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กำรใช้งำนแอปพลิเคช่ันคัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ ์
1. วิธีขั้นตอนกำรติดตั้งจำก Play Store 

 

 

กด  เพ่ือเปิด Google Play Store ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android แล้วพิมพ์ค าว่า Safe 
Mom ในช่องค้นหา จากนั้นกดเลือกแอป Safe Mom ดังรูป 

 
เมื่อกดเลือกแอปแล้วให้กด “ติดต้ัง” แล้วรอการโหลด เมื่อโหลดส าเร็จแล้วจะสามารถกด “เปิด” 

เพ่ือเข้าใช้งานแอปได้ เมื่อท าการโหลดแล้วแอปพลิเคชั่นจะปรากฏในหน้าจอ สามารถกดเพ่ือเข้าแอปที่หน้าจอ
ได้เลย 
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2. กำรใช้งำนในส่วนของหญิงตั้งครรภ์ 
2.1 กำรลงทะเบียน 

 
 

เมื่อเข้าแอปพลิเคชั่นมา หญิงตั้งครรภ์ผู้ที่เข้าใช้งานครั้งแรกต้องท าการลงทะเบียนก่อนใช้งาน 
โดยกดท่ีปุ่ม “กดลงทะเบียนที่นี่” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานของหญิงตั้งครรภ์ 
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กดลงทะเบียนเสร็จ จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนแม่ ให้กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หาก
ข้อมูลส่วนไหนไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องนั้น แทน (ในการกรอกเลขบัตรกรณีไม่ใช่คนไทยให้
กดเลือกท่ีปุ่มหน้าข้อความ ไม่ใช่สัญชาติไทย) 
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วิธีกำรระบุวันที่ 

ในการลงวันที่ทุกครั้งเมื่อกดตรงช่องวันที่ จะมีกรอบปฏิทินขึ้นมา ให้ท าการเลือกวันที่ตามข้ันตอน
ดังนี้ 
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วิธีกำรระบุต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน 

 
 เลือก ระบุ หรือ ไม่ระบุ ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ ในกรณีท่ีเลือก “ระบุ” ต้องท าการเปิด GPS 

ในโทรศัพท์ก่อน โดยสามารถระบุต าแหน่งได้ดังนี้ 

 
เมื่อกด “ระบุ” จะมีกล่องข้อความตามรูปที่ 1 ขึ้นมา ให้กดที่ ALLOWจากนั้นระบบจะท าการ

ระบุเลข ละติจูด และ ลองจิจูด ให้อัตโนมัติ ตามรูป 2    
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เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนและถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นจะมีหน้าจอ “แบบแสดง
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” ให้อ่านเพื่อรับทราบตรงกัน แล้วกด “ยอมรับ” และกด “ยืนยัน” เพ่ือ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจอจะกลับเข้าสู่หน้าแรก ถือว่าการลงทะเบียนส าเร็จ 
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2.2 กำรเข้ำสู่ระบบ 
 

 
  

เมื่อท าการลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน และระบุวัน
เดือนปีเกิด จากนั้นกด “ตกลง”  

  



11 

 

2.3 ท ำแบบคัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
 

 
  

 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีหน้าจอแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ขึ้นมา ให้ท่านเริ่มท า
แบบคัดกรอง โดยเริ่มจากให้กดตรงเครื่องหมาย        ในกรณีที่เคยใช้สมุดบันทึกสุขภาพให้ จากนั้นเช็คข้อมูล
ในส่วนของ “ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์” หากมีการเปลี่ยนแปลง “ที่อยู่ปัจจุบัน” หรือ “เบอร์โทร” ผู้ใช้งานสามารถ
กดเพ่ือแก้ไขข้อมูลได้เลย จากนั้นให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือท าแบบคัดกรองในข้อต่อไป 
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ท าแบบคัดกรองโดยเลือกตอบข้อมูลตามความจริง เพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงที่ถูกต้อง ผู้ท าแบบ
คัดกรองต้องท าแบบคัดกรองให้ครบทุกข้อโดยให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือท าแบบคัดกรองในข้อต่อไปจนครบทุกข้อ 
และสามารถกด “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขค าตอบในข้อก่อนหน้าได้  

เมื่อท าแบบคัดกรองครบทุกข้อจะปรากฎหน้าจอแสดง ”ผลการคัดกรองแม่/อสม.” ให้ทันที 
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2.4 กำรดูผลกำรคัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
 

 
 

หลังจากท าแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เสร็จ จะมีหน้าจอขึ้นให้ดูผลการคัดกรองได้ว่ามี
ความเสี่ยงในระดับ เสี่ยงต่ า หรือ เสี่ยงสูง พร้อมมีค าแนะน าในการดูแลตัวเองให้ 

ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการคัดกรองของตนเองได้โดยกดที่ “ประวัติคัดกรอง/ท าไมถึงเสี่ยง” 
เพ่ือดูรายละเอียดค าอธิบายและข้อแนะน าในการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์ได้ โดยสามารถกดปุ่ม 
เพ่ิมเติม เพ่ือดูรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละหัวข้อได้ 
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2.5 กำรดูผลกำรประเมินควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์โดยเจ้ำหน้ำที่ 

 
 

หลังจากท าแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เสร็จ จะมีหน้าจอขึ้นให้ดูผลการประเมินโดย
เจ้าหน้าที่ว่ามีความเสี่ยงในระดับ เสี่ยงต่ า, เสี่ยงสูง หรือ เสี่ยงสูงมาก พร้อมมีค าแนะน าในการดูแลตัวเองให้ 

ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของตนเองได้โดยกดท่ี “ประวัติการประเมิน
โดยเจ้าหน้าที่” จากนั้นจะมีกรอบแสดงครั้งที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ข้ึน ซึ่งสามารถกดเพ่ือดูรายละเอียดการ
ประเมินได้  

เมื่อดูข้อมูลการประเมินเสร็จสามารถกดย้อนกลับเพ่ือกลับไปหน้าจอก่อนหน้าได้ 
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2.6 กำรลงทะเบียนครรภ์ใหม่ 
 

 
 

เมื่อต้องการเพิ่มครรภ์ต่อไปให้กดตรงปุ่ม “เพ่ิมครรภ์”  จะมีหน้าจอให้ระบุวันที่มีประจ าเดือน
ครั้งสุดท้าย จากนั้นเลือกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน แล้วกด “ตกลง” ตรงด้านล่างปฏิทิน ต่อจากนั้นกดปุ่ม 
“ยืนยัน”  
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2.7 กำรแชทกับ อสม. 
 

 
  หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยอยากปรึกษาทาง อสม. สามารถส่งข้อความถึง อสม.ได้โดยการกดที่
รูปซองจดหมายตรงมุมขวาบนของหน้าจอแรก แล้วสามารถพิมพ์ข้อความและกดส่งถึง อสม. ได้ เมื่อกดส่งแล้ว
ข้อความที่ส่งก็จะปรากฎให้เห็นตรงจอ  
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 เมื่อ อสม. พิมพ์ข้อความตอบกลับมา รูปซองจดหมายตรงมุมขวาบนของหน้าจอแรกจะเป็นสี
ส้ม สามารถกดเพ่ือเข้าดูข้อความท่ี อสม. ตอบกลับมาได้ 
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2.8 ดูข้อควำมกำรแจ้งเตือนจำกส่วนกลำง 
 

 

  เมื่อมีข้อความการแจ้งเตือนจากส่วนกลาง รูปกระดิ่งจะเป็นสีส้ม ให้กดตรงรูปกระดิ่งเพ่ืออ่าน
ข้อความการแจ้งเตือนจากส่วนกลาง 
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2.9 ดูแผนที่โรงพยำบำลใกล้เคียง 

 
การแก้ไขโปรไฟล์แม่ให้กด  จอท่ีซ่อนไว้จะแสดงออกมาจากด้านซ้าย ให้กดท่ี “แก้ไขโปรไฟล์

แม่” จากนั้นจอแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของแม่ สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม แล้วกดยืนยันเพื่อบันทึกเพ่ิมได้ 
ก่อนดูแผนที่โรงพยาบาลใกล้เคียงต้องท าการเปิด GPS ในโทรศัพท์ก่อน การดูแผนที่ต าแหน่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียงให้กดตรงรูป  จอท่ีซ่อนไว้จะแสดงออกมาจากด้านซ้าย ให้กดท่ี “โรงพยาบาล
ใกล้เคียง” จากนั้นหน้าจอจะแสดงต าแหน่งพิกัดแผนที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับต าแหน่งปัจจุบันที่
ผู้ใช้งานอยู่ 
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3. กำรใช้งำนในส่วนของ อสม. 
3.1 กำรลงทะเบียน 

 
  
เมื่อเข้าแอปพลิเคชั่นมา อสม. ต้องกดที่ปุ่ม “กดที่นี่” ตามภาพด้านบนเพ่ือเข้าในส่วนของ อสม. 

โดย อสม. ผู้ที่เข้าใช้งานครั้งแรกต้องท าการลงทะเบียนก่อนใช้งานโดยกดตรง “กดลงทะเบียนที่นี่” เพ่ือเข้าสู่
ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานของ อสม. 
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กดลงทะเบียนเสร็จ จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียน อสม. ให้กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หาก
ข้อมูลส่วนไหนไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องนั้น 
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วิธีกำรระบุวันที่ 

ในการลงวันที่ทุกครั้งเมื่อกดตรงช่องวันที่ จะมีกรอบปฏิทินขึ้นมา ให้ท าการเลือกวันที่ตามข้ันตอนดังนี้ 
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วิธีกำรระบุต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน 

 
 เลือก ระบุ หรือ ไม่ระบุ ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ ในกรณีท่ีเลือก “ระบุ” ต้องท าการเปิด GPS 

ในโทรศัพท์ก่อน โดยสามารถระบุต าแหน่งได้ดังนี้ 

 
เมื่อกด “ระบุ” จะมีกล่องข้อความตามรูปที่ 1 ขึ้นมา ให้กดที่ ALLOWจากนั้นระบบจะท าการ

ระบุเลข ละติจูด และ ลองจิจูด ให้อัตโนมัติ ตามรูป 2    
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เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนและถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นจะมีหน้าจอ “แบบแสดง
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” ให้อ่านเพื่อรับทราบตรงกัน แล้วกด “ยอมรับ” และกด “ยืนยัน” เพ่ือ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจอจะกลับเข้าสู่หน้าแรก ถือว่าการลงทะเบียนส าเร็จ 
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3.2 กำรเข้ำสู่ระบบ 
 

 
  

เมื่อท าการลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการกดเข้าในส่วนของ อสม. ก่อน โดยกด
ตรงปุ่ม “กดที่นี่” ตามข้อ 1  จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน และระบุวันเดือนปีเกิดของท่าน  แล้วกด “ตก
ลง”  
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3.3 จอแสดงรำยชื่อหญิงตั้งครรภ์ในกำรดแูล 

 
 
 เมื่อ อสม. เข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอแสดงรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลหรือที่ อสม. 

