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โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที ่

(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที ่๑๐
 ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (วนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

มูลนิธิกาญจนบารมี













































ค�ำน�ำ

ประเทศท่ีเจริญแล้วแถบทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย สตรีของประเทศเหล่านั้นที่มีอายุ      

๔๐ ปี ขึน้ไปทกุคนจะได้รบัการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเคร่ืองเมมโมแกรม ทุก ๒ ปี ซึง่หากพบก้อนมะเรง็

เต้านมขนาด ๒-๓ มม. ขึ้นไป ก็จะสามารถรักษาให้หายได้เกือบทั้งหมด เพราะมะเร็งมีขนาดเล็ก ยังไม่     

แพร่กระจายไปทีอ่วยัวะอืน่ ๆ ดงัเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ มปีระชากรประมาณ ๑๖ ล้านคน มเีคร่ือง

เอกซเรย์เต้านมให้บริการฟรถีงึ ๖๐ เครือ่ง หากประเทศไทยต้องการให้บรกิารดงักล่าว ต้องมเีครือ่งเอกซเรย์

เต้านมถงึ ๒๔๐ เครือ่ง นอกจากนัน้ การเอกซเรย์เต้านมด้วยเคร่ืองเมมโมแกรมไม่อยูใ่นชดุสทิธปิระโยชน์

ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นผู้ท่ีต้องการได้รับการตรวจเต้านมด้วยเคร่ืองมือดังกล่าว                     

จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายด้วยตนเองประมาณ ๑,๘๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท อีกท้ังยงัไม่มหีน่วยงานใดจัดบริการ   

ดงักล่าวให้กบัประชาชนทัว่ไปทัง้ประเทศทุกวนัโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน

มลูนธิกิาญจนบารม ี จงึได้จดัท�าโครงการคดักรองมะเรง็เต้านมโดยเครือ่งเอกซเรย์เต้านมเคลือ่นที่

(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐               

เจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยการคดักรองค้นหาผู้ทีมี่ปัจจัยเสีย่งต่อการเกิด

โรคมะเรง็เต้านม แล้วน�าบคุคลดงักล่าวมาให้ความรู้เกีย่วกบัมะเร็งเต้านม สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่มีปัจจัยเส่ียงที่ส�าคัญจะได้รับการตรวจ        

เต้านมด้วยเครือ่งเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ถ้าพบสิง่ผิดปกติสงสัยมะเร็งเต้านม จะส่งต่อไปวนิจิฉัย

และรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาล ภายในจงัหวดันัน้ๆ ในระบบประกันสขุภาพแห่งชาติ

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการนี้คือ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ท�าการคัดกรอง รวมท้ัง

ประชาชน จะทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงฯจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ    

การป้องกันมะเร็งเต้านมและได้รับการคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ให้ได้รับการรักษา        

อย่างรวดเร็วและมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นและผู ้บริหารทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขสามารถ                   

น�าไปประยกุต์ใช้ ส�าหรบัวางแผนการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมต่อไป

มูลนิธิกาญจนบารมี

กรกฏาคม ๒๕๖๓



สำรจำกประธำนกรรมกำร

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งท่ีพบมากที่สุดในสตรีไทย คาดการณ์ว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 

๒๐,๐๐๐ คน/ปี เสียชีวิตประมาณ ๖,๐๐๐ คน/ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีที่จะป้องกัน      

ที่ดีที่สุดคือการตรวจพบตั้งแต่แรกก็จะมีโอกาสรักษาได้มากขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน ๒ วิธีคือ การตรวจเต้านม   

ด้วยตนเองหรือด้วยแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ซึ่งจะสามารถตรวจพบก้อนมะเร็งได้       

ตั้งแต่ ๒ ซม.ขึ้นไป หากรักษาในระยะนี้โอกาสหายขาดประมาณ ร้อยละ ๘๐ หากก้อนโตตั้งแต่ ๕ ซม.   

ขึน้ไป โอกาสหายขาดประมาณร้อยละ ๒๐ – ๓๐ เท่านัน้ ยงัมีอกีวธิทีีต่รวจพบก้อนได้ต้ังแต่ขนาดเล็กมากๆ 

คือการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) สามารถพบก้อนมะเร็งได้ขนาดประมาณ                

๓ – ๔ ม.ม. โอกาสรักษาหายขาดเกือบร้อยเปอร์เซนต์ แต่การเอกซเรย์เต้านมไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์     

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจและปลื้มปิติยินดีของมูลนิธิกาญจนบารมี   

เนื่องจากมูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า                

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                   

สยามมกุฎราชกุมาร) ให้ด�าเนินการโครงการ“คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนที่ 

(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา            

ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มลูนธิกิาญจนบารม ีน�าหน่วยคดักรอง

มะเรง็เต้านมดงักล่าวให้บรกิารประชาชนในถิน่ทุรกนัดารและด้อยโอกาสทุกอ�าเภอ ทุกจังหวดั ท่ัวประเทศ 

ซึง่สามารถค้นพบผูป่้วยโรคมะเรง็เต้านมในระยะเร่ิมแรกได้มากกว่า ๕๐๐ ราย สามารถช่วยชวีติผู้ป่วยมะเรง็

เต้านมเหล่านัน้ไว้ได้ในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๒



ด้วยพระราชทรพัย์ทีพ่ระองค์พระราชทานให้กบัมลูนธิฯิ และด้วยความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจกัน

อย่างจริงจังและเข้มแข็งของหลายฝ่าย ภายใต้การน�าของสาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ท�าให้สามารถจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ได้ ๑ ขบวน พร้อมงบประมาณ  

ในการด�าเนินการให้บริการจนครบ ๕ ปี สามารถด�าเนินการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง                   

ในระยะเริ่มแรกได้เป็นจ�านวนมาก และได้รับการรักษาครบทุกราย

 

ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ มลูนธิกิาญจนบารม ีได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล    

จ�านวน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซ้ือรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์     

จ�านวน ๑ ขบวน และเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของโครงการ ท�าให้มูลนิธิกาญจนบารมีมีหน่วย       

คัดกรองมะเรง็เต้านมเคลือ่นทีจ่�านวน ๒ ขบวน ให้บรกิารประชาชนในเขตทรุกนัดารทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

ทุกวันพร้อมกันทั้ง ๒ ขบวน มูลนิธิกาญจนบารมีตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามจัดหาหน่วยคัดกรองมะเร็ง    

เต้านมเคลื่อนที่ให้ได้ครบ ๔ ขบวน เพื่อให้บริการประชาชนครบทุกภาค ภาคละ ๑ ขบวน 

ขอขอบคณุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารทุกระดับ          

โดยเฉพาะนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัท่ีได้ร่วมกบัมลูนธิกิาญจนบารมจีดักจิกรรมคัดกรองมะเรง็เต้านมฯ 

เฉลมิพระเกียรตฯิ ทุกอ�าเภอ ทกุจงัหวดัท่ัวประเทศ ผู้ว่าราชการจงัหวัด หวัหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน

ในจงัหวดั ท่ีให้การสนบัสนนุการจดักิจกรรมฯ ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ผูบ้รหิารและพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัไฟฟ้าโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทัง้สิน้ ประธาน อสม.

ทกุระดบั และอสม.ทกุจงัหวดั ทีเ่ป็นแกนน�าในการบริจาคงบประมาณสนบัสนนุโครงการฯ

(ดร.นายแพทย์สมยศ   ดีรัศมี)

ประธานกรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี



เป็นผู้น�ำด้ำนกำรคัดกรอง ค้นหำมะเร็งในระยะเริ่มแรกของประเทศไทย

ให้บริกำรโดยผู้เชี่ยวชำญ และมีผลกำรตรวจที่แม่นย�ำ  

มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 มูลนิธิกำญจนบำรมี

ส่งเสริมกำรป้องกัน และค้นหำมะเร็งในระยะเร่ิมแรก  

แก่ประชำชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกำส๑

ให้ควำมรู้เรื่องมะเร็งเต้ำนม และมะเร็งอื่นๆได้๒

ให้บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน 

และมีประสิทธิภำพสูง ทุกจังหวัดในประเทศไทย

๔

๓

รวบรวมข้อมูลเพื่อท�ำกำรศึกษำ / วิจัยต่อ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับประชำชน๕



หน้ำ

ความเป็นมาของมูลนิธิกาญจนบารมี ๑

คณะกรรมการมูลนิธิกาญจนบารมี ๓

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 

(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๕

การจัดบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ๑๐

สรุปผลการด�าเนินงาน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

เคลือ่นที ่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

๑๘

- ภาคเหนือ ๒๑

- ภาคกลาง ๔๒

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ๗๐

- ภาคใต้ ๑๐๑

- สรุปผลการด�าเนินงาน ๑๒๐

สำรบัญ





วำมเป็นมำ
มูลนิธิกำญจนบำรมี
มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ          

ของประเทศไทย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่โรงพยาบาลหรอืศนูย์บ�าบดัโรคมะเร็งมจี�านวนจ�ากดั 

ส่งผลให้ผูป่้วยมะเรง็ต้องรอรบัการรกัษาเป็นเวลานานและจ�านวนมากต้องเสยีชวีติก่อนได้รบัการรกัษา 

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑๐  เมือ่ครัง้ด�ารง

พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมผู้ป่วย

ที่สถานพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน           

ของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอรับการรักษา จึงทรงด�าริให้จัดสร้างศูนย์บ�าบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น

เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก 

ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงรบัเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพ่ือจัดสร้าง

ศูนย์บ�าบัดรักษาโรคมะเร็งภายใต้ชื่อ“โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก         

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทูลเกล้า        

ถวายเงนิในการสร้างศนูย์ดังกล่าว เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลและเฉลมิพระเกยีรตแิด่พระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล              

เถลงิถวลัย์ราชสมบตัเิป็นปีที ่๕๐ 

ด้วยส�านึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต          

ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อศูนย์บ�าบัดรักษาโรคมะเร็งว่า“ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรี”ภายหลัง   

จงึเปลีย่นชือ่เป็น“โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับรุ”ี

ค

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑



เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ         

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว                        

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมี ด�าเนินการจัดต้ังมูลนิธิ    

กาญจนบารมีขึ้น โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

๑. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ียากไร้

๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็ง โดยเน้นการรักษาผู้ป่วย  

    ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

๓. เพื่อให้ทุนการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

๔. เพื่อเป็นกองทุนส�าหรับการสนับสนุนการด�าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  และการพัฒนาบุคลากร 

    ของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและควบคุม

    โรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๕. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ และเพื่อสาธารณะประโยชน์

๖. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกำญจนบำรมี

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒



คณะกรรมกำร
มูลนิธิกำญจนบำรมี

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓





เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ
รัชกำลที่ ๑๐ ในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๕ รอบ
(วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕)

โครงกำร
คัดกรองมะเร็งเต้ำนม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกำส ระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕



เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ
รัชกำลที่ ๑๐ ในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๕ รอบ
(วันท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕)

โครงกำร
คัดกรองมะเร็งเต้ำนม
โดยเครือ่งเอกซเรย์เต้ำนมเคลือ่นที ่(Mammogram) ในสตรกีลุ่มเสีย่ง
และด้อยโอกำส ระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของสตรีไทย    

ในปี ๒๕๕๓ พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ๑๓,๑๘๔ ราย และเสียชีวิตประมาณ ๔,๖๖๕ ราย                     

หรอืทกุ ๒ ชัว่โมง จะพบว่าสตรไีทยเสียชวีติด้วยมะเรง็เต้านม ๑ คน และมแีนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง               

ผู ้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณ               

ร้อยละ ๕๖ 

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุของมะเร็งเต้านมท่ีแน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเส่ียงคือกลุ่มคนที่มี         

ประจ�าเดือนมาเมื่ออายุน้อยหรือหมดประจ�าเดือน(Menopause)เมื่ออายุมาก ขาดการออกก�าลังกาย       

อย่างสม�า่เสมอ รบัประทานอาหารทีมี่ไขมนัสงู และสตรทีีม่ญีาตพิีน้่องสายตรงเป็นมะเรง็เต้านม (เช่น แม่ ป้า 

น้า เป็นต้น) และมักพบในสตรีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ในสตรีอายุ ๒๐ ถึง ๓๐ ปี ก็พบได้บ่อยเช่นกัน                     

ผูป่้วยมกัมาด้วยอาการมก้ีอนและแผลท่ีเต้านมหรือมเีลือดออกหรือน�า้เหลืองไหลจากหวันม

การป้องกันมะเร็งเต้านมคือออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น         

ลดอาหารทีม่ไีขมนั และการป้องกนัท่ีดีท่ีสุดคือการตรวจพบให้เร็วท่ีสุดตัง้แต่ระยะเริม่แรกซ่ึงท�าได้ ๒ วธิ ีคอื

๑) การตรวจเต้านมด้วยตนเองซึง่สามารถคล�าพบก้อนทีโ่ตประมาณ ๑ ซม.ข้ึนไปได้ หากตรวจ

พบในระยะ ๒ - ๕ ซม.อัตราการรอดชีวิตมีถึงร้อยละ ๗๕ – ๙๐ หากคล�าพบก้อนขนาด ๕ ซม.ขึ้นไป        

อตัราการอยูร่อดมเีพยีง ร้อยละ ๑๕ – ๓๐ เท่านัน้

๒) การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม(Mammogram)จะสามารถพบก้อนได้ ตั้งแต่ขนาด      

๒ - ๓ มม.ขึน้ไป หากพบในระยะนีก้ารรักษาจะหายเกอืบ ๑๐๐% เพราะมะเร็งมขีนาดเลก็มากยงัไม่แพร่ 

