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คำนำ
มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ร่วมกับคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) ได้ออกแบบการ
ทางานเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางเพศทีป่ ลอดภัยจากการรับเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มผูห้ ญิง ซึง่ สัมพันธ์กบั
การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนหญิงทีข่ าดโอกาสในพืน้ ที่ โดยเน้นการทางานให้
เข้าถึงกลุ่มผูห้ ญิงทัวไปที
่ ย่ งั ขาดโอกาสเข้าถึงความรู้ ขาดพืน้ ทีใ่ นการสือ่ สาร การสร้างความมันใจด้
่ านสุข
ภาวะทางเพศทีส่ ง่ ผลต่อการป้ องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่นื โดยการสนับสนุนให้องค์กรที่
ทางานด้านเอดส์ในพืน้ ที8่ จังหวัด มารวมตัวกันทางานแบบกลุ่มองค์กรร่วม (พวง)1 อย่างน้อยจังหวัดละ 2
องค์กร และร่วมกันทางานให้รอบด้านครบทุกประเด็นตามแนวคิด “เอดส์ 360องศา” 2
คู่มอื เล่มนี้ เป็ นแนวทางการทางานด้านเนื้อหาและชุดกิจกรรม ซึง่ ได้ร่วมกันออกแบบเพือ่ เป็ น
แนวทางให้แต่ละองค์กรนาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ของแต่ละพืน้ ที่ แต่ละ Setting ของการทางาน ภายใต้
โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 8 จังหวัดให้มคี วามสามารถในการ
ดาเนินงานป้ องกัน การเข้าถึงบริการ ในกลุ่มผูห้ ญิงและการปรับภาพลักษณ์เรื่องเอดส์ทม่ี ปี ระสิทธิผลและ
ความยังยื
่ น ซึง่ สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทัง้ นี้ในโครงการเอดส์
360 องศา ได้ดาเนินงานใน 8 จังหวัดดังนี้ เชียงใหม่ พะเยา ชลบุรี มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร
และอุบลราชธานี โดยดาเนินงานใน 4 Setting ดังนี้ คลินิกหญิงตัง้ ครรภ์ในโรงพยาบาลและหรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) โรงเรียนขยายโอกาส สถานพินิจและหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
สถานประกอบการ
มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
ผูจ้ ดั ทา

1 โครงการทีท
่ างานแบบรวมกลุ่มองค์กรร่วมกันทางานใน setting เดียวกัน

กลุม่ เป้ าหมายเดียวกัน โดยมีองค์กรหลักในจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร

โครงการ และมีองค์กรร่วมทางานอย่างน้อย 1 องค์กรขึน้ ไป
2 เอดส์ 360 องศา หมายถึง การทางานด้านเอดส์แบบรอบด้านทัง้ การป้ องกัน การเข้าถึงบริการสุขภาพและการลดการตีตราในกลุ่มผูห
้ ญิงทัวไป
่
รวมไปถึงการทางานเพื่อส่งเสริมบริบทแวดล้อมกลุ่มเป้ าหมายให้เอือ้ ต่อการป้ องกันเอดส์ การเข้าถึงบริการ และการลดการตีตรา
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แนวคิ ดหลักกำรในกำรทำงำน “เอดส์ 360 องศำ”
โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ 8 จังหวัดให้มคี วามสามารถใน
การดาเนินงานส่งเสริม ป้ อ งกัน การเข้าถึงบริการในกลุ่ ม ผู้หญิง และการปรับภาพลักษณ์ เ รื่อ งเอดส์ท่ีมี
ประสิทธิผลและความยังยื
่ น เน้นการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ใน 8
จังหวัด จานวน 19 องค์กร ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อม ยกระดับ
คุณภาพการทางานและบูรณาการการดาเนินงานป้ องกัน การเข้าถึงบริการดูแลรักษา และการลดการรังเกียจ
ในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ สามีภรรยา หรือกลุ่มผูห้ ญิงทัวไป
่ และการปรับภาพลักษณ์เรื่องเอดส์ ด้วยการสนับสนุน
ให้องค์กร และบุคลากรในพืน้ ทีท่ งั ้ 8 จังหวัดให้มศี กั ยภาพในการดาเนินงาน ตามกรอบแนวคิด “เอดส์ 360
องศำ” ดังนี้
1) การพัฒนาและออกแบบเนื้อหา หลักสูตร และเครื่องมือการทางานเอดส์ทค่ี รอบคลุมสุขภาวะ
ทางเพศ3 เพือ่ นาไปใช้ดาเนินงานร่วมกันใน 8 จังหวัด
2) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการ (วิธกี าร) ทางานทีเ่ น้นแนวทาง “เล็ก-ยำว-ลึก” คือการ
จัดกิจรรมกลุ่มย่อยเล็กๆทาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสือ่ สารสองทาง เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างคนทางานและกลุ่มเป้ าหมาย เพิม่ ระดับความเชื่อมันและปลอดภั
่
ยทีจ่ ะเปิ ดเผยหรือ
สือ่ สารถึงพฤติกรรมทางเพศและความต้องการของตนเองของกลุ่มเป้ าหมาย เพือ่ นาไปสูก่ าร
ค้นหาแรงจูงใจที่จะนาไปสูก่ ารเริม่ ต้นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีค่ านึงถึงการปกป้ องร่างกายและ
ป้ องกันตนเองต่อการติดเชือ้ เอชไอวีได้มากขึน้ โดยเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายมีสว่ นร่วมใน
การเลือกแนวทางการป้ องกันตนเอง และเมื่อมีความไว้วางใจระหว่างคนทางานและ
กลุ่มเป้ าหมาย ทางโครงการเห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญทีก่ ลุ่มเป้ าหมายทีร่ ผู้ ลการติดเชือ้ เอชไอวี
หรือท้องไม่พร้อม จะเข้ามารับการปรึกษาและนาไปสูก่ ารเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว การเข้าถึงการ
รักษาเร็วจะส่งผลต่อความเข้าใจเรื่อง “รูเ้ ร็วรักษาได้” และการอยู่ร่วมกันอย่างไม่รงั เกียจกีดกันที่
เป็ นรูปธรรมทีช่ ุมชนจะเรียนรูร้ ่วมกันอย่างเข้าใจกันได้ดี
ทาไมโครงการเลือกทางานกับกลุ่ม “ผูห้ ญิง”
การติดเชือ้ เอชไอวี เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนทุกกลุ่ม ด้วยช่องทางในการรับเชือ้ เอชไอวีของคน
ส่วนใหญ่ เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ในขณะทีส่ ถิตกิ าร
ตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก ซึง่ แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มผูห้ ญิงทีม่ ี
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สุขภาวะทางเพศ หมายถึง การทางานทีค่ รอบคลุมเรือ่ งเพศ เรื่องเอดส์ และการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม ทีร่ อบด้าน
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เพศสัมพันธ์มจี านวนมากทีไ่ ม่ได้ป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัย การป้ องกันส่วนใหญ่เน้น
ไปทีก่ ารป้ องกันการตัง้ ครรภ์แต่อาจละเลยการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทัง้ เอชไอวีดว้ ย
เมื่อวิเคราะห์ลงไปถึงความเฉพาะของกลุ่มผูห้ ญิงกับเอชไอวีพบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ป้ องกันตนเองจากการรับเชื้อเอชไอวีของผูห้ ญิงมีอุปสรรคหลายประการ เช่น ความคิดความเชื่อใน
เรื่องเพศ ทัศนคติ ค่านิยมในเรื่องเพศ ความคาดหวังทางสังคมเรื่องเพศต่อผูห้ ญิง อานาจในการ
ตัดสินใจป้ องกันตนเอง รวมไปถึงความเฉพาะด้านสรีระของผูห้ ญิงทีท่ าให้มคี วามเสีย่ งต่อการรับเชือ้
เอชไอวีมากกว่าเพศอื่น เป็ นต้น
ความเสีย่ งทางสรีระ

ผูห้ ญิงมีโอกาสติดเชือ้ มากกว่าผูช้ าย
ปริมาณมาก (หลังใน)
่

- อวัยวะเพศ ช่องคลอด ได้รบั อสุจใิ น

ความเสีย่ งทางสังคม

o ความเป็ นอยู่ /สภาพแวดล้อม
o การเลีย้ งดู/เติบโต
o โอกาสเข้าถึงระบบสวัสดิการ (สุขภาพ /การศึกษา / งาน ฯลฯ)
o ขาดแคลนเทคโนโลยีในการทีจ่ ะจัดการความเสีย่ งด้วยตนเอง

ความเสีย่ งทาง
วัฒนธรรม

▪ อคติทางเพศ
▪ Gender /ความคาดหวังต่อความเป็ นหญิง /บทบาท /สถานะ

เพือ่ ให้การทางานด้านเอดส์ครอบคลุมกลุ่มคนเพิม่ มากขึน้ โครงการฯนี้จงึ ได้ออกแบบการทางาน
ค้นหาแนวทางการทางานในกลุ่มผูห้ ญิงทัวไปโดยมุ
่
่งไปที่ Setting ทีค่ าดว่าจะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผูห้ ญิงได้
มากขึน้ โดยมีแนวคิดการทางานรอบด้านกับกลุ่มผูห้ ญิงในเรื่องเพศ เอดส์ การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม รวมทัง้ การ
ส่งเสริมสร้างพลังให้ผหู้ ญิงได้มโี อกาสเริม่ ต้นออกแบบจัดการสุขภาวะทางเพศของตนเอง ดังแนวคิดต่อไปนี้
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ในการทางานโครงการเอดส์ 360 องศา ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ 8 จังหวัดทางานรูปแบบเอดส์ 360 องศา
อย่างรอบด้านจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. การค้นหาและพัฒนากลไกการทางาน4 ในพืน้ ทีใ่ ห้มสี ว่ นร่วมในการทางานเอดส์ในระดับ
ตาบล อาเภอ จังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นาไปสูค่ วามต่อเนื่องในการดาเนินงาน
และการประสานส่งต่อเพือ่ ให้กลุ่มเป้ าหมายได้รบั บริการด้านการป้ องกันและการรักษาอย่าง
ไม่มรี อยต่อ
2. การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นระดับบุคคล เริม่ จากการประเมินโอกาสความเสีย่ งของตนเอง
จนนาไปสูก่ ารสร้างความมันใจให้
่
กลุ่มเป้ าหมายเริม่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ด้วยการมี
ทางเลือกในการป้ องกันตนเองจากเอดส์ ท้อง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่นื ๆ
3. การพัฒนาระบบแวดล้อมให้เอือ้ และตอบสนองต่อปั ญหาของกลุ่มเป้ าหมาย เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กลุ่มเป้ าหมายได้เข้าถึงบริการทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมโดยไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิ

4 กลไกการทางาน หมายถึงคณะทางาน คณะกรรมการ ทีม่ กี ารจัดตัง้ ในพืน้ ที่ เช่นคณะทางานท้องไม่พร้อม คณะทางานเอดส์จงั หวัด

คณะทางานด้านเด็กในชุมชน รวมถึงหน่วยงาน องค์กร กลุ่มประชาชนในพืน้ ที่ ทีม่ กี ารรวมตัวกันเพือ่ มาร่วมดาเนินกิจกรรมด้านเอดส์ใน
โครงการ
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ทัง้ นี้การทางานโครงการเอดส์ 360 องศา แม้ว่าแต่ละจังหวัดจะเลือกดาเนินงานใน Setting ที่
แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นการทางานทีจ่ ะสือ่ สารต่อกลุ่มเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกัน โดยมีขอ้ ความ(เนื้อความ)
หลักในการสือ่ สารร่วมกัน โดยมีเป้ าหมายในการสือ่ สารดังนี้
1. เพือ่ ยกระดับการดูแลผูห้ ญิง (ทัง้ มีและไม่มเี อชไอวี) ให้ปลอดภัย มีทย่ี นื มีพลัง มีศกั ยภาพ
ในการจัดการชีวติ ของตัวเอง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีสุขภาวะทางเพศทีป่ ลอดภัยต่อการรับเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีทางเลือกในการป้ องกันเพือ่ สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาวะทางเพศ
ของตนเอง
4. เพือ่ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงได้เข้าถึงบริการทัง้ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ทีเ่ ท่าเทียม
โดยการทางานจะมุ่งเน้นการทางานทัง้ กับกลุ่มผูห้ ญิงทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีให้สามารถดูแลจัดการชีวติ ตนเองได้
โดยเข้าถึงบริการรักษาและใช้ชวี ติ ร่วมกับคนอื่นได้โดยไม่เกิดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ และในกลุ่มผูห้ ญิงที่
ไม่มเี ชือ้ เอชไอวีให้สามารถดูแลจัดการชีวติ ตนเองได้ โดยการสร้างพลังให้สามารถดูแลป้ องกันตนเอง เลือก
ได้ว่าจะป้ องกันตนเองต่อการรับเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่นื รวมทัง้ การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
รวมทัง้ การคงสถานการณ์ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวีของตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป ทัง้ นี้การทางานยัง
จาเป็ นต้องทางานกับคนรอบข้างกลุ่มผูห้ ญิงเหล่านี้ดว้ ยเช่นกัน
ทัง้ นี้กระบวนการทางานจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารดูแลผูห้ ญิงอย่างรอบด้านเป็ นองค์รวม ด้วยการให้ความรู้ ส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ เอดส์ และความเป็ นผูห้ ญิง เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาทักษะในการจัดการป้ องกัน
ตนเองของผูห้ ญิง
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กรอบตัวอย่ำงชุดกิ จกรรม
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แนวทำงดำเนิ นงำนและชุดกิ จกรรม
ชุดกิจกรรมประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการสือ่ สารเรื่องเพศ
2. ชุดกิจกรรมเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
3. ชุดข้อมูลเรื่องเอดส์และการรักษา
1. ชุดกิ จกรรมกำรสื่อสำรเรื่องเพศ
การทาให้คนประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี และการป้ องกัน จาเป็ นต้องพูดคุย “เรื่อง
เพศ” ทัง้ ที่เป็ นข้อมูลความรู้เรื่องการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ความรู้สกึ ต่อเรื่องเพศ ที่จะ
ช่วยให้เห็นทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งและการป้ องกัน เช่น การพูดถึงสรีระร่างกาย อารมณ์เพศ
การช่วยตัวเอง วิธีการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัย การหาซื้อและการใช้ถุงยาง การพูดคุยกับคู่เรื่องเพศ
ความคาดหวังต่อวิถีชีวติ ทางเพศ การมีชีวติ คู่ การให้คุณค่า ทัศนคติ ความเชื่อ อคติ ค่านิยมต่างๆ ที่
ตนเองมีในเรื่องเพศ เพศวิถี และความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย ที่อาจกลายเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการมี
เพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
เรื่องเพศ เป็ นประเด็นที่คนอยากรู้ มีขอ้ สงสัย และต้ องการพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคนอื่น แต่หลาย
คนรู้สกึ ไม่สะดวกใจที่จะพูดคุย สอบถาม หรือบอกเล่าความรู้สกึ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเมื่อ
เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศของตนเอง (และคู่)
การเปิ ดพืน้ ที่ สร้างเงือ่ นไข ให้คนสามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นเรื่องเพศอย่างสะดวกใจ รวมทัง้ เข้าใจ
อุปสรรคทีอ่ าจมี เป็ นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะนาไปสู่ การพูดคุยในประเด็นทีย่ าก และซับซ้อนมากขึน้

ประเด็นสำหรับคนทำงำน
1. ในฐานะคนทางานเอดส์ทจ่ี ะต้องชวนคนคุยเรื่องเพศ และชวนให้คนเห็นความสาคัญของการสื่อสาร
เรื่องเพศ ประเด็นต่อไปนี้เป็ นเรื่องสาคัญ
2. ตระหนักว่า การพูดคุยเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องง่าย และโดยทัวไปเป็
่
นเรื่องที่คนไม่สะดวกใจที่จะพูด
หรือแสดงความคิดเห็น
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3. การสารวจความรู้สกึ ของตนเอง ความสะดวกใจ/ไม่สะดวกใจในการคุยเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ จะ
ช่วยให้คนทางานเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดขี น้ึ
4. จาเป็ นต้องสร้างบรรยากาศ หรือเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพูดคุย ทาให้คนรู้สกึ ปลอดภัย เพื่อให้รู้สกึ
สะดวกใจทีจ่ ะพูดคุยแลกเปลีย่ นเรื่องวิถชี วี ติ ทางเพศ
5. การวิเคราะห์และเข้าใจถึงความพร้อม ความยาก และอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องเพศของคนแต่ละ
คน จะช่วยให้สามารถเห็นประเด็นทีจ่ ะช่วยคลีค่ ลายได้
6. การรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ความกังวล คาถามต่อเรื่องเพศของกลุ่มคนทีเ่ ราทางานด้วย จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การเลือกประเด็นเนื้อหาในการพูดคุยให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ โดยเชื่อมกับ
เรื่องเอดส์ได้งา่ ยขึน้
7. ประเด็นสาคัญสาหรับการสื่อสารเรื่องเพศ คือ การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาความลับ และการ
ไม่ตดั สินคุณค่าของพฤติกรรม
กิ จกรรมในหมวดนี้ ประกอบไปด้วย
กิ จกรรมที่ 1 กิ จกรรมซองคำถำม
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรม Moving Wall
กิ จกรรมที่ 3 กิ จกรรมส่งไลน์ ถึงแฟน

กิ จกรรม 1

ซองคำถำม

วัตถุประสงค์
1. สารวจระดับความสะดวกใจต่อการสือ่ สารเรื่องเพศของตนเอง
2. ระบุปัจจัยทีช่ ่วยให้ตนเองสื่อสารเรื่องเพศได้ และสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการสือ่ สารเรื่องเพศ
3. บอกสิง่ ทีต่ งั ้ ใจจะทาให้มากขึน้ ในเรื่องการสือ่ สารเรื่องเพศกับคู่
เวลำ
45 นาที
สื่อ/อุปกรณ์ ซองทีม่ หี วั ข้อการพูดคุย เท่ากับจานวนครึง่ หนึ่งของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
เล่น

•

•
•

ผูด้ าเนินการ
อธิบายว่ากิจกรรมนี้ช่อื “ซองคาถาม” ในแต่ละ
ซองจะมีรายการคาถามจานวนหนึ่ง เพือ่ ให้แต่
ละคู่เลือกเป็ นหัวข้อในการคุยกัน โดยจะ
แบ่งเป็ น 3 รอบ แต่ละรอบมีกติกา การพูดคุย
แตกต่างกัน
ในการคุย ให้ทงั ้ สองคนพูดคุยถึงความคิคเห็น
ความรูส้ กึ หรือประสบการณ์ต่อเรื่องนัน้ ๆ
ย้าว่า ขอให้ทุกคนรักษาความลับในสิง่ ทีค่ ุยกัน
กับคู่ของเรา
ให้ผเู้ ข้าร่วมยืนสองแถว (แถว A และแถว B)
หันหน้าเข้าหากัน โดยให้ทุกคนจับคู่กบั คนตรง
ข้าม

2. เริม่ กิจกรรม

•

3. รอบที่ 1

• อธิบายว่า รอบที่ 1 นี้

ก. คนทีอ่ ยู่แถว A จะได้รบั ซอง และห้ามให้คู่
เห็นคาถามในซอง
ข. ให้คนแถว A เปิ ดซอง อ่านคาถามเองและ
เลือก 1 คาถามทีจ่ ะเป็ นหัวข้อในการคุยกัน
ค. เมื่อเลือกได้แล้ว บอกคูว่ ่าคาถามคืออะไร
ง. คู่มสี ทิ ธิตอบรับหรือตอบปฏิเสธทีจ่ ะคุยใน
ข้อคาถามนัน้ ๆ ได้
จ. หากคู่ปฏิเสธ ฝ่ าย A ต้องเลือกคาถามใหม่
จนกว่าคู่จะยอมคุยด้วย
ฉ. เมื่อได้คาถามทีค่ ่พู ร้อมคุย ให้เวลาคุย
แลกเปลีย่ นกันในหัวข้อนัน้ ๆ 5 นาที
• ให้แต่ละคู่ไปหามุมพูดคุยทีเ่ ป็ นส่วนตัวในห้อง









