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พบมากในผูหญิงที่มีอายุ 40-50 ป ผูที ่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานม 
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ผาตัดเสริมเตานมอาจเลือกทำไดทันทีพรอมกับการผาตัดเตานมออก อยางไรก็ตาม 

การรักษามะเร็งเตานมจะไดผลดีหรือไมนั้น ไมไดขึ้นกับแพทยและพยาบาลเทานั้น 

แตที่สำคัญขึ้นอยูกับผูปวยเองที่จะตองมีสวนชวยในการดูแลรักษาตนเอง
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บทที่ 1

กายว�ภาคของเต�านม 
เตานมเปนอวัยวะที่ประกอบไปดวยเนื้อเยื่อ 

ตอมน้ำนม (ตอมที่ผลิตน้ำนม) ทอน้ำนม ไขมัน 

และผิวหนัง อยูบนกลามเนื้อหนาอกมัดใหญ 

มะเร็งเตานมเกิดจากเซลลของเตานมที่เติบโต 

อยางผิดปกติเหนือความควบคุมของรางกายและ

เปล่ียนแปลงเปนเซลลมะเร็ง สวนใหญมะเร็งเตานม 

มักเกิดที่บริเวณทอน้ำนม (Ductal carcinoma)

และเยื่อบุในตอมน้ำนม (Lobular carcinoma)

สาเหตุ
สาเหตุของโรคมะเร็งเตานมที่แทจริงยังไมเปนที่ทราบแนชัดแตมีปจจัยเสี่ยง

ที่เกี ่ยวของกับการเกิดโรคหลายประการทั้งปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้ง 

สิ่งแวดลอมตางๆ

ป�จจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต�านมได�แก�
อายุ โดยสถิติโรคมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นตามอายุ ผูที่สูงอายุมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ฮอร�โมน ฮอรโมนเอสโตรเจนซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิงมีสวนสัมพันธกับการ 

เกิดมะเร็งเตานม เนื่องจากมะเร็งเตานมพบวาผูหญิงเปนมากกวาผูชาย 100 เทา 

และพบผูที่ไดรับฮอรโมนเอสโตเจนทดแทนเปนระยะเวลานานมากกวา 8 ป จะเพิ่ม 

ความเสี่ยงของมะเร็งเตานมมากขึ้น อายุที่เริ่มมีประจำเดือนและหมดประจำเดือน 

มีความเกี่ยวของกับมะเร็งเตานม คนที่มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุยังนอย



โดยเฉพาะนอยกวา 12 ป หรือหมดประจำเดือนชา หลังอายุ 55 ป นอกจากนี้ 

คนท่ีไมเคยมีบุตรหรือต้ังครรภคร้ังแรกเม่ืออายุมากกวา 30 ปจะมีความเส่ียงมากกวา 

ผูที่ตั้งครรภเมื่ออายุนอย

ประวัติโรคมะเร็ง ผูที่เคยเปนมะเร็งเตานมขางหนึ่ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะตรวจ 

พบโรคมะเร็งไดที่เตานมอีกขางหนึ่งหรือเปนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก รังไข และมะเร็ง 

ลำไสใหญ

ประวัติครอบครัว พันธุกรรม มะเร็งเตานมมีการถายทอดทางพันธุกรรม 

ที่เกี่ยวของ กับยีน BRCA1 และ BRCA2 ซึ่งเปนTumor Suppressor ยีน ทำหนาที่ 

ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลลใหมีการแบงตัวอยางปกติ ยับยั้งไมใหแบงตัวมาก 

เกินไปจนกลายเปนเนื้องอก ผูหญิงที่มีการกลายพันธุ (mutation) ของยีน BRCA1

และ BRCA2 จะเพิ่มความเสี่ยงของการเปนมะเร็งเตานมและรังไขมากขึ้น

การประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งเตานมในครอบครัวมีหลักเกณฑประเมิน 

จากญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่สาว  นองสาว หรือลูกสาว) และญาติใกลชิด (ปู ยา 

ตา ยาย ลุง ปา นา อา และลูกพี่ลูกนอง) ดังนี้

1. มีญาติสายตรงหรือญาติใกลชิดตั้งแต 3 คนขึ้นไปเปนมะเร็งเตานม

2. มีญาติสายตรงหรือญาติใกลชิดตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปนมะเร็งเตานม 

 หรือมะเร็งรังไข รวมกับขัอใดขอหนึ่งดังนี้

 - มีหนึ่งคนเปนทั้งมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไข

 - มีหนึ่งคนเปนมะเร็งเตานมทั้ง 2 ขาง

 - มีหนึ่งคนเปนมะเร็งเตานมกอนอายุ 40 ป

 - มีหนึ่งคนเปนผูชายที่เปนมะเร็งเตานม

 - มีญาติสายตรงหรือญาติใกลชิดอีกหนึ่งคนเปนมะเร็งเตานมหรือมะเร็ง

  รังไข
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อาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร อาหารไขมันสูง นอกจากนี้การขาด 

การออกกำลังกาย ภาวะอวนหลังมีประจำเดือน ลงพุง น้ำหนักเกิน มีโอกาสเสี่ยง 

เปนมะเร็งเตานมมากขึ้น

ประวัติการรับรังสี ผูท่ีเคยสัมผัสรังสีในปริมาณมากกวาปกติ โดยเฉพาะไดรับ 

รังสีบริเวณหนาอกเมื่ออายุนอย

อาการแสดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ผู ปวยสวนใหญมักมาพบแพทย 

ดวยการคลำพบกอนท่ีเตานม ในระยะแรก 

ที่กอนมีขนาดเล็กมักไมมีอาการเจ็บปวด 

ระยะตอมากอนมีขนาดใหญข้ึน คลำไดชัด 

อาจมีการดึงรั้งของผิวหนังทำใหผิวเตานม 

เปนรองหรือหัวนมบุม บางรายอาจมีเตานม 

อักเสบ บวมแดง มีน้ำเหลืองหรือเลือด 

ออกทางหัวนม คลำพบกอนที่ใตรักแร

 การตรวจว�นิจฉัย
1. การตรวจเตานมดวยตนเอง เปนการตรวจคนหาโรคในเบื้องตนซึ่งสามารถ 

ทำไดดวยตนเอง การตรวจเตานมอยางสม่ำเสมอ จะทำใหทราบถึงความผิดปกติ 

หรือการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที การตรวจเตานมดวยตนเองควรทำทุกเดือนในชวง 

เวลาเดียวกัน ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ 7–10 วันหลังจากมีประจำเดือนวันแรก 

และเมื่อพบความผิดปกติ โดยเฉพาะคลำพบกอนที่เตานม โดยไมมีอาการปวด 

ควรรีบไปพบแพทย ไมตองรีรอวาจะใชเนื้อรายหรือไม

2. การวินิจฉัยโดยแพทย

 2.1 การตรวจรางกาย

  2.2 การถายภาพเอกซเรยเตานมไดแก
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 2.1 การตรวจรางกาย

  2.2 การถายภาพเอกซเรยเตานมไดแก

  - การทำแมมโมแกรม (Mammogram) เปนวิธีการตรวจที่สามารถ 

คนหากอนมะเร็งขนาดเล็ก สามารถตรวจไดละเอียดมากกวาการคลำดวยมือ 

เหมาะสำหรับคนหาโรคในผูที่อยูในกลุมเสี่ยงตอโรคนี้และอายุ 35 ปขึ้นไป

  - การทำอัลตราซาวน (Ultrasound) เปนการตรวจเตานมดวย 

คล่ืนเสียงความถ่ีสูง เปนวิธีท่ีเหมาะสำหรับผูท่ีมีเน้ือเตานมแนนตึง สามารถวินิจฉัยวา 

กอนที่ตรวจพบเปนถุงน้ำ เนื้องอก หรือมะเร็ง

 2.3 การเจาะชิ้นเนื้อเตานม เปนการเจาะดูดหรือตัดชิ้นเนื้อของกอน 

มะเร็งและตอมน้ำเหลืองไปตรวจทางพยาธิวิทยา ทั้งนี้เพื่อวินิจฉัยแยกระหวาง 

เนื้องอกชนิดธรรมดากับมะเร็ง และจำแนกชนิดของมะเร็ง ซึ่งวิธีการที่นิยมไดแก

1. การเจาะดูดเซลลจากกอนเนื้องอกจาก 

เตานม (Fine needle aspiration biopsy) โดย 

แพทยจะใชเข็มเบอรเล็กๆเจาะดูดเซลลจากกอนเนื้อ

งอกเตานมแลวปายลงแผนสไลด แลวนำไปยอมดู 

ทางเซลลวิทยา ขอดีของวิธีนี้คือตรวจไดเร็ว เสียคา 

ใชจายนอยแตมีความแมนยำต่ำกวา

                    

2. การเจาะชิ้นเนื้อออกมาเปนแทง (Core 

needle biopsy) โดยแพทยจะฉีดยาชาใหกอน 

แลวใชมีดกรีดผิวหนังตรงตำแหนงท่ีจะเจาะประมาณ 

2 มิลลิเมตร ใชเข็มที่มีขนาดใหญเจาะชิ้นเนื้อออก 

เปนแทงๆ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 

มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 ซม. ขอดีคือไดชิ้นเนื้อมากกวาการเจาะดูดเซลล 

และมีความมั่นยำ ไดขอมูลประกอบการรักษามากกวา แตมีคาใชจายสูงขี้น อาจเกิด 

ภาวะเลือดออกที่รอยเจาะได



7ความรูเกี่ยวกับมะเร็งเตานม และ การปฏิบัติตนเมื่อเขารับการรักษา

อาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร อาหารไขมันสูง นอกจากนี้การขาด 

การออกกำลังกาย ภาวะอวนหลังมีประจำเดือน ลงพุง น้ำหนักเกิน มีโอกาสเสี่ยง 

เปนมะเร็งเตานมมากขึ้น

ประวัติการรับรังสี ผูท่ีเคยสัมผัสรังสีในปริมาณมากกวาปกติ โดยเฉพาะไดรับ 

รังสีบริเวณหนาอกเมื่ออายุนอย

อาการแสดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ผู ปวยสวนใหญมักมาพบแพทย 

ดวยการคลำพบกอนท่ีเตานม ในระยะแรก 

ที่กอนมีขนาดเล็กมักไมมีอาการเจ็บปวด 

ระยะตอมากอนมีขนาดใหญข้ึน คลำไดชัด 

อาจมีการดึงรั้งของผิวหนังทำใหผิวเตานม 

เปนรองหรือหัวนมบุม บางรายอาจมีเตานม 

อักเสบ บวมแดง มีน้ำเหลืองหรือเลือด 

ออกทางหัวนม คลำพบกอนที่ใตรักแร

 การตรวจว�นิจฉัย
1. การตรวจเตานมดวยตนเอง เปนการตรวจคนหาโรคในเบื้องตนซึ่งสามารถ 

ทำไดดวยตนเอง การตรวจเตานมอยางสม่ำเสมอ จะทำใหทราบถึงความผิดปกติ 

หรือการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที การตรวจเตานมดวยตนเองควรทำทุกเดือนในชวง 

เวลาเดียวกัน ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ 7–10 วันหลังจากมีประจำเดือนวันแรก 

และเมื่อพบความผิดปกติ โดยเฉพาะคลำพบกอนที่เตานม โดยไมมีอาการปวด 

ควรรีบไปพบแพทย ไมตองรีรอวาจะใชเนื้อรายหรือไม

2. การวินิจฉัยโดยแพทย

 2.1 การตรวจรางกาย

  2.2 การถายภาพเอกซเรยเตานมไดแก

3. การผาตัดเอากอนเนื้องอกออกมาทั้งหมด สงตรวจทางพยาธิ (Open 

biopsy or excisional biopsy) ในกรณีที่การเจาะดูดเซลลไมสามารถวินิจฉัยได 

วิธีนี้มีความแมนยำสูงแตอาจมีผลตอการเลือกผาตัดแบบสรางเตานมใหมได

การประเมินระยะโรค
ในกรณีที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานมและมีการแพรกระจายไปที่ 

ตอมน้ำเหลือง นอกจากดูขนาดกอนมะเร็งและตอมน้ำเหลือง อาจตองตรวจการ 

แพรกระจายไปอวัยวะอื่นดวยเชน ปอด ตับและกระดูก ไดแก การเอกซเรยปอด 

การตรวจอัลตราซาวน (Ultrasound) ในชองทอง เอกซเรยคอมพิวเตอร (CT scan) 

การถายภาพดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) การถายภาพรังสีกระดูก (Bone Scan) 

เปนตน

การบอกพยากรณ�ของโรค
เพื่อบอกพยากรณโรคและชวยในการวางแผนเลือกวิธีการรักษาเสริมอื่นๆ 

นอกเหนือจากการผาตัด แพทยจะใหนำชิ้นเนื้อที่เปนมะเร็งสงตรวจ เพื่อยอมหา 

ตัวรับฮอรโมน ยอมหาโปรตีนเฮอรทู (HER2/neu) และดัชนีการแบงตัวของเซลล 

(KI67) ถาเนื้อมะเร็งมีตัวรับฮอรโมน เอสโตเจน (estrogen receptor) ฮอรโมน 

โปรเจสเตอโรน (progesteron receptor) ก็เปนผลดี มีโอกาสรักษาดวยยากลุม 

ตานฮอรโมน ถาเนื้อมะเร็งนั้นมีตัวรับเฮอรทู เปนบวก ก็จะมียาแทสทูซูแมบ     

(trastuzumab) ซึ่งออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงปดกั้นตัวรับนี้ สำหรับดัชนีการแบงตัว 

ของเซลลมะเร็งถามีคาสูงก็ไมดีแปลวาเซลลแบงตัวเร็ว กอนเนื้อจะโตเร็วและ 

กระจายไปไดงาย

ว�ธีการรักษา
การรักษามะเร็งเตานมสวนใหญจะเปนการรักษาแบบผสมผสานกันหลายวิธี 

ไดแก การผาตัด การใหเคมีบำบัด การฉายรังสีรักษา การใชยาตานฮอรโมนและยา 

ที่เฉพาะเจาะจงเซลลมะเร็ง (Targeted therapy) สวนผูปวยที่เปนมะเร็งในระยะ
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อาหาร การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร อาหารไขมันสูง นอกจากนี้การขาด 

การออกกำลังกาย ภาวะอวนหลังมีประจำเดือน ลงพุง น้ำหนักเกิน มีโอกาสเสี่ยง 

เปนมะเร็งเตานมมากขึ้น

ประวัติการรับรังสี ผูท่ีเคยสัมผัสรังสีในปริมาณมากกวาปกติ โดยเฉพาะไดรับ 

รังสีบริเวณหนาอกเมื่ออายุนอย

อาการแสดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ผู ปวยสวนใหญมักมาพบแพทย 

ดวยการคลำพบกอนท่ีเตานม ในระยะแรก 

ที่กอนมีขนาดเล็กมักไมมีอาการเจ็บปวด 

ระยะตอมากอนมีขนาดใหญข้ึน คลำไดชัด 

อาจมีการดึงรั้งของผิวหนังทำใหผิวเตานม 

เปนรองหรือหัวนมบุม บางรายอาจมีเตานม 

อักเสบ บวมแดง มีน้ำเหลืองหรือเลือด 

ออกทางหัวนม คลำพบกอนที่ใตรักแร

 การตรวจว�นิจฉัย
1. การตรวจเตานมดวยตนเอง เปนการตรวจคนหาโรคในเบื้องตนซึ่งสามารถ 

ทำไดดวยตนเอง การตรวจเตานมอยางสม่ำเสมอ จะทำใหทราบถึงความผิดปกติ 

หรือการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที การตรวจเตานมดวยตนเองควรทำทุกเดือนในชวง 

เวลาเดียวกัน ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ 7–10 วันหลังจากมีประจำเดือนวันแรก 

และเมื่อพบความผิดปกติ โดยเฉพาะคลำพบกอนที่เตานม โดยไมมีอาการปวด 

ควรรีบไปพบแพทย ไมตองรีรอวาจะใชเนื้อรายหรือไม

2. การวินิจฉัยโดยแพทย

 2.1 การตรวจรางกาย

  2.2 การถายภาพเอกซเรยเตานมไดแก

เริ่มแรกอาจใชวิธีการผาตัดอยางเดียว หรือผาตัดรวมกับการใหยาตานฮอรโมน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับชนิด ระยะของโรคและความเหมาะสมในผูปวยแตละราย

1. การผาตัด เปนการรักษาหลักในการรักษามะเร็งเตานมระยะตน แตเปน 

การรักษาเฉพาะที่ ถามะเร็งยังไมลุกลามไปที่อวัยวะอื่น การรักษาดวยการผาตัด 

จะไดผลดีที่สุด

2. การฉายรังสี เปนการรักษาเฉพาะที่เพื่อควบคุมโรค ปองกันการกลับ 

เปนซ้ำของโรค ปองกันการกระจายของโรค ใชรักษารวมกับการผาตัดเก็บเตานม 

และในรายที่กอนเนื้อใหญกวา 5 ซม.หรือมีมะเร็งกระจายไปที่ตอมน้ำเหลือง

3. การใหเคมีบำบัด เน่ืองจากมะเร็งเตานมสามารถแพรกระจายสูอวัยวะอ่ืน 

ของรางกายได การรักษาดวยเคมีบำบัดมีวัตถุประสงคเพ่ือขจัดหรือทำลายเซลลมะเร็ง 

ที่ยังหลงเหลืออยูและไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ทั้งนี้เพื่อใหหายจากโรค 

หรือมีระยะปลอดโรคไดนานที่สุด การใหยาเคมีบำบัด จะเริ่มใหประมาณ 1 เดือน 

หลังผาตัด

4. การใชยาตานฮอรโมน เปนยาที่ชวยปองกันการจับตัวของเซลลมะเร็งกับ 

ฮอรโมนเอสโตรเจน เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง

5. การใชยาท่ีเฉพาะเจาะจง เปนยาท่ีไปปดก้ันตัวรับท่ีมีมากไปบนเซลลมะเร็ง 

ทำใหเซลลมะเร็งไมเกิดขึ้นหรือลดนอยลง เชน ยาตานเฮอรทู แตจะใชในรายที่ 

เซลลมะเร็งมีตัวรับเฮอรทูเทานั้น

การผ�าตัดมะเร็งเต�านม
ในปจจุบันการผาตัดมะเร็งเตานมจะหมายถึงการผาตัดของอวัยวะ 2 สวนคือ 

เตานมและตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแร ในสวนของเตานมปจจุบันสามารถผาตัดเก็บ 

เตานมได ไมจำเปนตองถูกตัดเตานมออกทุกรายหรือการผาตัดเสริมเตานมทันที 

หลังผาตัดเตานมออก แตการที่จะเลือกวิธีผาตัดตองขึ้นอยูกับ ตำแหนง ขนาด 

ระยะของโรค และปจจัยทางรางกายผูปวยเองดวย สำหรับการผาตัดเลาะตอม
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น้ำเหลืองบริเวณรักแร ในรายที่เปนมะเร็งเตานมในระยะตนๆ แพทยอาจใชวิธีตรวจ 

ตอมเซ็นติเนลเพื ่อหาตอมน้ำเหลืองตอมแรกที ่มะเร็งอาจจะแพรกระจายไป 

ถาไมพบเซลลมะเร็งในตอมน้ำเหลืองนี้  ก็ไมจำเปนตองเลาะตอมน้ำเหลืองที่เหลือ 

แตหากพบมะเร็งในตอมเซ็นติเนลจึงทำการเลาะตอมน้ำเหลืองที่เหลือตามมาตรฐาน 

ตอไป

ว�ธีการผ�าตัดเต�านม มีหลายแบบ ไดแก

1. วิธีการผาตัดเตานมออกทั้งเตา (Total mastectomy)

 เปนการผาตัดเลาะเนื้อเตานมทั้งหมดออก โดยไมไดเลาะตอมน้ำเหลือง 

บริเวณรักแรออก

2. วิธีการผาตัดเตานมออกทั้งเตาและเลาะตอมน้ำเหลืองรักแร (Total 

mastectomy with axillary lymph node dissection)

 เปนการผาตัดเลาะเนื้อเตานมทั้งหมดออก รวมทั้งตอมน้ำเหลืองบริเวณ 

รักแรในระดับ 1 และ 2 ออก 

การผาตัดเตานมออกอยางเดียว

ตอมน้ำเหลือง

การผาตัดเตานมทั้งเตา

และเลาะตอมน้ำเหลืองรักแร
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3. วิธีการผาตัดเตานมแบบสงวนหรือเก็บเตานมรวมกับการฉายรังสี 

(Breast Conserving Therapy) 

 เปนการผาตัดกอนมะเร็งและเนื ้อเยื ่อปกติรอบกอนมะเร็งนั ้นออก 

เปนวงกวาง (Wide excision) หรืออาจผาตัดเตานมออกหนึ่งในสี่ของเตานมออก 

(Quadrantectomy) และหลังผาตัดจะตองฉายรังสีเตานมขางที่ผาตัดดวยจึงจะได 

ผลการรักษาเทากับการผาตัดเตานมออกทั้งเตา

การผาตัดเลาะกอนมะเร็งและเนื้อเยื่อปกติออก

เปนวงกวาง

การผาตัดเลาะกอนมะเร็ง

และเนื้อเยื่อปกติรอบ

กอนมะเร็งออก 1 ใน 4 

การผาตัดแบบสงวนเตานมขางขวาและผาตัด

ลดขนาดของเตานมขางซาย

เพื่อใหขนาดเตานมเทากัน
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4. การทำศัลยกรรมสรางเตานมใหม

 การทำศัลยกรรมเตานมขึ้นมาใหม มีวัตถุประสงค เพื่อสรางเตานมใหม 

แทนเตานมที่ตัดออกใหเหมือนกับขางที่เหลืออยูใหมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบทาง 

ภาพลักษณและเพ่ิมคุณภาพชีวิตผูปวย ซ่ึงการทำศัลยกรรมสรางเตานมใหม สามารถ 

ทำในเวลาเดียวกันกับการผาตัดเอาเตานมออกหรือมาทำภายหลังได วิธีการทำ 

ศัลยกรรมสรางเตานมใหมมี 3 วิธี คือ

 4.1. การใชเตานมเทียมที่เปนถุงน้ำเกลือหรือซีลีโคน 

 4.2. การใชเตานมเทียมรวมกับการปดเสริมดวยเนื้อเยื่อของตัวผูปวยเอง

 4.3 การใชเนื้อเยื่อของตัวผูปวยเพียงอยางเดียว เนื้อเยื่อที่นิยมไดแก 

เนื้อเยื่อจากหนาทองใชกลามเนื้อ ทรานสเวอรส เรคทัส แอบโดมินิส (transverse 

rectus abdominis muscle: TRAM) และกลามเนื้อลาทิสซิมัสดอไซ (latissimus 

dosi :LD) ที่หลัง

การผาตัดเตานมออก

รวมกับใชซีลีโคนเสริมไวใตกลามเนื้อหนาอกมัดใหญ

การผาตัดเตานมออกแลวเสริมเตานมโดยใชเตานมเทียมรวมกับการปดเสริมดวยเนื้อเยื่อ

ที่หลังของตัวผูปวย
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  4.3.1. การผาตัดเตานมที ่ผาตัดเลาะเตานมทั ้งเตาออกรวมกับ 

มาผาตัดตกแตงเสริมเปนเตานมใหมโดยใชเนื้อเยื่อจากทอง (Mastectomy with 

Tran Rectus Abdominis Myocutanious Flap) คือการผาตัดเลาะเตานมออก 

และทำการผาตัดเอาผิวหนัง กลามเนื้อและไขมันบริเวณหนาทอง ดึงขึ้นไปยัง 

ทรวงอกรวมทั้งหลอดเลือดที่มาเลี้ยงเพื่อไมใหเนื้อเยื่อที่ถูกดึงขึ้นไมตาย เรียกวา 

เพ็ดดิเคิล TRAM วิธีนี้เหมาะสำหรับผูที่มีเตานมขนาดใหญ

ภาพหลังการผาตัดเตานมรวมกับการผาตัด

เสริมเตานมโดยใชกลามเนื้อหนาทอง

ภาพหลังการผาตัดเตานมรวมกับการผาตัด

เสริมเตานมโดยใชกลามเนื้อหนาทองรวมกับ

การสรางหัวนมใหม
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  4.3.2. การผาตัดเตานมที่ผาตัดเลาะเตานมหลังจากนั้นจะทำการ 

