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คู่มือ ProgramTRT version 3 

สิ่งท่ีจําเป็นต้องรู้ในการใช้งานโปรแกรม TRT version 3 

1. วิธีการเข้าใชง้านโปรแกรม TRT 

 

 ให้คลิกที่ เมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วคลิก “ตกลง”(รหัสเข้าใชง้านเป็นรหัสที่ทาง

สมาคมโรคไตฯออกให้) 

2. เมนูช่วยเหลอื  

 
 ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่เมนูชว่ยเหลือเผ่ืออ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรม TRT v.3 ทัง้ในรูปแบบ PDF และ 

Youtube  
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3. หน้าโปรแกรมหลังจาก login เข้าสู่ระบบสําเร็จ (ดังรูปด้านล่าง) ประกอบด้วยเมนูหลักต่างๆดังน้ี 

 

- เมนูเข้าสู่ระบบ  ประกอบด้วยเมนูย่อยคือ 1. เมนูออกจากระบบ เป็นเมนูไว้ใช้สําหรบัการ log out ออกจาก

โปรแกรมเพ่ือกลับไปยังหน้าเมนูเข้าสู่ระบบ  2. เมนูปิดโปรแกรมเป็นเมนูสําหรับออกจากโปรแกรมเมือ่

ต้องการปิดการใช้งานโปรแกรม TRT 

- เมนูศนูย์ไต (Dialysis Center)เป็นเมนูสําหรับลงข้อมูลขอ้มูลศูนย์ไตเทยีม 

- เมนูข้อมูลผูป้่วย(Patient) เป็นเมนูสําหรบัลงข้อมูลผู้ป่วยทั้ง HD และ PD 

- เมนูรายงาน (Report) เป็นเมนูสําหรับแสดงรายงานข้อมูลที่ลงไปในโปรแกรม 

- เมนูต้ังคา่(Config) เป็นเมนูการต้ังค่าผู้ใช้งานสําหรับเข้าใช้งานโปรแกรม TRT 

ผู้ใช้งานยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลผูใ้ช้งานในหน้าน้ีได้ 

- เมนูจัดการข้อมูล เป็นเมนูสําหรับส่งข้อมูลเข้าสมาคมโรคไตฯ เมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้ว  ถา้ต้องการส่งข้อมูลให้

สมาคมฯให้คลกิที่ เมนู ”จัดการข้อมูล” จะปรากฏดังรูปด้านล่าง 

 
 

- เมนูหน้าต่างเป็นเมนูที่แสดงรายละเอียดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด (ถ้าม)ี และใช้สําหรบัเลือกหน้าต่างที่จะลง

ข้อมูลจากหน้าต่างที่เปิดอยู่ในขณะน้ันทั้งหมด และใช้ปิดหน้าต่างทั้งหมด 

- เมนูช่วยเหลือเป็นเมนูเก่ียวกับรายละเอียดและข้อมูลช่วยเหลือของโปรแกรม TRT 

3.เครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม TRT version 3  

 จะเป็นรูป icon อยู่ใต้เมนูหลกั ดังรูปด้านล่าง 

 
ช่องใสคํ่าค้นหา 
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 เริ่มข้อมูลใหม่เมื่อต้องการเพ่ิมรายการใหมทุ่กคร้ังให้กดทีเ่ครื่องหมาย ”เริ่มข้อมูลใหม”่ 

โปรแกรมจึงจะสามารถทํางานได้ 

 บันทึกข้อมูลเมื่อต้องการจะทําการบันทึกขอ้มูลให้คลิกที่เครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” โดยเมื่อกด

บันทึกแล้ว โปรแกรมจะมหีน้าต่างเล็กแสดงคําถามยืนยันการบันทึกข้อมลูหากต้องการบันทึกให้ยืนยัน

โดยกด OK/ Yes หากไม่ต้องการให้กด Cancel / No 

 ลบเครื่องหมาย “ลบข้อมูล”ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลบข้อมูลใดๆในโปรแกรมออก ดังน้ัน

เมนูน้ีจึงไม่สามารถคลิกได้ 

 รายงาน  เมื่อต้องการแสดงรายงานข้อมูลศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วยที่มีการลงข้อมูลไปแล้ว ให้คลิกที่

เครื่องหมาย   ข้อมูลจะแสดงหน้ารายงานก่อนพิมพ์ออกมา หากต้องการ save เก็บไว้สามารถ

เลือก save ได้หลายรูปแบบ เช่น PDF, word และ Excel  

 ปริ้นรายงาน เมื่อต้องการปร้ินรายงานหน้าศูนย์ไต, ข้อมูลผู้ป่วย ให้คลิกที่เครื่องหมาย   

