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การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลบรกิาร
Krungthai Digital Health 

Platform

กิจจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด ปี2566

ส าหรบั Admin User



Agenda 
• Hospital Portal
o การเขา้ใช้งานระบบ
o ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ
o ต้ังค่าการเคลม
o ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน
o จดัการกิจกรรม ถงุยางอนามัยคุมก าเนิด
o ลบหน่วยตรวจ
o ขัน้ตอนการลง MOI Agent



Hospital Portal



การเข้าใช้งานระบบ ฯ

ผู้ใช้งานระบบ Krungthai Digital Health Platform ทุกท่าน ต้องมีข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จาก สปสช ก่อน จากน้ันต้องท าการ log in ครัง้แรก

เพ่ือ Activate User* ต่อมา Super Admin ของแต่ละหน่วยงานเห็นขอ้มูล User ผู้ใช้งาน ถึงจะท าการสรา้งบทบาทให้ User เข้าใช้งานได้

วธีิการเข้าสู่ระบบมีขั้นตอนดังน้ี

▪ เปิด web browser (google chrome) โดยพิมพ์

https://www.healthplatform.krungthai.com
▪ ระบุชื่อผู้ใช้งาน (user) ท่ีได้รบัจาก E-mail และ Password (ท่ีได้รบัจาก สปสช.) เม่ือระบุข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

ทุก User ต้องท าการ log in เข้า
ระบบครัง้แรกด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ 

รหัสผ่านท่ีถูกต้อง
จงึจะพบ Error Massage 

“ข้อมูลของท่านอยู่ในระบบเรยีบรอ้ยแล้ว 
รอการต้ังค่าจากผู้ดูแลระบบ”

เป็นอนั Activate User ส าเรจ็



ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จัดการหน่วยตรวจ



[Admin] ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

คลิกหัวข้อ ข้อมูลหน่วยบรกิาร > เก่ียวกับหน่วยบรกิาร จะพบกับข้อมูลหน่วยบรกิาร 

แต่ส าหรบักรณีท่ีท่ีผู้ใช้งานเป็นหน่วยบรกิารหลัก และมีหน่วยบรกิารในเครอื ระบบจะแสดงรายชื่อของหน่วยบรกิารหลักและรายชื่อหน่วย

บรกิารในเครอื โดยผู้ใช้งานสามารถกดสัญลักษณ์      เพ่ือเข้าสู่ Tab เมนูย่อย



[Admin] ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

เมนูย่อย ข้อมูลหน่วยบรกิาร จะแสดงข้อมูลต่างๆ สามารถแก้ไขได้โดยคลิกท่ีเครื่องหมาย

โรงพยาบาลมหาชน

โรงพยาบาลมหาชน

โรงพยาบาลมหาชน

“ข้อมูล *ชื่อ ท่ีอยู่ ละติจดู ลองจจิดู ช่องทางการติดต่อ จะไปแสดงบน เป๋าตัง”
*กรณีชื่อไม่ถูกต้องให้ติดต่อ สปสช. เพ่ือแก้ไข



เมนูย่อย เวลาท าการ/วนัหยุด จะแสดง ข้อมูลเวลาท าการและวนัหยุดพิเศษ ซ่ึงสามารถคลิกท่ี       เพ่ือท าการแก้ไข

“ข้อมูลวนั/เวลาท าการจะไปแสดงบนเป๋าตัง”

“ส่งผลต่อการ Set Slot ส าหรบัการจองวนัท าการปกติ
กรณีท่ีมีวนัหยุดพิเศษ วนัท าการปกติ จะไม่แสดงวนัดังกล่าวเป็นวนัท าการให้จองได้”

[Admin]ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ



หัวข้อ แก้ไขเวลาท าการ สามารถต๊ิกเครื่องหมายถูกเพ่ือเป็นก าหนดวนั

ท าการได้ และยังสามารถแก้ไขเวลาท าการได้

หัวข้อ แก้ไขวนัหยุดพิเศษ สามารถต๊ิกเครื่องหมายถูกออก เพ่ือให้

วนัหยุดพิเศษกลายเป็นวนัท าการปกติได้ (แต่ไม่สามารถลบได้)

