“ฉบับราง”

แนวทาง การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งเตานม

โดย
o สถาบันมะเร็งแหงชาติ และศูนยมะเร็งภูมิภาค
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
o ราชวิทยาลัยศัลยแพทยมะเร็งแหงประเทศไทย
o ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
o สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย
o มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
o ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย

แนวทางการรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัด
----------------------------------------------------------------------------------------------♦ อาการเจ็บบริเวณเตานม (Mastalgia)
♦ สารคัดหลั่งออกทางหัวนม (Nipple discharge)
♦ Abnormal breast imaging
♦ อาการคลําไดกอนที่เตานม (Breast mass)
♦ แนวทางการรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัด

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
รวมกับชมรมศัลยแพทยมะเร็ง(ประเทศไทย)

คณะอนุกรรมการผูจัดทํา
1. นายแพทยธนพล
2. นายแพทยหองสิน
3. นายแพทยศภุ กร
4. นายแพทยวชิ ัย
5. นายแพทยดาํ เนิน
6. นายแพทยธเนศ

ไหมแพง
ตระกูลทิวากร
โรจนินทร
วาสนสิริ
วชิโรดม
รังษีขจี

7. นายแพทยอดุลย
8. แพทยหญิงเยาวนุช
9. นายแพทยอาคม
10.นายแพทยสุขไชย
11.นายแพทยมาวิน
12.นายแพทยชนินทร

รัตนวิจิตราศิลป
คงดาน
ชัยวีระวัฒนะ
สาทถาพร
วงศสายสุวรรณ
อภิวานิชย

มีสิ่งผิดปกติรวม

Mass

ดูตามแนวทางการดูแลเรื่อง Breast mass

Nipple discharge

ดูตามแนวทางการดูแลเรื่อง Nipple discharge

Skin lesion

ดูตามแนวทางการดูแลเรื่อง Skin lesion

Mastalgia
ทํา Imaging ตามขอบงชี้

Abnormal

ดูตามแนวทางการดูแล
เรื่อง Abnormal Imaging

ไมมีสิ่งผิดปกติ

พิจารณา Imaging*

Normal
ไมไดทํา Imaging

* Imaging : Ultrasound และทําmammography รวมดวย ถาอายุ ≥ 40 ปขึ้นไป

Medication + Reassure
Medication + Reassure

Mastalgia
อาการเจ็บบริเวณเตานมเปนอาการที่พบบอยในผูหญิงและมีความรุนแรงที่แตกตางกันไป
แบงออกเปนอาการเจ็บที่เตานม และเจ็บบริเวณ chest wall* ซึ่งอาจจะรุนแรงมากจนมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตได และอาจจะเปนเรื้อรังไดบอย ๆ
อาการเจ็บเตานมอาจตรวจพบสิ่งผิดปกติอื่น ๆ รวมดวยได เชน กอน ผูปวยที่มีอาการเจ็บเตา
นมเพียงอยางเดียวและไมมีความผิดปกติอนื่ สวนใหญไมไดมีสาเหตุจากมะเร็ง
อาการเจ็บเตานมจัดแบงได 2 ประเภท
1. Cyclical อาการเจ็บเตานมสัมพันธกบั รอบประจําเดือน โดยเฉพาะในชวง luteal phase มักจะ
เจ็บทั้ง 2 ขาง ลักษณะปวดมีลักษณะ sharp, shooting, stabbing; heaviness, aching, deep tenderness,
throbbing.
2. Noncyclical อาการเจ็บเตานมที่ไมมีรูปแบบ ไมสัมพันธกับรอบประจําเดือน มักจะระบุตําแหนง
ที่เจ็บได มักจะเปนบริเวณ sub-areolar หรือดาน medial อาจจะเปน 2 ขางก็ได อาการเจ็บเตานมมี
ลักษณะ heavy, aching, tender, fearful burning, pulling, stabbing, pinching.
แนวทางการดูแลอาการเจ็บเตานมนั้น ตองตรวจประเมินวามีสิ่งผิดปกติอื่นรวมดวยหรือไม
ซึ่งตองดูแลไปตามสิ่งผิดปกตินั้น เชน เรื่องกอน, Nipple discharge แตถาไมมีสิ่งผิดปกติอื่นรวมดวย
ใหพิจารณาทํา Breast imaging ตามขอบงชี้ (Refer to Radiology part)
ในกรณีที่ทํา imaging ถาพบสิ่งผิดปกติ ใหดูแลตามแนวทางการวินจิ ฉัยนั้น แตถาไมพบสิ่ง
ผิดปกติก็ใหคาํ แนะนําผูปวยและการรักษาตามความจําเปน
ในกรณีที่ไมไดทํา Imaging และไมพบสิ่งผิดปกติใดๆ ใหคําแนะนําเกีย่ วกับอาการเจ็บเตานม
และพิจารณาใหการรักษาตามความจําเปน
* Chest wall pain หมายถึงNo pattern; any age; almost always unilateral; consider costochondritis
(Tieize’s syndrome), musculo-skeletal orgin, surgical trauma, referred pain.

การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเตานม
การตรวจคัดกรอง
หรือแสดงอาการ

การตรวจคัดกรองขั้นตน
Bilateral
Milky

Pregnancy
concern

Pregnancy
test

Negative
Positive

Nipple
discharge
no palpable
mass

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

NonSpontaneous
multiduct

Persistent
Spontaneous,
unilateral
single duct,
or serous
sanguinous

* อาจทํา Ductogram รวมดวย
** ดูแนวทางการถายภาพรังสีเตานม (mammography)

• Breast
Imaging*
• Guaiac or
cytology
optinal

BIRADS®
Final
Assessment
Category 1-3**
BIRADS®
Final
Assessment
Category 1-3**

Mammogram

Tissue
Diagnosis

Consider endocrine
evaluation
Refer to obstetrician

Ductogram
(optinal)
และ/ หรือU/S

Duct excision

Benign/
indetermin
Malignant

Cancer treatment

Nipple discharge (สารคัดหลั่งออกทางหัวนม)
ในผูปวยที่มีอาการแสดงของสารคัดหลั่งที่ออกมาทางหัวนม แตไมสามารถตรวจพบวามีกอนผิดปกติที่เตา
นมนั้น ควรจะตองไดรับการตรวจในขั้นตอนแรกดวยการประเมินลักษณะของสารคัดหลั่งที่ออกมาจากทางหัวนม
ถาลักษณะของสารคัดหลั่งออกมาจากหัวนมทั้ง 2 ขาง และมีลักษณะคลายน้ํานมนั้น ควรจะตองไดรับการตรวจภาวะ
การตั้งครรภ หรืออาจจะตองไดรับการตรวจในเรื่องภาวะที่ผิดปกติของระบบฮอรโมนในรางกายที่อาจผิดปกติ
สารคัดหลั่งที่มีลักษณะคลายน้ํานม (milky secretion) มีสาเหตุสวนใหญจากการรับประทานยาบางกลุม เชน
Psychractive drugs, Antihypotensive medications, opiates oral contraceptives และ estrogen
ในกรณีที่มีสารคัดหลั่งไมไดออกมาเอง (spontaneous) หากผูปวยมีอายุต่ํากวา 40 ป และออกมาจากทอ
น้ํานมหลายๆ ทอนั้นควรจะมีการเฝาติดตามสังเกตอาการของผูปวยในกลุมนี้ รวมทั้งจะตองใหความรูและความ
สนใจแกผูปวยไมแนะนําใหไปบีบหรือกดเนื้อเตานมอีกตอไป สําหรับผูปวยที่มีอายุมากกวา 40 ป แนะนําใหทํา
screening mammogram และ/หรือ Ultrasound รวมดวย และใหทําการรักษาตามผลการตรวจที่ไดรับ รวมทั้งตองให
ความรูความเขาใจเหมือนในกลุมผูปวยที่อายุนอยกวา 40 ป
ลักษณะของสารคัดหลั่งที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ ลักษณะของสารคัดหลั่งที่ออกมาคงที่ โดยไมได
เกิดจากการไปบีบกด , ออกมาขางใดขางหนึ่งและลักษณะที่เปน serous sanguinous หรือ serosanguinous แนะนําให
ตรวจ Guaiac test และ Cytology ถาอยูในสถานที่สามารถสงตรวจได ถึงแมผลการตรวจ test ดังกลาวถาไดผลลบ
(negative result) ก็จะตองทําการตรวจรักษาในลําดับตอไป
ผูปวยที่มี Pathological discharge แนะนําใหทํา duct excision ในผูปวยที่มีอาการดังกลาวทุกรายเนื่องจากไม
สามารถ R/O malignancy ได การทํา ductogram กอนผาตัดมีประโยชนสําหรับดูลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นชนิด
ผิดปกติหลายตําแหนง (multiple lesions)
ในผูปวยที่มี BIRADS® 4 หรือ 5 นั้น ก็ควรจะมีการสงตรวจวินิจฉัยตอซึ่งถาผลของการตรวจเปนแบบ
benign หรือ intermediate การสงตรวจ ductogram ก็แนะนําใหทําถาอยูในสถานที่สามารถสงตรวจไดและถาจะนํา
ผูปวยไปผาตัดทํา duct excision แตถาผลการตรวจพบวาเปน malignant ผูปวยก็ควรจะไดรับการรักษา

Non-suspicious
Ultrasonography

Suspicious
Observation

Abnormal
breast
imaging

Non-suspicious
Mammography
Suspicious

Tissue diagnosis

Management for abnormal radiological finding in breast
If lump was palpable, use breast lump guideline
1) Ultrasonography
• In patients who have non-suspicious features include ellipsoid mass (the length along the plane of
breast that greater than height of the mass), thin, echogenic pseudocapsule (circumscribed mass),
hyperechogenicity (bright ultrasound echoes), homogenous internal echoes, enchanced echoes
distal to the mass, the lesion could be followed up every six month until 2 year, if there is no
change, the annual check up should be advised. For old age or patient concern, FNA or Core needle
biopsy or excision + ultrasound guide is an alternative.
• While patients who have suspicious features include irregular shape, indistinct margins,
speculation, microlobulation, a height that is greater than the width of the lesion in plane of the
breast, hypoechogenicity and shadowing, the lesion should have FNA or Cored needle biopsy or
wide local excision + ultrasound guide
2) Mammography
• In patients who have non-suspicious features (BIRADS 2 or 3) include non-suspicious mass1, nonsuspicious microcalcifications2, non-suspicious lymph node3
1
Non-suspicious mass features include round or oval or circumscribed
2
Non-suspicious microcalcification features include skin, vascular, coarse, large(macro), rodlike,
round, eggshell, punctuate, and milk of calcium types
The above lesions could be followed up every six month until 2 year, if there is no change, the annual
check up should be advised. For old age and patient concern excision + needle guide guide is an
alternative.
3
Non-suspicious lymph node features include oval, kidney-shaped with a central radiolucency.
Do not need any intervention.
• If suspicious features (BIRADS 4 or 5) include suspicious mass1, suspicious calcification2,
suspicious node3
1
Suspicious mass features include lobular, irregular, microlobulated, obsecured, ill-defined, spiculated
2
Suspicious calcification features include micro, amorphous, indistinct, pleomorphic, heterogenous,
fine, linear and/or branching.
The above lesions should have Cored needle biopsy or wide local excision + stereotactic or needle
guide.

3

Non-suspicious node includes round, dense and larger than 2 cm.
In case of normal breast radiological finding, the antibiotic should be given for 2 weeks, if the lesion is
persist, FNA or Core needle or Excisional biopsy should be considered.

New dominant breast mass
Malignant

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

Cancer treatment

Benign
Cystic mass

Solid mass
Non-malignant but concern

Simple cyst

Clinical concern

-

Tissue diagnosis

Needle aspiration
Fine needle aspiration
Residual mass or
Bloody fluid

No residual mass

Repeat clinical
examination 6-8 wk

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

Core needle biopsy
clinical concern

Discordant
mass ≥ 2cm.

Excision and tissue
oreintation

All benign
Recurrent

mass < 2 cm.

clinical concern

All Malignant
Closed observation
q 3-4 month in 1st year
then q 6 month

Non recurrent

Routine screening

Cancer treatment

Breast mass
แนวทางการดูแลผูปวยที่มาดวยอาการคลําไดกอนที่เตานม หลังจากการซักประวัติและตรวจรางกายยืนยัน
วามีกอนเตานมจริงและดูลักษณะของกอนแลว แนะนําใหทําBreast imaging evaluation ดวยultrasound ในผูหญิง
อายุนอยกวา 35 ป สําหรับผูหญิงอายุ 35 ขึ้นไปแนะนําใหทํา mammogram รวมดวย
เนื่องจากการทํา Breast imaging มีโอกาสเกิด false negative rate 15 % ผลของmammographyที่ปกติ ไม
ควรทําใหระยะเวลาในการใหการวินิจฉัยลาชาออกไป แนวทางการวินิจฉัยควรขึ้นอยูกับอาการที่ตรวจพบทาง
คลินิกเปนสําคัญ ถาจากการตรวจรางกายไมพบลักษณะกอนที่ชัดเจนและผลImagingปกติ แนะนําใหทําการตรวจ
ติดตามอีกใน 6-8 สัปดาห(1)
Cystic mass
• กรณี Simple cyst แนะนําวาสามารถใชวิธีการตรวจติดตามได หรือทํา needle aspiration ถาของเหลวที่
ไดไมมีลักษณะ Bloody fluid และกอนยุบหมด แนะนําใหทําการตรวจติดตามในอีก 6-8 สัปดาห ถาไมมีการกลับ
เปนซ้ํา สามารถทําตาม screening program ปกติได
• ถามีลักษณะ Bloody fluid หรือกอนยุบไมหมด หรือมีการกลับเปนซ้ําของกอนใน 6-8 สัปดาห
แนะนําใหทําการตรวจสงตรวจตอเพื่อใหได Tissue diagnosis
Solid mass
• ถึงแมวากอนในเตานมในผูหญิงอายุนอยสวนใหญเปนเนื้องอกชนิดที่ไมใชมะเร็ง แตจากการเก็บ
ขอมูลของ Thai breast cancer study group จากผูปวยมะเร็งเตานมนั้น ถึงแมผูปวยอายุนอยตองระวังอาจเปนมะเร็ง
เตานมได เมื่อพบ solid mass แนะนําใหตรวจชิ้นเนื้อดวยวิธี Fine needle aspiration(2, 3) หรือ core biopsy ถาทําได
สวนการทําexcision biopsy อาจพิจารณาเปนทางเลือกรองลงมา
• กรณีทํา Triple assessment ดวยClinical examination, imaging และ FNA มีผลการตรวจดังนี้
1. Benign ทั้งหมด แนะนําวาสามารถรักษาดวยการติดตามได ถากอนมีขนาดเล็กกวา 2 ซม. การ
ตรวจติดตามภายใน 1 ปแรกแนะนําตรวจทุก 3-4 เดือน จากนั้น ทุก 6 เดือน ถามีขอสงสัยจาก
อาการทางคลินิคแนะนําทําcore biopsy หรือ excision และถากอนมีขนาดใหญกวา 2 ซม.แนะนํา
ทําexcision
2. Malignant ทั้งหมด สามารถใหการวินิจฉัยและรักษาตามแนวทางการรักษามะเร็งเตานมได
3. ไมสอดคลองกัน แนะนําใหทําการตรวจทาง Histology เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

• แนะนําทํา Excision กอน ในกรณี
1. ผล core biopsyเปน(4-7)
 Atypical ductal hyperplasia
 Atypical lobular hyperplasia
 Lobular carcinoma in situ
 Lobular neoplasia
 Radial scar
 Phyllodes
 Mucocele lesion
 Papillary lesion
2. กอนมีขนาดใหญกวา 2 ซม.หรือผูปวยตองการเอาออก
3. ถามีขอสงสัยจากอาการทางคลินิค
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แนวทางการรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัด
แนวทางการรักษามะเร็งเตานมโดยการผาตัด แบงการรักษาตามระยะของโรค (staging) ไดดังนี้

Stage 0 (Pure Noninvasive Carcinomas)
1. Lobular Carcinoma In Situ (LCIS)
แนะนําการรักษา LCIS ดวยการ observation (1)
เนื่องจาก LCIS มีโอกาสเกิด invasive carcinoma ต่ํา (ประมาณ 21% over 15 years) อยางไรก็ตาม
ผูปวยกลุมนี้ตองนัดมาติดตามการรักษาโดยการตรวจรางกายทุก 6-12 เดือน และ ทํา mammogram ป
ละครั้ง นอกจากนี้ควรพิจารณา risk reduction ซึ่งในปจจุบันมีขอแนะนํา 2 วิธี
1) โดยการใชยา ซึ่งแนะนําให tamoxifen(2) เปนเวลา 5 ป เพื่อลดโอกาสเกิด invasive carcinoma
สวนยาตัวอื่นเชน raloxifene หรือ กลุม aromatase inhibitors ในขณะนี้ยังมีขอมูลไมเพียงพอ(1, 3)
2) โดยการผาตัด การทํา bilateral prophylactic mastectomies + reconstruction จะใชเปนบาง
กรณีเทานั้น เชนในผูปวย high risk, ไมยอมรับอัตราเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเปนมะเร็งเตานมทั้งสองขาง
ในอนาคต และควรตัดเตานมออกทั้ง 2 ขาง เพราะวาโอกาสเกิด invasive carcinoma ในผูปวย LCIS
จะเทากันทั้ง 2 ขาง (8-11 เทาของประชากรทั่วไป หรือประมาณ 1% ตอป, subsequent carcinoma
เปน invasive ductal มากกวา lobular carcinoma) (4)
การทํา mastectomy ± contralateral breast biopsy ในปจจุบันไมนิยมแลว เนื่องจากผูปวยสวนใหญ
ที่เปน LCIS มีโอกาสเกิด invasive carcinoma ต่ํา การทํา mastectomy มีขอเสียมากกวาและเปลือง
คาใชจาย สวนการตัดชิ้นเนื้อจากเตานมอีกขางก็อาจจะไมไดตําแหนงที่เปนมะเร็งโอกาสของการเกิด
มะเร็งยังคงเทาเดิม(5)
2. Ductal Carcinoma In Situ (DCIS)
การรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Total mastectomy + reconstruction
2. Wide local excision + Radiotherapy
3. Wide local excision alone
การรักษาโดย total mastectomy เปนที่ยอมรับวาไดผลดี (survival 98-99%) มีโอกาสเกิด local
recurrence (0-2%) ไดนอยกวาวิธีอื่นๆ ดังนั้น DCIS ทุกขนาดหรือหลายตําแหนงสามารถเลือกใชวิธีนี้
การรักษาโดย wide local excision + radiotherapy มีโอกาสเกิด local recurrence นอยกวา คือ
จาก 10.4% เปน 7.5% ที่ 5 ป(6, 7) จึงเปนที่ยอมรับได และ overall survival ก็เทากับการรักษาโดย total
mastectomy การทําผาตัดควรได free margin และตามดวยการฉายแสง(7) ซึ่งวิธีนี้ไมเหมาะถามี
DCIS หลายตําแหนง หรือกอนโตมากและผูปวยตองไมมีขอหามในการฉายแสง

การรักษาโดย wide local excision alone ใชในคนไขที่มีกอนเล็กกวา 0.5 เซนติเมตร, low grade,
noncomedonecrosis นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง อายุของผูปวย และ margin ของการผาตัดดวย(8)
ไมจําเปนตองทํา axillary dissection ในผูปวย DCIS ทุกราย เพราะโอกาสที่จะพบมีการกระจายไป
ตอมน้ําเหลืองมีนอย (1.7%)(9) เนื่องจากการทํา sentinel node biopsy ทําไดงายและผลแทรกซอนต่ํา
ถาผูปวยเลือกวิธี Mastectomyอาจพิจารณาทํา sentinel lymph node biopsy(10-12) ผูปวย DCIS ตอง
นัดมาติดตามการรักษาโดยการตรวจรางกายทุก 6 เดือน และทํา mammogram ปละครั้ง นอกจากนี้ควร
พิจารณาให tamoxifen เปนเวลา 5 ป เพื่อลดโอกาสเกิด invasive carcinoma (ลดจาก 13% เปน 8.8%
ที่ระยะเวลา 5 ป)(13, 14)

Stage I, IIA, IIB Invasive Breast Cancer
การรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Total mastectomy + axillary management * ± reconstruction เชน Modified radical
mastectomy(MRM), Total mastectomy + sentinel lymph node biopsy
2. Breast conserving therapy (BCT = Wide local excision + axillary management* +
Radiotherapy) ถาไมมีขอหาม (ดูหนา 4)
การผาตัดทั้งสองวิธีมี overall survival เทากัน(15-22) จะเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูปวย และ
ทีมแพทยผูทําการรักษา
ในกรณีที่ผูปวย stage IIA (T2 N0 M0) และ stage IIB (T2 N1 M0, T3 N0 M0) มีความประสงคจะเก็บ
เตานมและไมมีขอหามของการทํา BCT การให Preoperative systemic therapy เพื่อทําใหกอนมะเร็งมีขนาด
เล็กลง เปนอีกทางเลือกหนึ่ง (23, 24)
*

การทํา axillary management ใหดูรายละเอียดในหนา 14

Stage III Invasive Breast Cancer
• Operable Locally Advanced Breast Cancer (Clinical Stage T3N1M0)
การผาตัดรักษามีทางเลือกดังนี้
1. Modified radical mastectomy ± reconstruction
2. Preoperative systemic therapy + BCT or MRM ถาไมสามารถทํา BCT ได
จะเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูปวยรวมกับทีมแพทยผูทําการรักษา

• Inoperable Locally Advanced Breast Cancer (Clinical Stage IIIA [except for T3N1M0], IIIB,
or IIIC)
ผูปวยกลุมนี้ควรไดรับการรักษาโดย preoperative systemic therapy แลวตามดวยการผาตัดซึ่งมี
ทางเลือกดังนี้
1. Modified radical mastectomy ± reconstruction
2. Breast conserving therapy
จะเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูปวยรวมกับทีมแพทยผูทําการรักษา

Stage IV Metastatic Breast Cancer
การรักษา stage IV breast cancer เปนการรักษาดวย systemic โดยการใช chemotherapy และ/หรือ
hormonal therapy เปนหลัก ใหดูรายละเอียดในแนวทางการรักษาของการใชยา
บทบาทของศัลยกรรมเพื่อใหไดการวินิจฉัยที่แนนอน หรือเปน local control และรักษาตามอาการเชน
ในรายที่มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกอาจจําเปนตองผาตัดดามกระดูกรวมกับรังสีรักษา ในรายที่มีมะเร็งกระจาย
ไปที่สมองอาจใหการรักษาโดยการผาตัดถาเปนกอนเดียว ในรายที่มี massive pleural effusion รักษาโดย
pleural tapping and pleurodesis เปนตน

Local recurrent Breast Cancer
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดแบบ mastectomy เมื่อมี local recurrence โดยที่ไมมีการกระจายไปที่อื่น ถา
สามารถผาตัดไดควรไดรับการรักษาโดยการผาตัดเอา local recurrence ออกใหได free margin แลวตามดวย
การรักษาวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดแบบ BCT เมื่อมี local recurrence โดยที่ไมมกี ารกระจายไปที่อื่น ควรไดรับการ
รักษาโดยการทํา total mastectomy หรืออาจทํา lumpectomy อีกครั้งหนึ่งได แลวตามดวยการรักษาวิธีอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
ขอหามของการทํา BCT (contraindications for BCT)
• Absolute contraindications:
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

• Relative contraindications:
1. active connective tissue disease involving the skin (especially scleroderma and
lupus)
2. tumors > 5 cm
3. focally positive margin

Axillary management มี 2 ทางเลือก คือ
1. การทํา axillary lymph node dissection (ALND) ใหทําในระดับ level I และ level II จะทําถึง level
III เมื่อคลําตอมน้ําเหลืองไดและสงสัยวามีการแพรกระจายไปถึง level II ขณะทําการผาตัด และการทํา ALND
ควรได ตอมน้ําเหลืองไมนอยกวา 10 ตอม
2. การทํา sentinel lymph node biopsy (SLNB) เปนอีกทางเลือกแทน ALND ในกรณีที่คาดวาไมมีการ
กระจายของมะเร็งไปยังตอมน้ําเหลืองที่รักแร นอกจากนี้ควรมีปจจัยดังนี้
2.1 No prior chemotherapy or hormonal therapy
2.2 Experienced sentinel node team
แนวทางการปฏิบัติเมื่อทราบผลการตรวจ sentinel node
1. ถา sentinel node negative (ไมมี metastasis) ไมแนะนําใหทํา axillary lymph node dissection
2. ถา sentinel node positive (มี metastasis) แนะนําใหทํา axillary lymph node dissection level
I/II
3. ถาหา sentinel node ไมพบแนะนําใหทํา axillary lymph node dissection level I/II
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แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
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ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
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แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
จากการศึกษาขอมูลทั้งในและตางประเทศของคณะทํางานประเมินเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเตา
นมระยะแรก ของ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2546(1) ซึ่งไดมีการประชุมระดมความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญรวมทั้งผูที่เกี่ยวของทางดานนี้ สรุปไดแนวทางในการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย ดังนี้
วิธีการตรวจคัดกรองเพื่อคนหามะเร็งเตานม มีอยู 3 วิธี ไดแก
1. การตรวจเตานมดวยตนเอง (breast self examination: BSE)
2. การตรวจเตานมโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม (clinical breast
examination: CBE)
3. การตรวจดวยเครื่องถายภาพรังสีเตานม (mammography: MM)

ขอแนะนํา
(recommendation)

1. Mass screening
จากขอมูลหลักฐานทางวิชาการที่มีอยูในปจจุบัน วิธีที่ดีที่สุดและคุมคาที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมที่เปนแบบ mass screening สรุปไดดังนี้
ผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขนึ้ ไป
ควรเริ่มตรวจเตานมดวยตนเองเดือนละครั้ง และควรจะตองไดรับการบอกถึงประโยชน (benefit) และ
ขอจํากัดของการตรวจเตานมดวยตนเอง รวมทั้งไดรับการสอนการตรวจเตานมดวยตนเองที่ถูกวิธี และหากมี
อาการที่สงสัยควรมีการตรวจโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม


ผูหญิงที่มีอายุ 40 - 69 ป และไมมีอาการ
นอกจากการตรวจเตานมดวยตนเองเปนประจําแลว ควรไดรับการตรวจโดยแพทยหรือบุคลากรทาง
การแพทยที่ไดรับการฝกอบรม ทุก 1 ป


ผูหญิงที่อายุ 70 ปขึ้นไป
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในผูหญิงกลุมนี้ใหพิจารณาเปนรายบุคคล โดยพิจารณาถึงความ
เปนไปไดของประโยชนและอัตราการเสี่ยงของการตรวจดวยเครื่องถายภาพรังสีเตานมในเรื่องของสภาวะสุขภาพ
ในขณะนั้นและการมีชีวิตอยูตอไป (life expectancy)


ถึงแมวา จะมีการศึกษาวา การตรวจเตานมดวยตนเองไมไดมีผลตอการลดอัตราตาย แตก็ถือวาเปน
วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมที่ประหยัดที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และเปนการสรางความตระหนัก
ใหกับผูหญิงไทยใหมีความสนใจกับสุขภาพของตนเอง
นอกจากนี้ผูหญิงโดยทั่วไปควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับประโยชน (benefit) คือ การตรวจพบมะเร็งเตา
นมในระยะแรก ขอจํากัดในกลุมสตรีที่มี Dense breast และการแปลผลผิดพลาด 10-30% (สถิติจากสถาบันทั่ว
โลก) และขอพึงระวังที่เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมประจํา (regular screening) จากการดึงกดทับและ
ปริมาณรังสีจํานวนนอยที่ไดรบั

2. Voluntary screening
2.1 ผูหญิงทั่วไป
ผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขนึ้ ไป
ควรเริ่มตรวจเตานมดวยตนเองเดือนละครั้ง และควรจะตองไดรับการบอกถึงประโยชน (benefit)
และขอจํากัดของการตรวจเตานมดวยตนเอง รวมทั้งไดรับการสอนการตรวจเตานมดวยตนเองที่ถูกวิธี และควรมี
การตรวจโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม อยางนอยทุก 3 ป


