
คู่มือผูใ้ชแ้อพ FWMOMCare

สารบัญ
ดาวน์โหลด / แบนเนอร์ /ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ-

วิธีดาวน์โหลด / แบนเนอร์ / ลงทะเบียน/ เ ข้าสู่ระบบ

อัพเดทเบอร์มือถือ–

เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ

บนัทึก โควิด-19–
สง่ ART ท่ีมีการดูแล หรือ ไมมี่การดูแล /
สถานะการติดเช้ือ โควิด -19 / บนัทึกการปลอ่ยออก /
บนัทึกการฉีดวคัซีน / การทดสอบ PCR หรือการนัดหมายการฉีดวคัซีน

หาหมอ - ดว้ย *PCP / ไมมี่ *PCP

*PCP = แผนประกนัดูแลเบ้ืองตน้

อย่างอ่ืน –
ขอ้มูลดว่น / รายงานสุขภาพ / Safe@Home / ค าติชม / สายดว่น / การแจง้เตือน / 

ขา่ว / การเสนอช่ือบดัด้ี / แบนเนอร์ / Talk to MOM

ปรบัปรุงลา่สุดเมือ่ 25 Jan 2023



ส าหรบัผูใ้ช ้แอปเป้ิลไปท่ี
แอพสโตร์

ส าหรบัผูใ้ช ้หวัเว่ย ไปท่ี
หวัเว่ยแอพแกลลอร่ี

ส าหรบัผูใ้ช ้แอนดรอย ไปท่ี
กเูกิลเพลยส์โตร์

ดาวนโ์หลดผ่าน:
แอพสโตร/์ หวัเว่ยแอพแกลลอร่ี/ กเูกิลเพลยส์โตร์

GET

หมายเหต:ุ ตอ้งใช ้iOS 9 หรอื แอนดรอย เวอรช์นั 4.1 อยา่งนอ้ยทีส่ดุเพือ่ดาวนโ์หลดแอป



FWMOMCare App – นโยบายความเป็นส่วนตวั (ส าหรบัผูใ้ชใ้หม่ การ
ติดตัง้ใหม่ ผูใ้ชท่ี้ยงัไม่ตอบรบั)

ขัน้ที ่2:
ไปยงัหนา้เวบไซต ์MOM

ขัน้ที ่3:
เลอืก “ถดัไป” เพือ่ยนิยอม

ขัน้ที ่1:
คลกิ “ Terms of Use and Privacy 
Statement” เพือ่ดู



ขัน้ที ่1:
ป้อน ฟิน ของคณุ

ขัน้ที ่2: 
แคปตช์า่ - เลือ่นเพือ่ด าเนินการตอ่

ขัน้ที ่3:
เลอืกภาษาตามถนัด (MW / MDW)

*MW – แรงงานตา่งชาต ิMDW – แรงงานท างานบา้นตา่งชาติ

แอพ FWMOMCare – การลงทะเบียน 1 ใน 4

ปุ่ ม “ตอ่ไป” จะเปิดใชง้านเมือ่ไดป้้อน 

ฟิน เต็มทีเ่ท่าน้ัน. 



ขัน้ที ่4:
ป้อนเบอรม์อืถอืของคุณ

ขัน้ที ่5:
ป้อน OTP ทีส่่งผ่าน SMS

ขัน้ที ่6:
ป้อนรายละเอยีดของคณุและคลกิ 

"ถดัไป" เพือ่ด าเนินการตอ่

รหสัประเทศทีใ่ชบ้งัคบั:

สงิคโปร ์+65

มาเลเซยี +60

อนิโดนีเซยี +62

XXXX XXXX

แอพ FWMOMCare – การลงทะเบียน 2 ใน 4

+65 XXXX XXXX



ขัน้ที ่7:
คลกิทีไ่อคอนแผนทีเ่พือ่คน้หาทีอ่ยู่

ขัน้ที ่8:
คน้หาทีอ่ยู่โดยใช ้

รหสัไปรษณีย ์/ ทีอ่ยู่บางส่วน

ขัน้ที ่9:
เลอืกทีอ่ยู่จากดรอปดาวนแ์ลว้คลกิ 🗸

เพือ่ด าเนินการตอ่

การใชร้หสัไปรษณีย ์/ ทีอ่ยู่บางส่วน

แอพ FWMOMCare – การลงทะเบียน 3 ใน 4



ขัน้ที ่10:
หากม ีใหป้้อนเบอรข์อง "ช ัน้" และ "หอ้ง" 
และ "บนัทกึการเปลีย่นแปลง"

