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คูมือโปรแกรมบันทกึขอมูล 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยา ตานมะเร็งเตานม  

กรอบแนวคดิ (Concept) การจัดเก็บขอมูล  

แบงเปน 2 โปรแกรม  ดังนี้ 

1. โปรแกรมบนัทึกยอดสะสมรายไตรมาส  (Form_BCS) เก็บขอมูลประชากรกลุมเปาหมายในพื้นที่รวมกับการใชสมุด

บันทึกการตรวจเตานมตนเองในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม  โดยใช แบบฟอรมการเฝา

ระวังมะเร็งเตานมยอดสะสมรายไตรมาส หรือ Breast Cancer Summary Record Form (Form_BCS)  (ที่เอกสาร

ดาวนโหลด)   การ Flow ขอมูลกลุมเปาหมาย(paper) โดยรวบรวมขอมูลจาก   

 1) ระดับตําบล ไดแก สอ.หรือรพ.สต. เก็บขอมูลยอดสะสมรายไตรมาสไปที่ สสอ.    

 2) ระดับอําเภอ ไดแก รพช. รพท. รพศ.  และสสอ. เก็บรวบรวมขอมูลยอดสะสมรายไตรมาสเปนภาพของแตละอําเภอ     

     สงไปที่ สสจ.หรือ Center  หรือตามขอตกลง 

 3) ระดับจังหวัด ไดแก สสจ.หรือ Center จะลงบันทึกขอมูลกิจกรรม  ยอดสะสมรายไตรมาส 4 งวด   ดังนี ้

(1) งวดที่  1 เดือน ตุลาคม  – ธันวาคม     

(2) งวดที่  2   เดือน มกราคม – มีนาคม  

(3) งวดที่  3   เดือน เมษายน - มิถุนายน 

(4) งวดที่  4 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 

  1.1 ใชระบบเอกสาร (Form_BCS ) เก็บขอมูลกิจกรรม และ Center บันทึกขอมูลเขาโปรแกรม (15ขอ) ดังนี้ 

             1. จํานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด (คน) 

2. ชาย (คน) 

3. หญิง (คน) 

4. จํานวนหญิงอายุ 30 - 70 ป (คน)  (กลุมเปาหมาย) 

5. จํานวนหญิงอายุ  30-70 ป ตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self Exam)   (ราย) 

    5.1 จํานวนหญิงตรวจเตานมดวยตนเอง(BSE)ทุกเดือนอยางสม่ําเสมอถูกตอง (ราย) 

    5.2 จํานวนหญิงตรวจเตานมดวยตนเอง(BSE)  พบผิดปกติ  (ราย) 

6. จํานวนหญิงตรวจเตานมดวยตนเอง(BSE)พบผิดปกติ ไดรับการคัดกรอง 

     โดยบุคลากรสาธารณสุข  (Clinical Breast Exam) (ราย) 

    6.1  จํานวนหญิงที่ดรับการตรวจคัดกรองโดย(CBE) พบผิดปกติทั้งหมด  (ราย) 

         6.1.1  พบผิดปกติ ไมใชกอนที่เตานม (ราย) 

         6.1.2  พบผิดปกติ เนื่องจากกอนที่เตานม(ราย) 

                6.1.2.1  พบกอนผิดปกติและมีขนาดใหญกวา 2 ซ.ม. (ราย) 

(ขอ 7-11 การว ินิจฉัยที่ไดรับการตรวจยืนยันโดยผลชิ้นเนื้อ ) รพช/รพท/รพศ 

7. จํานวนหญิงที่พบผิดปกติทั้งหมดและไดรับการยืนยันโดยผลชิ้นเนื้อ เปนมะเร็งเตานม (ราย) 

8. จํานวนหญิงที่พบกอนที่เตานมพบเปนมะเร็งเตานม  (ราย) 

9. กอนมะเร็งเตานมมีขนาดใหญกวา 2 ซ.ม.(วัดขนาดดวย U/S หรือ Mammogram) (ราย) 

10. Stage (มะเร็งเตานมรายใหม วินิจฉัยหลังเริ่มโครงการ) –จากแพทย Dx.  หรือTNM (Tumor-Node     

                  Involvement -Metastasis Staging) 
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 -  ระบุ  Stage 1 (ราย)  

 -  ระบุ   Stage 2  (ราย) 

 -  ระบุ  Stage 3  (ราย)  

 -  ระบุ   Stage 4  (ราย)    

 -  และไมทราบ Stage (ราย) 

         11. Staging มะเร็งเตานมรายเกา (วินิจฉัยกอนเริ่มโครงการ)  

 -  ระบุ  Stage 1 (ราย)  

  -  ระบุ   Stage 2  (ราย) 

 -  ระบุ  Stage 3  (ราย)  

  -  ระบุ   Stage 4  (ราย)    

  -  และไมทราบ Stage (ราย) 

     (Incidence / Prevalence / Mortality) 

  12. ผูปวยมะเร็งเตานมที่คงเหลืออยูทั้งหมด    (รายเกาและรายใหม ที่ยังมีชีวิต)   - Prevalence 

  13. ผูปวยมะเร็งเตานมรายใหมในปน้ี    - Incidence 

  14. ผูปวยมะเร็งเตานมที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุในปนี้ 

  15. ผูปวยมะเร็งเตานมที่เสียชีวิตจากมะเร็งเตานมหรือสืบเนื่องจากมะเร็งเตานมในปนี้  

   1.2  การประมวลผลผานเว ็บไซด 

2. โปรแกรมบันทกึขอมูลรายบุคคล ( Individual Cases) (Form_BCI)  เฉพาะรายที่พบผิดปกติที่เตานม โดยใชแบบฟอรม

การเฝาระวังมะเร็งเตานม   หรือ Breast Cancer Individual Record Form (Form_BCI)  

 (ที่เอกสารดาวนโหลด)     ดังนี้ 

1.1 ใชระบบเอกสาร (Form_BCI)  เก็บขอมูลผูที่พบผิดปกติที่เตานมรายบุคคล และ Center บันทกึขอมูลเขา

โปรแกรม โดย 

 เมื่อพบความผิดปกติที่เตานมใหบันทึกขอมูลตามแบบฟอรม Form_BCI  

 เมื่อติดตามจนทราบผลการวินิจฉัยแลว เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อรวบรวมสง Center ตามรอบเวลา 

ที่แตละจังหวัดกําหนด เชนทุก 1 เดือน 

 เมื่อ Center ทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวใหสงเอกสารกลับไปยังสถานบริการที่สง ขอมูลมา  

และประสานพื้นที่เพื่อติดตามการรักษาดวย (ในรายที่ผูปวยยินยอม) 

 เอกสารที่รวบรวมไว ใหเก็บรวบรวมเขาแฟม เพื่อใหงายตอการตรวจสอบความถูกตองจากทีมจังหวัด 

 ในกรณีที่โรงพยาบาลที่ใหการวินิจฉัยทําหนาที่เปน Center ดวย สามารถ Key ขอมูลผาน Web แลวPrint 

เอกสารออกมาเก็บไวก็ได เนื่องจากใชแบบฟอรมเดียวกัน 

  Center ในการบันทึกขอมูล และระบบการรักษาความลับของผูปวย ขึ้นกับระบบของแตละจังหวัด 

  สถานบริการทุกแหง ถาพบหรือทราบวามีผูปวยมะเร็งเตานมเสียชีวิต ใหสงขอมูลเขา Center เพื่อ 

Update   สถานะผูปวย 

      การเก็บขอมูลรายบุคคล  (Individual Cases)  ประกอบดวย 6 สวนไดแก  

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) 

3. การประเมินคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง 

4. อาการ/อาการแสดงผิดปกติ  
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5. การวินิจฉัยโรค 

6. รายละเอียดกรณีเปนมะเร็งเตานม ไดแก Staging  การรักษา และสถานะของผูปวย  

การเก็บขอมูลตามแบบฟอรมรายบุคคล (Form_BCI )  รายละเอียด  ดังนี ้

  ที่ดานบนของแบบฟอรมรายบุคคล  สถานบริการตนทางตองระบุ รหัส หรือชื่อสถานบริการ  เพื่อทราบแหลงที่มาของขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไป  ไดแก  

 เลขที่บัตรประชาชน (เลข 13 หลัก)  

 ชื่อ นามสกุล  

 ป พ.ศ.ที่เกิด  ใหระบุ ตัวเลข 4 หลัก  

 ระบุที่อยูจริง ณ ปจจุบัน 

 

