
 

 

หลงัจากการตรวจคดักรองเตา้นมของคณุแลว้ ตอ้งท าอะไรตอ่ไป? 

ขอแสดงความยนิดทีีค่ณุไดร้บัการตรวจสขุภาพส าคญัคร ัง้นี!้ 

แพทยรั์งสวีทิยาสองนายจะวเิคราะหภ์าพของคณุ และจะใชค้วามพยายามทกุประการเพือ่ความแน่ใจวา่คณุจะไดรั้บ 

ผลทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็คทรอนกิภายในสองสปัดาห ์แพทยจ์พีทีีค่ณุเสนอชือ่จะไดรั้บรายงานผลดว้ยหนึง่ฉบับ 

นอกเสยีจากวา่คณุไดข้อรอ้งใหเ้ราท าอยา่งอืน่  ตามค าอนุญาตของคณุ ผลของการตรวจคดักรองเตา้นมของคณุ 

จะรวมอยูใ่นประวตัสิขุภาพของฉัน (My Health Record) หากคณุมขีอ้กังวลใดๆ โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์
www.breastscreen.health.wa.gov.au หรอืโทรไปที ่(08) 9323 6700 หรอืทีบ่รกิารโทรศัพทฟ์รใีนชนบท                
1800 800 033 

แลว้ถา้ฉนัตอ้งรบัการฉายเอ็กซเรยซ์ า้ละ่? 

เป็นบางครัง้เทา่นัน้ทีนั่กรังสวีทิยาจะขอรอ้งใหค้ณุกลับมารับการฉายเอ็กซเรยใ์หม ่หากวา่ภาพทีป่รากฎออกมาไมช่ดั 

เจนพอ ถา้จ าเป็นตอ้งท าเชน่น้ี คณุจะไดรั้บแจง้ทางโทรศัพทห์รอืทางจดหมายใหก้ลับมาใหม ่การฉายเอก็ซเรยซ์ ้า 

จะกระท าทีค่ลนิกิการตรวจคดักรองเตา้นม  

แลว้ถา้ฉนัจ าเป็นตอ้งรบัการฉายเอ็กซเรยเ์ตา้นมตอ่ไปอกีละ่? 

สตรปีระมาณ 1 ใน 20 คนจะไดรั้บการขอรอ้งใหก้ลบัมารับการฉายเอก็ซเรยเ์ตา้นมใหม ่การฉายเอก็ซเรยเ์หลา่น้ีจะมุง่ 

ไปทีบ่รเิวณเตา้นมทีจ่ าเป็นตอ้งรับการตรวจอยา่งละเอยีดมากยิง่ขีน้ ถา้จ าเป็นตอ้งกระท าดังกลา่ว BreastScreen WA 

จะตดิตอ่มาหาคณุเพือ่ท าวันนัด  

สตรทีีพ่ านกัอยูใ่นเขตนครหลวง 

ในเขตนครหลวง การฉายเอก็ซเรยค์รัง้ตอ่ไปจะกระท าทีศ่นูยป์ระเมนิเตา้นมศนูยห์นึง่ศนูยใ์ดของ BreastScreen WA 

ซึง่ตัง้อยูท่ีโ่รงพยาบาลฟิโอน่า สแตนลยี,์ รอยลั เพริธ์ และเซอรช์ารล์ส ์แกรด์เนอร ์

บอ่ยครัง้ทีก่ารฉายเอก็ซเรยเ์พิม่เตมิไมแ่สดงปัญหาใดๆ สตรจี านวนเล็กนอ้ยเทา่นัน้ทีจ่ าเป็นตอ้งรับการทดสอบ                  

เพิม่เตมิ เชน่ อลัตราซาวนด์ห์รอืการตดัเน้ือเยือ่ไปตรวจ (ไบออพซ)ี การทดสอบน้ีกระท าในวันเดยีวกันกับการ 

ฉายเอ็กซเรยเ์พิม่เตมิ 

สตรทีีพ่ านกัอยูใ่นชนบทของรฐัออสเตรเลยีตะวนัตก 

ส าหรับสตรทีีพ่ านักอยูใ่นชนบท การฉายเอก็ซเรยเ์พิม่เตมิกระท าทีห่น่วยบรกิารเคลือ่นที ่BreastScreen WA 

จะตดิตอ่มาทีค่ณุเพือ่แจง้ใหค้ณุทราบวา่จ าเป็นตอ้งรับการฉายเอก็ซเรยเ์พิม่เตมิหรอืไม่ 