ลงทะเบียนให้ทั้งหมด ซึ่ง อสม. สามารถเลื่อนหน้าจอขึ้นลงเพ่ือดูรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดได้  
 ในหน้าจอแสดงรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลนี้จะแสดงให้เห็นรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 

สถานที่ฝากครรภ์ ภาพแสดงผลการคัดกรองของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง อสม. สามารถกด “ดูโปรไฟล์” เพ่ือดูผลการ
คัดกรองและผลการประเมินของหญิงตั้งครรภ์ได้ และสามารถกด “แก้ไขข้อมูล” ในกรณีที่ต้องการเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวของหญิงตั้งครรภ์ได้  
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3.4 กำรลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

ในกรณีที่ อสม. ลงพ้ืนที่แล้วพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือหญิงตั้งครรภ์ในการ
ดูแลไม่สามารถลงทะเบียนเองได้ ให้ อสม. ท าการลงทะเบียนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ได้โดยการกดตรงปุ่ม 
“ลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์”  
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กดลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสร็จ จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนแม่ ให้กรอกข้อมูลของหญิง
ตั้งครรภ์ในการดูแลให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนไหนไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องนั้นแทน (ในการ
กรอกเลขบัตรกรณีไม่ใช่คนไทยให้กดเลือกท่ีปุ่มหน้าข้อความ ไม่ใช่สัญชาติไทย) 
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เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนและถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นจะมีหน้าจอ “แบบแสดง
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” ให้หญิงตั้งครรภ์อ่านเพ่ือรับทราบตรงกัน แล้วกด “ยอมรับ” จากนั้นกด 
“ยืนยัน” เพ่ือบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจอจะกลับเข้าสู่หน้าแรก ถือว่าการลงทะเบียน
ส าเร็จ 
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3.5 กำรท ำแบบคัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

เมื่อท าการลงทะเบียนให้หญิงตั้งครรภ์แล้วต้องท าแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยกด
ตรงปุ่ม “ดูโปรไฟล์” ข้างล่างชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการท าแบบคัดกรองให้หรือคนที่ยังไม่ได้ท าแบบคัดกรอง 
จากนั้นจะปรากฎจอถัดไป กดตรงปุ่ม “แบบคัดกรอง” หากต้องการย้อนกลับไปจอก่อนหน้าสามารถกดตรงปุ่ม 
“ย้อนกลับ” ได้ 
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เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีหน้าจอแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ขึ้นมา ให้ท่านเริ่มท าแบบคัด
กรอง โดยเริ่มจากให้กดตรงเครื่องห มาย        ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์เคยใช้สมุดบันทึกสุขภาพให้ จากนั้นเช็ค
ข้อมูลในส่วนของ “ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์” หากมีการเปลี่ยนแปลง “ที่อยู่ปัจจุบัน” หรือ “เบอร์โทร” สามารถกด
เพ่ือแก้ไขข้อมูลได้เลย จากนั้นให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือท าแบบคัดกรองในข้อต่อไป 
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ท าแบบคัดกรองโดยเลือกตอบข้อมูลตามความจริง เพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงที่ถูกต้อง ผู้ท าแบบ
คัดกรองต้องท าแบบคัดกรองให้ครบทุกข้อโดยให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือท าแบบคัดกรองในข้อต่อไปจนครบทุกข้อ 
และสามารถกด “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขค าตอบในข้อก่อนหน้าได้  

เมื่อท าแบบคัดกรองครบทุกข้อจะปรากฎหน้าจอแสดง ”ผลการคัดกรองแม่/อสม.” ให้ทันที 
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3.6 กำรดูผลกำรคัดกรองควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในกำรดูแล 

 
 

หลังจากท าแบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เสร็จ อสม. สามารถดูผลการคัดกรองของหญิง
ตั้งครรภ์ โดยกดตรงปุ่ม “ดูโปรไฟล์” จากนั้นจะมีจอแสดงผลการคัดครองว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่ า หรือ 
เสี่ยงสูง พร้อมค าแนะน าในการดูแลตัวเองเบื้องต้นของหญิงตั้งครรภ์ให้ 

ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการคัดกรองของตนเองได้โดยกดที่ “ประวัติคัดกรอง/ท าไมถึงเสี่ยง” 
เพ่ือดูรายละเอียดค าอธิบายและข้อแนะน าในการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์ได้ โดยสามารถกดปุ่ม เพิ่มเติม 
เพ่ือดูรายละเอียดทั้งหมดในแต่ละหัวข้อได้  
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3.7 กำรดูผลกำรประเมินควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในกำรดูแลโดยเจ้ำหน้ำที่ 
 

 
 

การดูประวัติประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของหญิงตั้งครรภ์ โดยกดตรงปุ่ม “ดูโปรไฟล์” จากนั้นจะมี
หน้าจอขึ้นให้ดูผลการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ว่ามีความเสี่ยงในระดับ เสี่ยงต่ า, เสี่ยงสูง หรอื เสี่ยงสูงมาก พร้อมมี
ค าแนะน าในการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์ให้  

สามารถดูประวัติประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของหญิงตั้งครรภ์ได้โดยกดท่ีปุ่ม“ประวัติประเมินโดย
เจ้าหน้าที”่   
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เมื่อกดที่ “ประวัติการประเมินโดยเจ้าหน้าที่” จากนั้นจะมีกรอบแสดงครั้งที่ประเมินโดย

เจ้าหน้าที่ข้ึน ซึ่งสามารถกดเพ่ือดูรายละเอียดการประเมินในแต่ละส่วนได้  
เมื่อดูข้อมูลการประเมินเสร็จสามารถกดย้อนกลับเพ่ือกลับไปหน้าจอก่อนหน้าได้ 
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3.8 กำรแก้ไขข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ 
 

 
  
การแก้ไขข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ให้กดตรงปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” จากนั้นจะมีหน้าจอการแก้ไขข้อมูล

ขึ้นมา สามารถแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ จากนั้นกดยืนยันเพื่อท าการบันทึกข้อมูล  
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3.9 กำรลงทะเบียนครรภ์ไหม่ 
 

 
 

เมื่อต้องการเพิ่มครรภ์ต่อไปให้กดตรงปุ่ม “ดูโปรไฟล์” ของหญิงตั้งครรภ์คนที่ต้องการจะเพ่ิม
ครรภ์ใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมครรภ์”  

 

 
 
เมื่อกดปุ่ม “เพ่ิมครรภ์” แล้วจะมีหน้าจอให้ระบุวันที่มีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย จากนั้นเลือกวัน 

เดือน ปี จากปฏิทิน แล้วกด “ตกลง” ตรงด้านล่างปฏิทิน ต่อจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”  
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3.10 กำรแชทกับหญิงตั้งครรภ์ 
 

 
 
หากมีข้อความที่ต้องการส่งถึงหญิงตั้งครรภ์ในการดูแล สามารถส่งข้อความได้โดยการกดที่ “ส่ง

ข้อความ” ด้านล่างข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์คนที่ต้องการส่งข้อความถึง แล้วสามารถพิมพ์ข้อความและกดส่งถึง
หญิงตั้งครรภ์ได้ เมื่อกดส่งแล้วข้อความที่ส่งก็จะปรากฎให้เห็นตรงจอ 
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เมื่อหญิงตั้งครรภ์พิมพ์ข้อความตอบกลับมา จะมีแจ้งว่า “มีข้อความใหม”่ เป็นสีเขียว อสม. 
สามารถกดเพ่ือเข้าดูข้อความที่หญิงตั้งครรภ์ตอบกลับมาได้  
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4. กำรใช้งำนในส่วนของหน่วยบริกำร / เจ้ำหน้ำที่ 
4.1 กำรเข้ำสู่ระบบ 

 
 

เข้าสู่ระบบได้ด้วยการกดเข้าในส่วนของหน่วยบริการก่อน โดยกดตรงปุ่ม “กดที่นี่” ตามข้อ 1  
จากนั้นกรอกรหัสหน่วยบริการ 5 หลัก ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน และกด  

“เข้าสู่ระบบ”  
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4.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้วให้กดเมนู “แบบประเมินหญิงตั้งครรภ์ส าหรับเจ้าหน้าที่” จากนั้นกรอก
หมายเลขบัตร 13 หลักของหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการประเมิน 
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เมื่อกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์จะพบหน้าจอข้อมูลส่วนตัวหญิงตั้งครรภ์ ให้
กดตรงปุ่ม “แบบประเมิน” 
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 เมื่อเข้าสู่หน้าจอแบบประเมินแล้วสามารถเลือกวันที่เพ่ือท าการประเมินย้อนหลังได้ จากนั้น
ท าแบบประเมินโดยเลือกตอบข้อมูลตามความจริงเพ่ือการประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้อง ท าแบบประเมินให้ครบ
ทุกข้อโดยให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือท าแบบประเมินในข้อต่อไปจนครบ และสามารถกด “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไป
แก้ไขค าตอบในข้อก่อนหน้าได้ เมื่อท าแบบประเมินมาถึงหน้าสุดท้ายกดปุ่ม “ยืนยัน” 
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4.3 กำรแก้ไขข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ 

 

การแก้ไขข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ให้กดตรงปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” จากนั้นจะมีหน้าจอการแก้ไขข้อมูล
ขึ้นมา สามารถแก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลได้ จากนั้นกดยืนยันเพื่อท าการบันทึกข้อมูล  
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4.4 ดูผลกำรประเมินควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 
 

หลังจากท าแบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เสร็จสามารถดูผลการประเมินของหญิงตั้งครรภ์ 
โดยกดตรงกรอบตามรูปด้านบน จากนั้นจะมีจอแสดงผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงในข้อใดบ้าง  
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4.5 กำรลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ 

 
ในกรณีที่พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่สามารถท าการลงทะเบียนให้แก่

หญิงตั้งครรภ์ได้โดยการกดตรงปุ่ม “ลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์”  
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กดลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เสร็จ จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนแม่ ให้กรอกข้อมูลของหญิง
ตั้งครรภ์ในการดูแลให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนไหนไม่สามารถระบุได้ให้ใส่เครื่องหมาย – ในช่องนั้นแทน (ในการ
กรอกเลขบัตรกรณีไม่ใช่คนไทยให้กดเลือกท่ีปุ่มหน้าข้อความ ไม่ใช่สัญชาติไทย) 
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วิธีกำรระบุวันที่ 

