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                   วไิลวรรณ หมอทอง*
ยรรยง ทมุแสน*

นวพร เตชาทววีรรณ*
ธนรฐั จนัทอปุฬ*ี

กติตศิกัดิ ์ศรพีานชิกลุชยั*

*ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1 หนาที่ของระบบสืบพันธุเพศหญิงไดแก  ก.ผลติเซลลไขซึง่เปนเซลลสบืพนัธเุพศหญงิ และสรางฮอรโมนเพศหญงิ ข. เปนที่รองรับตัวอสุจิซึ่งเปนเซลล
สืบพันธุเพศชาย  ค. เตรียมสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิสนธิระหวางเซลลไขและตัวอสุจิ  ง. เตรียมสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการเจริญของ
ทารกในครรภมารดา จ. ทำหนาที่ขับทารกในครรภที่เจริญเต็มที่แลวใหออกมาภายนอกโดยการคลอด และ  ฉ. เลี้ยงดูโดยการใหอาหาร (นม) แกทารก
แรกเกิด
2 เตานมเสริม มีศัพทเรียกเฉพาะคือ polymastia ซึ่งหมายความวามีเตานมมากกวา 1 คู
3 หัวนมเสริม มีศัพทเรียกเฉพาะคือ polythelia ซึ่งหมายความวามีหัวนมมากกวา 1 คู


เตานม เปนอวัยวะหนึ่งของรางกายที่ทางกาย

วภิาคศาสตรจดัเอาไวในระบบสบืพนัธเุพศหญงิ1  เพราะมี
หนาทีผ่ลติน้ำนมสำหรบัเลีย้งลกูในระยะหลงัคลอด  แตใน
ความเปนจรงิเตานมมทีัง้ในเพศชายและเพศหญงิ เพยีงแต
เตานมในเพศชายไมพัฒนาจนใหน้ำนมไดเหมือนใน
เพศหญิง

การศึกษาดานเอ็มบริโอพบวา เตานมเปนตอม
เหงือ่ทีป่รบัเปลีย่นไปทำหนาทีส่รางน้ำนม  เตานมเริม่มกีาร
เจริญตั้งแตประมาณสัปดาหที่ 7-8 ภายหลังการปฏิสนธิ
โดยปรากฏอยใูนแนวเสนระหวางรกัแรกบัขาหนบี โดยทัว่
ไปเตานมของคนเรามเีพยีง 1 ค ูแตอาจพบโครงสรางทีเ่ปน
เตานมเสริม2 หรือหัวนมเสริม3 ประมาณไดรอยละ 2-6

ซึง่เตานมหรอืหวันมเสรมิทีพ่บเชนนีอ้ยตูามแนวเสนระหวาง
รักแรกับขาหนีบดังกลาว

ในทางกายวิภาคพบวาเตานมทั้งคูของคนเราตั้ง
อยบูนผนงัทรวงอกทางดานหนา โดยฐานเตานมสวนบนเริม่
ตนจากระดบักระดกูซีโ่ครงซีท่ี ่2 แลวขยายลงมาถงึฐานดาน
ลางระดบักระดกูซีโ่ครงซีท่ี ่6 ทางดานในเริม่จากขอบกระดกู
หนาอกขยายออกไปทางดานขางถงึกึง่กลางรกัแร ลกึตอเตา
นมเปนกลามเนือ้ผนงัทรวงอกทางดานหนา กลามเนือ้ผนงั
ทรวงอกทางดานขาง และบางสวนทางดานบนของกลาม
เนือ้ผนงัหนาทอง (ดรูปูที ่ 1)

หลอดเลือดแดงที่นำเลือดมาเลี้ยงเตานมมาจาก
สองแขนง คือแขนงจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงผนังดาน
หนาของทรวงอก ( internal thoracic artery) และแขนง
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จากหลอดเลอืดแดงทีเ่ลีย้งกลามเนือ้ระหวางซีโ่ครง (pos-
terior internal thoracic artery) หลอดน้ำเหลอืงทีร่ะบาย
น้ำเหลอืงจากเตานมนัน้ออกไปได 2 ทาง คอื ไปกบักลมุ
ตอมน้ำเหลืองที่ทอดคูกับหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงผนังดาน
หนาของทรวงอก และอกีเสนทางหนึง่ระบายเขาสสูกูลมุตอม
น้ำเหลอืงของรกัแร ตอมน้ำเหลอืงเหลานีม้คีวามสำคญัใน
ทางคลินิกเพราะเปนทิศทางที่เซลลมะเร็งจากมะเร็งเตา
นมแพรกระจายไปสูอวัยวะอื่นๆ

