คู่มอื การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม
มะเร็งเต้ านม

มะเร็งเต้ านม เป็ นมะเร็ งที่พบบ่อยเป็ นอันดับ 2 ในผูห้ ญิงไทยรองจากมะเร็ งปากมดลูก อุบตั ิการณ์ที่พบ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มะเร็ งเต้านมเป็ นโรคที่ผลการรักษาดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
วินิจฉัยได้ในระยะเริ่ มแรก การตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง หรื อโดยการ
ถ่ายภาพรังสี หรื อที่เรี ยกว่าแมมโมแกรมมีความหมายในการค้นหาโรคระยะแรกก่อนที่จะมีการ
แพร่ กระจายลุกลามไปต่อมน้ าเหลืองหรื ออวัยวะอื่น ๆ

สาเหตุ :
สาเหตุของมะเร็ งเต้านม เกิดจากหลายปั จจัยร่ วมกัน ได้แก่ ปั จจัยทางพันธุ กรรม ปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม การรับประทานอาหารประเภทไขมันสู ง และฮอร์โมนเพศหญิง
ลักษณะของโรค :
เริ่ มด้วยการมีกอ้ นเล็ก ๆที่เต้านม มักไม่มีอาการเจ็บปวด บวม หรื ออักเสบ ก้อนจะโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ต่อมาอาจคลาพบก้อน เต้านมมีรูปร่ างผิดปกติ ผิวหนังบริ เวณเต้านมมีลกั ษณะหยาบและขรุ ขระ
มีการดึงรั้งของหัวนม ในบางรายเมื่อบีบหัวนมจะมีน้ าเหลืองหรื อเลือดไหลซึ ม

ใครทีเ่ สี่ ยงต่ อการเป็ นมะเร็งเต้ านม :
เริ่ มมีประจาเดือนครั้งแรกเมื่ออายุนอ้ ย, หมดประจาเดือนเมื่ออายุมาก, ไม่มีบุตร หรื อมีบุตรคน
แรกเมื่ออายุ มากกว่า 30 ปี , มีแม่ พี่นอ้ ง หรื อลูก เป็ นมะเร็ งเต้านมก่อนอายุ 50 ปี , การใช้ยาคุมกาเนิด
ตั้งแต่อายุนอ้ ยและใช้ ต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน, การรักษาด้วยฮอร์ โมนทดแทนในสตรี วยั หมดประจาเดือน
จะเพิ่มอัตราเสี่ ยงต่อการเป็ น มะเร็ งเต้านมมากกว่าคนปกติเล็กน้อย ดังนั้น ผูท้ ี่ได้รับการรักษาด้วย
ฮอร์โมนทดแทนเป็ นระยะเวลานาน ควรจะรับการตรวจเอกซเรย์เต้านม หรื อที่เรี ยกว่า การทาแมมโมแกรมทุกปี
การวินิจฉัยโรค :
มีวธิ ี การต่างๆ มากมายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยมะเร็ งเต้านม การเอ็กซเรย์เต้านมหรื อแมมโมแกรม และการตรวจอัลตร้าซาวน์ (การตรวจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง) มีประโยชน์มากในการวินิจฉัย
และการรักษา โดยเฉพาะก้อนที่มีขนาดเล็ก คลาไม่ได้ หรื ออยูล่ ึกในเนื้ อเต้านมคลาได้ไม่ชดั เจน
เมื่อวินิจฉัยได้แล้วควรมีการวินิจฉัยระยะโรคเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง โดยต้องประเมิน
การแพร่ กระจายของ มะเร็ งที่ไปต่อมน้ าเหลือง ปอด ตับและกระดูก ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก ตรวจอัลตร้าซาวน์ตบั และตรวจกระดูกชนิดสแกนด้วยเภสัชรังสี
การรักษา :
การรักษามะเร็ งเต้านมเป็ นการรักษาผสมผสานกันระหว่างการผ่าตัด การฉายรังสี รักษาและ
การให้ยาเคมีบาบัด การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย ทาให้ผลการรักษาดีผปู้ ่ วย
มีอายุยนื ยาว แพทย์ผรู้ ักษาจาเป็ นต้องเลือกวิธีการและลาดับการรักษาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละคน
เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
รักษาด้ วยการผ่าตัด การผ่าตัดรักษาที่ใช้ในทางปฏิบตั ิมี 2 วิธี คือ
1. การผ่าตัดเต้ านมออกบางส่ วน หมายถึง การตัดก้อนมะเร็ ง รวมทั้งเนื้ อเต้านมที่ดีที่หุม้ รอบ
มะเร็ งออกด้วยร่ วมกับการเลาะต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้ออก ถ้ามะเร็ งมีการแพร่ กระจายไปยังต่อม
น้ าเหลืองการผ่าตัดโดยวิธีน้ ี ตอ้ งฉายรังสี บริ เวณเต้านมภายหลังการผ่าตัดทุกรายเพื่อลดโอกาสกลับเป็ น
ใหม่ของมะเร็ ง ผลการผ่าตัดโดยวิธีน้ ีได้ผลดีพอ ๆ กับการตัดเต้านมออกทั้งเต้า