หรอื สามารถก าหนดวนัหยุดพิเศษเพ่ิมได้โดยคลิกปุ่ม เพ่ิมวนัหยุด 

และระบุวนัท่ี

“ข้อมูลวนั/เวลาท าการจะไปแสดงบนเป๋าตัง” “ส่งผลต่อการ Set Slot ส าหรบัการจองวนัท าการปกติ
กรณีท่ีมีวนัหยุดพิเศษ วนัท าการปกติ จะไม่แสดงวนัดังกล่าว

เป็นวนัท าการให้จองได้”

[Admin]ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ



เมนูย่อย หน่วยตรวจ ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยตรวจเป็น default 1 หน่วยตรวจ

หากต้องการเพ่ิมหน่วยตรวจสามารถคลิก เพ่ิมหน่วยตรวจ และระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

จากน้ัน คลิก บันทึก

“ควรต้ังค่าข้อมูลหน่วยตรวจให้สอดคล้องกับการให้บรกิารจรงิ
จะสามารถก าหนดผู้มีสิทธ์ิเข้าถึงหน่วยตรวจ และก าหนดกิจกรรมท่ีให้บรกิารได้”

[Admin]ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ



หากต้องการแก้ไขข้อมูลหน่วยตรวจสามารถคลิก      เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลและวนั/

เวลา ท าการ

“วนั/เวลาเปิดท าการของหน่วยตรวจ ส่งผลต่อการต้ังค่า Slot ในการจอง”

[Admin]ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ



ทบทวน [Admin] ต้ังค่าวนั/เวลาหน่วยบรกิาร จดัการหน่วยตรวจ

“เก่ียวกับหน่วยบรกิาร” ควรเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและต้ัง
ค่าก่อนเริม่ให้บรกิาร
• ข้อมูลหน่วยบรกิาร 
ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบรกิาร เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ ข้อมูล
ติดต่อ

• เวลาท าการ/วนัหยุด แก้ไขวนัและเวลาท าการของ
หน่วยงาน
- เลือกวนัหยุดพิเศษ หรอืเพ่ิมวนัหยุดพิเศษได้

• หน่วยตรวจ ต้ังค่า เพ่ิม/แก้ไข หน่วยตรวจ และแก้ไข
วนัและเวลาท าการของหน่วยตรวจ

ข้อมูลท้ังหมดจะไปแสดงในเป๋าตังให้ประชาชนทราบ



ต้ังค่าการเคลม



[Admin]ต้ังค่าการเคลม

หน่วยบรกิารสามารถต้ังค่าการเคลมได้ท่ีเมนู เก่ียวกับหน่วยบรกิาร > ต้ังค่าการเคลม และคลิกปุ่ม 



[Admin]ต้ังค่าการเคลม
กรณีต้ังค่าอนุมัติเคลมแบบ 1 ข้ันตอน ระบบจะแสดงการต้ังค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอตัโนมัติ ให้เลือก 2 ค่าดังน้ี

1. สรา้งใบเบิกเคลมด้วยตนเอง คือ ระบบจะไม่น ารายการท่ีรอการ

สรา้งใบเบิกเคลมไปสรา้งใบเบิกเคลมอัตโนมัติตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

โดยกระบวนการสรา้งใบเบิกเคลมจะถูกจัดการโดยผู้อนุมัติเท่าน้ัน

2.สรา้งใบเบิกเคลมและน าส่ง สปสช. โดยอัตโนมัติ คือ ระบบจะน า

รายการท่ีรอสรา้งใบเบิกเคลมไปสรา้งใบเบิกเคลมอัตโนมัติตาม

เวลาท่ีก าหนดไว ้และน าส่งไปยัง สปสช. โดยทันที

หน่วยบรกิารปฐมภูมิ รพ.มหาชน หน่วยบรกิารปฐมภูมิ รพ.มหาชน

โรงพยาบาลมหาชน
กรณีเป็นหน่วยบรกิารท่ีมหีน่วยบรกิารแม่ขา่ย
สามารถเลือกการต้ังค่าส่งเคลมด้วย หน่วยบรกิารตนเอง หรอืให้
หน่วยบรกิารแมข่่าย เป็นผู้ส่งเบิกเคลมให้ได้



