
สำ�หรับก�รทำ�วันนัด โปรดโทรศัพท์ไปที่หม�ยเลข 13 20 50

Breast Screening Information 

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รสกรีนเต้�นม
 

มะเร็งเต้�นม – ข้อเท็จจริง  
มะเร็งเต้�นมเป็นโรคมะเร็งท่ีคุกค�มชีวิตท่ีส�มัญท่ีสุด
สำ�หรับสตรีในออสเตรเลีย และเป็นโรคท่ีไม่ส�ม�รถ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

มะเร็งเต้�นมเป็นกลุ่มเซลล์ผิดปกติซึ่งเติบโตและทวี
ตัวเองอย่�งต่อเน่ือง ผลท่ีสุดเซลล์เหล่�น้ีจะรวมตัวเป็น
ก้อนในเต้�นม ถ้�ไม่กำ�จัดหรือควบคุมมะเร็งน้ี เซลล์
มะเร็งเหล่�น้ีจะแพร่กระจ�ยเข้�ไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ของ
ร่�งก�ยและอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เสียชีวิตได้ ก�รค้น
พบมะเร็งเต้�นมแต่เน่ินๆ จะช่วยให้ก�รบำ�บัดมีโอก�ส
สำ�เร็จม�กขึ้น 
ใครบ้�งที่ส�ม�รถได้รับก�รตรวจแมมโมแกรม?
BreastScreen WA จัดเสนอก�รตรวจแมมโมแกรมฟรี
แก่สตรีอ�ยุ 40 ปีหรือสูงกว่�นี้ ซึ่งไม่มีอ�ก�รของมะเร็ง
เต้�นม BreastScreen WA สนับสนุนให้สตรีวัยระหว่�ง 
50 ถึง 74 ปีไปรับก�รตรวจแมมโมแกรมฟรีทุกๆ สองปี

BreastScreen WA เค�รพในคว�มเป็นส่วนตัวและ
ศักดิ์ศรีของสตรีแต่ละคน คุณต้องตัดสินใจเองว่�จะรับ
ก�รตรวจแมมโมแกรมหรือไม่ ในก�รตัดสินใจน้ี คุณ
อ�จอย�กปรึกษ�แพทย์เกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ของคุณเอง
ก็ได้
ก�รตรวจแมมโมแกรมคืออะไร?
ก�รตรวจแมมโมแกรมคือก�รถ่�ย
เอ็กซเรย์หรือถ่�ยภ�พภ�ยในเต้�
นมของสตรี ก�รตรวจแมมโม      แก
รมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะค้นห�มะเร็ง
เต้�นมแต่เนิ่นๆ ก�รตรวจแมมโมแก
รมอ�จค้นพบมะเร็งในเต้�นมก่อนท่ี
คุณหรือแพทย์ของคุณจะคลำ�พบ

ปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อ
ก�รเป็นมะเร็งเต้�นมคือก�รเป็นสตรีและก�ร

