
ជំងឺមហរកីេដះេ្រចីនជាង៧៥% ្រត�វបានេគរកេឃញីក�ុង�ស�ី 

ែដលមានអយុចបពី់៥០ឆា� េំឡងីេទ។ 

BreastScreen WA 
ព័ត៌មានអំពីករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស - 

អចរកបានជាភាសេផ្សងេទៀត 

        Khmer  ែខ�រ 

 
 

ជំងឺមហរកីេដះ - ករពិត 

ជំងឺមហរកីេដះ គឺជាជំងឺមហរកីទូេទភាគេ្រចីនបំផុតែដលគំរមកំែហងដល់ 
អយុជីវតិ�ស�ីេនក�ុង្របេទសអូ�ស� លី េហយីេគមិនអចបង� របានេឡីយ។ 

 

 
 

ជំងឺមហរកីេដះគឺជា្រក�មេកសិកមិន្រប្រកតីមួយ ែដលបន�រកីដុះដល 
េហយីបេង�ីនចំនួនកន់ែតេ្រចីនេឡងី។ េនទីបំផុត េកសិកទងំេនះអច 
បេង�ីតជាដំុពកមួយេនក�ុងេដះ។ ្របសិនេបីមិនបានយកេចញ ឬ្រគប់្រគង 
ជំងឺមហរកីេទ េកសិកជំងឺមហរកីអចឆ�ងរលដលដល់ែផ�កេផ្សងេទៀត 
ៃនរងកយ េហយីអចបណា� លឱ្យស� ប់។ កររកេឃញីជំងឺមហរកីេដះេន 
ដំណាក់កលដំបូង ផ�ល់នូវឱកសល�្របេសីរក�ុងករព្យោបាលេដយេជាគជ័យ។ 

េតីអ�កណាអចទទួលករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របកីរំស�ីអិក្ស? 
BreastScreen WA ផ�ល់ជូនករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស 
េដយឥតគិតៃថ�ដល់�ស�ីអយុ៤០ឆា� េំឡីងេទ ែដលមិនមានេរគស��  
ជំងឺមហរកីេដះ។ BreastScreen WA េលីកទឹកចិត��ស�ីែដលមានអយុ 
ពី៥០ េទ៧៤ឆា�  ំឱ្យមកថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្សេដយឥតគិត 
ៃថ�េរៀងរល់២ឆា� មំ�ង។ 

BreastScreen WA េគារពភាពឯកជន និងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់�ស�ីមា� ក់ៗ។ 
វជាជេ្រមីសរបស់អ�កេដីម្បទីទួលករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស។ 
ក�ុងករេធ�ីករសេ្រមចចិត�េនះ អ�ក្របែហលជាចង់ពិភាក្សោអំពីកលៈេទសៈរបស់ 
អ�ក ជាមួយេវជ�បណ�ិ តរបស់អ�ក។ 

េតីករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របកីរំស�ីអិក្សគឺជាអ�ី? 
ករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស គឺជាករំស�ីអិក្ស 
ឬរូបភាពេនក�ុងេដះរបស់�ស�ី។ ករថតពិនិត្យេដះ 
េដយេ្របីករំស�ីអិក្ស គឺជាវធីិស�ស�ល�បំផុតក�ុងកររក 
េឃីញជំងឺមហរកីេដះទន់េពល។  

ករថតពិនិត្យេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស  អចរកេឃីញជំងឺ 
មហរកីក�ុងេដះ មុនេពលែដលអ�ក ឬេវជ�បណ�ិ តរបស់ 
អ�កអចស� បដឹងវ។ 

េតីករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របកីរំស�ីអិក្ស  

េដះ្រត�វបានដក់េនេលីម៉ាសីុនករំស�ីអិក្សេដយ្រប�ង្របយ័ត� េហយីសង�ត់ឱ្យ 
ែណនចំនួនពីរបីវនិាទី ខណៈេពលែដលេគថតករំស�ីអិក្ស។ ករំស�ីអិក្សចំនួនពីរ 
្រត�វបានេធ�ីេឡងីពីេដះនីមួយៗ មួយពីែផ�កខងេលីេដះ និងមួយេទៀតពីចំេហៀង 
េដះ។ 

ករសង�ត់េដះឱ្យែណន មានសរៈសំខន់ណាស់េដីម្បឱី្យេគអចថតបានរូប 
ភាពច្បាស់បំផុត េហយី្រត�វេ្របីបរមិាណតិចតួចបំផុតៃនករំស�ីវទិ្ុយសកម� 
(សូមេមីលរូបភាពខងេ្រកម)។ 
ករសង�ត់េដះឱ្យែណនអចមាន 
អរម�ណ៍តឹងឈ ឺេហយីមិន្រស�ល 
ក៏បុ៉ែន�មានរយៈេពលែតពីរបីវនិាទី 
បុ៉េណា� ះ។ អ�កអចេស�ីសំុឱ្យអ�ក 
ជំនាញថតករំស�ីអិក្សប�្ឈប់េន 
េពលណាក៏បានែដរ។ 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងីេនេពលខ�ុ ំជួប  BreastScreen WA េដីម្បថីត 

ពិនិត្យេដះេដយេ្របកីរំស�ីអិក្សេដយឥតគិតៃថ�? 

