
ขั้นตอนการคัดกรอง LTBI และขึ้นทะเบียน TPT 
ในระบบโปรแกรม NTIP



การคัดกรองและสง่ตรวจทางห้องปฏิบัตกิารเพื่อคน้หาวัณโรคระยะแฝงในระบบโปรแกรม NTIPFlow
เมนูคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

ส่ง CXR/Lab (AFB, Molecular, C/S) เลือกผลพิจารณาเป็น

Abnormal non-TB Normal TB

แพทย์พิจารณาและ
ส่งต่อการรักษา

ที่เหมาะสม

- เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี และ
ผู้ป่วย B24 ที่เป็นผู้สัมผัส

- ผู้สัมผัสวัณโรค
- ผู้ที่ความเสี่ยงตามเงื่อนไข

รักษาวัณโรค

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน TPT

เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

ให้ผลบวก TST หรือ IGRA ให้ผลลบ TST และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียนวัณโรค

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT กรณีไม่ขึ้นทะเบียน

ส่งตรวจ IGRA 6 ที่  ดังนี้ 

ข้อมูลกลับไปอยู่ในหน้าคัดกรองข้อมูลกลับไปอยู่ในหน้าคัดกรอง

เลือกกลุ่มเสี่ยงและความเสี่ยง



เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนการรักษาวัณโรคระยะแฝง (TPT) ในระบบโปรแกรม NTIP

1. กรณี เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ที เป็นผู้สัมผัส และมี Index case พิจารณาขึ้นทะเบียนรักษา TPT ทุกราย โดยไม่ต้องส่งตรวจ TST หรือ IGRA

2. กรณี ผู้ป่วย B24 ที เป็นผู้สัมผัส และมี Index case พิจารณาขึ้นทะเบียนรักษา TPT ทุกราย โดยไม่ต้องส่งตรวจ TST หรือ IGRA

3. กรณีเลือกเงื่อนไขความเสีย่งตามรายการดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาส่งตรวจ TST หรือ IGRA ทุกราย

3.1 กรณีเลือกเงื่อนไขความเสีย่งผู้สัมผัส (ร่วมบ้าน,ใกล้ชิด(นอกบ้าน) ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ร่วมกับต้องมี Index case 

3.2 ผู้ท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

3.3 ผู้ท่ีได้รับยา Anti-TNF (ยารักษาข้ออกัเสบรูมาตอยด์)

3.4 ผู้ท่ีได้รับการฟอกไตเรื้อรัง (ตัวแปรใน NTIP คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง)

3.5 ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ/ไขกระดูก (ตัวแปรใน NTIP คือ ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ)

3.6 ผู้ป่วยที่เป็นโรคซิลิโคซิส (ตัวแปรใน NTIP คือ โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย)

3.7 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับมีหรือไม่มี Index case

หมายเหตุ : 1. เงื่อนไขทุกข้อเลือกผลการพิจารณาเป็น Normal เท่านั้น

2. หากมีการคัดกรองซ้่าเพื่อสง่ตรวจ IGRA หรือ TST ระบบจะไม่ให้มีการตรวจซ้่าอีก

3. กรณีที่คัดกรองส่งตรวจ IGRA หรือ TST แล้วไม่ขึ้นทะเบียน TPT ข้อมูลจะกลับไปอยู่ที่ข้อมูลคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสีย่ง



โจทย์ที่ 1 หน่วยบริการคัดกรองที่พบเด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี ที่เป็นผู้สัมผัส และมี Index case 
พิจารณาขึ้นทะเบียนรักษา TPT โดยไม่ต้องส่งตรวจ TST หรือ IGRA

เมนูคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

เลือกกลุ่มเสี่ยงและความเสี่ยงเป็นผู้สัมผัส

ส่ง CXR/Lab (AFB, Molecular, C/S)
เลือกผลพิจารณาเป็น Normal

เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี และ
ผู้ป่วย B24 ที่เป็นผู้สัมผัสทุกช่วงอายุ

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน TPT



โจทย์ที่ 2 หน่วยบริการคัดกรองที่พบกรณี ผู้ป่วย B24 ที่เป็นผู้สัมผัส และมี Index case 
พิจารณาขึ้นทะเบียนรักษา TPT ทุกราย โดยไม่ต้องส่งตรวจ TST หรือ IGRA 

เมนูคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

เลือกกลุ่มเสี่ยงและความเสี่ยง

ส่ง CXR/Lab (AFB, Molecular, C/S)
สรุปเลือกผลพิจารณาเป็น Normal

เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี และ
ผู้ป่วย B24 ที่เป็นผู้สัมผัสทุกช่วงอายุ

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน TPT



โจทย์ที่ 1 และ 2 หน่วยบริการคัดกรองแล้วข้อมูลจะมาที่หน้ารอขึ้นทะเบียน TPT

เมนูคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

เลือกกลุ่มเสี่ยงและความเสี่ยง

ส่ง CXR/Lab (AFB, Molecular, C/S)
เลือกผลพิจารณาเป็น Normal

เด็กอายุต่่ากว่า 5 ปี และ
ผู้ป่วย B24 ที่เป็นผู้สัมผัส

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน TPT



โจทย์ที่ 3 หน่วยบริการคัดกรองแล้วพบผู้สัมผัส (ร่วมบ้าน,ใกล้ชิด(นอกบ้าน) อายุ 5 ปีขึ้นไป,ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ได้รับยา Anti-TNF ,
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ, โรคปอดอักเสบจากฝุ่นทราย และบุคลากรทางการแพทย์ พิจารณาส่งตรวจ TST หรือ IGRA 

เมนูคัดกรองผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

เลือกกลุ่มเสี่ยงและความเสี่ยง

ส่ง CXR/Lab (AFB, Molecular, C/S)
เลือกผลพิจารณาเป็น Normal

- ผู้สัมผัสวัณโรค อายุ 5 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่ความเสี่ยงตามเงื่อนไข(โรค, HCW)

เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA



จากโจทย์ที่ 3 ข้อมูลแสดงที่รายการส่งตรวจของเมนูคัดกรอง LTBI ให้ส่งตรวจ TST หรือ IGRA โดยกดที่ปุ่มสีเหลือง มี
ขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT



จากโจทย์ที่ 3 หลังจากกดปุ่ม จะแสดงการส่งตรวจ TST หรือ IGRA และสามารถขอ Request ผลตรวจ มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT

ส่ง Request IGRA



จากโจทย์ที่ 3 หลังจากขอ Request ผลตรวจ ข้อมูลจะไปแสดงที่รายการรอตรวจของทะเบียนชันสูตร ห้องLab จะเพิ่ม
ผลตรวจและปฏิเสธการตรวจที่เมนูนี้ ดังตัวอย่าง

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT

แสดงที่รายการ
รอตรวจของชันสูตร



ตัวอย่างใบส่งตรวจและใบตอบผล ส่าหรับการส่งตรวจ IGRA
ใบส่งตรวจ IGRA ใบตอบผล IGRA



จากโจทย์ที่ 3 หลังจากLab มีการตอบผลตรวจ ข้อมูลจะไปแสดงที่รายการส่งตรวจของเมนูคัดกรอง LTBI มีขั้นตอนดังนี้

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT

Lab มีตอบผลแลว้
แสดงที่รายการสง่
ตรวจของเมนคูดั
กรอง LTBI



จากโจทย์ที่ 3 การตรวจ TST หรือ IGRA ให้ผลบวกหรือลบ ข้อมูลจะมารอที่หน้ารอขึ้นทะเบียน TPT ดังตัวอย่าง

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT



จากโจทย์ที่ 3 หากมีผลตรวจแล้ว ไม่ขึ้นทะเบียนรักษา TPT ข้อมูลผู้ป่วยจะกลับไปอยู่ที่เมนูคัดกรอง

ไปที่เมนูคัดกรอง LTBI
ส่งตรวจ TST หรือ IGRA

กดส่งตรวจ 
-IGRA
-TST

ให้ผลบวก TST 
หรือ IGRA

ให้ผลลบ TST 
และ IGRA

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT

กรณีไม่ขึ้นทะเบียน

ข้อมูลกลับไปอยู่ในหน้าคัดกรอง



จากโจทย์ที่ 3 หากมีผลตรวจ กดขึ้นทะเบียนในหน้าขึ้นทะเบียน TPT 

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน

กรอกข้อมูลการรักษา

กรอกข้อมูลการจ่ายยา

ข้อมูลอยู่หน้าติดตามการรักษา

ติดตามการรักษา
สรุปการรักษา

ลงผล CXR ,ติดตามการรักษา 



จากโจทย์ที่ 3 กดขึ้นทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูลทั่วไป การรักษา การจ่ายยา กดขึ้นทะเบียน TPT 

