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1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

บทที่ 1  

แหล่ง Download โปรแกรม 

 โปรแกรม R506 สำมำรถเข้ำไป Download โปรแกรมได้ที่ www.boe.moph.go.th หรือ 
203.157.15.110/boe/home.php เลือกเมนู “โปรแกรมเฝ้ำระวัง” 
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2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 

 เลือก Tab “โปรแกรมเฝ้ำระวัง” -> โปรแกรม R506 Version 4.10  

 

  เลือกพ้ืนที่ที่ต้องกำรจัดเก็บโปรแกรมท่ีต้องกำร Download ในตัวอย่ำงนี้จะขอเก็บไว้ที่ Desktop -> 
Save (โปรแกรมจะมีขนำด 384 MB) 
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3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 

 ส ำหรับผู้ใช้งำนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007-2010 ให้ Download โปรแกรม Epi Info 
2002  

 

 จะปรำกฏไฟล์ชื่อ “EPIINFO2002_20120328110109_1058.rar” ขึ้นมำให้ท ำกำร Save ไว้หน้ำ 
Desktop เช่นกัน 
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4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 หำกใช้โปรแกรม Microsoft Access 2013 – 2016 ให้ Download โปรแกรม Epi Info 3.5.4 มำใช้ 
(ข้ันตอนกำรลงโปรแกรมจะกล่ำวในบทต่อไป) โดยให้คลิกที่ TAB Software แล้วเลือก “โปรแกรม Epi_info 
3.5.4” 

 

 จะได้ไฟล์ชื่อ Epi_Info.rar ->Save 
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5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

บทที่ 2 

การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนลงโปรแกรม 

 ก่อนที่จะด ำเนินกำรข้ันตอนอ่ืนๆนั้น จ ำเป็นต้องเตรียมวิ่งแวดล้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใน
กำรติดตั้งและใช้งำนในขั้นต่อๆไป  

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่ำวันที่ในระบบให้เป็น dd/MM/yyyy ซึ่งหมำยถึงกำรเก็บค่ำ วันที่และเดือนเป็น  2 หลัก ส่วน
ปีเก็บเป็น 4 หลัก โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

- Strat ->Control Panel 

 

- เลือกแสดงผลเป็น Large Icons โดยไปท่ี Category -> Large Icons 
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6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

- เลือก Region and Language 

 

 

- ในหน้ำต่ำง Region and Language เลือก Tab : Format  
ในช่อง Format ->Thai (Thailand)  
ในช่อง Date and time format: Short date -> dd/MM/yyyy 
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7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

ขั้นตอนที่ 2 กำรปรับค่ำกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ Windows โดยจะต้องปรับใช้ใน Windows 7 
เป็นต้นไป ดังนี้ 

- เลือก User Accounts  

 

- Change User Account Control settings 
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8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

- ในหน้ำต่ำง User Account Control settings ให้เลื่อนแถบลงมำอยู่ที่ Never notify (คือจะไม่
แสดงหน้ำต่ำง Pop Up สอบถำมรำยละเอียดขึ้นมำ ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปได้เลย) 
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9 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

บทที่ 3 

การติดตั้งโปรแกรม R506 

กำรติดตั้งโปรแกรมจะมีอยู่ใน 2 ลักษณะคือ 1) ติดตั้งใหม ่(ยังไม่มีโปรแกรมในเครื่อง) 2). มีโปรแกรม
และข้อมูลเก่ำอยู่แล้ว 

กำรติดตั้งโปรแกรมในกรณีท่ียังไม่เคยติดตั้งโปแกรม R506 ไว้ในเครื่อง 

 โปรแกรม R506 ได้ท ำกำรเขียน Path ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ใน C:\R506 เท่ำนั้น หำกติดตั้งใน Path 
อ่ืนจะเกิด Error ดังนั้นควรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด และ หำกในเครื่องเป็น Microsoft Office 2013 และ 
2016 ให้ลง Epi Info 3.5.4 มิเช่นนั้นจะส่งออกข้อไม่ได้เนื่องจำกทำงโปรแกรมได้เขียน Script เรียกใช้งำนจำก 
Epi Info เวอร์ชั่น 3.5.4 (รำยละเอียดกำรติดตั้งจะเสนอในบทต่อไป) 

ขั้นตอนที่ 1 แตกไฟล์ R506_4_10.rar โดย คลิกขวำที่ไฟล์ R506_4_10.rar ->แยกไฟล์ไปที่ R506_4_10\ 
หลังจำกนั้นคอยจนกว่ำจะแตกไฟล์เสร็จ 

 

 

 

 

 

1.คลิกขวาที่ไฟล ์

R506_4_10.rar 

2.คลิกแยกไฟล์ไปที ่

R506_4_10\ 

3.โปรแกรมจะท าการแตกไฟล์

รอจนเสร็จสิ้น 

R506_4_10_281160\ 

1 

2 

3 
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10 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 เมื่อแตกไฟล์เสร็จสมบูรณ์แจะปรำกฏ Folder สีเหลืองชื่อ R506_4_10 ขึ้นบนหน้ำ Desktop 

 

 

 ดับเบิลคลิก Folder R506_v4.10 ขึ้นมำ จะปรำกฏ Sub Folder R506 อยู่ภำยใน ให้ Copy 
Folder R506  

 

 

 

 

 

1 

2 

คลิกขวำ Folder R506 

คลิก Copy 
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11 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 คลิกเลือก Drive C: (ด้ำนซ้ำยมือของจอภำพ) -> คลิกขวำ บนที่ว่ำด้ำนขวำมือ เลือก Paste 

 

 รอจนกว่ำโปรแกรมจะ Copy ข้อมูลเสร็จ 

 

หำกเครื่องใดมีโปรแกรม R506 เก่ำอยู่ให้เปลี่ยนชื่อเป็น R506_old และหำกมี R506_old อยู่ก่อน
แล้ว ให้เปลี่ยนชื่อ R506_old เก่ำให้เป็น R506_old1 หรือชื่ออะไรก็ได้ที่ท่ำนจ ำได้    

โดย คลิกท่ี Drive C: ->R506 คลิกขวำ -> Rename เป็น R506_old 

 

3 คลิก Drive C: 

4 
คลิก Paste 
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12 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 

ขั้นตอนที่ 2 กำรอนุญำตให้แก้ไขข้อมูลใน Folder R506 ได้ โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

- ไปที่ C:\R506 

 

- คลิกขวำเลือก Properties (หรือ คุณสมบัติ) 
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13 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

- ในหน้ำต่ำง R506 Properties ในช่อง Attributes: ให้คลิกสีด ำหน้ำ Read-Only 
(Only applies to file in folder) ออก แล้วคลิก Apply 

 

- คลิกเลือก Apply Change to this folder, subfolders and files ->OK 
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14 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

- คลิก OK 

 

 เมื่อดับเบิลคลิกเข้ำไปใน Folder R506 จะแสดงหน้ำต่ำงดังรูป จะไม่มี Sub Folder 
R506 ซ้อนอยู่ (หำกมี Folder R506 ซ้อนอยู่ให้ด ำเนินกำรติดตั้งใหม่) 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

15 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

กำรสร้ำงเมนูลัด (Short cut) เพ่ือเรียกใช้โปรแกรม R506 

 เนื่องจำกกำรติดตั้งโปรแกรม R506 ท ำโดยกำร Copy & Paste ดังนั้น เมนูส ำหรับเข้ำสู่โปรแกรม 
R506 จึงไม่มี ทำงผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรสร้ำงเมนูลัดเอง เพ่ือสะดวกในกำรเรียกใช้โปแกรม โดยมีวิธีท ำ
ดังนี้ 

 ดับเบิลคลิกเข้ำโปรแกรมจำก C:\R506  

 

 คลิกขวำที่ PROGR506.MDB (บำงเครื่องอำจจะไม่แสดง .MDB) -> Sent to -> Desktop (create 
Shortcut) 

