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1.  การเขาใชโปรแกรมการบนัทึกขอมูล การใหบริการหญิงหลังคลอด 
  1.1  ใชโปรแกรมดียวกับการบันทึกขอมูลเพื่อขอรับคาบริการแพทยแผนไทย (กรณี  นวด  
ประคบ  อบสมุนไพร)   โดยไปที่ http://www.nhso.go.th,  เลือก Menu สําหรับผูใหบริการ,  บริการออนไลน, 
เลือกหัวขอ   ระบบบันทึกรายงานการใหบริการแพทยแผนไทย (นวดไทย)    
  1.2  ปอนรหัสผูใชงาน (User Name)  ,  รหัสผาน(Password)  โดยใช รหัสผูใชงาน,  และ  
รหัสผาน   ตัวเดียวกับที่ใชสําหรับการบันทกึขอมูลฯ  นวด  ประคบ  อบสมุนไพร จะปรากฏหนาจอ  
ดังรูปภาพที่ 1 
  1.3  เลือกเมนู   “ การใหบริการหญิงหลังคลอด” (เมนนูี้  เขาใชงานไดเฉพาะหนวยบริการ 
ที่สมัครใหบริการหญิงหลังคลอด เทานั้น) 
 

 

  

-  เลือก เมนู  “การใหบริการหญิงหลังคลอด” 
-  หนวยบริการท่ีสามารถเขาบันทึกเมนู “การใหบริการหญิงหลังคลอด” ได 
    ตองเปนหนวยบริการที่สมัครใหบริการ และ ไดรับแจงใหดําเนินการ 
   ไดเทานั้น 

     รูปภาพที่  1 
หลังจากเลือกเมนู “การใหบริการหญิงหลังคลอด”  จะปรากฏหนาจอดังรูปภาพที่  2  โดยระบบจะแสดง 

 •  รหัสหนวยบริการ  และชือ่หนวยบริการใหอัตโนมัต ิ
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     รูปภาพที่ 2 
 
2.  การบันทึกขอมูลการใหบริการหญิงหลังคลอด 
 

2.1  กรณีผูรับบริการยังไมเคยรับบริการหญิงหลังคลอด  (โดยแพทยแผนไทย) 
         ขอมูลท่ีมีจําเปน คือขอมูลท่ีมีสัญลักษณ   (*)  ตองกรอกใหครบถวนและถูกตอง 

ไมเชนนั้นระบบจะไมอนุญาตใหบันทึกขอมูล  
(1)  ระบุวันท่ีมารับบริการ โดยคลิกเลือกที่ปฏิทิน ซ่ึงระบบจะไมอนุญาตใหเลือกวันที่มารับ 

บริการลวงหนา หมายถึง วันที่มารับบริการมากกวาวันปจจุบัน แตสามารถบันทึกขอมูลยอนหลังได เชน ระบุ
วันที่มารับบริการ เปนวันที่ 08/04/2010 เปนตน (ระบบจะกําหนดคาเริ่มตนเปนวันปจจุบัน พรอมทั้งแสดง
ขอความเตือนดวยตัวอักษรสีแดงใหผูใชทราบวา  ตองเขารับบริการภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่รับ
บริการในครั้งแรก 
           กรณีคลอดปกติ   สามารถบันทึกขอมูลได หากวันที่เขารับบริการ มากกวาวันที่คลอด  
7 วัน เชน คลอดบุตร  วันที่ 01/01/2010 วันที่เขารับบริการครั้งแรก ตองเปนวันที่ 08/01/2010  

ถาวันที่เขารับบริการ นอยกวา  7 วันหลังคลอดปกติ แลวกด บนัทึก ระบบจะแจงเตอืน  
และไมสามารถบันทึกขอมูลได 
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        กรณีผาตดัคลอด  สามารถบันทึกขอมูลได หากวันทีเ่ขารับบริการ มากกวาวันที่คลอด  
30 วัน เชน คลอดบุตรวันที่ 01/01/2010 วันที่เขารับบริการครั้งแรก ตองเปนวนัที่ 31/01/2010  

ถาวันที่เขารับบริการ นอยกวา  30 วันหลังผาตัดคลอด แลวกด บันทกึ ระบบจะแจงเตือน 
และไมสามารถบันทึกขอมูลได  
 
***   ท้ังนี้  การใหบริการหลังจากผานระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีคลอด ระบบจะใหบันทึกขอมูล แตขอมูล
จะไมนําไปคํานวณในการจายเงิน***  

