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แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเต้านม  
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชยการบริการทางการแพทย์  

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

 
ความเจริญกา้วหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันท าให้เกิดนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงทบทวนการจ่าย ชดเชยค่าบริการ
กรณีค่าใช้จ่ายสูงส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยก าหนด Protocol เพ่ือการเบิกจ่ายตามแนวทาง
รักษาฉบับล่าสุด และผ่านการพิจารณาโดยความรวมมือของผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 
ข้อบ่งช้ีการรักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยฮอร์โมน (Adjuvant hormonal therapy)  

1. Tamoxifen   
1.1 ในผู้ป่วย invasive carcinoma ที่ม ีhormone receptor เป็นบวก (ER and/or PR-positive)  
1.2 ให้ในระยะเวลา 5-10 ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงโดยถ้าเป็นกลุ่มที่มีการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลือง 

ควรให้นาน 10 ปีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ประจ าเดือนอยู่มีหลังให้ Tamoxifen ครบ 5 ปี   
1.3 อาจพิจารณาให้ในผู้ป่วย ductal carcinoma in situ (DCIS) ที่ม ีhormone receptor  

เป็นบวก (ER and/or PR positive) เพ่ีอประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งข้างตรงข้าม  
แต่ไม่มีข้อมูลเพ่ิมอัตราการอยู่รอด โดยให้เป็นระยะเวลา 5 ปีเท่านั้นและไม่ให้ในผู้ป่วยที่มี ER 
และ PR negative   

2. ยากลุ่ม Aromatase Inhibitors (AI) (letrozole)   
 พิจารณาให้ในผู้ป่วยที่หมดประจ าเดือนที่มีผล Hormone receptor เป็นบวก (ER and/or 
PR-positive) โดยรายละเอียดดังนี้  

2.1 หากจ าเป็นต้องใช้ AI ควรให้แบบ sequential คือให้ AI2 ปีต่อด้วย tamoxifen 3 ปี 
หรือ Tamoxifen 3 ปีต่อด้วย AI 2 ปี   

2.2 ในกรณีที่มีข้อห้ามใช้ Tamoxifen และ/หรือ ทนต่อการใช้ Tamoxifen ไม่ได้  ให้ใช้ได้
ไม่เกิน 5 ปี  

2.3 ในผู้ป่วยที่มีประจ าเดือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่โรคจะกลับมาได้แก่กลุ่มที่มีการแพร่กระจาย
ไปต่อมน้ าเหลืองแล้วหมดประจ าเดือนหลังให้ Tamoxifen ครบ 5 ปี อาจพิจารณาให ้AI 
ต่อระยะเวลาไม่เกิน5 ปี (กรณีที่ไม่เคยไดA้I มาก่อน)   

 ส าหรับการหมดประจ าเดือนควรพิจารณา ดังนี้  
1) อายุน้อยกว่า 60 ปี หมดประจ าเดือนตามธรรมชาติอย่างน้อย1 ปี ร่วมกับการตรวจระดับ 

hormone (FSH และ  estradiol) ตาม criteria แต่ ไม่ ใ ช่Chemotherapy-induced 
menopause   

2) อายุมากกว่า 60 ปีหรือหมดประจ าเดือนจากผลของการผ่าตัดรังไข่ท้ังสองข้าง  
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ข้อบ่งช้ีการรักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยยาเคมีบ าบัด (Adjuvant Chemotherapy)  
1. กลุ่ม triple negative (ER, PR และ HER2 negative ) ที่มีขนาดก้อน≥1ซม.   
2. กลุ่ม HER2 enriched tumor (ER, PR negative และ HER2 positive) ที่มีขนาดก้อน >1 ซม.   
3. กลุ่ม ER และ/ หรือ PR positive ที่ม ีHigh risk ได้แก่ (ข้อใดข้อหนึ่ง)   

3.1 ไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลือง รว่มกับ low ER/PR positivity หรือ grade II- III tumor  
หรือ  HER 2 positive หรือ Ki-67 > 14% หรือก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ >5 ซม. (อย่างใดอย่าง
หนึ่ง)   

