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คู่มือ Program TRT version 3.3.1.0 

สิ่งที่จ ำเป็นต้องรู้ในกำรใช้งำนโปรแกรม TRT version 3.3.1.0 

1. วิธีกำรเข้ำใชง้ำนโปรแกรม TRT 

 

 ให้คลิกที่ เมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยกรอก รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แล้วคลิก “ตกลง”(รหัสเข้าใช้งานเป็นรหัสที่ทาง
สมาคมโรคไตฯออกให้) 

 

2. หน้ำโปรแกรมหลังจำก login เข้ำสู่ระบบส ำเร็จ (ดังรูปด้ำนล่ำง) ประกอบด้วยเมนูหลักตำ่งๆดังนี้ 

 

- เมนูเข้ำสู่ระบบ  ประกอบด้วยเมนูย่อยคือ 

 1. เมนูออกจำกระบบ เป็นเมนูไว้ใช้ส าหรบัการ log out ออกจากโปรแกรมเพื่อกลับไปยังหน้า เมนูเข้าสู่ระบบ 

 2. เมนปูิดโปรแกรม เป็นเมนูส าหรับออกจากโปรแกรมเมือ่ต้องการปิดการใช้งานโปรแกรม TRT 

- เมนูศูนย์ไต (Dialysis Center) เป็นเมนสู าหรับลงข้อมูลข้อมูลศูนย์ไตเทยีม 

- เมนูข้อมูลผูป้่วย (Patient) เป็นเมนูส าหรับลงข้อมูลผู้ปว่ยทั้ง HD และ PD 

- เมนูรำยงำน (Report) เป็นเมนูส าหรับแสดงรายงานข้อมูลที่ลงไปในโปรแกรม 

- เมนูตั้งค่ำ (Config) เป็นเมนูการต้ังค่าผู้ใช้งานส าหรับเข้าใช้งานโปรแกรม TRT 

    ผู้ใช้งานยังไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในหน้านี้ได้ 
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- เมนูจัดกำรข้อมูล เป็นเมนูส าหรับส่งข้อมูลเข้าสมาคมโรคไตฯ เมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้วถ้าต้องการส่งข้อมูลให้

สมาคมฯ ให้คลิกที ่เมน ู”จัดการข้อมูล” เลือก “ส่งข้อมูลไป Server” จะปรากฏดังรูปด้านล่าง 

 
 

- เมนูหน้ำต่ำง เป็นเมนทูี่แสดงรายละเอียดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด (ถ้าม)ี และใชส้ าหรบัเลือกหน้าต่างที่จะลง

ข้อมูลจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ในขณะนั้นทั้งหมด และใช้ปิดหน้าต่างทั้งหมด 

- เมนูช่วยเหลือ เป็นเมนูเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูลช่วยเหลือของโปรแกรม TRT 

3.เครื่องมือต่ำงๆภำยในโปรแกรม TRT version 3  

 จะเป็นรูป icon อยู่ใต้เมนูหลกั ดังรูปด้านล่าง 

 

 เริ่มข้อมูลใหม ่เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ทุกครั้งให้กดที่เครื่องหมาย ”เริ่มข้อมูลใหม่” 

โปรแกรมจึงจะสามารถท างานได้ 

 บันทึกข้อมลู เมื่อต้องการจะท าการบันทึกขอ้มูลให้คลิกที่เครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” โดยเมื่อ

กดบันทึกแล้ว โปรแกรมจะมหีน้าต่างเล็กแสดงค าถามยืนยันการบันทึกขอ้มูลหากต้องการบันทึกให้

ยืนยันโดยกด OK/ Yes หากไม่ต้องการให้กด Cancel / No 

 ลบ เครื่องหมาย “ลบข้อมูล”ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลบข้อมูลใดๆในโปรแกรมออก ดังนั้น

เมนูนี้จึงไม่สามารถคลิกได ้

 รำยงำน เมื่อต้องการแสดงรายงานข้อมูลศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วยที่มีการลงขอ้มูลไปแล้ว ให้คลิกที่

