
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ปว่ยไว้ค้างคืน   

เฉพาะกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควดิ  19   
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

 
 

โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย   
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  ดังนั้น  เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  จึงสมควรก าหนดให้มีการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  เฉพาะกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19)) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  35  (3)  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
พ.ศ.  2541  ประกอบกับข้อ  7  (2)  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน  หลักฐานเกี่ยวกับ  
ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2545  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเฉพาะกรณีโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
“ผู้ป่วย”  หมายความว่า  ผู้ป่วยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ   
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลอื่น 

“ผู้ป่วยเก่า”  หมายความว่า   ผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  เคยเข้ารับการรักษาและ 
มีการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



“ผู้ป่วยใหม่”  หมายความว่า  ผู้ป่วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผลติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  หรือเข้ารับการรกัษา
เป็นผู้ป่วยในที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ที่โรงพยาบาลเท่านั้น   

ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการจัดท ารายงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์    
ของสถานพยาบาลต่อกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ป่วยเก่า  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง   
 (ข) ชื่อ  นามสกุล  อาย ุ เพศ  ที่อยู ่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้ป่วย 
 (ค) ประวัติอาการป่วยและประวัติการรักษา 
 (ง) สาเหตุการจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล 
(2) ผู้ป่วยใหม่อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง   
 (ข) ชื่อ  นามสกุล  อาย ุ เพศ  ที่อยู ่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ของผู้ป่วย 
 (ค) ประวัติอาการป่วยและประวัติการรักษา 
 (ง) ระดับความรุนแรงของโรค 
 (จ) ประเภทเตียงที่ใช้ 
 (ฉ) ประเภทเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ 
 (ช) รายการยาที่ใช้ 
(3) สถานะผู้ป่วยรายวัน  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม  (1)  และ  (2)  ให้รายงาน

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงเวลาตั้งแต่  00.00  น.  ถึงเวลา  23.00  น.  โดยอย่างน้อยต้อง
มีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระดับความรุนแรงของโรค 
 (ข) ประเภทเตียงที่ใช้ 
 (ค) ประเภทเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ 
 (ง) รายการยาที่ใช้ 
(4) ยา  เฉพาะรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) Ritonavir  /  Lopinavir 
 (ข) Darunavir  (600) 
 (ค) Ritonavir  (100) 
 (ง) Hydroxy  Chloroquin   
 (จ) Chloroquin 
 (ฉ) Azithromycin 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 (ช) ยาอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
(5) เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  เฉพาะเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลรักษาผู้ป่วย 
(6) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  เฉพาะที่ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วย 
(7) จ านวนเตียง  จ านวนเครื่องช่วยหายใจ  หรือจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์  

อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จ านวนเตียง  จ านวนเครื่องช่วยหายใจ  หรือจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ทั้งหมดในสถานพยาบาล 
 (ข) จ านวนเตียง  จ านวนเครื่องช่วยหายใจ  หรือจ านวนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ส าหรับให้การช่วยเหลือเยียวยา  และดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาล 
ข้อ 5 ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ  ส่งรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์    

ของสถานพยาบาลตามข้อ   4  ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์   ( เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข   
https://co-ward.moph.go.th)   

วิธีการส่งรายงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลและการใช้งาน  เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุข  https://co-ward.moph.go.th  ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
ระบบ  CO-Ward  ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



คู่มือการใช้งานระบบ CO-Ward 
(ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ป่วย COVID-19) 

https://co-ward.moph.go.th/



ค านิยามส าหรับระบบ CO-Ward 

แม่ข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่กระจายยาและเวชภัณฑ์ไปยัง โรงพยาบาลลูกขา่ย ได้แก่ 
 โรงพยาบาลประจ าจังหวัด เป็นแม่ข่ายในการกระจายยาทั้ง 6 รายการ
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นแม่ข่ายในการกระจาย N95 และ PPE

(อาจมีรายการเวชภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป)

ลูกข่าย หมายถึง โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ รักษา ผู้ป่วยโควิด (COVID-19) ที่รับการจัดสรรยา
และเวชภัณฑ์จากหน่วยงานแม่ข่าย 

