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แนวทางการสนับสนุนทุนในการดําเน ินงาน โครงการ 

“รอยชุมชนสุขภาวะทางเพศ 

สานพลังชุมชนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน” 

โดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)  

และ สำนกัสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (สำนกั 6) 

สํานักงานกองท ุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประจําปงบประมาณ 2560 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

1. ความเปนมา 
 

ประเด็นการตั ้งครรภในวัยรุ น เปนระเบียบวาระแหงชาติ ภารกิจสําคัญคือลดจํานวนแม
วัยรุนซึ่งเปนประเด็นทาทายของประเทศไทยที่ตองทําใหบรรลุผล “พระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559” รวมทั้ง “ยุทธศาสตรปองกันและแกไข
ปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม”จึงกําหนดใหหนวยงานหลักที่เกี ่ยวของทํางานเชิง
บูรณาการเพ่ือแกไขปญหาการต้ังครรภวัยรุน และรับรองคุมครองสิทธิของวัยรุนในดานตางๆ  

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ ดําเนินงานโดย มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ
ผูหญิง (สคส.) รวมกับภาคีเครือขาย ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศทั้งมิติงานปองกัน
และใหการชวยเหลือ ฟ นฟู เพื ่อใหทุกคนมีชีวิตทางเพศที่เปนสุขและปลอดภัย โดยอาศัยการ
ทํางานจากหลายภาคสวนรวมกันในหลายมิติ ประสบการณจากการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการสราง
เสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนท่ีผานมาของ สคส. พบวา งานสรางสุขภาวะทางเพศในชุมชน เปน
ยุทธศาสตรสําคัญที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่อาศัยอยูในชุมชน
มากท่ีสุด โดยหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนงาน คือ “คณะทํางานชุมชนสุขภาวะทางเพศ” 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) รวมกับ สํานักสรางสรรคโอกาสและ
นวัตกรรม (สํานัก 6) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงมีนโยบายท่ี
จะพัฒนาและสนับสนุนการทํางานของ “คณะทํางานชุมชนสุขภาวะทางเพศ” เพื่อสงเสริมให
ชุมชนไดพัฒนาศักยภาพในการสรางสุขภาวะทางเพศสําหรับเยาวชนในชุมชน ที่สอดคลองทั้ง
บริบทชุมชนของตนเองและระเบียบวาระแหงชาติดังกลาว   
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2. เปาหมาย 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทํางานสุขภาวะทางเพศชุมชน ใหทํางาน
สื่อสารเร่ืองเพศเชิงบวกในครอบครัวและชุมชนได  

 

3. ว ัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือพัฒนาคณะทํางานชุมชนใหมีศักยภาพในการสรางชุมชนสุขภาวะทางเพศ  
3.2 เพ่ือพัฒนาคณะทํางานชุมชนใหมีความรู ทักษะ ในการจดักิจกรรมเรียนรูเรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน 

 
4. กลุมเปาหมายท่ีไดร ับประโยชน 

4.1 เด็กเยาวชน อายุ 12-15 ป 

4.2 ผูปกครองของเด็กเยาวชน 

4.3 สมาชิกชุมชนในพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ 

 
5. แนวทางดําเนินงาน “รอยชุมชนสุขภาวะทางเพศ” 

โครงการเนนกระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานชุมชนรวมกัน ตั้งแตเริ่มตน กลางและ
ทายโครงการ เพ่ือใหเกิดการทบทวนเปาหมายและทิศทาง ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณระหวางพ้ืนท่ี และบรรยากาศของการเสริมกําลังใจในการทํางานรวมกันระหวางภาคี เกิด
บทเรียนและแนวทางการปรับปรุงพัฒนางานในพ้ืนท่ีรวมกันอยางตอเนื่อง 

โครงการจะมีชุดสื่อความรู เนื้อหาเนนสรางความฉลาดรูเรื่องเพศ (Sexual literacy) เปน
เครื่องมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีทีมพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณงานสรางสุขภาวะทางเพศในชุมชนเปนท่ี
ปรึกษาและลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามสนับสนุนการดําเนินโครงการในชุมชนอยางตอเนื่องทุกชุมชน 

การทํางานในพ้ืนท่ีเปาหมายของคณะทํางานชุมชน เนนกระบวนการเรียนรูอยางงาย ท่ี
คณะทํางานสุขภาวะทางเพศชุมชนเปนผูออกแบบกิจกรรมและลงมือทําไดเอง ใหสอดคลองกับบริบทและ
กลุมเปาหมายตางๆ ในชุมชน  

 
6. รูปแบบการดําเนินกิจกรรมในชุมชน 

โครงการไดวางรูปแบบการดําเนินกิจกรรมไวสามสวน ไดแก กิจกรรมกับกลุมเปาหมายโดยตรง  
กิจกรรมรณรงคชุมชม และการดําเนินงานรวมกับกลไกในพ้ืนท่ี โดยคณะทํางานสุขภาวะทางเพศชุมชน
สามารถออกแบบกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับบริบทและกลุมเปาหมายเพ่ือสรางการเรียนรูเรื่องเพศ
ในมิติตางๆ ไดแก ความรู ทักษะ ทัศนคติเรื่องเพศเชิงบวก เปนตน ลักษณะกิจกรรม เชน  