3.2  มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ 1-3ต่อม ร่วมกับ low ER/PR positivity 
หรือ grade II-III tumor หรือ HER 2 positive หรือ Ki-67 > 14% หรือก้อนมะเร็ง
ขนาดใหญ่ >2 ซม. (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  

3.3  มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ ≥4 ต่อม  
 
 
ข้อบ่งช้ีการรักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยยาเคมีบ าบัดชดุ Taxane (Taxane-based adjuvant 
chemotherapy)  

1. ยากลุ่ม Taxane ได้แก่ การให้ Paclitaxel ในสูตรยาที่ 4 (Doxorubicin + Cyclophosphamide 
(AC) ตามด้วยPaclitaxel): พิจารณาให้ในผู้ป่วยที่ไม่มีการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลือง แต่มีปัจจัย
เสี่ยงที่โรคจะกลับมาสูง และกลุ่มที่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มท่ีไมม่ีการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่โรคจะกลับมาสูง ได้แก่   
1.1.1 Triple negative ที่มีขนาด > 3 ซม. และ grade III   
1.1.2 HER2 positive ที่มขีนาด >3 ซม. and ER/PR negative   

1.2  กลุ่มที่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ 1-3 ต่อม และมี HER2 positive หรือ ER 
and PR negative   

1.3  กลุม่ที่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้ >4 ต่อม  
2. ยาสูตร TC ( Docetaxel + cyclophosphamide) ให้ใช้ได้ในกรณีทีผู่้ป่วยมีข้อห้ามต่อการใช้  

doxorubicin ได้แก่ เคยได้รับ doxorubicin มาก่อน หรือ LVEF < 50% หรือมีประวัติหัวใจวาย  
 
 
ข้อบ่งใช้การรักษาเสริมมะเร็งเต้านมระยะแรกด้วยการให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted 
Therapies) โดย ยา Trastuzumab  

1. ต้องไม่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminally ill)และ ECOG performance status 0-1   
2. ใช้เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีมะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองที่รักแร้เท่านั้น   
3. HER2 by IHC 2+ หรือ3+และมีการยืนยันด้วยการตรวจ ISH เช่น FISH, DISH  เป็นผลบวก   
4. มีการท างานของหัวใจ ตรวจโดย 2D echocardiogram หรือ MUGA ได้ LVEF > 50%  

โดยควรตรวจและประเมินการท างานของหัวใจระหว่างการให้ยาเป็นระยะๆ ทุก 3-6 เดือน   
5. อาจพิจารณาใช้พร้อมกับการรักษาเสริมด้วยเคมีบ าบัด (กลุ่ม Taxane) หรือ ตามหลังการ

รักษา เสริมด้วยเคมีบ าบัดครั้งสุดท้ายไม่เกิน 3 เดือน แต่ห้ามใช้พร้อมกับยากลุ่ม 
Anthracycline   

6. ระยะเวลา ใช้ยาไม่เกิน 1 ปี  
7. ขนาดยาที่ใช้   
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7.1   loading dose 8 mg./kg IV หลังจากนั้น 6mg/kg ทุก 3 สัปดาห์ หรือ  
7.2 loading dose 4 mg./kg IV หลังจากนั้น ให้ 2mg/kg ทุกสัปดาห์ อาจพิจารณาในกรณี 

ที่ให ้weekly paclitaxel  
ข้อก าหนดในกรณีต้องหยุดยา Trastuzumab  

- Symptomatic Heart failure ให้หยุดยา และงดใช้ยาต่อไป  
- เมื่อมีความผิดปกติของการท างานของหัวใจ (LVEF < 50%)โดยไม่มีอาการของโรคหัวใจให้หยุดยา 

และจะกลับมาใช้ได้ใหม่เมื่อ LVEF > 50 % ภายในเวลา 4-8 สัปดาห์  
 

ข้อบ่งช้ีการให้ Neoadjuvant chemotherapy  
1. ใช้ในผู้ป่วยระยะลุกลามเฉพาะที่ (Locally advanced breast cancer) ได้แก่ระยะ T3-T4 หรือ  

N2-N3 
2. ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดได้ และต้องการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ breast conservation โดยมีข้อบ่งชี้ต้อง

