
ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพ่ือสุขภาพ (HII), ศูนย์วิจัยเคร่ืองมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (A-MED)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



จุดเริ่มต้นการพัฒนาฯ A-MED Telehealth
• A-MED Telehealth เป็นแพลตฟอร์มที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ภายใต้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแบบและพัฒนาระบบตั้งแต่ เมษายน 2563 ที่
เริ่มมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ในระยะแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้
บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยในสถานกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 เช่น โรงพยาบาลสนาม 
Hospitel Home/Community Isolation อย่างเป็นระบบ รองรับการท างาน
ของแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่นใน
การสื่อสารและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมระบบ
รายงานข้อมูลสัญญาณชีพทางไกล (Tele-vital Sign Monitor) เช่น อุณหภูมิ
ร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต 
อาการที่ส าคัญ

• โดยได้รับค าแนะน าการพัฒนาระบบจากทีมแพทย์และพยาบาล ที่ดูแล รพ.สนาม 
จากหลายแห่ง เช่น รพ.สนามเชียงใหม่ รพ.สนามผู้สูงสูงอายุบางขุนเทียน รพ.
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ 
เป็นต้น
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ระบบจัดการ
ในโรงพยาบาลหลัก

อาการรุนแรง

อาการทุเลา

สิ่งสนับสนุน

3

ประชาชน

1669
(อาการหนักฉุกเฉินเร่งด่วน)

CCRT 226 ทีม
ตรวจคัดกรอง

ศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

มีอาการเร่ิมต้น
หรือมีข้อจ ากัด
ในการท า HI

อาการ
เปลี่ยนแปลง

มากขึ้น

Home Isolation
(การแยกกักตัวที่บ้าน)
จ านวน 226  แห่ง

เป้าหมาย 
ขยายครอบคลุม > 1 แสนคน

Community Isolation
(ศูนย์พักคอยการส่งตัว)

จ านวน 46 แห่ง /5295 เตียง
เป้าหมาย 

จ านวน 68+ แห่ง /10,000 เตียง

รพ. สนาม
Hospitel

จ านวน 138 แห่ง

รพ. หลัก
จ านวน 132 แห่ง

1330(สปสช.)

Line สปสช.

https://crmsup.nhso.go.th

EOC 50 สนง.เขต บันทึกข้อมูลเข้า
Web Application

อาหาร 3 ม้ือ

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

ยาที่จ าเป็น

การเย่ียมโดยแพทย์
/พยาบาลผ่านระบบทางไกล2

ตรวจเชิงรุก

1
ตรวจที่ รพ.

ด้วยตนเอง

การน าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล

(ผู้ที่น่าจะติดเชื้อ : ATK )
หรือยืนยันติดเชื้อ : PCR)

สอบสวนโรค

ฉีดวัคซีนรักษาเบ้ืองต้น



Super UserDoctor

Interdisciplinary

Social Worker

ผู้ป่วย พูดคุย กับ Line OA หน่วย

บริการฯ พร้อมบันทึกรายงานสุขภาพ

ตนเองประจ าวัน

Patient

ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว
ลงทะเบียน และ ยืนยัน OTP 

ในระบบแล้ว

Patient

ID 13 หลัก + 

สแกน QRCODE
เพิ่มเพื่อน รพ. 

ที่เราต้องการรักษา หน่วยบริการสุขภาพ
ที่รับดูแลผู้ป่วย HI/CI

A-MED Telehealth Platform

A-MED Telehealth

https://hibkkcare.bangkok.go.th https://homeisolation.dms.go.th
โรงพยาบาลเสมือน 86 หน่วยงาน 
จ านวนเตียงเสมือน 151,049 เตียง

