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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 360 องศา” 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
และสถานประกอบการ
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 การเข้าถึ งบริการในกลุ่ 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 ตามกรอบแนวคิ ด “เอดส์ 360
องศำ”ดังนี้
1) การพัฒนาและออกแบบเนื้อหา หลักสูตร และเครื่องมือการทางานเอดส์ทค่ี รอบคลุมสุขภาวะ
ทางเพศ3 เพือ่ นาไปใช้ดาเนินงานร่วมกันใน 8 จังหวัด
2) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการ (วิธกี าร) ทางานทีเ่ น้นแนวทาง “เล็ก-ยำว-ลึก” คือการ
จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเล็กๆ ทาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสื่อสารสองทาง เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างคนทางานและกลุ่มเป้ าหมาย เพิม่ ระดับความเชื่อมันและปลอดภั
่
ยทีจ่ ะเปิ ดเผยหรือ
สือ่ สารถึงพฤติกรรมทางเพศและความต้องการของตนเองของกลุ่มเป้ าหมาย เพือ่ นาไปสูก่ าร
ค้นหาแรงจูงใจทีจ่ ะนาไปสูก่ ารเริม่ ต้นปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทีค่ านึงถึงการปกป้ องร่างกายและ
ป้ องกันตนเองต่อการติดเชือ้ เอชไอวีได้มากขึน้ โดยเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายมีสว่ นร่วมใน
การเลือกแนวทางการป้ องกันตนเอง และเมื่อมีความไว้วางใจระหว่างคนทางานและ
กลุ่มเป้ าหมาย ทางโครงการเห็นว่าจะเป็ นเรื่องสาคัญทีก่ ลุ่มเป้ าหมายทีร่ ผู้ ลการติดเชื้อเอชไอวี
หรือท้องไม่พร้อม จะเข้ามารับการปรึกษาและนาไปสูก่ ารเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว การเข้าถึงการ
รักษาเร็วจะส่งผลต่อความเข้าใจเรื่อง “รูเ้ ร็วรักษาได้” และการอยู่ร่วมกันอย่างไม่รงั เกียจกีดกันที่
เป็ นรูปธรรมทีช่ ุมชนจะเรียนรูร้ ่วมกันอย่างเข้าใจกันได้ดี
ทำไมโครงกำรเลือกทำงำนกับกลุ่ม “ผู้หญิ ง”
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 - อวัยวะเพศ และช่องคลอดทีม่ ลี กั ษณะ
ทางสรีระเป็ นแอ่งทีร่ องรับอสุจไิ ด้ในปริมาณมาก (หลังข้
่ างใน)

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 ท่ าเทียม
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
การทาให้คนประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีของตนเอง และการป้ องกัน จาเป็ นต้อ ง
พูดคุย “เรื่องเพศ” ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลความรูเ้ รื่องการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ความรูส้ กึ ต่อเรื่อง
เพศ ทัศนะเรื่องเพศ ทีจ่ ะช่วยให้เห็นทางเลือกในการจัดการความเสีย่ งและการป้ องกัน เช่น การพูดถึงสรีระ
ร่างกาย อารมณ์เพศ การช่วยตัวเอง วิธกี ารมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย การหาซือ้ และการใช้ถุงยางอนามัย
การพูดคุยกับคู่เรื่องเพศ ความคาดหวังต่อวิถชี วี ติ ทางเพศ การมีชวี ติ คู่ การให้คุณค่า ทัศนคติ ความเชื่อ
อคติ ค่ านิยมต่างๆ ที่ต นเองมีใ นเรื่อ งเพศ เพศวิถี และความเป็ นหญิง ความเป็ นชาย ที่ อ าจกลายเป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
เรื่องเพศ เป็ นประเด็นที่คนอยากรู้ มีขอ้ สงสัย และต้องการพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคนอื่น แต่หลาย
คนรู้สกึ ไม่สะดวกใจที่จะพูดคุย สอบถาม หรือบอกเล่าความรู้สกึ หรื อแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเมื่อ
เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศของตนเอง (และคู่)
การเปิ ดพืน้ ที่ สร้างเงือ่ นไข ให้คนสามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นเรื่องเพศอย่างสะดวกใจ รวมทัง้ เข้าใจ
อุปสรรคต่อการสือ่ สารเรื่องเพศ เป็ นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะนาไปสูก่ ารพูดคุยในประเด็นทีย่ าก และซับซ้อนมากขึน้
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
ในฐานะคนทางานเอดส์ทจ่ี ะต้องชวนคนคุยเรื่องเพศ และชวนให้คนเห็นความสาคัญของการสือ่ สารเรื่องเพศ
ประเด็นต่อไปนี้เป็ นเรื่องสาคัญ
1. ตระหนักว่า การพูดคุยเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องง่าย และโดยทัวไปเป็
่
นเรื่องที่คนไม่สะดวกใจที่จะพูด
หรือแสดงความคิดเห็น
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2. การสารวจความรู้สกึ ของตนเอง ความสะดวกใจ/ไม่สะดวกใจในการคุยเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ จะ
ช่วยให้คนทางานเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดขี น้ึ
3. จาเป็ นต้องสร้างบรรยากาศ หรือเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพูดคุย ทาให้คนรู้สกึ ปลอดภัย เพื่อให้รู้สกึ
สะดวกใจทีจ่ ะพูดคุยแลกเปลีย่ นเรื่องวิถชี วี ติ ทางเพศ
4. การวิเคราะห์และเข้าใจถึงความพร้อม ความยาก และอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องเพศของคนแต่ละ
คน จะช่วยให้สามารถเห็นประเด็นทีจ่ ะช่วยคลีค่ ลายได้
5. การรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ความกังวล คาถามต่อเรื่องเพศของกลุ่มคนทีเ่ ราทางานด้วย จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
การเลือกประเด็นเนื้อหาในการพูดคุยให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ โดยเชื่อมกับ
เรื่องเอดส์ได้งา่ ยขึน้
6. ประเด็นสาคัญสาหรับการสื่อสารเรื่องเพศ คือ การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาความลับ และการ
ไม่ตดั สินคุณค่าของพฤติกรรม
กิ จกรรมในหมวดนี้ ประกอบไปด้วย
กิ จกรรมที่ 1
กิ จกรรมที่ 2
กิ จกรรมที่ 3
กิ จกรรม 1
วัตถุประสงค์

กิ จกรรมซองคำถำม
กิ จกรรม Moving Wall
กิ จกรรมส่งไลน์ ถึงแฟน
ซองคำถำม

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 ้ สองคนพูดคุยถึงความคิดเห็น
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)
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5.สิง่ ทีส่ ามารถกระตุน้ อารมณ์เพศของฉันได้ดคี อื
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
1.ให้ทุกคนทาแบบ
ประเมินโดยไม่
ต้องลงชื่อ

ผูด้ าเนินการ
• อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมว่ามีชุดคาถามทีอ่ ยาก
สารวจความคิด ความรูส้ กึ ความเชื่อในเรื่อง

Tips
 ให้ย้ากับผูเ้ ข้าร่วมว่า
คาถามเรื่องเพศเป็ นเรื่อง
ทัวไปของทุ
่
กคน ให้ลอง
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2.วิทยากรเก็บ
เพศ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมตอบคาถามแต่ละข้อ โดย
รวบรวม แล้วแจก
ไม่ตอ้ งลงชื่อคนตอบ
คืนให้ผเู้ ข้าร่วม
• ให้เวลาผูเ้ ข้าร่วมตอบคาถามประมาณ 1 นาที
โดยแต่ละคนจะได้ • เมื่อทุกคนตอบเสร็จแล้วให้ผดู้ าเนินการเก็บ
ของคนอื่นทีไ่ ม่ใช่
กระดาษคาตอบกลับคืน แล้วทาการสลับ
ของตัวเอง
กระดาษให้คละทีส่ ุด แล้วแจกกลับคืนให้
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)

ตอบจากความคิดหรือ
ความรูส้ กึ ของตัวเอง
 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
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• การรับรูเ้ รื่องเพศ ส่งผลอะไรบ้างต่อการป้ องกัน
เอดส์และท้องไม่พร้อม
• ความเข้าใจเรื่องเพศเรื่องอะไรบ้าง ทีอ่ าจส่งผล
ต่อความไม่ปลอดภัย
• ทาไมเราต้องรู้ หรือสารวจความเชื่อเรื่องเพศ
ของตัวเอง หรือของคนอื่น เกีย่ วข้องเชื่อมโยง
กับเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม

สาคัญขึน้ บนกระดาษฟลิป
ชาร์ต หรือบนสไลด์ และ
ทบทวนสรุปสิง่ ทีม่ กี าร
แลกเปลีย่ นเป็ นระยะ

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
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 นทักษะหนึ่งที่จาเป็ 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

•

“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

การสือ่ สารเชิง
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 ารใดในการสื่อสาร
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 องกันตนเองต่อการรับเชื้อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์หลายวิธี 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 ฯหากรักษาต่อเนื่องจนกดเชื้อ
เอชไอวีได้โอกาสการส่งผ่านเชือ้ ต่อให้คนอื่นก็น้อยลงจนแทบไม่มเี ลย หรือทีเ่ รียกกันว่า U=UUndetectable = Untransmittable
ประเด็นสำหรับคนทำงำน
• การวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งต่อเอดส์ให้ครอบคลุมทุกด้านทัง้ ในแง่วถิ ี ชวี 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 กร่ ว มเพศ
ผูต้ ดิ สารเสพติด หญิงขายบริการทางเพศ มีความเสีย่ งสูงกว่าคนทัวไป
่ จึงทาให้ทศิ ทางการทางาน
มุ่งไปเฉพาะ “กลุ่มเสีย่ ง” และละเลยกลุ่มอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความรู้สกึ ว่าเอดส์เป็ นเรื่องของบางคน
และบางกลุ่ม แต่ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นได้กบั ทุกคนที่ ทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ทาให้บุคคลที่
ไม่ใช่เป้ าหมายของการทางานเอดส์เข้าใจว่าตนไม่เสีย่ งและยิง่ ใช้ชวี ติ เสีย่ งโดยไม่รตู้ วั แต่ในความ
เป็ นจริงการทีจ่ ะบอกได้ว่าใครเสีย่ งหรือไม่เสีย่ งขึน้ อยู่กบั พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่อง
สาคัญทีค่ นทางานด้านเอดส์ต้องเข้า ใจถึงความเป็ นจริงในเรื่องความเสีย่ ง และกระตุ้นให้ ทุกคนได้
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
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
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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
แบบที่ 3 ปฏิ เสธอ้อว่ำ ยังไม่อยำกมีอะไรด้วย

Tips

ตอนนี้
• ให้ผทู้ ต่ี ดั สินใจเลือกแบบเดียวกันนังรวมกลุ
่
่ม
กัน และแลกเปลีย่ นกันใน 2 ประเด็น(ให้เวลา
15 นาที) ดังนี้
ก. เหตุใดจึงเลือกทางเลือกนัน้ ๆ
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3. ขัน้ ตอนที่ 3

4. ชวนสะท้อน

กิจกรรม

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
หรือไม่ว่าจะเกิดผลดังกล่าว เพราะเหตุ
ใด
• เราจะจัดการอย่างไรกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่
ไม่เป็ นไปดังคาด
• หากมีโอกาสตัดสินใจใหม่ จะตัดสินใจ
เหมือนเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด
26 |

5. สรุปกิจกรรม

1. 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
จึงเป็ นไปได้ทท่ี าให้เราคิด ตัดสินโดยขาด
ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
• ความรับผิดชอบ เป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญทัง้ ใน
ระดับบุคคล และระหว่างคนสองคนทีม่ ี
ความสัมพันธ์กนั ควรจะมีให้ต่อกัน การ
แสดงความรับผิดชอบ คือ การคานึงถึงสิง่ ที่
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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

เรื่องของต้นกับอ้อ
“ต้น” บอกตัวเองว่ำรู้สึกชอบ “อ้อ” มำก นับตัง้ แต่คบกันมำได้เกือบสองเดือน ต้น
จะหำทำงไปเจอหน้ ำ และใช้เวลำอยู่กบั อ้อเกือบทุกวัน ต้นจึงดีใจมำก เมื่ออ้อชวนต้นไปที่ห้องคืน
วันศุกร์ ทัง้ สองคนนัง่ คุยกัน ชวนกันดูทีวีและดูหนังวิ ดีโอด้วยกัน
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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
แบบที่ 2

สีฟ้ำ

ตัดสิ นใจค้ำงกับอ้อ และตัง้ ใจว่ำจะแค่สมั ผัสกันภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่

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

ต้นเป็ นฝ่ ายเริม่ คุยกับอ้อว่าตัวเองรูส้ กึ อย่างไรและอยากทาอะไร ทัง้ สองคนคุยกันอย่ าง
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

กิ จกรรมที่ 2 Condom
แนวคิ ดหลัก
ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ชนิดเดียวทีส่ ามารถป้ องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ แต่มายาคติทม่ี ตี ่อถุงยาง เช่น ถุงยางเป็ นสัญลักษณ์ของการนอกใจคู่ หรือเป็ น
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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 ใช้ถุงยางแล้วไม่สนุก เป็ นเรื่องทีท่ ดแทนได้ เพราะความสุขทางเพศเกิดขึน้ ได้จาก
ความรูส้ กึ ความพึงพอใจและความพร้อมในครัง้ นัน้
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอน
1. อธิบายวิธกี าร
เล่น

ผูด้ าเนินการ
• อธิบายว่า กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะ
ร่วมกันแลกเปลีย่ นแสดงความเห็นต่อการใช้ถุงยาง
อนามัย ดังนัน้ กิจกรรมแบ่งจะเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก

Tips
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2. กิจกรรมเลือก
จุดยืน

•

•
•

•
•

•

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

ข.
4. รูจ้ กั วิธกี าร
คุมกาเนิด

•
•

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
• ปั จจัยภายนอก
มีวธิ จี ดั การอย่างไรให้สามารถใช้ถุงยางกับคู่ได้
แบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน
แจกแบบฟอร์มและอุปกรณ์คุมกาเนิดจริง(เท่าทีห่ า
ได้) ตามรายการ



เดินสังเกต ระหว่าง
ทีแ่ ต่ละคู่พดู คุยกัน
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• 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 เข้าสู่ร่างกาย
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
ขึน้ อยู่กบั วิถชี วี ติ และปั จจัยแวดล้อมของบุคคล เป็ นไปได้อย่างอื่นเพิม่ อีก
หรือไม่ อย่างไร เป็ นต้น
นัน้ ๆ
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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) การไม่ขลิบอวัยวะเพศของชาย
การขลิบอวัยวะเพศของหญิง เป็ นต้น
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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?

3. ชุดกิ จกรรมข้อมูลเรื่องเอดส์และกำรรักษำ
ปั ญหาส่วนหนึ่งของการมองว่าเรื่องเอดส์เป็ นเรื่องไกลตัว ทาให้ละเลยต่อการประเมินโอกาสเสีย่ ง
ของตนเองหรือประเมินความเสีย่ งพลาด ทัง้ นี้การให้ความรูห้ รือการรณรงค์ในเรื่องเอดส์ทผ่ี ่านมาทาให้คน
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ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวีเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะ “กลุ่มเสีย่ ง” ทัง้ ๆ ทีโ่ อกาสเสีย่ งต่อ
เอดส์อาจเกิดขึน้ ได้กบั “ทุกคน” ทีม่ เี พศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่มเี ชื้อเอชไอวี ซึ่งเราดูจากรูปลักษณ์
ภายนอกไม่ออกว่าใครมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายบ้าง ถึงแม้จะมีการตรวจเลือดเพื่อหาการเชื้อเอชไอวี 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 แต่เรายังขาดการนามาใช้อธิบายปรากฏการณ์เหล่านัน้ 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

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 ชื้อเอชไอวี ซึง่ เราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ออกว่าใคร
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มีเชือ้ อยู่ในร่างกายบ้าง ถึงแม้จะมีการตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี แต่ผลเลือดก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความ
ปลอดภัยหรือไม่มเี ชือ้ เอชไอวีในปั จจุบนั หรืออนาคต หากบุคคลนัน้ ยังคงมีพฤติกรรมเสีย่ งอยู่ แม้ว่าปั จจุบนั
จะมีแนวทางทีเ่ รียกว่า “การรักษาเท่ากับการป้ องกัน” หรือเรียกอีกอย่างว่ า 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 อาจเกิดขึ้นได้ในวิถชี 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
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)
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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 เพื่อไม่ให้มี
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
ให้อาสาสมัครดูดน้ าในขวดทีไ่ ด้รบั ประมาณครึง่ หนึ่ง
ของกระบอกฉีดยานาไปฉีดใส่ขวดเปล่าทีเ่ ตรียมไว้
แยกขวดน้ าทีอ่ าสาสมัครฉีดน้าของตนเองเก็บไว้
ต่างหาก
เสร็จแล้วให้อาสาสมัครนัง่ รวมกลุ่มกันแยกไปอยู่
ด้านหนึ่งของห้อง โดยยังไม่ตอ้ งเข้ามาร่วมกิจกรรม
ในกลุ่มใหญ่

