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Breast cancer is one of the major morbidities worldwide specifically in developing
countries including Thailand. The incidence of breast cancer is the highest over the decade.
As medical technologies have been advancing, the life expectancy for breast cancer patients
is increasing. This leads to public health problems due to large amount of health expenditure
and quality of life. Hence, promoting healthy behaviors such as non-smoking, alcohol
abstinence, increase of physical activity, and maintain healthy weight will not only decrease
breast cancer incidence, along with other diseases, but also minimize the relapse of breast
cancer. Screening for breast cancer in the general and high risk population is, therefore,
crucial for the prevention of this health problem.
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มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่สำคัญทั้งในประชากรไทยและทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยพบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นเป็น
อันดับแรกมากกว่ามะเร็งปากมดลูกมาเกือบสิบปี ในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งรายใหม่
และรายเก่า ที่รับการรักษาตามระบบสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สาธารณสุขไทยและ ทั่วโลก อย่างไรก็ตามจากการที่มีความก้าวหน้าในเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม ทำให้วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกและการรักษาทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นกว่าในอดีต การส่งเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม
เช่น การออกกำลังกาย งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ในประชากรเพศหญิงก็เป็นแนวทางที่สำคัญ
ในการลดอุบัติการณ์มะเร็งเต้านม และยังอาจช่วยลดโรคระบบอื่น ๆ ร่วมด้วย นอกจากนี้วิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพดังกล่าวยังมีส่วนช่วยลดโอกาสที่โรคมะเร็งเต้านมจะกลับเป็นซ้ำอีกด้วย ดังนั้น
การส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในประชากรหญิงไทยทั่วไปและกลุ่ม
ที่เสี่ยงจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข
อย่างมากในขณะนี้
คำสำคัญ: มะเร็งเต้านม, ระบาดวิทยา, การป้องกัน.
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มะเร็ ง เต้ า นมเป็ น มะเร็ ง ที ่ พ บอุ บ ั ต ิ ก ารณ์ ม าก
อันดับแรกในหญิงไทยและหญิงทัว่ โลก สามารถพบโรคนี้
ได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย จากการรณรงค์การตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจวินจิ ฉัยด้วยวิธกี ารถ่าย
ภาพรังสีเต้านม (mammogram) ทำให้ในปัจจุบันแพทย์
สามารถวิ น ิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง เต้ า นมได้ ต ั ้ ง แต่ ร ะยะแรก
นอกจากนี้พบว่าจากความก้าวหน้าในการรักษาทั้งวิธี
การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัดและยาต้านฮอร์โมน การให้
ยารักษาแบบมุง่ เป้า และการฉายรังสีรกั ษา จึงทำให้อตั รา
การเสียชีวติ จากมะเร็งเต้านมลดลงอย่างมาก ดังนัน้ ผูป้ ว่ ย
ที่มาพบแพทย์ในระยะแรกของโรค และได้รับการรักษา
มาตรฐาน เมื่อติดตามอาการต่อเนื่องจะพบว่ามีโอกาส
หายขาดจากโรคมะเร็งเต้านมนี้โดยการดูแลรักษาสุขภาพ
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็มีบทบาทที่สำคัญในการลดการกลับเป็น
ซ้ำของโรคได้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม
ถึงแม้วา่ การรักษาให้หายขาดเป็นไปได้ยาก แต่ดว้ ยความรู้
และวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบนั ก็สามารถเพิม่ อัตรา
การรอดชีวิตได้ยาวนานมากขึ้นกว่าในอดีต
ระบาดวิทยาของมะเร็งเต้านมในประเทศไทยและ
ทั่วโลก
จากข้อมูลระบาดวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี พ .ศ. 2557 พบว่ า มี ผ ู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมรายใหม่
ประมาณ 232,670 ราย แต่มผี ทู้ เ่ี สียชีวติ จากมะเร็งเต้านม