Tips
อย่าเพิง่ แจกซองคาถาม
จนกว่าจะอธิบาย
กิจกรรมจนถึงขัน้
เตรียมพร้อมสาหรับ
รอบที่ 1

หากสังเกตว่า คนส่วน
ใหญ่ทย่ี นื ตรงข้ามเป็ น
คนคุน้ เคยกัน อาจหาวิธี
สลับ โดยขยับคนจาก
แถวใดแถวหนึ่ง
ย้าว่าไม่ใช่การถามตอบ
แต่เป็ นการคุยกัน
เดินสังเกต ระหว่างทีแ่ ต่
ละคู่พดู คุยกัน
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• เมื่อหมดเวลาให้ทุกคนกลับมาตัง้ แถว

4. รอบที่ 3

•

•
•

•
•

5. รอบที่ 3

•

เหมือนเดิม ให้คนแถว A เก็บคาถามใส่ซอง
และถือไว้
เมื่อทุกคนเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว สลับคู่ โดย
บอกให้ 5 คนแรกของแถว A ไปต่อท้าย และ
ขยับคนที่ 6 ขึน้ มาเป็ นคนแรก
ให้ทุกคนจับคู่กบั คนตรงข้าม
อธิบายว่า รอบที่ 2 ฝ่ าย A ยังถือซอง โดยมี
กติกาว่ารอบนี้ให้ฝ่าย A เลือกหัวข้อทีอ่ ยากคุย
และฝ่ ำย B ไม่มีสิทธิ ปฏิ เสธ
ให้เวลาคุยแลกเปลีย่ น 5 นาที
เมื่อหมดเวลาขอซองคืน และให้ทุกคนยืนเป็ น
วงกลม
อธิบายว่ารอบสุดท้าย ให้ทุกคนจับคู่เอง โดย
เลือกคนทีเ่ ราอยากคุยด้วย และในการคุยให้
ช่วยกันเลือกหัวข้อเรื่องเพือ่ คุยกัน







• เมื่อทุกคนได้ค่แู ล้ว แจกซองให้ค่ลู ะ 1 ซอง

เดินสังเกต ระหว่างทีแ่ ต่
ละคู่พดู คุยกัน

เดินสังเกต ระหว่างที่
แต่ละคู่พดู คุยกัน
รอบที่ 3 อาจให้เวลา
พูดคุยมากขึน้

ให้เวลาคุยแลกเปลีย่ น 5 นาที
• เมื่อหมดเวลา ให้ทุกคนกลับนังที
่ ่
6. ชวนสะท้อนการ • ผูด้ าเนินการ ใช้คาถามต่อไปนี้

ทากิจกรรม

 เมื่อเปรียบเทียบทัง้ 3 รอบ ความรูส้ กึ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 ชอบการพูดคุยในรอบใดมากทีส่ ุด เพราะ
เหตุใด
 ฝ่ ายทีเ่ ป็ นคนเลือกหัวข้อ มีวธิ ใี นการเลือก
อย่างไร เพราะเหตุใด
 รอบแรก มีใครทีป่ ฏิเสธ ไม่คุยบ้าง เพราะ
เหตุใด
 รอบ 2 ฝ่ ายทีไ่ ม่มสี ทิ ธิปฏิเสธ รูส้ กึ อย่างไร

จากคาตอบ ลองสรุปให้
เห็นประเด็นต่อไปนี้
ก) ความรูส้ กึ ต่อการคุยเรื่อง
เพศ
ข) สิง่ ทีช่ ่วยให้การคุยเรื่อง
เพศง่ายขึน้
ค) ความไม่สะดวกใจ หรือ
สิง่ ทีท่ าให้คุยยาก
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7. ชวน
• แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน
เปรียบเทียบ
• ให้แต่ละคนในกลุ่มแลกเปลีย่ นมุมมอง
กิจกรรมซอง
ความรูส้ กึ และประสบการณ์ตนเองให้เวลา 10
คาถามกับการ
นาที
คุยเรื่องเพศกับ • โจทย์ในการคุยกลุ่มย่อย
คู่
ก. การพูดคุยเรื่องเพศกับคู่ของเรา มีความ
เหมือนหรือต่างกับสถานการณ์ทงั ้ 3 แบบ
อย่างไรบ้าง
ข. การคุยเรื่องเพศกับคู่ได้ จะส่งผลอย่างไรต่อ
ชีวติ คู่บา้ ง
• ขอฟั งคาตอบจากแต่ละกลุ่มทีไ่ ม่ซ้ากัน
8. เชื่อมโยงกับ
• ผูด้ าเนินการใช้คาถาม เพือ่ นาไปสูก่ ารสรุป
เรื่องการป้ องกัน
กิจกรรม
การติดเชือ้ HIV
ก. การคุยเรื่องเพศกับคู่ ช่วยให้เราสามารถ
ป้ องกันตัวเองจาการรับเชือ้ HIV หรือไม่
อย่างไร
ข. เรื่องอะไรบ้างทีเ่ ราควรคุยกับคู่เพือ่ ให้เกิด
การป้ องกัน
• ผูด้ าเนินการ ทวนคาตอบ และสรุป
9. ให้บอกสิง่ ทีจ่ ะ
• ให้แต่ละคนเขียนบันทึก
กลับไปทาในการ
ก. เรื่องทีเ่ ราอยากกลับไปคุยกับคู่ของเรา
สือ่ สารกับคู่
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเราจะปลอดภัย
ข. เรื่องเพศ ทีเ่ รายังรูส้ กึ ยากในการคุยกับคู่
ค. เราจะลองจัดการความยากนัน้ อย่างไร
ง. คาถามเรื่องเพศ ทีอ่ ยากรู้ / อยากถาม





กระตุน้ ให้ทุกคนแสดง
ความเห็น
ย้าว่า สถานการณ์ของ
แต่ละคู่ไม่เหมือนกัน
การได้ฟังหลายๆ มุม
อาจช่วยให้เราเตรียม
รับมือกับหลายๆ
สถานการณ์ได้มากขึน้

คำถำมในซอง
1.ความรูส้ กึ ต่อเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของตนเอง
2.ท่าทางการร่วมเพศทีฉ่ นั ชอบทีส่ ุด เพราะอะไร
3.เคยสาเร็จความใคร่ดว้ ยตนเองหรือไม่ รูส้ กึ อย่างไร ชอบใช้อะไรเป็ นสิง่ กระตุ้น
4.คิดอย่างไรกับการให้ความสุขแก่ค่โู ดยการใช้ปาก (ORAL SEX)
5.สิง่ ทีส่ ามารถกระตุน้ อารมณ์เพศของฉันได้ดคี อื
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6.รูส้ กึ อย่างไร ถ้าคู่ของเราปฏิเสธทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยเมื่อเราต้องการ
7.ค่านิยมทางเพศทีเ่ ห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย
8.เคยเสแสร้งว่าถึงจุดสุดยอดหรือไม่ รูส้ กึ อย่างไร
9.จุดทีส่ ามารถกระตุน้ ความรูส้ กึ ทางเพศของฉันได้ง่าย หรือได้มากทีส่ ุด
10. เพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุดของฉัน…
11. เคยมีความลับในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่ รูส้ กึ อย่างไร
12. คิดว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่องสาคัญหรือไม่ อย่างไร
13. ถ้าแฟนต้องการร่วมเพศทางประตูหลัง แล้วคุณจะทาอย่างไร
14. เคยรูส้ กึ ต้องการร่วมเพศกับใครมากทีส่ ุด เพราะเหตุใด
15. เคยสาเร็จความใคร่ดว้ ยตัวเองหรือไม่ รูส้ กึ อย่างไร (ชอบ) ใช้อะไรเป็ นสิง่ กระตุน้ อารมณ์
16. ความรูส้ กึ ต่อการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์

กิ จกรรม 2

Moving Wall : กำแพงเพศ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สารวจทัศนะความเชื่อเรื่องเพศทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมต่อเรื่องเพศ
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นทัศนะและกรอบทางสังคมเรื่องเพศ บรรทัดฐาน / ค่านิยมเรื่อง บทบาทหญิงชาย
ความสัมพันธ์ทางเพศ และเพศสัมพันธ์
เวลำ 45 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
1. ชุดคาถามทีเ่ ตรียมไว้สาหรับผูเ้ ข้าร่วมทุกคน
2. ป้ ายคาตอบติดตามจุด 3 ป้ าย (1.ฉันทาได้ 2.ไม่แน่ใจ 3.ไม่ได้เลย)

ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
ผูด้ าเนินการ
1.ให้ทุกคนทาแบบ • อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมว่ามีชุดคาถามทีอ่ ยาก
ประเมินโดยไม่
สารวจความคิด ความรูส้ กึ ความเชื่อในเรื่อง
ต้องลงชื่อ
เพศ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมตอบคาถามแต่ละข้อ โดย
2.วิทยากรเก็บ
ไม่ตอ้ งลงชือ่ คนตอบ
รวบรวม แล้วแจก • ให้เวลาผูเ้ ข้าร่วมตอบคาถามประมาณ 1 นาที

Tips
 ให้ย้ากับผูเ้ ข้าร่วมว่า
คาถามเรื่องเพศเป็ นเรื่อง
ทัวไปของทุ
่
กคน ให้ลอง
ตอบจากความคิดหรือ
ความรูส้ กึ ของตัวเอง
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คืนให้ผเู้ ข้าร่วม
• เมื่อทุกคนตอบเสร็จแล้วให้ผดู้ าเนินการเก็บ
โดยแต่ละคนจะได้
กระดาษคาตอบกลับคืน แล้วทาการสลับ
ของคนอื่นทีไ่ ม่ใช่
กระดาษให้คละทีส่ ุด แล้วแจกกลับคืนให้
ของตัวเอง
ผูเ้ ข้าร่วม โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ น
กระดาษคาตอบเดิมของเจ้าตัว
3. เมื่อทุกคนมี
• อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมว่า ทุกคนจะมี
กระดาษคาตอบ
กระดาษคาตอบซึง่ ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ของตัวเอง
ในมือแล้ว ให้แต่
หรืออาจเป็ นของตัวเองก็ได้
ละคนเดินไปยืนที่ • อธิบายว่าผูด้ าเนินการจะทาการอ่านคาถามไป
คาตอบของแต่ละ
ทีละข้อ โดยให้ผเู้ ข้าร่วมดูจากคาตอบใน
ข้อ
กระดาษทีไ่ ด้ และให้เดินไปยืนในจุดคาตอบให้
ตรงกับกระดาษในมือ
• ในการตอบแต่ละข้อ ให้ผดู้ าเนินการทาการ
ซักถาม ในแต่ละคาตอบว่า “ทาไมทาได้ ทาไม
ได้ หรือไม่แน่ใจ” เพราะอะไร (ให้ผเู้ ข้าร่วมลอง
ประเมินหาเหตุผลจากคาตอบ ลองนึกสาเหตุ
แทนคนตอบ)

 ระหว่างทีม่ กี ารเลือก
จุดยืนตามคาตอบ ให้สงั เกต
ว่าคาตอบข้อไหน ในแต่ละ
คาถามทีค่ นส่วนใหญ่ทาได้
หรือไม่ได้
 ให้ทมี ผูด้ าเนินการทา
การเก็บประเด็น โน้ต
เหตุผลในแต่ละข้อ เพือ่ ใช้
ในการสรุปให้ผเู้ ข้าร่วมเห็น
คาตอบภาพรวม
 ระหว่างดาเนินกิจกรรม
ไม่จาเป็ นต้องทาทุกคาถาม
แต่ให้ผดู้ าเนินการเลือก
คาถามเพือ่ ใช้ในกิจกรรม(วง
ใหญ่) ได้เอง อาจเลือกเพียง
4-6 คาถาม ตาม
สถานการณ์ และบริบทของ
กลุ่มผูเ้ ข้าร่วม ไม่ตอ้ งทา
ครบทุกข้อก็ได้
4. ชวนสะท้อน
ผูด้ าเนินการใช้คาถาม
 จากคาตอบ ลองสรุปให้
กิจกรรม
เห็นประเด็นต่อไปนี้
• ช่วงแรกทีต่ อ้ งตอบคาถามส่วนตัวของแต่ละคน
ก. ความรูส้ กึ ต่อการสือ่ สาร
รูส้ กึ อย่างไร
เรื่องเพศ
• มีคาถามข้อไหนทีต่ อบยาก ลาบากใจ เพราะ
ข. อะไรคือความไม่สะดวก
อะไร
ใจในการสือ่ สาร
5.สรุปกิจกรรม
ผูด้ าเนินการสรุปโดยใช้คาถามดังนี้
 ระหว่างการชวนคุย
เชื่อมโยงเรื่องเพศ • ความเข้าใจและการรับรูเ้ รื่องเพศของเรา มา
แลกเปลีย่ น ผูด้ าเนินการ
กับเอดส์และท้อง
ควรมีการสรุปประเด็น
จากอะไรได้บา้ ง
• การรับรูเ้ รื่องเพศ ส่งผลอะไรบ้างต่อการป้ องกัน สาคัญขึน้ บนกระดาษฟลิป
ชาร์ต หรือบนสไลด์ และ
เอดส์และท้องไม่พร้อม
ทบทวนสรุปสิง่ ทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ นเป็ นระยะ
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• ความเข้าใจเรื่องเพศเรื่องอะไรบ้าง ทีอ่ าจส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภัย
• ทาไมเราต้องรู้ หรือสารวจความเชื่อเรื่องเพศ
ของตัวเอง หรือของคนอื่น เกีย่ วข้องเชื่อมโยง
กับเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม

คำถำมในกิ จกรรม Moving Wall
ฉันทาได้

ไม่แน่ใจ

ไม่ได้เลย

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ดู/อ่านหนังสือ/chat Web โป๊
oral sex
เซ็กส์ทางก้น
มีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน
มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
มีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่นนอกจากคู่
บอกคู่ถงึ สิง่ ทีก่ ระตุน้ หรือเร้าอารมณ์เพศของตัวเอง และ
ขอให้ค่ทู าให้
8) มีเพศสัมพันธ์แบบไม่เต็มใจ หรือฝืนใจ
9) มีแฟน/คู่รกั /คู่นอนสองคนในเวลาเดียวกัน
10) จับมือ/คลอเคลียกับแฟนอย่างเปิ ดเผยกับครอบครัว
ตัวเอง
11) หอมแก้ม/กอด แฟน/คู่รกั ในทีส่ าธารณะ
12) มีเพศสัมพันธ์เพือ่ สนองความต้องการทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
13) บอกคู่ได้ถา้ อยากมีหรือไม่อยากมีเพศสัมพันธ์
14) พักค้างคืนกับเพือ่ นต่างเพศตามลาพังในห้องเดียวกัน
15) ปรึกษาปั ญหาทางเพศกับเพื่อน
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กิ จกรรมที่ 3 ส่งไลน์ถึงแฟน
แนวคิ ดหลัก
การสือ่ สารในคู่เป็ นเรื่องจาเป็ นสาหรับการป้ องกันเอดส์ แต่การคุยเรื่องเพศและเอดส์ถูกผูกโยงกับ
การให้คุณค่าในเรื่องพฤติกรรมทางเพศและอยู่บนความคาดหวังทีม่ ตี ่อกันระหว่างคู่ จึงเป็ นเรื่องสาคัญใน
การเลือกเนื้อหาและวิธกี ารสือ่ สารทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและตระหนักต่อ
ความสาคัญของการป้ องกัน และไม่ทาให้เกิดการระแวง ไม่ไว้วางใจและทาให้รสู้ กึ ลดทอนคุณค่าของตนเอง
ลง
วัตถุประสงค์
1. ระบุเป้ าหมายในการสือ่ สารกับคู่เรื่องเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
2. เปรียบเทียบการสือ่ สารกับคู่ในบริบทต่าง ๆ
3. ฝึกการสือ่ สารกับคู่ในเชิงบวก เพือ่ การมีเพศสัมพันธ์ทปี ลอดภัย
เวลำ
60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
1. ประโยคตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสือ่ สารในคู่
2. กระดาษ A4
3. กระดาษกาว
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
การสือ่ สารกับคู่เป็ นทักษะหนึ่งทีจ่ าเป็ นต้องเตรียม ทัง้ ในการประเมินความเสีย่ งต่อการรับเชือ้ และเลือก
วิธกี ารป้ องกันกับคู่ของตนเอง ประเด็นทีต่ อ้ งช่วยเสริมความมันใจในการสื
่
อ่ สารกับคู่ ควรครอบคลุมเรื่อง
ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

การสารวจความสัมพันธ์ของตนเองและคู่ว่าเป็ นอย่างไร
การทบทวนการสือ่ สารและผลของการสือ่ สารทัง้ ในเชิงบวกและลบ
การสารวจความคาดหวัง/ความพร้อมของตนเองต่อการสือ่ สารเรื่องเพศเพือ่ การป้ องกันเอดส์
ความชัดเจนในเป้ าหมายของการสือ่ สารและผลลัพธ์ของการสือ่ สารว่าเพือ่ ให้เกิดการป้ องกันและ
เป็ นความปลอดภัยของทัง้ สองฝ่ าย
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5. การเห็นตัวอย่างบทสนทนาในการสือ่ สารกับคู่
6. การฝึกการสือ่ สารเชิงบวก เพือ่ ให้ค่ตู ระหนักในสิง่ ทีต่ อ้ งการสือ่ สารและรูส้ กึ อยากจะป้ องกันเอดส์
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
เล่น

2. ทวน
ประสบการณ์
เดิมของ
ผูเ้ ข้าร่วม

3. เริม่ กิจกรรม

ผูด้ าเนินการ
• อธิบายว่า กิจกรรมนี้เป็ นการสารวจความรูส้ กึ
ต่อบทสนทนาต่าง ๆ ทีค่ ่มู กั จะใช้กนั ว่า
ต้องการสือ่ สารอะไร ใช้วธิ กี ารแบบใด และผล
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอย่างไร
• ให้กลุ่มช่วยกันระดมตัวอย่างประโยคทีใ่ ช้ใน
การคุยกับคู่ ดังนี้
“จากประสบการณ์ของเราทีค่ ุยกันกับคู่
ประโยคแบบไหนทีท่ าให้เรารูส้ กึ ดี และ
ประโยคแบบไหนทีท่ าให้รสู้ กึ ไม่ด”ี
• เมื่อได้คาตอบทีห่ ลากหลายพอแล้ว ชวนดูว่า
o ประโยคแต่ละแบบส่งผลอย่างไรกับเรา
o ประโยคทีท่ าให้เรารูส้ กึ ไม่ดี เราคิดว่าคู่มี
เจตนาให้เรารูส้ กึ ไม่ดี หรือไม่ อย่างไร
o ในฐานะผูฟ้ ั งเราบอกได้ว่า ประโยคแบบ
ไหนทาให้เรารูส้ กึ ดี/ไม่ดี ในฐานะผูพ้ ดู
เรารูไ้ หมว่า ประโยคทีเ่ ราพูดจะทาให้ผฟู้ ั ง
รูส้ กึ อย่างไร
• เชื่อมให้เห็นว่า ทุกคนต่างมีประสบการณ์ท่ี
แยกแยะได้ว่า วิธพี ดู แบบใดจะส่งผลต่อ
ความรูส้ กึ อย่างไร เรามาลองช่วยกัน
พิจารณาประโยคตัวอย่างกัน
• ให้ผเู้ ข้าร่วมจับกลุ่ม ๆ ละ 3 คน

Tips







ให้เวลากลุ่มช่วยกันระดม
คาตอบ เพือ่ ให้ได้ตวั อย่าง
ประโยคทีห่ ลากหลาย
เขียนคาตอบแยกเป็ น 2
คอลัมน์ให้ชดั เจน (รูส้ กึ ดี/
ไม่ด)ี

