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ปฏิทิน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

กากบาททุกเดือนหลังตรวจ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. การคล�าในแนวก้นหอย
โดยเร่ิมคล�ำจำกหวันม วนนิว้มือ

เป็นวงกลมเล็กๆ ไปตำมแนว

ก้นหอย จนกระทัง่ถงึฐำนเต้ำนม

บริเวณรักแร้

2.   การคล�าในแนวรูปลิ่ม
เริ่มคล�ำบริเวณหัวนม วนนิ้วมือ

เป็นวงกลมเล็กๆ ลงไปจนถึง

ฐำนเต้ำนม แล้วกลับขึ้นสู่ยอด

อย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนทั่วเต้ำนม

3.   การคล�าในแนวขึ้นลงจากใต้เต้านม

ถึึงกระดูกไหปลาร้า
เริ่มคล�ำจำกใต้เต้ำนมถึงกระดูกไหปลำร้ำ

โดยวนนิ้วมือเป็นวงกลมเล็กๆ

ในแนวขึ้นและลงสลับกันไปเรื่อยๆ

จนทั่วทั้งเต้ำนม

วิธีการกด ต้องกดให้ได้ 3 ระดับ คือ
กดเบา  กดปานกลาง  กดหนัก

1. กดเบา ให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง

2. กดปานกลาง ให้รู้สึกถึงกึ่งกลำงเนื้อนม

3. กดหนัก ให้รู้สึกถึงส่วนลึก

 เนื้อนมใกล้กระดูกอก

ใช้กึง่กลางตอนบน

ของนิ้วชี้ นิ้วกลาง

และนิ้วนาง

*** ทุกท่าต้องคล�าให้ถึงบริเวณรักแร้ และไหปลาร้า 3 สัมผัส
สกัดมะเร็งเต้านม



มะเร็งเต้านม

ใครที่เสี่ยงบ้าง

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

เมื่อใดสงสัยเป็นมะเร็ง

การดูแลและป้องกัน

“เป็นสาเหตุการป่วยและการตายอันดับแรก
ของผู้หญิงไทย แต่สามารถรักษาให้หายได้

หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น”

 หญิงทุกคน

 หญิงที่เคยเป็นมะเร็งเต้ำนม มีโอกำสเป็นซ�้ำ

 หญิงที่ญำติใกล้ชิด เช่น แม่ พี่สำว เป็นมะเร็งเต้ำนม

 หญิงที่กินฮอร์โมนเพศหญิงเป็นเวลำนำน

 พบก้อนที่เต้ำนม
 ขนำด รูปร่ำง และผิวหนังเต้ำนมเปลี่ยนแปลง

 เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนำผิดปกติ มีสะเก็ด
 หัวนมบิดเบี้ยวหรือดึงรั้ง คัน แดงผิดปกติ

 มีเลือด / น�้ำ ออกจำกหัวนม
 รักแร้บวม คล�ำได้ก้อนต่อมน�้ำเหลือง

 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว
 6 เดือน

 ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ
 เคลื่อนไหวออกแรงเป็นประจ�ำ

 ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรำ
 ควบคุมน�้ำหนัก ลดอำหำรไขมัน
 ท�ำจิตใจให้ร่ำเริง แจ่มใส

ตรวจทุกเดือน
หลังประจำาเดือนหมด 3-5 วัน

ในสตรีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 

 ยืนปล่อยแขนข้ำงล�ำตัวตำมสบำย เปรียบเทียบ

 เต้ำนมทั้ง 2 ข้ำง ว่ำมีกำรบิดเบี้ยวของหัวนม

 หรือมีิสิ่งผิดปกติหรือไม่ และดูว่ำมีของเหลว

 ไหลออกมำหรือไม่

 ยกมือ 2 ข้ำงเหนือศีรษะ มองด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำง

 ของเต้ำนม ดูควำมสมดุลของรูปทรง ควำมผิดปกติ

 ของผิวหนัง รอยบุ๋ม รอยนูนของเต้ำนม

 วำงมือที่เอว เกร็งอก มองหำก้อน

 ก้มตัวมำข้ำงหน้ำ ปล่อยแขนตำมสบำย ดูต�ำแหน่ง

 หัวนม รูปทรงเต้ำนมทั้ง 2 ข้ำงห้อยลงสมดุลกัน

 หรือไม่

 นอนสบำยๆ ตรวจเต้ำนมขวำ ให้สอดหมอน
 หรือม้วนผ้ำใต้ไหล่ขวำ ยกแขนตั้งฉำกกับล�ำตัว
 ให้เต้ำนมแผ่รำบ จะคล�ำก้อนเนื้อได้ง่ำยขึ้น

