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บทที่ 7 

การบันทึกข้อมูล 506 

 ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการสามารถนําเข้ามาสู่โปรแกรม R506 ได้หลายๆวิธี 
เช่น การนําเข้าข้อมูล Electronic File จากโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเช่น JHCIS HosXP HosOS หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆท่ีได้รับการพัฒนามาซึ่งสามารถส่งข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ตามโครงสร้าง Epe0 ได้ และอีกวิธีหนึ่ง
คือการบันทึกข้อมูลเองผ่านทางเมนูบันทึกข้อมูลท้ังผู้ปว่ยในเขตจังหวัดและผู้ป่วยนอกเขตจังหวัด  

ข้ันตอนท่ี 1 คลิกเมนูบันทึกข้อมูล -> Key506 (เลือกรหัส) 

 

จะปรากฏหน้าต่าง Key506 ซึ่งในช่อง ICD10 สามารถข้ามได้ 

 

ช่อง E0 และ E1 โปรแกรมจะกําหนดให้อัตโนมัติ (สามารถสั่งให้เปลี่ยนได้ภายหลัง) 
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การบันทึกโรคอหิวาตกโรค (Cholera)  

 เม่ือเลือกโรค Cholera จําเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype 

 

ซึ่งต้องเลือก 1.Eltor Inaba 2.Eltor Ogawa 3.Eltor Hikojima และ 4.O139 ห้ามเลือก Unknown เพราะ
โรคอหาวาตกโรค จะต้องมีผล Lab ระบุเชื้อเท่านั้นจึงจะนับเป็น Case 
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การบันทึกโรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 

 เม่ือเลือกโรคอาหารเป็นพิษ จําเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype สามารถเลือก Unknown 
ได้ ในกรณีวินิจฉัยตามอาการโดยไม่ได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 

การบันทึกโรคไข้หวัดใหญ ่(Influenza) 

ในกรณีของโรคไข้หวัดใหญ่ เดิมในเวอร์ชัน 4.0.8 Orgtype จะมี Suspected Avian Influenza ให้
เลือก แต่เริ่มจาก เวอร์ชัน 4.0.9 เป็นต้นมามีการเพ่ิมเติมรหัส Avian Influenza เป็นรหัส 91 
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การบันทึกโรคหัด (Measles)และหัดมีโรคแทรก (Measles Complication)  

ในการบันทึกโรคหัด รหัส 21 หัดมีโรคแทรก รหัส 22 จําเป็นต้องเลอืกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype 
โดยหากยังไม่มีผลการตรวจเชื้อให้เลือก Unknown และเม่ือผลออกมาเป็น Positive ให้เลือก IgM Positive 
ผลเป็น Negative เลือก IgM Negative แต่หากผลไม่กํ้าก่ึงให้เลือก Inconclusive    
***ห้ามลบผู้ป่วยออกแม้ผลจะเป็น Negative *** 

 

หัดมีโรคแทรก รหัส 22 จําเป็นต้องเลือกภาวะแทรกซ้อน ห้ามว่างไว้ 
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การบันทึกโรคหัดเยอรมัน (Rubella) 

 เม่ือเลือกโรคหัดเยอรมัน จําเป็นต้องเลือกชนิดของเชื้อในช่อง Orgtype โดยหากยังไม่มีผลการตรวจ
เชื้อให้เลือก Unknown และเม่ือผลออกมาเป็น Positive ให้เลือก IgM Positive ผลเป็น Negative เลือก IgM 
Negative แต่หากผลไม่กํ้าก่ึงให้เลือก Inconclusive   ***ห้ามลบผู้ป่วยออกแม้ผลจะเป็น Negative *** 

 

การบันทึกโรคโปลิโอ  

 ในส่วนของโรคโปลิโอ ซึ่งหากพบผู้ป่วยโปลิโอจะต้องระเชื้อให้ชัดเจน ว่าเป็นชนิดใด ห้ามเลือก 
Unknown 
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การบันทึกโรคคอตีบ  และไอกรน 

 ในส่วนของโรคคอตีบ และโรคไอกรน จะต้องรายงานตั้งแต่สงสัย(Suspected) เข้าข่าย (Probable) 
และหากมีผล Lab เป็นบวก (Positive) ให้เปลี่ยน Organtype เป็น ยืนยัน (Confirmed Case) และ ให้ลบ
ออกในกรณีท่ีผล Lab เป็น ลบ (Negative) 
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การบันทึกโรคคางทูม (Mump)  