เครื่องหมาย ข้อมูลจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ออกมา หากต้องการ save เก็บไว้สามารถ

เลือก save ได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, word และ Excel 

ช่องใสค่  ำคน้หำ 
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 ปริ้นรำยงำน เมื่อต้องการปริ้นรายงานหน้าศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วย ให้คลกิที่เครื่องหมาย ข้อมูลที่

ต้องการจะถูกปริ้นออกมา 

 ค้นหำ เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเดิมที่มีในฐานข้อมูล ให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ค้นหาข้อมูล”จะ

ปรากฏข้อมูลที่เคยบันทึกไว ้และหากต้องการเรียกข้อมูลนั้นมาใช้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการนั้นหรือ

หากต้องการค้นหาโดยใช้ค าเฉพาะ ให้พิมพ์ค าเฉพาะนั้นลงในช่องค้นหา และกด OK 

        3.1 Icon อื่นๆทีใ่ช้ในกำรลงข้อมูล 

 
 

 icon เริ่มข้อมลูใหม่เมื่อต้องการลงข้อมูลใหมเ่พิ่มให้คลิกทีi่con น้ี และท าการลงข้อมูล 

 icon เพิ่มข้อมูลเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในตารางให้คลิกที่ icon น้ีข้อมูลที่ลงจะถูกเกบ็ไวใ้น 

ตาราง 

 icon ลบข้อมลูให้คลิกที่รายการในตารางด้านล่าง โดยแถวที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นแถบน้ าเงินจากนั้น

ให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” ข้อมูลในตารางจะยงัไม่ลบออกทันทีแตใ่หส้ังเกตเครื่องหมายจาก

บวก (ตามรูป  ) จะเปลี่ยนเป็นลบแทน (ตามรปู  )จากนั้นให้คลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมูล” 

ข้อมูลที่ต้องการลบจึงจะถกูลบออก 

 icon ยกเลิกกำรลบแถวข้อมูลเมื่อมีการกดลบข้อมูลแล้วแต่ต้องการยกเลกิให้คลิกที่ icon นี้โดย

เครื่องหมายจะเปล่ียนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากนั้นกดกดบันทึกข้อมลู  

 icon บันทึกข้อมูลเมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก icon นี้เพื่อบันทึกข้อมูล ในกลุ่มหัวข้อย่อยนี ้

 icon ส ำหรับเปลี่ยนหัวข้อกำรลงข้อมูลเมือ่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อใหม่ที่จะลงให้คลิก icon น้ี 
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วิธีกำรลงข้อมูลข้อมูลศูนย์ไต 
 

1. วิธีกำรลงข้อมูล Demographic center 

 

 เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า demographic center  ให้ลบขอ้มูลเดิมออก(ถ้ามี) แล้วลงข้อมูลใหม่ได้

เลย 

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

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล 
 

2. วิธีกำรลงข้อมูล Human Resource 
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 เมื่อต้องกำรเพิ่มข้อมูลจ านวนบุคลากรแต่ละประเภททั้ง  full time และ part time ให้คลกิที่เครื่องหมาย 

ในหัวข้อประเภทบุคลากรที่ต้องการลงข้อมูล(หมายเลข 24-40)ก่อนเป็นอันดบัแรก 

 เริ่มลงข้อมูลบุคลำกร ใหก้รอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลงัจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

เพื่อบันทึกข้อมลูลงในตารางด้านล่าง และคลิกเครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกจ านวนบุคลากรอีก

ครั้ง 

 เมื่อต้องกำรเพิม่จ ำนวนบุคลำกรรำยต่อไปใหค้ลิกที่เครื่องหมาย  “เริ่มต้นข้อมูลใหม่” 

 เมื่อต้องกำรลบข้อมูลรายละเอียดบุคลากร  ใหค้ลิกที่รายชือ่บคุลลากรที่ต้องการจะลบข้อมูลในตารางหมายเลข 

