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ค�ำแถลงกำรณ์นี้จัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำทำงกำรแพทย์

ระหว่ำงประเทศ (IMAP) และได้รับกำรอนุมัติในเดือนสิงหำคม 2565

ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ค�าว่าสุขภาพทางดิจิทัลเป็นค�า

กว้าง ๆ  ทีใ่ช้ส�าหรับเทคโนโลยทีางดจิทิลัท่ีน�ามาใช้ในการสนบัสนนุใน

การดูแลสุขภาพ1 และขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (1) ส�าหรับ

วัตถุประสงค์ของค�าแถลงการณ์นี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การแทรกแซง

สุขภาพแบบดิจิทัลหรือ Digital Health Interventions (DHIs) ที่ใช้

อ�านวยความสะดวกในการจัดหาหรอืการเข้าถงึบรกิารและข้อมลูทาง

สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (SRH)

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลสามารถ

เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลและบริการด้านสุขภาพทางเพศ

และอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ รวมท้ังช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

เข้าถึงบริการแบบเจอตัวและแบบเสมือนจริง และสนับสนุนแนวทาง

ปฏิบัติในการดูแลตนเองที่หลากหลายด้วย ในขณะที่การระบาดใหญ่

ของไวรัส COVID-19 เข้ามาเร่งให้มีการใช้ การแทรกแซงสุขภาพแบบ

ดจิทิลัในการดูแลสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุท์ัว่โลก ได้

ท�าให้การใช้การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ตัวเลือกในการให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 

ที่เข้ามาเสริมให้มีตัวเลือกทั้งในการเข้ารับบริการแบบเจอตัวและการ

ดูแลด้วยตนเอง

เดือนกันยำยน พ.ศ. 2565 

ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 
เกี่ยวกับ การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล (DHI)
เพื่อสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (SRHR)

ค�าแถลงการณ์นีจ้ะมกีารกล่าวถงึคณุลกัษณะหลักทีส่�าคัญส�าหรบัการ

แทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล เพื่อให้การดูแลที่มีบุคคลเป็นศูนย์กลาง

นั้นมีความปลอดภัย มีคุณภาพและเข้าถึงได้ และเพื่อเติมเต็มสิทธิ

ของผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิง2 เพื่อให้เข้าถึงการดูแล

ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในเวลาใด ที่ไหน และ

อย่างไรก็ได้โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะเลือก

1 ครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (eHealth) เทคโนโลยีไร้สายเคลื่อนที่ (mHealth) การบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ทางไกล อุปกรณ์สวมใส่ 

หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (1) ผู้ใช้งานที่เป็นเป้าหมายสามารถเป็นผู้ใช้บริการ ผู้จัดบริการ ผู้จัดการระบบสุขภาพหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร และ/หรือผู้ให้บริการด้าน

ข้อมูล (2)
2 ข้อความในเอกสารนี้ครอบคลุมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงรวมถึงทุกคนที่สามารถตั้งครรภ์ได้ รวมถึงผู้ที่มีภาวะเพศก�ากวม บุคคลข้ามเพศ และบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ส�าหรับจุดประสงค์ของเอกสารนี้ การอ้างอิงว่า “ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง” หมายถึงทุกคนที่มีความสามารถในการตั้งครรภ์
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ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 

กำรแทรกแซงสุขภำพแบบดิจิทัลที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำง

กำรออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำง 
การออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง (HCD) รวมแนวทางต่าง ๆ  ที่เป็น

นวัตกรรมเข้ากับการวิจัยเก่ียวกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้

ปลายทาง และสร้างกลยทุธ์การด�าเนนิงานทีม่คีนเป็นศนูย์กลาง ตัง้อยู่

บนพื้นฐานของสิทธิของบุคคล มีการพิจารณาตามบริบท และมุ่งเน้น

ไปที่ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งการออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง จะมี

การพิจารณาประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงของผู้ใช้บริการ อคติของ

ผู้จัดบริการด้านสุขภาพ และความท้าทายเกี่ยวกับระบบที่อาจส่งผล

กระทบต่อการดูแลที่มีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (3) ซึ่งแนวทางน้ี

สามารถช่วยให้ผู ้ใช้บริการรู ้สึกไว้วางใจและปลอดภัยมากขึ้นใน

ขั้นตอนการรับบริการทางการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล และ

รวมไปถึงในสถานพยาบาลด้วย โดยการออกแบบท่ียึดคนเป็น

ศนูย์กลาง ได้มกีารรวบรวมมมุมองความคดิของผูใ้ช้บรกิารในส่วนของ

การออกแบบ การพฒันา การน�าไปใช้จรงิ การตดิตามและประเมนิผล 

ตลอดจนการวางแผนเพ่ือความยัง่ยนื เพือ่ให้มัน่ใจว่าการแทรกแซงนัน้

เข้าถงึได้จริง เป็นทีย่อมรบัได้ น�าไปใช้ได้ และมคีวามยัง่ยนื (4) มแีหล่ง

ข้อมูลที่ใช้งานได้จริงและฟรีอยู่มากมายที่จะช่วยให้น�า การออกแบบ

ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง มาใช้ในการออกแบบการแทรกแซงสุขภาพ

แบบดิจิทัล และน�าไปด�าเนินการใช้งาน (ภาคผนวก 1)

ตัวเลือกในกำรให้บริกำรที่มำกขึ้น 
การรวมการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล เข้ากับกิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพ การดแูลแบบเจอตวัและการดแูลด้วยตนเอง โดยให้เป็นส่วนหนึง่

ของการส่งให้บริการแบบผสมผสานที่ครอบคลุมนั้นจะช่วยเพ่ิมการ

เข้าถงึข้อมลูและบริการด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ์  

ในขณะเดียวกนัก็สามารถให้ผูใ้ช้บรกิารมตีวัเลอืกทีจ่ะใช้บริการได้มาก

ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายของ สิทธิทางเพศ

และอนามยัการเจรญิพนัธุไ์ด้ดทีีส่ดุ ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยทีีม่ี

ต้นทนุต�า่และมปีระสทิธภิาพนัน้จะท�าให้มคีนจ�านวนมากขึน้ทีส่ามารถ

จัดการสุขภาพของตนเองได้หลายด้านโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล 

รวมถึงการดูแลทางสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วย 

เช่น การดแูลช่วยเหลอืในการตัง้ครรภ์ การตดิตามรอบเดอืน และการ

เลือกวิธีการคุมก�าเนิดและการยุติการตั้งครรภ์

การดแูลสขุภาพดจิทิลัส�าหรบัการดแูลด้วยตนเองด้านสขุภาพทางเพศ

และอนามัยการเจริญพันธุ์นั้นสามารถช่วยให้มีการดูแลที่มีคุณภาพ

โดยผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปที่สถานพยาบาลเพื่อรับการ

ดูแลแบบเจอตัว ซึ่งวิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่

ในพืน้ทีห่่างไกลและเข้าถงึยาก และ/หรอืส�าหรบัการบรกิารทีถ่กูตตีรา

จากสงัคม เช่น การยตุกิารต้ังครรภ์ที ่ผูใ้ช้บรกิารอาจต้องการหลกีเลีย่ง

ที่จะเข้าไปรับบริการที่สถานพยาบาลด้วยตัวเอง (17)

การแทรกแซงทางดิจิทัลสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างรูปแบบการ

จัดบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์ ที่เป็นแบบ

ทางการและแบบชุมชนได้ (18) และการแทรกแซงทางดิจิทัลสามารถ

ให้ประโยชน์เฉพาะต่าง ๆ ด้วย เช่น การเข้าถึงการบริการ การรักษา

ความเป็นส่วนตัว การไม่เปิดเผยตัวตน การเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพ

และโอกาสในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (10)

คุณลักษณะหลักส�ำหรับกำรแทรกแซงสุขภำพแบบดิจิทัล
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลำง 
คุณลักษณะหลักจะมี 6 ประการ3 เพื่อรับประกันว่า การแทรกแซง

สุขภาพแบบดิจิทัลที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั้นจะสามารถเข้าถึงได้ เป็น

ที่ยอมรับได้ น�าไปใช้ได้และมีความยั่งยืน: 

1. ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง 
เทคโนโลยดีจิทัิลสามารถเพ่ิมการเข้าถงึ ข้อมลูและการบรกิารสขุภาพ

ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์ได้; แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะ

เพิ่มความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงด้วยส�าหรับประชากรที่มีความ

สามารถในการเข้าถึงการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตได้น้อย 

ซึ่งรวมถึงผู้หญิง ผู้ที่มีความรู้น้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท ที่ห่างไกล 

หรือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ (19) ซึ่งในการป้องกัน

3 อ้างถึง ภาคผนวก 2 ส�าหรับรายการคุณลักษณะหลักแต่ละรายการ
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potential for digital exclusion, marginalized 
and hard-to-reach groups should be included 
in human-centered design and implementation 
of DHIs. Integrating DHIs with in-person and 
community-based approaches will further 
mitigate the risk of excluding these groups. 