ประโยคตัวอย่างใน
กระดาษ A4 ควรเขียนตัว
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• แจกประโยคตัวอย่างการสนทนาระหว่างคู่

4. รอบที่ 1

•

•
•

5. รอบที่ 2

•

•
•

6. รอบที่ 3

•

ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกลุ่มละ 1 ประโยค (บางกลุ่ม
อาจจะได้ซ้าประโยคกัน)
อธิบายว่า รอบที่ 1 ให้ผเู้ ข้าร่วมช่วยกัน
วิเคราะห์ประโยคตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ว่า
ก) ผูส้ อ่ื สารกาลังรูส้ กึ อย่างไร
ข) มีเป้ าหมายอะไรในการสือ่ สาร/อยากเห็น
อะไร
ค) คิดว่าพูดแบบนัน้ ผูฟ้ ั งจะรูส้ กึ อย่างไร
ง) คิดว่า ผลทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นอย่างไร
ให้เวลา 10 นาที แล้วนาเสนอวงใหญ่
ผูด้ าเนินการถามว่า
o เราสังเกตเห็นอะไรจากประโยคสนทนา
ตัวอย่าง
o ประโยคการสนทนาควรเป็ นอย่างไร ถึง
จะสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อคู่และมีแรงจูงใจที่
จะทาตามทีเ่ ราสือ่ สาร
ให้ผเู้ ข้าร่วมกลุ่มเดิมช่วยกันสร้างประโยคใหม่
โดยมีเป้ าหมายคงเดิมว่าอยากให้เกิดอะไร
โดยให้เขียนในกระดาษทีต่ ดั เตรียมไว้แล้ว
เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มนาเสนอประโยค
ใหม่ทลี ะกลุ่มแล้วนาไปติดไว้ให้เห็นได้งา่ ย
ผูด้ าเนินการถามว่า
ก. รูส้ กึ อย่างไรระหว่างประโยคตัวอย่างกับ
ประโยคทีส่ ร้างใหม่
ข. ประโยคไหนน่าจะมีผลลัพธ์ทด่ี กี ว่ากัน
เพราะอะไร
ค. ความยากง่ายในการสือ่ สารเชิงบวกคือ
อะไร
อธิบายว่ารอบสุดท้าย ให้ทุกคนคิดว่า

ใหญ่พอทีจ่ ะมองเห็นใน
กลุ่มใหญ่


เดินสังเกต ระหว่างทีแ่ ต่
ละคู่พดู คุยกัน



เดินสังเกต ระหว่างทีแ่ ต่
ละคู่พดู คุยกัน
กระดาษทีเ่ ตรียมให้เขียน
ควรเป็ นแผ่นยาวมองเห็น
ได้ถนัด





เดินสังเกต ระหว่างทีแ่ ต่
ละคู่พดู คุยกัน
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•
•

•

•
•

•

7. สะท้อนการทา
กิจกรรม

•
•

8. วิเคราะห์ความ
ยากง่ายของ
การสือ่ สารเชิง

•

“เราอยากบอกแฟน/คู่ของเรา ถึงความ
กังวลใจเรือ่ งโอกาสติดเชื้อ HIV ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ในคู่ของเรา อยากชวนกันไปตรวจ
เลือด และอยากให้มกี ารป้ องกันในคู่
ตลอดไป”
แจกกระดาษ A4 ให้ทุกคน
ให้แต่ละคนเขียนประโยคสัน้ ๆ เพือ่ เตรียมส่ง
ไลน์ให้กบั แฟน/คู่ ไม่เกิน 5 บรรทัด บน
กระดาษ A4 ให้เวลา 7 นาที
ให้จบั คู่ และนากระดาษทีเ่ ขียนแลกกันอ่าน
และให้บอกความรูส้ กึ ว่า ถ้าเราเป็ นคู่อ่านแล้ว
รูส้ กึ อย่างไร
ให้เปลีย่ นคู่อกี 1 ครัง้ และแลกกันอ่านพร้อม
บอกความรูส้ กึ
ในกลุ่มใหญ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสะท้อนว่า จากทีไ่ ด้
อ่าน “ไลน์” ของเพือ่ น 2 คน
ก. รูส้ กึ อย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ข. คาดว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้เหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร
ให้แต่ละคนนาข้อความส่งไลน์ในกระดาษ A4
ติดไวรอบๆ ห้อง
ให้เวลา 10 นาทีในการเดินอ่าน
หลังจากเดินอ่าน ให้ทุกคนกลับมานังรวมกลุ
่
่ม
ผูด้ าเนินการ ใช้คาถามต่อไปนี้ และให้โอกาส
ผูเ้ ข้าร่วมตอบให้ทวถึ
ั่ ง
 จากการเดินดูขอ้ ความส่งไลน์ของทุกคน
ชอบอันไหน เพราะอะไร
 รูส้ กึ อย่างไรต่อข้อความส่งไลน์ถงึ คู่ของตัว
เราเอง เพราะเหตุใด
ผูด้ าเนินการ ใช้คาถามให้วเิ คราะห์เรื่องปั จจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการสือ่ สารเชิงบวก



แต่ละคาถาม ให้โอกาส
ผูเ้ ข้าร่วมตอบอย่างเต็มที่



จากคาตอบ ลองสรุปให้
เห็นประเด็นต่อไปนี้
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 การบอกหรือคุยกับคู่ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
เพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย อาจมีความยาก
หรือ ข้อจากัดอะไรบ้าง
 สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้การสือ่ สาร/พูดคุยเป็ นไปได้
ง่ายและราบรื่นมากขึน้ มีอะไรบ้าง

บวกในเรื่อง
เพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัย

9. บอกสิง่ ทีจ่ ะ
กลับไปทา

ก. การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดการ
ป้ องกันในเรื่องเอดส์ในคู่มี
ข้อจากัดอะไร
ข. ปั จจัยอะไรทีเ่ อือ้ ในการ
สือ่ สารเพือ่ การป้ องกัน
เอดส์ในคู่

• ผูด้ าเนินการใช้คาถาม เพือ่ นาไปสูก่ ารชวน

ให้กบั ไปสือ่ สารกับคู่
ก. จากการทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นกัน มีใครอยาก
ปรับแก้ขอ้ ความของตนเอง อย่างไรบ้าง
ข. หากเราจะส่งไลน์ ด้วยข้อความนี้ ไปหา
แฟน/คู่ ของเราตอนนี้หรือวันนี้ แต่ละคน
รูส้ กึ อย่างไร พร้อม/ไม่พร้อม อย่างไร
ค. เราคิดว่าเราจะใช้วธิ กี ารใดในการสือ่ สาร
กับคู่
ง. เรื่องแรกทีเ่ ราอยากกลับไปคุยกับคู่ คือ
อะไร

ตัวอย่ำงประโยคสนทนำ
1) โทรศัพท์กย็ งั ดีอยู่จะเปลีย่ นรุ่นทาไม รวยนักเหรอ เห็นคนอื่นมีกอ็ ยากมี รวยเหมือนเขาก่อนแล้วอยาก
เปลีย่ นอะไรจะไม่ว่าเลย
2) อะไรๆ ก็เพือ่ น ถามจริง ๆ เหอะ เวลาเดือดร้อนเพือ่ นช่วยเหลืออะไรบ้างไหม เวลาให้เพือ่ นยืมเงิน เคย
ได้คนื บ้างไหม ถามจริง ๆ ทาเป็ นหน้าใหญ่
3) ช่วยกันทางานบ้านบ้างได้ไหม ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ทางานหาเงินเหมือนกันนะ มานังสบายเป็
่
น
เทวดา ฉันไม่ใช่คนใช้นะ
4) จะกินเหล้ากันไปถึงไหน เอะอะก็ว่าเข้าสังคม มืดค่าขนาดไหน ก็หาทางไปวงเหล้าได้ตลอด กินมันเข้า
ไป ถ้าป่ วยก็ตายไปเลยนะ อย่ามาเป็ นภาระ
5) อีกแล้วเหรอ รับปากว่าจะพาไปเทีย่ วทะเลตอนปี ใหม่ นี่จนจะสงกรานต์แล้ว ยังไม่ได้ไปไหน ถ้าพูดแล้ว
ไม่ทาก็ไม่ตอ้ งมาสัญญา ฉันไปเองก็ได้
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6) ฉันเห็นคุณจาวันเกิดคนนัน้ คนนี้ได้ตลอด แต่ไม่เคยเห็นคุณจาอะไรเกีย่ วกับฉันได้เลย วันเกิดฉันทีไร
คุณก็ลมื ๆ แต่คนอื่นจาได้ตลอด ใช่ส ิ ฉันไม่สาคัญพอจะให้จดจาเหมือนคนอื่นนะสิ
2. ชุดกิ จกรรมเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

เป้ าหมายสาคัญในการทางานเรื่องเอดส์คอื การส่งเสริมให้ทุกคนมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย เนื่องจาก
สาเหตุหลักของการรับเชือ้ เอชไอวีสว่ นใหญ่ เป็ นการรับเชือ้ ผ่านช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ซ่งึ มีหลายรูปแบบ
นอกจากการปรับเปลีย่ นความคิด ความเชื่อ หรือทัศนะของคนในเรื่องเพศสัมพันธ์แล้ว จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีทางเลือกในการส่งเสริมให้คนมีความปลอดภัยจากการรับเชือ้ เอชไอวี
ทางเลือกในการป้ องกันตนเองจากการรับเชือ้ เอชไอวีมหี ลากหลายแนวทาง โดยเป็ นทางเลือกบน
เงือ่ นไขวิถชี วี ติ ทางเพศของแต่ละคน ซึง่ อาจมีทางเลือกทีแ่ ตกต่างกัน และหลักการสาคัญของการมีทางเลือก
ในการป้ องกันตนเองต่อการรับเชือ้ เอชไอวี คือการค่อยๆปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองด้วยการลดโอกาส
เสีย่ งของตนเองให้ได้มากทีส่ ุด การเสนอทางเลือกเพียงทางเดียวทีเ่ ห็นว่าได้ผลทีส่ ุด อาจจะไม่สามารถ
เหมาะสมกับคนอีกหลายๆคนได้ ดังนัน้ การส่งเสริมให้ทุกคนมีขอ้ มูล มีความเข้าใจ วิเคราะห์ความเชื่อของ
ตนเองต่อเรื่องเพศ วิเคราะห์ความเสีย่ งของตัวเองได้ จึงเป็ นแนวทางสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่ “การลดความเสีย่ ง”
และ “เลือกวิธกี ารป้ องกัน” ตนเองของแต่ละคน
ปั จจุบนั มีทางเลือกในการป้ องกันตนเองต่อการรับเชือ้ เอชไอวีจากเพศสัมพันธ์หลายวิธี เช่น (1) การใช้
ถุงยางอนามัยทัง้ ของชายและผูห้ ญิง (2) การใช้เทคโนโลยีดา้ นยาเพือ่ การป้ องกัน เช่นการกินยาต้านไวรัส
เอชไอวีเพือ่ การป้ องกันทัง้ ก่อนทีจ่ ะมีความเสีย่ ง หรือทีเ่ รียกว่า PrEP-Pre-exposure prophylaxis และการ
กินยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังทีไ่ ปมีความเสีย่ ง หรือทีเ่ รียกว่า PeP-Post-exposure prophylaxis (3) การลด
ความเสีย่ งด้วยการเลือกวิธมี เี พศสัมพันธ์ทอ่ี าจลดความเสีย่ งได้บา้ ง เช่นการใช้ปากทาออรัลเซ็กส์ การไม่
สอดใส่ เป็ นต้น (4) การเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของผูต้ ดิ เชือ้ ฯหากรักษาต่อเนื่องจนกดเชือ้
เอชไอวีได้โอกาสการส่งผ่านเชือ้ ต่อให้คนอื่นก็น้อยลงจนแทบไม่มเี ลย หรือทีเ่ รียกกันว่า U=UUndetectable = Untransmittable
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งต่อเอดส์ให้ครอบคลุมทุกด้านทัง้ ในแง่วถิ ชี วี ติ โอกาสการมีเพศสัมพันธ์และ
ทางเลือกในการลดความเสีย่ งจะช่วยให้บุคคลนัน้ สามารถประเมินโอกาสเสีย่ งของตนเองได้ชดั เจน
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ยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้ องกัน และพิจารณาทางเลือกในการลดโอกาสเสี่ยงที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ของตนเองและปฏิบตั ไิ ด้จริง เพราะหากนาเสนอทางเลือกทีบ่ ุคคลนัน้
ปฏิบตั ไิ ม่ได้ แม้จะทราบถึงความเสีย่ งแล้วก็ไม่สามารถลดโอกาสเสีย่ งต่อเอดส์ลงได้
• การพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีนัน้ คนส่วนใหญ่มกั แสดงทัศนะของตนเองที่มตี ่อ
“ภาพลั ก ษณ์ ” ของคนในอาชี พ หรื อ ในสถานภาพหนึ่ ง ๆ เช่ น มองว่ า คนรั ก ร่ ว มเพศ
ผูต้ ดิ สารเสพติด หญิงขายบริการทางเพศ มีความเสีย่ งสูงกว่าคนทัวไป
่ จึงทาให้ทศิ ทางการทางาน
มุ่งไปเฉพาะ “กลุ่มเสีย่ ง” และละเลยกลุ่มอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความรู้สกึ ว่าเอดส์เป็ นเรื่องของบางคน
และบางกลุ่ม แต่ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นได้กบั ทุกคนที่ทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ทาให้บุคคลที่
ไม่ใช่เป้ าหมายของการทางานเอดส์เข้าใจว่าตนไม่เสีย่ งและยิง่ ใช้ชวี ติ เสีย่ งโดยไม่รตู้ วั แต่ในความ
เป็ นจริงการทีจ่ ะบอกได้ว่าใครเสีย่ งหรือไม่เสีย่ งขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่อง
สาคัญทีค่ นทางานด้านเอดส์ต้องเข้าใจถึงความเป็ นจริงในเรื่องความเสีย่ ง และกระตุ้นให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงปั จจัยเสีย่ ง รวมทัง้ ได้ประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีของตนเอง
กิ จกรรมในหมวดนี้ ประกอบไปด้วย
กิ จกรรมที่ 1 กิ จกรรมต้นกับอ้อ
กิ จกรรมที่ 2 กิ จกรรม Condom
กิ จกรรมที่ 3 กิ จกรรม ตุ๊ก อ้อย ศักดิ์ ภำ

กิ จกรรมที่ 1 ต้นกับอ้อ
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์การตัดสินใจโดยคานึงถึงผลทีต่ ามมาอย่างรอบด้าน ทัง้ ผลบวกและลบ
2. อธิบายวิธกี ารป้ องกันโรคและการตัง้ ครรภ์ เมื่อประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และระบุการป้ องกัน
ผลทีไ่ ม่ตอ้ งการ
3. ยกตัวอย่างวิธกี ารจัดการหรือลดผลกระทบจากปั ญหาทีไ่ ม่คาดคิด
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อุปกรณ์ และสื่อ
1. แบบฟอร์มเรื่อง “ต้นกับอ้อ” และคาเฉลยผลของการตัดสินใจ
2. กระดาษการ์ดสี หรือกระดาษสีตดั ขนาด 3x3 นิ้ว จานวน 4 สี เพือ่ ทาเป็ น บัตรสีฟ้า บัตรสีเขียว
บัตรสีเหลืองและบัตรสีชมพู สีละ 20-30 ใบ
3. กระดาษฟลิบชาร์ท กระดาษกาว ปากกาเคมี
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
• เน้นกติกาทีต่ กลงร่วมกันถึงการรักษาความลับ หากมีผเู้ ข้าร่วมเล่าเรื่องทีต่ นมีประสบการณ์จากการ
ตัดสินใจแล้วเกิดผลตามมาอย่างไม่ได้คาดคิด ซึง่ ส่งผลกับความสัมพันธ์ของตนเองกับคนอื่น
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
เล่นกิจกรรม

2. ขัน้ ตอนที่ 2

ผูด้ าเนินการ
• ผูด้ าเนินกิจกรรมชีแ้ จงว่ากิจกรรมวันนี้เป็ น
กิจกรรมทีท่ าให้ผเู้ รียนเข้าใจเรื่องการสือ่ สาร
และการตัดสินใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของ
คนสองคน จากนัน้ อ่านเรื่อง ต้นกับอ้อ ให้
ผูเ้ รียนฟั ง หรือขออาสาสมัครเพือ่ อ่านเรื่อง
• เมื่ออ่านจบ ผูด้ าเนินกิจกรรมถามผูเ้ รียนว่า
ถ้าเราเป็ น ต้น จะทาอย่างไร จดคาตอบ
ขึน้ บนกระดาน เมื่อไม่มคี าตอบเพิม่ เติม
ชีใ้ ห้เห็นว่า ต้นอาจมีทางเลือกได้หลายอย่าง
• ผูด้ าเนินการอธิบายต่อว่าให้ทุกคนลองสวม
บทบาทเป็ น ต้น และให้เลือกตัดสินใจว่าจะ
ทาอย่างไร จากทางเลือกในการตัดสินใจ 3
แบบดังนี้
แบบที่ 1 ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และมี
เพศสัมพันธ์กนั โดยไม่ใช้ถงุ ยำง
แบบที่ 2 ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และตัง้ ใจว่ำจะ
แค่สมั ผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอด
ใส่

Tips
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แบบที่ 3 ปฏิ เสธอ้อว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วย
ตอนนี้

3. ขัน้ ตอนที่ 3

4. ชวนสะท้อน

กิจกรรม

• ให้ผทู้ ต่ี ดั สินใจเลือกแบบเดียวกันนังรวมกลุ
่
่ม
กัน และแลกเปลีย่ นกันใน 2 ประเด็น(ให้เวลา
15 นาที) ดังนี้
ก. เหตุใดจึงเลือกทางเลือกนัน้ ๆ
ข. จะเกิดผลตามมาอย่างไรจากการเลือก
แบบนี้
• ให้ผเู้ รียนแต่ละคน เลือกหยิบกระดาษสี ซึง่ มี
4 สีคอื สีฟ้า สีเขียว สีเหลืองและสีชมพู คนละ
หนึ่งสี ตามใจชอบ
• หลังจากทุกคนถือกระดาษสีไว้ในมือแล้ว ผู้
ดาเนินกิจกรรมชีแ้ จงว่า “กระดาษสี” แต่ละสี
หมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาจากการตัดสินใจ
ซึง่ การตัดสินใจหนึ่งๆ อาจมีผลตามมาได้
หลายแบบ
• จากนัน้ ผูด้ าเนินกิจกรรมอ่านสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การตัดสินใจของ ต้น กับ อ้อ ในแต่ละ
ทางเลือก ตามกระดาษสี จนครบทัง้ 3
ทางเลือก
ผูด้ าเนินการตัง้ คาถามดังนี้
• รูส้ กึ อย่างไร เมื่อรับรูผ้ ลทีเ่ กิดตามมา
จากการตัดสินใจ (ตามกระดาษสี)
• ตอนทีเ่ ลือกตัดสินใจ ได้คดิ ถึงผลทีอ่ าจ
เกิดตามมาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุ
ใดจึงคิดเช่นนัน้
• อะไรเป็ นเหตุจงู ใจให้เราเลือกแบบนัน้
• ผลทีไ่ ด้รบั (ตามกระดาษสี) เป็ นผลที่
เราคาดว่าจะเกิดขึน้ หรือไม่ เป็ นไปได้
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•
•
5. สรุปกิจกรรม

1.

