
คู่มือการบันทึกและใช้งาน 
 Modules คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (ADL) ผ่าน Nemo 

และการส่งออก 43 แฟ้ม (specailpp เฉพาะการคัดกรองผู้สูงอายุ) 
 

 การบันทึกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (ADL) มีขั้นตอนการบันทึก 2 กรณีดังนี้ 
กรณีที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุท่ียังไม่เป็นผู้ป่วย DM/HT มีล าดับการท างานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกการคัดกรอง Ncd_screen ประจ าปีในโปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU ประจ าปี
ให้เรียบร้อยก่อน โดยเร่ิมคัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นต้นไป 

 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 หลังจากคัดกรอง Ncd_screen เสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถเข้าไปบันทึกการคัดกรอง/
ประเมินผู้สูงอายุ (ADL) ผ่านหน้าเว็บ http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php ท้ังนี้หน่วยบริการ
ต้องมีการติดตั้งโปรแกรม nemo และเปิดให้โปรแกรม nemo  ท างานตลอดเวลา และเป็นเวอร์ช่ัน
ปัจจุบัน  ขั้นตอนการบันทึกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (ADL) มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 เข้าเว็บไซด์ในขั้นตอนท่ี 2 แล้วคลิกท่ี Modules จะเห็นเมนู “คักรอง/ประเมินผูสู้งอายุ 
(ADL)” 

 

http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php
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  2.2 หากผู้ใช้งานระบบ nemo เข้าใช้งานด้วย user ตัวเองจะเห็นข้อมูลได้เฉพาะหน่วยบริการ
ท่ีตนเองได้สมัครเข้าใช้งานตอนแรก 

 

  2.3 คลิกเลือกท่ีรหัสหมู่บ้าน (ตามตัวอย่าง 45040201) ก็จะแสดงให้เห็นรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ในหมู่บ้านนั้น ๆ เมื่อเห็นรายชื่อกลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหาได้จาก Search (ค้นหาจากชื่อหรือ เลขบัตร
ประชาชนก็ได้) เมื่อเจอคนท่ีต้องการคัดกรองก็คลิกท่ีปุ่ม”การคัดกรอง” 
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  2.4 คลิกท่ีปุ่ม “การคัดกรอง” โปรแกรมจะแสดงหน้าแสดงประวัติการคัดกรองแต่ละปีที่ผ่าน
มา 

 

หากท าการคัดกรอง Ncd_screen ประจ าปี โปรแกรม nemo จะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ หลังจากนั้นคลิกที่ “แบบ
ประเมิน” เพื่อไปท่ีหน้าการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (ADL)  

 

ในแบบคัดกรองประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ  คัด
กรองกลุ่ม Geriatric syndromes และแบบประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ซึ่งในแต่ละหมวดใหญ่ ๆ 3 
หมวดจะมีหัวข้อย่อยในแต่ละหมวดซึ่งผู้บันทึกต้องบันทึกทุกแบบสอบถามเพื่อให้ระบบการบันทึกสมบูรณ์และ
สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องพร้อมท่ีจะท าการส่งออก 43 แฟ้มในส่วน specialpp (เฉพาะในส่วน ADL) 
ท่ีส าคัญคือแต่ละแบบประเมินเมื่อคัดกรองเสร็จต้องกดปุ่ม “บันทึก” ทุกแบบประเมิน เมื่อบันทึกแต่ละแบบ
ประเมินเสร็จ ระบบจะประเมินผลการคัดกรองแต่ละแบบคัดกรองให้  
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กรณีที่ 2 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วย DM/HT(ลงทะเบียนในคลีนิคพิเศษ) มีล าดับการท างานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 เข้าเว็บไซด์ http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php แล้วท าตามขั้นตอนจากข้อ 
2.1 – 2.3 (เหมือนขั้นตอนในกรณีท่ี 1)  
 ขั้นตอนท่ี 2 คลิกท่ีเพิ่มข้อมูลการซักประวัติ(1) เลือกวันท่ีซักประวัติ(3) ตอบตกลง(4) Nemo จะเพิ่ม
แบบประเมินมาให้อีกรายการตามท่ีมีการเพิ่มข้อมูลการซักประวัติ 

