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ความตอ้งการของโปรแกรม TBCM2010 
1. Microsoft Access2010 
2. Winzip8.1 
3. Font th sarabun New 

การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา 
 
1. Start -> Control panel -> Region  
2. Format = Thai (Thailand) 
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3. Short date = dd/MM/yyyy 
4. Long time = HH:mm:ss 
5. Apply -> OK 

การต ัง้คา่แมโคร Access2010 
 
1. เปิดโปรแกรม Access2010 
2. File -> Options -> Trust Center -> Trust Center Settings -> Macro 

Settings -> Enable all macros  
3. OK -> OK 

การตดิต ัง้โปรแกรม TBCM2010 แบบเครือ่งเดยีว (Stand alone) 
  
ดาวโหลดโปรแกรมที ่http://sankamphaenghospital.org -> TBCM2010 
Download 
1. กรณีตดิต ัง้ใหม ่

1.1. ดบัเบลิคลกิไฟล์  TBCM2010_Setup_xxxxxx.exe 
1.2. คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 
1.3. โปรแกรมจะอยูท่ี ่C:\TBCM2010  (TBCM เดมิ จะอยูท่ี ่C:\TBclinic) 
1.4. เปิดโปรแกรมโดย ดบัเบลิคลกิ shortcut TBCM2010 

2. กรณีอดัเดตโปรแกรม 
2.1. ดบัเบลิคลกิไฟล์ TBCM2010_Update_xxxxxx.exe 
2.2. คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 

 

การรบัขอ้มลูจาก TBCM สู ่TBCM2010 
 
1. เปิดโปรแกรม TBCM เดมิ 
2. เมนูขอ้มลูและรายงาน -> รพ. สง่ขอ้มลู TB ให ้สสจ. -> ระบไุดรฟ์ทีต่อ้งการสง่ออก -

> สง่ -> จะไดไ้ฟล์ TBxxxxx.zip -> ปิดโปรแกรม TBCM 
3. เปิดโปรแกรม TBCM2010 
4. เมนู Data Import -> รพ./สสจ. นําเขา้ขอ้มูลจาก รพ. (โปรแกรม TBCM เกา่) -> 

เลือกไฟล์ทีส่ง่ออกจากขอ้ 2 -> Open -> Yes -> รอกวา่จะนําเขา้ขอ้มลูเสร็จ 
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การตดิต ัง้โปรแกรม TBCM2010 แบบหลายเครือ่งเชือ่มฐาน MySQL และ 
HOSxP 

1. กรณีตดิต ัง้ใหม ่
1.1. ดบัเบลิคลกิไฟล์  TBCM2010_Setup_xxxxxx.exe 
1.2. คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 
1.3. ดบัเบลิคลกิไฟล์ TBCM2010_SQLSERVER_Update_xxxxxx.exe 
1.4. คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 
1.5. สรา้งฐานขอ้มลู MySQL บน Server ของทา่น โดย 

1.5.1. กาํหนดให ้Database Name = tbdata2010 
1.5.2. นําโครงสรา้งขอ้มลูเขา้ (Execute MySQL File) tbdata2010.sql  จาก 

C:\TBCM2010\SQL 
1.6. ตดิต ัง้ ODBC Connector แบบ 32 หรือ 64 bit ตาม windows ทีต่ดิต ัง้  

เชน่ 32 bit  
1.6.1. แตกไฟล์ mysql-connector-odbc-5.1.5-winx32.zip  
1.6.2. แลว้ดบัเบลิคลกิไฟล์ mysql-connector-odbc-5.1.5-winx32.msi -> 

คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 
1.7. ต ัง้คา่ ODBC เชือ่มตอ่ tbdata2010 โดย  

1.7.1. Start -> Control panel -> Administrative Tools -> ODBC Data 
Sources (32-bit) -> Add -> MySQL ODBC 5.1 Driver -> Finish 

1.7.2. ต ัง้คา่ Data Source Name = tbdata2010  (หา้มเปลีย่นเป็นชือ่อืน่) 
1.7.3. TCP/IP Server   ตาม Server ทีจ่ะวาง MySQL 
1.7.4. User  ตาม Server ทีจ่ะวาง MySQL 
1.7.5. Password ตาม Server ทีจ่ะวาง MySQL 
1.7.6. Database = tbdata2010 

1.8. ต ัง้คา่ ODBC หากตอ้งการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มูล HOSxP  โดย 
1.8.1. Start -> Control panel -> Administrative Tools -> ODBC Data 

Sources (32-bit) -> Add -> MySQL ODBC 5.1 Driver -> Finish 
1.8.2. ต ัง้คา่ Data Source Name = hosxptb   (หา้มเปลีย่นเป็นชือ่อืน่) 
1.8.3. TCP/IP Server   ตาม Server HOSxp 
1.8.4. User  ตาม Server HOSxP 
1.8.5. Password ตาม Server HOSxP 
1.8.6. Database = ตาม Server HOSxP 

1.9. เปิดโปรแกรมโดย ดบัเบลิคลกิ shortcut TBCM2010_SQLSERVER 
2. กรณีอพัเดตโปรแกรม 

2.1. ดบัเบลิคลกิไฟล์ TBCM2010_SQLSERVER_Update_xxxxxx.exe 
2.2. คลกิ Next ไปเรือ่ยๆจนเสร็จสิน้ 
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การตดิต ัง้โปรแกรม TBCM2010 แบบหลายเครือ่งเชือ่มฐาน Access2010 

 
1. ตดิต ัง้ TBCM2010 ทีเ่ครือ่งแมแ่ละ Share Folder C:\TBCM2010 โดย คลกิขวา 

TBCM2010 -> Properties -> Sharing -> Advanced sharing -> ติก๊ Share 
this folder -> permissions -> ติก๊ allow full control -> Apply -> OK 

2. ตดิต ัง้ TBCM2010 ทีเ่ครือ่งลูกและ Map Drive จากเครือ่งแมเ่ป็นไดร์ฟ T (หา้ม
เปลีย่น) โดย เปิด My computer -> กรอก ip เครือ่งแม ่-> คลกิขวา ไดร์ฟที ่share 
TBCM2010 -> map drive -> T 

3. เครือ่งแมเ่ปิดโปรแกรมโดยใช ้Short cut ชือ่ TBCM2010 
4. เครือ่งลูกเปิดโปรแกรมโดยใช ้Short cut ชือ่ TBCM2010_MDBSERVER 

