบซินิ (doxorubicin) หรอื 

ทีเ่รยีกกนัติดปากวายานํา้แดง เนือ่งจากยามสีแีดง ยาแทกเซน ไดแก แพคลิแทคเซล (paclitaxel) 

และโดซแีทคเซล (docetaxel) นอกจากนัน้ยงัมยีาเคมบีาํบดัรปูแบบรบัประทาน ไดแก ยาเคปไซ- 

ตาบนี (capecitabine) ยาเออรบิลูนิ (erlibulin) ยาเจม็ไซตาบนี (gemcitabine) และยาวโินเรลบนี 

(vinorelbine) เปนตน

       ยาเคมบีาํบัดเปนยาทีม่ชีองหางระหวางระดบัทีย่าออกฤทธฆามะเรง็และระดบัทีเ่กิดผลขางเคียง

แคบ ดังนัน้ผูปวยทีไ่ดรบัยาเคมีจงึมกัจะมผีลขางเคยีงอยางใดอยางหน่ึง ทีพ่บบอยและตองเฝาระวงั 

คอื ระดบัเมด็เลอืดขาวตํา่ สงผลใหรางกายตดิเชือ้งาย ดงันัน้หลังไดรบัยาเคมบีาํบัด ผูปวยควรเนน 

รบัประทานอาหารทีส่กุ สะอาด ไมกนิผกัดบิผลไมดบิอยางนอย 10-14 วัน สวนอาการคลืน่ไสอาเจยีน 

ปจจุบันมียาหลายชนิดในการปองกันและรักษาอาการ โดยแพทยจะเร่ิมใหยาจากระดับปกติกอน 

แตถาผูปวยเกดิอาการหลังใหยาคร้ังหนาสามารถปรับยาใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึนได อยางไรกต็าม 

ถาหลังใหยาคนไขมีอาการคลื่นไสมาก ผูปวยควรรีบไปรพ.เพื่อขอรับยารักษาโรคแทรกซอนได

2. ยาต�านฮอร�โมน (antihormonal agents) 
       มีประโยชนเฉพาะในผูปวยที่ติดตัวรับทางฮอรโมน ไมวาจะเปน ER หรือ PR (ER or PR 

positive breast cancer)

       การรักษาดวยยาตานฮอรโมนแบงไดเปนชนิดใหญๆ 2 กลุม

บทที่ 5 การรักษามะเร็งเตานมดวยยาที่
ออกฤทธิ์ฆาทําลายเซลลมะเร็งไดทั่วทั้งรางกาย

(systemic treatment in breast cancer)



1. ยาที่ไปแยงจับตัวรับเอสโตรเจนที่ผิวเซลลมะเร็ง        

       เนือ่งจากในผูปวยทีม่ะเรง็ตดิตวัรบัทางฮอรโมน ฮอรโมนเอสโตรเจนจะไปจบักบั ER (estrogen 

receptor) หรือ PR (progesterone receptor) ทีผ่วิเซลล และจะสงสญัญานกระตุนใหมกีารแบงตวั 

เพิม่จาํนวน ดงันัน้ยากลุมตานฮอรโมนกลุมแรกคอืยาทีเ่มือ่เขาไปในรางกาย จะไปแยงจบัตรงตัวรบั 

ฮอรโมน (ER และ PR) แตตางกบัเอสโตรเจนตรงทีเ่มือ่จับแลวจะไมกระตุนการแบงตวั แตจะทาํงาน 

กลับกนัโดยการยบัยัง้การสงสญัญานและยบัยัง้การแบงตวัของเซลล จงึสามารถใชในการรกัษาและ 

ปองกันไมใหมะเร็งกลับมาเปนซํ้าได ยาที่อยูในกลุมนี้คือยาทามอกซิเฟน (tamoxifen) และยา 

ฟุลเวสแทรน (fulvestrant)

2. ยากลุมที่สองคือยาที่ทําหนาที่ลดการผลิตเอสโตรเจนในรางกายของผูปวย 

       โดยถาผูหญิงยงัมปีระจําเดอืน ฮอรโมนเอสโตรเจนจะถูกสรางจากรงัไข ดงันัน้วธิกีารลดระดับ 

เอสโตรเจนคือการยับยั้งไมใหรังไขทํางาน โดยการใชยากลุมยับยั้งการสรางจากตอมใตสมอง คือ 

ยาฉดีเขาใตผวิหนังกลุม GnRH agonist หรือการตดัตอมรังไขทัง้สองขางออก ขึน้กบัระยะของโรค 

มะเรง็ทีท่านเปนวาทานจะเหมาะกบัวธิใีด สาํหรบัผูหญงิทีห่มดประจําเดอืนแลว ฮอรโมนเอสโตรเจน 

ยังสรางอยูในปริมาณไมมากแตสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของมะเร็งไดจากตอมหมวกไต 

ดงัน้ันยาอกีกลุมทีส่ามารถใชไดเฉพาะผูหญงิท่ีหมดประจาํเดอืนแลวคือยายบัยัง้เอน็ไซมอะโรมาเตส 

(aromatase inhibitors) ไดแกยาเลทโทรโซล (letrozole) อะแนสโทรโซล (anastrozole) และ 

เอกเซเมสเตน (exemestane) 

3. การรักษาด�วยยาพุ�งเป�า (targeted therapy) 
       เปนการรกัษาแนวทางใหม โดยการรักษานีจ้ะทาํลายเฉพาะเซลลทีผิ่ดปกตจิาํเพาะ ขอดีของ 

การรกัษานีค้อืทาํใหประสทิธภิาพของการรกัษามะเรง็ดขีึน้ และผลขางเคยีงโดยรวมตอผูปวยลดลง

การรักษาดวยยาพุงเปาในผูปวยมะเร็งเตานมแบงไดเปน 2 กลุม

    3.1. ยาพุงเปาตอยีนกอมะเร็งเฮอรทู (HER2) 

         ยีนเฮอรทูเปนยีนกอมะเร็ง ผูปวยมะเร็งเตานมรอยละ 20-30 มะเร็งนั้นเกิดจากการที่ยีน 

เฮอรทูมีการเพิ่มจํานวนสําเนาของยีนเปนจํานวนมากในเซลลมะเร็งเตานม และทําใหสรางตัวรับ 

เฮอรทู (HER2 receptor) บนผิวเซลลเปนจํานวนมาก ซึ่งในคนปกติจะมียีนแคหนึ่งสําเนาเทานั้น 

เมือ่มจีาํนวนตัวรับเฮอรทมูากขึน้ ตัวรับเฮอรททูีอ่ยูขางกนัจะจบักนัและสงสัญญานทําใหเซลลมกีาร 

แบงตัวเพิ่มจํานวนมากขึ้น
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         ยากลุมนี้จะมีประโยชนเฉพาะผูปวยท่ีมีการแสดงออกหรือติดตัวรับเฮอรทูบนผิวเซลล 

ผูปวยกลุมนี้เรียกกลุม HER2 positive ซึ่งตรวจไดโดยการยอมพิเศษ โดยผูปวย HER2 positive 

คือผูที่ติดตัวรับเปนปริมาณมากคือระดับ 3+ สวนผูปวยท่ีอยูในกลุมที่อาจจะมีการแสดงออกของ 

ยนีเฮอรทคูอืตดิในระดบั 2+ กลุมนีต้องทาํการตรวจพเิศษเพือ่ยนืยนัวามกีารเพิม่จาํนวนยนีกอมะเรง็

เฮอรทูในเซลลมะเร็งจริง 

         ยีนเฮอรทูน้ีมีความสําคัญสองอยาง หนึ่งคือมีบทบาทในการพยากรณโรค โดยผูปวยติด 

ตวัรบัเฮอรท ู(HER2 positive) เปนผูปวยทีม่กีารพยากรณโรครายแรง ถาเปนระยะแรกจะมโีอกาส 

กลบัเปนซํา้สงูกวาผูปวยทีไ่มตดิตวัรับเฮอรท ูสองคอืเปนตวับงชีว้าจะเปนผูปวยทีไ่ดประโยชนจาก 

การใชยาพุงเปากลุมยาตานเฮอรท ูซึง่เมือ่รวมคณุสมบตัทิีส่องเขามา ทําใหในปจจบัุนผูปวย HER2 

positive ไมไดมกีารพยากรณโรคทีแ่ยเหมอืนในอดตีแลว แตกลบักลายเปนผูปวยทีส่ามารถหายได 

ถาเปนผูปวยระยะแรก และถึงจะเปนผูปวยระยะแพรกระจายถาไดรับยาตานเฮอรทูก็จะมีระยะ 

เวลารอดชีวิตที่นานขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับการไมไดรับยาตานเฮอรทู

         ลักษณะของตัวรับบนผิวเซลลเฮอรทูประกอบไปดวย 3 สวน

  •  สวนแรกอยูบนผิวเซลลทําหนาที่จับกับตัวกระตุน (extracellular domain) 

  •  สวนที่สองอยูตรงบริเวณผิวเซลล (transmembrane domain) 

