IMED@HOME
ระบบข้ อมูลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
(Social Network Home Health Care)

จัดทาโดย
มูลนิธิชุมชนสงขลา และ กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ สงขลา

Appication : iMed@home
IMED@HOME คือ แอพพิเคชัน่ เพื่อบริ การทางสังคมในยุคดิจิทลั (social-application)
พัฒนาโดย คุณภาณุ มาศ นนทพันธ์ และมูลนิธิชุมชนสงขลา สนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยรอการฟื้ นฟู
คนยากลาบากและเปราะบางทางสังคม ริ เริ่ มขึ้นโดยมูลนิ ธิชุมชนสงขลา และโปรแกรมเมอร์
อิสระ คุณภาณุ มาศ นนทพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
ระดับจังหวัดในการเชื่ อมโยงเครื อข่าย ภาครัฐ ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุ ม ชน หนุ น เสริ ม การท างานในการดู แ ลคนพิ ก าร ผูส้ ู ง อายุ ผู ป้ ่ วยติ ด เตี ย ง ประชาชนคน
ยากลาบากและผูเ้ ปราะบางทางสังคม ระบบข้อมูลกลางมีการเก็บข้อมูลส่ วน บุคคล ข้อมูลสุ ข
ภาวะ บันทึกภาพถ่าย การเยี่ยมบ้าน ประเมินผลและรายงานผล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ได้แก่
ฐานข้อมูลผูป้ ่ วย กลุ่มสาหรับการดูแลผูป้ ่ วย ระบบการเยี่ยมบ้าน และ การวิเคราะห์ผล โดยจะ
แสดงผล สาหรับสมาชิ กทัว่ ไปในลักษณะข้อมูลภาพรวมเชิ งสถิติในแต่ละด้าน ส่ วนผูท้ ี่เป็ นผู ้
ดาเนิ นงานจะสามารถบันทึก แก้ไข และเข้าถึงข้อมูลระดับตัวบุคคลในขอบเขตต่าง ๆ ตามที่
ผูด้ ู แ ลกลุ่ ม กาหนด Appication : iMed@home นี้ พ ฒ
ั นาขึ้ นเพื่อใช้ใ นสมาร์ ทโฟน ระบบแอน
ดรอยด์ (Android) ดังตัว อย่า งสมาร์ ทโฟน Samsung, OPPO, Vivo, HUAWEI, Google Pixel,
Google Nexus, HTC , Motorola, LG Optimus เป็ นต้น หมายเหตุ : ปั จจุบนั ระบบปฏิ บตั ิ การที่
สาคัญของสมาร์ทโฟนได้แก่ ระบบแอนดรอยด์ (Android) พัฒนาโดย Google Inc. ระบบไอโอ
เอส (iOS) พัฒนาโดย Apple Inc. และระบบวินโดว์โฟน (Windows phone) พัฒนาโดย Microsoft
Inc.

การติดตั้ง Appication : iMed@home
สมาร์ ทโฟนระบบ Android ใช้ Play store ในโทรศัพท์ได้เลย

1. เข้าแอพพลิเคชัน่ play store > กดค้นหา พิมพ์ชื่อ imed@home > กดติดตั้งแอพพลิเคชัน่
รุ่ นโทรศัพ ท์ ที่ ร องรั บ Samsung Apple Huawei OPPO Vivo Nokia Sony Asus Xiaomi Wiko
TECNO Motorola nubia Lenovo AIS

Google play store
สมาร์ ทโฟนระบบ ios ใช้ www.communeinfo.com
รุ่ นที่รองรับ iphone ipad
1. เข้าเว็บ www.communeinfo.com ผ่าน ซาฟารี หรื อ chrome
2. ไปที่ iMed@web App
3. เพิ่ม shot cut โดยไปที่ เมนู home screen