มีอ�ยุม�กขึ้น

มะเร็งเต้�นมกว่�ร้อยละ 75 พบในสตรีอ�ยุ 
50 ปีหรือสูงกว่�นี้

เครื่องตรวจแมมโมแกรมทำ�ง�นอย่�งไร?   
เต้�นมจะถูกว�งลงอย่�งระมัดระวังบนเคร่ืองเอ็กซเรย์และ
จะถูกกดเค้นเป็นเวล�สองส�มวิน�ทีในขณะท่ีถ่�ยเอ็กซเรย์ 
ก�รถ่�ยเอ็กซเรย์จะกระทำ�ท่ีเต้�นมแต่ละข้�ง ข้�งละสอง
คร้ัง คือจ�กส่วนบนหน่ึงคร้ัง และจ�กด้�นข้�งหน่ีงคร้ัง   
ก�รกดเค้นเต้�นมเป็นเรื่องสำ�คัญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ภ�พ
ที่ชัดเจน และก�รถ่�ยเอ็กซเรย์ใช้ปริม�ณรังสีที่ต่ำ�ม�ก 
(ดูภ�พข้�งใต้) ก�รกดเค้นเต้�นมอ�จทำ�ให้คุณรู้สึก
เหมือนกับถูกบีบและ
อึดอัด แต่คว�มรู้สึก
ดังกล่�วจะเป็นอยู่ชั่ว
สองส�มวิน�ทีเท่�นั้น 
คุณส�ม�รถบอกให้เจ้�
หน้�ที่รังสีหยุดกดเค้น
เมื่อไรก็ได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันไปท่ี BreastScreen WA เพ่ือ
รับก�รตรวจแมมโมแกรม?
เจ้�หน้�ท่ีทุกคนท่ีคลินิก  BreastScreen WA  เป็นสตรี 
เม่ือคุณม�รับก�รตรวจแมมโมแกรม คุณควรสวมเส้ือผ้�
ท่ีเป็นสองท่อน คือกระโปรงหรือก�งเกงและเส้ือ 
อย่�ใช้แป้งกระป๋องหรือย�ระงับกล่ินเหงื่อในวันท่ีคุณจะ
ม�รับก�รตรวจแมมโมแกรม 
เมื่อคุณม�ถึงที่คลินิก BreastScreen WA:
• คุณจะได้รับก�รต้อนรับและขอร้องให้กรอกแบบฟอร์ม
• เจ้�หน้�ท่ีจะพ�คุณไปยังห้องเปล่ียนเสื้อผ้� และขอ

ให้คุณถอดเสื้อยกทรงออก แล้วใส่เสื้อตัวเดิม ท�ง
คลินิกจัดเตรียมเสื้อคลุมชนิดใช้ครั้งเดียวท้ิง ไว้ให้
ด้วย ถ้�คุณต้องก�ร

• เจ้�หน้�ท่ีรังสีสตรีจะนำ�คุณไปยังห้องเอ็กซเรย์และ
สอบถ�มคุณสองส�มคำ�ถ�ม หลังจ�กนั้นเข�ก็จะถ่�ย
เอ็กซเรย์เต้�นมแต่ละข้�ง ข้�งละสองครั้ง

• เจ้�หน้�ท่ีรังสีจะบอกให้คุณทร�บว่�คุณจะออกจ�ก
คลินิกได้เมื่อไร

• แพทย์ท่ีผ่�นก�รฝึกอบรมเป็นพิเศษอย่�งน้อยที่สุด
สองคนจะตรวจดูแผ่นเอ็กซเรย์ของคุณ และจะใช้
คว�มพย�ย�มอย่�งเต็มท่ีในก�รที่จะส่งผลของก�ร
ตรวจม�ให้คุณท�งไปรษณีย์ภ�ยในสองสัปด�ห์

• บ�งครั้งสตรีบ�งคนอ�จได้รับก�รเชิญให้กลับม�ถ่�ย
เอ็กซเรย์ใหม่ ถ้�น่ีเป็นเรื่องจำ�เป็น พย�บ�ลก�ร
ประเมินเต้�นมจ�ก BreastScreen WA จะโทรศัพท์
ม�ห�รือเรื่องนี้กับคุณ
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ฉันจะไปรับก�รตรวจแมมโมแกรมได้ที่ไหน?
BreastScreen WA มีบริก�รตรวจแมมโมแกรมในเขต
นครหลวง เขตภูมิภ�คและเคลื่อนที่หล�ยแห่ง 
เพือ่ห�ที่ตั้งใกล้บ้�นท่�น ไปที่:
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/
Breast-screening-locations

• บริก�รรถเคลื่อนที่สี่คันจะไปเยี่ยมเมืองในชนบท 
        ทุกๆ สองปี สำ�หรับวันที่แน่นอน ดูที่:
 www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-    

screening/Rural-and-remote-women

• คลินิกส่วนใหญ่เปิดทำ�ก�รตอนค่ำ�และวันเส�ร์  
        สำ�หรับผู้ที่นัดไว้

•      บริก�ร BreastScreen WA ทุกแห่งมีท�งล�ด
สำ�หรับรถเข็น

• จัดเสนอบริก�รล่�มฟรี  

ฉันจะทำ�วันนัดได้อย่�งไร?
ถ้�ต้องก�รทำ�วันนัด โปรดโทรศัพท์ไปที่ 13 20 50 ถ้�
ต้องก�รล่�ม โปรดโทรศัพท์ไปท่ีองค์ก�รแปลและล่�ม 
(TIS) ที ่ 13 14 50 แล้วขอให้เข�ต่อไปที่บริก�รทำ�วัน
นัดส่วนกล�งของ  BreastScreen WA  ที่หม�ยเลข    
13 20 50

