
หลักสูตร เอดส101  วันที่ 15-16 ม.ีค.  2553 โรงแรมกานตมณี

โดย มูลนิธิเขาถึงเอดส และ กพอ. สนบัสนนุโดย สวรส.



กิจกรรมเราทําอะไรบางในงานของเรา
กิจกรรม ทํางานเรื่องเอดส  อยากเห็นอะไร(จับกลุม ๓ ตนคุยกัน)
ประเมินความเสี่ยง (เสี่ยง , ไมเสี่ยง , ไมแนใจ)
กิจกรรม  แบงกลุม

“เรื่องที่เราคิดวา ทําไปแลวไดผลนอยในเรื่องเอดส
“คํา/ประโยคที่เราคิดวา ไมควรใชในการทํางานเรื่องเอดส”
“สาเหตุที่คนมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยาง”
สิ่งที่จะชวยใหคุณทํางานเรื่องเอดสไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมแลกน้ําและเรื่องเพศ
กิจกรรมเลือกขาง
กิจกรรมระดับความเสี่ยง
เอดสรักษาได



ทํางานเอดสสิ่งที่อยากเห็นคือ.....
จํานวนผูติดเชื้อลดนอยลง
อยากเห็นผูติดเชื้อเปดเผย
ตัวมากขึ้น
อยากเห็นการอยูรวมกันใน
สังคมไดจริง ๆ
คนเปนโรคลดลง
คนเขาถึงยากันมากขึ้น
เด็กติดเชื้อไดเรียนหนังสือ
คนติดเชื้อและไมติดเชื้อใช
ชีวิตคูกันไดอยางปลอดภัย
มีความสขุ

อยากเห็นเครือขายคนทํางาน
ตองใหความรูเรื่องเอดส
ปรับทัศนคติบางอยาง เชน แมสู
ลูก  ผูใชเข็มฉีดยากเสพติด
การใหเกียรติกันถึงแมจะไม
เขาใจ  ความเทาเทียมทางเพศ
ทัศนคติประชาชนเอดสเปนโรค
เรื้อรัง
ไมตีตรากัน หรือจํากัดสิทธิบาง
อยางเชน ผูติดเชื้อ กระเทย เกย
ไดบวช
พอแมลูกไดคุยเรื่องเพศกนัมาก
ขึ้น (เด็กกลาคุยเปดเผยมากขึ้น)
อยากใหเขาใจเรื่องสุขภาวะทาง
เพศ



เปาหมายในการทํางานเอดส

ลด

การติดเชื้อรายใหม

พัฒนา

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ

-การอยูรวมกันอยางปกติ

-การเขาถึงการรักษาที่ดี



คุณคิดวา คุณมีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวีหรือไม

เสี่ยง

ไมเสี่ยง

ไมแนใจ



เสี่ยง
คิดวาเรารู แตเราก็ยังทํา
แฟนเราอยูหางกัน

ถุงยางก็ไมสนุก

เราไมรูเลยวาคูเราทําอะไรทั้งกอน
หนานี้และปจจุบัน

เราไมสามารถใชถุงยางไดตลอด
ชีวิต

เราตระหนักตลอดเวลาวาเสี่ยง 
ความรูสึกเสี่ยงชวยเราได

เราไมมั่นใจวาถุงยางจะมี
ประสิทธิภาพดีตลอดหรือไม

เราดูไมออกวาใครมีเชื้อหรือไม

ถาเราไป
ชวยเหลือใคร
และเรา
อาจจะมีแผล
ถลอก



ไมเสี่ยง

เราทํางานดานนี้มา รูวิธี
ปองกัน
รูวาอะไรสมควรทําหรือไม
สมควรทํา
เรามั่นใจเพราะวาเราปองกัน
ตนเองไดดีที่สุด

