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Appication : iMed@home
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แนะนำ Appication : iMed@home

Appication : iMed@home ริเริม่ข้ึนโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา และโปรแกรมเมอรอ์ิสระ คุณภาณุมาศ  
นนทพันธ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลกลางระดับจังหวดัในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาครัฐ ท้องถ่ิน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน หนุนเสริมการทำงานในการดูแลคนพิการ ผู้สูง
อายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนคนยากลำบากและผู้เปราะบางทางสังคม ระบบข้อมูลกลางมีการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลสุขภาวะ บันทึกภาพถ่าย การเยี่ยมบ้าน ประเมินผลและรายงานผล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 
ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มสำหรับการดูแลผู้ป่วย ระบบการเยี่ยมบ้าน และ การวิเคราะห์ผล โดยจะแสดงผล
สำหรับสมาชิกทัว่ไปในลักษณะข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติในแต่ละดา้น สว่นผู้ที่เป็นผู้ดำเนินงานจะสามารถบันทึก 
แก้ไข และเข้าถึงข้อมูลระดับตัวบุคคลในขอบเขตต่าง ๆ ตามที่ผูดู้แลกลุ่มกำหนด

Appication : iMed@home น้ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ (Android) ดังตัว
อย่างสมาร์ทโฟน Samsung, OPPO, Vivo, HUAWEI, Google Pixel, Google Nexus, HTC , Motorola, 
LG Optimus เป็นต้น

หมายเหตุ : ปัจจุบันระบบปฏิบัติการที่สำคัญของสมารท์โฟนได้แก่ ระบบแอนดรอยด์ (Android) 
พัฒนาโดย Google Inc. ระบบไอโอเอส (iOS) พัฒนาโดย Apple Inc. และระบบวินโดว์โฟน (Windows 
phone) พัฒนาโดย Microsoft Inc.
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ข้ันตอนการใช้ Appication : iMed@home

ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้ง Appication บนสมาร์ทโฟน

การติดต้ัง Appication บนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) โดยเข้าไปท่ี Google 
Play Store แล้วพิมพ์คำสำหรับคน้ในช่องคน้หาว่า iMed@home ดำเนินการติดต้ังจนแล้วเสร็จ 

ข้ันตอนที่ 2 
การสมัครสมาชิก

Appication iMed@home เป็น Appication ทีท่ำงานร่วมกับเว็บ www.ข้อมูล
ชุมชน.com หรือ www.communeinfo.com โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชกิเดียวกัน หากเป็น
สมาชิกของเว็บอยู่แล้ว สามารถใช้ชื่อสมาชกิหรืออีเมล์และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับ
ใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่

เมื่อเข้าสู่หน้าแรก จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบสมาชิก

กรณทีี่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกของเว็บ ให้ทำการสมัครสมาชกิก่อน โดยกดปุ่ม “สมัคร
สมาชิก” และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. คลิกปุ่ม “สมคัรสมาชิก” เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก

2. ป้อนข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนด
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- ชื่อสมาชกิ (Username) ขนาดความยาว 4-15 ตัวอักษร เป็น
ภาษาอังกฤษตัวเลก็ a-z หรือตัวเลข 0-9 สัญลกัษณ์ . - _ เท่าน้ัน ไม่
สามารถเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น @ ไม่ใช่อีเมล์ และ ข้ึนต้นด้วย
ตัวอักษร a-z เท่าน้ัน สามารถใช้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขด้วยกันก็ได้ 

- รหัสผ่าน (Password) ใส่ตัวอักษรและสัญญลักษ์อะไรก็ได้อย่าง
น้อย 6 ตัว ให้มีความยากเพียงพอเพื่อป้องกันผู้อื่นสวมรอยเข้าใช้งานแทน
ไม่ควรเป็นตัวเลขเรียงลำดับหรือคำที่ใช้งานทัว่ไป

- ยืนยันรหัสผ่าน (Re-enter Password) โดยพิมพ์รหัสผ่านซ้ำอกี
ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้องรหัสผ่าน