ในส่วนของโรคคางทูม จะต้องรายงานตั้งแต่สงสัย(Suspected) เข้าข่าย (Probable) และหากมีผล 
Lab เป็นบวก (Positive) ให้เปลี่ยน Organtype เป็น ยืนยัน (Confirmed Case) และ ให้ลบออกในกรณีท่ีผล 
Lab เป็น ลบ (Negative) 

 

 

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

 โรคไข้เลือดออกจะมีด้วยกัน 3 รหัส คือ Dengue hemorrhagic Fever: D.H.F (26), Dengue 
Shock Syndrome : D.S.S (27) และ Dengue Fever: D.H.F(66) ในการป่วยครั้งเดียวกันจะต้องมีผู้ป่วย
เพียงรหัสเดียว ไม่ควรซ้ํากัน หากซ้ํากันให้ลบออกไปให้เหลือรหัสท่ีโรคร้ายแรงท่ีสุด โดยเรียงความรุนแรงจาก
น้ อย ไปมาก คือ  66 -> 26 -> 27 และ Orgtype ให้ ระบุ  Serotype ห าก ไม่ ต รวจ ให้ ใส่  Unknown 
  ในส่วนของวันรักษาให้เปลี่ยนตามวันวินจิฉัย และให้เปลี่ยนวันเขียนรายงานและวันรับรายงานด้วย  

หมายเหตุ ในการตรวจสอบข้อมูลควรนําไปเทียบกับรหัส 18 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ด้วยหากมีในโรคไม่ทราบ
สาเหตุให้ลบ ออกด้วย 
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การบันทึกโรคมาลาเรีย 

 การบันทึกโรคมาลาเรียควรจะบันทึก เชื้อท่ีตรวจพบทุกครั้ง เหมือนกับโรคอ่ืนๆท่ีให้บันทึกข้อมูลใน 
Orgtype โดยข้อมูลท่ีนํามาบันทึกนั้นจะต้องนําข้อมูลจากหน่วยมาลาเรียมาบนัทึกด้วย  

 

 

 



 

จัดทําโดยนายอัฐพงค์ คงช่วย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาํนกังานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 01/01/2561 

53 คู่มือการใช้งานโปรแกรม R506 Version 4.10 

การบันทึกโรควัณโรค (32-34) 

 ปจัจุบัน ตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 กําหนดให้ต้องมีการรายงานโรควัณโรค ต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งเดิมใน
ปี 2555 สํานักระบาดได้ตัดออกจากระบบรายงาน 506 ไปแล้ว แต่เม่ือ พรบ.โรคติดต่อ 2558 บังคับใช้ และ
ในปี 2560 สํานักระบาดวิทยาได้เพ่ิมเขามาในระบบรายงานอีกครั้ง ทางหน่วยบริการจึงจําเป็นต้องรายงานเข้า
ระบบ 506 ถึงแม้ว่าจะมีระบบอ่ืนสร้างมาเพ่ือรองรับแล้วก็ตาม 

 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 ภาวะแทรกซ้อน 
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 ในส่วนของ TB other organs (34) ให้ระบุภาวะแทรกซ้อนด้วย หากไม่ทราบให้ใส่ Unknown 

 

 

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

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีด้วยกันอยู่ 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 ระบุว่า “สงสัยติดเชื้อจากผู้ใด” เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ
(ชาย) ผู้ให้บริการทางเพศ(หญิง) ภรรยาหรือสามี คู่นอนประจํา(ชาย) คู่นอนประจํา(หญิง) คู่นอนชั่วคราว(ชาย) 
คู่นอนชั่วคราว(หญิง) ผู้ซ้ือบริการหรือลูกค้า(ชาย) ผู้ซ้ือบรกิารหรือลูกค้า(หญิง) หรือไม่ระบุ เป็นต้น และยังต้อง
ระบุภาวะแทรกซ้อน 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 ระบุว่า “สงสัยติดเชื้อจากผู้ใด” เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ(ชาย) 
ผู้ให้บริการทางเพศ(หญิง) ภรรยาหรือสามี คู่นอนประจํา(ชาย) คู่นอนประจํา(หญิง) คู่นอนชั่วคราว(ชาย) คู่
นอนชั่วคราว(หญิง) ผู้ซ้ือบริการหรือลูกค้า(ชาย) ผู้ซ้ือบริการหรือลูกค้า(หญิง) หรือไม่ระบุ เป็นต้น  

