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ความตองการพ้ืนฐานของระบบ 

ความตองการข้ันต่ํา 

1. Hardware 
 500 MHz Pentium 3 or Athlon processor 
 128 MB RAM  
 พ้ืนท่ีวางประมาณ 120 MB 
 

2. Software 
 Windows 98SE/ME/2000/XP/ 
 Mozilla Firefox, Google Chrome 

3. Network 
 การเชื่อมตอ Internet ความเร็ว 56 Kbps 

 

คุณลักษณะท่ีแนะนํา 

1. Hardware 
 800 GHz Pentium 3 or Athlon processor (or higher) 
 256 MB RAM (or higher) 
 พ้ืนท่ีวางประมาณ  200 MB 

 

2. Software 
 Microsoft window XP/Windows 7  
 Mozilla Firefox, Google Chrome 
 

3. Network 
 การเชื่อมตอ Internet ความเร็ว 128 Kbps 
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การใชงานโปรแกรม 

การใชงานระบบนี้ใหทําการเชื่อมตออินเตอรเน็ต หลังจากนั้นใหทําการเปดเบราวเซอร (แนะนําใหใช 
Mozilla Firefox, Google Chrome) เขาไปท่ี http://bkk.nhso.go.th/ เลือกหัวขอ สําหรับหนวยบริการ -> 
ระบบงาน PP -> โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) -> ปงบประมาณ 2559 จะปรากฏ
หนาจอ ดังรูป 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงหนาแรกของเว็บไซด 

  แสดงหนาจอ Login โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) ทําการ Login เขาระบบ 

ดวย Username และ Password 

 

รูปท่ี 2 แสดงการเขาระบบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://bkk.nhso.go.th/
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เม่ือทําการ Login เขาระบบ ดวย Username และ Password ถูกตองจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี 3 แสดงการ Login เขาระบบสําเร็จ 
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แนะนําโปรแกรม 

รูปท่ี 4 แสดงหนารายละเอียดของโปรแกรม 

1. ขอมูลผูใชงาน แสดงชื่อผูใชงานและหนวยบริการผูใชงาน 

2. ขอมูลท่ัวไป แสดงขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการท่ีตองการทําการบันทึกกิจกรรม 

3. ปุมเลือกกิจกรรม ในรายการบุคคลแตละบุคคลจะมีปุมเลือกกิจกรรมไมเหมือนกัน จะแบงแยกตาม 

บุคคลสัญชาติไทย, บุคคลตางดาว, เพศชาย, เพศหญิง, ชวงอายุของแตละบุคคล เปนหลัก 

4. รายการท่ีมารับบริการท้ังหมด แสดงขอมูลของผูมารับบริการท้ังหมดของบุคคลนั้น 

5. ปุมออกจากระบบ ใชเพ่ือออกจากระบบโปรแกรม BPPDS เม่ือไมตองการใชงานแลว 
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ข้ันตอนการบันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. การบันทึกขอมูลบุคคล 

 

ปุมเพ่ิมขอมูลบุคคลใหม 
เม่ือตองการเพ่ิมขอมูลบุคคลใหมใหคลิกท่ี ปุมเพ่ิมขอมูลบุคคลใหม ดังรูป 

 

รูปท่ี 5 แสดงปุมเพ่ิมขอมูลบุคคลใหม 

 

เม่ือคลิกท่ีปุมเพ่ิมขอมูลบุคคลใหมแลว จะเขาสูหนาจอ การเพ่ิมขอมูลบุคคล จะมีหัวขอใหเลือก 2 หัวขอ 

 บุคคลสัญชาติไทย 

 บุคคลตางดาว 

 

 

 

 

1.บนัทกึข้อมลูบคุคล 

2.เลอืกบคุคลท่ีจะบนัทกึกิจกรรม 

4.เลอืกค้นหาสทิธิในวนัรับบริการ 

5.บนัทกึกิจกรรม 

3.เลอืกกิจกรรม 
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การเพ่ิมบุคคลสัญชาติไทย 

ใหทําการคนหาโดยใชรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก และทําการกรอกขอมูลและรายละเอียดใหครบถวน 

รูปท่ี 6 แสดงกิจกรรมการบันทึกขอมูลบุคคลสัญชาติไทย 
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การเพ่ิมบุคคลตางดาว 

ในการบันทึกขอมูลกรณีบุคคลตางดาวใหคลิกปุม  เพ่ือสรางหมายเลขบัตรตางดาว 

(โปรแกรมจะทําการตั้งใหอัตโนมัติ) 

