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ค ำน ำ 
 

มลูนิธเิขา้ถงึเอดสร์่วมกบัคณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์(กพอ.) ไดอ้อกแบบการ
ท างานเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิสุขภาวะทางเพศทีป่ลอดภยัจากการรบัเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มผูห้ญงิ ซึง่สมัพนัธก์บั
การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนหญงิทีข่าดโอกาสในพืน้ที ่โดยเน้นการท างานให้
เขา้ถงึกลุ่มผูห้ญงิทัว่ไปทีย่งัขาดโอกาสเขา้ถงึความรู ้ขาดพืน้ทีใ่นการสือ่สาร การสรา้งความมัน่ใจดา้นสุข
ภาวะทางเพศทีส่ง่ผลต่อการป้องกนัเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธอ์ื่น  โดยการสนบัสนุนใหอ้งคก์รที่
ท างานดา้นเอดสใ์นพืน้ที8่ จงัหวดั มารวมตวักนัท างานแบบกลุ่มองคก์รร่วม (พวง)1 อย่างน้อยจงัหวดัละ 2 
องคก์ร และร่วมกนัท างานใหร้อบดา้นครบทุกประเดน็ตามแนวคดิ “เอดส ์360 องศา” 2    

คู่มอืเล่มนี้ เป็นแนวทางการท างานดา้นเนื้อหาและชุดกจิกรรม ซึง่ไดร้่วมกนัออกแบบเพือ่เป็น
แนวทางใหแ้ต่ละองคก์รน าไปปรบัใชต้ามสถานการณ์ของแต่ละพืน้ที ่แต่ละ Setting ของการท างาน ภายใต้
โครงการ พฒันาศกัยภาพและสนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์8 จงัหวดัใหม้คีวามสามารถในการ
ด าเนินงานป้องกนั การเขา้ถงึบรกิาร ในกลุ่มผูห้ญงิและการปรบัภาพลกัษณ์เรื่องเอดสท์ีม่ปีระสทิธผิลและ
ความยัง่ยนื ซึง่สนบัสนุนโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ทัง้นี้ในโครงการเอดส ์
360 องศา ไดด้ าเนินงานใน 8 จงัหวดัดงันี้ เชยีงใหม่ พะเยา ชลบุร ีมหาสารคาม ชยัภูม ิขอนแก่น มุกดาหาร 
และอุบลราชธานี โดยด าเนินงานใน 4 Setting ดงันี้ คลนิิกหญงิตัง้ครรภ์ในโรงพยาบาลและหรอืโรงพยาบาล
สง่เสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  โรงเรยีนขยายโอกาส สถานพนิิจและหรอืศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน 
และสถานประกอบการ  

มลูนิธเิขา้ถงึเอดส ์
ผูจ้ดัท า 

 
 
 
 
 

 

1 โครงการทีท่ างานแบบรวมกลุ่มองคก์รร่วมกนัท างานใน setting เดยีวกนั กลุม่เป้าหมายเดยีวกนั โดยมอีงคก์รหลกัในจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร
โครงการ และมอีงคก์รร่วมท างานอย่างน้อย 1 องคก์รขึน้ไป 
2 เอดส ์360 องศา หมายถงึ การท างานดา้นเอดสแ์บบรอบดา้นทัง้การป้องกนั การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพและการลดการตตีราในกลุ่มผูห้ญงิทัว่ไป 
รวมไปถงึการท างานเพื่อส่งเสรมิบรบิทแวดลอ้มกลุ่มเป้าหมายใหเ้อือ้ต่อการป้องกนัเอดส ์การเขา้ถงึบรกิาร และการลดการตตีรา 
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สำรบญั 
 

ค าน า         หน้า 1 
สารบญั         หน้า 2 
แนวคดิหลกัการในการท างานเอดส ์360 องศา    หน้า 3 
แนวทางด าเนินงานและชุดกจิกรรม 
ชุดกจิกรรมการสือ่สารเรื่องเพศ      หน้า 10 
ชุดกจิกรรมเพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั     หน้า 23 
ชุดกจิกรรมขอ้มลูเรื่องเอดสแ์ละการรกัษา     หน้า 37 
ตวัอย่างการออกแบบการเรยีนรูใ้นแต่ละ setting    หน้า 56 
ภาคผนวก         หน้า 105 
ตวัชีว้ดัโครงการ        หน้า 109 
แบบสอบถาม (Pre/Post Test)      หน้า 110 
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แนวคิดหลกักำรในกำรท ำงำน “เอดส ์360 องศำ” 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพและสนับสนุนองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์8 จงัหวดัใหม้คีวามสามารถใน
การด าเนินงานส่งเสริมป้องกัน การเข้าถึงบริการในกลุ่มผู้หญิง และการปรบัภาพลักษณ์เรื่องเอดส์ที่มี
ประสทิธผิลและความยัง่ยนื เน้นการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานขององคก์รพฒันาเอกชนด้านเอดสใ์น 8 
จงัหวดั จ านวน  19 องค์กร ให้สามารถจดักระบวนการเรยีนรู้เรื่องเพศ เอดส์และท้องไม่พร้อม ยกระดบั
คุณภาพการท างานและบูรณาการการด าเนินงานป้องกนั การเขา้ถงึบรกิารดูแลรกัษา และการลดการรงัเกยีจ 
ในกลุ่มหญงิตัง้ครรภ ์สามภีรรยา หรอืกลุ่มผูห้ญงิทัว่ไป และการปรบัภาพลกัษณ์เรื่องเอดส ์ดว้ยการสนบัสนุน
ใหอ้งคก์ร และบุคลากรในพืน้ทีท่ ัง้ 8 จงัหวดัใหม้ศีกัยภาพในการด าเนินงาน ตามกรอบแนวคิด “เอดส์ 360 
องศำ”ดงันี้  

1) การพฒันาและออกแบบเนื้อหา หลกัสตูร และเครื่องมอืการท างานเอดสท์ีค่รอบคลุมสุขภาวะ
ทางเพศ3 เพือ่น าไปใชด้ าเนินงานร่วมกนัใน 8 จงัหวดั  

2) การพฒันาและออกแบบกระบวนการ (วธิกีาร) ท างานทีเ่น้นแนวทาง “เลก็-ยำว-ลึก” คอืการ
จดักจิกรรมกลุ่มย่อยเลก็ๆ ท าอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการสื่อสารสองทาง เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธ์
ระหว่างคนท างานและกลุ่มเป้าหมาย เพิม่ระดบัความเชื่อมัน่และปลอดภยัทีจ่ะเปิดเผยหรอื
สือ่สารถงึพฤตกิรรมทางเพศและความตอ้งการของตนเองของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่น าไปสูก่าร
คน้หาแรงจงูใจทีจ่ะน าไปสูก่ารเริม่ตน้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ทีค่ านึงถงึการปกป้องร่างกายและ
ป้องกนัตนเองต่อการตดิเชือ้เอชไอวไีดม้ากขึน้ โดยเปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายมสีว่นร่วมใน
การเลอืกแนวทางการป้องกนัตนเอง และเมื่อมคีวามไวว้างใจระหว่างคนท างานและ
กลุ่มเป้าหมาย ทางโครงการเหน็ว่าจะเป็นเรื่องส าคญัทีก่ลุ่มเป้าหมายทีรู่ผ้ลการตดิเชื้อเอชไอว ี
หรอืทอ้งไม่พรอ้ม จะเขา้มารบัการปรกึษาและน าไปสูก่ารเขา้ถงึการรกัษาโดยเรว็ การเขา้ถงึการ
รกัษาเรว็จะสง่ผลต่อความเขา้ใจเรื่อง “รูเ้รว็รกัษาได”้ และการอยู่ร่วมกนัอย่างไม่รงัเกยีจกดีกนัที่
เป็นรูปธรรมทีชุ่มชนจะเรยีนรูร้่วมกนัอย่างเขา้ใจกนัไดด้ ี

 
ท ำไมโครงกำรเลือกท ำงำนกบักลุ่ม “ผู้หญิง” 
 การตดิเชือ้เอชไอว ีเกดิขึน้ไดก้บัทุกคนทุกกลุ่ม ดว้ยช่องทางในการรบัเชือ้เอชไอวขีองคน
สว่นใหญ่ เกดิจากการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ไดป้้องกนัดว้ยการใชถุ้งยางอนามยั ในขณะทีส่ถติกิาร
ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นของประเทศไทยเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าในกลุ่มผูห้ญงิทีม่ี

 

3 สุขภาวะทางเพศ หมายถงึ การท างานทีค่รอบคลุมเรือ่งเพศ เรื่องเอดส ์และการตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม ทีร่อบดา้น 
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เพศสมัพนัธม์จี านวนมากทีไ่ม่ไดป้้องกนัตนเองดว้ยการใชถุ้งยางอนามยั การป้องกนัสว่นใหญ่เน้น
ไปทีก่ารป้องกนัการตัง้ครรภแ์ต่อาจละเลยการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์รวมทัง้เอชไอวดีว้ย 
 

เมื่อวเิคราะหล์งไปถงึความเฉพาะของกลุ่มผูห้ญงิกบัเอชไอวพีบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ป้องกนัตนเองจากการรบัเชื้อเอชไอวขีองผูห้ญงิมอีุปสรรคหลายประการ เช่น ความคดิความเชื่อใน
เรื่องเพศ ทศันคต ิค่านิยมในเรื่องเพศ ความคาดหวงัทางสงัคมเรื่องเพศต่อผูห้ญงิ อ านาจในการ
ตดัสนิใจป้องกนัตนเอง รวมไปถงึความเฉพาะดา้นสรรีะของผูห้ญิงทีท่ าใหม้คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้
เอชไอวมีากกว่าเพศอื่น เป็นตน้ 

 

ความเสีย่งทางสรรีะ ผูห้ญงิมโีอกาสตดิเชือ้มากกว่าผูช้าย  - อวยัวะเพศ และช่องคลอดทีม่ลีกัษณะ
ทางสรรีะเป็นแอ่งทีร่องรบัอสุจไิดใ้นปรมิาณมาก (หลัง่ขา้งใน) 

ความเสีย่งทางสงัคม o ความเป็นอยู่ /สภาพแวดลอ้ม 
o การเลีย้งด/ูเตบิโต 
o โอกาสเขา้ถงึระบบสวสัดกิาร (สุขภาพ /การศกึษา / งาน ฯลฯ) 
o ขาดแคลนเทคโนโลยใีนการทีจ่ะจดัการความเสีย่งดว้ยตนเอง 

ความเสีย่งทาง
วฒันธรรม 

▪ อคตทิางเพศ 
▪ Gender /ความคาดหวงัต่อความเป็นหญงิ /บทบาท /สถานะ  

 
เพือ่ใหก้ารท างานดา้นเอดสค์รอบคลุมกลุ่มคนเพิม่มากขึน้ โครงการฯนี้จงึไดอ้อกแบบการท างาน

คน้หาแนวทางการท างานในกลุ่มผูห้ญงิทัว่ไปโดยมุ่งไปที ่Setting ทีค่าดว่าจะมโีอกาสเขา้ถงึกลุ่มผูห้ญงิได้
มากขึน้ โดยมแีนวคดิการท างานรอบดา้นกบักลุ่มผูห้ญงิในเรื่องเพศ เอดส ์การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม รวมทัง้การ
สง่เสรมิสรา้งพลงัใหผู้ห้ญงิไดม้โีอกาสเริม่ตน้ออกแบบจดัการสุขภาวะทางเพศของตนเอง ดงัแนวคิดต่อไปนี้ 
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ในการท างานโครงการเอดส ์360 องศา ไดมุ่้งเน้นสนับสนุนให ้8 จงัหวดัท างานรปูแบบเอดส ์360 องศา
อย่างรอบดา้นจะประกอบดว้ย 3 สว่นดงันี้ 

1. การคน้หาและพฒันากลไกการท างาน4 ในพืน้ทีใ่หม้สีว่นร่วมในการท างานเอดสใ์นระดบั

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น าไปสูค่วามต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

และการประสานสง่ต่อเพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บับรกิารดา้นการป้องกนัและการรกัษาอย่าง

ไม่มรีอยต่อ 

2. การจดักระบวนการเรยีนรูใ้นระดบับุคคล เริม่จากการประเมนิโอกาสความเสีย่งของตนเอง 

จนน าไปสูก่ารสรา้งความมัน่ใจใหก้ลุ่มเป้าหมายเริม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ดว้ยการมี

ทางเลอืกในการป้องกนัตนเองจากเอดส ์ทอ้ง และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธอ์ื่น ๆ  

3. การพฒันาระบบแวดลอ้มใหเ้อือ้และตอบสนองต่อปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่สง่เสรมิ 

สนบัสนุน ช่วยเหลอื ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็นและเหมาะสมโดยไม่มกีาร

เลอืกปฏบิตั ิ

 

4 กลไกการท างาน หมายถงึคณะท างาน คณะกรรมการ ทีม่กีารจดัตัง้ในพืน้ที ่เช่นคณะท างานทอ้งไม่พรอ้ม คณะท างานเอดสจ์งัหวดั 
คณะท างานดา้นเดก็ในชุมชน รวมถงึหน่วยงาน องคก์ร กลุ่มประชาชนในพืน้ที ่ทีม่กีารรวมตวักนัเพือ่มาร่วมด าเนินกจิกรรมดา้นเอดสใ์น
โครงการ  
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ทัง้นี้การท างานโครงการเอดส ์360 องศา แมว้่าแต่ละจงัหวดัจะเลอืกด าเนินงานใน Setting ที่
แตกต่างกนั แต่จะมุ่งเน้นการท างานทีจ่ะสือ่สารต่อกลุ่มเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกนั โดยมขีอ้ความ(เนื้อความ)
หลกัในการสือ่สารร่วมกนั โดยมเีป้าหมายในการสือ่สารดงันี้ 

1. เพือ่ยกระดบัการดแูลผูห้ญงิ (ทัง้มแีละไม่มเีอชไอว)ี ใหป้ลอดภยั  มทีีย่นื  มพีลงั มศีกัยภาพ

ในการจดัการชวีติของตวัเอง 

2. เพือ่สง่เสรมิใหผู้ห้ญงิมสีุขภาวะทางเพศทีป่ลอดภยัต่อการรบัเชือ้เอชไอว ีโรคตดิต่อทาง

เพศสมัพนัธ ์และการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 

3. เพือ่สง่เสรมิใหผู้ห้ญงิมทีางเลอืกในการป้องกนัเพือ่สรา้งความปลอดภยัต่อสุขภาวะทางเพศ

ของตนเอง 

4. เพือ่สง่เสรมิใหผู้ห้ญงิไดเ้ขา้ถงึบรกิารทัง้ดา้นสงัคม ดา้นสุขภาพ ทีเ่ท่าเทยีม 

โดยการท างานจะมุ่งเน้นการท างานทัง้กบักลุ่มผูห้ญงิทีม่เีชือ้เอชไอวใีหส้ามารถดแูลจดัการชวีติตนเองได ้
โดยเขา้ถงึบรกิารรกัษาและใชช้วีติร่วมกบัคนอื่นไดโ้ดยไม่เกดิการตตีราและเลอืกปฏบิตัิ และในกลุ่มผูห้ญงิที่
ไม่มเีชือ้เอชไอวใีหส้ามารถดแูลจดัการชวีติตนเองได ้โดยการสรา้งพลงัใหส้ามารถดแูลป้องกนัตนเอง เลอืก
ไดว้่าจะป้องกนัตนเองต่อการรบัเชือ้เอชไอว ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธอ์ื่น รวมทัง้การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม 
รวมทัง้การคงสถานการณ์ไม่ตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดไป ทัง้นี้การท างานยงั
จ าเป็นตอ้งท างานกบัคนรอบขา้งกลุ่มผูห้ญงิเหล่านี้ดว้ยเช่นกนั 

ทัง้นี้กระบวนการท างานจะมุ่งเน้นไปทีก่ารดแูลผูห้ญงิอย่างรอบดา้นเป็นองคร์วม ดว้ยการใหค้วามรู ้สง่เสรมิ
ทศันคตเิชงิบวกต่อเรื่องเพศ เอดส ์และความเป็นผูห้ญงิ เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะในการจดัการป้องกนั
ตนเองของผูห้ญงิ 
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 กรอบตวัอย่ำงชุดกิจกรรม 
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แนวทำงด ำเนินงำนและชุดกิจกรรม 

ชุดกจิกรรมประกอบดว้ย 
1. ชุดกจิกรรมการสือ่สารเรื่องเพศ 
2. ชุดกจิกรรมเพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั 
3. ชุดขอ้มลูเรื่องเอดสแ์ละการรกัษา 

 

1. ชุดกิจกรรมกำรส่ือสำรเร่ืองเพศ 
 

การท าให้คนประเมินความเสี่ยงต่อการรบัเชื้อเอชไอวีของตนเอง  และการป้องกนั  จ าเป็นต้อง
พดูคุย “เรื่องเพศ”  ทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูความรูเ้รื่องการตดิต่อทางเพศสมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆ  ความรูส้กึต่อเรื่อง
เพศ ทศันะเรื่องเพศ ทีจ่ะช่วยใหเ้หน็ทางเลอืกในการจดัการความเสีย่งและการป้องกนั เช่น การพูดถงึสรรีะ
ร่างกาย  อารมณ์เพศ  การช่วยตวัเอง  วธิกีารมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั  การหาซือ้และการใชถุ้งยางอนามยั  
การพูดคุยกบัคู่เรื่องเพศ  ความคาดหวงัต่อวถิชีวีติทางเพศ  การมชีวีติคู่  การใหคุ้ณค่า ทศันคต ิความเชื่อ 
อคติ ค่านิยมต่างๆ ที่ตนเองมีในเรื่องเพศ เพศวิถี และความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่อาจกลายเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั 

เรื่องเพศ เป็นประเดน็ที่คนอยากรู้  มขีอ้สงสยั และต้องการพูดคุยแลกเปลีย่นกบัคนอื่น  แต่หลาย
คนรู้สกึไม่สะดวกใจที่จะพูดคุย  สอบถาม  หรอืบอกเล่าความรู้สกึหรือแสดงความคดิเห็น โดยเฉพาะเมื่อ
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องเพศของตนเอง (และคู่) 

การเปิดพืน้ที ่ สรา้งเงือ่นไข ใหค้นสามารถพดูคุยแลกเปลีย่นเรื่องเพศอย่างสะดวกใจ  รวมทัง้เขา้ใจ
อุปสรรคต่อการสือ่สารเรื่องเพศ  เป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะน าไปสูก่ารพดูคุยในประเดน็ทีย่าก และซบัซอ้นมากขึน้ 

ประเดน็ส ำหรบัคนท ำงำน 

ในฐานะคนท างานเอดสท์ีจ่ะตอ้งชวนคนคุยเรื่องเพศ  และชวนใหค้นเหน็ความส าคญัของการสือ่สารเรื่องเพศ  
ประเดน็ต่อไปนี้เป็นเรื่องส าคญั 

1. ตระหนักว่า การพูดคุยเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องง่าย  และโดยทัว่ไปเป็นเรื่องที่คนไม่สะดวกใจที่จะพูด
หรอืแสดงความคดิเหน็ 
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2. การส ารวจความรู้สกึของตนเอง ความสะดวกใจ/ไม่สะดวกใจในการคุยเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ จะ
ช่วยใหค้นท างานเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดด้ขีึน้ 

3. จ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศ หรอืเงื่อนไขที่เอื้อต่อการพูดคุย  ท าให้คนรู้สกึปลอดภยั เพื่อให้รู้สกึ
สะดวกใจทีจ่ะพดูคุยแลกเปลีย่นเรื่องวถิชีวีติทางเพศ   

4. การวเิคราะหแ์ละเขา้ใจถงึความพรอ้ม ความยาก และอุปสรรคในการพูดคุยเรื่องเพศของคนแต่ละ
คน  จะช่วยใหส้ามารถเหน็ประเดน็ทีจ่ะช่วยคลีค่ลายได้ 

5. การรูถ้งึความรูส้กึ ความกงัวล  ค าถามต่อเรื่องเพศของกลุ่มคนทีเ่ราท างานดว้ย จะเป็นประโยชน์ต่อ
การเลอืกประเดน็เนื้อหาในการพูดคุยให้สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการ โดยเชื่อมกบั
เรื่องเอดสไ์ดง้า่ยขึน้ 

6. ประเดน็ส าคญัส าหรบัการสื่อสารเรื่องเพศ คอื การสรา้งความสมัพนัธ์ การรกัษาความลบั  และการ
ไม่ตดัสนิคุณค่าของพฤตกิรรม 

 

กิจกรรมในหมวดน้ีประกอบไปด้วย 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมซองค ำถำม 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม Moving Wall 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งไลน์ถึงแฟน 
กิจกรรม 1 ซองค ำถำม 
วตัถปุระสงค ์

1. ส ารวจระดบัความสะดวกใจต่อการสือ่สารเรื่องเพศของตนเอง 
2. ระบุปัจจยัทีช่่วยใหต้นเองสื่อสารเรื่องเพศได ้และสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสือ่สารเรื่องเพศ 
3. บอกสิง่ทีต่ ัง้ใจจะท าใหม้ากขึน้ในเรื่องการสือ่สารเรื่องเพศกบัคู่ 

เวลำ 45  นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์ ซองทีม่หีวัขอ้การพดูคุย  เท่ากบัจ านวนครึง่หนึ่งของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
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ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. อธบิายวธิกีาร

เล่น 
• อธบิายว่ากจิกรรมนี้ชื่อ “ซองค าถาม”  ในแต่ละ

ซองจะมรีายการค าถามจ านวนหน่ึง เพือ่ใหแ้ต่
ละคู่เลอืกเป็นหวัขอ้ในการคุยกนั  โดยจะ
แบ่งเป็น 3 รอบ แต่ละรอบมกีตกิา การพดูคุย
แตกต่างกนั 

• ในการคุย ใหท้ัง้สองคนพดูคุยถงึความคดิเหน็  
ความรูส้กึ หรอืประสบการณ์ต่อเรื่องนัน้ๆ 

• ย ้าว่า ขอใหทุ้กคนรกัษาความลบัในสิง่ทีคุ่ยกนั
กบัคู่ของเรา 

 อย่าเพิง่แจกซองค าถาม 
จนกว่าจะอธบิาย
กจิกรรมจนถงึขัน้
เตรยีมพรอ้มส าหรบั
รอบที ่1 

2. เริม่กจิกรรม • ใหผู้เ้ขา้ร่วมยนืสองแถว (แถว A และแถว B)  
หนัหน้าเขา้หากนั โดยใหทุ้กคนจบัคู่กบัคนตรง
ขา้ม 

 หากสงัเกตว่า คนสว่น
ใหญ่ทีย่นืตรงขา้มเป็น
คนคุน้เคยกนั อาจหาวธิี
สลบั โดยขยบัคนจาก
แถวใดแถวหนึ่ง 

3. รอบที ่1 • อธบิายว่า รอบที ่1 นี้ 
ก. คนทีอ่ยู่แถว A จะไดร้บัซอง และหา้มใหคู้่

เหน็ค าถามในซอง 
ข. ใหค้นแถว A เปิดซอง อ่านค าถามเองและ

เลอืก 1 ค าถามทีจ่ะเป็นหวัขอ้ในการคุยกนั 
ค. เมื่อเลอืกไดแ้ลว้ บอกคูว่่าค าถามคอือะไร 
ง. คู่มสีทิธติอบรบัหรอืตอบปฏเิสธทีจ่ะคุยใน

ขอ้ค าถามนัน้ๆ ได้ 
จ. หากคู่ปฏเิสธ  ฝ่าย A ตอ้งเลอืกค าถามใหม่ 

จนกว่าคู่จะยอมคุยดว้ย 
ฉ. เมื่อไดค้ าถามทีคู่่พรอ้มคุย  ใหเ้วลาคุย

แลกเปลีย่นกนัในหวัขอ้นัน้ๆ 5 นาท ี
• ใหแ้ต่ละคู่ไปหามุมพดูคุยทีเ่ป็นสว่นตวัในหอ้ง 

 ย ้าว่าไม่ใช่การถามตอบ 
แต่เป็นการคุยกนั 

 เดนิสงัเกต ระหว่างทีแ่ต่
ละคู่พดูคุยกนั 
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• เมื่อหมดเวลาใหทุ้กคนกลบัมาตัง้แถว
เหมอืนเดมิ  ใหค้นแถว A เกบ็ค าถามใสซ่อง
และถอืไว ้

4. รอบที ่3 • เมื่อทุกคนเขา้แถวเรยีบรอ้ยแลว้  สลบัคู่ โดย
บอกให ้5 คนแรกของแถว A ไปต่อทา้ย และ
ขยบัคนที ่6 ขึน้มาเป็นคนแรก 

• ใหทุ้กคนจบัคู่กบัคนตรงขา้ม 
• อธบิายว่า รอบที ่2  ฝ่าย A ยงัถอืซอง  โดยมี

กตกิาว่ารอบน้ีใหฝ่้าย A เลอืกหวัขอ้ทีอ่ยากคุย 
และฝ่ำย B ไม่มีสิทธิปฏิเสธ   

• ใหเ้วลาคุยแลกเปลีย่น 5 นาท ี
• เมื่อหมดเวลาขอซองคนื  และใหทุ้กคนยนืเป็น

วงกลม 

 เดนิสงัเกต ระหว่างทีแ่ต่
ละคู่พดูคุยกนั 

5. รอบที ่3 • อธบิายว่ารอบสุดทา้ย ใหทุ้กคนจบัคู่เอง โดย
เลอืกคนทีเ่ราอยากคุยดว้ย  และในการคุยให้
ช่วยกนัเลอืกหวัขอ้เรื่องเพือ่คุยกนั 

• เมื่อทุกคนไดคู้่แลว้  แจกซองใหคู้่ละ 1 ซอง  
ใหเ้วลาคุยแลกเปลีย่น 5 นาท ี

• เมื่อหมดเวลา ใหทุ้กคนกลบันัง่ที่ 

 เดนิสงัเกต ระหว่างที่
แต่ละคู่พดูคุยกนั 

 รอบที ่3  อาจใหเ้วลา
พดูคุยมากขึน้ 

6. ชวนสะทอ้นการ
ท ากจิกรรม 

• ผูด้ าเนินการ ใชค้ าถามต่อไปนี้ 
 เมื่อเปรยีบเทยีบทัง้ 3 รอบ  ความรูส้กึ

เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร 
 ชอบการพดูคุยในรอบใดมากทีสุ่ด เพราะ

เหตุใด 
 ฝ่ายทีเ่ป็นคนเลอืกหวัขอ้   มวีธิใีนการเลอืก

อย่างไร  เพราะเหตุใด 
 รอบแรก มใีครทีป่ฏเิสธ ไม่คุยบา้ง เพราะ

เหตุใด 
 รอบ 2  ฝ่ายทีไ่ม่มสีทิธปิฏเิสธ รูส้กึอย่างไร 

 จากค าตอบ ลองสรุปให้
เหน็ประเดน็ต่อไปนี้ 

ก) ความรูส้กึต่อการคุยเรื่อง
เพศ 

ข) สิง่ทีช่่วยใหก้ารคุยเรื่อง
เพศงา่ยขึน้ 

ค) ความไม่สะดวกใจ หรอื 
สิง่ทีท่ าใหคุ้ยยาก 
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7. ชวน
เปรยีบเทยีบ
กจิกรรมซอง
ค าถามกบัการ
คุยเรื่องเพศกบั
คู่ 

• แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน 
• ใหแ้ต่ละคนในกลุ่มแลกเปลีย่นมุมมอง 

ความรูส้กึและประสบการณ์ตนเองใหเ้วลา 10 
นาท ี

• โจทยใ์นการคุยกลุ่มย่อย 
ก. การพดูคยุเรื่องเพศกบัคู่ของเรา มคีวาม

เหมอืนหรอืต่างกบัสถานการณ์ทัง้ 3 แบบ
อย่างไรบา้ง 

ข. การคุยเรื่องเพศกบัคู่ได ้จะส่งผลอย่างไรต่อ
ชวีติคู่บา้ง 

• ขอฟังค าตอบจากแต่ละกลุ่มทีไ่ม่ซ ้ากนั 

 กระตุน้ใหทุ้กคนแสดง
ความเหน็ 

 ย ้าว่า สถานการณ์ของ
แต่ละคู่ไม่เหมอืนกนั 
การไดฟั้งหลายๆ มุม 
อาจช่วยใหเ้ราเตรยีม
รบัมอืกบัหลายๆ 
สถานการณ์ไดม้ากขึน้ 

8. เชื่อมโยงกบั
เรื่องการป้องกนั
การตดิเชือ้ HIV 

• ผูด้ าเนินการใชค้ าถาม เพือ่น าไปสูก่ารสรุป
กจิกรรม 
ก. การคุยเรื่องเพศกบัคู่ ช่วยใหเ้ราสามารถ

ป้องกนัตวัเองจาการรบัเชือ้ HIV หรอืไม่
อย่างไร 

ข. เรื่องอะไรบา้งทีเ่ราควรคุยกบัคู่เพือ่ใหเ้กดิ
การป้องกนั 

• ผูด้ าเนินการ ทวนค าตอบ และสรุป 

 

9. ใหบ้อกสิง่ทีจ่ะ
กลบัไปท าในการ
สือ่สารกบัคู่ 

• ใหแ้ต่ละคนเขยีนบนัทกึ 
ก. เรื่องทีเ่ราอยากกลบัไปคุยกบัคู่ของเรา

เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าเราจะปลอดภยั 
ข. เรื่องเพศ ทีเ่รายงัรูส้กึยากในการคุยกบัคู่ 
ค. เราจะลองจดัการความยากนัน้อย่างไร 
ง. ค าถามเรื่องเพศ ทีอ่ยากรู ้/ อยากถาม 

 

 
ค ำถำมในซอง 

1. ความรูส้กึต่อเพศสมัพนัธค์รัง้แรกของตนเอง 
2. ท่าทางการร่วมเพศทีฉ่นัชอบทีสุ่ด เพราะอะไร 
3. เคยส าเรจ็ความใคร่ดว้ยตนเองหรอืไม่ รูส้กึอย่างไร ชอบใชอ้ะไรเป็นสิง่กระตุ้น 
4. คดิอย่างไรกบัการใหค้วามสุขแก่คู่โดยการใชป้าก (ORAL SEX) 
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5. สิง่ทีส่ามารถกระตุน้อารมณ์เพศของฉนัไดด้คีอื 
6. รูส้กึอย่างไร ถา้คู่ของเราปฏเิสธทีจ่ะมเีพศสมัพนัธด์ว้ยเมื่อเราตอ้งการ 
7. ค่านิยมทางเพศทีเ่หน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย 
8. เคยเสแสรง้ว่าถงึจุดสุดยอดหรอืไม่ รูส้กึอย่างไร 
9. จุดทีส่ามารถกระตุน้ความรูส้กึทางเพศของฉนัไดง้่าย หรอืไดม้ากทีสุ่ด 
10. เพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดของฉนั… 
11. เคยมคีวามลบัในเรื่องความสมัพนัธท์างเพศหรอืไม่ รูส้กึอย่างไร 
12. คดิว่าเรื่องเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องส าคญัหรอืไม่ อย่างไร 
13. ถา้แฟนตอ้งการร่วมเพศทางประตูหลงั แลว้คุณจะท าอย่างไร 
14. เคยรูส้กึตอ้งการร่วมเพศกบัใครมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
15. เคยส าเรจ็ความใคร่ดว้ยตวัเองหรอืไม่ รูส้กึอย่างไร (ชอบ) ใชอ้ะไรเป็นสิง่กระตุน้อารมณ์ 
16. ความรูส้กึต่อการใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ 

 

กิจกรรม 2  Moving Wall : ก ำแพงเพศ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ส ารวจทศันะความเชื่อเรื่องเพศทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมต่อเรื่องเพศ 
2. เพือ่แลกเปลีย่นทศันะและกรอบทางสงัคมเรื่องเพศ บรรทดัฐาน / ค่านิยมเรื่อง บทบาทหญงิชาย  

ความสมัพนัธท์างเพศ และเพศสมัพนัธ์ 
เวลำ 45  นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์  

1. ชุดค าถามทีเ่ตรยีมไวส้ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมทุกคน 
2. ป้ายค าตอบตดิตามจุด 3 ป้าย (1.ฉนัท าได ้ 2.ไม่แน่ใจ  3.ไม่ไดเ้ลย) 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. ใหทุ้กคนท าแบบ
ประเมนิโดยไม่
ตอ้งลงชื่อ 

• อธบิายใหผู้เ้ขา้ร่วมว่ามชีุดค าถามทีอ่ยาก
ส ารวจความคดิ ความรูส้กึ ความเชื่อในเรื่อง

 ใหย้ ้ากบัผูเ้ขา้ร่วมว่า
ค าถามเรื่องเพศเป็นเรื่อง
ทัว่ไปของทุกคน ใหล้อง
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2. วทิยากรเกบ็
รวบรวม แลว้แจก
คนืใหผู้เ้ขา้ร่วม 
โดยแต่ละคนจะได้
ของคนอื่นทีไ่ม่ใช่
ของตวัเอง 