แค่ประมาณ 40,000 ราย(1) ในส่วนของข้อมูลในประเทศ
ไทย จากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปีพ.ศ. 2554
และพ.ศ. 2556 พบว่ามะเร็งเต้านมมีอบุ ตั กิ ารณ์มากทีส่ ดุ
รองลงมาคื อ มะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ ง ลำไส้ ใ หญ่
ตามลำดั บ (2, 3) ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นมากมั ก พบโรคในช่ ว งอายุ
50 - 60 ปี โดยแตกต่างกันตามเชื้อชาติสำหรับข้อมูล
ในประเทศไทยพบมากในช่วงอายุ 45 - 50 ปี เมื่อเริ่ม
วินิจฉัยพบว่าร้อยละ 80 เป็นมะเร็งในระยะแรก (ระยะที่
1 - 3), ร้อยละ 10 เป็นมะเร็งในระยะกระจาย (ระยะที่ 4)
และจากการตรวจคัดกรองทีม่ ากขึน้ ในปัจจุบนั ในประเทศ
ไทยทำให้พบมะเร็งเต้านมระยะแรกมากขึ้นเช่นกัน จาก
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ข้ อ มู ล ปี พ .ศ. 2554 พบมะเร็ ง เต้ า นมระยะที ่ 1 - 2
ร้ อ ยละ 63.8 มะเร็ ง เต้ า นมระยะที ่ ส ามร้ อ ยละ 23.9
และมะเร็งเต้านมระยะที่สี่ร้อยละ 8.8 เมื่อเปรียบเทียบ
มะเร็งเต้านมในประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออก
พบว่าในประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และยุ โ รป มี อ ุ บ ั ต ิ ก ารณ์ ก ารเกิ ด มะเร็ ง เต้ า นมมากกว่ า
ประเทศตะวันออก เช่น จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ และอินเดีย และ
ยังพบอีกว่าอายุทเ่ี ริม่ วินจิ ฉัยมะเร็งเต้านมในประเทศตะวันตก
คือ 60 ปี ซึง่ สูงมากกว่าประเทศตะวันออก คือ 45 - 50 ปี
นอกจากนี้ประเทศตะวันตกพบมะเร็งเต้านมระยะที่ 1
มากถึงร้อยละ 60 - 70 ในขณะที่ประเทศตะวันออกพบ
โรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 มากกว่า(4)
จากข้อมูลต่าง ๆ พบว่าอุบัติการณ์มะเร็งเต้านม
พบมากในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในทวีปอเมริกายุโรป
และออสเตรเลีย โดยพบมากกว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาน้อยกว่า
(5)
และญี่ปุ่นถึง 5 เท่า แต่ปัจจุบันแนวโน้มอุบัติการณ์
มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับประทานอาหาร การ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และสภาพแวดล้อมที่เป็นการเพิ่ม
ปัจจัยเสีย่ งสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม นอกจากนี้
การพัฒนาในเรื่องของทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งและ
ความก้าวหน้าเกีย่ วกับการวินจิ ฉัยโรคมะเร็งเต้านม ทำให้
อุ บ ั ต ิ ก ารณ์ ม ะเร็ ง เต้ า นมเพิ ่ ม มากขึ ้ น อี ก ด้ ว ย ดั ง นั ้ น
การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในประชากรทั่วไปเพื่อลดปัจจัย
เสีย่ งของการเกิดมะเร็งเต้านมทีค่ รอบคลุมทัง้ เรือ่ งโภชนาการ
การออกกำลังกาย การงดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ จึงมี
บทบาทที่สำคัญที่ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านม
ได้ในอนาคต
พยาธิกำเนิดของการเกิดมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมเริม่ เกิดขึน้ ทีส่ ว่ นของ terminal duct
lobular unit ในเต้านมทีม่ กี ารเจริญเติบโตมากผิดปกติ โดย
เริ่มแรกมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ductal hyperplasia
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หรือ lobular hyperplasia แล้วจึงเปลีย่ นเป็นก้อนเนือ้ งอก
dysplasia ก่อน ต่อจากนัน้ ก็เปลีย่ นเป็นก้อนมะเร็งระยะ
ที่ยังไม่ลุกลาม ductal/ lobular carcinoma in situ และ
ท้ายสุดจึงเปลี่ยนแปลงเป็น invasive ductal/lobular
carcinoma ในที่สุดซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถ
วินิจฉัยโดยใช้การถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammogram)
และ/หรื อ การตรวจเต้ า นมด้ ว ยคลื ่ น เสี ย งความถี ่ ส ู ง
(ultrasound) นอกจากนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดตั้งแต่
ระยะเริ ่ ม ต้ น สามารถทำให้ ไ ม่ เ ป็ น มะเร็ ง เต้ า นมชนิ ด ที ่
ลุกลามและทำให้หายขาดจากโรคได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธกี ารถ่ายภาพรังสีเต้านม
ในผู้หญิงทั่วไปที่อายุมากกว่า 50 ปี ส่วนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เช่น ประวัติมะเร็งเต้านม
