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จัดท าโดย  

มูลนิธิชุมชนสงขลา และ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ สงขลา 

 



Appication : iMed@home 

IMED@HOME คือ แอพพิเคชัน่เพื่อบริการทางสังคมในยุคดิจิทลั (social-application) 

พฒันาโดย คุณภาณุมาศ นนทพนัธ์ และมูลนิธิชุมชนสงขลา สนองตอบการพฒันาคุณภาพชีวิต

ประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวยั โดยเฉพาะคนพิการ ผูสู้งอายุ ผูป่้วยรอการฟ้ืนฟู 

คนยากล าบากและเปราะบางทางสังคม ริเร่ิมข้ึนโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา และโปรแกรมเมอร์

อิสระ คุณภาณุมาศ นนทพนัธ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชส้ าหรับการพฒันาระบบขอ้มูลกลาง

ระดบัจงัหวดัในการเช่ือมโยงเครือข่าย ภาครัฐ ทอ้งถ่ิน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชุมชน หนุนเสริมการท างานในการดูแลคนพิการ ผูสู้ง อายุ ผูป่้วยติดเตียง ประชาชนคน

ยากล าบากและผูเ้ปราะบางทางสังคม ระบบขอ้มูลกลางมีการเก็บขอ้มูลส่วน บุคคล ขอ้มูลสุข

ภาวะ บนัทึกภาพถ่าย การเยี่ยมบา้น ประเมินผลและรายงานผล ประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

ฐานขอ้มูลผูป่้วย กลุ่มส าหรับการดูแลผูป่้วย ระบบการเยี่ยมบา้น และ การวิเคราะห์ผล โดยจะ

แสดงผล ส าหรับสมาชิกทัว่ไปในลกัษณะขอ้มูลภาพรวมเชิงสถิติในแต่ละดา้น ส่วนผูท่ี้เป็นผู ้

ด  าเนินงานจะสามารถบนัทึก แกไ้ข และเขา้ถึงขอ้มูลระดบัตวับุคคลในขอบเขตต่าง ๆ ตามท่ี

ผูดู้แลกลุ่มก าหนด Appication : iMed@home น้ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้ในสมาร์ทโฟน ระบบแอน

ดรอยด์ (Android) ดังตัว อย่างสมาร์ทโฟน Samsung, OPPO, Vivo, HUAWEI, Google Pixel, 

Google Nexus, HTC , Motorola, LG Optimus เป็นตน้ หมายเหตุ : ปัจจุบนัระบบปฏิบติัการท่ี

ส าคญัของสมาร์ทโฟนไดแ้ก่ ระบบแอนดรอยด์ (Android) พฒันาโดย Google Inc. ระบบไอโอ

เอส (iOS) พฒันาโดย Apple Inc. และระบบวนิโดวโ์ฟน (Windows phone) พฒันาโดย Microsoft 

Inc. 

 

 

 

 

 



การติดตั้ง Appication : iMed@home 

สมาร์ทโฟนระบบ Android ใช ้Play store ในโทรศพัทไ์ดเ้ลย 

  

1. เขา้แอพพลิเคชัน่ play store > กดคน้หา พิมพช่ื์อ imed@home > กดติดตั้งแอพพลิเคชัน่ 

รุ่นโทรศัพท์ ท่ีรองรับ Samsung Apple Huawei OPPO Vivo Nokia Sony Asus Xiaomi Wiko 

TECNO Motorola nubia Lenovo AIS 

 

 

 

 

                               

                                Google play store                                          ระบบ ios 

สมาร์ทโฟนระบบ ios ใช ้www.communeinfo.com 

รุ่นท่ีรองรับ iphone ipad  

1. เขา้เวบ็ www.communeinfo.com ผา่น ซาฟารี หรือ chrome 

2. ไปท่ี iMed@web App 

3. เพิ่ม shot cut โดยไปท่ี เมนู home screen   

http://www.communeinfo.com/
http://www.communeinfo.com/


การเข้าสู่ระบบ Appication : iMed@home 

 

 

 

 

 

 

กรณียังไม่เคยเป็นสมาชิกเว็บ ให้ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ เพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับการติดต่อเป็น

ส่ิงจ าเป็นในการใชง้านระบบ โปรดสร้างบญัชีเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

1. ช่ือสมาชิก (Username) ขนาดความยาว 4-15 ตัวอักษร เป็น ภาษาอังกฤษตัวเล็ก a-z หรือ

