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     ยทุธศาสตร์ดงักล่าว	มจีดุมุง่หมายเพื่อสร้าง	“ชมุชน
ต้นแบบ”	ที่เด็ก	เยาวชน	และคนในชุมชน	มีชีวิตทาง
เพศที่เป็นสุขและปลอดภัย	 อันเป็นการด�าเนินงานที่
สอดรบักบัอกี	3	ยทุธศาสตร์	ประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์
การส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
และการช่วยเหลือผู้ที่ท้องไม่พร้อมให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพและทันท่วงที,	 ยุทธศาสตร์การขับ
เคลื่อนเชงินโยบายตั้งแต่ระดบัชาตจินถงึระดบัท้องถิ่น
ซึง่นโยบายส�าคญัทีแ่ผนงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ
มส่ีวนในการผลักดนัเมื่อครั้งยงัเป็นร่างพระราชบญัญัติ
อนามยัเจรญิพันธ์ุ	และได้รบัการก�าหนดเป็นกฎหมาย
ได้แก่	พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559	รวมทั้งยุทธศาสตร์
ด้านการสื่อสารสังคม	เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสุข
ภาวะทางเพศผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
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สื่อสารสาธารณะ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ระบบบริการ-เครือข่าย

พื้นที่ปฏิบัติการ

					หนังสือ	“4	โมเดล	3	กลยุทธ์	สร้างชุมชนสุขภาวะ
ทางเพศ”	เล่มน้ี	มุง่ให้ผูอ่้านเหน็ถงึภาพรวมการท�างาน
ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 และได้สรุป
ตวัอย่างชมุชนสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	ทัง้	12	แห่ง
หวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	 และสื่อสารถึงความเป็น
ไปได้	ที่ทกุคนจะเข้ามามส่ีวนร่วมสร้างสขุภาวะทางเพศ
ให้เกิดขึ้นจริง	ทั้งในระดับบุคคล	ชุมชน	และสังคม

4 โมเดล 3 กลยุทธ์
สร้างชุมชนสุขภาวะทางเพศ

พื้นที่ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 คือหนึ่ง
ในยุทธศาสตร์การท�างานตามแผนงานสร้างเสริม
สุขภาวะทางเพศ	 ที่ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	
ร่วมกับมูลนิธสิร้างความเข้าใจเรื่องสขุภาพผูห้ญงิ	(สคส.)
ด�าเนนิการเข้าสูปี่ที่	10	โดยม	ีส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ให้การสนับสนุน	
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					ทั้งนี้	ด้วยความเชื่อที่ว่า	แนวคิดเรื่องเพศเชิงบวก
เป็นพื้นฐานเพื่อการขบัเคลื่อนสูก่ารเป็นชมุชนและสงัคม
สุขภาวะทางเพศ	ส่วนการจะน�าแนวคิดดังกล่าวเผยแพร่
ไปสู่ชุมชนได้นั้น	แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
มุง่เน้นการท�างานเสรมิสร้างทศันคตเิรื่องเพศที่เหมาะสม
ให้เกดิกบัผูท้ี่อยูแ่วดล้อมตวัเดก็และเยาวชนเป็นส�าคญั
ประกอบด้วย “แนวทาง” ดังนี้

 • ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 
ได้แก่	 ผู้ซึ่งมีบทบาทหลักในการปรับเปลี่ยนมุมมอง
เรื่องเพศให้กับผู้คนที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กและเยาวชน	
จดุประกายให้เกดิผูน้�าการเปลี่ยนแปลงจากคนในชมุชน
รวมถึงประสานการท�างานและสร้างการมส่ีวนร่วมให้
กับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่การท�างาน	

 •  ทีมชุมชน เป็นผลจากการท�างานของผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงทีจ่ะต้องสร้าง	“ทมีชมุชน”	ผ่านแนวคดิ
และมุมมองเรื่องเพศเชิงบวก	ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
จากหลากหลายภาคส่วน	เพื่อเป็นแกนหลัก	เข้ามาร่วม

วางแผนการท�างาน	 โดยชักชวนให้คนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาเรือ่งเพศ
ในชุมชนและหาทางออกที่เหมาะสม	 ไปสู่ความส�าเร็จ
คอื	สขุภาวะทางเพศที่ดีด้วยกัน

 • รูปแบบหลากหลาย	แม้จะมีแนวคิดและ
แนวทางการท�างานร่วมกนั	กระน้ันในล�าดับของการปฏบิติั
งานจริงในระดับชุมชน	 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศเชื่อว่า	 แต่ละชมุชนย่อมมสีถานการณ์ปัญหา
และปัจจยัแวดล้อมแตกต่างกนัออกไป	ดงันั้น	รปูแบบ
การท�างานย่อมต้องมคีวามหลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละชุมชน	 ตลอดจน	 ต้นทุนผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง	และทีมชุมชน	อีกด้วย

 • ป้องกนั-แก้ไข การท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะ
ทางเพศ	 ร่วมกับทีมชมุชน	 และภาคหีน่วยงานในพ้ืนที่
จะต้องด�าเนินงานใน	2	ลักษณะ	ทั้งการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหา	พร้อมไปกับการช่วยเหลอืเยยีวยาผูป้ระสบ
ปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวมในระบบริการและส่งต่อ
ร่วมกนัของภาคีในพื้นที่

“แนวคิด” ผสาน “แนวทาง”

	 	 	 	 	การด�าเนินงานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ	อยู่บนแนวคิดหลัก	3	ประการ	ได้แก่	เพศวิถี
(Sexuality)	เพศภาวะ	(Gender)	และสิทธิมนุษยชน
(Human	Rights)	ซึง่น�ามาปรบัให้สื่อสารได้อย่างชดัเจน
เข้าใจง่าย	เพ่ือน�าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั	เรยีกว่า
แนวคิดเรื่องเพศเชิงบวก	ที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย

	 •	เรื่องเพศไม่ใช่แค่	“เพศสัมพันธ์”	แต่ยังมีมิติด้านสุขภาพ	ทัศนคติ	รวมถึงทักษะการใช้ชีวิต	ซึ่งทุกคน
จ�าเป็นต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย
	 •	เน้นการสื่อสาร	“เชิงบวก”	โดยการชี้ให้เห็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ไม่ใช่การบังคับข่มขู่	
ซึ่งอาจน�าไปสู่การท้าทายหรือต่อต้าน
	 •	ผู้ที่ประสบปัญหาไม่ใช่	“ตัวปัญหา”	แต่พวกเขาก�าลัง	“เผชิญกับปัญหา”
 • 	เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว	หรือเรื่องในครอบครัว	แต่คนในชุมชนและทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วม
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็ก	เยาวชน	และคนในชุมชน	มีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย

เพศวิถี
ชุดความคิด

ความเชื่อ และ
การแสดงออก

ทางเพศ

เพศภาวะ
วัฒนธรรมการ
สร้างความเป็น

หญิง ชาย
และเพศอื่นๆ

สิทธิ
มนุษยชน
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12 พื้นที่ปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

 1. ชมุชนท้องถิ่น เป็นรปูแบบการท�างานของ
9	พื้นที่ปฏิบัติการ	ที่มีความโดดเด่นด้วยขอบเขตการ
ท�างาน	และระดบัของภาคเีครอืข่ายแตกต่างหลากหลาย
บนพื้นฐานการท�างานอย่างมีส่วนร่วม	 และประสาน
การท�างานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 2. การศึกษานอกโรงเรยีน เป็นรปูแบบการ
ท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศท่ีมุง่เน้นการท�างาน
กับวยัรุน่ท่ีเข้าศกึษาในระบบ	กศน.	ซึ่งมทีั้งวยัรุน่ทั่วไป
และกลุ่มแม่วัยรุ่น
 3. โรงเรยีนประถมศกึษา	เป็นการสร้างรปูแบบ
การท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศส�าหรบัเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษา	 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเพศ	 และเสรมิทกัษะชวีติด้านสขุภาวะทาง
เพศก่อนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น
 4. สถานประกอบการ เป็นการพัฒนารปูแบบ
การท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศให้กับกลุ่มคน
ท�างานในโรงงานอตุสาหกรรมหลายขนาดการประกอบ
การ	 โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
งานบคุคลในกิจกรรมสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศอย่าง
หลากหลาย

