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บทที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI ของกรมอนามัย สำหรับพนักงาน 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/main.php 

2. แสดงหน้าจอระบบ SAVE THAI ดังรูป ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ ลงทะเบียนประชาชน/ 
พนักงาน ลงทะเบียนผู้ประกอบการ และเข้าใช้งานระบบ  

 
รูปท่ี 1 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

  

1 

2 

https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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3. คลิกเลือกการลงทะเบียน สำหรับพนักงานให้คลิกเมนู ลงทะเบียนประชาชน/ พนักงาน 
* หมายเหตุ กรณีที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนให้พนักงานแล้ว พนักงานไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก และ
สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เมนู เข้าใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไว้ที่อุปกรณ์ของท่าน ให้สแกนที่บาร์โค้ด 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Download Application Save Thai 

4 

3 
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5. เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว จากนั้นคลิกที่ เพ่ือยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

6. จากข้อ 3 เมื่อท่านเลือกลงทะเบียน ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนตาม
ประเภทที่เลือกข้ึนมา  
6.1) แสดงหน้าจอลงทะเบียนพนักงาน ให้กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน  

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนพนักงาน 

5 
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  - เลือกคำนำหน้าชื่อ 
  - กรอกชื่อ – นามสกุล 
  - เลือกประเภท ให้เลือก พนักงาน (กรณีเลือกพนักงานให้เลือกสถานประกอบการด้วยโดย

คลิกท่ีปุ่ม  ) 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนพนักงาน 

  - ค้นหา และคลิกเลือกชื่อสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอเลือกสถานประกอบการ 
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  - เมื่อพนักงานเลือกสถานประกอบการแล้ว ระบบจะดึงจังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล 
ขึ้นมาให้อัตโนมัติ 
  - กรอกท่ีอยู่ปัจจุบัน 
  - เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail 
  - เลือกข้อมูลที่เข้าใช้งานระบบ ระหว่าง เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail 
  - กำหนดรหัสผ่าน สำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ Save Thai  (รูปแบบรหัสผ่าน ให้กำหนด
อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข) 

 - เมื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน   

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนพนักงาน 
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6.2) กรณีเป็นพนักงานที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนให้แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลของพนักงานขึ้นมาให ้ 

 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนพนักงาน 

 

7. เมื่อคลิกปุม่ ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที
โดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอแจ้งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

  

7 
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8. กรณีอยู่ที่หน้าหลักของระบบ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เมนู เข้าใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai  

8 
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บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log In) 

 เมื่อผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Save Thai ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เข้าใช้งานระบบ 

 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

2. ระบบแสดงหน้าจอสำหรับเข้าใช้งานระบบดังรูป ให้เลือกประเภทผู้ใช้งาน (กรณนีี้ให้เลือก ประชาชน/ 

พนักงาน) กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Save Thai 

 * หมายเหต ุท่านสามารถคลิกท่ี  เพ่ือให้ระบบช่วยจดจำรหัสผ่าน  

2 

1 
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3. กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที่  

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ใช้งาน (ประชาชน/ พนักงาน)  และกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน จากนั้น

คลิกปุ่ม ส่ง  

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน 

 

4 

3 
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5. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ สำหรับผู้ใช้งานรายใหม่ ระบบจะแสดงหน้าแบบประเมินอาการเสี่ยงขึ้นมาดังรูป 

6. หากยังไม่ทำแบบประเมิน สามารถกลับหน้าหลักของระบบโดยคลิกที่ หน้าหลัก  

 
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

  

5 

6 
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7. แสดงหน้าหลักของระบบ Save Thai ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

- คำแนะนำและภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ 

- ประเมินอาการเสี่ยง  

- ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน 

- ANAMAI CHATBOT @ANAMAI สามารถเข้าไปสแกน QR CODE เพ่ือสนทนากับ CHATBOT 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

  

7 
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8. ANAMAI CHATBOT @ANAMAI  

 