โรงพยาบาลเสมือน 339 หน่วยงาน 
จ านวนเตียงเสมือน 123,958 เตียง

ภาพรวมการใช้งานระบบ A-MED Telehealth



บทบาทและหน้าท่ี
ของผู้ใช้งานระบบ

A-MED Telehealth

รายงานประจ าวันผ่าน 
A-MED Telehealth

Login เข้าใช้งานครั้งแรก
พร้อมยืนยัน OTP ผ่าน 

ระบบ SMS

ยืนยัน OTP ส าเร็จ พร้อม
ใช้งานได้ทันที

กดปุ่ม รายงานสัญญาณชีพ 
ค่าอุณหภูมิ, SpO2 ทุกวัน

Patient

ID 13 หลัก + สแกน QRCODE
เพ่ิมเพ่ือน รพ. 
ที่เราต้องการรักษา

หน่วยบริการสุขภาพ
ท่ีรับดูแลผู้ป่วย HI/CIผู้ป่วย HI/CI ท่ียืนยันตัวตนกับ สปสช. แล้ว

SpO2

Patient

ช่วยยืนยัน แพทย,์ พยาบาล
, ผู้ป่วย รายใหม่

ควบคุม เปิด/ปิด การเข้า
ใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

เก็บรักษา QRCODE ส าหรับลงทะเบียน แพทย์, 
พยาบาล ผู้ป่วย รายใหม่ 
(เป็นความลับหน่วยงาน)Super User

ลงทะเบียน
ผู้ป่วยใหม่

• ติดตามอาการผู้ป่วย ทาง Line OA
• บันทึก Nurse Note (วันละ 2 ครั้ง)

• รับค าสั่งแพทย์ไปปฏิบัติ
• อาหาร ยา อื่นๆ 

• Line OA สื่อสาร 2 ทาง 
เช่น Vdo Call, Chat 

Message

สั่งการรักษาผู้ป่วยทางไกล 
บันทึก Progress Note

ออกใบสั่งแพทย์ 
• จ่ายยา บันทึก SOAP
• บันทึก Doctor Note

• Line OA เย่ียมผู้ป่วย ผ่าน 
VDO Call

Doctor

Nurse

Patient

หน้าท่ี ลงทะเบียน แพทย์ พยาบาล ด้วย 

QRCODE ท่ีระบบสร้างข้ึน

หน้าท่ี ดูแลสั่งการรักษาและดูแลผู้ป่วย HI/CI

Super User

Doctor

หน้าท่ีลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่, ดูแลผู้ป่วย ติดตาม

สอบถาม อาการของผู้ป่วยInterdisciplinary

หน้าท่ี ท าการประเมินผล และท า dashboard 

ส าหรับแสดงผลSocial Worker

ประเมินปัญหาสภาพจิตใจ
ผู้ป่วย และครอบครัว

ส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสรุปประเด็นความช่วยเหลือ

Social Worker

A-MED Telehealth

A-MED Telehealth



Doctor

Super User

QRCODE ส าหรับลงทะเบียนแพทย์ เท่านั้น ของ รพ.1

Super User

QRCODE ส าหรับลงทะเบียนแพทย์ เท่านั้น ของ รพ.2

Super User

QRCODE ส าหรับลงทะเบียนแพทย์ เท่านั้น ของ รพ.3

รพ.1
รพ.2
รพ.3

ขั้นตอนการเพิ่มหน่วยงานของ แพทย์/พยาบาล 
ที่ต้องการเข้าใช้ระบบฯ มากกว่า 1 หน่วยงาน

A-MED Telehealth
แพทย์/พยาบาล ท่ีลงทะเบียนใช้งานแล้ว ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
เพียง เพ่ิมหน่วยงาน ท่ีท่านต้องการเข้าใช้งาน โดย
ท าการเลือก เมนู การตั้งค่าผู้ใช้ เลือก โรงพยาบาลภายใต้การดูแล
กดปุ่ม สแกน QRCODE เพ่ือ สแกน QRCODE ส าหรับลงทะเบียนแพทย์ของหน่วยงานใหม่
จากนั้น ระบบจะแจ้งให้เข้าสู่ระบบใหม่อีกคร้ัง

