
แอปพลิเคชัน

ประชาชน
สำหรับการติดตามดูแลสุขภาพของตนเอง
สงเสริมงานสารธารณสุขชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ
สะดวก ใชงานงาย

ขาวประชาสัมพันธ สนทนา

ติดตอฉุกเฉิน
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แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันเครือขายสำหรับประชาชน สำหรับการติดตามดูแล
สุขภาพของตนเอง โดยสามารถใชงานไดกับระบบโทรศัพทมือถือ
ทุกเครือขาย

เริ่มตนการใชงาน แอปพลิเคชัน ประชาชน ทำอยางไร
1. มีสมารทโฟน ในระบบ ios หรือ android เพื่อเชื่อมตอการใชงาน internet 

2. ติดตั้ง แอปพลิเคชัน ประชาชน ไดที่ Google Play และ App Store

3. กรอกหมายเลขโทรศัพท  (จำนวน 10 หลัก) และ พิมพรหัส OTP ที่ไดรับจาก SMS
เพื่อ เขาใชงานไดทันที

ประชาชน

ใสหมายเลขโทรศัพทของตนเอง1 รับรหัส OTP จาก SMS เพื่อเขาใชงานทันที2
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หนาแรก
ตั้งคา
ตั้งคาการแจงเตือน และ ขอกำหนด
เงื่อนไขการใชงาน แอปพลิเคชัน

หนาแสดงประวัติทางการแพทย ประวัติ
การจายยา และ ผลแลป จากสถาน
รักษาพยาบาลที่ผานมา

หนาแสดงขาวทั้งหมดที่ มาจากสวนกลาง
เพ่ือใหรับขอมูลขาวสาร และอัพเดตตลอด
เวลาเรียงลำดับจากใหม-เกา

ใชในการพูดคุยและปรึกษา กับ เจาหนาที่
และแพทยประจำตัว โดยตรงจาก โรงพยาบาล
ที่ทานไดรับการรักษา

ขอมูลของผูใช

ขอมูลการแพยา

ขาวประชาสัมพันธ

ปรึกษาปญหาสุขภาพ

ปุมฉุกเฉิน

หนาแสดง ขอมูลเบื้องตน จะแยกเปนสวนตางๆ
ตามรางกาย เชน ศีรษะ ลำตัว ลำตัวสวนลาง
เปนตน

เมื่อเรากด จะพาไปหนาตางนับถอยหลัง
เพื่อยืนยันวา จะติดตอฉุกเฉิน ไปที่ 1669
โดยตรง

คลังความรู

หนาจองคิว กับสถานรักษาพยาบาล
ทั่วภาคเหนือตอนลางสามารถ เลือกได
วาทานจะจองคิว ที่โรงพยาบาลอะไรเวลา
เทาไร เพื่อใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

จองคิวออนไลน

ประวัติสุขภาพ

 หนาแสดงขอมูล ทางการแพทย
ประวัติการแพทย ประวัติการคนหาจาก

โรงพยาบาล ของผูใช และ ขอมูลสวนตัว

หนาแสดงขอมูล ประวัติการแพยา
ของผูใชงาน
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เปนหนาที่สามารถ เรียกดูรายละเอียดขอมูลสวนตัว และ ขอมูลทางการแพทย

ตองใหแพทยสแกน QR CODE ปลดลอค ขอมูลคนไข

ปุมกลับไปหนาแรก

ประวัติการแพทย สามารถดูประวัติทางการแพทย
ยอนหลัง จากสถานรักษาที่เคยไดรับการรักษา

หนาแสดงประวัติการคนหา วามีการคนหาขอมูล
จากแหลงสถานรักษาใดมาแลวบาง

หนาแสดง QR CODE เพื่อใหสถานรักษา
หรือแพทย สแกนขอมูลการรักษาที่ผานมา
เพื่อการวินิจฉัยอยางตอเนื่องและแมนยำ

แถบแสดงขอมูลสวนตัว
ของผูใช

ขอมูลของผูใช
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เพื่อสามารถ ตั้งคา และ ดูขอมูล ขอกำหนด และเงื่อนไขตางๆ ของแอปพลิเคชัน
หนาตั้งคา