- ชื่อสำหรับแสดง (Name) ชื่อน้ีจะใช้สำหรับแสดงในหน้าจอเมื่อ
ส่งข้อความหรือแสดงความเห็นใด ๆ สามารถใช้ชื่อย่อหรือชื่อเล่น หรือ
สมญานามอื่น ๆ ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อสมาชกิ หรือจะใช้
ชื่อเดียวกันก็ได้

- อีเมลต์ามรูปแบบที่ถูกต้องของอีเมล์ เช่น name@example.com
อีเมล์น้ีจะตอ้งเป็น 1 คนต่อ 1 อีเมล์เท่าน้ัน ไม่สมารถใช้อีเมล์เดียวกันใน
การสมัครสมาชิกหลายคน

3. คลิกปุ่ม “ถัดไป”

4. ป้อนตัวเลข “Anti-spam word” ในช่องที่กำหนด (ตัวเลขน้ีไม่
ต้องจำเน่ืองจากเป็นการยืนยันตอนสมัครเพียงครั้งเดียว)

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าสู่ระบบสมาชิก

การใช้งาน Application iMed@home 
ในข้ันตอนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น การเยี่ยมบ้าน การบันทกึข้อมูลผู้ผ่วย
จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
ในการใช้งานแต่ละข้ันตอน เมื่อเข้าสู่หน้าแรก จะ
มีแบบฟอร์มให้ป้อนเพ่ือดำเนินการเข้าสู่ระบบ
สมาชิก
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หมายเหตุ :

- เลือกการจำรหัสผ่าน (อยูใ่ต้ชอ่งรหัสผ่าน) ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 
ตลอดกาล ระบบจะแสดงผลการทำงานของ App น้ีตามช่วงเวลาที่ทา่นเลือก โดยทา่นไม่ต้องออกจากระบบ 
(Log out)  และเข้าสู่ระบบใหม่ (Log in) จนกว่าจะถึงชว่งเวลาที่ท่านกำหนด ทำให้ออกจากระบบโดย
อัตโนมตัิ ท่านจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ตัวอย่างเช่น เลือก 1 สัปดาห์ จะสามารถใช้งานไปเรื่อย ๆ ท่านไม่ต้องไป
ออกจากระบบ จน 1 สัปดาห์ผ่านไป สมาชิกจะออกจากระบบไปโดยอัตโนมตัิ เมื่อจะใช้ก็ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ 
ตั้งแตใ่ส่ชื่อสมาชกิ รหัสผ่าน

- กรณจีำรหัสผ่านไม่ได้ ให้คลิกที่ปุ่ม “ลืมรหัสผา่น” แล้วป้อนชื่อสมาชิกหรืออีเมล์ ท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 
ระบบจะส่งรายละเอียดในการเปลี่ยนรหัสผ่านไปให้ตามอีเมล์ที่ระบุ ให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ การ
ส่งอีเมล์อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะถึงปลายทาง และอาจจะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ใน “เมล์ขยะ” หลังจากดำเนิน
การแล้วให้รอสักระยะเวลาหน่ึงแล้วตรวจสอบอีเมล์ รวม
ถึงเมล์ขยะ และดำเนินการตามข้ันตอนในอีเมล์ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 4 เมนูและแถบนำทาง

หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อย จะแสดงเมนู
และแถบนำทางดังน้ี

- ชื่อผู้ใช้งาน

- แถบเครื่องมือ ประกอบด้วย

- หน้าแรก

- รายชื่อผู้ป่วยทีอ่ยู่ในความดูแล (เคยเยี่ยมบ้าน)

- ความต้องการของผู้ป่วย

- กลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่

- ช่องค้นหาชือ่ผู้ป่วย

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน (กรณีเพิ่งเริ่มใช้งาน และ ยัง
ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มใด ๆ จะยังไม่มีการแสดงบันทึกการเยี่ยม
บ้าน)
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ขั้นตอนที่ 4 การเย่ียมบ้านผู้ป่วย

