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• เรื่องเพศ ไม�ใช�แค�เรื่องเพศสัมพันธ� แต�ยังมีมิติด�านสุขภาพ
  ทศันคติ รวมถงึทกัษะการใช�ชวิีตท่ีจาํเป�นต�องเรยีนรู�ให�เหมาะสม
  กับช�วงวัย

ความสำคัญของแนวคิด “เร่ืองเพศเชิงบวก”
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รูจัก เขาใจโมเดลเชิงนิเวศวิทยา กับการสราง 
“ผูนำการเปล่ียนแปลง”

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา
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 ผู�นำการเปล่ียนแปลง เหมือน “นักจัดการเชิงกลยุทธ�” ทำหน�าท่ีประสาน 
บริหารจัดการภาคีเครือข�าย ออกแบบกิจกรรม กระบวนการทำงานให�เฉพาะเจาะจง
กับกลุ�มเป�าหมาย ขับเคลื่อนและผลักดันแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมต�างๆ 
ให�บรรลุเป�าหมายตามแผนการดำเนินงาน โดยใช�กระบวนการทำงานอย�างมี
ส�วนร�วมกับภาคีหุ�นส�วน 3 ระดับ คือ

มีทักษะคิดวิเคราะห�รากเหง�า
เชิงวัฒนธรรมและเชิงโครงสร�าง
ทางสังคม ซ่ึงเป�นเป�นป�ญหา
ท�องวัยร��น
 

มีทักษะออกเเบบกระบวนการ
เรียนรู�เพื่อสร�างการ
เปลี่ยนแปลง

แนวทางการทำงานกลไกตำบลสุขภาวะทางเพศ

“ผูนำการเปล่ียนแปลง”
เพ่ือนรวมทางคนสำคัญ ในการสราง “ชุมชนตนแบบ”
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1. กำหนดวิสัยทัศน�ร�วม มีเป�าหมายตรงกัน มีความเข�าใจหลักการ 
แนวทาง และกระบวนการทำงานให�ถึงเป�าหมายร�วมกัน
2. เป�ดโอกาสและกระตุ�นให�พัฒนานวัตกรรม 
โดยดึงศักยภาพคนทำงานให�ได�ทดลองอย�างอิสระ 
เพ่ือสะท�อนผลการเรียนรู�มาสู�
การปรับพัฒนางานได�อย�างเต็มที่
3. เข�าใจเรื่องเพศเชิงบวก 
ด�วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผ�านประสบการณ�ตรง 
หรือประสบการณ�จากการจำลองสถานการณ�
ในสังคม
4. เสริมทักษะและเพ่ิมพูนความรู�ด�านต�างๆ สนับสนุนให�เข�าร�วม
การอบรมเพื่อขยายมุมมองและทักษะในการทำงาน 
และให�โอกาสได�ร�วมประชุมระดับชาติและนานาชาติ
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนแบบเสริมพลังใจ 
โดยใช�เวทีถอดบทเรียนเป�นระยะ ให�เกิดมุมมองที่หลากหลาย 
เติมประเด็นที่เกี่ยวข�องกับเยาวชน ชุมชน 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ให�ภาคีได�เรียนรู� 
และมีแนวทางปรับปร�งการทำงาน
6. ใช�การเช่ือมโยงกับภาคีท่ีหลากหลาย ผ�านการนำเสนอผลงาน
ในเวทีประชุมต�างๆ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ�กับคนจากต�างพื้นที่

• การจัดการกลไกภาคี
• การจัดบริการท่ีหลากหลาย
• การพัฒนาทักษะ

“ผูนำการเปล่ียนแปลง” 
สรางไดดวยวัฒนธรรมการทำงาน 7 ดาน



 โครงการสตรีนานาชาติพันธุ� (Peew Club) เป�นกลุ�มองค�กรภาคประชาสังคม
ที่มีบทบาทขับเคลื่อนการทำงานด�านสิทธิสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย และการทำงานป�องกันเอดส�ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือมาอย�างยาวนาน มีต�นทุน
การทำงานร�วมกับเครือข�ายสุขภาพชาติพันธุ�บนพ้ืนท่ีสูง (คชส.) ด�านกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพคนทำงานในองค�กร และเคร่ืองมือในการทำงานเร่ืองสุขภาวะทางเพศ 
เป�นที่ยอมรับขององค�กรเพื่อนภาคีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 โครงการสตรีฯ เห็นความสำคัญว�าต�องมีการผลักดันประเด็นสุขภาวะทาง
เพศเข�าสู�กลไกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น(อปท.) เพราะถือว�าเป�นหน�วยงานที่มี
ทรัพยากรและอยู�ใกล�ชิดและตอบสนองกับชุมชนมากที่สุด ซึ่งในหลาย อปท.ยัง
คงมุ�งงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเชิงโครงสร�างพ้ืนฐาน แต�เร่ืองสุขภาวะ
ทางเพศของเยาวชนมักไม�ถูกพูดถึง โครงการสตรีฯ จึงต�องการกระตุ�นให� อปท.
เกิดความเข�าใจ มองเห็นป�ญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศว�าเป�นประเด็นที่จำเป�นและ
เร�งด�วน

