คู่มือการลงข้ อมูล Easy Asthma and COPD Clinic Network Online
1. เข้า Website ของเครื อข่าย EACC ที่Website : http://eac2.dbregistry.com หรื อเข้า Googleพิมพ์คาว่า easy
asthma clinic เลือกที่มีชื่อ http://eac2.dbregistry.com

2. ใส่ Username Password แล้ว Enter หรื อกด Login แล้ว Website จะไปที่หน้า Personal profile

คลิกเข้าที่ Asthma clinic research กรณี ที่คนไข้เป็ น Asthma และคลิกที่ COPD กรณี ที่คนไข้เป็ น COPD จะ
ปรากฏดังรู ป
**** กรณี ที่ยงั ไม่มี Asthma clinic research และ/หรื อ COPD ให้กด Manage Links เลือก Asthma clinic
research กด Add Links กด OK แล้ว กด Manage Links เลือก COPD กด Add Links กด OK ****

เมื่อคลิก Asthma clinic research หรื อ COPD แล้วจะปรากฏหน้าเลือกเมนู ดังรู ป

การลงข้ อมูล
1. ผูป้ ่ วยแต่ละ Case ต้องลงข้อมูล Appendix I ก่ อน โดยผูป้ ่ วยแต่ละคนจะมี 1 HN เท่ านั้น โดยคลิ ก ที่
แบบฟอร์ มบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยใหม่ [ Appendix I] ดังรู ป

เมื่อกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยให้กดบันทึก

ข้ อควรระวังใน Appendix I
a. ผูป้ ่ วย 1 คนต้องมี 1 HN เท่านั้น
b. HN ไม่ควรเว้นวรรค สามารถใส่ / หรื อ – ได้
c. เลขบัตรประชาชนไม่มีขีดขั้น(ให้พิมพ์เลข 13 ตัวติดกันไม่มีเว้นวรรค)
d. Asthma Number แล้วแต่ ทางเครื อข่า ยจะใส่ (เพราะไม่ ได้นาไปค านวณแต่ สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ในกรณี ที่ตอ้ งการเช็ค Asthma Number กับรายชื่อผูป้ ่ วย
e. ชื่อ – สกุล ไม่ควรมีคานาหน้า(เพราะเวลานาข้อมูลไปใช้ Search ข้อมูลตามชื่ อจะกระทาได้ยากกว่า
ไม่มีคานาหน้า
f. ระบุเพศ (เพราะจะนาไปคานวณค่า Peak flow)
g. น้ าหนัก ส่ วนสู ง ต้องใส่ ทุก Case (เพราะจะนาไปคานวณค่า Peak flow)
h. วัน เดือน ปี เกิด ต้องอยูใ่ น แบบฟอร์ ม วว/ดด/ปปปป (ปี เป็ น พ.ศ.เท่านั้น เช่น 01/10/2553) หากไม่
มีวนั ที่ให้ใส่ 01/01/ ปปปป
i. การใส่ อายุ ถ้ามีเศษ 1 – 9 เดือน ให้ใส่ .1 – .9 ถ้า 10 เดือน ขึ้นไป ให้เพิ่มเป็ น 1 ปี เช่ น 11 ปี 10
เดือน ให้ลงข้อมูลเป็ น 12 ปี
j. รายการยา (ข้อ 11) ถ้าผูป้ ่ วยได้ใช้ยากลุ่มใดให้คลิก yes แล้วพิมพ์ชื่อยาด้วย เช่น seretide accuhaler
(250) 1*2 ถ้ากลุ่มใดไม่ได้ใช้ให้คลิก No ( ให้ลงข้อมูลทุกช่อง ไม่ให้ปล่อยว่าง)
k. ถ้าผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ หรื อเคยสู บให้ลงข้อมูลด้วย
l. วันที่ สัมภาษณ์ ให้ลงทุ กครั้ ง(เพราะจะนาไปแยกว่าผูป้ ่ วยเป็ นผูป้ ่ วยลงทะเบียนปี ใดโดยให้วนั ที่
สัมภาษณ์เป็ นวันที่มี Appendix 2 เป็ นครั้งแรก ในกรณี ที่ไม่ทราบวันสัมภาษณ์)
2. เมื่อลง Appendix I เรี ยบร้อยแล้ว(ในแต่ละ Case) ให้ลง Appendix II ในบรรทัดที่ 7 เรี ยกดูประวัติตาม HN
คลิกที่ Appendix III (เพราะจะได้ดูการเปลี่ยนแปลงของคนไข้แต่ละ Case ว่าเป็ นอย่างไร และตรวจสอบข้อมูลว่าที่
ลงไปแล้วถูกต้องหรื อไม่)

