
ชุมชนนี้ ... 
เรื่องเพศ พูดได้



นอกจากนี้ยังพบปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน

การทำาแทง้ทีไ่มป่ลอดภยั การทอดทิง้ทารก และคณุภาพของประชากรทีเ่กิด

จากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

ที่มา : ข้อมูลสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558 โดยสำานักอนามัย
 การเจริญพันธุ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วัยรุ่นไทยอัตราคลอดสูงเกินเกณฑ์
ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ 
มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น 
2-6 ราย ต่อ 1,000 คน 

มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี  
44.8ราย ต่อ 1,000 คน 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 
มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น 
35 ราย ต่อ 1,000 คน 

ในขณะที่ … ประเทศไทย 

ประเทศญีปุ่น เกาหลี จีน 
สิงคโปร์

มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น
2-6 ราย ต่อ 1,000 คน

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิค

มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น
35 ราย ต่อ 1,000 คน

ในขณะที่...ประเทศไทย
มีอัตราการคลอดของวัยรุ่น

อายุ 15-19 ปี
44.8 ราย ต่อ 1,000 คน



นับตั้งแต่ปี 2549 สำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

(สำานกั 2) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้

สนบัสนุนแผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ พฒันาแนวทางใหม่ๆ  ใน

การแก้ไขปัญหา “เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย” ทั้งในด้านการป้องกัน

การตดิเชือ้เอชไอวรีายใหม ่ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์น

วยัรุน่ ผ่านการผลกัดนัใหมี้นโยบายหรอืมาตรการในการควบคมุปจัจยั

เส่ียง ควบคูก่บัการพัฒนาความรูจ้ากการศึกษาวจัิยและการพฒันาพ้ืนท่ี

ต้นแบบ การสานและสร้างเครือข่ายรณรงค์ร่วมกับการสื่อสารสร้าง 

การรับรู้และขับเคลื่อนสังคม  

 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยมูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ “ผู้นำาการ

เปลีย่นแปลง” สามารถสรา้งชมุชนสขุภาวะทางเพศท่ีทุกภาคสว่นมส่ีวน

รว่มในการจดัการปญัหาของตนเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตัง้แตก่ารวเิคราะห์

สภาพปัญหาด้วยฐานข้อมูลและสถานการณ์ชุมชน กำาหนดแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมลงมือสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย ร่วมกับการกำาหนดนโยบายท้องถิ่น โดย

ปัจจุบันมีการดำาเนินงานพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศใน

ชุมชนทั่วประเทศ จำานวน 10 พื้นที่ และมีภาคีผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

จำานวน 1,257 คนทั่วประเทศ                

ที่มาที่ไป
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   ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม ทั้งในเร่ืองของ
สุขภาพทั้งแม่และเด็ก การเสียโอกาสทางการศึกษา การทำาแท้งและทอดทิ้งทารก  
ขาดการยอมรับจากสังคม นำาไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอาชญากรรมตามมา  
ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งการสร้างทีมชุมชน (คณะทำางาน
เรือ่งเพศในชมุชน) การทำางานป้องกนัโดยการให้ความรูแ้ละการช่วยเหลอื ควบคูก่บั
การจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกับเงือ่นไขและปัจจัยสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนมีชีวิตที่เป็นสุขและปลอดภัย

กราฟแสดงแนวโน้มจ�านวนหญิงคลอดบุตรอายุ 10-19 ปี (พ.ศ. 2546-2558)
( ร้อยละ )

( พ.ศ. )

การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

 ส่ิงสำาคัญในการทำางานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ คือ การปรับมุมมองของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการทำางานป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งในด้าน
ทศันคตต่ิอเรือ่งเพศ โดยเฉพาะแนวคดิทีว่่า “เรือ่งเพศไม่ใช่เรือ่งส่วนตวัหรอืเรือ่งใน
ครอบครัวเพียงอย่างเดียว” และการสื่อสารเรื่องเพศ “เชิงบวก” เพื่อสร้างสังคม
ที่มีสุขภาวะทางเพศ

แหล่งข้อมูล : สรุปข้อมูลจากส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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บทบาทของสสส. ต่อการขับเคลื่อน
 “การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