2. การตัดเต้ านมออกโดยวิธีมาตรฐาน คือ การตัดเนื้ อเต้านมทั้งหมดร่ วมกับเลาะต่อมน้ าเหลือง
บริ เวณรักแร้ออก แพทย์จะผ่าตัดด้วยวิธีน้ ีในกรณี ที่กอ้ นเนื้องอกมีขนาดใหญ่กว่าวิธีแรก

การผ่าตัดเอาต่ อมนา้ เหลืองบริเวณรักแร้ ออก
เพื่อความแม่นยาในการวินิจฉัยระยะโรค ซึ่ งจะช่วยในการวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคของ
ผูป้ ่ วย จึงจาเป็ นต้องผ่าตัดเลาะต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้ออกเพื่อนามาตรวจหาการแพร่ กระจายของง
เซลล์มะเร็ ง
การรักษาเสริม
ผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดบางกรณี จาเป็ นต้องได้รับการรักษาเสริ มเพื่อหวัง
ผลให้หายหรื อมีชีวติ ยืนยาวขึ้น มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน การรักษาเสริ มประกอบด้วยการฉายรังสี รักษาการ
ให้ยาเคมีบาบัด และการให้ฮอร์ โมนรักษา ซึ่ งการรักษาแบบผสมผสานดังกล่าวเป็ นวิธีการรักษาที่
ได้ผลดี อันจะสามารถช่วยให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรคหรื อมีชีวิตที่ยนื ยาวขึ้นได้
วิธีการป้องกัน
เนื่องจากการดาเนินของโรคมะเร็ งเต้านม ผูป้ ่ วยมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่ มต้น ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญอย่างที่ตอ้ งทาการตรวจค้นหามะเร็ งเต้านมในระยะเริ่ มต้น การรักษามะเร็ งเต้านม
ในปั จจุบนั มีความก้าวหน้าไปมาก การค้นพบมะเร็ งเต้านมในระยะเริ่ มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้
และการรักษาอาจทาได้โดยการตัดเฉพาะก้อนมะเร็ งออกไม่จาเป็ นต้องผ่าตัดทั้งเต้านม ในทางตรงกัน
ข้ามหากไม่มีการตรวจค้นหามะเร็ งเต้านม โดยรอจนกระทัง่ มีอาการผิดปกติมะเร็ งอาจแพร่ กระจายไปยัง
อวัยวะอื่น ๆ แล้ว และไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ความสาคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม
จุดมุ่งหมายของการตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้านม ก็เพื่อที่จะสามารถตรวจพบมะเร็ งในระยะเริ่ มต้น
ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อการรักษา ทาให้อตั ราการอยูร่ อดของผูป้ ่ วยมีเพิ่มขึ้น และการกลับเป็ นใหม่ของโรค
ลดลง
การตรวจค้ นหามะเร็งเต้ านมในระยะเริ่มต้ นทาได้ ดังนี้
1.การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่ างถูกวิธีเดือนละครั้ง หลังจากประจาเดือนหมดไปแล้วประมาณ
3 วัน เป็ นวิธีที่ง่ายประหยัดใช้ได้กบั ทุกวัย หากมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยถูกต้องอย่าง
สม่าเสมออจะสามารถตรวจพบก้อนได้ต้ งั แต่ยงั มีขนาดไม่โตมากนักซึ่ งการรักษาจะได้ผลดี บางท่านอาจ
คิดว่าการตรวจร่ างกายด้วยตนเองไม่มีความสาคัญ เนื่ องจากมีการตรวจด้วยแมมโมแกรมแล้ว แต่ใน
ความเป็ นจริ งเนื้องอกบางชนิ ดอาจไม่ปรากฏให้เห็นได้ชดั ในภาพรังสี แต่สามารถคลาได้ดว้ ยการตรวจ
ร่ างกายด้วยตนเองและควรร่ วมกับการตรวจยืนยันอีกครั้งโดยแพทย์ หรื อในกรณี ที่การตรวจด้วยตนเอง
แล้วสงสัยหรื อไม่แน่ใจ แนะนาให้มาตรวจโดยแพทย์ซ้ าซึ่ งจะเป็ นประโยชน์มาก
2.การตรวจเต้ านมโดยแพทย์ ผ้ ชู านาญ ปี ละครั้ง ตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้นไป
3. การตรวจเอกซเรย์เต้ านม หรือทีเ่ รียกว่าแมมโมแกรม ปี ละครั้งตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ผังขั้นตอนการให้ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม
ห้ องบัตร

