
คู�มือการใช�งาน
Chula Care



ไมพลาดทุกการ

เช็คไดทุกเวลา
นัดหมาย

พรอมการแจงเตือน

รูข้ันตอนการใชบริการ
รูลําดับคิวดวยฟงกชัน

ใบนําทาง

คนหาท่ีต้ังอาคาร
ไดงายๆ รูทุกเสนทาง

ชําระเงิน 

ดวยบัตรเครดิต/เดบิต
ไดสะดวกรวดเร็ว

ผานโทรศัพทมือถือ

หรือ K PLUS

ใครๆ ก็ใชไดเพราะมีฟงกชัน 
ผูดูแล ใหผูอ่ืนชวย

ดูนัดหมาย
และใบนําทางแทนได

อัปเดต
ขาวสาร

สุขภาพไดกอนใคร
และบทความ

ดาวนโหลดไดแลววันน้ี

ทําบุญ ทันใจ
สามารถ บริจาค

ไดงายๆ ผาน
แอปพลิเคชัน

สอบถาม แจงปญหาการใชงานหรือขอสงสัยติดตอไดท่ี

Chula Care Call Center 02-256-4699
ดาวนโหลดไดแลววันน้ี

สแกน QR Code เพ่ืออาน

คูมือการใชงาน
Chula Care App

Chula Care App

ขอมูลรับยา
แสดงสถานท่ีรับยา

มีท้ังรับยาท่ี รพ. และรับยา
ท่ีรานสะดวกซ้ือใกลบาน

เร็วๆ นี้



การดาวน�โหลด
ค�นคำว�า “Chula Care”

ใน App Store (iPhone)
รองรับตั้งแต� iOS 9.0 ข�้นไป

หร�อ Play Store (Android)
รองรับตั้งแต� Android 5.0 ข�้นไป

เร��มต�นการใช�งานครั้งแรก

เมื่อติดตั้งและเป�ดแอปฯ ครั้งแรกจะเข�าสู�หน�า Onboarding
หร�อหน�าคำแนะนำ ซึ่งสามารถ Swipe หร�อข�าม (Skip) ได�



ฟ�งก�ชันที่ไม�ต�องลงทะเบียน

สาระข�าวสาร

แผนที่

บร�จาค

1
2
3

ฟ�งก�ชันที่ต�องลงทะเบียน

ใบนำทาง

นัดหมาย

ชำระเง�น

ผู�ดูแล

4
5
6
7
8 ข�อมูลรับยาC
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ฟ�งก�ชันไม�ต�องลงทะเบียน

สาระข�าวสาร

แผนที่

บร�จาค

1

2

3

อัปเดตขาวสาร และบทความสุขภาพ
ไดกอนใคร

คนหาที่่ตั้งอาคารไดงายๆ รูทุกเสนทาง

ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ
ผานแอปพลิเคชัน



1 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

สาระข�าวสาร
ติดตามขาวสาร สาระความรูดีๆ จากทางโรงพยาบาล
ไดกอนใคร โดยแบงเปน 3 หมวดหมู คือ 

ขาวประชาสัมพันธ  
เกร็ดความรูสุขภาพ
บอกเลากาวทันหมอ

สาระข�าวสาร (Information)



บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

แผนที่และข�อมูลคลินิก
คนหาที่ตั้งอาคาร สถานที่ หร�อเลือกจากหมวดหมู

2
ไดงายๆ รูทุกเสนทาง

เมื่อคลิกที่สถานที่
จะแสดงรายละเอียด

เช�น ชั้นตึก, เบอร�ติดต�อ,
เวลาทำการเป�ด-ป�ดแผนที่

(Map)



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค

เลือก
โครงการ

หร�อกองทุน
ที่จะบร�จาค

 เลือก
ช�องทางการ

ชำระเง�น
ขอใบเสร็จ

รับเง�น

ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

บร�จาค
(Donation)