ระบบ ios

การเข้ าสู่ ระบบ Appication : iMed@home

กรณียังไม่ เคยเป็ นสมาชิ กเว็บ ให้ลงทะเบียนสมาชิ ก ใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับการติดต่อเป็ น
สิ่ งจาเป็ นในการใช้งานระบบ โปรดสร้างบัญชีเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
1. ชื่ อ สมาชิ ก (Username) ขนาดความยาว 4-15 ตัวอัก ษร เป็ น ภาษาอัง กฤษตัวเล็ก a-z หรื อ
ตัวเลข 0-9 สัญลักษณ์ . - _ เท่านั้น ไม่ สามารถเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์อื่นๆ เช่ น @ ไม่ใช่
อีเมล์ และ ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร a-z เท่านั้น สามารถใช้ท้ งั ตัวอักษรและตัวเลขด้วยกันก็ได้
2. รหัสผ่าน (Password) ใส่ ตวั อักษรและสัญลักษณ์อะไรก็ได้อย่าง น้อย 6 ตัว ให้มีความยาก
เพียงพอเพื่อป้ องกันผูอ้ ื่นสวมรอยเข้าใช้งานแทน ไม่ควรเป็ นตัวเลขเรี ยงลาดับหรื อคาที่ใช้งาน
ทัว่ ไป
3. ยืนยันรหัสผ่าน (Re-enter Password) โดยพิมพ์รหัสผ่านซ้ าอีก ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
รหัสผ่าน
4. ชื่ อ ส าหรั บแสดง (Name) ชื่ อ นี้ จ ะใช้ส าหรั บแสดงในหน้า จอเมื่ อ ส่ ง ข้อ ความหรื อ แสดง
ความเห็นใด ๆ สามารถใช้ชื่อย่อหรื อชื่ อเล่น หรื อ สมญานามอื่น ๆ ได้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นชื่ อ
เดียวกับชื่อสมาชิก หรื อจะใช้ ชื่อเดียวกันก็ได้

5. อีเมล์ตามรู ปแบบที่ถูกต้องของอีเมล์ เช่น name@example.com อีเมล์น้ ีจะต้องเป็ น 1 คนต่อ 1
อีเมล์เท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมล์เดียวกันในการสมัครสมาชิ กหลายคน 3. คลิกปุ่ ม “ถัดไป” 4.
ป้อนตัวเลข “Anti-spam word” ในช่องที่กาหนด (ตัวเลขนี้ไม่ตอ้ งจาเนื่องจากเป็ นการยืนยันตอน
สมัครเพียงครั้งเดียว)
6. กรณี ลื ม หรื อไม่ มี อี เ มล์ ใ ห้ ต้ ั งอี เ มล์ ใ หม่ ร ะบุ ชื่ อ แล้ ว เติ ม @communeinfo.com เช่ น
chakrite.p@communeinfo.com

กรณีเป็ นสมาชิกแล้ ว การใช้งานในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล เช่ น การเยีย่ ม
บ้าน การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย จาเป็ นต้องเข้าสู่ ระบบสมาชิกเพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ ในการใช้งานแต่
ละขั้นตอน เมื่อเข้าสู่ หน้าแรกจะมีแบบฟอร์มให้ป้อน เพื่อดาเนินการเข้าสู่ ระบบสมาชิก
1. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ไปที่เมนู “ฉัน” ตรงมุมล่างขวา
2. ไปที่รายละเอียด แล้วกรอกข้อมูล ชื่ อ-สกุล อีเมล์ หน่ วยงาน/องค์กร/บริ ษทั ตาแหน่ ง เบอร์
โทรศัพท์ สาหรับนาไปแสดงผลเมื่อท่านส่ งข้อมูล

สามารถเข้าไปดูรายงานของคนพิการ ผูส้ ู งอายุ และคนยากลาบาก โดยแยกตามพื้นที่

ขั้นตอนการโหลดแบบสอบถามกลาง Appication : iMed@home

1. ไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ www.communeinfo.com
2. กดค้างตรง iMed@home
3. คลิกดาวน์โหลด

IMED@HOME
1. ใช้ ทาฐานข้ อมูลกลุ่มเป้ าหมายได้ เอง
1.1 ลดช่องว่างข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆ ถือกันคนละชุด
1.2 ใช้เลข ๑๓ หลักเป็ นตัวตั้งบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ
- ข้อมูลพื้นฐาน สุ ขภาพ สังคม การศึกษา อาชีพ
- ความต้องการ สิ่ งที่ขาดแคลน
- ข้อมูลเฉพาะด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
1.3 บันทึกภาพถ่ายเพื่อให้คณะทางานได้เข้าถึงและเข้าใจสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน
1.4 เติมข้อมูลเฉพาะด้านโดยมีแบบสอบถามกลางให้ดาวน์โหลดไปใช้