ในการลงวันที่ทุกครั้งเมื่อกดตรงช่องวันที่ จะมีกรอบปฏิทินขึ้นมา ให้ท าการเลือกวันที่ตามข้ันตอน
ดังนี้ 
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วิธีกำรระบุต ำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน 

 
 เลือก ระบุ หรือ ไม่ระบุ ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ ในกรณีท่ีเลือก “ระบุ” ต้องท าการเปิด GPS 

ในโทรศัพท์ก่อน โดยสามารถระบุต าแหน่งได้ดังนี้ 

 
เมื่อกด “ระบุ” จะมีกล่องข้อความตามรูปที่ 1 ขึ้นมา ให้กดที่ ALLOWจากนั้นระบบจะท าการ

ระบุเลข ละติจูด และ ลองจิจูด ให้อัตโนมัติ ตามรูป 2    
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เมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนและถูกต้องแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” จากนั้นจะมีหน้าจอ “แบบแสดง
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” ให้หญิงตั้งครรภ์อ่านเพ่ือรับทราบตรงกัน แล้วกด “ยอมรับ” จากนั้นกด 
“ยืนยัน” เพ่ือบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จากนั้นจอจะกลับเข้าสู่หน้าแรก ถือว่าการลงทะเบียน
ส าเร็จ 
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4.6 กำรบันทึกข้อมูลผลกำรแท้ง 

 
 
กรณีหญิงตั้งครรภ์เกิดการแท้งลูกให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “คลอด/แท้ง” จากนั้นระบุวันที่และสาเหตุ

การแท้ง และกด “ยืนยัน” หลังจากดยืนยันแล้วในหน้าจอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์จะมีข้อความแสดงว่า “คลอด
เรียบร้อยแล้ว” 
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4.7 กำรบันทึกข้อมูลผลกำรคลอด 

 
 

กรณีหญิงตั้งครรภ์คลอดลูก ให้เจ้าหน้าที่กดปุ่ม “คลอด/ยุติ” จากนั้นให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลการ
คลอดทั้งหมด และกด “ยืนยัน” หลังจากดยืนยันแล้วในหน้าจอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์จะมีข้อความแสดงว่า 
“คลอดเรียบร้อยแล้ว” 
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4.8 กำรลงทะเบียนครรภ์ใหม่ 

 
 

เมื่อต้องการเพิ่มครรภ์ต่อไปให้กดตรงปุ่ม “เพ่ิมครรภ์” ของหญิงตั้งครรภ์คนที่ต้องการจะเพ่ิม
ครรภ์ใหม่ จะพบกับหน้าจอข้อมูลการเพ่ิมครรภ์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นกดปุ่ม 
“ยืนยัน”  
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4.9 กำรประเมินตนเองของหน่วยบริกำร 
 

 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จแล้วให้กดเมนู “ประเมินตนเองของโรงพยาบาล” จะแสดงหน้าจอประวัติ
การประเมินของหน่วยบริการ ซึ่งสามารถกด “แก้ไขล่าสุด” เพ่ือแก้ไขค าตอบการประเมินครั้งล่าสุดได้หรือกด 
“ประเมินครั้งใหม่” เพ่ือท าการประเมินครั้งใหม่ 
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เมื่อเข้าสู่หน้าจอแบบประเมินตนเองส าหรับโรงพยาบาลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ท าแบบประเมินโดย

เลือกตอบข้อมูลตามความจริงเพ่ือการประเมินที่ถูกต้อง ท าแบบประเมินให้ครบทุกข้อโดยให้กดปุ่ม “ถัดไป” 
เพ่ือท าแบบประเมินในข้อต่อไปจนครบ เมื่อท าแบบประเมินเสร็จจะมีหน้าจอแสดงคะแนนการประเมิน จากนั้น
กดปุ่ม “ตกลง” 
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4.10 รำยช่ือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอำยุครรภ์เกิน 42 สัปดำห์ 

 

เมื่อเข้าสู่ระบบให้กดเมนู “รายชื่อหญิงตั้งครรภ์มีอายุเกิน 42 สัปดาห์” จะแสดงหน้าจอแสดง
จ านวนและรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่เคยเข้ารับการประเมินที่หน่วยบริการ ที่มีอายุครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ หรือไม่
มาแจ้งคลอด 
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4.11 รำยช่ือหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ำรับกำรประเมินในหน่วยบริกำร 

 

เมื่อเข้าสู่ระบบให้กดเมนู “รายชื่อหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาล” จะแสดงหน้าจอแสดงจ านวน
และรายชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่เคยเข้ารับการประเมินที่หน่วยบริการทั้งหมด 
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5. กำรแสดงภำพรวมในส่วนกลำง 

5.1 กำรแสดงรำยงำนภำพรวมสถำนกำรณ์ 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียน ความพร้อมของ
หน่วยบริการ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์http://savemom.anamai.moph.go.th “สถานการณ์ระบบการ
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” 

 
  เมื่อเข้าเว็บไซต์ในหน้าจอหลักจะแสดงจ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ลงทะเบียน, จ านวนและร้อยละ
ของหญิงตั้งครรภ์ในระดับความเสี่ยงต่างๆ, จ านวนและร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการประเมิน, จ านวนและ
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดแล้ว, จ านวน อสม. ที่ลงทะเบียน, จ านวนและร้อยละของหน่วยบริการในระดับ
ความเสี่ยงต่างๆ, จ านวนและร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจ าตัวและโรคที่พบบ่อย โดยในแต่ละส่วนสามารถ
กด “ดูรายละเอียด” เพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ 
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5.2 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 