 สสส. ทำาหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังให้คนในชุมชนและ
องค์กรต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องต่างได้มส่ีวนร่วมในการออกแบบ วางแผน และดำาเนนิการเพือ่
ให้เกิดการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางเพศ โดยดำาเนินการ 
ในรูปแบบไตรพลัง
 สนับสนุนด้านความรู ้สนบัสนนุการจดัการความรู้เรือ่งเพศ ทัง้ในด้านแนวคิด 
หลกัการทำางาน และชดุความรู้ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นฐานในการดำาเนนิงานเรื่องเพศ 
รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู้
 
 การขบัเคลือ่นทางสงัคม เสรมิสร้างการสร้างศกัยภาพด้านสขุภาวะทางเพศ 
ให้คนในชมุชน เพือ่สร้างผู้นำาการเปล่ียนแปลง (Change agent) ทัง้ในด้านการส่งเสรมิ 
การเรยีนรู ้และการนำาไปประยกุต์ใช้ รวมทัง้การสานพลงัเครอืข่ายผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
เพื่อให้เกิดการขยายผล รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดรูปแบบใหม่ๆในการดำาเนินการ 
 
 เช่ือมฝ่ายนโยบาย  สนบัสนนุและผลักดนั ให้เกดินโยบายทัง้ในระดับท้องถิน่  
ระดับประเทศ และระดบันานาชาต ิเพือ่ให้เกดิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีต่อเนือ่ง 
และยั่งยืน 

แนวคิด 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ความรู้

เคลื่อนไหวทางสังคม เชื่อมฝ่ายนโยบาย

ภาคีเครือข่าย
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เป็นสังคมท่ีมีกฎหมาย นโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิทางเพศของประชาชน 
รวมทั้งมีบริการสุขภาพและสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง

เป็นสังคมที่มองเรื่องเพศในมุมกว้าง เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความสัมพันธ์ของ 
ทุกคนจึงจำาเป็นต้องเรียนรู้ตามช่วงวัย เพื่อสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัว
ได้อย่างเหมาะสม

ไม่มองคนที่ประสบปัญหาเร่ืองเพศว่าเป็น “ตัวปัญหา” แต่มองให้เห็นถึงสาเหตุ
ท่ีมาของปัญหา และตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะช่วยกันสร้าง 
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

เป็นข้อมูลรอบด้านและทันต่อการใช้งาน สมาชิกในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ไม่กีดกันการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกในสังคมพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

สงัคมทีม่สีขุภาวะทางเพศเป็นอย่างไร

มีบริการข่าวสารเรื่องสิทธิและสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง 

 เป็นสังคมที่มองเรื่องเพศในมุมกว้าง

 เป็นสงัคมทีม่กีฎหมาย

ไม่มองคนที่ประสบปัญหาเรื่องเพศว่าเป็น “ตัวปัญหา”

ไม่น�าเรื่องเพศมาเป็นเหตุปิดกั้นโอกาส 
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 คณะทำางานเรือ่งเพศในชมุชนเป็นแกนนำาทีม่ีบทบาทสำาคญัในการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสขุภาวะทางเพศแก่คนในชมุชน โดยดำาเนนิงานประเดน็
ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของพืน้ที ่และให้ความช่วยหลอื
หรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(นายกหรอืปลดัจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่) เป็นผูม้บีทบาทสำาคญัทีส่ดุ 
เพราะเป็นหน่วยงานทีมี่บทบาทหน้าทีใ่นการดแูลชวีติความเป็นอยูแ่ละใกล้ชดิ
กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งมีบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน
การดำาเนินงาน

   บุคลากรด้านสาธารณสุข/สุขภาพในชุมชน
 เช่น แพทย์/พยาบาลของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น

   บุคลากรด้านการศึกษา/พัฒนาชุมชน/สังคม 
เช่น คร ูนกัพัฒนาชมุชน เจ้าหน้าทีป่ระจำาศนูย์พฒันาครอบครวัในชมุชน ฯลฯ 
แกนนำาชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ (กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)และไม่เป็นทางการ เช่น 
สภาเด็กและเยาวชนตำาบล กลุ่มแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ 

คณะท�างานเรื่องเพศในชุมชน..
สร้างได้อย่างไร 

 
องค์ประกอบของคณะท�างานเรือ่งเพศในชมุชน 
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ปรับฐานคิดและมุมมองเรื่อง
สุขภาวะทางเพศ

ส�ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล                         

เพื่อเข้าใจบริบทชุมชน บ่งชี้

สถานการณ์สภาพปัญหา 

และทุนที่มีอยู่ 

วางเป้าหมายร่วมกันและ

ลงมือปฏิบัติงาน

(ออกแบบกิจกรรม/วางแผนการ

ทำางาน/ลงมือปฏิบัติงาน)

ติดตามประเมินผลร่วมกัน

(ประเมินกระบวนการทำางาน/ประเมิน

ผลลพัธ์ /  คนืข้อมลู /สรปุผลร่วมกนั)

ปรับแผนการท�างานให้เกิดความ

ต่อเนื่องยั่งยืน

ทำาภายใต้งานเดิม
ของตนเอง

ทำาโดยเปิด    
หน้างานใหม่

ต่อยอดขยายผล                 
ไปยงัพืน้ทีใ่หม่/กลุม่เป้าหมายใหม่

ผลักดันให้เป็น Policy                
ระดับหน่วยงาน/ประเทศ

    เพิ่มศักยภาพ
เพิ่มพูนทักษะความรู้
ประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการความรู้
มีระบบ/กลไกสนับสนุน 

2

3

4

5

6

ชักชวนคนมา

ร่วมท�างาน

1

กระบวนการสร้างและพัฒนา
คณะท�างานเรื่องเพศในชุมชน



การสร้าง “ทีมงาน” โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในและนอกพื้นที่ในรูปแบบ
ของเครอืข่ายเพือ่ระดมทรพัยากรขบัเคลือ่นงานรอบด้าน ทัง้นี ้อาจเริม่ต้นการตัง้ทมีงาน
จาก “ข้อมูล” ของพื้นที่ เช่น ปัญหาหลักที่ชุมชนกำาลังเผชิญอยู่

“เร่ืองเพศเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ ทั้งในมิติของความ
หลากหลายทางเพศ และแนวทางการใช้ชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัย” เป็น
แนวคิดหลักในการดำาเนินงานที่มีความสำาคัญมาก เพราะเป็นฐานคิดมุมมองและ 
ความรู้ความเข้าใจของทีมงานลองใช้เทคนิคล้อมวงสนทนา “เรื่องเพศพูดได้” เพื่อ
สำารวจมมุมองเรือ่งเพศของทมีงานแต่ละคน โดยใช้วธิกีารรับฟังอย่ามีสต ิเปิดใจรับฟัง 
เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และอาจหารือรายละเอียดเชิงลึกทั้งด้านความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ และความเชื่อเรื่องเพศ

ทำาความเข้าใจบริบทของชุมชน สถานการณ์ของปัญหา และทุนชุมชน โดยข้อมูลที่
นำาใช้มาจาก 2 ระดับ คือ 1) ข้อมูลระดับประเทศ  2) ข้อมูลระดับพื้นที่ ซึ่งต้องนำาใช้
ข้อมูลจากการสำารวจ เพือ่ให้รู้ถงึสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและแก้ไขได้ตรงกับบริบท
พื้นที่ ทั้งนี้ ควรมีการสำารวจเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา 
 วิเคราะห์สถานการณ์เรื่องเพศในพื้นที่ และจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา
 ศกึษาทุนทีช่มุชนมอียู ่อปุสรรค โอกาส ในพืน้ที ่รวมท้ังบทบาทภารกจิของหน่วยงาน 
ทีมงานอาจใช้วิธีสำารวจข้อมูล ผ่านวิธีการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น 
 การทำาแผนทีเ่ดนิดนิสำารวจ “ทนุ”ชมุชนทีเ่ป็นปัจจยับวกช่วยสนบัสนนุงาน เช่น 
แหล่งเรียนรู้ ครู/พระที่คนในชุมชนให้ความนับถือ 

ขั้นตอนที่ 3 : การส�ารวจ รวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 2 : การปรับฐานคิดและมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางเพศ  

ขั้นตอนที่ 1 : ชักชวนคนมาร่วมท�างาน 
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 วางเป้าหมายร่วมกัน : กำาหนดเป้าหมายทีชั่ดเจน “ทำาอะไร เพ่ือใคร ต้องการ
ให้เกิดผลอย่างไร” โดยกำาหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้มากที่สุดก่อน
 ออกแบบและวางแผนการท�างานร่วมกัน : โดยคำานงึถงึ “ทรพัยากร” ต่างๆ  
ที่มีในชุมชน ตั้งแต่ งบประมาณ บุคลากร ภาคีเครือข่ายและอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4 : การวางเป้าหมายและการท�างานร่วมกัน

