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ระบบบริหารจัดการผู้ป่วย COVID-19 Home และ Community Isolation เป็นเครื่องมือในการจัดการผู้ป่วย

ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม หรือผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน/ชุมชน โดยผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้จะเป็นหน่วยที่ให้บริการทางการ

แพทย์ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospital คลินิก ที่มีแพทย์ พยาบาลหรือสหวิชาชีพคอยดูแลและ

ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ Telehealth หรือแพทย์ทางไกล ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 

ชั่วโมง ออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากต้นแบบงานวิจัย A-MED Telehealth ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยความร่วมมือจาก สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) สำนักการแพทย์ เพ่ือให้หน่วย

บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ใช้งานได้ฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการผู้ป่วย COVID-19 HI/CI สนใจ

เปิดใช้งานระบบได้ที่ คุณสุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ 081-880-1180 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสร้าง

เสริมสุขภาพ สานักอนามัย 

1 การเข้าระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home/Community Isolation 
สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS และสามารถเข้าใช้งาน

ผ่านคอมพิวเตอร์ PC โดยการเปิดเว็บบราวเซอร์และไปที่ URL https://hibkkcare.bangkok.go.th/ 

   

https://hibkkcare.bangkok.go.th/
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2 การลงทะเบียน 
2.1 การลงทะเบียนแพทย์ สหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ 

 กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างหน่วยงานหรือโรงพยาบาลสนามในระบบก่อนเริ่มลงทะเบียน
เข้าใช้งาน 

 การลงทะเบียนเข้าระบบจะมี URLหรือ QR Code ให้แพทย ์สหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์
ลงทะเบียน โดย URL หรือ QR Code นี ้จะมอบให้กับเจ้าหน้าที ่ของโรงพยาบาลที ่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น หากหน่วยงานไหนที่ไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนของนัก
สังคมสงเคราะห์ 

 เจ้าหน้าที่ท่ีรับลงทะเบียนจะสามารถเข้าถึงหน้าลงทะเบียนผ่าน URLหรือ QR Code ที่กำหนดให้
เท่านั้น 

 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนของแพทย์สหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์คือ เลขที่ประกอบ
วิชาชีพ รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญพิเศษ หมายเลข
โทรศัพท ์และอีเมล์ 
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 เมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนจะปรากฏหน้าต่างการยืนยันตัวตน โดยผู้ลงทะเบียนต้องอ่าน
ข้อตกลงและยินยอมก่อนลงทะเบียน หลังจากนั้นให้กด ขอรหัส OTP และกรอกในช่อง OTP 
Code กดยืนยัน OTP เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้งาน หากไม่ได้ยืนยันตัวตนดัวยรหัส 
OTP จะต้องให้ผู้ดูแลระบบทำการยืนยันก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ 

  

 แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ สามารถเป็นสมาชิกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน 
โดยจะต้องมี QR Code ของหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน (กรุณาติดต่อ super admin ของหน่วยงาน 
เพ่ือขอรับ QR Code) 

 วิธีการเปลี่ยนหน่วยงาน อธิบายในส่วนที่ 7 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 

2.2 การลงทะเบียนผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยไม่สามารถลงทะเบียนได้เอง ดังนั้นผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้คือ แพทย์/พยาบาล หรือ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเลือกเมนูลงทะเบียนผู้ป่วยจากแถบเมนูทางซ้าย 
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 ข้อมูลของผู้ป่วยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ข้อมูลโรงพยาบาล ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเช่น
สิทธิการรักษาพยาบาล การบริโภคอาหาร การแพ้ยา แพ้อาหาร โรคประจำตัว ประวัติการเข้ารับ
การตรวจ ATK หรือ RT-PCR และข้อมูลอื่น ๆ สามารถเพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษา 2. 
ข้อมูลส่วนตัวและ 3. ข้อมูลที่อยู่ ส่วนนี้รายละเอียดเลขที่บ้าน ซอย ถนน ให้กรอกในรายละเอียด
ที่อยู่ ตำแหน่งที่ตั้งให้ใสข้อมูลของแขวง ระบบจะกรอกเขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ 
ในส่วนของ Google Maps Location URL เพ่ือใช้ในการส่งอาหาร และยาให้ผู้ป่วย ข้อมูลส่วนนี้ 
แพทย์/พยาบาล ต้องขอมาจากผู้ป่วยผ่านทาง Line OA 

 ข้อมูลที่ จำเป็นต้องกรอก ได้แก่ ประเภทการกักตัว ประเภทบัตรที่ใช้ลงทะเบียน สัญชาติ เลข
บัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ 
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และท่ีอยู่ 

 

 ประเภทการกักตัว ถ้าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ให้เลือกประเภทการกักตัว
เป็น Home หรือเข้ารับการรักษาแบบ Community Isolation ให้เลือกประเภทการกักตัวเป็น 
Community หากไม่ได้กรอกประเภทการกักตัว จะมีผลต่อการนับจำนวนผู้ป่วยจริงและผู้ป่วยใน
ระบบ และจะเป็นปัญหาต่อระบบของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ป่วยในระบบท่านไหนที่ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูล ประเภทการกักตัว เจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาล สามารถเข้าไปแก้ไขได้ภายหลัง 
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 ประเภทผู้ป่วย มี 4 ประเภทให้เลือก 
Step up คือ กำลังเริ่มป่วย 

Step down คือ คล้ายกับใกล้จะหาย 

ไม่ตรงเกณฑ์ (Step Up) คือ ไม่มีอาการ 

ไม่ตรงเกณฑ์ (Step Down) คือ อาการยังไม่ดีขึ้น 

 สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือ
เลขที ่หนังส ือเดินทางได้ โดยการกดเครื ่องหมายถูก หากลงทะเบียนได้จะมีข ้อความว่า 
“ตรวจสอบสำเร็จ” สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยได้ แต่ถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตร
ประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง มีการลงทะเบียนในระบบแล้ว จะแสดงข้อความ  
“พบข้อมูลซ้ำซ้อน” และ แสดงชื่อของหน่วยงานที่เคยลงทะเบียนในระบบ 

  

 กรอกข้อมูลเพื ่อทำการลงทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยันการ
ลงทะเบียน 

 Username การเข้าใช้งานสำหรับผู้ป่วยคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่าง
ด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ Password คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน 

หมายเหตุ : Username การเข้าใช้งานจะเป็นเลขที่ประกอบวิชาชีพ (สำหรับแพทย์และพยาบาล) เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ป่วย) และ Password จะเป็น

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน (สำหรับผู้ป่วย)   
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3 การใช้งานส่วนของผู้ป่วย 
3.1 ดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย 

 ก่อนผู้ป่วยจะเริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home/Community Isolation ผู้ป่วยจะต้อง
เพ่ิมโรงพยาบาลเสมือนแห่งนั้นเป็นเพ่ือนก่อน โดยจะมี Line OA ของแต่ละโรงพยาบาลให้ผู้ป่วย
สแกน 

 

 จากนัน้สามารถเข้าสู่หน้าแชทกับหน่วยงาน 

 

 ในหน้าหน่วยงานจะเมนูต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือก  
1. เมนูข้อปฏิบัติ แนะนำแนวทางการแยกกักตัว/การใช้งาน Home/Community Isolation  

2. เมนูถ่ายรูปจะเข้าสู่กล้องเพ่ือถ่ายรูปที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยของแพทย์  
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3. เมนูแชร์พิกัดจะแชร์พิกัดตัวผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ  

4. เมนูติดต่อจะเป็นการขอช่องทางการติดต่อของหน่วยงานที่เข้ารักษาตัว  

5. เมนูรายงานสุขภาพตนเองประจำวันเพ่ือเข้าไปรายงานสุขภาพตัวเอง ซึ่งเมนูในหน้านี้

สถานพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 ให้ผู้ใช้งานเข้า Line OA ของโรงพยาบาลเสมือนที่รักษาตัวอยู่ กดเมนูรายงานสุขภาพตนเอง
ประจำวัน จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าสำหรับเข้าใช้งาน 

 



8 
     

 

 กดเข้าสู่ระบบโดยที่ Username จะเป็นคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่าง
ด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ Password คือหมายเลขโทรศัพท ์

 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะเห็นรายละเอียดข้อมูลชื่อ -นาสกุล เลขผู้ป่วย ข้อมูลส่วนตัว 
ส่วนสูง น้ำหนัก เลขเตียง ในหน้าแรกของโปรแกรม  

 

3.2 ข้อมูลการรายงานผล 

 ด้านล่างของข้อมูลส่วนตัว จะเป็นข้อมูลเส้นกราฟการรายงานผลของอุณหภูมิ อัตราการเต้นของ
หัวใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อาการประกอบรายงานประจำวันและ
รูปภาพประกอบการรายงานประจำวัน 
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 ผู้ป่วยสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย
รายงานผลของอุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด แสดงออกมาในรูปของกราฟ อาการประกอบรายงานประจำวันในรูปของตาราง  

 
 

 ผู้ป่วยสามารถแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวันได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไข
ได้อีก แต่สามารเข้าไปดูบันทึกการรายงานที่ผ่านมาได้ สามารถเลื่อนไปด้านข้างเพื่อดูข้อมูล
เพ่ิมเติม 
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3.3 แบบรายงานประจำวัน 

 เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบแบบรายงานประจำวัน แบบสอบถามอาการ และแนบไฟล์รูปภาพ ใน
ส่วนแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรายงานผลการวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) รายงานอาการ
ประจำวันที่เกิดขึ้น และแนบรูปภาพที่จำเป็นต่อการวินิจฉัย โปรดบันทึกทุกวัน วันละ 2 เวลา 
เช้า/เย็น หรือตามท่ีแต่ละหน่วยงานกำหนด 