ผาตัดเอาผิวหนัง กลามเนื้อลาทิสซิมัสดอไซและไขมันบริเวณดานหลังยายมาตกแตง 

เสริมเปนเตานมใหม ((Total Mastectomy with Latissimus dorsi Flap) วิธีนี้ 

เหมาะสำหรับผูที่มีขนาดเตานมเล็กหรือในรายที่ผาตัดเตานมออกบางสวน

การตรวจต�อมน้ำเหลืองเซ็นติเนล ( Sentinel lymph node biopsy)
ตอมน้ำเหลืองเซ็นติเนล คือชื่อที่ 

ใชเรียกตอมน้ำเหลืองตอมแรกที ่มะเร็ง   

จะแพรกระจายไป โดยแพทยจะใชสาร 

กัมมันตรังสีปริมาณเล็กนอยฉีดเขาไปที ่ 

รอบฐานหัวนม สารดังกลาวจะถูกสงผาน 

ทางเดินน้ำเหลืองไปยังต อมน้ำเหลือง 

บริเวณรักแร จากนั้นจะใชเครื่องสแกนเพื่อ 

จำแนกและเลาะเอาตอมน้ำเหลืองเซ็นติเนล หรืออาจมีการฉีดสีไอโซซัลแฟนบูล 

(isosulfan blue) หรือใชรวมกันทั้ง 2 วิธี เพื่อชวยจำแนกหาตอมน้ำเหลือง 

เซ็นติเนลอีกทางหนึ่ง แพทยตัดตอมน้ำเหลืองเฉลี่ย ประมาณ 1–5 ตอมสงตรวจ 

ทางพยาธิวิทยา ถาพบเซลลมะเร็งแพทยจึงผาตัดตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออกเพ่ิม 

แตหากไมพบเซลลมะเร็งในตอมน้ำเหลืองน้ี  ก็ไมจำเปนตองเลาะตอมน้ำเหลืองท่ีเหลือ

ภาพหลังการผาตัดเตานมรวมกับการผาตัดเสริมเตานมโดยใชกลามเนื้อที่หลัง



14

ตอมน้ำเหลืองตอมแรก

ทอน้ำเหลืองจากกอนมะเร็งไป
กอนมะเร็ง

ภาพแสดงตอมน้ำเหลืองที่มะเร็งแพรกระจาย
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บทที่ 2 การปฏิบัติตัวก�อนและหลัง
ผ�าตัดเต�านม

สุวลักษณ วงศจรรโลงศิล

การปฏิบัติตัวก�อนและหลังการผ�าตัดเต�านม
ผูท่ีเขารับการผาตัด แพทยจะนัดทานมาและทานจะตองเขานอนในโรงพยาบาล 

กอนวันผาตัด 1 วันและพักอยูโรงพยาบาลหลังผาตัด 1-2 วัน สวนทานที่จะเขา 

รับการผาตัดเตานมรวมกับการตกแตงสรางเตานมใหม พักอยูโรงพยาบาลหลังผาตัด 

2-3 วัน หลังจากน้ันแพทยจะใหทานกลับไปพักฟนตอท่ีบานโดยคาทอระบายน้ำเหลือง 

พรอมขวดระบายน้ำเหลืองไปดูแลตอที่บาน ซึ่งทานไมตองกังวลเพราะกอนกลับ 

ทานและญาติจะไดรับคำแนะนำในการดูแลตนเองและการบันทึกปริมาณน้ำเหลือง 

จากทีมพยาบาล และแพทยจะนัดทานมาตรวจท่ีตึกผูปวยนอกศัลยกรรมหลังจำหนาย 

ประมาณ 1-2 สัปดาห

การปฏิบัติตัวขณะอยู�โรงพยาบาล
การปฏิบัติตัววันก�อนผ�าตัด
1. ทำความสะอาดรางกายของทานโดยการอาบน้ำ สระผม ถาทาเล็บไวให 

ลางสีเล็บออก

2. งดอาหารและน้ำด่ืมหลังเท่ียงคืนกอนวันผาตัดเพ่ือใหกระเพาะอาหารวาง 

และปองกันการสำลักเศษอาหารและน้ำออกมาระหวางผาตัด และหลังผาตัด

3. ฝกการหายใจเขาทางจมูกลึกๆ และหายใจออกทางปากชาๆ เพื่อใหปอด 

ขยายตัวไดดี

4. ฝกการไอที่ถูกวิธี โดยการสูดลมหายใจเขาลึกๆ กลั้นหายใจเล็กนอย (2-3 

วินาที) แลวไอออกมา การใชวิธีนี้จะชวยใหเสมหะขับออกไดดี
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สิ�งที่ท�านต�องเผชิญเมื่อเข�ารับการผ�าตัด
1. ทานจะไดยาระงับความรูสึกทั่วรางกาย (ดมยาสลบ) ขณะทำการผาตัด 

ดังนั้นทานจะไมรูสึกตัวและไมเจ็บปวด  ทานจะฟนขึ้นเมื่อการผาตัดเสร็จสิ้นแลว

2. เมื่อกลับจากหองผาตัด ทานจะมีแผลบริเวณเตานมขางที่ทำผาตัด และ 

มีทอระบายน้ำเหลืองจากแผลผาตัดตอลงขวดสุญญากาศ  ทานที่ทำผาตัดเตานม 

แบบเลาะเตานมรวมกับการผาตัดสรางเตานมใหมโดยใชผิวหนัง กลามเน้ือและไขมัน 

บริเวณหนาทองมาผาตัดตกแตงเสริมเปนเตานมใหมจะมีแผลผาตัดบริเวณเตานม 

ขางที่ทำผาตัด รอบสะดือและหนาทอง และมีทอระบายน้ำเหลืองจากแผลผาตัดที่ 

เตานมและหนาทอง สวนทานที่ทำผาตัดเลาะเตานมรวมกับการผาตัดสรางเตานม 

ใหมโดยใชกลามเนื้อลาทิสซิมัสดอไซและไขมันบริเวณดานหลังมาผาตัดตกแตงเสริม 

เปนเตานมใหม จะมีแผลผาตัดบริเวณเตานมขางที่ทำผาตัดและแผลที่หลังขางเดียว 

กับเตานมที่ผาตัดและมีทอระบายน้ำเหลืองจากแผลผาตัดที่เตานมและหลัง

3. อาการปวดแผล  เปนอาการที่พบไดภายหลังทำการผาตัด  ซึ่งบรรเทาได 

โดยการใหยาระงับปวดผูปวยที่ไดรับการผาตัดเตานมออกทั้งเตา หรือไดรับการ 

ผาตัดเตานมแบบสงวนเตา เปนการผาตัดประเภทปวดนอย หลังผาตัดจึงมีอาการ 

ปวดไมมาก สวนใหญจะมีอาการปวดตึงๆ บริเวณแผล ซึ่งขึ้นกับการตัดผิวหนัง 

เตานมออกมากหรือนอย อาการปวดจะมากขึ้น เมื่อมีการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลือง 

บริเวณรักแร แตสามารถบรรเทาดวยยาแกปวดชนิดรับประทาน เชน พาราเซตามอล 

และยากลุมยาแกปวดที่ไมใชสเตียรอย (เอ็นเสด) สวนผูปวยที่ผาตัดเตานมออก 

ทั้งเตารวมกับการเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออก และการผาตัดเตานมออก 

ทั้งเตารวมกับการสรางเตานมใหม  เปนการผาตัดประเภทปวดปานกลาง  ผูปวย 

จะมีอาการปวดตึงบริเวณแผลที่รักแรจากการเลาะตอมน้ำเหลืองออก แผลผาตัดที่ 

หลังในผูปวยที่ผาตัดเสริมเตาแบบใชกลามเนื้อที่หลัง (LD flap) และที่หนาทอง 

ในผูปวยที่ผาตัดเสริมแบบใชกลามเนื้อหนาทอง (TRAM flap) สวนใหญหลังผาตัด
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ในวันแรกผูปวยตองการยาแกปวดกลุมมอรฟน เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง หลังจากนั้น 

สามารถบรรเทาอาการปวดดวยยาแกปวดชนิดรับประทาน 

4. อาการชาหรือปวดแปลบบริเวณรักแรและตนแขนดานในขางที่ทำผาตัด 

ซึ่งพบไดในผูปวยบางราย เนื่องจากเปนผลจากเสนประสาทที่มารับความรูสึก 

บริเวณดังกลาวไดรับบาดเจ็บเนื ่องจากการเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแร 

ทำใหมีอาการหนักๆ ถวงที่แขนและมีอาการชา ซึ่งอาการเหลานี้จะคอยๆ ดีขึ้น 

แตใชระยะเวลานานอาจเปนป

การปฏิบัติตัววันผ�าตัด
1. เตรียมผิวหนังบริเวณที่จะทำผาตัด โดยฟอกดวยน้ำยาฆาเชื้อ เย็นกอน 

วันผาตัดและเชาวันผาตัด 

2. กอนไปหองผาตัดถามีฟนปลอม แวนตา คอนแทคเลนส เครื่องประดับ 

ใหถอดฝากไวกับญาติของทาน

3. ภายหลังกลับจากหองผาตัดพยายามหายใจเขาออกยาวๆ ลึกๆ ถามี 

เสมหะใหพยายามไอและบวนออกตามวิธีที่ฝกไวกอนผาตัด

4. ถามีอาการปวดแผลผาตัด ควรแจงใหพยาบาลทราบ เพื่อใหยาแกปวด

5. ขวดระบายน้ำเหลืองจากแผลผาตัด ใหวางอยูระดับต่ำกวาแผลผาตัด 

หรือวางแนบกับลำตัวบนเตียงนอนและระวังไมใหทอระบายน้ำเหลืองที่ตอจากแผล 

เลื่อนหรือหลุด เมื่อทานจะลุกเดินใหขอยืมถุงผาสำหรับใสขวดระบายจากพยาบาล 

ถาทอระบายเลื่อนหรือหลุด รีบแจงใหพยาบาลทราบ

6. หลังผาตัดใหนอนยกแขนขางที่ทำผาตัดสูงกวาระดับหัวใจ โดยนอน 

กางแขนเล็กนอย ยกแขนเหนือศีรษะหรือใชหมอนรองใตแขน

7. เมื่อรูสึกตัวดี ใหเริ่มบริหารแขนขางเดียวกับที่ผาตัดเตานมออกโดยการ 

กำมือและคลายมือ สลับกัน 10 ครั้ง โดยทำวันละ 3 เวลา
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การปฏิบัติตัวหลังผ�าตัด 
1. หลังผาตัด ทานสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได เชน การลางหนาแปรงฟน 

หวีผม รับประทานอาหาร สวมเสื้อผา การเดินขางเตียงและเดินไปหองน้ำ ทานที่ 

ไดรับการผาตัดเตานมรวมกับการเสริมสรางเตานมใหมหลังผาตัดทานจะตองคาสาย 

ปสสาวะและนอนพักที่เตียงประมาณ 1-2 วันกอนจึงจะเริ่มลุกเดินแตทานสามารถ 

ปฏิบัติกิจวัตรบนเตียงได สวนทานที่ไดรับการผาตัดเตานมรวมกับการเสริมสราง 

เตานมใหมโดยใชกลามเนื้อหนาทอง หลังผาตัดทานควรจะตองนอนในทาศีรษะสูง 

ประมาณ 30-45 องศา และขาสูงเล็กนอยประมาณ 15-30 องศา เพื่อชวยให 

หนาทองหยอน และลดอาการปวดตึงบริเวณหนาทอง สวนทานที่ไดรับการผาตัด 

เตานมรวมกับการสรางเตานมใหมโดยใชกลามเนื้อที่หลัง เวลานั่งใหทานนั่งหลังตรง 

เพื่อชวยลดการตึงของแผลผาตัดที่หลังปองกันการขาดเลือดและแผลยืด

ทานอนสำหรับทานที่ทำผาตัด

เตานมรวมกับการสรางเตานมใหม

โดยใชกลามเนื้อหนาทอง

ทานั่งสำหรับทานที่ทำผาตัด

เตานมรวมกับการสรางเตานมใหม

โดยใชกลามเนื้อหลัง



19ความรูเกี่ยวกับมะเร็งเตานม และ การปฏิบัติตนเมื่อเขารับการรักษา

2. เรียนรูวิธีการบริหารขอไหลและการดูแลแขน ภายหลังการผาตัดเตานม

3. เร่ิมทำการบริหารขอไหลโดยใชทาบริหารท่ีจะอธิบายในบทตอไป โดยทาน 

อาจเริ่มทำ 1-2  ทากอน  แลวคอยๆ เพิ่มขึ้น

4. ญาติผูดูแลและทานเรียนรูวิธีการดูแลแผลผาตัดและขวดระบายน้ำเหลือง 

โดยพยาบาลเปนผูอธิบาย และใหทานหรือญาติไดฝกปฏิบัติอีกครั้งกอนกลับบาน

การปฏิบัติตัวในวันจำหน�ายออกจากโรงพยาบาล
1. ญาติผูดูแลหรือทานเรียนรูวิธีการดูแลขวดน้ำเหลืองไดอยางถูกตอง

2. เรียนรูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน โดยพยาบาลเปนผูสอน

3. ทานสามารถอธิบายถึงสิ่งเหลานี้ไดอยางถูกตอง

 3.1. วิธีการบริหารขอไหล และวิธีการดูแลแขน

 3.2. อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยกอนเวลานัด

 3.3. วันที่นัดติดตามผลการรักษา

หลังจากที ่ท านกลับไปพัก 

รักษาตัวตอที ่บานโดยคาทอและ 

ขวดระบายน้ำเหลืองกลับไปดูแลตอ 

ที่บานประมาณ 1 สัปดาห แพทยจะ 

นัดทานมาตรวจและพิจารณาเอาทอ 

ระบายออก ถาปริมาณน้ำเหลืองที่ 

ออกนอยกวา 30 ซีซีตอวันและสีใส 

แพทยอาจตองเอาทอระบายออก  

หลังจากที่แพทยถอดทอระบายออกแลวจะมีรูแผลที่ถอดสายออกปดผากอสไวถา 

เปยกจากน้ำเหลืองทานสามารถเปลี่ยนผากอสไดเองแลวรอใหรูแผลปดสนิทกอน 

คอยอาบน้ำ บางทานอาจมีปญหาน้ำเหลืองคั่งที่แผลผาตัดหลังจากแพทยถอดทอ 

ระบายออกแลว ซึ่งทานไมตองตกใจถาบริเวณแผลบวมขึ้นสามารถมาพบแพทยเพื่อ 

เจาะน้ำออกได บางรายแพทยจะนัดมาเจาะน้ำเหลืองออกเปนครั้งๆ
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ภาวะแทรกซ�อนหลังผ�าตัดเลาะต�อมน้ำเหลือง
อาการแขนบวม (Lymphedema)

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณ

รักแรออกในระยะยาวมีโอกาสเกิดภาวะแขนบวมไดมากกวา 

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองแบบเซ็นติเนล 

อยางเดียว โดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับผาตัดการเลาะตอม 

น้ำเหลืองบริเวณรักแรรวมการฉายรังสี จะมีอุบัติการณ 

แขนบวมสูงขึ้น นอกจากนี้ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีผลทำให 

เกิดภาวะแขนบวม เชนมีแผลติดเชื้อหลังผาตัด การไดรับ 

บาดเจ็บในแขนขางท่ีผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออก อายุมาก โรคความดัน 

โลหิตสูง โรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย (body mass index ) ที่มากกวา 25  น้ำหนัก 

หลังผาตัดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงตองแนะนำใหผูปวยควบคุมน้ำหนัก

ข�อไหล�ติด
ภายหลังการผาตัดเตานม ขอไหลขางท่ีไดรับการผาตัดเตานมอาจยึดติด ทำให 

ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเต็มที่  มีสาเหตุจากการผาตัดทำใหเกิดเนื้อเยื่อพังผืดมารัด 

บริเวณรักแร  มีการดึงรั้งของกลามเนื้อบริเวณตนแขนและหัวไหล หรืออาจเกิดจาก 

การที่ผูปวยไมพยายามใชแขนขางที่ไดรับการผาตัดเนื่องจากเจ็บและตึงแผลมาก  

ไมขยับแขนและดึงแขนแนบตัวตลอดเวลาติดตอกันเปนเวลานาน  ทำใหขอไหลติด 

แข็งได

การติดเชื้อของแผลผ�าตัด
การติดเชื้อของแผลผาตัดนั้นพบไดเชนกันแตไมมากนัก  ปจจัยที่สงเสริมให 

เกิดการติดเช้ือคือการมีเลือดหรือน้ำเหลืองคางบริเวณแผลผาตัด การสัมผัสกับเช้ือโรค 

ท่ีแผลผาตัดและทอระบายน้ำเหลือง อาการแสดงของการติดเช้ือไดแก มีอาการอักเสบ 

บวม แดง หรือมีน้ำเหลืองซึมจากแผล น้ำเหลืองจากทอระบายมีสีเหลืองขน  

การดูแลแผลผาตัดและทอระบายน้ำเหลืองอยางถูกตองจะชวยปองกันการติดเช้ือได
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ท�องผูก
ทานท่ีไดรับการผาตัดดวยวิธีใชกลามเน้ือหนาทองมาสรางเตานมอาจมีปญหา 

เรื่องทองผูก เนื่องจากแรงเบงลดลง ทานจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำ 

มากๆ และเพิ่มการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อกระตุนการทำงานของลำไส

การป�องกันภาวะแทรกซ�อนภายหลังการผ�าตัด 
การดูแลแขนเพ�่อป�องกันอาการบวมและการติดเชื้อ
1. การใชแขน

 1.1. ในระยะ 24-48 ชั่วโมงหลังผาตัด ออกกำลังแขนเพื่อชวยการ 

ไหลเวียนเลือด 

    1.2. หลีกเลี่ยงการใชแขนขางที่ไดรับผาตัด ดึง ลาก ยก/ถือของหนัก 

เกิน 2 กิโลกรัม หรือใชแขนขางที่ทำผาตัดทำกิจกรรมซ้ำๆ เชน สับหมู ตำน้ำพริก 

 1.3. เมื่อเริ่มรูสึกมีอาการแขนบวม ใหนอนยกแขนสูงกวาลำตัวในขณะ 

นอนหลับเพื่อเรงการยุบบวม ซึ่งอาการบวมอาจยุบไดภายใน 1-3 วัน

 1.4. หลีกเลี ่ยงการสะพายหรือแบกของหนักบนไหลขางที ่ทำผาตัด 

เตานมออก                

2. การดูแลใหเลือดไหลเวียนสะดวก

 2.1. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อยกทรง เตานมเทียมหรือเสื้อผาที่คับเกินไป

 2.2. หลีกเลี่ยงการสวมนาิกาหรือเครื่องประดับที่คับเกินไปบริเวณ 

ขอมือและแขนขางที่ทำผาตัดเตานม

 2.3. ควรพิจารณาวัดความดันโลหิต การฉีดยา การเจาะเลือดและการให 

สารน้ำทางหลอดเลือดดำที่บริเวณแขนขางที ่ไมไดผาตัดเตานมออกกอนเสมอ 

สวนทานที่ทำผาตัดโดยการตรวจตอมน้ำเหลืองเซ็นติเนลแลวไมมีการแพรกระจาย 

ไปท่ีตอมน้ำเหลืองและไมไดตัดตอมน้ำเหลืองออก ใหหลีกเล่ียงในชวง 3-6 เดือนแรก 

หลังผาตัด อยางไรก็ตามหากจำเปน การวัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่แขนขางที่ 
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ไดรับการผาตัดก็ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ แตไมควรใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 

ที่แขนขางที่ไดรับการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออก

 2.4. นวดแขนเพื่อกระตุนการไหลเวียนโดยยกแขนขางที่ทำผาตัดขึ้น 

คอยๆ นวดไลจากปลายมือลงไปที่ตนแขน

3. ระวังการเปนแผลหรือไดรับการระคายเคือง

 3.1 ระมัดระวังขณะตัดเล็บ การใชของมีคม

    3.2 ระมัดระวังแมลงหรือสัตวกัดตอย

 3.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีที่มีความเขมขนสูง

 3.4 สวมใสถุงมือ เมื่อทำสวนหรือตองสัมผัสสิ่งของที่ไมสะอาดและหมั่น 

ลางมือใหสะอาดบอยๆ

4. ระมัดระวังผิวหนังไหม

 4.1 หามใชกระเปาน้ำรอนหรือน้ำแข็งประคบผิวหนังที่มีอาการชาและ 

เตานมที่สรางใหม อาจทำใหผิวหนังไหมและเปนแผลได

ภาพผิวหนังไหมจากการใชกระเปาน้ำรอนประคบ
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การบร�หารข�อไหล�
เพ�่อป�องกันข�อไหล�ติด

นงนุช ทากัณหา

การบร�หารข�อไหล�เพ�่อป�องกันข�อไหล�ติด
การผาตัดเตานมรวมกับการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแร หลังผาตัด 

อาจรูสึกปวด และมีแผลผาตัด ทำใหไมม่ันใจในการเคล่ือนไหว หากไมมีการเคล่ือนไหว 

ขอไหลอยางถูกวิธีตั้งแตแรกอาจทำใหเกิดภาวะขอไหลติด ดังนั้นหลังผาตัดถาไมมี 

ภาวะแทรกซอน สามารถเริ่มบริหารขอไหลจากทางายๆ 1-2 ทา ไมหักโหม 

เคลื่อนไหวขอไหลจนแครูสึกตึงบริเวณแผลหรือแขน ไมฝนจนรูสึกปวด แลวคอยๆ 

เพิ่มความสามารถ จำนวนครั้งและจำนวนทาในวันตอๆ ไป จนเคลื่อนไหวไดเหมือน 

กอนผาตัด ควรทำอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอดไป รวมกับการฝกหายใจ 

เขา-ออก ลึกๆ ขณะบริหารรวมดวย 

ข�อไหล�มีทิศทางการเคลื่อนไหว ทั้งหมด 6 ทิศทางหลัก ได�แก�
1. ทิศทางยกไปดานหนา  (Extension)

2. ทิศทางยกไปดานหลัง (Flexion)

3. ทิศทางกางออกดานขางลำตัว (Abduction)

4. ทิศทางหุบเขาหาลำตัว (Adduction)

5. ทิศทางหมุนเขาหาลำตัว (Internal rotation) 

6. ทิศทางหมุนออกจากลำตัว (External rotation)

 ดังนั้นทาที่บริหารควรครอบคลุมทิศทางการเคลื่อนไหวทั้ง 6 ทิศทาง 

เพื่อใหทานสามารถเคลื่อนไหวไดปกติดังเดิม
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ท�าบร�หารข�อไหล�เบื้องต�น 9 ท�า 

หลังผ�าตัดเมื่อท�านรู�สึกตัวดีแล�วให�เร��มบร�หารท�าที่ 1
บริหาร 5-10 ครั้ง วันละ 3 เวลา คือ เชา กลางวัน และเย็น พรอมทั้งฝก 

หายใจเขาและออกชาๆ

ท�าที่ 1 ท�ากำมือแบมือ
1. นอนหรือนั่งใชผาหรือหมอนหนุนยกแขนสูง ใหอยูระดับเดียวหรือสูงกวาระดับ 

 หัวใจ (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1

รูปที่ 2 รูปที่ 3

2. กำมือพรอมกับเกร็งกลามเนื้อแขน และหายใจเขาลึกๆ (ดังรูปที่ 2, 3)
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รูปที่ 4 รูปที่ 5

3. แบมือออกพรอมกับคลายกลามเนื้อแขน และหายใจออกชาๆ (ดังรูปที่ 4, 5)

หลังผ�าตัด 2 วัน ให�บร�หารเพ��มในท�าที่ 2 ถึงท�าที่ 6 
บริหารทาละ 5 ครั้ง วันละ 2 เวลา คือ เชา และเย็น พรอมทั้งฝกหายใจ 

เขาและออกชาๆ
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รูปที่ 1

รูปที่ 3

รูปที่ 2

ท�าที่ 2 ท�ากางแขนเข�าและออก
1. นอนหรือนั่ง แขนแนบลำตัว มือขางเดียวกับที่ผาตัดเตานมวางไวบนหนาอก 

(ดังรูปที่ 1, 2)

2. คอยๆ กางแขนและขอศอกออกจากลำตัวชาๆ จนรูสึกตึงบริเวณรักแร โดยมือ 

วางบนหนาอกดังเดิม (ดังรูปที่  3)

