มะเร็งเต้านม: การตรวจเต้านมเบือ้ งต้นด้วยตนเองและการรักษา
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มะเร็งเต้านมเป็ นโรคที่พบมากเป็ นอันดับหนึ่งของผูห้ ญิงทั่วโลก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานว่ามีผหู้ ญิงไทย
ป่ วยเป็ นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 35 คนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ ทุกปี การดูแลตัวเองที่ดีท่ีสดุ คือการทา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับ โรคนี ้ เพื่ อให้ตัว เราเองสามารถสังเกตความผิดปกติท่ี เกิ ดขึน้ ได้ การตรวจพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่
ระยะแรกก่อนเชือ้ มะเร็ง จะแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น จะทาให้การรักษาได้ผลลัพธ์ท่ีดีและช่วยให้ผปู้ ่ วยกลับมาใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขอีกครัง้
ผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่อการพบมะเร็งเต้านม ได้แก่ ผูห้ ญิงที่มีอายุตงั้ แต่ 40 ปี ขนึ ้ ไป ผูท้ ่ีมีบคุ คลในครอบครัวที่ป่วยด้วย
มะเร็งเต้านม ผูป้ ่ วยที่เคยเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านม (อาจมีโอกาสกลับมาเป็ นซา้ ได้อีก) ผูห้ ญิงที่ไม่มีบตุ รหรือมีบุตรช้า
ผูห้ ญิงที่มีประจาเดือนตัง้ แต่อายุก่อน 12 ปี หรือผูห้ ญิงที่ประจาเดือนหมดช้าหลังอายุ 55 ปี และผูท้ ่ีรบั ประทานฮอร์โมน
เพศหญิงหรือรับประทานยาคุมกาเนิดต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
ผูห้ ญิงทุกคนควรมีความรู เ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยควรตรวจเป็ นประจาเดือนละหนึ่งครัง้
เพื่อที่จะได้คนุ้ เคยกับภาวะปกติของเต้านมตนเองซึ่งจะช่วยให้สงั เกตเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ง่ายขึน้ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการตรวจเต้านมคือประมาณ 7 วัน หลังจากเริม่ มีประจาเดือนเพราะเป็ นช่วงที่เต้านมจะบวมน้อยที่สดุ สาหรับ
ผูห้ ญิงที่เข้าสู่วยั หมดประจาเดือน ก็ควรตรวจเดือนละหนึ่ งครัง้ เช่นกันโดยเลือกวันที่สะดวกที่สดุ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาอยู่แล้ว แต่การตรวจเพิ่มเติมก็เป็ นสิ่งที่ควรทาเป็ นประจาโดยอาจตรวจไปพร้อมๆ กับ
การตรวจสุขภาพประจาปี ก็ได้ โดยทั่วไปผูห้ ญิ งที่อายุนอ้ ยหรือผูท้ ่ีมีความเสี่ยงต่ามักตรวจด้วยการอัลตราซาวด์เต้านม
(Ultrasound) แต่ผหู้ ญิงที่อายุมากหรือมีความเสี่ยงสูงมักตรวจด้วยวิธีแมมโมแกรม (Mammogram)
ขัน้ ตอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เริ่มจากการสังเกตลักษณะทั่วไปของเต้านม โดยยืนหน้ากระจก ยกมือ
ทัง้ สองข้างขึน้ สูงเหนือศีรษะ แล้วสังเกตว่าเต้านมมีลกั ษณะ ขนาด หรือรูปร่างเปลี่ยนไปจากปกติหรือไม่ จากนัน้ ตรวจสอบ
ด้วยการคลา โดยให้นอนราบ ยกมือข้างหนึ่งขึน้ เหนือศีรษะหรือวางรองไว้ใต้ศีรษะก็ได้ ใช้มืออีกข้างคลาสารวจเต้านมทีละ
ข้าง โดยสารวจเป็ นวงกลมจากรอบนอกวนเข้ามาถึงบริเวณหัวนม จากนัน้ ทดลองบีบหัวนมเบาๆ ตรวจสอบว่ามีเลือดหรือ
นา้ เหลืองไหลออกมาจากหัวนมหรือไม่ ถ้ามีอาการผิดปกติ อย่านิ่งนอนใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจวินิจฉัยและ
ขอรับคาปรึกษาทันที อาการผิดปกติท่ีอาจเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่
•
•
•
•
•

คลาเจอก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ โดยเฉพาะก้อนที่แข็ง ผิวขรุขระ และขยับไม่ได้
มีอาการเจ็บบริเวณเต้านม โดยเฉพาะถ้าอาการเจ็บนัน้ ไม่สมั พันธ์กบั การมีประจาเดือน
หัวนมมีลกั ษณะดึงรัง้ ผิดปกติ
หัวนมแดง มีเลือดหรือนา้ หนองไหลออกมา
รูปร่างและขนาดของเต้านมเปลี่ยนแปลงไป มีรอยบุม๋ ตุม่ หรือรอยแผลเกิดขึน้
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ถ้าเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ แพทย์จะคลาบริเวณเต้านมและบริเวณใต้วงแขนเพื่อตรวจหาว่ามีกอ้ นผิดปกติ
หรือไม่ รวมทั้ง ตรวจลักษณะต่างๆ ที่ อาจสัมพันธ์กับโรค เช่น รอยบุ๋ม ตุ่ม หรือไตที่ แ ข็ งผิดปกติ หรือการมี เลือดหรือ
นา้ เหลืองไหลออกมาจากหัวนม ถ้าพบข้อสงสัย แพทย์จะส่งคุณตรวจเพิ่มเติม โดยผูห้ ญิงที่อายุยงั น้อยและลักษณะก้อนไม่