 การตดิต ัง้ Winzip8.1 
 
1. ดบัเบลิคลกิไฟล์ WINZIP81.EXE จาก C:\TBCM2010\Programs 
2. Setup -> OK -> Next -> Yes -> Next -> Start with Winzip Classic ->Next 

-> Next -> Finish -> เลือก Never show tips at startup -> Close  
 
 

การแกไ้ขปญัหาเปิดโปรแกรมแลว้แจง้ความผดิพลาดเกีย่วกบั .dll หรือ ocx 
 

1. ปิดโปรแกรม TBCM2010 
2. คดัลอกไฟล์ท ัง้หมดจาก C:\TBCM2010\OCX ไปวางที ่
3. กรณีใช ้windows 32 bit  ใหว้างที ่C:\windows\system32 
4. กรณีใช ้windows 64 bit  ใหว้างที ่C:\windows 

การตดิต ัง้ Font th sarabun new 
 
1. ปิดโปรแกรม TBCM2010 
2. คดัลอกไฟล์ท ัง้หมดจาก C:\TBCM2010\FontsSIPA ไปวางที ่C:\windows\fonts 
 
 

กรณีตดิต ัง้โปรแกรมใหมแ่ละลงขอ้มลูคร ัง้แรก 
 



7 
 

1. เมนู Setting -> เพิม่การต ัง้คา่ท ั่วไป 

 

 
2. ติก๊เลือกโรงพยาบาล 

 

สิง่ทีต่อ้งดาํเนินการกอ่นสง่ขอ้มลูเขา้ สปสช. 
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1. เมนู HOME ตอ้งไมม่ีผูป่้วยขาดนดั/ไมไ่ดน้ดั   

 
1.1. ถา้มใีหค้ลกิตรงแถว ผูป่้วยขาดนดั/ไมไ่ดน้ดั ->  
1.2. กรอกขอ้มลูการนดัทีค่อลมัน์ dataapp คอื dd/mm/yyyy -> ปิด  

(ถา้วนัทีน่ดัเป็นปี คศ. เยอะมากใหไ้ปทีเ่มนู Tools -> เปลีย่นวนันดั คศ. เป็น 
พศ.) 

2. เมนู TB03 -> เลือก TBno ต ัง้แตป่จัจุบนัยอ้นไปถงึ 5900001 ตรวจสอบทลีะราย 
2.1. แถบทะเบยีน TB03 -> กรอกขอ้มลูทีว่า่งใหค้รบ -> บนัทกึ 

 
2.2. แถบ TB04 (AFB) -> คลกิปุ่ มเพิม่ AFB ใหค้รบ เป็นปจัจุบนั -> บนัทกึ 
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2.2.1. หากตอ้งการลงผลการสง่ตรวจ Culture ใหค้ลกิปุ่ ม  แถวของ Labno ที่
สง่ Culture -> กรอกขอ้มลูใหค้รบ -> บนัทกึ -> ปิด 

 

2.2.2. หากตอ้งการลงผล Drugsens ใหค้ลกิปุ่ ม  แถวของ Labno ทีส่ง่ 
Drugsens -> กรอกขอ้มลูใหค้รบ -> บนัทกึ -> ปิด 

 

2.2.3. หากตอ้งการลงผล Melecular ใหค้ลกิปุ่ ม   แถวของ Labno ทีส่ง่ 
Melecular -> กรอกขอ้มลูใหค้รบ  
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-> บนัทกึ -> ปิด 

 
2.2.4. หากตอ้งการดผูล Culture หรือ แกไ้ขขอ้มลู ใหไ้ปที ่แถบ Culture -> 

แกไ้ขขอ้มลู -> บนัทกึ 
หากตอ้งการลบขอ้มลู Culture ใหค้ลกิเลือกแถวทีต่อ้งการลบ -> คลกิปุ่ มลบ -
> บนัทกึ 

 
2.3. แถบ CXR/Histo ->  

2.3.1. เพิม่ CXR โดยคลกิปุ่ มเพิม่ -> กรอกขอ้มลูใหค้รบ -> บนัทกึ 
2.3.2. เพิม่ Histo (ผลการตรวจทางพยาธสิภาพ) โดยคลกิปุ่ มเพิม่ -> กรอกขอ้มลู

ใหค้รบ -> บนัทกึ 
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2.4. แถบ Followup/Discharge -> คลกิปุ่ ม สรุปผลการตรวจเสมหะ เพือ่ดงึ
ขอ้มลู AFB จากทีค่ยี์ใน แถบ TB04(AFB) 

 
2.4.1. เมือ่สิน้สดุระยะเขม้ขน้ -> สรุปผลการรกัษาเมือ่สิน้สดุระยะเขม้ขน้ 
2.4.2. เมือ่สิน้สดุการรกัษา(เดอืน 6 หรือ เดอืนจบการรกัษา กรณีทีร่กัษามากกวา่ 6 

เดอืน)   
2.4.2.1. คอลมัน์ เดือนที ่6 -> ลงผล AFB -> Labno -> วนัทีต่รวจ   
2.4.2.2. สรุปผลเมือ่สิน้สดุการรกัษา TB -> เลือกผลการรกัษา -> กรอกวนัที่

สิน้สดุการรกัษา 
2.4.2.3. หากมีการเปลีย่นวนิิจฉยั ใหก้รอกการวนิิจฉยัทีเ่ปลีย่นดว้ย 
2.4.2.4. หากมีการสง่ตอ่ ใหเ้ลือก สถานทีส่ง่ตอ่ดว้ย 
2.4.2.5. หากเสยีชีวติ ใหเ้ลือกสาเหตุการตายดว้ย 
2.4.2.6. หากเป็นผูป่้วย MDR ใหเ้ลือก วนิิจฉยัดื้อยา โดยตอ้งมขีอ้มลู 

Culture , Drugsens ดว้ย 
2.5. แถบ การจา่ยยากนิและยาฉีด 

 
2.5.1. วนัทีจ่ะจา่ยยา โปรแกรมจะกาํหนดวนัปจัจุบนัใหต้ ัง้ตน้กอ่น ซึง่สามารถ

แกไ้ขได ้หากเป็นการคยี์ยายอ้นหลงั 
2.5.2. กรอกวนันดั(ตดิตามการรกัษาคร ัง้ตอ่ไป)  เมือ่กด Enter โปรแกรมจะ

