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(Tuberculosis of the Breast : A Case Report)
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บทคัดย่อ
รายงานผูป้ ่ วยหญิงไทยอายุ 52 ปี มีกอ้ นที'เต้า
นมซ้า ยมา 7 วัน มี อ าการปวดเจ็บ ได้รั บ การตรวจ
ultrasound พบเป็ น mixed echogenic cystic mass ได้
ทําการผ่าตัด excision ผลตรวจทางพยาธิ วิทยาพบว่าเป็ น
Chronic granulomatous mastitis ย้อม AFB positive ซึ' ง
วินิจฉัยว่าเป็ นวัณโรคที' เต้านม ซึ' งพบน้อยมาก ได้รับ
การรักษาโดยให้ยาต้านวัณโรค
Abstract
A case report of a 52 years old women
presented a mass in middle and outer quadrant of the
left breast of seven days duration. On physical
examination, mass was tender irregular surface. The
mass also appeared to be fixed to breast. Axillary
nodes were not palpated. Sonography of the breast
showed mixed echogenic cystic mass. Excisional
biopsy of the lesion showed granulomatous
inflammation. Langhans giant cellls are present in

*

these granulomatous. The special staining is positive
for AFB.
บทนํา
วัณโรคเต้านมเป็ นโรคที'พบน้อยมาก แม้แต่ใน
ประเทศที'พบอุบตั ิการณ์วณั โรคปอดและวัณโรคนอก
ปอดสู งก็ตาม ยังไม่ค่อยจะพบว่ามีวณั โรคเต้านม สําหรับ
วัณโรคนอกปอดที' พบบ่ อยคื อต่ อมนํVาเหลื อ ง โดย
เฉพาะที' supraclavicular, axilla, mediastinal node
และ intraperitoneum ส่ วนที' อื'นๆพบได้คือ spine,
กระเพาะอาหาร, ทางเดินอาหาร, สมอง, เยืVอหุ ม้ สมอง,
เยืVอหุม้ ปอด, เยื'อหุม้ หัวใจ, อัณฑะ และที'ผิวหนัง2,4 ส่ วน
ปั จจัย ที'มีผลทํา ให้ติดเชืV อ วัณ โรคส่ ว นใหญ่พ บในผูท้ ี'
ติดเชืV อ HIV, อื'นๆได้แก่ผทู ้ ี'รับยา immunosuppression,
lymphoma, leukemia, hemophillia, ไตวายเรืV อ รั ง,
เบาหวาน, malnutrition4
ผูป้ ่ วยมักมาด้วยอาการคลําพบก้อนที'เต้านม มี
อาการเจ็บ อาจมีไข้ก็ได้ อาจมีลกั ษณะบวมแดงที' ผิวหนัง
ได้ ทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็ นฝี อักเสบ หรื อมะเร็ งเต้านม
มักมีประวัติใกล้ชิดผูป้ ่ วยวัณโรค หรื อเคยเป็ นวัณโรค

นายแพทย์ 7 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
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รายงานผูป้ ่ วย
ต่ อ มนํV าเหลื อ งมาก่ อ น การวิ นิ จฉั ย ค่ อ นข้ า งยาก
mammography มักเห็นเป็ นลักษณะ dens area บริ เวณ
ก้อน บางคนเป็ น spiculated mass หรื อบางคนก็เป็ น
lobulated mass ซึ' งไม่สามารถแยกกับ malignancy ได้
ultrasound มักเป็ น mixed cystic กับ mass3. Criteria ใน
การวินิจฉัยได้จากการตรวจ pathology พบเป็ นลักษณะ
granulomatous infiltrates หรื อ/และ tubercles with
central caseation หรื อจากการเจาะดูดตรวจ Acid fast
Bacilli แล้วพบเชืV อ การรักษาคือการให้ยาต้านวัณโรค
เป็ นเวลาอย่างน้อยนาน 6 เดื อน ส่ วนเรื' องแผลให้ทาํ
แผล ถ้ามีการติ ดเชืV อ bacteria ซํVาเติมก็ให้ยาต้านจุลชี พ
เพิ'มเติม1,5
รายงานผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยหญิ ง ไทยคู่ อายุ 53 ปี อาชี พ รั บ จ้า ง
ภูมิ ลาํ เนา อําเภอดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุ รี มารั บ
การตรวจที'โรงพยาบาลดําเนิ นสะดวก เมื'อ 1 กันยายน
2547 ด้วยอาการสําคัญคือ คลําได้กอ้ นที'เต้านมซ้ายมา
7 วัน มีอาการปวดเจ็บเล็กน้อย
ประวัติ

