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มะเร็งเต้านม  

 
 
มะเร็งเต้านม  เป็นมะเร็งท่ีพบบ่อยเป็นอนัดบั 2 ในผูห้ญิงไทยรองจากมะเร็งปากมดลูก  อุบติัการณ์ท่ีพบ
เพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป มะเร็งเตา้นมเป็นโรคท่ีผลการรักษาดี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือ
วนิิจฉยัไดใ้นระยะเร่ิมแรก การตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมดว้ยการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง หรือโดยการ
ถ่ายภาพรังสี หรือท่ีเรียกวา่แมมโมแกรมมีความหมายในการคน้หาโรคระยะแรกก่อนท่ีจะมีการ
แพร่กระจายลุกลามไปต่อมน ้ าเหลืองหรืออวยัวะอ่ืน ๆ 
 

 
 
สาเหตุ : 

สาเหตุของมะเร็งเตา้นม เกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางพนัธุกรรม ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การรับประทานอาหารประเภทไขมนัสูง และฮอร์โมนเพศหญิง 
ลกัษณะของโรค : 

เร่ิมดว้ยการมีกอ้นเล็ก ๆท่ีเตา้นม มกัไม่มีอาการเจบ็ปวด บวม หรืออกัเสบ กอ้นจะโตข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว ต่อมาอาจคล าพบกอ้น เตา้นมมีรูปร่างผดิปกติ ผวิหนงับริเวณเตา้นมมีลกัษณะหยาบและขรุขระ
มีการดึงร้ังของหวันม ในบางรายเม่ือบีบหวันมจะมีน ้าเหลืองหรือเลือดไหลซึม 

 

 
 
 



ใครทีเ่ส่ียงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม : 
เร่ิมมีประจ าเดือนคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ย, หมดประจ าเดือนเม่ืออายมุาก, ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคน

แรกเม่ืออายุ มากกวา่ 30 ปี, มีแม่ พี่นอ้ง หรือลูก เป็นมะเร็งเตา้นมก่อนอาย ุ50 ปี, การใชย้าคุมก าเนิด
ตั้งแต่อายนุอ้ยและใช ้ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน, การรักษาดว้ยฮอร์โมนทดแทนในสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
จะเพิ่มอตัราเส่ียงต่อการเป็น   มะเร็งเตา้นมมากกวา่คนปกติเล็กนอ้ย  ดงันั้น  ผูท่ี้ไดรั้บการรักษาดว้ย
ฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานาน   ควรจะรับการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม    หรือท่ีเรียกวา่  การท าแมม-
โมแกรมทุกปี 
การวนิิจฉัยโรค : 

มีวธีิการต่างๆ มากมายเพื่อช่วยในการวนิิจฉยัมะเร็งเตา้นม   การเอก็ซเรยเ์ตา้นมหรือแมมโม- 
แกรม และการตรวจอลัตร้าซาวน์ (การตรวจดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง) มีประโยชน์มากในการวนิิจฉยั
และการรักษา โดยเฉพาะกอ้นท่ีมีขนาดเล็ก คล าไม่ได ้หรืออยูลึ่กในเน้ือเตา้นมคล าไดไ้ม่ชดัเจน 

เม่ือวนิิจฉยัไดแ้ลว้ควรมีการวนิิจฉยัระยะโรคเพื่อวางแผนการรักษาท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งประเมิน
การแพร่กระจายของ  มะเร็งท่ีไปต่อมน ้าเหลือง  ปอด  ตบัและกระดูก  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก ตรวจอลัตร้าซาวน์ตบั และตรวจกระดูกชนิดสแกนดว้ยเภสัชรังสี 
การรักษา : 

การรักษามะเร็งเตา้นมเป็นการรักษาผสมผสานกนัระหวา่งการผา่ตดั   การฉายรังสีรักษาและ
การใหย้าเคมีบ าบดั  การรักษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่ละราย  ท าใหผ้ลการรักษาดีผูป่้วย
มีอายยุนืยาว  แพทยผ์ูรั้กษาจ าเป็นตอ้งเลือกวธีิการและล าดบัการรักษาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน
เพื่อใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีดีท่ีสุด 
รักษาด้วยการผ่าตัด การผา่ตดัรักษาท่ีใชใ้นทางปฏิบติัมี 2 วธีิ คือ 

