
 

 

Q&A   เร่ือง มะเร็งเตา้นม (CA BREAST) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q: มอีาการเจ็บเต้านม จะเป็นมะเร็งหรือไม่ 

A: มะเร็งเตา้นมส่วนใหญ่จะไม่เจบ็ สาเหตุของการเจบ็เตา้นม ถา้เจบ็จากเน้ือนมโดยตรงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นผลมา
จากการท่ีมีระดบัฮอร์โมนเปล่ียนแปลง ในบางคนจะไม่พบสาเหตุของอาการเจบ็เตา้นม อยา่งไรกต็าม อาการเจบ็
เตา้นมส่วนใหญ่ประมาณ95% มกัไม่ไดมี้สาเหตุจากมะเร็งเตา้นม มีเพียง 5% เท่านั้นท่ีมะเร็งเตา้นมเป็นสาเหตุของ
อาการเจบ็ดงักล่าว ซ่ึงพบในรายท่ีมีกอ้นค่อนขา้งใหญ่และมีการลุกลามของเซลลม์ะเร็งมาท่ีผวิหนงัจึงท าใหมี้
อาการเจบ็ แต่ถา้กอ้นเลก็กอ็าจจะไม่เจบ็กไ็ด ้
2. Q: การนวดเพือ่ลดแขนบวมท าได้อย่างไร 
A: 1. การใชเ้คร่ืองลดบวม (Compressible Limb Therapy)เป็นการนวดโดยใชแ้รงดนัลมในการบีบนวดอยา่ง
นุ่มนวล ท าใหก้ลา้มเน้ือคลายความตึงตวัผอ่นคลายและเพิ่มการไหลเวยีนเลือดไดอ้ยา่งดี นิยมใชก้นัในโรงพยาบาล
ชั้นน า 
2.นัง่พาดแขนบนโต๊ะใชห้มอนหนุนแขนใหสู้งกวา่ระดบัอก ใชฝ่้ามือลูบแขนชา้ๆ เร่ิมจากขอ้มือผา่นขอ้ศอกเขา้หา
รักแร้ตาม 
A: กอ้นท่ีคล าพบท่ีเตา้นมนั้นอาจจะเป็นกอ้นท่ีเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งกไ็ด ้โดยส่วนใหญ่ มกัไม่ใช่มะเร็ง ซ่ึง
สาเหตุของกอ้นท่ีไม่ใช่มะเร็ง เช่น การท่ีเน้ือนมหนาตวัข้ึนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงหรือ
อาจเป็นเน้ืองอกของเตา้นม นอกจากน้ีกอ็าจเป็นถุงน ้า (cyst) สาเหตุท่ีส าคญัอีกอยา่งไดแ้ก่ มะเร็งเตา้นม 
3. Q: มะเร็งเต้านมรักษาหายขาดหรือไม่  
A: มะเร็งเตา้นมในปัจจุบนั ถา้พบในระยะเร่ิมตน้มีโอกาสรักษาใหห้ายขาดไดสู้ง การท่ีจะรักษาหายขาดหรือไม่ก็
ข้ึนอยูก่บัระยะท่ีมาพบแพทยด์งันั้นหากมาพบแพทยใ์นระยะเร่ิมตน้ไดม้ากเท่าไร โอกาสหายขาดกจ็ะมีมากข้ึน
เท่านั้น 
4. Q: การรักษามะเร็งเต้านมท าได้โดยวธิีใดบ้าง 
A: วธีิการรักษามะเร็งเตา้นมท่ีไดผ้ลดีและเป็นท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัมีอยู ่  5   วธีิ   คือการรักษาโดยการผา่ตดั,การ
รักษาโดยการฉายแสง(รังสีรักษา), การรักษาโดยยาตา้นฮอร์โมน, การรักษาโดยยาเคมีบ าบดั, การรักษาโดยยาท่ีมี
การออกฤทธ์ิจ าเพาะ แต่จะใชห้ลายๆวธีิร่วมกนั เพื่อใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีดีท่ีสุด  
5. Q: อาการของมะเร็งเต้านมในระยะแรกมอีาการอย่างไรบ้าง 
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A:  ระยะแรกไม่มีอาการ คล ากอ้นไม่ได ้หากคล ากอ้นได ้ถา้ตรวจแลว้เป็นมะเร็งจริงแสดงวา่เป็นมาแลว้ประมาณ 
2-3 ปี 
6. Q: มะเร็งเต้านมมกีีร่ะยะ และแบ่งอย่างไร 
มะเร็งเตา้นมมี 4 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 : กอ้นมะเร็งมีขนาดเลก็กวา่ 2 ซม. และยงัไม่มีการแพร่กระจายไปยงัต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้  
ระยะท่ี 2 : กอ้นมะเร็งมีขนาดระหวา่ง 2-5 ซม. และ/หรือ มีการแพร่กระจายของเซลมะเร็งไปยงัต่อมน ้าเหลืองท่ี
รักแร้ของขา้งเดียวกนั  
ระยะท่ี 3 : กอ้นมะเร็งมีขนาดใหญ่กวา่ 5 ซม. ลุกลามลงไปติดกบักลา้มเน้ือหนา้อก มีการแพร่กระจายไปยงัต่อม
น ้าเหลืองท่ีรักแร้อยา่งมาก จนท าใหต่้อมน ้าเหลืองเหล่านั้นมารวมติดกนัเป็นกอ้นใหญ่ หรือติดแน่นกบัอวยัวะ
ขา้งเคียง  
ระยะท่ี 4 : กอ้นมะเร็งมีขนาดโตเท่าไหร่กไ็ดแ้ต่แตกทะลุผวิหนงัออกมา ลุกลามลงไปติดกบักระดูกซ่ีโครง, มีการ
แพร่กระจายไปยงัต่อมน ้าเหลืองท่ีบริเวณเหนือไหปลาร้าของขา้งเดียวกนั หรือมีแพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกายท่ีอยูไ่กลออกไป เช่น กระดูก, ปอด, ตบั, สมอง เป็นตน้  
7. Q: ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมการรักษาต้องตัดเต้านมออกหมดเสมอไปหรือไม่ 