Tips
ควรทาความ
เข้าใจกับผูเ้ ข้าร่วม
ว่าขอให้ผเู้ ข้าร่วม
ทาตามทีละ
ขัน้ ตอน
ย้ากับผูเ้ ข้าร่วมคน
อื่นๆให้ดแู ละ
สังเกตระหว่างที่
อาสาสมัครทา
ตามขัน้ ตอนทีผ่ นู้ า
กระบวนการบอก
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3. ขัน้ ตอนทีส่ อง • ย้ากับอาสาสมัครทัง้ 6 คนว่าให้นงสั
ั ่ งเกตการณ์
เท่านัน้ ระหว่างทีท่ ากิจกรรมกับผูเ้ ข้าร่วมคนอื่น
• แจกขวดน้ าทีเ่ หลือให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมดที่
ไม่ใช่อาสาสมัคร โดยให้แต่ละคนเลือกหยิบขวดน้ า
เอง คนละ 1 ขวด
• อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสังเกตน้ าในขวดของ
ตนเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกับน้าในขวดของ
เพือ่ นอย่างไร จากนัน้ ให้แต่ละคนใช้กระบอกฉีดยา
ดูดน้าในขวดของตนเองประมาณครึง่ หลอดไปใส่ไว้
ในขวดเปล่าทีเ่ ตรียมไว้ให้
• หลังจากทุกคนได้เก็บน้ าของตนเองแล้ว ให้ทุกคน
ยกเว้นอาสาสมัครมายืนรวมกัน
4. ขัน้ ตอนที่ 3 • อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคน(ยกเว้น
อาสาสมัคร) จับคู่กบั ใครก็ได้
• ให้แต่ละคนดูดน้ าในขวดของตนเองขึน้ มาประมาณ
ครึง่ หลอด แล้วฉีดน้าในกระบอกฉีดยาใส่ในขวดน้ า
ของคู่ตน (ให้แลกน้ากัน)
• จากนัน้ ให้แต่ละคนใช้กระบอกฉีดยาคนน้ าในขวด
ของตนเอง สังเกตลักษณะของน้าในขวดเปลีย่ นไป
จากเดิมหรือไม่
• ในรอบที่ 2 และ 3 ให้แต่ละคนเปลีย่ นคู่ใหม่ เมื่อ
จับคู่ได้แล้วให้แลกน้ากับคู่ของตนเอง

5. ขัน้ ตอนที่ 4

• ในรอบที่ 4 ของการแลกน้ า ให้เรียกอาสาสมัคร 6

คนทีน่ งดู
ั ่ อยู่ ให้เข้ามาร่วมแลกน้าด้วย โดยให้
อาสาสมัครเลือกจับคู่กบั ใครก็ได้ โดยห้ามจับคู่
กันเอง







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
มาก่อน(เพือ่ ให้
กระจาย)
ไม่ให้อาสาสมัคร
ห้ามจับคู่กนั เอง
และแลกเพียงครัง้
เดียว
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• เมื่ออาสาสมัครได้ค่แู ล้วขอให้คนทีเ่ หลือเลือกจับคู่

6. ขัน้ ตอนที่ 5

7. ขัน้ ตอนที่ 6

ต้องพยายาม
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
• เมื่อตรวจแล้วพบว่าแก้วไหนเปลีย่ นสี ให้ถาม
• โดยผูด้ าเนินการ
ผูเ้ ข้าร่วมทีเ่ หลือว่าเมื่อเห็นขวดของเพือ่ นเปลีย่ นสี
อาจย้าจากคาตอบ
ใครคิดว่าตัวเองน่าจะเปลีย่ นสีบา้ ง และต้องการ
ทีไ่ ด้รบั ว่า
ตรวจ
อาสาสมัคร แลก
น้าเพียงครัง้ เดียว
• โดยทาการตรวจไล่เรียงไปจนครบ ยกเว้น
ถือเป็ นตัวแทน
อาสาสมัคร
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• 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
 การเปลีย
่ นคู่แลกน้ าเชื่อมโยงถึงการมี
เพศสัมพันธ์กบั คนใหม่/การเปลีย่ นคู่
 น้ าทีเ่ ปลีย
่ นสี เชื่อมโยงถึงการตรวจเลือดพบเชือ้
เอชไอวี

ของคนทีม่ ี
เพศสัมพันธ์ครัง้
เดียว (ไม่ว่าจะรัก
เดียวใจเดียว
หรือไม่) หรืออาจ
มีเพศสัมพันธ์เป็ น
ครัง้ แรก หรือคน
ทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับคู่เพียงคน
เดียว
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จานวนครัง้ ของการแลกน้าเชื่อมโยงถึงโอกาส
การมีเพศสัมพันธ์ซง่ึ สามารถเกิดขึน้ ได้จริงในชีวติ และ
โอกาสการมีเพศสัมพันธ์เกิดขึน้ ได้จริงในวิถชี วี ติ ไม่ว่า
จะเปลีย่ นคู่หรือไม่เปลีย่ นคู่
 การแลกน้ าโดยไม่ได้สง
ั เกตน้าในขวดของคู่
9. ชวนสะท้อน
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
ระบาดแบบทวีคณ
ู โดยชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นสีของ
น้าจากสารตัง้ ต้นเพียงขวดเดียว
• อาสาสมัคร 6 คน ถือว่าเป็ นตัวแทนของคนมีค่เู พียง
คนเดียว (รักเดียวใจเดียว) และอาจจะเป็ นคนทีมี
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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”
นอกจากนี้ ความกังวลใจต่อเรื่องเอดส์ของคนส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการติดต่อและไม่ตดิ ต่อ ซึง่
เป็ นผลจากการขาดข้อมูลทีช่ ดั เจน หรือได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจส่งผลให้เกิดทัศนะเชิงลบต่อผูต้ ดิ เชือ้
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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
ไม่เสี่ยง
เป็ นการกระทาหรือช่องทางทีไ่ ม่มโี อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอช
ไอวีเลย
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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)

•

•

(Quality)

HIV

HIV


HIV

HIV

HIV



HIV

•

Route of Transmission)

HIV

•
•
•

6. ฟังกำรนำเสนอหลักการ QQR หรือวิเคราะห์ความเสีย่ งและปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรับเชือ้ เอชไอวี และอ่าน
ทบทวนในเอกสาร “หลักการ QQR” ประกอบให้เข้าใจ แล้วอย่าลืมซักถามทันทีหากไม่เข้าใจหรือสงสัย
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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
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ประเด็นสาคัญจึงอยู่ท่ี มีการป้ องกันหรือไม่ (ใช้ถุงยางหรือไม่) เมื่อมี
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่
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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

49 |

หรือออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ให้เป็ นทีน่ ่าในใจในการเรียนรูโ้ ดยการใช้ภาพประกอบ
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
QQR

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
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3. ผูเ้ ข้าร่วมบอกผลกระทบและการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูต้ ดิ เชือ้ จากการ ใช้ทศั นคติและ
ความเชื่อเรื่องเอดส์ทม่ี อี ยู่ในสังคมมาตัดสิน
ระยะเวลำ
สื่อ-อุปกรณ์
ขัน้ ตอน
1.การ
เตรียมการ
2.ดาเนินการ

40 นาที
กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคมี

•
•

•
1.
2.
3.
4.

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

Tips


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

4.ชวนสรุป
กิจกรรม

ผูด้ าเนินการต้องเน้นชวนให้ผเู้ ข้าร่วม
• จากกิจกรรมเลือกข้างแสดงให้เห็น
เชือ่ มันเรื
่ ่องเอดส์รกั ษาได้
อะไรบ้าง
• ทัศนคติดงั กล่าวมีทม่ี าจากอะไร
• ถ้าเราไม่เชื่อมันเรื
่ ่องเอดส์รกั ษาได้ มีคู่ มี
ลูก มีชวี ติ ยืนยาวได้ จะส่งผลกระทบ
อะไรบ้าง
• เราจะรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องนี้ต่อไป
ได้อย่างไรบ้าง
 เตรียมสถานการณ์การเข้าถึงการ
• ผูด้ าเนินการสรุปว่า เรื่องเอดส์มที งั ้
รักษาและสถานการณ์การตีตราและ
ข้อเท็จจริงและความเชื่อ ความคิด
เลือกปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นปั จจุบนั
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
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 นี้ท่ยี งั เจอเรื่องของการกีดกันและ
เลือกปฏิบตั ทิ ส่ี ง่ ผลต่อการใช้ชวี ติ ของผูต้ ดิ
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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
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

Tips
ชวนคุยให้เห็นความ
เชื่อมโยงของมิวสิควีดโี อ
กับวิถชี วี ติ ปั จจุบนั ของผู้
ติดเชือ้ เอชไอวี
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10. เริม่ กิจกรรม

• เตรียมมิวสิควีดโี อ
• ดูความพร้อมของเครื่องเสียง LCD จอฉาย
• เตรียมความพร้อมของทีน่ งั ่ ให้สามารถนังดู
่ ได้

โดยสะดวก ไม่ไกลเกินไป
11. ขัน้ ตอน (1)

12. ขัน้ ตอน (2)

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

•
•
•
•

13. ชวนสรุป
กิจกรรม

ต้องเช็คความพร้อมของ
อุปกรณ์ทงั ้ หมด เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าสามารถใช้การได้
จริง

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
• 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



ย้าว่าเรื่องการบอกผล
เลือดเป็ นเรื่องของ
ความพร้อมของแต่ละ
คน ซึง่ มีเหตุผลและ
ปั จจัยทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่ได้ถอื เป็ นความผิด
หากไม่บอก

มันควรจะเอาไปใช้ในกลุ่ม
เฉพาะ เช่นผูต้ ดิ เชือ้ เด็ก
ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี เพือ่ ให้เขา
ได้ทบทวนตัวเองมี
ทางออกสาหรับตัวเอง
ไม่ได้ผดิ ทีจ่ ะไม่บอก
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ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละ Setting
1.

โรงเรียนขยำยโอกำส
8

50

ครัง้ ที่
1. สร้างความไว้วางใจ ปลอดภัย สนุก
สร้างการมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรม

ทีม
ทีมในพืน้ ที่

2. รูจ้ กั ตัวเอง
การเปลีย่ นแปลงร่างกาย อารมณ์ สังคม การ
ดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเอง

ทีมในพืน้ ที่

3. รูเ้ ท่าทันอารมณ์และความรูส้ กึ และการ ทีมในพืน้ ที่
จัดการอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวเอง
4. รักตัวเองนะ : รักตัวเอง คุณค่าของ
ทีมในพืน้ ที่
ตัวเอง เป้ าหมายของชีวติ
คุณค่าเช่น พรหมจรรย์ไม่ได้ตดั สินคุณค่าของ
ชีวติ
5. รูเ้ ท่าทันโลก HIV/ AIDS ท้องไม่พร้อม ทีมในพืน้ ที่
การประเมินความเสีย่ ง HIV/ท้องด้วยตนเอง
ทางเลือกในการลดโอการเสีย่ ง การป้ องกัน
ตนเอง
HIV ป้ องกันได้ / รูเ้ ร็วรักษาได้

-

-

สือ่
ป้ ายสถานี
อุปกรณ์ประดิษฐิสมุ
์ ดทามือ
สติกเกอร์โครงการ
AIDS360องศา
คลิป โปรเจกเตอร์ หรือ
LCD
Model อวัยวะเพศชาย
หญิง / หรือภาพพัฒนาการ
ของหญิงชาย
คลิปเรื่องอารมณ์

- คลิป
- ใบงานเป้ าหมายชีวติ

- ชุดแลกน้า ( สารโซดาไฟ
ฟี นอฟทาลีน ) แก้ว
พลาสติก
- ถุงยางอนามัย พร้อม
แจกจ่าย
- ตัวอย่างยาคุมกาเนิด
- ภาพการคุมกาเนิด
- แผ่นภาพสรุปการคุมกาเนิด
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6. บทบาทหญิงชาย /ความหลากหลาย
ทีมในพืน้ ที่
ทางเพศ วิเคราะห์บทบาทหญิงชาย การมี
ส่วนร่วมในการป้ องกัน การเคารพสิทธิซง่ึ กัน
และกัน เคารพต่อความหลากหลายทางเพศ
7. ความรูเ้ รื่องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน สิทธิเนื้อตัว ทีมในพืน้ ที่
ร่างกาย ทักษะการคิดวิเคราะห์ตดั สินใจ
8. สิทธิประโยชน์ดา้ นอนามัยเจริญพันธุใ์ น
ระบบหลักประกันสุขภาพ รูจ้ กั แหล่งบริการ

- คลิป โปรเจกเตอร์ หรือ
LCD

- บัตรคา บัตรภาพสิทธิขนั ้
พืน้ ฐาน
- การ์ดพฤติกรรมสัมผัสดีไม่ดี
- คลิป
- ใบงาน
- แผ่นพับ ผังระบบช่วยเหลือ
ส่งต่อ

9. ค่ายจานวน 1 ครัง้ เรื่อง การสือ่ สาร
เรื่องเอดส์ เพศ ( การให้คาปรึกษา
การฟั ง )
1: สร้างความไว้วางใจ ปลอดภัย สนุก สร้างการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรม
1.
2.
3.
4.

50 นาที

นักเรียน รูส้ กึ ปลอดภัย ไว้ใจ
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูก้ จิ กรรมร่วมกัน
รูจ้ กั กลุ่มนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจวิถชี วี ติ ของเยาวชนในโรงเรียน เข้าใจสถานการณ์เยาวชน

1. สร้างความสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยกับเยาวชน สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ลักษณะของกลุ่มเยาวชนในพืน้ ที่ เช่น ลักษณะวัยรุ่นอย่างเรา วิถชี วี ติ ของวัยรุ่นในชุมชน การใช้
เวลาของวัยรุ่น สถานทีท่ ว่ี ยั รุ่นชอบไป เรื่องเพศทีร่ จู้ กั แหล่งบริการสุขภาพทางเพศ และคนที่
วัยรุ่นไว้ใจขอรับคาปรึกษา
( KAS)
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1. รูจ้ กั ความคุน้ เคย ไว้วางใจซึง่ กันและกันในการดาเนิน
กิจกรรม
2. รูจ้ กั โครงการ สร้างข้อตกลง และสร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
3. เข้าใจวิถชี วี ติ และบริบทของเยาวชนในโรงเรียนขยาย
โอกาส

นักเรียน/เยาวชนมีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรม
บรรยากาศเอือ้ ต่อการเรียนรู้
นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนใจ

นักเรียน/เยาวชน ให้ความร่วมมือ
ระหว่างการดาเนินกิจกรรม เช่น การ
แลกเปลีย่ น การแสดงความคิดเห็น
1. กระดาษ A4/ดินสอ ปากกา หรือสี
2. นกหวีด / นาฬิกาบอกเวลา
3. กระดาษแผ่นใหญ่ เขียนประเด็นคาถาม ( ป้ ายสถานี ) ดังนี้
- วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบทาอะไรในเวลาว่าง / กิจกรรมทีช่ ่นื ชอบ
- สถานที.่ ..ทีว่ ยั รุ่นชอบไปร่วมกลุ่มกัน
- เรื่องเพศทีว่ ยั รุ่นอยากรูจ้ กั
- แหล่งบริการสุขภาพทางเพศทีร่ จู้ กั
- คนทีว่ ยั รุ่นไว้ใจขอรับคาปรึกษา (คือใคร)
- วัยรุ่นหญิงหรือชาย ใครมีโอกาสเสีย่ งทางเพศมากกว่ากัน ( ประเด็นอะไร อย่างไร เพราะ
อะไร)
4. สมุดทามือสะสมแต้ม ( กระดาษ A4 ถนอมสายตา พับครึง่ / กระดาษแข็ง A4 สาหรับทาปก /
สติกเกอร์ใสสาหรับเคลือบปก )
5. ตราแสตมป์ หรือสติกเกอร์โครงการ AIDS 360 องศา
1. แนะนาตัวผ่านกิจกรรมเกมส์ (ทัง้ ผูจ้ ดั กิจกรรมและนักเรียน)
1.1 จับคู่วาดภาพเพือ่ นของเรา นาเสนอจุดเด่นหรือข้อดีของเพือ่ น
1.2 ให้นกั เรียนแนะนาคู่ของตัวเอง
2. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น 6 กลุ่ม ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มเดินเวียนไปเขียนคาถามในฐาน
กิจกรรม
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3.
4.
5.
6.
7.