  •  สวนสุดทายอยูในเซลล (intracellular domain) 

         ในผูปวยมะเร็งเตานมชนิดติดตัวรับเฮอรทู เนื่องจากมีตัวรับมากมายอยูบนผิวเซลล ทําให 

ตัวรับสองตัวสามารถมารวมกันไดโดยไมตองอาศัยตัวกระตุน และเมื่อตัวรับสองตัวมารวมกัน จะ 

ทําใหสวนของตัวรับที่อยูในเซลลทําหนาที่สงสัญญานกระตุนใหเซลลเจริญเติบโตเพิ่มจํานวน

         ยาพุงเปาสําหรับตอตานยีนกอมะเร็งเฮอรทู (Anti-HER2 agents) มี 3 กลุม ตามการ 

ออกฤทธิ์ ไดแก
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(รูปที่ 18) การเพ่ิมจํานวนของตัวรับ HER2 บนผิวเซลล 
และทําใหมีการสงสัญญานเขาไปกระตุนใหมีการแบงตัวของเซลล



         1.1 ยาทราสทซูแูมบ  (trastuzumab) เปนยาตวัแรกในกลุมนี ้เปนยากลุม monoclonal 

antibody ทีส่งัเคราะหมาใหจาํเพาะกบัตวัรบัเฮอรท ูยาชนดินีเ้ปนยาฉดีหยดเขาเสนในเวลา 60-90 

นาที เมื่อเขาไปในรางกายยาจะวิ่งไปจับกับ HER2 receptor ที่ผิวเซลลมะเร็ง และจะยับยั้งไมให 

มกีารสงสญัญานเขาไปในเซลล ทาํใหเซลลมะเรง็ตายและนอกจากนัน้ยงัออกฤทธิชั์กนาํเซลลเมด็เลือด 

ขาวชนดิลมิพโฟไซดมาชวยฆาทาํลายเซลลมะเรง็อกีดวย ยาตวันีถื้อเปนยาหลกัในการรกัษามะเรง็ 

เตานมชนดิ HER2 positive โดยเมือ่ใชในผูปวยระยะแพรกระจายรวมกับเคมีบําบัดจะทาํใหโรคยบุ 

ไดเยอะข้ึน และควบคุมโรคไมใหลกุลามไดนานกวาผูปวยกลุมนีท้ีไ่ดรบัยาเคมบีาํบัดอยางเดยีว และ 

ในผูปวยมะเรง็เตานมระยะแรกเมือ่ใชยากลุมนีร้วมกับยาเคมีบาํบดัหลังผาตดัจะทาํใหมีโอกาสรอด 

ชวีติไดมากขึน้และลดการกลบัเปนซํา้ไดดกีวาผูปวยทีไ่มไดรบัยาถงึครึง่ตอครึง่ พดูงายๆ คอื ถาเปน 

ผูปวยระยะแรกชนดิตดิตวัรบัเฮอรทถูามาในระยะทีม่กีารกระจายไปยงัตอมนํา้เหลอืง หลงัผาตัดจะ 

มโีอกาสกลบัเปนซํา้ถงึรอยละ 50 แตถาใชยาทราสทูซูแมบคูกับเคมบํีาบดัจะสามารถลดการกลับเปน 

ซํา้ไดเหลอืเพียงรอยละ 25 เทานัน้
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(รูปที่ 19) การทําหนาที่ของยา trastuzumab, pertuzumab, lapatinib และ T-DM1



         1.2 ยาเพอรทูซูแมบ (pertuzumab) เปนยากลุม monoclonal antibody เชนเดียวกับ 

ทราสทซูแูมบ เปนยารปูแบบยาฉดี ทาํหนาทีจ่บักบัตวัรบัเฮอรททูีผ่วิเซลลในตาํแหนงทีต่างจากยา 

ทราสทซูแูมบจบั ดงันัน้ยาตวันีท้าํหนาทีเ่สรมิฤทธิข์องยาทราสทซูแูมบในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโต 

และเพิ่มความสามารถในการฆาทําลายเซลลมะเร็ง ดังนั้น ยาตัวนี้จะไมใชเปนยาเดี่ยว แตจะใช 

รวมกับยาทราสทซููแมบ และมบีทบาทเพิม่ประสทิธภิาพทัง้ในผูปวยระยะแรกและระยะแพรกระจาย

         1.3 ยาลาพาตินิบ (lapatinib) เปนยาเมด็เมือ่รบัประทานเขาไปในรางกาย จะทาํหนาท่ีไป 

ยับยั้งการสงสัญญานของเซลลมะเร็งท่ีตําแหนง intracellular domain ยาตัวนี้ตองใชรวมกับยา 

ตวัอืน่ ซึง่อาจจะใชคูกบัทราสทซูแูมบ หรอืทีใ่ชบอยมากกวาคอืใชคูกบัยาเคมีบาํบดัทีช่ื่อวาเคพไซตาบีน 

ในผูปวยมะเร็งชนดิติดตัวรบัเฮอรทรูะยะแพรกระจายท่ีไมตอบสนองหรือด้ือตอยาทราสทูซูแมบแลว

         1.4 ยาทีดีเอ็มวัน (T-DM1) เปนยาตัวใหมในกลุม ยาตานเฮอรทู โดยยาตัวนี้มีความพิเศษ 

เนือ่งจากตวัยาจะประกอบดวย ทราสทซููแมบและยาเคมบีาํบดั ท่ีมีฤทธิแ์รงมากอยูดวยกนั ยาตวันี้ 

อยูในรปูยาฉดี เม่ือใหเขาไปในรางกายโมเลกลุของทราสทูซแูมบ จะนาํทางทาํใหยาไปถงึเซลลมะเรง็ 

ในรางกาย จากนั้นยาทั้งโมเลกุลจะถูกกินเขาไปเซลลมะเร็งและเมื่อเขาไปในเซลลมะเร็ง โมเลกุล 

ของยากจ็ะปลอยยาเคมีทีม่ฤีทธิทํ์าลายเซลลท่ีมคีวามแรงกวายา เคมบํีาบดัธรรมดาถึงรอยเทา ดงันัน้ 

ทําใหยานี้มีความพิเศษและมีประสิทธิภาพที่สูงมาก                   

         ยานีใ้นปจจบัุนยงัมทีีใ่ชเฉพาะสําหรบัผูปวยมะเรง็ทีต่ดิตัวรบัเฮอรททูีด่ือ้ตอยาทราสทซููแมบ

    3.2 ยาพุงเปาสําหรับผูปวยมะเร็งที่ติดตัวรับทางฮอรโมน

          ในปจจุบันมียาพุงเปาที่ใชสําหรับผูปวยท่ีติดตัวรับฮอรโมน โดยการใชรวมไปกับยาตาน 

ฮอรโมนที่ไดกลาวไปแลวขางตน ยากลุมนี้ทําหนาท่ียับยั้งวงจรการแบงตัวของเซลล ซึ่งตองมีการ 

ทาํงานของเอน็ไซมชือ่ไซคลนิดเีพนเดนไคเนส 4 และ 6 (cyclindependentkinase 4/6) ยากลุม 

นีค้อืยาทีส่ามารถยบัยัง้เอน็ไซมตวันีไ้มใหทาํงานได จงึยบัยัง้เซลลไมใหเขาสูวัฏจกัรการแบงตัวเหมอืน 

แชแข็งเซลลมะเร็งไวไมใหเพ่ิมจาํนวนมากขึน้ได และเมือ่ใชคูกับยาตานฮอรโมนจะชวยเพิม่ประสทิธภิาพ 

ทาํใหโรคชะลอการแพรกระจาย ทาํใหกอนมะเรง็ทีก่ระจายไปยบุลงได ยากลุมนี ้ไดแก ยาพาลโบ- 

ไซคลิบ (palbociclib) ไรโบไซคลิบ (ribociclib) และ อะมีบาไซคลิบ (abemaciclib) 

          ยานีม้ทีีใ่ชเฉพาะในผูปวยมะเร็งท่ีตดิตัวรับทางฮอรโมนระยะแพรกระจาย และตองใชคูกับ 

ยาตานฮอรโมนตัวใดตัวหนึ่งแลวแตความเหมาะสม
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       ความกาวหนาที่สําคัญของการรักษามะเร็งเตานมชนิด triple negative คือ ยาภูมิคุมกัน 
บาํบดัในกลุมยาตานพดีแีอลวนั (anti PD-L1) ชือ่อะทโีซลซิแูมบ (atezolizumab) ซึง่เปนยากลุม 
monoclonal antibody อยูในรูปแบบยาฉีด เมื่อใหเขาไปในรางกาย ยาจะไปจับกับ PD-L1 บน 
ผวิเซลลมะเร็ง ทาํใหสญัญานยบัยัง้เซลลเมด็เลอืดขาวถกูขจัดไป ดงันัน้ เซลลเมด็เลอืดขาวลมิโฟไซค 
จงึสามารถกลบัมาทาํหนาทีก่าํจดัเซลลมะเรง็ไดอกีครัง้ ขอมลูของยาตวันี ้คอื เมือ่ใชเปนการรกัษา 
สตูรแรกรวมกับยาเคมีบาํบดัในผูปวยมะเรง็ชนดิ triple negative ทีม่กีารแสดงออกของตวัรบั PD-1 
บนผวิเซลลมะเรง็ ชวยเพ่ิมระยะเวลาควบคมุโรคไดดกีวาการใชเพียงยาเคมบีาํบดัและทําใหผูปวย 
มีระยะเวลารอดชีวิตยาวนานขึ้นอยางมีนัยสําคัญอีกดวย 

