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หน้าเข้าสู่ระบบ 

เปิดเว็บไซต์ด้วย URL ดังนี้ http://www.cmonehealth.org/dashboard/ จากนั้นให้กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ 

และรหัสผ่านที่ท่านได้รับมาเพื่อเข้าสู่ระบบ จากปรากฏหน้าแผงควบคุมระบบสรุปข้อมูลที่สำคัญๆ มาแสดงให้ผู้ใช้

ระบบได้รับทราบรายละเอียดหรือทางลัดตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ 

รูปที่ 1 หน้าแผงควบคุมระบบ 
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หน้ารายงาน 

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏหน้ารายงานแสดงรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้รับแจ้งมาจากอาสาทั้งหมดเรียงตามวัน

ที่ล่าสุด และผู้ใช้สามารถกำหนดเลือกดูรายงานที่ตนเองรับผิดชอบเองได้ด้วยจากการตั้งค่าค้นหา ซึ่งแบ่งการทำงานนี้

เป็น 2 ส่วนคือ 

1. ส่วนตั้งค่าการค้นหา 

2. ส่วนแสดงผลลัพท์การค้นหา 

รูปที่ 2 หน้ารายงาน 
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1. ส่วนตั้งค่าการค้นหา ประกอบด้วย 

• ประเภทรายงาน 

• สถานะรายงาน 

• ช่วงเวลา 

• หน่วยงาน 

• พื้นที่ 

ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวแปรต่างๆ ในการค้นหาเฉพาะเรื่องรายงานที่ 

ตนเองสนใจหรือต้องดูแลและติดต่อเองได้จากการตั้งค่านี้ 

หมายเหตุ ถ้าไม่ได้เลือกอะไรเลย คือ การค้นหารายงานทุกประเภท, 

ทุกสถานะ, ทุกช่วงเวลา, ทุกหน่วยงาน, ทุกพื้นที่ 

         รูปที่ 3 ส่วนค้นหา 

2. ส่วนแสดงผลลัพท์การค้นหา 

แสดงผลลัพท์จากการค้นหา ผู้ใช้สามารถเลือกรายงานและคลิกเพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายงานได้ 

รูปที่ 4 ผลลัพท์การค้นหา 
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ในส่วนของรายละเอียดรายงานที่อาสาส่งเข้ามานั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  

1. ข้อมูลรายงาน - ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลเบื้องต้น เช่น วันที่รายงาน ประเภทรายงาน ผู้รายงาน เป็นต้น 

และข้อมูลแบบสอบถามในเชิงโปรแกรมและเชิงอธิบายรายงาน  

2. รูปประกอบ - รูปภาพที่อาสาได้แนบมากับรายงานและตําแหน่งสถานที่ของรูป 

3. ความคิดเห็น - ความคิดเห็นจากผู้ใช้ท่านอื่นที่มีต่อรายงาน 

4. ประวัติสถานะ - เปลี่ยนสถานะรายงานและแสดงประวัติสถานะ 

5. ป้ายคำ - ติดป้ายคำให้กับรายงาน

รูปที่ 5 รายละเอียดรายงาน 
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ข้อมูลรายงาน 

ข้อมูลรายงานจะแสดงข้อมูลรายงานแบบสอบถามตามที่อาสาได้ทําการแจ้งเข้ามากับโครงการอย่างรายละเอียด แบ่ง

ข้อมูล 2 ส่วนคือ  

1. ข้อมูลเบื้องต้น - ข้อมูลการรายงานเบื้องต้น 

2. ข้อมูลแบบสอบถาม - ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องต้น 

ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของการรายงาน เช่น คำอธิบายรายงาน, สถานะรายงาน, วันที่รายงาน, ประเภท

รายงาน, ผู้รายงาน, ที่อยู่ติดต่อและ เบอร์โทรศัพท์, รูปภาพ 

รูปที่ 6 ข้อมูลเบื้องต้น 

�7



ข้อมูลแบบสอบถาม  

จะแสดงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตามที่อาสาได้ทําการรายงานเข้ามากับโครงการอย่างรายละเอียดโดย แบ่งข้อมูล 

2 ส่วนคือ  

• ข้อมูลแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเชิงโปรแกรมที่อาสาได้รายงาน 

• รายงานที่เกี่ยวข้อง คือ รายการรายงานติดตาม 

รูปที่ 7 ข้อมูลแบบสอบถาม 
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รูปภาพประกอบ 

รูปประกอบรายงาน เป็นรูปที่อาสาจะส่งมาพร้อมกับรายงาน อาจจะมีหรือไม่มีก็ได ในกรณีที่มีรูปประกอบรายงาน 

ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไปดูตําแหน่งสถานที่ที่รูปนั้นถูกถ่ายขึ้นได้ โดยขั้นตอน การดูตําแหน่งสถานที่มีดังต่อไปนี้  

1. คลิ๊กที่รูปที่ต้องการดูตําแหน่งสถานที่รูปที่คลิ๊กจะขยายเป็นรูปขนาดใหญ่ 

2. ในกรณีที่รูปได้บันทึกตําแหน่งสถานที่ของรูปจะมีปุ่ม“แสดงในแผนที่” 

รูปที่ 8 ภาพประกอบ 

ความคิดเห็น 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นบนการรายงานได้ เพื่อพูดคุย, ส่งไฟล์งานให้ และติดตามระหว่างทีมประสาน งาน

ภายในโครงการได้ โดยตัวอย่างการแสดงความคิดเห็น 

รูปที่ 9 ความคิดเห็น 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ประวัติสถานะ 

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะของรายงานเพื่ออัพเดทความคืบหน้าของรายงานนั้นๆ โดยที่สถานะของการเปลี่ยนแปลง

รายงานมดังนี้ 

รูปที่ 10 ประัติสถานะ 

• Report - รายงานเหตุผิดปกติ 

• Insignificant Report - รายงานที่ไม่เข้าข่ายเกิดโรคระบาด 

• Case - รายงานที่เข้าข่ายโรคระบาด 

• False Report - รายงานเท็จ/ไม่ถูกต้อง 

• Suspect Outbreak - สงสัยเป็นโรคระบาด 

• No Outbreak Identified - ไม่ใช่โรคระบาด 

• Outbreak - เกิดโรคระบาด 

• Finnish - ระงับเหตุและควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว 

ป้ายคำ 

ผู้ใช้สามารถติดป้ายต่างๆ ให้กับรายงานได้เพื่อใช้เป็นคำเฉพาะค้นหาของตัวเองได้ 

รูปที่ 11 ป้ายคำ 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รายงานติดตาม (follow up) 

รายงานติดตามเป็น “follow up” การติดตามรายงานที่มีสถานะเป็น “case” อยู่ แล้ว ตัวอย่าง เช่น อาสาได้ทํา

รายงานของโรคท้องร่วงในโคนม และมีการส่งรายงานเพิ่มเติมมาเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยรายงานติดตาม

จะมีสัญญลักษณ์รูปธงฟ้าบ่งบอกว่ารายงานนี้เป็นรายงานติดตาม 

รูปที่ 12 รายงานติดตาม 

หรือดูได้ที่รายละเอียดของรายงาน ส่วนรายงานที่เกี่ยวข้องจะแสดงรายการต่างๆ ที่ได้มีการติดตามไว ้

 

รูปที่ 13 รายงานที่เกี่ยวข้อง 
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หน้าแผนที่รายงาน 

เมนูแผนที่รายงาน (   ) เมื่อคลิ๊กแล้วจะปรากฏพื้นที่อปท. ต่างๆเป็นหมุดปักลงแผนที่  

รูปที่ 14 แผนที่ 

สัญลักษณ์หมุดต่างๆจะแสดงสถานะด้วยสีต่างๆดังนี้  

  มีรายงานพบเหตุการณ์ผิดปกติ ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ 

   มีรายงานพบเหตุการณ์ผิดปกติ ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ 

  ไม่มีการรายงานจากพื้นที่นี้เลย 
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เมื่ออาสาแจ้งรายงานเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ เข้ามาระบบจะทําการเตือนเป็นวงกลมกระพริบบนแผนที่ตาม พื้นที่ที่

อาสานั้นรับผิดชอบอยู่ 

รูปที่ 15 แสดงการแจ้งเตือน 

ท่านสามารถคลิ๊กที่หมุดพื้นที่ เพื่อเข้าไปดูรายการของรายงานและรายละเอียดรายงานของอาสาที่ได้แจ้งเข้ากับมา   

โครงการผ่อดีดีได้  

รูปที่ 16 ดูรายละเอียดรายงาน 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หน้าค้นหา 

เมนูค้นหา (   ) จะปรากฎหน้าสําหรับค้นหารายงาน ผู้ใช้สามารถค้นหารายงานในช่องข้อความได้ คลิ๊กที่

สัญลักษณ์รูป (  ) จะอธิบายการค้นหาขั้นสูงและตัวอย่างตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการค้นหา 

