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การยืนยันตัวตนรบัเวชภัณฑ์
Krungthai Digital Health Platform
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Agenda 
• ขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการรบับรกิาร
• ขั้นตอนบันทึกข้อมูลการให้บรกิาร
• ขั้นตอนการคืนสิทธิ
• ขั้นตอนการนําส่งใบเบิกจา่ย
• การเรยีกดูรายงานการยืนยันตัวตน
• ขั้นตอนการลง MOI Agent
• FAQ
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❶
หน่วยบริการ ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งใบคําขอลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ในระบบฯ ให้ทางหน่วยงาน 
สปสช.

❷
สปสช. 

สร้างผู้ใช้งานในระบบฯ

❸
เข้าระบบเพื่อยืนยัน

ตัวตน
และเปิดการใช้งาน

(User Activation)

❹
เจ้าหน้าที่ Admin ระบบ
ในหน่วยบริการของท่าน 

เป็นผู้ กําหนดสิทธิ/บทบาท
การใช้งานตามที่หน่วยบริการ

ของท่านกําหนดไว้

❻
เมื่อเริ่มให้บริการ ระบบจะ
นําข้อมูลการให้บริการของ
แต่ละหน่วยบริการ มา
แสดงให้ผู้ใช้บริการต่างๆ
ได้ 

ทําการนัดหมาย
นัดหมาย

❼
ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนและเข้าใช้งาน
ผ่านแอพฯ เป๋าตัง เพื่อตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์ฯ และนัดหมายเวลา

เข้ารับบริการ

❺
ตั้งค่าข้อมูลรายละเอียดการ
ให้บริการตามหน่วยบริการ
ของท่าน เพื่อนํามาแสดงใน
แอพฯ เป๋าตัง เช่น วัน-เวลา 
ให้บริการ เป็นต้น

ผู้ขอใช้บริการ
เข้ารับการบริการ

ตามที่ได้ลงทะเบียนนัด
หมาย

10 ❾
เมื่อผู้ขอรับบริการ มาติดต่อหน่วยบริการ 

ตามเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่จะต้อง ตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยวิธี ดังนี้

1. Dip Chip บัตรประชาชน
2. กรอกข้อมูลบัตรบัตรประชาชน/สูติบัตร
3. QR Code/Virtual ID เป๋าตัง

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อมูลผู้ขอรับ
บริการ และเวลานัดหมาย ดังนี้
1. ยืนยัน/เลื่อน/ยกเลิก การนัดหมาย
2. ตรวจสอบสิทธิฯจากเพศและอายุ
3. การระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ
4. ประวัติการใช้สิทธิ

❽

13
เจ้าหน้าที่สามารถกรอก
ข้อมูลเพื่อบันทึกผลการ

ตรวจได้ (ถ้ามี) 
เช่น ผล LAB ผลเลือด 

ผลการคัดกรอง

14
เจ้าหน้าที่ ที่ทําการอนุมัติเบิกจ่ายสามารถ

สร้างใบเบิกจ่ายและส่งเบิก มายัง สปสช. ได้
โดย รพ. สามารถกําหนดระดับการอนุมัติได้ 

2 ระดับได้แก่ 
1) ผู้จัดเตรียมรายการ (Maker) และ 
2) ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

เจ้าหน้าที่ สปสช. สามารถ
ดูข้อมูลอนุมัติเบิกจ่าย

และทําการอนุมัติรายการได้

15 เจ้าหน้าที่ สปสช. สามารถ
อนุมัติการตั้งเบิกผ่านระบบของ

สปสช. และอนุมัติการโอนเงินผ่าน 
Krungthai Corporate Online

16
โรงพยาบาล สามารถ

ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ 
และ สถานะการโอนเงิน

ได้โดยผ่าน Hosp. Portal

17

เจ้าหน้าที่ สามารถ
เรียกดูข้อมูล

รายการนัดหมาย 
การเข้ารับบริการใน
แต่ละวันผ่านระบบ

ได้

11
ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบ 

ประวัติการเข้ารับบริการ/ใช้สิทธิ
ผ่านแอพ เป๋าตัง

12
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ขัน้ตอนการยืนยันตัวตนในการรบับรกิาร
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
เมื่อประชาชนเข้ามารบับรกิาร ต้องทําการยืนยันตัวตน ไปยังหัวข้อ การใช้บรกิาร > ยืนยันตัวตน 
โดยระบบจะแสดงวธิียืนยันตัวตนผู้มารบัสิทธิ์ด้วยวธิีต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

