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งานสร้างความเข้าใจเรื่องเอดสแ์ละเพศศึกษา/ทอ้งไม่พร้อมในชุมชน 

เมนูที ่11 

เป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมนิความเสีย่งของตัวเอง 

2. กลุ่มเป้าหมายมทีางเลอืกในการป้องกันทีเ่หมาะสมต่อตัวเองและเข้าถงึทางเลอืกในการป้องกันทีห่ลากหลาย 

3. ชุมชนยอมรับไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเอดสแ์ละทอ้งไมพ่ร้อมในชุมชน 
วัตถุประสงคเ์ฉพาะ กจิกรรม เนือ้หา ผลลัพธ ์ ตัวชีวั้ด 

1. เกิดกลไกคุม้ครองทาง
สงัคมเรื่องเอดส ์
เพศศกึษา/ทอ้งไม่
พรอ้มในชมุชน 

 
 

2. มีการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มใน
ชมุชนที่เอือ้ตอ่การ
สรา้งความเขา้ใจ การ
เรยีนรูแ้ละการแกไ้ข
ปัญหาดา้นเอดสแ์ละ
เพศศกึษา/ทอ้งไม่

1. ประชมุ/สมันาเพ่ือแสวงหาแนวทาง
ความรว่มมือกบักลุม่แกนน าชมุชน 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน. 
คณะกรรมการกองทนุหลกัประกนั
สขุภาพทอ้งถ่ิน โรงเรยีน รพสต.และ
องคก์รที่เก่ียวขอ้งในการท างานดา้น
เอดส-์เพศศกึษา/ทอ้งไม่พรอ้มใน
ชมุชน  เพ่ือเป็นแนวรว่มในการ
ท างานแกไ้ขปัญหาและสนบัสนนุ
ทรพัยากรในการท างานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 
 
 

 วิเคราะหส์ถานการณ ์และ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเอดส-์
ปัญหาทอ้งไม่พรอ้มของชมุชน 

 ทศันคติที่เขา้ใจตอ่การท างาน
ดา้นเอดส ์ไม่เลือกปฎิบตัิต่อผูต้ิด
เชือ้เอชไอวีและอยูร่ว่มได ้

 ประสบการณแ์ละบทเรยีนการ
ท างานเพ่ือแกไ้ขปัญหาเอดส-์
เพศศกึษา/ทอ้งไม่พรอ้มของ
ชมุชน 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาของ
องคก์รตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง 

 

1) มีกลไก/คณะท างานการ
ท างานที่เกิดจากความ
รว่มมือของหลายองคก์ร และ
รว่มมือกนัท างานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

2) เกิดแผนงานบรูณาการ
ระหว่างองคก์รที่เก่ียวขอ้ง
เรื่องการท างานดา้นเอดสท์ัง้
งานปอ้งกนัHIVและ
เพศศกึษา/ทอ้งไม่พรอ้ม 

3) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมี
มีนโยบายสนบัสนนุการ
ท างานเรื่องเอดส-์เพศศกึษา/

1. องคก์รชมุชนและ
องคก์รตา่งๆที่
เก่ียวขอ้งในการ
ท างานดา้นเอดส์
ระดบัต าบล จ านวน
....องคก์ร มีนโยบาย
และสนบัสนนุใหเ้กิด
การด าเนินการตาม
แผนงาน 

2. มีแกนน าชมุชนอยา่ง
นอ้ย....ที่สามารถให้
ขอ้มลูเรื่องเอดส ์
เพศศกึษาและทอ้งไม่
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พรอ้มในชมุชน 

 

 
 
 
 

 

2. จดัตัง้-สง่เสรมิ-ฟ้ืนฟ ู“คณะท างาน/
กลไกการท างานที่เก่ียวขอ้งกบัดา้น
เอดส-์เพศศกึษา/ทอ้งไม่พรอ้ม”ใน
ชมุชน  (ประชาคมเอดส-์กก.เอดส์
ต  าบล-คณะกรรมการCAGS) โดยมี
การประชมุเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพ่ือวางแผน-ติดตามและ
สรุปผลการท างาน/สรุปบทเรยีน 

 
 
 

 

