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มะเร็ งเต้ านมเรื่ องใกล้ ตัว ที่ผ้ หู ญิงต้ องระวัง
มารู้จักมะเร็งเต้ านมกันเถอะ
มะเร็งเต้ านมเป็ นมะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับหนึ่งในผู้หญิงทัว่ โลก
และพบผู้ป่ วยมะเร็ งเต้ านมรายใหม่เพิ่มขึ ้นในทุกๆปี มะเร็งเต้ านมเกิ ด
จากเซลล์ของเต้ านมที่มีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ เหนือการควบคุมของ
ร่างกายและเปลี่ยนแปลงเป็ นเซลล์มะเร็ง ส่วนใหญ่มกั เกิ ดที่ ภายในท่อ
นํ ้านม และสามารถกระจายออกจากท่อนํ ้านม ไปที่ตอ่ มนํ ้าเหลืองที่รักแร้
และอวัยวะอื่นที่ไกลออกไป
มะเร็งเต้ านมเกิดจากอะไร?
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลใดสรุปแน่ชัดถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้ านม
เราพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องคือ
 อายุ พบว่า มีความเสี่ยงเป็ นมะเร็งเต้ านมเพิ่มขึ ้นเมื่ออายุมากขึ ้น โดยพบ
ได้ มากในวัยกลางคน ตังแต่
้ อายุ 50 ปี ขึ ้นไป มีเพียงประมาณร้ อยละ 10 ที่พบ
ได้ ในอายุตํ่ากว่า 40 ปี
 ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิงมีความสัมพันธ์กบั การเกิดมะเร็งเต้ านม ซึ่งเห็นจาก
o ผู้หญิ งเป็ นมะเร็งเต้ านมมากกว่าผู้ชายถึง 100 เท่า
o ช่วงเวลาในการมีประจําเดือน โดยพบว่าผู้ที่มีประจําเดือนครัง้ แรกเมื่ออายุน้อย
หรือหมดประจําเดือนช้ า มีความเสี่ยงมากขึ ้นในการเกิดมะเร็งเต้ านม
o ผู้หญิ งที่ไม่เคยมีบุตรหรือตังครรภ์
้
ครัง้ แรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงใน
การเกิดมะเร็งเต้ านมมากกว่าคนที่ตงครรภ์
ั้
เมื่ออายุน้อย
o ผู้หญิงที่ใช้ ยาคุมกําเนิดมากกว่า 5 ปี หรือได้ รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนหลัง
หมดประจําเดือนเป็ นระยะเวลานานกว่า 2 ปี จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้ านม
มากขึ ้น
 ประวัติโรคมะเร็ง ผู้ที่เคยเป็ นมะเร็งเต้ านมข้ างหนึ่ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะตรวจพบโรคมะเร็งได้
ที่เต้ านมอีกข้ างหนึ่ง หรื อผู้ที่เคยตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเนือ้ เยื่อเต้ านมบางชนิดมี
โอการเสี่ยงที่จะเป็ นมะเร็งเต้ านมได้ มากขึ ้น
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 ประวัติครอบครัว พันธุกรรม มะเร็งเต้ านมมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้ องกับยีน
BRCA1, BRCA2 (บีอาร์ซีเอวัน, บีอาร์ซีเอทู) ผู้หญิงที่มีการกลายพันธุ์ของยีนนี ้จะมีโอกาส
เสี่ยงเป็ นมะเร็งเต้ านมเพิ่มขึ ้น
 ประวัติการได้ รับรังสี โดยเฉพาะการได้ รับรังสีบริเวณหน้ าอกเมื่ออายุยงั น้ อย
 พฤติกรรม การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การขาดการ
ออกกําลัง กาย ภาวะอ้ วนหลังหมดประจําเดือน นํา้ หนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงในการเป็ น
มะเร็งเต้ านมมากขึ ้น
เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมได้ อย่ างไร?
การตรวจคัดกรองมีความสําคัญมาก เนื่องจากการค้ นพบมะเร็งเต้ านมในระยะเริ่ มแรกสามารถ
รักษาให้ หายขาดได้ วิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบนั คือ
 การตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
 การตรวจเต้ านมด้ วยบุคลากรทางการแพทย์
 การเอ็กซเรย์เต้ านม (แมมโมแกรม)
แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม แนะนําให้
 ผู้หญิ งที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ควรเริ่มตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่าง
น้ อยเดือนละครัง้ และตรวจเต้ านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ รับการฝึ กฝน
ทุก 3 ปี
 ผู้หญิงที่มีอายุ 40 - 69 ปี ควรตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่างน้ อยเดือนละครัง้ ตรวจเต้ านม
โดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ รับการฝึ กฝนทุก 1 ปี และควรได้ รับการตรวจ
ด้ วยการทําแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี
 ในผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็ นมะเร็งเต้ านม หรื อมะเร็งรังไข่ ควรเริ่ มทําการตรวจด้ วย
แมมโมแกรมตังแต่
้ อายุที่ญาติสายตรงเป็ นลบออก 10 ปี เช่น หากท่านมีมารดาเป็ นมะเร็ง
เต้ านมตอนอายุ 45 ปี ท่านควรตรวจคัดกรองด้ วยแมมโมแกรมเมื่ออายุ 35 ปี เป็ นต้ น
 ส่วนในผู้หญิ งที่อายุ 70 ปี ขึ ้นไป การตรวจคัดกรองในกลุ่มนี ้ แพทย์จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเป็ นรายบุคคลไป

