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มะเร็งเตานม 
มะเร็งเตานมพบไดมากทัว่ไปในฮองกงและประเทศอ่ืนๆทั่วโลก ฮองกงจะมีผูปวยมะเร็งเตานมมากกวา 

3,500 ราย ในทุกๆป โดยทัว่ไปแลวหากมีอายุที่มากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงของการเปน 

มะเร็งเตานมมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม มีผลการรายงานเม่ือเร็วๆนี้วา 

มีผูปวยที่มีอายุนอยมีจํานวนมากขึน้อยางมีนัยยะสาํคัญ ซึ่ง อายุเฉล่ียของผูปวยมะเร็งเตานมในฮองกง 

คือ 54 ป 

ความกาวหนาของการแพทยทําใหอัตราการหายจากโรคมะเร็ง 

เตานมไดเพิ่มขึน้ในชวงศตวรรษที่ผานมา อีกทั้ง การตรวจพบและรักษาตั้งแตระยะแรกๆของโรค 

มีความสาํคัญมากตออัตราการหายจากโรคนีข้องผูปวย  จากสถิต ิ

อัตราการอดของผูปวยมะเร็งเตานมที่ตรวจพบตั้งแตระยะแรกๆ มีจํานวนกวารอยละ 80 

หรือมากกวานั้น หลังจากไดรับการรักษาทีเ่หมาะสม 

(ขอขอบคุณ ดร. Mai Yee Luk ที่ปรึกษาคลินิกรักษามะเร็งวทิยา โรงพยาบาลควนีแมร่ี 

สําหรับการขอมูลเปนอยางสงู 

 

1. มะเร็งเตานมคืออะไร 

เตานมมีที่มาจากเนื้อเย่ือทีส่รางเตานม ซี่งประกอบดวยตอมน้ํานม ไขมัน และเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน 

ในระหวางตั้งครรภ ตอมน้ํานมจะสรางน้ํานมแแมสาํหรับทารก 
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อยางไรก็ตาม เม่ือเซลลในตอมน้ํานมจะแตกตวัและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว 

จนไมสามารถควบคุมได มันมักจะพัฒนาเปนเนือ้งอกทีอ่าจะเปนทั้งเนื้องอกที่ไมเปน 

อันตรายหรือกลายเปนเนื้อ รายก็เปนได มะเร็งเตานมคอืเนื้องอกที่พัฒนากลายเปนเนื้อรายในเตานม 

 

2. ใครที่มีโอกาสที่จเปนมะเร็งเตานมได 

ปจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเปนมะเร็งเตานมได ไดแก 

 เพศ : แมวาในผูชายบางคนอาจจะสามารถที่จะเจ็บปวยจากโรคนี ้

แตสวนมากแลวมะเร็งเตานมจะพบมากเกือบทั้งหมดในผูหญิง 

 อายุ : โดยทัว่ไปแลวผูทีสู่งอายุมากกขึน้จะมีความเสี่ยงใน การเปนมะเร็งเตานม 

 กรรมพันธุและประวัตกิารปวยของคนในครอบครัว : ผูหญิงจะมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งเตานม 

หากมารดา พี่สาว หรือญาตทิี่ใกลชิดเคยมีอาการเจ็บปวยจากโรคนี ้จากการศึกษาพบวา 

ประมาณ 5-10% ของมะเร็งเตานมจะเกี่ยวของสัมพันธกับการแปรเปล่ียน ทางพันธกุรรม 

 ประจําเดือน : ผูหญิงที่มีประจําเดือนกอนอายุ 12 ป หรือหมดประจําเดือนหลังจากอายุ 55 

มีความเสี่ยงสูง 

 อาหาร : ผูที่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสตัวที่มีไขมันสูงเปนระยะเวลานาน มีความเสี่ยง 

 การใชชีวติ :  การสูบบุหร่ี, การดื่มสุรา และขาดการออกกําลังกาย 

จะทาํใหมีความเสี่ยงในการเปนโรคมากขึน้ 

 การคลอดบุตร : ผูหญิงที่ไมมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกหลังอายุ 35 ป 
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 การใชยา : ผูที่ใชยาคุมกําเนิดเปนระยะเวลานานหรือใชฮอรโมนทด แทนมามากกวา 5 ป 

 ประวตัิสวนตวัเกี่ยวของกับมะเร็ง : ผูที่มีประวตัิเกีย่วของกับเนื้อราย อยางเชน 

มะเร็งตอมน้าํเหลืองชนิดแพรกระจายชา, มะเร็งปอด, มะเร็งลําไสใหญ 

หรือมีประวตัิเกี่ยวของกับมะเร็งในวัยเดก็ 

 