2. สร้ างระบบเยีย่ มบ้ านแบบเรียลไทม์ และเป็ นทีม
2.1 เป็ นหัวใจของการทางาน เพื่อให้เกิด
- การปรับข้อมูลเป็ นปัจจุบนั
- สะท้อนความต้องการใหม่ๆ
- วัดผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล
2.2 ระบบเยีย่ มบ้านจะเปิ ดกว้างให้จิตอาสา ใครก็ได้สามารถนาไปใช้
- รายงานกิจกรรมที่ลงไปดาเนิ นการ และมีระบบกลุ่มที่หัวหน้าทีมสามารถจัดตั้งกลุ่ม
ของตัวเองเพื่อให้การดูแลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลของตนอย่างครอบคลุม
- ทาให้เกิดการบูรณาการความช่วยเหลือ
- สมาชิ กจะมองเห็นข้อมูลกลุ่มของตน แต่ จากัดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลเชิ งลึกที่เป็ น
ข้อมูลส่ วนบุคคล

ขั้นตอนการสร้ างระบบเยีย่ มบ้ านแบบเรียลไทม์

1. ป้ อนชื่ อ นามสกุล หรื อ หมายเลข 13 หลัก ในช่ องค้ นหา
แยกชื่อและนามสกุลด้วยช่องว่างอย่างน้อย 1 ช่อง โดยสามารถป้อนบางส่ วนของชื่อและ
บางส่ วนของนามสกุลก็ได้ เมื่อมีรายชื่อแสดงมาที่ดา้ นล่างของช่องค้นหา ให้กดที่ชื่อที่ตอ้ งการ
แล้วคลิกปุ่ มถัดไป กรณี เป็ นคนใหม่ยงั ไม่มีในรายชื่อ ให้คลิกเพิ่มผูป้ ่ วยใน
- กรณี เป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่ หากไม่รู้เลข ๑๓ หลัก ให้ใส่ เครื่ องหมาย “?” > เลือกจังหวัด >
เลือกอาเภอ
2. กดเยีย่ มบ้ านเพื่อกรอกข้ อมูลบันทึกกิจกรรม

บันทึกการเยีย่ มบ้ าน บันทึกกิจกรรมทีด่ าเนินการ
- ลงเก็บข้อมูล บรรยายรายละเอียด
-ให้กาลังใจ
- ตรวจสุ ขภาพ บรรยายรายละเอียด ฯลฯ
- ใช้ตวั ละครสมมติ ชื่อ สมศรี ทดสอบ
- พิมพ์ชื่อ สมศรี ทดสอบ กดเลือก
กรณี ลงบันทึกย้อนหลัง
- คลิกตรงวันที่เยีย่ มบ้าน
- เลือกวันที่ เดือน พ.ศ.
- กดโพสต์
- กดเลือกสัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพ บันทึก
- ลบภาพ กดค้างบนรู ป กดเครื่ องหมายกากะบาด

3. กดเลือก สัญลักษณ์คนมีขีดถูก

บันทึกความต้องการ

- เลือกเมนู บันทึกครั้งละรายการ
- เลือกระดับความเร่ งด่วน
- บรรยายรายละเอียด

แบบประมวลความต้ องการ

แบบประมวลความต้ องการ
- กดเลือก สัญลักษณ์วงกลม
- เลือกจังหวัด อาเภอ ตาบล ที่ตอ้ งการดูความต้องการ

หากได้รับความช่วยเหลือแล้ว ผูล้ งข้อมูลหรื อ
Admin กดซ้ า จะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว

หากต้องการแก้ไขข้อมูล ใช้มือกดลงบนแถบตัวอักษร
จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลือง แก้ไขข้อความ

หากต้องการ ลบแบบบันทึก กดจุด3จุดมุมบนขวา
ของโพสต์ แล้วกดลบบันทึกเยีย่ มบ้าน

แบบสารวจสั ญญาณชีพ ดัชนีบาร์ เธล

สัญญาณชีพ

ดัชนีบาร์เธล

กรณีเสี ยชีวติ

คู่มือการใช้ งานสาหรับผู้ดูแลระบบ Admin

- ประชุมทีมกาหนดตัวบุคคล (ไม่จากัดจานวนคน/หน่วยงาน)
- หน้าที่และคุณสมบัติ สะดวกในการใช้งานไอที ทาหน้าที่ประสานงาน จัดระบบนา
ข้อมูลไปดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานการทางานกับทีมกลาง

- สมัครสมาชิก ตามขั้นตอน
- ส่ ง username พร้อมระบุขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ตาบล/อาเภอ/จังหวัด)ให้กบั ทีม
กลาง อนุมตั ิสิทธิ ผ่านกลุ่มไลน์ “ผูใ้ ช้ iMed@home”

1. ดูรายงาน สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล

2. ดูรายงาน สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล สั่งปริ้ นส์

การสร้ างระบบกลุ่ม
กลุ่มทางานสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปั นการใช้งานในการดูแลผูป้ ่ วย
ร่ วมกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะสามารถเข้าถึงของผูป้ ่ วยของกลุ่ม เช่น ข้อมูล
ส่ วนบุคคล ข้อมู ลสุ ขภาวะ โดยสิ ทธิ์ ในการใช้งานของสมาชิ กกลุ่ มแต่ ละประเภทจะมีความ
แตกต่างกัน
1. การสร้างกลุ่มใหม่กดปุ่ ม “สร้างกลุ่ม” จะแสดงหน้าต่างสาหรับป้อนชื่อกลุ่มใหม่ ให้ป้อน
ชื่อกลุ่มที่ตอ้ งการสร้าง แล้วกดปุ่ ม“Create”

2. การจัดการผูป้ ่ วยของกลุ่ม
จัดตั้งกลุ่มยุทธศาสตร์ มีหวั หน้ากลุ่ม สมาชิกในการดูแลของหัวหน้ากลุ่ม และผูป้ ่ วยที่ลงเยีย่ ม
บ้าน(กลุ่มเปราะบาง) Care plan รายบุคคล

3. นาข้อมูลมาสู่ กระบวนการทางาน
สร้ างทีมโดยดึงหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องมา
- กาหนดเป้าหมาย
- จัดระบบทีม Admin อนุมตั ิสิทธิ ฝึ กการใช้และบันทึกข้อมูล
- การเก็บข้อมูล และ ทาแผนเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน
โปรแกรมจะประมวลผลและนาเสนอข้ อมูลเป็ นแผนภูมิ สถิติ
- คณะทางานนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนงานโครงการแก้ปัญหาได้ถูกจุด
การพิทกั ษ์ สิทธิข้อมูลส่ วนบุคคล
- เฉพาะคณะทางานที่ได้รับสิ ทธิ์จากทีมกลางจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวบุคคลได้
- สมาชิกอื่นจะมองเห็นข้อมูลในภาพรวมเท่านั้น
จากัดพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบตามความเป็ นจริง เช่ น
- ระดับตาบลจะเข้าถึงข้อมูลเฉพาะตาบลที่รับผิดชอบ จะไม่เห็นข้อมูลพื้นที่อื่น
ตาบลต้ นแบบ
1. มีกลไกกลางระดับตาบล บูรณาการงานด้านคุณภาพชีวติ คนพิการ ผูส้ ู งอายุ คนยากลาบากและ
เปราะบางทางสังคม
2. มีระบบข้อมูลกลาง มีขอ้ มูลรายบุคคลที่ผา่ นการคัดกรอง ติดตามประเมินผลได้
3. มีแผนพัฒนาคุ ณภาพชี วิตระดับตาบล และcare plan คุ ณภาพชี วิตรายบุคคล/ครัวเรื อน และ
ธรรมนูญตาบล
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับตาบล
- สุ ขภาพ (ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพตาบล/CG/จิตอาสา)