หน้าจอยืนยนัตวัตนของเขต 13

หน้าจอยืนยนัตวัตนของเขต 1-12
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
หลักจากมีการติดตั้งและเปิด MOI App เรยีบรอ้ยแล้ว คลิกที่ “Dip Chip บัตรประชาชน” และทําการเสียบบัตรที่เครื่องอา่นบัตรได้ทันที
(ใช้ MOI App สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในเมนู “ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร”)

กรณีพบหน้าจอนี้หมายถึง...
• ยังไม่ได้ติดตั้ง MOI App

ให้ไปดาวน์โหลดและติดตั้งที่ดาวน์โหลด
โปรแกรม / เอกสาร
• ยังไม่ได้ Run MOI App

ต้องดับเบิ้ลคลิกเปิด icon นี้

กรณีพบหน้าจอนี้หมายถึง...
• ตรวจสอบเครื่องอา่นบัตร Smart Card วา่ติดตั้ง

ที่คอมพิวเตอรเ์รยีบรอ้ยแล้วหรอืยัง
• หากติดตั้งแล้วยังพบหน้าจอให้ลองทําการเปลี่ยน

เครื่องอา่นบัตรอนัใหม่
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร (สําหรบัเขต 1-12)
กรณีที่ไม่สามารถ Dip Chip ได้ ต้องเลือก กรอกข้อมูลบัตรประชาชน เลือกเหตุผลตามความเป็นจรงิ และระบุข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้น
คลิก ตรวจสอบข้อมูล
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
สําหรบัประชาชนที่ทําการลงทะเบียนยืนยันตัวผ่านแอฟ “เป๋าตัง” เรยีบรอ้ย ให้หน่วยงานเลือก QR Code/Virtual ID แอฟพลิเคชั่นเป๋าตัง 
ให้ผู้เข้ารบับรกิารทําการกดแสดง QR Code แล้วหน่วยบรกิารสแกน QR Code ดังกล่าว หรอืระบุ Virtual ID 9 หลัก จากนั้น คลิกตรวจสอบสิทธิ
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
เมื่อยืนยันตัวตนสําเรจ็แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้บรกิาร ซึ่งจะพบหน้ากิจกรรมนัดหมายและปุ่มรบับรกิาร กรณียืนยันการรบับรกิารเจา้หน้าที่
หน่วยบรกิารทําการกดปุ่ม รบับรกิาร ระบบจะบันทึกการยืนยันรบับรกิารกิจกรรมดังกล่าว

รพ.มหาชน

❶

❷
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
กรณี ผู้เข้ารบับรกิารไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน จะต้องเลือกกิจกรรมจากหัวข้อ กิจกรรมอื่นๆ
จากนั้นให้ทําการคลิก รบับรกิาร และหากต้องระบุเงื่อนไขเพิ่มเติม ให้ระบุตามความเป็นจรงิ และคลิกยืนยันการเข้ารบับรกิาร

หน่วยตรวจที่ 1

หน่วยตรวจที่ 2

หน่วยตรวจที่ 3

เลือกหน่วยตรวจที่ต้องการ
ตามรายการที่แสดง

เลือกจาํนวนแผงยาที่ต้องการ

❶

❷

❸

❹

❺
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การยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิาร
กิจกรรมที่ผู้เข้ารบับรกิารยืนยันเรยีบรอ้ยจะไปปรากฏในหัวข้อ ประวตัิการใช้บรกิาร