ไปทีอ่ืน่ แต่การเอกซเรย์เต้านมนัน้ ไม่อยูใ่นสิทธปิระโยชน์ตามหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖



มูลนิธิกาญจนบารมี เป็นมูลนิธิท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ              

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎ      

ราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นประธาน“โครงการกาญจนบารมี เฉลิมฉลอง พระราชพิธีกาญจนาภิเษก            

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙” ให้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ปีที่ ๕๐ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็ง 

รวมทั้งช่วยเหลือผู ้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ                  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนพรรษาครบ ๕ รอบ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข รู้สึกส�านึกในพระมหา 

กรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น จงึได้จดัท�าโครงการคดักรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเส่ียง

และด้อยโอกาสเฉลมิพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ในโอกาสทีเ่จรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 

เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหา

มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการป้องกันมะเร็ง

เต้านม การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอการรับประทานผัก และผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารที่มีไขมันสูง 

ตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และเอกซเรย์เต้านม ส�าหรับผู้หญิงที่มี

ปัจจยัเสีย่ง หากพบว่าเป็นมะเรง็เต้านมจะได้ส่งต่อเข้ารบั การรกัษาตามระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

โดยเครือ่งเอกซเรย์เต้ำนมเคลือ่นที ่(Mammogram) ในสตรกีลุ่มเส่ียง
และด้อยโอกำส ระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗



๑. ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม

๒. สตรีที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป รู้จักและสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

๓. สตรีที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจเต้านมจากแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๔. สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม ได้แก่ สตรีท่ีมีญาติสายตรง เคยป่วยด้วยมะเร็งเต้านม     

คล�าพบก้อนท่ีเต้านม มีเลือดหรือน�้าเหลืองออกทางหัวนม เป้าหมายปีละ ๕๐,๐๐๐ ราย จ�านวน ๕ ปี  

จ�านวน ทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ ราย

กลุ่มเป้ำหมำย

๑. ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัว่ไปและสตรีกลุ่มเส่ียง 

มารบับรกิารตรวจเต้านมในวนัทีก่�าหนด                                                                              

๒. มลูนธิกิาญจนบารม ีจดัหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีจ�านวน ๑ หน่วย เพือ่ออกให้บริการในภาคกลาง 

ภาคเหนอื   ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคใต้ ซ่ึงในหน่วยประกอบด้วยรถประชาสมัพนัธ์

เคลือ่นที ่รถนทิรรศการเคลือ่นที ่รถบริการส�าหรับเจ้าหน้าท่ีสอนการตรวจเต้านมเคล่ือนท่ีและรถเอกซเรย์

เต้านม (Mammogram) เคลือ่นที่                                                                                                                        

๓. ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ส่งทีมแพทย์                  

และเจ้าหน้าทีร่่วมในการด�าเนนิกจิกรรม                                                                                                           

๔. ส่งต่อผูป่้วยเพือ่รกัษาในโรงพยาบาล หรือศนูย์รักษาโรคมะเร็ง

วิธีกำรด�ำเนินงำน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

๒. เพือ่รณรงค์ให้สขุศกึษา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ัวไปและสตรี เข้าใจเรือ่งมะเรง็เต้านม

๓. สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

๔. ตรวจเต้านมให้สตรีโดยแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

๕. เอกซเรย์เต้านมในสตรทีีม่ปัีจจยัเส่ียงต่อการเกดิมะเร็งเต้านม

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘



ในการด�าเนินงานเพื่อจัดให้มีหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีนั้น มีรายการงบประมาณท่ีต้องเป็นค่าใช้จ่าย 

ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการปฎิบัติงานตามภาระกิจ 

จ�านวน ๑ หน่วยประกอบด้วย รถให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ รถนิทรรศการเคลื่อนที่ รถสอนตรวจเต้านม

เคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เคลื่อนที่ เป็นเงินจ�านวน ๖๐ ล้านบาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการระยะเวลา ๕ ปี ปีละ ๑๐ ล้านบาท เป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท รวม

ทัง้สิน้เป็นเงนิจ�านวน ๑๑๐ ล้านบาท

๑. ระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ 

๑.๑ จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธโสธร รุ่น “เบญจนวมงคล”

๑.๒ จัดกิจกรรมการรับบริจาค โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ประกอบด้วยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ข้าราชการ และประชาชนทั่วประเทศ

๑. ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองและสามารถเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชน

๒. สตรีอายุ ๒๕ ปีข้ึนไป มีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 

อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง

๓. ผู้ท่ีมีความผิดปกติของเต้านม ได้รับบริการตรวจรักษาที่เหมาะสม

๔. ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก มีโอกาสได้รับการรักษาให้หายขาดและลดอัตรา

ป่วยและตาย จากโรคมะเร็งเต้านมได้

- มูลนิธิกาญจนบารมี

- กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ

๑. จัดหาทุนระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

งบประมำณ

ระยะเวลำด�ำเนินกำร

แหล่งงบประมำณ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙



กำรจัดบริกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม
หน่วยคัดกรองมะเรง็เต้ำนมเคล่ือนที่
มูลนิธิกำญจนบำรมี

ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ตามโครงการคัดกรองมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เคลื่อนท่ีในสตรีกลุ ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ของ

มลูนธิกิาญจนบารม ีมปัีจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อการจดับรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

แก่ประชาชนที่มารับบริการตามมาตรฐานสากลนั้น ประกอบด้วย

๑. รถหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย       

รถหน่วยเคลื่อนที่ จ�านวน ๔ คัน ดังนี้

๑.๑ รถประชำสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี (Mobile Advertising Unit) เป็นรถตู ้ตดิเครือ่งกระจายเสยีง 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือน ที่ประกอบด้วย    

เครื่องเสียงและล�าโพง เพื่อใช้ในการกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ไปยังท้องถิ่นท่ีรถคัดกรองมะเร็งเต้านม                    

เคลื่อนที่จะไปให้บริการตรวจแก่ประชาชน

๑.๒ รถสำธิตและตรวจมะเรง็เต้ำนมเคลือ่นที ่(Mobile Check Up Unit) หมายเลขข้างรถ ๒   

เป็นรถที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มีขนาดความกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓.๕ เมตร 

ด้านข้างมีบันไดยื่นจากตัวรถประมาณ ๑ เมตร ใช้กระแสไฟฟ้า แบบ single phase แรงดันไฟฟ้า            

๒๒๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ขนาด ๓๐ แอมป์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ โซน ได้แก่

๑. โซนท่ีนั่งส�าหรับผู้มารับบริการ เพื่อรอปรึกษาเก่ียวกับโรคมะเร็งเต้านม การตรวจ   

คล�าเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง รวมถึงการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

๒. โซนห้องตรวจ ซ่ึงประกอบไปด้วยห้องตรวจพร้อมเตียงตรวจและสาธิตการตรวจ       

เต้านมด้วยตนเอง จ�านวน ๒ ห้อง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐



๑.๓ รถนทิรรศกำรและให้ควำมรูโ้รคมะเรง็เต้ำนมเคลือ่นที ่(Mobile Learning Exhibition Unit) 

หมายเลขข้างรถ ๓ เป็นรถให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็เต้านม มขีนาดความกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร 

สงู ๓.๕ เมตร ด้านข้างเปิดเป็นเวทขีนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ใช้กระแสไฟฟ้าแบบ single phase แรงดนัไฟฟ้า 

๒๒๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ขนาด ๓๐ แอมป์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ โซน 

โซนท่ี ๑ ประกอบด้วย ตู้นิทรรศการแสดงหุ่นจ�าลองเต้านมที่ผิดปกติและรายละเอียด 

อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคมะเร็งเต้านม โซนนี้จะมีการฉายวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติและแสดงความเป็นมา   

ของโครงการ รวมทั้งข้อมูลและสถิติของการเกิดโรคมะเร็ง 

โซนที่ ๒ เป็นห้องฉายวีดิทัศจากจอวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ ๗๐ นิ้ว ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

เต้านมตั้งแต่สาเหตุ ปัจจัยการเกิด การป้องกัน และการรักษาโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งการสอนตรวจ       

เต้านมด้วยตนเอง

๑.๔ รถตรวจเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภำพสูง (2D FULL FIELD DIGITAL 

MAMMOGRAPH/BREAST TOMOSYNTHESIS) หมายเลขข้างรถ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕ เมตร  

ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓.๙ เมตร ใช้กระแสไฟฟ้าแบบ single phase แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ความถี่  

๕๐ เฮิร์ตซ์ ขนาด ๘๐ แอมป์ รถคันนี้จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ โซน ได้แก่ 

๑. โซนรับผู้ป่วย 

๒. โซนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจ�านวน ๒ ห้อง

๓. โซนห้องเอกซเรย์เต้านม ซึ่งเครื่องเอกซเรย์เต้านมที่ติดตั้งตัวนี้เป็นเครื่องเอกซเรย์    

เต้านมระบบดิจิตอลแบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนท่ี ที่มีความทันสมัยที่สุด    

ในภูมิภาคเอเชีย

๔. โซนห้องวินิจฉัยและตรวจอัลตราซาวนด์ ในห้องนี้จะมีชุดจออ่านภาพรายละเอียดสูง

ส�าหรับวนิจิฉยัและเครือ่งตรวจเต้านมด้วยคลืน่เสยีงความถ่ีสงู หรอืเครือ่งอัลตราซาวนด์ ในกรณท่ีีรังสีแพทย์

ทั้งนี้ มูลนิธิกาญจนบารมีจะท�าหนังสือประสานงานล่วงหน้าและขอความร่วมมือจากส�านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ เพื่อขอให้สนับสนุนการใช้กระแสไฟฟ้า

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑



๒. อุปกรณ์และกำรจัดกำรบนรถ อุปกรณ์ส�าคัญที่มูลนิธิฯ จัดเตรียมเพื่อใช้ในการให้บริการประกอบด้วย

๒.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ digital จ�านวน ๑๐ เครื่อง

๒.๒ เครื่องชั่งน�าหนักและวัดส่วนสูง จ�านวน ๑ เครื่อง

๒.๓ หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบครึ่งตัว จ�านวน ๑๐ ตัว

๒.๔ หุ่น section เต้านมแสดงความปกติและผิดปกติของเต้านม จ�านวน ๗ ชิ้น

๒.๕ เต้านมท�าจากซิลิโคนนิ่ม มีก้อนส�าหรับฝึกคล�า จ�านวน ๑๐ ชิ้น

๒.๖ แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยง

๒.๗ แผ่นพับความรู้ และปฏิทินเรื่องการตรวจเต้านม

๒.๘ แผ่นภาพโปสเตอร์ชนิด Roll Up ให้ความรู้เรื่องมะเร็ง และการตรวจเต้านม จ�านวน ๑ ชุด

๓. กำรจัดกำรบริกำรคัดกรอง มีขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายท่ีมารับบริการทุกคน ลงทะเบียน ช่ังน�าหนัก วัดส่วนสูง (ผู้รับบริการทุกคน 

ต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย)

๓.๒ กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการทุกคนกรอกประวัติตามแบบคัดกรองฯ ท่ีมูลนิธิกาญจนบารมี

จัดเตรียมไปให้ หลังจากนั้น

๑. ทุกคนควรต้องผ่านการสอนและฝึกตรวจเต้านม โดยหุ่นที่มูลนิธิกาญจนบารมี                   

จัดเตรียมให้

๒. ทุกคนควรต้องได้รับความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมจากรถนิทรรศการ (รถหมายเลข ๓)     

ซึ่งจัดท�าเป็นวีดีทัศน์ ความยาวประมาณ ๕ นาที

๓.๓ ผู ้ท่ีกรอกประวัติตามแบบคัดกรองฯแล้ว หากพบว่ามีความผิดปกติในข้อ ๑ และ ๒              

(ตามรายละเอยีดในแบบคดักรอง) ทกุรายจะได้รบัการตรวจคล�าเต้านม โดยพยาบาล/เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

หากตรวจพบความผิดปกติจะส่งตัวตรวจคล�าเต้านมบนรถสาธิต (รถหมายเลข ๒) โดยแพทย์จะเป็น 

ผู้พิจารณาว่าควรท�า ammogram หรือไม่ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในรายที่มีก้อนโตชัดเจน แพทย์

อาจส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นได้เลย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒



๓.๔ ผู ้ที่พบว่ามีความผิดปกติในข้อ ๑ และ ๒ (ตามรายละเอียดในแบบคัดกรอง) มูลนิธิ              

กาญจนบารมจีะก�าหนดเป็นข้อพิจารณาว่าควรท�า mammogram แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านเวลาจึงได้ก�าหนด

ให้ท�า mammogram จ�านวน ๓๐ ราย ต่อวัน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรังสีแพทย์

๓.๕ ผู้รับบริการที่แพทย์พิจารณาว่าต้องท�า mammogram ที่รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่  

(รถหมายเลข ๑) มีขั้นตอนดังนี้

๓.๖ ผู้รับบริการเปลี่ยนเสื้อแล้วสวมเส้ือคลุมเพ่ือเข้าท�า mammogram และ ultrasound        

เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ผลตรวจ จ�านวน ๓ ใบ เพื่อส่งมอบใหผู้รับบริการ จ�านวน ๑ ใบ ส่งมอบให้      

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จ�านวน ๑ ใบ และจัดเก็บที่มูลนิธิกาญจนบารมี จ�านวน ๑ ใบ

๓.๗ ผู้รับบริการน�าผลตรวจ mammogram และ ultrasound ไปพบแพทย์บนรถสาธิต              

และตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนท่ี (รถหมายเลข ๒) เพื่อให้แพทย์พิจารณาผลทั้งที่ปกติ หรือ/และผิดปกติ

