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Lobular
carcinoma in
situ (LCIS)
identified on
breast biopsy
Stage 0
Tis, N0, M0

DIAGNOSIS

• History and
physical
• Diagnostic
bilateral
mammogram
• Pathology
review

WORKUP

Initial biopsy was
surgical biopsy

Biopsy was core
needle biopsy
(less than surgical
biopsy)

รูปที่ 1

Perform
surgical
excision

LCIS without
other cancer

Ductal carcinoma
in situ (DCIS) or
invasive cancer

Counseling regarding
risk reduction

Manage per
appropriate
Guideline

RISK REDUCTION

Lobular Carcinoma in Situ

ดูหน้า 23

• Breast cancer
screening and
diagnosis guideline

ดูหน้า 27

• Breast cancer risk
reduction guideline

Surveillance

SURVEILLANCE
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•
•
•
•

History and physical exam
Diagnostic bilateral mammogram
Pathology review
Determination of tumor estrogen
receptor (ER) status

WORKUP

Lumpectomya without lymph node
surgery whole breast radiation
therapyb (category 1)
or
Total mastectomy with or without
sentinel node biopsy ± reconstruction
or
Lumpectomya without lymph node
surgery without radiation therapyb
(category 2B)

PRIMARY TREATMENT

หน้า 8

Postsurgical
Treatment

ดู

รูปที่ 2

are invasive and half DCIS. A number of factors determine that local recurrence risk; palpable mass, larger size, higher grade, close or involved
margins, and age under 50 years. If the patient and physician view the individual risk as “low”, some patients may be treated by excision alone. All
data evaluating the three local treatments show no differences in patient survival.

b Whole breast radiation therapy following lumpectomy reduces recurrence rates in DCIS by about 50%. Approximately half of the recurrences

Margins less than 1 mm are considered inadequate.
With pathologic margins between 1-10 mm, wider margins are generally associated with lower local recurrence rates. However, close surgical
margins (< 1 mm) at the fibroglandular boundary of the breast (chest wall or skin) do not mandate surgical re-excision but can be an indication for
higher boost dose radiation to the involved lumpectomy site. (category 2B)

a Margins greater than 10 mm are widely accepted as negative (but may be excessive and may lead to a less optimal cosmetic outcome).

Ductal carcinoma
in situ (DCIS)
Stage 0
Tis, N0, M0

DIAGNOSIS

Ductal Carcinoma in Situ
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Risk reduction therapy for ipsilateral breast
following breast conserving surgery:
Consider tamoxifen for 5 years for:
Patients treated with breast-conserving therapy
(lumpectomy) and radiation therapyc (category 1),
especially for those with ER-positive DCIS. The
benefit of tamoxifen for ER-negative DCIS is
uncertain
Patients treated with excision alonec
Risk reduction therapy for contralateral breast:
Counseling regarding consideration of tamoxifenc
for risk reduction (category 2B).
•

•

Interval history and physical exam every 6 mo for
5 y, then annually
Mammogram every 12 mo (and 6-12 mo postradiation
therapy if breast conserved [category 2B])

SURVEILLANCE/FOLLOW-UP

รูปที่ 3

in patients with mastectomy or breast conservation with ER-positive primary tumors. Since a survival advantage has not been demonstrated,
individual consideration of risks and benefits is important

c Available data suggest tamoxifen provides risk reduction in the ipsilateral breast treated with breast conservation and in the contralateral breast

•

•

•

•

DCIS POSTSURGICAL TREATMENT

Ductal Carcinoma in Situ
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or
Stage IIA
T0, N1, M0
T1, N1, M0
T2, N0, M0
or
Stage IIB
T2, N1, M0
T3, N0, M0
or
Stage IIIA
T3, N1, M0

Stage I
T1, N0, M0

CLINICAL STAGE

รูปที่ 4

Additional studies as directed by signs or symptoms:
• Bone scan indicated if localized bone pain or elevated alkaline phosphatase
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI if elevated alkaline phosphatase, abnormal
liver function tests, abdominal symptoms, abnormal physical examination of the
abdomen or pelvis
• Chest imaging (if pulmonary symptoms are present)
• Consider fertility counseling if indicated

If clinical stage lllA (T3, N1, M0) consider:
• Bone scan (category 2B)
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI
• Chest imaging

Optional studies for breast imaging:
• Breast MRI

General workup including:
• History and physical exam
• CBC, platelets
• Liver function tests and alkaline phosphatase
• Diagnostic bilateral mammogram, ultrasound as necessary
• Pathology review
• Determination of tumor estrogen/progesterone receptor (ER/PR) status and HER2
status

WORKUP

Invasive Breast Cancer

Treatments

หน้า 10

ดู Locoregional
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Radiation therapy to whole breast with or without boost to tumor bed.

Negative
axillary nodes

รูปที่ 5

d Radiation therapy should follow chemotherapy when chemotherapy indicated.

Consider Preoperative Chemotherapy Guideline (หน้า 19)

See Locoregional Treatment (หน้า 12)

Radiation therapy to whole breast with or without boost
to tumor bed (category 1) , consider radiation therapy to
supraclavicular area (category 2B).
Radiation therapy should follow chemotherapy

Radiation therapyd to whole breast with or without boost
to tumor bed (category 1), and supraclavicular area . (category 3).

1-3 positive
axillary nodes

Total mastectomy with surgical axillary
staging (category 1) ± reconstruction
or
If T2 or T3 and fulfills criteria for breast
conserving therapy except for size

or

Lumpectomy with
surgical axillary staging
(category 1)

≥4 positive
axillary nodes

LOCOREGIONAL TREATMENT OF CLINICAL STAGE I, IIA, OR IIB DISEASE OR T3, N1, M0

Invasive Breast Cancer

ดู
หน้า 12

10
แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

Consider postchemotherapy radiation therapy to chest walle

No radiation therapy

Negative axillary nodes
and tumor 5 cm and
margins 1-2 mm

Radiation therapy to chest wall
and. Consider radiation therapy to supraclavicular nodese

Negative axillary nodes
and tumor 5 cm and
close margins (< 1-2 mm)

or
margins positive

Negative axillary nodes
and tumor > 5 cm

Strongly consider postchemotherapy radiation therapy
to chest wall + supraclavicular areas;e
(category 3).

Postchemotherapy radiation therapy to chest wall
(category 1) + supraclaviculare

  ดู
หน้า 12

รูปที่ 6

the internal mammary nodes is at the discretion of the treating radiation oncologist. CT treatment planning should be utilized in all cases where
radiation therapy is delivered to the internal mammary lymph nodes

e Radiation therapy should be given to the internal mammary lymph nodes that are clinically or pathologically positive, otherwise the treatment to

staging(category 1)
± reconstruction

Total mastectomy with
surgical axillary

1-3 positive
axillary nodes

≥4 positive
axillary nodes

LOCOREGIONAL TREATMENT OF CLINICAL STAGE I, IIA, OR IIB DISEASE OR T3, N1, M0

Invasive Breast Cancer
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Ductalf
Lobular
Mixed
Metaplastic

ER-negative
and
PgR-negative

ER-positive
and/or
PgR positive

ER-negative
and
PgR-negative

ER-positive
and/or
PgR positive

RECEPTOR STATUS

HORMONE

f This includes medullary and micropapillary subtypes.

• Tubular
• Colloid

•
•
•
•

HISTOLOGY

See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone
Receptor Negative - HER2 Positive Disease หน้า 15
See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone
Receptor Negative - HER2 Negative Disease หน้า 16

HER2 positive

HER2 negative

รูปที่ 7

See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone
Receptor Positive - HER2 Negative Disease หน้า 14

HER2 negative

See Systemic Adjuvant Treatment Favorable Histologies หน้า 17

See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone
Receptor Positive - HER2 Positive Disease หน้า 12

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT

HER2 positive

HER2 STATUS

Invasive Breast Cancer
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Node positive (one or more
metastases > 2 mm to one or more
ipsilateral axillary lymph nodes)

Tumor > 1 cm

Tumor 0.6-1.0 cm

pN1mi

Adjuvant endocrine therapy
+ adjuvant chemotherapy
+ trastuzumab (category 1)h

Adjuvant endocrine therapy
± adjuvant chemotherapyh

Adjuvant endocrine therapy

No adjuvant therapy

รูปที่ 8

benefits of chemotherapy and of endocrine therapy are additive. However, the absolute benefit from chemotherapy may be small. The decision to
add chemotherapy to endocrine therapy should be individualized, especially in those with a favorable prognosis where the incremental benefit of
chemotherapy may be smaller. Available data suggest sequential or concurrent endocrine therapy with radiation therapy is acceptable.

grading. The metaplastic or mixed component does not alter prognosis.
h Chemotherapy and endocrine therapy used as adjuvant therapy should be given sequentially with endocrine therapy following chemotherapy. The

g Mixed lobular and ductal carcinoma as well as metaplastic carcinoma should be graded based on the ductal component and treated based on this

Histologyg:
• Ductal
• Lobular
• Mixed
• Metaplastic

pT1, pT2, or pT3;
and pN0 or pN1mi
(≤2 mm axillary
node metastasis)

Tumor≤ 0.5 cm or

pN0

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT - HORMONE RECEPTOR POSITIVE - HER2 POSITIVE DISEASE

Invasive Breast Cancer
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Node positive (one or more
metastases > 2 mm to one or more
ipsilateral axillary lymph nodes)

Adjuvant endocrine therapy
± adjuvant chemotherapyh

Tumor >1 cm

Adjuvant endocrine therapy
+ adjuvant chemotherapy
(category 1)h

Adjuvant endocrine therapy

No adjuvant therapy (category 2B)

Tumor 0.6 - 1.0 cm

pN1mi

pN0

รูปที่ 9

g Mixed lobular and ductal carcinoma as well as metaplastic carcinoma should be graded based on the ductal component and treated based on
this grading. The metaplastic or mixed component does not alter prognosis.
h Chemotherapy and endocrine therapy used as adjuvant therapy should be given sequentially with endocrine therapy following chemotherapy. The
benefits of chemotherapy and of endocrine therapy are additive. However, the absolute benefit from chemotherapy may be small. The decision to
add chemotherapy to endocrine therapy should be individualized, especially in those with a favorable prognosis where the incremental benefit of
chemotherapy may be smaller. Available data suggest sequential or concurrent endocrine therapy with radiation therapy is acceptable.

Histology:g
• Ductal
• Lobular
• Mixed
• Metaplastic

pT1, pT2, or pT3;
and pN0 or pN1mi
(≤ 2 mm axillary
node metastasis)

Tumor ≤ 0.5 cm or

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT - HORMONE RECEPTOR POSITIVE - HER2 NEGATIVE DISEASE

Invasive Breast Cancer
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Histology:
• Ductal
• Lobular
• Mixed
• Metaplastic

Node positive (one or more
metastases > 2 mm to one or more
ipsilateral axillary lymph nodes)

Tumor > 1 cm

Tumor 0.6-1.0 cm

pN1mi

Adjuvant chemotherapy
+ trastuzumab (category 1)

Adjuvant chemotherapy (category 1)

Consider adjuvant chemotherapy

No adjuvant therapy

รูปที่ 10

grading. Themetaplastic or mixed component does not alter prognosis.

g Mixed lobular and ductal carcinoma as well as metaplastic carcinoma should be graded based on the ductal component and treated based on this

g

pT1, pT2, or pT3; and pN0
or pN1mi ( ≤2 mm axillary
node metastasis)

Tumor ≤ 0.5 cm or

pN0

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT - HORMONE RECEPTOR NEGATIVE - HER2 POSITIVE DISEASE

Invasive Breast Cancer
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Node positive (one or more
metastases > 2 mm to one or more
ipsilateral axillary lymph nodes)

Adjuvant chemotherapy (category 1)

Tumor > 1 cm

Adjuvant chemotherapy (category 1)

Consider adjuvant chemotherapy

No adjuvant therapy

Tumor 0.6-1.0 cm

pN1mi

pN0

รูปที่ 11

grading. The metaplastic or mixed component does not alter prognosis.

g Mixed lobular and ductal carcinoma as well as metaplastic carcinoma should be graded based on the ductal component and treated based on this

Histology:g
• Ductal
• Lobular
• Mixed
• Metaplastic

pT1, pT2, or pT3; and pN0
or pN1mi ( ≤2 mm axillary
node metastasis)

Tumor ≤ 0.5 cm or

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT - HORMONE RECEPTOR NEGATIVE - HER2 NEGATIVE DISEASE

Invasive Breast Cancer
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Histology:
• Tubular
• Colloid

ER-negative
and
PgR-negative

ER-positive
and/or
PgR-positive

รูปที่ 12

Repeat determination of
tumor estrogen/progesterone
receptor (ER/PR) status

ER-negative
and
PR-negative

Adjuvant endocrine therapy

≥3 cm

ER-positive
and/or
PR-positive

Consider adjuvant
endocrine therapy

1-2.9 cm

Treat as usual breast cancer
Histology (ดูหน้า 15 และ หน้า16)

Follow appropriate pathway above

Adjuvant endocrine therapy ±
adjuvant chemotherapy

No adjuvant therapy

< 1 cm

Node positive (one or more
metastasis > 2 mm to one or more
ipsilateral axillary lymph nodes)

pT1, pT2, or pT3;
and pN0 or pN1mi
(≤2 mm axillary
node metastasis)

SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT - FAVORABLE HISTOLOGIES

Invasive Breast Cancer
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Fulfills criteria for breast
conserving surgery
except for tumor size

and

Stage lllA
T3, N1, M0

Stage IIB
T2, N1, M0
T3, N0, M0

Stage IIA
T2, N0, M0

CLINICAL STAGE

•
•

รูปที่ 13

liver function tests, abdominal symptoms, abnormal physical examination of the
abdomen or pelvis
Chest imaging (if pulmonary symptoms are present)
Consider fertility counseling if indicated

• Bone scan indicated if localized bone pain or elevated alkaline phosphatase
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI if elevated alkaline phosphatase, abnormal

Optional studies as directed by signs and symptoms:

• Bone scan (category 2B)
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI
• Chest imaging

If clinical stage lllA (T3, N1, M0) consider:

Optional additional studies for breast imaging:

• Breast MRI

General workup including:
• History and physical
• CBC, platelets
• Liver function tests and alkaline phosphatase
• Diagnostic bilateral mammogram, ultrasound as necessary
• Pathology review
• Determination of tumor ER/PR status and HER2 status

WORKUP

Preoperative Chemotherapy Guideline

Invasive Breast Cancer

หน้า 19

Preoperative
ChemoTherapy
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Preoperative chemotherapy

PRIMARY TREATMENT

Partial response,
lumpectomy possible
or
Complete response

Partial response,
lumpectomy not
apossible

No response after
3-4 cycles
or
Progressive disease

Preoperative Chemotherapy Guideline

รูปที่ 14

Consider
alternative
chemotherapy

Invasive Breast Cancer

Complete response or
partial response,
lumpectomy possible

Partial response,
lumpectomy not possible

No response after
3-4 cycles
or
Progressive disease

หน้า 19

Lumpectomy

ดู

หน้า 19

Lumpectomy

ดู

MRM

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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Consider additional
chemotherapy in the
context of a clinical trial

Lumpectomy with
surgical axillary
staging.

•

•

based on prechemotherapy tumor characteristics
and
Endocrine therapy if ER-positive and/or PR-positiveh
(category 1)
Complete up to one year of trastuzumab therapy if
HER2-positive (category 1). May be administered
concurrent with radiation therapy
and with
endocrine therapy if indicated.

• Adjuvant radiation therapy post-lumpectomy

•

positiveh (category 1)
Complete up to one year of trastuzumab therapyf
HER2-positive (category 1). May be
administered concurrent with radiation therapy
and with
endocrine therapy if indicated.

• Endocrine therapy if ER-positive and/or PgR-

ดู Surveillance/
Follow-up หน้า 23

รูปที่ 15

h Chemotherapy and endocrine therapy used as adjuvant therapy should be given sequentially with endocrine therapy following chemotherapy.
The benefits of chemotherapy and of endocrine therapy are additive. However, the absolute benefit from chemotherapy may be small. The decision
to add chemotherapy to endocrine therapy should be individualized, especially in those with a favorable prognosis where the incremental benefit
of chemotherapy may be smaller. Available data suggest sequential or concurrent endocrine therapy with radiation therapy is acceptable.

Consider additional
chemotherapy in the
context of a clinical trial

based on prechemotherapy tumor characteristics
and

• Adjuvant radiation therapy post-mastectomy is

ADJUVANT TREATMENT

MRM
+ reconstruction.

LOCAL TREATMENT

Preoperative Chemotherapy Guideline

Invasive Breast Cancer
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Stage IV
Any T, any N, M1

รูปที่ 16

See Initial Workup for Stage IV Disease

Stage lllC
Any T, N3, M0

If clinical stage lllA (T3, N1, M0) consider:
• Bone scan (category 2B)
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI
• Chest imaging

Optional additional studies for breast imaging:
• Breast MRI

General workup including:
• History and physical
• CBC, platelets
• Liver function tests and alkaline phosphatase
• Diagnostic bilateral mammogram, ultrasound as necessary
• Pathology review
• Determination of tumor ER/PgR status and HER2 status

WORKUP

Optional studies as directed by signs and symptoms:
• Bone scan indicated if localized bone pain or elevated alkaline phosphatase
• Abdominal ± pelvis CT or US or MRI if elevated alkaline phosphatase,
abnormal liver function tests, abdominal symptoms, abnormal physical
examination of the abdomen or pelvis
• Chest imaging (if pulmonary symptoms are present)
• FDG PET/CT scan (category 2B)
• Consider fertility counseling if indicated

Stage IIIB
T4, N0, M0
T4, N1, M0
T4, N2, M0

Stage IIIA
T0, N2, M0
T1, N2, M0
T2, N2, M0
T3, N2, M0
(Stage IIIA patients with T3,
N1, M0 disease, ดูหน้า 17)

CLINICAL STAGE

LOCALLY ADVANCED INVASIVE BREAST CANCER (NON-INFLAMMATORY)

Invasive Breast Cancer

Chemotherapy and
Locoregional
Treatment (หน้า 22)

ดู Preoperative

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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Preoperative
chemotherapy

No response

Response

LOCOREGIONAL TREATMENT

รูปที่ 17

Consider additional systemic
chemotherapy and/or preoperative
radiation

Total mastectomy + level l/ll axillary
dissection + radiation therapy to chest wall
and infraclavicular and
supraclavicular nodes (plus internal
mammary nodes if involved, consider
internal mammary nodes if not clinically
involved [category 3]) ± delayed breast
reconstruction
or
Consider lumpectomy + level l/ll axillary
dissection + radiation therapy to breast
and infraclavicular and supraclavicular
nodes (plus internal mammary nodes if
involved)

PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY FOR
LOCALLY ADVANCED INVASIVE BREAST
CANCER (NON-INFLAMMATORY)

No response

Individualized
treatment

Response - See above pathway

•

regimen course if not completed
preoperatively plus endocrine
treatment if ER-positive and/or PRpositive (sequential chemotherapy
followed by endocrine therapy).
Complete up to one year of
trastuzumab therapy if HER2positive (category 1). May be
administered concurrent with
radiation therapy and with
endocrine therapy if indicated.

ADJUVANT TREATMENT

• Complete planned chemotherapy

Invasive Breast Cancer

หน้า 23

Follow-up/
Surveillance

ดู
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•

•

•

•
•

then every 12 mo
Annual mammography
Women on tamoxifen : annualgynecologic
assessment every 12 mo if uterus present
Women on an aromatase inhibitor or who
experience ovarian failure secondary to treatment
should have monitoring of bone health with a bone
mineral density determination at baseline and
periodically thereafter
Assess and encourage adherence to adjuvant endocrine
therapy.
Evidence suggests that active lifestyle, achieving
and maintaining an ideal body weight (20-25 BMI)
may lead to optimal breast cancer outcomes.

• Interval history and physical exam every 3-6 mo for 5 y,

SURVEILLANCE/FOLLOW-UP

•

•

•
•
•
•
•
•

รูปที่ 18

History and physical exam
CBC, platelets
Liver function tests
Chest imaging
Bone scan
X-rays of symptomatic bones and long
and weight-bearing bones abnormal on
bone scan
Consider abdominal CT or MRI
First recurrence of disease should be
biopsied
Consider determination of tumor ER/PR
and HER2 status if unknown, originally
negative or not over-expressedb

Systemic
disease

Locoregional
disease

RECURRENT WORKUP
or
INITIAL WORKUP FOR STAGE IV DISEASE

Invasive Breast Cancer

หน้า 24

of Recurrence/
Stage IV Disease

ดู Treatment
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Systemic
disease

Regional
only
or
Local and
regional
recurrence

Local only
recurrence

Radiation therapy if possible to chest wall,
supraclavicular and infraclavicular nodes, and internal
mammary nodes

Internal mammary node recurrence

Bone disease not present

รูปที่ 19

ER and/or PR positive; HER2 negative
ER and/or PR positive; HER2 positive
ER and PR negative, or ER and/or PR positive and
endocrine refractory; HER2 negative
ER/PR negative; HER2 positive

Radiation therapy if possible to chest wall and
supraclavicular and infraclavicular nodes

Supraclavicular recurrence

Bone disease present

Surgical resection if possible + radiation therapy if
possible to chest wall, supraclavicular and infraclavicular nodes, and axilla

Surgical resection if possible + radiation therapy to
chest wall and supraclavicular and infraclavicular nodes

Surgical resection if possible

Total mastectomy + axillary lymph node staging if
level l/ll axillary dissection not previously done

Axillary recurrence

Initial treatment with lumpectomy
+ radiation therapy
Initial treatment with mastectomy + level l / ll
axillary dissection and prior radiation therapy Initial
treatment with mastectomy
no prior radiation therapy

SYSTEMIC TREATMENT OF RECURRENT OR STAGE IV DISEASE

Invasive Breast Cancer

Consider
systemic
therapy

24
แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

Persistent
Spontaneous,
unilateral
single duct,
or serous
sanguinous

NonSpontaneous
multiduct

Bilateral
Milky

*   อาจท�ำ Ductography ร่วมด้วย
** ดูแนวทางการถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammography)

Nipple
discharge
no palpable
mass

การตรวจคัดกรอง
หรือแสดงอาการ

• Breast
Imaging*
• Guaiac or
cytology
optional

Pregnancy
concern

รูปที่ 20

BI-RADS
Final
Assessment
Category 4-5**

BI-RADS
Final
Assessment
Category 1-3**

Tissue
Diagnosis

Mammography
และ/ หรือ U/S

Malignant

Benign/
indeterminate
Cancer treatment

Duct excision

Refer to obstetrician

Positive

Ductography
(optional)

Consider endocrine
evaluation

Negative

• Observation
• Educate to stop compression of the breast
And report any spontaneous discharge

Pregnancy
test

การตรวจคัดกรองขั้นต้น

การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

25

26

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศของคณะท�ำงานประเมินเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง
เต้านมระยะแรกของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546(33) ซึ่งได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น            
ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้ สรุป ได้แนวทางในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทย ดังนี้
วิธีการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งเต้านม มีอยู่ 3 วิธี ได้แก่
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast self examination: BSE)
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ ได้รับการฝึกอบรม (Clinical breast     
examination: CBE)
3. การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammography: MM)

ข้อแนะน�ำ (Recommendation)

1. Mass screening
จากข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่ ในปัจจุบัน วิธีที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมที่เป็นแบบ mass screening ส�ำหรับประเทศไทย สรุปได้ดังนี้  
 ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  
ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง และควรจะต้องได้รับการบอกถึงประโยชน์ (benefit)
และข้อจ�ำกัดของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธี และหากมี
อาการที่สงสัยควรมีการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม  
 ผู้หญิงที่มีอายุ 40 - 69 ปี และไม่มีอาการ
นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�ำแล้ว ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม ทุก 1 ปี
 ผู้หญิงที่อายุ 70 ปีขึ้นไป
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงกลุ่มนี้ให้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ของประโยชน์และอัตราการเสี่ยงของการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมในเรื่องของสภาวะสุขภาพในขณะนั้น
และอายุขัยที่คาดไว้ (life expectancy)

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

27

ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่ ได้มีผลต่อการลดอัตราตาย แต่ก็ถือว่า
เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ประหยัดและเหมาะสมส�ำหรับประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้หญิงไทยให้มีความสนใจกับสุขภาพเต้านมของตนเอง
2. Voluntary (opportunistic) screening
2.1 ผู้หญิงทั่วไป
 ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง และควรจะต้องได้รับการบอกถึงประโยชน์ และ           
ข้อจ�ำกัดของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งได้รับการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธี และควรมี
การตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยทุก 3 ปี  
 ผู้หญิงที่มีอายุ 40 - 69  ปีขึ้นไป และไม่มีอาการ
นอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�ำแล้ว ควรตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมทุก 1 ปี และตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammography) ทุก 1 - 2 ปี
อาจใช้การตรวจอัลตร้าซาวด์ร่วมด้วยในกลุ่มที่มี Dense breast ถ้าสถานบริการมีความพร้อมที่จะตรวจได้
นอกจากนี้ผู้หญิงโดยทั่วไปควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ คือ การตรวจพบมะเร็งเต้านมใน
ระยะแรก ข้อจ�ำกัดในกลุ่มสตรีที่มี Dense breast และการแปลผลผิดพลาด 10 - 30% (สถิติจากสถาบัน         
ทั่วโลก) และเนื่องจากเนื้อเต้านมของสตรีไทยมีลักษณะเป็น Dense breast อาจใช้การตรวจอัลตราซาวด์ร่วม
ด้วยvซึ่งจะใช้   ในสถาบันที่มีความพร้อมของเครื่องมือ
2.2 กลุ่มเสี่ยง (high risk)
ผู้หญิงกลุ่มนี้ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงทั่วไปแต่ควรจะต้อง
เริ่มตรวจเร็วขึ้น เช่น ในกรณีที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมที่อายุน้อยกว่า 50 ปี หรือวัยก่อนหมดประจ�ำ
เดือน ควรท�ำการตรวจคัดกรอง เมื่ออายุที่ญาติเป็นมะเร็งเต้านมลบออกอีก 10 ปี(34) และควรตรวจทุก 1 ปี  
กลุ่มเสี่ยง (high risk) ได้แก่
 มีประวัติญาติสายตรง ได้แก่ มารดา พี่สาว/น้องสาว และบุตร เป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งที่
รังไข่
 ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม (invasive cancer) รวมถึง ductal carcinoma
in situ (DCIS)
 ผู้ที่ ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะตั้งแต่อายุน้อย เช่น ผู้ที่เป็นโรค
มะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิด Hodgkin หรือ non- Hodgkin
 ผู้ที่มีประวัติตัดชิ้นเนื้อเต้านม (breast biopsy) แล้วผลพยาธิวิทยาเป็น atypical ductal           
hyperplasia, lobular neoplasia
 ผู้ที่ ได้รับประทานฮอร์ โมนเสริมทดแทนวัยหมดประจ�ำเดือนเป็นประจ�ำเกิน 5 ปี
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แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด
แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมที่พบบ่อย
• อาการคล�ำได้ก้อนที่เต้านม (Breast mass)
• สารคัดหลั่งออกทางหัวนม (Nipple discharge)
• อาการเจ็บบริเวณเต้านม (Mastalgia)

แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด
• แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด

หมายเหตุ: แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมฉบับนี้ใช้ส�ำหรับสถานพยาบาลที่บุคลากรและ
ทรัพยากรมีขีดความสามารถครบถ้วน และไม่สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงกับการรักษาผู้ป่วยทุกราย
โดยรวมได้ ให้แต่ละสถานพยาบาลพิจารณาจัดท�ำแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับขีดความ
สามารถของสถานพยาบาลนั้นๆ

Clinical concern

Non recurrent

Recurrent

Residual mass or
Bloody fluid

Routine screening

Repeat clinical
examination 6-8 wk

No residual mass

Needle aspiration

Simple cyst

Cystic mass

All benign*

Clinical
concern

mass < 2 cm.

Discordant*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atypical ductal hyperplasia
Atypical lobular hyperplasia
Lobular carcinoma in situ
Lobular neoplasia
Radial scar
Phyllodes
Mucocele lesion
Papillary lesion
Sclerosing adenosis

Follow up**

Cancer treatment

Excision and tissue
orientation

Non-malignant but concern

Benign

Malignant

Core needle biopsy

รูปที่ 21

* Triple test
* * ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจรักษา
*** ในกรณีที่ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 25 ปี ก้อนขนาดเล็กมีลักษณะ benign อาจให้การดูแลโดย การตรวจติดตามตามความเหมาะสม ทุก 3- 6 เดือน
Hx = history
CBE = Clinical Breast Examination

Follow up**

Cancer treatment mass ≥ 2-3 cm.