มะเร็งรังไข่ในครอบครัว อาจทำการตรวจที่อายุน้อยกว่า
นั้น
ปัจจัยเสีย่ งและสาเหตุในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่จากข้อมูลที่ผ่านมา
พบว่าปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์
กับระดับฮอร์โมนเพศหญิงทีเ่ พิม่ ขึน้ พันธุกรรมและสภาวะ
แวดล้อม ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว(6) ได้แก่
1. ผูห้ ญิง มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าเพศชาย
100 เท่า
2. ผูห้ ญิงทีอ่ ายุมากกว่า 40 ปี
3. ผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือน อายุน้อยกว่า 12 ปี หรือ
ผูห้ ญิงทีห่ มดประจำเดือน อายุมากกว่า 55 ปี
4. ผู้หญิงที่มีบุตรคนแรกอายุมากกว่า 35 ปี หรือผู้หญิง
ที่ไม่มีบุตร
5. ผู้หญิงที่มีประวัติใช้ยาฮอร์โมนทดแทนในวัยที่หมด
ประจำเดือนหรือใช้ยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน
6. ผู้หญิงที่มีประวัติเคยได้รับการฉายรังสีรักษาบริเวณ
หน้าอกในปริมาณมากช่วงวัยเด็ก โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ
ขณะได้รบั รังสีนอ้ ยกว่า 30 ปี
7. ผูห้ ญิงทีม่ ปี ระวัตกิ อ้ นเต้านมทัง้ ชนิด atypical ductal/
lobular hyperplasia หรือก้อนเนื้องอกธรรมดามีโอกาส
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ที่ก้อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคต
8. ผู้หญิงที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมในครอบครัว
เช่น hereditary breast and ovarian syndrome, LiFraumeni syndrome, Cowden syndrome ในครอบครัว
หรือถึงแม้ตรวจไม่พบการกลายพันธุ์ของยีนก่อโรคทาง
พั น ธุ ก รรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หากมี ญ าติ พ ี ่ น ้ อ งสายตรง
(first degree relatives) เป็นมะเร็งเต้านม โอกาสทีผ่ หู้ ญิง
กลุ่มนี้จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็สูงมากขึ้นกว่าคนทั่วไป
นอกจากนี้ผู้หญิงที่อ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักเกิน
มาตรฐาน โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือน
แล้ว ผู้ที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย ผู้ที่รับประทานอาหารที่มี
แคลอรี ่ ห รื อ ไขมั น สู ง เป็ น ประจำ การสู บ บุ ห รี ่ และดื ่ ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็เพิ่มรายงานความเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็งเต้านม และยังพบว่าในผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะแรกหลังจากรับการรักษาแล้วที่อยู่ในภาวะ
อ้วน ออกกำลังกายน้อยยังเพิ่มโอกาสที่โรคมะเร็งเต้านม
จะกลับเป็นซ้ำเมือ่ ติดตามต่อเนือ่ งอีกด้วย
อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยโดยทั่วไปมักไม่มีอาการในระยะแรก ๆ
แต่จะมีอาการเฉพาะที่ เช่น คลำพบก้อนที่เต้านม อาจมี
อาการปวด บวม กดเจ็บบริเวณก้อน ผิวหนังบริเวณเต้านม
หรือลักษณะเต้านม หรือ หัวนมผิดรูป บุม๋ เมือ่ ก้อนมีขนาด
โตขึ้น ถ้าโรคกระจายไปที่บริเวณใกล้เคียงก็จะพบก้อนที่
บริเวณรักแร้ ที่คอ นอกจากนี้อาจพบอาการที่ไม่เฉพาะ
เจาะจง เช่น เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง และอาการของ
ระบบทีก่ อ้ นมะเร็งกระจายไป เช่น ตับ ปอดกระดูก สมอง
ถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ดังนัน้ การวินจิ ฉัยในระยะก่อน
ลุกลามหรือระยะแรก มักทำได้จากการตรวจภาพรังสี
เต้านม และหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่พบ
ความผิดปกติ แล้วจึงทำการชิน้ เนือ้ ทางพยาธิวทิ ยาเพิม่ เติม
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม คือ การตรวจ
ค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกในผู้ที่ยังไม่มีอาการของ
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โรคหรือ precancerous lesion เพื่อวินิจฉัยและรักษา
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ทำให้ลดอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งได้ จากข้อมูลต่างประเทศ แนะนำการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง เต้ า นมในผู ้ ห ญิ ง ทั ่ ว ไปที ่ อ ายุ ม ากกว่ า
50 ปี (7, 8) อย่างไรก็ดีเนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดโรค
มะเร็งเต้านมในประชากรไทย พบมากที่ช่วงอายุประมาณ
40 - 45 ปี ซึ่งอายุน้อยกว่าผู้หญิงทางประเทศตะวันตก
สำหรับผูห้ ญิงไทยจึงแนะนำให้ตรวจคัดกรองในผูห้ ญิงไทย
ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าคือ ประมาณ 40 ปี
วิธกี ารตรวจคัดกรองเต้านม มีดงั นี้
1. การตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเอง (Breast SelfExamination: BSE)
วิธีนี้ไม่ลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านม แต่เพิ่ม
การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัย และพบเนื้องอกเต้านมที่ไม่
ใช่ ม ะเร็ ง ถึ ง แม้ ว ่ า ไม่ ม ี ห ลั ก ฐานที ่ ส นั บ สนุ น การตรวจ
คัดกรองด้วยวิธนี ้ี แต่พบว่าวิธนี ก้ี ระตุน้ ให้ผหู้ ญิงตระหนัก
ใส่ใจเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจพบจากเต้านมมากขึ้น(9)
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ (Clinical
Breast Examination: CBE)
การศึกษาส่วนมากมักใช้วิธีนี้ร่วมกับการถ่าย
ถาพรังสีเต้านมในการตรวจคัดกรอง ทำให้มีข้อจำกัดใน
การบอกประโยชน์ ข องวิ ธ ี ก ารตรวจเต้ า นมโดยแพทย์
หลายการศึกษาพบว่าวิธีนี้ช่วยเพิ่มความไวในการตรวจ
พบมะเร็งเต้านมร่วมกับการถ่ายภาพรังสีเต้านม แต่ผล
ต่อการลดอัตราตายจากมะเร็งเต้านม ยังไม่ชัดเจน (10)
การศึกษาที่เปรียบเทียบโดยตรงระหว่างการตรวจเต้านม
โดยแพทย์กับไม่มีการตรวจคัดกรอง ซึ่งทำในประเทศ
ที่ยังไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการถ่ายภาพ
รังสีเต้านม เช่น การศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า
ยังไม่สามารถสรุปผลได้ ส่วนอีก 2 การศึกษากำลังอยู่
ระหว่างการศึกษา ดังนั้นจึงสรุปว่ายังไม่มีการศึกษาที่ดี
พอที่จะสรุปประโยชน์ที่ชัดเจนของการตรวจเต้านมโดย
แพทย์ในการคัดกรองมะเร็งเต้านม
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3. การตรวจเต้ า นมด้ ว ยการถ่ า ยภาพรั ง สี เ ต้ า นม
(Mammography)
สำหรับการตรวจวิธนี ้ี จากข้อมูลการศึกษา metaanalysis ปีพ.ศ. 2552 พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวติ
จากโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ 39 - 49 ปี ได้ร้อยละ
15, อายุ 50 - 59 ปีได้ร้อยละ 14 และอายุ 60 - 69 ปี
ได้รอ้ ยละ 32 กล่าวโดยสรุปคือ สามารถลดอัตราตายจาก
มะเร็งเต้านมในผู้หญิงอายุ 50 - 69 ปีได้ แต่ในผู้หญิงที่มี
อายุ 40 - 49 ปี ถึงแม้ว่าสามารถลดอัตราตายจากมะเร็ง
เต้านมได้แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผู้หญิงที่อายุ
ตัง้ แต่ 70 ปีขน้ึ ไปยังไม่มขี อ้ สรุปทีแ่ น่นอน(11)
4. การตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography)
สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
30 โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุน้อย หรือมี dense breast
แต่พบผลบวกลวงสูงถึงร้อยละ 2.4 ถึง 12.9 และวิธีนี้ยัง
ไม่แนะนำในการตรวจคัดกรอง
5. การตรวจด้วยรังสีคลื่นแม่เหล็กเต้านม (Magnetic
resonance imaging breast, MRI breast)
ยังไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองในประชากรทั่วไป
เนื่องจากพบผลบวกลวงสูง นอกจากนี้เครื่องมือ MRI
ยังไม่แพร่หลาย และมีราคาสูง รวมทั้งยังไม่มีการศึกษา
ที่ดีที่ยืนยันว่าวิธีนี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค
มะเร็งเต้านมได้ แต่แนะนำให้ตรวจคัดกรองด้วย MRI และ
mammography ในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
เต้านมสูงกว่าร้อยละ 20 - 25 เท่านั้น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มี
ญาติพี่น้องเป็นมะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1
และ BRCA2 ผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งเต้านม และหรือ
มะเร็งรังไข่ในครอบครัว และผู้ป่วยที่เคยได้รับการฉายรังสี
รักษาบริเวณหน้าอก
คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีจากสองสถาบันหลัก อันได้แก่
American Cancer Society และ U.S. Preventive
Services Task Force โดยสรุปได้ในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1. Breast cancer screening recommendations for Normal Risk Asymptomatic Subjects(12)
Test or Procedure

