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เกีย่วกับมะเรง็เต้านม
หญิงิ 1 ใน 7 ของผู้้�หญิงิ ในรัฐั
นวิเซาท์์เวลส์ ์มีโีอกาส์เป็น็มีะเร็ังเต้�านมี 1

ป็จัจัยเสี์�ยงของการัเกิดมีะเร็ังเต้�านมี
ในผู้้�หญิงิ เน่�องจากอายุที์�เพิิ่�มีมีากข้�น 
- มีากกว่า 75% ของโรัคมีะเรัง็เต้�า
นมี พิ่บได�ในผู้้�หญิงิที์�มีอีายุมีากกว่า 
50 ปี็ข้�นไป็ 2

วิธีทีี์�ดีที์�ส์ดุในการัต้รัวจหามีะเรัง็เต้�านมีรัะยะแรักในผู้้�หญิงิอายุ 
50-74 ปี็ ค่อการัต้รัวจคัดกรัองมีะเร็ังเต้�านมี (แมีมีโมีแกรัมี) 
แมีมีโมีแกรัมีค่อการัเอ็กซเรัยเ์ต้�านมี แมีมีโมีแกรัมีส์ามีารัถ
ต้รัวจพิ่บมีะเร็ังเต้�านมีที์�มีขีนาดเล็กมีาก ก่อนที์�จะมีองเห็นหรัอ่
ส์มัีผัู้ส์ได�

การตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านม
และคณุ

การตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านม
โป็รัแกรัมี BreastScreen NSW เป็น็โป็รัแกรัมีฟรแีละให�
บรักิารัเฉพิ่าะส์ำาหรัผัู้้�หญิงิอายุ 50 ถ้ง 74 ป็ ีขอแนะนำาว่าผู้้�
หญิงิ ในกลุ่มีอายุนี�ควรัรับัการัต้รัวจคัดกรัองมีะเรัง็เต้�านมี 
(แมีมีโมีแกรัมี) ทุ์กส์องป็ี

ผู้้�หญิงิอายุ 40 ถ้ง 49 ป็ ีและผู้้�หญิงิ ที์�มีอีายุมีากกว่า 75 ป็ ี
ส์ามีารัถต้รัวจคัดกรัองมีะเรัง็เต้�านมีได�เช่น่กัน โดยส์ามีารัถ
ป็รัก้ษาแพิ่ท์ยข์องคณุก่อนเพิ่่�อท์ำาความีเข�าใจความีเส์ี�ยงและ
ป็รัะโยช่นข์องการัต้รัวจส์ำาหรับัคณุ

ไมีจ่ำาเป็็นต้�องมีีใบส์ง่ตั้วจากแพิ่ท์ย์เพิ่่�อนัดต้รัวจคัดกรัองมีะเรั็ง
เต้�านมี

นกัรังัส์วิีท์ยาของ BreastScreen NSW ทั์�งหมีดเป็น็ผู้้�หญิงิ  
โดยใช่�อุป็กรัณที์์�ทั์นส์มียัที์�ผู้ลิต้แมีมีโมีแกรัมี คุณภาพิ่ส์ง้ที์�ส์ดุ
โดยมีปี็รัมิีาณรังัส์นี�อยที์�ส์ดุ

การัต้รัวจคัดกรัองกับ BreastScreen NSW จัดให�ส์ำาหรัับส์ต้รัีที์�
ไมีม่ีีอาการัของโรัคมีะเรั็งเต้�านมี

Thai

พิ่บแพิ่ท์ยทั์์นที์ หากคณุส์งัเกต้เหน็
อาการัผู้ ิดป็กติ้ เช่น่ มีกี�อนที์�หน�าอก
ข�างเดียวหรัอ่ทั์�งส์องข�าง  มีขีองเหลว
ออกจากหวันมี หรัอ่อาการัเจ็บเต้�านมี
อยา่งต่้อเน่�องที์�คณุไมีเ่คยเป็น็มีาก่อน

ใช้เ้วลาเพียีงแค่ 20 นาที ีในทีกุๆ 2 ปีี สามารถช่้วยช้วิีตคณุได้

ผู้้ห้ญิงิ 9 ใน 10 คน
เป็น็มีะเรัง็เต้�านมีได�โดยที์�ไมีม่ีปี็รัะวัติ้คนใน
ครัอบครัวัว่าเป็น็ 3

ต้รัวจพิ่บมีะเร็ังเต้�านมียิ�งเรัว็เท่์าไหรั ่โอกาส์รัอด
ช่วิีต้ของคณุก็จะยิ�งยิ�งมีากข้�นเท่์านั�น ข้�นเท่์านั�น
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นัดตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมตั�งแต่วันนี�
ขอรบับรกิารล่าม โทีร 13 14 50 (TTY 13 36 77)
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การนัดตรวจแมมโมแกรม
1 โท์รั 13 20 50   เพิ่่�อท์ำาการัจอง

2  ขอรับับรักิารัล่ามีแป็ล (TIS) โท์รั  13 14 50   
ถ�าคณุต้�องการัล่ามีช่ว่ยคุณท์ำาการัจอง   
อยา่วางส์ายเมี่�อคณุได�ยินข�อความีที์�บนัท้์กไว�  
พิ่ด้ภาษาของคุณให�ช่ดัเจนและรัอจนกว่าคณุจะได�ยิน
เสี์ยงของล่ามี

3 หากคณุเส์รัมิีหน�าอก ต้�องแจ�งให� BreastScreen NSW 
ท์รัาบ ในขณะที์�ท์ำาการั

ในวันทีีม่นัีดตรวจแมมโมแกรม
 ต้�องแนใ่จว่าคณุมีีที์�อย้ข่องส์ำานกังาน BreastScreen 