ตวัเลข 0-9 สัญลกัษณ์ . - _ เท่านั้น ไม่ สามารถเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น @ ไม่ใช่

อีเมล ์และ ข้ึนตน้ดว้ย ตวัอกัษร a-z เท่านั้น สามารถใชท้ั้งตวัอกัษรและตวัเลขดว้ยกนักไ็ด ้ 

2. รหัสผ่าน (Password) ใส่ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อะไรก็ไดอ้ย่าง น้อย 6 ตวั ให้มีความยาก

เพียงพอเพื่อป้องกนัผูอ่ื้นสวมรอยเขา้ใชง้านแทน ไม่ควรเป็นตวัเลขเรียงล าดบัหรือค าท่ีใชง้าน

ทัว่ไป 

3. ยืนยนัรหัสผ่าน (Re-enter Password) โดยพิมพร์หัสผ่านซ ้ าอีก คร้ัง เพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง

รหสัผา่น 

4. ช่ือส าหรับแสดง (Name) ช่ือน้ีจะใช้ส าหรับแสดงในหน้าจอเม่ือ ส่งข้อความหรือแสดง

ความเห็นใด ๆ สามารถใชช่ื้อย่อหรือช่ือเล่น หรือ สมญานามอ่ืน ๆ ได ้ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกบัช่ือสมาชิก หรือจะใช ้ช่ือเดียวกนักไ็ด ้



5. อีเมลต์ามรูปแบบท่ีถูกตอ้งของอีเมล ์เช่น name@example.com อีเมลน้ี์จะตอ้งเป็น 1 คนต่อ 1 

อีเมลเ์ท่านั้น ไม่สามารถใชอี้เมลเ์ดียวกนัในการสมคัรสมาชิกหลายคน 3. คลิกปุ่ม “ถดัไป” 4. 

ป้อนตวัเลข “Anti-spam word” ในช่องท่ีก าหนด (ตวัเลขน้ีไม่ตอ้งจ าเน่ืองจากเป็นการยนืยนัตอน

สมคัรเพียงคร้ังเดียว) 

6 .  กรณีลืมหรือไม่ มี อี เมล์ให้ตั้ ง อี เมล์ใหม่ระบุ ช่ือ  แล้ว เ ติม  @communeinfo.com เ ช่น 

chakrite.p@communeinfo.com 

กรณีเป็นสมาชิกแล้ว การใชง้านในขั้นตอนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเยีย่ม

บา้น การบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย จ  าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบสิทธ์ิในการใชง้านแต่

ละขั้นตอน เม่ือเขา้สู่หนา้แรกจะมีแบบฟอร์มใหป้้อน เพื่อด าเนินการเขา้สู่ระบบสมาชิก 

1. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ไปท่ีเมนู “ฉนั” ตรงมุมล่างขวา 

2. ไปท่ีรายละเอียด แลว้กรอกขอ้มูล ช่ือ-สกุล อีเมล์ หน่วยงาน/องคก์ร/บริษทั ต าแหน่ง เบอร์

โทรศพัท ์ส าหรับน าไปแสดงผลเม่ือท่านส่งขอ้มูล 

 

 

 

mailto:chakrite.p@communeinfo.com


สามารถเขา้ไปดูรายงานของคนพิการ ผูสู้งอาย ุและคนยากล าบาก โดยแยกตามพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการโหลดแบบสอบถามกลาง Appication : iMed@home 

 

 

 

 

1. ไปท่ีหนา้หลกัของเวบ็ไซต ์www.communeinfo.com 

2. กดคา้งตรง iMed@home 

3. คลิกดาวนโ์หลด 

IMED@HOME 

1. ใช้ท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้เอง 

 1.1 ลดช่องวา่งขอ้มูลรายบุคคลท่ีหน่วยงานต่างๆ ถือกนัคนละชุด  

 1.2 ใชเ้ลข ๑๓ หลกัเป็นตวัตั้งบูรณาการขอ้มูลในดา้นต่างๆ อาทิ  

- ขอ้มูลพื้นฐาน สุขภาพ สังคม การศึกษา อาชีพ  

- ความตอ้งการ ส่ิงท่ีขาดแคลน  

- ขอ้มูลเฉพาะดา้นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 1.3 บนัทึกภาพถ่ายเพื่อใหค้ณะท างานไดเ้ขา้ถึงและเขา้ใจสภาพปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 1.4 เติมขอ้มูลเฉพาะดา้นโดยมีแบบสอบถามกลางใหด้าวนโ์หลดไปใช ้

