
 

 

 
ประกาศกรมอนามัย 
ประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง  แนวทางการใช้ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ส าหรับผู้ด ำเนินกิจกำร  
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มำติดต่อ และผู้ใช้บริกำรสถำนประกอบกิจกำรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))  
พ.ศ. 2564 

   
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางการก ำกับ ดูแล คัดกรอง ป้องกันและลดความเสี่ยง   
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
กรมอนามัยได้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ  มีประสิทธิภาพและปลอดภัย       
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID–19)) ส าหรับผู้ด ำเนินกิจกำร ผู้ปฏิบัติงาน ผู ้มำต ิดต ่อ  และผู ้ใช ้บร ิกำร สถำนประกอบกิจกำร          
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
   กรมอนำมัยจึงออกประกำศก ำหนดแนวทำงกำรใช้ระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) 
ส ำหรับผู้ด ำเนินกิจกำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ใช้บริกำรสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. 2564 ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการใช้ระบบไทยเซฟไทย 
(Thai Save Thai) ส าหรับผู้ด าเนินกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มำติดต่อ และผู้ใช้บริกำรสถานประกอบกิจการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID–19)) พ.ศ. 2564” 
   ข้อ ๒ ในประกำศนี้ 
   “ระบบไทยเซฟไทย” หมำยควำมว่ำ เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ซึ่งจัดท ำโดยกรมอนำมัย 
เพ่ือใช้ส ำหรับกำรประเมินตนเอง คัดกรองระดับควำมเสี่ยง และควบคุมกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19))  
   “สถานประกอบกิจการ” หมำยควำมว่ำ สถำนประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสำธำรณสุข 
   “ผู้ด ำเนินกิจกำร” หมำยควำมว่ำ เจ้ำของ หรือ ผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของ
สถำนประกอบกิจกำรนั้น 
   “ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำน หรือ ผู้ปฏิบัติงำนในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 
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   ข้อ ๓ ให้ผู้ด ำเนินกิจกำรเข้ำใช้งำนระบบไทยเซฟไทยส ำหรับสถำนประกอบกิจกำร 
โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำใช้งำนระบบผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ จำกนั้นกรอก URL ของระบบไทยเซฟไทย 
คือ https://savethai.anamai.moph.go.th เพื่อบันทึกข้อมูลสถำนประกอบกิจกำร ได้แก่ ประเภท
สถำนประกอบกิจกำร ชื่อสถำนประกอบกิจกำร ที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท์ พิกัด แผนที่ กรอกรำยละเอียดผู้ติดต่อ 
และก ำหนดรหัสผ่ำน 
   (๒) เข้ำใช้งำนระบบ โดยให้เลือกประเภทผู้ใช้งำนเป็นผู้ประกอบกิจกำร (ผู้ด ำเนินกิจกำร) เพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลสถำนประกอบกิจกำร พนักงำน รำยงำน รำยงำนสรุป ส ำนัก กอง ศูนย์ แผนก และ
ยืนยันพนักงำน ตำมคู่มือกำรใช้งำนระบบไทยเซฟไทยส ำหรับสถำนประกอบกิจกำร ท้ำยประกำศนี ้ 
  ข้อ ๔ ให้ผู้ปฏิบัติงำนประเมินตนเองตำมระบบไทยเซฟไทยส ำหรับพนักงำน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  (๑) ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำใช้งำนระบบผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ จำกนั้นกรอก URL ของระบบไทยเซฟไทย 
คือ https://savethai.anamai.moph.go.th เพ่ือบันทึกข้อมูลค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ - นำมสกุล สถำนประกอบกิจกำร 
ที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล และก ำหนดรหัสผ่ำน 
   (๒) เข้ำใช้งำนระบบ โดยให้เลือกประเภทผู้ใช้งำนเป็นพนักงำน (ผู้ปฏิบัติงำน) เพ่ือประเมิน
อำกำรเสี่ยง ประเมินสถำนที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง  ประเมินควำมเสี่ยงกรณีมีผลตรวจจำกโรงพยำบำล 
และประเมินควำมเสี่ยงกรณีวัคซีน ตำมคู่มือกำรใช้งำนในระบบไทยเซฟไทยส ำหรับพนักงำน ท้ำยประกำศนี้ 
  ข้อ ๕ ให้ประชำชน (ผู้มำติดต่อและผู้ใช้บริกำร) ต้องประเมินตนเองตำมระบบไทยเซฟไทย 
ส ำหรับประชำชน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
   (๑) ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำใช้งำนระบบผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ จำกนั้นกรอก URL ของระบบไทยเซฟไทย 
คือ https://savethai.anamai.moph.go.th เพ่ือบันทึกข้อมูลค ำน ำหน้ำชื่อ ชื ่อ - นำมสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน 
หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล และก ำหนดรหัสผ่ำน 
   (๒) เข้ำใช้งำนระบบ โดยให้เลือกประเภทผู้ใช้งำนเป็นประชำชน เพ่ือประเมินอำกำรเสี่ยง 
ประเมินสถำนที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยงกรณีมีผลตรวจจำกโรงพยำบำล และประเมินควำมเสี่ยง
กรณีวัคซีน ตำมคู่มือกำรใช้งำนระบบไทยเซฟไทยส ำหรับประชำชน ท้ำยประกำศนี้ 
  ข้อ ๖ ให้ผู ้ด ำเนินกิจกำร ก ำกับ ดูแลคัดกรองผู้ปฏิบัติงำน ผู้มำติดต่อ และผู้ใช้บริกำร 
โดยให้ประเมินตนเองก่อนเข้ำท ำงำน ติดต่องำน หรือใช้บริกำรในสถำนประกอบกิจกำรทุกครั้ง  
  ข้อ  ๗ กรณีที่สถำนประกอบกิจกำรใดใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีระบบกำรใช้งำน  
ได้เช่นเดียวกับระบบไทยเชฟไทยของกรมอนำมัยอยู่ก่อนประกำศฉบับนี้ ให้ท ำหนังสือแจ้งต่อกรมอนำมัย 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำนประกอบกิจกำรนั้น (ตำมแนบท้ำยประกำศนี้) 
   ข้อ ๘ กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
ตำมประกำศนี้ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย 
                     อธิบดีกรมอนำมัย 
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ขั้นตอนกำรแจ้งขอควำมเห็นชอบต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสถำนประกอบกิจกำร 
 