[Admin]ต้ังค่าการเคลม
กรณีต้ังค่าอนุมัติเคลมแบบ 2 ข้ันตอน ระบบจะแสดงการต้ังค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอตัโนมัติ ให้เลือก 2 ค่าดังน้ี

1. สรา้งใบเบิกเคลมด้วยตนเอง คือ ระบบจะไม่น ารายการท่ีรอสรา้ง

ใบเบิกจ่ายไปสรา้งใบเบิกเคลมอัตโนมัติตามเวลาท่ีก าหนดไว ้โดย

กระบวนการสรา้งใบเบิกเคลมจะถูกจัดการโดยผู้อนุมัติใน Level 

แรก (Maker) เท่าน้ัน

2.สรา้งใบเบิกเคลม และยืนยันน าส่ง สปสช. ด้วยตนเอง คือ ระบบ

จะน ารายการท่ีรอสรา้งใบเบิกจ่ายไปสรา้งใบเบิกเคลมอัตโนมัติตาม

เวลาท่ีก าหนดไว ้และย้ายรายการไปรออนุมัติ โดย ผู้อนุมัติ Level 

ท่ี2 (Checker) เพ่ือรอการพิจารณาส่งไปอนุมัติท่ี สปสช.

หน่วยบรกิารปฐมภูมิ รพ.มหาชน



ทบทวน ต้ังค่าการเคลม
หน่วยบรกิารต้องท าการต้ังค่าการเคลมเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยบรกิารตนเอง ซ่ึงต้องท าการเลือก ข้ันตอนอนุมัติใบเบิกเคลม 

วา่เป็นแบบ “1 หรอื 2 ขั้นตอน” จากน้ันเลือกค่าการสรา้งใบเบิกเคลมแบบอัตโนมัติวา่ “สรา้งด้วยตนเอง หรอื อัตโนมัติ”

การต้ังค่าเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการท่ีหน่วยงานจะสรา้งใบเบิกจ่ายไปยัง สปสช.

เลือก ต้ังค่าการสรา้งใบเบิกเคลม

แบบอตัโนมัติ

เลือก ขั้นตอนอนุมัติใบเบิกเคลม

เลือก หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิาร A

1 ข้ันตอน

สรา้งใบเบิกเคลม

ด้วยตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลมและ

น าส่ง สปสช. โดย

อตัโนมติั

2 ข้ันตอน

สรา้งใบเบิกเคลม

ด้วยตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลม

อตัโนมติั และยืนยัน

น าส่ง สปสช. ด้วย

ตนเอง

สรา้งใบเบิกเคลมด้วย 
User เดียว

ส่งเบิกเคลมโดยอตัโนมัติ มี User สรา้งใบ
เบิกเคลม และอกี 
User ท าการอนุมัติ

ระบบสรา้งใบเบิกเคลม
อตัโนมัติ และต้องมี 
User ท าการอนุมัติ



ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน



[Admin] ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน

คลิกหัวข้อ ก าหนดสิทธ์ิ > ผู้ใช้งานระบบ จะพบกับข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งานท้ังหมดในสังกัดหน่วยงาน ซ่ึง สปสช. เป็นผู้ก าหนดให้

ต้องท าการเพ่ิมบทบาทของ User ในครัง้แรก หรอืท าการแก้ไขข้อมูลของ User โดยคลิก 



[Admin] ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน

สามารถแก้ไขสถานะของ User ดังกล่าวได้

การเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด สามารถคลิกเลือกได้

*เม่ือเพ่ิมหน่วยตรวจ ต้องเข้ามาเพ่ิมสิทธ์ิการเข้าถึงให้แก่ User ท่ี

จะใช้งาน จงึจะเริม่ต้ังค่ากิจกรรมในหน่วยตรวจน้ันๆได้*

หากไม่พบบทบาท ต้องท าการเพ่ิมบทบาทให้แก่ User ดังกล่าวก่อน 

จึงจะสามารถเริม่ต้นเข้าใช้งานได้

โดยบทบาทพ้ืนฐานของหน่วยบรกิารจะมีอยู่ 6 บทบาท ได้แก่

1.Super Admin 

2.เจ้าหน้าท่ีจัดการข้อมูลสิทธ์ิและผู้ใช้งานระบบ

3.เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนพยาบาล

4.เจ้าหน้าท่ีบันทึกสรา้งใบเบิกเคลม

5.เจ้าหน้าท่ีบันทึกอนุมัติใบเบิกเคลม 

6.เจ้าหน้าท่ีคอลเซ็นเตอรโ์รงพยาบาล

หาก User ใดมีหน้าท่ีมากกวา่ 1 บทบาท สามารถเพ่ิมบทบาทได้ โดย

คลิก 

(สามารถคลิก ดูสิทธิ แต่ละบทบาทได้วา่ใช้งานอะไรได้บ้างใน 

รายละเอยีดข้อมูลของแต่ละบทบาทใน slide ถัดไป)



[Admin] ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน

บทบาท
การ
ก าหนด
สิทธิ

จดัการ
กิจกรรม 
PP
(ตาราง
การจอง
กิจกรรม)

ข้อมูล
หน่วย
บรกิาร

ตรวจสอบ
สิทธิ 
(จอง)

การรบั
บรกิาร 
(ยืนยัน
ตัวตน)

เปิดบิล
เคลม

Menu 
Dashboard

รายงาน
ตรวจสอบ
การนัด
หมาย

บันทึกผล
รบับรกิาร

ดาวน์โหลด
โปรแกรม/
เอกสาร

การ
อุทธรณ์

น าเข้า
ข้อมูลผล
การเข้า
รกัษา
(Upload 
16แฟ้ม)

1
เจา้หน้าท่ีจดัการขอ้มูลสิทธ์ิและผู้ใช้งาน
ระบบ ✔ ✔ ✔

2 เจา้หน้าท่ีคอลเซ็นเตอรโ์รงพยาบาล ✔ ✔
View only

✔ ✔ ✔ ✔
View only

✔ ✔
View only

3 เจา้หน้าท่ีบันทึกอนุมติัใบเบกิเคลม ✔
View only

✔
View only

✔
View only

✔
Approve

✔ ✔
Claim report

✔
View only

✔
View only

✔
View only

4 เจา้หน้าท่ีบันทึกสรา้งใบเบกิเคลม ✔
View only

✔
View only

✔
View only

✔
Maker

✔ ✔
Claim report

✔
View only

✔
View only

✔
View only

5 เจา้หน้าท่ีตรวจสอบการเบกิเคลม ✔
View only

✔
Claim report

6 เจา้หน้าท่ี เวชระเบียน พยาบาล ✔ ✔
View only

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7 Super Admin ✔ ✔ ✔
View only

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



ทบทวน ก าหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน
“ผู้ใช้งานระบบ” Super Admin ต้องเข้ามาต้ังค่าบทบาทและระบุหน่วยตรวจให้แก่ User ท้ังหมดก่อน
ถึงจะเริม่เข้าใช้งานระบบฯ ได้
1 User สามารถมีได้มากกวา่ 1 บทบาท

*ทาง สปสช. เป็นผู้จดัส่ง User และ Password ให้ทุกท่าน

หน่วยบรกิาร
(โรงพยาบาล)

หน่วยตรวจต่าง ๆ

เจ้าหน้าท่ี ผู้ใช้งานระบบ

Super 
Admin

User เดียวกับระบบของ สปสช.

