
ທົົບທົວນຄືືນ ໃນເດືືອນ ທັົນວາ 2022

ການຄັືດືກອງກວດືຫາໂຣກມະເຮັັງແມນ່ຫຍັງັ? 
ການກວດືຄັືດືກອງຫາໂຣກມະເຮັັງສາມາດືຊອກຫາອາການເບື�ອງຕົົ້�ນຂອງ
ມະເຮັັງໄດ້ື. ການກວດືນ້�ຍັງັສາມາດືຊອກຫາການປ່່ຽນແປ່ງຂອງເຊລ(ຈຸຸລັງ)
ຫືຊືອກຫາການຕິົ້ດືເຊື�ອໃນຮ່ັາງກາຍັຂອງທ່ົານທ້ົ�ອາດືຈຸະກໃ່ຫ້ເກ້ດືໂຣກ
ມະເຮັັງໃນອະນາຄົືດື. 
ລັດືຖະບານອອສເຕົ້ຣເລັຍັສະເໜີໂ້ຄືງການກວດືຄັືດືກອງໂຣກມະເຮັັງລະດັືບ
ຊາດືສາມໂຄືງການເພື່ື�ອຊອກຫາສັນຍັານເບື�ອງຕົົ້�ນຂອງມະເຮັັງລາໄສ້, 
ເຕ້ົ້�ານມົ ແລະ ປ່າກມດົືລູກ. ຖ້າພື່ບົໂຣກມະເຮັັງໃນໄລຍັະເລ້�ມຕົົ້�ນ, ໂອກາດືທ້ົ�
ຈຸະລອດືຊວິ້ດືແມນ່ສູງຂ້�ນ.

ໂຄງການກວດຄັດກອງໂຣກມະເຮັັງແມນ່ຟຣີຖ້້າທ່່ານມີບັັດ ເມດິືແຄືຣ໌ 
ສ້ຂຽວ ຫືື ສ້ຟ້້າ. ຖ້າທ່ົານບ່ມບ້ດັື ເມດິືແຄືຣ໌ ໃຫ້ລົມກັບນາຍັໝໍຈ້ໍຸພື່ ້(GP) 
ຂອງທ່ົານກ່ຽວກັບຄ່ືາກວດືທັົງໝໍດົື.

ການກວດືມະເຮັັງແບບຄັືດືກອງສາມາດື
ຊວ່ຍັຊວິ້ດືທ່ົານໄດ້ື.

ຖ້າທ່ົານຕ້ົ້ອງການຂມູ້ນເພື່້�ມເຕ້ົ້ມກ່ຽວກັບການກວດືມະເຮັັງ ລາໄສ້, ເຕ້ົ້�ານມົ 
ຫື ືປ່າກມດົືລູກ, ໃຫ້ຢ້້ຽມເບິ�ງ 
•   cancersa.org.au   
•   breastscreen.sa.gov.au
•   wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ົານຕ້ົ້ອງການສະໜີບັສະໜູີນຫືງັຈຸາກການກວດືພື່ບົວ່າເປັ່ນ
ມະເຮັັງ, ຈົຸງໂທົຫາ Cancer Council SA ຕົ້າມເບ ້13 11 20.

ຊບັພື່ະຍັາກອນນ້�ໄດ້ືຖືກພື່ດັືທົະນາໂດືຍັ Wellbeing SA, BreastScreen SA 
ແລະ Cancer Council SA. 
ຊບັພື່ະຍັາກອນດັື�ງກ່າວໄດ້ືຖືກພື່ດັືທົະນາຄັື�ງທົາອິດືໃນປີ່ 2017 ໃນລະຫວ່າງ
ໂຄືງການທົດູືກວດືໂຣກມະເຮັັງແບບຄັືດືກອງຂອງແມຍ່ັງິ CALD.

