
 
 
 

អ្នកត្រវូបានគេគៅមកវញិគ ើមបើថរគមើលគ ោះបន្ថែមគ ៀតគ យបត្រើកាំរស្មើ 
អិ្កស។ ស្តស្រើភាគបត្រើនដែលត្តវូបានគេគៅមកវញិគ ើមបើប វ្ើបរស្របន្ថែមគ ៀត 
មានលទ្ធផល្ម្មតា (មិ្នមានជំងឺម្ហារ ើកគ ោះគ )។

បេរុអ្វើបានជាខ្ុ ាំត្រវូបានគេបៅម្កវញិ?
វាម្និដម្នជាបរឿងរដម្ែកបទ្ ដែលអ្នកត្រូវបានបគបៅម្កវញិបែើម្បើថរបម្ើលប ោះ 
រដនែម្បទ្ៀរប យបត្រើកាំរស្មើអ្ិកស។ បេរុផលទូ្បៅរាំប ោះករបៅម្កវញិ រមួ្មាន៖ 

ែង់សុ្ើបរ

ករថរពនិិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិស គឺជាករថរជាលិកប ោះររស់្អ្នកប យ 
បត្រើកាំរស្មើអ្ិកស។ ករដរងដរកជាលិកប ោះម្ិនបស្មើគ្នន  អារបម្ើលបៅែូរជាភាព 
ម្ិន្ម្មតា។ ករថរកាំរស្មើអ្ិកសរដនែម្បទ្ៀរ អារជួយកាំណរ់រាំរន់ជាលិកប ោះ 
ត្កស់្ណាម្ួយថាជាជាលិកត្កបពញ្ម្មតា។ 

ែុាំសារ់ពក

ែង់សុ្ើបររាងមូ្លដែលមានដគម្រាស់្លាស់្ ្ម្មតាគឺជាែុាំសារព់ក ឬែុាំសារ ់
ដែលម្ិនរណាា លឱ្យមានបត្គ្នោះករអ្វើប ើយ (ម្ិនដម្នជាំងឺម្ហារ ើក)។ ត្រសិ្ន 
បរើបគបម្ើលម្និប ើញដគម្បានយ៉ា ងរាស់្បទ្ ករប្វើបរស្ររដនែម្បទ្ៀរត្រដេល 
ជាចាំបារ់។ 

ករប ើងកាំណកកល់ស្យូម្

សាន ម្អុ្រៗននជារិកល់ស្យូម្ (ករប ើងកាំណក) ត្រូវបានបគបម្ើលប ើញបៅបលើ 
រូរភាពប ោះដែលថរប យបត្រើកាំរស្មើអ្ិកសរាំប ោះស្តស្រើជាបត្រើន បេើយករប ើង 
កាំណកទាំងបនោះជាទូ្បៅគឺជាបរឿង្ម្មតាបទ្។ បទោះយ៉ា ងណាក៏ប យ ត្រជុាំកាំណក 
ម្ិនត្រត្ករើអារជាស្ញ្ញា ែាំរូងរាំផុរននជាំងឺម្ហារ ើក បេើយត្រូវករប្វើបរស្ររដនែម្ 
បទ្ៀរ។ 

សាែ កសាន ម្ 

ករវោះករ់ពើបលើកមុ្នៗបៅបលើប ោះ អាររណារ លឱ្យមានសាែ កសាន ម្។ ជាលិក 
សាែ កសាន ម្អារប្វើឱ្យករវភិាគកាំរស្មើអ្ិកសជួរករពបិាក បេើយអ្នកត្រដេលជា 
ត្រូវករប្វើបរស្ររដនែម្បទ្ៀរ។ 

កាំណរ់ស្មាា ល់បលើដស្បក

កាំណរ់ស្មាា ល់បលើដស្បកដែលរង្ហា ញបៅបលើកាំរស្មើអ្ិកស អារត្រូវបាន ក់បៅ 
បលើដផនកដែលមានសាែ កសាន ម្ ត្រត្ជុយ ឬកដនែងដែលមានបរាគស្ញ្ញា បៅកនុងប ោះ 
បែើម្បើជួយែល់អ្នកជាំនាញដផនកកាំរស្មើអ្កិស សិ្កាពើកាំរស្មើអ្កិស។ 