 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ส่งรายงาน” เพ่ือส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ  

 

 ถัดมาจากแบบรายงานประจำวันจะเป็น แนบรูปหลักฐาน โดยจะเป็นการแนบไฟล์รูปภาพ
หลักฐานการดูแลต่าง ๆ สามารถเลือกประเภทของหลักฐานที่จะแนบได้ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา
และเวชภัณฑ์ ผลตรวจ ATK/RT-PCR เอกสารสำคัญ และ อ่ืน ๆ  
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3.4 ใบรับรองแพทย์ 

 ส่วนนี้จะเป็นส่วนเสริม หากหน่วยงานเปิดให้ผู้ป่วยสามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ได้ ในเมนู
ย่อยอ่ืน ๆ จะมีใบรับรองแพทย์ให้ดาวน์โหลด แต่ หน่วยงานไม่เปิดให้ผู้ป่วยดาวน์โหลดใบรับรอง
แพทย์ ผู้ป่วยต้องติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือขอใบรับรองแพทย์ 

 วิธีโหลดใบรับรองแพทย์ กดท่ีเมนูด้านบนมุมซ้ายของจอ เลือกเมนูใบรับรองแพทย์ 

  

 ใบรับรองแพทย์ มี 2 ประเภท คือ 1. ใบรับรองแพทย์ระหว่างการับการรักษาตัว และ 2. 
ใบรับรองแพทย์เมื่อรักษาตัวครบ 14 วัน 
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3.5 ติดตั้งแอปฯ บนอุปกรณ์ 

 เมนูติดตั้งแอปฯ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปฯลงบนอุปกรณ์  ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน 

 

 

3.6 การออกจากระบบ 

 สามารถออกจากระบบได้โดยการกดปุ่มออกจากระบบ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันการ
ออกจากระบบ ให้กด OK เพ่ือออกจากระบบ 
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3.7 วิดีโอแชทกับแพทย์/พยาบาล 

 เมื่อต้องการวีดีโอแชทกับแพทย์/พยาบาล ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่ Line OA แล้วกดไปที่รูปโปรไฟล์
ของ Line OA  

 

 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าแรกของ Line OA ของโรงพยาบาลเสมือน จะเห็นไอคอนรูปโทรศัพท์ เมื่อ
ต้องการโทรให้กดรูปโทรศัพท์ และกดโทร สายของผู้ใช้งานจะเข้าระบบ ผู้ป่วยสามารถคุยกับ
แพทย์/พยาบาลได้ 
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4 การใช้งานส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ 
4.1 รายละเอียดของผู้ป่วย 

 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย 
Home/Community Isolation 

 

 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแสดงเตียงทั้งหมด สามารถค้นหาผู้ป่วยโดยการ
เลือกสถานะผู้ป่วย ค้นหาตามเลขที่ผู้ป่วย ค้นหาตามโซนที่อยู่ ค้นหาตามจังหวัด หรือจะเปิดใช้ตัว
กรอง เพ่ือกรองข้อมูลที่ตอ้งการ  
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 ด้านล่างจะแสดงผู้ป่วยที่มีในโรงพยาบาล เฉพาะผู้รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการและเร่งด่วน
เท่านั้น สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบตาราง และ การ์ด เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่ 
ระบบจะไม่ดึงข้อมูลล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้อง Refresh หน้าจอของตัวเอง เพ่ือดูข้อมูลล่าสุด 

 ข้อมูลในหน้าเตียงทั้งหมด เพิ่มให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ สถานะ ข้อมูลจำนวนผู้ดูแล (สีเขียว: 
หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู : นักสังคมสงเคราะห์) วันที่แพทย์/พยาบาลดูแลล่าสุด วันที่รายงาน
ล่าสุด วันที่ลงทะเบียน โซน ที่อยู ่

 

 
 

 ข้อมูลของผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ในหน้าแรกนั้น ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีข้อมูลเตียงของผู้ป่วย เลขที่ผู้ป่วย
นอก เลขที่ผู้ป่วยใน ชื่อ-นามสกุล สถานะของผู้ป่วย ค่า SpO2 ค่าอุณหภูมิล่าสุดที่วัด วันที่ Swab 
จำนวนวันที่เข้า Admit และโซน สำหรับการแสดงผลแบบการ์ดจะแสดงรูปภาพของผู้ป่วย และ
จังหวัดด้วย 
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 การแจ้งเตือนการทำงาน จะแจ้งเตือนการทำงานโดยจะมีชื ่อของแพทย์/พยาบาล คนไข้และ
ประเภทการบันทึกข้อมูล สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเรียงจากซ้ายไปขวามีดังนี้ 1. การลงทะเบียน 
เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 2. การรายงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำวันหรือการเปลี่ยน
สถานะขอผู้ป่วยจะแจ้งเตือนที่เครื่องหมายนี้ 3. การแจ้งเตือน จะแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึก
พยาบาล บันทึก SOAP บันทึกปัญหาการวินิจฉัยโรค บันทึกสรุปการจำหน่าย บันทึกการออก
ใบสั่งแพทย์ 4. การแจ้งเตือนจาก A-MED Assistant เตือนเมื่อค่าอุณหภูมิและออกซิเจนในเลือด
ของผู้ป่วยที่มีค่าผิดปกติ 

 

 

4.2 ข้อมูลผู้ป่วย การเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วย และหน้าที่รับผิดชอบ 

 เลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูรายละเอียด 
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 หลังจากเลือกแล้วจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย ปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วย จะ
แสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลการเข้ารักษา วันที่ Swab การแพ้อาหาร 
แพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลนี ้จะมาจากการซักประวัติผู ้ป่ วยตอนลงทะเบียนเข้าใช้งาน ถ้าเปิดใน
โทรศัพท์สามารถเลื่อนไปทางซ้ายเพ่ือดูข้อมูล 

 ปุ่มสถานะของผู้ป่วย นักสังคมสงเคราะห์จะไม่สามารถกดเปลี่ยนสถานะได้ 

 กดปุ่ม “รับหน้าที่ดูแล” เพ่ือรับหน้าที่ดูผู้ป่วยคนนั้น 

 

4.3 แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ 

 เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอกล่อง แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งกล่องนี้จะเป็นการสรุป
สภาพปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยการส่งต่อเป็นต้น 
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 นักสังคมสงเคราะห์ จะประเมินปัญหา สภาพจิตใจ สภาพครอบครัว ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 จากนั้นจะส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือ โดยจะกรอกข้อมูลของหน่วยงาน 
และ ประเด็นความช่วยเหลือ จากนั้นกดที่ ปุ่มสีเขียว เพื่อบันทึกหน่วยงาน หากมีรูปภาพให้กด
แนบไฟล์รูปภาพ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน กดปุ่มสีฟ้าเพ่ือส่งแบบประเมิน 

 

4.4 เมนูหลัก 

 เมนูหลัก เป็นเมนูที่รวมเมนูย่อยเอาไว้ โดยจะเป็นเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งาน 
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 ในส่วนนี้เพิ่มประวัติการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนมุมขวาเข้ามาด้วย ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปเพื่อดู
รายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสถานพยาบาล ในหัวข้อด้านบน ผู้ใช้งานสามารกดที่รูป
เพ่ือเปลี่ยนหัวข้อของการแจ้งเตือน 

 
4.5 เมนูแดชบอร์ด 

 แสดงรายงานจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) และจำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้) 

 

 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) แสดงในรูปของกราฟ และ จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา)แสดง
เป็นร้อยละต่อจำนวนเตียงทั้งหมด 
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 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ – รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 

 
4.6 เมนูผู้ป่วยท้ังหมด 

 การเข้าหน้าผู้ป่วยทั้งหมดทำได้โดยกดที่มุมซ้ายบนตามภาพด้านล่าง เลือกเมนู “ผู้ป่วยทั้งหมด” 
หน้าจอจะแสดงสถานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา การแสดงผลจะเริ่มที่สถานะ หายป่วย ส่งต่อ 
จำหน่าย (อื่น ๆ) เสียชีวิต รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการ และ เร่งด่วน  

 สามารถค้นหาผู้ป่วยในทุกสถานะ โดยด้านบนมุมขวาจะมีช่องสำหรับค้นหา ค้นหาด้วย ชื่อ-
นามสกุล และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง  
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 สามารถเลือกแสดงผลหรือไม่แสดงผลผู้ป่วยตามสถานะได้  

 ข้อมูลของแต่ละสถานะ จะแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถกดเพ่ือดูข้อมูลผู้ป่วยได้ เลขที่ผู้ป่วยนอก/ใน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูล
จำนวนผู ้ดูแล (สีเขียว: หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู: นักสังคมสงเคราะห์)  สิทธิการรักษา 
นอกจากนี้สามารถกดรูปเครื่องปริ้นเพื่อออกใบรายงานการรักษา 

 

4.7 แบบประเมินทั้งหมด 

 ในเมนูแบบประเมินทั้งหมด จะแสดงข้อมูลของแบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด โดย
ข้อมูลที่ปรากฏประกอบไปด้วย ชื่อผู้ป่วย ชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ออกใบประเมิน ปัญหาต่าง ๆ 
แนวทางการดำเนินการ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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4.8 เมนูบุคลากรทั้งหมด 

 ในเมนูบุคลากรทั้งหมด จะแสดงให้เห็นแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือสหวิชาชีพทั้งหมดที่อยู่ใน
โรงพยาบาลเดียวกัน โดยจะมีรายละเอียดช่องทางการติดตต่อ หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล และมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน นอกจากนี้สามารถค้นหาตามชื่อ-นามสกุลได้ 

