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หลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ 

 

การสรา้งรายงานด้วย Report Designer ขั้นสูง 

วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้เครื่องมอื 

(Components) ในก าหนดรูปแบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน Report Designer ได้อย่าง

เหมาะสม 

      2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจ สามารถสร้าง แบบฟอร์ม และรายงาน

ส าหรับหน่วยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เนือ้หา  

      1. การใช ้Sub Report ในการสร้างรายงาน เพื่อให้รายงานแสดงผลได้ดีและสวยงามยิ่งขึ้น  

      2. การใช ้Crosstab ในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น 

      3. การสรา้งรายงานโดย การเขียน Script ในโปรแกรม Report Designer 

      4. การเปรียบเทียบความสามารถและเทคนิคการแสดงผลรายงาน ดว้ย Components    

      5. การเปรียบเทียบความสามารถและเทคนิคการแสดงผลรายงาน ดว้ยการเขียน Script ในรายงาน    

เหมาะส าหรับ: ผู้ที่ผ่านการอบรมการสรา้งรายงานด้วย Report Designer ขั้นประยุกต์ หรอืผูท้ี่มทีักษะ  

                   ความรูเ้รื่องค าสั่ง SQL การใชง้าน Report Designer และการเขียนโปรแกรม 

ระยะเวลาในการอบรม   3 วัน /รุ่น   

          วันที่ 18-20 มกราคม 2555 

สถานที่อบรม   

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร ์จ ากัด    

2 ช้ัน 2 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 33 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวง/เขต ราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ    

ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ)  

ตารางการอบรม 

วันที ่1 

     -    การใช ้Sub Report ในการสร้างรายงาน 

- แบบฝกึหัด 

วันที ่2 

- การใช ้Crosstab ในการสร้างรายงาน 

- แบบฝกึหัด 

วันที3่ 

- การเขียน Script ในรายงาน 

- การเลือกใช้วธิีสร้างรายงานให้เหมาะสมกับรายงาน 

- แบบฝกึหัด 



การใช้ Sub Report ในการสร้างรายงาน เพื่อให้รายงานแสดงผลได้ดีและสวยงามยิ่งขึ้น  

ตัวอย่างรายงาน 

                         รายงานทะเบียนการตรวจรักษาผู้ป่วย 

ตั้งแตว่ันที่                               ถึงวันที่  

ชื่อโรงพยาบาล 

ล าดับ วันที ่ HN ชื่อ – สกุล รวมค่าใช้จ่าย 

     

การวินจิฉัยโรค 

 

หัตถการ 

 

รายการยา 

 

 

วิธีการสรา้งรายงาน 

๑. สร้างค าสั่ง SQL ค าสั่งหลัก 

Select CONCAT(pname,fname,”  “,lname) AS ptname,o.* 

From ovst  o,patient  pt 

Where o.hn = pt.hn and o.vstdate Between “2011-10-01” and “2011-10-31” 

ในเมนู SQL Query ของโปรแกรม HOSxP และทดลอง Run  

 



2. การสร้างช่วงวันที่ที่ต้องการระบุ 
๒.๑ การประกาศตัวแปรวันที่ 

ที่แถบ Calc ประกาศตัวแปรวันที่โดยก าหนด และคลิก Declarations 
var 
        date1,date2 : datetime; 
        ds1,ds2 : string; 
เสร็จแล้วลอง Compile ตัวแปรดู 

 
 
๒.๒ การสร้างกล่องวันที่ Dialog 
ที่แถบ Calc เลือก Events เลือก On Create เขียนค าสั่งโดยด าเนินการดังนี้ 
- ที่ Code Toolbox  เลือก String 
- เลือกแถบ Language เลือกฟังก์ชัน   GetDateRangeDialog(date1, date2); ลากมาวางใต้ begin และ

ตัวแปร date1 และdate2 จะต้องตรงกับชื่อตัวแปร datetime ที่ประกาศใน var ในที่นี้เขียนได้ดังนี้ 
GetDateRangeDialog(date1, date2); 

๒.๓ เปลี่ยนรูปแบบวันที่ให้กลายเป็นรูปแบบ พ.ศ. โดยใช้ฟังก์ชัน FormatDateTime(Format, aDateTime); 
ที่ Code Toolbox  เลือก Format เลือกแถบ Language เลือกฟังก์ชัน FormatDateTime(Format, 
aDateTime); ลากไปวางใต้ค าสั่ง ฟังก์ชัน GetDateRangeDialog(date1, date2); และสร้างตัวแปรมา
รับค่า โดยใช้ตัวแปรที่ได้ประกาศตัวแปรไว้ที่ Declarations ได้แก่ ds1,ds2 : string; ไปวางหน้าฟังก์ชัน 
ในที่นี้เขียนค าสั่งฟังก์ชันได้ดังนี้  

ds1 := FormatDateTime('yyyy-mm-dd', date1); 
ds2 := FormatDateTime('yyyy-mm-dd', date2); 



 
- เสร็จแล้วลอง compile และ preview  

 
2.4 สร้างกล่องวันที่ในตัวรายงานที่หน้า Design  

ใช้กล่องเครื่องมือ Variable มาวางตรงที่ต้องการช่วงวันที่ แล้วคลิกขวาที่ variable เลือก 
calculations… แล้วก าหนดค่าวันที่ให้ตรงตัวแปรที่เราต้องการ  
เช่น ค่าแรกก าหนดเป็น  Value := date1;  ค่าท่ีสองก าหนดเป็น Value := date๒;  เสร็จแล้ว ก าหนด
ชนิดข้อมูลเป็น date time ที่บริเวณมุมขวาบน  
หรืออีกวิธีการสร้างวันที่โดยใช้รูปแบบการเชื่อมค าโดยใช้ + ในการสร้างกล่อง variable เพียงกล่องเดียว 
แล้วก าหนดเป็น   
Value :=   FormatThaiDate('D MMMM EEEE', date1)+'   ' +'ถึง'+'   '+ FormatThaiDate('D 
MMMM EEEE', date2); 

 

 



๓. การสรา้งตัวแปรของขอ้มูลที่ต้องการ 

3.1 คัดลอกค าสั่งไปวางใน Calc ตามหลังฟังก์ชัน ChangeReportSQL(sql); โดยวางแทน sql โดยใส่