3. จะมีวิธีปองกันมะเร็งเตานมไดอยางไร 

ปกตแิลวผูปวยจะสามารถตรวจพบมะเร็งไดดวยตนเอง ผูปวยที่ไดรับการรักษาตั้งแตเนิ่นๆ 

จะมีอัตราการหายจากโรคไดสูง ดังนั้นผูหญิงควรที่จะตระหนักและตรวจสอบตนเองเปนประจําทุก 

เดือน 

 การมีสขุภาพที่ดีจะชวยลดความเสี่ยงในการเปนมะเร็งเตานมได 

 ออกกาํลังกายอยางสมํ่าเสมอ  

 รับประทานผักและผลไม และหลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสงู  

 ไมดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือสูบบุหร่ี 

ยังคงมีขอโตแยงในการตรวจคลํากอนเนื้อบริเวณเตานมในประชากรชาวเอเชีย  

จนถึงปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่นาเช่ือถอืทีแ่นะนําใหผูหญิงทุกคนตรวจคลําดวยตนเองเปนประจําทุกวั

น อยางไรกต็าม ผูหญิงที่มีความเสี่ยงสูง (เชน คนในครอบครัวมีประวตัิที่เกี่ยวของกบัมะเร็งเตานม) 

ควรปรึกษาแพทยเพื่อขอคําแนะนํา  
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4. สาเหตุของมะเร็งเตานม 

สาเหตุของการเปนมะเร็งเตานมยังไมสามารถช้ีชัดได 

มะเร็งเตานมสวนมากจะเกิดขึ้นและพัฒนาในทอน้าํนมหรือตอมน้ํานม ซึ่งสาเหตุที่เปนไปได 

จะประกอบดวย พันธกุรรมและคนในครอบครัวมีประวตัิเกี่ยวของ, 

การใชยาคุมกาํเนิดหรือฮอรโมนทดแทนในผูหญิง, การฉายรังส ี(เอ็กซเรย) บริเวณเตานม, 

การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง, การสูบบุหร่ี, การดืม่เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 

หรือขาดการออกกําลังกาย 

 

5. อะไรคืออาการของโรคมะเร็งเตานม 

หากคณุมีอาการดังตัวอยางขางลางนี ้คุณมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งเตานม 
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 เตานม  

 มีกอนในเตานม  

 มีการเปล่ียนแปลงรูปรางหรือขนาด  

 เตานมบุมลงไปที่ผิวหนัง  

 เตานมมีผื่นลักษณะขรุขระคลายผิวสม  

 หัวนม  

 มีเลือดออกมา  

 หัวนมบุม (จมลงไปในเตานม) 

 รักแร  

 ตอมน้ําเหลืองโต 

เตานมที่เปนกอนหรือขยายออกมาจะเปนปฏิกิริยาทางกายภาพของรางกายซึ่งมีสาเหตุจากการเปล่ี

ยนแปลงของฮอรโมน โดยจะเกิดขึ้นในผูหญิงในชวงกอนการมีประจําเดือน จึงไมจําเปนตองกังวล 

ถาวาคณุสงสัยเกี่ยวกับกอนในเตานม กรุณาปรึกษาแพทยเพื่อที่จะตรวจสอบไดวาเปนเนื้องอกที่ไม 

เปนอันตรายหรือเปนเนื้อราย กอนเนื้อหลายๆกอน จะเปนลักษณะของซสีตที่ไมเปนอันตราย 

(ถุงน้ําใตผวิหนัง) หรือ กอนเนื้องอกของเนื้อเย่ือเกี่ยวพนัชนิดไมรายแรง 

(เปนเนื้องอกที่ไมเปนเนื้อราย ซึ่งประกอบดวยเนื้อเย่ือเสนใย) ที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย 

 
 

6.จะมีวิธีการสืบคนโรคและวินิจฉัยโรคมะเร็ง เตานมไดอยางไร 
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หลังจากที่ไดซักประวตัิทางการแพทยและตรวจรางกายของคนไขแลว 

แพทยจะทาํการตรวจเพื่อหาอาการ  

a) การตรวจเตานมดวยการเอ็กซเรย: จะใชในการตรวจและยืนยันตาํแหนงของกอนเนื้อในเตานม 

b) การผาตัดเพือ่วินิจฉยั : เนื้อเย่ือของกอนเนื้อจะถูกนําออก เพื่อนํามาตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน 

เพื่อคนหาความผิดปกตขิองเซลล 

 

การตรวจแบบอ่ืนอาจจะมีความจําเปน: 

a) การตรวจอัลตราซาวด : การตรวจอัลตราซาวดจะเปนการตรวจหาตาํแหนง, ขนาด 

และลักษณะของกอนเนื้อนัน้ 

b) การตรวจฮอรโมนและการตรวจหามะเร็งชนิด HER2: 

