


การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบแบ่งเป็น 3 รูปแบบ

1
ระดับ รพ.สต. จะสามารถดูข้อมูล
ของอสม.และรายงานต่างๆในพ้ืนที่ 
รพ.สต ของตนเอง

2
สสจ.สามารถดูข้อมูล อสม.และการส่ง
รายงานของ รพ.สต ภายในจังหวัด
ของตนเอง

3 สบส. และผู้ดูแลระบบ สามารถดู
ข้อมูลทั้งหมดทั้งข้อมูล อสม.และ
รายงานต่างๆ ได้ทุกจังหวัด





การเข้าสู่ระบบ

1 เลือกรูปแบบการเข้าสู่ระบบเป็น 
รพ.สต.

2
กรอก Username และรหัสผ่าน ที่
ได้รับมาจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)

3 กด Log in



รายชื่อ อสม.

สามารถดูรายชื่อ อสม.ในพ้ืนที่

สามารถลงทะเบียนเพ่ิมรายชื่อ
อสม.ในพ้ืนที่ได้



ลงทะเบียน อสม.

กด ลงทะเบียน อสม.ในหน้า
รายชื่อ อสม. จะปรากฏหน้า
ให้กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียดข้อมูล
ของ อสม.ที่ต้องการลง
ทะเบียนเพ่ิม

กด “บันทึก”



รายงาน อสม.1

กดเลือก เดือน และปี 
เพ่ือดูรายงาน อสม.1



รายงาน อสม.1

กดตรงรายชื่อ อสม. เพ่ือ
ดู PDF รายงาน อสม.1



รายงาน อสม.1

กดรูปเครื่องปริ้นเพ่ือ
ปริ้นรายงาน อสม.1



รายงาน อสม.1

กดเพ่ิมรายงาน อสม.1
เพ่ือเพ่ิมรายงานของ อสม.
ที่ไม่ได้ส่งผ่านแอปพลิเคชัน
สมาร์ท อสม.



รายงาน อสม.1

หน้าสําหรับเพ่ิมรายงาน อสม.1
มีทั้งหมด 3 หน้า



รายงานลูกนํายุงลาย

กดเลือก เดือน และปี 
เพ่ือดูรายงานลูกนํ้ายุงลาย



รายงานลูกนํายุงลาย

กดตรงรายชื่อ อสม. เพ่ือ
ดู PDF รายงานลูกนํ้ายุงลาย



รายงานลูกนํายุงลาย

กดรูปเครื่องปริ้นเพ่ือ
ปริ้นรายงานลูกนํ้ายุงลาย



รายงานลูกนํายุงลาย

กดเพ่ิมรายงานลูกนํ้ายุงลาย
เพ่ือเพ่ิมรายงานของ อสม.
ที่ไม่ได้ส่งผ่านแอปพลิเคชัน
สมาร์ท อสม.



รายงานลูกนํายุงลาย

หน้าสําหรับเพ่ิมรายงานลูกนํ้า
ยุงลาย โดยกรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนและกด บันทึก



รายงานลูกนํายุงลาย

MAP ลูกนํ้ายุงลาย
สําหรับดูพ้ืนที่ลูกนํ้ายุงลาย



MAP (NCD ผู้ป่วยติดเตียง vaccine)

MAP NCD ผู้ป่วยติดเตียง 
Vaccine 



วัคซีน Covid-19

ส่วน วัคซีน Covid-19 
แบ่งเป็น 3 ส่วน

1 สถิติการคัดกรอง

2 จํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน

3 ประเมินอาการข้างเคียง



วัคซีน Covid-19

แสดงสถิติการคัดกรอง
รายละเอียดประกอบด้วย
- จํานวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
- จํานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน
- กลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้ว
- การติดตามผล

หน้าสถิติการคัดกรอง



วัคซีน Covid-19 หน้าจํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน

แสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีด
วัคซีนแล้ว แบ่งเป็น เข็มที่ 1
และเข็มที่ 2



วัคซีน Covid-19 หน้าประเมินอาการข้างเคียง

แสดงรายละเอียดผลประเมินอาการข้างเคียง
- ผลประเมินอาการข้างเคียงแสดงเป็นสถิติ
- จํานวนผู้มีอาการข้างเคียงเป็นเปอร์เซ็น
- ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่มีอาการข้างเคียง





การเข้าสู่ระบบ

1 เลือกรูปแบบการเข้าสู่ระบบเป็น 
สสจ./สบส.

2 กรอก Username และรหัสผ่าน ที่
ได้รับมาจากผู้ดูแลระบบ

3 กด Log in



หน้าหลัก

แสดงสถิติและจํานวนโดยภาพรวม
รายละเอียดดังนี้ 
- จํานวน อสม.ในพ้ืนที่
- จํานวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
- จํานวน อสม.ที่ส่งรายงาน ประจําเดือน
- สถิติเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19



รายชื่อ อสม.

สามารถดูรายชื่อ อสม.ในจังหวัด
ได้ทุก รพ.สต.

กดเลือกอําเภอและเลือก รพ.สต 
ที่ต้องการดูรายชื่อ อสม.