•

•

•

•

หรือไม่ว่าจะเกิดผลดังกล่าว เพราะเหตุ
ใด
เราจะจัดการอย่างไรกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
ไม่เป็ นไปดังคาด
หากมีโอกาสตัดสินใจใหม่ จะตัดสินใจ
เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนผูเ้ รียนสรุปสิง่ ทีเ่ รียนรู้
จากเรื่องของต้นกับอ้อ และเพิม่ เติมประเด็น
สาคัญของกิจกรรม ดังนี้
เวลาตัดสินใจ เรามักคิดว่า เราเลือกสิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ุดสาหรับตัวเองเสมอ และไม่คดิ ว่าจะเกิด
เรื่องทีไ่ ม่ดกี บั เรา
กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกสิง่
ทีเ่ ราต้องการและการพร้อมยอมรับ ผล ทีจ่ ะ
เกิดตามมาซึง่ มีทงั ้ แบบทีเ่ ราคาดได้ชดั เจน
และแบบทีเ่ ราไม่คาดคิด ขึน้ อยู่กบั ว่าเรามี
ความรู้ มีขอ้ มูลและประสบการณ์ทจ่ี ะ
คาดการณ์ได้มากเพียงใด
การตัดสิ นใจ หมายรวมถึงการทบทวน และ
คิดหาทางป้ องกันผลทีเ่ ราไม่ตอ้ งการด้วย
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเราสามารถรับผิดชอบเรื่องที่
อาจจะเกิดขึน้
เมื่อต้องตัดสินใจ เรามักตัดสินโดยคานึงถึง
คุณค่าทีเ่ รายึดถือ การเลือกทาอย่างใดอย่าง
หนึ่งของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน แม้จะมี
ข้อมูล ความรูเ้ หมือนกัน แต่กอ็ าจมีความ
เป็ นมาในชีวติ ทางเพศหลายอย่างทีท่ งั ้ สอง
ฝ่ ายไม่อยากเปิ ดเผยให้กนั และกันรู้ เพราะ
ต่างฝ่ ายต่างเกรงว่าจะทาให้อกี ฝ่ ายรับไม่ได้
หรือทาให้ภาพลักษณ์ของตนเปลีย่ นไป เมื่อ
ฝ่ ายหนึ่งไม่กล้าบอกและอีกฝ่ ายไม่กล้าถาม
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จึงเป็ นไปได้ทท่ี าให้เราคิด ตัดสินโดยขาด
ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
• ความรับผิดชอบ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญทัง้ ใน
ระดับบุคคล และระหว่างคนสองคนทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ควรจะมีให้ต่อกัน การ
แสดงความรับผิดชอบ คือ การคานึงถึงสิง่ ที่
อาจเกิดขึน้ กับตัวเองและคนทีเ่ รารักหรือคนที่
มีความสัมพันธ์ดว้ ย และช่วยกันจัดการ
ไม่ให้เกิดปั ญหากับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
• เมื่อเกิดปั ญหาทีไ่ ม่คาดคิด เช่น ตัง้ ครรภ์โดย
ไม่พร้อม การติดโรค ฯลฯ ทัง้ สองคนควร
ปรึกษาร่วมกันว่าจะทาอย่างไร ไม่ผลักให้
เป็ นภาระของคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ ายหญิงฝ่ าย
เดียว ก่อนตัดสินใจควรหาข้อมูลจาก
หน่วยงานทีใ่ ห้คาปรึกษาในเรื่องนัน้ ๆ ทีจ่ ะทา
ให้เราได้ขอ้ มูลและช่วยให้เราพิจารณาอย่าง
รอบด้าน รวมทัง้ อาจลองหาคนใกล้ชดิ ทีเ่ รา
ไว้ใจและสามารถรับฟั งสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเรา
อย่างไม่ตดั สิน และพร้อมให้คาแนะนา
ช่วยเหลือได้
2. หากมีเวลาเหลือ อาจจะขออาสาสมัครในห้อง
1-2 คน เล่าประสบการณ์ตวั เองทีเ่ กีย่ วกับ
การตัดสินใจและผลทีเ่ กิดขึน้ แล้วไม่เป็ นไป
อย่างทีเ่ ราคาดคิดว่า ส่งผลต่อเราอย่างไร
และเพือ่ ให้อาสาสมัครสะดวกใจมากขึน้ ผู้
ดาเนินกิจกรรมควรเน้นแก่ผเู้ รียนว่า ไม่ควร
ล้อเลียนหรือนาเรื่องทีเ่ พือ่ นพูดในชัน้ เรียนไป
พูดต่อภายนอก
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เรื่องของต้นกับอ้อ
“ต้น” บอกตัวเองว่ำรู้สึกชอบ “อ้อ” มำก นับตัง้ แต่คบกันมำได้เกือบสองเดือน
ต้นจะหำทำงไปเจอหน้ ำ และใช้เวลำอยู่กบั อ้อเกือบทุกวัน ต้นจึงดีใจมำก เมื่ออ้อชวนต้นไปที่ห้อง
คืนวันศุกร์ ทัง้ สองคนนัง่ คุยกัน ชวนกันดูทีวีและดูหนังวิ ดีโอด้วยกัน
และโดยค่อยเป็ นค่อยไป ทัง้ สองคนเริ่ มสัมผัสหอมแก้มและโอบกอดกัน แล้วอ้อก็
บอกต้นว่ำอยำกให้ต้นค้ำงที่ห้องด้วยกันคืนนี้ ทัง้ บอกอีกว่ำไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น เพรำะอ้อกิ นยำคุ
มอยู่ ต้นรู้ว่ำเอดส์เป็ นเรื่องที่อำจเกิ ดขึ้นกับใครก็ได้ และรู้ว่ำยำคุมไม่สำมำรถป้ องกันเอดส์ได้
ถ้าคุณเป็ น “ต้น” คุณจะตัดสิ นใจอย่างไร ?
ถ้าคุณเป็ น “ต้น” คุณจะตัดสิ นใจอย่างไร ?
ทำงเลือกของ “ต้น”
แบบที่ 1 ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และมีเพศสัมพันธ์กนั โดยไม่ใช้ถงุ ยำง
แบบที่ 2 ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และตัง้ ใจว่ำจะแค่สมั ผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่
แบบที่ 3 ปฏิ เสธอ้อว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้

คำเฉลยทำงเลือก
แบบที่ 1

ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และมีเพศสัมพันธ์กนั โดยไม่ใช้ถงุ ยำง

สีฟ้ำ

อ้อไม่ได้ทอ้ งและต้นก็ไม่ได้ตดิ โรคอะไร

สีเขียว

อ้อลืมกินยาคุมกาเนิดมาสองวันแล้ว หลังจากมีอะไรกับต้น จึงพบว่าตัวเองท้อง

สีเหลือง อ้อไม่ทอ้ งแต่ทาให้ตน้ ติดหนองใน
สีชมพู

อ้อมีเชือ้ เอชไอวี และต้นก็ได้รบั เชือ้ มาด้วย แต่ออ้ ยังไม่รวู้ ่าตัวเองท้องหรือไม่

29

แบบที่ 2

ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และตัง้ ใจว่ำจะแค่สมั ผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่

สีฟ้ำ

ทุกอย่างเป็ นไปด้วยดี ทัง้ สองคนรูส้ กึ ตื่นเต้นนิดหน่อย แต่กร็ สู้ กึ ดีกบั การสัมผัสทีม่ ใี ห้กนั

สีเขียว

ต้นเป็ นฝ่ ายเริม่ คุยกับอ้อว่าตัวเองรูส้ กึ อย่างไรและอยากทาอะไร ทัง้ สองคนคุยกันอย่าง
ตรงไปตรงมาและรูส้ กึ ใกล้ชดิ กันมากขึน้ สุดท้ายก็ตดั สินใจยังไม่มอี ะไรกัน

สีเหลือง ทัง้ สองคนตกลงกันว่าจะแค่สมั ผัสกัน โดยจะไม่มกี ารสอดใส่ และเมื่อความรูส้ กึ และ
บรรยากาศเป็ นไป สุดท้ายทัง้ สองคนก็มอี ะไรกันโดยไม่ได้ใช้ถุงยาง และต้นก็พบว่าตัวเอง
ติดหนองใน
สีชมพู

ตกลงคืนนัน้ ต้นกับอ้อคุยกันและแสดงความรักต่อกันด้วยการสัมผัสกันตลอดคืนโดยไม่ได้
มีการสอดใส่ อ้อรูส้ กึ ดีมากกับการสัมผัสทุกอย่างของต้นและถึงจุดสุดยอดเป็ นครัง้ แรก
แบบที่ 3

ปฏิ เสธอ้อว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนนี้

สีฟ้ำ

อ้อเข้าใจทีต่ น้ บอกและไม่ได้เสียความรูส้ กึ อะไรทีต่ วั เองชวนต้นค้าง คืนนัน้ อ้อจึงออกไปกับ
เพือ่ นชายอีกคนหนึ่ง

สีเขียว

อ้อรูส้ กึ โมโหทีถ่ ูกปฏิเสธ และพยายามจะชวนต้น โดยท้าทายว่าต้นเป็ นผูช้ ายจริงหรือเปล่า
หลังจากนัน้ อ้อก็เอาเรื่องต้นไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ ไปเล่าให้เพือ่ นๆ ฟั ง

สีเหลือง อ้อบอกต้นว่า เราทาอะไรให้ รู้สึกดีๆ กันได้ โดยไม่จาเป็ นต้องมีอะไรกัน ทัง้ สองคนก็เลย
ผลัดกันนวดสัมผัสร่างกายให้กนั และกัน โดยต่างก็รสู้ กึ ดีมากกับการทาแบบนัน้ และไม่รสู้ กึ
กังวลทัง้ เรื่องท้องและโรค
สีชมพู

อ้อไม่ได้โกรธทีต่ น้ ปฏิเสธแต่อยากรูว้ ่าทาไมต้นถึงไม่คดิ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กบั ตัวเอง ต้นจึง
อธิบายว่าต้องการรอให้พร้อมกว่านี้ ซึ่งอ้อฟั งแล้วรูส้ กึ ประทับใจในตัวต้นมากเลยบอกว่า ต้น
เป็ นผูช้ ายทีพ่ เิ ศษมาก ทัง้ สองคนนัดกันในคืนถัดมา
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กิ จกรรมที่ 2 Condom
แนวคิ ดหลัก
ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ชนิดเดียวทีส่ ามารถป้ องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ แต่มายาคติทม่ี ตี ่อถุงยาง เช่น ถุงยางเป็ นสัญลักษณ์ของการนอกใจคู่ หรือเป็ น
อุปกรณ์ของคนสาส่อนทางเพศ ส่งผลต่อการเลือกทีจ่ ะไม่ใช้ถุงยางอนามัยในคู่ของตนเอง นอกจากนัน้
ถุงยางถูกทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่าเป็ นเครื่องขัดขวางความสุข เช่น ไม่มนั ส์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ คือความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน ความรับผิดชอบซึง่ กันและกัน
และการไม่ตอ้ งกังวลใจกับผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เหล่านี้เป็ นทัศนคติ
ทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การแลกเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ ทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้
ถุงยางอนามัยกันในคู่
วัตถุประสงค์
1. สารวจความเป็ นไปได้ในการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่
2. อธิบายถึงอุปสรรคในการใช้ถุงยางและปั จจัยทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่
3. เปรียบเทียบอุปกรณ์การคุมกาเนิดต่าง ๆ กับภาวะสุขภาพทางเพศ
เวลำ 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
1. ป้ ายขนาด A4 “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ”
2. แบบฟอร์มวิธกี ารคุมกาเนิด
3. อุปกรณ์คุมกาเนิดชนิดต่าง ๆ
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
• ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ทแ่ี สดงออกถึงความรับผิดชอบระหว่างกันในคู่
• ทัศนคติต่อถุงยางมีผลต่อการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในคู่
• ความเชื่อทีว่ ่า ใช้ถุงยางแล้วไม่มนั ส์ เป็ นเรื่องทีท่ ดแทนได้ เพราะความสุขทางเพศเกิดขึน้ ได้จาก
ความรูส้ กึ ความพึงพอใจและความพร้อมในครัง้ นัน้
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ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
เล่น

2. กิจกรรมเลือก
จุดยืน

•

•

•
•

•
•

•

ก.
ข.
3. วิเคราะห์ปัจจัย •
ทีส่ ง่ ผลต่อการ ก.
ใช้ถุงยาง

ผูด้ าเนินการ
อธิบายว่า กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะ
ร่วมกันแลกเปลีย่ นแสดงความเห็นต่อการใช้ถุงยาง
อนามัย ดังนัน้ กิจกรรมแบ่งจะเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก
เป็ นเรื่องความเห็นต่อถุงยาง ช่วงทีส่ องเป็ นเรื่อง
เปรียบเทียบการคุมกาเนิดโดยวิธตี ่าง ๆ
บอกผูเ้ ข้าร่วมว่า จะอ่านข้อความๆ หนึ่ง แล้วให้แต่
ละคนเลือกยืนจุดทีต่ รงกับความรูส้ กึ เรามากทีส่ ุด
คือ เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | ไม่แน่ ใจ
วางป้ ายทัง้ 3 ป้ ายในแต่ละมุม และเชิญผูเ้ ข้าร่วม
ยืนรวมกันตรงกลางห้อง
อ่านข้อความทีเ่ ตรียมไว้ ดังนี้
“การใช้ถงุ ยางอนามัยกับคู่ของตนเองทุก
ครัง้ ทีม่ ีเพศสัมพันธ์เป็ นเรือ่ งทาได้”
ให้ผเู้ ข้าร่วมเลือกยืนตามจุดต่าง ๆ ทีค่ ดิ ว่าตรงกับ
ตัวเองมากทีส่ ุด
ถามผูเ้ ข้าร่วมทีเ่ ลือกยืนแต่ละจุดว่า เหตุผลที่
ตัดสิ นใจยืนในจุดนัน้ ๆ คืออะไร โดยหา
อาสาสมัครตัวแทนแสดงความเห็นและถาม
ผูเ้ ข้าร่วมว่ามีความเห็นเพิม่ เติมหรือไม่จนกว่าจะไม่
มีการแสดงความเห็น
ผูด้ าเนินการสรุปคาตอบให้เห็นดังนี้
เหตุผลของคนทีบ่ อกว่าใช้ถุงยางกับคู่ยาก
เหตุผลของคนทีบ่ อกว่าไม่ยาก/ง่าย
ถามผูเ้ ข้าร่วมว่า
มีปัจจัยอะไรบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ถุงยาง โดยอาจ
แยกเป็ น
• ปั จจัยภายในตัวเอง
• ปั จจัยภายในของคู่

Tips
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• ปั จจัยภายนอก
ข. มีวธิ จี ดั การอย่างไรให้สามารถใช้ถุงยางกับคู่ได้
4. รูจ้ กั วิธกี าร
 เดินสังเกต ระหว่าง
• แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน
คุมกาเนิด
ทีแ่ ต่ละคู่พดู คุยกัน
• แจกแบบฟอร์มและอุปกรณ์คุมกาเนิดจริง(เท่าทีห
่ า
ได้) ตามรายการ
• ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแลกเปลีย่ นตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม ให้เวลา 10 นาที
• แต่ละกลุ่มนาเสนอ โดยให้นาเสนอกลุ่มละ 1 วิธคี ุม
เนิดและให้กลุ่มอื่นๆ กลุ่มเพิม่ เติมความเห็น จน
ครบทุกวิธี
5. ชวนสะท้อน
• ชวนผูเ้ ข้าร่วมคุยในประเด็นต่อไปนี้
และชวน
 รูส้ กึ อย่างไรหลังจากเปรียบเทียบอุปกรณ์/
วิเคราะห์/สรุป
วิธกี ารคุมกาเนิดในแต่ละชนิด
 การคุมกาเนิดชนิดใดทีม่ ผี ลข้างเคียงกับ
ร่างกายของผูห้ ญิงน้อยทีส่ ุด
 วิธคี ุมกาเนิดแบบใด ทีท่ าให้การมีเพศสัมพันธ์
ปลอดภัยมากทีส่ ุด และแสดงถึงความ
รับผิดชอบซึง่ กันและกันในคู่ เพราะอะไร
• สรุปว่า
ก. ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์คุมกาเนิดชนิดเดียวทีใ่ ช้
ร่วมกันในคู่ ทาให้เพศสัมพันธ์ในแต่ละครัง้
ปลอดภัยทัง้ จากการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม เอชไอวี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และช่วยลดความเสีย่ ง
ของมะเร็งปากมดลูกในผูห้ ญิง รวมทัง้ ไม่มี
ผลข้างเคียงในตัวของผูห้ ญิงทัง้ ในระยะสัน้ และยาว
เพราะไม่ตอ้ งนาสารสังเคราะห์ใดๆ เข้าสูร่ ่างกาย
ข. ส่วนความเชื่อทีว่ ่าการใช้ถุงยางอนามัยไม่จาเป็ นใน
คู่ เพราะเป็ นการแสดงว่าไม่ไว้วางใจกัน ก็เป็ น
ความเชื่อ/ทัศนะทีม่ ตี ่อถุงยางอนามัย ซึง่ ไม่ใช่
ข้อเท็จจริง
อ่านเอกสารประกอบการคุมกาเนิดได้ท่ี http://rhold.anamai.moph.go.th/brochure-roll_up.html
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วิ ธีกำรคุมกำเนิ ด
อุปกรณ์

ประโยชน์

วิธกี ารใช้

ผูท้ ใ่ี ช้คอื ...

