
12 ฟังก์ชัน
การท างานของหมอพร้อม Version 2 

ส าหรับบริการวัคซีนโควิด 19 แก่
กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

และบุคคลที่มีโรคประจ าตัว 7 กลุ่มโรค



เพิ่มเพื่อน (Add friend)
หมอพร้อม

ฟังก์ชันที่ 1



ค้นหา หมอพร้อม ใน 
บัญชีทางการ (Official Account)

บน LINE Application

ค้นหาด้วยค าว่า หมอพร้อม กด เพ่ิมเพ่ือน



ลงทะเบียนใช้งาน
หมอพร้อม

ฟังก์ชันที่ 2



กด ลงทะเบียน หรือ
กด ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม

กด ยอมรับ ข้อก าหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ 

Line OA หมอพร้อม

กด ยินยอม ให้หมอพร้อม
ส่งการแจ้งเตือน

กด รับทราบ ค าช้ีแจง
การรับวัคซีนโควิด 19



ลงทะเบียนใช้งาน
โดยกรอก ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประชาชน 

เลขหลังบัตรประชาชน 
วันเดือนปีเกิด

กรณีมีข้อมูลในระบบ
ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน และ
กด บันทึก ได้ทันที

ปรากฏ หน้าจอยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ
สามารถกด ปิด ได้ทันที 
หรือ กดดขู้อมูลบัญชี

ข้อความแจ้งยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ

กรณีที ่1 มีข้อมลูในระบบ MOPH-IC



เลือก กลุ่มเป้าหมาย 
ตามความเป็นจริง

และกด ถัดไป

กรอก ข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อย
และกด บันทกึ

กรณีที ่2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC

ลงทะเบียนใช้งาน
โดยกรอก ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประชาชน 

เลขหลังบัตรประชาชน 
วันเดือนปีเกิด



กรณีที ่2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC

ปรากฏ หน้าจอยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ
สามารถกด ปิด ได้ทันที 
หรือ กดดขู้อมูลบัญชี

ข้อความแจ้งยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ



เพิ่มบุคคลอื่น
ฟังก์ชันที่ 3



กดปุ่ม เพิ่มบุคคลอื่น ระบุความสัมพันธ์กดเมนู 
แก้ ไขข้อมูลส่วนตัว



กรณีบุคคลที่ต้องการเพิ่ม
มีข้อมูลในระบบ

ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน และ
กด บันทึก ได้ทันที

ข้อความแจ้งยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ

กรณีที ่1 มีข้อมลูในระบบ MOPH-IC

ปรากฏ หน้าจอยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ
สามารถกด ปิด ได้ทันที 
หรือ กดดขู้อมูลบัญชี

ลงทะเบียนใช้งาน
โดยกรอก ช่ือ สกุล 
เลขบัตรประชาชน 

เลขหลังบัตรประชาชน 
วันเดือนปีเกิด

ของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม



เลือก กลุ่มเป้าหมาย 
ของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม 
ตามความเป็นจริง

และกด ถัดไป

กรอก ข้อมูลส่วนตัว ให้เรียบร้อย
และกด บันทกึ

กรณีที ่2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC

ลงทะเบียนใช้งาน
โดยกรอก ชื่อ สกุล 
เลขบัตรประชาชน 

เลขหลังบัตรประชาชน 
วันเดือนปีเกิด

ของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม



กรณีที ่2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC

ปรากฏ หน้าจอยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ
สามารถกด ปิด ได้ทันที 
หรือ กดดขู้อมูลบัญชี

ข้อความแจ้งยืนยัน
การลงทะเบียนส าเร็จ



จองคิวฉีดวัคซนี
ฟังก์ชันที่ 4



กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด 19 กด จอง กด รับสิทธิ์



ท าแบบคัดกรอง และ กดบันทึก หน้าจอแสดงยืนยันการบันทึก
ข้อมูลคัดกรองเรียบรอ้ยแล้ว

กด ยินยอม



เลือก ประเภทโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล วัน เวลา

เพื่อจองคิวฉีดวัคซีน และ กดยืนยัน

หน้าจอยืนยัน
การจองฉีดวัคซีนส าเร็จ

ข้อความยืนยันนัดหมาย
การรับวัคซีนโควิด 19



เปลี่ยนการจองคิว
ฉีดวัคซีน

ฟังก์ชันที่ 5



กดที่ รายละเอียดเพิ่มเติม บน
ข้อความยืนยันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 

หรือกดที่เมนู 
ข้อมูลการจองวัคซีนโควิด เข็มที่ 1

กดปุ่ม เปล่ียนการจอง หน้าจอยืนยัน
การจองฉีดวัคซีนส าเร็จ

เลือก ประเภทโรงพยาบาล 
โรงพยาบาล วัน เวลา (ใหม)่

เพื่อจองคิวฉีดวัคซีน และ กดยืนยัน



จะได้รับข้อความ
ยืนยันนัดหมาย

การรับวัคซีนโควิด 19 (ใหม)่



แจ้งเตือนฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1

ฟังก์ชันที่ 6



ก่อนถึงนัดหมาย
ฉีดวัคซีน 1 วัน

จะได้รับข้อความแจ้งเตือน
รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1



ยืนยันการฉีดวัคซีน
เข็มท่ี 1

ฟังก์ชันที่ 7



เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
จะได้รับข้อความ

ยืนยันการรับวัคซีน 
และ ใบแจ้งอาการข้างเคียง
ที่อาจเกิดข้ึน ภายใน 24 ชั่วโมง



ท าแบบประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์
หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ฟังก์ชันที่ 8



หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน เข็มที่ 1

ท าแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ และ กด บันทกึ
หน้าจอแสดงการท าแบบประเมิน
เรียบร้อยแล้ว (กรณีไม่มีอาการ)

หน้าจอแสดงการท าแบบประเมิน
เรียบร้อยแล้ว (กรณีมีอาการ)



แจ้งเตือนให้ประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์
หลังได้รับวัคซีน 

เข็มท่ี 1

หลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน หลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน



แจ้งเตือนฉีดวัคซีน
เข็มท่ี 2

ฟังก์ชันที่ 9



ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 
1 วันจะได้รับข้อความ

แจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2



ยืนยันการฉีดวัคซีน
เข็มท่ี 2

ฟังก์ชันที่ 10



เมื่อฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
จะได้รับข้อความ

ยืนยันการรับวัคซีน 
และ ใบแจ้งอาการข้างเคียง
ที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง



ฟังก์ชันที่ 11
การออกใบรับรอง
การฉีดวัคซีน

(Vaccination Certificate)



เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน
สามารถสแกน QR-Code เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข



ท าแบบประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์
หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ฟังก์ชันที่ 12



หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 

ท าแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน และ กดบันทกึ



หลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน หลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

แจ้งเตือนให้ประเมิน
อาการไม่พึงประสงค์
หลังได้รับวัคซีน 

เข็มท่ี 2