American Cancer Society

U.S. Preventive Services Task Force

Self-examination

Women ≥ 20 years; Breast self-exam is
an option
Women 20-39 years: Perform every 3 years

“D”

Clinical examination
Mammography

Women ≥ 40 years: Screen annually for
as long as the woman is in good health

MRI

-Women >20% lifetime risk of breast
cancer : Screen with MRI plus
mammography annually
-Women 15%-20% lifetime risk of breast
cancer: Discuss option of MRI plus
mammography annually
-Women <15% lifetime risk of breast
cancer: Do not screen annually with MRI

Women. ≥ 40 years: “I” (as a stand-alone
without mammography)
-Women 40-49 years: The decision
should be an individual one, and take
patient context/values into account (“C”)
-Women 50-74 years: Every 2 years (“B”)
-Women ≥ 75 years: “I”
“I”

USPSTF lettered recommendations are defined as follows:
“A”: The USPSTF recommends the service, because there is high certainty that the net benefit is substantial.
“B”: The USPSTF recommends the service, because there is high certainty that the net benefit is moderate or
moderate certainty that the net benefit is moderate to substantial.
“C”: The USPSTF recommends selectively offering or providing this service to individual patients based on
professional judgement and patient preferences. There is at least moderate certainty that the net benefit is
small.
“D”: The USPSTF recommends against the service, because there is moderate or high certainty that the
service has no net benefit or that the harms outweigh the benefits.
“I”: The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of
the service.

สำหรับคำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนั้น คณะทำงานประเมิน
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมระยะแรกของ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546 ซึง่ ได้
มีการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทางด้านนี้ สรุปวิธีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหา

มะเร็งเต้านมมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง,
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ที ่ ไ ด้ ร ั บ การฝึ ก อบรม และการตรวจด้ ว ยการถ่ า ยภาพ
รังสี (13) โดยจำแนกเป็ น การตรวจในประชากร 2 กลุ ่ ม
ดังนี้
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I. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เป็นแบบการตรวจ
คั ด กรองในประชากรจำนวนมาก (mass screening)
แบ่งตามอายุ สรุปได้ดงั นี้
ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 20 ปีขน้ึ ไป
ควรเริ ่ ม ตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองเดื อ นละครั ้ ง
และควรจะต้องได้รับการบอกถึงประโยชน์และข้อจำกัด
ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการสอน
การตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธี และหากมีอาการที่
สงสัยควรมีการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ที่ได้รับการฝึกอบรม

•
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ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุ 40 – 69 ปีขน้ึ ไป และไม่มี