3. หุบแขนและศอกเขาหาลำตัวดังเดิม 
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ท�าที่ 3 ท�านั่งเลื่อนผ�าเข�าและออก
1. เตรียมพรอมในทานั่ง มือทั้ง 2 ขาง วางทับผาบนโตะ (ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1

รูปที่ 3

รูปที่ 2

2. ใชมือเล่ือนผาไปดานหนาออกจากลำตัวพรอมกับโนมศีรษะและลำตัวไปดานหนา 

จนรูสึกตึงบริเวณรักแร (ดังรูปที่ 3 )

3. ใชมือเลื่อนผาเขาหาลำตัวพรอมกับยกศีรษะและลำตัวกลับชาๆ ดังเดิม  
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ท�าที่ 4 ท�ายกมือข�้นและลง
1. เตรียมพรอมในทานั่ง มือทั้ง 2 ขาง วางบนโตะ แขนเหยียดตรง (ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

รูปที่ 1 รูปที่ 2

2. ยกแขนขางใดขางหนึ่งขึ้นสูงจากโตะ เทาที่สามารถยกสูงได จนรูสึกตึงบริเวณ 

รักแร (ดังรูปที่ 3, 4) จากนั้นลดระดับแขนลงมาสูทาเริ่มตน ยกแขนสลับกันขึ้น 

และลงทั้ง 2 แขน ชาๆ 
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ท�าที่ 5 ท�าแก�วงแขนเป�นวงกลม 
1. ยืนกางขาเล็กนอย โนมตัวลงในทากม ตามองไปดานหนา หอยแขนขางเดียวกับ 

ที่ผาตัดเตานม ทิ้งน้ำหนักไปที่แขนไมเกร็งแขนลักษณะคลายลูกตุมนาิกา

(ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1

รูปที่ 3

รูปที่ 2

2. แกวงแขนหมุนเปนรัศมีวงกลมในทากมคลายลูกตุมนาิกา แกวงแขนหมุนตาม 

เข็มนาิกา 5 รอบ และหมุนทวนเข็มนาิกา 5 รอบ (ดังรูปที่ 3)
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ท�าที่ 6 ท�าไต�ผนังด�านหน�า
1. ยืนกางขาเล็กนอย หันหนาเขาหาผนัง ใชฝามือท้ัง 2 ขาง วางบนผนังสูงระดับไหล 

(ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปที่ 4

2. ใชนิ้วมือคอยๆ ไตผนังขึ้นจนรูสึกตึงบริเวณรักแร คางไวประมาณ 3 วินาที

(ดังรูปที่ 3 และ 4)

3. ใชนิ้วมือไตผนังลงมาที่ความสูงระดับไหลดังเดิม 
หมายเหตุ: คอยๆ ใชนิ้วไตผนังเพิ่มระดับความสูงจนกระทั่งแขนเหยียดตรงได
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ท�องผูก
ทานท่ีไดรับการผาตัดดวยวิธีใชกลามเน้ือหนาทองมาสรางเตานมอาจมีปญหา 

เรื่องทองผูก เนื่องจากแรงเบงลดลง ทานจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำ 

มากๆ และเพิ่มการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อกระตุนการทำงานของลำไส

การป�องกันภาวะแทรกซ�อนภายหลังการผ�าตัด 
การดูแลแขนเพ�่อป�องกันอาการบวมและการติดเชื้อ
1. การใชแขน

 1.1. ในระยะ 24-48 ชั่วโมงหลังผาตัด ออกกำลังแขนเพื่อชวยการ 

ไหลเวียนเลือด 

    1.2. หลีกเลี่ยงการใชแขนขางที่ไดรับผาตัด ดึง ลาก ยก/ถือของหนัก 

เกิน 2 กิโลกรัม หรือใชแขนขางที่ทำผาตัดทำกิจกรรมซ้ำๆ เชน สับหมู ตำน้ำพริก 

 1.3. เมื่อเริ่มรูสึกมีอาการแขนบวม ใหนอนยกแขนสูงกวาลำตัวในขณะ 

นอนหลับเพื่อเรงการยุบบวม ซึ่งอาการบวมอาจยุบไดภายใน 1-3 วัน

 1.4. หลีกเลี ่ยงการสะพายหรือแบกของหนักบนไหลขางที ่ทำผาตัด 

เตานมออก                

2. การดูแลใหเลือดไหลเวียนสะดวก

 2.1. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อยกทรง เตานมเทียมหรือเสื้อผาที่คับเกินไป

 2.2. หลีกเลี่ยงการสวมนาิกาหรือเครื่องประดับที่คับเกินไปบริเวณ 

ขอมือและแขนขางที่ทำผาตัดเตานม

 2.3. ควรพิจารณาวัดความดันโลหิต การฉีดยา การเจาะเลือดและการให 

สารน้ำทางหลอดเลือดดำที่บริเวณแขนขางที ่ไมไดผาตัดเตานมออกกอนเสมอ 

สวนทานที่ทำผาตัดโดยการตรวจตอมน้ำเหลืองเซ็นติเนลแลวไมมีการแพรกระจาย 

ไปท่ีตอมน้ำเหลืองและไมไดตัดตอมน้ำเหลืองออก ใหหลีกเล่ียงในชวง 3-6 เดือนแรก 

หลังผาตัด อยางไรก็ตามหากจำเปน การวัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่แขนขางที่ 

หลังผ�าตัด 4 วัน ให�เพ��มท�าบร�หารท�าที่ 7
บริหารทาละ 5 ครั้ง วันละ 2 เวลา คือ เชา และเย็น พรอมทั้งฝกหายใจ 

เขาและออกชา ๆ

ท�าที่ 7 ท�าจับหู
1. เตรียมพรอมในทานั่ง ยกแขนขางเดียวกับที่ผาตัดเตานมขึ้น (ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปที่ 4

2. เอื้อมมือครอมศีรษะไปจับใบหูดานตรงขาม ประมาณ 3 วินาที (ดังรูปที่ 3, 4)

3. ยกแขนกลับมาในทาเริ่มตนดังเดิม
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หลังผ�าตัด 14 วัน หร�อ 2 สัปดาห� ให�บร�หารเพ��มในท�าที่ 8 ถึง ท�าที่ 10
บริหารทาละ 5 ครั้ง วันละ 2 เวลา คือ เชา และเย็น พรอมทั้งฝกหายใจเขา 

และออกชาๆ
หมายเหตุ ในกรณีหลังผาตัด 14 วัน ทานที่ไมสามารถถอดสายระบายน้ำเหลือง 
ออกได ใหหยุดบริหารแขนไวกอน แตสามารถใชแขนขางเดียวกับที่ผาตัดเตานม 
ทำกิจวัตรประจำวันไดตามปกติ รอจนกระทั่งแพทยถอดสายทอระบายน้ำเหลือง 
ออก และพักตออีก 1 สัปดาห จึงคอยกลับมาบริหารแขนตอตั้งแต ทาที่ 1 ถึง 10

ท�าที่ 8 ท�าประสานมือข�้นและลงด�านหลัง
1. ยืนกางขาเล็กนอย แขนแนบลำตัว (ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2
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2. ยกมือทั้ง 2 ขางประสานกันไวดานหลังที่ระดับเอว (ดังรูปที่ 3)

3. จากนั้นยกมือทั้ง 2 ขาง ขึ้นไปประสานกันไวระดับทายทอย (ดังรูปที่ 4)

4. ประสานมือที่ทายทอยและหลังสลับกัน 

รูปที่ 3

รูปที่ 4
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ท�าที่ 9 ท�ากางแขนข�้นและลง
1. ยืนกางขาเล็กนอย แขนแนบลำตัว (ดังรูปที่ 1, 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

2. คอยๆ กางแขนทั้ง 2 ขาง ขึ้นจนรูสึกตึงบริเวณรักแร (ดังรูปที่ 2 และ 3)

3. ลดระดับแขนทั้ง 2 ขางลงแนบลำตัวดังเดิม
หมายเหตุ: คอยเพิ่มระดับความสูงของแขนในวันถัดๆ ไป จนกระทั่งสามารถยกแขนไดสูง 

เหมือนกอนผาตัด

รูปที่ 2 รูปที่ 3
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ท�าที่ 10 ท�าไต�ผนังด�านข�าง 
1. ยืนตรงหันขางลำตัวเขาหาผนัง หางจากผนัง 1 ชวงแขน กางแขนขางเดียวกับ 

ที่ผาตัดเตานมใหฝามือแตะผนังสูงระดับไหล (ดังรูปที่ 2)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปที่ 4

2. ใชนิ้วมือไตผนังขึ้น พรอมขยับตัวเขาหาผนัง ไตผนังจนรูสึกตึงแขนและรักแร

(ดังรูปที่ 3 และ 4)

3. ไตผนังลง พรอมกับขยับตัวออกจากผนังจนความสูงของแขนอยูระดับไหลดังเดิม 
หมายเหตุ: คอยๆ ไตผนังเพิ่มระดับความสูงขึ้นในวันตอๆ ไป จนกระทั่งลำตัวชิดผนังและแขน 

เหยียดตรง แนบหูเหมือนกอนผาตัด
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ทาที่ 5 ทาที่ 6 ทาที่ 7

การบริหารขอไหลทานสามารถบริหารไดตั้งแตหลังผาตัด ยกเวนในกรณีที่ 

น้ำเหลืองจากทอระบายจากแผลมีลักษณะสีแดงเขมคลายเลือดสด ทานสามารถ 

เลื ่อนการบริหารไปกอนจนกวาสีของน้ำเหลืองมีสีที ่จางลงจึงเริ ่มบริหารใหม 

โดยเริ่มจากทางายๆ แลวคอยๆ เพิ่มจำนวนทาและเพิ่มระดับความสามารถมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในกรณีที่สีน้ำเหลืองจากทอระบายมีสีเริ่มจางลงแตเปลี่ยนเปนสีแดง 

เขมขึ้นหลังการบริหาร ทานควรหยุดการบริหารไวชั่วคราวจนกวาสีน้ำเหลืองจาก 

ทอระบายเริ่มจางลงจึงคอยเริ่มบริหารใหมได 

หลังผาตัด 3 เดือน เมื่อทานสามารถเคลื่อนไหวขอไหลไดเหมือนกอนผาตัด 

ทานสามารถลดทาบริหารขอไหลเหลือเฉพาะบางทาที่มีทิศทางการเคลื่อนไหวครบ 

ทุกทิศทางได เชน

ทาที่ 5 ทาแกวงแขนเปนวงกลม

ทาที่ 6 ทาไตผนังดานหนา

ทาที่ 7 ทาจับหู

ทาที่ 8 ทาประสานมือขึ้นและลงดานหลัง 

ทาที่ 9 ทากางแขนขึ้นและลง

ทาที่ 8 ทาที่ 9

การบริหารขอไหลทานควรบริหารอยางนอย 6 เดือน ถึง 1 ป หลังผาตัด 

หรือสามารถบริหารตอเนื่องตลอดไปได 
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บทที่ 4 การดูแลแผลผ�าตัด
และท�อระบายน้ำเหลือง

มลฤดี เกษเพชร

ลักษณะแผลผ�าตัดเต�านม                                                                                    
การผาตัดมะเร็งเตานมในปจจุบัน จะมีแผลผาตัดทั้งที่เตานมและรักแรขางที่ 

เปนมะเร็งเตานม บริเวณแผลผาตัดสวนใหญเปนแผลที่ไมมีไหมเย็บที่ผิวหนัง ไมตอง 

ตัดไหม โดยแพทยอาจใชแถบปดแผลปลอดเชื้อ (Sterile Strip) ในการยึดใหผิวหนัง 

ติดกัน (รูปที่ 1) แผลลักษณะนี้แพทยจะปดแผลทับดวยแผนกันน้ำใหกอนกลับบาน 

(รูปท่ี 2) นอกจากนี้แพทยบางทานอาจปดแผลโดยใชกาวใสๆ เคลือบไว (รูปที่ 3) 

แผลที่เคลือบกาวไว ไมตองใชวัสดุปดทับแผลกอนกลับบานอีก

การผาตัดเตานมแบบตัดท้ังเตาหรือการผาตัดแบบ 

เก็บเตานมรวมกับการเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออก 

จะมีสายระบายจากแผลผาตัดตอลงขวดเพื่อระบายเลือด 

และน้ำเหลือง ซึ่งเปนขวดที่ทำงานโดยใชแรงดูดระบบ  

ที่เปนสุญญากาศ สำหรับขวดระบายน้ำเหลืองที่ใชใน

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3
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รูปที่ 4