NSW

 นำาผู้ลเอ็กซเ์รัย์ เอ๊กซเรัยแ์มีมีโมีแกรัมีครัั�งก่อนมีาด�วย 
หากคณุไมีไ่ด�ท์ำาการัต้รัวจคัดกรัองมีะเร็ังเต้�านมีครัั�ง
ส์ดุท์�ายกับ BreastScreen NSW

 นำารัายละเอียดของแพิ่ท์ยม์ีาด�วยเพิ่่�อแจ�งผู้ลการัท์ดส์อบ
ให�แพิ่ท์ย์ของคุณท์รัาบ

 ส์วมีใส์ส่์่�อผู้�าที์�เป็็นส์องช่ิ�น ช่ิ�นจะต้�องถอดเส์่�อถอดเส์่�อ
ด�านบนออกจนถ้งเอวในรัะหว่างการัต้รัวจแมีมีโมีแกรัมี

 ไมีใ่ช่�แป็ง้ฝุุ่�น ยารัะงับกลิ�นตั้วหรัอ่ครีัมีในวันท์ำาแมีมีโมี
แกรัมี  ส์ิ�งเหล่านี�อาจส์ง่ผู้ลกรัะท์บต่้อผู้ลของเอ๊กซเรัย์
ของคณุ

หอ้งตรวจแมมโมแกรม
• การัท์ำาแมีมีโมีแกรัมีของคณุจะใช่�เวลาป็รัะมีาณ 20 นาที์

• นกัรังัส์วิีท์ยาส์ต้จะพิ่าคณุเข�าไป็ในห�อง เพิ่่�อให�คณุถอดเส์่�อ
และเส์่�อช่ั�นในออก

• โดยคณุจะยน่หนัหน�าเข�าหาเคร่ั�อง ที์�จะถ่ายภาพิ่ เอ็กซเ์รัย์
เต้�านมีแต่้ละข�าง ข�างละส์องครัั�ง   เต้�านมีแต่้ละข�างวางบน
แป็น้ของเครั่�องขณะฉายรังัส์เีอ็กซเ์รัย ์ หากคุณมีหีน�าอกที์�
บอบบางหรัอ่มีปัี็ญิหาที์�หลังหรัอ่ไหล่ โป็รัดแจ�งให�นกั
รังัส์วิีท์ยาท์รัาบ

• การัต้รัวจแมีมีโมีแกรัมีอาจท์ำาให�ร้ั�ส์ก้ไมีส่์บายตั้ว  การัผู้อ่น
คลายอาจช่ว่ยลดความีร้ั�ส์้กไมีส่์บายหรั่อความีเจ็บป็วดได� 
กรัะบวนการันี�ใช่�เวลาเพิ่ียงไมีกี่�นาที์

• คณุส์ามีารัถขอให�นกัรังัส์วิีท์ยาหยุดการัต้รัวจแมีมีโมีแกรัมี
เมี่�อใดก็ได�  คุณยังขอพิ่ักช่ว่งส์ั�นๆ รัะหว่างการัเอ็กซเรัย์ได�
ด�วย

หลังการตรวจแมมโมแกรม
• จะมีแีพิ่ท์ยอ์ยา่งน�อยส์องท่์าน อ่านผู้ลภาพิ่เอ็กซเ์รัยใ์ห�คณุ 

โดยเป็น็อิส์รัะแก่กัน

• คณุจะได�รับัผู้ลการัต้รัวจแมีมีโมีแกรัมีท์างจดหมีาย   
ซ้�งจะใช่�เวลาป็รัะมีาณ 2 ส์ปั็ดาห์

• ผู้ลการัต้รัวจจะถก้ส์ง่ไป็ให�กับ แพิ่ท์ยข์องคณุ  
โดยต้�องได�รับัอนญุิาต้จากคณุ

• คณุจะต้�องกลับไป็คลินกิป็รัะเมีนิผู้ลหากมีบีางอยา่งในการั
ต้รัวจแมีมีโมีแกรัมีของคณุที์�จำาเป็น็ต้�องได�รับัการัต้รัวจ
ส์อบเพิ่ิ�มีเติ้มี  ส์ต้รีั 9 ใน 10 คน (90%) ที์�ต้�องกลับไป็ต้รัวจ
เพิ่ิ�มีเติ้มี ไมีพ่ิ่บว่าเป็น็มีะเรัง็เต้�านมี 

1  ชุ่ดข�อมี้ลการัเกิดมีะเรั็งและการัเส์ียช่ีวิต้ป็รัะจำาป็ีของ NSW ป็ี 2016 (จาก NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW) 
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations

2  ส์ถาบันส์ุขภาพิ่และส์วัส์ดิการัแหง่ออส์เต้รัเลียป็ี 2018 รัายงานการัติ้ดต้ามีผู้ล BreastScreen Australia ป็ี 2018  
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3  กลุ่มีความีรัว่มีมี่อด�านป็ัจจัยของฮอรั์โมีนในมีะเรั็งเต้�านมี  2001 มีะเรั็งเต้�านมีในครัอบครััว: การัวิเครัาะห์ข�อมี้ลรัว่มีเฉพิ่าะบุคคลซ�าจากการัศ้กษาโรัค   
52 ชุ่ด ซ้�งรัวมีส์ต้รัี 58,209 รัายที์�เป็็นมีะเรั็งเต้�านมี และส์ต้รัี 101,986 รัายที์�ป็รัาศจากโรัค 
Lancet 2001; 358: 1389–99
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