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ชุดขอ้ม้ลความร้ ้โรคมะเรง็เต้านมชุดขอ้ม้ลความร้ ้โรคมะเรง็เต้านม  
 

มะเร็งเต้านม พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยรองจากมะเร็ง 
ปากมดลูก 
สาเหตุ ได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยสิ่ งแวดล้อม การ
รับประทานอาหารประเภทไขมันสูงและฮอร์โมนเพศหญิง 
ลักษณะของโรค เริ่มด้วยการมีก้อนเล็กๆท่ีเต้านม มักไม่มีอาการ
เจ็บปวด บวม หรืออักเสบ ก้อนจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ต่อมา    
อาจคล าพบก้อน เต้านม มีรูปร่างผิดปกติ ผิวหนังมีลักษณะหยาบ 
และขรุขระ  มีการดึงรั้ งของหัวนม  บางรายเมื่อบีบหัวนม           
จะมีน้ าเหลืองหรือเลือดไหลซึม 
 

ใครที่เสี่ยงต่อการเปน็มะเร็งเต้านม 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดมะเร็งเต้านมต่อไปนี้สามารถแก้ไขได้ เช่น  
- ใช้ ฮอร์ โ มนทดแทนในการรั กษาภายหลั ง วั ยหมด

ประจ าเดือน 
- ใช้ยาคุมก าเนิดแบบรับประทานเป็นระยะเวลานาน 
- ไม่เคยให้นมบุตร 
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 – 5 แก้วต่อวัน 



 

- มีน้ าหนักตัวมากเกินไป (โดยเฉพาะวัยหมดประจ าเดือน) 
- ขาดการออกก าลังกาย 
- รับประทานอาหารพวกไขมันมากเกินไป 

ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
- เป็นผู้หญิง 
- อายุ (ความเสี่ยงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น) 
- มีประจ าเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี 
- หมดประจ าเดือนหลังอายุ 50 ปี  
- การท่ีไม่เคยมีบุตร 
- มีบุตรภายหลังอายุ 30 ป ี
- มีแม่ พี่น้อง หรือลูกสาวเคยเป็นมะเร็งเต้านม 
- เคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม  หรือเต้านมมีการ

เปลี่ยนแปลง  อยู่ในภาวะก่อนเป็นมะเร็งเต้านม 
- มีความผิดปกติของยีนส์ท่ีได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรม   

มาจากพ่อแม่ 
- เคยมีประวัติเป็นมะเร็งมดลูก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 
 
 
 



 

การวินิจฉัย 

 การเอ็กเรย์ เต้านมหรือแมมโมแกรมและการตรวจ       
อัลตร้าซาวน์  โดยเฉพาะก้อนท่ีมีขนาดเล็ก คล าไม่ได้หรืออยู่ลึก    
ในเนื้อเต้านมคล าได้ไม่ชัดเจน 

วิธีการรักษา 

 การรักษาเป็นการรักษาผสมผสานกันระหว่างการผ่าตัด 
การฉายรังสีรักษา และการให้ยาเคมีบ าบัด 

ความส าคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

เพื่อตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษา 
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เดือนละครั้ ง 

หลงัจากประจ าเดือนหมดไปแล้วประมาณ 3 วัน 
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้ช านาญ ปีละครั้ง ตั้ งแต่อายุ 

40 ปีขึ้นไป 
3. การตรวจเอกซเรย์เต้านม หรือท่ีเรียกว่าแมมโมแกรม      

ปีละครั้งตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป 
 
 



 

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

ถ้ามีประจ าเดือนปกติทุกเดือน ควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง
หลังจากหมดประจ าเดือนในแต่ละเดือน ภายใน  1 สัปดาห์ 

- ถ้ าอยู่ ในวั ยหมดประจ า เ ดือน  ให้ ตรวจในวันแรก          
ของทุกเดือน 

- ส่วนผู้ท่ีรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด ให้ตรวจในวันแรก            
ท่ีเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ 

การตรวจควรท าระหว่างอาบน้ าในตอนเช้า เพราะก้อนเนื้อ  
จะถูกตรวจพบได้ง่ายหากมือและเต้านมยังเปียกอยู่ โดยใช้ฝ่ามือ  
3 นิ้ว (ไม่ใช่ปลายนิ้ว) ของนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คล าขึ้นลง 
หรือ เป็นวงกลม ให้ ท่ั ว ท้ั ง เต้ านม รักแร้  และตรวจหัวนม            
ว่ามีของเหลวไหลออกมาหรือไม่ 

จากนั้นตรวจเต้านมขณะยืนหรือนั่งหน้ากระจก ตรวจท้ังขณะ 
ท่ียกแขนขึ้นและแนบข้างล าตัว มองดูการเปลี่ยนแปลงในขนาด
และรูปรา่ง ดูรอยบุ๋มและความผิดปกติของหัวนม 

 
 
 



 

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
1. ในขณะอาบน ้า 

เริ่มตรวจขณะอาบน ้า โดยถูสบู่เป็นฟอง
เล็กน้อยให้ท่ัวหน้าอกเพ่ือให้มือเคลื่อนไป
บนผิวได้ง่ายขึ้นยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ และเริ่มตรวจเต้า
นมข้างซ้ายด้วยมือข้างขวา 
 
เวลาตรวจ ใช้นิ้วนางและนิ้วกลางวางชิด      
ให้เสมอกันเป็นพื้นเรียบ อย่าใช้ปลายนิ้ว
เพราะปลายนิ้วจะดันก้อนเนื้อออกห่าง  
ท าให้ตรวจไม่พบ 

 
ลูบไปเบา ๆ ใช้มือลูบไปเบา ๆ จะช่วย
ตรวจหาก้อนเนื้อ ท่ียังเล็กมาก ๆ และ
เคลื่อนท่ีได้ใต้ชั้นผิวหนัง อย่ากดแรงไป 
เพราะก้อนเนื้อนั้นอาจเคลื่อนท่ีหนีไปได้ 
กดให้แรงขึ น ใช้นิ้วกดให้แรงขึ้น เพื่อ
ตรวจบริเวณท่ีอยู่ลึกลงไป และกดให้ทั่วถึงกระดูกซี่โครง 
 



 

ตรวจบริเวณใกล้กระดูกไหปลาร้า และใต้รักแร้ เนื่องจาก
ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม  อ า จ ก ร ะ จ า ย ไ ป ท่ี           
ต่อมน้ าเหลือง ท่ีบริเว ใกล้กระดูกไหปลาร้า 
และใต้รักแร้ได้ จึงควรตรวจ บริเวณดังกล่าว
ไปด้วย 
 
บริเวณที่มักตรวจพบเนื องอก มะเร็งของเต้านมมักจะเกิดขึ้น 
ท่ีบริเวณต่าง ๆ ดังนี้คือ ร้อยละ  50 เกิดท่ีบริเวณซีกบน    
ด้านนอกของเต้านม ร้อยละ 15 เกิดท่ีบริเวณซีกบนด้านใน 
ร้อยละ 6 เกิดท่ีบริเวณซีกล่างด้านใน ร้อยละ 11 เกิดท่ีบริเวณ
ซีกล่างด้านนอก และร้อยละ 18 เกิดที่บริเวณหัวนมและรอบ ๆ 
หัวนม 
 

วิธีการตรวจด้วยมือแบบง่าย ๆ   
การตรวจ เต้ านมด้ ว ยตน เองแบบง่ าย  ๆ  มี  2  วิ ธี          

ท่านสามารถใช้วิธีใดก็ได้ตามความสะดวก  

การตรวจแบบวนเป็นวง ( Spiral method ) 
เริ่มตรวจจากด้านบนของเต้านม โดยใช้มือวน
เป็นวงใหญ่ไปให้ท่ัวรอบ ๆ เต้านมเพื่อตรวจ-  



 

หาดูว่ามีก้อนผิดปกติหรือเนื้อแข็ง ๆ หรือไม่ จากนั้นวนมือ   
ให้ เป็นวงเล็กลงไปเรื่อย ๆ  อย่างน้อย 3 วงจนถึงหัวนม        
ท าเช่นนี้ 2 ครั้ง ครั้งแรกลูบเบา ๆ และอีกครั้งกดให้แรงขึ้น 

การตรวจแบบแบ่งเป็นตาราง (Grid method ) 
เป็นการตรวจเต้ านม โดยแบ่ งพื้ น ท่ีบริ เวณ        
จ ากกระดู ก ไหปลาร้ า ไปยั งส่ วน ใต้ เ ต้ านม        
และจากรักแร้ไปยังกระดูกอก เป็นช่องตาราง
สี่ เหลี่ยมเล็ก ๆ ในแต่ละช่องเล็ก ๆ  ใช้มือวน     
ไปเป็นวงแบบก้นหอย โดยลูบเบา ๆ ก่อนและกดให้แรงขึ้น  
อีกครั้ง เลื่อนมือท าเช่นเดิมในช่องถัดไป ค่อย ๆ ท าเรื่อย ๆ 
จนกระทั่ง ตรวจท่ัวเต้านม 
ถ้าท่านมีเต้านมท่ีใหญ่และห้อย ท่านสามารถใช้มือหนึ่งพยุง 
เต้านมไว้  ขณะท่ีใช้อีกมือหนึ่ ง  ตรวจหาสิ่ งผิดปกติ  เช่น        
จุดแข็ง ๆ ก้อน หรือไตแข็ง ๆ ซึ่งผิดไป จากเดือนก่อน ๆ    
อย่าลืมตรวจเต้านมอีกข้างโดยวิธี เดียวกัน แต่สลับมือกัน
เท่านั้น 

2. ส่องดูกระจก 
หลังจากอาบน้ าแล้ว ให้ยืนหน้ากระจก

และมองหาความเปลี่ยนแปลงของเต้านม    



 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เช่นขนาดของเต้านมท้ัง
สองข้าง ลักษณะรูปทรง สีผิวหรือรอยบุ๋ม 
จากนั้น  มองหาความเปลี่ยนแปลงของ

เต้านมในท่ายกแขน             ท้ังสอง
ข้างขึ้นเหนือศีรษะ และท่าประสานมือ
ไว้ใต้คาง      และผ่อนกล้ามเนื้อหน้าอก 
เมื่อเสร็จแล้วให้ยกไหล่ขึ้นโน้มตัวไป
ข้างหน้าเพื่อดูว่าเต้านมท้ังสองข้างห้อย

ลง  อยู่ในลักษณะเดียวกันหรือไม่สุดท้ายค่อย ๆ  บีบหัวนม
เพื่อดูว่ามีน้ าหรือเลือดออกมาหรือไม่ โดยตรวจท้ังสองข้าง ถ้า
พบว่ามีน้ าหรือเลือดผิดปกติ ออกมาจากหัวนม        ให้ไปพบ
แพทย์ทันที 

 
3. ตรวจท่านอน 

ขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจเต้านม 
ด้วยตนเอง ให้นอนราบลง วางหมอน        
ไว้กลางหลัง ทาโลชั่นบนหน้าอกเล็กน้อย 
เพื่อช่วยให้ท าการตรวจได้ง่ายขึ้นและยัง
ช่วยบ ารุงผิวอีกด้วย ท าการตรวจซ้ าด้วยวิธีการตรวจด้วยมือ



 

แบบเดิมอาจใช้วิธีแบบวน   เป็นวง หรือแบบแบ่งเป็นตาราง 
ตรวจให้ท่ัวหมดท้ังเต้านม และบริเวณรอบ ๆ อย่าลืมตรวจ
บริเวณรักแร้ และกระดูก    ไหปลาร้าด้วย 

 

อาการในระยะแรกของโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ 

1. เจ็บปวดเต้านม : เจ็บเหมือนถูกแทงหรอืปวดบวม 
2. เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน : เนื่องจากการมีเนื้องอกหรือ    

เนื้องอกกับผนังทรวงอกยึดติดกัน 
3. มีน้ าไหลออกมาจากหัวนม : ส่วนใหญ่เป็นน้ านมสีขาว หรือ

อาจเป็นสี เหลืองอ่อน  สี เลือดเป็นน้ า  หรือลักษณะ    
เหมือนน้ าหนอง 

4. ต่อมน้ าเหลืองโต : ต่อมน้ าเหลืองตรงรักแร้บวมโตขึ้น 
5. ก้อนเนื้อท่ีเต้านม : มักมีก้อนเดียวไม่สม่ าเสมอ เคลื่อนท่ีได้ 
6. หั วนม เปลี่ ยน ไป :หั วนม เอี ย ง ไปข้ า งหนึ่ ง    หดตั ว         

หรือบุ๋มลงไป 



 

7. ผิวหนังเฉพาะส่วนเปลี่ยนไป : เหมือนผิวเปลือกส้ม บริเวณ
ท่ีบวมน้ าและมีรูขุมขนจะบุ๋มลงไปอย่างชัดเจน ท าให้
ผิวหนังขรุขระ ไม่สม่ าเสมอเหมือนกับผิวเปลือกส้ม 

 

ค าถามยอดนิยมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม 

1. มีอาการเจ็บเต้านม จะเป็นมะเร็งหรือไม่ 
ตอบ 95% ไม่ได้มีสาเหตุจากมะเร็งเต้านม 5% จะมีอาการ
เจ็บ ซึ่งมักพบในรายท่ีมีก้อนค่อนข้างใหญ่และมีการลุกลาม          
ของเซลล์มะเร็งมาท่ีผิวหนัง 
 