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อ.สารภี, อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.ล�าพูน
อ.เชียงของ, อ.แม่สาย, อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
อ.แม่ใจ จ.พะเยา
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
อ.เมือง, อ.จะนะ จ.สงขลา

4 โมเดล  3 กลยุทธ์ 

					ตลอดระยะเวลา	10	ปีของการสร้างชมุชนต้นแบบ
สร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	มภีาคผีูน้�าการเปลี่ยนแปลง
ทยอยสมทบเป็น	“เพ่ือนร่วมทาง”	กบัแผนงานสร้างเสรมิ
สขุภาวะทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	มข้ีอน่าสงัเกตว่า
ภาคผีูน้�าการเปลี่ยนแปลงที่เข้าร่วมในระยะหลงั	ประสบ
ผลส�าเรจ็ในการสร้างชมุชนสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ
ได้ในระยะเวลาอันสั้น	 ด้วยการศึกษาประสบการณ์
การท�างานจากเพือ่นภาคีผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เดินทางบนเส้นทางสายนี้มาก่อนหน้า	

     ปรากฏการณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่า	แนวคดิและ
แนวทางการสร้างชมุชนสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศนั้น
เป็นสิ่งที่สื่อสารถ่ายทอดกันได้	 แม้ผู้ที่ไม่เคยท�างาน
เรื่องนี้มาก่อนหน้า	 ก็สามารถเรียนรู้และน�าไปปรับใช้
กบัทั้งตนเอง	ครอบครวั	และชมุชนให้เกดิผลอย่างเป็น
รูปธรรม

					ชมุชนต้นแบบสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	12	พืน้ที่
กระจายตัวในทุกภมูภิาคของไทย	ภาคีผูน้�าการเปลี่ยนแปลง
ในทกุชมุชนต่างมุ่งม่ันด�าเนนิภารกจิการสื่อสารมมุมอง
สขุภาวะทางเพศ	และประสานความร่วมมอืจากภาคส่วน
ต่างๆ	ภายใต้	“โครงการย่อย”	ที่มีรูปแบบการท�างาน
แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ชุมชน	 ทั้งนี้	
สามารถแบ่งการท�างานเป็น	4	ประเภทหลัก	ได้แก่	
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					ผูน้�าการเปลี่ยนแปลง	ทัง้	12	โครงการย่อย	มวีธิกีาร
ท�างานที่ถือได้ว่าเป็น	 “กลยุทธ์”	 ในการสร้างชุมชน
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	3	กลยุทธ์หลัก	ได้แก่

	 1.	กลยุทธ์จัดการกลไกภาคีเครือข่าย
	 2.	กลยุทธ์จัดบริการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
	 				เพศอย่างหลากหลาย
	 3.	กลยุทธ์พัฒนาทักษะบุคคลด้านสุขภาวะ
	 				ทางเพศ

	 	 	 	 	ผลลัพธ์จากการท�างานสร้างชุมชนต้นแบบสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศ	 พิสูจน์ให้เห็นว่า	 แนวคิดและ
แนวทางการท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 เป็น
สิ่งที่สร้างให้เกิดขึ้นได้จริง	และมีคุณประโยชน์ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย

					หัวใจส�าคัญคือ	มุมมองที่ถูกทิศทาง	ประกอบกับ
ความเชื่อมั่นในศกัยภาพที่มต่ีอบคุคล	และความร่วมไม้
ร่วมมอืกนัของทกุฝ่าย	 ว่าจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนชมุชน
ให้สามารถเรยีนรูเ้พ่ือการรบัมอื	 และเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ	 ไม่เฉพาะแต่เรื่องเพศเท่านั้น	 แต่ยังหมายรวม
ไปถึงทุกสถานการณ์ปัญหา	 ด้วยวิธีคิด	 มุมมองและ
การแสวงหาต้นทนุความเข้มแขง็ในชมุชน	 จะสามารถ
สร้างสรรค์สงัคมสขุภาวะ	 และคณุภาพชวีติที่ดีให้เกิด
กับสมาชิกทุกเพศทุกวัยได้ต่อไป



12 13

     โครงการพัฒนาต้นแบบบริการสุขภาวะทาง
เพศระดับชุมชน กลุ่มฅนวัยใสมุ่งเน้นการจัดบริการ
เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลความรู้	อุปกรณ์คุมก�าเนิด
รวมทั้งค�าปรกึษาและการช่วยเหลอืรายกรณทีี่เกดิปัญหา
โดยเฉพาะส�าหรับกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น	 ซึ่งส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญปัญหาเพียงล�าพัง	 และได้รับแรงกดดันจาก
ครอบครัวและชุมชนรอบข้าง	 โดยไม่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามสิทธิที่รัฐจัดให้	 หรือแม้แต่การโอบอุ้ม
อย่างยอมรบัและเข้าใจจากคนแวดล้อม

					กลุม่ฅนวยัใสอาศัยต้นทุนจากการท�างานในช่วงที่
ผ่านมาซึ่งมกีารประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย
ทั้งในระดับชมุชน	 อ�าเภอ	 และจงัหวดั	 ท�าให้สามารถ
เข้าถงึพ่อแม่วยัรุน่ในชมุชนจ�านวนประมาณ	25	ครอบครวั
ผ่านโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลดอนแก้ว	และอาสา
สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ซึ่งได้รบัการเสรมิ
สร้างศักยภาพให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	 ใน
การเข้าถึงกลุ่มเยาวชนเป้าหมายกลุ่มต่างๆ	ในพื้นที่	

ต้นแบบศูนย์บริการชุมชน
เพื่อ “ แม่วัยรุ่น” 

     “ฅนวยัใส”	คอืกลุม่คนท�างานภาคประชาสงัคม	ทีม่ี
ประสบการณ์ท�างานกับเด็กและเยาวชน	 โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสรมิสร้างคณุค่าพลงัภายใน
ผ่านการฝึกอบรมและกจิกรรมสนทนากลุม่ย่อยที่เรยีก
ว่า	“สุนทรียสนทนา”

• ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 	 	 	 	 	กระบวนการท�างานช่วยเหลือรายกรณี	 	 (Case	
management)	 และการจัดกลุม่สนบัสนนุเครอืข่ายแม่
วยัรุน่	(Group	support)	ประกอบกบัการประสานงาน
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้แม่วัยรุ่นใน
ชมุชนได้รบับรกิารสขุภาพทีส่�าคญัคอื	การเข้าถงึอปุกรณ์
คุมก�าเนิด	 สิทธิการรับบริการคุมก�าเนิดกึ่งถาวรเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้า	 และสวัสดิการสังคม	 ได้แก่	
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ตลอด
จนการประสานงานเพื่อให้แม่วยัรุน่ได้รบัความช่วยเหลอื
ตามความต้องการท่ีจ�าเป็น	 อาท	ิ การเชญิผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กมาให้ความรู้แก่
แม่วัยรุ่น	เป็นต้น
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     นอกจากนี้	ด้วยแนวทางการท�างานเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่า	 (Empowerment)	 ท�าให้แม่วัยรุ่นเกิดความ
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่ตนเองก�าลังเผชิญ	 และ
กลับมาตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง	 สามารถ
ตั้งหลกัวางแผนการด�าเนนิชวีติ	 ทั้งด้านการเรยีน	 และ
การท�างานเพือ่หารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว		
นอกจากนี้	 กลุ่มฅนวัยใสยังเล็งเห็นถึงการท�างานกับ
ครอบครวัของแม่วยัรุน่	ทั้งที่เป็นพ่อแม่	และผูป้กครอง
รวมถึงสามีของแม่วัยรุ่นด้วย	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	
และร่วมหาแนวทางรบัมอืกบัสถานการณ์ที่ต้องเผชญิ
และร่วมโอบอุ้มจัดการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