ในช่องภาวะแทรกซ้อนให้ระบุ เป็น ออกใบติดตาม ฝากยาให้ผู้สัมผัส ออกใบติดตามและฝากยาให้ผู้
สัมผัส ติดตามผู้สัมผัสไม่ได ้ไม่มีกิจกรรมการค้นหาหรือติดตามผู้สัมผัส และไม่ระบุ 
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 โรค N.S.U. ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 
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 โรค Chancroid ก็ให้บันทึกเหมือนกับโรค Gonorrhoea 
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 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 ระบุว่า โลนท่ีอวัยวะเพศ หูดข้าวสุก
ท่ีอวัยวะเพศ และ อ่ืน ๆ  

ในช่องภาวะแทรกซ้อนให้ระบุ เป็น ออกใบติดตาม ฝากยาให้ผู้สัมผัส ออกใบติดตามและฝากยาให้ผู้
สัมผัส ติดตามผู้สัมผัสไม่ได ้ไม่มีกิจกรรมการค้นหาหรือติดตามผู้สัมผัส และไม่ระบุ 
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การบันทึกโรคมือ เท้า ปาก (Hand,foot and mouth disease) 

 ในส่วนของ Orgtype โรคมือ เท้า ปาก สามารถเลือกระบุ 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 โรคเท้าช้างให้ระบุ 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.สําหรับการบันทึกชื่อ-นามสกุล ให้ป้อนชื่อผู้ป่วยโดยไม่ต้องมีคํานําหน้าชื่อ (เช่น เด็กชาย นาย นาง นางสาว 
และพระ เป็นต้น) 
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7.ในช่อง HN สามารถเว้นได ้แต่ควรจะใส่เพราะจะเป็น Key word อีกตัวในการค้นหา  

 

8.ช่องเลขบัตรประชาชน สามารถเว้นได้ แต่หากสามารถบันทึกได้ควรบันทึกเพราะสามารถนํามาตรวจสอบ
ความซ้ําซ้อนได้ 
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9.ช่องบันทึกผู้ปกครอง ให้บันทึกชื่อผู้ปกครอง ใช้สําหรับลงพ้ืนท่ีเนื่องจากในชุมชนอาจไม่ทราบชื่อเด็ก แต่
ทราบชื่อผู้ปกครอง 

 

10.ในช่องเพศ 1=ชาย 2=หญิง และ ห้ามมี 3=ไม่ทราบ 
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11.ช่องอายุห้ามเว้นว่าง หรือ มีเลข 0 (ศูนย์) ท้ัง 3 ช่อง โดยอย่างน้อยท่ีสุดช่องวันต้องเป็น 1 วัน 

 

12.ช่องภาวะสมรส ให้เลือก 1-4 เท่านั้น ไม่ควรมี “5” ไม่ทราบ เพราะจะเป็น Error  
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13.ช่องสัญชาติ หากเลือกสัญชาติอ่ืนนอกจาก “ไทย”  

 

 13.1. ให้เลือกประเภทของต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทย 

 

13.1 ให้เลือกตามประเภทของการเข้ามาเมืองไทย 
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14. ช่องอาชีพ มีท้ังสิ้น 15 รหัสอาชีพ ซึ่ง หากเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให้เลือก “2” แต่หากเป็น
ข้าราชการครู ให้เลือก “9” ทหาร,ตํารวจ เลือก “7” ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เลือก “15”  หากเลือก
นักเรียน ให้ระบุชั้นเรียน และโรงเรียน อําเภอ จังหวัด ด้วย (เพ่ือใช้ใช้การวิเคราะห์หาผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน) 

 

15. ในช่องบ้านเลขท่ีสามารถบันทึกเป็นตัวอักษรได้ และหากไม่มีบ้านเลขท่ีให้บันทึกว่าบ้านไม่มีเลขท่ี โดยให้
บันทึกให้สามารถหาบ้านผู้ป่วยได้สะดวก เช่น บ้านไม่มีเลขท่ีสวนยางนายตู่ เป็นต้น 
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16.ชื่อซอยหรือถนน สามารถข้ามได้ แต่หากให้สะดวกในการค้นหาผู้ป่วยควรบันทึก โดยเฉพาะผู้ป่วยเขตเมือง 
ซึ่งจะทําให้ตามหาผู้ป่วยได้ง่าย 