 การสนทนาเชงิลึกกบัเยาวชนและครอบครวั เพือ่ให้เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ 
รบัรูถ้งึมมุมองและความเชือ่
 การใช้แบบฟอร์มสำารวจข้อมลูเฉพาะเร่ือง เช่น การเกบ็ข้อมลูปัญหาของวัยรุน่
ในชุมชน (บางพื้นที่ให้เยาวชนเป็นผู้ร่วมออกแบบฟอร์มและเก็บข้อมูล) 
 การจัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมกันสะท้อนและวิเคราะห์สถานการณ์ 

เครื่องมือส�าคัญในการวางแผนการท�างานร่วมกัน 

ออกแบบกจิกรรมอย่างไรให้ตรงใจกบักลุม่เป้าหมาย

   สร้างพืน้ท่ีเรยีนรูเ้รือ่งเพศเชงิบวกให้หลากหลาย มเีนือ้หาและรปูแบบการนำา
เสนอที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้สื่อสมัยใหม่ เข้าใจง่าย
 เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 
เน้นการรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ทุกคนแสดงออกอย่างเต็มที่
 ในการดำาเนินกิจกรรม ทมีงานควรมีบทบาทชวนคดิชวนคุย ให้ข้อมลูข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ให้คำาปรึกษาชี้แนะ และช่วยประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การจัดกิจกรรม ควรคำานึงถึงความสะดวกของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

(หมายเหต ุ“วัยรุน่” หมายความถึง บคุคลอายเุกนิสบิปีบรบิรูณ์ (แต่ยงัไม่ถงึยีสิ่บปีบรบูิรณ์) 

ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง  

  “วยัรุน่” : มสีทิธิตดัสนิใจด้วยตนเอง และการได้รบัข้อมลูข่าวสารและความรู้  

การบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสวัสดิการสังคม
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 ก�าหนดโครงสร้างและระบบการท�างานของทีมงานให้ชัดเจน : กำาหนด
โครงสร้างการทำางาน กฎกติกาและแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
คนให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคคล/ภาคีเครือข่ายใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมใน
ระหว่างดำาเนินงานได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการดำาเนินงานในแบบ “หุ้นส่วน
การพัฒนา” ที่ทุกคนเสมอภาคกัน 
 ลงมือปฎิบัติงาน : ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำาความเข้าใจแก่กลุ่ม 
เป้าหมายและคนในชุมชนให้เกิดการรับรู้ว่าทีมงานจะทำาอะไร อย่างไร เพ่ือให้ 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม  

ควรประเมินอย่างน้อย 2 ด้าน ดังนี้ 
1) การประเมินแนวทางการท�างาน เพื่อหาคำาตอบว่ากระบวนการทำางานท่ี 
ทมีงานได้ออกแบบและลงมอืปฏบัิตนิัน้ เพือ่ประเมนิความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทชุมชน และการบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 5 : การติดตามประเมินผลร่วมกัน 

 “สถานศึกษา” ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ

นักเรียน

 “สถานบริการ”ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ข้อมูลข่าวสาร

และความรู้ จัดให้มีบริการให้คำาปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

 “สถานทีท่�างาน” ต้องสนบัสนนุให้เข้าถงึคำาปรึกษาและบรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ์

 “หน่วยงานรัฐ” ต้องมี “สวัสดิการสังคม” สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับ

จงัหวดัและระดบัอำาเภอ สร้างเครอืข่ายเดก็และเยาวชนในพืน้ทีเ่พือ่เป็นแกนนำาป้องกนั 

แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่นต้ังครรภ์ก่อนและหลงัคลอด และประสาน