A: ไม่จ าเป็นตอ้งตดัเตา้นมออกหมด ถา้พบมะเร็งท่ีขนาดเลก็ หรือคล าไม่ได ้(ซ่ึงพบไดโ้ดยตรวจ Mammogram 
เท่านั้น) กต็ดัเฉพาะกอ้นเน้ือร้ายออก ถา้ยงัไม่กระจายไปต่อมน ้าเหลือง กไ็ม่ตอ้งรักษาอะไรเพิ่ม ทั้งน้ีแพทยจ์ะ
ด าเนินการตามขั้นตอน 
8. Q: การผ่าตัดบริเวณเต้านมสามารถท าได้กีว่ธิี 
A: การผา่ตดับริเวณเตา้นม แบ่งไดเ้ป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. การตดัเตา้นมออกทั้งเตา้ (Total or Simple mastectomy)  คือ การผา่ตดัเอาเตา้นมออกทั้งหมด  (รวมผวิหนงั
ส่วนท่ีอยูเ่หนือกอ้นมะเร็งและหวันมดว้ย)  ก่อนหนา้น้ีการผา่ตดัวธีิน้ีเป็นวธีิมาตรฐานท่ีใชก้บัผูป่้วยทุกราย 
แต่ปัจจุบนัแพทยเ์ลือกใชก้บัผูป่้วยท่ีกอ้นมะเร็งมีขนาดใหญ่  มีกอ้นมะเร็งหลายกอ้น  เตา้นมขนาดเลก็  หรือ
ผูป่้วยท่ีไม่สะดวกหรือมีขอ้หา้มในการฉายรังสีท่ีเตา้นมหลงัผา่ตดั 

2. การตดัเตา้นมออกเพียงบางส่วน  (Partial mastectomy or Breast-conserving surgery) คือ การตดักอ้นมะเร็ง
และเน้ือของเตา้นมปกติท่ีอยูร่อบ   โดยตดัห่างจากขอบของกอ้นมะเร็งประมาณ 1-2 ซม.โดยมากจะยงัคง
เหลือหวันม ฐานหวันมและส่วนใหญ่ของเน้ือเตา้นม   ส่วนมากมกัเลือกใชใ้นรายท่ีมะเร็งมีขนาดเลก็ มี
มะเร็งเพียงต าแหน่งเดียว หรือเตา้นมมีขนาดใหญ่พอสมควร ภายหลงัการผา่ตดัแลว้ผูป่้วยยงัสามารถรักษา
รูปร่างของเตา้นมไดดี้ ผูป่้วยทุกรายจะตอ้งไดรั้บการการฉายรังสีท่ีเตา้นมร่วมดว้ยเสมอ  