2. ขอมูลปจจัยเสี่ยง (Risk Factors)    ไดแก 

1. สัดสวนรางกาย (BMI) น้ําหนัก  และสวนสูง 

2. ประวัติการมีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุเทาไหร  

3. ประวัติการมีบุตรคนแรกเมื่ออายุเทาไหร   

4. มีญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานมหรือไม ถามี  มีก่ีคน   

5. มีประวัติการตรวจชิ้นเน้ือที่เตานมหรือไม  ถามี ใหระบุผลการตรวจชิ้นเนื้อครั้งกอน 

6. มีประวัติวาเคยใชยาฮอรโมนทดแทนอาการวัยทอง(Hormone Replacement Therapy) เกิน 5 ป   

          หรือไม  ถาเคยใหระบุจํานวนปที่ใชฮอรโมนทดแทน 

2.7  มีประวัติการใชยาคุมกําเนิด (ชนิดกิน/ฉีด/ฝง/หวงอนามัย ที่มีฮอรโมน) หรือไม   ถาเคยใหระบุจํานวนป 

2.8  ประวัติการหมดประจําเดือนที่อายุเทาไหร ใหระบุตัวเลขจํานวนป   

2.9  ประวัติการตั้งครรภ(รวมที่เคยแทง) หรือไม  ใหระบุจํานวนก่ีทอง 

2.10  ประวัติการใหนมบุตรอยางนอย 4 เดือนกี่คน  

 

3. ประเมินคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง  (ประเมินจากการรับรองของอสม.และจนท.สธ.ในสมุดบันทึกการตรวจ

เตานม) โดยประเมินเปนรายป (ปที่เริ่มโครงการ พ.ศ.2555 – ปที่สิ้นสุดโครงการ พ.ศ.2560) 

 ประเมินวาผูที่พบความผิดปกติที่เตานมรายนี้มีการตรวจเตานมดวยตนเองสม่ําเสมอทุกเดือน  หรือไม   

         (ตรวจหลังหมดประจําเดือนแลว 3-7 วัน ทุกเดือน) 

 ประเมินวาผูที่พบความผิดปกติที่เตานมรายนี้ตรวจเตานมดวยตนเองถูกตองหรือไม 

        วิธีการตรวจที่ถูกตอง  คือ 

                  1) ดดูวยตาเปนประจํา (Look for Change)   ดูผานกระจกเงา 

                        2) แลวคลําดวยมือ  (Feel for Chance)   3 นิ้ว 3 สัมผัส 

 

  4.  อาการ/อาการแสดงผิดปกติ (Sing and Symptom) สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ไดแก   

 มีนํ้าเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนมหรือไม   

 ขนาดของเตานมแตกตางกันอยางผิดปกติหรือไม  

 มีอาการเจ็บที่เตานมหรือไม  

 บริเวณหัวนมถูกดึงรั้ง หรือมีสีผิดปกติหรือไม    
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 ผิวหนังเตานมมีรอยบุมหรือผิวหนังแตกเปนแผลหรือไม    

 พบกอนที่เตานมเปนไตผิดปกติ 

 เตานมบวมแดงจากการอักเสบ  

 หรือไมพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจรางกาย  แตพบจากการตรวจ U/Sหรือ Mammogram 

 อาการหรืออาการแสดงที่ผิดปกติอื่นๆ 

       ตําแหนงที่ตรวจพบผิดปกติ ระบุตําแหนงขางซายหรือขวา และระบุตอมน้ําเหลืองใตรักแร   โตหรือไม 

 

5. การว ินิจฉัยโรค  

     1.   การตรวจเตานมโดยบุคลากรสาธารณสุข (CBE) พบขนาดกอนขนาดใด ใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางเปน

เซนติเมตร (ถามีมากกวา 1 กอนใหระบุกอนที่ใหญที่สุด) 

     2.   การตรวจอุลตราซาวด   ไดรับการตรวจหรือไม   ถาตรวจใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางเปนเซนติเมตร  

     3.   การตรวจแมมโมแกรม   ไดรับการตรวจหรือไม  ถาตรวจใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางเปนเซนติเมตร  

           และระบุผล BIRADS (Category ตัวเลข 0 ถึง 6)  BIRADS =Breast Imaging Reporting and Data System 

       4.    การตรวจชิ้นเนื้อ  ไดรับการตรวจหรือไม  ถาตรวจใหระบุผลการตรวจพอสังเขป 

       5.   การว ินิจฉัยโดยแพทย   

 เนื้องอก 

 ถุงน้ํา(Cyst) 

 มะเร็งเตานม 

 รอการวินิจฉัย 

 อื่นๆ ใหระบุ   เชน Breast normal , mastitis 

 

สําหรับผูที่แพทยว ินจิฉัยว าเปนมะเร็งเตานมเทานั้น 

6. รายละเอียดกรณีเปนมะเร็งเตานม ไดแก Staging  การรักษา สถานะของผูปวย  

1.ผูปวยรายนี้เปนมะเร็งเตานม   

 รายใหม  หรือ รายเกา   ถาเปนรายเกาไดรับการวินิจฉัยเมื่อ ป พ.ศ.ใดใหระบ ุ

  2. ระยะของโรคมะเร็ง (ระบุ Staging) 

 Stage 0  =  มะเร็งระยะ  in situ 

 Stage 1  =  มะเร็งระยะ 1 

 Stage 2  =  มะเร็งระยะ 2 

 Stage 3  =  มะเร็งระยะ 3 

 Stage 4  =  มะเร็งระยะ 4 

 หรือไมระบุ Stage 

      3. การรักษา  ตอบไดมากกวา 1 ขอ  ไดแก  

 Surgery การผาตัด   

 ชนิด Breast Conservation Surgery 

 Modified Radical Mastectomy (MRM)   

 หรือการผาตัดอื่นๆ ระบุ….. 
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 Radiation  การฉายแสง 

 Chemotherapy   การใหเคมีบําบัด 

 Hormone  therapy   การใหฮอรโมนบําบัด   

 Target therapy   การรักษาแบบมุงเปาหมาย 

    4. สถานะของผูปวยมะเร็งเตานม 

 มีชีวิต – กําลังรักษา หรือปลอดจากโรค  

 เสียชีวิต -จากสาเหตุของมะเร็งเตานมหรือโรคที่สืบเนื่องจากมะเร็งเตานม 

 เสียชีวิตดวยโรคอื่นๆ เชน อุบัติเหตุ หรือจากโรคที่ไมสามารถเชื่อมโยงไดวาเก่ียวของกับมะเร็งเตานม  

กรณีที่เสียชีว ิต ใหระบุ ป พ.ศ.ที่เสียชีวิตดวย 

   

2.2  การประมวลผลผานเว ็บไซด และการคืนขอมูล (ไฟล Excel) ใหกับพื้นที่ที่รวมโครงการ 

 

 
******************************************** 
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หลักปฏิบัติและการรกัษาความปลอดภัย 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บขอมูล 

 

Type of Security Security Process 

System Security 

1. แยก Database Server จาก Web Server โดย Database Server  รับขอมูล 

   จาก Port ที่กําหนดใหเทาน้ัน 

   2. มีระบบปองกัน malware และ password ปองกันผูไมเกี่ยวของเขาระบบ 

   3. มีระบบ backup ขอมูล อยางสม่ําเสมอ 

Soft ware Security 

   1. ใชระบบ password ปองกันผูไมเกี่ยวของเขาระบบ 

   2. เขียนโปรแกรมใหแสดง/แกไข/ปรับปรุงรายการ เฉพาะขอมูลของสถานบริการของ   

      ตนเองเทาน้ัน  ไมสามารถแสดง/แกไข/ปรับปรุงรายการ ของสถานบริการอื่นได 

   3.ขอมูลที่เก็บเกี่ยวกับความผิดปกติ  ขอมูลผูปวยมะเร็งเตานม  แมใชเลข 13 หลัก ผูอื่น  

      ไมสามารถอานไดวาเปนเลขใด (Encode แบบ One way ที่ไมสามารถ Decode  

      กลับมาได 

 

 

หลักปฏิบัตแิละการรักษาความปลอดภัย 

 

1. ไดรหัสสถานบริการ และ Password แลว  ควรเปลี่ยน Password ของผูใชงานระบบ เพื่อความปลอดภัยในการ

เขาถึงขอมูล  

2. password ไมควรใหเดาไดงาย เชน 11111 , หรือ 12345 เปนตน และควรมีความยาวไมต่ํากวา 5 ตัว 

3. อยาบอก password ใหกับผูที่ไมมีสวนรับผิดชอบ 

4. สามารถเปลี่ยนแปลงเฉพาะ Password  ไดเทานั้น ไมสามารถเปลี่ยนแปลง รหัสสถานบริการได  

5. หากลืมรหัสผาน กรุณาติดตอผูดูแลระบบ 

6. ผูอ่ืนที่เขาสู Web จะไมสามารถเขาถึงขอมูลของทานได  เมื่อทําการพิมพเอกสารที่มีชื่อ นามสกุลและที่อยูของผูปวย

แลว  ใหเก็บเอกสารใหมิดชิด เพื่อไมใหผูที่เกี่ยวของเขาถึงขอมูล 

7. ในสวนของการประมวลผลขอมูล ตางๆ นั้น ไมเปนความลับ  จึงเปดโอกาสใหทุกคนสามารถที่จะดูภาพรวมนั้นได   

8. กรณีที่มีไมมีเลขประชาชน 13 หลักหรือตางดาว  ใหกําหนดการใชโปรแกรมดังนี้  ใชรหัสสถานบริการ 5หลัก  ตาม

ดวยตัวเลขที่ตั้งขึ้นอีก 8 หลักเรียงลําดับไปเรื่อย เชน  รหัสสถานบริการ คือ 11284  เลขอีก 8 หลัก คือ 00000001  

ดังนั้น รหัสที่แทนบัตรประชาชน สําหรับรายที่ 1 คือ 1128400000001   รายที่ 2 คือ 1128400000002 เปนตน 

 

 
******************************************** 
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 การเขาใชงานโปรแกรม 

การลงชือ่เขาใชงาน และการออกจากระบบ 
วิธีการเขาโปรแกรม 

Center ที่ลงบันทึกขอมูลเริ่มดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. ใช Browser เชน Internet Explorer (IE), Mozilla fire fox  เพื่อเปดเว็บไซด ไปที่ 

http://www.fight-breast-cancer.com  หรือ http://www.hpc11.go.th/bse   จะเห็น Page ดังรูปที่ 1   

 

รูปที่ 1   หนา Web ของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานมะเร็งเตานม  

 
 

 

2. จากรูปที่ 1 เลื่อน Mouse ไปที่เมนูซาย  ที่ ลงชื่อเขาใชงาน   เพื่อแสดงตนเขาระบบ  โดยใสรหัสสถานบริการ  และ 

Password     (Username และ password กําหนดตามที่ไดรับจากการอบรม) ดังรูปที่ 2 และ 3 

 

 รูปที่ 2   Page แสดงการเขาระบบ 
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รูปที่ 3   Page แสดงเขาใชงานระบบเรียบรอยแลว 

 

 
 

3. จากรูปที่ 3  คลิกที่ ตั้งคาผูใชงาน  เพื่อกรอกขอมูลของผูใชงานระบบใหถูกตองและเปนการตั้งสถานะผูใชงานระบบ

เบื้องตน   (ขอมูลตําบลจะปรากฏขึ้นเมื่อเขาใชงานครั้งแรก) เมื่อเสร็จแลวทําการบันทึกขอมูลผูใชงาน และทําการ

เปลี่ยนรหัสผานใหมอีกครั้ง    ดังรูปที ่4 

 

รูปที่ 4  Page  แสดงตั้งคาผูใชงาน  กรอกขอมูลผูใชงานระบบ และการแกไขรหัสผาน  

 
 

4. การออกจากระบบ (sign out) เลื่อนไปที่ Menu ดานขวา แลว Click sign out เมื่อสิ้นสุดการใชงาน ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5  Page แสดง   Sign out   ออกจากระบบ  

 
 

***  จบขั้นตอนวิธีลงชื่อเขาใชงาน   และการออกจากระบบ *** 
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โปรแกรมบันทึกขอมูลยอดสะสมรายไตรมาส 
1. การทํารายการ  เมื่อลงชื่อเขาใชงานระบบและตั้งคาผูใชงานเรียบรอยแลว ตองการบันทึกรายงานยอดสะสมรายไตรมาส 

ใหเลื่อน Mouse ไปที่เมนูดานซาย ที่กลอง บันทึกยอดสะสมรายไตรมาส จะเห็น Page แบบรายงานระบบเฝาระวัง

มะเร็งเตานม ดังรูปที่ 1 ใหผูบันทึกที่เปน Center ทํารายการดังตอไปนี้ 

     1)  คลิกเลือก ป พ.ศ. ที่ตองการทํารายการ 

     2)  คลิกเลือกชื่อ อําเภอ  ในจังหวัดของผูทําการบันทึก รายชื่ออําเภอ จะปรากฏขึ้นมาเอง 

   3)  คลิกเลือก งวด หรือไตรมาสที่จะทําการบันทึก  

   4)  บันทึกจํานวนผลงานขอมูลหรือกิจกรรม    หามใสเครื่องหมาย , คั่นระหวางตัวเลขเชน 1,000   

                            ถาไมมีขอมูลในกิจกรรมใด ใหเวนวางไว  ไมตองทํารายการ 

   5)  เมื่อบันทึกขอมูลครบถวนแลวใหเลื่อน Mouse ไปที่กลองจัดเก็บดานลาง 

 

 รูปที่ 1  Page  แสดงแบบรายงานระบบเฝาระวังมะเร็งเตานม 

 

 
 

 

 

                                                      2    
1 

                                                    3 

                                                         

4    
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2. การปรับปรุงรายการ   เมื่อลงชื่อเขาใชงานโปรแกรม ใหเลือก Page บันทึกยอดสะสมรายไตรมาสเดิม  โดยสามารถ

แกไขปรับปรุงรายการตัวเลขใหมเมื่อแลวเสร็จ  ใหคลิกที่กลองจัดเก็บอีกครั้ง 

 

3. การประมวลผลยอดสะสม  เลื่อน Mouse ไปที่เมนูดานซาย ประมวลผลยอดสะสม จะปรากฏดังรูป 2 แสดงรายการ

ประมวลผลหัวขอ 1-5    

      รูปที่ 2  Page แสดงการประมวลผลยอดสะสม 
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               เชน  ถาตองการประมวลผลยอดสะสม หัวขอที่1 จํานวนหญิงอายุ 30-70 ป   ใหคลิกเลือกป พ.ศ. ที่ตองการ  

และเลือกหัวขอที่ 1  การประมวลผล 3 ระดับ   แสดงดังรูปที่ 3 – 4 - 5 

  1) ระดับประเทศ แสดงขอมูลรายสาธารณสุขเขต 1 - 18   

  2) ระดับสาธารณสุขเขต 1-18   แสดงขอมูลรายจังหวัด   

  3) ระดับจังหวัด  แสดงขอมูลรายอําเภอ                

รูปที่ 3  Page แสดง จํานวนหญิงอายุ 30-70 ป  งวดที่ 1 – งวดที่ 4  ป 2555 

           1) การประมวลผลภาพรวมระดับประเทศ  แสดงขอมูลรายสาธารณสุขเขต 1-18 

 
 

รูปที่ 4  Page   แสดง จํานวนหญิงอายุ 30-70 ป  งวดที่ 1 – งวดที่ 4  ป 2555 

          2) การประมวลผลภาพรวมระดับสาธารณสุขเขต 1-18  แสดงขอมูลรายจังหวัด 

 
 

รูปที่ 5  Page   แสดง จํานวนหญิงอายุ 30-70 ป  งวดที่ 1 – งวดที่ 4  ป 2555 

                       3) การประมวลผลภาพรวมระดับจังหวัด แสดงขอมูลรายอําเภอ 

  

 ***  จบขั้นตอนการบันทึกและประมวลผลขอมูลยอดสะสมรายไตรมาส*** 
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โปรแกรมบันทึกขอมูลรายบุคคล 
1.  การทํารายการ  เพิ่มขอมูลรายบุคคล  เมื่อทานลงชื่อเขาใชงานระบบและตั้งคาผูใชงานเรียบรอยแลว  ตองการเพิ่ม

ขอมูลรายใหม  ให เลื่อน Mouse ไปที่ Menu ซาย กลองบันทึกขอมูลรายบุคคล   Click ที่ ทํารายการ และ  +เพิ่มขอมูล  

จะเห็น Page แสดงหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อทําการตรวจสอบวามีขอมูลเดิมหรือไม ดังรูปที่ 1 และ 2 

   

รูปที่ 1  Page  แสดง ทํารายการ   การเพิ่มขอมูล    

 
 

 

รูปที่ 2  Page แสดงการตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (การคนหาผูปวยกอนการเพิ่มขอมูล) 