 
 กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ในหน้าจอจะ

ปรากฎค่าร้อยละความเสี่ยงในระดับต่างๆ จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือเข้าดูรายละเอียดสถานการณ์ความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ 

 
 เมื่อกดดูรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 
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เลือกดูข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 

 
 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ทั้ง

ประเทศ โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและเขตสุขภาพได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ
หญิงตั้งครรภ์ กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS  

เลือกดูข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ตำมเขตสุขภำพ 

 
เมื่อกดเลือกเขตสุขภาพ จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์

ในเขต โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และจังหวัดได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิง
ตั้งครรภ์ กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS   
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เลือกดูข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ตำมจังหวัด 

 
เมื่อกดเลือกจังหวัด จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ใน

จังหวัด โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และอ าเภอ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิง
ตั้งครรภ์ กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS  

เลือกดูข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ตำมอ ำเภอ 

 
เมื่อกดเลือกอ าเภอ จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ใน

อ าเภอ โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และต าบล ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิง
ตั้งครรภ์ กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS   
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ดูข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในต ำบล 

 
เมื่อกดเลือกต าบล จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ใน

ต าบลโดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิงตั้งครรภ์เฉพาะ
ต าบล กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS  

 
หมายเหตุ : ส่วนกลางสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม เขตสุขภาพ 
จังหวัด อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกด
เพ่ือเลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้   
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5.3 รำยงำนจ ำนวนอสม.ที่ลงทะเบียน 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
 

กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูจ านวน อสม.ที่ลงทะเบียน ในหน้าจอจะปรากฏจ านวน อสม.ที่
ลงทะเบียนในปีงบประมาณที่เลือก จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 
 

เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้
เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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ดูข้อมูลจ ำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียน

ในประเทศได้ โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและเขตสุภาพ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ 
อสม.ที่ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด เพื่อดูสัดส่วนของจ านวน อส
ม.ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

ดูข้อมูลจ ำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนในเขตสุขภำพ 

 
เมื่อกดเลือกเขตสุภาพ จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียน

ในเขต สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและจังหวัด ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่
ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ภายในเขต เพ่ือดูสัดส่วนของจ านวน อสม.ต่อ
หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได ้  
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ดูข้อมูลจ ำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนในจังหวัด 

 
เมื่อกดเลือกจังหวัด จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียนใน

จังหวัด สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและอ าเภอได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่
ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ภายในจังหวัด เพื่อดูสัดส่วนของจ านวน อสม.
ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

ดูข้อมูลจ ำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนในอ ำเภอ 

 
เมื่อกดเลือกอ าเภอ จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียนใน

อ าเภอ สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและต าบลได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่
ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ภายในอ าเภอ เพ่ือดูสัดส่วนของจ านวน อสม.
ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้  
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ดูข้อมูลจ ำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนในต ำบล 

 
เมื่อกดเลือกต าบล จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์จ านวนอสม.ที่ลงทะเบียนใน

ต าบล สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่ลงทะเบียน
เฉพาะต าบลที่เลือก กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ภายในต าบล เพื่อดูสัดส่วนของ
จ านวน อสม.ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได ้

 

 
หมายเหตุ : ส่วนกลางสามารถดูข้อมูลจ านวน อสม. ที่ลงทะเบียนได้ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม เขตสุขภาพ 
จังหวัด อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ 
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5.4 รำยงำนแผนที่แสดงควำมพร้อมของหน่วยบริกำร 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในเขต ในหน้าจอจะ

แสดงร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในเขต จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
 เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้
เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 
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ดูข้อมูลควำมพร้อมของหน่วยบริกำรทั้งหมด 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและเขตสุขภาพ ในหน้าจอนี้จะแสดง

แผนที่แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการทั้งหมด ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

ดูข้อมูลควำมพร้อมของหน่วยบริกำรในเขตสุขภำพ 

 
เมื่อกดเลือกเขต สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและจังหวัดได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่

แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการในเขต ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 
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ดูข้อมูลควำมพร้อมของหน่วยบริกำรในจังหวัด 

 
เมื่อกดเลือกจังหวัด สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและอ าเภอได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผน

ที่แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการในอ าเภอ ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

ดูข้อมูลควำมพร้อมของหน่วยบริกำรในอ ำเภอ 

 
เมื่อกดเลือกอ าเภอ สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณและต าบล ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่

แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการในต าบล ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 
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ดูข้อมูลควำมพร้อมของหน่วยบริกำรในต ำบล 

 
เมื่อกดเลือกต าบล สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แสดงพิกัด

หน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการในเฉพาะต าบล ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

 
หมายเหตุ : ส่วนกลางสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม เขต
สุขภาพ จังหวัด อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่
สามารถกดเพ่ือเลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้   
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5.5 รำยงำนร้อยละควำมพร้อมของหน่วยบริกำร 

 
เมื่อกดเลือกร้อยละความพร้อมของหน่วยบริการ ในหน้าจอนี้จะแสดง แผนภูมิวงกลมแสดงร้อย

ละความพร้อมของหน่วยบริการทั้งหมดในประเทศ โดยแบ่งตามสีต่างๆ ดังนี้ 

สีเขียว คือ หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงระดับที่ 1 
สีเหลือง คือ หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงระดับที่ 2 
สีแดง คือ หน่วยบริการที่มีความเสี่ยงระดับที่ 3 
สีด า คือ หน่วยบริการที่ยังไม่ได้ประเมิน 