4. ยากลุ�มภูมิต�านทานบําบัด (immunotherapy)
       ปกติรางกายจะมีขบวนการตามธรรมชาติที่ใชในการกําจัดเซลลหรือส่ิงแปลกปลอม เชน 
เชื้อโรคใหหมดไปจากรางกาย เราเรียกขบวนการน้ีวาเปนภูมิคุมกันตามธรรมชาติ ซ่ึงเซลลสําคัญ 
ที่มีบทบาทคือเซลลเม็ดเลือดขาว ในภาวะปกติเมื่อมีเซลลแปลกปลอมในรางกาย จะมีเซลลที่ 
เรียกวาเดนไดรติกเซลลซึง่เปนเซลลทีม่คีวามสามารถในการแยกแยะวานีไ่มใชเซลลปกตใินรางกาย 
และควรจะถูกกําจัด เซลลเดนไดรติกน้ีเม่ือพบเซลลแปลกปลอม เชน เซลลมะเร็งจะทําหนาที่จับ 
กินและยอยทําลายเซลลและเอาสวนหนึ่งของผิวเซลลมะเร็งมานําเสนอใหเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด
ลิมโฟไซคจดจําและกระตุนใหมีการแบงตัวเพิ่มจํานวนของลิมโฟไซค เพื่อชวยกันไปทําลายเซลล 
มะเรง็ อยางไรกต็ามมะเรง็นัน้มคีณุสมบติัในการหลอกลอไมใหเมด็เลอืดขาวลมิโฟไซคทาํงาน โดย 
การสรางโปรตีนบนผิวเซลลมะเร็งที่ชื่อพีดีแอลวัน (PD-L1) ซึ่งจะไปจับกับโปรตีนพีดีวัน (PD-1) 
บนผิวเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซค การจับกันนี้จะยับยั้งไมใหเม็ดเลือดขาวฆาทําลายเซลลมะเร็ง
ยากลุมภูมิคุมกันบําบัดในปจจุบันมียาสองกลุมใหญ ไดแก
    4.1 ยาที่ทําหนาที่กระตุนใหมีการเพิ่มจํานวนของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซคที่จดจําเซลลมะเร็งได 
          ยานีช้ือ่อพิลิมูิแมบ (ipilimumab) มปีระโยชนในมะเรง็หลายชนดิ เชน มะเรง็ผวิหนังชนดิ 
เมลาโนมา มะเร็งปอดที่มีคุณลักษณะพิเศษบางชนิด เปนตน แตยังไมมีขอมูลการใชยาตัวนี้ใน 
มะเร็งเตานม
    4.2 ยาที่ทําหนาที่ขัดขวางไมใหมีการจับกันของพีดีวันและพีดีแอลวัน 
          ทําใหเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซคจดจําเซลลมะเร็งและฆาทําลายเซลลมะเร็งได 
          มะเร็งเตานมชนิดท่ีไมติดตัวรับใดๆ ไมวาจะเปนตัวรับทางฮอรโมนหรือตัวรับเฮอรทู 
มะเร็งชนิดนี้เรียกวา triple negative ซึ่งมีการดําเนินของโรครุนแรง ถาเปนผูปวยระยะแรกก็มี 
โอกาสกลับเปนซํ้าสูง ถาเปนระยะแพรกระจายก็ทําใหการพยากรณโรคแยกวามะเร็งเตานมระยะ 
แพรกระจายชนดิอืน่ เนือ่งจากโรคจะลกุลามรวดเรว็ และนอกจากน้ันแพทยมเีพยีงวธิเีดยีวเทานัน้ 
ในการรักษาคือเคมีบําบัด ไมสามารถใชยาพุงเปาชนิดอื่นใดได

36  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



บทที่ 6 นิสัยของมะเร็งเตานมแตละชนิด และ
การวางแผนการรักษา สําหรับมะเร็งเตานมระยะแรก

       คนเราหนาตานิสยัใจคอไมเหมอืนกันฉนัใด มะเรง็รายกเ็ชนเดยีวกนั อาจจะใชคาํพดูวา เปน 

มะเร็งเหมือนกันแตนิสัยไมเหมือนกัน บางชนิดไมดุราย ไมลุกลามเร็ว ไมตองไดยาเคมีบําบัดหลัง 

ผาตดั แตบางชนดิอาจจะเปนพวกทัง้ดุ ท้ังด้ือ ตองใชการรกัษาหลายๆ ชนดิรวมกันเพือ่ใหผลออก 

มาดทีีส่ดุ ดงันัน้ทานจะตองรูวานสิยัของมะเรง็เตานมทีท่านเปนนัน้นสิยัเปนอยางไร ในทีน่ีเ้ราเรยีก 

วา ดูลักษณะทางชีวภาพของมะเร็ง หรือ biology ของมะเร็ง

       การดูนิสัยมะเร็งนั้นเราใชการยอมพิเศษ 3 ชนิดมาชวย ซึ่งนอกจากจะบอกนิสัยใจคอมะเร็ง 

แลว การยอมพเิศษ 3 ชนดินีย้งับอกเราดวยวา วธิกีารรกัษาควรตองใชยากลุมใด จงึจะไดผลสูงสุด 

ในการฆาทาํลายเซลลมะเรง็ การยอมพเิศษนัน้ทาํในช้ินเน้ือมะเรง็ทีแ่พทยของทานตดัไปตรวจ ซึง่ 

ในปจจุบันเปนมาตรฐานที่ตองทําในผูปวยมะเร็งเตานมทุกราย ไมวาทานจะรักษาที่ใดในประเทศ 

ไทย ทานจะมีขอมูลนี้เสมอ การยอมพิเศษ 3 อยางนั้น คือ

1. ER หรือ estrogen receptor 
       ภาษาไทยเรียกวา เอสโตรเจนรีเซพเตอร เปนตัวรับทางฮอรโมนตอฮอรโมนเอสโตรเจน 

การบอกติดมากหรือนอยใชการวัดเปอรเซ็นตของการติดสีท่ีเซลลมะเร็งเปนหลัก จะออกมาเปน 

ติดก่ีเปอรเซ็นต เชน ติด 1% ไปจนถึง 100% ซ่ึงยิ่งติดมากยิ่งดี แสดงวา นิสัยไมดุราย และจะ 

ตอบสนองตอยาตานฮอรโมนดี

2. PR หรือ progesterone receptor 
       ภาษาไทยเรยีกวา โปรเจสเตอโรนรเีซพเตอร เปนตวัรบัทางฮอรโมนอีกชนิดหนึง่ทีใ่ชประกอบ 

กบั ER เปนตัวรับตอฮอรโมนโปรเจสเตอโรน การวัดการตดิจะบอกเปนเปอรเซ็นตเชนเดยีวกนั และ 

ยิ่งติดมากยิ่งดี นิสัยไมดุราย และตอบสนองตอยาตานฮอรโมนดี

3. HER2 receptor 
       ภาษาไทยเรียกตัวรับเฮอรทู ตัวนี้เปนผลิตผลจากยีนกอมะเร็ง ถาติดตัวรับเฮอรทู นี้แสดงวา 

มะเร็งนิสัยดุราย มีโอกาสกลับเปนซํ้าสูง แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันเรามียาตานเฮอรทู ซึ่งถาใชยา 

ตัวนี้รักษารวมกับเคมีบําบัดจะทําใหลดโอากาสกลับเปนซํ้าลงไดอีก การบอกการติดหรือไมติดตัว 

รับเฮอรทู ใชการบอกเปนตัวเลข 1+, 2+, 3+ โดย 1+ หรือถารายงาน negative แสดงวา ไมติด 

เฮอรทู แตถารายงาน 3+ คือติดตัวรับเฮอรทู ถารายงาน 2+ แสดงวา มีโอกาสติดตัวรับเฮอรท ู

รอยละ 50 ตองนําชิ้นเนื้อไปทําการตรวจพิเศษดูการเพิ่มของยีนเฮอรทูตอไป



เราแบงกลุมของมะเร็งตามการพยากรณโรค และวิธีการรักษาหลักในแตละกลุมไดดังนี้

       1. กลุม luminal A  เรียกภาษาไทยวา ลูมินอลเอ กลุมนี้คือผูปวยที่ติดตัวรับทางฮอรโมน 

ทั้งสองตัว (ทั้ง ER และ PR) และติดในเปอรเซ็นตท่ีสูง โดย PR จะตองติดมากกวารอยละ 20 

และไมติดเฮอรทู ผูปวยกลุมนี้การพยากรณโรคดีที่สุด มีโอกาสกลับเปนซํ้าและเสียชีวิตจากมะเร็ง 