*** การค้ นพบมะเร็งเต้ านมในระยะต้ น เพิ่มโอกาสรักษาหายได้ ***
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รู้ได้ อย่ างไรว่ าเป็ นมะเร็งเต้ านม
โดยการตรวจร่างกาย ร่วมกับผลการตรวจแมมโมแกรม และ/หรื อภาพอัตราซาวด์เต้ านม หากพบ
ลักษณะที่สงสัยว่าเป็ นมะเร็งเต้ านม แพทย์จะต้ องมีการส่งชิ ้นเนื ้อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยอีกครัง้
มะเร็งเต้ านมมีการรักษาอย่ างไร
 การผ่าตัด
 การให้ ยาเคมีบําบัด/ ยามุง่ เป้า (Targeted therapy)
 การฉายแสง
 การใช้ ยาต้ านฮอร์โมน
หากเป็ นมะเร็ งระยะแรก ก้ อนไม่โต แพทย์จะเริ่ มการรักษาด้ วย
การผ่าตัด แต่หากก้ อนมะเร็งมีขนาดก้ อนโต แพทย์อาจเริ่ มการ
รักษาโดยให้ ยาเคมีบําบัด เพื่อให้ ขนาดก้ อนเล็กลงแล้ วจึงผ่าตัด
ซึ่งการผ่าตัดจะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือส่วนของเต้ านมและต่อมนํ ้าเหลืองบริเวณรักแร้
 การผ่าตัดเต้ านมมีทงการผ่
ั้
าตัดแบบเก็บเต้ านม การผ่าตัดเต้ านมออกทังหมด
้
หรือเป็ นการ
ผ่าตัดเต้ านมทังหมดร่
้
วมกับการเสริมเต้ านมไปพร้ อมๆ กัน หรือจะมาเสริมเต้ านมในภายหลังก็ได้ การเลือก
ผ่าตัดด้ วยวิธีใดขึ ้นอยู่กบั ตําแหน่ง ขนาดของก้ อน ระยะของโรค ปัจจัยทางร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน และ
การตกลงร่วมกันระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วย
 การผ่าตัด ต่อมนํ า้ เหลือ งบริ เ วณรัก แร้ หากตรวจพบก่อนผ่าตัด แล้ ว ว่ามี เ ซลล์ม ะเร็ ง
กระจายไปต่อมนํ ้าเหลืองที่รักแร้ แพทย์จะต้ องผ่าตัดเลาะต่อมนํา้ เหลืองบริเวณรักแร้ ระดับที่ 1 และ 2 ออก
ส่วนในกรณีที่ก่อนผ่าตัดยังตรวจไม่พบการกระจายไปต่อมนํา้ เหลืองที่รักแร้ แพทย์จะมีการตรวจหาต่อม
นํ ้าเหลืองต่อมแรกที่มะเร็งอาจกระจายไป ถ้ าไม่พบเซลล์มะเร็งในต่อมนํ ้าเหลืองนี ้ก็ไม่จําเป็ นต้ องเลาะต่อม
นํ ้าเหลืองที่รักแร้ เพิ่ม
การรักษามะเร็งเต้ านมส่วนใหญ่เป็ นการรักษาแบบผสมผสานกันหลายวิธี ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กับชนิด
ของมะเร็งเต้ านม ระยะของโรค และความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
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การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองมีวธิ ีการอย่ างไร?
การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองควรทําอย่างน้ อยเดือนละครัง้ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับผู้ที่ยังมีประจําเดือน คือ 7-10 วัน หลังจากมีประจําเดือนวัน
แรก เช่น มีประจําเดือนวันที่ 10 เป็ นวันแรก วันที่เหมาะสมในการตรวจเต้ านม
คือวันที่ 17-20 เป็ นต้ น เนื่องจากเต้ านมจะอ่อนตัว
ทําให้ สามารถคลําพบสิ่งผิดปกติได้ ง่าย ส่วนกรณี
ที่ไม่มีประจําเดือนแล้ ว ควรกําหนดวันที่ช่วยให้ จํา
ง่ายเช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน ทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อให้ ตรวจเต้ านมเองเป็ น
ประจําทุกเดือน โดยการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ท่านอาจตรวจได้ ทงในท่
ั ้ ายืน
ท่านัง่ หรือท่านอนก็ได้ ในห้ องที่ปิดมิดชิด เพราะต้ องถอดเสื ้อออก วิธีการตรวจ
มี 2 ขันตอน
้
คือ การดู และการคลํา
 การดู โดยให้ ท่านยืนหน้ ากระจกเงา ปล่อยแขนแนบลําตัวทัง้ 2 ข้ าง ตามด้ วยท่ายกมือ
เท้ าสะเอว และยกมือทัง้ 2 ข้ างไว้ เหนือศรีษะ