เพศ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมตอบค าถามแต่ละขอ้ โดย
ไม่ตอ้งลงชื่อคนตอบ  

• ใหเ้วลาผูเ้ขา้รว่มตอบค าถามประมาณ 1 นาท ี
• เมื่อทุกคนตอบเสรจ็แลว้ใหผู้ด้ าเนินการเกบ็

กระดาษค าตอบกลบัคนื แลว้ท าการสลบั
กระดาษใหค้ละทีสุ่ด แลว้แจกกลบัคนืให้
ผูเ้ขา้ร่วม โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็น
กระดาษค าตอบเดมิของเจา้ตวั 

ตอบจากความคดิหรอื
ความรูส้กึของตวัเอง 
 ระหว่างทีม่กีารเลอืก
จุดยนืตามค าตอบ ใหส้งัเกต
ว่าค าตอบขอ้ไหน ในแต่ละ
ค าถามทีค่นสว่นใหญ่ท าได ้
หรอืไม่ได ้ 

3.  เมื่อทุกคนมี
กระดาษค าตอบ
ในมอืแลว้ ใหแ้ต่
ละคนเดนิไปยนืที่
ค าตอบของแต่ละ
ขอ้ 

• อธบิายใหผู้เ้ขา้ร่วมว่า ทุกคนจะมี
กระดาษค าตอบซึง่สว่นใหญ่จะไม่ใช่ของตวัเอง 
หรอือาจเป็นของตวัเองกไ็ด ้ 

• อธบิายว่าผูด้ าเนินการจะท าการอ่านค าถามไป
ทลีะขอ้ โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมดูจากค าตอบใน
กระดาษทีไ่ด ้และใหเ้ดนิไปยนืในจุดค าตอบให้
ตรงกบักระดาษในมอื 

• ในการตอบแต่ละขอ้ ใหผู้ด้ าเนินการท าการ
ซกัถาม ในแต่ละค าตอบว่า “ท าไมท าได ้ท าไม
ได ้หรอืไม่แน่ใจ” เพราะอะไร (ใหผู้เ้ขา้ร่วมลอง
ประเมนิหาเหตุผลจากค าตอบ ลองนึกสาเหตุ
แทนคนตอบ) 

 ใหท้มีผูด้ าเนินการท า
การเกบ็ประเดน็ โน้ต
เหตุผลในแต่ละขอ้ เพือ่ใช้
ในการสรุปใหผู้เ้ขา้ร่วมเหน็
ค าตอบภาพรวม 
 ระหว่างด าเนินกจิกรรม 
ไม่จ าเป็นตอ้งท าทุกค าถาม 
แต่ใหผู้ด้ าเนินการเลอืก
ค าถามเพือ่ใชใ้นกจิกรรม(วง
ใหญ่) ไดเ้อง อาจเลอืกเพยีง 
4-6 ค าถาม ตาม
สถานการณ์ และบรบิทของ
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม ไม่ตอ้งท า
ครบทุกขอ้กไ็ด ้

4.  ชวนสะทอ้น
กจิกรรม 

ผูด้ าเนินการใชค้ าถาม  
• ช่วงแรกทีต่อ้งตอบค าถามสว่นตวัของแต่ละคน 

รูส้กึอย่างไร  
• มคี าถามขอ้ไหนทีต่อบยาก ล าบากใจ เพราะ

อะไร 

 จากค าตอบ ลองสรุปให้
เหน็ประเดน็ต่อไปนี้ 

ก. ความรูส้กึต่อการสือ่สาร
เรื่องเพศ 

ข. อะไรคอืความไม่สะดวก
ใจในการสือ่สาร 

5. สรุปกจิกรรม
เชื่อมโยงเรื่องเพศ
กบัเอดสแ์ละทอ้ง 

ผูด้ าเนินการสรุปโดยใชค้ าถามดงันี้ 
• ความเขา้ใจและการรบัรูเ้รื่องเพศของเรา มา

จากอะไรไดบ้า้ง 

 ระหว่างการชวนคุย
แลกเปลีย่น ผูด้ าเนินการ
ควรมกีารสรุปประเดน็
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• การรบัรูเ้รื่องเพศ สง่ผลอะไรบา้งต่อการป้องกนั
เอดสแ์ละทอ้งไม่พรอ้ม 

• ความเขา้ใจเรื่องเพศเรื่องอะไรบา้ง ทีอ่าจสง่ผล
ต่อความไม่ปลอดภยั 

• ท าไมเราตอ้งรู ้หรอืส ารวจความเชื่อเรื่องเพศ
ของตวัเอง หรอืของคนอื่น เกีย่วขอ้งเชื่อมโยง
กบัเรื่องเอดสแ์ละทอ้งไม่พรอ้ม 

ส าคญัขึน้บนกระดาษฟลปิ
ชารต์ หรอืบนสไลด ์และ
ทบทวนสรุปสิง่ทีม่กีาร
แลกเปลีย่นเป็นระยะ 

 

ค ำถำมในกิจกรรม Moving Wall 

 ฉนัท าได ้ ไม่แน่ใจ ไม่ไดเ้ลย 
1) ด/ูอ่านหนงัสอื/chat Web โป๊    
2) oral sex    
3) เซก็สท์างก้น    
4) มเีพศสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนั    
5) มเีพศสมัพนัธก์่อนแต่งงาน    
6) มเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่นนอกจากคู่    
7) บอกคู่ถงึสิง่ทีก่ระตุน้หรอืเรา้อารมณ์เพศของตวัเอง และ

ขอใหคู้่ท าให ้
   

8) มเีพศสมัพนัธแ์บบไม่เตม็ใจ หรอืฝืนใจ    
9) มแีฟน/คู่รกั/คู่นอนสองคนในเวลาเดยีวกนั    
10) จบัมอื/คลอเคลยีกบัแฟนอย่างเปิดเผยกบัครอบครวั

ตวัเอง 
   

11) หอมแกม้/กอด แฟน/คู่รกั  ในทีส่าธารณะ    
12) มเีพศสมัพนัธเ์พือ่สนองความตอ้งการทางสงัคมและ

เศรษฐกจิ 
   

13) บอกคู่ไดถ้า้อยากมหีรอืไม่อยากมเีพศสมัพนัธ์    
14) พกัคา้งคนืกบัเพือ่นต่างเพศตามล าพงัในหอ้งเดยีวกนั    
15) ปรกึษาปัญหาทางเพศกบัเพื่อน    
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กิจกรรมท่ี 3 ส่งไลน์ถึงแฟน 

แนวคิดหลกั 

การสือ่สารในคู่เป็นเรื่องจ าเป็นส าหรบัการป้องกนัเอดส ์ แต่การคุยเรื่องเพศและเอดสถ์ูกผกูโยงกบั
การใหคุ้ณค่าในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศและอยู่บนความคาดหวงัทีม่ตี่อกนัระหว่างคู่ จงึเป็นเรื่องส าคญัใน
การเลอืกเนื้อหาและวธิกีารสือ่สารทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจเรื่องความปลอดภยัและตระหนกัต่อ
ความส าคญัของการป้องกนั และไม่ท าใหเ้กดิการระแวง ไม่ไวว้างใจและท าใหรู้ส้กึลดทอนคุณค่าของตนเอง 

วตัถปุระสงค ์

1. ระบุเป้าหมายในการสือ่สารกบัคู่เรื่องเพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั 
2. เปรยีบเทยีบการสือ่สารกบัคู่ในบรบิทต่าง ๆ  
3. ฝึกการสือ่สารกบัคู่ในเชงิบวก เพือ่การมเีพศสมัพนัธท์ปีลอดภยั 

เวลำ 60  นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์ 

1. ประโยคตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสือ่สารในคู่ 
2. กระดาษ A4 
3. กระดาษกาว 

 

ประเดน็ส ำหรบัคนท ำงำน 

การสือ่สารกบัคู่เป็นทกัษะหนึ่งที่จ าเป็นตอ้งเตรยีม ทัง้ในการประเมนิความเสีย่งต่อการรบัเชือ้และเลอืก
วธิกีารป้องกนักบัคู่ของตนเอง  ประเดน็ทีต่อ้งช่วยเสรมิความมัน่ใจในการสือ่สารกบัคู่ ควรครอบคลุมเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1. การส ารวจความสมัพนัธข์องตนเองและคู่ว่าเป็นอย่างไร 
2. การทบทวนการสือ่สารและผลของการสือ่สารทัง้ในเชงิบวกและลบ 
3. การส ารวจความคาดหวงั/ความพรอ้มของตนเองต่อการสือ่สารเรื่องเพศเพือ่การป้องกนัเอดส ์
4. ความชดัเจนในเป้าหมายของการสือ่สารและผลลพัธข์องการสือ่สารว่าเพือ่ใหเ้กดิการป้องกนัและ

เป็นความปลอดภยัของทัง้สองฝ่าย 
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5. การเหน็ตวัอย่างบทสนทนาในการสือ่สารกบัคู่ 
6. การฝึกการสือ่สารเชงิบวก เพือ่ใหคู้่ตระหนกัในสิง่ทีต่อ้งการสือ่สารและรูส้กึอยากจะป้องกนัเอดส์ 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. อธบิายวธิกีาร

เล่น 
• อธบิายว่า กจิกรรมน้ีเป็นการส ารวจความรูส้กึ

ต่อบทสนทนาต่าง ๆ ทีคู่่มกัจะใชก้นั ว่า 
ตอ้งการสือ่สารอะไร ใชว้ธิกีารแบบใด และผล
ทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างไร 

 

2. ทวน
ประสบการณ์
เดมิของ
ผูเ้ขา้ร่วม 

• ใหก้ลุ่มช่วยกนัระดมตวัอย่างประโยคทีใ่ชใ้น
การคุยกบัคู่ ดงันี้ 

“จากประสบการณ์ของเราทีคุ่ยกนักบัคู่ 

ประโยคแบบไหนทีท่ าใหเ้รารูส้กึด ีและ

ประโยคแบบไหนทีท่ าใหรู้ส้กึไม่ด”ี 

• เมื่อไดค้ าตอบทีห่ลากหลายพอแลว้ ชวนดวู่า 
o ประโยคแต่ละแบบสง่ผลอย่างไรกบัเรา 
o ประโยคทีท่ าใหเ้รารูส้กึไม่ด ี เราคดิว่าคู่มี

เจตนาใหเ้รารูส้กึไม่ด ีหรอืไม่ อย่างไร 
o ในฐานะผูฟั้งเราบอกไดว้่า ประโยคแบบ

ไหนท าใหเ้รารูส้กึด/ีไม่ด ี  ในฐานะผูพ้ดู
เรารูไ้หมว่า ประโยคทีเ่ราพูดจะท าใหผู้ฟั้ง
รูส้กึอย่างไร 

• เชื่อมใหเ้หน็ว่า ทุกคนต่างมปีระสบการณ์ที่
แยกแยะไดว้่า วธิพีดูแบบใดจะสง่ผลต่อ
ความรูส้กึอย่างไร  เรามาลองช่วยกนั
พจิารณาประโยคตวัอย่างกนั 

 ใหเ้วลากลุ่มช่วยกนัระดม
ค าตอบ เพือ่ใหไ้ดต้วัอย่าง
ประโยคทีห่ลากหลาย 

 เขยีนค าตอบแยกเป็น 2 
คอลมัน์ใหช้ดัเจน (รูส้กึด/ี
ไม่ด)ี 

3. เริม่กจิกรรม • ใหผู้เ้ขา้ร่วมจบักลุ่ม ๆ ละ 3 คน  ประโยคตวัอย่างใน
กระดาษ A4 ควรเขยีนตวั
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• แจกประโยคตวัอย่างการสนทนาระหว่างคู่
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มละ 1 ประโยค (บางกลุ่ม
อาจจะไดซ้ ้าประโยคกนั) 

ใหญ่พอทีจ่ะมองเหน็ใน
กลุ่มใหญ่ 

4. รอบที ่1 • อธบิายว่า รอบที ่1  ใหผู้เ้ขา้ร่วมช่วยกนั
วเิคราะหป์ระโยคตวัอย่างทีไ่ดร้บัว่า  
ก) ผูส้ ือ่สารก าลงัรูส้กึอย่างไร 
ข) มเีป้าหมายอะไรในการสือ่สาร/อยากเหน็

อะไร 
ค) คดิว่าพดูแบบนัน้ ผูฟั้งจะรูส้กึอย่างไร 
ง) คดิว่า ผลทีอ่าจเกดิขึน้เป็นอย่างไร 

• ใหเ้วลา 10 นาท ีแลว้น าเสนอวงใหญ่ 
• ผูด้ าเนินการถามว่า 
o เราสงัเกตเหน็อะไรจากประโยคสนทนา

ตวัอย่าง 
o ประโยคการสนทนาควรเป็นอย่างไร ถงึ

จะสรา้งความรูส้กึทีด่ตี่อคู่และมแีรงจงูใจที่
จะท าตามทีเ่ราสือ่สาร 

 เดนิสงัเกต ระหว่างทีแ่ต่
ละคู่พดูคุยกนั 

5. รอบที ่2 • ใหผู้เ้ขา้ร่วมกลุ่มเดมิช่วยกนัสรา้งประโยคใหม่
โดยมเีป้าหมายคงเดมิว่าอยากใหเ้กดิอะไร 
โดยใหเ้ขยีนในกระดาษทีต่ดัเตรยีมไวแ้ลว้ 

• เมื่อเสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอประโยค
ใหม่ทลีะกลุ่มแลว้น าไปตดิไวใ้หเ้หน็ไดง้า่ย 

• ผูด้ าเนินการถามว่า 
ก. รูส้กึอย่างไรระหว่างประโยคตวัอย่างกบั

ประโยคทีส่รา้งใหม่ 
ข. ประโยคไหนน่าจะมผีลลพัธท์ีด่กีว่ากนั 

เพราะอะไร 
ค. ความยากงา่ยในการสือ่สารเชงิบวกคอื

อะไร 

 เดนิสงัเกต ระหว่างทีแ่ต่
ละคู่พดูคุยกนั 

 กระดาษทีเ่ตรยีมใหเ้ขยีน
ควรเป็นแผ่นยาวมองเหน็
ไดถ้นดั 

6. รอบที ่3 • อธบิายว่ารอบสุดทา้ย ใหทุ้กคนคดิว่า  เดนิสงัเกต ระหว่างทีแ่ต่
ละคู่พดูคุยกนั 
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“เราอยากบอกแฟน/คู่ของเรา ถงึความ
กงัวลใจเรือ่งโอกาสตดิเชื้อ HIV ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในคู่ของเรา อยากชวนกนัไปตรวจ
เลอืด และอยากใหม้กีารป้องกนัในคู่
ตลอดไป” 

• แจกกระดาษ A4 ใหทุ้กคน 
• ใหแ้ต่ละคนเขยีนประโยคสัน้ ๆ เพือ่เตรยีมสง่

ไลน์ใหก้บัแฟน/คู่ ไม่เกนิ 5 บรรทดั บน
กระดาษ A4  ใหเ้วลา 7 นาท ี

 

 • ใหจ้บัคู่  และน ากระดาษทีเ่ขยีนแลกกนัอ่าน 
และใหบ้อกความรูส้กึว่า ถา้เราเป็นคู่อ่านแลว้
รูส้กึอย่างไร 

• ใหเ้ปลีย่นคู่อกี 1 ครัง้ และแลกกนัอ่านพรอ้ม
บอกความรูส้กึ 

• ในกลุ่มใหญ่  ใหผู้เ้ขา้ร่วมสะทอ้นว่า จากทีไ่ด้
อ่าน “ไลน์” ของเพือ่น 2 คน   
ก. รูส้กึอย่างไร เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร 
ข. คาดว่าผลลพัธท์ีไ่ดเ้หมอืนหรอืต่างกนั

อย่างไร 
• ใหแ้ต่ละคนน าขอ้ความสง่ไลน์ในกระดาษ A4 

ตดิไวรอบๆ หอ้ง 
ใหเ้วลา 10 นาทใีนการเดนิอ่าน 

 

7. สะทอ้นการท า
กจิกรรม 

• หลงัจากเดนิอ่าน ใหทุ้กคนกลบัมานัง่รวมกลุ่ม 
• ผูด้ าเนินการ ใชค้ าถามต่อไปนี้  และใหโ้อกาส

ผูเ้ขา้ร่วมตอบใหท้ัว่ถงึ 
 จากการเดนิดขูอ้ความสง่ไลน์ของทุกคน 

ชอบอนัไหน เพราะอะไร 
 รูส้กึอย่างไรต่อขอ้ความสง่ไลน์ถงึคู่ของตวั

เราเอง เพราะเหตุใด 

 แต่ละค าถาม ใหโ้อกาส
ผูเ้ขา้ร่วมตอบอย่างเตม็ที่ 

 

8. วเิคราะหค์วาม
ยากง่ายของ

• ผูด้ าเนินการ ใชค้ าถามใหว้เิคราะหเ์รื่องปัจจยั
ทีส่ง่ผลต่อการสือ่สารเชงิบวก 

 จากค าตอบ ลองสรุปให้
เหน็ประเดน็ต่อไปนี้ 
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การสือ่สารเชงิ
บวกในเรื่อง
เพศสมัพนัธท์ี่
ปลอดภยั 

 การบอกหรอืคุยกบัคู่ในเรื่องทีเ่กีย่วกบั
เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั อาจมคีวามยาก
หรอื ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 

 สิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารสือ่สาร/พูดคุยเป็นไปได้
งา่ยและราบรื่นมากขึน้ มอีะไรบา้ง 

ก. การสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิการ
ป้องกนัในเรื่องเอดสใ์นคู่มี
ขอ้จ ากดัอะไร 

ข. ปัจจยัอะไรทีเ่อือ้ในการ
สือ่สารเพือ่การป้องกนั
เอดสใ์นคู่ 

9. บอกสิง่ทีจ่ะ
กลบัไปท า 

• ผูด้ าเนินการใชค้ าถาม เพือ่น าไปสูก่ารชวน
ใหก้บัไปสือ่สารกบัคู่ 
ก. จากการทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นกนั มใีครอยาก

ปรบัแก้ขอ้ความของตนเอง อย่างไรบา้ง 
ข. หากเราจะส่งไลน์ ดว้ยขอ้ความนี้ ไปหา

แฟน/คู่ ของเราตอนนี้หรอืวนัน้ี  แต่ละคน
รูส้กึอย่างไร  พรอ้ม/ไม่พรอ้ม อย่างไร 

ค. เราคดิว่าเราจะใชว้ธิกีารใดในการสื่อสาร
กบัคู่ 

ง. เรื่องแรกทีเ่ราอยากกลบัไปคุยกบัคู่ คอื
อะไร 

 

 

ตวัอย่ำงประโยคสนทนำ 

1) โทรศพัทก์ย็งัดอียู่จะเปลีย่นรุ่นท าไม รวยนกัเหรอ เหน็คนอื่นมกีอ็ยากม ีรวยเหมอืนเขาก่อนแลว้อยาก
เปลีย่นอะไรจะไม่ว่าเลย 

2) อะไรๆ กเ็พือ่น ถามจรงิ ๆ เหอะ เวลาเดอืดรอ้นเพือ่นช่วยเหลอือะไรบา้งไหม เวลาใหเ้พือ่นยมืเงนิ เคย
ไดค้นืบา้งไหม ถามจรงิ ๆ ท าเป็นหน้าใหญ่ 

3) ช่วยกนัท างานบา้นบา้งไดไ้หม ฉนัเหนื่อยจะตายอยู่แลว้ ท างานหาเงนิเหมอืนกนันะ มานัง่สบายเป็น
เทวดา ฉนัไม่ใช่คนใชน้ะ 

4) จะกนิเหลา้กนัไปถงึไหน เอะอะกว็่าเขา้สงัคม มดืค ่าขนาดไหน กห็าทางไปวงเหลา้ไดต้ลอด กนิมนัเขา้
ไป ถา้ป่วยกต็ายไปเลยนะ อย่ามาเป็นภาระ 

5) อกีแลว้เหรอ รบัปากว่าจะพาไปเทีย่วทะเลตอนปีใหม่ นี่จนจะสงกรานตแ์ลว้ ยงัไม่ไดไ้ปไหน ถา้พดูแลว้
ไม่ท ากไ็ม่ตอ้งมาสญัญา ฉนัไปเองกไ็ด้ 
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6) ฉนัเหน็คุณจ าวนัเกดิคนนัน้ คนน้ีไดต้ลอด แต่ไม่เคยเหน็คุณจ าอะไรเกีย่วกบัฉนัไดเ้ลย วนัเกดิฉนัทไีร
คุณกล็มื ๆ แต่คนอื่นจ าไดต้ลอด  ใช่ส ิฉนัไม่ส าคญัพอจะใหจ้ดจ าเหมอืนคนอื่นนะส ิ

 

2. ชุดกิจกรรมเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั 
 

เป้าหมายส าคญัในการท างานเรื่องเอดสค์อืการสง่เสรมิใหทุ้กคนมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั เนื่องจาก
สาเหตุหลกัของการรบัเชือ้เอชไอวสีว่นใหญ่ เป็นการรบัเชือ้ผ่านช่องทางการมเีพศสมัพนัธซ์ึ่งมหีลายรูปแบบ 
นอกจากการปรบัเปลีย่นความคดิ ความเชื่อ หรอืทศันะของคนในเรื่องเพศสมัพนัธแ์ลว้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะตอ้งมทีางเลอืกในการสง่เสรมิใหค้นมคีวามปลอดภยัจากการรบัเชือ้เอชไอว ี

 ทางเลอืกในการป้องกนัตนเองจากการรบัเชือ้เอชไอวมีหีลากหลายแนวทาง โดยเป็นทางเลอืกบน
เงือ่นไขวถิชีวีติทางเพศของแต่ละคน ซึง่อาจมทีางเลอืกทีแ่ตกต่างกนั และหลกัการส าคญัของการมทีางเลอืก
ในการป้องกนัตนเองต่อการรบัเชือ้เอชไอว ีคอืการค่อยๆปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองดว้ยการลดโอกาส
เสีย่งของตนเองใหไ้ดม้ากทีสุ่ด การเสนอทางเลอืกเพยีงทางเดยีวทีเ่หน็ว่าไดผ้ลทีสุ่ด อาจจะไม่สามารถ
เหมาะสมกบัคนอกีหลายๆคนได ้ ดงันัน้การสง่เสรมิใหทุ้กคนมขีอ้มลู มคีวามเขา้ใจ วเิคราะหค์วามเชื่อของ
ตนเองต่อเรื่องเพศ วเิคราะหค์วามเสีย่งของตวัเองได ้จงึเป็นแนวทางส าคญัทีจ่ะน าไปสู ่“การลดความเสีย่ง” 
และ “เลอืกวธิกีารป้องกนั” ตนเองของแต่ละคน 

ปัจจุบนัมทีางเลอืกในการป้องกนัตนเองต่อการรบัเชื้อเอชไอวจีากเพศสมัพนัธห์ลายวธิ ีเช่น (1) การใช้
ถุงยางอนามยัทัง้ของชายและผูห้ญงิ (2) การใชเ้ทคโนโลยดีา้นยาเพือ่การป้องกนั เช่นการกนิยาตา้นไวรสั
เอชไอวเีพือ่การป้องกนัทัง้ก่อนทีจ่ะมคีวามเสีย่ง หรอืทีเ่รยีกว่า PrEP-Pre-exposure prophylaxis  และการ
กนิยาต้านไวรสัเอชไอวหีลงัทีไ่ปมคีวามเสีย่ง หรอืทีเ่รยีกว่า PeP-Post-exposure prophylaxis   (3) การลด
ความเสีย่งดว้ยการเลอืกวธิมีเีพศสมัพนัธท์ีอ่าจลดความเสีย่งไดบ้า้ง เช่นการใชป้ากท าออรลัเซก็ส ์การไม่
สอดใส ่เป็นตน้ (4) การเขา้รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเอชไอวขีองผูต้ดิเชือ้ฯหากรกัษาต่อเนื่องจนกดเชื้อ
เอชไอวไีดโ้อกาสการสง่ผ่านเชือ้ต่อใหค้นอื่นกน้็อยลงจนแทบไม่มเีลย หรอืทีเ่รยีกกนัว่า U=U- 
Undetectable = Untransmittable  

ประเดน็ส ำหรบัคนท ำงำน 

• การวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งต่อเอดสใ์หค้รอบคลุมทุกดา้นทัง้ในแง่วถิีชวีติโอกาสการมเีพศสมัพนัธ์และ
ทางเลอืกในการลดความเสีย่งจะช่วยใหบุ้คคลนัน้  สามารถประเมนิโอกาสเสีย่งของตนเองไดช้ดัเจน
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ยิง่ขึ้น  เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้องกนั  และพจิารณาทางเลือกในการลดโอกาสเสี่ยงที่เหมาะสม  
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชวีติของตนเองและปฏบิตัไิดจ้รงิ  เพราะหากน าเสนอทางเลอืกทีบุ่คคลนัน้
ปฏบิตัไิม่ได ้แมจ้ะทราบถงึความเสีย่งแลว้กไ็ม่สามารถลดโอกาสเสีย่งต่อเอดสล์งได้ 

• การพจิารณาโอกาสเสี่ยงต่อการรบัเชื้อเอชไอวนีัน้ คนส่วนใหญ่มกัแสดงทศันะของตนเองที่มตี่อ 
“ภาพลักษณ์ ” ของคนในอาชีพหรือ ในสถานภาพหนึ่ งๆ   เช่น  มองว่ าคนรั กร่ วม เพศ  
ผูต้ดิสารเสพตดิ  หญงิขายบรกิารทางเพศ มคีวามเสีย่งสงูกว่าคนทัว่ไป  จงึท าใหท้ศิทางการท างาน
มุ่งไปเฉพาะ “กลุ่มเสีย่ง” และละเลยกลุ่มอื่นๆ  ส่งผลใหเ้กดิความรู้สกึว่าเอดสเ์ป็นเรื่องของบางคน
และบางกลุ่ม  แต่ไม่ใช่เรื่องของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึ้นไดก้บัทุกคนที่ท าพฤตกิรรมนัน้ๆ ท าใหบุ้คคลที่
ไม่ใช่เป้าหมายของการท างานเอดสเ์ขา้ใจว่าตนไม่เสีย่งและยิง่ใชช้วีติเสีย่งโดยไม่รูต้วั  แต่ในความ
เป็นจรงิการทีจ่ะบอกไดว้่าใครเสีย่งหรอืไม่เสีย่งขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมของบุคคลนัน้  ดงันัน้จงึเป็นเรื่อง
ส าคญัทีค่นท างานด้านเอดสต์้องเขา้ใจถงึความเป็นจรงิในเรื่องความเสีย่ง  และกระตุ้นให้ทุกคนได้
ตระหนกัถงึปัจจยัเสีย่ง  รวมทัง้ไดป้ระเมนิโอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวขีองตนเอง 

 

กิจกรรมในหมวดน้ีประกอบไปด้วย 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมต้นกบัอ้อ 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม Condom 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม ตุ๊ก อ้อย ศกัด์ิ ภำ 
 

กิจกรรมท่ี 1 ต้นกบัอ้อ 
วตัถปุระสงค ์

1. วเิคราะหก์ารตดัสนิใจโดยค านึงถงึผลทีต่ามมาอย่างรอบดา้น ทัง้ผลบวกและลบ 
2. อธบิายวธิกีารป้องกนัโรคและการตัง้ครรภ ์เมื่อประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และระบุการป้องกนั

ผลทีไ่ม่ตอ้งการ 
3. ยกตวัอย่างวธิกีารจดัการหรอืลดผลกระทบจากปัญหาทีไ่ม่คาดคดิ 

อปุกรณ์ และส่ือ 

1. แบบฟอรม์เรื่อง “ตน้กบัออ้” และค าเฉลยผลของการตดัสนิใจ 
2. กระดาษการด์ส ี หรอืกระดาษสตีดัขนาด 3x3 นิ้ว จ านวน 4 ส ีเพือ่ท าเป็น บตัรสฟ้ีา บตัรสเีขยีว 

บตัรสเีหลอืงและบตัรสชีมพู สลีะ 20-30 ใบ 
3. กระดาษฟลบิชารท์  กระดาษกาว  ปากกาเคม ี



25 |  

 

ประเดน็ส ำหรบัคนท ำงำน 

• เน้นกตกิาทีต่กลงร่วมกนัถงึการรกัษาความลบั หากมผีูเ้ขา้ร่วมเล่าเรื่องทีต่นมปีระสบการณ์จากการ
ตดัสนิใจแลว้เกดิผลตามมาอย่างไม่ไดค้าดคดิ ซึง่สง่ผลกบัความสมัพนัธข์องตนเองกบัคนอื่น    

 
ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 

1. อธบิายวธิกีาร
เล่นกจิกรรม 

• ผูด้ าเนินกจิกรรมชีแ้จงว่ากจิกรรมวนัน้ีเป็น
กจิกรรมทีท่ าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรื่องการสือ่สาร
และการตดัสนิใจเกีย่วกบัความสมัพนัธข์อง
คนสองคน  จากนัน้ อ่านเรื่อง  ต้นกบัอ้อ  ให้
ผูเ้รยีนฟัง  หรอืขออาสาสมคัรเพือ่อ่านเรื่อง 

• เมื่ออ่านจบ  ผูด้ าเนินกจิกรรมถามผูเ้รยีนว่า 
ถา้เราเป็น  ต้น  จะท าอย่างไร   จดค าตอบ
ขึน้บนกระดาน  เมื่อไม่มคี าตอบเพิม่เตมิ 
ชีใ้หเ้หน็ว่า ตน้อาจมทีางเลอืกไดห้ลายอย่าง 

 

2. ขัน้ตอนที ่2 • ผูด้ าเนินการอธบิายต่อว่าใหทุ้กคนลองสวม
บทบาทเป็น  ต้น  และใหเ้ลอืกตดัสนิใจว่าจะ
ท าอย่างไร  จากทางเลอืกในการตดัสนิใจ 3 
แบบดงันี้ 

แบบท่ี 1 ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และมี
เพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่ใช้ถงุยำง 

แบบท่ี 2 ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และตัง้ใจว่ำจะ
แค่สมัผสักนัภำยนอกโดยจะไม่สอด
ใส่ 

แบบท่ี 3 ปฏิเสธอ้อว่ำ ยงัไม่อยำกมีอะไรด้วย

ตอนน้ี 

• ใหผู้ท้ีต่ดัสนิใจเลอืกแบบเดยีวกนันัง่รวมกลุ่ม
กนั และแลกเปลีย่นกนัใน 2 ประเดน็(ใหเ้วลา 
15 นาท)ี ดงันี้ 
ก. เหตุใดจงึเลอืกทางเลอืกนัน้ๆ  
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ข. จะเกดิผลตามมาอย่างไรจากการเลอืก
แบบน้ี 

3. ขัน้ตอนที ่3 • ใหผู้เ้รยีนแต่ละคน เลอืกหยบิกระดาษส ีซึง่ม ี
4 สคีอื สฟ้ีา สเีขยีว สเีหลอืงและสชีมพ ูคนละ
หนึ่งส ีตามใจชอบ 

• หลงัจากทุกคนถอืกระดาษสไีวใ้นมอืแลว้ ผู้
ด าเนินกจิกรรมชีแ้จงว่า “กระดาษส”ี แต่ละสี
หมายถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการตดัสนิใจ  
ซึง่การตดัสนิใจหนึ่งๆ อาจมผีลตามมาได้
หลายแบบ 

• จากนัน้ ผูด้ าเนินกจิกรรมอ่านสิง่ทีเ่กดิขึน้จาก
การตดัสนิใจของ ต้น กบั  อ้อ ในแต่ละ
ทางเลอืก ตามกระดาษส ีจนครบทัง้ 3 
ทางเลอืก 

 

4. ชวนสะทอ้น
กจิกรรม 

ผูด้ าเนินการตัง้ค าถามดงันี้ 
• รูส้กึอย่างไร เมื่อรบัรูผ้ลทีเ่กดิตามมา

จากการตดัสนิใจ (ตามกระดาษส)ี 
• ตอนทีเ่ลอืกตดัสนิใจ  ไดค้ดิถงึผลทีอ่าจ

เกดิตามมาหรอืไม่  อย่างไร  เพราะเหตุ
ใดจงึคดิเช่นนัน้ 

• อะไรเป็นเหตุจงูใจใหเ้ราเลอืกแบบนัน้ 
• ผลทีไ่ดร้บั (ตามกระดาษส)ี  เป็นผลที่

เราคาดว่าจะเกดิขึน้หรอืไม่  เป็นไปได้
หรอืไม่ว่าจะเกดิผลดงักล่าว เพราะเหตุ
ใด 

• เราจะจดัการอย่างไรกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ซึง่
ไม่เป็นไปดงัคาด 

• หากมโีอกาสตดัสนิใจใหม่  จะตดัสนิใจ
เหมอืนเดมิหรอืไม่  เพราะเหตุใด 
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5. สรุปกจิกรรม 1. ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนผูเ้รยีนสรุปสิง่ทีเ่รยีนรู้
จากเรื่องของตน้กบัออ้  และเพิม่เตมิประเดน็
ส าคญัของกจิกรรม ดงันี้ 