งานเพื่อจัดหางานให้ได้ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอำานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์  
วธิกีาร และเง่ือนไขท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง เพือ่ให้วยัรุน่ในพืน้ทีไ่ด้รบัสทิธิข้างต้น
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2) การประเมินผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน เพื่อประเมินว่าประสบความสำาเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด โดยควรให้ความสำาคัญกับ “การประเมินผลเพื่อ 
การพัฒนา” โดยมีวิธีการเป็นลำาดับขั้นดังนี้ 
 ควรกำาหนดความชัดเจนว่าผลลพัธ์หรือเป้าหมายทีต้่องการคอือะไรบ้าง ทัง้นี ้บาง
ผลลัพธ์อาจเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้ 
 ตั้งเป้าหมายของผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิด ควรกำาหนดให้เป็น
รูปธรรม เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับของทีมงาน  (ไม่ควรมีตัวชี้วัดหลายตัวเกินไป)
 การเก็บข้อมูลของในการวัดผลลัพธ์ ก่อน – ระหว่าง – หลังการดำาเนินโครงการ  
 การสังเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีวางไว้ ว่าเป็นไปตามท่ี 
คาดหวังหรือไม่ ทั้งในเชิงความสำาเร็จ งานที่ต้องทำาต่อและความท้าทายใหม่ๆ และจัด
เวทีประชาคมเพื่อสะท้อนข้อมูลคืนสู่คนในชุมชน

  ขั้นตอนที่ 6 : การปรับแผนการท�างานในระยะต่อไป  

โดยนำาบทเรยีนทีไ่ด้รับมาเป็นบทเรยีนในการพฒันางานต่อไป ทัง้การต่อยอดขยายงาน
เดิม การพัฒนาประเด็นงานใหม่ๆ การขยายความร่วมมือกับเครือข่ายรายใหม่ รวมทั้ง
การขยายผลสำาเร็จผลักดันสู่นโยบายในระดับพื้นที่

แผนปฏิบัติการที่กำาหนดไว้สามารถนำาไปปฎิบัติได้ครบถ้วนหรือไม่  

ความสนใจและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

มากน้อยเพียงใด  

กิจกรรมใดได้รับความสนใจมาก/น้อยที่สุด

การแบ่งบทบาทภารกิจของแต่ละฝ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ 

การทำางานของทีมงานได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่ายและ

คนในชุมชนหรือไม่อย่างไร 

ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการทำางานคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร เช่น ปัญหา

ด้านการสื่อสาร ปัญหาด้านการส่งต่อ ฯลฯ 

วิธีการแก้ไขปัญหาของทีมงานมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ตัวอย่างแบบค�าถามในการประเมิน
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ทกัษะกระบวนการคิดเชงิระบบ
เพื่อสามารถออกแบบและปรับวิธีการ

ทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ความเป็นจริง

ทกัษะในการเป็นกระบวนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  

โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิด

การแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้

ร่วมกันด้วยวิธีการต่างๆ ทำางานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

ความเป็นจริง

 

ทักษะในการติดตาม
ประเมินผล

การดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ

มีการจัดการความรู้ที่ดี และผลักดัน

ให้การดำาเนินงานเข้าสู่นโยบาย

ทกัษะในการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
 

ทกัษะในการส่ือสารเชงิบวก
และการประสานความร่วมมือ ทั้งกับ

ภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะความรู้ที่ทีมอาสาสมัครควรม ี

ในการขบัเคลือ่นงานสร้างเสรมิสุขภาวะทางเพศ
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บทเรียนที่ท�าแล้วได้ผล 
การสร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องเพศเชิงบวกในชุมชน 
 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในชมุชน   (สงัคมชนบท) มกัเป็นการเรยีนรูผ่้านการสนทนา 
(dialogue) แลกเปลีย่นประสบการณ์  กรณีตัวอย่างพ้ืนทีต่ำาบลจุมจัง อำาเภอกุฉนิารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการทำากิจกรรมพาแลงสัญจรอย่างสมำ่าเสมอ ซ่ึงเป็นการรื้อฟื้น
ประเพณีการกนิข้าวเยน็ร่วมกนัของเพือ่นบ้าน และมกีารสนทนาแลกเปลีย่นความห่วง
กังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุตรหลาน มีการให้คำาแนะนำาสนับสนุนกำาลังใจ เป็นต้น 

 การเรียนรู้ของเด็กเล็ก ยังคงต้องพึ่งพาพ่อแม่/ผู้ปกครอง การสร้างพื้นที่เรียนรู้
ของกลุ่มผู้ปกครองผ่านการจัดกลุ่มสนทนา หรือการมีครอบครัวตัวอย่างที่พูดคุยเรื่อง
เพศกบับตุรหลานเป็นแนวทาง ให้พอ่แม่คนอื่นๆ เหน็ว่าเปน็เรือ่งทีส่ามารถทำาได ้และ
ไม่เกิดผลเสียหายต่อลูกหลานจึงมีความสำาคัญ 