 

 

สถำนประกอบกิจกำรที่ประสงค์ขอควำมเห็นชอบ 
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของตนเอง  

แจ้งความประสงค์ขอความเห็นชอบโดยแสดงรายละเอียด        
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสถานประกอบกิจการเป็นหนังสือ 

ต่อกรมอนามัย 
 

กรมอนามัยออกหนังสือรับรอง 
การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้สถานประกอบกิจการ 

กรมอนามัย ตรวจสอบ
รายละเอียดของระบบตามที่
ก าหนดในคู่มือกำรใช้งำน 
แนบท้ำยประกำศ (5 วัน) 

 

ถูกต้องครบถ้วน 

เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน
แก้ไขภำยใน  15  วัน 

3 วัน 

2  วัน 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI 
ส าหรับสถานประกอบการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI ของกรมอนามัย ส าหรับสถานประกอบการ มีข้ันตอน
ดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบ SAVE THAI ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของระบบ 
SAVE THAI คือ https://savethai.anamai.moph.go.th 

2. แสดงหน้าจอระบบ SAVE THAI ดังรูป ประกอบด้วยการลงทะเบียนสถานประกอบการ ลงทะเบียน
พนักงาน ลงทะเบียนประชาชน ประเมินความเสี่ยง และส่วนของการเข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai  

 1 

 2 

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php


คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI  ส าหรับสถานประกอบการ                                    หน้า 2 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า 
4. คลิกเลือกการลงทะเบียน ส าหรับสถานประกอบการให้คลิกเมนู ลงทะเบียนสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

5. หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไว้ที่อุปกรณ์ของท่าน ให้สแกนที่บาร์โค้ด 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Download Application Save Thai 

 5

 3 

 4 
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6. เมื่อคลิกลงทะเบียนสถานประกอบการแล้ว ให้คลิกท่ี  เพ่ือยอมรับเงื่อนไข อ่านข้อตกลง/ 

เงื่อนไขการใช้บริการแล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ 

 

 6 
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7. จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง อีกครั้ง  

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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8. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนสถานประกอบการดังรูป กรอกรายละเอียดการ
ลงทะเบียนลงไปให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก ากับ  

  - เลือกประเภทสถานประกอบการ  - กรอกชื่อสถานประกอบการ  
  - กรอกท่ีตั้ง/ ที่อยู่   - กรอกเบอร์ติดต่อสถานประกอบการ  
  - กรอกอีเมลสถานประกอบการ  - กรอกละติจูด/ ลองจิจูด 
  - เลือกสถานที่ประกอบการจากแผนที่ 

