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คูมือการใชโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน iMed@Home 

ขั้นตอน การติดตั้งแอพฯ 

    แนะนําใหทําการติดตั้ง App  สําหรับใชงานบน

โทรศัพทมือถือ Smart Phone ในระบบ Android 

1. เปด Google play คนหา แอพพลิเคชั่น 

 โดยคน คําวา “iMed@Home” แลว 

2. คลิกเลือกท่ี App iMed@Home 

3. ทําการติดตั้ง App โดยคลิกที่ ติดตั้ง (Install)  

 

หลังติดตั้งเสรจ จะม ีicon   

สําหรับใชงาน ปรากฎอยู บน

หนาจอโทรศัพทมือถือ  

 

4. ในการเขาใชงานครั้งตอๆ ไป   

ใหเปด App Green Smile นี ้

โดยคลิกที ่icon บนหนาจอไดโดยตรง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. เลือก App 

1. คนหา App 

3. คลิก เพื่อติดตั้ง 

4. เปด App เพื่อใชงาน 

iMed@Home 
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ระบบสมาชิก 

แอพนี้ใหบริการกับสมาชิกเทานั้น ใชกอนเริ่มใชงาน ตองทําการ Login (เขาสูระบบ) กอนเสมอ (สามารถใหเครื่อง

จํา user และรหัสผาน ไวได) โดยจะมีแถบเมนูอยู ดานลางของหนาจอ  

การ Login – เขาสูระบบ   

(กรณีที่เปนสมาชิกเว็บอยูแลว user และ password แลว)  

สามารถทําการLogin ไดดังนี้ 

1. ปอนขอมูลสมาชิก(Username)  และ  

2. ปอน รหัสผาน(Password)  แลว 

3. เขาสูระบบ 

 

 

1. 

2. 

3. 

แถบเมนู 
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การสมัครสมาชิกใหม 

 (สวนในกรณี ท่ียังไมเคยเปนสมาชิก) ใหทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1.  คลิกที่  [ + สมัครสมาชิก ]  

2. ปอน “ชื่อสมาชิก” ที่ตองการ  (มีขอกําหนด โปรดอานรายละเอียดกอน)  

3. ปอน “รหัสผานที่ตองการ” รหัสผานตองมีความยาวอยางนอย  6 ตัวอักษร 

4. ยืนยันรหัสผาน (Re-enter Password) ซ้ําอีกครั้ง 

5. ปอน “ชื่อสําหรับแสดง” แนะนําใหใชชื่อ-นามสกุล เปนภาษาไทยจริง (ใน

กรณีขอมูลชื่อเปดเผยได) โดยจะนําไปแสดงในหนาเว็บไซต เมื่อสงหัวขอ

หรือแสดงความคิดเห็น  

6. ในชอง อีเมล (E-Mail) ใหปอนอีเมลที่ใชงานในปจจุบัน ไวใชในกรณีท่ีลืม

รหัสผาน จะสงลิ้งครหัสไปใหทางเมลเทานั้น 

7. คลิกปุม  เพ่ือเขาหนายืนยันการลงทะเบียนสมาชิกใหม 

8. ในชอง Anti-spam word* ใหกรอกตัวเลข ( ที่เห็นในกรอบสีแดง) 

9. คลิกปุม   เพ่ือยืนยันการสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8

9. 

1. 
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กรณีลมืรหัสผาน 

ในกรณีท่ีเปนสมาชิกเว็บหรือเคยสมัครสมาชิกมาแลว แตลืมรหัสผาน  

สามารถทําการขอรหัสใหมได ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกที ่“ลืมรหัสผาน?”  

2. ปอนชื่อสมาชิก(Username) หรือ อีเมล (e-mail)  

3. คลิกที่ “Send password” 

ระบบจะสง ลิงครหัสใหม ไปใหที่อีเมล(ที่แจงไวในระบบ)   ใหไปเปดอีเมล แลวคลิกที่ลิ้งคและทําตามการ

ตั้งรหัสใหม 

 

  

 หมายเหตุ  

ลิงครหัสผานใหมที่ สงไปให จะมีอายุในการใชงานไดแค 30 นาที เทานั้น ตองดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา 

1. 

2. 

3. 
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เมนู ฉัน - ขอมูลสวนตัวผูใช 

เมื่อเขาสูระบบแลว มีแถบเมนู สําหรับเลือกใชงานอยู ดานลางของ

หนาจอ ใหคลิก เมนู “ฉัน” สําหรับขอมูลสวนตัวของผูใช ตรวจสอบความถูก

ตองของ ชื่อ e-mail เปลี่ยนภาพถายและเปลี่ยนรหัสผานใหม   

สามารถทําตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกที่   แลวเลือกภาพถาย ที่อยูในเครื่อง หรือ ถายรูปตัวเอง

ใหม ดวยกลอง เพ่ือใชเปนภาพโปรไฟล  

2. คลิกเลือก “รายละเอียด” แลว ปอนรายละเอียด ในชองตางๆ  เชน

อีเมล เบอรโทร เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหกดปุม   

3. คลิกเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” ปอนรหัสเดิม และตั้งรหัสผานใหมท่ี

สะดวกในการจํา  เหมือนจํานวนสองครั้ง แลวกดปุม  

 

2. 