กินยาต้านวัณโรคจนครบ ปฏิเสธประวัติวณั โรค มะเร็ ง
เต้านมในครอบครัว ไม่สูบบุ หรี' ไม่ได้กินยาลูกกรอน
หรื อสเตียรอยด์ ไม่มีโรคเบาหวาน โรคไต หรื อโรคตับ
การตรวจร่างกายเบื องต้น
ผูป้ ่ วยหนัก 40 กิ โลกรั ม อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซี ยส ชี พจร 80 ครัVงต่อนาที ความดันโลหิ ต 90/60
มิลลิเมตรปรอท
Breast : Normal nipple both sides, no discharge
left Breast พบ ill-defined Mass ขนาด 3x3
cms. Irregular shape tender , firm, movable,
พบอยู่ที'ตาํ แหน่ง lower outer quadrant left
breast
Lymphatic system : Axillary lymph node not
palpable supraclavicular lymph node not
palpable
Cardiovascular system: normal S1S2 no murmur.
Respiratory system : normal breath sound, no crepitaion.
Abdomen : soft , flat, not tender liver and spleen
not palpable, no ascites
Ultrasound : Mixed echogenic cystic mass

7 วันก่ อ น ผูป้ ่ วยคลํา พบก้อ นที' เต้านมซ้า ย
ขนาดประมาณหัวแม่มือ มีอาการเจ็บ ไม่มีไข้ ไม่มีเลือด
หรื อนํVาใดๆไหลออกทางหัวนม ก้อนเริ' มโตขึVน เจ็บมากขึVน
อ่อนเพลีย ผอมลง นํVาหนักตัวลดลง จึ งมาโรงพยาบาล
ไม่ได้ไปรั บรั กษาที' ใดมาก่อน มี ประวัติเป็ นวัณโรคที'
ต่อมนํVาเหลืองรักแร้ซา้ ยเมื'อ 2 ปี ก่อน ได้รับการรักษา
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รายงานผูป้ ่ วย
AFB positive ได้รับการรักษาโดยให้ Anti Tubereulotic
Drugs. (Isonacid, Rifampicin, pyrazinamide
Ethambutol) สําหรับแผลได้รับการรักษาแบบแผลติ ด
เชืV อ ไม่ได้เย็บแผล, ทําแผลแบบ wet dressing และให้
ยาฆ่าเชืV อ ทําแผล 7 วัน แผลแห้งแดงดีจึงเย็บแผล 7 วัน
ต่อมาตัดไหม แผลหายดี
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
Complete chemistry : BUN = 10 mg/dl,
creatinine 0.8 mg/dl. Electrolyte ปกติ
Liver function test : protein = 7.2, Albumin =
4.4, Total Bilirubin = 0.7, Direct Bilirubin = 0.3,
SGOT = 38, SGPT = 47, Alkaline Phosphatase = 87
Urine examination : ปกติ
Chest X-ray = ปกติ
Grain stain : แผลพบ few leukocyte
Culture bacteria : No growth
HIV = negative

- Chronic granulomatous mastitis
microscopic findings : The section shows multiple
foci of granulomatous inflammation which composed
of histiocytes, lymphocytes, plasma cells, and few
neutrophils, Langhans’s giant cells are present in these
granulomas. No malignant change is seen. Special
stains acid fast bacilli is positive.