1. การผ่าตัดเต้านมออกบางส่วน หมายถึง การตดักอ้นมะเร็ง รวมทั้งเน้ือเตา้นมท่ีดีท่ีหุม้รอบ 
มะเร็งออกดว้ยร่วมกบัการเลาะต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้ออก ถา้มะเร็งมีการแพร่กระจายไปยงัต่อม
น ้าเหลืองการผา่ตดัโดยวธีิน้ีตอ้งฉายรังสีบริเวณเตา้นมภายหลงัการผา่ตดัทุกรายเพื่อลดโอกาสกลบัเป็น
ใหม่ของมะเร็ง ผลการผา่ตดัโดยวธีิน้ีไดผ้ลดีพอ ๆ กบัการตดัเตา้นมออกทั้งเตา้ 

 
    2. การตัดเต้านมออกโดยวิธีมาตรฐาน คือ การตดัเน้ือเตา้นมทั้งหมดร่วมกบัเลาะต่อมน ้าเหลือง 

บริเวณรักแร้ออก แพทยจ์ะผา่ตดัดว้ยวธีิน้ีในกรณีท่ีกอ้นเน้ืองอกมีขนาดใหญ่กวา่วธีิแรก 
 
 
 



การผ่าตัดเอาต่อมน า้เหลอืงบริเวณรักแร้ออก 
เพื่อความแม่นย  าในการวนิิจฉยัระยะโรค ซ่ึงจะช่วยในการวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคของ

ผูป่้วย จึงจ าเป็นตอ้งผา่ตดัเลาะต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้ออกเพื่อน ามาตรวจหาการแพร่กระจายของง
เซลลม์ะเร็ง  

การรักษาเสริม   
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ีไดรั้บการรักษาโดยการผา่ตดับางกรณีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเสริมเพื่อหวงั

ผลใหห้ายหรือมีชีวติยนืยาวข้ึน มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน การรักษาเสริมประกอบดว้ยการฉายรังสีรักษาการ
ใหย้าเคมีบ าบดั และการใหฮ้อร์โมนรักษา ซ่ึงการรักษาแบบผสมผสานดงักล่าวเป็นวธีิการรักษาท่ี
ไดผ้ลดี อนัจะสามารถช่วยใหผู้ป่้วยหายจากโรคหรือมีชีวิตท่ียนืยาวข้ึนได ้
วธีิการป้องกนั  

    เน่ืองจากการด าเนินของโรคมะเร็งเตา้นม ผูป่้วยมกัไม่มีอาการผดิปกติในระยะเร่ิมตน้ ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัอยา่งท่ีตอ้งท าการตรวจคน้หามะเร็งเตา้นมในระยะเร่ิมตน้ การรักษามะเร็งเตา้นม
ในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ไปมาก การคน้พบมะเร็งเตา้นมในระยะเร่ิมตน้สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้
และการรักษาอาจท าไดโ้ดยการตดัเฉพาะกอ้นมะเร็งออกไม่จ  าเป็นตอ้งผา่ตดัทั้งเตา้นม ในทางตรงกนั
ขา้มหากไม่มีการตรวจคน้หามะเร็งเตา้นม โดยรอจนกระทัง่มีอาการผดิปกติมะเร็งอาจแพร่กระจายไปยงั
อวยัวะอ่ืน ๆ แลว้ และไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้
ความส าคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  

   จุดมุ่งหมายของการตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม ก็เพื่อท่ีจะสามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเร่ิมตน้
ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการรักษา ท าใหอ้ตัราการอยูร่อดของผูป่้วยมีเพิ่มข้ึน และการกลบัเป็นใหม่ของโรค
ลดลง 

การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมต้นท าได้ดังนี้ 
1.การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวธีิเดือนละคร้ัง   หลงัจากประจ าเดือนหมดไปแลว้ประมาณ  