ชำระเง�นและเก็บหลักฐาน
การชำระเง�น เพ�่อใช�หาก
ต�องการขอใบเสร็จรับเง�น

เลือกโครงการ
หร�อกองทุน
เลือกช�องทาง
การชำระเง�น

บร�จาคเง�น

สถานที่และ
เบอร�ติดต�อ

รายละเอียดการ
บร�จาคร�างกาย
และอวัยวะ

บร�จาคร�างกาย
และอวัยวะ

รายละเอียด
สิทธิประโยชน�

สิทธิประโยชน�

กรอกแบบฟอร�ม
ขอใบเสร็จรับเง�น
โดยใช�หลักฐาน
จากการชำระเง�น

ขอใบเสร็จรับเง�น



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

บร�จาคเง�น (เลือกโครงการและช�องทางชำระเง�น)

การ บร�จาคเง�น สามารถทำได�ง�ายด�วย 3 ช�องทาง
1. บร�จาค ผ�าน K PLUS
2. บร�จาค ผ�าน Thai QR Payment
3. บร�จาค ผ�าน บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

1. บร�จาคผ�าน K PLUS

1. เมื่อกดเข�ามาที่บร�จาคผ�าน K PLUS ระบุจำนวนเง�นในการบร�จาค
    แล�วกดคำว�า “ต�อไป”

2. เข�ามาที่แอป K PLUS เพ�่อยืนยันการทำรายการสำเร็จ แล�วกลับ
    ไปยังแอปฯ Chula Care (จ�ฬา แคร�) อีกครั้ง

3. แอปฯ จะแสดงหน�าจอ “บร�จาคสำเร็จ” เพ�่อขอใบเสร็จรับเง�น หร�อ
    กลับสู�หน�าหลัก



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

2. บร�จาคผ�าน Thai QR Payment

3. เก็บรูปหร�อ Slip การชำระเง�นเพ�่อนำไปใช�ขอใบเสร็จรับเง�นจาก รพ.

1. กดปุ�มบันทึกเพ�่อบันทึกรูป QR Code ลงอัลบั้มรูปของโทรศัพท�

2. เป�ดแอพฯ Mobile Banking เพ�่อชำระผ�านฟ�งก�ชันสแกน QR หร�อ
    ชำระที่เคาน�เตอร�รับชำระเง�นด�วย Thai QR Code



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

3. บร�จาคผ�านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

1. เลือก “Credit Card / Debit Card” ระบุจำนวนเง�นที่ต�องการบร�จาค
    แล�วเพ��มบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เลือกคำว�า “ต�อไป”

2. กรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต กดช�อง “Remember card”
    กดยืนยันจำนวนเง�นที่�ต�องการบร�จาค

3. ใบเสร็จชั่วคราวจะถูกบันทึกลงในอัลบั้มรูปภาพ สามารถกดขอใบเสร็จรับเง�น
    แบบสมบูรณ� หร�อเลือกกลับไปยังหน�าหลัก



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

บร�จาคร�างกาย/สิทธิประโยชน�

การบร�จาคร�างกาย* 
แบ�งออกเป�น 3 ประเภท คือ
1. บร�จาคอวัยวะ
2. บร�จาคดวงตา
3. บร�จาคร�างกายเพ�่อการศึกษา

*ศึกษารายละเอียดเพ��มเติม เพ�่อประกอบการตัดสินใจ

สิทธิประโยชน�
สิทธิประโยชน�พ�เศษสำหรับ

ผู�มีอุปการะคุณกับทางโรงพยาบาล



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

หลักฐานการขอใบเสร็จรับเง�น

ช�องทางการชำระเง�น รูปหลักฐานการชำระเง�น

K PLUS
รูปสลิปการชำระเง�น

(บันทึกลงเคร�่องเมื่อชำระเสร็จสิ�น)