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน

กรอกข้อมูลการรักษา

กรอกข้อมูลการจ่ายยา

ข้อมูลอยู่หน้าติดตามการรักษา

ติดตามการรักษา
สรุปการรักษา

ลงผล CXR ,ติดตามการรักษา 



จากโจทย์ที่ 3 หลังจากกดขึ้นทะเบียน TPT ข้อมูลจะไปอยู่ที่หน้าติดตามการรักษาของ TPT

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน

กรอกข้อมูลการรักษา

กรอกข้อมูลการจ่ายยา

ข้อมูลอยู่หน้าติดตามการรักษา

ติดตามการรักษา
สรุปการรักษา

ลงผล CXR ,ติดตามการรักษา 



จากโจทย์ที่ 3 ในหน้าติดตามการรักษาสามารถลงรายละเอียดการจ่ายยา

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน

กรอกข้อมูลการรักษา

กรอกข้อมูลการจ่ายยา

ข้อมูลอยู่หน้าติดตามการรักษา

ติดตามการรักษา
สรุปการรักษา

ลงผล CXR ,ติดตามการรักษา 



จากโจทย์ที่ 3 ในหน้าติดตามการรักษา ลงรายละเอียดติดตามการักษา  

เมนูรอขึ้นทะเบียน TPT
กดขึ้นทะเบียน

กรอกข้อมูลการรักษา

กรอกข้อมูลการจ่ายยา

ข้อมูลอยู่หน้าติดตามการรักษา

สรุปการรักษา

ลงข้อมูลติดตามการรักษา 



โจทย์ที่ 4 กรณีขึ้นทะเบียนรักษาแล้ว ต้องการโอนไปรักษาที่อื่น (รพ.ต้นทาง)

หน้าติดตามการรักษา
สรุปการรักษา

โอนออก

ข้อมูลไปที่รายการโอนออก



โจทย์ที่ 4 กรณีรับโอนจากโรงพยาบาลต้นทาง (รพ.ปลายทาง)

รายการรับโอน

กดด่าเนินการ

ข้อมูลไปที่หน้าติดตามการรักษา



โจทย์ที่ 4 รพ.ต้นทางจะทราบสถานะรับโอนแล้ว ที่รายการโอนออก ส่วน รพ.ปลายทาง ข้อมูลของผู้ป่วยที่โอนมาหลังจาก
กดด่าเนินการจะย้ายไปอยู่หน้าติดตามการรักษาของทะเบียน TPT

รายการรับโอน

กดด่าเนินการ

ข้อมูลไปที่หน้าติดตามการรักษา

รพ.ต้นทางจะเห็นข้อมูลการไดร้ับโอน



การพัฒนาปรับเพิ่ม Data center ส่าหรับข้อมูลทะเบียน TPT

ข้อ 15 ทะเบียน TPT คือ ข้อมูลการคัดกรอง และรักษาการติดเช้ือวัณโรคระยะแฝง ในกลุ่มผู้สัมผัส,ผู้ป่วย B24 และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ

<10 10-14 >15 Positive Negative Borberline Indeterminate

หน่วยบริการ

TO

สรุปผลการรักษา

Failed ก าลังรักษา

TB

completed
Loss to 

follow-up 

discontinue 

due to 

toxicity 

1HP 4R 3HR

จ านวน Index

 ท่ีผู้สัมผัสเข้ารับการ

คัดกรอง
ตรวจ TST ตรวจ IGRA

3HP 6-9 H Died

จ านวนผู้สัมผัส

ท้ังหมด การตรวจการติดเช้ือวัณโรคระยะแฝง
การรักษาการติดเช้ือวัณโรค

ระยะแฝง
ไม่ข้ึนทะเบียน

รักษา

ความ

เส่ียง

จ านวน

ท่ีคัด

กรอง 

TPT

CXR all CXR normal

ร่วมบ้าน ใกล้ชิด



ข้อ 16 รายงานการตรวจ IGRA เพ่ือดูปริมาณการใช้น้่ายาตรวจ

ข้อ 17 ข้อมูลการคัดกรอง LTBI เพ่ือประมาณการสนับสนุนยาที่จะ stock ไว้กับ สคร.