❶

❷
รพ.มหาชน
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ขัน้ตอนบนัทึกขอ้มูลการให้บรกิาร
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บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร
สําหรบักิจกรรมที่ถูกกําหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลการให้บรกิาร เมื่อทําการยืนยันตัวตนเข้ารบับรกิารเรยีบรอ้ย รายการที่รบับรกิารดังกล่าวจะมาแสดง
ที่เมนู บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร แสดงสถานะ รอบันทึก เพื่อรอการบันทึกผล คลิกที่      เพื่อไปยังหน้าจอบันทึกข้อมูลการให้บรกิาร
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บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร
ตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้ารบับรกิาร พรอ้มบันทึกข้อมูลการให้บรกิารของผู้เข้ารบับรกิารต่างๆ เพิ่มเติม จากนั้นกด “บันทึก”ระบบจะแสดงข้อความ
ให้กด “บันทึก” เพื่อยืนยันการบันทึกแบบรา่งอกีครัง้ ต้องทําการบันทึกให้ครบถ้วนก่อจงึจะสามารถส่งเบิกได้

❶ ❷ ❸

❹

❺
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บันทึกข้อมูลการให้บรกิาร
ตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้ารบับรกิาร กดนําส่ง ข้อมูลจะย้ายไปแสดงที่ Tab นําส่งใบเบิกจา่ย
และสามารถสรา้งใบเบิกจา่ยได้
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ขัน้ตอนการคืนสิทธิ
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รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

การคืนสิทธิประโยชน์
กรณีที่ ต้องทําการคืนสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้ารบับรกิาร ไปยัง หัวข้อ การใช้บรกิาร > ตรวจสอบการนัดหมาย > การรบับรกิาร
หากไม่เลือกกิจกรรมจะปรากฏข้อมูลการรบับรกิารทั้งหมด สามารถกําหนดช่วงวนัที่ได้  เมื่อพบกิจกรรมที่ต้องการคืนสิทธิ ให้คลิกที่ 
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รพ.มหาชน รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

การคืนสิทธิประโยชน์
เมื่อยืนยันการคืนสิทธิจะพบหน้าจอข้อความแสดง ยกเลิกรายการรบับรกิารสําเรจ็ และกิจกรรมดังกล่าวจะถูกคืนสิทธิแก่ผู้เข้ารบับรกิารทันที
ข้อมูลการคืนสิทธิจะถูกบันทึกอยู่ในหัวข้อ คืนสิทธิ



CONFIDENTIAL 1919

ขัน้ตอนนําส่งใบเบกิจา่ย
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รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

นําส่งใบเบิกจา่ย
เมื่อเข้าเมนู การเบิกจา่ย > สรา้งใบเบิกจา่ย จะพบแถบ สรา้งใบเบิกจา่ย ซึ่งจะแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่พรอ้มนําส่งเบิกเคลมกับทาง สปสช.
โดยในหน้าจอนี้อาจแตกต่างกันไปหากมีการ “ตั้งค่าการเคลม” เป็น 2 ขั้นตอน (จะมีแถบ รออนุมัติ เพิ่มขึ้นมา)
ตัวอย่างนี้จะเป็นการอนุมัติเคลมแบบ 1 ขั้นตอน
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นําส่งใบเบิกจา่ย
หากต้องการดูผลการตรวจที่บันทึกจากผู้บันทึกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม     และคลิก “ดูผลการตรวจ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอผลการตรวจ  

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน
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นําส่งใบเบิกจา่ย
แถบ สรา้งใบเบิกจา่ย จะแสดงรายการที่พรอ้มสรา้งใบเบิกจา่ย โดยวธิีในการเลือกรายการสามารถติ๊ก Checkbox ที่อยู่ด้านหน้ารายการเพื่อเลือก
หากรายการมีจาํนวนมากสามารถใช้การ กรองข้อมูล เพื่อกรอกรายการที่ต้องการได้ หรอืใช้การค้นหารายการต่างๆ ได้เช่นกัน