ผูหญิงที่มีอายุ 40 – 69 ปขึ้นไป และไมมีอาการ
นอกจากการตรวจเตานมดวยตนเองเปนประจําแลว ควรตรวจโดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
ที่ไดรับการฝกอบรม ทุก 1 ป และตรวจดวยเครื่องถายภาพรังสีเตานม (mammography) ทุก 1 – 2 ป ถาสถาน
บริการมีความพรอมที่จะตรวจได


ผูหญิงที่อายุ 70 ปขึ้นไป
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในผูหญิงกลุมนี้ใหพจิ ารณาเปนรายบุคคล โดยพิจารณาถึงสภาวะ
สุขภาพในขณะนั้นและการมีชีวิตอยูตอไป (life expectancy)


2.2 กลุมเสี่ยง (high risk)
ผูหญิงกลุมนี้ควรไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมเหมือนกับกลุมผูห ญิงทั่วไปแตควรจะตองเริม่ ตรวจ
เร็วขึ้น เชน ในกรณีที่มีญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานมที่อายุนอยกวา 40 ป ควรทําการตรวจคัดกรอง เมื่ออายุที่ญาติ
เปนมะเร็งเตานมลบออกอีก 5 ป และควรตรวจทุก 1 ป
กลุมเสี่ยง (high risk) ไดแก
 มีประวัติญาติสายตรง ไดแก มารดา พี่สาว/นองสาว และ
บุตร เปนมะเร็งเตานม หรือมะเร็งที่รังไข
 ผูที่มีประวัติเปนมะเร็งเตานมแลวหนึ่งขาง
 ผูที่ไดรับการรักษาดวยการฉายแสงบริเวณหนาอก ไดแก ผูที่
เปนโรคเปน Hodgkin’s disease หรือ non- Hodgkin
lymphoma เปนตน
 ผูที่มีประวัติทาํ breast biopsy แลวมีผลเปน atypical duct
hyperplasia
 ผูที่ไดรับประทานฮอรโมนเสริมทดแทนวัยหมดประจําเดือน
เปนประจําเกิน 5 ป
 ผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป

แนวทางการใชเครื่องถายภาพรังสีเตานม
---------------------------------------------------------------------------------------------ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการผูจัดทํา
1. แพทยหญิงมาลัย
2. แพทยหญิงวิไลพร
3. แพทยหญิงบุษณี
4. นายแพทยสเุ มธ
5. แพทยหญิงสุวิภาพรรณ

มุตตารักษ
โพธิสุวรรณ
วิบุลผลประเสริฐ
รินสุรงควงศ
วรวัฒนะกุล

แนวทางการใชเครื่องถายภาพรังสีเตานม (mammography)
แนวทางนี้ไดปรับปรุงมาจาก “แนวทางการใชเครื่องถายภาพรังสีเตานม (mammography) ในการตรวจ
วินิจฉัยมะเร็งเตานม” โดยคณะทํางานฯ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อป พ.ศ. 2544 (2)

คุณลักษณะของเครื่องถายภาพรังสีเตานม
Mammographic Unit ที่ไดมาตรฐานรับรองใชไดทวั่ ไปตามมาตรฐานสากล เชน ยุโรป หรือ USA
และมีเครื่องมือทดสอบคุณภาพประจําเครื่อง
องคประกอบของหนวยถายภาพรังสีเตานม
• สถานที่ ใหเหมาะสมกับเครือ่ งมือ ควรมิดชิด และมีความสะอาด
• เครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติม (ที่นาจะมีสําหรับ diagnostic)
- เครื่องอัลตราซาวดที่มีหวั ตรวจชนิด high resolution มากกวา 7 MHz ขึ้นไป
• บุคลากร
1. รังสีแพทย ทีม่ ีคุณสมบัติตามที่กําหนด
2. นักรังสีการแพทยหรือเจาหนาที่รังสีการแพทย ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
3. เจาหนาที่บนั ทึกขอมูลและติดตอสื่อสารกับผูปวย
4. เจาหนาที่ลางฟลม หรือถายภาพ ในกรณีทเี่ ปนชนิด Full-Field digital mammography

แนวทางการควบคุมคุณภาพของการตรวจวินิจฉัยเตานมโดยเครื่องถายภาพรังสีเตานม (Guidelines
for Mammography Quality Standard)
1. บุคลากร (personnal)
• รังสีแพทย (radiologist)
คุณสมบัติทั่วไป : จบแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒบิ ัตรรังสีวิทยา หรือ
วุฒิบัตรรังสีวนิ ิจฉัย

คุณสมบัติเฉพาะเริ่มแรก
1. ไดรับการฝกอบรม การวินิจฉัยการตรวจเตานมโดยเครื่องถายภาพรังสีเตานม
ในโรงเรียนแพทยหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองอยางนอย 1 เดือน ในขณะที่เปนแพทย
ประจําบาน
2. กรณีไมไดรับการฝกอบรม การวินิจฉัยการตรวจเตานมโดยเครื่องถายภาพรังสีเตานม
ในขณะเปนแพทยประจําบาน หรือไมไดทําการวินิจฉัยการตรวจภาพรังสีเตานมหลังจากจบ
การศึกษาเกิน 3 ป จะตองผานการอบรมหลักสูตรการวินิจฉัยการตรวจภาพถายรังสีเตานม
ใน
โรงเรียนแพทยหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองอยางนอย 120 ชั่วโมง และมี
ประสบการณในการอานแปลผลเครื่องถายภาพรังสีเตานมอยางนอย 240 ราย
ประสบการณการทํางานตอเนื่องหรือฝกอบรมตอเนื่อง
1. เขารวมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการตรวจและแปรผลภาพถายรังสีเตานม ที่ผานการรับรอง
ของศูนยการศึกษาแพทยตอเนื่องอยางนอย 1 ครั้ง / 3 ป
2. อานและแปลผลภาพถายรังสีเตานมอยางนอย 240 ราย/ป0 ∗ อยางตอเนื่อง ถาเวนเกิน 2 ป
จะตองไดรับการฝกอบรมใหม
• นักรังสีเทคนิค หรือ เจาหนาที่รังสีการแพทย
คุณสมบัติทั่วไป จบหลักสูตรรังสีเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะเริ่มแรก จะตองไดรับการฝกอบรมในการใชเครื่องฯ ในขณะฝกอบรม และมี
ประสบการณในการทํางานอยางนอย 25 ราย
ประสบการณทํางานตอเนื่องหรือฝกอบรมตอเนื่อง
- เขารวมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการตรวจเตานมดวยเครื่องถายภาพรังสีเตานม อยางนอย 1
ครั้ง / 3 ป
- ทําการปฏิบัติงานอยางนอย 100 ราย / ป
2. เครื่องมือ (equipment) ตามคุณลักษณะของเครือ่ งถายภาพรังสีเตานมโดยเฉพาะ
3. การบันทึกขอมูลและการรายงานผล
(medical records and mammography reports)

∗

ตัวเลขนี้ คณะทํางานฯไดปรับใหเหมาะสมกับสถานการณจริงของประเทศไทย โดย The Mammography Quality
Standards Act (ACR Practice Guideline 2000, Monsees BS, 2000) ไดเสนอไว 960 ราย/2ป

•

การรายงานผลของการตรวจตอแพทยผูสง ตรวจ

1. ระยะเวลาในการรายงานผล ไมควรเกิน 1 สัปดาห
2. การรายงานผลใหบอกลักษณะที่พบ และการสรุปใหยึดหลัก BI-RADS
category(3) (ดูหนา 9-11) ดังนี้

BIRADS 0 Incomplete study

Need additional imaging evaluation

BIRADS 1 Negative

Normal screening interval

assessment

(No detectable pathology)
BIRADS 2 Benign finding

Normal screening interval

BIRADS 3 Probably benign finding

Short Interval follow-up

BIRADS 4 Suspicious abnormality

Biopsy should be considered

BIRADS 5 Highly suggestive of

Appropriate action should be taken

malignancy
BIRADS 6 Known biopsy

Appropriate action should be taken

proven malignancy
• รายละเอียดของเทคนิคการตรวจ
1. ควรถายทามาตรฐาน 2 ทา ในแตละขาง ไดแก craniocaudal และ medeolateral oblique
view รวมถึงการถายภาพเพิ่มเติม ทาเฉพาะตาง ๆ ในกรณีที่พบรอยโรคที่สงสัยหรือไมชัดเจน
2. ในแตละภาพควรจะมีขอมูลเกี่ยวกับ
-

ชื่อ นามสกุล อายุ และเลขประจําตัวผูถูกตรวจ
วันที่ที่เขารับการตรวจ
ทาที่ใชในการตรวจ และองศาของการเอียงหลอดถายภาพ
kV & mAs
เครื่องมือที่ตรวจ และ cassette ที่ตรวจ
ระบุชื่อ หรือ รหัสของนักรังสีเทคนิคผูถายภาพ

• การเก็บผลการตรวจ
ควรเก็บภาพตนฉบับและผลการตรวจอยางนอย 5 ป และตองใหผลและภาพตนฉบับแกผูปวย
หากมีการรองขอ (ดัดแปลงจาก ACR Practice guideline for the performance of screening mammography(4))
4. การเตรียมตัวผูป วย
• การเตรียมตัวผูปวย
ดานจิตใจ
ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปนในการดึงและกดทับเตานมพรอมทั้งขอความรวมมือดวย
ความนุมนวลสุภาพ
ดานรางกาย
1. หามทาแปงและยาระงับกลิ่นตัว เนื่องจากมีสวนผสมของสารที่ทําใหคลายพยาธิสภาพได
2. ควรตรวจในวันที่ 6 ถึง 7 นับจากวันแรกของการมีประจําเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่
ผูปวยเริ่มตั้งครรภ และลดความแนนทึบของเตานม
3. ควรบันทึกวันที่มีประจําเดือนครั้งสุดทาย และจํานวนบุตรของผูมารับการตรวจ ประวัติ
เกี่ยวกับเตานม เชน โรคของเตานม การผาตัด โรคมะเร็งเตานมในครอบครัวเปนตน
5. การควบคุมคุณภาพ (quality assurance)
• ทั่วไป
ผูมีหนาที่รับผิดชอบ ควรมีเจาหนาที่รังสีหรือนักรังสีเทคนิค 1 คน ประจําหองตรวจเปนผู
ควบคุม และเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเครื่อง การควบคุมคุณภาพของเครื่อง และการซอมเครื่องทั้งหมด
• การควบคุมคุณภาพของภาพถายรังสีเตานม
ควรมีระบบการบันทึกการควบคุมคุณภาพของภาพถายรังสีเตานมและเครื่องลางฟลมที่เปน
ลายลักษณอกั ษร สามารถตรวจสอบได โดยปฏิบัติตามตารางแนบทาย
• ปริมาณรังสี
average glandular dose ในการถายทา craniocaudal view สําหรับเตานมที่มี ความหนา 4.2 ซม
ประกอบดวยเนื้อเตานม 50% และไขมัน 50% ตองไมเกิน 0.3 rad โดยใชกับทั้ง screen- film และ full-field
digital mammography

6. กลไกการประเมินผลความพอใจของผูรบั การตรวจและแพทยที่สงตรวจ
(consumer complaint mechanism)
ควรมีระบบการประเมินผลเกี่ยวกับขอบกพรองของการตรวจที่มีผลกระทบตอผลการตรวจอยาง
รายแรง เชน คุณภาพของภาพไมดี การวินิจฉัยผิดพลาด ใชบุคลากรที่ขาดคุณสมบัติ การรายงานผลชา ความ
เจ็บปวดอยางรุนแรงในการตรวจของผูรับการตรวจ เปนตน และทําการรวบรวมเพื่อนํามาประมวลหาหนทาง
แกไขตอไป
Assessment Categories
a. การประเมินโดยใชแมมโมแกรมยังไมสมบูรณ
Category o
- จําเปนตองมีการถายเอกซเรยเพิ่มเติม และ/หรือ แมมโมแกรมที่เคยทํากอนหนานี้เพื่อใชเปรียบเทียบ
- มีสิ่งตรวจพบที่จําเปนตองมีการถายเอกซเรยเพิ่มเติม หัวขอนี้จะใชกรณีที่เปนการตรวจคัดกรองเทานั้น
(screening) ในบางกรณีหัวขอนี้อาจใชหลังจากตรวจแมมโมแกรมครบถวนสมบูรณ การถายเอกซเรยเพิ่มเติมอาจ
รวมถึง การกดเนื้อเตานมแลวถายเฉพาะจุด (spot compression) การถายภาพขยาย (magnification) , การถายภาพ
แมมโมแกรมพิเศษอื่น ๆ และการใชคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound)
ถาการตรวจพบสิ่งผิดปกติที่ไมใช benign finding อาจจําเปนตองใชการเปรียบเทียบกับแมมโมแกรมที่เคย
ทํากอนหนานี้ รังสีแพทยจะเปนผูประเมินวามีความจําเปนในการติดตามแมมโมแกรมเกามาเปรียบเทียบมากนอย
เพียงใด Category 0 จะใชในกรณีตองการแมมโมแกรมเกามาเปรียบเทียบแตยังไมสามารถหาไดในขณะนั้น
b. การประเมินโดยใชแมมโมแกรมสมบูรณครบถวน – Final categories
Category 1
Negative
ไมพบสิ่งผิดปกติใดเลย เตานมสมดุลกันทั้ง 2 ขาง ไมมีกอนเนื้อ (mass), การบิดเบี้ยวของเนื้อเตานม (architectural
distortion) หรือหินปูน
Category 2
สิ่งตรวจพบไมใชมะเร็ง (benign finding) เหมือน category 1 ยังจัดเปนการประเมินกลุม “ปกติ” แตผูแปลผล
ตอ งการบรรยายสิ่ ง ตรวจพบที่ ไ ม ใ ช ม ะเร็ ง กลุ ม ตอ ไปนี้ ส ามารถบอกได ว า ไม ใ ช ม ะเร็ ง อย า งแน น อน ได แ ก
fibroadenoma ที่ฝอหรือมีหินปูนจับ, กลุมหินปูนใน secretory disease, กลุมพยาธิสภาพที่มีไขมันเปน
สวนประกอบ เชน oil cyst, lipoma, galactocele และ hamartoma รวมถึง ตอมน้ําเหลืองในเตานม (intramammary
lymph node),หินปูนเปนของเสนเลือดในเตานม, วัสดุเสริมเตานม หรือการบิดเบี้ยวของเนื้อเตานมที่เกิดจากการ
ผาตัด

ทั้ง Category 1 และ 2 บงชี้วาไมมีลักษณะของมะเร็งเตานมปรากฎในแมมโมแกรม ความแตกตางคือใน
Category 2 จะมีการบรรยายถึงสิ่งที่ตรวจพบ (benign finding) แต Category 1 จะไมมีการบรรยายดังกลาว
Category 3
นาจะเปน benign finding - ใหติดตามผลการตรวจในระยะสั้น
สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบจะมีโอกาสเปนมะเร็งเตานมนอยกวา 2 % และคาดวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในชวงที่ติดตามผล
มีการศึกษาที่ยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลของการติดตามผลการตรวจในระยะสั้น (initial shortterm follow-up) ในผูปวยกลุมนี้
การตรวจพบ 3 ชนิดที่จัดอยูในกลุมที่นาจะเปน benign finding ไดแก กอนเนื้อขอบเขตคมชัดที่ไมมี
หินปูน (noncalcified circumscribed solid mass), ความไมสมดุลของเตานมเฉพาะหยอม (focal asymmetry) และ
กลุมหินปูนรูปรางกลม ซึ่งอยางหลังนี้รังสีแพทยบางคนจะจัดอยูในกลุมที่ไมเปนมะเร็งอยางแนนอน แตกอนที่จะ
จัดการตรวจพบใหอยูใน Category 3 การตรวจแมมโมแกรมจะตองครบถวนสมบูรณ
สวนใหญผูปวยในกลุมนี้จะติดตามผลระยะสั้น ( 6 เดือน ) จนครบ 2 ปหรือนานกวานั้นเพื่อยืนยันวาความ
ผิดปกตินั้นคงที่ถาความผิดปกตินั้นขนาดใหญขึ้นหรือมีการขยายขอบเขต ก็มีขอบงชี้จะตองนําชิ้นเนื้อมาตรวจ แต
อาจมีผูปวยบางรายไดรับการตรวจชิ้นเนื้อถึงแมวาความผิดปกตินั้นจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแตผูปวยมีความกังวล
หรือไมสามารถมาติดตามเปนระยะได
Category 4
ความผิดปกติที่พบสงสัยวาอาจเปนมะเร็ง – ควรไดรับการตรวจชิ้นเนื้อ
หัวขอนี้จะรวมสิ่งผิดปกติที่ดูนากังวลกวา Category 3 แตไมเหมือนลักษณะเฉพาะของมะเร็งทุกขอ
Category 5
สงสัยอยางยิ่งวาจะเปนมะเร็ง – จําเปนตองไดรับการตรวจชิ้นเนื้อ ความผิดปกติที่ตรวจพบในกลุมนี้มี
โอกาสสูงมากที่จะเปนมะเร็ง (> 95 %) ควรมีการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป
Category 6
ทราบผลชิ้นเนื้อแลว – เปนมะเร็ง – ควรมีการดําเนินการที่เหมาะสมตอไป
หัวขอนี้ใชสําหรับความผิดปกติที่เห็นในแมมโมแกรม โดยมีการตัดชิ้นเนื้อพิสูจนกอนหนานี้แลววาเปนมะเร็ง แตมาตรวจแมม
โมแกรมกอนการรักษา

การควบคุมคุณภาพของภาพถายรังสีเตานม
เอกสารการควบคุมคุณภาพของภาพถายภาพรังสีเตานม
ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. 2542

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ
- เพื่อใหไดภาพถายรังสีเตานมที่มีคุณภาพดีที่สุด ดวยปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่สุด
- เพือ่ ใหไดภาพถายรังสีเตานมที่สามารถตรวจหารอยโรคของเตานมไดละเอียดถี่ถวนที่สุด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันอาจเกิดจากการวินิจฉัยโรคดวยภาพถายรังสีเตานมใหไดมากที่สุด

หนาที่และตารางเวลา
นักรังสีเทคนิคมีหนาที่ 11 ประการ ตามตารางเวลาตอไปนี้
หนาที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ทําความสะอาดหองมืด
ควบคุมคุณภาพการลางฟลม
ทําความสะอาดคาสเซท – สกรีน
ตรวจสอบสภาวะการอานฟลม ทําความสะอาดตูไฟสองฟลม
และแวนขยายที่ใชในการดูฟล ม
ควบคุมคุณภาพโดยใชหุนจําลองเตานม
ตรวจสอบสภาพเครื่องดวยตา
วิเคราะหอัตราการถายฟลมซ้ํา
ตรวจสอบปริมาณตกคางของไฮโปบนฟลม
ตรวจสอบระดับหมอกควัน (fog) ของหองมืด
ตรวจสอบความแนบชิดของสกรีนและฟลม
ตรวจสอบแรงกดของแผนกดเตานม
ในกรณีที่จะตองมีการทํา breast intervention จะตอง
ตรวจสอบความแมนยําของเครื่องถายรังสีระบบ stereo taxis

ความถี่ต่ําสุดของการ
ปฏิบตั ิ
ทุกวัน
ทุกวัน
สัปดาหละครั้ง
สัปดาหละครั้ง
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง
3 เดือนครั้ง
3 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง
ทุกครั้งกอนการทํา

QUALITY CONTROL PROGRAM
ACR Practice Guideline for the Performance of Screening Mammography
American College of Radiology. Revised 1999. P 220.

A. A documented quality control program
A documented quality control program with procedure manuals and logs must be maintained and be in
compliance with the MQSA final rule. The current ACR Mammography Quality Control Manual should be
followed for guidance. The manual includes the following tests:
Technologist’s Tests
Test
1. Darkroom cleanliness
2. Processor quality control
3. Mobile unit quality control
4. Screen cleanliness
5. Viewboxes and viewing conditions
6. Phantom images
7. Visual checklist
8. Repeat analysis
9. Analysis of fixer retention in film
10. Darkroom fog
11. Screen-film contact
12. Compression

Minimum
Frequency
Daily
Daily*
Daily*
Weekly
Weekly
Weekly*
Monthly*
Quarterly*
Quarterly*
Semiannually*
Semiannually*
Semiannually*

Medical Physicist’s Tests
Test
1. Mammographic unit assembly evaluation
2. Collimation assessment
3. Evaluation of system resolution
4. Automatic exposure control (AEC)
system performance assessment
5. Uniformity of screen speed
6. Artifact evaluation
7. Image quality evaluation
8. kVp accuracy / reproducibility
9. Beam quality assessment (halfValue layer measurement)
10. Breast entrance exposure, AEC
reproducibility, average glandular
dose, and radiation output rate
11. Measurement of viewbox
luminance, room illuminance, and
color temperature

Minimum
frequency
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*
Annually*

Annually*

* Required under MQSA Final Rule.
Accreditation by the ACR Mammography Accreditation Program (MAP) would document compliance with the
requirements in this section.
Radiation Dose
The average glandular dose delivered during a single craniocaudal view of a 4.2 cm thick, compressed
breast consisting of 50% glandular and 50% adipose tissue must not exceed 0.3 rad. This applies to both screenfilm and full-field digital mammography.
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แนวทางรังสีรักษาในผูปวยมะเร็งเตานม
---------------------------------------------------------------------------------------------สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการผูจัดทํา
1. นายแพทยประเสริฐ
2. นายแพทยยงยุทธ
3. นายแพทยไพรัช
4. นายแพทยนันทร
5. แพทยหญิงอิ่มใจ
6. นายแพทยศรีชัย
7. แพทยหญิงชมพร
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CPG: Radiation Therapy for Breast Cancer
แนวทางรังสีรักษาในผูปวยมะเร็งเตานม
รศ. นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
ผศ. นพ.นันทร สุนทรพงศ
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ชิตาพนารักษ
ผศ.นพ.ศรีชยั
ครุสนธิ์
พญ.ชมพร
สีตะธนี
การรักษามะเร็งเตานมใหไดผลดี เปนที่ทราบกันดีโดยทัว่ ไปแลววา ตองใชการรักษาดวยการผาตัด
การฉายรังสี เคมีบําบัด และ/หรือ ฮอรโมนบําบัด
บทบาทการใชรังสีรักษาในผูป วยมะเร็งเตานม แบงออกเปนกลุม ดังนีค้ ือ
1. Postmastectomy Radiotherapy
2. Conservative Breast Therapy
3. Ductal Carcinoma in Situ
4. Locally Advanced Breast Cancer
5. Palliative Radiation Therapy
6. Locoregional Recurrence Breast Cancer
7. Ovarian Castration

1. Postmastectomy Radiotherapy
เปนที่ยอมรับกันแลววาการผาตัด modified radical mastectomy เปนการรักษาหลักที่ถือเปนการรักษาแบบ
มาตรฐานสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมที่เปน operable breast cancer(1) อยางไรก็ตามมีผูปวยจํานวนหนึ่งยังคงมีการ
กลับเปนซ้ําของโรคเกิดขึ้น ที่บริเวณแผลผาตัดบนหนาอกและตอมน้ําเหลืองขางเคียง(2)
จากการศึกษารายงานอุบัติการณการกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่ (locoregional recurrence) หลังจากการ
ทํา modified radical mastectomy พบวาขึ้นกับ T และ N stage ที่เพิ่มขึ้น(2-5)
สวนใหญจะเกิดการกลับเปนซ้ําที่บริเวณ chest wall และ supraclavicular nodes สวนตําแหนงอื่น ๆ
พบไดนอย นอกจากนี้สิ่งสําคัญคือ เมื่อมีการกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่แลว จะกอใหเกิดอาการอันไมพึง
ประสงค หรือความทุกขทรมานตอผูปวย เชน มี ulceration, bleeding, pain, arm edema หรืออาจมี brachial plexus
compression และมักจะไมสามารถควบคุมโรคได
รายงานการศึกษาการใชรังสีรักษาหลังการทําผาตัด mastectomy พบวาสามารถลดอุบัติการณกลับเปนซ้ํา
ของโรคเฉพาะที่ลงไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจะลดอุบัติการณกลับเปนซ้ําของโรคไดอยางนอยครึ่งหนึ่งถึง
สองในสามของผูปวยที่เปนกลุม high risk(6-9)

ในปจจุบนั ขอบงชี้มาตรฐานของการให postmastectomy radiotherapy มีดังนี้คือ
1. Four or more positive axillary lymph nodes
2. T3 tumor
3. Any T4 tumor
4. Positive (or close < 1 mm) surgical margins
5. Pectoral fascia involvement
6. One to three positive axillary nodes with inadequate axillary dissection (< 10 nodes)
ขอควรพิจารณาเพิ่มเติม : ในกรณี T2 tumor เมื่อเทียบกับขนาดเตานมของผูปวยแลวมีขนาดใหญ
ควรพิจารณาฉายรังสีเพื่อ local control
Locoregional Treatment after Mastectomy
≥ 4 positive nodes

Radiation to chest wall and supraclavicular area*

1-3 positive nodes

Total mastectomy
with level I, II
axillary dissection

Tumor > 5 cm
or
Margins positive

Consider radiation to chest wall and
supraclavicular area *

Radiation to chest wall
Consider radiation to supraclavicular area

Negative nodes and
tumor ≤ 5 cm and
margins close (< 1 mm)

Consider radiation to chest wall

Negative nodes and
tumor ≤ 5 cm and
margins ≥ 1 mm

No postoperative radiation

* Internal mammary node radiation for clinical or pathological nodes positive, otherwise the treatment to
the internal mammary field is at the discretion of radiation oncologist.

2. Role of Radiotherapy in Conservative Breast Surgery
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา modified radical mastectomy เปนการรักษามาตรฐานสําหรับมะเร็งเตานม
แต 20 ปเศษที่ผานมา คือตั้งแตป ค.ศ. 1980 มีการศึกษาพบวาการผาตัด breast conserving surgery (BCS) รวมกับ
การฉายรังสีที่เตานม ซึ่งเรียกวา Breast Conserving Therapy (BCS + Radiation = BCT) จะไดผลการรักษาเทากับ
การทํา mastectomy(9-16) แตหากทําผาตัด BCS อยางเดียวโดยไมมีการฉายรังสีที่เตานมรวมดวย จะมีการกลับเปนซ้ํา
ของโรคที่เตานมสูง 30-40%

โดยทั่ว ๆ ไป แนะนําใหเริ่มรังสีรักษา ภายใน 2-6 สัปดาห หลังการทําผาตัด แตหากมีความจําเปน
ตองใหเคมีบําบัดดวย สามารถเริ่มรังสีรักษาหลังใหยาเคมีบําบัดครบแลว คือประมาณ 4-6 เดือนหลังผาตัด

Locoregional Treatment after BCS
≥ 4 positive nodes
Lumpectomy and level
I, II axillary dissection

1-3 positive nodes
Negative nodes

Radiation to whole breast with boost to tumor
bed and supraclavicular area*
Radiation to whole breast with boost to tumor bed
Consider radiation to supraclavicular area *
Radiation to whole breast with boost to tumor bed

* If internal mammary nodes are clinically or pathologically positive, radiation should be given, otherwise
the treatment to internal mammary field is at the discretion of radiation oncologist.

