
 

คณุไดร้บัการเชญิใหก้ลบัมารบัการฉายเอ็กซเรย ์

เตา้นมเพิม่เตมิ สตรสีว่นใหญท่ีไ่ดร้บัการเชญิให ้

กลบัมารบัการตรวจใหม ่ผลลพัธส์ว่นใหญท่ีอ่อก 

มาปกต ิ(ไมเ่ป็นมะเร็งเตา้นม) 

ท าไมฉนัจงึไดร้บัการเชญิใหก้ลบัมาใหม?่ 

ไมใ่ชเ่รือ่งผดิปกตทิีจ่ะไดรั้บการเชญิใหก้ลบัมารับการ 

ฉายเอ็กซเรยเ์พิม่เตมิ เหตผุลทั่วไปของการเชญิให ้

กลับมาใหมร่วมถงึเรือ่งตา่งๆ ตอ่ไปน้ี: 

ความหนาทบึ 

การตรวจคดักรองคอืการถา่ยภาพเอ็กซเรยเ์ตา้นมของ 

คณุ พืน้ผวิของเตา้นมทีไ่มเ่รยีบเสมอกันอาจท าใหด้ ู

เหมอืนมคีวามผดิปกต ินอกจากนัน้ การฉายเอก็ซเรย ์

อาจชว่ยระบวุา่บรเิวณทีห่นาทบึนัน้ อันทีจ่รงิแลว้เป็นเน้ือ

เยือ่ตอ่มปกต ิ

ถงุน ้า 

กอ้นกลมเล็กๆ ทีม่ขีอบใสโดยปกตมิักจะเป็นถงุน ้าหรอื 

กอ้นเน้ือทีไ่มเ่ป็นอันตราย (ไมใ่ชม่ะเร็ง) แตถ่า้มอง 

ไมเ่ห็นขอบชดัเจน อาจจ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบ 

ตอ่ไป 

การมหีนิปนูเกาะ 

จุดดา่งหนิปนู (แคลซฟิิเคชัน่) ปรากฎในการตรวจคัด 

กรองเตา้นมในสตรหีลายคน และจุดดา่งหนิปนูเหลา่ 

น้ีโดยปกตเิป็นเรือ่งธรรมดา แตอ่ยา่งไรกต็าม กลุม่จดุ 

ดา่งหนิปนูทีไ่มส่ม ่าเสมออาจเป็นร่องรอยในระยะแรก 

สดุของมะเร็ง และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการตรวจสอบ 

เพิม่เตมิตอ่ไป 

รอยแผลเป็น 

การผา่ตัดเตา้นมในอดตีอาจท าใหเ้กดิแผลเป็น เน้ือ 

เยือ่ทีเ่ป็นแผลเป็นท าใหก้ารอา่นแผน่เอ็กซเรยล์ าบาก 

และคณุอาจตอ้งรับการทดสอบเพิม่เตมิตอ่ไปอกี 

เครือ่งหมายบนผวิหนัง 

เครือ่งหมายบนผวิหนังทีม่องเห็นในแผน่เอก็ซเรย ์

อาจถกูน ามาวางบนบรเิวณทีเ่ป็นรอยแผลเป็น ไฝ 

หรอืบรเิวณเกีย่วกบัอาการโรคในเตา้นม เพือ่ขว่ย 

นักรังสวีทิยาศกึษาแผน่เอ็กซเรย ์

ฉนัจะทราบผลของการฉายเอ็กซเรย ์
เพิม่เตมิอยา่งไร? 

BreastScreen WA จะโทรมาแจง้ผลของการเอ็กซ 

เรยเ์ตา้นมใหค้ณุทราบ คณุอาจไดรั้บค าแนะน าให ้

รับการตรวจเพิม่เตมิตอ่ไปอกี ซึง่ทัง้น้ีขีน้อยูก่บั 

ลักษณะของภาพเอก็ซเรย ์คณุจะถามค าถามมาก 

เทา่ใดก็ได ้เพือ่ทีค่ณุจะไดเ้ขา้ใจเหตผุลวา่เหตใุด 

คณุจงึไดรั้บเชญิใหก้ลับมารับการตรวจใหม ่

 