คลินิกวางแผนครอบครัว

ซักประวัติ

ให้ ความรู้ เรื่องการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง

ให้ บริการตรวจเต้ านม

ปกติ

ผิดปกติ

ลงบันทึกข้ อมูลเวชระเบียน/ทะเบียน
และโปรแกรม HOSxP

ส่ งพบแพทย์

ห้ องยา ใช้ ตามสิ ทธิการรักษา/ชาระเงิน

กลับบ้ าน

Refer

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านม
ขั้นตอนที่ 1 ซักประวัติ
1.1 ข้อมูลทัว่ ไป เพศ อายุ ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการคุมกาเนิด ประวัติการมีประจาเดือน
1.2 ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้มีโอกาสเป็ นมะเร็ งเต้านมได้สูงขึ้น ประกอบด้วย
-อายุมาก
-มีประจาเดือนครั้งแรกเมื่ออายุนอ้ ย
-มีลูกคนแรกเมื่ออายุมาก หรื อไม่มีบุตร
-มีประวัติเคยเป็ นมะเร็ งเต้านมมาก่อนหรื อ
-มีประวัติมะเร็ งเต้านมในญาติสายตรง เช่น มารดา หรื อพี่สาว, น้องสาว
-เคยได้รับการรักษาด้วยรังสี บริ เวณหน้าอกหรื อเต้านม
-เนื้อเยือ่ เต้านมที่หนาแน่นจากการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
-ได้รับฮอร์โมนจากภายนอก เช่น เอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน
-การดื่มสุรามากเกิน 2-5 แก้วต่อวัน
- ขาดการออกกาลังกาย
-รับประทานอาหารพวกไขมันมากเกินไป
- มีน้ าหนักตัวมากเกินไป (โดยเฉพาะวัยหมดประจาเดือน)
-เชื้อชาติคนผิวขาวมีโอกาสมากกว่า