 

 
 

 

2. ใสเลขบัตรประชาชน 13 หลัก  โดยไมใสเครื่องหมายขีด(-)  ถาโปรแกรมตรวจสอบแลว พบวามีเลข 13 หลัก ซ้ํากับทะเบียน

คนไขที่มีอยูเดิม  โปรแกรมจะแจงวา หนวยบริการใดไดทําการบันทึกกอนหนาน้ีแลว  จะไมสามารถทํารายการตอไปได  ให

ติดตอหนวยบริการที่ทําการบันทึกกอนเพื่อขอสิทธิ์การใชขอมูลรวมกัน (Share)  ถาเปนคนไขรายใหม  โปรแกรมจะนําทานเขา

สู Page ดังรูปที่ 3  ซึ่งเปนแบบฟอรมในการบันทึกขอมูลรายบุคคล  
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รูปที่ 3  Page  แสดง แบบฟอรมบันทึกขอมูลรายบุคคล   (Form_BCI)    
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3. กอนที่จะบันทึกขอมูลรายบุคคล  หนวยงานที่รวบรวมขอมูล/ผูบันทึกขอมูลตองกรอกรหัส หรือ ชื่อสถานบริการ (ตัวเลข 5 

หลักหรือชื่อสถานบริการ) เพื่อสอบทานวาเปนขอมูลจากแหลงใด   สามารถใสเลข 5 หลักหรือพิมพชื่อสถานบริการนั้นๆ

โปรแกรมจะปรากฏชื่อขึ้นแบบอัตโนมัติ ใหผูบันทึกคลิกเลือก ดังรูปที่ 4     

 

รูปที่ 4  Page  แสดงแหลงที่มาของขอมูล  ผูบันทึกตองกรอกรหัสหรือชื่อสถานบริการ  

 

 
 

 

4. ผูบันทึกกรอกรายละเอียดขอมูลรายบุคคล ลงแบบฟอรมบันทึกของโปรแกรม  เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลว ใหเลื่อน 

Mouse ไป Click  ที่กลองจัดเก็บ ดังรูปที่   5    โปรแกรมจะแจงวาไดจัดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ดังรูปที่ 6  ใหตรวจสอบ

ขอมูลวาถูกตองหรือไม    ถาไมแกไขขอมูล  ให Click ที่ กลองจัดเก็บอีกครั้ง  โปรแกรมจะแสดงขอความวา บันทึกขอมูล

เรียบรอยแลว ดังรูปที่ 7    และกลับไปหนารายการ ดังรูปที่ 8 

รูปที่ 5  Page  แสดง กลองจัดเก็บขอมูล 

 
    

    รูปที่ 6  Page  แสดง  การจัดเก็บขอมูลเรียบรอยแลว  ใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  ถาไมแกไขขอมูลให 

click ที่กลองจัดเก็บ ดานลางอีกครั้งเพื่อกลับไปหนารายการ 

 
 

 

      รูปที่ 7  Page  แสดงวา บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว   กลับไปหนารายการ 
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      รูปที่ 8  Page  แสดง รายการขอมูลที่ถูกบันทึก  

 
 

-จบขั้นตอน การทํารายการ เพิ่มขอมูลรายบุคคล- 
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การปรับปรุงขอมูลรายบุคคล 

การแกไข  การลบ  และการใชขอมูลรวมกัน (Share) 

การปรับปรุงขอมูล  คือการ แกไขขอมูลที่ถูกบันทึก หรือการลบทิ้ง (Delete record)   ถาพบมีความผิดพลาดที่

ตองการบันทึกใหม   และการ Share ขอมูล เพื่อการใชขอมูลรวมกันในระดับสูงขึ้น  เมื่อทานลงชื่อเขาใชงานและ Click ทํา

รายการขอมูลรายบุคคล จะเขาสูหนารายการ ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9    Page แสดงรายการขอมูลที่ถูกบันทึก  และเมนูการปรับปรุงรายการ 

 
 

1. การแกไขขอมูล   ใหเลื่อน Mouse มายัง Record ที่จะทําการแกไข     Click ที่กลองแกไข  ดังรูปที่ 10   โปรแกรมจะทํา

การดึงขอมูลเดิมที่ทําการบันทึกขอมูลกอนหนาน้ันออกมา  ดังรูปที่ 11      

 

รูปที่ 10   Page  แสดงการแกไขขอมูลที่ถูกบันทึกไวแลว 
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รูปที่ 11   Page  แสดงขอมูลที่บันทึกไวแลว  ใหทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง และทําการจัดเก็บอีกครั้ง 
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       การแกไขในสวนน้ี  หนวยงานที่บันทึกขอมูลเทาน้ัน(ถือเปนเจาของขอมูล) จึงจะสามารถทําการแกไขได  สวนหนวยงาน

อื่นที่ไมไดบันทึกขอมูล  จะไมสามารถทําการแกไขได   เพราะฉะนั้น การเห็นชื่อ นามสกุล ที่อยูนั้น  ไมไดเปนการเปดเผย

ความลับผูปวย  เพราะคนอ่ืนๆไมรู   รูเฉพาะผูที่บันทึกขอมูลเทาน้ัน(เจาของขอมูล)   เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว ใหเลื่อนมา  

Click ที่กลอง จัดเก็บ ดานลางอีกครั้ง    โปรแกรมจะทําการบันทึกการแกไข  และแจงใหทราบวาทําการแกไขเสร็จแลว  ดัง

รูปที่ 12   ให Click เพื่อกลับไปหนารายการ 

 

รูปที่ 12  Page  แสดง  การบันทึกขอมูลการแกไขเรียบรอยแลว 
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2. การลบขอมูล    เลื่อน Mouse ไปยัง Record ที่ตองการลบขอมูล   สมมุติตองการลบขอมูลของ  เปนสุข สดชื่น  อายุ 56ป 

ออกจากฐานขอมูล ก็เลื่อน Mouse ไปยัง Record นั้น  แลว Click ที่ ลบทิ้ง   ดังรูปที่ 13    โปรแกรมจะปรากฏขอมูลสวน

บุคคลเบื้องตน และถาตองการลบขอมูลนี้จริงให click ที่ ลบขอมูลนี้ ดังรูปที ่14  เมื่อทําการลบขอมูลแลว โปรแกรมจะลบ 

Record นั้นออกจากฐานขอมูล  ถาตองการใหกลับมาอีกมีทางเดียวคือตองเพิ่มรายการนั้นเขาไปใหม 

 

รูปที่ 13   Page  แสดง  การลบขอมูล 

 

 
 

 

รูปที่ 14   Page  แสดง การยืนยันการลบ Record นั้นออกจากฐานขอมูล   

   

 
 

3. การใชขอมูลรวมกัน (Share)  คือการแกไขขอมูลระดับสูงขึ้น   เพื่อใหสถานบริการที่มีขอมูลผูปวยเลข 13 หลักตรงกัน ได

ใชขอมูลรวมกัน  มองเห็นขอมูลรวมกัน   สามารถแกไขขอมูลบางสวน  การลบขอมูลในสวนของตนเอง ซึ่งหนวยงานที่บันทึก

ขอมูลครั้งแรก(เจาของขอมูล) เทานั้น เปนผูกําหนดสิทธิ์ทั้งหมด 

      *** โดยถากรอกพบเลข 13 หลักตรงกัน และปรากฏขอความ  ดังรูปที่ 15  หนวยงานที่บันทึกขอมูลทีหลังจะตองติดตอ

กับหนวยงานที่บันทึกครั้งแรก (เจาของขอมูล) เพื่อเปดการใชขอมูลรวมกัน *****      

 

รูปที่ 15   Page  แสดงขอมูลที่ถูกบันทึกแลว (คนหาดวยเลข 13 หลักตรงกัน) 
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  เมื่อตองการใชขอมูลรวมกัน หนวยงานที่บันทึกขอมูลครั้งแรก(เจาของขอมูล) จะเปนผูกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล  

โดยคลิกที่กลอง Share  และเลือกที่  +เพิ่มหนวยงาน ที่ตองการใชขอมูลตามตองการ ดังรูปที่  16  และกําหนดสิทธิ์แกไข

ขอมูล ดังรูปที่ 17  เพื่อชวยกัน Update ขอมูลใหมีความสมบูรณที่สุด  ซึ่งโดยปกติหนวยบริการที่ไมไดเปนเจาของขอมูล(ผู

บันทึกขอมูลทีหลัง) จะทําการแกไขขอมูลไดเทานั้น ไมสามารถลบบันทึกออกจากโปรแกรมได   

 