หากบุคคลตางดาวท่ีมีหมายเลขบัตรตางดาวอยูแลวใหคลิก  เพ่ือคนหาหมายเลขบัตร

ตางดาว  

*** กรณีกรอกวันเกิดใหคลิกตรงชองวันเกิดจะมีรูปแบบใหเลือก ถาไมทราบวันเกิดใหทําเครื่องหมาย 

 ตรงไมทราบวันเกิด แลวทําการกรอกรายละเอียดใหครบถวน หลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 7 แสดงกิจกรรมการบันทึกขอมูลบุคคลตางดาว 

*** ปุมลางขอมูล 

เม่ือตองการลบขอมูลท่ีกรอกแตยังไมไดบันทึกขอมูล ใหคลิกท่ีปุม  ขอมูลท่ีกรอกไวจะถูกลบไป

หมด 
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เม่ือบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจะกลับเขาสูหนาจอหลัก 

 

รูปท่ี 8 แสดงรายการท่ีทําการบันทึกไวแลว 

   เม่ือเลื่อนหนาจอมาดานลางจะแสดงขอมูลรายละเอียดท้ังหมดผูรับบริการท่ีไดเพ่ิมไปแลววามีการ

บันทึกขอมูลกิจกรรมอะไรมาบาง ประกอบดวยเมนูดังนี้ 

1. ปุมแกไขขอมูล เม่ือตองการแกไขขอมูล ใหคลิกท่ีปุมแกไขขอมูล แลวทําการแกไขขอมูล 

2. ปุมดูขอมูล เม่ือตองการดูขอมูลท่ีบันทึกไว ใหคลิกท่ีปุมดูขอมูล 

3. ปุมลบขอมูล เม่ือตองการลบขอมูลท่ีบันทึกไว ใหคลิกท่ีปุมลบขอมูล 

4. รายละเอียดขอมูลท่ีบันทึก แสดงขอมูลท่ีทําการบันทึก เชน กิจกรรมท่ีบันทึก, ปงบประมาณ, วันท่ีรับ

บริการ, วันท่ีบันทึกขอมูล, สถานะขอมูล, กิจกรรมท่ีประมวลผล, สิทธิ ณ วันรับบริการ, จังหวัดท่ี

ลงทะเบียนสิทธิ, หนวยบริการท่ีใหบริการ เปนตน 
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2. เลือกบุคคลเพ่ือบันทึกกิจกรรม 

เลือกบุคคลท่ีไดทําการบันทึกขอมูลบุคคลไวเพ่ือบันทึกกิจกรรม 

 

รูปท่ี 9 แสดงรายการบุคคลท่ีจะทําการบันทึกขอมูลกิจกรรม 
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3. เลือกกิจกรรม 

รูปท่ี 10 แสดงกิจกรรมท่ีตองการบันทึก 
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4. คนหาสิทธิในวันรับบริการ 

หลังจากทําการเลือกกิจกรรมท่ีตองการบันทึกขอมูล ใหทําการเลือกวันท่ีรับบริการและคลิกปุมคนหาสิทธิเพ่ือ

ทําการตรวจสอบสิทธิบุคคล 

รูปท่ี 11 แสดงการคนหาวันรับบริการ 

 

ตัวอยางการตรวจสอบสิทธิ 

รูปท่ี 12 แสดงตัวอยางการตรวจสอบสิทธิ 
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5.การบันทึกขอมูลแยกรายกิจกรรม 

การฝากครรภ (ANC) 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ จะมีปรากฏขอยอยใหเลือก ใหเลือกการฝากครรภ 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึกหัวขอการฝากครรภ 

 

 
รูปท่ี13 แสดงตัวอยางเมนูการฝากครรภ  
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การฝากครรภ 
 

 
รูปท่ี 14 แสดงตัวอยางกิจกรรมฝากครรภ 
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การตรวจ OGTT ในหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ จะมีปรากฏขอยอยใหเลือก ใหเลือก การตรวจ OGTT ในหญิงตั้งครรภกลุม

เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ ซ่ึงการบันทึกตรวจ OGTT จะตองมีผลการตรวจของ 

GCT ผิดปกติในการฝากครรภครั้งแรก  โดยใหระบุครั้งท่ีตรวจ OGTT และผลการตรวจ OGTT ทุก
ครั้งหลัง 

5. ทําการบันทึก 
   

 
รูปท่ี15 แสดงตัวอยางกิจกรรมการตรวจ OGTT  
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การตรวจ ULTRASOUND 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ จะมีปรากฏขอยอยใหเลือก ใหเลือก การตรวจคัดกรองทารกในครรภดวย 