47 โดยแถวทีเ่ลือกจะเปลี่ยนเป็นแถบน้ าเงินจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ลบข้อมูล”ข้อมูลในตารางจะ

ยังไม่ลบออกทนัทีแต่ให้สงัเกตเครื่องหมายจากบวก (ตามรูป  ) จะเปลี่ยนเปน็ลบแทน (ตามรูป  )จากนั้น

ให้คลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมูล”ข้อมูลที่ตอ้งการลบถงึจะถูกลบออก 

 หากต้องกำรยกเลิกกำรกดลบข้อมูลให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ยกเลิกลบแถวข้อมูล” โดยเครื่องหมายจะ

เปลี่ยนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากนั้นกดกดบันทึกข้อมลู  

 เมื่อต้องกำรเลอืกประเภทบุคลำกรหัวในข้ออื่นๆ ให้คลิกเครื่องหมาย  “เลือกประเภทบุคลากร” 

หมำยเหตุ : หำกไม่ทรำบหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ให้กรอกเลขศูนย์ “0”13 หลักแทน 

3. วิธีกำรลงข้อมลู HD Facility 

 

 เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า HD Facility ให้ลบขอ้มูลเก่าในแต่ละช่องออกแล้วลงข้อมูลใหม่ได้เลย 

จากนั้นคลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมูล” ที่อยู่ใต้เมนูหลัก เพื่อท าการบันทกึขอ้มูล 
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4. วิธีกำรลงข้อมลู Water Treatment 

 

  หัวข้อ Water Treatment System ชุดที.่.... เป็นการลงระบบน้ า 

โดยศูนย์ไตเทยีมสามารถลงข้อมูลได้มากกว่า 1 ชุด (ส าหรับศนูย์ไตเทียม ที่มรีะบบน้ า มากกว่า 1 ชุด เช่น 2 ชุด 

หรือมากกว่านัน้) ให้ลงจ านวนชุด ตามจรงิที่ม ีเช่น ถ้ามี 2 ชดุ 

 การลงข้อมูล ชดุที่ 1 ให้พิมพ์ เลข “1” ในช่อง แล้วคลิก “แสดง” จากนั้นกรอกรายละเอียดตามหัวขอ้ 

ระบบน้ า ตั้งแตข่้อ 63 ถึง ข้อ 72 และ รายละเอียดผลการตรวจคุณภาพน้ า ข้อ 73 ถึง ข้อ 77 แล้วท า

การบันทึก 

 การลงข้อมูล ชดุที่ 2 ให้พิมพ์ เลข “2” ในช่อง แล้วคลิก “แสดง” จากนั้นกรอกรายละเอียดตามหัวขอ้ 

ระบบน้ า ตั้งแตข่้อ 63 ถึง ข้อ 72 และ รายละเอียดผลการตรวจคุณภาพน้ า ข้อ 73 ถึง ข้อ 77 แล้วท า

การบันทึก  

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

ในหัวข้อที่ต้องการลงขอ้มูล 

 เริ่มลงข้อมูลผลการตรวจ ให้กรอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตารางด้านล่าง และคลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกอีกครั้ง

หลังจากคลิกบันทึกข้อมูลส าเร็จ ช่องทางด้านซ้ายมือ หัวข้อ “เฉลี่ยทุก (สัปดาห์)” จะท าการค านวณค่าเฉลี่ย

จากการลงผลการตรวจระบบน้ าให้อัตโนมัติ 

 เมื่อต้องกำรลบข้อมูลผลการตรวจระบบน้ า  ให้คลิกที่รายการในตารางด้านลา่ง (ตารางในหมายเลข 77) โดย

แถวที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นแถบน้ าเงินจากนั้นให้คลิกที่เครือ่งหมาย  “ลบข้อมูล” ข้อมูลในตารางจะยงัไม่
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ลบออกทันทีแตใ่ห้สังเกตเครื่องหมายจากบวก (ตามรูป  ) จะเปลี่ยนเป็นลบแทน (ตามรูป  )จากนั้นให้

