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มะเร็งเต้านมเร่ืองใกล้ตัว ที่ผู้หญิงต้องระวัง 

มารู้จักมะเร็งเต้านมกันเถอะ  

 มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งท่ีพบมากเป็นอนัดบัหนึ่งในผู้หญิงทัว่โลก 

และพบผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพ่ิมขึน้ในทุกๆปี มะเร็งเต้านมเกิด

จากเซลล์ของเต้านมท่ีมีการแบ่งตวัอย่างผิดปกติ เหนือการควบคมุของ

ร่างกายและเปล่ียนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ส่วนใหญ่มกัเกิดท่ีภายในท่อ

นํา้นม และสามารถกระจายออกจากท่อนํา้นม ไปท่ีตอ่มนํา้เหลืองท่ีรักแร้

และอวยัวะอ่ืนท่ีไกลออกไป 

มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร? 

   ปัจจุบันยังไมมี่ข้อมลูใดสรุปแน่ชัดถึงสาเหตขุองการเกิดมะเร็งเต้านม 

เราพบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องคือ 

 อาย ุพบวา่ มีความเส่ียงเป็นมะเร็งเต้านมเพ่ิมขึน้เม่ืออายมุากขึน้ โดยพบ

ได้มากในวยักลางคน  ตัง้แตอ่าย ุ50 ปีขึน้ไป มีเพียงประมาณร้อยละ 10 ท่ีพบ

ได้ในอายตุํ่ากวา่ 40 ปี 

 

 ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิงมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งเต้านม ซึ่งเห็นจาก 

o ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากกวา่ผู้ชายถึง 100 เท่า  

o ช่วงเวลาในการมีประจําเดือน โดยพบว่าผู้ ท่ีมีประจําเดือนครัง้แรกเม่ืออายุน้อย

หรือหมดประจําเดือนช้า มีความเส่ียงมากขึน้ในการเกิดมะเร็งเต้านม  

o ผู้หญิงท่ีไมเ่คยมีบุตรหรือตัง้ครรภ์ครัง้แรกเม่ืออายมุากกวา่ 30 ปี มีความเส่ียงใน

การเกิดมะเร็งเต้านมมากกวา่คนท่ีตัง้ครรภ์เม่ืออายนุ้อย 

o ผู้หญิงท่ีใช้ยาคมุกําเนิดมากกว่า 5 ปี หรือได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนหลงั

หมดประจําเดือนเป็นระยะเวลานานกวา่ 2 ปี จะเพ่ิมความเส่ียงของมะเร็งเต้านม

มากขึน้  

 ประวตัิโรคมะเร็ง ผู้ ท่ีเคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่ง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะตรวจพบโรคมะเร็งได้

ท่ีเต้านมอีกข้างหนึ่ง หรือผู้ ท่ีเคยตรวจพบการเปล่ียนแปลงของเนือ้เย่ือเต้านมบางชนิดมี  

โอการเส่ียงท่ีจะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากขึน้ 
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 ประวตัิครอบครัว พันธุกรรม มะเร็งเต้านมมีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัยีน 

BRCA1, BRCA2 (บีอาร์ซีเอวนั, บีอาร์ซีเอท)ู ผู้หญิงท่ีมีการกลายพนัธุ์ของยีนนีจ้ะมีโอกาส

เส่ียงเป็นมะเร็งเต้านมเพ่ิมขึน้  

 ประวตัิการได้รับรังสี โดยเฉพาะการได้รับรังสีบริเวณหน้าอกเม่ืออายยุงัน้อย 

 พฤติกรรม การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอร์ รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสงู การขาดการ

ออกกําลงักาย ภาวะอ้วนหลงัหมดประจําเดือน นํา้หนักเกิน เพ่ิมความเส่ียงในการเป็น

มะเร็งเต้านมมากขึน้ 

เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างไร?  

การตรวจคดักรองมีความสําคญัมาก เน่ืองจากการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรกสามารถ

รักษาให้หายขาดได้ วิธีการตรวจคดักรองในปัจจบุนั คือ 

 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

 การตรวจเต้านมด้วยบคุลากรทางการแพทย์ 

 การเอก็ซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) 

 แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม แนะนําให้ 

 ผู้หญิงท่ีมีอายุ 20 ปีขึน้ไป ควรเร่ิมตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง

น้อยเดือนละครัง้ และตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบคุลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับการฝึกฝน 

ทกุ 3 ปี  

 ผู้หญิงท่ีมีอาย ุ40 - 69 ปี ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครัง้ ตรวจเต้านม

โดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับการฝึกฝนทุก 1 ปี และควรได้รับการตรวจ

ด้วยการทําแมมโมแกรมทกุ 1-2  ปี  

 ในผู้ ท่ีมีประวตัิญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ ควรเร่ิมทําการตรวจด้วย

แมมโมแกรมตัง้แต่อายท่ีุญาติสายตรงเป็นลบออก 10 ปี เช่น หากท่านมีมารดาเป็นมะเร็ง

เต้านมตอนอาย ุ45 ปี ท่านควรตรวจคดักรองด้วยแมมโมแกรมเม่ืออาย ุ35 ปี เป็นต้น 

 สว่นในผู้หญิงท่ีอาย ุ70 ปี ขึน้ไป การตรวจคดักรองในกลุ่มนี ้แพทย์จะพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเป็นรายบคุคลไป  

*** การค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะต้น เพิ่มโอกาสรักษาหายได้*** 
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รู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งเต้านม  

โดยการตรวจร่างกาย ร่วมกับผลการตรวจแมมโมแกรม และ/หรือภาพอตัราซาวด์เต้านม หากพบ

ลกัษณะท่ีสงสยัวา่เป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะต้องมีการสง่ชิน้เนือ้เพ่ือยืนยนัการวินิจฉยัอีกครัง้ 

มะเร็งเต้านมมีการรักษาอย่างไร 

 การผา่ตดั 

 การให้ยาเคมีบําบดั/ ยามุง่เปา้ (Targeted therapy) 

 การฉายแสง 

 การใช้ยาต้านฮอร์โมน   

หากเป็นมะเร็งระยะแรก ก้อนไม่โต แพทย์จะเร่ิมการรักษาด้วย

การผ่าตดั แต่หากก้อนมะเร็งมีขนาดก้อนโต แพทย์อาจเร่ิมการ

รักษาโดยให้ยาเคมีบําบัด เพ่ือให้ขนาดก้อนเล็กลงแล้วจึงผ่าตดั 

ซึ่งการผา่ตดัจะแบ่งเป็น 2 สว่น คือสว่นของเต้านมและตอ่มนํา้เหลืองบริเวณรักแร้  

 การผา่ตดัเต้านมมีทัง้การผา่ตดัแบบเก็บเต้านม การผา่ตดัเต้านมออกทัง้หมด หรือเป็นการ

ผา่ตดัเต้านมทัง้หมดร่วมกบัการเสริมเต้านมไปพร้อมๆ กนั หรือจะมาเสริมเต้านมในภายหลงัก็ได้  การเลือก

ผา่ตดัด้วยวิธีใดขึน้อยู่กบัตําแหน่ง ขนาดของก้อน ระยะของโรค ปัจจยัทางร่างกายของผู้ ป่วยแตล่ะคน และ

การตกลงร่วมกนัระหวา่งแพทย์กบัผู้ป่วย  

 การผ่าตัดต่อมนํา้เหลืองบริเวณรักแร้ หากตรวจพบก่อนผ่าตัดแล้ว ว่ามีเซลล์มะเร็ง

กระจายไปต่อมนํา้เหลืองท่ีรักแร้ แพทย์จะต้องผา่ตดัเลาะตอ่มนํา้เหลืองบริเวณรักแร้ระดบัท่ี 1 และ 2 ออก 

สว่นในกรณีท่ีก่อนผา่ตดัยงัตรวจไม่พบการกระจายไปตอ่มนํา้เหลืองท่ีรักแร้ แพทย์จะมีการตรวจหาต่อม

นํา้เหลืองตอ่มแรกท่ีมะเร็งอาจกระจายไป ถ้าไมพ่บเซลล์มะเร็งในตอ่มนํา้เหลืองนีก้็ไมจํ่าเป็นต้องเลาะตอ่ม

นํา้เหลืองท่ีรักแร้เพ่ิม  

การรักษามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบผสมผสานกนัหลายวิธี ทัง้นีข้ึน้อยู่กับชนิด

ของมะเร็งเต้านม ระยะของโรค และความเหมาะสมในผู้ป่วยแตล่ะราย 
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การตรวจเต้านมด้วยตนเองมีวธีิการอย่างไร?  

 การตรวจเต้านมด้วยตนเองควรทําอย่างน้อยเดือนละครัง้ ช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมสําหรับผู้ ท่ียังมีประจําเดือน คือ 7-10 วนั หลงัจากมีประจําเดือนวนั

แรก เช่น มีประจําเดือนวนัท่ี 10 เป็นวนัแรก วนัท่ีเหมาะสมในการตรวจเต้านม

คือวนัท่ี 17-20 เป็นต้น เน่ืองจากเต้านมจะอ่อนตวั 

ทําให้สามารถคลําพบส่ิงผิดปกติได้ง่าย ส่วนกรณี

ท่ีไมมี่ประจําเดือนแล้ว ควรกําหนดวนัท่ีช่วยให้จํา

ง่ายเช่น ทกุวนัท่ี 1 ของเดือน ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน เพ่ือให้ตรวจเต้านมเองเป็น

ประจําทุกเดือน โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ท่านอาจตรวจได้ทัง้ในท่ายืน 

ท่านัง่ หรือท่านอนก็ได้ ในห้องท่ีปิดมิดชิด เพราะต้องถอดเสือ้ออก วิธีการตรวจ

มี 2 ขัน้ตอน คือ การด ูและการคลํา 

 การดู โดยให้ท่านยืนหน้ากระจกเงา ปล่อยแขนแนบลําตวัทัง้ 2 ข้าง ตามด้วยท่ายกมือ

เท้าสะเอว และยกมือทัง้ 2 ข้างไว้เหนือศรีษะ  

 