 

 

9. Q: การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction) คอือะไร 
A: การผา่ตดัเพื่อน าเน้ือเยือ่ท่ีบริเวณอ่ืนของร่างกายหรือใชว้สัดุท่ีท าเลียนแบบเตา้นม มาเพื่อเสริมหรือสร้างเตา้นม
ใหม่ ช่วยใหผู้ป่้วยมีความรู้สึกมัน่ใจมากข้ึน ลดความสูญเสีย ช่วยใหม้ัน่ใจในการกลบัไปท างานและใชชี้วติ
ตามปกติ 
10. Q:การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมท าได้โดยวธิีใดบ้าง 
A: การผา่ตดัเสริมสร้างเตา้นมท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
1.การผา่ตดัน าผวิหนงั เน้ือเยือ่ไขมนัและกลา้มเน้ือหนา้ทอ้ง (Transverse rectus abdominis myocutaneous flap or 
TRAM flap) มาทดแทนเตา้นมทั้งหมดท่ีถูกตดัออกไป โดยจะน าผวิหนงั เน้ือเยือ่ไขมนัและกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งมา
ทดแทนเตา้นมทั้งหมดท่ีถูกตดัออก 
2.การผา่ตดัน าผวิหนงั เน้ือเยือ่ไขมนัและกลา้มเน้ือบริเวณสะบกั (Latissimus dorsi myofascial flap or  LD flap) มา
ทดแทนเตา้นมส่วนท่ีตดัไป ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มกัท าร่วมกบัการผา่ตดัเตา้นมออกเพียงบางส่วน โดยเฉพาะในรายท่ีมี
การสูญเสียเน้ือเตา้นมมากเกินกวา่ท่ีจะคงความสวยงามไวไ้ดห้ากไม่มีเน้ือเยือ่อ่ืนมาทดแทนซ่ึงผูป่้วยท่ีเลือกการ
ผา่ตดัวธีิน้ียงัคงตอ้งไดรั้บการฉายแสง(รังสีรักษา)ร่วมดว้ย 
3.การผา่ตดัเพื่อใส่เตา้นมเทียม (Prosthesis) เพื่อทดแทนการตดัเตา้นมออกบางส่วนหรือทั้งหมด มีขอ้ดี คือ ผูป่้วยไม่
มีแผลผา่ตดัใดๆ เพิ่มเติมจากปกติ เน่ืองจากไม่มีการน าเน้ือเยือ่จากต าแหน่งอ่ืนๆมาเสริมแทนเตา้นมเดิม แต่อาจมี
ขอ้จ ากดัในผูป่้วยบางรายท่ีมีลกัษณะของเตา้นมไม่เหมาะท่ีจะใชเ้ตา้นมเทียม นอกจากน้ีหากผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การฉายแสง(รังสีรักษา)ร่วมดว้ยจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้น 
11. Q: ขั้นตอนในการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมเทยีมมกีีข่ั้นตอน อะไรบ้าง 
A: การผา่ตดัเสริมสร้างเตา้นมมี2 ขั้นตอน  ในขั้นแรกเป็นการสร้างเตา้ข้ึนมาก่อน  จากนั้นจะเป็นขั้นท่ี 2 คือเป็นการ
สร้างในส่วนของหวันมและลานนมการสร้างเตา้นม สามารถใชเ้ตา้นมเทียม(ซิลิโคน)ใส่แทนเตา้นมท่ีถูกตดัออกไป 
หรือใชเ้น้ือเยือ่ของตนเองสร้างข้ึนมากไ็ด ้ โดยพิจารณาจาก ขนาดและรูปทรงของเตา้นม ต าแหน่งและขนาดของ
กอ้นมะเร็ง ปริมาณของเน้ือเยือ่บริเวณเตา้นมและส่วนของร่างกายท่ีจะเอามาสร้าง  โรคประจ าตวัท่ีมีอยู ่อายขุอง
ผูป่้วย การรักษามะเร็งท่ีจะมีต่อในอนาคต เช่นจะตอ้งฉายแสงต่อหรือไม่  การตดัสินใจวา่จะเลือกวธีิการเสริมสร้าง
วธีิใด ข้ึนกบัความตอ้งการของผูป่้วยเอง ส่วนการเสริมสร้างหวันมและลานนม โดยปกติจะท าหลงัจากผา่นการ
รักษาในส่วนอ่ืนมาเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
12. Q:  การเสริมเต้านมเทยีมมกีีล่กัษณะ อะไรบ้าง 
A: การเสริมเตา้นมเทียมสามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะคือ 
1. การใส่เตา้นมเทียมแบบสองขั้นตอนคือ มีการผา่ตดัสองคร้ัง ขั้นตอนแรกเป็นการผา่ตดัท่ีท าขณะผา่มะเร็งเตา้นม 