อาการ
นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
แล้ ว ควรตรวจโดยแพทย์ ห รื อ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม ทุก 1 ปี และตรวจด้วยการถ่ายภาพ
รังสีเต้านม ทุก 1 – 2 ปี อาจใช้การตรวจเต้านมด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography) ร่วมด้วยในกลุ่ม
ที่มี dense breast และควรทราบข้อจำกัดในกลุ่มผู้หญิง
ที่มี dense breast ซึ่งอาจมีการแปลผลผิดพลาดได้
ร้อยละ 10 – 30 (สถิตจิ ากสถาบันทัว่ โลก)
กลุม่ เสีย่ ง (high risk)
ควรได้ ร ั บ การตรวจคั ด กรองเหมื อ นกั บ กลุ ่ ม
ผู้หญิงทั่วไป แต่ควรจะต้องเริ่มตรวจเร็วขึ้น เช่น ในกรณี
ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมที่อายุน้อยกว่า 50 ปี
หรือวัยก่อนหมดประจำเดือน ควรทำการตรวจคัดกรอง
เมื่ออายุที่ญาติเป็นมะเร็งเต้านมลบออกอีก 10 ปี(14) และ
ควรตรวจทุก 1 ปีโดยกลุม่ เสีย่ ง (high risk) ได้แก่
o มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ มารดา พี่สาว/
น้องสาว และบุตร เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งทีร่ งั ไข่
o ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม (invasive cancer
or ductal carcinoma in situ)
o ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยการฉายแสงบริ เ วณ
หน้าอก ได้แก่ ผูท้ เ่ี ป็นโรคเป็น Hodgkin’s disease หรือ
non- Hodgkin lymphoma เป็นต้น
o ผู้ที่มีประวัติทำ breast biopsy แล้วมีผลเป็น
atypical ductal hyperplasia, lobular neoplasia และ
o ผู้ที่ได้รับประทานฮอร์โมนเสริมทดแทนวัยหมด
ประจำเดือนเป็นประจำเกิน 5 ปี

•

ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุ 40 - 69 ปี และไม่มอี าการ
นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
แล้วควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการ
แพทย์ทไ่ี ด้รบั การฝึกอบรม ทุก 1 ปี

•

ผูห้ ญิงทีอ่ ายุ 70 ปีขน้ึ ไป
การตรวจคัดกรองในผู้หญิงกลุ่มนี้ให้พิจารณา
เป็นรายบุคคลโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของประโยชน์
และอัตราการเสี่ยงของการการตรวจด้วยการเอกซเรย์
เต้านม ในเรื่องของสภาวะสุขภาพในขณะนั้นและการมี
ชีวติ อยูต่ อ่ ไป (life expectancy)
II. สำหรับการตรวจคัดกรองทีเ่ ป็นแบบการตรวจคัดกรอง
ในประชากรทั่วไป (volunteer screening) แบ่งตามอายุ
และกลุม่ เสีย่ ง สรุปได้ดงั นี้

•

ผูห้ ญิงทัว่ ไป
 ผูห
้ ญิงทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 20 ปีขน้ึ ไป
ควรเริม่ ตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครัง้ และ
ควรจะต้องได้รับการบอกถึงประโยชน์ และข้อจำกัดของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการสอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธี และควรมีการตรวจโดย
แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยทุก 3 ปี

•

การส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในประชากร
ทัว่ ไป
การปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมบางอย่ า งสามารถ
ป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากโรคมะเร็งเต้านมได้(15) เช่น
1. การงดดืม่ แอลกอฮอล์
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2. การงดสูบบุหรี่เป็นที่ทราบกันดีว่าบุหรี่ก่อให้
เกิดมะเร็งหลายชนิด ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปากมดลูก แม้วา่ จากรายงาน 50 ปี
ของผลทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่(16) ข้อมูลของมะเร็ง
เต้านมไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อย่างไร
ก็ตามการงดสูบบุหรี่สามารถช่วยลดอัตราตายในภาพรวม
ได้(17)
3. เอาใจใส่ดูแลควบคุมน้ำหนักอย่างดี ไม่ให้
เกินมาตรฐานหรืออ้วน
4. ออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอเพื่อช่วย
ลดการเกิดภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐานมีข้อมูล
ที่พบว่าการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่ต่ำ และภาวะ
อ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงวัย
หมดประจำเดื อ นมากกว่ า หญิ ง ที ่ ย ั ง มี ป ระจำเดื อ น (18)
การศึกษาทางระบาดวิทยาที่ทำการศึกษาในช่วงแรก ๆ
ในปีพ.ศ.2537(19) ในหญิงอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี ทีม่ กี จิ กรรม
ทางกาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบมีความเสี่ยงลดลงถึง
เกื อ บร้ อ ยละ 50 ในช่ ว งวั ย เจริ ญ พั น ธุ ์ ในขณะที ่ ก าร
ศึกษา(20, 21) ในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีกิจกรรมทาง
กายในระดับสันทนาการ พบมีความเสีย่ งด้านมะเร็งต่ำกว่า
เช่นกัน
5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่และไขมันสูงโดย
เฉพาะไขมันที่อิ่มตัว ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะอ้วนตามมา
มีบางการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารประเภทผัก
ผลไม้ รับประทานโปรตีนจากเนื้อปลา และอาหารที่มี
ไขมันต่ำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
เต้านมได้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของผัก
ผลไม้หรืออาหารประเภทใดทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าว
6. หลีกเลี่ยงการได้รับฮอร์โมนเพศหญิง เช่น
เอสโตรเจนจากสิ่งแวดล้อมจำพวกยาที่มีส่วนประกอบ
ของเอสโตรเจน ฮอร์โมนหรืออาหาร
7. หมัน่ ตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมกลับเป็นซ้ำในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
เต้านมระยะแรกทีไ่ ด้รบั การรักษามาตรฐาน