 
 

http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php
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 กรณีท่ีเป็นผู้ป่วย  DM/HT เมื่อเพิ่มแบบซักประวัติ โปรแกรมจะเพิ่มแบบประเมินให้ดังรูป 

 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการบันทึกเหมือนขึ้นตอนท่ี 2.4 (ตามกรณีท่ี 1) 

กรณีที่ 3 การบันทึกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอาย (ADL) ในปีงบประมาณถัดไปในกรณีท่ีมีผลการคัดกรองของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว อาทิเช่น กรณีท่ีท าการคัดกรองปีงบประมาณ 2561 และในปีงบประมาณ 2560 ได้
บันทึกการคัดกรอง ADL แล้ว หน่วยบริการสามารถโอนย้ายข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560 ได้ และหาก
ผู้สูงอายุรายนั้น ๆ มีผลการคัดกรอง ADL ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อยด าเนินการแก้ไขข้อมูล หากผลการคัด
กรองไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ให้โอนย้ายข้อมูลจากปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เลย ตามขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 เข้าเว็บไซด์ http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php แล้วท าตามขั้นตอนจากข้อ 
2.1 – 2.3 (เหมือนขั้นตอนในกรณีท่ี 1)  
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกเมนูแบบประเมิน (1) ตามรูป 
 

 
 

http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php
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ขั้นตอนท่ี 2 หลังจากเลือกเมนูแบบประเมิน (1) โปรแกรมจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าต่าง ให้เลือกโอนข้อมูล 
(2) เสร็จแล้วให้เลือกวันท่ีในการโอนข้อมูล โดยให้เลือกเอาวันท่ีในปีล่าสุดที่มีการคัดกรอง (3) เช่น หากจะโอน
ข้อมูลการท่ีท าการคัดกรองในปีงบประมาณ 61 ก็ให้เลือกวันท่ีคัดกรองท่ีผ่านมาเป็นปีงบประมาณ 2560 
ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิกที่ปุ่ม Transfer (4) ตามรูป การโอนข้อมูลก็ส าเร็จส าหรับผู้สูงอายุ 1 ราย 

 

 
 

ขั้นตอนการส่งออก 43 แฟ้ม 

 หลังจากบันทึกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอาย (ADL) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนการส่งออก 43 แฟ้ม 
เพื่อส่งเข้าระบบ HDC ผ่านหน้าเว็บไซด์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 หลังจากการคัดกรองเสร็จหากต้องการส่งออก 43 แฟ้มต้องให้ผ่านไป 1 วันก่อนหลังจาก
ได้ท าการคัดกรอง เนื่องจากระบบประมวลผลเพื่อส่งออก 43 แฟ้มถูกตั้งเวลาไว้วันละหนึ่งครั้งตอนเท่ียงคืน 

 ขั้นตอนท่ี 2 เข้าเว็บไซด์ http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php โดยเข้าสู่ระบบด้วย USER 
ของแต่ละท่าน แล้วเลือกเมนู “ตรวจสอบ HDC” และเลือกเมนูย่อย “ส่งออก 43 แฟ้ม” 

http://pnphos.net/nemocare_v2/index.php
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 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกช่วงวันท่ี ท่ีต้องการส่งออก 43 แฟ้ม (1) ตามช่วงเวลาท่ีคัดกรอง ADL แล้วคลิกท่ี 
“ค้นหา” 
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ขั้นตอนท่ี 4 คลิกเลือกตรงช่อง specialpp แล้วคลิกเลือก “ส่งออก” 

 

จะได้ 43 แฟ้มที่สามารถส่งเข้า HDC ได้แล้วครับ คลิก “Download” ได้เลยครับ 

 