3. Role of Radiation in Ductal Carcinoma in Situ
ปจจุบัน ประชาชนมีความกระตือรือรนในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การทํา screening mammography
ชวยคนหาโรคในระยะเริ่มแรก และโรคในระยะกอนลุกลาม (preinvasive stage) ไดมากขึ้น ดังนัน้ ในอนาคต
อันใกลจะมีโอกาสพบผูปวยมะเร็งเตานมที่เปน non-invasive carcinoma มากขึ้นเรื่อย ๆ
Ductal carcinoma in situ (DCIS) ในระยะเวลาที่ผานมาการผาตัด mastectomy ถือเปนการรักษามาตรฐาน
สําหรับผูปวยที่เปน palpable lesion ของ DCIS และพบมีอุบัติการณกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่ประมาณ 1-2%
เทานั้น มีโอกาสพบโรคกระจายไปสูอวัยวะอื่น ๆ นอยกวา 1% แตถาทําเพียงwide local excision โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่เปน high grade DCIS และมีลักษณะของ comedonecrosis รวมดวย จะมีอุบัติการณกลับเปนซ้ําของโรค
เฉพาะที่ไดสูงถึง 30-35% การรักษาแบบ BCS รวมกับการฉายรังสีที่เตานมเริ่มเปนที่นิยมและเปนการรักษา
มาตรฐานที่ใชกันแพรหลายมากขึ้นในผูปวยที่เปน DCIS(17-19)

4. Role of Radiation Therapy in Locally Advanced Breast Cancer(20-22)
คําวา locally advanced breast cancer อาจมีผูใหคํานิยามแตกตางกันไป แตโดยรวมมักจะหมายความถึงภาวะ
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

large tumor > 5 cm (T3)
direct skin involvement or underlying chest wall invasion (T4)
extensive regional lymph node involvement (N2)
tumor considered inoperable but without distant metastasis

ผูปวยกลุมนี้ถาหากใหการรักษาเฉพาะที่อยางเดียว 80% ของผูปวยจะเกิดการแพรกระจายของโรค
ตามมาภายหลัง การรักษาในปจจุบันจะใชเปน combined modality therapy โดยใช Neoadjuvant Chemotherapy
(anthracycline-based chemotherapy) แลวตามดวยการทําผาตัดและฉายรังสีบริเวณ chest wall หรือ breast และ
supraclavicular node
หากหลังจากการใหยาเคมีบําบัดแลวยังไมสามารถทําผาตัดได พิจารณาใหรังสีปริมาณสูงที่เตานม และ
ตอมน้ําเหลืองรอบขาง(23)

5. Palliative Radiation Therapy For Metastatic Breast Cancer
ผูปวยมะเร็งเตานมที่มีการแพรกระจายของโรค กอใหเกิดอาการอันไมพึงประสงค ทําใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่แยลง รังสีรักษามีบทบาทสําคัญคือ มีประสิทธิภาพที่ดีในการลดอาการทุกขทรมานของผูปวย
1. การแพรกระจายของมะเร็งเตานมไปที่กระดูกและกอใหเกิดอาการปวด เปนภาวะที่พบบอยที่สุด การ
ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวด ปองกันกระดูกหักหรือการยุบตัวของกระดูกไมใหไปกดไขสันหลัง เปนวิธีการ
รักษาที่ไดผลดีที่สุดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่งาย สะดวก ประหยัด ใชเวลาการรักษาสั้น สวนมากจะใช
ปริมาณรังสี 20 Gy / 5F / wk หรือ 30 Gy / 10 F / 2 wks(24-25) หรืออาจใชเปน single fraction 8-10 Gy สําหรับผูปวย
ที่มี life span สั้น เดินทางลําบาก หรือในบริเวณที่ฉายรังสีมีขนาดเล็กและไมมีอวัยวะสําคัญที่ไวตอรังสี
2. การแพรกระจายของมะเร็งเตานมสูสมอง ถาเปน solitary lesion อยูในตําแหนงที่สามารถทําผาตัดได
โดยงาย อาจพิจารณาทําผาตัดกอนออกแลวตามดวยการฉายรังสี แตถาเปน multiple brain metastasis นิยมใช
palliative whole brain radiation โดยใชปริมาณรังสี 30 Gy / 10F / 2 wks. และอาจพิจารณา local tumor boost ดวย
stereotactic radiotherapy (SRT) หรือ stereotactic radiosurgery (SRS) ในกรณีที่มี brain metastasis ไมเกิน
3 lesions(26-29)
3. การแพรกระจายของมะเร็งเตานมสูตอมน้ําเหลืองในชองทรวงอก อาจกอใหเกิดอาการ superior vena
cava obstruction (SVCO) รังสีรักษาก็เปนการรักษาวิธหี นึ่งที่มีประสิทธิภาพและไดผลเร็ว สวนใหญใชปริมาณรังสี
30 Gy / 10F / 2 wks.

6. Role of Radiation Therapy in Locoregional Recurrence
ผูปวยมะเร็งเตานมที่มีโรคกลับเปนซ้ําเฉพาะที่อยางเดียว จะแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ไดรับการรักษา
แบบ mastectomy กับกลุมที่ไดรับการรักษาแบบ BCS มากอน โดยกลุมที่รับการรักษาแบบ mastectomy ถามีโรค
กลับเปนซ้ําเฉพาะที่ ควรพิจารณาทําผาตัดกอนมะเร็งออกถาสามารถทําผาตัดได แลวตามดวยการฉายรังสี ถาไมเคย
ฉายรังสีมากอน หรือในกรณีที่เคยฉายรังสีมากอนหากพิจารณาแลววาการฉายรังสีซ้ํานั้นปลอดภัยและเกิดระโยชน
ตอผูปวย แตถากอนมะเร็งที่กลับเปนซ้ํานั้นไมสามารถทําการผาตัดออกไดก็ใชรังสีรักษา(30-31) สวนผูปวยที่มีการ
กลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่เตานมหลังทํา BCS ก็พิจารณาทํา mastectomy เมื่อใหการรักษาเฉพาะที่เสร็จเรียบรอย
แลว ผูปวยที่มีการกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่ควรจะตองใหยาเคมีบําบัดหรือฮอรโมนบําบัดรวมดวย เนื่องจากมี
โอกาสเกิดโรคแพรกระจายสูอวัยวะอื่นเกิดขึ้นตามมาสูง(32-34)

7. Ovarian Castration
กรณีผูปวยตางจังหวัด หรือคาดวาผูปวยไมสามารถติดตามการรักษาอยางตอเนื่องหลังผาตัดอาจจะไม
ยอมรับการรักษาใด ๆ การหยุดการทํางานของรังไขโดยการฉายรังสีจะเปนวิธีการที่งายและสิ้นเปลืองนอยที่สุด
โดยเฉพาะผูปวย premenopause, hormone receptor positive
การฉายรังสีในชองเชิงกรานขนาด 14 Gy ใน 4 ครั้ง ถึง 20 Gy ใน 5 ครั้ง สามารถหยุดการทํางานของรังไข
ได เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาของลําไส สามารถขยายเวลาการฉายรังสีเปน 20 Gy ใน 8 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพของผูปวย
และภาวะของประจําเดือน ผูปวย paramenopause (ประจําเดือนเริ่มไมมี) สามารถฉายรังสี 400 cGy เพียง
ครั้งเดียว(35)

เทคนิคการฉายรังสี (36, 37)
1. การฉายรังสีบริเวณ chest wall หรือ intact breast (รูปที่ 1)
ใชสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมที่เปน high risk หลังการผาตัด mastectomy หรือผูปวยที่ทํา breast
conserving surgery โดยการฉายรังสีดวย medial และ lateral tangential portals โดยครอบคลุม chest wall
หรือ เตานมทัง้ เตา และพยายามใหรังสีถูกเนื้อปอดและหัวใจใหนอยที่สุด มีขอบเขตของ field ดังนี้
Upper margin :- ขอบบนของ field อยูระดับของขอบลางของ clavicular head
Medial margin :- อยูที่ midline หรือขาม midline ไปทางดานตรงขามประมาณ 1 ซม.
Lateral margin :- ปกติใช mid axillary line หรือประมาณ 2 ซม. จากขอบขางของ
palpable breast tissue
Inferior margin :- 1-2 ซม. ใตตอ infra mammary fold
ปริมาณรังสี 45-50 Gy / 25 F / 5 wks ถาเปน conserving surgery พิจารณา boost ที่ tumor bed
เพิ่มอีก 10-20 Gy / 5-10 F

A.

B.

รูปที่ 1 แสดงการฉายรังสีของ Chest wall (A) และ intact breast (B)

2. Supraclavicular node field (รูปที่ 2)
เปนการฉายรังสีเพื่อควบคุมโรคบริเวณตอมน้ําเหลืองที่อยูเหนือและใต ตอกระดูกไหปลารา
และบางสวนของตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแร
Inferior border :- อยูที่ 1st หรือ 2nd intercostal space ขนานกับ upper margin ของ chest
wall field
Medial border :1 ซม. จาก midline ขนานขึน้ ไปตามขอบในของ sternocleidomastoid
muscle ถึงระดับ thyrocricoid groove
Superior border:- ที่ระดับของ thyroid groove
Lateral border :- vertical line ที่ระดับ lateral edge ของ coracoid process เปนการฉายรังสี
คลุมเฉพาะ axillary apex และ supraclavicular nodes
ปริมาณรังสีที่ใช 45-50 Gy / 25 F / 5 wks

รูปที่ 2 แสดงการฉายรังสี Supraclavicular node field

3. Internal mammary node field
พิจารณาฉายรังสีบริเวณ internal mammary node เมื่อพบมี clinical หรือ pathological nodes positive
หรือขึ้นกับดุลยพินิจของรังสีรักษาแพทย
Medial border :- อยูที่ midline หรือ 1 ซม. ขาม midline ไปดานตรงขาม
Lateral border :- 5-6 ซม. Lateral ตอ midline
Inferior border :- ระดับ xiphoid
Superior border :- ขนานกับ inferior border ของ supraclavicular field
ปริมาณรังสีที่ใช 45-50 Gy / 25F / 5 wks คิดที่ความลึก 3-4 ซม. จากผิวหนัง

สําหรับ axillary recurrence พบไดประมาณ 0.5-3% เทานั้น หลังจากการทํา axillary dissection of level
I และ II หรือพบ axillary recurrence เพียง 1% ในผูปวยที่มี axillary positive 1-3 nodes ที่ผาตัดตอมน้ําเหลืองที่
รักแรออกมา ≥ 10 nodes และพบวามี axillary recurrence ได 6% ในผูปวยที่มี axillary positive 1-3 node ที่ผาตัด
ตอมน้ําเหลืองที่รักแรออกมา ≤ 4 nodes(38-41) ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนตองฉายรังสีบริเวณรักแร ยกเวนแตไม
สามารถผาตัดตอมน้ําเหลืองออกไดหมด ในกรณีที่มี clinical matted axillary nodes หรือทางพยาธิวิทยารายงานวามี
extracapsular invasion อาจพิจารณาฉายรังสีที่ axilla ดวย

Sequencing of Chemotherapy and Radiotherapy
กรณีที่ตองใหการรักษาเสริมทั้งยาเคมีบําบัดและรังสีรักษาหลังผาตัด ปจจุบันมีขอมูลการศึกษาที่รายงานวา
สามารถใหรังสีรักษาหลังจากใหยาเคมีบําบัดจนครบแลว คือประมาณ 4-6 เดือนหลังผาตัด โดยไมพบมีความ
แตกตางในอุบัติการณกลับเปนซ้ําของโรคเฉพาะที่แตอยางใด เมื่อเทียบกับกลุมที่ใหรังสีรักษาหลังผาตัดทันที
(สวนใหญเริ่มภายใน 6 สัปดาหหลังผาตัด) แตผูปวยกลุมนี้ตองเปน negative resection margins42-45
ถาการรักษาเสริมเปนฮอรโมนบําบัดสามารถเริ่มการฉายรังสีไปพรอมกับฮอรโมนบําบัดไดทันที46-47
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มะเร็งเตานมเปนมะเร็งที่พบบอยเปนอันดับสองในหญิงไทยและเปนสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งที่พบ
บอยเปน อันดับสามรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด ดวยวิทยาการและความรูในสมัยปจจุบัน ผูปวยมะเร็งเตานม
ในระยะแรกสามารถรักษาใหหายขาดไดในจํานวนที่มากขึ้น สวนผูปวยมะเร็งเตานมในระยะแพรกระจาย แมจะ
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตการรักษาดวยฮอรโมนและยาเคมีบําบัดก็ใหผลดีมาก สามารถบรรเทาอาการ
จากโรคลงได ในผูปวยสวนใหญ ชวยใหมี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตรอดอยูไดนานกวากลุมที่รักษาตามอาการ
ปจจุบันมียาใหมเขามาใหเลือกใชมากมายหลาย ชนิด และสวนมากมีราคาแพง ทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ จึงได
เสนอแนวทางการรักษา เพื่อใหเกิดความคุมคาในการรักษา สูงสุดเทาที่พึงกระทําไดไวในแนวทางนี้ ในการใช
ฮอรโมนและยาเคมีบําบัดแพทยผูรักษาควรมืความรูเกี่ยวกับผลขางเคียงของยาแตละชนิดตลอดจนการดูแลเมื่อมี
ผลขางเคียงเกิดขึ้น การรักษามะเร็งเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย ควรไดรับการดูแลจากผูเชี่ยวชาญแตละ
สาขารวมกันไดแก สาขาศัลยศาสตร สาขารังสีรักษา และสาขาอายุรศาสตรมะเร็ง
วัตถุประสงค
เพื่ อ ให แ พทย ใ ช เ ป น แนวทางในการรั ก ษาผู ป ว ยมะเร็ ง เต า นมได อ ย า งเหมาะสม มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิผล ลด ความสิ้นเปลืองทรัพยากร การปฏิบัติตามแนวทางการรักษานี้ควรเปนไปโดยความสมัครใจของ
แพทยผูรักษา และไมจําเปน ตองยึดแนวทางเวชปฏิบัตินี้เปนแนวทางที่ตายตัวแนวทางเดียว แพทยผูดูแลอาจ
พิจารณาเลือกวิธี รักษาอื่น ๆ ไดตามความ
เหมาะสมในคนไขแตละราย
คุณภาพของหลักฐาน (Quality or strength of evidence)
ระดับ A หมายถึงหลักฐานที่ไดจาก systematic review ของ randomized controlled clinical trials ที่ดําเนินการอยาง
เหมาะสมหรือหลักฐานที่ไดจาก randomized controlled clinical trials
ระดับ B หมายถึงหลักฐานที่ไดจาก systematic review ของ controlled clinical studies หรือหลักฐานที่ไดจาก
controlled clinical studies เชน non-randomized controlled trials, cohort studies, case-control studies, cross
sectional studies ที่ดําเนินการอยางเหมาะสม หรือจาก randomized controlled clinical trials ที่ดําเนินการไม
เหมาะสม
ระดับ C หมายถึงหลักฐานที่ไดจาก systematic review ของ descriptive studies
ระดับ D หมายถึงหลักฐานที่ไดจากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus) ของผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากไมมหี ลักฐาน
จากผล งานการวิจัยทางคลินกิ เกีย่ วกับเรื่องนั้นๆ
ระดับคําแนะนํา (Grade of recommendation)
1A ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับสูง คําแนะนําดังกลาวสามารถนําไปใชไดกับผูปวยสวนมากในแทบทุก
สถานการณ
1B ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับสูง คําแนะนําดังกลาวควรจะนําไปใชกับผูปวยสวนมากได
1C ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง คําแนะนําดังกลาวนาจะนําไปใชกบั ผูปวยสวนใหญได

1D ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับต่าํ หากไมจําเปน ไมควรนําคําแนะนําดังกลาวไปใช
0A ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว
หรือไม ขึ้นอยูก ับปจจัยอื่นๆ
0B ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับปานกลาง หากไมจําเปนไมควรนําคําแนะนําดังกลาวไปใช
0C ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับต่าํ หากไมจําเปนไมควรนําคําแนะนําดังกลาวไปใช
0D ความมั่นใจของคําแนะนําอยูในระดับต่ํา หากไมจําเปนไมควรนําคําแนะนําดังกลาวไปใช
แนวทางการรักษาเสริมของมะเร็งเตานมระยะแรกดวยยาฮอรโมนและ / หรือยาเคมีบําบัด (Adjuvant systemic
therapy)
จุดประสงคของการรักษาเสริมของมะเร็งเตานมระยะแรก คือการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการหายขาด เพิ่ม
ระยะเวลา การปลอดโรค และระยะเวลาของการมีชีวิตอยู การรักษาเสริมของมะเร็งเตานมระยะแรก คือการรักษา
ในกรณีที่ผูปวยได รับการผาตัดเรียบรอยแลว และไมมีกอนมะเร็งเหลือตกคาง การใชยาตาง ๆ เพื่อรักษาเสริมจึง
จําเปนตองพิจารณาถึง ประโยชนที่ผูปวยจะไดรับในอนาคต เปรียบเทียบกับผลขางเคียงของยาที่จะเกิดขึ้น
ปจจุบันแนวโนมของการรักษาเสริมของมะเร็งเตานมจะพยายามเลือกการรักษาจําเพาะตามลักษณะของเนื้องอก
และการตอบสนองตอการรักษาในผูปวยแตละคนมากขึ้น จุดประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียงทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่สําคัญมากในปจจุบันคือการพิจารณาความสามารถในการตอบสนองตอการรักษาทางฮอรโมนใน
ผูปวยแตละคน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การประเมินความสามารถในการตอบสนองตอการรักษาทางฮอรโมนในผูป วยแตละราย (assessment of
endocrine responsiveness)
กลุมผูปวยแบงตามการ
คําจํากัดความ
คําอธิบายเพิ่มเติม
ตอบสนองทางฮอรโมน
Endocrine responsive
ผู ป ว ยกลุ ม นี้ เ ป น ผู ป ว ยที่ จ ะได
ผูปวยที่ทั้ง ER และ PgR positive
ประโยชน สู ง สุ ด จากการรั ก ษา
ทางฮอรโมน และสามารถที่จะ
พิจารณาการรักษาทางฮอรโมน
เพี ย งอย า งเดี ย วเป น การรั ก ษา
เสริมได
ผู ป ว ยกลุ ม นี้ ไ ด ป ระโยชน จ าก
Endocrine response uncertain
หมายถึงผูปวยที่มีลักษณะเขาไดกับ
การรั ก ษาทางฮอร โ มนจริ ง แต
กลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้
อาจไดไมเต็มที่ ดังนั้นการรักษา
1. ER + แต PgR –
เสริ ม หลั ง ผ า ตั ด ของผู ป ว ยใน
2. low level of hormone
กลุ ม นี้ อ าจจะพิ จ ารณาทั้ ง การ
receptor (<10% of cell
รั ก ษาทางเคมี บํ า บั ด และการ
positive)
รักษาทางฮอรโมน
3. ผูปวยที่มี HER2 positive
4. ผูปวยที่มีการกระจายไปยัง
ตอมน้ําเหลืองจํานวนมาก >/=
4 ตอม
Endocrine non-responsive
ผูปวยกลุมนี้ไมไดรับประโยชน
ผูปวยที่ทั้ง ER และ PgR negative
จากการรักษาทางฮอรโมน ควร
ใชเคมีบําบัดเพียงอยางเดียวใน
การรักษาเสริม
*หมายเหตุ
ลักษณะของมะเร็งที่เปน Hormone receptor positive คือตองยอมติดลักษณะ nuclear staining
และมากกวารอยละ 10 ของเซลลมะเร็งทั้งหมดขึ้นไป

จากนั้นแบงผูปวยเปนสามกลุมตามความเสี่ยงในการกลับเปนซ้ํา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คําจํากัดความของความเสี่ยงในการกลับเปนซ้ํา
Risk category
Low risk
ผูปวยที่ไมมีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง และมีคุณสมบัติครบทุกอยาง
ตอไปนี้
1. pT </= 2 cm และ
2. Histology grade 1 tumor และ
3. ไมมี peritumoral vascular invasion และ
4. HER 2 negative และ
5. อายุ >/= 35 ป
Intermediate risk
1.ผูปวยที่ไมมกี ารกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง แตมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปนี้
1. pT > 2 cm หรือ
2. Histology grade 2 -3 หรือ
3. มี peritumoral vascular invasion หรือ
4. HER 2 positive หรือ
5. อายุ < 35 ป
2. ผูปวยที่มีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง 1 – 3 ตอม และ HER 2
negative
High risk
ผูปวยที่มีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง 1 – 3 ตอม แตมี HER 2 positive
หรือ
ผูปวยที่มีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลืองมากกวาหรือเทากับ 4 ตอม
หมายเหตุ : ผูปวยที่เปนความเสี่ยงปานกลาง (intermediate risk) ประกอบไปดวยทั้งผูปวยที่มีและไมมีการกระจาย
ไปยังตอมน้ําเหลือง สถานภาพการแสดงออกของยีน HER2 ตองทําในหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองคุณภาพ
โดยใชนิยามมาตรฐานของทั้ง IHC และ FISH test
จากนั้นใหนําทั้งความสามารถในการตอบสนองตอการรักษาทางฮอรโมนและความเสี่ยงของผูปวยในการ
กลับเปนซ้ํามาพิจารณาวิธีการรักษาเสริมหลังผาตัด รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ทางเลือกในการพิจารณาการรักษาเสริมหลังผาตัด
Risk category
Endocrine responsive Endocrine response
Endocrine nonuncertain
responsive
ET
Not applicable
ET
Low risk
Nila
Nila
CT then ETb
CTd
ET alone or
Intermediate risk
ET alonec
CT then ETb
CT then ETb
CT
CT then ETb
High risk
a
เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาในผูปว ยทีม่ ีขอหามในการรักษาทางฮอรโมนอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีประวัติการ
อุดตันของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจเปนตน
b
มีขอมูลแนชัดวาการใหการรักษาทางฮอรโมนดวย tamoxifen ควรใหหลังจากที่รักษาทางเคมีบําบัดเสร็จ
c
การใหเฉพาะการรักษาทางฮอรโมนอาจพิจารณาในผูปวยที่สภาพรางกายไมเหมาะสมหรือเสี่ยงสูงตอการเกิด
ผลขางเคียงเนือ่ งจากยาเคมีบาํ บัด หรือในผูป วยที่มีลักษณะแสดงชัดเจนวาไดประโยชนเต็มที่จากการรักษาดวย
ฮอรโมน เชนผูปวยที่มี strong ER positive หรือในผูปวยที่ ER negative แต PgR positive
d
ควรพิจารณาเมื่อขนาดของกอนมะเร็ง > 1 ซม.
Abbreviations : CT = chemotherapy, ET = endocrine therapy, Nil = no further treatment
หมายเหตุ : การรักษาในอันดับแรกเปนการรักษาที่แนะนําใหพิจารณากอน สวนการรักษาในอันดับที่สองเปน
ทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถใหการรักษาที่แนะนําเปนอันดับแรกได
รายละเอียดในการใหการรักษาเสริมหลังผาตัดทั้งเคมีและฮอรโมนตามความเสี่ยง ความสามารถในการ
ตอบสนองทางฮอรโมน และสถานะภาพของประจําเดือน ดังตารางที่ 4, 5 และ 6
ตารางที่ 4 รายละเอียดการรักษาเสริมในผูป ว ย endocrine responsive
Risk group
Endocrine responsive
Pre-menopausal
Postmenopausal
a
Tam or Nila
Tam or Nil
Low risk
AIb
Tam or AI or
CT then Tamc or
Intermediate risk
CT then Tamc or CT then AIc
Tam +/- OFS or
OFSd
CT then Tam
CT then Tam or CT then AI
High risk

a,b

เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาในผูปวยที่มีขอหามในการรักษาทางฮอรโมนดวย tamoxifen
การใชเคมีบําบัดเสริมในผูปว ยกลุมนี้อาจพิจารณาตามความสามารถในการตอบสนองตอการรักษาทางฮอรโมน
ในผูปวยที่ความเสี่ยงไมมากและตอบสนองดีมากตอการรักษาทางฮอรโมน เชน มี high level of expression of
hormonal receptor อาจพิจารณาเฉพาะการรักษาทางฮอรโมนเพียงอยางเดียวได
d
การใช OFS ดวย GnRH analog มีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาเคมีบําบัดและอาจพิจารณาในผูปว ยที่ไมสามารถ
ใหการรักษาทางฮอรโมนดวย tamoxifen ไดหรือผูปวยไมตองการ ในประเทศไทยวิธีที่แนะนําในการทํา OFS คือ
การทําการผาตัดรังไขออกทัง้ สองขางหรือใชรังสีรักษา
Abbreviation : Tam = tamoxifen, OFS = ovarian function suppression, CT = chemotherapy, AI = aromatase
inhibitor
หมายเหตุ : การรักษาในอันดับแรกเปนการรักษาที่แนะนําใหพิจารณากอน สวนการรักษาในอันดับที่สองเปน
ทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถใหการรักษาที่แนะนําเปนอันดับแรกได
c

ตารางที่ 5 รายละเอียดการรักษาเสริมในผูป ว ย endocrine response uncertain
Risk group
Endocrine response uncertain
Pre-menopausal
Postmenopausal
Tam or AI or Nilb
Tam or Nila
Low risk
CT then AI or CT then Tam
CTc then Tamd
Intermediate risk
Tam +/- OFS
TAM or AI alone
c
d
CT then AI or CT then Tam
CT then Tam
High risk
a,b
เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาในผูปวยที่มีขอหามในการรักษาทางฮอรโมนดวย tamoxifen หรือยากลุม AI
c
การใชเคมีบําบัดเสริมในผูปว ยกลุมนี้อาจพิจารณาตามความสามารถในการตอบสนองตอการรักษาทางฮอรโมน
ในกลุมผูปวยที่ไมแนใจในการตอบสนองทางฮอรโมน การใชเคมีบําบัดถือวาเปนการรักษาที่เหมาะสม
d
tamoxifen ควรใหหลังจากรักษาเสริมดวยเคมีบําบัดจบสิ้นแลว
ตารางที่ 6 รายละเอียดการรักษาเสริมในผูป ว ย endocrine non-responsive
Risk group
Endocrine non-responsive
both pre-menopausal and post-menopausal
Not applicable
Low risk
CTa
Intermediate risk
CT
High risk
a
ควรพิจารณาเมื่อขนาดของกอนมะเร็ง > 1 ซม.

1.

การรักษาเสริมดวยวิธีการทางฮอรโมน (adjuvant hormonal therapy)
การเลือกใชฮอรโมนในการรักษาเสริมสําหรับมะเร็งเตานมนั้น ผูปวยตองมีการแสดงออกของตัวรับทาง
ฮอรโมนบนผิวเซลลไดแก estrogen receptor (ER) และ / หรือ progesterone receptor (PgR) เปนผลบวก สําหรับ
ผูปวยที่ไมทราบผล ER และ PgR อาจพิจารณาใหฮอรโมนเมื่อผูปวยมีอายุมากกวา 50 ป หรืออยูในวัยหมด
ประจําเดือน กรณีที่จะใช Aromatase inhibitor (AI) ควรตองมี hormone receptors เปนผลบวกเทานั้น
การรักษาเสริมดวยฮอรโมน tamoxifen เปนยาที่ใชมายาวนานและมีขอมูลมาก สวน Ovarian function
suppression โดยการฉายรังสีรักษาหรือการผาตัดรังไขหรือใชยาในกลุม GnRH หรือ LHRH agonist (ในประเทศ
ไทยแนะนําใหใชการผาตัดรังไขหรือการฉายรังสีที่รังไขทั้งสองขาง) เปนวิธีการรักษาดวยฮอรโมนที่นํามาใชใน
ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือน ปจจุบันมีขอมูลมากขึ้น เกี่ยวกับ Aromatase inhibitors (AI) ในการรักษาเสริมดวย
ฮอรโมนในผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรกในวัยหมดประจําเดือน
1.1

Tamoxifen
1.1.1 ผูปวยที่มี hormone receptor เปนผลบวกหรือไมทราบผล hormone receptor พบวาการให
tamoxifen เปนการรักษาเสริมนาน 5 ป สามารถลด อัตราการกลับเปนซ้ําของโรคและอัตราตายได 41% และ 34%
ตามลําดับ(2) จาก overview analysis ลาสุดพบวา tamoxifen สามารถลดอัตราเสี่ยงของการกลับมาของโรคที่ 15 ป
โดยมี absolute reduction 11.8% และลดอัตราเสี่ยงของการการตายของโรคที่ 15 ป โดยมี absolute reduction 9.2%
(44)
ประโยชนที่ไดรับจากการใช tamoxifen ไมขึ้นอยูกับอายุหรือสถานภาพการกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง จึง
แนะนําใหใชเปนการรักษาเสริม ในผูปวยที่มี hormone receptor เปนผลบวก โดยสามารถใชไดทั้งผูปวยกอนและ
หลังหมดประจําเดือน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
1.1.2 ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือนและ hormone receptor เปนผลลบ พบวาการให tamoxifen ไมมี
ประโยชน จากการ ศึกษาแบบ randomized controlled trials ในผูปวย high risk และ node negative ซึ่งรักษาดวย
chemotherapy + tamoxifen พบวากลุมที่ได tamoxifen มี 5-year disease–free survival ต่ํากวากลุมที่ไมได
tamoxifen (83% vs 86%)(3) จึงไมแนะนําใหใชในผูปวยกลุมนี้
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
1.1.3 ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือนและ hormone receptor เปนผลบวก พบวาการให tamoxifen
นาน 5 ปในผูปวยทั้ง node negative หรือ node positive สามารถเพิ่มอัตราการอยูรอดที่ 10 ป เทากับ 5.6% และ
10.9% ตามลําดับ(2) จึงแนะนําใหใช tamoxifen เปนการรักษาเสริมในผูปวยกลุมนี้
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A

1.1.4

ขนาดยา tamoxifen และระยะเวลาที่ใช
ขนาดของยา tamoxifen ที่แนะนําใหใชคือขนาด 20 mg ตอวัน(4) จากผลการศึกษา ของ Early
Breast Cancer Trialists’ Callaborative Group (EBCTCG) โดยวิธี meta-analysis และ National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) B-14 พบวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษาดวย
tamoxifen คือ 5 ป(5,6)
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
1.1.5 การใหฮอรโมนรวมกับเคมีบําบัด
ผูปวยมะเร็งเตานมที่มี hormone receptors เปนบวก หลังจากที่ไดรับ adjuvant chemotherapy แลว
ควรให tamoxifen รักษาเสริมดวย(7,8)
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
1.2.