ประเภทผู้ใช้งาน (ณ วันที่ 20 เมษายน 2563) มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลลูกข่าย (โรงพยาบาลทุกสังกัด)
2. โรงพยาบาลแม่ข่าย
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระบบ Co-Ward มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1. เพื่อเป็นการบูรณาการขอ้มูลผูป้่วย COVID-19 ทั้งในเร่ืองการวินิจฉัยโรค (Co-Lab) ,
การรักษาโรค (Co-Ward) และการควบคุมป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความ
ผิดพลาดของข้อมูล ลดภาระงานให้กับบุคลากร และสามารถการเชื่อมโยงข้อมูลไปทุกมิติ และ
รายงานไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ ในการบริหาร
จัดการสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน (N95, PPE, ยา 6 รายการ)
ให้กับทุกโรงพยาบาล (จากงบประมาณส่วนกลาง) รวมไปถึงการจัดสรรยา Favipiravir และ 
Surgical Mask (ระยะถัดไป รวม surgical mask / ของบริจาคจากส่วนกลาง) 

3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูล Inventory การรับ-จ่าย ระหว่าง รพ.แม่และ
ลูกขา่ยได้ 

4. เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารทรัพยากรส าหรับโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยโควิดและ
ติดตามการสนับสนุนจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว 

5. เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในจัดสรรเติมทรัพยากร ยาและเวชภัณฑ์ ที่หมดไปเน่ืองจากการ
ให้บริการผู้ป่วย COVID-19  (ไม่ใช้ส ำหรับกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคของหน่วยงำนหรือกำร
ให้บริกำรตำมปกติทั่วไป) 



 

ค านิยาม ระดับความรุนแรง 

1. Asymptomatic Confirmed case : ไม่มีอาการ 

2. Mild case Confirmed case : ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง โรคร่วมส าคัญ 

3. Moderate case Confirmed case : ภาพถ่ายรังสีปอดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยงโรคร่วม
ส าคัญข้อใดข้อหน่ึง หรือมีตัวชี้วัดโรครุนแรงข้อใดข้อหน่ึง 

4. Severe case Confirmed case : ที่มีอาการ หรืออาการแสดงเข้าได้กับปอดอักเสบ และ 
SpO2 ที่ room air < 95% (จ าเป็นต้องรักษาด้วยการช่วยหายใจขั้นสูง หรือการรักษ าเพื่อช่วยพยุง
อวัยวะ) 

ค านิยาม เตียง (กรมการแพทย์) 

1. AIIR-ICU negative pressure room ที่มี ante-room และพร้อมเป็น ICU 

2. Modified AIIR negative pressure room ที่ไม่มี ante-room (หรือใช้ ante-room 
ร่วมกัน) และไม่พร้อมเป็น ICU 

3. Single room ห้องพักเดี่ยวรับผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ หรือ PUI รอฟังผล 

4. Cohort ward หอผู้ป่วยรวมที่รับผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ (นับจ านวนเตียง) 

5. Hospitel /Quarantel ห้องพักเดี่ยวในสถานที่ที่จัดไว้นอกโรงพยาบาล ได้รับการดูแลโดย
โรงพยาบาลหรือสาธารณสุข 



คู่มือการใช้งานระบบ CO-Ward 

1. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

เข้าเว็ปไซต์ https://co-ward.moph.go.th/  กดปุ่ม ลงทะเบียน 

 

ส าคัญมาก !!  1. กรอกข้อมูลให้ครบทุกชอ่ง จดจ า username และ password ไว้ให้แม่นย า 
  2. ต้องคลิกเลือกชื่อหน่วยงานจากรายการที่ระบบแสดงขึน้มา (ให้พิมพ์ชื่อหน่วยเพียงบางส่วนก่อน) 
  3. รูปภาพหน้าบัตรประชาชน แนะน าให้ใช้รูปที่มีขนาดไม่เกิน 5 MB 
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ประจ า ต้องอยู่ใกล้มือ เพื่อรับรหัส OTP  

5. กดปุ่มขอ OTP รอระบบส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ แล้วน ามากรอกในขั้นตอนถัดไป 

1.1 กรณีผู้ใช้งานประเภท โรงพยาบาลลูกข่าย (โรงพยาบาลทุกสังกัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 กรณี ผู้ใช้งานประเภท โรงพยาบาลแม่ข่าย  (โรงพยาบาลประจ าจังหวัด) 

 
 

1.3 กรณี ผู้ใช้งานประเภท ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 



2. การ login เข้าใช้งานระบบ  

- เข้าเว็ปไซต์ https://co-ward.moph.go.th/  

 

- กรอก username และ password 

- กดปุ่ม เข้าใช้งานระบบ 

หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ   

 