• เวลาตดัสนิใจ เรามกัคดิว่า เราเลอืกสิง่ทีด่ี
ทีสุ่ดส าหรบัตวัเองเสมอ  และไม่คดิว่าจะเกดิ
เรื่องทีไ่ม่ดกีบัเรา 

• กระบวนการตดัสนิใจ  หมายถงึ การเลอืกสิง่
ทีเ่ราตอ้งการและการพรอ้มยอมรบั  ผล ทีจ่ะ
เกดิตามมาซึง่มทีัง้แบบทีเ่ราคาดไดช้ดัเจน
และแบบทีเ่ราไม่คาดคดิ   ขึน้อยู่กบัว่าเรามี
ความรู ้มขีอ้มลูและประสบการณ์ทีจ่ะ
คาดการณ์ไดม้ากเพยีงใด    

• การตดัสินใจ  หมายรวมถงึการทบทวน และ
คดิหาทางป้องกนัผลทีเ่ราไม่ตอ้งการดว้ย  
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเราสามารถรบัผดิชอบเรื่องที่
อาจจะเกดิขึน้    

• เมื่อตอ้งตดัสนิใจ เรามกัตดัสนิโดยค านึงถงึ
คุณค่าทีเ่รายดึถอื  การเลอืกท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งของแต่ละคนจงึแตกต่างกนั  แมจ้ะมี
ขอ้มลู ความรูเ้หมอืนกนั  แต่กอ็าจมคีวาม
เป็นมาในชวีติทางเพศหลายอย่างทีท่ ัง้สอง
ฝ่ายไม่อยากเปิดเผยใหก้นัและกนัรู ้เพราะ
ต่างฝ่ายต่างเกรงว่าจะท าใหอ้กีฝ่ายรบัไม่ได ้ 
หรอืท าใหภ้าพลกัษณ์ของตนเปลีย่นไป  เมื่อ
ฝ่ายหน่ึงไม่กลา้บอกและอกีฝ่ายไม่กลา้ถาม  
จงึเป็นไปไดท้ีท่ าใหเ้ราคดิ ตดัสนิโดยขาด
ขอ้มลูทีจ่ าเป็น   

• ความรบัผิดชอบ  เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัทัง้ใน
ระดบับุคคล และระหว่างคนสองคนทีม่ี
ความสมัพนัธก์นัควรจะมใีหต้่อกนั   การ
แสดงความรบัผดิชอบ คอื การค านึงถงึสิง่ที่
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อาจเกดิขึน้กบัตวัเองและคนทีเ่รารกัหรอืคนที่
มคีวามสมัพนัธด์ว้ย   และช่วยกนัจดัการ
ไม่ใหเ้กดิปัญหากบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

• เมื่อเกดิปัญหาทีไ่ม่คาดคดิ เช่น  ตัง้ครรภโ์ดย
ไม่พรอ้ม การตดิโรค ฯลฯ ทัง้สองคนควร
ปรกึษาร่วมกนัว่าจะท าอย่างไร  ไม่ผลกัให้
เป็นภาระของคนใดคนหน่ึงหรอืฝ่ายหญงิฝ่าย
เดยีว ก่อนตดัสนิใจควรหาขอ้มลูจาก
หน่วยงานทีใ่หค้ าปรกึษาในเรื่องนัน้ๆ ทีจ่ะท า
ใหเ้ราไดข้อ้มลูและช่วยใหเ้ราพจิารณาอย่าง
รอบดา้น รวมทัง้ อาจลองหาคนใกลช้ดิทีเ่รา
ไวใ้จและสามารถรบัฟังสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเรา
อย่างไม่ตดัสนิ และพรอ้มใหค้ าแนะน า
ช่วยเหลอืได ้

2. หากมเีวลาเหลอื อาจจะขออาสาสมคัรในหอ้ง 
1-2 คน เล่าประสบการณ์ตวัเองทีเ่กีย่วกบั
การตดัสนิใจและผลทีเ่กดิขึน้แลว้ไม่เป็นไป
อย่างทีเ่ราคาดคดิว่า สง่ผลต่อเราอย่างไร 
และเพือ่ใหอ้าสาสมคัรสะดวกใจมากขึน้ ผู้
ด าเนินกจิกรรมควรเน้นแก่ผูเ้รยีนว่า ไม่ควร
ลอ้เลยีนหรอืน าเรื่องทีเ่พือ่นพดูในชัน้เรยีนไป
พดูต่อภายนอก 

 
 

เร่ืองของต้นกบัอ้อ 
“ต้น” บอกตวัเองว่ำรู้สึกชอบ “อ้อ” มำก นับตัง้แต่คบกนัมำได้เกือบสองเดือน ต้น

จะหำทำงไปเจอหน้ำ และใช้เวลำอยู่กบัอ้อเกือบทุกวนั ต้นจึงดีใจมำก เม่ืออ้อชวนต้นไปท่ีห้องคืน
วนัศกุร ์ทัง้สองคนนัง่คยุกนั ชวนกนัดทีูวีและดหูนังวิดีโอด้วยกนั  



29 |  

 

และโดยค่อยเป็นค่อยไป ทัง้สองคนเร่ิมสมัผสัหอมแก้มและโอบกอดกนั แล้วอ้อก็
บอกต้นว่ำอยำกให้ต้นค้ำงท่ีห้องด้วยกนัคืนน้ี ทัง้บอกอีกว่ำไม่ต้องกงัวลเร่ืองอ่ืน เพรำะอ้อกินยำคุ
มอยู่  ต้นรู้ว่ำเอดส์เป็นเร่ืองท่ีอำจเกิดขึ้นกบัใครกไ็ด้ และรู้ว่ำยำคมุไม่สำมำรถป้องกนัเอดสไ์ด้ 

 ถ้าคณุเป็น “ต้น”  คณุจะตดัสินใจอย่างไร ? 

ถ้าคณุเป็น “ต้น”  คณุจะตดัสินใจอย่างไร ? 

ทำงเลือกของ “ต้น” 

แบบท่ี 1 ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และมีเพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่ใช้ถงุยำง 

แบบท่ี 2 ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และตัง้ใจว่ำจะแค่สมัผสักนัภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่ 

แบบท่ี 3 ปฏิเสธอ้อว่ำ ยงัไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนน้ี 

ค ำเฉลยทำงเลือก 

แบบท่ี 1  ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และมีเพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่ใช้ถงุยำง 

สีฟ้ำ ออ้ไม่ไดท้อ้งและตน้กไ็ม่ไดต้ดิโรคอะไร 
 
สีเขียว ออ้ลมืกนิยาคุมก าเนิดมาสองวนัแลว้ หลงัจากมอีะไรกบัตน้ จงึพบว่าตวัเองทอ้ง 
 
สีเหลือง ออ้ไม่ทอ้งแต่ท าใหต้น้ตดิหนองใน 
 
สีชมพ ู ออ้มเีชือ้เอชไอว ีและตน้กไ็ดร้บัเชือ้มาดว้ย แต่ออ้ยงัไม่รูว้่าตวัเองทอ้งหรอืไม่ 
 

แบบท่ี 2 ตดัสินใจค้ำงกบัอ้อ และตัง้ใจว่ำจะแค่สมัผสักนัภำยนอกโดยจะไม่สอดใส่ 

สีฟ้ำ ทุกอย่างเป็นไปดว้ยด ีทัง้สองคนรูส้กึตื่นเตน้นิดหน่อย แต่กร็ูส้กึดกีบัการสมัผสัทีม่ใีหก้นั 
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สีเขียว ตน้เป็นฝ่ายเริม่คุยกบัออ้ว่าตวัเองรูส้กึอย่างไรและอยากท าอะไร ทัง้สองคนคุยกนัอย่าง
ตรงไปตรงมาและรูส้กึใกลช้ดิกนัมากขึน้ สุดทา้ยกต็ดัสนิใจยงัไม่มอีะไรกนั 

 
สีเหลือง ทัง้สองคนตกลงกนัว่าจะแค่สมัผสักนั โดยจะไม่มกีารสอดใส ่และเมื่อความรูส้กึและ

บรรยากาศเป็นไป สุดทา้ยทัง้สองคนกม็อีะไรกนัโดยไม่ไดใ้ชถุ้งยาง และตน้กพ็บว่าตวัเอง
ตดิหนองใน 

 
สีชมพ ู ตกลงคนืนัน้ ตน้กบัออ้คุยกนัและแสดงความรกัต่อกนัดว้ยการสมัผสักนัตลอดคนืโดยไม่ได้

มกีารสอดใส ่ออ้รูส้กึดมีากกบัการสมัผสัทุกอย่างของตน้และถงึจุดสุดยอดเป็นครัง้แรก 
 

แบบท่ี 3 ปฏิเสธอ้อว่ำ ยงัไม่อยำกมีอะไรด้วยตอนน้ี 

สีฟ้ำ ออ้เขา้ใจทีต่น้บอกและไม่ไดเ้สยีความรูส้กึอะไรทีต่วัเองชวนตน้คา้ง คนืนัน้ออ้จงึออกไปกบั
เพือ่นชายอกีคนหนึ่ง 

 
สีเขียว ออ้รูส้กึโมโหทีถู่กปฏเิสธ และพยายามจะชวนต้น โดยทา้ทายว่าตน้เป็นผูช้ายจรงิหรอืเปล่า 

หลงัจากนัน้ออ้กเ็อาเรื่องตน้ไม่กลา้มเีพศสมัพนัธ ์ไปเล่าให้เพือ่นๆ ฟัง 
 
สีเหลือง  ออ้บอกตน้ว่า เราท าอะไรให ้ รู้สึกดีๆ กนัได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมอีะไรกนั ทัง้สองคนกเ็ลย

ผลดักนันวดสมัผสัร่างกายใหก้นัและกนั โดยต่างกร็ูส้กึดมีากกบัการท าแบบนัน้ และไม่รูส้กึ
กงัวลทัง้เรื่องทอ้งและโรค 

 
สีชมพ ู ออ้ไม่ไดโ้กรธทีต่น้ปฏเิสธแต่อยากรูว้่าท าไมตน้ถงึไม่คดิเรื่องการมเีพศสมัพันธก์บัตวัเอง ตน้จงึ

อธบิายว่าตอ้งการรอใหพ้รอ้มกว่านี้ ซึ่งออ้ฟังแลว้รูส้กึประทบัใจในตวัตน้มากเลยบอกว่า ตน้
เป็นผูช้ายทีพ่เิศษมาก ทัง้สองคนนดักนัในคนืถดัมา 

 
กิจกรรมท่ี 2 Condom 
แนวคิดหลกั 

ถุงยางอนามยัเป็นอุปกรณ์ชนิดเดยีวทีส่ามารถป้องกนัเอชไอว ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการ
ตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์ แต่มายาคตทิีม่ตี่อถุงยาง เช่น ถุงยางเป็นสญัลกัษณ์ของการนอกใจคู่ หรอืเป็น
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อุปกรณ์ของคนส าสอ่นทางเพศ สง่ผลต่อการเลอืกทีจ่ะไม่ใชถุ้งยางอนามยัในคู่ของตนเอง นอกจากนัน้ 
ถุงยางถูกท าใหเ้กดิความรูส้กึว่าเป็นเครื่องขดัขวางความสุข เช่น ไม่มนัส ์เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ ความสุขในการมเีพศสมัพนัธ ์คอืความรูส้กึทีด่ตี่อกนั ความรบัผดิชอบซึง่กนัและกนั 
และการไม่ตอ้งกงัวลใจกบัผลทีไ่ม่พงึประสงคท์ีอ่าจตามมาจากการมเีพศสมัพนัธ ์เหล่านี้เป็นทศันคติ
ทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการแลกเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิมุมมองใหม่ ๆ ทีจ่ะสนับสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิการใช้
ถุงยางอนามยักนัในคู่ 

วตัถปุระสงค ์

1. ส ารวจความเป็นไปไดใ้นการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ 
2. อธบิายถงึอุปสรรคในการใชถุ้งยางและปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการใชถุ้งยางอนามยักบัคู่ 
3. เปรยีบเทยีบอุปกรณ์การคุมก าเนิดต่าง ๆ กบัภาวะสุขภาพทางเพศ 
เวลำ 60  นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์  

1. ป้ายขนาด A4  “เหน็ดว้ย”  “ไม่เหน็ดว้ย”  “ไม่แน่ใจ” 
2. แบบฟอรม์วธิกีารคุมก าเนิด 
3. อุปกรณ์คุมก าเนิดชนิดต่าง ๆ  
ประเดน็ส ำหรบัคนท ำงำน 

• ถุงยางอนามยัเป็นอุปกรณ์ทีแ่สดงออกถงึความรบัผดิชอบระหว่างกนัในคู่ 
• ทศันคตติ่อถุงยางมผีลต่อการสง่เสรมิการใชถุ้งยางอนามยัในคู่ 
• ความเชื่อทีว่่า ใชถุ้งยางแลว้ไม่สนุก เป็นเรื่องทีท่ดแทนได ้เพราะความสุขทางเพศเกดิขึน้ไดจ้าก

ความรูส้กึ ความพงึพอใจและความพรอ้มในครัง้นัน้ 
 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. อธบิายวธิกีาร

เล่น 
• อธบิายว่า กจิกรรมน้ีเป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้ร่วมจะ

ร่วมกนัแลกเปลีย่นแสดงความเหน็ต่อการใชถุ้งยาง
อนามยั ดงันัน้กจิกรรมแบ่งจะเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
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เป็นเรื่องความเหน็ต่อถุงยาง ช่วงทีส่องเป็นเรื่อง
เปรยีบเทยีบการคุมก าเนิดโดยวธิตี่าง ๆ  

2. กจิกรรมเลอืก
จุดยนื 

• บอกผูเ้ขา้ร่วมว่า จะอ่านขอ้ความๆ หนึ่ง แลว้ใหแ้ต่
ละคนเลอืกยนืจุดทีต่รงกบัความรูส้กึเรามากทีสุ่ด 
คอื  เหน็ด้วย  |  ไม่เหน็ด้วย  |  ไม่แน่ใจ 

• วางป้ายทัง้ 3 ป้ายในแต่ละมุม  และเชญิผูเ้ขา้ร่วม
ยนืรวมกนัตรงกลางหอ้ง 

• อ่านขอ้ความทีเ่ตรยีมไว ้ดงันี้ 
“การใช้ถงุยางอนามยักบัคู่ของตนเองทุก
ครัง้ทีม่ีเพศสมัพนัธเ์ป็นเรือ่งท าได้”  

• ใหผู้เ้ขา้ร่วมเลอืกยนืตามจุดต่าง ๆ ทีค่ดิว่าตรงกบั
ตวัเองมากทีสุ่ด  

• ถามผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ลอืกยนืแต่ละจุดว่า  เหตุผลท่ี
ตดัสินใจยืนในจดุนัน้ๆ คืออะไร  โดยหา
อาสาสมคัรตวัแทนแสดงความเหน็และถาม
ผูเ้ขา้ร่วมว่ามคีวามเหน็เพิม่เตมิหรอืไม่จนกว่าจะไม่
มกีารแสดงความเหน็ 

• ผูด้ าเนินการสรุปค าตอบใหเ้หน็ดงันี้ 
ก. เหตุผลของคนทีบ่อกว่าใชถุ้งยางกบัคู่ยาก 
ข. เหตุผลของคนทีบ่อกว่าไม่ยาก/งา่ย 

 

3. วเิคราะหปั์จจยั
ทีส่ง่ผลต่อการ
ใชถุ้งยาง 

• ถามผูเ้ขา้ร่วมว่า 
ก. มปัีจจยัอะไรบา้งทีส่ง่ผลต่อการใชถุ้งยาง โดยอาจ

แยกเป็น 
• ปัจจยัภายในตวัเอง 
• ปัจจยัภายในของคู่ 
• ปัจจยัภายนอก 

ข. มวีธิจีดัการอย่างไรใหส้ามารถใชถุ้งยางกบัคู่ได้ 

 

4. รูจ้กัวธิกีาร
คุมก าเนิด 

• แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน 
• แจกแบบฟอรม์และอุปกรณ์คุมก าเนิดจรงิ(เท่าทีห่า

ได)้ ตามรายการ 

 เดนิสงัเกต ระหว่าง
ทีแ่ต่ละคู่พดูคุยกนั 



33 |  

 

• ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัแลกเปลีย่นตามประเดน็ใน
แบบฟอรม์  ใหเ้วลา 10 นาท ี

• แต่ละกลุ่มน าเสนอ โดยใหน้ าเสนอกลุ่มละ 1 วธิคีุม
เนิดและใหก้ลุ่มอื่นๆ กลุ่มเพิม่เตมิความเหน็  จน
ครบทุกวธิ ี

5. ชวนสะทอ้น 
และชวน
วเิคราะห/์สรุป 

• ชวนผูเ้ขา้ร่วมคุยในประเดน็ต่อไปนี้ 
 รูส้กึอย่างไรหลงัจากเปรยีบเทยีบอุปกรณ์/

วธิกีารคุมก าเนิดในแต่ละชนิด 
 การคุมก าเนิดชนิดใดทีม่ผีลขา้งเคยีงกบั

ร่างกายของผูห้ญงิน้อยทีสุ่ด 
 วธิคีุมก าเนิดแบบใด ทีท่ าใหก้ารมเีพศสมัพนัธ์

ปลอดภยัมากทีสุ่ด และแสดงถงึความ
รบัผดิชอบซึง่กนัและกนัในคู่ เพราะอะไร 

• สรุปว่า  
ก. ถุงยางอนามยัเป็นอุปกรณ์คุมก าเนิดชนิดเดยีวทีใ่ช้

ร่วมกนัในคู่ ท าใหเ้พศสมัพนัธใ์นแต่ละครัง้
ปลอดภยัทัง้จากการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม เอชไอว ี
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และช่วยลดความเสีย่ง
ของมะเรง็ปากมดลูกในผูห้ญงิ  รวมทัง้ไม่มี
ผลขา้งเคยีงในตวัของผูห้ญงิทัง้ในระยะสัน้และยาว 
เพราะไม่ตอ้งน าสารสงัเคราะหใ์ดๆ เขา้สู่ร่างกาย 

ข. สว่นความเชื่อทีว่่าการใชถุ้งยางอนามยัไม่จ าเป็นใน
คู่ เพราะเป็นการแสดงว่าไม่ไวว้างใจกนั กเ็ป็น
ความเชื่อ/ทศันะทีม่ตี่อถุงยางอนามยั ซึง่ไม่ใช่
ขอ้เทจ็จรงิ 

 

อ่านเอกสารประกอบการคุมก าเนิดไดท้ี ่http://rhold.anamai.moph.go.th/brochure-roll_up.html 

 

 

 

http://rhold.anamai.moph.go.th/brochure-roll_up.html
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วิธีกำรคมุก ำเนิด 

อุปกรณ์ ประโยชน์ วธิกีารใช ้ ผูท้ีใ่ชค้อื... ผลขา้งเคยีงกบั
ร่างกาย 

1. ยาคุมฉุกเฉิน  
 

   

2. ยาคุมก าเนิดรายเดอืน  
 

   

3. ยาฉีดคุมก าเนิด  
 

   

4. ยาฝังคุมก าเนิด  
 

   

5. การใสห่่วงคุมก าเนิด  
 

   

6. ท าหมนัชาย  
 

   

7. ท าหมนัหญงิ  
 

   

8. ถุงยางอนามยั  
 

   

 

กิจกรรมท่ี 3 ตุ๊ก อ้อย ศกัด์ิ ภำ 
วตัถปุระสงค ์  

1. สามารถวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งต่อเอดส ์ในดา้นต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลสามารถการประเมนิความ
เสีย่งของตนเองและหาทางป้องกนัได ้ 

2. ตระหนกัว่าทางเลอืกในการลดโอกาสเสีย่งเป็นเรื่องทีบุ่คคลจะตอ้งเลอืกให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ตนเองและปฏบิตัไิดจ้รงิ   

3. ใหเ้ขา้ใจว่าการน าเสนอทางเลอืกทีค่นท าไม่ได้ เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหโ้อกาสเสีย่งต่อเอดสย์งัคงอยู่  
เวลำ 60  นาท ี
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ส่ือ/อปุกรณ์ 

1. งานกรณีศกึษา 4 กรณี 
2. กระดาษฟลบิชารท์  กระดาษกาว  ปากกาเคม ี
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. อธบิายวธิกีาร

กจิกรรม 
• ผูด้ าเนินการชีแ้จงใหผู้เ้ขา้ร่วมว่าจะท าการ

แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม  
• แต่ละกลุ่มจะไดร้บักรณีศกึษา กลุ่มละ 1 กรณี 
• ใหแ้ต่ละกลุ่มพจิารณาว่าจากกรณีตวัอย่างทีไ่ด้

ตามประเดน็ดงันี้ 
• กรณีทีไ่ดม้โีอกาสเสีย่งต่อเอดสห์รอืไม่ 

อย่างไร 
• อะไรเป็นปัจจยัทีจ่ะเอือ้ใหโ้อกาสเสีย่งเพิม่

มากขึน้หรอืลดน้อยลง 
• ขอ้เสนอต่อการลดโอกาสเสีย่งมอีะไรบา้ง 

โดยวเิคราะหค์ าตอบลงในกระดาษฟลปิชารต์ 

 ใหเ้วลาแต่ละกลุ่ม 30 
นาทใีนการแลกเปลีย่น และ
เขยีนลงบน  Flipchart แลว้
น าเสนอกลุ่มใหญ่ 
 ทมีควรบนัทกึประเดน็ที่
แต่ละกลุ่มน าเสนอลงบน
สไลด ์โดยจดัหมวดในแต่ละ
ประเดน็ 
  เมื่อทุกกลุ่มน าเสนอแลว้  
น าสิง่ทีก่ลุ่มวเิคราะหใ์นแต่
ละประเดน็มาฉายดดูว้ยกนั 
ใหเ้วลาแต่ละกลุ่ม  

2. การน าเสนอผล
วเิคราะห ์

• ผูด้ าเนินการใหแ้ต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนมาน าเสนอ
กรณีศกึษาของแต่ละกลุ่ม 

• ผูด้ าเนินการควรท าใหผู้เ้ขา้ร่วมไดค้ดิ / เหน็
แงมุ่มต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในวถิชีวีติคน ไม่ว่า
จะเป็นใครทีอ่าจน าไปสูโ่อกาสเสีย่งต่อเอดสไ์ด ้
และหากมปีระเดน็ทีมุ่่งไปยงัปัจจยัเฉพาะ เช่น
อาชพีบรกิารทางเพศ ถุงยางแตกชอบเทีย่ว 
ฯลฯ ควรชีใ้หเ้หน็ว่าการท าใหท้ศิทางงานดา้น
เอดสเ์บีย่งเบนอย่างไร 

• กรณีตวัอย่างทีใ่ชใ้นกจิกรรมน้ี สะทอ้นใหเ้หน็
ว่าความเสีย่งของแต่ละคนอาจมากน้อยต่างกนั
ขึน้อยู่กบัวถิชีวีติ  และปัจจยัแวดลอ้มของบุคคล
นัน้ๆ 

ระหว่างการน าเสนอ
ผูด้ าเนินการอาจมกีาร
ซกัถามเพือ่ใหม้คีวาม
ละเอยีดเพิม่ขึน้เช่น 1) 
ความเป็นจรงิในชวีติของคน
จะมโีอกาสเสีย่งแบบทีก่ลุ่ม
วเิคราะหไ์ดจ้รงิหรอืไม่ 
อย่างไร หรอืจะมโีอกาส
เสีย่งมากกว่านี้หรอืไม่
อย่างไร 2) ปัจจยัทีเ่อือ้ให้
เกดิความเสีย่งจะมคีวาม
เป็นไปไดอ้ย่างอื่นเพิม่อกี
หรอืไม่ อย่างไร เป็นตน้ 
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3. สะทอ้นกจิกรรม • กรณีตวัอย่าง 4 เรื่องเป็นตวัแทนของกลุ่มคน

เป้าหมายทีเ่ราจะท างานดว้ย การจะท าให้

กลุ่มเป้าหมายตระหนกัทีจ่ะป้องกนัตวัเองจาก

เอดส ์เราจะตอ้งเขา้ใจวถิชีวีติและปัจจยัต่างๆ

ของสงัคม แวดลอ้มของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่

ช่วยในการพดูคุยใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถ

ประเมนิโอกาสเสีย่งต่อเอดสข์องตนเองได้ 

• การน าเสนอทางเลอืกในการป้องกนัเอดสใ์น

ประเดน็เพศสมัพนัธ์ Message ส าหรบัแต่ละ

กลุ่มต่างกนั ดงันัน้ ไม่ม ีMessage ส าเรจ็รปูที่

จะท าใหค้นลดโอกาสเสีย่งของตวัเองได ้แต่สิง่ที่

เราท าไดค้อืท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเหน็โอกาส

เสีย่ง / ความเสีย่งในวถิชีวีติของตนเองก่อน 

และเกดิแรงจงูใจทีจ่ะท าใหต้วัเองปลอดภยั  

และคน้หาทางเลอืกทีต่วัเองปฏบิตัไิดจ้รงิๆ 

 

 
ค าอธบิายเพิม่เตมิถงึเรื่องปัจจยัเสีย่งดา้นต่าง ๆ ของบุคคลทีม่ผีลต่อการรบัเชือ้เอดส ์และชีใ้หเ้หน็ความ
แตกต่างระหว่างปัจจยัเสีย่งของหญงิชาย 

 ปัจจยัเสีย่งเฉพาะบุคคล 
เป็นสถานการณ์ / โอกาสเสีย่งในวถิชีวีติของแต่ละคน ซึ่งเป็นผลหรอืถูกก าหนดจากทศันะหรอื

พฤตกิรรม และการกระท าของคนนัน้  เช่น รูปแบบการมเีพศสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการดื่มของมนึเมา การ
สงัเกตความเจบ็ป่วย และการดแูลรกัษาโดยเฉพาะโรคตดิต่อทีเ่กีย่วกบัเพศสมัพนัธ ์การตดัสนิใจทีจ่ะ
เลอืกมเีพศสมัพนัธก์บัใคร เลอืกป้องกนัหรอืไม่อย่างไร เป็นตน้ 

 ปัจจยัเสีย่งทางสรรีะ 
เป็นความเสีย่งทีม่ากบัร่างกายและลกัษณะสรรีะของเพศชาย / หญงิ เช่น หญงิมโีอกาสเสีย่งกว่า

ชายโดยสรรีะ  เดก็สาว ( ทีร่่างกายยงัไม่สมบูรณ์พอทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์) การไม่ขลบิอวยัวะเพศของชาย 
การขลบิอวยัวะเพศของหญงิ เป็นตน้ 
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 ปัจจยัเสีย่งทางสงัคม 
เป็นเงือ่นไขทางสงัคม ทีเ่พิม่ความเสีย่งใหแ้ต่ละบุคคล เช่น การอพยพแรงงาน การเดนิทาง 

ความคลาดหวงัทางสงัคมต่อเพศต่อเพศสมัพนัธ ์ ความเชื่อ / ค่านิยมเรื่องเพศ ความสมัพนัธห์ญงิชาย 
การอ่านออกเขยีนได ้สถานภาพทางเศรษฐกจิ การว่างงาน ฯลฯ 

โจทยแ์ละกรณีตวัอย่ำง 

ตุ๊ก เป็นหญงิพนกังานบรกิารในสถานบนัเทงิ รบัแขกทุกวนั ใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ 

ออ้ย สาวน้อยวยั 18 ปี ยงัไม่เคยมแีฟน หน้าตาน่ารกั นิสยัเรยีบรอ้ย เพิง่เขา้มาท างานเป็นพนกังานรา้น
สะดวกซือ้ในตวัจงัหวดั อาศยัอยู่กบัเพือ่นทีบ่า้นเช่า มรีายไดเ้ดอืนละ 7,000 บาท 

ศกัดิ ์ หนุ่มโสดวยั 30 นิสยัใจคอกวา้งขวาง มเีพือ่นเยอะ  ศกัดิเ์ป็นหวัหน้าคนงานในโรงงานใหญ่แห่งหนึ่ง  
ศกัดิเ์ป็นคนหน้าตาด ี ไม่สบูบุหรี ่ ดื่มเหลา้เป็นบางครัง้  ศกัดิอ์ยู่คนเดยีว  มมีอเตอรไ์ซดเ์ป็น
พาหนะ  มรีายได ้18,000 บาทต่อเดอืน 

ภา อาย ุ27 แต่งงานมา 4 ปี มลีูกหนึ่งคน อายุ 2 ขวบ  สามขีองภาเป็นพนกังานบรษิทั  รายไดพ้อเลีย้ง
ครอบครวั  ภาเป็นแม่บา้นอย่างเดยีว  ทะเลาะกบัสามบี้างเป็นบางครัง้ เพราะสามมีเีพือ่นเยอะ  ตอ้ง
คอยรบัลูกคา้ท าใหก้ลบับา้นไม่เป็นเวลา  และภาเป็นคนค่อนขา้งขีห้งึ 

 
ประเดน็แลกเปล่ียน: 

๑. “ตุ๊ก”, “ออ้ย”, “ศกัดิ”์, “ภา” มโีอกาสเสีย่งต่อเอดสห์รอืไม่ 
๒. ปัจจยัทีจ่ะท าให ้“ตุ๊ก”, “ออ้ย”, “ศกัดิ”์, “ภา”  มโีอกาสเสีย่งต่อเอดส ์คอือะไรบา้ง 
๓. ขอ้เสนอต่อการลดโอกาสเสีย่งและการป้องกนัตวัเองของ “ตุ๊ก”, “ออ้ย”, “ศกัดิ”์, “ภา” มอีะไรบา้ง? 
 

