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ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ (หมอพรอ้ม DID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) เป็นระบบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของ

หน่วยบริกำรใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร เพ่ือเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำของ

ผู้รับบริกำรในหน่วยบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส่งข้อมูลเข้ำมำยังระบบระเบียนสุขภำพ

อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม กำรพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนเป็นกระบวนกำรแรก ๆ ในกำรติดต่อขอรับบริกำรจำกภำครัฐ และถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญ

อย่ำงยิ่ง ซึ่งปกติแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบประชำชนผู้ขอรับบริกำรจำกบัตรประจ ำตัวประชำชน ก่อนที่จะให้

ข้อมูลหรือให้บริกำรกับประชำชนท่ำนนั้นๆ ในกำรให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล (Digital Service) หน่วยงำนของ

รัฐก็ต้องมีวิธีกำรส ำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลของประชำชนผู้ขอรับบริกำรเช่นกัน โดยกระบวนกำร

ดังกล่ำวต้องมีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมั่นใจได้ว่ำ ผู้ขอรับบริกำรมีตัวตนอยู่จริง 

และเป็นบุคคลที่กล่ำวอ้ำง นอกจำกนี้ กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล ต้องมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลที่ดี มีระดับควำมมั่นคงปลอดภัยสูง สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนต้องไม่สร้ำงภำระให้กับประชำชนผู้ขอรับบริกำรมำกจนเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) 1 
1. กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID 2 
    1.1 กำรเพิ่มสิทธิ์ MOPH Account Center ส ำหรับหน่วยบริกำร 2 
    1.2 กำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูน์ตัวตน บนระบบ MOPH IDP Center 5 
    1.3 กำรข้ึนทะเบียนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 9 
    1.4 ขั้นตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 10 
    1.5 ขั้นตอนกำรกำรให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้มำรับบริกำร 15 
    1.6 ตัวอย่ำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร 18 
2. กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภำพที่ 1 กำรก ำหนดระดับควำมหน้ำเชื่อถือและหนังสือรับรองจำก DGA และ ETDA 1 
ภำพที่ 2 ตัวอย่ำงเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนและกล้องเว็บแคม 2 
ภำพที่ 3 โปรแกรม MOHPromt eKYC (ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) 2 
ภำพที่ 4 ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center 3 
ภำพที่ 5 ระบุ OTP Code เพ่ือล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center 3 
ภำพที่ 6  OTP Code ส่งเข้ำ Line OA หมอพร้อม และ แอปพลิเคชันหมอพร้อม 3 
ภำพที่ 7 ค้นหำหน่วยบริกำรด้วยรหัสหน่วยบริกำร 5 หลัก 4 
ภำพที่ 8 กำรค้นหำชื่อผู้ใช้งำนที่มีบัญชีเดิมอยู่แล้ว 4 
ภำพที่ 9 กำรก ำหนดสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน 5 
ภำพที่ 10 กำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH IDP Center 5 
ภำพที่ 11 ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน 6 
ภำพที่ 12 กำรดำวน์โหลดโปรแกรม WebSocketCIDReader 6 
ภำพที่ 13 กำรรันโปรแกรม WebSocketCIDReader 7 
ภำพที่ 14 แจ้งเตือนอนุญำตกำรเข้ำถึงข้อมูลของระบบ Windows 7 
ภำพที่ 15 แสดงผลกำรอ่ำนข้อมูลบัตรประชำชน 7 
ภำพที่ 16 กำรเพ่ิมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตนประจ ำหน่วยให้บริกำร 8 
ภำพที่ 17 รำยกำรชื่อเจ้ำหน้ำที่ 8 
ภำพที่ 18 ขั้นตอนกำรเพ่ิมอุปกรณ์ในกำรยืนยันและพิสูจน์ตัวตน 9 
ภำพที่ 19 แสดง Access Token ที่จะน ำไปใช้ยืนยันอุปกรณ์ในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 9 
ภำพที่ 20 กำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC 10 
ภำพที่ 21 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 10 
ภำพที่ 22 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 11 
ภำพที่ 23 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 11 
ภำพที่ 24 Run โปรแกรม MOHPromt eKYC 12 
ภำพที่ 25 หน้ำล็อกอินระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID 12 
ภำพที่ 26 กำรยืนยันหน่วยให้บริกำรและยืนยันอุปกรณ์ 13 
ภำพที่ 27 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ 13 
ภำพที่ 28 แสดงกำรอ่ำนบัตรประชำชนและระบุ PIN Code เพ่ือยืนยันตัวตนของเจ้ำหน้ำที่ 14 
ภำพที่ 29 แจ้งเตือนดึงบัตรประชำชนออกเม่ือกำรยืนยันตัวตนเจ้ำหน้ำที่ส ำเร็จ 14 
ภำพที่ 30 ขั้นตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้รับบริกำร 15 