Ultrasound 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดใหครบถวน เชน ครั้งท่ีทํา ultrasound อายุครรภ คํานวณวัน และผลการตรวจ 

Ultrasound 
5. ทําการบันทึก 

 

รูปท่ี 16 แสดงตัวอยางกิจกรรม Ultrasound 
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การทดสอบการตั้งครรภ 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ จะมีปรากฏขอยอยใหเลือก ใหเลือก การทดสอบการตั้งครรภ 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดใหครบถวน  

5. ทําการบันทึก 
 

รูปท่ี17 แสดงตัวอยางกิจกรรมการทดสอบการตั้งครรภ 

 
 
 
 
  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

19 
 

การตรวจภาวะดาวนซินโดรม 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ จะมีปรากฏขอยอยใหเลือก ใหเลือก การตรวจภาวะดาวน 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดใหครบถวน  สําหรับการทําหัตถการจะไดเฉพาะโรงพยาบาลเทานั้น 
5. ทําการบันทึก 

    

รูปท่ี 18  แสดงตัวอยางกิจกรรมการตรวจภาวะดาวนซินโดรม 
 

การยุติการตั้งครรภ 

วิธีการบันทึกดังนี้ 

คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 

1. เลือกกิจกรรมการฝากครรภและเลือกยุติการตั้งครรภ 
2. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหนวยบริการท่ีทํากิจกรรมยุติการตั้งครรภได จะอยูใน

ประเภทโรงพยาบาลเทานั้น  
4. หลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

 
รูปท่ี 19  แสดงตัวอยางกิจกรรมการยุติการตั้งครรภ 

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

20 
 

การตรวจธาลัสซีเมีย 

วิธีการบันทึกดังนี้ 

5. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
6. เลือกกิจกรรมตรวจธาลัสซีเมีย 
7. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
8. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

รูปท่ี 20  แสดงตัวอยางกิจกรรมการตรวจธาลัสซีเมีย 

  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

21 
 

ตรวจหลังคลอด 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมตรวจหลังคลอด  
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 

4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 
  การตรวจหลังคลอดครั้งแรก ไมเกิน 7 วันหลังคลอด 
  การตรวจหลังคลอดครั้งท่ีสอง 8-15 วันนับจากวันคลอด 
  การตรวจหลังคลอดครั้งท่ีสาม 16 – 60 วันนับจากวันคลอด 
 

 
รูปท่ี 21  แสดงตัวอยางกิจกรรมการตรวจหลังคลอด 

  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

22 
 

การคัดกรองภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรม ภาวะพรองไทรอยด  
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและคลิกปุมตกลง 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูล 

 
 

 
รูปท่ี 22 แสดงตัวอยางกิจกรรมภาวะพรองไทรอยด 

 
 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

23 
 

การรับวัคซีนในเด็ก 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมการรับวัคซีน จะปรากฏขอมูลการรับวัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 14 ป , การรับวัคซีนเชิงรุก

ในโรงเรียน , การรับวัคซีนไขหวัดใหญ ตามการรับบริการ 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

 

รูปท่ี 23 แสดงตัวอยางเมนกูารรับวคัซีน 

รูปท่ี 24 แสดงตัวอยางกิจกรรมการรับวัคซีนเด็กแรกเกิด – 14 ป 

 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

24 
 

 
รูปท่ี 25  แสดงตัวอยางหนาจอการรับวัคซีนเชิงรุกในโรงเรียน 

 

 
รูปท่ี 25  แสดงตัวอยางกิจกรรมการรับวัคซีนไขหวัดใหญ 

 

 
 

 
 
 

  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

25 
 

การรับวัคซีนในเด็กตางดาว 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมวัคซีนเด็ก ตางดาว 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและคลิกปุมตกลง 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูล 

 

รูปท่ี 26 แสดงตัวอยางกิจกรรมวัคซีนเด็กตางดาว  

 

 

 

  

http://ppbkk.nhso.go.th/bppdsweb2013/TshAlien.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

26 
 

การรับวัคซีนในผูใหญ 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมการรับวัคซีน และวัคซีนในผูใหญ หรือการรับวัคซีนไขหวัดใหญ ตามการรับบริการจริง 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

 

 
รูปท่ี 27 แสดงตัวอยางการรับวัคซีนในผูใหญ 

           

     