เพื่อส่งตัวไปรับการรักษาต่อ โดยใช้เอกสารใบส่งตัวรักษาต่อของจังหวัดเพื่อให้เข้าระบบการรักษา           

ของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการบริการนั้น ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่             

ของแต่ละจังหวัดจัดเตรียมห้องตรวจคล�าเต้านมที่มิดชิด พร้อมเตียงตรวจ โต๊ะและเก้าอี้ ตามจุดบริการ 

ต่าง ๆ โดยจ�านวนขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ

๔. กำรประสำนและจัดเตรียมบริกำรร่วมกับพื้นที่

๔.๑ รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Unit) ซ่ึงมีห้องตรวจ           

พร้อมเตียง จ�านวน ๒ ห้อง ในการปฏิบัติงานมูลนิธิกาญจนบารมีจะมีการด�าเนินการล่วงหน้าดังนี้

๑. มูลนิธิกาญจนบารมีแจ้งประสานงานให้พ้ืนท่ีจัดเตรียมพยาบาลหรือนักวิชาการ

สาธารณสุข จ�านวน ๑ - ๒ ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้รับบริการ

๒. ก�าหนดบทบาทให้ศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ช่วยยืนยัน (Confirm) ผลการตรวจคล�า     

เต้านม และพบก้อนที่เต้านมโดยสั่งการรักษา และส่งต่อ 

๓. จัดเตรียมพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานประจ�าในรถ จ�านวน              

๒ - ๓ ท่านเพื่อช่วยแพทย์ในห้องตรวจและจัดการน�าคิวในการเข้าตรวจบริเวณห้องกลางหรือพ้ืนที่              

รอด้านล่าง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๓



๔.๓ รถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (2D FULL FIELD DIGITAL 

MAMMOGRAPH)  มีรังสีแพทย์ จ�านวน ๑ ท่าน ท�าหน้าที่อ่านผล mammogram และ ultrasound  

โดยมีเจ้าหน้าทีช่่วยลงทะเบียนจดัการผูร้บับรกิาร และบนัทกึข้อมลูผลตรวจ ซึง่เมือ่เสรจ็สิน้แล้วจะมอบให้

พื้นที่ ๑ ชุด (มูลนิธิฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ�า ดังนี้ รังสีการแพทย์ ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน เพื่อช่วย

รงัสแีพทย์ในห้อง Ultrasound และประสานการลงทะเบยีนและการส่งผู้รบับรกิารจากรถตรวจและสาธิต)

๔.๒ รถนทิรรศการและให้ความรูโ้รคมะเร็งเต้านมเคล่ือนที ่(Mobile Learning Exhibition Unit) 

จัดเตรียมนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จ�านวน ๑ - ๒ ท่าน เพื่อตอบค�าถาม              

และสอนเสริม ให้ความรู้แก่ประชาชน

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๔



ลงทะเบียน

ชั่งน�้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดBP/BMI

ซักประวัติตำมแบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยง

ตรวจเต้ำนมโดยพยำบำล/เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

พบก้อน/ควำมผิดปกติของบริเวณเต้ำนม /
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ(Risk factor)

สอน/สำธิต/ฝึกกำรตรวจ
เต้ำนมโดยใช้หุ่น

รับฟังควำมรู้
บนรถนิทรรศกำร

ส่งพบแพทย์พิจำรณำท�ำMMG/US

หมำยเหตุ

*ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญ (Risk factor)

1. เคยเป็นมะเร็งเต้ำนมข้ำงหนึ่งแล้ว

2. พบยีนมะเร็งเต้ำนมผิดปกติ BRCA1,BRCA2

3. เคยได้รับกำรฉำยรังสีบริเวณหน้ำอก

**เงื่อนไขในกำรส่งตรวจMMG/US 

1. ต้องผ่ำนกำรตรวจโดยแพทย์/ศัลยแพทย์

2. แพทย์เป็นผู้พิจำรณำกำรส่งMMG/US

3. มีค�ำสั่งโดยแพทย์

ไม่พบก้อน/ไม่พบควำมผิดปกติ

ส่งตรวจMMG/US ที่รถ

ส่งผลตรวจและพบแพทย์ 

เพื่อรักษำต่อ/ติดตำมผล

เสร็จสิ้นบริกำร  

FLOW CHART
ขั้นตอนรับกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม

ผลปกติ ผลผิดปกติ

ผู้เข้ำรับบริกำรกลับบ้ำน  

ผู้เข้ำรับบริกำรกลับบ้ำน

เสร็จสิ้นบริกำร

สอน/สำธิต/ฝึกกำรตรวจ
เต้ำนมโดยใช้หุ่น

รับฟังควำมรู้
บนรถนิทรรศกำร

ผู้เข้ำรับบริกำรกลับบ้ำน

เสร็จสิ้นบริกำร

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๕



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๖



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๗



สรุปผลกำรด�ำเนินงำน โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคล่ือนที่ 
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกำส ระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลท่ี ๑๐
 ในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๕ รอบ (วันท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕)

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๘

  เม่ือวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งทรงด�ารง 
พระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัด
ชลบุรี ทรงมีพระราชด�ารัสว่า “ผู้ป่วยโรคมะเร็งในศูนย์นี้มีจ�านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นระยะลุกลามไปแล้ว น่าสงสาร 
เขาคงทุกข์และทรมานมาก ถ้าป้องกันได้ มูลนิธิฯ ของเราน่าจะท�าภารกิจนี้ให้เป็นรูปธรรม ให้ค้นพบมะเร็ง ตั้งแต่แรก 
และจะได้มีโอกาสรักษาหายได้ ฯ” ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ มูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัด
ตั้งหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) รวมทั้งได้จัดท�าโครงการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยการคัดกรองค้นหา 
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม แล้วน�าบุคคลดังกล่าวมาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอนการตรวจ 
เต้านมด้วยตนเอง ตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ผู้ทีม่ปัีจจัยเส่ียงทีส่�าคญัจะได้รับการตรวจ
เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ถ้าพบ  สิ่งผิดปกติสงสัยมะเร็งเต้านม จะส่งต่อไปวินิจฉัย และรักษา
ต่อที่โรงพยาบาลภายในจังหวัดนั้นๆ ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
 นับตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา 
๔ ปี ๙ เดือน ๒๐ วัน มูลนิธิกาญจนบารมี ได้น�าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมดังกล่าว ออกให้บริการประชาชน 
ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในพื้นที่ ๕๓๘ อ�าเภอ รวมทั้งสิ้น ๘๒๕ ครั้ง มีผู้เข้า
รับบริการได้รับความรู้ด้านมะเร็งเต้านม และได้รับการสอนให้มีทักษะการตรวจเต้านม  ด้วยตนเอง จ�านวน ๑๕๗,๕๐๔ 
ราย ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญ ได้รับการตรวจเต้านมด้วยมือจากแพทย์และพยาบาลเช่ียวชาญ จ�านวน ๕๐,๙๖๖ ราย  
ในจ�านวนนี้ได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม จ�านวน ๑๖,๘๗๔ ราย และ ได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่อง
อัลตราซาวด์ จ�านวน ๑๘,๑๕๐ ราย จากผลการตรวจ พบว่า ปกติ จ�านวน ๕,๒๕๔ ราย ผิดปกติเล็กน้อยแต่ไม่อันตราย 
จ�านวน ๗,๗๖๒ ราย ผดิปกตแิต่ไม่น่าจะอนัตราย (BIRADS ๓) จ�านวน ๓,๒๐๙ ราย ผดิปกตอิาจจะอนัตราย (BIRADS 
๔) จ�านวน ๑,๖๖๓ ราย สงสัยว่า จะเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�านวน ๔๓๓ ราย ทั้งนี้ ผู้ที่พบความผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อเพื่อรักษา จ�านวน ๒,๑๐๒ ราย ในจ�านวนนี้จากการติดตามของมูลนิธิกาญจนบารมี พบผลเป็นมะเร็งเต้านม 
จ�านวน ๕๖๓ ราย
 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิกาญจนบารมีได้รับความร่วมมือและสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรภาคประชาชน อาทิเช่น 
องค์กรอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ทุกระดับ ส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะสตรทีีเ่ป็นกลุม่เสีย่งและด้อยโอกาส 
ท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารในชนบท ได้รับถ่ายทอดความรู้ การสอนสาธิตให้มีทักษะ ตลอดจนการบริการตรวจ 
คัดกรองจากบุคลากรที่มีความช�านาญเฉพาะทาง และเคร่ืองมือท่ีมีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ซ่ึงหากเป็นการ 
จัดบริการตามระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หลายคนต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยคิวนานหลายเดือน หรือเป็นปี และ 
มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระต่อการด�ารงชีวิตจ�านวนมาก สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทุกประการ



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๙

ระยะเวลำกำรด�ำเนินกิจกรรม วันที่ ๐๖/๑๐/๒๕๕๗ - ๒๖/๐๗/๒๕๖๒

ออกหน่วยทั้งหมด จ�ำนวน ๘๒๕      ครั้ง

อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕๓๘    อ�ำเภอ

จังหวัดที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑๕๗,๕๐๔ รำย

ตรวจคัดกรองโดยแพทย์ จ�ำนวน ๕๐,๙๖๖ รำย

พบก้อนสงสัยผิดปกติ จ�ำนวน ๑๙,๘๓๙ รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๖,๘๗๔ รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๘,๑๕๐ รำย

ไม่สำมำรถแปลผลได้ ควรมีกำรตรวจเพิ่มเติม (BIRADS ๐) จ�ำนวน  ๒๙ รำย

ผลตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ (BIRADS ๑) จ�ำนวน ๕,๒๕๔ รำย

ผลตรวจพบก้อนเนื้อหรือสิ่งผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็ง (BIRADS ๒) จ�ำนวน ๗,๗๖๒ รำย

ผลตรวจพบก้อนเนื้อหรือสิ่งผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็ง (BIRADS ๓) จ�ำนวน ๓,๒๐๙ รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน ๑,๖๖๓ รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน ๔๓๓ รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน  ๖ รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน  ๒,๑๐๒ รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน   ๕๖๓ รำย



จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๕๓๘ อ�ำเภอ

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

เหนือ กลำง อีสำน ใต้

๒๐๔ ๒๐๑

๓๒๒

๑๕๑

๑๐๐
๑๓๖

๒๑๗

๘๕

แบ่งออกเป็น ๔ ภำค

อ�ำเภอทั้งหมด

อ�ำเภอที่ออกหน่วย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒๐



ภำคเหนือ
จ�ำนวน ๑๗ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๑๐๐ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๒๑

อ�ำเภอทั้งหมด

อ�ำเภอที่ออกหน่วย

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

เหนือ กลำง อีสำน ใต้

๒๐๔

๑๐๐
๑๓๒

๒๐๑
๒๑๗

๑๕๑

๘๖

๓๒๒



เขตสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข ๓ เขต

เขตสุขภำพที่ ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�าพูน จังหวัดล�าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เขตสุขภำพที่ ๒ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์

เขตสุขภำพที่ ๓ 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก�าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร

ออกหน่วย จ�ำนวน              ๑๓๖  ครั้ง

อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน              ๑๐๐  อ�ำเภอ

จังหวัดที่ออกหน่วย จ�ำนวน                 ๑๗ จังหวัด

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน            ๓๑,๐๐๑ รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน             ๒,๙๑๒ รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน              ๓,๐๕๕ รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน                ๒๙๙ รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน                 ๙๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน                   ๑  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน               ๓๙๔ รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน          ๑๒๑ รำย

กำรให้บริกำรในพื้นที่ภำคเหนือ

ภำคเหนือ
จ�ำนวน ๑๗ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๑๐๐ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒๒



จังหวัดเชียงใหม่
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๘ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองเชียงใหม่ ๑ ครั้ง

สันป่ำตอง ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ฝำง ๑ ครั้ง

เชียงดำว ๑ ครั้ง

สันทรำย ๑ ครั้ง

สันก�ำแพง ๑ ครั้ง

ฮอด ๒ ครั้ง

๒๕๕๙ ไชยปรำกำร ๑ ครั้ง

แม่แตง ๑ ครั้ง

ดอยสะเก็ด ๑ ครั้ง

สำรภี ๑ ครั้ง

จอมทอง ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ แม่อำย ๑ ครั้ง

พร้ำว ๑ ครั้ง

แม่ริม ๑ ครั้ง

หำงดง ๑ ครั้ง

ดอยเต่ำ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ ฝำง ๑ ครั้ง

เมืองเชียงใหม่ ๑ ครั้ง

แม่วำง ๑ ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๒๓

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๕,๓๘๕      รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๕๐๖    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๕๔๘    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๖๑    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน   ๒๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๘๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน   ๓๑    รำย

จังหวัดเชียงใหม่
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๘ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒๔

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

 จังหวัดล�ำพูน

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองล�ำพูน ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ป่ำซำง ๑ ครั้ง

บ้ำนโฮ่ง ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ลี้ ๑ ครั้ง

ทุ่งหัวช้ำง ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บ้ำนธิ ๑ ครั้ง

แม่ทำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๖๗๓    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๑๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๑๘    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๖    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๒๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๒๕

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



จังหวัดล�ำปำง 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๒,๓๖๒    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๕๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๖๑    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๖    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๖    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๒๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒๖

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๖๐

เมืองล�ำปำง

แม่เมำะ

เถิน

เกำะคำ

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

ห้ำงฉัตร ๑ ครั้ง

แม่ทะ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองปำน ๑ ครั้ง

แจ้ห่ม ๑ ครั้ง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

 จังหวัดแพร่ 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองแพร่ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ สูงเม่น ๑ ครั้ง

