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คู่มือ Program TRT version 3.3 

สิ่งท่ีจําเป็นต้องรู้ในการใช้งานโปรแกรม TRT version 3.3 

1. วิธีการเข้าใชง้านโปรแกรม TRT 

 

 ให้คลิกที่ เมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยกรอกรหัสผู้ใชง้านและรหัสผ่านแล้วคลิก “ตกลง”(รหัสเข้าใชง้านเป็นรหัสที่ทาง
สมาคมโรคไตฯออกให้) 

2. หน้าโปรแกรมหลังจาก login เข้าสู่ระบบสําเร็จ (ดังรูปด้านล่าง) ประกอบด้วยเมนูหลักต่างๆดังน้ี 

 
- เมนูเข้าสู่ระบบ  ประกอบด้วยเมนูย่อยคือ 1. เมนูออกจากระบบ เป็นเมนูไว้ใช้สําหรบัการ log out ออกจาก
โปรแกรมเพ่ือกลับไปยังหน้าเมนูเข้าสู่ระบบ  2. เมนูปิดโปรแกรม เป็นเมนูสําหรับออกจากโปรแกรมเมือ่
ต้องการปิดการใช้งานโปรแกรม TRT 

- เมนูศนูย์ไต (Dialysis Center) เป็นเมนูสําหรับลงข้อมูลขอ้มูลศูนย์ไตเทยีม 
- เมนูข้อมูลผูป้่วย (Patient) เป็นเมนูสําหรับลงข้อมูลผู้ป่วยทั้ง HD และ PD 
- เมนูรายงาน (Report) เป็นเมนูสําหรับแสดงรายงานข้อมูลที่ลงไปในโปรแกรม 
- เมนูต้ังคา่ (Config) เป็นเมนูการต้ังค่าผู้ใช้งานสําหรับเข้าใช้งานโปรแกรม TRT 

    ผู้ใช้งานยังไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผูใ้ช้งานในหน้าน้ีได้ 
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- เมนูจัดการข้อมูล เป็นเมนูสําหรับส่งข้อมูลเข้าสมาคมโรคไตฯ เมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้วถ้าต้องการส่งข้อมูลให้
สมาคมฯ ให้คลิกที่ เมนู ”จัดการข้อมูล” จะปรากฏดังรูปด้านล่าง 

 
 

- เมนูหน้าต่าง เป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด (ถ้าม)ี และใช้สําหรบัเลือกหน้าต่างที่จะลง
ข้อมูลจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ในขณะน้ันทั้งหมด และใช้ปิดหน้าต่างทั้งหมด 

- เมนูช่วยเหลือ เป็นเมนูเก่ียวกับรายละเอียดและข้อมูลช่วยเหลือของโปรแกรม TRT 

3.เครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม TRT version 3  

 จะเป็นรูป icon อยู่ใต้เมนูหลกั ดังรูปด้านล่าง 

 

 เริ่มข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการเพ่ิมรายการใหม่ทุกคร้ังให้กดที่เครื่องหมาย ”เริ่มข้อมูลใหม่” 
โปรแกรมจึงจะสามารถทํางานได้ 

 บันทึกข้อมูล เมื่อต้องการจะทําการบันทึกขอ้มูลให้คลิกที่เครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” โดยเมื่อ
กดบันทึกแลว้ โปรแกรมจะมหีน้าต่างเล็กแสดงคําถามยืนยันการบันทึกข้อมูลหากต้องการบันทึกให้
ยืนยันโดยกด OK/ Yes หากไม่ต้องการให้กด Cancel / No 

 ลบ เครื่องหมาย “ลบข้อมูล”ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลบข้อมูลใดๆในโปรแกรมออก ดังน้ัน
เมนูน้ีจึงไม่สามารถคลิกได้ 

 รายงาน เมื่อต้องการแสดงรายงานข้อมูลศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วยที่มีการลงขอ้มูลไปแล้ว ใหค้ลิกที่

เครื่องหมาย ข้อมูลจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ออกมา หากต้องการ save เก็บไว้สามารถ
เลือก save ได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, word และ Excel 

ช่องใสคํ่าค้นหา 
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 ปริ้นรายงาน เมื่อต้องการปร้ินรายงานหน้าศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วย ให้คลิกที่เครื่องหมาย ข้อมูลที่
ต้องการจะถูกปริ้นออกมา 