6 ประเด็นคาถาม แต่ละฐานใช้เวลาประมาณ 3 นาที ผูด้ าเนินกิจกรรมเป่ านกหวีดเพือ่ ให้
นักเรียนเปลีย่ นฐาน แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นจนครบทุกฐาน
ผูด้ าเนินกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มนาเสนอ และซักถามแลกเปลีย่ น
ให้นกั เรียนถามคาถามหรือสิง่ ทีส่ งสัยเกีย่ วกับโครงการ
ผูด้ าเนินกิจกรรมเล่าความเป็ นมาของโครงการ
ให้นกั เรียนทาสมุดสะสมแต้มและสมุดบันทึกประจาตัว คนละ 1 เล่ม โดยให้นกั เรียน
ตกแต่งให้สวยงาม โดยนักเรียนทีม่ แี ต้มสะสมครบ 8 ครัง้ ทางโครงการจะมีของระลึกให้
นัดหมายทากิจกรรมครัง้ ต่อ ๆ ไป

สรุป เชื่อมโยงสถานการณ์ของวัยรุ่นในชุมชนสูส่ ถานการณ์เอดส์ แนวคิดหลักของโครงการ เชื่อว่าผูห้ ญิง
มีพลัง มีอานาจในตนเองมีความรู้ สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงด้านการป้ องกัน HIV โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ท้อง สามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึงระบบบริการทีเ่ หมาะสม
เวลา 50 นาที
2 : รูจ้ กั ตัวเอง
การเปลีย่ นแปลงร่างกาย อารมณ์ สังคม และการ
ดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเอง
เยาวชนเข้าใจเรื่องการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่ายกายทางเพศของตนเอง และรูว้ ธิ กี ารดูแลสุขภาพ
ทางเพศตัวเองได้อย่างเหมาะสม
1. รูจ้ กั การเปลีย่ นแปลงของตนเองทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์และสังคม
2. การดูแลสุขภาพทางเพศ
( KAS) เพือ่ ให้นกั เรียน
1. รูจ้ กั การเปลีย่ นแปลงทางร่างกายจากเด็กสู่ นักเรียนมีความรู้ เข้าใจการเปลีย่ นแปลงของตนเอง
วัยรุ่นทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
เมื่ออย่างเข้าสูว่ ยั รุ่นและรูว้ ธิ กี ารดูแลสุขภาพทาง
2. บอกวิธกี ารดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเอง เพศ
ได้
นักเรียนสามารถอธิบายวิธกี ารดูแลสุขภาพทางเพศ
ของตัวเองได้
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1.กระดาษแผ่นใหญ่ วาดโครงร่างของคน จานวน 5-6 แผ่น
2. สีเมจิก หรือ สีชอร์ก
3. แผ่นชาร์ดสรุปพัฒนาการ
4. โปรเจ็กเตอร์ หรือ LCD พร้อมคลิปสัน้ พัฒนาการทางเพศ
https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k / การปฏิสนธิ
http://youtube.com/watch?v=smCnmq7AKuA
5. สติกเกอร์โครงการ
1. กล่าวทักทาย ให้นกั เรียนโชว์สะสมแต้มและสมุดบันทึกประจาตัว ผูด้ าเนินกิจกรรมสุม่ ให้นกั เรียน
ได้เล่าถึงความหมาย การใช้งานของสมุดบันทึก
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 7-8 คน ( กลุ่มหญิง กลุ่มชาย )
3. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมส์เพื่อนาเข้าสูบ่ ทเรียน ( เช่น วิง่ เปี้ ยวเติมอวัยวะ หรือ แบ่งกลุ่มวาด
ภาพพัฒนาการทางด้านร่างกายชาย-หญิง / เขียนเพิม่ เติมการเปลีย่ นแปลงทางด้านจิตใจ และ
สังคม)
4. แต่ละกลุ่มนาเสนอการเปลีย่ นแปลงจากเด็กสูว่ ยั รุ่น ( ร่างกาย จิตใจ สังคม ) / ผูด้ าเนินกิจกรรม
ชวนคิด ชวนคุยโดยผ่านตัวอย่างคาถามเหล่านี้
- การเปลีย่ นแปลง (กาย ใจ สังคม ) ส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไร
- การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะนาไปสูค่ วามเสีย่ งทางเพศอะไรบ้าง / เฉพาะหญิงชายเท่านัน้
ทีเ่ สีย่ ง / เพศอื่นๆ เสีย่ งหรือไม่
- เราจะมีวธิ กี ารดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร
สรุปการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย ( แผ่นชาร์ด หรือดูคลิปพัฒนาการทางด้านร่างกาย
https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k ) และ
คลิปการปฏิสนธิhttp://youtube.com/watch?v=smCnmq7AKuA
5. ถามนักเรียน รูส้ กึ อย่างไรต่อคลิป สังเกตเห็นอะไร มีประโยชน์อย่างไร
6. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและเขียนวิธกี ารดูแลสุขภาพทางเพศ
7. นาเสนอ แลกเปลีย่ น ผูด้ าเนินกิจกรรมสรุป
8. แจกสติกเกอร์โครงการในสมุดสะสมแต้ม ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมายกิจกรรมครัง้
ต่อไป
ผูด้ าเนินกิจกรรมให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของนักเรียน คาถามต่างๆ และตอบคาถามด้วยข้อมูลที่
ถูกต้อง หากมีประเด็นเพศทางเลือกให้ผดู้ าเนินกิจกรรมพึง่ ระวังถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ คาพูดที่
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แสดงทีแ่ สดงถึงการตีตรา เลือกปฏิบตั ิ การเสียดสีทางเพศ โดยการให้ขอ้ มูลเรื่องเพศในครัง้ นี้เน้นเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงตามเพศสรีระ
- การเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกายและการดูแลความสะอาดทัวไป
่ การดูแลอวัยวะสืบพันธุ์
- การเปลีย่ นแปลงทางด้านจิตใจ การมีอารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ เช่น หงุดหงิดง่าย มีความรูส้ กึ ทาง
เพศ สนใจคนพิเศษ
- การเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม การรวมกลุ่ม ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพือ่ น
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวคือพัฒนาการโดยทัวไปจากเด็
่
กสูผ่ ใู้ หญ่ ผูด้ าเนินกิจกรรมควรอธิบายเรื่องการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากฮอร์โมนเพศเช่น ฝันเปี ยกและประจาเดือน ซึง่ เป็ นสัญญานของร่างกายทีเ่ ข้าสูว่ ยั
เจริญพันธุ์ หากหญิงและชาย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มกี ารป้ องกันมีโอกาสทาให้เกิดการตัง้ ครรภ์ได้
แนวคิดหลักของโครงการ เชื่อว่าผูห้ ญิงมีพลัง มีอานาจในตนเองมีความรู้ สามารถสร้างการ
เปลีย่ นแปลงด้านการป้ องกัน HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้อง สามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึง
ระบบบริการทีเ่ หมาะสม
ภาพประกอบการเรียนการสอน
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ตัวอย่างภาพโครงร่างร่างกาย กิจกรรมวิง่ เปรีย้ ว
เติมอวัยวะ( ชาย / หญิง ) โดยผูด้ าเนินกิจกรรม
วาดภาพในกระดาษแผ่นใหญ่ กลุ่มละ 1 แผ่น
ระดมความคิดเห็น การเปลีย่ นแปลงทางด้าน
1. ร่างกาย
2. จิตใจ
3. สังคม
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3 : รูเ้ ท่าทันอารมณ์และ
เวลา 50 นาที
ความรูส้ กึ และการจัดการอารมณ์ความรูส้ กึ ของ
ตัวเอง
นักเรียนรูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั ฐานอารมณ์ (สุข เศร้า กลัว โกรธ ) อารมณ์ความรูส้ กึ และสามารถ
จัดการกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวเองได้
อารมณ์ของวัยรุ่น และทักษะการจัดการอารมณ์
( KAS)
1. รูเ้ ท่าทันอารมณ์ ความรูส้ กึ ของตัวเอง
นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้
2. ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ของตนเอง
3. สามารถวิเคราะห์อารมณ์ ความรูส้ กึ ของ นักเรียนบอกวิธกี ารการจัดการอารมณ์ของตนเอง
ตนเองได้
จากใบงาน / บทบาทสมมติ

1. ใบงานการประเมินอารมณ์
2. สติกเกอร์โครงการ
3. ใบงานเป้ าหมายชีวติ ( แจกเป็ นการบ้าน สาหรับกิจกรรมครัง้ ต่อไป )
1. ทบทวนกิจกรรมครัง้ ทีผ่ ่านมา
2. รูเ้ ท่าทันอารมณ์ของตัวเอง รูจ้ กั กับอารมณ์ และการจัดการอารมณ์
2.1 ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนคุยเรื่องอารมณ์ ฐานของอารมณ์ 4 ฐาน ( สุข เศร้า กลัว โกรธ)
2.2 จับคู่ให้นกั เรียนบอกกับเพือ่ นว่า ส่วนใหญ่เรามีอารมณ์แบบไหน ( 2 นาที)
2.3 แบ่งกลุ่ม ๆละ 5 คน ให้วเิ คราะห์อารมณ์ และผลกระทบของการแสดงอารมณ์ (
)
2.4 นาเสนอ แลกเปลีย่ น
2.5
http://youtube.com/watch?v=-ypbm9XhKL0&t=92s
ดูแล้วรูส้ กึ อย่างไร มีขอ้ สังเกตอย่างไร จะนาไปปรับใช้อย่างไร
3. ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนคุยวิธกี ารจัดการอารมณ์
4. แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน (กลุ่มเดิม ) ระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดการอารมณ์
4.1
- หลังจากเรียนรูเ้ รื่องอารมณ์แล้ว รูส้ กึ อย่างไร เป็ นประโยชน์อย่างไร
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- การพูดคุยเรื่องฐานอารมณ์และอารมณ์เพศ สามารถคุยได้หรือไม่ จาเป็ นต้องคุยเกี่ยวกับ
อารมณ์เพศหรือไม่ ถ้ามีอารมณ์เพศจะจัดการอย่างไร
5. ผูด้ าเนินกิจกรรมสรุปรูปแบบการจัดการอารมณ์ /
6. แจกสติกเกอร์โครงการในสมุดสะสมแต้ม ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมายกิจกรรม
ครัง้ ต่อไป
อารมณ์ หมายถึง ความรูส้ กึ ทางใจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสิง่ เร้า อารมณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดได้กบั บุคคล
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ซึง่ อารมณ์ทเ่ี ป็ นความรูส้ กึ พืน้ ฐานของมนุษย์จะมีอยู่ ๔ แบบ คือ อารมณ์ สุข
อารมณ์
อารมณ์กลัว และอารมณ์
อารมณ์ไม่พงึ ประสงค์ทม่ี กั ก่อปั ญหาแก่บุคคลโดยเฉพาะวัยรุ่น ได้แก่ อารมณ์โกรธและอารมณ์
เศร้า ทัง้ นี้ เพราะวัยรุ่นเป็ นทีม่ อี ารมณ์รุนแรง เปลีย่ นแปลงง่าย และยังขาดประสบการณ์ในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม จึงมักทาให้เกิดปั ญหาตามมา เช่น ชกต่อยกับผูอ้ ่นื ทาร้ายผูอ้ ่นื อารมณ์
ความต้องการทางเพศ ท้อง ติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น ดังนัน้ นักเรียนจึงควรทีจ่ ะ
สารวจตนเองและเท่าทันต่ออารมณ์ของตนเอง รูต้ นเองว่ากาลังอยู่ในสภาวะอารมณ์อะไร มีเหตุการณ์
อะไรทีจ่ ะเพิม่ หรือลดความรุนแรงของอารมณ์ดงั กล่าว เพื่อจะใช้เป็ นแนวทางในการจัดการกับอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม
อารมณ์ ส่งผลกระทบทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของตนเอง รวมทัง้ ส่งผลต่อผูอ้ ่นื ด้วย
การจัดการกับอารมณ์เป็ นทักษะทีส่ ามารถพัฒนาได้ดว้ ย วิธกี ารและเทคนิคต่างๆ เช่น การควบคุม
อารมณ์ทางลบให้มกี ารแสดงออกทางอารมณ์ทเ่ี หมาะสมนัน้ ถือเป็ นการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถทางอารมณ์ทม่ี คี วามจาเป็ นในการใช้ชวี ติ และส่งผลต่อความสาเร็จในชีวติ อีกด้วย
แนวคิดหลักของโครงการ เชื่อว่าผูห้ ญิงมีพลัง มีอานาจในตนเองมีความรู้ สามารถสร้างการ
เปลีย่ นแปลงด้านการป้ องกัน HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้อง สามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึง
ระบบบริการทีเ่ หมาะสม
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4 : รักตัวเองนะ
เวลา 50 นาที
รักตัวเอง คุณค่าของตัวเอง เป้ าหมายของชีวติ
นักเรียนรักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง มีเป้ าหมายของชีวติ ของตัวเอง
คุณค่าเช่น พรหมจรรย์ไม่ได้ตดั สินคุณค่าของชีวติ
:
- การให้คุณค่าของตนเอง ( เรื่องเพศ เช่น พรหมจรรย์ไม่ได้ตดั สินคุณค่าของชีวติ )
- การกาหนดเป้ าหมายชีวติ ปั ญหาและการก้าวข้าม (ขวากหนามชีวติ การก้าวข้ามขวากหนาม)
( KAS)เพือ่ ให้นกั เรียน
- มีกระบวนการคิดวิเคราะห์การไปสู่
นักเรียนเข้าใจตนเอง มีเป้ าหมาย มีทางเลือกและมี
เป้ าหมายของตนเอง
ทิศทางสูเ่ ป้ าหมายชีวติ ของตนเอง
- สามารถจาแนกทัศนคติของตนเองต่อ
เรื่องเพศและเข้าใจว่าแต่ละคนมีทศั นะ/
- นักเรียนสามารถบอกเป้ าหมายชีวติ ของ
ความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ เป็ นของ
ตนเองได้
ตนเอง อาจแตกต่างจากคนอื่น ๆ ได้ตาม
- นักเรียนเข้าใจตนเอง สามารถบอกข้อดีของ
ประสบการณ์การเรียนรูข้ องตนเอง
ตัวเองได้ รูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง
- กระดาษ A 4 และ สี หรือดินน้ าเงิน
สติกเกอร์โครงการ

1. ทบทวนการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมา
2. ผูด้ าเนินกิจกรรมเกริน่ นาเข้าสูก่ จิ กรรมเลือกข้าง ให้ผเู้ ข้าร่วมฯ ยืนรวมกันกลางห้อง
3. ผูด้ าเนินการจะอ่านข้อความ และผูเ้ ข้าร่วมฯ เลือกคาตอบ “ทาใจได้ หรือ ทาใจไม่ได้” ตามความ
คิดเห็นของตน ผูด้ าเนินการสุม่ ถามเหตุผล
4. ผูด้ าเนินกิจกรรมจดเหตุผลและจานวนทีต่ อบเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยในแต่ละข้อ โดยให้นกั เรียนได้
อธิบายเหตุผลเพิม่ เติมได้ โดยสามารถซักถามชวนคิดเปิ ดมุมมองในเรื่องเพศทีแ่ ตกต่าง
1. นักเรียนทีอ่ ยู่ในวัยเรียนไม่ควรมีแฟน (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
2. ถ้าฉันมีเพศสัมพันธ์กบั ใครแล้ว ฉันจะไม่มเี พศสัมพันธ์กบั คนอื่นอีกเลย ( เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
3. ผูห้ ญิงทีผ่ ่านผูช้ ายมาแล้วเป็ นผูห้ ญิงทีไ่ ม่มคี ุณค่า (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
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4. ผูช้ ายทีด่ คี วรมีประสบการณ์ทางเพศ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
5. ฉันรับได้ถ้าเพือ่ นฉันจะคบแฟนครัง้ ละหลายๆ คน ( คบซ้อน)
6. ฉันทาใจได้ถา้ แฟนของฉันบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่นอยู่เวลานี้ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
7. หน้าทีก่ ารป้ องกันตนเองเป็ นหน้าทีข่ องผูช้ าย (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
8. หน้าทีก่ ารคุมกาเนิดเป็ นหน้าทีข่ องผูห้ ญิง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
9. ผูห้ ญิงไม่สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย )
ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนคุยประเด็นการให้คุณค่าของตัวเองเชื่อมโยงกับประเด็นพรหมจรรย์ ลักษณะคาถาม
เช่น คุณค่าของผูห้ ญิงขึน้ อยู่กบั อะไร ผูห้ ญิงทีเ่ สียพรหมจรรย์แล้วมีคุณค่าหรือไม่ คนทีม่ เี พศสัมพันธ์แล้ว
สามารถเรียนหนังสือได้หรือไม่ /ทางานได้หรือไม่ / มีรายได้หาเลีย้ งชีพได้หรือไม่ / เลีย้ งดูครอบครัวได้
หรือไม่ สรุปว่าคุณค่าของผูห้ ญิงไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั พรหมจรรย์
1. จับคู่สมั ภาษณ์ (จากใบงานเป้ าหมายชีวติ ในบทเรียนก่อนหน้า )
2. ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนคุยกลุ่มใหญ่ โดยเลือกเป้ าหมายทีค่ ล้ายๆ เพือ่ ชวนวิเคราะห์แนวทางสู่
เป้ าหมายชีวติ ( ดังตารางแนวทางสรุปเป้ าหมายชีวติ ) การมีเป้ าหมายชีวติ จะทาให้นกั เรียนมี
แรงบันดาลใจ มีทศิ ทางในการดาเนินชีวติ
3. แจกสติกเกอร์โครงการในสมุดสะสมแต้ม ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมายกิจกรรมครัง้
ต่อไป
1. คนแต่ละคนมีทศั นะต่อเรื่องเพศ ต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในสังคมตามการเรียนรูแ้ ละการเลีย้ งดูใน
ครอบครัวและสิง่ แวดล้อมของตนเอง
2. คนเราอาจจะมีทศั นะทีแ่ ตกต่างกันในเรื่องเดียวกันได้ หรือในเรื่องทีค่ ดิ เหมือนกันอาจมีเหตุผล
ต่างกัน
3. ไม่ควรเอาความคิดของเราไปใช้ในการตัดสินคนอื่น
4. ค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อทัศนะและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ค่านิยม
หลายอย่างในเรื่องเพศ เป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ หรือลดโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอดส์
และการป้ องกันตนเองของคนในสังคมทัง้ หญิงและชาย”
5. การกาหนดเป้ าหมายและการคาดการณ์ถงึ อุปสรรคจะทาให้เรามีการเตรียมความพร้อม สามารถ
รับมือวางแผนในการเผชิญปั ญหาเพือ่ ไปสูเ่ ป้ าหมายได้ เช่น กรณีผหู้ ญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์แล้วก็
สามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีคุณค่า ผูช้ ายทีเ่ คยเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมก็สามารถเริม่ ต้นใช้ชวี ติ ได้
โดยการยึดถือคุณค่า และการกาหนดเป้ าหมายชีวติ จะทาให้เรามีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจ มี
พลังในการดาเนินชีวติ
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เป้ าหมายชีวติ
เรื่องการเรียน

ภายใน 2 ปี

ภายใน 5 ปี

ภายใน 10 ปี

อุปสรรค

แนวทางการป้ องกัน /
แก้ไข/ใครจะช่วย
ดูแลสุขภาพ
ตัง้ ใจเรียน
ร่วมกิจกรรม ฝึกการ
กล้าแสดงออก
มีทกั ษะชีวติ ไม่ให้ถูก
หลอก

เรื่องอาชีพ
เรื่องครอบครัว
เรื่องความรัก / แฟน
เรื่องการเงิน
เรื่องสุขภาพ
อื่นๆ ........................