เมื่อสแกน QRCODE ของแต่ รพ. ส าเร็จ
แพทย์จะสามารถเลือกเข้าใช้งาน รพ.1, รพ.2, รพ.3 ได้
ท่ีละโรงพยาบาล กรณีเปล่ียน รพ. ให้เลือก รพ.ใหม่ ระบบจะ
ท าการ Logout และ ให้ท าการ Login ใหม่ เพ่ือเข้าสู่ รพ.ใหม่

ปุ่ม สแกน QRCODE

ผู้ดูแลหน่วยงาน (Super User) จะต้องรับผิดชอบการสแกน QRCODE
เพื่ออนุญาติให้แพทย์ และพยาบาล จากหน่วยอื่น เข้าสู่ระบบของท่านเอง



กทม. 6 จุด 

กทม. และปริมณฑล

ตจว. (ภูมิล าเนา)

HI

CI

ภาพรวมการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย HI/CI

กทม. 69 ศูนย์

ประเมินเคส 

1
2

3

4

5 6

 Check list ประเมิน
เคส จาก กรมการ
แพทย์

 ทีมพยาบาลอาสา จาก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

ประเมินเคส 





การรับผู้ป่วย HI จาก Portal สปสช. เพื่อรับเข้าดูแลรักษาในระบบ A-MED Telehealth อัตโนมัติ
(ใช้งานได้ตั้งแต่ รุ่น A-MED Telehealth v1.8.10-prod.81 ขึ้นไป)

https://portal.nhso.go.th/hici/login.php

A-MED Telehealth



ตัวอย่างหน้าจอ ยืนยันการับผู้ป่วย จาก HI Portal ของ สปสช. เพื่อเข้าดูแลรักษาใน
ระบบ A-MED Telehealth



ขั้นตอนการตั้งค่าใบรับรองแพทย์ส าหรับ Super User



เปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปโลโก้หน่วยงานที่
เป็นทางการ
ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส!
บันทึก

ขั้นตอนการออกใบรับรองแพทย์

login Super User

01

02

03

04

จัดการภาพรวม โรงพยาบาล

จัดการภาพรวม ใบรับรองแพทย์

ใส่ชื่อ เลข ว. แพทย์ 
ควรเป็นหัวหน้า/ผอ.
เปลี่ยนชื่อแพทย์ได้
โดย super user 

เลื่อนเมนู เปิด-ปิด 
ใบรับรองแพทย์
ในหน้าของคนไข้ได้

login แพทย์/พยาบาล
ไปท่ีหน้าผู้ป่วย
ตรวจสอบวันที่ แอดมิน Swab จ าหน่าย 
(วันที่ Summary Discharge 
ส าหรับกรณีสิ้นสุดการรักษา)
ตรวจสอบชื่อคนไข้ 
ก่อนออกใบรับรองแพทย์

สิ่งท่ีหน่วยงานต้องแก้ไข
และตรวจสอบ!

ใบรับรองแพทย์
มี 2 รูปแบบ

1 ขณะรักษาตัว
2 รักษาตัวครบแล้ว

การยืนยันความถูกต้อง 
จะมี QR Code 

ส าหรับสแกนดูเอกสาร 
ป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไข

A-MED Telehealth





ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 (VERSION 15 ต.ค. 64)

• เงื่อนไข จะต้อง สรุป Discharge Summary 
และ บันทึกสรุปความเห็นของแพทย์ ที่ดูแล
ผู้ป่วย ให้เรียบร้อย



ส่งต่อผู้ป่วยข้ามหน่วยงานในระบบ AMED
• ไปที่ เมนู รับย้าย / ส่งต่อ

• ค้นหา เลขที่บัตร 13 หลักของผู้ป่วย ระบบจะค้นหา เลขที่บัตรฯ
• กรณี พบ อยู่ในหน่วยงานอื่น ใน AMED ให้ท่าน ส่งค าขอรับย้าย ไปยัง หน่วยงานต้นทาง ที่ผู้ป่วย ท่านนั้นดูแลรักษา