In addition, low literacy can affect clients’ ability 
to find relevant information and services through 
the DHI. Hotlines and voice-based DHIs are 
formats that are more accessible to low-literacy 
clients. (19) Including gender-inclusive language 
and content, being context-specific and adding 
accessibility features respect the rights of users 
and improves inclusivity for other marginalized 
groups such as the LGBTQ+ community, those 
with disabilities, and indigenous populations.

Digital literacy can be a barrier to DHI access and 
usage for both the client and the provider. Both 
need to have the technical skills to operate a 
digital device and the app/platform. Therefore, 
both the client and the provider should 
contribute to the design and user-testing of the 
DHI, and providers should be trained on how to 
support users.

2. Client Rights and Do No Harm 
Greater awareness around data protection and 
rights is needed to better inform policy makers, 
practitioners, and clients on ensuring digital 
privacy. Currently there is no comprehensive 
global set of principles to guide the governance 
of health data across health systems and policies. 
In response, Transform Health launched their 
Health Data Governance Principles which are 
clustered around three key objectives: protect 
people, promote health value, and prioritize 
equity. (22) These principles can guide providers’ 
DHI cybersecurity and safeguarding policies and 
protocols. Important data security considerations 
include protecting the client’s personal data, 
addressing sensitivities around SRH content, 
understanding the national laws/regulations on 
data protection, including a privacy policy and 
terms and conditions during DHI onboarding, 

and implementing security best practices and 
protocols for virtual providers. (6)

3. Quality of Care  
Person-centered care is at the core of IPPF’s 
approach to Quality of Care (QoC). Clients have 
the right to receive quality healthcare and to 
choose the type of care that meets their needs, 
preferences, and lived experiences. Established 
QoC standards for in-person services should be 
applied to DHIs by adapting them to reflect the 
realities of various out-of-clinic scenarios. 

Adaptation considerations for ensuring QoC in 
DHIs include privacy and security for the user 
and provider (discussed below), establishing trust 
in the remote provider-client relationship, and 
providing counseling virtually without visual aids.  
HCD can be used to elicit client preferences for 
establishing and maintaining trust with providers, 
and to understand the challenges providers face 
in meeting similar QoC standards virtually as in-
person. QoC standards and protocols need to be 
adapted to reflect these findings and additional 
training of providers is required. 

The Digital Adaptation Kits (DAK) created by 
WHO support DHI implementers in systematically 
applying clinical, public health, and data 
recommendations and guidelines within digital 
systems. (21) Applying them to DHI design 
and implementation can promote content 
standardization and technical interoperability 
within a country’s digital ecosystem, leading to 
improved quality of care, and further support DHI 
sustainability.  

4. Sustainability 
DHIs often fail to reach scale/sustainability 
due to limited internal capacity for digital 
development, lack of a viable business model, 
or reliance on short-term funding. Sustainability 
needs, therefore, should be considered from 
the start and throughout the project lifecycle 
when considering whether a DHI will achieve the 
project’s goals. (6)  
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ไม่ให้เกดิการกดีกนัทางดจิิทลั ควรจะมกีารรวมประชากรชายขอบและ
ประชากรทีเ่ข้าถงึยากให้อยูใ่นการออกแบบทีย่ดึคนเป็นศนูย์กลางและ
การใช้การแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลัด้วย ซึง่การรวมการแทรกแซง
สขุภาพแบบดจิทิลั เข้ากบัการดแูลแบบเจอตวัและแบบทีมี่ชมุชนเป็น
ฐานจะช่วยลดความเสี่ยงในการกีดกันกลุ่มเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ การที่บุคคลมีความรู้น้อยอาจส่งผลต่อความสามารถใน
การค้นหาข้อมลูและบรกิารทีเ่กีย่วข้องผ่านการแทรกแซงสขุภาพแบบ
ดิจิทัลได้ ซึ่งบริการสายด่วนและวิธีการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล 
ที่เป็นระบบใช้เสียงคือรูปแบบที่จะท�าให้ผู้ที่มีความรู้น้อยสามารถเข้า
ถงึบรกิารได้มากขึน้ (19) นอกจากนี ้การรวมภาษาและเนือ้หาทีค่�านงึ
ถึงเพศสภาพ การระบุบริบทที่เฉพาะเจาะจง และเพิ่มลักษณะเฉพาะ
ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเข้าถึงก็ถือว่าเป็นการเคารพสิทธิ์ของผู้ใช้งานและ
เป็นการช่วยปรับปรุงให้มีการรวมประชากรกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ด้วย
เช่น ชุมชน กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ผู้มีภาวะ
พิการ และชนเผ่าพื้นเมือง

ความรู้ด้านดิจิทัลอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงและการใช้งานการ
แทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ส�าหรับท้ังผู้ใช้บริการและผู้จัดบริการ
ได้ เพราะทั้งสองฝ่ายจ�าต้องมีทักษะทางเทคนิคในการใช้งานอุปกรณ์
ดิจิทัลและแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์ม ดังนั้น ทั้งผู้ใช้บริการและผู้จัด
บรกิารควรมส่ีวนร่วมในการออกแบบและการทดสอบการใช้งาน การ
แทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลและผู้จัดบริการควรได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใช้งานด้วย

2. สิทธิของผู้ใช้บริกำรและกำรไม่ให้อันตรำยใดเกิดขึ้น
สงัคมจ�าเป็นต้องตระหนกัมากข้ึนเก่ียวกบัการคุม้ครองข้อมูลและสิทธิ์

ต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการรับทราบ
เกีย่วกบัการรับรองความเป็นส่วนตวัทางดจิทิลัให้ดยีิง่ขึน้ ซึง่ในปัจจบุนั
น้ียังไม่มีชุดนโยบายระดับระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเพื่อเป็น
แนวทางในการก�ากับดูแลข้อมูลสุขภาพในระบบสุขภาพและนโยบาย
ด้านสุขภาพ ซึ่งในการตอบสนองต่อความจ�าเป็นดังกล่าว ทาง 
Transform Health จึงได้เปิดตัวนโยบายก�ากับดูแลข้อมูลด้าน
สุขภาพ (Health Data Governance Principles) ซึ่งรวบรวมไว้
ตามวตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการ คอื ปกป้องประชากร ส่งเสริมคณุค่า
ด้านสุขภาพ และจัดล�าดับให้ความเสมอภาคเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด (22) 
ซึง่นโยบายดงักล่าวสามารถให้แนวทางแก่ผูจ้ดับรกิารในด้านนโยบาย
และระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการ
ป้องกันส�าหรับการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลได้ โดยข้อควร
พิจารณาด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ส�าคัญนั้นรวมไปถึงการ

ปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิาร การจดัการกบัความละเอยีดอ่อน
เกีย่วกับเนือ้หาสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธ์ุ การท�าความ
เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับระดับชาติในเรื่องการปกป้องข้อมูล 
ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ในระหว่างการร่วมมือและใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล
และการใช้แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและระเบียบข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้จัดบริการเสมือน (6)

3. คุณภำพของกำรดูแล 
การดูแลที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางคือหัวใจส�าคัญในแนวทางของ IPPF
ในเรื่องคุณภาพของการดูแลหรือ คุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการ

Quality of Care (คุณภาพการดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ) โดยผู้ใช้บริการ
มสีทิธทิีจ่ะได้รบัการดแูลสขุภาพท่ีมคีณุภาพและสามารถเลอืกประเภท
ของการดูแลท่ีตรงกับความต้องการ ความชอบ และประสบการณ์
ชีวิตของตนได้ ซ่ึงการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพการดูแลผู้ใช้บริการ 
ส�าหรับการบริการแบบเจอตัวควรน�าไปใช้กับการแทรกแซงสุขภาพ
แบบดจิทิลัด้วยโดยปรับให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิของสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อยู่นอกสถานพยาบาล

