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การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
และคุณ
ใช้้เวลาเพีียงแค่่ 20 นาทีี ในทุุกๆ 2 ปีี สามารถช่่วยชีีวิิตคุุณได้้

เกีย
่ วกับมะเร็งเต้านม

1 7
ใน

หญิิง 1 ใน 7 ของผู้้ห
� ญิิง ในรััฐ
นิิวเซาท์์เวลส์์ มีีโอกาสเป็็นมะเร็็งเต้้านม 1
ปััจจััยเสี่่�ยงของการเกิิดมะเร็็งเต้้านม
ในผู้้ห
� ญิิง เนื่่�องจากอายุุที่่�เพิ่่มม
� ากขึ้้�น
- มากกว่่า 75% ของโรคมะเร็็งเต้้า
นม พบได้้ในผู้้ห
� ญิิงที่่�มีอ
ี ายุุมากกว่่า
2
50 ปีีขึ้�น
้ ไป

วิิธีที่่
ี �ดีีที่่�สุด
ุ ในการตรวจหามะเร็็งเต้้านมระยะแรกในผู้้ห
� ญิิงอายุุ
50-74 ปีี คืือการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม (แมมโมแกรม)
แมมโมแกรมคืือการเอ็็กซเรย์์เต้้านม แมมโมแกรมสามารถ
ตรวจพบมะเร็็งเต้้านมที่่�มีข
ี นาดเล็็กมาก ก่่อนที่่�จะมองเห็็นหรืือ
สััมผัส
ั ได้้

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โปรแกรม BreastScreen NSW เป็็นโปรแกรมฟรีีและให้้
บริิการเฉพาะสำำ�หรััผู้ห
้� ญิิงอายุุ 50 ถึึง 74 ปีี ขอแนะนำำ�ว่่าผู้้�
หญิิง ในกลุ่่�มอายุุนี้้�ควรรัับการตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านม
(แมมโมแกรม) ทุุกสองปีี

ผู้้ห
� ญิิงอายุุ 40 ถึึง 49 ปีี และผู้้ห
� ญิิง ที่่�มีอ
ี ายุุมากกว่่า 75 ปีี
สามารถตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมได้้เช่่นกััน โดยสามารถ
ปรึึกษาแพทย์์ของคุุณก่่อนเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจความเสี่่�ยงและ
ประโยชน์์ของการตรวจสำำ�หรัับคุุณ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์เพื่อนัดตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม
นัักรัังสีีวิิทยาของ BreastScreen NSW ทั้้�งหมดเป็็นผู้้ห
� ญิิง
โดยใช้้อุุปกรณ์์ที่่�ทัันสมััยที่่�ผลิิตแมมโมแกรม คุุณภาพสููงที่่�สุด
ุ
โดยมีีปริม
ิ าณรัังสีีน้้อยที่่�สุด
ุ
การตรวจคัดกรองกับ BreastScreen NSW จัดให้ส�ำหรับสตรีท่ี
ไม่มีอาการของโรคมะเร็งเต้านม

ผู้้ห
� ญิิง 9 ใน 10 คน

เป็็นมะเร็็งเต้้านมได้้โดยที่่�ไม่่มีปร
ี ะวััติิคนใน
3
ครอบครััวว่่าเป็็น
ตรวจพบมะเร็็งเต้้านมยิ่่ง� เร็็วเท่่าไหร่่ โอกาสรอด
ชีีวิิตของคุุณก็็จะยิ่่ง� ยิ่่ง� มากขึ้้�นเท่่านั้้�น ขึ้้�นเท่่านั้้�น
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พบแพทย์์ทัันทีี หากคุุณสัังเกตเห็็น
อาการผิิ ดปกติิ เช่่น มีีก้้อนที่่�หน้้าอก
ข้้างเดีียวหรืือทั้้�งสองข้้าง มีีของเหลว
ออกจากหััวนม หรืืออาการเจ็็บเต้้านม
อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�คุณ
ุ ไม่่เคยเป็็นมาก่่อน

1 โทร 13 20 50 เพื่่�อทำำ�การจอง
2

ขอรัับบริิการล่่ามแปล (TIS) โทร 13 14 50
ถ้้าคุุณต้้องการล่่ามช่่วยคุุณทำำ�การจอง
อย่่าวางสายเมื่่�อคุุณได้้ยิินข้้อความที่่�บัน
ั ทึึกไว้้
พููดภาษาของคุุณให้้ชััดเจนและรอจนกว่่าคุุณจะได้้ยิิน
เสีียงของล่่าม

