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ค าน า 

 คู่มือ “คู่มือการใช้งาน CM CORONA BOTCHAT” ฉบับนี้เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นโดยโครงการย่อย 
“โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด (Technology development of Disease surveillance, 
Strategic data management and Public health emergency response in communicable diseases 
at provincial level)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทางเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้
บริการได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการท างานของแอบพลิเคชันได้ 

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกท่านและผู้ที่เก่ียวข้องที่ได้มีส่วนในการจัดท า รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและ
ขอขอบคุณส านักงานการวิ จั ยแห่ งชาติ ( วช . ) โดยการด า เนินการของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือด าเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือ
การดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
                                                        กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ 

                                     และหน่วยจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) 
                                                                               ธันวาคม 2563 
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คู่มือการใช้งาน CM CORONA BOTCHAT 
 

 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ 
ระดับจังหวัด ได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝ้าระวังโรค การจัดการข้อมูลทางยุทธศาสตร์และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากโรคติดต่อ ระดับจังหวัด ได้พัฒนาคู่มือการใช้งาน CM CORONA BOTCHAT 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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คู่มือการใช้งาน CM CORONA BOTCHAT 

CM CORONA BOTCHAT เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการในไลน์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแก่
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ภายในแอปพลิเคชัน ให้บริการตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเอง แสดงจ านวนสถิติผู้ติดเชื้อ Self-
Screening คัดกรองตนเองและบริการค าถามที่พบบ่อย ซึ่ง CM CORONA BOTCHAT แอปพลิเคชันพัฒนา
โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ขั้นตอนการใช้งาน CM CORONA BOTCHAT 

1. เข้า line chat bot ของ CM CORONA  จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 1  

  
ภาพที่ 1  แสดงหน้าแรกของ CM CORONA   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   
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2. จากภาพที่ 1 เมื่อคลิกปุ่ม “เมน”ู จะปรากฏตามภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมนูของ CM CORONA 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   

 

จากภาพที่ 2 แสดงแถบเมนูต่าง ๆ ของ CM CORONA ดังนี ้

1. Get know the virus 4. Homepage 

2. Self- health check 5. FAQ 

3. Coronavirus cases 6. Self-Screening 
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3. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “Get know the virus” ตามภาพที่ 3 จะปรากฏคลิปวิดีโอซึ่งรายละเอียดของ
โคโรนาไวรัส ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงไว้ ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 3 แสดงเมนู Get know the virus 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   

 
ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดเมนู Get know the virus 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   

 

4. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “Self- health check” ตามภาพที่ 5 จะปรากฏหน้าจอ Self- health check 
platform for COVID 19  ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5 แสดงเมนู Self- health check 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอ Self- health check platform for COVID 19   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอ Self- health check platform for COVID 19  ประกอบด้วย เมนูตรวจ
สุขภาพ ด้วยตนเอง 4 รูปแบบ ได้แก่   

1) Domestic travel 2) International flight ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 3) International flight  ยกเว้นท่า
อากาศยานเชียงใหม่  และ 4) Contact case ดังภาพที่ 7  

 
ภาพที่ 7 แสดงเมนูย่อย Self- health check platform for COVID 19 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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5. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูย่อย “Domestic travel  ” ตามภาพที่ 8 จะปรากฏหน้าจอ Domestic travel  
ดังภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 8 แสดงเมนู Domestic travel   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

   
ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอ Domestic travel  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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3. กรอก ID Card/ PassportNo จากนั้น คลิกปุ่ม “Login” เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากไม่ได้เป็นสมาชิก 
ท าตามขั้นตอนที่ 7 

4. คลิกปุ่ม “Register” เพ่ือลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนใช้งาน 

ครั้งแรก มีข้ันตอนดังภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 10 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบทุกช่อง อีก
ทั้งชื่อ และนามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น ส าหรับการลงทะเบียน เพ่ือสมัครสมาชิก ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การกรอกมีดังนี ้

1. ID Card/ หมายเลขพาสปอร์ต 8. เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number) 

2. ชื่อ (FirstName) 9. อีเมล์ (Email) 

1. ID Card/ PassportNo  3. Register   

2. Login  
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3. นามสกุล (Surname)    10.ประเภทการเดินทาง (Travel Type) 

4. ที่อยู่ (Address) 11. จังหวัดต้นทาง 

5. ต าบล (Sub-District) 12. จังหวัดปลายทาง 

6. อ าเภอ (District) 13. วันที่ถึงจังหวัดปลายทาง 

7. จังหวัด (Province) 14. Sign Up 

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “Sign Up” เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน  

6. จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวตามท่ีลงทะเบียนไว้  พร้อมกับแสดง
วันเดือนปีและอาการท่ีปรากฏขึ้นของแต่ละบุคคล ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงผลแบบบันทกึสุขภาพตัวเองโควิด19 ส าหรับคนไทยและคนต่างชาตทิี่เดินทางในประเทศไทย 

(คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวจิัยแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 11 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย ปรากฏ
ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เพศ ที่อยู่ อีเมล์ จังหวัดต้นทาง จังหวัดปลายทาง ประเภทการเดินทาง 
วันที่เดินทาง รวมถึงแสดงวันเดือนปี และอาการที่แสดงออกของแต่ละบุคคล ตลอดจน สามารถเพ่ิมข้อมูล



 
 

10 
 

อาการของผู้ป่วยได้ โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลอาการ (ADD)” จะปรากฏฟอร์มกรอกข้อมูลอาการ ขึ้น ดังภาพที่ 
12 