 
3. ชุดกิจกรรมข้อมูลเรื่องเอดสแ์ละกำรรกัษำ 

 

 ปัญหาส่วนหนึ่งของการมองว่าเรื่องเอดสเ์ป็นเรื่องไกลตวั  ท าใหล้ะเลยต่อการประเมนิโอกาสเสีย่ง
ของตนเองหรอืประเมนิความเสีย่งพลาด  ทัง้นี้การใหค้วามรูห้รอืการรณรงคใ์นเรื่องเอดส์ทีผ่่านมาท าให้คน
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สว่นใหญ่เขา้ใจว่าการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวเีป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้เฉพาะ “กลุ่มเสีย่ง”  ทัง้ๆ ทีโ่อกาสเสีย่งต่อ
เอดสอ์าจเกดิขึน้ไดก้บั “ทุกคน” ทีม่เีพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนักบัคนที่มเีชื้อเอชไอว ี ซึ่งเราดูจากรูปลกัษณ์
ภายนอกไม่ออกว่าใครมเีชื้อเอชไอวอียู่ในร่างกายบ้าง ถงึแมจ้ะมกีารตรวจเลอืดเพื่อหาการเชื้อเอชไอว ี แต่
ผลเลอืดเป็นการบอกสถานะการตดิเชื้อเอชไอวใีนอดตี (3 เดอืนทีผ่่านมา)  ซึ่งผลเลอืดดงักล่าวไม่ไดบ้่งบอก
ถงึความปลอดภยัหรอืไม่มเีชือ้เอชไอวใีนปัจจุบนัหรอือนาคต  หากบุคคลนัน้ยงัคงม ี พฤตกิรรมเสีย่งอยู่ 

นอกจากนี้การน าเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของเอดส ์ ยงัขาดการน าเสนอเพือ่ชีใ้หเ้หน็โอกาสการมี
เพศสมัพนัธ์ที่ไม่ปลอดภยั  ซึ่งอาจเกดิขึ้นได้ในวถิชีวีติของแต่ละคน  ที่ผ่านมาเราม ี  ขอ้มูลจากการศกึษา  
การวจิยั  หรอืการส ารวจในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศของคนในสงัคมอยู่มากมาย  ซึง่แสดงใหเ้หน็รปูแบบการมี
เพศสมัพนัธ์ทีห่ลากหลายในสงัคม  แต่เรายงัขาดการน ามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์เหล่านัน้โดยเชื่อมโยงกบั
โอกาสเสีย่งต่อเอดส ์

ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการแพทย์ไดพ้ฒันาจนสามารถพฒันายาต้านไวรสัเอชไอว ีที่น ามาใช้เพื่อ
ควบคุมเชือ้ไวรสัเอชไอวใีหม้ปีรมิาณในเลอืดต ่าทีสุ่ด จนไม่สามารถท าลายภูมคิุม้กนัของผูต้ดิเชือ้ฯได ้และท า
ใหผู้ต้ดิเชื้อฯไม่เจบ็ป่วยดว้ยโรคฉวยโอกาสต่างๆ จงึเป็นทีม่าของการส่งเสรมิใหทุ้กคนรูส้ถานการณ์ตดิเชื้อ
เอชไอวขีองตนเองใหเ้รว็ เพื่อเขา้ถงึการรกัษาไดเ้รว็ ตามแนวทางรณรงคเ์รื่อง “เอดสร์ูเ้รว็ รกัษาได”้ ทัง้นี้ผู้
ตดิเชือ้ฯทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยาต้านไวรวัสเอชไอว ี(ปัจจุบนัสทิธดิา้นสุขภาพทัง้ในระบบหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิประกนัสงัคม และขา้ราชการ ผูต้ดิเชือ้ฯทุกคนจะไดร้บัการรกัษาดว้ยยาต้านฯโดยไม่มคี่าใชจ่้าย)  

ชุดกจิกรรมขอ้มลูเรื่องเอดสแ์ละการรกัษาประกอบไปดว้ย 
3.1 กจิกรรมแลกน ้า 

3.2 กจิกรรมระดบัความเสีย่ง 

3.3 กจิกรรมเลอืกขา้ง-เอดสร์กัษาได ้
 

3.1 กิจกรรม แลกน ้ำ 

สาเหตุหลกัทีท่ าใหม้ผีูต้ดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ทุกปี คอืการทีค่นยงัไม่รบัรู ้ไม่เขา้ใจเรื่องเอดส ์และ
รูส้กึว่าเอดสเ์ป็นเรื่องไกลตวั  ท าใหล้ะเลยต่อการประเมนิโอกาสเสีย่งของตนเองหรอืประเมนิความเสีย่ง
พลาด  ทัง้นี้การใหก้ารศกึษาหรอืการรณรงคใ์นเรื่องเอดสท์ีผ่่านมาท าใหค้นสว่นใหญ่เขา้ใจว่าการแพร่
ระบาดของเอดสเ์ป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้เฉพาะ“กลุ่มเสีย่ง”  ทัง้ๆ ทีโ่อกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวอีาจเกิดขึน้ได้
กบั “ทุกคน” ทีม่เีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ป้องกนักบัคนทีม่เีชื้อเอชไอว ี ซึง่เราดจูากรูปลกัษณ์ภายนอกไม่ออกว่าใคร
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มเีชือ้อยู่ในร่างกายบา้ง  ถงึแมจ้ะมกีารตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้เอชไอว ีแต่ผลเลอืดกไ็ม่ไดบ้่งบอกถงึความ
ปลอดภยัหรอืไม่มเีชือ้เอชไอวใีนปัจจุบนัหรอือนาคต หากบุคคลนัน้ยงัคงมพีฤตกิรรมเสีย่งอยู่ แมว้่าปัจจุบนั
จะมแีนวทางทีเ่รยีกว่า “การรกัษาเท่ากบัการป้องกนั” หรอืเรยีกอกีอย่างว่า U=U (Undetectable = 
Untransmittable) ตามแนวทางในระดบัสากลทีร่ะบุว่า หากผูต้ดิเชือ้เอชไอวไีดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั
เอชไอวมีาอย่างต่อเนื่อง และสามารถกดจ านวนไวรสัในกระแสเลอืดไวไ้ดจ้นตรวจหาไม่พบ สง่ผลใหโ้อกาส
การสง่ต่อเชือ้ไปยงัอกีคนน้อยลงมากจนแทบไม่ม ีแต่ในทางการป้องกนัแลว้ยงัจ าเป็นตอ้งใชถุ้งยางอนามยั
เพือ่การป้องกนัดว้ย  

นอกจากนี้การน าเสนอเรื่องการแพร่ระบาดของเอดส ์ ยงัขาดการน าเสนอเพือ่ชีใ้หเ้หน็โอกาสการมี
เพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั  ซึง่อาจเกดิขึ้นไดใ้นวถิชีวีติของแต่ละคน  ทีผ่่านมาเรามขีอ้มลูจากการศกึษา  
การวจิยั  หรอืการส ารวจในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศของคนในสงัคมอยู่มากมาย  ซึง่แสดงใหเ้หน็รปูแบบการ
มเีพศสมัพนัธท์ีห่ลากหลายในสงัคม  แต่เรายงัขาดการน ามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์เหล่านัน้โดยเชื่อมโยง
กบัโอกาสเสีย่งต่อการรบัเชื้อเอชไอว ี

วตัถปุระสงค ์
1. ใหเ้ขา้ใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวใีนสงัคมไทยซึง่กว่า 80% เป็นการแพร่ระบาด

ทางเพศสมัพนัธ ์
2. สามารถวเิคราะหปั์จจยัทีท่ าใหค้นไม่คดิว่าตนเองเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ์ 
3. ไดส้ ารวจความเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธข์องตวัเอง 

เวลำ 60  นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์  

1. แกว้ใสใบเลก็ๆหรอืขวดใสขนาดเลก็จ านวน 2 เท่าของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม  
2. กระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซซี ี(ขนาดเลก็)  (ไม่ตอ้งมเีขม็ฉีดยา) เท่าจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
3. สารโซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีผ่สมแลว้ (Sodium Hydroxide Solution) (สามารถประยุกตใ์ชน้ ้าปูนใส

แทนสารโซเดยีมไฮดรอกไซด)์   
4. สารฟินอฟทาลนี (Phenolphthalein  Solution )  (สามารถประยุกตใ์ชน้ ้าขมิน้) 
5. น ้าเปล่าส าหรบัใชเ้ตมิ 

วิธีเตรียมอปุกรณ์ 

1. ใสน่ ้าเปล่าในแกว้เท่ากบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม (ปรมิาณครึง่แกว้)  โดยในจ านวนนี้ม ี 1 แกว้ ใหใ้สส่าร
โซเดยีมไฮดรอกไซดท์ีผ่สมแลว้ลงไปดว้ย (สามารถประยุกตใ์ชน้ ้าปนูใสแทนได)้   
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2. ใหแ้ยกแกว้น ้าเปล่าจ านวน  6  แกว้ไวต้่างหากโดยไม่ยุ่งกบัแกว้ทัง้ 6 ใบเลย 
3. ใสก่ระบอกฉีดยาไวใ้นทุกขวด   ดงันัน้จะเหลอืขวดเปล่าอกี 1 ชุด  เท่าจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
4. เตรยีมขวดแกว้ใสเพิม่อกี 1 ขวด พรอ้มกระบอกฉีดยา 1 อนั  ใสส่ารฟินอฟทาลนี  (สามารถ

ประยุกตใ์ชน้ ้าขมิน้)  
5. ชอ้นตกัสารเคม ี
6. แท่งแกว้คนสารเคม ี
7. หลอดหยด (Dropper) ส าหรบัหยดสารละลายทดสอบ (Indicator) 

หมายเหตุ :การเตรยีมอุปกรณ์ใหต้รวจสอบว่าอุปกรณ์ทีเ่ตรยีมไดท้ าความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้  เพื่อไม่ใหม้ี
สารตกคา้งในแกว้หรอืกระบอกฉีด เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด เช่นน ้าเปลีย่นสโีดยทีย่งัไม่ไดเ้ริม่กจิกรรม 
เป็นตน้ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
1. อธบิาย

วธิกีารเล่น 
• อธบิายว่ากจิกรรมนี้ชื่อว่า  “แลกน ้า” ทุกคนจะมี

สว่นร่วมในการเล่นกจิกรรมนี้ 
 ควรท าความ

เขา้ใจกบัผูเ้ขา้ร่วม
ว่าขอใหผู้เ้ขา้ร่วม
ท าตามทลีะ
ขัน้ตอน 

2. เริม่กจิกรรม 
ขัน้ตอนแรก 

• ขออาสาสมคัร 6 คน (จ านวนผูร้่วมกจิกรรมทีเ่หลอื
จะตอ้งเป็นจ านวนคู่) 

• แจกขวดน ้าทีแ่ยกเอาไว ้6 ขวด ใหอ้าสาสมคัรถอืไว้
คนละขวด 

• ใหอ้าสาสมคัรดดูน ้าในขวดทีไ่ดร้บัประมาณครึง่หนึ่ง
ของกระบอกฉีดยาน าไปฉีดใสข่วดเปล่าทีเ่ตรยีมไว ้  

• แยกขวดน ้าทีอ่าสาสมคัรฉีดน ้าของตนเองเกบ็ไว้
ต่างหาก 

• เสรจ็แลว้ใหอ้าสาสมคัรนัง่รวมกลุ่มกนัแยกไปอยู่
ดา้นหนึ่งของหอ้ง  โดยยงัไม่ตอ้งเขา้มาร่วมกจิกรรม
ในกลุ่มใหญ่ 

 ย ้ากบัผูเ้ขา้ร่วมคน
อื่นๆใหด้แูละ
สงัเกตระหว่างที่
อาสาสมคัรท า
ตามขัน้ตอนทีผู่น้ า
กระบวนการบอก 
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3. ขัน้ตอนทีส่อง • ย ้ากบัอาสาสมคัรทัง้ 6 คนว่าใหน้ัง่สงัเกตการณ์
เท่านัน้ระหว่างทีท่ ากจิกรรมกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอื่น 

• แจกขวดน ้าทีเ่หลอืใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมดที่
ไม่ใช่อาสาสมคัร โดยใหแ้ต่ละคนเลอืกหยบิขวดน ้า
เอง คนละ 1 ขวด 

• อธบิายใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมสงัเกตน ้าในขวดของ
ตนเองว่าเหมอืนหรอืแตกต่างกบัน ้าในขวดของ
เพือ่นอย่างไร  จากนัน้ใหแ้ต่ละคนใชก้ระบอกฉีดยา
ดดูน ้าในขวดของตนเองประมาณครึง่หลอดไปใสไ่ว้
ในขวดเปล่าทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้

• หลงัจากทุกคนไดเ้กบ็น ้าของตนเองแลว้ ใหทุ้กคน
ยกเวน้อาสาสมคัรมายนืรวมกนั   

 

4. ขัน้ตอนที ่3 • อธบิายใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมทุกคน(ยกเวน้
อาสาสมคัร) จบัคู่กบัใครกไ็ด ้

• ใหแ้ต่ละคนดดูน ้าในขวดของตนเองขึน้มาประมาณ
ครึง่หลอด  แลว้ฉีดน ้าในกระบอกฉีดยาใสใ่นขวดน ้า
ของคู่ตน (ใหแ้ลกน ้ากนั) 

• จากนัน้ใหแ้ต่ละคนใชก้ระบอกฉีดยาคนน ้าในขวด
ของตนเอง  สงัเกตลกัษณะของน ้าในขวดเปลีย่นไป
จากเดมิหรอืไม่ 

• ในรอบที ่2  และ 3 ใหแ้ต่ละคนเปลีย่นคู่ใหม่ เมื่อ
จบัคู่ไดแ้ลว้ใหแ้ลกน ้ากบัคู่ของตนเอง 

 ขอ้สงัเกตหาก
ผูเ้ขา้ร่วมมจี านวน 
30-40 คน มกัจะ
ใหแ้ลกน ้า
ประมาณ 3 รอบ 

 ใหส้งัเกตดว้ยว่า 
หากการแลกน ้า
ครัง้ที2่ ผูเ้ขา้ร่วม
เลอืกคู่ซ ้าเดมิ
เยอะ ในรอบที ่3 
ควรใหเ้ลอืกคู่ใหม่
ทีไ่ม่เคยแลกกนั
มาก่อน(เพือ่ให้
กระจาย) 

5. ขัน้ตอนที ่4 • ในรอบที ่4 ของการแลกน ้า ใหเ้รยีกอาสาสมคัร 6 
คนทีน่ัง่ดอูยู่ ใหเ้ขา้มาร่วมแลกน ้าดว้ย โดยให้
อาสาสมคัรเลอืกจบัคู่กบัใครกไ็ด ้โดยหา้มจบัคู่
กนัเอง 

 ไม่ใหอ้าสาสมคัร
หา้มจบัคู่กนัเอง
และแลกเพยีงครัง้
เดยีว 
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• เมื่ออาสาสมคัรไดคู้่แลว้ขอใหค้นทีเ่หลอืเลอืกจบัคู่
กนัเองไดอ้ย่างอสิระ และท าการแลกน ้ากนั 1 ครัง้ 
กบัคู่ของตวัเอง 

• เมื่อแลกเสรจ็แลว้ ใหทุ้กคนกบัมานัง่ทีโ่ดยน าขวด
น ้าของตนเองมาดว้ย 

 ตอ้งพยายาม
อธบิายขัน้ตอนให้
ชดัเจนทีล่ะ
ขัน้ตอน เพือ่ไม่ให้
เกดิความสบัสนใน
ขัน้ตอนการแลก
น ้า 

6. ขัน้ตอนที ่5 • ผูด้ าเนินกจิกรรมใชค้ าถามดงันี้ 
 กจิกรรมแลกน ้าทีเ่พิง่เล่นไป เปรยีบเทยีบกบัเรื่อง

เอดสไ์ดอ้ย่างไร 
 จากการดูน ้าในขวด คดิว่าใครบา้งทีม่เีชือ้เอชไอว ี
 อธบิายเพิม่เตมิว่าเมื่อดูภายนอกไม่ไดว้่าตดิเชือ้เอช

ไอว ีวธิกีารทีจ่ะรูไ้ดค้อืการตรวจเลอืด 
 ในกจิกรรมนี้จะจ าลองโดยตรวจจากขวดน ้าทีแ่ต่ละ

คนถอื จากนัน้ถามความสมคัรใจว่า มใีครอยาก
ตรวจบา้ง 

 ใหเ้ริม่ตรวจจากคนทีย่กมอืคนแรก โดย
ผูด้ าเนินการใชห้ลอดหยดดูดสารฟินอฟทาลนีที่
เตรยีมไว ้แลว้น าไปหยดในขวดของคนทีต่อ้งการ
ตรวจ (หยดเพยีง 1-2 หยดเท่านัน้) 

 ค าตอบทีอ่ธบิาย
ใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ใจ
ดงันี้ 

ก. กจิกรรมแลกน ้าที่
เล่นไปเปรยีบเหมอืน
จ าลองสถานการณ์
การมเีพศสมัพนัธข์อง
คนทัว่ๆไปในสงัคม 
ซึง่มทีัง้ผูต้ดิเชือ้เอชไอ
วแีละไม่ตดิเชือ้ฯ
ปะปนกนัไป 
ข. สงัเกตไดห้รอืไม่ว่า
ใครมเีชือ้ฯหากเทยีบ
กบัน ้าทีแ่ต่ละคนแลก
กนั (หากมเีชือ้ฯอยู่
มองออกหรอืไม่) น ้า
ใส = มองไม่ออกว่า
ใครมเีชือ้ฯ 

7. ขัน้ตอนที ่6 • เมื่อตรวจแลว้พบว่าแกว้ไหนเปลีย่นส ีใหถ้าม
ผูเ้ขา้ร่วมทีเ่หลอืว่าเมื่อเหน็ขวดของเพือ่นเปลีย่นส ี
ใครคดิว่าตวัเองน่าจะเปลีย่นสบีา้ง และตอ้งการ
ตรวจ  

• โดยท าการตรวจไล่เรยีงไปจนครบ ยกเวน้ 
อาสาสมคัร 

• โดยผูด้ าเนินการ
อาจย ้าจากค าตอบ
ทีไ่ดร้บั ว่า  
อาสาสมคัร แลก
น ้าเพยีงครัง้เดยีว 
ถอืเป็นตวัแทน
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• เมื่อตรวจคนในวงครบหมดแลว้ ใหถ้ามค าถามดงันี้ 
- อาสาสมคัรแลกน ้ากีค่รัง้  เปรยีบเทยีบ

อาสาสมคัรกบัคนกลุ่มใดในสงัคมไดบ้า้ง    
- คดิว่าน ้าในขวดของอาสาสมคัรมโีอกาสเปลีย่น

สหีรอืไม่ เพราะเหตุใด 
- จากนัน้ น าสารทดสอบฟีนอฟทาลนี  มา

ทดสอบกบัน ้าในขวดของอาสาสมคัรดูว่า
เปลีย่นสหีรอืไม่  ถา้เปลีย่นส ี นบัดวู่าเปลีย่นกี่
คน   

• ถามผูเ้ขา้ร่วมคนอื่นว่าแต่ละคนแลกน ้ากีค่รัง้ 
เปรยีบไดก้บัคนกลุ่มไหนในสงัคมบา้ง 

ของคนทีม่ี
เพศสมัพนัธค์รัง้
เดยีว  (ไม่ว่าจะรกั
เดยีวใจเดยีว
หรอืไม่) หรอือาจ
มเีพศสมัพนัธเ์ป็น
ครัง้แรก  หรอืคน
ทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัคู่เพยีงคน
เดยีว 

8. ชวนสะทอ้น
การท า
กจิกรรม 

 
เขา้ใจสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเอชไอวใีน
สงัคมไทยซึง่กว่า 
80% เป็นการ
แพร่ระบาดทาง
เพศสมัพนัธ ์
 

• ผูด้ าเนินกจิกรรมถามผูร้่วมกจิกรรมว่า ไดเ้รยีนรู้
อะไรบา้งจากกจิกรรมทัง้หมด จากนัน้ผูด้ าเนิน
กจิกรรมสรุปกจิกรรมทัง้หมดใหเ้หน็ประเดน็ต่อไปนี้ 

• กจิกรรมแลกน ้า เป็นกจิกรรมทีจ่ าลองการแพร่
ระบาดของเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ ์ เครอืขา่ย
การมเีพศสมัพนัธ ์ซึง่คนสว่นใหญ่มกัคดิไม่ถงึ  และ
เป็นช่องว่างของการรูส้กึว่าเอดสใ์กลต้วั 

• กจิกรรมแลกน ้าเชื่อมโยงกบัสถานการณ์เอดสไ์ด้
ดงันี้ 
 น ้าใสๆในขวด เปรยีบเหมอืนคนทัว่ไปทีเ่ราไม่

สามารถบ่งบอกโดยสายตาหรอืคาดเดาจากพฤตกิรรมที่
มองเหน็ว่ามเีชือ้หรอืไม่มเีชื้อเอชไอว ี

 การแลกน ้าแต่ละครัง้เชื่อมโยงถงึการมี
เพศสมัพนัธ ์โดยไม่ป้องกนัทัง้กบัเพศเดยีวกนัหรอืต่าง
เพศ 

 การเปลีย่นคู่แลกน ้าเชื่อมโยงถงึการมี
เพศสมัพนัธก์บัคนใหม่/การเปลีย่นคู่ 

 น ้าทีเ่ปลีย่นส ี เชื่อมโยงถงึการตรวจเลอืดพบเชือ้
เอชไอว ี
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 จ านวนครัง้ของการแลกน ้าเชื่อมโยงถงึโอกาส
การมเีพศสมัพนัธ์ซึง่สามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิในชวีติ และ
โอกาสการมเีพศสมัพนัธเ์กดิขึน้ไดจ้รงิในวถิชีวีติ ไม่ว่า
จะเปลีย่นคู่หรอืไม่เปลีย่นคู่ 

9. ชวนสะทอ้น

การท า

กจิกรรม 

วเิคราะหปั์จจยัที่

ท าใหค้นไม่คดิว่า

ตนเองเสีย่งต่อ

การรบัเชือ้เอชไอ

วทีางเพศสมัพนัธ์ 

 การแลกน ้าโดยไม่ไดส้งัเกตน ้าในขวดของคู่  
หรอืไม่ไดถ้ามว่าแลกน ้ากบัใครมาบา้ง เชื่อมโยงถงึการ
สือ่สารหรอืพดูคุยเกี่ยวกบัประวตัดิา้นเพศและเอดสข์อง
คู่ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธ์ 

 อาสาสมคัรเชื่อมโยงถงึคนทีม่เีพศสมัพนัธโ์ดยไม่
ป้องกนัเพยีงครัง้เดยีวหรอืกบัคนๆเดยีว  

 เมื่อบอกใหจ้บัคู่ สว่นใหญ่มกัเลอืกจบัคู่กบัคน
ใกล ้หรอืรูจ้กั คุน้เคย เชื่อมโยงกบัเรื่องพฤตกิรรมทาง
เพศ ทีค่นมกัลมืวเิคราะหว์่าคู่ของเราอาจมโีอกาสมเีชือ้
เอชไอว ีแตเ่ราไม่ไดส้ือ่สารกนั หรอืไม่ไดป้ระเมนิ
โอกาสเสีย่งของเรา บางคนอาจใชค้ าว่า “ไวใ้จกนั” จน
ท าใหป้ระเมนิความเสีย่งพลาด 

 

ประเดน็สรุป • โอกาสมเีพศสมัพนัธ ์เป็นเรื่องทีเ่กดิขึน้ไดก้บัทุกคน
ในวถิชีวีติ  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน การเลกิรา  
การเปลีย่นคู่  โดยอาจจะมพีืน้ฐานจากความคุน้เคย
หรอืไม่กไ็ด ้และโอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวี
เกดิขึน้ไดก้บัทุกคนทีม่เีพศสมัพนัธ ์ หากไม่รูจ้กัคู่
นอนของตนเองด ี และถา้ไม่มกีารป้องกนั 

• เวลาคนมเีพศสมัพนัธก์นั  มกัจะนึกถงึว่าเรามี
เพศสมัพนัธก์บัคนทีเ่รานอนดว้ยเท่านัน้  โดยไม่ได้
นึกถงึว่าคู่ของเราเคยมเีพศสมัพนัธก์บัใครมาก่อน
โดยไม่ไดป้้องกนัหรอืไม่ เบื้องหลงัยงัมเีครอืข่ายการ
มเีพศสมัพนัธอ์กีมากมาย  โดยเหน็ไดจ้ากการแพร่
ระบาดแบบทวคีณู  โดยชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นสขีอง
น ้าจากสารตัง้ตน้เพยีงขวดเดยีว 

• อาสาสมคัร 6 คน  ถอืว่าเป็นตวัแทนของคนมคีู่เพยีง
คนเดยีว (รกัเดยีวใจเดยีว) และอาจจะเป็นคนทมีี
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เพศสมัพนัธเ์พยีงครัง้เดยีวในชวีติ ซึง่กอ็าจจะตดิ
เชือ้ฯได ้โดยไม่ใช่เรื่องแปลกถา้มเีพศสมัพนัธโ์ดย
ไม่ไดป้้องกนัตนเอง หรอืมเีพศสมัพนัธก์บัคู่นอนที่
อาจจะเคยมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ไดป้้องกนัมาก่อน 

• ไม่มใีครรูว้่าตนเองตดิเชือ้เอชไอวถีา้ไม่ไดร้บัการ
ตรวจหาเชือ้ฯ  ซึง่เหมอืนกบัผูต้ดิเชือ้ทัว่ๆ ไปใน
สงัคมเราทีไ่ม่ทราบว่าตนเองรบัเชือ้มาแลว้  ในขณะ
ทีส่ามารถสง่ต่อเชือ้ได ้ และไม่มคีวามส าคญัหรอืไม่
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะคน้หาว่าใครเป็นคนเริม่ตน้แพร่
เชือ้ 

• การหยดสารเพือ่ตรวจสอบการเปลีย่นสขีองน ้า
ในขณะเล่นกจิกรรมแลกน ้ากบัการตรวจเลอืดในชวีติ
จรงิแตกต่างกนัมาก ทัง้เรื่องการสมคัรใจตรวจและ
ผลกระทบทีต่ามมาหลงัจากพบว่าไดร้บัเชือ้เอชไอว ี 
ดงันัน้ การตรวจเลอืดควรจะมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ก่อน  เพือ่เตรยีมรบัมอืกบัสภาพต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
หลงัจากการตรวจเลอืด เช่นการใหก้ารปรกึษาเพือ่
การตรวจเลอืดโดยสมคัรใจ (Voluntary counseling 
testing) 

 
3.2 กิจกรรม ระดบัควำมเส่ียง QQR 
แนวคิดหลกั 

ขอ้มลูและการรบัรูเ้รื่องโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอว/ีเอดส ์ยงัคงมคีวามเขา้ใจผดิอยู่หลาย
อย่าง ซึง่น าไปสูโ่อกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้มากขึน้ เช่น การคดิว่าเอดสเ์ป็นเรื่องของคนบางกลุ่มทีเ่รยีกว่า 
“กลุ่มเสีย่ง” เช่น กลุ่มคนขายบรกิารทางเพศ นกัเทีย่ว คนทีม่คีู่นอนหลายคน คนใชย้าเสพตดิและคนรกัเพศ
เดยีวกนั หรอืเชื่อว่าเราสามารถบอกไดว้่าใครมเีชือ้เอชไอว ีเพราะความไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่าง “ผู้
ตดิเชือ้” กบั “ผูป่้วยเอดส”์ 

นอกจากนี้ ความกงัวลใจต่อเรื่องเอดสข์องคนสว่นใหญ่เป็นเรื่องเกีย่วกบัการตดิต่อและไม่ตดิต่อ ซึง่
เป็นผลจากการขาดขอ้มลูทีช่ดัเจน หรอืไดร้บัขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง อนัอาจสง่ผลใหเ้กดิทศันะเชงิลบต่อผูต้ดิเชือ้
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เอชไอว ีน าไปสูก่ารรงัเกยีจกดีกนั หลกัการวเิคราะหโ์อกาสเสีย่ง (QQR) จะช่วยในการท าความเขา้ใจเรื่อง
โอกาสเสีย่งในการตดิเชือ้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

วตัถปุระสงค ์  

1. ระบุโอกาสเสีย่งต่อการตดิเชื้อเอชไอว ีและการลดโอกาสเสีย่ง 
2. ใชห้ลกัการ QQR อธบิายโอกาสเสีย่งในการรบัเชือ้เอชไอวแีละความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้จาก

พฤตกิรรมต่างๆ ในการด าเนินชวีติประจ าวนั 
3. มัน่ใจในการด าเนินชวีติร่วมกบัผูต้ดิเชือ้ในสงัคมเดยีวกนั 

เวลำ 60 นาท ี

ส่ือ/อปุกรณ์ บตัรค าพฤตกิรรมเสีย่ง และ ระดบัความเสีย่ง 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 – 7 คน และรบับตัรค ำจ านวน 21 ใบ แต่ละใบจะแสดงถงึพฤตกิรรมหรอืการกระท า
แตกต่างกนั ดงันี้ 

2. ฟังกำรน ำเสนอเกณฑก์ารจดัระดบัความเสีย่ง 4 ระดบัและความหมาย หากมขีอ้สงสยัไม่ตอ้งลงัเลทีจ่ะ
ซกัถาม 

ระดบัควำมเส่ียงต่อกำรได้รบัเชื้อเอชไอวี 

• เส่ียงมำก เป็นความเสีย่งในระดบัทีท่ าใหม้โีอกาสไดร้บัเชือ้สงูมาก  และคน
สว่นใหญ่ไดร้บัเชือ้เอชไอวจีากความเสีย่งนัน้ๆ 

• เส่ียงปำนกลำง มคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัเชือ้เอชไอวอียู่บา้ง  แต่ไม่มากเท่ากบั “เสีย่ง
มาก” 

• เส่ียงน้อยมำก มคีวามเสีย่งในเชงิทฤษฎ ีแต่ในความเป็นจรงิ โอกาสและความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะไดร้บัเชือ้เอชไอวจีากการกระท านัน้ๆ แทบไม่มเีลย  
และไม่ปรากฏ หรอืมกีรณีน้อยมาก ๆ ว่ามคีนไดร้บัเชือ้เอชไอวจีาก
ช่องทางนัน้ๆ 

• ไม่เส่ียง เป็นการกระท าหรอืช่องทางทีไ่ม่มโีอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้  เอช
ไอวเีลย 
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3. ภายในกลุ่มย่อย ช่วยกนัพิจำรณำการกระท าหรอืพฤตกิรรมทีร่ะบุในบตัรค าแต่ละใบ ว่า ถา้การกระท า
ต่างๆ ซึง่เป็นการสมัผสั แตะตอ้ง หรอืใชส้ิง่ของร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีจะมโีอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้
เอชไอวใีนระดบัใด เมื่อไดข้อ้สรุปตรงกนัแลว้ใหว้างบตัรค าในระดบัความเสีย่งทีทุ่กคนร่วมกนัระบุ 
ช่วยกนัพจิารณาบตัรค าทัง้ 21 ใบ โดยใชเ้วลา 15 นาท ี

4. กลบัมาทีก่ลุ่มใหญ่อกีครัง้ เพือ่น ำเสนอผลการพจิารณาระดบัความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวขีองแต่ละ
กลุ่มร่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มตอ้งบอกว่า ไดจ้ดัวางบตัรค าแต่ละใบไวใ้นระดบัความเสีย่งใด  

บตัรค ำท่ีแต่ละกลุ่มเหน็ตรงกนั จะถูกจดัวางไวใ้ตร้ะดบัความเสีย่งนัน้ 
บตัรค ำท่ีแต่ละกลุ่มเหน็ไม่ตรงกนั จะถูกจดัวางไวข้า้งๆ เพือ่น ามาพจิารณากนัอกีครัง้ 

5. พดูคยุแลกเปล่ียนร่วมกนัในกลุ่มใหญ่ โดยตอบค าถามต่อไปนี้  
• เราใชเ้กณฑอ์ะไร ในการพจิารณาเพือ่จดัระดบัความเสีย่ง (ส าหรบับตัรค าทีเ่หน็ตรงกนั)  
• เพราะเหตุใด เราจงึมคีวามเหน็แตกต่างกนั (ส าหรบับตัรค าทีเ่หน็ไม่ตรงกนั) 
• ความคดิเหน็ทีต่่างกนันี้ สะทอ้นการรบัรูข้อ้มลูเรื่องเอดสใ์นสงัคมไดอ้ย่างไรบา้ง 
• ขอ้มลูทีไ่ม่ตรงกนั สบัสน ในเรื่องเอดส ์จะสง่ผลอย่างไรบา้ง
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6. ฟังกำรน ำเสนอหลกัการ QQR หรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งและปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัเชือ้เอชไอวี และอ่าน
ทบทวนในเอกสาร “หลกัการ QQR” ประกอบใหเ้ขา้ใจ แลว้อย่าลมืซกัถามทนัทหีากไม่เขา้ใจหรอืสงสยั 
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7. ฝึกใช้หลกักำร QQR เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอวรี่วมกนั โดยพจิารณาบตัรค าทีแ่ต่ละ
กลุ่มเหน็ไม่ตรงกนั ซึง่ตดิอยู่บนกระดาน บอกว่าควรตดิบตัรค าทีเ่หลอืไวท้ีร่ะดบัความเสีย่งใด ดว้ย
เหตุผลใด ท าเช่นน้ีใหค้รบหมดทุกใบ  

8. อภิปรำยร่วมกนั ถงึพฤตกิรรมเสีย่งและผลกระทบจากการตดิเชือ้ โดยการตอบค าถามดงันี้ 
• โดยทัว่ไป คดิว่า คนสว่นใหญ่กงัวลเรื่องการตดิเชือ้เอชไอว ีจากการกระท ากลุ่มทีอ่ยู่ในความเสีย่ง

ระดบัใด   
• เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมในช่องเสีย่งมาก  ใช่หรอืไม่ว่า คนโดยทัว่ไปกลบัไม่กงัวล คดิว่าเป็น

เพราะเหตุใด 
• หลงัจากการท ากจิกรรม QQR  คดิว่าการตดิเชือ้เอชไอวเีป็นเรื่องงา่ยหรอืยากอย่างไร 
• การรงัเกยีจ กดีกนั และเลอืกปฏบิตัติ่อผูต้ดิเชือ้ เกดิขึน้เพราะเหตุใด 

9. สรปุสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรมนี้ โดยตอบค าถามว่า 
• ขอ้พงึระวงัในการเป็นผูถ้่ายทอดความรูห้รอืใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัโรคเอดสค์วรเป็นอย่างไร 

10. วิเครำะห ์กจิกรรม “ระดบัความเสีย่ง QQR” ในเรื่องกระบวนการเรยีนรู ้ว่า 
• ใชว้ธิกีารอะไรบา้งในการสรา้งการเรยีนรู้ 
• เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการสอนเรื่องเอดส ์แบบอื่นๆ  การใชก้จิกรรมการเรยีนรู ้“แลกน ้า” มคีวาม

เหมอืนหรอืต่างอย่างไร 
• จะน าไปปรบัใชใ้นหอ้งเรยีนไดอ้ย่างไร 

 

ประเดน็ส ำคญัเร่ืองกำรประเมิน “ควำมเส่ียง” ต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี 

1. ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีเป็นเรื่องทีข่ึน้อยู่กบับรบิท ปัจจยัและเงือ่นไขทีเ่กี่ยวขอ้ง  ไม่อาจบอก
ไดว้่า “ตดิ” หรอื “ไม่ตดิ”  จะสงัเกตว่า ค าทีใ่ชใ้นกจิกรรม คอื “ความเสีย่ง” ในระดบัต่างๆ   ซึง่ขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. หากตอ้งการรูว้่า “ตดิเชือ้” หรอืไม่  วธิเีดยีวทีจ่ะบอกได ้คอื การตรวจเลอืด 
3. ความเสีย่งของพฤตกิรรมหนึ่งๆ อาจมากขึน้หรอืน้อยลงหากเงือ่นไขเปลีย่น และจะเหน็วธิทีีส่ามารถลด