แต่ ละท่ าควรสังเกตดูส่ งิ ต่ างๆ ต่ อไปนี ้
o หั ว นม ตํ า แหน่ ง ของหั ว นมควรอยู่ ใ นระดับ เดี ย วกัน สี ผิ ว ของหัว นม
เหมือนกัน รูปร่างคล้ ายกัน หัวนมไม่ถูกดึงรัง้ ให้ บ๋มุ ลง หรื อเอนไปข้ างใด
ข้ างหนึ่ง ไม่ควรมีนํา้ เหลืองหรื อเลือดไหลออกจากหัวนม ไม่ควรมีแผลผิว
ถลอก หรือแผลจากก้ อนนูนแตกออกมาที่ผิว
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o ปานนม ควรมีผิวเนียน และสีเสมอกัน ไม่ควรมีรอยนูนจากก้ อนมะเร็งดัน
ผิวขึน้ มา หรื อรอยบุ๋มจากก้ อนมะเร็ งดึงรัง้ ลงไป ไม่ควรมีแผลผิวถลอก
หรือแผลจากก้ อนนูนแตกออกมาที่ผิว
o ผิวเต้ านม ควรมีผิวเนียน สีผิวเสมอกัน ไม่ควรมีลกั ษณะผิวบวมหนา รู
ขุมขนใหญ่ เป็ นลักษณะเหมือนผิวส้ ม ไม่ควรมีรอยนูน หรื อรอยบุ๋มจาก
การดึง รั ง้ ของก้ อ นมะเร็ ง ไม่ค วรมี สี ผิว แดงคลํา้ ผิ วตึ งบางจากการที่
ก้ อนมะเร็งรุ กรานเข้ าไปใต้ ผิวหนัง ไม่ควรมีรอยแผลแตกทะลุที่ผิวหนัง
พร้ อมมีนํ ้าเหลืองหรือเลือดไหลออกมา
o ระดับและขนาดของเต้ านม เต้ านมทัง้ 2 ข้ างควรอยู่ระดับเดียวกัน ควร
มีขนาดและรู ป ร่ างใกล้ เ คีย งกัน ไม่ค วรมี ก ารดึงรัง้ ขึน้ หรื อห้ อยลงมา
ผิดปกติจากการมีก้อนมะเร็ง
 การคลํา หลังจากดูลกั ษณะเต้ านม 2 ข้ าง ครบเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ท่านคลําบริเวณ
รักแร้ บริเวณเหนือกระดูกไหปล้ าร้ าและคลําเต้ านมทัง้ 2 ข้ าง
o การคลําบริเวณรักแร้ และเหนือกระดู กไหปลาร้ าทัง้ 2 ข้ าง เพื่อดูว่า
มีต่อมนํา้ เหลืองบริ เวณดังกล่าวโตหรื อไม่ ท่าที่เหมาะสม คือ นั่งตัวตรง
วางแขนข้ างที่จะตรวจบนโต๊ ะ และใช้ ปลายนิ ้วชี ้ นิ ้วกลางและนิ ้วนาง ของ
แขนอีกข้ างคลําลึกเข้ าไปในรักแร้ ข้างที่จะตรวจ รวมทังคลํ
้ าต่อมนํ ้าเหลือง
บริ เวณไหปลาร้ าด้ วย ทําสลับ กันทัง้ 2 ข้ าง สังเกตดูว่ามีก้อนที่ค ลําได้
บริเวณรักแร้ หรือเหนือกระดูกไหปลาร้ าหรือไม่