ได้รับ Adjuvant chemotherapy หลังผ่าตัด 
 
ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วยฮอร์โมน  

1. ผล ER และ/หรือPR เป็นบวก  
2. กรณีไม่ทราบผล ER และ PR พิจารณาให้เมื่อ   

2.1 ระยะปลอดโรค (Disease –free interval ) นานเกิน2 ปี   
2.2 ต าแหน่งของการแพร่กระจายชนิดที่ไม่ท าให้เสียชีวิตโดยเร็ว เช่น ต่อมน้ าเหลือง, 

กระดูก,  ผิวหนัง เป็นต้น   
2.3 อายุมากกว่า 50 ปีหรืออยูในวัยหมดประจ าเดือน 
2.4 มีประวัติการตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน มาก่อน 

 
หลักเกณฑ์การรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วยฮอร์โมน  

1. ให้ครัง้ละ 1 ชนิด ไมใ่ห้หลายชนิดพร้อมกัน โดยชนิดของยาที่ใช้ขึ้นกบัภาวะประจ าเดือน 
2. ไม่ให้พร้อมยาเคมีบ าบัด  
3. เปลี่ยนชนิดฮอร์โมนเมื่อโรคลุกลามเท่านั้น  
4. ชนิดของฮอร์โมนที่ใช้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเป็นวัยก่อนหมดประจ าเดือนหรือวัยหลังหมดประจ าเดือน 

4.1 ผู้ป่วยวัยก่อนหมดประจ าเดือน ได้แก่ ผู้ป่วยที่ยังมีหรือประจ าเดือนอยู่หรือประจ าเดือนหมด
ไปตามธรรมชาติไม่เกิน1 ปี   

1) ฮอร์โมนตัวแรกที่ควรใช้ คือ tamoxifen หรือ ovarian ablation (แนะน าให้ท าผ่าตัด
Bilateral oophorectomy เป็นหลัก)   

2) ฮอร์โมนตัวที่สองที่ควรใช้  คือ ovarianablation หรือ tamoxifen หรือ progestin 
(megestrol acetate) อาจพิจารณาการรักษาต่อด้วย aromatase inhibitor ได้ หากไม่
ตอบสนองต่อการรักษา ดังกล่าวและหมดประจ าเดือนจาก ovarian ablation แล้ว  

4.2 ผู้ป่วยวัยหลังหมดประจ าเดือน   
1) ฮอร์โมนตัวแรกท่ีควรใช้คือ Tamoxifen หากยังไม่เคยได้ยามาก่อนหรือหยุดยาในการ

รักษาหลังผ่าตัดเกิน 1 ปี หรือ aromatase inhibitorในกรณีที่เคยได้ tamoxifen 
มาแล้วในการรักษาหลังผ่าตัดและหยุดยาน้อยกว่า 1 ปีหรือมีข้อห้ามใช้ Tamoxife 

2) ฮอร์โมนตัวที่สองที่ควรใช้ กรณีที่โรคลุกลามมากขึ้นหลังจากที่มีการตอบสนองต่อ



4 

 

tamoxifen ระยะหนึ่ ง  คื อ  aromatase inhibitor หรื อ  progestin (megestrol 
acetate)  

 
ข้อบ่งช้ีการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายด้วยยาเคมีบ าบัด  

1. ผู้ป่วยที่มีผล Hormone receptor (ER และ PR) เป็นลบ (Endocrine non-responsive)   
2. ผู้ป่วยที่โรคลุกลามหรือดื้อต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน   
3. ผู้ป่วยที่โรคแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและอาจมีอันตรายถึงชีวิต  

 

ข้อบ่งช้ีการใช้สูตรยา ตามล าดับ ยกเว้นมีข้อห้ามการใช้ยา (แต่ละสูตรให้ได้ไม่เกิน 6 รอบต่อครั้ง)  
ล าดับที1่ Classical CMF, FAC, AC 

