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หลักการของการรกัษาดวยวิธีฮอรโมน  
        เราทราบกันมานานแลววาการเจริญเติบโตของเตานม รวมทัง้การทาํงานของเตานมจะ

ข้ึนอยูกับฮอรโมน และก็พบตอมาวาการเจริญเติบโตของมะเรง็เตานมในผูหญงิ มีสวนหนึ่งที่ข้ึนอยู

กับฮอรโมนเชนกนั ฮอรโมนที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะเรง็เตานม คือ 

  • ฮอรโมนเพศหญิง (เอสโตรเจน, estrogen) ซึ่งผลิตจากรังไข (Ovary) ในหญงิที่ยงัมี

ประจําเดือนอยู และจากตอมหมวกไต (adrenal gland) ในหญงิทีห่มดประจําเดือนแลวหรือใน

หญิงที่ถูกตัดรังไขออกไปแลว  

  • ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งผลิตจากรงัไข  

  • ฮอรโมนเพศชาย (แอนโดรเจน, Androgen) ผลิตจากตอมหมวกไต  

  • คอติโคสเตียรอย (Corticosteroid) ผลิตจากตอมหมวกไต  

  • ฮอรโมนโปรแลคติน (Prolactin) ซึ่งกระตุนการหลั่งน้ํานม และฮอรโมนอีกหลายชนิดที่

เปนตัวควบคมุการหลัง่ฮอรโมนชนิดทีก่ลาวมาแลวทั้งหมด (Tropic hormone) ผลิตจากตอมใต

สมอง (Pituitary gland)  

         หลักของการรักษามะเร็งเตานม โดยวิธกีารทางดานฮอรโมน ก็คือ หากมะเรง็เตานมนั้น 

ตอบสนองตอ ฮอรโมน คือ จะเติบโตขึ้น เมือ่ไดรับการกระตุนจากฮอรโมน เรากท็ําการรักษาโดย

การลดปริมาณฮอรโมนในรางกายลง หรือ ใชยาที่เขาไปขัดขวางการสงสัญญาณของฮอรโมนที่

เซลลมะเร็ง โดยทั่วๆ ไปแลวการรักษาดวยวิธีฮอรโมนจะไดผลดี ในผูปวยมะเร็งเตานมที่ตรวจ

พบวา เปนเซลลที่มีตัวรับสัญญาณฮอรโมนอยูในเซลล ซึ่งพบไดประมาณ  60 - 70% ของผูปวย

มะเร็งเตานมทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิง่ในคนสูงอาย ุเปนวิธทีีน่ิยมใชกันอยางมาก ทั้งนี้เปน

เพราะวามีผลแทรกซอนขางเคียงนอยกวาการใหเคมีบาํบัดมาก และวธิีการบริหารยาก็สะดวก

สําหรับผูปวยมากกวาการใหเคมีบําบัด 

ใครบางที่ควรไดรับการรกัษาดวยวธิีการทางดานฮอรโมน 
         ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนแลววา การรักษาทางดานฮอรโมน อาศัยหลักการในการ

ขัดขวางการออกฤทธิ์ของฮอรโมน ที่จะไปกระตุนเซลลมะเร็ง ดงันัน้ ผูที่จะไดรับการรักษาทางดาน

ฮอรโมน ควรเปนกลุมที่มีเซลลที่มีตัวรับสัญญาณฮอรโมนอยูในเซลล ซึ่งในปจจุบนั เราสามารถ



ตรวจดูวาเซลลมะเร็งของผูปวย มีตัวรับสัญญาณดังกลาวหรือไม โดยการตรวจจากชิ้นเนื้อมะเร็ง 

ตัวรับสัญญาณที่ทาํการตรวจ ม ี2 ชนิดคือ เอสโตรเจนรีเซบเตอร (Estrogen receptor, ER) และ 