 

1 

1.ดับเบิลคลิก R506 

2.คลิกขวำที่ PROG506.MDB 

2 

3 

3.คลิก Send to 
4 

3.คลิก Desktop (create 
Shortcut) 
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16 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 จะปรำกฏไอคอน(Icon) ลักษณะสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Access ขึ้นมำ 

  

 

การเปลี่ยน Icon Shortcut 

 คลิกขวำที่ Shortcut ->Properties 

 

  

 

 

 

5 

1 

คลิกขวำที่ Shortcut 

2 คลิกขวำที่ Properties 
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หน้ำต่ำง Shortcut Properties ให้คลิกเลือก Tab: Shortcut แล้วเลือก Change Icon จะปรำกฏ
หน้ำต่ำง Change Icon ->เลือก Icon -> OK 

       

 

 

3 

คลิกChange Icon 

4 คลิกเลือก Icon 

5 คลิกเลือก OK 

6 

คลิกเลือก OK 
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บทที่ 4 

การติดตั้งโปรแกรม Epi Info Version 3.5.4 

  โปรแกรม Epi Info Version 3.5.4 ใช้ส ำหรับแสดงแผนที่ด้วยโปรแกรม Epi Map จำกกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R506 ค ำสั่งน ำเข้ำและส่งออกข้อมูลกรณีผู้ใช้ใช้โปรแกรม Microsoft Access 
2013 – 2016 

ขั้นตอนที่ 1 คือกำรแตกไฟล์ที่ได้จำกกำร Download โดยคลิกขวำที่ไฟล์ Epi_Info3_5_4_Setup.rar ->แยก
ไฟล์ไปที่ Epi_Info3_5_4Setup\ 

 

 จะปรำกฏ Folder ชื่อ Epi_Info3_5_4_Setup ->ดับเบิลคลิก Folder Epi_Info3_5_4_Setup 

 

1 
คลิกขวำที่ไฟล์ 
Epi_Info3_5_4_Setup.rar 

2 
คลิกเลือกแยกไฟล์ไปที่ 
Epi_Info3_5_4Setup\ 

3 ดับเบิลคลิก Folder 
Epi_Info3_5_4_Setup 
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ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิลคลิกไฟล์ Epi_Info3_5_4_Setup.exe เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 

 

 จะปรำกฏหน้ำต่ำงยินดีต้อนรับสู่กำรติดตั้งโปรแกรม Epi Info 3.5.4 -> คลิก Next 

 

 

 

 

4 ดับเบิลคลิกไฟล์ 
Epi_Info3_5_4_Setup.exe 

5 

คลิก Next 
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 คลิก Next 

 

 ขั้นตอนนี้มีควำมส ำคัญมำกๆเพรำะหำกคลิก Next จะท ำให้โปรแกรมติดตั้งไปยัง Drive D: เมื่อ
เรียกใช้แผนที่หรือส่งไฟล์ออกมำจะมีปัญหำไม่สำมำรถส่งออกได้ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยน Path ของ
โปรแกรมให้มำติดตั้งที่ Drive C: โดยคลิกที่ปุ่ม Browse  

 

6 

คลิก Next 

7 

คลิก Browse 
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 จะปรำกฏหน้ำต่ำง Epi Info Setup ขึ้นมำให้คลิกท่ี Drop Down list 

 

 คลิกเลือก Drive C: 

 

 ดับเบิลคลิก Folder Epi_Info 

 

คลิก Drop Down list 

8 

คลิกเลือก Drive C: 

9 

ดับเบิลคลิก Folder Epi_Info 

10 

11 

คลิก OK 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 
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 คลิก Next 

 

 คลิก Next 

 

 

12 

คลิก Next 

13
3 

คลิก Next 
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 คลิก Next 

 

 โปรแกรมจะท ำกำรติดตั้งรอสักครู่ 

 

 

14

4 

คลิก Next 
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 โปแกรมติดตั้งเสร็จ ให้คลิก Finish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
5 

คลิกFinish 
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บทที่ 5 

การตั้งค่าศูนย์ความน่าเชื่อถือ 

 เนื่องจำกโปรแกรม Microsoft Office ได้มีกำรพัฒนำขึ้นมำภำยใต้พื้นฐำนของควำมปลอดภัยในกำร
เรียกใช้งำนข้อมูลต่ำงๆที่มำจำกภำยนอก ค่ำตั้งต้นของโปรแกรมจะออกแบบมำให้ป้องกันกำรเขียนทับไฟล์หรือ
ฐำนข้อมูล และโปรแกรม R506 ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้พัฒนำมำภำยใต้โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็น
โปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภำยใต้ชุดโปรแกรม Microsoft Office  

 ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรติดตั้งค่ำในโปรแกรม Microsoft Access ให้ยอมรับฐำนข้อมูลจำก
โปรแกรม R506 ว่ำเป็นฐำนข้อมูลที่น่ำเชื่อถือและสำมำรถเปิดใช้งำนโปรแกรม R506 ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีกำร
ปิดกั้นชุดค ำสั่งต่ำงๆในโปรแกรม R506 โดยวิธีกำรตั้งค่ำมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Microsoft Access ขึ้นมำ  

 

 

 

 

 

1.เปิดโปรแกรม MS Access 2007 
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  คลิกปุ่ม Office -> คลิกปุ่มตัวเลือกของ Access 

 

ในกรณี Microsoft Access 2010 ให้คลิกท่ีแฟ้ม แล้วคลิกตัวเลือก 

  

 

 

2.คลิกปุ่ม Office 

3.คลิกปุ่มตัวเลือกของ Access 

1.เลือกแฟ้ม 1 

2.เลือกตัวเลือก 2 
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ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก “ศูนย์ควำมเชื่อถือ” -> เลือก “กำรตั้งค่ำศูนย์ควำมน่ำเชื่อถือ” 

 

ขั้นตอนที่ 4 คลิก “ต ำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้” -> คลิก “เพ่ิมต ำแหน่งที่ตั้งใหม่”

 

4.คลิกศูนย์ควำมน่ำเชื่อถือ 

5.คลิกตั้งค่ำศูนย์ควำมน่ำเชื่อถือ 

6.คลิกต ำแหน่งที่ตั้งที่เช่ือถือได ้

7.คลิกเพิ่มต ำแหน่งที่ตั้งใหม ่
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28 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

ขั้นตอนที่ 5 คลิก “เรียกดู” 

 

ขั้นตอนที่ 6 คลิกเลือก “Drive C:” -> คลิก “R506” (ห้ำมดับเบิลคลิก) -> คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

 

 

8.คลิก เรียกด ู

9.คลิก เลือก Drive C 

10.คลิก เลือก R506 

11.คลิก ตกลง 
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ขั้นตอนที่ 7 คลิก “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 8 คลิก “ตกลง” 

 

 

 

 

12.คลิก ตก
ลง 

13.คลิก ตกลง 
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ขั้นตอนที่ 9 คลิก “ตกลง” 

 

ขั้นตอนที่ 10 คลิก “กำกบำท” เพ่ือปิดโปรแกรม Microsoft Access 

 

 

 

 

14.คลิก ตกลง 

15.คลิก กำกบำท 
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ในกรณี Microsoft Access 2013 ให้คลิกท่ีแฟ้ม แล้วคลิกเปิดไฟล์อ่ืนๆ  

 

 

คลิกตัวเลือก 

 

คลิกศูนย์ความน่าเชื่อถือ -> การตั้งค่าศูนย์ความน่าเชื่อถือ 
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32 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

คลิกต าแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ->เพ่ิมต าแหน่งที่ตั้งใหม่ 

 

คลิก “เรียกดู” 

 

หลังจากนั้นก็เลือก C:\R506 ตั้งตัวอย่างข้างบน 
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บทที่ 6 