	 	 	 	 	การท�างานเพื่อสร้างต้นแบบบริการสุขภาวะทาง
เพศระดบัชมุชนของกลุม่ฅนวยัใส	จงึถอืเป็นแบบอย่าง
ของการท�างานของคนในชมุชน	 เพ่ือให้วยัรุน่ในชมุชน
ทั้งวัยรุ่นทั่วไป	และวัยรุ่นที่ประสบปัญหา	ได้มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องเพศ	 สุขภาวะทางเพศ	 และอนามัย
เจรญิพันธ์ุ	 	 มพ้ืีนที่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละปรบัมมุมอง
ประสบการณ์ชวิีต	และสามารถเข้าถงึสทิธ	ิตาม	พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	
พ.ศ.2559	ได้เป็นอย่างดี

เสริมศักยภาพ อสม.
สู่นักสื่อสารเรื่องเพศ

					ต�าบลวาวี	ประกอบด้วย	25	หมู่บ้าน	และหมู่บ้าน
บรวิารอีก	34	หมูบ้่าน	ภูมปิระเทศเป็นเขตภูเขา	ปัจจบุนั
เป็นแหล่งปลกูชาและกาแฟที่ส�าคญัของไทย	ผูอ้ยูอ่าศยั
ประกอบด้วย	5	กลุ่มชาติพันธุ์	ได้แก่	อาข่า	ลาหู่	ปะกา
เกอะญอ	ลีซู	และไทยใหญ่	

     ชมุชนชาตพินัธุใ์นพื้นที่ห่างไกล	ยงัสบืทอดวฒันธรรม
ความเชื่อเดิม	 รวมทั้งเรื่องเพศ	 ที่คนส่วนใหญ่มองว่า	
สกปรก	น่าอาย	ไม่ควรน�ามาพูดคุย	กระนั้น	 เมื่อการ
สื่อสารคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น	ท�าให้การรับรู้	 ค่านิยม	
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	 เกิด
ช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ไปเรียนในเมืองกับคนรุ่น
พ่อแม่	เยาวชนขาดข้อมลูค�าชี้แนะ	จงึไม่เข้าใจเรื่องเพศ
พอจะดแูลตวัเองได้	 เช่นเดยีวกบัคนในชมุชน	 เมื่อเหน็
เป็นเรื่องน่าอาย	 ไม่กล้าพูดคุย	 หาความรู้	 ท�าให้ต้อง
เผชิญปัญหาทั้งด้านสุขภาพและความสัมพันธ์

• ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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					เบื้องต้น	คัดเลือก	อสม.	30	คน	จาก	12	หมู่บ้าน	
เพื่อด�าเนินโครงการ	 “น�าร่อง”	 เสริมความรู้เรื่องการ
ดแูลสขุภาพทางเพศ	อนามยัการเจรญิพันธ์ุ	โรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์	นโยบายส�าคญั	อาท	ิพ.ร.บ.การป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 และบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ	 รวมทั้งพัฒนาทักษะการ
สื่อสารเร่ืองเพศ	ส่งผลให้	อสม.สามารถเผยแพร่ความรู้
ให้ค�าแนะน�า	 และปรับมุมมองคนในชุมชนให้เห็นว่า

     กลุม่สขุภาวะชาตพินัธุ ์ตอบโจทย์ด้วยการด�าเนนิ
โครงการบูรณาการสุขภาวะทางเพศสู่ชุมชน	 โดย
การร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวาวี	
เพือ่เสรมิความรูแ้ละพฒันาทกัษะอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ให้สามารถสือ่สารความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศ	รวมทั้ง	การสอด
แทรกมมุมองเร่ืองเพศที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมชนเผ่า
แก่ครัวเรือนในความรับผิดชอบด้วย	

เรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	และความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของทุกเพศทุกวัย	สามารถพูดคุยกันได้ไม่
แตกต่างจากเรื่องอ่ืนๆ	สามารถดแูลสขุอนามยัตนเอง
เบื้องต้นได้	รวมทั้ง	ประสานงานส่งต่อให้ผู้ที่ประสบ
ปัญหาเข้าถึงบรกิารสขุภาพและบรกิารสงัคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

					นอกจากนี้	กลุ่มสุขภาวะชาติพันธุ์	ยังท�างานร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้น�าชุมชน	 โดย
การเสริมสร้างทัศนคติเรื่องสุขภาวะทางเพศ	 ซึ่งมีพื้น
ฐานความเชื่อประการหนึ่งว่า	 เรื่องเพศเป็นประเด็นที่
ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา	 และเมื่อทุกคนได้มาพูดคุย	 วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาด้วยกัน	 ก็จะท�าให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน	และน�าไปสูก่ารจดัท�าแผนสขุภาพชมุชน	ซึ่งจะ
พัฒนาสู่ข้อบัญญัติท้องถิ่นของ	อบต.ได้ต่อไป
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เฮือนสุขศาลา แหล่งเรียนรู้
ดูแลสุขภาวะเพศชุมชน

					พื้นที่ต�าบลจุมจัง	มีต้นทุนการท�างานที่ส�าคัญจาก
การด�าเนินโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม	(PAR-Participatory	Action	Research)	เพ่ือ
การพัฒนารปูแบบการด�าเนนิงานเรื่องสขุภาวะทางเพศ
โดยชุมชนในช่วงก่อนหน้านี้สร้างให้เกิด	 “นักวิจัยไท
บ้าน”	ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะมี
ส่วนร่วมในการท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะเพศในชมุชน

• ต�าบลจุมจัง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมกีจิกรรมส�าคญั	ได้แก่	การจดั	“พาแลงสญัจร”	ที่
เป็นวงสนทนาหมนุเวยีนไปตามหมูบ้่านต่างๆ		ในช่วงค�า่
พูดคุยถงึความห่วงใยที่มีต่อเด็กและเยาวชนร่วมกบัคน
ในหมู่บ้านระหว่างการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน	
เพือ่สร้างความเข้าใจและชักชวนให้มสี่วนร่วมในการ
ดแูลแก้ปัญหาเรื่องเพศให้กบัเดก็และเยาวชน	 ถือเป็น
การสร้างสรรค์รูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในภาคอีสาน

					การด�าเนนิงานโครงการสร้างเสรมิสุขภาวะทางเพศ
ในต�าบลจมุจงั	ยงัมกีารท�างานเชื่อมประสานทั้งในระดบั
ต�าบล	 และอ�าเภอ	 ซึ่งภาคีเครือข่ายร่วมงานกันอย่าง
เข้มแขง็ภายใต้กลไกบรูณาการ 3 ประสาน ประกอบ
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
เทศบาลต�าบลจมุจงั และชมุชน (กลุม่ฮกัหนองแข้) 
กระท่ังอ�าเภอกุฉนิารายณ์ได้รบัการรบัรองเป็น	“อ�าเภอ
อนามัยเจริญพันธุ์”	เมื่อปี	2558

     ด้วยต้นทนุดังกล่าว	จงึพฒันาต่อยอดมาสูก่ารท�างาน
บรูณาการ	 ระหว่างชมุชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และโรงพยาบาล	ภายใต้ช่ือ	“คณะท�างานด้านสุขภาวะ
ทางเพศ”	เพื่อสร้างให้เกิด	“เฮือนสุขศาลา” เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้การท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	ใน
4	พืน้ที	่ได้แก่	บ้านจมุจงั	บ้านโคกกลาง	บ้านนาสนีวล
(หนองแฮดและนาเหนือ)	 และบ้านหนองแข้	 โดยใช้

กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	
(พชอ.)	ขบัเคล่ือนการท�างานสขุภาวะทางเพศในชมุชน
ทกุกลุ่มวยั	ภายใต้พระราชบญัญตัป้ิองกนัแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.2559	ให้สอดรับกับวฒันธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน	และปณิธานที่ว่า	“เราจะร่วมดแูลกนั
ตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน”	ที่วางไว้ร่วมกัน
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     คณะท�างานด้านสุขภาวะทางเพศต�าบลจุมจัง	ยังมี
ส่วนร่วมกันจัดท�าแผนการท�างานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ	 เพ่ือให้เกดิกจิกรรมการป้องกนัและช่วยเหลอื
อย่างเป็นรูปธรรม	และมีความต่อเนื่องอีกด้วย

     นอกจากเป็นแหล่งเรยีนรูด้งูานส�าหรบัผูท้ี่สนใจงาน
สร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศในชมุชนแล้ว	 เฮอืนสขุศาลา
ยงัมบีทบาทในการเป็นศนูย์บรกิารของชมุชน	โดย	อาสา
สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	คร	ูผูน้�าชมุชน
แกนน�าเยาวชนที่ผ่านการอบรมปรับฐานคิดเรื่องเพศ	
และเสรมิความรูค้วามเข้าใจเร่ืองสขุภาพทางเพศ	อนามยั
เจริญพันธุ์	 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 เป็นแกนหลักใน
การส่ือสารข้อมลูความรูแ้ก่เดก็	เยาวชน	และคนในชมุชน
รวมทั้งช่วยประสานงานช่วยเหลอืส่งต่ออย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาได้รับบริการอย่างเหมาะสม	

วัยรุ่นพันธุ์ใหม่
ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ
• อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

     กลุม่เคยีงรมิโขง	มปีระสบการณ์ท�างานเสรมิศกัยภาพ
เยาวชน	 รวมทั้งงานป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอชไอวใีนพื้นที่มาอย่างยาวนาน	 อกีทั้งยงัมกีารท�างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคมใน
จังหวัดเชียงรายอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง	 ท�าให้
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคนในชุมชน

     เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภยั	ส่งเสรมิการเรยีนรูส้ขุภาวะ
ทางเพศ	และพฒันาเยาวชนให้มศีกัยภาพในการสื่อสาร
เรื่องเพศ	 กลุ่มเคียงริมโขงได้ด�าเนิน โครงการวัยรุ่น
พนัธุใ์หม่เข้าใจเรื่องเพศเพื่อสขุภาวะท่ีด ี ด้วยความ
ร่วมมอืกบั	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	ครู	 การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	
สภาเด็กและเยาวชน	และภาคีเครือข่ายอื่นๆ	ในพื้นที่	
ร่วมกันจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพ่ือเฝ้าระวงัและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา	
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พัฒนาเยาวชนเชิงบวก	 	ภายในศูนย์มีสื่อความรู้ให้ผู้
มารับบริการสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง	 มีเยาวชน
และอาสาสมัครให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น	 รวมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์	 เช่น	 ถุงยางอนามัย	
ถุงอนามัย	ฯลฯ	ในกรณีเยาวชนประสบปัญหาท้องไม่
พร้อมหรือปัญหาความรุนแรงทางเพศ	ทมีงานสามารถ
ให้ค�าปรึกษา	 ช่วยเหลือ	 และส่งต่อ	 หน่วยบริการใน
อ�าเภอเชียงของ	และจังหวัดเชียงราย

     ศูนย์ Small Smile	คอืจดุบรกิารภายในชมุชนด้วย
บรรยากาศเป็นมิตร	ด้านหน้าศูนย์เป็นร้านขายกาแฟ
และน�า้ปั่น	 เพือ่ให้ดูกลมกลืนกับชุมชนและไม่เป็น
ทางการจนเกนิไป	มุง่เน้นให้เป็นพื้นที่พดูคยุแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็น	 สร้างการเรียนรู้และ
ความเข้าใจเรื่องสขุภาวะทางเพศส�าหรบัเยาวชน	 โดย
ให้ความส�าคัญกับการรักษาความลับและการท�างาน

		 	 	 	นอกจากนี้	กลุ่มเคียงริมโขงยังมีความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อร่วมด�าเนินงานด้วยกลไก
คณะท�างานต�าบล	4	 โซน	และผลักดันนโยบายสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศผ่านกองทุนสุขภาพต�าบลอีก
ด้วย

	 	 	 	 	กลุ่มเคียงริมโขง	ยังมีการพัฒนาแกนน�าเยาวชน
ต�าบลห้วยซ้อ	ทั้งเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชน	ให้
มทัีกษะการสื่อสารเผยแพร่ข้อมลูความรูแ้ก่เพ่ือนๆ	 ได้
และหากพบเพ่ือนวยัรุน่ประสบปัญหา	แกนน�าเยาวชน
สามารถส่งต่อให้พี่ๆ	 ทมีเคยีงรมิโขงรบัไปด�าเนนิการต่อ
รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง	
เรื่องพัฒนาการและวถิวียัรุน่	ซึ่งจะท�าให้สามารถสื่อสาร
กบัลูกเชิงบวก	เพ่ือลดช่องว่างการพูดคุยเรื่องเพศภายใน
ครอบครัว	
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     คณะท�างานด้านเด็กและเยาวชนต�าบลเวียงเหนือ	หรือ	ที่เรียกกันว่า	“คณะท�างานเสื้อม่วง”	
คือ	กลุ่มคนที่ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
อาสาสมัครสาธารณสุข	 ครู	 ผู้น�าชุมชน	 กลุ่มภาคประชาสังคม	 และแกนน�าเยาวชน	 พวกเขาใช้	
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน (PAR-Participatory Action Research)	เป็น
เครื่องมือสานพลังคนในชุมชนให้มาร่วมกันสร้างสุขภาวะทางเพศในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง

วิจัย PAR เสริมความแข็งแกร่ง
ชุมชนสุขภาวะเพศ
• ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

					ชาวต�าบลเวียงเหนือ	ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยล้านนา	ไทยใหญ่	ปะกาเกอะญอ	ลีซู	ลาหู่	ฯลฯ	มี
ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านโครงการเรื่องเพศพูดได้-ด้วย
ความเข้าใจและเท่าทัน	 ด�าเนินงานโดยกลุ่มแบ่งฝัน
ปันใจ	เมื่อปี	2555-2556	เน้นการท�างานสร้างแกนน�า
สื่อสารสุขภาวะทางเพศจนเกิด	“คณะท�างานเสื้อม่วง”
ทีค่นในชมุชนรบัรูว่้าสามารถให้ค�าแนะน�าปรกึษาเรือ่ง
สุขภาพและสุขภาวะทางเพศ	 เมื่อกลุ่มแบ่งฝันปันใจ
ขยับบทบาทไปเป็น	“พี่เลี้ยง”	ร่วมกับ	อบต.เวียงเหนือ
และ	รพ.สต.	2	แห่ง	(เวียงเหนือ	และเมืองน้อย)	คณะ
ท�างานเสื้อม่วงจึงเลือกใช้การวิจัย	 PAR	 เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพให้กับทีมงาน	ควบคูไ่ปกับการท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศของชุมชน	 และหาทาง
ป้องกันแก้ไข

					หลงัผ่านการฝึกอบรมจนเข้าใจวธิกีาร	และเครื่องมอื
วจิยั	PAR	คณะท�างานเสื้อม่วงสวมบทบาทเป็น		“นกัวจิยั