3. พฒันา ฟ้ืนฟศูกัยภาพแกนน า ทัง้
เก่าและใหม่ ใหส้ามารถเป็นแกน
หลกัจดักิจกรรมเรยีนรู-้ประเมิน
ความเสี่ยงตอ่เอชไอวีเอดส ์และทอ้ง
ไม่พรอ้ม ตลอดจนสามารถใหต้  า
ปรกึษาได ้ 

 

 
 
 
 
 

 รว่มก าหนดเปา้หมาย แนวทาง
และแผนการท างานเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเอดส-์เพศศกึษา/ทอ้งไม่
พรอ้มของชมุชน 

 ท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่
ของคณะท างานรว่มกนั 

 น าแผนการท างานไปสูก่าร)ฎิบตัิ
และมีการติดตามผล/สรุป
บทเรยีนการท างาน 

 
 

 ความรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการ
ติดเชือ้เอชไอวีและการอยูร่ว่มกนั 

 การสื่อสารเรื่องเอดสแ์ละ
เพศศกึษาอยา่งรอบดา้นใน
ชมุชน  

 ทกัษะการใหค้  าปรกึษาและVCCT 

 เพศสภาพ-สรรีะและอนามยั

ทอ้งไม่พรอ้มในชมุชน 

4) แกนน าชมุชนมีความรู ้ความ
เขา้ใจเรื่องเอดส ์เพศศกึษา/
ทอ้งไม่พรอ้ม และสามารถ
สื่อสาร จดัการเรยีนรูใ้หก้บั
กลุม่เปา้หมายตา่งๆของ
ชมุชน 

5) มีจดุกระจายอปุกรณป์อ้งกนั
ทางเลือกที่หลากหลายและ
กลุม่เปา้หมายสามารถเขา้ถงึ
ไดง้่าย 

6) เดก็ เยาวชนและผูป้กครองมี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเอดส์
และเพศศกึษา/ทอ้งไม่พรอ้ม 
และสามารถสื่อสารภายใน
ครอบครวัได ้

7) มีมาตรการและแนวทางของ
ชมุชนในการใหค้วาม
ชว่ยเหลือผูต้ิดเชือ้เอชไอวี ผู้
ไดร้บัผลกระทบ และเยาวชน
ที่ทอ้งไม่พรอ้ม โดยความ
รว่มมือจากองคก์รตา่งๆ

พรอ้มไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
รวมทัง้ใหค้  าปรกึษา
ได ้

 

3. เกิดแผนการท างานที่
มีความรว่มมือและ
การสนบัสนนุของ
องคก์รตา่งๆที่
เก่ียวขอ้งในชมุชน ใน
การท างานสง่เสรมิ
การปอ้งกนัเอดสแ์ละ
ทอ้งไม่พรอ้มในชมุชน 

4. เดก็และเยาวชนรอ้ย
ละ …..มีความรู ้ความ
เขา้ใจการแพรร่ะบาด
ของHIV ปัจจยัสง่เสรมิ
การทอ้งไม่พรอ้ม 
และทางเลือกการ
ปอ้งกนั ตนเอง 

5. กลุม่ผูป้กครองรอ้ย
ละ... มีความเขา้ใจ
เรื่องเอดส-์เพศศกึษา/
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4. การจดัใหมี้สถานที่ที่เป็นจดุกระจาย

อปุกรณก์ารปอ้งกนัที่หลากหลาย
และสามารถเขา้ถงึไดง้่ายในชมุชน 

5. การจดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือสรา้ง
สภาพแวดลอ้มและกระแสการ
ตื่นตวัเพ่ือปอ้งกนัและประเมินความ
เสี่ยงเรื่องเอดส-์เพศศกึษา/ทอ้งไม่
พรอ้มในชมุชน 

 จดัรณรงคต์ามเทศกาลส าคญั

เจรญิพนัธุ ์
 โรคติดตอ่ทางเพศมนัพนัธ ์

 ขอ้มลูเก่ียวกบัทางเลือกในการ
ปอ้งกนัตนเองที่หลากหลายและ
รอบดา้น 

 สารเสพติดและความเขา้ใจตอ่
ผูใ้ชส้ารเสพติด 

 สิทธิพืน้ฐานและสิทธิในการรบั
บรกิารดา้นสขุภาพ 

 สิทธิเดก็และพรบ.ที่เก่ียวขอ้ง 

 ความเขา้ใจเรื่องการเลือกปฎิบตัิ
และลดการตีตรา 

 

 ความรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการ
ติดเชือ้เอชไอวีและการอยูร่ว่มกนั 

 ความเขา้ใจเรื่องการเลือกปฎิบตัิ
และลดการตีตรา 

 การสื่อสารเรื่องเอดสแ์ละ
เพศศกึษาอยา่งรอบดา้น  

 ขอ้มลูเก่ียวกบัทางเลือกในการ
ปอ้งกนัตนเองที่หลากหลายและ
รอบดา้น 

ภายในชมุชน  
 
 
 
 

ทอ้งไม่พรอ้มและ
สามารถสื่อสารเรื่อง
เอดสแ์ละเพศศกึษา
ภายในครอบครวัได ้
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และวนัส าคญัของชมุชน 

 จดัอบรมใหค้วามรูก้บั
กลุม่เปา้หมายตา่งๆของชมุชน 

 Mobile VCCT 

 สนทนากลุม่ยอ่ยรว่มกบั
กลุม่เปา้หมาย 

 
 

 

 

 

6. การจดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือสรา้ง
สภาพแวดลอ้มและกระแสการ
ตื่นตวัเพ่ือปอ้งกนัและประเมินความ
เสี่ยงเรื่องเอดส-์เพศศกึษา/ทอ้งไม่
พรอ้มในชมุชน…ส าหรบักลุม่เดก็/
เยาวชนและครอบครวัในชมุชน 

 การจดัตัง้ศนูยบ์รกิารที่เป็นมิตร
ส าหรบัเยาวชนในชมุชน เพ่ือ
เป็นพืน้ที่ใหเ้ดก็-เยาวชนไดเ้ขา้
มามีสว่นรว่มในการเรยีนรูเ้รื่อง

 VCCT 

 เพศสภาพ-สรรีะและอนามยั
เจรญิพนัธุ ์

 โรคตดิตอ่ทางเพศมนัพนัธ ์

 สารเสพติดและความเขา้ใจตอ่
ผูใ้ชส้ารเสพติด 

 สิทธิพืน้ฐานและสิทธิในการรบั
บรกิารดา้นสขุภาพ 

 สิทธิเดก็และพรบ.ที่เก่ียวขอ้ง 

 การใหค้  าปรกึษา 

 ความรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องการ
ติดเชือ้เอชไอวีและการอยูร่ว่มกนั 

 ความเขา้ใจเรื่องการเลือกปฎิบตัิ
และลดการตีตรา 

 การสื่อสารเรื่องเอดสแ์ละ
เพศศกึษาอยา่งรอบดา้น  

 ขอ้มลูเก่ียวกบัทางเลือกในการ
ปอ้งกนัตนเองที่หลากหลายและ
รอบดา้น 

 VCCT 

 เพศสภาพ-สรรีะและอนามยั
เจรญิพนัธุ ์
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เอดส-์เพศศกึษาอยา่งรอบดา้น 

รวมทัง้เขา้ถงึอปุกรณป์อ้งกนัที่
หลากหลาย 

 Mobile VCCT 

 โรงเรยีนครอบครวั/โรงเรยีนพ่อ
แม่ เพ่ือใหเ้กิดการสื่อสารเรื่อง
เอดสแ์ละเพศศกึษาภายใน
ครอบครวั 

 สนทนากลุม่ยอ่ย 

 คา่ยสมัพนัธเ์ดก็-เยาวชน-
ครอบครวั 

 โรคติดตอ่ทางเพศมนัพนัธ ์

 สารเสพติดและความเขา้ใจตอ่
ผูใ้ชส้ารเสพติด 

 การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวั 

 การใหค้  าปรกึษา 

 สิทธิเดก็และพรบ.ที่เก่ียวขอ้ง 

 สิทธิพืน้ฐานและสิทธิในการรบั
บรกิารดา้นสขุภาพ 

 


