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บทที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ SAVE THAI ของกรมอนามัย สำหรับประชาชน 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/main.php 

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

3. ในส่วนนี้สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ประกอบด้วย ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai  

 1 

 2 

 3 

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

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

5. หากต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไว้ที่อุปกรณ์ของท่าน ให้สแกนที่บาร์โค้ด 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอ Download Application Save Thai 

  

 4 

 5 
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6. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไข คลิกที่  ดังรูป  

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

7. ระบบจะแสดงข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังรูป ศึกษารายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

 7 

 6 
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8. จากนั้นคลิกที่ เพ่ือยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

 

  

 8 
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9. เมื่อยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

  

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอการลงทะเบยีนระบบ Save Thai 

10. ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนประชาชนดังรูป   

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนประชาชน 

  

 9 

 10 
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11. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ 
 - เลือกคำนำหน้าชื่อ 

  - กรอกชื่อ – นามสกุล 
  - กรอกท่ีอยู่ที่อยู่ปัจจุบัน (เลือกจังหวัด, เลือกอำเภอ และเลือกตำบล) 
  - กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

- กรอก 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 9 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนประชาชน 
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12. ระบบจะแจ้งว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ  

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอแจ้งลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

  

 12 
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บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ (Log In) 

 เมื่อผ่านการลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Save Thai ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

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

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Save Thai 

 1 

 2 
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 * หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกท่ี  เพ่ือให้ระบบช่วยจดจำรหัสผ่าน 

3. กรณีลืมรหัสผ่าน ให้คลิกที ่  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอระบบ Save Thai 

4. คลิกเลือกประเภทผู้ใช้งาน (ประชาชน/ พนักงาน)  และกรอกอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน 

จากนั้นคลิกปุ่ม ส่ง  

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอกรณลีืมรหสัผ่าน  

 3 

 4 
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5. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จสำหรับผู้ใช้งานรายใหม่ ระบบจะแสดงหน้าแบบประเมินอาการเสี่ยงขึ้นมา

ดังรูป 

6. หากยังไม่ทำแบบประเมิน สามารถกลับหน้าหลักของระบบโดยคลิกที่ หน้าหลัก  

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

  

 5 
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7. แสดงหน้าหลักของระบบ Save Thai ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

- ประเมิน DMHTA 

- การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพื่อขอรับ QR CODE 

- คำแนะนำและภาพรวมอาการตามแบบประเมินที่ท่านบันทึก สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ 

- ประเมินอาการเสี่ยง  

- ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน 

8. ANAMAI CHATBOT @ANAMAI สามารถเข้าไปสแกน QR CODE เพ่ือสนทนากับ CHATBOT 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

 7 

 8 
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9. เมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่ม ANAMAI CHATBOT ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมเพ่ือนด้วยแอปพลิเค

ชันไลน์ ด้วยคิวอาร์โค้ดดังรูป 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ ANAMAI CHATBOT @ANAMAI 

  

 9 
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บทที่ 3 การทำแบบประเมิน 

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

กำหนด แล้วคลิกเลือก ปฎิบัติตาม DMHTA หรือ ไม่ปฎิบัติตาม DMHTA  

3. คลิกปุ่ม บันทึก 

  

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินมาตรการ DMHTA 

  

 2 

 3 
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3.2 การยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE 

1. สามารถยืนยันตัวตนกับทะเบียนราษฎร เพ่ือขอรับ QR CODE โดยคลิกปุ่ม ยืนยันตัวตน จากหน้า

หลักของระบบ 

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

  

 1 
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2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันตัวตน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน วันเกิด และกรอกเลขเลขหลังบัตร

ประชาชน 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 

4. ระบบจะแสดงสถานะยืนยันตัวตนแล้ว จากนั้นให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอยืนยันตัวตน 

  

 3 

 4 
 4 

 2 
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3.3 การยืนยันการตรวจ ATK ด้วยตนเอง 

1. สามารถบันทึกการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยคลิก  จากหน้า

หลักของระบบ 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

 