รูปที่ 16   Page แสดงการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล   การ Share  และ + เพิ่มหนวยงาน 

 

 
 

 
 

รูปที่ 17   Page แสดงการใหสิทธิ์ขอมูล และเพิ่มหนวยงานที่ตองการสงตอขอมูล 

 
 

 

    และเมื่อผูบันทึกขอมูลครั้งแรก (เจาของขอมูล)  click กลับไปเมนูทํารายการอีกครั้ง จะเห็นสัญลักษณการ Share ขอมูล 

เกิดขึ้นดานลางของช่ือ - นามสกุล        ดังรูป 18 

 

รูปที่ 18  Page แสดง การใชขอมูลรวมกันกับหนวยงานอื่น 

 
 

 

-จบขั้นตอน การปรับปรุงรายการ- 
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การประมวลผล 
 ทุกทานที่เขาสูเว็บไซดสามารถจะประมวลผลขอมูลไดในภาพรวมได   โดยเลื่อน Mouse ไปที่ Menu ดานซาย   

กลองประมวลผล ดังรูปที่ 19  เพื่อทําการประมวลผล   
 

รูปที่ 19    Page แสดง กลองประมวลผล 
 

 
 

  จะปรากฏดังรูปที่ 20 แสดงรายการประมวลผลหัวขอ 1-8   เชน ตองการเลือกการประเมินผลขอ 3  รอยละของคุณภาพการ

ตรวจเตานมดวยตนเอง  เลื่อน Mouse  ไปที่หัวขอ 3  แลว Click เลือก  การประมวลผล  4 ระดับ  แสดงดังรูปที่ 21 -24 

  1) ระดับประเทศ  แสดงขอมูลรายสาธารณสุขเขต 1 – 18  

  2) ระดับเขตสาธารณสุข 1 – 18  แสดงขอมูลรายจังหวัด 

  3) ระดับจังหวัด  แสดงขอมูลรายอําเภอ 

  4) ระดับอําเภอ  แสดงขอมูลรายสถานบริการ       

  รูปที่ 20    Page  แสดงรายการประมวลผลขอ 1-8  

 
 

 



                                                                                                                                              -23- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.fight-breast-cancer.com   หรือ   http://www.hpc11.go.th/bse 

รูปที่ 21   Page  แสดง  รอยละคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง พ.ศ. 2556 

1) ประมวลผลภาพรวมระดับประเทศ  แสดงขอมูลรายสาธารณสุขเขต 1-18  

 

 
 

 

รูปที่ 22   Page  แสดง รอยละคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง พ.ศ. 2556 

2) ประมวลผลภาพรวมระดับสาธารณสุขเขต 1- 18  แสดงขอมูลรายจังหวัด  
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รูปที่ 23   Page  แสดง รอยละคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง พ.ศ. 2556 

3) ประมวลผลภาพรวมระดับจังหวัด   แสดงขอมูลรายอําเภอ 

 

 
 

 

รูปที่ 24   Page  แสดง รอยละคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง พ.ศ. 2556 

4) ประมวลผลภาพรวมระดับอําเภอ  แสดงขอมูลรายสถานบริการ 

 

 
 

- จบขั้นตอนการประมวลผล- 

 

 

 

***  จบขั้นตอนการทํารายการ การปรับปรุงรายการ และประมวลผลขอมูลรายบุคคล*** 

 

 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
1. แบบฟอรมเกบ็ขอมูลยอดสะสมเปนไตรมาส  FORM_BCS    

2. แบบฟอรมเกบ็ขอมูลรายบุคคล   FORM_BCI     

และรายละเอียดหรือนิยามขอมูลรายบคุคล 



ยอดสะสมรายไตรมาส Form_BCS

ข้อที� ข้อมลู/กิจกรรม ผลงาน(ราย)

1 จํานวนประชากรในเขตพื �นที�รับผิดชอบทั �งหมด 

2 ชาย 

3 หญิง 

4 จํานวนหญิงอายุ 30 - 70 ปี   

5 จํานวนหญิงอายุ  30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Exam) 

  5.1 จํานวนหญิงตรวจเต้านมด้วยตนเอง(BSE)ทุกเดือนอย่างสมํ�าเสมอถูกต้อง

  5.2 จํานวนหญิงตรวจเต้านมด้วยตนเอง(BSE)  พบผิดปกติ 

6 จํานวนหญิงตรวจเต้านมด้วยตนเอง(BSE)พบผิดปกติ ได้รับการคดักรองโดยบุคลากรสาธารณสุข (Clinical Breast Exam)

   6.1  จํานวนหญิงที�ด้รับการตรวจคดักรองโดย(CBE) พบผิดปกติทั �งหมด  (และลง Form_BCI)

          6.1.1  พบผิดปกติ ไม่ใช่ก้อนที�เต้านม 

          6.1.2  พบผิดปกติ เนื�องจากก้อนที�เต้านม

                   6.1.2.1  พบก้อนผิดปกติและมีขนาดใหญ่กว่า 2 ซ.ม. 

 การวินิจฉัยที�ได้รับการตรวจยืนยันโดยผลชิ �นเนื �อ (รพช/รพท/รพศ)

7 จํานวนหญิงที�พบผิดปกติทั �งหมดและได้รับการยืนยนัโดยผลชิ �นเนื �อ เป็นมะเร็งเต้านม

8 จํานวนหญิงที�พบก้อนที�เต้านมพบเป็นมะเร็งเต้านม 

9  ก้อนมะเร็งเต้านมมีขนาดใหญ่กว่า 2 ซ.ม.(วดัขนาดด้วย Ultrasound หรือ Mammogram)

10 Stage(มะเร็งเต้านมรายใหม่ วินิจฉยัหลงัเริ�มโครงการ) -จากแพทย์Dx. หรือTNM (Tumor-Node Involvement -Metastasis Staging)

       - Stage 0 (Ca in situ)

       - Stage 1 

       - Stage 2 

       - Stage 3 

       - Stage 4 

        - ไม่ทราบ Stage 

11 Stage (มะเร็งเต้านมรายเก่า วินิจฉยัก่อนเริ�มโครงการ) 

       - Stage 0 (Ca in situ)

       - Stage 1 

       - Stage 2 

       - Stage 3 

       - Stage 4 

        - ไม่ทราบ Stage 

Incidence / Prevalence / Mortality 

12 ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมที�คงเหลืออยู่ทั �งหมด  (รายเก่าและรายใหม่ ที�ยงัมีชีวิต)  - Prevalence

13 ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ในปีนี �  - Incidence

14 ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมที�เสียชีวิตจากทุกสาเหตุในปีนี �

15 ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมที�เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมหรือสืบเนื�องจากมะเร็งเต้านมในปีนี �
หมายเหตุ       Form_BCS = แบบฟอร์มยอดสะสมรายไตรมาส,   Form_BCI  = แบบฟอร์มรายบุคคล Individual Case

1.ระดับตําบล   สอ./รพ.สต. เก็บข้อมูล( Form_BCS)และข้อมูลรายบุคลผู้ที�พบผิดปกต(ิForm_BCI)ส่งสสอ.รายงวดหรือตามข้อตกลง

2.ระดับอาํเภอ   2.1 สสอ.รวมข้อมูลจากระดับตําบล (Form_BCS) และข้อมูลรายบุคลฯ(Form_BCI) ส่งสสจ./Center รายงวดหรือตามข้อตกลง

     2.2 สถานบริการ รพช/รพท/รพศ.เก็บข้อมูล (Form_BCS) และข้อมูลรายบุคลฯ(Form_BCI)  ส่งสสอ./สจจ./Center รายงวดหรือตามข้อตกลง

3.ระดับจงัหวัด 3.1 สสจ./Center รวมรายงานข้อมูลยอดสะสม (Form_BCS)ของระดับตําบล,อาํเภอ และลงบันทึกโปรแกรมรายงวดสะสม1-4 แยกรายอาํเภอ

3.2 สสจ./Center รวมรายงานข้อมูลรายบุคล (Form_BCI)ของระดับตําบล,อาํเภอ ตรวจสอบความซํ �าซ้อนและลงบันทึกโปรแกรมข้อมูลรายบุคลตามข้อตกลง           

แบบรายงานระบบเฝ้าระวงัมะเร็งเต้านม   พ.ศ...................                                  
หน่วยงาน........................................อําเภอ...........................จงัหวดั..........................