สารบัญภาพ (ตอ่) 
 หน้า 
ภำพที่ 31 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำของผู้รับบริกำรเพื่อน ำไปเปรียบเทียบใบหน้ำ 16 
ภำพที่ 32 ขั้นตอนกำรลงะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร 16 
ภำพที่ 33 แสดง OTP Code และผลกำรเปรียบเทียบใบหน้ำ 17 
ภำพที่ 34 แสดงข้อมูลทะเบียนผู้ที่เข้ำรับกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 18 
ภำพที่ 35 ตัวอย่ำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร 18 
ภำพที่ 36 หน้ำจออุปกรณ์พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 19 
ภำพที่ 37 เจ้ำหน้ำที่ล็อกอินเพื่อยืนยันตัวตนเข้ำใช้งำนระบบ 19 
ภำพที่ 38 แสดงกำรเก็บภำพด้ำนหลังบัตรประชำชน 20 
ภำพที่ 39 ผู้มำรับบริกำรเสียบบัตรประชำชนเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน 20 
ภำพที่ 40 ผู้มำรับบริกำรท ำเครรื่องหมำยเพ่ือยอมรับเงื่อนไข 21 
ภำพที่ 41 ผู้มำรับบริกำรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม 21 
ภำพที่ 42 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำ 22 
ภำพที่ 43 แสดงสถำนะรอกำรยืนยันข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ 22 
ภำพที่ 44 เจ้ำหน้ำที่ยืนยันข้อมูลของผู้มำรับบริกำร 23 
ภำพที่ 45 แสดงค่ำกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงของใบหน้ำ 23 
ภำพที่ 46 หน้ำจอแสดงผลรหัสยืนยันตัวตนเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม 24 

 



1 
 

คู่มือการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) 
 ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) เป็นระบบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วย
บริกำรใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร เพ่ือเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำของผู้รับบริกำรใน
หน่วยบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส่งข้อมูลเข้ำมำยังระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
(Personal Health Record : PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ทั้งนี้ได้มีกำรก ำหนดระดับควำมน่ำเชื่อถือของ
กำรพิสูจน์และยืนยันตน และผ่ำนกำรพิจำรณำฯ จำกส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (DGA) และ ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดังภำพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กำรก ำหนดระดับควำมหน้ำเชื่อถือและหนังสือรับรองจำก DGA และ ETDA 

 โดยขั้นกำรใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร (หมอพร้อม DID) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยบริกำร สำรถด ำเนินกำรได้ 2 แบบ ดังนี้ 

1 กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หมอพร้อม (https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/) 

2 กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 
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1 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID  
       อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอยู่ 2 อย่ำงคือ เครื่องอ่ำนบัตรประชำชน กล้องเว็บแคม ส ำหรับเก็บภำพของผู้

พิสูจน์และยืนยันตัวตน ดังภำพที่ 2 และโปรแกรม MOHPromt eKYC (ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) 
(* สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ : https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/ ) ดังภำพที่ 3 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนและกล้องเว็บแคม 

 

 
ภาพที่ 3 โปรแกรม MOHPromt eKYC (ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) 

       กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนโปรแกรมระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร เมื่อท ำ
กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.1 กำรเพ่ิมสิทธิ์ MOPH Account Center ส ำหรับหน่วยบริกำร  
       ในกำรเพ่ิมสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่ำนโปรแกรมระบบพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (Level 3) เท่ำนั้นที่สำมำรถเพ่ิมชื่อผู้ใช้งำน 
(Username/Password)(รำยใหม่) และเพ่ิมสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับหน่วยบริกำร 
(ส ำหรับผู้มีบัญชีเดิมอยู่แล้ว) ผ่ำนระบบ MOPH Account Center : https://cvp1.moph.go.th/accountcenter 
มีข้ันตอน ดังนี้ 
                        1.1.1 ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center โดยระบุหน่วยงำนและชื่อ
ผู้ใช้งำน (username) ดังภำพที่ 4 เมื่อคลิกตกลงระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับระบุ OTP Code ดังภำพที่ 5  
เพ่ือล็อกอินเข้ำระบบ โดย OTP Code จะถูกส่งไปที่ Line OA หมอพร้อมและหมอพร้อมแอปพลิชัน ดังภำพที่ 6 
ให้น ำ OTP Code นั้น ไประบบในภำพที่ 5 จำกนั้น “Enter” 
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ภาพที่ 4 ผู้ดูแลระบบล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center 

 

ภาพที่ 5 ระบุ OTP Code เพ่ือล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH Account Center 

 

 

 
 

ภาพที่ 6  OTP Code ส่งเข้ำ Line OA หมอพร้อม และ แอปพลิเคชันหมอพร้อม 
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                        1.1.2 ค้นหำหน่วยบริกำรด้วยรหัสหน่วยบริกำร 5 หลักตำมมำตรฐำนกองยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ตำมล ำดับ 1-2 ดังภำพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 ค้นหำหน่วยบริกำรด้วยรหัสหน่วยบริกำร 5 หลัก 

                        1.1.3 ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อหน่วยงำนจะปรำกฏหน้ำต่ำงข้อมูลรำยกำร (หมำยเลข 3) > จำกนั้นค้นหำ

รำยชื่อผู้ใช้งำนที่ทีมีบัญชีอยู่แล้ว (หมำยเลข 4) > ดับเบิลคลิกที่รำยกำรชื่อผู้ใช้งำน (หมำยเลข 5) ดังภำพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 กำรค้นหำชื่อผู้ใช้งำนที่มีบัญชีเดิมอยู่แล้ว 
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                        1.1.4  คลิกที่แถบ Role (หมำยเลข 6) > คลิกปุ่ม“เพ่ิม” (หมำยเลข 7) > เพ่ิม Role ใช้งำนระบบ 

MOPH IPD (Admin WebApp) [MOPH_IDP_ADMIN] และ ใช้งำนระบบ MOPH IDP API [MOPH_IDP_API] (หมำยเลข 8)  

ส่วน Level ให้เลือก“หน่วยให้บริกำร” (Level 1) ดังภำพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 กำรก ำหนดสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

        1.2 กำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน บนระบบ MOPH IDP Center 

                        1.2.1 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้รับกำรเพ่ิมสิทธ์จำกผู้ดูแลระบบของ สสจ. แล้ว เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตัวตนให้แก่ผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลระบบพิสูจน์

ตัวตน (MOPH eKYC) ได้ที ่https://phr1.moph.go.th/idpadmin# โดยชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ดังภำพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 กำรล็อกอินเข้ำสู่ระบบ MOPH IDP Center 
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                        1.2.2 คลิกที่“ทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน” (หมำยเลข 1) > คลิกปุ่มเพ่ิม (หมำยเลข 2) > 

คลิกปุ่มอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประชำชน (หมำยเลข 3) ดังภำพที่ 11 

 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตน 

                        1.2.3 หำกผลกำรอ่ำนบัตรแสดงค้ำงอยู่แสดงว่ำกำรอ่ำนบัตรไม่ส ำเร็จ ต้องดำวน์โหลด

โปรแกรม WebSocketCIDReady (ตัวอย่ำงโปรแกรมหลังดำวน์โหลดในภำพที่ 3) ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยใน

กำรอ่ำนบัตรประชำชน ดังภำพที่ 12 

 

ภาพที่ 12 กำรดำวน์โหลดโปรแกรม WebSocketCIDReader 
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                        1.2.4 กำรรันโปรแกรม WebSocketCIDReader โดยเปิดผ่ำนโปรแกรม Winrar หรือ สำมำรถ

ขยำยไฟล์ออกมำเป็นโฟลเดอร์ก็ได้เช่นกัน โดยดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ดังภำพที่ 13 

 

ภาพที่ 13 กำรรันโปรแกรม WebSocketCIDReader 

                        1.2.5 เลือกท ำเครื่องหมำยที่ช่อง Private networks และ Public networks แล้วคลิก Allow 

access ดังภำพที่ 14 หำกมีกำรเสียบบัตรประชำชนค้ำงไว้ โปรแกรมจะท ำกำรอ่ำนข้อมูลบัตรและแสดงผลกำร

อ่ำนข้อมูลบัตรดังภำพที่ 15 (*โปรแรกมนี้ใช้ส ำหรับช่วยอ่ำนบัตรในกำรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น หำกเพ่ิมเสร็จ

เรียบร้อยแล้วให้ปิดโปรแกรมนี้ทันที) 

 

ภาพที่ 14 แจ้งเตือนอนุญำตกำรเข้ำถึงข้อมูลของระบบ Windows 

 

ภาพที่ 15 แสดงผลกำรอ่ำนข้อมูลบัตรประชำชน 
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                        1.2.6 จำกนั้นให้กลับไปท ำขั้นตอนกำรเพ่ิมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตนประจ ำหน่วยให้บริกำรใน

ข้อ 1.2.2 อีกครั้ง ผลกำรอ่ำนบัตรประชำชนดังภำพที่ 16 ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์เพ่ิมเติม จำกนั้นให้คลิก  

“ตั้งค่ำ PIN” ให้ก ำหนดเป็นตัวเลขเท่ำนั้น เพ่ือใช้ยืนยันตัวตนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำใช้โปรแกรม MOPHIDP Register 

(ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) แล้วคลิกบันทึกข้อมูล จะปรำกฏรำยกำรชื่อเจ้ำหน้ำที่ดังภำพที่ 17 

 

ภาพที่ 16 กำรเพ่ิมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์ตัวตนประจ ำหน่วยให้บริกำร 

 

 

ภาพที่ 17 รำยกำรชื่อเจ้ำหน้ำที่ 
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  1.3 กำรข้ึนทะเบียนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน  

                        เป็นกำรขึ้นทะเบียนเครื่องอ่ำนบัตรประชำชนที่ใช้ในหน่วยบริกำรนั้นๆ เพ่ือน ำ Token ไปใช้
ยืนยันในโปรแกรมระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID (ไฟล์ MOPHIDP Register.rar) มีข้ันตอนดังนี้ 
                        1.3.1 คลิกแถบ“ทะเบียนอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตน” (หมำยเลข 1) > คลิกปุ่ม“เพ่ิม” (หมำยเลข 2) 

> เพ่ิมรำยละเอียดอุปกรณ์ โดย Access Token ระบบจะสร้ำงให้อัตโนมัติไม่ต้องระบุ (หมำยเลข 3) > จำกนั้น

คลิกปุ่ม“บันทึก” (หมำยเลข 4) ดังภำพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 ขั้นตอนกำรเพ่ิมอุปกรณ์ในกำรยืนยันและพิสูจน์ตัวตน 

                        1.3.2 เมื่อบันทึกข้อมูลเสณ็จเรียบร้อยจะได้ Access Token ดังภำพที่ 19 

 

ภาพที่ 19 แสดง Access Token ที่จะน ำไปใช้ยืนยันอุปกรณ์ในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
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        1.4 ขั้นตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