เรารูและเรามั่นใจวาคูของ
เรารักเดียวใจเดียว
เคยเสี่ยงมาพอแลวและรูวา
ตอไปนี้จะไมเสี่ยงอีก
เรากลัว เราก็เรียนรูและ
พยายามเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง
การดําเนินชีวิตไมเสี่ยง ถา
จะมีคูก็จะตรวจกอน
ไมอยูกอนแตงงานแน ๆ 



ไมแนใจ

ไมแนใจเรื่องคนรอบ
ขางอาจะติดทาง
เลือด

เรามีคูและไมแนใจวา
คูจะไปมัเพศสัมพันธ
กับคนอื่นอีกหรือไม
ถามีคูในอนาคต 
อาจจะไมไดใชถงุยาง



สถานีวิเคราะห

1.
 

“คํา/ประโยคที่เราคิดวา ไมควรใชในการทํางานเรื่อง
 เอดส”

2.
 

“สาเหตุที่คนมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยาง”
3.

 
“สาเหตุที่ผูติดเชื้อเอชไอวีมีคณุภาพชีวิตที่แยลง”

4.
 

สิ่งที่จะชวยใหคุณทํางานเรื่องเอดสไดมปีระสิทธิภาพ
 มากขึ้น

5.
 

“กิจกรรมเรื่องเอดสที่เราเคยรวม/เคยทํา/เคยเห็น
 แลวไดผลนอยคือ



เปาหมายในการทํางานเอดส

ลด

การติดเชื้อรายใหม

พัฒนา

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ

-การอยูรวมกันอยางปกติ

-การเขาถึงการรักษาที่ดี



เพิ่มเติม
สรปุ
ตั้งขอสังเกตจากคําตอบ/มบีาง
คําตอบอยากแลกเปลี่ยน



“คํา/ประโยคที่เราคิดวา ไมควรใชในการทํางานเรื่องเอดส”

คําที่ตัดสนิ/ตตีรา
(มั่ว , สําสอน เกย กระเทยฯลฯ)
ประโยคที่สั่งหรือหามใหทําหรือไมทํา
คําที่ทําใหรูสึกนาสงสาร
คําที่ทําใหเกิดการแบงแยก

กลุมกย กระเทย กลุมเสี่ยง



“สาเหตุทีค่นมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยาง”

ตองการมีลูก
ไมไดเตรียมและมีโอกาสมี
เพศสัมพันธ
เขาไมถึงอปุกรณ(ราคา , อาย , ไม
กลา)
ขนาดของอวัยวะเพศ
ใสไมเปน
ถุงยางเปนสิ่งทีไ่มเปนธรรมชาติ
ไมสะดวกกับบางคน

ภาพลักษณถุงยาง 
(ไมไวใจ,ไวใจ)
เปนเรื่อง
วัฒนธรรม (หญงิ/
ชาย/การเรียนรู/
การถูกฝก/การให
คุณคา)



“สาเหตุทผูตดเชอเอชไอวมคุณภาพชวตทแย  ลง”
การตีตราจากสังคม
ขาดบริการที่เปนมิตร
สําหรับผูตดิเชื้อ
การถูกละเมิดสทิธิ
(การบังคบัจรวจเลือดกอน

 ทํางาน,การตรวจเลือด
 กอนบวช)

จากตัวของผูติดเชื้อที่ไม
สามารถยอมรับได
การขาดขอมูล



สิ่งที่จะชวยใหคุณทํางานเรื่องเอดสไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัศนคตดิานยวก
เขาใจความหลากหลายทาง
เพศ
เขาใจมิตหิญงิ/ชาย
มีทักษะที่สําคัญ
บางอยาง
ตองพูดถึงโครงสรางของ
สังคม(วัฒนธรรม/
การเมือง/กฎหมาย)

มีขอมูลเรื่องเอดสที่
รอบดาน
มีกลุมเปาหมาย
มีงบ
นโยบายที่ดีของรัฐ



“กิจกรรมที่เราเคยรวม/เคยทํา/เคยเห็นแลวไดผลนอยในงาน
 เอดสค

ใหความรูเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอ
การใหทุน สงเคราะห
สําหรับคนที่มีความจาํเปน
จริง
การทําสื่อและการรณรงคที่
ยังนอย