เครื่องหมาย ‘’ก่อน แล้วด าเนินการเชื่อมค า ผลที่ได้ 
ChangeReportSQL('select concat(pname,fname,"  ",lname) as ptname,o.* '+ 

' from ovst o ,patient pt '+ 

' where o.hn = pt.hn and o.vstdate '+ 

' between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" and (o.an is null or o.an = "") order by o.vn '); 

โดยวางถัดจากฟังก์ชันของวันที่ เสร็จแล้ว ลอง compile และ preview ดู จะได้ ที่แถบ data จะมี จะปรากฏ
ชื่อ DBPipeline 

 
3.2 ออกแบบรายงานในหน้า Design โดยด าเนินการดังนี้ 
- การสร้างล าดับที่ให้ RUN อัตโนมัติ โดยใช้เครื่องชื่อ DBcalc คลิกใต้ชื่อล าดับในแถบ Detail แล้วคลิก
ขวาที่ variable เลือก calculations… Calc Type เลือก Count คลิก OK 

- การสรา้งวันที่ โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า DBtext คลิกวางในแถบ Detail ที่แถบ DBPipeline ข้างบน

เลือก vstdate 
- การสร้าง HN โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า DBtext คลิกวางในแถบ Detail ที่แถบ DBPipeline ข้างบนเลือก 
hn 

- การสร้าง ชื่อ – สกุล โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า DBtext คลิกวางในแถบ Detail ที่แถบ DBPipeline ข้างบน

เลือก ptname 
- การสร้าง รวมค่าใช้จ่าย โดยใช้เครื่องมือ Variable วาง แล้วคลิกขวา variable เลือก calculations… 
ก าหนดค่าตัวแปร variable โดยที่ Code Toolbox  เลือก Math เลือกฟังก์ชัน 
GetSQLDoubleData(sql); มาวางต่อจาก Value := และเขียนค าสั่ง sql เป็น 
Value := GetSQLDoubleData('select sum(sum_price) from opitemrece  
where vn ="'+DBPipeline['vn']+'"'); อย่าลืมการเชื่อมค าด้วย + และการก าหนดค่า vn = ให้ใช้ 
DBPipeline['vn'] จากแถบ data ลากมาวางแทนการพิมพ์ใน "'++'" 
การเปลี่ยนค่า รวมคา่ใช้จ่าย ให้เป็นรูปตัวเลขที่มทีศนยิม ๒ ต าแหน่ง  โดยเปลี่ยนลักษณะข้อมูล 

เป็น Double คลิกขวาที่ Variable ของรวมคา่ใช้จ่าย เลือก Display Format… เลือกลักษณะข้อมูลที่

เป็นตัวเลขที่มทีศนยิม จ านวนทศนยิมสามารถพิมพเ์พิ่มได้ 



การใช ้Sub Report 

๔. การออกแบบการวินจิฉัยโรค 

- น าข้อมูลที่ตอ้งการจากตาราง ovstdiag 

- รูปแบบที่ตอ้งการแสดงผล 

๑. รหัสโรคหลัก : [PDx] ชื่อโรค 

๒. รหัสโรครอง  : [ตัวเลข] ชื่อโรค หมายเหตุ ตัวเลขจะแสดงDiagType 

- ค าสั่งที่ตอ้งการ 

Select i.name,o.vn,o.icd10,o.diagtype, 

IF (o.diagtype = “1”,CONCAT(“[PDx] “,i.name),CONCAT(“[“,o.diagtype,”]”,i.name)) AS 

diagname 

From ovstdiag  o,icd101  i 

Where o.icd10 = i.code and o.vn = “521118071753” 

Order by o.diagtype 

- การใชแ้ถบเครื่องมือ Sub Report  มาวางที่แถบ Detail ใต้ข้อมูลที่ออกแบบไว้ก่อนแล้ว เสร็จ

แล้วไปก าหนดคุณสมบัติของขอ้มูลโดยไปเลือกที่แถบ Properties For SubReport1 ที่แถบ Data 

เลือก DataPipeline  คลิกเลือก DBPipelineLink1  

- ไปที่ Calc เลือก Events เลือก On Create เขียนค าสั่งโดยด าเนินการดังนี้ 

๑. ที่ Code Toolbox  เลือก String เลือกแถบ Language เลือกฟังก์ชัน 
ChangeDBPipeLineLink1SQL(sql);   เสร็จแล้วน าค าสั่งที่ต้องการไปวางแทน sql (‘’) และแก้ไข
ค่าตัวแปร vn โดยใช้ค่าของ "'+DBPipeline['vn']+'" มาวางแทน จะได้ค าสั่งเป็น 

ChangeDBPipeLineLink1SQL('select  i.name,o.vn,o.icd10,o.diagtype, '+ 
'if(o.diagtype="1",concat("[PDx] ",i.name) ,concat("[",o.diagtype,"] ",i.name )) as diagname '+ 
'from  ovstdiag  o , icd101  i  '+ 
'where o.icd10 = i.code  and  o.vn = "'+DBPipeline['vn']+'"  '+ 
'order by o.diagtype'); 

๒. เสร็จแล้ว Compile และ Preview 1 รอบ สังเกตที่ Code Toolbox : Data เลือก 
DBPipeLineLink1 ที่แถบ Data บน Fields For DBPipeLineLink1 จะมีข้อมูลอยู่ 

๓. ด าเนินการ Copy ค าสั่งของ DBPipeLineLink1 ไปวางที่ Calc คลิกขวาบริเวณท่ีว่าง เลือก Event ที่
แถบ Detail ของ Main : DBPipeLine คลิก BeforeGenerate เสร็จแล้วลอง compile และ 
preview ดู 



- ด าเนนิการออกแบบรายงานที่หน้า Design ที่ Sub Report1: DBPipeLineLink1 โดยใช้ DBtext และ