ผลข้างเคียงกับ
ร่างกาย

1. ยาคุมฉุกเฉิน
2. ยาคุมกาเนิดรายเดือน
3. ยาฉีดคุมกาเนิด
4. ยาฝังคุมกาเนิด
5. การใส่ห่วงคุมกาเนิด
6. ทาหมันชาย
7. ทาหมันหญิง
8. ถุงยางอนามัย

กิ จกรรมที่ 3 ตุ๊ก อ้อย ศักดิ์ ภำ
วัตถุประสงค์
1. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งต่อเอดส์ ในด้านต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้บุคคลสามารถการประเมินความ
เสีย่ งของตนเองและหาทางป้ องกันได้
2. ตระหนักว่าทางเลือกในการลดโอกาสเสีย่ งเป็ นเรื่องทีบ่ ุคคลจะต้องเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ตนเองและปฏิบตั ไิ ด้จริง
3. ให้เข้าใจว่าการนาเสนอทางเลือกทีค่ นทาไม่ได้ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้โอกาสเสีย่ งต่อเอดส์ยงั คงอยู่
เวลำ 60 นาที
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สื่อ/อุปกรณ์
1. งานกรณีศกึ ษา 4 กรณี
2. กระดาษฟลิบชาร์ท กระดาษกาว ปากกาเคมี
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
กิจกรรม

ผูด้ าเนินการ
• ผูด้ าเนินการชีแ้ จงให้ผเู้ ข้าร่วมว่าจะทาการ
แบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม
• แต่ละกลุ่มจะได้รบั กรณีศกึ ษา กลุ่มละ 1 กรณี
• ให้แต่ละกลุ่มพิจารณาว่าจากกรณีตวั อย่างทีไ่ ด้
ตามประเด็นดังนี้
• กรณีทไ่ี ด้มโี อกาสเสีย่ งต่อเอดส์หรือไม่
อย่างไร
• อะไรเป็ นปั จจัยทีจ่ ะเอือ้ ให้โอกาสเสีย่ งเพิม่
มากขึน้ หรือลดน้อยลง
• ข้อเสนอต่อการลดโอกาสเสีย่ งมีอะไรบ้าง
โดยวิเคราะห์คาตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ต

Tips
 ให้เวลาแต่ละกลุ่ม 30
นาทีในการแลกเปลีย่ น และ
เขียนลงบน Flipchart แล้ว
นาเสนอกลุ่มใหญ่
 ทีมควรบันทึกประเด็นที่
แต่ละกลุ่มนาเสนอลงบน
สไลด์ โดยจัดหมวดในแต่ละ
ประเด็น
 เมื่อทุกกลุ่มนาเสนอแล้ว
นาสิง่ ทีก่ ลุ่มวิเคราะห์ในแต่
ละประเด็นมาฉายดูดว้ ยกัน
ให้เวลาแต่ละกลุ่ม
2. การนาเสนอผล • ผูด้ าเนินการให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานาเสนอ ระหว่างการนาเสนอ
วิเคราะห์
ผูด้ าเนินการอาจมีการ
กรณีศกึ ษาของแต่ละกลุ่ม
ซักถามเพือ่ ให้มคี วาม
• ผูด้ าเนินการควรทาให้ผเู้ ข้าร่วมได้คดิ / เห็น
แง่มุมต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในวิถชี วี ติ คน ไม่ว่า ละเอียดเพิม่ ขึน้ เช่น 1)
จะเป็ นใครทีอ่ าจนาไปสูโ่ อกาสเสีย่ งต่อเอดส์ได้ ความเป็ นจริงในชีวติ ของคน
และหากมีประเด็นทีม่ ุ่งไปยังปั จจัยเฉพาะ เช่น จะมีโอกาสเสีย่ งแบบทีก่ ลุ่ม
วิเคราะห์ได้จริงหรือไม่
อาชีพบริการทางเพศ ถุงยางแตกชอบเทีย่ ว
ฯลฯ ควรชีใ้ ห้เห็นว่าการทาให้ทศิ ทางงานด้าน อย่างไร หรือจะมีโอกาส
เสีย่ งมากกว่านี้หรือไม่
เอดส์เบีย่ งเบนอย่างไร
อย่างไร 2) ปั จจัยทีเ่ อือ้ ให้
• กรณีตวั อย่างทีใ่ ช้ในกิจกรรมนี้ สะท้อนให้เห็น
ว่าความเสีย่ งของแต่ละคนอาจมากน้อยต่างกัน เกิดความเสีย่ งจะมีความ
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ขึน้ อยู่กบั วิถชี วี ติ และปั จจัยแวดล้อมของบุคคล เป็ นไปได้อย่างอื่นเพิม่ อีก
นัน้ ๆ
หรือไม่ อย่างไร เป็ นต้น
3. สะท้อนกิจกรรม • กรณีตวั อย่าง 4 เรื่องเป็ นตัวแทนของกลุ่มคน
เป้ าหมายทีเ่ ราจะทางานด้วย การจะทาให้
กลุ่มเป้ าหมายตระหนักทีจ่ ะป้ องกันตัวเองจาก
เอดส์ เราจะต้องเข้าใจวิถชี วี ติ และปั จจัยต่างๆ
ของสังคม แวดล้อมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อที่
ช่วยในการพูดคุยให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถ
ประเมินโอกาสเสีย่ งต่อเอดส์ของตนเองได้
• การนาเสนอทางเลือกในการป้ องกันเอดส์ใน
ประเด็นเพศสัมพันธ์ Message สาหรับแต่ละ
กลุ่มต่างกัน ดังนัน้ ไม่มี Message สาเร็จรูปที่
จะทาให้คนลดโอกาสเสีย่ งของตัวเองได้ แต่สงิ่ ที่
เราทาได้คอื ทาให้กลุ่มเป้ าหมายเห็นโอกาส
เสีย่ ง / ความเสีย่ งในวิถชี วี ติ ของตนเองก่อน
และเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะทาให้ตวั เองปลอดภัย
และค้นหาทางเลือกทีต่ วั เองปฏิบตั ไิ ด้จริงๆ
คาอธิบายเพิม่ เติมถึงเรื่องปั จจัยเสีย่ งด้านต่าง ๆ ของบุคคลทีม่ ผี ลต่อการรับเชือ้ เอดส์ และชีใ้ ห้เห็นความ
แตกต่างระหว่างปั จจัยเสีย่ งของหญิงชาย
 ปั จจัยเสีย
่ งเฉพาะบุคคล
เป็ นสถานการณ์ / โอกาสเสีย่ งในวิถชี วี ติ ของแต่ละคน ซึ่งเป็ นผลหรือถูกกาหนดจากทัศนะหรือ
พฤติกรรม และการกระทาของคนนัน้ เช่น รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการดื่มของมึนเมา การ
สังเกตความเจ็บป่ วย และการดูแลรักษาโดยเฉพาะโรคติดต่อทีเ่ กีย่ วกับเพศสัมพันธ์ การตัดสินใจทีจ่ ะ
เลือกมีเพศสัมพันธ์กบั ใคร เลือกป้ องกันหรือไม่อย่างไร เป็ นต้น
ปั จจัยเสีย่ งทางสรีระ
เป็ นความเสีย่ งทีม่ ากับร่างกายและลักษณะสรีระของเพศชาย / หญิง เช่น หญิงมีโอกาสเสีย่ งกว่า
ชายโดยสรีระ เด็กสาว ( ทีร่ ่างกายยังไม่สมบูรณ์พอทีจ่ ะมีเพศสัมพันธ์)
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การไม่ขลิบอวัยวะเพศของชาย การขลิบอวัยวะเพศของหญิง เป็ นต้น
ปั จจัยเสีย่ งทางสังคม
เป็ นเงือ่ นไขทางสังคม ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งให้แต่ละบุคคล เช่น การอพยพแรงงาน การเดินทาง
ความคลาดหวังทางสังคมต่อเพศต่อเพศสัมพันธ์ ความเชื่อ / ค่านิยมเรื่องเพศ ความสัมพันธ์หญิงชาย
การอ่านออกเขียนได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การว่างงาน ฯลฯ


โจทย์และกรณี ตวั อย่ำง
ตุ๊ก

เป็ นหญิงพนักงานบริการในสถานบันเทิง รับแขกทุกวัน ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้

อ้อย

สาวน้อยวัย 18 ปี ยังไม่เคยมีแฟน หน้าตาน่ารัก นิสยั เรียบร้อย เพิง่ เข้ามาทางานเป็ นพนักงานร้าน
สะดวกซือ้ ในตัวจังหวัด อาศัยอยู่กบั เพือ่ นทีบ่ า้ นเช่า มีรายได้เดือนละ 7,000 บาท

ศักดิ ์ หนุ่มโสดวัย 30 นิสยั ใจคอกว้างขวาง มีเพือ่ นเยอะ ศักดิ ์เป็ นหัวหน้าคนงานในโรงงานใหญ่แห่งหนึ่ง
ศักดิ ์เป็ นคนหน้าตาดี ไม่สบู บุหรี่ ดื่มเหล้าเป็ นบางครัง้ ศักดิ ์อยู่คนเดียว มีมอเตอร์ไซด์เป็ น
พาหนะ มีรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน
ภา

อายุ 27 แต่งงานมา 4 ปี มีลูกหนึ่งคน อายุ 2 ขวบ สามีของภาเป็ นพนักงานบริษทั รายได้พอเลีย้ ง
ครอบครัว ภาเป็ นแม่บา้ นอย่างเดียว ทะเลาะกับสามีบ้างเป็ นบางครัง้ เพราะสามีมเี พือ่ นเยอะ ต้อง
คอยรับลูกค้าทาให้กลับบ้านไม่เป็ นเวลา และภาเป็ นคนค่อนข้างขีห้ งึ

ประเด็นแลกเปลี่ยน:
๑. “ตุ๊ก”, “อ้อย”, “ศักดิ ์”, “ภา” มีโอกาสเสีย่ งต่อเอดส์หรือไม่
๒. ปั จจัยทีจ่ ะทาให้ “ตุ๊ก”, “อ้อย”, “ศักดิ ์”, “ภา” มีโอกาสเสีย่ งต่อเอดส์ คืออะไรบ้าง
๓. ข้อเสนอต่อการลดโอกาสเสีย่ งและการป้ องกันตัวเองของ “ตุ๊ก”, “อ้อย”, “ศักดิ ์”, “ภา” มีอะไรบ้าง?
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3. ชุดกิ จกรรมข้อมูลเรื่องเอดส์และกำรรักษำ
ปั ญหาส่วนหนึ่งของการมองว่าเรื่องเอดส์เป็ นเรื่องไกลตัว ทาให้ละเลยต่อการประเมินโอกาสเสีย่ ง
ของตนเองหรือประเมินความเสีย่ งพลาด ทัง้ นี้การให้ความรูห้ รือการรณรงค์ในเรื่องเอดส์ทผ่ี ่านมาทาให้คน
ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวีเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะ “กลุ่มเสีย่ ง” ทัง้ ๆ ทีโ่ อกาสเสีย่ งต่อ
เอดส์อาจเกิดขึน้ ได้กบั “ทุกคน” ทีม่ เี พศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่มเี ชื้อเอชไอวี ซึ่งเราดูจากรูปลักษณ์
ภายนอกไม่ออกว่าใครมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายบ้าง ถึงแม้จะมีการตรวจเลือดเพื่อหาการเชื้อ เอชไอวี แต่
ผลเลือดเป็ นการบอกสถานะการติดเชื้อเอชไอวีในอดีต (3 เดือนทีผ่ ่านมา) ซึ่งผลเลือดดังกล่าวไม่ได้บ่งบอก
ถึงความปลอดภัยหรือไม่มเี ชือ้ เอชไอวีในปั จจุบนั หรืออนาคต หากบุคคลนัน้ ยังคงมี พฤติกรรมเสีย่ งอยู่
นอกจากนี้การนาเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของเอดส์ ยังขาดการนาเสนอเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นโอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ท่ไี ม่ปลอดภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในวิถชี วี ติ ของแต่ละคน ที่ผ่านมาเรามี ข้อมูลจากการศึกษา
การวิจยั หรือการสารวจในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมอยู่มากมาย ซึง่ แสดงให้เห็นรูปแบบการมี
เพศสัมพันธ์ทห่ี ลากหลายในสังคม แต่ เรายังขาดการนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์เหล่านัน้ โดยเชื่อมโยงกับ
โอกาสเสีย่ งต่อเอดส์
ปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พฒ
ั นาจนสามารถพัฒนายาต้านไวรัสเอชไอวี ที่นามาใช้เพื่อ
ควบคุมเชือ้ ไวรัสเอชไอวีให้มปี ริมาณในเลือดต่าทีส่ ุด จนไม่สามารถทาลายภูมคิ ุม้ กันของผูต้ ดิ เชือ้ ฯได้ และทา
ให้ผตู้ ดิ เชื้อฯไม่เจ็บป่ วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่างๆ จึงเป็ นทีม่ าของการส่งเสริมให้ทุกคนรูส้ ถานการณ์ตดิ เชื้อ
เอชไอวีของตนเองให้เร็ว เพื่อเข้าถึงการรักษาได้เร็ว ตามแนวทางรณรงค์เรื่อง “เอดส์รเู้ ร็ว รักษาได้” ทัง้ นี้ผู้
ติดเชือ้ ฯทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัวสเอชไอวี (ปั จจุบนั สิทธิดา้ นสุขภาพทัง้ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประกันสังคม และข้าราชการ ผูต้ ดิ เชือ้ ฯทุกคนจะได้รบั การรักษาด้วยยาต้านฯโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย)
ชุดกิจกรรมข้อมูลเรื่องเอดส์และการรักษาประกอบไปด้วย
3.1 กิจกรรมแลกน้า
3.2 กิจกรรมระดับความเสีย่ ง
3.3 กิจกรรมเลือกข้าง-เอดส์รกั ษาได้
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3.1 กิ จกรรม แลกน้ำ
สาเหตุหลักทีท่ าให้มผี ตู้ ดิ เชื้อเอชไอวีรายใหม่ทุกปี คือการทีค่ นยังไม่รบั รู้ ไม่เข้าใจเรื่องเอดส์ และ
รูส้ กึ ว่าเอดส์เป็ นเรื่องไกลตัว ทาให้ละเลยต่อการประเมินโอกาสเสีย่ งของตนเองหรือประเมินความเสีย่ ง
พลาด ทัง้ นี้การให้การศึกษาหรือการรณรงค์ในเรื่องเอดส์ทผ่ี ่านมาทาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการแพร่
ระบาดของเอดส์เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะ“กลุ่มเสีย่ ง” ทัง้ ๆ ทีโ่ อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีอาจเกิดขึน้ ได้
กับ “ทุกคน” ทีม่ เี พศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ป้องกันกับคนทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี ซึง่ เราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ออกว่าใคร
มีเชือ้ อยู่ในร่างกายบ้าง ถึงแม้จะมีการตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี แต่ผลเลือดก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความ
ปลอดภัยหรือไม่มเี ชือ้ เอชไอวีในปั จจุบนั หรืออนาคต หากบุคคลนัน้ ยังคงมีพฤติกรรมเสีย่ งอยู่ แม้ว่าปั จจุบนั
จะมีแนวทางทีเ่ รียกว่า “การรักษาเท่ากับการป้ องกัน” หรือเรียกอีกอย่างว่า U=U (Undetectable =
Untransmittable) ตามแนวทางในระดับสากลทีร่ ะบุว่า หากผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอชไอวีมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถกดจานวนไวรัสในกระแสเลือดไว้ได้จนตรวจหาไม่พบ ส่งผลให้โอกาส
การส่งต่อเชือ้ ไปยังอีกคนน้อยลงมากจนแทบไม่มี แต่ในทางการป้ องกันแล้วยังจาเป็ นต้องใช้ถุงยางอนามัย
เพือ่ การป้ องกันด้วย
นอกจากนี้การนาเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของเอดส์ ยังขาดการนาเสนอเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นโอกาสการมี
เพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ในวิถชี วี ติ ของแต่ละคน ทีผ่ ่านมาเรามีขอ้ มูลจากการศึกษา
การวิจยั หรือการสารวจในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมอยู่มากมาย ซึง่ แสดงให้เห็นรูปแบบการ
มีเพศสัมพันธ์ทห่ี ลากหลายในสังคม แต่เรายังขาดการนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์เหล่านัน้ โดยเชื่อมโยง
กับโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชื้อเอชไอวี
วัตถุประสงค์
1. ให้เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีในสังคมไทยซึง่ กว่า 80% เป็ นการแพร่ระบาด
ทางเพศสัมพันธ์
2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้คนไม่คดิ ว่าตนเองเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์
3. ได้สารวจความเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ของตัวเอง
เวลำ
60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์
1. แก้วใสใบเล็กๆหรือขวดใสขนาดเล็กจานวน 2 เท่าของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
2. กระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซีซี (ขนาดเล็ก) (ไม่ตอ้ งมีเข็มฉีดยา) เท่าจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
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3. สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ทผ่ี สมแล้ว (Sodium Hydroxide Solution) (สามารถประยุกต์ใช้น้ าปูนใส
แทนสารโซเดียมไฮดรอกไซด์)
4. สารฟิ นอฟทาลีน (Phenolphthalein Solution ) (สามารถประยุกต์ใช้น้ าขมิน้ )
5. น้าเปล่าสาหรับใช้เติม
วิ ธีเตรียมอุปกรณ์
1. ใส่น้าเปล่าในแก้วเท่ากับจานวนผูเ้ ข้าร่วม (ปริมาณครึง่ แก้ว) โดยในจานวนนี้มี 1 แก้ว ให้ใส่สาร
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทผ่ี สมแล้วลงไปด้วย (สามารถประยุกต์ใช้น้าปูนใสแทนได้)
2. ให้แยกแก้วน้าเปล่าจานวน 6 แก้วไว้ต่างหากโดยไม่ยุ่งกับแก้วทัง้ 6 ใบเลย
3. ใส่กระบอกฉีดยาไว้ในทุกขวด ดังนัน้ จะเหลือขวดเปล่าอีก 1 ชุด เท่าจานวนผูเ้ ข้าร่วม
4. เตรียมขวดแก้วใสเพิม่ อีก 1 ขวด พร้อมกระบอกฉีดยา 1 อัน ใส่สารฟิ นอฟทาลีน (สามารถ
ประยุกต์ใช้น้ าขมิน้ )
5. ช้อนตักสารเคมี
6. แท่งแก้วคนสารเคมี
7. หลอดหยด (Dropper) สาหรับหยดสารละลายทดสอบ (Indicator)
หมายเหตุ :การเตรียมอุปกรณ์ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทเ่ี ตรียมได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ไม่ให้มี
สารตกค้างในแก้วหรือกระบอกฉีด เพือ่ ป้ องกันความผิดพลาด เช่นน้ าเปลีย่ นสีโดยทีย่ งั ไม่ได้เริม่ กิจกรรม
เป็ นต้น
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบาย
วิธกี ารเล่น

ผูด้ าเนินการ
• อธิบายว่ากิจกรรมนี้ช่อื ว่า “แลกน้า” ทุกคนจะมี
ส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรมนี้



2. เริม่ กิจกรรม
ขัน้ ตอนแรก

• ขออาสาสมัคร 6 คน (จานวนผูร้ ่วมกิจกรรมทีเ่ หลือ



จะต้องเป็ นจานวนคู่)
• แจกขวดน้ าทีแ่ ยกเอาไว้ 6 ขวด ให้อาสาสมัครถือไว้
คนละขวด

Tips
ควรทาความ
เข้าใจกับผูเ้ ข้าร่วม
ว่าขอให้ผเู้ ข้าร่วม
ทาตามทีละ
ขัน้ ตอน
ย้ากับผูเ้ ข้าร่วมคน
อื่นๆให้ดแู ละ
สังเกตระหว่างที่
อาสาสมัครทา
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• ให้อาสาสมัครดูดน้ าในขวดทีไ่ ด้รบั ประมาณครึง่ หนึ่ง
•
•

3. ขัน้ ตอนทีส่ อง •
•

•

•

4. ขัน้ ตอนที่ 3

•
•

•

•

ของกระบอกฉีดยานาไปฉีดใส่ขวดเปล่าทีเ่ ตรียมไว้
แยกขวดน้ าทีอ่ าสาสมัครฉีดน้าของตนเองเก็บไว้
ต่างหาก
เสร็จแล้วให้อาสาสมัครนัง่ รวมกลุ่มกันแยกไปอยู่
ด้านหนึ่งของห้อง โดยยังไม่ตอ้ งเข้ามาร่วมกิจกรรม
ในกลุ่มใหญ่
ย้ากับอาสาสมัครทัง้ 6 คนว่าให้นงสั
ั ่ งเกตการณ์
เท่านัน้ ระหว่างทีท่ ากิจกรรมกับผูเ้ ข้าร่วมคนอื่น
แจกขวดน้ าทีเ่ หลือให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมดที่
ไม่ใช่อาสาสมัคร โดยให้แต่ละคนเลือกหยิบขวดน้ า
เอง คนละ 1 ขวด
อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสังเกตน้าในขวดของ
ตนเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกับน้าในขวดของ
เพือ่ นอย่างไร จากนัน้ ให้แต่ละคนใช้กระบอกฉีดยา
ดูดน้าในขวดของตนเองประมาณครึง่ หลอดไปใส่ไว้
ในขวดเปล่าทีเ่ ตรียมไว้ให้
หลังจากทุกคนได้เก็บน้าของตนเองแล้ว ให้ทุกคน
ยกเว้นอาสาสมัครมายืนรวมกัน
อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคน(ยกเว้น
อาสาสมัคร) จับคู่กบั ใครก็ได้
ให้แต่ละคนดูดน้าในขวดของตนเองขึน้ มาประมาณ
ครึง่ หลอด แล้วฉีดน้าในกระบอกฉีดยาใส่ในขวดน้ า
ของคู่ตน (ให้แลกน้ากัน)
จากนัน้ ให้แต่ละคนใช้กระบอกฉีดยาคนน้าในขวด
ของตนเอง สังเกตลักษณะของน้าในขวดเปลีย่ นไป
จากเดิมหรือไม่
ในรอบที่ 2 และ 3 ให้แต่ละคนเปลีย่ นคู่ใหม่ เมื่อ
จับคู่ได้แล้วให้แลกน้ากับคู่ของตนเอง

