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บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันพบว่ามีโรคมากมายที่มีผลมาจากความอ้วนที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งความอ้วนที่เพิ่มมากขึ้นนิยมวัดค่าด้วยดัชนีมวลกาย	
จากการศึกษาก่อนหน้านี้คาดว่า	 โรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายที่เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนีมวลกายกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษาท่ีศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	 เป็นการศึกษาโดยวิธี	Case-control	study	โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์ด้วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับ
การบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	219	คน	และ
กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยหญิงทั่วไปที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	
219	คน	เก็บข้อมูลในเรื่องอายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ประวัติการรักษา	ประวัติทางสูติ-นรีเวช	และประวัติอื่นๆ	โดยผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย
โรคมะเร็งเต้านมเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน	และในผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเก็บข้อมูลจากการท�าแบบสอบถาม	
และน�าข้อมูลท้ังหมดมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Bivariate	 โดย	Mann-Whitney	U	 test	และ	Chi-square	ก�าหนด 
ค่านัยส�าคัญ	<	0.20	และท�า	Multivariate	 logistic	 regression	 โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญ	<	0.05	 ในผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกาย 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน	(มากกว่าหรือเท่ากับ	23	กิโลกรัม/ตารางเมตร)	พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม	โดยมีค่า	
OR	=	8.894,	95%	CI	=	3.460-22.861	และ	p-value	<	0.001	นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยที่มีประวัติการมีโรคมะเร็งเต้านม 
ในครอบครัวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมอีกเช่นกัน	โดยมีค่า	OR	6.83,	95%	CI	=	1.541-30.276	และ	p-value	=	
0.011	และพบผู้ป่วยที่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง	 โดยมีค่า	OR	0.081,	95%	CI	=	
0.009-0.731	และ	p-value	=	0.025	ดัชนีมวลกายที่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านม	ในผู้ป่วยหญิง 
ที่เข้ารับบริการ	ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	นอกจากนั้นยังพบว่าประวัติการมีโรค
มะเร็งเต้านมในครอบครัวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านมเช่นกัน	และพบความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กับการเกิดมะเร็งเต้านมร่วมด้วย
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Abstract
	 Body	mass	index	(BMI)	is	one	of	the	major	indicators	of	obesity	which	has	an	effect	on	increasing	

the	prevalence	of	many	diseases.	Previous	studies	have	suggested	that	there	is	an	association	between	

BMI	and	breast	cancer	to	study	the	effects	of	BMI	on	breast	cancer	in	female	patients	from	Her	Royal	 

Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhron	Medical	Center	(MSMC),	a	case-control	study	of	219	cases	

who	were	diagnosed	with	breast	cancer	from	department	of	surgery	MSMC	and	219	controls	without	

the	disease	were	investigated	for	the	study.	The	demographics,	weight	and	height,	medical	history,	 

reproductive	history	and	other	factors	each	case	were	obtained	by	reviewing	in-patient	documents	and	by	

using	questionnaires	for	the	control	cases.	Data	were	analyzed	by	probability	distribution,	non-parametric	 

tests,	logistic	regression	and	mixed-model	analysis	of	variance.	The	results	showed	that	patients	with	

a	BMI	of	more	than	23	kg/m2	had	8.894	times	higher	risk	of	breast	cancer	when	compared	with	normal	 

BMI	patients	(OR	8.894,	95%	CI	3.460-22.861,	p-value	<	0.001).	The	results	from	this	study	therefore	

demonstrated	that	an	individual’s	BMI	may	be	associated	with	an	increased	likelihood	of	react	cancer	 

in	female	patients	at	MSMC.
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งท่ีพบมาก

ที่สุดในผู้ป่วยหญิงชาวไทย	 โดยคิดเป็นร้อยละ	43	 ใน 

ผูป่้วยหญงิทีเ่ป็นมะเร็งทัง้หมด1	และเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติ

อันดับที่	 2	 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศหญิงในประเทศไทย2 

จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	 ใน

การเกดิมะเร็งเต้านม	เช่น	อาย	ุการมีบตุร	อายขุณะมบีตุร

คนแรก	การได้รับรังสี	บริเวณหน้าอกและล�าคอ	ประวัติ 

การเกิดมะเร็งเต้านมในครอบครัว	นอกจากนี้	มีรายงาน

ความเชือ่มโยงการเกดิโรคกบัปัจจยัเสีย่งทีส่ามารถควบคุม

และป้องกันได้	 เช่น	การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน	การ 

ได้รับฮอร์โมนทดแทน3	การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

และการสูบบุหรี่4	 รวมถึงมีรายงานก่อนหน้าที่สนับสนุน

ความสมัพนัธ์ระหว่างการเพ่ิมขึน้ของดชันมีวลกายกบัการ

เป็นมะเร็งเต้านม	ซึ่งอาจเป็นผลจากฮอร์โมนแอนโดรเจน

ต่อการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกาย5	เป็นต้น	

	 คณะผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทย	ยังไม่ได้มีการ

ศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มข้ึนของดัชนี

มวลกายและการเกิดมะเร็งเต้านม	 เช่นดังในรายงานใน

ต่างประเทศ5	ซึง่ความเชือ่มโยงกบัเชือ้ชาตแิละพนัธกุรรม

อาจให้ผลความสัมพันธ์ขัดแย้งกับรายงานในต่างประเทศ

ก่อนหน้าได้	คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะทดสอบ

ความสมัพันธ์นีใ้นกลุม่ประชากรหญงิไทย	โดยท�าการศกึษา

ความสมัพันธ์ระหว่างดชันมีวลกายกบัการเกิดมะเร็งเต้านม

ในผู้ป่วยหญิง	ที่มารับการรักษาท่ีศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ	

Case-control	 study	 โดยศึกษาในกลุ่มประชากร 

ผู ้ป่วยหญิงที่เข้ารับบริการ	ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีซ่ึงการศกึษา

ในครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในมนุษย์	 (หมายเลขรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์	SWUEC/E-263/2558)	ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	

แบบบังเอิญ	 (Accidental	sampling)	ได้แก่	ผู้ป่วยที่มา

พบแพทย์ด้วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการบริการที่แผนก 

ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	และกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยหญิง

ทั่วไปซึ่งไม่เป็นมะเร็งเต้านม	ที่เข้ารับการบริการ	ณ	ศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กมุารใีนจ�านวนทีเ่ท่ากนั	โดยเกบ็ข้อมลูผูป่้วยหญงิทีเ่ข้าร่วม

การศึกษาจาแบบสอบถาม	และ	ข้อมูลจากเวชระเบียน

ของผู้ป่วยแต่ละราย	

	 ก�าหนดแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ

วิจัย	จ�านวนทั้งสิ้น	16	ข้อ	โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น	

2	ส่วน	คือ	ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจ�านวน	3	ข้อ	

ได้แก่	อาย	ุน�า้หนกั	และส่วนสูง	ปัจจัยเส่ียงที่มีผลต่อการ

เกิดโรคมะเร็งเต้านมจ�านวน	13	ข้อ	ได้แก่	ประวตักิารเป็น

มะเร็งเต้านม	ประวัติประจ�าเดือน	ประวัติการมีบุตร	

ประวัติการสูบบุหรี่	ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์	ประวัต ิ

การรบัประทานยาคุมก�าเนดิ	ประวตักิารได้รบัการฉายรงัส ี

บรเิวณทรวงอกและล�าคอ	และประวตักิารเป็นมะเรง็เต้านม 

ของบคุคลในครอบครวั

	 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้จะแบ่งเป็นตัวแปร 

เชงิปรมิาณ	และตวัแปรเชงิคณุภาพ	ซึง่ตวัแปรเชงิปรมิาณ

ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	อายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	อายุของ 

ผู้ป่วยที่มีประจ�าเดือนครั้งแรก	และอายุของผู้ป่วยที่มี

บุตรคนแรก	และตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิจัย	 ได้แก	่

การมปีระวตัเิป็นมะเรง็เต้านม	การมบีตุร	การมปีระจ�าเดอืน	

การสูบบุหรี่	 การดื่มแอลกอฮอล์	 การรับประทานยา 

คุมก�าเนิด	การฉายแสงบริเวณทรวงอกและล�าคอ	และ

การมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านม	 โดยการ

ตอบแบบสอบถามน้ันเป็นการเลือกเพียง	2	ค�าตอบคือ	 

มีหรือไม่มี

	 นิยามศัพท์เฉพาะ

 มะเร็งที่เต้านม1	คือ	ความผิดปกติของเซลล์ที่

อยู่ภายในท่อน�้านมหรือต่อมน�้านม	ซึ่งตรวจวินิจฉัยได้

จากผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา

 ดัชนีมวลกาย6	 เป็นค่าที่อาศัยความสัมพันธ์

ระหว่างน�้าหนักตัวและส่วนสูงมาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของ

ร่างกายว่ามีความสมดุลของน�้าหนักตัวต่อส่วนสูง	ซึ่ง



63
ดัชนีมวลกายกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิง ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

สามารถค�านวณได้โดยน�าน�้าหนักตัว	(หน่วยเป็นกิโลกรัม)	

หารด้วยส่วนสูงก�าลังสอง	 (หน่วยเป็นเมตร)	 BMI	 =	 

น�้าหนักตัว	 (kg)	 /	 ส่วนสูง	 (m2)	 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ 

แบ่งเกณฑ์ดชันมีวลกายเป็นดชันมีวลกายเกณฑ์มาตรฐาน	

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า	 23	 กิโลกรัม/ตารางเมตร	 และดัชน ี

มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน	 ท่ีมีค่าตั้งแต่	23	 กิโลกรัม/

ตารางเมตรขึ้นไป	ซึ่งเป็นดัชนีมวลกายท่ีจัดอยู่ในภาวะ

น�้าหนักเกิน	 และภาวะอ ้วนตาม	World	 Health	 

Organization	Western	Pacific	Region	Classification7 

 การสูบบุหรี่8	 คือ	 การสูดดมควันซึ่งเกิดจาก

การเผาไหม้ของสิ่งต่างๆ	 ได้แก่	 บุหรี่	ยาสูบ	และยาเส้น	

ทางการหายใจ	 โดยในการวิจัยนี้จะค�านึงถึงการสูบบุหรี่

อย่างต�า่ในปริมาณ	20	ซองต่อปี	เนือ่งจากจะเป็นปัจจัยเสีย่ง

ที่มีความเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งเต้านม

 การดื่มแอลกอฮอล์9	คือ	การดื่มเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของแอลกอฮอล์	 โดยในการวิจัยนี้จะค�านึงถึง

การดืม่หรอืไม่ดืม่เคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

โดยไม่ได้ระบุปริมาณของแอลกอฮอล์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 การค�านวณขนาดตัวอย่าง	ท�าโดยวธิกีารค�านวณ

หาขนาดตัวอย่างส�าหรับการศึกษาที่ท�ากับคนสองกลุ่มที่

เป็นอิสระต่อกัน	ซึ่งเป็นข้อมูลชนิดนับ	 (discrete	data)	

จากสูตร

Nt	=	จ�านวนกลุ่มที่	expose	หรือกลุ่มทดลอง

Nc	=	จ�านวนกลุ่มที่	non-expose	หรือกลุ่มควบคุม

Zα	=	ค่ามาตรฐานจากตาราง	Z	ทีร่ะดบั	Type	I	error	(α)	

Zβ	=	ค่ามาตรฐานจากตาราง	Z	ทีร่ะดับ	Type	II	error	(β)

r	=	Nc/Nt,	P	=	(Pt	+	rPc)	/	1+r	(ซึง่	Nt	=	Nc	ดงันัน้	r	=	1)

Pt	=	สดัส่วนของกลุม่ท่ี	expose	หรอืกลุม่ทดลองทีเ่กดิผล

Pc	=	สัดส่วนของกลุ่มที่	non-expose	หรือกลุ่มควบคุม

ที่เกิดผล

	 โดยอ ้างอิงจากการวิจัยเรื่อง	 Study	 of	 

Body	 Mass	 Index	 and	 Premenopausal	 or	 

Postmenopausal	Breast	Cancer	Department	of	

Forensic	Medicine	and	Toxicology,	Shri	Guru	Ram	

Rai	Institute	of	Medical	&	Health	Science,	Dehradun,	

Uttarakhand,	India	ตีพิมพ์ใน	International	Journal	

of	Scientific	Study	April	2015	Vol	3	Issue	1	พบว่า	

ผู้ป่วยหญิงที่มี	BMI	มากกว่าเท่ากับ	25	กิโลกรัม/เมตร2	

เป็นโรคมะเร็งเต้านมร้อยละ	 49	 และผู้ป่วยหญิงที่ม	ี 

BMI	น้อยกว่า	25	กิโลกรัม/เมตร2	 เป็นโรคมะเร็งเต้านม

ร้อยละ	12	

	 วิ ธี ท� า 	 Pc 	 = 	 0 .12 , 	 P t 	 = 	 0 .49 , 	 P 	 =	

(0.49+0.12)/1+1	=	0.305,	Zα	=	1.96,	Zβ	=	0.84	

	 ดังนั้น	 การศึกษานี้จะต ้องใช ้	 Case	 และ	 

Control	 ประมาณกลุ ่มละ	 100	 คน	 (จากการเก็บ 

ข้อมูลจริง	 เก็บข้อมูล	 Case	 และ	 Control	 จ�านวน 

กลุ่มละ	219	คน)

	 การวิเคราะห์เป็นแบบพรรณนา	แบ่งข้อมูล 

เป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 และข้อมูล 

เชิงคุณภาพ	 ส�าหรับข้อมูลเชิงปริมาณจะต้องมีการ

ทดสอบก า รก ร ะจ า ยขอ งข ้ อ มู ล 	 ทดสอบด ้ ว ย	 

Kolmogorov-Smirnov	 test	 เพื่อเลือกวิธีน�าเสนอ 

ค่ากลาง	คือ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

หรือ	 ค ่ามัธยฐาน	 (median)	 และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์	 (inter-quartile	range)	เพื่อน�าไปใช้เลือกสถิติ

ในการวิเคราะห์ต่อไป	ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจะแสดง

เป็นค่าความถี่ของข้อมูลนั้น	

	 ส�าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานจะท�า 

การวิเคราะห์แยกทีละตัวแปร	(bivariate	analysis)	เพื่อ

หาความสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิง

ที่มารับบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีส�าหรับตวัแปรต้นเชงิคุณภาพ

จะใช้สถติ	ิChi-square	และส�าหรบัตวัแปรต้นเชงิปรมิาณ

Nt	=	(Zα	+	Zβ)2P(1-P)(r+1)
(Pt	-	Pc)2r

Nt	=	(1.96	+	0.84)20.305(0.695)(1+1)
(0.49	-	0.12)2(1)
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ใช้สถิติ	independent	t-test	หรือ	Mann-Whitney	U	

test	ขึน้กบัลกัษณะการกระจายของข้อมลู	ซึง่จะพจิารณา

ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ที่อาจท�าให้เกิด

ผลลัพธ์ดังกล่าว	 โดยพิจารณาจากค่า	p-value	<	0.20	

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรนั้นๆ	 แล้วน�า

ตัวแปรที่ได้มาทดสอบ	collinearity	วิเคราะห์ต่อด้วย	

multiple	logistic	regression	ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	 

p-value	<	0.0

ผลกำรศึกษำ

	 ข้อมูลทั่วไป

	 กลุม่ตวัอย่างของผูป่้วยหญงิทีเ่ข้ารบัการบรกิาร

ด้วยโรคมะเร็งเต้านม	ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 จ�านวน	219	คน	 

พบว่า	 ดัชนีมวลกายของกลุ ่มตัวอย่างนี้	 ส่วนใหญ่มี 

ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น�้าหนักเกินมาตรฐานและใน

กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยหญิงทั่วไป	 (ไม่เป็นมะเร็งเต้านม)	

ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	219	คน	พบว่า	

ดัชนีมวลกายส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างนี้อยู ่ในเกณฑ์

มาตรฐาน	

ตารางที่	 1	 ลักษณะของกลุ ่มตัวอย่างของผู ้ป่วยหญิงที่เข้ารับการบริการ	 ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	(จ�านวน	538	คน)

ปัจจัย
ผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการบริการ

ด้วยโรคมะเร็งเต้านม	(219	คน)

ผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการบริการ

ทั่วไป	(219	คน)

ดัชนีมวลกาย	(กิโลกรัม/เมตร2)

-	เกณฑ์มาตรฐาน	(ร้อยละ)

-	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	(ร้อยละ)

80	(36.5)

139	(63.5)

180	(82.2)

39	(17.8)

อายุ	(ปี)	

ค่าเฉลี่ย	±	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่ามัธยฐาน	(ค่าพิสัยควอไทล์)

49.08	±	2.21 52.00	(38.00,	63.00)

