
         การตรวจเต้านมด้วยตนเองอาจจะตรวจใน
ท่าน่ัง ท่ายืน หรือท่านอนก็ได้ ในห้องท่ีปิดมิดชิด เพราะ
ต้องถอดเสื้อส่วนบนออกหมด  มีวิธีการตรวจอยู่ 
2 วิธีคือ การดูและ การคลำ

          เป็นมะเร็งท่ีพบมากอันดับสองของมะเร็งใน
เพศหญิง ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้บางส่วน พบ
ได้ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยอายุมากซึ่งอยู่ใน
วัยทอง หรือหลังวัยทองไปแล้ว จะมีการพยากรณ์
โรคดีกว่าผู้ป่วยอายุน้อย การตรวจพบและรักษา
ต้ังแต่มะเร็งมีขนาดเล็กมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้
ในอัตราที่สูงกว่ามะเร็งมีขนาดใหญ่ ดงัน้ันการหมั่น
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ ซึ่งทำได้ง่ายๆ 
ทุกเดือน ทำให้มีโอกาสพบมะเร็งขนาดเล็กได้เร็วข้ึน 
เมื่อพบแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

          โดยน่ังหรือยืนหน้ากระจกเงา ปล่อยแขนแนบ
ลำตัวทั้ง 2 ข้าง หรือยกมือท้าวสะเอว  หรือยกมือ
ประสานนิ้วไว้ที่ต้นคอ หรือยกมือชูขึ้นเหนือศีรษะ
พร้อมกัน แล้วสังเกตดูสิ่งต่อไปนี้
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วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

1. การดู

          คลำได้ในห้องมิดชิด จะมีกระจกเงาหรือ
ไม่มีก็ได้ หลังจากดูลักษณะเต้านม 2 ข้างครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านน่ัง ยืน หรือนอนคลำเต้านมท้ัง
2 ข้างได้  โดยยกมือข้างเดียวกับเต้านมท่ีจะตรวจไป
ท้าวสะเอว หรือวางไว้ท่ีต้นคอ หรือวางไว้เหนือศีรษะ
และ ใช้ปลายน้ิวมือด้านตรงข้ามคลำเต้านมข้างท่ียก
มือข้ึน 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

2. การคลำ       • หัวนม 
           ตำแหน่งหัวนมควรจะอยู่ระดับเดียวกัน ช้ีออก
ไปทางด้านข้างเล็กน้อยเท่ากัน สีผิวหัวนมเหมือนกัน
รูปร่างคล้ายกัน หัวนมไม่ควรถูกดึงร้ัง เอนไปข้างใด
ข้างหน่ึง ไม่ควรมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดไหลออกจาก
หัวนม ไม่ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลเกิดจากก้อน
นูนแตกออกมาท่ีผิว
       • ฐานหัวนม
           ควรมีผิวเนียน และสีเสมอกัน ไม่ควรมีรอย
นูนจากก้อนมะเร็งดันผิวข้ึนมา หรือรอยบุ๋มจากก้อน
มะเร็งดึงร้ังลงไป ไม่ควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลจาก
ก้อนนูนแตกออกมาท่ีผิว

       • ผิวเต้านม
           ควรมีผิวเนียน สีผิวเสมอกัน ไม่ควรมีลักษณะ
ผิวบวมหนา รูขุมขนใหญ่ มองเห็นชัด  เป็นลักษณะ
เหมือนผิวส้ม ไม่ควรมีรอยนูนตะปุ่มตะป่ำผิดปกติ จาก
ก้อนมะเร็งดันผิวหนัง ไม่ควรมีรอยบุ๋มจากก้อนมะเร็ง
ดึงรั้ง ไม่ควรมีสีแดงคล้ำ ผิวตึงบางจากก้อนมะเร็ง
รุกรานไปใต้ผิว ไม่ควรมีรอยแผลแตกทะลุท่ีผิวหนัง
พร้อมกับมีน้ำเลือดและน้ำเหลืองไหล
       • ระดับและขนาดเต้านม
           เต้านมท้ัง 2 ข้างควรจะอยู่ระดับเดียวกัน ควร
มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ไม่ควรถูกก้อนมะเร็ง
ดึงร้ังเต้านมข้ึน หรือถูกก้อนมะเร็งถ่วงให้ห้อยลงมา
ผิดปกติ

มะเร็งเต้านม
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จัดทำโดย
สถานวิทยามะเร็งศิริราช  โรงพยาบาลศิริราช

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

         เมื่อคลำดูจะมีความรู้สึกเต้านมนุ่ม หยุ่นๆ 
เมื่อบีบจะได้ก้อนเนื้อนมนุ่ม สิ่งที่อาจจะตรวจพบ
ผิดปกติ คือ
      • คลำได้ก้อนเป็นไตแข็งผิดปกติ  อาจจะ
กลิ้งได้ หรือยึดติดกับเนื้อเยื่อส่วนล่าง หรือยึดดึง
รั้งผิวหนัง หรือแตกทะลุผิวเป็นแผลมีเลือดหรือ
น้ำเหลืองไหล
      • บีบหัวนม อาจจะมีน้ำเลือดหรือน้ำเหลือง
ไหลออกมาจากหัวนม
      • คลำได้ก้อนที่รักแร้ หรือเหนือไหปลาร้า

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

          เม่ือตรวจตามข้ันตอนท่ีแนะนำ คือ ดูและคลำ
แล้ว หากท่านมีข้อสงสัย หรือพบสิ่งผิดปกติเหล่านี้ 
ต้องรีบมาพบแพทย์ คือ
      • หัวนมถูกดึงรั้งผิดปกติ
      • มีน้ำเลือด และน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม 
หรือเป็นแผลผิวหนังหัวนมถลอก
      • ผิวหนังที่เต้านมและฐานหัวนมมีรอยบุ๋ม 
หรือรอยนูน หรือผิวกร้านเหมือนผิวส้ม หรือเป็นแผล
หนังฉีกขาดมีน้ำเลือดและน้ำเหลืองไหล
      • เต้านมทั้ง 2 ข้างมีขนาดและรูปร่างต่างกัน
ชัดเจน ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน
      • คลำได้ก้อนมะเร็งผิดปกติ กลิ้งได้ หรือยึด
ติดกับเน้ือเยื่อส่วนล่าง หรือดึงรั้งผิวหนัง 
      • คลำได้ก้อนท่ีรักแร้ หรือเหนือไหปลาร้า

สิ่งผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์

       • ตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ทุกวันหรืออย่าง
น้อยเดือนละครั้งเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม
      • ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับตรวจ คือ 7 วัน
หลังจากมีประจำเดือน
       • ก้อนท่ีคลำได้บริเวณเต้านมไม่ใช่มะเร็งเสมอ
ไปอาจเป็นเพียงถุงน้ำหรือก้อนเน้ืองอกแบบธรรมดา
      • หากพบส่ิงผิดปกติใดๆ บริเวณเต้านมควรรีบ
ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว
      • มะเร็งเต้านมรักษาหายขาดได้ หากตรวจพบ
ในระยะเร่ิมแรก

ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม
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