      งวดที� 1  (ตค.-ธ.ค.)             งวดที� 2  (ม.ค.-ม.ีค.)            งวดที� 3  (เม.ย.-ม.ิย)         งวดที� 4  (ก.ค.-ก.ย.)



                                                                                                                    FORM_BCI  -1- 

                                           รหัสสถานบริการ(5หลัก) 

ขอมูลทั่วไป                                                

เลขบัตรประชาชน(13 หลัก) 

ชื่อ                                                นามสกุล                                            ปเกิด (พ.ศ.)                 

ที่อยูปจจุบัน                                             ตําบล                                อําเภอ                         จังหวัด 
 

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) 

1. สัดสวนรางกาย     น้ําหนกั                 กิโลกรัม    สวนสูง                  เซนติเมตร 

2. มีประจําเดือนครั้งแรก อายุ                    ป         *ระบุเปนตัวเลข เชน 9 

3. มีบุตรคนแรก           อายุ                    ป         *ระบุเปนตัวเลข เชน 25 

4. มีญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานม    ไมมี    มี 1 คน    มี 2 คน  มีมากกวา 2 คน  *ญาติสายตรง= แม/พ่ีสาว/นองสาว 

5. เคยตรวจชิ้นเนื้อที่เตานม            ไมเคย  เคย    ระบุผลตรวจ 

6. เคยใชฮอรโมนทดแทน (HRT) เกิน 5 ป                     ไมเคย     เคย     

7. การใชยาคุมกําเนิด (กิน/ ฉีด/ ฝง/ IUD ที่มีฮอรโมน)      ไมเคย     เคย โดยใชมา ระบุ                  ป 

8. หมดประจําเดือนที่ อายุ                 ป                              *ระบุเปนตัวเลข เชน 45  (ถายังไมหมดประจําเดือน ใหวางไว) 

9. จํานวนครั้งของการตั้งครรภ (รวมที่เคยแทง)                ทอง   *ระบุเปนตัวเลข  (จํานวน Gestation) 

10. เคยใหนมบุตรอยางนอย 4 เดือน                 คน                *ระบุเปนตัวเลข (ถาไมเคยใหนมบุตร ใหวางไว) 
 

ประเมินคุณภาพการตรวจเตานมดวยตนเอง(จากการรับรองของ อสม.และจนท.สธ.ในสมุดบันทึกการตรวจเตานม) 

 ตรวจเตานมดวยตนเองสม่ําเสมอทุกเดือนหรือไม ตรวจเตานมดวยตนเองถูกตองหรือไม 

พ.ศ. 56   ไมทุกเดือน  ทุกเดือน  ไมถูกตอง  ถูกตอง 

พ.ศ. 57  ไมทุกเดือน  ทุกเดือน  ไมถูกตอง  ถูกตอง 

พ.ศ. 58  ไมทุกเดือน  ทุกเดือน  ไมถูกตอง  ถูกตอง 

พ.ศ. 59  ไมทุกเดือน  ทุกเดือน  ไมถูกตอง  ถูกตอง 

พ.ศ. 60  ไมทุกเดือน  ทุกเดือน  ไมถูกตอง  ถูกตอง 
 

สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ อาการและอาการแสดง(Sign and Symptom) (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 

 มีน้ําเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนม  ผิวหนังเตานมมีรอยบุม/หรือผิวหนังแตกเปนแผล 

 ขนาดของเตานมแตกตางกันอยางผิดปกติ  พบกอนที่เตานมเปนไตผิดปกต ิ

 มีอาการเจ็บที่เตานม  เตานมบวมแดงจากการอักเสบ 

 บริเวณหัวนมถูกดึงร้ัง หรือมีสีผิดปกติ  ไมพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจรางกาย แตพบจากการ U/S  

 อื่นๆ       หรือ Mammogram 

                                                               ตําแหนงที่ตรวจพบผิดปกต ิ

 

 ตอมน้ําเหลืองที่รักแรขวาโต  ตอมน้ําเหลืองที่รักแรซายโต 



                                                                                                                    FORM_BCI  -2- 

การวินิฉัยโรค  (รพช/รพท/รพศ)  *ขนาดกอนที่พบ ถามีมากกวา 1 กอน ใหคิดกอนที่ใหญที่สุด เสนผาศูนยกลางเปนซ.ม.) 

1. ตรวจเตานมโดยบุคลากรสาธารณสุข    ขนาดกอน                      ซ.ม.    (ไมพบกอนใหวางไว) 

2. ตรวจอุลตราซาวด    ไมไดตรวจ    ตรวจ  ขนาดกอน             ซ.ม.  (ไมพบกอนใหวางไว) 

3. ตรวจแมมโมแกรม    ไมไดตรวจ    ตรวจ  ขนาดกอน              ซ.ม. (ไมพบกอนใหวางไว) ระบุผล  BIRADS(เลข0-6)         

4. ตรวจชิ้นเนื้อ    ไมไดตรวจ   ตรวจ  ผลการตรวจพบ ระบุ 

5. การวินิจฉัย      เนื้องอก     ถุงน้ํา(Cyst)    มะเร็งเตานม    รอการวินิจฉัย    อื่นๆ ระบุ 
 

***สําหรับผูที่แพทยวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานมเทาน้ัน*** 

  1. เปนผูปวยมะเร็งเตานม      รายใหม                    รายเกา โดยวินิจฉัย เมื่อป พ.ศ. 

  2. ระยะโรคมะเร็ง (Staging)  Stage 0 (Ca in situ )  Stage1   Stage2   Stage 3   Stage4  ไมระบุStage  

3. การรักษา    Surgery   กรุณาเลือกประเภทการผาตัด 

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   Breast Conservation Surgery   

   Modified Radical Mastectomy (MRM) 

   ผาตัดอื่นๆ ระบุ 

  Radiation   Chemo therapy     Hormone therapy      Targeted Therapy  
4. สถานะของผูปวยมะเร็งเตานม 

       มีชีวิต     

       เสียชีวิต – จากมะเร็งเตานมหรือโรคที่สืบเนื่องจากมะเร็งเตานม    

       เสียชีวิตดวยโรคอื่นๆ 

           กรณีเสียชีวิต ระบุ พ.ศ. 

 

หมายเหตุ  FORM_BCI = แบบฟอรมรายบุคคล (individual case) 
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หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

รหัสสถานบรกิาร  ใหระบุเลข 5 หลักของสถานบริการท่ีเก็บขอมูลรายบุคคล หรือ ช่ือสถานบริการ เพ่ือทราบ

แหลงท่ีมาของขอมูลผูรับบริการ 

ขอมูลทั่วไป  

 

ใหระบุขอมูลท่ัวไป  ไดแก 

 เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

 ช่ือ  ใหระบุช่ือ ไมตองระบุวา นาง หรือ น.ส. หรือ  นาย     

 นามสกุล   ใหระบุนามสกุล 

 ป พ.ศ.ท่ีเกิด  ใหระบุ 4 หลัก   จากปจะนําไปใชคํานวณอาย ุ

 ระบุท่ีอยูจริง ณ ปจจุบัน โดยคลิกเลือกตําบล เพ่ือการรักษา/สงตอ และความครอบคลุม

พ้ืนท่ี 

ปจจัยเส่ียง  

(10 ตัวแปร) 

ตัวแปรเก่ียวกับ Risk Factors    โดยนําปจจัยท่ีสามารถวัดไดงาย มาพิจารณาเทาน้ัน  ไดแก 

1. คนอวน จะมีความเส่ียงมากกวา จึงนําคานํ้าหนัก เปนกิโลกรัม   และสวนสูง เปนเซนติเมตร

เพ่ือท่ีจะนํามาหา BMI (body mass index) 

2. ประวัติการมีประจําเดือนคร้ังแรกเม่ืออายุก่ีป โดยใหระบุอายุเปนตัวเลข เชน 9 ป 

3. ประวัติการมีบุตรคนแรกเม่ืออายุก่ีป  โดยใหระบุอายเุปนตัวเลข เชน 25 ป 

4. ปจจัยเส่ียงทางพันธุกรรม วามีญาติสายตรงเปนมะเร็งเตานม หรือไม  ถามี  มีก่ีคนให click 

เลือก    ญาติสายตรง ไดแก แม  พ่ีสาว นองสาวเปนมะเร็งเตานม  (มะเร็งเตานมและมะเร็ง

รังไขสวนหน่ึงมีปจจัยเส่ียงทางพันธุกรรมเดียวกัน) 