หากคณุตอ้งการการตรวจสอบเพิม่เตมิ คณุจะไดรั้บแจง้ 

วันนัดใหไ้ปทีศ่นูยก์ารประเมนิเตา้นม BreastScreen WA  

เพือ่รับการตรวจเตา้นมตอ่ไป นี่เป็นบรกิารทีใ่หฟ้ร ีและ 

สตรทีีพ่ านักอยูใ่นชนบทอาจไดรั้บความชว่ยเหลอืจาก 

โครงการชว่ยเหลอืการเดนิทางผูป่้วย (PATS) โปรดตดิตอ่ 

แพทยจ์พีขีองคณุเพือ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ภาพถา่ยเอ็กซเรยค์ร ัง้กอ่นๆ 

โปรดเกบ็ภาพถา่ยเอก็ซเรยก์ารตรวจคดักรองเตา้นม รวม 

ทัง้การตรวจอลัตราซาวนด์เ์ตา้นมครัง้กอ่นๆ ทีท่า่นไดรั้บ 

ไวท้ัง้หมด ภาพถา่ยครัง้กอ่นๆ อาจเป็นประโยชนม์ากส า 

หรับนักรังสวีทิยาในการใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยันวา่บรเิวณ 

ทีเ่ป็นทีน่่าวติกกังวลในภาพเอ็กซเรยจ์ากการตรวจคัด 

กรองเตา้นมปัจจุบันเป็นการคน้พบทีม่มีานานแลว้และ  

ไมเ่ป็นทีน่่าวติกกังวลใดๆ 

มกีารตรวจเพิม่เตมิอะไรอกีทีอ่าจจ าเป็น? 

การเปลีย่นแปลงสว่นใหญท่ีค่น้พบโดยวธิตีรวจคัดกรอง 

มักจะเล็กเกนิกวา่ทีจ่ะคล าพบในเตา้นม และจ าเป็นตอ้ง 

ไดรั้บการตรวจสอบพเิศษ 

การเอ็กซเรยเ์ตา้นมเพือ่การวนิจิฉัยตอ่ไป 

เรือ่งน้ีเกีย่วขอ้งกบัภาพเอก็ซเรยเ์ตา้นมเพิม่เตมิโดยมุง่

ความสนใจไปทีด่า้นการรักษาพยาบาล 

เบรสต ์โทโมซนิเธซสิ / การเอ็กซเรยเ์ตา้นม 3D 

การเอ็กซเรยเ์ตา้นมแบบสามมติ ิ(ซึง่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ 

ดจิติลั เบรสต ์โทโมซนิเธซสิ) ใชค้อมพวิเตอร ์ซอฟต ์

แวรพ์เิศษในการสรา้งภาพ 3D ของเตา้นมดว้ยการ 

เอ็กซเรย ์(แมมโมแกรมส)์ มมุตา่งๆ  ภาพมาตรฐานจะ 

สรา้งภาพสองมติ ิ(2D) ของเตา้นม 

การตรวจเตา้นมตามวธิกีารแพทย ์

หากคณุตอ้งการใหแ้พทยต์รวจหลังจากทีนั่กรังสวีทิยา 

ไดต้รวจภาพเอก็ซเรยข์องคณุแลว้ แพทยห์ญงิจะท า 

การตรวจเตา้นมของคณุอยา่งละเอยีด และสอบถาม 

ประวัตกิารเจ็บป่วยของคณุ  

การท าอลัตราซาวนด์เ์ตา้นม 

น่ีเป็นการทดสอบทีใ่ชค้ลืน่เสยีง (ไมใ่ชรั่งส)ี เพือ่คน้หา 

รายละเอยีดเกีย่วกับเน้ือเยือ่เตา้นมใหม้ากขึน้ โดยม ี

การทาเจลบนเตา้นม แลว้ใชเ้ครือ่งกดลงบนผวิหนัง 

ของเตา้นม 

การตดัเน้ือเยือ่โดยใชภ้าพเป็นเครือ่งน า 

การตดัเน้ือเยือ่เตา้นมกระท าโดยใชเ้ข็มเจาะลงไปใน 

เตา้นมเพือ่เอาตัวอยา่งเน้ือเยือ่ออกมาตรวจดว้ย 

กลอ้งจลุทศัน ์ 

การตรวจสอบตอ่ไป เรือ่งนีห้มายความวา่อะไร?