ร้องกวำง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองแพร่ ๒ ครั้ง

๒๕๖๐ ลอง ๑ ครั้ง

วังชิ้น ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ สอง ๑ ครั้ง

หนองม่วงไข่ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๒๓๕    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๗๘    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๙๑      รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๒๓    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๗    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๓๐    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๗    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๒๗

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



จังหวัดน่ำน 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองน่ำน ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ภูเพียง ๓ ครั้ง

๒๕๕๙ ปัว ๓ ครั้ง

๒๕๖๐ เวียงสำ ๒ ครั้ง

๒๕๖๑ ภูเพียง ๒ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๑๐๑    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๘๔    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๐๕    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๖    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน  ๓๓    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๗    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๒๘

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

จังหวัดพะเยำ 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองพะเยำ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ดอกค�ำใต้ ๑ ครั้ง

ปง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เชียงค�ำ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ จุน ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ แม่ใจ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๕๑๒    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๘๔    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๙๓     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๓    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๗    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๒๐    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๒๙

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



จังหวัดเชียงรำย
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองเชียงรำย ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ แม่จัน ๒ ครั้ง

๒๕๖๐ แม่สำย ๒ ครั้ง

๒๕๖๑ แม่สรวย ๒ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๒,๔๗๘    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๕๕    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๗๑    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๓    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๑๘    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๖    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๓๐

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๐ อ�ำเภอ

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน            ๒๒    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน    ๑๗    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน    ๒๒     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๐    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๐    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งคนไข้มำรับบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ (Mammogram)

       ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓๑

เขตสุขภำพที่
๑

ภำคเหนือ



จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองอุตรดิตถ์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ลับแล ๑ ครั้ง

ท่ำปลำ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ พิชัย ๑ ครั้ง

ตรอน ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองอุตรดิตถ์ ๑ ครั้ง

ทองแสนขัน ๑ ครั้ง

น�้ำปำด ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๑,๕๕๖    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๕๐    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๔๓    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๕       รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๓    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๘    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๖    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๓๒

เขตสุขภำพที่
๒

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

จังหวัดตำก

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองตำก ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๓๗    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๓๕    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๓๗     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๔    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๖    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๓    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓๓

เขตสุขภำพที่
๒

ภำคเหนือ



จังหวัดสุโขทัย
ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสุโขทัย ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ สวรรคโลก ๑ ครั้ง

กงไกรลำศ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองสุโขทัย ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ศรีสัชนำลัย ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บ้ำนด่ำนลำนหอย ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๖๘๖    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๐๒    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๐๙    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๘    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๖    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน  ๑๔    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๖    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๓๔

เขตสุขภำพที่
๒

ภำคเหนือ



 จังหวัดพิษณุโลก
ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๔๔๓    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๑๐๗    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๖๕     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๐    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๐    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓๕

เขตสุขภำพที่
๒

ภำคเหนือ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองพิษณุโลก ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองพิษณุโลก ๓ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองพิษณุโลก ๑ ครั้ง



จังหวัดเพชรบูรณ์
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองเพชรบูรณ์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ วิเชียรบุรี ๑ ครั้ง

เมืองเพชรบูรณ์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองเพชรบูรณ์ ๑ ครั้ง

หล่มสัก ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ วิเชียรบุรี ๑ ครั้ง

เมืองเพชรบูรณ์ ๑ ครั้ง

หล่มสัก ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บึงสำมพัน ๑ ครั้ง

เมืองเพชรบูรณ์ ๑ ครั้ง

หล่มเก่ำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๑,๒๘๐    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๒๔๘    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๒๖๐     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๑๔    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๑๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน       ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๒๖    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๑๒    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๓๖

เขตสุขภำพที่
๒

ภำคเหนือ



จังหวัดชัยนำท 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองชัยนำท ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองชัยนำท ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองชัยนำท ๑ ครั้ง

สรรคบุรี ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน        ๔๐๗    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๔๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน  ๔๕    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๕    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๕    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๐    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓๗

เขตสุขภำพที่
๓

ภำคเหนือ



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองนครสวรรค์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ ท่ำตะโก ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ ชุมแสง ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ ลำดยำว ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๕,๐๒๖    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๑๗๔    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๑๘๕     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน       ๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน       ๓    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน       ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๑๐    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน       ๔    รำย

ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

จังหวัดนครสวรรค์ 

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๓๘

เขตสุขภำพที่
๓

ภำคเหนือ



จังหวัดอุทัยธำนี
ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองอุทัยธำนี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ สว่ำงอำรมณ์ ๑ ครั้ง

ลำนสัก ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ทัพทัน ๑ ครั้ง

หนองฉำง ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๑,๖๓๙    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๗๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน  ๗๕    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน  ๑๘    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๓๙

เขตสุขภำพที่
๓

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

จังหวดัก�ำแพงเพชร 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองก�ำแพงเพชร ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ คลองขุน ๑ ครั้ง

ขำณุวรลักษบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ คลองลำน ๑ ครั้ง

พรำนกระต่ำย ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ โกสัมพีนคร ๑ ครั้ง

ลำนกระบือ ๑ ครั้ง

ทรำยทองวัฒนำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๑,๕๔๙    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๑๔๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๑๖๑     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๔๒    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน       ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน       ๑    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๔๘    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๑๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๔๐

เขตสุขภำพที่
๓

ภำคเหนือ



ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

 จังหวัดพิจิตร 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองพิจิตร ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ สำมง่ำม ๑ ครั้ง

ตะพำนหิน ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองพิจิตร ๑ ครั้ง

บำงมูลนำก ๑ ครั้ง

โพทะเล ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ตะพำนหิน ๑ ครั้ง

วัชรบำรมี ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ โพธิ์ประทับช้ำง ๑ ครั้ง

ทับคล้อ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๑,๖๑๐   รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๒๔๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๒๖๖     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๒๘    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน       ๔    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน       ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๓๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน       ๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๔๑

เขตสุขภำพที่
๓

ภำคเหนือ



ภำคกลำง
จ�ำนวน ๒๕ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๑๓๖ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๔๒

อ�ำเภอทั้งหมด

อ�ำเภอที่ออกหน่วย

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๒๐๑

๑๓๖

เหนือ กลำง อีสำน ใต้

๘๖

๑๕๑

๒๑๗

๑๐๐

๒๐๔

๓๒๒



 ภำคกลำง 

เขตสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข ๔ เขต

เขตสุขภำพที่ ๔ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก

 เขตสุขภำพที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เขตสุขภำพที่ ๖ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

 เขตสุขภำพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร

ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑๙ ครั้ง

อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน        ๑๓๖ อ�ำเภอ

จังหวัดที่ออกหน่วย จ�ำนวน            ๒๕ จังหวัด

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔๐,๘๗๐     รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๔,๕๕๓ รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน    ๔.๙๘๒ รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน         ๓๙๐ รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน         ๑๑๑ รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน                             ๑              รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน       ๕๐๒ รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน       ๑๓๘  รำย

กำรให้บริกำรในพื้นที่ภำคกลำง

จ�ำนวน ๒๕ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๑๓๖ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๔๓



จังหวัดนนทบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองนนทบุรี ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๓๔    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๒๗    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน          ๓๔    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๒    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๓    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๔๔

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



 จังหวัดปทุมธำนี
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองปทุมธำนี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองปทุมธำนี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ คลองหลวง ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ ล�ำลูกกำ ๑ ครั้ง

สำมโคก ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ ลำดหลุมแก้ว ๑ ครั้ง

หนองเสือ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน        ๔,๒๗๕     รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๑๒๘    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน  ๑๔๐     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๓    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๔    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๔๕

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ พระนครศรีอยุธยำ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ท่ำเรือ ๑ ครั้ง

พระนครศรีอยุธยำ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ บำงซ้ำย ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บำงซ้ำย ๑ ครั้ง

พระนครศรีอยุธยำ ๑ ครั้ง

เสนำ ๑ ครั้ง

ท่ำเรือ ๑ ครั้ง

อุทัย ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ บำงปะหัน ๑ ครั้ง

พระนครศรีอยุธยำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๖๑๗    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน          ๒๙๒    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน          ๓๑๓     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๒๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๖    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๔๖

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดอ่ำงทอง 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองอ่ำงทอง ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองอ่ำงทอง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองอ่ำงทอง ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองอ่ำงทอง ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๒๓๘    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๑๖๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๑๗๙    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๕    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๖    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๔๗

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดลพบุรี
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๑,๗๖๐    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๓๐๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๓๒     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน   ๑๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๑๗    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน   ๑๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๔๘

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองลพบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ชัยบำดำล ๒ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองลพบุรี ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ ล�ำสนธิ ๑ ครั้ง

โคกส�ำโรง ๑ ครั้ง

พัฒนำนิคม ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ ท่ำวุ้ง ๑ ครั้ง

หนองม่วง ๑ ครั้ง

โคกเจริญ ๑ ครั้ง



จังหวัดสิงห์บุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสิงห์บุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองสิงห์บุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองสิงห์บุรี ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองสิงห์บุรี ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองสิงห์บุรี ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๓๖๙    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน           ๙๑    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๑๐๓    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๒    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๑๓    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๔๙

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดสระบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสระบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองสระบุรี ๑ ครั้ง

วิหำรแดง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ บ้ำนหมอ ๑ ครั้ง

แก่งคอย ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองสระบุรี ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองสระบุรี ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๗๙๘    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๔๐    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๕๔     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๙    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๑๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๕๐

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดนครนำยก  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองนครนำยก ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองนครนำยก ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองนครนำยก ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ องครักษ์ ๑ ครั้ง

บ้ำนนำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน        ๗๙๔    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน        ๑๑๖    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน        ๑๒๔    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๘    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน    ๓    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน  ๑๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕๑

เขตสุขภำพที่
๔

ภำคกลำง



จังหวัดรำชบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองรำชบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ จอมบึง ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ บำงแพ ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ โพธำรำม ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๑,๑๒๑    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๑๓๖    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน          ๑๖๓    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๑๖    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน      ๓    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน      ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๑๙    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๕๒

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



จังหวัดกำญจนบุรี  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองกำญจนบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ บ่อพลอย ๑ ครั้ง

เลำขวัญ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ พนมทวน ๑ ครั้ง

หนองปรือ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ ทองผำภูมิ ๑ ครั้ง

ห้วยกระเจำ ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ ด่ำนมะขำมเตี้ย ๑ ครั้ง

ท่ำมะกำ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๒,๓๑๑    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๑๖๘    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๑๖๘    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๓๐    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๓๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๖    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕๓

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



จังหวัดสุพรรณบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสุพรรณบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองสุพรรณบุรี ๑ ครั้ง

ศรีประจันต์ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ด่ำนช้ำง ๑ ครั้ง

อู่ทอง ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ เดิมบำงนำงบวช ๑ ครั้ง

สองพี่น้อง ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บำงปลำม้ำ ๑ ครั้ง

ดอนเจดีย์ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๒,๗๗๑    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๒๑๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๒๔๓     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๓๐    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน   ๑๒    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๔๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน   ๑๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๕๔

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



จังหวัดนครปฐม  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองนครปฐม ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ นครชัยศรี ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ สำมพรำน ๑ ครั้ง

ก�ำแพงแสน ๑ ครั้ง

บำงเลน ๑ ครั้ง

ดอนตูม ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ พุทธมณฑล ๑ ครั้ง

เมืองนครปฐม ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๘๗๙    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๑๐๘    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๑๒๔    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๑๘    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน   ๑๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๒๘    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๑๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕๕

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

จังหวัดสมุทรสำคร 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองสมุทรสำคร ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองสมุทรสำคร ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ กระทุ่มแบน ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บ้ำนแพ้ว ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองสมุทรสำคร ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๔๑๑    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๑๑๒    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน  ๑๑๙    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๑๑    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน      ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน      ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๑๒    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๓    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๕๖

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



จังหวัดสมุทรสงครำม  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองสมุทรสงครำม ๒ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๓๓๔    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๖๐    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน           ๖๒    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๖    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๑๓    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๕    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕๗

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

จังหวัดเพชรบุรี 

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองเพชรบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ บ้ำนลำด ๑ ครั้ง

ท่ำยำง ๑ ครั้ง

เมืองเพชรบุรี ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองเพชรบุรี ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๗๖๘    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน    ๘๕    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน    ๙๐     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๑๒    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน      ๓    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน      ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๑๕    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๒    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๕๘

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ ปรำณบุรี ๑ ครั้ง

บำงสะพำน ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ หัวหิน ๑ ครั้ง

ทับสะแก ๑ ครั้ง

สำมร้อยยอด ๑ ครั้ง

บำงสะพำนน้อย ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ กุยบุรี ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๑,๒๒๔    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๑๘๗    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๑๙๕    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๒๗    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๘    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๓๕    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน   ๑๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๕๙

เขตสุขภำพที่
๕

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน  ๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒ อ�ำเภอ

จังหวัดสมุทรปรำกำร

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสมุทรปรำกำร ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บำงพลี ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๔๖๕    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๕๕    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๖๓     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๘    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๑    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๙    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖๐

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



จังหวัดชลบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองชลบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ ศรีรำชำ ๑ ครั้ง

พำนทอง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ สัตหีบ ๑ ครั้ง

บำงละมุง ๑ ครั้ง

บ้ำนบึง ๑ ครั้ง

พนัสนิคม ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ศรีรำชำ ๑ ครั้ง

หนองใหญ่ ๑ ครั้ง

บ่อทอง ๑ ครั้ง

เกำะจันทร์ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ บำงละมุง ๑ ครั้ง

เมืองชลบุรี ๑ ครั้ง

พนัสนิคม ๑ ครั้ง

พำนทอง ๑ ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๖๑

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



จังหวัดชลบุรี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๗,๘๑๐    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๘๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๑๔     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๒๔    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๑    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน   ๓๐    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๗    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖๒

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



จังหวัดระยอง 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองระยอง ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองระยอง ๒  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองระยอง ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ แกลง ๓  ครั้ง

๒๕๖๑ บ้ำนฉำง ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน          ๕๙๙    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๒๐๗    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน          ๒๒๖    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๒๖    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน       ๘    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน      ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๓๔    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน    ๑๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๖๓

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

จังหวัดจันทบุรี

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองจันทบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองจันทบุรี ๒  ครั้ง

๒๕๕๙ สอยดำว ๑ ครั้ง

โป่งน�้ำร้อน ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ขลุง ๑ ครั้ง

แหลมสิงห์ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ นำยำยอำม ๑ ครั้ง

แก่งหำงแมว ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน         ๒,๓๐๕       รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน    ๑๒๔       รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน    ๑๓๒       รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน      ๑๐       รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน        ๖       รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน        ๐       รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน      ๑๖       รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน        ๖       รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖๔

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



จังหวัดตรำด 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองตรำด ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เขำสมิง ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ บ่อไร่ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ แหลมงอบ ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ คลองใหญ่ ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๑,๓๔๔    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๓๙    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน           ๔๑    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน     ๑    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๐    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน     ๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน     ๑    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๖๕

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ อ�ำเภอ

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองฉะเชิงเทรำ ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ บำงปะกง ๑ ครั้ง

บ้ำนโพธิ์ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ บำงน�้ำเปรี้ยว ๑ ครั้ง

สนำมชัยเขต ๑ ครั้ง

บำงคล้ำ ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ พนมสำรคำม ๑ ครั้ง

ท่ำตะเกียบ ๑ ครั้ง

แปลงยำว ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองฉะเชิงเทรำ ๑ ครั้ง

คลองเขื่อน ๑ ครั้ง

รำชสำส์น ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน      ๓,๐๘๘    รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน         ๒๖๔    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน         ๒๘๗    รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน   ๒๖    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน     ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน     ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๓๑    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๔    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖๖

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

จังหวัดปรำจีนบุรี

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองปรำจีนบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองปรำจีนบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ กบินทร์บุรี ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ ศรีมหำโพธิ ๒  ครั้ง

นำดี ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ ศรีมโหสถ ๒  ครั้ง

ประจันตคำม ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน       ๒,๐๙๒      รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน  ๑๔๕    รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๑๗๕     รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน    ๑๙    รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน      ๕    รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน      ๐    รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน    ๒๔    รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๗    รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๖๗

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง



จังหวัดสระแก้ว 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๘๕๑  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๓๒  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๕๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๙  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๐ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๖๘

เขตสุขภำพที่
๖

ภำคกลำง

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสระแก้ว ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ อรัญประเทศ ๑ ครั้ง

วังน�้ำเย็น ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ วัฒนำนคร ๑ ครั้ง

คลองหำด

      

๑ ครั้ง

๒๕๖๐ ตำพระยำ ๑  ครั้ง

โคกสูง ๑  ครั้ง

วังสมบูรณ์ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองสระแก้ว ๑  ครั้ง

อรัญประเทศ ๑  ครั้ง

วังน�้ำเย็น ๑  ครั้ง

  เขำฉกรรจ์             ๑ ครั้ง



จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
ออกหน่วย จ�ำนวน ๓๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครัง้

ท่ีออกหน่วย

๒๕๕๗ เขตดุสิต (วังศุโขทัย) ๒

๒๕๕๘ เขตพระนคร 
(ศำลำว่ำกำรกรุงเทพฯ)

๑

เขตสะพำนสูง 
(ส�ำนักงำนเขตสะพำนสูง)

๑

เขตบึงกุ่ม (ส�ำนักงำนเขตบึงกุ่ม) ๑

เขตหนองแขม 
(ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๔๘)

๑

เขตทุ่งสองห้อง
(ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๕๓)

๑

เขตบำงขุนเทียน (วัดกก) ๑

เขตดุสิต (วังศุโขทัย) ๒

๒๕๕๙ เขตดุสิต  (ศูนย์กำรแพทย์ใน
พระองค์ และ วังสวนจิตรลดำ)

๔

เขตปทุมวัน (สวนลุมพินี AIA) ๑

๒๕๖๐ เขตดุสิต (วังสวนจิตรลดำ) ๑๒

๒๕๖๑ เขตจตุจักร (ทัณฑสถำนหญิงกลำง) ๒

เขตพญำไท (กรมประชำสัมพันธ์) ๒

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๖๑๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๗๕๗  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๘๔๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๔  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๕  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓  รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๖๙

เขตสุขภำพที่
๑๓

ภำคกลำง



ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสำน)  
จ�ำนวน 20 จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย 217 อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๗๐

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

เหนือ กลำงกลำง อีสำน ใต้

๓๒๒

๒๑๗

อ�ำเภอทั้งหมด

อ�ำเภอที่ออกหน่วย

๒๐๑๒๐๔

๑๕๑
๑๓๖

๘๕
๑๐๐



ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสำน)

เขตสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข ๔ เขต

เขตสุขภำพที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตสุขภำพที่ ๘ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวล�าภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย 

                       จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม

เขตสุขภำพที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ

เขตสุขภำพที่๑๐จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอ�านาจเจริญ 

                       จังหวัดมุกดาหาร

ออกหน่วย จ�ำนวน      ๒๙๙        ครั้ง

อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน      ๒๑๗        อ�ำเภอ

จังหวัดที่ออกหน่วย จ�ำนวน         ๒๐        จังหวัด

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๖๑,๕๓๘         รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน   ๖,๒๔๘ รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน   ๖,๕๖๙ รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน      ๖๗๓ รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน      ๑๔๓         รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน                 ๒          รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน      ๘๑๘ รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน      ๑๙๐ รำย

กำรให้บริกำรในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ�ำนวน 20 จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย 217 อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗๑



จังหวัดขอนแก่น 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๔ อ�ำเภอ

๒๕๖๒ เขำสวนกวำง ๑ ครั้ง

เวียงเก่ำ ๑ ครั้ง

โนนศิลำ ๑ ครั้ง

แวงใหญ่ ๑ ครั้ง

โคกโพธิ์ชัย ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๗๒

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เมืองขอนแก่น

กระนวน

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

บ้ำนแฮด ๑ ครั้ง

บ้ำนไผ่ ๑ ครั้ง

ชุมแพ ๑ ครั้ง

เมืองขอนแก่น ๒  ครั้ง

๒๕๕๙ น�้ำพอง ๑ ครั้ง

หนองเรือ ๑ ครั้ง

ภูเวียง ๑ ครั้ง

มัญจำคีรี ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ซ�ำสูง ๑  ครั้ง

พล ๑ ครั้ง

บ้ำนฝำง ๑ ครั้ง

พระยืน ๑ ครั้ง

ภูผำม่ำน ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ อุบลรัตน์ ๑ ครั้ง

สีชมพู ๑ ครั้ง

แวงน้อย ๑ ครั้ง

ชนบท ๑ ครั้ง



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๖,๕๘๑  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๕๘๓  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๖๑๗  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๙๑  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๗  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๐๘  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓๒ รำย

จังหวัดขอนแก่น 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๔ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗๓

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



จังหวัดมหำสำรคำม 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๓ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองมหำสำรคำม ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองมหำสำรคำม ๑ ครั้ง

บรบือ ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ วำปีปทุม ๑ ครั้ง

โกสุมพิสัย ๑ ครั้ง

๒๕๖๐ เชียงยืน ๑ ครั้ง

กันทรวิชัย ๑ ครั้ง

พยัคฆภูมิพิสัย ๑ ครั้ง

๒๕๖๑ นำดูน ๑  ครั้ง

แกด�ำ ๑  ครั้ง

นำเชือก ๑ ครั้ง

๒๕๖๒ กุดรัง ๑ ครั้ง

ยำงสีสุรำช ๑ ครั้ง

ชื่นชม ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๗๔

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๕,๐๐๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๗๗  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๖๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๔๖  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๙  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๕๕  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๑ รำย

จังหวัดมหำสำรคำม 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๓ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗๕

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



จังหวัดร้อยเอ็ด  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองร้อยเอ็ด ๑ ครั้ง

๒๕๕๘ เชียงขวัญ ๑ ครั้ง

จตุรพักตรพิมำน ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ ธวัชบุรี ๑ ครั้ง

๒๕๕๙ ทุ่งเขำหลวง ๑ ครั้ง

หนองพอก ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ พนมไพร ๒  ครั้ง

หนองฮี ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ สุวรรณภูมิ ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ โพนทอง ๔  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๙๓๔  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๐๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๓๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๐  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๓  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน    ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๗๖

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองกำฬสินธุ์ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ กุฉินำรำยณ์ ๑  ครั้ง

กมลำไสย ๑  ครั้ง

ยำงตลำด ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เขำวง ๑  ครั้ง

สมเด็จ ๑  ครั้ง

ร่องค�ำ ๑  ครั้ง

หนองกุงศรี ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ สหัสขันธ์ ๑  ครั้ง

ค�ำม่วง ๑  ครั้ง

ห้วยเม็ก ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ นำคู ๑  ครั้ง

ท่ำคันโท ๑   ครั้ง

ฆ้องชัย ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ สำมชัย ๑  ครั้ง

ดอนจำน ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗๗

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔,๔๑๗  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๐๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๒๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๕๐  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๕๔  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๕ รำย

จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๗๘

เขตสุขภำพที่
๗

ภำคอีสำน



จังหวัดบึงกำฬ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองบึงกำฬ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ เซกำ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ โซ่พิสัย ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ปำกคำด ๑  ครั้ง

พรเจริญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ ศรีวิไล ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ บึงโขงโหลง ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๑๙๓  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๒๖  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๔๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๑  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๐  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๑  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๕ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๗๙

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดหนองบัวล�ำภู  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองหนองบัวล�ำภู ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ ศรีบุญเรือง ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ นำกลำง ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองหนองบัวล�ำภู ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ นำกลำง ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ ศรีบุญเรือง ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๕๑๓  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๙๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๑๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๙  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๗ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘๐

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดอุดรธำนี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๐ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองอุดรธำนี ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ บ้ำนผือ ๑  ครั้ง

บ้ำนดุง ๑  ครั้ง

เพ็ญ ๑  ครั้ง

กุมภวำปี ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ หนองวัวซอ ๑  ครั้ง

กุดจับ ๑  ครั้ง

หนองหำน ๑  ครั้ง

โนนสะอำด ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ วังสำมหมอ ๑  ครั้ง

ศรีธำตุ ๑  ครั้ง 

กู่แก้ว ๑  ครั้ง

ไชยวำน ๑  ครั้ง

น�้ำโสม ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ นำยูง ๑  ครั้ง

หนองแสง ๑  ครั้ง

ประจักษ์ศิลปำคม ๑  ครั้ง

ทุ่งฝน ๑  ครั้ง

สร้ำงคอม ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ หนองวัวซอ ๑  ครั้ง

กุดจับ ๑  ครั้ง

กุมภวำปี ๑  ครั้ง

พิบูลรักษ์ ๑  ครั้ง

กู่แก้ว ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๘๑

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๙๑๓  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๖๖๖  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๗๒๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๕๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๗๑  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๘ รำย

จังหวัดอุดรธำนี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๐ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘๒

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดเลย 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองเลย ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ วังสะพุง ๒  ครั้ง

๒๕๕๙ เชียงคำน ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ ภูหลวง ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ นำแห้ว ๑  ครั้ง

ด่ำนซ้ำย ๑  ครั้ง

ภูเรือ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ นำด้วง ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เอรำวัณ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ หนองหิน ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๐๕๘  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๘๗  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๓๙  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๔  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๕  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๘๓

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดหนองคำย  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองหนองคำย ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ โพนพิสัย ๒  ครั้ง

๒๕๕๙ ศรีเชียงใหม่ ๑  ครั้ง

สังคม ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ รัตนวำปี ๑  ครั้ง

เฝ้ำไร่ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ สระใคร ๑  ครั้ง

โพธิ์ตำก ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองหนองคำย ๑  ครั้ง

โพนพิสัย ๑  ครั้ง

ศรีเชียงใหม่ ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๓๔๖  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๖๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๘๗  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๑  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๘  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๑  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๐  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๘ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘๔

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดสกลนคร 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสกลนคร ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ กุสุมำลย์ ๑  ครั้ง 

พังโคน ๑  ครั้ง

กุสุมำลย์ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ สว่ำงแดนดิน ๑  ครั้ง

พังโคน ๑  ครั้ง

โคกศรีสุพรรณ ๑  ครั้ง

ภูพำน ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองสกลนคร ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ สว่ำงแดนดิน ๑  ครั้ง

พังโคน ๑  ครั้ง

เมืองสกลนคร ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ สว่ำงแดนดิน ๑  ครั้ง

ภูพำน ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๘๕

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔,๑๕๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๙๔  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๔๔๘  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๖  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๔  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๗ รำย

จังหวัดสกลนคร 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘๖

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดนครพนม 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองนครพนม ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ ธำตุพนม ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองนครพนม ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ ศรีสงครำม ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ ปลำปำก ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ บ้ำนแพง ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๗,๐๖๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๑๕  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๔๒  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๕  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๓  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๘  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๘๗

เขตสุขภำพที่
๘

ภำคอีสำน



จังหวัดนครรำชสีมำ  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองนครรำชสีมำ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เสิงสำง ๒  ครั้ง

ปักธงชัย ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ ขำมสะแกแสง ๒  ครั้ง

ประทำย ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ ชุมพวง ๒  ครั้ง

พิมำย ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ พระทองค�ำ ๒  ครั้ง

บัวใหญ่ ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๗๕๔  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๔๕  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๗๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๐  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๗  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๓ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๘๘

