
วิธีบันทึกขอ้มลู
การล้างไตทางช่องทอ้งดว้ยเครื่องลา้งไตอตัโนมตั ิ

(Automated Peritoneal Dialysis)

29 กันยายน 2564



หัวขอ้

 การใช้งานโปรแกรมบันทึกขอ้มูลการลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยเคร่ือง
ลา้งไตอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis)

 คําถามทีพ่บบอ่ย



เมนูการใช้งาน





ขัน้ตอนบันทกึขอ้มลู
ผูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งดว้ยเครื่องล้างไตอตัโนมตั ิ

(Automated Peritoneal Dialysis)



สัง่นายา
ล้างไต 
APD

จ่ายยา 
Erythropoietin

ติดตามการ
รักษา

จัดกลุ่มผูป่้วย
APD

(ทะเบียนผูป่้วย)



บันทึกขอ้มลูลงทะเบยีน
ผูป่้วยล้างไตทางช่องทอ้งด้วยเครื่องล้างไตอตัโนมตั ิ

(Automated Peritoneal Dialysis)

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)



กรณี ได้รับการจัดสรรโควตา Click ที ่WAIT



กรณ ีลงทะเบียนเอง Click ที ่ลงทะเบยีนเขา้โครงการ





กรณ ีผูป่้วยทีไ่มพ่ร้อมลงทะเบยีน APD

สัง่นายาล้างไต 
CAPD

จ่ายยา 
Erythropoietin

ติดตามการรักษา

ให้บันทึกขอ้มลู ที ่เมนู CAPD เดิม



บันทึกขอ้มลูตดิตามการรักษา

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้







บันทึกขอ้มลูยา Erythropoietin

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้









บันทึกขอ้มลูสัง่นายาล้างไต อุปกรณ ์และ Set

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้



กรณี สัง่นายาครัง้แรก Click ที่



กรณี สัง่นายาประจําเดือน Click ที่







ตรวจสอบวา่สัง่นายาไปหรือยัง โดยกดที ่วันทีสั่ง่นายาลา้งไต



ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้

แกไ้ขขอ้มลูสัง่นายาลา้งไต อุปกรณ ์และ Set

(เมนู -> เบิกนายาด่วน)





* ตอ้งเลือก “วันทีนั่ดส่งนายา” ดว้ยทุกครัง้ *
หากไมม่ี วันทีนั่ดส่งนายา ให้เลือก หมายความว่า การจัดส่งนายาเสร็จสิน้แล้ว หรือ ยังไมไ่ด้มีการยืนยันการจัดส่งนายามากอ่น



* ตอ้งเลือก “วันทีนั่ดส่งนายา” ดว้ยทุกครัง้ *
หากไมม่ี วันทีนั่ดส่งนายา ให้เลือก หมายความว่า การจัดส่งนายาเสร็จสิน้แล้ว หรือ ยังไมไ่ด้มีการยืนยันการจัดส่งนายามากอ่น



* ตอ้งเลือก “วันทีนั่ดส่งนายา” ดว้ยทุกครัง้ *
หากไมม่ี วันทีนั่ดส่งนายา ให้เลือก หมายความว่า การจัดส่งนายาเสร็จสิน้แล้ว หรือ ยังไมไ่ด้มีการยืนยันการจัดส่งนายามากอ่น





ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้

ประวัตผิูป่้วยลา้งไตทางช่องทอ้งโดยใช้เครื่องอตัโนมตัิ

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)







ตรวจสอบสถานะจดัสง่นายาลา้งไตและ Set
บริษัท ไปรษณียไ์ทย ดิสทรบิิวชัน่ จํากัด

(เมนู -> APD –> ทะเบียนผูป่้วย APD)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้







บันทึกขอ้มลูสํารองนายาลา้งไต อุปกรณ ์และ Set

(เมนู -> APD –> Stock Management)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้











ตรวจสอบประวตัสิํารองนายาลา้งไต อปุกรณ ์และ Set

(เมนู -> APD –> History Stock)

ใช้สําหรับ ผูป่้วยทีล่งทะเบยีน APD แล้ว เทา่นัน้





คําถามทีพ่บบอ่ย



1. กรณีทะเบียนผูป่้วย APD ยังอยูใ่น สถานะ “WAIT” จะสัง่
นายา CAPD อยา่งเดมิ ได้ไหม อยา่งไร

สามารถทําไดจ้าก เมนู “เบิกนายา/TK -> เบิกนายาล้างไต (ผูป่้วย)”
แล้วบันทึกขอ้มูลตามขัน้ตอนเดิม 



2. หลังจากลงทะเบียนผูป่้วยใน mode APD แล้ว จะแกไ้ข/
ยกเลิก นายาทีส่ัง่กอ่น ลงทะเบียน APD ได้อยา่งไร



สามารถทําไดจ้าก เมนู “APD-> เบิกนายาดว่น APD”
แล้วทําตามขัน้ตอน การจัดการขอ้มูลสัง่นายาล้างไต อุปกรณ ์และ Set

* ตอ้งเลือก “วันทีนั่ดส่งนายา” ดว้ยทุกครัง้ *
หากไมม่ี วันทีนั่ดส่งนายา ให้เลือก หมายความว่า การจัดส่งนายาเสร็จสิน้แล้ว หรือ ยังไมไ่ด้มีการยืนยันการจัดส่งนายามากอ่น



3. จะยกเลิกผูป่้วย APD ทีย่ังอยูใ่น สถานะ WAIT จาก ทะเบียน 
APD ได้อยา่งไร

กรณีนี ้ให้แจ้ง ผูรั้บผิดชอบ สปสช.



4. จะยกเลิก หรือ ต้องการเปลีย่นคนใหม ่ทดแทนคนเกา่ ใน
ทะเบียนผูป่้วย APD ทําอยา่งไร

ไป Click ที ่ประวัติ/แกไ้ข แล้วทําตามขัน้ตอน การจัดการประวัติผูป่้วยล้างไตทางช่องทอ้งโดยใช้เครื่อง
อัตโนมัติ



5. ถ้าต้องการเปลีย่นแปลงให้ ส่งนายากอ่นวนัทีก่าํหนดไว ้ต้อง
ทําอยา่งไร

สามารถทําไดจ้าก เมนู “APD-> เบิกนายาดว่น APD”
แล้วทําตามขัน้ตอน เลื่อนวันทีส่่งนายาดว่น (เฉพาะผูป่้วย)

กทม. จัดส่งภายใน 3 วันปฏิทิน
ตา่งจังหวัด จัดส่งภายใน 6 วันปฏิทิน
นับจากวนัทาํเบิกดว่น



สอบถาม และ ขอ้เสนอแนะ



สวัสดี
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