ການກວດມະເຮັັງແບບຄັັດກອງ
ວິທ້ົການຊອກຫາມະເຮັັງແຕ່ົ້ຕົົ້�ນໆ

ຂ້ໍ້ມູູນ ແລະ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອອູ�ມູຊູ່ 

13 11 20
 cancersa.org.au

ສາລັບຂມູ້ນຂາ່ວສານຟ້ຣ້*ແລະ ເປັ່ນຄືວາມລັບແລະການຊວ່ຍັເຫືືອ
ກ່ຽວກັບໂຣກມະເຮັັງ, ວັນຈັຸນເຖິງວັນສຸກ 9.00 ໂມງເຊ້�າ – 5.00 
ໂມງແລງ
• ໂທົຫາ Cancer Council ທ້ົ�ເບ ້13 11 20
• ເວ້�າລົມທົາງອອນໄລນ ໌ທ້ົ� cancersa.org.au
• ສົ�ງອ້ເມລໄປ່ທ້ົ� askanurse@cancersa.org.au

ບລິໍການແປ່ພື່າສາຟ້ຣ້* ມໄ້ວ້ໃຫ້ທ້ົ�ເບ ້131 450

*ຄ່ືາໂທົຂອງທ້ົອງຖິ�ນ

ການກວດພົບົ
ມູະເຮັັງໃນລະຍະ
ຕົົ້�ນໆ

Lao | ພື່າສາລາວ
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ມະເຮັັງປາກມດົລູູກສ່່ວນໃຫຍ່່ສ່າມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍ່ການຜ່່ານ
ການກວດຄັດກອງປາກມດົລູູກເປັນປະຈຳຳ. 
ໃນປັ່ດືຈຸຸບນັມສ້ອງວິທ້ົທ້ົ�ທ່ົານສາມາດືມກ້ານກວດືປ່າກມດົືລູກໄດ້ື.

1.  ການກວດືແບບເກັບກາດ້ືວຍັຕົົ້ນເອງເຊິ�ງໃຊໄ້ມດ້້ືາມຍັາວທ້ົ�ມສ້າລ້ຢູ່້ທົາງປ່າຍັ
ເພື່ື�ອເກັບກາເອ້າເຊລຂອງຕົົ້ນເອງອອກຈຸາກຊອ່ງຄືອດື. ທ່ົານສາມາດືເຮັັດືການ
ທົົດືສອບນ້�ເປັ່ນແບບສ່ວນຕົົ້ວຢູ່້ທ້ົ�ຄືລ້ນກິ ຂອງນາຍັໝໍ ໍຫື ືໃນບາງກລໍະນທ້້ົ�
ທ່ົານສາມາດືເຮັັດືການທົົດືສອບໄດ້ືຢູ່້ເຮືັອນຖ້າຫາກວ່າໄດ້ືຈັຸດືການລ່ວງໜີາ້ກັບ
ນາຍັໝໍ ໍGP ຂອງທ່ົານ.

2.  ຕົົ້ວຢ່້າງທ້ົ�ເກັບກາໂດືຍັນາຍັໝໍ ໍຫື ືພື່ະຍັາບານ ຊ້�ງສອດືຄ້ືມຖ່າງ ແລະ ເກັບກາ
ເອ້າເຊລຈຸາກປ່າກມດົືລູກ. 

ທັົງສອງທົາງເລືອກແມນ່ມຄ້ືວາມປ່ອດືໄພື່ແລະມປ້່ະສິດືທິົຜົນົເທ້ົ�າທົຽມກັນ. 
ສົນທົະນາກັບນາຍັໝໍ ໍຫື ືພື່ະຍັາບານ ຂອງທ່ົານກ່ຽວກັບທົາງເລືອກທ້ົ�ເໝໍາະສົມ
ສາລັບທ່ົານ.

ເມື�ອທ່ົານໄດ້ືທົາການນດັືໝໍາຍັຂອງທ່ົານແລ້ວ, ທ່ົານອາດືຈຸະຕ້ົ້ອງການ:
•   ຖາມວ່າມກ້ານເກັບເຊລດ້ືວຍັຕົົ້ວເອງຢູ່້ຄືລ້ນກິບໍ
•   ຖາມກ່ຽວກັບຄ່ືາບລິໍການທ້ົ�ອາດືເປັ່ນໄປ່ໄດ້ື 
•   ຂເໍອ້ານາຍັໝໍ ໍGP ຍັງິ ຫືື ພື່ະຍັາບານຍັງິ
•   ຂນໍາຍັພື່າສາຖ້າທ່ົານຕ້ົ້ອງການ
•   ຂກໍານນດັືໝໍາຍັສອງຄັື�ງ.