Thai QR Payment

รูปสลิปการชำระเง�นจากแอปฯ
Mobile Banking ที่ใช�

หร�อถ�ายรูปสลิปชำระเง�นจาก
เคาน�เตอร�ที่รับชำระเง�น

จากแอปฯ K PLUS

CREDIT CARD
DEBIT CARD

รูปใบเสร็จชั่วคราว

(บันทึกลงเคร�่องเมื่อชำระเสร็จสิ�น)
จากแอปฯ Chula Care (จ�ฬา แคร�)

โอนเข�าเบอร�บัญชีที่ระบุ
รูปสลิปหลักฐานการโอน

หร�อจากธนาคารที่ทำธุรกรรม
จากแอปฯ Mobile Banking



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเง�น

1

กดที่ปุ�มเพ��มรูปภาพ แล�วเลือกระหว�างถ�ายรูป
สลิปชำระเง�น หร�อเลือกรูปจากอัลบั้มในเคร�่อง
ที่บันทึกไว�ที่ปุ�มด�านล�าง

อัปโหลดหลักฐานการชำระเง�น

2

เลือกโครงการหร�อกองทุนที่ได�บร�จาคให�

กรอกข�อมูลผู�บร�จาคที่ต�องการระบุในใบเสร็จรับเง�น
(เลือกประเภทบุคคลธรรมดา หร�อ นิติบุคคล)

เลือกคำนำหน�า กรอกช่ือ-นามสกุล (บุคคลธรรมดา)
หร�อกรอกชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัว
ผู�เสียภาษีอากร (กรณีนิติบุคคล)

ระบุจำนวนเง�นที่บร�จาคและวันที่ี่บร�จาค



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเง�น

3

กรอกที่อยู�เพ�่อจัดส�งใบเสร็จรับเง�นทางไปรษณีย�
(สามารถเลือกใช�ที่อยู�เดียวกันกับที่อยู�
ใบเสร็จรับเง�นหร�อระบุที่อยู�จัดส�งที่แตกต�างได�)

กรอกที่อยู�ที่ต�องการให�ระบุในใบเสร็จรับเง�น

4

เลือกส�งสรุปรายละเอียดการขอใบเสร็จทางอีเมล
หากต�องการโดยกรอกอีเมลที่ต�องการให�ส�งข�อมูลให�

-  ระบุความต�องการให� รพ.ฯ ส�งข�อมูลไปให�
    ทางสรรพากรหร�อไม�
-  กดปุ�มส�งคำขอ



3 บร�การที่ไม�ต�องลงทะเบียน

บร�จาค
ทำบุญ ทันใจ สามารถบร�จาคไดงายๆ ผานแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเง�น

5

สามารถเลือกให�ระบบเก็บข�อมูลผู�บร�จาคไว�
เพ�่อไม�ต�องกรอกซ้ำในการขอใบเสร็จรับเง�น
ครั้งต�อไป

ทำรายการสำเร็จ

การล�างข�อมูลผู�บร�จาคออกจากระบบ

1. เลือก ขอใบเสร็จรับเง�น

3. กด “ยืนยัน” เพ�่อเป�นการยืนยันการล�างข�อมูลสำเร็จ

2. กด “ล�างข�อมูลผู�บร�จาค”



