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บทท่ี 1 การลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบ (Register) 

     การลงทะเบียนเพ่ือเขาใชงานระบบไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย สำหรับพนักงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูใชงานสามารถเขาใชระบบไทยเซฟไทย ผานเว็บบราวเซอรตางๆ ตัวอยางเชน Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari หรือ Microsoft Edge จากนั้นกรอก URL ของระบบ

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

2. แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย ดังรูป ประกอบดวย 3 เมนูหลัก คือ คัดกรอกกอนเขาทำงาน คัด

กรอกกอนเขาบาน และเขาสูระบบ  

 
รูปท่ี 1 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย  

 1 

 2 

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


         คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับพนักงาน                                     หนา 2 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. คลิกเลือกการลงทะเบียน สำหรับพนักงานใหคลิกเมนู ลงทะเบียนพนักงาน 

* หมายเหตุ กรณีท่ีผูประกอบการลงทะเบียนใหพนักงานแลว พนักงานไมตองลงทะเบียนซ้ำอีก และ

สามารถเขาใชงานระบบไดท่ีเมนู เขาใชงานระบบ 

 
รูปท่ี 2 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

4. หากตองการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน SAVE THAI ไวท่ีอุปกรณของทาน ใหสแกนท่ีบารโคด 

 

รูปท่ี 3 แสดงหนาจอ Download Application Save Thai 

  

 3 
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5. ระบบแสดงหนาจอเง่ือนไข คลิกท่ี  

เพ่ือยอมรับเง่ือนไข แลวคลิกปุม ตกลง 

 

รูปท่ี 4 แสดงหนาจอเง่ือนไขการลงทะเบียนระบบไทยเซฟไทย 

6. ระบบจะแสดงหนาตางขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการดังรูป อานขอมูลใหครบถวนจากนั้นคลิกท่ี 

 เพ่ือยอมรับเง่ือนไข แลวคลิกปุม ตกลง 

 

รูปท่ี 5 แสดงหนาตางขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบริการระบบไทยเซฟไทย 

 5 

 6 



         คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับพนักงาน                                     หนา 4 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

7. ระบบจะแสดงหนาจอสำหรบักรอกขอมูลลงทะเบียนพนักงานดังรูป กรอกรายละเอียดใหครบถวน

โดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ  

- เลือกคำนำหนาชื่อ - กรอกชื่อ – นามสกุล 

- เลือกสถานประกอบการดวยโดยคลิกท่ีปุม      

- กรอกท่ีอยูท่ีอยูปจจุบัน (เลือกจังหวัด, เลือกอำเภอ และเลือกตำบล) 

  - กรอกเบอรโทรศัพท 

- กรอก e-mail 

  - เลือกขอมูลท่ีเขาใชงานระบบ ระหวาง เบอรโทรศัพท หรือ e-mail 

  - กำหนดรหัสผาน สำหรับใชในการเขาสูระบบไทยเซฟไทย  (รูปแบบรหสัผาน ใหกำหนด 

อยางนอย 8 ตัวอักษร ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ ตัวใหญ ตัวเล็ก และตัวเลข) 

- เม่ือกรอกขอมูลลงทะเบียนเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม ลงทะเบียน  

 
รูปท่ี 6 แสดงหนาจอลงทะเบียนพนักงาน 

 7 
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  ข้ันตอนการเพ่ิมขอมูล สถานประกอบการ 

1. เลือกจังหวัดท่ีตั้งสถานประกอบการ 

2. กรอกชื่อสถานประกอบการ หรือคำคนจากนั้นคลิกปุม คนหา  

2. คลิกปุม เลือก หนาชื่อสถานประกอบการท่ีตองการ 

  
รูปท่ี 7 แสดงหนาจอเลือกสถานประกอบการ 

  

 1 

 2 

 3 
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8. เม่ือคลิกปุม ลงทะเบียน ระบบจะแจงวาลงทะเบียนเรียบรอยแลว สามารถเขาใชงานระบบไดทันที

โดยคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ 

 
รูปท่ี 8 แสดงหนาจอแจงลงทะเบียนเรียบรอยแลว 

  

 8 
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บทท่ี 2 การเขาใชงานระบบ (Log In) 
 เม่ือผานการลงทะเบียนแลว ทานสามารถเขาสูระบบไทยเซฟไทย ดังนี้ 

1. คลิกเลือกเมนู เขาใชงานระบบ 

 
รูปท่ี 9 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

  

 1 
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2. ระบบแสดงหนาจอสำหรับเขาใชงานระบบดังรูป ใหเลือกประเภทผูใชงาน (กรณีนี้ใหเลือก 

ประชาชน/ พนักงาน) กรอกชื่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) จากนั้นคลิกปุม 