1. ผู้ป่วยไม่เคยได้รับ Adjuvant chemotherapy หลังผ่าตัด  
2. ผู้ป่วยเคยได้รับ Adjuvant chemotherapy หลังผ่าตัดนานเกิน 2 ปี ยกเว้นกรณี Anthracycline-

containing regimen แนะน าให้ใช้ยาเคมีบ าบัดชุดใหม่แทน 

ล าดับที ่2 และ 3  
2.1  Taxane group (paclitaxel หรือ docetaxel) กรณีได้ยาFAC, AC (Anthracycline-containing 

regimen) เป็นสูตรแรกหรือมีข้อห้ามในการใช้ Anthracycline-containing regimen ให้เริ่มจาก 
paclitaxel (ล าดับที ่2) ก่อนและเมื่อ progress สามารถใช้ docetaxel ได้(กรณีไม่มีข้อห้าม)  
(ล าดับที3่)  

2.2 FAC, AC กรณีได้ยาCMFเป็นยาสูตรแรกและเม่ือ progress สามารถใช้ Taxane group ตาม 2.1 ได ้ 
ล าดับที่ 4  Capecitabine พิจารณาให้ในกรณีที่ได้ Taxane มาก่อนหรือมีข้อห้ามในการใช้ taxanes 
(ให้ได้ไม่เกิน8 รอบต่อครั้ง)   
ล าดับที ่5  CMF พิจารณาให้ในกรณีที่ไม่เคยได้รับ CMF มาก่อน 

หมายเหตุ ในการให้ยาภาพรวมถ้าโรคก าเริบขึ้นใหม่หลังหยุดยา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในกรณีที่เคยมีการ
ตอบสนองดี (PR, SD) ระหว่างให้ยาอาจพิจารณาให้ยาสูตรเดิมที่เคยตอบสนองดีนั้นๆได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้น 
Anthracycline-containing regimen 
 
 
 
ข้อบ่งช้ีการใช้รังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

1. Post mastectomy Radiotherapy   
1.1 Four or more positive axillary lymph nodes  
1.2 T3, T4  
1.3 Positive or closed (<1 mm) surgical margin  
1.4 อาจพิจารณาให้ในกลุ่ม 1-3 positive axillary nodes โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง

ได้แก่ Young age, Premenopausal status, Tumor > 2 cm, Nodal extracapsular 
extension, LVSI, Grade III, Hormonal receptors negative, Inadequate axillary lymph 
node surgery (SLN+ แต่ไม่ได้ท า axillary lymph node dissection) , Her2 positive  
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2. Conservative Breast Therapy   
2.1 Invasive ductal carcinoma ให้ภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังผ่าตัดแบบ breast conserving  

surgery (BCS) กรณีได้ให้ยาเคมีบ าบัด หรือหลังให้ยาเคมีบ าบัด 3-4 สัปดาห์อาจไม่  
พิจารณาฉายแสง ใน Invasive cancer : อายุ70 ปีขึ้นไป,T1N0 tumor, hormone 
receptor positive และได้endocrine therapy  

2.2 Ductal Carcinoma in Situ  
อาจจะพิจารณาไม่ให้ adjuvant radiation ในผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเกิด 
local recurrence น้อยในกรณีต่อไปนี้(ทุกข้อ)  
- DCIS : lesion ขนาดไม่เกิน2.5 cms. คล าก้อนไม่ได้ ตรวจพบจาก mammogram, low 

to intermediate nuclear grade, free margin ≥ 3 mm.   
- Invasive cancer : อายุ70 ปีขึ้นไป,T1N0 tumor, hormone receptor positive และ

ได้ endocrine therapy   
3. Inoperable tumor but without distant metastasis  
4. Palliative Radiation Therapy   

พิจารณาให้เพ่ือบรรเทา ความปวด, เลือดออกหรือเป็นแผล  การกดเบียดเนื้อเยื่อปกติ 
การอุดกั้นอวัยวะที่เป็นท่อกลวง, การกดทับไขสันหลัง การอุดตันหลอดเลือดด าใหญ่ ที่เกิดจาก
ก้อนมะเร็ง โดยต้องค านึงถึงผลการรักษา ผลข้างเคียงของการรักษาสภาพร่างกาย การพยากรณ์
โรค และความสะดวกในการเดินทางมารักษาของผู้ป่วย ทั้งนี้แพทย์ควรเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว
อย่างเพียงพอเพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถตัดสินใจได้เอง ซ่ึงอาจจะใช้ External beam 
radiotherapy หรือ Brachy therapy ก็ได้ 