- สังคม ศูนย์ประสานงานกลาง (แก้ปัญหาสิ ทธิ พ้ืนฐาน/บัตรประชาชน/ปั จจัย ๔) กองทุนกลาง
ตาบล (ทอดผ้าป่ าขยะรี ไซเคิล/เลี้ยงน้ าชา จุดจาหน่ายแบ่งปันเสื้ อผ้าของใช้มือสอง/ซะกาต ฯลฯ)
- เศรษฐกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนโดยเครื อข่ายมีส่วนร่ วม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจผูน้ า ๔ เสาหลัก คืนข้อมูลที่มี กาหนดแนวทางดาเนินการ
2.จัดตั้งคณะทางานตาบล ประชุ มคณะทางานร่ างแผนฯ(วิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหา/ทุนทาง
สังคม)กติกาการดูแลคุณภาพชีวติ ปรับข้อมูลให้เป็ นฐานเดียวกัน
3. ประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุ่มเปราะบางฯ ๓ ปี
4. ขับเคลื่อนแผน ประสานภาคีเครื อข่ายในและนอกพื้นที่ส่งต่อหน่วยงาน
5.ทีมพื้นที่ลงเยีย่ มบ้าน สารวจข้อมูลด้วยภาพถ่าย รายงานผลกิจกรรม และสารวจความต้องการ
ใหม่
6. ทีมตาบลติดตามผลการดาเนินงาน

นาข้ อมูลมาสู่ กระบวนการทางาน
บูรณาการข้อมูลระดับบุคคล โดยใช้ เลข ๑๓ หลักอ้างอิงตรวจสอบว่าบุคคลเป้ าหมายเป็ น
ประชากรในกลุ่ ม ใด? คนพิ การ ผูส้ ู ง อายุ คนยากล าบาก ฯลฯ เริ่ ม ต้น เก็บ ข้อ มู ล ของบุ ค คล
เป้ าหมาย ตรวจสอบความซ้ าซ้อน ยกตัวอย่าง หากเริ่ มเก็บข้อมูลคนพิการ ให้ตรวจสอบว่าตน
พิการเป็ นผูส้ ู งอายุดว้ ยหรื อไม่ หากเป็ นผูส้ ู งอายุให้เพิ่มข้อมูลใน Tab ผูส้ ู งอายุ และหากเป็ นตน
ยากลาบากด้วย ให้เพิ่มข้อมู ลใน Tab คนยากลาบากเก็บข้อมู ลผ่านแบบสอบถาม แล้วส่ งที ม
บันทึกข้อมูลนาเข้าระบบ สามารถใช้แผนที่ บันทึกตาแหน่ง/พิกดั ที่อยูข่ องประชากรเป้าหมาย

การจัดทา CARE PLAN

เพียงสมัครเป็ นสมาชิกและใช้ งานโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย
ค้นหาและติดตั้ง แอพพลิเคชัน่ ระบบแอนดรอยต์-ใช้ play store ในมือถือได้เลย
ไอโฟน-สมัครสมาชิกทาง www.communeinfo.com ทาตามขั้นตอนการสมัครสมาชิก เรี ยนรู ้การ
ใช้งานจาก แอพพลิเคชัน่ ตั้งกลุ่ม ทีมงาน ทาฐานข้อมูลเพื่อออกแบบกระบวนการทางานทางาน
กับกลุ่มเป้าหมาย เสริ มพลังแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทางาน ในกลุ่ม ข้ามกลุ่มช่องทางออนไลน์

ถ้ าต้ องการใช้ งานจะทาอย่ างไร
ติดต่อประสานงาน มูลนิ ธิชุมชนสงขลา : ๐๗๔ ๒๒๑ ๒๘๖ หรื อติดต่อคุณชาคริ ต โภชะเรื อง
๐๘๑ ๕๙๙๔๓๘๑
- ระดับจังหวัด แกนนาพื้นที่ ๑-๒ คน และ Admin พื้นที่ละ ๑-๓ คนที่จะรับผิดชอบ
การใช้ iMed@home เรี ยนรู ้และฝึ กการใช้ (หากไม่ เรี ยนรู ้ ก่อนจะไม่ เข้าใจวิธีการ
นาไปใช้)
- แกนนาพื้นที่สนับสนุนการทางานแบบบูรณาการ
- Admin ระดับจังหวัดจะเข้าถึงข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่ ทาหน้าที่ประสานงานการ
ใช้แอพพลิเคชัน่ ระหว่างพื้นที่กบั ทีมมูลนิ ธิชุมชนสงขลา กรณี เปลี่ยนคนจะปิ ดสิ ทธิ
และให้คนใหม่สมัครสมาชิกใหม่ ไม่ใช้ user name เดียวกัน

- แกนนาและ Admin จัดประชุมทาความเข้าใจกับทีมงานระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบลที่
ต้องการใช้ นาไปขยายผลในพื้นที่ปฎิบตั ิการต่อไป

