
วิธีการทํารายงานในโปรแกรม TRT version 3.3.0.0 
1.ไปที่ เมนู “รายงาน(Report)” โดยเมนูรายงาน จะมีให้เลือกการทํารายงาน 2 แบบ ดังรูปด้านล่าง  

 

 

1.1 การทํารายงานแบบที่ 1 คือ การทํารายงานผ่านโปรแกรม TRT 

เลือกที่เมนู “รายงาน (Report)” และ เลือกเมนูย่อย “รายงาน” (หมายเลข 1 รูปด้านบน) โดยศูนย์ไตเทียม
จะต้องทําการติดต้ังโปรแกรมอ่านรายงานก่อนจึงจะสามารถอ่านรายงานผ่านโปรแกรม TRT ได้และในหน้า
รายงานจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูปด้านล่าง 

 
 1.1.1.การทํารายงาน ข้อที่ 1 รายชื่อผูป้่วยทั้งหมดภายในศูนย์และสถานะการรักษาโดยสามารถ เลือก
สถานะผู้ป่วย หรือประเภทการรักษาได้ (หมายเลข 1)ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้หลังจากเลือกเสร็จให้ไปที่
“แสดงผลก่อนพิมพ์”(หมายเลข 2) ตามรูปด้านล่าง 
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หลังจากคลิก“แสดงผลก่อนพิมพ์” จะได้ รายงานผู้ป่วยทั้งหมดที่ศูนย์ไตเทียม โดยรายงานจะแสดงเฉพาะรหัส
ผู้ป่วย,รายช่ือ นามสกุล (ช่ือ-นามสกุล ผู้ป่วยจะแสดงเฉพาะอักษรตัวแรก),สถานการณ์รักษา,วันที่ล้างไตคร้ังแรก 
และ outcome โดยผู้ใช้งานสามารถปริ้นขอ้มูลเหล่าน้ีนําไปใช้งานได้เลย  

 
 

1.1.2. การทํารายงาน ข้อที่ 2 รายงานข้อมูลศูนย์ หลังจากคลิกเลือกทีห่ัวข้อน้ีแล้ว ให้ไปที่“แสดงผลก่อน
พิมพ์” หมายเลข 1 (ตามรูปด้านล่าง) 
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หลังจากทําการคลิกแสดงผลก่อนพิมพ์ จะได้ รายงานศูนย์ไตเทียม โดยจะมี เมนู ทั้งหมด 4 เมนูเพ่ือเรยีกดู
รายงานหัวข้อต่างๆในศูนย์ไต (ดังรูปด้านล่าง) โดยผู้ใช้งานสามารถปริ้นข้อมูลเหล่าน้ีนําไปใช้งานได้เลย  
 
 

 
 

หมายเหตุ : วิธีการติดต้ังโปรแกรมอ่านรายงาน ให้ไปที่เว็บไชด์ www.trtregistry.org และดาวน์โหลดโปรแกรม 
“ไฟล์สําหรับติดต้ัง เพ่ือแสดงรายงานในโปรแกรม TRTSystem Version 3” จากน้ันดาวน์โหลดตามคําอธิบาย
บนหน้าเว็บไชด์ เมื่อทําการติดต้ังเสร็จ ให้ Restart คอมพิวเตอร์ จึงจะสามารถใช้โปรแกรมอ่านรายงานได้ 

 

 



1.2 การทํารายงานแบบที่ 2 คือ การนําออกข้อมูล ไปทํารายงาน ตามความต้องการของศนูย์ 

เลือกที่เมนู “รายงาน (Report)” และ เลือกเมนูย่อย “ส่งออกข้อมูล (Export Data)” (หมายเลข 2 รูปด้านบน
ข้อ 1) จะเป็นการนําออกข้อมูล .csv ไฟล์ เพ่ือนําไปทํารายงานในรูปแบบ Excel file โดยในหน้ารายงานจะมี
หัวข้อให้เลือกทั้งหมด 4 หัวข้อ (ตามรูป) หากต้องการทํารายงานหัวข้อไหนให้เลือกหัวข้อน้ัน และทําตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

 
 

1.2.1 ต้องการส่งออกข้อมูลสาํหรับนําไปเปิดใน Excel หัวข้อไหนก็เลือกหัวข้อน้ัน (หมายเลข 1)  จากน้ันเมนู 
ส่งออก (หมายเลข 2) และเลอืก Make New folder เลือกว่าจะ save folder ที่ไหนจากน้ันเปลี่ยนช่ือ folder 
(ต้ังช่ือไฟล์)  ในตัวอย่างจะต้ังช่ือ folder ว่า “HD” save ไว้ที่หน้า desktop (หมายเลข 3) จากน้ัน คลิก OK 
ระบบจะ Export ข้อมูลให ้ในรูปแบบ .csv ไฟล ์
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1.2.2 หลังจากระบบ Export ข้อมูล เรียบรอ้ย ให้ไปเปิด folder ที่ต้ังช่ือไว้ (ข้อมูล Folder อยู่ในข้อ 1.2.1) 
โดยระบบจะส่งออกเป็นข้อมูลในรูปแบบ .csv ซึ่งผู้ใช้งาน ต้องทําการแปลงไฟล์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม Excel จึง
สามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ ขั้นตอนการแปลงไฟล์ทําดังน้ี  

 

ขั้นตอนการแปลงไฟล์ csv ด้วยโปรแกรม Excel 

 เปิดโปรแกรม Excel ไปที่เมนู “Data (ข้อมูล)” (หมายเลข 1) และเลือก “From Text” (หมายเลข 2) 
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 เลือกไฟล์ใน Folder ที่ได้ save ไว้ (ในตัวอย่างจะ save ไว้ที่หน้า desktop ต้ังช่ือ Folder ว่า “HD”) 
จากน้ันเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก Import  
 

   
 หลังจากคลิก Import จะมาสู่หน้าต้ังค่า ให ้เมนูต่างๆ ต้ังค่าอยู่ในรูปแบบน้ี (หมายเลข 1) ดังน้ี 
 เลือก  Delimited 
 เลือก start import at row  ใส่หมายเลข 1  
 File origin ใส ่65001: Unicode (UTF-8) 

 จากน้ันคลิก “Next”  (หมายเลข 2) ดังรูปด้านล่าง 
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 หลังจาก คลิก Next จะมาสู่หน้าต้ังค่าอีกหน้า ไปหัวข้อ Delimiters และคลิกเลือกหัวขอ้ต่างๆ ดังน้ี 
 คลิกเคร่ืองหมายหน้าช่อง  “Tab” 
 คลิกเคร่ืองหมายหน้าช่อง “Other” ให้พิมพ์เครื่องหมาย “|” (เรียกว่า Pipe สัญลกัษณ์ อยู่ตรง ฅ,ฃ 

ในคีย์บอร์ด) 
 ช่อง Text qualifier : ให้เลอืกเครื่องหมาย “ ’ ” (เรียก ฟันหนูขีดเดียว) จากน้ันให้คลิก Next หรือ 

Finish  (หมายเลข 2) ตามรูปด้านล่าง 

 
 คลิก OK ตามรูป 
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 หลังจากคลิก OK ก็จะได้ไฟล์ข้อมูลรูปแบบ Excel ให้ทําการ save ไฟล์ใหม ่ เป็นอันเสร็จสิ้นการ 
Export และแปลงข้อมูล เป็น Excel ไฟล์ สามารถนําข้อมูลไปใช้งานได้ 

 


