Web Site โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่ าต้ านภัยมะเร็ งเต้ านม

เนื่องจากปั จจุบนั การหาข้ อมูลต่างๆ มักใช้ Mobile แทนที่เครื่อง computer แบบ Desktop ทาให้ จาเป็ นต้ องมีการ
ปรับปรุง Web site ของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้ านภัยมะเร็งเต้ านม เป็ น web site ที่ปรับขนาด
หน้ าจอตามอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Responsive) นัน่ คือ ถ้ าใช้ computer ตั ้งโต๊ ะ Notebook หรือ tabless เช่น Ipad หน้ าจอก็
จะเป็ นแบบหนึง่ ถ้ าใช้ มือถือ หน้ าจอก็จะเป็ นแบบที่เห็น โดยปุ่ มเมนู ก็จะอยู่ที่มมุ บนขวาดังรูป โดยทางโครงการฯได้ นา
ข้ อมูลมาใส่ web site เกือบหมด ยกเว้ น 2 เรื่องที่ไม่ได้ นามาใส่ คือ การส่งข้ อมูล Register ผู้ป่วยรายใหม่ กับการบันทึก
ข้ อมูลสาหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้ านม เท่านั ้น เนื่องจากผู้ใช้ ค้ นุ ชินของเดิมเป็ นอย่างดีแล้ ว จึงไม่อยากปรับเปลีย่ น โดยสามารถ
เข้ าสู่ Web site ได้ ที่ http://www.doh.hpc.go.th/bse หรือจะ Scan ผ่าน QR code ได้ ตาม QR code ด้ านล่าง โดยหน้ า
แรกจะเป็ นภาพเคลือ่ นไหว (Carousal) ซึง่ สามารถที่จะปรับเปลีย่ นได้ และใต้ ภาพเคลือ่ นไหว จะเป็ นการแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ ซึง่ พื ้นที่สามารถส่งข้ อมูลให้ นามาลงได้
QR code ของ Web Site
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้ านภัยมะเร็งเต้ านม

วิธีการใช้
เมื่อกดปุ่ ม Menu ด้ านขวามือ เราจะเห็น Menu ดังนี ้

1. Home เพื่อกลับมาสู่หน้ าแรก หรื อ Home page
2. Topics เมื่อเลือกจะมี Sub menu ให้ เลือก ในเบื ้องต้ นมี 4 Submenu ได้ แก่ โครงการสืบสาน ความรู้

มะเร็งเต้ านม , Interestion topic และ กราฟแสดงผลซึ่งจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลหญิง
30-70 ปี ที่พื ้นที่ Register เข้ ามา และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้ านม

3. Download เพื่อ Download เอกสารเกี่ยวกับโครงการ
4. Login คือการ Login เข้ ามาในโปรแกรม เพื่อที่จะส่งข้ อมูลการทากิจกรรมของพื ้นที่มาเก็บไว้ ที่ Web site นี ้ ซึง่ เดิม
Post ผ่าน line เพราะสะดวก แต่มีข้อเสียคือ ยากต่อการค้ นหาเมื่อเวลาผ่านไป และไม่สามารถที่จะสรุปผลการ
ดาเนินการของพวกเราเป็ นตัวเลขได้ ว่าภาพรวมเป็ นอย่างไร ส่วนนี ้คือส่วนที่จะกล่าวในรานละเอียดต่อไป
การ Login เข้ าระบบเพื่อทารายการ
1. เมื่อกดที่ login แล้ ว จะปรากฏหน้ าจอตามรูปภาพ ให้ ใส่ User name และ password ตามที่ได้ แจ้ งในที่ประชุม

2. เมื่อทาการ login ผ่านแล้ ว จะมีข้อความใหม่ว่ายินดีต้อนรับ ชื่อหน่วยบริการที่ Login เข้ ามา ให้ ตรวจสอบดูว่า ใช่หน่วย
บริการของท่านหรือไม่

3. เมื่อ click ที่ลกู ศรชี ้ลง หลังขื่อหน่วยบริ การ ก็จะปรากฏ sub menu ว่าทารายการ BSE Activity และ logout (ถ้ าเลือก Logout
ก็จะออกจาก Meun Login )

4. เมื่อเลือกทารายการ BSE Activity จะเข้ าสูห่ น้ าทารายการ ซึง่ มีกระบวนการที่สาคัญ 4 กระบวนการคือ
4.1. การเพิ่มข้ อมูล (Add)
4.2. การแสดงข้ อมูล (View)
4.3. การแก้ ไขข้ อมูล (Edit)
4.4. การลบข้ อมูล (Delete)

5. เมื่อเลือกรายการเพิ่มข้ อมูล ก็จะปรากฏหน้ าดังรูปด้ านล่าง ให้ ใส่ข้อมูลโดยถ้ าไม่มีรายการใดให้ ใส่ 0