ความเสีย่งลงได ้เช่น หากยงัเลอืกมเีพศสมัพนัธท์างก้น และใชถุ้งยาง ความเสีย่งกจ็ะลดลงจากเสีย่ง
มากเป็นไม่เสีย่ง เป็นต้น 

4. กจิกรรมทางเพศ เช่น จูบปาก  การสมัผสั  หรอื การท า oral sex  เป็นกจิกรรมทีม่โีอกาสเสีย่งน้อยมาก
หรอืไม่เสีย่งเลย  แต่กจิกรรมเหล่านี้เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการมเีพศสมัพนัธ ์ซึ่งมกัจบลงดว้ยการมี
เพศสมัพนัธแ์บบสอดใส ่ ประเดน็ส าคญัจงึอยู่ที ่มกีารป้องกนัหรอืไม่ (ใชถุ้งยางหรอืไม่) เมื่อมี
เพศสมัพนัธแ์บบสอดใส่ 
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5. ความกงัวลใจต่อเรื่องเอดสข์องคนสว่นใหญ่เป็นเรื่องเกีย่วกบัการตดิต่อ  ซึง่เป็นผลจากการขาดขอ้มลูที่
ชดัเจนหรอืไดร้บัขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง  และการใหข้อ้มลูทีผ่่านมา มกัเน้นการใหค้ าตอบแบบส าเรจ็รปู ว่า 
แบบไหนตดิ  แบบไหนไม่ตดิ  โดยขาดการใหห้ลกัในการคดิ วเิคราะห ์ และการอธบิายทีช่ดัเจน 

6. ผลของชอ้มลูทีไ่ม่ชดัเจน ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ คดิว่าเชือ้เอชไอว ีสามารถตดิต่อกนัไดอ้ย่างง่ายดาย 
สง่ผลใหเ้กดิการรงัเกยีจผูต้ดิเชือ้  ในขณะเดยีวกนั ความเขา้ใจทีไ่ม่ชดัเจนในเรื่องโอกาสเสีย่ง ยงัสง่ผล
ใหเ้กดิการประเมนิความเสีย่งของตนเองผดิพลาดและขาดความตระหนกัทีจ่ะป้องกนัตนเอง   
 

บตัรพฤติกรรมเส่ียง 
1. เพศสมัพนัธท์างช่องคลอดโดยไม่ใชถุ้งยางกบัผูม้เีชือ้เอชไอว ี(HIV) 
2. เพศสมัพนัธท์างช่องทวารโดยไม่ใชถุ้งยางกบัผูม้เีชือ้ HIV 
3. เพศสมัพนัธข์ณะมปีระจ าเดอืนกบัผูม้เีชือ้ HIV 
4. เพศสมัพนัธข์ณะมแีผลทีอ่วยัวะเพศหรอืมโีรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธก์บัผูม้เีชือ้ HIV 
5. การใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนักบัผูม้เีชือ้ HIV 
6. การรบัเลอืดทีม่เีชือ้ HIV 
7. การเป็นผูใ้ชป้ากท า oral sex ใหก้บัผูม้เีชือ้ HIV 
8. การใชอุ้ปกรณ์เสรมิความสุขทางเพศสอดใสใ่นอวยัวะเพศใหก้นักบัคู่ทีม่เีชือ้ HIV 
9. การกนินมแม่ทีต่ดิเชือ้ HIV 
10. เพศสมัพนัธโ์ดยใชถุ้งยางอนามยักบัผูม้เีชือ้ HIV 
11. การใชก้รรไกรตดัเลบ็ มดีโกน ร่วมกนักบัผูม้เีชือ้ HIV 
12. การใชน้ิ้วสอดใสใ่นอวยัวะเพศกบัคู่ทีม่เีชือ้ HIV 
13. การเป็นฝ่ายถูกท า oral sex โดยผูม้เีชือ้ HIV 
14. การจบูปากกบัผูม้เีชือ้HIV 
15. การส าเรจ็ความใคร่ใหต้นเอง 
16. การลูบไล ้ การใชล้ิ้นกบัอวยัวะภายนอก (ทีไ่ม่ใช่อวยัวะเพศ) กบัคู่ทีม่เีชือ้ HIV 
17. การใชช้วีติประจ าวนัร่วมกบัผูต้ดิเชือ้ HIV 
18. ยุงกดัผูต้ดิเชือ้ HIV แลว้มากดัเรา 
19. การถูกเขม็ต า (เขม้ทีต่ าผูต้ดิเชือ้ HIV แลว้มาต าเรา) 
20. การสมัผสัแผล/เลอืด/น ้าเหลอืงของผูต้ดิเชือ้ HIV /ผูป่้วยเอดส ์
21. การตรวจรกัษาผูต้ดิเชือ้ HIV /ผูป่้วยเอดส ์
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หรอืออกแบบใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ใหเ้ป็นทีน่่าในใจในการเรยีนรูโ้ดยการใชภ้าพประกอบ
พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งดงันี้ 
                               QQR 

 

 
3.3 กิจกรรมเลือกข้ำง-เอดสร์กัษำได้ 
ระยะเวลำท่ีใช้ทัง้หมด 1 ชัว่โมง 

เน้ือหำและกระบวนกำรประกอบด้วย 2 ส่วน 

สว่นที ่1 เลอืกขา้ง-เอดสร์กัษาได ้

สว่นที ่2 มวิสคิวดีโีอความจรงิที(่อ)ยากจะบอก 

ส่ือ อปุกรณ์  มิวสิควีดีโอ จอ LCD  

กิจกรรมส่วนท่ี 1 เลือกข้ำง เอดสร์กัษำได้  

วตัถปุระสงค ์  1. ผูเ้ขา้ร่วมไดส้ ารวจทศัคต ิความเขา้ใจตนเองต่อเรื่องการรกัษาเอดส์ 

                        2. ผูเ้ขา้ร่วมแยกแยะไดร้ะหว่างขอ้เทจ็จรงิและความเชื่อในการรกัษาเอดส์ 
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            3. ผูเ้ขา้ร่วมบอกผลกระทบและการเลอืกปฏบิตัติ่อผูต้ดิเชือ้จากการ ใชท้ศันคตแิละ     
ความเชื่อเรื่องเอดสท์ีม่อียู่ในสงัคมมาตดัสนิ 

ระยะเวลำ 40 นาท ี
ส่ือ-อปุกรณ์ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเคม ี
 

ขัน้ตอน ผู้ด ำเนินกำร Tips 
1.การ
เตรยีมการ 

• ผูด้ าเนินการเตรยีมโจทยส์ าหรบักจิกรรม
เลอืกขา้ง 3-4 โจทย ์

  

2.ด าเนินการ • ผูด้ าเนินการอธบิายวธิกีารเล่น โดยให้
ผูเ้ขา้ร่วมทุกคนมายนืรวมกนัตรงกลาง 
โดยอธบิายว่าจะมโีจทยใ์ห ้แลว้ใหเ้ลอืก
ยนืตามความรูส้กึ คดิอย่างไรใหเ้ลอืก
ตามนัน้ โดยยนืทางซา้ย หากไม่เหน็ดว้ย
กบัโจทย ์ยนืทางขวา ถา้เหน็ดว้ย ไม่มี
ตรงกลาง 

• ผูด้ าเนินการ โยนโจทยข์ึน้มาทลีะโจทย์
ทัง้หมด 4 โจทยป์ระกอบดว้ย 

1. มีบำงอำชีพท่ีผู้ติดเชื้อฯ ไม่ควรท ำ 
2. กำรรณรงคเ์รื่องเอดส์รกัษำได้ ท ำให้

คนไม่ป้องกนั 
3. เดก็ท่ีอยู่ร่วมกบัเชื้อเอชไอวี สำมำรถมี

ชีวิตยืนยำวได้ 
4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี สำมำรถมีคู่มีลูกได้ 

 
 

 
 
ตวัอย่างประเดน็แลกเปลีย่นของ
ผูเ้ขา้ร่วม “มีบางอาชีพทีผู่้ติดเช้ือฯ ไม่
ควรท า” 
-ไม่เหน็ดว้ย เพราะผูต้ดิเชื้อฯ สามารถ
ท าไดทุ้กอาชพี / เพราะเป็นผูต้ดิเชื้อฯ 
ยงัไม่ไดป่้วยเอดส ์
-เหน็ดว้ย เพราะบางอาชพี คนบางกลุ่ม
ยงัท าไม่ไดเ้ลย เช่น มกีารจ ากดัเพศ 
บางเพศท าไม่ได ้
 
 
ตวัอย่างประเดน็แลกเปลีย่นของ
ผูเ้ขา้ร่วมเรือ่ง “การรณรงคเ์รือ่งเอดส์
รกัษาได้ ท าให้คนไม่ป้องกนั” 
-ไม่เหน็ดว้ย เพราะเอดสค์อืกลุ่มอาการ
ทีร่กัษาได ้เราสรา้งความเขา้ใจ ท า
กจิกรรมร่วมดว้ย ทีผ่่านมามคีวามเชือ่
ว่าเอดสเ์ป็นแลว้ตาย ท าใหค้นกลวั / 
สุขภาพเป็นของเรา ไม่มใีครอยากป่วย 
อยากตดิเชื้อฯ   
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- เหน็ดว้ย เพราะเมือ่รกัษาได ้คนกไ็ม่
ตอ้งป้องกนั เพราะการไม่ใชถุ้งยางสนุก
กว่าการป้องกนั / พอบอกกไ็ม่ตอ้งกลวั
แลว้มยีารกัษา กไ็ม่ตอ้งป้องกนั ไม่ตอ้ง
กนิยา / ถงึแมไ้ม่รณรงคค์นกไ็ม่ป้องกนั 
รณรงคย์ิง่ไม่ป้องกนั 
 
ตวัอย่างประเดน็แลกเปลีย่นของ
ผูเ้ขา้ร่วมเรือ่ง “เดก็ทีอ่ยู่ร่วมกบัเช้ือ
เอชไอวี สามารถมีชีวิตยืนยาวได้” 
-ไม่เหน็ดว้ยเพราะต่อใหม้ยีาตา้นไวรสั 
เดก็กต็อ้งกนิไปตลอดชวีติ อาจจะดื้อยา
และเสยีชวีติได ้
-เหน็ดว้ยเพราะปัจจุบนัมสีตูรยาทีเ่ป็น
มติร เป็นทางเลอืกส าหรบัเดก็และทุก
คน 
 
ตวัอย่างประเดน็แลกเปลีย่นของ
ผูเ้ขา้ร่วมเรือ่ง “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
สำมำรถมีคู่มีลูกได้” 
-ไม่เหน็ดว้ยเพราะการมเีพศสมัพนัธจ์ะ
สามารถจะสง่ต่อเชื้อใหค้นอืน่ และอาจ
ไม่มอีายุยนืยาวพอทีจ่ะเลี้ยงดลููกจน
เตบิโตได ้
-เหน็ดว้ยเพราะหากผูต้ดิเชื้อกนิยาตา้น
ไวรสัต่อเนือ่งจะท าใหป้รมิาณไวรสัน้อย
มากจนไม่สามารถสง่ต่อเชื้อเอชไอวไีป
ยงัคู่ได ้นอกจากนัน้ในปัจจุบนัยงัมยีา
ตา้นไวรสัป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวจีาก
แม่สูลู่ก  
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3.ชวนสะทอ้น
กจิกรรม 

• จากกจิกรรมเลอืกขา้งแสดงใหเ้หน็
อะไรบา้ง 

• ทศันคตดิงักล่าวมทีีม่าจากอะไร 
• ถา้เราไม่เชื่อมัน่เรื่องเอดสร์กัษาได ้มคีู่ มี

ลูก มชีวีติยนืยาวได ้จะสง่ผลกระทบ
อะไรบา้ง 

• เราจะรณรงคส์รา้งความเขา้ใจเรื่องนี้ต่อไป
ไดอ้ย่างไรบา้ง 

ผูด้ าเนินการตอ้งเน้นชวนใหผู้เ้ขา้ร่วม
เชื่อมัน่เรื่องเอดสร์กัษาได้ 

4.ชวนสรุป
กจิกรรม 

• ผูด้ าเนินการสรุปว่า เรื่องเอดสม์ทีัง้
ขอ้เทจ็จรงิและความเชื่อ ความคดิ
ความเหน็ ขอ้เทจ็จรงิเรื่องเอดสก์ค็อื 
1.การรกัษาเอดส ์ปัจจุบนัมยีาตา้นไวรสัที่

สามารถควบคุมปรมิาณไวรสัเอชไอวใีน

ร่างกายจนลดน้อยลงกระทัง่ตรวจในเลอืด

ไม่พบ 

2. ผูต้ดิเชือ้เอชไอวสีามารถมสีุขภาพและ

ชวีติทีย่นืยาวไดเ้หมอืนคนทัว่ ๆ ไปถา้ได้

เขา้ถงึการรกัษาทีม่คีุณภาพ 

3. ประชาชนคนไทยมสีทิธใินการรบัการ

รกัษาเอดสท์ีม่มีาตรฐานโดยไม่ตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้าย เพราะอยู่ในชุดสทิธปิระโยชน์ 

4. ยาตา้นไวรสัสามารถทีจ่ะป้องกนัเดก็

ทารกทีเ่กดิจากแม่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีไม่ให้

ตดิเชือ้เอชไอวไีด ้ท าใหแ้ม่ทีม่เีอชไอวี

สามารถมลีูกโดยทีลู่กไม่ตดิเชือ้  

• ผูด้ าเนินการชวนพดูคุยเรื่องการอยู่ร่วมใน
ปัจจุบนันี้ที่ยงัเจอเรื่องของการกดีกนัและ
เลอืกปฏบิตัทิีส่ง่ผลต่อการใชช้วีติของผูต้ดิ

 เตรยีมสถานการณ์การเขา้ถงึการ
รกัษาและสถานการณ์การตตีราและ
เลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นปัจจุบนั 
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เชือ้เช่น การไปสมคัรงาน การไปเรยีน
หนงัสอื การไปรบัการรกัษาพยาบาล ฯลฯ 
(Input) สถานการณ์การตตีราและเลอืก
ปฏบิตัเิพิม่เตมิ 

 

กิจกรรมส่วนท่ี 2 มิวสิควีดีโอควำมจริงท่ี(อ)ยำกจะบอก  
วตัถปุระสงค ์

๑. ท าความเขา้ใจความรูส้กึของผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนการบอกผลเลอืดของตนเองต่อคู่หรอืคนใน
ครอบครวั 

๒. เหน็ความหลากหลายของคนทีม่เีอชไอวใีนการสือ่สารกบัคู่ เพือ่ใหเ้หน็บรบิท หลายมติ ิหลาย
บรบิท ทีเ่กี่ยวขอ้งในการตดัสนิใจบอกผลเลอืดของตนเองกบัคู่หรอืคนในครอบครวั 

เวลำ 20 นาท ี
ส่ือ/อปุกรณ์ มวิสคิวดีโีอ LCD จอฉาย 

ท่ีมำของกิจกรรม 

 เนื่องจากในตอนน้ีผูต้ดิเชือ้เอชไอวกีลบัมาใชช้วีติไดต้ามปกต ิโดยเฉพาะเรื่องการใชช้วีติคู่ การมี
ครอบครวั ผูต้ดิเชือ้หลายคนคดิถงึเรื่องการบอกผลเลอืดกบัคู่ เนื่องจากไม่อยากปกปิดและคดิว่าจะน าไปสู่
ความเขา้ใจทีม่ากขึน้ ในขณะทีผู่ต้ดิเชือ้บางสว่นกค็ดิว่าไม่พรอ้มทีจ่ะบอกผลเลอืด ไม่ว่าจะกบัใครกต็าม
เพราะกงัวลใจเรื่องผลกระทบทีจ่ะตามมา 

 มวิสคิวดีโีอเรื่องความจรงิที ่(อ)ยากจะบอก จะช่วยใหเ้หน็ความรูส้กึของผูต้ดิเชือ้ในการบอกผลเลอืด 
ว่ามปัีจจยัทีแ่ตกต่างกนั 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ขัน้ตอน ผูด้ าเนินการ Tips 
9. อธบิายวธิกีาร

เล่น 
• จะมกีารเปิดมวิสคิวดีโีอความจรงิที(่อ)ยากจะ

บอก 
• ขอใหทุ้กคนดจูนจบและดวู่าเรารูส้กึหรอืเหน็

อะไรจากวดีโีอบา้ง 

ชวนคุยใหเ้หน็ความ
เชื่อมโยงของมวิสคิวดีโีอ
กบัวถิชีวีติปัจจุบนัของผู้
ตดิเชือ้เอชไอว ี
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10. เริม่กจิกรรม • เตรยีมมวิสคิวดีโีอ 
• ดคูวามพรอ้มของเครื่องเสยีง LCD จอฉาย 
• เตรยีมความพรอ้มของทีน่ัง่ ใหส้ามารถนัง่ดไูด้

โดยสะดวก ไม่ไกลเกนิไป 
 

ตอ้งเชค็ความพรอ้มของ
อุปกรณ์ทัง้หมด เพือ่ให้
มัน่ใจว่าสามารถใชก้ารได้
จรงิ 

11. ขัน้ตอน (1) • ใหผู้เ้ขา้ดมูวิสคิวดีโีอจนจบ 
• ถามความรูส้กึของคนทีไ่ดดู้มวิสคิวดีโีอ และสิง่ที่

เหน็ในมวิสคิวดีโีอ 
1. ประเดน็ไหนทีช่อบ 
2. ประเดน็ไหนทีไ่ม่ชอบ 
3. เหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ยเพราะอะไร 

 

12. ขัน้ตอน (2) • ผูด้ าเนินการชวนคุยเรื่องของการเปิดเผยผล
เลอืดว่ามคีวามจ าเป็นหรอืไม่ 

• ไม่บอกไดไ้หม จะจดัการอย่างไรถา้ไม่บอกจะมี
ทางเลอืกอะไรบา้ง  

• ถา้ตดัสนิใจบอกตอ้งประเมนิอะไรบา้ง จะรบัมอื
กบัผลทีเ่กดิขึน้อย่างไร 

• ชวนประเมนิขอ้ด ีขอ้เสยีของการบอกหรอืไม่
บอก 
 

 ย ้าว่าเรื่องการบอกผล
เลอืดเป็นเรื่องของ
ความพรอ้มของแต่ละ
คน ซึง่มเีหตุผลและ
ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนั 
ไม่ไดถ้อืเป็นความผดิ
หากไม่บอก 

13. ชวนสรุป
กจิกรรม 

• ทศันคตขิองสงัคมทีม่ตี่อเรื่องเอดสท์ าใหผู้้
ตดิเชือ้จ านวนมาก ไม่พรอ้มในการเปิดเผย
ผลเลอืดของตนเองต่อผูอ้ื่นและคนใกลช้ดิ 

• ผูต้ดิเชือ้จะเปิดผลเลอืดของแต่ละคน มี
ความยากงา่ยแตกต่างกนัไป แต่ละคน
ประเมนิไม่เหมอืนกนัแลว้แต่สภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ผชญิ และมวีธิกีารจดัการทีแ่ตกต่างกนัไป 
ขึน้อยู่กบัทศันคตใินการมองเรื่องเอดสแ์ละ
ความพรอ้มในการเผชญิปัญหาของคนคน
นัน้ดว้ย เราจงึไม่สามารถไปตดัสนิคนอื่นได้
ดว้ยทศันคตขิองเรา 

มนัควรจะเอาไปใชใ้นกลุ่ม
เฉพาะ เช่นผูต้ดิเชือ้ เดก็
ทีม่เีชือ้เอชไอว ีเพือ่ใหเ้ขา
ไดท้บทวนตวัเองมี
ทางออกส าหรบัตวัเอง 
ไมไ่ดผ้ดิทีจ่ะไม่บอก 
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ตวัอย่ำงแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้ในแต่ละ Setting 

1. โรงเรียนขยำยโอกำส 

                                     8                 50       

ครัง้ที ่ ทมี สือ่ 
1. สรา้งความไวว้างใจ ปลอดภยั สนุก  

สรา้งการมสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรม  
ทมีในพืน้ที ่ - ป้ายสถานี  

- อุปกรณ์ประดษิฐิส์มุดท ามอื 
- สตกิเกอรโ์ครงการ 

AIDS360องศา 
2. รูจ้กัตวัเอง  

การเปลีย่นแปลงร่างกาย อารมณ์ สงัคม การ

ดแูลสุขภาพทางเพศของตวัเอง  

ทมีในพืน้ที ่ - คลปิ โปรเจกเตอร ์หรอื 
LCD  

- Model อวยัวะเพศชาย 
หญงิ / หรอืภาพพฒันาการ
ของหญงิชาย  

3. รูเ้ท่าทนัอารมณ์และความรูส้กึ และการ
จดัการอารมณ์ความรูส้กึของตวัเอง 

ทมีในพืน้ที ่ - คลปิเรื่องอารมณ์ 
 

4. รกัตวัเองนะ : รกัตวัเอง คุณค่าของ
ตวัเอง เป้าหมายของชวีติ  
คุณค่าเช่น พรหมจรรยไ์ม่ไดต้ดัสนิคุณค่าของ

ชวีติ 

ทมีในพืน้ที ่ - คลปิ  
- ใบงานเป้าหมายชวีติ 

 

5. รูเ้ท่าทนัโลก HIV/ AIDS ทอ้งไม่พรอ้ม 
การประเมนิความเสีย่ง HIV/ทอ้งดว้ยตนเอง 
ทางเลอืกในการลดโอการเสีย่ง การป้องกนั
ตนเอง   

        HIV ป้องกนัได ้ / รูเ้รว็รกัษาได ้ 

ทมีในพืน้ที ่ - ชุดแลกน ้า   ( สารโซดาไฟ 
ฟีนอฟทาลนี ) แกว้
พลาสตกิ  

- ถุงยางอนามยั พรอ้ม
แจกจ่าย  

- ตวัอย่างยาคุมก าเนิด  
- ภาพการคุมก าเนิด  
- แผ่นภาพสรุปการคุมก าเนิด 
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6. บทบาทหญงิชาย /ความหลากหลาย
ทางเพศ   วเิคราะหบ์ทบาทหญงิชาย การมี
สว่นร่วมในการป้องกนั การเคารพสทิธซิึง่กนั
และกนั เคารพต่อความหลากหลายทางเพศ 

ทมีในพืน้ที ่ - คลปิ โปรเจกเตอร ์หรอื 
LCD  

7. ความรูเ้รื่องสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน สทิธเินื้อตวั
ร่างกาย  ทกัษะการคดิวเิคราะหต์ดัสนิใจ 

ทมีในพืน้ที ่ - บตัรค า บตัรภาพสทิธขิ ัน้
พืน้ฐาน  

- การด์พฤตกิรรมสมัผสัดไีม่ด ี 
8. สทิธปิระโยชน์ดา้นอนามยัเจรญิพนัธุใ์น

ระบบหลกัประกนัสุขภาพ รูจ้กัแหล่งบรกิาร  
 - คลปิ   

- ใบงาน   
- แผ่นพบั  ผงัระบบช่วยเหลอื 

สง่ต่อ 
9. ค่ายจ านวน 1 ครัง้ เรื่อง  การสือ่สาร 

เรื่องเอดส ์เพศ  ( การใหค้ าปรกึษา 

การฟัง ) 

  

 

                1: สรา้งความไวว้างใจ ปลอดภยั สนุก สรา้งการมี
สว่นร่วมในการด าเนินกจิกรม 

       50 นาท ี 

        
1. นกัเรยีน รูส้กึปลอดภยั ไวใ้จ  
2. นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการเรยีนรูก้จิกรรมร่วมกนั   
3. รูจ้กักลุ่มนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
4. เขา้ใจวถิชีวีติของเยาวชนในโรงเรยีน เขา้ใจสถานการณ์เยาวชน 

              
1. สรา้งความสมัพนัธ ์สรา้งความคุน้เคยกบัเยาวชน สรา้งแรงจงูใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ลกัษณะของกลุ่มเยาวชนในพืน้ที ่เช่น ลกัษณะวยัรุ่นอย่างเรา วถิชีวีติของวยัรุ่นในชุมชน การใช้

เวลาของวยัรุ่น สถานทีท่ีว่ยัรุ่นชอบไป  เรื่องเพศทีรู่จ้กั แหล่งบรกิารสุขภาพทางเพศ และคนที่
วยัรุ่นไวใ้จขอรบัค าปรกึษา 

             ( KAS)                                             
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1. รูจ้กั ความคุน้เคย ไวว้างใจซึง่กนัและกนัในการด าเนิน
กจิกรรม  

2. รูจ้กัโครงการ สรา้งขอ้ตกลง และสรา้งแรงจงูใจในการเขา้
ร่วมกจิกรรม 

3. เขา้ใจวถิชีวีติและบรบิทของเยาวชนในโรงเรยีนขยาย
โอกาส  

 

นกัเรยีน/เยาวชนมสีว่นร่วมในการท า
กจิกรรม  
บรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
นกัเรยีนร่วมกจิกรรมอย่างสนใจ  
                       
              
นกัเรยีน/เยาวชน ใหค้วามร่วมมอื
ระหว่างการด าเนินกจิกรรม เช่น การ
แลกเปลีย่น การแสดงความคดิเหน็  

         
1. กระดาษ A4/ดนิสอ ปากกา หรอืส ี 
2. นกหวดี / นาฬกิาบอกเวลา  
3. กระดาษแผ่นใหญ่ เขยีนประเดน็ค าถาม ( ป้ายสถานี ) ดงันี้  

- วยัรุ่นสว่นใหญ่ชอบท าอะไรในเวลาว่าง / กจิกรรมทีช่ื่นชอบ 
- สถานที.่..ทีว่ยัรุ่นชอบไปร่วมกลุ่มกนั   
- เรื่องเพศทีว่ยัรุ่นอยากรูจ้กั  
- แหล่งบรกิารสุขภาพทางเพศทีรู่จ้กั   
- คนทีว่ยัรุ่นไวใ้จขอรบัค าปรกึษา (คอืใคร)  
- วยัรุ่นหญงิหรอืชาย ใครมโีอกาสเสีย่งทางเพศมากกว่ากนั ( ประเดน็อะไร อย่างไร เพราะ

อะไร)   
4. สมุดท ามอืสะสมแตม้ ( กระดาษ A4 ถนอมสายตา พบัครึง่ / กระดาษแขง็ A4 ส าหรบัท าปก / 

สตกิเกอรใ์สส าหรบัเคลอืบปก )  
5. ตราแสตมป์หรอืสตกิเกอรโ์ครงการ AIDS 360 องศา  

                          
1. แนะน าตวัผ่านกจิกรรมเกมส ์(ทัง้ผูจ้ดักจิกรรมและนกัเรยีน)  

1.1 จบัคู่วาดภาพเพือ่นของเรา น าเสนอจุดเด่นหรอืขอ้ดขีองเพือ่น   
1.2 ใหน้กัเรยีนแนะน าคู่ของตวัเอง  

2. แบ่งกลุ่มแสดงความคดิเหน็ 6 กลุ่ม ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเดนิเวยีนไปเขยีนค าถามในฐาน
กจิกรรม  
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 6 ประเดน็ค าถาม แต่ละฐานใชเ้วลาประมาณ 3 นาท ี ผูด้ าเนินกจิกรรมเป่านกหวดีเพือ่ให้

นกัเรยีนเปลีย่นฐาน  แต่ละกลุ่มแสดงความคดิเหน็จนครบทุกฐาน  

3. ผูด้ าเนินกจิกรรมใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอ และซกัถามแลกเปลีย่น 
4. ใหน้กัเรยีนถามค าถามหรอืสิง่ทีส่งสยัเกีย่วกบัโครงการ 
5. ผูด้ าเนินกจิกรรมเล่าความเป็นมาของโครงการ  
6.        ใหน้กัเรยีนท าสมุดสะสมแตม้และสมุดบนัทกึประจ าตวั คนละ 1 เล่ม โดยใหน้กัเรยีน

ตกแต่งใหส้วยงาม โดยนกัเรยีนทีม่แีต้มสะสมครบ 8 ครัง้ทางโครงการจะมขีองระลกึให ้ 
7. นดัหมายท ากจิกรรมครัง้ต่อ ๆ ไป 

                      
สรุป เชื่อมโยงสถานการณ์ของวยัรุ่นในชุมชนสูส่ถานการณ์เอดส ์แนวคดิหลกัของโครงการ เชื่อว่าผูห้ญงิ
มพีลงั มอี านาจในตนเองมคีวามรู ้สามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงดา้นการป้องกนั HIV โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์ทอ้ง สามารถดูแลตนเองได ้และเขา้ถงึระบบบรกิารทีเ่หมาะสม  

 

                2 : รูจ้กัตวัเอง  
การเปลีย่นแปลงร่างกาย อารมณ์ สงัคม และการ
ดแูลสุขภาพทางเพศของตวัเอง  

เวลา   50 นาท ี

       เยาวชนเขา้ใจเรื่องการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่ายกายทางเพศของตนเอง  และรูว้ธิกีารดแูลสุขภาพ
ทางเพศตวัเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
              

1. รูจ้กัการเปลีย่นแปลงของตนเองทัง้ทางร่างกาย อารมณ์และสงัคม  
2. การดแูลสุขภาพทางเพศ   

              ( KAS)  เพือ่ใหน้กัเรยีน 
1. รูจ้กัการเปลีย่นแปลงทางร่างกายจากเดก็สู่

วยัรุ่นทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม   
2. บอกวธิกีารดแูลสุขภาพทางเพศของตวัเอง

ได ้ 
 

                           
นกัเรยีนมคีวามรู ้เขา้ใจการเปลีย่นแปลงของตนเอง
เมื่ออย่างเขา้สูว่ยัรุ่นและรูว้ธิกีารดแูลสุขภาพทาง
เพศ 
 
              
นกัเรยีนสามารถอธบิายวธิกีารดแูลสุขภาพทางเพศ
ของตวัเองได ้ 
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1.กระดาษแผ่นใหญ่ วาดโครงร่างของคน จ านวน 5-6 แผ่น  
2. สเีมจกิ หรอื สชีอรก์  
3. แผ่นชารด์สรุปพฒันาการ 
4. โปรเจก็เตอร ์หรอื LCD พรอ้มคลปิสัน้ พฒันาการทางเพศ
https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k / การปฏสินธ ิ
http://youtube.com/watch?v=smCnmq7AKuA   
5. สตกิเกอรโ์ครงการ 

                          
1. กล่าวทกัทาย ใหน้กัเรยีนโชวส์ะสมแตม้และสมุดบนัทกึประจ าตวั  ผูด้ าเนินกจิกรรมสุม่ใหน้กัเรยีน

ไดเ้ล่าถงึความหมาย การใชง้านของสมุดบนัทกึ   
2. ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้และแบ่งกลุ่มนกัเรยีน กลุ่มละ 7-8 คน  ( กลุ่มหญงิ กลุ่มชาย )  
3. ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเล่นเกมสเ์พื่อน าเขา้สูบ่ทเรยีน ( เช่น วิง่เป้ียวเตมิอวยัวะ หรอื แบ่งกลุ่มวาด

ภาพพฒันาการทางดา้นร่างกายชาย-หญงิ / เขยีนเพิม่เตมิการเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ และ
สงัคม)  

4. แต่ละกลุ่มน าเสนอการเปลีย่นแปลงจากเดก็สูว่ยัรุ่น ( ร่างกาย จติใจ สงัคม ) / ผูด้ าเนินกจิกรรม
ชวนคดิ ชวนคุยโดยผ่านตวัอย่างค าถามเหล่านี้ 
- การเปลีย่นแปลง (กาย ใจ สงัคม ) สง่ผลต่อวยัรุ่นอย่างไร   
- การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะน าไปสูค่วามเสีย่งทางเพศอะไรบา้ง / เฉพาะหญงิชายเท่านัน้

ทีเ่สีย่ง / เพศอื่นๆ เสีย่งหรอืไม่   
- เราจะมวีธิกีารดแูลสุขภาพของตนเองอย่างไร 

สรุปการเปลีย่นแปลงของร่างกาย ( แผ่นชารด์ หรอืดคูลปิพฒันาการทางดา้นร่างกาย 

https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k )  และ  

คลปิการปฏสินธhิttp://youtube.com/watch?v=smCnmq7AKuA 

5. ถามนกัเรยีน รูส้กึอย่างไรต่อคลปิ สงัเกตเหน็อะไร มปีระโยชน์อย่างไร  
6. ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความคดิเหน็และเขยีนวธิกีารดแูลสุขภาพทางเพศ    
7. น าเสนอ แลกเปลีย่น ผูด้ าเนินกจิกรรมสรุป  
8. แจกสตกิเกอรโ์ครงการในสมุดสะสมแตม้ ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมายกจิกรรมครัง้