 

 

คือหลงัจากเอาเตา้นมออกไปแลว้ แพทยจ์ะใส่ตวัขยายผวิหนงั ( tissue expander) ไวใ้นช่องใตก้ลา้มเน้ือก่อน 
หลงัจากนั้น จะเป็นการผา่ตดัใส่ซิลิโคนตวัจริงในขั้นท่ีสอง   
2. การใส่เตา้นมเทียมแบบขั้นตอนเดียวเป็นการใชเ้ตา้นมเทียมแบบถาวรส าเร็จรูปใส่เขา้ไปแทนท่ีเน้ือเยือ่เตา้นมท่ี
ถูกตดัออกไป ท าในขั้นตอนเดียว เหมาะกบัผูป่้วยท่ีมีเตา้นมขนาดเลก็ หรือปานกลาง ท่ียงัไม่หยอ่นคลอ้ย และมีช่อง
กลา้มเน้ือท่ีกวา้งเพียงพอในการบรรจุเตา้นมเทียมได้   วธีิน้ีมีขอ้ดอ้ยตรงท่ีท าออกมาแลว้ความสวยงามจะสู้วธีิแบบ
สองขั้นตอนไม่ได ้
13. Q: ลกัษณะเต้านมเทยีมทีด่ีควรเป็นอย่างไร 
A: เตา้นมเทียมท่ีนิยมใชส้ าหรับกรณีผา่ตดัเสริมสร้างเตา้นม จะตอ้งมีการเลือกขนาด รูปร่างใหเ้หมาะสมกบัเตา้นม
ผูป่้วย โดยอาศยัการวดัขนาดของเตา้นม ความกวา้ง ความสูง ความนูนของเตา้นม มาประกอบกนั และตอ้งเป็นเตา้
นมเทียมท่ีเป็นรูปทรงหยดน ้า (Anatomical Shape) เท่านั้น จึงจะใหรู้ปทรงท่ีเหมือนกบัเตา้นมท่ีถูกผา่ตดัออกไป คือ
ตอ้งเลือกสรรเตา้นมเทียมใหมี้ ความกวา้ง ความสูง การนูนตวัของเตา้เท่าๆ กบัขนาดเตา้นมเดิมของผูป่้วย แลว้เอา
เตา้นมเทียมอนันั้นไปใส่แทนเตา้นมท่ีตดัออกกจ็ะท าใหไ้ดเ้ตา้นมท่ีเสริมสร้างมีรูปทรงและขนาดใกลเ้คียงเตา้นม
เดิมท่ีสุด  เพราะฉะนั้นหากเราเอาใจใส่และพิถีพิถนัการเลือกขนาดเตา้นมเทียม และท าการผา่ตดัท่ีดี ผลของการ
ผา่ตดักย็อ่มออกมาดี เตา้นมท่ีเสริมสร้างข้ึนมาใหม่กจ็ะดูงดงามเป็นท่ีพึงพอใจได ้
14. Q: ประโยชน์ของการกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ผ่าตัดเต้านม มอีะไรบ้าง 
A: ประโยชนข์องการออกก าลงักายส าหรับผูผ้า่ตดัเตา้นม ไดแ้ก่ 
1.คงความแขง็แรงความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อท่ีอาจลดลงหลงัการผา่ตดัโดยเฉพาะคอไหล่คอหนา้อกและ
หลงัส่วนบนนอกจากนั้นยงัช่วยใหแ้ผลหายเร็วข้ึนและลดอาการบวมของแผลท่ีผา่ตดั 
2. ของความสามารถในการขยายทรวงอกซ่ึงมีผลต่อการท างานของกะบงัลมและปอดขณะหายใจเขา้และออก 
3. เพิ่มความแขง็แรงและความทนทานของร่างกายช่วยใหฟ้ื้นตวัไดเ้ร็วลดอาการขา้งเคียงจากการรักษาอ่ืนๆหลงั
ผา่ตดัเช่นเคมีบ าบดัหรือการใชรั้งสีเป็นตน้ 
15. Q: การกายภาพบ าบัดในผู้ป่วยหลงัผ่าตัดเต้านมมอีะไรบ้าง 
A: การกายภาพบ าบดัผา่ตดัเตา้นม แบ่งไดเ้ป็น 4 ระยะดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 ระหวา่ง 2 สัปดาห์แรกหลงัผา่ตดั เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นระบบหายใจภาวะแขนบวม คง
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ ลดอาการปวดตึงบริเวณแผลผา่ตดั 
ระยะท่ี 2 ระหวา่ง 3 - 5 สัปดาห์หลงัผา่ตดัเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทางระบบหายใจแขนบวมช่วยใหก้าร
เคล่ือนไหวขอ้ไหล่ดีข้ึนรวมทั้งฟ้ืนฟูภายหลงัการผา่ตดั 
ระยะท่ี3 ระหวา่ง 6-10 สัปดาห์หลงัผา่ตดัเพื่อป้องกนัภาวะแขนบวมควรใชง้านแขนขา้งผา่ตดัใหม้ากข้ึน เพิ่มความ