  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

27 
 

การประเมินพัฒนาการเด็ก 

วิธีการบันทึกดังนี้ 

      1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 

      2. เลือกกิจกรรมพัฒนาการเด็ก เชน 

   2.1 คัดกรองพัฒนาการเด็ก 

    2.2 การประเมินเพ่ือชวยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาพัฒนาการ 

   2.3 บริการกระตุนและสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กท่ีมีปญหาพัฒนาการลาชา 

      3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 

      4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

 

 

รูปท่ี 28 แสดงตัวอยางกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

 
  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/People.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/People.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

28 
 

1.1 คัดกรองพัฒนาการเด็ก 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1) ใหกรอกรายละเอียดขอมูลท่ีไดประเมินพัฒนาใหครบถวน 
2) การประเมินพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ ใหเลือกเครื่องมือการประเมิน เชน แบบประเมิน DSPM, 

แบบประเมิน 55, แบบประเมินอ่ืนๆ  จากนั้นใสรายละเอียดผลการประเมินและการสงเสริม
พัฒนาการ 

3) ทําการบันทึก  
 

 
รูปท่ี 29 แสดงตัวอยางกิจกรรมพัฒนาการเด็ก 

  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

29 
 

1.2 การประเมินเพ่ือชวยเหลือเด็กปฐมวัยที่มปีญหาพัฒนาการ  
วิธีการบันทึกดังนี้ 
  1) กรอกรายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน   
  2) เลือกเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการ 
  3) ใสรายละเอียดผลการประเมิน ตามกิจกรรมท่ีประเมินเพ่ือชวยเหลือ

 

  
รูปท่ี 30 แสดงตัวอยางกิจกรรมพัฒนาการเด็ก 

 

 

  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

30 
 

การตรวจคัดกรองภาวะซีด 

วิธีการบันทึกดังนี้ 

      1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 

      2. เลือกกิจกรรมการตรวจคัดกรองภาวะซีด    

      3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 

      4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ เชนคาการตรวจทางหองปฏิบัติการ และกิจกรรมข้ัน

พ้ืนฐานท่ีไดใหบริการ 

      5. หลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

 

 

รูปท่ี 31 แสดงตัวอยางกิจกรรมคัดกรองภาวะซีด 

  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

31 
 

การวางแผนครอบครัว 

 วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมวางแผนครอบครัว 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

 
รูปท่ี 32 แสดงตัวอยางกิจกรรมการวางแผนครอบครัว  

 

 

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

32 
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเตานม 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. ระบุเลือกการจัดบริการในหนวย หรือนอกหนวย  
5. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

 

รูปท่ี 33  แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเตานม 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

33 
 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. เลือกการจัดบริการทุกครั้ง 
5. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมการคัดกรอง ประวัติสวนตัว ประวัติการตั้งครรภและการคลอด 
6. กรอกรายละเอียดท่ีทําการตรวจ 
7. เลือกหนวยเพ่ือสงผลใหหองปฏิบัติการ จากนั้นใหทําการบันทึก (สําหรับหนวยบริการ) 
8. รอหนวย LAB ทําการบันทึกผลทางหองปฏิบัติการ 

 

 
รูปท่ี 34 แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สําหรับหนวยบริการ) 

 
  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
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คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

34 
 

การบันทึกกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สําหรับ Lab) 

 
รูปท่ี 35  แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สําหรับหนวย Lab) 

 

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
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คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

35 
 

คัดกรองความเสี่ยง 
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยง 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ เชน 

4.1  การจัดบริการ เชน ในหนวย หรือนอกหนวยบริการ 
4.2 ขอมูลประวัติครอบครัว 
4.3 ขอมูลประวัติการเจ็บปวย 
4.4 ขอมูลการสูบบุหรี่/การดื่มแอลกอฮอล/การออกกําลังกาย/การทานอาหาร 
4.4 การตรวจรางกาย 
4.5 ขอมูลสรุปผลการตรวจคัดกรองยืนยัน 
4.6 ผลการตรวจไขมันในเลือด 
4.7 ขอมูลการดําเนินงาน 

       5. ทําการบันทึก   

 
 

  รูปท่ี 36 แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยง 
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คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

36 
 

 
รูปท่ี 37 แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองความเสี่ยง 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

37 
 

การใหสุขศึกษาสําหรับผูปวยโรคเร้ือรัง   
วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมการใหสุขศึกษาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

 
รูปท่ี 38 แสดงตัวอยางกิจกรรมการใหสุขศึกษาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง 

  
  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

38 
 

การคัดกรองภาวะซึมเศรา 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศรา 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึก 

 