ต่อไป 
                     
ผูด้ าเนินกจิกรรมใหค้วามส าคญักบัความคดิเหน็ของนกัเรยีน ค าถามต่างๆ และตอบค าถามดว้ยขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง หากมปีระเดน็เพศทางเลอืกใหผู้ด้ าเนินกจิกรรมพึง่ระวงัถงึความละเอยีดอ่อนทางเพศ ค าพดูที่

https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k
http://youtube.com/watch?v=smCnmq7AKuA
https://www.youtube.com/watch?v=ETq8ONBuZ7k
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แสดงทีแ่สดงถงึการตตีรา เลอืกปฏบิตั ิการเสยีดสทีางเพศ โดยการใหข้อ้มลูเรื่องเพศในครัง้นี้เน้นเรื่องการ
เปลีย่นแปลงตามเพศสรรีะ  
- การเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายและการดแูลความสะอาดทัว่ไป การดแูลอวยัวะสบืพนัธุ์ 
- การเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ การมอีารมณ์ความรูส้กึต่างๆ เช่น หงุดหงดิง่าย มคีวามรูส้กึทาง

เพศ สนใจคนพเิศษ  
- การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม การรวมกลุ่ม ตอ้งการการยอมรบัในกลุ่มเพือ่น  

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวคอืพฒันาการโดยทัว่ไปจากเดก็สูผู่ใ้หญ่ ผูด้ าเนินกจิกรรมควรอธบิายเรื่องการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากฮอรโ์มนเพศเช่น ฝันเปียกและประจ าเดอืน ซึง่เป็นสญัญานของร่างกายทีเ่ขา้สูว่ยั
เจรญิพนัธุ ์หากหญงิและชาย มเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่มกีารป้องกนัมโีอกาสท าใหเ้กดิการตัง้ครรภไ์ด ้  
     แนวคดิหลกัของโครงการ เชื่อว่าผูห้ญงิมพีลงั มอี านาจในตนเองมคีวามรู ้สามารถสรา้งการ
เปลีย่นแปลงดา้นการป้องกนั HIV โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ทอ้ง สามารถดแูลตนเองได ้และเขา้ถงึ
ระบบบรกิารทีเ่หมาะสม 

 

ภาพประกอบการเรยีนการสอน 
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ตวัอย่างภาพโครงร่างร่างกาย กจิกรรมวิง่เปรีย้ว
เตมิอวยัวะ( ชาย / หญงิ ) โดยผูด้ าเนินกจิกรรม
วาดภาพในกระดาษแผ่นใหญ่ กลุ่มละ 1 แผ่น  
 
ระดมความคดิเหน็ การเปลีย่นแปลงทางดา้น  

1. ร่างกาย  
2. จติใจ  
3. สงัคม  
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                3 : รูเ้ท่าทนัอารมณ์และ
ความรูส้กึ และการจดัการอารมณ์ความรูส้กึของ
ตวัเอง  

เวลา   50 นาท ี

       นกัเรยีนรูจ้กัตวัเอง รูจ้กัฐานอารมณ์ (สุข เศรา้ กลวั โกรธ ) อารมณ์ความรูส้กึ และสามารถ
จดัการกบัอารมณ์ความรูส้กึของตวัเองได ้ 
             อารมณ์ของวยัรุ่น  และทกัษะการจดัการอารมณ์ 
             ( KAS)                   

1. รูเ้ท่าทนัอารมณ์ ความรูส้กึของตวัเอง  
2. ฝึกทกัษะการจดัการอารมณ์ของตนเอง   
3. สามารถวเิคราะหอ์ารมณ์ ความรูส้กึของ

ตนเองได ้ 
 

                           
นกัเรยีนสามารถจดัการอารมณ์ของตนเองได ้ 
              
นกัเรยีนบอกวธิกีารการจดัการอารมณ์ของตนเอง
จากใบงาน / บทบาทสมมต ิ 

        
1. ใบงานการประเมนิอารมณ์ 
2. สตกิเกอรโ์ครงการ 
3. ใบงานเป้าหมายชวีติ ( แจกเป็นการบา้น ส าหรบักจิกรรมครัง้ต่อไป )  

                          
1. ทบทวนกจิกรรมครัง้ทีผ่่านมา  
2. รูเ้ท่าทนัอารมณ์ของตวัเอง  รูจ้กักบัอารมณ์  และการจดัการอารมณ์  

2.1 ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนคุยเรื่องอารมณ์ ฐานของอารมณ์ 4 ฐาน ( สุข เศรา้ กลวั โกรธ) 
2.2 จบัคู่ใหน้กัเรยีนบอกกบัเพือ่นว่า สว่นใหญ่เรามอีารมณ์แบบไหน ( 2 นาท)ี 
2.3 แบ่งกลุ่ม ๆละ 5 คน ใหว้เิคราะหอ์ารมณ์ และผลกระทบของการแสดงอารมณ์ (       )  
2.4 น าเสนอ แลกเปลีย่น  
2.5                            http://youtube.com/watch?v=-ypbm9XhKL0&t=92s  

ดแูลว้รูส้กึอย่างไร  มขีอ้สงัเกตอย่างไร จะน าไปปรบัใชอ้ย่างไร 
3. ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนคุยวธิกีารจดัการอารมณ์                  
4. แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน (กลุ่มเดมิ ) ระดมความคดิเหน็เรื่องการจดัการอารมณ์  

4.1              

- หลงัจากเรยีนรูเ้รื่องอารมณ์แลว้ รูส้กึอย่างไร  เป็นประโยชน์อย่างไร  

http://youtube.com/watch?v=-ypbm9XhKL0&t=92s%20%20ดู
http://youtube.com/watch?v=-ypbm9XhKL0&t=92s%20%20ดู
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- การพดูคุยเรื่องฐานอารมณ์และอารมณ์เพศ สามารถคุยไดห้รอืไม่ จ าเป็นตอ้งคุยเกี่ยวกบั
อารมณ์เพศหรอืไม่ ถา้มอีารมณ์เพศจะจดัการอย่างไร 

5. ผูด้ าเนินกจิกรรมสรุปรูปแบบการจดัการอารมณ์ /                                   
6. แจกสตกิเกอรโ์ครงการในสมุดสะสมแตม้ ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมายกจิกรรม

ครัง้ต่อไป 
                     
      อารมณ์ หมายถงึ ความรูส้กึทางใจทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสิง่เรา้ อารมณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิไดก้บับุคคล
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ซึง่อารมณ์ทีเ่ป็นความรูส้กึพืน้ฐานของมนุษยจ์ะมอียู่ ๔ แบบ คอื อารมณ์สุข 
อารมณ์      อารมณ์กลวั และอารมณ์     
        อารมณ์ไม่พงึประสงคท์ีม่กัก่อปัญหาแก่บุคคลโดยเฉพาะวยัรุ่น ไดแ้ก่ อารมณ์โกรธและอารมณ์
เศรา้ ทัง้นี้ เพราะวยัรุ่นเป็นทีม่อีารมณ์รุนแรง เปลีย่นแปลงง่าย และยงัขาดประสบการณ์ในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม จงึมกัท าใหเ้กดิปัญหาตามมา เช่น ชกต่อยกบัผูอ้ื่น ท ารา้ยผูอ้ื่น อารมณ์
ความตอ้งการทางเพศ ทอ้ง ตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ เป็นต้น ดงันัน้นกัเรยีนจงึควรทีจ่ะ
ส ารวจตนเองและเท่าทนัต่ออารมณ์ของตนเอง รูต้นเองว่าก าลงัอยู่ในสภาวะอารมณ์อะไร มเีหตุการณ์
อะไรทีจ่ะเพิม่หรอืลดความรุนแรงของอารมณ์ดงักล่าว เพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการกบัอารมณ์
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
      อารมณ์ สง่ผลกระทบทัง้ดา้นร่างกาย จติใจและพฤตกิรรมของตนเอง รวมทัง้สง่ผลต่อผูอ้ื่นดว้ย 
การจดัการกบัอารมณ์เป็นทกัษะทีส่ามารถพฒันาไดด้ว้ย วธิกีารและเทคนิคต่างๆ เช่น การควบคุม
อารมณ์ทางลบใหม้กีารแสดงออกทางอารมณ์ทีเ่หมาะสมนัน้ถอืเป็นการพฒันาตนเองใหม้ี
ความสามารถทางอารมณ์ทีม่คีวามจ าเป็นในการใชช้วีติ และสง่ผลต่อความส าเรจ็ในชวีติอกีดว้ย   
              แนวคดิหลกัของโครงการ เชื่อว่าผูห้ญงิมพีลงั มอี านาจในตนเองมคีวามรู ้สามารถสรา้งการ
เปลีย่นแปลงดา้นการป้องกนั HIV โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ทอ้ง สามารถดแูลตนเองได ้และเขา้ถงึ
ระบบบรกิารทีเ่หมาะสม 
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                4 : รกัตวัเองนะ 
รกัตวัเอง คุณค่าของตวัเอง เป้าหมายของชวีติ  

เวลา   50 นาท ี

      นกัเรยีนรกัตวัเอง เหน็คุณค่าของตวัเอง มเีป้าหมายของชวีติของตวัเอง   
คุณค่าเช่น พรหมจรรยไ์ม่ไดต้ดัสนิคุณค่าของชวีติ 
            :   
- การใหคุ้ณค่าของตนเอง ( เรื่องเพศ เช่น พรหมจรรยไ์ม่ไดต้ดัสนิคุณค่าของชวีติ)  
- การก าหนดเป้าหมายชวีติ ปัญหาและการก้าวขา้ม (ขวากหนามชวีติ การกา้วขา้มขวากหนาม) 

             ( KAS)เพือ่ใหน้กัเรยีน 
- มกีระบวนการคดิวเิคราะหก์ารไปสู่

เป้าหมายของตนเอง  
- สามารถจ าแนกทศันคตขิองตนเองต่อ

เรื่องเพศและเขา้ใจว่าแต่ละคนมทีศันะ/
ความคดิเหน็ต่อเรื่องต่าง ๆ เป็นของ
ตนเอง อาจแตกต่างจากคนอื่น ๆ ไดต้าม
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องตนเอง 

 

                           
นกัเรยีนเขา้ใจตนเอง มเีป้าหมาย มทีางเลอืกและมี
ทศิทางสูเ่ป้าหมายชวีติของตนเอง  
                                    

- นกัเรยีนสามารถบอกเป้าหมายชวีติของ
ตนเองได ้ 

- นกัเรยีนเขา้ใจตนเอง สามารถบอกขอ้ดขีอง
ตวัเองได ้รูส้กึดกีบัตวัเอง  

        

- กระดาษ A 4 และ ส ี หรอืดนิน ้าเงนิ  
สตกิเกอรโ์ครงการ 

                          
                    

1. ทบทวนการเรยีนรูท้ีผ่่านมา  
2. ผูด้ าเนินกจิกรรมเกริน่น าเขา้สูก่จิกรรมเลอืกขา้ง ใหผู้เ้ข้าร่วมฯ ยนืรวมกนักลางหอ้ง 
3. ผูด้ าเนินการจะอ่านขอ้ความ และผูเ้ขา้ร่วมฯ เลอืกค าตอบ “ท าใจได ้หรอื ท าใจไม่ได้” ตามความ

คดิเหน็ของตน ผูด้ าเนินการสุม่ถามเหตุผล 
4. ผูด้ าเนินกจิกรรมจดเหตุผลและจ านวนทีต่อบเหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ยในแต่ละขอ้ โดยใหน้กัเรยีนได้

อธบิายเหตุผลเพิม่เตมิได ้โดยสามารถซกัถามชวนคดิเปิดมุมมองในเรื่องเพศทีแ่ตกต่าง  
               

1. นกัเรยีนทีอ่ยู่ในวยัเรยีนไม่ควรมแีฟน  (เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
2. ถา้ฉนัมเีพศสมัพนัธก์บัใครแลว้ ฉนัจะไม่มเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่นอกีเลย ( เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
3. ผูห้ญงิทีผ่่านผูช้ายมาแลว้เป็นผูห้ญงิทีไ่ม่มคีุณค่า (เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
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4. ผูช้ายทีด่คีวรมปีระสบการณ์ทางเพศ (เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
5. ฉนัรบัไดถ้้าเพือ่นฉนัจะคบแฟนครัง้ละหลายๆ คน ( คบซอ้น)  
6. ฉนัท าใจไดถ้า้แฟนของฉนับอกว่ามเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่นอยู่เวลานี้ (เหน็ดว้ย / ไม่เห็นดว้ย )   
7. หน้าทีก่ารป้องกนัตนเองเป็นหน้าทีข่องผูช้าย (เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
8. หน้าทีก่ารคุมก าเนิดเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิ (เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   
9. ผูห้ญงิไม่สามารถปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์(เหน็ดว้ย / ไม่เหน็ดว้ย )   

ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนคุยประเดน็การใหคุ้ณค่าของตวัเองเชื่อมโยงกบัประเดน็พรหมจรรย ์ ลกัษณะค าถาม 
เช่น คุณค่าของผูห้ญงิขึน้อยู่กบัอะไร ผูห้ญงิทีเ่สยีพรหมจรรยแ์ลว้มคีุณค่าหรอืไม่ คนทีม่เีพศสมัพนัธแ์ลว้
สามารถเรยีนหนงัสอืไดห้รอืไม่ /ท างานไดห้รอืไม่ / มรีายไดห้าเลีย้งชพีไดห้รอืไม่ / เลีย้งดคูรอบครวัได้
หรอืไม่   สรุปว่าคุณค่าของผูห้ญงิไม่ไดข้ึน้อยู่กบัพรหมจรรย ์  
               

1. จบัคู่สมัภาษณ์ (จากใบงานเป้าหมายชวีติในบทเรยีนก่อนหน้า )  
2. ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนคุยกลุ่มใหญ่ โดยเลอืกเป้าหมายทีค่ลา้ยๆ เพือ่ชวนวเิคราะหแ์นวทางสู่

เป้าหมายชวีติ ( ดงัตารางแนวทางสรุปเป้าหมายชวีติ ) การมเีป้าหมายชวีติจะท าใหน้กัเรยีนมี
แรงบนัดาลใจ มทีศิทางในการด าเนินชวีติ 

3. แจกสตกิเกอรโ์ครงการในสมุดสะสมแตม้ ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมายกจิกรรมครัง้
ต่อไป 

                       
1. คนแต่ละคนมทีศันะต่อเรื่องเพศ ตอ่พฤตกิรรมต่าง ๆ ในสงัคมตามการเรยีนรูแ้ละการเลีย้งดใูน

ครอบครวัและสิง่แวดลอ้มของตนเอง 
2. คนเราอาจจะมทีศันะทีแ่ตกต่างกนัในเรื่องเดยีวกนัได ้ หรอืในเรื่องทีค่ดิเหมอืนกนัอาจมเีหตุผล

ต่างกนั 
3. ไม่ควรเอาความคดิของเราไปใชใ้นการตดัสนิคนอื่น  
4. ค่านิยมหรอืบรรทดัฐานทางสงัคมมอีทิธพิลต่อทศันะและพฤตกิรรมของสมาชิกในสงัคม ค่านิยม

หลายอย่างในเรื่องเพศ เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการเพิม่หรอืลดโอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอดส ์
และการป้องกนัตนเองของคนในสงัคมทัง้หญงิและชาย” 

5. การก าหนดเป้าหมายและการคาดการณ์ถงึอุปสรรคจะท าใหเ้รามกีารเตรยีมความพรอ้ม สามารถ
รบัมอืวางแผนในการเผชญิปัญหาเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายได ้ เช่น กรณีผูห้ญงิทีม่เีพศสมัพนัธแ์ลว้ก็
สามารถใชช้วีติไดอ้ย่างมคีุณค่า ผูช้ายทีเ่คยเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมกส็ามารถเริม่ตน้ใชช้วีติได ้
โดยการยดึถอืคุณค่า และการก าหนดเป้าหมายชวีติจะท าใหเ้รามคีวามกระตอืรอืรน้ มแีรงจงูใจ มี
พลงัในการด าเนินชวีติ   
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เป้าหมายชวีติ  ภายใน 2 ปี  ภายใน 5 ปี  ภายใน 10 ปี  
เรื่องการเรยีน  

 
  

เรื่องอาชพี   
 

  

เรื่องครอบครวั   
 

  

เรื่องความรกั / แฟน   
 

  

เรื่องการเงนิ   
 

  

เรื่องสุขภาพ   
 

  

อื่นๆ ........................  
 

  

 

                           
 

เป้าหมายของ
เรา 

สิง่ทีท่ าใหเ้ราไปสูเ่ป้าหมายได้
มอีะไรบา้ง  

อุปสรรค แนวทางการป้องกนั / 
แกไ้ข/ใครจะช่วย  

นางงาม หุ่นด ี 
มทีกัษะการตอบค าถาม  
รกัสุขภาพใหแ้ขง็แรง  
มคีวามสามารถพเิศษ  
กลา้พดู กลา้แสดงออก  

ถูกหลอก  
ถูกเบคเมย ์ 
น ้าหนกัเกนิ  
ขีอ้าย  
 

ดแูลสุขภาพ  
ตัง้ใจเรยีน  
ร่วมกจิกรรม ฝึกการ
กลา้แสดงออก  
มทีกัษะชวีติไม่ใหถู้ก
หลอก  
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                5 : รูเ้ท่าทนัโลก HIV/ AIDS ทอ้ง
ไม่พรอ้ม การประเมนิความเสีย่ง HIV/ทอ้งดว้ย
ตนเอง ทางเลอืกในการลดโอการเสีย่ง การ
ป้องกนัตนเอง   
        HIV ป้องกนัได ้ / รูเ้รว็รกัษาได้ 

เวลา   50 นาท ี

      : ใหค้วามรูเ้รื่องโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์เอชไอว ี 
ใหค้วามรูเ้รื่องการแพร่ระบาดของเอชไอว ีและสามารถประเมนิความเสีย่งของตนเองได้ 
            : โรคเอดส ์ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์  ช่องทางการรบัเชือ้เอชไอว ี   การประเมนิ
ความเสีย่งและการใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนั 
            : ( KAS) 
- เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้รื่องเอชไอว ีและ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
- เพือ่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้รื่องช่องทางการ

รบัเชือ้เอชไอว ี 
- เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถประเมนิความ

เสีย่งของตนเองได ้
- เพือ่ใหน้กัเรยีนรูว้ธิกีารใชอุ้ปกรณ์การ

ป้องกนั 

                          : 
- ใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้รื่องช่องทางการรบั

เชือ้เอชไอว ี 
- นกัเรยีนสามารถประเมนิความเสีย่งของ

ตนเองได ้
- นกัเรยีนรูว้ธิกีารใชอุ้ปกรณ์การป้องกนั 

เช่น  การใชถุ้งยางอนามยั 
                              : 
- ดจูากแบบประเมนิหลงัการอบรม/แผ่น

ขดู 
- สามารถตอบค าถาม  แลกเปลีย่นซกัถาม

ของวทิยากรไดเ้รื่องการแพร่ระบาดของ
เชือ้เอชไอว ีเรื่องช่องทางการรบัเชือ้และ
การใชอุ้ปกรณ์การป้องกนั  

        

- ชุดแลกน ้า   ( สารโซดาไฟ ฟีนอฟทาลนี ) แกว้พลาสตกิ  
- ถุงยางอนามยั พรอ้มแจกจ่าย  
- ตวัอย่างยาคุมก าเนิด  
- ภาพการคุมก าเนิด  
- แผ่นภาพสรุปการคุมก าเนิด  

                         :  
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ทบทวนกจิกรรม  ทบทวนความรูค้รัง้ที ่๔  /เกมน าสูก่ระบวนการเรยีนรู ้/ประเมนิความรู ้(แผ่นขดู) 
- กจิกรรมแลกน ้า  
- การวเิคราะหค์วามเสีย่ง QQR  
- สรุปการเรยีนรูเ้รื่องการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวจีากคนสูค่น  
- อธบิายเรื่องช่องทางการรบัเชือ้เอชไอว ี
- ชวนคุยเรื่องการป้องกนัทีห่ลากหลาย  
- สาธติการใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนั เช่น ถุงยางอนามยั  ยาคุม   
- วทิยากรสรุปผลการจดักจิกรรม  / ประเมนิผลการเรยีนรูห้ลงัอบรม  
- แจกสตกิเกอรโ์ครงการในสมุดสะสมแตม้ ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมายกจิกรรม

ครัง้ต่อไป 
                     

- ใหข้อ้มลู สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ HIV ทางเลอืกในการป้องกนัทีห่ลากหลาย เช่น 
ไม่มเีพศสมัพนัธ ์/ การมเีพศสมัพนัธแ์บบไม่สอดใส ่/ การใชย้า Pep Prep  / กนิยาด ีตรวจไม่
เจอ ไม่แพร่ U = U  สามารถใหข้อ้มลูเพิม่เตมิในกจิกรรมครัง้ที ่8  

- สาธติการใชถุ้งยางอนามยั  
- การตรวจเลอืดแบบสมคัรใจ ฟรปีีละ 2 ครัง้ ทุก รพ.ของรฐั  
- HIV ป้องกนัได ้  / รูเ้รว็รกัษาได้ 

 

                6 : บทบาทหญงิชาย บทบาท
หญงิชาย /ความหลากหลายทางเพศ 

เวลา   50 นาท ี

      ยอมรบัและเขา้ใจความหลากหลายทางเพศ  
นกัเรยีนวเิคราะหบ์ทบาทหญงิชาย การมสีว่นร่วมในการป้องกนั การเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั เคารพ
ต่อความหลากหลายทางเพศ อ านาจความเป็นหญงิชายกบัการสรา้งโอกาสการต่อรอง (ผูห้ญงิขาด
อ านาจการต่อรองจรงิหรอื บทบาทของผูห้ญงิในการสรา้งสุขภาวะทางเพศ ) 
            ทางเลอืกในชวีติทางเพศทีป่ลอดภยั เป็นสุข เพศทางสงัคมและเพศทางเลอืก 
 
            ( KAS) 

1. นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจในความ
หลากหลายทางเพศ 

                           
นกัเรยีนมทีศันคตติ่อเพศของตวัเอง ยอมรบัและ
เขา้ใจคนอื่น 
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2. เพือ่ใหน้กัเรยีนใจในบทบาททางเพศ
หญงิชาย 

3. เพือ่ใหน้กัเรยีนยอมรบัในตวัตนและ
วถิทีางเพศของตนเองและผูอ้ื่น  

การสะทอ้นความคดิ ความเขา้ใจ ความรูส้กึจาก
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม  
แบบประเมนิ 

        

- บตัรค าเปล่า  
- เมจกิ  
- กระดาษกาว  
- บตัรกจิกรรมเสน้แบ่งเพศ (ชาย 100 75 50 25  0 25 50 75 100 หญงิ )  

                          
1. ทบทวนเนื้อหาทีผ่่านมา  
2. เสน้แบ่งเพศ เตรยีมบตัรตวัเลข 

- ชาย 100 75 50 25  0 25 50 75 100 หญงิ  
- ตดิบตัรค าไวห้น้าหอ้ง และถามค าถามนกัเรยีนว่า “นกัเรยีนคดิว่าตนเองมคีวามเป็น

ชาย – หญงิ จ านวนกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์โดยใหน้กัเรยีนเดนิไปทีต่ าแหน่งทีน่กัเรยีนคดิว่า
นกัเรยีนมคีวามเป็นชาย-หญงิ  

- ผูด้ าเนินกจิกรรมถามเหตุผลเพราะอะไร  
- ผูด้ าเนินกจิกรรมใหข้อ้มลูความหลากหลายทางเพศ LGBTQIs    

3. ในระหว่างทีน่กัเรยีนใหเ้หตุผล ผูด้ าเนินกจิกรรมสรุปความคดิเหน็ในตาราง  
เพศ Sex  Gender  
ชาย  อะไรทีบ่อกว่าเป็นชาย  

-มหี า  
-มไีข่ 

แขง็แรง  

หญงิ  มจีิม๋ มรีงัไข่ สวย อ่อนหวาน  
 สรรีะ  

ธรรมชาตกิ าหนด  
เปลีย่นแปลงไม่ได ้

สงัคมก าหนด ตามบรรทดั
ฐาน ความเชื่อ การบอก
สอน วฒันธรรม ครอบครวั 
เปลีย่นแปลงไดเ้พราะถูก
ก าหนดโดยมนุษย ์ 
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ค าถามชวนคดิ  

- เรามขีอ้สงัเกตในเรื่องความเป็นหญงิ ชายอย่างไรบา้ง  
- ความเป็นหญงิ ชายอย่างไรถูกก าหนดดว้ยอะไร  
- เปลีย่นแปลงได ้ไม่ได ้เพราอะไร ( เพศสรรีะ บทบาททางเพศ )  จ าเป็นตอ้งเปลีย่น

ไหม  
- ใครจะเป็นคนเปลีย่น  
- ความเป็นเพศเชื่อมโยงกบัโอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้ HIV อย่างไร  

4. ผูด้ าเนินกจิกรรมและนกัเรยีนช่วยกนัสรุปกจิกรรม – ไดท้ าอะไร ไดเ้รยีนรูอ้ะไร จะน าไปปรบั
ใชอ้ย่างไร 

5. แจกสตกิเกอรโ์ครงการในสมุดสะสมแตม้ ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมายกจิกรรม
ครัง้ต่อไป 

                     
Gender บทบาททางเพศ หมายถงึบทบาททีส่งัคมเป็นตวัก าหนดใหเ้พศนัน้ ๆ ตอ้งปฏบิตัภิาระกิจ
หน้าทีก่ารงานไปตามอวยัวะเพศทีป่รากฏ  เช่น  มอีวยัวะเพศแบบหนึ่งกม็หีน้าทีแ่บบหนึ่ง  มอีวยัวะ
เพศแบบหนึ่งกใ็หเ้ล่นของเล่นแบบหนึ่ง  มอีวยัวะเพศแบบหนึ่งใหแ้ต่งกายแบบหนึ่ง  มอีวยัวะเพศ
แบบหนึ่งสามารถเขา้ไปในสถานทีบ่างแห่งไดใ้นขณะทีอ่วยัวะเพศอกีแบบหนึ่งไม่สามารถเขา้ไป
ได ้  เป็นตน้ การมอีวยัวะเพศจงึไม่ใช่แค่เอาไวใ้ชข้บัถ่ายหรอืสบืพนัธุเ์พยีงเท่านัน้  แต่จะเหน็ไดว้่าตวั
อวยัวะเพศเองไดน้ าไปสูก่ารถูกก าหนดคุณค่า ถูกก าหนดบทบาท ถูกก าหนดหน้าทีผ่่านความคดิ
ความเชื่อทางวฒันธรรม  ประเพณี  เชือ้ชาต ิ ภาษาและศาสนาใหเ้ป็นไปในระบบการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัในแต่ละวนัดว้ย  นอกจากนี้ ‘บทบาททางเพศ’ ยงัหมายถงึความคาดหวงัทีม่ตี่อต่อ
บุคลกิภาพ อารมณ์ความรูส้กึทีม่ใีนเพศนัน้ ๆ ดว้ย เช่น คาดหวงัว่าผูช้ายตอ้งเป็นผูน้ า เขม้แขง็ ไม่
รอ้งไห ้ ในขณะทีผู่ห้ญงิตอ้งอ่อนโยน นุ่มนิ่ม เป็นผูต้าม รอ้งไหไ้ด้  โดยทีส่ ิง่เหล่านี้ไม่เคยมใีครตัง้
ค าถามว่ามคีวามเป็นจรงิมากน้อยเพยีงใดทีผู่ช้ายผูห้ญงิตอ้งเป็นแบบนัน้ 
 
                   LGBTQIs 
L = Lesbian     ผูห้ญงิรกัผูห้ญงิ 
G = Gay          ผูช้ายรกัผูช้าย 
B = Bisexual    คนทีร่กัทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย 
T = Transgender   คนขา้มเพศ(ทอม,กะเทย,และกลุ่มคนขา้มเพศอื่นๆ) 
Q = Queer       คนทีย่งัไม่แน่ใจในเพศ แต่รูว้่าไม่ตรงตามสงัคมก าหนด 
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I = intersex     อนิเตอรเ์ซก็ส ์หมายถงึ คนทีเ่กดิมามลีกัษณะทางกายภาพทีแ่ตกต่างจากปกต ิจนไม่
สามารถระบุเพศชดัเจนได ้โดยมทีัง้การเกดิมามอีวยัวะสบืพนัธุข์องทัง้สองเพศ ปรมิาณฮอรโ์มนหรอื
โครโมโซมเพศทีผ่ดิปกต ิหรอืแมก้ระทัง่ลกัษณะดา้นอื่นๆ ทีค่่อยๆ ปรากฏเมื่อถงึวยัเจรญิพนั    
 
สรุปเรื่องบทบาททางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ความชอบทางเพศนัน้มคีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ การ
ทีเ่รามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องบทบาททางเพศและพฤตกิรรมทางเพศ จงึเป็นเรื่องทีท่ าใหเ้รา
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจในความหลากหลายทีเ่กดิขึน้ เพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถปรบัตวัใหอ้ยู่ร่วมกนัในสงัคมได้
อย่างมคีวามสุขค่ะ 

 

                       “              ญ               ” 

 

 

ชาย   100    75   50    25    0    25   0   75   100  หญงิ 

 

                7 :  ความรูเ้รื่องสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน 
สทิธเินื้อตวัร่างกาย  ทกัษะการคดิวเิคราะห์
ตดัสนิใจ 

เวลา   50 นาท ี

      รู ้ตระหนกัในสทิธเินื้อตวัร่างกาย เคารพสทิธคินอื่น มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และตดัสนิใจ 
             

- การสมัผสัร่างกายอาจเกดิขึน้จากเจตนาหลายแบบ เดก็และวยัรุ่นจงึควรเรยีนรูว้่าการสมัผสั
แบบใดเป็นสิง่ทีก่ระท าได ้และแบบใดควรหลกีเลีย่ง  ทุกคนมสีทิธใินการปกป้องเนื้อตวั
ร่างกายของตนเอง และจะต้องเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นดว้ยการไม่ละเมดิร่างกายผูอ้ื่นเช่นกนั 

- กระบวนการคดิวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ  
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            ( KAS) 
1. แยกแยะไดว้่าสมัผสัแบบใดเป็นการจงใจ

ล่วงละเมดิทางเพศ และแบบใดคอืสมัผสั
ธรรมดาทีไ่ม่มเีจตนาแอบแฝง 

2. บอกวธิจีดัการหากเจอการกระท าทีส่อ่
เจตนาล่วงละเมดิทางเพศ 

3. บอกวธิป้ีองกนัสถานการณ์ ทีอ่าจน าไปสู่
การล่วงละเมดิทางเพศ 
 

                           
- คดิ วเิคราะห ์แยกแยะ และตดัสนิใจเมื่อ

เผชญิปัญหาต่างๆ ได ้ 
                              
- รูท้นัสถานการณ์เสีย่ง ไม่เสีย่งต่อการถูก

ละเมดิ ล่วงละเมดิทางเพศ  
- สามารถปฏเิสธ หรอืจดัการสถานการณ์

ต่างๆ ผ่านกจิกรรมบทบาทสมมต ิ
กรณีศกึษาได ้ 

         
กระดาษแผ่นใหญ่  ปากาเคม ี   กระดาษกาว กระดาษ A4  สชีอรก์ หรอืสไีม ้
     ษ                                               

 
 

                          
1. ทกัทาย กจิกรรมละลายพฤตกิรรม ทบทวนบทเรยีนทีผ่่านมา  

1.  ด าเนินกจิกรรมชีแ้จงวตัถุประสงคก์จิกรรมวนันี้ว่าเป็นการเรยีนรูเ้พือ่แยกแยะ
สมัผสัทีแ่สดงถงึความห่วงใยและสมัผสัทีม่เีจตนาล่วงเกนิทางเพศ 

2. แจกกระดาษ A4 และอุปกรณ์การเขยีนใหก้บัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนวาดภาพดา้นหน้า 
ดา้นหลงั ของตนเอง  (กรณีวาดไม่ได ้ใหแ้จกภาพ ดา้นหน้า และดา้นหลงัของชายและหญงิ ตามวยั 
)  

3. ใหผู้เ้รยีนนัง่เป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5-6 คน แจกสใีหผู้เ้รยีน 2 ส ีเช่น ระบายสี
แดงในต าแหน่งทีใ่หผู้อ้ ื่นสมัผสัได ้และสดี า ในต าแหน่ง ทีส่มัผสัไม่ได ้ 

4. ชวนแลกเปลีย่น ใหผู้เ้รยีนอธบิายภาพ โดยเล่าถงึความรูส้กึหรอืยกตวัอย่างการ
สมัผสัดงักล่าว “อะไรทีท่ าใหเ้ดก็ระบายสดี าในต าแหน่งดงักล่าว”  
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5. ผูด้ าเนินกจิกรรม สรุป กจิกรรมโดยการใหค้วามหมายของ สทิธใินร่างกายเรา 
การละเมดิสทิธใินร่างกายเรา (ตามใบความรู)้  

6. ผูด้ าเนินกจิกรรมใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มไดร้ะดมความคดิช่วยกนัว่า “ เราจะปกป้อง
ตวัเองไม่ใหค้นอื่นรงัแกไดอ้ย่างไร” 

