
การจัดพื้นที่เรียนรู 
เรื่องเพศในสถานประกอบการ 

เรียนเพื่อรู ดูแลวทำได
ถอดสตูรความสาํเรจ็เพ่ือการสร�างชมุชนสขุภาวะทางเพศ

เหมาะสาํหรบัการทาํงานร�วมกบัสถานประกอบการ
ในพ้ืนทีเ่พ่ือการสือ่สารเรือ่งเพศเชงิบวก



การจัดพ้ืนท่ีเรียนรู
เร่ืองเพศในสถานประกอบการ 

พิมพ�ครั้งที่ 1  มีนาคม 2562
จำนวนพิมพ�  500 เล�ม
พิมพ�ที่   บริษัทซัคเซสพับลิเคชั่น จำกัด
คณะทำงาน  ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
   ป�ยภา เมืองแมน
   ป�ทมาพร พูนมีทรัพย�
   ชลธยา ทรงรูป
   อุไรรัตน� หน�าใหญ�
   นันทิยา คาทาสี
   วรนาฎ เวนุอาธร
บรรณาธิการ  กษมา สัตยาหุรักษ�
รูปเล�ม   เพชรลัดดา แก�วจีน
จัดพิมพ�โดย  มูลนิธิสร�างความเข�าใจเรื่องสุขภาพผู�หญิง (สคส.)
  

การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 

เรียนเพื่อรู ดูแลวทำได
ถอดสูตรความสำเร็จเพื่อการสรางชุมชนสุขภาวะทางเพศ



คำนำ

มูลนิธิสร�างความเข�าใจเรื่องสุขภาพผู�หญิง (สคส.)
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• เรื่องเพศ ไม�ใช�แค�เรื่องเพศสัมพันธ� แต�ยังมีมิติด�านสุขภาพ
  ทศันคติ รวมถงึทกัษะการใช�ชวิีตท่ีจาํเป�นต�องเรยีนรู�ให�เหมาะสม
  กับช�วงวัย

ความสำคัญของแนวคิด “เร่ืองเพศเชิงบวก”

การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 
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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

“ผูนำการเปล่ียนแปลง”
เพ่ือนรวมทางคนสำคัญ ในการสราง “ชุมชนตนแบบ”

การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 
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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



 มูลนิธิรักษ�ไทย เป�นองค�กรที่มีประสบการณ�การทำงานด�านการป�องกัน
แก�ไขป�ญหาเอดส�ในพื้นที่ภาคเหนือมาอย�างยาวนาน ได�ดำเนินงานเรื่องสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ�เพื่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาท�องไม�พร�อม และ
ความร�นแรงทางเพศ ในสถานประกอบการ 2 ตำบล เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
โดยพบว�ามีช�องว�าง  ข�อจำกัด ในการคุ�มครองผู�เผชิญป�ญหาท�องในวัยร��นและ
ความร�นแรงทางเพศ ด�วยสภาพพ้ืนท่ีเป�นพ้ืนท่ีป�ดและมีความเฉพาะตามขนาดของ
สถานประกอบการท่ีมุ�งเน�นการผลิตเป�นสำคัญน้ัน ทำให�การเข�าถึงข�อมูลด�านอนามัย
การเจริญพันธุ� ความร�นแรงทางเพศ มีข�อจำกัด ในขณะท่ีสถานการณ�กลุ�มเป�าหมาย
เป�นผู�หญิง 90% การเข�าถึงสถานประกอบการโดยส�วนใหญ� เป�นหน�วยงานด�าน
กระทรวงแรงงานเป�นหลัก ในขณะท่ีหน�วยงานอ่ืนยังมีความยากลำบากในการเข�าถึง 
ภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะในด�านการคุ�มครองสวัสดิการแรงงานใน
เร่ืองสุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ�มากนัก โครงการฯ จึงได�เลือกสถาน
ประกอบการในบริบทของสถานประกอบการแตกต�างกันมีทั้งสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีพนักงานไม�ถึง 100 คน ไปจนถึงสถานประกอบการขนาดใหญ�ที่มี
พนักงานมากถึง 3,000 คน

การจัดพื้นที่เรียนรูเรื่องเพศในสถานประกอบการ

พื้นที่โครงการ : ตำบลบานกลาง   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ตำบลเหมืองงา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กลยุทธหลักที่ใช : กลไกประสานสงตอบริการสุขภาพเเละสวัสดิการพนักงาน, จุดบริการ
 ท่ีพนักงานอยางหลากหลาย, แกนนำ HR นักส่ือสารสุขภาวะทางเพศ

โครงการปองกันและแกไขการตั้งครรภในวัยรุน ทองไมพรอม 
ความรุนแรงทางเพศ ในสถานประกอบการ
โดยมูลนิธิรักษไทย