รปูที ่ 1 แสดงตำแหนงทีต่ัง้และลกัษณะภายนอกของเตานม


โดยทั่วไปการเจริญของเตานมแบงเปนระยะ

ตางๆ ตามการเจรญิของรางกายเปน 5 ระยะ คอื
1.การเจรญิระยะทีอ่ยใูนครรภมารดา
2.การเจรญิระยะกอนวยัเจรญิพนัธุ
3.การเจรญิระยะวยัเจรญิพนัธุ
4.การเจริญระหวางการตั้งครรภ
5.การเจรญิระยะสรางน้ำนม

การเจรญิของระยะที ่1 และระยะที ่2 ในเพศชาย
และเพศหญงิเหน็ไดไมแตกตางกนัมากนกัโดยมเีพยีงระบบ
ทอเทานั้นสวนเนื้อเยื่อตอมที่จะสรางน้ำนมยังไมเจริญเลย
แตเมือ่เขาสวูยัเจรญิพนัธพุบวามคีวามแตกตางกนั โดยใน
เพศหญงิจะมกีารแตกสาขาของระบบทอขึน้มาก ขนาดเตา
นมโตขึ้น สาเหตุที่เตานมโตขึ้นในระยะนี้มาจากการสะสม
เนือ้เยือ่ไขมนัภายใตอทิธพิลของฮอรโมนเอสโทรเจน อยาง
ไรกต็าม แมวาจะมกีารแตกสาขาของระบบทอแตสวนทีเ่ปน
กระเปาะปลายทอทีท่ำหนาทีส่รางน้ำนมยงัไมเจรญิมากนกั
และยังไมเกิดเปนพูของกระเปาะใหเห็น

ในระยะตั้งครรภนั้นพบวาระบบสรางน้ำนมจะ
เริม่ทำงานเมือ่ตัง้ครรภไดประมาณ 4-5 เดอืน โดยมกีารเพิม่
จำนวนทอและกระเปาะปลายทอจนเหน็เปนพูๆ  มากขึน้ เตา
นมจงึมขีนาดใหญยิง่ขึน้ การเพิม่จำนวนทอและการเจรญิ
ของกระเปาะปลายทอที่จะทำหนาที่สรางน้ำนมนี้อยูภายใต
อทิธพิลของฮอรโมนเพศหญงิ คอื    ฮอรโมนเอสโทรเจน
และโปรเจสเทอโรน
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การสรางน้ำนมจะเริ่มหลังคลอดไดประมาณ
4-5 วนั ในระยะนีฮ้อรโมนเพศหญงิจากรงัไข4 และฮอรโมน
จากรก5 ทำใหตอมใตสมองหลัง่ฮอรโมนโพรแลกตนิออกมา
มอีทิธพิลตอตอมน้ำนม จงึทำใหตอมน้ำนมสรางน้ำนมออก
มา6 น้ำนมที่หลั่งออกมาในระยะแรกนี้มีลักษณะเปนของ
เหลวใส สเีหลอืงมฤีทธิเ์ปนดาง มโีปรตนีสงู  ไขมนัต่ำ และ
อดุมไปดวยแอนตบิอด ีซึง่เปนภมูคิมุกนัโรค7 ใหกบัทารก
ไดเปนอยางดี หลังจากนั้นโพรแลกตินจึงกระตุนใหมีการ
สรางน้ำนมสีขาวที่มีโปรตีนและไขมันสูงตอไป


ภายในเตานมมีเนื้อเยื่อตอมน้ำนมอยูกันเปน

พจูำนวน 15-25 พ ูแตละพมูทีอเลก็ๆ และกระเปาะปลาย
ทอจำนวนมาก ทอเล็กๆ เหลานั้นจะรวมกันเปนทอใหญ
ประจำพเูพยีงทอเดยีวมาเปดทีห่วันม  แตละพขูองตอมน้ำ
นมแยกจากกนัดวยเนือ้เยือ่เกีย่วพนัทีเ่ปนเสนใยและเนือ้เยือ่
ไขมนัจำนวนมาก โดยเนือ้เยือ่เกีย่วพนัดงักลาวขงึระหวางผวิ