6.1 การจัดกระบวนการเรียนรูตามวิถีชุมชน เนนชวนผูปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 
12-15 ป เขารวมกระบวนการเรยีนรูท่ีจัดโดยคณะทํางานสุขภาวะทางเพศชุมชน เพ่ือใหผูปกครอง
มีความรูและทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูก  
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6.2 การจัดกระบวนการเรียนรูตามวิธีชีวิตวัยรุน ท่ีชวยเสริมสรางความฉลาดรูเรื่องเพศใหกับ
เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 12-15 ป เพ่ือใหเยาวชนมีทักษะและขอมูลท่ีจะดูแลตนเองและขอความ
ชวยเหลือไดเม่ือประสบปญหา 

7. ระยะเวลาการดําเน ินงาน 10 เดือน 
 

8. งบประมาณสนับสนุน  100,000 บาท/โครงการ 
 

9. เปาหมายการสนับสนุน 100 โครงการ 
 

10. เง่ือนไขการสน ับสนุนโครงการ 
10.1 มีพ้ืนท่ีเชิงกายภาพระดับหมูบานสําหรับการดําเนินโครงการ  

10.2 มีสมาชิกของ “คณะทํางาน” ตั้งแต 4 คนข้ึนไป และอยางนอย 2 ใน 4 ตองสังกัดหนวยงานท่ีมี

ภารกิจหลักในพ้ืนท่ี เชน รพสต.,อสม., อปท., ร.ร., ผูนําชุมชน เปนตน 

10.3 ตองแสดง “ความตองการของกลุมเปาหมาย” ไดอยางชัดเจน เชน ผลจากการสํารวจ/ระดม

ความคิดเห็นของวัยรุนและผูปกครองเรื่องปญหาสุขภาวะทางเพศในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือกําหนด

เปาหมายของโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนไดอยางชัดเจน  

10.4 เปนกลุมภาคีรายใหม ท่ียังไมเคยรับทุนสนับสนุนจาก สสส. หรือไมไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส.

อยางนอย 3 ป 

10.5 คณะทํางานชุมชนทุกคณะท่ีผานการคัดเลือก ตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรม

อ่ืนๆ ท่ีทางโครงการฯ จัดใหไดทุกครั้งอยางตอเนื่อง   

 
ท้ังนี้ คณะทํางานสุขภาวะทางเพศชุมชน ตองมีคุณสมบัติครบทุกขอจึงจะมีสิทธิสมัครเพ่ือเขาสูกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการตอไป 
 

11. ผลท่ีคาดว าจะไดรับ 
11.1 คณะทํางานชุมชนในพื้นที่เปาหมายมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดสุข

ภาวะทางเพศในชุมชน  
11.2 กลุมเปาหมายในชุมชนที่รวมโครงการ เชน ผูปกครองและเยาวชนในชุมชน มีความรูและทักษะการ

สื่อสารเร่ืองเพศเชิงบวก ผานการรวมกิจกรรมตางๆ   
11.3 ไดแนวทางการขยายผลการทํางานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศในระดับชุมชน เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาเร่ืองเพศของเด็กและเยาวชน 
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12. กําหนดการ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1.  เปดรับโครงการ วันน้ี – 12 กรกฎาคม 2560 
2.  ประกาศผลการพิจารณาโครงการรอบท่ี 1 14 กรกฏาคม 2560 
3.  เวทีพัฒนาศักยภาพคณะทํางานชุมชน  

คณะทํางานชุมชนทุกคณะท่ีผานการคัดเลือก ตองเขารวมกิจกรรมไดท้ัง 
2 ครั้ง เพียงรุนใดรุนหน่ึงตอครั้ง ณ ศูนยเรียนรูสุขภาวะ  อาคาร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ โดย
โครงการฯ จะเปนผูพิจารณาจดักลุมและรุนอบรมตามความเหมาะสม
ของคณะทํางานชุมชนท่ีสมัครรวมโครงการ 
คร้ังท่ี 1 แนวคิดสุขภาวะทางเพศ/การดําเนินงานแบบมุงประสิทธิผล 

รุนท่ี 1 : 24  – 26 ก.ค.60 รุนท่ี 2 : 31 ก.ค. – 2 ส.ค.60 
รุนท่ี 3 : 13  – 15 ส.ค.60 รุนท่ี 4 : 23  – 25 ส.ค.60 

คร้ังท่ี 2 แนวทางสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน/การบริหารโครงการ 
รุนท่ี 1 : 6  – 8 ก.ย.60 รุนท่ี 2 : 11  – 13 ก.ย.60 
รุนท่ี 3 : 18  – 20 ก.ย.60 รุนท่ี 4 : 25  – 27 ก.ย.60  

กรกฏาคม – กันยายน 2560 

4.  ย่ืนขอเสนอโครงการรอบท่ี 2 (หลังเวทีพัฒนาศักยภาพ ครั้งท่ี 1) ภายในสิงหาคม 2560 
5.  พิจารณากลั่นกรองโครงการ 30 สิงหาคม 2560 
6.  พัฒนาขอเสนอ และกระบวนการทําสัญญา กันยายน 2560 
7.  เริ่มดาํเนินงานในชุมชน (10 เดือน) ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 
8.  สรุปผลการดําเนินและถอดบทเรียนชุมชน กันยายน 2561 

 
 

13. เอกสารโครงการและขอมูลเพ่ิมเติม 
ดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.whaf.or.th 
ขอมูลเพ่ิมเติม  : คุณจันทิมา ตรีเลิศ  
โทรศัพท  : 094-826-9494  
สงโครงการ  : 100community.HSP@gmail.com (รับเอกสารสมัครรวมโครงการเฉพาะทางอีเมลเทาน้ัน) 
 

มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 
86/58 ถนนนครอินทร ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
โทรศัพท 0 2525 4922-3 โทรสาร  0 2525 4938 www.whaf.or.th   
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