การใช้งานโปรแกรม R506 

การสร้างฐานข้อมูล ปีระบาด 

 ในกำรติดตั้งโปรแกรมคร้ังแรกจ ำเป็นต้องสร้ำงฐำนข้อมูลปีทำงระบำดวิทยำ ซึ่งข้อมูลอย่ำง
น้อยต้องมี 6 ปี โดยมีปีปัจจุบัน และย้อนหลังไปอีก 5 ปี ส ำหรับกำรน ำมำค ำนวณค่ำมัธยฐำน โดย
ขึ้นตอนกำรติดตั้งมีดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม R506 ขึ้นมำ ในช่องเลือกปี พ.ศ. ให้พิมพ์ปี พ.ศ. เช่น 2560 แล้วคลิก “เริ่มต้นปี
ใหม”่ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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 โปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงฐำนข้อมูล ปี 2560 และเม่ือสร้ำงเสร็จจะปรำกฏ Pop Up เปลีย่นปีส ำเร็จ
แล้ว -> คลิก OK 

 

 และเนื่องจำกข้อมูลทำงระบำดวิทยำจ ำเป็นต้องวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลังดังนั้นควรสร้ำง
ฐำนข้อมูลถัดจำกปีปัจจุบันไป 5 ปี ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงฐำนข้อมูลตั้งแต่ปี 2555-2559 ด้วย ดังรูป 

 

 

 

 

3 

4 
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 คลิกเลือกปีท่ีต้องกำรตั้งค่ำสถำนบริกำร ในตัวอย่ำง เลือกปี “2560” แล้วคลิก “เปิดฐำนข้อมูล” 

 

 หำกไม่สำมำรถเปิดโปรแกรม และมีหน้ำต่ำงแจ้งว่ำ File not found เป็นเพรำะโปรแกรมระบุ Path 
ของ Microsoft Access ไม่ถูกต้อง ซึ่งมักจะเกิดจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Windows ชนิด 32 bit 
ให้คลิก OK 

 

 เลือก Path ของ Microsoft Access โดย Path จะมีค่ำตั้งต้นดังนี้ 

• หำกเป็น 64 Bit Ms Access  Path จะอยู่ที่  
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12 (ส ำหรับ office 2007) 
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14 (ส ำหรับ office 2010) 
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15 (ส ำหรับ office 2013)  
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16 (ส ำหรับ office 2016)  

5 

6 
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36 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

• หำกเป็น 32 Bit Ms Access  Path จะอยู่ที่  
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12 (ส ำหรับ office 2007) 
C:\Program Files\Microsoft Office\Office14 (ส ำหรับ office 2010)  

 คลิก Browse 

 

  เลือก C:\Program Files\Microsoft Office\Office12 (ส ำหรับ office 2007) 

 

7 
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37 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 เลือก MSACCESS.EXE 

 

 คลิก Save 
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1 
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38 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

การตั้งค่าสถานบริการ 

เมื่อสร้ำงฐำนข้อมูลปีส ำหรับใช้งำนเสร็จ จะต้องตั้งค่ำสถำนบริกำรก่อนใช้งำน และหำกสถำนพยำบำล
ใดยังไม่มีรหัสสถำนบริกำรทำงระบำดวิทยำให้เลือก “สถานพยาบาลอ่ืน” ก่อนแล้วค่อยกลับมำ “เปลี่ยน” 
ภำยหลัง 

- คลิกเลือกปีที่ต้องกำรตั้งค่ำสถำนบริกำร ในตัวอย่ำง เลือกปี“2560” แล้วคลิก“เปิดฐำนข้อมูล”  

 

 - โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง โดยให้พิมพ์ชื่อจังหวัดเข้าไป เช่น สงขลา เป็นต้น 

 

1 

2 

3 
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39 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 

 

 ให้คลิก Drop Down list แล้วคลิกเลือกจังหวัด 

 

4 

6 

5 
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40 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 จะปรำกฏสถำนพยำบำลในจังหวัดนั้นๆ ขึ้นมำให้คลิกหน้ำรหัสจังหวัด ตรงกับสถำนพยำบำลที่
ต้องกำร แล้วคลิก OK 

 

 เมื่อติดตั้งส ำเร็จโปรแกรมจะปรำกฏหน้ำต่ำงดังภำพ  

 

8 
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41 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

ให้ท ำกำรติดตั้งสถำนบริกำรทั้ง 5 ปีที่เหลือ โดยกำรคลิกท่ีปุ่ม “คลิกท่ีนี่ เมื่อต้องกำรปิดฐำนข้อมูลนี้
และต้องกำรเปิดฐำนข้อมูลปีอ่ืน” 

 

คลิกเลือก ปี พ.ศ. แล้ว คลิกเปิดฐำนข้อมูล 

 

 

หำกปรำกฏหน้ำต่ำง File not found ให้กลับไปท ำตำมข้ันตอนที่ 7-18 (หน้ำ 35-37) อีกครั้ง แล้วท ำ
กำรติดตั้งรหัสสถำนบริกำรที่เหลือจนเสร็จ 

9 

10 

11 
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42 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 

 

*** เนื่องจากโปรแกรม R506 ได้พัฒนาส าหรับรองรับ Windows 64 บิต ดังนั้นหากใช้ 64 บิต จะไม่มี 
Error แจ้งเตือนสามารถใช้งานได้เลย 
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43 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

บทที่ 7 

การบันทึกข้อมูล 506 

 ข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำจำกสถำนบริกำรสำมำรถน ำเข้ำมำสู่โปรแกรม R506 ได้หลำยๆวิธี เช่น 
กำรน ำเข้ำข้อมูล Electronic File จำกโปรแกรมหลำยๆโปรแกรมเช่น JHCIS HosXP HosOS หรือโปรแกรม
อ่ืนๆที่ได้รับกำรพัฒนำมำซึ่งสำมำรถส่งข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ตำมโครงสร้ำง Epe0 ได้ และอีกวิธีหนึ่งคือกำร
บันทึกข้อมูลเองผ่ำนทำงเมนูบันทึกข้อมูลทั้งผู้ป่วยในเขตจังหวัดและผู้ป่วยนอกเขตจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเมนูบันทึกข้อมูล -> Key506 (เลือกรหัส) 

 

จะปรำกฏหน้ำต่ำง Key506 ซึ่งในช่อง ICD10 สำมำรถข้ำมได้ 

 

 

 

1 

2 

1.บันทึกข้อมูล 

2.Key 506 (เลือกรหัส) 

3 3.ICD10 สำมำรถข้ำมได้ 
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44 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

ช่อง E0 และ E1 โปรแกรมจะก ำหนดให้อัตโนมัติ (สำมำรถสั่งให้เปลี่ยนได้ภำยหลัง) 

 

 

 

 

4 
4.E0 และ E1 ขึ้นอัตโนมัติ 

5 

5.คลิก Drop Down เพื่อเลือกโรค 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

45 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

การบันทึกโรคอหิวาตกโรค (Cholera)  

 เมื่อเลือกโรค Cholera จ ำเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype 

 

ซึ่งต้องเลือก 1.Eltor Inaba 2.Eltor Ogawa 3.Eltor Hikojima และ 4.O139 ห้ามเลือก Unknown เพรำะ
โรคอหำวำตกโรค จะต้องมีผล Lab ระบุเชื้อเท่ำนั้นจึงจะนับเป็น Case 

 

5
.