3 วนั เป็นวธีิท่ีง่ายประหยดัใชไ้ดก้บัทุกวยั   หากมีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองโดยถูกตอ้งอยา่ง
สม ่าเสมออจะสามารถตรวจพบกอ้นไดต้ั้งแต่ยงัมีขนาดไม่โตมากนกัซ่ึงการรักษาจะไดผ้ลดี บางท่านอาจ
คิดวา่การตรวจร่างกายดว้ยตนเองไม่มีความส าคญั เน่ืองจากมีการตรวจดว้ยแมมโมแกรมแลว้ แต่ใน
ความเป็นจริงเน้ืองอกบางชนิดอาจไม่ปรากฏใหเ้ห็นไดช้ดัในภาพรังสี แต่สามารถคล าไดด้ว้ยการตรวจ
ร่างกายดว้ยตนเองและควรร่วมกบัการตรวจยนืยนัอีกคร้ังโดยแพทย ์หรือในกรณีท่ีการตรวจดว้ยตนเอง
แลว้สงสัยหรือไม่แน่ใจ แนะน าใหม้าตรวจโดยแพทยซ์ ้ าซ่ึงจะเป็นประโยชน์มาก                         

2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้ช านาญ  ปีละคร้ัง ตั้งแต่อายุ 40 ปีข้ึนไป 
3. การตรวจเอกซเรย์เต้านม หรือทีเ่รียกว่าแมมโมแกรม  ปีละคร้ังตั้งแต่อาย ุ40 ปีข้ึนไป 
 

 



ผงัขั้นตอนการให้บริการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม 

 

ห้องบัตร 
 
 

    คลนิิกวางแผนครอบครัว 

  
 

ซักประวตัิ 

 
 

ให้ความรู้เร่ืองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

 
 

  ให้บริการตรวจเต้านม 

 
 

 ปกติ                                                                                      ผดิปกต ิ
 
 
ลงบันทกึข้อมูลเวชระเบียน/ทะเบียน                                                                 ส่งพบแพทย์ 
และโปรแกรม HOSxP                          
 
 
 
ห้องยา ใช้ตามสิทธิการรักษา/ช าระเงิน                                                                       Refer 
 
  
                   
                  กลบับ้าน   



ขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
ขั้นตอนที ่1     ซักประวตัิ   
     

1.1 ขอ้มูลทัว่ไป  เพศ  อาย ุ  ประวติัการตั้งครรภ ์ ประวติัการคุมก าเนิด  ประวติัการมีประจ าเดือน 

1.2  ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหมี้โอกาสเป็นมะเร็งเตา้นมไดสู้งข้ึน  ประกอบดว้ย 
             -อายมุาก 
             -มีประจ าเดือนคร้ังแรกเม่ืออายนุอ้ย 
             -มีลูกคนแรกเม่ืออายมุาก หรือไม่มีบุตร                                                                                   
             -มีประวติัเคยเป็นมะเร็งเตา้นมมาก่อนหรือ  
             -มีประวติัมะเร็งเตา้นมในญาติสายตรง เช่น มารดา หรือพ่ีสาว, นอ้งสาว 
             -เคยไดรั้บการรักษาดว้ยรังสีบริเวณหนา้อกหรือเตา้นม 
             -เน้ือเยือ่เตา้นมท่ีหนาแน่นจากการตรวจเอกซเรยเ์ตา้นม (Mammogram) 
             -ไดรั้บฮอร์โมนจากภายนอก เช่น เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน 
             -การด่ืมสุรามากเกิน  2-5 แกว้ต่อวนั   
             - ขาดการออกก าลงักาย     
             -รับประทานอาหารพวกไขมนัมากเกินไป                                                                                                                       
             -  มีน ้ าหนกัตวัมากเกินไป (โดยเฉพาะวยัหมดประจ าเดือน)                                                                                      
              -เช้ือชาติคนผิวขาวมีโอกาสมากกวา่     
 

ขั้นตอนที ่2    ให้ความรู้เร่ืองการตรวจหามะเร็งเต้านม  
 

ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ าทุกเดอืน 
วธีิการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง   ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจท่ีสุด คือ 5 - 7 วนัหลงัจากวนัสุดทา้ยของ

ประจ าเดือน โดยควรท าการตรวจอยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน  ส่วนผูท่ี้เขา้สู่วยัหมดประจ าเดือนหรือไดรั้บการผา่ตดัมดลูก
ไป  ควรท าการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในวนัท่ีตรงกนัของทุกเดือน เช่น ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน หรือทุกวนัสุดทา้ยของ
เดือน เป็นตน้ 