4 ฮอรโมนเพศหญิงจากรังไข ไดแก เอสโทรเจน (estrogen) และ โปรเจสเทอโรน (progesterone)
5 ฮอรโมนจากรก คือ human chorionic gonadotropin; hCG, และ human chorionic somatotropin; hCS
6 น้ำนมในระยะ 2-3 วันแรกเรียกวาคะลอสทรัม (colostrum)
7 ภูมิคุมกันโรคที่ทารกไดรับนี้เปนภูมิคุมกันทุติยภูมิ (passive immunization)

หนังของเตานมกับกลามเนื้อที่อยูลึกตอเตานม ทำหนาที่
พยงุเตานมไมใหคลอยลงมามากนกั ในคนสงูอายจุงึพบวา
เนือ้เยือ่เกีย่วพนัสญูเสยีความตงึตวัจงึทำใหเตานมหอยยาน
ลงมาไดมาก

กอนทีท่อของแตละพจูากตอมน้ำนมจะเปดออก
ทีห่วันมจะพองออกเปนกระเปาะเลก็นอยใตลานนมเพือ่ขงั
น้ำนมเอาไวขณะใหนมลูก ดังนั้นในบางครั้งที่นมเต็ม
กระเปาะแลวไมไดใหลกูกนินมจงึมนี้ำนมไหลออกมาเองได
(ดรูปูที ่2)

หวันม
หัวนมเปนโครงสรางที่ยื่นออกมาตรงกลางของ

เตานมถกูลอมรอบดวยบรเิวณผวิหนงัสเีขมเรยีกวาลานนม
(ดูรูปที่ 2) สีของลานนมจะเขมมากยิ่งขึ้นในผูหญิงที่ตั้ง
ครรภ  ทีห่วันมและลานนมมตีอมไขมนัขนาดใหญจำนวน
มากทำหนาทีข่บัน้ำมนัออกมาเพือ่เคลอืบผวิหนงั ทำใหผวิ
หนังของหัวนมไมแตกระหวางใหนมลูก

รปูที ่2 แสดงโครงสรางภายในเตานม
(จาก: Ross MH, Kaye GL, Pawlina W. 2003. Histology A text and atlas. 4thed. Philadelphia: Lippincott
Williams& Wilkiins. P.759.)
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มะเร็งเตานมเปนโรคที่สำคัญและพบมากเปน

อันดับสองของมะเร็งที่เกิดขึ้นกับหญิงไทย อัตราเฉลี่ยที่
พบในสตรทีัว่โลกประมาณ 1 คนตอ 9 คน ซึง่นบัวาเปน
อตัราเกดิทีส่งูมาก เซลลมะเรง็เกดิจากเซลลเยือ่บผุวิของทอ
น้ำนมไมใชเกิดกับกระเปาะปลายทอที่ทำหนาที่สรางน้ำนม
เซลลมะเรง็ทำใหเกดิเปนกอนอยใูนเตานมตอมาจงึจะแพร
กระจายไปยังอวัยวะอื่นซึ่งสวนใหญแพรไปทางตอมน้ำ
เหลอืง การเกดิมะเรง็เตานมในเพศชายสามารถเกดิไดเชน
เดยีวกนั เพราะมทีอน้ำนมอย ูแตพบอบุตักิารณนอย

⌫⌫
ถึงแมยังไมสามารถบงบอกสาเหตุที่แทจริงของ

มะเรง็เตานมได แตปจจบุนัเราทราบปจจยัทีเ่กีย่วของหลาย
ประการไดแก

1. ปจจัยดานพันธุกรรม ทั้งนี้พบวาการเกิด
มะเร็งเตานมมีความสัมพันธกับประวัติครอบครัว คือเคย
มคีนในตระกลูเดียวกนัเคยเปนมากอน

2. ปจจยัทางดานอาหาร ปจจบุนัมรีายงานพบวา
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่ผานการปรุง
แบบทอด มคีวามเกีย่วของกบัการเกดิมะเรง็เตานมได

3. ปจจยัดานน้ำหนกัตวั โดยเฉพาะน้ำหนกัตวัที่
เพิม่ขึน้ในสตรวียัหมดประจำเดอืน มคีวามสมัพนัธกบัการ
เกดิมะเรง็เตานม