เลือกข้อมูลใน DBPipeLineLink1 ให้ตรงตามค่าข้อมูลที่ต้องการ 

๕. การออกแบบหัตถการ 

- รูปแบบที่ตอ้งการแสดง 

๑. หัตถการที่มาจาก ER ให้ขึน้ด้วยค าว่า ล าดับ  [ER] ชื่อหัตถการ 

มาจากตาราง ER_regist_oper 

๒. หัตถการที่มาจาก OPD ให้ขึน้ด้วยค าว่า ล าดับ  [OPD] ชื่อหัตถการ 

มาจากตาราง doctor_operation 

- ค าสั่งที่ตอ้งการ 

๑. เขียนค าสั่งที่หัตถการมาจาก ER 

select e.icd9cm,o.er_oper_code,e.name,o.vn,concat("[ER] ",e.name) as o_name 

 from er_oper_code  e    

left outer join er_regist_oper  o   on e.er_oper_code = o.er_oper_code   

where o.vn = “541111111” 

๒. เขียนค าสั่งที่หัตถการมาจาก OPD 

select  e.icd9cm,o.er_oper_code,e.name,o.vn,concat("[OPD] ",e.name)  as o_name   from 

er_oper_code  e  

left outer join doctor_operation o on e.er_oper_code = o.er_oper_code  

where o.vn = “541111111” 

๓. น าค าสั่งที่ได้ทั้งสองมาเชื่อมกันโดยใช้ตัวเชื่อมเป็น Union 

- การใชแ้ถบเครื่องมือ Sub Report  มาวางที่แถบ Detail ใต้ข้อมูลที่ออกแบบไว้ก่อนแล้ว เสร็จ

แล้วไปก าหนดคุณสมบัติของขอ้มูลโดยไปเลือกที่แถบ Properties For SubReport2 ที่แถบ Data 

เลือก DataPipeline  คลิกเลือก DBPipelineLink2  

- ไปที่ Calc เลือก Events เลือก On Create เขียนค าสั่งโดยด าเนินการดังนี้ 

๑. ที่ Code Toolbox  เลือก String เลือกแถบ Language เลือกฟังก์ชัน ChangeDBPipeLineLink๒
SQL(sql);   เสร็จแล้วน าค าสั่งที่ต้องการไปวางแทน sql (‘’) และแก้ไขค่าตัวแปร vn โดยใช้ค่าของ 

"'+DBPipeline['vn']+'" มาวางแทน จะได้ค าสั่งเป็น 
ChangeDBPipeLineLink2SQL('select e.icd9cm,o.er_oper_code,e.name,o.vn,concat("[ER] ",e.name) 
as o_name '+ 
 'from er_oper_code  e   '+ 
'left outer join er_regist_oper  o   on e.er_oper_code = o.er_oper_code  '+ 



'where o.vn = "'+DBPipeline['vn']+'"  '+ 
'union '+ 
'select  e.icd9cm,o.er_oper_code,e.name,o.vn,concat("[OPD] ",e.name)  as o_name   from 
er_oper_code  e '+ 
'left outer join doctor_operation o on e.er_oper_code = o.er_oper_code '+ 
'where o.vn = "'+DBPipeline['vn']+'" '); 

๒. เสร็จแล้ว Compile และ Preview 1 รอบ สังเกตที่ Code Toolbox : Data เลือก DBPipeLineLink
๒ ที่แถบ Data บน Fields For DBPipeLineLink๒ จะมีข้อมูลอยู่ 

๓. ด าเนินการ Copy ค าสั่งของ DBPipeLineLink๒ ไปวางที่ Calc คลิกขวาบริเวณท่ีว่าง เลือก Event ที่
แถบ Detail ของ Main : DBPipeLine คลิก BeforeGenerate เสร็จแล้วลอง compile และ 
preview ดู 

- ด าเนนิการออกแบบรายงานที่หน้า Design ที่ Sub Report1: DBPipeLineLink๒ โดยใช้ DBtext และ

เลือกข้อมูลใน DBPipeLineLink๒ ให้ตรงตามค่าข้อมูลที่ต้องการ 

- การด าเนินการให ้Sub Report2 ไปต่อท้ายกับข้อมูลของ Sub Report1 โดยคลิกขวาที่ Sub Report2 

เลือก ShiftRelativeTo… แล้วเลือกให้ตอ่ท้าย Sub Report1 

๖. การออกแบบรายการยา 

- รูปแบบที่ตอ้งการแสดง 

ล าดับ ช่ือ + ความแรง # จ านวนที่ใช้ 

มาจากตาราง drugitems และ opitemrece 

- ค าสั่งที่ตอ้งการ 

select opitemrece.vn,concat(drugitems.name,"+",drugitems.strength,"#", 

opitemrece.qty,drugitems.units) as d_name    

from drugitems,opitemrece   

where drugitems.icode = opitemrece.icode and opitemrece.vn =“541111111” 

- การใชแ้ถบเครื่องมือ Sub Report  มาวางที่แถบ Detail ใต้ข้อมูลที่ออกแบบไว้ก่อนแล้ว เสร็จ

แล้วไปก าหนดคุณสมบัติของขอ้มูลโดยไปเลือกที่แถบ Properties For SubReport3 ที่แถบ Data 

เลือก DataPipeline  คลิกเลือก DBPipelineLink3  

- ไปที่ Calc เลือก Events เลือก On Create เขียนค าสั่งโดยด าเนินการดังนี้ 

๑. ที่ Code Toolbox  เลือก String เลือกแถบ Language เลือกฟังก์ชัน ChangeDBPipeLineLink๓
SQL(sql);   เสร็จแล้วน าค าสั่งที่ต้องการไปวางแทน sql (‘’) และแก้ไขค่าตัวแปร vn โดยใช้ค่าของ 

"'+DBPipeline['vn']+'" มาวางแทน จะได้ค าสั่งเป็น 
 



ChangeDBPipeLineLink3SQL('select opitemrece.vn,concat(drugitems.name,"+", 
drugitems.strength,"#",opitemrece.qty,drugitems.units) as d_name   '+ 

          'from drugitems,opitemrece  '+ 
          ' where drugitems.icode = opitemrece.icode and opitemrece.vn = "'+DBPipeline['vn']+'"  '); 

๒. เสร็จแล้ว Compile และ Preview 1 รอบ สังเกตที่ Code Toolbox : Data เลือก DBPipeLineLink
๓ ที่แถบ Data บน Fields For DBPipeLineLink๓ จะมีข้อมูลอยู่ 

๓. ด าเนินการ Copy ค าสั่งของ DBPipeLineLink๓ ไปวางที่ Calc คลิกขวาบริเวณท่ีว่าง เลือก Event ที่
แถบ Detail ของ Main : DBPipeLine คลิก BeforeGenerate เสร็จแล้วลอง compile และ 
preview ดู 