  

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

 กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ และก าหนดรหัสผ่าน 
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  - เลือกค าน าหน้า   - กรอกชื่อ-นามสกุล 
  - กรอกเลขบัตรประชาชน  - ระบุวันเกิด 
  - กรอกหมายเลขโทรศัพท์  - กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
  - กรอกอีเมล 
  - ก าหนดรหัสผ่าน (รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน) 
9. เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนสถานประกอบการครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
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10. ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

  
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอแจ้งลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว 
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บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log In) 

 เมื่อสถานประกอบการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Save Thai ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. คลิกเมนู เข้าใช้งานระบบ 

  

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 
2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าใช้งานระบบ ให้เลือกประเภทผู้ใช้งาน (กรณีนี้เลือกผู้ประกอบการ) กรอก

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

  
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Save Thai 

* หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกท่ี                         เพ่ือให้ระบบช่วยจดจ ารหัสผ่าน 

 2 
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3. กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที ่  

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ใช้งาน (กรณีนี้เลือกผู้ประกอบการ) และกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการ
ลงทะเบียน จากนั้นคลิกปุ่ม ส่ง  

 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน 

 
5. เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลักส าหรับผู้ประกอบการดังรูป ประกอบด้วย 6 เมนู

หลัก ได้แก่  
1. แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 
2. พนักงาน 

 3 
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3. รายงาน  
4. รายงานสรุป 
5. ส านัก/ กอง/ ศูนย์/ แผนก 
6. ยืนยันพนักงาน 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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บทที่ 3 แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 

 

3.1 การแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 

1. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ  
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3.2 การแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน 

 การแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้โดยคลิกที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน     
2. กรอกข้อมูลการเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้แก่ รหัสผ่านเดิม, รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิก

ปุ่ม ยืนยัน   

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอเปลีย่นรหสัผ่าน 
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3. คลิกเมนู เกี่ยวกับ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไทยเซฟไทย กรมอนามัยดังรูป 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับไทยเซฟไทย 
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5. หากต้องการออกจากระบบ ให้ปิดหน้าจอคลิกที่เมนู ออกจากระบบ   

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

6. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ  
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บทที่ 4 การน าเข้ารายชื่อพนักงาน 

 

4.1 การน าเข้ารายชื่อพนักงานในรูปแบบไฟล์ Excel 

 ส าหรับผู้ประกอบการ สามารถน าเข้ารายชื่อพนักงานในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู พนักงาน จากหน้าหลักของระบบ  

 
รูปที่ 21 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอบริหารรายชื่อพนักงาน หากต้องการน าเข้าข้อมูล ให้คลิกปุ่ม น าเข้า Excel 

 
รูปที่ 22 แสดงหน้าจอบริหารข้อมลูพนักงาน  

3. ระบบแสดงหน้าจอน าเข้าพนักงานดังรูป หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับในการกรอกข้อมูล ให้

ท่านคลิกท่ี   

 

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมลูพนักงาน  

4. ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้กรอกข้อมูลพนักงานลงไปในไฟล์ EXCEL 
และอย่าลืมบันทึกไฟล์ เพ่ือเตรียมน าเข้าระบบต่อไป 

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอไฟล์ Excel ส าหรับน าเข้าข้อมูลพนักงาน  
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5. การน าเข้าข้อมูลรายชื่อพนักงาน คลิกท่ีปุ่ม Browse  

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมลูพนักงาน  

6. คลิกเลือกไฟล์ที่บันทึกรายชื่อพนักงานไว้แล้ว 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอเลือกไฟล์  

 

7. เมื่อเลือกไฟล์รายชื่อพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบ  

 

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมลูพนักงาน  
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8. ระบบแสดงรายชื่อพนักงานที่น าเข้าข้ึนมา ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถน าเข้าได้ และข้อมูลที่ไม่
สามารถน าเข้าได้ (ข้อมูลอาจซ้ า หรือกรอกไม่ถูกต้อง) 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอน าเข้าข้อมลูพนักงาน  
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4.2 การเพ่ิมรายช่ือพนักงานรายบุคคล 

 การเพ่ิมรายชื่อพนักงานรายบุคคล มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม เพิ่ม  

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอบริหารข้อมลูพนักงาน  

2. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลพนักงานดังรูป กรอกรายละเอียดลงไปให้ครบถ้วน 
3. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูพนักงาน  