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเพื่อ
ตรวจสอบก่อน สามารถคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
ไฟล์ และเลือกเป็น .CSV หรอื Excel ได้

รพ.มหาชน

ผูป้่วยนอกรพ.มหาชน
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นําส่งใบเบิกจา่ย
เมื่อ Checkbox เลือกรายการที่ต้องการส่งเบิกครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม  และคลิกยืนยัน เพื่อเป็นการสรา้งใบเบิกจา่ยและส่งข้อมูลไปยัง 
สปสช. (กรณี 2 ขั้นตอน รายการจะยังไม่ถูกส่งไป สปสช. จนกวา่ User อกีท่านเข้ามาอนุมัติรายการ)

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน
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นําส่งใบเบิกจา่ย
หากสรา้งใบเบิกจา่ยสําเรจ็ ระบบจะแสดงเลขที่ขอเบิกจา่ย
พรอ้มกับข้อมูลของรายการดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ สปสช. 
ตรวจสอบ และรอการอนุมัติ

กรณีที่สรา้งใบเบิกจา่ย แต่พบวา่เกินระยะเวลา
เคลมกิจกรรม หรอื ขออนุมัติเกินโควตา ระบบจะ
แสดงข้อความเตือน ให้กดปุ่ม“ตกลง”เพื่อทําการ
ตรวจสอบข้อมูล และลองใหม่อกีครัง้

รพ.มหาชน

รพ.มหาชน
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นําส่งใบเบิกจา่ย
กรณีที่ต้องการไม่เบิกจา่ย สามารถเลือกรายการที่รอส่งเบิกเคลม แล้วทําการกดปุ่ม               โดยระบบจะแสดงข้อความให้เลือกเหตุผลในการไม่
เบิกจา่ย พรอ้มกดปุ่มยืนยัน รายการจะถูกย้ายไปแสดงที่ แถบ“ไม่เบิก” โดยอตัโนมัติ 
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วาย ุมีตงั

นําส่งใบเบิกจา่ย
ในแถบ “ไม่อนุมัติ” จะมีรายการเมื่อ สปสช. ไม่อนุมัติรายการที่หน่วยงานส่งเบิก (หรอืการอนุมัติ 2 ขั้นตอนมี User ไม่อนุมัติการส่งเบิก)
และสามารถดูรายละเอยีดของรายการที่ไม่อนุมัติได้โดยคลิก 

รพ.

มหาชน

รพ.

มหาชน
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นําส่งใบเบิกจา่ย-เคลียรไ์ม่อนุมตัิ
สามารถเคลียรไ์ม่อนุมัติ กลับไปที่เมนูสรา้งใบเบิกจา่ยได้ โดยระบุ checkbox ในรายการที่เลือก แล้วทําการกดปุ่ม                    และคลิกยืนยัน

KTB20220112090238921
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รพ.มหาชน

รพ.มหาชน

เคลียรไ์ม่เบิก
ในแถบ “ไม่เบิก” ก็สามารถคลิกปุ่ม เคลียรไ์ม่เบิก ได้เช่นเดียวกันกับ “ไม่อนุมัติ
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ตรวจสอบสถานะขอเบิกจา่ย
เมนู “ตรวจสอบสถานะขอเบิกจา่ย” จะพบรายการที่ถูกส่งเบิกจา่ยไปยัง สปสช. แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ หรอืดูรายละเอยีดของรายการภายใต้
เลขที่ขอเบิกจา่ยได้โดยคลิกปุ่ม
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ตรวจสอบสถานะขอเบิกจา่ย
สําหรบัรายการที่ สปสช. อนุมัติเบิกจา่ย จะแสดงสถานะ “อนุมัติ” แสดงข้อมูลสถานะการโอนเงนิเข้าบัญชี Batch No. และวนัที่โอนเงนิ 
สําหรบัรายการที่ สปสช. ไม่อนุมัติเบิกจา่ย จะแสดงสถานะ “ไม่อนุมัติ” พรอ้มแสดงสาเหตุที่ไม่อนุมัติ ในช่องหมายเหตุ