 

 



2. สร้างระบบเยีย่มบ้านแบบเรียลไทม์และเป็นทมี 

2.1 เป็นหวัใจของการท างาน เพื่อใหเ้กิด 

- การปรับขอ้มูลเป็นปัจจุบนั  

- สะทอ้นความตอ้งการใหม่ๆ  

- วดัผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 

 2.2 ระบบเยีย่มบา้นจะเปิดกวา้งใหจิ้ตอาสา ใครกไ็ดส้ามารถน าไปใช ้ 

- รายงานกิจกรรมท่ีลงไปด าเนินการ และมีระบบกลุ่มท่ีหัวหนา้ทีมสามารถจดัตั้งกลุ่ม

ของตวัเองเพื่อใหก้ารดูแลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลของตนอยา่งครอบคลุม  

- ท าใหเ้กิดการบูรณาการความช่วยเหลือ  

- สมาชิกจะมองเห็นขอ้มูลกลุ่มของตน แต่จ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกท่ีเป็น

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการสร้างระบบเยีย่มบ้านแบบเรียลไทม์ 

 

 

 

1. ป้อนช่ือ นามสกลุ หรือ หมายเลข 13 หลกั ในช่องค้นหา 

แยกช่ือและนามสกลุดว้ยช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่อง โดยสามารถป้อนบางส่วนของช่ือและ

บางส่วนของนามสกลุกไ็ด ้เม่ือมีรายช่ือแสดงมาท่ีดา้นล่างของช่องคน้หา ให้กดท่ีช่ือท่ีตอ้งการ

แลว้คลิกปุ่มถดัไป กรณีเป็นคนใหม่ยงัไม่มีในรายช่ือ ใหค้ลิกเพิ่มผูป่้วยใน  

- กรณีเป็นผูป่้วยรายใหม่ หากไม่รู้เลข ๑๓ หลกั ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย “?” > เลือกจงัหวดั > 

เลือกอ าเภอ 

2. กดเยีย่มบ้านเพ่ือกรอกข้อมูลบันทกึกจิกรรม 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึการเยีย่มบ้าน บันทกึกจิกรรมทีด่ าเนินการ 

- ลงเกบ็ขอ้มูล บรรยายรายละเอียด 

-ใหก้  าลงัใจ 

- ตรวจสุขภาพ บรรยายรายละเอียด ฯลฯ 

- ใชต้วัละครสมมติ ช่ือ สมศรี ทดสอบ  

- พิมพช่ื์อ สมศรี ทดสอบ กดเลือก 

กรณีลงบนัทึกยอ้นหลงั 

- คลิกตรงวนัท่ีเยีย่มบา้น 

- เลือกวนัท่ี เดือน พ.ศ. 

- กดโพสต ์

- กดเลือกสัญลกัษณ์กลอ้งถ่ายภาพ บนัทึก 

- ลบภาพ กดคา้งบนรูป กดเคร่ืองหมายกากะบาด 



 

3. กดเลือก สัญลกัษณ์คนมีขีดถูก บนัทึกความตอ้งการ  

- เลือกเมนู บนัทึกคร้ังละรายการ 

- เลือกระดบัความเร่งด่วน 

- บรรยายรายละเอียด 

แบบประมวลความต้องการ 

 

 



แบบประมวลความต้องการ 

- กดเลือก สัญลกัษณ์วงกลม 

- เลือกจงัหวดั อ  าเภอ ต าบล ท่ีตอ้งการดูความตอ้งการ 

 

 

หากไดรั้บความช่วยเหลือแลว้ ผูล้งขอ้มูลหรือ      

Admin กดซ ้ า จะเปล่ียนเป็นสีเขียว 

 

 

 

 

 

หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ใชมื้อกดลงบนแถบตวัอกัษร  

จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง แกไ้ขขอ้ความ 

 

 

 

 

หากตอ้งการ ลบแบบบนัทึก กดจุด3จุดมุมบนขวา   

ของโพสต ์แลว้กดลบบนัทึกเยีย่มบา้น 

 



 

แบบส ารวจสัญญาณชีพ ดชันีบาร์เธล 

 

 

 

 

                                       สัญญาณชีพ 

 