4. การไดรับยาประเภทฮอรโมน เชน ยาคุม
กำเนดิเปนเวลานาน การไดรบัฮอรโมนทดแทนในผหูญงิวยั
หมดประจำเดือน

5. การสมรสและการตั้งครรภ พบวาผูหญิงที่
สมรสแลวแตไมมลีกูมอีบุตักิารณการเกดิมะเรง็มากกวาผมูี
ลกูรอยละ 30-70 เลยทเีดยีว  อกีประการหนึง่คอื ถามกีาร

ตัง้ครรภและมลีกูเมือ่อายมุากกวา 30 ป มอีบุตักิารณการ
เกดิมะเรง็เตานมมากกวาผทูีต่ัง้ครรภและมลีกูอายนุอย

6. อายแุละการหมดประจำเดอืน จากการศกึษา
พบวาผูหญิงที่หมดประจำเดือนเร็ว คือหมดประจำเดือน
กอนอาย ุ45 ป มโีอกาสเกดิมะเรง็เตานมนอยกวาผทูีห่มด
ประจำเดอืนชาถงึ 2 เทา

7. การไดรับกัมมันตภาพรังสี เชื่อวาทำใหอุบัติ
การณการเกดิมะเรง็เตานมมากขึน้ แตอยางไรกต็าม สำหรบั
ประชาชนธรรมดามีโอกาสเกิดนอยมาก เวนแตผูที่ทำงาน
เกีย่วของกบัการใชกมัมนัตภาพรงัส ีซึง่กม็โีอกาสนอยมาก
เพราะผทูีท่ำงานเหลานีม้รีะบบปองกนัตนเองทีด่พีอ ยกเวน
การเกิดอุบัติเหตุจากการใชกัมมันตภาพรังสี

8. การแพรกระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่น


เนื่องจากมะเร็งเตานมเกิดขึ้นที่เยื่อบุผิวภายใน

ระบบทอของเตานม มะเร็งดังกลาวกอใหเกิดกอนภายใน
เตานม แตการพบกอนที่เตานมอาจไมใชมะเร็งเตานม
ทัง้หมด ซึง่กอนทีส่อไปวาเปนมะเรง็มกัมลีกัษณะดงันี้

1. เปนกอนที่โตเร็ว  คลำพบเปนกอนแข็ง
ยดึตดิแนนกบัเนือ้เยือ่ขางเคยีง ขอบเขตไมชดัเจน

2. กอนดงักลาวกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงขนาด
และรูปรางของเตานมขางที่เปน

3. ผิวหนังบริเวณเตานมมีการเปลี่ยนแปลงที่
สงัเกตเหน็ไดเชน รอยบมุ ยน หดตวั หรอืหนาขึน้ผดิปกติ
อาจเหน็ผวิหนงัมลีกัษณะคลายผวิสม

4. หัวนมบุมลงไป อาจพบหัวนมแดงผิดปกติ
อาจมเีลอืด หรอื น้ำ ออกจากหวันม

5. อาจพบตอมน้ำเหลืองบริเวณรักแรโตขึ้น
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การตรวจเตานมดวยตนเองเปนวิธีที่ดีและงายที่

สดุสำหรบัผหูญงิในการระวงัตนเองจากมะเรง็เตานม ทัง้นี้
เพราะหากมีการเฝาระวังที่ดีจะสามารถคนพบมะเร็งได
ตัง้แตตน นำไปสกูารรกัษาทีป่ลอดภยัและหายขาดได การ
ตรวจเตานมดวยตนเองเปนการปฏบิตัทิีท่ำไดงายและอยใูน
กิจวัตรประจำวันของผูหญิงอยูแลว  ตอไปนี้เปนคำแนะ
นำถึงขั้นตอนในการตรวจเตานมดวยตนเอง ซึ่งประกอบ
ดวยการตรวจ 3 วธิดีงันี้

1. ยนืหนากระจกเงา

1.1 เมื่อถอดเสื้อออกหมดแลวยืนตัวตรง
ปลอยแขนขางลำตวัตามสบาย แลวเปรยีบเทยีบเตานมทัง้
สองขางวามีความแตกตางกันในรูปทรงหรือไม มีการ
บิดเบี้ยวของหัวนมหรือมีสิ่งผิดปกติอื่นอีกหรือไม