นอยสุด การรักษาหลักในกลุมนี ้คอื ยาตานฮอรโมน สวนเคมีบาํบัดจะใชในกรณีทีม่รีอยโรคกระจาย 

ไปยังตอมนํ้าเหลือง ในปริมาณมาก เชน มากกวา 4 ตอมขึ้นไป เปนตน

       2. กลมุ luminal B เรียกภาษาไทยวา ลมูนิอลบ ีการพยากรณโรคดรีองลงมาจากลมูนิอลเอ 

ไดแก ผูปวยท่ีติด แต ER แตไมติด PR หรือติดท้ัง ER และ PR แตติดตัวรับเฮอรทูดวย เนื่องจาก 

ติดตัวรับทางฮอรโมน ดังนั้นยาตานฮอรโมนจึงจําเปนและเปนการรักษาหลักสําหรับผูปวยกลุมนี้ 

แตอยางไรก็ตามโดยมาก ถาเปนผูปวยกลุมนี้ แพทยจะใหยาเคมีบําบัดเสริมเขาไปดวย เพ่ือชวย 

เสริมฤทธิ์ในการรักษา และ ถาเปนลูมินอลบีชนิดติดตัวรับเฮอรทู การรักษาที่ดีที่สุดจะเปนการให 

ทั้งยาตานฮอรโมน ยาเคมี บําบัด และยาตานเฮอรทู

       3. กลุม HER2 positive เรยีกภาษาไทยวา กลุมติดเฮอรท ูกลุมนีย้อมตดิโปรตีนเฮอรทู และ 

ไมติดตัวรับทางฮอรโมนใดๆ ไมวาจะเปน ER หรือ PR การพยากรณโรคพื้นฐานไมดี มะเร็งดุราย 

มโีอกาสกลับเปนซํา้สงู โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวง 3 ปแรก แตมสีวนดตีรงทีป่จจบุนัมยีาตานเฮอรทู 

โดยเฉพาะทาํใหลด การกลบัเปนซํา้ลงไปไดมาก การรักษาสาํหรบัผูปวยกลุมนีห้ลกัๆ คือเคมีบําบดั 

และยาตานเฮอรทู โดยยาตานเฮอรทูนั้นจะจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีการลุกลามของมะเร็ง 

ไปยังตอมนํ้าเหลือง ที่รักแร เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มีโอกาสกลับเปนซํ้าสูง

       4. กลุม basal เรียกภาษาไทยวา กลุมเบซอล หรือไมติดตัวรับใดๆเลย หรือเรียก triple 

negative (ทริปเปล- เนกาตีฟ) กลุมนี้จะไมติดท้ัง ER และ PR และไมติดตัวรับ HER2 ดวยการ 

พยากรณโรคไมด ีมะเรง็ดรุาย มโีอกาสกลบัเปนซํา้สงูและทีส่าํคญัคอืไมสามารถใชยาตานฮอรโมน 

และยาตานเฮอรทไูด ดังนัน้จงึมีวิธีการรักษาหลกัวธิเีดียวเทานัน้สําหรบัผูปวยกลุมนีคื้อยาเคมบํีาบัด

       ยาเคมีบําบัดสําหรับมะเร็งเตานมนั้นแพทยจะใหตามสูตรการรักษา แตละสูตรจะมีความ 

แตกตางกันไป โดยทั่วไปที่ใชสําหรับมะเร็งเตานมระยะแรกมีอยู 3 สูตรสําคัญ

การรักษาด�วยยาเคมีบําบัด
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       1. สูตรแรกเรียก AC ภาษาไทยเรียกวา เอซี โดยแตละอักษรแทนช่ือยาแตละชนิด ดังนั้น
ยาสูตรนี้มียานํ้าสองชนิด ตัวหน่ึงจะเปนยาน้ําสีแดง มีช่ือเรียกวา adriamycin (เอเดรียไมซิน) 
สตูรนีใ้หทกุ 3 สปัดาหเปนจาํนวน 4 รอบ เปนสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูปวยลมูนิอลเอทีม่กีารกระจาย 
ไปยังตอมนํ้าเหลืองที่ตองการยาเคมีเพิ่มเติมจากยาตานฮอรโมน และกลุมลูมินอลบี
       2. สูตรที่สองเรียก FAC ภาษาไทยเรียกเอฟเอซี ประกอบดวยยา 3 ชนิด และมียานํ้าสีแดง 
เชนเดียวกัน ใหทุก 3 สัปดาห แตจํานวน 6 รอบ เหมาะกับกลุมลูมินอลบี และกลุมเบซอล
       3. สูตรสุดทาย เปนการใชยาเคมีบําบัดสองสูตรตอกัน โดยสูตรแรกใช AC จํานวน 4 รอบ 
แลวตามดวยยาเคมีอีกชนิดอีก 4 รอบ ดังนั้นผูปวยจะไดยาทั้งหมดประมาณ 8 รอบ หางกันทุก 3 
สัปดาห โดยยาเคมีบําบัดใน 4 รอบสุดทายจะเปนยาท่ีมีชื่อวา paclitaxel ภาษาไทยเรียกวา 
แพคลิแทคเซล ซึ่งแพทยบางทานแทนที่จะใชแพคลิแทคเซลทุก 3 สัปดาห อาจจะเปลี่ยนมาใชวิธี 
ฉีดแพคลิแทคเซลในปริมาณนอยละแตฉีดทุกสัปดาหเปนเวลา 12 สัปดาห เนื่องจากมีขอมูลวา 
การฉีดวิธีนี้จะทําใหประสิทธิภาพของยาในการฆาเซลลมะเร็งดีขึ้นและผลขางเคียงลดลง

       หลกัการใชยาตานฮอรโมนนัน้จะพิจารณาโดยใชสภาวะประจาํเดอืนเปนหลัก โดยแบงผูปวย 

ออกเปนสองกลุมใหญ คือ

1. ผู�หญิงที่ยังมีประจําเดือน (pre-menopausal women)
       เนือ่งจากฮอรโมนเอสโตรเจนทีม่ผีลกระตุนการเจรญิเตบิโตของมะเรง็ในผูหญงิทีย่งัมปีระจําเดอืน 

นั้นสรางมาจากรังไข ดังนั้นวิธีการตานฤทธิ์ของฮอรโมนนั้นมีวิธีสําคัญสองชนิด คือ

    1.1 ใชยาตานการจับของฮอรโมนเอสโตรเจนกับผิวเซลลมะเร็ง คือ ยาชื่อทามอกซิเฟน (ta- 

moxifen) ยาตัวนี้จะไปจับกับตัวรับบนผิวเซลลแทนที่เอสโตรเจนและจะยับยั้งการสงสัญญานเขา 

ไปในเซลล ยาตัวนี้เมื่อใชเพื่อปองกันการกลับเปนซ้ําในผูปวยลูมินอลเอและบีท่ียังมีประจําเดือน 

การรักษาด�วยยาต�านฮอร�โมน (Hormonal therapy for breast cancer)

(รูปที่ 21) การใหยาเคมีบําบัด
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อยูนั้นใหรับประทานติดตอกันทุกวันเปนเวลาอยางนอย 5 ป ซึ่งคุมมากๆ เพราะสามารถลดอัตรา 
การกลบัเปนซํา้จากมะเร็งเตานมไดรอยละ 10-15 และลดอตัราการเสยีชวีติถงึรอยละ 10 เชนเดยีวกัน
    อยางไรก็ตาม ขอมูลชวงหลังพบวา การใหยาวนานเพิ่มข้ึนเปน 10 ป มีประสิทธิภาพสามารถ 
ลดการกลบัเปนซ้ําและการเสยีชวีติดกีวา 5 ป โดยสามารถลดการกลบัเปนซํา้และเสยีชวีติไดเพิม่ข้ึน 
อีกรอยละ 3-4 ดังนั้นการรักษาในสมัยปจจุบันและในอนาคตมีแนวโนมที่การรับประทานยาตัวนี้ 
จะเพิม่เปน 10 ป ตราบใดท่ียาตวันีย้งัไมกอใหเกดิผลขางเคยีงทีร่ายแรงทีจ่ะกลาวถงึในบทถดัๆ ไป
    1.2 เนือ่งจากฮอรโมนเอสโตรเจนสรางจากรงัไข ดงันัน้วธีิการทาํใหรงัไขไมทาํงาน ไมวาจะโดย 
การผาตัดหรือการใชยายับย้ังการทํางานของรังไข ซ่ึงสําหรับมะเร็งเตานมระยะแรกนั้น โดยมาก 
นยิมใชยายบัยัง้เน่ืองจากรงัไขสามารถกลบัมาทํางานเปนปกตไิดหลงัจากหยดุการรกัษา ซ่ึงโดยมาก 
ใชเวลา 5 ป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา นอกจากจะใหยายับยั้งการทํางานของรังไขแลว 
แพทยยังตองใหยารับประทานไมวาจะเปนทามอกซิเฟนหรือยาตัวอื่นที่ใชสําหรับผูหญิงวัยหมด 
ประจําเดอืนรวมดวย การรักษาดวยวธินีีเ้ริม่มขีอมลูวาทาํใหประสทิธิภาพของการลดการกลบัเปนซํา้ 
ดีขึ้นกวาการใชเพียงทามอกซิเฟนเพียงอยางเดียว แตอยางไรก็ตามวิธีนี้ไมไดเหมาะสําหรับผูปวย 
ทั่วไป อาจพิจารณาใชเฉพาะผูปวยมะเร็งเตานมที่ยังไมหมดประจําเดือนที่ติดตัวรับทางฮอรโมน 
ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆเทานั้น