All Malignant*

Fine needle aspiration

Tissue diagnosis

Solid mass***

Hx & CBE
Diagnostic Imaging evaluation
< 35 yr; ultrasound**
≥ 35 yr, Mammogram + ultrasound

New dominant breast mass
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Breast mass
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยอาการคล�ำได้ก้อนที่เต้านม หลังจากการซักประวัติและตรวจ
ร่างกายยืนยันว่ามีก้อนที่เต้านมจริง อาจแนะน�ำให้ท�ำ ultrasound เต้านมในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี ส�ำหรับ
ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป อาจแนะน�ำให้ท�ำ mammogram ร่วมด้วย โดยให้อยู่ ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การ    
รักษา เนือ่ งจากการท�ำแมมโมแกรม และหรืออัลตร้าซาวด์ มีโอกาสเกิดผลลบลวงได้ (false negative) 15%(1)
Cystic mass
• กรณี simple cyst แนะน�ำว่าสามารถใช้วิธีการตรวจติดตามได้ หรือท�ำ needle aspiration            
ถ้าของเหลวที่ได้ไม่มีลักษณะ bloody fluid และก้อนยุบหมด แนะน�ำให้ท�ำการตรวจติดตามในอีก 6-8 สัปดาห์
ถ้าไม่มีการกลับเป็นซ�้ำ สามารถท�ำตาม screening program ปกติ ได้
• ถ้ามีลักษณะ bloody fluid หรือก้อนยุบไม่หมด หรือมีการกลับเป็นซ�้ำของก้อนใน 6-8 สัปดาห์
แนะน�ำให้ท�ำการส่งตรวจต่อเพื่อให้ได้ tissue diagnosis
Solid mass
• เมื่อตรวจเต้านมพบ solid mass แนะน�ำให้ตรวจชิ้นเนื้อด้วยวิธี fine needle aspiration(2, 3)
หรือ core needle biopsy หรือ excision biopsy
• กรณีท�ำ triple assessment ด้วย clinical examination, imaging และ FNA มีผลการตรวจ
ดังนี้
1. Benign ทั้งหมด แนะน�ำว่าสามารถรักษาด้วยการติดตามได้ ถ้าก้อนมีขนาดเล็กกว่า 2  ซม.
การตรวจติดตามแนะน�ำให้ตรวจเต้านม ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ถ้ามีข้อสงสัยจาก
อาการทางคลินิกแนะน�ำท�ำ core needle biopsy หรือ excision และถ้าก้อนมีขนาดใหญ่
กว่า 2-3 ซม. แนะน�ำท�ำ excision
2. Malignant ทั้งหมด สามารถให้การวินิจฉัยและรักษาตามแนวทางการรักษามะเร็งเต้านม
ได้
3. ไม่สอดคล้องกัน แนะน�ำให้เอาชิ้นเนื้อตรวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
• แนะน�ำท�ำ excision ก้อน ในกรณี
1. ผล core biopsy เป็น(4-7)
 Atypical ductal hyperplasia
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Atypical lobular hyperplasia
 Lobular carcinoma in situ
 Lobular neoplasia
 Radial scar
 Phyllodes
 Mucocele lesion
 Papillary lesion
 Sclerosing adenosis
2. ก้อนมีขนาดใหญ่กว่า 2-3 ซม.หรือผู้ป่วยต้องการเอาออก
3. ถ้ามีข้อสงสัยจากอาการทางคลินิก
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Nipple discharge (สารคัดหลั่งออกทางหัวนม)
ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของสารคัดหลั่งที่ออกมาทางหัวนม แต่ ไม่สามารถตรวจพบว่ามีก้อน         
ผิดปกติที่เต้านมนั้น ควรจะต้องได้รับการตรวจในขั้นตอนแรกด้วยการประเมินลักษณะของสารคัดหลั่ง ที่ออก
มาจากทางหัวนม ถ้าลักษณะของสารคัดหลั่งออกมาจากหัวนมทั้ง 2 ข้าง และมีลักษณะคล้ายน�้ำนมนั้น ควรจะ
ต้องได้รับการตรวจภาวะ การตั้งครรภ์ หรืออาจจะต้องได้รับการตรวจในเรื่องภาวะที่ผิดปกติของระบบฮอร์โมน
ในร่างกายที่อาจผิดปกติ
สารคัดหลั่งที่มีลักษณะคล้ายน�้ำนม (milky secretion) มีสาเหตุส่วนใหญ่จากการรับประทานยา
บางกลุ่ม เช่น psychoactive drugs, antihypertensive medications, opiates, oral contraceptives และ
estrogen
ในกรณีที่มีสารคัดหลั่งไม่ ได้ออกมาเอง (non-spontaneous) หรือเกิดจากการบีบเค้นเต้านม
หากผู้ป่วยมีอายุต�่ำกว่า 40 ปี และออกมาจากท่อน�้ำนมหลายๆ ท่อนั้นควรจะมีการเฝ้าติดตามสังเกตอาการของ
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ รวมทั้งจะต้องให้ความรู้และความสนใจแก่ผู้ป่วยไม่แนะน�ำให้ไปบีบหรือกดเนื้อเต้านมอีกต่อไป
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปี แนะน�ำให้ท�ำ screening mammogram และ/หรือ ultrasound ร่วมด้วย
และให้ท�ำการรักษาตามผลการตรวจที่ได้รับ รวมทั้งต้องให้ความรู้ความเข้าใจเหมือนในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 
40 ปี
ลักษณะของสารคัดหลั่งที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ pathological discharge ซึ่งมี
ลักษณะของสารคัดหลั่งที่ออกมาคงที่ โดยไม่ ได้เกิดจากการไปบีบเค้น, ออกมาข้างใดข้างหนึ่งและลักษณะที่
เป็น serous sanguinous หรือ serosanguinous อาจตรวจ guaiac tes และ cytology เพิ่มเติมถ้าอยู่ ใน
สถานที่สามารถส่งตรวจได้ ถึงแม้ผลการตรวจ test ดังกล่าวถ้าได้ผลลบ (negative result) ก็จะต้องท�ำการ
ตรวจรักษาในล�ำดับต่อไป เนื่องจากไม่สามารถวินิจฉัยแยกจากโรคมะเร็งออกได้ แนะน�ำให้ท�ำ duct excision
ในผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวทุกราย
อาจท�ำ ductography ก่อนผ่าตัดเพื่อประโยชน์ส�ำหรับดูลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นชนิดผิด
ปกติหลายต�ำแหน่ง (multiple lesions)
ในผู้ป่วยที่มี BI-RADS 4 หรือ 5 นั้น ก็ควรจะมีการส่งตรวจวินิจฉัยต่อซึ่งถ้าผลของการตรวจ
เป็นแบบ benign หรือ intermediate การส่งตรวจ ductography ก็แนะน�ำให้ท�ำถ้าอยู่ ในสถานที่สามารถส่ง
ตรวจได้และถ้าจะน�ำผู้ป่วยไปผ่าตัดท�ำ duct excision แต่ถ้าผลการตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง ผู้ป่วยก็ควรจะได้รับ
การรักษาตามแนวทางต่อไป

ไม่มีสิ่งผิดปกติ

* ท�ำ Imaging ตามข้อบ่งชี้

Mastalgia

มีสิ่งผิดปกติร่วม

พิจารณา Imaging*

รูปที่ 22

ไม่ ได้ท�ำ Imaging

ท�ำ Imaging ตามข้อบ่งชี้  

ดูตามแนวทางวินิจฉัยและรักษาของเรื่องนั้นๆ

ดูตามแนวทางการดูแล
เรื่อง Abnormal Imaging
Reassure ± Medication
Reassure ± Medication

Normal

Abnormal

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

33

34

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

Mastalgia
อาการเจ็บบริเวณเต้านมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้หญิงและมีความรุนแรงที่แตกต่างกันไป แบ่ง
ออกเป็นอาการเจ็บที่เต้านม และเจ็บบริเวณ chest wall* ซึ่งอาจจะรุนแรงมากจนมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้  
และอาจจะเป็นเรื้อรังได้บ่อย ๆ  
อาการเจ็บเต้านมอาจตรวจพบสิง่ ผิดปกติอนื่ ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ก้อน ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บเต้านม
เพียงอย่างเดียวและไม่มีความผิดปกติอื่น ส่วนใหญ่ไม่ ได้มีสาเหตุจากมะเร็ง
แนวทางการดูแลอาการเจ็บเต้านมนั้น ต้องตรวจประเมินว่ามีสิ่งผิดปกติอื่นร่วมด้วยหรือไม่             
ซึง่ ต้องดูแลไปตามสิง่ ผิดปกตินนั้ เช่น เรือ่ งก้อน, nipple discharge แต่ถา้ ไม่มสี งิ่ ผิดปกติอนื่ ร่วมด้วย ให้พจิ ารณา                
ท�ำ breast imaging ตามข้อบ่งชี้ (ดูแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม)
ในกรณีที่ท�ำ imaging ถ้าพบสิ่งผิดปกติ ให้ดูแลตามแนวทางการวินิจฉัยนั้น แต่ถ้าไม่พบสิ่ง            
ผิดปกติก็ให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและการรักษาตามความจ�ำเป็น
ในกรณีที่ไม่ ได้ท�ำ imaging และไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอาการเจ็บเต้านม
และพิจารณาให้การรักษาตามความจ�ำเป็น
* Chest wall pain หมายถึง No pattern; any age; almost always unilateral; consider costochondritis
(Tietze’s syndrome), musculo-skeletal origin, surgical trauma, referred pain.
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แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด
แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด แบ่งการรักษาตามระยะของโรค (staging) ได้ดังนี้

Stage 0 (Pure Noninvasive Carcinomas)

1. Lobular Carcinoma In Situ (LCIS)
แนะน�ำการรักษา LCIS ด้วยการเฝ้าระวัง (surveillance)(8)
เนื่องจาก LCIS มีโอกาสเกิด invasive carcinoma ต�่ำ (ประมาณ 21% over 15 years)
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องนัดมาติดตามการรักษาโดยการตรวจร่างกายทุก 6-12 เดือน และท�ำ
mammogram ปีละครั้ง นอกจากนี้อาจพิจารณา risk reduction ซึ่งในปัจจุบันมีข้อแนะน�ำ 2 วิธี  
1) โดยการใช้ยา เพื่อลดโอกาสเกิด invasive carcinoma ซึ่งแนะน�ำให้ยาดังนี้
1.1 tamoxifen(9) เป็นเวลา 5 ปี
ส่วนยาตัวอื่นเช่น กลุ่ม aromatase inhibitors ในขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ(8, 10)
2)  โดยการผ่าตัด การท�ำ bilateral prophylactic mastectomies ± reconstruction จะใช้
เป็นบางกรณีเท่านั้น เช่น ในผู้ป่วย high risk, ไม่ยอมรับอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการ
เป็นมะเร็งเต้านมทั้งสองข้างในอนาคต และควรตัดเต้านมออกทั้ง 2 ข้าง เพราะว่า
โอกาสเกิด invasive carcinoma ในผู้ป่วย LCIS จะเท่ากันทั้ง 2 ข้าง (8-11 เท่าของ
ประชากรทั่วไป หรือประมาณ 1% ต่อปี, subsequent carcinoma เป็น invasive             
ductal มากกว่า lobular carcinoma)(11)
อนึ่งการท�ำ mastectomy ± contralateral breast biopsy ในปัจจุบันไม่นิยมแล้ว เนื่องจาก
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็น LCIS มีโอกาสเกิด invasive carcinoma ต�่ำ การท�ำ mastectomy มี               
ข้อเสียมากกว่าและเปลืองค่าใช้จ่าย ส่วนการตัดชิ้นเนื้อจากเต้านมอีกข้างก็อาจจะไม่ ได้ต�ำแหน่งที่
เป็นมะเร็ง โอกาสของการเกิดมะเร็งยังคงเท่าเดิม(12)
2. Ductal Carcinoma In Situ (DCIS)
การรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Total mastectomy ± reconstruction
2. Wide local excision + radiotherapy
3. Wide local excision alone
การรักษาโดย total mastectomy เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดี (survival 98-99%) มี โอกาส
เกิด local recurrence (0-2%) ได้น้อยกว่าวิธีอื่นๆ ดังนั้น DCIS ทุกขนาดหรือหลายต�ำแหน่ง
สามารถเลือกใช้วิธีนี้
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การรักษาโดย wide local excision + radiotherapy มี โอกาสเกิด local recurrence                   
น้อยกว่าการท�ำ wide local excision เพียงอย่างเดียว คือ จาก 10.4% เป็น 7.5% ที่ 5 ปี(13, 14)
จึงเป็นที่ยอมรับได้ และ overall survival ก็เท่ากับการรักษาโดย total mastectomy การท�ำ
ผ่าตัดควรได้ free margin และตามด้วยการฉายแสง (14) ซึ่งวิธีนี้ ไม่เหมาะถ้ามี DCIS หลาย
ต�ำแหน่ง หรือก้อนโตมากและผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามในการฉายแสง
การรักษาโดย wide local excision alone ใช้ในคนไข้ที่มีก้อนเล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร,         
low grade, noncomedonecrosis นอกจากนี้ยังต้องค�ำนึงถึง อายุของผู้ป่วย และ margin ของ
การผ่าตัดด้วย(15)
ไม่แนะน�ำให้ท�ำ axillary dissection ในผู้ป่วย DCIS เพราะโอกาสที่จะพบมีการกระจาย
ไปต่อมน�้ำเหลืองมีน้อย (1.7%)(16) เนื่องจากการท�ำ sentinel node biopsy ท�ำได้ง่ายและผล
แทรกซ้ อ นต�่ ำ ถ้ า ผู ้ ป ่ ว ยเลื อ กวิ ธี mastectomy อาจพิ จ ารณาท� ำ sentinel lymph node                
biopsy(17-19) ผู้ป่วย DCIS ที่มี microinvasion แนะน�ำให้ท�ำ sentinel lymph node biopsy
ร่วมด้วย ถ้าท�ำ sentinel lymph node biopsy ไม่ ได้ ควรท�ำ axillary lymph node dissection
ผูป้ ว่ ย DCIS ต้องนัดมาติดตามการรักษาโดยการตรวจร่างกายทุก 6 เดือน และท�ำ mammogram  
ปีละครั้ง นอกจากนี้อาจพิจารณาให้ tamoxifen เป็นเวลา 5 ปี เพื่อลดโอกาสเกิด invasive carcinoma (ลดจาก 13% เป็น 8.8% ที่ระยะเวลา 5 ปี)(20, 21)

Stage I, IIA, IIB Invasive Breast Cancer

การรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Total mastectomy + axillary management * ± reconstruction เช่น Total mastectomy
+ sentinel lymph node biopsy, Modified radical mastectomy (MRM)
2. Breast conserving therapy (BCT) หมายถึงการท�ำ breast conserving surgery ร่วมกับ
axillary management* และ radiotherapy) ถ้าไม่มีข้อห้าม (ดูหน้า 37)
การผ่าตัดทั้งสองวิธีมี overall survival เท่ากัน(22-29) จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้ป่วย และทีมแพทย์ผู้ท�ำการรักษา 
อนึ่งในกรณีที่ผู้ป่วย stage IIA (T2 N0 M0) และ stage IIB (T2 N1 M0, T3 N0 M0) ถ้ามี
ความประสงค์จะเก็บเต้านมและไม่มีข้อห้ามของการท�ำ breast conserving therapy (BCT) อาจพิจารณา               
การให้ preoperative systemic therapy เพื่อท�ำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง(30, 31)
*การท�ำ axillary management ให้ดูรายละเอียดในหน้า 36
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Stage III Invasive Breast Cancer

•   Operable Locally Advanced Breast Cancer
การผ่าตัดรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Modified radical mastectomy ± reconstruction
2. Preoperative systemic therapy + BCT or MRM ถ้าไม่สามารถท�ำ BCT ได้ จะเลือก
ใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ท�ำการรักษา
• Inoperable Locally Advanced Breast Cancer
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการรักษาโดย preoperative systemic therapy แล้วตามด้วยการผ่าตัด
ซึ่งมีทางเลือกดังนี้
1. Modified radical mastectomy ± reconstruction
2. Breast conserving therapy
จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ท�ำการรักษา

Stage IV Metastatic Breast Cancer

การรักษา stage IV breast cancer เป็นการรักษาด้วย systemic โดยการใช้ chemotherapy
และ/หรือ hormonal therapy เป็นหลัก ให้ดูรายละเอียดในแนวทางการรักษาของการใช้ยา
บทบาทของศัลยกรรมมีเพียงเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอน หรือเป็น  local control และรักษา
ตามอาการ เช่น ในรายที่มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกอาจจ�ำเป็นต้องผ่าตัดดามกระดูกร่วมกับรังสีรักษา ในรายที่
มีมะเร็งกระจายไปที่สมองอาจพิจารณาให้การรักษาโดยการผ่าตัดถ้าเป็นก้อนเดียวและไม่มีการกระจายไปยัง
อวัยวะส�ำคัญอื่นๆ ในรายที่มี massive pleural effusion รักษาโดย pleural tapping and pleurodesis เป็นต้น

Local recurrent Breast Cancer

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ mastectomy เมื่อมี local recurrence โดยที่ไม่มีการกระจายไป  
ที่อื่น ถ้าสามารถผ่าตัดได้ควรได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเอา local recurrence ออกโดยให้ได้ free margin
แล้วตามด้วยการฉายรังสี ในกรณีที่ไม่ได้รับการฉายรังสีมาก่อนหรือรังสีแพทย์พิจารณาให้ฉายรังสี (ดูที่หน้า 51)
หลังจากนั้นควรพิจารณาให้ systemic treatment หรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
ผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดแบบ BCT เมื่อมี local recurrence โดยที่ ไม่มีการกระจายไปที่อื่น            
ควรได้รับการรักษาโดยการท�ำ total mastectomy หรืออาจท�ำ lumpectomy อีกครั้งหนึ่งได้ แล้วตามด้วย                   
การรักษาวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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ข้อห้ามของการท�ำ BCT (contraindications for BCT)
1. Prior radiotherapy to the breast or chest wall
2. RT during pregnancy
3. Diffuse suspicious or malignant appearing microcalcifications
4. Widespread disease that cannot be incorporated by local excision through a single
incision that achieves negative margins with a satisfactory cosmetic result
5. Positive pathologic margin

Axillary management มี 2 ทางเลือก คือ

1. การท�ำ axillary lymph node dissection (ALND) ให้ท�ำในระดับ level I และ level II จะ
ท�ำถึง level III เมื่อคล�ำต่อมน�้ำเหลืองได้และสงสัยว่ามีการแพร่กระจายไปถึง level  II ขณะท�ำการผ่าตัด และ
การท�ำ ALND ควรได้ ต่อมน�้ำเหลืองไม่น้อยกว่า 10 ต่อม
2. การท�ำ sentinel lymph node biopsy (SLNB) เป็นอีกทางเลือกแทน ALND ในกรณีทคี่ าดว่า
ไม่มีการกระจายของมะเร็งไปยังต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้
แนวทางการปฏิบัติเมื่อทราบผลการตรวจ sentinel node
1. ถ้า sentinel node negative (ไม่มี metastasis) ไม่แนะน�ำให้ท�ำ axillary lymph node             
dissection

2. ถ้า sentinel node พบมี isolated tumor cell (< 0.2 mm.) ไม่แนะน�ำให้ท�ำ axillary           
lymph node dissection
3. ถ้า sentinel node พบมี micrometastasis (> 0.2 mm แต่ < 2 mm) อาจพิจารณาท�ำ                 
axillary lymph node dissection
4. ถ้า sentinel node positive (มี metastasis > 2 mm.) แนะน�ำให้ท�ำ axillary lymph node
dissection level I/II อย่างไรก็ตามเริ่มมีข้อมูลว่าอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ axillary lymph node dissection  
5. ถ้าหา sentinel node ไม่พบแนะน�ำให้ท�ำ axillary lymph node dissection level I/II

Oncoplastic Breast Surgery(32)

ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการผ่าตัด อาจน�ำเทคนิค Oncoplastic surgery ใน           
รูปแบบต่าง ๆ มาพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ ในการ
เพิ่มคุณภาพชีวิต โดยให้ค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
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- ต้องไม่มีผลเสียต่ออัตราการกลับซ�้ำของโรค และอัตราการรอดชีวิต รวมถึงการตรวจติดตาม
การรักษา
- ไม่ควรท�ำให้เกิดความล่าช้าในการให้การรักษาเสริม โดยสามารถท�ำในผู้ป่วยที่ท�ำ Breast                 
conserving surgery หรือ Total mastectomy ซึ่งสามารถท�ำได้ทันทีในการผ่าตัดครั้งเดียว
กันหรือพิจารณาท�ำทีหลังการรักษาเสริมได้

Oncoplastic in Breast conserving surgery

ในผู้ป่วยที่ต้องการเก็บเต้านมเดิมไว้ อาจพิจารณาน�ำเทคนิค oncoplastic มาช่วยลดการเกิด
Breast deformity เพิ่มความสมดุลของเต้านมทั้งสองข้าง ช่วยเพิ่ม margin หรือช่วยให้การฉายแสงง่ายขึ้น
โดยอาจพิจารณาในรายที่มีลักษณะดังนี้
- resection of more than 20% of the breast volume;
- central, medial and lower pole resections;
- axillary dissection through lumpectomy incision;
- periareolar incisions in inferior quadrants;
- incomplete mobilization of breast parenchyma to allow reshaping of the breast.

Breast reconstruction

การท�ำ Breast reconstruction สามารถท�ำได้ทั้ง Immediate หรือ Delayed reconstruction
ในการท�ำ Immediate breast reconstruction การท�ำ Skin sparing mastectomy พบว่าผลในการจัดการ
Primary tumor ให้ผลเทียบเท่าการท�ำ Standard mastectomy แนะน�ำว่าไม่ควรท�ำ immediate breast                
reconstruction ในผู้ป่วยต่อไปนี้
- Non-resectable local chest wall disease
- Rapidly progressive systemic disease
- Patients who have serious co-morbidity
- Patients who are psychologically unsuitable
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แนวทางการใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (Mammography)

แนวทางนี้ได้ปรับปรุงมาจาก “แนวทางการใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammography) ใน
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม” โดยคณะท�ำงานฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2544(35)
คุณลักษณะของเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม
Mammographic Unit ที่ ได้มาตรฐานรับรองใช้ได้ทั่วไปตามมาตรฐานสากล และมีเครื่องมือ    
ทดสอบคุณภาพประจ�ำเครื่อง
องค์ประกอบของหน่วยถ่ายภาพรังสีเต้านม
• สถานที่  ให้เหมาะสมกับเครื่องมือ ควรมิดชิด และมีความสะอาด
• เครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติม (ที่น่าจะมีส�ำหรับการวินิจฉัย)
- เครื่องอัลตราซาวด์ที่มีหัวตรวจชนิด high resolution มากกว่า 10 MHz ขึ้นไป
• บุคลากร
1. รังสีแพทย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
2. นักรังสีการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย
4. เจ้าหน้าที่ล้างฟิล์ม ถ้าไม่ ได้ใช้ full-field digital mammography

แนวทางการควบคุมคุณภาพของการตรวจวินิจฉัยเต้านมโดยเครื่องถ่ายภาพ
รังสีเต้านม (Guidelines for Mammography Quality Standard)

1. บุคลากร (personal)
• รังสีแพทย์ (radiologist)
คุณสมบัติทั่วไป: จบแพทยศาสตร์บัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป หรือวุฒิบัตร          
รังสีวินิจฉัย
คุณสมบัติเฉพาะ:
1. ได้รับการฝึกอบรม การวินิจฉัยการตรวจเต้านมโดยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม ในโรงเรียน
แพทย์หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ในขณะที่เป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน
2. กรณีไม่ ได้รับการฝึกอบรม การวินิจฉัยการตรวจเต้านมโดยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม ใน
ขณะเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน หรือไม่ ได้ท�ำการวินิจฉัยการตรวจภาพรังสีเต้านมหลังจากจบ
การศึกษาเกิน 3 ปี ควรผ่านการอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยการตรวจภาพถ่ายรังสีเต้านมใน
โรงเรียนแพทย์หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 120 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์
ในการอ่านแปลผล ภาพถ่ายรังสีเต้านมอย่างน้อย 240 ราย
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• นักรังสีการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค (radiologic technologist)
คุณสมบัติทั่วไป: ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ของนักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะ: ได้รับการฝึกอบรมการตรวจเต้านมโดยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม
ในสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 40 ชั่วโมง
2. เครื่องมือ (equipment)  
• ตามคุณลักษณะของเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมโดยเฉพาะ  
3. การบันทึกข้อมูลและการรายงานผล (medical records and mammography reports)
• การรายงานผลของการตรวจต่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ
การรายงานผลเอกซเรย์เต้านม ให้ใช้มาตรฐาน Breast Imaging Reporting and Data               
System (BIRADS)(36) ซึ่งแนะน�ำว่าในการรายงานผล ควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ
2. ความหนาแน่นของเนื้อเต้านม (แบ่งเป็น 4 ระดับ)
3. บรรยายสิ่งตรวจพบที่ส�ำคัญ
4. แปลผลโดยเปรียบเทียบกับการตรวจเอกซเรย์เต้านม และ/หรืออัลตร้าซาวนด์เต้านมที่
ได้ท�ำก่อนหน้านี้
5. การประเมิน (assessment) ตาม BI-RADS
6. ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติต่อไป
ความหนาแน่นของเนือ้ เต้านมจะแบ่งเป็น 4 แบบ เรียงตามความหนาแน่นน้อยไปมาก ดังนี้
- Almost entirely fatty
- Scattered areas of fibroglandular density
- Heterogeneously dense, which may obscure small masses
- Extremely dense, which lowers the sensitivity of mammography
สิ่งตรวจพบ (findings) จะแยกหัวข้อเป็น
- Masses
- Calcifications
- Architectural distortion
- Asymmetries
- Intramammary lymph node
- Skin lesion
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- Solitary dilated duct
- Associated features
- Location of lesion
การประเมินตาม BI-RADS (assessment), การด�ำเนินการ (management) และ โอกาสที่จะเป็นมะเร็ง
เต้านม (likelihood of cancer)
Assessment

Category 1: Negative
Category 2: Benign
Category 3: Probably Benign

Management

Routine mammography screening
Routine mammography screening
Short-interval (6-month) follow-up or
continued surveillance mammography
Tissue diagnosis

Category 4: Suspicious
4A:Low suspicion for malignancy
4B:Moderate suspicion for malignancy
4C:High suspicion for malignancy
Category 5: Highly Suggestive of
Tissue diagnosis
Malignancy
Category 6: Known Biopsy-Proven Surgical excision when clinically
Malignancy
appropriate

Likelihood of cancer

Essentially 0% likelihood of malignancy
Essentially 0% likelihood of malignancy
>0% but ≤ 2% likelihood of malignancy
>2% but < 95% likelihood of malignancy
>2% to ≤10% likelihood of malignancy
>10% to ≤ 50% likelihood of malignancy
>50% to < 95% likelihood of malignancy
≥95% likelihood of malignancy
N/A

		
รายละเอียดของเทคนิคการตรวจ
1. ภาพเอกซเรย์เต้านมประกอบด้วยท่ามาตรฐาน 2 ท่า ส�ำหรับเต้านมแต่ละข้าง ได้แก่
craniocaudal (CC) และ mediolateral oblique (MLO) views รวมถึงการถ่ายภาพเพิ่มเติม ท่าเฉพาะ
ต่าง ๆ ตามความจ�ำเป็นในกรณีที่พบรอยโรคที่สงสัยหรือไม่ชัดเจน
2. ในแต่ละภาพควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ
- ชื่อ นามสกุล อายุ (หรือ วันเดือนปีเกิด) และเลขประจ�ำตัวผู้ถูกตรวจ
- ชื่อโรงพยาบาล หรือ สถานที่ถ่ายเอกซเรย์เต้านม
- วันที่ที่ได้รับการตรวจ
- ท่าที่ใช้ในการตรวจ และองศาของการเอียงหลอดถ่ายภาพ
- kV & mAs
- เครื่องมือที่ตรวจและ cassette ที่ตรวจควรระบุชื่อหรือรหัสของนักรังสีเทคนิคผู้ถ่ายภาพ
• การเก็บผลการตรวจ
ควรเก็บภาพต้นฉบับและผลการตรวจอย่างน้อย 5 ปี และต้องให้ผลและภาพต้นฉบับแก่ผู้ป่วย
หากมีการร้องขอ (ดัดแปลงจาก ACR Practice guideline for the performance of screening                                  
mammography)(37)
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4. การเตรียมตัวผู้ป่วย
ด้านจิตใจ
ควรอธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการดึงและกดทับเต้านมขณะถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม
พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือจากผูป้ ว่ ย ระหว่างการถ่ายเอกซเรย์เต้านมต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยด้วยความสุภาพ
และนุ่มนวล
ด้านร่างกาย
1. ห้ามทาแป้งและยาระงับกลิ่นตัว เนื่องจากมีส่วนผสมที่อาจปรากฏเป็นแคลเซียมได้
2. ถ้าเป็นไปได้ แนะน�ำให้ตรวจในวันที่ 6 ถึง 7 นับจากวันแรกของการมีประจ�ำเดือนเพื่อ             
หลีกเลี่ยงโอกาสที่ผู้ป่วยเริ่มตั้งครรภ์, ลดความแน่นทึบของเต้านม อีกทั้งลดความเจ็บระหว่าง
การกดเต้านมเพื่อถ่ายเอกซเรย์เต้านม
3. ควรบันทึกประวัติเกี่ยวกับเต้านมของผู้ที่มาตรวจ เช่น โรคของเต้านม การผ่าตัดก่อนหน้านี้,
โรคมะเร็งเต้านม และ/หรือมะเร็งรังไข่ในครอบครัว เป็นต้น
5. การควบคุมคุณภาพ (quality assurance)
• ทั่วไป
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ควรมีเจ้าหน้าที่รังสีหรือนักรังสีเทคนิค 1 คน ประจ�ำห้องตรวจเป็น            
ผู้ควบคุม และเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องการควบคุมคุณภาพของเครื่อง และการซ่อมเครื่องทั้งหมด
• การควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเต้านม
ควรมีระบบการบันทึกการควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเต้านมและเครื่องล้างฟิล์มที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร สามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามตารางแนบท้าย
• ปริมาณรังสี
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่เต้านมได้รับ (Average glandular dose; AGD) ในการถ่ายท่า
craniocaudal view ส�ำหรับเต้านมที่มี ความหนา 4.2 เซนติเมตร ประกอบด้วยเนื้อเต้านม 50% และ
ไขมัน 50% ต้องไม่เกิน 0.3 rad (3.0 milligray) ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (Mammography
Quality Standard Acts; MQSA) โดยใช้กับทั้ง screen- film และ full-field digital mammography
6. กลไกการประเมินผลความพอใจของผู้รับการตรวจและแพทย์ที่ส่งตรวจ (Consumer
complaint mechanism)   
ควรมีระบบการประเมินผลเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการตรวจที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจ                
อย่างร้ายแรง เช่น คุณภาพของภาพไม่ดี การวินิจฉัยผิดพลาด ใช้บุคลากรที่ขาดคุณสมบัติ การรายงานผลช้า                 
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในการตรวจของผู้รับการตรวจ เป็นต้น และท�ำการรวบรวมเพื่อน�ำมาประมวลหา
หนทางแก้ไขต่อไป
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Assessment Categories
a. การประเมินโดยใช้แมมโมแกรมยังไม่สมบูรณ์
Category 0