เขาสูระบบ 

 
รูปท่ี 10 แสดงหนาจอการเขาสูระบบไทยเซฟไทย 

 * หมายเหต ุทานสามารถคลิกท่ี  เพ่ือใหระบบชวยจดจำรหัสผาน  

 2 
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3. กรณีลืมรหัสผาน ใหคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอระบบไทยเซฟไทย 

4. คลิกเลือกประเภทผูใชงาน (ประชาชน/ พนักงาน)  และกรอกอีเมลท่ีทานใชในการลงทะเบียน 

จากนั้นคลิกปุม สง  

 

รูปท่ี 12 แสดงหนาจอกรณลีืมรหสัผาน  

 4 

 3 
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5. เม่ือเขาสูระบบสำเร็จ สำหรับผูใชงานรายใหม ระบบจะแสดงหนาแบบประเมินอาการเสี่ยงข้ึนมา

ดังรูป 

6. หากยังไมทำแบบประเมิน สามารถกลับหนาหลักของระบบโดยคลิกท่ี หนาหลัก  

 

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

  

 5 

 6 



         คูมือการใชงานระบบไทยเซฟไทย  สำหรับพนักงาน                                     หนา 11 

 

สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

7. แสดงหนาหลักของระบบ ไทยเซฟไทย ประกอบดวยขอมูลดังนี้  

- คำแนะนำและภาพรวมอาการตามแบบประเมินท่ีทานบันทึก สามารถคลิกอานเพ่ิมเติมได 

- ประเมินอาการเสี่ยง  

- ประเมินสถานท่ีเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล 

- ประเมินความเสี่ยง กรณีวัคซีน 

8.  หากตองการพิมพผลการประเมินอาการเสี่ยงคลิกปุม พิมพ 

9. ANAMAI CHATBOT @ANAMAI สามารถเขาไปสแกน QR CODE เพ่ือสนทนากับ CHATBOT 

10. หากตองการออกจากระบบคลิกปุม ออกจากระบบ 

 

รูปท่ี 14 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

  

 7 

 8 

 9 

 10 
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11. เม่ือผูใชงานคลิกปุม ANAMAI CHATBOT ระบบจะแสดงหนาจอใหเพ่ิมเพ่ือนดวยแอปพลิเค

ชันไลน ดวยคิวอารโคดดังรูป 

 

รูปท่ี 15 แสดงหนาจอ ANAMAI CHATBOT @ANAMAI 

  

 11 
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ตารางระดับความเสี่ยง 

ระดับความเส่ียง คำอธิบาย 

ปกต ิ ทานมีความเสี่ยงในระดับท่ัวไป ควรปฏิบัติตัวปองกันสวมหนากาก ลางมือ เวน

ระยะอยางตอเนื่อง ไมจำเปนตองกักตัว สามารถไปทำงานไดตามปกติ 

เส่ียงต่ำ ทานมีความเสี่ยงในระดับต่ำ ควรปฏิบัติตัวปองกันสวมหนากาก ลางมือ เวนระยะ

อยางเครงครัด ไมจำเปนตองกักตัว ไมตองเขารับการตรวจหาเชื้อ สามารถไป

ทำงานไดตามปกติ (กรณีไมมีอาการ) 

ทานมีความเสี่ยงในระดับต่ำ แตทานมีอาการเขาขายและมีกิจกรรมหรือพฤติกรรม

เสี่ยงสูงบางประการรวมดวย จึงควรแยกตัว ขอรับการตรวจหาเชื้อ หากอาการไม

รุนแรงแพทยอาจใหพักท่ีบาน ระหวางรอผลใหทำงานท่ีบาน  ปฏิบัติตัวปองกัน

สวมหนากาก ลางมือ เวนระยะ แยกของใชอยางเครงครัด (กรณีมีอาการ) 

เส่ียงสูง ทานเปนผูเสี่ยงสูง ท่ีไมมีอาการใด ทานสามารถไปทำงานได ยังไมตองกักตัวโดย

อาจเปนผูไมติดเชื้อหรือติดเชื้อไมมีอาการก็ได ใหทำงานในสวนแยกหรือขอทำงาน

ท่ีบานก็ได ท้ังนี้ใหรวมมือปองกันการระบาดโรคตามมาตรการท่ีรัฐประกาศโดย

เครงครัดไดแก สวมหนากาก ลางมือ เวนระยะ แยกของใช (กรณีไมมีอาการ) 

ทานมีความเสี่ยงสูง ท่ีมีอาการเขาขายติดเชื้อใหหยุดงาน แยกกักตัว และขอรับการ

ตรวจยืนยันโดยสถานพยาบาล อาจพิจารณากักตัวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม (กรณีมี

อาการ) 