2. ผู�หญิงที่หมดประจําเดือนแล�ว
       คือ ผูหญิงที่หมดประจําเดือนเองประจําเดือนตองไมมาเลยเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

หรอืตดัรงัไขทัง้สองขาง ถาเพิง่ประจาํเดอืนไมมาหลงัไดรบัการรักษาดวยยาเคมบีาํบดันัน้ ยงัไมนบั 

วาเปนวยัหมดประจาํเดอืน หรอืผูหญงิทีอ่ายมุากกวา 60 ปขึน้ไป สาํหรบัผูปวยทีป่ระจาํเดือนไมมา 

หลงัไดรบัยาเคมบีาํบดัหรอืยาตานฮอรโมนนัน้ ถาประจาํเดอืนไมมาเปนระยะเวลานานๆ โดยมาก 

ปหรือสองปขึ้นไป อาจใชวิธีเช็คระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและ FSH เพื่อดูวาเขาสูระดับวัยหมด 

ประจําเดือนแลวหรือยัง

(รูปที่ 22) การใหตานฮอรโมนในผูที่ยังมีประจําเดือน
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ยาตานฮอรโมนสําหรับผูหญิงวัยหมดประจําเดือนนั้นสามารถใชไดสองชนิด

    2.1 ยาทามอกซิเฟน เชนเดียวกับผูหญงิวยัยงัมปีระจาํเดือนอยู ซ่ึงมปีระสิทธภิาพในระดับเดียวกนั

คือลดการกลับเปนซํ้าและลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเตานมไดรอยละ 10-15

    2.2 เนื่องจากแมจะหมดประจําเดือนแลว ผูหญิงวัยหมดประจําเดือนยังมีฮอรโมนเอสโตรเจน

ในปริมาณไมมากนักท่ีสรางจากตอมหมวกไตและออกไปถูกเปล่ียนเปนเอสโตรเจนที่ไขมันและ 

กลามเนื้อโดยเอ็นไซมพิเศษท่ีเรียกวา อะโรมาเตสเอ็นไซม ดังนั้นเราสามารถลดการกลับเปนซํ้า 

ของมะเร็งเตานมได โดยไมใหรางกายมีแมกระทั่งฮอรโมนเอสโตรเจนนอยๆ เหลือในรางกาย โดย 

การใหยาตานเอนไซมอะโรมาเตส เรยีกวา อะโรมาเตสอนิฮบิเิตอร (aromatase inhibitors) การ 

ศึกษาวิจัยยืนยันแลววาในระยะเวลา 5 ปท่ีถือเปนมาตรฐานในการรักษาดวยยาตานฮอรโมนน้ัน 

ถาในนั้นมีชวงเวลาอยางนอยสองถึงสามปที่ไดยากลุมนี้ โดยไมวาจะเริ่มดวยยาทามอกซิเฟนกอน 

หรือเริ่มดวยยากลุมนี้กอนก็ได พบวา จะสามารถลดการกลับเปนซํ้าและลดอัตราการเสียชีวิตจาก 

มะเรง็เตานมไดดกีวาการใหทามอกซิเฟน 5 ป ชือ่ยาตวัอยางในกลุมนีไ้ดแก เลทโทรโซล (letrozole), 

อะแนสโทรโซล (anastrozole) และเอกเซเมสเตน (exemestane) ซึ่งสามารถใชยาตัวใดก็ได 

ประสิทธิภาพไมแตกตางกัน แตอาจแตกตางกันในแงผลขางเคียงไดบางเล็กนอย

การรักษาด�วยยาต�านเฮอร�ทู (anti-HER2 treatment)

       ดังไดกลาวแลววายากลุมนี้จึงจําเปนสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมที่มีตัวรับเฮอรทู แสดงออก

มากผดิปกต ิผูปวยกลุมนีเ้สีย่งสงูในการกลบัเปนซํา้ ยาตานเฮอรทสูามารถลดอตัราการกลบัเปนซํา้ 

และเพิ่มอัตรารอดชีวิตได

(รูปที่ 23) การใหตานฮอรโมนในผูที่หมดประจําเดือนแลว
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       สําหรับยาในกลุมนี้ที่ใชสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมระยะเริ่มตนเพื่อลดการกลับเปนซํ้านั้น มี 

เพยีงยาสองชนดิเทานัน้ในปจจบุนั คอืทราสทซููแมบ (trastuzumab) และยาเพอรทซูแูมบ (pertuzumab) 

       โดยยาที่เปนมาตรฐาน คือ ทราสทูซูแมบ ระยะเวลาที่ใชหลังผาตัดคือ 1 ป สามารถลดการ 

กลับเปนซํ้าและลดการเสียชีวิตไดอยางมีนัยสําคัญเทียบกับกลุมที่ไดเพียงยาเคมีบําบัด 

       ยาตัวที่สอง คือ เพอรทูซูแมบ ผูปวยมะเร็งชนิดติดตัวรับเฮอรทูโดยเฉพาะผูที่มีการกระจาย 

ของโรคไปยังตอมนํ้าเหลือง พบวาเมื่อใชคูกันทั้งยาทราสทูซูแมบและเพอรทูซูแมบเปนเวลา 1 ป 

จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการกลับเปนซ้ําและเสียชีวิตจากมะเร็งไดดีกวาการใชเพียงยา 

ทราสทูซูแมบเพียงตัวเดียว

สรุปหลักการรักษาสําหรับผู�ป�วยมะเร็งระยะแรก
       1. ถ�าก�อนใหญ�มากหรือต�องการเก็บสงวนเต�านมไว�ไม�ตัดออกทั้งข�าง 

          •  เริ่มดวยเคมีบําบัด 4-8 รอบ เพื่อใหกอนยุบลงใหมากที่สุด

          •  ตอดวยการผาตัดเตานม

          •  ตอดวยการรักษาเสริมหลังผาตัดตามนิสัยทางชีวภาพของมะเร็ง

          •  การฉายรังสีนั้นจะทําภายใน 6 เดือนหลังผาตัด โดยจะทําหลังเคมีบําบัดเสร็จ

       2. ถ�าเป�นผู�ป�วยมะเร็งเต�านมที่เริ่มด�วยการผ�าตัดเต�านม ไมวาจะผาตัดออกทั้งเตาหรือ 

แบบสงวนเตานม แพทยจะใชการยอมพิเศษ 3 อยางที่กลาวไปเพื่อแบงกลุมตามนิสัยทางชีวภาพ 

ของมะเร็ง โดย

(รูปที่ 24) ยาพุงเปาจําเพาะ

42  หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



2.1 ถาเปนมะเร็งชนิดลูมินอลเอ (luminal A) (ติด ER, ติด PR ไมติด HER2 และ

     ลักษณะเซลลแบงตัวชาๆ)

     •  การพยากรณโรคดี หลังผาตัดการรักษาเสริมที่สําคัญ คือ ยาตานฮอรโมน 

       ระยะเวลา 5-10 ป

     •  เคมีบําบัด อาจใชสําหรับผูปวยที่มีการกระจายของโรคไปยังตอมนํ้าเหลืองมากกวา

       3-4 ตอมขึ้นไป

     •  การฉายรังสี อาจใชสําหรับผูปวยที่มีการกระจายของโรคไปยังตอมนํ้าเหลือง

2.2 ถาเปนมะเร็งชนิดลูมินอลบี (luminal B) (ติด ER, ไมติด PR, ไมติด HER2   

     และเซลลแบงตัวเร็วๆ)

     •  การพยากรณโรคดีสูลูมินอลเอไมได

     •  การรักษาเสริม จะมีทั้งเคมีบําบัดและยาตานฮอรโมน โดยจะใหยาเคมีบําบัด 4-6 รอบ

     •  จากนั้นตอดวยยาตานฮอรโมน ระยะเวลา 5-10 ป

     •  ฉายรังสีรักษา สําหรับผูปวยที่มีการกระจายไปยังตอมนํ้าเหลือง

2.3 มะเร็งชนิดลูมินอลบีที่ติดยีนกอมะเร็งเฮอรทู (luminal B, HER2 subtype)

     (ติด ER, อาจติดหรือไมติด PR, ติด HER2)