ข้อควรพิจารณาในการน�ามาปรับใช้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพการดูแล
ผู้ใช้บริการในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ได้มีการน�าความ
เป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้จัดบริการมาใช้ 
(กล่าวเพิม่เตมิด้านล่าง) มกีารสร้างความไว้วางใจในความสัมพนัธ์ทาง
ไกลระหว่างผู้จัดบริการกับผู้ใช้บริการและให้ค�าปรึกษาแบบเสมือน
โดยไม่ต้องใช้ส่ือทีเ่ป็นโสตทศันปูกรณ์แต่อย่างใด เรายงัสามารถใช้การ
ออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการ
ชอบเพือ่สร้างและรกัษาความไว้วางใจกบัผู้จดับรกิาร และเพือ่ท�าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ  ที่ผู้จัดบริการต้องเจอในการท�างาน
ตามมาตรฐานของคณุภาพการดแูลผูใ้ช้บรกิารแบบเสมอืนทีค่ล้ายคลงึ
กับแบบเจอตัว ซ่ึงความท้าทายน้ันท�าให้จ�าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของคุณภาพการดูแล
ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบรับกับความท้าทายต่าง ๆ และจ�าเป็นต้องมี
การฝึกอบรมเพิ่มเติมส�าหรับผู้จัดบริการด้วย

ชุดอุปกรณ์ปรับแต่งดิจิทัลหรือชุดอุปกรณ์ปรับแต่งดิจิทัล Digital 
Adaptation Kits (DAK) ที่จัดท�าขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกสามารถ
ช่วยสนบัสนนุผูป้ฏบิตังิาน การแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลั ในการน�า
ค�าแนะน�าและแนวทางมาใช้อย่างเป็นระบบในสถานพยาบาล ใน
ระบบสาธารณสุขและฐานข้อมูลภายในระบบดิจิทัล (21) การน�าชุด
อุปกรณ์ปรับแต่งดิจิทัล  ไปใช้กับการออกแบบการแทรกแซงสุขภาพ
แบบดิจิทัล และการใช้การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล สามารถช่วย
ส่งเสริมการก�าหนดมาตรฐานของเนื้อหาและการท�างานร่วมกันทาง
เทคนิคภายในระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของการดูแลและสนับสนุนความยั่งยืนของการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัล ต่อไป

4. ควำมยั่งยืน 
การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลมักจะไม่สามารถไปถึงการจัดการ
ในขนาดปริมาณที่ใหญ่หรือไปถึงความย่ังยืนได้ เนื่องจากความ
สามารถภายในท่ีมีจ�ากัดในการพัฒนาด้านดิจิทัล ขาดรูปแบบทาง
ธุรกิจที่น�ามาใช้งานได้ หรือจ�าเป็นต้องมีการพึ่งพาเงินทุนระยะสั้น 
ดังนั้นเราจึงจ�าเป็นที่จะต้องน�าความยั่งยืนมาอยู ่ในการพิจารณา
ตั้งแต่แรกและตลอดทั้งโครงการเพื่อพิจารณาว่า การแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัลจะบรรลุเป้าหมายของโครงการหรือไม่ (6)
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เราสามารถน�าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อประคับประคองการ
แทรกแซงสขุภาพแบบดิจทิลั และขยายขนาดของการใช้การแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัลได้ (6, 35) ตัวอย่างเช่น การร่วมเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรสุขภาพดิจิทัลอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนและใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายการอ้างอิงจากองค์กรดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดค่าใช้
จ่ายและขยายผลสะท้อนได้ การเข้าร่วมกับโครงการต่าง ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมระบบสุขภาพนั้นก็สามารถช่วยสนับสนุนในส่วนของการรวม
ตัวของระบบสุขภาพของประเทศได้เช่นกัน รวมไปถึงสามารถช่วย
สนบัสนนุเพ่ือความยัง่ยนืและเพือ่ให้เกดิการใช้งานของประชากรทีท่ั่ว
ถงึด้วย นอกจากนี ้การท�าความเข้าใจและการท�าตามกฎระเบยีบด้าน
การแพทย์ทางไกลกเ็ป็นตวัอย่างหนึง่ทีอ่าจเป็นความท้าทายทีย่ากจะ
เอาชนะได้ในการน�าการแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลัด้านสขุภาพทาง
ไกลไปใช้ ซึง่การเป็นพนัธมติรกับกระทรวงต่าง ๆ  ของรฐับาลและภาค
เทคโนโลยีสารสนเทศของเอกชนจะสามารถช่วยเอาชนะอุปสรรค
ด้านกฎระเบียบได้และจะช่วยรับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับระดับท้องถิ่น การเป็นพันธมิตรกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
รวมการแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลั เข้าไปอยูใ่นหลกัสตูรกถื็อว่าเป็น
กลยทุธ์เพือ่ความยัง่ยนืและเพือ่ขยายขนาดของการแทรกแซงสขุภาพ
แบบดิจิทัลส�าหรับเพศวิถีศึกษา (Comprehensive Sexuality
Education - CSE)  การเป็นพนัธมติรกับผูจ้ดับรกิารอนิเทอร์เนต็ (ISP) 
และบรกิารเครือข่ายโทรศพัท์มอืถอื (MNO) กส็ามารถให้โอกาสในการ
ขยายการเข้าถึงและลดต้นทุนของการให้บริการโฮสติ้งการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัล และเพ่ิมการเข้าถึงบริการการแทรกแซงสุขภาพ
แบบดิจิทัลของผู้ใช้บริการได้ (35)

เครื่องมือทางดิจิทัลจ�านวนมากด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ได้รับการพัฒนาและวางจ�าหน่ายในตลาดแล้วในฐานะ
สนิค้าสาธารณะดจิทิลั (49) การใช้เครือ่งมอืทีม่ใีห้อยูแ่ล้วสามารถช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพฒันา อย่างไรกต็าม สิง่ส�าคญั
คือต้องตระหนักถึงข้อจ�ากัดของเครื่องมือดังกล่าว เน่ืองจากเครื่อง
มือยังต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับบริบทท่ีวางแผนไว้ (36) โครงการ 
Research 4 Scalable Solutions ได้ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
ของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนครอบครัว โดยเน้น
การค้นพบทีส่�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาและเสนอรายการเครือ่งมอืที่
แนะน�าให้น�าไปใช้หรือปรับใช้ (37)

การวิจัยและหลักฐานต่าง ๆ จ�าเป็นต้องมีเพิ่มเติมเพื่อท�าความเข้าใจ
ถึงประสิทธิภาพของต้นทุนและความยั่งยืนด้านสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ท่ียึดคนเป็น
ศนูย์กลางซึง่ในทางทีด่ ีควรด�าเนนิการประเมนิผลกระทบก่อนทีจ่ะเริม่
ขยายขนาดการแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลั แต่อย่างไรกต็าม ด้วยข้อ
จ�ากดัทางการเงนิและทรพัยากร จะเป็นการดกีว่าถ้ามกีารรวมข้อบ่งชี้
ต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนไว้ในแผนงาน M&E และหม่ันทบทวนข้อบ่ง
ชี้ดังกล่าวเสมอโดยเทียบกับเป้าหมายและพันธกิจของการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัล 

5. กำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
การด�าเนินการวัดผลโดยตรงของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล 
ต่อการใช้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ อาจเป็น
เรื่องที่ท้าทาย มีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลไม่กี่ชิ้นที่ได้เช่ือมโยง
ระหว่างความรู้/ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่การ
ศึกษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการต่อ
การแทรกแซงโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น การท�าแบบทดสอบ
บริการโทรกลับส่วนบุคคล/การแจ้งเตือนทาง SMS) นั้นได้เพิ่มการ
มีส่วนร่วมของผู ้ใช้บริการและเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วย (30, 23, 29) ข้อมูลเชิง
ลึกจากแวดวงธุรกิจทางดิจิทัลที่แสวงหาผลก�าไรได้แสดงให้เห็น
ว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการมีความเกี่ยวข้องกับการท�าก�าไร
โดยรวม เนื่องจากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมจะมีแนวโน้มที่จะซื้อ กลายเป็น
ผู้ใช้บริการประจ�า และแบ่งปันผลิตภัณฑ์/บริการกับผู้อื่นด้วย (32)

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล 
น้ันสามารถวัดและแปลผลควบคู่ไปกับผลลัพธ์ทางสุขภาพและ
กระบวนการ เพื่อท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล และการเข้าถึงบริการ สุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ ์ (33) ซ่ึงระบบวัดเมตริกของ
การมส่ีวนร่วมระหว่างผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของสิทธทิางเพศและอนามยั
การเจริญพันธุ์ สามารถท�าให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีท่ีสุดในการวัดผลลัพธ์และผลสะท้อนของ การแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัลได้ (31) ระบบวัดเมตริกของการมีส่วนร่วมนั้น
รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
และแบบส�ารวจซึ่งดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs) ที่ใช้กันทั่วไปเพื่อประเมิน
การมีส่วนร่วมในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล นั้นได้แก่