 2 
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3. แสดงข้อมูลรายชื่อพนักงานที่น าเข้าแล้วทั้งท่ีเพ่ิมข้อมูลและน าเข้าข้อมูล ท่านสามารถค้นหารายชื่อ

พนักงานเพ่ือจัดการข้อมูล ได้แก่ ดูประวัติการท าแบบประเมินความเสี่ยง  แก้ไขรหัสผ่าน  

แก้ไขข้อมูล  หรือลบข้อมูลรายชื่อได้ตามต้องการ   

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน  
 

* หมายเหตุ กรณีที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนให้พนักงานแล้ว พนักงานไม่ต้องลงทะเบียนซ้ าอีก 
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4.3 การแก้ไขข้อมูลพนักงาน 

1. ค้นหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไข   

 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงาน  

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลพนักงาน แก้ไขข้อมูลตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก   

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงาน  
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4.4 การลบข้อมูลพนักงาน 

1. ค้นหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุ่ม ลบ  

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงาน  
 

2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลดังรูป ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม ตกลง หรือต้องการ
ยกเลิกการลบให้คลิกปุ่ม ยกเลิก  

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอยืนยันการลบข้อมูล  
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4.5 การเรียกดูประวัติการประเมินความเสี่ยง 

1. กรณีท่ีพนักงานท าแบบประเมินความเสี่ยงแล้ว ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลโดยคลิกปุ่ม ประวัติการ

ประเมิน   

 

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงาน  

2. ระบบแสดงหน้าจอประวัติการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือก
ช่วงวันที่แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. แสดงประวัติการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 
Excel โดยคลิกปุ่ม ส่งออก Excel  

 

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอประวตัิการประเมินความเสี่ยง  
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 2 
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4.6 การแก้ไขรหัสผ่านพนักงาน 

1. ค้นหารายชื่อพนักงาน จากนั้นคลิกปุ่ม แก้ไขรหัสผ่าน  

 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอรายชื่อพนักงาน  
 

2. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขรหัสผ่าน สามารถแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านให้พนักงานตามต้องการ  
3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก   

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอแก้ไขรหสัผา่น 
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บทที่ 5 รายงาน 

 

1. การเรียกดูรายงาน ส าหรับผู้ประกอบการ ให้คลิกท่ีเมนู รายงาน จากหน้าหลักของระบบ  

 
รูปที่ 40 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานระบบ Save Thai ดังรูป สามารถค้นหารายงานโดยคลิกเลือกผลประเมิน, 
ส านัก/ กอง/ ศูนย์/ แผนก, เลือกวันที่เริ่มต้น-ถึงวันที่สิ้นสุด หรือกรอกค าค้นแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา  

3. ระบบจะแสดงผลการค้นหารายงานดังรูป ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-สกุลพนักงาน, ส านัก/ กอง/ ศูนย์/ 
แผนก, วันที่ประเมิน และผลการประเมิน 

4. หากต้องการส่งออกรายงานนี้ในรูปแบบ EXCEL ให้คลิกปุ่ม Excel  

 
รูปที่ 41 แสดงหน้าจอรายงาน  
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บทที่ 6 รายงานสรุป 

 

1. การเรียกดูรายงานสรุปส าหรับผู้ประกอบการ ให้คลิกท่ีเมนู รายงานสรุป จากหน้าหลักของระบบ  

 
รูปที่ 42 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานสรุปดังรูป โดยจะแสดงข้อมูลรายงานประเมินความเสี่ยงของพนักงาน
ทั้งหมด ในส่วนนี้สามารถค้นหารายงานและส่งออกรายงานสรุปในรูปแบบไฟล์ Excel ได ้

 

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอรายงานสรปุ 
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บทที่ 7 ส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก 

 

การเพิ่มข้อมูลส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ให้คลิกท่ีเมนู ส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก จากหน้าหลักของระบบ  

 
รูปที่ 44 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. ระบบแสดงหน้าจอบริหารข้อมูลส านัก/กอง/ศูนย์/แผนกดังรูป หากต้องการเพ่ิมข้อมูลส านัก/กอง/
ศูนย์/แผนกให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก 
 

3. กรอกชื่อส านัก/กอง/ศูนย์/แผนกลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก 

 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อส านัก/กอง/ศูนย์/แผนกที่เพ่ิมข้อมูลแล้วขึ้นมา ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูล  และ

ลบข้อมูลได้  

 

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอส านัก/กอง/ศูนย์/แผนก  
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บทที่ 8 ยืนยันพนักงาน 