9. เมื่อผู้ใช้งานสแกน QR CODE ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมเพ่ือนใน LINE ดังรูป 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอ ANAMAI CHATBOT @ANAMAI 

 

  

8 

9 
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บทที่ 3 การทำแบบประเมิน 

3.1 ประเมินอาการเสี่ยง 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินอาการเสี่ยงโดยคลิกเมนู ประเมินอาการเสี่ยง จากหน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

  

1 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินอาการเสี่ยง 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมินอาการเสี่ยงดังรูป ให้ท่านระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตาม

ความจริง 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

5. ระบบจะแสดงหน้าจอประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหน้าถัดไป 

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

 

 

2 

3 

4 
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3.2 ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 

 หลังจากบันทึกประเมินอาการเสี่ยงแล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้กรอกแบบประเมินสถานที่เสี่ยงและ

พฤติกรรมเสี่ยงดังรูป 

1. คลิกเลือกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง 

  

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 

1 
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 * หมายเหตุ ข้อที่ 2 ท่านเดินทางไปสถานที่เสี่ยงใดบ้าง หากเลือกว่า “ไม่ได้ไปสถานที่ดังกล่าว” 

ท่านไม่ต้องทำแบบประเมินข้อ 3-6  

 

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 
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2. เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอประเมินความเสี่ยง (กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล) ในหน้าถัดไป 

 

  

2 
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3.3 ประเมินความเสี่ยง (กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล)  

 หลังจากบันทึกแบบประเมินสถานที่เสี่ยงแล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้กรอกแบบประเมินความเสี่ยง 

(กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล) 

1. กรณีท่านได้ผลตรวจจากโรงพยาบาล สามารถคลิกเลือกข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยง (ผลตรวจ

โรงพยาบาล) ได้ โดยให้ท่านระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง 

2. เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแบบประเมนิความเสีย่ง (ผลตรวจจากโรงพยาบาล)  

1 

2 
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3.4 ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน  

 หลังจากบันทึกแบบประเมินความเสี่ยง (กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล) แล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้

เลือกแบบประเมินความเสี่ยง (กรณีวัคซีน) ในหน้าถัดไป 

1. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน ให้ทำแบบประเมินวัคซีนโดยเลือกชื่อวัคซีนจาก List box 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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2. เมื่อเลือกชื่อวัคซีนแล้ว ให้เลือกวันที่ฉีดเข็มที่ 1 เลือกสถานะ และวันที่ฉีดเข็มที่ 2 เลือกสถานะ ตามลำดับ 

(สามารถเข้ามาอัปเดทข้อมูลภายหลัง)  

3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  
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4. หลังจากบันทึกแบบประเมิน ระบบจะแสดงภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก 

5. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิก อ่านเพิ่มเติม 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai  
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6. ระบบแสดงคำแนะนำดังรูป 

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอคำแนะนำ  
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บทที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

1. ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกที่ปุ่ม  

2. จากนั้นคลิกเมนูทีด่ำเนินการ ได้แก่ รายละเอียดส่วนตัว, เปลี่ยนรหัสผ่าน, ดู Health Point และเกี่ยวกับ 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  

3. กรณีจัดการรายละเอียดส่วนตัว ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวดังรูป สามารถแก้ไขข้อมูลของท่าน

ในส่วนที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยันแก้ไขข้อมูล 

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอรายละเอยีดส่วนตัว  

2 

1 
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4. กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูป สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตาม

ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอเปลีย่นรหสัผ่าน 

5. กรณเีรียกดู Health Point ระบบแสดงข้อมูล Health Point ดังนี้ 

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอ Health Point 
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6. กรณีเรียกดูเกี่ยวกับ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SAVE THAI กรมอนามัยดังรูป 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับ Save Thai 
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บทที่ 5 การออกจากระบบ (Log Out) 

1. หากต้องการออกจากระบบ ให้ปิดหน้าจอ  หรือคลิกท่ีปุ่ม  

2. จากนั้นคลิกเมนู ออกจากระบบ  

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  

 

3. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ  
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