
การพฒันา Application
ออนไลนเ์พือ่เสรมิสมรรถนะวยัรุน่ประเทศไทย 
ดา้นความรอบรูท้างสขุภาพและคณุภาพชวีติ



เหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท าโครงการ

• วัยรุ่นไทยยุคปัจจุบันมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสังคมที่มีความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 

• การเปลี่ยนแปลงทางการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การ
ท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย ความรุนแรงทางเพศ และการป่วยด้วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ 

• ข้อมูล ปี 2561 พบ พฤติกรรมการใช้ Internet เพิ่มขึ้นเป็น 10 hrs 5 
min/day (เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3 hrs 41 min/ day)

• โดยเฉพาะ Gen Y & Z ใช้งาน internet มากกว่ากลุ่มอื่น ท่ีมา: ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายของประเทศและนานาชาติ

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้าง
หลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุก
เพศทุกวัย 

• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
เน้นการเตรียมพร้อมด้านก าลังคน และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรทกุ
ช่วงวัย



ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายของประเทศ

• แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
– ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

– ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

– ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

– ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล

• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ โดยลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย
ของคนไทย

• พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดบัชาติ  
พ.ศ.2560-2569 และกฎหมายอื่นๆภายใต้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง







การขับเคลื่อนภารกิจที่เป็น
นโยบายความร่วมมือสู่การปฏิบัติ

มติ และความร่วมมือต่างๆ



ทฤษฎี/งานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
บทเรียนจากต่างประเทศและในประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ประสบความส าเร็จ ดังนี้
1. ต้องท างานเชิงรุก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหญิงอายุน้อยกว่า 15 ปี กลายเป็นเด็กหญิงแม่

2. ลดการตั้งครรภ์และคลอดซ้ าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี

3. จัดให้มีบริการคุมก าเนิดที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม และชีวิตประจ าวันของวัยรุ่น
กลุ่มเป้าหมาย

4. ลงทุนเรื่องการศึกษาถ้วนหน้าของเด็กทุกคน

5. ด าเนินงานภายในกรอบสิทธิมนุษยชน

6. จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้รอบด้าน และบริการสุขภาพเมื่อตั้งครรภ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

7. เพิ่มการป้องกันกรณีการแต่งงาน/สมรส/อยู่กินของเด็กและวัยรุ่น รวมถึงความรุนแรงทางเพศ

8. สนับสนุนโครงการที่ออกแบบโดยค านึงถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง

9. ดึงการมีส่วนร่วมของผู้ชายและเด็กชายอย่างจริงจัง

10.เตรียมการส าหรับการด าเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่บูรณาการภารทุกด้าน



• สหราชอาณาจักร  มีการท าวิจัยอย่างจริงจังเพื่อน ามาหาแนวทาง
ยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยความส าเร็จคือการท างานอย่างตอ่เน่ือง และใช้
ข้อมูลการวิจัยเป็นพื้นฐานการแก้ไขให้ตรงจุด ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ทุกโรงเรียนสอนเพศศึกษา และมีบริการสาธารณสุข
ที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย

• สหรัฐอเมริกา การร้อยเรียงกิจกรรมในการรณรงค์ไปในทิศทางเดียวกัน
และมีการน าผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม 

• เนเธอร์แลนด์ สนับสนุนเกี่ยวกับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้ง
การศึกษา การเข้ารับบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะนโยบายสาธารณสุขที่
ใช้การวิจัยเป็นฐานในการออกแบบโครงการเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์โดย
ไม่พร้อม การยุติการตั้งครรภ์ โดยไม่ยินยอมให้การด าเนินการถูกแทรกแซง
โดยนักการเมืองและศาสนา

กรณีศึกษาในต่างประเทศ



งานวิจัยในต่างประเทศ

• Mobile Phone Apps for the Prevention of Unintended 
Pregnancy: A Systematic Review and Content Analysis 
(Mangone, E.R., et al.,2016)

• A Systematic Review of Apps using Mobile Criteria for 
Adolescent Pregnancy Prevention (mCAPP) (Chen, E., et al.,2016)

• Mobile contraceptive application use in a clinical setting in 
addition to standard contraceptive counseling: A randomized 
controlled trial (Hebert, L.E., et al.,2018)

