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วิธีการใช้ งาน Siriraj Connect Application

1.

เข้ าใช้ งานแอพลิเคชั่นครัง้ แรก

ภาพที่ 1.0 – Splash Screen
ระบบแสดงหน้ า Splash Screen ดังภาพที่ 1.0 – Splash Screen 2-3 วินาที หลังจากนั ้นจะแสดงเงือ่ นไขและ
ข้ อตกลงเข้ าใช้ งานดังภาพที่ 1.1 – Term and Condition
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1.1. เงื่อนไขและข้ อตกลงเข้ าใช้ งาน

ภาพที่ 1.1 – Term and Condition
ระบบแสดงหน้ าจอเงื่อนไขและข้ อตกลงเข้ าใช้ งานเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทาการอ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงในการ
ใช้ งาน โดยหน้าจอจะแสดงข้ อมูล ดังนี ้
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ข้ อความเงื่อนไขและข้ อตกลงเข้ าใช้ งาน
ปุ่ ม “ ข้ าพเจ้ายอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บริ การนี”้
ปุ่ ม “ยอมรับ”
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1.2. ผู้ใช้ งานกดยยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงเข้ าใช้ งาน

ภาพที่ 1.2 – Term and Condition
เมื่อผู้ใช้ งานอ่านเงื่อนไขและข้ อตกลงการใช้ งานครบถ้ วน
1.2.1 กดปุ่ ม  หน้ าข้ อความ “ข้ าพเจ้ ายอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บริการนี ”้
1.2.2 กดปุ่ ม “ยอมรับ” เพื่อเริ่ มต้ นเข้าใช้ งานฟังก์ชนั่ ต่างๆภายในแอพลิเคชัน่
หมายเหตุ :
1. ผู้ใช้ งานจะสามารถกดปุ่ ม “ยอมรับ” ได้ ภายหลังจากกดปุ่ ม  หน้ าข้ อความ “ข้ าพเจ้ายอมรับข้ อกาหนด
และเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้”
2. หากผู้ใช้ งานไม่กดปุ่ ม “ยอมรับ” จะไม่สามารถเข้ าใช้ งานแอพลิเคชัน่ ได้
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1.3. ขออนุญาตส่งการแจ้ งเตือน

ภาพที่ 1.3 – Allow Notification
เมื่อผู้ใช้ อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงในการใช้ งาน ระบบแสดงหน้าจอเพื่อขอนุญาตส่งและแสดงข้ อมูล
การแจ้ งเตือนมายังโทรศัพท์ของผู้ใช้ งาน
1.3.1 ผู้ใช้ งานกด “อนุญาต” : แอพลิเคชัน่ จะส่งแจ้ งเตือนต่างๆของแอพลิเคชัน่ มายังโทรศัพท์ของผู้ใช้ งาน
1.3.2 ผู้ใช้ งานกด “ไม่อนุญาต” : แอพลิเคชัน่ จะไม่ส่งแจ้ งเตือนใดๆมายังโทรศัพท์ของผู้ใช้ งาน
หมายเหตุ :
1.
ผู้ใช้ งานที่ใช้ งานระบบปฏิบตั ิการ Android จะไม่มีข้อความแจ้ งเตือนเพื่อขออนุญาตส่งข้ อมูลแจ้ งเตือน
ให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบ เนื่องจากระบบจะทาการอนุญาตส่งข้ อมูลแจ้ งเตือนให้ โดยอัตโนมัติ
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1.4. แนะนาการใช้ งาน

ภาพที่ 1.4 – Tutorial
หลังจากนั ้นระบบแสดงหน้ าจอแนะนนาการใช้ งานให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบดังภาพที่ 1.4 – Tutorial
1.4.1 เมื่อผู้ใช้ งานอ่านคาแนะนาการใช้ งานเสร็ จสิ ้น กดเครื่ องหมาย “” เพื่อแสดงหน้ าจอ Main Page ดัง
ภาพที่ 1.5 – Main Page
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1.5. หน้ าหลัก (Main Page)

ภาพที่ 1.5 – Main Page
เมื่อผู้ใช้ อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงในการใช้ งาน ระบบแสดงหน้าจอ Main Page แสดงเมนูและ
ฟังก์ชนั่ ต่างๆของแอพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 1.5 – Main Page ดังนี ้
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

ประวัติของฉัน
การแจ้ งเตือน
นัดหมาย
คิว
สิทธิการรักษาของท่าน

1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11

ส่งเอกสารรับรองสิทธิ
ปฏิทิน
ข้ อมูลทัว่ ไป
รู้เรื่ องยา
แบบสอบถาม
แผนที่ในอาคาร

1.5.12 แผนทีน่ อกอาคาร
1.5.13 ข่าวสาร/ประกาศ
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โดยเมนูในแอพลิเคชัน่ จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เมนูที่สามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องทาการเข้ าสูร่ ะบบ และเมนูที่
ใช้ งานได้ ภายหลังจากการเข้ าสู่ระบบ ซึ่งแบ่งได้ ดังนี ้
1. เมนูที่สามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องทาการเข้าสู่ระบบ ได้ แก่

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ส่งเอกสารรับรองสิทธิ
ปฏิทิน
ข้ อมูลทัว่ ไป
รู้เรื่ องยา
แบบสอบถาม
แผนที่ในอาคาร
แผนทีน่ อกอาคาร

ข่าวสาร/ประกาศ
2. เมนูที่ใช้ งานได้ ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบ ได้ แก่
2.1 ประวัติของฉัน
2.2 การแจ้ งเตือน
2.3 นัดหมาย
2.4 คิว
2.5 สิทธิการรักษาของท่าน
หากผู้ใช้ งานต้ องการลงทะเบียนเข้ าใช้แอพลิเคชัน่ เพื่อเข้ าใช้เมนูเพิ่มเติม สามารถทาตามขั ้นตอนดังกล่าวใน
หัวข้ อต่อไป
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2.

การสมัครเข้ าใช้ แอพลิเคชั่น
2.1 ลงชื่อเข้ าใช้ งานแอพลิเคชัน่

ภาพที่ 1.5 – Main Page
ภาพที่ 2.1 – Signup and Login
2.1.1 ผู้ใช้ งานสามารถทาการลงชื่อเข้ าใช้ งานแอพลิเคชัน่ โดยกดทีเ่ มนู “ประวัติของฉัน” ดังภาพที่ 1.5 – Main
Page
2.1.2 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ลงชื่อเข้ าใช้ งาน” ในหน้าจอดังภาพที่ 2.1 – Signup and Login เพื่อทาการสร้ างบัญชี
ผู้ใช้ งานแอพลิเคชัน่
2.1.3 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ ผ้ ใู ช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตนดังภาพที่ 2.2.1 – Verify for Signup
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2.2 กรอกข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

ภาพที่ 2.2.1 – Verify for Signup
ผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อทาการยืนยันตัวตนให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน ดังนี ้
2.2.1 กรอกหมายเลขผู้ป่วย (HN) 8 หลักของโรงพยาบาลศิริราช
2.2.2 ผู้ใช้ กดปุ่ มเลือกระหว่างปุ่ ม “เลขประจาตัวบัตรประชาชน” หรื อ “เลขที่ Passport” เพื่อทาการกรอก
ข้ อมูลตามที่เลือก
2.2.3 กรอกข้ อมูลเลขประจาตัวบัตรประชาชน หรื อ เลขที่ Passport ตามที่เลือกจากข้ อ 2.
2.2.4 กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด โดยผู้ใช้ งานสามารถเลือกวันเกิดจากปฏิทนิ ดังภาพที่ 2.2.2 – Birth Date
Calendar IOS & Android
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ภาพที่ 2.2.2 – Birth Date Calendar IOS & Android
2.2.4.1 เลื่อนค้ นหา วัน/เดือน/ปี เกิด บนปฏิทิน
2.2.4.2 กดปุ่ ม “เสร็ จสิ ้น” เพื่อเลือกวัน/เดือน/ปี เกิด
2.2.4.3 กดปุ่ ม “ยกเลิก” หากต้ องการปิ ดปฏิทิน
2.2.5 หลังจากกรอกข้ อมูลถูกต้ องและครบถ้ วน ให้กดปุ่ ม “ต่อไป” เพื่อดาเนินการกรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว
(OTP) ดังภาพที่ 2.3 – OTP Verification
2.2.6 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 2.2.1 – Verify for Signup เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้ า
ได้
2.2.7 หากผู้ใช้ งานยังไม่มีหมายเลขผู้ป่วย (HN) ของโรงพยาบาลศิริราช ผู้ใช้ งานสามารถขอหมายเลขผู้ป่วย
(HN) โดยกดตาม Link ที่แนบดังภาพที่ 2.2.1 – Verify for Signup
หมายเหตุ :
1.
2.