5. มีประวัติวาเคยไดรับการตรวจช้ินเน้ือท่ีเตานมหรือไม ถาเคยตรวจใหระบุผลการตรวจ 

6.  มีประวัติการไดรับฮอรโมนทดแทน HRT (Hormone Replacement Therapy)  เปน

เวลานานเกิน 5 ป  หรือไม พบวาการได HRT เกิน 5 ป มีความเส่ียงตอการเปนมะเร็งเตานม

มากกวา    

7. มีประวัติการใชยาคุมกําเนิดท่ีมีฮอรโมน หรือไม (ยาคุมกําเนิดชนิดกิน  ฉีด  ฝง หรือหวง

อนามัยชนิดมีฮอรโมน)  ถาเคยใชยาคุมกําเนิดใหระบุเปนจํานวนก่ีป 

8. ประวัติการหมดประจําเดือนท่ีอายุเทาไหร  ใหระบุอายุท่ีหมดประจําเดือน เชน 45 ป *ถายงั

ไมหมดประจําเดือนใหเวนวางไวไมตองกรอกรายละอียด 

9. ประวัติการต้ังครรภรวมท่ีเคยแทงวาเคยต้ังครรภท้ังหมดก่ีทองใหระบุเปนตัวเลข เชน 2 ทอง 

10. ประวัติใหนมบุตรหรือการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางนอย 4 เดือนก่ีคน  *ถาไมมีบุตร หรือไม

เคยใหนมบุตรถึง 4 เดือน ใหเวนวางไวไมตองกรอกรายละอียด 

การประเมิน

คุณภาพการตรวจ

เตานมดวยตนเอง 

 

(ประเมินจากการรับรองของอสม.และจนท.สธ.ในสมุดบันทึกการตรวจเตานม) โดยประเมินเปนรายป 

สําหรับหญิงท่ีตรวจเตานมพบผิดปกติใหประเมินตามสมุดบันทึกการตรวจเตานมเทาท่ีมีขอมูล ถาไม

มีขอมูลใหวางไว   (ปท่ีเร่ิมโครงการ พ.ศ.2555- ปท่ีส้ินสุดโครงการ2560) 

 ประเมินวาผูท่ีพบความผิดปกติท่ีเตานมรายน้ีมีการตรวจเตานมดวยตนเองสมํ่าเสมอทุกเดือน  

หรือไม  (ตรวจหลังหมดประจําเดือนแลว 3-7 วัน ทุกเดือน) 

 ประเมินวาผูท่ีพบความผิดปกติท่ีเตานมรายน้ีตรวจเตานมดวยตนเองถูกตองหรือไม 

(เทคนิคการตรวจ คือ 1)วิธีการดูดวยตาเปนประจํา 2) แลวคลําดวยมือ ตามสมุดบันทึกการ

ตรวจเตานม) 
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หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ   

(Sing and 

Symptom) 

ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

ลักษณะความผิดปกติท่ีตรวจพบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ เพ่ือท่ีจะดูวาผูท่ีมีความผิดปกติท่ีเตานม 

(Breast Diseases) น้ันมาดวยอาการ/อาการแสดงใดมากท่ีสุด อาการ/อาการแสดงไดแก 

 มีนํ้าเหลืองหรือเลือดไหลออกจากหัวนม (Nipple discharge or blood) 

 ขนาดของเตานมแตกตางกันอยางผิดปกติ 

 มีอาการเจ็บท่ีเตานม (pain) 

 บริเวณหัวนมถูกดึงร้ังหรือมีสีผิดปกติ (Retraction of nipple or change of skin color) 

 ผิวหนังเตานมมีรอยบุม หรือผิวหนังแตกเปนแผล (Breast Retraction or ulceration) 

 พบกอนท่ีเตานมเปนไตผิดปกติ (Breast mass or lump) 

 เตานมบวมแดงจากการอักเสบ (Inflammation) 

 ไมพบความผิดปกติจากการตรวจรางกาย  แตพบจากการตรวจทางหองปฏบัิติการ ไดแก   

Ultrasound หรือ mammogram  

 อ่ืน  ๆ 

ตําแหนงที่ตรวจพบ

ผิดปกติ 

 ใหระบุตําแหนงขางท่ีพบเตานมผิดปกติ  ไดแก  ขางขวา  ขางซาย หรือเปนท้ัง 2 ขาง 

 โดยให Click ตําแหนงในขางท่ีพบพยาธิสภาพ 

 
 

 

  ใหระบุวาตอมนํ้าเหลืองท่ีรักแรโตหรือไม   ซ่ึงไดจากการตรวจรางกาย ( ซ่ึงอาจจะแตกตางจาก 

Node Involvement จากผลช้ินเน้ือ  เชน ตรวจรางกาย ตอมนํ้าเหลืองไมโต  แตตรวจช้ินเน้ือ 

อาจพบการแพรกระจายของมะเร็งไปยงัตอมนํ้าเหลืองได )   

การวินจิฉัยโรค การตรวจรางกายโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข ยังไมสามารถใหการวินิจฉัยพยาธิสภาพของเตานมได ดังน้ันผู

พบความผิดปกติท่ีเตานมจึงควรไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษตาง  ๆซ่ึงแสดงถึง

คุณภาพการบริการของสถานบริการแหงน้ัน  ๆ(ถาตรวจพบวามีกอนท่ีเตานมมากกวา 1 กอน ใหระบุกอน

ท่ีใหญท่ีสุด และขนาดของกอนท่ีพบใหระบุเปนเซนติเมตร) 

1. การตรวจเตานมโดยบุคลากรสาธารณสุข (CBE) ตรวจคดักรองแลวพบกอนหรือไม ถาพบกอน

ใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางก่ีเซนติเมตร * ถาไมพบกอนใหวางไว 

2. การตรวจอลุตราซาวด  ผูท่ีพบผิดปกติไดรับการตรวจ U/S หรือไม  ถาไดรับการตรวจอุลตรา

ซาวด  และพบกอนใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางก่ีเซนติเมตร  * ถาไมพบกอนใหวางไว 

3. การตรวจเอกซเรยแมมโมแกรม  ผูท่ีพบผิดปกติไดรับการตรวจ Mammogram หรือไม ถาไดรับ

การตรวจแมมโมแกรม และพบกอนใหระบุขนาดกอนเสนผาศูนยกลางก่ีเซนติเมตร  * ถาไมพบ

กอนใหวางไว  ระบุคา BIRADS เทากับเทาไร (0-6)  โดยเกณฑในการใหคะแนนเปนดังตาราง 
 

 ตอมนํ้าเหล่ืองที่รักแรขวาโต  ตอมนํ้าเหล่ืองที่รักแรซายโต 
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หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

 BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 

Category Diagnosis Number of Criteria 

0 Incomplete แมมโมแกรมที่ทําน้ันไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถใหขอมูลแกรังสีแพทย

เพ่ือการวินิจฉัยได และควรที่จะทําแมมโมแกรมใหมถาจําเปน 

1 Negative ไมพบความผิดปกติ แนะนําใหทําแมมโมแกรมตามแผนการคัดกรองปกติ 

2 Benign ตรวจพบวาเปนกอนที่ไมใชมะเร็ง แนะนําใหทําแมมโมแกรมตาม

แผนการคัดกรองปกติ 

3 Probably Benign ส่ิงที่ตรวจพบมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งสูง(>98%)แนะนําใหตรวจแมมโม

แกรมในอีก 6 เดือน 

4 Suspicious 

Abnormality 

ลักษณะที่พบไมนาจะเปนมะเร็ง แตมีโอกาสเปนมะเร็งได (3 to94%)จึง

ควรที่จะทําการตรวจช้ินเน้ือเพ่ือยืนยัน 

5 Highly Suspicious 

of Malignancy 

รอยโรคท่ีพบมีโอกาสที่จะเปนมะเร็งสูง(>=95%) ควรดําเนินการอยาง

เหมาะสมเพ่ือการวินิจฉัยยืนยัน 

6 Know Biopsy 

Proven Malignancy 

ทราบวารอยโรคเปนมะเร็ง แตทําการถายภาพเพ่ือเปน Base line กอน

การรักษา หรือเพ่ือใหม่ันใจถึงการรักษาวากระทําไดอยางสมบูรณ 

    
 4. การตรวจชิ้นเนื้อ  ผูท่ีพบผิดปกติไดรับการตรวจช้ินเน้ือหรือไม โดยเฉพาะการวินิจฉัยมะเร็งเตานม 