โปรเจสโปรเจสเตอโรนรีเซบเตอร (Progesterone receptor, PR) ซึ่งหากมีตัวรับสัญญาณ จะ

เรียกวาผลการตรวจใหผลบวก (positive) ดังนัน้จะเห็นไดวาการตรวจหาเอสโตรเจนรีเซบเตอร 

และ โปรเจสโปรเจสเตอโรนรีเซบเตอร จากกอนมะเร็งทีต่ัดออกมาในตอนแรกจะมคีวามสาํคัญ

มาก ซึ่งถือเปนแนวมาตรฐานในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม ที่จะตองนาํชิ้นเนื้อสงตรวจ ในกรณีที่

ไมทราบผลการตรวจรีเซบเตอรดังกลาว (unknown) ก็อาจในการรักษาทางดานฮอรโมนได แต

ผลดีจากการรักษามนีอยเพยีงรอยละ 10 เทานัน้ สวนกรณีที่ผลการตรวจชิ้นเนื้อแลว ไมพบวา

เซลลมะเร็งมีรีเซบเตอรทั้ง 2 ชนิด (negative) ไมแนะนาํใหรักษาดวยวิธกีารดานฮอรโมน เพราะไม

เกิดประโยชน 

         การรักษาดวยวิธีการทางดานฮอรโมน สามารถใชไดกับทั้งผูปวยมะเรง็เตานมที ่ยังมี

ประจําเดือนอยู และ หมดประจําเดือนแลว แตวิธีการเลอืกใชจะแตกตางกนั 

การรกัษามะเร็งเตานมดวยวิธทีางดานฮอรโมน มีอยางไรบาง 
        การใชฮอรโมนในการรักษามะเร็งเตานม สามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุม คือ 

  1. การใชยา ทีเ่ขาไปแยงที ่กับตัวรับสัญญาณที่เซลลมะเร็ง (เอสโตรเจน รีเซบเตอร) เพื่อ

ไมใหฮอรโมนสามารถกระตุน เซลลมะเร็งใหเติบโตได กลุมนี้ไดแกการใชยาทีเ่ปน anti-estrogen 

  2. การทําลาย หรือ ยับยั้งไมใหม ีฮอรโมนเพศหญิงอยูในรางกาย ในกลุมนี้ ประกอบดวย

วิธีการหลายอยาง เชน  

  • การทาํลายรังไข ซึ่งเปนแหลงผลิตฮอรโมน ในหญงิวัยกอนหมดประจาํเดือน 

  • การยับยัง้การเปลี่ยนแปลงฮอรโมนเพศชาย ที่จะเปลีย่นมาเปนฮอรโมนเพศหญงิ ซึ่งเกิด

การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนที่ตอมหมวกไต 

  • การยับยัง้การกระตุนจากตอมใตสมอง ที่จะมากระตุนใหรังไขผลิตฮอรโมนออกมา 

Anti-estrogen (ยาที่แยงทีก่ับตัวรับสัญญาณ เอสโตรเจน รีเซบเตอร) 
         การคนพบยากลุม anti-estrogen เมื่อ 30-40 ปที่แลว นบัเปนความกาวหนาครั้งสาํคญั

ของวงการแพทยในดานการรักษามะเร็งเตานม ที่สามารถชวยใหผลการรักษามะเรง็เตานม ไดผลดี

ข้ึนอยางมาก โดยที่ผลขางเคียงจากการใชยาดังกลาวมไีมมากนัก ยาที่สําคัญที่ไดรับการใชอยาง

แพรหลายในกลุมนี้ คือ Tamoxifen ซึ่งสามารถบริหารยาโดยการกนิ 

         ยา tamoxifen จะออกฤทธิ ์โดยการแยงจับกับตัวรับสัญญาณของเซลลมะเรง็เตานม 

ดังนัน้ ภายหลงัจากการผาตัดรักษา การใหเคมีบําบัด หรือ การฉายรังสี หากมีเซลลมะเร็งยงัคง

หลงเหลืออยูในรางกายจํานวนนอย และ เซลลนั้น เปนเซลลที่มีตัวรับสัญญาณของฮอรโมนเพศ



หญิงอยู ยา tamoxifen จะเขาไปแยงทีก่ับฮอรโมน เอสโตรเจนที่มีอยูในรางกาย ไมใหมีโอกาส

