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ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เตานมเปนอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญบงบอกถึง
ความเปนสตรเีพศ  นอกจากสตรทีกุคนจะตองหมัน่ดแูล
เพื่อรักษาทรวดทรงและความเปนสตรีใหดีที่สุดแลว เตา
นมยังเปนอวัยวะที่พบความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดมะเร็งอีก
ดวย ลกัษณะทางกายวภิาคของเตานมประกอบไปดวยตอม
น้ำนมประมาณ 15-20 ตอมใหญ แตละตอมน้ำนมกแ็ยก
เปนตอมน้ำนมยอยภายในอกีซึง่เปนแหลงผลติน้ำนม เมือ่
น้ำนมทีผ่ลติจากตอมน้ำนมจะไหลออกมาทีห่วันม (nipple)
โดยผานทางทอน้ำนม นอกจากนีภ้ายในเตานมยงัมเีนือ้เยือ่
ไขมนั หลอดเลอืด ระบบน้ำเหลอืงทีไ่หลไปรวมกนัยงัตอม
น้ำเหลอืงใตรกัแร (axillary lymph node) และกลามเนือ้
ของผนงัหนาอกรองรบัเตานมไวบนกระดกูซีโ่ครง  ลกัษณะ
ของเตานมจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยกูบั อาย ุระหวางรอบ
เดอืน การตัง้ครรภ การใหนมบตุร การใชยาคมุกำเนดิ และ
วยัหมดประจำเดอืน มะเรง็เตานมเปนสาเหตสุำคญัทีท่ำให
สตรไีทยตองสญูเสยีเตานมและชวีติไปเปนจำนวนมาก ใน
ปจจุบันพบสตรีไทยเปนมะเร็งเตานมรายใหมแตละปไม
นอยกวา 4,200 ราย โดยเฉลีย่พบ 16 รายตอประชากรสตรี
แสนคน  และเปนมะเรง็ทีพ่บบอยเปนอนัดบั 4 ของมะเรง็
ทัง้หมด แตเปนมะเรง็ทีพ่บบอยเปนอนัดบั 2 ของสตรรีอง
จากมะเรง็ปากมดลกู (Sriplung et. al., 2003)  เพือ่ลด
อบุตักิารณเปนมะเรง็เตานมจงึควรมารจูกัและปองกนัมะเรง็
เตานมกนั  ซึง่จะเปนผลดตีอการรกัษา และทำใหอตัราการ
อยูรอดเพิ่มขึ้น


ปกติเซลลจะแบงตัวและทดแทนเซลลที่เสื่อม

สภาพในอตัราทีส่มดลุ  ซึง่ถกูควบคมุโดยจนีทีอ่ยภูายใน
แตละเซลล แตกม็บีางกรณทีีเ่ซลลผดิปกตแิละเตบิโตอยาง
ควบคมุไมได  เพราะรางกายของเราประกอบไปดวยเซลล
หลายลานลานเซลล โอกาสทีจ่ะมเีซลลผดิปกตจิงึเปนเรือ่ง
ธรรมดา ภูมิคุมกันของรางกายจะทำหนาที่คนหาและ
ทำลายเซลลผิดปกติเหลานี้ แตเมื่อไรก็ตามที่ภูมิคุมกัน
ผดิปกต ิเนือ่งจากความเครยีดหรอืเจบ็ปวยตามปกต ิเซลล
ผิดปกติเหลานี้อาจถูกทำลายไมหมด หรืออาจมีบางครั้งที่
หลุดรอดจากการทำลายของรางกายนี้ รางกายปกติอาจ
ทำลายเซลลผดิปกตเิหลานีไ้มหมดเชนกนั เมือ่เซลลเตบิโต
อยางผดิปกตภิายในเตานมจะพฒันาเปนเนือ้งอก กอนเนือ้
งอกสวนใหญมกัไมมอีนัตราย เพราะรางกายสามารถควบ
คมุหรอืจำกดัใหอยใูนตำแหนงนัน้ๆ ไมใหลกุลามไปบรเิวณ
อื่น  แตเมื่อไรที่เซลลมีการแบงตัวอยางผิดปกตินอกการ
ควบคมุกลายเปนกอนเนือ้ราย (malignant tumor)  หรอื
มะเร็ง  ซึ่งจะมีคุณสมบัติของการแพรกระจายเนื้อรายให
ลกุลามไปยงัเนือ้เยือ่ใกลเคยีงและอวยัวะอืน่ๆ  ในรางกาย
เรามกัพบการแพรกระจายของมะเรง็ (metastasis) ไปยงั
ทีต่อมน้ำเหลอืงซึง่อยใูกลรกัแรกอน และอาจพบเซลลมะเรง็
แพรกระจายไปยงั ปอด ตบั กระดกู  หรอือวยัวะอืน่ๆ ตอ
ไปได
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มีขอมูลทางระบาดวิทยาทางมะเร็งในปจจุบัน
พบวาปจจยัเสีย่งตอการเปนมะเรง็เตานม (ธเนศ, 2000;
เกวลนิ, 2005) ไดแก

