JHCIS สาหรับ 3 แฟ้มเพิ่มในปี งบประมาณ 2555(จากเดิม 18 แฟ้ม เป็ น 21 แฟ้ม)
( sumrit.hshf@gmail.com )
การบันทึกข้ อมูลใน

JHCIS เพื่อให้ สามารถส่งออกเพิ่ม 3 แฟ้ ม สาหรับปี งบประมาณ 2555 ให้ บนั ทึกฯ ดังนี ้

1. แฟ้ ม ncdscreen.txt => บันทึกที่เมนู .ระบบคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง.
***ทังนี
้ ้ผู้รับบริ การที่ถกู บันทึกนี ้ จะต้ องยังไม่ป่วยด้ วยโรคเรื อ้ รังในกลุม่ เบาหวานและความดันสูง (!!! หากป่ วยในทัง้ 2
กลุม่ ดังกล่าวแล้ ว แม้ จะมีการบันทึกนี ้ฯ ก็จะไม่สง่ ออกมาในแฟ้ ม ncdscreen.txt )
***แก้ ไข(ต้ องป่ วยเรื อ้ รัง ทังในกลุ
้
ม่ เบาหวานและความดันสูงเท่านัน้ …หากป่ วยในกลุม่ เรื อ้ รังกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ใน 2 กลุม่ นี ้
เพียงกลุม่ เดียว หรื อป่ วยเรื อ้ รังในกลุม่ อื่นที่ไม่ใช่ 2 กลุม่ นี ้ จะยังคงส่งออกมาในแฟ้ ม ncdscreen ได้ เช่น ถ้ าป่ วยเบาหวาน
อย่างเดียว ก็ถือเป็ นการคัดกรองความดันสูง เป็ นต้ น)

คลิ ้กฯ เพื่อเปิ ดหน้ าบันทึกคัดกรอง
NCD

หรื อคลิ ้กฯที่นี่ เพื่อเปิ ดหน้ าบันทึกคัดกรอง NCD

เมนูการบันทึกคัดกรอง NCD สาหรับส่งออกในแฟ้ ม ncdscreen.txt ( 1 ใน 3 แฟ้ มเพิ่มจาก 18 เป็ น 21 แฟ้ ม)

คลิ ้กฯ เพื่อดูประวัติรับบริ การใน JHCIS
คลิ ้กฯ เพื่อบันทึก/แก้ ไข หรื อดูข้อมูลโรคเรื อ้ รัง

คลิ ้กเพื่อบันทึกการวินิจฉัย

2. แฟ้ ม chronicfu.txt => บันทึกเพิ่มเติม ที่เมนู บริ การ / คลิ ้กที่ปมฯ
ุ่ NCD Screen & FU
***ต้ องเป็ นผู้ที่ป่วยโรคเรื อ้ รังในกลุม่ เบาหวานหรื อความดันสูงแล้ วเท่านัน(ถ้
้ าบันทึกฯ ให้ กบั ผู้ที่ยงั ไม่เป็ นฯ ก็สามารถบันทึก
ได้ ฯ แต่จะไม่สง่ ออกมาในแฟ้ ม CHRONICFU.txt )

การบันทึกฯ เพื่อส่งออกในแฟ้ม Chronicfu.txt

คลิ ้กฯ เพื่อบันทึกการติดตาม ChronicFu

2.1 ให้ บนั ทึกที่หน้ าบริการ โดยหากเป็ นการติดตามเรื่ องโรคเรื อ้ รัง ผู้ใช้ ฯ จะต้ องคลิ ้กฯ ที่ปมค
ุ่ าสัง่
บันทึกส่ ง ChronicFU เสมอ แม้ วา่ ผู้รับบริการรายนันจะป่
้ วยเรื อ้ รังในกลุม่ ความดันสูงอย่างเดียว(ซึง่
ไม่ต้องตรวจเท้ า และตรวจตาฯ ) ทังนี
้ ้เพื่อให้ โปรแกรมฯ รับรู้วา่ บริการดังกล่าวเป็ นการติดตามเรื่ องโรค
เรื อ้ รัง(Chronicfu.txt) หากไม่คลิ ้กที่ปมค
ุ่ าสัง่ ดังกล่าวโปรแกรมฯ จะไม่ถือว่าเป็ นการติดตาม และจะ
ไม่สง่ ออกในแฟ้ม Chronicfu.txt