คาํนวณจาํนวนวนัใหอ้ตัโนมตั ิ
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2.5.3. กรอกเดอืนทีน่ดัคร ัง้ตอ่ไป ซึง่โปรแกรมจะคาํนวณ สาเหตเุปลีย่นยา ให้
อตัโนมตั ิ 
- ถา้เป็นเดือน 1-2 สาเหตเุปลีย่นยาจะเป็นคา่วา่ง นอกจากจะ มอีาการขา้งเคยีง
จากยา 
- ถา้ต ัง้แตเ่ดอืน 3 เป็นตน้ไป สาเหตเุปลีย่นยาจะกาํหนดใหเ้ป็น เปลีย่นระยะ
รกัษา 

2.5.4. คลกิปุ่ มเพิม่  
-> เลือกยากนิ -> โปรแกรมจะคาํนวณ วนั, เม็ด/คร ัง้ และ คร ัง้/วนั ให ้ตาม
สตูร NTP แตส่ามารถแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ  
-> หากเลือกยาฉีด หากเป็น Strep โปรแกรมจะคาํนวณ วนั, เม็ด/คร ัง้ และ 
คร ัง้/สปัดาห ์ให ้ตามสูตร NTP แตส่ามารถแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ   
-> คลกิปุ่ มบนัทกึ 
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การสง่ขอ้มลูทีต่รวจสอบแลว้ให ้สปสช. 
 
1. เมนู Data Export -> คลกิปุ่ ม รพ.สง่ขอ้มลูให ้สปสช. 

 
 

2. กาํหนดชว่งวนัทีท่ีใ่หบ้รกิารเชน่ วนัทีจ่า่ยยา, วนัทีต่รวจ AFB} วนัที ่CXR หรือ TBno 
เพือ่สง่ สปสช. -> สง่ขอ้มลู สปสช. 

 
 
 
 
 

3. โปรแกรมจะอพัเดตบางรายการใหอ้ตัโนมตั ิเชน่ วนันดั หากไมก่รอก แตม่จีาํนวนวนั 
โปรแกรมจะคาํนวณใหโ้ดย คดิจากวนัทีจ่า่ยยา + จาํนวนวนั  
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และจะมกีารตรวจสอบความผดิพลาดตามหวัขอ้ตา่งๆ ตามชว่งเวลาทีร่ะบ ุเพือ่สง่ 
สปสช.   
หากเป็น 0 แสดงวา่ไมม่ขีอ้มลูผดิพลาดในหวัขอ้นัน้  
หากชอ่งตรวจสอบมสีแีดงและมตีวัเลขจาํนวน แสดงวา่ขอ้มลูผดิพลาด ใหค้ลกิทีต่วัเลข
เพือ่แกไ้ข  

 
จากนัน้คลกิปุ่ มประมวลผลความผดิพลาดใหม ่หากไมม่ีชอ่งสแีดง แสดงวา่ขอ้มลูพรอ้ม
สง่ สปสช.  
ใหค้ลกิปุ่ ม สง่ TB Data Hub 4 ไฟล์ (RG,DG,FU,LB)   
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4. คลกิปุ่ ม สง่ขอ้มลู สปสช. (หากพรอ้มสง่ตวัหนงัสอืจะเขม้ขึน้) ->ระบุไดร์ฟ ทีต่อ้งการ
สง่ออก -> OK 

 
5. หลงัจากนัน้จะสามารถคลกิดขูอ้มลู 4 ไฟล์ทีจ่ะสง่ สปสช.ได ้

 
6. การแกไ้ขขอ้มลูตดิสแีดง  ใหค้ลกิทีข่อ้มลูนัน้ แลว้แกไ้ขขอ้มลูทีว่า่งอยูห่รือไมถู่กตอ้ง  

เมือ่กรอกเสร็จแลว้คลกิปุ่ มกากบาทสดีาํทีอ่ยูข่วาสดุของชือ่ตาราง 
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7. คลกิปุ่ ม TBdata Hub สปสช.(CHROME) เพือ่เขา้เวป 
http://tbdatahub.nhso.go.th/tbdatahuboln   

 
8. และแนบไฟล์จากขอ้ 5 สง่เขา้ TBdata Hub โดย  

เมนูนําเขา้ขอ้มลู -> นําเขา้ขอ้มลู -> นําเขา้ขอ้มูล TB DATA SET -> เลือกไฟล์ (จาก
ขอ้ 5) -> อพัโหลดขอ้มลู -> รอการแจง้ผลในวนัถดัไป  

 
9. เลือกไฟล์ -> TBhhhhhYYMMDDhhmmss.zip -> Open -> อพัโหลดขอ้มลู -> 

รอผลการตรวจสอบขอ้มลู ในวนัรุง่ขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแกไ้ขปญัหาไมส่ามารถส ั่งจา่ยยาครึง่เม็ดไดใ้นโปรแกรม TBCM2010  
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1. ปิดโปรแกรม TBCM2010 
2. เปิดไฟล์ TBdata2010.accdb  ใน C:\TBCM2010 
3. คลกิขวา Tables = done -> Design view ->  

 
4. คลกิแถว amount_per_time แกไ้ข Field Size = Double -> Decimal Places 

=1 -> บนัทกึ -> ปิดไฟล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแกไ้ขปญัหาไมส่ามารถส ั่งจา่ยยาครึง่เม็ดไดใ้นโปรแกรม 
TBCM2010_SQLSERVER  
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1. เปิดโปรแกรมต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ MySQL เชน่ Navicat -> tbdata2010 -> table -
> done -> design table  

2. แกไ้ขแถว amount_per_time คอลมัน์ Type = double -> Dec = 1  

 
3. เปิดโปรแกรม TBCM2010_SELSERVER -> กด F11 -> Tables -> คลกิเมาส์

ขวาที ่done -> Linked Table Manager 
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4. ติก๊เลือก done -> ติก๊ Always promt for new location -> OK 

 
5. แถบ Machine Data Soruce -> tbdata2010 -> OK -> Close 

 
6. ปิดโปรแกรม TBCM2010_SQLSERVER 
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การต ัง้คา่รหสั AFB เพือ่เชือ่มดขูอ้มลูจาก HOSxP 
 

1. ตอ้งผา่นการต ัง้คา่จากหน้า 4 ขอ้ 1.8 ใหเ้รียบรอ้ยกอ่น 
2. เปิดโปรแกรม TBCM2010 -> Tools -> Syscon Table  

 
3. เปิดรอไวเ้พือ่ นํา Lab_items_code จากตาราง Lab_items จากขอ้ 6 มากรอก

ในคอลมัน์ value รหสัทีเ่ห็นใน value จะเป็นของแตล่ะโรงพยาบาลซึง่อาจกาํหนด
ไมเ่หมอืนกนั ถา้ไมต่รงตาม desc ใหก้าํหนดเป็น 0 

 
4. กดปุ่ ม F11 -> เปิดตาราง Lab_items 
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5. คลกิขวาคอลมัน์ Lab_items_name -> Text Filters -> Equals 

 
6. พมิพ์  *AFB* or *sputum* -> OK 

   
7. นํา lab_itmes_code ทีต่รงกนักบัตาราง syscon ไปกรอกในขอ้ 3 คอลมัน์ 

value ถา้ไมม่รีหสัใหใ้ส ่0 -> เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ใหปิ้ดตาราง syscon, 
lab_items 

8. ไปทีเ่มนู TB04 -> คลกิปุ่ ม ดผูล LAB (HOSxP) หาก HN ตรงกนัจะแสดงตาราง 
รายการ LAB จาก HOSxP ขึน้มา -> ดจูากผล Lab แลว้กรอกเองในชอ่ง Spot1-
3 , Colect1-3 หากความหมายตรงกนั (ไมส่ง่ผลมาอตัโนมตั ิตอ้งดแูลก้รอกเอง 
เน่ืองจาก รหสัผล AFB แตล่ะ รพ.ไมเ่หมือนกนั) 
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การบนัทกึขอ้มลูการตรวจเสมหะ จากทะเบยีนชนัสตูร (TB04) 
 
 เป็นการบนัทกึขอ้มลูการตรวจเสมหะ โดยใชจ้ากทะเบยีนชนัสตูร (TB04) ซึง่จะ
เป็นการบนัทกึขอ้มลูการตรวจเสมหะทีโ่รงพยาบาลตรวจเองเทา่นัน้  โดยบนัทกึเรียงลาํดบั
ตาม Labno เป็นตวัเลขเทา่นัน้  เริม่ต ัง้แตร่ายแรกของปีงบประมาณ หากมผีลการตรวจ
เสมหะจากสถานบรกิารอืน่ จะไมนํ่าผลการตรวจเสมหะ มาบนัทกึทีเ่มนูน้ี  แตส่ามารถไป
บนัทกึทีเ่มนู TB03 -> แถบ Follow-up/Discharge แทน ดงัรูป 

 
 
ขอ้มลูทีค่วรบนัทกึการตรวจเสมหะ 
1. เมนู TB04 -> คลกิปุ่ มเพิม่ AFB (1) 
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2. Labno: คอืลาํดบัหมายเลขของการตรวจเสมหะ  มรีูปแบบคอื YYxxxxxx โดย Y คอื 
ปีงบ พ.ศ. 2 หลกัสดุทา้ย และ x คอืลาํดบัเลขของ Labno จาํนวน 6 หลกั(มากน้อย
ขึน้อยูก่บัจาํนวน Labno ท ัง้ปี โดยใหจ้าํนวนเทา่กนัตลอด) เชน่ 59000001  และจะ
เริม่ลาํดบัใหมท่กุปีงบประมาณ  
Labno 1 หมายเลข จะใชก้บัการตรวจเสมหะท ัง้ 3 ตลบั 
Tip: เมือ่คลกิปุ่ มเพิม่ AFB จะเป็นการคาํนวณอตัโนมตัโิดย คาํนวณจาก Labno ที่
มากทีส่ดุบวกหน่ึง ดงันัน้แนะนําใหบ้นัทกึขอ้มูลเรียงตามลาํดบัจะงา่ยทีส่ดุ 

3. วนัทีต่รวจ : กรอกวนัทีต่รวจเสมหะ รูปแบบการกรอกจะเป็น dd/mm/yyyy (วนั 2 
หลกั เดอืน 2 หลกั ปี พ.ศ. 4 หลกั โดยไมต่อ้งพมิพ์  / ) 

4. HN: เลข HN ของโรงพยาบาลโดยกรอกใหต้รงกนัทกุประการ หากเป็น HN แบบม ี0 
นํา เชน่ 000001234  สามารถต ัง้คา่ใหเ้ตมิ 0 อตัโนมตัโิดยไปทีเ่มนู Tools -> ต ัง้คา่ 
HN/AFB HOSxP -> ต ัง้คา่ HN(จาํนวนหลกั) ตาม รพ. หาก รพ.ใช ้HN แบบ ปีนํา 
เชน่ 59001234 จะไมส่ามารถเตมิ 0 อตัโนมตัไิด ้ ตอ้งคยี์เอง และใหต้ ัง้คา่ HN(

จาํนวนหลกั) เป็น 0  ->ปิด   
จากนัน้จะสามารถคยี์เฉพาะเลข HN โดยไมต่อ้งคยี์ 0 จากนัน้เมือ่ Enter หรือคลกิฟิลด์
อืน่ โปรแกรมจะเตมิ 0 นําหน้าใหอ้ตัโนมตั ิ   Tip: ปุ่ ม HOSxPim จะใชส้าํหรบัดงึ
ขอ้มลูพื้นฐานจาก HOSxp 

5. TBno: รูปแบบคอื YYxxxxx (Y=ปีงบ พ.ศ.2 หลกั ตามดว้ยลาํดบัอกี 5 หลกั) เริม่ตน้
ลาํดบัที ่1 ทกุรายแรกของปีงบประมาณ 

6. แถบ AFB  ตอ้งคยี์ใหค้รบทกุชอ่ง 
ปุ่ มดผูล LAB (HOSxP) สาํหรบัดผูล LAB วณัโรค (วธิตี ัง้คา่ทีห่น้า 7) เทา่นัน้ไมม่ี
การสง่คา่มาแตอ่ยา่งไร เน่ืองจาก แตล่ะ รพ.จะต ัง้รหสั AFB และ ผล แตกตา่งกนัไป 

 
หากมีการสง่ตรวจ Culture และ Drugsens  ใหต้ิก๊เลือกดว้ย 

 
ปุ่ ม NHSOLABTB05 สาํหรบัพมิพ์แบบฟอร์มสง่ตรวจ Culture 



24 
 

ปุ่ ม เพิม่ Culture สาํหรบั คยี์ผลเพาะเช้ือ (คยี์เมือ่จะสง่เทา่ทีม่ขีอ้มลู เมือ่ไดร้บัผล 
Culture มาแลว้สามารถคยี์เพิม่เตมิไดท้ีแ่ถบ Culture) 

 
 
ปุ่ ม เพิม่ Drugsens สาํหรบั คยี์ผลการทดสอบความไวตอ่ยา (คยี์เมือ่ไดร้บัผล 
Drugsens มาแลว้ สามารถดผูลหรือแกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีแ่ถบ Drugsens) 

 
 