1.2 เมื่อสำรวจดวยตาตนเองตามขอ 1.1
แลวใหยกแขนทัง้สองขางชขูึน้เหนอื ศีรษะ แลวลดแขนลง
มาอยูในทาทาวสะเอว พรอมกับสำรวจหาสิ่งผิดปกติอีก
ทีหนึ่ง

1.3 โคงตัวไปขางหนา โดยใชมือทั้งสองขาง
วางบนหวัเขาหรอืเกาอี ้ซึง่ในทานีเ้ตานมจะหอยลงไปตรงๆ
หากมีสิ่งผิดปกติจะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น

รปูที ่3 แสดงทาตรวจเมือ่ยนืหนากระจก

2. นอนราบ

2.1 นอนราบแลวสอดหมอน หรอืมวนผาใต
ไหล

2.2 ยกแขนซายเหนอืศรีษะ เพือ่ใหเตานมขาง
นั้นแผราบ ซึ่งจะทำใหคลำพบกอนไดงายขึ้น โดยเฉพาะ
สวนบนดานนอก ที่มีเนื้อของเตานมมาก และมีการเกิด
มะเร็งมากที่สุด

2.3 ใชนิว้ชี ้นิว้กลาง และนิว้นางมอืขวาคลำ
ทั่วทั้งเตานมและรักแร ที่สำคัญคือหามบีบเตานม เพราะ
จะทำใหรสูกึวามกีอน ซึง่ความจรงิแลวไมใชกอน

วิธีการคลำเตานมระหวางการนอนราบอาจใช
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้

1. การคลำวนในแนวกนหอย : ใหเริม่จากสวน
บนของเตานมแลววนเปนแนวกนหอย จนถึงฐานเตานม
บรเิวณรกัแร (ดรูปูที ่5)

2. การคลำในแนวขึน้ลง : ใหเริม่คลำจากใต
เตานมถงึรกัแร แลวขยบันิว้ทัง้สามคลำขึน้และลงสลบักนั
ไปเรือ่ยๆ จนทัว่ทัง้เตานม (ดรูปูที ่6)

3. การคลำในแนวรัศมีเขา-ออกจากหัวนม :
ใหเริ่มคลำจากหัวนมแผออกจนถึงฐานแลวกลับขึ้นสูหัว
นมอยางนีไ้ปเรือ่ยๆ ใหทัว่ทัง้เตานม (ดรูปูที ่7)
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รปูที ่5 แสดงทาตรวจโดยการคลำวนในแนวกนหอย

รปูที ่6 แสดงทาตรวจโดยการคลำในแนวขึน้ลง

รปูที ่7 แสดงทาตรวจโดยการคลำในแนวรัศมี เขา-
ออกจากหวันม

3. ระหวางอาบน้ำ

3.1  สำหรบัผหูญงิทีม่เีตานมขนาดเลก็ ใหวาง
มอืขางเดยีวกนักบัเตานมขางทีต่องการตรวจบนศรีษะ แลว
ใชมืออีกขางคลำในทิศทางเดียวกับที่ใชในทานอน

3.2 สำหรับผูหญิงที่มีเตานมขนาดใหญใหใช
มือขางเดียวกับเตานมประคองและตรวจคลำเตานมทาง
ดานลาง สวนมืออีกขางใชคลำลงมาจากขางบน ทำเชนนี้
สลับกันทั้งสองขาง

รปูที ่8 แสดงทาตรวจระหวางการอาบน้ำ

ในความเปนจริงการตรวจเตานมดวยตนเอง
สามารถทำไดทกุวนั แตจะใหเหมาะและตรวจไดงายควร
เปนระยะหลงัจากมปีระจำเดอืนประมาณ 7 วนั เพราะเปน
ระยะที่เตานมไมตึงจนเกินไป อายุที่เริ่มตรวจก็อาจเริ่มได
ตัง้แต อาย ุ20 ปขึน้ไป

⌫
ผูที่คลำพบกอนที่เตานมไมตองตกใจ เพราะมี

ประมาณ รอยละ 15-20 ของกอนที่คลำไดเทานั้นที่เปน
มะเรง็ ดงันัน้เมือ่คลำพบกอนจงึตองรบีไปพบแพทยเพือ่รบั
การตรวจวนิจิฉยัทีถ่กูตองและหากตองรบัการรกัษาจะทำให
การรกัษาไดผลดี
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ดังที่กลาวแลววาการรักษาจะไดผลดีก็ตอเมื่อ