2.2 ข้ อมูลใน 8.1 ถูกบันทึกลงในตาราง ncdservice และจะใช้ สาหรับส่งออกในแฟ้ม
chronicfu.txt โดยตารางนี ้จะใช้ เก็บข้ อมูลร่วมกับข้ อมูลที่สง่ มาจากระบบ provis ncd data
center โดยมีการปรับโครงสร้ างตาราง ncdservice โดยเพิ่ม 1 ฟิ ลด์คือ
eyeopthalmoscope char(1) โดยมีคา่ ที่เก็บและความหมายดังนี ้
1: ตรวจตาด้ วยวิธี Opthamoscope
2: ตรวจตาด้ วยวิธี Fundus Camera
9: ไม่ตรวจฯ
2.3 การใช้ ข้อมูลร่วมกับโปรแกรม provis ในส่วน provis ncd data center (โมเดล
กาฬสินธ์ 7 ฟิ ลด์รายการ ) ที่เดิมใช้ ข้อมูลจากตาราง visit ให้ เปลี่ยนมาใช้ จากตาราง ncdservice
(ชื่อฟิ ลด์เหมือนเดิม) ส่วนฟิ ลด์รายการอื่นๆ(เช่น ความดันฯ /นน/สส/….) ยังคงให้ ใช้ จากตาราง visit
(ที่ pcucode & visitno เดียวกัน)
2.4 เหตุผลที่ต้องแยกข้ อมูล 7 รายการของโมเดลกาฬสินธุ์ มาไว้ ในตาราง

ncdservice

เพื่อให้ สามารถแจกแจงและนับ case chronicfu ได้ ชดั เจน เพื่อส่งออกในแฟ้ม chronicfu และ
การใช้ งานอื่นๆ เช่นการประมวลผลรายงาน (การรวมไว้ ใน visit จะไม่สามารถแจกแจงฯ ได้ ตย เช่น นาย
a และนาย ก เป็ นความดันสูงทังคู
้ ่ แต่คนหนึง่ มาเพื่อ chronicfu แต่อีกคนมาเพราะแขนหัก )
สาหรับค่าอื่นๆ เช่น ความดัน

/นน/สส /…. ยังคงเก็บไว้ เฉพาะที่ตาราง visit โดยไม่สง่ มา

บันทึกในตาราง ncdservice เนื่องจากจะเป็ นการเก็บข้ อมูลซ ้าซ้ อนและเป็ นภาระของโปรแกรมฯ มาก
เกินไป

3. แฟ้ ม labfu.txt => บันทึกเพิ่มเติม ที่เมนู บริ การ ดังนี ้
***ต้ องเป็ นผู้ที่ป่วยโรคเรื อ้ รังในกลุม่ เบาหวานหรื อความดันสูงแล้ วเท่านัน(ถ้
้ าบันทึกฯ ให้ กบั ผู้ที่ยงั ไม่เป็ นฯ ก็สามารถบันทึก
ได้ ฯ แต่จะไม่สง่ ออกมาในแฟ้ ม LABFU.txt )
3.1 คลิ ้กที่ปมุ่ น ้าตาล (ได้ รหัส Lab 01 - 04) ดังนี ้
01=ตรวจน ้าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดา (FBS) หลังอดอาหาร
02=ตรวจน ้าตาลในเลือด จากหลอดเลือดดา (FBS) โดยไม่อดอาหาร
03=ตรวจน ้าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย (DTX) หลังอดอาหาร
04=ตรวจน ้าตาลในเลือด จากเส้ นเลือดฝอย (DTX) โดยไม่อดอาหาร
3.2 ที่แทร็ บตรวจมะเร็ ง & บริ การอื่น / คลิ ้กที่ปมฯ
ุ่ การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอื่น …(ได้ รหัส Lab 05 – 13 )
ที่เมนูบริการ คลิ ้กเลือกแทร็บ ตรวจมะเร็ง & บริการอื่น / แล้ วคลิ ้กที่ปมฯ
ุ่

การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการอื่น

(Trigriceride - ….) โดยข้ อมูลจะบันทึกลงตาราง visitlabchcyhembmsse และได้ ข้อมูลออกมาในแฟ้ม LABFU.txt ใน
คอลัมภ์ LABTEST ( รหัส 05 - 13) โดยรหัส 05 – 13 นี ้จะอยูใ่ นกลุม่ Lab Chemeclinic ( กลุม่ Chemeclinic(เคมี
คลีนิค) โดยรหัสแล็ป ขึ ้นต้ นด้ วย CH ) ดังนี ้
05 – CH99 -> HbA1c
06 – CH25 -> Triglyceride
07 – CH07 -> Total Cholesterol
08 – CH14 -> HDL Cholesterol
09 – CH17 -> LDL Cholesterol
10 – CH04 -> BUN
11 – CH09 -> Creatinine
12 – MS01020201 ->Urine Microalbumin ( จาก หนึ่ง oneone สุราษฏร์ ธานี ) [ไม่ใช่ Cha1 ]
13 – CHc1 -> Creatinine ในปั สสาวะ

สาหรับรหัส

14 – 21 ที่เพิ่มขึ ้นมาในภายหลัง (สนับสนุนข้ อมูลโดยทีม รพ ชุมแสง / แพทย์ รพ นครสวรรค์ และ

อีกหลายๆแหล่งข้ อมูล ฯลฯ) รายละเอียดมีดงั นี ้
14 – MS01020202 ->Urine Macroalbumin
15 – ? ยังไม่มีใน JHCIS ( ต้ องเพิ่มรหัสใน JHCIS ) ->ตรวจหาค่า eGFR (สูตร CKD-EPI formula)
16 – HE01020000 ->Hb
17 – ? ยังไม่มีใน JHCIS ( ต้ องเพิ่มรหัสใน JHCIS ) ->ตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio)
18 – CH19 ->Potassium ->ตรวจ K (กรณี CKD stage 3 ขึ ้นไป หรื อได้ ยา ACEI//ARBs)
19 – CH13 ->ตรวจ Bicarb (กรณี CKD stage 3 ขึ ้นไป)
20 – CH18 ->ตรวจ phosphate (กรณี CKD stage 3 ขึ ้นไป)
21 – ? ยังไม่มีใน JHCIS ( ต้ องเพิ่มรหัสใน JHCIS ) ->ตรวจ PTH (กรณี CKD stage 3 ขึ ้นไป)

โดยข้ อมูลจะบันทึกลงตาราง visitlabsugarblood และได้ ข้อมูลออกมาในแฟ้ม LABFU.txt ในคอลัมภ์ LABTEST
ที่แทร็ บ ตรวจมะเร็ ง ฿ บริ การอื่น(แทร็ บขวาสุด ในเมนูบริ การ) คลิ ้กฯ เพิ่มเปิ ดหน้ าบันทึกฯ เพื่อส่งออกในแฟ้ม labfu.txt

บันทึก ประเภทการตรวจlab ที่กล่าวมาข้ างต้ น …โดยบันทึกได้ กบั คนอายุ
15 ปี ขึ ้นไป ทุกคน !!! แต่จะส่งออกในแฟ้ ม labfu.txt เฉพาะที่ป่วย
เรื อ้ รังในกลุม่ โรคเบาหวาน หรื อความดันสูง แล้ วเท่านัน้

หรื อที่เมนูหลักแทร็ บข้ อมูลเบื ้องต้ น(แทร็ บแรก ซ้ ายสุด) โดยคลิ ้กที่ปมค
ุ่ าสัง่ แฟ้ม Labfu