ปุ่ มเพิม่ Molecular สาํหรบัคยี์ผลการตรวจแบบ Molecular ดผูลหรือแกไ้ขไดท้ีแ่ถบ 
Molecular 
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7. แถบตรวจสอบ เมือ่เลือกแลว้จะไปรอการแกไ้ขทีฟิ่ลด์ตามการตรวจสอบ 

 
8. ปุ่ มนําเขา้ขอ้มลูจาก TB03 จาก HN ใชส้าํหรบั ดงึขอ้มูลพื้นฐานจากทะเบยีน TB03 

เมือ่ HN เหมอืนกนั 
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การบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยใหม ่
 
1. เมนูทะเบยีนวณัโรค (TB03) 

 
2. คลกิปุ่ มเพิม่ 

 
3. TBno:  

3.1. หากเป็นรายแรกของโปรแกรม ใหค้ยี์ TBno ตามรูปแบบดงัน้ีคอื  ปีงบ พศ. 
2 หลกั และลาํดบัหมายเลข TB อกี 5 หลกั เชน่ 5900001 

3.2. หากเคยบนัทกึขอ้มลูแลว้ TBno จะเพิม่ใหอ้ตัโนมตั ิโดยคาํนวณจาก TBno 
มากทีส่ดุบวกหน่ึง  

 
3.3. หากเป็นรายแรกของปีงบประมาณ TBno จะเพิม่อตัโนมตัติามลาํดบั เชน่ 

5900114 ใหแ้กไ้ขเป็น 6000001 เป็นตน้ 
4. HN: ตามรปูแบบของ รพ.  

4.1. หากเป็น HN แบบม ี0 นํา เชน่ 000001234  สามารถต ัง้คา่ใหเ้ตมิ 0 
อตัโนมตัโิดยไปทีเ่มนู Tools -> ต ัง้คา่ HN/AFB HOSxP -> ต ัง้คา่ HN(จาํนวน
หลกั) ตาม รพ. จากนัน้จะสามารถคยี์เฉพาะเลข HN โดยไมต่อ้งคยี์ 0 จากนัน้เมือ่ 
Enter หรือคลกิฟิลด์อืน่ โปรแกรมจะเตมิ 0 นําหน้าใหอ้ตัโนมตั ิ    

  
4.2. หาก รพ.ใช ้HN แบบ ปีนํา เชน่ 59001234 จะไมส่ามารถเตมิ 0 อตัโนมตัิ

ได ้ ตอ้งคยี์เอง และใหต้ ัง้คา่ HN(จาํนวนหลกั) เป็น 0    
4.3. หากมีการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลูกบั HOSxP จะสามารถคลกิปุ่ ม ดงึ HOSxP 

เพือ่ดงึขอ้มูลท ั่วไปมาใสไ่ด ้
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4.4. หากเคยขึน้ทะเบยีนแลว้ สามารถคลกิปุ่ ม ดงึ TB เพือ่นําขอ้มลูทีเ่คยทะเบยีน 
TB03 มาใสไ่ด ้
 

5. ชือ่-สกลุ: หากซํา้กนัจะแจง้ (ยศ/ตาํแหน่ง ใหใ้สต่อ่จากชือ่) 

 
6. วนัทีข่ึน้ทะเบยีน: กรอกรูปแบบ dd/mm/yyyy ปีพ.ศ. 
7. CID: เลขบตัรประชาชน หากคยี์ผดิหลกัมหาดไทยจะมกีารแจง้เตอืน 

 
และหากเคยขึน้ทะเบยีนแลว้จะมกีารแจง้เตอืน 

 
8. วนัเกดิ: เมือ่กรอกวนัทีเ่กดิ จะคาํนวณอายเุป็น ปีและเดอืน  หากไมท่ราบวนัทีเ่กดิ ให้

กรอกอาย ุจะคาํนวณวนัทีเ่กดิให ้โดยกาํหนดเป็นวนัที ่1 มค. 
9. น้ําหนกั: กโิลกรมั (ใชค้าํนวณสตูยา NTP) 
10. แถบทะเบยีน TB03 ขอ้มลูทีเ่พิม่เขา้มาใหมต่ามโครงสรา้ง สปสช. 

 
10.1. กลุม่เสีย่ง 
10.2. ความเสีย่ง  
10.3. เคยรกัษา TB 
10.4. ผลการรกัษาคร ัง้กอ่น 

11. กรอกขอ้มลูทีเ่หลือใหค้รบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีม่ ี* 
12. คลกิปุ่ ม บนัทกึหลกั  เพือ่ตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลู 
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13. การลบ ใหเ้ลือกชือ่ผูป่้วยทีต่อ้งการลบในกรอบสีเหลือง แลว้คลกิปุ่ มลบ -> Yes -> 
OK 

   
14. ปุ่ มยกเลกิ  ใชเ้มือ่ตอ้งการยกเลกิสิง่ทีก่รอกไปแลว้ โดยทีย่งัไมไ่ดค้ลกิปุ่ มบนัทกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบนัทกึขอ้มลู AFB เฉพาะผูป่้วยทีข่ึน้ทะเบยีนแลว้ 
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1. เมนู TB03 -> เลือกชือ่จากแถบสีเหลือง -> แถบ TB04(AFB) -> คลกิปุ่ มเพือ่ AFB 

(โปรแกรมจะกรอก TBNo, HN, Hospmain ใหอ้ตัโนมตั ิซึง่จะซอ่นไว ้เพือ่ใชใ้น
การเชือ่มโยงกบั TB04) 

2. กรอก Labno มรีูปแบบคอื YYxxxxx โดย Y คอื ปีงบ พ.ศ. 2 หลกัสุดทา้ย และ x คอื
ลาํดบัเลขของ Labno จาํนวน 5 หลกั(มากน้อยขึน้อยูก่บัจาํนวน Labno ท ัง้ปี โดยให้
จาํนวนเทา่กนัตลอด) เชน่ 5900001  และจะเริม่ลาํดบัใหมท่กุปีงบประมาณ 

3. กรอกวนัทีต่รวจ -> สาเหต ุ-> spot1 -> หรือ coll1 -> spot2 -> หรือ coll2 -> 
spot3 -> หรือ coll3 -> AFB สรุป (เมือ่คลกิทีช่อ่ง โปรแกรมจะสรุปใหอ้ตัโนมตั ิไม่
ตอ้งเลือกเอง) ->สิง่สง่ตรวจ -> อวยัวะ   