ส่วนสูง	(เมตร)

ค่ามัธยฐาน	(ค่าพิสัยควอไทล์)

1.57	(1.52,	1.60) 1.57	(1.54,	1.62)

น�้าหนัก	(กิโลกรัม)

ค่ามัธยฐาน	(ค่าพิสัยควอไทล์)

59.00	(52.1,	66.8) 51.00	(47.00,	57.00)

อายุที่มีประจ�าเดือนครั้งแรก	(ปี)

ค่ามัธยฐาน	(ค่าพิสัยควอไทล์)

14.00	(12.00,	15.00) 14.00	(13.00,	15.75)

ภาวะหมดประจ�าเดือน

-	หมดประจ�าเดือนแล้ว	(ร้อยละ)

-	ยังไม่หมดประจ�าเดือน	(ร้อยละ)

51	(49.5)

52	(50.5)

120	(54.8)

99	(45.2)
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ดัชนีมวลกายกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิง ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

ปัจจัย
ผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการบริการ

ด้วยโรคมะเร็งเต้านม	(219	คน)

ผู้ป่วยหญิงที่เข้ารับการบริการ

ทั่วไป	(219	คน)

การมีบุตร

-	มีบุตร	(ร้อยละ)

-	ไม่มีบุตร	(ร้อยละ)

57	(75)

19	(25)

171	(78.1)

48	(21.9)

อายุตอนมีบุตรคนแรก	(ปี)

ค่าเฉลี่ย	±	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

25.81	±	6.08 23.75	±	5.07

การสูบบุหรี่

-	เคยสูบ	(ร้อยละ)

-	ไม่เคยสูบ	(ร้อยละ)

4	(3.1)

124	(96.9)

12	(5.5)

207	(94.5)

การทานยาคุมก�าเนิด

-	เคยทาน	(ร้อยละ)

-	ไม่เคยทาน	(ร้อยละ)

25	(28.4)

63	(71.6)

107	(48.9)

112	(51.1)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-	เคยดื่ม	(ร้อยละ)

-	ไม่เคยดื่ม	(ร้อยละ)

5	(4.1)

117	(95.9)

62	(28.3)

157	(71.7)

ประวัติการฉายรังสีบริเวณทรวงอกและล�าคอ

-	มีประวัติ	(ร้อยละ)

-	ไม่มีประวัติ	(ร้อยละ)

101	(46.1)

118	(53.9)

6	(2.7)

213	(97.3)

ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม

-	มีประวัติ	(ร้อยละ)

-	ไม่มีประวัติ	(ร้อยละ)

18	(15.7)

97	(84.3)

9	(4.1)

210	(95.9)

	 ตารางที่	 2	พบว่าส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์	 (Logistic	Regression	Analysis)	พบว่า 

ค่าดัชนีมวลกายที่เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธ์ในแง่การเป็นปัจจัยเส่ียงกับการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดย

พบว่ามีค่าอิทธิพล	(Odds	ratio)	มีค่าเท่ากับ	8.894

ตารางที่	 2	แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิงทั้งหมดทั้งที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและไม่เป็นโรค

มะเร็งเต้านม	ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ปัจจัย Crude OR 95% CI P-value Adjusted OR* 95% CI P-value

ดัชนีมวลกาย	(kg/m2)

-	เกณฑ์มาตรฐาน	

-	เกินเกณฑ์มาตรฐาน	

8.019

1

5.154-12.478

-

<0.001

-

8.894

1

3.460-22.861

-

<0.001

-
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ปัจจัย Crude OR 95% CI P-value Adjusted OR* 95% CI P-value

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-	เคยดื่ม	

-	ไม่เคยดื่ม	

0.108

1

0.042-0.278

-

<0.001

-

0.081

1

0.009-0.731

-

0.025

-

ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง

เต้านม

-	มีประวัติ	

-	ไม่มีประวัติ

 

4.330

1

1.878-9.995

-

0.001

-

6.830

1

1.541-30.276

-

0.011

-

*	Adjusted	OR	หาได้จากการวเิคราะห์ตัวแปรดชันมีวลกายร่วมกบัตวัแปรการรบัประทานยาคุมก�าเนดิ	อายทุีม่ปีระจ�าเดอืนครัง้แรก	