ใช้ในกรณีทขี่ อ้ บ่งชี้ในการตรวจ คือ การตรวจคัดกรอง (screening) รังสีแพทย์ยงั ไม่สามารถ
รายงานผล ยังต้องการ ก. การตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัยเพิม่ เช่น spot-compression (อาจร่วมกับ magnification),
การถ่ายเอกซเรย์เต้านมท่าพิเศษอืน่ ๆ, การตรวจอัลตร้าซาวนด์ ข. การตรวจทีท่ ำ� มาก่อนหน้านีเ้ พือ่ เปรียบเทียบ
ค. การถ่ายเอกซเรย์เต้านมใหม่จากเทคนิคที่ ไม่เหมาะสม
b. การประเมินโดยใช้แมมโมแกรมสมบูรณ์ครบถ้วน – Final categories
Category 1 และ 2
ทั้ง 2 categories มีค�ำแนะน�ำในทางปฏิบัติเหมือนกันคือ routine mammography
screening ข้อแตกต่าง คือ Category 1 ไม่มสี งิ่ ตรวจพบผิดปกติ หรือ สิง่ ตรวจพบนัน้ ไม่มคี วามส�ำคัญที่
จะต้องกล่าวถึง ส�ำหรับ Category 2 จะมีสิ่งตรวจพบที่รังสีแพทย์บรรยายในรายงานผล แต่สิ่งตรวจ
พบนี้ ไม่ใช่มะเร็งเต้านม
Category 3

สิ่งตรวจพบจะมีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2% จัดเป็น probably benign ใน
เอกซเรย์เต้านมมีสิ่งตรวจพบ 3 แบบที่จัดเป็น Category 3 ได้แก่ noncalcified circumscribed            
solid mass, focal asymmetry, solitary group of punctate calcifications
ในการตรวจครั้งต่อไป แนะน�ำให้ตรวจเต้านมข้างที่มีสิ่งตรวจพบ 6 เดือนถัดไป หลังจาก
นั้นอีก 6 เดือนส�ำหรับเต้านมทั้ง 2 ข้าง (อีกข้างจะเป็น routine annual screening) หลังจากนั้นจะ
ติดตามอีก 1 ปีถัดไป ถ้าสิ่งตรวจพบนั้นไม่เปลี่ยนแปลง (คงที่เป็นเวลา 1 ปี) แต่ในกรณีนี้ถึงแม้ระยะ
ห่างในการตรวจจะเป็น 1 ปี แต่ยังแนะน�ำให้ใช้ Category 3 ไม่ใช่ 2  เพราะยังถือเป็นการตรวจเพื่อ
ติดตามรอยโรค ถ้าสิ่งตรวจพบนั้นคงที่เป็นเวลา 2-3 ปีจึงจะเปลี่ยนเป็น Category 2 ได้
ในกรณีที่ระหว่างติดตามผล สิ่งตรวจพบนั้นเล็กลง หรือหายไป จะเปลี่ยนจาก Category 3
เป็น 2 (ถ้าเล็กลง) หรือ 1 (ถ้าหายไป)
Category 4A
โอกาสเป็นมะเร็ง >2% แต่ ≤10% คาดหวังว่าผลเซลล์วทิ ยาหรือผลพยาธิวทิ ยาไม่ใช่มะเร็ง  
ตัวอย่างสิ่งตรวจพบใน Category 4A เช่น a partially (<75%) circumscribed solid mass with US
features suggestive of a fibroadenoma, palpable solitary complicated cyst, probable abscess
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Category 4B
โอกาสเป็นมะเร็ง > 10% ถึง ≤50% ตัวอย่างสิ่งตรวจพบ เช่น a group of amorphous or
fine pleomorphic calcifications and an otherwise nondescript solid mass with indistinct margin
Category 4C
โอกาสเป็นมะเร็ง >50% ถึง <95% ตัวอย่างสิ่งตรวจพบ เช่น a new indistinct, irregular
solid mass, a new group of fine linear calcifications
Category 5

โอกาสเป็นมะเร็ง ≥ 95% ดังนั้น ในการตัดชิ้นเนื้อตรวจด้วยเข็ม (percutaneous tissue
diagnosis) คาดหวังว่าผลพยาธิวิทยาจะเป็นมะเร็ง ถ้าไม่ใช่มะเร็งถือว่ามีความไม่ตรงกัน (discordant)
ระหว่างสิ่งตรวจพบทางรังสีวินิจฉัยกับพยาธิวิทยา จ�ำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อตรวจซ�้ำ  (โดยทั่วไปจะเป็นชิ้น
เนื้อที่ ได้จากการผ่าตัด) ตัวอย่างสิ่งตรวจพบ เช่น an irregular, spiculated, high-density mass with
associated microcalcifications, new fine linear and branching calcifications in segmental
distribution
Category 6

ในกรณีที่รายงาน Category 6 หมายความว่า การตรวจเต้านมนั้นท�ำภายหลังจากมีการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแล้วว่าเป็นมะเร็ง แต่ยังไม่ ได้ผ่าตัดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือตรวจเพื่อขอ
ความเห็น (second opinions), ตรวจหลังตัดก้อนที่เป็นมะเร็งจนหมดด้วยเข็ม, ตรวจติดตามหลังได้
เคมีบ�ำบัดก่อนผ่าตัด (neoadjuvant chemotherapy)

การควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านม
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ
- เพื่อให้ได้ภาพถ่ายรังสีเต้านมที่มีคุณภาพดีที่สุด ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่สุด
- เพื่อให้ได้ภาพถ่ายรังสีเต้านมที่สามารถตรวจหารอยโรคของเต้านมได้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันอาจเกิดจากการวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายรังสีเต้านมให้ได้              
มากที่สุด
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หน้าที่และตารางเวลา
• ส�ำหรับเครื่อง Mammography แบบ screen-film
นักรังสีเทคนิคมีหน้าที่ตามตารางเวลาต่อไปนี้
ความถี่ต�่ำสุดใน
การปฏิบัติ
ท�ำความสะอาดห้องมืด
ทุกวัน
ควบคุมคุณภาพการล้างฟิล์ม
ทุกวัน
ท�ำความสะอาดคาสเซท - สกรีน
สัปดาห์ละครั้ง
ตรวจสอบสภาวะการอ่านฟิล์ม ท�ำความสะอาดตู้ไฟส่องฟิล์มและแว่นขยายที่ใช้ สัปดาห์ละครั้ง
ในการดูฟิล์ม
ควบคุมคุณภาพโดยใช้หุ่นจ�ำลองเต้านม
เดือนละครั้ง
ตรวจสอบสภาพเครื่องด้วยตา
เดือนละครั้ง
วิเคราะห์อัตราการถ่ายฟิล์มซ�้ำ
3 เดือนครั้ง
ตรวจสอบปริมาณตกค้างของไฮโปบนฟิล์ม
3 เดือนครั้ง
ตรวจสอบระดับหมอกควัน (fog) ของห้องมืด
6 เดือนครั้ง
ตรวจสอบความแนบชิดของสกรีนและฟิล์ม
6 เดือนครั้ง
ตรวจสอบแรงกดของแผ่นกดเต้านม
6 เดือนครั้ง
ในกรณีที่จะต้องมีการท�ำ breast intervention จะต้องตรวจสอบความแม่นย�ำ ทุกครั้งก่อนการท�ำ
ของเครื่องถ่ายรังสีระบบ stereotaxis
		
• ส�ำหรับเครื่อง Full-field digital mammography
หน้าที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หน้าที่
1. Detector Flat-Field Calibration  
2. Signal-To-Noise and Contrast-To-Noise Measurement
3. Compression Thickness indicator
4. Artifact evaluation
5. Compression
6. Repeat analysis

ความถี่ต�่ำสุดใน
การปฏิบัติ
สัปดาห์ละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
สัปดาห์ละครั้ง
6 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง

การควบคุมคุณภาพด้านอื่นๆ เช่น Laser printer Quality control, Phantom control printer, Diagnostic
Review Workstation ขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาล และมาตรฐานของทางบริษัท
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แนวทางรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
(Radiation Therapy for Breast Cancer)
การรักษามะเร็งเต้านมให้ได้ผลดี เป็นที่ทราบกันดีว่า ต้องใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายรังสี
เคมีบ�ำบัด ฮอร์โมนบ�ำบัดและ/หรือ targeted therapy
บทบาทการใช้รังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้คือ
1. Postmastectomy Radiotherapy (PMRT)
2. Breast Conserving Therapy (BCT)
2.1 Invasive Breast Cancer
2.2 Ductal Carcinoma In Situ
3. Locally Advanced Breast Cancer
4. Palliative Radiation Therapy
5. Locoregional Recurrence Breast Cancer
6. Ovarian Castration

1. Postmastectomy Radiotherapy

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการผ่าตัด modified radical mastectomy เป็นการรักษาหลักที่ถือ
เป็นการรักษาแบบมาตรฐานส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็น operable breast cancer(38) อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วย
จ�ำนวนหนึ่งยังคงมีการกลับเป็นซ�้ำของโรคเกิดขึ้น ที่บริเวณแผลผ่าตัดบนหน้าอกและต่อมน�้ำเหลืองข้างเคียง(2)
จากการศึกษารายงานอุบัติการณ์การกลับเป็นซ�้ำของโรคเฉพาะที่ (locoregional recurrence)
หลังจากการท�ำ modified radical mastectomy พบว่าขึ้นกับ T และ N stage(39-42)
ส่วนใหญ่จะเกิดการกลับเป็นซ�้ำที่บริเวณ chest wall และ supraclavicular nodes ส่วน                        
ต�ำแหน่งอื่น ๆ พบได้น้อย นอกจากนี้สิ่งส�ำคัญคือ เมื่อมีการกลับเป็นซ�้ำของโรคเฉพาะที่แล้ว จะก่อให้เกิด
อาการอันไม่พึงประสงค์ หรือความทุกข์ทรมานต่อผู้ป่วย เช่น มี ulceration, bleeding, pain, arm edema
หรืออาจมี brachial plexus compression และมักจะไม่สามารถควบคุมโรคได้
รายงานการศึกษาการใช้รังสีรักษาหลังการท�ำผ่าตัด mastectomy พบว่าสามารถลดอุบัติการณ์
กลับเป็นซ�้ำของโรคเฉพาะที่ลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยจะลดอุบัติการณ์กลับเป็นซ�้ำของโรคได้อย่าง
น้อยครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม high risk(43-46)
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ปัจจุบันข้อบ่งชี้ของการให้ postmastectomy radiotherapy มีดังนี้คือ
1. Four or more positive axillary lymph nodes
2. >T3 tumor
3. Positive or close (< 1-2 mm) surgical margins  (ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา)
4. Grossly extracapsular invasion  (fixed or matted nodes)
หมายเหตุ: สามารถให้ postmastectomy radiotherapy ตามดุลยพินจิ ของแพทย์ผรู้ กั ษาในกรณี
1. 1-3 positive axillary nodes โดยดูตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ inadequate axillary
lymph node dissection, T size, grade, margin, อายุ, lymphovascular invasion, breast               
cancer subtype
2. T2 tumor เมื่อเทียบกับขนาดเต้านมของผู้ป่วยแล้วมีขนาดใหญ่ หรือมีภาวะ extensivelymphovascularinvasion
แนะน�ำให้เริ่มรังสีรักษาภายใน 4-8 สัปดาห์หลังผ่าตัด แต่หากมีความจ�ำเป็นต้องให้เคมีบ�ำบัด
ด้วย สามารถเริ่มรังสีรักษาหลังให้ยาเคมีบ�ำบัดครบแล้ว แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือนหลังผ่าตัด
Locoregional Treatment after Mastectomy

Total mastectomy
with surgical axillary
staging

> 4 positive nodes

Radiation to chest wall and
supraclavicular/ infraclavicular area*
(Category 1)

1-3 positive nodes

Strongly consider radiation to chest wall andsupraclavicular/infraclavicular area *

Negative nodes and
Tumor > 5 cmor positive
margins

Radiation to chest wall
Consider radiation to supraclavicular/infraclavicular
area (Category 3)

Negative nodes andtumor ≤ 5 cm
andclosedmargins (< 1-2 mm)

Negative nodes and tumor ≤ 5 cm
andmargins > 1-2 mm

Consider radiation to chest wall

No postoperative radiation

* Internal mammary node radiation for clinical or pathological internal mammary node positive, otherwise
the treatment to the internal mammary field is at the discretion of radiation oncologist. (Category 2B)
* Postmastectomy RT may be considered for patients with multiple high-risk recurrence factors.
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Radiation in Breast Reconstruction
Cosmetic result จะดีกว่า และ complication น้อยกว่า ถ้าใช้วิธี autologous tissue                         
reconstruction เมื่อเทียบกับ วิธี prosthesis

2. Breast Conserving Therapy

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 มีการศึกษาพบว่า Breast conserving surgery (BCS) ร่วมกับการฉายรังสี
ที่เต้านม ได้ผลการรักษาเท่ากับการท�ำ mastectomy (47-53) แต่หากท�ำผ่าตัด BCS อย่างเดียวโดยไม่มีการ          
ฉายรังสีที่เต้านมร่วมด้วย จะมีการกลับเป็นซ�้ำของโรคที่เต้านมสูง 30-40%
แนะน�ำให้เริ่มรังสีรักษาภายใน 4-8 สัปดาห์หลังผ่าตัด แต่หากมีความจ�ำเป็นต้องให้เคมีบ�ำบัด
ด้วย สามารถเริ่มรังสีรักษาหลังให้ยาเคมีบ�ำบัดครบแล้ว แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือนหลังผ่าตัด
2.1 Invasive Breast Cancer
≥ 4 positive nodes

Lumpectomy and
surgical axillary staging

Radiation to whole breast and supraclavicular/infra
clavicular area*(Category 1)± boost to tumor bed

Radiation to whole breast ± boost to tumor bed (Category 1)
1-3 positive nodes
Consider radiation to supraclavicular/
infraclavicular area* (Category 2B)
Negative nodes

Radiation to whole breast ± boost to tumor bed (Category 1)
or Partial Breast Irradiation (PBI) in selected patients

* Internal mammary node radiation for clinical or pathological internal mammary node positive, otherwise the treatment to the internal
mammary field is at the discretion of radiation oncologist. (Category 2B)
* Breast irradiation may be omitted in patients 70 years old or older with T1,N0M0, ER positive who receive adjuvant endocrine therapy.
(Category 1) (CALCG 9343)

2.2 Ductal Carcinoma in Situ (DCIS)(17-19)
Wide excision   
DCIS

Wide excision

Radiation to whole breast* (Category 1)± boost to
tumor bed
Without radiation to whole breast (Category 2B)

Total mastectomy  

no radiation

* Radiation to the whole breast reduces recurrence rates about 50%. Factors determine risk of local recurrence include tumor size, grade,
margin, and age.
* Radiation to the whole breast may be omitted in “gooก risk DCIS” (T< 2.5 cm, low or intermediate grade, margin > 3 mm, no symptoms at
presentation) The 5-year ipsilateral local failure were 3.2% (no RT) vs 0.4% (RT). (RTOG 98-04)
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3. Locally Advanced Breast Cancer(57-59)

Locally advanced breast cancer ได้แก่ T3-4 Tumor, N2-3 Tumor ที่ ไม่มี distant                 
metastasis ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าให้การรักษาเฉพาะที่เพียงอย่างเดียวพบว่า 80% ของผู้ป่วยจะเกิดการแพร่กระจาย
ของโรคการรักษาจึงใช้เป็น combined modality therapy โดยให้ Neoadjuvant Systemic Therapy                 
ตามด้วยการผ่าตัดและฉายรังสีบริเวณ chest wall หรือ breast และ supraclavicular area
หากหลังจากการให้ Neoadjuvant Systemic Therapy แล้วยังไม่สามารถผ่าตัดได้ พิจารณาให้
รังสีที่ breast และ supraclavicular/infraclavicular lymph nodes(60) และ/หรือ axillary lymph nodes
เป็น preoperative radiotherapy แล้วพิจารณาผ่าตัดถ้าท�ำได้

4. Palliative Radiation Therapy

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายของโรค ก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ ท�ำให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่แย่ลง รังสีรักษามีบทบาทส�ำคัญคือ มีประสิทธิภาพที่ดี ในการลดอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย         
เช่น ภาวะต่อไปนี้
1. การแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมไปที่กระดูกและก่อให้เกิดอาการปวด เป็นภาวะที่พบบ่อย
ที่สุด การฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวด ป้องกันกระดูกหักหรือการยุบตัวของกระดูกไม่ ให้ไปกดไขสันหลัง
เป็นวิธีการรักษาที่ ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก ประหยัด ใช้เวลาการรักษาสั้น
ส่วนมากจะใช้ปริมาณรังสี 20Gy / 5F / wk หรือ 30 Gy / 10 F / 2 wks(61-62) หรืออาจใช้เป็น single                  
fraction 8-10Gy ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี life span สั้น เดินทางล�ำบาก หรือในบริเวณที่ฉายรังสีมีขนาดเล็กและ
ไม่มีอวัยวะส�ำคัญที่ไวต่อรังสี หรือการใช้ stereotactic body radiotherapy (SBRT) 1-5 ครั้ง ในผู้ป่วยที่มี
ขนาดและจ�ำนวนของรอยโรคบริเวณกระดูกสันหลังที่ไม่มาก
2. การแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมสู่สมอง ถ้าเป็น solitary lesion อยู่ ในต�ำแหน่งที่สามารถ
ท�ำผ่าตัดได้โดยง่าย อาจพิจารณาท�ำผ่าตัดก้อนออกแล้วตามด้วยการฉายรังสี แต่ถ้าเป็น multiple brain              
metastasis
นิยมใช้ palliative whole brain radiation โดยใช้ปริมาณรังสี 30 Gy / 10F / 2 wks. และ                     
อาจพิจารณา local tumor boost ด้วย stereotactic radiotherapy (SRT) หรือ stereotactic radiosurgery
(SRS) ในกรณีที่มี brain metastasis ไม่เกิน 3 lesions(63-66)
3. การแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมสูต่ อ่ มน�ำ้ เหลืองในช่องทรวงอก อาจก่อให้เกิดอาการ superior
vena cava obstruction (SVCO) รังสีรักษาก็เป็นการรักษาวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและได้ผลเร็ว ส่วนใหญ่ใช้
ปริมาณรังสี 30 Gy / 10F / 2 wks.
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5. Locoregional Recurrence

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีโรคกลับเป็นซ�้ำเฉพาะที่เพียงอย่างเดียว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่
ได้รับการรักษาแบบ mastectomy กับกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบ BCT มาก่อน
ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบ mastectomy มาก่อน
- ถ้าท�ำผ่าตัดได้ ควรพิจารณาผ่าตัดก้อนมะเร็งออกแล้วตามด้วยการฉายรังสี ถ้าไม่เคยฉายรังสี
มาก่อน
- ในกรณีทเี่ คยฉายรังสีมาก่อน หากพิจารณาแล้วว่าการฉายรังสีซำ�้ นัน้ ปลอดภัยและเกิดประโยชน์
ต่อผู้ป่วย สามารถฉายรังสีซ�้ำได้
- ถ้าท�ำผ่าตัดไม่ได้ให้ใช้รังสีรักษา(67-68)
- ส�ำหรับ Systemic treatmentให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป(69-71)
ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบ BCT มาก่อน
- ควรท�ำการผ่าตัดตามดุลยพินิจของศัลยแพทย์ ส่วนการฉายรังสีและ Systemic treatment
ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป(69-71)

6. Ovarian Castration

สามารถใช้ในผู้ป่วย Premenopause ที่มีการแพร่กระจายของโรคและ Hormone Receptor
Positive โดยฉายรังสีครอบคลุม true pelvis dose 14 - 20 Gy ใน 4-5 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพ และภาวะประจ�ำ
เดือนของผู้ป่วย(72)

เทคนิคการฉายรังสี(73, 74)

1. Two-dimensional Radiation Therapy
Target volumes
1.1 Whole breast or chest wall
การฉายรังสีบริเวณ intact breast หรือ chest wall (รูปที่ 23)
โดยใช้ medial และ lateral tangential portals ครอบคลุม chest wall
หรือ whole breast และพยายามให้รังสีถูกเนื้อปอดและหัวใจให้น้อยที่สุด มีขอบเขตของ field

ดังนี้
Upper margin : ขอบล่างของ clavicular head
Medial margin : midline หรือข้าม midline ไปด้านตรงข้ามประมาณ 1 ซม.
Lateral margin : mid axillary line หรือประมาณ 2 ซม. จากขอบข้างของ breast tissue
Inferior margin : 1-2 ซม. ใต้ต่อ inframammary fold
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ปริมาณรังสี 45-50 Gy / 25 F / 5 wks (69-71) หรือ 42.5 Gy / 16 F(75) หรือ 41.6 Gy / 13 F
(START A) หรือ 40 Gy / 15F (START B)
ถ้าเป็น BCT พิจารณา boos tumor bed 10-20 Gy / 5-10 F

รูปที่ 23  ภาพแสดงเทคนิคการฉายรังสีที่เต้านมหรือหน้าอก และ Supraclavicular area
1.2 Regional lymph nodes
1.2.1 Supraclavicular/infraclavicular lymph nodes with or without axillary
lymph nodes (รูปที่ 24) เป็นการฉายรังสีเพื่อควบคุมโรคบริเวณต่อมน�้ำเหลืองที่
อยู่เหนือและใต้ ต่อกระดูกไหปลาร้า และบางส่วนของต่อมน�้ำเหลืองบริเวณรักแร้
หรือคลุมต่อมน�้ำเหลืองบริเวณรักแร้ทั้งหมด
- Inferior border: 1stหรือ 2nd intercostal space ขนานกับ upper margin
ของ chest wall field
- Medial border: 1 ซม. จาก midline ขนานขึ้ น ไปตามขอบในของ                        
sternocleidomastoid muscle ถึงระดับ thyrocricoid groove
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- Superior border: ระดับของ thyroid groove
- Lateral border: vertical line ที่ระดับ lateral edge ของ coracoid             
process ในกรณีที่ต้องการครอบคลุมต่อมน�้ำเหลืองบริเวณ axillary LN level
I,II จะเปิดคลุม axillary fold
- ปริมาณรังสีที่ใช้ 45-50 Gy / 25 F / 5 wksหรือ 42.5 Gy / 16 F
ส�ำหรับ axillary recurrence พบได้ประมาณ 0.5-3% เท่านั้น หลังจากการท�ำ axillary                     
dissection of level I และ II หรือพบ axillary recurrence เพียง 1% ในผู้ป่วยที่มี axillary positive                    
1-3 nodes ที่ผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ออกมา ≥10 nodes และพบว่ามี axillary recurrence ได้ 6%                 
ในผู้ป่วยที่มี axillary positive 1-3 nodes ที่ผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ออกมา ≤ 4 nodes(76-79) ดังนั้นจึงไม่
มีความจ�ำเป็นต้องฉายรังสีบริเวณรักแร้ ยกเว้นแต่ ไม่สามารถผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองออกได้หมด ในกรณีที่ม                ี
clinical matted axillary nodes, extracapsular invasion อาจพิจารณาฉายรังสีที่ axilla ด้วย
พิจารณาใช้การฉายรังสีสามมิติ ถ้าการฉายรังสีสองมิติท�ำให้ปอดและหัวใจได้รับปริมาณรังสีสูง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา(80)

รูปที่ 24

ภาพเอกซเรย์ขอบเขตของการฉาย Supraclavicular area
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1.2.2 Internal mammary lymph nodes
Medial border : midline หรือ 1 ซม. ข้าม midline ไปด้านตรงข้าม
Lateral border : 5-6 ซม. Lateral ต่อ midline
Inferior border : ระดับ xiphoid หรือ 3 upper intercostal spaces
Superior border : ขนานกับ inferior border ของ supraclavicular field
ปริมาณรังสีที่ใช้ 45-50 Gy / 25F / 5 wks คิดที่ความลึก 3-4 ซม. จากผิวหนัง
2. Three-dimensional treatment technique and advanced techniques such as                       
Electronic compensator, Intensity modulated radiation therapy or volumetric arc radiation therapy
Target volume (RTOG contouring atlas)
2.1 Breast or chest wall

2.2 Regional lymph nodes
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การฉายรังสีด้วย advanced techniques เช่น 3-Dimensional RT หรือ IMRT ในผู้ป่วย             
บางรายจะช่วยปรับการกระจายปริมาณรังสีใน target volume ในขณะที่ช่วยลดปริมาณรังสีที่ normal tissue
ได้รับ

A.

