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ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผูป้่วยที่บ้าน (DMS Home ward) เครื่องมือในการจัดการผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านโดยผู้
ที่ใช้เครื่องมือนี้จะเป็นโรงพยาบาล ที่มีแพทย์ พยาบาลหรือสหวิชาชีพคอยดูแลและติดตามอาการของผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิดผ่านระบบ Telehealth หรือแพทย์ทางไกล ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ออกแบบและพัฒนา
ต่อยอดจากต้นแบบงานวิจัย A-MED Telehealth ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยความร่วมมือจาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้โรงพยาบาลใช้งาน
ได้ฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย ในการบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน (DMS Home ward) 
1 การเข้าระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยท่ีบ้าน (DMS Home ward) 

สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS และสามารถเข้าใช้งาน

ผ่านคอมพิวเตอร์ PC โดยการเปิดเว็บบราวเซอร์และไปที่ URL https://homeward.dms.go.th/  

  

https://homeward.dms.go.th/
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2 การลงทะเบียน 
2.1 การลงทะเบยีนแพทย์ สหวิชาชีพ และเภสัชกร 

• กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างหน่วยงานหรือโรงพยาบาลสนามในระบบก่อนเริ่มลงทะเบียน

เข้าใช้งาน 

• การลงทะเบียนเข้าระบบจะมี QR Code ให้แพทย์ สหวิชาชีพ และเภสัชกรลงทะเบียน โดย QR 

Code นี้เจ้าหน้าที ่ของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู ้รับผิดชอบส่ง QR Code ให้

ลงทะเบียน 

• ข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนของแพทย์ สหวิชาชีพ และเภสัชกรคือ เลขที่ประกอบวิชาชีพ 

รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและอังกฤษ ความเชี่ยวชาญ

พิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ 
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• ก่อนกดยืนยัน กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการ ก่อน ซึ่งข้อตกลงการใช้บริการ ขอความยินยอม 

ให้ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ทำหน้าที่ “ผู้รับข้อมูล” 

และ “ผู้ควบคุมข้อมูล” ในแพลตฟอร์ม A-MED Telehealth เป็นหลัก 

 

• เมื่อยินยิมข้อตกลงการใช้บริการ และกดยืนยันการลงทะเบียนจะปรากฏหน้าต่าง รออนุมัตจิาก

ผู้ดูแลระบบ จะต้องให้ผู้ดูแลระบบทำการยืนยันก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้  

   

• เมื่อผู้ดูแลยืนยันการใช้งานเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 
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2.2 การลงทะเบยีนผูป้่วย 

• ผู้ป่วยไม่สามารถลงทะเบียนได้เอง ดังนั้นผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้คือ แพทย์/พยาบาล หรือ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเลือกเมนูลงทะเบียนผู้ป่วยจากแถบเมนูทางซ้าย 

  

• ข้อมูลของผู้ป่วยจะแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. ข้อมูลส่วนตัว ผู ้ใช้งานสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกดที่

ตรวจสอบ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วย เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิดให้ 

และผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วน 

2. ข้อมูลโรงพยาบาล ส่วนน้ีจะเป็นข้อมูล เลขที่ผู้ป่วยนอก/ใน สิทธิการรักษาพยาบาล 

การบริโภคอาหาร การแพ้ยา แพ้อาหาร โรคประจำตัว และข้อมูลอื่น ๆ สามารถ

เพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษา 

3. ข้อมูลที่อยู่ ส่วนนี้รายละเอียดเลขที่บ้าน ซอย ถนน ให้กรอกในรายละเอียดที่อยู่  

ตำแหน่งที่ตั้งให้ใสข้อมูลของแขวง ระบบจะกรอกเขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ให้

อัตโนมัติ ในส่วนของ Google Maps Location URL เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่ง

บ้านผู้ป่วยเมื่อมีการลงพื้นที่ 

• ข้อมูลที่ จำเป็นต้องกรอก ได้แก่ ประเภทบัตรที่ใช้ลงทะเบียน เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลข

บัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ คำนำหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกุล 

และที่อยู่ 
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• สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยกดที่ ตรวจสอบ หาก

ลงทะเบียนได้จะมีข้อความว่า “ตรวจสอบสำเร็จ” สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยได้ แต่ถ้าเลขบัตร