การหาแหลงทุน



“แลกน้ํา”



หลงัจากเลนกิจกรรมแลกน้ํา

ประเด็นสําคญัที่เกีย่วของกับการ
ระบาด/การติดเชื้อเอชไอวี



ความไววางใจ/คิดวาคูนอน
ไมมีเชื้อ
การมีคูนอนหลายคนแบบไม
ปองกนั
มองจากายนอกไมออกวา
ใครมีเชิ้อ
ถามเีพศสัมพันธโดยไม
ปองกนัก็มีความเสี่ยงมาก
การประเมินความเสี่ยง

มีเพศสัมพันธครั้งเดียวก็มี
โอกาสเสี่ยงติดเชื้อ
การจะรูวาใครมีเชื้อหรือไม
ตองตรวจเลือดเทานั้น
เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจะมี
เพศสัมพันธก็ได
ตอนมีเพศสัมพันธโดยไม
ปองกันในขณะนั้นผสมอยูกับ
ความบันเทิง
วิถีชีวิตของคนนําไปสูการ
แลกน้ําได
ทัศนคติการใชถงุยางแตกตาง
กันไป



แลกน้าํ = มีเพศสัมพันธ แบบไมปองกัน
- ไมปองกัน เพราะ ไมไดเตรยีม, เชื่อใจ, ควบคุมอารมณไมได,

 ใชถุงยาง=ไมไวใจ/ไมรัก ไมนาจะมีโรค
- ไวใจ เพราะ สุภาพ เรียบรอย พูดเพราะ ทํางานนาเชื่อถือ
กลุมใหญแลก ๔ ครั้ง 
= การเปลี่ยนคู 
เปลี่ยนคู เพราะ เบื่อ, อยากลอง, เพื่อนชวน, เลิกรา หางไกล หยา

 ราง เหงา เสียชีวติ
การสือ่สารประวัติทางเพศ ไมใชเรื่องงาย???
อาสาสมัคร แลกครั้งเดียว
= คนที่ซื่อสัตยตอคู (ฝายเดียว), มีคูคนเดียว
= มีเพศสัมพันธเพียงครั้งเดียว
= เพศสัมพันธครั้งแรก



โอกาสเสี่ยงตอการตดิเชื้อ HIV  ?



โอกาสเสี่ยงตอการตดิเชื้อ HIV :

= มีเพศสัมพันธ(กบัใครก็แลวแต...ที่ติด  
เชื้อ) แบบไมปองกนั ไมรู ดูไมออก



“พฤติกรรมเสีย่ง”  (ไมวาใครทํา)
=  มเีพศสัมพันธโดยไมปองกันกับผูติดเชื้อ  

เอชไอวี ซึ่งดูไมออก

กลุมเสี่ยง



เครือขาย

การมีเพศสัมพันธ

แลกน้ํา



การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

ไมมีเพศสัมพันธตลอดชีวิต

ซื่อสัตยตอกัน

(มีคูเพียงคนเดียวทั้งสองฝาย)

ใชถุงยางปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธทุกครั้งกับทุกคนที่

ไมมั่นใจวามีเชื้อหรือไม

ไมมี มีใหปลอดภัยคุยกนั ?

วิธีปองกนัที่ดีที่สุด คอื .....
 

?



ถุงยางอนามัย ชวยปองกนัการ  
ติดเชื้อเอชไอวีได  ถาคุณใช!!