บ่งชีช้ ดั เจนว่าเป็ นมะเร็ง แพทย์มกั ส่งตรวจแบบอัลตราซาวด์ แต่ถา้ อายุมากและมีความเสี่ยงสูง แพทย์มกั ส่งตรวจด้วยวิธี
แมมโมแกรม ซึ่งเป็ นวิธีท่ีละเอียดกว่า แพทย์สามารถมองเห็น รายละเอียดของสิ่งผิดปกติต่างๆ รวมถึงเนือ้ งอกที่มีขนาด
เล็กมากเกินกว่าที่จะพบได้จากการคลา
มะเร็ง เต้า นมแบ่ ง ออกเป็ น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ก้อ นมะเร็ง มี ข นาดเล็ก กว่ า 2 เซนติ เ มตร และยัง ไม่ พ บการ
แพร่กระจายไปยังต่อมนา้ เหลือง ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึน้ โดยมีขนาดประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร อาจพบ
หรือไม่พบการแพร่กระจายของเซลมะเร็งไปยังต่ อมนา้ เหลือง ระยะที่ 3 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร พบการ
แพร่กระจายไปยังต่อมนา้ เหลืองที่รกั แร้ขา้ งเดียวกัน และพบต่อมนา้ เหลืองรวมติดกันเป็ นก้อนใหญ่ ระยะที่ 4 หรือระยะ
สุดท้าย พบการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยู่ไกลจากเต้านมโดยไม่สาคัญว่าก้อนมะเร็งมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งส่วนมากมัก
พบการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่กระดูก ปอด ตับ หรือสมอง
วิธีการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัด การฉายแสง และการใช้ยา การรักษามะเร็งเต้านมโดยการ
ผ่าตัดมีอยู่ 2 รู ปแบบใหญ่ แบบแรกคือการผ่าตัดเต้านมข้างที่มีเซลล์มะเร็งออกทัง้ หมดและถ้าพบการแพร่กระจายไปยัง
ต่อมนา้ เหลืองต้องผ่าตัดนาต่อมนา้ เหลืองออกไปด้วย แบบที่สองคือการผ่าตัดแบบสงวนเต้า โดยแพทย์จะผ่าตัดนาเฉพาะ
ส่วนที่เป็ นก้อนเนือ้ ร้ายออกไปแต่ยงั คงเหลือเต้านมส่วนที่ไม่มีเซลล์มะเร็งไว้
การฉายแสงหรือรังสีรกั ษา เป็ นการใช้รงั สีพลังงานสูงในการจัดการเซลล์มะเร็ง การฉายแสงอาจครอบคลุมไปถึง
ต่อมนา้ เหลืองที่ อยู่รอบๆ เต้านม ได้แ ก่ท่ี รักแร้ เหนื อไหปลาร้า และช่องอกข้างเดี ยวกับเต้านมที่ พ บมะเร็ง เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรักษาและลดโอกาสกลับมาเป็ นซา้ ส่วนยาสาหรับรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีหลายแบบ แบบที่ใช้มากคือยา
เคมีบาบัด ยากลุม่ ต้านฮอร์โมน และยาต้านที่ออกฤทธิ์จาเพาะกับเซลล์มะเร็ง
การเลือกว่าจะรักษาแบบใดนัน้ ขึน้ กับระยะของโรค ลักษณะของโรค ดุลยพินิจของแพทย์ และความต้องการของ
คนไข้ แต่สว่ นมากแล้วมักใช้การรักษาหลายวิธีรว่ มกันเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดีท่ีสดุ ซึง่ มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกนัน้
มักรักษาโดยการผ่าตัด จากนัน้ จึงใช้วิธีอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การให้ยาเคมีบาบัด หรือการฉายแสงร่วมกับการให้ยากลุม่ ต้าน
ฮอร์โมน เป็ นต้น ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมที่มาพบแพทย์ตงั้ แต่ระยะเริม่ แรก (ระยะที่ 1 – 3) บางรายมีพยากรณ์โรคที่ดี คือมีอตั รา
อยู่รอดมากกว่าห้าปี หลังจากการวินิจฉัย ประมาณ 80 – 90 % ดังนัน้ หากตรวจพบเซลล์มะเร็งตัง้ แต่ระยะแรก โอกาสยืด
อายุและโอกาสที่การรักษาจะประสบผลสาเร็จ ก็ย่ิงเพิ่มมากขึน้ เพราะฉะนัน้ ผูห้ ญิงทุกคนควรเริ่มใส่ใจเต้านมของตนเอง
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือน ตรวจสุขภาพเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หรือแมมโมแกรมเป็ นประจาทุก 1
– 2 ปี ไม่มองข้ามความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึน้ และไม่ตอ้ งเขินอายที่จะเข้าพบแพทย์ในกรณี ท่ีตอ้ งมีการตรวจเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก็ยังเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด การเลือกรับปะทานอาหารที่ดี ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ แบ่งเวลาสาหรับการทางานและการพักผ่อน การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกบั คนรอบข้าง และการดูแลความสุขของ
จิตใจจึงเป็ นเรื่องสาคัญที่สดุ ที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากความเจ็บป่ วยและมีสขุ ภาพที่ดีอย่างยาวนาน
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