1. อายุ อัตราเสี่ยงของมะเร็งเตานมจะเพิ่มขึ้น
ตามอายทุี ่ โดยเฉพาะอายมุากกวา 50 ป

2. เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุนอย
(early menarche)   คอืมคีรัง้แรกกอนอายุ 12 ป

3. หมดประจำเดือนชากวาปกติ (late meno-
pause) คอืหมดเมือ่อายมุากกวา 55 ป

4. ไมมบีตุร (nulliparity)  หรอืมบีตุรคนแรก
เมือ่อายมุากกวา 30 ป

5. มแีม พีน่อง หรอืลกู เปนมะเรง็เตานมกอน
อาย ุ50 ป

6. การใชยาคุมกำเนิดตั้งแตอายุนอยและใชตอ
เนือ่งเปนเวลานานมากกวา 10 ป

7. การรักษาดวยฮอรโมนทดแทนในสตรีวัย
หมดประจำเดอืนมากกวา 5 ป แตอยางไรกต็าม จากการ
ศกึษาพบวาการรกัษาดวยฮอรโมนในวยัหมดประจำเดอืนมี
ประโยชนมากกวาโทษ โดยเฉพาะลดโอกาสการเกดิโรคหวัใจ
และภาวะกระดูกพรุน

8. ไมเคยมนี้ำนม (absence of  lactation)
9. ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกไดแก

เคยไดรบัรงัสมีากอนในวยัเดก็
10.อาหารไขมันสูง  อาหารทอด อาหารแบบ

ชาวตะวันตก
11.การสบูบหุรีก่เ็พิม่ความเสีย่งตอการเกดิมะเรง็
12.ความอวน พบวาผหูญงิทีอ่วน โดยเฉพาะใน

ชวงหลงัหมดประจำเดอืน เพิม่อบุตักิารณการเปนมะเรง็เตา
นม 1.5-2.0 เทา

สตรทีีม่ปีจจยัเสีย่งดงักลาว จงึควรเฝาระวงัโดย
เริ่มตนตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก ซึ่งการควบคุมและ
การรักษาจะใหผลดีกวาในระยะทายๆ ที่มีการลุกลามไป
ตามตอมน้ำเหลืองแลว


การตรวจหามะเรง็ในระยะเริม่แรกเปนวธิทีีท่ำให

การรกัษาไดผลด ี  มวีธิตีรวจหาดงัตอไปนี้
1. ตรวจเตานมดวยตนเองอยางนอยเดือนละ

ครัง้ ระยะเวลาเหมาะสมคอืหลงัหมดประจำเดอืนแลว 7 วนั
จะไดไมตงึและคลำไมเจบ็ ตัง้แตเริม่เปนสาวจนตลอดชวีติ
ควรคลำจนเกิดความคุนเคยวาอะไรคือปกติ อะไรคือ
ผิดปกติ ถาพบการเปลี่ยนแปลงของขนาดเตานม กอน
ประหลาดที่เตานมหรือใตรักแร  มีน้ำไหลออกจากหัวนม
เจ็บหัวนม ถูกดึงรั้งเขาในเตานม และผิวที่เตานมจะมี
ลักษณะเหมือนเปลือกสม  ควรไปพบแพทยเพื่อทำการ
ตรวจวินิจฉัยตอไป