ยาเม็ดคมุกาํเนิด

ยาเม็ดคมุกาํเนิด

ยาเม็ดคมุกาํเนิด
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2403

ตรวจสอบสถานะการโอนเงนิ
เมนู “ตรวจสอบสถานะการโอนเงนิ” แสดงสถานะการโอนเงนิในระดับเลข Batch No. โดยสถานะการโอนเงนิจะประกอบไปด้วย สําเรจ็, ไม่สําเรจ็ และ 
รายรบัถูกชะลอ สามารถคลิก     ที่รายการ Batch No. 0110 เพื่อเข้าดูรายการระดับผู้ใช้บรกิาร ที่ได้รบัการอนุมัติ พรอ้มแสดงเลขที่ขอเบิกจา่ย

01100110

240
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การเรยีกดรูายงานการยืนยันตัวตน
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รายงานการยืนยันตัวตน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มสีิทธิ์ (ทดสอบระบบ)

ผู้เข้าใช้งานระบบที่มีสิทธิการเรยีกดูรายงานการยืนยันตัวตน หัวข้อ รายงาน จะพบหน้าการเรยีกดูรายงาน
หากมีการเรยีกดูรายงานไวใ้นช่วงเวลาที่เลือก จะพบรายงานให้สามารถดาวน์โหลดได้ทันที หากไม่มี ให้คลิก สรา้งรายงาน
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รายงานการยืนยันตัวตน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มสีิทธิ์ (ทดสอบระบบ)

EXCEL

ระบุข้อมูลของรายงานที่ต้องการเลือกได้ โดยสามารถเลือกช่วงวนัที่เข้ารบับรกิาร หน่วยบรกิาร เลขบัตรประชาชน วธิีการยืนยันตัว หากไม่เลือกจะ 
สรา้งรายงานเป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
รูปแบบของรายงานมีให้เลือกเป็นนามสกุล PDF และ Excel ไฟล์ จากนั้นคลิก สรา้งรายงาน
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รายงานการยืนยันตัวตน

โรงพยาบาลมหาชน วญารา มสีิทธิ์ (ทดสอบระบบ)

รายงานจะถูกสรา้งในหน้าหลักของรายงาน สามารถคลิกปุ่ม      เพื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง Device ของท่าน
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รายงานการยืนยันตัวตน

User ID + HCode

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากถูกบีบอดัเป็นไฟล์ Zip และถูกเข้ารหัสไว ้ซึ่งรหัสผ่านในการเปิดไฟลจเ์ป็น User ID+HCode (อกัษรภาษาองักฤษพิมใหญ่
และตัวเลขเท่านั้น)
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รายงานการยืนยันตัวตน
ตัวอย่างไฟล์รายงานการยืนยันตัวตน
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ขัน้ตอนการลง MOI Agent



CONFIDENTIAL 3939

การตรวจสอบความพรอ้มก่อนใช้งานโปรแกรม

1. เข้าไปที่ “Control Panel” โดยการกดที่แวน่ขยาย พิมพ์ 
”control panel” แล้ว Click เลือก Control Panel

2. ที่หน้าต่าง Control Panel เลือก ”Region”

3. เลือก ”Change system locale..” ให้ตรวจสอบวา่ Regional 
Format เป็น “Thai (Thailand)”
***หากไม่ได้เป็น “Thai (Thailand)” ให้ทําการแก้ไขโดยให้ใช ้
User ที่เป็น Administrator ในการแก้ไขตามรูปประกอบ***

4. ถ้ามีการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสรจ็แล้วให้ทําการ Restart Computer 