ชุมชน”	 พากันลงเก็บข้อมูลด้วยโจทย์ที่ช่วยกันตั้งขึ้น	
“อะไรคือปัจจัยที ่ส่งผลต่อการสื ่อสารเรื ่องเพศใน
ครอบครัวและชุมชน”	 โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย	 ทั้งเด็กเยาวชน	 ผู้ปกครอง	 ชาวบ้านใน
ชุมชน	 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต�าบล	มีการเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยเป็นรายบุคคล	และ
การตั้งกลุ่มสนทนาใน	 4	 หมู่บ้าน	 โดยการนัดหมาย
ผู้ให้ข้อมลูในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับวถีิชวีติของชมุชน
ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
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     ผลจากการรวบรวมข้อมลูศกึษาวจิยั
พบว่า	 คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่พูดคุย
เรื่องเพศ	 เพราะมีมุมมองที่ไม่ถูกต้อง	
โดยมองว่าเรื ่องเพศเป็นเรื ่องส่วนตัว	
ไม่ควรน�ามาพูดคยุ	 ส่งผลให้ไม่เกดิการ
เรียนรู้	 ขาดความเข้าใจและข้อมูลที่
ถูกต้อง	 ท�าให้ไม่สามารถดูแลตัวเอง
และคนในครอบครัวให้มีสุขภาพและ
สุขภาวะทางเพศที่ดีได้

     สิ่งที่ได้จากการท�าวิจยั	PAR	คอื	ทมี
นักวจิยัชมุชนเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
เรื่องเพศของชุมชนได้อย่างชัดเจน	น�า
ไปสูก่ารวางแผนปฏบิตักิารเพื่อการรบั
มือกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 มากไปกว่านั้น	
คือการที่คณะท�างานเสื้อม่วง	 ซึ่งเป็น
คนในชุมชนได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ในการท�าความเข้าใจกับสถานการณ์
ปัญหาและเห็นวิธีการท�างานร่วมกับ
ผู้คนจากหลายภาคส่วนในชุมชนจะ
ได้มาร่วมคิดและลงมือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด	นับเป็นพื้นฐาน
ส�าคัญของกระบวนการท�างานอย่างมี
ส่วนร่วม	 ซึ่งเป็นการเรยีนรูท้ี่สร้างความ
เข้มแข็งจากพลังของคนเล็กคนน้อย
ได้สมด่ังเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ร่วมกนั

“ หมู่บ้านต้นแบบ”
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
• ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

     เครอืข่ายเดก็และเยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม 
เป็นกลุม่ภาคประชาสงัคม	ที่มปีระสบการณ์ท�างานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี		และ
การเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในงานสร้างเสริมสุข
ภาวะทางเพศ	 โดยช่วงก่อนหน้านี้ท�างานร่วมกับภาคี
เครอืข่ายในระดบัต�าบล	และอ�าเภอ	 ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพือ่สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้สุขภาวะทางเพศในชุมชนทีป่รับรูปแบบ
กิจกรรมเชงิประเพณีวฒันธรรมของท้องถิ่นมาใช้สื่อสาร
แนวคิดเรื่องเพศเชิงบวก	อาทิ	การแสดงโปงลาง	และ
งานวัด	เป็นต้น
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     ส�าหรบั	โครงการพฒันาหมูบ้่านต้นแบบสขุภาวะ
ทางเพศที่ดีและปลอดภัย มุ่งสร้างให้เกิดตัวอย่าง
การท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศในระดบัหมูบ้่านผ่าน
กลไกการท�างานร่วมกนัระหว่างอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	แกนน�าเยาวชน	และผูใ้ห้บรกิาร
จากหน่วยงานต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ส่งเสรมิให้เดก็และ
เยาวชน	คนในชุมชน	มมีมุมองเรื่องเพศเชงิบวก	ครอบครวั
สามารถสื่อสารและให้ค�าแนะน�าแก่บุตรหลานอย่าง
เหมาะสม	และทกุคนสามารถเข้าถงึความรู	้บรกิารสขุภาพ
และบรกิารสงัคมของหน่วยงานต่างๆ	ได้โดยสะดวก	ซึง่
ด�าเนนิโครงการน�าร่องใน	2	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านหนองจกิ
และบ้านดงน้อย

					เครอืข่ายเดก็และเยาวชนจงัหวดัมหาสารคาม	ร่วม
มือกับโรงพยาบาลนาดูน	 และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	บ้านโพธิ์ทอง	โรงเรียนนาดูน

ประชาสรรพ์	 และกองสวัสดิการสังคม	 และกองการ
สาธารณสขุ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(อบต.)	พระธาตุ
เพ่ือเป็นที่ปรกึษาและสนบัสนนุการท�างานให้กบั	อสม.	
และแกนน�าเยาวชน	ทัง้การให้ค�าชี้แนะ	และช่วยเสริม
ข้อมลูความรูด้้านสขุภาพทางเพศ	อนามยัการเจรญิพันธ์ุ
รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

     ขณะที่	อสม.และแกนน�าเยาวชน	ซึ่งผ่านการเสริม
สร้างศกัยภาพในงานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	 เป็น
กลุ่มที่อยู่ในชุมชน	 จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
คือเด็ก	เยาวชน	และครอบครัวอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
ท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์บริการของหน่วยงาน
ให้เป็นท่ีรบัรู	้ สามารถให้ค�าแนะน�าและข้อมลูเบื้องต้น
ตลอดจนการประสานงานส่งต่อ	 เพื่อให้ผูป้ระสบปัญหา
ได้เข้าถึงบรกิารความช่วยเหลอืท้ังในระดบัต�าบลและ
อ�าเภออย่างเป็นระบบ	 อีกท้ังทีมชมุชนยังมกีารบนัทึก
ข้อมลู	เพื่อน�ามาวเิคราะห์ให้เหน็ภาพรวมของสถานการณ์
ปัญหา	และสามารถน�าไปจดัท�าแผนสขุภาวะทางเพศ
ของชมุชน	 และเปิดพืน้ที่ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน
ให้เป็นพืน้ที่สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยชุมชน
เพื่อชุมชนต่อไป
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สร้างกลไกช่วยเหลือเกื้อกูล
แบบธรรมชาติ
• ต�าบลบ้านเหล่า อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

					ชุมชนที่สมาชิกมีจิตเมตตา		ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	
มองเด็กและเยาวชนในชุมชนว่าเป็นเหมือนลูกหลาน	
ที่ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง	 ดูแล	 และให้ความช่วย
เหลือเมื่อพวกเขาประสบปัญหา	 คือชมุชนในฝันที่ทกุคน
ย่อมอยากให้เกิดขึ้น

     ส�านกัข่าวเดก็และเยาวชนจงัหวดัพะเยา ภายใต้
การด�าเนินงานร่วมกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศ	ใน	โครงการกลไกการช่วยเหลอืเกื้อกลูแบบ
ธรรมชาตใินชมุชน ด้วยความร่วมมอืจากภาคเีครอืข่าย
ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 โรงพยาบาลแม่ใจ	 ส�านักงาน
สาธารณสุขอ�าเภอแม่ใจ	 และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	บ้านเหล่า	และดงอินตา	ท�า
หน้าท่ีเป็น	“พ่ีเลี้ยง”	คอยให้ค�าปรกึษาชี้แนะ	และเสรมิ
ศักยภาพแก่คณะท�างานกลไกช่วยเหลือเกื้อกูลแบบ
ธรรมชาติ	