บร�การทีต่�องลงทะเบียน

นัดหมาย

ชำระเง�น

4

5

6

7 ผู�ดูแล

ใบนำทาง
รูขั้นตอนการใชบร�การ รูลำดับคิว
ดวยฟ�งกชันใบนำทาง

ไมพลาดทุกการนัดหมาย เช็คไดทุกเวลา
พรอมการแจงเตือน

ผานโทรศัพทมือถือไดสะดวกรวดเร็ว
ดวยบัตรเครดิต/เดบิต หร�อ K PLUS

ใครๆ ก็ใช ไดเพราะมีฟ�งกชันผูดูแลใหผูอื่น
ชวยดูนัดหมาย และใบนำทางแทนได

8 ข�อมูลรับยา
แสดงสถานที่รับยามีทั้งรับยาที่ รพ. 
และรับยาที่รานสะดวกซื้อใกลบาน



ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กรอกข�อมูล 2. กรอก OTP

3. กรอก Password 4. ลงทะเบียนสำเร็จ



ขั้นตอนกรณีลืม Password

1. กรอกเลขบัตรประชาชน

4. เปลี่ยน Password สำเร็จ

2. กรอก OTP

3. กรอก Password



ขั้นตอนเปลี่ยนเบอร�โทรศัพท�

1. กรอก Password 2. กรอกหมายเลขโทรศัพท�ใหม�

4. เปลี่ยนเบอร�โทรศัพท�สำเร็จ3. กรอก OTP



ประวัติการแจ�งเตือน

Notification History

เร็วๆ นี้

แจ�งเตือนย�อนหลังได�

เตือนล�วงหน�าวันนัดหมาย
และทราบรายการ



4 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ใบนำทาง
สะดวกสบายกับใบนำทางอัจฉร�ยะ รูทุกกระบวนการตรวจ
ยันคิวเขาตรวจหนาหอง โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

ใบนำทางคัดกรอง

ที่ได�รับเมื่อกดตู� Kiosk บร�เวณ
ด�านล�างของอาคาร ภปร.

ใบนำทางคลินิก

ที่ได�รับเมื่อกดตู� Kiosk
หน�าคลินิก

- แสดงคำแนะนำเบื้องต�น
- แสดงเบอร�ช�อง และหมายเลข
   คิวสำหรับติดต�อ

- แสดง Visit ID, สถานะสิทธ์ิ
- แสดงคลินิก และรายชื่อแพทย�
   ที่นัดหมาย
- แสดงห�องตรวจ และคิวเข�าตรวจ
- แสดงรายการแพทย�สั่งในวัน
   เข�าตรวจ และรายการแพทย�
   สั่งล�วงหน�า

รายละเอียด รายละเอียด



4 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ใบนำทาง
ตัวอย�างใบนำทางคัดกรอง

เบอร�ช�องติดต�อ
และหมายเลขคิวรอเร�ยก

ข�อมูลคำแนะนำทั่วไป



4 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ใบนำทาง
ตัวอย�างใบนำทางคลินิก

หมายเลข Visit ID

สิ�งที่ต�องทำ
ก�อนเข�าตรวจ

คิวเข�าห�องตรวจ
(ดูรายละเอียดหน�าถัดไป)

ประเภทของสิทธิ
และสถานะ

ข�อมูลรายละเอียดของ
แต�ละคลินิกที่เข�าตรวจในวัน

รายการที่แพทย�สั่งหลังตรวจ
เช�น เจาะเลือด X-Ray รับยา



4 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ใบนำทาง
ตัวอย�างใบนำทางคลินิก (เพ��มเติม)

คิวเข�าตรวจ
แสดงเป�นช�วงลำดับ

กดเพ�่อร�เฟรชข�อมูล
สถานะสิทธิและคิว
(เวลาอัปเดตระบุที่ด�านล�าง)

แสดงสถานะคิวเข�าตรวจ โดยแสดงเป�นช�วงของจำนวนคิวที่รอ 
เช�น “มากกว�า 10 คิว”, “น�อยกว�า 10 คิว” โดยเมื่อน�อยกว�า 10 คิว
จะแจ�งให�คนไข�รอหน�าห�องตรวจ



5 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

นัดหมาย
รายการนัดหมาย

(Appointment)

- สามารถกดที่เคร�่องหมายบวก (+)
   ด�านข�างเพ�่อแสดงรายละเอียดของ
   การนัดหมาย

- ระบบดึงข�อมูลนัดหมายของคนไข�
   จากระบบหลักของโรงพยาบาล (HIS)

- แสดงข�อมูลรายการนัดหมายพร�อมส�ง
   ข�อความแจ�งเตือน (Notification) 
   30, 7, 1 วันก�อนถึงวันนัดหมาย