คอมพิวเตอรท์ี่ใช้งานจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows และให้ตรวจการตั้งค่าของเครื่องดังนี้
(ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันออกไปตาม Version ของ Windows)
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การติดตั้ง MOI App สําหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธิีการ Dip Chip บัตรประชาชน
ไปยังหัวข้อ ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร จากนั้นคลิกที่ icon ดาวน์โหลดโปรแกรม หัวข้อ “2 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจาํตัว
ประชาชน (Smart Card)” แล้วรอจนกวา่จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ zip เสรจ็สิ้น

*User ของหน่วยบรกิารจะเห็นเมนูนี้ ต้องมีบทบาทที่สามารถเขา้ถึงเมนูนี้ด้วย(บทบาท default จากระบบจะสามารถเห็นเมนูนี้อยู่แล้ว)
**การดาวน์โหลดอาจแตกต่างไปในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์
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การติดตั้ง MOI App สําหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธิีการ Dip Chip บัตรประชาชน
ตรวจสอบ Folder ดาวน์โหลดไฟล์ ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ใน This PC > Downloads และหาไฟล์ที่ชื่อ MOI_Package_7.2.2.1.3
จากนั้น คลิกขวาที่ไฟล์ และคลิก Extract All.. เพื่อทําการแตกไฟล์ zip (ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันออกไปตามคอมพิวเตอรแ์ต่ละเครื่อง)
จากนั้นคลิก Extract
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การติดตั้ง MOI App สําหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธิีการ Dip Chip บัตรประชาชน
เมื่อแตกไฟล์สําเรจ็ คลิกขวาที่ไฟล์ MOI_Package และคลิก Run as administrator
หากพบหน้าจอสีฟ้า Windows protected your PC ให้คลิก More info และคลิก Run anyway จากนั้นรอสักครูใ่ห้ระบบติดตั้งโปรแกรม

เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสรจ็เรยีบรอ้ยจะมีไอคอน MOI_APP (ดังภาพ) ปรากฏอยู่บนหน้า Desktop

ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดใชง้าน ก่อนทําการ login เข้าใช้งาน Health Portal ทุกครัง้



CONFIDENTIAL 4343

วธิีการเปิดใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจาํตัวประชาชน 

1. เมื่อทําการเปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์สรจ็เรยีบรอ้ย ทําการติดตั้งเครื่องอา่นบัตรประชาชน Smart Card 
หลังจากนั้นให้ทําการ Double-Click ไอคอน MOI_APP ที่หน้า Desktop

2. ทําการตรวจสอบที่ System Tray ด้านล่างฝั่ งขวามือของหน้าจอจะปรากฏ icon โปรแกรมขึ้นมา (ดังภาพด้านล่าง) เมื่อพรอ้มใช้งาน

3. เมื่อโปรแกรมพรอ้มใช้งานแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Health Platform เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
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การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจาํตัวประชาชน 
***กรณีที่ไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform***

1. เมื่อติดตั้งเสรจ็เรยีบรอ้ย ให้ทําการ Double Click ไอคอน 
MOI_APP ที่หน้า Desktop เพื่อให้โปรแกรมทํางาน

2. ติดตั้งเครื่องอา่นบัตรประชาชน Smart Card เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

3. เข้าไปที่ Folder C:\TestActiveX

4. ทําการ Double Click ไฟล์ “TestMOIApp.html” จะปรากฏ
หน้าต่าง Internet browser เพื่อทําการทดสอบขึ้นมา

5. ทําการเสียบบัตรประชาชนที่ช่องอา่นบัตร แล้วกด Click 
”Test MOI App” ที่หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาตามข้อ 4.