สว่นบรกิารตรวจและประเมนิการคดักรองเตา้นมสว่นภมูภิาคถาวรตัง้อยูท่ีว่ทิยาเขตสขุภาพบันเบอรยีเ์ซาธเ์วสต ์ 

เป็นสิง่ส าคญัทีพ่งึระลกึวา่สตรสีว่นมากทีร่บัการตรวจเพิม่เตมิมไิดเ้ป็นโรคมะเร็ง 

สตรทีัง้หลายทีจ่ าเป็นตอ้งรับการทดสอบเพิม่เตมิเลอืกไดว้า่จะรับการทดสอบทีศ่นูยก์ารประเมนิเตา้นมแหง่หนึง่แหง่ใด

ของเราโดยตรงหรอืจะไปพบแพทยจ์พีขีองตนเอง ผลการทดสอบทัง้หมดทีก่ระท าทีศ่นูยก์ารประเมนิเตา้นมจะอยู ่ณ 

ทีนั่น้ในวันนัด ยกเวน้ผลการตรวจเน้ือเยือ่แกนกลางซึง่จะออกมา 24 ชัว่โมงภายหลงั  

ส าหรับสตรทีีเ่ป็นโรคมะเร็งบางคน การตรวจพบตัง้แตแ่รกเริม่จะชว่ยใหโ้อกาสของการบ าบัดรักษาดขีึน้ การรักษาโรค 

มะเร็งเตา้นมรายเล็กๆ สามารถบ าบดัไดด้ว้ยการผา่ตดัทีเ่ขม้ขน้นอ้ยกวา่การผา่ตดัทีจ่ าเป็นส าหรับโรคมะเร็งรายใหญ่ๆ  

การตรวจคดักรองเตา้นมดว้ยเอ็กซเรยจ์ะแสดงใหเ้ห็นมะเร็งเตา้นมท ัง้หมดหรอืไม?่ 

การตรวจคดักรองเตา้นมสามารถตรวจพบมะเร็งเตา้นมรอ้ยละ 70-90 แตอ่ยา่งไรกต็าม มมีะเร็งจ านวนเลก็นอ้ยทีไ่ม่ 

สามารถตรวจพบไดด้ว้ยวธิคีดักรองเตา้นม มโีอกาสทีก่ารตรวจคดักรองเตา้นมอาจพลาดการพบการเปลีย่นแปลง 

อันเน่ืองมาจากมะเร็งเตา้นม (ผลลบเทยีม) หรอืท าการทดสอบเพิม่เตมิเพือ่ตรวจการเปลีย่นแปลงทีม่ไิดเ้กดิขึน้  

เพราะมะเร็งเตา้นม (ผลบวกเทยีม)  

หากคณุสงัเกตเห็นการเปลีย่นแปลงใดๆ ในเตา้นมของคณุ เชน่มกีอ้นนูน สารคดัหลัง่ไหลจากหัวนมอยา่งผดิปกต ิ

หรอืมกีารปวดเจ็บเตา้นมใหมท่ีไ่มย่อมหายไป โปรดไปพบแพทยจ์พีขีองคณุทันท ีแมว้า่การตรวจคดักรองเตา้นม 

ครัง้สดุทา้ยของคณุจะมไิดแ้สดงอาการของมะเร็งเตา้นมก็ตาม การเปลีย่นแปลงทีไ่มรุ่นแรง เชน่ ถงุน ้า (ซสิต)์ 

มักจะปรากฎใหเ้ห็นในการตรวจคัดกรองเตา้นมแต่คณุจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบตอ่เมือ่จ าเป็นตอ้งท าการทดสอบเพิม่ 

เตมิเทา่นัน้  

AFTER YOUR SCREENING MAMMOGRAM, WHAT NEXT?   Thai  -  ไทย 

  
 
 
 

       

 
 

 
 

http://www.breastscreen.health.wa.gov.au/


แลว้จะเกดิอะไรขึน้ตอ่ไป? 