 ใช้ปลำยนิ้ว 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลำง และ
 นิ้วนำงมือซ้ำย คล�ำทั่วทั้งเต้ำนมไปจนถึงรักแร้
 และไหปลำร้ำ

 คล�ำอีกข้ำงด้วยวิธีเดียวกัน

 ส�ำหรับผู้หญิงที่เต้ำนมขนำดเล็ก ให้วำงมือ

 ข้ำงเดียวกับเต้ำนมที่ต้องกำรตรวจบนศีรษะ

 แล้วใช้มืออีกข้ำงคล�ำในลักษณะเดียวกับท่ำนอนรำบ

 ส�ำหรับเต้ำนมขนำดใหญ่ ให้ใช้มือข้ำงเดียวกับ

 เต้ำนมที่จะตรวจประคองเต้ำนม และตรวจคล�ำ

 จำกด้ำนล่ำง ส่วนมืออีกข้ำงให้ตรวจคล�ำจำกด้ำนบน

ยืนหน้ากระจก1.

ท่านอนราบ2.

ท่าขณะอาบน�้า3.



By... Breast cancer care team cooperate
Center for Health Service to Foreigner

Sunpasitthiprasong Hospital
Ubon Ratchathani Province

How to search

 Centre for  Health Service to Foreigner
Sunpasitthiprasong Hospital

Contact No. 045-319255
Source : Department of Health,

Ministry of Public Health

Calendar
Self checking

Mark every month after checking

January 

February 

March

April 

May 

June 

1.  Search in circle
Start from nipples and moving 

in round circle until armpit

2.  Moving in Wedge shape
Start from touching nipples and 

moving finger in the circle till 

reach the breast base up and 

down until all over

3.  Searching from Breast base
     to collarbone
Start from touching the breast base

and move upto collarbone in circular

movement until all over all post

have to do alternately until

all over 

How to press, there is three level of pressure
light pressure, medium pressure and hard pressure

1. light pressure to feel the pressure
    under your skin
2. medium pressure touching is to move
    toward the middle of breast  
3. hard pressure to feel the pressure that
    is close to the chest bone  

using the higher tip 
of your index finger, 
middle finger and 

ring finger

*** All positions must be palpated to the armpits 
and collarbone area.

3 Points 
Touching
prevent the breast cancer

July 

August 

September 

October 

November 

December



Breast Cancer

Who can be at risk

How to self check

When can you suspect

 Care and prevention

is the main cause of death for
Thai woman but it can be treated 

if found in the initial stage

  Any woman
  The one who has breast cancer has

  the repeating chance
  The close family member i.e. sister
  The woman who took female hormone for long

  If you find the lump in your breast
  The size and chest change breast become   

  smaller the breast become wrong shape,
  red itchy  

  There was blood, water coming out   
  Armpit got swollen, can find the lymph nodes

  Breastfeeding for 6 months 
  Regular exercise, movements 

     using regular movements  
  Refrain from smoking

     and drinking alcohol  
  Reduce the weight, refrain

     from oily food
  Live a healthy lifestyle,

  smile often  

Monthly basis after the period
for 3 - 5 days can be tested in

woman age 20 years and above

 

 Stand still and put the hand down, compare 
 two sides of the breast, if there is any
 malformation observe is there any liquid
 form coming  

 Raise two hands above the head and see the  
 front and rear see the shape of the breast,
 see the abnormality observe the malformation  
 of the skin

 The put both hands at the waist and contract  
 your chest, see if any lump

 Lower your body, put down your hands,
 observe see if both the nipples are in
 symmetry

 If you have small breast, put your hand on the   
 same size of breast you want to check on your  
 head using another hand  to search similar to  
 lie down position

 If you have big breast, using the same hand
 to hold the breast and search from the
 bottom up, another hand searching from
 above to downwards

Stand in front of the mirror 1.

Lie down 2.

While taking a shower 3.

 Lie down checking the right breast using
 the pillow or using the rolling cloth under
 the right shoulder, raise elbow 90 degrees 
 to see if the chest is flat, can easily observe

 Using 3 fingers, index finger, middle finger
 and ring finger all over the breast until armpit  
 area and reaching collarbones  

 Do the same with different breast using
 same technique   
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