คลิกเครื่องหมาย “บันทึกข้อมลู”ข้อมูลที่ต้องการลบถงึจะถกูลบออก 

 หากต้องกำรยกเลิกกำรกดลบข้อมูล ให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ยกเลิกลบแถวข้อมูล” โดยเครื่องหมายจะ

เปลี่ยนจากลบ  เป็นบวก เหมือนเดิม จากนั้นกดกดบันทึกข้อมลู  

 เมื่อต้องกำรเพิ่มผลกำรตรวจระบบน้ าจุดอื่นๆให้คลิกที่เครื่องหมาย “เริ่มต้นข้อมูลใหม่” 

 เมื่อต้องกำรเลือกกำรตรวจคุณภำพน้ ำในหัวข้ออื่นๆ ให้คลิกเครื่องหมาย  เพื่อออกจากการลงผลการ

ตรวจย่อย แล้วไปเลือกการตรวจคุณภาพน้ า ในหัวข้ออื่นๆ  

 

5. วิธีกำรลงข้อมลู PD Facility   

 

 ลงข้อมูล PD Facility โดยให้คลิกเลือกหวัข้อที่ศูนย์ไตท าการรักษา 
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6. วิธีกำรลงข้อมลู Center accreditation  

 

 หมายเลข 82 กรอกรายละเอียดกิจกรรมการตรวจรับรองของ ตรต.ครบทกุหัวข้อ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เครื่องหมาย 

 หลัง เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
 

7. เมื่อลงขอ้มูลครบทุกหน้ำเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เครื่องหมำย “บันทึกข้อมูล”ที่อยู่ใต้เมนูหลักเพื่อท ำกำรบันทึก

ข้อมูลทัง้หมด 

 

 หากท าการบันทึกข้อมูลส าเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแลว้ 
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วิธีกำรลงข้อมูลผู้ป่วย Hemodailysis 

1.วิธกีำรลงขอ้มูลผู้ป่วย HD 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มลงข้อมูลผู้ป่วย HD ให้เลือก ประเภทการรกัษา (หมายเลข102)  เป็น HD 

 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 

 วันเกิด (หมายเลข 108) กรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะค านวณ อายุใหอ้ัตโนมัติ 

 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (หมายเลข 110) หากไม่ทราบ ให้กรอกเลขศูนย์ “0”  13 หลักแทน  

 การลงข้อมูล Co-morbid (หมายเลข 143) หากเลือกไม่มีผลการวินิจฉัย ให้เลือก “No” และข้ามไปหัวข้ออืน่เลย 

หรือ หากมีผลการวินิจฉัย ให้ เลือก “Yes” และลงรายละเอยีดผลการวินจิฉัยในตาราง โดยคลิก เครื่องหมาย  

จากนั้นลงรายละเอียดโดยจะมหีัวข้อให้เลือก ถ้าไม่ผลวินิฉัยตาม list  ให้เลือก Others และกรอกขอ้มูลเอง    

 หมายเลข 144 เป็นการประเมินโรคร่วมโดยใช้ดัชนี Charlson comorbidity โดยจะคิดคะแนนจากโรคร่วมของคนไข้

ที่ได้ใสข่้อมูลลงไป (ในข้อ 143) ให้คลิก ค านวณได้เลย โดยระบบจะค านวณให้อัตโนมัติ  

 หมายเลข 145 เป็นการประเมินสภาพของผู้ปว่ยโดยใช้คะแนน karnofsky performance status การลงข้อมูลให้

เลือกจาก drop down list 

 หมายเลข 147-150 เป็นการลง Quality of life ของคนไข้ กรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

 หมายเลข 151 เป็นการลงข้อมลู รพ. หรือสถานพยาบาล ที่ผูป้่วยไปตรวจรกัษาและรับยาประจ า หลัก 1 แห่ง 
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2. วธิีกำรลงข้อมูล Vascular access 

 

 หมายเลข 201 วันที่ท า Permanent Vascular access ครั้งแรก หากมีขอ้มูลและยังไม่ได้ลงให้เรียบร้อย ใหก้ลับไปลง