 

 กรณีพนักงานในสังกัดของสถานประกอบการ ได้ท าการลงทะเบียนใช้งานระบบ SAVE THAI ในส่วน
ของสถานประกอบการสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลพนักงานเพ่ือยืนยันว่าเป็นพนักงานได้ 

1. ให้คลิกท่ีเมนู ยืนยันพนักงาน จากหน้าหลักของระบบ  

 
รูปที่ 48 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai ส าหรับผู้ประกอบการ 
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2. แสดงหน้าจอยืนยันพนักงานดังรูป กรณีมีพนักงานลงทะเบียนใช้งานระบบและเลือกหน่วยงานของ
ท่าน ระบบจะแสดงรายชื่อขึ้นมา ซ่ึงท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและยืนยันว่าเป็นพนักงานของสถาน

ประกอบการรายบุคคลได้โดยคลิกปุ่ม   
* ในส่วนนี้ท่านสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้โดยคลิกปุ่ม ส่งออก Excel  

 

รูปที่ 49 แสดงหน้าจอยืนยันพนักงาน 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนพนักงานดังรูป หากต้องการยืนยันพนักงานให้คลิกเลือก 
ยืนยัน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอบันทึกและยืนยันพนักงาน 

4. กรณีไม่ใช่พนักงานของสถานประกอบการให้คลิกเลือก ไม่ยืนยัน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 2 

 3 



คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI  ส าหรับสถานประกอบการ                                    หน้า 34 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอบันทึกและยืนยันพนักงาน 

5. เมื่อบันทึกยืนยันพนักงานเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าหลักยืนยันพนักงานรายชื่อนั้นจะหายไปดังรูป  

 

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอยืนยันพนักงาน 

 

 4 

 5 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI 
ส าหรับพนักงาน 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI ของกรมอนามัย ส าหรับพนักงาน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบ SAVE THAI ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของระบบ 
SAVE THAI คือ https://savethai.anamai.moph.go.th 

2. แสดงหน้าจอระบบ SAVE THAI ดังรูป ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ ลงทะเบียนพนักงาน 
ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป และเข้าใช้งานระบบ  

3. ในส่วนนี้สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ประกอบด้วย ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกการลงทะเบียน ส าหรับพนักงานให้คลิกเมนู ลงทะเบียนพนักงาน 

 1 

 2 

 3 

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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* หมายเหตุ กรณีที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนให้พนักงานแล้ว พนักงานไม่ต้องลงทะเบียนซ้ าอีก และ
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เมนู เข้าใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 
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5. หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไว้ที่อุปกรณ์ของท่าน ให้สแกนที่บาร์โค้ด 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Download Application Save Thai 
 

6. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไข คลิกที่  ดังรูป  

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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7. ระบบจะแสดงข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังรูป ศึกษารายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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8. จากนั้นคลิกที่ เพ่ือยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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9. เมื่อยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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10. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนพนักงานดังรูป กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก ากับ  

- เลือกค าน าหน้าชื่อ - กรอกชื่อ – นามสกุล 
- เลือกสถานประกอบการด้วยโดยคลิกที่ปุ่ม      
- กรอกท่ีอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน (เลือกจังหวัด, เลือกอ าเภอ และเลือกต าบล) 

  - กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
- กรอก e-mail 

  - เลือกข้อมูลที่เข้าใช้งานระบบ ระหว่าง เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail 
  - ก าหนดรหัสผ่าน ส าหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ Save Thai  (รูปแบบรหัสผ่าน ให้ก าหนด 

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข) 
- เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน  

  
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนพนักงาน 

  

 10 
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11. เมื่อคลิกปุ่ม ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดย
คลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอแจ้งลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว 

 

 ค าอธิบายขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ 
1. กรอกเลือกจังหวัด กรอกชื่อสถานประกอบการ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา  
2. คลิกปุ่ม เลือก หน้าชื่อสถานประกอบการที่ต้องการ 

  
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอเลือกสถานประกอบการ 

 1 

 2 
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บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log In) 
 เมื่อผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Save Thai ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เข้าใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเข้าใช้งานระบบดังรูป ให้เลือกประเภทผู้ใช้งาน (กรณีนี้ให้เลือก 
ประชาชน/ พนักงาน) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Save Thai 

 * หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกท่ี  เพ่ือให้ระบบช่วยจดจ ารหัสผ่าน  