Ovarian ablation
Ovarian ablation เปนการรักษาดวยฮอรโมนอีกวิธีหนี่งโดยการหยุดการทํางานของรังไข เพื่อลดระดับ
estrogen ในรางกายดวยการผาตัดรังไขออกหรือฉายรังสีที่รังไข หรือโดยการรักษาดวยยา gonadrotropin-releasing
hormone (GnRH) หรือ luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) วิธีหลังนี้ เรียกวา medical ovarian
ablation
Ovarian ablation ไดถูกนํามาใชเปนการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมวัยกอนหมดประจําเดือน หรือ
ผูปวยที่มี อายุนอยกวา 50 ป เนื่องจากการศึกษา randomized controlled trials ในผูปวยหญิงอายุ > 50 ป พบวาการ
ทํา ovarian ablation ไมมีผลทําให recurrence free survival และ overall survival เพิ่มขึ้น(9) ขณะที่การทํา ovarian
ablation ในผูปวย วัยกอนหมดประจําเดือน สามารถลดอัตราการตายได 6.3% หลังจากติดตามผูปวยนาน 15 ป(9)
ผูปวยวัยกอนหมดประจํา เดือนที่ไดรับยาเคมีบําบัดรวมดวยอาจมีผลทางออมไปยับยั้งการทํางานของรังไข แนว
ทางการใช ovarian ablation ใน ผูปวยมะเร็งเตานมมีดังนี้

1.2.1. ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือนที่ hormone receptors เปนผลบวกและไมไดรับยาเคมีบําบัดรวม
ดวย การทํา ovarian ablation สามารถลดอัตราการกลับมาของโรค 12.2% ที่ 10 ป และ 13.3% ที่ 15 ป และอัตรา
ตายลดลง 8.3% ที่ 10 ป และ 10.4 % ที่ 15 ป(10) จาก overview analysis ปค.ศ. 2000 พบวามี absolute reduction
ของอัตราเสี่ยงของการกลับมาของโรคและการตายที่ 15 ป เปน 4.3% และ 3.2% ตามลําดับ (44) นอกจากนั้นยังมี
การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาเสริมระหวางการใหยาเคมี บําบัดดวย cyclophosphamide / methotrexate / 5-FU
(CMF) กับ ovarian ablation ในผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือนที่มี hormone receptors เปนผลบวก พบวาผูปวยทั้ง
สองกลุมมีอัตราการอยูรอดไมแตก ตางกัน(11) การศึกษาในผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือน และกําลังจะหมด
ประจําเดือน (perimenopausal) โดยการใหการ รักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัด (CMF regimen) เปรียบเทียบกับ

ovarian ablation รวมกับการใหยา tamoxifen ก็พบวา อัตรา การอยูรอดทั้ง disease-free และ overall survival ของ
ผูปวยทั้งสองกลุมไมแตกตางกันเชนกัน(12)
ดังนั้น จึงแนะนําใหใช ovarian ablation อยางเดียว หรือรวมกับยา tamoxifen ในผูป วยวัยกอนหมดประจําเดือนที่
มี hormone receptors เปนผลบวก และผูป วยปฏิเสธการรักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัด
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
1.2.2. ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือนและไดรับยาเคมีบําบัดรวมดวย จากการศึกษาเปรียบเทียบผูปวย
สอง กลุมที่ไดรับเคมีบําบัด CMFP + surgical oophorectomy พบวากลุมที่ได oophorectomy รวมดวย ไมไดมี
อัตราการอยู รอดเพิ่มขึ้น(13) จึงไมแนะนําใหใช ovarian ablation ในผูปวยกลุมนี้
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
1.3

Aromatase inhibitors
ในปจจุบันมีขอมูลแบบสุมในการใช AI เปนการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมวัยหมดประจําเดือนที่มี
ผล hormone receptor เปนบวกอยู 5 การศึกษา คือ ATAC (14,15,36), IES (37,38), ABCSG/ARNO (39), ITA (40), MA17
(41,42)
และ BIG-1-98 (43) โดยสามารถแบงการศึกษาดังกลาวออกตามรูปแบบของการใช AI ไดสามรูปแบบ
ดังตอไปนี้
1. Upfront AI คือการใช AI เปนการรักษาเสริมตั้งแตตนทดแทน tamoxifen มีสองการศึกษาสําคัญคือ
ATAC trial และ BIG-1-98 trial ATAC trial เปนการศึกษาแรกและมีการติดตามผลเปนระยะเวลายาวนานที่สุด
เปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใช anastrozole เปนเวลา 5 ป กับ Tamoxifen 5 ป เปนการรักษาเสริมใน
ผูปวยมะเร็งเตานมวัยหมดประจําเดือนที่มีผล hormone receptor เปนบวก จากการติดตามโดยเฉลี่ยนาน 68 เดือน
พบวา กลุมที่ได anastrozole มี disease- free survival (DFS) และ time to recurrence ดีกวากลุมที่ได tamoxifen
ตลอดจนอุบัติการณของการเกิดมะเร็งเตานมขางตรงขามลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอัตราการรอดชีวิตไม
แตกตางกัน สวน BIG 1-98 เปนการศึกษาแบบสุมเปรียบเทียบระหวางการใช tamoxifen เปนเวลา 5 ปกับการใช
letrozole 5 ป หรือ tamoxifen 2 ป แลวตามดวย letrozole 3 ป หรือ letrozole 2 ป แลวตามดวย tamoxifen 3 ป มี
การรายงานผลการรักษาโดยเฉลี่ย 25.8 เดือนเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ได letrozole ตั้งแตเริ่มตนกับกลุมที่ได
tamoxifen ตั้งแตเริ่มตน (primary core analysis) พบวากลุมที่ได letrozole ตั้งแตตน มี DFS ดีกวากลุมที่ได
tamoxifen อยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตในเงของการรอดชีวิตไมแตกตางกัน (43) (36)
2. Switching AI คือใช AI หลังจากที่ผูปวยไดรับการรักษาเสริมดวย tamoxfen แลวเปนเวลา 2-3 ป ใน
กลุมนี้มีการศึกษาที่สําคัญ 4 การศึกษา IES trial เปนการศึกษาที่มีผูปวยในการศึกษามากที่สุดและติดตามผล
ยาวนานที่สุด ใช exemestane เปน switching AI สวน ABCSG/ARNO และ ITA เปนการศึกษาที่มีผูปวยใน
การศึกษานอยกวาและใช anastrozole เปน switching AI โดยมีการติดตามโดยเฉลี่ย 37.4 เดือนใน IES trial 28
เดือน ใน ABCSG/ARNO trial และ 36 เดือนใน ITA trial พบวา การใช sequential หรือ switching AI มี DFS

ดีกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกการศึกษา ในแงของการรอดชีวิตนั้นในการศึกษา IES trial ที่รายงานลาสุด
พบวาในกลุมผูปวยที่ ER positive และ unknown การเปลี่ยนมาใช exemestane มีอัตรารอดชีวิตที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ สวนการศึกษาแบบ switching ที่ใช anastrozole หลังจากใช tamoxifen 2-3 ป
มีการศึกษาแบบ meta-analysis รวมการศึกษา ABCSG/ARNO และ ITA trial ทําใหจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นเปน 4000
คน พบวาการใช switching AI ลดอัตราตายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน (44)
3. Extended adjuvant therapy คือใช tamoxifen ในระยะเวลามาตรฐานคือ 5 ปจนครบกอน หลังจากนั้น
ใหการรักษาตอดวย AI อีกเปนเวลา 5 ป ในกลุมนี้มีการศึกษาสําคัญคือ MA-17 trial ซึ่งเปนการศึกษาแบบสุม
เปรียบเทียบระหวางการใช tamoxifen เปนเวลา 5 ปกับการใช tamoxifen 5 ป แลวตามดวย letrozole 5 ป จากการ
ติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 2.5 ป พบวากลุมที่ได tamoxifen 5 ปแลวตามดวย letrozole 5 ป มี DFS ดีกวากลุมที่
ได tamoxifen 5 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตในเงของการรอดชีวิตไมแตกตางกัน แตจาก subgroup analysis
พบวากลุมที่โรคกระจายไปตอมน้ําเหลืองมีการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (41,42)
สมาคมมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกา (ASCO) ไดออกขอแนะนําเกี่ยวกับการใช AI เปนการรักษา
เสริมในผูปวยมะเร็งเตานมวัยหมดประจําเดือนที่มีผล hormone receptor เปนบวกซึ่งไดรายงานในปลายป 2004
ขอแนะนําคือการรักษาเสริมที่ดีที่สุดในปจจุบันในผูปวยมะเร็งเตานมวัยหมดประจําเดือนที่มีผล hormone receptor
เปนบวกควรมีการใช AI รวมดวยเนื่องจากชวยลดการกลับมาของโรคและเริ่มมีขอมูลสนับสนุนเรื่องการเพิ่มอัตรา
รอดชีวิตเพิ่มขึ้น สามารถใช AI เปนตัวเริ่มตนแทนที่ tamoxifen ไดในกรณีที่มีขอหามในการใช tamoxifen หรือ
ทนตอ tamoxifen ไมได หรืออาจใช AI ในลักษณะ switching หรือ extended adjuvant therapy (16)
คําจํากัดความของผูปวยมะเร็งเตานมวัยหมดประจําเดือนคือ 1. อายุ > 60 ป 2. อายุ < 60 ปและระดูหมด
ไปเองดามธรรมชาติ 1 ปขึ้นไปโดยผูปวยตองไมไดรับเคมีบําบัด, tamoxifen หรือ GnRH analogue และระดับของ
FSH, estradiol อยูในเกณฑวัยหมดประจําเดือน 3. มีประวัติผาตัดรังไขทั้งสองขาง
1.3.1 แนะนําใหใช AI เฉพาะในวัยหมดประจําเดือน ที่มีผล hormone receptor เปนบวกเทานั้น โดย
อาจพิจารณาใช 1. แทน tamoxifen ตั้งแตเริ่มแรกเปนเวลา 5 ป โดยเฉพาะในรายที่มีขอหามหรือทนตอ tamoxifen
ไมได หรือ 2.อาจใช tamoxifen กอน 2-3 ป แลวตามดวย AI 2-3 ปจนครบ 5 ป หรือ 3. ใช tamoxifen เปนเวลา 5 ป
แลวตามดวย AI ตออีก 5 ป โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงสูงที่โรคจะกลับมาไดแกกลุมที่มีการแพรกระจายไปตอม
น้ําเหลือง
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
2.

Adjuvant chemotherapy
การใชยาเคมีบําบัดในการรักษาเสริมหลังการผาตัด (adjuvant chemotherapy) ในผูปวยมะเร็งเตานม
ระยะแรก พบวามีประโยชนในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราการตายจากมะเร็งเตานม โดยไมขึ้นกับ
ระยะของโรควา จะเปนระยะ node negative หรือ node positive วัยของผูปวยวาจะเปนวัยกอนหรือหลังหมด
ประจําเดือน และสถานภาพ ของ hormone receptors ในกอนมะเร็งวาเปนผลบวกหรือผลลบ ขอมูลดังกลาวไดมา
จาก meta-analysis โดย Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) ในป ค.ศ. 2000(17)

ซึ่ง วิเคราะหขอมูล ที่รวบรวมจากการศึกษาทั้งหมด 47 การศึกษาที่เปรียบเทียบแบบสุมตัวอยางระหวางการให
combination chemotherapy และการไมให chemotherapy พบวา adjuvant chemotherapy สามารถลดความเสี่ยง
ของการเกิดเปนซ้ําของมะเร็ง (reduction in annual odds of recurrence) = 23.5% และลดความเสี่ยงของการตายจาก
มะเร็ง (reduction in annual odds of death) = 15% ผูหญิงอายุนอยกวา 50 ป จะไดประโยชนมากกวาผูหญิงอายุ
50-69 ป โดยมี absolute improvement ที่ 15 ป ของ relapse-free survival 12% ในผูหญิงที่อายุนอยกวา 50 ป และ
4% ในผูหญิงที่อายุ 50-69 ป และมี absolute improvement ที่ 15 ป ของ overall survival เปน 10% และ 3% ในกลุม
ดังกลาว ตามลําดับ(44) นอกจาก meta-analysis ขางตน ยังมีขอมูลจาก randomized controlled trials อีก 4
การศึกษา (18,19,20,21) ซึ่งสนับสนุนวาการให adjuvant chemotherapy เพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด ทั้ง disease-free
survival และ overall survival ในผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรก
2.1. แนะนําการให adjuvant chemotherapy ในสวนใหญของผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรกภายหลังการผาตัด
โดยเฉพาะในผูปวยที่เปน endocrine non-responsive ที่มีขนาด > 1 cm ไมวาจะเปน intermediate หรือ high risk
และในผูปวย endocrine response uncertain ที่เปน high risk สวนใน endocrine response uncertain ที่เปนเพียง
intermediate risk การใช adjuvant chemotherapy ควรพิจารณาตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนและ
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น สวนผูปวยที่เปน endocrine responsive disease ควรใชเคมีบําบัดในผูปวย high risk
สวนผูปวย intermediate risk อาจพิจารณาเลือกใชเปนรายๆไป
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
สําหรับผูปวยที่มีอายุมากกวา 70 ป ขอมูลของการรักษาดวย adjuvant chemotherapy มีจํากัดที่จะสรุป ได
วา การรักษาดังกลาวมีประโยชนในการเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด (overall survival)(17) ผูปวยกลุมนี้นาจะไดรับ
ประโยชนจาก การไดรับ adjuvant chemotherapy คลายคลึงกับในผูปวยที่มีอายุนอยกวา 70 ป อยางไรก็ตาม ตอง
คํานึงถึงผลขางเคียง จากการรักษาดวยยาเคมีบําบัดที่ใหในขนาดมาตรฐานที่แนะนํา(20) รวมทั้งภาวะหรือโรคอื่น ๆ
นอกจากมะเร็งที่อาจเปน สาเหตุของการเสียชีวิตในผูปวยในวัยนี้รวมดวยในการพิจารณาการแนะนําการรักษาดวย
adjuvant chemotherapy
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ C
ชนิด ระยะเวลา และขนาดของยาเคมีบําบัด (regimen, duration and dosage of adjuvant chemotherapy)
ขอมูลจาก meta-analysis โดย EBCTCG(17) พบวาการใหยาเคมีบําบัดโดยใชยาตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปเปน
จํานวน 4-6 ครั้ง หรือเปนระยะเวลา 3-6 เดือนเพียงพอในแงการเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของผูปวยมะเร็งเตานม
ระยะแรก การเลือก ใชยาเคมีบําบัดที่ประกอบดวยยากลุม anthracyclines ไดแก doxorubicin, epirubicin สามารถ
เพิ่ ม อั ต ราการมี ชี วิ ต รอด อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใช ย าเคมี บํ า บั ด ที่ ไ ม มี ย ากลุ ม
anthracyclines อยูดวย โดย anthracycline-containing regimens สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดเปนซ้ํา

ของมะเร็ง (reduction in annual odds of recurrence) = 11% และลดความเสี่ยงของการตายจากมะเร็ง (reduction in
annual odds of death) = 16% เมื่อเปรียบ เทียบกับ nonanthracycline-containing regimens(17) และไดประโยชนทั้ง
ผูปวยที่อายุนอยและอายุมากกวา 50 ป
การเพิ่มขนาดของยาเคมีบําบัดในขนาดที่สูงกวาขนาดมาตรฐานทั้ง cyclophosphamide (ในขนาดที่
มากกวา 600 mg/m2/cycle)(26,27) หรือ doxorubicin (ในขนาดที่มากกวา 60 mg/m2/cycle)(28) รวมกับการใช
granulocyte-colony sitmulating factor (G-CSF) พบวาไมชวยเพิ่มทั้ง disease-free survival และ overall survival
2.2

ไมแนะนําใหใชยาเคมีบําบัดในขนาดที่สูงกวาขนาดมาตรฐานในการให adjuvant chemotherapy
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A

การใหยาเคมีบําบัดในขนาดสูงรวมกับการใช bone marrow transplantation หรือ stem cell support ใน
adjuvant setting ในผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรกที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดเปนซ้ําของมะเร็ง ไดแก ผูปวยที่มีการ
กระจายของมะเร็งไปที่ axillary nodes ตั้งแต 10 nodes ขึ้นไป จากการศึกษาของ randomized controlled trials
3 การศึกษา(29,30,31) พบวาไมชวยเพิ่มทั้ง disease-free survival และ overall survival มีเพียงหนึ่งการศึกษา( 32) ซึ่ง
เปน randomized controlled trial ที่ศึกษาในผูปวยที่มีการกระจายของมะเร็งไปที่ axillary nodes ตั้งแต 4 nodes ขึ้น
ไป พบวา ไมมีความแตกตางของทั้ง relapse-free survival และ overall survival ในผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดใน
ขนาดมาตรฐาน และในขนาดสูงรวมกับการใช stem cell rescue แตใน planned subgroup analyses ในการศึกษานี้
พบวา การใช  high-dose chemotherapy with stem cell rescue มีแนวโนมที่จะชวยเพิ่ม relapse-free survival ใน
ผูปวยที่มีการกระจายของ มะเร็งไปที่ axillary nodes ตั้งแต 10 nodes ขึ้นไป (p = 0.05)
2.3 ไมแนะนําใหใชยาเคมีบําบัดในขนาดสูงรวมกับการใช bone marrow transplantation หรือ stem cell
support ในการให adjuvant chemotherapy
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
การใชยาเคมีบําบัดในกลุม taxanes ไดแก paclitaxel, docetaxel ซึ่งเปนยาเคมีบําบัดที่ไดผลดีในการรักษา
มะเร็ง เตานมระยะแพรกระจาย สําหรับใน adjuvant setting ในปจจุบันมีขอมูลจากการศึกษาของ randomized
controlled trials 8 การศึกษาที่ศึกษาถึงการให adjuvant taxanes เปนการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมที่มีการ
กระจาย ไปยังตอมน้ําเหลือง ดังนี้

1.
การศึกษาของกลุม Cancer And Leukemia Group B (CALGB 9344)(28) ที่รายงานขอมูลหลังสุด
วา การให adjuvant paclitaxel x 4 cycles หลังจากที่ให AC regimen x 4 cycles เมื่อเทียบกับการให adjuvant AC
regimen x 4 cycles มีผลชวยเพิ่ม absolute benefit ของ disease-free survival และ overall survival ที่ 5 ป เทากับ
5% และ 3% ตามลําดับ โดยมี 5-year disease-free survival เปน 70% vs. 65% และ 5-year overall survival เปน
80% vs. 77% และประโยชนที่ไดรับจากการให paclitaxel มีอยูเฉพาะในกลุมผูปวยที่มี hormone receptors เปน
ผลลบ และไมไดรับยา tamoxifen รวมดวย
2.
การศึกษาของกลุม National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP B-28) ที่
รายงาน ขอมูลลาสุด(33) หลังจากที่มีระยะเฉลี่ยที่ติดตามผูปวย (median follow-up) ถึง 67 เดือน พบวาผูปวยกลุมที่
ไดรับ adjuvant paclitaxel x 4 cycles ภายหลังจากที่ไดรับ AC regimen x 4 cycles เมื่อเทียบกับการให adjuvant
AC regimen x 4 cycles มี 5-year disease-free survival ที่ดีกวา (76% vs. 72%) แตยังไมมี ความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในแงของ overall survival (85% vs. 85%) ประโยชนที่ไดเกิดทั้งในกลุมที่มี ER เปนผลบวก
และ เปนผลลบ
3.
การศึกษาของกลุม Breast Cancer International Research Group (BCIRG 001)(34) ที่เปรียบเทียบ
ระหวางการให docetaxel / doxorubicin / cyclophosphomide (TAC) x 6 cycles กับ 5-FU / doxorubicin /
cyclophosphamide (FAC) x 6 cycles หลังจากที่มีระยะเฉลี่ยที่ติดตามผูปวย (median follow-up) 55 เดือน พบวา
กลุมที่ไดรับ TAC มี 5-year disease-free survival (75% vs. 68%) และ overall survival (87% vs. 81%) ที่ดีกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลชวยเพิ่ม absolute benefit ของ disease-free survival และ overall survival ที่ 5 ป
เทากับ 7% และ 6% ตามลําดับ และประโยชนที่ไดเกิดทั้งในกลุมที่มี ER เปนผลบวก และ เปนผลลบ โดยเฉพาะ
ในผูปวยที่มี node positive 1-3 nodes พบวามี disease-free และ overall survival ที่ดีกวา แตไมมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจนในผูปวยที่มี node positive > 4 nodes นอกจากนี้ TAC regimen ยังมีผลขางเคียงมากกวา FAC ในดาน
febrile neutropenia ซึ่งสูงถึง 24.7% แมวาจะมีการใช prophylactic antibiotic ในกลุมที่ได TAC regimen
4.
การศึกษาของ PACS01(47) ที่เปรียบเทียบ ระหวางการให 5-FU / Epirubicin 100 mg/m2 /
cyclophosphamide (FEC100) x 6 cycles กับ FEC100 x 3 cycles แลวตามดวย docetaxel x 3 cycles หลังจากที่มี
ระยะเฉลี่ยที่ติดตามผูปวย (median follow-up) 59.7 เดือน พบวากลุมที่ไดรับ FEC100 x 3 cycles แลวตามดวย
docetaxel x 3 cycles มี 5-year disease-free survival (78.3% vs. 73.2%) และ overall survival (90.7% vs. 86.7%)
ที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลชวยเพิ่ม absolute benefit ของ disease-free survival และ overall survival ที่ 5
ป เทากับ 5% และ 4% ตามลําดับ และประโยชนที่ไดเกิดเฉพาะในผูหญิงอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป และในผูปวยที่มี
node positive 1-3 nodes โดยพบวามี disease-free survival ที่ดีกวา แตไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนในผูหญิง
อายุนอยกวา 50 ปและ ในผูปวยที่มี node positive > 4 nodes

5.
การศึกษาของกลุม Cancer And Leukemia Group B (CALGB 9741)(35) เปนการศึกษา ถึงการให
ยาเคมีบําบัดในลักษณะที่เพิ่ม dose density โดยใหยาในระยะหางที่สั้นกวา คือ ทุก 2 สัปดาห รวมกับการใช
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) ในผูปวยมะเร็งเตานมที่มีการกระจายไปยัง ตอมน้ําเหลือง
เปรียบเทียบกับการใหยาในระยะหางมาตรฐาน คือ ทุก 3 สัปดาห จากการศึกษาดังกลาวพบวา ที่ระยะ เฉลี่ยของ
การติดตามผูปวย (median follow-up) ที่ 3 ป ผูปวยในกลุมที่ไดรับยาเคมีบําบัดทุก 2 สัปดาห มี 4-year disease-free
survival (82% vs. 75%) และ overall survival (92% vs. 90%) ที่ดีกวาผูปวยในกลุมที่ไดรับยาเคมีบําบัดทุก 3
สัปดาห (risk ratio = 0.74 และ 0.69 ตาม ลําดับ) รายงานลาสุดจากการติดตามผล 6.5 ป พบวา dose-dense
treatment มี DFS เพิ่มขึ้น (HR = 0.75; p=0.012) และมี OS เพิ่มขึ้น แตความแตกตางนอยลงมากเมื่อเทียบกับ
รายงานครั้งแรก (HR=0.85; p=0.049) (56) และการใชยาสูตรนี้ตอง คํานึงถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางมากจากการใช
G-CSF รวมดวยในการที่จะแนะนําการรักษาในผูปวยแตละราย
6.
การศึกษาของกลุม US Oncology (48)
ที่เปรียบเทียบ ระหวางการให docetaxel /
cyclophosphomide (TC) x 4 cycles กับ doxorubicin / cyclophosphamide (AC) x 4 cycles ในผูปวย 1016 ราย
หลังจากที่มีระยะเฉลี่ยที่ติดตามผูปวย (median follow-up) 66 เดือน พบวากลุมที่ไดรับ TC มี 5-year disease-free
survival ดีกวา AC (86% vs. 80%; HR= 0.67; p=0.015) แต overall survival ไมแตกตางกัน (90% vs. 87%; HR=
0.76; p=0.13)
7.
การศึกษา E2197(49) ที่เปรียบเทียบ ระหวางการให doxorubicin/docetaxel (AT) x 4 cycles กับ
doxorubicin / cyclophosphamide (AC) x 4 cycles หลังจากที่มีระยะเฉลี่ยที่ติดตามผูปวย (median follow-up) 53
เดือน พบวากลุมที่ไดรับ AT หรือ AC มี 4-year disease-free survival (87% vs. 87%) และ overall survival ไม
แตกตางกัน
8.
การศึกษา BIG 2-98(50) ทําการศึกษาในผูปวยมะเร็งเตานมที่มีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง
เปรียบเทียบการรักษา 4 กลุม โดยสามารถแบงออกไดเปนสองกลุมใหญคือกลุมที่มีและไมมี docetaxel และยัง
สามารถแบงกลุมยอยของการให docetaxel เปนแบบใหพรอมกับ anthracyclines และแบบ sequential หลังจาก
ติดตามผูปวย 62 เดือน พบวาโดยรวมกลุมที่ไดยา docetaxel มีอัตรารอดชีวิตโดยปราศจากโรคที่ดีกวาแตไมถึง
ระดับมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะการให docetaxel แบบ sequential (A x 3 then T x 3 then
CMF x 3) จะมี DFS ดีกวากลุมที่ไดเฉพาะ anthracyclines (A x 4 then CMF x 4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ HR =
0.79 และการให docetaxel แบบ sequential ดีกวาการใหแบบ combination อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน
แตอยางไรก็ตามการใช docetaxel เสริมไมกอใหเกิดความแตกตางทางดาน overall survival ไมวาจะเปรียบเทียบ
แบบใดก็ตาม
การศึกษาโดยกลุม CALGB และ US intergroup(51) ที่ทําการรวบรวมการศึกษา 3 การศึกษาใหญที่ทําใน
ชวงเวลา 20 ปที่ผานมาของการรักษาดวยเคมีเสริมหลังผาตัด การศึกษา CALGB 8541 เปรียบเทียบการใช dose
doxorubicin ในระดับ low, intermediate, high การศึกษา CALGB 9344 เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใชและไมไดใช
ยา taxanes การศึกษา CALGB 9741 เปรียบเทียบระหวางการใชยา taxanes แบบธรรมดาทุกสามสัปดาหกบั แบบ
dose dense ทุกสองสัปดาห เมื่อพิจารณา subgroup ตามการแสดงออกหรือไมแสดงออกของ ER