ข้อมูลที่ต้องการจะถูกปริ้นออกมา 

 ค้นหา เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลเดิมที่มใีนฐานข้อมูล ให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ค้นหาข้อมูล”จะ

ปรากฏข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ และหากต้องการเรียกข้อมูลน้ันมาใช้ ให้ดับเบ้ิลคลิกที่รายการน้ันหรือหาก

ต้องการค้นหาโดยใช้คําเฉพาะ ให้พิมพ์คําเฉพาะน้ันลงในช่องค้นหา และกด OK 

 ข้อมูลแสดงแถว   โดยหาก ระบุจํานวนตัวเลขใดในช่องตัวเลข และกดปุม่ แถว 

ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตัวเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว จะเป็นการแสดงแถวข้อมูล

ทั้งหมด ที่มีการบันทึกไว้ 

        3.1 Icon อ่ืนๆทีใ่ช้ในการลงข้อมูล 

 
 

   icon เริ่มข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการลงข้อมูลใหม่เพ่ิมให้คลิกที่ icon น้ี และทําการลงข้อมูล 

  icon เพิ่มข้อมูล เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลในตารางให้คลิกที่ icon น้ีข้อมลูที่ลงจะถูกเก็บไว้ใน 

ตาราง 
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   icon ลบข้อมูล ให้คลิกทีร่ายการในตารางด้านล่าง โดยแถวที่เลือกจะเปล่ียนเป็นแถบนํ้าเงนิ

จากน้ันให้คลิกที่เครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” ข้อมูลในตารางจะยังไม่ลบออกทันทีแต่ให้สังเกต

เครื่องหมายจากบวก (ตามรูป  ) จะเปล่ียนเป็นลบแทน (ตามรูป  ) จากน้ันใหค้ลิกเครื่องหมาย 

 “บันทกึข้อมูล” ข้อมูลที่ต้องการลบจึงจะถูกลบออก 

  icon ยกเลิกการลบแถวข้อมูล เมื่อมกีารกดลบข้อมูลแล้วแต่ต้องการยกเลิกให้คลิกที่ icon นี้ 

โดยเครื่องหมายจะเปล่ียนจากลบ  เป็นบวก  เหมือนเดิม จากนั้นกดกดบันทกึข้อมูล  

  icon บนัทึกข้อมูล เมื่อลงข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก icon น้ีเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกลุ่มหวัข้อ

ย่อยน้ี 

  icon สาํหรับเปลีย่นหัวข้อการลงข้อมูล เมื่อต้องการเปล่ียนหัวข้อใหมท่ี่จะลงให้คลิก icon น้ี 

 

วิธีการลงข้อมูลข้อมูลศูนย์ไต 

 

1. วิธีการลงข้อมูล Demographic center 

 

 เมื่อต้องการเพิม่หรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า demographic center  ให้ลบขอ้มูลเดิมออก(ถ้ามี) แล้วลงข้อมูลใหม่ได้

เลย 
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 หัวข้อวันที่ลงขอ้มูล (หมายเลข 0) ,หัวข้อรหัสศูนย์ (หมายเลข 3)และ หัวขอ้ HCODE (หมายเลข 4)ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูล 
 

2. วิธีการลงข้อมูล Human Resource 

 

 เมื่อต้องการเพิม่ข้อมูลจํานวนบุคลากรแต่ละประเภททัง้  full time และ part time ให้คลิกที่เครื่องหมาย 

ในหัวข้อประเภทบุคลากรที่ต้องการลงขอ้มูล(หมายเลข 24-40)ก่อนเป็นอันดบัแรก 

 เริ่มลงข้อมูลบุคลากร ใหก้รอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

เพื่อบันทกึขอ้มลูลงในตารางด้านล่าง และคลิกเครื่องหมาย  “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทกึจํานวนบุคลากร

อีกครัง้ 

 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” 
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3. วิธีการลงข้อมูล HD Facility 

 

 เมื่อต้องการเพิม่หรือแก้ไขขอ้มลูในหน้า HD Facility ให้ลบขอ้มูลเก่าในแต่ละช่องออกแล้วลงข้อมูลใหม่ได้เลย 

จากน้ันคลิกเครือ่งหมาย “บันทกึข้อมูล” ที่อยู่ใต้เมนูหลัก เพื่อทําการบันทกึขอ้มูล 

 