ผู้ใช้ งานจะต้ องมีหมายเลขผู้ป่วย (HN) ของโรงพยาบาลศิริราชอยู่แล้ วเท่านั ้น จึงจะสามารถทาการ
ยืนยันตัวตนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ งานแอพลิเคชัน่ ได้
หากข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานกรอก ไม่ตรงกับข้ อมูลที่อยู่ในฐานข้ อมูลโรงพยาบาลผู้ใช้ งานจะไม่สามารถทาการ
ยืนยันตัวตนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ งานแอพลิเคชัน่ ได้
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2.3 กรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)

ภาพที่ 2.3 – OTP Verification
เมื่อผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตนครบถ้ วนและถูกต้ อง ผู้ใช้ จะได้ รับ SMS แสดงรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)
โดยผู้ใช้ ต้องนารหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) ที่ได้ รับมากรอกเพื่อทาการยืนยันตัวตน โดยรหัสผ่านครัง้ เดียวจะมีความยาว 6
ตัวอักษร และเป็ นตัวเลขเท่านั ้น
2.3.1 รหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) แต่ละหมายเลขจะมีอายุการใช้ งาน 5 นาที โดยบนหน้าจอดังภาพที่ 2.3 –
Verify for Signup จะแสดงอายุของรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) หากผู้ใช้ งานไม่ได้ รับ SMS แสดงรหัสผ่าน
ครัง้ เดียว (OTP) หรื อ หากรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) หมดอายุ ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “ส่งใหม่อีกครั ้ง”
เพื่อขอรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) ใหม่
2.3.2 เมื่อผู้ใช้ งานกรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) ถูกต้ องและครบถ้ วน ให้กดปุ่ ม “ต่อไป” เพื่อดาเนินการสร้ าง
บัญชีผ้ ใู ช้ งานแอพลิเคชัน่ ดังภาพที่ 2.4 – Create Account
2.3.3 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 2.3 – OTP Verification เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้
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หมายเหตุ :
1.

เบอร์ โทรศัพท์ปัจจุบนั ของผู้ใช้ งานจะต้ องตรงกับเบอร์ โทรศัพท์ที่แสดงบนหน้ าจอดังภาพที่ 2.3 – OTP

2.

Verification เท่านั ้น ผู้ใช้ งานจึงจะได้ รับ SMS แสดงรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)
หากเบอร์ โทรศัพท์ปัจจุบนั ของผู้ใช้ งานไม่ตรงกับเบอร์ โทรศัพท์ที่แสดงบนหน้ าจอดังภาพที่ 2.3 – OTP
Verification ผู้ใช้ งานจะต้ องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์ด้วยตนเอง

2.4 สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งานแอพลิเคชัน่

ภาพที่ 2.4 – Create Account
ผู้ใช้ สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งานโดยการกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ดังนี ้
2.4.1 ชื่อผู้ใช้ (Username)
2.4.2 รหัสผ่าน (Password)
2.4.3 ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)
2.4.4 อีเมล์
2.4.5 เมื่อกรอกข้ อมูลถูกต้ องและครบถ้ วน กดปุ่ ม “ยืนยัน” เพื่อสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งาน
2.4.6 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 2.4 – Create Account เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ าได้
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หมายเหตุ :
1.

3.

ชื่อผู้ใช้ (Username) จะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย 3 ตัวอักษร และจะต้ องเป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เท่านั ้น
รหัสผ่าน (Password) จะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย 8 ตัวอักษร ไม่ควรคล้ายกับอีเมล์ของผู้ใช้ งาน ต้ อง
ประกอบด้ วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลขอย่างน้ อย 1 ตัว
ผู้ใช้ ต้องกรอกข้ อมูลยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) ให้ ตรงกับข้ อมูลรหัสผ่าน (Password)

4.

อีเมล์ที่ผ้ ใู ช้กรอกจะต้ องมีรูปแบบดังนี ้ Siriraj@example.com

2.

2.5 สร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งานสาเร็ จ

ภาพที่ 2.5 – Signup Completed
2.5.1 เมื่อกรอกข้ อมูลสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งานสาเร็ จจะมีข้อความแจ้ งผู้ใช้ งานให้ผ้ ใู ช้ งานทราบว่าสร้ างบัญชี
ผู้ใช้ งานสาเร็จ ดังภาพที่ 2.5 – Signup Completed
2.5.2 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม ”ตกลง” เพื่อดาเนินการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับการเข้าสู่ระบบดัง
ภาพที่ 2.1 – Signup and Login
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3.

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

ภาพที่ 1.5 – Main Page

ภาพที่ 2.1 – Signup and Login

กรณีผ้ใู ช้ งานที่เป็ นผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลศิริราช (ยังไม่มีหมายเลขผู้ป่วย (HN) ) ผู้ใช้ งานจะต้ องทาการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่เพื่อนาหมายเลขผู้ป่วย (HN) มาใช้สาหรับการยืนยันตัวตนเพื่อลงชื่อเข้ าใช้ งานแอพลิเคชัน่ ดังนี ้
3.1
3.2
3.3

ผู้ใช้ งานสามารถทาการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่โดยกดที่เมนู “ประวัตขิ องฉัน” ดังภาพที่ 1.5 – Main Page
ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่” เพื่อทาการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ในหน้าจอดังภาพที่ 2.1 –
Signup and Login
ระบบจะแสดงหน้ าจอ Website ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ของโรงพยาบาลศิริราชให้ ผ้ ใู ช้ งานกรอก
ข้ อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ดังภาพที่ 3.0 – Register for New Patient
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ภาพที่ 3.0 – Register for New Patient
3.4

3.5

เมื่อผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่สาเร็ จ ผู้ใช้ งานจะต้ องติดต่อกับทางโรงพยาบาลเพื่อ
ขอทราบหมายเลขผู้ป่วย (HN) ด้ วยตนเอง หรื อ ผู้ใช้ สามารถสอบถามหมายเลขผู้ป่วย (HN) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลด้ วยตนเอง ตาม URL ที่แนบมาดังนี ้
http://www.si.mahidol.ac.th/project/medrecord/index.asp
ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 3.0 – Register for New Patient เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อน
หน้ าได้
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4.

การเข้ าสู่ระบบ (Login)
เมื่อผู้ใช้ งานสร้ างบัญชีผ้ใู ช้ งานสาเร็ จ และต้ องการเข้ าสูร่ ะบบเพื่อใช้ งานเมนูตา่ งๆ จะสามารถเข้ าสูร่ ะบบได้ 2 วิธี

ดังนี ้
4.1 เข้ าสูร่ ะบบโดย Username และ Password

ภาพที่ 1.5 – Main Page
4.1.1 ผู้ใช้ งานทาการเข้ าสู่ระบบโดยกดที่เมนู “ประวัติของฉัน” ดังภาพที่ 1.5 – Main Page
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ภาพที่ 2.1 – Signup and Login

ภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in

4.1.2 ผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูล Username และ Password ดังภาพที่ 2.1 – Signup and Login
4.1.3 กดปุ่ ม “เข้ าสูร่ ะบบ” เพื่อทาการเข้าสู่ระบบ
4.1.4 ระบบแสดงหน้ าจอ Main Page เมื่อผู้ใช้ งานเข้ าสูร่ ะบบสาเร็ จดังภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in
หมายเหตุ :
1.

ในการเข้าสู่ระบบครัง้ แรก ผู้ใช้ งานจะต้ องทาการเข้าสู่ระบบด้ วยการกรอก Username และ Password
ดังภาพที่ 2.1 – Signup and Login
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ภาพที่ 4.1.2 – Setup PIN Code
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาพที่ 4.1.3 – Confirm PIN Code

ภายหลังจากการเข้าสู่ระบบครัง้ แรกด้ วยการกรอก Username และ Password ระบบจะแสดงหน้าจอ
ให้ ผ้ ใู ช้ งานตั ้งรหัสลับบุคคล (PIN) โดยอัตโนมัติดงั ภาพที่ 4.1.2 – Setup PIN Code
ผู้ใช้ งานตั ้งรหัสลับบุคคล (PIN) 6 หลัก
ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม ““ เพื่อแก้ ไขรหัสลับบุคคล
หากผู้ใช้ งานไม่ต้องการตั ้งรหัส PIN Code ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “ข้ ามการตั ้งค่ารหัสลับบุคคล (PIN)
>>”
เมื่อผู้ใช้ งานทาการตั ้งรหัสลับบุคคล (PIN) ดังภาพที่ 4.1.2 – Setup PIN Code เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ระบบจะให้ ผ้ ใู ช้ งานทาการยืนยันรหัสลับบุคคล (PIN) อีกครัง้ ดังภาพที่ 4.1.3 – Confirm PIN Code
ผู้ใช้ กรอกรหัสลับบุคคล (PIN) อีกครัง้ เพื่อยืนยัน
ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 4.1.3 – Confirm PIN Code เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ า
ได้
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ภาพที่ 4.1.4 – Setup PIN Code Completed
9.
10.
11.