 

 

หนกัในการออกก าลงักายเพื่อเพิ่มความแขง็แรงและความยดืหยุน่รวมทั้งฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายหลงัการผา่ตดั 
ระยะท่ี4 ระหวา่ง 11 สัปดาห์หลงัผา่ตดัเป็นตน้ไปเพื่อไม่ใหแ้ขนบวมตอ้งออกก าลงักายจากระยะท่ี3 เพื่อใหก้ลบัไป
ใชชี้วติไดอ้ยา่งใกลเ้คียงก่อนผา่ตดัมากท่ีสุด 
16. Q: ข้อควรปฎบิัติในการกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลงัผ่าตัดควรท าอย่างไร 
A: ควรออกก าลงักายสม ่าเสมอแต่ไม่หกัโหมท าใหค้รบทุกท่า ท าชา้ๆต่อเน่ืองกนั ท่าละ 5คร้ังขณะออกก าลงักายไม่
ควรรู้สึกปวดหรือลา้โดยเฉพาะภายหลงัการใหเ้คมีบ าบดัรักษาร่างกายจะลา้ง่ายกวา่ปกติถา้มีอาการดงักล่าวขณะ
ออกก าลงักายใหพ้กัสักครู่แลว้ค่อยเร่ิมใหม่โดยเคล่ือนไหวชา้กวา่เดิมแต่หากอาการดงักล่าวไม่หายควรหยดุออก
ก าลงักาย 
17. Q: วธิีการเพิม่ความหนักในการกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ป่วยหลงัผ่าตัดเต้านมท าได้อย่างไร 
A: ท าไดโ้ดยเพิ่มจ านวนรอบ เช่นท าท่าละ 5 คร้ัง 2 รอบใหผ้กัสั้นสั้นประมาณ 20 - 30 วนิาทีระหวา่งรอเป็นตน้
อยา่งไรกต็ามการออกก าลงักายไม่ควรท าเกินท่าละ 10 คร้ังจ านวน 3รอบ 
18. Q: การกายภาพบ าบัดการผ่าตัดเต้านมมคีวามส าคญัอย่างไร 
A: การผา่ตดัเตา้นมวธีิการรักษาท่ีน่ีเนน้ก าจดัสาเหตุของโรคและภาวะต่างๆ จึงมีผลกระทบความสมดุลของร่างกาย
และอาจเกิดภาวะแทรกซอ้นไดห้ลายอยา่งหลงัการผา่ตดัทุกชนิดทั้งอวยัวะท่ีถูกผา่ตดัและบริเวณอ่ืนของร่างกาย 
หลงัการผา่ตดัเตา้นมมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆข้ึนได ้ดงันั้นการกายภาพบ าบดัจึงช่วยใหค้วามสมดุลของ
ร่างกายกลบัปกติ ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
19. Q: การเล่นโยคะสามารถใช้บ าบัดในผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมได้หรือไม่ 
A: การออกก าลงักายแบบโยคะสามารถใชบ้ าบดัในผูป่้วยผา่ตดัเตา้นมได ้เพราะการเล่นโยคะเป็นการเหยยีดยดื
ร่างกายสามารถช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ และสร้างความแขง็แรงใหก้บักลา้มเน้ือท่ีแขน รวมถึงยงัช่วยฝึกสมาธิ ช่วยให้
ผอ่นคลาย ลดความเครียดและความกงัวลลงได ้แต่ควรเลือกท่าท่ีเหมาะสม ไม่ยากจนเกินไป โดยเร่ิมตน้ดว้ยท่า
นอนหงาย แลว้เพิ่มความยากข้ึนดว้ยการเปล่ียนเป็นท่านัง่ ตามดว้ยท่ายนื ควรเลือกท่าใหมี้ความต่อเน่ือง เพื่อ
ความรู้สึกสบายในขณะออกก าลงัการ โดยก่อนการฝึกโยคะแต่ละคร้ังควรมีการอบอุ่นร่างกายก่อน หรืออาบน ้าอุ่น
ก่อนเร่ิมออกก าลงักาย เพื่อช่วยใหก้ลา้มเน้ือบริเวณหวัไหล่มีความยดืหยุน่ พร้อมท่ีจะออกก าลงักาย ซ่ึงจะช่วยลด
การบาดเจบ็ รวมถึงไม่ควรมีการท าในลกัษณะท่ีเรียกวา่ bouncing หรือยดืซ ้ าๆ เพราะจะท าใหเ้กิดการฉีกขาดของ
กลา้มเน้ือหรือเอน็บริเวณนั้นได ้ควรยดืแค่รู้สึกตึง แต่ไม่เจบ็ แลว้คา้งไวป้ระมาณ 10 
20. Q: มกีารพูดถึงการตรวจเต้านมด้วยตัวเองบ่อยคร้ัง แต่มข้ีอสงสัยว่าท าไมบางทตีรวจด้วยตัวเองแล้วรู้สึกเจ็บตึง 
ถ้าเป็นแบบนีค้วรท าอย่างไร  
A: การตรวจเตา้นมดว้ยตวัเองเป็นส่ิงท่ีควรท าเป็นประจ า อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง และควรท าใหเ้ป็นนิสัย เช่น 