รูปที่ 25

การจัดท่าผู้ป่วยขณะฉายรังสีที่เต้านม

B.
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Sequencing of Systemic Therapy and Radiotherapy

กรณีที่ต้องให้การรักษาเสริมทั้งยาเคมีบ�ำบัดและรังสีรักษาหลังผ่าตัด ปัจจุบันมีข้อมูลการศึกษาที่
รายงานว่าสามารถให้รังสีรักษาหลังจากให้ยาเคมีบ�ำบัดจนครบแล้ว คือประมาณ 6 เดือนหลังผ่าตัด โดยไม่พบมี
ความแตกต่างในอุบัติการณ์กลับเป็นซ�้ำของโรคเฉพาะที่แต่อย่างใด เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้รังสีรักษาหลังผ่าตัด
ทันที (ส่วนใหญ่เริม่ ภายใน 4-8 สัปดาห์หลังผ่าตัด) แต่ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีต้ อ้ งเป็น negative resected margins(84-85)
ในกรณีที่ positive resected margins ขั้นตอนการรักษาเสริมให้อยู่ ในดุลยพินิจของทีมแพทย์              
ผู้รักษา 
ถ้าการรักษาเสริมเป็นฮอร์โมนบ�ำบัดสามารถเริม่ การฉายรังสีไปพร้อมกับฮอร์โมนบ�ำบัดได้ทนั ที(85-86)
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แนวทางการรักษาเสริมหลังผ่าตัดในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมระยะแรก
(Guideline for Adjuvant Systemic Therapy in Early Breast Cancer)
ค�ำส�ำคัญ

1. มะเร็งเต้านมระยะแรก (early stage breast cancer)
ผู้ป่วยที่มีรอยโรคอยู่เฉพาะที่เต้านมและ/หรือต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ ยังไม่มีการแพร่กระจาย
ลุกลามมายังผิวหนัง หรือต่อมน�้ำเหลืองที่บริเวณอื่น หรือที่อวัยวะที่ห่างไกลออกไป
2. การรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยวิธีทางยา (systemic adjuvant therapy)
เป็นการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด ยาต้านฮอร์โมนหรือยา Targeted therapy โดยให้หลังจากผู้ป่วยได้
รับการรักษาเฉพาะที่คือการผ่าตัดมะเร็งออกไปทั้งหมดแล้ว และผู้ป่วยต้องไม่มีรอยโรคที่เหลืออยู่หลังผ่าตัด

จุดประสงค์ของการรักษา

เพื่อเพิ่มระยะเวลารอดชีวิตโดยปลอดโรค (Disease free survival) และเพิ่มระยะเวลาการ
รอดชีวิต (overall survival)

ชนิดของการรักษาใน adjuvant systemic therapy

1. Adjuvant hormonal therapy เป็นการรักษาโดยใช้ยาต้านฮอร์โมน มีประโยชน์และมีข้อบ่งชี้
ส�ำหรับมะเร็งเต้านมที่ติดตัวรับทางฮอร์โมนเท่านั้น (hormone responsive breast cancer)
2. Adjuvant anti-HER2 therapy เป็นการรักษาโดยใช้ยาต้านยีนก่อมะเร็งที่ส�ำคัญคือ HER2
ยีน การรักษาโดยวิธีนี้มีข้อบ่งชี้เฉพาะมะเร็งเต้านมที่มีการแสดงออกผิดปกติของยีน HER2 เท่านั้น (HER2
positive breast cancer)
3. Adjuvant chemotherapy เป็นการรักษาโดยใช้ยาเคมีบ�ำบัด พิจารณาให้ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเสี่ยงในผู้ป่วยในแต่ละราย

ปัจจัยที่แพทย์ต้องประเมินและทราบก่อนการตัดสินใจให้การรักษา
adjuvant systemic therapy

1. Host factors ได้แก่ อายุ, สภาวะประจ�ำเดือน (menopausal status), co-morbid diseases
และ performance status
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2. Tumor factors ได้แก่ tumor size, tumor grading, lymphovascular invasion, surgical
margins, lymph node status และการย้อมพิเศษที่ส�ำคัญของมะเร็งเต้านมที่ควรต้องทราบก่อนการรักษาคือ
HR (hormone receptor status ซึ่งได้แก่ ER, PR status) , HER2 และ Ki-67

Adjuvant Systemic Therapy in Early Breast Cancer Algorithm(87)
ขั้นตอนแรก

ขั้นตอนที่สอง
ตารางที่ 1

- จ�ำแนกผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มโดยใช้ปัจจัยท�ำนายผลการรักษา (predictive markers) คือ
HR (hormone receptor status) และ HER2 status
- จากขั้นตอนนี้สามารถแบ่งผู้ป่วยออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ HR-positive /HER2-           
negative, HR-positive/HER2 positive, HR-negative/HER2-positive และ triple
negative disease
- พิจารณาแนวทางการรักษาหลักตามตารางที่ 1 และ 2

แสดงการจ�ำแนกผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก ค�ำจ�ำกัดความส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

กลุ่มผู้ป่วย
ค�ำจ�ำกัดความ (definitions)
Triple negative breast cancer
ER and PgR and HER2 negative
HR-negative and HER2-positive ER and PgR-negative, HER2-positiveB
HR-positive and HER2-positive
HR-positive and HER2-negative
- luminal A-like
- Intermediate
- luminal B-like
A

ER and/or PgR-positive > 1%A, HER2-positiveB
ER and/or PgR-positive > 1%A, HER2-negative
- high ER/PgR, low Ki-67C, N0-3, T1/2
- low ER/PgR, high Ki-67C, extensive nodal involvement,
grade 3, extensive lymphovascular invasion, T3 ขึ้นไป

Endocrine responsive breast cancer ในปัจจุบันหมายถึง ER และ/หรือ PgR positive มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 1 แต่อย่างไรก็ตาม การที่มี ER/PR ต�่ำ (ร้อยละ 1-9) อาจมีการตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนไม่
ดีมาก
B
Standard definition of HER2 positive ตาม ASCO CAP guideline คือ IHC 3+ (> 20% of tumor
cells with intense and complete membrane staining) หรือ FISH positive > /= 2 หรือ ISH >/= 6
C
การแปลผล Ki-67 ถ้า ER/PR strongly positive พิจารณาใช้ยาเคมีบ�ำบัดถ้า Ki-67 >/= 20%, ในรายที่มี
low ER/PR พิจารณาให้ hormonal therapy เพียงอย่างเดียวถ้า Ki-67 < 14%
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- เนื่องจากโดยมากแล้วผู้ป่วยแต่ละรายอาจต้องการวิธีการรักษามากกว่าหนึ่งวิธี ดังแนวทางใน
การพิจารณาการรักษาย่อยตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2

แนวทางการรักษาส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม

วิธีการรักษาหลัก
การรักษาด้วยยาต้าน
ฮอร์โมน (endocrine
therapy)
การรักษาด้วยยาต้าน
HER2
(Anti-HER2 therapy)
การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด
(Chemotherapy)

C

กลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะสมส�ำหรับการรักษา
มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่เนื้องอกติดตัวรับทาง
ฮอร์โมนไม่ว่าจะติดในปริมาณเท่าใดก็ตาม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีการแสดงออกของยีนก่อ
มะเร็ง HER2 โดยเฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูงC
มีข้อบ่งชี้ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีลักษณะต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ไม่ติดตัวรับใดๆ ในผิว
เซลล์ (Triple negative breast cancer)
2. ผู้ป่วยที่มีการแสดงออกของยีน HER2
โดยให้ร่วมกับยาต้าน HER2
3. ส�ำหรับผู้ป่วยบางรายที่ติดตัวรับทางฮอร์โมน
ที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูง
(luminal B-like)E

ยาต้าน HER2 มีความจ�ำเป็น
ต้องให้ร่วมกับเคมีบ�ำบัดD
ส�ำหรับผู้ป่วยที่ติดตัวรับทาง
ฮอร์โมนนั้น เคมีบ�ำบัดไม่มี
ความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำ
น้อยหรือปานกลาง

ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนส�ำหรับการใช้ยาต้าน HER2 ในผู้ป่วยที่ไม่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองและมีขนาด
น้อยกว่า 1 เซนติเมตร
D
ไม่มีข้อมูลส�ำหรับการใช้เพียงยาต้าน HER2 คู่กับเฉพาะยาต้านฮอร์โมนในการรักษาเสริมหลังผ่าตัด
E
Luminal B-like ได้แก่ -low ER/PgR, high Ki-67C, extensive nodal involvement (>/=4 node),
grade 3, extensive lymphovascular invasion, T3 ขึ้นไป
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สรุปค�ำแนะน�ำในการรักษาเสริมหลังผ่าตัดในมะเร็งเต้านมระยะแรก

1. ผู้ป่วยที่ ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมใดๆหลังผ่าตัด
ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีขนาดของก้อนเนื้องอก </= 5 มิลลิเมตร ไม่ว่าจะมีปัจจัยบ่งชี้การ
พยากรณ์โรคที่ไม่ดีอื่นใดหรือไม่
ระดับค�ำแนะน�ำ	 2A

appendix 2)

2. การรักษาเสริมด้วยยาต้านฮอร์โมน (Adjuvant Endocrine Therapy) (รายละเอียดใน
ข้อบ่งชี้

แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับทุกรายที่เนื้องอกติดตัวรับฮอร์โมน (hormone responsive
breast cancer) ซึ่งอาจสามารถยกเว้นได้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงน้อยมากในการ
กลับเป็นซ�้ำ เช่นผู้ป่วย T1a
ระดับค�ำแนะน�ำ	 1

วิธีการรักษาด้วยยาต้านฮอร์โมน

ขึ้นกับภาวะประจ�ำเดือนของผู้ป่วยโดยแบ่งผู้ป่วยเป็น premenopausal และ postmenopausal
women ตามค�ำจ�ำกัดความของ postmenopausal women (รายละเอียดใน appendix1 หน้าที่ 65)
การพิจารณาความเสีย่ งในการกลับเป็นซ�ำ้ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีต่ ดิ ตัวรับทางฮอร์โมน
ใช้ค�ำแนะน�ำตามตารางที่ 3

สรุปค�ำแนะน�ำในการเลือกการรักษาเสริมทางฮอร์โมนหลังผ่าตัด
women)

1. ผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจ�ำเดือน (Premenopausal women and/or perimenopausal

ค�ำแนะน�ำในการให้การรักษาเสริมด้วยยาต้านฮอร์โมนในผู้ป่วยที่ยังไม่หมดประจ�ำเดือน             
(pre and peri-menopausal women)
• ยาต้านฮอร์โมนที่แนะน�ำเป็นการรักษามาตรฐานในผู้ป่วยทุกความเสี่ยงคือ tamoxifen
ระดับค�ำแนะน�ำ 		
1
• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการใช้ tamoxifen หรือไม่สามารถทนผลข้างเคียงของ tamoxifen
ได้อาจใช้วิธีการท�ำ OFS (Ovarian function suppression) ทดแทน
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
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• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูง โดยเฉพาะมีการกระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลือง
จ�ำนวนมากกว่า 4 ต่อม แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาด้วย OFS ร่วมกับ AI ส�ำหรับระยะเวลาของการท�ำ
OFS โดยทั่วไปใช้ประมาณ 5 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
2B
• ไม่แนะน�ำการใช้ยากลุม่ aromatase inhibitors (AIs) เพียงชนิดเดียวในผูป้ ว่ ย premenopausal  
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
• ขนาดของยา tamoxifen คือ 20 mg ต่อวัน และระยะเวลามาตรฐานของการรักษาเสริมคือ 5 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
หมายเหตุ : ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูงโดยเฉพาะมีการกระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลือง
สามารถรักษาด้วย tamoxifen 10 ปี  
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ในภาวะ premenopausal ทีม่ กี ารกระจายไปยังต่อมน�ำ้ เหลืองและเป็นผูป้ ว่ ย
ที่อยู่ในภาวะ postmenopausal หลังจากรับ tamoxifen ครบ 5 ปี
แนะน�ำการใช้ยา AIs ต่ออีก 5 ปี (extended adjuvant treatment)
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
2. ผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน (Postmenopausal women)
มียาต้านฮอร์โมนสองชนิดที่มีประสิทธิภาพในการลดการกลับเป็นซ�้ำคือ tamoxifen และยากลุ่ม
AIs และมีวิธีการให้ยาต้านฮอร์โมนดังต่อไปนี้
• ใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่ต้นและใช้ตลอดระยะเวลาการรักษา 5 ปี (upfront and continue)
• ใช้ยาสองชนิดร่วมกัน โดยมีวิธีใช้ที่เป็นมาตรฐานดังต่อไปนี้
- Sequential treatment begin with tamoxifen วิธีนี้เริ่มการรักษาด้วยยา tamoxifen               
ก่อนเป็นเวลา 2-3 ปี จากนั้นเปลี่ยนเป็นยากลุ่ม AIs จนครบ 5 ปี
- Sequential treatment begin with AIs วิธีนี้เริ่มการรักษาด้วยา AIs ก่อนเป็นเวลา 2 ปี
จากนั้นเปลี่ยนเป็น tamoxifen จนครบ 5 ปี
- Extended treatment วิธีนี้เริ่มต้นด้วย tamoxifen 5 ปี จากนั้นต่อด้วยยากลุ่ม AIs อีก          
5 ปี จนครบ 10 ปี
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ค� ำ แนะน� ำ ในการให้ ก ารรั ก ษาเสริ ม ด้ ว ยยาต้ า นฮอร์ โ มนในผู ้ ป ่ ว ยที่ ห มดประจ� ำ เดื อ น                   
(Postmenopausal women)
• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำน้อยหรือเป็นผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม
AIs แนะน�ำให้ใช้ยา tamoxifen เพียงตัวเดียวในขนาดและระยะเวลามาตรฐานเช่นเดียวกับผู้ป่วยวัยก่อนหมด
ประจ�ำเดือน
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำปานกลาง กลุ่มนี้ควรมียา AIs มาร่วมเป็นยา         
ตัวหนึ่งในการรักษาเสริม
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
• ส่วนวิธีในการใช้ยาสองชนิดร่วมกันระหว่าง tamoxifen และ AIs นั้นแนะน�ำการใช้ยาสองชนิด
ร่วมกันในแบบ sequential โดยอาจเริ่มด้วย tamoxifen ก่อนหรือ AIs ก่อน
ระดับค�ำแนะน�ำ		
2A
• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูง สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
- แนะน�ำการใช้ยาสองชนิดร่วมกันในแบบ sequential
ระดับค�ำแนะน�ำ		
2A
- แนะน�ำการใช้ยากลุ่ม AIs ตั้งแต่เริ่มต้นและให้จนครบ 5 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
2B
• ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองและเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ postmenopausal
หลังจากรับ tamoxifen ครบ 5 ปี
- แนะน�ำการใช้ยา AIs ต่ออีก 5 ปี (extended adjuvant treatment)
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
• ระยะเวลามาตรฐานในการรักษาเสริมโดยวิธีทางฮอร์ โมนคือ 5 ปี โดยถ้าเป็นการใช้รูปแบบ        
sequential ให้เริ่มด้วยยาตัวแรกในระยะเวลา 2 ปีจากนั้นต่อด้วยยาตัวที่สองในระยะเวลา 3 ปีจนครบ 5 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
ระยะเวลาการใช้ยา AIs ในรูปแบบ sequential ไม่ควรใช้เกิน 2 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
ระยะเวลาการใช้ยา AIs ในรูปแบบ extended ควรใช้ 3-5 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
3. การรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำ� บัด (Adjuvant Chemotherapy) (รายละเอียดใน appendix 3)
• ข้อบ่งชี้มาตรฐานส�ำหรับการให้ยาเคมีบ�ำบัดเสริม มีดังต่อไปนี้
- ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นมที่ ไ ม่ ติ ด ตั ว รั บ ทางฮอร์ โ มนและไม่ ติ ด ตั ว รั บ HER2 (triple                    
negative) ที่มีขนาดของก้อนเนื้องอกมากกว่า 0.5 เซนติเมตร ขึ้นไป
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
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- ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ติดตัวรับ HER2 (HER2 positive) ที่มีความเสี่ยงสูงในการกลับ
เป็นซ�้ำ

ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ติดตัวรับทางฮอร์ โมน (HR positive) ที่มีความเสี่ยงสูงในการ          
กลับเป็นซ�้ำ โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงในตารางที่ 3 ในหัวข้อที่เป็นข้อบ่งชี้ในการให้ยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับยา
ต้านฮอร์โมน
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- ส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ติดตัวรับทางฮอร์ โมน (HR positive) บางรายที่มีความเสี่ยง         
ปานกลางในการกลับเป็นซ�้ำ โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงในตารางที่ 3
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- ไม่แนะน�ำให้ใช้ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีต่ ดิ ตัวรับทางฮอร์โมนทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยในการกลับเป็นซ�ำ้
โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงในตารางที่ 3
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
• สูตรยาเคมีบ�ำบัดในการรักษาเสริมหลังผ่าตัด
- แนะน�ำให้ใช้สูตร classical CMF x 6 หรือ AC x 4 หรือ FAC x 6 หรือ FEC x 6 หรือ          
CEF x 6 รอบส�ำหรับผู้ป่วยความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำปานกลาง
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- แนะน� ำ ให้ ใ ช้ สู ต ร taxane-based chemotherapy ร่ ว มกั บ anthracycline-based                              
chemotherapy เฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูงเท่านั้น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยัง
ต่อมน�้ำเหลืองร่วมกับเนื้องอกไม่ติดตัวรับทางฮอร์โมน หรือมีการแสดงออกของยีน HER2
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- แนะน�ำให้ใช้สตู ร non-anthracycline, taxane-based ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งในการกลับเป็นซ�ำ้
ปานกลางถึงสูง และมีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่ม anthracyclines
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- แนะน�ำให้ใช้สูตร anthracycline-based chemotherapy, taxane-based chemotherapy  
ร่วมกับการใช้ trastuzumab ส�ำหรับผู้ป่วย HER2 positive ที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาต้าน HER2
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
- ระยะเวลาของ adjuvant chemotherapyแนะน�ำให้ใช้เป็นระยะเวลา 6 รอบ – 8 รอบการรักษา 
(ขึ้นอยู่กับสูตร)
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
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- Sequence ระหว่างการรักษาด้วย chemotherapy กับการรักษาเสริมชนิดอื่นแนะน�ำให้รักษา 
ด้วย adjuvant chemotherapy ก่อนจนครบตามจ�ำนวนรอบการรักษาที่ก�ำหนดแล้วจึงตามด้วย adjuvant                  
endocrine therapy
ระดับค�ำแนะน�ำ		
1
4. การรักษาเสริมด้วยยาต้าน HER2 ในมะเร็งเต้านมทีต่ ดิ HER2 (Adjuvant Trastuzumab              
in HER2 positive early breast cancer)
• การวินิจฉัยภาวะ HER-2 เป็นผลบวก
- ให้ถือว่า HER-2 เป็นผลบวก เมื่อการย้อม IHC เป็น 3+ ขึ้นไป และ/หรือ การตรวจ FISH
ratio >/= 2.0 หรือ ISH >/= 6.0 signals/cell
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- ในกรณีที่ IHC 2+ แนะน�ำให้ตรวจด้วย FISH เพื่อยืนยัน และถือว่าเป็นผลบวกเมื่อ FISH
ratio >/= 2.0 หรือ ISH >/=  6.0 signals/cell
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
• การใช้ Trastuzumab ในการรักษาเสริมส�ำหรับมะเร็งเต้านมระยะแรก ที่มี HER-2 เป็น
ผลบวก
- แนะน�ำให้ใช้ Trastuzumab ร่วมกับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบ�ำบัดเท่านั้น
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- แนะน�ำให้ใช้ Trastuzumab ในกรณีที่มะเร็งกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ (Node                 
positive early breast cancer) และในกรณีที่มะเร็งไม่กระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ และมีขนาดก้อน               
> 1 ซม.
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- วิธีการให้ยา trastuzumab สามารถเริ่ม trastuzumabระหว่างเคมีบ�ำบัดโดยให้พร้อมกับ            
taxanes แต่ ไม่ควรให้พร้อม anthracycline (concurrent approach) หรือให้ตามหลังจากให้เคมีบ�ำบัด             
เสร็จสิ้นแล้วก็ได้ (sequential approach)
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- แนะน�ำให้ใช้ trastuzumabในการรักษาเสริมเป็นระยะเวลา 1 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- สูตรเคมีบ�ำบัดที่แนะน�ำให้ใช้ในกรณีที่พิจารณาให้ adjuvant trastuzumabร่วมด้วย
- Anthracycline- based regimens ตามด้วย trastuzumab 1 ปี
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- AC จ�ำนวน 4 รอบตามด้วยpaclitaxel weekly จ�ำนวน 12 รอบ หรือ paclitaxel แบบให้ทุก
3 สัปดาห์จ�ำนวน 4 หรือ docetaxel แบบให้ทุก 3 สัปดาห์จ�ำนวน 4 รอบ โดยเริ่มให้ trastuzumab ช่วงที่ให้
taxanes และต่อด้วย trastuzumab เพียงตัวเดียวจนครบ 1 ปี
- Docetaxel ร่วมกับ carboplatin ทุก 3 สัปดาห์จ�ำนวน 6 รอบการรักษา โดยให้ trastuzumab
ตั้งแต่แรกและต่อด้วย trastuzumab จนครบ 1 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
• ค�ำแนะน�ำในการคัดเลือกผู้ป่วยก่อนรับยา trastuzumab และการเฝ้าระวังผลข้างเคียง
เรื่องการท�ำงานของหัวใจ
- ผู้ป่วยทุกรายก่อนเริ่มยา trastuzumab ต้องได้รับการประเมินการท�ำงานของหัวใจโดยวิธี  
echocardiogram หรือ MUGA scan และต้องมีการบีบตัวของหัวใจ (EF, ejection fraction) มากกว่า             
ร้อยละ 50 ก่อนเริ่มยา
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 1
- ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินปัญหาด้านหัวใจและส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อพบผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาจังหวะการเต้นของหัวใจมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจหรือมีประวัติหลอดเลือดหัวใจก่อนการ
ให้ยา trastuzumab
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 2A
- ในระหว่างการรักษาควรมีการตรวจการท�ำงานของหัวใจด้วย echocardiogram, MUGA scan
ทุก 3-6 เดือน
ระดับค�ำแนะน�ำ 	 2A
Appendix 1 ค�ำจ�ำกัดความของผู้ป่วยวัยหมดประจ�ำเดือน (postmenopausal women)
1. ผู้ป่วยได้รับการตัดรังไข่ทั้งสองข้าง (prior bilateral oophorectomy)
2. อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
3. อายุน้อยกว่า 60 ปี และไม่มีประจ�ำเดือนมาเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนโดยเป็นการ
หมดประจ�ำเดือนตามธรรมชาติ ไม่มีประวัติได้รับยาเคมีบ�ำบัด tamoxifen, toremifene หรือ
ได้รับการท�ำ ovarian function suppression และค่า FSH, estradiol อยู่ ในเกณฑ์วัยหมด        
ประจ�ำเดือน
4. ถ้าได้รับยา tamoxifen, toremifene และมีอายุน้อยกว่า 60 ปี กลุ่มนี้ต้องมีค่า FSH,            
estradiol อยู่ในเกณฑ์วัยหมดประจ�ำเดือน
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Appendix 2 รายละเอียดของ adjuvant endocrine therapy in early breast cancer
1. Tamoxifen
เป็นยาต้านฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดการกลับเป็นซ�้ำได้ใน HR positive tumors
ไม่ว่าจะเป็น premenopausal women หรือ postmenopausal women ข้อมูลล่าสุดจาก metaanalysis             
โดย EBCCTG 2005(88) พบว่าการใช้ tamoxifen เป็นเวลา 5 ปีสามารถลดความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำได้               
ร้อยละ 41 และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ร้อยละ 34 ไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 50 ปี โดย                       
tamoxifen ลดการกลับเป็นซ�้ำได้ร้อยละ 11.8 และลดอัตราตายได้ร้อยละ 9.2 นอกจากนั้นยังมี carry over
effect คือผลในการลดการกลับเป็นซ�้ำยังคงอยู่และเพิ่มขึ้นหลังจากหยุดยาไปแล้ว ดังนั้น tamoxifen 5 ปี  
จึงถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานที่สามารถพิจารณาให้ได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ นอกจากลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำ
และเสียชีวติ จากมะเร็งเต้านมแล้ว tamoxifen ยังลดอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมอีกข้าง (contralateral
breast cancer) ได้อย่างมีนัยส�ำคัญอีกด้วย(89)
ส�ำ หรับผลข้างเคียงที่เ พิ่ม ขึ้นจากการใช้ tamoxifen 5 ปี คื อ เพิ่ มอุ บัติ ก ารณ์ ข องการเกิด                    
thromboemlolic events และเพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งมดลูก ท�ำให้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่เหมาะสมที่จะใช้ยา 
ตัวนี้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือมีประวัติเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูกเป็นต้น
ล่าสุดจากข้อมูล ATLAS study พบว่าการใช้ tamoxifen ต่ออีก 5 ปี รวมเป็น 10 ปี เทียบกับ
tamoxifen 5 ปี ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมกลุม่ ทีม่ ี estrogen receptor เป็นบวก และผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่หมดประจ�ำเดือน
พบว่าสามารถลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำ (p=0.002) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม (p=0.01) และ            
อัตราการเสียชีวิตโดยรวม (p=0.01) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งอุบัติการณ์การที่ลดลงดังกล่าวจะพบมากใน
ช่วงหลังจาก 10 ปี ภายหลังจากที่ได้รับ tamoxifen มากกว่าช่วง 5-9 ปี ค่า recurrence rate ratio (RR)
เท่ากับ 0•90 ในช่วงปีที่ 5-9 และ RR เท่ากับ 0•75 ในช่วงหลังจากปีที่ 9 ต่อมาส�ำหรับผลข้างเคียงที่มี                
อุบตั กิ ารณ์เพิม่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีย่ งั ไม่หมดประจ�ำเดือนจากการได้ tamoxifen 10 ปี ได้แก่ pulmonary embolism
และ มะเร็งมดลูก ซึ่งอุบัติการณ์การเกิดมากกว่ากลุ่มที่ได้ tamoxifen 5 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต(90)
ิ
2. OFS (Ovarian Function Suppression)
ข้อมูลจาก EBCTCG พบว่าการท�ำ OFS ไม่ว่าจะเป็น surgery, radiotherapy หรือใช้ยา                 
กลุ่ม LHRH inhibitors ในผู้ป่วยที่เป็น hormonal responsive breast cancer สามารถลดการกลับเป็นซ�้ำ
และการเสียชีวิตที่ 15 ปีได้อย่างมีนัยส�ำคัญเทียบกับกลุ่มที่ไม่ ได้ท�ำ โดยลดการกลับเป็นซ�้ำได้ร้อยละ 4.2 และ
ลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 2.7 แต่จากการศึกษา SOFT ในผู้ป่วยที่เป็น hormonal positive breast cancer
และผู้ป่วยที่ยังไม่หมดประจ�ำเดือน เมื่อติดตามผลการศึกษาจนถึง 67 เดือนพบว่า OFS ด้วยการผ่าตัด การ     
ฉายแสงหรือการใช้ยา GnRH agonist ร่วมกับ tamoxifen หรือ AIs เทียบกับ tamoxifen อย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำ อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมและอัตราการ
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เสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกทั้งหมด แต่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการกลับเป็นซ�้ำ เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบ�ำบัด และผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี มีอัตราการกลับเป็นซ�้ำ อัตราการเสียชีวิตจาก
มะเร็งเต้านมและอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง ในกลุ่มที่ ได้ยา OFS ร่วมกับ AIs อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต                  ิ
(SOFT study+combine study) ส�ำหรับผลข้างเคียง พบว่า OFS ร่วมกับ tamoxifen หรือ AIs มีรายงาน
อาการของ Hot flushes, sweating, decreased libido, vaginal dryness, insomnia, depression,                   
musculoskeletal symptoms, hypertension, and glucose intolerance (diabetes) ที่มากกว่าการใช้ยา 
tamoxifen อย่างเดียว(91)
3. GnRH analog ร่วมกับ tamoxifen
ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 3 (SOFT) ในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมกลุม่ ทีม่ ี estrogen receptor เป็นบวก
เมื่อติดตามผลการศึกษาจนถึง 67 เดือนแสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม GnRH analog เข้าไปกับ tamoxifen จะให้
ประสิทธิภาพดีกว่าในเรื่องของ 5 years disease-free survival เทียบกับการใช้ tamoxifen เพียงอย่างเดียว
ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ�้ำสูง แต่ ไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่างการรักษาทั้งสองวิธีในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดโดยระยะเวลาการรักษา ทั้งหมด คือ 5 ปี  
4. GnRH analog ร่วมกับ AIs(92)
ไม่แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับผู้ป่วยวัยก่อนหมดประจ�ำเดือนเนื่องจากการศึกษา ABCSG-12 พบว่า 
กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ GnRH analog ร่วมกับ AIs ไม่ ได้ให้ผลที่ดีกว่าการใช้เพียง GnRH analog กับ tamoxifen
แต่ล่าสุดข้อมูลจากการศึกษาร่วมสองการศึกษา SOFT และ TEXT ในผู้ป่วยที่เป็น hormonal positive               
breast cancer และผู้ป่วยที่ยังไม่หมดประจ�ำเดือน เมื่อติดตามผลการศึกษาจนถึง 68 เดือนแสดงให้เห็นว่า                 
การเพิ่ม GnRH analog เข้าไปกับ AIs จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าการรักษาด้วย GnRH analog ร่วมกับ                        
tamoxifen สามารถเพิ่ม 5-years DFS 91.1% เทียบกับ 87.3% ตามล�ำดับ (HR 0.72, p<0.001) แต่ ไม่พบ
ความแตกต่างกันในเรื่อง OS ระหว่างสองกลุ่ม(92) การศึกษานี้ไม่ ได้เปรียบเทียบกับ tamoxifen อย่างเดียว(93)
5. AIs
มีข้อบ่งชี้เฉพาะผู้ป่วย postmenopausal women เท่านั้น มี 3 วิธี ในการใช้ adjuvant AIs                  
ดังต่อไปนี้
• AIs 5 ปี (ทดแทน tamoxifen) มีการศึกษา 2 การศึกษาคือ ATAC study(94)เปรียบเทียบการ
ใช้ anastrozole 5 ปีกับกลุ่มที่ใช้ tamoxifen 5 ปี เมื่อติดตามผลการศึกษาจนถึงที่ 100 เดือน พบว่ากลุ่มที่ใช้
anastrozole 5 ปี มี DFS ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ tamoxifen 5 ปี ร้อยละ 4.8 และมี HR = 0.76 ซึ่งดีกว่าอย่าง                    
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และนอกจากนั้นกลุ่มที่ได้ anastrozole 5 ปี ยังลดอัตราการเกิด contralateral breast          
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cancer ได้อย่างมีนัยส�ำคัญโดยมี HR = 0.68 แต่ ไม่มีความแตกต่างในแง่ของ overall survival การศึกษา         
ที่สองคือ BIG 1-98(95) ในการศึกษานี้มีกลุ่มที่ใช้ tamoxifen 5 ปีเป็นกลุ่มควบคุมและมีกลุ่มที่ใช้ letrozole              
5 ปี พบว่าเมื่อติดตามการศึกษาที่ 76 เดือน กลุ่มที่ได้รับ letrozole 5 ปีมี DFS ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกัน โดยมี HR = 0.88 แต่ไม่มีความแตกต่างในแง่ของ overall survival เช่นเดียวกัน ข้อมูลล่าสุด
เมื่อติดตามนาน 8.7 ปี พบว่า กลุ่มที่ ได้รับ letrozole 5 ปี มี DFS และ overall survival ดีกว่าอย่างมี                 
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมี HR = 0.82 และ HR = 0.79 ตามล�ำดับ(96)
• Sequential treatment วิธีนี้คือให้ยาตัวใดตัวหนึ่งก่อนในช่วง 2-3 ปีแรกแล้วสลับมาเป็นยา         
อีกชนิดหนึ่งจนครบ 5 ปี มีสองวิธีย่อยคือ
- Tamoxifen 2-3 ปี จากนั้นสลับมาเป็น AIs อีก 2-3 ปีจนครบ 5 ปี
การศึกษาส�ำคัญที่เปรียบเทียบการใช้ลักษณะนี้เทียบกับการใช้ AIs ตลอด 5 ปีที่เริ่มสุ่มผู้ป่วย  
ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคือ BIG 1-98 study โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของ STA (sequential treatment analysis)          
ที่มีการติดตามผู้ป่วย 71 เดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเทียบกับการใช้ letrozole
5 ปี โดยมี HR for DFS, OS and TTDR ที่ 1.05, 1.13 และ 1.22 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์จ�ำแนกผู้ป่วย
เป็นกลุ่มที่มีหรือไม่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง พบว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง
อัตราการกลับเป็นซ�้ำไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง อัตรา
การกลับเป็นซ�้ำที่ 2 ปีแรก 4.7% เทียบกับ 7.9% และที่ 5 ปีอยู่ที่ 12.4% และ 14.7% ซึ่งสูงกว่าในกลุ่มที่       
ได้รบั tamoxifen ก่อนเทียบกับการได้รบั letrozole ทัง้ 5 ปี ข้อมูลล่าสุดเมือ่ ติดตามนาน 8.0 ปี พบว่า DFS
และ OS ในผู้ป่วยทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่มที่ได้ letrozole 5 ปี, กลุ่มที่ได้ letrozole ก่อนและกลุ่มที่ได้ tamoxifen
ก่อนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (78.6% vs 77.8% vs 77.3% ส�ำหรับ DFS และ 87.5% vs 87.7%                
vs 85.9% ส�ำหรับ OS) อย่างไรก็ตามมีอีกหนึ่งการศึกษาที่เปรียบเทียบในลักษณะนี้คือ TEAM study(97)                 
ซึ่งเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับ exemestane ซึ่งเป็น steroidal AI ตลอด 5 ปีกับอีกกลุ่มที่ได้รับ tamoxifen
ก่อน ผลการศึกษาที่ 5 ปีพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของ DFS โดยมี HR = 0.97 และ overall                  
survival โดยมี HR = 1.0
- AIs ก่อน 2-3 ปีจากนั้นกลับมาเป็น tamoxifen จนครบ 5 ปี
มีเพียงการศึกษาเดียวที่ศึกษาถึงวิธีนี้คือ BIG 1-98 study พบว่าเมื่อเทียบกับการให้ letrozole
ตลอด 5 ปี การใช้ letrozole ก่อน 2 ปีแล้วกลับมาเป็น tamoxifen จนครบ 5 ปี ไม่มีความแตกต่างกันในแง่
ของ DFS, OS และ TTDR และเมื่อดูอัตราการกลับเป็นซ�้ำทั้งที่ 2 และ 5 ปี ทั้งในผู้ป่วยกลุ่มที่มีหรือไม่มีการ
แพร่กระจายมายังต่อมน�้ำเหลืองก็ไม่พบความแตกต่างเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการศึกษาเดียว
เท่านั้นที่ตอบค�ำถามนี้
• Extended AIs คือให้ยา tamoxifen 5 ปี และถ้าผู้ป่วยยังไม่มีการกลับเป็นซ�้ำและอยู่ ในวัย
หมดประจ�ำเดือนก็ให้ยา AIs ต่ออีก 5 ปี รวมระยะเวลาการให้ยาทั้งหมด 10 ปี
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การศึกษาส�ำคัญคือ MA 17(98) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับ tamoxifen 5 ปีซึ่งถือว่าเป็น
กลุ่มควบคุมกับกลุ่มศึกษาคือได้รับยา tamoxifen 5 ปีแล้วตามด้วย letrozole อีก 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า         
กลุ่มที่ได้รับ letrozole ต่อมี DFS ที่ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ HR = 0.58 และในผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยัง                            
ต่อมน�้ำเหลืองมี OS ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันโดยมี HR = 0.61
Appendix 3 รายละเอียดของ adjuvant chemotherapy
Adjuvant chemotherapy สามารถลดการกลับเป็นซ�้ำและการเสียชีวิตได้อย่างมีนัยส�ำคัญ         
เทียบกับการไม่ให้ตามข้อมูลของ EBCTCG(99) โดยมีประโยชน์มากในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 50 ปีเทียบกับกลุ่มที่
อายุ 50-69 ปี และมีข้อมูลน้อยเกี่ยวกับการให้เคมีบ�ำบัดในผู้ป่วยสูงอายุ โดยในกลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปีการให้                    
เคมีบ�ำบัดที่เป็น polychemotherapy สามารถลดการกลับเป็นซ�้ำและลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 12.3 และ 10    
ที่ 15 ปี ในขณะที่ลดการกลับเป็นซ�้ำและเสียชีวิตได้ร้อยละ 4.1 และ 3 ในผู้ป่วยอายุ 50-69 ปี แต่ประโยชน์นี้
จะได้มากขึ้นในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ติดหรือติดตัวรับทางฮอร์โมนน้อย (ER poor disease) ซึ่งการใช้เคมีบ�ำบัด
ลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำและเสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.6 และ 4.9 ตามล�ำดับ ในผู้ป่วยอายุ 50-69 ปี
ล่าสุดมีข้อมูล meta-analysis ของการใช้ adjuvant polychemotherapy ในผู้ป่วย ER poor
breast cancer พบว่าการใช้ยาเคมีซึ่งเป็น non-taxane chemotherapy 6 รอบการรักษา สามารถลดการกลับ
เป็นซ�้ำ ลดอัตราตายจากทั้งมะเร็งเต้านมและอัตราตายจากสาเหตุอื่นได้อย่างมีนัยส�ำคัญเทียบกับการไม่ ได้ให้
โดยประโยชน์ที่ได้นั้นได้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่อายน้อยกว่า 50 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่อายุ 50-69 ปี แต่มีข้อมูลน้อย
ส�ำหรับผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 70 ปี โดยในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 50 ปี adjuvant polychemotherapy                 
ลดการกลับเป็นซ�้ำที่ 10 ปี ได้ร้อยละ 12 และลดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 8 ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 50-69 ปี               
adjuvant polychemotherapy ลดการกลับเป็นซ�้ำและเสียชีวิตได้ร้อยละ 10 และ 6 ตามล�ำดับ
ยา CMF x 6 รอบนั้นมีข้อมูลชัดเจนว่าลดการกลับเป็นซ�้ำได้ดีกว่าการไม่ให้เคมีหลังผ่าตัดอย่าง           
มีนัยส�ำคัญ(96) ส่วนสูตรยาเคมีบ�ำบัดที่มี anthracyclines เป็นส่วนประกอบ ถ้าใช้ doxorubicin คือการใช้สูตร
CEF x 6 รอบนั้นดีกว่า  CMF x 6 รอบ(100) ส�ำหรับสูตรยาที่นิยมใช้เนื่องจากมี anthracyclines เป็นส่วน
ประกอบและให้ง่ายกว่า  CEF นั้นคือ FAC แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบโดยตรงว่าประสิทธิภาพ
เท่ากันหรือไม่
ข้อมูลของยากลุ่มใหม่ที่มี taxanes เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ของการศึกษาท�ำในผู้ป่วยที่มีระยะ
ของโรคลุกลามคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง นอกจากนั้นข้อมูลของการใช้ paclitaxel             
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพบว่าเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลจาก 2 การศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เนื้องอกติดตัวรับ
ทางฮอร์โมน (ER positive) และไม่ติดตัวรับ HER 2 (HER2 negative) ไม่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มยา                                   
paclitaxel เข้าไป(101,102) มีขอ้ มูลล่าสุดทีเ่ ป็น meta-analysis ของการใช้ docetaxel เป็นส่วนประกอบเทียบกับ
เคมีบ�ำบัดสูตรที่ไม่มี docetaxel เป็นส่วนประกอบ มีการศึกษาทั้งหมด 12 การศึกษา(103) ผู้ป่วย 20,468 ราย           
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มีทั้งการศึกษาที่ท�ำเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองและการศึกษาที่มีทั้งผู้ป่วยที่มีและไม่มี
การกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง พบว่าเคมีบ�ำบัดที่มี docetaxel เป็นส่วนประกอบนั้นเพิ่ม DFS และ OS ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ HR ที่ 0.82 และ 0.82 ตามล�ำดับ ในแง่ของ subgroup analysis พบว่าผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น
อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 50 ปี ติดหรือไม่ติดตัวรับทางฮอร์โมน เป็นกลุ่ม triple negative หรือไม่ ใช่ triple
negative ติด HER2 หรือไม่ติด HER2 นั้นได้ประโยชน์ทั้ง DFS และ OS อย่างมีนัยส�ำคัญไม่แตกต่างกัน               
แต่ในแง่ของการมีหรือไม่มตี อ่ มน�ำ้ เหลืองพบว่าประโยชน์ที่ได้ในแง่ของ OS นัน้ มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เฉพาะในผู้ป่วยที่มีการกระจายไปยังต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้เท่านั้น
Appendix 4 สูตรยาเคมีบ�ำบัดมาตรฐานที่แนะน�ำให้ใช้
1. classical CMF x 6 cycles(104)
oralcyclophosphamide 100 mg/m2 D1-D14
Methotrexate
40 mg/m2 D1, D8
5-FU
600 mg/m2 D1,D8 ทุก 28 วัน
6 รอบ
2. AC x 4(105)
Doxorubicin
60 mg/m2 D1
Cyclophosphamide 600 mg/m2 D1 ทุก 21 วัน
4 รอบ  
3. FAC x 6
5-FU
500 mg/m2 D1
Doxorubicin
50 mg/m2 D1
Cyclophosphamide 500 mg/m2 D1 ทุก 21 วัน
6 รอบ
(106)
4. FE(100)C x 6
5-FU
500 mg/m2 D1
Epirubicin
100 mg/m2 D1
Cyclophosphamide 500 mg/m2 D1 ทุก 21 วัน
6 รอบ
(107)
5. AC x 4 then weekly T x 12
AC x 4
ตามขนาดและระยะเวลาที่ได้กล่าวในข้อ 2 จากนัน้ ตามด้วย
Paclitaxel
80 mg/m2 D1 ทุกสัปดาห์
12 รอบ
6. AC x 4 then D x 4(107)
AC x 4
ตามขนาดและระยะเวลาที่ได้กล่าวถึงในข้อ 2 จากนัน้ ตามด้วย
Docetaxel
100 mg/m2 D1 ทุก 21 วัน
4 รอบ
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7. FEC x 3 then D x 3(108)
FEC ประกอบด้วย
5-FU
500
Epirubicin
100
Cyclophosphamide 500
D ประกอบด้วย
Docetaxel
100
8. TC x 4(109)
Docetaxel
75
Cyclophosphamide
600