ตรวจเต้านมด้วยแพทย์  
เพ่ือตรวจหาวา่มีกอ้นผิดปกติหรือไม่ นอกจากนั้นยงัตรวจจากลกัษณะต่างๆ ดว้ย เช่น รอยบุ๋ม ตุ่มหรือไตแขง็

ผิดปกติ การดึงร้ังท่ีผดิปกติของหวันม หรือการมีของเหลวเช่น น ้าเหลืองหรือน ้ าเลือดออกมาจากหวันม 
ถ่ายเอก็ซเรย์เต้านมเมือ่ถึงวยัอนัควร  (Mammography)    

หญิงอาย ุ40-50 ปี ซ่ึงมีอตัราการเส่ียงในการเป็นมะเร็งเตา้นม  ควรไดรั้บการตรวจโดยวธีิน้ีทุก 1-2 ปี ส่วนใน
หญิงอาย ุ50 ปีข้ึนไป จะมีอตัราเส่ียงสูงกวา่  ควรไดรั้บการตรวจเป็นประจ าทุกปี  

ขั้นตอนที ่3   ให้ความรู้เร่ืองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

 



ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง    มวีธีิการตรวจ 3 ท่า คือ ยนืหน้ากระจก   นอนราบ  ขณะอาบน า้  

ภาพประกอบ 
 

วธีิการปฏิบัติ 
 
 

 

ปล่อยแขนแนบขา้งล าตวัตามสบาย เปรียบเทียบเตา้นมทั้ง 2 ขา้งวา่
มีความผดิปกติของเตา้นมหรือไม่ เช่น สีผวิ รอยบุ๋ม รอยแผล 
หวันมบุ๋มหรือบิดเบ้ียว 

 

 

ยกมือข้ึนทั้ง 2 ขา้งเหนือศีรษะ แลว้กลบัมาอยูใ่นท่าทา้วสะเอว 
พร้อมทั้งดูส่ิงท่ีผดิปกติ 

 

 
 

โนม้ตวัมาขา้งหนา้โดยใชมื้อทา้วสะเอว เกร็งกลา้มเน้ือหนา้อก           
สังเกตวา่เตา้นมห้อยลงอยูใ่นลกัษณะเดียวกนัหรือมีการดึงร้ังของ 
ผวิ เตา้นมหรือไม่ 

 

บีบหวันม เพื่อดูวา่มีของเหลวผดิปกติออกมาหรือไม่ หากพบวา่มี  
ของเหลวออกมาจากหวันม ควรไปพบแพทยเ์พื่อตรวจหาสาเหตุ   
ต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอนราบสอดหมอนหรือมว้นผา้ใตไ้หล่ ตรวจเตา้นมทีละขา้ง โดย   
ยกแขนดา้นเดียวกบัเตา้นมท่ีจะตรวจเหนือศีรษะเพื่อให้เตา้นม 
ดา้นนั้นแบนราบ ซ่ึงจะท าใหค้ล าพบ กอ้นไดง่้ายข้ึน 

  



ภาพประกอบ 
 

วธีิการปฏิบัติ 
 
 

 

 

ใหใ้ชน้ิ้ว 3 น้ิว คือ น้ิวช้ี น้ิวกลาง และ น้ิวนาง วางชิดเสมอกนั กด
คล าใหท้ัว่ทั้งเตา้นมและรักแร้ในลกัษณะวนเป็นกน้หอยเล็กๆ 
หรืออาจจะใชว้ธีิคล าเป็นรัศมี  รัศมีวงกลม วนออกจากหวันมจน
ทัว่ทั้งเตา้นม เพือ่ตรวจดูวา่กอ้นผดิปกติหรือไม่ 

 
 

  

 

ท าเช่นน้ี 3 รอบ โดยให้ระดบัความลึกของการกดเป็น 3 ระดบั คือ 
กดลงไปในระดบัผวิ 

 

กดใหลึ้กข้ึน และกดลึกจนถึงกระดูก ท่ีส าคญัคือ หา้มบีบเน้ือเตา้
นม  เพราะจะท าให้รู้สึกวา่มีกอ้น  ซ่ึงจริงๆแลว้ไม่ใช่ 
 
 

 

ส าหรับแนวการการคล ามี 3 แบบ คือ 
การคล าในแนวกน้หอย โดยเร่ิมจากส่วนบนไปตามแนวกน้หอย 
จนกระทัง่ถึงฐานเตา้นมบริเวณ รักแร้ 
 