• Mobile application for information on reversible 
contraception: a randomized controlled trial (Sridhar, A., et 

al.,2015)

• Interventions Using New Digital Media to Improve Adolescent 
Sexual Health: A Systematic Review (Guse, K., et al.,2012)



REVIEWED APPLICATIONs



ตารางสรปุ APPs
App. Type/

(Target)
Content Other

Me Sex ความรู/้
(วยัรุน่ คน
ท่ัวไป)

สขุภาวะทางเพศ/ อนามัยการเจรญิ
พันธุ์

รปูภาพ app.
น่าสนใจ
มเีฉพาะเนือ้หาทีใ่ห ้
ความรู ้

Love Not
Yet

เกม ความรู/้
(วยัรุน่ และ
คนท่ัวไป)

Safe sex (Condom, การคมุก าเนดิ
สขุภาพทางเพศอืน่ๆ)/ Attitude ของ
วยัรุน่ตอ่เรือ่งเพศ

เกมสนุก สอดแทรก
ความรู ้ไปเรือ่ยๆ

Teen’s 
Mind

ความรู ้เกม/
(พอ่แม/่ 
วยัรุน่)

การสือ่สารเชงิบวกในครอบครัว/ สขุ
ภาวะทางเพศ/ การแลกเปลีย่น
ประสบการณ/์สรุา บหุรี ่ยาเสพตดิ/
โรคซมึเศรา้/การใหค้ าปรกึษา/ แหลง่
ชว่ยเหลอื (สายดว่น/หน่วยงานตา่งๆ)

เนือ้หาครอบคลมุ 
น่าสนใจ 
มกีารสือ่สารระหวา่ง
กลุม่ user เนน้ใช ้

ในกลุม่ผูป้กครอง

Judies เกมส/์
ความรู ้
(วยัรุน่ คน
ท่ัวไป)

Condom (Preg./STIs/ AIDS) เกมสนุก ไมน่่าเบือ่ 
สอดแทรกความรู/้
ทัศนคติ



ตารางสรปุ (ตอ่)App. Type/
(Target)

Content Other

Love Say 
Play

ความรู/้
(วยัรุน่ และ
คนท่ัวไป)

1.ความแตกตา่งระหวา่งเพศ
2.ความรักหญงิชาย/ความสมัพันธ์
เชงิบวก
3.เพศศกึษาและการป้องกัน 
(Preg./STIs)
4.ทักษะชวีติและทการแกปั้ญหา

หา App. ไมเ่จอ

คน้พบความสขุ
กบัลกูวยัรุน่

ความรู/้
(พอ่แม/่ 
และคน
ท่ัวไป)

1.พอ่แมส่ขุสนัตร์ูทั้นตนเอง
2.ขอ้สงสยัเคลยีรใ์จ คลายปัญหา
3.เขา้ใจวยัรุน่
4.การสือ่สารในครอบครัว

มแีบบประเมนิให ้
พอ่แมเ่ขา้ทดสอบ
เพือ่ทราบขอ้มลูวา่
เป็นพอ่แมแ่บบไหน
(แต)่ มแีตเ่ฉพาะ
เนือ้หาใหค้วามรู ้

MindFit ความรู ้เกม/
(วยัรุน่/
วยัรุน่กลุม่
เสีย่ง)

1.วเิคราะหพ์ลังใจดว้ยแบบ
ประเมนิ 9 ขอ้
2.กจิกรรมลดความเศรา้ 6 
กจิกรรมหลัก 18 กจิกรรมยอ่ย
3.การประเมนิ/สง่ตอ่

หา App. ไมเ่จอ



ตารางสรปุ (ตอ่)App. Type/
(Target)

Content Other

Pong Gun 
Dai

ความรู/้
(วยัรุน่ และ
เยาวชน)

การมเีพศสมัพันธท์ีป่ลอดภัย
/การป้องกันตนเองจากการทอ้ง
ไมพ่รอ้ม และสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเพศ ทีต่อ้งพบเจอ
ในชวีติประจ าวนั (ค าแนะน าเมือ่
เกดิเหตฉุุกเฉนิ)