การตรวจแบบนี้จะชวยในใหผูปวยควรที่จะไดรับการรักษาดวยฮอรโมนหรือการบาํบัดทีต่รงจุด 

c) การตรวจเลือด: จะชวยในการประเมินผลรางกายทัว่ไปและการทํางานของตับและ ไต 

d) การเอ็กซเรยปอด 

e) การตรวจเอ็กซเรยดวยคอมพิวเตอร (ซีท)ีสแกน และการตรวจสแกนกระดูก หรือ 

การตรวจเพทสแกน : จะใชในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง 

ที่เนื้องอกจะแพรกระจายไปยังสวนอ่ืนๆของรางกาย 

 

7. อะไรคือการรักษามะเร็งเตานม 
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ถาหากวาการวนิิจฉัยไดรับการยืนยัน, 

คนไขจะไดรับการแนะนาํใหทําการรักษาตามการรักษาขางลางนี ้  

การผาตดั 

มีการผาตัดดวยกนัสองประเภท 

1) การผาตัดรักษาแบบเกบ็เตานมเอาไว 

การผาตดัแบบนี้จะเอาเฉพาะเนื้องอกและเนื้อเย่ือรอบๆออก 

คนไขจะตองไดรับการฉายรังสีหลังจากผาตัด เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับมาของโรคใหม 

วิธีการนี้เปนวธิีทีเ่หมาะสําหรับผูที่มีกอนเนื้อขนาดเล็กทีอ่ยูหางกับหัวนม 

และมีผลนอยมากกับการทีท่าํใหรางกายไมสวยงาม 

2) การผาตัดแบบตัดเตานมออกทั้งหมด 

จะใชเม่ือเนื้องอกมีขนาดใหญมาก หรือพบในบริเวณทีแ่ตกตางกนัในแตละสวนของเตานม 

เตานมทั้งหมดจะถูกผาตัดออก  

ในแตละการผาตัด ตอมน้าํเหลืองในรักแรจะถกูนําไปเปนตัวอยาง 

หรือถูกตัดออกเพื่อใชในตรวจทดสอบ 

ผูปวยควรจะไดรับการเสนอใหทําการผาตัดตอมน้ําเหลืองเซนทเินล  

หากไมพบเนื้องอกในตอมน้าํเหลือเซนทเินล ผูปวยจะไดรับการเตรียมตัวเผื่อไวสาํหรับการผาตัดเอา 

ตอมน้ําเหลืองออกทั้งหมด ซึง่จะ 

ลดโอกาสทีต่อมน้ําเหลืองบริเวณชวงแขนจะบวมไดภายหลังการผาตัด 
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สําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดเอาเตานมออก 

ผูปวยอาจจะเลือกใสเตานมเทียมหรือการผาตัดเพื่อเสริมสราง เตานมใหม 

การผาตดัเพื่อเสริมสรางเตานมใหม โดยปกตแิลวจะใชไขมันจากบริเวณทองหรือถุงน้ําเกลือ 

เพื่อที่จะไดคืนรูปและขนาดของเตานม   ทั้งนีผู้ปวยควรจะตองไดรับการแนะนาํจาก 

ศัลยแพทยผูมีประสบการณ และพยาบาลวิชาชีพที่เช่ียวชาญทั้งกอนและหลังการผาตัดเตานม 

การฉายรังส ี

สําหรับผูปวยที่มีอาการของเนื้องอกที่รุนแรง 

หรือยังมีสวนอ่ืนที่จะสามารถกลายเปนเนื้องอกไดบริเวณแผลผาตัด (เชน 

บริเวณเตานมที่จะทําการผาตัดเพื่อเสริมสรางเตานมใหม), การฉายรังส ี

(แบบที่ใชรังสเีอ็กซเรยปริมาณสูง) 

อาจจะตองไดรับการรักษาแบบอ่ืนหลังการผาตัดเพื่อลดความเสี่ยงที่โรคจะกลับมาใหมได 

ระยะเวลาในการฉายรังสีจะใชประมาณ 5-6 สัปดาห ในปจจุบันนี ้สามารถใหรังสทีี่มีปริมาณสูงขึ้น 

ภายใน 3-4 สัปดาหซึ่งไดรับการพิสูจนแลววาใหผลเทาๆกันกบัแบบเดิมทีก่ลาว มาขางตน 

 

การใหเคมีบาํบัด 

การใหเคมีบาํบัดมักจะใชหลังจากการผาตัด 

ในผูปวยที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงที่มีโอกาสที่โรคจะกาํเริบได 

ยาเคมีบาํบัดจะใชในการกาํจัดเช้ือเซลลมะเร็งทีเ่หลืออยู 
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รวมทั้งชวยในการลดความเสี่ยงที่โรคจะกาํเริบได การใหเคมีบําบดัมักจะใชเวลาทั้งหมดประมาณ 3-6 

เดือน การใหเคมีบําบดัจะใชในการบรรเทาอาการเจ็บปวด สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมระยะลุกลาม 