 

การคล าในแนวข้ึนลง เร่ิมจากใตเ้ตา้นมถึงรักแร้ แลว้คล าในแนว
ข้ึนและลงสลบักนัไปเร่ือยๆ จนทัว่ทั้งเตา้นม 

 

การคล าในแนวรูปล่ิม เร่ิมจากส่วนบนของเตา้นมจนถึงฐานแลว้
กลบัสู่ยอดอยา่งน้ีไปเร่ือยๆใหท้ัว่ทั้งเตา้นม 
ด้วยข้ันตอนการตรวจง่ายๆเป็นประจ าทุกเดือนเพยีงเท่านี ้คือ การ
ดูและการคล า กจ็ะสามารถตรวจค้นหาก้อนทีผ่ดิปกติของเต้านม
ได้ ซ่ึงจ าเป็นต้องมาพบแพทย์เพือ่ท าการตรวจอกีคร้ังหน่ึงก่อนจึง
จะสามารถวนิิจฉัยได้ว่าก้อนทีผ่ดิปกติน้ันเป็นมะเร็งหรือไม่ 

 
 



 
 ขั้นตอนที ่4    การตรวจหาความผดิปกติของเต้านม 

มะเร็งระยะเร่ิมตน้นั้นมกัจะไม่มีอาการเจบ็ แต่อาจจะตรวจพบความผดิปกติเกิดข้ึนท่ีเตา้นม ซ่ึง
อาจจะเป็นอาการเร่ิมตน้ของโรคมะเร็งเตา้นม ดงัน้ี 

 มีกอ้นท่ีเตา้นม (ร้อยละ 15-20 ของกอ้นท่ีคล าได ้บริเวณเตา้นมเป็นมะเร็งเตา้นม 
 มีการเปล่ียนแปลงขนาด และรูปร่างของเตา้นม 
 ผวิหนงัเปล่ียนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ยน่ หดตวั หนาผดิปกติ บางส่วนมีสะเก็ด 
 หวันมมีการหดตวั คนั หรือแดงผดิปกติ 
 มีเลือดหรือน ้าออกจากหวันม ( ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง) 
 เจบ็เตา้นม ( มะเร็งเตา้นมส่วนใหญ่ไม่เจบ็ นอกจากกอ้นโตมากแลว้ ) 
 การบวมของรักแร้เพราะต่อมน ้าเหลืองโต 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:En_Breast_cancer_illustrations.gif
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:En_Breast_cancer_illustrations.gif


                  ขั้นตอนที ่ 5    การแบ่งระยะความรุนแรงของโรค 

       ระยะของมะเร็งเต้านม 

 ระยะ 0 เป็นระยะเร่ิมตน้ของเซลลม์ะเร็ง ซ่ึงยงัไม่ลุกลามไปยงัเน้ือเยื่อเตา้นม 
 ระยะ 1 กอ้นมะเร็งมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และยงัไม่ลุกลามเขา้ต่อมน ้าเหลือง 
 ระยะ 2 กอ้นมะเร็งมีขนาดระหวา่ง 2-5 เซนติเมตร ซ่ึงอาจจะลุกลามไปยงัต่อมน ้าเหลืองบริเวณ

รักแร้หรือไม่ก็ได ้หรือมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และลุกลามเขา้ต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้
แลว้ แต่ยงัไม่แพร่กระจายไปสู่อวยัวะอ่ืน 

 ระยะ 3 กอ้นมะเร็งมีขนาดใหญ่กวา่ 5 เซนติเมตร และรุกรามเขา้ต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้แลว้ 
แต่ยงัไม่แพร่กระจายไปสู่อวยัวะอ่ืน 

 ระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวยัวะอ่ืน ๆ แลว้ 

              ขั้นตอนที ่6       แนวทางการดูแลรักษามะเร็งเต้านม 

มีการรักษาหลกัอยู่ 4 วธีิ ประกอบด้วย 

1. การผ่าตัด    หลกัๆ มีอยู ่4 วธีิ ไดแ้ก่                                                                                                                             
1.1 การผา่ตดัแบบสงวนเตา้นม เป็นการผา่ตดัท่ีน าเอาเน้ืองอกออกซ่ึงประกอบไปดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงัน้ี                      