 

 

 

  

                                                   ดชันีบาร์เธล 

 

 

 

 

 

 

 



กรณเีสียชีวติ 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ Admin 

 
 

- ประชุมทีมก าหนดตวับุคคล (ไม่จ ากดัจ านวนคน/หน่วยงาน) 

- หนา้ท่ีและคุณสมบติั สะดวกในการใชง้านไอที ท าหนา้ท่ีประสานงาน จดัระบบน า

ขอ้มูลไปด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานการท างานกบัทีมกลาง 



- สมคัรสมาชิก ตามขั้นตอน 

- ส่ง username พร้อมระบุขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ(ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั)ให้กบัทีม

กลาง อนุมติัสิทธิ ผา่นกลุ่มไลน ์“ผูใ้ช ้iMed@home” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดูรายงาน สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดูรายงาน สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล สั่งปร้ินส์ 

 

 

 

 

 



การสร้างระบบกลุ่ม 

 กลุ่มท างานสร้างข้ึนเพื่อแบ่งปันการใชง้านในการดูแลผูป่้วย

ร่วมกนัของสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะสามารถเขา้ถึงของผูป่้วยของกลุ่ม เช่น ขอ้มูล

ส่วนบุคคล ขอ้มูลสุขภาวะ โดยสิทธ์ิในการใช้งานของสมาชิกกลุ่มแต่ละประเภทจะมีความ

แตกต่างกนั 

       1. การสร้างกลุ่มใหม่กดปุ่ม “สร้างกลุ่ม” จะแสดงหนา้ต่างส าหรับป้อนช่ือกลุ่มใหม่ ใหป้้อน

ช่ือกลุ่มท่ีตอ้งการสร้าง แลว้กดปุ่ม“Create” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. การจดัการผูป่้วยของกลุ่ม 

จดัตั้งกลุ่มยทุธศาสตร์ มีหวัหนา้กลุ่ม สมาชิกในการดูแลของหวัหนา้กลุ่ม และผูป่้วยท่ีลงเยีย่ม

บา้น(กลุ่มเปราะบาง) Care plan รายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. น าขอ้มูลมาสู่กระบวนการท างาน 

สร้างทมีโดยดึงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมา 

- ก าหนดเป้าหมาย  

- จดัระบบทีม Admin อนุมติัสิทธิ ฝึกการใชแ้ละบนัทึกขอ้มูล 

- การเกบ็ขอ้มูล และ ท าแผนเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 

โปรแกรมจะประมวลผลและน าเสนอข้อมูลเป็นแผนภูม ิสถิติ  

- คณะท างานน ามาวเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนงานโครงการแกปั้ญหาไดถู้กจุด 

การพทิกัษ์สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล  

- เฉพาะคณะท างานท่ีไดรั้บสิทธ์ิจากทีมกลางจึงจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลตวับุคคลได ้ 

- สมาชิกอ่ืนจะมองเห็นขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น 

จ ากดัพืน้ทีค่วามรับผดิชอบตามความเป็นจริง เช่น  

- ระดบัต าบลจะเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะต าบลท่ีรับผดิชอบ จะไม่เห็นขอ้มูลพื้นท่ีอ่ืน 

ต าบลต้นแบบ 

1. มีกลไกกลางระดบัต าบล บูรณาการงานดา้นคุณภาพชีวติคนพิการ ผูสู้งอาย ุคนยากล าบากและ

เปราะบางทางสังคม 

2. มีระบบขอ้มูลกลาง มีขอ้มูลรายบุคคลท่ีผา่นการคดักรอง ติดตามประเมินผลได ้

3. มีแผนพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล และcare plan คุณภาพชีวิตรายบุคคล/ครัวเรือน และ

ธรรมนูญต าบล 

4. กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติระดบัต าบล 

- สุขภาพ (ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพต าบล/CG/จิตอาสา) 



- สังคม ศูนยป์ระสานงานกลาง (แกปั้ญหาสิทธิพื้นฐาน/บตัรประชาชน/ปัจจยั ๔) กองทุนกลาง

ต าบล (ทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล/เล้ียงน ้าชา จุดจ าหน่ายแบ่งปันเส้ือผา้ของใชมื้อสอง/ซะกาต ฯลฯ)  

- เศรษฐกิจ วสิาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนโดยเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจผูน้  า ๔ เสาหลกั คืนขอ้มูลท่ีมี ก าหนดแนวทางด าเนินการ 