ติดเชื้อ

ปวยเอดส



ความเสีย่ง
ทอง
เอดส
ถุงยาง
เพศสัมพันธ
ที่ปลอดภัย

• รูจักอารมณตนเอง + การ
 

จัดการ

• ทักษะการประเมิน
 

สถานการณ/การสื่อสาร

• ความสัมพนัธและการ
 

แสดงออก

• ความรูสึกหญิงชาย
• ความรับผิดชอบตนเอง/คู

เรื่องเพศ



เรื่องที่นาจะนําไปใชในงานเราได

สิ่งที่อยากเห็นในการทํางานเรื่องเอดส
ประเมินความเสี่ยงของเรา
สถานีวิเคราะห
แลกน้ํา



ทําใหคนประเมินความเสี่ยง

การทํางานความเสี่ยงตองทํา

ใหเห็นประเด็นเรื่องทางเลือก

ดวย

ทัศนะตอผูติดเชื้อแบบถอย

หลังไมไดมองแบบกาวหนา

กลุมเปาหมายไมสามารถ
สื่อสารเรื่องเพศของตนเองได
คนไมสะดวกใจที่จะคุยเรื่อง
ความเสี่ยงของตนเอง
คนทํางานอาจจะตองมองเห็น
รากปญหาเอดสที่ผูกโยงเรื่อง
เพศ
การทํางานเรื่องเพศไมใช
เรื่องงาย



เปาหมายในการทํางานเอดส

ลด

การติดเชื้อรายใหม

-ประเมินความเสีย่งได

-มีทางเลือกในการลด
 

โอกาสเสีย่งที่ทําได

-มีความสามารถในการ
 

ลงมือปองกันตนเอง

พัฒนา

คุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ

-การอยูรวมกันอยางปกติ
-การเขาถึงการรักษาที่ดี



HIV Risk



ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงมาก  เปนความเสี่ยงในระดับที่ทําใหมีโอกาสไดรับเชื้อสูงมาก
และคนสวนใหญไดรับเชื้อเอชไอวีจากความเสี่ยงนั้นๆ

เสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อเอชไอวีอยูบาง แตไมเทา
เสี่ยงมาก

เสี่ยงนอยมาก มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แตในทางเปนจริง โอกาส
และความเปนไปไดที่จะไดรับเชื้อเอชไอวีจากการกระทํานั้นๆ แทบ
ไมมเีลย และไมปรากฎหรือมีกรณีนอยมากๆ วามีคนไดรับเชื้อเอช
ไอวีจากชองทางนั้นๆ

ไมเสี่ยง เปนการกระทําหรือชองทางที่ไมมีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อ
เอชไอวีเลย



การที่คนๆ หนึ่งจะมีโอกาสไดรับเชื้อ HIV เขาส
 

ู
รางกายจะตองประกอบดวย ๓ ปจจัย  ดังนี้

ปริมาณของเชื้อ (Quantity)
คุณภาพของเชื้อ (Quality)
ชองทางการติดตอ  
(Route of Transmission)



Quantity - ปริมาณและแหลงที่อยูของเชื้อ

เชื้อ HIV อยูในคนเทานั้น (เกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว)
เชื้อ HIV อยูในสารคดัหลั่งบางอยางในรางกายของคนที่มีเชื้อ HIV เชน 
เลือด น้ําอสุจ ิน้ําในชองคลอด น้ํานมแม ซึ่งมีปริมาณที่ไมเทากัน
ในน้ําลายมีเชื้อเอชไอวีในปริมาณที่นอยมากและไมสามารถทําใหใครติด
เชื้อได 
ตองมีจํานวนเชื้อ HIV ในปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เปนที่อยูของเชื้อ



Quality - คุณภาพของเชื้อ

เชื้อ HIV ตองมี “คุณภาพพอ”

เชื้อ HIV ไมสามารถมีชีวติอยูนอกรางกายคนได

สภาพในรางกาย และสภาพแวดลอม บางอยางมีผลทํา
ใหเชื้อไมสามารถอยูได เชน ดางในน้ําลาย กระเพาะ
อาหาร สภาพอากาศ ความรอน ความแหง น้ํายาตางๆ 