      1) การตดัเฉพาะตวัเน้ืองอกออก เป็นการผา่ตดัน าเอาเน้ืองอกและเน้ือเยือ่ท่ีปกติรอบ ๆ เน้ือ
งอกออก       

 2) การตดัเอาเตา้นมบางส่วนออก เป็นการผา่ตดัน าเอาเตา้นมท่ีมีเน้ืองอกออกบางส่วนร่วมกบั
เน้ือเยือ่ท่ีผดิปกติรอบ ๆ        

 1.2 การผา่ตดัเอาเตา้นมออกทั้งขา้ง เป็นการผา่ตดัท่ีน าเอาเตา้นมขา้งท่ีมีเน้ืองอกออกทั้งหมดร่วมกบั
ต่อมน ้าเหลืองงใตรั้กแร้                                                                                                                                            

 1.3  การผา่ตดัเอาเตา้นมออกทั้งขา้งแบบปรับปรุง (Modified radical mastectomy) เป็นการผา่ตดัท่ี
น าเอาเตา้นมขา้งท่ีมีเน้ืองอกออกทั้งหมดร่วมกบัต่อมน ้าเหลืองใตรั้กแร้, ต่อมน ้าเหลืองใตผ้นงัหนา้อก
และกลา้มเน้ือผนงังหนา้อก 

1.4 การผา่ตดัเตา้นมแบบกวา้ง (Radical mastectomy) เป็นการผา่ตดัท่ีน าเอาเตา้นมขา้งท่ีมีเน้ืองอก, กลา้มเน้ือใตห้นา้อก 
และต่อมน ้ าเหลืองทั้งหมดท่ีรักแร้ออก 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%89&action=edit&redlink=1


2. การฉายแสงหรือการฉายรังสี    เป็นการใชรั้งสีพลงังานสูงเพ่ือก าจดัเซลลม์ะเร็งหรือป้องกนัเซลลม์ะเร็งเติบโตแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ชนิด 

        2.1 การฉายแสงภายนอก  เป็นการใชเ้คร่ืองฉายรังสีส่งรังสีไปยงับริเวณกอ้นเน้ืองอก ผนงัหนา้อก หรือต่อม
น ้ าเหลือง   มกัใชภ้ายหลงัไดรั้บการผา่ตดั และไดย้าเคมีบ าบดัแลว้ ในผูป่้วยท่ีมีกอ้นมะเร็งขนาดใหญ่กวา่ 5 ซม. มีการ
ลุกลามท่ีต่อมน ้ าเหลืองหรือผา่ตดักอ้นมะเร็งไดข้อบเขตไม่เพียงพอ และกรณีผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัแบบสงวนเตา้นม                                                                                                                                 

       2.2 การฉายแสงภายในหรือการฝังแร่  เป็นการใชส้ารกมัมนัตรังสีติดกบัอุปกรณ์บางชนิด เช่น เขม็, ลวด จากนั้น
น าไปวางไวใ้นบริเวณท่ีเป็นเน้ืองอกหรือบริเวณขา้งเคียง 

3. การใช้ยาเคมบี าบัด   เป็นการใชย้าเพ่ือหยดุการเจริญเติบโตของเน้ืองอกโดยการก าจดัหรือหยดุเน้ืองอกจากการ
แบ่งตวัวธีิการใหย้ามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีดเขา้เสน้เลือดหรือฉีดเขา้บริเวณกลา้มเน้ือ วธีิการใหย้าข้ึนอยูก่บั
ชนิดและระยะของโรค 

4. การรักษาด้วยฮอร์โมน   เป็นการรักษาโดยการน าเอาฮอร์โมนหรือหยดุการท างานของฮอร์โมนเป็นผลท าให้
เซลลม์ะเร็งหยดุการเจริญเติบโต  

  ข้อควรจ า              
   1. เรียนรู้วธีิการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองจากแพทย ์หรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
   2. ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
   3. พบแพทยท์นัทีท่ีตรวจพบส่ิงผิดปกติ 
   4. พบแพทยเ์พื่อใหแ้พทยต์รวจเตา้นมปีละคร้ัง เม่ืออาย ุ30 ปีข้ึนไป 
   5. กอ้นมะเร็งยิง่เลก็ยิง่มีโอกาสรักษา 