จะมีนัดคุณหมอกี่นัด ก็ไม�ลืม 
แม�จะลืมใบนัด หร�อใบนัดหาย

สามารถเป�ดดูนัดง�ายๆ 
ในแอปฯ Chula Care (จ�ฬา แคร�)



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น

ผู�ป�วยทั่วไปหร�อไม�ประสงค�ขอใช�สิทธิ์
ผู�ป�วยที่ได�รับการอนุมัติสิทธิ์แล�ว

ประเภทผู�ใช�งาน

ไม�รองรับข�าราชการ

-

-

รายการที่แสดงในการชำระเง�น

-

รายการแพทย�สั่งล�วงหน�า (Order)
รายการค�ารักษาพยาบาล (Voucher)

ช�องทางการชำระเง�น

-

ชำระเง�นด�วย K PLUS

ชำระเง�นด�วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

ชำระเง�นคารักษาพยาบาลผานโทรศัพทมือถือไดงายๆ
ทั้งสะดวก รวดเร็ว

ข�อจำกัดการชำระเง�น

เร็วๆ นี้



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น
เลือกหัวข�อที่ต�องการชำระเง�น

รายการค�าใช�จ�ายวันนี้ ประกอบด�วย
- รายการแพทย�สั่งล�วงหน�า (สามารถเลือกชำระได�)
- รายการค�ารักษาพยาบาลที่เกิดข�้นในวันนี้ รายการค�าใช�จ�ายทั้งหมด

แสดงรายการค�าใช�จ�ายทั้งหมด
เร�ยงตามวันที่

ประวัติและหลักฐานการชำระเง�น
ดูประวัติการชำระเง�น และแสดงหลักฐานการชำระเง�น



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น

- รายการแพทย�สั่งล�วงหน�า (สามารถเลือกชำระได�) 
- รายการค�ารักษาพยาบาล (ต�องชำระ)

รายการชำระเง�นเพ�่อสรุปยอด

เข�าสู�หน�าจอ “ระบุรายการ”
เลือกรายการสั่งตรวจ

เลือก “สรุปยอด”
ตรวจสอบใบทำรายการ
แล�วเลือก “ว�ธีชำระเง�น”



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น

ชำระด�วย K PLUS

ช�องทางการชำระเง�น

1 2

4 5 6

3



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น
ช�องทางการชำระเง�น
ชำระด�วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ชำระเต็มจำนวน)

1 2

3 4

5



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น
ช�องทางการชำระเง�น
ผ�อนชำระด�วยบัตรเครดิต
(เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท�านั้น)

4

1 2

3

5



6 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

การชำระเง�น

ใบทำรายการ
(ยอดชำระเป�น 0)

ใบทำรายการไม�สมบูรณ�
(ตัดบัตรแล�ว/

บันทึก HIS ไม�สำเร็จ)

ประเภทของใบเสร็จรับเง�น
มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

ใบเสร็จรับเง�นอย�างย�อ
(มียอดชำระ)

1 2 3



7 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ผู�ดูแล

- มีระยะเวลาในการเข�าใช�งานได� 1 วัน

ข�อจำกัดของผู�ดูแล

ใหผูอื่นชวยดูแลนัดหมาย และใบนำทางแทนผูปวยงายตอผูสูงอายุ

ผู�ที่ใช�แอปฯ เพ�่อดูแลผู�ป�วยของ รพ. มีข�อจำกัด ดังนี้
- ผู�ดูแลอาจเป�นหร�อไม�เป�นคนไข�ของ รพ. (มีหร�อไม�มี HN ก็ได�)

- ยอมรับเง�่อนไข และกรอกข�อมูลเบื้องต�นก�อนเข�าใช�งาน
- มีข�อมูล HN และเลขบัตรประชาชนของผู�ป�วย
- สามารถดูข�อมูลใบนำทางของผู�ป�วยได�
- สามารถชำระเง�นแทนผู�ป�วยได�

เมนูที่สามารถเข�าใช�งานได�สำหรับผู�ดูแล

เร็วๆ นี้



7 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ผู�ดูแล

กรอกหมายเลขโทรศัพท� กรอกรหัส OTP ยืนยัน

การลงทะเบียนในฐานะดูแลผู�อื่น



7 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ผู�ดูแล

กรอกข�อมูลของผู�ดูแล

การลงทะเบียนในฐานะดูแลผู�อื่น

ยอมรับเง�่อนไขการใช�งาน



7 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ผู�ดูแล

กรอกข�อมูลผู�ป�วย
เพ�่อดูใบนำทาง

การลงทะเบียนในฐานะดูแลผู�อื่น

หน�าแรกของผู�ดูแล



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ขั้นตอนการเลือกสถานที่รับยา

- หลังจากการพบแพทย�
ผูปวยจะไดรับ Notification (การแจงเตือน) ครั้งที่ 1 โดยมีขอความ

“โรงพยาบาลกำลังสรุปค�ายาที่ท�านต�องชำระ กรุณารอข�อความ
แจ�งสรุปค�าใช�จ�าย และเลือกสถานที่รับยา สักครู�”

ซึ่งทางผูู�ป�วยจะได�รับการแจ�งเตือนนี้

กรณีมีค�ายา (ยากำลังจัดเตร�ยม)

ทั้งนี้ให�ทางผู�ป�วยกรุณารอสักครู�
เพ�่อให�ทางเภสัชกรจัดเตร�ยมยา
และคำนวณค�าใช�จ�าย โดยระบบ

จะส�ง Notification
(การแจ�งเตือน) อีกครั้ง

หมายเหตุ: ขอความแจงเตือน จะแสดงในกรณี
ที่คนไขมียา และคาบร�การ



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ขั้นตอนการเลือกสถานที่รับยา

- หลังจากเภสัชจัดยาเสร็จ
ผูปวยจะไดรับ Notification (การแจงเตือน) ครั้งที่ 2 (กรณีที่มียา) โดยมีขอความ

“ใบสั่งยาเลขที่ XX สรุปค�าใช�จ�ายที่ท�านต�องชำระ (จำนวนเง�น) กรุณาเลือก
สถานที่รับยาภายใน (วันที่และเวลา) กดที่นี่ และชำระเง�นที่ Chula Care”

ซึ่งทางผูู�ป�วยจะได�รับการแจ�งเตือนนี้
เนื่องจาก 2 กรณี ได�แก�
1. แจ�งค�าใช�จ�าย กรณีมียาและจัดส�งได� 
2. แจ�งค�าใช�จ�าย กรณีมียาแต�จัดส�งไม�ได�*

- หากเป�นรายการที่ เกิดข�้นหลังจาก Teleclinic
   ผู�ป�วยสามารถชําระเง�นได�ย�อนหลัง 7 วัน

- หากเป�นรายการที่ เกิดข�้นหลังจาก Teleclinic
   ผู�ป�วยใช�สิทธิข�าราชการ สามารถชําระส�วนเกิน
   สิทธิผ�านทาง Chula Care (จ�ฬา แคร�) ได�

*กรณีมียา แต�จัดส�งไม�ได�
ผู�ป�วยจะต�องมารับยา
ที่รพ.จ�ฬาฯ เท�านั้น



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการชำระเง�น

สามารถชำระเง�นได� 2 ช�องทาง ได�แก�
1. Pay with K PLUS
2. บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต

ผู�ป�วยสามารถชำระค�าใช�จ�ายได� ในเมนู ชำระเง�น

กรณีที่ผู�ป�วยยังไม�ได�สมัคร K PLUS หร�อยังไม�ได�ลงทะเบียน
ทำธุรกรรมออนไลน� (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต) เลือก “ยืนยัน”