1. จัดการข้อมูลสิทธ์ิและ
ผู้ใช้งานระบบ

2. คอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาล

3. บันทึกสรา้งใบเบิกเคลม

1. เวชระเบียนพยาบาล1. เวชระเบียนพยาบาล 1. จัดการข้อมูลสิทธ์ิและ
ผู้ใช้งานระบบ

2. คอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาล



จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด



[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

3

2

1

คลิกหัวข้อ จดัการกิจกรรม > ตารางการจองกิจกรรม

ค้นหากิจกรรม “C02 ถุงยางอนามยัคมุก าเนิด” และคลิก

จะพบหัวข้อ บรกิารอนามัยเจรญิพันธ์
กิจกรรมย่อย ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด
และคลิกปุ่มลูกศร

กรณีไม่พบกิจกรรม C02 ถุงยางอนามัยคมุก าเนิด ให้ท าการตรวจสอบศกัยภาพกับทาง สปสช.



[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

คลิกปุ่มลูกศรเพ่ือเข้าสู่หน้ารายละเอยีด
กิจกรรม



[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

การต้ังค่าหน่วยบรกิารสามารถท าได้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ 

โดยเมนู ตารางการจองกิจกรรม

กิจกรรมถุงยางอนามัยคุมก าเนิด (C02) จะสามารถเพ่ิม

หน่วยตรวจได้เม่ือหน่วยบรกิารได้รบัการจัดสรรโควตาจาก 

สปสช. ก่อนเท่าน้ัน

หน้าหลักของกิจกรรม จะต้องพบ จ านวนเวชภัณฑ์ตามแต่ละไซต์ของถุงยาง

อนามัย ตัวอย่างดังหน้าจอ 

ให้หน่วยบรกิารท าการตรวจสอบวา่ได้ตัวเลขถูกต้องตามท่ีได้รบัจัดสรรจาก 

สปสช. แจ้งหรอืไม่ หากไม่ถูกต้องให้ท าการติดต่อ สปสช. เพ่ือขอแก้ไขต่อไป

คลิก เพ่ิมหน่วยตรวจ เพ่ือเพ่ิมหน่วยให้บรกิาร

1

2



แถบ ระยะเวลากิจกรรม

ให้เลือกหน่วยตรวจท่ีต้องการให้บรกิาร

ส่วนวนัเริม่ต้น-ส้ินสุดการจอง / ให้บรกิาร

ระบบจะแสดงค่า Default ไวต้ลอดช่วงระยะเวลาท่ี สปสช. ก าหนด

หากต้องการแก้ไขให้เลือกช่วงเวลาใหม่ได้ตามต้องการ

แถบ จ านวนคงเหลือ

ให้ระบุ จ านวนท่ีต้องการจัดสรร เพ่ือให้บรกิารแจกตามท่ีต้องการ

โดยจะไม่สามารถระบุได้เกินจ านวนท่ีได้รบัจาก สปสช. ได้

เม่ือระบุข้อมูลครบถ้วน คลิก บันทึก

1 2

[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

3



เม่ือบันทึกข้อมูลส าเรจ็ ระบบจะแสดงตัวจ านวนท่ีถูกจัดสรร

หน่วยตรวจท่ีเปิดให้บรกิารพรอ้มรายละเอียด

[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

1
ให้ท าการคลิก       เพ่ือเข้าไปก าหนดรายละเอียดวนัท่ีเปิด

ให้บรกิาร 



ในแถบ จดัการตารางวนั/เวลา

ให้ตรวจสอบวนัหยุดของหน่วยบรกิาร

ระบบแสดงค่า default จากข้อมูลของหน่วยตรวจ

หากต้องการเพ่ิมวนัท่ี เปิด / ปิด ท าการพิเศษ

ให้คลิก เพ่ิมวนัท าการพิเศษได้เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ

[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

*กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีให้ระบุ Slot เวลาเพ่ือเข้ารบับรกิาร



