
คู่มือการลงข้อมูล  Easy Asthma and COPD Clinic Network Online 
 

1. เขา้ Website ของเครือข่าย EACC ท่ีWebsite :  http://eac2.dbregistry.com หรือเขา้ Googleพิมพค์  าวา่ easy 
asthma clinic  เลือกท่ีมีช่ือ http://eac2.dbregistry.com 

              
 

2. ใส่ Username  Password แลว้ Enter หรือกด Login แลว้ Website จะไปท่ีหนา้ Personal profile 

        
  

คลิกเขา้ท่ี Asthma clinic research กรณีท่ีคนไขเ้ป็น Asthma  และคลิกท่ี COPD กรณีท่ีคนไขเ้ป็น COPD จะ
ปรากฏดงัรูป 
 ****  กรณีท่ียงัไม่มี Asthma clinic research และ/หรือ COPD ให้กด Manage Links เลือก Asthma clinic 
research  กด Add Links  กด OK แลว้ กด Manage Links เลือก COPD  กด Add Links  กด OK  **** 

http://eac2.dbregistry.com/
http://eac2.dbregistry.com/


    

     
 

 
 
เม่ือคลิก Asthma clinic research หรือ COPD แลว้จะปรากฏหนา้เลือกเมนู ดงัรูป 



 



การลงข้อมูล 
1. ผูป่้วยแต่ละ Case ตอ้งลงขอ้มูล Appendix I ก่อน  โดยผูป่้วยแต่ละคนจะมี 1 HN  เท่านั้น โดยคลิกท่ี 

แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยใหม่ [ Appendix I]  ดงัรูป 
 

             
 
 

      
 
เม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อยใหก้ดบนัทึก 

 
 



ข้อควรระวงัใน Appendix I 
a. ผูป่้วย 1 คนตอ้งมี 1 HN เท่านั้น 
b. HN ไม่ควรเวน้วรรค สามารถใส่ / หรือ – ได ้
c. เลขบตัรประชาชนไม่มีขีดขั้น(ใหพ้ิมพเ์ลข 13 ตวัติดกนัไม่มีเวน้วรรค) 
d.  Asthma Number แล้วแต่ทางเครือข่ายจะใส่(เพราะไม่ได้น าไปค านวณแต่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ไดใ้นกรณีท่ีตอ้งการเช็ค Asthma Number กบัรายช่ือผูป่้วย 
e. ช่ือ – สกุล ไม่ควรมีค าน าหนา้(เพราะเวลาน าขอ้มูลไปใช ้Search ขอ้มูลตามช่ือจะกระท าไดย้ากกวา่

ไม่มีค  าน าหนา้ 
f. ระบุเพศ (เพราะจะน าไปค านวณค่า Peak flow) 
g. น ้าหนกั ส่วนสูง ตอ้งใส่ทุก Case (เพราะจะน าไปค านวณค่า Peak flow) 
h. วนั เดือน ปี เกิด ตอ้งอยูใ่น แบบฟอร์ม วว/ดด/ปปปป (ปีเป็น พ.ศ.เท่านั้น เช่น 01/10/2553) หากไม่

มีวนัท่ีใหใ้ส่ 01/01/ ปปปป 
i. การใส่อายุ ถา้มีเศษ 1 – 9  เดือน ให้ใส่ .1 – .9    ถา้ 10 เดือน ข้ึนไป ให้เพิ่มเป็น 1 ปี เช่น 11 ปี 10 

เดือน ใหล้งขอ้มูลเป็น 12 ปี 
j. รายการยา (ขอ้ 11) ถา้ผูป่้วยไดใ้ชย้ากลุ่มใดให้คลิก yes แลว้พิมพช่ื์อยาดว้ย เช่น  seretide accuhaler 

(250) 1*2  ถา้กลุ่มใดไม่ไดใ้ชใ้หค้ลิก No ( ใหล้งขอ้มูลทุกช่อง ไม่ใหป้ล่อยวา่ง) 
k. ถา้ผูป่้วยสูบบุหร่ีหรือเคยสูบใหล้งขอ้มูลดว้ย 
l. วนัท่ีสัมภาษณ์ ให้ลงทุกคร้ัง(เพราะจะน าไปแยกว่าผูป่้วยเป็นผูป่้วยลงทะเบียนปีใดโดยให้วนัท่ี

สัมภาษณ์เป็นวนัท่ีมี Appendix 2 เป็นคร้ังแรก ในกรณีท่ีไม่ทราบวนัสัมภาษณ์) 
2. เม่ือลง Appendix I เรียบร้อยแลว้(ในแต่ละ Case) ให้ลง Appendix II ในบรรทดัท่ี 7  เรียกดูประวติัตาม HN  

คลิกท่ี Appendix III (เพราะจะไดดู้การเปล่ียนแปลงของคนไขแ้ต่ละ Case วา่เป็นอยา่งไร และตรวจสอบขอ้มูลวา่ท่ี
ลงไปแลว้ถูกตอ้งหรือไม่) 