 ค้นหา เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเดิมที่มใีนฐานข้อมูล ให้คลิกที่เคร่ืองหมาย  “ค้นหาข้อมูล”จะ
ปรากฏข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ และหากต้องการเรียกข้อมูลน้ันมาใช้ ให้ดับเบ้ิลคลิกที่รายการน้ันหรือ
หากต้องการค้นหาโดยใช้คําเฉพาะ ให้พิมพ์คําเฉพาะน้ันลงในช่องค้นหา และกด OK 

        3.1 Icon อ่ืนๆทีใ่ช้ในการลงข้อมูล 

 
 

 icon เริ่มข้อมูลใหม่เมื่อต้องการลงข้อมูลใหม่เพ่ิมให้คลิกที่icon น้ี และทําการลงข้อมูล 

 icon เพิ่มข้อมูลเมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลในตารางให้คลิกที่ icon น้ีข้อมูลที่ลงจะถูกเก็บไว้ใน 
ตาราง 

 icon ลบข้อมูลให้คลิกที่รายการในตารางด้านล่าง โดยแถวที่เลือกจะเปล่ียนเป็นแถบนํ้าเงินจากนั้น

ให้คลิกทีเ่ครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” ข้อมูลในตารางจะยงัไม่ลบออกทันทีแตใ่หสั้งเกตเครื่องหมายจาก

บวก (ตามรูป  ) จะเปล่ียนเป็นลบแทน (ตามรปู  )จากน้ันให้คลิกเครื่องหมาย “บันทกึข้อมูล”
ข้อมูลที่ตอ้งการลบจึงจะถกูลบออก 

 icon ยกเลิกการลบแถวข้อมูลเมื่อมีการกดลบข้อมูลแล้วแต่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ icon นี้โดย

เครื่องหมายจะเปล่ียนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากน้ันกดกดบันทึกข้อมลู  

 icon บันทึกขอ้มูลเมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก icon น้ีเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกลุ่มหัวข้อย่อยน้ี 

 icon สําหรับเปลี่ยนหัวข้อการลงข้อมูลเมือ่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อใหม่ทีจ่ะลงให้คลิก icon น้ี 
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วิธีการลงข้อมูลข้อมูลศูนย์ไต 
 

1. วิธีการลงข้อมูล Demographic center 

 

 เมื่อต้องการเพิม่หรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า demographic center  ให้ลบขอ้มูลเดิมออก(ถ้ามี) แล้วลงข้อมูลใหม่ได้
เลย 

 หัวข้อวันที่ลงขอ้มูล (หมายเลข 0) ,หัวข้อรหัสศูนย์ (หมายเลข 3)และ หัวข้อ HCODE (หมายเลข 4)ไม่อนุญาตให้
เปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูล 

 

2. วิธีการลงข้อมูล Human Resource 
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 เมื่อต้องการเพิม่ข้อมูลจํานวนบุคลากรแต่ละประเภททัง้  full time และ part time ให้คลิกที่เครื่องหมาย 
ในหัวข้อประเภทบุคลากรที่ต้องการลงขอ้มูล(หมายเลข 24-40)ก่อนเป็นอันดบัแรก 

 เริ่มลงข้อมูลบุคลากร ใหก้รอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

เพื่อบันทกึขอ้มลูลงในตารางด้านล่าง และคลิกเครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทกึจํานวนบุคลากรอีก
ครั้ง 

 เมื่อต้องการเพิม่จํานวนบุคลากรรายต่อไปใหค้ลิกที่เครื่องหมาย  “เริ่มต้นขอ้มูลใหม่” 
 เมื่อต้องการลบข้อมูลรายละเอยีดบุคลากร  ใหค้ลิกที่รายช่ือบุคลลากรที่ต้องการจะลบข้อมูลในตารางหมายเลข 

47 โดยแถวทีเ่ลือกจะเปล่ียนเป็นแถบนํ้าเงินจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ลบข้อมูล”ข้อมูลในตารางจะ

ยังไม่ลบออกทนัทีแต่ให้สังเกตเครื่องหมายจากบวก (ตามรูป  ) จะเปล่ียนเป็นลบแทน (ตามรูป  )จากน้ัน

