บันทึกการตรวจด้ วยการทําสกรีนแมมโมแกรม
ยินดีตอ้ นรับคุณทีเบรสต์สกรี น ดับลิวเอ คลินิก…
โปรดอ่านข้อความสําคัญเกียวกับการทําสกรี นแมมโมแกรมนี" แล้วกรอกข้อความในแบบฟอร์ มคํายินยอมทีแนบมาด้วยก่ อนทีคุณจะรับการทําแมมโมแกรม
ถ้าคุณมีคาํ ถามใดๆ เจ้าหน้าทีทีคลินิกแมมโมแกรมสามารถให้คาํ ตอบแก่คุณได้ โปรดทราบว่าคุณสามารถยกเลิกการทําแมมโมแกรมเมือใดก็ได้

เกียวกับโปรแกรมการสกรีนเต้ านม
จุดประสงค์ของการสกรี นเต้านม คือการลดการเสี ยชี วิตเพราะมะเร็ งเต้านม การทําแมมโมแกรม (เอกซเรย์เต้านม) เป็ นวิธีทีดีทีสุ ดทีเรามีอยูใ่ นปั จจุบนั ในการ
ค้นหามะเร็ งในระยะทีเล็กมากเกินกว่าทีจะคลําพบ การตรวจพบมะเร็ งเต้านมเร็ วเท่าไร โอกาสของการบําบัดรักษาทีได้ผลก็จะมากยิงขึ"นเท่านั"น
โปรแกรมเบรตส์สกรี น ดับลิวเอ เน้นเรื องการค้นพบมะเร็ งเต้านมในระยะเริ มแรก การเปลียนแปลงทีมองเห็นในแมมโมแกรมของคุณ
ซึ งไม่คิดว่าจะเป็ นสัญญาณของมะเร็ งเต้านม จะไม่ถูกรายงาน
หลักฐานทางการแพทย์ขณะนี"ได้แสดงให้เห็นว่าการทําสกรี นมีประโยชน์ทีสุ ดสําหรับสตรี ทีอยูใ่ นวัยระหว่าง 50-74 ปี โอกาสของคุณทีจะเป็ นมะเร็ งเต้า
นมทวีข" ึนตามอายุ ประมาณร้อยละ 70 ของมะเร็ งเต้านมเกิดกับสตรี วยั 50 ปี หรื อสู งกว่านั"น การทําสกรี นแมมโมแกรมเป็ นประจําจะช่วยลดการเสี ยชี วิตของ
สตรี ประมาณร้ อยละ30 อนึ ง ประโยชน์ทีได้จากการทําสกรี นแมมโมแกรมจะน้อยลงสําหรับสตรี วยั ตํากว่า 50 ปี

ทําแมมโมแกรมอย่ างไร?
คุณจะถูกขอร้ องให้ ถอดเสื'อผ้าจากท่ อนบนถึงเอวออก แล้ วสวมเสื'อคลุม
เจ้ าหน้ าทีถ่ ายภาพรังสีหญิงซึงได้รับการฝึ กอบรมโดยเฉพาะจะเป็ นผู้ทาํ แมมโมแกรมให้ คณ
ุ ขณะทีกําลังทําแมมโมแกรม
เต้ านมจะถูกกดเป็ นเวลาสองสามวินาที ทั'งนีเ' พือทําให้ ภาพทีออกมาชัดเจน การกระทํานีอ' าจทําให้ คุณรู้ สึกเจ็บ
โดยปกติจะมีการถ่ายภาพเต้านมข้างละสองภาพ แต่บางครั"งอาจต้องถ่ายมากกว่านั"น

ใครเป็ นคนอ่ านแมมโมแกรม?
ผลของแมมโมแกรมของคุณจะขึน' อยู่กบั ข้ อตกลงระหว่ างแพทย์ ผู้เชียวชาญ (แพทย์ ผู้ชํานาญรังสีวทิ ยา) อย่ างน้ อยทีสุ ดสองราย
ซึงมีความเชียวชาญอย่ างสู งยิงในการอ่ านแมมโมแกรม แมมโมแกรมทั'งหมดจะถูกอ่ านอย่ างเป็ นอิสระ บางครั'ง ถ้ าแพทย์ ผู้ชํานาญรังสี
วิทยาสองรายแรกมีความเห็นไม่ตรงกัน แพทย์ ผู้ชํานาญรังสีวทิ ยารายทีสามจะเป็ นผู้อ่านแมมโมแกรมของคุณ
แล้ วจะเกิดอะไรขึน' ถ้ าฉันต้ องรับการฉายเอกซเรย์ ซํ'าอีกครั'ง?
เป็ นบางครั"งเท่านั"นทีแพทย์ผชู้ าํ นาญรังสี วิทยาจะขอให้มีการถ่ายเอกซเรย์ซ" าํ คือในกรณี ทีภาพทีถ่ายออกมาไม่ชดั เจนพอ ถ้าจําเป็ นต้องถ่ายใหม่
คุณจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรื อทางจดหมายให้กลับมารับการถ่ายเอกซเรย์ใหม่ การถ่ายเอกซเรย์ซ" าํ จะกระทําทีคลินิกทีทําแมมโมแกรม

การแจ้ งผล
สตรีส่วนมากจะได้ รับแจ้ งทางจดหมายภายใน 14 วันว่ าทุกอย่ างเรียบร้ อย ไม่ ใช่ เป็ นเรืองผิดปกติทสตรี
ี บางคนจะได้
รับการเชิญให้ กลับมารับการทดสอบใหม่ หากจําเป็ น พยาบาลประเมินเต้ านมจากเบรสต์ สกรีน ดับลิวเอ
จะโทรศัพท์ มาสนทนาเรืองนีก' บั คุณ ส่ วนมาก การทดสอบเหล่ านีไ' ม่ แสดงปัญหาอะไรทีจําเป็ นต้องทําการตรวจสอบต่อไป
สตรี ทีผ่านการทําสกรี นแมมโมแกรมในเขตนครหลวงจะได้รับการนัดให้มาทีศูนย์ประเมินโปรแกรม เพือทําแมมโมแกรมต่อไป หรื อถ้าจําเป็ น
เพือทําการทดสอบต่อไป
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สตรี ทีผ่านการทําสกรี นแมมโมแกรมจากหน่วยเคลือนทีในชนบท เพือความสะดวกของสตรี เหล่านี" การทําแมมโมแกรมต่อไปจะกระทําทีรถแวนเคลือนที

โปรดทราบว่า: เบรสต์สกรี น ดับลิวเอ จะเก็บฟี ล์มแมมโมแกรมไว้เพือเปรี ยบเทียบกับฟี ล์มในอนาคต
แมมโมแกรมมีความเชือถือได้แค่ไหน?
แมมโมแกรมสามารถแสดงให้ เห็นมะเร็งเต้ านมได้ถึงร้ อยละ 90 อย่ างไรก็ตาม มีมะเร็งบางประเภททีไม่ สามารถมองเห็นได้ จากแมม
โมแกรม สตรีทอายุ
ี ตากว่
ํ า หรือสตรีทรัี บการบําบัดเกียวกับการใช้ ฮอร์ โมนทดแทน อาจมีเนือ' เยือเต้ านมหนากว่ าสตรีทอายุ
ี สูงกว่ า และ
นีทําให้ การชี'ตวั มะเร็งในแมมโมแกรมยากยิงขีน' นีอาจเป็ นผลให้ สตรีอายุตากว่
ํ าต้ องมีการตรวจสอบมากครั'งกว่ า รวมถึงการตัดชิ'นเนือ'
ไปตรวจ ทั'งนีเ' ป็ นเพราะความยากลําบากในการแยกมะเร็งตามมาตรฐานของแมมโมแกรม
ในทํานองเดียวกัน ในชั"นแรก ผลของแมมโมแกรมอาจดูน่ากังวล แต่จากการตรวจสอบต่อไปกลับปรากฎว่าไม่มีปัญหาร้ายแรงอะไรเลย
การทําแมมโมแกรมไม่สามารถป้ องกันการเป็ นมะเร็ งเต้านม แต่การตรวจพบแต่เนิ นๆ จะช่วยประกันว่าโอกาสทีจะบําบัดรักษาให้ได้ผลจะมีมากขึ"น

แมมโมแกรมอาจก่ อให้ เกิดอันตรายใด ๆ ไหม?
บางครั'งการกดเต้ านมระหว่ างทีทําแมมโมแกรมอาจทําให้ เต้ านมระบมหรือบอบชํ'าชัวระยะเวลาหนึง
แต่ จะไม่ ทาํ ให้ เนือ' เยือเต้ านมเป็ นอันตรายใดๆ ระยะยาว
การทําแมมโมแกรมแต่ละครั"งใช้รังสี ขนานตํามาก หลักฐานปั จจุบนั แสดงให้เห็นว่ามีการเสี ยงเพียงเล็กน้อยต่อการรับรังสี
ประโยชน์ทีได้จากการทําสกรี นแมมโมแกรมมีมากกว่าการเสี ยงนี"
อย่างไรก็ตาม ไม่ขอแนะนําให้สตรี ทีคิดว่าตนเองตั"งครรภ์ทาํ แมมโมแกรม ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจตั"งครรภ์ คุณต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีต้อนรับหรื อเจ้าหน้าที
ถ่ายภาพรังสี ทราบ

แล้ วถ้ าฉันมีก้อนเนือ' ทีเต้ านมหรือมีปัญหาเกียวกับเต้ านมตอนนีล' ่ ะ?
ถ้าคุณสังเกตเห็นว่ามีกอ้ นเนื"อนูนอยูใ่ นเต้านม มีของเหลวไหลจากหัวนม หรื อเต้านมมีการเปลียนแปลงใดๆ
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าทีถ่ายภาพรังสี ทราบก่อนทีคุณจะทําแมมโมแกรม อนึงเป็ นสิ งสําคัญทีคุณควรปรึ กษาแพทย์เกียวกับอาการเหล่านี"
แม้วา่ ผลของแมมโมแกรมจะแสดงว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็ตาม
ทําไมฉันจึงควรแจ้ งรายละเอียดของแพทย์ จพี ขี องฉันให้ คุณทราบ?
เพือทีจะให้คุณได้รับการดูแลทีดีทีสุ ด แพทย์จีพีจาํ เป็ นทีจะต้องได้รับข้อมูลเกียวกับการดูแลสุ ขภาพทั"งหมดของคุณ เราประสงค์ทีจะส่ งผลของการทํา มมโม
แกรมของคุณไปให้แพทย์จีพีของคุณ ในระหว่างการทําแมมโมแกรมแต่ละครั"ง เป็ นสิ งสําคัญทีคุณจะต้องคอยตรวจเต้านมของคุณเป็ นประจํา และถ้ามีการ
เปลียนแปลงใดๆ คุณต้องแจ้งให้แพทย์จีพีทราบทันที เราขอแนะนําให้คุณให้แพทย์จีพีตรวจเต้านมของคุณเป็ นประจํา
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