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ระบบเฝาระวังมะเร็งเตานม(BCSS) กรมอนามัย
แบบฟอรมรายบุคคล BCI (Breast Cancer Individual record Form)
ขอมูลทั่วไป
เลขบัตรประชาชน(13 หลัก)
ชื่อ
ที่อยูปจจุบัน
1. การวินิจฉัยโรค

รหัสสถานบริการ(5หลัก)
นามสกุล
ตําบล

 เนื้องอก
[CA]

มะเร็งเตานมรายใหม

2. ระยะโรคมะเร็งเตานม

 ถุงน้ํา

 มะเร็งเตานม

ปเกิด (พ.ศ.)
อําเภอ
[CA]

(เริ่มตั้งแต ม.ค.2556) ระบุ ป พ.ศ.

(เลข 4 หลัก)
จังหวัด

 โรคอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับเตานม ระบุ
(เลข 4 หลัก เชน 2556)

[CA]

 Stage 0 (Ca in situ)  Stage 1  Stage 2  Stage 3  Stage 4  ไมระบุ Stage
3. การสงตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค (รพช/รพท/รพศ)
 ไมพบกอนที่เตานม
 พบกอนที่เตานม *ขนาดกอนที่พบ ถามีมากกวา 1 กอน ใหคิดกอนที่ใหญที่สุด เสนผาศูนยกลางเปนซ.ม.
3.1 กอนผิดปกติที่ ตรวจพบครั้งแรก ขนาดกอน
ซ.ม. (ไมพบกอนใหวางไว)
3.2 ตรวจอุลตราซาวด ขนาดกอน
ซ.ม. (ไมพบกอนใหวางไว)
3.3 ตรวจแมมโมแกรม ขนาดกอน
ซ.ม. *ผลอาน แมมโมแกรม ระบุ BIRADS Level (0-6)
3.4 กอนจากการผาตัด ขนาดกอน
ซ.ม.
3.5 ผลชิ้นเนื้อ (PATHO) ระบุ
(เชน Fibroadenoma, Ductal Carcinoma)
[CA]

4. สถานะของผูปวยมะเร็งเตานม

 มีชีวิต
 เสียชีวิต – จากมะเร็งเตานมหรือโรคที่สืบเนื่องจากมะเร็งเตานม
 เสียชีวิตดวยโรคอื่นๆ
กรณีเสียชีวิต ระบุ พ.ศ.
(เลข 4 หลัก เชน 2556)
แบบฟอรมรายบุคคล BCI เพิ่มเติม (ตามความตองการของพื้นที่)
5. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factors)
1. สัดสวนรางกาย น้ําหนัก
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/พี่สาว/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)
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6.ประเมินผลการตรวจเตานมดวยตนเอง (ประเมินผลตามเกณฑของกรมอนามัย)
6.1 ตรวจสม่ําเสมอทุกเดือนหรือไม
 ไมสม่ําเสมอ
 สม่ําเสมอ (1-2 เดือนตอครั้ง)
 ไมถูกตอง
 ถูกตอง
6.2 ตรวจถูกตองหรือไม (3 นิ้ว 3 สัมผัส)
7. สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ อาการและอาการแสดง (Sign and Symptom) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 มีน้ําเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนม
 ผิวหนังเตานมมีรอยบุม/หรือผิวหนังแตกเปนแผล
 ขนาดของเตานมแตกตางกันอยางผิดปกติ  พบกอนที่เตานมเปนไตผิดปกติ (อางอิงจากขอ3 การสงตรวจเพื่อวินิจฉัย)
 มีอาการเจ็บที่เตานม
 เตานมบวมแดงจากการอักเสบ
 บริเวณหัวนมถูกดึงรั้ง หรือมีสีผิดปกติ
 ไมพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจรางกาย แตพบจากการ U/S
 อื่นๆ
หรือ Mammogram
8. ตําแหนงทีต่ รวจเตานมพบผิดปกติ (จากการตรวจรางกาย)
 ตอมน้ําเหลืองที่รักแรขวาโต

9. การรักษามะเร็งเตานม
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

10. การแพรกระจาย

[CA]

 Surgery

 ตอมน้ําเหลืองที่รักแรซายโต

ประเภทการผาตัด

 Breast Conservation Surgery
 Modified Radical Mastectomy (MRM)
 ผาตัดอื่นๆ ระบุ
 Radiation Chemo therapy Hormone therapy Targeted Therapy

[CA]

 ไมกระจาย  ไปตอมน้ําเหลืองใกลเคียง  ไปกระดูก  ไปปอด  ไปตับ  ไปสมอง ไปหลายอวัยวะ
11. การสงตอ
 สงตอ
 ไมสงตอ
11.1 ถาสงตอ ทําการสงตอไปที่
11.2 ถาไมสงตอ เนื่องจาก  คนไขปฏิเสธการรักษา  นัดตรวจติดตาม(Follow up) ได  ร.พ.มีศักยภาพที่จะดูแลได

หมายเหตุ

[CA]

เฉพาะผูที่แพทยวินจิ ฉัยวาเปนมะเร็งเตานมเทานั้น
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