ภาวะมีสารคัดหลัง่ ผิดปกติจากหัวนม (Nipple Discharge)
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สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ
มะเร็ งเต้านมเป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยเป็ นอันดับ 2 ของมะเร็ งในสตรี รองจากมะเร็ งปากมดลูก
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ และอาจพบเป็ นอันดับ 1 ในไม่ชา้ โดยเฉพาะในยุคที่มี
Vaccine ป้ องกันมะเร็ งปากมดลูก
การตรวจพบและการรักษามะเร็ งเต้านมได้ต้ งั แต่ในระยะเริ่ มแรก จะให้ผลการรักษาที่ดีและ
ลดอัตราการสู ญเสี ยเต้านมของผูป้ ่ วยได้มากขึ้น
การมีสารคัดหลัง่ ออกทางหัวนม เป็ นอาการนําอย่างหนึ่งของมะเร็ งเต้านมและเป็ นอาการที่
มักสร้างความกังวลใจให้กบั ผูป้ ่ วยและแพทย์เป็ นอย่างมาก ถึงแม้วา่ เราจะทราบว่าสาเหตุที่มีสารคัด
หลัง่ ทางหัวนั้น ส่ วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดจากมะเร็ ง
ผูป้ ่ วยที่มาด้วยการมีสารคัดหลัง่ ทางหัวนมนั้นพบประมาณ 5% ของผูป้ ่ วยที่มาตรวจใน
Breast Clinic และพบว่ามีเพียง 5% ของผูป้ ่ วยเหล่านี้เท่านั้นที่เป็ น cancer
สารคัดหลัง่ ทางหัวนม ( nipple discharge) ที่มีความสําคัญทางคลินิกคือ เป็ นนํ้านมที่ไหล
ออกมาเอง (spontaneous nipple discharge) ซึ่งผูป้ ่ วยอาจจะให้ประวัติวา่ พบมีสารคัดหลัง่ เปื้ อน
เสื้ อชั้นในส่ วน Nipple discharge ที่ออกมาเมื่อต้องบีบหรื อเค้นนั้นไม่จดั อยูใ่ นกลุ่ม Nipple
discharge ที่มีความสําคัญทางคลินิก

ลักษณะของ Nipple discharge แบบต่ าง ๆ แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. Galactorrhea หมายถึง การมีสารคัดหลัง่ ออกทางหัวนมเป็ นลักษณะนํ้านมที่ไม่ได้ relate
กับการให้นมบุตร มักพบทั้ง 2 ข้าง โดยแยกเป็ น
- physiologic galactorrhea เช่น ในภาวะ post lactational, mechanical
stimulation, stress, puberty
- secondary galactorrhea เช่น จากยาบางชนิด ( phenothiazine, haloperidol,
reserpine, domperidone, estrogen, opiate) หรื อจากความผิดปกติที่ทาํ ให้มี
circulating prolactin level เพิ่มมากผิดปกติ เช่น pituitary adenoma, pituitary
microadenoma, bronchogenic carcinoma, Hypothyroidism, Chronic renal
failure.
2. Colored opalescent discharges คือ สารคัดหลัง่ ที่มีต่าง ๆ เช่น เขียว, เหลือง, นํ้าตาล, ดํา,
อาจเป็ น bilateral, multiple duct discharge หรื อ single duct discharge ก็ได้ ซึ่งสารคัด
หลัง่ เหล่านี้ไม่เพิ่ม risk ของ cancer

3. Blood, serous and Serosanguinous discharges เป็ น discharges ที่มีความสําคัญมาก
ทางคลินิก ซึ่งมักเกิดจาก duct ectasia, hyperplastic epithelial lesion ซึ่งเป็ นกลุ่ม
benign (duct papilloma) หรื อเป็ นกลุ่ม malignant แต่โดยส่ วนใหญ่จะพบเป็ น benign
cause ประมาณ 85%

Investigation
1. mammograahy ควรทําให้ผหู ้ ญิงอายุมากกว่า 35 ปี ที่มีสารคัดหลัง่ ทางหัวนมทุกราย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน serous bloody, serosanguinous หรื อ watery discharge
2. galactography มักไม่ใช้เป็ น routine เพราะผลที่ได้มกั ไม่ทาํ ให้เปลี่ยน management และ
มี false positive และ false negative ได้
3. ultrasound สามารถเห็น dilated duct ได้ และสามารถเห็น lesion ที่เล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร,
โดยเฉพาะ High resolution ultrasound สามารถ detect lesion ได้ถึง 75% โดยมี
accuracy ถึง 85%
4. Ductoscopy โดยใช้ silica fiber เป็ นเหมือน fiberoptic scope วิธีน้ ีสามารถมองเห็น
tumor และความผิดปกติได้จากจอ monitor และสามารถ biopsy lesion ได้ในคราวเดียวกัน
5. cytology เป็ นที่ใช้มานานแล้ว low sensitivity แต่ high specificity
6. Occuly blood test ใช้แผ่น strip test เพื่อดูวา่ มีเลือดในสารคัดหลัง่ หรื อไม่

Management
1. evaluate ดูเหมือนลักษณะของ discharge
discharge กลุ่ม 1 (Galactorrhea) หาก investigate แล้ว และสามารถ rule out สาเหตุจาก
drug และโรคจาก abnormal prolactin level ได้ ก็ควรให้ คําแนะนําและความมัน่ ใจแก่ผปู ้ ่ วยเพื่อลด
ความกังวล
discharge กลุ่ม 2 (Colored opalescent discharges) มักไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็ งเต้านม สาเหตุ
ส่ วนใหญ่มกั เกิดจาก duct ectasia และ Fibrocystic disease ในกรณี ที่ investigate และไม่พบ
ความผิดปกติใดและผูป้ ่ วยอายุนอ้ ยให้ reassure และ follow up, และอาจทํา microdochectomy ใน
กรณี ที่เป็ น single duct discharge และผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 40 ปี หรื อทํา major duct excision หาก
มี massive discharge
discharge กลุ่ม 3 (Blood, serous and Serosanguinous discharges) กรณี ไม่สามารถพบ
ความผิดปกติจากรังสี วินิจฉัยและสารคัดหลัง่ เป็ นแบบ single duct discharge ผูป้ ่ วยสามควรได้รับ
การผ่าตัดท่อนํ้านมที่ผดิ ปกติเพื่อการวินิจฉัย (Microdochectomy) ส่ วนกรณี ที่สารคัดหลัง่ ออกจาก
ท่อนํ้านมหลายท่อ (Multiple duct discharge) ถ้าผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 40 ปี อาจพิจารณาทํา Major

duct excision และ segmental resection ถ้าพบว่ามี peripheral duct involvement, แต่หากพบ
ความผิดปกติทางรังสี วิทยาก็ให้ตรวจค้นตามขั้นตอนปกติ

โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุทาํ ให้ เกิดมีสารคัดหลัง่ ผิดปกติทางหัวนมทีพ่ บบ่ อย มีดงั นี้
1. Duct papilloma เป็ น most common cause ของการมี nipple discharge กลุ่ม 3
(Blood, serous and Serosanguinous discharge)
2. Papillary carcinoma มักทําให้เกิด discharges กลุ่ม 3
3. Cyst and fibrocystic disease มักทําให้เกิด discharge กลุ่ม 2
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