- ด าเนนิการออกแบบรายงานที่หน้า Design ที่ Sub Report3: DBPipeLineLink1 โดยใช้ DBtext และ

เลือกข้อมูลใน DBPipeLineLink๓ ให้ตรงตามค่าข้อมูลที่ต้องการ 

๗. การสรา้งเส้นให้แสดงโดยใช้การสร้างกรุ๊ปของข้อมูล ด าเนินการไปคลิกที่ Report บนแถบเมนูบาร์ 

เลือก Groups… ที่บล็อกของเมนู Groups ที่แถบ Break 0 เลือก DBPipeLine:vn คลิก Add แล้ว Ok 

 
จะได้ Group Footer [0] : vn ให้สร้างเส้นใน Group นี ้เส้นจะปรากฏที่รายการสุดท้ายของเลขที่ VN นั้นๆ 

๘. การสรา้งกรอบของขอ้มูล โดยใช้เครื่องมอื Region  ไปวางที่ SubReport  

ข้อมูลที่น ามาแสดงในกรอบนีไ้ด้แก่ อาการส าคัญ อาการแสดง ค่าความดันโลหิตสูง ค่าน้ าหนัก 

ส่วนสูง ฯลฯ โดยด าเนนิการดังนี้ 

๑. สร้าง Sub Report ที่จะแสดงขอ้มูล 

๒. ออกแบบรายการข้อมูลที่ตอ้งการ โดยใช้เครื่องมอื DBtext และเลือกข้อมูลที่ DBPipelineL 



๓. คลิกที่เครื่องมอื Region มาวางทับข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ และคลิกขวาที่กรอบของ Region เลือก 

sent to black เพื่อให้แสดงข้อมูล 

๔. ถ้าอยากให ้กรอบ Region ไม่แสดงในกรณีที่ไม่มีขอ้มูล ด าเนินการคลิกเครื่องมือ Variable มา

วางใกล้ๆของกรอบ Region คลิกขวาที่ Variable เลือก calculations… ก าหนดค่าตัวแปร 

variable เช่น กรณีค่าของ CC ใช้ฟังก์ชัน 

If DBText9.text <>’’ then 

Region2.visible :=True 

else 

Region2.visible :=False; 

 

ต้องการรายงาน 

รายงานแสดงคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยแยกตามสทิธิการรักษา 

รหัส สิทธิ 
ค่าใช้จ่าย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

         

         

         

 

๑. เขียนค าสั่งหลัก 

select o.pttype,pttype.name,sum(o.sum_price ) from opitemrece  o, pttype  ptt    

 where  o.pttype = ptt.pttype and o.vstdate between "2009-10-01" and "2009-10-01   

 group by o.pttype 

๒. หรอืจะใช้รูปแบบการเขียน script ดึงข้อมูลที่ตอ้งการมาเก็บไว้ช่ัวคราวที่ TempReport แล้วค่อยดึง

ข้อมูลมาประมวลผลอกีที  ดังนี้ 

unit Myptt;    ตั้งชื่อ Scrip 

procedure main; รูปแบบหลักที่ตอ้งมี 

var  ประกาศตัวแปร 

mycds :TClientDataset; 

Mycds2:TClientDataset; 

date1, date2 :Tdatetime; 

ds1,ds2 :string; 



begin  

zquery.close;   ให้ปิดรายงานเดิมที่เปิดไว้ก่อน 

zquery.sql.text:='delete from tempreport where reportname="Myptt"';  ให้ลบข้อมูลในรายงาน

เดิมก่อนเพื่อประหยัดหนว่ยความจ า มผีลตอ่ความเร็วในการประมวลผล  

zquery.execsql; 

if not getdaterange() then  exit 

 date1 :=date_result1(); 

 date2 :=date_result2();  

ds1:=formatdatetime('YYY-MM-DD',date1); 

ds2:=formatdatetime('YYY-MM-DD',date2); 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil); 

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select o.pttype,ptt.name,o.sum_price,o.vstdate '+ 

                             ' from opitemrece  o,pttype  ptt '+ 

                             ' where o.pttype = ptt.pttype '+ 

                             ' and o.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'" '); 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset('select * from tempreport '+ 

                              ' where reportname="Myptt"'); 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

while not Mycds.EOF do 

begin 

Mycds2.Insert;   

Mycds2.FieldByName('reportname').AsString :='Myptt'; 

Mycds2.FieldByName('id').AsString :='Myptt'; 

Mycds2.FieldByName('name').AsString :=Mycds.FieldByName('pttype').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name1').AsString :=Mycds.FieldByName('name').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('mon').Asinteger :=Mycds.FieldByName('sum_price').Asinteger; 

Mycds2.FieldByName('date1').Asdatetime :=Mycds.FieldByName('vstdate').Asdatetime; 

Mycds.Next; 



Mycds2.Next; 

End; 

If Mycds2.changecount>0 then     

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,'select * from tempreport where reportname="Myptt"');  

Showmessage('Success');  

end; 

end. 

๓. ด าเนนิการออกแบบรายงานในหน้า Design 

๔. การก าหนดปีงบประมาณ โดยดึงข้อมูลปีเฉพาะที่ตอ้งการออกมา ดว้ยการใชฟ้ังก์ชัน date_format 

หรอื year  รูปแบบ (date_format(vstdate,”%Y”))+543 หรอื distinct(year(vstdate))+543 