       
 
จะปรากฏดงัรูป 



 
 
ใส่ HN คนไข ้แลว้กด Enter ช่ือ – สกุล ผูป่้วยจะข้ึนโดยอตัโนมติั  ดงัรูป 

 
ตอ้งการเพิ่ม Appendix2 ให้คลิก [ Add Followup]  (ตวัหนงัสือสีแดง) โปรแกรมจะ เช่ือมไปท่ี Appendix2 โดย
อตัโนมติั  ดงัรูป 

 
 

ขอ้ควรระวงัใน Appendix II 
a. ช่อง ส่ีเหล่ียมให ้Enter 
b. วนั เดือน ปี  หมาถึง วนัท่ีคนไขม้าพบแพทย์(วว/ดด/ปปปป  ปีเป็น พ.ศ.เท่านั้น)  เม่ือใส่แล้วให ้

Enter  จะข้ึนอายใุหอ้ตัโนมติั  หากอายผุดิแสดงวา่วนัเกิดใน Appendix I ผดิ ใหก้ลบัไปแกไ้ขก่อน 



c. ให ้Enter น ้าหนกั ส่วนสูง  ค่า Peak Flow มาตรฐานจะข้ึนใหโ้ดนอตัโนมติั 
d. ขอ้ท่ี 1 – 7  เมาส์คลิกได ้หรือจะใช ้Enter + ลูกศร ก็ไดต้ามถนดั 
e. ขอ้7 ถา้มีการเป่า Peak Flow ให้คลิกท่ีบนัทึกผล  ถา้ไม่ไดเ้ป่า ให้คลิกท่ีไม่ไดเ้ป่าเน่ืองจากสาเหตุ

อะไรให้ใส่ดว้ย   ค่า Peak Flow ท่ีเป่าได ้(ให้คนไขเ้ป่า 3 คร้ัง เลือกคร้ังท่ีมากท่ีสุดมาใส่)  ให้ใส่
เฉพาะช่อง 7.1 ช่องแรกเท่านั้นกรณีเป่า Peak Flow ถา้กรณีท า Spiro  สามารถใส่ไดทุ้กช่อง เม่ือให้
ขอ้มูลแลว้ให้ Enter เปอร์เซ็นต์ ค่าท่ีเป่าไดจ้ะข้ึนให้โดย อตัโนมติั (ถา้ไม่  Enter โปรแกรมจะไม่
ประมวลผลให)้ 

f. ขอ้ 8  ยาท่ีผูป่้วยใชใ้นขณะน้ี ให้ถามจากตัวผู้ป่วยวา่ใชย้าอยา่งไร อะไรบา้ง เพราะตอ้งการเช็คความ
ถูกตอ้งเร่ืองการใชย้าของผูป่้วย  

g. วิธีลงขอ้มูลยา โดยคลิกท่ีมี แลว้ใส่จ านวน(ตวัเลข) รายการยา แลว้ Enter เม่ือ Enter แลว้ จะมีช่อง
ข้ึนใหใ้ส่ยาเท่ากบัจ านวนตวัเลขท่ีใส่  ใหใ้ส่ช่ือยาซ่ึงมีใหเ้ลือก (ถา้สามารถบอก trade name ไดก้็จะ
ดีมาก) เช่น Seretide accuhaler(250) , Budecort(200) ความถ่ีท่ีใช ้ให้ใส่เฉพาะตวัเลข เช่น ผูป่้วย 
Seretide accuhaler(250) 1  puff เชา้ และ เยน็ ให้ลงขอ้มูลเป็น Seretide accuhaler(250)  ใส่ความถ่ี
เป็น 1*2  หรือ Ventolin  2 puff เวลามีอาการ ก็ลงขอ้มูลเป็น Ventolin inhaler ความถ่ีเป็น  2 prn  

h. ขอ้ 9 ยาท่ีแพทยส์ั่งใหใ้หม่  หมายถึง  Order แพทย์ทีส่ั่งให้วนันี ้+ ยาทีเ่หลอือยู่ทีบ้่าน แต่หมอไม่ได้
สั่งให ้เช่น Ventolin inhaler  

i. วนันดัใหอ้ยูใ่นรูป วว/ดด/ปปปป 
j. ขอ้14 ไม่ท าก็ได ้
k. ขอ้ 18 เปอร์เซ็นตก์ารใช้ยาให้คิดจากจ านวนวนั เช่น นดั1 เดือน  30 วนั เท่ากบั 100%  นดั 3 เดือน  

90 วนั เท่ากบั 100% 
3. การแกไ้ข Appendix I   

ให้แกไ้ขในบรรทดัท่ี 7  เรียกดูประวติัตาม HN  คลิกท่ี Appendix I  ใส่ HN แลว้ Enter ขอ้มูลเก่าท่ีเคยลงไว้
จะแสดง  สามารถแกไ้ขไดท้ั้งหนา้ยกเวน้ HN  แกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดบนัทึกการแกไ้ข 