 1 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอยืนยันการตรวจ ATK ด้วยตนเอง 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอบริหารข้อมูลดังรูป ท่านสามารถแนบไฟล์รูปภาพ ATK โดยคลิกปุ่ม เลือก

ไฟล์ และระบุผลตรวจ 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอบริหารข้อมลู 

  

 2 

 3 
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5. ระบบจะแสดงผลตรวจ ATK ในหน้าหลักของระบบดังรูป 

 

รูปที่ 26 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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3.4 ประเมินอาการเสี่ยง 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินอาการเสี่ยงโดยคลิกเมนู ประเมินอาการเสี่ยง จากหน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 

 1 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมินอาการเสี่ยง 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบประเมินอาการเสี่ยงดังรูป ให้ท่านระบุข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อ

ตามความจริง 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

5. ระบบจะแสดงหน้าจอประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหน้าถัดไป 

 

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

  

 2 

 3 
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3.5 ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
 หลังจากบันทึกประเมินอาการเสี่ยงแล้ว หน้าต่อมาระบบจะให้กรอกแบบประเมินสถานที่เสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงดังรูป 

1. คลิกเลือกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

  
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอผลรวมของการประเมินพร้อมคำแนะนำในหน้าหลักของระบบดังรูป 

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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3.6 ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลการการตรวจเช้ือหรือมีข้อมูลการตรวจวินจิฉัย 

1. กรณีท่านมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย สามารถบันทึกแบบประเมินความ

เสี่ยง โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงมีผลการการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย จาก

หน้าหลักของระบบ 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพ่ิม 

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอรายการประเมินความเสีย่ง กรณีมผีลการตรวจเชื้อหรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉยั 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกความเสี่ยงกรณีมีผลตรวจการตรวจหาเชื้อดังรูป โดยให้ท่านระบุ

ข้อมูลในแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความจริง 

4. เมื่อกรอกแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 34 แสดงหน้าจอแบบประเมนิความเสีย่ง กรณมีีผลการตรวจเชือ้หรือมีข้อมูลการตรวจวินิจฉัย 

  

 2 

 3 
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3.7 ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน  

1. กรณีท่านได้รับการฉีดวัคซีน  โดยคลิกเมนู ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน จากหน้าหลักของ

ระบบ 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าหลักระบบ Save Thai 
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2. คลิกปุ่ม เพิ่ม 

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอแบบประเมนิวัคซีน  

3. แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลวัคซีน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

  
รูปที่ 37 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลวัคซีน 

  

 2 

 3 

 4 



คู่มือการใช้งานระบบ SAVE THAI  สำหรับประชาชน                                     หน้า 28 

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

บทที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนตัว 

ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ดูประวัติการประเมินความเสี่ยง หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกเมนู 
ประวัติการประเมินความเสี่ยง รายละเอียดส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน Health Point เกี่ยวกับ 

 
รูปที่ 38 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  
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1. กรณีจัดการรายละเอียดส่วนตัว ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวดังรูป สามารถแก้ไขข้อมูล

ของท่านในส่วนที่ต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอรายละเอยีดส่วนตัว 

2. กรณีเรียกดปูระวัติการประเมินความเสี่ยง สามารถคลิกท่ีผลประเมิน เพ่ือดูรายละเอียดประวัติการ

ประเมินความเสี่ยงได้  

  

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอประวตัิการประเมินความเสี่ยง 
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3. กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบแสดงหน้าจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านดังรูป สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

ตามต้องการ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอเปลีย่นรหสัผ่าน 

4. กรณีเรียกดู Health Point ระบบจะแสดงข้อมูล Health Point ของท่านขึ้นมาดังรูป 

 

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอ Health Point  
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5. กรณีเรียกดูเกี่ยวกับ ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SAVE THAI กรมอนามัยดังรูป 

  

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับ Save Thai 
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บทที่ 5 การออกจากระบบ (Log Out) 

1. หากต้องการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ออกจากระบบ  

  
รูปที่ 44 แสดงหน้าจอเมนูของระบบ  

 

2. ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือออกจากระบบ  

 
รูปที่ 45 แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ  
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