
กลไกประสาน
แหลงเรียนรูและระบบสงตอ   

เรียนเพื่อรู ดูแลวทำได
ถอดสตูรความสาํเรจ็เพ่ือการสร�างชมุชนสขุภาวะทางเพศ

เหมาะสาํหรบัการขบัเคลือ่นงาน
เพ่ือพัฒนาระบบช�วยเหลอืส�งต�อทีมี่ประสทิธภิาพ



กลไกประสาน
แหลงเรียนรูและระบบสงตอ 

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.)
  

เรียนเพื่อรู ดูแลวทำได
ถอดสูตรความสำเร็จเพื่อการสรางชุมชนสุขภาวะทางเพศ

กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



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”

กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 
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รูจัก เขาใจโมเดลเชิงนิเวศวิทยา กับการสราง 
“ผูนำการเปล่ียนแปลง”

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา



5

 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”

กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



6

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



กลไกประสานแหลงเรียนรูและระบบสงตอ 

พื้นที่โครงการ :  ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ

กลยุทธหลักที่ใช :  กลยุทธจัดการกลไกภาคีเครือขาย  และกลยุทธจัดบริการหลากหลาย

โครงการเสริมสรางแหลงเรียนรูชุมชนเพื่อสุขภาวะทางเพศ  
อ.กุฉินารายณ  จ.กาฬสินธุ 
โดยกลุมฮักหนองแข

7 กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ครูไทบาน  
สูการเปนนักปฏิบัติการเร่ืองเพศเชิงบวก

• จัดอบรมเสริมความรู�การส่ือสารเร่ืองเพศเชิงบวก 
 และการให�คำปรึกษาที่เป�นมิตร

• ร�วมกันวิเคราะห�สถานการณ�วัยร��น เพื่อออกแบบ
 กิจกรรมให�สอดคล�องกับสถานการณ�ในพื้นที่ 

• จัดบริการในเฮือนสุขศาลา และในชุมชนหลาย
 รูปแบบ เช�น การกระจายถุงยางอนามัย โรงหนัง
 สร�างรัก 

• ร�วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย�บริการที่
 เป�นมิตร
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บทบาทของภาคีเครือขาย
ในการขับเคลื่อนประสานงานและสงตอ 

หน�วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ

• ติดตามการดำเนินงาน และสนับสนุนการขับเคล่ือน
 นโยบายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (พชอ.) และนโยบายอำเภออนามัยเจริญพันธุ�

• ผลักดันและสนับสนุนงานสร�างเสริมสุขภาวะ
 ทางเพศ เข�าสู�กองทุนสขุภาพตำบล และเทศบัญญัติ
 ของเทศบาล

• ร�วมกำหนดแนวทางในพ้ืนท่ีสู�การปฏิบัติตามแผนงาน 
 และติดตามผลการดำเนินงาน

• มีแผนงานให�การสนับสนุนงบประมาณในการอบรม
 ผู�นำชุมชนทั่วทั้งอำเภอ

9 กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



ครู อสม. ผู�นำชุมชน และเยาวชน

• สนับสนุนให�มีกิจกรรมสร�างเสริมสุขภาวะทางเพศ
 ในโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให�เป�น
 แกนนำเยาวชน

• ร�วมกำหนดแนวทางในพื้นที่ปฏิบ ัติตามแผน
 ปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยการประสานแผน 
 และติดตามผลการดำเนินงานร�วมกัน

กลุ�มฮักหนองแข�

• บริหารจัดการโครงการ

• ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ

• พัฒนากระบวนการเรียนรู�ในชุมชน  
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กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



3. กระบวนการสร�างภาคีเครือข�ายให�เข�มแข็ง

 - เวทีพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการขับเคล่ือน

  งานด�านสุขภาวะทางเพศระดับตำบล

  

 - การประชุมคณะทำงานระดับตำบล

 

 - การประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ

4. กระบวนการพัฒนาระบบช�วยเหลือ และส�งต�อ
 - กิจกรรมเก็บรวบรวมข�อมูลป�ญหา เพื่อพัฒนา
  ความร�วมมือ ด�านสุขภาวะทางเพศ

 
 - เวทีแลกเปลี่ยนป�ญหาจากการทำงานในระบบ
  การช�วยเหลือส�งต�อ 

 
 - การพัฒนาแหล�งเรียนรู� “เฮือนสุขศาลา” ให�
  เชื่อมโยงกับระบบส�งต�อ
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ความรูและทักษะที่จำเปน
สำหรับการทำงานประสานกลไก 

• การมีทักษะประสานความร�วมมือและบริหารจัดการ
 อย�างบูรณาการงานตามรูปแบบกลไกคณะทำงาน
 ระดับต�างๆ

• ทักษะการเป�นวิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู�
 ปรับฐานคิดมุมมองเร่ืองเพศ และการป�องกันแก�ไข
 ป�ญหาเอดส�/เพศ/อนามัยเจริญพันธุ�

• การออกแบบกิจกรรมที่เข�าถึงกลุ�มเยาวชน และ
 สอดคล�องกับการส�งเสริมวัฒนธรรมและการ
 สร�างเสริมสุขภาวะทางเพศ เช�น พาแลงสัญจร
 โรงหนังสร�างรัก ไลน� FB-LIVE
 

• การมีแนวทางผลิตส่ือหลากหลายและเหมาะสมกับ
 กลุ�มเป�าหมาย และการดำเนินงานของเฮือนสุขศาลา
 แต�ละแห�ง

13 กลไกประสานแหล�งเรียนรู�และระบบส�งต�อ 



หน�วยงานพื้นที่ : 
กลุ�มฮักหนองแข� 
ผู�ประสานงาน 
นายอนัน แย�มสมัย 
58 หมู�ที่ 15 ต.จ�มจัง 
อ.กุฉินารายณ� จ.กาฬสินธุ� 46110 

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)