ภาพการต์นู
น่าสนใจ/
เนือ้เรือ่งทีน่่าสนใจ 
สัน้ กระชบัเขา้ใจ
งา่ยส าหรับวยัรุน่
แตม่เีฉพาะเนือ้หาที่
ใหค้วามรู ้



วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นออนไลน์ในการสร้างความรอบรู้สุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์

2. เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ในการพฒันาคุณภาพชีวติของวัยรุน่ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบ
แอพพลิเคชั่นออนไลน์

3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการดา้นอนามัยการเจริญพนัธุ์และสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มวัยรุน่ในระบบดิจิตอล

4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายในพื้นที่และเชื่อมประสานภารกิจด้าน
วัยรุ่นให้สอดคล้องกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์อย่างเหมาะสม



เป้าหมายของโครงการ
เสริมสร้างความรอบรู้และการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับวัยรุ่นผ่านสื่อ
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ และสามารถบูรณาการภารกิจข่ายงานภาคีได้อย่าง
ยั่งยืนและขยายผลได้อย่างครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก วัยรุ่นทุกคนในประเทศไทย อายุระหว่าง 10 - 19 ปี 
ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา                         
กลุ่มเป้าหมายรอง  พ่อแม่/ผู้ปกครอง ข่ายงานภาคี และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ 



Flow



“TEENERGY” application



App. map



Functions

• สว่นที ่1 : Me เพือ่ใหวั้ยรุ่นไดเ้รยีนรูเ้พศวถิแีละเพศสภาวะเพือ่รูจั้กตนเอง ตลอดจน

การประเมนิความเสีย่ง และความเปราะบางในดา้นต่าง ๆ และสามารถวเิคราะหเ์หตุปัจจัย
เบือ้งตน้ไดด้ว้ยตนเอง

• สว่นที ่2 : Timeline เพือ่เป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หวั้ยรุ่นไดส้ะทอ้นความรูส้กึ รับรู ้

ขา่วสาร และเรยีนรูป้ระเด็นทีเ่ทา่ทันเหตกุารณ์ เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นระหวา่งเพือ่น
วัยรุน่ และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

• สว่นที ่3 : Play เพือ่ใหวั้ยรุน่ทกุกลุม่สามารถเรยีนรู ้และสรา้งความรอบรู ้ดว้ยตนเอง

ผา่นกระบวน การเรยีนรู ้ในรปูแบบตา่ง ๆ 

• สว่นที ่4 : Help Land เพือ่ใหบ้รกิารความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน และใหค้ าปรกึษา

ดว้ยผูใ้หบ้ริการจากหน่วยบริการสุขภาพและสังคมในทุกระดับ ตลอดจนเป็นช่องทาง
การประสานงานความชว่ยเหลอืภายใตแ้ผนปฏบิัตกิารรว่มกันระหวา่งหน่วยงาน

• สว่นที ่5 My Project เพื่อใหวั้ยรุ่นมีโอกาสพัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

โดยเฉพาะการออกแบบกจิกรรมและแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพของ
ตนเอง การพัฒนาโครงการ/กจิกรรมเพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่น และบคุคลรอบขา้งในสังคม



การออกแบบระบบการใช้งานของ Application



Next>>>

ขณะนีก้ าลงัเสนอขอรบัทนุจากกองทนุพฒันาดจิทิลัเพือ่

เศรษฐกจิและสงัคม

• 1. พฒันาสือ่แอพพลเิคช ัน่ฯ ทีส่ามารถเรยีกใช ้ประมวลผล
และแสดงผลขอ้มลูบนอปุกรณ์ Smart Devices 

• 2. พฒันากลไกและระบบโครงสรา้งการท างานของภาคีข่าย
งานทีม่อียูใ่หร้องรบัแอพพลเิคช ัน่ฯ 

• 3. พฒันาสมรรถนะภาคเีครอืขา่ยใหส้ามารถด าเนนิการไดต้าม
กลไกและระบบโครงสรา้งของหน่วยงาน และการใชง้านของ
แอพพลเิคช ัน่ฯ 

• 4. การตดิตามและประเมนิผลเบือ้งตน้ในการใชง้าน
แอพพลเิคช ัน่ฯ รว่มกบัผูเ้อ ือ้การเรยีนรู ้และภาคเีครอืขา่ย
ในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 



Thank you for your attention