รูปที่ 17 ค้นหา 

• ค้นหาโดยใช้รูปแบบ field:value ตัวอย่าง: 

• animalType: ไก่ คือ หาประเภทของสัตว์ 

• sickCount: 10 คือ หาจํานวนสัตว์ป่วย 

• createdByName: นายฉัตรชัย คือ หาจากผู้รายงาน 

• area:อําเภอหางดง คือ หาจากพ้ืนท่ีที่รายงาน  

• ค้นหาโดยใช้การกําหนดช่วง ตัวอย่าง: 

• sickCount: [1 TO 3] คือ หาจํานวนสัตว์ป่วย ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ตัว 

• sickCount: [1 TO *] คือ หาจํานวนสัตว์ป่วย ตั้งแต่ 1 ตัวเป็นต้นไป  
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• ค้นหาโดยใช้วันที่ สําหรับ field นี้ใช้ได้เฉพาะการค้นหาแบบกําหนดช่วงเท่าน้ัน ตัวอย่าง: 

• date: [2014-11-20 TO 2014-11-20] คือ หารายงานของวันท่ี 20 พ.ย. 2014 

• date: [2014-11-20 TO *] คือ หารายงานต้ังแต่ วันที่ 20 พ.ย. 2014 

• date: today คือ หารายงานภายในวันนี้  

• date: yesterday คือ หารายงานของเมื่อวานนี ้

• date: this week คือ หารายงานภายในอาทิตย์นี ้

• date: last 10 days คือ หารายงานตั้งแต่ วันนี้ ย้อนหลังไป 10 วัน  

• ค้นหาโดยแบบขั้นสูง ตัวอย่าง: 

• (animalType: แมว AND sickCount: 10) OR sickCount: [3 TO *] คือ หาจํานวนแมวป่วยสิบตัว หรือ สัตว์

อะไรก็ได้ที่ป่วย 3 ตัวขึ้นไป  

ตัวอย่างการค้นหาขั้นสูง 

ต้องการค้นหาพื้นที่มีการป่วย/ตายของควาย  

รูปแบบการค้นหา : “animalType: ควาย”  

ตัวอย่าง 
ต้องการค้นหาพื้นที่มีการป่วย/ตายของไก่ จํานวน 5-10 ตัวระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2014  

รูปแบบการค้นหา : “animalType: ไก่ AND sickCount: [5 TO 10] AND date: [2014-12-15 TO 2014-12-22]”  

ตัวอย่าง 
ต้องการทราบว่าวันนี้มีวัวป่วย/ตาย พื้นที่ไหนบ้าง  

รูปแบบการค้นหา : “date: Today AND animalType: วัว AND typeName: “สัตว์ป่วย/ตาย””  

ตัวอย่าง 
ต้องการทราบว่าภายในอาทิตย์นี้ พื้นที่อมก๋อยนั้น มีสัตว์ป่วย/ตายบ้างไหม ?  

รูปแบบการค้นหา : “date: this week AND area: อําเภออมก๋อย AND typeName: “สัตว์ป่วย/ตาย”  

�15



หน้าแผนภาพข้อมูล 

เมนูแผนภาพข้อมูล ( O  ) แสดงข้อมูลรายงานเป็นเหตุการณ์เลือกดูตามช่วงเวลาและสามารถเลือกดูพิกัดของ

ฟาร์มหมู, ฟาร์มวัว, ฟาร์มสุนัข, ฟาร์มไก่ ได้ 

รูปที่ 18 แผนภาพ 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หน้าแผนรับมือโรคระบาด 

เมนูแผนรับมือโรคระบาด ( O  ) เมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาด ( Outbreak ) สิ่งสำคัญคือแผนรับมือโรคระบาดที่

เกิดขึ้น ระบบแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักในการดูแล 

1. โซนสีแดง คือหมู่บ้านที่เกิดเหตุ 

2. โซนสีเหลือง คือหมู่บ้านที่ห่างจากระยะจุดเกิดเหตุ 3 กิโลเมตร เป็นรัศมีวงกลม 

3. โซนสีเขียว คือหมู่บ้านที่ห่างจากระยะจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร เป็นรัศมีวงกลม 

จากการแบ่งพื้นที่ดังกล่าว ระบบจะแสดงตำแหน่งและรัศมีตามระยะทางโซนต่างๆ ให้เห็นภาพรวมและระบุข้อมูลราย

ละเอียดพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด และพื้นที่ของคุณที่รับผิดชอบอยู่นั้นได้รับผลกระทบจากตกอยู่ในโซนเฝ้าระวังใด 