5.1 คลิก Drop Down เพื่อเลือกชนิดของเชื้อ 
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46 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

การบันทึกโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 

 เมื่อเลือกโรคอำหำรเป็นพิษ จ ำเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype สำมำรถเลือก Unknown 
ได้ ในกรณีวินิจฉัยตำมอำกำรโดยไม่ได้ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 

 

การบันทึกโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

ในกรณีของโรคไข้หวัดใหญ่ เดิมในเวอร์ชัน 4.0.8 Orgtype จะมี Suspected Avian Influenza ให้
เลือก แต่เริ่มจำก เวอร์ชัน 4.0.9 เป็นต้นมำมีกำรเพ่ิมเติมรหัส Avian Influenza เป็นรหัส 91 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 
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การบันทึกโรคหัด (Measles)และหัดมีโรคแทรก (Measles Complication)  

ในกำรบันทึกโรคหัด รหัส 21 หัดมีโรคแทรก รหัส 22 จ ำเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype 
โดยหำกยังไม่มีผลกำรตรวจเชื้อให้เลือก Unknown และเม่ือผลออกมำเป็น Positive ให้เลือก IgM Positive 
ผลเป็น Negative เลือก IgM Negative แต่หำกผลไม่ก้ ำก่ึงให้เลือก Inconclusive    
***ห้ำมลบผู้ป่วยออกแม้ผลจะเป็น Negative *** 

 

หัดมีโรคแทรก รหัส 22 จ ำเป็นต้องเลือกภำวะแทรกซ้อน ห้ำมว่ำงไว้ 
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48 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

การบันทึกโรคหัดเยอรมัน (Rubella) 

 เมื่อเลือกโรคหัดเยอรมัน จ ำเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype โดยหำกยังไม่มีผลกำรตรวจ
เชื้อให้เลือก Unknown และเมื่อผลออกมำเป็น Positive ให้เลือก IgM Positive ผลเป็น Negative เลือก IgM 
Negative แต่หำกผลไม่ก้ ำก่ึงให้เลือก Inconclusive   ***ห้ำมลบผู้ป่วยออกแม้ผลจะเป็น Negative *** 

 

การบันทึกโรคโปลิโอ  

 ในส่วนของโรคโปลิโอ ซึ่งหำกพบผู้ป่วยโปลิโอจะต้องระเชื้อให้ชัดเจน ว่ำเป็นชนิดใด ห้ามเลือก 
Unknown 
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การบันทึกโรคคอตีบ  และไอกรน 

 ในส่วนของโรคคอตีบ และโรคไอกรน จะต้องรำยงำนตั้งแต่สงสัย(Suspected) เข้ำข่ำย (Probable) 
และหำกมีผล Lab เป็นบวก (Positive) ให้เปลี่ยน Organtype เป็น ยืนยัน (Confirmed Case) และ ให้ลบ
ออกในกรณีท่ีผล Lab เป็น ลบ (Negative) 

 

 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

50 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

การบันทึกโรคคางทูม (Mump)  

ในส่วนของโรคคำงทูม จะต้องรำยงำนตั้งแต่สงสัย(Suspected) เข้ำข่ำย (Probable) และหำกมีผล 
Lab เป็นบวก (Positive) ให้เปลี่ยน Organtype เป็น ยืนยัน (Confirmed Case) และ ให้ลบออกในกรณีท่ีผล 
Lab เป็น ลบ (Negative) 

 

 

การบันทึกโรคไข้เลือดออก(26, 27, 66) และไข้ไม่ทราบสาเหตุ (18) 

 โรคไข้ เลือดออกจะมีด้วยกัน 3 รหัส คือ Dengue hemorrhagic Fever: D.H.F (26), Dengue 
Shock Syndrome : D.S.S (27) และ Dengue Fever: D.H.F(66) ในกำรป่วยครั้งเดียวกันจะต้องมีผู้ป่วย
เพียงรหัสเดียว ไม่ควรซ้ ำกัน หำกซ้ ำกันให้ลบออกไปให้เหลือรหัสที่โรคร้ำยแรงที่สุด โดยเรียงควำมรุนแรงจำก
น้อย ไปมำกคื อ  66  -> 26 -> 27 และ Orgtype ให้ ระบุ  Serotype หำกไม่ ตรวจ ให้ ใส่  Unknown 
  ในส่วนของวันรักษำให้เปลี่ยนตำมวันวินิจฉัย และให้เปลี่ยนวันเขียนรำยงำนและวันรับรำยงำนด้วย  

หมำยเหตุ ในกำรตรวจสอบข้อมูลควรน ำไปเทียบกับรหัส 18 ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ ด้วยหำกมีในโรคไม่ทรำบ
สำเหตุให้ลบ ออกด้วย 
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การบันทึกโรคมาลาเรีย 

 กำรบันทึกโรคมำลำเรียควรจะบันทึก เชื้อที่ตรวจพบทุกครั้ง เหมือนกับโรคอ่ืนๆที่ให้บันทึกข้อมูลใน 
Orgtype โดยข้อมูลที่น ำมำบันทึกนั้นจะต้องน ำข้อมูลจำกหน่วยมำลำเรียมำบันทึกด้วย  
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การบันทึกโรควัณโรค (32-34) 

 ปัจจุบัน ตำมพรบ.โรคติดต่อ 2558 ก ำหนดให้ต้องมีกำรรำยงำนโรควัณโรค ต่อเจ้ำพนักงำน ซ่ึงเดิมใน
ปี 2555 ส ำนักระบำดได้ตัดออกจำกระบบรำยงำน 506 ไปแล้ว แต่เมื่อ พรบ.โรคติดต่อ 2558 บังคับใช้ และ
ในปี 2560 ส ำนักระบำดวิทยำได้เพ่ิมเขำมำในระบบรำยงำนอีกครั้ง ทำงหน่วยบริกำรจึงจ ำเป็นต้องรำยงำนเข้ำ
ระบบ 506 ถึงแม้ว่ำจะมีระบบอื่นสร้ำงมำเพ่ือรองรับแล้วก็ตำม 

 โดยในส่วนของ Tuberculosis, Pulmonary TB (32) ช่อง Orgtype จะให้มีเลือก 3 ตัว คือ 1.ตรวจ
พบเชื้อ 2.ตรวจไม่พบเชื้อ และ 3.ไม่ได้ตรวจเชื้อ 

 

 และ TB meningitis, Tuberculous meningitis (33) ไม่ต้องบันทึก Orgtype และ ภำวะแทรกซ้อน 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

54 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 ในส่วนของ TB other organs (34) ให้ระบุภำวะแทรกซ้อนด้วย หำกไม่ทรำบให้ใส่ Unknown 

 

 

การบันทึกโรค S.T.D  Total  (37-41,79-81 และ 88-89) 

 โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์มีด้วยกันอยู่ 10 รหัสโรค โดยมี Syphilis (37) Gonorrhoea (38) N.S.U. 
(29) Chancroid (40) L.G.V. (41) Genital Herpes Simplex Virus (79) Condyloma Acuminata (80)  
Other Sexually transmitted diseases (81) Pediculosis Pubis (88) และ Genital Molluscum 
Contagiosum (89) 

 ซึ่งโรค Syphilis (37) จะต้องลง Orgtype ระบุว่ำ “สงสัยติดเชื้อจำกผู้ใด” เช่น ผู้ให้บริกำรทำงเพศ
(ชำย) ผู้ให้บริกำรทำงเพศ(หญิง) ภรรยำหรือสำมี คู่นอนประจ ำ(ชำย) คู่นอนประจ ำ(หญิง) คู่นอนชั่วครำว(ชำย) 
คู่นอนชั่วครำว(หญิง) ผู้ซื้อบริกำรหรือลูกค้ำ(ชำย) ผู้ซื้อบริกำรหรือลูกค้ำ(หญิง) หรือไม่ระบุ เป็นต้น และยังต้อง
ระบุภำวะแทรกซ้อน ดังนี้ primary syphilis, secondary syphilis, late or tertiary syphilis, latent 
syphilis, congenital syphilis, neurosyphilis, others หรือ unknown   
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. 
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โรค Gonorrhoea ก็เช่นกัน Orgtype ระบุว่ำ “สงสัยติดเชื้อจำกผู้ใด” เช่น ผู้ให้บริกำรทำงเพศ(ชำย) 
ผู้ให้บริกำรทำงเพศ(หญิง) ภรรยำหรือสำมี คู่นอนประจ ำ(ชำย) คู่นอนประจ ำ(หญิง) คู่นอนชั่วครำว(ชำย) คู่
นอนชั่วครำว(หญิง) ผู้ซื้อบริกำรหรือลูกค้ำ(ชำย) ผู้ซื้อบริกำรหรือลูกค้ำ(หญิง) หรือไม่ระบุ เป็นต้น  