ข้อมูล ที่ “หมายเลข 136” วันที่ จึงจะแสดง 

 หมายเลข 202 บันทึกกิจกรรม Vascular access เมื่อลงขอ้มูล update ครบทุกหวัข้อ ให้คลกิที่เครื่องหมาย   

เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

3. วิธีกำรลงขอ้มูล HD Prescription 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 203-212 ให้เสร็จเรียบร้อย และให้ไปที่ “รายการ HD prescription” 

(หมายเลข213) คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อท าการบันทึกข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านลา่ง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 
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4. วิธีกำรลงขอ้มูล HD Adequacy  

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 214 – 220 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย หมายเลข 222 - 224 ให้กดค าว่า 

โปรแกรมจะค านวณค่าในแต่ละข้อให้อัตโนมัติ และให้ไปที่ “รายการ HD Adequacy “ (หมายเลข225) คลิกที่

เครื่องหมาย เพื่อท าการบันทกึข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

5. วิธีกำรลงขอ้มูล Laboratory 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยท าการเลือกหน่วย (หมายเลข 401)ของค่าผลตรวจก่อนโดยมใีห้เลือก 2 ระบบคือ US และ SI หรือจะ

เลือกก าหนดเอง โดยสามารถระบุหน่วยของคา่แต่ละการตรวจได้โดยอิสระ แล้วกดบันทกึหนว่ยไว้เพื่อใช้ในคราวต่อไป 
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 กรอกขอ้มูลค่าผลตรวจหมายเลข 402 - 433 ให้เสรจ็เรยีบร้อย หมายเลขใดมี  ต่อท้าย ใหก้ด เพื่อให้

โปรแกรมค านวณให้อัตโนมัติ เมื่อเสร็จครบถ้วนแล้วให้ไปที่ “รายการ Laboratory” (หมายเลข434) คลิกที่

เครื่องหมาย เพื่อท าการบันทกึข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

6. วิธีกำรลง Treatment 

 

 หมายเลข 501 ลงข้อมูล วัน/เดอืน/ปี ที่ท า Treatment 

  หมายเลข 502 -503 เมื่อผู้ป่วยได้รับยา ESA หากเลือก “Yes” ให้ลงรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ จากนั้นให้คลิกที่

เครื่องหมาย  เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตารางดา้นล่าง / หากเลือก “No” หมายเลข 502 ใหข้้ามไป

ลงหัวขอ้อื่นได้เลย 

 

 หมายเลข 504 เมื่อผู้ป่วยไดร้ับIV Iron  หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 505 โดยลงรายละเอียด

ให้ครบทุกหวัข้อ จากนั้นให้คลิกเครื่องหมาย  เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตารางด้านล่าง / หากเลือก 

“No” หมายเลข 504 ให้ข้ามไปลงหัวขอ้อื่นได้เลย 
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 หมายเลข 506 เมื่อผู้ป่วยไดร้ับ Vitamin D  หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 507 โดยลง

รายละเอียดใหค้รบทุกหัวข้อ จากนั้นให้คลิกเครื่องหมาย  เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตารางด้านล่าง / 

หากเลือก “No” หมายเลข 506 ใหข้้ามไปลงหัวข้ออื่นได้เลย 

 

 หมายเลข 508 - 510 ลงรายละเอียดการไดร้ับ Phosphate binder ,Cinacalcet และ Parathyroidectomy 

 

 หมายเลข 511 เมื่อผู้ป่วยได้รับ “วัคซีน”  หากเลือก “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 512 โดยลง

รายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ จากนั้นให้คลิกเครื่องหมาย  เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตารางด้านล่าง / 

หากเลือก “No” หมายเลข 511 ให้ข้ามไปลงหัวข้ออื่นได้เลย 
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7.วิธีกำรลงขอ้มูลผู้ป่วย Outcome 

 

 การลง outcome หัวขอ้ ใน 6 เดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษาหรอืไม่ (หมายเลข 602 ) ให้