• กรณี ไม่พบ อยู่ในหน่วยงานอ่ืน ใน AMED ท่านสามารถ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ได้ทันที







ขั้นตอนการขอเตียงในระบบ CO-Link ให้ผู้ป่วย กลุ่มสีแดง



ตัวอย่าง หน้าจอ ส่งออก ขอเตียง ไปยังระบบ CO-link



https://datastudio.google.com/reporting/7b52ba7f-c41e-49fd-9ecb-071401f3f565/page/BRrUC
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ระบบรายงานผล BKK HI/CI Care dashboard (ปรับปรุงทุก1 ชั่วโมง)

https://dashboard-hibkkcare.bangkok.go.th
A-MED Telehealth

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


https://dashboard-hibkkcare.bangkok.go.th/hi-map/

https://dashboard-hibkkcare.bangkok.go.th/hi-map/


ระบบรายงานผล DMS Home Isolation dashboard (ปรับปรุงทุก 1 ชั่วโมง)

https://dashboard-homeisolation.dms.go.th
A-MED Telehealth

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


มีระบบ Dashboard ใช้เฉพาะหน่วยงานของท่าน



มีระบบวิเคราะห์การใช้งานแบบ Real-time
A-MED Telehealth



สถิติการใช้งานระบบที่ผ่านมา

A-MED Telehealth



สถิติการใช้งานระบบ A-MED Telehealth (เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 64)



สถิติข้อมูลการให้บริการของระบบ A-MED Telehealth ทั้งหมด



หน่วยงานที่น าระบบ A-MED Telehealth ไปใช้



หน่วยงานที่น าระบบ A-MED Telehealth ไปใช้



A-MED Telehealth
ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล

โรงพยาบาล/หน่วยบริการ
สาธารณสุข/คลินิก
จ านวน 470 แห่ง

แพทย์ และ พยาบาล
มากกว่า 5,000 คน

ผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว
มากกว่า 123,000 คน

เปิดเตียงเสมือน
มากกว่า 3.3 แสนเตียง



หน่วยงานที่น าระบบ A-MED Telehealth ไปใช้



คู่มือใช้งานระบบ BKK HI/CI Care ภายใต้หน่วยงานสังกัด กรุงเทพมหานครฯ
ไฟล์คู่มือ ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 09 ม.ค. 65

1.คู่มือการใช้งานระบบ A-MED Telehealth ส าหรับ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์  (เพิ่มการใช้งานระบบรายงาน Dashboard)

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.11.2/BKK_HICI_CARE%20Admin%20Manual%20v1.11.2.pdf

2 คู่มือเฉพาะผู้ควบคุม (Super user) การใช้งาน ส าหรับบริหารโรงพยาบาลเสมือน (Virtual hospital)

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.11.2/BKK_HICI_CARE%20User%20Manual%20v.1.11.2.pdf

A-MED Telehealth

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.11.2/BKK_HICI_CARE Admin Manual v1.11.2.pdf
https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.11.2/BKK_HICI_CARE User Manual v.1.11.2.pdf


วิดีโอแนะน าการใช้งานเบื้องต้น
• วิดีโอแนะน าการใช้งานระบบ BKK HI/CI Care by DGA

• ส าหรับผู้ป่วยใช้งาน https://youtu.be/n2KxqhBY8xU

• ส าหรับแพทย์ใช้งาน  https://youtu.be/lnNPNXbt-V8

• ส าหรับพยาบาลใช้งาน https://youtu.be/jiMmZl4gE9g

• วิดีโอแนะน าการใช้งานระบบ A-MED Telehealth by NSTDA

• ส าหรับผู้ป่วยทั่วไป  https://youtu.be/r5d2mCWesBU

• ส าหรับแพทย์ ใช้งาน  https://youtu.be/bLHY2HUUwac

• ส าหรับพยาบาล ใช้งาน   https://youtu.be/H79euDN09bs

https://www.youtube.com/c/watcharakonnoothong

A-MED Telehealth

https://youtu.be/n2KxqhBY8xU
https://youtu.be/lnNPNXbt-V8
https://youtu.be/jiMmZl4gE9g
https://youtu.be/r5d2mCWesBU
https://youtu.be/bLHY2HUUwac
https://youtu.be/H79euDN09bs
https://www.youtube.com/c/watcharakonnoothong