(2) กรอกเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนใหถูกตอง และกดปุม “ ”  ระบบจะแสดง 
ช่ือ – นามสกุล, วัน เดือน ปเกิด,   เพศ, สิทธิ(หลัก) และ สิทธิ (ยอย)  

      -  กรณีที่ระบุเลขที่บัตรประชาชนไมถูกตอง หรือ กดปุม “ ”  โดยไมไดระบุเลขที่ 
บัตรประชาชน ระบบจะแจงเตือนวา  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนไมถูกตอง         

     -   กรณีระบุเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ที่เปนเพศชาย   ระบบจะแจงเตือน  ผูเขารับ 
บริการทับหมอเกลือตองเปนหญิงเทานัน้  
         -  สิทธิหลัก และสิทธิรอง ของผูเขารับบริการไมอยูในเงื่อนไขของการจายชดเชย ระบบ
จะแจงเตือน  สิทธิรักษาพยาบาลนี้  ไมอยูในเงื่อนไขการจายชดเชย  หนวยบริการไมสามารถบันทึกขอมูลได 
(จายชดเชยเฉพาะผูรับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา) 

(3)  กรอกขอมูล HN  
(4)  กรอกขอมูล AN (ถามี)  
(5)  ระบุประเภทผูปวย วาเปนผูปวยนอก หรือผูปวยใน  
(6)  เลือกระยะเวลาใหบริการฯ โดยแพทยแผนไทยตดิตอกัน  5 คร้ัง   
(7)  ครรภท่ี  ใหระบุวา   การเขารับบริการในครั้งนี้ เปนการตั้งครรภคร้ังท่ีเทาไรของผูเขารับ 

บริการ หญิงหลังคลอด    ซ่ึงไมจําเปนตองเปนการคลอดบุตรคนที่  1  เสมอไป เปนการคลอดบุตรในครรภ 
ใด ๆ  ก็ได   

(8)  ระบุวิธีการคลอดวา  เปนการคลอดปกติ หรือ ผาตัดคลอด  
(9)  ระบุวันทีค่ลอดโดยเลือกจากปฏิทินของระบบ  
(10)  กรอกขอมูลสถานที่คลอด (ถามี)  
(11)  ระบุผูใหบริการ  โดยการคลิกปุม “ ”  ระบบจะแสดง Pop up 

ผูใหบริการ  โดยเปนรายชื่อผูใหบริการในหนวยบริการ  เทานั้น  สามารถใช  Function ในการคนหารายชื่อ 
ผูใหบริการดวยการพิมพคนหาจาก  ช่ือ – นามสกุล  ดังรูปภาพ ที่ 3    
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รูปภาพที่ 3 
 

         เลือกรายชื่อผูใหบริการ โดยคลิก  ที่ช่ือและนามสกลุ  ของผูใหบริการ ระบบ 
จะนํารายชื่อมาแสดงที่หนาหลัก   
  ***  ระบบจะแสดงรายชื่อผูใหบริการคนทีเ่ลือกในครั้งแรก  ในทุก ๆ กิจกรรมหลัก 
แตท้ังนีผู้บันทึกขอมูลสามารถเปลี่ยนแปลงผูใหบริการในแตละกิจกรรม  ตามที่ใหบริการจริง  ไดเอง *** 
   (12)  ระบุเวลาในการใหบริการ ในทุกกจิกรรมหลัก (การนวดไทย,  การประคบสมุนไพร,   
การนาบ/ทับหมอเกลือ,  การเขากระโจม/การอบไอน้ําสมุนไพร,  การแนะนําปฏิบัติตวัหลังคลอด)  โดยระบบ
จะแสดงเวลาโดยประมาณในการใหบริการในแตละกิจกรรมหลักไว  ใหผูบันทึกขอมูลระบุขอมูล  เวลาท่ีเปน 
ชม. และ นาที ตามการใหบรกิารจริง (หากเวลาในการใหบริการในกิจกรรมใดไมถึงชัว่โมง ชองชั่วโมงใหเติม 
0)  

- ในแตละครั้งบริการ  ตองบันทึกผูใหบริการ,  เวลาในการใหบริการ ใหครบทั้ง 5  
กิจกรรมหลัก  จึงสามารถบันทึกขอมูลได  หากไมครบ  และกดบนัทึกขอมูล  ระบบจะแจงเตือน ใหปอน
ขอมูล  กิจกรรมหลัก ผูใหบริการและเวลาในการใหบริการ  ใหครบทุกกิจกรรม               