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	การได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอกและล�าคอ	และประวัติมะเร็งเต้านมในญาติล�าดับที่หนึ่ง

อภิปรำยผล
	 จากผลการวิจัยนี้	 ดัชนีมวลกายในผู้ป่วยหญิง

ที่มารับบริการ	ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีความสัมพันธ์กับการ

เกิดโรคมะเร็งเต้านม	ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ	Alka	

และคณะ10	 ที่ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ ่มหญิงท่ีมีดัชนี 

มวลกายที่มีค่ามากกว่า	25	 กิโลกรัม/ตารางเมตร	 เป็น 

โรคมะเร็งเต้านมร้อยละ	49	 เทียบกับกลุ่มหญิงที่มีดัชนี

มวลกายน้อยกว่า	 25	 กิโลกรัม/ตารางเมตร	 เป็นโรค

มะเรง็เต้านมเพยีงร้อยละ	12	โดยผลของการวจิยัสามารถ

อธิบายได้จากการที่ดัชนีมวลกายสูงขึ้น	จะแสดงถึงการ

เพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย	ที่ใช้เป็นแหล่งในการ

เปลีย่นฮอร์โมนแอนโดรเจนเป็นฮอร์โมนในกลุม่เอสโตรเจน	

โดยฮอร์โมนในกลุ่มเอสโตรเจนนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นการ

แบ่งตัวของเซลล์เต้านมผ่านตัวรับสัญญาณที่ควบคุมการ

ท�างานด้วยฮอร์โมนดังกล่าว	ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการ 

กลายพันธุ์ของโครโมโซมในเซลล์เต้านม	โดยการกระตุ้น

ผ่านไซโตโครม	พี	450	(cytochrome	P450)	ซึ่งเป็นการ

เหน่ียวน�าให้เกดิความผดิปกตขิองโครโมโซมในเซลล์เต้านม	

ส่งผลให้เกิดการเจริญเป็นมะเร็งเต้านมได้11

	 การวิจัยในครั้งนี้พบว่า	 ผู ้ป่วยหญิงที่มีดัชนี 

มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีมาเข้ารับบริการ	ณ	ศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช

กุมารี	นั้นมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้จาก

กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น	 ผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้น	มีดัชนีมวลกาย

เกินเกณฑ์มาตรฐานสูงถึงร้อยละ	 63.6	 และในผู้ป่วย 

ที่ไม่เป็นมะเร็งเต้านมนั้นมีดัชนีมวลกายที่เกินเกณฑ์

มาตรฐานมีเพียงร้อยละ	17.4	จึงเป็นตัวช่วยยืนยันได้ว่า

ดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ในแง่การเป็น 

ปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยหญิง

	 จากการวิจัยนี้พบว่าปัจจัยเรื่องประวัติการมี

บุคคลในครอบครัวที่เป็นญาติล�าดับที่	 1	 นั้นเป็นโรค

มะเร็งเต้านม	มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม 

เช่นกัน	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	Amanda	และ

คณะ12	 โดยกลไกการเพิ่มความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง

เต้านมที่สัมพันธ์กับยีน	ER	PR	และ	HER2

	 ปัจจัยเรื่องการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล	์

จากการศึกษาน้ีพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง

เต้านมโดยเป็นปัจจัยที่ช่วยในการป้องกัน	 ซ่ึงขัดแย้งกับ

การศึกษาของ	Gloria	และคณะ13	ซึ่งอาจอธิบายได้จาก

การเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นการสอบถามในเรื่อง 

การดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	 โดยไม่ได้เก็บ

ในส่วนของปริมาณที่ดื่ม	

	 นอกจากนี้	จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเรื่องอายุ	

อายขุองผู้ป่วยทีม่ปีระจ�าเดอืนครัง้แรก	การหมดประจ�าเดอืน	

อายขุองผูป่้วยเมือ่มบีตุรคนแรก	การสบูบหุรี	่การรบัประทาน

ยาคุมก�าเนิด	และการได้รับรังสีบริเวณทรวงอกและคอ	
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558

ไม่ได้ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม	ซึ่งขัดแย้งกับการ

ศึกษาของ	Robert	และคณะ8	โดยอาจอธิบายได้ดังนี้

	 ปัจจยัเร่ืองอาย	ุในกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษา	คอื	กลุม่ที่