ประจำตัวประชาชน มีการลงทะเบียนในระบบแล้ว จะแสดงข้อความ “พบข้อมูลซ้ำซ้อน”  

    

• กรอกข้อมูลเพื ่อทำการลงทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดยืนยันการ

ลงทะเบียน 

หมายเหตุ : Username การเข้าใช้งานจะเป็นเลขที่ประกอบวิชาชีพ (สำหรับแพทย์และพยาบาล) เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ป่วย) และ Password จะเป็น

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน (สำหรับผู้ป่วย)
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3 การใช้งานส่วนของผู้ป่วย 
3.1 ดูรายละเอียดข้อมลูส่วนตัวของผู้ป่วย 

• ก่อนผูป้่วยจะเริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home/Community Isolation ผู้ป่วยจะต้อง

เพิ่มโรงพยาบาลเสมือนแหง่นั้นเป็นเพือ่นก่อน โดยจะมี Line OA ของแต่ละโรงพยาบาลใหผู้้ป่วย

สแกน 

 

• จากนั้นสามารถเข้าสู่หน้าแชทกบัหน่วยงาน 

• ในหน้าหน่วยงานจะเมนูต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลอืก  
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▪ เมนูข้อปฏิบัติ แนะนำแนวทางการแยกกกัตัว/การใช้งาน Home/Community 

Isolation  

▪ เมนูถ่ายรปูจะเข้าสู่กล้องเพื่อถ่ายรูปที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยของแพทย์  

▪ เมนูแชร์พิกัดจะแชร์พกิัดตัวผู้ใช้งานเข้าสูร่ะบบ  

▪ เมนูติดต่อจะเป็นการขอช่องทางการติดต่อของหน่วยงานทีเ่ข้ารักษาตัว  

▪ เมนูรายงานสุขภาพตนเองประจำวันเพื่อเข้าไปรายงานสุขภาพตัวเอง ซึ่งเมนูในหนา้น้ี

สถานพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

• ให้ผู้ใช้งานเข้า Line OA ของโรงพยาบาลเสมือนที่รักษาตัวอยู่ กดเมนูรายงานสุขภาพตนเอง

ประจำวัน จากนั้นระบบจะเข้าสูห่น้าสำหรบัเข้าใช้งาน 

 

• กดเข้าสูร่ะบบโดยที่ Username จะเป็นคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่าง

ด้าว หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง และ Password คือหมายเลขโทรศัพท ์

• หลงัจากเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยจะเห็นรายละเอียดข้อมลูช่ือ-นาสกุล เลขผู้ป่วย ข้อมูลส่วนตัว 

ส่วนสูง น้ำหนกั เลขเตียง ในหน้าแรกของโปรแกรม  
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3.2 ข้อมูลการรายงานผล 

• ด้านล่างของข้อมูลส่วนตัว จะเป็นข้อมูลเส้นกราฟการรายงานผลของอุณหภูมิ อัตราการเต้นของ

หัวใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อาการประกอบรายงานประจำวันและ

รูปภาพประกอบการรายงานประจำวัน 

• ผู้ป่วยสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการเพื่อแสดงข้อมูลเพิ ่มเติมได้  ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วย

รายงานผลของอุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือด แสดงออกมาในรูปของกราฟ อาการประกอบรายงานประจำวันในรูปของตาราง  

3.3 แบบรายงานประจำวัน 

• เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบแบบรายงานประจำวัน แบบสอบถามอาการ และแนบไฟล์รูปภาพ ใน

ส่วนแบบฟอร์มนี ้ใช้สำหรับการรายงานผลการวัดสัญญาณชีพ  (Vital Signs) รายงานอาการ

ประจำวันที่เกิดขึ้น และแนบรูปภาพที่จำเป็นต่อการวินิจฉัย โปรดบันทึกทุกวัน วันละ 2 เวลา 

เช้า/เย็น หรือตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด 

• เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “ส่งรายงาน” เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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3.4 การส่งข้อความ วิดีโอแชทกับแพทย์/พยาบาล 

• หากต้องการพิมพ์สนทนา หรือ ส่งข้อมูลสุขภาพ/ภาพถ้าย ให้เจ้าหน้าที่ ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่ Line 

OA ของโรงพยาบาล 

• ให้กดที่ปุ่ม ด้านข้างเพื่อเปลี่ยนเป็น แป้นพิมพ์  

 