     ทัง้นี	้คณะท�างานกลไกช่วยเหลอืเกื้อกลูแบบธรรมชาติ
เป็นการรวมตัวของภาคส่วนต่างๆ	 ในชุมชน	อาทิ	ครู	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	แพทย์
ชมุชน	สมาชกิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อาสาสมคัร
กู้ภัย	 แกนน�าเยาวชน	 ซึ่งผ่านการอบรมปรับฐานคิด
มุมมองเรื่องเพศเชิงบวก	 และการเสริมความรู้เรื่อง
สขุภาพทางเพศ	 อนามยัเจรญิพนัธ์ุ	 โรคตดิต่อทางเพศ
สัมพันธ์	 รวมถึงกฎหมายนโยบาย	 และหน่วยงานที่
รบัผดิชอบภารกิจ	 นอกจากน้ี	 ยงัได้รบัการเสรมิทกัษะ
ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นและการปรึกษาทางเลือกด้วย
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					ด้วยความรูค้วามเข้าใจเรื่องสขุภาวะทางเพศอย่าง
รอบด้าน	สมาชกิในคณะท�างานกลไกช่วยเหลอืเกื้อกลู
แบบธรรมชาต	ิ ท�าหน้าที่ให้ข้อมลูเรื่องสขุภาพทางเพศ
ให้ค�าปรกึษาเบื้องต้น	และจดับรกิารอปุกรณ์คมุก�าเนดิ
ในชมุชน	 ด้วยรปูแบบการท�างานตามธรรมชาตติั้งแต่
การพูดคุยระหว่างบุคคล	 การให้บริการ	 ณ	 บ้านของ	
อสม.	หรอื	จดุรวมตวัต่างๆ	ของชมุชน	เป็นต้น	เพ่ือช่วย
ให้เด็ก	 เยาวชน	และคนในชุมชน	 ได้รับข้อมูลความรู้
เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้อง	 สามารถดูแลตนเอง	
และครอบครัวให้มีความปลอดภัย

					นอกจากนี้	คณะท�างานกลไกช่วยเหลอืเกือ้กลูแบบ
ธรรมชาต	ิยงัท�าหน้าที่เฝ้าระวงัพฤตกิรรมเยาวชน	และ
สภาพแวดล้อมของครอบครัว	 ให้ค�าแนะน�า	 รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานส่งต่อผู้ประสบ

ปัญหา	 เพ่ือให้สามารถเข้าถงึบริการสขุภาพที่มีในพื้นที่
อย่างทนัท่วงท	ีและเป็นองค์รวม	(กาย	จติ	สงัคม	และ
จิตวิญญาณ)	 อีกทั้งกลไกหน่วยงานในระดับต�าบล
ยังร่วมกันจัดท�าธรรมนูญสุขภาพท้องถิ่น	 เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รบัการดแูลอย่างต่อเนือ่งด้านสขุภาวะ
ทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ขยายผล อปท.
สร้างเสริมสุขภาวะเพศ
• อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

					แม่สายเป็นอ�าเภอชายแดน	ที่สงัคมและเศรษฐกจิ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเติบโตด้าน
การค้าขายข้ามเขตแดนไทย-พม่า	ผลกระทบที่ตามมา
คือ	ปัญหายาเสพติด		โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	การ
ล่วงละเมดิทางเพศ	 และท้องไม่พร้อมในวยัรุน่	 รวมถงึ
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ	ในพื้นที่
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     กลุม่โครงการสตรนีานาชาตพินัธุ ์ด�าเนนิ	โครงการ
พฒันาศกัยภาพกลไกท�างานสร้างสขุภาวะทางเพศ
ระดับต�าบล	 มุ่งขยายผลการท�างานขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	องค์การบริการส่วนต�าบล
โป่งงาม	 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับต�าบลห้วยไคร้	 ซึ่งอยู่
ในพื้นที่อ�าเภอเดียวกัน	 และมีสถานการณ์ปัญหา

หลายอย่างที่คล้ายคลงึกนั	ผลส�าเร็จของงานสร้างเสรมิ
สุขภาวะทางเพศที่ต�าบลโป่งงาม	 คือภาคีเครือข่ายมี
ความเข้าใจประเด็นปัญหาและมีแนวทางการแก้ไข	
โดยมีการบรรจุงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเป็น
ข้อบัญญัติของ	อบต.	

					กระบวนการท�างาน	เน้นการประสานความร่วมมอื
จากภาคเีครอืข่ายเพ่ือมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กบัต�าบลห้วยไคร้
ไม่ว่าจะเป็น	อบต.โป่งงาม	โรงพยาบาลแม่สาย	ส�านกังาน
สาธารณสขุอ�าเภอ	 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
เพ่ือให้ค�าชี้แนะ	 และเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางเพศ	 อนามัยเจริญพันธุ์	 โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์	 รวมทั้งการสนับสนุนบริการสุขภาพและ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	 เยาวชน	 และคนในชุมชน	
ภายใต้กลไกคณะท�างานบรูณาการป้องกนัแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

	 	 	 	 	นอกจากนี้	ยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อปรับฐานคิด
มุมมองด้านสุขภาวะทางเพศให้กับบุคลากรใน	อบต.
และหน่วยงานในต�าบลห้วยไคร้	อาทิ	นักพัฒนาชมุชน
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน	นกัการศึกษา	อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	คร	ูแกนน�าเยาวชน
เป็นต้น	 เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และมุมมองการสร้าง
เสรมิสขุภาวะทางเพศ	 รวมทั้งเข้าใจถงึภารกจิของหน่วย
งานต่างๆ	ท้ังในระดบัต�าบล	อ�าเภอ	และจงัหวดั	ท�าให้
สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ	 	 สิทธิ
สุขภาพในระบบบรกิารสุขภาพและสังคม	ให้ประชาชน
ในต�าบลห้วยไคร้ได้รับรู้รับทราบ	รวมทั้งการประสาน
งานเพื่อช่วยเหลอืส่งต่อกรณมีผีูป้ระสบปัญหาเรื่องเพศ
ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ทกุกลุม่วยั	รวมถงึกลุม่ชาตพินัธุด้์วย

					ที่ส�าคัญ	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เกิดแนวทางการ
จัดท�าธรรมนญูสุขภาพ	เพือ่สร้างความยั่งยนืให้กบังาน
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในชุมชนได้ต่อไป	อันเป็น
สิ่งสะท้อนให้เหน็ถงึความตระหนกัรูแ้ละให้ความส�าคญั
กับการจดัการแก้ไขปัญหาในระดบัชมุชนท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมส่ีวนร่วม	และบรูณการงานทกุหน่วยงาน
ตามบริบทพื้นที่
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สื่อ สนุก
สุขภาวะเพศ
• อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     กลุม่ไม้ขดีไฟ	มปีระสบการณ์ท�างานส่งเสรมิสิทธิเด็ก
และเยาวชน	โดยใช้กระบวนการสร้างทกัษะชวีติ	ควบคู่
กับการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา	และการขยายความ
เข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศสู่ครอบครัว	 ชุมชน	 และ
หน่วยงานที่ดูแลเด็กและเยาวชน	 อาทิ	 โรงเรียน	 โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)

ชุดสื่อเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษา	 ท�าให้พบว่า	 นักเรียน
ยังขาดแหล่งข้อมลูความรู	้ เข้าไม่ถงึอปุกรณ์คมุก�าเนดิ
อีกทั้งบรรยากาศแวดล้อมไม่เอื ้อให้เกิดการพูดคุย
เรื่องเพศ	ดังนั้น	ชุดส่ือที่ทกุคนเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ได้แก่	 สื่อเกม	 ที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู้คู่ไปกับความ
สนุกสนานได้ด้วย

     ด้วยข้อมูลดังกล่าว	กลุ่มไม้ขีดไฟจึงได้ประสานกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสุขภาพ	 การออกแบบเนื้อหา	
และออกแบบสื่อเกม	อาทิ	เจ้าหน้าที่จาก	รพ.สต.	ครู	
ครอบครัวของนักเรียนในชุมชน	นักวาดภาพประกอบ		
นักพัฒนาเกมการเรียนรู้	 จนได้ชุดการ์ดเกมต้นแบบ	
ประกอบด้วย	4	เกม	ได้แก่	1.	จับคูภ่าพ	2.	Gender	เกม
3.	ท้องแล้วไปไหน	4.	Twenty	Sperm	จากนั้น	น�าเกม
ไปทดสอบการใช้งานกับเด็กๆ	ในโรงเรียนทั้งนักเรียน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา	ประมาณ	700	คน