ตามขัน้ ตอนทีผ่ นู้ า
กระบวนการบอก





ข้อสังเกตหาก
ผูเ้ ข้าร่วมมีจานวน
30-40 คน มักจะ
ให้แลกน้า
ประมาณ 3 รอบ
ให้สงั เกตด้วยว่า
หากการแลกน้า
ครัง้ ที2่ ผูเ้ ข้าร่วม
เลือกคู่ซ้าเดิม
เยอะ ในรอบที่ 3
ควรให้เลือกคู่ใหม่
ทีไ่ ม่เคยแลกกัน
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5. ขัน้ ตอนที่ 4

6. ขัน้ ตอนที่ 5

มาก่อน(เพือ่ ให้
กระจาย)
 ไม่ให้อาสาสมัคร
• ในรอบที่ 4 ของการแลกน้ า ให้เรียกอาสาสมัคร 6
ห้ามจับคู่กนั เอง
คนทีน่ งดู
ั ่ อยู่ ให้เข้ามาร่วมแลกน้าด้วย โดยให้
และแลกเพียงครัง้
อาสาสมัครเลือกจับคู่กบั ใครก็ได้ โดยห้ามจับคู่
เดียว
กันเอง
 ต้องพยายาม
• เมื่ออาสาสมัครได้ค่แู ล้วขอให้คนทีเ่ หลือเลือกจับคู่
อธิบายขัน้ ตอนให้
กันเองได้อย่างอิสระ และทาการแลกน้ ากัน 1 ครัง้
ชัดเจนทีล่ ะ
กับคู่ของตัวเอง
ขัน้ ตอน เพือ่ ไม่ให้
• เมื่อแลกเสร็จแล้ว ให้ทุกคนกับมานังที
่ โ่ ดยนาขวด
เกิดความสับสนใน
น้าของตนเองมาด้วย
ขัน้ ตอนการแลก
น้า
 คาตอบทีอ
่ ธิบาย
• ผูด้ าเนินกิจกรรมใช้คาถามดังนี้
ให้ผเู้ ข้าร่วมเข้าใจ
 กิจกรรมแลกน้ าทีเ่ พิง่ เล่นไป เปรียบเทียบกับเรื่อง
ดังนี้
เอดส์ได้อย่างไร
 จากการดูน้าในขวด คิดว่าใครบ้างทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี ก. กิจกรรมแลกน้ าที่
 อธิบายเพิม่ เติมว่าเมื่อดูภายนอกไม่ได้ว่าติดเชือ้ เอช เล่นไปเปรียบเหมือน
จาลองสถานการณ์
ไอวี วิธกี ารทีจ่ ะรูไ้ ด้คอื การตรวจเลือด
 ในกิจกรรมนี้จะจาลองโดยตรวจจากขวดน้าทีแ่ ต่ละ การมีเพศสัมพันธ์ของ
คนทัวๆไปในสั
่
งคม
คนถือ จากนัน้ ถามความสมัครใจว่า มีใครอยาก
ซึง่ มีทงั ้ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอ
ตรวจบ้าง
วีและไม่ตดิ เชือ้ ฯ
 ให้เริม่ ตรวจจากคนทีย่ กมือคนแรก โดย
ปะปนกันไป
ผูด้ าเนินการใช้หลอดหยดดูดสารฟิ นอฟทาลีนที่
เตรียมไว้ แล้วนาไปหยดในขวดของคนทีต่ อ้ งการ ข. สังเกตได้หรือไม่ว่า
ใครมีเชือ้ ฯหากเทียบ
ตรวจ (หยดเพียง 1-2 หยดเท่านัน้ )
กับน้าทีแ่ ต่ละคนแลก
กัน (หากมีเชือ้ ฯอยู่
มองออกหรือไม่) น้า
ใส = มองไม่ออกว่า
ใครมีเชือ้ ฯ
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7. ขัน้ ตอนที่ 6

• เมื่อตรวจแล้วพบว่าแก้วไหนเปลีย่ นสี ให้ถาม

ผูเ้ ข้าร่วมทีเ่ หลือว่าเมื่อเห็นขวดของเพือ่ นเปลีย่ นสี
ใครคิดว่าตัวเองน่าจะเปลีย่ นสีบา้ ง และต้องการ
ตรวจ
• โดยทาการตรวจไล่เรียงไปจนครบ ยกเว้น
อาสาสมัคร
• เมื่อตรวจคนในวงครบหมดแล้ว ให้ถามคาถามดังนี้
- อาสาสมัครแลกน้ากีค่ รัง้ เปรียบเทียบ
อาสาสมัครกับคนกลุ่มใดในสังคมได้บา้ ง
- คิดว่าน้าในขวดของอาสาสมัครมีโอกาสเปลีย่ น
สีหรือไม่ เพราะเหตุใด
- จากนัน้ นาสารทดสอบฟี นอฟทาลีน มา
ทดสอบกับน้ าในขวดของอาสาสมัครดูว่า
เปลีย่ นสีหรือไม่ ถ้าเปลีย่ นสี นับดูว่าเปลีย่ นกี่
คน
• ถามผูเ้ ข้าร่วมคนอื่นว่าแต่ละคนแลกน้ากีค่ รัง้
เปรียบได้กบั คนกลุ่มไหนในสังคมบ้าง
8. ชวนสะท้อน • ผูด้ าเนินกิจกรรมถามผูร้ ่วมกิจกรรมว่า ได้เรียนรู้
การทา
อะไรบ้างจากกิจกรรมทัง้ หมด จากนัน้ ผูด้ าเนิน
กิจกรรม
กิจกรรมสรุปกิจกรรมทัง้ หมดให้เห็นประเด็นต่อไปนี้
• กิจกรรมแลกน้ า เป็ นกิจกรรมทีจ่ าลองการแพร่
เข้าใจสถานการณ์
ระบาดของเชือ้ เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ เครือข่าย
การแพร่ระบาด
การมีเพศสัมพันธ์ ซึง่ คนส่วนใหญ่มกั คิดไม่ถงึ และ
ของเอชไอวีใน
เป็ นช่องว่างของการรูส้ กึ ว่าเอดส์ใกล้ตวั
สังคมไทยซึง่ กว่า • กิจกรรมแลกน้ าเชื่อมโยงกับสถานการณ์เอดส์ได้
80% เป็ นการ
ดังนี้
แพร่ระบาดทาง
 น้ าใสๆในขวด เปรียบเหมือนคนทัวไปที
่ เ่ ราไม่
เพศสัมพันธ์
สามารถบ่งบอกโดยสายตาหรือคาดเดาจากพฤติกรรมที่
มองเห็นว่ามีเชือ้ หรือไม่มเี ชื้อเอชไอวี
 การแลกน้ าแต่ละครัง้ เชื่อมโยงถึงการมี
เพศสัมพันธ์ โดยไม่ป้องกันทัง้ กับเพศเดียวกันหรือต่าง
เพศ

• โดยผูด้ าเนินการ

อาจย้าจากคาตอบ
ทีไ่ ด้รบั ว่า
อาสาสมัคร แลก
น้าเพียงครัง้ เดียว
ถือเป็ นตัวแทน
ของคนทีม่ ี
เพศสัมพันธ์ครัง้
เดียว (ไม่ว่าจะรัก
เดียวใจเดียว
หรือไม่) หรืออาจ
มีเพศสัมพันธ์เป็ น
ครัง้ แรก หรือคน
ทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับคู่เพียงคน
เดียว
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การเปลีย่ นคู่แลกน้ าเชื่อมโยงถึงการมี
เพศสัมพันธ์กบั คนใหม่/การเปลีย่ นคู่
 น้ าทีเ่ ปลีย
่ นสี เชื่อมโยงถึงการตรวจเลือดพบเชือ้
เอชไอวี
 จานวนครัง้ ของการแลกน้ าเชื่อมโยงถึงโอกาส
การมีเพศสัมพันธ์ซง่ึ สามารถเกิดขึน้ ได้จริงในชีวติ และ
โอกาสการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึน้ ได้จริงในวิถชี วี ติ ไม่ว่า
จะเปลีย่ นคู่หรือไม่เปลีย่ นคู่
9. ชวนสะท้อน
 การแลกน้ าโดยไม่ได้สง
ั เกตน้าในขวดของคู่
หรือไม่ได้ถามว่าแลกน้ ากับใครมาบ้าง เชื่อมโยงถึงการ
การทา
สือ่ สารหรือพูดคุยเกี่ยวกับประวัตดิ า้ นเพศและเอดส์ของ
กิจกรรม
คู่ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์
วิเคราะห์ปัจจัยที่
 อาสาสมัครเชื่อมโยงถึงคนทีม
่ เี พศสัมพันธ์โดยไม่
ทาให้คนไม่คดิ ว่า ป้ องกันเพียงครัง้ เดียวหรือกับคนๆเดียว
ตนเองเสีย่ งต่อ
 เมื่อบอกให้จบ
ั คู่ ส่วนใหญ่มกั เลือกจับคู่กบั คน
การรับเชือ้ เอชไอ ใกล้ หรือรูจ้ กั คุน้ เคย เชื่อมโยงกับเรื่องพฤติกรรมทาง
วีทางเพศสัมพันธ์ เพศ ทีค่ นมักลืมวิเคราะห์ว่าคู่ของเราอาจมีโอกาสมีเชือ้
เอชไอวี แต่เราไม่ได้สอ่ื สารกัน หรือไม่ได้ประเมิน
โอกาสเสีย่ งของเรา บางคนอาจใช้คาว่า “ไว้ใจกัน” จน
ทาให้ประเมินความเสีย่ งพลาด
ประเด็นสรุป
• โอกาสมีเพศสัมพันธ์ เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั ทุกคน
ในวิถชี วี ติ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งงาน การเลิกรา
การเปลีย่ นคู่ โดยอาจจะมีพน้ื ฐานจากความคุน้ เคย
หรือไม่กไ็ ด้ และโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวี
เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนทีม่ เี พศสัมพันธ์ หากไม่รจู้ กั คู่
นอนของตนเองดี และถ้าไม่มกี ารป้ องกัน
• เวลาคนมีเพศสัมพันธ์กนั มักจะนึกถึงว่าเรามี
เพศสัมพันธ์กบั คนทีเ่ รานอนด้วยเท่านัน้ โดยไม่ได้
นึกถึงว่าคู่ของเราเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ใครมาก่อน
โดยไม่ได้ป้องกันหรือไม่ เบื้องหลังยังมีเครือข่ายการ
มีเพศสัมพันธ์อกี มากมาย โดยเห็นได้จากการแพร่
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ระบาดแบบทวีคณ
ู โดยชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นสีของ
น้าจากสารตัง้ ต้นเพียงขวดเดียว
• อาสาสมัคร 6 คน ถือว่าเป็ นตัวแทนของคนมีค่เู พียง
คนเดียว (รักเดียวใจเดียว) และอาจจะเป็ นคนทีมี
เพศสัมพันธ์เพียงครัง้ เดียวในชีวติ ซึง่ ก็อาจจะติด
เชือ้ ฯได้ โดยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ามีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ได้ป้องกันตนเอง หรือมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอนที่
อาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันมาก่อน
• ไม่มใี ครรูว้ ่าตนเองติดเชือ้ เอชไอวีถา้ ไม่ได้รบั การ
ตรวจหาเชือ้ ฯ ซึง่ เหมือนกับผูต้ ดิ เชือ้ ทัวๆ
่ ไปใน
สังคมเราทีไ่ ม่ทราบว่าตนเองรับเชือ้ มาแล้ว ในขณะ
ทีส่ ามารถส่งต่อเชือ้ ได้ และไม่มคี วามสาคัญหรือไม่
มีความจาเป็ นทีจ่ ะค้นหาว่าใครเป็ นคนเริม่ ต้นแพร่
เชือ้
• การหยดสารเพือ่ ตรวจสอบการเปลีย่ นสีของน้า
ในขณะเล่นกิจกรรมแลกน้ากับการตรวจเลือดในชีวติ
จริงแตกต่างกันมาก ทัง้ เรื่องการสมัครใจตรวจและ
ผลกระทบทีต่ ามมาหลังจากพบว่าได้รบั เชือ้ เอชไอวี
ดังนัน้ การตรวจเลือดควรจะมีการเตรียมความพร้อม
ก่อน เพือ่ เตรียมรับมือกับสภาพต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
หลังจากการตรวจเลือด เช่นการให้การปรึกษาเพือ่
การตรวจเลือดโดยสมัครใจ (Voluntary counseling
testing)
3.2 กิ จกรรม
แนวคิ ดหลัก

ระดับควำมเสี่ยง QQR

ข้อมูลและการรับรูเ้ รื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ ยังคงมีความเข้าใจผิดอยู่หลาย
อย่าง ซึง่ นาไปสูโ่ อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ มากขึน้ เช่น การคิดว่าเอดส์เป็ นเรื่องของคนบางกลุ่มทีเ่ รียกว่า
“กลุ่มเสีย่ ง” เช่น กลุ่มคนขายบริการทางเพศ นักเทีย่ ว คนทีม่ คี ู่นอนหลายคน คนใช้ยาเสพติดและคนรักเพศ
เดียวกัน หรือเชื่อว่าเราสามารถบอกได้ว่าใครมีเชือ้ เอชไอวี เพราะความไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ผู้
ติดเชือ้ ” กับ “ผูป้ ่ วยเอดส์”
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นอกจากนี้ ความกังวลใจต่อเรื่องเอดส์ของคนส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการติดต่อและไม่ตดิ ต่อ ซึง่
เป็ นผลจากการขาดข้อมูลทีช่ ดั เจน หรือได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจส่งผลให้เกิดทัศนะเชิงลบต่อผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวี นาไปสูก่ ารรังเกียจกีดกัน หลักการวิเคราะห์โอกาสเสีย่ ง (QQR) จะช่วยในการทาความเข้าใจเรื่อง
โอกาสเสีย่ งในการติดเชือ้ ได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. ระบุโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชื้อเอชไอวี และการลดโอกาสเสีย่ ง
2. ใช้หลักการ QQR อธิบายโอกาสเสีย่ งในการรับเชือ้ เอชไอวีและความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ จาก
พฤติกรรมต่างๆ ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
3. มันใจในการด
่
าเนินชีวติ ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ ในสังคมเดียวกัน
เวลำ 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

บัตรคาพฤติกรรมเสีย่ ง และ ระดับความเสีย่ ง

ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 – 7 คน และรับบัตรคำจานวน 21 ใบ แต่ละใบจะแสดงถึงพฤติกรรมหรือการกระทา
แตกต่างกัน ดังนี้
2. ฟังกำรนำเสนอเกณฑ์การจัดระดับความเสีย่ ง 4 ระดับและความหมาย หากมีขอ้ สงสัยไม่ตอ้ งลังเลทีจ่ ะ
ซักถาม
ระดับควำมเสี่ยงต่อกำรได้รบั เชื้อเอชไอวี
•
•
•

เสี่ยงมำก

เป็ นความเสีย่ งในระดับทีท่ าให้มโี อกาสได้รบั เชือ้ สูงมาก และคน
ส่วนใหญ่ได้รบั เชือ้ เอชไอวีจากความเสีย่ งนัน้ ๆ
เสี่ยงปำนกลำง มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั เชือ้ เอชไอวีอยู่บา้ ง แต่ไม่มากเท่ากับ “เสีย่ ง
มาก”
เสี่ยงน้ อยมำก มีความเสีย่ งในเชิงทฤษฎี แต่ในความเป็ นจริง โอกาสและความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะได้รบั เชือ้ เอชไอวีจากการกระทานัน้ ๆ แทบไม่มเี ลย
และไม่ปรากฏ หรือมีกรณีน้อยมาก ๆ ว่ามีคนได้รบั เชือ้ เอชไอวีจาก
ช่องทางนัน้ ๆ
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ไม่เสี่ยง

เป็ นการกระทาหรือช่องทางทีไ่ ม่มโี อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอช
ไอวีเลย
3. ภายในกลุ่มย่อย ช่วยกันพิ จำรณำการกระทาหรือพฤติกรรมทีร่ ะบุในบัตรคาแต่ละใบ ว่า ถ้าการกระทา
ต่างๆ ซึง่ เป็ นการสัมผัส แตะต้อง หรือใช้สงิ่ ของร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี จะมีโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้
เอชไอวีในระดับใด เมื่อได้ขอ้ สรุปตรงกันแล้วให้วางบัตรคาในระดับความเสีย่ งทีท่ ุกคนร่วมกันระบุ
ช่วยกันพิจารณาบัตรคาทัง้ 21 ใบ โดยใช้เวลา 15 นาที
4. กลับมาทีก่ ลุ่มใหญ่อกี ครัง้ เพือ่ นำเสนอผลการพิจารณาระดับความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีของแต่ละ
กลุ่มร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มต้องบอกว่า ได้จดั วางบัตรคาแต่ละใบไว้ในระดับความเสีย่ งใด
บัตรคำที่แต่ละกลุ่มเห็นตรงกัน จะถูกจัดวางไว้ใต้ระดับความเสีย่ งนัน้
บัตรคำที่แต่ละกลุ่มเห็นไม่ตรงกัน จะถูกจัดวางไว้ขา้ งๆ เพือ่ นามาพิจารณากันอีกครัง้
5. พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุ่มใหญ่ โดยตอบคาถามต่อไปนี้
• เราใช้เกณฑ์อะไร ในการพิจารณาเพือ
่ จัดระดับความเสีย่ ง (สาหรับบัตรคาทีเ่ ห็นตรงกัน)
• เพราะเหตุใด เราจึงมีความเห็นแตกต่างกัน (สาหรับบัตรคาทีเ่ ห็นไม่ตรงกัน)
• ความคิดเห็นทีต
่ ่างกันนี้ สะท้อนการรับรูข้ อ้ มูลเรื่องเอดส์ในสังคมได้อย่างไรบ้าง
• ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกัน สับสน ในเรื่องเอดส์ จะส่งผลอย่างไรบ้าง
•

HIV

(Quantity)

•

HIV

•

HIV

(Quality)

HIV


HIV

HIV



HIV

•

Route of Transmission)

