งานสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และเพศศึกษา/ท้องไม่พร้อมในชุมชน
เมนูที่ 11
เป้ าหมาย
่ งของตัวเอง
1. กลุ่มเป้ าหมายสามารถประเมินความเสีย
่ ลากหลาย
2. กลุ่มเป้ าหมายมีทางเลือกในการป้ องกันทีเ่ หมาะสมต่อตัวเองและเข้าถึงทางเลือกในการป้ องกันทีห
3. ชุมชนยอมรับไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากเอดส์และท้องไม่พร้อมในชุมชน
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กิจกรรม
เนือ้ หา
ผลลัพธ์
1. เกิดกลไกคุม
้ ครองทาง 1. ประชุม/สัมนาเพื่อแสวงหาแนวทาง
 วิเคราะห์สถานการณ์ และ
1) มีกลไก/คณะทางานการ
สังคมเรื่องเอดส์
ความร่วมมือกับกลุม่ แกนนาชุมชน
ผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาเอดส์ทางานที่เกิดจากความ
เพศศึกษา/ท้องไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
ปัญหาท้องไม่พร้อมของชุมชน
ร่วมมือของหลายองค์กร และ
พร้อมในชุมชน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
 ทัศนคติท่ีเข้าใจต่อการทางาน
ร่วมมือกันทางานอย่าง
สุขภาพท้องถิ่น โรงเรียน รพสต.และ
ด้านเอดส์ ไม่เลือกปฎิบตั ิต่อผูต้ ิด
ต่อเนื่อง
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการทางานด้าน
เชือ้ เอชไอวีและอยูร่ ว่ มได้
2) เกิดแผนงานบูรณาการ
2. มีการสร้าง
เอดส์-เพศศึกษา/ท้องไม่พร้อมใน
 ประสบการณ์และบทเรียนการ
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อเป็ นแนวร่วมในการ
ทางานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์เรื่องการทางานด้านเอดส์ทงั้
ชุมชนที่เอือ้ ต่อการ
ทางานแก้ไขปัญหาและสนับสนุน
เพศศึกษา/ท้องไม่พร้อมของ
งานป้องกันHIVและ
สร้างความเข้าใจ การ
ทรัพยากรในการทางานอย่าง
ชุมชน
เพศศึกษา/ท้องไม่พร้อม
เรียนรูแ้ ละการแก้ไข
ต่อเนื่อง
 แนวทางการแก้ไขปั ญหาของ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ปัญหาด้านเอดส์และ
องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
มีนโยบายสนับสนุนการ
เพศศึกษา/ท้องไม่
ทางานเรื่องเอดส์-เพศศึกษา/

1.

2.

ตัวชีว้ ัด
องค์กรชุมชนและ
องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้องในการ
ทางานด้านเอดส์
ระดับตาบล จานวน
....องค์กร มีนโยบาย
และสนับสนุนให้เกิด
การดาเนินการตาม
แผนงาน
มีแกนนาชุมชนอย่าง
น้อย....ที่สามารถให้
ข้อมูลเรื่องเอดส์
เพศศึกษาและท้องไม่
1

พร้อมในชุมชน
4)

2.

3.

จัดตัง้ -ส่งเสริม-ฟื ้ นฟู “คณะทางาน/
กลไกการทางานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เอดส์-เพศศึกษา/ท้องไม่พร้อม”ใน
ชุมชน (ประชาคมเอดส์-กก.เอดส์
ตาบล-คณะกรรมการCAGS) โดยมี
การประชุมเรียนรูร้ ว่ มกันอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อวางแผน-ติดตามและ
สรุปผลการทางาน/สรุปบทเรียน

พัฒนา ฟื ้ นฟูศกั ยภาพแกนนา ทัง้
เก่าและใหม่ ให้สามารถเป็ นแกน
หลักจัดกิจกรรมเรียนรู-้ ประเมิน
ความเสี่ยงต่อเอชไอวีเอดส์ และท้อง
ไม่พร้อม ตลอดจนสามารถให้ตา
ปรึกษาได้












ร่วมกาหนดเป้าหมาย แนวทาง
และแผนการทางานเพื่อแก้ไข
ปัญหาเอดส์-เพศศึกษา/ท้องไม่
พร้อมของชุมชน
ทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของคณะทางานร่วมกัน
นาแผนการทางานไปสูก่ าร)ฎิบตั ิ
และมีการติดตามผล/สรุป
บทเรียนการทางาน
ความรูแ้ ละความเข้าใจเรื่องการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและการอยูร่ ว่ มกัน
การสื่อสารเรื่องเอดส์และ
เพศศึกษาอย่างรอบด้านใน
ชุมชน
ทักษะการให้คาปรึกษาและVCCT
เพศสภาพ-สรีระและอนามัย

5)

6)

7)

ท้องไม่พร้อมในชุมชน
แกนนาชุมชนมีความรู ้ ความ
เข้าใจเรื่องเอดส์ เพศศึกษา/
ท้องไม่พร้อม และสามารถ
สื่อสาร จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั
กลุม่ เป้าหมายต่างๆของ
ชุมชน
มีจดุ กระจายอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ทางเลือกที่หลากหลายและ
กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
เด็ก เยาวชนและผูป้ กครองมี
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องเอดส์
และเพศศึกษา/ท้องไม่พร้อม
และสามารถสื่อสารภายใน
ครอบครัวได้
มีมาตรการและแนวทางของ
ชุมชนในการให้ความ
ช่วยเหลือผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี ผู้
ได้รบั ผลกระทบ และเยาวชน
ที่ทอ้ งไม่พร้อม โดยความ
ร่วมมือจากองค์กรต่างๆ

พร้อมได้อย่างถูกต้อง
รวมทัง้ ให้คาปรึกษา
ได้
3.