เมื่อกรอกข้ อมูลสร้ างบัญชีผ้ ใู ช้ งานสาเร็ จจะมีข้อความแสดงดังภาพที่ 4.1.4 – Setup PIN Code
Completed
ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม ”ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page ดังภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in
หากผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ข้ ามการตั ้งค่ารหัสลับบุคคล (PIN) >>” ภาพที่ 4.1.2 – Setup PIN Code ผู้ใช้งาน
จะต้ องทาการเข้าสู่ระบบด้ วยการกรอก Username และ Password ทุกครัง้
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4.2 เข้ าสูร่ ะบบโดย รหัสลับบุคคล (PIN)

ภาพที่ 4.2 – PIN Code Login

ภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in

4.2.1 ผู้ใช้ กรอกข้ อมูล PIN Code 6 หลักให้ ถกู ต้ อง เพื่อทาการเข้าสู่ระบบ
4.2.2 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม  เพื่อแก้ ไขรหัสลับบุคคล
4.2.3 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 4.2 – PIN Code Login เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ าได้
4.2.4 ระบบแสดงหน้ าจอ Main Page เมื่อผู้ใช้ งานเข้ าสูร่ ะบบสาเร็ จดังภาพที่ 4.1 – Main Page Logged in
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4.3 ข้ ามการเข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 4.3 – Skip Login
ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าใช้ งานแอพลิเคชัน่ โดยไม่ต้องทาการเข้ าสู่ระบบได้ โดยการกดปุ่ ม “ข้ามการเข้ าสูร่ ะบบ >>”
ดังภาพที่ 4.3 – Skip Login
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4.4 เข้ าสูร่ ะบบไม่ถกู ต้ องครบ 6 ครัง้

ภาพที่ 4.4 – Fail to Login IOS & Android
หากผู้ใช้ งานทาการ Login ไม่ถกู ต้ องครบ 6 ครัง้ ระบบจะแสดงข้ อความแจ้ งเตือนผู้ใช้ งานทราบดังภาพที่ 4.4 –
Fail to Login IOS & Android โดยระบบจะบังคับให้ ผ้ ใู ช้ งานทาการตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้ งานใหม่อีกครัง้ โดย
ผู้ใช้ งานต้ องกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อดาเนินการตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่
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4.5 รหัสผ่านหมดอายุ

ภาพที่ 4.5 – Password Expire IOS & Android
รหัสผ่านมีอายุการใช้ งาน 90 วัน หากครบ 90 วัน ผู้ใช้ งานจะไม่สามารถเข้ าสูร่ ะบบโดยใช้ รหัสผ่านเดิมได้ ระบบ
จะแสดงข้ อความแจ้ งเตือนให้ ผ้ใู ช้ งานทราบดังภาพที่ 4.5 – Password Expire IOS & Android บังคับให้ ผ้ ใู ช้ งานทาการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยผู้ใช้ งาน
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5.

ลืมรหัสผ่ าน
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ ลืมรหัสผ่าน (Password) และต้ องการตั ้งค่ารหัสผ่านเข้ าใช้ งานใหม่ ผู้ใช้ งานสามารถทาตามขั ้นตอน
ด้ านล่าง ดังนี ้
5.1 ผู้ใช้ งานกดลืมรหัสผ่าน

ภาพที่ 1.5 – Main Page

ภาพที่ 2.1 – Signup and Login

5.1.1 ผู้ใช้ งานกดที่เมนู “ประวัติของฉัน” ดังภาพที่ 1.5 – Main Page
5.1.2 กดปุ่ ม “ลืมรหัสผ่าน” ที่หน้าจอดังภาพที่ 2.1 – Signup and Login เพื่อทาการขอตั ้งค่ารหัสผ่าน ใหม่
5.1.3 ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ ผ้ ใู ช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อทาการตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่
5.2 – Forgot Password
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5.2 กรอกข้ อมูลยืนยันตัวตนเพื่อตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่

ภาพที่ 5.2 – Forgot Password
ผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูลเพื่อทาการยืนยันตัวตนให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน ดังนี ้
5.2.1 หมายเลขผู้ป่วย (HN) 8 หลักของโรงพยาบาลศิริราช
5.2.2 ผู้ใช้ กดปุ่ มเลือกระหว่างปุ่ ม “เลขประจาตัวบัตรประชาชน” หรื อ “เลขที่ Passport” เพื่อทาการกรอก
ข้ อมูลตามที่เลือก
5.2.3 กรอกข้ อมูลเลขประจาตัวบัตรประชาชน หรื อ เลขที่ Passport ตามที่เลือกจากข้ อ 5.2.2
5.2.4 กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด โดยผู้ใช้ งานสามารถเลือกวันเกิดจากปฏิทนิ ดังภาพที่ 2.2.2 – Birth Date
Calendar IOS & Android
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ภาพที่ 2.2.2 – Birth Date Calendar IOS & Android
5.2.4.1 เลื่อนค้ นหา วัน/เดือน/ปี เกิด บนปฏิทิน
5.2.4.2 กดปุ่ ม “เสร็ จสิ ้น” เพื่อเลือกวัน/เดือน/ปี เกิด
5.2.4.3 กดปุ่ ม “ยกเลิก” หากต้ องการปิ ดปฏิทิน
5.2.5 หลังจากกรอกข้ อมูลถูกต้ องและครบถ้ วนกดปุ่ ม “ต่อไป” เพื่อดาเนินการกรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)
ดังภาพที่ 2.3 – OTP Verification
5.2.6 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 5.1 – Forgot Password เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้
หมายเหตุ :
1.

หากข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานกรอกไม่ตรงกับข้ อมูลที่อยู่ในฐานข้ อมูลโรงพยาบาลผู้ใช้ งานจะไม่สามารถทาการ
ยืนยันตัวตนเพื่อตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้
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5.3 กรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)

ภาพที่ 5.3 – OTP Verification
5.3.1 เมื่อผู้ใช้ กรอกข้ อมูลเพื่อยืนยันตัวตนครบถ้ วนและถูกต้ อง ผู้ใช้ จะได้ รับ SMS แสดงรหัสผ่านครัง้ เดียว
(OTP) โดยผู้ใช้ ต้องนารหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) ที่ได้ รับมากรอกเพื่อทาการยืนยันตัวตน โดยรหัสผ่าน
ครัง้ เดียวจะมีความยาว 6 ตัวอักษร และเป็ นตัวเลขเท่านั ้น
5.3.2 รหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) แต่ละหมายเลขจะมีอายุการใช้ งาน 5 นาที โดยบนหน้าจอดังภาพที่ 5.3 –
Verify for Signup จะแสดงอายุของรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) หากผู้ใช้ ไม่ได้ รับรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)
หรื อ หากรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) หมดอายุ ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “ส่งใหม่อีกครัง้ ” เพื่อขอรหัสผ่านครั ้ง
เดียว (OTP) ใหม่
5.3.3 เมื่อผู้ใช้ งานกรอกรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP) ถูกต้ องและครบถ้ วน กดปุ่ ม “ต่อไป” เพื่อดาเนินการตั ้งค่า
รหัสผ่านใหม่ดงั ภาพที่ 5.4 – Reset Password
5.3.4 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 5.3 – OTP Verification เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้
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หมายเหตุ :
1.

เบอร์ โทรศัพท์ปัจจุบนั ของผู้ใช้ งานจะต้ องตรงกับเบอร์ โทรศัพท์ที่แสดงบนหน้ าจอดังภาพที่ 5.3 – OTP

2.

Verification เท่านั ้น ผู้ใช้ งานจึงจะได้ รับ SMS แสดงรหัสผ่านครัง้ เดียว (OTP)
หากเบอร์ โทรศัพท์ปัจจุบนั ของผู้ใช้ งานไม่ตรงกับเบอร์ โทรศัพท์ที่แสดงบนหน้ าจอดังภาพที่ 5.3 – OTP
Verification ผู้ใช้ งานจะต้ องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์ด้วยตนเอง

5.4 ตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่

ภาพที่ 5.4 – Reset Password
5.4.1 ผู้ใช้ งานตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่
5.4.2 ผู้ใช้ งานกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครัง้ เพื่อยืนยันรหัสผ่าน
5.4.3 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการตั ้งค่าหัสผ่านใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงผลการตั ้งค่า
รหัสผ่านใหม่ดงั ภาพที่ 5.5 – Reset Password Complete
5.4.4 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 5.4 – Reset Password เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้าได้
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5.5 ตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่สาเร็ จ

ภาพที่ 5.5 – Forgot Password Completed
5.5.1 เมื่อตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่สาเร็ จจะมีข้อความแจ้ งผู้ใช้ งาน ให้ ผ้ใู ช้ งานทราบว่าตั ้งค่ารหัสผ่านใหม่สาเร็ จ ดัง
ภาพที่ 5.5 – Forgot Password Completed
5.5.2 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม ”ตกลง” เพื่อดาเนินการ login เข้ าสู่ระบบ ด้ วยรหัสผ่านใหม่ โดยระบบจะแสดงหน้าจอ
สาหรับการ login เข้าสู่ระบบดังภาพที่ 2.1 – Signup and Login
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6.