 

4.9 ติดตั้งแอปฯ บนอุปกรณ์ 

 เมนูติดตั้งแอปฯ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น PC 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน 

4.10 การออกจากระบบ 

 การออกจากระบบทำได้โดยกดท่ีมุมซ้ายบนของโปรแกรมตามภาพด้านล่าง 
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5 การใช้งานส่วนของพยาบาล 
5.1 รายละเอียดของผู้ป่วย 

 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย 
Home/Community Isolation 

 

 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแสดงเตียงทั้งหมด สามารถค้นหาผู้ป่วยโดยการ
เลือกสถานะผู้ป่วย ค้นหาตามเลขเตียง เลขผู้ป่วยใน/นอก หรือชื่อผู้ป่วย ค้นหาตามโซนที่อยู่ 
ค้นหาตามจังหวัด หรือจะเปิดใช้ตัวกรอง เพ่ือกรองข้อมูลที่ต้องการ  
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 ด้านล่างแสดงผู้ป่วยที่มีในโรงพยาบาล เฉพาะผู้รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการและเร่งด่วนเท่านั้น 
สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบตาราง และ การ์ด เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่ ระบบจะไม่
ดึงข้อมลูล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้อง Refresh หน้าการใช้งานเพ่ือดูข้อมูลล่าสุด 

 ข้อมูลในหน้าเตียงทั้งหมด แสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ สถานะ ข้อมูลจำนวนผู้ดูแล (สีเขียว: 
หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู : นักสังคมสงเคราะห์) วันที่แพทย์/พยาบาลดูแลล่าสุด วันที่รายงาน
ล่าสุด วันที่ลงทะเบียน โซน ที่อยู ่

 

 
 

 ข้อมูลของผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ในหน้าแรกนั้น ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีข้อมูลเตียงของผู้ป่วย เลขที่ผู้ป่วย
นอก เลขที่ผู้ป่วยใน ชื่อ-นามสกุล สถานะของผู้ป่วย ค่า SpO2 ค่าอุณหภูมิล่าสุดที่วัด วันที่ Swab 
จำนวนวันที่เข้า Admit และโซน สำหรับการแสดงผลแบบการ์ดจะแสดงรูปภาพของผู้ป่วย และ
จังหวัดด้วย 
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 การแจ้งเตือนการทำงาน จะแจ้งเตือนการทำงานโดยจะมีชื่อของแพทย์/พยาบาล คนไข้และ
ประเภทการบันทึกข้อมูล สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเรียงจากซ้ายไปขวามีดังนี้ 1. การลงทะเบียน 
เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 2. การรายงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำวันหรือการเปลี่ยน
สถานะขอผู้ป่วยจะแจ้งเตือนที่เครื่องหมายนี้ 3. การแจ้งเตือน จะแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึก
พยาบาล บันทึก SOAP บันทึกปัญหาการวินิจฉัยโรค บันทึกสรุปการจำหน่าย บันทึกการออก
ใบสั่งแพทย์ 4. การแจ้งเตือนจาก A-MED Assistant เตือนเมื่อค่าอุณหภูมิและออกซิเจนในเลือด
ของผู้ป่วยที่มีค่าผิดปกติ 

 

 

5.2 ข้อมูลผู้ป่วย การเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วย และหน้าที่รับผิดชอบ 

 เลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูรายละเอียด 

 

 หลังจากเลือกแล้วจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย สามารถทำแบบรายงาน
ประจำวันแทนผู้ป่วยได้ เมื่อกดเข้าไปจะเห็นแพทย์ พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลรับ
หน้าที่ดูแล ถัดลงมาจะเป็นแบบรายงานประจำวัน ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลตามที่ได้จากการคุย
กับผู้ป่วยหรือจากรูปภาพที่ผู้ป่วยแนบมา  
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 ถัดมาจากแบบรายงานประจำวันจะเป็น แนบรูปหลักฐาน โดยจะเป็นการแนบไฟล์รูปภาพ
หลักฐานการดูแลต่าง ๆ สามารถเลือกประเภทของหลักฐานที่จะแนบได้ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา
และเวชภัณฑ์ ผลตรวจ ATK/RT-PCR เอกสารสำคัญ และ อ่ืน ๆ  
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 ปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วย จะแสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลการเข้ารกัษา 
วันที่ Swab การแพ้อาหาร แพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลนี้จะมาจากการซักประวัติผู้ป่วยตอนลงทะเบียน
เข้าใช้งาน ถ้าเปิดในโทรศัพท์สามารถเลื่อนไปทางซ้ายเพ่ือดูข้อมูล 

 

 สามารถพิมพ์รายงานการรักษาตลอดการดูแล Home/Community Isolation เช่น การวัด
สุขภาพ การบันทึกของแพทย์ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น   

 

 การแสดงภาพประกอบ ในเมนูพิมพ์ออกรายงานทางการแพทย์ (ถ้ามี) สำหรับผู้ป่วยบันทึก
รูปภาพประกอบรายงานการรักษา 
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  เมื่อกด ออกรายงาน จะมีเมนูสำหรับการออกใบรับรองแพทย์  ก่อนออกใบรับรองแพทย์ให้ 
Superuser ของหน่วยงานแก้ไขข้อมูล รูปภาพหน่วยงาน ประเภทสถานพยาบาล ชื่อและเลข
ประกอบวิชาชีพของแพทย์ที่เป็นผู้รับรองใบรับรองแพทย์ 

 

 ใบรับรองแพทย์ มี 2 ประเภท คือ 1. ใบรับรองแพทย์ระหว่างการับการรักษาตัว และ 2. 
ใบรับรองแพทย์เมื่อรักษาตัวครบ 14 วัน 
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 หากผู้ใช้งานสรุปการจำหน่าย และแพทย์ได้สรุปความคิกเห็นทางการแพทย์แล้ว ผู้ใช้งานจะ
สามารถออกใบรับรองแพทย์รูปแบบใหมต่ามตามแพทยสภาได ้

 

 ก่อนออกใบรับรองแพทย์ ต้องตรวจสอบวันที่แอดมิน วันที่swab วันที่จำหน่าย (สรุปการ

จำหน่าย สำหรับกรณีสิ้นสุดการรักษา) ชื่อ เลขใบประกอบวิชาชีพแพทย์ และ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
ให้ถูกต้อง 

 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วยได้ตามภาพด้านล่าง เมื่อกดเข้าไปจะปรากฏสถานะตา่ง 
ๆ สามารถเปลี่ยนสถานะผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน 

สถานะรอตรวจ คือ ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการประเมินอาการจากแพทย์ 
สถานะไม่มีอาการ คือ ผู้ป่วยมีเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ 
สถานะมีอาการ คือ ผู้ป่วยมีเชื้อ และแสดงอาการ 
สถานะเร่งด่วน คือ ผู้ป่วยมีอาการหนัก ต้องการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 
สถานะหายป่วย คือ ผู้ป่วยกักตัวครบ 14 วัน และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่พบเชื้อ 
สถานะส่งต่อ คือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น 
สถานะเสียชีวิต คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะเข้ารักษาตัว 
สถานะจำหน่าย (อ่ืนๆ) คือ สถานะที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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 การเปลี่ยนสถานะผู้ป่วย ต้องใส่เหตุผลในการเปลี่ยนสถานะ เพื่อเป็นการยืนยันเปลี่ยนสถานะ 
การเปลี่ยนสถานะ สามารถเปลี่ยนไป-มาได้ เช่น เปลี่ยนสถานะจำหน่าย (อื่นๆ) กลับมาเป็นมี
อาการได ้

 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวันของผู้ป่วยได้โดยกดปุ่มดังภาพด้านล่าง เมื่อกดเข้า
ไปจะขึ้นข้อมูลรายงานทั้งหมดที่ผ่านมา สามารถเลื่อนไปด้านข้างจนพบเครื่องหมาย ดินสอ 
สำหรับแก้ไขข้อมูล หรือ ถังขยะ สำหรับลบข้อมูล โดยผู้ที่แก้ไขข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแพทย์และ
พยาบาลเท่านั้น  
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 กดปุ่ม “รับหน้าที่ดูแล” เพ่ือรับหน้าที่ดูผู้ป่วยคนนั้น 

 

 ส่งคำรองขอเตียง ใช้ในกรณีผู้ป่วยเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อขอเตียงจากโรงพยาบาลในระบบ Colink 
ในหน้า ก่อนส่งคำร้องขอเตียง superuser จะต้องเลือกประเภทโรงพยาบาล ในหน้าการจัดการ
โรงพยาบาลก่อน และเม่ือส่งคำร้องขอเตียง ชื่อของผู้ป่วยจะเข้าไปอยู่ท่ีเมนูรับเข้า/ขอเตียง 
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 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย กดท่ีรูปเฟือง จากนั้นจะเข้าในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ป่วย สามารถแก้ไขข้อมูล 
หรือเพิ่มข้อมูลของผู้ป่วยได้ แต่จะแก้ชื่อหน่วยงานและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตร
ประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทางไม่ได้ ดังนั้นก่อนลงทะเบียนต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องเสมอ 

 

5.3 รายงานผล 

 หลังจากเลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแล้ว ด้านล่างของหน้ารายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยจะมี ข้อมูล
อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด อาการประจำวัน แสดงเป็นเส้นกราฟหรือตารางตามภาพด้านล่าง ข้อมูลแต่ละส่วนสามารถ
ย่อ-ขยายได้ตามต้องการ 
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5.4 รูปภาพหลักฐาน 