បុគ�លិកទងំអស់េនគ�ីនិក BreastScreen WA គឺជា�ស�ីេភទ។ 

េនេពលអ�កថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្ស សូមពក់សេម��កបំពក់ពីរែផ�ក 
ដូចជាសំពត់ ឬេខេជីងែវង និងអវ។ 

កំុេ្របីេម្សៅស្រមាប់លបខ�ួន ឬថា� បំំបាត់ក�ិនអ្រកក់េនៃថ�ណាត់ជួបរបស់អ�ក។ 

េនេពលអ�កអេ�� ីញេទដល់ BreastScreen WA ៖ 

• អ�កនឹង្រត�វបានេគស� គមន៍ និងេស�សំុីឱ្យបំេពញទ្រមង់ែបបបទមួយចំនួន។ 

• អ�កនឹង្រត�វបានេគបង� ញេទកន់បន�ប់ផា� ស់ប�ូរមួយ េហីយេគេស�ីសំុឱ្យេដះ 
អវ្រទនាប់របស់អ�កេចញ េហីយពក់អវែផ�កខងេលីរបស់អ�កវញិ។ អវផាយ 
មួយែដលេ្របីរចួេបាះេចល នឹងមានផ�ល់ជូនអ�ក ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករ។ 

• �ស�ីអ�កជំនាញថតករំស�ីអិក្សមា� ក់ នឹងនាអំ�កេទកន់បន�ប់ករំស�ីអិក្ស 
េហីយសួរអ�កនូវសំណួរមួយចំនួន។ បនា� ប់មក េគនឹងថតករំស�ីអិក្សចំនួនពីរ 
េចញពីេដះនីមួយៗ។ 

• អ�កជំនាញថតករំស�ីអិក្ស នឹង្របាប់អ�កពីេពលែដល្រត�វចកេចញ។ 

• ករំស�ីអិក្សរបស់អ�ក្រត�វបានពិនិត្យេឡីងវញិ េដយេវជ�បណ�ិ តែដលទទួល 
ករបណ�ុ ះបណា� លយ៉ាងពិេសសចំនួន២នាក់ េហីយករខិតខំ្របឹងែ្របង 
ទងំអស់្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដីម្បធីានាថា អ�កនឹងទទួលបានលទ�ផលក�ុងរយៈ 
េពល២ េទ៣សបា� ហ៍។ 

• េពលខ�ះ�ស�្ីរត�វបានេគេហ្រតឡប់មកវញិេដីម្បេីធ�ីករថតករំស�ីអិក្សបែន�ម 
េទៀត។ ្របសិនេបីេនះគឺជាករចបំាច់ BreastScreen WA នឹងទូរស័ព�មក 
អ�ក េដីម្បពិីភាក្សោេរឿងេនះជាមួយអ�ក។

 

ភាពជា�ស�ីេភទ េហយីមានវយ័កនែ់តចស ់

គឺជាកត� ហនិភ័យធំបំផុតក�ុងករវវិត�េទជាជំងឺមហរកីេដះ។ 

ស្រមាប់ករណាត់ជួប សូមទូរស័ព�េលខ 13 20 50 

េបីមិនសង�ត់េដះ ជាមួយនឹងករសង�ត់េដះ 

រូបភាព្រពិល រូបភាពកន់ែតច្បាស់
  



េតីខ�ុអំចទទួលករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្សេនកែន�ងណា? 

BreastScreen WA  មានេសវកម�ថតករំស�ីអិក្សេនតមតំបន់ជំុវញិ្រក�ង 
ភូមិភាគ និងចល័ត។ 

េដីម្បរីកទីតងំែដលេនជិតអ�ក សូមេបីកចូលវុបិៃសថ៍៖ 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Breast-screening-locations 

• េសវកម�ចល័តចំនួន៤ ដំេណីរករេនតមទី្របជំុជនេរៀងរល់២ឆា� មំ�ង។ 
ស្រមាប់កលបរេិច�ទែដលជាករប៉ាន់ស� ន សូមេបីកចូលវុបិៃសថ៍៖ 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast- 
screening/Rural-and-remote-women 

• ករណាត់ជួបេពលល� ច និងៃថ�េសរ ៍អចមានផ�ល់ជូនេនតមគ�ីនិក 
ភាគេ្រចីន។ 

•        ផ�ូវេចញចូលស្រមាប់រេទះរុញមនុស្សពិករ មានផ�ល់ជូនេន្រគប់ 
េសវកម� BreastScreen WA។ 