ให้คลิกเครือ่งหมาย “บันทกึขอ้มูล”ข้อมูลที่ตอ้งการลบถงึจะถูกลบออก 

 หากต้องการยกเลิกการกดลบข้อมูลให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ยกเลิกลบแถวข้อมูล” โดยเครื่องหมายจะ

เปล่ียนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากน้ันกดกดบันทึกข้อมลู  

 เมื่อต้องการเลอืกประเภทบุคลากรหัวในข้ออื่นๆ ให้คลิกเครื่องหมาย  “เลือกประเภทบุคลากร” 

หมายเหตุ : หากไม่ทราบหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขศูนย์ “0”13 หลักแทน 

 
3. วิธีการลงข้อมูล HD Facility 

 

 เมื่อต้องการเพิม่หรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า HD Facility ให้ลบขอ้มูลเก่าในแต่ละช่องออกแล้วลงข้อมูลใหม่ได้เลย 
จากน้ันคลิกเครือ่งหมาย “บันทกึข้อมูล” ที่อยู่ใต้เมนูหลัก เพื่อทําการบันทกึขอ้มูล 
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4. วิธีการลงข้อมูล Water Treatment 

 

  หัวข้อ Water Treatment System ชุดที.่.... เป็นการลงระบบน้ํา 
โดยศูนย์ไตเทยีมสามารถลงข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด (สําหรับศูนย์ไตเทยีม ที่มรีะบบน้ํา มากกว่า 1 ชุด เช่น 2 ชุด 
หรือมากกว่าน้ัน) ให้ลงจํานวนชุด ตามจรงิที่ม ีเช่น ถ้ามี 2 ชดุ 
 การลงข้อมูล ชดุที่ 1 ให้พิมพ์ เลข “1” ในชอ่ง แล้วคลิก “แสดง” จากน้ันกรอกรายละเอียดตามหัวขอ้ 

ระบบน้ํา ตั้งแตข่้อ 63 ถึง ข้อ 72 และ รายละเอียดผลการตรวจคุณภาพนํ้า ข้อ 73 ถึง ข้อ 77 แล้วทํา
การบันทึก 

 การลงข้อมูล ชดุที่ 2 ให้พิมพ์ เลข “2” ในชอ่ง แล้วคลิก “แสดง” จากน้ันกรอกรายละเอียดตามหัวขอ้ 
ระบบน้ํา ตั้งแตข่้อ 63 ถึง ข้อ 72 และ รายละเอียดผลการตรวจคุณภาพนํ้า ข้อ 73 ถึง ข้อ 77 แล้วทํา
การบันทึก  

 การลงผลการตรวจ Bacteria culture (หมายเลข 68) และ Endotoxin (หมายเลข 71) ให้คลิกที่เครือ่งหมาย 

ในหัวข้อทีต่้องการลงข้อมูล 
 เริ่มลงข้อมูลผลการตรวจ ให้กรอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางด้านล่าง และคลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกอีกครั้ง
หลังจากคลิกบันทึกข้อมูลสําเร็จ ช่องทางด้านซ้ายมือ หัวข้อ “เฉล่ียทุก (สัปดาห์)” จะทําการคํานวณค่าเฉลี่ย
จากการลงผลการตรวจระบบน้ําให้อัตโนมัติ 

 



7 
 

 เมื่อต้องการลบข้อมูลผลการตรวจระบบนํ้า  ให้คลิกที่รายการในตารางด้านล่าง (ตารางในหมายเลข 77) โดย

แถวที่เลือกจะเปล่ียนเป็นแถบน้ําเงินจากนั้นให้คลิกที่เครือ่งหมาย  “ลบข้อมลู” ข้อมูลในตารางจะยงัไม่

ลบออกทันทีแตใ่ห้สังเกตเครื่องหมายจากบวก (ตามรูป  ) จะเปล่ียนเป็นลบแทน (ตามรูป  )จากน้ันให้

คลิกเครื่องหมาย “บันทกึขอ้มลู”ข้อมูลทีต่้องการลบถงึจะถกูลบออก 

 หากต้องการยกเลิกการกดลบข้อมูล ให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ยกเลิกลบแถวข้อมูล” โดยเครือ่งหมายจะ

