
10 ขั้นตอนการใชง้าน LINE หมอพรอ้ม



10 ขั้นตอนการใชง้าน LINE หมอพรอ้ม

1. เพ่ิมเพ่ือน

2. ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม

3. เพ่ิมบุคคลอื่น

4. จองคิวฉีดวัคซีน

5. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

6. ยืนยันการฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

7. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

8. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

9. ยืนยันการฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

10. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2



1. เพ่ิมเพ่ือน และ 2. ลงทะเบียน

เพิม่เพือ่นไลน ์“หมอพรอ้ม”

และกดที่เมนู “ลงทะเบยีนฉีดวคัซีนโควิด 19”



กดยอมรบัขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขการใชบ้ริการ Line OA หมอพรอ้ม

กดกดยินยอมใหห้มอพรอ้ม

ส่งการแจง้เตือน

กดรบัทราบค าช้ีแจงการ

รบัวคัซีนโควิด 19

2. ลงทะเบียน – ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ 



ลงทะเบียนใชง้าน

โดยกรอกเลขบตัรประชาชน

ปรากฏหนา้จอยืนยนั

การลงทะเบียนส าเร็จ

ขอ้ความแจง้ยืนยนั

การลงทะเบียนส าเร็จ

2. ลงทะเบียน – กรอกข้อมูล

กรณีมีขอ้มูลในระบบให้

กรอกเบอรโ์ทรศพัท ์และกดบนัทึกไดท้นัที

กรณีไม่มีขอ้มูลในระบบให้

กรอกขอ้มูลส่วนตวัและกดบนัทึก



3. เพ่ิมบุคคลอื่น

กดปุ่ มเพิม่บุคคลอ่ืน กรณีมีขอ้มูลในระบบให้

กรอกเบอรโ์ทรศพัทแ์ละกดบนัทึกไดท้นัที

ระบุความสมัพนัธ์ กรอกเลขบตัรประชาชน กรณีไม่มีขอ้มูลในระบบให้

กรอกขอ้มูลส่วนตวัและกดบนัทึก



3. เพ่ิมบุคคลอื่น

หนา้จอยืนยนั

ลงทะเบียนรบัวคัซีน

ขอ้ความแจง้ยืนยนั

การลงทะเบียนส าเร็จ



4. จองคิวฉีดวัคซีน

กดที่เมนู “จองฉีดวคัซีนโควิด 19”



4. จองคิวฉีดวัคซีน

เมือ่หน่วยบริการไดร้บัจดัสรรวคัซีน

จะเปิดใหจ้องวนัเวลาฉีดวคัซีน 

และผูใ้ชง้านจะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือน

ใหจ้องฉีดวคัซีน

กดรบัสิทธ์ิกดจอง



เมือ่หน่วยบริการไดร้บัจดัสรรวคัซีน

จะเปิดใหจ้องวนัเวลาฉีดวคัซีน 

และผูใ้ชง้านจะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือน

ใหจ้องฉีดวคัซีน

ปรากฏหนา้จอยืนยนั

การลงทะเบียนส าเร็จ

ขอ้ความแจง้ยืนยนั

การลงทะเบียนส าเร็จ

4. จองคิวฉีดวัคซีน

กรณีมีขอ้มูลในระบบให้

กรอกเบอรโ์ทรศพัท ์และกดบนัทึกไดท้นัที

กรณีไม่มีขอ้มูลในระบบให้

กรอกขอ้มูลส่วนตวัและกดบนัทึก



4. จองคิวฉีดวัคซีน

กดยินยอม หนา้จอยืนยนั

การจองฉีดวคัซีนส าเร็จ

เลือกโรงพยาบาล วันและเวลา

เพ่ือจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน

ขอ้ความยืนยนันดัหมาย

การฉีดวคัซีนโควิด 19



5. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

ก่อนถงึนดัหมายฉีดวคัซีน 1 วนั
จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือนรบัวคัซีนโควิด 19 เข็มท่ี 1



6. ยืนยันการฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

เมือ่ฉีดวคัซีนเรียบรอ้ยแลว้จะไดร้บัขอ้ความ
ยืนยนัการรบัวคัซีน และขอ้มูลอินโฟกราฟฟิกแจง้
เตือนผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน ภายใน 24 ชัว่โมง



7. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

หลงัฉีดวคัซีนจะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือนให้

ประเมินอาการไม่พงึประสงค ์1 วนั หลงั

ไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 1 

หนา้จอแสดงการท าแบบประเมิน

เรียบรอ้ยแลว้ - กรณีไม่มีอาการ

ท าแบบประเมินอาการไม่พงึ

ประสงคห์ลงัไดร้บัวคัซีน

หนา้จอแสดงการท าแบบประเมิน

เรียบรอ้ยแลว้ - กรณีไม่มีอาการ



7. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 1

หลงัฉีดวคัซีน 2 - 7 วนั

แจง้เตือนใหป้ระเมินอาการไม่พงึประสงค์

หลงัไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 1 ครั้งท่ี 2

หลงัฉีดวคัซีน 8 - 30 วนั

แจง้เตือนใหป้ระเมินอาการไม่พงึประสงค์

หลงัไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 1 ครั้งท่ี 3



8. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

ก่อนถงึนดัหมายฉีดวคัซีน 1 วนั
จะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือนรบัวคัซีนโควิด 19 เข็มท่ี 2



9. ยืนยันการฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

เมือ่ฉีดวคัซีนเรียบรอ้ยแลว้จะไดร้บัขอ้ความยืนยนั
การรบัวคัซีน และขอ้มูลอินโฟกราฟฟิกแจง้เตือน
ผลขา้งเคียงที่อาจเกิดข้ึน  

**และใบรบัรองการฉีดวคัซีนโควิด 19



10. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

หลงัฉีดวคัซีนจะไดร้บัขอ้ความแจง้เตือนให้

ประเมินอาการไม่พงึประสงค ์1 วนั หลงั

ไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 2

หนา้จอแสดงการท าแบบประเมิน

เรียบรอ้ยแลว้ - กรณีไม่มีอาการ

ท าแบบประเมินอาการไม่พงึ

ประสงคห์ลงัไดร้บัวคัซีน

หนา้จอแสดงการท าแบบประเมิน

เรียบรอ้ยแลว้ - กรณีไม่มีอาการ



10. ประเมินอาการ AEFI หลังฉีดวัคซีนเขม็ที่ 2

หลงัฉีดวคัซีน 2 - 7 วนั

แจง้เตือนใหป้ระเมินอาการไม่พงึประสงค์

หลงัไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 2 ครั้งท่ี 2

หลงัฉีดวคัซีน 8 - 30 วนั

แจง้เตือนใหป้ระเมินอาการไม่พงึประสงค์

หลงัไดร้บัวคัซีน เข็มท่ี 2 ครั้งท่ี 3



กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม

เพ่ิม หมอพร้อมเป็นเพ่ือน 
ผ่าน line Official Account และเลือกลงทะเบียน

ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการหมอพร้อมข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

14



หน้าจอ ลงทะเบียนหมอพร้อม

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ยืนยันข้อมูลผู้ใช้งาน ลงทะเบียนส าเร็จ
ข้อมูลจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข

15

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ ลงทะเบียนแทนคนในครัวเรือนเดียวกัน

เพ่ิมบุคคลอื่น ระบุความสัมพันธ์ ยืนยันข้อมูล ลงทะเบียนส าเร็จ

16

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการรับวัคซีนโควิด 19

เลือกวัคซีนโควิค 19 รับทราบค าชี้แจง
การรับวัคซีนโควิด 19

รายชื่อผู้มีสิทธิรับวัคซีนโควิด 19 ยืนยันการรับสิทธิ

17

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ กรณีไม่พบรายชื่อของท่านในระบบ

กรณีไม่พบรายชื่อของท่านในระบบ

18

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



ยินยอมการรับวัคซีน

ข้อมูลยินยอมการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
1. คุณมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 
2. คุณเคยมีประวัติแพ้วัคซีน หรือ แพ้ยา หรือส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง
3. คุณเคยได้รับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์จากเลือด ส่วนประกอบของเลือด 

อิมมูโนโกลบูลิน ยาต้านไวรัส หรือ แอนติบอดีส าหรับการรักษาโควิด 19 ภายใน 
90 วันที่ผ่านมา

4. คุณได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
5. คุณมีโรคประจ าตัวท่ียังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น เจ็บแน่นหนา้อก 

หอบ เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น
6. คุณมีอาการเกี่ยวกับสมอง หรือ ระบบประสาทอื่นๆ
7. คุณอยู่ระหว่างต้ังครรภ์ หรือ ให้นมบุตร หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ์
8. ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
9. มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ      

หรือ ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
10. คุณมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือ นอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาล

ไม่เกิน 14 วัน
11.  คุณก าลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น ไอ หายใจล าบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ 

หรือ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นต้น 
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หน้าจอ ประเมิน แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนโควิด 19 19

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

ใช่ ไม่ใช่

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



2 3 4 5ระบุวันที่สะดวก
มารับวัคซีน

1 เลือกโรงพยาบาล เลือกช่วงเวลา
รับบริการ

ยืนยันการจอง
วัคซีนโควิด 19

ลงทะเบียนส าเร็จ

การรับวัคซีนขึ้นอยู่กับ
ปริมาณวัคซีนที่รพ. ได้รับ

หน้าจอ เลือกการนัดหมาย 20

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



แจ้งเตือนยืนยันนัดหมาย
การเข้ารับวัคซีนโควิด 19

หน้าจอ แจ้งเตือนยืนยันนัดหมายการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 21

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ แจ้งเตือนหลังรับวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1)

ข้อความยืนยันหลังจาก
ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับ
วัคซีนโควิด 19 Day 1 (เข็มที่ 1)

แบบประเมินหลังจากไดร้ับวัคซีนโควิด 19
Day 1 (เข็มที่ 1) 

22

ไม่พบอาการ

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ แจ้งเตือนหลังรับวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1)

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19
Day 7  (เข็มที่ 1) 

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19
Day 30 (เข็มที่ 1) 

Day 30 จะประเมินเฉพาะวัคซีน ยี่ห้อ AstraZeneca

แจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

23

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



ข้อความยืนยันหลังจาก
ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับ
วัคซีนโควิด 19 Day 1 (เข็มที่ 2)

แบบประเมินหลังจากไดร้ับวัคซีนโควิด 19
Day 1 (เข็มที่ 2) 

หน้าจอ แจ้งเตือนหลังรับวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 2) 24

ไม่พบอาการ

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม



หน้าจอ แจ้งเตือนหลังรับวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 2)

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19
Day 7 (เข็มที่ 2)

ท าแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19
Day 30 (เข็มที่ 2)

ใบยืนยันการรับวัคซีน
หลังรับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม

25

กระบวนการท างาน LINE OA หมอพร้อม