បរើខុ្ាំអារ ឹងពើលទ្ធផលននករថរគមើលប ោះបន្ថែមគ ៀត 
ប យបត្រើកាំរស្មើអិ្កសយ៉ា ងែូរបម្ររ?
BreastScreen WA នងឹទូ្រស័្ពទម្កអ្នក បែើម្បើត្បារ់អ្នកឱ្យែងឹពើលទ្ធផលនន 
ករថរពនិិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិសររស់្អ្នក។ ករប្វើបរស្ររដនែម្បទ្ៀរអារ 
ត្រូវបានដណនាាំ បេើយករប្វើបរស្រទាំងបនាោះនឹងអាត្ស័្យបលើកររង្ហា ញឱ្យប ើញ 
ននករថរពិនិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិស។ សូ្ម្សួ្រស្ាំណួរឱ្យបត្រើនតាម្ដែល 
អ្នករូលរិររ បែើម្បើឱ្យអ្នកែឹងពើមូ្លបេរុដែលអ្នកត្រូវបានបគបៅម្កវញិ។

 

ត្រសិ្នបរើអ្នកត្រូវករប្វើបរស្ររដនែម្គ ៀត អ្នកនងឹត្រូវបានបគផ្តល់ជូថការណារជ់ួរ 
មួយបៅឯម្ជឈម្ណឌ លពថិិតយវាយរនម្ែប ោះ BreastScreen WA ស្ត្មារ់ករប្វើ 
បរស្រប ោះររស់្អ្នក។ បស្វាកម្មបនោះម្ិនគរិនថែបទ្ បេើយស្តស្រើបៅតាម្ទ្ើជនរទ្អារមាន 
សិ្ទ្ធិទ្ទ្ួលបានជាំនួយពើ កមមវធិើជថំួយការគធវើ ំគ ើ រសត្ាបអ់្នកជំងឺ (PATS)។ សូ្ម្ 
ពិភាកាជាមយួគវជជប ឌិ តរបស់អ្នក គ ើមបើ  ួលព័រម៌ានរដនែម្។ 

រូរភាពពើមុ្នៗ
សូ្ម្រកាទុ្ករាល់រូរភាពពើករថរពនិិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិសពើមុ្នៗ នងិករ 
ពិនិរយអ្ ុលត្តាបសានប ោះ (ករប្វើបអ្កូ) ដែលអ្នកទ្ទ្ួល។  រូរភាពពើមុ្នៗអារជា 
ជាំនួយយ៉ា ងគត្រើថែល់អ្នកជាំនាញដផនកកាំរស្មើអ្ិកស បែើម្បើរង្ហា ញថាន្ផ្នកដែលអារជាកតើ 
ត្ពួយបារម្ភគៅបលើករថរពនិិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្ិកសនាត្ាររចុរបនន គឺជាកររក 
ប ើញយូរអ្ន្ងវងន្ លមថិបងក ុកខគោស នាឱំ្យាថករត្ពួយបារម្ភអ្វើគ ើយ។ 

បរើមានករប្វើបរស្ររដនែម្បទ្ៀរដែលអារចាំបារ់ឬបទ្?
ករន្ត្បត្បួលភាគបត្រើនន្ លរកប ើញប យករថរពិនិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិស 
គឺរូរបពកកនុងការស្ទា ប ងឹគៅកនុងប ោះ បេើយចបំារ់ត្តូវប្វើបរស្រពិបស្ស្។ 

ករថរពិនិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្ិកស បែើម្បើប្វើបរាគវនិិរឆ័យរដនែម្ 
បទ្ៀរ 

 ំគ ើ រការបនោះ ក់ពន័ធនឹងករថរពិនរិយប ោះបន្ថែមគ ៀតប យបត្រើកាំរស្មើអ្ិកស 
ន្ លបតរ របលើន្ផ្នកដែលេលើថកិមានករចរ់អារម្មណ៍។ 