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน



จังหวัดบุรีรัมย์ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๘๙

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองบุรีรัมย์ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ นำงรอง ๑  ครั้ง  

ประโคนชัย ๑  ครั้ง

กระสัง ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ละหำนทรำย ๑  ครั้ง

ล�ำปลำยมำศ ๑  ครั้ง

ห้วยรำช ๑  ครั้ง

สตึก ๑  ครั้ง

หนองกี่ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ นำโพธิ์ ๑  ครั้ง

โนนดินแดง ๑  ครั้ง

หนองหงส์ ๑  ครั้ง

แคนดง ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ คูเมือง ๑  ครั้ง

บ้ำนใหม่ไชยพจน์ ๑  ครั้ง

พุทไธสง ๑  ครั้ง

บ้ำนกรวด ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ พลับพลำชัย ๑  ครั้ง

ปะค�ำ ๑  ครั้ง

โนนสุวรรณ

ช�ำนิ

๑  ครั้ง

๑ ครั้ง



จังหวัดบุรีรัมย์  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๖๗๗  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๙๙  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๔๓๙  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๔๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๖  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๕๔  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๐ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๙๐

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน



จังหวัดสุรินทร์ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙๑

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองสุรินทร์ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ ศีขรภูมิ ๑  ครั้ง

ปรำสำท ๒  ครั้ง

๒๕๕๙

ท่ำตูม

สังขะ

๑ ครั้ง

๑  ครั้ง

รัตนบุรี ๑  ครั้ง

ปรำสำท ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ส�ำโรงทำบ ๑  ครั้ง

ล�ำดวน ๑  ครั้ง

จอมพระ ๑  ครั้ง

กำบเชิง ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองสุรินทร์ ๑  ครั้ง

ปรำสำท ๑  ครั้ง

ท่ำตูม ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ บัวเชด ๑  ครั้ง

พนมดงรัก ๑  ครั้ง

โนนนำรำยณ์ ๑  ครั้ง

เมืองชุมพลบุรี ๑  ครั้ง



จังหวัดสุรินทร์  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๗๖๖  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๓๐  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๓๑  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๔๐  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๕๑  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๙ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๙๒

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน



จังหวัดชัยภูมิ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองชัยภูมิ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ แก้งคร้อ ๑  ครั้ง

ภูเขียว ๑  ครั้ง

จัตุรัส ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ บ�ำเหน็จณรงค์ ๑  ครั้ง

คอนสวรรค์ ๑  ครั้ง

บ้ำนแท่น ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ หนองบัวแดง ๑  ครั้ง

เกษตรสมบูรณ์ ๑  ครั้ง

คอนสำร ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เทพสถิต ๑  ครั้ง

ภักดีชุมพล ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เนินสง่ำ ๑  ครั้ง

บ้ำนเขว้ำ ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙๓

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน



จังหวัดชัยภูมิ  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๔ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๘๒๓  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๗๓  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๙๔  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๔๓  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๙  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๕๒  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๘ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๙๔

เขตสุขภำพที่
๙

ภำคอีสำน



จังหวัดศรีสะเกษ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองศรีสะเกษ ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ กันทรลักษ์ ๑  ครั้ง

ขุขันธ์ ๑  ครั้ง

อุทุมพรพิสัย ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ รำษีไศล ๑  ครั้ง

ปรำงค์กู่ ๑  ครั้ง

โนนคูณ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ กัณทรำรมย์ ๑  ครั้ง

อุทุมพรพิสัย ๑  ครั้ง

ห้วยทับทัน ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ ภูสิงห์ ๑  ครั้ง

ศรีรัตนะ ๑  ครั้ง

ขุนหำญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ ยำงชุมน้อย ๑  ครั้ง

โพธิ์ศรีสุวรรณ ๑  ครั้ง

เมืองจันทร์ ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙๕

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน



จังหวัดศรีสะเกษ  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๒๐๘  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๑๖  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๔๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๙  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๗  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๖  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๑ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๙๖

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน



จังหวัดอุบลรำชธำนี  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองอุบลรำชธำนี ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ เดชอุดม ๔  ครั้ง

๒๕๕๙ ตระกำรพืชผล ๔  ครั้ง

๒๕๖๐ เขื่องใน ๓  ครั้ง

๒๕๖๑ พิบูลมังสำหำร ๕  ครั้ง

๒๕๖๒ เดชอุดม ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๙๐๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๔๐๙  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๔๔๐  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๙  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๐  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๔ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙๗

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน



จังหวัดยโสธร  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองยโสธร ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ เลิงนกทำ ๑  ครั้ง

ค�ำเขื่อนแก้ว ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ค้อวัง ๑  ครั้ง

มหำชนะชัย ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ทรำยมูล ๑  ครั้ง

กุดชุม ๑  ครั้ง

ไทยเจริญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เลิงนกทำ ๑  ครั้ง

เมืองยโสธร ๑  ครั้ง

ป่ำติ้ว ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ ค�ำเขื่อนแก้ว ๑  ครั้ง

มหำชนะชัย ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๐๘๕  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๗๓  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๙๑  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๒๕  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๗  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๑  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๙ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๙๘

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน



จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔๘๖  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๖๕  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๙  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๒  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๐  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๒ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๙๙

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เมืองอ�ำนำจเจริญ

ปทุมรำช

๑ ครั้ง

๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองอ�ำนำจเจริญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองอ�ำนำจเจริญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองอ�ำนำจเจริญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ ลืออ�ำนำจ ๑  ครั้ง



จังหวัดมุกดำหำร   
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๗ เมืองมุกดำหำร ๑  ครั้ง

๒๕๕๘ เมืองมุกดำหำร ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองมุกดำหำร ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ ดงหลวง ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ หว้ำนใหญ่ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ นิคมค�ำสร้อย ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๖๗๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๓๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๖๐  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๒  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๒ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐๐

เขตสุขภำพที่
๑๐

ภำคอีสำน



๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

เหนือ กลำง อีสำน ใต้

๑๕๑

อ�ำเภอทั้งหมด

อ�ำเภอที่ออกหน่วย

ภำคใต้

๘๕

จ�ำนวน ๑๔ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๘๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๐๑

๑๓๒
๑๐๐

๒๐๑๒๐๔
๒๑๗

๓๒๒



จ�ำนวน ๑๔ จังหวัด อ�ำเภอที่ออกหน่วย ๘๕ อ�ำเภอ

เขตสุขภำพกระทรวงสำธำรณสุข ๒  เขต

เขตสุขภำพที่ ๑๑ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร

เขตสุขภำพที่ ๑๒  
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส

ออกหน่วย จ�ำนวน             ๑๗๑ ครั้ง

อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน              ๘๕ อ�ำเภอ

จังหวัดที่ออกหน่วย จ�ำนวน                 ๑๔ จังหวัด

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน            ๒๔,๐๙๕ รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน             ๓,๑๖๑ รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน              ๓,๕๔๔ รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน               ๓๐๑ รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน                ๘๕ รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน                  ๒ รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน               ๓๘๘ รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๑๔ รำย

ภำคใต้

กำรให้บริกำรในพื้นที่ภำคใต้

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐๒



จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๒ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองนครศรีธรรมรำช ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ท่ำศำลำ ๑  ครั้ง

ปำกพนัง ๑  ครั้ง

ร่อนพิบูลย์ ๑  ครั้ง

ทุ่งใหญ่ ๑  ครั้ง

ฉวำง ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ หัวไทร ๑  ครั้ง

เชียรใหญ่ ๑  ครั้ง

จุฬำภรณ์ ๑  ครั้ง

ช้ำงกลำง ๑  ครั้ง

ถ�้ำพรรณรำ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ ชะอวด ๑  ครั้ง

เฉลิมพระเกียรติ ๑  ครั้ง

นบพิต�ำ ๑  ครั้ง

สิชล ๑  ครั้ง

ขนอม ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ พระพรหม ๑  ครั้ง

พรหมคีรี ๑  ครั้ง

ลำนสกำ ๑  ครั้ง

นำบอน ๑  ครั้ง

บำงขัน ๑  ครั้ง

ทุ่งสง ๑  ครั้ง

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๐๓

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๒ อ�ำเภอ

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๓,๔๑๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๔๙๐  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๕๔๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๖  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๒  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๘  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๗ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐๔

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



จังหวัดกระบี่
ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองกระบี่ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองกระบี่ ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองกระบี่ ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองกระบี่ ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๘๖๘  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๙๔  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๑๑  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๖  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๐  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๖ รำย

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๐๕

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองพังงำ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองพังงำ ๑  ครั้ง 

ตะกั่วป่ำ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ตะกั่วป่ำ ๑  ครั้ง

เมืองพังงำ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ คุระบุรี ๑  ครั้ง

กะปง ๑  ครั้ง

ท้ำยเหมือง ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ ทับปุด ๑  ครั้ง

ตะกั่วป่ำ ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๙๑๓  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๔๐  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๕๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๑  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๓  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๔  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๕ รำย

จังหวัดพังงำ  
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๖ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐๖

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองภูเก็ต ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองภูเก็ต ๑  ครั้ง

กะทู้ ๑  ครั้ง

ถลำง ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองภูเก็ต ๑  ครั้ง

กะทู้ ๑  ครั้ง

ถลำง ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองภูเก็ต ๑  ครั้ง

กะทู้ ๑  ครั้ง

ถลำง ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ ถลำง ๑  ครั้ง

กะทู้ ๑  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๕๑๔  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๘๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๐๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๔  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๒  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๔ รำย

จังหวัดภูเก็ต
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๐๗

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๐๘

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้

ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองสุรำษฎร์ธำนี ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ไชยำ ๑  ครั้ง

บ้ำนนำสำร ๑  ครั้ง

กำญจนดิษฐ์ ๑  ครั้ง 

เวียงสระ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐

คีรีรัฐนิคม

พระแสง

๑ ครั้ง

๑  ครั้ง

บ้ำนตำขุน ๑  ครั้ง

ดอนสัก ๑  ครั้ง

เมืองสุรำษฎร์ธำนี ๑  ครั้ง

ท่ำชนะ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ บ้ำนนำเดิม ๑  ครั้ง

เคียนซำ ๑  ครั้ง

พนม ๑  ครั้ง

พุนพิน ๑  ครั้ง

ท่ำฉำง ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เวียงสระ ๒  ครั้ง

กำญจนดิษฐ์ ๒  ครั้ง

ไชยำ ๑  ครั้ง



จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔,๐๕๑  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๕๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๙๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๖  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๘ รำย

ออกหน่วย จ�ำนวน ๒๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๐๙

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองระนอง ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ กระบุรี ๑  ครั้ง

ละอุ่น ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองระนอง ๑  ครั้ง

กะเปอร์ ๑  ครั้ง

สุขส�ำรำญ ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองระนอง ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๗๘๗  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๙๓  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๐๖  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๙  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๓  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๑  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๓  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๕ รำย

จังหวัดระนอง 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๑๐

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองชุมพร ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ท่ำแซะ ๑  ครั้ง

สวี ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ หลังสวน ๒  ครั้ง

ท่ำแซะ ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๘๕๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๕๕  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๗๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๒  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๙  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๒ รำย

จังหวัดชุมพร
ออกหน่วย จ�ำนวน ๗ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑๑

เขตสุขภำพที่
๑๑

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองสงขลำ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ รัตภูมิ ๑  ครั้ง

สทิงพระ ๑  ครั้ง

จะนะ ๑  ครั้ง

สะเดำ ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ควนเนียง ๑  ครั้ง

สิงหนคร ๑  ครั้ง

เทพำ ๑  ครั้ง

หำดใหญ่ ๑  ครั้ง

๒๕๖๑ ระโนด ๑  ครั้ง

กระแสสินธุ์ ๑  ครั้ง

เมืองสงขลำ ๑  ครั้ง

นำทวี ๑  ครั้ง

สะบ้ำย้อย ๑  ครั้ง

๒๕๖๒ รัตภูมิ ๑  ครั้ง

บำงกล�่ำ ๑  ครั้ง

สทิงพระ ๑  ครั้ง

สะเดำ ๑  ครั้ง

คลองหอยโข่ง ๑  ครั้ง

จังหวัดสงขลำ
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๑๒

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๔,๑๗๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๒๕  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๕๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๔๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๒  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๙  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๐ รำย

จังหวัดสงขลำ
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๙  ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๕ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑๓

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองสตูล ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ ละงู ๑  ครั้ง

๒๕๖๐ ควนโดน ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ ควนโดน ๒  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองสตูล ๒ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๕๑๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๕๓  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๘๐  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๐  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๘  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๘  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๗ รำย

จังหวัดสตูล 
ออกหน่วย จ�ำนวน ๘ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๑๔

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองตรัง ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองตรัง ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองตรัง ๓  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองตรัง ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองตรัง ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๒,๕๑๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๓๐๒  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๓๑๓  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๘  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๐  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๔๘  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๘ รำย

จังหวัดตรัง
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑๕

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองพัทลุง ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองพัทลุง ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองพัทลุง ๓  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองพัทลุง ๑  ครั้ง 

๒๕๖๒ เมืองพัทลุง ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๘๙๐  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๒๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๕๒  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๒  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๒  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๑๔  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๓ รำย

จังหวัดพัทลุง
ออกหน่วย จ�ำนวน ๙ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๑ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๑๖

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองปัตตำนี ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ สำยบุรี ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ โคกโพธิ์ ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองปัตตำนี ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองปัตตำนี ๓  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๖๙๒  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๓๗  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๖๐  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๓๔  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๕  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๙  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๖ รำย

จังหวัดปัตตำนี
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๓ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑๗

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองยะลำ ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองยะลำ ๒  ครั้ง

๒๕๖๐ ยะหำ ๒  ครั้ง

๒๕๖๑ รำมัน ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ บันนังสตำ ๒  ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๙๒๘  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๑๖๘  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๑๙๗  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๗  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๕  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๐  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๒๒  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๗ รำย