     โครงการสื่อ สนุก สุขภาวะ เพิ่มพื้นที่สื่อสาร
เรื่องเพศเชงิบวกในชมุชน กลุม่ไม้ขดีไฟใช้การสร้าง
ชุดสื่อที่มีเนื้อหาด้านสุขภาพทางเพศ	 เป็นเครื่องมือ
สร้างการเรยีนรู	้ และการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
โดยเริ่มต้นจากการประสานงานกับ	8	โรงเรยีนในพ้ืนท่ี
เพื่อน�านักเรียนชั้นมัธยมต้นและคุณครู	มาร่วมพูดคุย
ในรปูแบบการสนทนากลุม่ย่อย	(Focus	group)	เพื่อให้
นกัเรยีนสะท้อนสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
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     ชดุการ์ดเกมได้รบัการออกแบบเพื่อสร้างกระบวนการ
เรยีนรู้และเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้เดก็และเยาวชนเกดิ
ความคุ้นเคยกับการพูดคุยเรื่องเพศในแง่มุมความรู	้
การแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน	 ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจและมุมมองเรื่องเพศผ่านประสบการณ์
ตรงของผูเ้ล่นเกม	และสามารถน�าสิ่งที่ได้เรยีนรูไ้ปปรบั
ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

					ขณะเดียวกัน	การประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานต่างๆ	 ก็เป็นการสื่อสารโครงการ	 และแนวคิดใน
การด�าเนินโครงการ	ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง	ส่วนเด็ก
และเยาวชนที่ร่วมโครงการก็ได้รับรู้ถึงแหล่งที่จะขอ
ค�าแนะน�าปรึกษา	 และความช่วยเหลือกรณีประสบ
ปัญหา	ถอืเป็นการส่งเสรมิการเข้าถงึ	และพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพและสงัคม	 ทั้งในฝ่ังของผูใ้ห้บรกิารและ
ผู้รับบริการไปพร้อมๆ	กัน

กศน.พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย

					การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	
(กศน.)	 ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เป็นคนท�างานที่ต้องการเพ่ิมพูน
คณุวฒุกิารศกึษา	ทว่า	 ปัจจบุนั	กศน.กลายเป็นระบบ
การศึกษาที่รองรับวัยรุ ่นซึ ่งไม่สามารถอยู่ในระบบ
การศึกษาภาคปกติ	 	 ในศูนย์	 กศน.ทั้ง	 6	 แห่งของ
อ�าเภอแม่ออนก็เช่นกัน	 ที่พบว่ามีวัยรุ่นอายุต�่ากว่า
20	ปี	เข้าเรยีนถงึ	245	คน	และมนีกัศกึษาหญงิร้อยละ	
30	เป็น	“แม่วัยรุ่น”

• อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

     หลกัสตูรและแนวทางจดัการเรยีนการสอนของ	กศน.
เดิมทีถูกออกแบบขึ้นส�าหรับคนวัยท�างาน	 และไม่ได้
มีประเด็นสุขภาวะทางเพศบรรจุอยู่	 เมื่อวัยรุ่นเข้ามา
ศึกษาต่อในระบบนี้	 พวกเขาจึงขาดการเสริมความรู้	
ทศันคต	ิและทกัษะด้านการสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ
หรือ	 การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม	 เพื่อช่วยปรับลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 โดยเฉพาะเยาวชนหญิงที่
เป็น	“แม่วัยรุ่น”	ซึ่งอยู่ในสภาวะต้องเผชิญแรงกดดัน
จากคนรอบข้างที่ตัดสินตีตราพวกเธอว่า	ท้องก่อนวัย
อันควร
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     มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน (North	Net	Foundation)	ด�าเนิน	โครงการ กศน.พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย
ในศูนย์	 กศน.6	 แห่งของอ�าเภอแม่ออน	 โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเครือข่าย
สหวชิาชพีในอ�าเภอแม่ออน	 ภายใต้กลไก	 “คณะกรรมการอนามยัเจรญิพันธ์ุอ�าเภอแม่ออน”	 รวมทั้งภาคเีครอืข่ายใน
ระดับจังหวัด	 เพื่อสนับสนุนการท�างานให้กับครู	กศน.	รวมทั้งการเชื่อมประสานบริการและความช่วยเหลือส�าหรับ
เยาวชน

     คร	ูกศน.ทั้ง	6	แห่ง	ได้รบัการเสรมิศกัยภาพ	เพื่อให้มคีวามเข้าใจการท�างานสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศ	และมมุมอง
ต่อเรื่องเพศของวัยรุ่น	โดยเฉพาะกลุ่มแม่วัยรุ่น	รวมถึง	ทักษะการให้ค�าปรึกษาทางเลือกเบื้องต้นการออกแบบการ

เรียนการสอนและกิจกรรมที ่สร้างการเรียนรู ้เรื ่อง
สขุภาวะทางเพศให้กับนักศกึษา	 เพ่ือให้เยาวชนเข้าถึง
ข้อมลูความรูเ้รือ่งเพศสมัพันธ์ปลอดภยัการเข้าถงึและ
ใช้อุปกรณ์คุมก�าเนิดได้อย่างถูกวิธี	และการตัดสินใจ
เข้ารับบริการที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

					นอกจากน้ี	ยังมกีารจดับรกิารท่ีเป็นมติร	ในรปูแบบ
กิจกรรมและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มแม่วัยรุ่น	 ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือรอบด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียน	การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ	 ความรู้ความเข้าใจและค�าแนะน�า
ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว	 และการเลี้ยงดูลูก	
เป็นต้น

					โครงการ	กศน.พูดเรื่องเพศอย่างปลอดภัย	จึงถือ
เป็นต้นแบบการท�างานร่วมกับกลไกระบบอนามัย
เจรญิพันธ์ุอ�าเภอแม่ออน	 ที่สอดรบักบัภารกจิด้านการ
ศกึษาส�าหรบัแม่วยัรุน่	 ซึ่งได้รบัการบญัญตัใิน	 พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	
พ.ศ.2559	ได้เป็นอย่างดี
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โรงเรียนสุขภาวะทางเพศ
เด็กประถม 
• อ�าเภอเมือง, อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

					โรงเรียนสุขภาวะทางเพศระดับประถมศึกษา	คือ
โครงการที่	“กลุม่มานมีานะ”	ซึ่งมปีระสบการณ์ท�างาน
ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน	รเิริ่มขึ้นเพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ	 รวมทั้งทักษะชีวิตให้กับ
เด็กนกัเรยีนอย่างสอดคล้องกบัช่วงวยั	โดยการสนบัสนนุ
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน	2	แห่งในจังหวัดสงขลา	
ได้แก่	 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์	 และโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา	
ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะทางเพศ

					การด�าเนินโครงการ	เริ่มจากการประสานงานกับ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนที่เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเป็น
โรงเรียนสุขภาวะทางเพศ	และพร้อมจะเปิดโอกาสให้
ครูทุกคนได้พัฒนาศักยภาพการท�างานสร้างเสริม
สขุภาวะทางเพศ	 โดยกลุม่มานมีานะมีการจดัฝึกอบรม
บุคลากรครู	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะ
ทางเพศ	 ทกัษะการสื่อสารเรือ่งเพศ	 และการสร้างสรรค์
สื่อเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กในช่วงวัยต่างๆ	

     ความร่วมมอืดงักล่าว	ส่งผลให้ครสูามารถออกแบบ
และจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีน	 ทั้งในรปูแบบ
การจัดการเรียนการสอน	 และกิจกรรมเสริม	 เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา	 และ
สขุภาวะทางเพศ	 อาทิ	 จดัมมุความรูใ้ห้นกัเรยีนศกึษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง	กิจกรรมค่ายสุขภาวะเพศ	การจัด
กิจกรรมการเรยีนรูเ้รื่องสขุภาวะทางเพศในงานปัจฉมิ
นิเทศ	 เพ่ือเตรยีมพร้อมนักเรยีนส�าหรบัการเตบิโตเป็น
วัยรุ่น	 และต้องย้ายโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น
มธัยม	 เป็นต้น	 คณุครยัูงสามารถให้ค�าแนะน�าปรกึษา
ดูแลเด็กในเรื่องเพศ	 และส่งต่อบริการยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