สนใจเปิดใช้งานระบบ DMS Home Isolation โดย กรมการแพทย์ 

ส าหรับโรงพยาบาล รัฐและเอกชน ทั่วประเทศ ที่ต้องการเปิดใช้งานระบบฯ 
ติดต่อได้ที่ สายด่วนโทร 1668  
หรือติดต่อ คุณวิยะดา สานาผา มือถือ 063-018-4875
ผู้ประสานงาน IT 

คุณชานนท์ หงษ์ทอง 093-956-3378
ส านักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์

สแกน QRCODE เพ่ือเข้ากลุ่ม Admin DMS Home Isolation-1

A-MED Telehealth



คู่มือใช้งานระบบ DMS Home Isolation ภายใตห้น่วยงานสังกัด กรมการแพทย์
ไฟล์คู่มือ ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 14 ต.ค. 64

1.คู่มือการใช้งานระบบ A-MED Telehealth ส าหรับ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.16/DMS%20HICI%20User%20Manual%20v.1.9.16.pdf

2 คู่มือเฉพาะผู้ควบคุม (Super user) การใช้งาน ส าหรับบริหารโรงพยาบาลเสมือน (Virtual hospital)

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.13/DMS%20HICI%20Admin%20Manual%20v.1.9.13.pdf

A-MED Telehealth

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.16/DMS HICI User Manual v.1.9.16.pdf
https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.13/DMS HICI Admin Manual v.1.9.13.pdf


สนใจเปิดใช้งานระบบ BKK HI/CI Care โดย กรุงเทพมหานคร

หน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่ กทม. และปริมลฑล 
ที่สนใจเปิดใช้งานระบบฟรี ได้ที่ 
คุณสุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ มือถือ 081-880-1180
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสร้างเสริมสุขภาพ ส านักอนามัย

ผู้ประสานงาน IT น้องอุ้ม A-MED มือถือ 081-441-9193
ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิงอ านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สแกน QRCODE เพ่ือเข้ากลุ่ม Admin_BKK_HI (387)A-MED Telehealth



คู่มือใช้งานระบบ BKK HI/CI Care ภายใต้หน่วยงานสังกัด กรุงเทพมหานครฯ
ไฟล์คู่มือ ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 14 ต.ค. 64

1.คู่มือการใช้งานระบบ A-MED Telehealth ส าหรับ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์  (เพิ่มการใช้งานระบบรายงาน Dashboard)

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.16/BKK_HICI_CARE%20User%20Manual%20v.1.9.16.pdf

2 คู่มือเฉพาะผู้ควบคุม (Super user) การใช้งาน ส าหรับบริหารโรงพยาบาลเสมือน (Virtual hospital)

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.7.3/BKK_HICI_CARE%20Admin%20Manual%20v.1.7.3.pdf

A-MED Telehealth

https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.9.16/BKK_HICI_CARE User Manual v.1.9.16.pdf
https://sharebox.nstda.or.th/drive/public-download/U6102952d3c16c/home/1.7.3/BKK_HICI_CARE Admin Manual v.1.7.3.pdf


สถิติการใช้งานระบบ A-MED Telehealth (เมื่อ วันที่ 19 ส.ค. 2564)

• มีจ านวนประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้ (เฉพาะในระบบ BKK HI/CI Care เท่านั้น)

• แพทย์  1,898 คน 
• พยาบาล 2,395 คน
• ผู้ป่วย

• สะสม 58,590 คน 
• ก าลังรักษา 24,179 คน

• แพทย์ 1 ท่าน เฉลี่ย ดูแลผู้ป่วยก าลังรักษา 12.74 คน
• พยาบาล 1 ท่าน เฉลี่ย ดูแลผู้ป่วยก าลังรักษา 10.1 คน
• มีหน่วยงานของเปิดใช้งาน ในระบบ BKK HI/CI Care โดย กรุงเทพมหานคร 