 
ภาพที่ 12 แสดงฟอร์มการเพิ่มข้อมูลอาการของผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมค าถามหากเกิดข้อสงสัย โดยคลิกปุ่ม “ค าถาม (Any Question)” จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกค าถามขึ้น สามารถกรอกชื่อหัวข้อ พร้อมอธิบายรายละเอียดของค าถาม จากนั้น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการตั้งค าถาม (Any Question)  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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 ตลอดจน สามารถเพ่ิมค าถามหากเกิดข้อสงสัย โดยคลิกปุ่ม “ยกเลิกการเดินทาง (Cancel)”  จะ
ปรากฏหน้าจอ “คุณต้องการที่จะยกเลิกการเดินทางใช่ไหม?”  จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 แสดงยกเลิกการเดินทาง (Cancel) 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

7. ด้านบนเว็บไซต์จะปรากฏรูป “...” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไปจะพบแถบเมนูต่าง ๆ ดังภาพที่  15  

 
ภาพที่ 15 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติและแผนที่  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 15 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติผู้ใช้สามารถเลือกหน้าจอ ในการ
แสดงผลได้ มีปุ่มเมนู ดังนี้ 

1. Dashboard 3. หน้าผู้รับผิดชอบ 

 2. หน้าผู้บริหาร 4. แผนที่ 

8.  เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวามี ปุ่ม 
“ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” ดังภาพที่ 16  

 
ภาพที่ 16 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 จากภาพที่ 16 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไป จะปรากฏ หน้าจอ
รวบรวมค าถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ดังภาพที่ 17    

 
ภาพที่ 17 แสดงรายการค าถาม/ขอ้สงสัยเกี่ยวกับไวรสัโคโรนา 2019 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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 จากภาพที่ 17 แสดงที่รายการค าถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อคลิกเข้าไปที่ค าถาม 
จะปรากฏหน้าจอค าถามและค าตอบ ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18แสดงหน้าจอค าถามและค าตอบ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 

9. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวาของ
กราฟมีไอคอน “สามขีด” สามารถเลือกให้แสดงได้ ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 19 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลทาง
สถิติได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. View in full screen  6. Download SVG vector image 

2. Print chart 7. Download CSV 

3. Download PNG image 8. Download XLS 

4. Download JPEG image 9. View data table 

5. Download PDF document  

10. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” จะปรากฏภาพที่ 20-23 

 
ภาพที่ 20 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามรายวันในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)    

 
ภาพที่ 21 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามจังหวัดในรูปแบบของตาราง  

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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ภาพที่ 22 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามสัญชาติในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 

  
ภาพที่ 23 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามประเภทการเดินทางในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 

จากภาพที่ 20-23 แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินแยกในรูปแบบกราฟและตาราง เพ่ือแสดงผลอย่าง
ง่าย การประเมินแยกตามวัน แสดงจ านวนแต่ละวันว่ามีจ านวนคนที่ลงทะเบียนในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด 
ข้อมูลการประเมินผลความเสี่ยงระดับสีแดง สีเขียว สีฟ้า ประเมินแยกตามจังหวัด ตามสัญชาติ และตาม
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ประเภทการเดินทาง แสดงข้อมูลความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากผลที่แสดงเบื้องต้นใช้ในการ
ประเมินแนวโน้มผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ 

11. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- สรุปผู้บริหาร ผู้ใช้คลิกปุ่ม “หน้าผู้บริหาร” จะ
ปรากฏภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ ภายใน 14 วัน 

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 จากภาพที่ 24 การแสดงผล  Dashboard – ผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ สามารถใช้ชื่อหรือนามสกุลใน
ค้นหาได้ ในช่องส าหรับค้นหา ด้านบนมุมขวา ตามภาพที่ 25 

 
ภาพที่ 25 แสดงช่องทางการสืบค้น (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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 จากภาพที่ 25 แสดงช่องทางการสืบค้น เมื่อสืบค้นแล้วเสร็จ จะปรากฏรายละเอียดชื่อ -สกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าประเทศไทย ดังภาพที่ 26 

 
ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดของบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

 นอกจากนี้ เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ชื่อนามสกุล”  จะปรากฏหน้าจอประวัติส่วนบุคคล ดังภาพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 แสดงประวัตสิ่วนบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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12. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบแผนที่ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “แผนที่” จะปรากฏภาพที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 แสดงผู้ใช้งานระบบในรปูแบบแผนท่ี (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

จากภาพที่ 28 แสดงผู้ใช้งานระบบในรูปแบบแผนที่ ซึ่งหมุดแต่ละสีบ่งบอกความหมายที่แตกต่างกัน
ดังนี้ หมุดแดง แสดงถึง ผู้ใช้งานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงระดับสีแดง หมุดเขียว แสดงถึงผู้ใช้งานที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงระดับสีเขียว หมุดน้ าเงิน แสดงถึง ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รายงานสถานะ/ท าแบบประเมิน หมุด
เหลือง แสดงถึง ผู้ใช้ที่ขาดการรายงานเกิน 48 ชม.  

13. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูย่อย “International flight ” ตามภาพท่ี 29 จะปรากฏหน้าจอ International 
flight    ดังภาพที่ 30 

  
ภาพที่ 29 แสดงเมนู International flight   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอการเข้าระบบ International flight   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

14. กรอก PassportNo และ First Name จากนั้น คลิกปุ่ม “Submit” เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากไม่ได้
เป็นสมาชิก ท าตามข้ันตอนที่ 17 

15. คลิกปุ่ม “Register” เพ่ือลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนใช้งาน 

ครั้งแรก มีข้ันตอนดังภาพท่ี 31 

 

1. PassportNo 3. Submit 

2. First Name 4. Register 
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ภาพที่ 31 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 31 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบทุกช่อง อีก
ทั้งชื่อ และนามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น ส าหรับการลงทะเบียน เพ่ือสมัครสมาชิก ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การกรอกมีดังนี ้

1. หมายเลขพาสปอร์ต 10. อีเมล์ (Email) 