เปล่ียนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากน้ันกดกดบันทึกข้อมลู  
 เมื่อต้องการเพิ่มผลการตรวจระบบน้ําจุดอื่นๆให้คลิกที่เครื่องหมาย “เริ่มต้นข้อมูลใหม่” 

 เมื่อต้องการเลอืกการตรวจคุณภาพนํ้าในหัวข้ออื่นๆ ให้คลิกเครื่องหมาย  เพื่อออกจากการลงผลการ
ตรวจย่อย แล้วไปเลือกการตรวจคุณภาพนํ้า ในหัวข้ออื่นๆ  
 
 

5. วิธีการลงข้อมูล PD Facility   

 

 ลงข้อมูล PD Facility โดยให้คลิกเลือกหวัข้อทีศู่นย์ไตทําการรกัษา 
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6. วิธีการลงข้อมูล Center accreditation  

 

 คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อกรอกรายละเอียดกจิกรรมการตรวจรับรองของ ตรต.ในตารางด้านล่าง ตามหัวข้อที่
ระบุ 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
 

7. เม่ือลงขอ้มูลครบทุกหน้าเรียบร้อยแลว้ให้คลกิที่เคร่ืองหมาย “บันทึกข้อมูล”ที่อยู่ใต้เมนูหลักเพือ่ทําการบันทึก
ข้อมูลทัง้หมด 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
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วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย HD 

1.วิธกีารลงขอ้มูลผู้ป่วย HD 

 

 

 
 
 
 
 

 เริ่มลงข้อมูลผู้ป่วย HD ให้เลือก ประเภทการรกัษา (หมายเลข102)  เป็น HD 
 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 
 วันเกิด (หมายเลข 108) กรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะคํานวณ อายุใหอ้ัตโนมัต ิ
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (หมายเลข 110) หากไม่ทราบ ให้กรอกเลขศูนย์ “0”  13 หลักแทน  
 การลงข้อมูล Co-morbid (หมายเลข 143) หากเลือกไม่มีผลการวินจิฉัย ใหเ้ลือก “No” และข้ามไปหัวขอ้อืน่เลย 

หรือ หากมีผลการวินิจฉัย ให้ เลือก “Yes” และลงรายละเอยีดผลการวินจิฉัยในตาราง โดยคลิก เครื่องหมาย  
จากน้ันลงรายละเอียดโดยจะมหีัวข้อให้เลือก ถ้าไม่ผลวินิฉัยตาม list  ให้เลือก Others และกรอกขอ้มูลเอง    

 หมายเลข 144 เป็นการประเมินโรคร่วมโดยใชด้ัชนี Charlson comorbidity โดยจะคิดคะแนนจากโรครว่มของคนไข้
ที่ได้ใส่ข้อมูลลงไป (ในข้อ 143) ให้คลิก คํานวณได้เลย โดยระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ  

 หมายเลข 145 เป็นการประเมินสภาพของผู้ปว่ยโดยใช้คะแนน karnofsky performance status การลงขอ้มูลให้
เลือกจาก drop down list 

 หมายเลข 147-150 เป็นการลง Quality of life ของคนไข้ กรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
 หมายเลข 151 เป็นการลงข้อมลู รพ. หรือสถานพยาบาล ที่ผู้ป่วยไปตรวจรกัษาและรับยาประจํา หลัก 1 แหง่ 
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2. วธิีการลงข้อมูล Vascular access 

 

 หมายเลข 201 วันที่ทํา Permanent Vascular access ครั้งแรก หากมีขอ้มูลและยังไม่ได้ลงให้เรียบร้อย ใหก้ลับไปลง
ข้อมูล ที่ “หมายเลข 136” วันที่ จึงจะแสดง 

 เมื่อมีการลงขอ้มูล update ใหไ้ปที่หัวข้อบันทกึกิจกรรม vascular access (หมายเลข202) คลิกที่เครื่องหมาย  
และลงข้อมูลกิจกรรมในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

3. วิธีการลงข้อมูล HD Prescription 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 203-212 ให้เสรจ็เรยีบร้อย และให้ไปที่ “รายการ HD prescription “ 
(หมายเลข213) คลิกที่เครื่องหมาย เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 
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4. วิธีการลงข้อมูล HD Adequacy  