 เวบ็ไซต์/แอปพลเิคชนั: จ�านวนของผูใ้ช้งาน; จ�านวนของผูใ้ช้งานใหม่
เทยีบกบัผู้ใช้งานทีก่ลับมาใช้อกี; จ�านวนครัง้ทีเ่วบ็ไซต์มกีารเข้าชม; 
จ�านวนหน้าทีม่กีารเข้าชมต่อการเข้าดแูต่ละครัง้; ระยะเวลาเฉลีย่ที่
มีการใช้งานต่อครั้ง; และอัตราการเข้าชมเพียงหน้าเดียวแล้วปิด

 โซเชียลมีเดีย: จ�านวนครั้งที่มีการแสดงโฆษณา; จ�านวนยอดไลค์; 
จ�านวนผู้ติดตาม; อัตราการจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 SMS: อัตราการโต้ตอบ; อัตราการยกเลิกการเป็นสมาชิก; อัตรา
การจ�าหน่ายที่เกิดขึ้นจริง

 ศนูย์บรกิารโทร/ศนูย์บรกิารแชท: การวดัความพงึพอใจและผกูพนั
ของผู้ใช้บริการต่อองค์กร (net promoter score)

รายการดัชนีชี้วัดผลงาน  ที่ครอบคลุมทั่วทุกแพลตฟอร์มมีระบุไว้ใน
ภาคผนวก 4

การใช้การออกแบบทีย่ดึคนเป็นศนูย์กลาง และให้ผูใ้ช้บรกิารมีส่วนร่วม
ในการออกแบบและมีส่วนร่วมในการน�าการแทรกแซงสุขภาพแบบ
ดจิทิลั ไปใช้งานจะท�าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ใช้บรกิารมคีวามพอใจและสบายใจ



ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 

ในการใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล เพราะมีการปรับให้
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ (19) นอกจาก
น้ีควรมีการพิจารณาความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลและเพื่อพัฒนาการแทรกแซงสุขภาพ
แบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงคุณภาพของประสบการณ์และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการสามารถวัดและประเมินได้โดยการใช้แบบ
ส�ารวจผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการท่ีก�าลังจะหยุดใช้บริการ 
และเครื่องมือวัดความพึงพอใจและผูกพันของผู ้ใช ้บริการหรือ 
net promoter scores (ความเต็มใจของผู้ใช้บริการในการแนะน�าบรกิาร
แก่กลุ่มเพื่อน)

6. กำรวัดผลเพื่อกำรพัฒนำ 
ขณะนี้ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญระดับโลก
เกี่ยวกับวิธีประเมินการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล และการวัด
ประสิทธิภาพของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ซ่ึงทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง (theory of change) ของการแทรกแซงสุขภาพแบบ
ดิจิทัลจะสามารถช่วยระบุ ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ส�าหรับรูปแบบการ
ให้บรกิารแบบผสมผสานน้ัน ตวัดชันชีีว้ดัผลงาน  จ�าเป็นต้องสอดคล้อง
กันในท่ัวทั้งจุดให้บริการท่ีเข้าถึงได้/จุดบริการดูแลต่าง ๆ และจะ
ต้องมีการประสานงานในการรวบรวมข้อมูลระหว่างการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัล และจุดให้บริการ เพื่อประเมินผลสะท้อนของ 
การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ในการเพิ่มการใช้บริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์  (แบบเจอตัว  แบบเสมือน และ/
หรือแบบการดูแลด้วยตนเอง) ซึ่งการปฏิบัติตามดัชนีชี้วัดผลงาน
ดังกล่าวโดยการดูเส้นทางประสบการณ์รับบริการในตลอดทางของ
ผู้ใช้บริการจะสามารถช่วยให้เห็นความท้าทายและอุปสรรคท่ีแตก
ต่างกันได้ในจุดให้บริการและจุดบริการดูแล หลังจากนั้น แนะน�าให้
มีการแจ้งแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนและการท�าซ�้าของการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น 
อ้างองิถงึภาคผนวก 3 ส�าหรบัแหล่งข้อมลูเพือ่การตดิตามและประเมนิ
ผลของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล และภาคผนวก 4 ส�าหรับ
ตัวอย่างเกี่ยวกับผลลัพธ์และเครื่องมือของการแทรกแซงสุขภาพแบบ
ดิจิทัลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 

แนวทำงที่แนะน�ำ 
 ควรน�าการออกแบบทีย่ดึคนเป็นศนูย์กลางมาใช้กบัการพฒันาการ

แทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลในรูปแบบการดูแลแบบผสมผสาน
 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส
 จ�าเป็นต้องปรับมาตรฐานและแนวทางของการดูแลท่ีมีคุณภาพ

ให้เข้ากับทิศทางด้านดิจิทัล การดูแลแบบเจอตัวและการดูแลด้วย
ตนเอง โดยการออกแบบการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล และ
เนื้อหาของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ควรสอดคล้องกับ
แนวทางตามหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วย

 ผูเ้ชีย่วชาญด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์และการป้องกนั4 

นั้นควรให้ค�าแนะน�าในการพัฒนานโยบายและระเบียบแบบแผน
ของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลตามบริบทเฉพาะ เพื่อให้

 มั่นใจว่าจะมีความเป็นส่วนตัว มีความคุ้มครอง และมีการรักษา
ความลับของผู้ใช้บริการและผู้จัดบริการ

 ควรมกีารรวบรวมข้อมลูและใช้ข้อมูลเพือ่ประเมนิว่า การแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัลก�าลังช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูล
และบรกิารด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ หรอืไม่ 
และเพือ่แจ้งถงึการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  เพือ่ปรับปรงุการแทรกแซง
สขุภาพแบบดจิทิลั ซึง่การระบตัุว ดชันชีีว้ดัผลงาน ในการให้บรกิาร
แบบผสมผสานนี้ท�าให้สามารถวัดผลสะท้อนของการแทรกแซง
สุขภาพแบบดิจิทัลที่มีต่อการใช้บริการได้

 รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบ
ดจิทิลั เพือ่ท�าความเข้าใจว่าผูค้นก�าลงัมส่ีวนร่วมกับการแทรกแซง
สขุภาพแบบดจิทิลั อย่างไรและคณุภาพของประสบการณ์ของผูใ้ช้
บริการเป็นอย่างไร

 จ�าเป็นต้องมรีปูแบบธรุกิจส�าหรบัการแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลั 
ทีใ่ช้งานได้ก่อนทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการพฒันารปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

 สร้างพันธมิตรท่ีเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

บทสรุป 
ในช่วงการระบาดของไวรสั COVID-19 นัน้ ท�าให้เทคโนโลยทีางดจิทิลั
ได้เพิม่การเข้าถงึข้อมลูและบรกิารด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจรญิพนัธุ ์ และในช่วงยคุหลงัโควดิกถ็อืว่าสขุภาพทางเพศและอนามยั
การเจริญพันธุ์  การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล จะมีโอกาสสูงที่จะ
สามารถมอบการดูแลท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง และเพ่ือ
ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการได้อย่างครบวงจรโดยการใช้รูปแบบการ
ดูแลแบบผสมผสานที่รวมวิธีการทางดิจิทัล การดูแลแบบเจอตัว และ
แบบการดูแลด้วยตนเอง
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ภำคผนวก 1: กำรประยุกต์ใช้แนวทำงกำรออกแบบที่ยึด
คนเป็นศูนย์กลำง
มีแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากมายในการน�าวิธีการออกแบบที่
ยึดคนเป็นศูนย์กลางมาใช้ ซ่ึงรวมถึงวิธีการดังน้ี: 1. การวิจัยที่เน้น
ผู ้ใช้เป็นศูนย์กลาง 2. การวางแผนผังและวิเคราะห์แยกแยะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจากหลายฝ่าย 
4. การคิดเชิงออกแบบ 5. การพัฒนาและวางแผนผังก�าหนดต้นแบบ

ผู้ใช้สมมติ 6. กิจกรรมเพื่อการทดลอง/รับรองผลในกลุ่มผู้ใช้งาน
7. การน�าไปปฏิบัติ และ 8. การติดตามและประเมินผล สิ่งส�าคัญคือ
ต้องมกีารตรวจสอบชดุเครือ่งมอืเหล่านีเ้พือ่ท�าความเข้าใจในเรือ่งระยะ
เวลาและทรพัยากรทีจ่�าเป็นเพือ่รบัประกันว่ามกีารน�าแนวทางทีย่ดึคน
เป็นศูนย์กลางไปใช้กับการออกแบบการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล 
และการใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล

IPPF: การใช้การแทรกแซงด้านสุขภาพแบบดจิทิลัเพ่ือเพิม่การเข้าถงึบริการยตุกิารต้ังครรภ์
และบริการคุมก�าเนิด (7)

IDEO.org เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรทีอ่อกแบบผลิตภัณฑ์และการบรกิารร่วมกับองค์กร
ต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่มีความยุติธรรมและความทั่วถึงมากขึ้น (5)

https://www.designkit.org/methods#filter (5)

UNICEF: การออกแบบการแทรกแซงทางดิจิทัลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน - 
คู่มือแนวทางที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเพื่อการน�าสุขภาพดิจิทัลมาปรับใช้ (3)

https://www.unicef.org/innovation/media/511/file/ Designing%20Digital%20
Interventions%20for%20Lasting%20Impact.pdf (3)

WHO/UNFPA: การแทรกแซงด้านสุขภาพดิจิทัลที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง - กรอบงาน
เพื่อการวางแผน พัฒนา และด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับและส�าหรับเยาวชน (8)

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WHO_et_al_2020_Digi-

tal_Health_Youth_Framework.pdf (8)

หลักการในการพัฒนาทางดิจิทัล (6)

https://digitalprinciples.org/principles/ (6)
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GSMA + Frog: ชุดเครื่องมือการออกแบบ mHealth (9)

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/mhealth/ mhealth-design-

toolkit/ (9)

กลุ่มผู้บุกเบิกด้านการดูแลด้วยตนเอง การดูแลด้วยตนเองทางดิจิทัล; กรอบงานเพ่ือการ
ออกแบบการน�าไปใช้ และการประเมินผล (10)

https://www.psi.org/wp-content/uploads/2020/10/Digital-Self-Care.pdf (10)
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ภำคผนวก 2: รำยกำรตรวจสอบคุณลักษณะของ
กำรแทรกแซงสุขภำพแบบดิจิทัล

 ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง
 ลดการกีดกันในการรับบริการการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล:

 ใช้การออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก�าลังถูกกีดกันอยู่ 
 เสริมบริการการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลด้วยวิธีดูแลแบบตัวต่อตัวและแบบมีชุมชนเป็นฐานเพื่อรับประกันว่าจะไม่เกิดการกีดกัน 

 ชุมชน และประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
 น�าความรูท้างดจิทิลัของผู้ใช้บรกิารมาพจิารณาด้วย (เช่น มกีารใช้สายด่วนและหรอืระบบสือ่สารด้วยเสยีงอตัโนมตัมิาใช้) รวมถงึพจิารณา

 ความรู้ทางดิจิทัลของผู้จัดบริการด้วย (เช่น จัดให้มีการฝึกอบรม)
 น�าภาษาและเนื้อหาที่ค�านึงถึงเพศสภาพมาใช้
 ค�านึงถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมมาไว้ในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลด้วย เช่น ความเชื่อและขนบธรรมเนียม

 ของกลุ่มชนพื้นเมือง
 ค�านึงถึงการเข้าถึงบริการด้วยวิธีทางดิจิทัลส�าหรับผู้ที่มีภาวะพิการด้วย

 คุณภำพของกำรดูแล
 รับประกันให้มีคุณภาพการดูแล ที่ดีที่สุดในการให้บริการการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลแบบผสมผสาน
 ใช้มาตรฐานคุณภาพการดูแลส�าหรับบริการการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลแบบตัวต่อตัว 

  ปรับใช้มาตรฐานคุณภาพการดูแล  โดยการใช้การออกแบบที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงในการให้บริการ
  นอกสถานพยาบาล

 ในกรณีที่เป็นไปได้ให้ด�าเนินตามตามแนวทาง เอกสาร และรายงานที่มีการพัฒนามาจากหลักฐาน ในการให้ข้อมูลเพื่อจัดท�าเนื้อหา
 และออกแบบ การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล

 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหลักของมาตรฐานคุณภาพการดูแล และมีการวัดผลลัพธ์
 ของคุณภาพการดูแลด้วย

 สิทธิของผู้ใช้บริกำรและกำรไม่ก่อให้เกิดอันตรำย
 ท�าความเข้าใจกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับระดับชาติเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล 
 ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล:

  จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการให้บริการการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล
  ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะใช้รหัส PIN ในการรักษาความปลอดภัย
  วิธีการได้รับข้อมูล (การให้ความยินยอม) การใช้ การจัดเก็บ และการเผยแพร่ - ให้มีการรวบรวมข้อมูลขั้นต�่าเท่าที่ถือว่าจ�าเป็น
  ขอความยินยอมในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ (เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
  จดัเตรยีมสือ่การเรยีนรูใ้ห้กบัผูใ้ช้บรกิารเกีย่วกบัวธิป้ีองกนัตนเองจากการละเมดิทางข้อมลูทีอ่าจเกดิขึน้ได้ (เช่น การใช้ VPN ฟรรีะหว่าง
  การเข้าใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล; การลบแอปออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน ฯลฯ)

 ข้อควรพิจารณาในการป้องกัน:
  ผู้จัดบริการสามารถใช้ VPN เพื่อใช้งานการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  ตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ 2 ปัจจัยเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
  มีระบบการรายงานเหตุการณ์และระเบียบการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้จัดบริการและผู้ใช้บริการ
  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยและการป้องกันทางไซเบอร์เพื่อรับประกันว่านโยบายและการด�าเนินการนั้นมี
  ประสิทธิภาพสูง
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 กำรวัดผลเพื่อกำรพัฒนำ
 สร้างแผนการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ต้นควบคู่ไปกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (theory of change) ของการแทรกแซงสุขภาพ

 แบบดิจิทัล 
 จัดท�าผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (เช่น การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้บริการในการแสวงหาการดูแลรักษา) ผลลัพธ์ของกระบวนการ

 (เช่น จ�านวนการบริการที่มอบให้ผู้ใช้บริการ) ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วม (เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการแนะน�าต่อ) 
 และผลลัพธ์ของคุณภาพของการดูแล (เช่น ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ) 

 ประสานงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ณ สถานให้บริการต่าง ๆ ที่ให้บริการในรูปแบบผสมผสาน (การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล; 
 การส่งต่อผู้ใช้บริการ; การบริการที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ ณ จุดให้บริการที่มีการส่งต่อ) และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
 ส�าหรับการประเมินแบบไขว้ (cross evaluation)

 ระบุดัชนีชี้วัดผลงาน (KPLs) - โดยหารือกับพันธมิตร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดัชนีชี้วัดผลงาน
 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

 มีการรายงานดัชนีชี้วัดผลงานเป็นประจ�า (รายเดือนหรือรายไตรมาส):
  ส�าหรับผู้จัดบริการเพื่อใช้ในการตัดสินใจใด ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล และแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงการบริการ
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล สามารถมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างไร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
 พวกเขาสนับสนุนและสานต่อโครงการต่อไป

 น�าการประเมินต้นทุนมาใช้เพื่อประเมินต้นทุน-ผลประโยชน์ของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล

 กำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
 รับรองให้คุณภาพของประสบการณ์ผู้ใช้บริการเป็นส่วนส�าคัญของมาตรฐานคุณภาพการดูแล และมีการวัดผลลัพธ์
 น�าระบบค่าเมตริกของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลด้วย (เช่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์จาก

 เว็บไซต์/แอป)
 น�าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินการยอมรับและความพึงพอใจ (เช่น การทดสอบการใช้งาน; 

 การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเมื่อจะเลิกใช้งาน; การส�ารวจความพึงพอใจ/คะแนนวัดความพึงพอใจ-NPS)
 ด�าเนินการในการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลซ�้าตามผลของค่าเมตริกของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในการแทรกแซงสุขภาพ

 แบบดิจิทัล รวมถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
 กระจายกลยุทธ์เพื่อการเข้าถึงให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกัน (ผู้ใช้บริการใหม่

 และผู้ใช้บริการเก่า)

 ควำมยั่งยืน
 สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
 หากเป็นไปได้ให้ใช้การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลซ�้า และพัฒนาการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลที่มีอยู่ต่อไป

  จ�าเป็นต้องค�านึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ให้เข้ากับบริบทเฉพาะโดยการใช้การออกแบบที่
  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

 ระบุและใช้รูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน (เช่น การเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ; การประกันสุขภาพ; การแบ่งปันในเรื่องต้นทุนกับองค์กร
 พันธมิตร)

 ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบ การพฒันา การใช้งาน การส่งเสรมิ และการบ�ารงุรกัษาการแทรกแซงสขุภาพ
 แบบดิจิทัล