๕. ด าเนนิการเขียนค าสั่ง 

begin 

year:=GetPickupList('select distinct(year(date1))+543 as y  '+ 

              ' from tempreport having  y like "25%" order by y desc'); 

 showMessage(year); 

 byear :=StrToInt(year)-544; 

 eyear :=StrToInt(year)-543; 

   m100 := encodedate(byear,10,01) ; 

   m101 := encodedate(byear,10,31) ; 

   m110 := encodedate(byear,11,01) ; 

   m111 := encodedate(byear,11,30) ; 

   m120 := encodedate(byear,12,01) ; 

   m121 := encodedate(byear,12,31) ; 

   m010 := encodedate(eyear,01,01) ; 

   m011 := encodedate(eyear,01,31) ; 

   m020 := encodedate(eyear,02,01) ; 

   m021 := encodedate(eyear,02,29) ; 

   m030 := encodedate(eyear,03,01) ; 

   m031 := encodedate(eyear,03,31) ; 

   m040 := encodedate(eyear,04,01) ; 

   m041 := encodedate(eyear,04,30) ; 

   m050 := encodedate(eyear,05,01) ; 



   m051 := encodedate(eyear,05,31) ; 

   m060 := encodedate(eyear,06,01) ; 

   m061 := encodedate(eyear,06,30) ; 

   m070 := encodedate(eyear,07,01) ; 

   m071 := encodedate(eyear,07,31) ; 

   m080 := encodedate(eyear,08,01) ; 

   m081 := encodedate(eyear,08,31) ; 

   m090 := encodedate(eyear,09,01) ; 

   m091 := encodedate(eyear,09,30) ; 
oct := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m100)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m101)+'"'; 

 nov := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m110)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m111)+'"'; 

 dec := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m120)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m121)+'"'; 

 jan := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m010)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m011)+'"'; 

 feb := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m020)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m021)+'"'; 

 mar := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m030)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m031)+'"'; 

 apr := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m040)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m041)+'"'; 

 may := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m050)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m051)+'"'; 

 jun := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m060)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m061)+'"'; 

 jul := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m070)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m071)+'"'; 

 aug := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m080)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m081)+'"'; 

 sep := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m090)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m091)+'"'; 

 octTosep := '"'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m100)+'" and "'+FormatDateTime('YYYY-MM-DD', m091)+'"'; 

ChangeReportSQL('select name as pttype,name1 as name,date1 as vstdate,mon as sum_price '+ 

'from tempreport  where  reportname = "Myptt" and vstdate between '+octTosep+' group by pttype '); 

end; 

๖. ใช้ DBText ในการออกแบบรายงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 



การใช้ Crosstab ในการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น 

ตัวอย่างรายงาน 

ต้องการรายงานแสดงจ านวนผูม้ารับบริการแยกตามสทิธิการรักษา และแยกตามแพทย์ผู้รักษา  

ด าเนนิการดังนี้ 

๑. ข้อมูลที่ตอ้งการได้มาจากตาราง vn_stat , opitemrece 

๒. สร้างกล่องแสดงวันที่ที่ตอ้งการ 

๓. เขียนค าสั่งหลักที่ตอ้งการ 

select v.pttype,v.dx_doctor,v.income,ptt.name as pttname,d.name as docname  

from vn_stat  v,pttype  ptt,doctor  d   

where v.pttype=ptt.pttype and v.dx_doctor=d.code  

and v.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"    

order by d.code'); 

๔. ด าเนนิการออกแบบรายงานในแถบ Design  

คลิกที่ปุ่มเมนู Crosstab  มาวางที่ Title โดยปกติรายงานที่สรา้งจาก Crosstab จะนิยมสรา้งใน

ส่วน Title เพื่อให้แสดงผลครัง้เดียว ถ้าสร้างในส่วน Header หรอื Detail จะมีการวนลูปของรายงาน

ท าให้มกีารแสดงผลหลายครั้ง  

๕. คลิกขวาที่แถบ Cross Tab เลือกConfigure… 

 
ที่แถบเมนู Configure Crosstab ด าเนนิการออกแบบโดยจะใหข้้อมูลอะไรโชว์ในคอลัมน์ หรอืข้อมูล

อะไรโชว์ในชอ่งแถว เช่นใหข้้อมูลรหัสสิทธิการรักษา แสดงในคอลัมน ์และขอ้มูลแพทย์ผู้รักษาแสดง

ในแถว จะด าเนนิการดังนี้ 

- ลาก docname วางที่ new row  

- ลาก pttype วางที่ new column  



- ลาก income มาวางตรงกลาง ระหว่าง docname กับ pttype ที่ new value ซึ่งโปรแกรมจะ

ก าหนดค่าเริ่มตน้ที่ Sum และสามารถแก้ไขได้ 

- ด าเนนิแก้ไข ปรับปรุงแบบรายงานตามที่ต้องกัน 

- ลอง Preview ดู  

 

 
๖. การแก้ไขชื่อข้อมูลตา่งๆต้องไปแก้ไขที่ค าสั่งหลัก As…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสร้างรายงานโดย การเขียน Script ในโปรแกรม Report Designer 

ทบทวน Pascal 

รูปแบบของโปรแกรม Pascal 

Program   

Var 

 

Begin 

 

End. 

๑. ส่วนหัวของโปรแกรม  :  Program Heading 
ลักษณะที่ใช้ 

ใช้ในการตั้งชื่อของโปรแกรม   
รูปแบบ  

Program  ชื่อโปรแกรม; 
ตัวอย่าง 

MyFirstProgram;   
๒. ส่วนหัวการประกาศ  : Declaration Part 
ลักษณะที่ใช้ 

๑. ประกาศตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม (Variable Declaration) 
รูปแบบ Var  ชื่อตัวแปร : ชนิดตัวแปร; 
ตัวอย่าง  Var  date1,date2 : datetme;   ds1,ds2 : string; 
๒. ประกาศค่าคงที่ (Constant Declaration) 
รูปแบบ  Const  ชื่อค่าคงที่ = ค่าท่ีก าหนด; 
ตัวอย่าง  Const  Addon = 80; 
๓. ประกาศชนิดของข้อมูลที่สร้างข้ึนใหม่ (Type Declaration) 
ตัวอย่าง  Type  Color  = (red,green,blue); 
๔. ประกาศตัวแปรย่อยในรูปของ Procedure และ Function 

3. ส่วนค าสั่ง  :  Statement 
ลักษณะที่ใช้ 
 ใช้ในการเขียนค าสั่งประมวลผล  
รูปแบบ 
 Begin 
  Statement_1 
  Statement_2 
  ……….. 



  Statement_n 
 End. 
ตัวอย่าง 
 Program    MyFirstProgram 
 Begin 
   ShowMessage(‘This is a Pascal Program’); 
 End. 
 Program   MyFirstProgram 
 Var  IntegerVar : Integer; 
 Begin 
   IntegerVar := 3; 
   ShowMessage(IntToStr(IntegerVar)); 
 End. 