     •  การรักษาเสริมจะมีทั้ง 3 อยาง คือเคมีบําบัด ยาตานเฮอรทู และยาตานฮอรโมน

     •  เริ่มดวยเคมีบําบัดกอน 6-8 รอบ และยาตานเฮอรทู ระยะเวลา 1 ป

     •  ยาตานฮอรโมนอีกระยะเวลา 5-10 ป โดยมักจะใหตอนที่จบเคมีบําบัด และอาจใหรวมกับ 

        ยาตานเฮอรทูได

     •  ฉายรงัสรีกัษา สาํหรบัผูปวยทีม่กีารแพรกระจายไปยงัตอมนํา้เหลือง ซึง่จะใหหลังเคมบีาํบดั 

        ไมเกินเวลา 6 เดือนหลังผาตัด และอาจใหรวมกับยาตานเฮอรทูและยาตานฮอรโมนได

2.4 ถาเปนมะเร็งชนิดติดยีนกอมะเร็งเฮอรทู (HER 2) (ไมติด ER, ไมติด PR, ติด HER2)

     •  การพยากรณโรคไมดี

     •  การรักษาเสริมจะเปนเชนเดียวกับมะเร็งชนิดลูมินอลบีที่ติดเฮอรทู 

        ยกเวนไมมียาตานฮอรโมนเทานั้น

2.5 มะเร็งชนิดไมติดอะไรเลย (triple negative) (ไมติด ER, ไมติด PR, ไมติด HER2)

     •  มะเร็งชนิดนี้การพยากรณโรคไมดี

     •  การรักษาเสริมมีเพียงชนิดเดียวเทานั้นคือเคมีบําบัด 6-8 รอบ

     •  การฉายรังสีรักษาทําในผูปวยที่มีการกระจายไปยังตอมนํ้าเหลือง
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บทที่ 7 หลักการรักษาผูปวยมะเร็งเตานม
ระยะแพรกระจาย

ใครคือผู�ป�วยมะเร็งเต�านมระยะแพร�กระจาย

       คือผูปวยที่โรคมีการลุกลามเกินไปกวาเตานมและตอมนํ้าเหลืองที่รักแร มักหมายถึงผูปวยที่

โรคลุกลามเกินกวาที่จะผาตัดออกไปจากรางกายไดนั่นเอง ดังน้ันจะเห็นไดวา คําวาผาตัดไดน้ัน 

สาํคญักับโรคนีจ้รงิๆ เพราะผูปวยระยะเริม่แรกทีส่ามารถฟายขาดไดเทานัน้ทีจ่ะไดรบัการรกัษาดวย

การผาตัดรอยโรคที่เตานมออกได

ชอบกระจายไปที่ไหน

การพยากรณ�โรคเป�นอย�างไร

       มะเรง็เตานมนัน้สามารถกระจายไปไดทัง้ทางตอมนํา้เหลอืงและทางหลอดเลอืด ดงันัน้ถาไป 

ทางตอมน้ําเหลือง นอกจากจุดแรกท่ีกระจายไปคือตอมน้ําเหลืองท่ีรักแรแลวนั้น จากนั้นก็จะ 

สามารถกระจายไปที่ตอมนํ้าเหลืองที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีอยูขางเคียง ท่ีสําคัญคือตอมนํ้าเหลืองที่ 

เหนือไหปลารา ตอมนํ้าเหลืองที่คอ เปนตน ทายที่สุดก็สามารถกระจายไปไดยังตอมนํ้าเหลืองทั่ว 

รางกาย

       สวนการกระจายทางหลอดเลือดนั้นเปนสิ่งสําคัญมากเพราะทําใหมะเร็งกระจายจากเตานม 

ไปยังอวัยวะที่อยูหางไกลออกไป โดยมากมะเร็งเตานมชอบกระจายไปยังปอด ตับ กระดูก สมอง 

เปนตน

(รูปที่ 25) มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย



       มีท้ังขาวดีและขาวไมใครจะดีสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย ขาวไมดี คือ 

ระยะแพรกระจายเปนโรคทีร่กัษาไมหาย แตอยางไรก็ตามขาวดี คอื มกีารรกัษาหลากหลายมากมาย 

สาํหรบัมะเรง็เตานม ทาํใหผูปวยท่ีถึงแมจะเปนระยะแพรกระจายแลวกส็ามารถมชีวิีตอยูไดนานๆ

หลายๆป และมกัจะมสีภาพรางกายทีค่อนขางด ีบางคนไมบอกผูคนรอบขางจะไมเช่ือเลยวาเจาของ 

เปนมะเร็งระยะแพรกระจาย ดังนั้นอยาใจเสีย ทําใจใหนิ่ง ปรึกษาหาทางรักษาที่ดีที่สุดกับแพทย 

ของทาน การบอกวา เปนมะเร็งเตานมระยะแพรกระจายไมใชการพิพากษาประหารชีวิต จงสูกับ 

มันใหถึงที่สุด

1. มะเร็งเต�านมระยะลุกลาม 
       โดยมากจะเปนการลุกลามตรงบริเวณท่ีเคยผาตัด อาจเปนแผลเรื้อรังรักษาไมหายที่บริเวณ 

ผาตัดหรือเปนกอนนูนผิดปกติบริเวณนั้น หรืออาจมีกอนขึ้นที่รักแรที่เคยผาตัดเอาตอมนํ้าเหลือง 

ออกไป ในบางรายอาจมีตอมนํ้าเหลืองขึ้นที่เหนือไหปลาราที่คอ เปนตน

2. มะเร็งเต�านมระยะแพร�กระจาย อาการขึ้นกับวา โรคกระจายไปยังอวัยวะใด

    2.1 กระจายไปยังกระดกู ผูปวยจะมีอาการปวดกระดูกตรงบริเวณนั้นๆ อาการปวดจะมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลากลางคืน บางคนถึงขนาดตองตื่นมาปวดกลางคืน มะเร็งสามารถกระจาย 

ไปยังกระดูกไดทุกตําแหนงในรางกาย แตที่ชอบไปคือกระดูกสันหลังโดยเฉพาะสวนอกและเอว 

กระดกูหนาอก กระดูกเชงิกราน กระดกูตนขา เปนตน ทีส่าํคญัท่ีตองระวังคือเมือ่มีการกระจายไป 

ยงักระดกูสนัหลงัอาจทาํใหกระดกูสวนนัน้ยบุและกดไขสนัหลงั ทาํใหเปนอมัพาตครึง่ซกี ปสสาวะ 

เองไมได ชาครึ่งซีกลาง เปนตน

    2.2 กระจายไปยงัปอด จะมีอาการไอเรื้อรัง ไมจําเปนตองไอเปนเลือด ในบางรายอาจมีนํ้าขึ้น 

ในชองปอด ทําใหเหนื่อยงาย ทํางานหนักไมได หรือถาเปนมาก แคอยูเฉยๆ ก็เหนื่อย เปนตน

    2.3 กระจายไปยงัตบั จะไมคอยมอีาการในระยะตนๆ ตองรอจนกระท่ังกอนใหญ พอสมควรจงึ 

เริ่มมีอาการ อาการที่พบสวนใหญคือปวดชายโครงขวา บางรายจะราวไปปวดแถวไหล และอาจ 

คลําพบตับโต ถารอจนระยะทายๆคนไขจะลงเอยดวยอาการตาเหลือง

    2.4 กระจายไปยงัสมอง อาการสําคัญ คือ ปวดศีรษะ อาเจียนพุง ตามองเห็นภาพซอน เดินเซ 

ออนแรง

อาการของมะเร็งเต�านมระยะลุกลามและแพร�กระจาย
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       วิธีการรักษาใหญๆมี 3 วิธี ไดแก การผาตัด การฉายรังสีรักษา และการใหยาที่ออกฤทธิ์ทั่ว 

รางกาย แตการรักษาหลักคงเปนเรื่องยาที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย

1. การผ�าตัด 
       มขีอบงชีใ้นกรณทีีม่ภีาวะฉกุเฉนิเกิดขึน้ในรางกาย ทีส่าํคญั เชน ภาวะกดทบัไขสนัหลงั, ภาวะ 

ลําไสอุดตัน หรือมีเลือดออกผิดปกติอยางรุนแรงที่เกิดจากมะเร็งกระจายไปยังอวัยวะตางๆ ที่อาจ 

ตองใชการผาตดันาํกอนมะเร็งนัน้ๆออกมาเพือ่บรรเทาอาการ แตสวนใหญการผาตดันีจ้ะไมใชการ 

รักษาหลักอีกตอไปแลวสําหรับผูปวยระยะแพรกระจาย เนื่องจากมะเร็งกระจายไปยังอวัยวะอื่น 

แลวถึงจะผาตัดออกไปไดบางสวน ผูปวยก็ไมหายอยูดี

2. การฉายรังสีรักษา 

       เปนวิธีบรรเทาอาการที่สําคัญ โดยเฉพาะอาการปวดที่เกิดจากมะเร็งกระจายไปยังกระดูก 

นอกจากนั้นยังเปนวิธีการรักษาหลักสําหรับมะเร็งที่แพรกระจายไปยังสมอง ไขสันหลัง หรือภาวะ 

ที่มะเร็งลุกลามมากๆ เฉพาะท่ี เชน เปนแผลเรื้อรังท่ีไมหายบริเวณหนาอก นอกจากนั้นอาจใช 