การตรวจต่ อมนํา้ เหลืองบริเวณรั กแร้ และไหปลาร้ า
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 การคลําเต้ านม
○ ท่านสามารถคลําเต้ านมได้ ทงั ้ ในท่ายืน และท่านอน โดยในท่า
ยืนให้ ท่านยืนยกแขนข้ างที่จะตรวจไว้ เหนือศรีษะ หรื อในท่านอนให้
ท่านนอนหงายหนุนหมอนเตี ้ยๆ ใช้ ผ้าหนุนไหล่ ยกแขนข้ างที่จะตรวจ
ไว้ เหนือศรีษะ จากนันใช้
้ ปลายนิ ้วชี ้ นิ ้วกลางและนิ ้วนางค่อยๆ กดลง
บนผิวหนังเบาๆ และกดแรงขึ ้นจนกระทัง่ สัมผัสกระดูกซี่โครง

การตรวจเต้ านมในท่ ายืน

การตรวจเต้ านมในท่ านอน

○ สําหรับ ทิ ศทางในการคลํา สามารถคลําได้ ทงั ้ เป็ น วงกลมจาก
หัวนมวนตามเข็มนาฬิก าออกไป หรื อคลําจากเต้ านมส่วนนอกวน
ตามเข็มนาฬิ ก าเข้ ามาหาหัวนม คลํา ไล่ขึน้ -ลงจากใต้ เ ต้ านมถึ ง
กระดูก ไหปลาร้ า หรื อคลําเป็ น แนวรัศ มีจ ากหัวนมออกไปยังด้ าน
นอก ซึ่งทุกแบบมีหลักการเดียวกันคือ คลําทุกส่ วนของเต้ านมให้
ครบถ้ ว น และต้ องบี บ ที่ หั ว นม เพื่ อดูว่า มีสิ่ง คัด หลั่ง ออกจาก
บริเวณหัวนมหรือไม่ หลังจากนันให้
้ เปลี่ยนคลําอีกข้ างแบบเดียวกัน

การคลําเต้ านมในทิศทางต่ างๆ