โรงพยาบาลรามาธิบดี จะเปนขวดระบายแจ็คสัน (Jackson Pratt drain) (รูปที่ 4) 

สวนการผาตัดแบบเก็บเตานมที่ไมไดเลาะตอมน้ำเหลืองที่รักแร สวนใหญจะไมมี 

สายและขวดระบายน้ำเหลือง

• การดูแลแผลผ�าตัด
โดยทั่วไปแผลผาตัดเตานมไมตองเปดทำแผลจนกวาจะมาพบแพทยตามนัด 

ครั้งตอไป ยกเวนกรณีแผลซึม ทานตองดูแลแผลผาตัดไมใหแผลเปยกน้ำ โดยอาจ 

โดนน้ำไดบางหลังผาตัด 24 ชั่วโมง แตไมควรโดนน้ำนาน ไมควรโดนน้ำปริมาณมาก 

หรือฟอกสบู รวมทั้งตองสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได เชน แผลบวมแดง 

มีน้ำเหลืองไหลซึมจากแผล หรือปวดตึงแผลมากขึ้นผิดปกติ

• การดูแลสายและขวดระบายน้ำเหลือง
1. ตองดูแลสายระบายน้ำเหลืองไมใหหัก พับ งอ หรือเล่ือนหลุด ควรใชถุงผา 

ใสขวดระบายน้ำเหลืองไวขณะลุกเดินทุกครั้ง

2. ควรสังเกตทั้งสีและปริมาณน้ำเหลืองที่ออกมาในขวดระบายน้ำเหลือง

3. ควรรีดสายระบายน้ำเหลืองเปนระยะทุก 2-3 ชั่วโมง (ตั้งแตตื่นนอนจนถึง 

กอนเขานอน) ในวันแรกๆ จากนั้นรีดสายระบายน้ำเหลืองดวยความถี่ที่นอยลงได 

หรือทุกครั้งที่พบวามีลิ่มเลือดหรือน้ำเหลืองจับเปนกอนขวางทางน้ำเหลือง เพื่อให
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น้ำเหลืองไหลไดสะดวก  

4. ควรเทน้ำเหลืองออกจากขวดระบายน้ำเหลือง วันละ 1-3 ครั้ง ไมควร 

ปลอยใหปริมาณน้ำเหลืองมากเกินไป ซึ่งจะทำใหขวดระบายน้ำเหลืองทำงานได 

นอยลง และตองจดบันทึกปริมาณน้ำเหลืองทุกครั้งที่เทน้ำเหลืองออก

ว�ธีการร�ดสายระบายน้ำเหลือง
(มีวิดีโอ กรุณาสแกนคิวอารโคด)

- ผูที่ชวยรีดสายระบายน้ำเหลืองตองตัดเล็บมือใหสั้น

และลางมือใหสะอาด ทุกครั้งกอนรีดสายระบายน้ำเหลือง

- ใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือขางที่ถนัด (หามใชเล็บ)

บีบนวดบริเวณตนสายระบายน้ำเหลืองท่ีติดกับตัวผูปวย ซ่ึงไมสามารถรีดสายตามปกติ 

ไดเนื่องจากมีพลาสเตอรปดทับสายระบายน้ำเหลืองอยู (ตามวิดีโอ)

- จากนั้นใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมือขางที่ไมถนัดยึดตรึงสายระบายน้ำเหลือง 

ดานที่ใกลตัวผูปวยใหอยูกับที่ แลวใชนิ้วชี้และนิ้วหัวแมมืออีกขางรีดสายระบาย 

น้ำเหลืองลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร เลื่อนมือขางที่ไมถนัดลงมายึดตรึงสาย 

ระบายน้ำเหลืองตรงตำแหนงที่รีดลงมาแลวใชมืออีกขางรีดสายเชนเดิม ทำเชนนี้ 

จนสุดปลายสายระบายน้ำเหลือง

- หากรีดสายระบายน้ำเหลืองเสร็จแลวสายแฟบ ทานสามารถนวดสาย 

ระบายน้ำเหลืองเพื่อใหสายคืนกลับมากลมดังเดิม แลวรีดสายระบายน้ำเหลืองซ้ำ 

อีกครั้ง

การเทน้ำเหลืองจากขวดระบายน้ำเหลือง
(มีวิดีโอ กรุณาสแกนคิวอารโคด)

เมื ่อทานเห็นปริมาณน้ำเหลือง (ในขณะที่ขวดแฟบ) 

ประมาณ 1 ใน 3 ของขวดระบายน้ำเหลือง ทานควรเทน้ำเหลือง 

ออกเพ่ือชวยใหขวดระบายน้ำเหลืองทำงานไดเต็มท่ี ทานควรเทขวดระบายน้ำเหลือง 

วันละ 1-3 ครั้ง ขึ้นอยูกับปริมาณน้ำเหลืองที่ออกมา โดยมีอุปกรณที่ตองใชคือ
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สำลีชุบแอลกอฮอล ภาชนะปากกวางและขวดสำหรับตวงปริมาณน้ำเหลือง มีข้ันตอน 

ในการเทขวดระบายน้ำเหลืองดังนี้

- ลางมือใหสะอาดและรีดสายระบายน้ำเหลืองทุกครั้งกอนเทขวดระบาย 

น้ำเหลือง

- ใชสำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดบริเวณรอยตอของฝาจุกปดกับตัวขวดระบาย 

น้ำเหลือง แลวเปดจุกปดขวดระบายน้ำเหลืองออก ขวดจะคอยๆ โปงขึ้น สามารถ 

ดึงดานขางของขวดเพื่อชวยใหขวดระบายน้ำเหลืองโปงเต็มที่เร็วขึ้น 

- ใชมือขางที่ถนัดรวบสายระบายน้ำเหลืองและฝาจุกปดขวดไวเพื่อปองกัน 

น้ำเหลืองที่เทออกมาไหลเปอนสายระบายน้ำเหลืองและฝาจุกปดขวด

- เทน้ำเหลืองใสภาชนะรองรับท่ีมีปากกวางจนหมด แลวใชสำลีชุบแอลกอฮอล 

กอนใหมเช็ดปากขวดระบายน้ำเหลืองและฝาจุกปดขวด

- จากนั้นใชมือทั้งสองขางบีบขวดระบายน้ำเหลืองใหแฟบลง พับดานขาง 

ของขวดเขาหากันแลวปดฝาจุกปดขวดระบายน้ำเหลืองใหแนน เพื่อใหเปนระบบ 

สุญญากาศ ชวยใหขวดระบายน้ำเหลืองทำงานตามปกติ 

- นำน้ำเหลืองจากภาชนะปากกวางเทลงในภาชนะสำหรับตวงปริมาณ 

น้ำเหลือง จดบันทึกปริมาณน้ำเหลือง จากนั้นนำน้ำเหลืองไปเททิ้งชักโครกและ 

ราดน้ำใหสะอาด 

5. ตรวจสอบการทำงานของขวดระบายน้ำเหลือง หากขวดทำงานตามปกติ 

ขวดตองแฟบอยูตลอด ถาขวดระบายน้ำเหลืองเริ่มโปงมากขึ้นแสดงวาขวดเปน 

สุญญากาศนอยหรือไมทำงาน แกไขโดยการตรวจสอบตำแหนงของสายระบาย 

น้ำเหลืองวามีการเลื่อนหรือไม และเทน้ำเหลืองออกจากขวดตามขั้นตอนที่แนะนำ 

ในวิดีโอ บีบขวดใหแฟบและปดฝาขวดระบายน้ำเหลืองใหแนน จากนั้นสังเกตการ 

ทำงานของขวดระบายน้ำเหลืองอีกครั้ง
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• ว�ธีการจดบันทึกปร�มาณน้ำเหลือง
หลังจากเทน้ำเหลืองออกจากขวดระบายน้ำเหลืองทุกคร้ัง ทานตองจดบันทึก 

ปริมาณน้ำเหลืองไว และนำขอมูลที่บันทึกมาดวยในวันที่แพทยนัด เพื่อเปนขอมูล 

ใหแพทยพิจารณาถอดสายระบายน้ำเหลืองออก โดยเมื่อทานเห็นปริมาณน้ำเหลือง 

ออกประมาณ 1 ใน 3 ของขวดระบาย ใหทานเทน้ำเหลืองออกและบันทึกปริมาณ 

น้ำเหลืองทุกครั้ง โดยไมตองบันทึกเวลาที่เทน้ำเหลือง แลวรวมปริมาณน้ำเหลือง 

ทั้งหมดในแตละวัน ในกรณีที่ทานมีขวดระบายน้ำเหลืองมากกวา 1 ขวด ทานตอง 

แยกเทและแยกการบันทึกปริมาณน้ำเหลืองในแตละขวด 

ตัวอยางเชน ทานไดรับการผาตัดเตานมออกทั้งเตา มีขวดระบายน้ำเหลือง  

2 ขวด ไดรับการจำหนายกลับบานวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 13 น. ใหทาน 

จดบันทึกปริมาณน้ำเหลืองทุกครั้งที่เท โดยใหเทน้ำเหลืองและจดบันทึกปริมาณ 

น้ำเหลืองครั้งสุดทายเวลา 6.00 น. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 แลวรวมปริมาณ 

น้ำเหลืองทั้งวันในเวลา 6.00 น.ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 แลวจึงเริ่มบันทึกปริมาณ 

น้ำเหลืองที่เทหลังเวลา 6.00 น. เปนปริมาณน้ำเหลืองของวันที่ 2 ธันวาคม 2561 

จนถึงการเทและจดบันทึกปริมาณน้ำเหลืองครั้งสุดทายเวลา 6.00 น. ในวันที่         

3 ธันวาคม 2561 หมายถึงใหทานบันทึกและรวมปริมาณน้ำเหลืองที่เทหลัง 6.00 น. 

วันนี้ ถึง 6.00 น. ในวันถัดไป จะไดปริมาณน้ำเหลืองที่ออกมาใน 24 ชั่วโมงทุกวัน 

และนำขอมูลการบันทึกปริมาณน้ำเหลืองมาใหแพทยดูในวันนัดตรวจ

ขวดที่ 1

จำนวน ซี.ซี.วันที่

1 ธ.ค. 61 25 30 30

35 30 25

30 35 30

85

90

95

20 30 25

35 25 20

30 20 25

75

80

75

2 ธ.ค. 61

3 ธ.ค. 61

รวม จำนวน ซี.ซี. รวม จำนวน ซี.ซี. รวม

ขวดที่ 2 ขวดที่ 3

ตัวอยางการจดบันทึกปริมาณน้ำเหลือง

ปริมาณน้ำเหลืองที่เทครั้งสุดทายในเวลา 6.00 น. ในวันถัดไป
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• อาการผ�ดปกติที่ควรมาพบแพทย�ก�อนนัด
1. แผลผาตัดมีน้ำเหลืองซึม หรือมีเลือดออก

2. มีไข แผลอักเสบ บวมแดง 

3. ทอระบายน้ำเหลืองเลื่อน หรือหลุด

4. น้ำเหลืองที่ออกมามีสีแดงเขมขึ้น หรือเหลืองขนขึ้น

5. ทอระบายน้ำเหลืองไมทำงาน หลังจากไดแกไขตามที่อธิบายขางตนแลว

***หากมีปญหาแผลรอบสายระบายน้ำเหลืองซึม สามารถมาทำแผลไดที่ 

หนวยทำแผล (Treatment Unit) 

อาคาร 4 ชั้น 1 (ฝงตึกเกา) ไดทุกวัน  

- จันทร-ศุกร เวลา 8.00 - 18.00 น.

- เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 8.00 - 16.00 น.
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บทที่ 5 การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ�าน
และการดูแลตนเองอย�างต�อเน่ือง

มลฤดี เกษเพชร

ประมาณ 1-2 วัน ภายหลังจากทานไดรับการผาตัดเตานม หากไมมีภาวะ 

แทรกซอนใดๆ แพทยจะอนุญาตใหทานกลับบานได คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ทาน 

ไดรับขณะอยูโรงพยาบาล ทานจะตองกลับไปปฏิบัติตอท่ีบานดวย ส่ิงท่ีทานพ่ึงปฏิบัติ 

เมื่อกลับบาน คือ

1. การดูแลแผลผ�าตัดและสายระบายน้ำเหลือง 
หลังจากกลับบาน ทานตองดูแลแผลผาตัดและแผลรอบสายระบายน้ำเหลือง 

ไมใหเปยกน้ำ เพื่อเปนการปองกันการเปดของกาวที่เคลือบแผลหรือแผนปดแผล 

กันน้ำ ซึ่งอาจทำใหแผลติดเชื้อได รวมทั้งสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เชน 

แผลอักเสบ บวม แดง รวมกับมีไข สวนการดูแลสายและขวดระบายน้ำเหลือง 

ทานตองรีดสายระบายน้ำเหลืองทุก 2-3 ชั่วโมง ในวันแรกๆ เวนชวงกลางคืน 

ใหรีดกอนนอนและตื่นเชา เทและบันทึกปริมาณน้ำเหลืองที่ออกในแตละวัน รวมทั้ง 

นำขอมูลการบันทึกปริมาณน้ำเหลืองมาใหแพทยดูในวันนัดตรวจ ซึ่งปกติจะคาสาย 

ระบายน้ำเหลืองไวประมาณ 7-14 วันหลังจากกลับบาน หลังถอดสายระบาย 

น้ำเหลืองออกยังไมควรอาบน้ำ ควรรอใหแผลรูสายระบายน้ำเหลืองปดอีกประมาณ 

2-3 วัน

2. การบร�หารเพ�่อป�องกันข�อไหล�ยึดติด                                                                  
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดภายหลังการผาตัดมะเร็งเตานมรวมกับการ 

เลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรคือการเกิดขอไหลยึดติด ภาวะแทรกซอนนี้ไมได 

เกิดข้ึนภายหลังผาตัดทันที แตอาจเกิดข้ึนภายหลังผาตัดแลวระยะหน่ึง ทานจึงจำเปน
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ตองบริหารขอไหลอยางตอเนื่องอยางนอย 6 เดือน ซึ่งโดยทั่วไปแลวทานสามารถใช 

ขอไหลไดเปนปกติประมาณ 3 เดือนหลังผาตัด ซ่ึงการท่ีแขนและขอไหลจะกลับมา 

แข็งแรงตามปกตินั้น ตองใชการฟนฟูสภาพโดยการบริหารขอไหลและแขนอยาง 

ตอเนื่องสม่ำเสมอ

3. การดูแลแขนข�างที่ผ�าตัดเต�านม 
ทานที่มีการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรออกตองดูแลแขนขางที่ 

ผาตัดตามคำแนะนำของพยาบาล ในการปองกันภาวะแขนบวม รวมทั้งตองปองกัน 

การติดเชื้อของแขนขางนั้นซึ่งจะสงผลใหเกิดภาวะแขนบวมได เนื่องจากภาวะ 

แทรกซอนนี้สามารถเกิดขึ้นไดตั้งแตทันทีหลังผาตัดจนกระทั่งภายหลังผาตัดแลว 

หลายป ดังนั้นทานจึงจำเปนตองดูแลแขนขางที่ผาตัดอยางตอเนื่อง

4. การดำเนินชีว�ตภายหลังการผ�าตัดเต�านม
ทานสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดตามปกติหลังผาตัด สามารถกลับไป 

ทำงานไดเมื่อพรอม สำหรับทานที่ไดรับการผาตัดเลาะตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแร 

ควรระมัดระวังเก่ียวกับขอจำกัดในการใชแขนขางท่ีผาตัด

ทานที่ไดรับการผาตัดเตานมออกทั้งเตาสามารถใชเตานมเทียมเสริมหนาอก 

ขางที่ผาตัดไดหากตองการ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช คือ 6 สัปดาห 

หลังผาตัด เมื่อแผลผาตัดติดดีและผิวหนังบริเวณแผลผาตัดกลับคืนสูภาวะปกติแลว 

โดยสามารถติดตอซื้อเตานมเทียมตามหางสรรพสินคาตางๆ หรือสอบถามตาม 

โรงพยาบาลที่มีศูนยเตาและนม ทานสามารถมีเพศสัมพันธไดตามปกติเมื่อทาน 

และคูสมรสมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ 

สำหรับการเลือกรับประทานอาหาร ไมมีอาหารที่เปนขอหามสำหรับทาน 

แตควรรับประทานอาหารใหครบถวนทั้ง 5 หมู และมีความหลากหลาย ลดอาหาร 

ที่มีไขมันสูง อาหารที่ผานกระบวนการแปรรูปตางๆ ควบคูกับการออกกำลังกาย 

อยางสม่ำเสมอ
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5. การปฏิบัติตัวขณะได�รับการรักษาด�วยยาเคมีบำบัด 
หลังผาตัดบางทานอาจตองไดรับการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด การรักษา 

ดวยยาเคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลลมะเร็งที่หลงเหลืออยูในรางกาย แตยาอาจมีผลตอ 

เซลลปกติที่เจริญเติบโตเร็วในรางกายได สงผลใหเกิดอาการขางเคียงตอรางกาย 

เชน มีผลตอระบบเลือดทำใหเม็ดเลือดขาวลดลงสงผลใหภูมิคุมกันต่ำลง ติดเชื้อ 

ไดงาย เกล็ดเลือดต่ำทำใหเลือดออกงาย หรือเกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงต่ำ มีผล 

ตอระบบทางเดินอาหาร ทำใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองผูก ทองเสีย ปวด 

จุกเสียดทอง และเยื่อบุชองปากแหงทำใหเกิดแผลในชองปาก นอกจากนี้ก็สงผลให 

ผมรวง เล็บและสีผิวคล้ำลงได อยางไรก็ตามทานไมตองวิตกกังวลมากเนื่องจาก 

ในปจจุบันมียาและแนวทางใหทานปฏิบัติตัวเพื่อชวยลดอาการขางเคียงดังกลาว 

ระหวางรับการรักษาดวยยาเคมีบำบัดได

5.1 การปองกันการติดเชื้อ

 • ในชวงระหวางการรอการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด ควรไปพบ 

ทันตแพทย เพื่อตรวจสุขภาพชองปากและแกไขหากมีความผิดปกติกอนรับยาเคมี 

บำบัด

 • รับประทานอาหารที่สุก สะอาด และมีประโยชน

 • ลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหาร หลังเขาหองสุขา และทุกคร้ัง 

หลังจับสิ่งสกปรก

 • ดูแลความสะอาด บริเวณอวัยวะเพศและทวารทุกครั้งหลังขับถาย

 • หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในที่ชุมชนที่มีผูคนแออัด เชน รถบริการ 

สาธารณะ หางสรรพสินคา ตลาด โรงภาพยนตร เปนตน

 • สวมหนากากอนามัยเมื ่อออกไปที่ชุมชนเพื ่อปองกันการติดเชื ้อ 

ทางเดินหายใจและหลีกเลี่ยงจากคนรอบขางที่ไมสบาย เชน ผูที่เปนไขหวัด ผูที่ 

เปนโรคติดเชื้อทางผิวหนัง และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสัตวเลี้ยง
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5.2 การลดอาการคลื่นไสและอาเจียน

 • รับประทานยาแกคลื่นไสตามที่แพทยสั ่งกอนรับประทานอาหาร 

ประมาณครึ่ง-หนึ่งชั่วโมง

 • รับประทานอาหารเปนมื้อเล็กๆ แตบอยครั้ง รวมทั้งควรเปนอาหาร 

ที่ยอยงายและควรรอใหอาหารเย็นสักหนอยจะชวยใหกลิ่นลดลง 

 • จิบน้ำขิงอุนๆ กลิ่นของขิงสามารถชวยลดอาการคลื่นไสได

5.3 การปรับตัวกับปญหาผมรวง ปญหาผมรวงเปนอาการขางเคียงจากการ 

ใหยาเคมีบำบัดที่พบบอย ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดกับผมและขนในสวนตางๆ ของรางกาย 

แตจะกลับมาเปนปกติเมื่อสิ้นสุดการรักษา ดังนั้นสิ่งที่ทานควรปฏิบัติ คือ

 • ไวผมทรงสั้นๆ เพื่อใหดูวาผมรวงไมมาก

 • เตรียมวิกผม หรือผาโพกศรีษะไว

5.4 การปองกันการเกิดเยื่อบุชองปากอักเสบ

 • กลั้วปากดวยน้ำเกลือทุก 2 ชั่วโมงทุกวันและหลังรับประทานอาหาร 

เตรียมน้ำเกลือสำหรับกลั้วปากโดยใชเกลือ 1 ชอนชา ผสมน้ำตมสุก 500 มิลลิลิตร 

 • แปรงฟนดวยแปรงสีฟนที่ออนนุม หลีกเลี ่ยงน้ำยาบวนปากที่มี 

สวนผสมของแอลกอฮอล

 • ด่ืมน้ำใหเพียงพอ โดยการจิบน้ำบอยๆ เพ่ือชวยใหเย่ือบุชองปากชุมช้ืน

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด ควรรับประทานอาหารออนและเย็น เชน 

ไอศกรีม   

 • เฉพาะยาเคมีบำบัดบางชนิดใหอมน้ำแข็งระหวางไดรับยาเคมีบำบัด 

ทำใหหลอดเลือดในชองปากหดตัว เพื่อชวยลดปริมาณยาที่ไปตามหลอดเลือด 

ในชองปาก

5.5 การปองกันอาการทองผูก ทองเสีย หรืออาการปวดจุกเสียดทอง

 • อาการทองผูก ด่ืมน้ำใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 2 ลิตร รับประทาน 

อาหารที่มีเสนใยสูง เชน ผักสุก ผลไมที่ปอกเปลือกได หากปฏิบัติตามคำแนะนำ
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แลวยังมีอาการทองผูก ควรแจงใหแพทยทราบเพื่อจะไดจัดยาระบายใหรับประทาน

 • อาการทองเสีย ใหดื่มน้ำเกลื่อแรทดแทน รับประทานอาหารออน 

เชน โจก ขาวตม รวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มี 

แอลกอฮอล หากปฏิบัติตามคำแนะนำแลวอาการไมดีข้ึน มีอาการปวดบิด กล่ินและสี 

ของอุจจาระผิดปกติ หรือมีไข แสดงวามีการติดเช้ือในทางเดินอาหาร ควรไปพบแพทย 

ที่โรงพยาบาลใกลบาน

 • อาการปวดจุกเสียดทอง ทานสามารถรับประทานยาลดกรดในกระเพาะ 

และยาเคลือบกระเพาะ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด และตองแจง 

ใหแพทยเจาของไขทราบ เพื่อจัดยาปองกันอาการใหในครั้งตอไปที่ใหยาเคมีบำบัด

5.6 การปองกันเลือดออกงาย

 • ระมัดระวังเมื่อตองใชของมีคม เชน มีด เข็ม กรรไกรตัดเล็บ

 • หลีกเลี่ยงการแคะ แกะ เกาอยางแรง จนเกิดรอยแผล

 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ การออกกำลังกายที่รุนแรงที่มี 

การปะทะกัน

 • ใชแปรงสีฟนที่ขนแปรงออนนุม

 • หลีกเลี่ยงการซื้อยาแกปวดมารับประทานเอง เนื่องจากอาจมีสวน 

ผสมของยาแอสไพริน สงผลใหเกิดเลือดออกงายขึ้น

ยาเคมีบำบัดชนิดรับประทาน
สำหรับผูปวยมะเร็งเตานมท่ีมีการกลับเปนซ้ำของโรค มียาเคมีบำบัดชนิดเม็ด 

รับประทานที่ใชบอยคือ ยาเคพไซทาบีน (Capecitabine) หรือชื่อทางการคาคือ 

ซีโลดา (Xeloda) แพทยจะใหรับประทานยาวันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชา-เย็น 

(ควรหางกันประมาณ 12 ชั่วโมง) ในเวลาเดียวกันทุกวัน เปนเวลา 2 สัปดาห 

แลวหยุดพักรับประทานยาเปนเวลา 1 สัปดาห นับเปน 1 รอบ (3 สัปดาห) กอนเริ่ม 

รับประทานยาในรอบใหม การเตรียมยาใหผูปวยแกะยาออกจากแผงเพ่ือรับประทานเอง
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หามบด หัก หรือเคี้ยวเม็ดยานี้ หากทานลืมรับประทานยาใหขามมื้อยานั้นไป 