โดยพิจารณาให้การรักษาด้วยรังสีต่อไปนี้ในกรณี 
4.1 Palliative radiotherapy for unresectable primary tumor  
4.2 Palliative radiotherapy for distant metastatic sites such as bone, brain, 

spine, lymph nodes, soft tissue and others  
5. Locoregional Recurrence Breast Cancer  
6. Ovarian Castration ส า ห รั บ  Metastatic diseaseที่ เ ป็ น  premenopause, hormone 

receptor positive อาจจะพิจารณาท า ovarian castration โดยการฉายรังสี ในกรณีที่ ไม่
สามารถท าผ่าตัด  

 
 

…………………………………………………………………………….. 
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Protocol เพื่อการเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
 
Protocol 1 ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก 

สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ านวนใช้
รวม 

(mg/m2 ) 
1. CMF (preferably oral regimen) q 28 days cyclophophamide 100 mg/m2/day PO day 

1-14 
100 14 6 8,400 

methotrexate 40  mg/m2 IV day1, 8 40 2 6 480 
5-fluorouracil 600 mg/m2 IV day1, 8 600 2 6 7,200 

2. AC q 21 days doxorubicin 60  mg/m2 IV day1 60 1 4 240 
cyclophosphamide 600 mg/m2 IV day1 600 1 4 2,400 

3. FAC (CAF) q 21 days cyclophosphamide 500 mg/m2 IV day1 500 1 6 3,000 
doxorubicin 50  mg/m2 IV day1 50 1 6 300 
5-fluorouracil 500 mg/m2 IV day1 500 1 6 3,000 

4. AC followed by paclitaxel as 
described 

q 21 days doxorubicin 60  mg/m2 IV day1 60 1 4 240 
cyclophosphamide 600 mg/m2 IV day1 600 1 4 2,400 
followed by 
paclitaxel 

175 mg/m2 IV day1 175 1 4 700 

q 21 days doxorubicin 60  mg/m2 IV day1 60 1 4 240 
cyclophosphamide 600 mg/m2 IV day1 600 1 4 2,400 

q 7 days followed by 
paclitaxel 

80 mg/m2 IV day1 80 1 12 960 

5. TC* q 21 days docetaxel 75  mg/m2 IV day1 75 1 4 300 
cyclophosphamide 600 mg/m2 IV day1 600 1 4 2,400 

6. Trastuzumab** q 21 days Trastuzumab loading dose 8 mg./kg IV
หลังจากนัน้6mg/kg 

(Max นน.70 kg) 
(560)+420 mg. 

1 18 7,280 
(1y) 
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สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ านวนใช้
รวม 

(mg/m2 ) 
Weekly Trastuzumab loading dose 4 mg./kg IV

หลังจากนัน้ 2mg/kg ให้ 
(280)+140 mg. 1 52 7,420 

(1y) 
Weeklyx12 Trastuzumab -loading dose 4 mg./kg IV

หลังจากนัน้2mg/kgให้ 
(Max นน.70 kg) 
(280)+140 mg. 

1 12 7280 

Then 
q3wkx13 

6 mg/kg IV q 3 wk (Max นน.70 kg) 
420 mg. 

1 14 

 
 
 
การให้ยาเคมีบ าบัดระยะแรกเลือกสูตรใดขึ้นอยู่กับภาวะผู้ป่วยและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา 
* สูตรTC สาหรับผู้ป่วยมีข้อห้ามในการใช้ Doxorubicinได้แก ่เคยได้รับ doxorubicin มาก่อน หรือ LVEF <50% หรือมีประวัติหัวใจวายเท่านั้น   
** เป็นการให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง(Targeted Therapies) โดยระยะเวลาใช้ยาไม่เกิน 1 ปีในกรณีเกิด Symptomatic Heart failure ให้หยุดยา และงดใช้ยา หรือกรณี  
เมื่อมีความผิดปกติของการท างานของหัวใจ (LVEF<50%) โดยไม่มีอาการของโรคหัวใจ ให้หยุดยา และจะกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อ LVEF>50 % ภายในเวลา 4-8 สัปดาห์ 
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Protocol 2 ขนาดและสูตรของเคมีบ าบัดที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 
 