เส่ียงสูงมาก ทานมีความเสี่ยงระดับสูงมากใหแยกตัวลดสัมผัสผูคน ใหหยุดงานทันที ติดตอ

สถานพยาบาลเขารับการตรวจหาเชื้อ เพ่ือพิจารณาแยกกักตัวในโรงพยาบาล 

เปนผูติดเช้ือ ทานเปนผูติดเชื้อโควิดจากผลการตรวจ ใหแยกกักตัวปองกันการแพรเชื้อสูผูอ่ืน

และเขารับการรักษาตามแพทยแนะนำโดยเครงครัด ควรใหความรวมมือเจาหนาท่ี

แจงเวลาและสถานท่ีท่ีทานเดินทางไป เพ่ือติดตามผูสัมผัส 

หมายเหตุ 

กรณีน้ีทานไดรับการฉีดวัคซีนแลว แมทานจะมีความเสีย่งในระดับตำ่กวาคนท่ัวไป ท้ังน้ีภูมิตานทานจะข้ึนกับจำนวน

เข็มระยะเวลาเมื่อฉีดครบ และประสิทธิภาพวัคซีน โดยวัคซีนจะสามารถลดความรุนแรงของโรคได แตยังจำเปนตองประเมิน

ความเสีย่งและปฏิบัตติามมาตรการปองกันการติดเช้ือไปอีกระยะหน่ึง 

กรณีน้ีทานยังไมไดรับวัคซีน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือและความรุนแรงของโรคใหทานติดตามประกาศของรัฐ

ในการเขารับฉีดวัคซีนตอไป 
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บทท่ี 3 การทำแบบประเมิน 

3.1 ประเมินอาการเสี่ยง 

1. สามารถบันทึกแบบประเมินอาการเสี่ยงโดยคลิกเมนู ประเมินอาการเส่ียง จากหนาหลักของระบบ 

 
รูปท่ี 16 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

2. คลิกปุม เพ่ิม 

 

รูปท่ี 17 แสดงหนาจอรายการแบบประเมินอาการเสี่ยง 

 1 

 2 
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3. ระบบจะแสดงหนาจอแบบประเมินอาการเสีย่งดังรูป ใหทานระบุขอมูลในแบบประเมินใหครบทุกขอ

ตามความจริง 

4. จากนั้นคลิกปุม บันทึก  

5. ระบบจะแสดงหนาจอประเมินสถานท่ีเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหนาถัดไป 

 

รูปท่ี 18 แสดงหนาจอแบบประเมนิอาการเสีย่ง 

 3 
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3.2 ประเมินสถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 

 หลังจากบันทึกประเมินอาการเสี่ยงแลว หนาตอมาระบบจะใหกรอกแบบประเมินสถานท่ีเสี่ยงและ

พฤติกรรมเสี่ยงดังรูป 

1. คลิกเลือกขอมูลในแบบประเมินใหครบทุกขอตามความจริง จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

  
รูปท่ี 19 แสดงหนาจอแบบประเมนิสถานท่ีเสีย่ง 

 1 
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2. หากคลิกเมนู ประเมินสถานที่เสี ่ยงและพฤติกรรมเสี ่ยง ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการ

ประเมินสถานที่เสี่ยงดังรูป หากตองการเพิ่มทำแบบประเมินความเสี่ยงใหมคลิกปุม เพิ่ม ระบบ

จะแสดงหนาจอแบบประเมินสถานท่ีเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงดังรูปขอ 1  

3. สามารถกลับหนาหลักของระบบโดยคลิกท่ี หนาหลัก 

 

รูปท่ี 20 แสดงหนาจอประวัติการประเมินสถานท่ีเสี่ยง 

  

 2 
 3 
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4. ระบบจะแสดงหนาจอผลรวมของการประเมินพรอมคำแนะนำในหนาหลักของระบบดังรูป 

 

รูปท่ี 21 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย  

 4 
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3.3 ประเมินความเสี่ยงกรณีมผีลตรวจจากโรงพยาบาล  

1. กรณีทานไดผลตรวจจากโรงพยาบาล สามารถบันทึกแบบประเมินความเสี่ยง โดยคลิกเมนู 

ประเมินความเส่ียงกรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาล จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 22 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

2. ระบบจะแสดงหนาจอตารางบันทึกประวัติผลตรวจจากโรงพยาบาลดังรูป คลิกปุม เพ่ิม  

 

รูปท่ี 23 แสดงหนาจอตารางบันทึกผลการตรวจจากโรงพยาบาล 

  

 1 
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3. ระบบจะแสดงหนาจอบันทึกความเสี่ยงกรณีมีผลตรวจจากโรงพยาบาลดังรูป โดยใหทานระบุ

ขอมูลในแบบประเมินใหครบทุกขอตามความจริง 

4. เม่ือกรอกแบบประเมินเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 24 แสดงหนาจอบันทึกแบบประเมินความเสี่ยงกรณีมผีลตรวจจากโรงพยาบาล 