เลือกตอบ“No”หรอื “Yes” 

 หมายเลข 602 หากมีการตอบ“Yes” ให้ลงรายละเอียดตามจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษาเริม่จาก

หมายเลข 603 ถึงหมายเลข 606 โดยให้เลือกหวัข้อที่ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษาตามจริง 

 หมายเลข 602 หากมีการตอบ“No” ใหท้ าการกดบันทึก  ข้อมูลได้เลย  

กำรยกเลิก Outcome  หน่วยงำนสำมำรถท ำด้วยตนเองได้ ดังนี้ 

1. กรณตีรวจสอบพบว่า ปุ่มกดบันทึก ไม่พร้อมท างาน (รูปปุม่กดบันทกึขึ้นสจีาง)          ท าให้บันทกึข้อมูลไม่ได้ และผู้ป่วย

ยังคงรับการรกัษาที่หนว่ยไตเทยีม ใหท้ าการยกเลิก Outcome ดังนี้ 

 

 หมายเลข 602 ให้เลือกเป็น 3-CANCEL หลังจากนั้นรูปปุ่มกดสีจาง        จะเปลี่ยนเป็นปุ่มกดบันทึกปกต ิ

 กดปุ่มบันทกึ โปรแกรมจะท าการบันทึก ยกเลิก สถานะ Outcome 

 เรียก รหัสผูป้่วย, ชื่อ-นามสกุล อีกครัง้ เมื่อโปรแกรมแสดงข้อมูล หน่วยงานสามารถลงข้อมูลและบันทึกได้ปกต ิ
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8. เมื่อลงขอ้มลูครบเรียบร้อยทุกหน้ำแล้วใหก้ดบันทึกที่เครือ่งหมำย  “บันทึกข้อมูล” ที่เมนูด้ำนบน 

 

 หากท าการบันทึกข้อมูลส าเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อมูลผู้ป่วย Peritoneal Dialysis 

1.วิธกีำรลงขอ้มูลผู้ป่วย PD 

 

 

 

 

 

 เริ่มลงข้อมูลผู้ป่วย PD ให้เลือก ประเภทการรกัษา (หมายเลข102)  เป็น PD 

 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 

 วันเกิด (หมายเลข 108) กรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะค านวณ อายุใหอ้ัตโนมัติ 

 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (หมายเลข 110) หากไม่ทราบ ให้กรอกเลขศูนย์ “0”  13 หลักแทน  

 การลงข้อมูล Co-morbid (หมายเลข 143) หากเลือกไม่มีผลการวินิฉัย ให้เลอืก “No” และข้ามไปหัวข้ออืน่เลย หรือ 

หากมีผลการวินิฉัย ให้ เลือก “Yes” และลงรายละเอียดผลการวินิฉัยในตาราง โดยคลิก เครือ่งหมาย  จากนั้นลง

รายละเอียดโดยจะมีหัวขอ้ใหเ้ลือก ถ้าไม่ผลวนิิฉัยตาม list  ให้เลือก Others และกรอกข้อมูลเอง    

 หมายเลข 144 เป็นการประเมินโรคร่วมโดยใช้ดัชนี Charlson comorbidity โดยจะคิดคะแนนจากโรคร่วมของคนไข้

ที่ได้ใสข่้อมูลลงไป ให้คลิก ค านวณได้เลย โดยระบบจะค านวณให้อัตโนมัติ  

 หมายเลข 145 เป็นการประเมินสภาพของผู้ปว่ยโดยใช้คะแนน karnofsky performance status การลงข้อมูลให้

เลือกจาก drop down list 

 หมายเลข 147-150 เป็นการลง Quality of life ของคนไข้ กรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

 หมายเลข 151 เป็นการลงข้อมลู รพ. หรือสถานพยาบาล ที่ผู้ป่วยไปตรวจรักษาและรับยาประจ า หลัก 1 แหง่ 
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2. วิธีกำรลงขอ้มูล Teckhoff’s catheter 

 