 คาดการณ์งบประมาณส�าหรับการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล ด้วยทรัพยากรเฉพาะของการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัลที่จ�าเป็น: 
 เช่น กิจกรรมทางการออกแบบท่ียึดคนเป็นศูนย์กลาง; การออกแบบ การพัฒนา การเข้าถึงผู้ใช้บริการ/การตลาด ผู้เช่ียวชาญด้าน
 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การน�าไปประยุกต์ใช้ และการบ�ารุงรักษา 

 รวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้าไปในแผนติดตามและประเมินผลด้วย (เช่น เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ต้นทุน)
 ท�างานร่วมกันและแบ่งปัน



ภำคผนวก 3: แหล่งข้อมูลเพื่อกำรติดตำมและ
ประเมินผล (48)
การด�าเนินการเพื่อวัดประสิทธิผลของ การแทรกแซงสุขภาพแบบ
ดิจิทัล นั้นมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีกรอบงานติดตามและ
ประเมนิผลและ แผนทีม่ปีระสทิธภิาพตัง้แต่ต้น ซึง่ข้อมลูด้านล่างนีคื้อ

แหล่งข้อมลูทีใ่ห้แนวทางเกีย่วกบัวธิขีบัเคลือ่นข้อมลูและการใช้ข้อมลู
ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างผลสะท้อน

หลักการเพื่อการพัฒนาทางดิจิทัล - การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (6)

https://digitalprinciples.org/principles/ (6)

ODI - การติดตามและประเมินผล: รายการตรวจสอบความเป็นจริง 5 ข้อเพื่อการจัดการ
ที่สามารถปรับตัวได้ (40)

https://odi.org/en/insights/monitoring-and-evaluation-five-reality-
checks-for-adaptive-management/ (40)

เส้นโค้ง - การตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากขึ้นโดยการใช้ข้อมูล (41)

https://the-curve.org/wp-content/uploads/2020/06/Data-Curve-1.pdf (41)

GSMA - การสร้างบริการสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง (35)

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/up-
loads/2018/06/ Creating-mobile-health-solutions-for-behaviour-change-A-
study-of-eight-services- in-the-mNutrition-Initiative-portfolio.pdf (35)

WHO - การติดตามและประเมินผลการแทรกแซงด้านสุขภาพแบบดิจิทัล (48)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252183/9789241511766-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (48)
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ภำคผนวก 4: ตัวอย่ำงของกำรวัดผลลัพธ์และเครื่องมือต่ำง ๆ 
จำกกำรศกึษำสิทธทิำงเพศและอนำมยักำรเจริญพนัธุ ์ กำรแทรกแซง
สุขภำพแบบดิจิทัล

ผลลัพธ์ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่ำนแอปโทรศัพท์มือถือ (42)

 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (โดยใช้มาตรวัดที่ได้รับการรับรองแล้ว เช่น มาตรวัดความนับถือตนเองของ Rosenberg)

 ผลลัพธ์ทางจิตสังคม เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล (โดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการรับรองแล้ว เช่น

 Cambridge Worry Scale, State-Trait Anxiety Index หรือ Edinburgh Depression Scale)

 สุขภาพทั่วไป (ใช้มาตรการที่เป็นมาตรฐาน เช่น เครื่องมือประเมินสุขภาพทั่วไป)

 ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการแทรกแซงที่เป็นเป้าหมาย

 การประเมินผลในการแทรกแซง (ตามที่รายงานที่เขียนโดยผู้เขียนทดลอง เช่น ยึดหลักค�าแนะน�าในการด�าเนินชีวิต)

 การใช้บริการด้านสุขภาพ (เช่น การนัดหมายในฐานะผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลเพื่อการจัดการด้านสุขภาพหรือแนวทาง

 ด�าเนินชีวิตการสื่อสารกับโครงการบริการเพื่อสุขภาพ การสื่อสารกับบริการ GP การใช้บริการผู้ป่วยใน หรือระยะเวลาที่พัก

 รักษาตัวในโรงพยาบาล)

ตัวอย่ำงผลลัพธ์กำรดูแลแบบแพทย์ทำงไกลเพื่อกำรยุติกำรตั้งครรภ์ (จำกระเบียบกำรเพื่อกำรทบทวนอย่ำงเป็นระบบ
ของ Cochrane) (43)

การทบทวนของ Cochrane นี้จะประเมินความปลอดภัย อัตราความส�าเร็จ และการยอมรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาโดยวิธีแพทย์ทาง

ไกล (TM) ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีแพทย์ทางไกลเพียงวิธีเดียวหรือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของขั้นตอนการดูแลเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ก็ตาม 

ซึ่งทบทวนโดยเปรยีบเทียบกบัการยุติการตัง้ครรภโ์ดยหตัถการ ซึง่ในทางปฏิบัตนิั้น ผู้จัดบริการควรจัดใหผ้ลลัพธ์ของบรกิารยุติการตั้งครรภ์

โดยหัตถการและคณุภาพของผลลพัธ์นัน้สอดคล้องให้เป็นแนวทางเดยีวกนักบับรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์ด้วยวธิ ีการแทรกแซงสขุภาพแบบดจิทิลั 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการยอมรับการบริการผ่านการแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล เทียบเคียงกับมาตรฐานทองค�า

ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยหัตถการ

ผลลัพธ์หลัก 
 ผลลัพธ์ที่เป็นอัตราความส�าเร็จ 

  การยุติการตั้งครรภ์ที่เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาเพิ่มเติมและ/หรือการแทรกแซง

   โดยการผ่าตัดเพื่อให้การยุติการตั้งครรภ์เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 42 วันนับจากวันที่เริ่มการยุติการตั้งครรภ์

 ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย

  มีการถ่ายเลือดเนื่องด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ภายใน 42 วันจากวันที่ยุติการตั้งครรภ์

  มีการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ภายใน 42 จากวันที่ยุติการตั้งครรภ์

 การยอมรับจากผู้หญิง

  มีความพึงพอใจต่อบริการยุติการตั้งครรภ์แบบแพทย์ทางไกล (ไม่จ�ากัดระยะเวลาในการวัดผลลัพธ์)

ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 



ผลลัพธ์รอง

 อัตราความส�าเร็จ ความปลอดภัย หรือการยอมรับ

  การเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ภายใน 42 วันนับจากที่มีการยุติการตั้งครรภ์

  การเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ภายใน 2 วันที่ท�าการยุติการตั้งครรภ์

  การตั้งครรภ์ยังคงมีอยู่ปกติภายหลังจากรับประทานยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์

  การประสบความเจ็บปวดที่รุนแรง

  การประสบภาวะเลือดออกมาก (หมายถึงการต้องใช้ผ้าอนามัยขนาดใหญ่มากกว่าสองแผ่นต่อชั่วโมง ติดต่อกันมากกว่า

   2 ชั่วโมง  หรือเลือดที่มีปริมาณเทียบเท่า) ในระหว่างขั้นตอนยุติการตั้งครรภ์

  ส�าเร็จตามความคาดหวังในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาโดยการแพทย์ทางไกล (ไม่จ�ากัดกรอบเวลา)

  มีความต้องการการดูแลโดยวิธีการแพทย์ทางไกลมากกว่าการดูแลแบบเจอตัว (ไม่จ�ากัดกรอบเวลา)

 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

  อัตราการใช้ยาตามปริมาณยาที่แนะน�า (รายงานอย่างถูกต้องได้ด้วยตนเองเกี่ยวกับปริมาณยาและเวลารับประทานยายุติ

   การตั้งครรภ์ตามที่ได้รับการแนะน�า)

ผลลัพธ์จำกกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรที่เป็นเป้ำหมำยโดยใช้อุปกรณ์พกพำ (23)

ผลลัพธ์หลัก 
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขภำพ:

 การป้องกันจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี 

  การใช้ถุงยางอนามัย

  การสื่อสารกับคู่รัก - การปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัยมากขึ้น (รายงานด้วยตนเอง)

 การรักษาโรคจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี 

  การปฏิบัติตามการรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัส (ART) (เช่น จ�านวนเม็ดยา ข้อมูลใบสั่งยา)

  การปฏิบัติตามการรักษาที่ถูกต้องส�าหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาได้

  การสื่อสารกับคู่รัก - การเปิดเผยข้อมูล

 การคุมก�าเนิด/การวางแผนครอบครัว:

  การใช้วิธีการคุมก�าเนิดสมัยใหม่

  การปฏิบัติตามวิธีการคุมก�าเนิด (รายงานด้วยตนเองและวัดแบบปรนัย)

  การสื่อสารกับคู่รัก - ความตั้งใจที่จะมีบุตร (รายงานด้วยตนเอง)