6. หน้าต่างแสดงผลการอา่นบัตรประชาชนจะแสดงขึ้นมา พรอ้ม 
ข้อมูลที่อา่นได้จากบัตรประชาชนใบนั้น ถือวา่การทดสอบสําเรจ็ 
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การตรวจสอบเวอรช์ั่น และ License ของโปรแกรม

ขั้นตอนการตรวจสอบเวอรช์นัของโปรแกรม

1. เข้าไปยัง Folder ที่มีโปรแกรม
สําหรบั 32 bit เข้าไปที่ Folder 
C:\WINDOWS\System32
สําหรบั 64 bit เข้าไปที่ Folder 
C:\WINDOWS\SysWOW64

2. ทําการตรวจสอบเวอรช์ันโดย Click ขวาที่ 3 ไฟล์นี้ 
scapi_ope.dll / scapi_ope.dli / lm.exe 

      หลังจากนั้น เลือก Properties จะแสดงข้อมูลตามภาพ
      และเวอรช์ันที่อยู่ในกรอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ License ของโปรแกรม

1. ตรวจสอบที่ System Tray ให้ Click ขวาที่ไอคอน
รูปสิงห์สีเหลือง        และเลือก Show

2. จะปรากฏหน้าต่างของ License Version มาให้ใน
กรอบสีแดงตามรูปด้านล่าง
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FAQ (1/5)

Q1:   ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมปรากฏหน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งดัง
      รูป ทําให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมสําเรจ็ได้

A1:   ทําการติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดย *User ผู้ติดตั้งต้องเป็น 
Administrator * การ Run โดยเลือก ”Run as   
administrator” แล้วรอโปรแกรมติดตั้งให้เสรจ็จะปรากฏ

      ไอคอน ”MOI_APP” ที่หน้า Desktop

Q2:   กรณี ไม่พบ ”MOI_APP” ที่หน้า Desktop ของหน้าจอ หลังจาก
        ทําตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแล้ว 

A2:   ให้ดําเนินการตาม 2 วธิีดังต่อไปนี้
      1. สรา้ง Shortcut ให้กับโปรแกรม
        โดยเข้าไปที่ Path C:\TestActiveX\MOI_Package\MOI_APP    

 Click ขวาที่ MOI_App.exe เลือก Send to และเลือก
        Desktop (create shortcut) ตามลําดับ
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FAQ (2/5)

A2:   ให้ดําเนินการตาม 2 วธิีดังต่อไปนี้ (ต่อ)      
2. คัดลอก (Copy) ไฟล์ที่โปรแกรมจาํเป็นต้องใช้

        โดยเข้าไปที่โฟลเดอร ์C:\TestActiveX แล้วคัดลอก(Copy) 3 
        ไฟล์ดังนี้ scapi_ope.dll, scapi_ope.dli, lm.exe

เลือกวาง (Paste) ทั้ง 3 ไฟล์ที่โฟลเดอรป์ลายทางตามรุน่ของ
Windows ดังนี้

      - รุน่ 32 bit วางที่โฟลเดอร ์C:\WINDOWS\System32
      - รุน่ 64 bit วางที่โฟลเดอร ์C:\WINDOWS\SysWOW64

เมื่อวางเรยีบรอ้ย ให้ทําตรวจสอบความพรอ้มตามคู่มือก่อนเปิดใช้
      งานตามปกติ
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FAQ (3/5)

Q3:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม
*กรณีที่ไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

       แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            
       หน้าจอดังรูป

A3:   ให้ดําเนินการตรวจสอบการเสียบบัตรประชาชนที่ช่องอา่นบัตรของ
        เครื่องอา่นให้เรยีบรอ้ย และทําการทดสอบใหม่

Q4:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม
*กรณีที่ไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

       แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            
       หน้าจอดังรูป

A4:   ให้ดําเนินการตรวจสอบบัตรประชาชน ควรเป็นบัตรประชาชน 
        แบบสมารท์การด์ที่อยู่ในสภาพที่ไม่ชํารุด หากเป็นบัตรที่ชํารุดจะ  
        ไม่สามารถอา่นข้อมูลในบัตรได้ตามผลที่แสดงในรูปนี้
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FAQ (4/5)

Q6:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม
*กรณีที่ไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

       แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            
       หน้าจอดังรูป

A6:   ทําการเปิดใช้งานโปรแกรม MOI_APP โดย Double-Click ไอคอน 
MOI_APP ที่หน้า Desktop และทําการทดสอบใหม่

  

Q5:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม
*กรณีที่ไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

       แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            
       หน้าจอดังรูป

A5:   ทําการตรวจสอบเครื่องอา่นบัตรโดยทําการติดตั้งกับ
       คอมพิวเตอรใ์ห้เรยีบรอ้ย และทําการทดสอบใหม่
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FAQ (5/5)
Q7:   โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประชาชนและคู่มือการ
        ติดตั้งสามารถ Download ได้จากที่ไหน

A7:   ทําการ Download ได้จากหน้า Health Platform
        ที่เมนู ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร
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แนวทางการสนับสนุน กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน
ผู้สอบถาม/รอ้งเรยีน หน่วยงานที่รบัแจง้ 1 2

ประชาชน

NHSO Call Center

1330

เจา้หน้าที่ Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร
ช่องทางการติดต่อ เวลาทําการ

0-2111-9999 กด * กด 0
8:00-19:00 

(จ-ศ)cash.management@krungthai.com

Krungthai Corporate Call Center

เจา้หน้าที่ Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร

ประชาชน

เจา้หน้าที่ Admin ของ
รพ. และ

หน่วยบรกิาร

Krungthai Contact Center

0-2111-1111

สอบถาม
เพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบ
“Health 
Platform”

สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
แอปพลิเคชั่น 

“เป๋าตัง”

สอบถาม
เพิ่มเติมเรื่อง
การตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์
และอื่นๆ

เวลาทําการ 24 ชม. ทุกวนั

สําหรบัการส่งอเีมลให้ระบุข้อมูลดังนี้
1. subject: Health Platform 
2. ชื่อหน่วยงาน:
3. ชื่อ- เบอรโ์ทรติดต่อกลับ
4. แจง้ปัญหาและหน้าจอ error ที่เกิดขึ้น
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ห้อง Line Support               : บรกิารคุมกําเนิด (บรกิารตอบข้อซักถามบรกิารแจกยาเม็ดคุมกําเนิด)
ผู้ที่สามารถขอสิทธิ์เข้าห้องได้ : เจา้หน้าที่หลัก สปสช
                                         เจา้หน้าที่ รพ.และหน่วยบรกิารต่างๆ
                                         เจา้หน้าที่ธนาคารกรุงไทย

Line Services Time  
วนัทําการ จนัทร ์- ศุกร์ : 8:00 a.m. – 18:00 p.m.

บรกิารคุมกําเนิด

ขั้นตอน การขอสิทธิ์เข้าห้องไลน์ โดย แสกน QR และใส่ชื่อผู้ขอสิทธิ์ ดังนี้
• เจา้หน้าที่ สปสช : ระบุตัวตนในการขอสิทธิ์โดย สปสช + ชื่อ
• เจา้หน้าที่ รพ : ระบุตัวตนในการขอสิทธิ์โดย รพ + ชื่อ
• เจา้หน้าที่ หน่วยบรกิาร : ระบุตัวตนในการขอสิทธิ์โดย ชื่อรา้นขายยา + ชื่อ
• เจา้หน้าที่ ธนาคาร : ระบุตัวตนในการขอสิทธิ์โดย KTB + ชื่อ

1. สแกน 
QR

2. กดเข้ารว่มด้วยหน้า
โปรไฟล์ใหม่

3. ใส่ชื่อ ตามกําหนด
ด้านบน เช่น  รพ 
กรุงไทย หรอื รา้นยา
กรุงไทย

4. ใส่ชื่อเหมือนขั้นตอนที่ 
3ซํ้าอกีครัง้แล้วกด ส่ง

บรกิารคุมกําเนิด

ต่อไป ส่ง



CONFIDENTIAL 5353

Thank you