 

2. ก้อนที่คล้าพบที่เต้านมเกิดจากอะไร 
ตอบ อาจจะเป็นก้อนท่ีเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นก็ได้ เช่น   
เนื้อนมหนาขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน      
เพศหญิงหรือเป็นเนื้องอกของเต้านม นอกจากนี้อาจเป็น 
ถุงน้ า 

3. ถุงน ้าที่เกิดขึ นที่เต้านมมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ 



 

ตอบ โดยส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นมะเร็ง 
สาเหตุท่ีเกิดยังไม่ทราบชัดเจน แต่เชื่อว่า 
การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีส่วนท าให้
เกิดซีสต์เพิ่มมากขึ้น 

4. ผิวหนังของเต้านมที่เปลี่ยนแปลง หรือ      
มีลักษณะที่ผิดปกติ ไปจากเดิม เช่น ผิว
ลอก มีแผลเกิดขึ นบ่อย ๆ เหล่านี เป็น
สัญญาณอันตรายหรือไม่ 
ตอบ  มะเร็ ง เต้ านมอาจมาด้วยเรื่องอาการผิดปกติ       
ของผิ วหนั ง ท่ี เต้ านมได้  แต่พบได้ ไม่บ่ อ ย ท่ีแพทย์           
ให้ความส าคัญ คือ การมีสะเก็ดหรือผิวหนังลอกบริเวณ
หัวนมและไม่หายขาด 

5. การเสริมเต้านมจะท้าให้มีความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม
เพ่ิมขึ นหรือไม่ 
ตอบ ไม่ได้ท าให้โอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมสูงขึ้นกว่าปติ 
แต่จะเป็นปัญหาในการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม
หรืออัลตราซาวน์ เนื่องจากจะท าให้ความแม่นย าในการ
วินิจฉัยลดลง 

6. ผู้หญิงอายุเท่าไหร่จึงควรจะเร่ิมท้าแมมโมแกรม 



 

ตอบ เริ่มท าเมื่ออายุ 35 ปี และท าอีกทุก  2 – 3 ปี จนเมื่อ
อายุ 40 ปีให้ท าทุกปี และอายุ 50 
ปีขึ้นไป ให้ท าทุก 1 – 2 ปี 

7. ต้องตรวจแมมโมแกรมตอนไหน 
ควรรอให้หมดประจ้าเดือนก่อน
หรือไม่ 
ตอบ ได้ทุกช่วง ถ้าไม่อยู่ในระหว่าง 
ท่ีเจ็บเต้านม ก็สามารถไปตรวจได้ 

8. อาการเจ็บเต้านม เกิดจากมะเร็ง เต้านมใช่หรือไม่ 
ตอบ มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นไม่มีอาการเจ็บ แนะน า   
ให้พบแพทย์ถ้ามีอาการเจ็บเต้านมโดยเฉพาะคล าก้อนได้ 

9. การใส่เสื อยกทรงที่มีขอบโลหะเสริมจะท้าให้เกิดมะเร็ง    
เต้านมหรือไม่ 
ตอบ ไม่เกี่ยวข้องกัน ในสหรัฐอเมริกาก็มีการยืนยันเรื่องนี้
เช่นกัน 

10. ถ้าผ่าตัดเต้านมจากการเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วข้างหนึ่ง 
จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งหรือไม่ 
ตอบ มีโอกาสเป็นได้ จึงควรท าการตรวจเต้านมด้วยตนเอง      
ทุกเดือน และตรวจด้วยแมมโมแกรมเป็นประจ าทุกปี 



 

11. ผู้หญิงที่ถูกสามีจับเต้านมบ่อย ๆ จะท้าให้เกิดมะเร็งเต้า
นมหรือไม่ 
ตอบ การถูกจับบ่อย ๆ หรือมีการเจ็บหรือถูกกระแทก
อย่างแรง ไม่ท าให้เกิดมะเร็งเต้านม 

12. การมีน ้าหรือของเหลวไหลออกจากหัวนมเป็นอาการ   
อย่างหนึ่ง ของมะเร็งเต้านมหรือไม่ 
ตอบ อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการ
วินิจฉัย ท่ีถูกต้อง 

ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดเต้านม (ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร) 

- หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดและวัดความดันโลหิตท่ีแขน     
ข้างเดียวกับท่ีรับการผ่าตัดเต้านม 

- ดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นและสะอาดอยู่เสมอ 
- เมื่อต้องออกนอกบ้านหรืออยู่กลางแจ้งควรสวม เสื้อ     

แขนยาว เพื่อป้องกันการขีดข่วนหรือการเกิดบาดแผล 
แมลงสัตว์กัดต่อย และแสงแดดท่ีท าให้ เกิดผิวไหม้       
จากแสงแดด 

- ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้า ยกทรง และเครื่องประดับท่ีรัดแน่น
เกินไป 

- ควรใชเ้ครื่องโกนไฟฟ้าโกนขนรักแร้แทนการใช้มีดโกน 



 

- หลีกเลี่ยงการถือของหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม 
หรือการท ากิจกรรม  ท่ีมีการเคลื่อนไหวซ้ า ๆ 
ของแขนข้างเดียวกับท่ีผ่าตัด เช่น  การถูบ้าน 
หรือซักผา้ในปริมาณมาก ๆ เป็นต้น 

- ควรสังเกตลักษณะผิวหนังว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
หรือ มีอาการปวด หรือบวมมากขึ้นหรือไม่ 

- ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ (6แก้ว/วัน) 
- หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
- หากต้องใช้กระเป๋าถือหรือสะพาย ควรให้กระเป๋า  

มีน้ าหนักเบา โดยสิ่งของปริมาณน้อย และถือหรือ
สะพายด้วยแขนข้างท่ีไม่ได้รับการผ่าตัด 

- หากต้องนั่งเป็นเวลานานควรยกแขนข้างท่ีรับการผ่าตัด  
ให้สูงกว่าระดับหัวใจ ร่วมกับมีการเคลื่อนไหวของแขน  
ข้างนั้น 

- ไม่ควรใช้น้ าหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ในการออกก าลัง    
ให้เริ่มยกจากน้ าหนักน้อย ๆ หากมีอาการเจ็บปวดมากขึ้น
ให้หยุดทันที 

- ไม่ควรตัดเล็บส้ันมากเกินไป 
- หลีกเลี่ยงการอบซาวน่า 
- ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน ควรใส่ท่ีรัดแขน 



 

การบริหารร่างกายหลังการผ่าตัดเต้านม  
(วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ที่มา:เอกสารแผ่นพับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
กรมการแพทย์) 

 
ท่าที่ 1  
 ยืนหันหน้ า เข้ าหาฝาผนั ง  ใช้ ฝ่ ามื อ      
ท้ัง 2 ข้างแตะฝาผนัง ระดับเดียวกับหัวไหล่  
ค่อย ๆ ไต่ฝ่ามือไปตามฝาผนังจนสุดแขน  
 

 
ท่าที่ 2 
 ใช้เชือกยาวขนาดพอเหมาะคล้องไว้ 
กับราวม่านข้างเตียงหรือราวอื่น ๆ ใช้มือ    
จับปลายเชือกท้ัง 2 ไว้ แล้วดึงขึ้นลงสลับกันไป 
 

 
ท่าที่ 3 
 ยกมือท้ัง 2 ขึ้น แตะท่ีหัวไหล่ ข้อศอก
แนบกับล าตัว ยกข้อศอก ให้แขนท้ัง 2 ข้าง  
ตั้งฉากกับล าตัว 



 

ท่าที่ 4  
 กางแขนทั้ง 2 ข้างออกไปในระดับเดียวกับ
หัวไหล่ หมุนปลายแขนท้ัง 2 ข้าง ให้เป็นวงกลม 
 

ท่าที่ 5 
 จังหวะที่ 1 กางแขนท้ัง 2 ข้างออก    
ในระดับเดียวกับหัวไหล่ 
 จังหวะที่ 2 งอแขนท้ัง 2 ข้างตั้งฉาก  
กับล าตัว ใช้ฝ่ามือ  ท้ัง 2 ข้างแตะท่ีต้นคอ
ด้านหลัง 
 จังหวะที่  3  งอแขนไปข้างหลังให้หลังมือ ท้ัง 2 ข้าง      
แตะบริเวณเอว 
 
ท่าที่ 6 
 ใช้ไม้เท้าขนาดและความยาวพอเหมาะ
มือท้ัง 2 ข้าง ก าไว้ในลักษณะคว่ ามือ ระยะห่าง
กันพอสมควร 
 จังหวะที่ 1 เหยียดแขนตรงไว้ด้านหน้า
ล าตัว 