เป้ าหมายของ
เรา
นางงาม

สิง่ ทีท่ าให้เราไปสูเ่ ป้ าหมายได้
มีอะไรบ้าง
หุ่นดี
มีทกั ษะการตอบคาถาม
รักสุขภาพให้แข็งแรง
มีความสามารถพิเศษ
กล้าพูด กล้าแสดงออก

ถูกหลอก
ถูกเบคเมย์
น้าหนักเกิน
ขีอ้ าย
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5 : รูเ้ ท่าทันโลก HIV/ AIDS ท้อง เวลา 50 นาที
ไม่พร้อม การประเมินความเสีย่ ง HIV/ท้องด้วย
ตนเอง ทางเลือกในการลดโอการเสีย่ ง การ
ป้ องกันตนเอง
HIV ป้ องกันได้ / รูเ้ ร็วรักษาได้
: ให้ความรูเ้ รื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี
ให้ความรูเ้ รื่องการแพร่ระบาดของเอชไอวี และสามารถประเมินความเสีย่ งของตนเองได้
: โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่องทางการรับเชือ้ เอชไอวี การประเมิน
ความเสีย่ งและการใช้อุปกรณ์ในการป้ องกัน
: ( KAS)
:
- เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูเ้ รื่องเอชไอวี และ
- ให้นกั เรียนมีความรูเ้ รื่องช่องทางการรับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เชือ้ เอชไอวี
- เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูเ้ รื่องช่องทางการ
- นักเรียนสามารถประเมินความเสีย่ งของ
รับเชือ้ เอชไอวี
ตนเองได้
- เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถประเมินความ
- นักเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้อุปกรณ์การป้ องกัน
เสีย่ งของตนเองได้
เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
- เพือ่ ให้นกั เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้อุปกรณ์การ
:
ป้ องกัน
- ดูจากแบบประเมินหลังการอบรม/แผ่น
ขูด
- สามารถตอบคาถาม แลกเปลีย่ นซักถาม
ของวิทยากรได้เรื่องการแพร่ระบาดของ
เชือ้ เอชไอวี เรื่องช่องทางการรับเชือ้ และ
การใช้อุปกรณ์การป้ องกัน
-

ชุดแลกน้า ( สารโซดาไฟ ฟี นอฟทาลีน ) แก้วพลาสติก
ถุงยางอนามัย พร้อมแจกจ่าย
ตัวอย่างยาคุมกาเนิด
ภาพการคุมกาเนิด
แผ่นภาพสรุปการคุมกาเนิด
:
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ทบทวนกิจกรรม ทบทวนความรูค้ รัง้ ที่ ๔ /เกมนาสูก่ ระบวนการเรียนรู้ /ประเมินความรู้ (แผ่นขูด)
- กิจกรรมแลกน้ า
- การวิเคราะห์ความเสีย่ ง QQR
- สรุปการเรียนรูเ้ รื่องการแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวีจากคนสูค่ น
- อธิบายเรื่องช่องทางการรับเชือ้ เอชไอวี
- ชวนคุยเรื่องการป้ องกันทีห่ ลากหลาย
- สาธิตการใช้อุปกรณ์ในการป้ องกัน เช่น ถุงยางอนามัย ยาคุม
- วิทยากรสรุปผลการจัดกิจกรรม / ประเมินผลการเรียนรูห้ ลังอบรม
- แจกสติกเกอร์โครงการในสมุดสะสมแต้ม ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมายกิจกรรม
ครัง้ ต่อไป
- ให้ขอ้ มูล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ HIV ทางเลือกในการป้ องกันทีห่ ลากหลาย เช่น
ไม่มเี พศสัมพันธ์ / การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ / การใช้ยา Pep Prep / กินยาดี ตรวจไม่
เจอ ไม่แพร่ U = U สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในกิจกรรมครัง้ ที่ 8
- สาธิตการใช้ถุงยางอนามัย
- การตรวจเลือดแบบสมัครใจ ฟรีปีละ 2 ครัง้ ทุก รพ.ของรัฐ
- HIV ป้ องกันได้ / รูเ้ ร็วรักษาได้
6 : บทบาทหญิงชาย บทบาท
หญิงชาย /ความหลากหลายทางเพศ

เวลา 50 นาที

ยอมรับและเข้าใจความหลากหลายทางเพศ
นักเรียนวิเคราะห์บทบาทหญิงชาย การมีสว่ นร่วมในการป้ องกัน การเคารพสิทธิซง่ึ กันและกัน เคารพ
ต่อความหลากหลายทางเพศ อานาจความเป็ นหญิงชายกับการสร้างโอกาสการต่อรอง (ผูห้ ญิงขาด
อานาจการต่อรองจริงหรือ บทบาทของผูห้ ญิงในการสร้างสุขภาวะทางเพศ )
ทางเลือกในชีวติ ทางเพศทีป่ ลอดภัย เป็ นสุข เพศทางสังคมและเพศทางเลือก
( KAS)
1. นักเรียนมีความเข้าใจในความ
หลากหลายทางเพศ

นักเรียนมีทศั นคติต่อเพศของตัวเอง ยอมรับและ
เข้าใจคนอื่น
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2. เพือ่ ให้นกั เรียนใจในบทบาททางเพศ
หญิงชาย
3. เพือ่ ให้นกั เรียนยอมรับในตัวตนและ
วิถที างเพศของตนเองและผูอ้ ่นื
-

การสะท้อนความคิด ความเข้าใจ ความรูส้ กึ จาก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
แบบประเมิน

บัตรคาเปล่า
เมจิก
กระดาษกาว
บัตรกิจกรรมเส้นแบ่งเพศ (ชาย 100 75 50 25 0 25 50 75 100 หญิง )

1. ทบทวนเนื้อหาทีผ่ ่านมา
2. เส้นแบ่งเพศ เตรียมบัตรตัวเลข
- ชาย 100 75 50 25 0 25 50 75 100 หญิง
- ติดบัตรคาไว้หน้าห้อง และถามคาถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าตนเองมีความเป็ น
ชาย – หญิง จานวนกีเ่ ปอร์เซ็นต์ โดยให้นกั เรียนเดินไปทีต่ าแหน่งทีน่ กั เรียนคิดว่า
นักเรียนมีความเป็ นชาย-หญิง
- ผูด้ าเนินกิจกรรมถามเหตุผลเพราะอะไร
- ผูด้ าเนินกิจกรรมให้ขอ้ มูลความหลากหลายทางเพศ LGBTQIs
3. ในระหว่างทีน่ กั เรียนให้เหตุผล ผูด้ าเนินกิจกรรมสรุปความคิดเห็นในตาราง
เพศ
Sex
Gender
ชาย
อะไรทีบ่ อกว่าเป็ นชาย
แข็งแรง
-มีหา
-มีไข่
หญิง
มีจมิ๋ มีรงั ไข่
สวย อ่อนหวาน
สรีระ
สังคมกาหนด ตามบรรทัด
ธรรมชาติกาหนด
ฐาน ความเชื่อ การบอก
เปลีย่ นแปลงไม่ได้
สอน วัฒนธรรม ครอบครัว
เปลีย่ นแปลงได้เพราะถูก
กาหนดโดยมนุษย์
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คาถามชวนคิด
- เรามีขอ้ สังเกตในเรื่องความเป็ นหญิง ชายอย่างไรบ้าง
- ความเป็ นหญิง ชายอย่างไรถูกกาหนดด้วยอะไร
- เปลีย่ นแปลงได้ ไม่ได้ เพราอะไร ( เพศสรีระ บทบาททางเพศ ) จาเป็ นต้องเปลีย่ น
ไหม
- ใครจะเป็ นคนเปลีย่ น
- ความเป็ นเพศเชื่อมโยงกับโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ HIV อย่างไร
4. ผูด้ าเนินกิจกรรมและนักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรม – ได้ทาอะไร ได้เรียนรูอ้ ะไร จะนาไปปรับ
ใช้อย่างไร
5. แจกสติกเกอร์โครงการในสมุดสะสมแต้ม ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมายกิจกรรม
ครัง้ ต่อไป
Gender บทบาททางเพศ หมายถึงบทบาททีส่ งั คมเป็ นตัวกาหนดให้เพศนัน้ ๆ ต้องปฏิบตั ภิ าระกิจ
หน้าทีก่ ารงานไปตามอวัยวะเพศทีป่ รากฏ เช่น มีอวัยวะเพศแบบหนึ่งก็มหี น้าทีแ่ บบหนึ่ง มีอวัยวะ
เพศแบบหนึ่งก็ให้เล่นของเล่นแบบหนึ่ง มีอวัยวะเพศแบบหนึ่งให้แต่งกายแบบหนึ่ง มีอวัยวะเพศ
แบบหนึ่งสามารถเข้าไปในสถานทีบ่ างแห่งได้ในขณะทีอ่ วัยวะเพศอีกแบบหนึ่งไม่สามารถเข้าไป
ได้ เป็ นต้น การมีอวัยวะเพศจึงไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้ขบั ถ่ายหรือสืบพันธุเ์ พียงเท่านัน้ แต่จะเห็นได้ว่าตัว
อวัยวะเพศเองได้นาไปสูก่ ารถูกกาหนดคุณค่า ถูกกาหนดบทบาท ถูกกาหนดหน้าทีผ่ ่านความคิด
ความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณี เชือ้ ชาติ ภาษาและศาสนาให้เป็ นไปในระบบการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันในแต่ละวันด้วย นอกจากนี้ ‘บทบาททางเพศ’ ยังหมายถึงความคาดหวังทีม่ ตี ่อต่อ
บุคลิกภาพ อารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ ใี นเพศนัน้ ๆ ด้วย เช่น คาดหวังว่าผูช้ ายต้องเป็ นผูน้ า เข้มแข็ง ไม่
ร้องไห้ ในขณะทีผ่ หู้ ญิงต้องอ่อนโยน นุ่มนิ่ม เป็ นผูต้ าม ร้องไห้ได้ โดยทีส่ งิ่ เหล่านี้ไม่เคยมีใครตัง้
คาถามว่ามีความเป็ นจริงมากน้อยเพียงใดทีผ่ ชู้ ายผูห้ ญิงต้องเป็ นแบบนัน้
LGBTQIs
L = Lesbian ผูห้ ญิงรักผูห้ ญิง
G = Gay
ผูช้ ายรักผูช้ าย
B = Bisexual คนทีร่ กั ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย
T = Transgender คนข้ามเพศ(ทอม,กะเทย,และกลุ่มคนข้ามเพศอื่นๆ)
Q = Queer
คนทีย่ งั ไม่แน่ใจในเพศ แต่รวู้ ่าไม่ตรงตามสังคมกาหนด
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I = intersex อินเตอร์เซ็กส์ หมายถึง คนทีเ่ กิดมามีลกั ษณะทางกายภาพทีแ่ ตกต่างจากปกติ จนไม่
สามารถระบุเพศชัดเจนได้ โดยมีทงั ้ การเกิดมามีอวัยวะสืบพันธุข์ องทัง้ สองเพศ ปริมาณฮอร์โมนหรือ
โครโมโซมเพศทีผ่ ดิ ปกติ หรือแม้กระทังลั
่ กษณะด้านอื่นๆ ทีค่ ่อยๆ ปรากฏเมื่อถึงวัยเจริญพัน
สรุปเรื่องบทบาททางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความชอบทางเพศนัน้ มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ การ
ทีเ่ รามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ จึงเป็ นเรื่องทีท่ าให้เรา
เรียนรูแ้ ละเข้าใจในความหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุขค่ะ
“

ญ

”

ชาย 100 75 50 25 0 25 0 75 100 หญิง

7 : ความรูเ้ รื่องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน เวลา 50 นาที
สิทธิเนื้อตัวร่างกาย ทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจ
รู้ ตระหนักในสิทธิเนื้อตัวร่างกาย เคารพสิทธิคนอื่น มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ
- การสัมผัสร่างกายอาจเกิดขึน้ จากเจตนาหลายแบบ เด็กและวัยรุ่นจึงควรเรียนรูว้ ่าการสัมผัส
แบบใดเป็ นสิง่ ทีก่ ระทาได้ และแบบใดควรหลีกเลีย่ ง ทุกคนมีสทิ ธิในการปกป้ องเนื้อตัว
ร่างกายของตนเอง และจะต้องเคารพสิทธิของผูอ้ ่นื ด้วยการไม่ละเมิดร่างกายผูอ้ ่นื เช่นกัน
- กระบวนการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
73 |

( KAS)
1. แยกแยะได้ว่าสัมผัสแบบใดเป็ นการจงใจ
ล่วงละเมิดทางเพศ และแบบใดคือสัมผัส
ธรรมดาทีไ่ ม่มเี จตนาแอบแฝง
2. บอกวิธจี ดั การหากเจอการกระทาทีส่ อ่
เจตนาล่วงละเมิดทางเพศ
3. บอกวิธปี ้ องกันสถานการณ์ ทีอ่ าจนาไปสู่
การล่วงละเมิดทางเพศ

- คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจเมื่อ
เผชิญปั ญหาต่างๆ ได้
- รูท้ นั สถานการณ์เสีย่ ง ไม่เสีย่ งต่อการถูก
ละเมิด ล่วงละเมิดทางเพศ
- สามารถปฏิเสธ หรือจัดการสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ
กรณีศกึ ษาได้