mg/m2 D1
mg/m2 D1
mg/m2 D1

ทุก 21 วัน

3 รอบ

mg/m2 D1

ทุก 21 วัน

3 รอบ

mg/m2 D1
mg/m2 D1

ทุก 21 วัน

4 รอบ
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ในปัจจุบันมีการศึกษาใหญ่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ trastuzumab เป็นการรักษาเสริมใน
ผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะเริม่ ต้นทีม่ ี HER2 เป็นผลบวก และทุกการศึกษามีรายงานเบือ้ งต้นแล้วว่าการใช้ trastuzumab
นั้นมีประโยชน์จริงในด้านลดการเป็นซ�้ำ และการลดอัตราการเสียชีวิต รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. การรวมข้อมูลของ 2 การศึกษาเข้าด้วยกัน ได้แก่ NSABP B-31 และ NCCTG N9831(110)
จากการติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 2.9 ปี พบว่ากลุ่มที่ ได้เคมีบ�ำบัดและ trastuzumab เป็นเวลา 1 ปี                     
มี 4-year disease-free survival ดีกว่ากลุ่มที่ได้เคมีบ�ำบัดอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (85.9% กับ
73.1% ตามล�ำดับ) และได้ประโยชน์ ในแง่ลดอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน (92.6%
กับ 89.4%) และประโยชน์ที่ได้ไม่ขึ้นกับอายุ การแสดงออกของ hormonal receptor และการกระจายหรือ           
ไม่กระจายไปยังต่อมน�้ำเหลือง
2. การศึกษาของ HERA(111) รายงานล่าสุดจากการติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 2 ปี พบว่า              
กลุ่มที่ได้เคมีบ�ำบัดแล้วตามด้วย trastuzumab เป็นเวลา 1 ปี มี 3-year disease-free survival ดีกว่ากลุ่ม              
ที่ ได้เคมีบ�ำบัดเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (80.6% กับ 74.3% ตามล�ำดับ) และมี 3-year              
overall survival ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับเคมีบ�ำบัดเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (92.4% กับ 89.7%
ตามล�ำดับ)
3. การศึกษา BCIRG 006(112) พบว่ากลุม่ ที่ได้ trastuzumab เป็นการรักษาเสริม ไม่วา่ จะใช้รว่ มกับ
สูตรยาที่มีหรือไม่มี anthracyclines เป็นส่วนประกอบ รายงานหลังติดตามผลการรักษา 36 เดือน พบว่า 
กลุ่มที่ ได้ trastuzumab มี DFS และ OS ที่ดีกว่ากลุ่มที่ ไม่ ได้รับยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (absolute               
benefit 5-6%)   
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เนื่องจากการใช้ Trastuzumab มีผลข้างเคียงที่ส�ำคัญ คือ ภาวะหัวใจล้มเหลว จึงต้องมีการเฝ้า
ติดตามการท�ำงานของหัวใจเป็นระยะในระหว่างการรักษา จากการวิเคราะห์ผลร่วมของการศึกษา NSABP
B31(113) และ NCCTG 9831(114) พบว่า ในกลุม่ ที่ได้ Trastuzumab พร้อมกับ paclitaxel มีภาวะหัวใจล้มเหลว
51 ราย ในขณะที่มีเพียง 5 ราย ในกลุ่มควบคุม ในการศึกษา HERA พบภาวะหัวใจล้มเหลว 9 ราย จาก              
1,677 ราย ที่ ได้ Trastuzumab ตามหลังเคมีบ�ำบัด และไม่พบภาวะนี้ ในกลุ่มควบคุม อุบัติการณ์ของภาวะ               
หัวใจล้มเหลวใน HERA น้อยกว่า NSABP B31 และ NCCTG 9831 อาจเป็นเพราะการให้ Trastuzumab
ตามหลังเคมีบ�ำบัด มิ ได้ให้พร้อมกัน และผู้ป่วยที่เข้าร่วมต้องมี LVEF มากกว่า 55% แทนที่จะเป็น 50%                  
ในการศึกษาอื่น
โดยสรุปการใช้ trastuzumab เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกที่มี HER2             
positive พบว่ายังคงให้ระยะเวลารอดชีวิตโดยปราศจากโรคและระยะเวลารอดชีวติดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง   
สถิติ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน เช่นระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้ trastuzumab
ระหว่าง 1 หรือ 2 ปี หรือระยะสั้นกว่านี้ การให้ยา trastuzumab ร่วมกับยากลุ่ม taxanes หรือใช้หลังจากรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัดจบสิ้นแล้ว นอกจากนั้นการรักษาด้วย trastuzumab มีผลข้างเคียงต่อหัวใจเพิ่มมากขึ้น

Appendix 6 สูตรยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับ trastuzumab ที่แนะน�ำให้ใช้

1. Sequential approach
เริ่มต้นด้วยการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบ�ำบัดสูตรใดก็ ได้จนจบ จากนั้นตามด้วย trastuzumab       
ตัวเดียวจนครบ 1 ปี Trastuzumab สัปดาห์แรก 8 mg/kg จากนั้นให้ 6 mg/kg ทุก 3 สัปดาห์ จนครบ 1 ปี
2. Concurrent approach
• AC x 4 cycles (ตามข้อ 2 ใน appendix 4) จากนัน้ ตามด้วย taxane ร่วมกับ trastuzumab
โดยมีวิธีให้ 2 วิธีดังนี้
- paclitaxel สามารถให้ได้ทั้งรูปแบบ weekly ทุกสัปดาห์ จ�ำนวน 12 รอบหรือทุก 3
สัปดาห์ จ�ำนวน 4 รอบ (ดังรายละเอียดข้อ 3 ใน appendix 4) โดยให้ trastuzumab
แบบทุกสัปดาห์ ในช่วงที่ ให้ taxanesคือ 4 mg/kg สัปดาห์แรก ตามด้วย 2 mg/kg           
ทุกสัปดาห์จ�ำนวน 11 ครั้ง จากนั้นให้ trastuzumab 6 mg/kg ทุก 3 สัปดาห์จนครบ 1 ปี
- docetaxelโดยให้แบบทุก 3 สัปดาห์ (ดังรายละเอียดข้อ 4 ใน appendix 4) และให้
trastuzumab เช่นเดียวกับวิธีการให้ร่วมกับ paclitaxel ข้างต้น
• Docetaxel plus carboplatin plus trastuzumab
- Docetaxel 75 mg/m2 ทุก 3 สัปดาห์ จ�ำนวน 6 รอบการรักษา
- Carboplatin AUC 6
- Trastuzumab 4 mg/kg สัปดาห์แรก จากนั้น 2 mg/kg ทุกสัปดาห์อีก 11 สัปดาห์             
(ช่วงที่ให้พร้อมกับเคมีบ�ำบัด) จากนั้น 6 mg/kg ทุกสามสัปดาห์จนครบ 1 ปี
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แนวทางการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
การรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบันจุดประสงค์
ของการรักษา เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากมะเร็งท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้น ดังนั้นใน
การรักษาจึงต้องพิจารณาระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับผลข้างเคียงตลอดจนค่าใช้จ่ายของการรักษา
แนวทางการรักษามี 3 วิธี คือ การให้ฮอร์โมน การให้ยาเคมีบ�ำบัด และการให้ anti-HER2 ไม่มี
การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างที่เปรียบเทียบระหว่างการให้ฮอร์โมนหรือเคมีบ�ำบัดกับกลุ่มที่รักษาเพียงตามอาการ  
แต่มีข้อมูลว่าผู้ป่วยที่มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัด จะมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ
การรักษา(115)

การรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วยฮอร์โมน

1. ควรใช้ฮอร์โมนในการรักษาในกรณีที่
• มีผล Estrogen receptor (ER) และ / หรือ Progesterone receptor (PR) เป็นผลบวก
และมะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะภายใน ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
เช่น extensive liver metastasis หรือ pulmonary lymphangitic metastasis หรือ brain          
metastasis เป็นต้น
• กรณีที่ไม่ทราบผล ER และ PR จะพิจารณาให้ฮอร์โมนเมื่อ
- ระยะปลอดโรค (disease-free interval) นานเกิน 2 ปี
- ต�ำแหน่งของการแพร่กระจายไม่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยรวดเร็ว เช่น ต่อมน�้ำเหลือง เนื้อเยื่อ
อ่อน (soft tissue) ผิวหนัง กระดูก เยื่อหุ้มปอด เป็นต้น
- อายุมากกว่า 50 ปี หรือ วัยหมดประจ�ำเดือน
- เคยตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมนมาก่อน
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
การตอบสนองต่อฮอร์โมนจะขึ้นอยู่กับผลของ ER และ/หรือPR(116) โดยผู้ป่วยที่มีทั้ง ER และ  
PR เป็นผลบวก มีโอกาสตอบสนองต่อฮอร์โมนประมาณร้อยละ 50-70 ในกรณีที่ ER หรือ PR เป็นผลบวกมี
การตอบสนอง ร้อยละ 33 แต่ในกรณีที่ ER และ PR เป็นผลลบ มีการตอบสนองเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้น
การตอบสนองต่อฮอร์โมนทั้งในวัยเจริญพันธุ์และวัยหมดประจ�ำเดือนอยู่ในเกณฑ์ ใกล้เคียงกัน
2. การใช้ฮอร์โมนรักษา ควรให้ครั้งละชนิด ไม่ควรให้หลายชนิดพร้อมกัน
ระดับค�ำแนะน�ำ  1
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มีข้อมูลบ่งชี้ว่าการให้ฮอร์ โมนหลายตัวพร้อมกันไม่ ได้ท�ำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับการให้
ฮอร์ โมนตัวเดียว(117-123) ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อฮอร์ โมนตัวหนึ่งแล้วต่อมามีการดื้อยาเกิดขึ้นอาจตอบสนองต่อ
ฮอร์โมนตัวอื่น(124)
3. ไม่แนะน�ำให้ใช้ฮอร์โมนพร้อมกับเคมีบ�ำบัดในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
ระดับค�ำแนะน�ำ ระดับ 1
จากข้อมูลการศึกษาแบบ  Randomized trials และ overview analysis พบว่าการใช้ฮอร์โมน
พร้อมกับเคมีบ�ำบัด อาจมีการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น แต่ ไม่ท�ำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ฮอร์โมน
เพียงอย่างเดียว(117, 118, 125-130)
4. ในการใช้ฮอร์โมนแต่ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงชนิดใหม่ต่อเมื่อโรคลุกลามขึ้นเท่านั้นใน
กรณีที่โรคยังคงขนาดเดิม (stable disease) สามารถใช้ฮอร์โมนตัวเดิมต่อไปได้
ระดับค�ำแนะน�ำ ระดับ  1
มีการศึกษาพบว่าช่วงชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยฮอร์โมนแต่โรคยังคงเดิมจะเท่ากับของผู้ป่วยที่มี
การตอบสนองบางส่วน หรือสมบูรณ (partial หรือ complete response)(131, 132)
5. ชนิดของฮอร์โมนที่ใช้:ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเป็นวัยก่อนหมดประจ�ำเดือน หรือวัยหลังหมด
ประจ�ำเดือน
5.1 ผู้ป่วยวัยก่อนหมดประจ�ำเดือน(ตามค�ำจ�ำกัดความของการหมดประจ�ำเดือนในแนวทาง
ของผู้ป่วยระยะแรก)
• ฮอร์โมนตัวแรกที่ควรใช้ Tamoxifen หรือ ovarian ablation
ระดับค�ำแนะน�ำ ระดับ 1
ในอดีตแนะน�ำให้ท�ำ ovarian ablation (bilateral oophorectomy) เป็นการรักษาหลัก พบว่า       
มีการตอบสนองอยู่ ในช่วงร้อยละ 15-56 และมีการตอบสนองโดยเฉลี่ย 9-15 เดือน(133) การท�ำ bilateral            
oophorectomy อาจใช้วธิ ผี า่ ตัด ฉายแสง หรือให้ยากลุม่ LHRH agonist เช่น leuprolide หรือ goserelin(134)
ในระยะหลังนิยมให้ Tamoxifen เป็นการรักษาหลักมากขึ้น เนื่องจากมีรายงานว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับการท�ำ
bilateral oophorectomy(135, 136)
จะพิจารณาใช้ tamoxifen ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้ tamoxifen มาก่อนหรือเคยได้ tamoxifen
เป็นการรักษาเสริมภายหลังผ่าตัดแล้วหยุดไปแล้วนานเกิน 1 ปีขึ้นไป
• ฮอร์โมนตัวที่สองที่ควรใช้กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวแรก
ระยะหนึ่ง คือ ovarian ablation หรือ tamoxifen หรือ progestin
ระดับค�ำแนะน�ำ ระดับ 2A
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กรณีที่ผู้ป่วยเคยใช้ tamoxifen เป็นตัวแรก อาจพิจารณาใช้ ovarian ablation หรือถ้าผู้ป่วย
เคยใช้ ovarian ablation เป็นตัวแรกก็พิจารณาให้ tamoxifen เป็นตัวที่สอง(137, 138) ในกรณีที่ผู้ป่วยปฎิเสธ
ovarian ablation อาจพิจารณาให้ progestin (megestrol acetate หรือ medroxyprogesterone acetate)
• ฮอร์โมนตัวที่สามที่ควรใช้กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวที่
สองระยะหนึ่งคือ progestin (megestrol acetate หรือ medroxyprogesterone acetate) หรือ aromatase
inhibitors (AI)
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
ในกรณีที่ดื้อต่อฮอร์โมนตัวที่สองหลังจากตอบสนองระยะหนึ่ง อาจพิจารณาให้ progestin หรือ
อาจพิจารณาให้ AI ได้ในรายที่ท�ำ Oophorectomy แล้ว(139)
5.2 ผู้ป่วยวัยหมดประจ�ำเดือน ได้แก่ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยอายุ > 60ปี หรือ                
2. ผู้ป่วยอายุ < 60 ปี และประจ�ำเดือนหมดไปตามธรรมชาติมากกว่า 1 ปี โดยผู้ป่วย
ต้องไม่ได้รับเคมีบ�ำบัด GnRH analogue หรือ tamoxifen และระดับของ FSH และ
estradiol อยู่ในเกณฑ์วัยหมดประจ�ำเดือน หรือ 3. เคยผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง
• ฮอร์โมนตัวแรกที่ควรใช้คือ tamoxifen หรือ aromatase inhibitor
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
Tamoxifen ได้รับการยอมรับว่า ควรใช้เป็นฮอร์ โมนตัวแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่
กระจายในผู้ป่วยวัยหมดประจ�ำเดือน(140-142) ซึ่งมีการตอบสนอง 50% และมีระยะเวลาของการตอบสนอง             
12-15 เดือน
มีรายงานการศึกษาของ AI (เช่น anastrozole, letrozole หรือ exemestane) เปรียบเทียบกับ  
tamoxifen โดยใช้เป็นฮอร์โมนตัวแรกในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย พบว่า AI มีประสิทธิภาพ
เท่ากับหรือดีกว่า Tamoxifen เช่นในแง่ response rate และ time to progression แต่ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในแง่ของ overall survival(143-145) ข้อมูลจาก Cochranemeta-analysis พบว่ายากลุ่ม AIs ท�ำให้อัตราการ      
รอดชีพดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยาอื่น ( HR 0.9, 95% CI 84-97%)(146)
ส่วนยา fulvestrant มีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบยานี้ในขนาดต�่ำ (250 มก.) กับ tamoxifen
เป็นฮอร์โมนตัวแรกในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ tamoxifen ทั้งใน
แง่ของการควบคุมโรครวมถึงอัตราการรอดชีพ(147) ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะ 3 เปรียบเทียบ fulvestrant         
ในขนาดสูง (500 มก. ทุกสัปดาห์ ในเดือนแรก) กับ AI หรือ tamoxifen ในการรักษาเป็นยาขนานแรก          
การศึกษาระยะ 2 (FIRST study) พบว่าการใช้ fulvestrant ในขนาดสูง ให้การตอบสนองต่อการรักษา     
ไม่ตา่ งจาก tamoxifen ถึงแม้วา ่ time to progression จะดีกว่าก็ตาม และไม่มขี อ้ มูลการรอดชีวติ (148) นอกจากนี้
ยายังมีราคาสูงกว่า tamoxifen มาก รวมทั้งเป็นยาที่ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อ         
ผู้ป่วยจึงไม่แนะน�ำให้ใช้ยานี้เป็นยาขนานแรก