ชนิดของข้อมูล 
๑. Integer  เก็บข้อมูลแบบตัวเลขจ านวนเต็ม มีค่าระหว่า –๓๒๗๖๘  ถึง ๓๒๗๙๗ 
๒. Real  เก็บข้อมูลแบบตัวเลขจ านวนจริง ที่ประกอบด้วยตัวเลขจ านวนเต็มและทศนิยม 
๓. Char  เก็บข้อมูลเป็นตัวอักขระ หรือตัวอักษร เพียง ๑ ตัว อาจจะเป็นตัวเลข, ตัวอักษร, สัญลักษณ์พิเศษ 
๔. String  เก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ 
๕. Boolean  เก็บข้อมูลที่เป็นแบบตรรกศาสตร์ ที่แสดงถึงการตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นจริง(True) หรือเท็จ

(False) 
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) 

๑. เครื่องหมายบวก    สัญลักษณ์ + 
๒. เครื่องหมายลบ    สัญลักษณ์ - 
๓. เครื่องหมายคูณ    สัญลักษณ์ * 
๔. เครื่องหมายหาร    สัญลักษณ์ / 
๕. เครื่องหมายหารตัดเศษ   สัญลักษณ์ div 
๖. เครื่องหมายหารเอาแต่เศษ  สัญลักษณ์ mod 
๗. ฟังก์ชันเพื่อค านวณการยกก าลังสองของX สัญลักษณ์ sqr(x) 
๘. ฟังก์ชันการหารากที่สองของx  สัญลักษณ์ sqrt(x) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compound Statement 
รูปแบบ 
 IF Comdition1 Then 
  Begin 
   ….. 
  End     // end ตัวแรกไม่ต้องมีเครื่องหมาย; 
 Else 
  Begin 
   ….. 
 End; 
การท้างานแบบวนรอบ หรือท้าซ้้า (LOOP) 
 เป็นการเขียนค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมวนท างานซ้ าค าสั่งเดิม โดยการก าหนดเงื่อนไขในการวนรอบท างาน
จนกว่าเงื่อนไขไม่เป็นจริง จึงจะหยุด 
ค าสั่ง WHILE 
รูปแบบ 
 While Condition do 
  Statement; 
 หรือ 
 While Condition do 
 Begin  
  Statement1; 
  Statement2; 

………………. 
Increment/Decrement; 

 End; 
 

Data set Component 

คือชุดเครื่องมอืที่ใชจ้ัดการชุดข้อมูล เชน่ 

- DBMS  : Database Management System  คือ โปรแกรมท่ีท าหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ (user) 
กับฐานข้อมูลเพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ 
ภายในฐานข้อมูล 
เชน่ MySQL, Postgresql 

- Connection Component 

เชน่ 

TMy Connection  จะใช้บ่อย 

TSQL Connection  จะใช้ตดิต่อฐานข้อมูล 



- Dataset Component จะใช้ในการสั่งงาน 

เชน่ TMy Query , TSQL Dataset 

ชนิดของ Dataset 

1. รูปแบบที่ขอ้มูลจะด าเนนิการเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่อใชง้านและจ าเป็นต้องติดตอ่ (Connect) ฐานขอ้มูล

ตลอดที่ใชง้าน ได้แก่ 

- TTable สามารถสั่งงานได้เลย โดยจะอ้างถึง Tablename 

- TQuery  เชน่ SQL Text 

2. Manual apply update after post ข้อมูลจะถูกจ าค่าไว้ที่ฐานจ าลองช่ัวคราว และจะถูกเปลี่ยนที่

ฐานขอ้มูลเมื่อถูกสั่งอกีครั้ง ได้แก่ 

- TClient Dataset 

Working with dataset 

1. Dataset.Open  เปิด 

2. Dataset.Insert / Append  น าเข้าข้อมูล 

3. Dataset.Fields[x].Asxx := จะเก็บค่าข้อมูล [x] คือล าดับของคอลัมน์ 

4. Dataset.Post 

5. Dataset.Close 

 
เครื่องมือที่มใีน Script 



- ปุ่มแรกลักษณะคล้ายสายฟ้าสเีหลือง ท าหน้าที่คล้ายกับ Run หรอื Append ใน SQL Query ใน 

Hosxp 

- ปุ่มที่สอง คล้ายหน้าเอกสารฉีกครึ่ง ท าหน้าที่ Load Template ซึ่งเป็นรูปแบบในการเขียนค าสั่ง 

- ปุ่มที่สาม และปุ่มที่สี่ คล้ายแว่นขยาย ท าหน้าที่สวิทซ์ไปมาระหว่างตัวอักษร  

- ปุ่มที่ห้า ท าหน้าที่โหลดไฟล์ที่เป็นภาษา Pascal จากภายนอกเข้ามา 

ขั้นตอนการเขียน Script ในโปรแกรม Report Designer 

๑. ติดตอ่กับฐานขอ้มูล HOSxP 

การใชง้านในโปรแกรม Report Designer ปกติจะเชื่อมตอ่กับฐานขอ้มูล HOSxP ตั้งแตเ่ข้าสู่โปรแกรม

แล้ว จงึสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 

๒. สร้างค าสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลที่ตอ้งการออกมาเก็บไว้ที่ Dataset 

๓. แสดงขอ้มูลใน Dataset 

ตัวอย่างการเขียน Script 

วิธีการสร้างตัวแปรที่มีชนิดเป็น Dataset (TClient Dataset) 

0. ตั้งชื่อโปรแกรม ประกาศตัวแปร และสรา้งตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล 

Unit MyScript;   ชื่อโปรแกรม  MyScript 

Procedure main; 

var Mycds:TClientDataset;  ประกาศตัวแปร 

begin 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil);   สร้างขอ้มูล Mycds  ที่มชีนิดเป็น dataset (TClient Dataset) : nil ไม่ม ี                

                                               ใคร ลอยๆ วัตถไุม่ขึ้นกบัใครจะถกูท าลายเมื่อปดิ Report 

1. ส่งค าสั่ง SQL เข้าไปและดูดข้อมูลมาไว้ใน Dataset   

ฟังก์ชันที่ใช ้เช่น hosxp_getdataset จะใช้ดูดขอ้มูล และเก็บข้อมูลเป็นนามสกุล .data  

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select * from pttype order by pttype limit 10'); 