การแพยา
สามารถตรวจสอบไดวา เปนเวอรชันลาสุดหรือไม

สามารถเปด/ปด การแจงเตือนของแอปพลิเคชันได

สามารถตรวจสอบขอมูล เกี่ยวกับแอปพลิเคชันได

สามารถตรวจสอบ และทำความเขาใจขอกำหนด
และเงื่อนไขการใชงานของ แอปพลิเคชัน

ปุมล็อกเอาท ออกจากระบบ เมื่อตองการจะออก
จากการใชงานในระบบ 

ปุมกลับไปหนาแรก
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เพื่อสามารถ ตั้งคา และ ดูขอมูล ขอกำหนด และเงื่อนไขตางๆ ของแอปพลิเคชัน

หนาแสดงขอมูล ประวัติทางการแพทย
ที่ไดรับการตรวจที่ผานมา

สามารถดูยอนหลังประวัติทางการแพทย
เพิ่มเติมได

ประวัติการแพทย

หนาแสดงประวัติทางการแพทย ประวัติการจายยา
และ ผลแลป จากสถานพยาบาล ที่ผานมา

ประวัติสุขภาพ

หนาแสดงประวัติทางการแพทย ประวัติการจายยา
และ ผลแลป จากสถานพยาบาล ที่ผานมา

หนาแสดงผลแลป ที่เคยไดรับการตรวจ

ประวัติการจายยา

ผลแลป

ปุมไปหนาตางตั้งคา
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หนาตรวจเช็คสถานะ การแพยา และ ประวัติการแพยาที่ผานมาของผูใช
การแพยา

หนาแสดงประวัติการแพยา และอาการแพยาตางๆ
การแพยา

หนาแสดงผลการแพยาที่ผานมา หรือเคย
มีประวัติการแพยาจากโรงพยาบาลที่เคยได
รับการรักษา 

ประวัติการแพยา

ปุมไปหนาตางตั้งคา
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ขาวประชาสัมพันธ

 หนาขาวสาร สำคัญตางๆ ที่ทางสถานรักษา
ทั่วประเทศใหความสำคัญ และมุงเนนที่จะใหประชาชน
ไดรับความรูอยางครบถวน และอัพเดต ขอมูลอยาง
ตอเนื่อง 

ขอมูลขาวสาร

สามารถรับขาวสารขอมูล ความรูตางๆ จากทางสถาณรักษาทั่วประเทศ

แสดงหนาขอมูล ขาวประชาสัมพันธ ตางๆ
เพื่อศึกษาและไดขอมูลที่ครบถวน 

ขาวประชาสัมพันธ

ปุมไปหนาตางตั้งคา
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ปรึกษาปญหาสุขภาพ

สามารถปรึกษา และพูดคุย กับแพทยผูเชี่ยวชาญ

เลือกโรงพยาบาล ที่ตองการปรึกษา

ปรึกษาปญหาสุขภาพ

ปุมไปหนาตางตั้งคา

1

เลือกแพทย ที่ตองการปรึกษา2

สามารถเริ่มตนการสนทนา
กับแพทยที่ตองการปรึกษาไดเลย

 สามารถถายรูป แนบรูป
หรือไฟลขอมูลตางๆ ประกอบ
การสนทนาได

3
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3 ฟงกชันเสริม

ปุมฉุกเฉินจองคิวออนไลน คลังความรู
กดปุมเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

เพื่อติดตอ 1669 อยางเรงดวน ทันทีที่กด
ปุมฉุกเฉิน จะมีเวลานับถอยหลัง5 วินาทีเมื่อ

หมดเวลาจะใหกดยืนยันวาจะโทรหา 1669 หรือ
ถาไมโทรใหกด ปฏิเสธ แตถาตองการ

โทรใหกด ตกลง

สามารถเรียกดูขอมูลของ
อาการเบื้องตนที่มักจะเปนตาม

รางกายของทาน เชน ศีรษะ,ลำตัว
ลำตัวสวนลาง เปนตน

สามารถจองคิวออนไลน
ผานแอปพลิเคชันสูโรงพยาบาล

ใกลบานทาน