รกัษาในระยะเริม่แรกของโรค หากเปนระยะทายๆ ของโรค
ผลการรักษามักไมดี การรักษามะเร็งเตานมสามารถแบง
ออกเปน 2 กลมุใหญๆ  คอื

1. การรกัษาเฉพาะที่
1.1 การผาตัด โดยทั่วไปการรักษามะเร็ง

เตานมกระทำโดยการผาตัด8 เอาเตานมออก การผาตัด
แตเดิมจะเปนการผาตัดชนิดถอนรากถอนโคน9 โดยนอก
จากจะตดัเนือ้เยือ่สวนทีเ่ปนแลวยงัตดัเนือ้เยือ่อืน่ๆ บรเิวณ
ใกลเคยีงดวย เชน กลามเนือ้ทีอ่ยลูกึลงไปตอเตานมและตอม
น้ำเหลอืงบรเิวณรกัแร เปนตน แตปจจบุนัแนะนำใหผาตดั
เอาออกเฉพาะเนือ้เยือ่ทีเ่ปนมะเรง็ หรอืตดัเฉพาะเตานมและ
ตอมน้ำเหลืองบางสวนเทานั้น

1.2 การฉายรงัส ี ใชปองกนัการเกดิมะเรง็ซ้ำ
ใหมหลังผาตัด ชวยลดขนาดของกอนมะเร็งได

2. การรกัษาทัว่รางกาย
2.1 การใหเคมีบำบัด เพื่อลดการเกิดมะเร็ง

ซ้ำใหม
2.2 การใหฮอรโมน พบวาฮอรโมนเพศหญงิ

มสีวนกระตนุใหมะเรง็โตขึน้ การใหสารตานฮอรโมนหรอืตดั
รงัไขออก พบวาทำใหกอนมะเรง็เลก็ลง หรอืปองกนัการเกดิ
มะเร็งซ้ำใหมได

8 การผาตัดเตานมเรียกวา มาสเทกโทมี (mastectomy)
9 การผาตัดชนิดถอนรากถอนโคน เรียกวา radical mastectomy
10 แมมโมแกรม (mammogram) เปนเครี่องเอ็กซเรยที่ออกแบบพิเศษใหบริเวณเตานมโดนรังสีในปริมาณนอยมาก โดยที่จะเห็นรายละเอียดในเนื้อ
เตานมไดหมด ซึ่งเครื่องเอ็กซเรยทั่วไปทำไมได


ในแตละปพบวามะเร็งเตานมเปนโรคที่ครา

ชวีติผหูญงิไทยเปนจำนวนมาก โรครายนีอ้าจเกดิขึน้กบัใคร
กไ็ดโดยไมทนัรตูวั ดงันัน้การตรวจเตานมเปนประจำจงึเปน
แนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตอง และเปนกจิวตัรทีผ่หูญงิตองปฏบิตัิ
ใหเกดิเปนนสิยั  โดยมขีอกำหนดดงันี้

1. การตรวจเตานมดวยตนเองควรทำตัง้แตอายุ
20 ปขึน้ไป และควรทำเปนประจำทกุเดอืน เพือ่ทำความคนุ
เคยกบัเตานม สมารถคนพบความผดิปกตไิดงาย

2. ผูหญิงอายุ 35 ป ควรไดรับการตรวจ
แมมโมแกรม10  เปนพื้นฐาน และควรไดรับการตรวจทุก
2 ป

3. ผหูญงิอาย ุ40 ป ควรไดรบัการตรวจแมมโม
แกรม ทกุป

4. ผหูญงิอาย ุ50 ป ควรไดรบัการตรวจแมมโม
แกรมทกุ 1- 2 ป

5. สำหรับผูที่มีประวัติคนในครอบครัวเปนโรค
มะเร็งเตานม ควรรีบปรึกษาแพทย เพราะอาจตองตรวจ
แมมโมแกรมเรว็กวาปกติ

ปจจุบันมีผูหญิงอีกจำนวนมากที่ขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเตานมและการเกิดมะเร็งเตานม จึง
เปดโอกาสใหโรครายนี้คราชีวิตไปเปนจำนวนมาก หากมี
ความรแูละเพยีงปฏบิตัติามขอกำหนดแคนี ้กเ็ชือ่วาผหูญงิ
ทุกคนมีโอกาสที่จะหางไกลจากโรครายนี้ได
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