และรับประทานในมื้อถัดไปตามปกติ ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทาน 

ยานี้ที่สำคัญคืออาการปวด บวม ตามมือ เทา หรือมีผิวหนังบริเวณฝามือ ฝาเทา 

อักเสบและลอก (Hand foot syndrome) หากมีอาการนี้ควรมาพบแพทยกอนนัด 

นอกจากนี้อาจมีอาการอื่นๆ เชน ออนเพลีย ทองเสีย คลื่นไสอาเจียน การรับ 

รสชาติเปลี่ยนไป ผมรวงได

การปองกันอาการอักเสบและลอกของผิวหนังบริเวณฝามือ ฝาเทา (Hand 

foot syndrome) โดย

• ควรประคบฝามือ ฝาเทาดวยถุงเย็น หรือการแชมือและเทาดวยน้ำเย็น 

15-20 นาที หลังรับประทานยาในแตละมื้อ

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์แรง เชน ผงซักฟอก น้ำยาทำความ 

สะอาดหองน้ำ หรือน้ำยาลางจาน 

• ควรทาครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวที่มือและเทาบอยๆ โดยเฉพาะฝามือ ฝาเทา 

แตใหทาเบาๆ ไมถูหรือบีบนวด

• ควรสวมใสรองเทา ถุงเทา ที่นุม และหลีกเลี่ยงการเดินดวยเทาเปลา

• หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำใหเกิดการเสียดสี หรือการทำงานที่ตองใชแรง 

กดของฝามือหรือฝาเทา เชน การวิ่ง การเตนแอโรบิก การใชมีด หรืออุปกรณ 

ทำสวน เปนตน

• หลีกเลี่ยงแสงแดด อาจปองกันโดยสวมเสื้อแขนยาว สวมหมวกหรือกางรม 

และทาครีมกันแดดกอนออกจากบาน

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสความรอน เชน การอบซาวนา

6. การปฏิบัติตัวระหว�างที่ท�านได�รับรังสีรักษา
การรักษาดวยรังสีรักษา เปนการใชรังสีเอ็กซที่มีพลังงานสูงในการทำลาย 

เซลลมะเร็ง สวนใหญแลวใชทำลายเซลลมะเร็งที่หลงเหลืออยู และปองกันการเกิด 

มะเร็งซ้ำเฉพาะที่ ผลขางเคียงของรังสีรักษาอาจทำใหผิวหนังบริเวณเตานมที่ไดรับ
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รังสีมีสีคล้ำขึ้นลักษณะคลายถูกแดดเผา อาจบวมและปวดได แตอาการเหลานี้ 

จะดีขึ้นหลังจากหยุดการรักษา ทานควรจะเปดผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีใหไดรับ 

อากาศ หรือสวมใสเสื้อผาที่เบาและหลวม เพื่อปองกันการระคายเคือง หลีกเลี่ยง 

การซื้อครีมหรือโลชั่นมาใชเอง หากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย

7. การปฏิบัติตัวระหว�างที่ท�านได�รับยาต�านฮอร�โมน
ยาตานฮอรโมนที่ใชรักษามะเร็งเตานมแบงเปน 2 กลุม คือกลุมที่ออกฤทธิ์ 

ยับยั้งการทำงานของฮอรโมน ไมไดไปหยุดการสรางฮอรโมน ไดแกยาทาม็อกซิเฟน 

(Tamoxifen) อาการขางเคียงอาจทำใหเกิดอาการรอนวูบวาบบริเวณใบหนา อาจมี 

อาการคลื่นไส ชองคลอดแหง เกิดการระคายเคือง มีประจำเดือนมาผิดปกติได 

สวนผลขางเคียงที่พบนอยคือ การเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ดังนั้นทานที่ไดรับการ 

รักษาดวยยาตานฮอรโมนชนิดน้ีควรมีการตรวจภายในเปนประจำอยางนอยปละคร้ัง 

ยานี ้สามารถใชไดทั ้งในกลุ มผู ปวยกอนและหลังหมดประจำเดือน โดยแพทย 

จะพิจารณาตามความเหมาะสม ใหทานรับประทานยานี้ตอเนื่อง 5-10 ป หรือ 

หากทานอยูในวัยที่ใกลหมดประจำเดือน แพทยอาจใหทานรับประทานยานี้ 2-3 ป 

แลวเปลี่ยนเปนยาอีกกลุมหนึ่งเมื่อทานเขาสูวัยหมดประจำเดือนแลว และกลุมที่ใช 

รักษาสำหรับผูที่หมดประจำเดือนแลวเทานั้น ไดแกยาเลทโตรโซน (Letrozole) 

และอะแนทโตรโซน (Anastrozole) ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสรางฮอรโมน 

ยากลุมนี้อาจมีผล ตอมวลกระดูก กอนใชยานี้แพทยจะใหตรวจมวลกระดูกกอน 

เพื่อประเมินภาวะ กระดูกพรุน มักใชยานี้ควบคูกับยาที่ชวยเสริมกระดูกใหแข็งแรง 

เชน แคลเซียม วิตามินดี 

การรับประทานยา ไมว าทานจะไดร ับยาตานฮอรโมนกลุ มใดก็ตาม 

ใหรับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน หากทานลืม 

รับประทานตามเวลาเดิม ใหรับประทานยาทันทีในวันเดียวกันเมื่อนึกได หากลืม 

รับประทานยาในวันนั้นๆ ใหรับประทานยาในวันถัดไปตามปกติ โดยไมตองปรับ 

เพิ่มขนาดยา
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8. การติดตามการรักษาอย�างต�อเนื่อง
เนื่องจากโรคมะเร็งเตานมสามารถกลับเปนซ้ำไดและแพรกระจายไปยัง 

อวัยวะสวนอ่ืนของรางกายได ดังน้ันการรักษาและติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง 

รวมทั้งการตรวจเพื่อเฝาระวังโรคเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งทานจำเปนตองปฏิบัติ คือ

- การตรวจเตานมทั้ง 2 ขางดวยตนเองทุกเดือน

- ตรวจรางกายโดยแพทยใน 2 ปแรก ทุก 3 เดือน หลังจากนั้นควรตรวจทุก 

6 เดือนจนครบ 5 ป  และควรตรวจตอเนื่องทุกป

• การตรวจเตานมดวยตนเอง

 การตรวจเตานมดวยตนเองควรทำอยางนอยเดือนละครั ้ง ชวงเวลา 

ที่เหมาะสมสำหรับทานที่ยังมีประจำเดือน คือ 7-10 วันหลังจากมีประจำเดือน 

วันแรก เชน มีประจำเดือนวันที่ 10 เปนวันแรก วันที่เหมาะสมในการตรวจเตานม 

คือวันที่ 17-20 เปนตน เนื่องจากเปนชวงที่เตานมจะออนตัวทำใหสามารถคลำพบ 

สิ่งผิดปกติไดงาย สวนกรณีที่ไมมีประจำเดือนแลว ควรกำหนดวันที่ชวยใหจำงาย 

เชน ทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อปองกันการลืมตรวจเตานมดวยตนเองเปนประจำ 

ทุกเดือน ทานสามารถตรวจเตานมดวยตนเองไดทั้งในทายืน ทานั่งหรือทานอนก็ได  

วิธีการตรวจมี 2 ขั้นตอน คือ การดู และการคลำ

การดู โดยใหทานยืนหนากระจกเงา ปลอยแขนแนบลำตัว ท้ัง 2 ขาง (ทาท่ี 1) 

ตามดวยทายกมือ เทาสะเอว โนมตัวไปดานหนาพรอมกับเกร็งกลามเนื้อหนาอก 

(ทาที่ 2) และทายกมือทั้ง 2 ขาง ขึ้น-ลง เหนือศรีษะ (ทาที่ 3)

ทาที่ 1 ทาที่ 2 ทาที่ 3
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ในแตละทาควรสังเกตดูสิ่งตางๆ ตอไปนี้

• ระดับและขนาดของเตานม เตานมทั้ง 2 ขางควรอยูระดับเดียวกันหรือ 

ตางกันไมมาก ควรมีขนาดและรูปรางใกลเคียงกัน ไมควรมีการดึงรั้งขึ้น หรือหอย 

ลงมาผิดปกติจากการมีกอนมะเร็ง

• ผิวเตานม ควรมีผิวเนียน สีผิวเสมอกัน ไมควรมีลักษณะผิวบวมหนา 

รูขุมขนใหญเปนลักษณะเหมือนผิวสม ไมควรมีรอยนูน หรือรอยบุมจากการดึงรั้ง 

ของกอนมะเร็ง สีผิวแดงคล้ำ ผิวตึงบางจากการที่กอนมะเร็งรุกรานเขาไปใตผิวหนัง 

ไมควรมีรอยแผลแตกทะลุที่ผิวหนังพรอมมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลออกมา

• หัวนม ตำแหนงของหัวนมควรอยูในระดับใกลเคียงกัน สีผิวของหัวนม 

เหมือนกัน รูปรางคลายกัน หัวนมไมถูกดึงรั้งใหบุมลง หรือเอนไปขางใด ขางหนึ่ง 

ไมควรมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลออกจากหัวนม ไมควรมีแผลผิวถลอก หรือแผลจาก 

กอนนูนแตกออกมาที่ผิวหนัง

• ปานนม ควรมีผิวเหมือนกัน และสีเสมอกันทั้ง 2 ขาง ไมควรมีรอยนูน 

จากกอนมะเร็งดันผิวขึ้นมา หรือรอยบุมจากกอนมะเร็งดึงรั้งลงไป ไมควรมีแผล 

ผิวถลอกหรือแผลจากกอนนูนแตกออกมาที่ผิวหนัง

การคลำ หลังจากดูลักษณะเตานม 2 ขาง ครบเรียบรอยแลว ใหทานคลำ 

ตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแร ตอมน้ำเหลืองบริเวณเหนือกระดูกไหปลาราและคลำ 

เตานมทั้ง 2 ขาง

การคลำตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรและเหนือกระดูกไหปลาราทั้ง 2 ขาง เพื่อ 

ดูวามีตอมน้ำเหลืองบริเวณดังกลาวโตหรือไม ทาที่เหมาะสม คือ นั่งตัวตรงวางแขน 

ขางที่จะตรวจบนโตะ และใชนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง ของมืออีกขางคลำลึกเขาไป 

ในรักแรขางที่จะตรวจ รวมทั้งคลำตอมน้ำเหลืองบริเวณไหปลาราดวย ทำสลับกันทั้ง 

2 ขาง สังเกตดูวามีกอนที่คลำไดบริเวณรักแรหรือเหนือกระดูกไหปลาราหรือไม
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ทาที่เหมาะสมในการตรวจตอมน้ำเหลืองที่รักแรและเหนือกระดูกไหปลารา

• การคลำเตานม ทานสามารถคลำเตานมไดทั้งในทายืน และทานอน 

โดยในทายืนใหทานยืนยกแขนขางที่จะตรวจไวเหนือศรีษะ หรือในทานอนใหทาน 

นอนหงายหนุนหมอนเต้ียๆ ใชผาหนุนไหล ยกแขนขางท่ีจะตรวจไวเหนือศรีษะ จากน้ัน 

ใชนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางคอยๆ กดลงบนผิวหนังเบาๆ และกดลึกขึ้น จนกระทั่ง 

สัมผัสกระดูกซี่โครง

การตรวจเตานมในทายืน การตรวจเตานมในทานอน
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• สำหรับทิศทางในการคลำเตานม สามารถคลำเตานมไดทั้งเปนวงกลมจาก 

หัวนมวนตามเข็มนาิกาออกไป หรือคลำจากเตานมสวนนอกวนตามเข็มนาิกา 

เขามาหาหัวนม คลำไลขึ้น-ลงจากใต ราวนมถึงกระดูกไหปลารา หรือคลำเปนแนว 

รัศมีจากหัวนมออกไปยังดานนอก ซึ่งทุกแบบมีหลักการเดียวกันคือ คลำทุกสวน 

ของเตานมใหครบถวน และตองบีบที่ลานนมเบาๆ เพื่อดูวามีสิ่งคัดหลั่งออกจาก 

บริเวณหัวนมหรือไม หลังจากนั้นใหเปลี่ยนคลำอีกขางแบบเดียวกัน

การคลำเตานมในทิศทางตางๆ
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