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มะเร็งเต้านม
เป็นมะเร็งทีพ่ บมากอันดับสองของมะเร็งใน
เพศหญิง ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้บางส่วน พบ
ได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยอายุมากซึ่งอยู่ใน
วัยทอง หรือหลังวัยทองไปแล้ว จะมีการพยากรณ์
โรคดีกว่าผู้ป่วยอายุน้อย การตรวจพบและรักษา
ตัง้ แต่มะเร็งมีขนาดเล็กมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้
ในอัตราที่สูงกว่ามะเร็งมีขนาดใหญ่ ดังนั้นการหมั่น
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ซึ่งทำได้ง่ายๆ
ทุกเดือน ทำให้มโี อกาสพบมะเร็งขนาดเล็กได้เร็วขึน้
เมื่อพบแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอาจจะตรวจในน
ท่านัง่ ท่ายืน หรือท่านอนก็ได้ ในห้องทีป่ ดิ มิดชิ
ดชิด เพราะ
ต้องถอดเสื้อส่วนบนออกหมดด มมีวิธีการตรวจอยู่
2 วิธีคือ การดูและ การคลำ
ลำ

รดู
1. การดู

โดยนัง่ หรือยืนหน้ากระจกเงา ปล่อยแขนแนบ
ลำตัวทั้ง 2 ข้าง หรือยกมือท้าวสะ
วสะเอว หรือยกมือ
นนิ้วไว้ที่ต้นคอ หรือยกมื
ยก อชูขึ้นเหนือศีรษะ
ประสานนิ
พร้อมกัน แล้วสังเกตดูสิ่งต่อไปนี้
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• หัวนม
ตำแหน่งหัวนมควรจะอยูร่ ะดับเดียวกัน ชีอ้ อก
ไปทางด้านข้างเล็กน้อยเท่ากัน สีผวิ หัวนมเหมือนกัน
รูปร่างคล้ายกัน หัวนมไม่ควรถูกดึงรัง้ เอนไปข้างใด
ข้างหนึง่ ไม่ควรมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดไหลออกจาก
หัวนม ไม่ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลเกิดจากก้อน
นูนแตกออกมาทีผ่ วิ
• ฐานหัวนม
ควรมีผวิ เนียน
ยน และสีเสมอกัน ไม่ควรมีรออย
นูนจากก้อนมะเร็งดั
งดันผิวขึน้ มา หรือรอยบุม๋ จากก้อน
มะเร็ร็งดึงรัง้ ลง
ลงไป ไม่ควรมี
ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลจาก
ก้อนนูนูนแตกออก
แตกออกมาทีผิผ่ วิ
• ผิวเต้านม
ควรมี
วรมีผวิ เนียน สีผวิ เสมอกั
สมอกัน ไม่ควรมีลกั ษณะ
ผิวบวมหนา
รูขมุ ขนใหญ่
บว
ขนใหญ มองเห็
เห็นชัด เป็นลักษณะ
ำ ดปกติ จาก
เหมือนผิวส้ม ไม่คควรมี
วรมีรอยนูนตะปุ่มตะปป่ำผิ
ก้อนมะเร็งดันผิวหนันัง ไม่ควร
วรมีรอยบุม๋ จากก้อนมะเร็ง
ดึงรั้ง ไม่ควรมีสีแดงคล้ำ ผิวตึงบางจากก้อนมะเร็ง
รุกรานไปใต้
ปใต้ผวิ ไม่ควรมีรอยแผลแตกทะลุทผ่ี วิ หนัง
พร้อมกับมีน้ำเลือดและน้ำเหลืองไหล
• ระดับและขนาดเต้านม
เต้านมทัง้ 2 ข้างควรจะอยูร่ ะดับเดียวกัน ควร
มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ไม่ควรถูกก้อนมะเร็ง
ดึงรัง้ เต้านมขึน้ หรือถูกก้อนมะเร็งถ่วงให้หอ้ ยลงมา
ผิดปกติ
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2. การคลำ