4. คลกิปุ่ มบนัทกึ หาก Labno ซํา้กบัทีม่อียูจ่ะแจง้เตอืน ใหค้ลกิปุ่ ม End แลว้แกไ้ข 
จากนัน้จงึบนัทกึอกีคร ัง้ หรือคลกิปุ่ มยกเลกิ หากไมต่อ้งการบนัทกึ 

 
5. หากตอ้งการลบ  ใหเ้ลือกแถวทีต่อ้งการลบกอ่น แลว้จงึคลกิปุ่ ม ลบ 
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การบนัทกึขอ้มลูการสง่ Culture 

 
1. เมนู TB03 -> เลือกชือ่จากแถบสีเหลือง -> แถบ TB04(AFB) -> เลือกแถว Labno 

ทีต่อ้งการสง่ Culture -> คลกิปุ่ ม C -> โปรแกรมจะดงึ Labno แถวทีเ่ลือกมาให ้-> 
หากยงัไมม่ีขอ้มลูครบ ใหก้รอกวนัทีเ่ก็บ Culture และขอ้มลูอืน่เทา่ทีม่ ี-> บนัทกึ -> 
ปิด -> คลกิปุ่ มบนัทกึหลกั (ในชอ่งสสีม้ดา้นลา่งซา้ย) 

 
2. เมือ่ไดร้บั Culture มาแลว้ หรือตอ้งการแกไ้ข  ใหค้ลกิทีแ่ถบ Culture กรอกขอ้มลู

เพิม่เตมิหรือแกไ้ข -> บนัทกึ 
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การบนัทกึขอ้มลูการสง่ Drugsens 

 
1. เมนู TB03 -> เลือกชือ่จากแถบสีเหลือง -> แถบ TB04(AFB) -> เลือกแถว Labno 

ทีต่อ้งการกรอก Drugsense -> คลกิปุ่ ม D -> โปรแกรมจะดงึ Labno แถวทีเ่ลือกมา
ให ้-> หากยงัไมม่ขีอ้มูลครบ ใหก้รอกวนัที ่DST และ ยา  และขอ้มลูอืน่เทา่ทีม่ ี-> 
บนัทกึ -> หากตอ้งการเพิม่ Drugsense อกีใหค้ลกิปุ่ ม เพิม่ DST -> กรอกขอ้มลู -> 
บนัทกึ DST -> หากไมต่อ้งการเพิม่ DST อีก ใหค้ลกิปุ่ มปิด -> คลกิปุ่ มบนัทกึหลกั 
(ในชอ่งสสีม้ดา้นลา่งซา้ย) 
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2. หากตอ้งการแกไ้ข  ใหค้ลกิที ่แถบ Drugsense -> แกไ้ข -> บนัทกึ 

 
 

การบนัทกึขอ้มลูการทาํ Molecular 

 
1. เมนู TB03 -> เลือกชือ่จากแถบสีเหลือง -> แถบ TB04(AFB) -> เลือกแถว Labno 

ทีต่อ้งการกรอก Molecular -> คลกิปุ่ ม M -> โปรแกรมจะดงึ Labno แถวทีเ่ลือกมา
ให ้-> หากยงัไมม่ขีอ้มูลครบ ใหก้รอกวนัทีเ่ก็บ ตย. และขอ้มลูอืน่เทา่ทีม่ ี 
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-> บนัทกึ -> ปิด -> คลกิปุ่ มบนัทกึหลกั (ในชอ่งสสีม้ดา้นลา่งซา้ย) 

 
2. หากตอ้งการแกไ้ข  ใหค้ลกิทีแ่ถบ Molecular -> แกไ้ข -> บนัทกึ 

 
 

การบนัทกึขอ้มลู CXR และ พยาธสิภาพ 
 

 
เมนู TB03 -> เลือกชือ่จากแถบสีเหลือง -> แถบ CXR / Histo  
1. ผลการถา่ยภาพรงัสทีรวงอก (CXR) -> ปุ่ มเพิม่ -> กรอกวนัที ่CXR -> ผล CXR 

หาก Nomal ไมต่อ้งกรอก ผล Abnomal -> XN 
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2. ผลการตรวจทางพยาธสิภาพ -> วนัทีต่รวจ -> อวยัวะทีเ่ก็บ -> ผลตรวจ 
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การบนัทกึขอ้มลูการตดิตามการรกัษาและสรุปผลเมือ่สิน้สดุการรกัษา 
 

 
1. เมนู TB03 -> เลือกผูป่้วยจากแถบสเีหลือง -> แถบ Followup/Discharge 
2. หากมขีอ้มลูในแถบ TB04(AFB) สามารถคลกิปุ่ ม สรุปผลการตรวจเสมหะ แลว้

โปรแกรมจะดงึขอ้มลู AFB จากแถบ TB04(AFB) มาใหใ้นกรอบสีแดง 
3. กรณีทีใ่ชผ้ลเสมหะจาก รพ.อืน่ มาขึน้ทะเบยีน ไมต่อ้งกรอกทีแ่ถบ TB04(AFB) ใหม้า

กรอกเองในคอลมัน์เดอืนทีว่นิิจฉยั โดยใหช้อ่ง Labno เป็นชือ่ รพ.ทีต่รวจ AFB ไม่
ตอ้งกรอกตวัเลข 

4. เมือ่สิน้สดุระยะเขม้ขน้ให ้สรุปผลการรกัษาดว้ยวา่ กาํลงัรกัษา หรือ Died หรือ LOF 
(Lost Of Followup) หรือ  
Transfer out 

5. หากมีการรกัษามากกวา่ 6 เดอืนใหนํ้าผลเดอืนสดุทา้ย มากรอกทีค่อลมัน์ เดือนที ่6 
หรือจบการรกัษา (หากตอ้งการเก็บหลงัจากเดือนที ่6 สามารถกรอกในชอ่งหมายเหต ุ
หรือในสมดุทะเบยีนก็ได)้ 

6. หากสรุปผลเมือ่สิน้สดุการรกัษา TB  
6.1. Cure, Complete,Failure,LOF,Other -> วนัที ่D/C 
6.2. Died -> สาเหตุการตาย -> หากเลือกเสยีชีวติและมโีรครว่มอืน่ -> ระบ ุ-> 

วนัที ่D/C 
6.3. Transfer Out -> สถานทีส่ง่ตอ่ -> วนัที ่D/C  (การคน้หาจะคน้ตามลาํดบั

ตวัอกัษร หากไมพ่บ สามารถคน้แบบตวัอกัษรใดก็ไดจ้าก เมนู Tools -> คน้หา
สถานบรกิาร แลว้จงึนําชือ่สถานบรกิารทีค่น้พบมาก คน้ทีนี่อกีท)ี 