เป็นโรคมะเรง็เต้านมและกลุม่ทีไ่ม่ได้เป็นมะเรง็เต้านมนัน้ 

มีค่าที่ใกล้เคียงกัน	จึงท�าให้ไม่พบความแตกต่างในการ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

	 ปัจจัยเร่ืองอายุของผู ้ป ่วยท่ีมีประจ�าเดือน 

ครั้งแรก	การหมดประจ�าเดือน	อายุของผู้ป่วยเมื่อมีบุตร

คนแรก	การสูบบุหรี่	การรับประทานยาคุมก�าเนิด	และ

การได้รับรังสีบริเวณทรวงอกและคอ	 เป็นตัวแปรท่ีเก็บ

ข้อมลูได้ไม่ครบถ้วนในกลุม่ตวัอย่างของผูป่้วยหญงิทีเ่ข้ารบั

การบริการด้วยโรคมะเร็งเต้านม	ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล

จากเวชระเบียน	ท�าให้ได้กลุม่ตวัอย่างทีน้่อยเกินไป	จงึไม่พบ

ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม

	 อย่างไรก็ตาม	งานวิจัยน้ีมีข้อจ�ากัดเรื่องความ 

คลาดเคล่ือนแบบสุ่ม	 (random	error)	 เน่ืองจากการ 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นน้ีเป็นการสุ่มตัวอย่าง

ตามความสะดวก	 (convenient	sampling)	ซึ่งมีความ

แปรปรวนของข้อมูลสูง	ท�าให้มีการประมาณค่าได้อย่าง 

ไม่แม่นย�า	และขนาดกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจะน้อย	จึง

ท�าให้การกระจายของข้อมูลนั้นยังค่อนข้างกว้างอยู่	 ซึ่ง

สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง	อีกข้อ

จ�ากัดคือ	การเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน	ไม่สามารถให้

ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ต้องการได	้ท�าให้มีข้อมูลที่หายไป

จ�านวนหนึ่ง	แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดัชนีมวลกายซ่ึงเป็น

ตัวแปรที่ต้องการศึกษาสามารถเก็บได้ครบถ้วน	จึงไม่น่า

ส่งผลต่อข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้

สรุปผลกำรวิจัย
	 ดัชนีมวลกายท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นปัจจัย

เส่ียงกบัการเกดิมะเร็งเต้านม	ในผูป่้วยหญงิทีเ่ข้ารบับริการ	

ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 นอกจากน้ันยังพบว่าประวัติการมีโรค

มะเร็งเต้านมในครอบครัวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงกับการเกิด

มะเร็งเต้านมเช่นกัน	และพบความสัมพันธ์ของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการเกิดมะเร็งเต้านมร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้	 ทาง 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า	 ในการท�าวิจัยในครั้งหน้าเสนอ 

ให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของการท�าวิจัยจาก	Case- 

control	 study	 เป็น	Retrospective	cohort	 study	

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น	 และในการศึกษา

ครั้งต่อไปควรจะใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่าง	 (probability	

sampling)	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทน

ของประชากรได้ดียิ่งข้ึน	ซึ่งจะท�าให้การท�าวิจัยนั้นได้ผล

การท�าวิจัยที่น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น	และท�าการเพิ่มจ�านวน

กลุ ่มตัวอย่างในการท�าวิจัยให้มากข้ึนเพ่ือเป็นการลด

ความคลาดเคล่ือนในการกระจายของข้อมลูโดยท�าร่วมกบั

สถาบันอื่น	 และท้ายที่สุดทางคณะผู้ท�าวิจัยเสนอให  ้

ต่อยอด	เช่น	พัฒนาให้เป็นการวิจัยในระดับจังหวัด	หรือ

ประเทศ	 เพื่อที่จะได้เป ็นประโยชน์ส�าหรับบุคคลที่

ต้องการศกึษาเพิม่เตมิ	เนือ่งจากเป็นตวัแทนประชากรทีม่ี

ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	 และจากการวิจัยนี้พบความ

สัมพันธ์เชิงป้องกันของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ต่อการเกิดมะเร็งเต้านมซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาก่อน

หน้านี้	ทางกลุ่มมีความเห็นว่าควรท�าการศึกษาในเรื่องนี้

ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง

การดื่มหรือไม่ดื่ม	ระยะเวลา	และปริมาณที่ดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์
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