จังหวัดยะลำ
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๔ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๑๘

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



ปี

ที่ออกหน่วย

อ�ำเภอ

ที่ออกหน่วย

จ�ำนวนครั้ง

ที่ออกหน่วย

๒๕๕๘ เมืองนรำธิวำส ๑  ครั้ง

๒๕๕๙ เมืองนรำธิวำส ๓  ครั้ง

๒๕๖๐ เมืองนรำธิวำส ๓  ครั้ง

๒๕๖๑ เมืองนรำธิวำส ๓  ครั้ง

๒๕๖๒ เมืองนรำธิวำส ๒  ครั้ง

สุไหงโกลก ๑ ครั้ง

ผู้มำรับบริกำรทั้งหมด จ�ำนวน ๙๙๘  รำย

ให้บริกำรตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) จ�ำนวน ๒๓๐  รำย

ให้บริกำรตรวจอัลตรำซำวด์ (Ultrasound) จ�ำนวน ๒๙๕  รำย

ผลตรวจผิดปกติอำจจะอันตรำย (BIRADS ๔) จ�ำนวน  ๑๙  รำย

ผลตรวจสงสัยว่ำเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�ำนวน  ๑๙  รำย

ผลตรวจว่ำเป็นมะเร็งจำกผลตรวจชิ้นเนื้อแล้ว (BIRADS ๖) จ�ำนวน   ๑  รำย

ส่งต่อผู้ป่วย (Refer) จ�ำนวน ๓๙  รำย

พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้ำนม จ�ำนวน ๑๖ รำย

จังหวัดนรำธิวำส
ออกหน่วย จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง อ�ำเภอที่ออกหน่วย จ�ำนวน ๒ อ�ำเภอ

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๑๙

เขตสุขภำพที่
๑๒

ภำคใต้



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒๐

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกำส ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ ๑๐
ในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๕ รอบ (วันท่ี ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕)

ผลการตรวจด้วยเครือ่งเอกซเรย์เต้านมเคลือ่นทีแ่มมโมแกรม(Mammogram) และอลัตราซาวด์ (Ultrasound) 

แบ่งตามมาตรฐานสากลแบบ Breast Imaging Reporting and Data System โดย American College of Radiology 

(ARC BIRADS) ฉบบัล่าสดุ ปี ค.ศ.๒๐๑๓

ด�าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเวลา ๔ ปี ๙ เดือน ๒๐ วัน

รวมออกหน่วยให้บริการทั้งสิ้น จ�านวน ๘๒๕ ครั้ง

รวมอ�าเภอที่ออกหน่วยทั้งสิ้น จ�านวน ๕๓๘ อ�าเภอ

รวมจังหวัดที่ออกหน่วย จ�านวน ๗๖ จังหวัด

ผู้ได้รับความรู้ด้านมะเร็งเต้านมเน้นถึงความเสี่ยง จ�านวน ๑๕๗,๕๐๔ ราย

ผู้ได้รับการสอนทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ�านวน ๑๕๗,๕๐๔ ราย

ได้รับการตรวจฯ โดยแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญ จ�านวน ๕๐,๙๖๖ ราย

ตรวจพบก้อนที่เต้านม (ด้วยการคล�า) จ�านวน ๑๙,๘๓๙ ราย

ได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม จ�านวน ๑๖,๘๗๔ ราย

ได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

ไม่สามารถแปลผลได้ ควรมีการตรวจเพิ่มเติม (BIRADS ๐)

จ�านวน

จ�านวน

๑๘,๑๕๐

๒๙

ราย

ราย

ผลการตรวจเป็น ปกติ (BIRADS ๑) จ�านวน ๕,๒๕๔ ราย

ผลการตรวจเป็น ผิดปกติเล็กน้อย แต่ไม่อันตราย (BIRADS ๒) จ�านวน ๗,๗๖๒ ราย

ผลการตรวจเป็น ผิดปกติ แต่ไม่น่าจะอันตราย (BIRADS ๓) จ�านวน ๓,๒๐๙ ราย

ผลการตรวจเป็น ผิดปกติ อาจจะอันตราย (BIRADS ๔) จ�านวน ๑,๖๖๓ ราย

ผลการตรวจเป็น สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง (BIRADS ๕) จ�านวน ๔๓๓ ราย

ผลการตรวจเป็น ผลผิดปกติในรายที่ได้รับการพิสูจน์ชิ้นเนื้อ 

ทราบว่าเป็นมะเร็งแล้ว (BIRADS ๖)

จ�านวน ๖ ราย

รวมความผิดปกติที่ให้การส่งดูแลรักษาต่อ

ตรวจพบมะเร็งเต้านมโดยประมาณทั้งหมด

จ�านวน

จ�านวน

๒,๑๐๒

๕๖๓

 

ราย

ราย 



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๒๑

รำยงำนผลผู้รับบริกำรที่ได้รับกำรตรวจ Mammogram และ Ultrasound
 การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram ของมูลนิธิกาญจนบารมี ตั้งแต่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้ได้รับบริการจ�านวน ๑๘,๓๒๗ ราย ผู้รับบริการทุกราย ที่ตรวจพบ
ผลผิดปกติจะเข้าระบบการส่งต่อ ตามสิทธิการรักษาของผู้รับบริการ จ�าแนกผลการตรวจ ดังนี้

ตำรำงที่ ๑   จ�านวน และร้อยละของผู้รับบริการตรวจเต้มนมด้วยเครื่อง Mammogram 

                          BIRADS จ�ำนวน (รำย) ร้อยละ

BIRADS ๑ (Negative, Normal) ๕,๒๕๔ ๒๘.๖๗

BIRADS ๒ (Benign Finding) ๗,๗๖๒ ๔๒.๓๖

BIRADS ๓ (Probably Benign Finding) ๓,๒๐๙ ๑๗.๕๑

BIRADS ๔ (Suspicious Abnormality) ๑,๖๖๓ ๙.๐๗

BIRADS ๕ (Highly Suspicious of Malignancy) ๔๓๓ ๒.๓๖

BIRADS ๖ (Known Biopsy with Proven Malignancy) ๖ ๐.๐๓

*รายงานผลการตรวจตามมาตรฐานสากล (ARC BIRADS)

หมายเหตุ : ARC (American College of radiology), BIRADS (Breast lmaging Reporting and Data 

System)

 ผลการตรวจ พบผู้รับบริการมีผล BIRADS ๔-๕-๖ จ�านวน ๒,๑๐๒ ราย ในจ�านวนนี้ เป็นเพศหญิง 

๒,๐๙๙ ราย เป็นเพศชาย ๓ ราย จ�าแนกตามกลุ่มอายุได้ ดังนี้ (ตารางที่ ๒)

                           รวม ๑๘,๓๒๗ ๑๐๐.๐



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒๒

ตำรำงที่ ๒   จ�านวน และร้อยละของผู้รับบริการที่ตรวจพบผล BIRADS  ๔-๕-๖ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ

 อำยุผู้รับบริกำร จ�ำนวน (รำย) ร้อยละ

  - ต�่ากว่า ๒๐ ปี ๒๙ ราย ๑.๓๘

  - ๒๑ - ๓๐ ปี ๑๐๘ ราย ๕.๑๔

  - ๓๑ - ๔๐ ปี ๓๐๙ ราย ๑๔.๗

  - ๔๑ - ๕๐ ปี ๘๖๓ ราย ๔๑.๐๖

  - ๕๑ - ๖๐ ปี ๕๖๓ ราย ๒๖.๗๘

  - ๖๑ - ๗๐ ปี ๑๘๑ ราย ๘.๖๑

  - ๗๑ ปีขึ้นไป ๔๙ ราย ๒.๓๓

                       รวม ๒,๑๐๒ ๑๐๐.๐

 ผู้รับบริการที่มีผล BIRADS ๔-๕-๖ จ�านวน ๒,๑๐๒ ราย ได้รับการส่งต่อเพื่อการวินิจฉัย เช่นการพิสูจน์ชิ้น

เน้ือทางพยาธิวิทยา และรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในระดับพื้นที่ ตามสิทธิการรักษา 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และตามสิทธิข้าราชการ ในระบบการส่งต่อท่ีเป็นเครือข่าย 

ในระดบัจงัหวดั โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลประจ�าจังหวดั เป็นเครือข่ายรับส่งต่อ (Refer) หลายจังหวดั มคีวามสามารถ

ในการดแูลรกัษามะเรง็เต้านมได้อย่างดเีหมาะสมและครบถ้วน มโีรงพยาบาลบางแห่งทีม่ปัีญหา แต่สามารถส่งต่อไป

ยงัโรงพยาบาลในระดบัศนูย์ ศนูย์มะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชริาลงกรณธญับรีุ และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยทัว่ประเทศ 

เช่น โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลจุฬาฯ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โรงพยาบาลมหาราช 

(สวนดอกเชียงใหม่)  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (สงขลา) เป็นต้น  ซึ่งทั้งหมด

ล้วนเป็นเครือข่ายที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยดี



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๒๓

กำรติดตำมผู้รับบริกำร

 หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ฯ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ด�าเนินการติดตามผู้รับบริการ ท่ีมีผลตรวจ 

BIRADS ๔-๕-๖ ทุกราย สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดูแลรักษาต่อเนื่องได้จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๙ ราย  

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๒ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ�านวน ๗๘๘ ราย ประสานการติดตาม

โดยโทรศัพท์ จากผู้รับบริการและญาติ จ�านวน ๖๓ ราย และติดตามไม่ได้ จ�านวน ๒๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๘

พบผูรั้บบรกิารไปรักษาต่อตามแนวทางของการส่งต่อ ร้อยละ ๘๙.๖๓ ได้ท�าการพิสจูน์ช้ินเนือ้ทัง้หมด  ร้อยละ ๕๙.๘๔ 

พบเป็นมะเร็งประมาณ ๕๖๓ ราย 

กำรตรวจพบ ขนำด ต�ำแหน่งของก้อนที่เต้ำนม

                    ขนำดของก้อนที่ตรวจพบ (ซม.) จ�ำนวน  ร้อยละ

  น้อยกว่า ๑ ๕๙๑ ๒๘.๑

  ๑.๑ - ๒ ๗๗๔ ๓๖.๘

  ๒.๑ - ๓ ๔๗๙ ๒๒.๘

  ๓.๑ - ๔ ๒๐๖ ๙.๘

  ๔.๑ - ๕ ๑๔ ๐.๗

  มากกว่า ๕.๑ ๓๘ ๑.๘

                   รวม ๒,๑๐๒ ๑๐๐.๐

ตำรำงที่ ๓   ขนาดของก้อนที่เต้านมในผู้รับบริการที่พบผลตรวจ BIRADS  ๔-๕-๖

 พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งจะตรวจพบก้อนที่เต้านม โดยก้อนที่พบขนาดเล็กกว่า ๒ เซนติเมตร 

คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒๔

UOQ
๕๕.๔ %

UIQ
๑๖.๒ %

C
๑๐.๗ %

LOQ
๑๓.๔ %

LIQ
๔.๓ %

ภำพที่ ๑   แสดงต�าแหน่งของก้อนที่เต้านมในผู้รับบริการที่พบผลตรวจ BIRADS  ๔-๕-๖

ผู้รับบริกำรที่พบเป็นมะเร็ง  จำกกำรตรวจชิ้นเนื้อที่เต้ำนม

 ผู้รับบริการที่ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา จ�านวน ๒,๑๐๒ ราย ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ พบผลเป็นมะเร็ง

เต้านม จ�านวน ๕๖๓ ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุเฉลี่ยที่พบมากที่สุด คือ ๔๑-๖๐ ปี จ�านวน ๓๘๐ ราย  คิดเป็น

ร้อยละ ๖๗.๕๐ รายละเอียดดังนี้

ตำรำงที่ ๔   จ�านวน และร้อยละ อายุเฉลี่ยของผู้รับบริการที่เป็นมะเร็งเต้านม

               อำยุ (ปี) จ�ำนวน   ร้อยละ

  ๒๑ - ๓๐ ปี ๕ ๐.๘๙ 

  ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๙ ๘.๗๐ 

  ๔๑ - ๕๐ ปี ๑๗๗ ๓๑.๔๔

  ๕๑ - ๖๐ ปี ๒๐๓ ๓๖.๐๖

  ๖๑ - ๗๐ ปี ๙๕ ๑๖.๘๗

  ๗๑ ปีขึ้นไป ๓๔ ๖.๐๔

                               รวม ๕๖๓ ๑๐๐.๐



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๒๕

จากรายงานผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยรังสีแพทย์ ตามผลมาตราฐานสากล ARC BIRADS พบผู้ป่วย

มะเร็ง ๕๖๓ รายนั้น ผลการรายงานเป็น BIRADS ๕ มากที่สุด จ�านวน ๓๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๘ รองลงมา

เป็น BIRADS ๔c คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๖ และ BIRADS ๔b คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖ ตามล�าดับ (รายงานผลBIRADS ๔ 

จ�านวน ๑๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๙ ที่ไม่ได้แยกเป็น a-b-c) ดังตาราง 

ตำรำงที่ ๕   ร้อยละของผู้รับบริการที่ผลตรวจ BIRADS ๔-๕-๖  และผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม

ผลการตรวจเอกซเรย์เต้านม พบ BIRADS ๕ จ�านวน ๔๓๓ ราย ผลเป็นมะเร็งเต้านม จ�านวน ๓๔๕ ราย  

โอกาสเป็นมะเร็งใน BIRADS ๕ ร้อยละ ๗๙.๖๘

ผลการตรวจเอกซเรย์เต้านม พบ BIRADS ๔ จ�านวน ๑,๖๖๓ ราย ผลเป็นมะเร็งเต้านม จ�านวน ๒๑๔ ราย 