• หากต้องการโทรหาเจ้าหน้าที่ แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อส่งคำขอการโทร  
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4 การใช้งานระบบ Amed 
4.1 เข้าสูร่ะบบ 

• เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย

ที่บ้าน (DMS Home ward) 

 

• หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบรอ้ยแล้ว จะเข้าสู่หน้าเมนูหลัก สามารถเมนูที่ต้องการได้จากหน้านี้ หรือ

เลือกที่แถบเมนูด้านซ้าย 
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4.2 เมนูหลัก 

• เมนูหลัก เป็นเมนูที่รวมเมนูย่อยเอาไว้ โดยจะเป็นเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งาน 

 

• ในส่วนน้ีเพิ่มประวัติการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนมุมขวาเข้ามาด้วย ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปเพื่อดู

รายการทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในสถานพยาบาล ในหัวข้อด้านบน ผู้ใช้งานสามารกดที่รูป

เพื่อเปลี่ยนหัวข้อของการแจ้งเตือน 

 

4.3 เตียงท้ังหมด 

• หน้าแสดงเตียงทั้งหมด สามารถค้นหาผู้ป่วยโดยการเลือกสถานะผู้ป่วย ค้นหาตามเลขเตียง เลข

ผู้ป่วยใน/นอก หรือช่ือผู้ป่วย ค้นหาตามโซนที่อยู่ ค้นหาตามจังหวัด หรือจะเปิดใช้ตัวกรอง เพื่อ

กรองข้อมูลที่ต้องการ 
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• ด้านล่างแสดงผู้ป่วยที่มีในโรงพยาบาล เฉพาะกำลังรักษาเท่านั้น  

• การแจ้งเตือนการทำงาน จะแจ้งเตือนการทำงานโดยจะมีชื่อของแพทย์/พยาบาล คนไข้และ

ประเภทการบันทึกข้อมูล สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเรียงจากซ้ายไปขวามีดังนี้ 1. การลงทะเบียน 

เมื่อมีการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 2. การรายงาน เป็นรายงานประจำวันหรือการเปลี่ยนสถานะของ

ผู้ป่วยจะแจ้งเตือนที่เครื่องหมายน้ี 3. การแจ้งเตือน จะแจ้งเตือนเมื่อมีการบันทึกพยาบาล บันทึก 

SOAP บันทึกปัญหาการวินิจฉัยโรค บันทึกสรุปการจำหน่าย บันทึกการออกใบสั่งแพทย์ 4. การ

แจ้งเตือนจาก A-MED Assistant เตือนเมื่อค่าอุณหภูมิและออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยที่มีค่า

ผิดปกติ 
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4.3.1 ข้อมูลผู้ป่วย  
▪ เลือกผูป้่วยที่ต้องการดูรายละเอียด 

▪ โดยกดที่เลขเตียงของผูป้่วย 

 

▪ หลังจากเลือกแล้วจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วย  

 

▪ การทำแบบรายงานประจำวัน เมื่อกดเข้าไปจะเห็นแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรที่รับ

หน้าที่ดูแล ถัดลงมาจะเป็นแบบรายงานประจำวัน ด้านล่างจะสามารถแนบไฟล์รูปภาพ

ประกอบรายงานประจำวัน 

▪ นอกจากนี้จะสามารถแนบรูปหลักฐานได้จากแถบด้านข้าง 

▪ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มสีเขียว ส่งรายงาน/ส่งรูปภาพหลักฐาน ทุกครั้ง 
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▪ ปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วย จะแสดงข้อมูลโดยละเอียดของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลการ

เข้ารักษา การแพ้อาหาร แพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลนี้จะมาจากการซักประวัติผู้ป่วยตอน

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน  

 

▪ สามารถพิมพ์รายงานการรักษาตลอดการดูแล เช่น การวัดสุขภาพ การบันทึกของแพทย์ 

ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น  
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▪ การแสดงภาพประกอบ ในเมนูพิมพ์ออกรายงานทางการแพทย์ (ถ้ามี) สำหรับผู้ป่วย

บันทึกรูปภาพประกอบรายงานการรักษา 

▪ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะของผู้ป่วยได้ตามภาพด้านล่าง เมื่อกดเข้าไปจะปรากฏ

สถานะต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจะเป็นสถานะ กำลังรักษา หากต้องเปลี่ยนสถานะผู้ใช้งาน

จะต้องทำการสรุปการจำหน่ายก่อนเท่านั้น  

 