2. ตรวจเตานมโดยแพทย ควรตรวจตัง้แตอายุ
20-39 ปขึ้นไป โดยตรวจทุก 3 ป สวนผูที่อายุมากกวา
40 ป ควรตรวจดวยแพทยทกุป

3. ตรวจเตานมโดย mammography
ซึ่งสามารถตรวจพบกอนเกิดกอนได 2 ป การตรวจ
mammography เปนวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะคนพบมะเรง็ในระยะ
เริ่มแรก แนะนำใหตรวจทุก 1-2 ป สำหรับผูหญิงอายุ
มากกวา 40 ป

ภาพจาก http://www.healthnet.in.th/text/forum1/mareng/pp1.html
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⌫
ถาพบกอนหรอืสงผดิปกตจิากการตรวจหามะเรง็

ในระยะเริม่แรก แพทยจะตรวจวนิจิฉยัหาสาเหตเุกีย่วกบั
กอนนี ้โดยซกัประวตัคิรอบครวัและสขุภาพทัว่ไป หลงัจาก
นัน้แพทยจะตรวจ (ธเนศ, 2000)

•  กอนหรอืรอยโรคทีค่ลำได (palpable breast
masses or lesions) แพทยจะคลำขนาดของกอน ลกัษณะ
ของกอนแขง็หรอืนิม่ ผวิขรขุระหรอืเลยีบ ขยบัเคลือ่นไหว
ไดหรอืไม ตอมน้ำเหลอืงใตรกัแรโตหรอืไม

• Mammography เปนขอมลูเพือ่ชวยในการ
วนิจิฉยั

• Ultrasonography เพื่อแยกวากอนนั้นเปน
ของแข็งหรือของเหลว

จากขอมูลดังกลาวแพทยจะตัดสินใจวาจะวาง
แผนการรกัษา หรอืแพทยบางทานอาจจะทำการตรวจเพิม่
โดยการตรวจ

• Fine needle aspiration (FNA) cytology
เปนการใชเขม็เจาะดดูเอาน้ำและเซลลออกสงตรวจหาเซลล
มะเรง็ทางเซลลวทิยา

• Core needle biopsy  เปนการใชเขม็เจาะ
ชิ้นเนื้อเพื่อสงตรวจทางพยาธิวิทยา

• Surgical biopsy เปนการผาตดัเอากอนออก
และสงตรวจทางพยาธิวิทยา
โรคทีพ่บบอยจากผลการตรวจทางพยาธวิทิยา ไดแก

1. Fibrocystic change เปนชนดิทีพ่บไดบอย
ที่สุดไมเปนมะเร็ง (benign tumor) กอนนี้เกิดจากการ
กระตนุของฮอรโมนทำใหมถีงุน้ำ มกัจะมอีาการปวดบรเิวณ
กอนกอนมปีระจำเดอืน มกัจะเปนตอนอาย ุ30-50 ป และ
เปนสองขางของเตานม ขนาดของกอนมีหลายขนาด
ตำแหนงทีพ่บคอืบรเิวณรกัแร กอนนีข้ยบัไปมาได เมือ่วยั
ทองกอนนีจ้ะหายไป หากเปนโรคนีไ้มตองรกัษา

2. Fibroadenomas มักจะเกิดในชวงอายุ
20-40 ปไมมอีาการปวด มกีอนเคลือ่นไปมา การรกัษาโดย
การผาตดัเอากอนเนือ้ออก

3. Traumatic fat necrosis เกิดจากการที่
เตานมไดรบัการกระแทกและมเีลอืดออกในเตานม มกัเกดิ
ในคนทีม่เีตาโต บางครัง้ผปูวยอาจจะไมรตูวั ไขมนัเกดิการ
อักเสบรวมกันเปนกอนซึ่งอาจจะปวดหรือไมก็ได