ในช่องภำวะแทรกซ้อนให้ระบุ เป็น ออกใบติดตำม ฝำกยำให้ผู้สัมผัส ออกใบติดตำมและฝำกยำให้ผู้
สัมผัส ติดตำมผู้สัมผัสไม่ได้ ไม่มีกิจกรรมกำรค้นหำหรือติดตำมผู้สัมผัส และไม่ระบุ 
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 โรค N.S.U. ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 

 

 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

58 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 โรค Chancroid ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 

 

 

 

 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

59 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

 โรค L.G.V. ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 
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โรค Genital Herpes Simplex Virus Infection ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 
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โรค Condyloma Acuminata ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 
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โรค Other Sexually transmitted diseases เช่นกัน Orgtype ระบุว่ำ โลนที่อวัยวะเพศ หูดข้ำวสุก
ที่อวัยวะเพศ และ อ่ืน ๆ  

ในช่องภำวะแทรกซ้อนให้ระบุ เป็น ออกใบติดตำม ฝำกยำให้ผู้สัมผัส ออกใบติดตำมและฝำกยำให้ผู้
สัมผัส ติดตำมผู้สัมผัสไม่ได้ ไม่มีกิจกรรมกำรค้นหำหรือติดตำมผู้สัมผัส และไม่ระบุ 
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การบันทึกโรคมือ เท้า ปาก (Hand,foot and mouth disease) 

 ในส่วนของ Orgtype โรคมือ เท้ำ ปำก สำมำรถเลือกระบุ ได้ดังนี้ Hand Foot and Mouth 
Disease unspecified, Herpangina unspecified, Enterovirus 71, Coxsackie A, Coxsackie B, 
Enterovirus Others or unspecified และ Unknown  

 

การบันทึกโรคเท้าช้าง (Filariasis) 

ในส่วนของ Orgtype โรคเท้ำช้ำงให้ระบุ Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, 
Others และ Unknown 
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การบันทึกโรค Brucellosis  

ในส่วนของ Orgtype ให้ระบุ Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella 
anis, Others และ Unknown 

 

6.ส ำหรับกำรบันทึกชื่อ-นำมสกุล ให้ป้อนชื่อผู้ป่วยโดยไม่ต้องมีค ำน ำหน้ำชื่อ (เช่น เด็กชำย นำย นำง นำงสำว 
และพระ เป็นต้น) 

 

6 6.ช่ือ ห้ำมมีค ำน ำหน้ำช่ือ  นำมสกลุ ไมต่้องมีเคำะก่อน 
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7.ในช่อง HN สำมำรถเว้นได้ แต่ควรจะใส่เพรำะจะเป็น Key word อีกตัวในกำรค้นหำ  

 

8.ช่องเลขบัตรประชำชน สำมำรถเว้นได้ แต่หำกสำมำรถบันทึกได้ควรบันทึกเพรำะสำมำรถน ำมำตรวจสอบ
ควำมซ้ ำซ้อนได้ 

 

7 

7.HN สำมำรถเว้นได้ แต่ไมค่วรเวน้  
เพรำะจะมีประโยชน์ต่อกำรค้นหำข้อมูล 

8 

8.เลขบัตรประชำชน สำมำรถเว้นได้ แต่ไม่ควรเว้น  
เพรำะจะมีประโยชน์ต่อกำรค้นหำข้อมูล และ 
เปรียบเทียบชื่อซ้ ำ 
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9.ช่องบันทึกผู้ปกครอง ให้บันทึกชื่อผู้ปกครอง ใช้ส ำหรับลงพ้ืนที่เนื่องจำกในชุมชนอำจไม่ทรำบชื่อเด็ก แต่
ทรำบชื่อผู้ปกครอง 

 

10.ในช่องเพศ 1=ชำย 2=หญิง และ ห้ำมมี 3=ไม่ทรำบ 

 

9 9.บันทึกในกรณีผู้ป่วยอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 

1
0 

1 = ชำย 
2 = หญิง 
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11.ช่องอำยุห้ำมเว้นว่ำง หรือ มีเลข 0 (ศูนย์) ทั้ง 3 ช่อง โดยอย่ำงน้อยที่สุดช่องวันต้องเป็น 1 วัน 

 

12.ช่องภำวะสมรส ให้เลือก 1-4 เท่ำนั้น ไม่ควรมี “5” ไม่ทรำบ เพรำะจะเป็น Error  

 

1
1 

11.ต้องมีช่องใดช่องหนึ่ง เป็น 1  

1
2 

1 = โสด 
2 = คู ่
3 = หย่ำรำ้ง 
4 = หม้ำย 
5 = ไม่ทรำบ (ไม่ควรมี)  
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13.ช่องสัญชำติ หำกเลือกสัญชำติอ่ืนนอกจำก “ไทย”  

 

 13.1. ให้เลือกประเภทของต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทย 

 

1
3 

13
.1 

ให้เลือกตำมประเภทของกำรเข้ำมำเมืองไทย 
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14. ช่องอำชีพ มีทั้งสิ้น 15 รหัสอำชีพ ซึ่ง หำกเป็นข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ให้เลือก “2” แต่หำกเป็น
ข้ำรำชกำรครู ให้เลือก “9” ทหำร,ต ำรวจ เลือก “7” ข้ำรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เลือก “15”  หำกเลือก
นักเรียน ให้ระบุชั้นเรียน และโรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด ด้วย (เพื่อใช้ใช้กำรวิเครำะห์หำผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน) 

 

15. ในช่องบ้ำนเลขที่สำมำรถบันทึกเป็นตัวอักษรได้ และหำกไม่มีบ้ำนเลขที่ให้บันทึกว่ำบ้ำนไม่มีเลขท่ี โดยให้
บันทึกให้สำมำรถหำบ้ำนผู้ป่วยได้สะดวก เช่น บ้ำนไม่มีเลขที่สวนยำงนำยตู่ เป็นต้น 

 

14 

อำชีพ มีทั้งสิ้น 15 รหัส 
(1) เกษตร      (2) ข้ำรำชกำร (3) รับจ้ำง, กรรมกร (4) ค้ำขำย  (5) 
งำนบ้ำน    (6) นักเรียน  (7) ทหำร, ต ำรวจ    (8) ประมง (9) ครู          
(10) อื่น ๆ      (11) ไม่ทรำบอำชีพ/นปค  
(12) เลี้ยงสตัว ์(13) นักบวช    (14) อำชีพพิเศษ (15)บุคคลำกร
สำธำรณสุข 

15 

หำกไม่มีบ้ำนเลขที่ ให้ระบุว่ำ “บ้ำนไม่มีเลขที่” 
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16.ชื่อซอยหรือถนน สำมำรถข้ำมได้ แต่หำกให้สะดวกในกำรค้นหำผู้ป่วยควรบันทึก โดยเฉพำะผู้ป่วยเขตเมือง 
ซึ่งจะท ำให้ตำมหำผู้ป่วยได้ง่ำย 

 

 

17. เลือกอ ำเภอ (ในส่วนนี้จะแสดงเฉพำะอ ำเภอในเขตจังหวัดของเรำเท่ำนั้น) 

 

16 สำมำรถข้ำมได ้

17 เลือกอ ำเภอ 
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18.เลือก ต ำบล 

 

19. เลือกหมู่บ้ำน  

 

 

 

18 
เลือกต ำบล 

19 
เลือกหมู่บ้ำน 
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20.ใน/นอกเขต ให้เลือก 1=ในเขตเทศบำล และ 2 นอกเขตเทศบำล เท่ำนั้น จะไม่มีเลข 3 = ไม่ทรำบ 

 