ขั้นตอนที่ 2 ให้ ความรู้ เรื่องการตรวจหามะเร็ งเต้ านม
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือน
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจที่สุด คือ 5 - 7 วันหลังจากวันสุดท้ายของ
ประจาเดือน โดยควรทาการตรวจอย่างสม่าเสมอทุกเดือน ส่วนผูท้ ี่เข้าสู่วยั หมดประจาเดือนหรื อได้รับการผ่าตัดมดลูก
ไป ควรทาการตรวจเต้านมด้วยตนเองในวันที่ตรงกันของทุกเดือน เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรื อทุกวันสุดท้ายของ
เดือน เป็ นต้น
ตรวจเต้ านมด้ วยแพทย์
เพื่อตรวจหาว่ามีกอ้ นผิดปกติหรื อไม่ นอกจากนั้นยังตรวจจากลักษณะต่างๆ ด้วย เช่น รอยบุ๋ม ตุ่มหรื อไตแข็ง
ผิดปกติ การดึงรั้งที่ผดิ ปกติของหัวนม หรื อการมีของเหลวเช่น น้ าเหลืองหรื อน้ าเลือดออกมาจากหัวนม
ถ่ ายเอ็กซเรย์ เต้ านมเมือ่ ถึงวัยอันควร (Mammography)
หญิงอายุ 40-50 ปี ซึ่งมีอตั ราการเสี่ ยงในการเป็ นมะเร็ งเต้านม ควรได้รับการตรวจโดยวิธีน้ ีทุก 1-2 ปี ส่วนใน
หญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป จะมีอตั ราเสี่ยงสูงกว่า ควรได้รับการตรวจเป็ นประจาทุกปี

ขั้นตอนที่ 3 ให้ ความรู้ เรื่องการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง

ขั้นตอนการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง มีวธิ ีการตรวจ 3 ท่า คือ ยืนหน้ ากระจก นอนราบ ขณะอาบนา้
ภาพประกอบ

วิธีการปฏิบัติ

ปล่อยแขนแนบข้างลาตัวตามสบาย เปรี ยบเทียบเต้านมทั้ง 2 ข้างว่า
มีความผิดปกติของเต้านมหรื อไม่ เช่น สี ผวิ รอยบุ๋ม รอยแผล
หัวนมบุ๋มหรื อบิดเบี้ยว
ยกมือขึ้นทั้ง 2 ข้างเหนือศีรษะ แล้วกลับมาอยูใ่ นท่าท้าวสะเอว
พร้อมทั้งดูสิ่งที่ผดิ ปกติ
โน้มตัวมาข้างหน้าโดยใช้มือท้าวสะเอว เกร็ งกล้ามเนื้อหน้าอก
สังเกตว่าเต้านมห้อยลงอยูใ่ นลักษณะเดียวกันหรื อมีการดึงรั้งของ
ผิว เต้านมหรื อไม่
บีบหัวนม เพื่อดูวา่ มีของเหลวผิดปกติออกมาหรื อไม่ หากพบว่ามี
ของเหลวออกมาจากหัวนม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ
ต่อไป
นอนราบสอดหมอนหรื อม้วนผ้าใต้ไหล่ ตรวจเต้านมทีละข้าง โดย
ยกแขนด้านเดียวกับเต้านมที่จะตรวจเหนือศีรษะเพื่อให้เต้านม
ด้านนั้นแบนราบ ซึ่ งจะทาให้คลาพบ ก้อนได้ง่ายขึ้น

ภาพประกอบ

วิธีการปฏิบัติ

ให้ใช้นิ้ว 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และ นิ้วนาง วางชิ ดเสมอกัน กด
คลาให้ทวั่ ทั้งเต้านมและรักแร้ในลักษณะวนเป็ นก้นหอยเล็กๆ
หรื ออาจจะใช้วธิ ีคลาเป็ นรัศมี รัศมีวงกลม วนออกจากหัวนมจน
ทัว่ ทั้งเต้านม เพือ่ ตรวจดูวา่ ก้อนผิดปกติหรื อไม่