 1 

 2 
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3. กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที ่  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ใช้งาน (ประชาชน/ พนักงาน)  และกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน 
จากนั้นคลิกปุ่ม ส่ง  

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน 

  

 3 
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5. เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ ส าหรับผู้ใช้งานรายใหม่ ระบบจะแสดงหน้าแบบประเมินอาการเสี่ยงขึ้นมา
ดังรูป 

6. หากยังไม่ท าแบบประเมิน สามารถกลับหน้าหลักของระบบโดยคลิกที่ หน้าหลัก  

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 
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7. แสดงหน้าหลักของระบบ Save Thai ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
- ประเมิน DMHTA 
- การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพื่อขอรับ QR CODE 
- ค าแนะน าและภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ 
- ประเมินอาการเสี่ยง  
- ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
- ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 
- ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน 

8. ANAMAI CHATBOT @ANAMAI สามารถเข้าไปสแกน QR CODE เพ่ือสนทนากับ CHATBOT 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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9. เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ANAMAI CHATBOT ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมเพ่ือนด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ดดังรูป 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ ANAMAI CHATBOT @ANAMAI 
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บทที่ 3 การท าแบบประเมิน 

3.1 ประเมิน DMHTA 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินการปฎิบัติตามมาตรการ DMHTA โดยคลิกปุ่ม ประเมิน DMHTA จาก
หน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. ระบบแสดงหน้าจอมาตรการ DMHTA จากนั้นให้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองตามมาตรการ 
DMHTA ที่ก าหนด แล้วคลิกเลือก ปฎิบัติตาม DMHTA หรือ ไม่ปฎิบัติตาม DMHTA  

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

  

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินมาตรการ DMHTA 
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3.2 การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE 

1. สามารถยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE โดยคลิกปุ่ม ยืนยันตัวตน จากหน้า
หลักของระบบ 

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันตัวตน ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน วันเกิด และกรอกเลขเลขหลังบัตร
ประชาชน 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 
4. ระบบจะแสดงสถานะยืนยันตัวตนแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 

 

 3 

 4 
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3.3 ประเมินอาการเสี่ยง 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินอาการเสี่ยงโดยคลิกเมนู ประเมินอาการเสี่ยง จากหน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินอาการเสี่ยง 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมินอาการเสี่ยงดังรูป ให้ท่านระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อ

ตามความจริง 
4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  
5. ระบบจะแสดงหน้าจอประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหน้าถัดไป 

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

  

 2 
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3.4 ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
 หลังจากบันทึกประเมินอาการเสี่ยงแล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้กรอกแบบประเมินสถานที่เสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงดังรูป 

1. คลิกเลือกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 

 1 
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2. ระบบจะแสดงผลรวมของการประเมินพร้อมค าแนะน าดังรูป และส่งผลการท าแบบประเมินไปยัง
สถานประกอบการที่พนักงานสังกัดด้วย (กรณีที่สถานประกอบการลงทะเบียนใช้งานระบบ
เรียบร้อยแล้ว) 

 

รูปที่ 27 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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3.5 ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเช้ือหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 

1. กรณีท่านมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย สามารถบันทึกแบบประเมินความ
เสี่ยง โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย จาก
หน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินความเสี่ยง (ผลตรวจการตรวจหาเชื้อ) 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกความเสี่ยงกรณีมีผลตรวจการตรวจหาเชื้อดังรูป โดยให้ท่านระบุ
ข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง 

4. เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอแบบประเมนิความเสีย่ง (ผลตรวจการตรวจหาเชื้อ) 
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3.6 ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน  

1. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน  โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน จากหน้าหลักของ
ระบบ 

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน ให้ท าแบบประเมินวัคซีนโดยเลือกชื่อวัคซีนจาก List box 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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3. เมื่อเลือกชื่อวัคซีนแล้ว ให้เลือกวันที่ฉีดเข็มที่ 1 เลือกสถานะ และวันที่ฉีดเข็มที่ 2 เลือกสถานะ 
ตามล าดับ (สามารถเข้ามาอัปเดทข้อมูลภายหลัง)  

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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5. หลังจากบันทึกแบบประเมิน ระบบจะแสดงภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก 
6. หากต้องการพิมพ์ข้อมูลให้คลิก พิมพ์ 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai   
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7. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์รายงานผลประเมินอาการเสี่ยงรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอพิมพร์ายงานผลประเมินอาการเสี่ยงรูปแบบไฟล์ PDF 
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บทที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ดูประวัติการประเมินความเสี่ยง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกเมนู 
ประวัติการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน Health Point เกี่ยวกับ 