• โรงพยาบาลเสมือน 310 หน่วยงาน 
• จ านวนเตียงเสมือน 117,258 เตียง
• ผู้ป่วยสะสม 58,590 คน

• มีหน่วยงานของเปิดใช้งาน ในระบบ DMS Home Isolation โดย กรมการแพทย์ 
• โรงพยาบาลเสมือน 71 หน่วยงาน 
• จ านวนเตียงเสมือน 144,675 เตียง
• ผู้ป่วยสะสม 6,965 คน

• มีผู้ใช้งานจาก หลายประเทศ เช่น Thai, US, Vietnam, Singapore, Ireland, Sweden, China, 
Germany, Brunei, India, Indonesia, Hong Kong, Taiwan

A-MED Telehealth

1 : 12.74





สอบถามปัญหาการใช้งาน ได้ที่
AMED IT SUPPORT

@099cddfx



สนับสนุนโดย



โรงพยาบาลทดสอบ ส าหรับ ทดสอบการใช้งานระบบ (ไม่มีผลต่อระบบรายงาน Dashboard)

Doctor (แพทย์ เท่านั้น) user : 55555 (เลข ว.)

pwd : 5555555555 (มือถอื)

Interdisciplinary (พยาบาล, เภสัช, ทันตแพทย)์ user : 22222 (เลข ว.)

pwd : 5555555555 (มือถอื)

นักสังคมสงเคราะห์ (บทบาทใหม่) user : 21022102

pwd : 0814419193

Super User (ผู้ดูแลหน่วยงานเสมือน) user : ADMINTTT

pwd : 1111111111

Patient (ผู้ป่วย) user : 1234567890123 (เลขบัตร ID13)

pwd : 0819076960 (มือถอืที่ถูกต้อง)
ยืนยัน OTP ผ่านระบบ SMS ส าเร็จ

Patient

Super User

Doctor

Nurse

SocialWorker

หน่วยบริการสุขภาพ
ท่ีรับดูแลผู้ป่วย HI/CI

A-MED Telehealth

เพ่ิมเพื่อน Line OA ชื่อ BKKHI-รพ.ทดสอบ

Super UserDoctor

InterdisciplinarySocial Worker

เข้าใช้งานระบบ ได้ที่ https://hibkkcare.bangkok.go.th

https://hibkkcare.bangkok.go.th/


โรงพยาบาลทดสอบ ส าหรับ ทดสอบการใช้งานระบบ (ไม่มีผลต่อระบบรายงาน Dashboard)

Doctor (แพทย์ เท่านั้น) user : DOCTORTEST (เลข ว.)

pwd : 123456 (มือถอื)

Interdisciplinary (พยาบาล, เภสัช, ทันตแพทย)์ user : 8888 (เลข ว.)

pwd : 0952246276 (มือถอื)

นักสังคมสงเคราะห์ (บทบาทใหม่) user : ALMONERTEST

pwd : 123456

Super User (ผู้ดูแลหน่วยงานเสมือน) user : ADMINABC

pwd : admin@DMSHI

Patient (ผู้ป่วย) user : 11332456789 (เลขบัตร ID13)

pwd : 0480000000 (มือถอืที่ถูกต้อง)
ยืนยัน OTP ผ่านระบบ SMS ส าเร็จ

Patient

Super User

Doctor

Nurse

SocialWorker

หน่วยบริการสุขภาพ
ท่ีรับดูแลผู้ป่วย HI/CI

A-MED Telehealth

เพ่ิมเพื่อน Line OA ชื่อ BKKHI-รพ.ทดสอบ

Super UserDoctor

InterdisciplinarySocial Worker

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

https://hibkkcare.bangkok.go.th/