(13) กรอกขอมูลกิจกรรม การนั่งถาน (ถามี) โดยเลือกผูใหบริการ ตามขั้นตอนในขอ  (11) 
และกรอกเวลาในการใหบริการตามขอ (12)  

(14) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนบันทกึ และจากนัน้กดปุม “ ” ระบบ 
 จะแจงเตือนเพื่อใหยืนยนัการบันทึกขอมูล ดังรูปภาพที ่4  
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รูปภาพที่ 4  (แสดงการยืนยันการบันทึกขอมูล) 

 
(15) กดปุม “ ” เพื่อบันทึกขอมูล ระบบจะแจงผลการบันทึกขอมูล  

 ดังรูปภาพที่ 5 
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     รูปภาพที่ 5  (แสดงผลการบันทึกขอมูล) 
 

(16)  กดปุม “ ” อีกครั้ง  เสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึกขอมูล การใหบริการครั้งที่ 1 
ของการเขารับบริการในครรภนี ้
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2.2 การบันทึกขอมูลการใหบริการหญิงหลังคลอด  กรณีการเขารับบริการในครั้งท่ี 2-5  
ในครรภเดิม 

(1)  เลือกเมนู “การใหบริการหญิงหลังคลอด”  
(2)  ระบุวันที่มารับบริการ  
(3)  กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผูเขารับบริการคนเดิม และกดปุม “ ” ระบบ 

จะแสดงขอมลูของผูเขารับบริการใหอัตโนมัติ ยกเวนขอมูล   HN,   AN,   และประเภทผูปวย   ระบบจะแสดง
รายละเอียดจํานวนครั้งที่เขารับบริการมาแลว ดังรูปภาพที่  6  

 
      รูปภาพที่ 6 

(4)  จากนั้น  ขั้นตอนการบันทึกขอมูล  เชนเดียวกับการเขารับบริการในครั้งแรก 
2.3. การบันทึกขอมูล  กรณีผูเขารับบริการคนเดิมเขารับบริการในครรภใหม  หลังจากที่เขา 

รับบริการครบในครรภแรก 
  ขั้นตอนดําเนินการเชนเดียวกับการเขารับบริการครั้งแรก  แตระบบจะ Default ครรภที่  
เพิ่มขึ้น 1 ครรภ จากครรภเดิมที่เขารับบริการในครั้งกอน  เชน คร้ังแรกที่เขารับบริการเปนครรภที่ 2   จะ
เปล่ียนเปนครรภที่ 3 ใหอัตโนมัติ  แตท้ังนี้  ผูบันทึกขอมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได  เนื่องจากวา การเขารับ
บริการในครรภตอมา  อาจเปนครรภที่ 3  หรือ 4  หรือ 5 ก็ได  (การระบุครรภใหม ตองเลือกครรภ ไมใหซํ้ากับ
การเขารับบริการในครั้งแรก หากซ้ําระบบจะแจงเตือน 
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3. การแกไขขอมูล 
(1) เลือกเมนู “การใหบริการหญิงหลังคลอด”  
(2) ระบุวันที่มารับบริการ ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการใหบริการที่เกิดขึ้นในวันดังกลาว 

ใหอัตโนมัติ  

(3) คลิกไอคอน   “ ”   เพื่อแกไขขอมูลรายการที่ตองการแกไข ระบบจะนําขอมูลที่เคย 
บันทึกไว  มาแสดงที่หนาจอทั้งหมด ดังรูปภาพที่ 7  

 
รูปภาพที่  7 

 
(4) ตรวจสอบและแกไขขอมูลที่ตองการแกไข  บันทึกขอมูล โดยข้ันตอนการบันทึกขอมูล  

เชนเดียวกับการเขารับบริการครั้งแรก ขอ (14) – (16) 
 
 
 
 
 

 8



4. การลบขอมูล 
(1) เลือกเมนู “การใหบริการหญิงหลังคลอด”  
(2) ระบุวันที่มารับบริการ ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการใหบริการที่เกิดขึ้นในวันดังกลาว 

ใหอัตโนมัติ  ดังรูปภาพที่ 8  

 
 
     รูปภาพที่ 8 

(3) คลิกที่ไอคอน “ ” เพื่อลบขอมูลในรายการที่ตองการ 
(4) บันทึก 
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