กระตุนใหเซลลมะเร็งที่เหลอือยูนั้น เติบโตได หรือ หากจะได ก็จะชากวาปกติ ดังนัน้ ผูปวยมะเร็ง

เตานมที่จะไดประโยชนจากยานีจ้ะตองเปนกลุมที่ ER positive หรือ PR positive เทานัน้ 

         การใชยา tamoxifen ยังเปนที่ใชกนัอยางแพรหลายในปจจุบัน ใชไดกบัทั้งสตรีทีย่ังมี

ประจําเดือนอยู และ สตรีที่หมดประจําเดือนแลว สามารถใชไดอยางดีในการลดการกลับเปนซ้าํ

ของมะเร็งเตานม ภายหลงัการรักษาดวยวธิีอ่ืน โดยกนิยาดังกลาววันละ 1 เม็ด นาน 5 ป 

นอกจากนี ้ยังมีการใชยานีก้อนผาตัดเพื่อลดขนาดของมะเร็งลง (มักใชในผูสูงอาย ุที่รางกายไม

สามารถรับเคมีบําบัดได) หรือ ใชปองกนัมะเร็งเตานม ในสตรีที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งสงู

มากกวาคนทัว่ไป 

   ผลขางเคียงทีม่ักจะไดรับการกลาวถงึของการใชยาดงักลาว คือ อาจทาํใหเกิดมะเร็งใน

เยื่อบุโพรงมดลูกได และ อาจมีผลทําใหเกดิเสนเลือดดําอุดตันได แตในอุบัตการณทีต่่ํามาก 

Ovarian ablasion (การทําลายรังไข) 
         การทาํลายรังไข เพื่อลดการผลิตฮอรโมน เอสโตรเจน ซึง่รังไขเปนแหลงผลิตฮอรโมน เอส

โตรเจนที่ใหญที่สุดในรางกาย โดยการทาํลายรังไข จะเกิดประโยชนเฉพาะในหญงิที่ยงัไมหมด

ประจําเดือน สวนหญิงที่หมดประจําเดือนแลวนั้น ไมจําเปนตองทําลายรังไข เพราะรังไขหยุดการ

ทํางานตามธรรมชาติอยูแลว 

  
วิธีทาํลายรังไข สามารถทําได 2 แบบ คือ การผาตัด และ การฉายรังส ี
         วิธีการผาตัด (Surgical castration) โดยผาตัดเปดหนาทองเขาไปตัดรังไขทั้ง 2 ขางออก 

(bilateral oophorectomy) หรือในปจจุบนัอาจใชวิธีผาตัดโดยการสองกลอง วิธีนี้มขีอดีคือ 

สามารถลดระดับของฮอรโมนเพศหญิงไดเร็วมาก และสามารถสาํรวจดูอวัยวะอืน่ๆ ภายในชอง

ทองไดดวยวามีมะเร็งแพรกระจายไปแลวหรือยัง แตก็มขีอเสียคือ ผูปวยจะตองอยูโรงพยาบาล

หลายวนั และอาจจะมีอาการแทรกซอนทีเ่กิดจากการผาตัดเปดหนาทองได เชนเกิดลําไสอุดตัน

จากพังผืดมารัด  

         วิธีฉายแสง (Radiation castration) โดยใชรังสีไปทําลายเซลลของรังไข วิธนีี้มีขอดีคือ 

ผูปวยไมตองอยูโรงพยาบาลและอาการแทรกซอนนอยมาก เพราะวาใชรังสีจํานวนคอนขางนอย 

แตก็มีขอเสียเล็กนอยคือ จะไดผลชากวาวธิีการผาตัดเลก็นอย  

 การทําลายรังไขทั้ง 2 วิธ ีจะทําใหผูปวย มอีาการตางๆ เชนเดียวกับคนวัยหมดประจําเดือน (วัย

ทอง) ซึง่บางครั้ง การเขาสูอาการวัยทอง โดยกระทนัหนั อาจทาํใหผูปวยรูสึกไมสบายตัวไดมาก 

- มีตอตอนที่ 2- 