แนวทางการทำงานกลไกตำบลสุขภาวะทางเพศ 

พื้นที่โครงการ : ต.โปงงาม และ หวยไคร อ.แมสาย จ.เชียงราย

กลยุทธหลักที่ใช : จัดการกลไกภาคีเครือขาย

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกทำงานสุขภาวะทางเพศระดับตำบล
โดยโครงการสตรีนานาชาติพันธุ 

7 แนวทางการทำงานกลไกตำบลสุขภาวะทางเพศ
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เตรียมพ้ืนท่ีความพรอมรวมกันอยางไร
ใหเกิดกลไกระดับตำบล

 คณะทำงานกลไกระดับตำบลประกอบด�วย อปท. สถานศึกษา หน�วยงาน
สาธารณสุข อสม. คนในชุมชน และองค�กรภาคประชาสังคม สามารถร�วมมือกัน
จัดบริการตามบทบาทหน�าท่ีให�เยาวชนกลุ�มต�าง ๆ เข�าถึงบริการท่ีมีอยู� ครอบคลุม
ตั้งแต�งานป�องกัน ส�งเสริม และดูแลรักษา ช�วยเหลือ เยียวยาฟ��นฟู ได�ตามความ
ต�องการ ด�วยการแบ�งป�นทรัพยากร ประสานงาน ส�งต�อบริการ และเช่ือมโยงความ
ร�วมมือกับหน�วยงานองค�กรอ่ืนนอกพ้ืนท่ีตำบล ซ่ึงกลไกเช�นน้ีได�มาจาก

• การจัดเวทีเพื่อสร�างความเข�าใจร�วมกันระหว�าง
 ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีเป�าหมาย
 ในเวทีมีการประเมินแลกเปล่ียนสถานการณ�และ
 นโยบาย รวมทั้งร�วมกันวิเคราะห�แผนงานเรื่อง
 สุขภาวะทางเพศในชุมชน

• การจัดประชุมหารือเรื่องธรรมนูญสุขภาพและการเป�นตำบลสุขภาวะ ซึ่งเป�น
 กรอบข�อตกลงการทำงานเพ่ือขับเคล่ือนการสร�างสุขภาวะให�ประชาชนท่ีปฏิบัติ
 ได�จริง โดยมี อปท. ในพื้นที่เป�าหมายเป�นเจ�าภาพ
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บทบาทของภาคีเครือขาย
ในการขับเคลื่อนกลไกระดับตำบล

หน�วยสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ผ�านแผนยุทธศาสตร�ตามนโยบาย 
  และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข�อง 
      • คณะอนุกรรมการอนามัยเจริญพันธุ�จังหวัด และโครงการ
          บูรณาการจัดการแก�ไขป�ญหาการตั้งครรภ�ในวัยร��นระดับ
            จังหวัด (จังหวัดบูรณาการฯ)
              • คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ�อำเภอ

 หน�วยสนับสนุนและกระตุ�นให�เกิดการขยายผล
   ไปยัง อปท. อื่นๆ
    • อปท.ต�นแบบการทำงานสร�างเสริมสุขภาวะ
      ทางเพศในชุมชนท่ีมีการบรรจ�แผนข�อบัญญัติ 
 

หน�วยงานในท�องถิ่นระดับอำเภอ
• ร�วมให�ข�อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข�องกับ “อำเภอ
    อนามัยเจริญพันธุ�” และแนวทางการสนับสนุน
      ในระดับอำเภอ เป�นต�น
       • สนับสนุนการทำงานตามนโยบาย ให�ความรู� 
และประสานงานร�วมกัน



10

หน�วยงานในท�องถิ่นระดับอำเภอ
• ร�วมให�ข�อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข�องกับ 
 “อำเภออนามัยเจริญพันธุ�” และแนวทาง
 การสนับสนุนในระดับอำเภอ เป�นต�น
• สนับสนุนการทำงานตามนโยบาย ให�ความรู�
 และประสานงานร�วมกัน

ล�ามชุมชนสุขภาวะทางเพศ
• อาสาสมัครเข�าถึงกลุ�มชาติพันธุ� และ
 เป�นนักสื่อสารเรื่องเพศในระดับชุมชน  
• ประสานงานในพื้นที่จัดการประชุม 
 และฝ�กอบรม

โครงการสตรีนานาชาติพันธุ�
• ประสานงานจัดการกลไกในโครงการ
• ร�วมเป�นคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ�
 ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อน
 งานในชุมชน และผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข�อง
• เป�นพี่เลี้ยงในการขยายผลให�กับ อปท.ต�นแบบ 
 และหนุนเสริมการดำเนินงานของ อปท. ที่สนใจ
 การทำงานสร�างเสริมสุขภาวะทางเพศ
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ปจจัยสำคัญท่ีสงเสริมใหกลไก
ทำงานตามบทบาทหนาท่ีได  คือ

• การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานให�มี
 ความเข�าใจเรื ่องเพศเชิงบวก

• ร�วมทำงานโดยยึดเยาวชนเป�นศูนย�กลาง

 และเล็งเห็นความสำคัญของการทำงาน

 เร่ืองเพศท่ีต�องร�วมมือกันหลายภาคส�วน

 จึงจะสำเร็จ

  

• การมีฐานข�อมูลกลุ�มคนทำงานเพ่ือช�วย

 แม�วัยร��น กลุ�มเป�าหมายท่ีประสบป�ญหา

• การมีผู�ประสานงานในระบบช�วยเหลือ
 เยาวชนชาติพันธุ� และแม�วัยร��น ให�ได�รับ
 บริการอย�างครอบคลุมแบบองค�รวม 
 (สุขภาพ สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ)
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เตรียมพรอมใหคนทำงานมีความรู
และทักษะท่ีจำเปนในการทำงานกลไก

• ความรู�ที ่ถูกต�องเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ 
 อนามัยเจริญพันธุ� และเอดส� รวมท้ังนโยบาย
 และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับสุขภาพและ
 สุขภาวะทางเพศในชุมชน 

• การประสานงานและบริหารจัดการโครงการ
 พัฒนาชุมชนด�านสุขภาพ

• วิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู�สำหรับ
 ปรับฐานคิดมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกและ
 สุขภาวะทางเพศ

• การผลิตสื่อในการสื่อสารอย�างหลากหลาย
 และเหมาะสมกับภาคีเครือข�ายแต�ละระดับ

• การทำงานก่ึงวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีต�องสังเกต 
 ทดลองทำ ปรับแก�ไข และลองใหม�อยู�เสมอ
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กระบวนการทำงานเชื่อมโยงระบบริการสุขภาวะทางเพศที่เป�นมิตรระหว�าง
กลไกภาคีปฏิบัติการในชุมชน ต�องประกอบด�วย การพัฒนาศักยภาพคนทำงาน 
การมีสถานที่ให�บริการ การจัดการฐานข�อมูลเพื่อเชื่อมโยงการใช�ข�อมูลร�วมกัน 

ตลอดจนสนับสนุนการจัดการสุขภาพโดยชุมชนชาติพันธุ�
ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิป�ญญาท�องถิ่นอีกด�วย

— บทเรียนการทำงาน —



หน�วยงานในพื้นที่ :
โครงการสตรีนานาชาติพันธุ� (PEEW club)  
ผู�รับผิดชอบโครงการ 
นางอาภา หน�อตา  
300/35 หมู�บ�านเอื้ออาทร ม.5 ต.โป�งผา 
อ.แม�สาย จ.เชียงราย 57130 
โทรศัพท�/โทรสาร : 053-640195 
โทรศัพท�มือถือ : 089-4338-840

หน�วยงานหนุนเสริมพื้นที่ :
มูลนิธิสร�างความเข�าใจเรื่องสุขภาพผู�หญิง (สคส.)  
86/58 โครงการวิชั่นสมาร�ทซิตี้ ถนนนครอินทร� 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท� : 02 525 4922-23
โทรสาร  : 02 525 4938 
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หนังสือชุด “เรียนเพื่อรู� ดูแล�วทำได�”
ถอดสูตรความสำเร็จการทำงาน
ของพื้นที่ต�นแบบชุมชนสุขภาวะทางเพศ ประกอบด�วย 

1. เยาวชนร��นใหม� นักสื่อสารเรื่องเพศ (เชียงราย)
2. อสม.นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศแห�งชุมชนชาติพันธุ� (เชียงราย)
3. แนวทางการทำงานกลไกตำบลสุขภาวะทางเพศ (เชียงราย) 
4. บริการที่เป�นมิตรแบบเสริมพลังแม�วัยร��น (เชียงใหม�)
5. กศน.พูดเรื่องเพศอย�างปลอดภัย (เชียงใหม�)
6. สร�างนักวิจัยชุมชน ร�วมแก�ป�ญหาแบบมีส�วนร�วม (แม�ฮ�องสอน)
7. พื้นที่เรียนรู�เรื่องสุขภาวะทางเพศในสถานประกอบการ (ลำพูน)
8. กลไกเกื้อกูลตามธรรมชาติในชุมชน (พะเยา)
9. พัฒนา อสม.สู�การเป�นนักจัดการสุขภาวะทางเพศ (มหาสารคาม)
10. การออกแบบส่ือเรียนรู� เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือสารเร่ืองเพศเชิงบวก (นครราชสีมา)
11. กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อในชุมชน (กาฬสินธุ�)
12.โรงเรียนประถมต�นแบบสุขภาวะทางเพศ (สงขลา)