 

 

ช่วงเวลาท่ีก าลงัเปล่ียนเส้ือผา้ หรืออาบน ้า เป็นตน้ การท่ีรู้สึกเจบ็เวลาตรวจนั้นตอ้งดูวา่เป็นช่วงเวลาท่ีก าลงัมี
ประจ าเดือนอยูห่รือไม่ เพราะช่วงนั้นเตา้นมของผูห้ญิงทุกคนจะคดัตึงเป็นพิเศษ แค่แตะเบาๆ กท็  าใหเ้จบ็ได ้ดงันั้น
เวลาท่ีเหมาะสมของการตรวจคือภายในสัปดาห์หลงัจากหมดประจ าเดือน ส่วนผูท่ี้หมดประจ าเดือนไปแลว้กค็วร
จะตรวจในวนัแรกของทุกเดือนป้องกนัการลืม หากพบวา่มีกอ้นผดิปกติ หวันมบุ๋มไป มีของเหลวไหลออกมา หรือ
มีขนาดของเตา้นมเปล่ียนไปจากปกติ ใหรี้บไปพบแพทยท์นัที 
21. Q: ภาวะแทรกซ้อนภายหลงัการผ่าตัดเต้านมมอีะไรบ้าง 
A: ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบไดภ้ายหลงัการผา่ตดัเตา้นม ไดแ้ก่ อาการแทรกซอ้นทางระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต,
แขนขา้งท่ีผา่ตดับวม,ขอ้ไหล่ขา้งท่ีผา่ตดัเจบ็ปวดและเคล่ือนไหวไดน้อ้ยลง, การทรงท่าและการเคล่ือนไหวร่างกาย
เสียสมดุล, แขนอ่อนแรง,รู้สึกเหน่ือยอ่อนเพลียง่าย 
22. Q: การปฏบัิติตัวเพือ่ป้องกนัแขนบวมด้วยตนเอง ในผู้ป่วยหลงัผ่าตัดเต้านมท าได้อย่างไร 
A: การปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนัแขนบวมสามารถท าไดด้งัน้ี 
1.สวมปลอกรัดแขนป้องกนับวมขณะออกก าลงักาย 
2. อยากสวมเส้ือแขนครับไม่สวมแหวนหรือก าไรเพราะจะท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไม่สะดวก 
3. ไม่วดัความดนัหรือเจาะเลือดหรือฉีดยาท่ีแขนขา้งนั้น 
 4. อยา่ท างานและใส่แขนใกลท่ี้ร้อนเช่นเตาไฟ เตาอบ 
5. ไม่ใชแ้ขนขา้งท่ีผา่ตดัในท่าหอ้ยลงต ่าๆ เช่น รีดผา้ ดูดฝุ่ น 
6. ไม่ยกของหนกัเกิน 4 กิโลกรัม 
7. ไม่กินอาหารรสเคม็จดัและควรควบคุมน ้าหนกั 
23. Q: การดูแลผวิหนังในผู้ป่วยหลงัผ่าตัดเต้านมท าได้อย่างไรบ้าง 
A: การดูแลผวิหนงัสามารถท าไดด้งัน้ี 
1. รักษาความสะอาดและความชุ่มช้ืนของหนงั ไม่ควรใส่น ้าหอม 
2. ป้องกนัการติดเช้ือระวงัแผลถลอกถูกแมลงกดั แผลพองเพราะโดนความร้อน 
 3. อยา่สัมผสัสารเคมีหรือผงซกัฟอกท่ีระคายเคืองหรือแพง่้าย 
 4. อยา่แช่แขนในน ้าร้อน 
5. ตดัเลบ็ดว้ยความระมดัระวงั 
 6. ไม่โกนขนบริเวณท่ีผวิหนงับวม 
24. Q: ท าไมต้องผ่าตัดต่อมน า้เหลอืงทีรั่กแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
A: เพราะมะเร็งเตา้นมจะมีการแพร่กระจายมายงัต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้ ก่อนการกระจายไปท่ีอ่ืน ดงันั้น การผา่ตดั