สูตร ความถี่ ตัวยา ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/m2/day) 

Day Cycle จ านวนใช้
รวม 

(mg/m2 ) 
1.CMF q 28 days cyclophosphamide 100 mg/m2/day PO day 

1-14 
100 14 6 8,400 

methotrexate 40 mg/m2 IV day1, 8 40 2 6 480 

5-FU 600 mg/m2 IV day1, 8 600 2 6 7,200 
2.FAC (CAF) q 21 days 5-FU 500 mg/m2 IV 500 1 6 3,000 

doxorubicin 50 mg/m2 IV 50 1 6 300 
cyclophosphamdie 500 mg/m2 IV 500 1 6 3,000 

3.AC q 21 days doxorubicin 60 mg/m2 IV 60 1 6 360 
cyclophosphamdie 600 mg/m2 IV 600 1 6 3,600 

4.Paclitaxel q 21 days paclitaxel 175 mg/m2 IV over 3 
hours 

175 1 6 1,050 

5.Docetaxel q 21 days docetaxel 75-100 mg/m2 IV over 
1 hours 

75-100 1 6 450-600 

6.Capecitabine q 21 days capecitabine 1,000-1,250 mg/m2  PO 
bid pc day1-14 

2,500 14 8 210,000 
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การให้ยาตามล าดับ(ยกเว้นมีข้อห้ามในการใช้ยา) 
1. สูตร 1 หรือ 2 หรือ 3    6 ครั้ง 
2. หาก progress ให้สูตร 4   6 ครั้ง 
3. หาก progress ให้สูตร 5   6 ครั้ง 
4. หาก progress ให้สูตร 6   8 ครั้ง 
5. หาก progress ให้ CMF ในกรณีไม่เคยได้มาก่อน 
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Protocol 3 ชนิดและขนาดของฮอร์โมนรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก 
 

กลุ่มฮอร์โมน ขนาดและวิธีใช้ Dose(mg/day) Day จ านวนที่ใช้รวม
(mg)**** 

Antiestrogen:  
Tamoxifen* 

20 mg/day per oral 20.0 1,825 36,500 

Aromatase inhibitors (AI)**,***:  
Letrozole 2.5 mg/day per oral 2.5 1,825 4,562.5 

 
*  ส าหรับ Tamoxifen ระยะเวลาที่ให้ฮอร์โมน 5-10 ปี (ในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปในต่อมน้ าเหลือง ให้ 10 ปี)  
**  ในผู้ป่วยที่หมดประจ าเดือนหากจ าเป็นต้องใช้ AI แนะน าให้แบบ sequential คือให้ AI2 ปีต่อด้วย tamoxifen 3 ปี หรือ tamoxifen 3 ปีต่อด้วย AI2 ปี   
***  ในผู้ป่วยที่มีประจ าเดือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงท่ีโรคจะกลับมา ได้แก่ กลุ่มที่มีการแพร่กระจายไปต่อมน้ าเหลืองแล้วกลายเป็นผู้ป่วยหมดประจ าเดือนหลังให้

 Tamoxifen ครบ 5 ปี อาจพิจารณาให้ AI ต่อระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (กรณีที่ไม่เคยได้AIมาก่อน)  
**** การจ่ายยาครั้งละไม่เกิน 3 เดือนใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น จ่ายยาครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 
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4. ชนิดและขนาดของฮอร์โมนรักษามะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจาย 
 

กลุ่มฮอร์โมน ขนาดและวิธีใช้ Dose 
(mg/day) 

จ านวนที่ใช้รวม 
(mg/visit)* 

Antiestrogen: 
Tamoxifen 

20 mg/day per oral 20 Maximum <1,800 mg/visit 
(<90 days/visit) 

Selective aromatase inhibitors: 
Letrozole 

2.5 mg/day per oral 2.5 Maximum < 225 mg/visit 
(<90 days/visit) 

Progestin: 
Megestrol acetate 

160 mg/day per oral 160 Maximum < 14,400 mg/visit 
(<90 days/visit) 

 
ระยะเวลาที่ให้ฮอร์โมนจนกว่าโรคก าเริบ  
* การจ่ายยาครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 
 
 
 
 