 

 จังหวะที่ 2 ชูแขนเหนือศีรษะจนสุดแขน 
 จังหวะที่ 3 ลดแขนลงเท่าระดับหัวไหล่ ให้ไม้ ท่ีถืออยู่
ด้านหลังระดับเดียวกับต้นคอ 
ท่าที่ 7  
 ใช้มือข้างท่ีไม่ได้ผ่าตัด ท้าวสะเอวไว้   
ยกมือและแขนข้างท่ีผ่าตัดวางไว้บนศีรษะ 
 ค่อย ๆ เลื่อนมือและแขนไปตามศีรษะ       
ทางด้านข้างจนสุดแขน 

 
ท่าที่ 8  
 ใช้มือข้าง ท่ี ไม่ ได้ผ่าตัด ท้าวสะเอวไว้     
งอแขนท่ีผ่าตัด ไปข้างหลัง ให้มืออยู่ระดับเอว
ค่ อ ย  ๆ  เ ลื่ อ นมื อ ไ ปข้ า งหลั ง ให้ ม าก ท่ี สุ ด        
เท่าท่ีจะมากได้ 

ท่าที่ 9  
 ใช้เชือกยาวขนาดพอเหมาะผูกไว้กับลูกบิด
ประตู  ให้ผู้ป่วยยืนตรง หันหน้ าเข้าหาประตู      
มือข้างท่ีไม่ได้ผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ มือข้างท่ีผ่าตัด
จับปลายเชือกแล้วหมุนแขนเป็นวงกลม 
 



 

ท่าที่ 10 
 ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าหาฝาผนัง มือข้างท่ีไม่ได้
ผ่าตัดท้าวสะเอวไว้  ใช้มือข้างท่ีผ่าตัด แตะฝาผนังระดับ     
เดียวกับหัวไหล่ค่อย ๆ ไต่ไปตามฝาผนัง 
 เลือกใช้ท่าบริหารท่ีถนัดส าหรับท่าน 3 – 4 ท่า 
และบริหารเป็นประจ าทุกวัน ท่าละ 20 ครั้ง จะช่วยฟื้นฟู
ร่างกายไม่ให้มีการติดของข้อไหล่ และไม่ให้เกิดการบวมของแขน
ด้านเดียวกับเต้านมท่ีผ่าตัด 
 

อาหารส าหรบัผ้ป่้วยมะเรง็เตา้นม 

การจัดอาหาร 
ข้าวแป้ง 
 ควรรับประทานข้าวท้ัง 3 มื้อ 
ในผู้ ท่ีอยู่ในภาวะเจ็บป่วยควรได้รับ
ข้าวอย่างน้อยมื้อละ 2 – 3 ทัพพี 
พบว่าการได้รับธัญพืช โดยเฉพาะ
ธัญพืช ไม่ขัดสี  เมล็ดแห้ง เป็นต้น  
ช่วยให้ร่างกายได้รับโฟเลทซึ่งสามารถให้ผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งได้ 



 

เนื้อสัตว์ 
 เนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันสูงควรหลีกเลี่ยง 
อีกท้ังเนื้อสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการปิ้งย่าง   
จนเกิดเขม่าควันควรหลีกเลี่ยง รวมไปถึง 
เนื้อ เช่น ไส้กรอก กุนเชียง ควรหลีกเลี่ยง 
นอกจากนี้การรับประทานเต้าหู้หรือน้ านม  

ถั่วเหลืองวันละ 1 แก้ว สามารถลดอัตรา การเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งได้ 
 

ไขมัน 
 ไม่รับประทานไขมันอิ่มตัว หลีกเลี่ยง
อาหารท่ีมีไขมันแฝง เช่น เบเกอร์รี่  ไอศกรีม 
เนื่องจากจะเสี่ยงต่อการได้รับพลังงานมากเกิน 
ท าให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคมะเร็งได้ 

ผัก 
 ควรได้รับผักเป็นปริมาณมาก จะดีกว่า
การได้รับผลไม้ในปริมาณมาก เพราะในผลไม้
จะมีน้ าตาลสู ง  หากรับประทานพวกผัก      
ใบเขียวจะไม่จ ากัดจ านวน 

 



 

ผลไม้ 
 รับประทานผลไม้ ท่ี ไม่มี รส
หวานจัด และควรเลือกรับประทาน
ผลไม้ท่ีมีเส้นใยสูง เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ส้ม 
และผลไม้ที่มีสีแดงสด 

 
 
 
 
 
 
 