ประวัติของฉัน
เมนู “ประวัติของฉัน” เป็ นเมนูสาหรับแสดงข้ อมูลของผู้ใช้ งาน เพื่อให้ ผ้ใู ช้ งานทราบข้ อมูลต่างๆของตน โดยผู้ใช้ งาน
จะต้ องทาการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้ าดูเมนู “ประวัติของฉัน” ได้
6.1 ดูประวัติผ้ ใู ช้ งาน

ภาพที่ 1.5 – Main Page
6.1.1 ผู้ใช้ งานกดที่เมนู “ประวัติของฉัน” ดังภาพที่ 1.5 – Main Page
6.1.2 ระบบแสดงข้ อมูลผู้ป่วยดังภาพที่ 6.2.1 – Patient Profile

หน้า 30

6.2 แสดงข้ อมูลผู้ป่วย

ภาพที่ 6.2.1 – Patient Profile

ภาพที่ 6.2.2 – QR/Barcode

แสดงข้ อมูลผู้ใช้ งาน ดังนี ้
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

หมายเลขผู้ป่วย (HN)
รูปภาพผู้ใช้ งาน
ชื่อ-สกุลผู้ใช้ งาน
อายุของผู้ใช้ งาน
ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 6.2.1 – Patient Profile เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้ า

ได้
6.2.6 ผู้ใชงานกดปุ่ ม “” เพื่อไปยังหน้ าการตั ้งค่าดังภาพที่ 7.1 – Setting
6.2.7 ผู้ใช้ งานปัดหน้าจอไปทางซ้าย ระบบจะแสดง QR Code และ Barcode ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 6.2.2 –
QR/Barcode
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7.

การตัง้ ค่ า
เมนู “การตั ้งค่า” เป็ นเมนูสาหรับใช้ จดั การข้ อมูลผู้ใช้ งานและฟังก์ชนั่ ต่างๆภายในแอพลิเคชัน่ ดังนี ้
7.1 แก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 7.1 – Setting
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7.1.1 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “แก้ ไข” เพื่อแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 7.1.1 - Choose Method to Upload Profile Picture

ภาพที่ 7.1.2 – Allow Camera IOS & Android
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7.1.2

ระบบแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 7.1.1 – Choose Method to Upload Profile Picture เพื่อให้ผ้ ใู ช้ งาน
เลือกวิธีการแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งาน โดยผู้ใช้ งานสามารถแก้ ไขรูปภาพได้ 2 วิธี ดังนี ้
7.1.2.1 เปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้ งานด้วยการถ่ายรูปจากกล้ องโทรศัพท์
7.1.2.1.1
7.1.2.1.2

ผู้ใช้ งานกดเลือก “กล้ อง” ดังภาพที่ 7.1.1 – Choose Method to Upload
Profile Picture
หากเป็ นการแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งานครัง้ แรก ระบบจะแสดงข้ อความแจ้ งเตือน
เพื่อขออนุญาตเข้าถึงกล้ องโทรศัพท์ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.1.2 – Allow
Camera IOS & Android
7.1.2.1.2.1 หากผู้ใช้ กดเลือก “ตกลง” ระบบเปิ ดกล้ องโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้ งานเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานถ่ายรูปเพื่อแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งาน
7.1.2.1.2.2 หากผู้ใช้ กดเลือก “ไม่อนุญาต” หรื อ “ปฏิเสธ” ผู้ใช้ งานจะไม่
สามารถแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งานโดยการถ่ายรูปจากกล้ อง
โทรศัพท์ของผู้ใช้ งานได้

ภาพที่ 7.1.3 – Cancel Camera
7.1.2.1.3
7.1.2.1.4

ภาพที่ 7.1.4 – Retake or Use

เมื่อระบบเปิ ดกล้ องโทรศัพท์ ผู้ใช้ งานสามารถกดยกเลิกการถ่ายรูปได้ ดงั ภาพ
ที่ 7.1.3 – Cancel Camera
หลังจากผู้ใช้ งานกดถ่ายรูป
7.1.2.1.4.1 กดปุ่ ม “Retake” หากต้ องการถ่ายรูปใหม่ดงั ภาพที่ 7.1.4 –
Retake or Use
7.1.2.1.4.2 กดปุ่ ม “Use Photo” เพื่อเลือกรูปที่ถ่ายเป็ นรูปภาพผู้ใช้ งานดัง
ภาพที่ 7.1.4– Retake or Use
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ภาพที่ 7.1.5 – Allow Gallery IOS & Android

ภาพที่ 7.1.6 – Gallery
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7.1.2.2 เปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้ งานโดยการเลือกรูปจากอัลบั ้มรูปในโทรศัพท์ของผู้ใช้ งาน
7.1.2.2.1 ผู้ใช้ งานเลือก “เลือกรูป” ดังภาพที่ 7.1.1 – Choose Method to Upload
Profile Picture
7.1.2.2.2

หากเป็ นการแก้ ไขรูปภาพผู้ใช้ งานครัง้ แรก ระบบจะแสดงข้ อความแจ้ งเตือน
เพื่อขออนุญาตเข้าถึงกล้ องโทรศัพท์ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.1.5 – Allow
Gallery IOS & Android
7.1.2.2.1 หากผู้ใช้ กดเลือก “ตกลง” ระบบเปิ ดอัลบั ้มรู ปบนโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้ งานเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกรูปในอัลบั ้มเพื่อแก้ ไขรูปภาพ
ผู้ใช้ งาน
7.1.2.2.2

7.1.2.2.3
7.1.2.2.4
7.1.2.2.5

หากผู้ใช้ กดเลือก “ไม่อนุญาต” ผู้ใช้ งานจะไม่สามารถแก้ ไข
รูปภาพผู้ใช้ งานโดยการเลือกรูปจากอัลบั ้มบนโทรศัพท์ของ
ผู้ใช้ งานได้
เมื่อผู้ใช้ งานเลือกรูปภาพที่ต้องการแก้ ไข ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “Done” เพื่อแก้ ไข
รูปภาพผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.1.6 – Gallery
ผู้ใช้ งานสามารถกด “Cancel” เพื่อยกเลิกการเลือกรูปจากอัลบั ้มรูปบน
โทรศัพท์ได้ ดงั ภาพที่ 7.1.6 – Gallery
ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 7.1 – Setting เพื่อกลับไปยัง
หน้ าจอก่อนหน้าได้
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7.2 ที่อยู่

ภาพที่ 7.1 – Setting

ภาพที่ 7.2 Address

7.2.1 ผู้ใช้ งานกดเพื่อเข้ าดูที่อยู่ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.1 – Setting
7.2.2 ระบบแสดงที่อยู่ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.2 – Address
7.2.3 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 7.2 – Address เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ าได้
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7.3 เบอร์ โทรศัพท์

ภาพที่ 7.1 – Setting

ภาพที่ 7.3 – Phone Number

7.3.1 ผู้ใช้ งานกดเพื่อเข้ าดูเบอร์ โทรศัพท์ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.1 – Setting
7.3.2 ระบบแสดงเบอร์ โทรศัพท์ดงั ภาพที่ 7.3 – Phone Number
7.3.3 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 7.3 – Phone Number เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ าได้
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7.4 การแจ้ งเตือน

ภาพที่ 7.1 – Setting ภาพที่

7.4 – Turn off Notification

7.4.1 ผู้ใช้ งานกดเพื่อตั ้งค่าการแจ้ งเตือน(เปิ ด/ปิ ดการแจ้ งเตือน) ดังภาพที่ 7.1 – Setting
7.4.2 เมือ่ ผู้ใช้ งานกดปิ ดการแจ้ งเตือนระบบจะแสดงปุ่ มควบคุมการแจ้ งเตือนดังภาพที่ 7.4 – Turn off
Notification
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7.5 ภาษา

ภาพที่ 7.1 – Setting

ภาพที่ 7.5 – Change Language

7.5.1 ผู้ใช้ กดเพื่อเลือกภาษาที่ใช้แสดงบนแอพลิเคชัน่
7.5.2 เมือ่ ผู้ใช้ กดเลือกภาษา จะมีเครื่ องหมาย “” เพื่อแสดงให้ ผ้ใู ช้ งานทราบว่าผู้ใช้ งานเลือกใช้ ภาษาใดใน
การแสดงอยู่ในปัจจุบนั
7.5.3 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 7.5 – Change Language เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อน
หน้ าได้
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7.6 เปลี่ยนรหัสผ่าน

ภาพที่ 7.1 – Setting

ภาพที่ 7.6.1 – Change Password

7.6.1 ผู้ใช้ งานกดเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านดังภาพที่ 7.1 – Setting ระบบแสดงหน้าจอดังภาพที่ 7.6.1 – Change
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5

Password เพื่อทาการกรอกข้ อมูลเพื่อเปลีย่ นรหัสผ่าน
ผู้ใช้ งานกรอกรหัสผ่านปัจจุบนั
ผู้ใช้ งานกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั ้ง
ผู้ใช้ กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการตั ้งอีกครัง้ เพื่อยืนยัน
ผู้ใช้ กดปุ่ ม “บันทึก” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

7.6.6 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 7.6.1 – Change Password เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อน
หน้ าได้
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ภาพที่ 7.6.2 – Change Password
7.6.7 เมื่อผู้ใช้ งานทาการเปลีย่ นรหัสผ่านเสร็ จสิ ้น ระบบแสดงข้ อความแจ้ งผู้ใช้ งานให้ผ้ ใู ช้ งานทราบว่าเปลี่ยน
รหัสผ่านสาเร็ จดังภาพที่ 7.6.2 – Change Password Success
7.6.8 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อดาเนินการเข้าสู่ระบบด้ วยรหัสผ่านใหม่
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7.7 รหัสลับบุคคล (PIN)
7.7.1 กรณีทผี่ ้ ใู ช้ งานเปิ ดใช้ งานรหัสลับบุคคล (PIN)

ภาพที่ 7.7.1.1 – PIN Code on

ภาพที่ 7.7.1.2 – Change PIN(1)

7.7.1.1 ระบบจะแสดงหน้ าจอในส่วนของปุ่ มควบคุมการเปิ ด/ปิ ดการใช้ งานรหัสลับบุคคล (PIN) ดัง
ภาพที่ 7.7.1.1 – PIN Code on และจะแสดงปุ่ มสาหรับให้ผ้ ใู ช้ งานทาการเปลี่ ยนรหัสลับ
บุคคล
7.7.1.2 เมื่อผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “เปลี่ยนรหัสลับบุคคล (PIN)” ระบบแสดงหน้ าจอสาหรับกรอก
รหัสลับบุคคลเดิมของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.7.1.2 – Change PIN(1)
7.7.1.2.1 ผู้ใช้ งานกรอกรหัสลับบุคคล (PIN) เดิม
7.7.1.2.2 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม  เพื่อแก้ ไขรหัสลับบุคคล
7.7.1.2.3 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 7.7.1.2 – Change
PIN(1) เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้ าได้
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ภาพที่ 7.7.1.3 – Change PIN (2)

ภาพที่ 7.7.1.4 – Change PIN (3)

7.7.1.3 เมื่อผู้ใช้ งานกรอกรหัสลับบุคคล (PIN) เดิมถูกต้ อง ระบบแสดงหน้ าจอให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ตั ้งรหัสลับบุคคล (PIN) ใหม่ดงั ภาพที่ 7.7.1.3 – Change PIN (2)
7.7.1.4 ระบบแสดงหน้ าจอให้ผ้ ใู ช้ งานกรอกรหัสลับบุคคล (PIN) ใหม่อีกครัง้ เพื่อยืนยันดัง
ภาพที่ 7.7.1.4 – Change PIN (3)
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7.7.2 กรณีผ้ใู ช้ งานปิ ดการใช้ งานรหัสลับบุคคล (PIN)

ภาพที่ 7.7.2.1 – PIN Code off(1)
7.7.2.1 ระบบจะแสดงหน้ าจอในส่วนของปุ่ มควบคุมการเปิ ด/ปิ ดการใช้ งานรหัสลับบุคคล (PIN) ดัง
ภาพที่ 7.7.2.1 – PIN Code off(1)

ภาพที่ 7.7.2.2 – PIN Code off(2)

ภาพที่ 7.7.2.3 – PIN Code off(3)
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7.7.2.2 เมื่อผู้ใช้ กดปุ่ มปิ ดการใช้ งานรหัสลับบุคคล (PIN) ระบบแสดงข้ อความแจ้ งเตือน
ผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.7.2.2 – PIN Code off(2)
7.7.2.2.1 กรณีผ้ใู ช้ งานกด “ยกเลิก” ระบบบแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 7.1 –
7.7.2.2.2

Setting
กรณีผ้ใู ช้ งานกด “ยืนยัน” ระบบแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 7.7.2.3 –
PIN Code off(3) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานกรอกรหัสลับบุคคลปัจจุบนั เพื่อ
ยืนยันการปิ ดการใช้ รหัสลับบุคคล (PIN)

7.8 ออกจากระบบ

ภาพที่ 7.1 – Setting

ภาพที่ 7.8.1 – Logout

7.8.1 ผู้ใช้ กดปุ่ ม “ออกจากระบบ” เมื่อต้ องการออกจากระบบดังภาพที่ 7.1 – Setting
7.8.2 ระบบแสดงข้ อความถามผู้ใช้ งานเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ งานต้ องการออกจากระบบจริ งหรื อไม่ดงั ภาพที่ 7.8.1
– Logout
7.8.2.1 กรณีผ้ใู ช้ งานกด “ยกเลิก” ระบบบแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 7.1 – Setting
7.8.2.2 กรณีผ้ใู ช้ งานกด “ออกจากระบบ” ระบบทาการออกจากระบบ
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หมายเหตุ :
ระบบจะทาการออกจากระบบโดยอัตโนมัติในกรณีดงั นี ้

ภาพที่ 7.8.2 – Login From Other Device
1.

ภาพที่ 7.8.3 – Session Time Out

3.

เมื่อผู้ใช้ งานเข้ าสูร่ ะบบจากอุปกรณ์ เครื่ องอื่นด้ วยบัญชีผ้ ใู ช้ งานเดียวกัน โดยระบบจะส่งข้ อความแจ้ง
เตือนให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบว่ามีการเข้าระบบจากอุปกรณ์เครื่ องอื่นดังภาพที่ 7.8.2 – Login From Other
Device
Session หมดอายุ (5 นาที) โดยระบบจะมีข้อความแจ้ งเตือนผู้ใช้ งานดังภาพที่ 7.8.3 – Session Time
Out
ผู้ใช้ ทาการปิ ดการเข้ าใช้ แอพลิเคชัน่

4.

เมื่อแอพลิเคชัน่ มีการ Update

2.
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8.

การแจ้ งเตือน
เมนู “การแจ้ งเตือน” เป็ นเมนูสาหรับแสดงรายการแจ้ งเตือนให้ผ้ ใู ช้ งานทราบว่าผู้ใช้ งานมีนดั หมายใดหรื อมีคิวใดบ้ าง
โดยการแจ้ งเตือนจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
8.1 การแจ้ งเตือนนัดหมาย

ภาพที่ 8.1 – Appointment Notification
8.1.1 เป็ นการแจ้ งเตือนนัดหมายประเภท IPD หรื อผู้ป่วยใน เมื่อผู้ใช้ งานกดที่รายการแจ้ งเตือน ระบบจะแสดง
รายละเอียดของนัดหมายนั ้น
8.1.2 เป็ นการแจ้ งเตือนนัดหมายประเภท OPD หรื อผู้ป่วยนอก เมื่อผู้ใช้ งานกดที่รายการแจ้ งเตือน ระบบจะ
แสดงรายละเอียดของนัดหมายนั ้น
8.1.3 ผู้ใช้ กดปุ่ ม “” เพื่อปิ ดหน้ าจอการแจ้ งเตือน
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8.2 การแจ้ งเตือนคิว

ภาพที่ 8.2 – Queue Notification
8.2.1 แจ้ งเตือนคิว มีรายละเอียดดังนี ้
8.2.2.1 ประเภทคิว
8.2.2.2 เลขที่คิวของท่าน
8.2.2.3 คิวที่เรียกปัจจุบนั
8.2.2.4 จานวนคิวทีร่ อ
8.2.2.5 จุดที่เรี ยกคิว
8.2.2.6 เมื่อผู้ใช้ งานกดที่รายการแจ้ งเตือน ระบบจะแสดงรายละเอียดของคิวนั ้น
8.2.2 ผู้ใช้ กดปุ่ ม “” เพื่อปิ ดหน้ าจอการแจ้ งเตือน
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9.

การนัดหมาย
เป็ นเมนูสาหรับแสดงนัดหมายของผู้ใช้ งาน โดยจะแสดงรายการนัดหมายในปัจจุบนั และนัดหมายทีผ่ ้ ใู ช้ งานมีใน
อนาคตทั ้งนัดหมายประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ระบบจะแสดงนัดหมายทีใ่ กล้ที่สดุ บนเมนูทหี่ น้าจอ Main Page ดัง
ภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in

ภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in
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9.1 รายการนัดหมาย

ภาพที่ 9.1 – Appointment List
9.1.1 เมื่อผู้ใช้ งานกดที่เมนู “นัดหมาย” ทีห่ น้ า Main Page ดังภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in ระบบ
แสดงรายการนัดหมายในปัจจุบนั และรายการนัดหมายที่ผ้ ใู ช้ งานมีในอนาคต โดยแต่ละรายการจะ
แสดงข้ อมูลดังนี ้
9.1.1.1 ไอคอนแสดงประเภทนัดหมาย
9.1.1.2 หัวข้ อนัดหมาย
9.1.1.3 ประเภทนัดหมาย (OPD/IPD)
9.1.1.4 ชื่อแพทย์
9.1.1.5 สถานที่นดั หมาย
9.1.1.6 วันที่นดั หมาย
9.1.1.7 เวลาที่นดั หมาย
9.1.2 เมื่อผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “” ระบบจะแสดงหน้าเมนู “ปฏิทิน”
9.1.3 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “<” ที่หน้ าจอดังภาพที่ 9.1 – Appointment List เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้ า
ได้
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9.2 รายละเอียดนัดหมาย

ภาพที่ 9.2.1 – Appointment Detail(1)

ภาพที่ 9.2.2 – Appointment Detail(2)

9.2.1 ระบบแสดงรายละเอียดนัดหมายทีผ่ ้ ใู ช้ งานกดเลือก
9.2.1.1 กรณีทเี่ ป็ นนัดหมาย OPD จะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 9.2.1 – Appointment Detail(1) นี ้
9.2.1.1.1 ไอคอนแสดงประเภทนัดหมาย
9.2.1.1.2 หัวข้ อนัดหมาย
9.2.1.1.3
9.2.1.1.4
9.2.1.1.5
9.2.1.1.6
9.2.1.1.7
9.2.1.1.8

ประเภทนัดหมาย (OPD/IPD)
สถานที่นดั หมาย
ตั ้งเวลาแจ้ งเตือนนัดหมาย
วันที่นดั หมาย
ชื่อแพทย์
เวลาที่นดั หมาย

9.2.1.1.9

รหัสคลินิค (ถ้ ามี)
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9.2.1.1.10 หายเลขผู้ป่วย (HN)
9.2.1.1.11 เลขที่นดั หมาย
9.2.1.1.12 ชื่อ-สกุลผู้ป่วย
9.2.1.1.13 ประเภทการรักษา/เข้ ารับบริ การ
9.2.1.1.14 รหัสประเภทการเข้ารักษา/เข้ ารับบริ การ
9.2.1.1.15 ข้ อมูลการปฏิบตั ิตน
9.2.1.1.16 รายละเอียดเพิ่มเติม
9.2.1.2 กรณีทเี่ ป็ นนัดหมาย IPD จะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 9.2.2 – Appointment Detail(2)นี ้
9.2.1.2.1 ไอคอนแสดงประเภทนัดหมา
9.2.1.2.2
9.2.1.2.3
9.2.1.2.4
9.2.1.2.5
9.2.1.2.6
9.2.1.2.7

หัวข้ อนัดหมาย
ประเภทนัดหมาย (OPD/IPD)
สถานที่นดั หมาย
วันที่เข้ านอนโรงพยาบาล
วันที่ผา่ ตัด/หัตถการ
ตั ้งเวลาแจ้ งเตือนนัดหมาย

9.2.1.2.8
9.2.1.2.9
9.2.1.2.10
9.2.1.2.11
9.2.1.2.12

ชื่อแพทย์
หายเลขผู้ป่วย (HN)
เลขที่นดั หมาย
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย
ประเภทการรักษา/เข้ ารับบริ การ

9.2.1.2.13
9.2.1.2.14
9.2.1.2.15
9.2.1.2.16
9.2.1.2.17

ประเภทการนัด
ข้ อมูลการปฏิบตั ิตน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทารายการโดยใคร
วันที่ออกใบจองเข้ ารับการรักษา
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ภาพที่ 9.2.3 – Appointment Detail(3)
9.2.2 ผู้ใช้ งานสามารถทาการตั ้งเวลาแจ้ งเตือนนัดหมายได้ ดงั ภาพที่ 9.2.1 – Appointment Detail(1) และ
9.2.2 – Appointment Detail(2) โดยระบบแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 9.2.3 – Appointment Detail(3)
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานตั ้งเวลาการแจ้ งเตือน
9.2.3 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “แบบสอบถามออนไลน์” เพื่อเข้าไปทาแบบสอบถามออนไลน์ของแต่ละนัด
หมายนั ้นดังภาพที่ 9.2.1 – Appointment Detail(1) และ 9.2.2 – Appointment Detail(2)
9.2.4 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 9.2.1 – Appointment Detail(1) และ 9.2.2 – Appointment
Detail(2) เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้ าได้
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10. คิว
แสดงรายการและรายละเอียดคิวของผู้ใช้ งาน หากผู้ใช้ งานมีคิวที่รออยู่ ระบบจะแสดงเลขที่คิวที่ใกล้ที่สดุ บนเมนูคิวที่
หน้ าจอดังภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in

ภาพที่ 4.1.1 – Main Page Logged in
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10.1 รายการคิว

ภาพที่ 10.1 – Queue List
แสดงรายการคิวของผู้ใช้ งาน โดยในแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียด ดังนี ้
10.1.1 ประเภทของคิว
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5

วันทีแ่ ละเวลาที่ได้ รับคิว
เลขที่คิวของท่าน
คิวที่เรียกปัจจุบนั
จานวนคิวทีร่ อ

หมายเหตุ :
1.
2.

คิวสีเหลือง หมายถึง Warning Queue หรื อ คิวที่ทางโรงพยาบาลส่งการแจ้ งเตือนมาให้ ผ้ใู ช้ งานทราบ
คิวสีแดง หมายถึง คิวเร่ งด่วน

หน้า 56

10.2 รายละเอียดคิว

ภาพที่ 10.2 – Queue Detail
แสดงรายละเอียดคิวของผู้ใช้ งาน ดังนี ้
10.2.1 ประเภทของคิว
10.2.2 วันทีแ่ ละเวลาทีไ่ ด้ รับคิว
10.2.3 เลขที่คิวของท่าน
10.2.4 คิวที่เรียกปัจจุบนั
10.2.5 จานวนคิวทีร่ อ
10.2.6 หมายเหตุหรื อข้ อมูลเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาล
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11. สิทธิการรักษาของท่ าน
แสดงสิทธิการรักษาที่ผ้ใู ช้ มีอยู่ปัจจุบนั ผู้ใช้ งานต้ องทาการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเห็นสิทธิการรักษาของตนได้
11.1 สิทธิการรักษา

ภาพที่ 11.1.1 – Medical Welfares

ภาพที่ 11.1.2 – Cash

11.1.1 หากผู้ใช้ งานมีสิทธิการรักษาอื่นๆที่ไม่ใช่สิทธิเงินสด ระบบจะแสดงข้ อมูล สิทธิการรักษาที่ผ้ ใู ช้ งานมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ดังภาพที่ 11.1.1 – Medical Welfares โดยมีรายละเอียดดังนี ้
11.1.1.1 ชื่อสิทธิการรักษา
11.1.1.2 โรงพยาบาลทีใ่ ช้ สิทธิการรักษา
11.1.1.3 ชื่อ-สกุลของผู้ที่มีสิทธิการรักษา
11.1.1.4 วันสิ ้นสุดของสิทธิการรักษา
11.1.1.5 ผู้ใช้ งานสามารถกดปุ่ ม “ดูรายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดของสิทธิการรักษานั ้นๆดังภาพที่
11.2 – Medical Welfares Detail
11.1.1.6 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 11.1.1 – Medical Welfares เพื่อกลับไปยัง
หน้ าจอก่อนหน้าได้
11.1.2 หากผู้ใช้ งานมีสิทธิเงินสด ระบบแสดงข้ อมูลดังภาพที่ 11.1.2 – Cash
11.1.2.1 ข้ อความแจ้ งผู้ใช้ งานว่าผู้ใช้ งานมีสทิ ธิเงินสด
11.1.2.2 ข้ อมูลโดยทัว่ ไปของสิทธิการรักษาต่างๆ
11.1.2.3 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 11.1.2 – Cash เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้า
ได้

หน้า 58

11.2 รายละเอียดของสิทธิการรักษา

ภาพที่ 11.2 – Medical Welfares Detail
ในหน้ารายละเอียดของสิทธิการรักษาจะแสดงรายละเอียดดังนี ้
11.2.1 ชื่อสิทธิการรักษา
11.2.2 ชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิการรักษา
11.2.3 วัน/เดือน/ปี เกิด
11.2.4 อายุ
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10

เพศ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน/เลขที่ Passport
หมายเลขผู้ป่วย (HN)
วันที่ใช้สิทธิ
วันที่สทิ ธิหมดอายุ
ข้ อมูลเพิ่มเติมของสิทธิ

11.2.11 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 11.2 – Medical Welfares Detail เพื่อกลับไปยังหน้ าจอ
ก่อนหน้าได้
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12. ส่ งเอกสารรับรองสิทธิ
เป็ นเมนูสาหรับการส่งข้ อมูลไปยังโรงพยาบาลเพื่อทาการรับรองสิทธิการรั กษา และส่งข้ อมูลเพื่อทาการส่งตัวจาก
โรงพยาบาลอื่นมายังโรงพยาบาลศิริราช ผู้ใช้ งานสามารถใช้ เมนูนี ้ได้ โดยไม่ต้องทาการเข้าสู่ระบบ แต่ผ้ ใู ช้ งานจะไม่
สามารถเห็นรายการข้ อมูลรับรองสิทธิที่ตนเองเคยส่งไปก่อนหน้านี ้ได้ และผู้ใช้ งานจะต้ องทาการกรอกข้ อมูลรับรองสิทธิทกุ
ข้ อมูลด้ วยตนเอง
12.1 รายการข้ อมูลรับรองสิทธิ
แสดงรายการการส่งข้ อมูลรับรองสิทธิ ของผู้ใช้ งาน ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานทาการเข้ าสู่ระบบ หากผู้ใช้ งานไม่ได้ ทา
การเข้ าสู่ระบบผู้ใช้ งานจะไม่สามารถเห็นรายการข้ อมูลรับรองสิทธิได้ และระบบจะแสดงหน้ ากรอกข้ อมูลรับรองสิทธิให้
ผู้ใช้ งานกรอกข้ อมูลการรับรองสิทธิโดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 12.1.1 – Referrals List

ภาพที่ 12.1.2 – Referrals Detail

รายการข้ อมูลการรับรองสิทธิจะแสดงข้ อมูลดังนี ้

12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

ชื่อผู้ที่ต้องการรับรองสิทธิ
วันทีแ่ ละเวลาที่ทาการรับรองสิทธิ
ส่งตัวจากโรงพยาบาลใด (ถ้ ามีข้อมูล)
สถานะการรับรองสิทธิจากทางโรงพยาบาล (กาลังดาเนินการ/ยอมรับ/ปฏิเสธ)
ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 12.1.1 – Referrals List เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้า
ได้
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12.1.6 เมื่อผู้ใช้ งานกดที่รายการรับรองสิทธิ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานได้ ทาการส่งเพื่อ
รับรองสิทธิ และมีข้อมูลสถานะการรับรับรองสิทธิและหมายเหตุการรับรองรองสิทธิจาก
โรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลยอมรับหรื อปฏิเสธการรับรองสิทธิของผู้ใช้ งานเพราะเหตุใด ดังภาพที่
12.1.2 – Referrals Detail
12.2 กรอกข้ อมูลการรับรองสิทธิ

ภาพที่ 12.2.1 – Referrals Logout Mode

ภาพที่ 12.2.2 – Referrals Login Mode
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12.2.1 กรณีผ้ใู ช้ งานไม่ได้ ทาการเข้ าสูร่ ะบบผู้ใช้ จะต้ องกรอกข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อทาการส่งข้ อมูลรับรองสิทธิ
ดังภาพที่ 12.2.1 – Referrals Logout Mode
12.2.1.1 หมายเลขผู้ป่วย (HN)
12.2.1.2 คานาหน้ าชื่อ
12.2.1.3
12.2.1.4
12.2.1.5
12.2.1.6
12.2.1.7
12.2.1.8
12.2.1.9
12.2.1.10
12.2.1.11

ชื่อ
นามสกุล
ผู้ใช้ กดปุ่ มเลือกระหว่างปุ่ ม “เลขประจาตัวบัตรประชาชน” หรื อ “เลขที่ Passport”
เพื่อทาการกรอกข้ อมูลตามที่เลือก
กรอกข้ อมูลเลขประจาตัวบัตรประชาชน หรื อ เลขที่ Passport ตามที่เลือกจากข้ อ
12.2.1.5
สิทธิการรักษาพยาบาล (ถ้ ามีข้อมูล)
วัน/เดือน/ปี เกิด (ถ้ ามีข้อมูล)
ส่งตัวจากโรงพยาบาลใด (ถ้ ามีข้อมูล)
อีเมล์
เบอร์ โทรศัพท์

12.2.1.12 ข้ อมูลเพิ่มเติม เช่น (วันที่นดั ตรวจครัง้ ถัดไป)
12.2.1.13 แนบรูปเอกสารการรับรองสิทธิ
12.2.1.14 เมือ่ กรอกข้ อมูลเสร็ จสิ ้น ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อส่งข้ อมูลรับรองสิทธิ

12.2.2 กรณีผ้ใู ช้ งานทาการเข้ าสู่ระบบ ระบบจะทาการกรอกข้ อมูลบางข้ อมูลให้ ดงั ภาพที่ 12.2.2 –
Referrals Login Mode โดยข้ อมูลทีร่ ะบบทาการกรอกให้ จะเป็ นข้ อมูลของเจ้ าของบัญชีผ้ใู ช้ งาน
ซึ่งผู้ใช้ งานต้ องทาการกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมดังนี ้
12.2.2.1 สิทธิการรักษาพยาบาล (ถ้ ามีข้อมูล)
12.2.2.2
12.2.2.3
12.2.2.4
12.2.2.5

วัน/เดือน/ปี เกิด (ถ้ ามีข้อมูล)
ส่งตัวจากโรงพยาบาลใด (ถ้ ามีข้อมูล)
ข้ อมูลเพิ่มเติม เช่น (วันที่นดั ตรวจครัง้ ถัดไป)
แนบรูปเอกสารรับรองสิทธิ
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ภาพที่ 12.2.3 – Oversize File IOS & Android

12.2.3 ผู้ใช้ งานสามารถแนบรูปเอกสารรับรองสิทธิได้ สงู สุด 10 รูป ขนาดรูปไม่ใหญ่กว่า 4 MB โดยจะมี
ข้ อความแจ้ งเตือนผู้ใช้ งานหากผู้ใช้ งานแนบไฟล์รูปที่ขนาดใหญ่เกิน 4 MB ดังภาพที่ 12.2.3 –
Oversize File IOS & Android ผู้ใช้ งานกด “ตกลง” เพื่อดาเนินการต่อ
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12.3 ส่งข้ อมูลรับรองสิทธิสาเร็ จ

ภาพที่ 12.3 – Submit Referrals Completed

12.3.1 เมื่อผู้ใช้ งานส่งข้ อมูลรับรองสิทธิสาเร็ จ ระบบแสดงข้ อความแจ้ งให้ ผ้ใู ช้ งานทราบว่าส่งข้ อมูล รับรอง
สิทธิสาเร็ จ ดังภาพที่ 12.3 – Submit Referrals Completed

12.3.2 ผู้ใช้ งานกดปุ่ ม ”ตกลง” เพื่อดาเนินการต่อ
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13. ปฏิทิน
ปฏิทินแสดงวัน/เดือน/ปี ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานทาการเข้าระบบ เมนูปฏิทินจะแสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผ้ ใู ช้ งานมีนดั หมายกับ
ทางโรงพยาบาล พร้ อมแสดงรายการนัดหมายทีผ่ ้ ใู ช้ งานมีในแต่ละวัน
13.1 กรณีผ้ ใู ช้ งานไม่ได้ ทาการเข้ าสูร่ ะบบ

ภาพที่ 13.1 – Calendar

13.1.1 แสดงปฏิทิน วัน/เดือน/ปี ปัจจุบนั ผู้ใช้ งานสามารถปัดหน้ าจอไปทางซ้ ายเพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนใน
อนาคต หรื อ ปัดหน้ าจอไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนในอดีต

13.1.2 ผู้ใช้ งานกดเลือกปุ่ ม “<” เพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนที่ผา่ นมาในอดีต หรื อกดปุ่ ม “>” เพื่อดูวนั และเดือน
ถัดไปในอนาคต

13.1.3 แสดงวันที่ปัจจุบนั ให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบ
13.1.4 ผู้ใช้ สามารถกดปุ่ ม “<” ทีห่ น้ าจอดังภาพที่ 13.1 – Calendar เพื่อกลับไปยังหน้ าจอก่อนหน้าได้
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13.2 กรณีผ้ ใู ช้ งานทาการเข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 13.2.1 – Appointment Calendar(1)

ภาพที่ 13.2.2 – Appointment Calendar(2)

13.2.1 แสดงปฏิทิน วัน/เดือน/ปี ปัจจุบนั ผู้ใช้ งานสามารถปัดหน้ าจอไปทางซ้ ายเพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนใน
อนาคต หรื อ ปัดหน้ าจอไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนในอดีต

13.2.2 ผู้ใช้ งานกดเลือกปุ่ ม “<” เพื่อเลื่อนดูวนั และเดือนที่ผา่ นมาในอดีต หรื อกดปุ่ ม “>” เพื่อดูวนั และเดือน
ถัดไปในอนาคต

13.2.3 แสดงวันที่ปัจจุบนั ให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบ วันที่ที่มเี ครื่ องหมาย “” อยู่ด้านล่างหมายถึงวันที่มนี ดั หมาย เมื่อ
ผู้ใช้ งานกดบนวันที่ที่มีเครื่ องหมายดังกล่าว ระบบจะแสดงรายการนัดหมายที่มีในวันนั ้นๆ

13.2.4 แสดงรายการนัดหมายที่มีในแต่ละวัน
13.2.5 ผู้ใช้ สามารถปัดเครื่ องหมายดังกล่าวดังภาพที่ 13.2 – Appointment Calendar ขึ ้นด้ านบนเพื่อแสดง
รายการนัดหมายทั ้งหมดดังภาพที่ 13.2.2 – Appointment Calendar(2)
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ภาพที่ 13.2.3 – Appointment Calendar(3)

13.2.6 ผู้ใช้ งานสามารถทาการกรองประเภทนัดหมาย (OPD/IPD) ได้ โดยการกดปุ่ มดังภาพที่ 13.2.1 –
Appointment Calendar(1) ระบบจะแสดงหน้ าจอดังภาพที่ 13.2.3 – Appointment Calendar(3)
13.2.6.1 เมื่อผู้ใช้ งานเลือก “เลือกทั ้งหมด” ระบบแสดงรายการนัดหมายทั ้ง 2 ประเภท
13.2.6.2 เมื่อผู้ใช้ งานเลือก “OPD” ระบบแสดงรายการนัดหมายประเภท OPD เท่านั ้น
13.2.6.3 เมื่อผู้ใช้ งานเลือก “IPD” ระบบแสดงรายการนัดหมายประเภท IPD เท่านั ้น
13.2.6.4 เมื่อผู้ใช้ งานเลือก “ยกเลิก” จะไม่มีการกรองประเภทนัดหมาย
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14. ข้ อมูลทั่วไป
แสดงรายการข้ อมูลทัว่ ไปของทางโรงพยาบาล

ภาพที่ 14.1 – General Information
แสดงรายการข้ อมูลทัว่ ไปของโรงพยาบาลตามหัวข้ อดังนี ้
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

ข้ อมูลการเข้ารับบริ การ
ขั ้นตอนการใช้ สทิ ธิการรักษา
ตารางแพทย์
มุมสุขภาพศิริราช
การบริ จาค

เมื่อผู้ใช้ งานกดเพื่อดูข้อมูลในแต่ละรายการ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อแสดงรายละเอียด
ข้ อมูลทัว่ ไป
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15. รู้เรื่องยา
เป็ นเมนูสาหรับเปิ ดแอพลิเคชัน่ “RDU รู้เรื่ องยา” บนโทรศัพท์ของผู้ใช้ งาน
15.1 กรณีทผี่ ้ ใู ช้ งานมีแอพลิเคชัน่ “RDU รู้เรื่ องยา” อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้ว

ภาพที่ 15.1 - RDU
15.1.1 เมื่อผู้ใช้ งานกดเลือกเมนู “รู้เรื่ องยา” ระบบจะทาการเปิ ดแอพลิเคชัน่ “RDU รู้เรื่ องยา” บนโทรศัพท์
ของผู้ใช้ งานดังภาพที่ 15.1 – RDU
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15.2 กรณีทผี่ ้ ใู ช้ งานไม่มีแอพลิเคชัน่ “RDU รู้เรื่ องยา”

ภาพที่ 15.2 – Download RDU
15.2.1

ระบบจาการแสดงหน้าจอบน Play Store หรื อ App Store เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานทาการดาวน์โหลดแอพลิ
เคชัน่ “RDU รู้เรื่ องยา” ดังภาพที่ 15.2 – Download RDU
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16. แบบสอบถาม
เป็ นเมนูสาหรับแสดงแบบสอบถามออนไลน์ของโรงพยาบาล โดยแบบสอบถามจะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี ้
16.1 แบบสอบถามทัว่ ไป

ภาพที่ 16.1.1 – General Survey List

ภาพที่ 16.1.2 – General Survey

16.1.1 เป็ นแบบสอบถามทัว่ ไปที่ผ้ใู ช้ งานทุกคนสามารถทาได้
16.1.2 ผู้ใช้ งานสามารถทาแบบสอบถามประเภททัว่ ไปได้ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อ 1 แบบสอบถาม
16.1.3 เมือ่ กดที่รายการแบบสอบถาม ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสอบถามดังภาพที่ 16.1.2 – General
Survey
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16.2 แบบสอบถามประเภทนัดหมาย

ภาพที่ 16.2.1 – Appointment Survey List

ภาพที่ 16.2.2 – Appointment Survey

16.2.1 แบบสอบถามประเภทนัดหมายจะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ใช้ งานมีนดั หมายและทาการเข้ าสูร่ ะบบแล้ วเท่านั ้น
16.2.2 แบบสอบถามออนไลน์ประเภทนัดหมายจะมีสถานะแจ้ งผู้ใช้ งานว่าผู้ใช้ งานทาแบบสอบถามเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วใช่หรื อไม่
16.2.2.1 สถานะ “ตอบแบบสอบถาม” หมายถึงแบบสอบถามทีผ่ ้ ใู ช้ งานยังไม่ได้ ทาการตอบ
แบบสอบถาม
16.2.2.2 สถานะ “เรี ยบร้ อยแล้ว” หมายถึงแบบสอบถามที่ผ้ใู ช้ งานทาการตอบแบบสอบถามแล้ ว
16.2.3 ผู้ใช้ งานสามารถทาแบบสอบถามประเภทนัดหมายได้ เพียงแค่ครัง้ เดียวเท่านั ้น เมื่อสถานะของ
แบบสอบถามเปลี่ยนจาก “ตอบแบบสอบถาม” เป็ น “เรียบร้ อยแล้ ว” ผู้ใช้ งานจะไม่สามารถทา
แบบสอบถามนั ้นอีกครัง้ ได้
16.2.4 เมื่อผู้ใช้ งานกดเลือกแบบสอบถามประเภทนัดหมายจากรายการระบบแสดงหน้าแบบสอบถามดังภาพ
ที่ 16.2.2 – Appointment Survey
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17. แผนที่ในอาคาร
เป็ นเมนูสาหรับค้ นหาและแสดงเส้ นทางแผนที่ภายในอาคาร โดยผู้ใช้ งานสามารถเรี ยกดูเส้ นทางแผนที่ภายในอาคาร
ได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้
17.1 เรี ยกดูเส้นทางแผนที่ในอาคารจากเมนู “แผนที่ในอาคาร”
17.1.1 กรณีผ้ใู ช้ งานยังไม่ได้ เปิ ดการเข้ าถึงตาแหน่งของอุปกรณ์ และบลูทธู

ภาพที่ 17.1.1 – Allow Access Location IOS & Android

ภาพที่ 17.1.2 – Turn on Bluetooth

ภาพที่ 17.1.3 – Indoor Map
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17.1.1.1 ระบบแสดงข้ อความแจ้ งเตือนขออนุญาตเข้าถึงตาแหน่งของอุปกรณ์ ดังภาพที่ 17.1.1 –
Allow Access Location IOS & Android
17.1.1.1.1 หากผู้ใช้ งานกดเลือก “อนุญาต” ระบบสามารถเข้าถึงตาแหน่งของอุปกรณ์
ได้
17.1.1.1.2 หากผู้ใช้ งานกดเลือก “ไม่อนุญาต” หรื อ “ปฏิเสธ” ระบบจะไม่สามารถเข้ าถึง
ตาแหน่งของอุปกรณ์ได้
17.1.1.2 ระบบแสดงข้ อความแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานเปิ ดบลูทธู ดังภาพที่ 17.1.2 – Turn on
Bluetooth
17.1.1.2.1 หากผู้ใช้ งานกดเลือก “ตกลง” ระบบแสดงหน้าจอดังภาพที่ 17.1.3 – Indoor
Map โดยไม่เปิ ดบลูทธู
17.1.1.2.2 หากผู้ใช้ งานกดเลือก “การตั ้งค่า” ระบบแสดงหน้าจอการตั ้งค่าเพื่อให้
ผู้ใช้ งานทาการเปิ ดบลูทธู
17.1.2 กรณีผ้ใู ช้ งานเปิ ดการเข้ าถึงตาแหน่งของอุปกรณ์ และบลูทธู แล้ ว
17.1.2.1 ระบบแสดงหน้ าจอสาหรับค้ นหาและแสดงเส้ นทางดังภาพที่ 17.1.3 – Indoor Map
17.2 เรี ยกดูเส้นทางแผนที่ในอาคารจากชื่อสถานที่ในหน้ ารายละเอียดนัดหมาย

ภาพที่ 17.2 – Indoor Map from Appointment
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17.2.1
17.2.2

ผู้ใช้ งานกดที่ชื่อสถานทีใ่ นหน้ ารายละเอียดนัดหมายดังภาพที่ 17.2 – Indoor Map from
Appointment
ระบบแสดงแผนทีแ่ ละเส้นทางดังภาพที่ 17.1.2 – Indoor Map

17.3 เรี ยกดูเส้นทางแผนที่ในอาคารจากชื่อสถานที่ในหน้ ารายละเอียดคิว

ภาพที่ 17.3 – Indoor Map from Queue
17.3.1

ผู้ใช้ งานกดที่ชื่อสถานทีใ่ นหน้ ารายละเอียดนัดหมายดังภาพที่ 17.3 – Indoor Map from Queue

17.3.2

ระบบแสดงแผนทีแ่ ละเส้นทางดังภาพที่ 17.1.2 – Indoor Map

หมายเหตุ :

1.

ผู้ใช้ งานที่ใช้ งานระบบปฏิบตั ิการ Android จะไม่มีข้อความแจ้ งเตือนเพื่อขออนุญาตเข้าถึงตาแหน่ง
ของอุปกรณ์และเปิ ดบลูทธู แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบดังภาพที่ 17.1.1 – Allow Access Location IOS &
Android และภาพที่ ที่ 17.1.2 – Turn on Bluetooth เนื่องจากระบบจะทาการเข้าถึงตาแหน่งของ
อุปกรณ์และเปิ ดบลูทธู โดยอัตโนมัติ
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18. แผนที่นอกอาคาร
เป็ นเมนูสาหรับแสดงแผนที่ภายนอกอาคารตามพื ้นที่ตา่ งๆภายในโรงพยาบาล

ภาพที่ 18.1 – Way Finding
เมื่อผู้ใช้ งานกดที่เมนู “แผนที่นอกอาคาร” ระบบจะเปิ ดหน้ าเว็บไซต์สาหรับแสดงแผนที่นอกอาคารของโรงพยาบาลศิริ
ราช
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19. ข่ าวสาร/ประกาศ

ภาพที่ 19.1 – News and Announcement
แสดงข่าวสารและประกาศของโรงพยาบาลโดยมีหวั ข้ อทีแ่ สดงดังนี ้
19.1 ปฏิทินกิจกรรม
19.2 ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อผู้ใช้ งานกดเพื่อดูข้อมูลในแต่ละรายการ ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อแสดงรายละเอียด
ข่าวสารและประกาศ
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