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  
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1. กรณีจัดการรายละเอียดส่วนตัว ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวดังรูป สามารถแก้ไขข้อมูล
ของท่านในส่วนที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอรายละเอยีดส่วนตัว 
2. กรณีเรียกดปูระวัติการประเมินความเสี่ยง สามารถคลิกท่ีผลประเมิน เพ่ือดูรายละเอียดประวัติการ

ประเมินความเสี่ยงได้  

  

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอประวตัิการประเมินความเสี่ยง 

  

 1 

 2 
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3. กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูป สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้
ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอเปลีย่นรหสัผ่าน 

4. กรณีเรียกดู Health Point ระบบจะแสดงข้อมูล Health Point ของท่านขึ้นมาดังรูป 

 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอ Health Point  

 3 

 4 
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5. กรณีเรียกดูเกี่ยวกับ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไทยเซฟไทย กรมอนามัยดังรูป 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับไทยเซฟไทย 

  

 5 
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บทที่ 5 การออกจากระบบ (Log Out) 

1. หากต้องการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ออกจากระบบ  

  
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับไทยเซฟไทย  

 

2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ  
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บทที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI ของกรมอนามัย ส าหรับประชาชน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบ SAVE THAI ผ่านเว็บบราวเซอร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของระบบ 
SAVE THAI คือ https://savethai.anamai.moph.go.th 

2. แสดงหน้าจอระบบ SAVE THAI ดังรูป ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส าหรับลงทะเบียนพนักงาน 
ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป และเข้าใช้งานระบบ 

3. ในส่วนนี้สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ประกอบด้วย ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai  

 1 
 3 

 2 

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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4. คลิกเลือกการลงทะเบียน ส าหรับประชาชนให้คลิกที่ ลงทะเบียนประชาชน 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

5. หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไว้ที่อุปกรณ์ของท่าน ให้สแกนที่บาร์โค้ด 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Download Application Save Thai 
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6. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไข คลิกที่  ดังรูป  

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

7. ระบบจะแสดงข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังรูป ศึกษารายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

 7 
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8. จากนั้นคลิกที่ เพ่ือยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 
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9. เมื่อยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

10. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนประชาชนดังรูป   

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนประชาชน 
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11. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก ากับ 
 - เลือกค าน าหน้าชื่อ 

  - กรอกชื่อ – นามสกุล 
  - กรอกท่ีอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน (เลือกจังหวัด, เลือกอ าเภอ และเลือกต าบล) 
  - กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

- กรอก e-mail 
  - เลือกข้อมูลที่เข้าใช้งานระบบ ระหว่าง เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail 
  - ก าหนดรหัสผ่าน ส าหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ Save Thai  (รูปแบบรหัสผ่าน ให้ก าหนด 

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข) 
 - เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน   

 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนประชาชน 
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12. ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอแจ้งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI  ส าหรับประชาชน                                     หน้า 8 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log In) 

 เมื่อผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Save Thai ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเข้าใช้งานระบบดังรูป ให้เลือกประเภทผู้ใช้งาน (กรณีนี้ให้เลือก 
ประชาชน/ พนักงาน) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Save Thai 

 1 
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 * หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกท่ี  เพ่ือให้ระบบช่วยจดจ ารหัสผ่าน 
3. กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที ่  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ใช้งาน (ประชาชน/ พนักงาน)  และกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน 
จากนั้นคลิกปุ่ม ส่ง  

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน  

 3 
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5. เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จส าหรับผู้ใช้งานรายใหม่ ระบบจะแสดงหน้าแบบประเมินอาการเสี่ยงขึ้นมา
ดังรูป 

6. หากยังไม่ท าแบบประเมิน สามารถกลับหน้าหลักของระบบโดยคลิกที่ หน้าหลัก  

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 
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7. แสดงหน้าหลักของระบบ Save Thai ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
- ประเมิน DMHTA 
- การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพื่อขอรับ QR CODE 
- ค าแนะน าและภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ 
- ประเมินอาการเสี่ยง  
- ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
- ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 
- ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน 

8. ANAMAI CHATBOT @ANAMAI สามารถเข้าไปสแกน QR CODE เพ่ือสนทนากับ CHATBOT 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

 7 
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9. เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ANAMAI CHATBOT ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมเพ่ือนด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ดดังรูป 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ ANAMAI CHATBOT @ANAMAI 
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บทที่ 3 การท าแบบประเมิน 