 Mycds.First;  

 While not Mycds.EOF  do 

 begin 

2. แสดงขอ้มูลใน Dataset จะต้องระบุให้แสดงขอ้มูลในคอลัมน์ใหน เชน่ 

ShowMessage(Mycds.fields[0].AsString+' '+ 

            Mycds.fieldByName('name').AsString); 

Mycds.Next;    ให้แสดงแถวแรก 

end; 

end; 



 

 

ขั้นตอนการน าข้อมูลไปเก็บใน Temp Report 

๑. ตรวจสอบก่อนวา่มีขอ้มูลของ Report Name นีห้รอืยังถ้ามีแล้วให้ด าเนินการลบทิง้ 

เชน่ select * from tempreport where reportname=’RB1T02’ 

      Delete  from tempreport where reportname=’RB1T02’ 

ฟังก์ชัน 

zquery.close; เพื่อให้ปิดฟอร์มที่เปิดทิ้งไว้ ก่อนจะสั่งให้ด าเนินการตามค าสั่งใหม่ 

zquery.open; อาจจะไม่ใช้ก็ได้ 

zquery.sql.text:=’delete from tempreport where reportname=”Myscript”’;  ใช้ลบข้อมูล 

zquery.execsql; 

๒. ส่งค าสั่ง SQL ไปดึงข้อมูลมาเก็บใน Dataset 

ประกาศตัวแปรเพิ่ม 

Mycds2:TClientDataset; 

สร้างตัวแปรขึน้มา 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset(‘select * from tempreport ‘+ 

                    ‘ where reportname=”Myscript”’); 

๓. น าข้อมูลไปเก็บ 

สั่งให้ไปที่คอลัมนแ์รก 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

น าข้อมูลจากmycds ไปเก็บ Mycds2 

while not Mycds.EOF do 

begin 

Mycds2.Insert;  เพื่อบอกให้รูว้่าเป็นการใส่ค่าให้ เหมือนการสั่งให ้อัพเดดข้อมูล 

Mycds2.FieldByName(‘reportname’).AsString :=’Myscript’; 

Mycds2.FieldByName(‘id’).AsString :=’Myscript’; 

Mycds2.FieldByName(‘name’).AsString :=Mycds.FieldByName(‘pttype’).Asstring; 

Mycds2.FieldByName(‘name1’).AsString :=Mycds.FieldByName(‘name’).Asstring; 

Mycds.Next; 

Mycds2.Next; 

End; 

ค าสั่งการอัพเดดข้อมูลลงในฐานข้อมูล 



If Mycds2.changecount>0 then    เป็นการตรวจสอบว่ามีขอ้มูลในตารางหรอืไม่ มากกว่าศูนย์ 

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,’select * from tempreport where reportname=”Myscript”’); 

เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว 

Showmessage(‘Success’); เพื่อบอกให้รู ้

ค าสั่งที่ได้ 

unit myscript; 

procedure main; 

var 

Mycds:TClientDataset; 

Mycds2:TClientDataset; 

onlineuser : string; 

begin 

onlineuser := report_value(2); 

zquery.close;  

zquery.sql.text:='delete from tempreport where reportname="Myscript" and id 

="'+onlineuser+'"';   

zquery.execsql; 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil); 

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select * from pttype order by pttype limit 10'); 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset('select * from tempreport '+ 

                    ' where reportname="Myscript" and id ="'+onlineuser+'"'); 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

while not Mycds.EOF do 

begin 

Mycds2.Insert;   

   Mycds2.FieldByName('reportname').AsString :='Myscript'; 

   Mycds2.FieldByName('id').AsString := onlineuser; 

Mycds2.FieldByName('name').AsString :=Mycds.FieldByName('pttype').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name1').AsString :=Mycds.FieldByName('name').Asstring; 

Mycds.Next; 

Mycds2.Next; 

End; 



If Mycds2.changecount>0 then     

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,'select * from tempreport where reportname="Myscript" and 

id ="'+onlineuser+'"');  

Showmessage('Success');  

mycds.free; 

mycds2.free; 

end; 

end. 

จงเก็บข้อมูลต่อไปนี้ ลงในตาราง TempReport 

HN,ชื่อ – สกุล,อายุ(ปี),สิทธิประจ าตัว,วันเกิด 

โดยตั้งช่ือ reportname ว่า MyPatient 20 คนแรก 

unit Mypatient; 

procedure main; 

Mycds:TClientDataset; 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2:TClientDataset; 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select p.hn,concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as  

name,v.age_y,ptt.name as nameptt,p.birthday '+ 

                              ' from patient  p,vn_stat v,pttype  ptt '+ 

                              ' where  p.hn=v.hn  and p.pttype=ptt.pttype '+ 

                              ' LIMIT 20'); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset('select * from tempreport '+ 

                            ' where reportname="Mypatient"'); 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

While not Mycds.EOF do 

Begin 

Mycds2.Insert;   

Mycds2.FieldByName('reportname').AsString :='Mypatient'; 

Mycds2.FieldByName('id').AsString :='Mypatient'; 

Mycds2.FieldByName('name').AsString :=Mycds.FieldByName('hn').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name1').AsString :=Mycds.FieldByName('name').Asstring; 



Mycds2.FieldByName('name2').AsString :=Mycds.FieldByName('age_y').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name3').AsString :=Mycds.FieldByName('nameptt').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name4').AsString :=Mycds.FieldByName('birthday').Asstring; 

Mycds.Next; 

Mycds2.Next; 

End;   

If Mycds2.changecount>0 then      

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,'select * from tempreport where reportname="Mypatient"');  

Showmessage('Success');  

End; 

End. 