เมนูการใช้งานอยู่ด้านซ้าย  คลิกปุ่ม    >>  เพื่อขยายรายการเมนู 



3. การบันทึกผู้ป่วยใหม่ 

  ระบบน้ีใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลผู้ปว่ยโควิด (มีผลตรวจ LAB เป็น Positive) หรือเข้ารับการ
รักษา (Admit) เป็นผู้ป่วยใน (IP_PUI) ที่โรงพยาบาล เท่าน้ัน 

  เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้ปว่ยโควิดรายใหม่ (ทั้ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลกูข่าย) 

- กดเมนู บันทึกผู้ป่วยใหม่ 

 

- เลือกประเภทเลขประจ าตัวผู้ป่วย 

 

1. เลือก เลขที่บัตรประชาชน  แล้วกรอกเลขที่บตัรประชาชน 13 หลัก   หรือ 
2. เลือก เลขที่หนังสือเดินทาง แล้วกรอกเลขที่หนังสอืเดินทาง  หรือ 
3. กรณีไม่มีข้อมูล เลือก ไม่มี (ไม่แนะน า) 

 

- จากน้ัน กดปุ่ม ตรวจสอบ 



 

- กรอกข้อมูลผู้ป่วย 

- ข้อมูลที่อยู่ 

- ข้อมูลการรักษา 

- เลือกระดับความรุนแรง  

- เลือกประเภทเตียงที่ใช ้ 

- เลือกเคร่ืองช่วยหายใจ 

- เลือกยา  

- กดปุ่ม บันทึก 

หมายเหตุ : กรณีบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ โดยวันที่ Admit จริงเป็นวันที่ก่อนหน้าวันที่บันทึก ระบบจะ
ให้กรอกข้อมูล ระดับความรุนแรง/ประเภทเตียงที่ใช้/เคร่ืองช่วยหายใจ และยา ของวันที่ก่อนหน้าด้วย 

ตัวอย่างเช่น บันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ วันที่ 1 พ.ค. 63 แต่ผู้ป่วย Admit  จริง วันที่ 29 เม.ย 63 เมื่อกด
เลือกวันที่ Admit ในระบบ จะแสดงหน้าจอ ดังรูป 



 

จากรูป จะเห็นว่ามีส่วนของการกรอกข้อมูลของ ระดับความรุนแรง/ประเภทเตียงที่ใช้/เคร่ืองช่วย
หายใจ และยา ของวันที่ก่อนหน้าด้วย เมื่อกรอกข้อมูลของวันที่ก่อนหน้าและวันที่ปัจจุบันเรียบร้อย ก็ท าการ
กดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ได้เลย 

 

4. การบันทึกผู้ป่วยเก่า 

ระบบน้ีใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลผู้ปว่ยโควิด ที่มีผลตรวจ LAB เป็น Positive เคยเข้ารับการรักษา 
(Admit) และมีการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล (Discharge) ไปแล้วเท่าน้ัน 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้ปว่ยโควิดรายเก่า (ทั้งโรงพยาบาลแมข่า่ย
และโรงพยาบาลลูกข่าย) 

- กดเมนู บันทึกผู้ป่วยเก่า 

 



 

- เลือกประเภทเลขประจ าตัวผู้ป่วย 

 

1. เลือก เลขที่บัตรประชาชน  แล้วกรอกเลขที่บตัรประชาชน 13 หลัก   หรือ 
2. เลือก เลขที่หนังสือเดินทาง แล้วกรอกเลขที่หนังสอืเดินทาง  หรือ 
3. กรณีไม่มีข้อมูล เลือก ไม่มี (ไม่แนะน า) 

 

- จากน้ัน กดปุ่ม ตรวจสอบ 

 



 

- กรอกข้อมูลผู้ป่วย 

- ข้อมูลที่อยู่ 

- ข้อมูลการรักษา 

- เลือกสาเหตุการ Discharge  

- กดปุ่ม บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การดูข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการดูข้อมูลผู้ป่วยโควิดทั้งหมดในโรงพยาบาล (ทั้ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลกูข่าย) 

- กดเมนู ผู้ป่วยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานผู้ป่วย (ข้อมูลผู้ป่วย/ข้อมูลทีอ่ยู่/ข้อมูลการรักษา) 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย (ข้อมูลผู้ปว่ย/ข้อมูลทีอ่ยู่/
ข้อมูลการรักษา) ทั้งหมดในโรงพยาบาล (ทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลกูข่าย) 