76

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

ดังนั้น จึงแนะน�ำให้ใช้ tamoxifen เป็นฮอร์โมนตัวแรก และอาจพิจารณาใช้  AI ในกรณีที่ผู้ป่วย
มีข้อห้ามในการใช้ tamoxifen เช่น มีปัญหา thromboembolism (deep vein thrombosis) เป็นต้น
• ฮอร์ โมนตัวที่สองที่ควรใช้ กรณีที่ โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อฮอร์ โมน         
ตัวแรก (tamoxifen) ระยะหนึ่ง คือ aromatase inhibitor หรือ progestin (megestrol acetate หรือ                 
medroxyprogesterone acetate) หากใช้ AIs เป็นยาตัวแรกให้ใช้ tamoxifen เป็นยาขนานที่สอง
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
ในกรณีที่ใช้ tamoxifen เป็นฮอร์โมนตัวแรก แนะน�ำให้ใช้ AI เป็นฮอร์โมนตัวที่สองหลังจากที่
โรคลุกลาม แต่อาจพิจารณาใช้ progestin ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยผอมหรือมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วย progestin           
ท�ำให้ผู้ป่วยอยากอาหารและน�้ำหนักเพิ่มขึ้น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง aromatase inhibitor (เช่น                 
anastrozole, letrozoleหรือ exemestane) กับ progestin ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลังให้ tamoxifen พบว่า 
AI มีประสิทธิภาพในแง่การตอบสนองหรือผลต่อช่วงชีวิตดีกว่าหรือเท่ากับ Progestin แต่มีผลข้างเคียง    
น้อยกว่า โดยเฉพาะเรื่องน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น(149-151) ส่วนในกรณีที่ใช้ AI เป็นฮอร์โมนตัวแรก อาจพิจารณาใช้
tamoxifen เป็นฮอร์โมนตัวทีส่ อง ส�ำหรับ fulvestrant ในขนาดต�ำ่ (250 มก.) นัน้ มีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
anastrozole ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลัง tamoxifen และพบว่ายา fulvestrantให้ผลเทียบเท่า anastrozole
ทัง้ ในแง่ของการควบคุมโรครวมถึงอัตราการรอดชีพ(152, 153) แต่หากให้ fulvestrant ในขนาดสูง เทียบกับขนาดต�ำ่
(CONFIRM study) ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้ antiestrogen หรือ AI มาก่อน พบว่าการให้ในขนาดสูง ให้ผลการรักษา               
ในแง่การตอบสนองการควบคุมโรค และการรอดชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อีก 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ยานี้โดยเฉพาะในขนาดสูง(154)            
มีราคาสูงกว่า tamoxifen/AI มาก รวมทั้งเป็นยาที่ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อ             
ผู้ป่วย จึงไม่แนะน�ำให้ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลัง tamoxifen
• ฮอร์โมนตัวที่สามที่ควรใช้กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวที่
สองระยะหนึ่งคือ steroidalaromatase inhibitor (exemestane) หากยังไม่เคยได้ยานี้ หากเคยได้ยานี้มาแล้ว
พิจารณาให้ fulvestrant หรือ progestin
ระดับค�ำแนะน�ำ 2 A  
ยาในกลุม่ AI มีทงั้ ชนิดทีเ่ ป็น steroidal AI ได้แก่ exemestane และชนิดทีเ่ ป็น non-steroidal AI
ได้แก่ anastrozole และ letrozole ซึ่งพบว่าไม่ ได้มี cross resistance อย่างสมบูรณ์ มีรายงานการใช้                
exemestane ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลังให้ non-steroidal AI แล้วพบว่ามีการตอบสนอง(155) ดังนั้น ในกรณี              
ที่เคยได้ non-steroidal AI เป็นฮอร์โมนตัวที่สองแล้วโรคลุกลาม แนะน�ำให้ใช้  exemestane
ส�ำหรับ fulvestrantในขนาดต�่ำ (250 มก.) นั้น มีการศึกษาเปรียบเทียบกับ exemestane ใน             
ผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลัง non-steroidal AI พบว่าให้ผลเทียบเท่า exemestane(156) ส่วนการใช้ fulvestrant                 
ในขนาดสูงไม่มีการศึกษาที่เทียบกับ exemestane โดยตรงจึงเป็นการยากที่จะสรุปด้วยความมั่นใจว่าจะเหนือ
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กว่า exemestane ดังนั้น จึงแนะน�ำให้ใช้ fulvestrant เฉพาะในกรณีที่เคยได้ exemestane มาก่อน ยาที่เป็น
ทางเลือกอีกตัวในกรณีนี้คือ progestin ถึงแม้จะมีข้อมูลสนับสนุนไม่ชัดเจน แต่เป็นยาที่มีการใช้แพร่หลายมา
นานในรายที่ดื้อต่อยาฮอร์โมนในอดีต
มีข้อมูลการศึกษาระยะ 3 เปรียบเทียบการใช้ยา exemestane ตัวเดียวกับการให้ร่วมกับยา 
everolimus ซึ่งเป็น mTOR inhibitor ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลังได้รับ AI (BOLERO 2) พบว่าการให้
everolimus ร่วมด้วย ท�ำให้ระยะการควบคุมโรค (Progression-free survival) ยาวขึน้ กว่าการให้ exemestane     
เพียงตัวเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ(157) แต่กลับไม่พบว่าผู้ป่วยมีระยะเวลาการรอดชีพที่ดีขึ้น ทั้งที่ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม
ไม่ ได้รับ everolimus ภายหลังที่โรคก�ำเริบ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่โรคลุกลามหลังจาก AI นอกจากนี้
ยานี้ยังมีผลข้างเคียงที่ต้องอาศัยการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์ และมีราคาสูงมากอีกด้วย
6. ขนาดของฮอร์โมนแต่ละชนิดที่แนะน�ำให้ใช้
Antiestrogen
Tamoxifen
20 mg/day per oral
Fulvestrant
500 mg intramuscular q 2 weeks x 2 ตามด้วย 500 mg q 4 weeks        
LHRH agonist
Leuproreline
3.75 mg subcutaneous/ intramuscular q 4 weeks
Leuprolide L.P 11.25 mg subcutaneous/ intramuscular q 12 weeks
Goserelin
3.6 mg subcutaneous q 4 wks
Aromatase inhibitors
Anastrozole
1 mg/day per oral
Letrozole
2.5 mg/day per oral
Exemestane
25 mg/day per oral
Progestin
Megestrol acetate
160 mg/day per oral
Medroxyprogesterone acetate 1000 mg/day per oral

การใช้ยาเคมีบ�ำบัดในมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ข้อบ่งชี้
1. ผู้ป่วยที่มีผล ER และ PR เป็นผลลบ
2. ผู้ป่วยที่โรคลุกลามระหว่างการรักษาด้วยยาฮอร์โมนหรือดื้อต่อฮอร์โมน
3. ผู้ป่วยที่ โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แพร่กระจายไปยังอวัยวะส�ำคัญและอาจมีอันตรายถึง
ชีวิต เช่น ตับ ปอด สมอง เป็นต้น
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4. ใช้ร่วมกับยาต้าน HER2 ในผู้ป่วย HER2 positive breast cancer
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
ยังไม่มีการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มที่ ให้เคมีบ�ำบัดกับกลุ่มที่รักษาตามอาการ แต่มีการ
ศึกษาแบบ metaanalysis และ population-based cohort ที่บ่งว่าเคมีบ�ำบัดช่วยให้ช่วงชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ
6-9 เดือน(158, 159)
ไม่แนะน�ำให้ใช้ยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับฮอร์โมน แต่ให้ใช้ต่อจากกัน
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
การใช้เคมีบ�ำบัดพร้อมกับฮอร์ โมนไม่ ได้ท�ำให้ช่วงชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเคมีบ�ำบัดเพียง              
อย่างเดียว(117, 118, 160-169)
วิธีการให้ยาเคมีบำ�บัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย
1. การเลือกใช้เคมีบ�ำบัดอาจเป็นยาแต่ละตัวต่อกัน (sequential single agent) หรือ ให้ยา         
หลายตัวพร้อมกัน (combination chemotherapy) ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและสภาพของผู้ป่วย การใช้  
เคมีบ�ำบัดทั้ง 2 วิธีมีการรอดชีวิตเท่ากัน
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
2. โดยทั่วไปแนะน�ำให้เคมีบ�ำบัดไม่เกิน 3 สูตร ยกเว้นผู้ป่วยบางรายที่มีสภาพร่างกายที่ดีและ
ตอบสนองดีต่อเคมีบ�ำบัด อาจให้เกิน 3 สูตรได้
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
ชนิดของเคมีบำ�บัด
1. กรณีของยาสูตรแรก แนะน�ำให้ใช้ classical CMF หรือ anthracycline-containing              
regimen เช่น FAC, AC, EC, หรือ FEC เป็นต้น โดยมีหลักการเลือกสูตรยาดังนี้
• กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับการรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบ�ำบัดมาก่อน แนะน�ำให้ใช้               
classical CMF หรือ anthracycline-containing regimen เช่น FAC, AC, EC, หรือ
FEC เป็นต้น
• กรณีท่ีผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบ�ำบัดมาก่อนนานเกิน 1 ปี แนะน�ำ
ให้ใช้ยาเคมีบ�ำบัดชุดเดิมได้โดยเฉพาะกรณีที่เคยได้สูตร classical CMF ในกรณีของผู้ป่วย
ที่เคยได้รับยาสูตร anthracycline-containing regimen แนะน�ำให้ใช้ยาเคมีบ�ำบัดชุดถัดไป
แทน
• กรณีที่ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาเสริมหลังผ่าตัดด้วยยาเคมีบ�ำบัดมาก่อนนานน้อยกว่า 1 ปี  
แนะน�ำให้ใช้ยาเคมีบ�ำบัดชุดถัดไปแทน
ระดับค�ำแนะน�ำ ระดับ 1
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มีการศึกษาแบบ metaanalysis พบว่าการใช้ยาเคมีบ�ำบัดหลายตัวพร้อมกันจะได้ประสิทธิภาพ            
ดีกว่าการใช้ยาเคมีบ�ำบัดเพียงตัวเดียวโดยมี relative hazard ratio (HR) ของช่วงชีวิตเป็น 0.70 (95%                 
confidence intervals (CIs) 0.59-0.84) (118) ในกรณี ข อง CMF การใช้ classical CMF (ใช้                              
cyclophosphamide แบบกิน) เมื่อเทียบกับการใช้ modified CMF (intravenous 3-week CMF) พบว่า 
การใช้ classical CMF มีการตอบสนองที่ดีกว่า (48% กับ 29%; p 0.003) และมีช่วงชีวิตที่ดีกว่า (17 กับ           
12 เดือน; p 0.016) การใช้  modified CMF(169)
anthracycline-containing regimen มีการตอบสนองที่ดีกว่าและมีช่วงชีวิตที่ดีกว่า CMF                
เล็กน้อยโดยมี relative HR 0.89 (95% CIs 0.82-0.97)(118) แต่มผี ลข้างเคียงมากกว่า CMF ด้วย อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลของการศึกษาได้รวมทั้ง classical CMF และ modified CMF
ในปัจจุบันมีข้อมูลพบว่าการใช้ taxanes (docetaxel หรือ paclitaxel) ร่วมกับ anthracycline
(doxorubicin หรือ epirubicin) มีการตอบสนองที่ดีกว่าการใช้ Anthracycline ร่วมกับ cyclophosphamide
แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า ท�ำให้ช่วงชีวิตยืนยาวขึ้น(170-176) จึงยังไม่แนะน�ำให้ใช้เป็นยาชุดแรกในกรณีที่ผู้ป่วย           
ไม่เคยได้ anthracyclines containing regimen ในขณะนี้
• กรณีของยาสูตรที่สองเมื่อโรคลุกลามหลังให้ยาชุดแรก
1. กรณีที่เคยได้ anthracycline-containing regimen เป็นยาสูตรแรก
แนะน�ำให้ใช้ taxanes (docetaxel หรือ paclitaxel)
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
2. การใช้ยาตัวอื่นที่ไม่ใช่ taxane เช่น vinorelbine, capecitabine, gemcitabine หรือ CMF
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
• กรณีที่ใช้ CMF เป็นยาสูตรแรก
แนะน�ำให้ใช้ anthracycline-containing regimen เป็นยาสูตรที่สอง แล้วค่อยพิจารณาใช้  
ยาตัวอื่น ดังที่กล่าวไว้ใน 2 ต่อไป
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ ให้ยาเคมีบ�ำบัดกับกลุ่มที่รักษาตามอาการ แต่มีข้อมูล     
เปรียบเทียบระหว่างยาใหม่ ในกลุ่ม taxane และ vinorelbine เทียบกับยาเก่าที่เคยใช้ในอดีตพบว่าสามารถท�ำ
ให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น(164, 177-180) มีรายงานเปรียบเทียบระหว่างการใช้ docetaxel ร่วมกับ capecitabine กับ
docetaxel เพียงตัวเดียว ในผู้ป่วยที่เคยได้รับ anthracycline มาก่อน พบว่าการใช้ docetaxel ร่วมกับ
capecitabine ท�ำให้มชี ว่ งชีวติ เพิม่ มากขึน้ (14.5 เดือน กับ 11.5 เดือน; p=0.0126) เมือ่ เทียบกับ docetaxel
เพียงตัวเดียว(168) มีรายงานเปรียบเทียบระหว่างการใช้ paclitaxel ร่วมกับ gemcitabine กับ pacllitaxel              
เพียงตัวเดียวในผู้ป่วยที่เคยได้รับ anthracycline มาก่อน พบว่าการใช้ paclitaxel ร่วมกับ gemcitabine
ท�ำให้มี progression-free survival และ overall survival เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ paclitaxel เพียง            
ตัวเดียว(181, 182) มีรายงานการใช้ capecitabine, gemcitabine และ Vinorelbine ในผู้ป่วยที่เคยได้                      
anthracycline มาก่อน แล้วพบว่ามีการตอบสนอง(183)
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• กรณีของยาสูตรที่สามเมื่อโรคลุกลามหลังให้ยาสูตรที่สอง
แนะน�ำให้ใช้ capecitabine หรือ eribulin ในกรณีที่เคยได้ taxane เป็นยาสูตรที่สอง หรือ
พิจารณาเข้าโครงการศึกษา (clinical trial) หรือรักษาตามอาการแล้วแต่กรณี
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
มีการศึกษาแบบ Phase II ของ capecitabine ในผู้ป่วยที่ดื้อต่อ anthracycline และ taxane
พบว่ามีการตอบสนอง 20%(184) และได้ระยะเวลาควบคุมโรคประมาณ 3-4 เดือน ยา capecitabine จึงได้รับ
การยอมรับให้เป็นการรักษาสูตรที่สาม ยาเคมีบ�ำบัด eribulin มีการศึกษาท�ำในผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาเคมีบ�ำบัด       
อย่างน้อยสองสูตร โดยในนั้นแทบทุกรายเคยได้รับการรักษาด้วย anthracyclines และ taxanes มาก่อน            
โดยเปรียบเทียบ eribulinและ TPC (treatment of physician choice) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 95 ในกลุ่มนี้ได้รับ
ยาเคมีบ�ำบัดตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็น capecitabine gemcitabine หรือ vinorelbine พบว่ากลุ่มที่ได้รับยา              
eribulin มีค่ากึ่งกลางรอดชีวิตดีกว่า TPC อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 13.2 เดือน เทียบกับ 10.5 เดือน (185)              
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง eribulin และ capecitabine ในผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วย
ยาเคมีบำ� บัดน้อยกว่าสองสูตร ไม่พบว่ายาสองตัวนีม้ คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญในทัง้ ในแง่ OS และ PFS(186)
ดังนั้นการเลือกใช้ยาตัวใดเป็นสูตรที่สามควรค�ำนึงถึงความเหมาะสมทั้งในด้านผลข้างเคียง และความคุ้มค่าของ
การรักษาและควรพิจารณาใช้ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน
นอกจากนี้มีการศึกษาแบบ Phase II ของ vinorelbine และ gemcitabine ในผู้ป่วยที่ดื้อต่อ             
taxane แล้วพบว่ามีการตอบสนองเช่นกัน(187, 188)
ระยะเวลาของการให้ยาเคมีบำ�บัด
ในกรณีที่มีการตอบสนองต่อยาเคมีบ�ำบัด อาจพิจารณาให้ยาเคมีบ�ำบัดไประยะหนึ่ง (6-8 ชุด)
แล้วหยุด หรือให้ไปเรื่อยๆ จนกว่าโรคจะลุกลามต่อไป
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการให้เคมีบ�ำบัดแบบ intermittent กับ continuous พบว่า     
ผลการศึกษา ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าวิธีไหนดีกว่ากันเพราะมีทั้งข้อมูลที่ว่า การให้แบบ continuous
ไม่ได้ทำ� ให้ชว่ งชีวติ ยืนยาวขึน้ เมือ่ เทียบกับ intermittent(189-192) แต่อาจมี progression-free survival เพิม่ มากขึน้
บางรายงานพบว่าการให้แบบ continuous มีทั้ง progression-free survival และ overall survival เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับแบบ intermittent(193, 194) อย่างไรก็ตามการให้แบบ continuous มีผลข้างเคียงมากกว่าแบบ                 
intermittent
บทบาทของ high-dose chemotherapy และ bone marrow transplantation หรือ stem
cell support
ไม่แนะน�ำให้ใช้วิธีการรักษาดังกล่าวในมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในขณะนี้
ระดับค�ำแนะน�ำ	 1
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มีข้อมูลในปัจจุบันพบว่าการใช้ high-dose chemotherapy ไม่ท�ำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น แต่มีผล       
ข้างเคียงเพิ่มขึ้น(195, 196)
ขนาดและสูตรของเคมีบ�ำบัดที่แนะน�ำให้ใช้:
CMF regimen
(q 4 weeks )

FAC regimen
(q 3 weeks )
AC regimen
(q 3 weeks )
FEC regimen
EC regimen
Paclitaxel
Docetaxel
Gemcitabine
Vinorelbine
Capecitabine

cyclophosphamide
Methotrexate
5-FU
5-FU
Doxorubicin
Cyclophosphamdie
Doxorubicin
Cyclophosphamide
5-FU
Epirubicin
Cyclophosphamide
Epirubicin
Cyclophosphamide

100 mg/m2/day
40 mg/m2
600 mg/m2
500 mg/m2
50 mg/m2
500 mg/m2
60 mg/m2
600 mg/m2
500 mg/m2
50-90 mg/m2
500 mg/m2
60-90 mg/m2
600 mg/m2
175 mg/m2
70-100 mg/m2
800-1250 mg/m2
1000 mg/m2
25-30 mg/m2
1250 mg/m2
1000 mg/m2

Eribulin

1.4 mg/m2

po d1-14
IV  d1,8
IV  d1,8
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV q 3 weeks
IV
IV q 3 weeks
IV
IV q 3 weeks
IV q 3 weeks
IV  d1,8,15 q 4 weeks (single)
IV  d1,8 q 3 weeks (combined)
IV  d1,8 q 3 weeks
PO bid pc d1-14 q 3 weeks
(single drug)
PO bid pc d1-14 q 3 weeks
(combined drug)
D1,D8 q 3 weeks

การใช้ novel molecular-targeted therapy ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะ
แพร่กระจาย

1. ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2/neu เป็นผลบวก
1.1 แนะน�ำให้ใช้ trastuzumab ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2/neu
เป็นผลบวก (ตามนิยามเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก) โดยใช้เป็นยาชุดแรกร่วมกับการใช้ยาเคมี
บ�ำบัดในกลุ่ม taxanes (paclitaxel หรือ docetaxel) ในผู้ป่วยที่เคยได้รับ adjuvant chemotherapy ด้วยยา 
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กลุ ่ ม anthracycline หรื อ ใช้ เ ป็ น ยาชุ ด ที่ ส องร่ ว มกั บ การใช้ taxanes ในผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ม่ เ คยได้ รั บ ยากลุ ่ ม                            
anthracycline มาก่อน  
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial โดย Slamon DJ et al(197) ในผู้ป่วยที่เป็น               
มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2 เป็นผลบวกที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดมาก่อน โดย  
เปรียบเทียบระหว่างการให้ยาเคมีบ�ำบัดอย่างเดียว (doxorubicin หรือ epirubicin / cyclophosphamide หรือ
paclitaxel) กับการให้ยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับ trastuzumab พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ ได้รับยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับ                     
trastuzumabมีอัตราการตอบสนองของโรคที่ดีกว่า (50% vs 32%, p < 0.001) median time to disease
progression ที่ยาวกว่า (7.4 เดือน vs 4.6 เดือน, p < 0.001) และมีอัตราการรอดชีวิตที่มากกว่า โดยมี           
median survival 25.1 เดือน เทียบกับ 20.3 เดือน (p = 0.046) โดยมีผลข้างเคียงที่ส�ำคัญ คือ การท�ำงาน
ของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ซึ่งพบได้สูงถึง 27% ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ anthracycline / cyclophosphamide          
ร่วมกับ trastuzumab และพบได้ 13% ในกลุ่มที่ได้รับ paclitaxel ร่วมกับ trastuzumabจึงไม่แนะน�ำให้ใช้
trastuzumab ร่วมกับยาในกลุ่ม anthracycline
• ผู้ป่วยที่จะได้รับ trastuzumab ต้องได้รับการตรวจการท�ำงานของหัวใจก่อนได้รับยา และใช้ยา 
ได้ในกรณีที่มี left ventricular ejection fraction ≥ 50% ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินการท�ำงานของ
หัวใจทุก 3 เดือน ในระหว่างที่ได้รับ trastuzumab อยู่
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการตอบสนองของโรคต่อการรักษาด้วย taxanes / trastuzumab และเริ่มมี    
ผลข้างเคียงจาก taxanes มากขึ้น อาจพิจารณาให้ trastuzumab ต่อเป็น monotherapy และควรพิจารณา     
หยุดยา trastuzumab หลังได้ยาครบ 1 ปี
• ไม่แนะน�ำให้ใช้ trastuzumab ร่วมกับยาเคมีบ�ำบัดชนิดอื่น ในกรณีที่ โรคลุกลามมากขึ้นใน
ขณะที่ได้รับ trastuzumab
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
• แนะน�ำให้ใช้ trastuzumab ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2/neu เป็น          
ผลบวกโดยใช้เป็นยาชุดแรกร่วมกับยาเคมีบ�ำบัดชนิดอื่น ได้แก่ vinorelbine ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยได้รับ                     
adjuvant chemotherapy ด้วยยากลุ่ม taxanes และโรคลุกลามในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปีหลังหยุด taxanes
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยา trastuzumab ร่วมกับยาในกลุ่ม taxanes กับ trastuzumab
ร่วมกับ vinorelbine เป็นยาชุดแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2 เป็นผลบวก ไม่พบว่า     
มีความแตกต่างกันในด้านอัตราการตอบสนอง และ time to disease progression
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• ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยได้รับ trastuzumab เป็น adjuvant treatment และมีการกลับเป็นซ�้ำของ
โรคในระยะเวลาเกิน 1 ปี สามารถน�ำ trastuzumab กลับมาใช้ใหม่ได้
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
1.2 แนะน�ำให้ใช้ pertuzumab + trastuzumab + docetaxel ในการรักษามะเร็งเต้านม            
ระยะแพร่กระจายที่มี HER2/neu เป็นผลบวก (ตามนิยามเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก) เป็น  
สูตรแรกส�ำหรับผู้ป่วยระยะแพร่กระจาย หรือในผู้ป่วยที่เคยได้รับ adjuvant chemotherapy ด้วยยากลุ่ม           
anthracycline +/- trastuzumab มาเกินกว่า 1 ปี
ระดับค�ำแนะน�ำ 1
มีข้อมูลการศึกษาระยะที่ 3 แบบสุ่มในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่ติดตัวรับ HER2
(HER2 positive breast cancer) ที่ ไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดหรือยาต้าน HER2 ในระยะ           
แพร่กระจายมาก่อน แต่อาจเคยได้รับยาเคมีบ�ำบัดร่วมกับยาต้าน HER2 ในการรักษาเสริมที่ผ่านมาแล้วมากกว่า 
1 ปี สุ่มผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้รับการรักษามาตรฐานด้วย trastuzumab + docetaxel และกลุ่มที่        
ได้รับยา pertuzumab + trastuzumab + docetaxel พบว่ากลุ่มที่ได้รับยา pertuzumab ร่วมด้วย มีค่ากึ่งกลาง
รอดชีวิตโดยปราศจากโรคดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยค่า PFS ได้ 18.5 เดือนเทียบกับ 12.4 เดือน            
HR = 0.62, p < .001(198) และค่า  update OS กลุ่มที่ได้ pertuzumab ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ          
ทางสถิติ เช่นเดียวกัน 56.5 เดือนเทียบกับ 40.8 เดือน HR = 0.68, p = 0.0002 อย่างไรก็ตามยาสูตรนี้ไม่มี
ข้อมูลในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับ adjuvant trastuzumab แล้วมีการกลับเป็นซ�้ำในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และไม่มี
ข้อมูลของยาในการใช้ร่วมกับยาต้านฮอร์โมน
1.3 แนะน�ำให้ใช้ lapatinib ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี HER2/neu
เป็นผลบวกที่มี โรคลุกลามในขณะที่ ได้รับหรือหลังจากได้รับการรักษาด้วย trastuzumab โดยให้ใช้ร่วมกับ             
ยา capecitabine
ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่มี
HER2 เป็นผลบวกที่เคยได้รับ anthracycline, taxane และ trastuzuma bโดยเปรียบเทียบระหว่างการให้
lapatinib ร่วมกับ capecitabine กับการให้ capecitabine อย่างเดียว พบว่า ในกลุ่มที่ ได้รับ lapatinib/
capecitabine มีอัตราการตอบสนอง, time to disease progression และ progression-free survival
มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ capecitabine โดย median progression-free survival ในกลุ่มที่ได้รับ lapatinib/
capecitabine = 27.1 สัปดาห์ เทียบกับ 17.6 สัปดาห์ ในกลุ่มที่ได้รับ capecitabine, hazaad ratio (HR)
0.55 (0.41, 0.74) (p = 0.000033) ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันในด้าน overall survival (67.7 vs 66.6
weeks, HR 0.78, p = 0.177)(199)
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2. ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มี HER2/neu เป็นผลลบ
• ไม่แนะน�ำให้ใช้ bevacizumab ร่วมกับยาเคมีบ�ำบัดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ            
แพร่กระจาย

ระดับค�ำแนะน�ำ 2A
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trial (E2100 trial)(200) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม            
ระยะแพร่กระจายที่ ไม่มี HER2 ที่ ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน โดยเปรียบเทียบการรักษาระหว่างการให้  
weekly paclitaxel กับการให้ weekly paclitaxel ร่วมกับ bevacizumab 10 mg/kg ทุก 2 สัปดาห์ พบว่า 
ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ paclitaxel / bevacizumab มีอัตราการตอบสนองของโรค (36.9% vs 21.2% p < 0.001)
และ progression-free survival มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ paclitaxel (11.8 เดือน vs 5.9 เดือน, HR = 0.60        
p < 0.001) แต่ ไม่มีความแตกต่างกันในด้าน overall survival โดยกลุ่มที่ ได้ bevacizumab จะพบ                          
ผลข้างเคียง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, ปวดศีรษะ, proteinuria และ cerebrovascular ischemia ที่มากกว่า 
อย่างมีนัยส�ำคํญทางสถิติ การศึกษาโดยใช้ bevacizumab ร่วมกับยาเคมีบ�ำบัดชนิดอื่น เช่น docetaxel,
capecitabine ที่เปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบ�ำบัดอย่างเดียว พบว่า มีอัตราการตอบสนองที่ดีขึ้น และมี             
progression-free survival เพิ่มขึ้น แต่ ไม่มีประโยชน์ ในด้าน overall survival ร่วมกับมีผลข้างเคียงที           ่
เพิ่มขึ้นเช่นกัน

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

แนวทางปฏิบัติทางพยาธิวิทยามะเร็งเต้านม
• แผนภูมิการเตรียมและการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
• แนวทางปฏิบัติการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
• แนวทางการอ่านเซลล์วิทยาและรายงานผลสิ่งเจาะดูดจากเต้านมอย่างเป็นระบบ
• แนวทางการตรวจชิ้นเนื้อ wide excision
• แนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดเต้านม (mastectomy)
• แนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้
• หลักเกณฑ์การแปลผลและรายงานผล ER และ PgR
• หลักเกณฑ์การแปลผลและรายงานผล  HER2 ของมะเร็งเต้านม
• หลักเกณฑ์การแปลผลและรายงานผล Ki-67 ของมะเร็งเต้านม
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สิ่งคัดหลั่งจากหัวนม
(Nipple discharge sample)

สิ่งเจาะดูดจากถุงน�้ำ
(Cyst fluid sample)

สิ่งเจาะดูดจากก้อนเนื้อ
(Fine-needle aspirates)

ประเภทและลักษณะของตัวอย่าง

ย้อมสี Papanicolaou

เช็ดคราบทีห่ วั นมด้วยน�ำ้ เกลือนอร์มลั /
ป้ายสิ่งคัดหลั่งบนสไลด์และจุ่มสไลด์
ทันที ใน 95% ethanol / ป้ายสไลด์
จ�ำนวน 2-6 แผ่นต่อการตรวจ

ใช้ชื่อตามแบบพรรณนา ว่าพบหรือไม่
พบเซลล์มะเร็ง (positive, suspicious,
or negative for malignancy)

ใช้ชื่อตามแบบพรรณนา ว่าพบหรือไม่
พบเซลล์มะเร็ง (positive, suspicious,
or negative for malignancy)

ใช้ชื่อโรคตามแบบ histopathology
หรือกรณีถ้าไม่ได้ ให้ใช้ชื่อตามแบบ
พรรณนา 
ดูเอกสารแนวทางการอ่านเซลล์วิทยา
และรายงานผลสิ่งเจาะดูดจากเต้านม
อย่างเป็นระบบ ( หน้า 94)

ย้อมสี Papanicolaou
(กรณีใช้สเปรย์ตอ้ งแช่ใน 95% ethanol  
2 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที แล้วให้จมุ่ สไลดใน
น�ำ้ 10 ครัง้ ก่อนย้อมสี Papanicolaou)

ปัน่ สารน�ำ้ เพือ่ ท�ำสเมียร์ / กรณีเลือด
เก่าควรเตรียมสเมียร์ ไว้มากกว่า 2
แผ่ น / ย้ อ มสไลด์ ทั้ ง หมดด้ ว ยสี
Papanicolaou

การวินิจฉัย/ การรายงาน

ห้องปฏิบัติการ

ดูดน�้ำจนหมด ตรวจที่เต้านมหลังการ
เจาะ หากยังคล�ำรอยโรคได้ให้เจาะดูด
ซ�้ำ ส่งน�้ำ และหรือสเมียร์ทั้งหมดที่
เจาะดูดได้ แยกตามต�ำแหน่งพร้อมกับ
ระบุปริมาตร และคุณลักษณะของน�้ำ

การเตรียมที่ห้องตรวจ/ห้องผ่าตัด
และการส่งต่อห้องปฏิบัติการ*
สเมียร์บนสไลด์ จุ่มสไลด์ ใน 95%
ethanol ทันที หรือพ่นด้วยสเปรย์
ส�ำหรับคงสภาพเซลล์

แผนภูมิการเตรียมและการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
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ตรวจสอบจ�ำนวนชิ้นและชิ้นที่ระบุมี
microcalcification / ใส่เนื้อทั้งหมด
ลงตลับโดยแยกชิ้นที่ระบุกับชิ้นอื่นๆ /
Embed เนื้อให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
และเรียงเป็นแถว ไม่ซ้อนกัน
Orientation / Ink margins / วัด
ขนาดของรอยโรคและระยะห่างจาก
ขอบรอยโรค (ในกรณีที่ตรวจพบ) ถึง
ขอบชิ้นเนื้อผ่าตัดทั้ง 6 ด้าน / ตัด
รอยโรคทั้งหมด (กรณี ที่ไม่พบรอย
โรคโดยการดูด้วยตาเปล่า) ส่งท�ำสไลด์
ดูเอกสารแนวทางการตัดชิ้นเนื้อ
wide excision (หน้า 100)

น�ำชิ้นเนื้อไปถ่ายภาพรังสี / ระบุชิ้น
ที่มี microcalcification / แช่ ใน
10% neutral buffered
formalin**ทันที
ระบุ ด้าน medial หรือ lateral,
anterior หรือ posterior, และ
superior หรือ inferior / น�ำชิ้นเนื้อ
ไปถ่ายภาพรังสี และส่งฟิลม์เอกซ์เรย์
พร้อมชิ้นเนื้อ(กรณี needle-guided
excision) / แช่ ใน 10% neutral
buffered formalin**ทันที

Needle-guided excision
from nonpalpable lesion
หรือ
Wide excision ที่ต้องการดู
margin status

ตรวจสอบจ�ำนวนชิ้น / ใส่เนื้อทั้งหมด
ลงตลับ / Embed เนื้อให้อยู่ ในระนาบ
เดียวกัน และเรียงเป็นแถว ไม่ซ้อน
กัน

Core-needle biopsy from
lesion with
microcalcification

Biopsy / Core-needle biopsy

ห้องปฏิบัติการ

การเตรียมที่ห้องตรวจ/ห้องผ่าตัด
และการส่งต่อห้องปฏิบัติการ*
แช่ ใน 10% neutral buffered
formalin**ทันที / ระบุจ�ำนวนชิ้น
ในใบขอตรวจ

ประเภทและลักษณะของตัวอย่าง

แผนภูมิการเตรียมและการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

ในกรณีที่เป็น Oriented margin วัด
และระบุระยะห่างจากขอบ / Tumor
type, grade / Tumor size /
Lymphovascular invasion status /
margin status (ในกรณีที่ระบุด้านได้
ชัดเจน) ขอบนอกของรอยโรคถึง
surgical margin โดยดูทาง
กล้องจุลทรรศน์ / ในกรณีที่ไม่มี
Oriented margin ให้วัดและระบุ
ระยะที่ใกล้ที่สุด

Tumor type and grade
(if applicable) ระบุ
microcalcification

ระบุคุณภาพและปริมาณว่าเหมาะสม
ในการวินิจฉัยหรือไม่ / Histopathologic entity / Tumor type and
grade (if applicable)

การวินิจฉัย/ การรายงาน

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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การเตรียมที่ห้องตรวจ / ห้องผ่าตัด
และการส่งต่อห้องปฏิบัติการ*
ส่งห้องปฏิบัติการทันที / ในกรณีไม่
สามารถส่งทันทีให้ผ่าครึ่งเต้านม       
ในแนว 12 - 6 นาฬิกา (saggital
plane) / แช่ ใน10%neutral
buffered formalin** /
ควรวาดภาพแสดงแนวผ่าตัดเต้านม
และต�ำแหน่งก้อนในใบขอตรวจ
หรือท�ำเครื่องหมายที่เต้านมเพื่อ
พยาธิแพทย์สามารถระบุต�ำแหน่ง
quadrant ได้ถูกต้อง

แช่ ใน 10% neutral buffered
formalin**

ประเภทและลักษณะของ
ตัวอย่าง
Mastectomy

Axillary node dissection

รายงาน total node number
และ positive node number
และภาวะ extranodal
extension

Histopathologic entity/
Tumor type, grade, and size /
Deep margin status /           
Lymphovascular invasion
status ดูเอกสารแนวทางการ
ตรวจเนื้อผ่าตัดเต้านม ในส่วน
microscopy and diagnosis
(หน้าที่ 103)

Orientation / Ink deep margin and
related margin if indicated / ระบุ
margin distance / Serial sectioning
with 1-cm  thick intervals
ดูเอกสาร แนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัด
เต้านม ในส่วน macroscopy

Search for all nodes / ผ่าครึ่งและใส่
เนื้อลงตลับ node ละ 1 ชิ้น / ไม่ควรใส่
มากกว่า 4 nodes (4 ชิ้น) ใน 1 ตลับ
ดูเอกสารแนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดต่อม
น�้ำเหลืองที่รักแร้ (หน้า 106)

การวินิจฉัย/ การรายงาน

ห้องปฏิบัติการ
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ใช้บล็อกพาราฟินที่มีเนื้อเยื่อมะเร็ง
ลุกลาม

การตรวจ HER2 โดยวิธี
in situ
hybridization(ISH)****

เลือกบล็อกที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งและมี
เนื้อเยื่อปกติอยู่ในบล็อกเดียวกัน และ
ควรเลือกบล็อกเดียวกันกับที่ท�ำ HER2
IHC (ถ้าเป็นไปได้ )
ย้อมตาม work instruction

ER, PgR ให้รายงานร้อยละของ
positive cells หรือ negative
HER2 ให้รายงานผล positive,
equivocal หรือ negative status
ดูเอกสารหลักเกณฑ์การแปลผล
และรายงานผล  ER,  PgR
(หน้า 107)
ให้รายงานผล positive,
equivocal หรือ negative status
ดูเอกสารหลักเกณฑ์การแปลผล
และรายงานผล HER2
(หน้า 110)

1.รายงาน total node number
และ positive node number
ใน frozen section
2.รายงาน total node number  
positive node number และ
size of largest metastasis
ใน permanent section

ตรวจทุก node โดย serial 2-3 mm จน
หมด node / ตรวจทุกชิ้นของทุก node /
หลัง frozen section ใส่ทุกชิ้นลงตลับ
แยกตามแต่ละ node
ดูเอกสารแนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดต่อม
น�้ำเหลืองที่รักแร้ (หน้า 106)
เลือกบล็อกที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งและมี
เนื้อเยื่อปกติอยู่ในบล็อกเดียวกัน
(ถ้าเป็นไปได้) ย้อมตาม work
instruction

การวินิจฉัย/ การรายงาน

ห้องปฏิบัติการ

ดูเอกสารแนวทางปฏิบัติการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
สูตรน�้ำยา 10% neutral buffered formalin – Sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) 4g, Sodium phosphate dibasic (anhydrous) 6.5 g,
Distilled water 900 ml และ 100% formalin (37%-40% formaldehyde solution) 100 ml
*** กรณีของ invasive carcinoma ให้ตรวจ ER PgR HER2 ทุกรายและ Ki-67 เป็น optional
กรณีของ DCIS และ LCIS ให้ตรวจ ER และ PgR
**** วิธีที่ได้รับการรับรองได้แก่ FISH = Fluorescence in situ hybridization และ
DISH = Dual -color silver-enhanced in situ hybridization

ใช้บล็อกพาราฟินที่มีเนื้อเยื่อมะเร็ง
ระยะลุกลาม
ในกรณีของ DCIS LCIS ให้ใช้
บล็อกพาราฟินที่มีเนื้อเยื่อดังกล่าว

การตรวจ ER, PgR, HER2
และ Ki-67 โดยวิธี               
immunohistochemistry
(IHC)***

*
**

การเตรียมที่ห้องตรวจ/ห้องผ่าตัด
และการส่งต่อห้องปฏิบัติการ*
ส่งชิ้นเนื้อแบบส่ง frozen section
หรือ formalin fixed tissue

ประเภทและลักษณะ
ของตัวอย่าง
Sentinel Node

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม
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Check-list Output for CA breast  (รายการในใบรายงานผล )
 Type of carcinoma and grading
 Tumor size
 Node status
 Margin status
 Lymphovascular invasion status
 Biomarker status
 Microcalcification (if applicable)

Check-list Input

 Patient identification
 Clinical information (including presurgical therapy,
previous pathology report)
 Radiological findings
 Operative procedure, location (diagram preferred)
 Specimen handling and fixation
 Request for biomarkers 	

รายการส�ำหรับตรวจสอบ (Check list items)
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แนวทางปฏิบัติการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
ประเภทสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

1. ตัวอย่างเซลล์วิทยา จ�ำแนกตามคุณลักษณะ ได้แก่
• สเมียร์ที่อยู่บนสไลด์
• น�้ำที่เจาะดูดจากถุงน�้ำ
2. ตัวอย่างชิ้นเนื้อ จ�ำแนกตามขนาดได้ 3 ประเภท ได้แก่
• core needle biopsy / vacuum-assisted biopsy (Mammotome)
• ชิ้นเนื้อที่มีขนาดไม่เกิน 5 เซนติเมตร
• ชิ้นเนื้อที่มีขนาดเกิน 5 เซนติเมตร

การเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจก่อนส่ง

1. ตัวอย่างเซลล์วิทยา จ�ำแนกตามคุณลักษณะ ได้แก่
1.1 การเตรียมสเมียร์
สิ่งเจาะดูดจากก้อนเนื้อ ให้เตรียมสเมียร์โดยใช้สไลด์ 2 แผ่นประกบแล้วดึงออกจากกัน
ต้องไม่บดหรือกดอย่างแรง เพราะจะท�ำให้เซลล์ผิดรูปและอ่านผลผิดพลาดได้ ต้องรีบจุ่มสเมียร์ ในน�้ำยา               
fixative ทันที สเมียร์ของ nipple discharge ให้ใช้สไลด์ป้ายตรงหัวนมและรีบจุ่มในน�้ำยา fixative ทันที
น�้ำยา fixative มีดังนี้
- 95% ethanol
- Spray fixative ที่มีส่วนประกอบเป็น 95% ethanol การใช้ต้องถือสเปรย์พ่นใน                 
ระยะห่างมากกว่า 1 ฟุต เพื่อลดการเกิด artifact
1.2 ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เป็นน�้ำ
น�้ำที่เจาะดูดจากถุงน�้ำให้เก็บในภาชนะที่สะอาด แยกเก็บตามต�ำแหน่ง ระบุชื่อ-นามสกุล
ผู้ป่วย ต�ำแหน่งที่เจาะดูด และปริมาตรน�้ำให้ชัดเจน กรณีไม่สามารถน�ำส่งภายใน 24 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้เย็นที่มี
อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส และให้รีบน�ำส่งโดยเร็วที่สุด
2. ตัวอย่างชิ้นเนื้อ จ�ำแนกตามขนาดได้ 3 ประเภท ได้แก่
2.1 การเตรียมและดูแล core needle biopsy / vacuum-assisted biopsy
แท่งชิ้นเนื้อขนาดเล็กได้จากการท�ำ core needle biopsy หรือ mammotome ให้วาง
แท่งชิ้นเนื้อเป็นเส้นตรงบนกระดาษแข็งหรือในตลับ ก่อนแช่ใน 10% neutral buffered formalin
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2.2 การเตรียมชิ้นเนื้อที่มีขนาดไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ชิ้ น เนื้ อ ขนาดไม่ ใ หญ่ สามารถแช่ ใ น 10% neutral buffered formalin ได้ เ ลย                   
โดยให้ปริมาตรของน�้ำยามากกว่า 10 เท่าของชิ้นเนื้อ
2.3 การเตรียมชิ้นเนื้อที่มีขนาดเกิน 5 เซนติเมตร
ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ เช่น mastectomy หรือ ก้อนเนื้อที่มีขนาดเกิน 5 เซนติเมตร กรณีที่
ต้องส่งเนื้อตรวจนอกสถาบัน หรือต้องเก็บไว้นานมากกว่า 6 ชั่วโมง ที่จะได้ตรวจชิ้นเนื้อ ควรต้องผ่าแบ่งครึ่ง
ชิ้นเนื้อก่อนแช่ใน 10% neutral buffered formalin ทั้งนี้ เพื่อให้การ fix ของเนื้อเกิดได้อย่างสมบูรณ์

รูปที่ 26 Total mastectomy with surgical axillary
3. ระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับ fixation ชิ้นเนื้อทุกขนาดควรใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง               
แต่ส�ำหรับชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ (mastectomy) ควรใช้เวลามากกว่า 12 ชั่วโมง และชิ้นเนื้อทุกขนาดไม่ควรเกิน
72 ชั่วโมง และ cold ischemic time ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
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ใบขอตรวจ
ต้องมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล, HN (ID, หรือ หมายเลขประจ�ำตัวที่อ้างอิงได้), เพศ, อายุ ของผู้ป่วย
2. ลักษณะรอยโรค, ต�ำแหน่ง, ข้างของนม, จ�ำนวนรอยโรคและขนาดที่ตรวจพบทางคลินิก
3. ชนิดหรือวิธีการผ่าตัด รายละเอียดของขอบต่างๆ ของชิ้นเนื้อ
4. ระบุรายการที่ขอตรวจ
5. วันที่ที่ผ่าตัด, ชื่อแพทย์และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
การส่งตัวอย่าง
ควรส่งตัวอย่างเซลล์วิทยาและหรือชิ้นเนื้อมาที่ห้องปฏิบัติการที่เดียวทั้งหมด ไม่ควรแบ่งส่ง
ตัวอย่าง (กรณีที่ต้องการขอ second opinion ภายหลัง สามารถกระท�ำได้โดยขอสเมียร์ และหรือสไลด์ / บล็อก
ชิ้นเนื้อไปตรวจยังห้องปฏิบัติการแห่งที่สอง)
1. การส่งภายในสถาบันเดียวกัน
ส่งตัวอย่างและใบขอตรวจมาที่ห้องปฏิบัติการในวันนั้นหรือตามข้อตกลงภายในสถาบัน (ระวังมิให้
formalin หกใส่ใบขอตรวจ )
2. การส่งตรวจนอกสถาบัน
ควรแยกพัสดุตัวอย่างเซลล์วิทยาออกจากพัสดุชิ้นเนื้อ การบรรจุตัวอย่างควรใช้พัสดุที่แน่นหนา
พร้อมกับมี ใบขอตรวจที่ ใส่ ไว้ในถุงพลาสติกซิปล็อค เพื่อป้องกันกรณีที่มีของเหลว หรือ formalin อาจรั่ว         
หรือแตกได้
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แนวทางการอ่านเซลล์วิทยาและรายงานผล
สิ่งเจาะดูดจากเต้านมอย่างเป็นระบบ

							

บทน�ำ

การวินิจฉัยตัวอย่างทางเซลล์วิทยาเป็นหนึ่งใน triple test ซึ่งใช้ในการพิจารณาแนวทางการดูแล
รักษารอยโรคของเต้านม โดยร่วมกับการวินจิ ฉัยทางรังสีวทิ ยาและข้อมูลทางคลินกิ ในการวินจิ ฉัยทางเซลล์วทิ ยา               
มีมติ ทิ แี่ ยกได้เป็น 3 ส่วน คือ การอ่านสเมียร์โดยนักเซลล์วทิ ยา การแปลผล และการรายงานผลโดยพยาธิแพทย์
แต่ละส่วนมีความส�ำคัญและรายละเอียดในการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อให้ผลการวินิจฉัยมีความถูกต้องมากที่สุด

การอ่านสเมียร์

ความส�ำคัญ การอ่านสเมียร์เป็นส่วนแรก สามารถให้นักเซลล์วิทยาท�ำแทนพยาธิแพทย์ ได้ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และไม่ ให้เกิดความสับสน จึงเสนอหลักเกณฑ์ ในการอ่านและการบันทึกผลการ
อ่านเซลล์วิทยาของเต้านมอย่างเป็นระบบขึ้น

ระบบของการอ่าน

อ่าน และบันทึกผล ตามล�ำดับ ดังนี้
1. คุณลักษณะและปริมาณของสิ่งเจาะดูดที่เห็นด้วยตา
2. การประเมินปริมาณเซลล์ ที่เห็นจากก�ำลังขยายต�่ำ
3. การตรวจเซลล์ที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยว
4. การตรวจเซลล์ที่อยู่เป็นกลุ่ม
5. การตรวจพื้นหลังสเมียร์

รายละเอียด

1. คุณลักษณะและปริมาณของสิ่งเจาะดูดที่เห็นด้วยตา
1.1 บันทึกว่าสิ่งเจาะดูดที่ได้รับเป็นน�้ำ น�้ำปนเลือด หรือ เป็นสเมียร์
1.2 กรณีเป็นน�้ำ หรือน�้ำปนเลือด ให้บันทึกปริมาตรเป็นมิลลิลิตร และน�ำไปปั่นเพื่อท�ำเป็น            
สเมียร์ต่อไป
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1.3 การประเมินปริมาณของสเมียร์ ให้ใช้วัดตามยาว โดยเกณฑ์ ดังนี้
สเมียร์มีความยาว น้อยกว่า 1 เซนติเมตร = ปริมาณน้อย (small volume smear)
สเมียร์มีความยาว ระหว่าง 1-2 เซนติเมตร = ปริมาณปานกลาง
(medium volume smear)
สเมียร์มีความยาว มากกว่า 2 เซนติเมตร = ปริมาณมาก (large volume smear)
2. การประเมินปริมาณเซลล์และพื้นหลังสเมียร์ ที่เห็นจากก�ำลังขยายต�่ำ
2.1 หลักเกณฑ์ในการประเมินปริมาณเซลล์ มีดังนี้
จ�ำนวนเซลล์น้อยกว่า 10 ตัว
= ปริมาณเซลล์น้อย (low cellularity)
จ�ำนวนเซลล์ระหว่าง 10 - 100 ตัว
= ปริมาณเซลล์ปานกลาง
(moderate cellularity)
จ�ำนวนเซลล์มากกว่า 100 ตัว
= ปริมาณเซลล์มาก (high cellularity)
(หมายเหตุ เซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ไขมัน และไฟบรัส เป็นเซลล์พื้นหลัง)
2.2 บันทึกผลการประเมินโดยแยกเป็น ปริมาณเซลล์ทอี่ ยูเ่ ดีย่ วๆ และปริมาณเซลล์ทอี่ ยูเ่ ป็นกลุม่
3. การตรวจเซลล์ที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยว
3.1 เป็น bipolar naked nuclei หรือไม่
3.2 เป็น histiocytes / macrophages หรือไม่
3.3 เป็นเซลล์ก�ำลังเสื่อมหรือตายหรือไม่
3.4 เป็นเซลล์ผิดปกติหรือมะเร็งที่หลุดลอกจากกลุ่มหรือไม่ โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ
ลักษณะของเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง
- Nuclear enlargement
- Irregular nuclear contour
- Macronucleoli
- Coarsely clumped chromatin
- Hyperchromasia
- Pleomorphism
4. การตรวจเซลล์ที่อยู่เป็นกลุ่ม
4.1 มีเซลล์กลุ่มใหญ่มากหรือไม่ (มีเซลล์มากกว่าร้อยตัวในกลุ่ม) ถ้ามี มีรูปแบบของการจัด
เรียงตัวพิเศษหรือไม่
รูปแบบของการจัดเรียงตัวพิเศษของเซลล์กลุ่มใหญ่
- Discohesive, with cells dropping off the edges
- Crowded with overlapping of the nuclei in clusters
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- Flat honeycomb sheets, with or without folding
- Branched, drum stick shaped and 3D (antler horn)
- Papillary with or without fibrovascular cores and palisaded arrays
(“picket fence”)
- Complex with punched out oval or round holes
- Small slit-like irregular spaces with streaming or irregular nuclear
orientation
4.2 เซลล์กลุ่มเล็กและกลางจ�ำนวนมากไหม มีรูปแบบการจัดเรียงตัวพิเศษหรือไม่
- ถ้ามีมากกว่า 10 กลุ่ม ถือว่า มาก
- รูปแบบการจัดเรียงตัวพิเศษมี ดังนี้
1. Open, angulated tubule
2. Linear cord
3. Monolayered sheet
4. 3-D aggregate
5. Papillary-frond like
4.3 มีเซลล์ลักษณะผิดปกติและมะเร็งหรือไม่
ลักษณะของเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง
- Nuclear enlargement
- Irregular nuclear contour
- Macronucleoli
- Coarsely clumped chromatin
- Hyperchromasia
- Pleomorphism
5.  การตรวจพื้นหลังสเมียร์
พื้นหลังสเมียร์มีลักษณะจ�ำเพาะหรือไม่
ลักษณะจ�ำเพาะของพื้นหลังสเมียร์
- cystic
- inflamed
- hemorrhage
- mucin (ต้องมีลักษณะเป็นลายเส้น หรือ fibrillary จึงเป็น mucin)
- necrotic
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- adipose-rich
- cellular fibro-stromal fragment rich

การแปลผล

ความส�ำคัญ เป็นส่วนที่สอง หลังจากการอ่านสเมียร์ น�ำผลการอ่านมาแปลผล โดยมีวิธีการแปล
ผลแยกเป็นสองระบบ คือ การแปลผลจากลักษณะสเมียร์ (cytomorphologic base) และการแปลผลตาม
โรคและการเปลี่ยนแปลงของเต้านม (clinicopathological entity base) การแปลผลวิธีหลังต้องใช้พยาธิ
แพทย์หรือแพทย์ที่มีความช�ำนาญ
รายละเอียด
1. การแปลผลจากลักษณะสเมียร์  (cytomorphologic base)
- Presence of malignant cells in clusters
- Presence of malignant cells in dispersal
- Large epithelial fragments with atypia
- Large epithelial fragments without atypia
- Fibroadenoma feature
- Mucinous feature
- Cyst feature, benign
- Cyst feature with atypical cells
- Low/ scant cellularity
2. การแปลผลตามโรคและการเปลีย่ นแปลงของเต้านม (clinicopathological entities base)
- Cyst and/ or apocrine metaplasia
- Duct ectasia
- Proliferative changes (Ductal hyperplasia, Adenosis, Complex sclerosing  
lesion  or radial scar)
- Papilloma
- Atypical hyperplasia / carcinoma in situ
- Fibroadenoma
- Cellular fibroadenoma or Phyllodes
- Phyllodes, no atypia or with atypia
- Ductal carcinoma, low grade or high grade
- Lobular carcinoma
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-

การรายงานผล

Mucinous carcinoma
Lymphoma
Sarcoma
Suppurative inflammation (Mastitis, abscess)
Granulomatous mastitis
Fat necrosis

ความส�ำคัญ เป็นส่วนที่สาม ใช้ส�ำหรับสื่อสารถึงผลการวินิจฉัยซึ่งมีความหมายรวมถึงความมั่นใจ
ในผลอยู่ด้วยเพื่อแพทย์ที่รับผลจะใช้ในการตัดสินใจในการดูแลรักษาต่อไป ระบบของการรายงานผลมีแบบใช้
ตัวเลขเป็นรหัสและระบบของการรายงานผลที่ใช้วลีหรือข้อความ ส�ำหรับประเทศไทย นิยมใช้ตามระบบหลัง
ระบบการรายงานที่น�ำเสนอ เป็นระบบการรายงานที่ผสมการแปลผลตามลักษณะ สเมียร์และตามการจ�ำแนก
โรคของเต้านมโดยพยาธิแพทย์
รายละเอียด
ระบบของการรายงานผล
- Cyst with or without apocrine cells
- Scant cells, Benign change
- Inflammation
- Fibroadenomatoid feature
- Fibroadenoma
- Benign Phyllodes or cellular fibroadenoma
- Large fragment / Epithelial hyperplasia
- Atypical or suspicious cells
- Mammary carcinoma, grade specified
- Mucinous carcinoma
- Carcinoma, subtype suggested
- Lymphoma
- Spindle cell tumor/ Melanoma
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ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ความส�ำคัญ การตรวจสอบคุณภาพเป็นส่วนส�ำคัญในการปฏิบัติเพื่อระวังข้อผิดพลาดและช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพของการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาให้ได้ผลที่เหมาะสม ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
รายละเอียด
การตรวจสอบคุณภาพประกอบด้วย
1. ระวัง artifact
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง forcefully smeared discohesion และ degenerating apocrine cells               
in cyst
2. ดูก�ำลังขยายต�่ำด้วยเสมอ
ในการปฏิบัติงาน ควรมีล�ำดับการท�ำงานดังนี้
- ดูปริมาณด้วยตาเปล่าเพื่อแยก large volume, high cellularity smear ออกจาก
small volume, high  cellularity  และแยก cyst ออกจาก non-cyst เป็นต้น
- ดูก�ำลังขยายต�่ำ เพื่อแยกเซลล์เดี่ยว เซลล์กลุ่ม และพื้นหลัง และประเมินเชิงปริมาณ
- ดูก�ำลังขยายสูง เพื่อดูรายละเอียดเซลล์เดียว เซลล์กลุ่ม และพื้นหลัง
- ดูก�ำลังขยายต�่ำ เพื่อเชื่อมโยงก่อนวินิจฉัย
3. ตรวจสอบการอ่านกับทางคลินิกและรังสีวิทยา
ควรมีการประชุมร่วมทางคลินิก รังสีวิทยา และพยาธิวิทยาเป็นประจ�ำเพื่อเชื่อมโยงเซลล์วิทยากับ
ลักษณะทางคลินิกกับรังสีวิทยา ถ้ามีความขัดแย้ง ควรพิจารณาท�ำการตัดชิ้นเนื้อหรือตรวจเพิ่มเติมการตรวจ
สอบอยู่เสมอท�ำให้เกิดความมั่นใจและลดข้อผิดพลาด
การอ่านมะเร็งที่เป็นเซลล์ขนาดเล็ก และเซลล์ที่มี differentiation ดี ต้องอาศัยประสบการณ์
และความช�ำนาญของพยาธิแพทย์
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แนวทางการตรวจชิ้นเนื้อ lumpectomy/wide excision
การตรวจชิ้นเนื้อ lumpectomy/wide excision และ needle-guided excision เป็นขั้นตอนที่มี
ความส�ำคัญมาก ศัลยแพทย์และรังสีแพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องให้รายละเอียดที่ครบถ้วนเพื่อให้พยาธิแพทย์สามารถ
เข้าใจการวางทิศทางและต�ำแหน่งที่ชิ้นเนื้อถูกน�ำออกมาได้ถูกต้อง การผูกด้ายและภาพเอกซเรย์ชิ้นเนื้อ (ถ้ามี)
จะช่วยในการใช้อ้างอิงต�ำแหน่งและด้านต่าง ๆ ขณะท�ำการตรวจชิ้นเนื้อ การถ่ายภาพชิ้นเนื้อถ้าสามารถท�ำได้จะ
มีประโยชน์มากส�ำหรับการตรวจสอบภายหลัง

ขั้นตอนการตรวจ

1. ศึกษารายละเอียดและการวางทิศทางของชิ้นเนื้อ
2. วัดขนาดของชิ้นเนื้อทั้งตามแนวกว้าง (medio-lateral), แนวสูง (cranio-caudal), และ          
แนวลึก (antero-posterior) บันทึกเป็นหน่วยเซนติเมตร
3. วางแผนทิศทางที่จะท�ำการตัด serial section โดยพิจารณาจากภาพเอกซเรย์และหรือลักษณะ
รอยโรคประกอบ
4. ทาสี (ink) เพื่อระบุขอบของด้านต่าง ๆ ของชิ้นเนื้อ
5. ตัดในทิศทางที่วางแผนไว้เป็นแว่น ๆ จนหมด ให้แต่ละชิ้น หรือแว่น (slice or section)               
มีความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร
6. ตรวจดูรอยโรค บรรยายรูปลักษณะและวัดขนาด บันทึกภาพ (ถ้าท�ำได้)
7. กรณีเห็นรอยโรคชัดเจน ให้วัดระยะห่างของขอบรอยโรคและขอบชิ้นเนื้อ 4 ด้าน ส�ำหรับชิ้น             
ที่อยู่ปลายทั้งสองด้าน ให้ตัดในแนวตั้งฉากอีกครั้ง เพื่อวัดระยะห่างของขอบรอยโรคและขอบชิ้นเนื้อในอีก              
2 ด้านที่เหลือ (การวัดขนาดให้ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งหมดเพื่อไม่สับสน)
8. กรณีที่รอยโรคหรือขอบรอยโรคไม่ชัด ให้รอตรวจสอบรอยโรคและการวัดระยะห่างโดยการดู
ทางกล้องจุลทรรศน์

การตัดเนื้อลงตลับ

1. ตัดเนื้อรอยโรคทั้งหมด (กรณีไม่เกิน 2 เซนติเมตร) และเนื้อที่เป็น fibrous breast tissue           