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

แอพ FWMOMCare – การลงทะเบียน 4 ใน 4



ขัน้ที ่1:
ใส่เบอรม์อืถอืของคณุ

ขัน้ที ่2:
ป้อน OTP ทีส่่งผ่าน SMS

แอพ FWMOMCare – เขา้สู่ระบบ

ปุ่ ม “ต่อไป” จะเปิดใชง้านเมือ่ไดป้้อน 
ฟิน เต็มทีเ่ท่าน้ัน.

โฮมเพจ:
ฉีดวคัซนีครบแลว้ / ฉีดวคัซนีไม่ครบ

ไม่ไดร้บั OTP แต ่SMS ไดส้่งไปยงั
หมายเลขทีถู่กตอ้งใชห่รอื

รสีตารท์ มอืถอืแลว้ลองอกีคร ัง้



ขัน้ที่ 3:
ป้อนหมายเลขมอืถอืใหม่ของคณุแลว้

คลกิ “บนัทกึการเปลีย่นแปลง"

ขัน้ที ่1:
คลกิ “โปรไฟลข์องฉัน”

ขัน้ที่ 2:
ในรายละเอยีดการตดิตอ่ คลกิ"แกไ้ข"

แอพ FWMOMCare – แกไ้ขมือถือ (เขา้ระบบ) 1 ใน 2

F0000000A

XXXX XXXX

18 MAY 2020

FWMOMCare

XXXX XXXX

รหสัประเทศทีใ่ชบ้งัคบั:

สงิคโปร ์+65

มาเลเซยี +60

อนิโดนีเซยี +62



ขัน้ที่ 4: 
ป้อน OTP ทีส่่งไปยงัหมายเลขมอืถอืใหม่
ของคณุทาง SMS

แอพ FWMOMCare – แกไ้ขมือถือ (เขา้ระบบ) 2 ใน 2

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

+65 XXXX XXXX



แอพ FWMOMCare – แกไ้ขมือถือ (ออกจากระบบ) 1 ใน 2

ขัน้ที ่3:
ป้อนเบอรม์อืถอืใหม่และคลกิ "บนัทกึ
การเปลีย่นแปลง"

ขัน้ที ่1:
ป้อน ฟิน ของคณุ

ขัน้ที ่2:
หาก OTP ไม่ถกูส่งไปยงัเบอรม์อืถอืที่

ถกูตอ้ง ใหอ้ปัเดตผ่าน คลกิทีน่ี่ บน

หนา้จอ

XXXX XXXX

หมายเหตุ:
หากคณุเป็นผูถ้อื IPA โปรด 🗸 ใน

ชอ่งกาเคร ือ่งหมายกอ่นคลกิ “บนัทกึ
การเปลีย่นแปลง”



แอพ FWMOMCare – แกไ้ขมือถือ (ออกจากระบบ) 2 ใน 2

Enter Card Number

ขัน้ที ่4:
ป้อนหมายเลขบตัรท างานของคณุหรอื

วนัทีส่มคัร (DOA) ในจดหมาย IPA และคลกิ "ถดัไป"

ขัน้ที ่5:
ป้อน OTP ทีส่่งไปยงัหมายเลขมอืถอื
ใหม่ของคณุทาง SMS

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

+65 XXXX XXXX



แอพ FWMOMCare – บนัทึก โควิด -19

บนัทกึ โควดิ -19
บนัทกึ โควดิ -19 พบไดใ้นเมนู/ บนโฮมเพจของคณุ

หมายเหต:ุ
เร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั โควดิ -19 พบได ้
ทีน่ี่.



ขัน้ที ่1:
คลกิการทดสอบอย่างรวดเรว็ของ

แอนตเิจน (ART)

ขัน้ที ่2:
คลกิส่งผล ART (ภายใตก้ารดแูล)

Enter FIN/NRIC Number

ปุ่ ม “สง่” จะเปิดใชง้านเมือ่ป้อน
หมายเลข ฟิน / บตัรประชาชนเต็ม

เท่าน้ัน. 

แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ภายใตก้ารดแูล) 1 ใน 3 

ขัน้ที ่3:
ใชก้ลอ้งเพือ่สแกนบารโ์คด้บนบตัรประชาชนของหวัหนา้งาน /
ขา้งหลงัของบตัรท างาน หากตอ้งการป้อนหมายเลข ฟิน / บตัรประชาชนดว้ยการพมิพ ์
คลกิทีน่ี่ บนหนา้จอ

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน



แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ภายใตก้ารดแูล) 2 ใน 3 

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน

ขัน้ที ่5:
เลอืกยีห่อ้ ART และ
สถานทีท่ดสอบ

ขัน้ที ่6:
เลอืกผลลพัธ ์ART ของคณุแลว้คลกิ 

“ส่ง”

ขัน้ที ่4:
เมือ่เสรจ็แลว้ บตัรประชาชนหวัหนา้

งานของคณุจะปรากฏขึน้

Fxxx0000A

18-05-2020

Fxxx0000B



ขัน้ที ่7:
คลกิ "ตกลง" เพือ่ยนืยนัผลลพัธข์อง
คณุ หรอืคลกิ “ยกเลกิ”

ประวตั ิART
ดบูนัทกึของวนันี ้/ 7 วนัทีผ่่านมาไดเ้ลย

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ภายใตก้ารดแูล) 3 ใน 3 

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน

Note: 
Click “VIEW FULL HISTORY” 
to view past 7 days record(s).

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

หมายเหตุ:
คลกิ “ดปูระวตัเิต็ม”
เพือ่ดบูนัทกึ 7 วนัทีผ่่านมา

Fxxx0000A



ขัน้ที ่1:
คลกิการทดสอบแบบอย่างรวดเรว็ของ

แอนตเิจน (ART)

ขัน้ที ่2:
คลกิส่งผล ART (ไม่อยู่ใตก้ารดแูล)

แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ไม่อยู่ใตก้ารดแูล) 1 ใน 3 

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน



แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ไม่อยู่ใตก้ารดแูล) 2 ใน 3 

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน

ขัน้ที ่4:
เลอืกผลลพัธ ์ART ของคณุแลว้คลกิ 

“ส่ง”

ขัน้ที ่3:
เลอืกยีห่อ้ ART และ สถานทีท่ดสอบ

Fxxx0000A



ขัน้ที ่5:
คลกิ "ตกลง" เพือ่ยนืยนัผลลพัธข์อง
คณุ หรอืคลกิ “ยกเลกิ”

ประวตั ิART
ดบูนัทกึของวนันี ้/ 7 วนัทีผ่่านมาไดเ้ลย

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

แอป FWMOMCare – ส่ง *ART (ไม่อยู่ใตก้ารดแูล) 3 ใน 3 

*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

หมายเหตุ:
คลกิ “ดปูระวตัเิต็ม”
เพือ่ดบูนัทกึ 7 วนัทีผ่่านมา

Fxxx0000A

Fxxx0000A



ขัน้ที ่1:
คลกิการทดสอบอย่างรวดเรว็ของ

แอนตเิจน (ART)

ประวตั ิART
ดบูนัทกึของวนันี ้/ 7 วนัทีผ่่านมาไดเ้ลย

ขัน้ที ่2:
คลกิผลลพัธ ์ART / การนัดหมาย

แอพ FWMOMCare – ด ู*ผลลพัธ ์ART / การนดัหมาย
*ART - การทดสอบอยา่งรวดเร็วของแอนติเจน

16 Mar 2022    08:35 am         Positive

16 Mar 2022    08:35 am         Negative

16 Mar 2022    08:35 am         Invalid

Fxxx0000A

หมายเหตุ:
คลกิ “ดปูระวตัเิต็ม”
เพือ่ดบูนัทกึ 7 วนัทีผ่่านมา

Fxxx0000A



แอป FWMOMCare – สถานะการติดเช้ือ โควิด -19

ขัน้ที ่1:
คลกิเวชระเบยีน

ขัน้ที่ 3:
ดสูถานะการตดิเชือ้ โควดิ -19 และ
ผลการทดสอบ PCR ของคณุ

ขัน้ที ่2:
คลกิ สถานะการตดิเชือ้ โควดิ -19 

Fxxx0000A



แอพ FWMOMCare – บนัทึกการปล่อยออก (e-DM)

ขัน้ที ่1:
คลกิเวชระเบยีน

ขัน้ที่ 3:
ดบูนัทกึการปล่อยออกทีน่ี่

ขัน้ที่ 2:
คลกิบนัทกึการปล่อยออก

หมายเหต:ุ
บนัทกึการปลอ่ยออกจะออกโดย

กระทรวงสาธารณสขุ (MOH)

Fxxx0000A



แอพ FWMOMCare – บนัทึกการฉีดวคัซีน 1 ใน 2 

ขัน้ที ่1:
คลกิ เวชระเบยีน

ขัน้ที่ 3:
คลกิ ฉีดวคัซนี โควดิ-19

ขัน้ที่ 2:
คลกิ บนัทกึการฉีดวคัซนี



แอพ FWMOMCare – บนัทึกการฉีดวคัซีน 2 ใน 2

สถานะการณฉี์ดวคัซนี โควดิ -19

ฉีดวคัซนีแลว้

ไม่ไดร้บัวคัซนี

ฟ้ืนตวัจากการตดิเชือ้เรว็ ๆ นี ้/รบัวคัซนีไม่ไดต้ามค าส ัง่หมอ

ขัน้ที ่4:
คลกิ ประวตั ิเพือ่ดบูนัทกึการฉีด

วคัซนีทัง้หมดของคณุ

Fxxx0000A Fxxx0000A Fxxx0000A

Fxxx0000A



ขัน้ที ่1:
คลกิ นัดหมายแพทย ์

แอป FWMOMCare –การนดัหมายการทดสอบ *PCR *PCR – ปฏิกิริยาลูกโซโ่พลีเมอเรส

ขัน้ที่ 3:
การนัดหมายการทดสอบ PCR จะ
ปรากฏ(ถา้ม)ี

ขัน้ที่ 4:
ดปูระวตักิารนัดหมายทดสอบ PCR 
(ถา้ม)ี

ขัน้ที่ 2:
คลกิ นัดตรวจ PCR

Fxxx0000A Fxxx0000A

หมายเหตุ:
คลกิ “ดปูระวตั”ิ
เพือ่ดกูารนัดหมายการทดสอบ PCR 
ทีผ่่านมา



ขัน้ที ่1:
คลกิ นัดหมายแพทย ์

แอพ FWMOMCare – การนดัฉีดวคัซีน

ขัน้ที่ 3:
ดสูถานะการฉีดวคัซนี / การนัด
หมายทีต่อ่เน่ือง

ขัน้ที่ 4:
คลกิ “ดปูระวตั”ิ ในขัน้ตอนที่ 3 เพือ่
ดปูระวตักิารฉีดวคัซนีทีผ่่านมา

ขัน้ที ่2:
คลกิ การนัดฉีดวคัซนี

หมายเหต:ุ
เปิดการแจง้เตอืนแบบพุชโนทฟิิเคช ัน่

เพือ่รบัการแจง้เตอืน



หาหมอ

หาหมอ พบไดใ้นเมนู / บนโฮมเพจของคณุ

แอพ FWMOMCare – หาหมอ



แอพ FWMOMCare –หาหมอ (PCP*) *PCP – แผนประกนัการดูแลเบ้ืองตน้

ขัน้ที่ 2:
เมือ่เลอืกแลว้คณุจะ

ถกูก ากบัใหม่ใหอ้อกจากแอป

FWMOMCare ไปยงัแอพ / เว็บไซตข์องผู ้
ใหบ้รกิารทางการแพทย ์

ขัน้ที ่1:
รายละเอยีด PCP ของคณุจะปรากฏ

ขึน้ เลอืกบรกิารทางการแพทยท์ีค่ณุ

ตอ้งการ

หมายเหต:ุ
การแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้หากทีอ่ยู่ใน

โปรไฟลข์องคณุและแผน PCP ไม่อยู่
ใกลเ้คยีงกนั

Fxxx0000A



แอพ FWMOMCare – หาหมอ (ไม่มี PCP*) *PCP – แผนประกนัการดูแลเบ้ืองตน้

วิดีโอคอลหาหมอ:

เม่ือเลือกแลว้ ระบบจะน าคุณออกจากแอพ FWMOMCare 
ไปยงัแอพ / เว็บไซตข์องผูใ้หบ้ริการทางการแพทย์

ศูนยก์ารแพทยใ์กลเ้คียง:

ศูนยก์ารแพทยใ์กลเ้คียงจะแสดงตามรหสัไปรษณีย์
ในโปรไฟลข์องคุณ

Fxxx0000A



แอพ FWMOMCare – ขอ้มูลด่วน 1 ใน 2

ขอ้มูลดว่น : 
ขอ้มูลด่วนพบไดใ้นเมนูของคุณ / บนโฮมเพจของคุณ



แอพ FWMOMCare – ขอ้มูลด่วน 2 ใน 2

ตัวอย่าง



แอพ FWMOMCare – รายงานสุขภาพ 1 ใน 3

ขัน้ที่ 2:
เมือ่เสรจ็แลว้ใหค้ลกิ “ส่ง”

ขัน้ที ่1:
รายงานสุขภาพพบไดใ้นเมนู / บนโฮมเพจของคณุ



เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

แอพ FWMOMCare – รายงานสุขภาพ 2 ใน 3



รายงานประวตัสุิขภาพ:
ดบูนัทกึของวนันี ้/ 7 วนัทีผ่่านมาไดเ้ลย

แอพ FWMOMCare – รายงานสุขภาพ 2 ใน 3

Fxxx0000A

คลกิ “ดูประวตัเิตม็” เพือ่ดูบนัทกึ
7 วนัทีผ่า่นมา



ขัน้ที ่1:
Safe@Home พบไดใ้นเมนู / บนโฮมเพจของคณุ

แอพ FWMOMCare – Safe@Home 1 ใน 2



ขัน้ที ่2:
สแกนรหสั ควิอาร ์ในหอ้งของคณุ

อนุญาตใหแ้อปเขา้ถงึกลอ้งในการตัง้

คา่มอืถอืของคณุ

แอพ FWMOMCare – Safe@Home 2 ใน 2

ประวตั ิเซฟ@โฮมณ:
ดบูนัทกึของวนันี ้/ 7 วนัทีผ่่านมาไดเ้ลย

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

1500 BENDEMEER ROAD
339946

1500

คลกิ “ดปูระวตัเิต็ม” เพือ่ดบูนัทกึ 7 
วนัทีผ่่านมา
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09 May 2022 07:00 pm

09 May 2022 06:00 am

08 May 2022 07:00 pm

08 May 2022 06:00 am

07 May 2022 07:00 pm

07 May 2022 06:00 am

06 May 2022 07:00 pm

06 May 2022 06:00 am
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FWMOMCare App – Feedback 1 of 2

ขัน้ที่ 1:
คลกิ “โปรไฟลข์องฉัน”

ขัน้ที่ 3:
ป้อนหมายเลข ฟิน และมอืถอืของ

บดัดี ้

ขัน้ที่ 2:
เลือ่นลงไปทีร่ายละเอยีดบดัดีแ้ลว้

คลกิ “เพิม่”

แอป FWMOMCare – การเสนอช่ือบดัด้ี 1 1 ใน 2



ขัน้ที ่4:
กาเคร ือ่งหมาย 🗸 ในกล่องเพือ่

รบัทราบและคลกิ“เซฟการ
เปลีย่นแปลง"

FWMOMCare App – Find A Doctor

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

แอป FWMOMCare – การเสนอช่ือบดัด้ี 1 2 ใน 2

XXXX XXXX
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ขัน้ที ่1:
คลกิ “+ เพิม่” เพือ่เพิม่รายละเอยีด
บดัดี ้2

ขัน้ที่ 3:
กาเคร ือ่งหมาย 🗸 ทีก่ล่องเพือ่

รบัทราบและคลกิ

"บนัทกึการเปลีย่นแปลง"
เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

ขัน้ที ่2:
คลกิ “เพิม่”

แอป FWMOMCare – การเสนอช่ือบดัด้ี 2 1 ใน 2

F000000B

XXXX XXXX



ขัน้ที ่1:
ในหนา้โปรไฟล ์เลือ่นไปที ่รายละเอยีดบดัดี ้1 
หรอื 2 แลว้คลกิ “- ลบ”

ขัน้ที่ 2:
คลกิ “ตกลง” เพือ่ยนืยนัหรอืคลกิ
“ยกเลกิ”

แอพ FWMOMCare – ลบบดัด้ีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ



แอพ FWMOMCare – ค าติชม 1 ใน 2

ขัน้ที ่1: 
คลกิ “ค าตชิม” จาก เมนู

ขัน้ที่ 3:
ดรูายละเอยีดการส ารวจ /ค าตชิม 
คลกิ “ถดัไป” เพือ่ด าเนินการตอ่

ขัน้ที่ 2:
รายการแบบส ารวจทีม่อียู่ /ค าตชิม
จะปรากฏขึน้

Fxxx0000A

FWMOMCare Salary Module (Jan 2022)



แอพ FWMOMCare – ค าติชม 2 ใน 2

ขัน้ที ่4:
คลกิ "ถดัไป" เพือ่ไปทีค่ าถามตอ่ไป หรอื 
"ยกเลกิ" เพือ่ปิด

เสรจ็เรยีบรอ้ย:
ส่งขอ้ความส าเรจ็



แอพ FWMOMCare – สายช่วยด่วน

สายชว่ยดว่น:
แสดงถงึสายชว่ยดว่นของกระทรวงแรงงาน (MOM) สุขภาพจติ และสายดว่นฉุกเฉิน



แอพ FWMOMCare – โฮมเพจ / การแจง้เตือน / ข่าว
การแจง้เตอืน:
การแจง้เตอืนทีย่งัไม่ไดอ้า่นจะแสดงดว้ยจดุ

สแีดง

ข่าว:
ดอูพัเดทล่าสุด / ค าแนะน าทีน่ี่

โฮมเพจ:
รายงานสุขภาพและ เซฟ@โฮม จะแสดง

วนัที/่เวลาของบนัทกึล่าสุด
(ถา้ม)ี

Fxxx0000A



FWMOMCare App – แบนเนอร์
ขัน้ที่ 1:

รายการแบนเนอรป์ระกาศจะแสดง

เฉพาะทีด่า้นบนของโฮมเพจ หากมี

ขัน้ที่ 2:
ปัดไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดแูบนเนอร ์

อืน่ ๆ

ขัน้ที่ 4:
คลิก “X” เพ่ือป้องกนัไมใ่หแ้สดงแบนเนอร์ ณ วนันั้น  
แบนเนอร์จะปรากฏอีกครั้งในวนัถดัไป

ขัน้ที่ 3:
คลกิ “ดเูพิม่เตมิ” เพือ่เปลีย่นไปดหูนา้ที่

ตอ้งการ



ขัน้ที ่3:
เลอืก “ใช”่ หากคณุสามารถพูด

ภาษาองักฤษได ้

มฉิะน้ัน ใหค้ลกิ “ไม่”

FWMOMCare App – Talk to MOM 1 ใน 3

ขัน้ที ่2:

ตรวจดรูายละเอยีดสว่นตวั
ขัน้ที ่1:
Talk to MOM พบไดท้ีห่นา้โฮมเพจ



FWMOMCare App – Talk to MOM 2 ใน 3

ขัน้ที ่4:
คลกิ “ส่ง” เพือ่ให ้MOM ตดิตอ่คณุ

ขัน้ที ่5:
คลกิ “ใช”่ เพือ่ยนืยนั
มฉิะน้ัน ใหค้ลกิ “ไม่”



FWMOMCare App – Talk to MOM 3 ใน 3

ขัน้ที ่6:
ส่งขอ้ความส าเรจ็

ขัน้ที ่7:
วนัทีแ่ละเวลาทีส่่งล่าสุดจะปรากฏขึน้ ค าขอคร ัง้

ถดัไปสามารถส่งได ้3 วนัหลงัจากน้ันใหส้่งได ้

หลงัจาก 3 วนัเทา่น้ัน
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