HIV

•
•
•
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6. ฟังกำรนำเสนอหลักการ QQR หรือวิเคราะห์ความเสีย่ งและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรับเชือ้ เอชไอวี และอ่าน
ทบทวนในเอกสาร “หลักการ QQR” ประกอบให้เข้าใจ แล้วอย่าลืมซักถามทันทีหากไม่เข้าใจหรือสงสัย
7. ฝึ กใช้หลักกำร QQR เพือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวีร่วมกัน โดยพิจารณาบัตรคาทีแ่ ต่ละ
กลุ่มเห็นไม่ตรงกัน ซึง่ ติดอยู่บนกระดาน บอกว่าควรติดบัตรคาทีเ่ หลือไว้ทร่ี ะดับความเสีย่ งใด ด้วย
เหตุผลใด ทาเช่นนี้ให้ครบหมดทุกใบ
8. อภิ ปรำยร่วมกัน ถึงพฤติกรรมเสีย่ งและผลกระทบจากการติดเชือ้ โดยการตอบคาถามดังนี้
• โดยทัวไป
่ คิดว่า คนส่วนใหญ่กงั วลเรื่องการติดเชือ้ เอชไอวี จากการกระทากลุ่มทีอ่ ยู่ในความเสีย่ ง
ระดับใด
• เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมในช่องเสีย
่ งมาก ใช่หรือไม่ว่า คนโดยทัวไปกลั
่
บไม่กงั วล คิดว่าเป็ น
เพราะเหตุใด
• หลังจากการทากิจกรรม QQR คิดว่าการติดเชือ
้ เอชไอวีเป็ นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไร
• การรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบต
ั ติ ่อผูต้ ดิ เชือ้ เกิดขึน้ เพราะเหตุใด
9. สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมนี้ โดยตอบคาถามว่า
• ข้อพึงระวังในการเป็ นผูถ
้ ่ายทอดความรูห้ รือให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ควรเป็ นอย่างไร
10. วิ เครำะห์ กิจกรรม “ระดับความเสีย่ ง QQR” ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ว่า
• ใช้วธิ ก
ี ารอะไรบ้างในการสร้างการเรียนรู้
• เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนเรื่องเอดส์ แบบอื่นๆ การใช้กจ
ิ กรรมการเรียนรู้ “แลกน้ า” มีความ
เหมือนหรือต่างอย่างไร
• จะนาไปปรับใช้ในห้องเรียนได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญเรื่องกำรประเมิ น “ควำมเสี่ยง” ต่อกำรติ ดเชื้อเอชไอวี
1. ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี เป็ นเรื่องทีข่ น้ึ อยู่กบั บริบท ปั จจัยและเงือ่ นไขทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่อาจบอก
ได้ว่า “ติด” หรือ “ไม่ตดิ ” จะสังเกตว่า คาทีใ่ ช้ในกิจกรรม คือ “ความเสีย่ ง” ในระดับต่างๆ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั
เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้อง
2. หากต้องการรูว้ ่า “ติดเชือ้ ” หรือไม่ วิธเี ดียวทีจ่ ะบอกได้ คือ การตรวจเลือด
3. ความเสีย่ งของพฤติกรรมหนึ่งๆ อาจมากขึน้ หรือน้อยลงหากเงือ่ นไขเปลีย่ น และจะเห็นวิธที ส่ี ามารถลด
ความเสีย่ งลงได้ เช่น หากยังเลือกมีเพศสัมพันธ์ทางก้น และใช้ถุงยาง ความเสีย่ งก็จะลดลงจากเสีย่ ง
มากเป็ นไม่เสีย่ ง เป็ นต้น
4. กิจกรรมทางเพศ เช่น จูบปาก การสัมผัส หรือ การทา oral sex เป็ นกิจกรรมทีม่ โี อกาสเสีย่ งน้อยมาก
หรือไม่เสีย่ งเลย แต่กจิ กรรมเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมักจบลงด้วยการมี
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เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ประเด็นสาคัญจึงอยู่ท่ี มีการป้ องกันหรือไม่ (ใช้ถุงยางหรือไม่) เมื่อมี
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
5. ความกังวลใจต่อเรื่องเอดส์ของคนส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการติดต่อ ซึง่ เป็ นผลจากการขาดข้อมูลที่
ชัดเจนหรือได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง และการให้ขอ้ มูลทีผ่ ่านมา มักเน้นการให้คาตอบแบบสาเร็จรูป ว่า
แบบไหนติด แบบไหนไม่ตดิ โดยขาดการให้หลักในการคิด วิเคราะห์ และการอธิบายทีช่ ดั เจน
6. ผลของช้อมูลทีไ่ ม่ชดั เจน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเชือ้ เอชไอวี สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย
ส่งผลให้เกิดการรังเกียจผูต้ ดิ เชือ้ ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจทีไ่ ม่ชดั เจนในเรื่องโอกาสเสีย่ ง ยังส่งผล
ให้เกิดการประเมินความเสีย่ งของตนเองผิดพลาดและขาดความตระหนักทีจ่ ะป้ องกันตนเอง
บัตรพฤติ กรรมเสี่ยง
1. เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางกับผูม้ เี ชือ้ เอชไอวี (HIV)
2. เพศสัมพันธ์ทางช่องทวารโดยไม่ใช้ถุงยางกับผูม้ เี ชือ้ HIV
3. เพศสัมพันธ์ขณะมีประจาเดือนกับผูม้ เี ชือ้ HIV
4. เพศสัมพันธ์ขณะมีแผลทีอ่ วัยวะเพศหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กบั ผูม้ เี ชือ้ HIV
5. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผูม้ เี ชือ้ HIV
6. การรับเลือดทีม่ เี ชือ้ HIV
7. การเป็ นผูใ้ ช้ปากทา oral sex ให้กบั ผูม้ เี ชือ้ HIV
8. การใช้อุปกรณ์เสริมความสุขทางเพศสอดใส่ในอวัยวะเพศให้กนั กับคู่ทม่ี เี ชือ้ HIV
9. การกินนมแม่ทต่ี ดิ เชือ้ HIV
10. เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยกับผูม้ เี ชือ้ HIV
11. การใช้กรรไกรตัดเล็บ มีดโกน ร่วมกันกับผูม้ เี ชือ้ HIV
12. การใช้น้วิ สอดใส่ในอวัยวะเพศกับคู่ทม่ี เี ชือ้ HIV
13. การเป็ นฝ่ ายถูกทา oral sex โดยผูม้ เี ชือ้ HIV
14. การจูบปากกับผูม้ เี ชือ้ HIV
15. การสาเร็จความใคร่ให้ตนเอง
16. การลูบไล้ การใช้ล้นิ กับอวัยวะภายนอก (ทีไ่ ม่ใช่อวัยวะเพศ) กับคู่ทม่ี เี ชือ้ HIV
17. การใช้ชวี ติ ประจาวันร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ HIV
18. ยุงกัดผูต้ ดิ เชือ้ HIV แล้วมากัดเรา
19. การถูกเข็มตา (เข้มทีต่ าผูต้ ดิ เชือ้ HIV แล้วมาตาเรา)
20. การสัมผัสแผล/เลือด/น้าเหลืองของผูต้ ดิ เชือ้ HIV /ผูป้ ่ วยเอดส์
21. การตรวจรักษาผูต้ ดิ เชือ้ HIV /ผูป้ ่ วยเอดส์
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3.3 กิ จกรรมเลือกข้ำง-เอดส์รกั ษำได้
ระยะเวลำที่ใช้ทงั ้ หมด 1 ชัวโมง
่
เนื้ อหำและกระบวนกำรประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เลือกข้าง-เอดส์รกั ษาได้
ส่วนที่ 2 มิวสิควีดโี อความจริงที(่ อ)ยากจะบอก
สื่อ อุปกรณ์ มิ วสิ ควีดีโอ จอ LCD
กิ จกรรมส่วนที่ 1 เลือกข้ำง เอดส์รกั ษำได้
วัตถุประสงค์ 1. ผูเ้ ข้าร่วมได้สารวจทัศคติ ความเข้าใจตนเองต่อเรื่องการรักษาเอดส์
2. ผูเ้ ข้าร่วมแยกแยะได้ระหว่างข้อเท็จจริงและความเชื่อในการรักษาเอดส์
3. ผูเ้ ข้าร่วมบอกผลกระทบและการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูต้ ดิ เชือ้ จากการ ใช้ทศั นคติและ
ความเชื่อเรื่องเอดส์ทม่ี อี ยู่ในสังคมมาตัดสิน
ระยะเวลา

40 นาที

สือ่ -อุปกรณ์

กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี

ขัน้ ตอน
1.การ
เตรียมการ
2.ดาเนินการ

ผู้ดำเนิ นกำร
• ผูด้ าเนินการเตรียมโจทย์สาหรับกิจกรรม
เลือกข้าง 3-4 โจทย์
• ผูด้ าเนินการอธิบายวิธกี ารเล่น โดยให้
ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนมายืนรวมกันตรงกลาง
โดยอธิบายว่าจะมีโจทย์ให้ แล้วให้เลือก
ยืนตามความรูส้ กึ คิดอย่างไรให้เลือก
ตามนัน้ โดยยืนทางซ้าย หากไม่เห็นด้วย
กับโจทย์ ยืนทางขวา ถ้าเห็นด้วย ไม่มี
ตรงกลาง
• ผูด้ าเนินการ โยนโจทย์ขน้ึ มาทีละโจทย์

Tips


ตัวอย่างประเด็นแลกเปลีย่ นของ
ผูเ้ ข้าร่วม “มีบางอาชีพทีผ่ ้ตู ิ ดเชื้อฯ ไม่
ควรทา”
-ไม่เห็นด้วย เพราะผูต้ ดิ เชื้อฯ สามารถ
ทาได้ทุกอาชีพ / เพราะเป็นผูต้ ดิ เชื้อฯ
ยังไม่ได้ป่วยเอดส์

50

1.
2.
3.
4.

ทัง้ หมด 4 โจทย์ประกอบด้วย
มีบำงอำชีพที่ผ้ตู ิ ดเชื้อฯ ไม่ควรทำ
กำรรณรงค์เรื่องเอดส์รกั ษำได้ ทำให้
คนไม่ป้องกัน
เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สำมำรถมี
ชีวิตยืนยำวได้
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สำมำรถมีค่มู ีลูกได้

-เห็นด้วย เพราะบางอาชีพ คนบางกลุ่ม
ยังทาไม่ได้เลย เช่น มีการจากัดเพศ
บางเพศทาไม่ได้

ตัวอย่างประเด็นแลกเปลีย่ นของ
ผูเ้ ข้าร่วมเรือ่ ง “การรณรงค์เรือ่ งเอดส์
รักษาได้ ทาให้คนไม่ป้องกัน”
-ไม่เห็นด้วย เพราะเอดส์คอื กลุ่มอาการ
ทีร่ กั ษาได้ เราสร้างความเข้าใจ ทา
กิจกรรมร่วมด้วย ทีผ่ ่านมามีความเชือ่
ว่าเอดส์เป็นแล้วตาย ทาให้คนกลัว /
สุขภาพเป็นของเรา ไม่มใี ครอยากป่ วย
อยากติดเชื้อฯ
- เห็นด้วย เพราะเมือ่ รักษาได้ คนก็ไม่
ต้องป้ องกัน เพราะการไม่ใช้ถุงยางสนุก
กว่าการป้ องกัน / พอบอกก็ไม่ตอ้ งกลัว
แล้วมียารักษา ก็ไม่ตอ้ งป้ องกัน ไม่ตอ้ ง
กินยา / ถึงแม้ไม่รณรงค์คนก็ไม่ป้องกัน
รณรงค์ยงิ ่ ไม่ป้องกัน
ตัวอย่างประเด็นแลกเปลีย่ นของ
ผูเ้ ข้าร่วมเรือ่ ง “เด็กทีอ่ ยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวี สามารถมีชีวิตยืนยาวได้”
-ไม่เห็นด้วยเพราะต่อให้มยี าต้านไวรัส
เด็กก็ตอ้ งกินไปตลอดชีวติ อาจจะดื้อยา
และเสียชีวติ ได้
-เห็นด้วยเพราะปั จจุบนั มีสตู รยาทีเ่ ป็น
มิตร เป็ นทางเลือกสาหรับเด็กและทุก
คน
ตัวอย่างประเด็นแลกเปลีย่ นของ
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3.ชวนสะท้อน
กิจกรรม

4.ชวนสรุป
กิจกรรม

• จากกิจกรรมเลือกข้างแสดงให้เห็น
อะไรบ้าง
• ทัศนคติดงั กล่าวมีทม่ี าจากอะไร
• ถ้าเราไม่เชื่อมันเรื
่ ่องเอดส์รกั ษาได้ มีคู่ มี
ลูก มีชวี ติ ยืนยาวได้ จะส่งผลกระทบ
อะไรบ้าง
• เราจะรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องนี้ต่อไป
ได้อย่างไรบ้าง
• ผูด้ าเนินการสรุปว่า เรื่องเอดส์มที งั ้
ข้อเท็จจริงและความเชื่อ ความคิด
ความเห็น ข้อเท็จจริงเรื่องเอดส์กค็ อื
1.การรักษาเอดส์ ปั จจุบนั มียาต้านไวรัสที่
สามารถควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวีใน
ร่างกายจนลดน้อยลงกระทังตรวจในเลื
่
อด
ไม่พบ
2. ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีสามารถมีสุขภาพและ
ชีวติ ทีย่ นื ยาวได้เหมือนคนทัว่ ๆ ไปถ้าได้
เข้าถึงการรักษาทีม่ คี ุณภาพ

ผูเ้ ข้าร่วมเรือ่ ง “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สำมำรถมีค่มู ีลูกได้”
-ไม่เห็นด้วยเพราะการมีเพศสัมพันธ์จะ
สามารถจะส่งต่อเชื้อให้คนอืน่ และอาจ
ไม่มอี ายุยนื ยาวพอทีจ่ ะเลี้ยงดูลูกจน
เติบโตได้
-เห็นด้วยเพราะหากผูต้ ดิ เชื้อกินยาต้าน
ไวรัสต่อเนือ่ งจะทาให้ปริมาณไวรัสน้อย
มากจนไม่สามารถส่งต่อเชื้อเอชไอวีไป
ยังคู่ได้ นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั ยังมียา
ต้านไวรัสป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สลู่ ูก
ผูด้ าเนินการต้องเน้นชวนให้ผเู้ ข้าร่วม
เชื่อมันเรื
่ ่องเอดส์รกั ษาได้



เตรียมสถานการณ์การเข้าถึงการ
รักษาและสถานการณ์การตีตราและ
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นปั จจุบนั
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3. ประชาชนคนไทยมีสทิ ธิในการรับการ
รักษาเอดส์ทม่ี มี าตรฐานโดยไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่าย เพราะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์
4. ยาต้านไวรัสสามารถทีจ่ ะป้ องกันเด็ก
ทารกทีเ่ กิดจากแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี ไม่ให้
ติดเชือ้ เอชไอวีได้ ทาให้แม่ทม่ี เี อชไอวี
สามารถมีลูกโดยทีล่ ูกไม่ตดิ เชือ้
• ผูด้ าเนินการชวนพูดคุยเรื่องการอยู่ร่วมใน
ปั จจุบนั นี้ทย่ี งั เจอเรื่องของการกีดกันและ
เลือกปฏิบตั ทิ ส่ี ง่ ผลต่อการใช้ชวี ติ ของผูต้ ดิ
เชือ้ เช่น การไปสมัครงาน การไปเรียน
หนังสือ การไปรับการรักษาพยาบาล ฯลฯ
(Input) สถานการณ์การตีตราและเลือก
ปฏิบตั เิ พิม่ เติม
กิ จกรรมส่วนที่ 2 มิ วสิ ควีดีโอควำมจริ งที่(อ)ยำกจะบอก
วัตถุประสงค์
๑. ทาความเข้าใจความรูส้ กึ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในการบอกผลเลือดของตนเองต่อคู่หรือคนใน
ครอบครัว
๒. เห็นความหลากหลายของคนทีม่ เี อชไอวีในการสือ่ สารกับคู่ เพือ่ ให้เห็นบริบท หลายมิติ หลาย
บริบท ทีเ่ กี่ยวข้องในการตัดสินใจบอกผลเลือดของตนเองกับคู่หรือคนในครอบครัว
เวลำ 20 นาที
สื่อ/อุปกรณ์ มิวสิควีดโี อ LCD จอฉาย
ที่มำของกิ จกรรม
เนื่องจากในตอนนี้ผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีกลับมาใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ชวี ติ คู่ การมี
ครอบครัว ผูต้ ดิ เชือ้ หลายคนคิดถึงเรื่องการบอกผลเลือดกับคู่ เนื่องจากไม่อยากปกปิ ดและคิดว่าจะนาไปสู่
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ความเข้าใจทีม่ ากขึน้ ในขณะทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ บางส่วนก็คดิ ว่าไม่พร้อมทีจ่ ะบอกผลเลือด ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม
เพราะกังวลใจเรื่องผลกระทบทีจ่ ะตามมา
มิวสิควีดโี อเรื่องความจริงที่ (อ)ยากจะบอก จะช่วยให้เห็นความรูส้ กึ ของผูต้ ดิ เชือ้ ในการบอกผลเลือด
ว่ามีปัจจัยทีแ่ ตกต่างกัน
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
9. อธิบายวิธกี าร
เล่น

•
•

ผูด้ าเนินการ
จะมีการเปิ ดมิวสิควีดโี อความจริงที(่ อ)ยากจะ
บอก
ขอให้ทุกคนดูจนจบและดูว่าเรารูส้ กึ หรือเห็น
อะไรจากวีดโี อบ้าง
เตรียมมิวสิควีดโี อ
ดูความพร้อมของเครื่องเสียง LCD จอฉาย
เตรียมความพร้อมของทีน่ งั ่ ให้สามารถนังดู
่ ได้
โดยสะดวก ไม่ไกลเกินไป

10. เริม่ กิจกรรม

•
•
•

11. ขัน้ ตอน (1)

• ให้ผเู้ ข้าดูมวิ สิควีดโี อจนจบ
• ถามความรูส้ กึ ของคนทีไ่ ด้ดูมวิ สิควีดโี อ และสิง่ ที่

12. ขัน้ ตอน (2)

•
•
•
•

เห็นในมิวสิควีดโี อ
1. ประเด็นไหนทีช่ อบ
2. ประเด็นไหนทีไ่ ม่ชอบ
3. เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไร
ผูด้ าเนินการชวนคุยเรื่องของการเปิ ดเผยผล
เลือดว่ามีความจาเป็ นหรือไม่
ไม่บอกได้ไหม จะจัดการอย่างไรถ้าไม่บอกจะมี
ทางเลือกอะไรบ้าง
ถ้าตัดสินใจบอกต้องประเมินอะไรบ้าง จะรับมือ
กับผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างไร
ชวนประเมินข้อดี ข้อเสียของการบอกหรือไม่
บอก

Tips
ชวนคุยให้เห็นความ
เชื่อมโยงของมิวสิควีดโี อ
กับวิถชี วี ติ ปั จจุบนั ของผู้
ติดเชือ้ เอชไอวี
ต้องเช็คความพร้อมของ
อุปกรณ์ทงั ้ หมด เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าสามารถใช้การได้
จริง



ย้าว่าเรื่องการบอกผล
เลือดเป็ นเรื่องของ
ความพร้อมของแต่ละ
คน ซึง่ มีเหตุผลและ
ปั จจัยทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่ได้ถอื เป็ นความผิด
หากไม่บอก
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13. ชวนสรุป
กิจกรรม

• ทัศนคติของสังคมทีม่ ตี ่อเรื่องเอดส์ทาให้ผู้
ติดเชือ้ จานวนมาก ไม่พร้อมในการเปิ ดเผย
ผลเลือดของตนเองต่อผูอ้ ่นื และคนใกล้ชดิ
• ผูต้ ดิ เชือ้ จะเปิ ดผลเลือดของแต่ละคน มี
ความยากง่ายแตกต่างกันไป แต่ละคน
ประเมินไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพแวดล้อม
ทีเ่ ผชิญ และมีวธิ กี ารจัดการทีแ่ ตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กบั ทัศนคติในการมองเรื่องเอดส์และ
ความพร้อมในการเผชิญปั ญหาของคนคน
นัน้ ด้วย เราจึงไม่สามารถไปตัดสินคนอื่นได้
ด้วยทัศนคติของเรา

มันควรจะเอาไปใช้ในกลุ่ม
เฉพาะ เช่นผูต้ ดิ เชือ้ เด็ก
ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี เพือ่ ให้เขา
ได้ทบทวนตัวเองมี
ทางออกสาหรับตัวเอง
ไม่ได้ผดิ ทีจ่ ะไม่บอก
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ภำคผนวก
ข้อมูลจำเป็ นสำหรับกำรทำงำน
1. เรื่อง U = U หลักการสาคัญคือ การทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ยาต้านฯ
จะเข้าไปกดเชือ้ เอชไอวีในร่างกาย จนทาให้ปริมาณเชือ้ เอชไอวีในเลือดของคนๆนัน้ มีจานวนน้อยมาก
จนตรวจหาไม่พบในเลือด แม้ว่าเชือ้ เอชไอวีจะยังไม่หมดไปจากร่างกาย อาจมีเชือ้ ฯอยู่ในเนื้อเยือ้ บุต่างๆ
ในร่างกาย แต่การทีผ่ ตู้ ดิ เชื้อฯกินยาต้านฯจนตรวจไม่พบเชือ้ ฯในเลือดมีผลทาให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯคนนัน้ ไม่
สามารถส่งต่อเชือ้ เอชไอวีไปสูค่ นอื่นได้ แม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม
ทัง้ นี้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯจาเป็ นต้องกินยาต้านฯอย่างต่อเนื่อง กินยาตรงเวลา รวมทัง้ ต้องได้รบั สูตรยาทีเ่ หมาะสม
กับสภาพร่างกาย อย่างน้อยต้องกินยาติดต่อกันนาน 6 เดือนขึน้ ไป โดยทีย่ าต้านฯในปั จจุบนั มีหลาย
ชนิด และมียารุ่นใหม่ทผ่ี ลิตออกมาให้ผตู้ ดิ เชือ้ ฯกินได้งา่ ยขึน้ เช่นเม็ดขนาดเล็ก กิน เพียงมือ้ เดียว เป็ น
ต้น ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ของผูต้ ดิ เชือ้ ฯในการกินยาดีขน้ึ ซึง่ มีผลต่อการกินต่อเนื่องเพือ่ กดเชือ้ เอชไอวี
ให้ต่าทีส่ ุดได้

