
รายการ Co-Lab
1. จ านวนห้องแล็บเครือข่ายท้ังหมด 383

1.1 จ านวนแล็บเครือข่ายท่ีลงทะเบียน 372

1.2 จ านวนแล็บเครือไม่ลงทะเบียน 11

2. จ านวนแล็บเครือข่ายท่ีน าเข้าข้อมูล 357

2.1 แล็บเครือข่ายไม่น าเข้าข้อมูลต้ังแต่เริ่มใช้ Co-Lab 2 (19 เม.ย.64) 18

3. หน่วยส่งตรวจสะสม (19 เม.ย.-29 ส.ค.64) 1,614

4. จ านวนการตรวจสะสมด้วยวิธี real time RT-PCR 6,249,115

4.1 จ านวนการตรวจ 50,382

4.2 จ านวนผลบวก(ตัดรายการส่งตรวจซ้ า) 10,458(9,488)

4.3 รวมผลบวกสะสม (19 เม.ย.-29 ส.ค.64) 831,356

5. จ านวนการตรวจสะสมด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (จ านวนผลบวกสะสม) 121,216(9,319)

5.1 จ านวนการตรวจวันน้ิ (จ านวนผลบวก) 4,297(295)

สถิติการตรวจ COVID-19 ใน Co-Lab วันท่ี 29 สิงหาคม 2564

ข้อมูลตรวจ ATK จาก  CoLAB V.2 ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2564





รายงาน Co-Lab 2
ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. Operation part ใช้ data จัดการดูแลผู้ป่วย
2. Dashboard ให้ผู้บริหารและบุคคลเข้าไปดูการ
ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมได้



Operation part ใช้ data จัดการดูแลผู้ป่วย รส าหรับผู้บริหารระดับ จังหวัด         
เขตสุขภาพ ประเทศ

https://service.dmsc.moph.go.th/reportcovid19/



19/03/62

รายงานรับรองการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระบบ Co-Lab 2

• อธิบดีลงนามประกาศใชท้ั่ว วันที่ 19 สิงหาคม 2564
• สสจ.,เขตสุขภาพ ศูนย์วิทย์ฯ และส านักงานป้องกันควบคุมโรค พิมพ์รายงานได้



19/03/62

รายงานรับรองการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระบบ Co-Lab 2

เมนูพิมพ์รายงาน



Dashboard ส าหรับผู้บริหารและบุคคลเข้าไปดูการประมวลผลข้อมูลในภาพรวม

เข้าใช้ได้ที่  http://tableau.dmsc.moph.go.th/#/views/Co-findingreportonlinenew/Dashboard2?:iid=1 user : itc
Password :itc

http://tableau.dmsc.moph.go.th/#/views/Co-findingreportonlinenew/Dashboard2?:iid=1


รายงานการตรวจ CIVID-19 แบบ Real Time ส าหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

เข้าใช้ได้ที่ http://tableau.dmsc.moph.go.th/#/views/Co-
findingreportonlinenew/Dashboard2?:iid=1

user : itc
Password :itc

http://tableau.dmsc.moph.go.th/#/views/Co-findingreportonlinenew/Dashboard2?:iid=1


เข้าใช้งาน Co-Lab 2 และติดตามการใชป้ระโยชน์ได้ที่ 
https://co-lab2.moph.go.th

หน้าจอแจ้ง Zero Report รายวัน Co-Lab 2

https://co-lab2.moph.go.th/


บันทึกและรายงานผล Antigen Test Kit

น าเข้าข้อมูล Antigen test kit (ATK) 3 รูปแบบ 
• Key in ทีละตัวอย่าง
• น าเข้าไฟล์ Excel ข้อมูลตัวอย่างและพร้อมผลตรวจ
• ผ่าน API



ผลการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล Co-lab 2 ผ่าน API วันที่ 23 สิงหาคม 2546
เช่ือมข้อมูลผ่าน API เข้า Co-Lab แล้ว จ านวน 25 หน่วยงาน

1. โรงพยาบาลนครพิงค์
2. คณะแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
4. โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศร
5. คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาช มหาวิทยาลัยมหดิล
6. โรงพยาบาลอุทัยธานี
7. โรงพยาบาลสมเด็ขพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี
8. โรงพยาบาลกลาง
9. โรงพยาบาลราชวิถี
10. โรงพยาบาลตากสิน
11. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
12. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
13. โรงพยาบาลสิรินธร
14. สปคม.
15. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 4
16. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 5
17. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 9
18. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 11
19. ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เขต 12

20. คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
21. โรงพยาบาลก าแพงเพชร
22. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล รัตนาธิเบศร์
23. โรงพยาบาลปากท่อ
24. โรงพยาบาลชลบรีุ
25. โรงพยาบาลม่วงสามสิบ



ผลการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล Co-lab 2 ผ่าน API วันที่ 23 สิงหาคม 2546

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 72 หน่วยงาน
ล าดับ หน่วยงาน
1 โรงพยาบาลเบตง
2 โรงพยาบาลพริน้ซ ์สวุรรณภูมิ
3 โรงพยาบาลทุ่งสง
4 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
5 โรงพยาบาลนาโยง
6 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น (รพ.ศรีนครินทร)์
7 หอ้งปฏิบัติการ เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส ์จ ากัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
8 โรงพยาบาลโนนศิลา
9 โรงพยาบาลหนองเรือ
10 โรงพยาบาลขอนแก่น
11 โรงพยาบาลบางละมงุ
12 โรงพยาบาลควนเมือง
13 คณะท างานอาสาสมคัรทีมแพทย์ และเทคโนโลยีสนบัสนนุมาตรการ Home Isolation
14 รงพยาบาลเวียงเก่า
15 โรงพยาบาลบ้านแท่น
16 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
17 โรงพยาบาลระโนด

18 โรงพยาบาลหนองปรือ
19 โรงพยาบาลสรรคบุรี
20 ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ
21 โรงพยาบาลระยอง
22 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค ์จ.อุบลฯ
23 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
24 บริษัทไบโอแอคทีฟ จ ากดั
25 โรงพยาบาลสะบา้ยอ้ย
26 โรงพยาบาลบ ารุงราฎร์
27 โรงพยาบาลเวียงเก่า
28 โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์
29 โรงพยาบาลฉลอง
30 โรงพยาบาลราชบุรี
31 หอ้งปฏิบตัิการ เนชั่นแนล เฮลทแ์คร ์ซิสเท็มส์ จ  ากดั
32 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
33 หอ้งปฎิบตัิการ รพ.จุฬารตัน ์3 อิเตอร์
34 โรงพยาบาลบางปะอิน
35 โรงพยาบาลสมุทรสาคร



ผลการด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล Co-lab 2 ผ่าน API วันที่ 22 สิงหาคม 2546

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 72 หน่วยงาน
ล ำดับ หน่วยงำน
36 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพะเกียรติ
37 โรงพยาบาลบุรีรมัย์
38 โรงพยาบาลเชียงค า
39 สถาบันสขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
40 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม
41 โรงพยาบาลอนนัทมหิดล
42 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
43 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัศรีสะเกษ
44 โรงพยาบาลคอนสาร
45 โรงพยาบาลปัตตานี
46 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบคีรนัธ์
47 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
48 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
49 โรงพยาบาลศรีรตันะ
50 โรงพยาบาลสงขลา
51 โรงพยาบาลกุสมุาลย์
52 โรงพยาบาลหาดใหญ่
53 โรงพยาบาลลืออ านาจ
54 โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

58 โรงพยาบาลชานุมาน
59 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
60 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
61 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
62 โรงพยาบาลหนองฉาง
63 โรงพยาบาลบา้นแพว้
64 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบา้นดุง
65 โรงพยาลสงขลา
66 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ
67 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
68 โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก
69 โรงพยาบาลหวัตะพาน
70 บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร ์ แลบบอราทอร่ีส์
71 โรงพยาบาลพญาเม็งราย
72 โรงพยาบาลน า้พอง



Co-Lab 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ
• เช่ือมข้อมูล ATK เข้าสู่ระบบ Co-Lab
• เบิกจ่ายค่าตรวจ Real time RT-PCR, ATK

เผยแพร่ข้อมูลผ่านหมอพร้อม



Co-Lab 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ

• อธิบดีลงนามหนังสือเสนอให้ปลัดกระทรวงฯ สั่ง
การให้สถานพยาบาลทุกแห่งรีจิสเตอร์เข้า Co-lab 
เพื่อน าเข้า ATK 

• ให้ใช้ข้อมูลการตรวจ ATK จากฐาน Co-Lab 
จัดท ารายงานสรุปส าหรับผู้บริหารในภาพรวมของ
ประเทศ