 ส่วนของรูปภาพหลักฐาน จะแบ่งตามประเภทของหลักฐาน หน่วยงานสามารถเลือกดูรูปภาพได้
โดยกดที่ประเภทของหลักฐาน อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ผลตรวจ ATK/RT-PCR เอกสารสำคัญ 
และ อ่ืน ๆ  

 

 เจ้าหน้าที่สามารถลบรูปที่ผิดได้โดยกดที่รูป ถังขยะ การลบรูปจะเป็นการลบรูปที่ลงในเวลา
เดียวกันออกท้ังหมด 
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5.5 ใบสั่งแพทย์ 

 เมื่อเลื่อนลงมาจะเห็นกล่องแสดงข้อมูลใบสั่งแพทย์ แสดงใบสั่งแพทย์ (สิ้นสุดแล้ว) (ดา้นบน) และ
ใบสั่งแพทย์ (กำลังดำเนินการ) ด้านล่าง เมื่อมีคำสั่งจากแพทย์ ใบคำสั่งจะอยู่ในกล่องด้านล่าง 
และขึ้นสถานะ “รอดำเนินการ” พร้อมรายละเอียด เมื่อดำเนินการเสร็จให้กดที่วงกลมเพ่ือเปลี่ยน
สถานะคำสั่งเป็น “ดำเนินการแล้ว”  

 หากเป็นคำสั่งแบบต่อเนื่อง พยาบาลต้องกด “รอดำเนินการ” ทุกครั้ง เมื่อทำคำสั่งสิ้นสุดทั้งหมด 
ให้กดเครื่องหมายถูกด้านบน เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ คำสั่งล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการ 
Refresh หน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม่ 

 ใบสั่งแพทย์ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 
 

 



35 
     

 

5.6 ปัญหาการวินิจฉัยโรค 

 ถัดมาปัญหาการวินิจฉัยโรค แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคและกรอกข้อมูลในส่วนนี้ การวินิจฉัยโรค
ล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการ Refresh หน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม่ และไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 

 

5.7 SOAP Note 

 ถัดมาข้อมูล SOAP Note แพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ ข้อมูลล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะ
มีการ Refresh หน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม่ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 
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5.8 บันทึกการพยาบาล 

 ถัดมาข้อมูลบันทึกการพยาบาล พยาบาลจะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ พยาบาลผู้บันทึกจะ
สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 

 ข้อมูลจะเรียงตามวันที่กรอกครั้งแรก หากมีการแก้ไขข้อมูลภายหลัง วันที่จะบันทึกเป็นวันที่แก้ไข
ล่าสุด 

 

5.9 แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ 

 ถัดมาจะเป็น แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ แสดงข้อมูลที่นักสังคมสงเคราะห์ได้ประเมิน
ปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไข และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 
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5.10 สรุปการจำหน่าย 

 ถัดมาจะเป็น สรุปการจำหน่าย ส่วนนี้ให้ใส่เหตุผลของการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ แพทย์/
พยาบาลจะต้องเลือกวันที่จำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ และใส่ข้อมูลของการจำหน่าย เพราะ
ข้อมูลวันที่จะไปแสดงในรายงานการรักษา สรุปการจำหน่ายสามารถ ลบ/แก้ไขได้ตลอดเวลา 

 

5.11 ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 

 ถัดมาจะเป็น ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด19 ข้อมูลส่วนนี้แพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูล 
ก่อนที่แพทย์จะกรอกข้อมูลส่วนนี้ จะต้องมีการสรุปการจำหน่ายผู้ป่วยก่อน 

 หากมีการเพิ่มข้อมูลแล้ว พยาบาลสามารถกดท่ีรูปเครื่องปริ้น เพ่ือพิมพ์เอกสารได ้

 
หมายเหตุ  หากหน่วยงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์รูปแบบ

ใหม่ได้ หน่วยงานจะออกใบรับรองแพทย์แบบเก่าได้เท่านั้น 
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5.12 เมนูหลัก 

 เมนูหลัก เป็นเมนูที่รวมเมนูย่อยเอาไว้ โดยจะเป็นเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งาน 

 

 ในส่วนนี้เพิ่มประวัติการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนมุมขวาเข้ามาด้วย ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปเพื่อดู
รายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสถานพยาบาล ในหัวข้อด้านบน ผู้ใช้งานสามารกดที่รูป
เพ่ือเปลี่ยนหัวข้อของการแจ้งเตือน 
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5.13 เมนูแดชบอร์ด 

 เมนูแดชบอร์ด แสดงรายงานจำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) 
และจำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้) จะอัพเดตข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

 

 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) แสดงในรูปของกราฟ และ จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา)แสดง
เป็นร้อยละต่อจำนวนเตียงทั้งหมด 

 

 

 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ – รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 



40 
     

 

 
5.14 เมนูผู้ป่วยทั้งหมด 

 การเข้าหน้าผู้ป่วยทั้งหมดทำได้โดยกดที่มุมซ้ายบนตามภาพด้านล่าง เลือกเมนู “ผู้ป่วยทั้งหมด” 
หน้าจอจะแสดงสถานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา การแสดงผลจะเริ่มที่สถานะ หายป่วย ส่งต่อ 
จำหน่าย (อื่น ๆ) เสียชีวิต รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการ และ เร่งด่วน  

 สามารถค้นหาผู้ป่วยในทุกสถานะ โดยด้านบนมุมขวาจะมีช่องสำหรับค้นหา ค้นหาด้วย ชื่อ-
นามสกุล และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง  
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 สามารถเลือกแสดงผลหรือไม่แสดงผลผู้ป่วยตามสถานะได้  

 ข้อมูลของแต่ละสถานะ จะแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถกดเพ่ือดูข้อมูลผู้ป่วยได้ เลขที่ผู้ป่วยนอก/ใน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูล
จำนวนผู ้ดูแล (สีเขียว: หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู: นักสังคมสงเคราะห์)  สิทธิการรักษา 
นอกจากนี้สามารถกดรูปเครื่องปริ้นเพื่อออกใบรายงานการรักษา 

 

5.15 รับย้าย/ส่งต่อ 
เมนูนี้เป็นการย้ายผู้ป่วยจากหน่วยงาน A ไปยังหน่วยงาน B ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องใช้งานระบบนี้เท่านั้น 

โดยจะแบงการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการขอย้ายผู้ป่วยเข้าหน่วยงานของท่านและการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

หน่วยงานอ่ืน 

 ขั้นตอนการขอย้ายผู้ป่วยเข้าหน่วยงานของท่าน 

• การส่งคำขอย้ายตัวผู้ป่วยมายังหน่วยงานของท่าน ทำได้โดยมาที่เมนู รับย้าย/ส่งต่อ ให้ผู้ใช้งาน
กรอกเลขประจำตัวของผู้ป่วยในช่อง การส่งคำขอรับย้าย และกดค้นหา  
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• ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงานปลายทางของผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานใส่หมายเหตุคำร้อง ระบบจะแดง
ข้อความแจ้งเตือนการบันทึก 

 
• คำรองที่ทางหน่วยงานส่งออกจะอยู่ที่สถานะ รับย้าย(รอการยืนยัน) เจ้าหน้าที่เป็นผู้ส่งคำขอ จะ

สามารถกดยกเลิกคำขอได้ โดยกดท่ีรูปถังขยะ             ด้านหลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รอทาง
หน่วยงานต้นทางกดอนุมัติ  

 
• เมื่อทางต้นทางกดตอบรับ ชื่อของผู้ป่วยจะมาอยู่ที่สถานะ อนุมัติ(รอรับเข้าเตียง) ให้ผู้ใช้งานกดท่ี

รูปปสีฟ้า           ด้านหลังชือ่ผู้ป่วยเพื่อรับเข้าเตียง โดยสถานะของผู้ป่วยจะอยู่ที่ รอตรวจ ให้
ผู้ใช้งานเข้าไปค้นหาผู้ป่วยและปรับแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 

 

 ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานอื่น 

• หากมีหน่วยงานอื่น ต้องการให้หน่วยงานของท่านส่งต่อผู้ป่วย ทางหน่วยงานนั้น ๆ จะส่งคำขอ
มายังหน่วยงานของท่าน ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู รับย้าย/ส่งต่อ ดูที่เมนู ส่งต่อ(รอการยืนยัน)  

• หากมีชื่อผู้ป่วยแสดงว่ามีคำขอเข้ามา ผู้ใช้งานสามารถดูที่หัวข้อ สถานพยาบาลปลายทาง เพื่อดู
ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ขอ  
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• ก่อนกดยืนยันการส่งต่อผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าของผู้ป่วยและสั่งพิมพ์รายงานการรักษา/

หลักฐาน/ใบรับรองแพทย์เก็บไว้ ตรวจดูสถานะของผู้ป่วยว่าอยู่ในสถานะ หายป่วย , ส่งต่อ, 
จำหน่าย, หรือเสียชีวิตหรือไม่ หากยังไม่อยู่ให้ผู้ใช้งานปรับสถานะเป็นที่กล่าวมาข้างต้นก่อน มิ
เช่นนั้นจะส่งต่อผู้ป่วยไม่ได้ 

 
• เมื่อออกรายงานและปรับสถานะเรียบร้อย ให้ผู้ใช้งานกดคำสั่งการย้ายผู้ป่วยที่ด้านหลังของคำขอ 

ติ๊กถูก คืออนุมัติคำขอ กากบาทคือปฏิเสธคำขอ ระบบก็จะยืนยันกับท่านอีกครั้งว่าแน่ใจที่จะ
ดำเนินการใช่หรือไม่ 