BreastScreen WA จะสง่จดหมายมาแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่ถงึก าหนดทีค่ณุจะตอ้งรับการตรวจคดักรองเตา้นมครัง้ตอ่ไป 

หากเป็นเพราะเหตผุลใดกต็าม ถา้คณุไมไ่ดรั้บจดหมาย โปรดโทรมาถงึเราที ่13 20 50* เพือ่เราจะไดท้ าวันนัดใหค้ณุ 

ภาพจากการตรวจคัดกรองเตา้นมทีค่ณุไดป้ฏบิตัติามโปรแกรมจะไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีพือ่น าไปใขใ้นการ 

เปรยีบเทยีบกับการตรวจคดักรองเตา้นมครัง้ตอ่ๆ ไป  

สตรทีีอ่าย ุ75 ปีหรอืเกนิกวา่น้ีจะไมไ่ดรั้บจดหมายเตอืน แตเ่รายนิดถีา้คณุจะท าวันนัดทางออนไลนห์รอืทางโทรศัพท ์

13 20 50* 

หากคณุเปลีย่นทีอ่ยู ่โปรดโทรมาแจง้ใหเ้ราทราบทีห่มายเลข 13 20 50* 

หากคณุตอ้งการใชล้า่ม โปรดโทร 13 14 50 

(*คา่โทรเทา่กับราคาโทรทอ้งถนี) 

แลว้ฉนัควรท าอะไรอกี? 

สตรทีีอ่าย ุ50 ปีหรอืเกนิกวา่นีไ้ดร้บัการตรวจคดักรองเตา้นมฟรทีกุๆ สองปี  

• หากคณุรับการตรวจคดักรองเป็นประจ า มะเร็งเตา้นมทีต่รวจพบจะอยูใ่นภาวะแรกเริม่ 

• สตรเีพยีงรอ้ยละ 1–5 เทา่นัน้ทีจ่ าเป็นตอ้งรับการตรวจคดักรองเตา้นมทกุปี ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับประวตัมิะเร็ง 

เตา้นมของสมาชกิในครอบครัวของสตรผีูนั้น้ 

• หากคณุมปีระวตัมิะเร็งเตา้นมในอดตี เป็นสิง่ส าคัญทีค่ณุจะตอ้งพบแพทยจ์พีเีพือ่รับการตรวจเช็คเป็นประจ า 

และรับการตรวจคดักรองเตา้นมประจ าปี 

โปรดเฝ้าระวงัเตา้นม  
• เรยีนรูเ้กีย่วกับเตา้นมของคณุและสิง่ใดทีเ่ป็นเรือ่งธรรมดาส าหรับคณุ ตรวจดเูตา้นมของคณุในกระจก 

และคล าเตา้นมเป็นครัง้คราว  

• ไปพบแพทยจ์พีขีองคณุทันททีีส่งัเกตเห็นวา่มกีารเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกตใินเตา้นมของคณุ 

• ถามแพทยจ์พีขีองคณุเกีย่วกับสขุภาพเตา้นมเมือ่คณุไปพบแพทยจ์พีเีพือ่รับการตรวจครัง้ตอ่ไป 

การเปลีย่นแปลงทีไ่มค่วรเพกิเฉย: 

1.  กอ้นนูน ลกัษณะทีเ่ป็นกอ้นแข็งหรอืหนาขึน้ในเตา้นมหรอืใตรั้กแร ้ 

2. การเปลีย่นแปลงทีห่วันม เชน่ หัวนมหดกลับ มสีารคดัหลั่งออกมาใหมจ่ากหวันม อาการคัน 

หรอืแผลเป่ือยบนผวิหนัง 

3. การเปลีย่นแปลงในผวิหนังของเตา้นม เชน่มรีอยบุม๋ รอยยน่ หรอืป้ืนแดง 

4. บรเิวณรอบเตา้นมทีค่ล าดแูลว้รูส้กึแปลกกวา่บรเิวณอืน่ของเตา้นม 

5. อาการเจ็บใหม่ๆ  ทีไ่มย่อมหายไปทีเ่ตา้นม 

คณุมคี าถามอะไรไหม?  
โปรดตดิตอ่แพทยจ์พีขีองคณุหรอืโทร: BreastScreen WA ที ่13 20 50 เพือ่ท าวนันัด หรอืที ่(08) 9323 6700 

เพือ่ขอทราบขอ้มลู หรอืที ่1800 800 033 บรกิารโทรศพัทฟรสี าหรับสตรทีีอ่ยูใ่นชนบท 

อเีมล: breastscreenwa@health.wa.gov.au  

บรกิารถา่ยทอดแหง่ชาต ิwww.relayservice.gov.au 

บรกิารแปลและลา่ม (TIS) 13 14 50 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเป็นภาษาของคณุอยูใ่นเว็บไซต ์BreastScreen WA: 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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