บันทึกการเยี่ยมบ้าน เป็นรูปแบบหน่ึงของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในการดูแลผู้ป่วยคนเดียวกัน
โดยบันทึกที่เขียนจะแสดงให้สมาชิกกลุ่มทกุคนมองเห็น โดยในการเยี่ยมบ้านแต่ละคร้ังให้เขียนบรรยายการ
ทำงาน การดูแลในด้านตา่ง ๆ คำแนะนำในการเขียนบันทึกคือไม่ควรเขียนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
ข้อมูลที่เป็นความลับ หรอื ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงต่อความผดิ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

การค้นหาชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเย่ียมบ้าน

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. ป้อนชื่อ นามสกุล หรือ หมายเลข 13 หลัก ในช่องค้นหา
แยกชื่อและนามสกุลด้วยช่องว่างอยา่งน้อย 1 ช่อง โดยสามารถป้อน
บางส่วนของชื่อ และ บางส่วนของนามสกุล ก็ได้ เมื่อมีรายชื่อแสดง
มาทีด่้านล่างของช่องค้นหา ให้กดที่ชื่อทีต่้องการ แลว้คลิกปุ่มถัดไป

2. รายชื่อผู้ป่วยในความดูแล จาก แถบเมนูหลัก โดยคลกิที่
ปุ่ม “เยี่ยมบ้าน” ของผู้ป่วยที่ต้องการเขียนบันทึกการเยี่ยมบ้าน
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การเขียนบันทึกการเย่ียมบ้าน

- การเขียนบรรยาย

การเขียนบันทึกการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง ให้เขียน
บรรยายรายละเอียดในการเยี่ยมบ้าน การปฎิบัติงาน คำ
แนะนำต่าง ๆ ในชอ่ง “เขียนบันทึกข้อความในการเยี่ยมบ้าน”
และกดปุ่ม “โพสท์” เพื่อบันทึกข้อมูล

- การถ่ายภาพ

เมื่อเขียนบันทึกและโพทส์เรียบร้อย จะแสดงปุ่มกล้อง
สำหรับถ่ายภาพทีด่้านลา่งของแต่ละบันทึก เมื่อกดปุ่มถ่ายภาพ
ครั้งแรก จะแสดงข้อความเพื่อขอใช้งานกล้องและที่เก็บข้อมูล
ให้ตอบตกลง

- การบันทึกความตอ้งการ

กดที่ปุ่ม          แล้วเลือกประเภทความต้องการ , 
ระดับความเร่งด่วน , ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม แล้วกดปุ่ม
“บันทึก”

- การบันทึกสัญญาณชีพ

กดปุ่ม         ป้อนข้อมูลของสัญญาณชีพแต่ละรายการ
แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

- การบันทึกดัชนีบาร์เทล

กดปุ่ม         ป้อนข้อมูลของการทำกิจวัตรประจำวัน
แต่ละรายการ แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
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การเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่

1. การเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่ระบบ ให้เลือกเมนู โดยใช้น้ิวลากผา่นจากขอบซ้ายของจอไปทางขวา หรือกดปุ่ม
เมนู         ทีมุ่มบนขวา แล้วเลือกเมนู “เพิ่มรายชื่อใหม่”

ป้อนข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย หมายเลขประจำตวัประชาชน 13 หลัก , คำนำ
หน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, เพศ และ ทีอ่ยู่

การป้อนข้อมูล ชือ่ นามสกุล ให้เคาะเว้นวรรค 1 ครั้งระหว่างชื่อและนามสกุล

การป้อนที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ป่วย โดยพิมพ์ บ้านเลขที่ ซอย ถนน ให้ครบถ้วน แล้วจึงพิมพ์
หมู่ที่ โดยพมิพ์ ม.1 ตามด้วยชื่อตำบล โดยป้อน ต.ชื่อตำบล เมื่อป้อนชื่อตำบลไปสักพัก จะมีรายชื่อตำบล-
อำเภอ-จังหวัด แสดงให้เลือกดา้นล่างของช่องป้อนข้อมูล ให้เลือกตำบลทีต่้องการจากรายการแสดงด้านล่าง
เท่าน้ัน ระบบจะเติมเต็มอำเภอ-จังหวัดให้พร้อมทั้งกำหนดรหัสของตำบล-อำเภอ-จังหวัดจากฐานข้อมูลทีม่ีอยู่
ที่ให้โดยอัตโนมตัิ
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