4.

5.

เกิดแผนการทางานที่
มีความร่วมมือและ
การสนับสนุนของ
องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้องในชุมชน ใน
การทางานส่งเสริม
การป้องกันเอดส์และ
ท้องไม่พร้อมในชุมชน
เด็กและเยาวชนร้อย
ละ …..มีความรู ้ ความ
เข้าใจการแพร่ระบาด
ของHIV ปัจจัยส่งเสริม
การท้องไม่พร้อม
และทางเลือกการ
ป้องกัน ตนเอง
กลุม่ ผูป้ กครองร้อย
ละ... มีความเข้าใจ
เรื่องเอดส์-เพศศึกษา/
2









4.

5.

การจัดให้มีสถานที่ท่เี ป็ นจุดกระจาย
อุปกรณ์การป้องกันที่หลากหลาย
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายในชุมชน
การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมและกระแสการ
ตื่นตัวเพื่อป้องกันและประเมินความ
เสี่ยงเรื่องเอดส์-เพศศึกษา/ท้องไม่
พร้อมในชุมชน
 จัดรณรงค์ตามเทศกาลสาคัญ






เจริญพันธุ์
โรคติดต่อทางเพศมันพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ป้องกันตนเองที่หลากหลายและ
รอบด้าน
สารเสพติดและความเข้าใจต่อ
ผูใ้ ช้สารเสพติด
สิทธิพืน้ ฐานและสิทธิในการรับ
บริการด้านสุขภาพ
สิทธิเด็กและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเรื่องการเลือกปฎิบตั ิ
และลดการตีตรา

ภายในชุมชน

ท้องไม่พร้อมและ
สามารถสื่อสารเรื่อง
เอดส์และเพศศึกษา
ภายในครอบครัวได้

ความรูแ้ ละความเข้าใจเรื่องการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและการอยูร่ ว่ มกัน
ความเข้าใจเรื่องการเลือกปฎิบตั ิ
และลดการตีตรา
การสื่อสารเรื่องเอดส์และ
เพศศึกษาอย่างรอบด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ป้องกันตนเองที่หลากหลายและ
รอบด้าน
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VCCT



และวันสาคัญของชุมชน
จัดอบรมให้ความรูก้ บั
กลุม่ เป้าหมายต่างๆของชุมชน





Mobile VCCT





สนทนากลุม่ ย่อยร่วมกับ
กลุม่ เป้าหมาย



เพศสภาพ-สรีระและอนามัย
เจริญพันธุ์
โรคติดต่อทางเพศมันพันธ์
สารเสพติดและความเข้าใจต่อ
ผูใ้ ช้สารเสพติด
สิทธิพืน้ ฐานและสิทธิในการรับ
บริการด้านสุขภาพ
สิทธิเด็กและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การให้คาปรึกษา
ความรูแ้ ละความเข้าใจเรื่องการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและการอยูร่ ว่ มกัน
ความเข้าใจเรื่องการเลือกปฎิบตั ิ
และลดการตีตรา
การสื่อสารเรื่องเอดส์และ
เพศศึกษาอย่างรอบด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ป้องกันตนเองที่หลากหลายและ
รอบด้าน






6.

การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมและกระแสการ
ตื่นตัวเพื่อป้องกันและประเมินความ
เสี่ยงเรื่องเอดส์-เพศศึกษา/ท้องไม่
พร้อมในชุมชน…สาหรับกลุม่ เด็ก/
เยาวชนและครอบครัวในชุมชน
 การจัดตัง้ ศูนย์บริการที่เป็ นมิตร
สาหรับเยาวชนในชุมชน เพื่อ
เป็ นพืน้ ที่ให้เด็ก-เยาวชนได้เข้า
มามีสว่ นร่วมในการเรียนรูเ้ รื่อง







VCCT



เพศสภาพ-สรีระและอนามัย
เจริญพันธุ์
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เอดส์-เพศศึกษาอย่างรอบด้าน
รวมทัง้ เข้าถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันที่
หลากหลาย





Mobile VCCT





โรงเรียนครอบครัว/โรงเรียนพ่อ
แม่ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเรื่อง
เอดส์และเพศศึกษาภายใน
ครอบครัว
สนทนากลุม่ ย่อย
ค่ายสัมพันธ์เด็ก-เยาวชนครอบครัว










โรคติดต่อทางเพศมันพันธ์
สารเสพติดและความเข้าใจต่อ
ผูใ้ ช้สารเสพติด
การสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว
การให้คาปรึกษา
สิทธิเด็กและพรบ.ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิพืน้ ฐานและสิทธิในการรับ
บริการด้านสุขภาพ
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