
 

 

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และ
ด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

(๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ถึง  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๗) จังหวัดลำพูน (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) 

 
สถานการณ์   ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย  ปี 2561 อัตราป่วยมะเร็งเต้านม
ประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ 139.18  ต่อแสนประชากร ระดับเขต 130.48 ต่อแสนประชากร  
และจังหวัดลำพูน 100.79 ต่อแสนประชากร   (ประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป 165,694  คน  ป่วยเป็นมะเร็ง
เต้านม  167  ราย)  ตั้งแต่ปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 คนตอ่ปี และเสียชีวิต ประมาณ 
4,665 คนต่อปี หรือทุก 2 ชั่วโมง พบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลัง ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณ ร้อยละ 
56  

  ปัจจุบัน ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือ กลุ่มคนที่
ประจำเดือนมาเม่ืออายุยังน้อย หรือหมดประจำเดือน (Menopause) เมื่ออายุมาก ขาดออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอรับประทานอาหารไขมันสูง สตรีที่มีญาติพ่ีน้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม (เช่น แม่ ป้า น้า ฯลฯ) และมัก
พบในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่ในสตรีอายุ 20 – 30 ปี ก็พบได้บ่อยเช่นกัน ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อน และแผล
ที่เต้านม หรือมีเลือดหรือมีน้ำเหลืองไหลออกมาหัวนม 

  การป้องกันมะเร็งเต้านม คือการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ รับประทานผักผลไม้ให้มากข้ึน 
ลดอาหารไขมัน และการคัดกรองที่ดีที่สุดคือการตรวจพบให้เร็วที่สุด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ 1 การ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองซึ่งสมารถคลำพบก้อนที่โตประมาณ 1 ซม ขึ้นไปได้ หากพบตรวจขนาด 2 – 5 ซม อัตรา
การรอดชีวิต มีถึงร้อยละ 90 – 75 หากคลำพบก้อนขนาด 5 ซม ขึน้ไป อัตราการอยู่รอดมีเพียงร้อยละ 30 – 15  
2.การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) สามารถพบก้อนได้ตั้งแต่ขนาด2 – 3 มม ขึ้นไป หากพบ
ในระยะนี้สามารถรักษาหายเกือบร้อยละ100เพราะมะเร็งมีขนาดเล็กยังไม่แพร่กระจายไปที่อ่ืน แต่การเอ็กซเรย์
เต้านมนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละมากกว่า 2,000 บาทข้ึนไป  ซึ่งไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

  มูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งได้รับพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระ
ราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นประธาน “โครงการกาญจน
บารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี พุทธศักราช 2539” ให้จัดตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหา
วชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันมะเร็งรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้
ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และในโอกาสอันเป็นมหามงคลแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิษก พุทธศักราช 2562 
จึงได้จัดทำ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย
โอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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พุทธศักราช 2562” เพ่ือรณรงค์ในสตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการ 
ตรวจค้นหามะเร็งมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)  ทั้งนี้ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็ง
เต้านม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานผักและผลไม้ให้มากชึ้น ลดอาหารไขมัน ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และเอ็กซเรย์เต้านมสำหรับผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยงหากพบว่าเป็น
มะเร็งเต้านมจะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 1.เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  
  2.เพ่ือรณรงค์ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไป และสตรี เข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม 
สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
  3.คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม 
  4.สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง 
  5.ตรวจเต้านม โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  6.เอ็กซเรย์เต้านมโดยเครื่องแมมโมแกรม(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าจะเป็น
มะเร็งเต้านม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนทั่วไปและเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม 
  2.สตรีไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป  ถูกคัดกรอง ค้นหา ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม 
  3.สตรีไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม 
      - ได้รับการอบรมเก่ียวกับโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ 
   - ได้รับการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
   - ได้รับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกราย 
  4.สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงและสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้รับการเอกซเรย์ด้วยเครื่องแมมโมแก
รม(Mammogram)  
  5.ผู้ป่วยสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งเพ่ือ
รักษาต่อ 
  6.จำนวนผู้รับบริการไม่เกิน 300 รายต่อวัน และตรวจ(Mammogram) ได้ไม่เกิน 30รายต่อวัน 
 
ระยะเวลา วันที่   3 พฤศจิกายน  2563   ณ   อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน 
                                                                        (คปสอ ป่าซาง กำหนด สถานที่ดำเนินการ) 
  วันที่ 5  พฤศจิกายน 2563   ณ   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน 
                                                                         (คปสอ บ้านโฮ่ง กำหนด สถานที่ดำเนินการ)    
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สิงหาคม 2563 
เป้าหมายในการดำเนินงาน ปี 2563 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 20.9 คนต่อแสนประชากร 
ตาราง 1 จำนวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดลำพูนจำแนกรายอำเภอ   
            เดือนตุลาคม 2562 และยอดสะสม สิงหาคม 2563 

อำเภอ 
จำนวน

ประชากร 

จำนวนผู้เสียชีวิต 

สิงหาคม 2563 

สะสมเดือน 
สิงหาคม 2563 

อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน 

เมือง 

(รพ.ลำพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 
146,607 

มะเขือแจ้1 ศรีบัวบาน1 
เหมืองง่า1 เหมืองจี้ 1 

บ้านกลาง  1 

7 60 40.92 

แม่ทา 39,012 1 9 23.07 

บ้านโฮ่ง 40,006 0 10 24.99 

ลี้ 69,945 1 16 22.87 

ทุ่งหัวช้าง 20,182 0 2 9.9 

ป่าซาง 55,033 3 32 58.14 

บ้านธิ 17,766 1 6 33.77 

เวียงหนองล่อง 17,404 3 6 34.47 

รวม 405,955 16 141 34.73 

 

กราฟแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของจังหวัดลำพูน ปี 62 เทียบ 63 
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ตาราง 2  จำนวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จำแนกตามสถานที่ตาย รายอำเภอรายเดือน  

   และยอดสะสมเดือน สิงหาคม 2563 
อำเภอ เดือน สิงหาคม 2563 ตุลาคม2562 -  สิงหาคม 2563 

จำนวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. จำนวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมือง (รพ.ลำพูน
,หริภุญชัย,ศิริเวช) 

7 7 100 0 0 60 

 

34 

 

56.67 

 

26 

 

43.33 

แม่ทา 1 1 100 0 0 9 7 77.78 2 22.22 

บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 10 6 60 4 40 

ลี้ 1 1 100 0 0 16 10 62.5 6 37.5 

ทุ่งหัวช้าง  0 0 0 0 0 2 1 50 1 50 

ป่าซาง 3 2 66.67 1 33.33 32 20 62.5 12 37.5 

บ้านธิ 1 1 100 0 0 6 5 83.33 1 16.67 

เวียงหนองล่อง 3 0 0 3 100 6 0 0 6 100 

รวม  16 12 75 4 25 141 83 58.86 58 41.13 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดลำพูน 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในโรงพยาบาล ร้อยละ 41.13  เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ร้อยละ 
58.86 แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตณ จุดเกิดเหตุ พฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ดื่มสุรา ร้อยละ 31.21   ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ร้อยละ 73.75 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อย
ละ 81.73 

 
 
 
 