4. การแกไ้ข Appendix II  
ให้แกไ้ขในบรรทดัท่ี 7  เรียกดูประวติัตาม HN  คลิกท่ี Appendix III ใส่  HN แลว้ Enter ช่ือ – สกุล และ 

ขอ้มูล Appendix II  ท่ีลงไวจ้ะแสดง  ให้คลิกท่ีวนัท่ีท่ีตอ้งการแกไ้ข  สามารถแกไ้ขไดท้ั้งหนา้  ยกเวน้ HN แกไ้ข
เรียบร้อยแลว้กดบนัทึกการแกไ้ข 

5. การแกไ้ข  HN 
ให้แกไ้ขในบรรทดัท่ี 7  เรียกดูประวติัตาม HN  คลิกท่ี แกไ้ข HN  ใส่ HNท่ีผิด แลว้ Enter ขอ้มูลจะ แสดง  

แกไ้ขได ้แลว้กดบนัทึก 
6. การลงขอ้มูล ฟอร์มบนัทึก Admit 



คลิกท่ี ฟอร์มบนัทึก Admit ใส่ HN แลว้ Enter  ช่ือ – สกุล  เลขบตัรประชาชนจะข้ึนโดยอตัโนมติั 
ใส่วนัท่ีเขา้รับการรักษา แลว้ Enter ใส่วนัท่ีจ  าหน่าย แลว้ Enter  อายุจะข้ึนโดยอตัโนมติั  ใส่สถานะจ าหน่าย
(ตวัเลข) แลว้ Enter ใส่ประเภทจ าหน่าย(ตวัเลข) แลว้ Enter เสร็จแลว้กดบนัทึก 

การแกไ้ข 
ใส่ HN Enter  ขอ้มูลของผูป่้วยจะข้ึนอยูด่า้นลา้ง  
คลิกวนัท่ีท่ีจะแกไ้ข  คลิกแกไ้ข   ด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดบนัทึกการแกไ้ข 

7. การลงขอ้มูล ฟอร์มบนัทึก ER 
คลิกท่ี ฟอร์มบนัทึก ER ใส่ HN แลว้ Enter  ช่ือ – สกุล  เลขบตัรประชาชนจะข้ึนโดยอตัโนมติั ใส่

วนัท่ีมารับการรักษา แลว้ Enter อายจุะข้ึนโดยอตัโนมติั  การักษาแลว้แต่ทางโรงพยาบาลจะบนัทึก  แลว้ กด 
Tab หรือคลิกท่ี ผลการรักษา ใส่ตวัเลข  แลว้ Enter เสร็จแลว้กดบนัทึก 

การแกไ้ข 
ใส่ HN Enter  ขอ้มูลของผูป่้วยจะข้ึนอยูด่า้นลา้ง  
คลิกวนัท่ีท่ีจะแกไ้ข  คลิกแกไ้ข   ด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้กดบนัทึกการแกไ้ข 

 
8. การแกไ้ข Missing  

 
 
กดท่ีตวัเลขสีแดง จะมีรายละเอียดใหแ้ก่ไขดา้นล่าง  ดงัรูป 



 
ใหค้ลิกแกไ้ขไดเ้ลย 

 
 
การดูข้อมูล 
 สามารถดูไดโ้ดยเลือกรายงานขอ้มูล Easy Asthma Clinic หนา้เลือกเมนู 

 
 



1. รายงานสถานการณ์จ านวนผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลในปัจจุบัน  จะแสดงขอ้มูล  2 แบบดงัน้ี 

 
 

- จ ำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือน จะแสดงจ านวน Appendix I และแสดงเป็น ปี พ.ศ. โดยแยกเป็นรายเดือน
วา่แต่ละเดือนมีผูป่้วยข้ึนทะเบียนก่ีคน เม่ือคลิกท่ีตวัเลขจะแสดง HN คนไขแ้ละวนัท่ีลงทะเบียน และ
สามารถดูประวติัของผูป่้วยและประวติัการรักษาของผูป่้วยแต่ละราย 

- สถำนกำรณ์ผู้ป่วยในโรงพยำบำล  จะแสดงขอ้มูล ทั้งAppendix I และ Appendix II  รายงานน้ี
สามารถเลือกช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีตอ้งการไดโ้ดยจะแยกเป็นผูป่้วยเก่าและผูป่้วยท่ีอยูใ่นช่วงท่ีเลือก แสดง
ขอ้มูลเป็นสถิติ 

- Export data แสดงขอ้มูลดิบท่ีเก็บไวอ้ยูใ่น  Excel สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยกดท่ี [csv]  
2. รายงานการมารับบริการของผู้ป่วย OPD  จะแสดงจ านวน Follow up ของผูป่้วย โดยแยกเป็น 

Total control, Well control,และ Poor control  

เม่ือคลิกท่ี ตวัเลข จะแสดง HN ช่ือ – สกุล ผูป่้วย และสามารถดูประวติัของผูป่้วยและประวติัการรักษา
ของผูป่้วยแต่ละราย 
 

 
 

 