21.ช่องชั้นและโรงเรียน จะต้องสัมพันธ์กับอำชีพที่เลือก ***หำกอยู่ในวัยเรียนในช่องนักเรียนให้บันทึกว่ำไม่
เรียนหนังสือ*** 

 

20 
ช่องในเขต/นอกเขต นั้นให้ เลือกในเขต
เทศบำลและนอกเขตเทศบำลเท่ำนั้น  
“ไม่ทรำบ” ไม่ควรเลือก 

21 

ให้ใสช้ันเรียน และโรงเรียน เพื่อ
สำมำรถน ำไปวิเครำะห์กรณีเกิด
โรคเป็น Cluster 



 

จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

73 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

22. วันเริ่มป่วยให้ตรงกับปีของฐำนข้อมูล เช่น เริ่มป่วยปี 2559 ถึงแม้ว่ำจะมำรักษำใน ปี2560 ก็จะต้องอยู่ใน
ฐำนข้อมูลปี 2559 เท่ำนั้น 

 

23.วันรับรักษำ ให้บันทึกวันที่พบผู้ป่วย (วันวินิจฉัย) ไม่ใช่บันทึกวันที่มำสถำนพยำบำล 

 

22 
ใส่วันเริ่มป่วย จะต้องเป็นปี
เดียวกับปใีนฐานข้อมูล 

23 
ช่องวันเริ่มป่วยจะต้องใส่วันท่ี
ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคนั้นๆ 
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24.วันเขียนรำยงำนระบบจะขึ้นอัตโนมัติ แต่หำกมีกำรเปลี่ยนวันพบผู้ป่วยให้แก้ไขตำมวันวินิจฉัย เพรำะหำก
ไม่แก้ไขจะท ำให้ เกิดข้อผิดพลำด “วันรำยงำนน้อยมำก่อนวันรักษำได้” 

 

25.วันที่รับรำยงำนจะขึ้นอัตโนมัติเมื่อเรำท ำกำรรับข้อมูลเข้ำสู่โปรแกรม R506 แต่จะต้องท ำกำรเปลี่ยนวันเมื่อ
มีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลง รง.507 ซึ่งวันรับรำยงำนจะต้องเท่ำกับหรือมำกกว่ำวันเขียนรำยงำนเขียนรำยงำน หำก
มีกำรเปลี่ยนวันพบผู้ป่วยให้แก้ไขตำมวันวินิจฉัย เพรำะหำกไม่แก้ไขจะท ำให้ เกิดข้อผิดพลำด “วันรับรำยงำน
มำก่อนวันรักษำ หรือ วันเขียนรำยงำนได้” 

 

24 
ช่องวันเริ่มรำยงำนให้ระบุตำมวันที่เขียนรำยงำน 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรวินิจฉยัโรคให้
เปลี่ยนแปลงด้วย 

25 ช่องวันเริ่มรำยงำนให้ระบุตำมวันที่เขียนรำยงำน หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรวินิจฉัยโรคให้เปลี่ยนแปลงด้วย 
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26.ในช่องรักษำท่ี จะมีให้เลือก 1.รพ.ศูนย์       2.รพ.ทั่วไป              3.รพ.ชุมชน            4.คลินิกรำชกำร  
                                     5.สถำนีอนำมัย 6.รพ.รำชกำรใน กทม. 7.คลินิก/รพ.เอกชน และ 8.บ้ำน 

 

27.ช่องสถำนบริกำรให้เลือกชื่อสถำนบริกำรตำม List  

 

26 
รักษำท่ี ให้เลือกตำมชนิดสถำนบรกิำร โดย 
1) รพศ. 2) รพท. 3)รพช. 4) คลินิกรำชกำร 5) สอ/สต. 
6) คลินิกราชการใน กทม. 7) คลินิก/รพ.เอกชน 8) บ้าน 

27 

สถำนบริกำรให้เลือกตำมช่ือของสถำนบริกำรที่ท ำกำรรักษำ 
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28.ประเภทผู้ป่วยมีให้เลือก 3 รหัส คือ 1=ผู้ป่วยนอก 2=ผูป้่วยใน และ 3.ค้นหำในชุมชน  
***หำกเลือกค้นหำในชุมชนจะต้องเป็นกำรท ำ Active Case โรคอหิวำตกโรค เท่ำนั้น*** 

 

 

29.ผลกำรรักษำจะมีทั้งสิ้น 4 รหัส คือ 1=หำย 2=ตำย 3=ก ำลังรักษำ และ 4=ไม่ทรำบ  
*** รหัส 4=ไม่ทรำบ ไม่ควรจะมี เพรำะจะบ่งบอกถึงกำรไม่ติดตำมผู้ป่วย*** 

 

28 

ประเภทผู้ป่วย มี 1 และ 2 เท่ำน้ัน ส่วน 3 จะมีได้ในกรณีที่
เป็น Active Case ของโรคอหิวำตกโรค เท่ำนั้น 

28 

ผลกำรรักษำจะมีทั้งสิ้น 4 รหัส คือ 1=หำย 2=ตำย 3=ก ำลังรักษำ และ 
4=ไม่ทรำบ *** รหัส 4=ไม่ทรำบ ไม่ควรจะมี เพรำะจะบ่งบอกถึงกำรไม่
ติดตำมผู้ป่วย*** 
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30.หำกผลกำรรักษำเป็น 2=ตำย จะต้องระบุวันเสียชีวิตด้วย  

 

31. ปุ่มบันทึก หำกไม่สำมำรถบันทึกได้อำจจะเกิดข้ึนจำกหลำยสำเหตุ เช่น โปรแกรมให้เลือกตำม Drop 
Down List แต่ผู้บันทึกพิมพ์เองไม่ท ำกำรเลือก หรือ ชื่อ-สกุล และ Field ที่ท ำกำรตรวจสอบซ้ ำกันท ำให้
โปรแกรมวิเครำะห์ว่ำเป็นคนๆเดียวกัน โปรแกรมจะไม่อนุญำตให้บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

ผลกำรรักษำ หำกเลือก 2 ตำย จะต้องระบุวันตำยด้วย 
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บทที่ 8 

การน าเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Jhcis, HosXP และ HosOS 

 ข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำจำกสถำนบริกำรสำมำรถน ำเข้ำมำสู่โปรแกรม R506 นอกจำกจะ
บันทึกข้อมูลโดยตรงแล้วยังมีกำรน ำเข้ำ กำรน ำเข้ำข้อมูล Electronic File จำกโปรแกรมหลำยๆโปรแกรมเช่น 
JHCIS HosXP และ HosOS หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่ได้รับกำรพัฒนำมำซึ่งสำมำรถส่งข้อมูลออกมำเป็นไฟล์ตำม
โครงสร้ำง Epe0 ได้ โดยปัจจุบันโรงพยำบำลระดับต่ำงๆจะส่งออกไฟล์มำในรูป .dbf หรือ ไม่ก็ .txt ซึ่งโปรแกรม 
R506 สำมำรถน ำเข้ำมำและท ำกำรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนให้ ซึ่งหำกเป็นข้อมูลเดียวกันจะไม่น ำเข้ำให้อีก เพ่ือ
ลดควำมซ้ ำซ้อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.เมนู “น ำเข้ำส่งออกข้อมูล” -> น ำเข้ำข้อมูล HCIS JHCIS ต่อจำกข้อมูลเดิม 

 

2.คลิก Browse เพ่ือเลือกไฟล์ที่ส่งออกมำจำกโปรแกรม Jhcis HosXP หรือ HosOs และเมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว
ให้คลิกเลือกน ำเข้ำแฟ้ม EP2MAIN.dbf โดยให้เลือกตำม Microsoft Office ที่ให้อยู่ 
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3.ตรวจเช็คช่องสถำนท่ีรักษำ หำกมีไม่ครบ 8 หลัก หรือไม่ถูกต้อง  

 

4.คลิกเลือก “อ ำเภอ” -> “หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล” -> “รหัสหน่วยงำน” -> “OK” ช่องสถำนที่รักษำจะ
เปลี่ยน 

 

 

สถำนท่ีรักษำมี 6 หลักหรือไม่ถูกตอ้ง 

คลิกเลือก แล้ว กด OK 

รหัสสถำนที่รักษำจะเปลี่ยน 
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4.ให้สังเกตวันเริ่มป่วยหำกเป็นปี พ.ศ. ให้ เลือกคลิก “เพ่ิมข้อมูลจำกโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)” 
หำกเป็นปี ค.ศ. คลิก “เพ่ิมข้อมูลจำกโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็นค.ศ.” 