7 การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 



แนวทางการเสริมสรางกลไก
การทำงานรวมกับสถานประกอบการ 

1. ประเมินสถานการณ�ความร�นแรงทางเพศ และ
การต้ังครรภ�ในวัยร��นร�วมกับสถานประกอบการ โดย
นำเสนอข�อมูลท่ีมาจากหน�วยงานด�านสาธารณสุข
ในพื้นที่    

2. ประเมินต�นทุนศักยภาพสถานประกอบการต�อ
การพัฒนาศูนย�ระบบบริการแหล�งบริการ ด�าน
สุขภาวะทางเพศในสถานประกอบการ การเข�าถึง
อุปกรณ�ป�องกัน การคุมกำเนิด ข�อมูลข�าวสาร 
การได�รับการส�งต�อบริการ

3. มองหาช�องทางเพ่ือพัฒนาให�เกิดระบบบริการ
ภายในสถานประกอบการที่เชื่อมต�อกับเครือข�าย
หน�วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และองค�กรปกครอง
ท�องถิ ่นในเรื ่องการสนับสนุนอุปกรณ�ป�องกัน
การคุมกำเนิด และการส�งต�อ

4. การนำเสนอแผนการดำเนินงาน ต�องทำแบบ
บูรณาการงบประมาณและเน้ือหา เพ่ือให�ผู�บริหาร
ของสถานประกอบการสามารถทำงานร�วมกับ
โรงพยาบาล แรงงานจังหวัด และประกันสังคม เช�น 
การออกหน�วยแพทย�เคล่ือนท่ีในสถานประกอบการ 
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บทบาทของภาคีเครือขาย
ในการทำงานรวมกับสถานประกอบการ

ภาคียุทธศาสตร� 

ภาคีสนับสนุน

สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการผ�านแผนยุทธศาสตร�การดำเนินงานตาม
นโยบาย และ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข�อง เช�น พ.ร.บ.การป�องกันและแก�ไขป�ญหาท�อง
ในวัยร��น พ.ศ. 2559

• คณะกรรมการป�องกัน
  และการแก�ไขการต้ังครรภ�
  ในวัยร��นจังหวัดลำพูน  

• บ�านพักเด็ก
  และครอบครัว

• คณะอนุกรรมการ
  ลดความร�นแรง
  ในครอบครัว     

• อัยการจังหวัด 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  สวท.

• สำนักงานแรงงานจังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

• เครือข�ายฝ�ายทรัพยากรมนุษย�ในสถานประกอบการ
เครือข�ายเพ่ือนช�วยเพ่ือน ชมรมวิทยุในสถานประกอบการ

ผู�บริหารในสถานประกอบการ
• ให�ความร�วมมือและอนุญาตให�มีการดำเนินกิจกรรมใน
สถานประกอบการ และจัดให�มีการทำแผนปฏิบัติการ
สร�างเสริมสุขภาวะเป�นประจำทุกป�

หน�วยงานองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น   
• สนับสนุนการดำเนินงานสร�างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ในสถานประกอบการที่อยู�ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

9 การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 



ภาคีปฏิบัติการ

มูลนิธิรักษ�ไทย

แกนนำฝ�ายบุคคล ฝ�ายผลิต เจ�าหน�าท่ีส�งเสริมความปลอดภัย 
เจ�าหน�าท่ีพยาบาล 

• มีเครือข�ายการทำงานนอกสถานประกอบการ (เช�น เป�นกรรมการ
  ชมรมเครือข�ายแรงงาน ชมรมทรัพยากรมนุษย�ในสถาน
  ประกอบการ ชมรมวิทยุแรงงาน)

• มีการวิเคราะห�กลุ�มเป�าหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
  ท่ีเข�าถึงกลุ�มเป�าหมาย  

• ออกแบบกิจกรรมสอดคล�องกับกลุ�มเป�าหมายในการทำงาน 
  เช�น โมบาย กิจกรรมกลุ�ม ตรวจสุขภาพ

• ปรับจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพในสถานประกอบการให�
  ยืดหยุ�นตามสถานการณ�เร่ืองเพศ การบริหารจัดการระบบงาน 
  และช�วงวัยของแรงงานในสถานประกอบการ

• ประสานงานและส�งต�อเม่ือพบแรงงานมีป�ญหาสุขภาวะทางเพศ 
  กับกลไกกรรมการจังหวัด

• พัฒนาศักยภาพแกนนำในสถานประกอบการให�มีความรู�เร่ือง
  สุขภาวะทางเพศ

• เป�นพ่ีเล้ียงทีมทำงานในสถานประกอบการ การจัดกระบวนการ  
  การออกแบบกิจกรรม การสร�างส่ือเคร่ืองมือการทำงาน การถอด
   บทเรียนการทำงาน การประสานงานช�วยเหลือผู�ประสบป�ญหา