[Admin]จดัการกิจกรรม ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด

ในแถบ จ านวนคงเหลือ

สามารถแก้ไขจ านวนจัดสรรสะสมของแต่ละประเภท

ของถุงยางอนามัยได้โดยคลิก

รวมท้ังสามารถเลือกวา่จะให้แต่ละประเภทของ

ถุงยางอนามัยสามารถจองได้ผ่านแอพ “เป๋าตัง” ได้

โดยคลิกท่ีปุ่มในหัวข้อ จองบนเป๋าตังให้แสดง

และหากต้องการปิดให้คลิกและแสดงเป็น

เม่ือต้ังค่าเรยีบรอ้ยท้ังหมดแล้วก็สามารถให้บรกิาร

ได้ทันที    



ลบหน่วยตรวจ



[Admin] ลบหน่วยตรวจ
กรณีต้องการลบหน่วยตรวจให้บรกิารในกิจกรรมน้ันๆ เม่ือเข้าสู่กิจกิจกรรมดังกล่าว ให้คลิก       จากน้ันคลิก         และคลิก ลบหน่วยตรวจ

หมายเหตุ

1. การลบหน่วยตรวจจะท าได้เมื่อยังไม่มีการบันทึกการ

รบับรกิารเท่าน้ัน (จ านวนการแจกต้องเป็น 0)

2. ในการลบหน่วยตรวจออกท้ังหมดจะท าให้ ปชช. ไม่

เห็นหน่วยบรกิารแสดงในกิจกรรมถุงยางอนามัย บน 

กระเป๋าสุขภาพ เป๋าตัง



[Admin] ลบหน่วยตรวจ

คลิก         และคลิก ลบหน่วยตรวจ

1 2



ขัน้ตอนการลง MOI Agent



การตรวจสอบความพรอ้มก่อนใช้งานโปรแกรม

1. เข้าไปท่ี “Control Panel” โดยการกดท่ีแวน่ขยาย พิมพ์ 

”control panel” แล้ว Click เลือก Control Panel

2. ท่ีหน้าต่าง Control Panel เลือก ”Region”

3. เลือก ”Change system locale..” ให้ตรวจสอบวา่ Regional 

Format เป็น “Thai (Thailand)”

***หากไมไ่ด้เป็น “Thai (Thailand)” ให้ท าการแก้ไขโดยให้ใช้ 

User ท่ีเป็น Administrator ในการแก้ไขตามรูปประกอบ***

4. ถ้ามีการแก้ไข เม่ือแก้ไขเสรจ็แล้วให้ท าการ Restart Computer

คอมพิวเตอรท่ี์ใช้งานจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows และให้ตรวจการต้ังค่าของเครื่องดังน้ี
(ขั้นตอนน้ีอาจแตกต่างกันออกไปตาม Version ของ Windows)



การติดต้ัง MOI App ส าหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธีิการ Dip Chip บัตรประชาชน
ไปยังหัวข้อ ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร จากน้ันคลิกท่ี icon ดาวน์โหลดโปรแกรม หัวข้อ “2 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจ าตัว

ประชาชน (Smart Card)” แล้วรอจนกวา่จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ zip เสรจ็ส้ิน

*User ของหน่วยบรกิารจะเห็นเมนูน้ี ต้องมีบทบาทท่ีสามารถเข้าถึงเมนูน้ีด้วย(บทบาท default จากระบบจะสามารถเห็นเมนูน้ีอยู่แล้ว)

**การดาวน์โหลดอาจแตกต่างไปในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์

1

2

3



การติดต้ัง MOI App ส าหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธีิการ Dip Chip บัตรประชาชน
ตรวจสอบ Folder ดาวน์โหลดไฟล์ ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ใน This PC > Downloads และหาไฟล์ท่ีชื่อ MOI_Package_7.2.2.1.3

จากน้ัน คลิกขวาท่ีไฟล์ และคลิก Extract All.. เพ่ือท าการแตกไฟล์ zip (ข้ันตอนนี้อาจแตกต่างกันออกไปตามคอมพิวเตอรแ์ต่ละเครื่อง)