 
• หากท่านกดอนุมัติ ชื่อของผู้ป่วยจะมาอยู่ที่ อนุมัติ (รอรับเข้าเตียง) และเมื่ออีกหน่วยงานกด

รับเข้าเตียง ชื่อผู้ป่วยก็จะหายไป 

• กรณีท่ีผู้ใช้งานไม่อนุมัติการย้ายหน่วยงาน ชื่อผู้ป่วยที่ถูกปฏิเสธการย้ายหน่วยงานก็จะมาอยู่ที่เมนู
ปฏิเสธ 
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5.16 เมนูใบสั่งแพทย์ทั้งหมด 

 ในเมนูคำสั่งแพทย์ทั้งหมด จะแสดงคำสั่งแพทย์ทุกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นใบสั่งแพทย์แบบรายวันหรือ
ใบสั่งแพทย์แบบต่อเนื่อง แบ่งกลุ่มตามสถานะ “รอดำเนินการ” หรือ “สิ้นสุดแล้ว” คำสั่งแพทย์
แต่ละคำสั่งจะมีชื่อของผู้ป่วย ชื่อของแพทย์ ที่ต้องดำเนินการจะอยู่ด้านหลัง กดที่ปุ่มสีฟ้าหน้าชื่อ
ของผู้ป่วย เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งแพทย์ แสดงวันที่ออกใบสั่ง และสถานะของผู้ป่วย 
ด้านหลังคำแพทย์ 

 เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูคำสั่งแพทย์ที่ซ่อนอยู่และเลื่อนมาทางขวาสุดกดเครื่องหมายถูกเพื่อสิ้นสุด
คำสั่งแพทย์ทั้งหมดหรือเครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดคำสั่งแพทย์ หรือจะเปลี่ ยนสถานะจากเสร็จ
สิ้นเป็นดำเนินการได้เช่นกัน เมื่อคำสั่งแพทย์สำหรับผู้ป่วยรายใดดำเนินการเสร็จสิ้นทุกคำสั่ง 
ผู้ป่วยรายนั้นจะย้ายจากสถานะ “รอดำเนินการ” ไปยังสถานะ “สิ้นสุดแล้ว” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
คำสั่งแพทย์ล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการ Refresh หน้าจอ 
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5.17 เมนูแบบประเมินทั้งหมด 

 ในเมนูแบบประเมินทั้งหมด จะแสดงข้อมูลของแบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด โดย
ข้อมูลที่ปรากฏประกอบไปด้วย ชื่อผู้ป่วย ชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ออกใบประเมิน ปัญหาต่าง ๆ 
แนวทางการดำเนินการ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  

5.18 เมนูบุคลากรทั้งหมด 

 ในเมนูบุคลากรทั้งหมดจะแสดงให้เห็นแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือสหวิชาชีพทั้งหมดที่อยู่ใน
โรงพยาบาลเดียวกัน โดยจะมีรายละเอียดช่องทางการติดตต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน นอกจากนี้สามารถค้นหาตามชื่อ-นามสกุลได้ 
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5.19 รับเข้า/ขอเตียง 

 เมนูรับเข้า/ขอเตียง เป็นเมนูที่เชื่อต่อกับ Portal HI ก่อนใช้งานเมนูรับเข้า/ขอเตียง หน่วยงาน
ต้องเลือกประเภทโรงพยาบาลก่อน (หน้าที่ของ Superuser)  

 ส่วนของการรับเข้า รายชื่อผู้ป่วยจะเข้าในหน้ารับเข้า/ขอเตียงก็ต่อเมื่อหน่วยงานตอบรับเคสจาก 
Portal HI รายชื่อและข้อมูลของผู้ป่วยจะเข้ามาที่เมนูรับเข้า/ขอเตียงโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้กด
ตอบรับ กรอกข้อมูลวันที่รับผู้ป่วยเข้าระบบและวันที่ที่ผู้ป่วยรักษาตัวครบ จากนั้นชื่อของผู้ป่วย
จะอยู่ที่เมนูผู้ป่วยทั้งหมด สถานะ “รอตรวจ” ให้หน่วยงานปรับสถานะของผู้ป่วยเพื่อรับผู้ป่วยเข้า
เตียงเสมือนในระบบ 

 

 

 ส่วนของการส่งออก เป็นการขอเตียงในระบบโรงพยาบาลจริงเพ่ือส่งต่อผู้ป่วย โดยหน่วยงานต้อง
กด ส่งคำร้องขอเตียง ในหน้าการใช้งานของผู้ป่วยก่อน จากนั้นชื่อของผู้ป่วยจะเข้ามาในหน้า
ส่งออก และรายชื่อนี้ก็จะเข้าระบบ co-link อัตโนมัติ ทาง co-link จะเป็นผู้ดำเนินการต่อ 
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5.20 ติดตั้งแอปฯ บนอุปกรณ์ 

 เมนูติดตั้งแอปฯ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น PC 
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน 

5.21 การออกจากระบบ 

 การออกจากระบบทำได้โดยกดท่ีมุมซ้ายบนของโปรแกรมตามภาพด้านล่าง 

  

5.22 วิดีโอแชทกับผู้ป่วย 

 เมื่อต้องการวีดีโอแชทกับผู้ป่วย ให้แพทย์/พยาบาลเข้าไปที่ Line OA แล้วกดไปผู้ป่วยที่ต้องการ
วีดีโอแชท 

 เมื่อต้องการโทรให้กดเครื่องหมาย + เพ่ือส่งคำร้องขอโทรไปยังผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยจะกดตอบรับคำร้อง ก็จะเป็นการโทรมายังหน่วยงาน แพทย์/พยาบาลก็จะกดรับสายก็จะ
สามารถพูดคุยกันได้ 
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6 การใช้งานส่วนของแพทย์ 
6.1 รายละเอียดของผู้ป่วย 

 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย 
Home/Community Isolation 

 

 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแสดงเตียงทั้งหมด สามารถค้นหาผู้ป่วยโดยการ
เลือกสถานะผู้ป่วย ค้นหาตามเลขเตียง เลขผู้ป่วยใน/นอก หรือชื่อผู้ป่วย ค้นหาตามโซนที่อยู่ 
ค้นหาตามจังหวัด หรือจะเปิดใช้ตัวกรอง เพ่ือกรองข้อมูลที่ต้องการ  
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 ด้านล่างแสดงผู้ป่วยที่มีในโรงพยาบาล เฉพาะผู้รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการและเร่งด่วนเท่านั้น 
สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบตาราง และ การ์ด เมื่อมีผู้ป่วยเข้ามาใหม่ ระบบจะไม่
ดึงข้อมูลล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้อง Refresh หน้าการใช้งานเพ่ือดูข้อมูลล่าสุด 

 ข้อมูลในหน้าเตียงทั้งหมด แสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ สถานะ ข้อมูลจำนวนผู้ดูแล (สีเขียว: 
หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู : นักสังคมสงเคราะห์) วันที่แพทย์/พยาบาลดูแลล่าสุด วันที่รายงาน
ล่าสุด วันที่ลงทะเบียน โซน ที่อยู่ 

 

 

 ข้อมูลของผู้ป่วยที่ปรากฏอยู่ในหน้าแรกนั้น ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีข้อมูลเตียงของผู้ป่วย เลขที่ผู้ป่วย
นอก เลขที่ผู้ป่วยใน ชื่อ-นามสกุล สถานะของผู้ป่วย ค่า SpO2 ค่าอุณหภูมิล่าสุดที่วัด วันที่ Swab 
จำนวนวันที่เข้า Admit และโซน สำหรับการแสดงผลแบบการ์ดจะแสดงรูปภาพของผู้ป่วย และ
จังหวัดด้วย 
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 การแจ้งเตือนการทำงาน จะแจ้งเตือนการทำงานโดยจะมีชื่อของแพทย์/พยาบาล คนไข้และ
ประเภทการบันทึกข้อมูล สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเรียงจากซ้ายไปขวามีดังนี้ 1. การลงทะเบียน 
เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 2. การรายงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำวันหรือการเปลี่ยน
สถานะขอผู้ป่วยจะแจ้งเตือนที่ เครื่องหมายนี้ 3. การแจ้งเตือน จะแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึก
พยาบาล บันทึก SOAP บันทึกปัญหาการวินิจฉัยโรค บันทึกสรุปการจำหน่าย บันทึกการออก
ใบสั่งแพทย์ 4. การแจ้งเตือนจาก A-MED Assistant เตือนเมื่อค่าอุณหภูมิและออกซิเจนในเลือด
ของผู้ป่วยที่มีค่าผิดปกติ 

 

 
 

6.2 ข้อมูลผู้ป่วย การเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วย และหน้าที่รับผิดชอบ 

 เลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูรายละเอียด 
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 หลังจากเลือกแล้วจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย สามารถทำแบบรายงาน
ประจำวันแทนผู้ป่วยได้ เมื่อกดเข้าไปจะเห็นแพทย์  พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลรับ
หน้าที่ดูแล ถัดลงมาจะเป็นแบบรายงานประจำวัน ผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลตามที่ได้จากการคุย
กับผู้ป่วยหรือจากรูปภาพที่ผู้ป่วยแนบมา  

 
 

 

 ถัดมาจากแบบรายงานประจำวันจะเป็น แนบรูปหลักฐาน โดยจะเป็นการแนบไฟล์รูปภาพ
หลักฐานการดูแลต่าง ๆ สามารถเลือกประเภทของหลักฐานที่จะแนบได้ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา
และเวชภัณฑ์ ผลตรวจ ATK/RT-PCR เอกสารสำคัญ และ อ่ืน ๆ  
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 ปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วย จะแสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลการเข้ารกัษา 
วันที่ Swab การแพ้อาหาร แพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลนี้จะมาจากการซักประวัติผู้ป่วยตอนลงทะเบียน
เข้าใช้งาน ถ้าเปิดในโทรศัพท์สามารถเลื่อนไปทางซ้ายเพ่ือดูข้อมูล 