พบวาการใช doxorubicin ที่สูงกวาขนาดมาตรฐาน หรือการเพิ่มการใช taxanes เขาไปในแงการรักษาเสริม หรือ
การใชแบบ dose dense จะใหประโยชนที่เพิ่มขึ้นในแง DFS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะในผูปวยที่มี ER
negative เทานั้น แตในผูปวยที่มีการแสดงออกของ ER ไมพบวาจะไดประโยชนเพิ่มขึ้น
ในแงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสองตัวในกลุม taxanes คือ paclitaxel และ docetaxel มี
การศึกษา E1199(52) ทําการศึกษาในผูปวยที่มีการกระจายของโรคไปยังตอมน้ําเหลือง หลังจากที่ไดรับ AC x 4
cycles ผูปวยจะถูกสุมใหไดรับหนึ่งใน 4 อยางตอไปนี้คือ paclitaxel 175 mg/m2 q 3 week จํานวน 4 cycles หรือ
paclitaxel 80 mg/m2 weekly x 12 weeks หรือ docetaxel 100 mg/m2 q 3 week จํานวน 4 cycles หรือ docetaxel 30
mg/m2 weekly x 12 weeks หลังจากติดตามการรักษาเปนเวลา 4 ป ไมพบวามีความแตกตางกันทั้งในแง DFS และ
OS ในทุกกลุมการรักษา
2.4.1 ไมสามารถแนะนําใหใช taxane เปนมาตรฐานในการให adjuvant chemotherapy ในผูป วยมะเร็งเตานม
ที่มีการกระจายไปยังตอมน้ําเหลืองทุกราย แตอาจพิจารณาในผูปวยที่เปน endocrine non-responsive high risk
และ endocrine response uncertain โดยเฉพาะอยางยิ่งผูป วยที่ยอมติด HER 2
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 0
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
2.4.2 ไมแนะนําใหใช taxane เปน adjuvant chemotherapy ในผูป วยมะเร็งเตานมทีไ่ มมกี ารกระจายไปยังตอม
น้ําเหลือง เนื่องจากยังไมมีขอ มูลสนับสนุน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
2.4.3 ไมสามารถแนะนําการให adjuvant chemotherapy ในลักษณะที่เพิ่ม dose density เปนมาตรฐานในการ
รักษาผูปวยมะเร็งเตานมที่มกี ารกระจายไปยังตอมน้าํ เหลือง
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 0
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
2.5

ยาเคมีบําบัดทีถ่ ือเปนมาตรฐานของ adjuvant chemotherapy ในผูป วยมะเร็งเตานมระยะ แรก
2.5.1 cyclophosphamide / methotrexate / 5-fluorouracil x 6 cycles (CMF, preferably oral regimen)(22)
cyclophophamide
100 mg/m2/day PO day 1-14 q 28 days
methotrexate
40 mg/m2 IV day 1 and day 8 q 28 days
5-fluorouracil
600 mg/m2 IV day 1 and day 8 q 28 days
2.5.2 doxorubicin / cyclophophamide x 4 cycles (AC)(23)
doxorubicin
60 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
600 mg/m2 IV day 1 q 21 days

2.5.3 cyclophosphamide / doxorubicin / 5-fluorouracil x 6 cycles (CAF)(24)
cyclophosphamide
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
doxorubicin
50 mg/m2 IV day 1 q 21 days
5-fluorouracil
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
2.5.4 cyclophosphamide / epirubicin / 5-fluorouracil x 6 cycles (CEF)(25)
cyclophosphamide
75 mg/m2/day PO day 1-14 q 28 days
epirubicin
60 mg/m2 IV day 1 and day 8 q 28 days
5-fluorouracil
500 mg/m2 IV day 1 and day 8 q 28 days
2.5.5 5-fluorouracil / epirubicin / cyclophosphamide / x 6 cycles (FEC100)(45)
5-fluorouracil
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
epirubicin
100 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
2.5.6 doxorubicin / cyclophophamide x 4 cycles (AC) followed by paclitaxel x 4 cycles(28)
doxorubicin
60 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
600 mg/m2 IV day 1 q 21 days
Then paclitaxel
175 mg/m2 IV day 1 q 21 days
2.5.7 doxorubicin / cyclophophamide x 4 cycles (AC) followed by paclitaxel weekly x 12 weeks
doxorubicin
60 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
600 mg/m2 IV day 1 q 21 days
Then paclitaxel
80 mg/m2 IV day 1 weekly q 12 weeks
2.5.8 doxorubicin / cyclophophamide x 4 cycles (AC) followed by docetaxel x 4 cycles(28)
doxorubicin
60 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
600 mg/m2 IV day 1 q 21 days
Then docetaxel
100 mg/m2 IV day 1 q 21 days
2.5.9 doxorubicin / cyclophophamide x 4 cycles (AC) followed by docetaxel weekly x 12 weeks(28)
doxorubicin
60 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
600 mg/m2 IV day 1 q 21 days
Then docetaxel
30 mg/m2 IV day 1 weekly x 12 weeks

2.5.10 docetaxel / doxorubicin / cyclophosphamide / x 6 cycles (TAC)(34)
docetaxel
75 mg/m2 IV day 1 q 21 days
doxorubicin
50 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
i. 5-fluorouracil / epirubicin / cyclophosphamide x 3 cycles (FEC100) followed by
docetaxel x 3 cycles (46)
5-fluorouracil
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
epirubicin
100 mg/m2 IV day 1 q 21 days
cyclophosphamide
500 mg/m2 IV day 1 q 21 days
Then Docetaxel
100 mg/m2 IV day 1 q 21 days
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
3.

Adjuvant Trastuzumab
ในปจจุบันมีการศึกษาใหญ 4 การศึกษาเปรียบเทียบการใช trastuzumab เปนการรักษาเสริมในผูปวย
มะเร็งระยะเริ่มตนที่มี HER2 เปนผลบวก และทุกการศึกษามีรายงานเบื้องตนแลววาการใช trastuzumab นั้นมี
ประโยชนจริงในดานลดการเปนซ้ํา สวนการลดอัตราการเสียชีวิตมี 3 การศึกษาที่รายงานผลวาการใช trastuzumab
มีประโยชนชวยลดอัตราเสียชีวิตไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอีกหนึ่งการศึกษายังไมมีรายงาน รายละเอียดมี
ดังตอไปนี้
1. การรวมขอมูลของ 2 การศึกษาเขาดวยกัน ไดแก NSABP B-31 และ NCCTG N9831(53) จาก
การติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 2 ป พบวากลุมที่ไดเคมีบําบัดและ trastuzumab เปนเวลา 1 ป มี 4-year diseasefree survival ดีกวากลุมที่ไดเคมีบําบัดอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (85% กับ 67% ตามลําดับ) และได
ประโยชนในแงลดอัตราการเสียชีวติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน (91% กับ 87%) และประโยชนที่ไดไม
ขึ้นกับอายุ การแสดงออกของ hormonal receptor และการกระจายหรือไมกระจายไปยังตอมน้ําเหลือง
2. การศึกษาของ HERA(54, 57) รายงานลาสุดจากการติดตามผลการรักษาโดยเฉลี่ย 2 ป พบวากลุม
ที่ไดเคมีบําบัดแลวตามดวย trastuzumab เปนเวลา 1 ป มี 3-year disease-free survival ดีกวากลุมที่ไดเคมีบําบัด
เพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (80.6% กับ 74.3% ตามลําดับ) และมี 3-year overall survival ดีกวากลุมที่
ไดรับเคมีบําบัดเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (92.4% กับ 89.7% ตามลําดับ)
3. การศึกษา BCIRG 006(55) พบวากลุมที่ได trastuzumab เปนการรักษาเสริม ไมวาจะใชรวมกับ
สูตรยาที่มีหรือไมมี anthracyclines เปนสวนประกอบ รายงานหลังติดตามผลการรักษา 23 เดือน พบวากลุมที่ได
trastuzumab มี DFS ที่ดีกวากลุมที่ไมไดรับยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตยังไมมีรายงานผลในดาน overall
survival

โดยสรุปการใช trastuzumab เปนการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมระยะแรกที่มี HER2 positive พบวา
ยังคงใหอัตรารอดชีวิตโดยปราศจากโรคที่ดีกวากลุมที่ไมไดรับยาอยางมีนัยสําคัญ และมีขอมูลชัดเจนขึ้นในแงการ
ลดอัตราการเสียชีวิตวาดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอยสองการศึกษา แตอยางไรก็ตามยังมีบางจุดที่ยังไมมี
คําตอบที่ชัดเจน เชนระยะเวลาที่เหมาะสมในการให trastuzumab ระหวาง 1 หรือ 2 ป การใหยา trastuzumab
รวมกับยากลุม taxanes หรือใชหลังจากรักษาดวยเคมีบําบัดจบสิ้นแลว และการรักษาดวย trastuzumab ตองมีการ
ประเมินผูปวยเรื่องผลขางเคียงเรื่องหัวใจอยางใกลชิด
3.1 ไมสามารถแนะนําใหใช trastuzumab ในการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมระยะเริ่มตนที่มี
HER 2 เปนผลบวก เนื่องจากระยะเวลาในการติดตามการรักษายังไมนานพอ
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 0
คุณภาพหลักฐาน:
ระดับ A
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Neoadjuvant chemotherapy
Noeadjuvant chemotherapy หรือ preoperative chemotherapy เปนวิธีการรักษาโดยการใหยาเคมีบําบัด
กอนการให การรักษาเฉพาะที่ ดว ยการผาตัด หรือการใชรังสี รักษา ในระยะเริ่มแรกได มี การใช neoadjuvant
chemotherapy ในการรักษามะเร็งเตานมที่ลุกลามเฉพาะที่ (locally advanced breast cancer) ซึ่งไมสามารถผาตัด
เอากอนมะเร็งออกได (1) เพื่อทําใหกอนมะเร็งมีขนาดเล็กลงจนสามารถผาตัดเอากอนมะเร็งออกได จากการที่
พบวามะเร็งเตานมมีการตอบสนองดีตอยาเคมีบําบัด ไดนําไปสูการรักษาดวย neoadjuvant chemotherapy ใน
กอนมะเร็งที่สามารถรักษาไดดวยการผาตัด (operable breast cancer) เพื่อชวยในการรักษาดวยการผาตัดแบบ
breast conservation ได(2) การให neoadjuvant chemotherapy ยังมีขอดีอื่น ๆ ดังนี้
- สามารถประเมินการตอบสนองของโรคตอการรักษาไดในระยะเวลาที่สั้นกวาการให adjuvant
chemotherapy
- สามารถประเมินหา molecular markers ที่จะชวยในการพยากรณการตอบสนองหรือการดื้อยาของ
โรคมะเร็ง
- บอกการพยากรณของโรคในระยะยาว โดยดูจากการตอบสนองตอ neoadjuvant chemotherapy พบวา
การตรวจทางพยาธิวิทยาที่ไมพบเซลลมะเร็งในตอมน้ําเหลืองที่ตัดออกมา จะสัมพันธกับการพยากรณโรคที่ดีกวา
ในกรณีที่พบเซลลมะเร็งในตอมน้ําเหลือง(3)
1.1. แนะนําการให neoadjuvant chemotherapy สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally
advanced breast cancer) ไดแก มะเร็งที่อยูในระยะ T4 หรือ N2, N3 หรือ T3 บางรายที่ตองการรักษาดวยการ
ผาตัดแบบ breast conservation หรือยังผาตัดไมได
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
ไดมีการศึกษาแบบ randomized controlled trials หลายการศึกษาในผูปวยที่เปน operable breast cancer
โดยเปรียบเทียบการรักษาโดยการให neoadjuvant chemotherapy ตามดวยการผาตัด กับการรักษาดวยการผาตัด
กอนใหยาเคมีบําบัดเสริม (adjuvant chemotherapy)(2,4-7) ไดผลที่เหมือนกันวา ไมมีความแตกตางกันในดาน
disease-free survival และ overall survival ตัวอยางหนึ่งไดแก การศึกษาของกลุม National Surgical Adjuvant
Breast Project (NSABP) trial B18 ศึกษาผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ 1-3 จํานวน 1,523 ราย โดยการให
cyclophosphamide รวมกับ doxorubicin x 4 cycles โดยใหเปนแบบ neoadjuvant และแบบ adjuvant(2) พบวา ไม
มีความแตกตางในดาน disease-free survival และ overall survival เมื่อมีระยะการติดตามผูปวยเฉลี่ยที่ 5 ป

1.2 แนะนําการให neoadjuvant chemotherapy ในผูปวยมะเร็งเตานมที่สามารถผาตัดได (operable breast
cancer) และตองการรักษาดวยการผาตัดแบบ breast conservation ผูปวยกลุมนี้ตองมีขอบงชี้วาควรไดรับการ
รักษาเสริมดวยยาเคมีบําบัดหลังการผาตัด (adjuvant chemotherapy)(8)
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
ชนิด ระยะเวลา และขนาดของยาเคมีบําบัด (regimen, duration and dosage of neoadjuvant chemotherapy)
ไดมีการศึกษาถึงชนิดของยาที่ใชในการรักษาแบบ neoadjuvant chemotherapy
สวนใหญเปน
anthracycline-based regimen การศึกษาในการใหยาเคมีบําบัดเสริมหลังการผาตัดมะเร็งเตานม พบวา ยากลุม
anthracycline containing regimen มีประสิทธิภาพและไดผลดีกวายากลุมที่ไมมี anthracycline(9) พบวาอัตราการ
ตอบสนองของมะเร็งเตานมตอ neoadjuvant chemotherapy ที่เปนยากลุม anthracycline-based regimen อยูในชวง
ระหวาง 60-70% และมีการตอบสนองอยางสมบูรณเมื่อตรวจทางพยาธิวิทยา (pathologic complete response)
ประมาณ 10-15%(10-12)
1.3 แนะนําใหใช anthracycline containing regimen (doxorubicin or epirubicin) เปนสูตรยามาตรฐานใน
การใหแบบ neoadjuvant chemotherapy โดยทั่วไปสามารถเลือกใชสูตรยาที่เปนมาตรฐานของ adjuvant
chemotherapy ในผูปวยมะเร็งระยะแรก โดยการให neoadjuvant chemotherapy จะใหประมาณ 3-6 ครั้ง หรือ
จนมีการตอบสนองที่มากที่สุดที่สามารถจะทําการผาตัดได
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
มีการศึกษาแบบ randomized controlled trials 2 การศึกษาที่เปรียบเทียบการให neoadjuvant
chemotherapy ดวย epirubicin-based regimen ในลักษณะที่เพิ่ม dose density โดยใหยาในระยะหางที่สั้นกวา คือ
ทุก 2 สัปดาห รวมกับการใช granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) หรือ granulocyte macrophagecolony stimulating factor (GM-CSF) กับการใหยาในระยะหางมาตรฐาน คือ ทุก 3-4 สัปดาห
ในผูปวย locally advanced breast cancer(13,14) พบวา การเพิ่ม dose density ของยาเคมีบําบัดในผูปวยกลุมนี้ ไมได
ชวยเพิ่มอัตราการตอบสนองของโรค และไมพบความแตกตางกันในดาน disease-free survival และ overall
survival เมื่อเปรียบเทียบกับการใหยาในขนาดและระยะมาตรฐาน
1.4 ไมสามารถแนะนําการให neoadjuvant chemotherapy ในลักษณะที่เพิ่ม dose density เปนมาตรฐานใน
การรักษาผูปวยที่เปน locally advanced breast cancer
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A

การใชยาเคมีบําบัดในกลุม taxanes ไดแก paclitaxel, docetaxel ซึ่งเปนยาเคมีบําบัดที่ไดผลดีในการรักษา
มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย และมีขอมูลมากขึ้นในการใชในการรักษาเสริมในผูปวยมะเร็งเตานมที่การกระจาย
ไปยังตอมน้ําเหลือง ไดมีการศึกษาแบบ phase III randomized controlled trials โดยการใช taxanes ในการรักษา
แบบ neoadjuvant chemotherapy ทั้งในผูปวยมะเร็งเตานม โดยเปรียบเทียบกับการใชยามาตรฐานที่ไมมี taxanes
การศึกษาสวนใหญจะรวมทั้งผูปวยในกลุมที่เปนมะเร็งที่ไมสามารถผาตัดไดตั้งแตแรก (locally advanced breast
cancer) และกลุมที่เปนมะเร็งที่สามารถผาตัดได (operable breast cancer)
การศึกษาตาง ๆ มีดังนี้
1.
การศึกษาของกลุม National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP B-27)(15)
เปนการศึกษาเปรียบเทียบ neoadjuvant anthracycline regimen กับ anthracycline-taxane regimen ที่มีจํานวนผูปวย
มากที่สุด โดยมีผูปวยทั้งสิ้น 2411 คนที่มีมะเร็งเตานมระยะ T1c-T3N0 หรือ T1-T3N1 ไดรับการสุมการรักษาเปน
3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ไดรับ neoadjuvant AC regimen x 4 cycles ตามดวยการผาตัด, กลุมที่ 2 ไดรับ neoadjuvant
AC x 4 cycles ตอดวย docetaxel x 4 cycles ตามดวยการผาตัด และกลุมที่ 3 ไดรับ neoadjuvant AC x 4 cycles
ตามดวยการผาตัดและ adjuvant docetaxel x 4 cycles พบวาผูปวยในกลุมที่ 2 ที่ไดรับ neoadjuvant docetaxel มี
อัตราการตอบสนองที่มากกวากลุมที่ไมไดรับ (กลุมที่ 1 รวมกับกลุมที่ 3) ทั้งในดาน clinical response rate (cRR,
91% vs 85%), clinical complete response rate (cCR, 64% vs 40%) และ pathological complete response in breast
rate (pCR, 26% vs 14%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) ไมพบวามีความแตกตางกันในการผาตัดแบบ
breast conservation ระหวางกลุมที่ได neoadjuvant docetaxel เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ได neoadjuvant AC (63%
vs 62%) และไมมีความแตกตางในดาน disease-free survival และ overall survival ระหวางกลุมที่ได
neoadjuvant docetaxel กับกลุมที่ไดรับ neoadjuvant AC อยางไรก็ตาม ในกลุมผูปวยที่ไดรับ neoadjuvant AC
และมี partial response (cPR) การไดรับ neoadjuvant docetaxel หลังจากไดรับ AC มีผลชวยเพิ่ม disease-free
survival อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับ neoadjuvant AC แตเพียงอยางเดียว (HR = 0.71,
p = 0.007)
2.
การศึกษาของ Aberdeen trial(16) มีผูปวย 162 คนทั้งที่มีมะเร็งเตานมขนาด T > 3 cm และ T3T4N2 ไดรับการรักษาดวย neoadjuvant CVAP (cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, prednisone) x 4
cycles ผูปวยที่มีการตอบสนองตอ CVAP ไดรับการสุมแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมที่ 1 ไดรับยา CVAP ตออีก 4
cycles สวนกลุมที่ 2 ไดรับยา docetaxel x 4 cycles ผูปวยที่ไมมีการตอบสนองตอ CVAP ไดรับการเปลี่ยนยาเปน
docetaxel x 4 cycles พบวา อัตราการตอบสนองโดยรวมหลังจากไดรับ CVAP x 4 cycles = 66% (CR 14%, PR
52%) ผูปวยที่มีการตอบสนองตอ CVAP และไดยา docetaxel พบวา มีอัตราการตอบสนองที่สูงกวา (85% vs
64%, p = 0.03), pathological complete response rate (pCR) ที่สูงกวา (31% vs 15%, p = 0.06), 5-year disease-free
survival และ 5-year overall survival ที่สูงกวา (90% vs 72%, p = 0.04 และ 97% vs 78%, p = 0.04 ตามลําดับ) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับ CVAP ตออีก 4 cycles นอกจากนี้ ผูปวยกลุมที่ไมตอบสนองตอ CVAP ยังมีการ
ตอบสนองที่ดีตอ docetaxel (overall response rate = 47%, CR11%, PR 36%)

3.
การศึกษาของกลุม Anglo-Celtic Cooperative Oncology Group (ACCOG)(17) ศึกษาในผูปวย 363
คนที่มีมะเร็งเตานมขนาด T > 3 cm และ locally advanced cancer / inflammary cancer โดย เปรียบเทียบการให
neoadjuvant AC x 6 cycles กับ AD (doxorubicin, docetaxel) x 6 cycles พบวาที่ระยะการติดตามผูปวยที่ 32 เดือน
ไมมีความแตกตางในดาน overall response rate (61% vs 70%, p = 0.06) clinical complete response rate (cCR,
17% vs 20%, p = 0.42) pathological complete response rate in breast (pCR, 24% vs 21%, p = 0.61) อัตราการ
ผาตัดแบบ breast conservation (20% vs 20%) และอัตราการกลับเปนซ้ํา (relapse rate, 31% vs 25%) ในกลุมที่
ไดรับ AC กับกลุมที่ไดรับ AD ตามลําดับ
4.
การศึกษาของ MD Anderson Cancer Center)(18) ที่ศึกษาในผูปวยมะเร็งเตานมในระยะที่ II-IIIA
(38% node positive) 174 คน โดยเปรียบเทียบระหวางการให neoadjuvant FAC x 4 cycles กับ neoadjuvant
paclitaxel ในขนาด 250 mg/m2 x 4 cycles ตามดวยการผาตัดและ adjuvant FAC x 4 cyclesพบวา ผูปวยทั้งสอง
กลุมทีอัตราการตอบสนองที่ใกลเคียงกัน โดยกลุมที่ได FAC มี overall response rate 79% (CR 24%) เทียบกับกลุม
ที่ได paclitaxel มี overall response rate 80% (CR 26%) กลุมที่ได FAC มี pathological complete response rate ที่
สูงกวากลุมที่ได paclitaxel (16% vs 8%) 2-year disease-free survival คลายคลึงกันในทั้งสองกลุม (FAC 89%,
paclitaxel 94%)
1.5

บทบาทของ Taxane ใน neoadjuvant chemotherapy
1.5.1 ไมแนะนําใหใช taxane เปนมาตรฐานในการให neoadjuvant chemotherapy ในผูป ว ยมะเร็งเตา
นมทุกราย แตอาจพิจารณาในผูป วยที่มี locally advanced breast cancer และไมตอบสนองหรือตอบสนองไมดีตอ
neoadjuvant anthracycline-based regimen โดยแนะนําใหใช taxane หลังจากที่ผูปวยไดรับ anthracycline
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
1.5.2 ไมแนะนําใหใช taxane ในลักษณะของ concomitant กับ anthracycline ในกรณีที่พจิ ารณาใช
taxane เปน neoadjuvant chemotherapy ในผูป วยที่เปน locally advanced breast cancer
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
ในปจจุบันมีการใช trastuzumab ในการรักษาผูปวยมะเร็งเตานมในระยะแพรกระจายที่มี HER-2/neu เปน
ผลบวก ไดมีการศึกษาโดยการให neoadjuvant chemotherapy รวมกับ trastuzumab ในลักษณะของ phase II ซึ่ง
พบวามี pathologic complete response (pCR) อยูในระหวาง 12%-45%(19,20) มีการศึกษาที่เปน phase III โดยกลุม
MD Anderson Cancer Center(21) เปรียบเทียบการให neoadjuvant chemotherapy อยางเดียวซึ่งประกอบดวย
paclitaxel x 4 cycles ตามดวย FEC x 4 cycles กับการให neoadjuvant trastuzumab ทุกสํปดาหเปนเวลา 24
สัปดาห รวมกับ chemotherapy สูตรดังกลาวในผูปวยมะเร็งเตานมระยะที่ II และ IIIA ที่มี HER-2/neu เปนผลบวก
พบวา ตองปดการศึกษากอนครบกําหนดหลังจากที่มีผูปวยในการวิจัย 42 คนจากที่วางแผนเดิม 164 คน เนื่องจาก

กลุมที่ได trastuzumab รวมดวยไดผลดีกวาอยางชัดเจนในดานของ pCR ถึง 65% เมื่อเทียบกับ 26% ในกลุมที่
ไดรับ chemotherapy อยางเดียว (p = 0.016) ทั้งนี้ไมพบความแตกตางกันในดาน breast conserving surgery และ
ผลขางเคียงดานกลามเนื้อหัวใจ ในขณะที่มีผูปวยจํานวนนอยกวาที่กําหนด อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลวาการให
neoadjuvant trastuzumab จะมีผลชวยเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอด
1.6 ไมแนะนําใหใช neoadjuvant trastuzumab ในการรักษาผูปวยมะเร็งเตานมทั้งที่ผาตัดได หรือ locally
advanced breast cancer
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
การรักษามะเร็งเตานมดวยฮอรโมนมีประโยชนในผูปวยที่ตรวจพบ hormone receptors ไดแก estrogen
receptor (ER) และ / หรือ progesterone receptor (PgR) เปนผลบวกในเซลลมะเร็ง จากการศึกษาของ neoadjuvant
chemotherapy หลายการศึกษาในการรักษามะเร็งเตานม พบวา ผูปวยที่มี ER เปนผลบวกมีการตอบสนอง
โดยเฉพาะ pathologic complete response (pCR) ที่ต่ํากวากลุมที่มี ER เปนผลลบ(15,22) การศึกษาดวยการใชยา
ฮอรโมนในการรักษาแบบ neoadjuvant ในผูปวยที่มี ER เปนผลบวก พบวาอัตราการตอบสนองแบบ pCR
คอนขางต่ํา โดยอยูในชวงระหวาง 0-2% สําหรับ tamoxifen(23-25) และ 2-5% สําหรับยาในกลุม aromatase
inhibitors24-26) การศึกษาแบบ randomized phase III เปรียบเทียบการใช neoadjuvant endocrine therapy ดวย
tamoxifen versus aromatase inhibitors ( anastrozole, letrozole, exemestane) ในผูปวยวัยหมดประจําเดือนที่มี ER
เปนผลบวก พบวา ยาในกลุม aromatase inhibitors ใหผลการตอบสนองที่ดีกวา และสามารถรักษาดวยการผาตัด
แบบ breast conservation ไดมากกวา tamoxifen(25,27-28)
1.7 ไมแนะนําใหใชยาฮอรโมนเปน neoadjuvant therapy สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมโดยทั่วไป แตอาจ
พิจารณาใหใชไดในผูป วยสูงอายุ ( > 70 ป) ที่มีสภาพรางกายไมแข็งแรง หรือมีโรคอื่นรวมดวยที่ทาํ ใหไมเหมาะสม
ตอการรักษาดวย neoadjuvant chemotherapy และผูปวยตองมีผล ER และ/หรือ PgR เปนผลบวก
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
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แนวทางการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย
การรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดในปจจุบัน จุดประสงคของการ
รักษา เพื่อรักษา อาการที่เกิดจากมะเร็ง ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้น ดังนั้นในการรักษา
จึงตองพิจารณา ระหวาง ประโยชนที่ไดรับกับผลขางเคียงตลอดจนคาใชจายของการรักษา
แนวทางการรักษามี 3 วิธีคือ การใหฮอรโมน การใหยาเคมีบําบัด และ การให trastuzumab ไมมี
การศึกษาแบบสุมตัวอยางที่เปรียบเทียบระหวางการใหฮอรโมนหรือเคมีบําบัด กับกลุมที่รักษาเพียงตามอาการ แต
มีขอมูลวาผูปวยที่มีการตอบสนอง ตอการรักษาดวยยาเคมีบําบัด จะมีชีวิตยืนยาวกวาผูปวยที่ไมตอบสนองตอการ
รักษา (1)
Ι. การรักษาดวยฮอรโมน
1. ควรใชฮอรโมนในการรักษาในกรณีที่
1.1 มีผล Estrogen receptor (ER) และ / หรือ Progesterone receptor (PR) เปนผลบวก และมะเร็งยังไม
แพรกระจายไปอวัยวะภายใน ซึ่งอาจทําใหผูปวยถึงแกชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
เชน extensive liver metastasis หรือ pulmonary lymphangitic spread หรือ brain metastasis เปนตน
1.2 กรณีที่ไมทราบผล ER และ PR จะพิจารณาใหฮอรโมนเมื่อ
1.2.1 ระยะปลอดโรค ( disease-free interval ) นานเกิน 2 ป
1.2.2 ตําแหนงของการแพรกระจายไมทําใหผูปวยเสียชีวิตโดยรวดเร็ว เชน ตอมน้ําเหลือง
เนื้อเยื่อ ผิวหนัง กระดูก เยื่อหุมปอด เปนตน
1.2.3 อายุมากกวา 50 ป หรือ วัยหมดประจําเดือน
1.2.4 เคยตอบสนองตอการรักษาดวยฮอรโมนมากอน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
การตอบสนองตอฮอรโมนจะขึ้นอยูกับผลของ ER และ/หรือPgR (2) โดยผูปวยที่มีทั้ง ER และ PR
เปนผลบวก มีโอกาสตอบสนองตอฮอรโมนประมาณ 50%-70% ในกรณีที่ ER หรือ PR เปนผลบวกมี
การตอบสนอง 33 % แตในกรณีที่ ER และ PR เปนผลลบ มีการตอบสนองเพียง 5%-10%
การตอบสนองตอฮอรโมนทั้งในวัยเจริญพันธุและวัยหมดประจําเดือนอยูในเกณฑใกลเคียงกัน
2. การใชฮอรโมนรักษา ควรใหครั้งละชนิดตอกัน ไมควรใหหลายชนิดพรอมกัน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A