รูปที่ 19 แผนรับมือโรคระบาด 
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นอกจากนี้ในส่วนพื้นที่ของคุณที่รับผิดชอบจะสามารถส่งการแจ้งเตือนไปหายังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้และดูข้อมูลที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งหมดแยกตามโซนได้อีกด้วย 

 

รูปที่ 20 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

 

รูปที่ 21 การส่งข้อความ 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หน้าข้อรายชื่อติดต่อ 

เมนูรายชื่อติดต่อ ( O  ) คือ รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปในหมู่บ้าน

ได้เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติการติดต่อต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อโรคระบาดเกิด ( Outbreak ) ขึ้นระบบจะส่ง SMS ไป

แจ้งเตือนตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ตั้งค่าไว้ให้อัตโนมัติเพื่อกระจ่ายข่าวสารลงในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว 

รูปที่ 22 รายชื่อติดต่อ 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หน้าสรุปรายงาน 

เมนูสรุปรายงาน ( O  ) โดยเมื่อคลิ๊กที่ปุ่ม จะปรากฎรายการสรุปได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1. สรุปรายงานในพื้นที่ - สรุปข้อมูลรายงาน เช่น จำนวนอาสาทั้งหมด, จำนวนไม่พบเหตุผิดปกติรายงาน, จำนวน

รายงานเหตุผิดปกติ, จำนวนสถิติรายงานรายเดือนเลือกตามประเภทรายงานได้ 

2. สรุปรายงานรายเดือน - ผู้ใช้สามารถทำสรุปรายงานประจำเดือน ได้จากการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ เช่น ประเภท

รายงาน, ช่วงเวลา, พื้นที่,  ป้ายคำ และดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV, Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ 

3. สรุปประสิทธิภาพการรายงานของอาสา - แสดงประสิทธิภาพอาสาที่รายงานเหตุการณ์เข้ามายังโครงการ 

 

รูปที่ 23 สรุปรายงาน 
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รูปที่ 24 สรุปรายงานรายเดือน 

 

รูปที่ 25 สรุปประสิทธิภาพอาสา 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หน้าแจ้งเตือน 

เมนูการแจ้งเตือน ( O  ) จะแสดงรายการของรายงานที่ท่านถูกอ้างถึง จากการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างรูปที่ 17 

แสดงข้อความแจ้งเตือน เมื่อต้องการดูข้อความที่ถูกอ้างถึง ให้คลิ๊กเลือกจากรายการนั้น จะแสดง รายงานเลื่อนไปที่

ส่วยความคิดเห็นจะแสดงความคิดเห็นที่ท่านถูกอ้างถึง

 

รูปที่ 26 แจ้งเตือน 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หน้าข้อมูลอาสา 

เมนูข้อมูลอาสา ( O  ) จะประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลอาสา - แสดงรายการรายชื่อผู้ใช้ต่างๆ ที่อยู่ในระบบ โดยที่ผู้ใช้สามารถสร้าง, แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ

อาสาทุกคนได้ 

2. รหัสพื้นที่ - แสดงรายการรายชื่อพื้นที่รหัสเชิญ (Invitation Code) ที่ใช้ในการสมัครลงทะเบียนอาสา 

3. รายชื่อติดต่อ - รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือเข้าไปในหมู่บ้านได้เพื่อ

เก็บไว้เป็นประวัติการติดต่อต่างๆ 

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง - ผู้ใช้สามารถระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการแจ้งเตือนในแต่ละกรณีของการรายงานได้ 

เช่น เมื่อเกิด Case : สัตว์่ป่วยตาย กดปุ่มแก้ไขเพื่อเพิ่ม, แก้ไขเบอร์โทศัพท์ที่ต้องการแจ้งเตือนได้ 

กรณีของรายงานต่างๆ ในระบบประกอบไปด้วย 

• Case คือ สถานะการรายงานนั้นเข้าข่ายที่สงสัยจะเป็นโรคระบาด 

• Suspect Outbreak คือ สถานะสงสัยเป็นโรคระบาด 

• Outbreak คือ สถานะเกิดโรคระบาด 

• Finish คือ ระงับโรคระบาดได้แล้ว 

5. รูปแบบการแจ้งเตือน - ระบบจะแสดงเงื่อนไขรูปแบบการแจ้งเตือ 

รูปที่ 27 ผู้ใช้  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หน้าข้อมูลผู้ใช้ 

เมนูข้อมูลผู้ใช้ ( O  ) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีตัวเองได้ 

รูปที่ 28 ข้อมูลผู้ใช้ 
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