7. สรุปแนวทางในการปกป้องสทิธขิองตวัเอง    
a. วเิคราะหส์ถานการณ์เสีย่ง  (why) 
b. ปฏเิสธ (No) 
c. ไปจากสถานทีน่ัน้ (go) 
d. บอก ผูใ้หญ่ หรอืผูท้ีไ่วใ้จ (tell) 

                
- เราใชอ้ะไรเป็นตวัตดัสนิว่าสมัผสัใดเป็นสมัผสัด ี(แบบธรรมดา) และแบบใดสมัผสัไม่ด ี

(ผดิปกต)ิ  
- บรเิวณใดของร่างกายบา้งทีเ่ราคดิว่า คนอื่นไม่ควรสมัผสั โดยทีเ่ราไม่ไดย้นิยอมพรอ้มใจ 

เพราะอะไร 
- บางสมัผสัทีเ่ราไม่แน่ใจนัน้ คดิว่าเป็นเพราะอะไร หากจะจดัใหอ้ยู่ในหมวดทัว่ไปหรอืผดิปกต ิ

จะตอ้งดอูงคป์ระกอบอะไรเพิม่เตมิอกีบา้ง 
- หากเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นสมัผสัแบบผดิปกตกิบัเรา เราจะรูส้กึอย่างไร และจะจดัการอย่างไร 

คดิว่าจะบอกใหใ้ครรูห้รอืไม่ เพราะอะไร 
- หากมเีพือ่นมาปรกึษาว่าพบเจอเหตุการณ์ทีเ่ป็นสมัผสัแบบผดิปกติ เราจะใหค้ าแนะน าและ

ช่วยเหลอืเพือ่นอย่างไรบา้ง 
- ถา้ไม่ตอ้งการใหเ้กดิเหตุการณ์สมัผสัแบบผดิปกตกิบัเราและเพือ่นๆ มวีธิป้ีองกนัอย่างไรบา้ง 

                     

- การตดัสนิว่าสมัผสัแบบใดสอ่เจตนาอย่างไร เป็นการล่วงละเมดิทางเพศหรอืไม่ ขึน้อยู่กบั
หลายปัจจยั ทัง้สถานะของผูก้ระท าว่ามคีวามสมัพนัธก์บัเราแบบใด เวลา สถานที ่และ
สภาพแวดลอ้มทีก่ระท า รวมทัง้การสมัผสันัน้เป็นทีย่นิยอมพรอ้มใจของทัง้ 2 ฝ่ายจรงิหรอืไม่ 

- ทุกคนต่างมสีทิธใ์นเนื้อตวัร่างกายของตนทีจ่ะเลอืกไดว้่าตอ้งการใหต้นไดร้บัการปฏบิตัใิน
รปูแบบไหน หากเราอดึอดัล าบากใจ ไม่ชอบการปฏบิตัขิองผูอ้ื่น ทีป่ฏบิตัติ่อร่างกายเรา หรอื
แมเ้พยีงแค่สบัสน ไม่แน่ใจกบัการกระท าทีเ่กดิขึน้ เราควรบอกปฏเิสธ หรอืแสดงออกให้
ชดัเจนว่า เราไม่ชอบ และไม่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 

- เมื่อเกดิความไม่สบายใจจากการถูกสมัผสั ควรปรกึษาผูใ้หญ่ทีไ่วใ้จได้ และคดิหาทางป้องกนั
ล่วงหน้าเพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิเหตุการณ์ซ ้าเดมิอกี 
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- ในทางกลบักนั เมื่อเรารูว้่าการปฏบิตัแิบบใดทีเ่ราไม่ชอบ เรากไ็ม่ควรปฏบิตัแิบบนัน้กบัคนอื่น 
หากมเีพือ่นบอกเราว่าไม่ชอบ เรากค็วรรบัฟังและเคารพสิง่ทีเ่พือ่นบอก และไม่ถอืวสิาสะใน
การสมัผสัหรอืแสดงออกเพยีงเพราะสนิท
กนั                                                                                                   

- ผูด้ าเนินการเพิม่เตมิขอ้มลูในเรื่องแหล่งบรกิารช่วยเหลอืทีอ่ยู่ในชุมชน หรอืสายด่วนส าหรบัผู้
ทีต่อ้งการค าปรกึษา 

- การวดัและประเมนิผล       สงัเกตการมสีว่นร่วมในกจิกรรมกลุ่ม และอภปิรายแลกเปลีย่น 
                8 : สทิธปิระโยชน์ดา้นอนามยั
เจรญิพนัธุใ์นระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

เวลา   50 นาท ี 

      : เดก็นกัเรยีนรูจ้กัสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสุขภาพในดา้นอนามยัเจรญิพนัธุแ์ละรู้
แหล่งบรกิารทางการแพทย์ 
            : สทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสุขภาพในดา้นอนามยัเจรญิพนัธุข์ ัน้พืน้ฐานและ
นอกเหนือจากขัน้พืน้ฐาน 
 แหล่งบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัเยาวชนในพืน้ทีแ่ละการสง่ต่อ    
             : ( KAS) 

1. -ใหน้กัเรยีนรูจ้กัสทิธปิระโยชน์ในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพดา้นอนามยัเจรญิ
พนัธ ์

2. -ใหน้กัเรยีนรูจ้กัและเขา้ถงึแหล่งบรกิาร
สุขภาวะทางเพศในพืน้ที่ 

                          : 
- นกัเรยีนมคีวามรูใ้นสทิธปิระโยชน์ใน

ระบบหลกัประกนัสุขภาพดา้นอนามยั
เจรญิพนัธ์ 

- -นกัเรยีนรูแ้หล่งขอ้มลู  แหล่งบรกิาร
รวมทัง้เขา้ถงึแหล่งบรกิารทีอ่ยู่ในพืน้ทีไ่ด้
งา่ยและเป็นมติร 

                              : 
- มกีารประเมนิก่อน-หลงัท ากจิกรรม 
- สอบถามจากนกัเรยีนและเจา้หน้าทีผู่้

ใหบ้รกิาร 
         

- คลปิ สทิธทิางเพศ สทิธทิางอนามยัเจรญิพนัธุ ์ 
- จอ LCD /โปรเจกเตอร ์

                         : 
- ทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้ 
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- ถามนกัเรยีน “นกัเรยีนมสีทิธอิะไรบา้ง”  
- คลปิ สทิธเิรื่องเพศและอนามยัเจรญิพนัธ์ 
- ผูด้ าเนินกจิกรรมชวนแลกเปลีย่นในกจิกรรม 
- น านกัเรยีนลงพืน้ทีเ่ยีย่มแหล่งบรกิารและเครอืข่ายการใหบ้รกิารในพืน้ที/่หรอืเชญิสถาน

บรกิารเขา้ร่วมพดูคุยแลกเปลีย่น แนะน าการบรกิารที ่รร.  
- สรุปการเรยีนรู ้ถามตอบเรื่องสทิธ ิ/1663 /1330  
- ประเมนิผล แจกของทีร่ะลกึนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมครบทัง้ 8 ครัง้ 
- มอบใบประกาศนียบ์ตัร  

                     
ผูด้ าเนินการควรหาขอ้มลูหน่วยงานและแหล่งบรกิารใหค้วามช่วยเหลอืทีม่อียู่ในพืน้ที ่เพือ่

เป็นขอ้มลูส าหรบัแนะน าผูเ้รยีน และสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน เพือ่ศกึษาปัญหาที่
หน่วยงานเหล่านัน้พบ และลกัษณะบรกิารความช่วยเหลอืทีม่ ี

 

2.ศนูยฝึ์กอบรมเยำวชน และสถำนพินิจ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

• เสรมิพลงัภายในของเดก็ 

• การแจง้สทิธ ิตนเอง ทางเพศ  

1663 

• เสรมิสรา้งความตระหนกั

คุณค่าตนเอง + การตตีรา 

• เตมิความรูร้อบดา้นเรื่องเพศ

และบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

• เตรยีมคนรอบตวัเดก็+การตี

ตรา 

• เตรยีมเดก็ก่อนปล่อย 

• เหน็คุณค่าตวัเอง 

• มวีถิทีางเพศทีป่ลอดภยั 

• มเีป้าหมายชวีติ 

• สภาแวดลอ้มโอบอุม้/เอือ้ให้

เดก็ ใชช้วีติทีป่ลอดภยั 

• ไดร้บัการปกป้องคุม้ครองเดก็ 

เดก็และ
เยาวชน 
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                                   ฝ  ฯ             

         1      2-3         
         

•  การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างกนั 
            

• ท าความรูจ้กัส ารวจความคาดหวงัเดก็และ
เยาวชน 

• ประเมนิ ความคดิความเชื่อเกีย่วกบัเรื่อง
เพศ 

• ประสบการณ์เรื่องเพศทีผ่่านมา   

 

             

• เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพระหว่างทมีงาน และ
เดก็เยาวชน 

• เพือ่ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเพศ
ของเดก็และเยาวชน (ความรู ้ทกัษะ 
ทศันคต)ิ 

• เพือ่คน้หารปูแบบการจดักจิกรรมที่
เหมาะสมกบัความตอ้งการของเดก็และ
เยาวชน 

                          

• ทมีกบัเดก็และเยาวชนมสีมัพนัธภาพทีด่ี
ต่อกนัก่อนเริม่กจิกรรม 

• ทมีมชีุดขอ้มลูเดก็และเยาวชนในสถาน
พนิิจและศูนยฝึ์กอบรมเยาวชน 

• มรีูปแบบในการจดักจิกรรม ทีเ่หมาะสม 
                          

• เดก็และเยาวชนรูส้กึปลอดภยัจนน าไปสู่
การแสดงความคดิเหน็กลา้พดูกลา้คุยกบั
ทมีในเรื่องทัว่ไป รวมถงึเรื่องเพศ 

• กลา้พดูกลา้แสดงออก และเสนอขอ้ความ
คดิเหน็ในการออกแบบกจิกรรมในครัง้
ต่อไป 

                /              

• เกมสพ์บักระดาษใหไ้ด ้6 ช่อง ลง
หมายเลขช่อง  

• แต่ละช่องใหเ้ขยีนค าตอบเพื่อนไม่ซ ้าคน   
• จบัคู่กนัและถามค าถามขอ้ที ่1    

        

• กระดาษ A4 
• ปากกาเคม ี
• กระดาษชารต์ 
• กระดาษกาว 



79 |  

 

• ต่อไปใหส้ลบัคู่แลว้ถามค าถามขอ้ที ่2    
• เปลีย่นคู่ไปเรื่อยๆ จนครบ 6 ค าถาม   
• (บอกค าถามทลีะขอ้ เพือ่ใหถ้ามพรอ้มๆ

กนัทุกคน)  
1.  อวยัวะในร่างกายทีเ่ราชอบและรูส้กึด…ี… 
2.  รกัครัง้แรกอายุเท่าไหร่ แลว้รูส้กึอย่างไร…. 
3.  ชื่อเพลงโปรด  และรอ้งใหฟั้ง 1 ท่อน  
4.  สถานทีท่ีเ่ราอยากไป  
5.  ถา้ไดย้นิค าว่าเพศ….นึกถงึอะไร  
6.  เรื่องเพศทีเ่ราอยากรูค้อื… 

        -เกมส ์ขอ้ดขีอ้เสยี 3 ขอ้ 
 แนวค าถาม 

1. เล่นเกมส ์6 ค าถามแลว้รูส้กึอย่างไร 

2. เน้นเอาค าถามขอ้ 5 ,6 ใชเ้ล่นใหม้าก โดย

พดูคุยเรื่องเพศไม่ใช่เพศสมัพนัธ์, ขอ้สงัเกต

เรื่องเพศ, เรื่องสมัพนัธภาพ 

3. แจง้วตัถุประสงค ์12 ครัง้ว่ามาท าอะไร 

4. แต่ละครัง้ทีจ่ะมอียากไดอ้ะไรเรยีนรูอ้ะไร 

              

• ระดมแต่ละช่อง ชวนคดิชวนคุยประเดน็
ค าถามทีเ่ราตอบยากมากทีสุ่ด เพราะ
อะไร… 

• ปรบัความคาดหวงั ในการร่วมกจิกรรม
เรยีนรูร้่วมกนั 

• ย ้าแนวคดิหลกัของโครงการและนดัหมาย
กจิกรรมครัง้ต่อไป 

 
 
 
 
 

 

         2         2-3          
         

• การเปลีย่นแปลงตนเองและโอกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธไ์ม่ปลอดภยั 
            

• การเขา้ใจเนื้อตวัร่างกาย การเปลีย่นแปลง
การดแูลสุขภาวะทางเพศ การจดัการ
อารมณ์ตนเอง 

• วเิคราะหโ์อกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ 

 

                                       

• การจดัการกบัอารมณ์ ตนเองได ้
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• เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถประเมนิ
และจดัการกบัอารมณ์ตนเองไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

• เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถวเิคราะห์
โอกาสเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่
ปลอดภยั 

• รกัษาความสะอาด สุขภาวะทางเพศได้
อย่างเหมาะสม 

• มกีารเปลีย่นพฤตกิรรมทางเพศไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

                          

• พดูคุย กลุ่มย่อยกบัเพือ่นกบัทมีวทิยากร 
• การตอบขอ้ซกัถามตรงประเดน็ 
• การแลกเปลีย่นเรื่องการท าความสะอาด 

จู๋ จิม๋ เนื้อตวัร่างกาย 
• การบอกเล่า บทเรยีนตนเองได ้
• สามารถบอกวธิกีารจดัการกบัอารมณ์

ตนเองได ้โดยไม่เขนิอาย 
                /              

ดรูายละเอยีด สือ่ ในกจิกรรมเดยีวกนัไดท้ี ่setting การจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขยายโอกาส 
 

         3       2-3          
        

• เยาวชนยงัมคีวามคดิความเชื่อเกีย่วกบัเรื่องการตกแต่งอวยัวะเพศชาย 
• เยาวชนมคีวามรูไ้ม่ถูกตอ้งเกีย่วกบัการคุมก าเนิด 
• ผูห้ญงิไม่มโีอกาส ไม่กลา้ต่อรองเรื่องเพศ  

            

• บทบาทชายหญงิ  
• ขอ้มลูเรื่องเพศ การคุมก าเนิด การฝังยาคม การยุตกิารตัง้ครรภ์ 
• ทศันคตคิวามคดิความเชื่อเรื่องเพศ  เช่นการตกแต่งอวยัวะเพศ 

             

• เพือ่ใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้
ใจความแตกต่างระหว่าง
เพศและบทบาททางเพศ 

                          

• เยาวชนสามารถกลา้คุย กลา้ปรกึษาเกีย่วกบัเรื่องเพศ  
• เยาวชนมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเรื่องเพศ 
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• เพือ่ใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กั
ทศันคตทิัว่ไปของกลุ่มใน
สงัคมเกีย่วกบัเรื่อง
บทบาททางเพศ 

• เขา้ใจอทิธพิลของทศันะ 
ค่านิยมต่อเรื่องเพศทีท่ า
ใหก้ารเรยีนรูเ้รื่องเพศขาด
ความรอบดา้น 

• สรา้งความคุน้เคยในการ
พดูคุยเรื่องเพศ 

• ไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งในเรื่อง
เพศ 

• สามารถบอกวธิกีารคุมก าเนิดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
• บอกวธิกีารต่อรองกบัคู่ทีต่กแต่งอวยัวะเพศชาย 
• กลา้บอกความรูส้กึในเรื่องเพศกบัคู่ของตนเอง 

                /              

• กจิกรรมเรื่องบทบาททาง ชาย หญงิ 
• เปิดวดีทีศัน์เรื่องการตกแต่งอวยัวะเพศ 
• ผลกระทบจากการมเีพศสมัพนัธก์บัคนทีต่กแต่งอวยัวะเพศ 

 
                      

1. ผูจ้ดักระบวนการแบ่งผูเ้ขา้ร่วมอบรมออกเป็น 3-4 กลุ่มแจกกระดาษบตัรค าประมาณ 30 ใบ 
และปากกาเคมใีหก้ลุ่มละ 1 ดา้ม 

2. ผูจ้ดักระบวนการใหเ้วลา 2 นาทกีบัการระดมความคดิเหน็ และเขยีนค าตอบทีไ่ดล้งบนบตัรค า  
โดยเขยีนขอ้ความ 1 ขอ้ความต่อหนึ่งบตัรค า  เมื่อไดย้นิค าถามทีว่่า                  “   ” 
          ? 

3. ใหเ้วลาแต่ละกลุ่มเขยีนความคดิลงในกระดาษบตัรค า 2 นาท ี
4. ผูจ้ดักระบวนการแจง้หมดเวลาท ากจิกรรม จากนัน้ใหแ้ต่ละกลุ่มใชเ้วลาเพิม่เตมิประมาณ 15 

นาทชี่วยกนัน าบตัรค าทีเ่ขยีนไดแ้ละจดัหมวดหมู่ของบตัรค าทีไ่ดเ้ขยีนไว ้ 
5. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผลการจดัหมวดหมู่ของบตัรค า  พรอ้มให ้“                 ฑ ” ทีใ่ช้

ในการจดัหมวดหมู่ 
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6. ผูจ้ดักระบวนชวนอภปิรายแลกเปลีย่นเกีย่วกบัหลกัเกณฑท์ีใ่ชจ้ดัหมวดหมู่เรื่องเพศของแต่ละ
กลุ่ม  และใหห้ลกันิยามเรื่อง SGS  ไดแ้ก ่เพศ (Sex) เพศภาวะ(Genders)  เพศวถิ ี
(Sexualities) 

7. ชวนแต่ละกลุ่มน าบตัรค าทัง้หมดมาจดัร่วมกนัทีก่ลางหอ้ง  โดยใชห้ลกั SGS ช่วยกนั และเปิด
ใหม้กีารซกัถามถงึเหตุผล/เกณฑใ์นการจดักลุ่ม หรอื สอบถามเพือ่ใหอ้ธบิายเพิม่เตมิค าบางค าที่
อาจคลุมเครอื ไม่ชดัเจน และเปิดอภปิรายว่าน่าจะน าไปจดัหมวดหมู่ภายใตห้วัขอ้ใด 

8. ผูจ้ดักระบวนการสรุป และชี้ใหเ้หน็ว่า เพศภาวะ(Genders)  หรอืความคดิความเชื่อเรื่องความ
เป็นหญงิความเป็นชาย มอีทิธพิลต่อความคดิความเชื่อเรื่องเพศและพฤตกิรรมของคนในสงัคม
มากทีสุ่ดและแต่ละสงัคมมกีระบวนการหลอมสรา้งความคดิความเชื่อในเรื่องเพศแตกต่างกนัไป
ตามประเพณีวฒันธรรมและบรบิทของสงัคมนัน้ๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความคดิความเชื่อเรื่อง
เพศเป็นเรื่องทีส่รา้งและเปลีย่นแปลงได ้

                                   
ผูจ้ดักระบวนการตอ้งใชเ้วลาสัน้ๆ ในการใหแ้ต่ละกลุ่มเขยีน  ใชเ้วลา เพยีง 1-2 นาท ีเป็นเครื่องมอื
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมคดิหาค าตอบอย่างฉบัพลนั เพือ่ใหไ้ดค้ าตอบทีเ่กดิจากการคดิอย่างรวดเรว็ ผลุด
ขึน้มาอย่างฉบัไว ไม่ผ่านการกลัน่กรอง เพือ่บ่งบอกความคดิความเชื่อทีใ่กลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด 

 
   
 

 
                “     SGS”       ฝ                

   ฑ                
        (Sex)        `(Genders)        (Sexualities)       (            

, 
          ) 

ห า บทบาทหน้าทีท่างสงัคม เพศสมัพนัธ ์ ความรุนแรง 
จิม๋ ความคาดหวงัทางสงัคม ความรูส้กึภายในจติใจ ขม่ขนื 

มดลูก อ านาจ ความตอ้งการทางเพศ ทอ้งไม่พรอ้ม 
นม หน้าอก การแสดงออกทางสงัคม คนรกัเพศเดยีวกนั  
หนวดเครา ความเชื่อทางสงัคม การรกัษาความสะอาด  
โคง้เวา้นูนต ่า ประเพณีทีก่ าหนด

บทบาท 
ชายรกัชาย  

      ญ            
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รงัไข่ ความเป็นหญงิ (พอ่) ความสุขทางเพศ  
อณัฑะ ความเป็นชาย (แม่) ความหลากหลายทางเพศ  

           
                       (Sex)  คอื เพศทีไ่ดม้าโดยก าเนิด มจีู๋ และมจีิม๋และระบบสบืพนัธุท์ีม่คีวาม
เฉพาะ เช่น รงัไข ่มดลูก อสุจ ิฮอรโ์มนเพศอณัฑะ 
 
        

• กระดาษชรา์ต 
• ปากกาเคม ี
• กระดาษกาว 

              
เพศภาวะ/ความเป็นเพศ และเพศวถิขีองบุคคล ถูกบ่มเพาะ ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านค าบอกค าสอน 
ของสถาบนัหลกัทางสงัคมต่างๆ  เช่น สถาบนัครอบครวัแบบทีย่ดึพอ่เป็น
ใหญ่ สถาบนัการศกึษา (โรงเรยีน) สถาบนัศาสนาทีน่บัถอืว่าผูช้ายสงูสง่
กว่า  ประเพณี-วฒันธรรม สถาบนัสือ่มวลชนทีช่่วยกนัปรุงแต่งความเป็น
หญงิความเป็นชายใหส้มาชกิในสงัคมอย่างทีเ่หน็และเป็นอยู่ ดงันัน้การ
ยอ้นทวนชวีติและประสบการณ์ในวยัเดก็ท าใหบุ้คคลเหน็ว่าประสบการณ์
ความรูส้กึและการรบัรูค้วามเป็นผูห้ญงิผูช้ายนัน้เป็นความรูส้กึร่วมทีม่า
จากการถูกบอกถูกสอน วถิทีางประพฤตปิฏบิตัติวัตามแบบแผนกรอบ
ความคดิความเชื่อเรื่องเพศกระแสหลกั  คอื ความคดิความเชื่อที ่2  เพศ
สรรีะ (เพศหญงิ เพศชาย ) 2 เพศภาวะ ( ความเป็นหญงิความเป็นชาย )   
และ 1 เพศวถิ ี(รกัต่างเพศ )  สว่นบุคคลความคดิความเชื่อและการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีผ่ดิแผกแตกต่างไปจากกระแสหลกั คอืวธิคีดิทีท่ าใหค้น
รูส้กึแปลกแยก ผดิปกต ิ ไม่ไดร้บัการยอมรบั เช่น คนทีเ่กดิมามจีู๋  ตอ้ง
สวมบทบาททางเพศแบบผูช้าย และตอ้งรกัต่างเพศ  เป็นตน้  แต่ความ
เป็นจรงิในชวีติคนเรา  คนๆ หนึ่งอาจจะไม่ไดแ้สดงออกและแต่งเนื้อ
แต่งตวัตรงกบัเพศสรรีะ และมรีสนิยมทางเพศและตวัตนทางเพศในแบบ
คนรกัเพศเดยีวกนั 
         :      

       : 
1. สถานการณ์ตามทีก่ าหนดเพือ่เล่าใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมฟัง 
2. กระดาษฟลปิชารท์ 
3. มารค์เกอร ์

               : 
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1. ระดมกลุ่มใหญ่ เรื่อง ถา้ถามเรื่องการตกแต่งอวยัวะเพศทีเ่รารูจ้กัมอีะไรบา้ง เขยีนลงฟลบิ
ชารท์ 

2. แบ่งฐาน 5 ฐาน โดยม ีค าถามแต่ละฐานดงันี้  
• คดิว่าคนลกัษณะแบบไหนบา้ง ทีต่กแต่งอวยัวะเพศ 
• ความตอ้งการของคนทีต่กแต่งอวยัวะเพศ คอือะไร 
• คดิว่าขอ้ด ีขอ้เสยีของการตกแต่งอวยัวะเพศคอือะไร 
• คดิว่าคู่ของคนทีต่กแต่งอวยัวะเพศ เขารูส้กึอย่างไร 
• ถา้เพือ่นชวน หรอืบงัคบัการตกแต่งอวยัวะเพศ เราจะท าอย่างไร 

3. น าเสนอกลุ่มใหญ่  
               : 

จ าแนกประเภทศลัยกรรมเจา้โลก 

1. ฝังมุก - ถงึแมข้ัน้ตอนการฝังมุกมนัออกจะดพูืน้ฐานสกัหน่อย แต่กเ็จบ็ไม่น้อยเลย อุปกรณ์ทีท่ าคอื 
เราตอ้งน าตูดขวดแกว้ทีห่นาๆ มาฝนกบัขอบอ่างในคุก ฝนจนใหม้นักลมเกลีย้ง จากนัน้กใ็ชม้ีดโกนใบ
เลก็ๆ ทีม่กีระดาษห่อ ไม่ทราบว่าจนิตนาการภาพกนัออกหรอืเปล่า มดีโกนแบบนี้ในเรอืนจ ากห็าไม่ได้
หรอก แต่นกัโทษบางรายมนักช็่างไปสรรหามา จากนัน้กก็รดีจู๋น าเมด็แกว้ใสเ่ขา้ไป มทีัง้มุกกลม มุก
แคปซูล ฯลฯ พอมุกใสเ่ขา้ไปแลว้ตอ้งบงัคบัเลื่อนมุกไปมาในอวยัวะเพศ ซึง่มนัเจบ็มากๆ เนื้อขา้งในตอ้ง
ฉีกขาด กว่าจะรกัษาหายกนิเวลาไปร่วมเดอืน  

2. ผ่าเบนซ ์- ขัน้ตอนการท าเหมอืนจะง่ายแต่เจบ็นะ เพราะมดีตอ้งกรดีทีเ่ปลอืกอวยัวะเพศแบ่งเป็น 3 
แฉก เหมอืนตราสญัลกัษณ์รถเบนซ ์กใ็ชม้ดีโกนแบบเดยีวกนั ใชเ้วลาร่วมเดอืนเหมอืนกนักว่าจะหาย  

3. ยกโฟลก์ - กรดีปลายอวยัวะเพศบนล่างใหฉ้ีกออกจากกนั เมื่ออวยัวะเพศแขง็ตวั กจ็ะท าใหบ้านออก 
มขีนาดเหมอืนจะใหญ่ขึน้ ระยะเวลารกัษาแผลนานร่วมเดอืน 

4. ยกดอก - ยกดอกนี่เราต้องกรดีหมดเลยเป็นแฉกๆ รอบๆ ปลายอวยัวะเพศ เพือ่ใหม้นักระจายเป็น
ดอกๆ บานออก ระยะเวลารกัษาแผลนานร่วมเดอืน  

5. ฉีดมะกอก - ใชน้ ้ามนัมะกอก กจ็ะใชส้ลงิคเ์ขม็ฉีดยานี่แหละ ฉีดเขา้ไปในอวยัวะเพศใหม้นัใหญ่ขึน้ 
ไม่ไดเ้จบ็เหมอืนการกรดี และระยะเวลาการรกัษากห็ายไวกว่า 
ฉ        ฝ              
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         4      2- 3          
      

• เยาวชนไม่คดิว่าตวัเองจะมโีอกาสเสีย่งต่อการรบัเชือ้เอชไอว ีโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
            

• การแพร่ระบาดของเอชไอวเีอดส ์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์,ทางเลอืกในการป้องกนั 
• การอยู่ร่วมกนั,เอดสร์กัษาได ้
• ปรกึษาก่อนตรวจ/สทิธปิระโยชน์การรกัษา การรกัษาผลลบตลอดไป 

             

• เพือ่ใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอว/ี
เอชไอว ี 

• เพือ่ใหเ้ยาวชนเขา้ใจและวเิคราะหค์วาม
เสีย่งของตนเองได ้ 

                          

• เยาวชนรูก้ารแพร่ระบาดเชื้อ เอชไอวเีอดส ์
STI 

• เยาวชนมคีวามรูแ้ละวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ของตนเองได ้

• เยาวชนรูส้ทิธขิองตนเองเรื่องเพศ แนะน า
ไปสูก่ารรบับรกิารทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 

                          

• เยาวชนเขา้รบับรกิารตรวจเลอืดโดยสมคัร
ใจ 

• เยาวชนสามารถบอกสทิธตินเองที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องเพศได ้

• เยาวชนสามารถบอกแหล่งบรกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องเพศได ้

กจิกรรมทีเ่ลอืกใช ้
1. กจิกรรมแลกน ้า 
2. กจิกรรมวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

ดรูายละเอยีดการด าเนินกจิกรรมในแนวทางกจิกรรมในเล่ม 
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         5      3-5          
       เยาวชนรูส้กึว่าตนเองไม่มคีุณค่า ไรต้วัตน 
            การสรา้งความตระหนกัในคุณค่า
ตนเอง 

• การเดนิทางของชวีติ 
• ดอกไม ้
• ลกัษณะทีน่่าชื่นชม 
• คุณค่าของฉนัอนาคตของฉนั(วางแผน

อนาคต) 

 

             

• เพือ่ใหเ้ยาวชนเขา้ใจคุณค่าของตนเอง รู้
ว่าตนเองมคี่ารกัตนเอง 

                          

• รูว้่าตนเองมคี่า รกัตนเอง 
                          

• วางอนาคตของตนเอง บอกว่าจะดแูล
ตนเองอย่างไร  

                /              

•                    
เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วม ไดเ้ขา้ใจว่า คนทีเ่กดิมาทุกคนมทีุนของชวีติไม่เท่ากนั จุดสุดทา้ยของชวีติกไ็ม่เท่ากนั 
ขึน้อยู่กบัการกระท าของตนเอง ทีเ่ลอืกท า และมผีลต่ออนาคตของตนเอง 
วสัดุ กระดาษ 2หน้า เอ4 ท าบตัรค า จ านวน 4 บตัรค า  ปากกาเคม ีกระดาษบรฟู กระดาษกาว 

                   ,             ,             ,                
         1. น าบตัรค าขึน้มาทลีะใบ ถามว่า น้องคดิว่ามคีวามหมายเกีย่วกบัคนเราอย่างไร สามารถ
พดูคุยไดท้ลีะค าถาม และใชค้ าอธบิายของน้องๆสรุปภาพรวม 

            คอื บุคคลทีเ่กดิมาพรอ้มบาปกรรมตดิตวั ช่วงทีม่ชีวีติอยู่กไ็ม่เคยละกิเลส ท าบุญ
สรา้งบารม ีครัน้ตายไปกเิลสจงึชกัน าไปยงัภพภูมติ ่า 

              คอื บุคคลทีแ่มจ้ะเกดิมาพรอ้มกบับุญบารมใีนอดตีชาต ิแต่กลบัใชช้วีติในทาง
เสือ่ม  เมื่อตายไปกเิลสทีพ่อกหนาในจติใจ  จงึชกัน าไปยงัภพภูมติ ่า 

              คอื บุคคลทีเ่กดิมาล าบากยากแคน้  เพราะผลกรรมในอดตี แต่ใชช้วีติเพือ่ขดั
เกลากเิลส สรา้งแต่คุณงามความด ีเมื่อตายไปบุญบารมจีงึน าไปสูภ่พภูมทิีส่งูขึน้ 
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                คอื บุคคลทีเ่กดิมาพรอ้มกบับุญบารมแีต่ชาตปิางก่อน แต่กไ็ม่ประมาทชวีติ 
หมัน่ละ เลกิกเิลส เมื่อตายจากไปจงึไปสูภ่พภูมทิีด่ยีิง่ขึน้ 

      ทัง้หมดนี้คอืการเดนิทางของชวีติของผูค้น ทุนเริม่ตน้ไม่เหมอืนกนั และสิน้สุดแตกต่างกนั 
ขึน้อยู่กบั การกระท าของบุคคล   

 
•        

วตัถุประสงค:์เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมเหน็ความส าคญั เขา้ใจ และใหคุ้ณค่าของตนเองและความส าคญัของการ
พฒันาและรวมกลุ่ม 
 อุปกรณ์ 

1. ดอกไม ้เช่น กุหลาบ ดอกบวั ดอกรกั ดอกหญา้ ใบเตย ดอกมะล ิเป็นตน้ หรอืดอกไม ้ใบไม้
ทีห่าได ้

2. ภาชนะใสด่อกไมข้นาดใหญ่ 
3. กระดาษฟลปิชารต์ 
4. ปากกาเคม ี
5. กระดาษกาว 

        
1. ใหผู้เ้ขา้ร่วมเลอืกดอกไม ้คนละ 1 ชนิด โดยแบ่งใหด้อกไมแ้ต่ละชนิดเฉลีย่เท่า ๆ กนั 
2. ใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้กลุ่มตามดอกไมท้ีต่นเองเลอืก 
3. ใหผู้เ้ขา้ร่วม บอกประโยชน์ของดอกไมท้ีต่นเองไดร้บั และเหตุผลว่าเพราะอะไรถงึไดเ้ลอืก

ดอกไมช้นิดนัน้ ๆ โดยเขยีนบนกระดาษฟลปิชารต์ ออกมาน าเสนอ 
4. ก าหนดกตกิา ใหทุ้กคนเอาดอกไมม้าใสใ่นภาชนะทีเ่ตรยีมไว ้โดยถา้ใครนัง่ชา้จะตอ้งรบั