2. ชื่อ (FirstName) 11. อีเมล์ส ารอง (Email) 

3. นามสกุล (Surname)   12. เพศ (Sex) 

4. สัญชาติ (Nationality) 13. อายุ (Age) 

5. ที่อยู่ (Address) 14. ประเทศที่เดินทางมา (This flight come from) 

6. ต าบล (Sub-district) 15. รหัสเที่ยวบิน (FlightNo) 

7. อ าเภอ (District) 16. ประเภทการบิน (Flight Type) 

8. จังหวัดเชียงใหม่  17. วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย (Arrival date) 

9. เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number) 18. Sign Up 

 หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “Sign Up” เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน 
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16. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวตามที่ลงทะเบียนไว้ พร้อมกับแสดง
วันเดือนปีและอาการท่ีปรากฏขึ้นของแต่ละบุคคล ดังภาพที่ 32 

 
ภาพที ่32 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารที่กลับมาจากพื้นที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

( COVID-19 ) (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 32 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารที่กลับมาจากพ้ืนที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 
COVID-19 )ปรากฏข้อมูลส่วนตัว รวมถึงแสดงวันเดือนปี และอาการที่แสดงออกของแต่ละบุคคล ตลอดจน 
สามารถเพ่ิมข้อมูลอาการของผู้ป่วยได้ โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลอาการ (ADD)” จะปรากฏฟอร์มกรอกข้อมูล
อาการข้ึน ดังภาพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 แสดงฟอร์มการเพิ่มข้อมูลอาการของผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 
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 นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมค าถามหากเกิดข้อสงสัย โดยคลิกปุ่ม “ค าถาม (Any Question)” จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกค าถามขึ้น สามารถกรอกชื่อหัวข้อ พร้อมอธิบายรายละเอียดของค าถาม จากนั้ น คลิกปุ่ม 
“บันทึก” ดังภาพที่ 34 

 
ภาพที่ 34 แสดงหน้าจอการตั้งค าถาม (Any Question) 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

17. ด้านบนเว็บไซต์จะปรากฏรูป “...” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไปจะพบแถบเมนูต่าง ๆดังภาพที่ 35  

 
ภาพที่ 35 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติและแผนที่  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 35 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติผู้ใช้สามารถเลือกหน้าจอในการ
แสดงผลได้ มีปุ่มเมนู ดังนี้ 

1. Dashboard 3. หน้าผู้รับผิดชอบ 

2. หน้าผู้บริหาร 4. แผนที่ 

18.  เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวามีปุ่ม 
“ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” ดังภาพที่ 36 

 

 

ภาพที่ 36 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 

 จากภาพที่ 36 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไป จะปรากฏ หน้าจอ
รวบรวมค าถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ดังภาพที่ 37   

   
ภาพที่ 37 แสดงรายการค าถาม/ขอ้สงสัยเกี่ยวกับไวรสัโคโรนา 2019 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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 จากภาพที่ 37 แสดงที่รายการค าถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อคลิกเข้าไปที่ค าถาม 
จะปรากฏหน้าจอค าถามและค าตอบ ดังภาพที่ 38 

  
ภาพที่ 38 แสดงหน้าจอค าถามและค าตอบ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

19. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวาของ
กราฟมีไอคอน “สามขีด” สามารถเลือกให้แสดงได้ ดังภาพที่ 39 

 
ภาพที่ 39 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 39 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลทาง
สถิติได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. View in full screen  6. Download SVG vector image 

2. Print chart 7. Download CSV 

3. Download PNG image 8. Download XLS 

4. Download JPEG image 9. View data table 

5. Download PDF document  

 

20. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” จะปรากฏภาพที่ 40-43 

 
ภาพที่ 40 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามรายวันในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)    
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ภาพที่ 41 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามอ าเภอในรูปแบบของตาราง  

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 
ภาพที่ 42 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามสัญชาติในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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ภาพที่ 43 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามประเทศในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 

จากภาพที่  40-43 แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินแยกในรูปแบบกราฟและตาราง เพ่ือแสดงผลอย่าง
ง่าย ด้านเพศ การประเมินแยกตามวัน แสดงจ านวนแต่ละวันว่ามีจ านวนผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด ข้อมูลการ
ประเมินผลความเสี่ยงระดับสีแดง สีเขียว สีฟ้า ประเมินแยกตามอ าเภอตามสัญชาติ และตามประเทศ แสดง
ข้อมูลความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากผลที่แสดงเบื้องต้นใช้ในการประเมินแนวโน้มผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ 

21. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- สรุปผู้บริหาร ผู้ใช้คลิกปุ่ม “หน้าผู้บริหาร” จะ
ปรากฏภาพที่ 44 

 
ภาพที่ 44 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ  

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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22. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ผู้รับผิดชอบ” จะปรากฏ
ภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ ภายใน 14 วัน 

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 45 การแสดงผล  Dashboard – ผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ สามารถใช้ชื่อหรือนามสกุลใน
ค้นหาได้ ในช่องส าหรับค้นหา ด้านบนมุมขวา ตามภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 46 แสดงช่องทางการสืบค้น (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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 จากภาพที่ 46 แสดงช่องทางการสืบค้น เมื่อสืบค้นแล้วเสร็จ จะปรากฏรายละเอียดชื่อ -สกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าประเทศไทย ดังภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 47 แสดงรายละเอียดของบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 นอกจากนี้ เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ชื่อนามสกุล”  จะปรากฏหน้าจอประวัติส่วนบุคคล ดังภาพที่ 48 

  
ภาพที่ 48 แสดงประวัตสิ่วนบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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23. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบแผนที่ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “แผนที่” จะปรากฏภาพที่ 49 