รูปท่ี 39 แสดงตัวอยางกิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศรา 
 

 

 

 

 

 

  

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do
http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

39 
 

การประเมินสุขภาพจิต 

วิธีการบันทึกดังนี้ 
1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรม การประเมินสุขภาพจิต  
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและคลิกปุมตกลง 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูล 

 

 
รูปท่ี 40 แสดงตัวอยางกิจกรรมการประเมินสุขภาพจิต 
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คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

40 
 

การเยี่ยมบาน  

วิธีการบันทึกดังนี้ 

1. คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 
2. เลือกกิจกรรมการเยี่ยมบาน 
3. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและคลิกปุมตกลง 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูล 

รูปท่ี 41 แสดงตัวอยางกิจกรรมการเยี่ยมบาน 
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คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

41 
 

 ทันตกรรมสงเสริมปองกันในหนวยบริการ/สถานบริการ 
 1) ทันตกรรมเด็กอายุ 6 เดือน – 5ป     

  2) ทันตกรรมอายุตั้งแต 6 ป -14 ป 

  3) ทันตกรรมอายุ 15 ป - 59 ป 

  4) ทันตกรรมอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 

  5) ทันตกรรมหญิงตั้งครรภ 

ทันตกรรมเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป 

วิธีการบันทึกดังนี้ 

คนหาโดยเลข 13 หลัก หรือเลขท่ี HN 

1. เลือกกิจกรรมทันตกรรม 
2. เลือกวันท่ีเขารับบริการโดยเลือกท่ีปุมปฏิทินในกรอบและทําการคนหาสิทธิ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลังจากนั้นใหทําการบันทึกขอมูล 

 บันทึกเลขท่ีใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพทันตแพทยผูใหบริการ  
 กรอกรายละเอียดกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากและใหคําแนะนํา 
 กรอกรายละเอียดเคลือบฟลูออไรดเจล 

http://10.151.101.15:8080/bppdsweb2013/Search.do


คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

42 
 

 

รูปท่ี 42 แสดงตัวอยางกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากในเด็กอายุ 6 เดือน – 5ป 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

43 
 

 

รูปท่ี 43 แสดงตัวอยางกิจกรรมเคลือบฟลูออไรดเจลอายุ 6 เดือน – 5ป 

 

 
  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

44 
 

ทันตกรรมอายุตั้งแต 6 ป -14 ป 
 

 
รูปท่ี 44  แสดงตัวอยางการกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากกลุมอายุตั้งแต 6 ป -14 ป 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

45 
 

ทันตกรรมอายุตั้งแต 15 ป -19 ป 
 

 

รูปท่ี 45 แสดงตัวอยางกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากกลุมอายุ 15 ป -19 ป 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

46 
 

ทันตกรรมอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  
 

 
 

รูปท่ี 46 แสดงตัวอยางกิจกรรมทาฟลูออไรดวานิชในกลุม 60 ปข้ึนไป  
  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

47 
 

ทันตกรรมหญงิตั้งครรภ 

 

รูปท่ี 47 แสดงตัวอยางกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปากในหญิงตั้งครรภ 
 



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

48 
 

 

 

รูปท่ี 48 แสดงตัวอยางกิจกรรมขูดหินปูนหญิงตั้งครรภ 
 

  



คูมือการบันทึกรายงานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (BPPDS) 
ในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร 2560 

 

49 
 

การแกไขขอมูล 

  กรณีท่ีบันทึกขอมูลผิดพลาดสามารถทําการแกไขหรือยกเลิกขอมูลได  *(ตองเปนขอมูลรอประมวลผล

หรือขอมูลไมผานการประมวลผลเทานั้น) หลังจากนั้นจะไมสามารถยกเลิกขอมูลได 

ออกจากระบบ 

  ทุกครั้งท่ีใชงานโปรแกรมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เสร็จ

สิ้นตองทําการออกจากระบบ เพ่ือปองกันบุคคลอ่ืนเขามาใชงานโปรแกรม โดยใช Username ของทาน ซ่ึง

อาจกอความเสียหายได ข้ันตอนออกจากระบบทําไดโดย คลิกเลือกเมนูออกจากโปรแกรม 

 

 

 


	การใช้งานระบบนี้ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ (แนะนำให้ใช้ Mozilla Firefox, Google Chrome) เข้าไปที่ http://bkk.nhso.go.th/ เลือกหัวข้อ สำหรับหน่วยบริการ -> ระบบงาน PP -> โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (BPPDS) ...