                        เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งำน/รหัสผ่ำนหรือได้รับกำรเพ่ิมสิทธิ์ (Role) และท ำกำรเชื่อมต่อเครื่องอ่ำน
บัตรประชำชนและกล้องเว็บแคมเข้ำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนประจ ำจุดกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ
หน่วยบริกำรเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
                        1.4.1 ขยำยไฟล์โปรแกรม MOHPromtEKYCSetup_4.65.11.15 ดังภำพที่ 20 ดับเบิ้ลคลิก หรือ 
คลิกขวำ > Run as administrator เพ่ือติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID) 

 

ภาพที่ 20 กำรติดต้ังโปรแกรม MOHPromt eKYC 

     1.4.2 คลิก “Next” 

 

ภาพที่ 21 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 
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     1.4.3 คลิก “Next” 

 

ภาพที่ 22 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 

     1.4.4 คลิก “Close” กำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC เสร็จเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 23 ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม MOHPromt eKYC (ต่อ) 
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     1.4.5 Run โปรแกรม MOHPromt eKYC ดังภำพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 Run โปรแกรม MOHPromt eKYC 

                        1.4.6 คลิกปุ่ม “Setting” ดังภำพที่ 25 

 

ภาพที่ 25 หน้ำล็อกอินระบบพิสูจน์ตัวตน หมอพร้อม Digital ID 

 



13 
 

 

                        1.4.7 ระบุรหัสหน่วยให้บริกำร 5 หลักของหน่วยงำนของผู้ใช้งำน แล้วคัดลอก Access Token 

ที่ได้จำกกำรเพิ่มอุปกรณ์ในข้อ 1.3 มำใส่ในช่อง “รหัสอุปกรณ์ IDP” ตำมล ำดับ 1-3 ดังภำพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 กำรยืนยันหน่วยให้บริกำรและยืนยันอุปกรณ์ 

                        1.4.4 ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน เพ่ือเข้ำใช้งำนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน หมอพร้อม 

Digital ID ตำมล ำดับหมำยเลข 4-5 ดังภำพที่ 27 

 

ภาพที่ 27 กำรล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ 
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                        1.4.5 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับเสียบบัตรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเป็นกำรยืนยัน

ตัวตนกำรเข้ำใช้งำนระบบ ดังภำพที่ 28 เมื่อระบบอ่ำนบัตรประชำชนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท ำกำรตรวจสอบว่ำมี

สิทธิ์เข้ำใช้งำนและมีรำยชื่อตรงตำมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ หำกไม่มีให้กลับไปตรวจเช็คตั้งแต่

ขั้นตอนที่ 1.1 จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับใส่ PIN CODE ที่ก ำหนดในขั้นตอนเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ในข้อ 1.2.6

และหำกกำรยืนยันตัวตนส ำเร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนให้ดึงบัตรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่

ออก ดังภำพที่ 29 จำกนั้นก็สำมำรถให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้รับบริกำรได้แล้ว 

 

 

 

 ภาพที่ 28 แสดงกำรอ่ำนบัตรประชำชนและระบุ PIN Code เพ่ือยืนยันตัวตนของเจ้ำหน้ำที่ 

 

ภาพที่ 29 แจ้งเตือนดังบัตรประชำชนออกเมื่อกำรยืนยันตัวตนเจ้ำหน้ำที่ส ำเร็จ 
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        1.5 ขั้นตอนกำรให้บริกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้มำรับบริกำร                         

                        1.5.1 ขั้นตอนต่อไป ภำพที่ 30 ให้เสียบบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับบริกำรเพ่ืออ่ำนข้อมูล หำก

ผ่ำนกำรท ำ eKYC มำแล้วจะมีข้อควำมแจ้งเตือน (หมำยเลข 5) > ระบุเลข Laser Code หลังบัตร (หมำยเลข 6) แล้ว

คลิกตรวจสอบสถำนะของบัตรไปยังกรมกำรปกครอง หำกมี “สถำนะปกติ”ระบบจะให้ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ใน