FURTHER TESTS, WHAT DOES THIS MEAN?   Thai  -  ไทย 



นักรังสวีทิยาจะเป็นผูด้ าเนนิกรรมวธิี โดยใช ้อลัตราซาว 
นด์ห์รอืเครือ่งเอก็ซเรยเ์ป็นตวัน าเพือ่ความแน่ใจวา่เน้ือ 

เยือ่ทีเ่ข็มเจาะลงไปมาจากบรเิวณทีถ่กูต ้อง และจะมกีาร 
ใช ้ยาชาเฉพาะที่ แพทยพ์ยาธวิทิยาจะเป็นผูต้รวจเน้ือเยือ่ 
โดยปกตผิลการตรวจจะออกมา 24 ชัว่โมงภายหลัง 

ทีห่นีบส าหรับเป็นเครือ่งหมาย 

บางครัง้หลังจากทีต่ัดเน้ือเยือ่ผา่นทางเครือ่งเอ็กซเรย์ 

ออกไปแล ้ว อาจจ าเป็นต ้องใชเ้ครือ่งหนีบชิน้เลก็ๆ ทีท่ า 
ด ้วยโลหะหนีบไว ้ตรงจุดทีต่ดัเน้ือเยือ่เพือ่เป็นเครือ่งหมาย 

สามารถตรวจพบมะเร็งทกุประเภทดว้ย 

วธิกีารตรวจเหลา่นีห้รอืไม?่

มะเร็งเต ้านมสว่นใหญจ่ะถกูตรวจพบ แตไ่มม่กีารทดสอบ 

ใดๆ ทีรั่บประกันวา่จะค ้นพบมะเร็งทกุประเภท เป็นสิง่ส า 
คัญทีส่ตรทัีง้หลายควรปฏบิตัติามค าแนะน าทีบ่รรยายไว ้ 

ณ สถานทีน่ดัหมายเพือ่ท าการประเมนิ

สถานทีเ่หลา่น้ีเป็นศนูยร์วมสาขาวชิาหลากหลาย ทีซ่ ึง่คณุ 

จะได ้รับการประเมนิและการจัดการทีเ่ชีย่วชาญจากทมีนักรัง 
สวีทิยา พยาธวิทิยา พยาบาล ผูถ้า่ยภาพเอก็ซเรย์ แพทย์ 

และศัลยแพทยเ์ต ้านม 

การนัดหมายทัง้หมดจะมขีึน้ในตอนเช ้า อาจต ้องใชเ้วลา 
ประเมนิอยา่งสมบรูณ์นานถงึ 8 ช่วัโมง โปรดแจง้ให ้พนัก 
งานของคลนิกิทราบถา้คณุต ้องการได ้ใบรับรองแพทยเ์พือ่ 
แสดงแกน่ายจา้งของคณุ 

โปรดน าเงนิตดิตวัมาส าหรับคา่จอดรถ หรอืใช ้ทางเลอืก
อืน่ ด ้วยการโทรไปทีท่รานสเ์พริธ์ 13 62 13 เพือ่การ 

ใช ้ยานพาหนะสาธารณะ

สง่ผลการตรวจใหแ้กแ่พทยจ์พีขีองคณุ

หากคณุมแีพทยจ์พีี (ซึง่เราขอสนับสนุนให ้คณุม)ี  
BreastScreen WA จะแจง้วันนัดครัง้ตอ่ไปของคณุให ้ 
แพทยจ์พีขีองคณุทราบ และแพทยจ์พีขีองคณุจะ 

ได ้รับทราบผลการตรวจประเมนิของคณุด ้วย

BreastScreen WA 

โทรศัพท์  (08) 9323 6700 โทรสาร (08) 9323 6799 

อีเมล breastscreenwa@health.wa.gov.au  

บริการแปลและล่าม (TIS) 13 14 50 
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