 
ภาพที่ 49 แสดงผู้ใช้งานระบบในรปูแบบแผนท่ี (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

24. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูย่อย “International flight except Chiang Mai” ตามภาพที่ 50 จะปรากฏ
หน้าจอ International flight except Chiang Mai ดังภาพที่ 51 

  
ภาพที่ 50 แสดงเมนู International flight except Chiang Mai  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 
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ภาพที่ 51 แสดงหน้าจอ International flight except Chiang Mai 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

25. กรอก PassportNo และ First Name จากนั้น คลิกปุ่ม “Submit” เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากไม่ได้
เป็นสมาชิก ท าตามข้ันตอนที่ 28 

26. คลิกปุ่ม “Register” เพ่ือลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนใช้งาน 

เว็บไซต์ จะท าการลงทะเบียนแค่ครั้งแรก มีข้ันตอนดังภาพท่ี 52 

1. PassportNo 3. Submit 

2. First Name 4. Register 
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ภาพที่ 52 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 52 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบทุกช่อง อีก
ทั้งชื่อ และนามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น ส าหรับการลงทะเบียน เพ่ือสมัครสมาชิก ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การกรอกมีดังนี ้

1. หมายเลขพาสปอร์ต 10. เพศ (Sex) 

2. ชื่อ (FirstName) 11. อายุ (Age) 

3. นามสกุล (Surname)   12. ประเทศที่เดินทางมา (This flight come from) 

4. สัญชาติ (Nationality) 13. รหัสเที่ยวบิน (FlightNo) 

5. ที่อยู่ (Address) 14. ประเภทการบิน (Flight Type) 

6. จังหวัด (Province) 15. วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย (Arrival date) 

7 .  เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  ( Telephone 

Number) 
16. สนามบิน (Airport) 

8. อีเมล์ (Email) 17. Sign Up 

9. อีเมล์ส ารอง (Email)  

 หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “Sign Up” เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน 
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27. จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ตามท่ีลงทะเบียนไว้ พร้อมกับแสดง
วันเดือนปี และอาการท่ีปรากฏขึ้น ของแต่ละบุคคล ดังภาพที่ 53 

 
ภาพที ่53 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารที่กลับมาจากพื้นที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 53 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารที่กลับมาจากพ้ืนที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปรากฏข้อมูลส่วนตัว รวมถึงแสดงวันเดือนปี และอาการที่แสดงออกของแต่ละบุคคล นอกจากนี้สามารถเพ่ิม
ข้อมูลอาการของผู้ป่วยได้ โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลอาการ (ADD)” จะปรากฏฟอร์มกรอกข้อมูลอาการขึ้น ดัง
ภาพที่ 54 

 
ภาพที่ 54 แสดงฟอร์มการเพิ่มข้อมูลอาการของผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 
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28. ด้านบนเว็บไซต์จะปรากฏรูป “...” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไปจะพบแถบเมนูต่าง ๆ ดังภาพที่ 55  

 

 
ภาพที่ 55 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

จากภาพที่ 55 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติผู้ใช้สามารถเลือกหน้าจอในการ
แสดงผลได้ มีปุ่มเมนู ดังนี้ 

1. Dashboard 3. หน้าผู้รับผิดชอบ 

2. หน้าผู้บริหาร 

29. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวาของ
กราฟมีไอคอน “สามขีด” สามารถเลือกให้แสดงได้ ดังภาพที่ 56 

 
ภาพที่ 56 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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จากภาพที่ 56 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลทาง
สถิติได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. View in full screen  6. Download SVG vector image 

2. Print chart 7. Download CSV 

3. Download PNG image 8. Download XLS 

4. Download JPEG image 9. View data table 

5. Download PDF document  

30. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” จะปรากฏภาพที่ 57-60  

 
ภาพที่ 57 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามรายวันในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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ภาพที ่58 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามสนามบินในรูปแบบของกราฟและตาราง  

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020)  

 
ภาพที่ 59 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามสัญชาติในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 
ภาพที่ 60 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามประเทศในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 57-60 แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินแยกในรูปแบบกราฟและตาราง เพ่ือแสดงผลอย่าง
ง่าย ด้านเพศ การประเมินแยกตามวัน แสดงจ านวนแต่ละวันว่ามีจ านวนผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด ข้อมูลการ
ประเมินผลความเสี่ยงระดับสีแดง สีเขียว สีฟ้า ประเมินแยกตามสนามบินตามสัญชาติ และตามประเทศ แสดง
ข้อมูลความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากผลที่แสดงเบื้องต้นใช้ในการประเมินแนวโน้มผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ 

31. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- สรุปผู้บริหาร ผู้ใช้คลิกปุ่ม “หน้าผู้บริหาร” จะ
ปรากฏภาพที่ 61 

 
ภาพที่ 61 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ  

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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32. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ผู้รับผิดชอบ” จะปรากฏ
ภาพที่ 62 

 
ภาพที่ 62 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ ภายใน 14 วัน 

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

จากภาพที่ 62 การแสดงผล  Dashboard – ผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ สามารถใช้ชื่อหรือนามสกุลใน
ค้นหาได้ ในช่องส าหรับค้นหา ด้านบนมุมขวา ตามภาพที่ 63 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 แสดงช่องทางการสืบค้น (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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 จากภาพที่ 63 แสดงช่องทางการสืบค้น เมื่อสืบค้นแล้วเสร็จ จะปรากฏรายละเอียดชื่อ -สกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าประเทศไทย ดังภาพที่ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 แสดงรายละเอียดของบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

 นอกจากนี้ เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ชื่อนามสกุล”  จะปรากฏหน้าจอประวัติส่วนบุคคล ดังภาพที่ 65  