 

5.โปรแกรมจะแจ้งผลกำรน ำเข้ำข้อมูล 

 

 

 

สังเกต วัน เดือน ปี 
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พร้อมแจ้งว่ำหำกชื่อผู้ป่วย โรค วันที่มำรักษำ และสถำนที่รักษำตรงกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่จะไม่ถูกน ำเข้ำ 
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บทที่ 9 

การส ารองรหัสและข้อมูล 

กำรส ำรองไฟล์ท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรใช้เมนูส ำรองข้อมูล หรือ กำรส ำเนำเฉพำะไฟล์ 
R506YYYY.mdb หรือ กำรส ำเนำ(Copy) Folder R506 ทั้ง Folder ไปเก็บไว้ใน Drive อ่ืน ซึ่งหำกมีกำร
เขียนแผนที่ใหม่ๆมำแผนที่ดังกล่ำวก็จะถูกส ำรองไว้ด้วย  ในเอกสำรฉบับนี้ขอเสนอกำรส ำเนำไฟล์ทั้ง Folder 
R506 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1.ดับเบิลคลิกเข้ำไปใน Drive C: -> คลิกเมำส์ขวำที่ Folder R506 -> Copy  

 

2. คลิกเลือก Drive D: หรือ E: -> Paste เพ่ือวำงไฟล์ที่ส ำเนำมำ 
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3.Windows จะท ำกำรส ำเนำข้อมูลไปยัง Drive ทีเ่ลือกไว้ 
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กำรส ำรองไฟล์เฉพำะไฟล์ที่เก็บข้อมูลไว้ โดยส ำรองไฟล์ R506YYYY.mdb (YYYY=ปีพ.ศ. เช่น 
R5062559.mdb) ซึ่งไฟล์ดังกล่ำวจะเก็บข้อมูลทั้งหมดในปีนั้นๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลหมู่บ้ำน ต ำบล 
อ ำเภอ ประชำกร เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้ 

1.ดับเบิลคลิก Drive C: -> ดับเบิลคลิก R506 

   

2. Copy ไฟล์ R506YYYY.mdb เช่น R5062559.mdb ,R5062560.mdb เป็นต้น  
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3. สร้ำง Folder ใหม่ใน Drive ที่เรำต้องกำรเก็บส ำเนำ 

 

4.ตั้งชื่อ Folder เป็น R506Backup  
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5. ดับเบิลคลิก Folder R506Backup -> คลิกเมำส์ขวำ เลือก Paste  
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 กำรส ำรองข้อมูลอีกวิธีหนึ่งเป็นกำรส ำรองข้อมูลเฉพำะตำรำง Epe0 โดยชื่อไฟล์ที่ได้จะมีชื่อ 
Epe0.dbf ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดกำรทั่วไป -> ส ำรองรหัสและข้อมูล 

 

 

2. เลือก Drive ที่ต้องกำรเก็บข้อมูล ขอให้เก็บไว้ที่ C:\r506\databackup 
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3.เลือกคลิกส ำรองข้อมูลตำม Office ที่ติดตั้งในเครื่อง 

 

4.เมื่อส ำรองข้อมูลเสร็จสิ้น โปรแกรมจะแจ้งผลกำรส ำรองข้อมูล 

 

5.ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรอง ซึ่งจะเห็นได้ว่ำมีไฟล์จ ำนวนมำกส ำรองไว้ ให้ Copy Folder databackup เก็บไว้ 
(ให้ส ำรองไว้ทุกปีอย่ำงน้อยตำมปีที่จะน ำมำหำค่ำ Median)  
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บทที่ 10 

การน าเข้ารหัสและข้อมูลที่ส ารองไว้ 

 กำรน ำเข้ำรหัสและข้อมูลที่ส ำรองไว้ สำมำรถท ำได้หลำยวิธี เช่นกำรน ำไฟล์ R506yyyy.mdb ที่
ส ำรองไว้ น ำกลับมำวำงไว้ใน Folder C:\R506\ ได้เลย หรือกำรใช้เมนู จัดกำรทั่วไป -> น ำเข้ำข้อมูลรหัสที่
ส ำรองไว้ ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับ เมนู น ำเข้ำส่งออกข้อมูล -> น ำเข้ำข้อมูล R506 จำกกำรส ำรองข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูลรหัสที่ส ารองไว้ 

 

 

1 

2 

3 
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4 

ในกรณีเป็น Office 2007-2010 

5 

ในกรณีเป็น Office 2013-2016 
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เลือก Drive ที่เก็บข้อมูลไว้ ในที่นี้ คือ C:\T506\databackup\ แล้วท ำกำรคลิกน ำเข้ำข้อมูลทุกปุ่ม 

 

การน าเข้าข้อมูล 506 จาก ไฟล์ Epe0yyyy.dbf (ข้อมูลผู้ป่วย) 

 ไฟล์ที่จ ำน ำเข้ำมำจะเป็นไฟล์ที่ได้ท ำกำรส ำรองไว้ในบทที่ 9 ซึ่งจะอยู่ใน Folder Databackup  
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เลือกไฟล์ชื่อ Epe0yyyy.dbf แล้วคลิก ตกลง 

 

คลิกปุ่มน ำเข้ำ DBF(ตำมรุ่นของ Access) 
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โปรแกรมจะแสดงจ ำนวน E0เริ่มต้น จนถึง E0สุดท้ำย ที่ได้ส ำรองไว้ แล้วคลิก OK 

 

หลังจำกนั้นโปรแกรมจะแจ้งจ ำนวน Record ที่น ำเข้ำ และเมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรมจะแจ้งผลกำรนเข้ำข้อมูล
อีกครั้ง 
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บทที่ 11 

การจัดการผู้ป่วยต่างจังหวัด 

 โปรแกรม R506 เวอร์ชัน 4.09 เป็นต้นมำ จะมีกำรเพ่ิมเมนูจัดกำรผู้ป่วยต่ำงจังหวัดขึ้นมำ และใน
เวอร์ชัน 4.10 นี้ได้เพ่ิมเมนูหลักข้ึนมำ 1 เมนู คือ จัดกำรผู้ป่วยต่ำงจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย  

- เมน ูkeyผู้ป่วยต่ำงจังหวัด  
- รำยชื่อผู้ป่วยต่ำงจังหวัด   
- รพ.ส่งข้อมูลผู้ป่วยต่ำงจังหวัด 
- รับข้อมูลต่ำงจังหวัดที่ รพ. Key มำให้ 
- Refer ข้อมูลต่ำงจังหวัดให้กับจังหวัดใกล้เคียง 
- รับข้อมูลต่ำงจังหวัดจำกจังหวัดข้ำงเคียง 
- ปรับปรุงรหัสจังหวัดทั่วประเทศ 
- น ำเข้ำข้อมูลต่ำงจังหวัดที่ส ำรองไว้ 
- น ำเข้ำข้อมูลต่ำงจังหวัดที่จำกฐำนข้อมูลเก่ำ 

 

ปัญหำที่เจอจำกกำร Update เวอร์ชัน 4.10 คือ ข้อมูลผู้ป่วยต่ำงจังหวัดหำยไปหมด ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวได้ ดังนี้  

 

1 2 

3 
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สถานพยาบาลส่งข้อมูลให้ต่างจังหวัด 

