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การ Add Friends PODD Report ผ่าน QR Code

จะปรากฎหนาจอเพ่ือขอ Add
        ใหกดปุม Add

จากหนาจอหลักของ Line กดปุม
(อยูดานบนขวาของหนาจอ)

กดปุม         เพื่อสแกน QR Code

     หรือกดปุม        เพ่ือพิมพไอดีไลน

สแกน QR Code

หลังจาก Add friend 
เรียบรอยแลว

จะไดรับขอความจาก 
PODD Report

หรือพิมพ @podd-report
 ในชองคนหา

 @podd-report



การลงทะเบียนใช้งาน PODD Report

กด                (อนุญาต) เพ่ือ 
ยืนยันการ Add friend
Allow

 ปอนรหัสพ้ืนท่ี และกดปุม1. ต่อไป

 กดปุม1. ไม่ทราบรหสั

2. พิมพช่ืออปท. และกดปุม ต่อไป

รหัสพ้ืนท่ี : ขอไดจาก อปท.

หลังจาก Add friend และไดรับ
ขอความจาก PODD Report 

ใหเลือก ลงทะเบียน

3.1 ) กรณีทราบรหัสพ้ืนท่ี

3.2 ) กรณีไมทราบรหัสพ้ืนท่ี
กรอกรหัสพ้ืนท่ี



ตรวจสอบความถูกตองของพ้ืนท่ี      
    และกดปุม ต่อไป

ปอนขอมูลลงทะเบียน 
และกดปุม ยนืยนั

การเข้าสู่ระบบ PODD Report

ปอนรหัสผูใชงาน และรหัสผาน
ท่ีทานไดรับ และกดปุม ต่อไป

หลังจากลงทะเบียนเรียบรอยแลว
จะไดรับขอความแจง

ผลการลงทะเบียน พรอมรหัสผูใช
และรหัสผาน เร่ิมรายงานไดทันที

*โดยไมตองเขาสูระบบซ้ํา*

หลังจาก Add friend และไดรับ
ขอความจาก PODD Report 

ใหเลือก Login

จะไดรับขอความ
แจงผลการ Login

สําหรับผู้ที�มีรหัสผู้ใช้งาน 
และรหัสผ่านของระบบผ่อดีดี

อยู่แล้ว



การรายงานไม่พบเหตุผิดปกติ

กดปุมน้ี 
เพ่ือรายงานไมพบเหตุผิดปกติ

การรายงานผ่าน PODD Report

               พิมพคําวา รายงาน 

            จากน้ันกด 

เพ่ือสงพิกัด/ตําแหนง (Share Location)

ระบบจะแสดงขอความแจง
ผลการไดรับพิกัด/ตําแหนง 

และใหเลือกกดประเภทการรายงาน
สุขภาพคน สัตว หรือส่ิงแวดลอม



การรายงานประเด็นสุขภาพคน

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

การรายงานจุด/กิจกรรมเสี�ยงต่อสุขภาพ

กด จุด/กิจกรรมเส่ียงตอสุขภาพ
ระบบแสดงขอความแจง

ผลการรายงาน

การรายงานยิงพิกัด GPS ไข้เลือดออก

กด ยิงพิกัด GPS ไขเลือดออก
ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

** รายงานไข้เลือดออกนี�
เฉพาะเจ้าหน้าที�รพ.สต. / สาธารณสุข เท่านั�น **



ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

การรายงานโรคในคน

กด โรคในคน

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

การรายงานเฝ�าระวังโรค Covid-19

กด เฝาระวังโรค Covid-19

เลือกประเภทการรายงาน

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล



กดปุม 

กรอกขอมูลการติดตาม 
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

พิมพ "ติดตาม" หรือกดปุม
ติดตามผูมีความเส่ียง Covid-19

คนหารายช่ือ 
ผูมีความเส่ียงโรค Covid-19 

ท่ีมีในระบบ และกดติดตาม



การรายงานคุ้มครองผู้บริโภค

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

กด คุมครองผูบริโภค

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

การรายงานอาหารปลอดภัย

กด อาหารปลอดภัย ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



การรายงานผู้ป�วยติดเตียง

กด ผูปวยติดเตียง
ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

การรายงานนับลูกนํ�ายุงลาย รายหมู่บ้าน

กด นับลูกน้ํายุงลาย รายหมูบาน ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



การรายงานประเด็นสัตว์

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

การรายงานสัตว์ป�วย/ตาย

กด สัตวปวย/ตาย

การรายงานสัตว์กัด

กด สัตวกัด

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

การรายงานทะเบียนสัตว์มีเจ้าของ

กด ทะเบียนสัตวมีเจาของ

การรายงานทะเบียนสัตว์ชุมชน / จรจัด

กด ทะเบียนสัตวชุมชน / จรจัด

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



การรายงานประเด็นสิ�งแวดล้อม

การรายงานไฟป�าและการเผาในที�โล่ง

กด ไฟปาและการเผาในท่ีโลง

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน

การรายงานป�ญหาสิ�งแวดล้อม

กด ปญหาส่ิงแวดลอม

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

ปอนขอมูลการรายงาน
และกดปุม สง่ข้อมูล

การรายงานภัยธรรมชาติ

กด ภัยธรรมชาติ
ระบบแสดงขอความแจง

ผลการรายงาน

การรายงานสาธารณภัย

กด สาธารณภัย ระบบแสดงขอความแจง
ผลการรายงาน



กดปุม         (อยูดานซายลางของหนาจอ) กดปุม         (อยูดานซายลางของหนาจอ)

การเพิ�มรูปภาพหลังจากการรายงาน

กดปุม              (อยูดานซายลางของหนาจอ)
เพ่ือถายภาพ หรืออัพโหลดภาพจากโทรศัพทมือถือ