เพ�่ออ�านรายละเอียดตามลิงก�บนแอปฯ ได�เลย



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ระบุช�องทางการรับยา*

ช�องทางในการรับยามี 2 สถานที่ คือ
1. รับยาที่ รพ.จ�ฬาฯ
2. รับยาที่ 7-Eleven 
(กรณีสามารถจัดส�งยาได�เท�านั้น)

*ถ�าผู�ป�วยไม�เลือกช�องทางการรับยาในเวลาที่กําหนด 
(ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากห�องยาจัดยา) 

จะถือว�าผู�ป�วยต�องการรับยาที่โรงพยาบาล 

1. รับยาที่ รพ.จ�ฬาฯ 2. รับยาที่ 7-Eleven

สามารถรับยาได�ท่ี ตึกจ�มภฏฯ ชั้น 1
(ภายใน 7 วันหลังจากจัดยา)

กรณีรับยาที่ 7-Eleven
รอ SMS แจ�งเตือนรายละเอียด

การรับยาที่ 7-Eleven



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการรับยา

กรณีรับยาที่ รพ.จ�ฬาฯ

1 2

ยืนยันช�องทางการรับยา หลังจาก
ยืนยันผู�ป�วยไม�สามารถแก�ไข
ช�องทางการรับยาได�อีก  

แสดงรายละเอียดรายการข�อมูล
ค�ารักษาพยาบาลทั้งหมด เลือก
“ดำเนินการต�อ”



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการรับยา

กรณีรับยาที่ รพ.จ�ฬาฯ

3 4

ใบทำรายการสรุปยอดค�าใช�จ�าย
ทั้งหมด แล�วเลือกว�ธีชำระเง�น  

เลือกช�องทางการชำระเง�น โดยมี
ตัวเลือกทั้งหมด 2 ช�องทาง คือ
1. ชำระเง�นด�วย K PLUS
2. ชำระเง�นด�วยบัตรเครดิต*/
    บัตรเดบิต  

*รองรับการผ�อนชำระด�วยบัตรเครดิต KBank
โดยมีเง�่อนไขตามที่รพ. กำหนด



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการรับยา

กรณีรับยาที่ รพ.จ�ฬาฯ

5 6

เร็วๆ นี้

หลังจากชําระเง�นสําเร็จ
ผู�ป�วยสามารถตรวจสอบ
รายการได�ที่เมนู “ข�อมูลรับยา”

เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได�รับ
ใบเสร็จรับเง�นอย�างย�อ   



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการรับยา

กรณีรับยาที่ 7-Eleven

1 2

กดระบุสาขา 7-Eleven ที่ผู�ป�วย
สามารถเดินทางไปรับยาได�สะดวก

เมื่อผู�ป�วยเลือก รับยาที่ 7-Eleven*
ข�อมูลที่ผู�ป�วยต�องตรวจสอบ
1. สาขา 7-Eleven ที่ต�องการรับยา
2. ชื่อ-นามสกุล ผู�รับยา
3. เบอร�มือถือสําหรับรับรหัสรับยา
    ผ�าน SMS

*สามารถแก� ไข ชื่อ-นามสกุล และเบอร�โทร
ผู�ติดต�อรับยาที่ 7-Eleven

มีค�าจัดส�ง 100 บาท และไม�สามารถยกเลิก
หร�อเปลี่ยนแปลงได�หลังจากยืนยัน



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
ช�องทางการรับยา

กรณีรับยาที่ 7-Eleven

3

ค�นหาและเลือกสาขา 7-Eleven
ที่ต�องการ  

4

ตรวจสอบข�อมูลผู�รับยา และสาขา
7-Eleven ที่ต�องการรับยา



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา

กรณีรับยาที่ 7-Eleven

5

ยืนยันช�องทางการรับยา หลังจาก
ยืนยันผู�ป�วยไม�สามารถแก�ไข
ช�องทางการรับยาได�อีก  

6

แสดงรายละเอียดรายการข�อมูล
รับยา 7-Eleven รวมถึงตรวจสอบ
รายการค�ารักษาพยาบาล เลือก
“ดำเนินการต�อ”