ขั้นตอนต่อไป > ระบุหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับบริกำรที่ได้ลงทะเบียนใช้งำนแอปพลิเคชันหมอพร้อม (หมำยเลข 7) 

ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของแอปพลิเคชันหมอพร้อม หำกข้อมูลถูกต้องระบบจะให้เก็บภำพถ่ำย  

โดยจะแสดงหน้ำต่ำงเก็บภำพถ่ำยอัตโนมัติ (ภำพที่ 31) เพ่ือน ำภำพถ่ำยมำเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จำกกำรอ่ำนบัตร

ประชำชน 

 
ภาพที่ 30 ขั้นตอนกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนแก่ผู้รับบริกำร 
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                        1.5.2 เลือกกล้องเว็บแคม “Video Device” ตั้งค่ำควำมละเอียดของกล้อง (หมำยเลข 9) ตั้งค่ำ Auto 

start เพ่ือตั้งค่ำให้กล้องท ำงำนอัตโนมัติใรนครั้งถัดไป คลิกปุ่ม “Start” ระบบจะเริ่มเก็บภำพทันทีทีคลิกปุ่มเก็บภำพ  

จะปรำกฏจ ำนวนภำพที่ระบบเริ่มเก็บ (หมำยเลข 11) (หมำยเลข 10 คือ รำยละเอียดข้อมูลภำพ) ให้เลือกภำพที่มีควำม

ละเอียดที่ดีและคมชัดมำกที่สุด จำกนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” หมำยเลข 12 ดังภำพที่ 31 

 
ภาพที่ 31 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำของผู้รับบริกำรเพ่ือน ำไปเปรียบเทียบใบหนำ้ 

                        1.5.3 จำกนั้นคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน” ดังภำพที่ 32 

 

ภาพที่ 32 ขั้นตอนกำรลงะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำร 
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                        1.5.4 ระบบจะสร้ำง QR Code และ AAL Token Code (OTP Code) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรยืนยันตัวตน

ในกำรเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำรได้ รวมทั้งแสดงผลกำรเปรียบเทียบใบหน้ำ ดังภำพที่ 33 

 
ภาพที่ 33 แสดง OTP Code และผลกำรเปรยีบเทียบใบหน้ำ 
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 1.5.5 เมื่อเจ้ำหน้ำที่พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำรเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลประวัติกำรพิสูจน์

และยืนยันตัวตนของผู้มำรับบริกำรจะบันทึกเข้ำไปที่ระบบจัดกำรข้อมูลระบบพิสูจน์ตัวตน (MOPH eKYC) โดยอัตโนมัติ 

(https://phr1.moph.go.th/idpadmin# > ทะเบียนผู้ที่เข้ำรับกำรพิสูจน์ตัวตน)  ดังภำพที่ 34 

 

ภาพที่ 34 แสดงข้อมูลทะเบียนผู้ที่เข้ำรับกำรพิสูจน์และยืนยนัตัวตน 

        1.6 ตัวอย่ำงกำรยืนยันตัวตนเพ่ือเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร 
               ขั้นตอนกำรยืนยันตัวตนเพ่ือเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำเมื่อเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้กดเมนู 

“ประวัติกำรรักษำ” (หมำยเลข 1) > กดไอคอน “ยืนยันตัวตนเพ่ือเข้ำถึงประวัติกำรรักษำ” (หมำยเลข 2) > ป้อน OTP 

Code ที่ได้จำกกำรยืนยันตัวตนที่หน่วยให้บริกำร (หมำยเลข 3) > หำกยืนยันตัวตนส ำเร็จให้กด “ตกลง” (หมำยเลข 4) > 

ที่หน้ำประวัติกำรรักษำจะมีไอคอนส ำหรับเข้ำดูข้อมูลประวัติกำรรักษำ ดังภำพที่ 35 

 
ภาพที่ 35 ตัวอย่ำงกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำถึงข้อมูลประวัติกำรรักษำของผู้มำรับบริกำร 
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 2. การพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเครื่อง Kiosk 