Cancer Council SA ແລູະ Wellbeing SA ແນະນຳ ໃຫ້:

•   ແມຍ່ັງິທົກຸຄົືນ ແລະ ຜູົທ້້ົ�ມມ້ດົືລູກ ອາຍຸັ 25-74 ປີ່, ຜູົທ້້ົ�ເຄ້ືຍັມເ້ພື່ດືສາພື່ນັ 
ຄືວນກວດືຄັືດືກອງປ່າກມດົືລູກທົກຸໆຫ້າປີ່.

•   ເດັືກອາຍຸັ 12-13 ປີ່ ໄດ້ືຮັັບການສັກວັກຊນ້ປ້່ອງກັນ ໄວຣັສ ເນື�ອງອກເຍັື�ອບຸ
ຜົວິໃນມະນຸດື (Human papillomavirus (HPV)). ວັກຊນ້ດັື�ງກ່າວແມນ່ມ້
ໃຫ້ຟ້ຣ້ໃນໂຮັງຮັຽນມດັືທົະ ຍັມົ ຫື ືຢູ່້ຄືລ້ນກິນາຍັໝໍ ໍພື່າຍັໃຕ້ົ້ໂຄືງການສັກຢ້າ
ປ້່ອງກັນໂຣກແຫ່ງຊາດື.

•   ທ່ົານໄປ່ພື່ບົນາຍັໝໍຂໍອງທ່ົານຫາກທ່ົານມອ້າການຕ່ົ້າງໆເຊັ�ນ: ເລືອດືອອກ
ຜົດິືປົ່ກກະຕິົ້ ຫື ືມອ້າການເຈັຸບໃນເວລາມເ້ພື່ດືສາພື່ນັ.

ເຂ້�າໄປ່ເບິ�ງທ້ົ� wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening ຫືື ຊອກເບິ�ງ
ການຄົື�ນຫາມະເຮັັງປ່າກມດົືລູກໃນລະຍັະຕົົ້�ນໆ ທ້ົ� cancersa.org.au ສາລັບ
ຂມູ້ນເພື່້�ມເຕ້ົ້ມ.

ມະເຮັັງລູຳໄສ້່ມກັຈຳະພັດັທ່ະນາໂດຍ່ບ່ັມີອາການໃດໆ. ຖ້້າພົັບັມະເຮັັງ
ລູຳໄສ້່ຢູູ່�ໃນຂັັ້�ນຕົົ້�ນ, ໂອກາດທີ່�ຈຳະລູອດຊີີວິດແມ່ນສູ່ງຂ້ັ້�ນ.
ການກວດືຫາໂຣກມະເຮັັງລາໄສ້ປ່ະກອບດ້ືວຍັການກວດືເລືອດືຈຸາກອາຈົຸມ 
(Faecal Occult (FOBT)). FOBT ຊອກຫາເລືອດືໃນອາຈົຸມຂອງທ່ົານທ້ົ�ບ່
ສາມາດືເຫັນໄດ້ື. ຖ້າພື່ບົເລືອດື, ທ່ົານອາດືຕ້ົ້ອງກວດືຕືົ້�ມອ້ກເພື່ື�ອຫາສາເຫດືຂອງ
ເລືອດື. 
ທົກຸໆ 2 ປີ່ ໂຄືງການກວດືຄັືດືກອງໂຣກມະເຮັັງລາໄສ້ແຫ່ງຊາດືຈຸະສົ�ງຊຸດືກວດື 
FOBT ໃຫ້ກັບຊາວອອສເຕົ້ຣລຽນທົກຸຄົືນທ້ົ�ມອ້າຍຸັ 50-74 ປີ່. 
Cancer Council SA ແນະນຳໃຫ້ທ່່ານ:
•    ເຂ້�າຮັັບການກວດືມະເຮັັງລາໄສ້ທົກຸໆ 2 ປີ່ ຖ້າທ່ົານມອ້າຍຸັ 50 ປີ່ຂ້�ນໄປ່.
•    ໄປ່ພື່ບົນາຍັໝໍຂໍອງທ່ົານຫາກທ່ົານມອ້າການ. ອາການຕ່ົ້າງໆລວມມກ້ານມ້

