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Breast Foundation Under the patronage of Her Royal Highness 
the Princess Mother 
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล 

ลำดับที่ 271 ของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนเริ่มแรกจากเงิน

พระราชทานการกุศลสมเด็จย่าจำนวน 12 ล้านบาท โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็น

องค์อุปถัมภ์และองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน 

 
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม ด้วยเครื่องมือแพทย์ และเทคนิคที่ทันสมัยมีระบบ 

 ประกันคุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี 

2. พัฒนาวิทยาการด้านการตรวจวินิจฉัยเต้านม โดยการฝึกอบรมรังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่รังสี 

 เทคนิคให้มีทักษะเชี่ยวชาญทางด้านนี้ 

3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถิติ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคของเต้านมแก่แพทย์   

 และประชาชนทั่วไปในรูปสื่อต่างๆ  

4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ   

 

มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดตั้งศูนย์ถันยรักษ์ขึ้น

ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการ

ตรวจวินิจฉัยเต้านมครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2538 และเป็นสถานที่ให้การ

อบรมแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในเรื่องการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยความพร้อมในทุกด้าน 

ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC 

& QA System) เป็นแห่งแรก ใประเทศไทย รวมทั้งมีรังสีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่มี

ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการบริการอย่างมีคุณภาพ ทำให้ปัจจุบันศูนย์ถันยรักษ์มีผู้มาใช้บริการกว่า 

100,000 คน และได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค

เข้ามาศึกษาและดูงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำการ

ศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และรักษามะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย 

 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์ถันยรักษ์ 

ชัน้ 7 อาคาร 100 ป ีสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์โรงพยาบาลศริริาช 

เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 20.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. 

วนัอาทติย ์หยดุ   

โทร 0-2411-5657-9, 0-2412-2652-3 

โทรสาร 0-2412-8228 

ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดี ย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคล 

51-03-117_013-044_new25_1C_W.ind18   18 3/25/08   8:47:02 PM



Dr.Thiam Chokwatana’s Philosophy : 

รายงาน
ป
ระจำปี 2550 

A
N
N
U
A
L R

E
P
O

R
T
 2007 

19

Breast Foundation Under the patronage of Her Royal Highness 
the Princess Mother 
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Breast Foundation Under the Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother is 

a 271st public charity organization listed under the Ministry of Finance. The foundation was 

established on November 9, 1994, with an initial capital of 12 million Baht given from the 

private fund of Her Royal Highness the Princess Mother. The foundation was established 

under the patronage of Her Royal Highness the Princess Mother, who was also an honorary 

chairperson. This foundation was chaired by Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana.  

 

Objectives
1. Promote the diagnosis and awareness of Breast Cancer using the latest medical   

 equipment and technology available, while providing the highest level of quality in   

 its diagnosis. 

2. Improve the understanding and knowledge of Breast Cancer for medical professionals,   

 assuring increased comprehension of the disease. 

3. Increase knowledge regarding Breast Cancer by raising awareness and education of   

 Breast Cancer to the medical Professionals and general public, through multi media such as:  

 television, radio, internet, newspapers, and brochures. 

4. Promote charitable efforts within Thailand through work with organizations both   

 inside of Thailand and in other countries. 

On October 16, 1995, a Breast Center was located at Siriraj Hospital, with a cooperation 

from the Faculty of Medical Science of Siriraj Hospital, to provide a one-stop service for 

breast check ups. It also acts as a training center for doctors and medics to improve their 

skills in examining and detecting breast cancer. The center is the first in Thailand to offer 

modern and high-tech medical equipments for breast cancer as well as Quality Control and 

Quality Assurance systems. Radiation doctors, nurses and professional radiation technicians 

are present to provide a standard of service. Each year over 10,000 people visited the center 

for breast check ups. Both private and public hospitals also take special interest in what the 

center provides while field trips are organized on a constant basis for doctors and radiation 

technicians to learn and gain more knowledge on breast cancer. The center is also working 

closely with the Faculty of Medical Science of Siriraj Hospital to conduct research on breast 

cancer to find ways and methods to prevent breast cancer for the people in Thailand.  

 

For additional information please contact the Thanyarak Breast Center : 
7th Floor Princess Srinagarindra’s Centenary Celebrations Building 

Siriraj Hospital, Bangkok Noi  

Bangkok 10700, Thailand  

Monday - Friday 8:00 AM - 8:00 PM, Saturday 8:30 AM - 4:30 PM  

Sunday Closed 

Telephone: 0-2411-5657-9, 0-2412-2652-3  

Fax: 0-2412-8228 

A good-hearted family will be blessed with all the best in life. 
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