        2.1 ตัวอุปกรณ์จะมีอยู่ 2 เครื่อง คือ เครื่องส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ และเครื่องส ำหรับประชำชน ดังภำพที่ 36 

ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนต้องได้รับสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบ MOPH IDP Center ก่อน ส ำหรับเครื่อง Kiosk สำมำรถเชื่อมต่อ

สัญญำณอินเตอร์เน็ตแล้วสำมำรถใช้งำนได้เลย (ข้อ 1.1) 

  
ภาพที่ 36 หน้ำจออุปกรณ์พิสูจน์และยืนยันตวัตนดว้ยเครื่อง Kiosk 

        2.2 เจ้ำหน้ำที่เสียบบัตรประชำชนของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบ ดังภำพที่ 37 

 
ภาพที่ 37 เจ้ำหน้ำที่ล็อกอินเพ่ือยืนยันตัวตนเข้ำใช้งำนระบบ 
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        2.3 ผู้มำรับบริกำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อเจ้ำหน้ำที่ และน ำบัตร

ประชำชนเพ่ือเก็บข้อมูลภำพ Laser ID หลังบัตรที่เครื่องส ำหรับผู้มำรับบริกำร จำกนั้นผู้มำรับบริกำรคลิก

ตรวจสอบและยืนยัน ดังภำพที่ 38 

 
ภาพที่ 38 แสดงกำรเก็บภำพด้ำนหลังบัตรประชำชน 

        2.4 เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้มำรับบริกำรเสียบบัตรประชำชนเพื่อท ำกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน ดังภำพที่ 39 

 
ภาพที่ 39 ผู้มำรับบริกำรเสียบบัตรประชำชนเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
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        2.5 ผู้รับบริกำรอ่ำนเงื่อนไขและท ำเครื่องหมำยเพ่ือยอมรับเงื่อนไขในกำรยินยอมในกำรเปิดเผย

ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังภำพที่ 40 

 
ภาพที่ 40 ผู้มำรับบริกำรท ำเครรื่องหมำยเพ่ือยอมรับเงื่อนไข 

        2.6 ผู้มำรับบริกำรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกำรลงะเบียนใช้งำนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ดังภำพที่ 41 

 
ภาพที่ 41 ผู้มำรับบริกำรระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
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        2.6 ระบบจะแสดงข้อมูลตำมบัตรประชำชนและจะเก็บภำพใบหน้ำของผู้รับบริกำรเพ่ือน ำไป

เปรียบเทียบกับข้อมูลจำกกำรอ่ำนบัตรประชำชน ดังภำพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 แสดงกำรเก็บภำพใบหน้ำ 

        2.7 ระบบจะส่งข้อมูลเปรียบเทียบภำพถ่ำยและภำพบัตรประชำชน และรอกำรยืนยันข้อมูลจำก

เจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 43 

 

ภาพที่ 43 แสดงสถำนะรอกำรยืนยันข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่ 
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        2.8 ข้อมูลของผู้รับบริกำรจะถูกส่งให้เจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลและกำรยืนยันข้อมูล ดังภำพที่ 44 

 
ภาพที่ 44 เจ้ำหน้ำที่ยืนยันข้อมูลของผู้มำรับบริกำร 

        2.9 ระบบจะแสดงค่ำกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงของใบหน้ำที่เครื่องฝั่งเจ้ำหน้ำที่ ดังภำพที่ 45 

 
ภาพที่ 45 แสดงค่ำกำรเปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงของใบหน้ำ 
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        2.10 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้มำรับบริกำรและยืนยันข้อมูลว่ำเป็นจริงแล้ว ระบบจะแสดง

รหัสยืนยันตัวตนที่หน้ำจอเครื่องฝั่งผู้มำรับบริกำร ดังภำพที่ 46 เพ่ือน ำไปใช้ในกำรยืนยันตัวตนเพ่ือเข้ำถึงประวัติกำร

รักษำบนแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งมีข้ันตอนเดียวกันกับข้อ 1.6  

 
ภาพที่ 46 หน้ำจอแสดงผลรหัสยืนยันตัวตนเพ่ือใช้กับแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
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