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ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះ
និិងអ្ននក

ិ អ្ននក។
20 នាទីី រៀ�ៀងរាល់់ 2 ឆ្នាំំ�ម្តតង អាចជួួយសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិត
អំំ ពីីជំំងឺឺមហារីីកដោះ�ះ

ស្ត្រី�� ី 1 នាក់់ក្នុងចំំ
ុ� ណោ�ម 7 នាក់់ក្នុងរដ្ឋឋ
ុ�

1ក្នុុ�ង7

NSW នឹឹ ងវិិវត្តតទៅ�ជាជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះក្នុុង
�
មួួយជីីវិិតរបស់់ ពួួកគេ�។1

ភាពជាស្ត្រី�� ភេី �ទ ហើ�ើយមានវ័ ័យកាន់់តែ�ចាស់់

គឺឺកត្តាាហានិិ ភ័័យសំំ ខាន់់ ៗ ក្នុុងការវិិ
វត្តតទៅ�ជា
�
ជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ - ជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ

ច្រើ��ើនជាង 75% កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុងស្ត្រី
ី លមាន
� �� ដែ�
អាយុុចាប់់ ពីី 50 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�។2

វិិធីីល្អអបំំផុុតដើ�ើម្បីីរ� កឃើ�ើញជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះនៅ�ដំំ ណាក់់កាលដំំ បូូង ក្នុុងស្ត្រី
ី ល
� �� ដែ�
មានអាយុុពីី 50-74 ឆ្នាំំ� គឺឺត្រូ�វូ ថតពិិនិិត្យយដោះ�ះ (ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើ

កាំំរស្មីី�អិិក្សស)។ ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សស គឺឺជារូ ូបភាពកាំំរស្មីី�អិិក្សស
នៃ�ដោះ�ះ។ ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សស អាចរកឃើ�ើញជំំ ងឺឺមហារីីក
ដោះ�ះយ៉ាាងតូូច មុុនពេ�លគេ�អាចរកឃើ�ើញវា ឬស្ទាាបដឹឹ ង។

ការថតពិិ និិត្យយដោះ�ះ

កម្មមវិិធីី BreastScreen NSW គឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ហើ�ើយផ្តតល់់ ជូូនជាពិិសេ�សដល់់

ស្ត្រី�� ដែ�
ី លមានអាយុុពីី 50 ទៅ� 74 ឆ្នាំំ�។ នេះ�ះត្រូ�ូវបានណែ�នាំំថា ស្ត្រី�� នៅី �ក្នុុងក្រុ�
ុម
�
អាយុុនេះ�ះ ត្រូ�ូវថតពិិនិិត្យយដោះ�ះ (ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សស)
រៀ�ៀងរាល់់ ពីីរឆ្នាំំ�ម្តតង។

ស្ត្រី�� ដែ�
ី លមានអាយុុពីី 40 ទៅ� 49 ឆ្នាំំ� និិ ងស្ត្រី�� ដែ�
ី លមានអាយុុលើ�ើសពីី 75 ឆ្នាំំ�

ក៏៏អាចថតពិិនិិត្យយដោះ�ះផងដែ�រ។ សូូមពិិភាក្សាាជាមួួយវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននកជាមុុន
ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាអំំពីីហានិិ ភ័័យ និិ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការថតពិិនិិត្យយសម្រា�ប់់ អ្ននក។
មិិ នចាំបា
ិ របស់់ អ្ននក សម្រា�ប់់ ការណាត់់ជួួបថត
ំ ច់់ ត្រូ�វូ ការការបញ្ជូូ�នពីីវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ពិិនិិត្យយដោះ�ះទេ�។

អ្ននកជំំ នាញថតកាំំរស្មីី�អិិក្សសនៅ� BreastScreen NSW ទាំំងអស់់ គឺឺជា

ស្ត្រី�� ភេី �ទ។ ពួួកគេ�ប្រើ��ើឧបករណ៍៍ទំំនើ�ើ ប ដែ�លផលិិ តរូ ូបភាពកាំំរស្មីី�អិិក្សសនៃ�ដោះ�ះ

ិ សកម្មម។
មានគុុណភាពខ្ពពស់់បំំផុុត ដោ�យប្រើ��ើបរិិមាណតិិចតួួចបំំផុុតនៃ�កាំំរស្មីី�វិទ្យុុ
�
ការថតពិិនិិត្យយជាមួួយ BreastScreen NSW គឺឺសម្រា�ប់់ស្ត្រី�� ដែ�
ី លមិិ នមាន
រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ។