▪ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรายงานประจำวันของผู้ป่วยได้โดยกดปุ่มดังภาพด้านลา่ง 

เมื ่อกดเข้าไปจะขึ ้นข้อมูลรายงานทั้งหมดที่ผ่านมา สามารถเลื่อนไปด้านข้างจนพบ

เครื่องหมาย ดินสอ สำหรับแก้ไขข้อมูล หรือ ถังขยะ สำหรับลบข้อมูล โดยผู้ที่แก้ไข

ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นแพทย์และพยาบาลเท่านั้น 



16 

 

   
  

 

 

 

▪ กดปุ่ม “รบัหน้าที่ดูแล” เพื่อรับหน้าที่ดูผูป้่วยคนน้ัน 

 

▪ แก้ไขข้อมูลผู้ป่วย กดที่รูปเฟือง สามารถแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มข้อมูลของผู้ป่วยได้ แต่จะ

แก้ช่ือหน่วยงานและเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่

หนังสือเดินทางไม่ได้ ดังนั้นก่อนลงทะเบียนต้องตรวจสอบความถูกต้องเสมอ 
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4.3.2 การรายงานผล 
▪ หลงัจากเลอืกผูป้่วยที่ต้องการดูแลแล้ว ด้านล่างของหน้ารายละเอียดข้อมูลของผูป้่วยจะ

มีข้อมูล เช่น อุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหติ ความอิ่มตัวของออกซิเจน

ในเลือดฯ เป็นต้น แสดงเป็นเส้นกราฟหรือตารางตามภาพด้านล่าง 

 

4.3.3 รูปภาพหลักฐาน 
▪ ส่วนของรปูภาพหลักฐาน จะแบง่ตามประเภทของหลกัฐาน หน่วยงานสามารถเลือกดู

รูปภาพได้โดยกดทีป่ระเภทของหลกัฐาน อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เอกสาร

สำคัญ X-ray Lab สถาพแวดลอ้มที่อยูอ่าศัย และ อื่น ๆ เจา้หน้าที่สามารถลบรูปทีผ่ิดได้

โดยกดที่รปู ถังขยะ การลบรปูจะเป็นการลบรูปที่ลงในเวลาเดียวกันออกทั้งหมด 
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▪ เมื่อต้องการเพิ่มรูปหลกัฐาน ใหเ้พิ่มทลีะส่วน เมื่อเพิ่มรูปเรยีบร้อย ให้กดที่ ส่งรปูภาพ

หลักฐาน เพื่อบันทึกข้อมลู 

 

4.3.4 บันทึกแรกรับ 
▪ บันทึกแรกรบัแพทย์ พยาบาล จะต้องบันทึกทกุครั้งเมื่อรับผูป้่วย 

▪ สามารถแนบรปูภาพเมื่อวันแรกรบัได้ 

▪ เมื่อบันทึกเรียบร้อย ใหก้ดที่ปุม่สเีขียวเพื่อบันทึกข้อมูล 
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4.3.5 การบันทึกของแพทย์ 

1. ปัญหาการวินิจฉัยโรค 

▪ ถัดลงมจะเป็นข้อมูลปัญหาการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคและกรอกข้อมูล

ในส่วนน้ี แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ และไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ช่ัวโมง 

 

2. SOAP Note 

▪ ถัดมาคือข้อมูล SOAP Note โดยแพทย์จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนน้ี สามารแนบไฟล์

รูปภาพได้ แพทย์ผู้บันทึกเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้  และไม่สามารถ

แก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ช่ัวโมง 

▪ เมื่อบันทึกเรียบร้อย ให้กดที่ปุ่มสีเขียวเพื่อบันทึกข้อมูล 
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3. ใบสัง่แพทย ์

▪ เมื่อเลื่อนลงมาจะเห็นกล่องแสดงข้อมูลใบสั่งแพทย์ แสดงใบสั่งแพทย์ (สิ้นสุดแล้ว) 

(ด้านบน) และใบสั่งแพทย์ (กำลังดำเนินการ) ด้านล่าง เมื่อมีคำสั่งจากแพทย์ ใบคำสั่ง

จะอยู ่ในกล่องด้านล่าง และขึ ้นสถานะ “รอดำเนินการ” พร้อมรายละเอียด เมื่อ

ดำเนินการเสร็จให้กดที่วงกลมเพื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งเป็น “ดำเนินการแล้ว”  