สําหรับภาวะเลือดออกที่เกิดจากมะเร็งได

3. การให�ยาที่ออกฤทธิ์ทั่วร�างกาย 

       เปนวิธีการรักษาหลักเชนเดิม เราตองแบงผูปวยออกตามลักษณะทางชีวภาพ คือติดตัวรับ 

ฮอรโมนหรือไม ติดยีนกอมะเร็งเฮอรทูหรือไม หรือไมติดทั้งตัวรับฮอรโมนและเฮอรทู และเราจะ 

ตองแบงลักษณะการแพรกระจายวา ไปยังอวัยวะภายในที่รุนแรงและอาจทําใหคนไขเสียชีวิตได 

ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม กลุมนี้ ไดแก การแพรกระจายไปยังปอดแลวทําใหคนไขหอบ กระจาย 

ไปยังตับที่มีปริมาณคอนขางมาก เปนตน

วิธีการรักษาผู�ป�วยมะเร็งเต�านมระยะแพร�กระจาย

       นอกจากน้ันยังสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ไดทั่วรางกาย ที่สําคัญที่สุด คือ ภาวะ 

อัมพาตจากการกดไขสันหลัง ไขสันหลังเปนอวัยวะที่บอบบางและเซลลตายไดงาย ถาถูกกดทับ 

เปนเวลานาน ดังนั้นผูปวยที่เริ่มมีอาการของการกดทับ ถามาพบแพทยเร็วไดรับการวินิจฉัยและ 

รักษาทันเวลา การออนแรงนั้นอาจมีโอกาสกลับมาเปนปกติไดเร็ว ดังนั้นผูปวยควรสังเกตอาการ 

บงชีถ้งึภาวะกดทบัไขสนัหลงั ทีส่าํคญั คอื ชาครึง่ซกีลาง ออนแรงของขาสองขาง ปสสาวะอจุจาระ 

ลําบาก ถาเริ่มมีอาการดังกลาวใหรีบมาพบแพทยทันทีอยารอชา
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    3.1 ถาเปนผูปวยที่ติดตัวรับฮอรโมน และไมมีการแพรกระจายที่รุนแรง คนไขไมมีอาการใดๆ 

ที่เกิดจากมะเร็งมากนัก ผูปวยกลุมนี้การรักษาหลัก คือ การใชยาตานฮอรโมน ซ่ึงโดยปกติจะ 

ตอบสนองแบบกอนยบุไดพอสมควรและจะมรีะยะเวลาควบคมุโรคไดหลายๆ เดอืน และเมือ่มกีาร 

ลกุลามของโรคซึง่หมายถงึโรคเริม่ดือ้ตอยาฮอรโมนขนานแรก แพทยจะพจิารณาอาการของผูปวย

อันใกล แพทยจะตอดวยยาตานฮอรโมนขนานถัดไป จุดประสงคเน่ืองจากเราทราบอยูแลววาโรค 

ในระยะนี้ไมหายขาด ดังนั้นคุณภาพชีวิตสําคัญท่ีสุด แพทยจะพยายามเลือกวิธีการรักษาท่ีมีผล 

ขางเคียงนอยมาเร่ิมใชกอน ซึง่กค็อืยาตานฮอรโมนนัน่เองเพราะสวนมากเปนยารบัประทาน พยายาม 

ยืดระยะเวลาที่ผูปวยจะตองรับเคมีบําบัดใหนานที่สุด

    ยาตานฮอรโมน ถาเปนผูปวยท่ียังไมหมดประจําเดือน มียาตัวเดียวที่สามารถใชได คือ 

ยาทาม็อกซิเฟน (tamoxifen) ดังนั้นถาผูปวยใชยาตัวนี้แลวดื้อยา หรือเคยใชยาตัวนี้มากอนแลว 

โรคยังมีการกลับเปนซาซึ่งบงชี้วาโรคดื้อยา แพทยจะตองหาวิธีใหผูปวยเปนคนหมดประจําเดือน 

เนือ่งจากมยีาตานฮอรโมนอืน่ๆทีพ่อจะใชไดอกีหลายชนดิ ซึง่วธิกีารทาํใหเปนคนหมดประจาํเดอืน 

มสีามวิธใีหญๆ  ไดแก ตดัรังไขสองขาง วิธนีีม้คีวามแนนอนและหลงัผาตัดจะหมดประจําเดอืนทันที 

และสามารถใหยาตานฮอรโมนแบบคนวยัหมดประจาํเดอืนไดทนัท ีวธิทีีส่องคือฉายรงัสีทาํลายรังไข 

วิธีนี้กวาจะกลายเปนคนวัยหมดประจําเดือนจะตองใชเวลารอประมาณ 4-6 เดือน และวิธีสุดทาย 

คือฉีดยาเขากลามเนื้อเดือนละครั้ง ซึ่งตองฉีดไปตลอดตราบใดก็ตามที่ยังตองทําใหเปนคนวัยหมด 

ประจําเดือน ซึ่งวิธีนี้อาจตองใชเงินเยอะกวาวิธีอื่นและมีความคุมคานอยกวาวิธีอื่น แตอาจเหมาะ 

กับผูปวยที่ไมอยากผาตัด

    ยาตานฮอรโมนสําหรับผูปวยที่หมดประจําเดือนแลวมีอีกหลานชนิดที่สามารถนํามาใชได ยา

สาํคญั คอื ยากลุมตานเอน็ไซมอะโรมาเตส (aromatase inhibitors) ยากลุมนีมี้ช่ือวา อะแนสโทรโซล 

(anastrozole) เลโทรโซล (letrozole) และเอกเซเมสเตน (exemestane) นอกจากนั้น ยังมียา 

ตานฮอรโมนกลุมอืน่ทีส่ามารถนาํมาใชไดหลงัดือ้ตอยากลุมแรก ไดแก ยาฉดีเขากลามชือ่ฟลุเวสแตรน 

(fulvestrant) นอกจากนัน้ยังมียาสาํคญัทีเ่ปนยาพุงเปาท่ีถอืวาเปนยาพุงเปาชนดิแรกสาํหรบัผูปวย 

มะเร็ง เตานมที่ติดตัวรับทางฮอรโมน โดยกลไกการออกฤทธิ์คือชวยตานหรือชะลอการดื้อยาตาน 

ฮอรโมน โดยตองใชกับยาตานฮอรโมนตัวอื่น ยาตัวนี้ชื่อแอฟฟนิทอร (affinitor) โดยจะมีขอบงชี้

สําหรับมะเร็งเตานมที่ติดตัวรับทางฮอรโมนท่ีหมดประจําเดือนแลวและด้ือตอยากลุมเลโทรโซล

และอะแนสโทรโซล โดยตองใชรวมกับยาเอกเซเมสเตน

    อยางไรกต็าม สาํหรบัผูปวยกลุมนี ้ถาเมือ่ใดกต็ามทีม่กีารลกุลามเรว็ขึน้มาหรอืเริม่มอีาการจาก 

มะเร็ง แพทยจะแนะนําใหใชยาเคมีบําบัดเพื่อใหกอนยุบลงและลดอาการจากมะเร็งทันที

47 หนังสือชุดติดความรูมะเร็ง



    การเพิ่มยาพุงเปากลุมไซคลิป ไมวาจะเปน พาลโบไซคลิบ ไรโบไซคลิบ หรืออะมีบาไซคลิบ 

จะชวยเพิม่ระยะเวลาในการควบคมุโรคไดนานขึน้ อยางไรกต็ามการใชยากลุมนีแ้พทยจะพจิารณา 

ตามความเหมาะสม

    3.2 ผูปวยท่ีติดตัวรับทางฮอรโมน แตมีการแพรกระจายไปยังอวัยวะสําคัญ และมีอาการจาก

มะเร็ง และอาจเสียชีวติไดในระยะเวลาอนัใกล ผูปวยกลุมน้ีตองไดรับการรกัษาดวยเคมบีาํบดักอน 

เนือ่งจากเคมีบาํบดั มปีระสทิธภิาพในแงทาํใหกอนยบุไดเรว็และด ีและถาผูปวยตอบสนองตอเคมี 

บาํบดัแลวทาํใหอาการลดลง ผูปวยสามารถไดรบัยาตานฮอรโมนตอไดเพือ่ควบคมุโรคใหนานทีส่ดุ

    3.3 ผูปวยท่ีตดิยนีกอมะเรง็เฮอรท ูผูปวยกลุมนีม้กัจะไดประโยชนสูงสดุจากการใชยาตานเฮอรทู 

ซึง่จะตองใชรวมกับเคมบีาํบัด ยาตานเฮอรทชูนดิแรกทีแ่พทยจะเลอืกใช คือ ยาทราสทซููแมบ (tra- 

stuzumab) ซึง่มกัจะใหคูกบัยากลุมแทกเซน โดยแพทยจะใหยาสองตวันี ้จนกระทัง่ผูปวยดือ้โดย 

