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การติดตั้งแอพพลิเคชั่น  
 แอพพลิเคชั่น “DMS Telemedicine” เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาทางไกล 
โดยจะมีให้ติดต้ังทั้งระบบปฎิบัติการ Android และ iOS   

การติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Android 
1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ Android ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่าน Google Play Store 

โดยค้นหาแอพพลิเคชั่น “DMS Telemedicine” ซึ่งจะรองรับตั้งแต่ Android Version 7 ขึ้นไป 

 
QR Code สำหรับดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น 

DMS Telemedicine 

 

  
หน้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  

DMS Telemedicine 

 

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กดเข้าแอพ DMS Telemedicine จะเจอ POPUP การขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 

ให้กด [อนุญาต] เพ่ือให้เข้าถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ครบ 



  

  
การแจ้งเตือนขออนุญาตในการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ  

 

การติดตั้งแอพพลิเคช่ัน iOS 
1. การติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่าน App Store โดยค้นหา

แอพพลิเคชั่น “DMS Telemedicine” ซึ่งจะรองรับตั้งแต่ iOS Version 9 ขึ้นไป 

  
QR Code สำหรับดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น 

DMS Telemedicine 

 

  
หน้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  

DMS Telemedicine 



2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว กดเข้าแอพ DMS Telemedicine จะเจอ POPUP การขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 

ให้กด [อนุญาต] เพ่ือให้เข้าถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้ครบ 

 

การแจ้งเตือนขออนุญาตในการเข้าถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ  

 

 
Logo Mobile Application 

DMS Telemedicine 



การใช้งานระบบ  

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 
1. เมื่อเปิดหน้าจอระบบจะเจอหน้า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” ติ๊ก  ในช่อง เพ่ือยอมรับข้อกำหนด 

และกดปุ่ม [ยอมรับ] 

 
หน้า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” 

 

2. เมื่อกดเข้ามาจะเป็นหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ ให้กรอกข้อมูลทั้งหมดได้แก่ โรงพยาบาล, HN, วันเดือนปี
เกิด, เบอร์โทรศัพท์  แล้วกดปุ่ม [ลงทะเบียน] โดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องตรงกับข้อมูลของระบบโรงพยาบาล 

 
หน้า “ลงทะเบียน” 



3. เมื่อกดลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งเลข OTP (One Time Password) ตามเบอร์ของผู้ป่วยที่ได้กรอกไว้หน้า

ลงทะเบียน เมื่อได้ข้อความ OTP และกรอกเลขตรงกันแล้ว จะเข้าสู่หน้าต่อไป 

 
หน้า “ยืนยัน OTP” 

 

4. หลังจากกรอกเลข OTP สำเร็จ ระบบจะนำไปสู่หน้า “ตั้งค่ารหัส PIN” ต้องกรอกรหัส PIN ให้เหมือนกันทั้ง 2 

ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันรหัส PIN  

 
หน้า “ตั้งค่า PIN” 



5. การเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไปต้องกรอกรหัส PIN ที่เราได้ตั้งไว้ หากจำรหัส PIN ไม่ได้ให้กด [ลืมรหัส PIN CODE] 

ระบบจะให้ทำการลงทะเบียนใหม่เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง 

 
หน้า “ใส่รหัส PIN” สำหรับเข้าครั้งต่อไป 

 

6. เมื่อกดปุ่ม [ลืมรหัส PIN CODE] ระบบจะนำไปหน้าลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนใหม่ 

 
หน้า “ลงทะเบียน” เมื่อกดลืมรหัสผ่าน 



การทำงานหน้าหลัก 
ในหน้าการทำงานหลักจะประกอบไปด้วยปุ่มการทำงานทั้งหมด 5 ปุ่ม ได้แก่ 

- ตารางนัด Tele – Consult 

- ขอรับนัดยา / Tele – Consult 

- ประวัติ Tele – Consult / แจ้งชำระเงิน 

- ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ 

- QR SCAN รับยา 

*ตัด Home Isolation 

 
หน้าหลักของแอพพลิเคชั่น 

 

 

 

 



1. ตารางนัด Tele–Consult  

1.1. สามารถดูตารางนั ด  Tele-Consult ได้  โดยจะเรียงจากวัน เวลาที่ ใกล้ที่ สุ ด  ไปวัน เวลาที่ ไกลที่ สุ ด  

 

 
หน้า “ตารางนัด Tele–Consult” 

 

1.2. เมื่อมีการ Call เข้ามาจะมีการแจ้งเตือน และแสดงหน้าจอการสื่อสาร สามารถกดรับสาย หรือปฎิเสธ เมื่อยังไม่

พร้อม 

 
หน้าจอการแจ้งเตือนเมื่อมีการ Video Call 

 



1.3. เมื่อกดรับสายจะแสดงหน้าจอ VDO Call เพ่ือสื่อสารกันระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย 

 
หน้าจอการ Video Call ระหว่างเจ้าหน้าที่ และ ผู้ป่วย 

 

2. ขอรับนัดยา / Tele – Consult 

2.1. เมื่อกดปุ่ม [ขอรับนัดยา / Tele – Consult] ระบบจะนำไปสู่หน้า “เลือกโรงพยาบาลที่นัดหมาย” เพ่ือเลือก

โรงพยาบาล “คัดกรองเพ่ือขอนัดรักษาทางไกล” เพ่ือตอบคำถามสำหรับคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นว่าเหมาะสมที่

จะนัดรักษาทางไกลหรือไม ่

 
หน้า “เลือกโรงพยาบาลที่นัดหมาย” 



 
หน้า “คัดกรองเพ่ือขอนัดรักษาทางไกล” 

 

2.2. เมื่อผ่านการคัดกรอง ระบบจะนำไปหน้า “นัดหมาย” ให้เลือกข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะข้อมูล

ที่มี “*” เช่น โรงพยาบาล คลินิค แพทย์ วันที่ และเวลา นอกจากนี้ระบบยังสามารถแนบรูปภาพ และไฟล์

เอกสารได้ โดยสามารถแนบได้มากกว่า 1 ไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม [นัดหมาย] เพ่ือทำการนัดหมาย 

 
หน้า “นัดหมาย” 

 



2.3. เมื่อกดปุ่ม [นัดหมาย] จะปรากฎหน้า “ยืนยันการนัดหมาย” ให้ทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อถูกต้องให้กดปุ่ม 

[ยืนยันการนัดหมาย] เพ่ือทำการนัดให้เสร็จสมบูรณ์ 

 
หน้า “ยืนยันนัดหมาย” 

 
3. ปุม่ [ประวัติ Tele – Consult / แจ้งชำระเงิน] จะแสดงประวัติการรักษา และประวัติการ Tele – Consult ซ่ึงจะมี

สถานะการดำเนินการ โดยจะมีปุ่มที่ข้ึนมาพร้อมสถานะต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1. ปุ่ม [ดูรายละเอียด] จะขึ้นในทุกสถานะตั้งแต่สถานะ “รอการชำระเงิน” เป็นต้นไป สำหรับดูข้อมูลการรักษา

เพ่ิมเติม  

 
หน้า “Tele – Consult / แจง้ชำระเงิน” 



3.1.1.เมื่อกดปุ่ม [ดูรายละเอียด] จะแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของการตรวจรักษา และ ปุ่ม [ดูข้อมูลยาที่ได้รับ] 

เมื่อกดระบบจะเข้าหน้า “ข้อมูลยาที่ได้รับ” ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อยา, จำนวนที่ได้รับ, วิธีใช้ยา, ราคายา 

และส่วนที่เกินสิทธิ 

   
หน้า “ประวัติการรักษา” และ “ข้อมูลยาที่ได้รับ” 

 

3.2. สถานะ “รอการชำระเงิน” จะมีปุ่ม [แจ้งชำระเงิน] ขึ้นมา เมื่อกดจะเข้าสู่หน้า “ชำระเงิน / แจ้งชำระเงิน” 

เพ่ือให้ผู้ป่วยดำเนินการชำระ และแจ้งการชำระเงิน โดยการกรอกข้อมูลจำนวนเงิน วันเวลาที่โอน และรูป

หลักฐานการชำระ นอกจากนั้นยังสามารถแก้ไขท่ีอยู่ที่ต้องการให้จัดส่งยาได้ด้วย 

 
ปุม่ [แจ้งชำระเงิน] 



 
หน้า “แจ้งชำระเงิน” 

 

3.2.1.เมื่อกดปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” แล้วจะปรากฎหน้ายืนยันการแจ้งชำระเงิน ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และ

กดปุ่ม “ยืนยันแจ้งชำระเงิน” 

 
หน้า “ยืนยันแจ้งชำระเงิน” 

 

 



3.3. สถานะ “รอส่งยา” จะเปลี่ยนจากปุ่ม [แจ้งชำระเงิน] เป็นปุ่ม [ข้อมูลการชำระเงิน] สำหรับดูรายละเอียดการ
ชำระเงิน 

 
ปุ่ม [ข้อมูลการชำระเงิน] 

 

3.3.1.เมื่อกดปุ่ม [ข้อมูลการชำระเงิน] จะแสดงรายละเอียดการชำระเงินของประวัติครั้งนั้น โดยแสดงข้อมูล

ส่วนตัว วันเวลาที่ชำระ ยอดที่ต้องชำระ และจำนวนเงินที่โอน รวมถึงหลักฐานการโอนเงิน 

 
หน้า “รายละเอียดการชำระเงิน” 

 



4. ปุ่ม [ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์] จะแสดงข้อมูลการส่งยาทางไปรษรีย์ หน้า “ติดตามการรับยาทางไปรษรณีย์” 

จะแสดงรายละเอียดการส่งยา เช่น วันเวลาที่ตรวจ โรงพยาบาล เลข EMS สถานะ เป็นต้น โดยจะมีปุ่ม [ข้อมูลการ

จัดส่งยา] และปุ่ม [รายการยาทีส่ง] 

 

 
ปุ่ม “ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์” 

 

 
หน้า “ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์” 

 

 

 

 

 

 



4.1. เมื่อกดปุ่ม [ข้อมูลยาที่ได้รับ] จะเข้าหน้า “ข้อมูลยาที่ได้รับ” ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อยา , จำนวนที่ได้รับ ,  

วิธีใช้ยา, ราคายา และส่วนที่เกินสิทธิ 

 
หน้า “ข้อมูลยาที่ได้รับ” 

 

4.2. ปุ่ม [รายการยาทีส่ง] จะเข้าสู่หน้าจอ “ข้อมูลการจัดส่ง” แสดงข้อมูลการจัดส่งยาโดยใช้วิธีการดึงข้อมูลจาก

ไปรษณีย์ไทย เพื่อติดตามการส่งยา (Track) ซึ่งประกอบไปด้วย ที่อยู่ที่จัดส่ง การติดตามการส่ง และTimeline 

การส่ง 

 
หน้า “ข้อมูลการจัดส่ง” 



5. ปุ่ม [QR SCAN] เมื่อกดจะนำไปหน้า “QR SCAN รับยา” เป็นหน้าสำหรับให้ผู้ป่วยสแกน QR Code เพ่ือยืนยันการ

รับยา โดยมีรายละเอียดการตรวจ และมีปุ่ม [สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือรับยา]  

 
ปุ่ม [QR SCAN] 

 

   
หน้า “QR SCAN รักษา” และ  
ปุ่ม [สแกนคิวอาร์โค้ดรับยา] 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. เมื่อกดปุ่ม [สแกนคิวอาร์โค้ดเพ่ือรับยา] ระบบจะเปิดกล้องหลัง เพื่อใช้สำหรับนำไปแสกน QR Code ที่ถูกส่งมา

พร้อมกับยา เพ่ือเป็นการยืนยันการรับยา 

 
หน้า “สแกน QR Code” 

 

5.2. เมื่อแสกนสำเร็จ ระบบจะเปิดหน้า “ยืนยันการรับยา” จะมีรายละเอียดการตรวจ และปุ่ม 2 ปุ่มคือ [ยืนยัน] 

และ [ยกเลิก] เมื่อกดปุ่ม [ยืนยัน] จะเป็นการยืนยันการรับยา 

 

 
หน้า “ยืนยันการรับรา” 

 

 

 

 

 



การทำงาน Home Isolation 
ในหน้าหลักจะมีส่วนการทำงาน “Home Isolation” ประกอบด้วย 

- รายละเอียดการรักษา Home Isolation ของผู้ป่วย 

- ประวัติวิดีโอคอล 

- รายละเอียดรายงานสุขภาพประจำวันล่าสุด 

- เครื่องวัดออกซิเจนปบายนิ้ว 

**หน้าจอจะแสดงส่วนนี้ เมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วย Home Isolation 

 

    

หน้าการทำงานหลัก และส่วนการทำงานของ “Home Isolation” 

 

 

 

 

 



1. ส่วนรายละเอียดการรักษา Home Isolation แสดงข้อมูลการรับบริการ Home Isolation ของผู้ป่วย ประกอบด้วย 

- ชื่อโรงพยาบาล 

- จำนวนวันที่นอน 

- HN 

- AN 

- ชื่อเตียง 

- วันที่ Admit 

 

 
หน้าการทำงานหลัง ส่วน “Home Isolation” 

 

 

 

 



2. ส่วนการทำงาน Home Isolation “วิดีโอคอลล่าสุด” เป็นหน้าจอ แสดงเวลาที่ได้รับการ VDO Call ล่าสุด และมี
ปุ่ม [ดูประวัติวิดีโอคอล] เมื่อกดจะสามารถดูประวัติการวิดีโอคอล ของ Home Isolation ได ้

 
หน้า “ประวัติการวิดีโอคอล” 

 

3. ส่วนการทำงาน Home Isolation “รายงานสุขภาพประจำวันล่าสุด” สามารถดูการรายงานสุขภาพของตนเอง และ
ปุ่มต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 

- วันเวลาที่รายงานผลล่าสุด 

- อุณหภูมิ 

- ความอ่ิมตัวออกซิเจน 

- ความดันตัวบน 

- ความดันตัวล่าง 

- อัตราการเต้นหัวใจ 

- ปุ่ม [ดูประวัติสุขภาพ] 

- ปุ่ม [บันทึกประวัติสุขภาพ] 

 
 



3.1.  เมื่อกดปุ่ม [ดูประวัติสุขภาพ] จะแสดงหน้า “ประวัติรายงานสุขภาพ” มีรายละเอียดดังนี้ 

- ประวัติรายงานสุขภาพ แสดงวันที่ เวลาที่บันทึกข้อมูล 

- อุณหภมิู 

- ความอ่ิมตัวออกซิเจน 

- ความดัน 

- อัตราการเต้นหัวใจ 

- ความรู้สึก 

- การหายใจ 

- อ่ืน ๆ (เป็น Note) 

 
หนา้ “ประวัติรายงานสุขภาพ” 

 

3.2.  เมื่อกดปุ่ม [บันทึกประวัติสุขภาพ] จะแสดงหน้า “รายงานสุขภาพประจำวัน” สำหรับบันทึกข้อมูลการรายงาน
ผลสุขภาพ โดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เพ่ือดึงข้อมูล ความอ่ิมตัวออกซิเจน, อัตราการเต้นของหัวใจ 
เข้ามาใส่ในช่องอัตโนมัติ ช่องต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 



- อุณหภูมิ 

- ความอ่ิมตัวของออกซิเจน 

- ความดันตัวบน 

- ความดันตัวล่าง 

- อัตราการเต้นของหัวใจ 

- ระดับความรู้สึก 

- ระดับการหายใจ 

- อาการอ่ืน ๆ  

 

 
หน้า “รายงานสุขภาพประจำวัน” 

 



4. ส่วนการทำงาน Home Isolation “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว” สำหรับดึงข้อมูล ความอ่ิมตัวออกซิเจน, อัตรา
การเต้นของหัวใจ มาแสดง โดยมีปุ่ม [จัดการอุปกรณ์] เมื่อกดจะเปิดเข้าสู่หน้าซิงค์อุปกรณ์ IoT และ Mobile App  

 
 

การทำงานเสริม 
ในแถบด้านล่างของหน้าจอจะมีฟังก์ชั่นการทำงานเสริม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้สะดวกและครอบคลุมมากข้ึน 
โดยประกอยไปด้วย 

- แชท 

- การแจ้งเตือน 

- ข้อมูลของฉัน 

- ตั้งค่า 

    
หน้าจอหลัก และแถบการทำงานเสริม 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. หน้า “แชท” เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลการแชท โดยจะสามารถพิมพ์ข้อความคุยกัน ซึ่งจะแสดงข้อความเป็น 
รายการ และสามารถส่งไฟล์รูป วิดีโอ และไฟล์ PDF ได ้ 

 
หน้า “รายการแชท” 

 



 
หน้า “รายละเอียดการแชท” 

2. หน้าแจ้งเตือน  

เมื่อกดเข้าไปจะแสดงรายการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยจะการแจ้งเตือนดังนี้ และมีปุ่ม [ดูรายละเอียด] สำหรับดูข้อมูล

เพ่ิมเตืม 

- ยืนยันการนัดหมาย TELE – Consult   

- ได้รับการชำระเงินแล้ว 

- ยืนยันการนัดรับยาต่อเนื่อง 

- แจ้งส่งยาทางไปรษณีย์ 



 
หน้า “รายการแจ้งเตือน” 

 

    
หน้า “รายละเอียดการแจ้งเตือน” 

 

 

3. หน้า “ข้อมูลของฉัน” เป็นหน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อมูลที่อยู่ได ้

และมีปุ่ม [+] สำหรับเพ่ิมข้อมูลโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ได้ 



 
หน้า “ข้อมูลของฉัน” 

 

3.1. เมื่อกดปุ่ม [ดินสอ] จะแสดงหน้าสำหรับแก้ไขสถานที่ส่งยาทางไปรษณีย์ 

 
หน้า “แก้ไขสถานที่จัดส่งไปรษณีย์” 

 

 

 

 

3.2. เมื่อกดปุ่ม [+] จะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมข้อมูลของโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ได้ 



 
หน้า “เพ่ิมโรงพยาบาล” 

 

4. หน้าตั้งค่า 

เมื่อกดเข้ามา จะมีปุ่ม 2 ปุ่ม 

- ปุ่ม “เปลี่ยนรหัส PIN” เมื่อกดจะให้ตั้งรหัส PIN ใหม ่

- ปุ่ม “ออกจากระบบ” เมื่อกดจะออกจากระบบ ถ้าเข้าใช้งานอีกครั้งต้องลงทะเบียน และตั้งรหัส PIN ใหม่ 

 