มีขอมูลบงชี้วา การใหฮอรโมนหลายตัวพรอมกันไมไดทําใหมีชวี ิตยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับการใหฮอรโมนตัว
เดียว (3-14) ผูปวยที่ตอบสนองตอฮอรโมนตัวหนึ่ง แลวตอมามีการดื้อยาเกิดขึ้นอาจตอบสนองตอฮอรโมนตัวอื่น (15)
3. ไมแนะนําใหใชฮอรโมนพรอมกับเคมีบําบัดในการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
จากขอมูลการศึกษาแบบ Randomized trials และ overview analysis พบวาการใชฮอรโมนพรอมกับเคมีบําบัด
อาจมีการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น แตไมทําใหผูปวยมีชีวติ ยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับการใชฮอรโมนเพียงอยางเดียว (3,4,16-21)
4. ในการใชฮอรโมนแตละชนิดจะเปลี่ยนแปลงชนิดใหมตอเมื่อโรคลุกลามขึ้นเทานั้น ในกรณีที่โรคยังคง
ขนาดเดิม ( stable disease ) สามารถใชฮอรโมนตัวเดิมตอไปได
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
มีการศึก ษาพบว าชว งชีวิตของผูปวยที่ รักษาดว ยฮอรโมนแตโรคยั งคงเดิมจะเทากั บของผูป วยที่มีก าร
ตอบสนองบางสวน หรือสมบูรณ ( partial หรือ complete response )( 22,23)
5. ชนิดของฮอรโมนที่ใช : ขึ้นอยูกับวาผูป วยเปนวัยกอนหมดประจําเดือน หรือ วัยหลังหมดประจําเดือน
5.1 ผูปวยวัยกอนหมดประจําเดือน : ไดแกผูปวยที่ยังมีประจําเดือนอยูหรือประจําเดือนหมดไปตามธรรมชาติ
ไมเกิน 1 ป
5.1.1 ฮอรโมนตัวแรกที่ควรใช ; Tamoxifen หรือ ovarian ablation
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
ในสมัยกอนแนะนําใหทํา ovarian ablation (bilateral oophorectomy) เปนการรักษาหลัก พบวามี การ
ตอบสนองอยูในชวง 15%-56% และมีการตอบสนองโดยเฉลี่ย 9-15 เดือน (24) การทํา bilateral oophorectomy
อาจใชวิธีผาตัด ฉายแสง หรือใหยากลุม LHRH agonist เชน leuprolide หรือ goserelin (25) ในระยะหลังนิยม
ให Tamoxifen
เป น การรั ก ษาหลั ก มากขึ้น เนื่ อ งจากมี ร ายงานว า มีป ระสิ ท ธิภ าพเท ากั บ การทํา bilateral
oophorectomy (26,27)
จะพิจารณาใช Tamoxifen ในกรณีที่ผูปว ยไมเคยได Tamoxifen มากอนหรือเคยได Tamoxifen เปนการ
รักษาเสริมภายหลังผาตัดแลวหยุดไปแลวนานเกิน 1 ปขึ้นไป
5.1.2 ฮอรโมนตัวทีส่ องที่ควรใช กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองตอฮอรโมนตัว
แรกระยะหนึ่ง คือ Ovarian ablation หรือ Tamoxifen
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B

กรณีที่ผูปวยเคยใช Tamoxifen เปนตัวแรก อาจพิจารณาใช ovarian ablation หรือถาผูปวยเคยใช
Ovarian ablation เปนตัวแรกก็พิจารณา ให Tamoxifen เปนตัวที่สอง (28,29)
5.1.3 ฮอรโมนตัวทีส่ ามที่ควรใชกรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองตอฮอรโมนตัว
ที่สองระยะหนึ่งคือ progestin ( megestrol acetate หรือ medroxyprogesterone acetate )
หรือ selective aromatase inhibitors (AI)
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
ในกรณีที่ดื้อตอฮอรโมนตัวที่สองหลังจากตอบสนองระยะหนึ่ง อาจพิจารณาให Progestin หรือ อาจ
พิจารณา
ให AI ไดในรายที่ทํา Oophorectomy แลว (30)
5.2 ผูปวยวัยหลังหมดประจําเดือน : ไดแก 1. ผูปวยอายุ > 60ป หรือ 2. ผูปวยอายุ < 60ป และประจําเดือนหมด
ไปตามธรรมชาติมากกวา 1 ป โดยผูปวยตองไมไดรับเคมีบําบัด GnRH analogue หรือ tamoxifen และระดับ
ของ FSH และ estradiol อยูในเกณฑวัยหมดประจําเดือน หรือ 3. เคยผาตัดรังไขออกทั้งสองขาง
5.2.1 ฮอรโมนตัวแรกที่ควรใชคือ Tamoxifen หรือ selective aromatase Inhibitor
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
Tamoxifen ไดรับการยอมรับวา ควรใชเปนฮอรโมนตัวแรกในผูปวยมะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย ใน
ผูปวยวัยหมดประจําเดือน (31-33) ซึ่งมีการตอบสนอง 50% และมีระยะเวลาของการตอบสนอง 12-15 เดือน
มีรายงานของ Toremifene วามีประสิทธิภาพและผลขางเคียงเทากับ Tamoxifen (34)
มีรายงานการศึกษาของ selective AI ( เชน anastrozole, letrozole หรือ exemestane ) เปรียบเทียบกับ
Tamoxifen โดยใชเปนฮอรโมนตัวแรกในการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย พบวา selective AI มี
ประสิทธิภาพ เทากับหรือดีกวา Tamoxifen เชนในแง response rate, time to progression แตไมมีความแตกตางกัน
ในแงของ overall survival (35-37)
อยางไรก็ตามแนะนําใหใช Tamoxifen เปนฮอรโมนตัวแรก และอาจพิจารณาใช selective AI ในกรณีที่
ผูปวย มีขอหามในการใช Tamoxifen เชน มีปญหา thromboembolism (deep vein thrombosis)
5.2.2 ฮอรโมนตัวที่สองที่ควรใช กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองตอฮอรโมนตัว
แรก (tamoxifen) ระยะหนึ่ง คือ selective aromatase Inhibitor ( เชน anastrozole, letrozole หรือ
exemestane ) หรือ progestin ( megestrol acetate หรือ medroxyprogesterone acetate )
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A

ในอดีตแนะนําใหใช Progestin ในกรณีที่ดื้อตอ tamoxifen แลว แตมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
selective aromatase Inhibitor ( เชน anastrozole, letrozole หรือ exemestane ) กับ Progestin ในผูปวยที่โรค
ลุกลามหลังให tamoxifen พบวา selective AI มีประสิทธิภาพในแงการตอบสนองหรือผลตอชวงชีวิตดีกวาหรือ
เทากับ Progestin แตมีผลขางเคียงนอยกวาโดยเฉพาะเรื่องน้ําหนักตัวเพิ่ม (38-40)
ในปจจุบันแนะนําใหใช selective Al เปนฮอรโมนตัวที่สองหลังจากที่โรคลุกลามหลังได tamoxifen แตอาจ
พิจารณาใช progestin ไดในกรณีที่ผูปวยผอมหรือมีเบื่ออาหารรวมดวยเพราะ progestin ทําใหผูปวยอยากอาหาร
และน้ําหนักเพิ่มขึ้น
ในกรณีที่ใช selective AI เปนฮอรโมนตัวแรก อาจพิจารณาใช tamoxifen เปนฮอรโมนตัวที่สอง
5.2.3 ฮอรโมนตัวที่สามที่ควรใชกรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองตอฮอรโมนตัวที่สอง
ระยะหนึ่งคือ progestin ( megestrol acetate หรือ medroxyprogesterone acetate) หรือ selective
aromatase Inhibitor ( เชน anastrozole, letrozole หรือ exemestane )
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
มีรายงานการใช AI ในผูปวยที่โรคลุกลามหลังให tamoxifen และ progestin แลวพบวามีการตอบสนอง (41)
ในกรณีที่เคยได AI เปนฮอรโมนตัวที่สองแลวโรคลุกลาม แนะนําใหใช progestin เปนตัวตอไป
6 ขนาดของฮอรโมนแตละชนิดที่แนะนําใหใช:
Antiestrogen:
Tamoxifen
20 mg/day per oral
Toremifene
60 mg/day per oral
LHRH agonist:
Leuprolide
3.75 mg subcutaneous q 4 weeks
Goserelin
3.6 mg subcutaneous at anterior abdominal wall q 4 wks
Selective 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

II.

การใชยาเคมีบาํ บัดในมะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย

1. ขอบงชี้ :

1.1 ผูปวยที่มีผล ER และ PR เปนผลลบ
1.2 ผูปวยที่โรคลุกลามหรือดื้อตอฮอรโมน
1.3 ผูปวยที่โรคแพรกระจายอยางรวดเร็วและอาจมีอันตรายถึงชีวิต เชน กระจายไปตับ,ปอด
(lymphangitic spread) หรือสมองเปนตน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
ยังไมมีการศึกษาแบบสุมเปรียบเทียบ กลุมที่ใหเคมีบําบัดกับกลุมที่รักษาตามอาการ แตมีการศึกษาแบบ
metaanalysis และ population-based cohort ที่บงวาเคมีบาํ บัดชวยใหชว งชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 6-9 เดือน (42,43)
2 ไมแนะนําใหใชยาเคมีบําบัดรวมกับฮอรโมนพรอมกัน แตใหใชตอจากกัน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
การใชเคมีบําบัดพรอมกับฮอรโมนไมไดทําใหชว งชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเคมีบําบัดเพียงอยางเดียว (3,4,44-53)
3 ชนิดของเคมีบําบัด:
3.1 กรณีของยาสูตรแรก: แนะนําใหใช classical CMF หรือ Anthracycline-containing regimen เชน
FAC, AC, EC, หรือ FEC เปนตน ดังนี:้
3.1.1 กรณีที่ผูปวยไมเคยไดรับการรักษาเสริมหลังผาตัดดวยยาเคมีบําบัดมากอน: แนะนําใหใช
classical CMF หรือ Anthracycline-containing regimen เชน FAC, AC, EC, หรือ FEC เปนตน
3.1.2 กรณีที่ผูปวยเคยไดรับการรักษาเสริมหลังผาตัดดวยยาเคมีบําบัดมากอนนานเกิน 2 ป แนะนําให
ใชยาเคมีบาํ บัดชุดเดิมไดโดยเฉพาะ classical CMF ในกรณีของ Anthracycline-containing regimen
แนะนําใหใชยาเคมีบําบัดชุดใหมแทน
3.1.3 กรณีที่ผูปวยเคยไดรับการรักษาเสริมหลังผาตัดดวยยาเคมีบําบัดมากอนนานนอยกวา 2 ป
แนะนําใหใชยาเคมีบําบัดชุดใหมแทน
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
มีการศึกษาแบบ metaanalysis พบวาการใชยาเคมีบําบัดหลายตัวพรอมกันจะไดประสิทธิภาพดีกวาการใช
ยาเคมีบําบัดเพียงตัวเดียวโดยมี relative hazard ratio (HR) ของชวงชีวิตเปน 0.70 (95% confidence intervals (CIs)
0.59-0.84)(4) ในกรณีของ CMFการใช classical CMF (ใช cyclophosphamide แบบกิน) เมื่อเทียบกับการใช
modified CMF ( intravenous 3-week CMF) พบวาการใช classical CMF มีการตอบสนองที่ดีกวา (48% กับ 29%;
p 0.003) และมีชวงชีวิตที่ดีกวา (17 กับ 12 เดือน; p 0.016) การใช modified CMF (55)

Anthracycline-containing regimen มีการตอบสนองที่ดีกวาและมีชวงชีวิตที่ดีกวา CMF เล็กนอยโดยมี
relative HR 0.89 (95% CIs 0.82-0.97) (4) แตมีผลขางเคียงมากกวา CMF ดวย อยางไรก็ตามขอมูลของการศึกษาได
รวมทั้ง classical CMF และ modified CMF
ในปจจุบันมีขอมูลพบวาการใช Taxanes (docetaxel หรือ paclitaxel) รวมกับ Anthracycline (doxorubicin
หรือ epirubicin) มีการตอบสนองที่ดีกวาการใช Anthracycline รวมกับ cyclophosphamide แตยังไมมีขอมูลชัดเจน
วา ทําใหชวงชีวิตยืนยาวขึ้น (56-62) จึงยังไมแนะนําใหใชเปนยาชุดแรกในขณะนี้
3.2

กรณีของยาสูตรที่สองเมื่อโรคลุกลามหลังใหยาชุดแรก:
3.2.1 กรณีที่เคยได Anthracycline-containing regimen เปนยาสูตรแรก แนะนําใหใช Taxanes
(docetaxel หรือ paclitaxel) ( ระดับคําแนะนํา: ระดับ 1, คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A ) หรือ ยาตัว
อื่น เชน Vinorelbine, capecitabine, gemcitabine หรือ CMF เปนตน ( ระดับคําแนะนํา: ระดับ 1,
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B ) เปนยาสูตรที่สอง
3.2.2 กรณีที่ใช CMF เปนยาสูตรแรก แนะนําใหใช Anthracycline-containing regimen เปนยาสูตรที่
สอง แลวคอยพิจารณาใช ยาตัวอื่น ดังที่กลาวไวใน 3.2.1 ตอไป
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
ไมมีขอมูลเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใหยาเคมีบําบัดกับกลุมที่รักษาตามอาการ แตมีขอมูลเปรียบเทียบ
ระหวาง ยาใหมในกลุม Taxane และ Vinorelbine เทียบกับยาเกาที่เคยใชในอดีตพบวาสามารถทําใหมีชีวิตยืนยาว
ขึ้น (50,63-66) มีรายงานเปรียบเทียบระหวางการใช docetaxel รวมกับ capecitabine กับ docetaxel เพียงตัวเดียว ใน
ผูปวยที่เคยไดรับ anthracycline มากอน พบวาการใช docetaxel รวมกับ capecitabine ทําใหมีชวงชีวิตเพิ่มมากขึ้น
(14.5 เดือน กับ 11.5 เดือน; p=0.0126) เมื่อเทียบกับ docetaxel เพียงตัวเดียว (54) มีรายงานเปรียบเทียบระหวางการ
ใช paclitaxel รวมกับ gemcitabine กับ pacllitaxel เพียงตัวเดียว ในผูปวยที่เคยไดรับ anthracycline มากอน พบวา
การใช paclitaxel รวมกับ gemcitabine ทําใหมี progression-free survival และ overall survival เพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เทียบกับ paclitaxel เพียงตัวเดียว (79,82) มีรายงานการใช capecitabine, gemcitabine และ Vinorelbine ในผูปวยที่เคย
ได anthracycline มากอน แลวพบวามีการตอบสนอง(80)
3.3 กรณีของยาสูตรที่สามเมื่อโรคลุกลามหลังใหยาสูตรที่สอง: แนะนําใหใช Capecitabine หรือ Vinorelbine
หรือ Gemcitabine ในกรณีที่เคยได Taxane เปนยาสูตรที่สอง หรือพิจารณาเขาโครงการศึกษา (clinical trial)
หรือรักษาตามอาการแลวแตกรณี
ระดับคําแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ B
มีการศึกษาแบบ Phase II ของ Capecitabine ในผูปวยที่ดื้อตอ Anthracycline และ Taxane พบวามีการ
ตอบสนอง 20% (67) นอกจากนี้มีการศึกษาแบบ Phase II ของ Vinorelbine และ Gemcitabine ในผูปวยที่ดื้อตอ
Taxane แลวพบวามีการตอบสนองเชนกัน (68,69)

4 ระยะเวลาของการใหยาเคมีบาํ บัด: ในกรณีที่มีการตอบสนองตอยาเคมีบําบัด อาจพิจารณาใหยาเคมีบําบัดไป
ระยะหนึ่ง ( 6-8 ชุด ) แลวหยุด หรือใหไปเรื่อยๆ จนกวาโรคจะลุกลามตอไป
ขอแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
มีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการใหเคมีบําบัดแบบ intermittent กับ continuous พบวาผลการศึกษา ยัง
ไมสามารถยืนยันไดชัดเจนวาวิธีไหนดีกวากันเพราะมีทั้งขอมูลที่วา การใหแบบ continuous ไมไดทําให ชวงชีวิต
ยืนยาวขึ้น เมื่อเทียบกับ intermittent (70-74) แตอาจมี progression-free survival เพิ่มมากขึ้น(70,72,73) บางรายงานพบวา
การใหแบบ continuous มีทั้ง progression-free survival และ overall survival เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับแบบ
intermittent (75,76) อยางไรก็ตามการใหแบบ continuous มีผลขางเคียงมากวาแบบintermittent
5. บทบาทของ high-dose chemotherapy และ bone marrow transplantation หรือ stem cell support : ไม
แนะนําใหใชวิธีการรักษาดังกลาวในมะเร็งเตานมระยะแพรกระจายในขณะนี้
ขอแนะนํา:
ระดับ 1
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
มีขอมูลในปจจุบันพบวาการใช high-dose chemotherapy ไมทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น แตมีผลขางเคียงเพิ่มขึ้น
(77,78)

6. ขนาดและสูตรของเคมีบําบัดที่แนะนําใหใช:
. CMF regimen:
cyclophosphamide
100 mg/m2/day po d1-14
( q 4 weeks )
Methotrexate
40 mg/m2 IV d1,8
5-FU
600 mg/m2 IV d1,8
. FAC regimen:
5-FU
500 mg/m2 IV
( q 3 weeks )
Doxorubicin
50 mg/m2 IV
Cyclophosphamdie
500 mg/m2 IV
. AC regimen:
Doxorubicin
60 mg/m2 IV
( q 3 weeks )
Cyclophosphamdie
600 mg/m2 IV
. FEC regimen :
5-FU
500 mg/m2 IV
( q 3 weeks )
Epirubicin
50-90 mg/m2 IV
Cyclophosphamdie
500 mg/m2 IV
. EC regimen:
Epirubicin
60-90 mg/m2 IV
( q 3 weeks )
Cyclophosphamdie
600 mg/m2 IV
Paclitaxel
175 mg/m2 IV over 3 hours q 3 weeks
Docetaxel
70-100 mg/m2 IV over 1 hour q 3 weeks

Gemcitabine
Vinorelbine
Capecitabine

800-1250 mg/m2 IV over 30 minutes d1,8,15 q 4 weeks
25-30 mg/m2 IV over 6-10 minutes d1,8 q 3 weeks
1250 mg/m2 PO bid pc d1-14 q 3 weeks

III. การใช Trastuzumab ในมะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย: แนะนําใหใช ในกรณีที่ การยอม HER-2 โดยวิธี
immunohistochemical stain (IHC) เปน 3+ หรือ 2+รวมกับ Fluorescence in situ hybridization (FISH) เปน
ผลบวก เทานั้น และอาจพิจารณาใชรวมกับ Taxane เปนยาสูตรแรกในกรณีที่เคยได anthracycline มากอน
ขอแนะนํา:
ระดับ 1,
คุณภาพของหลักฐาน: ระดับ A
การใช Trastuzumab ควรอยูในดุลยพินิจของแพทยผูเชี่ยวชาญทางเคมีบําบัดเปนหลัก และพิจารณาใชใน
ผูปวยเปนรายๆไป
มีรายงานการใช Trastuzumab ในการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย ในผูปวยที่มี HER-2 เปน
ผลบวกทั้งในผูปวยที่ไมเคยไดและเคยไดเคมีบําบัดมากอน พบวามีการตอบสนอง 26% และ 15% ตามลําดับ มี
รายงานการใช Trastuzumab รวมกับเคมีบําบัด เปรียบเทียบกับการใชเคมีบําบัดเพียงอยางเดียว พบวาการใช
Trastuzumab รวมกับเคมีบําบัดมีการอยูรอดโดยเฉลี่ยที่ดีกวาการใชเคมีบําบัดเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ Trastuzumab จะไดผลดีเฉพาะในผูปวยที่มี HER-2 โดยการยอมวิธี IHC เปน 3+ หรือ 2+รวมกับ FISH เปน
ผลบวกเทานั้น (81) มีรายงานการใช Trastuzumab รวมกับ taxane (paclitaxel or docetaxel) เปรียบเทียบกับการใช
taxane เพียงอยางเดียว พบวา Trastuzumab รวมกับ taxane มีประสิทธิภาพดีกวาการใช taxane เพียงอยางเดียวทั้ง
ในแง response rate, progression-free survival และ overall survival (83,84)
IV.

แนวทางการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย ( ดูแผนภูมิที่ 1-3)
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แผนภูมิที่ 1 : แนวทางการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย
มะเร็งเตานมระยะแพรกระจาย

. ER และ/หรือ PgR + และไมกระจายไปอวัยวะ

. ER และ/หรือ PgR + แตกระจายไปอวัยวะ

ภายในที่ทําใหเสียชีวิตอยางรวดเร็ว เชน ตับ, สมอง,
ปอด-ทางน้ําเหลือง
. ER และ/หรือ PgR ไมทราบ แตมีระยะปลอดโรค
> 2 ป, กระจายไปกระดูก, เนื้อเยื่อ, ตอมน้ําเหลือง, เยื่อ
หุมปอด เทานั้น หรือเคยตอบสนองตอฮอรโมนมากอน

ภายในที่ทําใหเสียชีวิตอยางรวดเร็ว เชน ตับ, สมอง,
ปอด-ทางน้ําเหลือง
. ER และ/หรือ PgR ไมทราบ แตมีระยะปลอดโรค
< 1 ป, กระจายไปอวัยวะภายในที่ทําใหเสียชีวิตอยาง
รวดเร็วหรือดื้อตอฮอรโมนมากอน

เคยได
Tamoxifen

ในชวง 1 ปที่ผานมา
ตอบสนอง

เคยได Tamoxifen แตหยุดมา
> 1 ป หรือ ไมเคยได

Tamoxifen

ดื้อ
ฮอรโมนชุดที่

ดื้อ

ตอบสนอง
ยาเคมีบําบัด

ฮอรโมนชุดที่
ดื้อ

แผนภูมิที่ 2 : แนวทางการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจายดวยฮอรโมน
วัยกอนหมดประจําเดือน

ฮอรโมนตัวแรก

วัยหลังหมดประจําเดือน

Antiestrogen: Tamoxifen
หรือ Ovarian ablation

Antiestrogen: Tamoxifen
หรือ aromatase inhibitor

ตอบสนอง
แลวตอมาดื้อ

ฮอรโมนตัวทีส่ อง

ตอบสนอง
แลวตอมาดื้อ

Ovarian ablation
หรือ Tamoxifen

Aromatase inhibitor
หรือ tamoxifen หรือ progestin

ตอบสนอง
แลวตอมาดื้อ

ฮอรโมนตัวทีส่ าม

ตอบสนอง
แลวตอมาดื้อ

Progestin
หรือ aromatase inhibitor*

Progestin
ไมตอบสนอง

ยาเคมีบําบัด
Antiestrogen: Tamoxifen, toremifene (only in postmenopausal women)
Ovarian ablation: by surgery, radiotherapy or LHRH analogues ( goserelin, leuprolide )
Aromatase inhibitor: anastrozole, letrozole, exemestane
Progestin: Megestrol acetate, medroxyprogesterone acetate
* หลังทํา ovarian ablation แลวเทานัน้

แผนภูมิที่ 3 : แนวทางการรักษามะเร็งเตานมระยะแพรกระจายดวยเคมีบําบัด
เคยไดเคมีบําบัดหลังผาตัด
เคย

ไมเคย
เคมีบําบัดชุดแรก :
. CMF หรือ

ระยะที่โรคกลับมา
หลังจากใหเคมีบําบัด

< 2 ป

. Anthracycline-based regimen:
. AC หรือ EC
. FAC หรือ FEC

> 2 ป

เคยได CMF
regimenหลังผาตัด

เคยได Anthracycline-based
regimen หลังผาตัด

ไมตอบสนอง

Anthracycline-based
regimen:
. AC หรือ EC

เคมีบําบัดชุดที่สองหลังดื้อตอ

. FAC หรือ FEC

หรือ. Vinorelbine,

Anthracycline:
Taxane (docetaxel หรือ paclitaxel )
capecitabine,gemcitabine
หรือ CMF

ตอบสนอง

ไมตอบสนอง

ตอบสนอง

ใหยา 6-8 ครั้ง
แลวหยุด หรือ
ใหไปเรี่อยๆ
จนกวาโรคจะ
ลุกลาม
โรคลุกลาม

โรคลุกลาม หรือ ดื้อยา
ใหยา 6-8
ครั้งแลวหยุด
หรือใหไป
เรี่อยๆ
จนกวาโรค
จะลุกลาม

โรคลุกลาม
เคมีบําบัดชุดที่สามหลังดื้อตอ Taxane:
. Capecitabine หรือ Vinorelbine
หรือ gemcitabine หรือ เขาการศึกษายา
ใหม หรือรักษาตามอาการ

โรคลุกลาม หรือ ดื้อยา

รักษาตามอาการ

แนวทางปฏิบัติทางพยาธิวิทยามะเร็งเตานม
----------------------------------------------------------------------------------------------♦ แนวทางปฏิบัติการสงตรวจทางพยาธิวิทยา
♦ แนวทางการอานเซลลวิทยาและรายงานผลสิ่งเจาะดูดจากเตานมอยางเปนระบบ
♦ แนวทางการตัดชิ้นเนื้อ wide excision
♦ แนวทางการตรวจเนื้อผาตัดเตานม (mastectomy)
♦ แนวทางการตรวจเนื้อผาตัดตอมน้ําเหลืองที่รักแร
♦ หลักเกณฑการแปลผลและรายงานผล ER, PR, HER2
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการผูจัดทํา
1. นายแพทยพิเชฐ
2. นายแพทยทรงคุณ
3. นายแพทยนิพนธ
4. แพทยหญิงเบญจพร
5. นายแพทยพงษศักดิ์
6. พันเอกไพสิฐ

สัมปทานุกุล
วิญูวรรธน
ประดิษฐผล
ไชยวรรณ
วรรณไกรโรจน
เผือกสกนธ

7. แพทยหญิงภาวิณี
8. แพทยหญิงศันสนีย
9. นายแพทยอนันต
10.แพทยหญิงวรนุช
11.นายปรีชา

สุวรรณกูล
วงศไวศยวรรณ
กรลักษณ
ธนากิจ
เรืองเวขวรชัย

แผนภูมิการเตรียมและการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ประเภทและลักษณะของ
ตัวอยาง

สิ่งเจาะดูดจากกอนเนื้อ (Fineneedle aspirates)

การเตรียมที่หองตรวจ/หองผาตัด
และการสงตอหองปฏิบตั ิการ*
สเมียรบนสไลด จุมสไลดใน
95%ethanol ทันที หรือพนดวยสเปร
→
→
สําหรับคงสภาพเซลล

ดูดน้าํ จนหมด ตรวจที่เตานมหลังการ
เจาะ หากยังคลํารอยโรคไดใหเจาะดูด
สิ่งเจาะดูดจากถุงน้ํา (Cyst fluid
→ ซ้ํา
→
sample)
สงน้ําและหรือสเมียรทั้งหมดที่เจาะ
ดูดไดแยกตามตําแหนง

สิ่งคัดหลัง่ จากหัวนม (Nipple
discharge sample)

เช็ดคราบที่หัวนมดวยน้าํ เกลือนอรมัล
→ / ปายสิง่ คัดหลั่งบนสไลดและจุม
→
สไลดทันทีใน 95%ethanol / ปาย
สไลดจํานวน 2-6 แผนตอการตรวจ

หองปฏิบตั ิการ

การวินิจฉัย/ การรายงาน

ยอมสี Papanicolaou
(กรณีใชสเปร ควรแชใน 95%ethanol 2
ครั้งๆ ละ 5 นาทีกอนยอมสี
Papanicolaou)

→

ใชชื่อโรคตามแบบ histopathology
หรือกรณีถาไมได ใหใชชื่อตามแบบ
พรรณนา
ดูเอกสารแนวทางการอานเซลล
วิทยาและรายงานผลสิ่งเจาะดูดจาก
เตานมอยางเปนระบบ

→

ใชชื่อตามแบบพรรณนา วาพบ
หรือไมพบเซลลมะเร็ง (positive,
suspicious, or negative for
malignancy)

→

ใชชื่อตามแบบพรรณนา วาพบ
หรือไมพบเซลลมะเร็ง (positive,
suspicious, or negative for
malignancy)

ปนสารน้าํ เพื่อทําสเมียร / กรณีเลือดเกา
ควรเตรียมสเมียรไวมากกวา 2 แผน /
ยอมสไลดทั้งหมดดวยสี Papanicolaou

