
คู่มือการลงข้อมูล Easy Asthma and COPD Clinic Network 

 Website  http://eac2.easyasthma.com 

1. ใส่ Username (ตัวพิมเล็กท้ังหมด) และ Password คลิก long in 

 

ได้ดังรูป 

 

- ผู้ป่วย Asthma คลิกท่ี Asthma Clinic Research 

- ผู้ป่วย COPD คลิกท่ี COPD 

http://eac2.easyasthma.com/


จะแสดงหน้าเมนูให้เลือกลงข้อมูล 

- ผู้ป่วยมาครั้งแรกลง Appendix1 และ2  

- ผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียนแล้วลงเฉพาะ Appendix2  

 

 

- การลงข้อมูล Appendix1   

เป็นการลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยครั้งแรกจะลงเพียงครั้งเดียว หากไม่ลง Appendix1 ก่อนจะไม่สามารถ

ลง Appendix2 ได้ 

 



 

ตัวอย่าง 

 

 

 ข้อควรระวัง 

1. HN ผู้ป่วย 1 คน มี 1 HN 

2. เลขบัตรประชาชนจำเป็นมากเนื่องจากจะนำไปใช้ในการดึงข้อมูลของผู้ป่วย 

3. วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง เพศ ต้องระบุ เพราะต้องนำไปประมวลผลค่า Peak flow / spiro 

4. รูปแบบวันเดือนปี ให้เป็น วว/ดด/ปปปป(พ.ศ.) เท่านั้นเพราะต้องนำไปคำนวณจึงจำเป็นต้องเป็นรูปแบบ

เดียวกัน 

 

  



- การลงข้อมูล Appendix2 (Follow up) 

เป็นการลงข้อมูลผู้ป่วยที่มา Follow up ที่ OPD โดยถามอาการรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยมีอาการ

อย่างไร ต้องลงทุกครั้งที่ผู้ป่วยมา Follow up ที่ OPD (ให้ลงท่ี Appendix 3  เนื่องจากสามารถ

ติดตามผู้ป่วยได้) ตามรูป 

 

ใส่ HN กด Enter ข้อมูลเก่าของผู้ป่วยที่เคยลงไว้จะแสดงขึ้นมาสามารถเช็คความเรียบร้อยและดูการรักษาท่ีผ่าน

มาของผู้ป่วยได้  ดังรู้ 

 

ต้องการเพิ่ม Appendix2 ให้กดท่ี Add Follow up ท้ายตาราง  จะ link ไปที่ Appendix2 สามารถลงข้อมูลได้ 



 

ตัวอย่าง Appendix2 

 

  ข้อควรวัง 

1. ทุกช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมหลังใส่ข้อมูลต้อง enter ทุกครั้ง เพ่ือเป็นการสั่งให้มีการคำนวณ 

2. ช่องที่เป็นวงกลมสามารถคลิกได้ 

 

- การลงข้อมูลผู้ป่วย Admit, ER, เยี่ยมบ้าน, บันทึกการตาย  

สามารถคลิกที่แบบฟอร์มบันทึก ลงข้อมูลได้เลย 



 

 

ค้นหาข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย โดยอ้างอิงจากรหัสประจำตัวประชาชน 

เป็นการค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่เคยลงทะเบียน Appendix 1 แล้วแต่หาไม่พบ หรือ ผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอ่ืนที่

อยู่ในเครือข่าย 

 

 

จะได้ 



  

 

ตัวอย่างเช่น 

  

 

 

จะได้ 



  

 

คลิกที่ Click  จะได้ดังรูป

 



  

 

เมื่อคลิกที่ Click  จะ link ไปท่ี Appendix2  



การแก้ไขข้อมูล 

 สามารถแก้ไขได้ในหัวข้อ เรียกดูประวัติตามHN  

 
 

- หากต้องการแก้ไข Appendix1 คลิกท่ี Appendix1 

- หากต้องการแก้ไข Appendix2 คลิกท่ี Appendix 3 ใส่ HN  Enter  คลิก วันที่ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะ 

link ไป Appendix2 เพ่ือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว 

- หากต้องการแก้ไข  HN คลิกท่ี แก้ไข HN 

- หากต้องการแก้ไข Admit, ER, เยี่ยมบ้าน, บันทึกการตาย สามารถคลิกที่แบบฟอร์มบันทึก ใส่ HN Enter 

จะปรากฎข้อมมูลเดิมสามารถแก้ไข คลิกบันทึกการแก้ไข 

 

 

 

 

  



การใช้ข้อมูล 

สามารถนำข้อมูลไปใช้หรือดูข้อมูลในภาพรวมได้ที่ รายงานข้อมูล Easy Asthma clinic หรือ COPD  ดังรูป 

 

จะได้ 

 

 

 

 



1. รายงานจำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือน เป็นข้อมูลผู้ป่วยใหม่ในแต่ละเดือน (Appendix1)  จะรายงานตาม 

พ.ศ. 

 

ตัวอย่าง 

 

สามารถคลิกตัวเลขเพื่อดูข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลได้ 

 

 



2. สถานการณ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

แสดง จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะแยกเป็นผู้ป่วยเก่าท่ีลงทะเบียน

ก่อนช่วงที่กำหนดและผู้ป่วยที่ลงทะบียนในช่วงที่กำหนด รายงานเป็น PDF FILE นำ Appendix1 และ 

Appendix2 มาคำนวณ 

 

ตัวอย่าง 

 

 

 



3. รายงานการมารับบริการผู้ป่วยที่ OPD  

แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริกสนที่ OPD แบ่งตามความสามารถในการควบคุมโรค ได้แก่ 

  Total control หมายถึง  จากแบบสอบถาม Appendix 2 คำถามข้อที่ 1 – 5 ตอบ 0  ค่า PF ≥80 

  Well control หมายถึง จากแบบสอบถาม Appendix 2 คำถามข้อที่ 1 และ 3 ตอบได้ไม่เกิน1   

ค่า PF ≥ 80 

 Poor control หมายถึง จากแบบสอบถาม Appendix 2 ที่ไม่เข้าเกณฑ์ Total control และ Well 

control 

 Un classify หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้เป่า PEAK Flow หรอืลืมตอบข้อใดข้อหนึ่งทำให้

ไม่สามารถประมวลผลได้ 

 

ตัวอย่าง 

 



 

4. รายงานการมารับบริการผู้ป่วยที่ OPD  GINA 

แสดงจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริกสนที่ OPD แบ่งตามความสามารถในการควบคุมโรค ตามเกณฑ์ของ GINA 

Guideline 

 

ตัวอย่าง 

 

 



****  หากอยากนำข้อมูลไปใช้ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากเครือข่ายมีให้ท่านสามารถ Download file เป็น Excel 

หรือ CSV ได ้ **** 

 

ปล. ข้อมูลทม่ียังไม่สามารถดูได้ตอนนี้ เนื่องจาก Server มีปัญหา ณ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการแก้ไข 

1. การกรองข้อมูล จาก Appendix2 ตาม เงื่อนไข ผู้ป่วยท่ียังสูบบุหรี่ ฯลฯ 

2. ข้อมูล  Admit ER, เยี่ยมบ้าน, บันทึกการตาย 

3. ขอมูลที่แสดงใช้ user สปสช.  สสจ. 

4. ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน สปสช. 

5. รายงานผู้ป้วยที่มารับบริการที่ OPD ของ COPD 

6. รายงานของ COPD ตามความรุนแรงโดยใช้ SPIRO 

7. รายงานการใช้ยา 

8. เอกสารต่างๆ 

 

 