จากน้ันคลิก Extract



การติดต้ัง MOI App ส าหรบัการยืนยันตัวตนด้วยวธีิการ Dip Chip บัตรประชาชน
เม่ือแตกไฟล์ส าเรจ็ คลิกขวาท่ีไฟล์ MOI_Package และคลิก Run as administrator

หากพบหน้าจอสีฟา้ Windows protected your PC ให้คลิก More info และคลิก Run anyway จากน้ันรอสักครูใ่ห้ระบบติดต้ังโปรแกรม

เมื่อโปรแกรมติดต้ังเสรจ็เรยีบรอ้ยจะมีไอคอน MOI_APP (ดังภาพ) ปรากฏอยู่บนหน้า Desktop

ให้ดับเบิ้ลคลิกเพ่ือเปิดใช้งาน ก่อนท าการ login เข้าใช้งาน Health Portal ทุกครัง้

ส าหรบั Windows 11
อาจไม่ปรากฏหน้าจอน้ี
ให้ท าการตรวจสอบท่ี 

Desktop จะพบ Icon 
MOI_App

และสามารถใช้งานได้ทันที



1. เม่ือท าการเปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์สรจ็เรยีบรอ้ย ท าการติดต้ังเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card 

หลังจากน้ันให้ท าการ Double-Click ไอคอน MOI_APP ท่ีหน้า Desktop

2. ท าการตรวจสอบท่ี System Tray ด้านล่างฝ่ังขวามือของหน้าจอจะปรากฏ icon โปรแกรมข้ึนมา (ดังภาพด้านล่าง) เม่ือพรอ้มใช้งาน

3. เม่ือโปรแกรมพรอ้มใช้งานแล้ว สามารถ Login เข้าสู่ระบบ Health Platform เพ่ือใช้งานได้ตามปกติ

วธีิการเปิดใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 



การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 
***กรณีท่ีไม่ได้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform***

1. เม่ือติดต้ังเสรจ็เรยีบรอ้ย ให้ท าการ Double Click ไอคอน 

MOI_APP ท่ีหน้า Desktop เพ่ือให้โปรแกรมท างาน

2. ติดต้ังเครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card เข้ากับ

คอมพิวเตอร์

3. เข้าไปท่ี Folder C:\TestActiveX

4. ท าการ Double Click ไฟล์ “TestMOIApp.html” จะปรากฏ

หน้าต่าง Internet browser เพ่ือท าการทดสอบข้ึนมา

5. ท าการเสียบบัตรประชาชนท่ีช่องอ่านบัตร แล้วกด Click 

”Test MOI App” ท่ีหน้าต่างท่ีปรากฏข้ึนมาตามข้อ 4.

6. หน้าต่างแสดงผลการอ่านบัตรประชาชนจะแสดงข้ึนมา พรอ้ม 

ข้อมูลท่ีอ่านได้จากบัตรประชาชนใบน้ัน ถือวา่การทดสอบส าเรจ็ 



การตรวจสอบเวอรช์ั่น และ License ของโปรแกรม

ขั้นตอนการตรวจสอบเวอรชั์นของโปรแกรม

1. เข้าไปยัง Folder ท่ีมีโปรแกรม

ส าหรบั 32 bit เข้าไปท่ี Folder 

C:\WINDOWS\System32

ส าหรบั 64 bit เข้าไปท่ี Folder 

C:\WINDOWS\SysWOW64

2. ท าการตรวจสอบเวอรช์ันโดย Click ขวาท่ี 3 ไฟล์น้ี 

scapi_ope.dll / lm.exe 

หลังจากน้ัน เลือก Properties จะแสดงข้อมูลตามภาพ

และเวอรช์ันท่ีอยู่ในกรอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ License ของโปรแกรม

1. ตรวจสอบท่ี System Tray ให้ Click ขวาท่ีไอคอน

รูปสิงห์สีเหลือง        และเลือก Show

2. จะปรากฏหน้าต่างของ License Version มาให้ใน

กรอบสีแดงตามรูปด้านล่าง

“SCAPIOPE – Smart Card API for Win32 version 7.2.2.3”