การดําเนินของโรค
ผูป้ ่ วยได้รับการทํา excisional biopsy ลักษณะ
ก้อนเป็ นสี นV าํ ตาลนิ' มๆ ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร และนํVา
สี เหลืองขุ่นๆปนเลือดแดงจางๆ ก้อนอยู่ชV นั ใต้ผิวหนัง
(subcutaneous tissue) ลึกเข้าถึงเนืV อ breast tissue และ
เยื'อรอบๆมี การอักเสบ (inflammation) ผลตรวจพยาธิ
วิทยาพบเป็ น chronic granulomatous mastitis ย้อม
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รายงานผูป้ ่ วย
วิจารณ์
วั ณ โ ร ค เ ป็ น ที' รู ้ จั ก กั น ดี ว่ า เ กิ ด จ า ก เ ชืV อ
Myobacterium tuberculosis ส่ วนใหญ่มกั ติดเชืV อที'ปอด
มีเพียงร้อยละ 25 ที'ติดเชืV อที'นอกปอด WHO รายงานปี
1995 พบ มีผูต้ ิดเชืV อวัณโรคใหม่ถึง 8.8 ล้านคน และ
เสี ยชี วิตเกื อบ 3 ล้านคน ร้อยละ 90 ของวัณโรคพบใน
ประเทศที'กาํ ลังพัฒนา พบมากสุ ดในทวีปเอเซี ย2 สําหรับ
วัณโรคที'เต้านมนัVนพบน้อยมาก แม้กระทัง' ในประเทศที'
มีการระบาดของโรคสูงก็ยงั พบการติดเชืV อที'เต้านมน้อย
มาก มีผปู ้ ่ วยรายงานวัณโรคเต้านมไว้ 4 ราย ซึ' งทัVง 4 ราย
เป็ นเพศหญิ งอายุ 34-68 ปี มาด้วยก้อนเต้านม 1รายมี
ประวัติวณั โรคปอดมาก่อน อีก 3 รายไม่มีประวัติวณั โรค
มาก่อน และตรวจเอกซเรย์ปอดก็ปกติ 2 ราย ตรวจพบ
มีต่อ มนํVา เหลือ งรั กแร้ โตและพบเชืV อ ที' ต่ อมนํVาเหลื อ ง
ด้วย อีก 2 ราย ไม่พบเชืV อที'ต่อมนํVาเหลืองรักแร้ ซึ' งทํา
ให้ไม่สามารถสรุ ปได้ว่าวัณโรคเต้านมนัVนเกิ ดมาจากการ
ติดเชืV อ ที' ต่อ มนํVา เหลืองรักแร้ การวินิจฉัยทัVง 4 รายใช้
ผลการตรวจพยาธิ วิทยา และย้อม AFB ให้ผลบวกทุก
ราย3
ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานวัณโรคที' เต้านม
มาก่อน สําหรับผูป้ ่ วยรายนีV มาด้วยมีกอ้ นที'เต้านมปวดเจ็บ
ซึ' งส่ วนใหญ่เรามักคิดถึงก้อนเนืV องอกทัว' ๆไป มะเร็ ง ซี สต์
หรื อ ฝี อักเสบที' เ ต้า นม การซัก ประวัติ นV ัน สํา คัญ มาก
ผูป้ ่ วยรายนีV มีประวัติเป็ นวัณโรคต่อมนํVาเหลืองที' รักแร้
มาเมื' อ 2 ปี ก่ อ น ซึ' งสามารถเกิ ด การกลับ เป็ นซํVา
(relapsed) และแพร่ กระจายไปที'ส่วนเต้านมได้ (การเกิ ด
การกลับเป็ นซํVาของวัณโรคนัVนสามารถที' จะอธิ บายได้
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คื อ ตัว macrophage ในต่ อมนํVาเหลืองจะจับตัวเชืV อวัณ
โรค แล้ว กระตุ ้น
T-lymphocytes หลั'ง สาร
lymphokines ไปถึงดูด monocytes ชักนําให้กลายเป็ น
macrophage ที'สามารถจับกินตัวเชืV อวัณโรคได้มากขึV น
ซึ' งเป็ นจุดเริ' มต้นของภูมิคุม้ กันชนิ ดอาศัยเซลล์ (cell –
mediated immunity) ถ้าภูมิคุ ม้ กันดังกล่า วไม่ส ามารถ
กําจัด เชืV อ ได้หมด จึ งป่ วยเป็ นวัณโรคในเวลาต่อมา ซึ' ง
เชืVอสามารถกระจายไปตามที'ต่างๆของร่ างกายได้4) ทําให้
เราต้องนึกถึงวัณโรคไว้ดว้ ย การทํา ultrasound ก็พบเป็ น
ลักษณะ mixed cystic กับ Mass ซึ' งไม่สามารถบอก
ได้ชดั เจน การวินิจฉัยที'แน่นอนคื อ ตรวจลักษณะทาง
พยาธิ วิทยา และย้อม AFB ให้ผลบวก
การรัก ษาว ณ
ั โรคนอกปอดในปั จ จุบ นั
เหมือ นกับ การรัก ษาวัณ โรคปอดทัว' ไป ยาที ' ใ ช้ก นั
แพร่ หลายในปั จจุบนั คือ การใช้รักษาระยะสัVน (short
course chemotherapy) ซึ' งใช้เวลารักษา 6-8 เดือน ซึ' ง
เป็ นที' ย อมรั บ ในระดับ โลกทัVง องค์ ก ารอนามัย โลก
(WHO Tuberculosis Unit ค.ศ. 1996 ) และ International
Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD)
ค.ศ.19885, 8 ซึ' งถือว่าเป็ นยาที' มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ให้ผลดี ที'สุ ดในการรั กษาผูป้ ่ วยวัณโรคให้หายได้เกื อบ
ร้ อยละ 100 ถ้า ผู ป้ ่ วยกิ น ยาและได้ย าสมํ'า เสมอ
ครบถ้วน แต่มีผูป้ ่ วยร้อยละ 50 ที'ได้รับยาไม่สมํ'าเสมอ
หรื อไม่ครบถ้วน ทําให้เกิดปั ญหาล้มเหลวในการรักษา
วัณ โรค เกิ ด การดืV อ ยาของเชืV อ วัณ โรคดัง นัVน จึ ง ต้อ ง
พยายามจัด ระบบการรั ก ษาระยะสัV นแบบให้ กิ น ยา
ภายใต้การสังเกตโดยตรง (directly observed therapy
short course) (DOTS) เพื'อป้ องกันการดืVอยา1 สําหรับ
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ผูป้ ่ วยรายนีV เ คยรั กษา ได้รั บยาครบ รั กษาหายมาแล้ว
ครัVงนีVโรคกลับมาเป็ นใหม่ที'เต้านม ถือว่ามีการกลับเป็ น
ซํVา เกิ ด ขึV น การรั กษาก็ ใ ห้ย าระบบเดิม 2HRZE/4HR
โดยให้ยาแบบ DOTS ติดตามการรักษาย้อมเชืV อ AFB
ส่ วน localized disease ได้มีคนแนะนําให้ทาํ surgical
resection ในรายที'มีการดืV อยาหลายตัว multiple drugresistant TB หรื อกรณี ที'มีการเกิดการกลับเป็ นซํVา การ
ทํา การตัดเอารอยโรคออก ช่วยลดการแพร่ กระจายของ
เชืVอได้ดีย'ิงขึVน6, 7
สรุป
วัณโรคเต้านมนัVนพบน้อยมากและการวินิจฉัย
ก็ ยาก สิ' งสํ าคัญในการวิ นิ จฉั ยคื อ ต้องมี ทV ังประวัติ ที'
ชัดเจน ตรวจร่ า งกาย รวมทัVงการวิ นิจฉัยแยกโรค
เพื' อ ที' จ ะได้แนวทางการตรวจเพิ' มเติ ม เพื' อให้ ได้การ
วินิจฉัยที'แน่นอน การรักษาวัณโรคต้องเน้นความสําคัญ
ของการได้รับยาอย่างสมํ'าเสมอครบถ้วนและติ ดตามดู
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การดืVอยา การกลับมาเป็ น
ใหม่ของวัณโรค
กิตติกรรมประกาศ
ผูร้ ายงานขอขอบพระคุณนายแพทย์สันติ สุ ข
หวาน หัว หน้า แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลดํา เนิ น
สะดวก ที' อ นุ ญ าตให้ นํา เสนอรายงานนีV และช่ว ย
เสนอแนะวิจารณ์ รวมทัVงอายุรแพทย์ที'ช่วยในการดูแล
รั กษาผู ้ป่ วยมาโดยตลอด และเจ้า หน้ าที' โ รงพยาบาล
ดําเนินสะดวกทุกท่านที'ให้ความร่ วมมือ
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