การแสดงข้อมูลในตารางRefer 

|hn| | ชื่อ – สกุล | เลขทีr่efer | สถานที่ส่งมา | วันที ่

๑. เขียน Script ดูดข้อมูลของคนไข้ที่มารับบริการจากตาราง ovst ของคนไข้ที่มารับบริการในชว่งวันที่

เลือกไว้ก่อน 

ค าสั่งที่ตอ้งการ 

select o.vn,o.hn,o.vestdate   

from ovst  o 

left outer join patient  p on o.hn=p.hn 

where o.vstdate between “2011-01-01” and “2011-01-31”  

๒. ด าเนนิการเขียน Script 

Unit myscript1; 

Procedure main; 

var  

mycds :TClientDataset; 

Mycds2:TClientDataset; 

Begin 

zquery.close;  

zquery.sql.text:='delete from tempreport where reportname="Myscript1"';   

zquery.execsql; 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil); 

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select o.vn,o.hn,concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as  



        name,o.vstdate  from ovst o left outer join patient  p on o.hn=p.hn '+ 

                            ' where o.vstdate between "2011-01-01" and "2011-01-31"  LIMIT 10'); 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset('select * from tempreport '+ 

                              ' where reportname="Myscript1"'); 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

While not Mycds.EOF do 

Begin 

Mycds2.Insert;   

Mycds2.FieldByName('reportname').AsString :='Myscript1'; 

Mycds2.FieldByName('id').AsString :='Myscript1'; 

Mycds2.FieldByName('name').AsString :=Mycds.FieldByName('vn').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name1').AsString :=Mycds.FieldByName('hn').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name2').AsString :=Mycds.FieldByName('name').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name3').AsString :=Mycds.FieldByName('vstdate').Asstring; 

Mycds.Next; 

Mycds2.Next; 

End; 

If Mycds2.changecount>0 then     

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,'select * from tempreport where reportname="Myscript1"');  

Showmessage('Success');  

End; 

End. 

การเขียนฟังก์ชันท่ีใช้รูปแบบที่มีอยู่แล้วในโปรแกรมช่วยเขียนให้ง่ายขึ้น 

- ฟังก์ชัน Inputquery(Title,Label,ตัวแปรเก็บค่า) 

๑. ใช้ส าหรับบอกใหผู้ใ้ช้ด าเนินการอย่างไร 

๒. ใช้คา่ที่ผู้ใชไ้ม่กรอกแตท่ราบค่าที่แน่นอน (ค่าDeflur) 

เชน่ – 

var min,max : string   เป็นการประกาศตัวแปร 

min := ‘80’ 

max := ‘99’ 

Inputquery(‘ค่าเริ่มตน้’,’กรุณาใส่ค่าเริ่มตน้ของระดับน้ าตาลที่ตอ้งการ?’,’80’) 



Inputquery(‘ค่าสิน้สุด’,’กรุณาใส่ค่าสิน้สุดของระดับน้ าตาลที่ตอ้งการ?’,’99’) 

zquery.close;  ลบอันเดิมออกก่อน 

zquery.sql.text :=’delete from tempreport where reportname =”testscript”’;  เป็นการ 

ลบฟอร์ม 

zquery.execsql; 

fcds.close; 

fcds.datarequest(‘select * from tempreport where reportname =”testscript”’); 

fcds.open; 

fcds.insert; 

fcds[‘reportname’]:=’testscript’; 

fcds[‘name1’]:=min; 

fcds[‘name2’]:=max; 

fcds.post; 

fcds.datarequest(‘select * from tempreport where reportname =”testscript”’) ต้องเขียน 

อีกรอบ 

applyupdate_fcds;   เป็นการสั่งใหอ้ัพเดดข้อมูล 

หมายเหตุ  

- fcds เป็นตัวแปรที่มอียู่แล้วไม่จ าเป็นต้องประกาศตัวแปรอีก 

- .datarequest เป็นค่าที่ดงึขอ้มูลออกมาจากHosxp ซึ่งมีอยู่แล้วในโปรแกรม 

- Mycds2.FieldByName('reportname').AsString สามารถแทนได้ fcds[‘reportname’] 

- ฟังก์ชัน GetUserParameter  เป็นฟังก์ชันไว้ตรวจสอบมีการส่งตัวแปรหรอืพารามิเตอรเ์ข้าfrom นีห้รอื

ยัง ถ้ายังจะได้เรยีกฟังก์ชันให้ใส่ตัวแปรต่อไป  

เชน่ 

Unit myscript1; 

Procedure main; 

var  

mycds :TClientDataset; 

Mycds2:TClientDataset; 

date1, date2 :Tdatetime; 

ds1,ds2 :string; 

Begin 

zquery.close;  

zquery.sql.text:='delete from tempreport where reportname="Myscript1"';   

zquery.execsql; 



 

If not getdaterange() then  exit 

          date1 :=date_result1(); 

          date2 :=date_result2();  

ds1:=formatdatetime('YYY-MM-DD',date1); 

ds2:=formatdatetime('YYY-MM-DD',date2); 

Mycds:=TClientDataset.Create(nil); 

Mycds.data:=hosxp_getdataset('select o.vn,o.hn,concat(p.pname,p.fname,"  ",p.lname) as  

name,o.vstdate  from ovst o left outer join patient  p on o.hn=p.hn '+ 

                             ' where o.vstdate between "'+ds1+'" and "'+ds2+'"'); 

Mycds2:= TClientDataset.Create(nil); 

Mycds2.data:=hosxp_getdataset('select * from tempreport '+ 

                              ' where reportname="Myscript1"'); 

Mycds.First; 

Mycds2.First; 

While not Mycds.EOF do 

Begin 

Mycds2.Insert;   

Mycds2.FieldByName('reportname').AsString :='Myscript1'; 

Mycds2.FieldByName('id').AsString :='Myscript1'; 

Mycds2.FieldByName('name').AsString :=Mycds.FieldByName('vn').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name1').AsString :=Mycds.FieldByName('hn').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name2').AsString :=Mycds.FieldByName('name').Asstring; 

Mycds2.FieldByName('name3').AsString :=Mycds.FieldByName('vstdate').Asstring; 

Mycds.Next; 

Mycds2.Next; 

End; 

If Mycds2.changecount>0 then     

hosxp_updatedelta(Mycds2.delta,'select * from tempreport where reportname="Myscript1"');  

Showmessage('Success');  

End; 

End. 

 

 



การเปรียบเทยีบความสามารถและเทคนิคการแสดงผลรายงาน ด้วยการเขียน Script ในรายงาน    

๑. มีความยืดหยุ่นในการเขียนรายงาน 

๒. สามารถน าขอ้มูลมาเก็บไว้ใน Dataset แล้วค่อยน ามาแสดงผลทีหลังท าให้มผีลตอ่ความไวในการ

ประมวลผลที่มขี้อมูลจ านวนมาก 

 

 

 