ເລືອດືອອກທົາງຮູັທົະວານ, ເຫັນເລືອດືຢູ່້ໃນຫ້ອງນຳາ ຫື ືຢູ່້ໃນເຈັຸ�ຍັຫ້ອງນຳາ
ຫືງັຈຸາກຂບັຖ່າຍັອອກ ຫືື ທ້ົອງຜູົກ ຫື ືຖອກທ້ົອງ ໂດືຍັບ່ຮູ້ັສາເຫດື.

•    ໄປ່ພື່ບົນາຍັໝໍຂໍອງທ່ົານຫາກທ່ົານມປ້່ະຫວັດືຄົືນໃນຄືອບຄົືວເປັ່ນມະເຮັັງ
ລາໄສ້.

ຖ້້າທ່່ານມີອາຍຸ່ 50-74 ປີ, ມນັເປັນສິ່�ງສ່ຳຄັນທີ່�ທ່່ານຕ້ົ້ອງຕ່ົ້�ມຟອມແລູະ 
ສົ່�ງຄ່ນ ຊຸີດກວດ FOBT ຂັ້ອງທ່່ານເມ່�ອມນັມາຮັອດໂດຍ່ທ່າງໄປສ່ະນີຈຳາກ
ໂຄງການກວດຄັດກອງໂຣກມະເຮັັງລູຳໄສ້່ແຫ່ງຊີາດ.

ເຂ້�າໄປ່ເບິ�ງທ້ົ� ncsr.gov.au ຫື ືໂທົຫາຫ້ອງການລົງທົະບຽນກວດືໂຣກມະເຮັັງ
ແຫ່ງຊາດື ທ້ົ�ເບ ້1800 627 701 ເພື່ື�ອ:
•    ຊອກຮູ້ັວ່າເມື�ອໃດືທ້ົ�ໂຄືງການກວດືຄັືດືກອງມະເຮັັງລາໄສ້ແຫ່ງຊາດືຈຸະສົ�ງຊຸດື

ກວດື FOBT ຟ້ຣ້ມາໃຫ້ທ່ົານ
•    ຖ້າທ່ົານເຮັັດືຊຸດືກວດື FOBT ເສັຍັ ຫືເືປ້່ເພື່ ຈົຸ�ງສັ�ງເອ້າຊຸດືກວດືໃໝ່ໍມາແທົນ  

ຫື ືຖ້າມນັໝໍດົືອາຍຸັແລ້ວ
•    ດືາວໂຫດືືເອ້າຊບັພື່ະຍັາກອນເພື່້�ມເຕ້ົ້ມເປັ່ນພື່າສາຂອງທ່ົານ

ມະເຮັັງເຕ້ົ້�ານມົສ່າມາດພັດັທ່ະນາໄດ້ໂດຍ່ບ່ັມອີາການທີ່�ສັ່ງເກດເຫັນ
ໄດ້. ຖ້້າພັບົັມະເຮັັງເຕ້ົ້�ານມົໃນໄລູຍ່ະຕົົ້�ນໆ ໂອກາດທີ່�ຈຳະລູອດຊີີວິດກໍ
ສູ່ງຂ້ັ້�ນ.
ການກວດືຄັືດືກອງເຕ້ົ້�ານົມແມນ່ການ X-ray ເຕ້ົ້�ານົມ. ການກວດືຄັືດືກອງເຕ້ົ້�ານມົ
ເປັ່ນປ່ະຈຸາສາມາດືກວດືພື່ບົມະເຮັັງເຕ້ົ້�ານົມແຕ່ົ້ຕົົ້�ນໆ, ແລະເລື�ອຍັໆກ່ອນທ້ົ�ທ່ົານ
ຈຸະສາມາດືຮູ້ັສ້ກໄດ້ືໃນ ຂະນະທ້ົ�ມນັມຂ້ະໜີາດືນ້ອຍັແລະງ່າຍັຕ່ົ້ການປ່່�ນປົ່ວ. ໃນ
ປັ່ດືຈຸຸບນັການກວດືເຕ້ົ້�ານົມແມນ່ການທົົດືສອບທ້ົ�ດ້ືທ້ົ�ສຸດືໃນການຄົື�ນຫາມະເຮັັງ
ເຕ້ົ້�ານົມໃນແມຍ່ັງິທ້ົ�ບ່ມອ້າການ. 
Cancer Council SA ແລູະ BreastScreen SA ແນະນຳໃຫ້ທ່່ານ:
•    ຮັັບການກວດືເຕ້ົ້�ານົມຟ້ຣ້ທຸົກໆສອງປີ່ໂດືຍັ BreastScreen SA ຖ້າທ່ົານ

