
รายงานการประเมนิสถานภาพการใช้

ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการส่ือสารด้านสุขภาพ

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยกรมและหน่วยงานในก ากับกระทรวงสาธารณสุข มี Health Application มากที่สุด จ านวน 71 แอปฯ รองลงมาคือ 
ส านักงานสาธารสุขจังหวัด จ านวน 70 แอปฯ และส านักงานเขตสุขภาพ จ านวน 16 แอปฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)

กลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ Health Application มากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่จ านวน 86 แอปฯ  รองลงมาคือมากกว่า 1
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 แอปฯ ประชาชน จ านวน 27 แอปฯ และ อสม.น้อยที่สุด จ านวน 4 แอปฯ 

Save mom

Dr.Ganja

Sabaijai CAMHS - Aid AR อาหารแม่ลูก

สปสช Smart อสม. SMC Smart Q

คุยกับหมอ Mental-health
Check - up DMH connect

Save mom

ผลการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขมี  Health Application จ านวน 157 แอปฯ

Health Application

1

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาประเภทและสถานการณ์ใช้งาน Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข
2. ศึกษาการรับรู้ ความสะดวกและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ MOPH Connect หรือ หมอพร้อม
3. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แบบสอบถามสถานภาพ Health Application ผ่าน Google 
form 2 ) แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกับ เ จ้ าหน้ าที่ ของ โ ร งพยาบาล เป้ าหมาย  และ                  
3) แบบสอบถามประชาชนผู้ใช้บริการ MOPH Connect หรือ หมอพร้อม 
ระยะเวลาส ารวจ มกราคม – มีนาคม 2564
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กรมและหน่วยงานในก ากบัสธ. สสจ. สนง.เขตสขุภาพ รวม
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เจ้าหน้าที่ ประชาชน อสม มากกว่า 1 กลุ่มเป้าหมาย รวม

ภาพที่ 1 จ านวน Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามหน่วยงาน พ.ศ. 2564

ภาพที่ 2 จ านวน Health application ของกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย พ.ศ. 2564

กรมและหน่วยงาน
ในก ากับ สธ.

ส านักงานเขตสุขภาพ สสจ. รวม

หน่วย : แอปฯ

หน่วย : แอปฯ

สสจ. ส านักงาน
เขตสุขภาพ

กรม อ. กรม ว. สบส. กรม สจ. อย. สป.กรม คร. สพฉ. สปสช.กรม พ. กรม พท. รวม
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กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประเมนิสถานภาพ Health Applicationของกระทรวงสาธารณสขุ 
จ าแนกตามเกณฑ ์Digital Health Technologies 

แอปพลิเคชันอยู่ใน  Tier1 มากที่สุด จ านวน 80 แอปฯ 
รองลงมาเป็นแอปพลิเคชันอยู่ ใน Tier2 จ านวน 58 แอปฯ 
เป็นแอปพลิเคชันอยู่ใน Tier3a จ านวน 16 แอปฯ ขณะที่แอป
พลิเคชันอยู่ใน Tier3b มีน้อยที่สุด จ านวน 3 แอปฯ 

Tier1 จ านวน 80 แอปฯ
(ร้อยละ 51.0)

Tier2 จ านวน 58 แอปฯ
(ร้อยละ 36.9)

Tier3a จ านวน 16 แอปฯ
(ร้อยละ 10.2)

Tier3b จ านวน 3 แอปฯ
(ร้อยละ 1.9)

ภาพที่ 4 Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข
จ าแนกตามเกณฑ์การประเมิน Digital Health Technologies พ.ศ. 2564

เกณฑ์ Digital Health Technologies
Tier 1 ระดับต่ าสุด คือเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
Tier 2 เทคโนโลยีที่ให้ความรู้ และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ 
Tier 3a เทคโนโลยีส าหรับการรักษาและการประเมินสุขภาพประชาชน
Tier 3b เทคโนโลยีที่ใชส้ าหรับการรักษาตามการวินิจฉัยโรค และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อ
การติดตามผลการรักษา

ภาพที่ 3 Health Application จ าแนกตามเกณฑ์ 
Digital Health Technologies พ.ศ. 2564
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กรมและหน่วยงาน
ในก ากับ สธ.

ส านักงานเขตสุขภาพ สสจ. รวม

ที่มา : Evidence Standards Framework for Digital Health 
Technologies, National Institute for Health and Care 
Excellence, UK March 2019



กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3

การจดักลุม่ Health Application ของกระทรวงสาธารณสขุ 

การจัดกลุ่ม Health Application แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม พบว่า Health Application ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม
ระบบบริหารจัดการสาธารณสุข มีมากที่สุดจ านวน 105 แอปฯ รองลงมาเป็นทุกลุ่มวัยจ านวน 16 แอปฯ 
ขณะที่วัยเด็กมีจ านวนHealth Application น้อยที่สุด จ านวน 1 แอปฯ 

บริการจองคิว / แจ้งเตือน
จ านวน 7 แอปฯ ร้อยละ 4.5

สุขภาพจิต
จ านวน 9 แอปฯ ร้อยละ 5.7

ระบบบริหารจัดการสาธารณสุข
จ านวน 105 แอปฯ ร้อยละ 66.9

ทุกกลุ่มวัย
จ านวน 16 แอปฯ ร้อยละ 10.2

วัยท างาน
จ านวน 11 แอปฯ ร้อยละ 7.0

ภาพที่ 5 Health application ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามกลุ่มวัย พ.ศ. 2564

ประเมินสุขภาพทางกาย
จ านวน 6 แอปฯ ร้อยละ 3.8

มารดาและทารก
จ านวน 2 แอปฯ ร้อยละ 1.3

วัยเด็ก
จ านวน 1 แอปฯ ร้อยละ 0.6

ผลการส ารวจการใชง้าน MOPH Connect หรือ หมอพรอ้ม ของประชาชน

ร้อยละ 8.9ใช้งาน MOPH Connect หรือ หมอพร้อม

ฟังก์ชั่นที่มีการใช้งานมากที่สุด การจองคิวล่วงหน้า ร้อยละ 68.8

ประชาชนพึงพอใจและมีความคาดหวังต่อ MOPH Connect หรือ
หมอพร้อมในระดับปานกลาง



ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ควรมี platform กลาง และบูรณาการ Health Application 
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดหมวดหมู่ตามประเภทของ
การใช้งาน ส าหรับเจ้าหน้าที่และให้บริการประชาชน

1

ขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีการใช้ Health Application เพิ่มมาก
ขึ้นในกลุ่มประชาชน เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และมีการ
รณรงค์ ขับเคลื่อนให้ประชาชนใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้น 
โดยต้องมีความสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

2

พัฒนา Health Application ที่อยู่ใน Tier3a และ Tier3b 
เพิ่มขึ้น เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ผ่านแอปฯโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย
และค่าเดินทางของประชาชน ตลอดจนลดความเสี่ยงจากโรค
ที่สามารถป้องกันได้

3

ศึกษาสถานภาพการใช้ Health Application
ของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติมในหน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

4

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4