FAQ (1/5)

Q1:   ในขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรมปรากฏหน้าต่างใดหน้าต่างหน่ึงดัง

รูป ท าให้ไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมส าเรจ็ได้

A1:   ท าการติดต้ังโปรแกรมใหม่ โดย *User ผู้ติดต้ังต้องเป็น 

Administrator * การ Run โดยเลือก ”Run as   

administrator” แล้วรอโปรแกรมติดต้ังให้เสรจ็จะปรากฏ

ไอคอน ”MOI_APP” ท่ีหน้า Desktop

Q2:   กรณี ไม่พบ ”MOI_APP” ท่ีหน้า Desktop ของหน้าจอ หลังจาก

ท าตามข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมแล้ว 

A2:   ให้ด าเนินการตาม 2 วธีิดังต่อไปน้ี

1. สรา้ง Shortcut ให้กับโปรแกรม

โดยเข้าไปท่ี Path C:\TestActiveX\MOI_Package\MOI_APP    

Click ขวาท่ี MOI_App.exe เลือก Send to และเลือก

Desktop (create shortcut) ตามล าดับ



FAQ (2/5)

A2:   ให้ด าเนินการตาม 2 วธีิดังต่อไปน้ี (ต่อ)

2. คัดลอก (Copy) ไฟล์ท่ีโปรแกรมจ าเป็นต้องใช้

โดยเข้าไปท่ีโฟลเดอร ์C:\TestActiveX แล้วคัดลอก(Copy) 3 

ไฟล์ดังน้ี scapi_ope.dll, scapi_ope.dli, lm.exe

เลือกวาง (Paste) ท้ัง 3 ไฟล์ท่ีโฟลเดอรป์ลายทางตามรุน่ของ

Windows ดังน้ี

- รุน่ 32 bit วางท่ีโฟลเดอร ์C:\WINDOWS\System32

- รุน่ 64 bit วางท่ีโฟลเดอร ์C:\WINDOWS\SysWOW64

เม่ือวางเรยีบรอ้ย ให้ท าตรวจสอบความพรอ้มตามคู่มือก่อนเปิดใช้

งานตามปกติ



FAQ (3/5)

Q3:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

*กรณีท่ีไมไ่ด้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            

หน้าจอดังรูป

A3:   ให้ด าเนินการตรวจสอบการเสียบบัตรประชาชนท่ีช่องอ่านบัตรของ

เครื่องอ่านให้เรยีบรอ้ย และท าการทดสอบใหม่

Q4:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

*กรณีท่ีไมไ่ด้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            

หน้าจอดังรูป

A4:   ให้ด าเนินการตรวจสอบบัตรประชาชน ควรเป็นบัตรประชาชน 

แบบสมารท์การด์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีไม่ช ารุด หากเป็นบัตรท่ีช ารุดจะ  

ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ตามผลท่ีแสดงในรูปน้ี
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Q6:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

*กรณีท่ีไมไ่ด้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            

หน้าจอดังรูป

A6:   ท าการเปิดใช้งานโปรแกรม MOI_APP โดย Double-Click ไอคอน 

MOI_APP ท่ีหน้า Desktop และท าการทดสอบใหม่

Q5:   ในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

*กรณีท่ีไมไ่ด้ทดสอบผ่านระบบ Health Platform*

แล้วผลการทดสอบไม่เป็นตามคู่มือ โดยมีผลเป็นไปตาม            

หน้าจอดังรูป

A5:   ท าการตรวจสอบเครื่องอ่านบัตรโดยท าการติดต้ังกับ

คอมพิวเตอรใ์ห้เรยีบรอ้ย และท าการทดสอบใหม่
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Q7:   โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประชาชนและคู่มือการ

ติดต้ังสามารถ Download ได้จากท่ีไหน

A7:   ท าการ Download ได้จากหน้า Health Platform

ท่ีเมนู ดาวน์โหลดโปรแกรม / เอกสาร
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