3.1 ประเมิน DMHTA 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินการปฎิบัติตามมาตรการ DMHTA โดยคลิกปุ่ม ประเมิน DMHTA จาก
หน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

  

 1 
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2. ระบบแสดงหน้ามาตรการ DMHTA จากนั้นให้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองตามมาตรการ DMHTA ที่
ก าหนด แล้วคลิกเลือก ปฎิบัติตาม DMHTA หรือ ไม่ปฎิบัติตาม DMHTA  

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

  

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินมาตรการ DMHTA 

  

 2 
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3.2 การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE 

1. สามารถยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE โดยคลิกปุ่ม ยืนยันตัวตน จากหน้า
หลักของระบบ 

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันตัวตน ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน วันเกิด และกรอกเลขเลขหลังบัตร
ประชาชน 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 
4. ระบบจะแสดงสถานะยืนยันตัวตนแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 
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3.3 ประเมินอาการเสี่ยง 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินอาการเสี่ยงโดยคลิกเมนู ประเมินอาการเสี่ยง จากหน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินอาการเสี่ยง 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมินอาการเสี่ยงดังรูป ให้ท่านระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อ

ตามความจริง 
4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  
5. ระบบจะแสดงหน้าจอประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหน้าถัดไป 

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 
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3.4 ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
 หลังจากบันทึกประเมินอาการเสี่ยงแล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้กรอกแบบประเมินสถานที่เสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงดังรูป 

1. คลิกเลือกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอผลรวมของการประเมินพร้อมค าแนะน าในหน้าหลักของระบบดังรูป 

 1 
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รูปที่ 27 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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3.5 ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเช้ือหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 

1. กรณีท่านมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย สามารถบันทึกแบบประเมินความ
เสี่ยง โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย จาก
หน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินความเสี่ยง (ผลตรวจการตรวจหาเชื้อ) 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกความเสี่ยงกรณีมีผลตรวจการตรวจหาเชื้อดังรูป โดยให้ท่านระบุ
ข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง 

4. เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอแบบประเมนิความเสีย่ง (ผลตรวจการตรวจหาเชื้อ) 

  

 2 

 3 

 4 



คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI  ส าหรับประชาชน                                     หน้า 23 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3.6 ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน  

1. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน  โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน จากหน้าหลักของ
ระบบ 

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน ให้ท าแบบประเมินวัคซีนโดยเลือกชื่อวัคซีนจาก List box 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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3. เมื่อเลือกชื่อวัคซีนแล้ว ให้เลือกวันที่ฉีดเข็มที่ 1 เลือกสถานะ และวันที่ฉีดเข็มที่ 2 เลือกสถานะ 
ตามล าดับ (สามารถเข้ามาอัปเดทข้อมูลภายหลัง)  

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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5. หลังจากบันทึกแบบประเมิน ระบบจะแสดงภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก 
6. หากต้องการพิมพ์ข้อมูลให้คลิก พิมพ์ 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai   
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7. ระบบแสดงหน้าจอพิมพ์รายงานผลประเมินอาการเสี่ยงรูปแบบไฟล์ PDF 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอพิมพร์ายงานผลประเมินอาการเสี่ยงรูปแบบไฟล์ PDF 
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บทที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ดูประวัติการประเมินความเสี่ยง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกเมนู 
ประวัติการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน Health Point เกี่ยวกับ 

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  
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1. กรณีจัดการรายละเอียดส่วนตัว ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวดังรูป สามารถแก้ไขข้อมูล
ของท่านในส่วนที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอรายละเอยีดส่วนตัว 
2. กรณีเรียกดปูระวัติการประเมินความเสี่ยง สามารถคลิกท่ีผลประเมิน เพ่ือดูรายละเอียดประวัติการ

ประเมินความเสี่ยงได้  

  

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอประวตัิการประเมินความเสี่ยง 
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3. กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูป สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้
ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอเปลีย่นรหสัผ่าน 

4. กรณีเรียกดู Health Point ระบบจะแสดงข้อมูล Health Point ของท่านดังรูป 

 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอ Health Point  
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5. กรณีเรียกดูเกี่ยวกับ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไทยเซฟไทย กรมอนามัยดังรูป 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับไทยเซฟไทย 
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บทที่ 5 การออกจากระบบ (Log Out) 

1. หากต้องการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ออกจากระบบ  

  
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับไทยเซฟไทย  

 

2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ  
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