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 214 – 220 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย หมายเลข 222 - 224 ให้กดคําว่า 
โปรแกรมจะคํานวณค่าในแต่ละข้อใหอ้ัตโนมัต ิและให้ไปที่ “รายการ HD Adequacy “ (หมายเลข225) คลิกที่
เครื่องหมาย เพื่อทําการบันทกึข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

5. วิธีการลงข้อมูล Laboratory 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยทําการเลือกหน่วย (หมายเลข 401)ของค่าผลตรวจก่อนโดยมีให้เลือก 2 ระบบคือ US และ SI หรือจะ
เลือกกําหนดเอง โดยสามารถระบุหน่วยของค่าแต่ละการตรวจได้โดยอิสระ แล้วกดบันทกึหนว่ยไว้เพือ่ใช้ในคราวต่อไป 
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 กรอกขอ้มูลค่าผลตรวจหมายเลข 402 - 433 ให้เสรจ็เรยีบร้อย หมายเลขใดมี  ต่อท้าย ใหก้ด เพื่อให้
โปรแกรมคํานวณให้อตัโนมัติ เมื่อเสร็จครบถ้วนแล้วให้ไปที่ “รายการ Laboratory” (หมายเลข434) คลิกที่
เครื่องหมาย เพื่อทําการบันทกึข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

6. วิธีการลง Treatment 

 

 

 หมายเลข 502เมื่อผู้ป่วยได้รับยา ESA หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 503 โดยคลิกที่
เครื่องหมาย  และลงรายละเอยีดการใช้ยา ESA ในตารางด้านล่างหากเลือก “No” ข้ามไปลงหัวข้ออื่นได้เลย 

 หมายเลข 504เมื่อผู้ป่วยได้รับIV Iron  หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 505 โดยคลิกที่
เครื่องหมาย  และลงรายละเอยีดในตารางด้านล่างหากเลือก “No” ข้ามไปลงหัวขอ้อื่นได้เลย 
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 หมายเลข 506 เมื่อผู้ป่วยไดร้ับVitamin D  หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 507 โดยคลิกที่
เครื่องหมาย  และลงรายละเอยีดในตารางด้านล่าง หากเลือก “No” ข้ามไปลงหัวขอ้อื่นไดเ้ลย 

 หมายเลข 508 - 512 ลงรายละเอียดการให้วคัซีนของผู้ป่วย 

7.วิธีการลงขอ้มูลผู้ป่วย Outcome 

 

 การลง outcome หัวขอ้ ใน 6 เดือนที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรักษาหรอืไม่ (หมายเลข 602 ) ให้
เลือกตอบ“No”หรอื “Yes” 

 หากมีการตอบ“Yes” ให้ลงรายละเอียดตามจริงที่มีการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรักษาเริม่จากหมายเลข 603 ถึง
หมายเลข 606 โดยให้เลือกหัวข้อที่ผู้ป่วยเกดิการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรกัษาตามจรงิ 

8. เม่ือลงขอ้มูลครบเรียบร้อยทุกหน้าแล้วใหก้ดบันทึกที่เคร่ืองหมาย  “บันทึกขอ้มูล” ที่เมนูด้านบน 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อมูลผู้ป่วย PD 

1.วิธกีารลงขอ้มูลผู้ป่วย PD 

 

 

 

 
 

 เริ่มลงข้อมูลผู้ป่วย PD ให้เลือก ประเภทการรกัษา (หมายเลข102)  เป็น PD 
 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 
 วันเกิด (หมายเลข 108) กรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะคํานวณ อายุใหอ้ัตโนมัต ิ
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (หมายเลข 110) หากไม่ทราบ ให้กรอกเลขศูนย์ “0”  13 หลักแทน  
 การลงข้อมูล Co-morbid (หมายเลข 143) หากเลือกไม่มีผลการวินิฉัย ให้เลือก “No” และข้ามไปหัวข้ออืน่เลย หรือ 

หากมีผลการวินฉัิย ให้ เลือก “Yes” และลงรายละเอียดผลการวินิฉัยในตาราง โดยคลิก เครือ่งหมาย  จากนั้นลง
รายละเอียดโดยจะมีหัวขอ้ใหเ้ลือก ถ้าไม่ผลวนิิฉัยตาม list  ให้เลือก Others และกรอกข้อมลูเอง    