ช�องทางการรับยา



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา

กรณีรับยาที่ 7-Eleven
ช�องทางการรับยา

7

ใบทำรายการสรุปยอดค�าใช�จ�าย
ทั้งหมด แล�วเลือกว�ธีชำระเง�น  

เลือกช�องทางการชำระเง�น โดยมี
ตัวเลือกทั้งหมด 2 ช�องทาง คือ
1. ชำระเง�นด�วย K PLUS
2. ชำระเง�นด�วยบัตรเครดิต*/
    บัตรเดบิต  

8

*รองรับการผ�อนชำระด�วยบัตรเครดิต KBank
โดยมีเง�่อนไขตามที่รพ. กำหนด



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา

กรณีรับยาที่ 7-Eleven
ช�องทางการรับยา

9

เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได�รับ
ใบเสร็จรับเง�นอย�างย�อ   

เร็วๆ นี้

10

หลังจากชําระเง�นสําเร็จ
ผู�ป�วยสามารถตรวจสอบ
รายการได�ที่เมนู “ข�อมูลรับยา”*

*หากเป�นรายการรับยาที่ 7-Eleven
จะแสดงสาขาที่ผู�ป�วยเลือกรับยา

และสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได�



8 บร�การที่ต�องลงทะเบียน

ข�อมูลรับยา
การติดตามสถานะพัสดุ

รายละเอียดสถานะการจัดส�ง
จาก Chula Care (จ�ฬา แคร�)

หลังจากชำระเง�นสำเร็จ สามารถติดตามสถานะพัสดุจาก SPEED-D ได�
ทั้งหมด 2 ช�องทาง คือ
1. Chula Care (จ�ฬา แคร�) ที่เมน ู“ข�อมูลรับยา” 
2. ข�อความจากทาง SPEED-D ผ�านเบอร�โทรผู�ติดต�อรับยา ที่ได�แจ�งไว�

รายละเอียดสถานะการจัดส�ง
จากทาง SPEED-D 

กรณีหลังจากชำระเง�นสำเร็จ

รายละเอียดสถานะการจัดส�ง
จากทาง SPEED-D 

กรณีเมื่อพัสดุส�งมาถึง 7-Eleven จะมี
การแจ�งรหัสรับพัสดุ (OTP) เพ�่อใช�ใน
การรับพัสดุที่ 7-Eleven ภายใน 7 วัน

รหัสรับพัสดุ
(OTP)



1. เข�าสู�หน�าแรก เลือกเมนูที่มุมซ�ายด�านบน
2. เลือกการตั้งค�า 
3. เลือกประเภทการตั้งค�า
    - เป�ด/ป�ดการแจ�งเตือนจากแอปฯ เช�น นัดหมาย 
    - เลือกเปลี่ยนภาษา ไทย/อังกฤษ
    - ว�ธีการชำระเง�น เพ�่อเร�ยกดูรายการบัตรเครดิต
       ที่บันทึกไว�

การตั้งค�า

1 2 3

เร็วๆ นี้



การตั้งค�าข�อมูลส�วนตัว
1. เลือกไอคอนรูปคนที่อยู�มุมล�างด�านขวา เพ�่อเข�าสู�ข�อมูลส�วนตัว
2. เมื่อเข�าสู�หน�าข�อมูลส�วนตัว สามารถตั้งค�าเปลี่ยนแปลงข�อมูล
    ต�างๆ ได�ดังนี้
    - เปลี่ยนรูป Profile โดยกดที่รูปกล�องบนรูป Profile
    - เปลี่ยนเบอร�โทรศัพท�ที่ใช�ในการติดต�อ
    - เปลี่ยน Password การเข�าใช�งาน

เร็วๆ นี้

การตั้งค�า

1 2

ไม�สามารถแก�ไขชื่อ-นามสกุล
รวมถึงรหัสผู�ป�วย (HN) ได�


