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ภาพรวมระบบ A-MED Telehealth

DMS Home Isolation
(AMED Telehealth



ภาพรวมระบบ A-MED Telehealth

รพ.สนามบ้านวิทย์ฯสิรินธรเพื่อคนพิการ

(ปิดการดําเนินงาน 30 กันยายน 2564 ผู้ป่วยสะสม 650 คน)

ศูนย์ประสานการดูแลผู้ป่วย COVID-19 (มธ.)

(ปิดการดําเนินงาน 15 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยสะสม 2,608 คน

เปิดใหม่อีกครั้ง 6 มกราคม 2565 ผู้ป่วยสะสมรอบใหม่ 75 คน) 

DMS Home Isolation (กรมการแพทย์) BKK HI/CI CARE (กทม.)



Flow การดําเนินงาน

ผู้ป่วยโควดิ19 1

รับดูแลผู้ป่วย HI/CI

2
ลงทะเบยีนปอ้นข้อมูลผูป้ว่ย

ลงระบบ AMED Telehealth

ติดตามอาการ ดูแลผู้ป่วย HI/CI แบบทางไกลจน

ครบกําหนด หรือ ส่งต่อกรณีอาการเปลี่ยนแปลง

3

4

Discharge ผู้ป่วย

และ ออกรายงาน 

ดําเนินเรื่องเบิกจ่าย



Flow การดําเนินงาน

BKK HI/CI
DMS Home Isolation



การรับผู้ป่วยใหม่

รพ.และหน่วยบริการ

ระบบบริหารดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (HI/CI)

AMED Telehealth

DMS Home 

Isolation

Authen.Code

หลังจากหน่วยบริการกดรับดูแลผู้ป่วยแล้ว

ข้อมูลผู้ป่วยจะเข้าระบบ AMED อัตโนมัติผ่าน DGA RC

รพ.และหน่วยบริการ

ระบบบริหารดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (HI/CI)

AMED Telehealth

DMS Home 

Isolation

ผู้ป่วยติดต่อ

ผ่าน 1330

ผู้ป่วยติดต่อหน่วยบริการโดยตรง

Authen.Code

กรอกข้อมูลผู้ป่วยเข้า

ระบบ AMED

แจ้งข้อมูลการรับ

ผู้ป่วยให้กับ สปสช.



การรับผู้ป่วยใหม่ (กรณีผ่าน NHSO Portal)

กดยืนยันตอบรับ บนระบบ AMED 

** ปัจจุบัน รองรับในพื้นที่ กทม.



การรับผู้ป่วยใหม่ (กรณีผู้ป่วยติดต่อหน่วยฯโดยตรง)



การรับผู้ป่วยใหม่ (Re-admission)



บทบาทและหน้าที่
ของผู้ใช้งานระบบ

A-MED Telehealth

รายงานประจําวันผ่าน 

Line OA

Login เข้าใช้งานครั้งแรก

พร้อมยืนยัน OTP ผ่าน 

ระบบ SMS

ยืนยัน OTP สําเร็จ 

พร้อมใช้งานได้ทันที

กดปุ่ม รายงานสัญญาณ

ชีพ ค่าอุณหภูมิ, SpO2 

ทุกวัน

Patient

ID 13 หลัก +
สแกน QRCODE

เพิ่มเพื่อน รพ. 

ที่เราต้องการรักษา

หน่วยบริการสุขภาพ

ที่รับดูแลผู้ป่วย HI/CIผู้ป่วย HI/CI ที่ยืนยันตัวตนกับ สปสช. แล้ว

SpO2

Patient

ช่วยยืนยัน แพทย์, 

พยาบาล, ผู้ป่วย รายใหม่

ควบคุม เปิด/ปิด การเข้า

ใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

เก็บรักษา QRCODE สําหรับลงทะเบียน 
แพทย์, พยาบาล ผู้ป่วย รายใหม่ 

(เป็นความลับหน่วยงาน)
Super User

ลงทะเบียน

ผู้ป่วยใหม่

• ดิดตามอาการผู้ป่วย ทาง Line OA

• บันทึก Nurse Note (วันละ 2 ครั้ง)

• รับคําสั่งแพทย์ไปปฏิบัติ

• อาหาร ยา อื่นๆ 

• Line OA สื่อสาร 2 

ทาง เช่น Vdo Call, 

Chat Message

สั่งการรักษาผู้ป่วย

ทางไกล บันทึก 

Progress Note

  ออกใบสั่งแพทย์ 

• จ่ายยา บันทึก SOAP

• บันทึก Doctor Note

• Line OA เยี่ยมผู้ป่วย 

ผ่าน VDO Call
Doctor

Nurse

Patient

หน้าที่ ลงทะเบียน แพทย์ พยาบาล ด้วย 

QRCODE ที่ระบบสร้างขึ้น

หน้าที่ ดูแลสั่งการรักษาและดูแลผู้ป่วย HI/CI  

Super User

Doctor

หน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่, ดูแลผู้ป่วย 

ติดตาม สอบถาม อาการของผู้ป่วยInterdisciplinar

y
หน้าที่ ทําการประเมินผล และทํา dashboard 

สําหรับแสดงผลSocialWorke

r

ประเมินปัญหาสภาพ

จิตใจผู้ป่วย และ

ครอบครัว

ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และสรุปประเด็นความช่วยเหลือ
SocialWorker

A-MED Telehealth

A-MED Telehealth



การขอเตียงเพือ่ส่งต่อไปโรงพยาบาล

** ปัจจุบัน รองรับ

ในพื้นที่ กทม.



การขอเตียงเพือ่ส่งต่อไปโรงพยาบาล



การสรุปรายงานการรักษาและใบรับรองแพทย์

• ระบบ AMED Telehealth ได้

สร้าง รายงานการรักษา เพื่อ

หน่วยบริการจะสามารถใช้เป็น

หลักฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย 

• ระบบ AMED Telehealth 

สร้างระบบใบรับรองแพทย์ ตาม

แบบของแพทย์สภา



ภาพรวม DMS Home Isolation

• เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการผู้ป่วยใน รพ สนาม หรือ ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านหรือที่ชุมชน (Home 

Isolation/Community Isolation)

• ผู้ป่วยที่เข้าข่าย Home Isolation ตามแนวทางของกรมการแพทย์ คือ

1. ผู้ป่วยโควดิ19 ใหม่ระหว่างรอ admit เข้า รพ. และแพทย์เห็นว่าสามารถดูแลที่บ้านได้ระหว่าง

รอเตียงได้

2. ผู้ป่วยโควดิ19 ที่ Step down หลังเข้ารักษาที่ รพ. หรือ รพ.สนาม อย่างน้อย 10 วันและ

จําหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านด้วยวธิ ีHome Isolation

• ผู้ใช้เครื่องมือนี้จะเป็นหน่วย (Unit) ที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล ที่มีแพทย์ และ

พยาบาล หรือ สหวิชาชีพ ที่จะช่วยในการติดตามอาการของผู้ป่วยที่กักตัวอยูท่ี่บ้าน หรือชุมชน อย่าง

ใกล้ชิดผ่านระบบ Telehealth หรือแพทย์ทางไกล และสามารถดูแลผู้ป่วยทางไกลได้ตลอด 24 ชม.



ภาพรวม DMS Home Isolation

ผู้วัดอุณหภูมิร่างกาย SpO2 พร้อมบันทึกผล

ด้วยแอปฯ ผ่านมือถือได้ทุกวัน

พยาบาล
สถานที่กักตัว/โรงแรม/โรงพยาบาลสนาม

หรือ Home Isolation

รายงานอุณภูมิร่างกาย

ประจําวัน

Secured Cloud

แพทย์

ผู้ป่วย

DMS Cloud



ภาพรวม DMS Home Isolation

• ผู้ป่วยทําการรายงานสุขภาพประจําวัน (เช่น อุณหภูมิร่างกาย ค่าออกซิเจนในเลือด SpO2 และอื่นๆ) และอาการที่เกิดขึ้นใน

แต่ละวัน ผ่าน Mobile Application

• ข้อมูลสุขภาพจะถูกเก็บไว้ในระบบ Cloud กลาง ที่แสดงออกมาในรูปกราฟ ที่ให้แพทย์ พยาบาล หรือ สหวิชาชีพ สามารถ

ติดตาม ดูแลผู้ป่วยได้

• การเข้าถึงข้อมูลบน DMS Home Isolation แพทย์ พยาบาล สามารถเข้าถึงได้ทาง Smartphone, Tablet หรือ PC และ

ใช้ได้ทั้ง Windows, Android และ IOS

• แพทย์และพยาบาลสามารถติดตามสภาพความเป็นไปของโรคของผู้ป่วย ผ่าน Dashboard และสามารถบริหารจัดการด้าน

การดูแลรักษาได้ เช่น การบันทึกทางการแพทย์ การบันทึกพยาบาล ประวัติการรักษา รวมถึงคําสั่งแพทย์

• ระบบยังมี Dashboard ช่วยติดตามคําสั่งแพทย์ว่าได้ดําเนินการแล้วหรือไม่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนทั่วถึง

• ระบบมีส่วนของการติดตามสถานะของผู้ป่วยเช่น สถานะรอเตียง  สถานะไม่มีอาการ สถานะมีอาการเล็กน้อย หรือ มีอาการ

มาก ซึ่งสามารถปรับเปลีย่นสถานะได้โดยแพทย์ที่ดูแลรักษา

• ระบบยังมีระบบการพิมพ์รายงานสรุปการรักษาของผู้ป่วยตลอดการอยู่ Home Isolation เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการ

รักษา



              การเริ่มต้นสร้างโรงพยาบาลเสมือน

1. เมื่อโรงพยาบาลตัดสินใจที่เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย Home 

Isolation แจ้งให้ผู้ดูแลระบบกลาง จัดสร้างโรงพยาบาลเสมือน ซึ่งจะกําหนด

จํานวนเตียงเสมือน ตามศักยภาพที่ หน่วยงานนั้นจะสามารถรองรับได้ เช่น 

โรงพยาบาล A มีขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วย Home Isolation ได้สูงสุด 

100 คน ก็จะมีการสร้างโรงพยาบาลเสมือนจํานวน 100 เตียงขึ้น

2. ทีมดูแลกลางจะดําเนินการสร้าง Line OA ของประจําโรงพยาบาล หรือใช้ Line 

OA ประจําโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมได้ เพื่อไว้ใช้เปน็ช่องทางสําหรับการติดต่อสอง

ทางระหว่างโรงพยาบาล กับผู้ป่วย  เนื้อหาสําหรับ Rich Menu ของ Line OA ให้

เป็นอิสระของแต่ละโรงพยาบาล หรือจะใช้ Template กลางที่จัดทําไว้ให้ได้  บน 

Rich Menu ของ Line OA จะมีการเชื่อมโยงกับ URL Link ของ DMS Home 

Isolationเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงแอพริเคชันเพื่อรายงานสุขภาพประจําวันได้



การเข้าใช้งานของผู้ป่วยผ่าน Line Application

• ตัวอย่างเช่น Hospital A จะมีสร้าง Line OA Hospital A ขึ้นให้ผู้ป่วย

ทําการ Add Friend เข้าไปใน Line ของตนเองผ่าน QR Code

QR code จําลองตัวอย่าง



การเชื่อมโยง AMED Telehealth กับ Line Application

ข้อมูลสุขภาพ, อาการ, รูปถ่าย

https://homeisolation.dms.go.th/

https://homeisolation.dms.go.th/



การเชื่อมโยง AMED Telehealth กับ Line Application

Basic Info, Chat, Video Call

ข้อมูลสุขภาพ, อาการ, รูปถ่าย

https://homeisolation.dms.go.th/

https://homeisolation.dms.go.th/

https://manager.line.biz/account/ 



การเข้าใช้งานของผู้ป่วยผ่าน Line Application

• ผู้ป่วยสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก Line 

OA เช่นข้อปฏิบัติ วิดีโอแนะนําการปฏิบัติตน

ที่บ้าน ช่องทางในการติดตอ่กบัโรงพยาบาลที่

รับดูแล

• ผู้ป่วยสามารถกดที่ปุ่ม รายงานสุขภาพ

ตนเองประจําวัน เพื่อเข้า DMS Home 

Isolation เพื่อรายงานสุขภาพตนเอง เช่น 

อุณหภูมิ SpO2 และอาการอื่นๆ



               การเข้าใช้งานของแพทย์ พยาบาล

• ระบบ DMS Home Isolation ที่พัฒนาขึ้น แพทย์ พยาบาล 

สามารถเข้าถึง Application ผ่านทางมือถือ Tablet หรือ PC ได้ 

ซึ่งครอบคลุมทั้ง Windows, Android และ IOS



การลงทะเบียนผู้ป่วย Home Isolation ในครั้งแรก



           การลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าระบบครั้งแรก
• เมื่อผู้ป่วยได้รับการคัดกรองแล้วว่าให้เป็น ผู้ป่วย Home 

Isolation

• การลงทะเบียนข้อมูลผู้ปว่ย เข้าระบบจะดําเนินการโดย 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่ได้รับมอบหมาย

• เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหน้าลงทะเบียนผา่น URL ที่

กําหนดให้โดยเฉพาะ

• กรอกข้อมูลที่สําคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตัรประชาชน 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วย และ อื่นๆ

• กรอกข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น HN, AN, ที่อยู่, โซนที่อยู่, เดือน

ปีเกิด, น้ําหนัก, ส่วนสูง, การแพ้ยา, สิทธิการรักษา, วันที่ 

Swab แล้วผลเปน็บวก, วันที่รับเข้าหนว่ยบริการ เป็นต้น

• ** ตรวจสอบความถูกต้องเลขที่บัตรประชาชน และเบอร์

โทรศัพท์ผู้ป่วย เพราะเป็นขอ้มูลสําคัญสําหรับผู้ปว่ยในการ

เข้าใช้ระบบ

DMS Home Isolation



การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานของ แพทย์ และ พยาบาล ในครั้งแรก



           การลงทะเบียนสําหรับ แพทย์ และ พยาบาล

• สําหรับ แพทย์ และ พยาบาล ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วย Home Isolation ของ โรงพยาบาลนั้นๆ

• การลงทะเบียนข้อมูลเริ่มต้น โดย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย 

• เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหน้าลงทะเบียนผ่าน URL ที่กําหนดให้โดยเฉพาะ

• มีการตรวจสอบยืนยนัตัวตน และความถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลเข้าระบบ

• กรอกข้อมูลที่สําคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

• รายละเอียดอื่นๆ แพทย์ และ พยาบาล สามารถเข้ามาแก้ไข เพิ่มเติม ได้ในภายหลัง

• ** ตรวจสอบความถูกต้องเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ของแพทย์และ 

พยาบาล เพราะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับ แพทย์ และพยาบาล ในการเข้าใช้ระบบ



         การลงทะเบียนสําหรับ แพทย์ และ พยาบาล



การใช้งานของผู้ป่วย Home Isolation
ในการรายงานสุขภาพประจําวัน



การใช้งานของผู้ป่วย Home Isolation

กรอกเลขที่บัตรประชาชน

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

(ระบบใหย้ืนยันตัวตนด้วย 

OTP)



การใช้งานของผู้ป่วย Home Isolation

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสัญญาณชีพ

ย้อนหลัง แสดงเป็น

กราฟแนวโน้ม



การใช้งานของผู้ป่วย Home Isolation

รายงานสุขภาพ

ประจําวัน อุณหภูมิ 

SpO2

แบบสอบถามอาการและ

แนบไฟล์รูปภาภ



วิธีรายงานสุขภาพของผู้ป่วย Home Isolation

รายงานสุขภาพ

ประจําวัน (อุณหภูมิ 

SpO2) โดยการกรอก

ข้อมูลด้วยตนเองเข้า

สู่ Application

วิธีที่ 1



วิธีรายงานสุขภาพของผู้ป่วย Home Isolation

ถ่ายรูปผลการวัดจาก 

Thermometer และ 

Oximeter แล้วแนบรูป

ใน Application เพื่อให้

พยาบาลช่วยอ่านค่าและ

บันทึกค่า Temp และ 

SpO2 เข้าสู่ระบบแทนให้

วิธีที่ 2 วิธีที่ 3

ผู้ป่วยโทรศัพท์รายงาน

อาการพร้อมกับค่า

อุณหภูมิและ SpO2 ให้

พยาบาลช่วยบันทึกข้อมูล

เข้าระบบให้



การใช้งานของ แพทย์ และ พยาบาล 
ในการติดตามอาการผู้ป่วย 

และบริหารจัดการเตียงเสมือน



การเข้าใช้งานของแพทย์และพยาบาล

กรอกเลขที่

ใบประกอบ

วิชาชีพ

กรอกเบอร์

โทรศัพท์มือถือ

หน้าแรกที่แสดงผล

เมนู และ การแสดง Version ของ Software

เตียงเสมือน

DMS Home Isolation



  การแสดงผลภาพรวมเตียงเสมือน
ใส่การกรองการแสดงผลได้

ข้อมูลผู้ป่วย แบบ Quick View เช่น ค่าอุณหภูมิ SpO2 ล่าสุด, ช่วงเวลาวันที่ผ่าน

การ Swab และ Admit, สถานะของผูป้ว่ย

DMS Home Isolation



การใช้ตัวกรองในการแสดงผลผู้ป่วย

ตัวกรองขั้นสูง (ช่วงที่สนใจ ของอุณหภูมิ, SpO2, ระยะเวลา)

DMS Home Isolation



รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดแยกตามสถานะอาการ

รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมด พร้อมสถานะผู้ป่วย เช่น รอตรวจ, ไม่มีอาการ (เคสเขียว), มีอาการ (เคส

เหลือง), เร่งด่วน (เคสแดง), จําหน่าย, หายป่วย, ส่งต่อ, เสียชีวิต



           การติดตามใบคําสั่งแพทย์

ใบคําสั่งแพทย์ พร้อมสถานะการติดตาม ว่าได้ดําเนินการแล้วหรือยัง

DMS Home Isolation



     รายชื่อบุคคลากรทั้งหมดในระบบ

DMS Home Isolation



     การแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้

แก้ไขข้อมูลบญัชีผู้ใช้ (แพทย์ หรือ พยาบาล)
DMS Home Isolation



                   การดูข้อมูลผู้ป่วย

แก้ไขข้อมูล

ผู้ป่วย

กรอกข้อมูลสุขภาพ (พยาบาล

ช่วยผู้ป่วยกรอก) เปลี่ยนสถานะผู้ปว่ยได้
รายละเอียดผู้ป่วย

แก้ไขรายงาน

ระบุรับหนา้ที่ดูแลผู้ป่วยของ

แพทย์ และ พยาบาล

พิมพ์รายงาน

DMS Home Isolation



                     ข้อมูลผู้ป่วย



             แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลผู้ป่วย

แก้ไขปรับปรุง

ข้อมูลผู้ป่วย



          การกรอกข้อมูลสุขภาพแทนผู้ป่วย

พยาบาลสามารถ

กรอกข้อมูล

สุขภาพเข้าระบบ

แทนผู้ป่วย เช่นค่า

อุณหภูมิ SpO2



             การพิมพ์ รายงานสรุปผู้ป่วย

สามารถพิมพ์รายงานรักษาตลอดการดูแล Home Isolation 

เช่นค่าการวัดสุขภาพ บันทึกของแพทย์ บันทึกการแพทย์ คําสั่ง

แพทย์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรักษา หรือ ใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล



             การเปลี่ยนสถานะอาการผู้ป่วย

แพทย์สามารถปรับเปลี่ยนสถานะตามอาการที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันได้ (สถานะเช่น ไม่มีอาการ, มีอาการ, เร่งด่วน, 

จําหน่าย, หายป่วย, ส่งต่อ) 



      แพทย์ พยาบาล ดูข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย

แพทย์ พยาบาล สามารถดูข้อมูล

สุขภาพและอาการของผู้ป่วยได้



      การใช้งานของแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย

แพทย์สามารถบันทึกการวินิจฉัย การ

รักษา และคําสั่งแพทย์ได้



      การใช้งานของพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วย

พยาบาลสามารถบันทึกข้อมูลการ

พยาบาลได้



การติดต่อสองทางกับผู้ป่วยผ่าน Line OA ของ
Home Isolation ของ โรงพยาบาลที่รับดูแล



Line OA Hospital A

• แต่ละโรงพยาบาลจะมีการสร้าง Line OA ขึ้นมาใหม่แยก

โดยเฉพาะของแต่ละแห่ง

• ผู้ป่วย Add Friend Line OA ตามที่โรงพยาบาลที่รับดูแล

• ผู้ป่วยสามารถสื่อสารสองทางกบัแพทย์ หรือ พยาบาลที่รับ

ดูแลผู้ป่วย ผ่าน Line OA

• ผู้ป่วยติดต่อผ่านการ Chat, โทรศัพท์ หรือ โทรผ่าน Line 

หรือ Video Call

• โรงพยาบาลสามารถประกาศให้ข้อมูลผู้ป่วยได้ สามารถแจ้ง

เตือนให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลสุขภาพรายวัน หรือ ข้อมูลอื่นๆที่

จําเป็น



Line OA Hospital A

• ทีม Admin (แพทย์ หรือ พยาบาล) สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ ผ่านการ Chat หรือ Line Call



      

Thank You

A-MED