2.จดัตั้งคณะท างานต าบล ประชุมคณะท างานร่างแผนฯ(วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหา/ทุนทาง

สังคม)กติกาการดูแลคุณภาพชีวติ ปรับขอ้มูลใหเ้ป็นฐานเดียวกนั  

3. ประชุมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพชีวติกลุ่มเปราะบางฯ ๓ ปี 

4. ขบัเคล่ือนแผน ประสานภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นท่ีส่งต่อหน่วยงาน 

5.ทีมพื้นท่ีลงเยีย่มบา้น ส ารวจขอ้มูลดว้ยภาพถ่าย รายงานผลกิจกรรม และส ารวจความตอ้งการ

ใหม่ 

6. ทีมต าบลติดตามผลการด าเนินงาน 

น าข้อมูลมาสู่กระบวนการท างาน 

       บูรณาการขอ้มูลระดบับุคคล โดยใช ้เลข ๑๓ หลกัอา้งอิงตรวจสอบว่าบุคคลเป้าหมายเป็น

ประชากรในกลุ่มใด? คนพิการ ผูสู้งอายุ คนยากล าบาก ฯลฯ เร่ิมต้นเก็บข้อมูลของบุคคล

เป้าหมาย ตรวจสอบความซ ้ าซ้อน ยกตวัอย่าง หากเร่ิมเก็บขอ้มูลคนพิการ ให้ตรวจสอบว่าตน

พิการเป็นผูสู้งอายุดว้ยหรือไม่ หากเป็นผูสู้งอายใุหเ้พิ่มขอ้มูลใน Tab ผูสู้งอาย ุและหากเป็นตน

ยากล าบากดว้ย ให้เพิ่มขอ้มูลใน Tab คนยากล าบากเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม แลว้ส่งทีม

บนัทึกขอ้มูลน าเขา้ระบบ สามารถใชแ้ผนท่ี บนัทึกต าแหน่ง/พิกดัท่ีอยูข่องประชากรเป้าหมาย 

 

 

 



การจัดท า CARE PLAN 

 

 

 

 

 

 

เพยีงสมคัรเป็นสมาชิกและใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

       คน้หาและติดตั้ง แอพพลิเคชัน่ระบบแอนดรอยต-์ใช ้play store ในมือถือไดเ้ลย 

ไอโฟน-สมคัรสมาชิกทาง www.communeinfo.com ท าตามขั้นตอนการสมคัรสมาชิก เรียนรู้การ

ใชง้านจาก แอพพลิเคชัน่ ตั้งกลุ่ม ทีมงาน ท าฐานขอ้มูลเพื่อออกแบบกระบวนการท างานท างาน

กบักลุ่มเป้าหมาย เสริมพลงัแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน ในกลุ่ม ขา้มกลุ่มช่องทางออนไลน ์

ถ้าต้องการใช้งานจะท าอย่างไร 

ติดต่อประสานงาน มูลนิธิชุมชนสงขลา : ๐๗๔ ๒๒๑ ๒๘๖ หรือติดต่อคุณชาคริต โภชะเรือง 

๐๘๑ ๕๙๙๔๓๘๑  

- ระดบัจงัหวดั แกนน าพื้นท่ี ๑-๒ คน และ Admin พื้นท่ีละ ๑-๓ คนท่ีจะรับผิดชอบ

การใช้ iMed@home  เรียนรู้และฝึกการใช้ (หากไม่เรียนรู้ก่อนจะไม่เขา้ใจวิธีการ

น าไปใช)้  

- แกนน าพื้นท่ีสนบัสนุนการท างานแบบบูรณาการ 

- Admin ระดบัจงัหวดัจะเขา้ถึงขอ้มูลในภาพรวมของพื้นท่ี ท าหนา้ท่ีประสานงานการ

ใชแ้อพพลิเคชัน่ระหว่างพื้นท่ีกบัทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา กรณีเปล่ียนคนจะปิดสิทธิ

และใหค้นใหม่สมคัรสมาชิกใหม่ ไม่ใช ้user name เดียวกนั 



- แกนน าและ Admin จดัประชุมท าความเขา้ใจกบัทีมงานระดบัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบลท่ี

ตอ้งการใช ้น าไปขยายผลในพื้นท่ีปฎิบติัการต่อไป 