 การดูแลก่อนการตั้งครรภ์:

  กรดโฟลิก (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง)

 ความรุนแรงในคู่รัก:

  การรายงานประสบการณ์ของความรุนแรง (ทางเพศ ทางร่างกาย ทางอารมณ์) กับบุคลากรวิชาชีพผู้ดูแลสุขภาพ

ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 



กำรใช้บริกำร:

 การป้องกัน/การรักษาโรค STI/HIV:

  การเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล

  การเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง)
 การคุมก�าเนิด/การวางแผนครอบครัว 

  การรับบริการคุมก�าเนิดที่สถานพยาบาล

  การยุติการตั้งครรภ์ที่สถานพยาบาล

  การตรวจการตั้งครรภ์ที่สถานพยาบาล

  การจัดการภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ที่สถานพยาบาล (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง)
 การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก:

  การรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง) 
 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก: 

  การเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สถานพยาบาล (วัดเแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง) 
 การดูแลก่อนการตั้งครรภ์ 

  การเข้ารับบริการดูแลก่อนการตั้งครรภ์ที่สถานพยาบาล (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง) 
 ความรุนแรงจากคู่รัก: 

  การใช้บริการที่ออกแบบมาส�าหรับผู้ที่ได้รับประสบการณ์ความรุนแรงจากคู่รัก

สถำนะด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี:

 การป้องกันโรคการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี 

  สถานะของโรคการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ๆ)

  สถานะของโรคเอชไอวี  (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง)
 การรักษาโรคการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี

  ค่า CD4

  ปริมาณไวรัส

  การหายขาดจากโรค (ส�าหรับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่รักษาได้) (วัดแบบปรนัยและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง)
 การคุมก�าเนิด/การวางแผนครอบครัว:

  การตั้งครรภ์ (เช่น อัตราการตั้งครรภ์)

  การยุติการตั้งครรภ์ (เช่น อัตราการยุติการตั้งครรภ์)

  การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย (เช่น ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน)

  ประสบภาวะการมีบุตรยาก (เช่น ไม่ประสบผลส�าเร็จตลอดระยะเวลา 12 เดือนในการพยายามตั้งครรภ์) (วัดแบบปรนัยและ
   วัดจากการรายงานด้วยตนเอง)

 ความรุนแรงจากคู่รัก:

  ความรุนแรงทางเพศ

  ความรุนแรงทางร่างกาย

  ความรุนแรงทางอารมณ์ (วัดแบบปรนัย เช่น การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและวัดจากการรายงานด้วยตนเอง )
 ความเป็นอยู่ที่ดี:

  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

  สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การถูกท�าร้าย (เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล สภาวะเครียดภายหลังจากประสบ
เหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD))

ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 



ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 

ส�ำหรับกลุ่มประชำกรที่เป็นเยำวชนเท่ำนั้น:

 การวัดผลใด ๆ ในเรื่องความรู้หรือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

  การป้องกันและ/หรือการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  การคุมก�าเนิด/การวางแผนครอบครัว

  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  ความรุนแรงทางเพศ

  การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

  การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

ค�ำแถลงกำรณ์จำก IMAP 

ผลลัพธ์รอง

 ประสบการณ์:

  การยอมรับจากผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจที่มีต่อการแทรกแซง (ในกลุ่มผู้ที่ได้รับการแทรกแซง) 
 ความยั่งยืน:

  การใช้ทรัพยากร รวมถึงต้นทุนที่ใช้กับระบบ (เช่น ทรัพยากรบุคคล เวลา วัสดุ และเครื่องมืออุปกรณ์)



ภำคผนวก 5: ค่ำดัชนีชี้วัดผลงำน ของกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั่วไป
ต่อควำมส�ำเร็จของกำรใช้กำรแทรกแซงสุขภำพแบบดิจิทัล

กำรวิเครำะห์เว็บไซต์/แอป (32)

 ค่าเมตริกทั่วไปที่ใช้ระบุการเข้าชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

 แสดงจ�านวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์/แอปในช่วงเวลาที่ก�าหนด
 และยังสามารถใช้เพื่อให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเว็บไซต์ (เช่น การปรับแผนผังเว็บใหม่ 
 แคมเปญโฆษณาออนไลน์ ฯลฯ) นั้นก�าลังท�างานตามที่คาดไว้หรือไม่

 Google Analytics เป็นเครื่องมือทางซอฟต์แวร์ฟรีในการใช้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมที่สุดในขณะนี้

จ�านวนของผู้ใช้ จ�านวน
ของ Pageview และ 
จ�านวนของ Session:

 แสดงจ�านวนบุคคลที่เว็บไซต์เข้าถึงจริงผู้เข้าชมที่ไม่ซ�้า:

  หากค่าเมตริกผู้ที่กลับมาเข้าชมซ�้าสูงกว่าผู้เข้าชมใหม่ สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณก�าลังมี
 กลุ่มผู้ติดตามประจ�า

ผู้เข้าชมใหม่เทียบกับผู้ที่
กลับเข้ามาชมซ�้า:

 เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสนใจต่อเนื้อหาที่มีจ�านวนหน้าที่ชมต่อหน่ึง 
Session:

 เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดความสนใจต่อเนื้อหาที่มีจ�านวน Session
ต่อผู้ใช้งานหนึ่งคน:

 ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้งานบนเว็บไซต์/แอป - ติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมชมคนหนึ่งได้ท�า
 ภายในช่วงเวลาที่ก�าหนด

 คุณต้องพิจารณาประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง:

     ความหลากหลายและคุณค่าของเนื้อหาบนเว็บไซต์

     ความง่ายในการหาข้อมูลบนเว็บไซต์และประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้

     ใช้ค�ากระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ที่มีความชัดเจน

ระยะเวลาของ Session 
โดยเฉลี่ย:



 อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวจะแปรผกผันกับระยะเวลาเฉลี่ยของ Session: เพราะหาก
 อัตราเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวเพิ่มขึ้น ระยะเวลาเฉลี่ยของ Session ก็จะลดลง

 อตัราการเข้าชมเว็บไซต์เพยีงหน้าเดยีวคือเปอร์เซน็ต์ของจ�านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์ทีอ่อกจากเวบ็ไซต์
 หลังจากดูหน้าเว็บเพียงหน้าเดียว อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเนื้อหา
 ของคณุน่าสนใจแค่ไหน เพราะหากผู้ใช้งานออกจากหน้าเว็บไปโดยไม่ด�าเนนิการใด ๆ  ต่อเลย แสดง
 ว่าเนื้อหาของคุณอาจจะยังไม่ตอบโจทย์

 ควรมีอัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวในระดับที่ต�่า (ระหว่าง 10-40%)

 ผู้คนอาจออกจากเว็บไซต์หลังจากเข้าชมเพียงหน้าเดียวเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น:

     ค�ากระตุ้นการตัดสินใจ/ข้อเสนอของคุณยังไม่ชัดเจน

     เนื้อหา/ข้อเสนอของคุณไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานคาดไว้

     ผู้ใช้งานรู้สึกเบื่อ

     คุณไม่ได้เสนอสิ่งที่มีความแตกต่าง

เปอร ์ เซ็นต ์ของอัตรา
ของการเข้าชมเว็บไซต์
เพยีงหน้าเดยีว (Bounce 
rate) :

 อัตรา Conversion คือเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีการด�าเนินการตามที่คุณคาดหวัง เช่น

     ซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ ของคุณ

     ติดต่อธุรกิจของคุณ/ส่งแบบฟอร์ม

     มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

 อัตรา Conversion ที่สูงจะแสดงุให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กลยุทธ์เหล่านั้นส่งผลให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์/แอปของคุณด�าเนินการตามเป้าหมายของคุณ

อัตราของผู้เข้าชม
เว็บไซต์ที่มีกิจกรรมอื่น
เกิดขึ้นตามมา 
(Conversion rate):

 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการที่ออกหรือยกเลิกการใช้ การแทรกแซงสุขภาพแบบดิจิทัล 
 ก่อนที่บริการจะเสร็จสิ้นตามที่ตั้งใจไว้

เปอร์เซน็ต์ของผูท้ีเ่ข้าเวบ็
และไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า 
(Abandonment rate)

กำรวิเครำะห์ทำงโซเชียลมีเดีย (44,45)

 จ�านวนผู้ติดตาม

 จ�านวนครั้งที่มีคนเห็นโพสต์ (Impressions)

 อัตราการเติบโตของผู้ชม

     จ�านวนผู้ติดตามใหม่ หารด้วยจ�านวนผู้ติดตามทั้งหมด 

 การเข้าถึง (Reach))