ມອ້າຍຸັ 50 ເຖິງ 74 ປີ່. ຖ້າທ່ົານມອ້າຍຸັ 40-49 ຫື ື75 ປີ່ຂ້�ນໄປ່, ທ່ົານສາມາດື
ໄດ້ືຮັັບການກວດືເຕ້ົ້�ານົມໄດ້ືຟ້ຣ້.

•    ກວດືເບິ�ງການປ່່ຽນແປ່ງຂອງເຕ້ົ້�ານົມຂອງທ່ົານເປັ່ນປ່ະຈຸາເຖິງແມນ່ວ່າທ່ົານຈຸະ
ອາຍຸັຕ່ົ້າກວ່າ 50 ປີ່ ຫືື ມກ້ານກວດືຄັືດືກອງເຕ້ົ້�ານົມເປັ່ນປ່ະຈຸາກຕໍົ້າມ.

•    ໃຫ້ໄປ່ພື່ບົນາຍັໝໍໂໍດືຍັໄວເທ້ົ�າທ້ົ�ຈຸະໄວໄດ້ື ຖ້າທ່ົານສັງເກດືເຫັນການປ່່ຽນແປ່ງ
ໃດືໆຂອງເຕ້ົ້�ານມົຂອງທ່ົານ. ການປ່່ຽນແປ່ງຕ່ົ້າງໆລວມມກ້ານມກ້້ອນໃນ
ເຕ້ົ້�ານົມຫືກືານປ່່ຽນແປ່ງຂອງຂະໜີາດື ຫື ືຮູັບຮ່ັາງຂອງເຕ້ົ້�ານົມຂອງທ່ົານ.

•    ໄປ່ພື່ບົນາຍັໝໍ ໍGP ຂອງທ່ົານຫາກທ່ົານມປ້່ະຫວັດືຄົືນໃນຄືອບຄົືວເປັ່ນມະເຮັັງ
ເຕ້ົ້�ານົມ.

ໂທ່ຫາ BreastScreen SA ທີ່�ເບີັ 13 20 50 ເພ່ັ�ອຈຳອງການກວດຄັດກອງ
ເຕ້ົ້�ານົມຂັ້ອງທ່່ານ ຟຣີ. 

ກະລຸນາບອກເຂ້າເຈຸ້�າວ່າທ່ົານຕ້ົ້ອງການນາຍັພື່າສາໃນເວລາທົາການນັດືໝໍາຍັ.  
ເຂ້�າເບິ�ງ breastscreen.sa.gov.au:
•   ສາລັບຂມູ້ນເພື່້�ມເຕ້ົ້ມກ່ຽວກັບການກວດືເຕ້ົ້�ານົມ
•   ເພື່ື�ອດືາວໂຫດືືເອ້າຊບັພື່ະຍັາກອນໃນພື່າສາຂອງທ່ົານ.

ການກວດຫາມະເຮັັງລູຳໄສ້່ ການກວດຄັດກອງມະເຮັັງເຕ້ົ້�ານມົ ການກວດມະເຮັັງປາກມດົລູູກ

http://wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening
http://cancersa.org.au
http://ncsr.gov.au
http://breastscreen.sa.gov.au