4. มะเรง็เตานม  (malignant tumor) ทีพ่บมาก
เปนชนดิ ductal carcinoma  และอาจพบชนดิ lobular
carcinoma, mucinous carcinoma,   sarcoma และ
lymphoma เปนตน


การจะแนใจวาเปนมะเรง็เตานมตองผานขัน้ตอน

การตรวจ  มีการวัดขนาดของกอนมะเร็ง ตรวจการแพร
กระจาย  ตรวจหาระยะของมะเรง็ (staging)  เพือ่นำไป
วางแผนในการรกัษาทีเ่หมาะสมตอไป   ระยะของมะเรง็เตา
นมแบงตาม American Joint Committee on Cancer
(AJCC)  ไดดงัตอไปนี้
ระยะ 0 เปนระยะทีม่ะเรง็ยงัไมลกุลาม พบเซลลมะเรง็อยู

เฉพาะในทอหรือตอมน้ำนม
ระยะ 1 กอนมะเรง็มเีสนผาศนูยกลางไมเกนิ 2 เซนตเิมตร

ยงัไมลกุลาม
ระยะ 2 กอนมะเรง็มเีสนผาศนูยกลางเกนิ 2 เซนตเิมตร

หรอืลกุลามไปถงึตอมน้ำเหลอืงบรเิวณรกัแรแลว
ระยะ 3 กอนมะเรง็มเีสนผาศนูยกลางเกนิ 5 เซนตเิมตร

หรือลุกลามไปถึงผิวหนัง ผนังอก หรือตอม
น้ำเหลอืงบรเิวณใกลเคยีง

ระยะ 4 มะเร็งลุกลามไปถึงกระดูก ปอด หรือตอมน้ำ
เหลืองที่หางจากเตานมแลว
นอกจากนีใ้นบางคนยงัมโีอกาสเกดิมะเรง็ทีก่ลบั

มาซ้ำอกีแมวาจะไดรบัการรกัษาแลว
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แพทยจะทำการตรวจจนไดผลที่แนชัดวาเปน

มะเร็งเตานมจึงวางแผนการรักษา อาจจำเปน ตองทำการ
ผาตดั การผาตดัเอาเฉพาะเนือ้งอกออกเปนวธิกีารรกัษาเนือ้
งอกมีขนาดไมใหญและอยูเฉพาะภายใน เรียกวิธีนี้วา
lumpectomy แตถาเปนเนื้องอกกอนใหญจะใชวิธี
mastectomy คือตัดเอาสวนที่เปนเตานมทั้งหมดออกไป
รวมทั้งเลาะตอมน้ำเหลืองที่รักแรออกดวย หลังจากนั้น
จะรักษาเพื่อยับยั้งการกระจายตัวของเซลลมะเร็ง ไดแก
การใหเคมีบำบัด (chemotherapy) การใชรังสีรักษา

(radiation therapy) หรอืการรกัษาดวยฮอรโมน (hormone
therapy) การรกัษาอาจจะใชหลายวธิรีวมกนั (adjuvant
therapy) หรอืทางใดทางหนึง่ขึน้กบัการวนิจิฉยัของแพทย
ซึ่งแตละคนและขั้นของโรคแตกตางกัน

จะเหน็ไดวาหลายตอหลายโรคทีเ่ราทราบสาเหตทุี่
แนนอนแลวก็สามารถปองกันได สำหรับโรคมะเร็งถึงแม
จะไมทราบกลไกการเกิดมะเร็งที่ชัดเจน แตหากรูวาอะไร
เปนปจจยัเสีย่งอยางเชนในกรณขีองมะเรง็เตานม ถาเราลด
หรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงเหลานี้ได และหมั่นดูแลตนเอง
ศกึษาหาความรแูละสนใจตรวจหามะเรง็ตัง้แตระยะเริม่แรก
จะไดลดอบุตักิารณและการเสยีชวีติจากมะเรง็เตานมในสตรี
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