รายงาน อสม.1

กดเลือกเดือนและปี เพ่ือดูรายงาน
อสม.1

กดตรงชื่อ รพ.สต.เพ่ือดู รายชื่อ 
อสม.ที่ส่งรายงานใน รพ.สต.นั้นๆ



รายงาน อสม.1

กดตรงชื่อเพ่ือดู PDF รายงาน 
อสม.1

กดเลือก เดือน/ปี และ รพ.สต.
ที่ต้องการดูรายชื่อผู้ส่งรายงานได้



รายงาน อสม.1

กดรูปเครื่องปริ้นเพ่ือ
ปริ้นรายงาน อสม.1



รายงานลูกนํายุงลาย

กดเลือกเดือนและปี เพ่ือดูรายงาน
ลูกนํ้ายุงลาย

กดเพ่ือดูพ้ืนที่ที่มีลูกนํ้ายุงหลาย

กดตรงชื่อ รพ.สต.เพ่ือดู รายชื่อ 
อสม.ที่ส่งรายงานใน รพ.สต.นั้นๆ



รายงานลูกนํายุงลาย

กดตรงรายชื่อ อสม. เพ่ือ
ดู PDF รายงานลูกนํ้ายุงลาย

กดเลือก เดือน/ปี และ รพ.สต.
ที่ต้องการดูรายชื่อผู้ส่งรายงานได้



รายงานลูกนํายุงลาย

กดรูปเครื่องปริ้นเพ่ือ
ปริ้นรายงานลูกนํ้ายุงลาย



MAP (NCD ผู้ป่วยติดเตียง vaccine)

MAP NCD ผู้ป่วยติดเตียง 
Vaccine 

เลือกอําเภอและ รพ.สต.ที่ต้อง
การดู



วัคซีน Covid-19

ส่วน วัคซีน Covid-19 
แบ่งเป็น 3 ส่วน

1 สถิติการคัดกรอง

2 จํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน

3 ประเมินอาการข้างเคียง



วัคซีน Covid-19 หน้าสถิติการคัดกรอง

1 จํานวนที่คัดกรองและให้ความรู้
เรื่องวัคซีน covid-19

2 จํานวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

3 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
วัคซีนแล้ว

เลือกการแสดงผลได้ 3 แบบ



วัคซีน Covid-19 หน้าสถิติการคัดกรอง

แสดงผลสถิติของจังหวัดที่ต้นเองสังกัด
รายละเอียดดังนี้
- จํานวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองและ
    ให้ความรู้เรื่องวัคซีน
- จํานวนกลุ่มหมายของแต่ละอําเภอ
     ในจังหวัด

เมื่อเลือกจํานวนที่คัดกรองและให้ความรู้เรื่องวัคซีน covid-19



วัคซีน Covid-19 หน้าสถิติการคัดกรอง
เมื่อเลือกจํานวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

แสดงผลของจังหวัดที่ต้นเองสังกัด
รายละเอียดดังนี้
1. จํานวนประชากรในจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
แยกเป็น 
- สัมผัส/ใกล้ชิด บุคคลที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง
- ผู้ที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง
- เดินทางมาจากต่างประเทศ
2. ตารางแสดงจํานวนกลุ่มเสี่ยงของแต่ละอําเภอ



วัคซีน Covid-19 หน้าสถิติการคัดกรอง
เมื่อเลือกจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนแล้ว

แสดงผลของจังหวัดที่ต้นเองสังกัด
รายละเอียดดังนี้
1. จํานวนประชากรในจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- คนมีโรคประจําตัว
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
- อื่นๆ
2. ตารางแสดงจํานวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
อําเภอ



วัคซีน Covid-19 หน้าจํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน

แสดงจํานวนผู้ได้รับการฉีด
วัคซีนแต่ละอําเภอในจังหวัด 

แสดงรายชื่ออําเภอ เมื่อกดเข้า
ไปจะแสดงรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน
ของแต่ละอําเภอ



วัคซีน Covid-19 หน้าจํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน

กดเพ่ือแสดงรายละเอียด
ตารางรายชื่อผู้ที่ได้รับวัค
ซีนแล้ว



วัคซีน Covid-19 หน้าผลประเมินอาการข้างเคียง

เลือกเข็ม และระยะเวลาหลังฉีดวัคซีน
เพ่ือดูผลประเมินอาการข้างเคียง

เปอร์เซ็นแสดงผลการฉีดการฉีดวัคซีน
แบ่งเป็นเข็มที่ 1 และ 2 

ตารางแสดงจํานวนตัวเลขผู้ที่
มีผลข้างเคียงและไม่มีผลข้างเคียง
จากการฉีดวัคซีนของแต่ละอําเภอ 





การเข้าสู่ระบบ

1 เลือกรูปแบบการเข้าสู่ระบบเป็น 
สสจ./สบส.

2 กรอก Username และรหัสผ่าน ที่
ได้รับมาจากผู้ดูแลระบบ

3 กด Log in



แสดงสถิติและจํานวนโดยภาพรวม
รายละเอียดดังนี้ 
- จํานวน อสม.ในพ้ืนที่
- จํานวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
- จํานวน อสม.ที่ส่งรายงาน ประจําเดือน
- สถิติเกี่ยวกับวัคซีน Covid-19

หน้าหลัก