6.4. Change Dx/Rx -> ระบ ุNew Dx/Rx -> วนัที ่D/C 
6.5. Failure MDR (ผล Drugsense Resist H และ R) -> วนัที ่D/C -> 

วนิิจฉยัดือ้ยา  
6.6. RRTB (ผล Drugsense Resist เฉพาะ R) -> วนัที ่D/C -> วนิิจฉยัดือ้

ยา 
7. คลกิปุ่ ม บนัทกึหลกั (กรอบสสีม้) 
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การจา่ยยา 
 
1. ยากนิ 

1.1. ระบจุาํนวนวนัทีจ่ะจา่ยยา  
1.2. สตูรยา 
1.3. สาเหตุการเปลีย่นยาเมือ่ มอีาการขา้งเคยีง และ เปลีย่นระยะการรกัษา เมือ่

สิน้สดุระยะเขม้ขน้ 
1.4. วนันดั วา่งไมไ่ด ้จนกวา่จะสิน้สดุการรกัษา 
1.5. เดอืนที ่ ระบเุดอืนทีส่าํหรบัจา่ยยาคร ัง้ตอ่ไป 
1.6. คลกิปุ่ มเพิม่ เพือ่เพิม่ยา จากนัน้กรอก 
1.7. วนัทีจ่า่ยยา โปรแกรมจะดงึคา่วนัทีล่า่สดุมาให ้หากไมใ่ชว่นัทีเ่ราตอ้งการ

กรอกใหเ้ปลีย่นวนัทีเ่อง  
1.8. เลือกยากนิ  

1.8.1. หากไมท่ราบ มก.ของยาทีจ่ะเลือก ใหเ้ลือก มก.อะไรก็ไดข้องยานัน้ 
โปรแกรมจะมขีอ้ความปรากฏใหต้ดัสนิใจวา่จะเลือกตามทีแ่นะนํา NTP หรือ
จะปรบัยาหรือขนาดเอง เชน่ เลือก R450 แต ่NTP แนะนําเป็น R300 หาก
ตอ้งการตาม NTP แนะนําใหค้ลกิ Yes หากไมต่อ้งการตามแนะนําคลกิ No 
แลว้กรอก เม็ด/คร ัง้ เอง 

 
สว่น นน. วนั คร ัง้/วนั รวม(เม็ด) โปรแกรมจะใสค่า่ต ัง้ตน้ให ้สามารถปรบัแก้
ไขไดต้ามตอ้งการ 

1.8.2. โปรแกรมจะคาํนวณ มก. และ เม็ด/คร ัง้ ตาม NTP เฉพาะยา First Line 
ใหเ้ป็นคา่กลางๆ สามารถปรบัเปลีย่นเองได ้ 

1.9. เมือ่จา่ยยาเสร็จแลว้ ใหค้ลกิปุ่ มบนัทกึ (แถบจา่ยยากนิ) 
2. ยาฉีด จะเหมอืนยากนิ แตม่ใีหเ้ลือกเฉพาะยาฉีดเทา่นัน้ และโปรแกรมจะคาํนวณให้

เฉพาะยา Streptomycin เทา่นัน้ ใหใ้ช ้มก./คร ัง้ ตามที ่NTP แนะนํา หรือปรบัแกไ้ข
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ได ้(สปสจ. ใหใ้ชต้ามนําหนกัตวั ไมจ่าํเป็นตอ้งกาํหนดใหเ้ป็น 1000 มก. ทกุเคส
เหมือนแตก่อ่น)  
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การบนัทกึขอ้มลู PMDT 
 
1. ไมม่ปีุ่ มเพิม่ในหน้าน้ี  ขอ้มลูจะปรากฏก็ตอ่เมือ่ เมนู TB03 -> แถบ Follow 

up/Discharge -> สรุปผลเมือ่สิน้สดุการรกัษา TB เป็น 

 
1.1. Failure MDR (ผล Drugsense Resist H และ R) -> วนัที ่D/C -> 

วนิิจฉยัดือ้ยา -> บนัทกึหลกั 
1.2. RRTB (ผล Drugsense Resist เฉพาะ R) -> วนัที ่D/C -> วนิิจฉยัดือ้

ยา -> บนัทกึหลกั 
2. เมนู PMDT -> เลือกผูป่้วย -> วนัทีข่ึน้ทะเบียน PMDT -> แถบทะเบยีน TB03 -> 

ประเภทการขึน้ทะเบยีน -> บนัทกึหลกั 

 
3. นอกนัน้หลกัการเหมอืนกบั TB03 
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การบนัทกึขอ้มลู Case finding 
 

 
1. เมนู Case Finding   
2. คลกิปุ่ ม เพิม่ขอ้มลู -> โปรแกรมจะกาํหนดรหสัผูส้มัผสัใหเ้อง  
3. วนัทีค่ดักรอง 
4. CID หากมีการเชือ่มฐานขอ้มลู HOSxp จะสามารถดงึขอ้มลูท ั่วไปมาใสไ่ดด้ว้ย cid 
5. มขีอ้มลูเพิม่เตมิจาก สปสช. คอื กลุม่เสีย่ง ความเสีย่ง และผลการซกัประวตั ิ
6. กรณีเป็นผูส้มัผสัรว่มบา้นผูป่้วย ใหก้รอกขอ้มลู TBno ผูป่้วย ดว้ย นอกนัน้ไมต่อ้ง

กรอก 
7. กรอกรายละเอยีด Lab ตา่งๆ 
8. สรุปการวนิิจฉยัวณัโรค ดว้ยวา่เป็นอะไร 
9. บนัทกึขอ้มูล 
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การบนัทกึขอ้มลูวณัโรคในเด็ก (LTBI) 
 
1. เมนู LTBI  จะไมม่ปีุ่ มเพิม่ขอ้มลู ขอ้มลูจะปรากฏก็ตอ่เมือ่ เมนู Case finding -> สรุป

การวนิิจฉยัโรคเป็น LTBI 
2. แถบทะเบยีน -> เลือกชือ่ผูป่้วย -> กรอกขอ้มลูอาการเพิม่เตมิ -> บนัทกึ 

 
3. แถบผลการรกัษา -> กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ เมือ่สิน้สดุ 
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4. แถบจา่ยยา -> คลกิปุ่ มเพิม่ โปรแกรมจะ กาํหนด RxNo ใหอ้ตัโนมตั ิ-> กรอกขอ้มลู
อืน่ๆ ใหค้รบ -> บนัทกึ 
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การสง่ขอ้มลูให ้สสจ. 
 