 

การรักษาดวยการใหฮอรโมน 

ฮอรโมนเอสโตรเจนจะใชในการกระตุนการเจริญเติบโตของ เซลลมะเร็งเตานม 

แพทยอาจจะใหยาเพื่อขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮอรโมนที่จะไป 

กระตุนการเจริญเตบิโตของเซลลมะเร็ง อยางไรกต็าม 

วิธีการแบบนี้จะใชไดเฉพาะผูปวยมะเร็งทีต่รวจพบวามีเซลลที่มี 

ตัวรับสัญญาณฮอรโมนในเกณฑที่ดีอยู 

การรักษาดวยวิธกีารนี้จะตองรับประทานยาเปนระยะเวลาประมาณ 10 ป 

การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง 

สําหรับผูปวยมะเร็งที่มีผลการตรวจ HER2 เปนบวกนั้น 

การใหยารักษาแบบเฉพาะเจาะจงจะใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ รักษาดวยเคมีบําบัด 

ซึ่งจะตองใชเวลาประมาณ 1 ป 

 

8. อะไรคืออาการแทรกซอนของมะเร็งเตานม 

มะเร็งเตานมสามารถทําใหเสียชีวติได หากเช้ือมีการแพรกระจายไปยังสวนอ่ืนๆของรางกาย เชน ปอด 

ตับ หรือสมอง เปนตน  
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อาการแทรกซอน หรือผลขางเคียงมีดังตอไปนี ้  

 การติดเช้ือที่แผลหลังการผาตัด 

 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเอาตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแรออก 

อาจจะไดรับความเจ็บปวดจากอาการแขนบวม เจ็บปวดกลามเนื้อ 

อาการปวดเม่ือยไมสบายบริเวณไหล 

 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดนําเตานมและกลามเนื้อบริเวณ 

หนาอกออกอาจจะเผชิญตอขอความลําบากในการขยับรางกายบริเวณชวงแขนได 

 การฉายรังสีอาจจะทําใหผูปวยเจ็บปวดและเปนผื่นแดง บริเวณผิวหนัง รวมไปถึงรูสกึปวดเม่ือย 

หรือเหนื่อยไดงาย ซึ่งอาการเหลานี้จะเกดิขึ้นไมกีส่ัปดาหหลังการฉายรังส ี

 ในระหวางการใหเคมีบําบัดบัด ผูปวยมีความเสี่ยงที่จะตดิเช้ือได 

เนื่องจากภูมิคุมกันของรางกายออนแอลง นอกจากนี้ยังจะกอใหเกิดภาวะ ผมรวง อาเจียน 

หรือเหนื่อยงายได เปนตน 

 การรักษาแบบเฉพาะเจาะจง มักจะใหผลขางเคยีงที่ไมรุนแรง 

แตอาจกอใหเกิดผลกับการทํางานของหัวใจได 

แมวาการรักษาในแบบที่กลาวมาแลวนัน้ จะกอใหเกิดผลขางเคียงแตกตางกันไป 

แตการแพทยสมัยใหมไดรับการพฒันาท จนลดผลขางเคียงที่เกดิขึ้นได 

การดูแลรักษาพยาบาลตลอดจนกาํลังใจจากญาต ิเพื่อน บุคคลใกลชิด 

สามารถชวยใหผูปวยลดอาการเจ็บปวดอันเนือ่งจากการรักษาได 
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9. วิธีการดแูลผูปวยมะเร็งเตานมไดอยางไร 

ผูปวยจะตองมีความระมัดระวังในการดาํรงชีวติ ทั้งกอนแหละหลังการผาตัด 

รวมไปถึงระหวางการพกัฟน การหาความรูเกี่ยวกับมะเร็งเตานมจะชวยใหผูปวยสามารถตอสูกบั 

โรคไดทางบวกมากขึ้น 

การพบแพทยอยางสมํ่าเสมอ : ผูปวยจําเปนตองไดรับการตรวจติดตามเพื่อสังเกตอาการของโรค 

โอกาศกาํเริบของโรคหรือผลขางเคียงของการรักษา 

โดยทั่วๆไปแลวความเสี่ยงทีโ่รคจะกําเริบไดจะลดลง  

หลีกเล่ียงการยกของหนัก โดยเฉพาะกับแขนที่มีอาการเจ็บปวด 

ซึ่งมันจะชวยในการลดความเสี่ยงที่แขนจะบวมไดหลังการผาตัด  

การออกกาํลังกายงายๆที่อยูภายใตคาํแนะนําของหมอ นักกายภาพบาํบัด : 

ผูปวยควรที่จะออกกําลังกายชวงแขนอยางงายๆ เพื่อใหขอตอตางๆจะไดเคล่ือนไหวไดอยางปกต ิ

และยังลดความเสี่ยงทีแ่ขนบวมไดอีกดวย 
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