โอกาสเป็นมะเร็งใน BIRADS ๔ ร้อยละ ๑๒.๘๖

ผลการตรวจเอกซเรย์เต้านม พบ BIRADS ๓ จ�านวน ๓,๒๐๙ ราย ผลเป็นมะเร็งเต้านม จ�านวน ๔ ราย  

โอกาสเป็นมะเร็งใน BIRADS ๓ ร้อยละ ๐.๑๒

การรายงานผลการตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมนั้น มีรายละเอียดในประเด็นที่ส�าคัญของลักษณะ 

ของมะเร็งเต้านม มีความผิดปกติที่มาด้วยก้อนที่เต้านม(Mass) จ�านวน ๔๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ และ 

จ�านวน ๙ ราย ที่ไม่ได้รายงานผลความผิดปกติเป็นลักษณะก้อน 

                         รวม ๒,๑๐๒ ๑๐๐.๐

             BIRADS จ�ำนวน คิดเป็นร้อยละ

BIRADS ๔ (ไม่ระบุ a, b, c) ๑๓๓ ๒๐.๐๗

BIRADS ๔a ๒๓ ๔.๐๙

BIRADS ๔ b ๒๒ ๓.๙๑

BIRADS ๔ c ๕๖ ๙.๙๕

BIRADS ๕ ๓๔๕ ๖๑.๒๘

BIRADS ๖ ๔ ๐.๗๑



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒๖

ลักษณะส�ำคัญของก้อนมี ๓ ประกำร คือ

๑. ขนำดของก้อนมะเร็งเต้ำนม จากผลรายงาน พบว่ามีขนาดของก้อน ๑ - ๒ เซนติเมตร ซึ่งพบมากที่สุด

เป็นจ�านวน ๑๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๓

                          ขนำด                           จ�ำนวน       คิดเป็นร้อยละ 

          ≤ ๑ เซนติเมตร                          ๓๕       ๘.๒๗

          ๑.๑ – ๒ เซนติเมตร                          ๑๗๔     ๔๑.๑๓

          ๒.๑ – ๓ เซนติเมตร                          ๑๑๙     ๒๘.๑๓

          ๓.๑ – ๔ เซนติเมตร                          ๕๙     ๑๓.๙๕

          ๔.๑ – ๕ เซนติเมตร                          ๒๐       ๔.๗๓

          ≥ ๕ เซนติเมตร                           ๑๖       ๓.๗๘

๒. ต�ำแหน่งของก้อนของผู้ป่วยมะเร็ง จ�านวน ๕๖๓ ราย พบก้อนข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา โดยข้างซ้าย      

พบจ�านวน ๒๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๓ ข้างขวาพบ จ�านวน ๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๕ ต�าแหน่ง        

ของก้อนตามขอบเขตของบริเวณเต้านมนั้น พบก้อนท่ีส่วนบนและด้านนอก (Upper Outer Quadrant) จ�านวน

สูงสุด ๑๖๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๖ ดังรูปภาพที่ ๒

ตำรำงที่ ๖   จ�านวน และร้อยละ และขนาดก้อนของมะเร็งเต้านมที่พบในรายงานผลเอกซเรย์เต้านม

                รวม                                                      ๔๒๓                ๑๐๐.๐

UOQ
๓๘.๒๖ %

UIQ
๒๑.๓๗ %

C
๑๐.๗ %

LOQ
๑๓.๔๖ %

LIQ
๑๑.๐๘ %

ภำพที่ ๒   แสดงต�าแหน่งก้อนที่เต้านมจากการตรวจด้วยเครื่อง Mammorarm

ในผู้รับบริการที่พบว่าเป็นมะเร็งเต้านม (๕๖๓ ราย)



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๒๗

๓. ลักษณะของก้อนมีรูปร่ำงไม่เรียบ ขรุขระ (Irregular, Lobulated shape) จ�านวน ๓๖๖ ราย คิดเป็น

ร้อยละ ๘๖.๕๒ ขอบของก้อน (Margin) ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เรียบ (Ill defined, Obscured poorly defined border, 

Spiculated, Angular) จ�านวน ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๑ อาจมีลักษณะของความผิดปกติด้านอื่น ๆร่วมด้วย 

เช่น เน้ือเยื่อเรียงผิดปกติ (Architectural distortion) หรือมีหินปูนพอก ลักษณะที่เป็นมะเร็ง (Malignant 

Calcification) แม้เป็นถุงน�้า ผิวก็จะมีก้อนเนื้อผิดปกติภายในถุง (Complex Cyst)

ผูร้บับรกิำรทีพ่บผลเป็นมะเรง็เต้ำนมทกุรำย  ได้รบัการประเมนิระยะของโรค (Staging) สามารถบอกระยะ

ได้ทั้งหมด จ�านวน ๓๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๔ พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมต้นท่ียังไม่มีการลุกลาม 

(มะเร็งระยะที่ ๐-๑-๒) จ�านวน ๒๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ เป็นการตรวจพบในระยะเริ่มแรกของมะเร็งเต้านม

จ�านวนมาก และพบมะเร็งในระยะลกุลามแพรก่ระจาย (มะเร็งระยะที ่๓-๔) จ�านวน ๘๔ ราย คดิเปน็รอ้ยละ ๑๔.๙๒

ผู้รับบริการท่ีวินิจฉัยเป็นมะเร็งเต้านม จ�านวน ๕๖๓ ราย ได้รับการพิสูจน์ผลชิ้นเนื้อ และดูแลรักษา 

อย่างเหมาะสม ตามระยะของโรคทีไ่ด้ประเมนิไว้ จากข้อมูลทีต่ดิตามได้ โดยได้รับการผ่าตัดเต้านม จ�านวน ๓๐๔ ราย 

ให้เคมีบ�าบัด จ�านวน ๒๘๙ ราย กินยาต้านฮอร์โมน จ�านวน ๑๕๔ ราย ฉายรังสี จ�านวน ๕๘ ราย ส่วนมากแล้ว 

จะเริ่มด้วยการผ่าตัดเต้านมแล้วให้การรักษาด้วยเคมีบ�าบัด รังสีบ�าบัด หรือให้ยาต้านฮอร์โมนเสริม ตามความ 

เหมาะสมของแพทย์ที่ให้การรักษา (Adjuvant therapy)

ตำรำงที่ ๗   จ�านวน และร้อยละของระยะของมะเร็งเต้านม ในผู้รับบริการที่ติดตามพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม

                     ระยะของมะเร็งเต้ำนม             จ�ำนวน (รำย) ร้อยละ

         ระยะ ๐              ๔ ๐.๗๑

         ระยะ ๑              ๗๙ ๑๔.๐๓

         ระยะ ๒             ๑๕๓ ๒๗.๑๘

         ระยะ ๓              ๖๒ ๑๑.๐๑

                รวม                                                     ๕๖๓                 ๑๐๐.๐



มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี๑๒๘

 ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ๕๖๓ ราย จากการติดตามโดยหน่วยคัดกรองฯ พบว่า มีชีวิตอยู่ จ�านวน ๕๒๖ ราย  

และเสียชีวิต จ�านวน ๓๗ ราย ดังนี้

ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการรับการรักษาต่อ จ�านวน ๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ และผู้ป่วยที่ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคในการรับการรักษาต่อ จ�านวน ๑,๗๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๙ เพราะระบบการส่งต่อของเครือ

ข่ายสาธารณสุขนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นของปัญหานั้น คือ 

๑.  ปัญหาด้านการเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก 

๒.  ปัญหาด้านระยะในการเดินทาง เช่น ระยะทางไกล การเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางข้ามประเทศ 

บางคนนั่งรถหลายต่อ ท�าให้เหนื่อย อ่อนเพลียในช่วงเดินทาง

๓.  ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคลิ้นหัวใจรั่ว   

 เป็นมะเร็งอย่างอื่นร่วมด้วย

๔.  มีงานหรือภาระที่จ�าเป็นต้องท�า ท�าให้ไม่สามาถไปรักษาต่อได้

๕.  สถานบริการบางที่เข้าถึงยาก นั่งรอนาน รอคิวตรวจนาน

๖.  ใบส่งตัวไม่ชัดเจน ไม่ตรงตามที่เขียนไว้ แผ่นซีดีผลการตรวจเปิดไม่ได้

คุณภาพชีวิตหลังจากการรักษา ส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง จ�านวน ๑,๗๙๗ ราย มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น จ�านวน ๑๐ ราย และมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จ�านวน ๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗

ตำรำงที่ ๘   แสดงข้อมูลของผู้เสีียชีวิต จ�านวน ๘ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เสียชีวิต ปีที่ตรวจ                        รำยละเอียด

 รายที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๑

 รายที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปทั่วปอด ปี ๒๕๕๙

 รายที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย ปี ๒๕๕๙

 รายที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๖๐

 รายที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม เมื่อ ๕ ก.พ. ๒๕๖๓

 รายที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ที่ ร.พ. หัวหิน ปี ๒๕๖๐

 รายที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมแพร่กระจาย ปี ๒๕๖๒

 รายที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม เมื่อ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๒



ประเด็นปัญหำส�ำคัญมี ดังนี้

 ๑. ปัญหาคุณภาพชีวิตจากการรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด ให้เคมีบ�าบัด 

การฉายรังสีตัวอย่างเช่น อาการปวดบวมที่แขนบริเวณแผลข้างที่ผ่าตัด เบื่ออาหาร ผมร่วง  

อาการแพ้ต่างๆ เหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่แข็งแรง 

 ๒. ปัญหาคุณภาพชีวิตจากผลระยะยาวของโรคมะเร็งคือสุขภาพไม่แข็งแรง เหนื่อยง่าย  

มีความเครียด เรื่องโรค เลือดจาง มีอาการปวด ซึมเศร้า น�้าหนักลด แขนขาชา เป็นต้น

 ๓. ปัญหาคุณภาพชีวิตจากโรคเรื้อรัง และโรคอื่นๆ ร่วมด้วย  

ข้อแนะน�ำของผู้ป่วยมะเร็งเต้ำนมต่อกำรจัดบริกำรตรวจให้กับมูลนิธิกำญจนบำรมี

  เป็นข้อมูล โดยรวมที่ได้จากการติดตามผู้ป่วยที่ให้การส่งต่อ จ�านวน ๑,๘๖๙ ราย ผู้ป่วย 

ทีม่ข้ีอแนะน�า จ�านวน ๙๕๕ ราย คดิเป็นร้อยละ ๕๑.๐๖ ทีม่คีวามพงึพอใจ คดิว่าการตรวจคดักรอง

มะเร็งเต้านม  โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ที่ให้บริการกับตนเองนั้น เป็นเรื่องที่ดีและดีมาก 

ที่ให้บริการและให้ความรู้  มีข้ันตอนการตรวจท่ีรวดเร็ว ประทับใจ และผู้ป่วยที่มีข้อเสนอแนะ  

ควรปรับปรุง   จ�านวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙ อาทิเช่น

 ๑. ต้องการให้มีการกระจายข่าวให้ประชาชนรับทราบมากกว่านี้

 ๒. ควรแจ้งก�าหนดการออกหน่วยล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน

 ๓. ต้องการให้เข้าไปตรวจในพื้นที่ที่ห่างไกล 

 ๔. ต้องการให้มาตรวจทุกอ�าเภอ 

 ๕. ต้องการให้เพิ่มจ�านวนผู้ที่ได้รับการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์มากขึ้น

 ๖. จ�านวนผู้ที่ได้ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์น้อยเกินไป

 ๗. การตรวจแมมโมแกรม รู้สึกเจ็บมาก

 ๘. จุดตรวจใช้เวลานาน

 ๙. ขั้นตอนการให้บริการวุ่นวาย น่าจะมีระเบียบมากกว่านี้

 ๑๐. เครื่องมีปัญหา ไม่สะดวก

ค�ำพูดจำกประชำชนที่ได้ยินบ่อยมำก

“ดีใจมากที่ได้มาตรวจ…เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง…”

“โอกาสได้รับการตรวจคัดกรองในพื้นที่ห่างไกลแทบไม่มีเลย 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้มีโอกาสที่ดีอย่างนี้…”

มูลนิธิกาญจนบารมี

มูลนิธิกาญจนบารมี ๑๒๙



ส�ำนักงำนมูลนิธิกำญจนบำรมี 

- ชั้น ๘ อาคาร โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เลขที่๑๓๙ หมู่ ๔ ถนนรังสิต-นครนายก  

  ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร ๐๒-๕๔๖-๑๙๖๐-๖๖

- อาคาร ๔ ชั้น ๖ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  

  โทร ๐๒-๕๙๑-๘๑๘๕-๘๖ โทรสาร ๐๒-๕๙๑-๕๙๐๔

๑. ดร.นพ.สมยศ    ดีรัศมี    ที่ปรึกษา

๒. คุณภารดี    ชาญสมร   ที่ปรึกษา

๓. นพ.ชัยพร    พรหมสิงห์   คณะท�างาน

๔. พญ.ผลินทร์    ผดุงมาตรวรกุล   คณะท�างาน

๕. นายวัฒนา    โพธา    คณะท�างาน

๖. นางสาวจิรัชยา   ตรวจนอก   คณะท�างาน

๗. นางสาวสุธาสินี   เพียรเจริญ   คณะท�างาน

๘. นางสาวพิมพ์พัชฌา   เหมุทัย    คณะท�างาน

๙. นางสาวณัฐพร   สารสุ    คณะท�างาน 

รำยนำมผู้จัดท�ำหนังสือ รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 

โครงกำรคัดกรองมะร็งเต้ำนม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ 

(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกำส

ระหว่ำง พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ ๑๐

 ในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๕ รอบ (วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕)