 

 สามารถพิมพ์รายงานการรักษาตลอดการดูแล Home/Community Isolation เช่น การวัด
สุขภาพ การบันทึกของแพทย์ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น  
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 การแสดงภาพประกอบ ในเมนูพิมพ์ออกรายงานทางการแพทย์ (ถ้ามี) สำหรับผู้ป่วยบันทึก
รูปภาพประกอบรายงานการรักษา 

 

 เมื่อกด ออกรายงาน จะมีเมนูสำหรับการออกใบรับรองแพทย์ ก่อนออกใบรับรองแพทย์ให้ 
Superuser ของหน่วยงานแก้ไขข้อมูล รูปภาพหน่วยงาน ประเภทสถานพยาบาล ชื่อและเลข
ประกอบวิชาชีพของแพทย์ที่เป็นผู้รับรองใบรับรองแพทย์  

 

 ใบรับรองแพทย์ มี 2 ประเภท คือ 1. ใบรับรองแพทย์ระหว่างการับการรักษาตัว และ 2. 
ใบรับรองแพทย์เมื่อรักษาตัวครบ 14 วัน 
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 หากผู้ใช้งานสรุปการจำหน่าย และแพทย์ได้สรุปความคิกเห็นทางการแพทย์แล้ว ผู้ใช้งานจะ
สามารถออกใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ตามตามแพทยสภาได ้

 

 ก่อนออกใบรับรองแพทย์ ต้องตรวจสอบวันที่แอดมิน วันที่swab วันที่จำหน่าย (สรุปการ

จำหน่าย สำหรับกรณีสิ้นสุดการรักษา) ชื่อ เลขใบประกอบวิชาชีพแพทย์ และ ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย
ให้ถูกต้อง 

 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วยได้ตามภาพด้านล่าง เมื่อกดเข้าไปจะปรากฏสถานะ
ต่างๆ สามารถเปลี่ยนสถานะผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน 

สถานะรอตรวจ คือ ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการประเมินอาการจากแพทย์ 
สถานะไม่มีอาการ คือ ผู้ป่วยมีเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ 
สถานะมีอาการ คือ ผู้ป่วยมีเชื้อ และแสดงอาการ 
สถานะเร่งด่วน คือ ผู้ป่วยมีอาการหนัก ต้องการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 
สถานะหายป่วย คือ ผู้ป่วยกักตัวครบ 14 วัน และแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่พบเชื้อ 
สถานะส่งต่อ คือ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น 
สถานะเสียชีวิต คือ ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะเข้ารักษาตัว 
สถานะจำหน่าย (อ่ืน ๆ) คือ สถานะท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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 การเปลี่ยนสถานะผู้ป่วย ต้องใส่เหตุผลในการเปลี่ยนสถานะ เพื่อเป็นการยืนยันเปลี่ยนสถานะ 
การเปลี่ยนสถานะ สามารถเปลี่ยนไป-มาได้ เช่น เปลี่ยนสถานะจำหน่าย (อื่นๆ) กลับมาเป็นมี
อาการได้ 

 

 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวันของผู้ป่วยได้โดยกดปุ่มดังภาพด้านล่าง เมื่อกดเข้า
ไปจะขึ้นข้อมูลรายงานทั้งหมดที่ผ่านมา สามารถเลื่อนไปด้านข้างจนพบเครื่องหมาย ดินสอ 
สำหรับแก้ไขข้อมูล หรือ ถังขยะ สำหรับลบข้อมูล โดยผู้ที่แก้ไขข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแพทย์และ
พยาบาลเท่านั้น 
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 กดปุ่ม “รับหน้าที่ดูแล” เพ่ือรับหน้าที่ดูผู้ป่วยคนนั้น 

 

  ส่งคำรองขอเตียง ใช้ในกรณีผู้ป่วยเร่งด่วนเท่านั้น เพื่อขอเตียงจากโรงพยาบาลในระบบ Colink 
ในหน้า ก่อนส่งคำร้องขอเตียง superuser จะต้องเลือกประเภทโรงพยาบาล ในหน้าการจัดการ
โรงพยาบาลก่อน และเม่ือส่งคำร้องขอเตียง ชื่อของผู้ป่วยจะเข้าไปอยู่ที่เมนูรับเข้า/ขอเตียง 
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 แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย กดท่ีรูปเฟือง จากนั้นจะเข้าในหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ป่วย สามารถแก้ไขข้อมูล 
หรือเพิ่มข้อมูลของผู้ป่วยได้ แต่จะแก้ชื่อหน่วยงานและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตร
ประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทางไม่ได้ ดังนั้นก่อนลงทะเบียนต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องเสมอ 

 

6.3 การรายงานผล 

 หลังจากเลือกผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแล้ว ด้านล่างของหน้ารายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยจะมีข้อมูล
อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด อาการประจำวัน แสดงเป็นเส้นกราฟหรือตารางตามภาพด้านล่าง ข้อมูลแต่ละส่วนสามารถ
ย่อ-ขยายได้ตามต้องการ 
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6.4 รูปภาพหลักฐาน 

 ส่วนของรูปภาพหลักฐาน จะแบ่งตามประเภทของหลักฐาน หน่วยงานสามารถเลือกดูรูปภาพได้
โดยกดที่ประเภทของหลักฐาน อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ ผลตรวจ ATK/RT-PCR เอกสารสำคัญ 
และ อ่ืน ๆ  

  

 เจ้าหน้าที่สามารถลบรูปที่ผิดได้โดยกดที่รูป ถังขยะ การลบรูปจะเป็นการลบรูปที่ลงในเวลา
เดียวกันออกท้ังหมด 
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6.5 บันทึกการพยาบาล 

 ถัดมาข้อมูลบันทึกการพยาบาล พยาบาลจะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ พยาบาลผู้บันทึกจะ
สามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 

 ข้อมูลจะเรียงตามวันที่กรอกครั้งแรก หากมีการแก้ไขข้อมูลภายหลัง วันที่จะบันทึกเป็นวันที่แก้ไข
ล่าสุด  

 

6.6 ปัญหาการวินิจฉัยโรค 

 ถัดลงมจะเป็นข้อมูลปัญหาการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคและกรอกข้อมูลในส่วนนี้ 
แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หาก
เกิน 24 ชั่วโมง 

 



60 
     

 

6.7 SOAP Note 

 ถัดมาคือข้อมูล SOAP Note โดยแพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ แพทย์ผู้บันทึกเท่านั้นที่จะ
สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได ้และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 

 

6.8 ใบสัง่แพทย์ 

 เมื่อเลื่อนลงมาจะเห็นกล่องแสดงข้อมูลใบสั่งแพทย์ แสดงใบสั่งแพทย์ (สิ้นสุดแล้ว) (ด้านบน) และ
ใบสั่งแพทย์ (กำลังดำเนินการ) ด้านล่าง เมื่อมีคำสั่งจากแพทย์ ใบคำสั่งจะอยู่ในกล่องด้านล่าง 
และขึ้นสถานะ “รอดำเนินการ” พร้อมรายละเอียด เมื่อดำเนินการเสร็จให้กดที่วงกลมเพ่ือเปลี่ยน
สถานะคำสั่งเป็น “ดำเนินการแล้ว”  

 หากเป็นคำสั่งแบบต่อเนื่อง พยาบาลต้องกด “รอดำเนินการ” ทุกครั้ง เมื่อทำคำสั่งสิ้นสุดทั้งหมด 
ให้กดเครื่องหมายถูกด้านบน เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ คำสั่งล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการ 
Refresh หน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม ่
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 เมื่อทำการส่งคำสั่งแล้วจะมีคำสั่งแสดงรายละเอียดพร้อมสถานะ “รอดำเนินการ” เมื่อดำเนินการ
เสร็จแพทย์สามมารถกดวงกลมเพ่ือเปลี่ยนสถานะคำสั่งเป็น “ดำเนินการแล้ว” ได้ แพทย์ผู้
วินิจฉัยโรคเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ ใบสั่งแพทย์ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หาก
เกิน 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

6.9 แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ 

 ถัดมาจะเป็น แบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ แสดงข้อมูลที่นักสังคมสงเคราะห์ได้ประเมิน
ปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไข และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ชั่วโมง 

 



62 
     

 

6.10 สรุปการจำหน่าย 

 ถัดมาจะเป็น สรุปการจำหน่าย ส่วนนี้ให้ใส่เหตุผลของการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ แพทย์/
พยาบาลจะต้องเลือกวันที่จำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ และใส่ข้อมูลของการจำหน่าย เพราะ
วันที่จะไปแสดงในรายงานการรักษา สรุปการจำหน่ายสามารถ ลบ/แก้ไขได้ตลอดเวลา 

 

6.11 ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 

 ถัดมาจะเป็น ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด19 ข้อมูลส่วนนี้แพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูล โดย
จะต้องมีการสรุปการจำหน่ายก่อน จึงจะมีการออกใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด19ได ้

 จะแบ่งเป็น ประวัติการเข้ารักการตรวจ วันที่เข้ารับการตรวจ อาการของโรค ณ วันแรกที่เข้ารับ
การตรวจ (หากไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องเลือก) และสรุปความเห็นของแพทย์ 
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 หากมีการบันทึก ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด19 แล้ว สามารถกดที่รูปเครื่องปริ้น เพ่ือ
พิมพ์หรือ ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด19 ได ้