ควรไดรับการตรวจยืนยันจากผลช้ินเน้ือ และใหระบุผลการตรวจช้ินเน้ือ  

5. สรุปผลการวินจิฉัย   วาหลังจากพบส่ิงผิดปกติท่ีเตานมแลว ไดทําการตรวจยืนยันทาง

หองปฏบัิติการแลว ผลการวินิจฉัยเปนอะไร   ซ่ึงในชวงแรกยังรอการวินิจฉัย  ถาไดรับการวินิจฉัย

แลว ก็ควรมาทําการแกไขดวยวา ผลการวินิจฉัยเปนอะไร   โดยสรุปผลการวินิจฉัยดังน้ี 

  เน้ืองอก (Tumor) 

  ถุงน้ํา (Cyst) 

  มะเร็งเตานม (Cancer) 

  รอการวินจิฉัย 

  อื่นๆ ใหระบุ  เชน normal, mastitis  

 

สําหรับผูที่แพทยวินจิฉัยวาเปนมะเร็งเตานมเทานั้น 

หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

1.เปนผูปวยมะเรง็

เตานม 

 รายใหม คือ ผูปวยรายน้ีเปนมะเร็งเตานมไดรับการวินิจฉัยหลังเร่ิมโครงการ 

 รายเกา  คือ ผูปวยรายน้ีเปนมะเร็งเตานมไดรับการ วินิจฉัยกอนเร่ิมโครงการ  และถาเปนรายเกา

ใหระบุป พ.ศ.ท่ีไดรับการวินิจฉัย 

2.ระยะของโรค 

(Staging) 

 

ใหระบรุะยะของโรค (จากการวินิจฉัยของแพทย หรือ TNM) 

 Stage 0  (Ca in situ)         Stage 1   

 Stage 2    Stage 3   

 Stage 4  ไมระบุ Stage   
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หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

 โดยปกติStaging ตองเปน Pathology Staging  ซ่ึงถาทราบคาTNM ก็สามารถประเมิน Staging ไดดังน้ี 

1)  ขนาดของกอน (T) แบงเปน 4 ระดับคือ    

T0 =  Tumor insitu  

T1 =  ขนาด <= 2 ซ.ม.  

T2= ขนาด = 2.1 – 5 ซ.ม. 

T3 = ขนาด > 5 ซม. 

T4 = ขนาดของกอนขยายไปจนถึงผนังทรวงอกหรือผิวหนังหรือเกิดการอักเสบถึงผิวหนังบริเวณกอน 

2)  การแพรกระจายไปยังตอมนํ้าเหลืองใกลเคียง (N) 

      N0 = ไมพบเซลลมะเร็งในตอมนํ้าเหลืองใกลเคยีง 

      N1 = พบเซลลมะเร็งเฉพาะตอมนํ้าเหลืองท่ีรักแรเทาน้ัน แตไมพบท่ีตอมนํ้าเหลืองอ่ืน 

      N2 = พบเซลลมะเร็งท่ีตอมนํ้าเหลืองใตซ่ีโครง หรือ พบท่ีตอมนํ้าเหลืองรักแรแตเปนแบบเกาะติดกัน 

      N3 = พบเซลลมะเร็งท่ีตอมนํ้าเหลืองเหนือหรือใตกระดูกไหปลารา หรือพบไดท้ังตอมนํ้าเหลือง 

              ท่ีรักแร  รวมกับตอมนํ้าเหลืองใตกระดูซ่ีโครง 

3)  การแพรกระจายไปยังอวัยวะอ่ืน  ๆ (M) แบงไดเปน 

       M0 = ไมไดแพรกระจายไปยงัอวัยวะอ่ืน  ๆ

       M1 = มีการแพรกระจายไปยงัอวัยวะอ่ืน  ๆ

Staging ของมะเร็งเตานมโดยใช TNM 

Staging Tumor Node Involvement Metastasis 

Stage 0 Tis N0 M0 

Stage 1 T1 N0 M0 

T0 N1 M0 

T1 N1 M0 Stage ⅡA 

T2 N0 M0 

T2 N1 M0 
Stage ⅡB 

T3 N0 M0 

T0 N2 M0 

T1 N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

StageⅢ A 

T3 N2 M0 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 StageⅢ B 

T4 N2 M0 

StageⅢ C Any T N3 M0 

StageⅣ Any T Any N M1 

หมายเหตุ  Tis=Tumor insitu , T1รวม T1 mic 

**เอกสารอางอิง NCCN (National  Comprehensive Cancer Network) - Practice Guideline in Oncology  

                     - V.2.2008 
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หัวขอ รายละเอียด หรือ นิยาม 

3.การรกัษา (ตอบ

ไดมากกวา 1 ขอ   

ใหตอบวาไดรับการรักษาในแตละประเภทหรือไม และสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ  ไดแก 

 Surgery   วาไดทําการผาตัดหรือไม  ถาทําการผาตัด เปนการผาตัดประเภทใด ไดแก 

  Conservation Breast Therapy (CBT) หรือ conservative breast Surgery คือการผาตัดเอา

เฉพาะกอนมะเร็งออก   การผาตัดที่เปน CBT ไดแก  Lumpectomy , Partial Mastectomy , 

Quadrantectomy  เปนตน 

 Modified Radical Mastectomy (MRM)  การผาตัด MRM โดยผาเอาเตานมและเลาะตอม

นํ้าเหลืองออก  

 การผาตัดอ่ืน  ๆใหระบุ  

 Radiation  คือการฉายแสง  เน่ืองจากแนวคิดใหม มองมะเร็งเตานมไมใชโรคเฉพาะที่   เพราะฉะน้ันถา

เปนมะเร็งระยะแรก  ๆ และไมมี Node involvement ก็ไมจําเปนตองเลาะตอมนํ้าเหลืองออก  แตใชการ

ฉายแสง เพ่ือกําจัดเซลลมะเร็งก็นาจะไดผล  หรือในกรณีที่ทํา Radiationได  ก็สามารถทํา Breast 

Conservative Therapy ตามดวยการฉายแสง แทน Modified Radical Mastectomy ก็ได  ถาไดรับ

การฉายแสง  ใหระบุวาเปนการฉายแสง  

 Chemo Therapy   คือการให ยาเคมีบําบัด ซ่ึงอาจใหกอนหรือภายหลังการผาตัด 

 Hormone Therapy หรือEndocrine ใหในรายท่ี Estrogen Receptor (ER)  และ/หรือ Progesteron  

receptor(PgR)  +ve  ปกติการให Endocrine Therapy จะใหประมาณ 5 ป  โดยยาที่ใชใน Endocrine 

Therapy แบงเปน 

- ในรายท่ีประจําเดือน ยังไมหมด ให  Tamoxifen หรือ Gonadotropin Releasing Hormone 

Analogue (GnRH Analouge)  หรือ Tamoxifen รวมกับ GnRH Analogue 

- ในรายท่ีหมดประจําเดือน  ใชยาในกลุม Aromataze Inhibitor 

 Targeted  therapy   ปจจุบัน มีการตรวจวาเซลมะเร็งน้ันมี  Human Epideramal Growth Factor 

Receptor หรือ HER2  วามี Over expression( ตรวจการติดสี Stain วามีการติดสีมาก)  หรือ 

Amplification (ตรวจดวย Fluorescent Insitu herbidization หรอื FISH) ถาพบวาอยางใดอยางหน่ึง

ใหผลบวก แสดงวา HER2 positive ในรายท่ี HER2 +ve สามารถที่จะใหยา เพ่ือที่จะไปจับกับ HER2 

Receptors น้ัน  ซ่ึงยาดังกลาวเปน Anticlonal Antibody  มีช่ือวา Trastuzumab หรือ Herceptin   

การใหยา Herceptin ทําใหผลการรักษาดีข้ึน โอกาสการกลับซํ้า (Recurrent ลดลง)    

 

4.สถานะของผูปวย

มะเร็งเตานม 

 

 ผูปวยมีชีวิต  หมายถึง ผูปวยท่ีอยูระหวางการรักษา  หรือระยะปลอดจากโรค คือทําการรักษาแลว

เสร็จ  ขณะน้ียงัไมมีหลักฐานปรากฏวามะเร็งกลับซํ้า  หรืออยูในชวง Cancer Free 

 ผูปวยเสียชีวิต  หมายถึงจากโรคมะเร็งเตานม หรือผลแทรกซอนท่ีมีเหตุนําจากมะเร็งเตานม    

     หรือผูปวยเสียชีวิต  จากสาเหตุท่ีไมใชจากมะเร็งเตานม เชนจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคอ่ืน  ๆ

กรณีเสียชีวิต ใหระบุ ป พ.ศ.ที่เสียชีวิต  
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