ลงตลับ
2. กรณีไม่เห็นรอยโรคชัดเจน ให้ตัดเนื้อที่เป็น fibrous breast tissue ทั้งหมดลงตลับ
3. ตัด margin ทั้ง 6 ด้านในแนว perpendicular ลงตลับ (เลือกบริเวณที่ชิดมากที่สุดในแต่ละ
margin จ�ำนวน 1-2 ชิ้น)
4. ต้องระบุต�ำแหน่งต่าง ๆ ของเนื้อในทุกตลับให้ชัดเจน
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แนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดทั้งเต้านม
เต้านมที่ ได้จากผ่าตัดเต้านมออกหมด (mastectomy) เป็นสิ่งส่งตรวจที่ค่อนข้างซับซ้อนใน           
การตรวจ จ�ำเป็นต้องทราบประวัติ จ�ำนวนและชนิดของรอยโรคว่าเป็นก้อนหรือหินปูน (calicification) รวมทัง้
การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนการผ่าตัด เช่น การได้รับยาเคมีบ�ำบัด มีมะเร็งอยู่ที่ขอบของก้อนที่ ได้จากการท�ำ           
excision เป็นต้น ก่อนการตรวจด้วยตาเปล่า

การตรวจเต้านมด้วยตาเปล่า (Gross examination)

การตรวจเต้านมด้วยตาเปล่าอย่างละเอียดมีความส�ำคัญอย่างมาก หากไม่เห็นรอยโรคด้วยตาเปล่า
การเลือกตัด (sampling) เนือ้ เยือ่ ตัวอย่างอาจไม่ได้ตรงต�ำแหน่งรอยโรค หรือไม่ครอบคลุมรอยโรค ดังนัน้ ศัลยแพทย์
หรือรังสีแพทย์ควรให้ข้อมูลหรือระบุต�ำแหน่งรอยโรคให้ชัดเจนแก่พยาธิแพทย์ เช่น กรณีรอยโรคคล�ำไม่ ได้เป็น
หินปูน หรือเป็นก้อนที่มีขนาดเล็ก (<1 เซนติเมตร) ต้องอาศัยภาพถ่ายรังสีก่อนการผ่าตัด กรณีที่ได้รับยาเคมี
มาก่อนและมีการตอบสนองต่อยาอย่างดี ต้องอาศัยคลิปโลหะในการระบุต�ำแหน่งบริเวณก้อนเนื้อก่อนการรักษา 
(tumor bed) ขั้นตอนการตรวจ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจและจัดวางสิ่งส่งตรวจตามกายวิภาคให้ถูกต้อง
2. วัดและบันทึก
2.1 บรรยายสภาพของตัวอย่างเต้านมว่าเป็น intact whole breast หรือถูกตัดแบ่งมาแล้ว
และ axillary content (แยกวัด หน่วยเป็น เซนติเมตร) 3 dimensions
2.2 Skin ellipse (2 dimensions)
3. บรรยายลักษณะความผิดปกติที่พบของผิวหนังและหัวนม เช่น ก้อน แผล พร้อมบอกต�ำแหน่ง
ของรอยโรคนั้น
4. ทาสีที่  deep margin รวมทั้ง margin อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้กับรอยโรค (ถ้ามี)
5. ตัดเต้านม โดยให้ serial section ทางด้านหลังของเต้านมตามแนว sagittal ให้เป็นแว่น ๆ
โดยที่ไม่ขาดออกจากกันเพื่อให้ยังสามารถ orientate เต้านมได้ ความหนาของแต่ละแว่นประมาณ 1 เซนติเมตร
5.1 ระบุและบันทึก จ�ำนวน ต�ำแหน่งของรอยโรค เช่น ก้อนมะเร็ง โพรงที่เกิดจากผ่าตัดเอา
ก้อนออก ถุงน�้ำที่พบว่าอยู่ ใน quadrant ใด ถ้าพบว่ามีมากกว่า 1 รอยโรค (multifocality/multicentricity) ให้บอกความสัมพันธ์และระยะห่างระหว่างรอยโรคนั้นด้วย
(เซนติเมตร)
5.2 วัดระยะห่างจากรอยโรคไปยัง margin ที่ใกล้ที่สุด ถ้ามีใกล้มากกว่า 1 margin ให้บอก  
ให้ครบทั้งหมด (เซนติเมตร)
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5.3 บันทึกขนาดของรอยโรค (3 dimensions)
5.4 บรรยายลักษณะรอยโรคที่พบ
- สี
- Consistency เช่น soft, hard, firm, rubbery, gritty sensation
- ขอบเขต เช่น circumscribed, infiltrative
- ความทึบโปร่งแสง เช่น semitranslucent, opaque
- Secondary change เช่น hemorrhage, necrosis
5.5 ตรวจพบ prior biopsy site หรือไม่
- ส่วนของเนื้อเยื่อเต้านมที่เหลือ
การตัดเนื้อลงตลับ
- ก้อนเนื้องอก/มะเร็ง ให้ตัด 2-5 section หรือ 1 section ต่อขนาดของก้อน 1 เซนติเมตร              
ให้ได้ส่วนกลางและขอบของก้อนที่ติดเนื้อเยื่อเต้านมปกติ section ควรต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ก้อนกับ closest margin หรือ skin/nipple ด้วย ถ้ามีก้อนมากกว่า 1 ต�ำแหน่งให้ตัดเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างก้อน
นั้น ๆ ด้วย
ในรายที่เป็น DCIS ให้มองหาบริเวณของ invasive component อาจจ�ำเป็นต้อง sampling           
มากขึ้นในบริเวณที่สงสัย invasion
- กรณีที่มีการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปแล้วและรายงานว่าขอบของการผ่าตัดไม่ ได้ free               
margin การตรวจโพรงที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเอามะเร็งออกไป (previous biopsy cavity) ให้ตรวจดูว่ามี               
residual tumor หรือไม่ ถ้าพบให้ตัดบริเวณ residual tumor แต่ถ้าไม่พบให้ตัดรอบโพรงหรือเน้นบริเวณ               
ด้านที่ทราบว่าไม่ free margin
- ในการประเมินขอบของการผ่าตัด (margin status) ต้องตัดขอบด้านหลัง (deep หรือ                   
posterior margin) อย่างน้อย 1 section
ส่วนขอบของการผ่าตัดด้านอื่น ๆ (anterior, superior, inferior, medial, lateral margins) ให้
พิจารณาตัดด้านที่ใกล้รอยโรคเพิ่มเติม
- ส่วนของผิวหนังที่คลุมเต้านม ให้ตัดบริเวณที่มีรอยโรคหรือที่สงสัยว่าจะมีรอยโรค
- Nipple ให้ตัดอย่างน้อย 1 section (อาจตัดเป็น perpendicular bisection/serial section
หรือ en face section ร่วมกับ perpendicular section ก็ได้)     
- อาจจะพิจารณาตัด representative sections ของ non adipose tissue จากแต่ละ quadrant
ในกรณีที่ต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่พบด้วยตาเปล่า
- กรณีทมี่ ตี อ่ มน�ำ้ เหลืองมาด้วย ให้ดรู ายละเอียดการตรวจในหัวข้อแนวทางการตรวจต่อมน�ำ้ เหลือง
ที่รักแร้
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หมายเหตุ
- ในกรณีที่ไม่ ได้ตรวจเนื้อ mastectomy ภายใน 1 ชั่วโมง ให้ดูในหัวข้อการเตรียมตัวอย่างสิ่ง          
ส่งตรวจก่อนส่ง (หน้า 102)
- Prophylactic mastectomy ถ้าไม่พบความผิดปกติให้ตัด 1-2 sections ของ fibrous breast
tissue จากแต่ละ quadrant รวมกับ 1 section จาก nipple
- Skin-sparing mastectomy ถ้าตรวจไม่พบความผิดปกติให้ตัด 2 sections ของ fibrous            
parenchyma ถ้าพบก้อน ให้ตัดตามวิธีการตรวจตัวอย่างเต้านมข้างต้น

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และการวินิจฉัยโรค
(Microscopic examination and diagnosis)
ระบบที่ใช้

1. Tumor mass(es)/residual tumor(s):  
1.1 Histologic type ตามระบบที่เป็นที่ยอมรับ เช่น WHO classification 2012 และระบุ

1.2 Grade:
- Invasive carcinomaให้เกรดตามระบบที่เป็นที่ยอมรับ เช่น modified Bloom-  
Richardson grade, Nottingham histologic scoring และให้ระบุระบบที่ใช้
- Ductal carcinoma in situ: ให้บอก nuclear grade ตามระบบที่ยอมรับ เช่น the
concensus conference on the classification of ductal carcinoma in situ 1997
พร้อมระบุระบบที่ใช้
1.3 Estimated size: Macroscopic or microscopic measurement (ดู appendix-4)
2. Lymphatic/vascular invasion ตรวจดู blood/lymphatic vessel นอกก้อนมะเร็งว่ามี          
invasion หรือไม่
3. Margin: Status of deep margin and other margin(s) related to tumor ให้บอกระยะ
ห่างจากก้อนไปยัง margin ที่ใกล้ที่สุด  
4. Nipple and related skin: ตรวจดูว่ามี Paget disease และ มี dermal lymphatic invasion
หรือไม่ ในกรณีทั่วไปถ้าพบ ให้ระบุ
ส่วนกรณีที่สงสัย inflammatory carcinoma ให้ระบุว่าพบหรือไม่พบ dermal lymphatic              
invasion
Note:   1. ถ้าเนือ้ เยือ่ มะเร็งที่ได้มปี ริมาณน้อยมาก สามารถไม่ตอ้ งระบุชนิดและเกรดของมะเร็งได้
2. ในกรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาด 2 เซนติเมตร จากการตรวจด้วยตาเปล่า ควรจะต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการ staging
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3. ในรายที่มีมะเร็งหลายก้อน  (multifocal/multicentric tumors), ต้องประเมินและ
รายงานก้อนทุกก้อน
4. หากมีรอยโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากมะเร็งควรรายงานด้วย
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แนวทางการตรวจเนื้อผ่าตัดต่อมน�้ำเหลือง
Practical Pathological Guideline for lymph node dissection
ประเภทของการผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองมี 2 แบบ ได้แก่
1. Sentinel lymph node biopsy
2. Axillary lymph node dissection

1. การผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองเซนติเนล (Sentinel lymph node biopsy)

1.1. การตรวจต่อมน�้ำเหลืองด้วยตาเปล่าและการตัดเนื้อลงตลับ
1.1.1. ตรวจหาจ�ำนวนต่อมน�้ำเหลืองทั้งหมด และบันทึกนาด
1.1.2. ตัดเนื้อเยื่อต่อมน�้ำเหลืองของแต่ละต่อมด้วยความหนา (section interval)            
ไม่เกิน 0.2 เซนติเมตร
1.1.3. การลงเนื้อเยื่อต่อมน�้ำเหลือง
ถ้าพบรอยโรคด้วยตาเปล่า เลือกเนื้อเยื่อต่อมน�้ำเหลืองที่มีรอยโรคลงตลับ 1 ชิ้น
ถ้าไม่พบรอยโรคด้วยตาเปล่า ให้ลงเนื้อเยื่อต่อมน�้ำเหลืองทั้งหมด
1.2 การตรวจวินิจฉัยต่อมน�้ำเหลืองเซนติเนลทางกล้องจุลทรรศน์
1.2.1. รายงานจ�ำนวนต่อมน�้ำเหลืองที่พบมะเร็งเต้านมแพร่กระจาย และจ�ำนวนต่อม
น�้ำเหลืองทั้งหมด 1.2.2. รายงานขนาดของกลุ่มมะเร็งเต้านมที่แพร่กระจายโดย
จ�ำแนกเป็น
Macrometastases (ขนาดมากกว่า 0.2 ซ.ม.) และ
Micrometastases (ขนาดระหว่าง 0.02-0.2 ซ.ม.)
1.2.3. ชิ้นเนื้อที่ตรวจ frozen section แล้วให้ตรวจ permanent section ด้วย
1.2.4. ในรายงานการตรวจต่อมน�้ำเหลืองเซนติเนลควรต้องมีผลของ rozen section
และ permanent section

หมายเหตุ อาจมีการท�ำ touch imprint cytology ประกอบการวินิจฉัยร่วมกับ frozen section
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2. การผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองที่รักแร้ (Axillary lymph node dissection)

2.1.		การตรวจต่อมน�้ำเหลืองด้วยตาเปล่าและการตัดเนื้อลงตลับ
2.1.1 วัดและบันทึกขนาดทั้งสามด้านของชิ้นเนื้อผ่าตัด ตรวจหาต่อมน�้ำเหลืองทั้งหมด
รวมทั้งชิ้น เนื้อที่สงสัยว่าจะเป็นต่อมน�้ำเหลือง บันทึกจ�ำนวนและขนาด
2.1.2 ตัดแบ่งครึ่งเนื้อเยื่อต่อมน�้ำเหลือง และเลือกใส่เนื้อเยื่อ 1 ชิ้นของแต่ละต่อมลง
ตลับ (ในแต่ละตลับไม่ควรลงเนื้อต่อมน�้ำเหลืองเกิน 4 ต่อม)
2.2.		การตรวจวินิจฉัยทางกล้องจุลทรรศน์
2.2.1. รายงานจ�ำนวนต่อมน�้ำเหลืองที่พบเซลล์มะเร็งเต้านมแพร่กระจาย และจ�ำนวน
ต่อมน�้ำเหลืองทั้งหมด
2.2.2. ระบุ extracapsular invasion ว่ามีหรือไม่มี
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หลักเกณฑ์การแปลผลและรายงานผล ER และ PgR
ของมะเร็งเต้านม
บทน�ำ

การตรวจ ER (Estrogen receptor) และ PgR (Progesterone receptor) โดยเทคนิค                   
immunohistochemistry (IHC) เป็นการตรวจที่จ�ำเป็นส�ำหรับการวางแผนการดูแลรักษาและการเลือกใช้ยา 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ประชุมของสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งชาติอเมริกามีข้อสรุปในปี ค.ศ. 2000
ว่า การตรวจ ER และ PgR จ�ำเป็นส�ำหรับมะเร็งเต้านมและแนะน�ำให้ท�ำการตรวจในมะเร็งเต้านมที่วินิจฉัยใหม่
ทุกราย(201) ทางสถิติพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีผลการตรวจเป็น ER+ และ PgR+ ร้อยละ 75-80 และ 60-70
ตามล�ำดับ(202-203) การตรวจ immunohistochemistry เป็นวิธีตรวจหาโปรตีนที่จ�ำเพาะโดยหลักการของการจับ    
ตัวกันอย่างจ�ำเพาะของ antigen-antibody ในเซลล์ และใช้การติดสีเพื่อให้ตรวจสอบได้ ความถูกต้องนอกจาก
ขึ้นกับคุณภาพของ antibody คุณภาพของการเตรียมเนื้อเยื่อและขั้นตอนการย้อมแล้ว ยังขึ้นกับการอ่านและ
แปลผลด้วย(204) เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อการอ่านผลให้ตรงกัน จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์
ในการอ่านและแปลผลนี้ขึ้น
อนึ่ง นอกจากการตรวจ ER และ PgR ในชิ้นเนื้อ ยังมีการใช้วิธีตรวจนี้กับตัวอย่างทางเซลล์วิทยา 
และเรียกเทคนิคนี้ว่า immunocytochemistry ผลของการตรวจในตัวอย่างเซลล์วิทยาและในชิ้นเนื้อน่าจะ
คล้ายคลึงกันหากได้ตรวจเซลล์จ�ำนวนมากพอในตัวอย่างทางเซลล์วิทยาให้ได้เหมือนกับในชิ้นเนื้อ ปัจจุบันยัง
ไม่มีเกณฑ์สากลว่าต้องมีเซลล์มะเร็งให้ตรวจจ�ำนวนเท่าไรจึงจะมากพอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในกระบวนการ
อ่านผล มีการนับเซลล์อย่างน้อย 100 ตัว เพื่อการตรวจสอบว่ามีการติดสีหรือไม่ติดสี ดังนั้น คณะผู้เชี่ยวชาญ
จึงเห็นว่าอย่างน้อยควรมีเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะเหมาะสมไม่น้อยกว่า 100 ตัว ในตัวอย่างทั้งทางเซลล์วิทยา
และชิ้นเนื้อที่ได้จาก core needle biopsy จึงจะถือว่าเพียงพอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านผลให้ตรงกัน

1. Preparation and staining protocol
การท�ำให้เนื้อคงสภาพ (fixation) มีความส�ำคัญมากในการรักษาโปรตีนของเซลล์ ไว้ ควรแช่            
ชิ้นเนื้อใน 10% neutral buffered formalin ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่ ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง เนื้อเยื่อชิ้นใหญ่
เช่น เต้านมทั้งอัน ควรแบ่งครึ่งก่อนแช่เพื่อให้การซึมซาบของฟอร์มาลินได้ทั่วถึงชิ้นเนื้อทั้งอันโดยเร็ว ปริมาตร
ที่เหมาะสมของน�้ำยาฟอร์มาลินต่อชิ้นเนื้อคือไม่น้อยกว่า 10:1
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ส�ำหรับตัวอย่างเซลล์วิทยานั้น ให้คงสภาพเซลล์ด้วย 95% ethanol และย้อมสี Papanicolaou
เพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งจ�ำนวนมากพอหรือไม่ ถ้ามีจ�ำนวนมากเพียงพอ จึงค่อยส่งย้อมหา ER และ PgR ต่อไป
2. Artifacts
Artifacts เกิดได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผ่าตัดที่ ใช้ความร้อนจนท�ำให้เนื้อไหม้ การคงสภาพที             ่
ไม่สมบูรณ์ การเตรียมบล็อกและการตัดเนื้อเยื่อเป็นแผ่นบาง ตลอดจนถึงการย้อม ปัญหาของ artifacts คือดู
รายละเอียดของเซลล์ ไม่ได้และการติดสีอาจผิดเพี้ยนไป
การป้องกันการอ่านไม่ตรงกัน จึงแนะน�ำเลี่ยงการอ่านผลในบริเวณที่เนื้อเยื่อและเซลล์ ไม่อยู่ ใน
สภาพที่ดี อันเป็นผลจาก artifacts
3. Heterogeneity
เซลล์มะเร็งเต้านมอาจมีลักษณะแตกต่างกันในบริเวณต่างๆ ของก้อนได้ ท�ำให้บางครั้งมีการติดสี   
ที่ไม่เป็นเอกภาพ แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปว่าเกิดจาก clone ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การอ่านผลจึงแนะน�ำให้  
อ่านเป็นร้อยละของเซลล์มะเร็งที่ติดสี
อนึ่ง การย้อมติดสีที่ ไม่สม�่ำเสมอ อาจเกิดได้จากน�้ำยาท่วมไม่เต็มหน้าสเมียร์ ข้อสังเกตคือการ               
ติดสีจะติดทางด้านใดด้านหนึ่งของสเมียร์ ถ้าสงสัย ควรส่งย้อมใหม่
4. Invasive and intraductal part
การตรวจต้องแยกการอ่านเซลล์มะเร็งที่เป็น invasive carcinoma จากเซลล์ที่อยู่ใน intraduct
carcinoma component ดังนั้น เพื่อให้การอ่านผลที่ถูกต้อง จึงแนะน�ำให้เลือกอ่านและแปลผลบริเวณที                 ่
ชัดเจนว่าเป็น invasive carcinoma
5. เกณฑ์ที่ใช้และ cut-off
เกณฑ์ทั่วไปคือ ให้ประเมินเซลล์มะเร็งที่เป็น invasive carcinoma ทั้งหมดที่ปรากฏใน section
โดยเลี่ยงการประเมินในบริเวณที่การรักษารูปลักษณะของเซลล์ ไม่ดี ส�ำหรับการแปลผลและการรายงานผลให้ใช้
เกณฑ์ดังข้างล่างนี้

การแปลผล ER และ PgR(205)

ผลบวกคือมีเซลล์มะเร็งในส่วนของ invasive carcinoma ที่ติดสีที่ nucleus การแปลผล          

ใช้เกณฑ์ดังนี้
ผลบวก (Positive test)  
ผลลบ (Negative test)

=  มีตั้งแต่ 1% ของเซลล์มะเร็งขึ้นไปที่ให้ผลบวก
=  มีน้อยกว่า 1% ของเซลล์มะเร็งที่ให้ผลบวก

หมายเหตุ การย้อมสีที่เหมาะสม เซลล์ปกติของเต้านมต้องมีการติดสีที่ nucleus บ้าง

แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเต้านม

การรายงานผล ER และ PgR
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ให้รายงานผลว่า positive หรือ negative พร้อมระบุค่าประเมินร้อยละของเซลล์มะเร็งที่ ให้             

ผลบวก
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หลักเกณฑ์การตรวจ แปลผลและรายงานผล HER2
ของมะเร็งเต้านม
การตรวจ hormone receptor และ HER2 เป็นสิ่งที่ควรกระท�ำใน primary breast cancer,
recurrent tumor หรือ metastatic tumor ในกรณีที่ผล hormone receptor และ HER2 ให้ผลลบใน                   
core biopsy และมีความขัดแย้งกับผลการตรวจ histopathology ควรท�ำการตรวจซ�้ำในชิ้นเนื้อใหญ่ที่ส่ง                                
ตามมา รายที่มี multiple invasive foci ควรเลือกชิ้นเนื้อที่มี largest invasive focus มาท�ำการตรวจ                 
hormone receptor และ HER2
การตรวจ HER2 สามารถท�ำได้ 2 วิธี คือ การตรวจหา protein overexpression ด้วยวิธี                                   
Immunohistochemistry (IHC) และการตรวจหา gene amplification ด้วยวิธี in situ hybridization
(ISH) โดยพบว่า gene amplification จะ correlate กับ protein expression ประมาณ 95% ส่วนที่เหลือ                     
อีก 5% พบว่า protein overexpression นั้นมีสาเหตุมาจากกระบวนการอื่น ในการตรวจ HER2 ต้องแปลผล
ในส่วนที่เป็น invasive carcinoma เท่านั้น

1. หลักเกณฑ์ในการแปลผล HER2 ด้วยวิธี IHC
Result
Negative (Score 0)

Criteria

No staining observed
or
Incomplete, faint/barely perceptible membrane staining in ≤10% of
invasive tumor cells
Negative (Score 1+) Incomplete, faint/barely perceptible membrane staining in >10% of
invasive tumor cells
Equivocal (Score 2+) Incomplete and/or weak to moderate circumferential membrane                 
staining in >10% of invasive tumor cells
or
Complete, intense, circumferential membrane staining in ≤10% of                  
invasive tumor cells
Positive (Score 3+) Complete, intense, circumferential membrane staining in >10% of                  
invasive tumor cells
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การรายงานผล HER2
ให้รายงานผลว่า ‘positive’, ‘equivocal’, หรือ ‘negative’ HER2 status พร้อมทั้งระบุเกณฑ์
ในการแปลผล

2. หลักเกณฑ์ในการแปลผล HER2 ด้วยวิธี ISH
Result
Criteria
Negative (not amplified) HER2/CEP17 ratio < 2.0 AND average HER2 copy number < 4.0
signals/cell
Equivocal
HER2/CEP17 ratio < 2.0 AND average HER2 copy number ≥ 4.0         
but < 6.0 signals/cell
Positive (amplified)
HER2/CEP17 ratio ≥ 2.0 (regardless of average HER2 copy number)
or
Average HER2 copy number ≥ 6.0 signals/cell (regardless of ratio)
การรายงานผล HER2 ISH
ให้รายงานผลว่า ‘positive’, ‘equivocal’, หรือ ‘negative’ HER2 gene amplification              
พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ในการแปลผล
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หลักเกณฑ์การแปลผลและรายงานผล Ki-67 ของมะเร็งเต้านม
ในการวางแผนรักษามะเร็งเต้านม นอกจากการตรวจหา ER, PgR และ HER2 เพื่อใช้เป็น     
แนวทางในการเลือกวิธีการรักษาแล้ว ยังมีการศึกษา biomarker อื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เช่น Ki-67, p53,
cyclin D, Ca15-3, p21, p27 เป็นต้น แต่ biomarker ต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจ�ำเป็นต้องตรวจใน            
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกราย(206)
อย่างไรก็ตามการตรวจหา Ki-67 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการแบ่งตัวของเซลล์ สามารถใช้ช่วยวางแผนการ
รักษาได้ในหลายกรณี เช่น ใช้ชว่ ยแยก subtype ระหว่าง luminal A และ luminal B (HER2 negative)(207, 208)
ใช้ช่วยในการตัดสินใจไม่ให้การรักษาด้วยวิธี cytotoxic neoadjuvant therapy ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีการ
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต�่ำ หรือใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อยุติหรือเปลี่ยนแปลงการรักษาโดยวิธี systemic therapy
เป็นต้น(207, 209)
นอกจากนี้ Ki-67 ยังมีความสัมพันธ์กับ disease-free survival มีรายงานการศึกษาหลายฉบับที่
บ่งชีว้ า ่ Ki-67 เป็น independent prognostic factor แต่ไม่สามารถใช้ทำ� นายการตอบสนองต่อการรักษา(209, 210)
ทั้งนี้ความแม่นย�ำของการตรวจ Ki-67 จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง โดยความถูกต้องแม่นย�ำของ          
ค่า Ki-67 จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เหมือน ER และ PgR ตั้งแต่การคงสภาพชิ้นเนื้ออย่างดี
การย้อม immunohistochemistry อย่างถูกวิธี รวมถึงการประเมินเซลล์มะเร็งและแปลผลถูกต้องตามเกณฑ์
การประเมิน(209)

การแปลผล Ki-67

การแปลผลใช้เกณฑ์ดังนี้
ผลบวก (Positive test) คือ เซลล์มะเร็งในส่วนของ invasive carcinoma มีการติดสีที่ nucleus
ผลลบ (Negative test) คือ ไม่พบ nucleus ของเซลล์มะเร็งติดสี
หมายเหตุ
1. การย้อมสีที่เหมาะสม เซลล์ปกติที่มีการแบ่งตัวควรมีการติดสีที่ nucleus
2. ถ้าชิ้นเนื้อมีการติดสีที่สม�่ำเสมอ แนะน�ำให้นับอย่างน้อย 3 บริเวณด้วย high power (x40
objective) เพื่อให้ได้เซลล์มะเร็งอย่างน้อย 500-1000 เซลล์(209, 211)
3. ถ้าชิ้นเนื้อมีการติดสีไม่สม�่ำเสมอ
ในกรณีที่มีปัญหา fixation ให้ประเมินเซลล์ที่อยู่ในบริเวณที่มี fixation ดี
ในกรณีที่มี hot spot (เป็นบริเวณที่มีเซลล์ติดสีมากกว่าบริเวณอื่น) แนะน�ำให้นับการติดสีของ
เซลล์ทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย (overall average score)(211)
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การรายงานผล Ki-67

ให้รายงานร้อยละของการติดสีของเซลล์มะเร็ง (Ki-67 proliferation index)
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
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17. แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ตันติเจริญสิน
18. นายแพทย์วิทยา ผดุงชัยโชติ
19. นายแพทย์ชนินทร์ อภิวาณิชย์
20. แพทย์หญิงวันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
21. นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย
22. แพทย์หญิงวิภาวี  สรรพสิทธิวงศ์
23. แพทย์หญิงอรดี  พัฒนะเอนก
24. นายเฉลิมพล แก้วน้อย
25. นายแพทย์ดนัย  มโนรมณ์
26. นางสาวกาญจนา  ทองค�ำ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

27. นางสาวสุภาวดี  ลาน้อย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วย
เลขานุการ
คณะท�ำงานและผู้ช่วย
เลขานุการ

คณะผู้เชี่ยวชาญ (Peer Reviewer)
1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลพร โพธิสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษณี วิบุลผลประเสริฐ
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์
5. ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์กริช โพธิสุวรรณ
6. ศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยภูมิ ภัทรนูธาพร
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชาญ หล่อวิทยา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์
10. แพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสีวินิจฉัย (Radiologic Diagnosis)
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมพ์ กอแพร่พงศ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงไพลิน คงมีผล
6. พันเอกหญิงเตือนตา จันทรัศมี

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศัลยศาสตร์ (Surgery)
1. พลตรีนายแพทย์สุรพงษ์ สุภาภรณ์
2. พันเอกนายแพทย์วิชัย วาสนสิริ
3. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พรชัย โอเจริญรัตน์
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ห้องสิน ตระกูลทิวากร
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
8. พันเอก ดร.นายแพทย์สุขไชย สาทถาพร
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุช คงด่าน
10. นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสีรักษา (Radiotherapy)
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ไพรัช เทพมงคล
3. นายแพทย์ยงยุทธ คงธนารัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์
5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทน์ สุนทรพงศ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชมพร สีตะธนี

โรงพยาบาลวัฒโนสถ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านเคมีบำ�บัด (Chemotherapy)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา สิริสิงห
4. แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ
6. นายแพทย์หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์

คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านพยาธิวิทยา (Pathology)
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ สัมปทานุกุล
2. นายแพทย์อนันต์ กรลักษณ์
3. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศันสนีย์ วงศ์ ไวศยวรรณ
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี สุวรรณกูล
5. ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
6. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจพร ไชยวรรณ์
7. แพทย์หญิงมาลี วรรณิสสร
8. นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
9. นายแพทย์นิพนธ์ ประดิษฐผล
10.รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรนุช ธนากิจ
11.รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อ�ำนวยโชค
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภาวี กิตติโกวิท
13.นายแพทย์นรเศรษฐ์ สมานไทย

คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