 
ภาพที่ 65 แสดงประวัตสิ่วนบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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33. เมื่อคลิกปุ่ม เมนูย่อย “Contact case  ” ตามภาพท่ี 66 จะปรากฏหน้าจอ Contact case    ดัง
ภาพที่ 67 

 
ภาพที่ 66 แสดงเมนู Contact case   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 
ภาพที่ 67 แสดงหน้าจอ Contact case   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 

 



 
 

41 
 

34. กรอก PassportNo และ First Name จากนั้น คลิกปุ่ม “Submit” เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากไม่ได้
เป็นสมาชิก ท าตามข้ันตอนที่ 37 

35. คลิกปุ่ม “Submit” เพ่ือลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกการลงทะเบียนใช้งาน 

เว็บไซต์ จะท าการลงทะเบียนแค่ครั้งแรก มีข้ันตอนดังภาพท่ี 68 

 
ภาพที่ 68 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 68 แสดงรายละเอียดการลงทะเบียน โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลของตนเองให้ครบทุกช่อง อีก
ทั้งชื่อ และนามสกุล ต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น ส าหรับการลงทะเบียน เพ่ือสมัครสมาชิก ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การกรอกมีดังนี ้

1. ชื่อ (FirstName) 9. อีเมล์ (Email) 

2. นามสกุล (Surname)    10. อีเมล์ส ารอง (Email)  

3. สัญชาติ (Nationality)  11. เพศ (Sex) 

1. PassportNo 3. Submit 

2. First Name 4. Register 
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4. ที่อยู่ (Address) 12. อายุ (Age) 

5. ต าบล (Sub-District) 13. ประเภทการสัมผัส 

6. อ าเภอ (District) 14. วันที่สัมผัสผู้ป่วยติดโควิด 19 วันสุดท้าย 

7. จังหวัด (Province) 15. Sign Up 

8. เบอร์โทรศัพท์ (Telephone 

Number) 
 

 หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “Sign Up” เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน 

36. จากนั้น ระบบจะเข้าสู่หน้าแสดงผลรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ตามท่ีลงทะเบียนไว้ พร้อมกับแสดง
วันเดือนปีและอาการท่ีปรากฏขึ้น ของแต่ละบุคคล ดังภาพที่ 69 

 
ภาพที่ 69 แสดงผลแบบบันทึกสุขภาพตัวเอง โควิด19 ส าหรับคนไทยและคนต่างชาติ 

ที่เดินทางในประเทศไทย (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 
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จากภาพที่ 69 แสดงผลการติดตามผู้โดยสารคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย ปรากฏ
ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เพศ  อายุ ที่อยู่ จังหวัด อ าเภอ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ประเภทการสัมผัส 
วันที่เริ่มสังเกตอาการ  รวมถึงแสดงวันเดือนปี และอาการที่แสดงออกของแต่ละบุคคล ตลอดจน สามารถเพ่ิม
ข้อมูลอาการของผู้ป่วยได้ โดยคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลอาการ (ADD)” จะปรากฏฟอร์มกรอกข้อมูลอาการขึ้น ดัง
ภาพที่ 70 

 
ภาพที่ 70 แสดงฟอร์มการเพิ่มข้อมูลอาการของผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020) 
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 นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมค าถามหากเกิดข้อสงสัย โดยคลิกปุ่ม “ค าถาม (Any Question)” จะปรากฏ
หน้าจอให้กรอกค าถามขึ้น สามารถกรอกชื่อหัวข้อ พร้อมอธิบายรายละเอียดของค าถาม จากนั้น คลิ กปุ่ม 
“บันทึก” ดังภาพที่ 71  

 
ภาพที่ 71 แสดงหน้าจอการตั้งค าถาม (Any Question)  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

37. ด้านบนเว็บไซต์จะปรากฏรูป “...” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไปจะพบแถบเมนูต่าง ๆ ดังภาพที่ 72 

 

 
ภาพที่ 72 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติและแผนที่  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  
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จากภาพที่ 72 แสดงแถบเมนูส าหรับการเลือกแสดงผลทางสถิติผู้ใช้สามารถเลือกหน้าจอในการ
แสดงผลได้ มีปุ่มเมนู ดังนี้ 

1. Dashboard 3. หน้าผู้รับผิดชอบ 

2. หน้าผู้บริหาร 4. แผนที่ 

38.  เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” และด้านบนขวามีปุ่ม 
“ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” ดังภาพที่ 73 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 73 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 จากภาพที่ 73 แสดงเมนู “ตอบค าถาม แบบันทึกสุขภาพ” เมื่อคลิกปุ่มเข้าไป จะปรากฏ หน้าจอ
รวบรวมค าถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ดังภาพที่ 74     

 
ภาพที่ 74 แสดงรายการค าถาม/ขอ้สงสัยเกี่ยวกับไวรสัโคโรนา 2019 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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39. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “Dashboard” และ ด้านบนขวา
ของกราฟมีไอคอน “สามขีด” สามารถเลือกให้แสดงได้ ดังภาพที่ 75   

 

 
ภาพที่ 75 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

จากภาพที่ 75 แสดงแถบเครื่องมือเมนูแสดงผลทางสถิติ โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลทาง
สถิติได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1. View in full screen  6. Download SVG vector image 

2. Print chart 7. Download CSV 

3. Download PNG image 8. Download XLS 

4. Download JPEG image 9. View data table 

5. Download PDF document  
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40. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard ผู้ใช้คลิกปุ่ม “Dashboard” จะปรากฏภาพที่ 76-77 

 
ภาพที่ 76 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามรายวันในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)     

 

 
ภาพที่ 77 แสดงจ านวนผลการประเมินแยกตามสัญชาติในรูปแบบของกราฟและตาราง  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