2. เรื่องกำรป้ องกันด้วยกำรกิ นยำต้ำนไวรัสก่อนกำรสัมผัสเชื้อเอชไอวี หรือเรียกว่ำ PrEP (เพร็ป)
เพร็ป (PrEP) ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis เป็ นการป้ องกันเชือ้ เอชไอวีก่อนการสัมผัสเชือ้ โดยการ
กินยาต้านไวรัสเอชไอวี 2 ชนิด(ยาทีโนโฟเวียร์ และยาเอ็มไตรไซทาบีน) จากการศึกษาพบว่าการใช้ ยาเพร็
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ปอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง โดยกินต่อเนื่องทุกวันไปอย่างน้อย 7 วันก่อนทีจ่ ะมีความเสีย่ ง จะช่วยลดความ
เสีย่ งของการติดเชือ้ ฯจากการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่า 90 % ส่วนในกรณีของผูใ้ ช้ยาเสพติดแบบฉีด
สามารถลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ลงได้ถงึ 70% อย่างไรก็ตามการใช้ยาเพร็ปยังไม่สามารถป้ องกันการติด
เชือ้ HIV ได้ถงึ 100 % และไม่สามารถป้ องกันการติดเชื้อกามโรคอื่น ๆและป้ องกันการตัง้ ครรภ์ได้ ดังนัน้
ถึงแม้ว่าจะกินยาเพร็ปแล้วก็ควรต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เสมอ เพร็ปเป็ นทางเลือกในการ
ป้ องกันเอชไอวีสาหรับคนทีไ่ ม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์ คนทีใ่ ช้สารเสพติด และคน
ทีม่ คี ่นู อนทีม่ เี อชไอวี
กำรรับยำเพร็ป ต้องได้รบั ผ่านสถานพยาบาลเท่านัน้ ก่อนรับยาเพร็ปจะต้องมีการตรวจเลือดเพือ่ เช็ค
สุขภาพโดยรวม ตรวจการทางานของไตและคัดกรองการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี รวมทัง้ ตรวจเช็คผลเอชไอ
วีของผูท้ จ่ี ะรับยาด้วย เนื่องจากยาเพร็ป จะใช้กบั ผูท้ ม่ี ผี ลเอชไอวีเป็ นลบเท่านัน้ โดยสถานพยาบาลจะจ่ายยา
เพร็ป ให้ไปกินไม่เกิน 3 เดือน ควรตรวจเอชไอวีอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนระหว่างทีก่ นิ ยาเพร็ป
การกินเพร็บ (เพือ่ ให้มตี วั ยาอยู่ในกระแสเลือดเพียงพอต่อการป้ องกันอย่างมีประสิทธิภาพ)
1. กรณีเป็ นคนรักต่างเพศ ให้กนิ 1 เม็ด/วัน เป็ นเวลา 7 วันต่อเนื่องก่อนมีเพศสัมพันธ์ และกิน
ต่อเนื่อง ทุกวันๆ ละ 1 เม็ดในช่วงทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยู่ และเมื่อต้องการหยุดกินให้กนิ ต่อเนื่อง
อีก 7 วันๆละ 1 เม็ด
2. หากเป็ นชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ให้กนิ 2 เม็ดใน 24ชัวโมงก่
่
อนมีเพศสัมพันธ์ และกินต่อเนื่อง
ทุกวันๆละ 1 เม็ดในช่วงทีย่ งั คงมีเพศสัมพันธ์อยู่ และเมื่อต้องการหยุดกินให้กนิ ต่อเนื่อง
อีก 2 วันๆ ละ 1 เม็ด หลังมีเพศสัมพันธ์ครัง้ สุดท้าย และควรไปตรวจหาเอชไอวีทุกครัง้ หลังหยุดกิน
ควรมารับการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีทุกครัง้ หลังหยุดกินยา
กรณี ลืมกิ น
1. ให้รบี กินทันทีทน่ี ึกได้
2. ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันช่วงลืมกินยา ให้รบี มาตรวจหาเอชไอวี
3. เรื่องกำรป้ องกันเอชไอวีหลังกำรสัมผัสเชื้อหรือ PEP
เพ็ป (Post Exposure Prophylaxis หรือ PEP) เป็ นการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีหลังการสัมผัสเชือ้
โดยการกินยาต้านไวรัสเอชไอวีในสูตรทีเ่ หมาะสมต่อเนื่องเป็ นเวลา 1 เดือนหลังจากสัมผัสเชือ้ หาก
ต้องการป้ องกันให้ได้ผลมากทีส่ ุด ต้องกินยาทันทีหลังจากมีความเสีย่ ง หรือต้องได้รบั ยาต้านฯภายใน
เวลา 72 ชัวหลั
่ งจากไปสัมผัสเชือ้ ฯ ยาเพ็ปจะป้ องกันไม่ให้เชือ้ เอชไอวีเข้าไปทาลายระบบภูมคิ ุม้ กัน ทา
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ให้ร่างกายไม่ตดิ เชือ้ ซึง่ จะทาให้ร่างกายสร้างระบบภูมคิ ุม้ กันในการป้ องกันก่อนจะแพร่กระจายใน
ร่างกายได้ วิธกี ารกินยาเพ็ปต้องกินยาเหมือนกับผูต้ ดิ เชือ้ เอไชอวีกนิ เพือ่ การรักษา คือการกินยาต้านฯ
จานวน 3 ชนิด และต้องกินอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
4. กำรตรวจเลือดเอชไอวี
เราสามารถรูส้ ถานการณ์ตดิ เชือ้ เอชไอวีได้ ด้วยการตรวจเลือดเท่านัน้ โดยปั จจุบนั ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้สทิ ธิคนไทยทุกคนสามารถขอรับบริการตรวจเลือดเพือ่ หาการติดเชือ้ เอชไอวีได้ปีละ
2 ครัง้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วิธกี ารคือต้องไปขอรับบริการตรวจทีโ่ รงพยาบาลสังกัดรัฐ หรือโรงพยาบาล
ทีอ่ ยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปั จจุบนั การตรวจเลือดเอชไอวีทใ่ี ห้ผลแม่นยา ตรวจได้
หลังจากทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรับเชือ้ ประมาณ 1 เดือนขึน้ ไป
ถ้าผลเลือดเป็ นบวก สามารถวางแผนดูแลตนเอง เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามสิทธิ
ด้านสุขภาพ (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม ข้าราชการ) ยิง่ ได้รบั การรักษาเร็ว ยิง่ ส่งผลให้
ร่างกายมีสุขภาพดี ไม่เกิดโรคแทรกซ้อน และไม่ป่วย มีชวี ติ แข็งแรงได้เหมือนคนทัวไป
่
หากเป็ นผลลบ ก็จะเป็ นโอกาสดีทจ่ี ะทาให้เราได้วางแผนการใช้ชวี ติ ให้ปลอดภัยไม่ตดิ เชือ้ ในอนาคต แต่
ไม่ว่าผลจะเป็ นบวกหรือลบ การวางแผนป้ องกันตนเองและคู่ ไม่ให้เสีย่ งต่อการติดเชื้อเป็ นเรื่องสาคัญ
และควรวางแผนจัดการด้วยตนเอง
5. กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสเอชไอวี
ปั จจุบนั ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีทุกคน มีสทิ ธิในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีตามแนวทางการรักษาที่
กาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนทีม่ สี ทิ ธิการรักษาทัง้ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสังคม สิทธิขา้ ราชการ บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว สามารถใช้สทิ ธิได้ตามโรงพยาบาลที่ตวั เอง
สังกัดอยู่
ยิง่ ได้รบั การรักษาเร็ว เชือ้ เอชไอวีกไ็ ม่สามารถทาลายภูมคิ ุม้ กันในร่างกายได้ ทาให้ไม่เจ็บป่ วยด้วยโรค
ฉวยโอกาสต่าง ๆ สามารถใช้ชวี ติ ได้เหมือนคนทัวไป
่ วิธกี ารรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯจะเน้นการกินยา
อย่างน้อย 3 ชนิดขึน้ ไป ทัง้ นี้แพทย์จะต้องทาการตรวจร่างกายเพือ่ เตรียมตัวก่อนการกินยา ปั จจุบนั ยา
ต้านไวรัสฯมีหลายสูตร ขึน้ กับสภาพร่างกายของผูต้ ดิ เชื้อฯแต่ละคน
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การกินยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็ นการกินยาเพือ่ ควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่ให้แพร่กระจายในร่างกาย
หากกินยาต่อเนื่อง ตรงเวลา ก็จะสามารถกดเชือ้ ฯให้มปี ริมาณจานวนไวรัสให้น้อยทีส่ ุดได้ หากยาต้านฯ
สามารถกดเชือ้ ไวรัสฯได้ต่าจนไม่สามารถตรวจพบปริมาณไวรัสในเลือดได้ ถือว่าการรักษาด้วยสูตรยาที่
ได้รบั นัน้ ได้ผลดี สิง่ ทีค่ วรทาคือต้องกินยาต่อเนื่องไปตลอด การกินยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงเวลาบ่อย ๆ
จะทาให้มโี อกาสเกิดเชือ้ ดือ้ ยาได้ ยิง่ ดือ้ ยาก็จะยิง่ หายามารักษาได้ยากขึน้ หากผูต้ ดิ เชือ้ ฯคนใดต้องการ
หยุดยา ควรต้องปรึกษาแพทย์ เพือ่ วางแผนการหยุดยาทีจ่ ะไม่สง่ ผลต่อการดือ้ ยาในอนาคตจะดีทส่ี ุด
6. สิ ทธิ ประโยชน์ ด้ำนเอดส์และกำรตัง้ ครรภ์ (มำตรฐำนขัน้ ตำ่ )
1. ได้รบั บริการฝากครรภ์
อย่างน้อย 5 ครัง้

2. บริการหลังคลอดอย่าง
น้อย 3 ครัง้

ตรวจร่างกายทัวไป
่ , ประเมินอายุครรภ์ ,ตรวจสอบความผิดปกติ ,ตรวจอัล
ตราชาวด์อย่างน้อย 1 ครัง้ ,ตรวจคัดกรองซิฟิลสิ /เอชไอวี/ไวรัสตับบี,
ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ,ตรวจคัดกรองดาวน์ซนิ โดรม(เจาะเลือด /
น้าคร่า) ถ้ามีขอ้ บ่งชี้ยุตกิ ารครรภ์ได้ ,ให้คาปรึกษา ,ถุงยาง ,ประเมินความ
เสีย่ ง เป็ นต้น
ตรวจ คัดกรอง แนะนา วางแผนครอบครัว เช่นยาเม็ด/ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วง
คุมกาเนิด ยาฝังคมุกาเนิด ถุงยางอนามัย การทาหมัน ยาเสริมธาตุเหล็ก
ส่งเสริมการให้นมแม่ คัดกรองภาวะซึมเศร้า

3. ตรวจ คัดกรอง แนะนา
• บริการตรวจและป้ องกัน การติดเชือ้ เอชไอวี (ก. ตรวจหาสาร
วางแผนครอบครัว เช่นยา
พันธุกรรม (PCR) ข. ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี)
เม็ด/ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วง • นมผงกินแทนนมแม่ ถ้าติดเชือ้ เอชไอวี
คุมกาเนิด ยาฝังคมุกาเนิด • ยาต้านไวรัสเอชไอวี
ถุงยางอนามัย การทา
หมัน ยาเสริมธาตุเหล็ก
ส่งเสริมการให้นมแม่ คัด
กรองภาวะซึมเศร้า
4. เด็ก/เยาวชนหญิง (6-24
ปี ) (ทุกเพศ)

1. บริการตรวจและป้ องกัน การติดเชือ้ เอชไอวี (VCT) ,อุปกรณ์ป้องกัน ,
คัดกรอง STI ,ส่งต่อเพือ่ รักษา STI
2. วัคซีนป้ องกันมะเร็งปากมดลกูจากเชือ้ เอชพีว ี (HPV) ((HPV)
เด็กหญิง ป.5 (อายุ 11-12 ปี ) เด็กหญิง อายุ 11-12 ปี ทีไ่ ม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน (ฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน 6 เดือน)
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5. หญิงอายุ 25-59 ปี

3. บริการอนามัยการเจริญพันธุ์
4. วางแผนครอบครัว (คุมกาเนิด,ยาเม็ดคุมกาเนิด ,ยาฉีดคุมกาเนิด ,
ถุงยางอนามัย ,ห่วงคุมกาเนิดยาฝังคุมกาเนิด ,การทาหมันหญิง ,การ
ทาหมันชาย ,ยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน ,การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจาก
การคุมกาเนิด
5. บริการป้ องกันการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย
1. คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

7. ตัวชี้วดั ในโครงกำรของ 8 จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ตัวชี้วดั
มีการประชุมร่วมกับกลไกการทางานในพืน้ ทีเ่ พือ่ ชีแ้ จงโครงการและ
ประสานความร่วมมือในการทางาน
กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้ าหมายทัง้ หมดเข้าร่วม
กระบวนการและกิจกรรมในโครงการ
จานวนผูห้ ญิงร้อยละ 70 ทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถ เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ครัง้
กลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 100 ได้ประเมินความเสีย่ งด้วยตัวเองโดยใช้ใบ
ประเมินความเสีย่ งของโครงการ
กลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมVCCT สมัครใจตรวจ
เลือดเพือ่ ค้นหาการติดเชือ้ HIV
กลุ่มเป้ าหมายทีต่ รวจพบว่าติดเชือ้ เอชไอวีเข้าสูร่ ะบบการรักษาร้อยละ
100 **
กลุ่มเป้ าหมายทีต่ รวจพบว่าไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี คงผลเลือดลบจนจบ
โครงการ ***
จานวนกลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 60 ทีม่ าขอรับถุงยางอนามัยหลังจบ
กิจกรรม
จานวนกลุ่มเป้ าหมายร้อยละ 20 ทีก่ ลับมาขอรับบริการปรึกษากับ
โครงการหลังจากทราบผลเลือด

วิ ธีวดั
สรุปรายงานการประชุม
ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ใบประเมินความเสีย่ งของ
โครงการ (แผ่นขูด)
แบบบันทึกการสมัครใจ
ตรวจเลือด
แบบบันทึกการส่งต่อเข้ารับ
บริการ
แบบบันทึกการตรวจเลือด
รายงานสรุปจานวน
กลุ่มเป้ าหมายทีม่ าขอรับ
ถุงยางอนามัย
แบบบันทึกการให้บริการ
ปรึกษา

** กรณีกลุ่มเป้ าหมายทีม่ เี งื่อนไขหรือข้อจากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่นกลุ่มผูไ้ ร้สถานะ ชาติพนั ธุ์ แรงงานข้ามชาติ จะเน้นไปที่
กระบวนการช่วยเหลือให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงบริการ
*** กลุ่มทีส่ มัครใจตรวจเลือดและบอกผลเลือดแก่คนทางานเพื่อติดตามจนจบโครงการ
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แบบสอบถำม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ พฤติ กรรมและทักษะ เกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีเอดส์
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
หญิง
ชาย
เพศอื่น ๆ
กำรศึกษำ
มัธยมปี ท่ี 1
มัธยมปี ท่ี 2
มัธยมปี ท่ี 3
มัธยมปี ท่ี 4
มัธยมปี ท่ี 5
มัธยมปี ท่ี 6
อำยุ.................................................................. รหัส.............................................................................
(โปรดทำเครื่องหมำย X ในช่องคำตอบ ที่คณ
ุ คิ ดว่ำถูกต้อง)
ข้อ
1 ยุงกัดผูท้ อ่ี ยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี ทาให้เราติดเชือ้ เอชไอวี
2 การใช้ชวี ติ ประจาวันร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี เช่น กินข้าวด้วยกัน
เรียนด้วยกัน การใช้มดี โกนและกรรไกรตัดเล็บร่วมกัน ว่ายน้ าสระ
เดียวกัน จะทาให้ตดิ เชือ้ เอชไอวี
3 ลูกทีเ่ กิดจากพ่อแม่ทต่ี ดิ เชือ้ เอชไอวี จะติดเชือ้ เอชไอวีทกุ คน
4 ช่องทางการรับเชือ้ เอชไอวีมี 3 ช่องทาง (เพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน การ
ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน และทารกทีค่ ลอดจากแม่ทม่ี เี ชือ้ เอชไอวี)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ ใจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ทุกครัง้

ไม่เคย

ปั จจุบนั เอดส์รกั ษาได้
การใส่ถุงยางอนามัย 2 ชัน้ ช่วยป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ป้ องกันการท้อง
เพศสัมพันธ์ครัง้ เดียวไม่สามารถติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้
การป้ องกันเอชไอวีและการตัง้ ครรภ์เป็ นหน้าทีข่ องผูห้ ญิงเท่านัน้
คนหน้าตาดี สุขภาพแข็งแรง ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
คนทีพ่ กถุงยางอนามัยเป็ นคนไม่ดี
การมีค่คู นเดียว ไม่เสีย่ ง ต่อการติดเชือ้ เอชไอวีแน่นอน
บำงครัง้

คุณสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ทุกคน
ในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา คุณได้ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
คุณสามารถบอกคู่ให้ใช้ถุงยางอนามัยได้
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แบบสอบถำม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ พฤติ กรรมและทักษะ เกี่ยวกับเรื่องเอชไอวีเอดส์
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
หญิง
ชาย
เพศอื่น ๆ
อำยุ ............................................................. หน่ วยงำน/ชุมชน.................................................
รหัส ...........................................................................................................................................
(โปรดทำเครื่องหมำย X ในช่องคำตอบ ที่คณ
ุ คิ ดว่ำถูกต้อง)
ข้อ
1 ยุงกัดผูท้ อ่ี ยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี ทาให้เราติดเชือ้ เอชไอวี
2 การใช้ชวี ติ ประจาวันร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี เช่น กินข้าวด้วยกัน
เรียนด้วยกัน การใช้มดี โกนและกรรไกรตัดเล็บร่วมกัน ว่ายน้ าสระ
เดียวกัน จะทาให้ตดิ เชือ้ เอชไอวี
3 ลูกทีเ่ กิดจากพ่อแม่ทต่ี ดิ เชื้อเอชไอวี จะติดเชือ้ เอชไอวีทกุ คน
4 ช่องทางการรับเชือ้ เอชไอวีมี 3 ช่องทาง (เพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ใช้
เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน และทารกทีค่ ลอดจากแม่ทม่ี เี ชื้อเอชไอวี)

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ ใจ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ทุกครัง้

บำงครัง้

ไม่เคย

5 ปั จจุบนั เอดส์รกั ษาได้
6 การใส่ถุงยางอนามัย 2 ชัน้ ช่วยป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และป้ องกันการท้อง
7 เพศสัมพันธ์ครัง้ เดียวไม่สามารถติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
8 การป้ องกันเอชไอวีและการตัง้ ครรภ์เป็ นหน้าทีข่ องผูห้ ญิงเท่านัน้
9 คนหน้าตาดี สุขภาพแข็งแรง ไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
10 คนทีพ่ กถุงยางอนามัยเป็ นคนไม่ดี
11 การมีค่คู นเดียว ไม่เสีย่ ง ต่อการติดเชือ้ เอชไอวีแน่นอน
12 คุณสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ทุกคน
13 ในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา คุณได้ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
14 คุณสามารถบอกคู่ให้ใช้ถุงยางอนามัยได้
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