ก�รทำ�วันนัดเป็นกลุ่ม
สตรทีี่ประสงค์จะม�รับบริก�รเป็นกลุ่ม ส�ม�รถทำ�วันนัด
เป็นกลุ่มได้ ขอทร�บข้อมูลเพ่ิมเติมได้โดยโทรศัพท์ไปท่ี
หม�ยเลข 13 20 50

มีข้อมูลที่ได้รับก�รแปลออกเป็นภ�ษ�ต่�งๆ หล�ย
ภ�ษ�ไว้บริก�ร 
BreastScreen WA  จัดเสนอข้อมูลเป็นภ�ษ�ต่�งๆ
หล�ยภ�ษ� ท่�นส�ม�รถดูว่�มีอะไรบ้�งได้ที่:
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/
Multicultural-women

แล้วฉันจะส�ม�รถทำ�อะไรได้อีก?  
ถึงแม้ว่�คุณจะได้รับก�รตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำ�
ก็ต�ม แต่  BreastScreen WA ก็ใคร่ขอให้สตรีทุกคนมี
คว�มระแวดระวังในเรื่องเต้�นม 
ก�รระแวดระวังในเร่ืองเต้�นมน้ีหม�ยคว�มถึงก�ร
สังเกตว่�เต้�นมของคุณรูปร่�งหน้�ต�อย่�งไรและรู้สึก
อย่�งไรในเวล�ต่�งๆ กัน ก�รเปล่ียนแปลงหล�ยอย่�ง
ของเต้�นมเป็นเรื่องธรรมด� และมักจะเน่ืองม�จ�กคว�ม
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน บวกกับก�รมีอ�ยุม�กชึ้น เป็น
สิ่งสำ�คัญท่ีควรสังเกตว่�รูปร่�งหน้�ต�และคว�มรู้สึกปกติ
ของเต้�นมเป็นอย่�งไร  เพ่ือท่ีคุณจะได้สังเกตเห็นคว�ม
เปล่ียนแปลงท่ีผิดปกติ ตรวจดูเต้�นมของคุณท่ีหน้�
กระจกเง�และคลำ�เต้�นมของคุณเป็นครั้งคร�ว
ก�รเปลี่ยนแปลงที่พึงสังเกตรวมถึง:
• มีก้อนนูนใหม่ คว�มขรุขระ หรือคว�มหน�เกิดขึ้นที่

เต้�นมหรือบริเวณใต้รักแร้
• ก�รเปล่ียนแปลงใดๆ ที่หัวนม รวมถึง ก�รมี

ของเหลวไหลออกม� หัวนมกลับเข้�ด้�นใน แผล
เรื้อรัง และ อ�ก�รคัน

• ก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อขน�ด รูปร่�ง หรือ สีของ
หัวนมหรือเต้�นม 

• ก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผิวหนัง เช่น รอยบุ๋ม สีแดง 
หรือ เป็นผื่น หรือ

• อ�ก�รเจ็บปวดใดๆ ที่ใหม่ ผิดปกติ หรือ ไม่ยอมลดลง
ถ้� คุณสัง เกตเห็นคว�มเป ล่ียนแปลงเหล่� น้ี ท่ี เต้ �
นมของคุณ โปรดไปพบแพทย์

เป็นสิ่งสำ�คัญท่ีคุณจะต้องตรวจดูผิวเน้ือของเต้�นม
จ�กกระดูกไหปล�ร้�ถึงตรงท่ีเป็นขอบข้�งใต้ของเสื้อ
ยกทรง และต�มบริเวณรักแร้

BreastScreen WA
Telephone (08) 9323 6700   Facsimile (08) 9323 6799   Email breastscreenwa@health.wa.gov.au   

Bookings 13 20 50 
National Relay Service www.relayservice.gov.au   Translating Interpreting Service (TIS) 13 14 50

www.breastscreen.health.wa.gov.au