ករថរប ោះ  Tomosynthesis / ករថរពិនិរយប ោះប យបត្រើ 
កាំរស្មើអ្ិកស 3D 
ករថរពនិិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិស 3D (បៅម្យ៉ាងបទ្ៀរថាករថតប ោះតាម 
ន្បបឌើជើថល tomosynthesis) បត្រើត្ប៉ាូត្កាមកុាំពយូទ្័រពិបស្ស្បែើម្បើរបងកើររូរភាព 
គ ោះជាសណ្ឋា ថ 3D ប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិស (ករថរពិនរិយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើ 
អ្ិកស) ដែលថរបៅមុ្ាំបផសងៗគ្នន ។ ករថរពិនិរយប ោះប យបត្រើកាំរស្មើអ្កិសធមមតា 
របងកើររូរភាពប ោះ 2D។ 

ករពិនិរយប ោះតាម្ដររបវជជសាស្តស្រ
ត្បសិថគបើអ្នករង់ពិនរិយគ ោះតាមកបួថគវជជស្ទស្រសត រនាទ រ់ពើរូរភាពររស់្អ្នកត្រូវបាន 
ពិនិរយប យអ្នកជាំនាញដផនកកាំរស្មើអ្កិសររួ ត្គូបពទ្យស្តស្រើមាន កន់ឹងប្វើករពិនរិយប ោះ 
ររស់្អ្នកយ៉ា ងេមររ់រ ់បេើយនិយយជាម្ួយអ្នកអ្ាំពើត្រវររិបវជជសាស្តស្រររស់្អ្នក។ 

អ្ ុលត្តាបសានប ោះ (ករប្វើបអ្កូ)
បនោះគឺជាករប្វើបរស្រប យបត្រើរលកស្ាំប ង (ម្និដម្នវទិ្យុស្កម្ម) បែើម្បើរង្ហា ញជា 
លម្អិររដនែម្បទ្ៀរអ្ំពើជាលិកប ោះ។ តួប ោះត្រូវបានគេលាបបំគោកដជល បេើយ 
ឧបករ ៍ស្ទា បសាង់មយួត្រូវបានគត្បើគ ើមបើស្ងករ់បលើដស្បក។ 

ករពិថិតយវភិាេគ យគត្បើរូរភាព
ករកាត់ជាលិកាគ ោះយកគៅពិថិតយវភិាេ គឺជាកដនែងដែលម្ជុលត្រូវបានចករ់ញ្ចូ ល 
បៅកនុងប ោះ បែើម្បើយកស្ាំណាកជាលិកពើន្ផ្នកដែលមានករចរ់អារម្មណ៍ ពើសំណ្ឋក ់
គវជជស្ទស្រសត គ ើមបើឱ្យគេអារយកគៅពិនរិយវាបៅបត្កម្ម្ើត្កូទ្ស្សន៍។ 

ករប្វើបរស្ររដនែម្បទ្ៀរ បរើបនោះមានន័យែូរបម្ររ?

FURTHER TESTS, WHAT DOES THIS MEAN?   Khmer - ដខមរ



អ្នកជាំនាញដផនកកាំរស្មើអ្ិកសដែលអ្នុវររនើរិវ ិ្ ើការងារ បត្រើករដណនាាំតាមកបួថអ្ ុលត្តា 
បសាន ឬកាំរស្មើអ្កិស បែើម្បើធានាថាមជុលចក់យកស្ាំណាកជាលិកេឺចក់គៅកន្ថលងត្រឹម្ 
ត្រូវ។ ករបត្រើថាន ាំសពឹកនឹងត្រូវបានបត្រើគៅកន្ថលងចកម់ជុល។ ជាលិកត្រូវបានពិនរិយប យ 
អ្នកជាំនាញដផនកបរាគសាស្តស្រាន ក់ បេើយលទ្ធផលទាំងបនោះ ជា្ម្មតាអារាថផ្តល់ជូថ២៤ 
បមា៉ា ងបត្កយមក។ 

តគងកៀបស្មាា ល់ 
បពលខែោះ រនាទ រព់ើការថរកាំរស្មើអ្ិកសតាមកបួថររួមក ការ ក់ស្មាា ល់ទ្ើតាាំងជាម្យួនឹង 
តគងកៀបបលាេធារុរូរម្ួយ េឺជាការចបំារ់គៅរំកន្ថលងន្ លគេត្រឹបយកជាលិកាគ ើមបើ 
វភិាេ។ 