ยอมสี Papanicolaou

ประเภทและลักษณะของ
ตัวอยาง

การเตรียมที่หองตรวจ/หองผาตัด
และการสงตอหองปฏิบตั ิการ*

หองปฏิบตั ิการ

Biopsy/ Core-needle biopsy

แชใน10%neutral buffered
→ formalin** / ระบุจํานวนชิน้ ในใบขอ →
ตรวจ

ตรวจสอบจํานวนชิน้ / ใสเนื้อทั้งหมดลง
ตลับ/ Embed เนื้อใหอยูในระนาบ
เดียวกัน และเรียงเปนแถว ไมซอนกัน

Biopsy from lesion with
microcalcification

แชใน10%neutral buffered
formalin**/นําชิ้นเนื้อไปถายภาพ
→
รังสี/ ระบุชิ้นที่มี microcalcification

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

→

นําชิน้ เนื้อไปถายภาพรังสีและ สง
ฟลมเอกซเรยพรอมชิ้นเนื้อ(กรณี
needle-guided excision)/ ระบุ ดาน
→ medial หรือ lateral, anterior หรือ →
posterior, และ superior หรือ
inferior/ แชใน10%neutral buffered
formalin**

การวินิจฉัย/ การรายงาน

→

ระบุคุณภาพและปริมาณวา
เหมาะสมในการวินิจฉัยหรือไม/
Histopathologic entity/ Tumor
type and grade (if applicable)

ตรวจสอบจํานวนชิน้ และชิน้ ที่ระบุมี
microcalcification/ ใสเนื้อทั้งหมดลง
ตลับโดยแยกชิน้ ที่ระบุกับชิ้นอื่นๆ/
→
Embed เนื้อใหอยูในระนาบเดียวกัน และ
เรียงเปนแถว ไมซอนกัน

Histopathologic entity/ Tumor
type and grade (if applicable)/
ระบุ microcalcification

Orientation / Ink margins/ วัดขนาด
ของกอนและระยะหางจากขอบกอนถึง
ขอบชิ้นเนื้อผาตัดทั้ง 6 ดาน/ตัดรอยโรค
ทั้งหมด(กรณี รอยโรคคลําไมได) สงทํา
สไลด
ดูเอกสารแนวทางการตัดชิน้ เนื้อ wide
excision

วัดระยะและระบุ free margin ที่
นอยกวา 1 เซนติเมตรโดยดูทาง
กลองจุลทรรศน/ Histopathologic
entity/ Tumor type, grade and
margins’ status/ EIC status/
Lymphovascular invasion status/
Tumor size

→

ประเภทและลักษณะของ
ตัวอยาง

Mastectomy

Axillary node dissection

การเตรียมที่หองตรวจ/หองผาตัด
และการสงตอหองปฏิบตั ิการ*

หองปฏิบตั ิการ

สงหองปฏิบัตกิ ารทันที/ ในกรณีไม
สามารถสงทันทีใหผาครึ่งเตานมใน
แนว 12 - 6 นาฬิกา (saggital plane)/
→ แชใน10%neutral buffered
→
formalin**/
วาดภาพแสดงแนวผาตัดเตานมในใบ
ขอตรวจเพื่อพยาธิแพทยสามารถระบุ
ตําแหนง quadrant ไดถูกตอง

→ แชใน10%neutral buffered
formalin**

→

Orientation / Ink deep margin and
related margin if indicated/ ระบุ
margin distance/ Serial sectioning
with 1-cm thick intervals

การวินิจฉัย/ การรายงาน

→

ดูเอกสารแนวทางการตรวจเนื้อ
ผาตัดเตานม ในสวน microscopy
and diagnosis

ดูเอกสาร แนวทางการตรวจเนื้อผาตัดเตา
นม ในสวน macroscopy

Search for all nodes/ ผาครึง่ และใสเนื้อ
ลงตลับ node ละ 1 ชิ้น/ ไมควรใส
มากกวา 4 nodes (4 ชิน้ ) ใน 1ตลับ
ดูเอกสารแนวทางการตรวจเนื้อผาตัด
ตอมน้ําเหลืองที่รักแร

Histopathologic entity/ Tumor
type, grade, and size / Deep
margin status/ Lymphovascular
invasion status

→

รายงาน total node number และ
positive node number

ประเภทและลักษณะของ
ตัวอยาง

Sentinel Node

การตรวจ ER, PR, HER2

การเตรียมที่หองตรวจ/หองผาตัด
และการสงตอหองปฏิบตั ิการ*

→ สงชิน้ เนื้อแบบสง frozen section
หรือ formalin fixed tissue

→

ใชบล็อกพาราฟนที่มีเนื้อเยื่อมะเร็ง

หองปฏิบตั ิการ

การวินิจฉัย/ การรายงาน

→

ตรวจทุก node โดย serial 2-3 mm จน
หมด node/ตรวจทุกชิ้นของทุก node/
หลัง frozen section ใสทุกชิน้ ลงตลับแยก
→
ตามแตละ node
ดูเอกสารแนวทางการตรวจเนื้อผาตัด
ตอมน้ําเหลืองที่รักแร

รายงาน total node number และ
positive node number

→

เลือกบล็อกที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งและมี
เนื้อเยื่อปกติอยูในบล็อกเดียวกัน (ถา
เปนไปได)
ยอมตาม Work instruction ที่ไดผา น
การประเมินคุณภาพ

ER, PR ใหรายงานรอยละของ
positive cells หรือ negative
HER2 ใหรายงานผล positive,
equivocal หรือ negative status
ดูเอกสารหลักเกณฑการแปลผลและ
รายงานผล ER, PR, HER2

→

* ดูเอกสารแนวทางปฏิบัติการสงตรวจทางพยาธิวิทยา
** สูตรน้ํายา 10% neutral buffered formalin – Sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) 4 g Sodium phosphate dibasic (anhydrous) 6.5 g Distill water 900 ml และ
100% formalin (37%-40% formaldehyde solution) 100 ml

รายการสําหรับตรวจสอบ (Check list items)
Check-list (Input)
 Patient identification
 Clinical information
 Radiological findings
 Operative procedure, location (diagram preferred)
 Specimen handling and fixation
 Request for biomarkers (ER, PR, HER2)

Check-list for CA breast ( รายการในใบรายงานผล )
¾ Type of carcinoma and grading
¾ Tumor size
¾ Node status
¾ Margins status
¾ Lymphovascular invasion status
¾ Biomarkers status (ER, PR, HER2)

แนวทางปฏิบัติการสงตรวจทางพยาธิวิทยา
ประเภทสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา
1. ตัวอยางเซลลวิทยา จําแนกตามคุณลักษณะเปน
1.1.สเมียรที่อยูบนสไลด 1.2.น้ําที่เจาะดูดจากถุงน้ํา
2. ตัวอยางชิน้ เนื้อ จําแนกตามขนาดได 3 ประเภท ไดแก
2.1.แทงชิ้นเนือ้ เล็กๆ 2.2.ชิ้นเนื้อไมเกิน 5 เซนติเมตร 2.3.ชิ้นเนื้อเกิน 5 เซนติเมตร
การเตรียมและดูแลตัวอยางกอนสง
1.1 การเตรียมสเมียรบนสไลด
สิ่งเจาะดูดจากกอนเนื้อ ใหเตรียมเปนสเมียรบนสไลด โดยใชสไลด 2 แผนประกบแลวดึงออกจากกัน ตองไม
บดหรือกดอยางแรง เพราะจะทําใหเซลลผิดรูปและอานผลผิดพลาดได ตองรีบจุมสเมียรในน้ํายา fixative ทันที
สเมียรของ nipple discharge ใหใชสไลดปายตรงหัวนมและรีบจุมในน้ํายา fixative ทันที
น้ํายา fixative มีดังนี้
1. 95% ethanol ใชสําหรับ fix สเมียรทั่วไป -- ซื้อสําเร็จรูป จากองคการเภสัชกรรม หรือ กรมสรรพสามิต
2. spray fixatives (สารคงสภาพในสเปร) ใชสําหรับ fix สเมียรทั่วไปเหมือน 95% ethanol การใชตองถือสเปรพนใน
ระยะหางมากกวา 1 ฟุต เพื่อไมใหเกิด artifact -- ที่มีผลิตจําหนาย คือ Cell-Fixx ของ ThermoShandon, S.B.SprayFixx ของ บริษัท เอส บี พยาธิแลป
3. สูตร 0.1% formal saline – สวนผสมคือ NaCl 9 g., Distill water 1,000 ml และ 100% formalin (37%-40%
formaldehyde solution) 2.5 ml - ใชสําหรับเตรียมสเมียรที่ตองการตรวจ ER, PR, HER2 โดยเตรียมเปนสเมียรแหง จุม
ใน 0.1% formal saline นาน 15 นาที จากนั้น จุมสเมียรใน 95% ethanol นาน 15 นาทีจึงนําไปยอม หรือแชทิ้งไว
จนกวาจะถึงเวลายอม
1.2 การดูแลตัวอยางที่เปนน้าํ
น้ําที่เจาะดูดจากถุงน้ําใหเก็บในภาชนะที่สะอาด แยกเก็บตามตําแหนง ระบุชื่อ-นามสกุล ผูปวย ตําแหนงที่
เจาะดูด และปริมาตรน้ําใหชัดเจน กรณีไมสามารถนําสงใน 24 ชั่วโมง ใหเก็บในตูเย็นที่มีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส
2.1 การเตรียมและดูแลแทงชิน้ เนื้อเล็กๆ
แทงชิ้นเนื้อเล็กๆ ไดจากการทํา core needle biopsy หรือ mammotome ใหวางแทงชิ้นเนื้อเปนเสนเตรงบน
กระดาษแข็งหรือในตลับ กอนแชใน 10% neutral buffered formalin
2.2 การเตรียมและดูแลชิ้นเนือ้ ไมเกิน 5 เซนติเมตร
ชิ้นเนื้อขนาดไมใหญสามารถแชใน 10% neutral buffered formalin ไดเลย โดยใหปริมาตรของน้ํายามากกวา
10 เทาของชิ้นเนื้อ

2.3 การเตรียมและดูแลชิ้นเนือ้ เกิน 5 เซนติเมตร
ชิ้นเนื้อขนาดใหญ เชน mastectomy หรือ กอนเนื้อที่มีขนาดเกิน 5 เซนติเมตร กรณีที่ตองสงเนื้อตรวจนอก
สถาบัน หรือตองเก็บไวนานมากกวา 6 ชั่วโมงที่จะไดตรวจชิ้นเนื้อ ตองผาครึ่งชิ้นเนื้อกอนแชใน 10% neutral buffered
formalin ทั้งนี้ เพื่อใหการ fix ของเนื้อไดสมบูรณ

ภาพแสดงการผาครึ่ง mastectomy specimen กอนแชใน

10% neutral buffered formalin

ใบขอตรวจ
ตองมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล, H-N (ID, หรือ หมายเลขประจําตัวที่อางอิงได), เพศ, อายุ ของผูปวย
2. ลักษณะรอยโรค, ตําแหนง, ขางของนม, จํานวนรอยโรคและขนาดที่ตรวจพบทางคลินิก
3. ชนิดหรือวิธกี ารผาตัด รายละเอียดของขอบตางๆของชิ้นเนื้อ
4. ระบุรายการทีข่ อตรวจ
5. วันที่ที่ผาตัด, ชื่อแพทยและหมายเลขโทรศัพทติดตอ
การสงตัวอยาง
ควรสงตัวอยางเซลลวิทยาและหรือชิ้นเนือ้ มาที่หองปฏิบัติการที่เดียวทั้งหมด ไมควรแบงสงตัวอยาง (กรณีที่
ตองการขอ second opinion ภายหลัง สามารถกระทําได โดยขอ สเมียร และหรือ สไลด/ บล็อคชิ้นเนื้อ ไป
ตรวจยัง Lab ที่สอง)
1. การสงภายในสถาบันเดียวกัน
สงตัวอยางและใบขอตรวจมาทีหองปฏิบัติการในวันนั้นหรือตามขอตกลงภายในสถาบัน ระวังไมให formalin
หกใสใบขอตรวจ
2. การสงตรวจนอกสถาบัน
2.1 ตองแยกตัวอยางเซลลวิทยาและชิ้นเนื้อออกจากกันโดยแยกการหอพัสดุ
2.2 สงตัวอยางโดยหออยูใ นพัสดุที่แนนหนาและใบขอตรวจที่แยกไมใหถูกกับ formalin ไปยัง
หองปฏิบัติการตามขอตกลง

แนวทางการอานเซลลวิทยาและรายงานผลสิ่งเจาะดูดจากเตานมอยางเปนระบบ
บทนํา
การวินิจฉัยตัวอยางทางเซลลวิทยาเปนอันหนึ่งใน triple test ซึ่งใชในการพิจารณาแนวทางการดูแลรักษารอย
โรคของเตานม โดยรวมกับการวินิจฉัยเงาภาพทางรังสีวิทยาและขอมูลทางคลินิกในการวินิจฉัยทางเซลลวิทยา มี
องคประกอบหรือมิติที่แยกไดเปน 3 สวน คือ การอานสเมียร การแปลผล และการรายงานผล แตละสวนมีความสําคัญ
และรายละเอียดในการสื่อสารเพื่อใหเขาใจตรงกัน นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหผลการวินิจฉัย
มีความถูกตองมากที่สุด
การอานสเมียร
ความสําคัญ การอานสเมียรเปนสวนแรก สามารถใหผูชวยหรือนักเซลลวิทยาทําแทนพยาธิแพทยได ทั้งนี้ เพื่อให
เปนแนวทางเดียวกัน และไมใหเกิดความสับสน จึงเสนอหลักเกณฑในการอานและการบันทึกผลการอานเซลลวิทยา
ของเตานมอยางเปนระบบขึ้น
ระบบของการอาน
อาน และบันทึกผล ตามลําดับ ดังนี้
1. คุณลักษณะและปริมาณของสิ่งเจาะดูดที่เห็นดวยตา
2. การประเมินปริมาณเซลล ที่เห็นจากกําลังขยายต่ํา
3. การตรวจเซลลที่อยูเปนเซลลเดี่ยว
4. การตรวจเซลลที่อยูเปนกลุม
5. การตรวจพืน้ หลังสเมียร
รายละเอียด
•คุณลักษณะและปริมาณของสิ่งเจาะดูดที่เห็นดวยตา
1.1 บันทึกวาสิ่งเจาะดูดทีไ่ ดรับเปนน้ํา น้ําปนเลือด หรือ เปนสเมียร
1.2 กรณีเปนน้ํา หรือน้ําปนเลือด ใหบันทึกปริมาตรเปนมิลลิลิตร และนําไปปนเพื่อทําเปนสเมียรตอไป
1.3 การประเมินปริมาณของสเมียร ใหใชวดั ตามยาว โดยเกณฑ ดังนี้
สเมียรมีความยาว นอยกวา 1 เซนติเมตร
= ปริมาณนอย (small volume smear)
สเมียรมีความยาว ระหวาง 1-2 เซนติเมตร
= ปริมาณปานกลาง (medium volume smear)
สเมียรมีความยาว มากกวา 2 เซนติเมตร
= ปริมาณมาก (large volume smear)

•การประเมินปริมาณเซลลและพื้นหลังสเมียร ที่เห็นจากกําลังขยายต่าํ
2.1 หลักเกณฑในการประเมินปริมาณเซลล มีดังนี้
จํานวนเซลลมากกวา 100 ตัว
= ปริมาณเซลลมาก (high cellularity)
จํานวนเซลลระหวาง 10 - 100 ตัว = ปริมาณเซลลปานกลาง (moderate cellularity)
จํานวนเซลลนอยกวา 10 ตัว
= ปริมาณเซลลนอย (low cellularity)
(หมายเหตุ ใหแยกเซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว ไขมัน และไฟบรัส เปนพื้นหลัง)
2.2 บันทึกผลการประเมินโดยแยกเปน ปริมาณเซลลที่อยูเดีย่ วๆ และ ปริมาณเซลลที่อยูเปนกลุม
•การตรวจเซลลที่อยูเปนเซลลเดี่ยว
3.1 เปน bipolar naked nuclei หรือไม
3.2 เปน histiocytes/ macrophages หรือไม
3.3 เปนเซลลกําลังเสื่อมหรือตายหรือไม
3.4 เปนเซลลผิดปกติหรือมะเร็งที่หลุดลอกจากกลุมหรือไม โดยมีเกณฑพิจารณาคือ
•ลักษณะของเซลลผิดปกติและเซลลมะเร็ง
•Nuclear enlargement
•Irregular nuclear contour
•Macronucleoli
•Coarsely clumped chromatin
•Hyperchromasia
•Pleomorphism
•การตรวจเซลลที่อยูเปนกลุม
4.1 เซลลกลุมใหญมากมีหรือไม (มีเซลลมากกวารอยตัวในกลุม) ถามี มีรูปแบบของการจัดเรียงตัวพิเศษ
หรือไม
- รูปแบบของการจัดเรียงตัวพิเศษของเซลลกลุมใหญ
•Discohesive, with cells dropping off the edges
•Crowded with overlapping of the nuclei in clusters
•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 เซลลกลุมเล็กและกลางจํานวนมากไหม มีรูปแบบการจัดเรียงตัวพิเศษหรือไม
- ถามีมากกวา 10 กลุม ถือวา มาก
- รูปแบบการจัดเรียงตัวพิเศษมี ดังนี้
•Open, angulated tubule
•Linear cord
•Monolayered sheet
•3-D aggregate
•Papillary-frond like
4.3 มีเซลลลักษณะผิดปกติและมะเร็งหรือไม
- ลักษณะของเซลลผิดปกติและเซลลมะเร็ง
•Nuclear enlargement
•Irregular nuclear contour
•Macronucleoli
•Coarsely clumped chromatin
•Hyperchromasia
•Pleomorphism
•การตรวจพื้นหลังสเมียร
5.1 พื้นหลังสเมียรมีลักษณะจําเพาะหรือไม
- ลักษณะจําเพาะของพื้นหลังสเมียร
•cystic
•inflamed
•hemorrhage
•mucin, fibrillary? (ตองมีลักษณะเปนลายเสน หรือ fibrillary จึงเปน mucin)
•necrotic
•adipose-rich
•cellular fibro-stromal fragment rich
การแปลผล
ความสําคัญ เปนสวนที่สอง หลังจากการอานสเมียร นําผลการอานมาแปลผล โดยมีวิธีการแปลผลแยกเปนสอง
ระบบ คือ การแปลผลจากลักษณะสเมียร (cytomorphologic base) และ การแปลผลตามโรคและการเปลี่ยนแปลงของ
เตานม (clinicopathological entities base) การแปลผลวิธีหลังตองใชพยาธิแพทยหรือแพทยที่มีความชํานาญ

รายละเอียด
การแปลผลจากลักษณะสเมียร (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
การแปลผลตามโรคและการเปลี่ยนแปลงของเตานม (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
•Mucinous carcinoma
•Lymphoma
•Sarcoma
•Suppurative inflammation (Mastitis, abscess)
•Granulomatous mastitis
•Fat necrosis

การรายงานผล
ความสําคัญ เปนสวนที่สาม ใชสําหรับสื่อสารถึงผลการวินิจฉัยซึ่งมีความหมายรวมถึงความมั่นใจในผลอยูดวย
เพื่อแพทยที่รับผลจะใชในการตัดสินใจในการดูแลรักษาตอไป ระบบของการรายงานผลมีแบบใชตัวเลขเปนรหัสและ
ระบบของการรายงานผลที่ ใชวลีหรือขอความ สําหรับประเทศไทย นิยมใช ตามระบบหลัง ระบบการรายงานที่
นําเสนอ เปนระบบการรายงานที่ผสมการแปลผลตามลักษณะสเมียรและตามการจําแนกโรคของเตานมโดยพยาธิ
แพทย
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
ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ความสําคัญ การตรวจสอบคุณภาพเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติเพื่อระวังขอผิดพลาดและชวยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการวินิจฉัยทางเซลลวิทยาใหไดผลที่เหมาะสม ถูกตอง และนาเชื่อถือ
รายละเอียด
การตรวจสอบคุณภาพประกอบดวย
•ระวัง artifact
โดยเฉพาะอยางยิ่ง forcefully smeared discohesion และ degenerating apocrine cells in cyst

•ดูกําลังขยายต่ําดวยเสมอ
ในการปฏิบัติงาน ควรมีลําดับการทํางานดังนี้
- ดูปริมาณดวยตาเปลาเพื่อแยก large volume, high cellularity smear ออกจาก small volume, high
cellularity และแยก cyst ออกจาก non-cyst เปนตน
- ดูกําลังขยายต่ํา เพื่อแยกเซลลเดี่ยว เซลลกลุม และพื้นหลัง และประเมินเชิงปริมาณ
- ดูกําลังขยายสูง เพื่อดูรายละเอียดเซลลเดียว เซลลกลุม และพื้นหลัง
- ดูกําลังขยายต่ํา เพื่อเชื่อมโยงกอนวินจิ ฉัย
•ตรวจสอบการอานกับทางคลินิกและรังสีวิทยา
ควรมีการประชุมรวมทางคลินิก รังสีวิทยา และพยาธิวิทยาเปนประจําเพือ่ เชื่อมโยงเซลลวิทยากับ
ลักษณะทางคลินิกกับรังสีวทิ ยา ถามีความขัดแยง ควรพิจารณาทําการตัดชิ้นเนื้อหรือตรวจเพิ่มเติม
การตรวจสอบอยูเสมอทําใหเกิดความมัน่ ใจและลดขอผิดพลาด
การอานมะเร็งที่เปนเซลลขนาดเล็ก และเซลลที่มีการพัฒนาการดี ตองอาศัยประสบการณและความ
ชํานาญของพยาธิแพทย

เอกสารอางอิง:
1. The uniform approach to breast fine needle aspiration biopsy. A synopsis. Developed and approved at an
NCI-sponsored conference, Bethesda, MD, Sept. 9-10, 1996. Acta Cytol 1996; 40:1120-1126.
2. Guidelines for non-operative diagnostic procedures and reporting in breast cancer screening NHSBSP
publication No.50; June 2001.
3. European guidelines for quality assurance in mammography screening, 3rd ed. 2001, p1145-1147.
4. Maygarden SJ, Novotny DB, Johnson DE, Frable WJ. Subclassification of benign breast disease by fine
needle aspiration cytology. Acta Cyto 1994;38:115-129.

แนวทางการตัดชิ้นเนื้อ wide excision
บทนํา
การตรวจชิ้นเนื้อ wide excision และ needle-guided excision เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก ศัลยแพทยและ
รังสีแพทยที่เกี่ยวของตองใหรายละเอียดที่ครบถวนเพื่อใหพยาธิแพทยสามารถเขาใจการวางทิศทางและตําแหนงที่ชิ้น
เนื้อถูกนําออกมาไดถูกตอง การผูกดายและภาพเอกซเรยชิ้นเนื้อ (ถามี) จะชวยมากในการใชอางอิงตําแหนงและดาน
ตางๆขณะทําการตรวจชิ้นเนื้อ การถายภาพชิ้นเนื้อจะมีประโยชนมากสําหรับการตรวจสอบภายหลัง
ขั้นตอนการตรวจ
1. ศึกษารายละเอียดและการวางทิศทางของชิ้นเนื้อ
2. วัดขนาดของชิ้นเนื้อทั้งตามแนวกวาง (medio-lateral), แนวสูง (cranio-caudal), และแนวลึก (anteroposterior) บันทึกเปนหนวยเซนติเมตร
3. วางแผนทิศทางที่จะทําการตัด (serial section) โดยพิจารณาจากภาพเอกซเรยและหรือลักษณะรอยโรค
ประกอบ จากประสบการณ แนะนําใหตัด coronal plane จะไดเห็นรอยโรควางตัวในแนวกวางและแนว
สูงชัดเจน
4. ทาสี (ink) เพื่อระบุขอบของดานตางๆของชิ้นเนื้อ
5. ตัดในทิศทางที่วางแผนไวเปนแวนๆจนหมด ใหแตละชิน้ หรือแวน (slice or section) มีความหนา
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
6. ตรวจดูรอยโรค บรรยายรูปลักษณะและวัดขนาด บันทึกภาพ (ถาทําได)
7. กรณีเห็นรอยโรคชัดเจน ใหวดั ระยะหางของขอบรอยโรคและขอบชิ้นเนื้อ 4 ดาน สําหรับชิ้นที่อยูปลาย
ทั้งสองดาน ใหตัดในแนวตัง้ ฉากอีกครั้ง เพื่อวัดระยะหางของขอบรอยโรคและขอบชิ้นเนื้อในอีก 2 ดานที่
เหลือ (การวัดขนาดใหใชหนวยเปนเซนติเมตรทั้งหมดเพื่อไมสับสน)
8. กรณีที่ไมสามารถมองเห็นรอยโรคชัดเจน หรือขอบรอยโรคไมชัด ใหรอตรวจสอบรอยโรคและการวัด
ระยะหางโดยการดูทางกลองจุลทรรศน
การตัดเนื้อลงตลับ
1. ตัดเนื้อรอยโรคทั้งหมด (กรณีไมเกิน 2 เซนติเมตร) และเนื้อที่เปน fibrous breast tissueลงตลับ
2. กรณีไมเห็นรอยโรคชัดเจน ใหตัดเนื้อที่เปน fibrous breast tissue ทั้งหมดลงตลับ
3. ตัด margin ทั้ง 6 ดานในแนว perpendicular ลงตลับ (เลือกบริเวณที่ชิดมากที่สุดในแตละ margin จํานวน
1-2 ชิ้น)
4. ตองระบุตําแหนงตางๆของเนื้อในทุกตลับใหชัดเจน

แนวทางการตรวจเนื้อผาตัดทั้งเตานม
Practical Pathological Guideline for Whole Breast Specimen
A. Macroscopic examination:
1. Identify and orient the specimen
2. Measure and record
- Either the whole breast with axillary content, together; or whole breast and axillary content,
separately (measure three dimensions)
- Skin ellipse (measure two greatest dimensions)
3. Describe the covering skin and nipple (if applicable)
- Describe and locate position of visible/palpable mass(es) and other abnormalities such as scar,
ulcer or surgical wound
- Describe the nipple and state the abnormality
4. Ink the deep margin and other margin(s) related to tumor
5. Cut whole breast specimen and record
- Serially section along sagittal axis at approximately 1 cm intervals (maintaining the orientation)
- Locate and record location of lesion(s) eg. mass, cavity, cyst, calcification, etc.
For location, use quadrant if applicable
- Measure distance of mass(es)/hemorrhagic or biopsy cavity from deep and other related margins
- Record size of the lesion(s) (three dimensions if applicable)
- Size of hemorrhagic or biopsy cavity
- Size of mass(es)
- Size of residual tumor(s)
- Describe tumor mass(es)
- Color
- Consistency (eg. soft, hard, firm, rubbery, gritty sensation, etc.)
- Border
- Hemorrhage/Necrosis (if applicable)
- In case of multifocality/multicentricity, describe all other mass(es) as aforementioned and
state the distance from main mass
- Describe the remaining breast tissue and state the abnormality (if applicable).
Note : For definition of multifocallity or multicentricity (see appendix -1)

B. Sections submitted
- Tumor mass(es) /Residual tumor mass(es)
Representative sections from tumor and adjacent normal breast tissue are submitted. Additional
sections for ancillary study is suggested.
- Previous biopsy cavity (if present)
Representative sections around the biopsy cavity are submitted. More sampling is indicated in case
of DCIS alone (to exclude areas of invasion)
- Deep margin and other margin(s) related to tumor
At least one perpendicular section of the nearest deep margin and other margin(s) related to tumor
is submitted.
- Skin
In case of suspected epidermal involvement or inflammatory breast carcinoma, representative
sections from related skin are submitted.
- Nipple
At least one section is submitted. (Cutting detail, see appendix-2)
Note: Four quadrant samplings may be helpful to detect microscopic multifocal or multicentric tumor(s).
C. Microscopic examination/Diagnosis
Tumor mass(es)/Residual tumor(s):
- Histologic subtype: According to WHO classification or other internationally accepted
classification
- Grade:
1. Invasive ductal carcinoma: Employ international accepted grading system (Prefer the Modified
Bloom-Richardson grade). If other grading system is used, specify the system used. (see appendix-3 for
Modified Bloom-Richardson grading system)
2. Ductal carcinoma in situ: Employ the international grading system, specify the system used.
- Estimated size: Macroscopic or Microscopic Measurement (see appendix-4)
- Lymphatic/vessel invasion: Blood/lymphatic vessel around tumor needs evaluation for metastasis
and reported if positive (see appendix-5)
- Margin: Status of deep margin and other margin(s) related to tumor (assess the distance from tumor
to the nearest resected margin, if applicable)