กระดาษแผ่นใหญ่ ปากาเคมี กระดาษกาว กระดาษ A4 สีชอร์ก หรือสีไม้
ษ

1. ทักทาย กิจกรรมละลายพฤติกรรม ทบทวนบทเรียนทีผ่ ่านมา
1. ดาเนินกิจกรรมชีแ้ จงวัตถุประสงค์กจิ กรรมวันนี้ว่าเป็ นการเรียนรูเ้ พือ่ แยกแยะ
สัมผัสทีแ่ สดงถึงความห่วงใยและสัมผัสทีม่ เี จตนาล่วงเกินทางเพศ
2. แจกกระดาษ A4 และอุปกรณ์การเขียนให้กบั ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนวาดภาพด้านหน้า
ด้านหลัง ของตนเอง (กรณีวาดไม่ได้ ให้แจกภาพ ด้านหน้า และด้านหลังของชายและหญิง ตามวัย
)
3. ให้ผเู้ รียนนังเป็
่ นกลุ่มๆ ละประมาณ 5-6 คน แจกสีให้ผเู้ รียน 2 สี เช่น ระบายสี
แดงในตาแหน่งทีใ่ ห้ผอู้ ่นื สัมผัสได้ และสีดา ในตาแหน่ง ทีส่ มั ผัสไม่ได้
4. ชวนแลกเปลีย่ น ให้ผเู้ รียนอธิบายภาพ โดยเล่าถึงความรูส้ กึ หรือยกตัวอย่างการ
สัมผัสดังกล่าว “อะไรทีท่ าให้เด็กระบายสีดาในตาแหน่งดังกล่าว”
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5. ผูด้ าเนินกิจกรรม สรุป กิจกรรมโดยการให้ความหมายของ สิทธิในร่างกายเรา
การละเมิดสิทธิในร่างกายเรา (ตามใบความรู)้
6. ผูด้ าเนินกิจกรรมให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มได้ระดมความคิดช่วยกันว่า “ เราจะปกป้ อง
ตัวเองไม่ให้คนอื่นรังแกได้อย่างไร”
7. สรุปแนวทางในการปกป้ องสิทธิของตัวเอง
a. วิเคราะห์สถานการณ์เสีย่ ง (why)
b. ปฏิเสธ (No)
c. ไปจากสถานทีน่ นั ้ (go)
d. บอก ผูใ้ หญ่ หรือผูท้ ไ่ี ว้ใจ (tell)
- เราใช้อะไรเป็ นตัวตัดสินว่าสัมผัสใดเป็ นสัมผัสดี (แบบธรรมดา) และแบบใดสัมผัสไม่ดี
(ผิดปกติ)
- บริเวณใดของร่างกายบ้างทีเ่ ราคิดว่า คนอื่นไม่ควรสัมผัส โดยทีเ่ ราไม่ได้ยนิ ยอมพร้อมใจ
เพราะอะไร
- บางสัมผัสทีเ่ ราไม่แน่ใจนัน้ คิดว่าเป็ นเพราะอะไร หากจะจัดให้อยู่ในหมวดทัวไปหรื
่
อผิดปกติ
จะต้องดูองค์ประกอบอะไรเพิม่ เติมอีกบ้าง
- หากเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นสัมผัสแบบผิดปกติกบั เรา เราจะรูส้ กึ อย่างไร และจะจัดการอย่างไร
คิดว่าจะบอกให้ใครรูห้ รือไม่ เพราะอะไร
- หากมีเพือ่ นมาปรึกษาว่าพบเจอเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นสัมผัสแบบผิดปกติ เราจะให้คาแนะนาและ
ช่วยเหลือเพือ่ นอย่างไรบ้าง
- ถ้าไม่ตอ้ งการให้เกิดเหตุการณ์สมั ผัสแบบผิดปกติกบั เราและเพือ่ นๆ มีวธิ ปี ้ องกันอย่างไรบ้าง
- การตัดสินว่าสัมผัสแบบใดส่อเจตนาอย่างไร เป็ นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั
หลายปั จจัย ทัง้ สถานะของผูก้ ระทาว่ามีความสัมพันธ์กบั เราแบบใด เวลา สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมทีก่ ระทา รวมทัง้ การสัมผัสนัน้ เป็ นทีย่ นิ ยอมพร้อมใจของทัง้ 2 ฝ่ ายจริงหรือไม่
- ทุกคนต่างมีสทิ ธ์ในเนื้อตัวร่างกายของตนทีจ่ ะเลือกได้ว่าต้องการให้ตนได้รบั การปฏิบตั ใิ น
รูปแบบไหน หากเราอึดอัดลาบากใจ ไม่ชอบการปฏิบตั ขิ องผูอ้ ่นื ทีป่ ฏิบตั ติ ่อร่างกายเรา หรือ
แม้เพียงแค่สบั สน ไม่แน่ใจกับการกระทาทีเ่ กิดขึน้ เราควรบอกปฏิเสธ หรือแสดงออกให้
ชัดเจนว่า เราไม่ชอบ และไม่ตอ้ งการให้เกิดขึน้
- เมื่อเกิดความไม่สบายใจจากการถูกสัมผัส ควรปรึกษาผูใ้ หญ่ทไ่ี ว้ใจได้ และคิดหาทางป้ องกัน
ล่วงหน้าเพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทจ่ี ะทาให้เกิดเหตุการณ์ซ้าเดิมอีก
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- ในทางกลับกัน เมื่อเรารูว้ ่าการปฏิบตั แิ บบใดทีเ่ ราไม่ชอบ เราก็ไม่ควรปฏิบตั แิ บบนัน้ กับคนอื่น
หากมีเพือ่ นบอกเราว่าไม่ชอบ เราก็ควรรับฟั งและเคารพสิง่ ทีเ่ พือ่ นบอก และไม่ถอื วิสาสะใน
การสัมผัสหรือแสดงออกเพียงเพราะสนิท
กัน
- ผูด้ าเนินการเพิม่ เติมข้อมูลในเรื่องแหล่งบริการช่วยเหลือทีอ่ ยู่ในชุมชน หรือสายด่วนสาหรับผู้
ทีต่ อ้ งการคาปรึกษา
- การวัดและประเมินผล
สังเกตการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลีย่ น
เวลา 50 นาที
8 : สิทธิประโยชน์ดา้ นอนามัย
เจริญพันธุใ์ นระบบหลักประกันสุขภาพ
: เด็กนักเรียนรูจ้ กั สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพในด้านอนามัยเจริญพันธุแ์ ละรู้
แหล่งบริการทางการแพทย์
: สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพในด้านอนามัยเจริญพันธุข์ นั ้ พืน้ ฐานและ
นอกเหนือจากขัน้ พืน้ ฐาน
แหล่งบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับเยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละการส่งต่อ
: ( KAS)
:
1. -ให้นกั เรียนรูจ้ กั สิทธิประโยชน์ในระบบ
- นักเรียนมีความรูใ้ นสิทธิประโยชน์ใน
หลักประกันสุขภาพด้านอนามัยเจริญ
ระบบหลักประกันสุขภาพด้านอนามัย
พันธ์
เจริญพันธ์
2. -ให้นกั เรียนรูจ้ กั และเข้าถึงแหล่งบริการ
- -นักเรียนรูแ้ หล่งข้อมูล แหล่งบริการ
สุขภาวะทางเพศในพืน้ ที่
รวมทัง้ เข้าถึงแหล่งบริการทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีไ่ ด้
ง่ายและเป็ นมิตร
:
- มีการประเมินก่อน-หลังทากิจกรรม
- สอบถามจากนักเรียนและเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ให้บริการ
- คลิป สิทธิทางเพศ สิทธิทางอนามัยเจริญพันธุ์
- จอ LCD /โปรเจกเตอร์
:
- ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
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ถามนักเรียน “นักเรียนมีสทิ ธิอะไรบ้าง”
คลิป สิทธิเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธ์
ผูด้ าเนินกิจกรรมชวนแลกเปลีย่ นในกิจกรรม
นานักเรียนลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มแหล่งบริการและเครือข่ายการให้บริการในพืน้ ที/่ หรือเชิญสถาน
บริการเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น แนะนาการบริการที่ รร.
- สรุปการเรียนรู้ ถามตอบเรื่องสิทธิ /1663 /1330
- ประเมินผล แจกของทีร่ ะลึกนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมครบทัง้ 8 ครัง้
- มอบใบประกาศนียบ์ ตั ร
-

ผูด้ าเนินการควรหาข้อมูลหน่วยงานและแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือทีม่ อี ยู่ในพืน้ ที่ เพือ่
เป็ นข้อมูลสาหรับแนะนาผูเ้ รียน และสามารถใช้เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน เพือ่ ศึกษาปั ญหาที่
หน่วยงานเหล่านัน้ พบ และลักษณะบริการความช่วยเหลือทีม่ ี
2.ศูนย์ฝึกอบรมเยำวชน และสถำนพิ นิจ

• เสริมพลังภายในของเด็ก

• เห็นคุณค่าตัวเอง

• การแจ้งสิทธิ ตนเอง ทางเพศ
1663

• มีวถิ ที างเพศทีป่ ลอดภัย

• เสริมสร้างความตระหนัก
คุณค่าตนเอง + การตีตรา
• เติมความรูร้ อบด้านเรื่องเพศ
และบริการทีเ่ กี่ยวข้อง

เด็กและ
เยาวชน

• มีเป้ าหมายชีวติ
• สภาแวดล้อมโอบอุม้ /เอือ้ ให้
เด็ก ใช้ชวี ติ ทีป่ ลอดภัย
• ได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองเด็ก

• เตรียมคนรอบตัวเด็ก+การตี
ตรา
• เตรียมเด็กก่อนปล่อย
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ฝ ฯ
1

2-3

• การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
• ทาความรูจ้ กั สารวจความคาดหวังเด็กและ
เยาวชน
• ประเมิน ความคิดความเชื่อเกีย่ วกับเรื่อง
เพศ
• ประสบการณ์เรื่องเพศทีผ่ ่านมา
• เพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมงาน และ
เด็กเยาวชน
• เพือ่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจเรื่องเพศ
ของเด็กและเยาวชน (ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ)
• เพือ่ ค้นหารูปแบบการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชน

/
• เกมส์พบั กระดาษให้ได้ 6 ช่อง ลง
หมายเลขช่อง
• แต่ละช่องให้เขียนคาตอบเพื่อนไม่ซ้าคน
• จับคู่กนั และถามคาถามข้อที่ 1

• ทีมกับเด็กและเยาวชนมีสมั พันธภาพทีด่ ี
ต่อกันก่อนเริม่ กิจกรรม
• ทีมมีชุดข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน
• มีรูปแบบในการจัดกิจกรรม ทีเ่ หมาะสม
• เด็กและเยาวชนรูส้ กึ ปลอดภัยจนนาไปสู่
การแสดงความคิดเห็นกล้าพูดกล้าคุยกับ
ทีมในเรื่องทัวไป
่ รวมถึงเรื่องเพศ
• กล้าพูดกล้าแสดงออก และเสนอข้อความ
คิดเห็นในการออกแบบกิจกรรมในครัง้
ต่อไป
•
•
•
•

กระดาษ A4
ปากกาเคมี
กระดาษชาร์ต
กระดาษกาว
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• ต่อไปให้สลับคู่แล้วถามคาถามข้อที่ 2
• เปลีย่ นคู่ไปเรื่อยๆ จนครบ 6 คาถาม
• (บอกคาถามทีละข้อ เพือ่ ให้ถามพร้อมๆ
กันทุกคน)
1. อวัยวะในร่างกายทีเ่ ราชอบและรูส้ กึ ดี……
2. รักครัง้ แรกอายุเท่าไหร่ แล้วรูส้ กึ อย่างไร….
3. ชื่อเพลงโปรด และร้องให้ฟัง 1 ท่อน
4. สถานทีท่ เ่ี ราอยากไป
5. ถ้าได้ยนิ คาว่าเพศ….นึกถึงอะไร
6. เรื่องเพศทีเ่ ราอยากรูค้ อื …
-เกมส์ ข้อดีขอ้ เสีย 3 ข้อ
แนวคาถาม
1. เล่นเกมส์ 6 คาถามแล้วรูส้ กึ อย่างไร
2. เน้นเอาคาถามข้อ 5 ,6 ใช้เล่นให้มาก โดย
พูดคุยเรื่องเพศไม่ใช่เพศสัมพันธ์, ข้อสังเกต
เรื่องเพศ, เรื่องสัมพันธภาพ
3. แจ้งวัตถุประสงค์ 12 ครัง้ ว่ามาทาอะไร
4. แต่ละครัง้ ทีจ่ ะมีอยากได้อะไรเรียนรูอ้ ะไร

2

• ระดมแต่ละช่อง ชวนคิดชวนคุยประเด็น
คาถามทีเ่ ราตอบยากมากทีส่ ุด เพราะ
อะไร…
• ปรับความคาดหวัง ในการร่วมกิจกรรม
เรียนรูร้ ่วมกัน
• ย้าแนวคิดหลักของโครงการและนัดหมาย
กิจกรรมครัง้ ต่อไป

2-3

• การเปลีย่ นแปลงตนเองและโอกาสเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
• การเข้าใจเนื้อตัวร่างกาย การเปลีย่ นแปลง
การดูแลสุขภาวะทางเพศ การจัดการ
อารมณ์ตนเอง
• วิเคราะห์โอกาสเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์
• การจัดการกับอารมณ์ ตนเองได้
79 |

• เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถประเมิน
และจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง
• เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห์
โอกาสเสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่
ปลอดภัย

• รักษาความสะอาด สุขภาวะทางเพศได้
อย่างเหมาะสม
• มีการเปลีย่ นพฤติกรรมทางเพศได้อย่าง
ถูกต้อง
• พูดคุย กลุ่มย่อยกับเพือ่ นกับทีมวิทยากร
• การตอบข้อซักถามตรงประเด็น
• การแลกเปลีย่ นเรื่องการทาความสะอาด
จู๋ จิม๋ เนื้อตัวร่างกาย
• การบอกเล่า บทเรียนตนเองได้
• สามารถบอกวิธกี ารจัดการกับอารมณ์
ตนเองได้ โดยไม่เขินอาย

/
ดูรายละเอียด สือ่ ในกิจกรรมเดียวกันได้ท่ี setting การจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียนขยายโอกาส
3

2-3

• เยาวชนยังมีความคิดความเชื่อเกีย่ วกับเรื่องการตกแต่งอวัยวะเพศชาย
• เยาวชนมีความรูไ้ ม่ถูกต้องเกีย่ วกับการคุมกาเนิด
• ผูห้ ญิงไม่มโี อกาส ไม่กล้าต่อรองเรื่องเพศ
• บทบาทชายหญิง
• ข้อมูลเรื่องเพศ การคุมกาเนิด การฝังยาคม การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์
• ทัศนคติความคิดความเชื่อเรื่องเพศ เช่นการตกแต่งอวัยวะเพศ
• เพือ่ ให้เยาวชนได้เข้า
ใจความแตกต่างระหว่าง
เพศและบทบาททางเพศ

• เยาวชนสามารถกล้าคุย กล้าปรึกษาเกีย่ วกับเรื่องเพศ
• เยาวชนมีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับเรื่องเพศ
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• เพือ่ ให้เยาวชนได้รจู้ กั
• สามารถบอกวิธกี ารคุมกาเนิดได้อย่างถูกต้อง
ทัศนคติทวไปของกลุ
ั่
่มใน
• บอกวิธกี ารต่อรองกับคู่ทต่ี กแต่งอวัยวะเพศชาย
สังคมเกีย่ วกับเรื่อง
• กล้าบอกความรูส้ กึ ในเรื่องเพศกับคู่ของตนเอง
บทบาททางเพศ
• เข้าใจอิทธิพลของทัศนะ
ค่านิยมต่อเรื่องเพศทีท่ า
ให้การเรียนรูเ้ รื่องเพศขาด
ความรอบด้าน
• สร้างความคุน้ เคยในการ
พูดคุยเรื่องเพศ
• ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องในเรื่อง
เพศ
/
• กิจกรรมเรื่องบทบาททาง ชาย หญิง
• เปิ ดวีดที ศั น์เรื่องการตกแต่งอวัยวะเพศ
• ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์กบั คนทีต่ กแต่งอวัยวะเพศ

1. ผูจ้ ดั กระบวนการแบ่งผูเ้ ข้าร่วมอบรมออกเป็ น 3-4 กลุ่มแจกกระดาษบัตรคาประมาณ 30 ใบ
และปากกาเคมีให้กลุ่มละ 1 ด้าม
2. ผูจ้ ดั กระบวนการให้เวลา 2 นาทีกบั การระดมความคิดเห็น และเขียนคาตอบทีไ่ ด้ลงบนบัตรคา
โดยเขียนข้อความ 1 ข้อความต่อหนึ่งบัตรคา เมื่อได้ยนิ คาถามทีว่ ่า
“ ”
?
3. ให้เวลาแต่ละกลุ่มเขียนความคิดลงในกระดาษบัตรคา 2 นาที
4. ผูจ้ ดั กระบวนการแจ้งหมดเวลาทากิจกรรม จากนัน้ ให้แต่ละกลุ่มใช้เวลาเพิม่ เติมประมาณ 15
นาทีช่วยกันนาบัตรคาทีเ่ ขียนได้และจัดหมวดหมู่ของบัตรคาทีไ่ ด้เขียนไว้
5. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการจัดหมวดหมู่ของบัตรคา พร้อมให้ “
ฑ” ทีใ่ ช้
ในการจัดหมวดหมู่
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6. ผูจ้ ดั กระบวนชวนอภิปรายแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้จดั หมวดหมู่เรื่องเพศของแต่ละ
กลุ่ม และให้หลักนิยามเรื่อง SGS ได้แก่ เพศ (Sex) เพศภาวะ(Genders) เพศวิถี
(Sexualities)
7. ชวนแต่ละกลุ่มนาบัตรคาทัง้ หมดมาจัดร่วมกันทีก่ ลางห้อง โดยใช้หลัก SGS ช่วยกัน และเปิ ด
ให้มกี ารซักถามถึงเหตุผล/เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม หรือ สอบถามเพือ่ ให้อธิบายเพิม่ เติมคาบางคาที่
อาจคลุมเครือ ไม่ชดั เจน และเปิ ดอภิปรายว่าน่าจะนาไปจัดหมวดหมู่ภายใต้หวั ข้อใด
8. ผูจ้ ดั กระบวนการสรุป และชี้ให้เห็นว่า เพศภาวะ(Genders) หรือความคิดความเชื่อเรื่องความ
เป็ นหญิงความเป็ นชาย มีอทิ ธิพลต่อความคิดความเชื่อเรื่องเพศและพฤติกรรมของคนในสังคม
มากทีส่ ุดและแต่ละสังคมมีกระบวนการหลอมสร้างความคิดความเชื่อในเรื่องเพศแตกต่างกันไป
ตามประเพณีวฒ
ั นธรรมและบริบทของสังคมนัน้ ๆ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดความเชื่อเรื่อง
เพศเป็ นเรื่องทีส่ ร้างและเปลีย่ นแปลงได้
ผูจ้ ดั กระบวนการต้องใช้เวลาสัน้ ๆ ในการให้แต่ละกลุ่มเขียน ใช้เวลา เพียง 1-2 นาที เป็ นเครื่องมือ
กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมคิดหาคาตอบอย่างฉับพลัน เพือ่ ให้ได้คาตอบทีเ่ กิดจากการคิดอย่างรวดเร็ว ผลุด
ขึน้ มาอย่างฉับไว ไม่ผ่านการกลันกรอง
่
เพือ่ บ่งบอกความคิดความเชื่อทีใ่ กล้เคียงความจริงมากทีส่ ุด
ญ

“
(Sex)

ฑ
`(Genders)

SGS”

ฝ
(Sexualities)

(
,

หา
จิม๋
มดลูก
นม หน้าอก
หนวดเครา
โค้งเว้านูนต่า

บทบาทหน้าทีท่ างสังคม
ความคาดหวังทางสังคม
อานาจ
การแสดงออกทางสังคม
ความเชื่อทางสังคม
ประเพณีทก่ี าหนด
บทบาท

เพศสัมพันธ์
ความรูส้ กึ ภายในจิตใจ
ความต้องการทางเพศ
คนรักเพศเดียวกัน
การรักษาความสะอาด
ชายรักชาย

)
ความรุนแรง
ข่มขืน
ท้องไม่พร้อม
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รังไข่
อัณฑะ

ความเป็ นหญิง (พ่อ)
ความเป็ นชาย (แม่)

ความสุขทางเพศ
ความหลากหลายทางเพศ

(Sex) คือ เพศทีไ่ ด้มาโดยกาเนิด มีจู๋ และมีจมิ๋ และระบบสืบพันธุท์ ม่ี คี วาม
เฉพาะ เช่น รังไข่ มดลูก อสุจิ ฮอร์โมนเพศอัณฑะ

• กระดาษชร์าต
• ปากกาเคมี
• กระดาษกาว

เพศภาวะ/ความเป็ นเพศ และเพศวิถขี องบุคคล ถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านคาบอกคาสอน
ของสถาบันหลักทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัวแบบทีย่ ดึ พ่อเป็ น
ใหญ่ สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) สถาบันศาสนาทีน่ บั ถือว่าผูช้ ายสูงส่ง
กว่า ประเพณี-วัฒนธรรม สถาบันสือ่ มวลชนทีช่ ่วยกันปรุงแต่งความเป็ น
หญิงความเป็ นชายให้สมาชิกในสังคมอย่างทีเ่ ห็นและเป็ นอยู่ ดังนัน้ การ
ย้อนทวนชีวติ และประสบการณ์ในวัยเด็กทาให้บุคคลเห็นว่าประสบการณ์
ความรูส้ กึ และการรับรูค้ วามเป็ นผูห้ ญิงผูช้ ายนัน้ เป็ นความรูส้ กึ ร่วมทีม่ า
จากการถูกบอกถูกสอน วิถที างประพฤติปฏิบตั ติ วั ตามแบบแผนกรอบ
ความคิดความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลัก คือ ความคิดความเชื่อที่ 2 เพศ
สรีระ (เพศหญิง เพศชาย ) 2 เพศภาวะ ( ความเป็ นหญิงความเป็ นชาย )
และ 1 เพศวิถี (รักต่างเพศ ) ส่วนบุคคลความคิดความเชื่อและการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ แผกแตกต่างไปจากกระแสหลัก คือวิธคี ดิ ทีท่ าให้คน
รูส้ กึ แปลกแยก ผิดปกติ ไม่ได้รบั การยอมรับ เช่น คนทีเ่ กิดมามีจู๋ ต้อง
สวมบทบาททางเพศแบบผูช้ าย และต้องรักต่างเพศ เป็ นต้น แต่ความ
เป็ นจริงในชีวติ คนเรา คนๆ หนึ่งอาจจะไม่ได้แสดงออกและแต่งเนื้อ
แต่งตัวตรงกับเพศสรีระ และมีรสนิยมทางเพศและตัวตนทางเพศในแบบ
คนรักเพศเดียวกัน
:

:
1. สถานการณ์ตามทีก่ าหนดเพือ่ เล่าให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฟั ง
2. กระดาษฟลิปชาร์ท
3. มาร์คเกอร์
:
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1. ระดมกลุ่มใหญ่ เรื่อง ถ้าถามเรื่องการตกแต่งอวัยวะเพศทีเ่ รารูจ้ กั มีอะไรบ้าง เขียนลงฟลิบ
ชาร์ท
2. แบ่งฐาน 5 ฐาน โดยมี คาถามแต่ละฐานดังนี้
• คิดว่าคนลักษณะแบบไหนบ้าง ทีต่ กแต่งอวัยวะเพศ
• ความต้องการของคนทีต่ กแต่งอวัยวะเพศ คืออะไร
• คิดว่าข้อดี ข้อเสียของการตกแต่งอวัยวะเพศคืออะไร
• คิดว่าคู่ของคนทีต่ กแต่งอวัยวะเพศ เขารูส้ กึ อย่างไร
• ถ้าเพือ่ นชวน หรือบังคับการตกแต่งอวัยวะเพศ เราจะทาอย่างไร
3. นาเสนอกลุ่มใหญ่
:
จาแนกประเภทศัลยกรรมเจ้าโลก
1. ฝังมุก - ถึงแม้ขนั ้ ตอนการฝังมุกมันออกจะดูพน้ื ฐานสักหน่อย แต่กเ็ จ็บไม่น้อยเลย อุปกรณ์ทท่ี าคือ
เราต้องนาตูดขวดแก้วทีห่ นาๆ มาฝนกับขอบอ่างในคุก ฝนจนให้มนั กลมเกลีย้ ง จากนัน้ ก็ใช้มีดโกนใบ
เล็กๆ ทีม่ กี ระดาษห่อ ไม่ทราบว่าจินตนาการภาพกันออกหรือเปล่า มีดโกนแบบนี้ในเรือนจาก็หาไม่ได้
หรอก แต่นกั โทษบางรายมันก็ช่างไปสรรหามา จากนัน้ ก็กรีดจู๋นาเม็ดแก้วใส่เข้าไป มีทงั ้ มุกกลม มุก
แคปซูล ฯลฯ พอมุกใส่เข้าไปแล้วต้องบังคับเลื่อนมุกไปมาในอวัยวะเพศ ซึง่ มันเจ็บมากๆ เนื้อข้างในต้อง
ฉีกขาด กว่าจะรักษาหายกินเวลาไปร่วมเดือน
2. ผ่าเบนซ์ - ขัน้ ตอนการทาเหมือนจะง่ายแต่เจ็บนะ เพราะมีดต้องกรีดทีเ่ ปลือกอวัยวะเพศแบ่งเป็ น 3
แฉก เหมือนตราสัญลักษณ์รถเบนซ์ ก็ใช้มดี โกนแบบเดียวกัน ใช้เวลาร่วมเดือนเหมือนกันกว่าจะหาย
3. ยกโฟล์ก - กรีดปลายอวัยวะเพศบนล่างให้ฉีกออกจากกัน เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว ก็จะทาให้บานออก
มีขนาดเหมือนจะใหญ่ขน้ึ ระยะเวลารักษาแผลนานร่วมเดือน
4. ยกดอก - ยกดอกนี่เราต้องกรีดหมดเลยเป็ นแฉกๆ รอบๆ ปลายอวัยวะเพศ เพือ่ ให้มนั กระจายเป็ น
ดอกๆ บานออก ระยะเวลารักษาแผลนานร่วมเดือน
5. ฉีดมะกอก - ใช้น้ามันมะกอก ก็จะใช้สลิงค์เข็มฉีดยานี่แหละ ฉีดเข้าไปในอวัยวะเพศให้มนั ใหญ่ขน้ึ
ไม่ได้เจ็บเหมือนการกรีด และระยะเวลาการรักษาก็หายไวกว่า
ฉ
ฝ
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• เยาวชนไม่คดิ ว่าตัวเองจะมีโอกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
• การแพร่ระบาดของเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ทางเลือกในการป้ องกัน
• การอยู่ร่วมกัน,เอดส์รกั ษาได้
• ปรึกษาก่อนตรวจ/สิทธิประโยชน์การรักษา การรักษาผลลบตลอดไป
• เพือ่ ให้เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวี/
เอชไอวี
• เพือ่ ให้เยาวชนเข้าใจและวิเคราะห์ความ
เสีย่ งของตนเองได้

• เยาวชนรูก้ ารแพร่ระบาดเชื้อ เอชไอวีเอดส์
STI
• เยาวชนมีความรูแ้ ละวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของตนเองได้
• เยาวชนรูส้ ทิ ธิของตนเองเรื่องเพศ แนะนา
ไปสูก่ ารรับบริการทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
• เยาวชนเข้ารับบริการตรวจเลือดโดยสมัคร
ใจ
• เยาวชนสามารถบอกสิทธิตนเองที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศได้
• เยาวชนสามารถบอกแหล่งบริการที่
เกีย่ วข้องกับเรื่องเพศได้

กิจกรรมทีเ่ ลือกใช้
1. กิจกรรมแลกน้ า
2. กิจกรรมวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ดูรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมในแนวทางกิจกรรมในเล่ม
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5
เยาวชนรูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ุณค่า ไร้ตวั ตน
การสร้างความตระหนักในคุณค่า
ตนเอง
•
•
•
•

3-5

การเดินทางของชีวติ
ดอกไม้
ลักษณะทีน่ ่าชื่นชม
คุณค่าของฉันอนาคตของฉัน(วางแผน
อนาคต)

• เพือ่ ให้เยาวชนเข้าใจคุณค่าของตนเอง รู้
ว่าตนเองมีค่ารักตนเอง

• รูว้ ่าตนเองมีค่า รักตนเอง
• วางอนาคตของตนเอง บอกว่าจะดูแล
ตนเองอย่างไร

/
•
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วม ได้เข้าใจว่า คนทีเ่ กิดมาทุกคนมีทุนของชีวติ ไม่เท่ากัน จุดสุดท้ายของชีวติ ก็ไม่เท่ากัน
ขึน้ อยู่กบั การกระทาของตนเอง ทีเ่ ลือกทา และมีผลต่ออนาคตของตนเอง
วัสดุ กระดาษ 2หน้า เอ4 ทาบัตรคา จานวน 4 บัตรคา ปากกาเคมี กระดาษบรูฟ กระดาษกาว
,
,
,
1. นาบัตรคาขึน้ มาทีละใบ ถามว่า น้องคิดว่ามีความหมายเกีย่ วกับคนเราอย่างไร สามารถ
พูดคุยได้ทลี ะคาถาม และใช้คาอธิบายของน้องๆสรุปภาพรวม
คือ บุคคลทีเ่ กิดมาพร้อมบาปกรรมติดตัว ช่วงทีม่ ชี วี ติ อยู่กไ็ ม่เคยละกิเลส ทาบุญ
สร้างบารมี ครัน้ ตายไปกิเลสจึงชักนาไปยังภพภูมติ ่า
คือ บุคคลทีแ่ ม้จะเกิดมาพร้อมกับบุญบารมีในอดีตชาติ แต่กลับใช้ชวี ติ ในทาง
เสือ่ ม เมื่อตายไปกิเลสทีพ่ อกหนาในจิตใจ จึงชักนาไปยังภพภูมติ ่า
คือ บุคคลทีเ่ กิดมาลาบากยากแค้น เพราะผลกรรมในอดีต แต่ใช้ชวี ติ เพือ่ ขัด
เกลากิเลส สร้างแต่คุณงามความดี เมื่อตายไปบุญบารมีจงึ นาไปสูภ่ พภูมทิ ส่ี งู ขึน้
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คือ บุคคลทีเ่ กิดมาพร้อมกับบุญบารมีแต่ชาติปางก่อน แต่กไ็ ม่ประมาทชีวติ
หมันละ
่ เลิกกิเลส เมื่อตายจากไปจึงไปสูภ่ พภูมทิ ด่ี ยี งิ่ ขึน้
ทัง้ หมดนี้คอื การเดินทางของชีวติ ของผูค้ น ทุนเริม่ ต้นไม่เหมือนกัน และสิน้ สุดแตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กบั การกระทาของบุคคล
•
วัตถุประสงค์:เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมเห็นความสาคัญ เข้าใจ และให้คุณค่าของตนเองและความสาคัญของการ
พัฒนาและรวมกลุ่ม
อุปกรณ์
1. ดอกไม้ เช่น กุหลาบ ดอกบัว ดอกรัก ดอกหญ้า ใบเตย ดอกมะลิ เป็ นต้น หรือดอกไม้ ใบไม้
ทีห่ าได้
2. ภาชนะใส่ดอกไม้ขนาดใหญ่
3. กระดาษฟลิปชาร์ต
4. ปากกาเคมี
5. กระดาษกาว
1. ให้ผเู้ ข้าร่วมเลือกดอกไม้ คนละ 1 ชนิด โดยแบ่งให้ดอกไม้แต่ละชนิดเฉลีย่ เท่า ๆ กัน
2. ให้ผเู้ ข้าร่วมเข้ากลุ่มตามดอกไม้ทต่ี นเองเลือก
3. ให้ผเู้ ข้าร่วม บอกประโยชน์ของดอกไม้ทต่ี นเองได้รบั และเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงได้เลือก
ดอกไม้ชนิดนัน้ ๆ โดยเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ต ออกมานาเสนอ
4. กาหนดกติกา ให้ทุกคนเอาดอกไม้มาใส่ในภาชนะทีเ่ ตรียมไว้ โดยถ้าใครนังช้
่ าจะต้องรับ
รางวัล
5. ชวนคิดชวนคุย ให้สมาชิกดูดอกไม้ทท่ี ุกคนเอามาใส่ภาชนะ มีสภาพอย่างไร และให้มอง
ย้อนไปถึงประโยชน์ และเหตุผลในการเลือกดอกไม้ แต่พอมาใส่ภาชนะเพราะอะไรดอกไม้
ถึงไม่ได้น่ามอง ในบางช่อก็ช้า หัก งอ เป็ นเพราะอะไรโดยให้สมาชิกช่วยกันระดมสมอง
6. ให้สมาชิกมาช่วยกันจัดใหม่ให้สวยงาม
7. วิทยากรสรุป
สรุป
1. ของแต่ละอย่างมีคุณค่าในตัวตนเอง เปรียบเสมือนคนทุก ๆ คน ก็มคี ุณค่า ไม่ว่าเขาคนไหน
จะเป็ นใคร ผูห้ ญิง หรือ ผูช้ าย เกย์ กระเทยทอมดีผ้ ตู้ อ้ งหา นักโทษ ประเด็นหลัก “คนเรา
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ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าเขาคนนัน้ จะเป็ นใคร หน้าตา รูปร่างอย่างไร และในคุณค่า
ของตนเองจาเป็ นหรือไม่ทต่ี ้องเหมือนคนอื่น”
2. แต่การจะให้คน หรือสังคม มองว่ามีคุณค่า หรือไม่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีกระบวนการในการ
สร้างการยอมรับจากคนอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน การรับผิดชอบต่อตนเอง
และคนรอบข้าง หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเอง เป็ นต้น
3. ถามต่อว่า คิดว่าตนเองมีคุณค่าอย่างไร (ทุกคน) ทีมงานบันทึกลงกระดาษบรูฟ
4. น้องได้เรียนรูอ้ ะไรจากการทากิจกรรมนี้
•
ษ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้รจู้ กั ตนเองมากขึน้ และสร้างความภาคภูมใิ จในตนเอง ยอมรับคนอื่น
วัสดุ
กระดาษเท่าจานวนผูเ้ ข้าร่วม ดินสอเท่ากับจานวนผูเ้ ข้าร่วม เทปกาว
1. อธิบายเรื่อง แต่ละคนมีคุณลักษณะทีน่ ่าชมเชย หรือข้อทีด่ มี ากมาย บางครัง้
ตนเองก็มองไม่เห็น แต่คนอื่นมองเห็น กิจกรรมนี้ จะชีใ้ ห้เห็นถึงคุณลักษณะของเราทีน่ ่า
ชมเชย เพือ่ ให้เรารูส้ กึ ดีกบั ตนเอง
2.ให้ผเู้ ข้าร่วมเขียนชื่อตนเองลงบนหัวกระดาษ แล้วเอาติดใส่หลังของตนเองไว้
3.ทาวงกลมเมื่อเป่ านกหวีดให้จบั คู่และเขียนสิง่ ทีด่ ๆี ลงบนกระดาษข้างหลังของคู่ 1 ข้อ
และสลับกันเขียน เมื่อเสร็จแล้ว ให้เปลีย่ นคู่ ทาแบบเดิม แต่ไม่ควรซ้าข้อความเดิม จน
ครบ 5 ข้อ
4.เมื่อเสร็จแล้วให้นงลง
ั ่ ขออาสาสมัคร 1 คน เอากระดาษออกมาอ่าน แล้วหาคนเขียน
ถามเหตุผลว่า ทาไมจึงเลือกข้อดีนนั ้
อภิปราย
- ข้อดีทต่ี นเองเลือก คืออะไร อย่างไร
- ทาไมจึงคิดว่าข้อดีของตนเอง
- เราพอใจในข้อดีทเ่ี พือ่ นเขียนไว้หรือไม่
- ข้อดีทเ่ี ขียนให้เพือ่ น และทีเ่ พือ่ นเขียนให้เรานัน้ เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
- เราเคยสังเกตข้อดีของตนเองมาก่อนหรือไม่ มีคนเคยชื่นชมเราหรือไม่
- เวลามีคนชม เรารูส้ กึ อย่างไร
- การชมเชยคนอื่นน้องคิดว่า มีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
น้องได้เรียนรูอ้ ะไรจากกิจกรรมนี้
•
ฉ
ฉ (
)
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมระลึกตนเอง ยอมรับในตนเอง รูต้ วั ตนของตนเอง มีเป้ าหมายในชีวติ
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วัสดุอุปกรณ์ กระดาษบรูฟ ปากกาเคมี ขนมรางวัล
ขัน้ ตอน
1.ให้แบ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน แล้วช่วยกันเขียน “สิง่ ทีเ่ ป็ นฉัน” คนละประโยค ฉันมีขอ้ ดีอย่างไร มีขอ้ เสีย
อะไรบ้าง
2. สิง่ ทีฉ่ นั อยากเป็ น (อาชีพการงาน อนาคต)
3.ตอนนี้ฉนั ทาอะไรบ้างเพือ่ ตนเองและพ่อแม่
4.ฉันอยากเพิม่ เติมอะไรเพื่อให้พอ่ แม่ คุณครูรกั ฉันมากขึน้ และฉันจะมีอนาคตตามทีห่ วังไว้
คุณค่า
น้อง ก
น้อง ข
น้อง ค
น้อง ง
จ
ฉันเป็ นคนอย่างไร
สิง่ ทีฉ่ นั อยาก
เปลีย่ นแปลง
ตนเอง
สิง่ ทีอ่ ยากจะทา
เพือ่ ตนเองและพ่อ
แม่มอี ะไรบ้าง
อนาคตของฉัน
อยากทาอะไร
เพิม่ เติมบ้าง
ญ
:

:
:
:
:

1. เพือ่ ให้เยาวชนได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศและบทบาททางเพศ
2. เพือ่ ให้เยาวชนได้รจู้ กั ทัศนคติทวไปของกลุ
ั่
่มในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง
บทบาททางเพศ
30 นาที
ทากิจกรรมนี้กบั กลุ่มใหญ่ โดยให้แบ่งหน้ากระดาษเป็ น 3 แถวสาหรับ
คาถามแต่ละส่วน
กระดาษฟลิปชาร์ท มาร์คเกอร์
1. แบ่งกระดาษออกเป็ นสามส่วนตามแนวยาว (หนึ่งแผ่นต่อ 1 แถว)
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:

2. เขียนหัวข้อของแถวแรกว่า ผูห้ ญิง และปล่อยให้หวั ข้อของอีก 2 แถวที่
เหลือว่างไว้ก่อน
3. ให้เยาวชนระบุ บุคลิกลักษณะ อุปนิสยั ความสามารถ และบทบาท
คุณสมบัติ ทีม่ กั จะเกีย่ วพันหรือเชื่อมโยงถึงผูห้ ญิง ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้
อาจรวมถึงคุณสมบัตทิ เ่ี กิดบ่อยในชุมชน หรือในความคิดของพวกเขา
เอง
4. หลังจากนัน้ ให้ใส่หวั ข้อของแถวทีส่ ามว่า ผูช้ าย และให้เยาวชนระบุ
บุคลิกลักษณะ อุปนิสยั ความสามารถ และบทบาท คุณสมบัติ ทีม่ กั จะ
เกีย่ วพันหรือเชื่อมโยงถึงผูช้ าย
5. ถ้าเยาวชนไม่ได้ให้คาตอบทีแ่ สดงด้านบวกหรือลบของบุคลิกลักษณะ
อุปนิสยั หรือบทบาท สาหรับทัง้ สองเพศ ให้ผนู้ ากลุ่มช่วยเติมเพือ่ ให้มที งั ้
ด้านบวกและลบในแถวคาตอบดังกล่าว
6. ถ้าเด็กและเยาวชนไม่ได้กล่าวถึงลักษณะทางชีวภาพ เช่น ทรวงอก
อัณฑะ ช่องคลอด เชือ้ อสุจิ ก็ให้เพิม่ เติมด้วยเช่นกัน
7. ถึงตอนนี้ให้สลับหัวข้อทีเ่ ขียนไว้เดิมระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย (ช่องที่
เขียนผูห้ ญิงเดิมให้เปลีย่ นเป็ นผูช้ าย และช่องทีเ่ ขียนผูช้ ายเดิมให้
เปลีย่ นเป็ นผูห้ ญิง) และเปิ ดการอภิปรายว่าอันทีจ่ ริงแล้วผูช้ ายสามารถ
แสดงอาการหรือมีลกั ษณะทีค่ วรเป็ นของผูห้ ญิง และผูห้ ญิงสามารถ
แสดงอาการหรือมีลกั ษณะทีค่ วรเป็ นของผูช้ ายได้หรือไม่ ( ทัง้ นี้ไม่
เกีย่ วกับกลุ่มรักร่วมเพศ ) อาการ
8. ส่วนทีไ่ ม่สามารถเปลีย่ นกันได้/ใช้แทนกันได้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะ
ทางกายภาพ ส่วนนี้กจ็ ะอยู่แถวกลางภายใต้หวั ข้อ “เพศ”
9. สรุปและอภิปราย
1. จากการทีเ่ ราได้เรียนรูร้ ่วมกันแล้วว่า เพศ และบทบาททางเพศแตกต่าง
กันอย่างไร พวกเราคิดว่าจริง ๆ แล้วมีลกั ษณะหรือการกระทาอะไรบ้างที่
เราเขียนไว้ว่าเป็ นการกระทาของผูห้ ญิง แต่กม็ เี หมือนกันทีก่ ารกระทา
หรือลักษณะเหล่านี้แสดงออกหรือกระทาโดยผูช้ าย ยกตัวอย่าง
2. จากการทีเ่ ราได้เรียนรูร้ ่วมกันแล้วว่า เพศ และบทบาททางเพศแตกต่าง
กันอย่างไร พวกเราคิดว่าจริง ๆ แล้วมีลกั ษณะหรือการกระทาอะไรบ้างที่
เราเขียนไว้ว่าเป็ นการกระทาของผูช้ าย แต่กม็ เี หมือนกันทีก่ ารกระทา
หรือลักษณะเหล่านี้แสดงออกหรือกระทาโดยผูห้ ญิง ยกตัวอย่าง
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ญ

:

3. จริง ๆ แล้วบทบาททางเพศมีการเปลีย่ นแปลงไปตามการเปลีย่ นของ
กระแสสังคมหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง
หลาย ๆ การกระทาหรือการแสดงออกซึง่ แต่เดิมมักแสดงหรือกระทาโดย
ผูช้ ายนัน้ ในปั จจุบนั การกระทาหรือการแสดงออกนัน้ บางอย่างก็กระทาโดย
ผูห้ ญิงได้เช่นกัน แต่ทงั ้ นี้แล้วแต่ความเหมาะสมของค่านิยม โอกาสและ
สถานที่
หมายถึงลักษณะทางร่างกาย/สรีระ ทีท่ าให้เราทราบว่าคนนัน้ เป็ น
ผูห้ ญิงหรือผูช้ าย
หมายถึง การเผยแพร่ความคิดและความคาดหวังอย่าง
กว้างขวางเกีย่ วกับผูห้ ญิงและผูช้ าย ทัง้ นี้รวมถึงความคิดเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของเพศหญิงหรือผูห้ ญิง ความเป็ นผูห้ ญิง คุณลักษณะของเพศ
ชายหรือผูช้ าย ความเป็ นผูช้ ายทีเ่ ป็ นแบบฉบับเกีย่ วกับความสามารถ และ
มักรวมถึงความคาดหวังทีม่ อี ยู่อย่างปกติว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายควรทาอย่างไร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ความคิดและความคาดหวังต่าง ๆ นี้เรียนรูม้ าจาก
ครอบครัว เพือ่ น ทัศนะของผูน้ า ศาสนาและสถาบันทางวัฒนธรรม โรงเรียน
สถานทีท่ างาน การโฆษณาและสือ่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนและมีผลต่อ
บทบาท สถานภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ และอานาจทางการเมืองของ
ผูห้ ญิงและผูช้ ายทีแ่ ตกต่างกันในสังคม

ญ

▪ ตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบต่อเรื่องเพศ
▪ อิสระจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ ถูกบังคับและถูกทาร้ายทารุณทางเพศตลอดช่วงชีวติ และทุกครัง้ ทีม่ ี
เรื่องเพศเข้ามาเกีย่ วข้อง
▪ ได้รบั ความเสมอภาค ความเคารพ การให้เกียรติและรับผิดชอบร่วมกันในการมีความสัมพันธ์ทาง
เพศและสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์
(Sexual Rights)
▪ การได้รบั การศึกษาในเรื่องเพศวิถี
91 |

▪
▪
▪
▪
▪
▪

การให้ความเคารพในเนื้อตัวร่างกาย
การเลือกคู่ครอง
ตัดสินใจทีจ่ ะมีเพศสัมพันธภาพทางเพศทีจ่ ะเกิดขึน้
ยินยอมพร้อมใจทีจ่ ะตัดสินใจแต่งงาน
การตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่มี เมื่อใด อย่างไร
เต็มใจ พึงพอใจและปลอดภัยในชีวติ ทางเพศ

3.กำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มหญิ งตัง้ ครรภ์ คลิ นิก ANC
กิจกรรรมสาหรับหญิงตัง้ ครรภ์ มีฐานคิดในการออกแบบเนื้อหากิจกรรมทัง้ หมด 8 ครัง้ ภายใต้แนวคิด 3
ด้านหลัก ได้แก่ ทัศนคติ การเสริมทักษะและข้อมูลความรู้ และครอบคลุมมิตสิ ุขภาพด้านกาย จิต สังคม
ดังนี้

แนวคิด / ทัศนะ
คติ

เข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การแพร่ระบาดของเอชไอวี
วิธกี ารป้ องกันโรค
ความรู/้
การดูแลสุขภาพแม่และบุตร
ข้อมูล
สิทธิประโยขน์และสวัสดิการตามสิทธิทม่ี ี

ครัง้ ที่
1
2

กรอบคิดเรื่องเพศ Gender
ความคิดความเชื่อทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะของผูห้ ญิง
ทัศนคติเรื่องการใช้ถงุ ยางอนามัยและการ
คุมกาเนิด
ทัศนคติต่อเอชไอวี
ความรูส้ กึ มีคุณค่าในตัวเอง

การประเมินความเสีย่ ง
การดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม
ทักษะ
การต่อรองกับคู่เพื่อการป้ องกันท้องและโรค
การวางแผนการคุมกาเนิดและการป้ องกันโรค
เข้าถึงและใช้อุปกรณ์ในการป้ องกัน

เนื้อหารายละเอียดกิจกรรม
-สร้างสัมพันธภาพ / สร้างความไว้วางใจ / ประเมินทัศนะคติ / จูนเป้ าหมาย /ความต้องการ / การ
นัดหมาย / แผนการร่วมกิจกรรม
-การประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ / ความรูเ้ ดิม / ความเชื่อ / ความรูเ้ รื่องการติดเชือ้ / ช่ อง
ทางการติดเชือ้ และการอยู่ร่วมกัน
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3
4
5
6
7
8

-ประเมินความเสีย่ ง / ความรู้ / ข้อมูลเรื่องสิทธิแม่และบุตร / สวัสดิการต่างๆ
-ความคิดความเชื่อเรื่องเพศทีม่ ผี ลต่อความปลอดภัยของผูห้ ญิง(บทบาทชายและหญิง) / ทักษะการ
สือ่ สารเรื่องความต้องการกับคู่
-การเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย / ความคิด / ความเชื่อ / การปฎิบตั ติ วั ขณะตัง้ ครรภ์ / การูแลหัวนม/
ท้องลาย /โภชนาการและการออกกาลังกาย/ ความภาคภูมใิ จในตัวและร่างกาย
-เยีย่ มบ้าน / ความสัมพันธ์ในครอบครัว / บริบทครอบครัว / การวางแผนการดูแลบุตร / ประเมิน
ความเสีย่ ง / การป้ องกัน
-เยีย่ มแม่และลูก / วางแผนครอบครัว / การคุมกาเนิดและการป้ องกัน / สุขภาพผูห้ ญิงหลังคลอด /
ปั ญหาหลังคลอดภาวะวิตกกังวล
-การเปลีย่ นแปลงเมื่ออยู่ร่วมโครงการ / ข้อเรียนรูใ้ นการอยู่ร่วมโครงการ / ข้อเสนอแนะ
1
แรกพบ
30-45
สร้างพันธภาพ + ความไว้วางใจ
- ประเมินทัศนคติ, ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สารวจความต้องการร่วม ตัง้ เป้ าหมาย
- จัดทาแผนกิจกรรม และชีแ้ จ้งการนัดหมาย
- ทาความรูจ้ กั สานสัมพันธภาพ
- ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ความเสีย่ ง

- หญิงตัง้ ครรภ์สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ทราบแผนการนัดหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
- แผนบันทึกการนัดหมาย (สมุดประจาตัว)
- ใบยินยอมเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบสารวจความสนใจ / เนื้อหาความรูท้ ส่ี นใจ

/
1. Check in สารวจความรูส้ กึ ความพร้อมในการเรียนรู้ 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
3. แนะนาหลักสูตร / กิจกรรมตลอดโครงการทีอ่ ยู่ร่วมกัน 4. ทาแบบประเมินความรู้ /ความสนใจ /ความ
คาดหวัง
5. แจกสมุดบันทึก
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2
45
ได้ความรูเ้ รื่อง STIS และทราบช่องทางการติดเชือ้ และรูว้ ธิ กี ารป้ องกัน/การรักษา
การประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ / ความรูเ้ ดิม / ความเชื่อ / ความรูเ้ รื่องการติดเชือ้ /
ช่องทางการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวี
ผูห้ ญิงฝากครรภ์และคู่ มีความรูเ้ รื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ของ
ตัวเองได้

ผูห้ ญิงเข้าใจและตัดสินใจเรื่องการป้ องกัน
เลือกป้ องกันของตัวเอง และสามารถ
ประเมินความเสีย่ งของตัวเองได้
- การประเมินผ่านการทาแผ่นขูด
- การรับอุปกรณ์ในการป้ องกัน
- แบบประเมินความเข้าใจเรื่อง STIS

/
1.กิจกรรมทักทาย / ทาความรูจ้ กั 2. ทาแบบประเมิน ก่อนการอบรม หลังการอบรม
3.สถานการณ์การระบาดด้าน HIV / STIS 4. ช่องทางการติดเชือ้ / การแพร่ระบาด
5.ข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / วิธกี ารป้ องกัน /การรักษา
6.สรุปการเรียนรูใ้ นสมุดบันทึก / post – test 7.นัดหมาย ครัง้ ต่อไป / คุยเนื้อหาอะไร

3
ชุดสิทธิประโยชน์ / สวัสดิการ

45

กลุ่มหญิงฝากครรภ์และคู่ รูแ้ ละเข้าถึงสิทธิหญิงตัง้ ครรภ์และบุตร
การประเมินความเสีย่ ง สิทธิในการตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครัง้ / ความรูแ้ ละข้อมูลเรื่องสิทธิ
ประโยชน์สาหรับแม่และบุตร สวัสดิการทีม่ ี
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ผูห้ ญิงฝากครรภ์และคู่ รูถ้ งึ สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการทีพ่ งึ ได้รบั ตามกฎหมายกาหนด

สามารถวางแผนการเข้าถึงสวัสดิการ ทราบ
ขัน้ ตอนการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ยื่นรับสิทธิและ
การเข้าถึงสิทธิทม่ี ี
- Check list สิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
-บันทึกสิทธิ/สวัสดิการของตนเองในสมุด
บันทึก

/
1.ทบทวนความรูค้ รัง้ ทีผ่ ่านมา 2. ประเมินเรื่องการป้ องกัน / ความเสีย่ ง
3.ให้ขอ้ มูล ชุดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 4. ชวนผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ตรวจสอบสิทธิสทิ ธิทม่ี ี
5.บันทึกขัอเรียนรูใ้ นสมุดบันทึกประจาตัว

4
Gender (บทบาท ชาย – หญิง) และ
45
ผลกระทบต่อชีวติ ทางเพศ
เข้าใจความคิด ทัศนคติและความเชื่อเรื่องเพศทีส่ ง่ ผลต่อชีวติ คู่
ความคิดความเชื่อเรื่องเพศทีม่ ผี ลต่อความปลอดภัยของผูห้ ญิง(บทบาทชายและหญิง) ทักษะการสือ่ สารเรื่องความต้องการกับคู่
ผูห้ ญิงและคู่มคี วามเข้าใจเรื่องบทบาท หญิง- ชาย ที่
ส่งผลต่อชีวติ คู่และชีวติ ทางเพศทีป่ ลอดภัย

ผูห้ ญิงและคู่เข้าใจและสามารถระบุความ
เชื่อเรื่องเพศทีส่ ง่ ลกระทบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย และวางแผนการ
ป้ องกันร่วมกัน
- ข้อมูลจากการแลกเปลีย่ นในกลุ่มสนทนา
- บันทึกแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับคู่

95 |

/
1. ทักทาย / ทบทวน / ความรูเ้ ดิม 2. กิจกรรม Gender บทบาทหญิงชาย
3.ความคาดหวังของสังคมและครอบครัวต่อความเป็ นชายความเป็ นหญิง
4.การมีสว่ นร่วมของชายและหญิง ต่อการดูแลกันและกัน / วางแผนดูแลลูก
4. การวางแผนชีวติ คู่
5. ทาแบบบันทึกการเรียนรู้

5
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

45

ภาคภูมใิ จในเนื้อตัวร่างกายของผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์
การเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย / ความคิด / ความเชื่อ / การปฎิบตั ติ วั ขณะตัง้ ครรภ์ / การู
แลหัวนม/ท้องลาย /โภชนาการและการออกกาลังกาย/ ความภาคภูมใิ จในตัวและร่า งกาย
ผูห้ ญิงรูว้ ธิ กี ารดูแลเนื้อตัวร่างกายขณะตัง้ ครรภ์ การ
จัดการอารมณ์และความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์จาก
ภาวะการเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย ภาวะจิตใจ และรูว้ ธิ ี
ลดผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง การบริหาร
ความสัมพันธ์ / คู่ / คนรอบข้าง

ผูห้ ญิงมีทกั ษะในการดูแลจัดการอารมณ์
และความรูส้ กึ ของตนเอง รวมถึงสามารถ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ต่อก่อนคลอด
บันทึกการเรียนรู(้ สมุดบันทึก) และแบบ
ประเมิน(ภาวะอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต)