     จ�านวนการดูโพสต์ หารด้วยจ�านวนผู้ติดตามทั้งหมด 

 ศักยภาพในการเข้าถึงของผู้ใช้

     จ�านวนการกล่าวถึง (Mention) คูณด้วยจ�านวนผู้ติดตามของบัญชีที่ท�าการกล่าวถึง

 จ�านวนของการกล่าวถึงแบรนด์ (ผ่าน Google Alerts)

ค่าดัชนีชี้วัดผลงาน 
ในการเข้าถึงโซเชียล
มีเดีย (Reach):



 จ�านวนการกดไลค์

 จ�านวนการแชร์

 จ�านวนคอนเม้นท์ 

 จ�านวนที่มีการเซฟ

 จ�านวนการส่งข้อความโดยตรง

 จ�านวนของการกล่าวถึง-Mention (ทั้งแท็กหรือไม่ได้แท็ก)

 จ�านวนการคลิกผ่าน (Click-through)

 จ�านวนการคลิก

 จ�านวนการเข้าชมโปรไฟล์

 จ�านวนการตอบกลับ

 จ�านวนการรีทวีต (Retweets)

 จ�านวนของทวีตอ้างอิง (Quote tweets)

ค่าดัชนีชี้วัดผลงาน
ในการมีส่วนร่วม:

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราการมีส่วนร่วมที่ดีนั้นจะอยู่ระหว่าง 
 1% ถึง 5%

     อัตราการมีส่วนร่วมโดยการเข้าถึง (Engagement rate by reach หรือ ERR) = การมีส่วนร่วม
   ทั้งหมดต่อหนึ่งโพสต์ / การเข้าถึงต่อหนึ่งโพสต์ * 100

    ERR เฉลี่ย = ERR ทั้งหมด / โพสต์ทั้งหมด

     อัตราการมีส่วนร่วมต่อโพสต์ (Engagement rate by posts หรือ ER Post) = การมีส่วนร่วม
   ทั้งหมดในโพสต์หนึ่ง / ผู้ติดตามทั้งหมด * 100

    ER เฉลี่ยต่อหนึ่งโพสต์ = ER ทั้งหมดต่อโพสต์ / โพสต์ทั้งหมด

     อัตราการมีส่วนร่วมต่อ Impression (Engagement rate by impressions หรือ 
   ER impressions) = การมีส่วนร่วมทั้งหมดในโพสต์หนึ่ง / Impression ทั้งหมด * 100

    ER Impression เฉลี่ย = ER Impression ทั้งหมด / โพสต์ทั้งหมด 

     อตัราการมส่ีวนร่วมรายวนั (Daily engagement rate หรอื Daily ER) = การมส่ีวนร่วมทัง้หมด
 ในหนึ่งวัน / ผู้ติดตามทั้งหมด * 100

    Daily ER เฉลี่ย = การมีส่วนร่วมทั้งหมดส�าหรับ X วัน / (X วัน * จ�านวนผู้ติดตาม) * 100

อัตราการมีส่วนร่วม:

 อัตราของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีกิจกรรมอื่นเกิดขึ้นตามมา (Conversion rate): คือจ�านวนผู้ใช้ที่
 ด�าเนินการตามที่ระบุใน CTA ในโซเชียลมีเดียของคุณ (เข้าชมเว็บไซต์/ดาวน์โหลดแอป 
 สมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว ซื้อสินค้า ฯลฯ)

     Conversion หารด้วยจ�านวนคลิกทั้งหมด

     อัตราการคลิกผ่าน: Click Through Rate หรือ CTR คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดูโพสต์และ
   คลิกที่ CTA (ค�ากระตุ้นการตัดสินใจ) ที่มีอยู่ในโพสต์นั้น ซึ่งข้อมูลนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่า
   เนื้อหาของคุณดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และกระตุ้นให้ผู้ใช้ด�าเนินการต่อไปหรือไม่

    จ�านวนคลิกทั้งหมดหารด้วยจ�านวน Impression ทั้งหมด และคูณด้วย 100

ค่าดัชนีชี้วัดผลงาน  
ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มี
กิจกรรมอื่นเกิดขึ้น
ตามมา  (Conversion) :
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ค่ำเมตริกแคมเปญทำง SMS (46)

 จ�านวนผู้ใช้บริการที่ด�าเนินการหลังจากได้รับข้อความ 

     จ�านวนคลิกทั้งหมดหารด้วยจ�านวนข้อความที่ส่ง

อัตราการโต้ตอบ:

 เพื่อท�าความเข้าใจว่าข้อความส่งถึงผู้รับปลายทางได้ส�าเร็จหรือไม่

 จ�านวนของข้อความที่ได้รับจริงหารด้วยจ�านวนของข้อความทั้งหมดที่ส่ง

อัตราการส่งข้อความ
ส�าเร็จ:

 จ�านวนที่มีการยกเลิกหารด้วยจ�านวนที่มีการสมัครอัตราการยกเลิก
การสมัคร:

 จ�านวนของการท�ากิจกรรมอื่นตามมา (Conversion) หารด้วยจ�านวนข้อความที่ส่งอัตราผู้รับข้อความ
ที่มีกิจกรรมอื่นเกิดขึ้น
ตามมา (Conversion)

 จ�านวนผู้สมัครใหม่ลบจ�านวนผู้ยกเลิกการสมัคร แล้วหารด้วยจ�านวนผู้สมัครทั้งหมดรายการของอัตรา
การเติบโต

 เป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการหาผู้ใช้บริการรายใหม่

     ค่าใช้จ่ายในแคมเปญทั้งหมดหารด้วยจ�านวนผู้สมัครใหม่

ค่าใช้จ่ายในการหา
ผู้ใช้บริการใหม่

บริกำรสำยด่วนและศูนย์ให้บริกำรทำงโทรศัพท์/แชท (48)

 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้ส�าเร็จในการติดต่อครั้งแรกของผู้ใช้บริการ 

 (First Contact Resolution):

     ติดตามจ�านวนครั้งที่ตัวแทนจัดการปัญหาของผู้ใช้บริการได้ส�าเร็จโดยไม่จ�าเป็นต้องมีการ

   ติดต่อกลับผู้ใช้บริการหรือติดตามผล 

 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction Score หรือ CSAT) ตัวอย่างเช่น 

     พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

 คะแนนความพยายามของผู้ใช้บริการ (Customer Effort Score หรือ CES)

     “ในระดับหนึ่งถึงเจ็ด (เจ็ดหมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง และหนึ่งหมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

   คุณคิดว่าบริการนี้ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นหรือไม่”

 คะแนนวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Net Promoter Scores หรือ NPS)

     “คุณประสงค์ที่จะแนะน�าตัวแทนหรือบริษัทนี้ให้แก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด”

     การให้คะแนนแบบอัตราเลื่อนขึ้นลง โดย 9 และ 10 หมายถึงพึงพอใจมาก (Promoters) 

   7 ถึง 8 หมายถึงพึงพอใจระดับปานกลาง (Passives) และ 0 ถึง 6 หมายถึงไม่พึงพอใจ 

   (Detractors)

     สามารถหาค่า NPS ได้จากการลบเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการที่ไม่พึงพอใจ (Detractors)

   ออกจากผู้ใช้บริการที่พึงพอใจมาก (Promoters) ซึ่งหากคะแนนมีมากกว่า 50 คะแนน

   จึงจะถือว่ายอมรับได้

ประสบการณ์ของ
ผู้ใช้บริการ:
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 ระยะเวลาในการจัดการโดยเฉลี่ย

 อัตราการใช้เจ้าหน้าที่

 ความเร็วเฉลี่ยในการรับสาย

ความส�าเร็จของ
เจ้าหน้าที่:

 ความเร็วในการตอบกลับผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามาครั้งแรก (First Response Time หรือ FRT)

 เปอร์เซ็นต์ของการโทรที่ถูกบล็อก

 อัตราเฉลี่ยของสายที่โทรเข้ามาแต่ไม่ได้รับ (Call abandonment)

การโทรครั้งแรก:

 การรับสายที่ผู้ใช้บริการโทรเข้ามา

 ค่าใช้จ่ายต่อการโทรหนึ่งครั้ง (CPC)

 อัตราการโทรเข้ามาของผู้ใช้บริการ (Call arrival)

 ช่วงเวลาที่มีปริมาณการโทรเข้ามามากที่สุด

 ระยะเวลาการคุยโดยเฉลี่ย

 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสอบถาม

 การส่งข้อความให้โทรกลับ

 การโทรเข้ามาซ�้า

การด�าเนินงานของ
ศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ใช้บริการ
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