คลำ ในห้องมิดชิด จะมีกระจกเงาหรื
คลำได้
ระจกเ
อ
ไไม่มีมีก็ได้้ หลัังจาก
จากดูลลัักษณะเต้้านม 2 ข้้างครบถ้
งค ้วน
เรียบร้อยแล้ว ให้ทา่ นนั
นนง่ ยืน หรือนอนคลำเต้
นอนคล านมทัง้
2 ข้างได้ โดยยกมือข้างเดียวกับเต้านมทีจ่ ะตรวจไป
ท้าวสะเอว หรือวางไว้ทต่ี น้ คอ หรือวางไว้เหนือศีรษะ
และ ใช้ปลายนิว้ มือด้านตรงข้ามคลำเต้านมข้างทีย่ ก
แล
มือขึน้ กดและคลำเบาๆ หมุนไปโดยรอบเต้านม รอบ
ฐานหัวนม หัวนมและบีบหัวนมดูว่ามีน้ำเลือดหรือ
น้ำเหลืองไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่ คลำดูบริเวณ
รักแร้และเหนือไหปลาร้าทั้ง 2 ข้างด้วย

เต้านมของเรา มีลักษณะเหมือนส้มผ่าซีก
ประกอบด้วยต่อมน้ำนม จำนวนมาก รวมกันเป็น
กลีบ ประมาณ 16-20 กลีบ มีท่อรวมน้ำนมของ
แต่ละกลีบไปเปิดที่หัวนม และมีไขมัน หลอดเลือด
หลอดน้ำเหลือง แทรกอยู่ระหว่างกลีบของต่อม
น้ำนม
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เมื่อคลำดูจะมีความรู้สึกเต้านมนุ่ม หยุ่นๆ
เมื่อบีบจะได้ก้อนเนื้อนมนุ่ม สิ่งที่อาจจะตรวจพบ
ผิดปกติ คือ
• คลำได้ก้อนเป็นไตแข็งผิดปกติ อาจจะ
กลิ้งได้ หรือยึดติดกับเนื้อเยื่อส่วนล่าง หรือยึดดึง
รั้งผิวหนัง หรือแตกทะลุผิวเป็นแผลมีเลือดหรือ
น้ำเหลืองไหล
• บีบหัวนม อาจจะมีน้ำเลือดหรือน้ำเหลือง
ไหลออกมาจากหัวนม
• คลำได้ก้อนที่รักแร้ หรือเหนือไหปลาร้า

สิ่งผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์
เมือ่ ตรวจตามขัน้ ตอนทีแ่ นะนำ คือ ดูและคลำ
ะคลำ
ลำ
แล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือพบสิสิ่งผิดปกติเหหล่านีี้
ต้องรีบมาพบแพทย์ คือ
• หัวนมถูกดึงรั้งผิดปกติ
เหลืองไหลออกจากหัวนม
• มีน้ำเลือด แล
และน้ำเหลื
หรือเป็นแผลผิผิวหนังหัวนนมถลอก
ลอก
• ผวหน
ผิวหนังที่เต้านมแล
นมและฐานหั
นหัวนมมีรอยบุ๋ม
หรือรอยนูน หรือผิวกร้า้ นเหมือนผิวส้ม หรือเป็นแผล
หนังฉีกขาดมีน้ำเลื
ำเลอดแ
อดและนน้ำเหลืองไหล
งไ
• เต้านมทั้ง 2 ข้างมีขนาดและ
นาดและรูปร่างต่างกัน
ชัดเจน ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
• คลำได้ก้อนมะเร็งผิดปกติ กลิ้งได้ หรือยึด
ติดกับบเนื
เนื้อเยื่อส่วนล่าง หรือดึงรั้งผิวหนัง
• คลำได้ก้อนที่รักแร้ หรือเหนือไหปลาร้า

ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
ะจำ
เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม
• ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ทุกวันหรือออย่
อย่าง
น้อยเดือนละครั้งเพืพอ่อป้องกันมะเร็งเต้านม
วลาทีเ่ หมาะสมสำหรั
หมาะสมส บตรวจจ คือ 7 วัน
• ช่วงเวลาที
ำเดือน
หลังจากมีประจำเดื
• ก้อนทีค่ ลำได้บริเวณเต้านมไม่ใช่มะเร็งเสมอ
ไปอาจเป็นเพี
เ ยงถุงน้ำหรือก้อนเนือ้ งอกแบบธรรมดา
งอกแบบธ
ปกติใดๆ
• หากพบสิ
หาก ง่ ผิดดปกติ
ด บริเวณเต้านมควรรีบ
ปรึกษาแพทย์โดยเร็
ดย ว
• มะเร็งเต้านมรักกษาห
ษษาหายขาดได้ หากตรวจพบ
ในระยะเริม่ แรก
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