ควรดาํเนินการเดอืนละคร ัง้ เพือ่เก็บเป็น Data center ของจงัหวดั 
1. เมนู Data Export -> รพ. สง่ขอ้มูลให ้สสจ. / สาํรองขอ้มูล (ขอ้สงัเกต จะตอ้งมีชือ่ 

โรงพยาบาล เพือ่นํารหสัไปสรา้งไฟล์ ) 

 
2. ระบไุดรฟ์ทีต่อ้งการสง่ -> OK   

หากเครือ่งมกีารลอ๊คไมใ่หส้ง่ออกไดร์ฟดงักลา่ว หรือไมส่ามารถสง่ได ้ใหใ้ช ้USB 
Drive เสยีบแทนและสงัเกตวา่อยูไ่ดร์ฟอะไร จะไดร้ะบไุดถ้กูตอ้ง 

 
3. หากเตรียมไฟล์สาํเร็จจะแจง้ทีอ่ยูข่องไฟล์ดงัน้ี -> OK 
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LAB สง่ขอ้มลูให ้TBclinic 
 
ใชใ้นกรณีที ่Lab คยีข์อ้มลู TB04 จากโปรแกรม TBCM2010 แบบ Stand alone 
(โปรแกรมและฐานขอ้มลู Access อยูใ่นเครือ่งเดยีวกนั) แลว้สง่ให ้TBclinic  
1. เมนู Data Export -> LAB สง่ขอ้มลูให ้TBclinic -> ระบไุดร์ฟทีจ่ะสง่ออก -> OK 

 
2. แจง้ทีอ่ยูข่องไฟล์ -> OK  และใหนํ้าไฟล์สง่ให ้TBclinic 
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TBclinic นําเขา้ขอ้มลูจาก LAB 
 
1. เมนู Data Import -> TBclinic นําเขา้ขอ้มูลจาก LAB (LAB2TB.zip) 

 
2. เลือกไฟล์ LAB2TB.zip -> Open 

 
3. Yes 
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สสจ. สง่ขอ้มลูให ้สคร. 
  
 เพือ่ให ้สคร. รบัขอ้มลูจาก สสจ.ในเขตรบัผดิชอบ เก็บเป็น Data center ของเขต 
1. เมนู Data Export -> สสจ. สง่ขอ้มลูให ้สคร. 

 
2. ระบไุดร์ฟ -> OK 

 
3. OK 
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สคร. สง่ขอ้มลูให ้สาํนกัวณัโรค 
 

เพือ่ให ้สาํนกัวณัโรค รบัขอ้มลูจากแตล่ะ สคร. เก็บเป็น Data center ของประเทศ 
1. เมนู Data Export -> สคร. สง่ขอ้มลูให ้สาํนกัวณัโรค 

 
2. ระบไุดร์ฟ -> OK 

 
3. OK 
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การนําเขา้ขอ้มลูของ รพ./สสจ. 
1. เมนู Data Import -> รพ./สสจ. นําเขา้ขอ้มูลจาก รพ. (TBCMxxxxx.zip) 

 
2. เลือกไฟล์ทีจ่ะนําเขา้ -> Open 

 
3. Yes -> รอนําเขา้ 
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การนําเขา้ขอ้มลูของ สคร. 
 
1. เมนู Data Import -> สคร. นําเขา้ขอ้มลูจาก สสจ. (TBPROxxxxxx.zip) 

 
2. เลือกไฟล์ -> Open 

 

3.  

4.  
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การนําเขา้ขอ้มลูของ สาํนกัวณัโรค 
 
1. เมนู Data Import -> สาํนกัวณัโรค นําเขา้ขอ้มลูจาก สคร. (TBCDCxx.zip) 

 

2.  

3.  

4.  
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การต ัง้คา่ระบบโปรแกรม 
 
1. การต ัง้คา่ท ั่วไป 

1.1. เมนู Setting -> แถบต ัง้คา่ท ั่วไป   

 
1.2. ติก๊เลือก รพ.ตนเอง หรือ รพ.ทีต่อ้งการดขูอ้มลู 
1.3. หากตอ้งการต ัง้คา่ รหสั รพ. -> คลกิปุ่ มไขป่ลา หลงัชือ่รพ.  
1.4. เลือก รพ. -> เปิด 

  
1.5. ติก๊เลือก รพ.ทีต่อ้งการ -> ออก -> ปิด 

 
 

2. การต ัง้คา่ประชากร 
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2.1. เมนู Setting -> แถบต ัง้คา่ประชากร -> กรอกขอ้มลูประชากร และปีให้
ครบ -> บนัทกึ 

 
2.2. หากตอ้งการนําเขา้ประชากรทีบ่นัทกึไว ้-> Import -> ระบปีุ  
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การทาํรายงาน 
 
1. เลือกระดบัทีแ่ละเงือ่นไขทีต่อ้งการทาํรายงาน 

1.1. ระดบัโรงพยาบาล (รหสัสถานบรกิาร) 

 
1.2. ระดบัจงัหวดั (รหสัทีอ่ยูข่องมหาดไทย) 

 
1.3. ระดบัอาํเภอ (รหสัทีอ่ยูข่องมหาดไทย) 

 
1.4. ระดบัเขต สคร. (รหสัสถานบรกิาร) 

 
1.5. ระดบัจงัหวดัในเขต สคร. (รหสัสถานบรกิาร) 

 
2. เลือกชว่งอายทุีต่อ้งการ 

 
3. เลือกกลุม่ประชากรทีต่อ้งการ 

 
4. รายงาน Cohort แบบใหโ้ปรแกรมคาํนวณวนัชว่ง Cohort อตัโนมตั ิ
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4.1. เมนู Report -> แถบ Auto Cohort 
4.2. เลือก Cohort ทีต่อ้งการเริม่ 
4.3. คลกิรายงานทีต่อ้งการ 
4.4. หากตอ้งการดขูอ้มลูรายบคุคล -> ดขูอ้มลู TB , Culture , Drugsense 

ตามแตร่ายงาน 
5. รายงาน Cohort แบบกาํหนดเอง 

 
5.1. เมนู Report -> แถบ Custom Cohort 
5.2. กาํหนดวนัทีเ่ริม่ตน้ และสิน้สดุ 
5.3. คลกิรายงานทีต่อ้งการ 

6. รายงานท ั่วไป 
 
6.1. เมนู Report -> แถบ Custom Cohort 
6.2. กาํหนดวนัทีเ่ริม่ตน้ และสิน้สดุ 
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6.3. คลกิรายงานทีต่อ้งการ 

 

 
 