Chula Med J

เนื่องจากผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาส
กลับเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำในข้างเดิม หรือข้างตรงข้ามได้
มากกว่าประชากรผู้หญิงทั่วไป โดยจากหลายการศึกษา
พบว่ า มี ห ลายปั จ จั ย ทั ้ ง เรื ่ อ งของการออกกำลั ง กาย
การรับประทานอาหาร และภาวะโรคอ้วนที่มีผลต่อการ
กลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็งเต้านม(22) จากการศึกษาของ Li
และคณะ ศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีตัวรับสัญญาณ
ฮอร์โมนเป็นบวกที่มีโรคมะเร็งกลับเป็นซ้ำในเต้านมข้าง
ตรงข้าม จำนวน 365 รายเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยังไม่มีโรคกลับเป็นซ้ำ จำนวน 726
ราย พบว่าภาวะโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30) การดืม่ แอลกอฮอล์มากกว่า 7 แก้วต่ออาทิตย์
และการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของ
มะเร็งเต้านมในเต้านมข้างตรงข้าม โดยมีคา่ Odds ratio
[OR] 1.4,1.9 และ 2.2 ตามลำดับ(23) สำหรับเรื่องปัจจัย
อืน่ ทีม่ ผี ล เช่น การออกกำลังกาย จากการศึกษาไปข้างหน้า
ของ Pierce และคณะที่ศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่
1 - 3 จำนวน 1,490 ราย พบว่าการรับประทานอาหาร
ที ่ ม ี ผ ั ก และผลไม้ ป ริ ม าณมาก และการออกกำลั ง กาย
สม่ำเสมอ ส่งผลช่วยลดการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง
เต้านม ในขณะที่ภาวะอ้วนหรือไม่อ้วนไม่มีผลต่อการกลับ
เป็นซ้ำของโรค โดยเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมนเป็นบวก(24) ส่วน
เรื่องของการรับประทานอาหารนั้น จากการศึกษาระยะ
ที่ 3 (WINS study) แบบสุ่มในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ
แรก จำนวน 2,437 ราย เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ลด
และควบคุมปริมาณอาหารจำพวกไขมันอย่างเข้มงวด
และกลุม่ ควบคุมทีร่ บั ประทานอาหารตามปกติ โดยติดตาม
เป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่ากลุม่ ทีค่ วบคุมอาหารอย่างเข้มงวด
มีอัตราการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมที่น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม อาหารตามปกติ โดยเห็ น ประโยชน์ ช ั ด เจนใน
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับสัญญาณฮอร์โมน
แต่เมื่อติดตามเป็นระยะเวลา 15 ปี กลับไม่พบความ
แตกต่างเรื่องอัตราการรอดชีวิตระหว่างทั้งสองกลุ่ม(25)
ดังนั้นจากการศึกษาข้างต้น จึงแนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็ง
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เต้ า นมปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว เพื ่ อ ลดการกลั บ เป็ น ซ้ ำ ของโรค คื อ
เอาใจใส่ดูแลควบคุมน้ำหนักอย่างดี ไม่ให้เกินมาตรฐาน
หรืออ้วน ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อช่วย
ลดการเกิดภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน สำหรับ
เรื่องการรับประทานอาหาร ถึงแม้ว่ามีบางรายงานพบว่า
การรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย อาหารที่มีผักและ
ผลไม้ แ ละเส้ น ใยปริ ม าณมาก และอาหารที ่ ม ี โ ปรตี น
ถั่วเหลืองเป็นองค์ประกอบ สามารถลดอัตราการตาย
จากโรคมะเร็งเต้านมได้ แต่ทว่ั ไปแนะนำว่าควรรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบทุกหมู่
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