  

 3 
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5. เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอย ระบบจะแสดงขอมลูท่ีบันทึกดังรูป 

6. หากตองการกลับหนาหลักของระบบคลิกปุม หนาหลกั 

 
รูปท่ี 25 แสดงหนาจอตารางบันทึกผลการตรวจจากโรงพยาบาล 

 

7. ระบบจะแสดงหนาจอผลรวมของการประเมินพรอมคำแนะนำในหนาหลักของระบบดังรูป 

 
รูปท่ี 26 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 
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3.4 ประเมินความเสี่ยงกรณีวัคซีน  

1. กรณีทานไดรับการฉีดวัคซีน คลิกเมนู ประเมินความเส่ียงกรณีวัคซีน จากหนาหลักของระบบ 

 

รูปท่ี 27 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอประเมินความเสี่ยงไดรับการฉีดวัคซีน โดยเลือกชื่อวัคซีนจาก List box 

 
รูปท่ี 28 แสดงหนาจอแบบประเมนิความเสีย่งกรณีฉีดวัคซีน  
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3. เม่ือเลือกชื่อวัคซีนแลว ใหเลือกวันท่ีฉีดเข็มท่ี 1 เลือกสถานะ และวันท่ีฉีดเข็มท่ี 2 เลือกสถานะ 

ตามลำดับ (สามารถเขามาอัปเดทขอมูลภายหลัง)  

4. จากนั้นคลิกปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 29 แสดงหนาจอแบบประเมนิวัคซีน  
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5. หลังจากบันทึกแบบประเมิน ระบบจะแสดงภาพรวมอาการตามแบบประเมินท่ีทานบันทึก 

 

รูปท่ี 30 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 
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บทท่ี 4 ประวัติการประเมินวามเส่ียง 

1. คลิกเลือกเมนู ประวัติการประเมินความเส่ียง เพ่ือเรียกดูประวัติการทำแบบประเมินความเสี่ยง 

 

รูปท่ี 31 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการประเมินความเสี่ยงดังรูป 

3. ในสวนนี้สามารถเรียกดูขอมูลการตอบแบบประเมินความเสี่ยงไดตามรายการท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 32 แสดงหนาจอประวัติการประเมินความเสี่ยง 

4. ระบบจะแสดงหนาตางผลการประเมินตามรายการท่ีเลือกดังรูป 

 

รูปท่ี 33 แสดงหนาตางผลการประเมินความเสีย่ง 

 2 
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บทท่ี 5 การจัดการขอมูลสวนตัว 

1. คลิกเลือกเมนู รายละเอียดสวนตัว เพ่ือแกไขขอมูลสวนตัว 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 
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2. ระบบจะแสดงหนาจอแกไขขอมูลสวนตัวดังรูป สามารถแกไขขอมูลของทานในสวนท่ีตองการ 

หากตองการแกไขขอมูลสถานประกอบการคลิกท่ีปุม  เม่ือแกไขเรียบรอยใหคลิกปุม ยืนยัน 

  
รูปท่ี 35 แสดงหนาจอรายละเอียดสวนตัว 
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บทท่ี 6 เปลี่ยนรหัสผาน 

1. คลิกเลือกเมนู เปล่ียนรหัสผาน เพ่ือเปลี่ยนรหัสผาน  

 
รูปท่ี 36 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

2. ระบบจะแสดงหนาจอสำหรับเปลี่ยนรหัสผานดังรูป สามารถแกไขรหัสผานไดตามตองการ เม่ือ

แกไขเรียบรอยใหคลิกปุม ยืนยัน 

 

รูปท่ี 37 แสดงหนาจอเปลีย่นรหสัผาน  
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บทท่ี 7 Health Point 

1. คลิกเลือกเมนู Health Point เพ่ือเรียกดูขอมูลการไดรับคะแนน และแลกของสมนาคุณ  

 
รูปท่ี 38 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

2. ระบบจะแสดงหนาจอขอมูล Health Point ของทานข้ึนมาดังรูป ในสวนนี้สามารถเรียกดูประวัติ

การไดรับคะแนน เรียกดูรายละเอียดการไดรับคะแนน และแลกของสมนาคุณ 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอ Health Point 
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บทท่ี 8 เกี่ยวกับเรา 

1. คลิกเลือกเมนู เกี่ยวกับ เพ่ือเรียกดูขอมูลการติดตอ  

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาหลักระบบไทยเซฟไทย 

2. กรณีเรียกดูเก่ียวกับ ระบบแสดงขอมูลเก่ียวกับ ไทยเซฟไทย กรมอนามัยดังรูป 

  
รูปท่ี 41 แสดงหนาจอเก่ียวกับไทยเซฟไทย 

 2 
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