- กดเมนู ผู้ป่วยทั้งหมด 

 

- กดสัญลักษณ์ 3 จุด ด้านหน้าชื่อผู้ป่วยรายที่ต้องการแก้ไขข้อมูล 

- กด แก้ไข แสดงหน้าจอ ดังรูป                         

 

- แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน จากน้ัน กดปุ่ม บันทึก 



7. การดูประวัติการปรบัปรุงสถานะผู้ป่วย 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการดูประวัติการปรับปรุงสถานะผู้ป่วย (ทั้งโรงพยาบาลแม่
ข่ายและโรงพยาบาลลูกข่าย) 

- กดเมนู ผู้ป่วยทั้งหมด 

 

- กด  แสดงหน้าจอประวัติการปรับปรุงสถานะผู้ป่วย 

 



8. การปรับปรุงสถานะผู้ป่วยรายวัน 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการปรับปรุงสถานะผู้ป่วยรายวัน (ทั้งโรงพยาบาลแม่ขา่ย
และโรงพยาบาลลูกข่าย) 

ระบบอนุญาตให้สามารถปรับปรุงสถานะผู้ป่วยในแต่ละวันได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยจะมีการปิด
ระบบเพื่อประมวลผลในเวลา 23.00-23.59 น. ของทุกวัน และท าการเปิดระบบในเวลา 00.00 น. เป็นต้นไป  

8.1 แก้ไข ความรุนแรง/เตียง/เครื่องช่วยหายใจ/ยา 

- กดเมนู สถานะผู้ป่วยรายวัน 

 

- เลือก ความรุนแรง/เตียง/เคร่ืองช่วยหายใจ/ยา ที่ต้องการแก้ไข 

- กดปุ่ม บันทึกสีเขียว 

หมายเหตุ :  หลังจากกดปุ่มบันทึกสีเขียว  แล้วถ้าอยากปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยรายน้ันซ้ า

สามารถกดปุ่มแก้ไข  เพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้ป่วยในวันน้ันได้จนถึง 23.00 น. 

 

 

 

 



8.2 การจ าหน่ายผู้ป่วย 

- กดเมนู สถานะผู้ป่วยรายวัน 

 

- กดปุ่ม จ าหน่าย 

- เลือกประเภทการจ าหน่าย 

 

1. เลือก รักษาหาย กลับบ้าน  ระบุวันที่/เวลา จากน้ัน กดปุ่ม บันทึก 



2. เลือก ตรวจไม่พบเชื้อ ระบุวันที่/เวลา จากน้ัน กดปุ่ม บันทึก 

3. เลือก เสียชีวิต  ระบุวันที่/เวลา จากน้ัน กดปุ่ม บันทึก 

4. เลือก ส่งต่อรพ. ค้นชื่อสถานบริการที่ส่งต่อ กรอกสาเหตุของการส่งต่อ จากน้ัน กดปุ่ม บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 



9. การกระจายยา (ส าหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย) 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย ใช้ในการกระจายยาให้กับโรงพยาบาลลูกข่าย รวมทั้งจ่ายให้
โรงพยาบาลตัวเองที่บันทึกข้อมูลผู้ปว่ยใหม่ด้วย 

- กดเมนู จ่ายยา 

 

- กดเลือกโรงพยาบาลลูกข่ายที่ต้องการกระจายยา  เฉพาะยา 6 รายการ ดังน้ีเท่าน้ัน   
1. Ritonavir / Lopinavir 
2. Darunavir(600) 
3. Ritonavir(100) 
4. Hydroxy Chloroquin 
5. Chloroquin 
6. Azithromycin 

- กดเลือกใบเบิกที่ตอ้งการ 

- กดปุ่ม จ่ายของ 



 

- ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล จากน้ัน กดปุ่มบันทึก 

- กดปุ่ม ใช่ ด าเนินการ 

 

 

หน้าจอการจ่ายยาของฝั่งโรงพยาบาลแม่ข่าย เม่ือกดปุ่มจ่ายของให้โรงพยาบาลลูกข่ายแล้ว รายการจะหายไป  

 

 

หน้าจอรายการจ่ายยาของฝั่งโรงพยาบาลลูกข่าย สถานะของใบเบิกยาจะถูกอัปเดตเป็น “ได้รับของแล้ว” 

 



 

 

10. การกระจายเวชภัณฑ์ (ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

เป็นเมนูส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในการกระจายเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลลูกขา่ย  