แสดงใหเหน็วาโรคลกุลาม จากนัน้แพทยจะเปลีย่นใหใชยาตานเฮอรทอูกีชนดิซึง่เปนยารบัประทาน 

คอื ยาลาพาตินบิ (lapatinib) ซึง่จะใชคูกบัยาเคมบีาํบดั ชนดิรบัประทานชือ่เคปไซตาบนี (cape- 

citabine) และจะใชจนกระทัง่ลกุลามเชนเดยีวกนั จากนัน้จงึใชยาเคมบีาํบดัตวัอ่ืนๆ ทีเ่หลอือยู

    ความกาวหนาดานยาตานเฮอรท ูทาํใหมยีาอกีสองชนดิทีส่ามารถนาํมาใชเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการรกัษาโรคมะเร็งและทาํใหผูปวยมโีอกาสทีจ่ะมชีวีติยนืนานขึน้ ยาตวัแรกมใีชแลวในประเทศ 

ไทย คอื ยาเพอทูซแูมบ (pertuzumab) โดยยาตวันีใ้ชรวมกับยาทราสทซูแูมบและเคมบํีาบัดแทกเซน 

พบวาการใชยาสามชนิดนี้นั้นทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาที่โรคสงบไดนานขึ้นจาก 1 ปเปน 1 

ปครึง่ ยาตวัทีส่อง คอื ยาทราสทซูแูมบ เอ็มแทนซนี (Trastuzumab Emtansine) คอื ยาทีม่ทีัง้ยา 

เคมีบําบดัและยาตานเฮอรทใูนตัวเดยีวกัน ซ่ึงพบวาทาํใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเฉพาะสาํหรบั 

ผูปวยทีเ่คยดือ้ตอยาสตูรแรกมาแลว พบวาดกีวาการใชวธิกีารรกัษาแบบเกา คือ ลาพาตนิบิรวมกับ 

เคปไซตาบีน

    3.4 ผูปวยท่ีไมติดตัวรับท้ังฮอรโมนและยีนกอมะเร็งเฮอรทู หรือที่เราเรียกวาไมติดอะไรเลย 

(triple negative) ผูปวยกลุมนีไ้มมตีวัเลอืกอืน่ ตองใชเคมบีาํบดัเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ในการรกัษา
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การเปลี่ยนแปลงทางร�างกาย

       หลายสิง่หลายอยางอาจเหมือนเดมิ แตบางสิง่บางอยางอาจตองมกีารปรบัเปล่ียนการดาํเนนิ 

ชีวิตของผูที่เปนมะเร็งแลวยังรอดชีวิตอยูหลังผานการรักษาดวยวิธีตางๆ ทั้งการผาตัด เคมีบําบัด 

รังสีรักษา ยังตองการการดูแลทั้งดานรางกายและจิตใจอยางเหมาะสม

       ผลขางเคยีงท่ีสาํคญัของเคมบีาํบดัและรงัสรีกัษาทีเ่หลอืทิง้ไวคืออาการออนเพลีย ซึง่อาจจะ 

อยูตอไปอกีหลายเดอืนหลงัจบการรกัษา ภาวะเม่ือย และขดัตามกลามเนือ้และขอตอของรางกาย 

เปนสิง่ทีพ่บไดบอยและไมสามารถหลกีเลีย่งได ซึง่บางทอีาจถกูแปลความหมายกลายเปนสัญญาน 

การกลับเปนซํ้าของมะเร็งก็ได แมกระทั่งอาการปวดแปลบที่เกิดจากการผาตัดอาจถูกกลาวหาวา 

เปนเพียงความกังวลได

       ผูหญิงที่ไดรับการผาตัดและฉายรังสีอาจมีภาวะแขนบวมซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังการรักษาเปน 

เดอืนหรอืเปนปได ภาวะนีเ้กดิจากมสีารนํา้คัง่ โชคไมดทีีไ่มมวีธิกีารรักษาจาํเพาะ แตอาจมวิีธีชวย 

ใหดีขึ้นได

       การรกัษาดวยยาตานฮอรโมนบางชนดิหรอืยาลดอาการปวดอาจทาํใหเกดิอาการปวดหลังได 

ซึง่อาจจะมีตัง้แตปวดตือ้ๆ ไปจนถงึปวดแบบแปลบทีเ่กดิขึน้ทนัใดหลังยกของ ดงันัน้จงึมคีวามสําคญั 

ที่ตองออกกําลังอยางเหมาะสมเพื่อใหกลามเนื้อหลังแข็งแรง พยายามอยานอนตลอดเวลา นั่นจะ 

ทําใหสถานะการณแยลง

       อาการชาเปนผลขางเคยีงสาํคญัอีกอยางหนึง่ของการรกัษามะเรง็ ไมวาจะเปนจากผาตดัหรอื 

เคมีบําบัด ถาอาการชาปลายมือปลายเทารุนแรง ควรปองกันบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นโดยการใส 

ถุงเทาหนา หรือใชถุงมือชวยในการหยิบจับของรอนเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ�

       การสูญเสียเตานมอาจมีผลกระทบกับจิตใจเหมือนกับการสูญเสียสัญลักษณแหงความเปน

ผูหญิง เกิดความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณและมีผลกระทบกับความมั่นใจในตัวเอง ผูปวยหลายราย 

รูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปรางและรูสึกเหมือนวาตัวเองแกลงอยางรวดเร็ว 

นอกจากนั้นรอยแผลผาตัดหรือการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเตานม อาจมาพรอมกับน้ําหนักตัวที่ 

เพิ่มขึ้น ผมสีเปลี่ยนแปลง ผิวหนังหยาบกระดางหรือแหง

บทที่ 8 ชีวิตหลังรักษามะเร็งเตานม



       ผูหญงิหลายรายบอกตรงกนัวา ตองพยายามปรบัตัวกบัสภาพรางกายทีเ่ปลีย่นแปลงไป และ 

ทาํใหจติใจออนไหวตอสิง่กระทบงาย ดงันัน้การใหคําแนะนาํ การปลอบโยนและความเขาใจจากคนใน 

ครอบครวัโดยเฉพาะอยางยิง่คูสมรสนัน้ มคีวามสาํคญัอยางยิง่ในการชวยใหกลบัคนืมาเปนปกติ

       การออกกําลังกายเปนวิธีการสําคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการชวยใหรางกายกลับคืนมาใกลเคียง 

ปกตไิด นอกจากนัน้ยงัมผีลชวยดานจติใจอกีดวย การศกึษายงับงชีว้าการออกกาํลงักายชวยกระตุน 

ภูมิตานทานของรางกายและเพิ่มความกระปรี้กระเปรา ขอมูลยังพบอีกวาการออกกําลังกายหนัก 

พอประมาณ 5 ครั้งตอสัปดาหชวยลดการกลับเปนซํ้าของมะเร็งได

       การออกกําลังกายแขนและสวนบนของรางกายดวยการยืดเหยียด 2-3 เดือนหลังผาตัด จะ 

ชวยลดการตดิของหวัไหลได นอกจากนัน้ยงัชวยลดภาวะแขนบวมนํา้เหลอืงไดอกีดวย อยางไรกต็าม 

ควรปรึกษาแพทยหรอืผูเชีย่วชาญกอนเริม่เพือ่ใหถูกวิธี และควรเริม่ออกกาํลังแบบเบาๆ กอน เพือ่ 

ใหรางกายไดมีการปรับตัวและเพื่อใหความแข็งแกรงของกลามเนื้อคอยๆ เพิ่มขึ้น

การออกกําลังกาย

       ชุดชั้นในสําหรับผูหญิงหลังตัดเตานมท้ังเตาจะแตกตางจากชุดชั้นในธรรมดาเล็กนอย คือ 

จะมเีตานมเพยีงอยูในนัน้ดวย อยางไรก็ตาม ถาเปนชัน้ในสาํหรบัผูหญงิทีตั่ดเตานมเพยีงบางสวน 

จะตองการเพียงชิ้นสวนบางสวนเทาน้ันไมจําเปนตองมีเตานมเทียมท้ังเตา นอกจากนั้นยังมีชุด 

วายนํ้าที่สามารถทําเปนพิเศษดวย

       ผูหญิงบางรายอาจมีปญหาความสัมพันธกับคนรอบขาง ในขณะที่บางรายกลับกลายเปนดี 

ขึ้นได บางทีครอบครัวอาจคาดหวังใหกลับมาทํางานหรือรับผิดชอบหนาที่ในครอบครัวทันทีหลัง 

จบการรักษาและอาจรูสึกไมเขาใจวาทําไมยังคงมีอาการเหนื่อยเพลียอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูปวย 

ควรทําความเขาใจ ควรทําความเขาใจกับญาติ ครอบครัวเรื่องการดําเนินของโรคมะเร็งเตานม 

ที่ไมแนนอน จะทําใหคนรอบขางเขาใจและใหความชวยเหลือได

ชุดชั้นในท่ีมีเต�านมเทียม
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ความสัมพันธ�กับคนรอบข�าง
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(รูปที่ 26) ชีวิตหลังรักษามะเร็งเตานม
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