▪ หากเป็นคำสั่งแบบต่อเนื่อง พยาบาลต้องกด “รอดำเนินการ” ทุกครั้ง เมื่อทำคำสั่ง

สิ้นสุดทั้งหมด ให้กดเครื่องหมายถูกด้านบน เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ คำสั่งล่าสุดจะไม่

ปรากฏจนกว่าจะมีการ Refresh หน้าจอหรือเข้าหน้ามาใหม่ 

▪ เมื่อทำการส่งคำสั่งแล้วจะมีคำสั่งแสดงรายละเอียดพร้อมสถานะ “รอดำเนินการ” เมื่อ

ดำเนินการเสร็จแพทย์สามมารถกดวงกลมเพื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งเป็น “ดำเนินการ

แล้ว” ได้ แพทย์ผู้วินิจฉัยโรคเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ ใบสั่งแพทย์ไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ช่ัวโมง 
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4.3.6 การบันทึกของพยาบาล 

1. บันทึกพยาบาล/สหวิชาชีพ 

▪ ถัดมาข้อมูลบันทึกการพยาบาล พยาบาลจะเป็นผู้กรอกข้อมลูในส่วนน้ี พยาบาลผูบ้ันทึก

จะสามารถแก้ไข/ลบข้อมลูได้ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ช่ัวโมง 

▪ ตอนบันทึกพยาบาลให้เลือกชนิดของหัตถการด้วย สามารถบันทึกรูปภาะขณะทำ

หัตถการได้ เมื่อบันทึกเรียบรอ้ย ให้กดปุม่สเีขียวเพื่อบันทึกข้อมูล 
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4.3.7 การบันทึกของเภสัชกร 

1. บันทึกเภสัชกร 

▪ บนัทึกเภสัชกร เภสัชกร จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนน้ี โดยจะเป็นการบันทึกอาการวัน

แรกรบัและรายการยาที่สัง่ คำแนะนำการใช้ยา ภายในวันที่ลงทะเบียน (Day1) 

▪ เภสัชกรต้องติดตามการใช้ยาและบันทึกใน บันทึกเภสัช 

▪ ผู้บันทกึจะสามารถแก้ไข/ลบข้อมูลได้ และไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากเกิน 24 ช่ัวโมง 

 

4.3.8 สรุปการจำหน่าย 
▪ ถัดมาจะเป็น สรุปการจำหน่าย ส่วนนี้ให้ใส่เหตุผลของการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก

ระบบ แพทย์/พยาบาลจะต้องเลือกวันที่จำหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบ และใส่ข้อมูล

ของการจำหน่าย และเลือกประเภทการจำหน่าย 

▪ เมื่อบันทึกครบถ้วน ให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อบันทึกข้อมูล 
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4.4 เมนูผู้ป่วยท้ังหมด 

• การเข้าหน้าผู้ป่วยทั้งหมดทำได้โดยกดที่มุมซ้ายบนตามภาพด้านล่าง เลือกเมนู “ผู้ป่วยทั้งหมด” 

หน้าจอจะแสดงสถานะของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา การแสดงผลจะเริ่มที่ กำลังรักษา หายปว่ย 

อาการทุเลา อาการไม่ทุเลา และเสียชีวิต 

  

• สามารถค้นหาผู้ป่วยในทุกสถานะ โดยด้านบนมุมขวาจะมีช่องสำหรับค้นหา ค้นหาด้วย ชื่อ -

นามสกุล และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 

• สามารถเลือกแสดงผลหรือไม่แสดงผลผู้ป่วยตามสถานะได้ 
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4.5 เมนูใบสั่งแพทย์ท้ังหมด 

• ในเมนูคำสั่งแพทย์ทั้งหมด จะแสดงคำสั่งแพทย์ทุกคำสั่งไม่ว่าจะเป็นใบสั่งแพทย์แบบรายวันหรือ

ใบสั่งแพทย์แบบต่อเนื่อง แบ่งกลุ่มตามสถานะ “รอดำเนินการ” หรือ “สิ้นสุดแล้ว” คำสั่งแพทย์

แต่ละคำสั่งจะมีช่ือของผู้ป่วย ช่ือของแพทย์ ที่ต้องดำเนินการจะอยู่ด้านหลัง กดที่ปุ่มสีฟ้าหน้าช่ือ

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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4.6 เมนูบุคลากรท้ังหมด 