จะปรากฏดังรู ป

ใส่ HN คนไข้ แล้วกด Enter ชื่อ – สกุล ผูป้ ่ วยจะขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังรู ป

ต้องการเพิ่ม Appendix2 ให้คลิก [ Add Followup] (ตัวหนังสื อสี แดง) โปรแกรมจะ เชื่อมไปที่ Appendix2 โดย
อัตโนมัติ ดังรู ป

ข้อควรระวังใน Appendix II
a. ช่อง สี่ เหลี่ยมให้ Enter
b. วัน เดื อน ปี หมาถึ ง วันที่คนไข้มาพบแพทย์(วว/ดด/ปปปป ปี เป็ น พ.ศ.เท่านั้น) เมื่อใส่ แล้วให้
Enter จะขึ้นอายุให้อตั โนมัติ หากอายุผดิ แสดงว่าวันเกิดใน Appendix I ผิด ให้กลับไปแก้ไขก่อน

c. ให้ Enter น้ าหนัก ส่ วนสู ง ค่า Peak Flow มาตรฐานจะขึ้นให้โดนอัตโนมัติ
d. ข้อที่ 1 – 7 เมาส์คลิกได้ หรื อจะใช้ Enter + ลูกศร ก็ได้ตามถนัด
e. ข้อ7 ถ้ามีการเป่ า Peak Flow ให้คลิกที่บนั ทึกผล ถ้าไม่ได้เป่ า ให้คลิกที่ไม่ได้เป่ าเนื่ องจากสาเหตุ
อะไรให้ใส่ ดว้ ย ค่า Peak Flow ที่เป่ าได้ (ให้คนไข้เป่ า 3 ครั้ง เลือกครั้งที่มากที่สุดมาใส่ ) ให้ใส่
เฉพาะช่อง 7.1 ช่องแรกเท่านั้นกรณี เป่ า Peak Flow ถ้ากรณี ทา Spiro สามารถใส่ ได้ทุกช่อง เมื่อให้
ข้อมูลแล้วให้ Enter เปอร์ เซ็นต์ ค่าที่เป่ าได้จะขึ้นให้โดย อัตโนมัติ (ถ้าไม่ Enter โปรแกรมจะไม่
ประมวลผลให้)
f. ข้อ 8 ยาที่ผปู ้ ่ วยใช้ในขณะนี้ ให้ ถามจากตัวผู้ป่วยว่าใช้ยาอย่างไร อะไรบ้าง เพราะต้องการเช็คความ
ถูกต้องเรื่ องการใช้ยาของผูป้ ่ วย
g. วิธีลงข้อมูลยา โดยคลิกที่มี แล้วใส่ จานวน(ตัวเลข) รายการยา แล้ว Enter เมื่อ Enter แล้ว จะมีช่อง
ขึ้นให้ใส่ ยาเท่ากับจานวนตัวเลขที่ใส่ ให้ใส่ ชื่อยาซึ่งมีให้เลือก (ถ้าสามารถบอก trade name ได้ก็จะ
ดีมาก) เช่น Seretide accuhaler(250) , Budecort(200) ความถี่ที่ใช้ ให้ใส่ เฉพาะตัวเลข เช่น ผูป้ ่ วย
Seretide accuhaler(250) 1 puff เช้า และ เย็น ให้ลงข้อมูลเป็ น Seretide accuhaler(250) ใส่ ความถี่
เป็ น 1*2 หรื อ Ventolin 2 puff เวลามีอาการ ก็ลงข้อมูลเป็ น Ventolin inhaler ความถี่เป็ น 2 prn
h. ข้อ 9 ยาที่แพทย์สั่งให้ใหม่ หมายถึง Order แพทย์ทสี่ ั่ งให้ วนั นี้ + ยาทีเ่ หลืออยู่ทบี่ ้ าน แต่หมอไม่ได้
สั่งให้ เช่น Ventolin inhaler
i. วันนัดให้อยูใ่ นรู ป วว/ดด/ปปปป
j. ข้อ14 ไม่ทาก็ได้
k. ข้อ 18 เปอร์ เซ็นต์การใช้ยาให้คิดจากจานวนวัน เช่ น นัด1 เดือน 30 วัน เท่ากับ 100% นัด 3 เดือน
90 วัน เท่ากับ 100%
3. การแก้ไข Appendix I
ให้แก้ไขในบรรทัดที่ 7 เรี ยกดูประวัติตาม HN คลิกที่ Appendix I ใส่ HN แล้ว Enter ข้อมูลเก่าที่เคยลงไว้
จะแสดง สามารถแก้ไขได้ท้ งั หน้ายกเว้น HN แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วกดบันทึกการแก้ไข
4. การแก้ไข Appendix II
ให้แก้ไขในบรรทัดที่ 7 เรี ยกดูประวัติตาม HN คลิกที่ Appendix III ใส่ HN แล้ว Enter ชื่อ – สกุล และ
ข้อมูล Appendix II ที่ลงไว้จะแสดง ให้คลิ กที่วนั ที่ที่ตอ้ งการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ท้ งั หน้า ยกเว้น HN แก้ไข
เรี ยบร้อยแล้วกดบันทึกการแก้ไข
5. การแก้ไข HN
ให้แก้ไขในบรรทัดที่ 7 เรี ยกดูประวัติตาม HN คลิกที่ แก้ไข HN ใส่ HNที่ผิด แล้ว Enter ข้อมูลจะ แสดง
แก้ไขได้ แล้วกดบันทึก
6. การลงข้อมูล ฟอร์มบันทึก Admit