 

 

 

ต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้ จึงสามารถบอกความรุนแรงของโรคมะเร็งวา่มีการแพร่กระจายหรือยงั และ ยงัเป็นการผา่ตดั
น าต่อมน ้าเหลืองท่ีมีการกระจายของโรคออกไปจากร่างกายดว้ย 
25. Q: องค์ประกอบส าคญัในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมอีะไรบ้าง 
A: การผา่ตดัมะเร็งเตา้นมมีองคป์ระกอบท่ีจะตอ้งพิจารณาอยู่ 2 ส่วนคือ 
1.การผา่ตดัท่ีตวัเตา้นมเพื่อไม่ใหมี้มะเร็งเหลือท่ีเตา้นม 
2. การผา่ตดัท่ีต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้เพื่อใหท้ราบขอ้มูลวา่ มีการกระจายของโรคมายงัต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้แลว้หรือ
ยงั เพราะแผนการรักษา และ การพยากรณ์โรค ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลวา่มีการกระจายของโรคมายงัต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้
หรือไม่กระจายมามากนอ้ยเพียงใด 
26. Q: ก้อนทีค่ล าพบทีเ่ต้านมเกดิจากอะไร      
A: กอ้นท่ีคล าพบท่ีเตา้นมนั้นอาจจะเป็นกอ้นท่ีเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งกไ็ด ้โดยส่วนใหญ่ มกัไม่ใช่มะเร็ง ซ่ึง
สาเหตุของกอ้นท่ีไม่ใช่มะเร็ง เช่น การท่ีเน้ือนมหนาตวัข้ึนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงหรือ
อาจเป็นเน้ืองอกของเตา้นม นอกจากน้ีกอ็าจเป็นถุงน ้า (cyst) สาเหตุท่ีส าคญัอีกอยา่งไดแ้ก่ มะเร็งเตา้นม 
27. Q: วธิีการวดัแขนบวมด้วยตนเองท าได้อย่างไร 
A: การใชส้ายวดัวดัรอบปลายแขนและตน้แขนขา้งผา่ตดัในต าแหน่ง 10 เซนติเมตรจากปุ่มกระดูกขอ้ศอกแลว้จด
บนัทึกไว ้เม่ือน าค่าบนัทึกของแต่ละขา้งมาลบกนั หากปรากฏวา่ปลายแขน หรือตน้แขน หรือทั้งสองระดบัต่างกนั
เกิน 2 เซนติเมตร ควรรีบพบแพทยห์รือนกักายภาพบ าบดัทนัท่ี เพื่อรักษาอาการแขนบวมต่อไป ถา้อาการแขนบวม
เพียงเลก็นอ้ย อาจลดบวมไดเ้องโดยใชว้ธีิการนวดแบบเฉพาะเพื่อไล่น ้าเหลืองกลบั 