5.6 แผนภำพเวน 

 
เมื่อกดเลือกแผนภาพเวน ในหน้าจอนี้จะแสดง แผนภูมิ Venn diagram แสดงความสัมพันธ์

ร่วมกันของเซตข้อมูล ตามความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยแบ่งเป็นสีต่างๆ ดังนี้ 

สีม่วง คือ มีโรคประจ าตัว 
สีส้ม คือ เดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลมากกว่า 30 นาที 
สีฟ้า คือ ยังไม่ได้ฝากครรภ์ 
สีแดง คือ คิดว่าการเจ็บป่วยมีความเสี่ยง 
สีเขียว คือ เชื่อว่ามีความเสี่ยงในคณะตั้งครรภ์  
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5.7 เข้ำสู่ระบบเพื่อกำรจัดกำรข้อมูลจำกส่วนกลำง 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 

 
กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ตรงมุมบนขวามือของหน้าจอ 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้เหมือนกันทั้ง 

2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 
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5.8 ประกำศข้อควำมจำกส่วนกลำง 

 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว มีข้อความต้องการประกาศถึงหญิงตั้งครรภ์และ อสม ให้กดท่ี “ประกาศ” 

 

 
เมื่อกดที่ “ประกาศ” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการประกาศลงในช่องข้อความประกาศ เมื่อพิมพ์

เรียบร้อยให้กด ยืนยัน ข้อความจะถูกส่งไปให้หญิงตั้งครรภ์และอสม.ทุกคน 
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5.9 กำรจัดกำรข้อมูลหน่วยบริกำร 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการจัดการข้อมูลหน่วยบริการให้กดที่ “ข้อมูลหน่วยบริการ”หน้าจอจะปรากฎ

รายชื่อและรหัสหน่วยบริการทั้งหมดข้ึนโดยสามารถกดเพ่ือเลือกดูตามเขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอและต าบลได้  

 

5.9.1 เพิ่มโรงพยำบำล 

 
 

เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยบริการให้กดปุ่ม “เพ่ิมโรงพยาบาล” จะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลโรงพยาบาลให้
กรอกขอ้มูลโรงพยาบาลให้ถูกต้อง แล้วก “บันทึก”  
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5.9.2 แก้ไขข้อมูลหน่วยบริกำร 

 
 

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลกดรูป  หลังชื่อหน่วยบริการที่ต้องการแก้ไข แล้วท าการแก้ไขข้อมูลใน
กรอบ “กรอกข้อมูลโรงพยาบาล” จากนั้นกด “บันทึก”  

 

5.9.3 กำรลบหน่วยบริกำร 

 

เมื่อต้องการลบหน่วยบริการ กด  หลังชื่อหน่วยบริการที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการ
ลบ แล้วข้อมูลหน่วยบริการนั้นจะถูกลบจากฐานข้อมูล 
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5.10 กำรน ำเข้ำข้อมูล 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องการน าเข้าข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อสม. หรือหน่วยบริการเพิ่มเติม ให้กดที่ 

“น าเข้าข้อมูล”  

 

 
ก่อนน าเข้าข้อมูลต้องมีไฟล์.CSV ที่กรอกข้อมูลครบตามตัวอย่าง จากนั้นกดเลือกท่ีปุ่ม แม่ อสม. หรือ 

หน่วยบริการ เพื่อน าเข้าข้อมูล 
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เมื่อกดปุ่ม แม่ อสม. หรือหน่วยบริการ จะแสดงหน้าดัวกล่าวหลังจากนั้นให้เลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ

เพ่ิมแล้ว กด Open ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 
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6 กำรแสดงภำพรวมในส่วนของศูนย์เขตสุขภำพ 

6.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
 กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ในหน้าจอจะ

ปรากฎค่าร้อยละความเสี่ยงในระดับต่างๆ จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือเข้าดูรายละเอียดสถานการณ์ความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ 

 
 เมือ่กดดูรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ” 
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 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิง

ตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ จังหวัด และอ าเภอ ที่อยู่ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบได้ ใน
หน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิงตั้งครรภ์ในเขต กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตาราง
แสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในเขต  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

 
หมายเหตุ : ศูนย์เขตสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม จังหวัด 
อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือ
เลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้ 

  



80 

 

6.2 รำยงำนจ ำนวนอสม.ที่ลงทะเบียน 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูจ านวน อสม.ที่ลงทะเบียน ในหน้าจอจะปรากฏจ านวน อสม.ที่

ลงทะเบียนในปีงบประมาณที่เลือก จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้

เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ จังหวัด และอ าเภอ ที่อยู่ในพ้ืนที่เขต

รับผิดชอบได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.
และหญิงตั้งครรภ์ภายในเขต เพ่ือดูสัดส่วนของจ านวน อสม.ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

 
หมายเหตุ : ศูนย์เขตสามารถดูข้อมูลจ านวน อสม. ที่ลงทะเบียนได้ โดยเลือกดูแบ่งแยกตามจังหวัด อ าเภอและ
ต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ 
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6.3 รำยงำนแผนที่แสดงควำมพร้อมของหน่วยบริกำร 

การดผูลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูร้อยละความพร้อมของหน่วยบริการภายในเขต ในหน้าจอจะ

แสดงจ านวนและร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในเขต จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูจ านวนหน่วยบริการเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้

เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ จังหวัด และอ าเภอ ที่อยู่ในพ้ืนที่เขต

รับผิดชอบได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อม
หน่วยบริการภายในเขต ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได ้

 

 
หมายเหตุ : ศูนย์เขตสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการ โดยเลือกดูแบ่งแยกตามจังหวัด 
อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือ
เลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้ 
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7. กำรแสดงภำพรวมในส่วนของสำธำรณสุขจังหวัด 

7.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
 กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ในหน้าจอจะ

ปรากฎค่าร้อยละความเสี่ยงในระดับต่างๆ จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือเข้าดูรายละเอียดสถานการณ์ความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ 

 

 
 เมื่อกดดูรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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 เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิง

ตั้งครรภ์ในจังหวัด โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และอ าเภอ ที่อยู่ในจังหวัดได้ ในหน้าจอนี้จะแสดง
แผนที่แจ้งพิกัดของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัด กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูล
จ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัด  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขจังหวัดสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม
อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือ
เลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้ 

  



86 

 

7.2 รำยงำนจ ำนวนอสม.ที่ลงทะเบียน 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูจ านวน อสม.ที่ลงทะเบียน ในหน้าจอจะปรากฏจ านวน อสม.ที่

ลงทะเบียนในปีงบประมาณที่เลือก จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้

เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และอ าเภอ ที่อยู่ในจังหวัดได้ ใน

หน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของ อสม.ที่ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์
ภายในจังหวัด เพื่อดูสัดส่วนของจ านวน อสม.ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ 
XLS ได ้

 

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขจังหวัดสามารถดูข้อมูลจ านวน อสม. ที่ลงทะเบียนได้ โดยเลือกดูแบ่งแยกตามอ าเภอ
และต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ 
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7.3 รำยงำนแผนที่แสดงควำมพร้อมของหน่วยบริกำร 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในจังหวัด ในหน้าจอจะ

แสดงจ านวนและร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในจังหวัด จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวนหน่วยบริการเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณ และอ าเภอ ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดได้ 

ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แสดงพิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความเสี่ยงหน่วยบริการ
ภายในจังหวัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได ้

 

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขจังหวัดสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม
อ าเภอและต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือ
เลือกระดับความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้ 
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8. กำรแสดงภำพรวมในส่วนของสำธำรณสุขอ ำเภอ 

8.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ 

 การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
 กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงต้ังครรภ ์ในหน้าจอจะ

ปรากฎค่าร้อยละความเสี่ยงในระดับต่างๆ จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” เพ่ือเข้าดูรายละเอียดสถานการณ์ความ
เสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ 

 

 
 เมื่อกดดูรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ใน

จังหวัด โดยสามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้งพิกัดของหญิงตั้งครรภ์ใน
อ าเภอ กราฟสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ และตารางแสดงข้อมูลจ านวนความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ใน
อ าเภอ  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได ้

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขอ าเภอสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม
ต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือเลือกระดับ
ความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้  
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8.2 รำยงำนจ ำนวนอสม.ที่ลงทะเบียน 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูจ านวน อสม.ที่ลงทะเบียน ในหน้าจอจะปรากฏจ านวน อสม.ที่

ลงทะเบียนในปีงบประมาณที่เลือก จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวน อสม.แล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน ให้

เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แจ้ง

พิกัดของ อสม.ที่ลงทะเบียน กราฟและตารางแสดงจ านวน อสม.และหญิงตั้งครรภ์ภายในอ าเภอ เพ่ือดูสัดส่วน
ของจ านวน อสม.ต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขอ าเภสามารถดูข้อมูลจ านวน อสม. ที่ลงทะเบียนได้ โดยเลือกดูแบ่งแยกตามต าบลได้ 
โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ 
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8.3 รำยงำนแผนที่แสดงควำมพร้อมของหน่วยบริกำร 

การดูผลรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ สามารถดูได้โดยเข้าเว็บไซต์
http://savemom.anamai.moph.go.th จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ “สถานการณ์ระบบการดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์” (หน้าจอแสดงภาพรวม) 

 
กดเลือกปีงบประมาณที่ต้องการดูร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในอ าเภอ ในหน้าจอจะ

แสดงจ านวนและร้อยละความเสี่ยงของหน่วยบริการภายในอ าเภอ จากนั้นกด “ดูรายละเอียด” 

 

 
เมื่อกดดูรายละเอียดจ านวนหน่วยบริการเสี่ยงแล้ว ต้องเข้าสู่ระบบก่อนโดย กรอกรหัสหน่วยงาน 

ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ในช่องชื่อผู้ใช้งานและช่องรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”  
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เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว สามารถกดเลือกดูตามปีงบประมาณได้ ในหน้าจอนี้จะแสดงแผนที่แสดง

พิกัดหน่วยบริการ กราฟและตารางแสดงสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการภายในอ าเภอ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไฟล์ XLS ได้ 

 
หมายเหตุ : สาธารณสุขอ าเภสามารถดูข้อมูลสถานการณ์ความพร้อมหน่วยบริการ โดยเลือกดูแบ่งแยกตาม
ต าบลได้ โดยกดเลืกในแผนที่หรือจากตารางได้ และปุ่มมุมขวาด้านบนของแผนที่สามารถกดเพ่ือเลือกระดับ
ความเสี่ยงที่ต้องการให้แสดงในแผนที่ได้ 