5.1. Topic ให้ ใส่ชื่อกิจกรรมและสถานที่ ไม่ต้องใส่วนั ที่และรายละเอียด เนื่องจากรายละเอียดให้ ไปใส่ในช่อง
รายละเอียด
5.2. รหัสกิจกรรม ให้ ระบุ ว่าเป็ นรหัสใด ได้ แก่ การคัดกรอง หรือ การออกหน่วย พอ.สว หรือการทา Targeted
Ultrasound หรือ อื่นๆ เช่น ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมที่ไม่มีการคัดกรองหรือ CBE แล้ ว ให้ ใส่ 0 ที่รายการที่เหลือที่
ไม่ได้ ทากิจกรรมดังกล่าว
5.3. รายละเอียดของกิจกรรม ส่วนนี ้ยาวได้ โดยถ้ ายากมาก ให้ ไปพิมพ์ ใน word ก่อน จากนั ้นนามา Paste ส่วน
รายละเอียดต่อไป
5.4. วันที่เริ่มกิจกรรม โดยให้ เลือกจากปฏิทินเวลา
5.5. ถึงวันที่สิ ้นสุดกิจกรรม โดยเลือกจากปฏิทินเวลา อาจจะเป็ นวันเดียวกันก็ได้
5.6. กลุม่ เป้าหมาย คือกลุม่ เป้าหมายทั ้งหมดของกิจกรรมนี ้ เช่น นัดกลุม่ เป้าหมายมา 50 คนเพื่อมาให้ ความรู้ หรือ
มาฝึกทักษะการ BSE
5.7. BSE จานวนรายที่ทาการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
5.8.

CBE คือ Clinical Breast Examination คือการตรวจโดยแพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ไม่จาเป็ นต้ อง CBE

กลุม่ เป้าหมายทุกราย ในกรณีที่ไม่ได้ ทา CBE ให้ ใส่ 0 และรายการอื่นๆก็จะใส่ 0 หมดด้ วย
5.9. ปกติ ในที่นี ้คือ ผิดปกติหรือสงสัยผิดปกติหลังจาก CBE
5.10. ผิดปกติ หลังจากทา CBE
5.11. ส่งต่อ กี่ราย ปกติในวันที่ทากิจกรรม เราจะบันทึกข้ อมูลได้ เท่านี ้ที่เหลือจะใส่ 0 ไปก่อน แล้ วทาการส่งข้ อมูล
(บันทึก) ข้ อมูลที่เหลือเมื่อทราบข้ อมูลแล้ วค่อยกลับมาปรับปรุงข้ อมูลโดยเลือกปุ่ ม Edit

5.12. ทา Targeted ultrasound ไปกี่ราย อาจจะทาในวันนั ้น ก็สามารถใส่ข้อมูลในวันนั ้นได้ หรือส่งต่อไปทา targeted
ultrasound ก็ทาการปรับปรุงข้ อมูลในวันหลัง
5.13. ส่งไปทา mammogram กี่ราย ข้ อมูลหลังจากนั ้น เป็ นข้ อมูลที่ได้ ภายหลังที่ทา Targeted ultrasound หรือ Mammogram
5.14. ส่ง Targetd Ultrasound หรือ Mammogram แล้ วเป็ น Cyst กี่ราย
5.15. เป็ น Cyst ขอบเรียบกี่ราย
5.16. เป็ น mass หรือก้ อนเนื ้อกี่ราย
5.17. เป็ น mass ที่สงสัยมะเร็งกี่ราย โดยดูจาก BIRAD หรือถามแพทย์
5.18. ส่ง FNA หรือ Fine Needle Aspirate คือการดูดสารในก้ อนออกมาเพื่อดูทางเซลวิทยาว่าน่าจะเป็ นมะเร็ งหรือไม่
5.19. ผลเป็ นมะเร็งกี่ราย ข้ อมูลต้ องกลับมาบันทึกหลังจากทราบผล
5.20. รับเป็ นคนไข้ พอ.สว. กี่ราย
5.21. ใช้ งบประมาณจาก พอ.สว.เท่าไร
6. เมื่อตรวจสอบแล้ วครบถ้ วนให้ กดปุ่ ม ส่ง ที่ด้านล่าง ซ้ าย ถ้ ากดปุ่ มส่งแล้ ว โปรแกรมไม่ยอมบันทึก ให้ ตรวจสอบว่าได้
ลงข้ อมูลครบทุกช่องหรือไม่ ช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ ใส่ 0 ไว้ เนื่องจากโปรแกรม จะตรวจสอบว่ามีการบันทึกทุกช่อง
ก่อนที่จะส่งหรือไม่ ถ้ าไม่บนั ทึกทุกช่อง จะไม่ยอมส่ง

7. เมื่อทาการส่งข้ อมูลแล้ ว จะกลับมาหน้ าที่แสดงรายการว่าได้ ทาการบันทึกข้ อมูลไปกี่รายการ หน้ าทารายการจะมี
รายการที่เราใส่ ดังภาพ โดยจะเห็นข้ อมูลที่หน่วยบริ การของตนเท่านั ้น ไม่เห็นข้ อมูลของหน่วยบริ การอื่น

8. ถ้ าต้ องการแสดงข้ อมูล ก็กด view ก็จะเห็นรายละเอียดที่บนั ทึกเข้ าไป

9. ถ้ าต้ องการแก้ ไขก็กดปุ่ ม Edit เพื่อทาการแก้ ไข เมื่อแก้ ไขแล้ ว กดปุ่ ม update

10. ถ้ าต้ องการลบ ก็กดปุ่ มลบ โปรแกรมจะถาม confirm เราว่า ท่านต้ องการลบ Record นี ้หรือไม่ ถ้ าตอบตกลง โปรแกรมก็
จะทาการลบทิ ้ง ถ้ าไม่ต้องการลบก็ให้ ตอบยกเลิก

11. เมื่อทาการลบ Record แล้ ว ข้ อมูลที่บนั ทึกเข้ าไปก็จะหมดไปดังรูป

12. ถ้ าต้ องการกลับไปที่ Home page ของ Web site ก็ให้ กดที่ปมุ่ Home
13. สามารถ Download เอกสารได้ ที่ http://doh.hpc.go.th/data/bse/bseActivityManual.pdf หรือ

QR code ด้ านล่าง