4. วิธีการลงข้อมูล Water Treatment 

 

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

ในหัวข้อทีต่้องการลงข้อมูล 

 เริ่มลงข้อมูลผลการตรวจ ให้กรอกข้อมูลทางด้านขวามือ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่เครื่องหมาย 

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

จากการลงผลการตรวจระบบน้ําให้อัตโนมัติ 

 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 CAPD Facility   

 

 ลงข้อมูล CAPD Facility โดยให้คลิกเลือกหวัขอ้ที่ศูนย์ไตทําการรกัษา 
 

6. วิธีการลงข้อมูล Center accreditation  
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 คลิกที่เครื่องหมาย เพื่อกรอกรายละเอียดกจิกรรมการตรวจรับรองของ ตรต.ในตารางด้านล่าง ตามหัวข้อที่

ระบุ 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 
 

7. เม่ือลงขอ้มูลครบทุกหน้าเรียบร้อยแลว้ให้คลกิที่เคร่ืองหมาย “บันทึกข้อมูล”ที่อยู่ใต้เมนูหลักเพือ่ทําการบันทึก

ข้อมูลทัง้หมด 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 

วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วย HD 

1.วิธกีารลงขอ้มูลผู้ป่วย HD 

 เร่ิมลงข้อมูลผูป่้วย HD ให้เลอืก ประเภทการรักษา (หมายเลข102)  เป็น HD ก่อนทกุคร้ัง  

 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 
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2. วธิีการลงข้อมูล Vascular access 

 

 เมื่อมีการลงขอ้มูล update ใหไ้ปที่หัวข้อบันทกึกิจกรรม vascular access (หมายเลข202) คลิกที่เครื่องหมาย  

และลงข้อมูลกิจกรรมในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 202 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้

 

3. วธิีการลงข้อมูล HD Prescription 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 203-212 ให้เสรจ็เรยีบร้อย และให้ไปที่ “รายการ HD prescription “ 

(หมายเลข213) คลิกที่เครื่องหมาย เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 
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 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 213 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้

 

4. วธิีการลงข้อมูล HD Adequacy  

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 214 – 220 และ 224 ให้เสรจ็เรยีบรอ้ย หมายเลข 222 และ 223 ให้กดคําว่า 

 โปรแกรมจะคํานวณค่าในแตล่ะข้อให้อตัโนมัติ และให้ไปที่ “รายการ HD Adequacy “ (หมายเลข225) 

คลิกที่เรือ่งหมาย  เพื่อทําการบนัทึกข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 225 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้
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5. วธิีการลงข้อมูล Laboratory 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยทําการเลือกหน่วย (หมายเลข 401) ของค่าผลตรวจก่อนโดยมีให้เลือก 2 ระบบคือ US และ SI หรือ

จะเลือกกําหนดเอง โดยสามารถระบุหน่วยของค่าแต่ละการตรวจได้โดยอิสระ แล้วกดบันทกึหน่วยไว้เพื่อใช้ในคราว

ต่อไป 

 กรอกขอ้มูลค่าผลตรวจหมายเลข 402 - 433 ให้เสรจ็เรยีบร้อย หมายเลขใดมี   ต่อท้าย ใหก้ด เพือ่ให้

โปรแกรมคํานวณให้อตัโนมัติ เมื่อเสร็จครบถ้วนแล้วให้ไปที่ “รายการ Laboratory” (หมายเลข 434) คลิกที่

เครื่องหมาย  เพื่อทําการบันทกึข้อมูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยู่ในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 434 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้
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6. วธิีการลง Treatment 

 

 หมายเลข 502 เมื่อผู้ป่วยไดร้ับยา ESA และตอบ “Yes” ให้ไปลงรายละเอียดใน หมายเลข 503โดยคลิกทีเ่ครื่องหมาย 

 และลงรายละเอียดการใช้ยา ESA ในตารางด้านล่าง 

 หมายเลข 504 เมื่อผู้ป่วยไดร้ับ IV Iron  และตอบ “Yes”  ใหไ้ปลงรายละเอียดใน หมายเลข 505โดยคลิกที่

เครื่องหมาย  และลงรายละเอยีดในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 503 และ 505 ใหร้ะบุตัวเลขในช่อง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ 

ระบุจํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ขอ้มูลจะแสดงตามทีร่ะบตุัวเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม 

แถว จะเป็นการแสดงแถวข้อมลูทั้งหมด ที่มีการบันทกึไว ้
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7.วิธกีารลงขอ้มูลผู้ป่วย Outcome 

 