 เมนูจัดกำรผู้ป่วยต่ำงจังหวัด (1) -> รพ.ส่งข้อมูลผู้ป่วยต่ำงจังหวัด (2) -> เลือกจังหวัด (3) ->ใส่เลข 
E0 เริ่มต้นที่จะส่ง ถึง E0 สุดท้ำยที่จะส่ง (4) -> เลือก Drive ที่จะเก็บข้อมูล (5) -> โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล์ที่
ท ำกำรส่งออกมำ (6) โดยไฟล์จะส่งออกมำชื่อ PRxxToyy.dbf (6) (PR=ProvinceRefer, xx = รหัสจังหวัดที่
ส่ง, To = ถึง และ yy=รหัสจังหวัดปลำยทำง) ->ส่งข้อมูลเป็น.dbf (VersionของAccess) (7) 

***เมื่อเปลี่ยนจังหวัดที่จะส่งข้อมูลให้ต้องคลิกท่ีหมำยเลข 5 ก่อนส่งทุกครั้ง มิเช่นนั้นข้อมูลจะไปอยู่ในไฟล์
ก่อนหน้ำ*** 
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รับข้อมูลต่างจังหวัดที่ รพ.Key มาให้ 

 เมนูจัดกำรผู้ป่วยต่ำงจังหวัด (1) -> รพ.ส่งข้อมูลผู้ป่วยต่ำงจังหวัด (2) -> Browse (3) 

 

เลือกไฟล์ที่ต้องกำรน ำเข้ำ 
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คลิกน ำเข้ำ ให้เลือกตำม Version Ms Office (5) 
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บทที่ 12 

การบันทึกข้อมูลประชากร 

 กำรบันทึกข้อมูลประชำกรมีควำมส ำคัญส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
หมู่บ้ำน และรำยสถำนบริกำร ซึ่งจะน ำมำค ำนวณเป็นอัตรำป่วยให้อัตโนมัติ แต่หำกไม่มีกำรบันทึกระดับใด ใน
ระดับนั้นจะแสดงผลเป็นจ ำนวนเท่ำนั้น ซึ่งเมนูท่ีใช้งำนมีอยู่ด้วยกัน 3 เมนู ดังนี้ 

1.บันทึกประชำกรแยกรำยพ้ืนที่  

2.บันทึกประชำกรแยกรำยอำยุ 

3.บันทึกประชำกรแยกรำยหมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบ 

บันทึกประชากรแยกรายพ้ืนที่ 

 บันทึกข้อมูล (1) -> บันทึกประชำกรแยกพ้ืนที่ (2) -> บันทึกประชำกรรำยอ ำเภอ (3) 

 

 

 

 

1 

2 
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เมื่อบันทึกรำยอ ำเภอแล้ว เลือกอ ำเภอ (4) เพ่ือบันทึกข้อมูลประชำกรต ำบลในเขตรับผิดชอบ 

 

บันทึกประชำกรรำยต ำบล (5) 

 

4 
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จัดท ำโดยนำยอัฐพงค์ คงช่วย งำนระบำดวิทยำ กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 01/01/2561 

101 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม R506 Version 4.10 

เมื่อบันทึกรำยต ำบลแล้ว เลือกต ำบล (6) เพ่ือบันทึกข้อมูลประชำกรหมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบ 

 

บันทึกประชำกรรำยต ำบล (7) 
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บันทึกประชากรแยกรายอายุ 

 บันทึกข้อมูล (1) -> บันทึกประชำกรแยกอำยุ (2) -> เลือกจังหวัด (3) -> ใส่ข้อมูล (4) 

 

 

เลือกอ ำเภอ (5) และ ต ำบล (6) เพื่อบันทึกข้อมูลต่อไปตำมล ำดับ 
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บันทึกประชากรแยกรายหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 

 กำรบันทึกประชำกรแยกรำยหมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบนี้ทำงศูนย์ระบำดจังหวัด อำจจะไม่ต้องท ำก็ได้
เนื่องจำกจะควบคุมก ำกับลงไปแค่ระดับอ ำเภอ หรืออย่ำงมำกก็ระดับต ำบลเท่ำนั้น แต่ระดับอ ำเภอและระดับ
สถำนบริกำรควรลงข้อมูลในจุดนี้ เพ่ือที่จะสำมำรถจัดท ำรำยงำนรำยสถำนบริกำรได้ 

รายงานตามพื้นที่รับผิดชอบ (1) -> ก าหนดรหัส (2) ->เปิดตารางเพื่อก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของสถานี
อนามัย หรือ CUP (3) 

 

ในช่อง AMP_NAME (4) หรือ ชื่ออ ำเภอ ให้คลิกเลือกอ ำเภอ (5) ที่ต้องกำรก ำหนดชื่อสถำนบริกำรหรือบันทึก
ประชำกรรำยหมู่บ้ำน 

 

 

1 

2 

3 
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ช่อง HTUM_NAME(6) ให้ใส่ชื่อสถำนบริกำร และช่อง POP(7) ให้ใส่ประชำกรของหมู่บ้ำนนั้นๆ 
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บทที่ 13 

การแก้ไขข้อมูล (รง.507) 

 เนื่องจำกข้อมูลในโปรแกรม R506 ได้ก ำหนดให้มีควำมไวในกำรรำยงำนโรคที่ต่ำงกันออกไป ซึ่งในบำง
โรคได้ก ำหนดให้รำยงำนตั้งแต่สงสัย (Suspected case) เข้ำข่ำย (Probable case) และ ยืนยัน (Confirmed 
case) เพ่ือที่จะสำมำรถตรวจจับและควบคุมโรคได้ทันท่วงที และในจ ำนวนผู้ป่วยเหล่ำนี้เมื่อมีกำรตรวจรักษำ 
หรอืสอบสวนโรคในเวลำต่อมำได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยได้รับรำยงำนมำ จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งในกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและมีหลักฐำน ส ำนัก
ระบำดวิทยำจึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำรแก้ไขข้อมูลโรคและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย โดยกำรใช้รำยงำน 
507 และโปรแกรม R506 ก็เช่นเดียวกัน มีกำรจัดท ำเมนูส ำหรับค้นหำผู้ป่วย และเมนูส ำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย
มำให้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

เมนูบันทึกข้อมูล (1) -> แก้ไขรำยงำน เลือกกรองข้อมูล (2) -> เลือกค้นหำตำมชื่อ (3) -> พิมพ์ชื่อที่ต้องกำร
ค้นหำ (4) -> แสดงข้อมูลที่เลือก (5) 

 

ในส่วนของกำรค้นหำข้อมูลนั้น เรำสำมำรถค้นหำโดยใช้ Key Word ได้ เช่น ผู้ป่วยชื่อ กรวรรณ แต่เรำจ ำ
นำมสกุลไม่ได้ เรำสำมำรถใส่ * (เครื่องหมำยดอกจัน) หลักค ำว่ำ กรวรรณ ดังนี้ กรวรรณ* ซึ่งหมำยถึง มีค ำว่ำ
กรวรรณน ำหน้ำแล้วข้ำงหลังกรวรรณเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งอำจจะมีหลำยๆคนให้เลือก เป็นต้น 

1 
2 
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โปรแกรมจะแสดงรำยชื่อผู้ป่วยที่ขึ้นต้นด้วย กรวรรณ ทั้งหมด ในฐำนข้อมูล เมื่อเจอชื่อที่ต้องกำรแล้วให้ดับเบิล
คลิกเลือกท่ีเลข E0 เพ่ือเข้ำไปแก้ข้อมูล 
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เลือกแก้ไขข้อมูลตำมที่ต้องกำร (7) แล้ว กด Save Record (8) 

 

กำรลบข้อมูล ในกรณีเปลี่ยนวินิจฉัยเป็นโรคที่ไม่อยู่ในระบบเฝ้ำระวัง 
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