จากภาพที่ 76-77 แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินแยกในรูปแบบกราฟและตาราง เพ่ือแสดงผลอย่าง
ง่าย การประเมินแยกตามวัน แสดงจ านวนแต่ละวันว่ามีจ านวนคนที่ลงทะเบียนในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด 
ข้อมูลการประเมินผลความเสี่ยงระดับสีแดง สีเขียว สีฟ้า ประเมินแยกตามสัญชาติ แสดงข้อมูลความเสี่ยงของ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากผลที่แสดงเบื้องต้นใช้ในการประเมินแนวโน้มผู้เสี่ยงติดเชื้อได้ 
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41. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- สรุปผู้บริหาร ผู้ใช้คลิกปุ่ม “หน้าผู้บริหาร” จะ
ปรากฏภาพที่ 78 

 
ภาพที่ 78 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ  

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

 

42. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบ Dashboard -- ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ผู้รับผิดชอบ” จะ ปรากฏ
ภาพที่ 79  

 
ภาพที่ 79 แสดงจ านวนผู้ใช้งานระบบแยกตามสถานะ ภายใน 14 วัน 

ในรูปแบบของกราฟและตาราง (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 
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 จากภาพที่ 79 การแสดงผล  Dashboard – ผู้รับผิดชอบ สามารถใช้ชื่อหรือนามสกุลในค้นหา ได้ ใน
ช่องส าหรับค้นหาด้านบนมุมขวา ตามภาพที่ 80 

 
ภาพที่ 80 แสดงช่องทางการสืบค้น 

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

 จากภาพที่ 80 แสดงช่องทางการสืบค้น เมื่อสืบค้นแล้วเสร็จ จะปรากฏรายละเอียดชื่อ -สกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าประเทศไทย ดังภาพที่ 81 

 

 
ภาพที่ 81 แสดงรายละเอียดของบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

 

 

 



 
 

50 
 

 นอกจากนี้ เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ชื่อนามสกุล”  จะปรากฏหน้าจอประวัติส่วนบุคคล ดังภาพที่ 82  

 
ภาพที่ 82 แสดงประวัตสิ่วนบุคคล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

43. เมื่อต้องการให้แสดงผลแบบแผนที่ ผู้ใช้คลิกปุ่ม “แผนที่” จะปรากฏภาพที่ 83 

 
ภาพที่ 83 แสดงผู้ใช้งานระบบในรปูแบบแผนท่ี (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, 2020) 

 

จากภาพที่ 83 แสดงผู้ใช้งานระบบในรูปแบบแผนที่ ซึ่งหมุดแต่ละสีบ่งบอกความหมายที่แตกต่างกัน
ดังนี้ หมุดแดง แสดงถึง ผู้ใช้งานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงระดับสีแดง หมุดเขียว แสดงถึงผู้ใช้งานที่ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงระดับสีเขียว หมุดน้ าเงิน แสดงถึง ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รายงานสถานะ/ท าแบบประเมิน หมุด
เหลือง แสดงถึง ผู้ใช้ที่ขาดการรายงานเกิน 48 ชม.  
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44. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “Coronavirus cases” ตามภาพท่ี 84  

  
ภาพที่ 84 แสดงเมนู Coronavirus cases  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)  

  

45. หลังจากคลิกปุ่ม เมนู “Coronavirus cases” แล้ว จะปรากฏหน้าจอ Coronavirus cases ดัง
ภาพที่ 85-91 

 
ภาพที่ 85 แสดงสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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ภาพที่ 86 แสดงจ านวนผู้ตดิเช้ือรายใหม่และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 

 
ภาพที่ 87 แสดงสถิติผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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ภาพที่ 88 แสดงสถิติผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังนอน รพ.  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 

 
ภาพที่ 89 แสดงสถิติผู้ป่วยติดเชื้อกลับบ้านและผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวงัเสียชีวิต 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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ภาพที่ 90 แสดงสถิติผู้ป่วยติดเชื้อนอน รพ. และ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวังกลับบ้าน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   

 
ภาพที่ 91 แสดงสถิติผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข   

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)   
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 จากภาพที่ 85-91 แสดงสถิติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย  จ านวนผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังรายใหม่  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม ผู้ป่วยติด เชื้อสะสม  ผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังนอน รพ.  ผู้ป่วยติดเชื้อกลับบ้าน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวังเสียชีวิต  ผู้ป่วยติดเชื้อนอน รพ. 
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ระวังกลับบ้าน และผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต 

46. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “Homepage” ตามภาพท่ี 92  

   
ภาพที่ 92 แสดงเมนู Homepage 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข    

ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2020)    

 

47. หลังจากคลิกปุ่ม เมนู “Homepage” แล้ว จะปรากฏหน้าจอ Stop Corona 2019 ดังภาพที่  93 

  
ภาพที่ 93 แสดงหน้าจอ Stop Corona 2019 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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ภาพที่ 94  แสดงสถิติผูต้ิดเชื้อและผู้ตายและข้อควรปฏิบตัิส าหรับผูท้ี่เสี่ยง   

และสถติิผูต้ิดเชื้อ ผูต้าย และผู้ทีไ่ด้รับการรักษาหาย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 

จากภาพที่ 94 แสดงให้เห็นว่า  ภายในเว็บไซต์แสดงจ านวนสถิติผู้ติดเชื้อและ ผู้ตายจากทั่วโลก 
ตลอดจนการจ าแนกสถิติจ านวนผู้ติดเชื้อ ผู้ตาย และผู้รักษาหายซึ่งแบ่งตาม ประเทศ นอกจากนี้ ให้ค าแนะน า
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และข้อควรปฏิบัติและแบบคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้
ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง   

48. ด้านบนเว็บไซต์จะมี รูปสามขีด ตามภาพที่  95 เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะปรากฏภาพที่ 96 

 
ภาพที่ 95  แสดงเมนูสามขดี   

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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ภาพที่ 96  แสดงเมนูต่าง ๆ  