Route of transmission / ชองทางการติดตอ

ไวรัส HIV จะตองถูกสงผานจากคนที่ตดิเชือ้ ไปยังอีก
คนหนึ่งโดยตรง

ทางเพศสัมพันธ
ทางเลือด(การใชเข็มฉีดยาเสพตดิรวมกัน)
แมสูลูก

ชองทางเขาชองทางออก



การทีค่นๆ หนึ่งจะไดรบัเชื้อ HIV เขาสูรางกายจะตองประกอบดวย 
๓ ปจจัยดังนี้

ปริมาณของเชื้อ 
(Quantity)

• เชื้อ HIV อยูในคนเทานั้น 
(เกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว)

• เชื้อ HIV อยูในสารคัดหลั่ง
 บางอยางในรางกายของคนที่ม

 
ี

เชื้อ HIV เชน เลือด น้ําอสุจิ 
น้ําในชองคลอด น้ํานมแม ซึ่งม

 
ี

ปริมาณที่ไมเทากัน

• ตองมีจํานวนเชื้อ HIV ใน
 ปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่ง

 ที่เปนที่อยูของเชื้อ

คุณภาพของเชื้อ 
(Quality)

ชองทางการติดตอ

(Route of Transmission)

เชื้อ HIV ตองมี คุณภาพพอ

เชื้อ HIV ไมสามารถมีชีวิต
อยูนอกรางกายคนได

สภาพในรางกาย และ
สภาพแวดลอม บางอยางมี
ผลทําใหเชื้อไมสามารถอยู

ได เชน กรดในน้ําลาย 
กระเพาะอาหาร สภาพ
อากาศ ความรอน ความ
แหง น้ํายาตางๆ 

ไวรัส HIV จะตองถูก
 สงผานจากคนทีต่ิดเชื้อ 

ไปยังอีกคนหนึ่ง โดย
 เชื้อจะตองตรงเขาส

 
ู

กระแสเลือด

• เลือด

• เพศสมัพันธ

• แมสูลกู

โอกาส/ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น



oral sex

ฝายทํา

Oral sex
(ใหผูติดเชื้อ)

ฝายถูกทาํ

Oral Sex
(โดยผูติดเชื้อทําให)



ผูติดเชื้อ ทํา oral sex ให

ผูติดเชื้อ

(เจาของปาก)

เจาของจู/จิ๋ม

มโีอกาสติดเชื้อ ?

ไมมีโอกาสเสี่ยงเลย



ทํา oral sex ใหผูติดเชื้อ 

เจาของปาก

มีโอกาสติดเชื้อ ? เจาของจิ๋ม ตดิเชื้อ

เจาของจูติดเชื้อ
เจาของปาก

มีโอกาสติดเชื้อ ?

ไมพบวา

มีการติดเชื้อ

พบวา

มีการติดเชื้อ



ทํา oral sex ใหผูติดเชื้อ 

เจาของจู
ติดเชื้อ

เจาของปาก

มีโอกาสติดเชื้อ ?

มีการติดเชื้อ

อกัเสบในลําคอ
มีการหลั่ง

ในปาก

พบวา

มีการติดเชื้อ

โดย

มีปจจัย

ที่เกี่ยวของ



โดยสรีระ
  ผูหญิงมีโอกาสเสี่ยง มากกวา ผูชาย

ผูหญิง เกดิการติดเชื้อ
บริเวณชองคลอด

น้ําอสุจิ หลัง่อยูในชอง
คลอด

ผูชาย  เชื้อเขาทางรูฉี่
สัมผัสเชื้อ ขณะอยูในชอง
คลอด



การติดเชื้อของทารกกรณีที่แมมีเชื้อเอชไอวี

โอกาสติดเชื้อ ๒๕-๓๐%
ระหวางตั้งครรภ 
- รกผดิปกติ
ตอนคลอด

- คลอดโดยธรรมชาติเด็กสัมผัส
 เลือดมาก

หลังคลอด

- การกินนมแม

ลดโอกาสเสี่ยง

–
 

คลอดโดยการผา

–
 

กินนมผง

–
 

นํานมแม ไปตม

–
 

กินยาตานไวรัสเอชไอวี 

•
 

ลดโอกาสตดิเชื้อ
 เหลือ ๒-๕%



เสี่ยง
ติด ๑๐๐%
????