คลิกที่ ฟอร์ มบันทึก Admit ใส่ HN แล้ว Enter ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชนจะขึ้นโดยอัตโนมัติ
ใส่ วนั ที่เข้ารับการรักษา แล้ว Enter ใส่ วนั ที่จาหน่าย แล้ว Enter อายุจะขึ้นโดยอัตโนมัติ ใส่ สถานะจาหน่าย
(ตัวเลข) แล้ว Enter ใส่ ประเภทจาหน่าย(ตัวเลข) แล้ว Enter เสร็ จแล้วกดบันทึก
การแก้ไข
ใส่ HN Enter ข้อมูลของผูป้ ่ วยจะขึ้นอยูด่ า้ นล้าง
คลิกวันที่ที่จะแก้ไข คลิกแก้ไข ดาเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วกดบันทึกการแก้ไข
7. การลงข้อมูล ฟอร์มบันทึก ER
คลิกที่ ฟอร์ มบันทึก ER ใส่ HN แล้ว Enter ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชนจะขึ้นโดยอัตโนมัติ ใส่
วันที่มารับการรักษา แล้ว Enter อายุจะขึ้นโดยอัตโนมัติ การักษาแล้วแต่ทางโรงพยาบาลจะบันทึก แล้ว กด
Tab หรื อคลิกที่ ผลการรักษา ใส่ ตวั เลข แล้ว Enter เสร็ จแล้วกดบันทึก
การแก้ไข
ใส่ HN Enter ข้อมูลของผูป้ ่ วยจะขึ้นอยูด่ า้ นล้าง
คลิกวันที่ที่จะแก้ไข คลิกแก้ไข ดาเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วกดบันทึกการแก้ไข
8. การแก้ไข Missing

กดที่ตวั เลขสี แดง จะมีรายละเอียดให้แก่ไขด้านล่าง ดังรู ป

ให้คลิกแก้ไขได้เลย

การดูข้อมูล
สามารถดูได้โดยเลือกรายงานข้อมูล Easy Asthma Clinic หน้าเลือกเมนู

1. รายงานสถานการณ์ จานวนผู้ป่วยของแต่ ละโรงพยาบาลในปัจจุบัน จะแสดงข้อมูล 2 แบบดังนี้

- จำนวนผู้ป่วยในแต่ ละเดือน จะแสดงจานวน Appendix I และแสดงเป็ น ปี พ.ศ. โดยแยกเป็ นรายเดือน
ว่าแต่ละเดือนมีผปู ้ ่ วยขึ้นทะเบียนกี่คน เมื่อคลิกที่ตวั เลขจะแสดง HN คนไข้และวันที่ลงทะเบียน และ
สามารถดูประวัติของผูป้ ่ วยและประวัติการรักษาของผูป้ ่ วยแต่ละราย
- สถำนกำรณ์ ผ้ ปู ่ วยในโรงพยำบำล จะแสดงข้อมูล ทั้งAppendix I และ Appendix II รายงานนี้
สามารถเลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ตอ้ งการได้โดยจะแยกเป็ นผูป้ ่ วยเก่าและผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นช่วงที่เลือก แสดง
ข้อมูลเป็ นสถิติ
- Export data แสดงข้อมูลดิบที่เก็บไว้อยูใ่ น Excel สามารถนามาใช้ได้โดยกดที่ [csv]
2. รายงานการมารับบริ การของผู้ป่วย OPD จะแสดงจานวน Follow up ของผูป้ ่ วย โดยแยกเป็ น
Total control, Well control,และ Poor control
เมื่อคลิกที่ ตัวเลข จะแสดง HN ชื่อ – สกุล ผูป้ ่ วย และสามารถดูประวัติของผูป้ ่ วยและประวัติการรักษา
ของผูป้ ่ วยแต่ละราย