ทาเช่นนี้ 3 รอบ โดยให้ระดับความลึกของการกดเป็ น 3 ระดับ คือ
กดลงไปในระดับผิว
กดให้ลึกขึ้น และกดลึกจนถึงกระดูก ที่สาคัญคือ ห้ามบีบเนื้อเต้า
นม เพราะจะทาให้รู้สึกว่ามีกอ้ น ซึ่ งจริ งๆแล้วไม่ใช่

สาหรับแนวการการคลามี 3 แบบ คือ
การคลาในแนวก้นหอย โดยเริ่ มจากส่ วนบนไปตามแนวก้นหอย
จนกระทัง่ ถึงฐานเต้านมบริ เวณรักแร้
การคลาในแนวขึ้นลง เริ่ มจากใต้เต้านมถึงรักแร้ แล้วคลาในแนว
ขึ้นและลงสลับกันไปเรื่ อยๆ จนทัว่ ทั้งเต้านม
การคลาในแนวรู ปลิ่ม เริ่ มจากส่ วนบนของเต้านมจนถึงฐานแล้ว
กลับสู่ ยอดอย่างนี้ไปเรื่ อยๆให้ทวั่ ทั้งเต้านม
ด้ วยขั้นตอนการตรวจง่ ายๆเป็ นประจาทุกเดือนเพียงเท่ านี้ คือ การ
ดูและการคลา ก็จะสามารถตรวจค้ นหาก้อนทีผ่ ดิ ปกติของเต้ านม
ได้ ซึ่งจาเป็ นต้ องมาพบแพทย์เพือ่ ทาการตรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนจึง
จะสามารถวินิจฉัยได้ ว่าก้อนทีผ่ ดิ ปกติน้ันเป็ นมะเร็งหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจหาความผิดปกติของเต้ านม
มะเร็ งระยะเริ่ มต้นนั้นมักจะไม่มีอาการเจ็บ แต่อาจจะตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่ ง
อาจจะเป็ นอาการเริ่ มต้นของโรคมะเร็ งเต้านม ดังนี้








มีกอ้ นที่เต้านม (ร้อยละ 15-20 ของก้อนที่คลาได้ บริ เวณเต้านมเป็ นมะเร็ งเต้านม
มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรู ปร่ างของเต้านม
ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่ วนมีสะเก็ด
หัวนมมีการหดตัว คัน หรื อแดงผิดปกติ
มีเลือดหรื อน้ าออกจากหัวนม ( ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็ นมะเร็ ง)
เจ็บเต้านม ( มะเร็ งเต้านมส่ วนใหญ่ไม่เจ็บ นอกจากก้อนโตมากแล้ว )
การบวมของรักแร้เพราะต่อมน้ าเหลืองโต

ขั้นตอนที่ 5 การแบ่ งระยะความรุ นแรงของโรค
ระยะของมะเร็งเต้ านม








ระยะ 0 เป็ นระยะเริ่ มต้นของเซลล์มะเร็ ง ซึ่ งยังไม่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อเต้านม
ระยะ 1 ก้อนมะเร็ งมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ าเหลือง
ระยะ 2 ก้อนมะเร็ งมีขนาดระหว่าง 2-5 เซนติเมตร ซึ่ งอาจจะลุกลามไปยังต่อมน้ าเหลืองบริ เวณ
รักแร้หรื อไม่ก็ได้ หรื อมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร และลุกลามเข้าต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้
แล้ว แต่ยงั ไม่แพร่ กระจายไปสู่ อวัยวะอื่น
ระยะ 3 ก้อนมะเร็ งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร และรุ กรามเข้าต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้แล้ว
แต่ยงั ไม่แพร่ กระจายไปสู่ อวัยวะอื่น
ระยะ 4 มะเร็ งแพร่ กระจายไปสู่ อวัยวะอื่น ๆ แล้ว
ขั้นตอนที่ 6