បរើករប្វើបរស្រទាំងបនោះអាររកប ើញជាំងឺម្ហារ ើកទាំងអ្ស់្ឬបទ្? 
ជាំងឺម្ហារ ើកប ោះភាគបត្រើននងឹត្រូវបានប្វើបរាគវនិរិឆ័យ ក៏រ៉ាុដនរគ្នម នករប្វើបរស្រណាម្យួ
អារធានាកររកប ើញននជាំងឺម្ហារ ើកទាំងអ្ស់្បានបទ្។ ជាការស្ាំខាន់ន្ លស្តស្រើទាំង 
អ្ស់្អ្ថុវតតតាមអ្នុសាស្ន៍ោងំឡាយដែលគព យបានន្ នា។ំ 

បៅបពលណារ់ជួរបែើម្បើពិនិរយវាយរនម្ែ 
ទាំងបនោះគជឺាម្ជឈម្ណឌ លអ្នកឯកបទ្ស្បម្ើលដថទាំត្គរ់ដផនក ដែលអ្នកនឹងទ្ទ្ួលបាន 
ករពិថិតយវាយរនម្ែ និងករត្គរ់ត្គងគ យត្កុមគព យឯកបទ្ស្ន្ លជាំនាញដផនកកាំ 
រស្មើអ្ិកស អ្នកជាំនាញដផនកបរាគសាស្តស្រ គលិានុរ ា ក អ្នកជាំនាញថរកាំរស្មើអ្ិកស 
ត្េូគព យជងំឺគ ោះ ថិងត្គូបពទ្យវោះករ់ប ោះ។ 

ករណារជ់ួរទាំងអ្ស់្ត្រូវបានគរៀបរំគ ើងបៅបពលត្ពឹក។ អ្នកេួរ ុកគពលរេូរ 
ែលប់ៅ៨បមា៉ា ង ស្ត្មារ់ករពិថិតយវាយរនម្ែបពញបលញររស់្អ្នក។ សូ្ម្ជូនែាំណឹង 
ែល់រុគាលិកគែើនកិ  ត្រសិ្នបរើអ្នកត្រូវករសំបុត្តគព យស្ត្មារ់និបយជកររស់្អ្នក។ 

សូ្ម្យកត្បាក់មកជាប់ជាមួយស្ត្មារក់ាររររថយនរ។ ជបត្ម្ើស្បផសងបទ្ៀរ សូ្ម្ 
ទូ្រស័្ពទ Transperth បលខ 13 62 13 ស្ត្មារ់ការគត្ជើសគរ ើសយកយថែឹកជញ្ជូ ន 
សាធារណៈ។ 

លទ្ធផលបផ្ើបៅបវជជរណឌិ រររស់្អ្នក 
ត្រសិ្នបរើអ្នកាថបវជជរណឌិ រន្ លបានគត្ជើសតាាំង (បេើយបយើងសូមបលើកទ្ឹករិររឱ្យ 
អ្នកប្វើែូបរនោះ) BreastScreen WA នងឹជូនែាំណឹងែល់គវជជប ឌិ តោងំគនាោះអ្ាំពើ 
ការណ្ឋតជ់ួបរបស់អ្នកគ ើមបើប្វើបរស្ររដនែម្គ ៀត។ បវជជរណឌិ ររបស់អ្នកកន៏ឹងបាថ 
  ួលែាំណឹងអ្ាំពើលទ្ធផលននករគធវើគតសតវាយតម្មលររស់្អ្នកន្ រ។ 

ម្ជឍម្ណឌ លវាយរនម្ែ  BreastScreen WA

BreastScreen WA 

ទូ្រស័្ពទ៖ (08) 9323 6700   ទូ្រសារ៖ (08) 9323 6799 
អុ្ើគម៉ាល៖ breastscreenwa@health.wa.gov.au 
បស្វាកម្មជាតិរញូ្ជនបថត៖ www.relayservice.gov.au 
បស្វាកម្មរកដត្រភាសាស្របស្រ នងិនិយយ៖ (TIS) 13 14 50

http://www.relayservice.gov.au/
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