 แต่ละท่าควรสังเกตดูสิ่งต่างๆ ต่อไปนี ้  

o หัวนม  ตําแหน่งของหัวนมควรอยู่ในระดับเดียวกัน สีผิวของหัวนม

เหมือนกนั รูปร่างคล้ายกนั หัวนมไมถู่กดงึรัง้ให้บุ๋มลง หรือเอนไปข้างใด

ข้างหนึ่ง ไม่ควรมีนํา้เหลืองหรือเลือดไหลออกจากหวันม ไม่ควรมีแผลผิว

ถลอก หรือแผลจากก้อนนนูแตกออกมาท่ีผิว 
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o ปานนม ควรมีผิวเนียน และสีเสมอกนั ไมค่วรมีรอยนนูจากก้อนมะเร็งดนั

ผิวขึน้มา หรือรอยบุ๋มจากก้อนมะเร็งดึงรัง้ลงไป ไม่ควรมีแผลผิวถลอก 

หรือแผลจากก้อนนนูแตกออกมาท่ีผิว 

o ผวิเต้านม ควรมีผิวเนียน สีผิวเสมอกัน ไมค่วรมีลกัษณะผิวบวมหนา รู

ขมุขนใหญ่ เป็นลกัษณะเหมือนผิวส้ม ไม่ควรมีรอยนูน หรือรอยบุ๋มจาก

การดึงรัง้ของก้อนมะเร็ง ไม่ควรมีสีผิวแดงคลํา้ ผิวตึงบางจากการท่ี

ก้อนมะเร็งรุกรานเข้าไปใต้ผิวหนัง ไม่ควรมีรอยแผลแตกทะลท่ีุผิวหนัง

พร้อมมีนํา้เหลืองหรือเลือดไหลออกมา 

o ระดับและขนาดของเต้านม เต้านมทัง้ 2 ข้างควรอยู่ระดบัเดียวกนั ควร

มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ไม่ควรมีการดึงรัง้ขึน้ หรือห้อยลงมา

ผิดปกติจากการมีก้อนมะเร็ง 

   การคลํา หลงัจากดลูกัษณะเต้านม 2 ข้าง ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลําบริเวณ

รักแร้ บริเวณเหนือกระดกูไหปล้าร้าและคลําเต้านมทัง้ 2 ข้าง 

o การคลําบริเวณรักแร้และเหนือกระดูกไหปลาร้าทัง้ 2 ข้าง เพ่ือดวู่า

มีต่อมนํา้เหลืองบริเวณดงักล่าวโตหรือไม่ ท่าท่ีเหมาะสม คือ นั่งตวัตรง

วางแขนข้างท่ีจะตรวจบนโต๊ะ และใช้ปลายนิว้ชี ้นิว้กลางและนิว้นาง ของ

แขนอีกข้างคลําลกึเข้าไปในรักแร้ข้างท่ีจะตรวจ รวมทัง้คลําตอ่มนํา้เหลือง

บริเวณไหปลาร้าด้วย ทําสลบักันทัง้ 2 ข้าง  สงัเกตดวู่ามีก้อนท่ีคลําได้

บริเวณรักแร้หรือเหนือกระดกูไหปลาร้าหรือไม ่ 

 

 

 

 

 

 

การตรวจต่อมนํา้เหลืองบริเวณรักแร้และไหปลาร้า 



6 
 

    การคลําเต้านม  

○ ท่านสามารถคลําเต้านมได้ทัง้ในท่ายืน และท่านอน โดยในท่า

ยืนให้ท่านยืนยกแขนข้างท่ีจะตรวจไว้เหนือศรีษะ หรือในท่านอนให้

ท่านนอนหงายหนนุหมอนเตีย้ๆ ใช้ผ้าหนนุไหล ่ยกแขนข้างท่ีจะตรวจ

ไว้เหนือศรีษะ จากนัน้ใช้ปลายนิว้ชี ้นิว้กลางและนิว้นางคอ่ยๆ กดลง

บนผิวหนงัเบาๆ และกดแรงขึน้จนกระทัง่สมัผสักระดกูซ่ีโครง  

 

 

 

 

 

 

 

○   สําหรับทิศทางในการคลํา สามารถคลําได้ทัง้เป็นวงกลมจาก

หัวนมวนตามเข็มนาฬิกาออกไป หรือคลําจากเต้านมส่วนนอกวน

ตามเข็มนาฬิกาเข้ามาหาหัวนม คลําไล่ขึน้-ลงจากใต้เต้านมถึง

กระดูกไหปลาร้า หรือคลําเป็นแนวรัศมีจากหัวนมออกไปยังด้าน

นอก ซึ่งทกุแบบมีหลกัการเดียวกันคือ คลําทุกส่วนของเต้านมให้

ครบถ้วน และต้องบีบท่ีหัวนม เพ่ือดูว่ามีส่ิงคัดหลั่งออกจาก

บริเวณหวันมหรือไม ่หลงัจากนัน้ให้เปล่ียนคลําอีกข้างแบบเดียวกนั  

 

                        

การตรวจเต้านมในท่ายืน การตรวจเต้านมในท่านอน 

การคลาํเต้านมในทศิทางต่างๆ 