• ในเมนูบุคลากรทั้งหมด จะแสดงใหเ้ห็นแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือสหวิชาชีพทั้งหมดทีอ่ยู่ใน

โรงพยาบาลเดียวกัน โดยจะมรีายละเอียดช่องทางการติดตต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และมี

ความเช่ียวชาญพิเศษของแต่ละคน นอกจากนี้สามารถค้นหาตามช่ือ-นามสกุลได ้

  

4.7 ติดตัง้แอปฯ บนอุปกรณ์ 

• เมนูติดตั้งแอปฯ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลเิคชันลงบนอปุกรณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ต 

หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

4.8 การออกจากระบบ 

• การออกจากระบบทำได้โดยกดทีมุ่มซ้ายบนของโปรแกรมตามภาพด้านล่าง 
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4.9 วิดีโอแชทกับผู้ป่วย 

• เมื่อต้องการวีดีโอแชทกบัผู้ป่วย ให้แพทย์/พยาบาลเข้าไปที่ Line OA และเลือกไปที่ แชท 

• จากนั้นเลือกผู้ป่วยที่ตอ้งการแชท/วีดีโอแชท เปลี่ยนโหมดให้เป็น การแชทด้วยตนเอง 

 

• เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมด การแชทด้วยตนเอง แล้ว สามารถพิมพ์แชทกับผูป้่วยได้ และหากต้องการ

โทรใหก้ดสง่ คำขอการโทร เพื่อส่งคำร้องขอโทรไปยงัผูป้่วย  

 



27 

 

   
  

 

• ผู้ป่วยจะกดตอบรับคำร้อง กจ็ะเป็นการโทรมายังหน่วยงาน แพทย์/พยาบาลก็จะกดรบัสายก็จะ

สามารถพูดคุยกันได ้

• เมื่อแชทกบัผูป้่วยเรียบรอ้ย ให้กด เปลีย่นไปใช้การตอบกลบัแบบ AI ไม่เช่นน้ันผูป้่วยจะไม่

สามารถใช้งาน rich menu ได้ 
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5 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 
5.1 การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน 

• ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้เลือกเมนู ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ตามภาพที่แสดงด้านล่าง สำหรับแพทย์

พยาบาล สหวิชาชีพ และเภสัชกร ไม่สามารถแก้ไขเลขประกอบวิชาชีพได้ สำหรับผู้ป่วยจะไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้ารักษาตัว เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัว

ต่างด้าว หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และสิทธิ์การรักษาได้ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องเข้าระบบ

ใหม่ 
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6 การอัพเดตเวอร์ชันการใช้งาน 
6.1 ตรวจสอบเวอร์ชันการใช้งาน 

• ระบบการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) จะมีการอัพเดตระบบอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบเวอร์ชันที่ใช้อยู่เสมอ เวอร์ชันที่ใช้งานจะดูได้จากเมนูทั้งหมด เวอร์ชันจะอยู่

ด้างล่าง ดังภาพจะเป็น A-MED Telehealth v1.2.0- prod.6  

 

6.2 วิธีการตรวจอัพเดตเวอร์ชันการใช้งาน 

• กรณีที่ใช้งานบน PC ให้ผู้ใช้งาน Logout และ Login เพื่อเข้าระบบใหม่ ระบบจะอัพเดตเวอร์ชัน

ล่าสุดอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม Ctrl+F5 พร้อมกัน หน้าจอจะ Refresh และแสดงเวอร์ชัน 

• กรณีที่เปิดเว็บผ่านมือถือ ให้ผู้ใช้งาน Logout และ Login เพื่อเข้าระบบใหม่ ระบบจะอัพเดต

เวอร์ชันล่าสุดอัตโนมัติ 

• กรณีใช้แอปพลิเคชัน ที่ติดตั้งลงบน PC หรือมือถือ ผู้ใช้งานจะต้อง KILL (Uninstall) แอปฯ ออก

ก่อนจากนั้นจึงโหลด และติดตั้งใหม่ ก็จะได้แอปฯ ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด 

 

 

ออกแบบวิจัยและพัฒนาโดย  

ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมลูเพือ่สุขภาพ (HII)  

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิง่อำนวยความสะดวกและเครือ่งมอืแพทย์ (A-MED)  

สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

อีเมล a-med@nstda.or.th  

https://www.facebook.com/A.MED.nstda 