 การลง outcome หัวขอ้ ใน 6 เดือนที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรักษาหรอืไม่ (หมายเลข 602 )ให้

เลือกตอบ“No”หรอื “Yes” 

 หากมีการตอบ“Yes” ให้ลงรายละเอียดตามจริงที่มีการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรักษาเริม่จากหมายเลข 603 ถงึ

หมายเลข 606 โดยให้เลือกหัวข้อที่ผู้ป่วยเกดิการเปล่ียนแปลงหรือส้ินสุดการรกัษาตามจรงิ 

8. เม่ือลงข้อมูลครบเรียบร้อยทุกหน้าแล้วใหก้ดบันทึกที่เคร่ืองหมาย “บันทึกขอ้มูล”ที่เมนูด้านบน 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 
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การลงข้อมูลผู้ป่วย PD 

1.วิธกีารลงขอ้มูลผู้ป่วย PD 

 

 เร่ิมลงข้อมูลผูป่้วย PD ให้เลอืก ประเภทการรักษา (หมายเลข 102)  เป็น PD ก่อนทุกคร้ัง 

 รหัสผู้ป่วย (หมายเลข 105) ไมต่้องกรอก ระบบจะรันเลขให้อตัโนมัติ 

2. วธิีการลงข้อมูล Teckhoff’s catheter 

 

 เมื่อต้องการลงข้อมูล Teckhoff’s catheterให้ไปที่ บันทกึกจิกรรม Teckhoff’s catheter(หมายเลข 302) และคลิก

ที่เครื่องหมาย  จากน้ันให้ไปลงรายละเอียดกิจกรรมในตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 302 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้
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3. วธิีการลงข้อมูล PD Prescription 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 308 - 322 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการ PD Prescription “ 

(หมายเลข 323) โดยคลิกทีเ่ครือ่งหมาย   เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 323 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้

4.วิธกีารลงขอ้มูล PET TEST 
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 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 324 - 339 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการ PET Test “ (หมายเลข

340) คลิกที่เครือ่งหมาย   เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 340 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้

5.วิธกีารลงขอ้มูล Peritonitis 

 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 341 - 352 ใหเ้สร็จเรยีบร้อย และใหไ้ปที่ “รายการPeritonitis “ (หมายเลข

353) คลิกที่เครือ่งหมาย  เพื่อทําการบันทกึขอ้มูลที่ลงไว้ ให้เข้าไปอยูใ่นตารางด้านล่าง 

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อต้องการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 353 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้
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6. วธิีการลงข้อมูล PD Adequacy 

 

 เริ่มลงข้อมูลโดยกรอกข้อมูลหมายเลข 354 – 362 และ 371  ให้เสรจ็เรยีบรอ้ย หมายเลข 363 และ 370 ให้กดคําว่า 

 โปรแกรมจะคํานวณค่าในแตล่ะข้อให้อตัโนมัติ และให้ไปที่ “รายการ PD adequacy “ (หมายเลข372) 

คลิกที่เครื่องหมาย    เพื่อทําการบันทกึข้อมูลทีล่งไว ้

 เมื่อต้องการย้อนกลับไปดูรายการลงไว้ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องหมาย  ช่องแรกในตาราง 

 เมื่อตอ้งการจะคลิกลบข้อมูลให้คลิกเครื่องหมาย  “ลบข้อมูล” 

 เมื่อต้องการดู ขอ้มูลในตาราง ขอ้ 372 ให้ระบุตวัเลขในชอ่ง   หากขอ้มูลเกิน 5 แถว ให้ ระบุ

จํานวนตัวเลขในช่องตัวเลข และกดปุ่ม แถว   ข้อมูลจะแสดงตามที่ระบุตวัเลข และ หากระบุ “0” แล้วกดปุ่ม แถว 

จะเป็นการแสดงแถวข้อมูลทัง้หมด ที่มีการบันทึกไว ้

7. วธิีการลงข้อมูล Laboratory, Treatment และ outcome ของผู้ป่วย PD เหมือนกบัข้อมูลผู้ป่วย HD ผู้ใชง้าน

สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่หน้า 11-12 

8. เม่ือลงข้อมูลครบเรียบร้อยทุกหน้าแล้วใหก้ดบันทึกที่เคร่ืองหมาย “บันทึกขอ้มูล”ที่เมนูด้านบน 

 

 หากทําการบันทึกข้อมูลสําเร็จจะมีข้อความแจง้ใหท้ราบว่ามีการลงขอ้มูลแต่ละหัวข้อเรียบร้อยแล้ว 

 