Relativity

ขึ้นอยูกับบริบท

โอกาสการไดรับเชื้อ HIV



๙. ระดับความเสี่ยง

โจทย:

การใหขอมูลเรื่องเอดสที่ผานมาไมชัดเจน

“โอกาสเสีย่ง” กบั “การติดเชื้อ” ตางกัน
ผูติดเชื้อ แตกตางจาก ผูปวยเอดส
คนคิดวาเชื้อ HIV ติดตองาย
รังเกียจ/กลัวที่จะใชชีวิตกับผูติดเชื้อ

แตไมกังวลการติดเชื้อ จากโอกาสทีท่ําใหเสี่ยงมาก



สถานการณปจจุบัน: สวนหนึ่งของภาพสะทอนความเปนจริง

องคการยูนเิซฟ รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย และ กระทรวงศึกษาธิการดําเนนิการ
การสํารวจความรู
ความเขาใจที่เกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสรายภาคกับ
กลุมผูหญงิอายุระหวาง 15-49 ปทุกภาคทั่วประเทศ 
จํานวน 36,960 คนจาก 40,551 ครัวเรือนพบวา

79% ตั้งขอรังเกียจผูติดเชื้อเอชวี 
อยางนอย 1 ขอ
65% จะไมซือ้อาหารที่ผูติดเชื้อเอชวี
ขาย
29% ครูที่ติดเชื้อเอชไอวีไมควรมา
สอนหนังสือ



เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีแตแรก
เกิดสามารถมีชีวิตยืนยาวจนแก
เฒาได
เอดสรักษาได



ยังไมมียา
รักษาไดแตไมหายขาด
หายขาดคือไมกลับมา
เปนอีก
เปนเรื่องเยียวยา/
ควบคุมไวเฉย ๆ
ไมมั่นใจวารักษาคือหาย
หรือแคบรรเทา

เอดสเปนเรื่องโรคฉวย
โอกาสซึ่งรักษาไดหมด
การติดเชื้อเอชไอวีไมได
เจ็บปวย



ถาดูแลตัวเองดี?

เคยพบแลวก็ยังดูดีตอนนี้ก็
จะ ๒๐ ปแลว
ถาจน/กินยาไมตอเนื่อง

ถาไมไดรับการดูแลจาก
ผูปกครองไดดี

ถาเด็กถูกตัดสินจากสังคม
อาจจะทนสิ่งแวดลอมทาง
สังคมไมได

ถาไดยาตาน
ถาเขาถึงการรักษาที่
เหมาะสม
เหมือนโรคอื่น ๆ ก็รักษา
ไป



ระยะตางๆของการติดเชื้อ HIV และความสมัพนัธ กับระดับ ซีดี 4
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ป หลังการติดเชื้อ  HIV

ปริมาณของ ซีดี 4

ระดับภูมิกันปกติ 

พีซีพี    วัณโรคนอกปอด

เชื้อราเยื่อหุมสมอง  ฝในสมอง แม็ค  ซีเอ็มวี

HIV  infected   /

 

ACCESS 22

 

+

 

MSF oct  2000

 

1

วัณโรคปอด
งูสวัด

เชื้อราในปาก ริ้วขาวขางลิ้น ทองเสีย        
ตุมพีพีอี เริมอวัยวะเพศ

รักษาได 

ปองกันได



มีจู
ชอบผูหญงิ
แข็งกระดาง
ออนโยน
ซักผา หุงขาว
ทํางานบานได
ถูกรับเลี้ยงได

มีจิ๋ม มีนม ใสกระโปรง 
ชอบกุกกิ๊ก
จุกจิกจูจี้
ออนหวาน
เขมแข็ง
ดูแลตนเองได
หากินเองได
ไมจุกจิกจูจี้
เปนอะไรก็ไดที่เรา
เปน



Sex      เพศ

Gender บทบาททางเพศ
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