- กดเมนู เวชภัณฑ์ 

 

- กดเลือกโรงพยาบาลลูกข่ายที่ต้องการกระจาย 
- กดเลือกใบเบิกที่ตอ้งการ 



- กดปุ่ม จ่ายของ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล จากน้ัน กดปุ่มบันทึก 

- กดปุ่ม ใช่ ด าเนินการ 

 

11. การต้ังค่า admin ภายในจังหวัด 

เป็นเมนูส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในการจัดการ admin ภายในจังหวัด  

- กดเมนู ตั้งค่า admin ภายในจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. รายงานผู้ป่วย Admit 

เป็นเมนูส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในการดูรายงานผู้ป่วย Admit ทั้งหมดในจังหวัด 

- กดเมนู รายงานผู้ป่วย Admit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. รายงานผู้ป่วยทั้งหมด 

เป็นเมนูส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในการดูรายงานผู้ป่วยทั้งหมดในจังหวัด 

- กดเมนู รายงานผู้ป่วยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. รายงานเวชภัณฑ์ 

เป็นเมนูส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในการดูรายงานเวชภัณฑ์ในจังหวัด 

- กดเมนู รายงานเวชภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. การบันทึกการจ่าย Surgical Mask ให้ รพ.สต. (ไม่ใช่การบันทึกคงคลัง) 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการบันทึกการจ่าย Surgical Mask ให้ รพ.สต. (ทั้ง
โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลกูข่าย) 

- กดเมนู บันทึกการจ่าย Surgical Mask 

 

- กดปุ่ม เพิ่มรายการ 

 

- ค้นสถานบริการที่ต้องการบันทึกการจ่าย Surgical Mask 

- กรอกจ านวน 

- กดปุ่ม บันทึก 



หมายเหตุ :  การบันทึกข้อมูลจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้จนถึง 23.00 น. ของวันน้ัน โดย  

 สามารถแก้ไขข้อมูลโดยการกดปุ่มสเีขียว และสามารถลบรายการน้ันโดยการกดปุ่มสีแดง 
กรณีหลัง 23.00 น. ปุ่มทั้งสองจะกลายเป็นสีเทา เน่ืองจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลัง 23.00 น.  

 

16. การบันทึกเวชภัณฑ์คงคลัง 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัดและส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ใช้ในการบันทึกเวชภัณฑ์คง
คลัง 

- กดเมนู บันทึกเวชภัณฑ์คงคลัง 

 

- กดปุ่ม เพิ่มรายการ 

- กรอกจ านวนคงคลังของเวชภัณฑ์แต่ละรายการ 

- กรอกอัตราการใช้ต่อเดือนของเวชภัณฑ์แต่ละรายการ 

- กดปุ่มบันทึก 

 

 

 



17. รายการคงคลัง (โรงพยาบาลแม่ข่าย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้ในดูรายการคงคลัง  

 

 

หน้าจอแสดงจ านวนคงคลังของยาและเวชภัณฑ์ 

 

18. การต้ังค่าข้อมูลพ้ืนฐาน 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัดและส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน 

- กดเมนู ตั้งค่าพื้นฐาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากน้ันกดปุ่มบันทึก 
 

 



19. การต้ังค่าเตียง 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลเตียง 

- กดเมนู ตั้งค่าเตียง 
 

 

- กรอกจ านวนเตียงทั้งหมด 

- กรอกจ านวนเตียงส าหรับผู้ป่วย COVID-19 

- กดปุ่ม บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. การต้ังค่าเครื่องช่วยหายใจ 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลเคร่ืองช่วยหายใจ 

- กดปุ่ม ตั้งค่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
 

 

- กรอกจ านวนเคร่ืองช่วยหายใจทั้งหมด 

- กรอกจ านวนเคร่ืองช่วยหายใจส าหรับผู้ป่วย COVID-19 

- กดปุ่ม บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. การต้ังค่าบุคลากร (เฉพาะที่ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยโควิด) 

เป็นเมนูส าหรับโรงพยาบาลทุกสังกัด ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลบุคลากร (เฉพาะที่ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วย
โควิด) 

- กดเมนู ตั้งค่าบุคลากร 
 

 

- กรอกจ านวนบุคลากร 

- กดปุ่ม บันทึก 

 

โปรดติดตามสถานะ การจัดสรร (ส่งไปรษณีย์) ได้ที่ https://covid19.moph.go.th  กดปุ่ม  

 