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

1. หน้าแรก 4. แบบคัดกรองตนเอง 

2. ข้อควรปฏิบัติ 5. กระดานสนทนา 

3. ฟอร์มรายงานผู้ป่วย 6. แพลตฟอร์มประสานงาน 

49. เมนูข้อควรปฏิบัติ คลิกปุ่ม “ข้อควรปฏิบัติ” ในภาพที่ 97  จะได้ข้อมูลตามภาพที่ 98 

 
 ภาพที่ 97 แสดงรายละเอียดเมนขู้อควรปฏิบัติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 98 แสดงรายละเอียดเมนูข้อควรปฏิบัติ  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 จากภาพที่ 97-98 แสดงให้เห็นรายละเอียดค าแนะน าและข้อควรปฏิบัติโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายละเอียดประกอบด้วย 1) Infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  2) ข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ญาติที่มาสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสันทราย 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา   

 
ภาพที่ 99 แสดงข้อมูลผู้ป่วยสังเกตอาการ เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา2019 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 

จากภาพที่ 99 แสดงให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลส าหรับผู้ป่วย/ญาติที่มาสังเกตอาการที่โรงพยาบาล
สันทราย เพ่ือเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นที่
ต้องแยกผู้ป่วยเพื่อสังเกตอาการ เป็นการอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดต้องแยกผู้ป่วยเพ่ือสังเกตอาการ ข้อมูลการขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวขณะอยู่โรงพยาบาล เป็นการบอกวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย การดูแลของ
เจ้าหน้าที่ เป็นค าบรรยายการท างานของเจ้าหน้าที่ ค าถามที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ วันละ 3 ครั้ง 
เป็นค าถามเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย สิ่งที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและที่พัก
บริการแก่ผู้ป่วย สิ่งที่ผู้ป่วยและ ญาติต้องน ามาหรือรับผิดชอบจัดหาเอง เกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องน ามา
เอง ช่องทางการสื่อสาร  ระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เช่น การโทรศัพท์ การกดกริ่งเรียก และทาง
แอปพลิเคชัน  stop corona 2019 
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50. เมนูฟอร์มรายงาน ผู้ป่วยให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ฟอร์มรายงานผู้ป่วย” ดังภาพที่ 100 จะได้ข้อมูลตาม
ภาพที่ 101 

 
ภาพที่ 100  แสดงเมนูฟอร์มรายงานผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 101  แสดงฟอร์มรายงานผู้ป่วย 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

51. เมนูแบบคัดกรองตนเอง ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “แบบคัดกรองตนเอง” จะปรากฏภาพที่  102 

 
ภาพที่ 102 แสดงแบบคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้สงสยัที่จะตดิเช้ือไวรัส Corona 2019   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

จากภาพที่ 102 แสดงให้เห็นถึง ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามเพ่ือคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้สงสัยโรค
ไวรัส Corona 2019  ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับเพศ ภาษาที่ใช้ในการตอบแบบคัดกรอง ท่านมีไข้หรือไม่ 
ท่านมีอาการดังนี้หรือไม่  ท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ หรือในพ้ืนที่ที่มีการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย ใช่หรือไม่ ท่านมีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่  
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เมื่อตอบค าถามเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกและประเมินความเสี่ยงของท่าน” จะปรากฏผลดังภาพที่ 
103-104 

 
ภาพที่ 103 แสดงผลการประเมินความเสีย่งรีบพบแพทย์   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 104 แสดงผลการประเมินความเสีย่งไมเ่ข้าข่ายตดิเช้ือ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 นอกจากนี้  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยคลิกปุ่ม “คลิกเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม/ข้อควร
ปฏิบัติ”  ตามภาพท่ี 105 จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ 106 

 
ภาพที่ 105 แสดงเมนู “คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อควรปฏบิัติ” 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 106 แสดงผลข้อควรปฏิบตัิ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

52. เมนูกระดานสนทนา ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “กระดานสนทนา” จะปรากฏดังภาพที่ 107 

 
ภาพที่ 107 แสดงผลหน้ากระดานสนทนา ส าหรับผู้ใช้งาน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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จากภาพที่ 107 แสดงให้เห็นการเพ่ิมเพ่ือนการ เพ่ือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ส าหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

53. เมนูแพลตฟอร์มประสานงาน เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่ คลิกปุ่ม “แพลตฟอร์มประสานงาน” จะ
ปรากฏดังภาพที่ 108 

 
ภาพที่ 108 แสดงหน้าจอการเข้าระบบแพลตฟอรม์ประสานงาน  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   

54. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ หากไม่ได้เป็นสมาชิก ท าตามขั้นตอนที่ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อผู้ใช้ 3. Sign In 

2. รหัสผ่าน 4. คลิกเพ่ือสมัคร 
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55. คลิกปุ่ม “คลิกเพ่ือสมัคร” เพ่ือลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนใช้งาน
เว็บไซต์ในครั้งแรก มีข้ันตอนดังภาพท่ี 109  

 
ภาพที่ 109 แสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิกส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 

 จากภาพที่ 109 แสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิก โดยให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลของตนเองในการ
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกมีดังนี้ 

1. Username 4. ชื่อ-นามสกุล 

2. Password 5. หน่วยงาน 

3. Password Confirm 6. สมัคร 

 หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม “สมัคร” เสร็จขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
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56. การใช้งานแพลตฟอร์มประสานงานของเจ้าหน้าที่นั้น เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 
110 

  
ภาพที่ 110 แสดงเมนูของแพลตฟอร์มประสานงาน  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)  

 จากภาพที่ 110 แสดง Platform ประสานงานการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจาก การ
ระบาดของโรค COVID-19  มีเมนูดังนี้  