/
1.เช็คอุณหภูมิ / ความสัมพันธ์ในการเรียนรู้
2.ระดมความคิดเห็น /ความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงสรีระ /อารมณ์มเี กิดขึน้ ส่งผล / วิธกี ารจัดการ
อารมณ์/ผ่านประสบการณ์ทผ่ี ่านมา
3.แนวทางการดูแลสุขภาพหลังคลอด / โภชนการและการออกกาลังกาย
4.เตรียมตัวคลอด / จัดการกับความกังวล 5.บันทึกความรู้ / ความรูส้ กึ
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6
45

บริบทครอบครัว / การวางแผนดูแลสุขภาพ

ช่วยผูห้ ญิงจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว / วางแผนสุขภาพ
การเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย / ความคิด / ความเชื่อ / การปฎิบตั ติ วั ขณะตัง้ ครรภ์ / การู
แลหัวนม/ท้องลาย /โภชนาการและการออกกาลังกาย/ ความภาคภูมใิ จในตัวและร่างกาย
-สารวจความสัมพันธ์ในครอบครัวทีม่ ผี ลต่อการดูแลสุข
ภาวะทางเพศของผูห้ ญิง

สามารถวางแผนในการรับมือกับภาวะ
เสีย่ ง/กาย/จิต/สังคม และสามารถวาง
แผนการดูแลสุขภาพของตัวเองได้
ข้อมูลสถานการณ์ความเป็ นอยู่ภายใน
ครอบครัว และแบบการประเมินความเสีย่ ง
และการป้ องกัน

/
1. เยีย่ มบ้าน / ติดต่อประสานการโทรสอบถาม
2. สารวจ/สอบถามปั ญหา / อุปสรรคในการเลีย้ งทารก/การมีสว่ นร่วมของคู่และครอบครัว
3. ประเมินความเสีย่ ง/แผนป้ องกัน / สนับสนุนอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น/การวางแผนคุมกาเนิด
4. เตรียมความพร้อมในการเจาะเลือดก่อนคลอด 5 .นัดหมายเยีย่ มเยียน 6. บันทึกการเรียนรู้

7
วางแผนเรื่องเพศและการป้ องกัน

45

ผูห้ ญิงมีแนวทาง / การป้ องกันการติดเชือ้ HIV / การดูแลสุขภาพหลังคลอด
ผ่านกิจกรรมเยีย่ มแม่และลูก / วางแผนครอบครัว / การคุมกาเนิดและการป้ องกัน /
สุขภาพผูห้ ญิงหลังคลอด / ปั ญหาหลังคลอดภาวะวิตกกังวล
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เพือ่ ให้ผหู้ ญิงมีแผนจัดการสุขภาพ / วางแผนการป้ องกัน
และการวางแผนครอบครัวได้

- เลือกและรับอุปกรณ์การป้ องกัน /
สามารถวางแผนการคุมกาเนิด / การ
ป้ องกันโรค / ร่วมการคุย
-การขอรับอุปกรณ์การป้ องกันอย่าง
ต่อเนื่อง
-การตรวจเลือดหลังคลอด และ PCR แม่
และบุตร

/
1. ติดตามเยียมบ้าน / นัดหมาย
2. ประเมินความต้องการ / การวางแผนป้ องกัน
3. พูดคุยเรื่องปั ญหาอุปสรรคในการต่อรองกับคู่เรื่องการดูแลบุตร / เรื่องเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
4. ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเรื่องทางเลือกในการคุมกาเนิด/การป้ องกันและแหล่งบริการใกล้บา้ น และช่องทาง
การช่วยเหลือ 5.บันทึกข้อเรียนรูใ้ นสมุดบันทึก

8
ติดตาม / ประเมินผล / สะท้อนการเรียนรู้

45

ประเมินผลการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลง
การเปลีย่ นแปลงเมื่ออยู่ร่วมโครงการ / ข้อเรียนรูใ้ นการอยู่ร่วมโครงการ / ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ติดตามผลการเปลีย่ นแปลงและสนับสนุนการตัดสินใจ ผูห้ ญิงได้สะท้อนบทเรียนการอยู่ร่วมกันใน
ของผูห้ ญิงในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
โปรแกรม และมีความมันใจในการสื
่
อ่ สาร
เรื่องเพศและการป้ องกัน
สมุดบันทึกส่วนตัว ประสบการณ์จากการ
สนทนาแลกเปลีย่ น และแบบประเมินการ
เปลีย่ นแปลงในการร่วมโครงการ
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/
1. ทบทวนกระบวนการทัง้ หมด / คืนข้อมูล
2. จัดกลุ่มสนทนา เพือ่ สะท้อน ข้อเรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลงตัวเอง
3. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อกระบวนการ 4. แจกใบประกาศความรื่นรมย์

4.แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนประกอบกำร
: ผูห้ ญิงอายุทท่ี างานอยู่ในร้านสะดวกซือ้ ทีต่ งั ้ อยู่ในอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี
: ผูห้ ญิงมีชวี ติ ทางเพศทีป่ ลอดภัย และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
: สารวจข้อมูล
: 1 สัปดาห์
: การนาข้อมูลจากการสารวจทาให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และเป็ น
ข้อมูลในการต่อยอดงานด้านสุขภาพผูห้ ญิง
: วิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายและพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
1) บอกสถานทีต่ งั ้ ของสถานประกอบการ
2) เข้าใจวิถชี วี ติ ของกลุ่มเป้ าหมาย
: (A-S-K)
:
1) เพือ่ สร้างความเข้าใจ
คนทางานวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลทีส่ ารวจมาจัดการวางแผนการทางาน
กลุ่มเป้ าหมายและทีต่ งั ้ ของ
:(
)
สถานประกอบการต่อการ
1) จัดบริการ และกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับช่วงเวลาและตัวของ
ทางานร่วม
กลุ่มเป้ าหมาย
2) เพือ่ เข้าใจบริบท และวิถี
ชีวติ ของกลุ่มเป้ าหมาย
/
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
- ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการสารวจข้อมูล ช่วงเย็น
เครื่องมือเก็บข้อมูล
- ทดลองใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล เช่น แผนที่
ชุมชน / การสัมภาษณณ์ / การตัง้ คาถาม
/ การจัดบันทึก
กิจกรรมลงพืน้ ที่
- แบ่งกลุ่ม และพืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูล
ตามทีก่ ลุ่มสะดวก
วิเคราะห์ขอ้ มูล
- ทีมพืน้ ทีร่ ่วมวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1 : รูจ้ กั ตนเอง
: 2 ชัวโมง
่
: ตระหนักในคุณค่าของตนเองได้อย่างไร
: การรูจ้ กั ตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเอง
1) การประเมินความเสีย่ ง (Pretest)
: (A-S-K)
:
- เพือ่ สร้างทัศนคติในการ -กลุ่มเป้ าหมายได้ทบทวน ตรวจสอบว่าตัวเองมีความคิด ความเชื่อ
เรื่องเพศแบบไหน
ให้คุณค่าตนเองใน
-กลุ่มเป้ าหมายมองเห็นศักยภาพ คุณค่าของตัวเอง
ทางบวก
:(
)
-กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดใจและพร้อมทีจ่ ะสือ่ สารเรื่องเพศกับคนทางาน
(สังเกตจากการร่วมกิจกรรม และการสือ่ สารต่อเนื่องหลังจากจบ
กิจกรรม)
-กลุ่มเป้ าหมายมาขอปรึกษา หรือขออุปกรณ์ป้องกัน
/
กิจกรรมทาความรูจ้ กั ตัวเอง
ใช้ดนิ น้ ามันปั ้น แทนความเป็ นตัวเอง และ
45 นาที
แลกเปลีย่ นในกลุ่มเพือ่ นทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมม
(กิจกรรมตัวเราในตัวเพือ่ น)
กิจกรรม “คุณคือใคร”
โดยใช้กระดาษโพสอิส 10 คาตอบ
เพิม่ แนวคิดเรื่อง คุณค่าหลัก คุณค่ารอง (ผ่าน
กิจกรรม)
พักเบรก
15 นาที
กิจกรรม “เส้นทางชีวติ ”
ใช้เครื่องมือ Timeline บอกเล่าตัง้ แต่เกิดจน
ปั จจุบนั (20 นาที)
จับคู่เล่าให้เพือ่ นฟั ง (พูดคู่ละ 6 นาที)
Reflection
เขียนลง การ์ด (เพือ่ รวบรวมการเรียนรู)้
คาถาม
- วันนี้รสู้ กึ อย่างไรกับการเข้าร่วม
กิจกรรม
- ได้เรียนรูอ้ ะไรทีเ่ ป็ นเรื่อง (เกิด
ความคิดใหม่)
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- สิง่ ใดทีส่ ามารถนากลับไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
2 : บทบาทชาย หญิง (Gender)
: 2 ชัวโมง
่
: บทบาทชาย หญิง (Gender) ส่งผลต่อความเป็ นเราอย่างไร
: เข้าใจโครงการสังคมทีเ่ ป็ นตัวกาหนดบทบาท หน้าที่ ความคาดหวัง ความคิดความเชื่อ
ชาย-หญิง
: (A-S-K)
:
- เพือ่ สร้างทัศนคติในการให้ -เข้าใจทีม่ าของความคิด ความเชื่อ ทัศนะของตัวเองตต่อเรื่อง
-เชื่อมโยงวิเคราะห์ได้ว่าบทบาทหญิงชายทีไ่ ด้ทาความเข้าใจมีสว่ น
คุณค่าตนเองในทางบวก
หรือมีผลอะไรบ้างต่อการดาเนินชีวติ ของตนเอง เชื่อมโยงกับเรื่อง
เอดส์และท้องอย่างไร
:(
)
-กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดใจและพร้อมทีจ่ ะสือ่ สารเรื่องเพศกับคนทางาน
(สังเกตจากการร่วมกิจกรรม และการสือ่ สารต่อเนื่องหลังจากจบ
กิจกรรม)
-กลุ่มเป้ าหมายมาขอปรึกษา หรือขออุปกรณ์ป้องกัน
/
กิจกรรมทาความรูจ้ กั ตัวเอง
ใช้ดนิ น้ ามันปั ้น แทนความเป็ นตัวเอง และ
45 นาที
แลกเปลีย่ นในกลุ่มเพือ่ นทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมม
(กิจกรรมตัวเราในตัวเพือ่ น)
กิจกรรม “คุณคือใคร”
โดยใช้กระดาษโพสอิส 10 คาตอบ
เพิม่ แนวคิดเรื่อง คุณค่าหลัก คุณค่ารอง (ผ่าน
กิจกรรม)
พักเบรก
15 นาที
กิจกรรม “เส้นทางชีวติ ”
ใช้เครื่องมือ Timeline บอกเล่าตัง้ แต่เกิดจน
ปั จจุบนั (20 นาที)
จับคู่เล่าให้เพือ่ นฟั ง (พูดคู่ละ 6 นาที)
Reflection

เขียนลง การ์ด (เพือ่ รวบรวมการเรียนรู)้
คาถาม
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- วันนี้รสู้ กึ อย่างไรกับการเข้าร่วมกิจกรรม
- ได้เรียนรูอ้ ะไรทีเ่ ป็ นเรื่อง (เกิดความคิด
ใหม่)
- สิง่ ใดทีส่ ามารถนากลับไปปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
3 : ยินดีทร่ี จู้ กั “โรค”
: 2 ชัวโมง
่
: การรูจ้ กั HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
: ความรูแ้ ละความเข้าใจ HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1) ความรูแ้ ละเข้าใจ HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2) การป้ องกัน HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3) ช่องทางการเข้าถึงบริการรักษา HIV เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
: (A-S-K)
:
1) เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจต่อ HIV
- มีความรู้ ความเข้าใจ
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- มีทกั ษะในการประเมินความเสีย่ งและประเมิน
2) เพือ่ สร้างความรูใ้ นการป้ องกัน HIV
อาการเบือ้ งต้นของโรคได้
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
:(
3) เพือ่ สร้างความรูต้ ่อช่องทางการเข้าถึง
)
บริการรักษา HIV เอดส์ และโรคติดต่อ
- สามารถทา post test ได้เพิม่ ขึน้
ทางเพศสัมพันธ์
- สามารถใช้เป็ น ทาเป็ น และเข้ามารับบริการ
จากแหล่งบริการได้
/
HIV รูช้ ่องการติดเชือ้
-ดูขนั ้ ตอน เนื้อหาจาก
หลักการประเมินความเสีย่ ง (QQR)
แนวทางดาเนินงานและชุด
กิจกรรม
ความต่างของ HIV กับ เอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(ชื่อโรค / อาการของโรค / วิธกี ารรักษา)
ช่องทางการเข้าถึงบริการ + สิทธิการรักษา
4:
: 2 ชัวโมง
่
: สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ให้รจู้ กั แหล่งบริการ
102 |

: การรูจ้ กั ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพือ่ นาไปสูก่ ารตัดสินใจของ
กลุ่มเป้ าหมาย
1) เข้าใจสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ
2) รูแ้ หล่งบริการอื่นๆ นอกจากในพืน้ ทีพ่ ทั ยา
: (A-S-K)
:
1) เพือ่ สร้างความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ - มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ประโยชน์สทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพ
- สามารถใช้สทิ ธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง
2) เพือ่ รับรูแ้ หล่งบริการอื่น ๆ นอกจากใจ
:(
พืน้ ทีพ่ ทั ยา
)
- การเข้ารับบริการในสถานบริการ
- เข้ามารับคาปรึกษาใน HON Learning House
/
กิจกรรม ทบทวนความรู้ “กิจกรรม 3”
ดูรายละเอียด เนื้อหา ขัน้ ตอนการ
จัดกิจกรรม ในแนวทางดาเนินงาน
นาเสนอกรณีตวั อย่าง + แลกเปลีย่ น
และชุดกิจกรรม และข้อมูลจาเป็ น
บทบาทสมมุติ และแลกเปลีย่ นกลุ่มย่อย /
จากภาคผนวก
นาเสนอ
:
(
)
: 2 วัน 1 คืน
: สารวจประเด็นทีอ่ ยากรูเ้ พิม่ เติม และออกแบบสือ่
: การสร้างเครือข่ายนักสือสารสุขภาวะ และเครือข่ายสถานประกอบการในพืน้ ทีพทั ยา
1) การสารวจความรูท้ ต่ี อ้ งการเพิม่
2) คืนข้อมูลจากกิจกรรม 4 ครัง้ ทีผ่ ่านมา
3) เรียนรู้ รูปแบบสือ่ ทีใ่ ช้ในการนาเสนอเรื่องสุขภาวะทางเพศ
: (A-S-K)
:
1) เพือ่ สร้างเครือข่ายเพือ่ นคนทางานใน - มีเครือข่ายเพือ่ นช่วยเพือ่ น
สถานประการในพืน้ ทีพ่ ทั ยา
:(
2) เพือ่ จัดทาสือ่ ทีใ่ ช้ในการนาเสนอเรื่องสุข
)
ภาวะทางเพศ
- มีช่อง หรือการร่วมกลุ่มพูดคุยหลังจากจบโครงการ
/
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
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ทบทวนกิจกรรมทีผ่ ่านมา 4 ครัง้
เรียนรูส้ อ่ื + ทาสือ่
Design thinking

VDO สรุปผลกิจกรรม

104 |

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 ฯอยู่ในเนื้ อเยือ้ 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 กินเพียงมือ้ 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
ปอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง โดยกินต่อเนื่องทุกวันไปอย่างน้อย 7 วันก่อนทีจ่ ะมีความเสีย่ ง จะช่วยลดความ
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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 เดือนระหว่างที่กนิ 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 ต้องกินยาทันทีหลังจากมีความเสี่ยง 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 เดือนขึ้นไป
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 ธิได้ตามโรงพยาบาลทีต่ วั เอง
สังกัดอยู่
ยิง่ ได้รบั การรักษาเร็ว เชือ้ เอชไอวีกไ็ ม่สามารถทาลายภูมคิ ุม้ กันในร่างกายได้ ทาให้ไม่เจ็บป่ วยด้วยโรค
ฉวยโอกาสต่าง ๆ สามารถใช้ชวี ติ ได้เหมือนคนทัวไป
่ วิธกี ารรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯจะเน้ นการกินยา
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 การกินยาไม่ต่ อเนื่อง 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
3. ตรวจ คัดกรอง แนะนา
วางแผนครอบครัว เช่นยา
เม็ด/ยาฉีดคุมกาเนิด ห่วง
คุมกาเนิด ยาฝังคมุกาเนิด
ถุงยางอนามัย การทา
หมัน ยาเสริมธาตุเหล็ก
ส่งเสริมการให้นมแม่ คัด
กรองภาวะซึมเศร้า
4. เด็ก/เยาวชนหญิง (6-24
ปี ) (ทุกเพศ)

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
• บริการตรวจและป้ องกัน การติดเชือ้ เอชไอวี (ก. ตรวจหาสาร
พันธุกรรม (PCR) ข. ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี)
• นมผงกินแทนนมแม่ ถ้าติดเชือ้ เอชไอวี
• ยาต้านไวรัสเอชไอวี

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)
3. บริการอนามัยการเจริญพันธุ์
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5. หญิงอายุ 25-59 ปี

4. วางแผนครอบครัว (คุมกาเนิด,ยาเม็ดคุมกาเนิด ,ยาฉีดคุมกาเนิด ,
ถุงยางอนามัย ,ห่วงคุมกาเนิดยาฝั งคุมกาเนิด ,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 ชื้อเอชไอวี)
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 เชือ้ เอชไอวี จะติดเชื้อเอชไอวีทกุ 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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