
 
 
 

รายงานความก้าวหน้าติดตามขับเคลื่อนโครงการมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม เคลื่อนที่ 
(Mammography) ในสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาส ในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562 (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) 
 

          ด้วย มูลนธิิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้รับเงินบริจาค 
จากประชาชน และ อสม ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดซื้อรถ 2 ขบวนประกอบด้วย 
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็ง รถสอนและตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ทั่วประเทศ โดย
แยกเป็น 2 ขบวน  ขบวนแรกให้บริการภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกขบวนให้บริการภาคกลาง
และภาคใต้ (28 กรกฎาคม 2562 – 28 กรกฎาคม 2567) สำหรับ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 
ให้บริการ 2 อำเภอ ดังนี้ 
  1.ครั้งที่ 10 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563    ณ  ห้องประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอป่าซาง 
  2.ครั้งที่ 11 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563    ณ  ห้องประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง 
                    กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ขอรายงานความก้าวหน้า ติดตาม
ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ดังนี้ 
  1.ทำหนังสือแจ้ง นายอำเภอป่าซาง/บ้านโฮ่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง/บ้านโฮ่ง  
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง /บ้านโฮ่ง ตามหนังสือ ลพ 0032 / 16536  ลงวันที่  9 ตุลาคม 2563  
ลพ 0032 / 16537  ลงวันที่ 9  ตุลาคม 2563   ลพ 0032.12 / ว 2078  ลงวันที่  9 ตุลาคม 2563 
ลพ 0032.12 / ว 2079  ลงวันที่  9 ตุลาคม  2563    
   1.1กำหนดและจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ 
   1.2ประสานโรงพยาลลำพูน จัดเตรียมรังสีแพทย์ 1 คน เพื่ออ่าน Mammogram 
ศัลยแพทย์ สูตินารีแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ ทั่วไป  2 คน เพื่อตรวจ พยาบาลและบุคลกรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
20 – 30 คน เพ่ือสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจเต้านมให้สตรีกลุ่มเสี่ยง(สตรีอายุ 25 ปีขึ้นไป)  
   1.3คัดกรอง ค้นหาสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง และด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็น
มะเร็งเต้านมมาก่อน ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม มียีนต์พันธุ์กรรมเต้านมผิดปกติ ผู้ที่เคยฉายรังสีรักษา
บริเวณหน้าอกมาก่อน ผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านม (ก้อน แผล มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกจากหัวนม) และ
อ่ินๆ ตามแบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง จำนวน 250 – 350 คน และนำสตรีเหล่านี้มาร่วม
กิจกรรมงานในวันดังกล่าว ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม สอนการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย หากพบสิ่งผิดปกติส่งต่อให้แพทย์ตรวจ 
   1.4แพทย์จะเป็นผู้คัดเลือกผู้มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 250 – 350 คน จากการตรวจ
ร่างกายและประวัติปัจจัยเสี่ยง ให้เหลือ 30 คน เพื่อเอกซเรย์เต้านมในวันนั้น 
   1.5ประสาน ขอความร่วมมือประธานอสม และ อสม แต่ละพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรม 
1.6มูลนิธิกาญจนบารมีแจ้ง จะนำรถเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน เครื่องมือวัดความดันโลหิต  วัดส่วนสูง  หุ่นสาธิต
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ไวนิลสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 10 ชุด ชุดนิทรรศการมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 1 ชุด ของที่ระลึกจำหน่ายของมูลนิธิเข้าร่วมในวันงาน และ
มอบหมายให้ นางภารดี ชาญสมร โทร 085-4277233 เป็นผู้ประสาน 
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  2.ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนบุคลากรสาธาณสุข   ถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
ตามหนังสือ ลพ 0032.12/3693  ลงวันที่  9 ตุลาคม  2563  (อำเภอป่าซาง วันที่ 3 พย 63 อำเภอบ้าน
โฮ่ง วันที่ 5 พย 63) 2.1รังสีแพทย์  จำนวน 1 คน 
   2.2ศัลยแพทย์ สูตินารีแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 คน เพื่อตรวจ 
   2.3พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุข ตามสมควร เพื่อสอนเต้านมและตรวจเต้านม
ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส 
  3.ได้รับการโทรประสานจากทีม คปสอ ป่าซาง และทีม คปสอ บ้านโฮ่ง  แจ้งประชุม
เตรียมการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยช่วง 9.00 – 12.00 น ประชุม
เตรียมการจัดงาน อำเภอป่าซาง ที่ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง และเข้าดูความพร้อมสถานที่ ห้องประชุม
จัดงานจริง (ท่ีว่าการอำเภอป่าซาง)  ช่วง 13.00 – 16.00 น  ประชุมเตรียมการจัดงาน อำเภอบ้านโฮ่ง ที่
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  และเข้าดูความพร้อมสถานที่ ห้องประชุมจัดงานจริง (ที่ว่า
การอำเภอบ้านโฮ่ง) 
  4.ทำหนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน ฯ ตามหนังสือ ลพ 0032.12/182 
ขอสรุปประชุมเตรียมการจัดงาน ดังนี้ 
   4.1 ประชุมเตรียมการจัดงาน อำเภอป่าซาง  ห้องประชุม โรงพยาบาลป่าซาง เวลา 
9.00 – 12.00 น   ในวันจริง (3 พย 63) ประธานเปิด นายอำเภอป่าซาง   กล่าวรายงาน ผอก รพ ป่าซาง
หรือ สสอ ป่าซาง และตัวแทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวความเป็นมาของโครงการและขอบคุณผู้ร่วมงาน 
กำหนดจุด แผนผัง จัดตั้ง จุดดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่  จุดพิธิเปิด   จุดคัดกรอง   ซักประวัติ  จุดตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง  เจ้าหน้าที่  พยาบาล   ขึ้นชมรถรถนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็ง รถสอนและตรวจเต้านมโดย
แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง  พร้อมกับความต่อเนื่องของ
งานแต่ละจุดที่กำหนด และแบ่งภารกิจ ความรับผิดชอบ  เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง คล่องตัว  จุดการจ่าย
กระแสไฟฟ้า ประสานทีมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประสานการจราจร จุดจอดรถปฏิบัติงาน การจราจรต่าง ๆของ
ตำรวจพื้นที่ 
   4.2 ประชุมเตรียมการจัดงาน อำเภอบ้านโฮ่ง  ห้องประชุม สำนักงานสาธาณสุข
อำเภอบ้านโฮ่ง  เวลา 13.00 – 16.00 น   ในวันจริง (5 พย 63) ประธานเปิด นายอำเภอบ้านโฮ่ง   กล่าว
รายงาน ผอก รพ บ้านโฮ่งหรือ สสอ บ้านโฮ่ง  และตัวแทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวความเป็นมาของโครงการ
และขอบคุณผู้ร่วมงาน กำหนดจุด แผนผัง จัดตั้ง จุดดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่  จุดพิธิเปิด   จุดคัดกรอง   ซัก
ประวัติ  จุดตรวจเต้านมด้วยตนเอง  เจ้าหน้าที่  พยาบาล   ขึ้นชมรถรถนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็ง รถสอน
และตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง  พร้อม
กับความต่อเนื่องของงานแต่ละจุดที่กำหนด และแบ่งภารกิจ ความรับผิดชอบ  เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง 
คล่องตัว  จุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า ประสานทีมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประสานการจราจร จุดจอดรถปฏิบัติงาน 
การจราจรต่าง ๆของตำรวจพ้ืนที่ 
 