- Nipple and related skin: Status of nipple, epidermis and positive dermal blood/lymphatic vessel
invasion.
Note: 1. Histologic subtype and grading can be omitted if amount of tumor is insufficient for evaluation.
2. There is no international recommendation for grading system of special subtype (eg. lobular
carcinoma, medullary carcinoma, mucinous carcinoma, papillary carcinoma, etc.)
3. Tumor size around or less than 2.0 cm need special attention. (see appendix-4)
4. In case of multifocal/multicentric tumors, all foci need evaluation and reported.
5. Breast lesion(s) other than carcinoma should be reported.
Appendix
1. Definition of multifocal and multicentric tumor
2. Nipple cutting
3. Modified Scarff-Bloom-Richardson Grading
4. Macroscopic and microscopic measurement of mass(es)
5. Rosen criteria of lymphatic/vessel invasion
1. Definition of multifocal and multicentric tumor
Multifocality: presence of more than a single focus of intraductal carcinoma, lobular neoplasia, or invasive
carcinoma within a slide or a biopsy specimen not larger than 5 cm in its maximum dimension
Multicentricity: presence of independent foci of lesion (lobular neoplasia, in situ, or invasive carcinoma) at 5 cm or
more distant from one another
2. Nipple cutting :
1. Perpendicular bisection/serial section
En face section plus perpendicular section

3.Modified Bloom-Richardson Grading of breast carcinomas
Feature:
Tubule formation
Majority of tumor(>75%)

1 point

Moderate degree(10-75%)

2 points

Little or none(<10%)

3 points

Clear lumina must be present to be scored
Nuclear pleomorphism
- Uniform or regular, small nuclei and

1 point

minimal variation
- Moderate degree of variation in nuclear
2 points
size and shape, and occasional nucleoli
- Marked variation in nuclear size and bizarre
3 points
nuclei, often one or more prominent nucleoli
Mitotic counts: - Count at periphery or the most mitotically active part of the tumor, at least 10 HPF
1.
0-10/10 HPF
1 point
11-19/10 HPF
2 points
>20/10 HPF
3 points
- Based on a microscopic field with a diameter of 0.59 mm and an area of 0.274 mm2 (Leitx Ortholux
microscope with wide-angle eyepieces and x25 objective lens)
2.
0-5/10 HPF
1 point
6-10/10 HPF
2 points
>10/10 HPF
3 points
- Based on a microscopic field with a diameter of 0.44 mm and an area of 0.152 mm2 (Nikon Labophot
microscope with a x40 objective lens)
3
0-11/10 HPF
1 point
12-22/10 HPF
2 points
>22/10 HPF
3 points
- Based on a microscopic field with a diameter of 0.63 mm and an area of 0.312mm2 (Leitz Diaplan
microscope with a x40 objective lens)

Overall Tumor grade
3 to 5 points = Grade I, well differentiated
6 to 7 points = Grade II, moderately differentiated
8 to 9 points = Grade III, poorly differentiated
4.Macroscopic and microscopic measurement of the mass
In case of tumor size is around 2.0 cm, more accurate microscopic measurement is preferred.
Rationale :
TNM clinical classification
T- Primary tumor
T1 = Tumor 2 cm or less in greatest dimension
T1mic = Microinvasion 0.1 cm or less in greatest dimension
T1a = More than 0.1 cm but not more than 0.5 cm in greatest dimension
T1b = More than 0.5 cm but not more than 1.0 cm in greatest dimension
T1c = More than 1.0 cm but not more than 2.0 cm in greatest dimension
T2 = Tumor more than 2 cm but not more than 5 cm in greatest dimension
T3 = Tumor more than 5 cm in greatest dimension
T4 = Tumor of any size with direct extension to chest wall or skin
pTNM pathological classificaiton
pT- Primary tumor
The pathologic classification requires the examination of the primary carcinoma with no gross tumor at the margins
of resection. A case can be classified pT if there is only microscopic tumor in a margin.
The pT categories correspond to the T categories.
Note: When classifying pT, the tumor size is a measurement of the invasive component.
If there is a large in situ component (eg.4 cm.) and a small invasive component (eg.0.5 cm.), the tumor is coded
pT1a.
5. Rosen criteria of lymphovascular invasion
5.1 Lymphovascular invasion (LVI) must be diagnosed outside the border of the invasive carcinoma. The most
common area for LVI to occur is within 0.1cm from the edge of the
carcinoma.
5.2 The tumor emboli usually do not conform exactly to the contours of the space in which they are found. In
contrast, invasive carcinoma with retraction artifacts mimicking LVI has exactly the same shape.
5.3 Endothelial cell nuclei should be seen in the cells lining the space.
5.4 Lymphatics are often found adjacent to blood vessels and often partially encircle a blood vessel.
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แนวทางการตรวจเนื้อผาตัดตอมน้ําเหลืองที่รักแร
Practical Pathological Guideline for axillary dissection
I. Axillary lymph nodes dissection
A. Macroscopic examination:
1. Measure three dimensions of the axillary content
2. Dissect all lymph nodes
a. Record the total number of possible lymph nodes
b. Record the size of the largest single lymph node
c. If present, record the number and size of matted lymph nodes
B. Sections submitted
1. One representative section from each possible lymph node is submitted.
2. For matted lymph nodes, one representative section from each node is submitted.
Note: For optimal quality of sections, each block should contain no more than 4 possible
lymph nodes.
C. Microscopic examination/Diagnosis
1. Specify the number of positive lymph nodes and total microscopically verified lymph
nodes.
2. Specify extracapsular invasion, if present.
II. Sentinel lymph nodes
A. Macroscopic examination:
1. Dissect all lymph nodes
a. Record the total number and size of well-defined lymph nodes
b. Slice each lymph node with 0.2-0.3 cm intervals
B. Sections submitted
1. Upon frozen sections, the parallel side of every slice of every lymph node is examined.
2. All slices of each lymph node are submitted in one block.

C. Microscopic examination/Diagnosis
1. Specify the number of positive lymph nodes and total microscopically verified lymph
nodes.
2. Specify size of the largest metastatic deposit (macrometastases are defined as being
>0.2 cm in size and micrometastases are 0.2 cm or less).
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หลักเกณฑการแปลผลและรายงานผล ER, PR, HER2 ของมะเร็งเตานม
บทนํา
การตรวจ ER (Estrogen receptor), PR (Progesterone receptor) และ HER2 (Human epithelial growth factor
receptor-2) โดยเทคนิค immunohistochemistry เปนการตรวจที่จําเปนสําหรับการวางแผนการดูแลรักษาและการ
เลือกใชยาที่เหมาะสมแกผูปวยมะเร็งเตานม ที่ประชุมของสมาคมมะเร็งวิทยาแหงชาติอเมริกามีขอสรุปในป ค.ศ. 2000
วา การตรวจ ER, PR, และ HER2 จําเปนสําหรับมะเร็งเตานมและแนะนําใหทําการตรวจในมะเร็งเตานมที่วินิจฉัยใหม
ทุกราย (1) ในทางสถิติ เราพบวา ER+ พบรอยละ 55-65 ของผูปวยมะเร็งเตานมทั้งหมด, PR+ พบไดนอยกวาคือราว
รอยละ 45-60, และ HER2+ พบได ราว 20-30% (2) การตรวจ immunohistochemistry เปนวิธีตรวจหาโปรตีนที่จําเพาะ
โดยหลักการของการจับตัวกันอยางจําเพาะของ antigen-antibody ในเซลล และใชการติดสีเพื่อใหตรวจสอบได ความ
ถูกตองนอกจากขึ้นกับคุณภาพของ antibody คุณภาพของการเตรียมเนื้อเยื่อและขั้นตอนการยอมแลว ยังขึน้ กับการอาน
และแปลผลดวย (3) เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการอานผลใหตรงกัน จึงมีความจําเปนตองมีหลักเกณฑใน
การอานและแปลผลนี้ขึ้น
อนึ่ง นอกจากการตรวจ ER, PR และ HER2 ในชิ้นเนื้อ ยังมีการใชวิธีตรวจนี้กับตัวอยางทางเซลลวิทยา และ
เรียกเทคนิคนี้วา immunocytochemistry ผลของการตรวจในตัวอยางเซลลวิทยาและในชิ้นเนื้อนาจะคลายคลึงกันหาก
ไดตรวจเซลลจํานวนมากพอในตัวอยางทางเซลลวิทยาใหไดเหมือนกับในชิ้นเนื้อ ปจจุบัน ยังไมมีเกณฑสากลวาตองมี
เซลลมะเร็งใหตรวจจํานวนเทาไรจึงจะมากพอ อยางไรก็ตาม เนื่องจากในกระบวนการอานผล มีการนับเซลลอยาง
นอย 100 ตัวเพื่อการตรวจสอบวามีการติดสีหรือไมติดสี ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา อยางนอยควรมีเซลลมะเร็งที่มี
ลักษณะเหมาะสมไมนอยกวา 100 ตัวในตัวอยางทั้งทางเซลลวิทยาและชิ้นเนื้อที่ไดจาก core needle biopsy จึงจะถือวา
เพียงพอ

ปจจัยที่มีผลตอการอานผลใหตรงกัน
1. Preparation and staining protocol

การทําใหเนื้อคงสภาพ (fixation) มีความสําคัญมากในการรักษาโปรตีนของเซลลไว ควรแชชิ้นเนื้อ
ใน 10%neutral buffered formalin ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงแตไมควรเกิน 48 ชั่วโมง เนื้อเยื่อชิ้นใหญเชนเตานม
ทั้ งอั น ควรแบ งครึ่ งก อ นแช เ พื่อ ให ก ารซึ มซาบของฟอรมาลิ น ได ทั่ ว ถึ งชิ้ น เนื้อ ทั้ งอั น โดยเร็ ว ปริม าตรที่
เหมาะสมของน้ํายาฟอรมาลินตอชิ้นเนื้อคือไมนอยกวา 10:1

สําหรั บตัว อยางเซลลวิทยานั้น การคงสภาพของโปรตีน ตัวรับฮอรโมนตองใชสูตร 0.1%formal
saline คือ ปลอยใหสเมียรแหงกอน คอยจุมสไลดในขวดใสน้ํายา 0.1% formal saline ที่เตรียมไวเปนเวลา 10
นาที แลวยายสไลดไปแชอยูใน 95%ethanol อีกราว 10 นาที จึงทําการยอมสี Papanicolaou เพื่อดูวามี
เซลลมะเร็งจํานวนมากพอหรือไม ถามีจํานวนมากเพียงพอ จึงคอยสงยอมหา ER และ PR ตอไป สําหรับส
เมียรที่แชในแอลกอฮอลกอน (ไมไดเตรียมดวยสูตร 0.1%formal saline) ไมสามารถใชตรวจ ER และ PR
เพราะโปรตีนเสียสภาพไปกอนแลว สวนการตรวจ HER2 สามารถตรวจไดทั้งการแชดวยแอลกอฮอลและ
สูตร 0.1%formal saline
ขั้นตอนการยอมมีความสําคัญเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช antibody ที่ไดคุณภาพ และ
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงออกของโปรตีน (retrieval process) ในกรณีของ ER และ PR
การเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจพบโปรตีน ทําไดดีดวยการใช microwave retrieval technique เชนเดียวกับ
การยอมหา immunological markers ทั่วไป แตสําหรับ HER2 ตองควบคุมขั้นตอนนี้เพื่อไมใหเทคนิคไว
เกินไปจนตรวจพบโปรตีน HER2 ที่ไมใช over-expression ของโปรตีน ผูเขียนและคณะผูวิจัยจึงเสนอแนะให
ใช water-bath ซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส ใน protocol สําหรับการยอม immunohistochemistry
ของ HER2
2. Artifacts

Artifacts เกิดไดในทุกขั้นตอนตั้งแตการผาตัดที่ใชความรอนจนทําใหเนือ้ ไหม การคงสภาพที่ไม
สมบูรณ การเตรียมบล็อกและการตัดเนื้อเยื่อเปนแผนบาง ตลอดจนถึงการยอม ปญหาของ artifacts คือทําให
การติดสีผิดเพีย้ นไป
การปองกันการอานไมตรงกัน จึงแนะนําเลี่ยงการอานผลในบริเวณที่เนือ้ เยื่อและเซลลไมอยูในสภาพ
ที่ดี อันเปนผลจาก artifacts
3. Heterogeneity
เซลลมะเร็งเตานมอาจมีลักษณะแตกตางกันในบริเวณตางๆของกอนได ทําใหบางครั้งมีการติดสีที่ไม
เปนเอกภาพ แตเนื่องจากยังไมมีขอสรุปวาเกิดจาก clone ที่แตกตางกัน ดังนั้น การอานผลจึงแนะนําใหอาน
รอยละของบริเวณเซลลมะเร็งที่ติดสี ถามีมากกวารอยละ 10 ของเนื้อเยื่อมะเร็งที่ตรวจทั้งหมดใหแปลผลเปน
บวก
อนึ่ง การยอมติดสีที่ไมสม่ําเสมอ อาจเกิดไดจากน้าํ ยาทวมไมเต็มหนาสเมียร ขอสังเกตคือการติดสีจะ
ติดทางดานใดดานหนึ่งของสเมียร ถาสงสัย ควรสงยอมใหม
4. Invasive and intraductal part
การตรวจตองแยกการอานเซลลมะเร็งที่เปน invasive carcinoma จากเซลลที่อยูใน intraduct carcinoma
component
ดังนั้น เพื่อใหการอานผลไดตรงกัน จึงแนะนําใหเลือกอานและแปลผลบริเวณที่ชัดเจนวาเปน
invasive carcinoma

5. เกณฑที่ใชและ cut-off

เกณฑทั่วไปคือ ใหประเมินเซลลมะเร็งที่เปน invasive carcinoma ทั้งหมดที่ปรากฏใน section โดยเลี่ยง
การประเมินในบริเวณที่การรักษารูปลักษณะของเซลลไมดี สําหรับการแปลผลและการรายงานผลใหใชเกณฑดัง
ขางลางนี้
การแปลผล ER และ PR
ผลบวกคือมีเซลลมะเร็งในสวนของ invasive carcinoma ที่ติดสีที่ nucleus การแปลผลใชเกณฑดังนี้
ผลบวก (Positive test)
= มีตั้งแต 10% ของเซลลมะเร็งขึ้นไปทีใ่ หผลบวก
ผลบวกนอย (Low positive test) = มี 1-9% ของเซลลมะเร็งที่ใหผลบวก
ผลลบ (Negative test)
= ไมมีเซลลมะเร็งที่ใหผลบวก
หมายเหตุ การยอมสีที่เหมาะสม เซลลปกติของเตานมควรมีการติดสีที่ nucleus
การรายงานผล ER และ PR
ใหรายงานผลวา positive หรือ negative พรอมระบุคาประเมินรอยละของเซลลมะเร็งที่ใหผลบวก
การแปลผล HER2
ผลบวก (Positive HER2 status) = คะแนน 3+
ผลก้ํากึ่ง (Equivocal HER2 status)
= คะแนน 2+
ผลลบ (Negative HER2 status) = คะแนน 1+ หรือ 0
โดยใชระบบการใหคะแนน ดังนี้
คะแนน 0 = ไมมีการติดสี cytoplasmic membrane หรือการติดสีมีนอ ยกวา 10% ของเซลลที่เปน invasive
carcinoma ทั้งหมดที่ปรากฏใน section
คะแนน 1+ = ติดสี membrane แตไมครบวงของเซลล (>10%ของเซลลที่เปน invasive carcinoma ทั้งหมดที่
ปรากฏใน section)
คะแนน 2+ = ติดสี membrane ครบวงของเซลล แตไมเขม (>10%ของเซลลที่เปน invasive carcinoma
ทั้งหมดที่ปรากฏใน section)
คะแนน 3+ = ติดสี membrane ครบวงของเซลล และเขม (>10%ของเซลลที่เปน invasive carcinoma ทั้งหมด
ที่ปรากฏใน section)
ในกรณีการติดสีไมสม่ําเสมอ ใหใชคะแนนที่ไดสูงสุดตามเกณฑขางตน
หมายเหตุ การยอมสีที่เหมาะสม เซลลปกติของเตานมไมควรมีการติดสี membrane ที่ครบวง หากปรากฏวา
เซลลมะเร็งและเซลลปกติมีการติดสี membrane ที่ครบวง ควรแปลผลเปน equivocal เพื่อจะไดมีการยอมใหมหรือ
ตรวจดวยวิธีการตรวจระดับยีนโดย FISH (Fluorescent in situ hybridization) หรือ CISH (Chromogenic in situ
hybridization)

การรายงานผล HER2
ใหรายงานผลวา “positive”, “equivocal” หรือ “negative” HER2 status
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แนวทางการตรวจติดตามการรักษามะเร็งเตานม
มะเร็งเตานมมีโอกาสเปนซ้ํา (recurrence) โดยสวนมากจะเกิดภายใน 5 ปแรก หลังจากไดรับการรักษา
(primary therapy) จึงมีความจําเปนตองมีแนวทางเฝาระวังตรวจติดตามอยางมี evidence – based โดยถือตามแนว
American Society of Clinical Oncology 1998 ดังตารางที่ 1 และมีการตรวจตางๆ ที่ไมไดประโยชน และไมไดแนะนํา
ใหมีการตรวจติดตาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 Recommended breast cancer surveillance
การตรวจ
ซักประวัติ และตรวจรางกาย
(History Eliciting of symptom and
Physical examination
เอกซเรยเตานม
(Mammography)

ตรวจภายใน
(Pelvic examination)
ตรวจเตานมดวยตนเอง
Breast self examination

ความถี่
ทุก 3 - 6 เดือน
ทุก 6 – 12 เดือน
ทุก 1 ป
ในกรณี MRM : ทุก 1 ป
ในกรณี Breast conserving therapy :
6 เดือนหลังฉายแสงครบ ถาปกติให
ใหตรวจทุก 1 ป
Regular interval ทุก 1 ป
โดยเฉพาะผูที่ไดรับ tamoxifen
ทุกเดือน

ปที่ทํา
ปที่ 1 – 3
ปที่ 4 – 5
หลังปที่ 5
ตั้งแตปที่ 1

ตั้งแตปที่ 1
ตั้งแตปที่ 1

ตารางที่ 2 Breast Cancer Surveillance Testing – Not Recommended
การตรวจ
Complete blood cell
Automated chemistry studies
Chest Roentgenography
Bone scan
Ultrasound of the liver and Computed Tomograpy
Tumor markers : CA 15 – 3, CEA

ขอแนะนํา
ไมแนะนําใหตรวจเปน routine ในการ
ทํา Surveillance แตใหตรวจเพื่อชวย
ยืนยัน recurrence หรือมีอาการสงสัยวา
จะมี recurrence
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TNM Staging System for Breast Cancer (AJCC)

Staging
Table 1
American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM Staging System For Breast Cancer Primary Tumor (T)
Definitions for classifying the primary tumor (T) are the same for clinical and for pathologic classification. If the
measurement is made by the physical examination, the examiner will use the major headings (T1, T2, or T3). If
other measurements, such as mammographic or pathologic measurements, are used, the subsets of T1 can be used.
Tumors should be measured to the nearest 0.1cm increment.
TX
Primary tumor cannot be assessed
T0
No evidence of primary tumor
Tis
Carcinoma in situ
Tis (DCIS) Ductal carcinoma in situ
Tis (LCIS) Lobular carcinoma in situ
Tis (Paget’s) Paget’s disease of the nipple with no tumor
Note: Paget’s disease associated with a tumor is classified according to the size of the tumor.
T1

T2
T3
T4

Tumor 2 cm or less in greatest dimension
T1mic Microinvasion 0.1cm or less in greatest dimension
T1a Tumor more than 0.1cm but not more than 0.5cm in greatest dimension
T1b Tumor more than 0.5cm but not more than 1cm in greatest dimension
T1c Tumor more than 1cm but not more than 2cm in greatest dimension
Tumor more than 2cm but not more than 5cm in greatest dimension
Tumor more than 5cm in greatest dimension
Tumor of any size with direct extension to (a) chest wall or (b) skin, only as described below
T4a Extension to chest wall, not including pectoralis muscle
T4b Edema (including peau d’orange) or ulceration of the skin of the breast, or satellite skin nodules
Confined to the same breast
T4c Both T4a and T4b
T4d Inflammatory carcinoma

Regional Lymph Nodes (N)
Clinical
NX
Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g., previously removed)
N0
No regional lymph node metastasis
N1
Metastasis to movable ipsilateral axillary lymp node (s)
N2
Metastases in ipsilateral axillary lymph nodes fixed or matted, or in clinically apparent* ipsilateral
internal mammary nodes in the absence of clinically evident axillary lymph node metastasis
N2a Metastases in ipsilateral axillary lymph nodes fixed to one another (matted) or to other structures
N2b Metastasis only in clinically apparent* ipsilateral internal mammary nodes and in the absence of
clinically evident axillary lymph node metastasis
N3
Metastasis in ipsilateral infraclavicular lymph node(s) with or without axillary lymph node
involvement, or in clinically apparent* ipsilateral internal mammary node (s) and in the presence
of clinically evident axillary lymph node (s) and in the presence of clinically evident axillary
lymph node metastasis; or metastasis in ipsilateral supraclavicular lymph node (s) with or without
axillary or internal mammary lymph node involvement
N3a Metastasis in ipsilateral infraclavicular lymph node (s)
N3b Metastasis in ipsilateral internal mammary lymph node(s) and axillary lymph node (s)
N3c Metastasis in ipsilateral supraclavicular lymph node(s)
* Clinically apparent is defined as detected by imaging studies (excluding lymphoscintigraphy) or by clinical
examination or grossly visible pathologically.
Pathology (pN)a
Regional lymph nodes cannot be assessed (e.g., previously removed, or not removed for pathologic
study)
pN0
No regional lymph node matastasis histologically, no additional examination for isolated tumor
cells (ITC)
Note: Isolated tumor cells (ITC) are defined as single tumor cells or small cell clusters not greater than 0.2 mm,
usually detected only by immonohistochemical (IHC) or molecular methods but which may be verified on H&E
stains. ITCs do not usually show evidence of malignant activity e.g., proliferation or stromal reaction.
pNX

pN0(i-)
pN0(i+)

No regional lymph node metastasis histologically, negative IHC
No regional lymph node metastasis histologically, positive IHC, no IHC cluster greater than
0.2mm
pN0(mol-)
No regional lymph node metastasis histologically, negative molecular findings (RT-PCR)b
pN0(mol+)
No regional lymph node metastasis histologically, positive molecular findings (RT-PCR)b
a
Classification is based on axillary lymph node dissection with or without sentinel lymph node dissection.
Classification based solely on sentinel lymph node dissection without subsequent axillary node dissection is
designated (sn) for “sentinel node,” e.g., pNo(i+) (sn).
b
RT-PCR: reverse transcriptase/polymerase chain reaction.
pN1
pN1mi
pN1a
pN1b
pN1c

pN2
pN2a
pN2b
pN3

pN3a

Metastasis in 1 to 3 axillary lymp nodes, and/or in internal mammary nodes with microscopic
disease detected by sentinel lymph node dissection but not clinically apparent**
Micrometastasis (grester than 0.2mm, none greater than 2.0mm)
Metastasis in 1 to 3 axillary lymph nodes
Metastasis in internal mammary nodes with microscopic disease detected by sentinel lymph node
dissection but not clinically apparent**
Metastasis in 1 to 3 axillary lymph nodes and internal mammary nodes with microscopic disease
detected by sentinel lymph node dissection but not clinically apparent** (If associated with greater
than 3 positive axillary lymph nodes, the internal mammary nodes are classified as pN3b to reflect
increased tumor burden)
Metastasis in 4 to 9 axillary lymph nodes, or in clinically apparent* internal mammary lymph
nodes in the absence of axillary lymph node metastasis
Metastasis in 4 to 9 axillary lymph nodes (at least one tumor deposit greater than 2.0mm)
Metastasis in clinically apparent* internal mammary lymph nodes in the absence of axillary lymph
node metastasis
Metastasis in 10 or more axillary lymph nodes, or in infraclavicular lymph nodes, or in clinically
apparent* ipsilateral interal mammary lymph nodes in the presence of 1 or more positive axillary
lymph nodes; or in more than 3 axillary lymph nodes with clinically negative microscopic
metastasis in internal mammary lymph nodes; or in ipsilateral supraclavicular lymph nodes
Metastasis in 10 or more axillary lymph nodes ( at least one tumor deposit greater than 2.0 mm), or
metastasis to the infraclavicular lymph nodes

pN3b Metastasis in clinically apparent* ipsilateral internal mammary lymph nodes in the presence of 1
or more positive axillary lymph nodes; or in more than 3 axillary lymph nodes and in internal
mammary lymph nodes with microscopic disease detected by sentinel lymph node dissection but
not clinically apparent**
pN3c Metastasis in ipsilateral supraclavicular lymph nodes
* clinically apparent is defined as detected by imaging studies (excluding lymphoscintigraphy) or by clinical
examination.
**Not clinically apparent is defined as not detected by imaging studies (excluding lymphoscintigraphy) or by
clinical examination.
Distant Metastasis (M)
MX
Distant metastasis cannot be assessed
M0
No distant metastasis
M1
Distant metastasis
STAGE GROUPING
Stage0
Tis N0 M0 Stage IIIB
Stage I
T1* N0 M0
Stage IIA
T0
N1 M0
T1* N1 M0 Stage IIIC
T2
N0 M0 Stage IV
Stage IIB
T2
N1 M0 Stage IIIA
T3
N0 M0
* T1 includes T1 mic

T4
N0 M0
T4
N1 M0
T4
N2 M0
AnyT N3 M0
AnyT N3 M0
T0
N2 M0
T1* N2 M0
T2
N2 M0
T3
N1 M0
T3
N2 M0
Note: Stage designation may be changed if post - surgical Imaging studies reveal the presence of distant metastases,
Provided that the studies are carried out within 4 months of diagnosis in the absence of disease progression and
provided that the patient has not received neoadjuvant therapy.

HISTOPATHOLOGIC TYPE
The histopathologic types are the following:
In situ Carcinomas
NOS (not otherwise specified) Intraductal
Paget’s disease and intraductal
Invasive Carcinomas
NOS
Ductal
Inflammatory
Medullary, NOS
Medullary with lymphoid stroma
Mucinous
Papillary (predominantly micropapillary pattern)
Tubular
Lobular
Paget’s disease and infiltrating
Undifferentiated
Squamous cell
Adenoid cystic
Secretory
Cribriform
HISTOPTHOLOGIC GRADE (G)
All invasive breast carcinomas with the exception of medullary carcinoma should be graded. The Nottingham
combined histologic grade (Elston-Ellis modification of Scarff – Bloom –Richardson grading system) is
recommended.1,2The grade for a tumor is determined by assessing morphologic features (tubule formation, nuclear
pleomorphism, and mitotic count), assigning a value of 1 (favorable) to 3 (unfavorable) for each feature, and adding
together the scores for all three categories. A combined score of 3-5 points is grade 1; a combined score of 6-7
points is grade 2; a combined score of 8-9 points is grade 3.
1,2
Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of histologic grade in breast
cancer: experience from a large study with long-trem follow-up. Histopathology 1991;19:403-410.
2
Fitzgibbons PL, Page DL, Weaver D et al. Prognosis factors in breast cancer. College of American Pathologists
consensus statement 1999. Arch Pathol Lab Med 2000; 124:966-978.

HISTOLOGIC GRADE (NOTTINGHAM COMBINED HISTOLOGIC GRADE IS RECOMMENDED)
GX
Grade cannot be assessed
G1
Low combined histologic grade (favorable)
G2
Intermediate combined histologic grade (moderately favorable)
G3
High combined histologic grade (unfavorable)
Used with the permission of the American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, lllinois. The original and
primary source for this information is the AJCC Cancer Staging Manual, Sixth Edition (2002) published by
Springer-Verlag New York. (For more information, visit www.cancerstaging.net.) Any citation or quotation of this
material must be credited to the AJCC as its primary source. The inclusion of this information herein does not
authorize any reuse or further distribution without the expressed, written permission of Springer-Verlag New York,
Inc., on half of the AJCC.