ស្ត្រី�ី� 9 នាក់់ ក្នុុ�ងចំំ ណោ�ម 10 នាក់់

មានជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ ដែ�លពុំំ�មានប្រ�វត្តិិ�សុុខភាពគ្រួ�ួសារ
កើ�ើតជំំ ងឺឺនេះ�ះទេ�។3
ការរកឃើ�ើញជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះបានមុុនពេ�ល ផ្តតល់់ ឱកាសរឹឹត
ិ ជំំ ងឺឺ។
កាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរនៃ�ការរួ ួចផុុតជីីវិតពីី
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សូូមទៅ�ជួួបវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននកជាបន្ទាាន់់
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកសម្គាាល់់ ឃើ�ើញមានរោ�គសញ្ញាា
នានា ដូូចជាដុំំ�សាច់់ ពកនៅ�លើ�ើដោះ�ះម្ខាាង
ឬទាំំងសងខាង ការហូូរចេ�ញទឹឹករំអិ
ំ ិលពីី
ក្បាាលដោះ�ះ ឬការឈឺឺ ចាប់់ ក្នុងដោះ
ុ� �ះជាប់់ រហូូត
ដែ�លអ្ននកមិិ នធ្លាាប់់មានពីីមុុនមក។

1	ទូូរសព្ទទមកលេ�ខ 13 20 50 ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�� ើការកក់់ទុុករបស់់អ្ននក។

2	ទូូរសព្ទទទៅ�សេ�វាកម្មមបកប្រែ��ភាសាសរសេ�រ និិងបកប្រែ��ផ្ទាាល់់មាត់់ (TIS)

នៅ�កន្លែ�ែងថតពិិ និិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើ
កាំំរស្មី�អិ
ី ិ ក្សសរបស់់ អ្ននក
•

ការណាត់់ជួួបរបស់់ អ្ននកនឹឹ ងចំំ ណាយពេ�លប្រ�ហែ�ល 20 នាទីី។

•

ស្រ្តី�� អ្ននក
ី ជំំ នាញថតកាំំរស្មីី�អិិក្សសម្នាា ក់់ នឹឹ ងនាំំអ្ននកទៅ�បន្ទទប់់ ឯកជនមួួយ

13 14 50 ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននក

ដែ�លអ្ននកអាចដោះ�ះសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាកផ្នែ�ែកខាងលើ�ើ និិ ងអាវទ្រ�នាប់់

កក់់ទុុកការណាត់់ជួួបមួួយ។

សូូមកុំំ�ដាក់់ទូូរសព្ទទចុះះ� នៅ�ពេ�លអ្ននកឮសូូរសារថតទុុក។ និិ យាយភាសា
ដែ�លអ្ននកនិិ យាយឱ្យយបានច្បាាស់់ ហើ�ើយនៅ�រង់់ ចាំរំ ហូូតដល់់អ្ននកឮសូូរ

របស់់ អ្ននកចេ�ញ។
•

អិិក្សសចំំ នួួនពីីរ ចេ�ញពីីដោះ�ះនីីមួួយៗ។ ដាក់់ដោះ�ះនីីមួួយៗនៅ�លើ�ើបន្ទះះ�ម៉ាាស៊ីី� ន

សំំ ឡេ�ងអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់។

ដើ�ើម្បីី�ថតយកកាំំរស្មីី�អិិក្សស។ ប្រ�សិិ នបើ�ើដោះ�ះរបស់់ អ្ននកងាយរងការឈឺឺ ចាប់់

3	ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានផ្សាំំ�ដោះ�ះ សូូមឱ្យយ BreastScreen NSW បានដឹឹង
នៅ�ពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ការណាត់់ជួួប។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃថតពិិ និិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មី� ី
អិិ ក្សស

ឬអ្ននកមានបញ្ហាាខ្ននង ឬស្មាា សូូមឱ្យយអ្ននកជំំ នាញថតកាំំរស្មីី�អិិក្សសបានដឹឹ ង។
•

យករូ ូបភាពកាំំរស្មីី�អិិក្សសនៃ�ដោះ�ះពីីមុុនរបស់់ អ្ននកមកជាមួួយ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក

មិិ នបានថតពិិនិិត្យយដោះ�ះចុុងក្រោ��យរបស់់ អ្ននកជាមួួយ BreastScreen
NSW ទេ�។

ដំំ ណើ�ើរការនេះ�ះចំំ ណាយពេ�លតែ�ពីីរបីីនាទីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
•

បន្ទាាប់់ ពីីការថតពិិ និិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើ
កាំំរស្មី�អិ
ី ិ ក្សសរបស់់ អ្ននក
•

ប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សស។

	កុំំ�ប្រើ��ើម្សៅ�ៅសម្រា�ប់់ លាបខ្លួួ�ន ថ្នាំំ�បំំ បាត់់ក្លិិ�នអាក្រ�ក់់ ឬក្រែ��មនៅ�ថ្ងៃ�ៃថត

ពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សសរបស់់ អ្ននក។ ទាំំងនេះ�ះអាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់
លទ្ធធផលកាំំរស្មីី�អិិក្សសរបស់់ អ្ននក។

វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ ទទួួលការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ ចំំនួួនពីីរនាក់់
នឹឹ ងអានរូ ូបភាពកាំំរស្មីី�អិិក្សសរបស់់ អ្ននកដោ�យឯករាជ្យយ។

•

	សូូមពាក់់សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់ពីីរផ្នែ�ែក។ អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�ូវដោះ�ះសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់របស់់
អ្ននកចេ�ញ ចាប់់ ពីីចង្កេះ��ឡើ
ះ �ើងទៅ� ក្នុុងអំំ
� ឡុុងពេ�លថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យ

អ្ននកអាចស្នើ�� សុំំ�ឱ្យ
យអ្ននកជំំ នាញថតកាំំរស្មីី�អិិក្សស បញ្ឈឈប់់ នៅ�ពេ�លណាក៏៏បាន
ើ
ដែ�រ។ អ្ននកក៏៏អាចសុំំ�ការឈប់់ សម្រា�កខ្លីី� រវាងការថតកាំំរស្មីី�អិិក្សសផងដែ�រ។

យកព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តរបស់់ វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននកមកជាមួួយ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយគេ�

អាចផ្តតល់់ លទ្ធធផលតេ�ស្តតរបស់់ អ្ននក ជូូនទៅ�វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននក។

ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សសអាចមានអារម្មមណ៍៍ មិិ នស្រួ�ួល។
ការបន្ធូូ�រអារម្មមណ៍៍អាចជួួយកាត់់បន្ថថយភាពមិិ នស្រួ�ួល ឬការឈឺឺ ចាប់់ ។

	សូូមប្រា�កដថាអ្ននកដឹឹ ងពីីអាសយដ្ឋាាននៃ�ទីីតាំំង BreastScreen
NSW។

អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�ូវបានគេ�ស្នើ�� សុំំ�ឱ្យ
យឈរនៅ�ពីីមុុខម៉ាាស៊ីី� នមួួយ ដែ�លនឹឹ ងថតកាំំរស្មីី�
ើ

អ្ននកនឹឹ ងទទួួលបានលទ្ធធផលនៃ�ការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សស

របស់់ អ្ននក នៅ�ក្នុុងសំំ
បុុត្រ�។ នេះ�ះត្រូ�ូវចំំ ណាយពេ�លប្រ�ហែ�ល 2 សប្តាាហ៍៍។
�
•

លទ្ធធផលរបស់់ អ្ននកនឹឹ ងបានបញ្ជូូ�នទៅ�វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននក
ដោ�យមានការអនុុញ្ញាាតពីីអ្ននក។

•

អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�ូវបានសួួរឱ្យយទៅ�គ្លីី�និិកវាយតម្លៃ�ៃ សម្រា�ប់់ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតបន្ថែ�ែម

ប្រ�សិិ នបើ�ើ មានអ្វីី�មួួយត្រូ�ូវបានគេ�រកឃើ�ើញនៅ�លើ�ើការថតពិិនិិត្យយដោះ�ះដោ�យ
ប្រើ��ើកាំំរស្មីី�អិិក្សសរបស់់ អ្ននក ដែ�លត្រូ�ូវការការស៊ើ��ើបអង្កេ�េតបន្ថែ�ែម។ ស្ត្រី�� ី 9

នាក់់ក្នុងចំំ
ុ� ណោ�ម 10 នាក់់ (90%) ដែ�លបានហៅ�ត្រ�ឡប់់ មកវិិញដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត មិិ នមានជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះទេ�។

1	សំំ ណុំំ�ទិិន្ននន័័យប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ស្តីី�ពីីអត្រា�ជំំ ងឺឺមហារីីក និិ ងមរណភាព រដ្ឋឋ NSW 2016 (ប្រ�ភពចេ�ញពីី NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW)។
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations
2	វិិទ្យាាស្ថាានសុុខភាព និិ ងសុុខុុមាលភាពអូូ ស្រ្តា�ាលីី ឆ្នាំំ� 2018។ របាយការណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ BreastScreen Australia ឆ្នាំំ� 2018។
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3	ក្រុ� ុមសហការលើ�ើកត្តាាអ័័រម៉ូូ�នក្នុុងជំំ
ួ រ៖ ការវិិភាគឡើ�ើងវិិញនៃ�កិិច្ចចសហការអំំពីីទិិន្ននន័័យបុុគ្គគល
� ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ ឆ្នាំំ� 2001។ ជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះបន្តតក្នុុងគ្រួ
� �សា
ចេ�ញពីីការសិិ ក្សាារោ�គរាតត្បាាតចំំ នួួន 52 រួ ួមទាំំងស្ត្រី�� ី 58,209 នាក់់ដែ�លមានជំំ ងឺឺមហារីីកដោះ�ះ
និិ ងស្ត្រី�� ី 101,986 នាក់់ដែ�លមិិ នមានជំំ ងឺឺនេះ�ះ។
Lancet 2001; 358: 1389–99
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