1. ถามตอบ 3. References 

2. แจ้งแผน  4. ไอคอนเจ้าหน้าที่  
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57. เมื่อต้องการถามตอบข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “ถามตอบ” จะ ตามภาพ
ที่ 111 จะปรากฏภาพที่ 112 

 
ภาพที่ 111 แสดงหน้าจอถามตอบข่าวสารเกีย่วกับ COVID-19 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 112 แสดงหน้าจอถามตอบข่าวสารเกีย่วกับ COVID-19  

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)  

 จากภาพที่ 112 แสดงหน้าจอกระทู้การถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งวิธีการตั้ง กระทู้ท า
โดยการคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เป็นการตั้งกระทู้ ดังภาพที่ 113  

  
ภาพที่ 113 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลกระทู้ถามตอบ 

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 จากภาพที่ 113 แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกระทู้การถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 ซึ่งวิธีการ
ตั้งกระทู้ท าโดยการกรอกรายละเอียดที่ต้องการตั้งข้อสงสัย ชื่อหัวข้อที่ต้องการสอบถาม พร้อมรายละเอียด 
รวมถึงสามารถเพ่ิมภาพประกอบได้ด้วย และคลิกปุ่ม “บันทึก” จากนั้นจะได้ภาพ ที่ 114 (ซ้าย) เมื่อคลิกหัวข้อ
กระทู้ จะได้ภาพที่ 114 (ขวา)  

  
ภาพที่ 114 แสดงหน้าจอรวมกระทู้ถามตอบ  

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

58. เมื่อต้องการแจ้งแผน/การด าเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “แจ้งแผน/การด าเนินงาน” ตามภาพ
ที่ 115  จะปรากฏภาพที่ 116 

 
ภาพที่ 115 แสดงหน้าจอแจ้งแผน/การด าเนินงาน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 116 แสดงหน้าจอแจ้งแผน/การด าเนินงาน 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 จากภาพที่ 116 แสดงหน้าจอแจ้งแผน/การด าเนินงาน ซึ่งวิธีการตั้งแจ้งแผน/การด าเนินงาน ท าโดย
การคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” เป็นการตั้งกระทู้เกี่ยวกับแจ้งแผน/การด าเนินงาน ดังภาพที่ 117 

 
ภาพที่ 117 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลกระทู้แจ้งแผน/การด าเนินงาน 

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)  

 จากภาพที่ 117 แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกระทู้แจ้งแผน/การด าเนินงาน ซึ่งวิธีการตั้ง กระทู้ท าโดย
การกรอกรายละเอียด ชื่อหัวข้อแจ้งแผน/การด าเนินงาน พร้อมรายละเอียด รวมถึง สามารถเพ่ิมภาพประกอบ
ได้ด้วย และคลิกปุ่ม “บันทึก”  

59. เมื่อต้องการแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ (Reference) ให้เจ้าหน้าที่คลิกปุ่ม “Reference”  ตามภาพ
ที่ 118 จะปรากฏภาพที่ 119 

  
ภาพที่ 118 แสดงเมนู Reference 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 119 แสดงหน้าจอ Reference 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 จากภาพที่ 119 แสดงหน้าจอ Reference ซึ่งวิธีการตั้ง Reference ท าโดยการคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” 
เป็นการตั้งกระทู้เกี่ยวกับ Reference ดังภาพที่ 120 

 
ภาพที่ 120 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลกระทู้ Reference 

 (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 จากภาพที่ 120 แสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลกระทู้ Reference ซึ่งวิธีการตั้งกระทู้ท าโดยการกรอก
รายละเอียด ชื่อหัวข้อ Reference พร้อมรายละเอียด รวมถึงสามารถเพ่ิมภาพประกอบได้ด้วย และคลิกปุ่ม 
“บันทึก” 

60. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “FAQ” ตามภาพท่ี 121  

    
ภาพที่ 121 แสดงเมนู FAQ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   
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61. หลังจากคลิกปุ่ม เมนู “FAQ” แล้ว จะปรากฏหน้าจอ FAQ ดังภาพที่ 122 

 
ภาพที่ 122 แสดงหน้าจอ FAQ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

62. เมื่อคลิกปุ่ม เมนู “Self-Screening” ตามภาพท่ี 123  

     
ภาพที่ 123 แสดงเมนู Self-Screening 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020)   

63. หลังจากคลิกปุ่ม เมนู “Self-Screening” แล้ว จะปรากฏหน้าจอ Self-Screening ดังภาพที่ 124 

 
ภาพที่ 124 แสดง แบบคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้สงสยัโรคไวรสัโคโรนา 19 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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จากภาพที่ 124 แสดงให้เห็นถึง ข้อค าถามที่ใช้ในการสอบถามเพ่ือคัดกรองตนเอง ส าหรับผู้สงสัยโรค
ไวรัสโคโรนา 19ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับเพศ ภาษาที่ใช้ในการตอบแบบคัดกรอง ท่านมีไข้หรือไม่ ท่านมี
อาการดังนี้หรือไม่  ท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ หรือในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย ใช่หรือไม่ ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่  

เมื่อตอบค าถามเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึกและประเมินความเสี่ยงของท่าน” จะปรากฏผลดังภาพที่ 
125-126 

 
ภาพที่ 125 แสดงผลการประเมินความเสีย่งรีบพบแพทย์   

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 126 แสดงผลการประเมินความเสีย่งไมเ่ข้าข่ายตดิเช้ือ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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 นอกจากนี้  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ โดยคลิกปุ่ม “คลิกเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม/ข้อควร
ปฏิบัติ”  ตามภาพท่ี 127 จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ 128 

 

 
ภาพที่ 127 แสดงเมนู “คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อควรปฏบิัติ” 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 

 
ภาพที่ 128 แสดงผลข้อควรปฏิบตัิ 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2020) 
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