• ประสานงานกับผู�บริหารสถานประกอบการเพื่อสนับสนุน
   การทำงานร�วมกับหน�วยงานระดับจังหวัด

• รวบรวมฐานข�อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือถอด
  กระบวนการทำงาน 
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1. จัดประชุมร�วมกันก�อนเพ่ือทำความเข�าใจแนวคิด
การทำงานเรื่องเพศเชิงบวก

2. ร�วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนรู�พนักงาน
แกนนำ และการสนับสนุนให�เกิดโปรแกรมด�าน
สุขภาวะโดยคำนึงถึงสิทธิของพนักงาน 

3. สนับสนุนให�เกิดการทำงานเชิงร�กร�วมกับเครือข�าย
นอกสถานประกอบการอย�างเป�นระบบ เพื่อการ
ขอรับคำปรึกษา

4. พัฒนาให�แกนนำมีศักยภาพในการนำเสนอผล
การทำงานต�อนายจ�าง และต�อหน�วยงานระดับ
จังหวัด   

5. การทำงานกับผู�บริหารองค�กร สถานประกอบการ
ให�เห็นความสำคัญ และมีส�วนร�วม 

6. การเสนอภาพการทำงานในสถานประกอบการ
ให�ภาครัฐเห็นความสำคัญ

ขอควรคำนึงในการทำงานรวมกับแกนนำ HR 
ในสถานประกอบการ

11 การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 



เคล็ดลับการจัดกิจกรรม
ในสถานประกอบการ

• การวางแผนงานกิจกรรม ควรคำนึงถึงความสอดคล�อง
  กับกลุ�มเป�าหมายเป�นหลัก  

• การใช�เวลาทำกิจกรรมต�องกระชับและคำนึงถึงความสนุก
  ประกอบการให�ความรู� 

• ความรู�ในเร่ืองเพศท่ีจำเป�นสำหรับพนักงาน คือ โรคติดต�อ
  ทางเพศสัมพันธ� เอชไอวี ท�องไม�พร�อม มะเร็งปากมดลูก
  ความร�นแรงในครอบครัว และช�องทางการขอรับคำปรึกษา 
  รับการช�วยเหลือ

• การจัดทำความรู�ข�อมูลข�าวสาร ต�องคำนึงถึงความสะดวก
  ในการอ�าน ขนาดตัวหนังสือต�องใหญ� มีรูปภาพดึงดูดใจ 
  และควรเพิ่มเรื่องการถามป�ญหาและรางวัลเพื่อสร�าง
  แรงจูงใจ

• การเผยแพร�ความรู�ผ�านเสียงตามสาย ควรมีคลิปเสียง
  ที่น�าสนใจ เป�ดเพลงสลับคั่นบรรยากาศ 

• การออกแบบการจัดกิจกรรมที่เน�นการมีส�วนร�วมของ
  พนักงาน เช�น Mobie กลุ�มย�อย นิทรรศการวันสำคัญ

• ออกแบบช�องทางให�พนักงานมีทางเลือกหลากหลาย
 ในการขอรับคำปรึกษาได�อย�างสะดวกใจ

• การทำงานกับผู�บริหารสถานประกอบการยกระดับแกนนำ
 ที่ร�วมดำเนินโครงการให�ได�รับการยอมรับ และเสริม
 ภาพลักษณ�องค�กร สถานประกอบการ เช�น การเสนอ
 บทเรียนในบางโอกาส การเสนอชื่อเป�นตัวแทนจังหวัด
 เป�นกรรมการตาม พรบ.
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การปรับเปลี่ยนทัศนคติให�เกิดการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก
ต�องใช�ระยะเวลาพอสมควร จึงควรทำงานร�วมกับสถานประกอบการ

อย�างต�อเนื่องเพื่อให�เกิดกระบวนการสร�างความไว�ใจ 
คุ�นเคยในการแลกเปลี่ยน เรียนรู�กันเองระหว�างพนักงาน 

หน�วยงานหลัก กระทรวงแรงงานฯ ยังใหม�กับการทำงานภายใต� 
พรบ.ท�องในวัยร��น จึงมีความจำเป�นในการทำงาน

เชิงระดับกลไกให�เห็นความสำคัญ

— บทเรียนการทำงาน —

13 การจัดพื้นที่เรียนรู�เรื่องเพศในสถานประกอบการ 



หน�วยงานในพื้นที่ : 
มูลนิธิรักษ�ไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�
นิภา ชมภูป�า 
113/9 หมู� 4 ถนนเชียงใหม�-ลำปาง 
ต.ท�าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50000 
โทรศัพท�มือถือ : 089-8519-143 

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)