 
หมายเหตุ  หากหน่วยงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์รูปแบบ

ใหม่ได้ หน่วยงานจะออกใบรับรองแพทย์แบบเก่าได้เท่านั้น 

6.12 เมนูหลัก 

 เมนูหลัก เป็นเมนูที่รวมเมนูย่อยเอาไว้ โดยจะเป็นเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งาน 
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 ในส่วนนี้เพิ่มประวัติการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนมุมขวาเข้ามาด้วย ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปเพื่อดู
รายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสถานพยาบาล ในหัวข้อด้านบน ผู้ใช้งานสามารกดที่รูป
เพ่ือเปลี่ยนหัวข้อของการแจ้งเตือน 

 
6.13 เมนูแดชบอร์ด 

 เมนูแดชบอร์ด แสดงรายงานจำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) 
และจำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้) จะอัพเดตข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง 
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 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) แสดงในรูปของกราฟ และ จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา)แสดง
เป็นร้อยละต่อจำนวนเตียงทั้งหมด 

 

 

 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ – รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 
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6.14 เมนูผู้ป่วยทั้งหมด 

 การเข้าหน้าผู้ป่วยทั้งหมดทำได้โดยกดที่มุมซ้ายบนตามภาพด้านล่าง เลือกเมนู “ผู้ป่วยทั้งหมด” 
หน้าจอจะแสดงสถานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา การแสดงผลจะเริ่มที่สถานะ หายป่วย ส่งต่อ 
จำหน่าย (อื่น ๆ) เสียชีวิต รอตรวจ ไม่มีอาการ มีอาการ และ เร่งด่วน  

 สามารถค้นหาผู้ป่วยในทุกสถานะ โดยด้านบนมุมขวาจะมีช่องสำหรับค้นหา ค้นหาด้วย ชื่อ -
นามสกุล และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง  

 

 สามารถเลือกแสดงผลหรือไม่แสดงผลผู้ป่วยตามสถานะได้  

 ข้อมูลของแต่ละสถานะ จะแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือ
เลขที่หนังสือเดินทาง ซึ่งสามารถกดเพ่ือดูข้อมูลผู้ป่วยได้ เลขที่ผู้ป่วยนอก/ใน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูล
จำนวนผู ้ดูแล (สีเขียว: หมอ สีฟ้า: พยาบาล สีชมพู: นักสังคมสงเคราะห์) สิทธิการรักษา 
นอกจากนี้สามารถกดรูปเครื่องปริ้นเพื่อออกใบรายงานการรักษา 
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6.15 รับย้าย/ส่งต่อ 
เมนูนี้เป็นการย้ายผู้ป่วยจากหน่วยงาน A ไปยังหน่วยงาน B ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องใช้งานระบบนี้เท่านั้น 

โดยจะแบงการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการขอย้ายผู้ป่วยเข้าหน่วยงานของท่านและการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

หน่วยงานอ่ืน 

 ขั้นตอนการขอย้ายผู้ป่วยเข้าหน่วยงานของท่าน 

• การส่งคำขอย้ายตัวผู้ป่วยมายังหน่วยงานของท่าน ทำได้โดยมาที่เมนู รับย้าย/ส่งต่อ ให้ผู้ใช้งาน
กรอกเลขประจำตัวของผู้ป่วยในช่อง การส่งคำขอรับย้าย และกดค้นหา  

 
 
 
 
 

• ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงานปลายทางของผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานใส่หมายเหตุคำร้อง ระบบจะแดง
ข้อความแจ้งเตือนการบันทึก 

 
• คำรองที่ทางหน่วยงานส่งออกจะอยู่ที่สถานะ รับย้าย(รอการยืนยัน) เจ้าหน้าที่เป็นผู้ส่งคำขอ จะ

สามารถกดยกเลิกคำขอได้ โดยกดท่ีรูปถังขยะ             ด้านหลัง จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รอทาง
หน่วยงานต้นทางกดอนุมัติ  
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• เมื่อทางต้นทางกดตอบรับ ชื่อของผู้ป่วยจะมาอยู่ที่สถานะ อนุมัติ(รอรับเข้าเตียง) ให้ผู้ใช้งานกดท่ี

รูปปสีฟ้า           ด้านหลังชือ่ผู้ป่วยเพื่อรับเข้าเตียง โดยสถานะของผู้ป่วยจะอยู่ที่ รอตรวจ ให้
ผู้ใช้งานเข้าไปค้นหาผู้ป่วยและปรับแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย 

 

 ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานอื่น 

• หากมีหน่วยงานอื่น ต้องการให้หน่วยงานของท่านส่งต่อผู้ป่วย ทางหน่วยงานนั้น ๆ จะส่งคำขอ
มายังหน่วยงานของท่าน ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนู รับย้าย/ส่งต่อ ดูที่เมนู ส่งต่อ(รอการยนืยัน)  

• หากมีชื่อผู้ป่วยแสดงว่ามีคำขอเข้ามา ผู้ใช้งานสามารถดูที่หัวข้อ สถานพยาบาลปลายทาง เพื่อดู
ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ขอ  

 
• ก่อนกดยืนยันการส่งต่อผู้ป่วย ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าของผู้ป่วยและสั่งพิมพ์รายงานการรักษา/

หลักฐาน/ใบรับรองแพทย์เก็บไว้ ตรวจดูสถานะของผู้ป่วยว่าอยู่ในสถานะ หายป่วย , ส่งต่อ, 
จำหน่าย, หรือเสียชีวิตหรือไม่ หากยังไม่อยู่ให้ผู้ใช้งานปรับสถานะเป็นที่กล่าวมาข้างต้นก่อน มิ
เช่นนั้นจะส่งต่อผู้ป่วยไม่ได้ 
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• เมื่อออกรายงานและปรับสถานะเรียบร้อย ให้ผู้ใช้งานกดคำสั่งการย้ายผู้ป่วยที่ด้านหลังของคำขอ 

ติ๊กถูก คืออนุมัติคำขอ กากบาทคือปฏิเสธคำขอ ระบบก็จะยืนยันกับท่านอีกครั้งว่าแน่ใจที่จะ
ดำเนินการใช่หรือไม่ 

 
• หากท่านกดอนุมัติ ชื่อของผู้ป่วยจะมาอยู่ที่ อนุมัติ  (รอรับเข้าเตียง) และเมื่ออีกหน่วยงานกด

รับเขา้เตียง ชื่อผู้ป่วยก็จะหายไป 

• กรณีท่ีผู้ใช้งานไม่อนุมัติการย้ายหน่วยงาน ชื่อผู้ป่วยที่ถูกปฏิเสธการย้ายหน่วยงานก็จะมาอยู่ที่เมนู
ปฏิเสธ 
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6.16 เมนูใบสั่งแพทย์ทั้งหมด 

 ในเมนูคำสั่งแพทย์ทั้งหมด จะแสดงคำสั่งแพทย์ทุกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นใบสั่งแพทย์แบบรายวันหรือ
ใบสั่งแพทย์แบบต่อเนื่อง แบ่งกลุ่มตามสถานะ “รอดำเนินการ” หรือ “สิ้นสุดแล้ว” คำสั่งแพทย์
แต่ละคำสั่งจะมีชื่อของผู้ป่วย ชื่อของแพทย์ ที่ต้องดำเนินการจะอยู่ด้านหลัง กดที่ปุ่มสีฟ้าหน้าชื่อ
ของผู้ป่วย เพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ของใบสั่งแพทย์ แสดงวันที่ออกใบสั่ง และสถานะของผู้ป่วย 
ด้านหลังคำแพทย์ 

 เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูคำสั่งแพทย์ที่ซ่อนอยู่และเลื่อนมาทางขวาสุดกดเครื่องหมายถูกเพื่อสิ้นสุด
คำสั่งแพทย์ทั้งหมดหรือเครื่องหมายกากบาทเพื่อปิดคำสั่งแพทย์ หรือจะเปลี่ยนสถานะจากเสร็จ
สิ้นเป็นดำเนินการได้เช่นกัน เมื่อคำสั่งแพทย์สำหรับผู้ป่วยรายใดดำเนินการเสร็จสิ้นทุกคำสั่ง 
ผู้ป่วยรายนั้นจะย้ายจากสถานะ “รอดำเนินการ” ไปยังสถานะ “สิ้นสุดแล้ว” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
คำสั่งแพทย์ล่าสุดจะไม่ปรากฏจนกว่าจะมีการ Refresh หน้าจอ 
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6.17 เมนูแบบประเมินทั้งหมด 

 ในเมนูแบบประเมินทั้งหมด จะแสดงข้อมูลของแบบประเมินของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหมด โดย
ข้อมูลที่ปรากฏประกอบไปด้วย ชื่อผู้ป่วย ชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ออกใบประเมิน ปัญหาต่าง ๆ 
แนวทางการดำเนินการ และการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  

 

6.18 เมนูบุคลากรทั้งหมด 

 ในเมนูบุคลากรทั้งหมด จะแสดงให้เห็นแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือสหวิชาชีพทั้งหมดที่อยู่ใน
โรงพยาบาลเดียวกัน โดยจะมีรายละเอียดช่องทางการติดตต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน นอกจากนี้สามารถค้นหาตามชื่อ-นามสกุลได้ 
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6.19 รับเข้า/ขอเตียง 

 เมนูรับเข้า/ขอเตียง เป็นเมนูที่เชื่อต่อกับ Portal HI ก่อนใช้งานเมนูรับเข้า/ขอเตียง หน่วยงาน
ต้องเลือกประเภทโรงพยาบาลก่อน (หน้าที่ของ Superuser)  

 ส่วนของการรับเข้า รายชื่อผู้ป่วยจะเข้าในหน้ารับเข้า/ขอเตียงก็ต่อเมื่อหน่วยงานตอบรับเคสจาก 
Portal HI รายชื่อและข้อมูลของผู้ป่วยจะเข้ามาที่เมนูรับเข้า/ขอเตียงโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้กด
ตอบรับ กรอกข้อมูลวันที่รับผู้ป่วยเข้าระบบและวันที่ที่ผู้ป่วยรักษาตัวครบ จากนั้นชื่อของผู้ป่วย
จะอยู่ที่เมนูผู้ป่วยทั้งหมด สถานะ “รอตรวจ” ให้หน่วยงานปรับสถานะของผู้ป่วยเพื่อรับผู้ป่วยเข้า
เตยีงเสมือนในระบบ 

 

 

 ส่วนของการส่งออก เป็นการขอเตียงในระบบโรงพยาบาลจริงเพ่ือส่งต่อผู้ป่วย โดยหน่วยงานต้อง
กด ส่งคำร้องขอเตียง ในหน้าการใช้งานของผู้ป่วยก่อน จากนั้นชื่อของผู้ป่วยจะเข้ามาในหน้า
ส่งออก และรายชื่อนี้ก็จะเข้าระบบ co-link อัตโนมัติ ทาง co-link จะเป็นผู้ดำเนินการต่อ 
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6.20 ติดตั้งแอปฯ บนอุปกรณ์ 

 เมนูติดตั้งแอปฯ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ต 
หรือโทรศัพท์มือถือเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน 

6.21 การออกจากระบบ 

 การออกจากระบบทำได้โดยกดท่ีมุมซ้ายบนของโปรแกรมตามภาพด้านล่าง 

  

6.22 วิดีโอแชทกับผู้ป่วย 

 เมื่อต้องการวีดีโอแชทกับผู้ป่วย ให้แพทย์/พยาบาลเข้าไปที่  Line OA แล้วกดไปผู้ป่วยที่ต้องการ
วีดีโอแชท 

 เมื่อต้องการโทรให้กดเครื่องหมาย + เพ่ือส่งคำร้องขอโทรไปยังผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยจะกดตอบรับคำร้อง ก็จะเป็นการโทรมายังหน่วยงาน แพทย์/พยาบาลก็จะกดรับสายก็จะ
สามารถพูดคุยกันได้ 
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7 การตั้งค่าบัญชผีู้ใช้ 
7.1 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน 

 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลือกเมนู ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ตามภาพที่แสดงด้านล่าง สำหรับแพทย์
พยาบาล สหวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ ไม่สามารถแก้ไขเลขประกอบวิชาชีพได้ สำหรับ
ผู้ป่วยจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้ารักษาตัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตร
ประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และสิทธิ์การรักษาได้ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องเข้า
ระบบใหม ่
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7.2 การเพ่ิมหน่วยงานใหม่ 

 สำหรับแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และ นักสังคมสงเคราะห์ที ่ต้องการทำงานมากกว่า 1 
หน่วยงาน กรุณาติดต่อ Super Admin ของหน่วยงานใหม่ เพื ่อขอ QR Code สำหรับเข้า
หน่วยงานตามหน้าที่เดิม 

 การเพิ่มหน่วยงานให้กดอัพโหลด/สแกน QR Code ด้านมุมขวา เพื่อเพิ่มหน่วยงาน โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนใหม่ เมื่อสแกน QR Code เสร็จแล้ว สามารถเลือกหน่วยงานได้ กดบันทึกการตั้งค่า 
เพ่ือเข้าสู่ระบบใหม ่
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8 การอัพเดตเวอร์ชันการใช้งาน 
8.1 ตรวจสอบเวอร์ชันการใช้งาน 

 ระบบการจัดการผู้ป่วย Home/Community Isolation จะมีการอัพเดตระบบอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นผู้ใช้งานควรตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้อยู่เสมอ 

 เวอร์ชันที่ใช้งานสามารถดูได้จากเมนูทั้งหมด เวอร์ชันจะอยู่ด้างล่าง ดังภาพจะเป็น A-MED 
Telehealth v1.11.2 - prod.114  

 

   
 

8.2 วิธีการตรวจอัพเดตเวอร์ชันการใช้งาน 

 กรณีท่ีใช้งานบน PC ให้ผู้ใช้งาน Logout และ Login เพ่ือเข้าระบบใหม่ ระบบจะอัพเดตเวอร์ชัน
ล่าสุดอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 พร้อมกัน หน้าจอจะ Refresh และแสดงเวอร์ชัน 

 กรณีที่เปิดเว็บผ่านมือถือ ให้ผู้ใช้งาน Logout และ Login เพื่อเข้าระบบใหม่ ระบบจะอัพเดต
เวอร์ชันล่าสุดอัตโนมัติ 

 กรณใีช้แอปพลิเคชัน ที่ติดตั้งลงบน PC หรือมือถือ ผู้ใช้งานจะต้อง KILL (Uninstall) แอปฯ ออก
ก่อนจากนั้นจึงโหลด และติดตั้งใหม่ ก็จะได้แอปฯ ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด 
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9 การดูภาพรวม Dashboard  
ภาพรวมการใช้งาน Dashboard ภายใต้การบริหารจัดการผู้ป่วย Home/Community Isolation สามารถดู

ได้ที่ https://dashboard-hibkkcare.bangkok.go.th/  

9.1 ภาพรวมทั้งหมดของระบบ 

 ส่วนแรกของหน้า Dashboard จะแสดงจำนวนสถานพยาบาล จำนวนเตียงทั้งหมดในระบบ 
จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) และ จำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้) มีรายงาน
จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) ในรูปแบบของกราฟเส้น และ รายงานร้อยละของผู้ป่วย HI (กำลัง
รักษา)  ต่อ จำนวนเตียง ข้อมูลจะอัพเดตทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

 

 

 

https://dashboard-hibkkcare.bangkok.go.th/
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 สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ โดยการเลือกช่วงเวลาตามรูปด้านล่าง  

 

 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ - รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 
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 แสดงการรายงานจำนวนผู้ป่วย HI ในรูปแบบของแผนที่เขตในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือก
แสดงข้อมูลผู้ป่วย HI สะสม หรือ กำลังรักษา โดยกดเลือกดังรูป  

  

 สถานการณ์รายเขต แสดงข้อมูลจำนวนเตียง จำนวน  HI (กำลังรักษา) จำนวน HI (วันนี้) และ
จำนวนผู้ป่วยตามสถานะทั้ง 4 สถานะ และร้อยละ HI ต่อจำนวนเตียงของเขต 
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 สถานการณ์ของสถานพยาบาล แสดงข้อมูลจำนวนเตียง จำนวน HI (กำลังรักษา) จำนวน HI 
(วันนี้) จำนวนผู้ป่วยตามสถานะทั้ง 4 สถานะ และร้อยละ HI ต่อจำนวนเตียงของสถานพยาบาล 

 

9.2 รายงานสถานการณ์รายเขต 

 สามารถดรูายงานสถานการณ์รายเขตได้ โดยกดท่ีรหัสประจำเขต จะเข้าสู่หน้ารายงานของเขต 

 

 ในหน้ารายงานสถานการณ์รายเขตจะมีข้อมูลชื่อเขต จำนวนเตียงของทุกหน่วยงานที่อยู่ในเขต 
จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) และ จำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้)  
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 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) แสดงในรูปของกราฟ และ จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา)แสดง
เป็นร้อยละต่อจำนวนเตียงทั้งหมด 

 

 

 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ – รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 
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 ส่วนถัดมาคือ สถานการณ์ของสถานพยาบาล แสดงสถานพยาบาลทั้งหมดที่อยู่ในเขต โดยจะมี
ข้อมูลจำนวนเตียง จำนวน HI (กำลังรักษา) จำนวน HI (วันนี้) จำนวนผู้ป่วยตามสถานะทั้ง 4 
สถานะ และร้อยละ HI ต่อจำนวนเตียงของสถานพยาบาล สามารถกดที่รหัสของสถานพยาบาล
เพ่ือดูขอ้มูลจำนวนผู้ป่วย HI ของแต่ละสถานพยาบาลได ้

 
9.3 รายงานสถานกาณ์ของสถานพยาบาล 

 สามารถดูรายงานสถานการณ์ของแต่ละสถานพยาบาลได้ โดยกดท่ีรหัสของสถานพยาบาลจะเข้า
สู่หน้ารายงานของสถานพยาบาล 

  

 ในหน้ารายงานสถานการณ์ของสถานพยาบาลจะมีข้อมูลชื่อสถานพยาบาล เขตท่ีตั้ง จำนวนเตียง 
จำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา) และ จำนวนผู้ป่วย HI (วันนี้)  
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 ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย HI (สะสม) แสดงในรูปของกราฟ และ จำนวนผู้ป่วย HI (กำลังรักษา)แสดง
เป็นร้อยละต่อจำนวนเตียงทั้งหมด 

 

 

 รายงานสถานะของผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในระบบ HI โดยจำแนกเป็น 4 สถานะคือ 
รอตรวจ – รอรับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
ไม่มีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการ อยู่ในกลุ่มสีเขียว 
เริ่มมีอาการ - แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการของโรค จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง 
มีอาการรุนแรง - แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการที่รุนแรง จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จัดอยู่ในกลุ่ม
สีแดง 

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวสุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย  
เบอร์โทร 081-880-1180  
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ออกแบบวิจัยและพัฒนาโดย  
ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพ่ือสุขภาพ (HII)  
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
อีเมล a-med@nstda.or.th  
https://www.facebook.com/A.MED.nstda 