					นอกจากน้ี	แต่ละโรงเรยีนยังร่วมกับกลุม่มานีมานะ
ในการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร	และตดิตามผลการท�างาน
อย่างเป็นระบบ	 ครอบคลุมทั้งระบบการจัดการเรียน
การสอน	การเปลี่ยนแปลงในตวัคร	ูและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	 รวมทั้งมีการถอดบทเรียนเพือ่
สร้างชุดความรู้จากประสบการณ์ท�างาน	
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     ผลจากการด�าเนนิโครงการโรงเรยีนสขุภาวะทางเพศ
พบว่า	เดก็นกัเรยีนสามารถดแูลตวัเองได้	เคารพความ
แตกต่างหลากหลาย	และ	อยู่ร่วมกับเพื่อนโดยไม่ล้อ
เลียนเพื่อนๆ	 เรื่องเพศ	 และกล้าที่จะพูดคุยสอบถาม
จากคณุครเูมื่อเกดิความสงสยั	 ตลอดจนรูว้ธิทีี่จะค้นคว้า
หาความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง	

	 	 	 	 	นอกจากนี้	 ทางโรงเรียนยังมีการท�ากิจกรรมเพื่อ
สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการด�าเนินงานโรงเรียน
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศให้กับผู้ปกครอง	 เพื่อให้
ผู้ปกครองมีความเข้าใจและดูแลให้ค�าแนะน�าบุตร
หลานได้ในทิศทางที่สอดผสานร่วมกันระหว่างบ้าน
และโรงเรียน	 นับเป็นการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกบัเดก็โดยตรง	และสร้างความร่วมมอืภายใต้กลไก
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทางหนึ่ง

HR นักสื่อสารสุขภาวะเพศ

• อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

     มลูนธิริกัษ์ไทย	มปีระสบการณ์ท�างานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพ้ืนที่ภาคเหนอื
มาอย่างยาวนาน	โครงการป้องกันและแก้ไขเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท้องไม่พร้อม/ความ
รุนแรงทางเพศในสถานประกอบการ	จึงเป็นการต่อยอดการท�างาน	โดยหันมามุ่งเน้นการเสริม
สร้างสขุภาวะทางเพศให้กับผูใ้ช้แรงงานในสถานประกอบการ	 ซึ่งท่ีผ่านมา	 ประชากรกลุม่ดงักล่าว
ขาดข้อมลูความรูเ้รื่องการดแูลสุขภาวะทางเพศ	และอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ	เนื่องจากหลายหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องยังมช่ีองว่างและข้อจ�ากัดในการสร้างความร่วมมอื	 และเข้าถึงกลุม่เป้าหมายทุกกลุม่วยั
ในสถานประกอบการ
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	 	 	 	 	 โครงการฯ	ร่วมมือกับสถานประกอบการ	4	แห่ง	
ที่มขีนาดการประกอบการแตกต่างกนัไป	ตั้งแต่โรงงาน
ที่มีพนักงานจ�านวนไม่ถึง	 100	 คน	 ไปจนถึงโรงงาน
ขนาดใหญ่มีพนักงานจ�านวนมากถึง	 3,000	คน	 โดย
การท�างานมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับส่วน
งานด้านการบริหารบุคคล	 (Human	 resource-HR)		
และเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็น	 “นัก
สื่อสารสุขภาวะทางเพศ”	ที่เข้าถึงพนักงานกลุ่มต่างๆ	
และปรับสภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเข้าถงึบรกิารสขุภาพ
และสวัสดิการด้านสุขภาวะทางเพศ

					เอชอาร์	(HR)	นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ	จึงเป็น
คนในสถานประกอบการที่มีมุมมองเข้าใจแนวทาง
การท�างานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ	 และสามารถ
ให้ค�าแนะน�าปรึกษาเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
แก่เพื่อนพนักงาน	 รวมทั้งสามารถจัดท�าแผนปฏิบัติ
การภายในสถานประกอบการ	 โดยมีการส�ารวจ

สถานการณ์ปัญหาและความต้องการจ�าเป็นจาก
พนกังาน	พบว่าสิ่งที่พนกังานยงัขาด	อาท	ิบรกิารตรวจ
มะเร็งปากมดลูก	 ข้อมูลการคุมก�าเนิดที่เหมาะสม	
จุดบริการถุงยางอนามัย	 และข้อมูลเครือข่ายบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมในพื้นที่	เป็นต้น		

					นอกจากการท�างานโดยตรงกับสถานประกอบการ
แล้ว	 มูลนิธิรักษ์ไทยยังสนับสนุนให้เกิดกลไกคณะ
ท�างาน	 ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจากภายนอก	
ได้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บ้านพักเด็ก	ส�านัก
งานประกนัสังคม	แรงงานจังหวดั	องค์กรพฒันาเอกชน
สาธารณสุขจังหวัด	 เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถาน
ประกอบการ	 โดยทุก	 2	 เดือน	 คณะท�างานจะมีการ
ติดตามความก้าวหน้า	 และหนุนเสริมการท�างานให้
กับเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการแต่ละแห่ง	

					ด้วยรปูแบบและวธีิการด�าเนินงานดงัท่ีกล่าวมา	จงึ
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท�างานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศเพื่อให้กลุ่มคนท�างานในสถานประกอบการ	
สามารถเข้าถึงสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารและบริการ
สุขภาพทางเพศได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น	ภายใต้
ข้อจ�ากดัและข้อท้าทายของการผลกัดนัพระราชบญัญตัิ
ป้องกันแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.2559	ให้
ปฏิบัติจริงได้ในสถานประกอบการ
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มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) 
					เริ่มด�าเนินงานครั้งแรกในปี		2545		โดยมีปรัชญาการท�างาน		ได้แก่		สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์	ถือเป็นหัวใจส�าคัญของ
สุขภาพผู้หญิง	และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน

					วิสัยทัศน์ของ	สคส.คือ	อยากเห็นสังคมไทยยอมรับและตระหนักในสิทธิทางเพศ	และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

					การด�าเนนิงานตลอดระยะเวลากว่าสบิปีที่ผ่านมา		อยูภ่ายใต้กรอบแนวคดิหลกั		3	ประการคอื	แนวคดิเพศภาวะ	(Genders),	เพศวถิี
(Sexualities)	และสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)

					สคส.	เชื่อว่า	การขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสูก่ารเป็นสงัคมที่มคีวามตระหนกัว่าสทิธิทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธ์ุเป็นเรื่องพ้ืนฐานของ
ชีวิตที่มีคุณภาพ	ต้องเป็นการขับเคลื่อนบนความเข้าใจว่า	คนในสังคมมีวิถีทางเพศที่แตกต่างและหลากหลาย	 (Sexualities)	และต้อง
ค�านึงว่าชีวิตทางเพศของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากระบบความเชื่อและคุณค่าหลายระบบ	

     ทัง้นี	้	ระบบที่มอีทิธิพลมากที่สดุ	คอืระบบความเช่ือและคณุค่าที่เกีย่วข้องกบัภาวะความเป็นผูห้ญงิ/	ความเป็นผูช้าย	(Genders)		รวมทั้ง
ต้องค�านึงว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้	ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ	สามารถแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและประสบการณ์ในชีวิต	รวมถึงต้อง
ตระหนักว่าสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จะดีไม่ได้	หากการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังด�ารงอยู่ในสังคม

					วัตถุประสงค์การท�างาน	ประกอบด้วย
	 1.	สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิและสุขภาพผู้หญิง
	 2.	ด�าเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ
	 3.	สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
	 4.	ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง
	 5.	ด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์	หรือ	ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ	เพื่อส่วนรวมของสังคม