แนวทางการดูแลรักษามะเร็ งเต้ านม

มีการรักษาหลักอยู่ 4 วิธี ประกอบด้ วย
1. การผ่าตัด หลักๆ มีอยู่ 4 วิธี ได้แก่
1.1 การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม เป็ นการผ่าตัดที่นาเอาเนื้ องอกออกซึ่ งประกอบไปด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1) การตัดเฉพาะตัวเนื้ องอกออก เป็ นการผ่าตัดนาเอาเนื้องอกและเนื้อเยือ่ ที่ปกติรอบ ๆ เนื้อ
งอกออก
2) การตัดเอาเต้านมบางส่ วนออก เป็ นการผ่าตัดนาเอาเต้านมที่มีเนื้ องอกออกบางส่ วนร่ วมกับ
เนื้อเยือ่ ที่ผดิ ปกติรอบ ๆ
1.2 การผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งข้าง เป็ นการผ่าตัดที่นาเอาเต้านมข้างที่มีเนื้องอกออกทั้งหมดร่ วมกับ
ต่อมน้ าเหลืองงใต้รักแร้
1.3 การผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งข้างแบบปรับปรุ ง (Modified radical mastectomy) เป็ นการผ่าตัดที่
นาเอาเต้านมข้างที่มีเนื้ องอกออกทั้งหมดร่ วมกับต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร้, ต่อมน้ าเหลืองใต้ผนังหน้าอก
และกล้ามเนื้อผนังงหน้าอก
1.4 การผ่าตัดเต้านมแบบกว้าง (Radical mastectomy) เป็ นการผ่าตัดที่นาเอาเต้านมข้างที่มีเนื้องอก, กล้ามเนื้อใต้หน้าอก
และต่อมน้ าเหลืองทั้งหมดที่รักแร้ออก

2. การฉายแสงหรือการฉายรังสี เป็ นการใช้รังสี พลังงานสูงเพื่อกาจัดเซลล์มะเร็ งหรื อป้ องกันเซลล์มะเร็ งเติบโตแบ่ง
ได้เป็ น 2 ชนิด
2.1 การฉายแสงภายนอก เป็ นการใช้เครื่ องฉายรังสี ส่งรังสี ไปยังบริ เวณก้อนเนื้องอก ผนังหน้าอก หรื อต่อม
น้ าเหลือง มักใช้ภายหลังได้รับการผ่าตัด และได้ยาเคมีบาบัดแล้ว ในผูป้ ่ วยที่มีกอ้ นมะเร็ งขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. มีการ
ลุกลามที่ต่อมน้ าเหลืองหรื อผ่าตัดก้อนมะเร็ งได้ขอบเขตไม่เพียงพอ และกรณี ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม
2.2 การฉายแสงภายในหรื อการฝังแร่ เป็ นการใช้สารกัมมันตรังสี ติดกับอุปกรณ์บางชนิด เช่น เข็ม, ลวด จากนั้น
นาไปวางไว้ในบริ เวณที่เป็ นเนื้องอกหรื อบริ เวณข้างเคียง
3. การใช้ ยาเคมีบาบัด เป็ นการใช้ยาเพื่อหยุดการเจริ ญเติบโตของเนื้องอกโดยการกาจัดหรื อหยุดเนื้องอกจากการ
แบ่งตัววิธีการให้ยามีท้ งั ชนิดรับประทานและชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือดหรื อฉี ดเข้าบริ เวณกล้ามเนื้อ วิธีการให้ยาขึ้นอยูก่ บั
ชนิดและระยะของโรค
4. การรักษาด้ วยฮอร์ โมน เป็ นการรักษาโดยการนาเอาฮอร์โมนหรื อหยุดการทางานของฮอร์โมนเป็ นผลทาให้
เซลล์มะเร็ งหยุดการเจริ ญเติบโต

ข้ อควรจา
1. เรี ยนรู ้วธิ ีการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากแพทย์ หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง
3. พบแพทย์ทนั ทีที่ตรวจพบสิ่ งผิดปกติ
4. พบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจเต้านมปี ละครั้ง เมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป
5. ก้อนมะเร็ งยิง่ เล็กยิง่ มีโอกาสรักษา