 

 

17. เลอืกอําเภอ (ในส่วนนี้จะแสดงเฉพาะอําเภอในเขตจังหวัดของเราเท่านั้น) 
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18.เลือก ตําบล 

 

19. เลือกหมู่บ้าน  
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20.ใน/นอกเขต ให้เลือก 1=ในเขตเทศบาล และ 2 นอกเขตเทศบาล เท่านั้น จะไม่มีเลข 3 = ไม่ทราบ 

 

21.ช่องชั้นและโรงเรียน จะต้องสัมพันธ์กับอาชีพท่ีเลือก ***หากอยู่ในวัยเรียนในช่องนักเรียนให้บันทึกว่าไม่
เรียนหนังสือ*** 
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22. วันเริ่มป่วยให้ตรงกับปีของฐานข้อมูล เช่น เริ่มป่วยปี 2559 ถึงแม้ว่าจะมารักษาใน ปี2560 ก็จะต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูลปี 2559 เท่านั้น 

 

23.วันรับรักษา ให้บันทึกวันท่ีพบผู้ป่วย (วันวินิจฉัย) ไม่ใช่บันทึกวันท่ีมาสถานพยาบาล 
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24.วันเขียนรายงานระบบจะข้ึนอัตโนมัติ แต่หากมีการเปลี่ยนวันพบผู้ป่วยให้แก้ไขตามวันวินิจฉัย เพราะหาก
ไม่แก้ไขจะทําให้ เกิดข้อผิดพลาด “วันรายงานน้อยมาก่อนวันรักษาได้” 

 

25.วันท่ีรับรายงานจะข้ึนอัตโนมัติเม่ือเราทําการรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม R506 แต่จะต้องทําการเปลี่ยนวันเม่ือ
มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง รง.507  ซึ่งวันรับรายงานจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันเขียนรายงานเขียนรายงาน 
หากมีการเปลี่ยนวันพบผู้ป่วยให้แก้ไขตามวันวินิจฉัย เพราะหากไม่แก้ไขจะทําให้ เกิดข้อผิดพลาด “วันรับ
รายงานมาก่อนวันรักษา หรือ วันเขียนรายงานได”้ 
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26.ในช่องรักษาท่ี จะมีให้เลือก 1.รพ.ศูนย์       2.รพ.ท่ัวไป              3.รพ.ชุมชน            4.คลินิกราชการ  
                                     5.สถานีอนามัย 6.รพ.ราชการใน กทม. 7.คลินิก/รพ.เอกชน และ 8.บ้าน 

 

27.ช่องสถานบริการให้เลือกชื่อสถานบริการตาม List  
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28.ประเภทผู้ป่วยมีให้เลือก 3 รหัส คือ 1=ผู้ป่วยนอก 2=ผูป้่วยใน และ 3.ค้นหาในชุมชน  
***หากเลือกค้นหาในชุมชนจะต้องเป็นการทํา Active Case โรคอหิวาตกโรค เท่านั้น*** 

 

 

29.ผลการรักษาจะมีท้ังสิ้น 4 รหัส คือ 1=หาย 2=ตาย 3=กําลังรักษา และ 4=ไม่ทราบ  
*** รหัส 4=ไม่ทราบ ไม่ควรจะมี เพราะจะบ่งบอกถึงการไม่ติดตามผู้ป่วย*** 
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30.หากผลการรักษาเป็น 2=ตาย จะต้องระบุวันเสียชีวิตด้วย  

 

31. ปุ่มบันทึก หากไม่สามารถบันทึกได้อาจจะเกิดข้ึนจากหลายสาเหต ุเช่น โปรแกรมให้เลือกตาม Drop 
Down List แต่ผู้บันทึกพิมพ์เองไม่ทําการเลือก หรือ ชื่อ-สกุล และ Field ท่ีทําการตรวจสอบซ้ํากันทําให้
โปรแกรมวิเคราะห์ว่าเป็นคนๆเดียวกัน โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