 หมายเลข 301 วันที่ท า Teckhoff’s catheter ครั้งแรก หากมีข้อมูลและยงัไม่ได้ลงให้เรียบร้อย ให้กลับไปลงข้อมูล 

ที่ “หมายเลข 137” วันที่ จึงจะแสดง 

 หมายเลข 302 บันทึกกิจกรรม Teckhoff’s catheter เมื่อลงข้อมูล update ครบทุกหัวข้อ ให้คลิกที่เครือ่งหมาย  

 เพื่อเพิ่มรายการที่มีการ update ลงในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

3. วิธีกำรลงขอ้มูล PD Prescription 

  

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 308 - 322 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และให้ไปที่ “รายการ PD Prescription “ 

(หมายเลข323) โดยคลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อท าการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
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4.วิธีกำรลงขอ้มูล PET TEST 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 324 - 339 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และให้ไปที่ “รายการ PET Test “ (หมายเลข

340) คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อท าการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

5.วิธกีำรลงขอ้มูล Peritonitis 

  
 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 341 - 352 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และให้ไปที่ “รายการPeritonitis “ (หมายเลข

353) คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อท าการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 
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 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

6. วิธีกำรลงขอ้มูล PD Adequacy 

 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 354 – 363 และ 366  ให้เสร็จเรียบรอ้ย หมายเลข 364-364,367-376 ให้กด

ค าว่า โปรแกรมจะค านวณค่าในแต่ละข้อให้อัตโนมัติ และให้ไปที่ “รายการ PD adequacy “ (หมายเลข

378) คลิกที่เครื่องหมาย  เพื่อท าการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

7. วธิีกำรลงข้อมูล Laboratory, Treatment และ outcome ของผู้ป่วย PD เหมือนกบัข้อมูลผู้ป่วย HD ผู้ใช้งำน

สำมำรถย้อนกลับไปดูได้ที่หน้ำ 11-14 

8. เมื่อลงขอ้มลูครบเรียบร้อยทุกหน้ำแล้วใหก้ดบันทึกที่เครือ่งหมำย “บันทึกข้อมูล”ที่เมนูด้ำนบน 

 

 หากท าการบันทึกข้อมูลส าเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
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วิธีกำรท ำงำน กรณีสถำนะผู้ป่วย ตดั Out come ไปแล้ว (เริ่มต้น Course number ใหม่) 

1. เมื่อมีการลงข้อมูลสถานะสิ้นสุด (Outcome) ของผู้ป่วย กรณี ย้ายการรักษา, ไม่มารักษาตามนัด หรอืสถานะอื่นๆ ที่มีการ 

ลง Outcome ไปแล้ว (ยกเว้นกรณี เสียชีวิต ไม่สามารถเริ่มต้น Course number ใหม่ได)้ และ ผู้ป่วย กลับเข้าสู่การรกัษา  

HD, PD ใหม่ ดังนั้นศูนย์ไตเทียม สามารถ เริ่มบันทึกการรักษาผู้ป่วยใหม่ (เริม่ต้น Course number ใหม่) โดยวิธีการดงันี ้

 เลือกเมนูผู้ป่วย และ ไปที่ค้นหา เลือกสถานะผู้ป่วยที่ต้องการ (ตัวอย่างจะเลอืกสถานะผู้ป่วย ย้ายการรกัษา) ดังรูป 

 
 

 ดับเบิ้ลคลิกเลือกผู้ป่วยทีต่้องการ จากนั้นคลิกที่ เมนู เพื่อเริ่มต้นการลงข้อมูลผู้ป่วยใหม่ ดังรูป  

 
 เริ่มต้น ให้ลงข้อมูลจากหน้า patient gen Info ไปจนถึง Outcome ตามการท างานปกติ, หน้า Out come ข้อมูล 

ข้อ 602 ให้เป็น “No” จากนั้นให้ บันทึกข้อมลูทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้น และเริ่มต้น Course number ใหม่ ผู้ป่วยรายนั้น 

1 2 3 

1 

2 