 หมายเลข 144 เป็นการประเมินโรคร่วมโดยใชด้ัชนี Charlson comorbidity โดยจะคิดคะแนนจากโรครว่มของคนไข้
ที่ได้ใส่ข้อมูลลงไป ใหค้ลิก คํานวณได้เลย โดยระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติ  

 หมายเลข 145 เป็นการประเมินสภาพของผู้ปว่ยโดยใช้คะแนน karnofsky performance status การลงขอ้มูลให้
เลือกจาก drop down list 

 หมายเลข 147-150 เป็นการลง Quality of life ของคนไข้ กรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
 หมายเลข 151 เป็นการลงข้อมลู รพ. หรือสถานพยาบาล ที่ผู้ป่วยไปตรวจรกัษาและรับยาประจํา หลัก 1 แหง่ 
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2. วิธีการลงข้อมูล Teckhoff’s catheter 

 

 เมื่อต้องการลงข้อมูลTeckhoff’s catheterให้ไปที่ บันทกึกจิกรรม Teckhoff’s catheter(หมายเลข 302) และคลิกที่
เครื่องหมาย จากน้ันให้ไปลงรายละเอียดกจิกรรมในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

3. วิธีการลงข้อมูล PD Prescription 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 308 - 322 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการ PD Prescription “ 
(หมายเลข323) โดยคลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
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4.วิธีการลงขอ้มูล PET TEST 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 324 - 339 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการ PET Test “ (หมายเลข
340) คลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
 

5.วิธกีารลงข้อมูล Peritonitis 
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 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 341 - 352 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการPeritonitis “ (หมายเลข
353) คลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

6. วิธีการลงข้อมูล PD Adequacy 

 

 เริ่มลงข้อมลูโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 354 – 363 และ 366  ให้เสรจ็เรยีบรอ้ย หมายเลข 364-364,367-376 ให้กด

คําว่า โปรแกรมจะคํานวณค่าในแต่ละข้อให้อตัโนมัติ และให้ไปที่ “รายการ PD adequacy “ (หมายเลข
378) คลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว ้

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

7. วธิีการลงข้อมูล Laboratory, Treatment และ outcome ของผู้ป่วย PD เหมือนกบัข้อมูลผู้ป่วย HD ผู้ใช้งาน
สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่หน้า 11-13 
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8. เม่ือลงขอ้มูลครบเรียบร้อยทุกหน้าแล้วใหก้ดบันทึกที่เคร่ืองหมาย “บันทึกขอ้มูล”ที่เมนูด้านบน 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
 

วิธีการทํางาน กรณีสถานะผู้ป่วย ตดั Out come ไปแล้ว (เริ่มต้น Course number ใหม่) 

1. เมือ่มีการลงข้อมูลสถานะส้ินสุด (Outcome) ของผู้ป่วย กรณี ย้ายการรักษา, ไม่มารักษาตามนัด หรอืสถานะอื่นๆ ที่มีการ 
ลง Outcome ไปแล้ว (ยกเว้นกรณี เสียชีวิต ไม่สามารถเริ่มตน้ Course number ใหม่ได)้ และ ผู้ป่วย กลับเข้าสู่การรกัษา  
HD, PD ใหม่ ดงันั้นศูนย์ไตเทียม สามารถ เริ่มบันทึกการรักษาผู้ป่วยใหม่ (เริม่ต้น Course number ใหม่) โดยวิธีการดงันี ้

 เลือกเมนูผู้ป่วย และ ไปที่ค้นหา เลือกสถานะผู้ป่วยที่ต้องการ (ตัวอย่างจะเลือกสถานะผู้ป่วย ย้ายการรกัษา) ดังรูป 

 
 

 ดับเบิ้ลคลิกเลือกผู้ป่วยทีต่้องการ จากน้ันคลิกที่ เมนู เพื่อเริ่มต้นการลงข้อมูลผู้ป่วยใหม่ ดงัรปู  

 
 เริ่มต้น ให้ลงข้อมูลจากหน้า patient gen Info ไปจนถึง Outcome ตามการทํางานปกติ, หน้า Out come ข้อมูล 
ข้อ 602 ให้เป็น “No” จากน้ันให้ บันทกึขอ้มลูทั้งหมด เป็นอนัเสร็จส้ิน และเริ่มต้น Course number ใหม่ ผู้ป่วยรายนั้น 

12 3 
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