ห้้องตรวจแมมโมแกรม
•

การทำำ�แมมโมแกรมของคุุณจะใช้้เวลาประมาณ 20 นาทีี

•

นัักรัังสีีวิิทยาสตจะพาคุุณเข้้าไปในห้้อง เพื่่�อให้้คุุณถอดเสื้้�อ
และเสื้้�อชั้้�นในออก

•

โดยคุุณจะยืืนหัันหน้้าเข้้าหาเครื่่�อง ที่่�จะถ่่ายภาพ เอ็็กซ์์เรย์์
เต้้านมแต่่ละข้้าง ข้้างละสองครั้้�ง เต้้านมแต่่ละข้้างวางบน
แป้้นของเครื่่�องขณะฉายรัังสีีเอ็็กซ์์เรย์์ หากคุุณมีีหน้้าอกที่่�
บอบบางหรืือมีีปัญ
ั หาที่่�หลัังหรืือไหล่่ โปรดแจ้้งให้้นััก
รัังสีีวิิทยาทราบ

•

การตรวจแมมโมแกรมอาจทำำ�ให้้รู้้สึึ
� กไม่่สบายตััว การผ่่อน
คลายอาจช่วยลดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดได้
กระบวนการนี้ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที

•

คุุณสามารถขอให้้นัักรัังสีีวิิทยาหยุุดการตรวจแมมโมแกรม
เมื่อใดก็ได้ คุณยังขอพักช่วงสั้นๆ ระหว่างการเอ็กซเรย์ได้
ด้วย

3 หากคุุณเสริิมหน้้าอก ต้้องแจ้้งให้้ BreastScreen NSW
ทราบ ในขณะที่่�ทำำ�การ

ในวัันที่่�มีีนััดตรวจแมมโมแกรม

ต้้องแน่่ใจว่่าคุุณมีีที่่�อยู่่�ของสำำ�นัก
ั งาน BreastScreen
NSW

	นำำ�ผลเอ็็กซ์์เรย์์ เอ๊๊กซเรย์์แมมโมแกรมครั้้�งก่่อนมาด้้วย
หากคุุณไม่่ได้้ทำำ�การตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมครั้้�ง
สุุดท้้ายกัับ BreastScreen NSW
	นำำ�รายละเอีียดของแพทย์์มาด้้วยเพื่่�อแจ้้งผลการทดสอบ
ให้แพทย์ของคุณทราบ
	สวมใส่่สื้้�อผ้้าที่่�เป็็นสองชิ้้�น ชิ้้�นจะต้้องถอดเสื้้�อถอดเสื้้�อ
ด้้านบนออกจนถึึงเอวในระหว่่างการตรวจแมมโมแกรม
ไม่่ใช้้แป้้งฝุ่น
่� ยาระงัับกลิ่่�นตััวหรืือครีีมในวัันทำำ�แมมโม
แกรม สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจส่่งผลกระทบต่่อผลของเอ๊๊กซเรย์์
ของคุุณ

หลังการตรวจแมมโมแกรม
•

จะมีีแพทย์์อย่่างน้้อยสองท่่าน อ่่านผลภาพเอ็็กซ์์เรย์์ให้้คุุณ
โดยเป็็นอิิสระแก่่กััน

•

คุุณจะได้้รัับผลการตรวจแมมโมแกรมทางจดหมาย
ซึ่่�งจะใช้้เวลาประมาณ 2 สััปดาห์์

•

ผลการตรวจจะถููกส่่งไปให้้กัับ แพทย์์ของคุุณ
โดยต้้องได้้รัับอนุุญาตจากคุุณ

•

คุุณจะต้้องกลัับไปคลิินิก
ิ ประเมิินผลหากมีีบางอย่่างในการ
ตรวจแมมโมแกรมของคุุณที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการตรวจ
สอบเพิ่่ม
� เติิม สตรีี 9 ใน 10 คน (90%) ที่่�ต้้องกลัับไปตรวจ
เพิ่่ม
� เติิม ไม่่พบว่่าเป็็นมะเร็็งเต้้านม
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2	สถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียปี 2018 รายงานการติดตามผล BreastScreen Australia ปี 2018
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3	กลุ่มความร่วมมือด้านปัจจัยของฮอร์โมนในมะเร็งเต้านม 2001 มะเร็งเต้านมในครอบครัว: การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมเฉพาะบุคคลซ้�ำจากการศึกษาโรค
52 ชุด ซึ่งรวมสตรี 58,209 รายที่เป็นมะเร็งเต้านม และสตรี 101,986 รายที่ปราศจากโรค
Lancet 2001; 358: 1389–99
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นััดตรวจคััดกรองมะเร็็งเต้้านมตั้้�งแต่่วัันนี้้�
ขอรัับบริิการล่่าม โทร 13 14 50 (TTY 13 36 77)
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การนััดตรวจแมมโมแกรม