• មានផ�ល់ជូនអ�កបកែ្របភាសេដយឥតគិតៃថ�។ 

េតីខ�ុ ំអចេធ�ីករណាត់ជួបេដយរេបៀបណា? 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនួយអ�កបកែ្របភាស សូមទូរស័ព�េទេសវកម� 
បកែ្របភាសសរេសរ និងនិយាយ (TIS) ជាមុន តមេលខ 13 14 50 
េហយីេស�ីសំុឱ្យេគភា� ប់អ�កេទេសវកម�កណា� លរបស់ BreastScreen 
WA  ែផ�កករណាត់ជួប តមេលខ 13 20 50។ 

ឬទូរស័ព�េលខ 13 20 50 ស្រមាប់ករណាត់ជួបករថតពិនិត្យេដះេដយ 
េ្របីករំស�ីអិក្សេដយឥតគិតៃថ�(ស្រមាប់តៃម�ករេហទូរស័ព�ដូចក�ុងតំបន់)   

មានផ�លជូ់នករណាត់ជបួតមអនឡាញ ស្រមាប់ករណាត់ជួបធម�ត 
េនតមគ�ីនិក BreastScreen WA 

www.breastscreen.health.wa.gov.au 
 

េធ�ីករណាត់ជួបជា្រក�ម 
ករណាត់ជួបជា្រក�ម មានផ�ល់ជូនស្រមាប់�ស�ីែដលចង់ចូលរមួជា្រក�ម។ 
ស្រមាប់សំណួរបែន�មអំពីករណាត់ជួបជា្រក�ម សូមទូរស័ព�េលខ 13 20 50។ 

ព័ត៌មាន និងធនធានែដលអចរកបានជាភាសេផ្សងេទៀត 

BreastScreen WA មានព័ត៌មាន និងធនធានែដលមានជាភាសេផ្សង េៗទៀត។ 
េដីម្បរីកេមីលអ�ីែដលមានផ�ល់ជូន សូមចូលេទកន់វុបិៃសថ៍៖ 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Multicultural-women 

េតីខ�ុ ំអចេធ�ីអ�ីបានេទៀត? 
េទះបីជាអ�កមានករថតពិនិត្យេដះេដយេ្របីករំស�ីអិក្សជា្របចក៏ំេដយ  
BreastScreen WA សូមេលីកទឹកចិត�ឱ្យ�ស�ីទងំអស់ បានដឹងយល់ពីប��  
េដះ។ 

ករដឹងយល់ប�� េដះមានន័យថា ្រត�វដឹងពីរេបៀបពិនិត្យរូបរង និងស� បេមីល 
េដះរបស់អ�កេនេពលខុសៗគា� ។ ករផា� ស់ប�ូរេដះជាេ្រចីនមានលក�ណៈ 
ធម�ត េហយីេដយសរែតករែ្រប្រប�លអ័រមូ៉ន និងករមានវយ័កន់ែតចស់។ 
វជាករសំខន់ក�ុងករដឹងយល់ពីរូបរងធម�ត និងករស� បដឹងធម�តៃនេដះ 
របស់អ�ក េដីម្បឱី្យអ�កអចសមា� ល់ដឹងពីករផា� ស់ប�ូរថ�ី ឬខុសពីធម�តណា 
មួយ។ សម�ឹងេមីលេដះរបស់អ�កេនក�ុងក�� ក់ េហយីស� បេដះរបស់អ�ក 
ពីេពលមួយ េទេពលមួយ។ 

ករែស�ងរកភាពែ្រប្រប�លៃនេដះ រមួមាន៖ 

• ដំុពកថ�ី ឬ្រកស់ក�ុងេដះ ឬេនតំបន់េក��ក។ 

• ករផា� ស់ប�ូរណាមួយចំេពះក្បាលេដះ រមួមានករហូរេចញទឹករអិំល 
ក្បាលេដះលិបចូលក�ុង ដំេប ឬរមាស់។ 

• ករផា� ស់ប�ូរទំហ ំរូបរង ឬពណ៌របស់ក្បាលេដះ ឬតួេដះ។ 

• ករផា� ស់ប�ូរចំេពះែស្បក ដូចជាខួច ឬផតចូល ្រកហម ឬកន�ួល ឬ 

• ករឈចុឺកចប់ថ�ីៗណាមួយែដលមិនធម�ត ឬជាប់លប់។  

្របសិនេបីអ�កកតស់មា� លក់រផា� សប់�ូរណាមយួចំេពះេដះរបសអ់�ក 
សូមេទជបួេវជ�បណ�ិ តរបសអ់�ក។ 

វសំខន់ណាស់ក�ុងករពិនិត្យេមីលជាលិកេដះទងំអស់ ចប់ពីឆ�ឹងដងកបិំត 
េទខងេ្រកមែខ្សអវ្រទនាប់ និងតំបន់េ្រកមេក��ក។ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BreastScreen WA 
ទូរស័ព� (08) 9323 6700   ទូរសរ (08) 9323 6799   អីុេម៉ល breastscreenwa@health.wa.gov.au 

ករណាត់ជួប 13 20 50 
េសវកម�ជាតិប��ូ នបន�   www.relayservice.gov.au   េសវកម�បកែ្របភាសសរេសរ និងនិយាយ (TIS) 13 14 50 
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