 การเรียนรู้ของเยาวชน มักเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อน (peer to peer) ท่ีไม่ 
ตีตรา/ตัดสินกัน ซึ่งจากการดำาเนินงานของภาคีแผนงานในพื้นที่ กรณีตัวอย่างตำาบล
ดอนแก้ว อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสร้างพื้นที่เรียนรู้ระหว่างเยาวชน 
ต้องยึดแนวทางเชิงบวก ไม่ตีตรา และไม่แบ่งกลุ่ม “เด็กดี” “เด็กใจแตก” และต้อง
ทำาให้เยาวชนเกิดแนวคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องจำาเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ 
ความปลอดภัยในเรื่องเพศ ทั้งนี้ หลักการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้แนวนี้จะทำาให้เยาวชน 
ทุกกลุ่มกล้าที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเพศของตน 

 การสร้างพืน้ท่ีสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรือ่งเพศเชงิบวก ทีท่กุคนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกันได้ เช่น การบูรณาการกับประเพณีท้องถิ่นด้วยแนวทางเชิงบวกและ
สร้างสรรค์และสามารถกลมกลืนไปกับวิถีชีวิต กรณีตัวอย่างการสื่อสารเรื่องเพศเชิง
บวกในการแสดงโปงลางในงานวัดของจังหวัดมหาสารคาม และการแสดงหมอลำาใน
จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ เป็นการสร้างการเรยีนรู้ให้แก่ชมุชนว่าเรือ่งเพศพดูได้เรยีนรู้ร่วมกนัได้ 

 คนแต่ละวัยมีรูปแบบการเรียนรู้เรื่องเพศต่างกัน จึงควรมีการจัดการเรียนรู้
เฉพาะกลุ่มวัย แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันยังเป็นสิ่งท่ีจำาเป็นเพื่อลด 
ความเข้าใจผิดระหว่างคนต่างวัย และขยายการรับรู้ถึง ความหลากหลายในความคิด 
ความเชื่อและรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของคนแต่ละวัย
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ความสำเร็จที่เกิดขึ้น

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่        : @whaf.thai
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
86/58 ซอย 5 โครงการวิชั่น สมาร์ท ซิตี้ ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2 525 4922 - 23
อีเมล์ whafdirector@gmail.com หรือ www.whaf.or.th

นับต้ังแต่ปี 2549 แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยความ 
ร่วมมอืของสำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พัฒนาจนเกิดความสำาเร็จขึ้น ดังนี้ 

เกิดเครื่องมือสร้างการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดสุขภาวะ
และเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ 
จ�านวน 10 หลักสูตร/กระบวนการ 

เกิดสื่อเรียนรู้ที่ส�าเร็จรูป สามารถนำาไป
ใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณะได ้
จ�านวน 4 ประเภทสื่อ ได้แก่  
1)  สื่อประเภทสื่อนิทรรศการสุขภาวะทางเพศ 
2)  สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ 
3)  สื่อหนังสั้น คลิปวิดีโอ สปอตวิทยุ  
 สปอตโทรทัศน์ 
4)  สื่อใหม่ เช่น เว็บ talkaboutsex  

 แอพพลิเคชั่น Me Sex  

เกดิผูน้�าการเปลีย่นแปลง(Change 
Agent) จ�านวน 1,257 คน ที่มีมุมมอง
เรื่องเพศเชิงบวก สามารถนำาไปออกแบบและ
ปรับใช้กับตนเอง ชุมชน และเป็นตัวหลักใน
การขับเคล่ือนงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศในพื้นที่    

เกิดการท�างานร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา 
ภาคประชาสังคม จ�านวน 772 แห่ง  
เพือ่ผลกัดนัการดำาเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาวะ
ทางเพศในพื้นที              เกิดพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริม 

สขุภาวะทางเพศทมีคีวามพร้อมเพือ่การ 
ขยายผล จ�านวน 10 แห่ง    

n



ผลิตโดย บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำากัด 
32 ซ.โชคชัย 4 ซ.84 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 02-116-9959, 087-718-7324
โทรสาร 02-116-9958 อีเมล cocoonjob@gmail.com

‘การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม สิ่งเเวดล้อม เพื่อให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี’

กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) ค.ศ.1986