3. 

1. 

3. 2. 
1. 
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เมนูหนาหลัก  

เมื่อเขาสูระบบแลว มีแถบเมน ูหนาหลัก และหนาจอดังภาพ จะ

เปน เมนูการทํางานของ iMed@Home (แอพหลักของตระกูล imed)  

1. สังเกตแถบสีดานบน จะเปนสีแดง และมีขอความวา

iMed@Home  

2. จะเขาจะใช App ของจิตเวช  ใหคลิกท่ี icon 

“Imed@จิตเวช”  จะเขาสูหนาหลัก ของ iMed@จิตเวช 

3. สังเกตแถบสีดานบน จะเปนสีสม และมีขอความวา 

iMed@Psyc  

4.  ถาตองการออก จาก App iMed@จิตเวข ใหคลิกท่ี  

จะกลับมา หนา App iMed@Home   

 

 

 

 

 

การคนหาหรือเพิ่มผูปวย 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. 

3. 4. 
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 การคนหาผูปวย 

1. คลิกที่ชอง คนหา 

2. พิมพชื่อและนามสกุล ของผูปวย(ไมตองมีคํานําหนาชื่อ) ถาชื่อผูปวยมีขอมูลในระบบแลว จะมีชื่อ มาให

เลือก 

3. คลิกเลือกทีช่ื่อผูปวย   

4. จะเขาสูหนา รายละเอียด ประวัติของผูปวย 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 4. 
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การเพ่ิมผูปวยรายใหม 

1. ถาการคนหาผูปวยแลว ไมพบชื่อหรือไมเคยมีขอมูลผูปวยใน

ระบบ (จะไมมีรายชื่อแสดงใหเห็น) 

2. ใหคลิกที่  เพ่ือเปนการเพ่ิมขอมูลชื่อผูปวยรายใหม 

3. ปอนรายละเอียดของผูปวย ใหครบ  

- เลขบัตรประจําตัวประชาชน ถาไมมี ใหใส 

เครื่องหมาย? 

- ปอนคํานําหนานาม 

- เลือกระบุ เพศ 

- ที่อยูใหพิมพ  โดยมีรูปแบบการปอนดังนี้  บานเลขท่ี 

(xxx) หมูท่ี (xxx)  (หมูที ่เวนวรรคแลวตามดวย

ตัวเลข) หรือ ม.(xxx) เวนวรรคแลวตาม ต.(xxxxx) 

อ.(xxxxx) จ.(xxxxx)  *เมื่อพิมพชื่อตําบล ไปสัก

พักนึงจะมทีี่อยู ที่แสดงขึ้นมา ใหคลิกเลือกที่อยู จาก

ทีม่ใีหเลือก (โปรดเช็ค รายละเอียดใหดี) 

หรือจะใชวิธีเลือก จังหวัด อําเภอ และตําบล แทนก็ได

โดย 

- คลิกเลือก จังหวัด  

- คลิกเลือก อําเภอ 

- คลิกเลือก ตําบล 

 

4. เมื่อปอนขอมูลครบแลว ใหคลิกท่ีปุม 

 เพ่ือเพ่ิมรายชื่อผูปวย 

 

 

 

1

2. 

3. 

4. 
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รายละเอียด ประวัติของผูปวย 

เมื่อคลิกท่ี ชื่อผูปวยจะแสดง หนารายละเอียดประวัติของผูปวย  

และมเีมนูการจัดการ ของแตละกลุมดังนี้ 

 

1. ขอมูลผูปวย พรอมภาพถาย 

2. ขอมูลการ Admit 

3. ขอมูลการ เยี่ยมบาน 

4. ขอมูลความตองการ 

5. ขอมูลแบบประเมินอาการทางจิต 

6. ขอมูลท่ัวไป 

7. ขอมูลสุขภาพทั่วไป 

8. ขอมูลสุขภาพจิต 

9. ขอมูลคนพิการ 

10. ขอมูลแผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

1. 

2. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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ขอมูลการเยี่ยมบาน 

แยกเปน 2 สวนคือ เขยีนบันทึกการเยี่ยมบาน (ประเมินการเยี่ยม

บาน &เขียนบันทึกเยี่ยมบาน ) และ ประวัติการเยี่ยมบาน  ดูประวัติการ

เยี่ยมบานยอนหลัง ทีเ่คยมีการบันทึกไว 

ประเมินการเยี่ยมบาน 

1. คลิกที่  

2. เลือกคลิก แบบประเมินที่ตองการ 

3. คลิกทําการประเมิน ในแตละขอ 

4. คลิก เพ่ือบันทึก 

 

    

 

 

1. 

2. 
3. 

4. 
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เขียนบันทึกเยี่ยมบาน  

1. คลิกท่ี  

2. บันทึกรายละเอียดการเยี่ยม 

3. คลิก  เพ่ือบันทึก 

4. คลิกเลือก เพ่ิมขอมูลอ่ืนๆ  จากแถบเมนูของการเยี่ยมครั้งนั้น 

 

เชนถาตองการสงรูปใหคลิก  

 

     

1. 

2. 

3. 

4. 