รางวลั 
5. ชวนคดิชวนคุย ใหส้มาชกิดูดอกไมท้ีทุ่กคนเอามาใสภ่าชนะ มสีภาพอย่างไร และใหม้อง

ยอ้นไปถงึประโยชน์ และเหตุผลในการเลอืกดอกไม ้แต่พอมาใสภ่าชนะเพราะอะไรดอกไม้
ถงึไม่ไดน่้ามอง ในบางช่อกช็ ้า หกั งอ เป็นเพราะอะไรโดยใหส้มาชกิช่วยกนัระดมสมอง 

6. ใหส้มาชกิมาช่วยกนัจดัใหม่ใหส้วยงาม 
7. วทิยากรสรุป 

สรปุ  
1. ของแต่ละอย่างมคีุณค่าในตวัตนเอง เปรยีบเสมอืนคนทุก ๆ คน กม็คีุณค่า ไม่ว่าเขาคนไหน

จะเป็นใคร ผูห้ญงิ หรอื ผูช้าย เกย ์กระเทยทอมดีผู้ต้อ้งหา นกัโทษ  ประเดน็หลกั   “คนเรา
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ทุกคนมคีุณค่าในตวัเอง ไม่ว่าเขาคนนัน้จะเป็นใคร หน้าตา รปูร่างอย่างไร และในคุณค่า
ของตนเองจ าเป็นหรอืไม่ทีต่้องเหมอืนคนอื่น” 

2. แต่การจะใหค้น หรอืสงัคม  มองว่ามคีุณค่า หรอืไม่  จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการในการ
สรา้งการยอมรบัจากคนอื่นๆ เช่น การช่วยเหลอืกจิกรรมในชุมชน การรบัผดิชอบต่อตนเอง
และคนรอบขา้ง หรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง เป็นตน้  

3. ถามต่อว่า คดิว่าตนเองมคีุณค่าอย่างไร (ทุกคน) ทมีงานบนัทกึลงกระดาษบรฟู 
4. น้องไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากการท ากจิกรรมน้ี 

 
•    ษ               

วตัถุประสงค ์ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดรู้จ้กัตนเองมากขึน้ และสรา้งความภาคภูมใิจในตนเอง ยอมรบัคนอื่น 
วสัดุ  กระดาษเท่าจ านวนผูเ้ขา้ร่วม ดนิสอเท่ากบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม เทปกาว 
         1. อธบิายเรื่อง แต่ละคนมคีุณลกัษณะทีน่่าชมเชย หรอืขอ้ทีด่มีากมาย บางครัง้ 

ตนเองกม็องไม่เหน็ แต่คนอื่นมองเหน็ กจิกรรมนี้ จะชีใ้หเ้หน็ถงึคุณลกัษณะของเราทีน่่า
ชมเชย เพือ่ใหเ้รารูส้กึดกีบัตนเอง 
2.ใหผู้เ้ขา้ร่วมเขยีนชื่อตนเองลงบนหวักระดาษ แลว้เอาตดิใสห่ลงัของตนเองไว ้ 
3.ท าวงกลมเมื่อเป่านกหวดีใหจ้บัคู่และเขยีนสิง่ทีด่ีๆ ลงบนกระดาษขา้งหลงัของคู่ 1 ขอ้ 
และสลบักนัเขยีน เมื่อเสรจ็แลว้ ใหเ้ปลีย่นคู่ ท าแบบเดมิ แต่ไม่ควรซ ้าขอ้ความเดมิ จน
ครบ 5 ขอ้  
4.เมื่อเสรจ็แลว้ใหน้ัง่ลง ขออาสาสมคัร 1 คน เอากระดาษออกมาอ่าน แลว้หาคนเขยีน 
ถามเหตุผลว่า ท าไมจงึเลอืกขอ้ดนีัน้  

อภปิราย  - ขอ้ดทีีต่นเองเลอืก คอือะไร อย่างไร  
- ท าไมจงึคดิว่าขอ้ดขีองตนเอง 
- เราพอใจในขอ้ดทีีเ่พือ่นเขยีนไวห้รอืไม่ 
- ขอ้ดทีีเ่ขยีนใหเ้พือ่น และทีเ่พือ่นเขยีนใหเ้รานัน้ เหมาะสมหรอืไม่ เพราะอะไร 
- เราเคยสงัเกตขอ้ดขีองตนเองมาก่อนหรอืไม่ มคีนเคยชื่นชมเราหรอืไม่  
- เวลามคีนชม เรารูส้กึอย่างไร 
- การชมเชยคนอื่นน้องคดิว่า มปีระโยชน์หรอืไม่ อย่างไร  

น้องไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกจิกรรมนี้ 
 

•          ฉ              ฉ   (           ) 
วตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมระลกึตนเอง ยอมรบัในตนเอง รูต้วัตนของตนเอง มเีป้าหมายในชวีติ   
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วสัดุอุปกรณ์ กระดาษบรฟู ปากกาเคม ี ขนมรางวลั 
ขัน้ตอน  
1.ใหแ้บ่งกลุ่มๆละ 4-5 คน แลว้ช่วยกนัเขยีน “สิง่ทีเ่ป็นฉนั” คนละประโยค ฉนัมขีอ้ดอีย่างไร มขีอ้เสยี
อะไรบา้ง  
2. สิง่ทีฉ่นัอยากเป็น (อาชพีการงาน อนาคต)  
3.ตอนน้ีฉนัท าอะไรบา้งเพือ่ตนเองและพอ่แม่  
4.ฉนัอยากเพิม่เตมิอะไรเพื่อใหพ้อ่แม่ คุณครรูกัฉนัมากขึน้ และฉนัจะมอีนาคตตามทีห่วงัไว ้ 
คุณค่า น้อง ก น้อง ข น้อง ค น้อง ง จ 
ฉนัเป็นคนอย่างไร      
สิง่ทีฉ่นัอยาก
เปลีย่นแปลง
ตนเอง 

     

สิง่ทีอ่ยากจะท า
เพือ่ตนเองและพอ่
แม่มอีะไรบา้ง 

     

อนาคตของฉนั      
อยากท าอะไร
เพิม่เตมิบา้ง 

     

 

 

                      ญ      

                               
            : 1. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้ใจความแตกต่างระหว่างเพศและบทบาททางเพศ 

2. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดรู้จ้กัทศันคตทิัว่ไปของกลุ่มในสงัคมเกี่ยวกบัเรื่อง
บทบาททางเพศ 

    : 30 นาท ี
            : ท ากจิกรรมนี้กบักลุ่มใหญ่ โดยใหแ้บ่งหน้ากระดาษเป็น 3 แถวส าหรบั

ค าถามแต่ละสว่น 
       : กระดาษฟลปิชารท์  มารค์เกอร ์
              : 1. แบ่งกระดาษออกเป็นสามส่วนตามแนวยาว (หนึ่งแผ่นต่อ 1 แถว) 
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2. เขยีนหวัขอ้ของแถวแรกว่า ผูห้ญงิ และปล่อยใหห้วัขอ้ของอกี 2 แถวที่
เหลอืว่างไวก้่อน 

3. ใหเ้ยาวชนระบุ บุคลกิลกัษณะ อุปนิสยั ความสามารถ และบทบาท 
คุณสมบตั ิทีม่กัจะเกีย่วพนัหรอืเชื่อมโยงถงึผูห้ญงิ  ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้
อาจรวมถงึคุณสมบตัทิีเ่กดิบ่อยในชุมชน หรอืในความคดิของพวกเขา
เอง 

4. หลงัจากนัน้ใหใ้สห่วัขอ้ของแถวทีส่ามว่า ผูช้าย และใหเ้ยาวชนระบุ
บุคลกิลกัษณะ อุปนิสยั ความสามารถ และบทบาท คุณสมบตั ิทีม่กัจะ
เกีย่วพนัหรอืเชื่อมโยงถงึผูช้าย 

5. ถา้เยาวชนไม่ไดใ้หค้ าตอบทีแ่สดงดา้นบวกหรอืลบของบุคลกิลกัษณะ 
อุปนิสยัหรอืบทบาท ส าหรบัทัง้สองเพศ  ใหผู้น้ ากลุ่มช่วยเตมิเพือ่ใหม้ทีัง้
ดา้นบวกและลบในแถวค าตอบดงักล่าว 

6. ถา้เดก็และเยาวชนไม่ไดก้ล่าวถงึลกัษณะทางชวีภาพ เช่น ทรวงอก 
อณัฑะ ช่องคลอด เชือ้อสุจ ิ กใ็หเ้พิม่เตมิดว้ยเช่นกนั 

7. ถงึตอนน้ีใหส้ลบัหวัขอ้ทีเ่ขยีนไวเ้ดมิระหว่างผูห้ญงิและผูช้าย (ช่องที่
เขยีนผูห้ญงิเดมิใหเ้ปลีย่นเป็นผูช้าย และช่องทีเ่ขยีนผูช้ายเดมิให้
เปลีย่นเป็นผูห้ญงิ) และเปิดการอภปิรายว่าอนัทีจ่รงิแลว้ผูช้ายสามารถ
แสดงอาการหรอืมลีกัษณะทีค่วรเป็นของผูห้ญงิ  และผูห้ญงิสามารถ
แสดงอาการหรอืมลีกัษณะทีค่วรเป็นของผูช้ายไดห้รอืไม่  ( ทัง้นี้ไม่
เกีย่วกบักลุ่มรกัร่วมเพศ ) อาการ 

8. สว่นทีไ่ม่สามารถเปลีย่นกนัได/้ใชแ้ทนกนัได ้ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกัษณะ
ทางกายภาพ  สว่นน้ีกจ็ะอยู่แถวกลางภายใตห้วัขอ้ “เพศ” 

9. สรุปและอภปิราย 
       : 1. จากการทีเ่ราไดเ้รยีนรูร้่วมกนัแลว้ว่า เพศ และบทบาททางเพศแตกต่าง

กนัอย่างไร พวกเราคดิว่าจรงิ ๆ แลว้มลีกัษณะหรอืการกระท าอะไรบา้งที่
เราเขยีนไวว้่าเป็นการกระท าของผูห้ญงิ แต่กม็เีหมอืนกนัทีก่ารกระท า
หรอืลกัษณะเหล่านี้แสดงออกหรอืกระท าโดยผูช้าย ยกตวัอย่าง 

2. จากการทีเ่ราไดเ้รยีนรูร้่วมกนัแลว้ว่า เพศ และบทบาททางเพศแตกต่าง
กนัอย่างไร พวกเราคดิว่าจรงิ ๆ แลว้มลีกัษณะหรอืการกระท าอะไรบา้งที่
เราเขยีนไวว้่าเป็นการกระท าของผูช้าย แต่กม็เีหมอืนกนัทีก่ารกระท า
หรอืลกัษณะเหล่านี้แสดงออกหรอืกระท าโดยผูห้ญงิ ยกตวัอย่าง 



91 |  

 

3. จรงิ ๆ แลว้บทบาททางเพศมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นของ
กระแสสงัคมหรอืไม่ อย่างไร ยกตวัอย่าง 

            ญ
                

หลาย ๆ การกระท าหรอืการแสดงออกซึง่แต่เดมิมกัแสดงหรอืกระท าโดย
ผูช้ายนัน้ ในปัจจุบนัการกระท าหรอืการแสดงออกนัน้บางอย่างกก็ระท าโดย
ผูห้ญงิไดเ้ช่นกนั แต่ทัง้นี้แลว้แต่ความเหมาะสมของค่านิยม โอกาสและ
สถานที ่ 

         :      หมายถงึลกัษณะทางร่างกาย/สรรีะ ทีท่ าใหเ้ราทราบว่าคนนัน้เป็น
ผูห้ญงิหรอืผูช้าย 

            หมายถงึ การเผยแพร่ความคดิและความคาดหวงัอย่าง
กวา้งขวางเกีย่วกบัผูห้ญงิและผูช้าย  ทัง้นี้รวมถงึความคดิเกีย่วกบั
คุณลกัษณะของเพศหญงิหรอืผูห้ญงิ ความเป็นผูห้ญงิ  คุณลกัษณะของเพศ
ชายหรอืผูช้าย ความเป็นผูช้ายทีเ่ป็นแบบฉบบัเกีย่วกบัความสามารถ  และ
มกัรวมถงึความคาดหวงัทีม่อียู่อย่างปกตวิ่าผูห้ญงิและผูช้ายควรท าอย่างไร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ความคดิและความคาดหวงัต่าง ๆ นี้เรยีนรูม้าจาก
ครอบครวั เพือ่น ทศันะของผูน้ า ศาสนาและสถาบนัทางวฒันธรรม โรงเรยีน 
สถานทีท่ างาน การโฆษณาและสือ่  สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้สะทอ้นและมผีลต่อ
บทบาท สถานภาพทางเศรษฐกจิ เศรษฐกจิ และอ านาจทางการเมอืงของ
ผูห้ญงิและผูช้ายทีแ่ตกต่างกนัในสงัคม 

    ญ   

 

 

           

                                  
▪ ตดัสนิใจดว้ยตนเองอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อเรื่องเพศ 
▪ อสิระจากการถูกเลอืกปฏบิตั ิถูกบงัคบัและถูกท ารา้ยทารุณทางเพศตลอดช่วงชวีติและทุกครัง้ทีม่ี

เรื่องเพศเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
▪ ไดร้บัความเสมอภาค ความเคารพ การใหเ้กยีรตแิละรบัผดิชอบร่วมกนัในการมคีวามสมัพนัธท์าง

เพศและสุขภาวะอนามยัเจรญิพนัธุ์ 
            (Sexual Rights) 
▪ การไดร้บัการศกึษาในเรื่องเพศวถิ ี
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▪ การใหค้วามเคารพในเน้ือตวัร่างกาย 
▪ การเลอืกคู่ครอง 
▪ ตดัสนิใจทีจ่ะมเีพศสมัพนัธภาพทางเพศทีจ่ะเกดิขึน้ 
▪ ยนิยอมพรอ้มใจทีจ่ะตดัสนิใจแต่งงาน 
▪ การตดัสนิใจว่าจะมลีูกหรอืไม่ม ีเมื่อใด อย่างไร 
▪ เตม็ใจ พงึพอใจและปลอดภยัในชวีติทางเพศ 

 

3.กำรจดักำรเรียนรู้ในกลุ่มหญิงตัง้ครรภ ์คลินิก ANC 

กจิกรรรมส าหรบัหญงิตัง้ครรภ ์มฐีานคดิในการออกแบบเนื้อหากจิกรรมทัง้หมด 8 ครัง้ ภายใตแ้นวคดิ 3 
ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ทศันคต ิการเสรมิทกัษะและขอ้มลูความรู ้และครอบคลุมมติสิุขภาพดา้นกาย จติ สงัคม 
ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง้ที ่ เนื้อหารายละเอยีดกจิกรรม 
1 -สรา้งสมัพนัธภาพ / สรา้งความไวว้างใจ / ประเมนิทศันะคต ิ/ จนูเป้าหมาย /ความต้องการ / การ

นดัหมาย / แผนการร่วมกจิกรรม 
2 -การประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ / ความรูเ้ดมิ / ความเชื่อ / ความรูเ้รื่องการตดิเชือ้ / ช่อง

ทางการตดิเชือ้และการอยู่ร่วมกนั 

การประเมนิความเสีย่ง 
การดแูลสุขภาพกาย ใจ สงัคม 

การต่อรองกบัคู่เพื่อการป้องกนัทอ้งและโรค 
การวางแผนการคมุก าเนิดและการป้องกนัโรค  

เขา้ถงึและใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนั 

เขา้ใจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
การแพร่ระบาดของเอชไอว ี
วธิกีารป้องกนัโรค 
การดแูลสุขภาพแม่และบตุร 
สทิธปิระโยขน์และสวสัดกิารตามสทิธทิีม่ ี
 

 
 

กรอบคดิเรื่องเพศ Gender  
ความคดิความเชื่อทีม่ผีลต่อสุขภาวะของผูห้ญงิ 
ทศันคตเิรื่องการใชถ้งุยางอนามยัและการ
คุมก าเนิด 
ทศันคตติ่อเอชไอว ี
ความรูส้กึมคีุณค่าในตวัเอง 
 

แนวคดิ / ทศันะ
คต ิ

ความรู/้
ขอ้มลู 

ทกัษะ 
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                1 

             แรกพบ        30-45      
          สรา้งพนัธภาพ + ความไวว้างใจ 
               - ประเมนิทศันคต,ิ ชีแ้จงวตัถุประสงค ์ส ารวจความตอ้งการร่วม ตัง้เป้าหมาย 
                  - จดัท าแผนกจิกรรม  และชีแ้จง้การนดัหมาย 
               
- ท าความรูจ้กั  สานสมัพนัธภาพ 
- ชีแ้จงวตัถุประสงค ์ สถานการณ์ความเสีย่ง 

 

                          
- หญงิตัง้ครรภส์นใจเขา้ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
- ทราบแผนการนดัหมาย เขา้ร่วมกจิกรรม 
                          
- แผนบนัทกึการนดัหมาย  (สมุดประจ าตวั) 
- ใบยนิยอมเขา้ร่วมกจิกรรม 
- แบบส ารวจความสนใจ / เนื้อหาความรูท้ีส่นใจ 

        /           
1. Check in ส ารวจความรูส้กึความพรอ้มในการเรยีนรู ้2. กจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจ 
3. แนะน าหลกัสตูร / กจิกรรมตลอดโครงการทีอ่ยู่ร่วมกนั 4. ท าแบบประเมนิความรู ้/ความสนใจ /ความ
คาดหวงั 
5. แจกสมุดบนัทกึ 

 

3 -ประเมนิความเสีย่ง / ความรู ้/ ขอ้มลูเรื่องสทิธแิม่และบุตร / สวสัดกิารต่างๆ 
4 -ความคดิความเชื่อเรื่องเพศทีม่ผีลต่อความปลอดภยัของผูห้ญงิ(บทบาทชายและหญงิ) / ทกัษะการ

สือ่สารเรื่องความตอ้งการกบัคู่ 
5 -การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย / ความคดิ / ความเชื่อ / การปฎบิตัติวัขณะตัง้ครรภ ์/ การแูลหวันม/

ทอ้งลาย /โภชนาการและการออกก าลงักาย/ ความภาคภูมใิจในตวัและร่างกาย 
6 -เยีย่มบา้น / ความสมัพนัธใ์นครอบครวั / บรบิทครอบครวั / การวางแผนการดแูลบุตร / ประเมนิ

ความเสีย่ง / การป้องกนั 
7 -เยีย่มแม่และลูก / วางแผนครอบครวั / การคุมก าเนิดและการป้องกนั / สุขภาพผูห้ญงิหลงัคลอด / 

ปัญหาหลงัคลอดภาวะวติกกงัวล 
8 -การเปลีย่นแปลงเมื่ออยู่ร่วมโครงการ / ขอ้เรยีนรูใ้นการอยู่ร่วมโครงการ / ขอ้เสนอแนะ 
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                2 

                                                
        

      45       

           ไดค้วามรูเ้รื่อง STIS และทราบช่องทางการตดิเชือ้ และรูว้ธิกีารป้องกนั/การรกัษา 

             การประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ / ความรูเ้ดมิ / ความเชื่อ / ความรูเ้รื่องการตดิเชือ้ / 
ช่องทางการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละการอยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวี 
                
ผูห้ญงิฝากครรภแ์ละคู่  มคีวามรูเ้รื่องโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์และประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ของ
ตวัเองได ้
  

                          
ผูห้ญงิเขา้ใจและตดัสนิใจเรื่องการป้องกนั
เลอืกป้องกนัของตวัเอง และสามารถ
ประเมนิความเสีย่งของตวัเองได ้
                          
- การประเมนิผ่านการท าแผ่นขดู 
- การรบัอุปกรณ์ในการป้องกนั 
- แบบประเมนิความเขา้ใจเรื่อง STIS 

        /           
1.กจิกรรมทกัทาย / ท าความรูจ้กั   2. ท าแบบประเมนิ ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 
3.สถานการณ์การระบาดดา้น  HIV / STIS  4. ช่องทางการตดิเชือ้ / การแพร่ระบาด 
5.ขอ้มลูโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์/ วธิกีารป้องกนั /การรกัษา 
6.สรุปการเรยีนรูใ้นสมุดบนัทกึ / post – test  7.นดัหมาย ครัง้ต่อไป / คุยเนื้อหาอะไร 

 

                3 

             ชุดสทิธปิระโยชน์ / สวสัดกิาร       45        

          กลุ่มหญงิฝากครรภแ์ละคู่ รูแ้ละเขา้ถงึสทิธหิญงิตัง้ครรภแ์ละบุตร 

             การประเมนิความเสีย่ง สทิธใินการตรวจเลอืดฟรปีีละ 2 ครัง้ / ความรูแ้ละขอ้มลูเรื่องสทิธิ
ประโยชน์ส าหรบัแม่และบุตร สวสัดกิารทีม่ ี 
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ผูห้ญงิฝากครรภแ์ละคู่ รูถ้งึสทิธปิระโยชน์และ
สวสัดกิารทีพ่งึไดร้บัตามกฎหมายก าหนด    

 

  

สามารถวางแผนการเขา้ถงึสวสัดกิาร ทราบ
ขัน้ตอนการเขา้ถงึสทิธติ่างๆ ยื่นรบัสทิธแิละ
การเขา้ถงึสทิธทิีม่ ี
                          
- Check list สทิธสิวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ 
-บนัทกึสทิธ/ิสวสัดกิารของตนเองในสมุด
บนัทกึ 

        /           
1.ทบทวนความรูค้รัง้ทีผ่่านมา  2. ประเมนิเรื่องการป้องกนั / ความเสีย่ง 
3.ใหข้อ้มลู ชุดสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิาร  4. ชวนผูห้ญงิตัง้ครรภต์รวจสอบสทิธสิทิธทิีม่ ี
5.บนัทกึขอัเรยีนรูใ้นสมุดบนัทกึประจ าตวั 

 

                4 

             Gender (บทบาท ชาย – หญงิ) และ
ผลกระทบต่อชวีติทางเพศ 

      45        

          เขา้ใจความคดิ ทศันคตแิละความเชื่อเรื่องเพศทีส่ง่ผลต่อชวีติคู่ 
             ความคดิความเชื่อเรื่องเพศทีม่ผีลต่อความปลอดภยัของผูห้ญงิ(บทบาทชายและหญงิ) - 
ทกัษะการสือ่สารเรื่องความตอ้งการกบัคู่ 
             
ผูห้ญงิและคู่มคีวามเขา้ใจเรื่องบทบาท หญงิ- ชาย  ที่
สง่ผลต่อชวีติคู่และชวีติทางเพศทีป่ลอดภยั 

                          
ผูห้ญงิและคู่เขา้ใจและสามารถระบุความ
เชื่อเรื่องเพศทีส่ง่ลกระทบต่อการมี
เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั และวางแผนการ
ป้องกนัร่วมกนั 
                          
- ขอ้มลูจากการแลกเปลีย่นในกลุ่มสนทนา 
- บนัทกึแผนการดแูลสุขภาพร่วมกบัคู่ 
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        /           
1. ทกัทาย / ทบทวน / ความรูเ้ดมิ 2. กจิกรรม Gender บทบาทหญงิชาย  
3.ความคาดหวงัของสงัคมและครอบครวัต่อความเป็นชายความเป็นหญงิ 
4.การมสีว่นร่วมของชายและหญงิ ต่อการดแูลกนัและกนั / วางแผนดแูลลูก 
4. การวางแผนชวีติคู่         5. ท าแบบบนัทกึการเรยีนรู้ 

 

                5 

             ดแูลสุขภาพแบบองคร์วม       45        

           ภาคภูมใิจในเนื้อตวัร่างกายของผูห้ญงิตัง้ครรภ์ 

             การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย / ความคดิ / ความเชื่อ / การปฎบิตัติวัขณะตัง้ครรภ ์/ การู
แลหวันม/ทอ้งลาย /โภชนาการและการออกก าลงักาย/ ความภาคภูมใิจในตวัและร่างกาย 
             
ผูห้ญงิรูว้ธิกีารดแูลเนื้อตวัร่างกายขณะตัง้ครรภ ์การ
จดัการอารมณ์และความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ขณะตัง้ครรภ์จาก
ภาวะการเปลีย่นแปลงดา้นร่างกาย ภาวะจติใจ และรูว้ธิี
ลดผลกระทบต่อตนเองและคนรอบขา้ง การบรหิาร
ความสมัพนัธ ์/ คู่ / คนรอบขา้ง 

                          
ผูห้ญงิมทีกัษะในการดแูลจดัการอารมณ์
และความรูส้กึของตนเอง รวมถงึสามารถ
เตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกายและจติใจ
ต่อก่อนคลอด 
                          
บนัทกึการเรยีนรู(้สมุดบนัทกึ) และแบบ
ประเมนิ(ภาวะอารมณ์ของกรมสุขภาพจติ) 

        /           
1.เชค็อุณหภูม ิ/ ความสมัพนัธใ์นการเรยีนรู้ 
2.ระดมความคดิเหน็ /ความกงัวลต่อการเปลีย่นแปลงสรรีะ /อารมณ์มเีกดิขึน้สง่ผล / วธิกีารจดัการ
อารมณ์/ผ่านประสบการณ์ทีผ่่านมา   
3.แนวทางการดแูลสุขภาพหลงัคลอด / โภชนการและการออกก าลงักาย 
4.เตรยีมตวัคลอด / จดัการกบัความกงัวล      5.บนัทกึความรู ้/ ความรูส้กึ 
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                6 

             บรบิทครอบครวั / การวางแผนดแูลสุขภาพ       45        

          ช่วยผูห้ญงิจดัการความสมัพนัธใ์นครอบครวั / วางแผนสุขภาพ 
             การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย / ความคดิ / ความเชื่อ / การปฎบิตัติวัขณะตัง้ครรภ ์/ การู
แลหวันม/ทอ้งลาย /โภชนาการและการออกก าลงักาย/ ความภาคภูมใิจในตวัและร่างกาย 
             
-ส ารวจความสมัพนัธใ์นครอบครวัทีม่ผีลต่อการดแูลสุข
ภาวะทางเพศของผูห้ญงิ 
 

                          
สามารถวางแผนในการรบัมอืกบัภาวะ
เสีย่ง/กาย/จติ/สงัคม และสามารถวาง
แผนการดแูลสุขภาพของตวัเองได ้
                          
ขอ้มลูสถานการณ์ความเป็นอยู่ภายใน
ครอบครวั และแบบการประเมนิความเสีย่ง
และการป้องกนั 

        /           
1. เยีย่มบา้น / ตดิต่อประสานการโทรสอบถาม 
2. ส ารวจ/สอบถามปัญหา / อุปสรรคในการเลีย้งทารก/การมสีว่นร่วมของคู่และครอบครวั 
3. ประเมนิความเสีย่ง/แผนป้องกนั / สนบัสนุนอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น/การวางแผนคุมก าเนิด 
4. เตรยีมความพรอ้มในการเจาะเลอืดก่อนคลอด  5 .นดัหมายเยีย่มเยยีน  6. บนัทกึการเรยีนรู้ 

 

                7 

             วางแผนเรื่องเพศและการป้องกนั       45        

          ผูห้ญงิมแีนวทาง / การป้องกนัการตดิเชือ้ HIV / การดแูลสุขภาพหลงัคลอด 
             ผ่านกจิกรรมเยีย่มแม่และลูก / วางแผนครอบครวั / การคุมก าเนิดและการป้องกนั / 
สุขภาพผูห้ญงิหลงัคลอด / ปัญหาหลงัคลอดภาวะวติกกงัวล 
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เพือ่ใหผู้ห้ญงิมแีผนจดัการสุขภาพ / วางแผนการป้องกนั 
และการวางแผนครอบครวัได ้

- เลอืกและรบัอุปกรณ์การป้องกนั / 
สามารถวางแผนการคุมก าเนิด / การ
ป้องกนัโรค / ร่วมการคุย 
                          
-การขอรบัอุปกรณ์การป้องกนัอย่าง
ต่อเนื่อง 
-การตรวจเลอืดหลงัคลอด และ PCR แม่
และบุตร 

        /           
1. ตดิตามเยยีมบา้น / นดัหมาย       2. ประเมนิความตอ้งการ / การวางแผนป้องกนั 
3. พดูคุยเรื่องปัญหาอุปสรรคในการต่อรองกบัคู่เรื่องการดแูลบุตร / เรื่องเพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั 
4. ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเรื่องทางเลอืกในการคุมก าเนิด/การป้องกนัและแหล่งบรกิารใกลบ้า้น และช่องทาง
การช่วยเหลอื  5.บนัทกึขอ้เรยีนรูใ้นสมุดบนัทกึ 

 

                8 

             ตดิตาม / ประเมนิผล / สะทอ้นการเรยีนรู้       45        

          ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลง 

             การเปลีย่นแปลงเมื่ออยู่ร่วมโครงการ / ขอ้เรยีนรูใ้นการอยู่ร่วมโครงการ / ขอ้เสนอแนะ 

             
เพือ่ตดิตามผลการเปลีย่นแปลงและสนบัสนุนการตดัสนิใจ
ของผูห้ญงิในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างต่อเนื่อง 

                          
ผูห้ญงิไดส้ะทอ้นบทเรยีนการอยู่ร่วมกนัใน
โปรแกรม และมคีวามมัน่ใจในการสือ่สาร
เรื่องเพศและการป้องกนั 
                          
สมุดบนัทกึสว่นตวั ประสบการณ์จากการ
สนทนาแลกเปลีย่น และแบบประเมนิการ
เปลีย่นแปลงในการร่วมโครงการ 
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        /           
1. ทบทวนกระบวนการทัง้หมด / คนืขอ้มลู   
2. จดักลุ่มสนทนา  เพือ่สะทอ้น  ขอ้เรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงตวัเอง 
3. ขอ้เสนอแนะ  ความคดิเหน็ต่อกระบวนการ  4. แจกใบประกาศความรื่นรมย ์ 

 

4.แนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้ในสถำนประกอบกำร 

              : ผูห้ญงิอายุทีท่ างานอยู่ในรา้นสะดวกซือ้ ทีต่ ัง้อยู่ในอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ี
               : ผูห้ญงิมชีวีติทางเพศทีป่ลอดภยั และตระหนกัถงึคุณค่าของตนเอง 

                     : ส ารวจขอ้มลู      :  1 สปัดาห ์ 
      : การน าขอ้มลูจากการส ารวจท าใหเ้กดิความเขา้ใจในการออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้และเป็น
ขอ้มลูในการต่อยอดงานดา้นสุขภาพผูห้ญงิ 
            : วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายและพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

1) บอกสถานทีต่ ัง้ของสถานประกอบการ 
2) เขา้ใจวถิชีวีติของกลุ่มเป้าหมาย 

            : (A-S-K) 
1) เพือ่สรา้งความเขา้ใจ

กลุ่มเป้าหมายและทีต่ ัง้ของ
สถานประกอบการต่อการ
ท างานร่วม 

2) เพือ่เขา้ใจบรบิท และวถิี
ชวีติของกลุ่มเป้าหมาย 

                         : 
คนท างานวเิคราะหแ์ละใชข้อ้มลูทีส่ ารวจมาจดัการวางแผนการท างาน 
                         : (                       ) 

1) จดับรกิาร และกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัช่วงเวลาและตวัของ
กลุ่มเป้าหมาย 

              /                        
การประชุมเชงิปฏบิตักิาร
เครื่องมอืเกบ็ขอ้มลู 

- ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการส ารวจขอ้มลู  
- ทดลองใชเ้ครื่องมอืเกบ็ขอ้มูล เช่น แผนที่

ชุมชน / การสมัภาษณณ์ / การตัง้ค าถาม 
/ การจดับนัทกึ 

ช่วงเยน็ 

กจิกรรมลงพืน้ที ่ - แบ่งกลุ่ม  และพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู ตามทีก่ลุ่มสะดวก 
วเิคราะหข์อ้มลู - ทมีพืน้ทีร่่วมวเิคราะหข์อ้มลู  
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           1 : รูจ้กัตนเอง        :  2 ชัว่โมง  
      : ตระหนกัในคุณค่าของตนเองไดอ้ย่างไร 
            : การรูจ้กัตวัเอง เหน็คุณค่าตวัเอง   

1) การประเมนิความเสีย่ง (Pretest)  
            : (A-S-K) 

- เพือ่สรา้งทศันคตใินการ
ใหคุ้ณค่าตนเองใน
ทางบวก 

                         : 
-กลุ่มเป้าหมายไดท้บทวน ตรวจสอบว่าตวัเองมคีวามคดิ ความเชื่อ 
เรื่องเพศแบบไหน  
-กลุ่มเป้าหมายมองเหน็ศกัยภาพ คุณค่าของตวัเอง 
                          : (                       ) 
-กลุ่มเป้าหมายเปิดใจและพรอ้มทีจ่ะสือ่สารเรื่องเพศกบัคนท างาน 
(สงัเกตจากการร่วมกจิกรรม และการสือ่สารต่อเนื่องหลงัจากจบ
กจิกรรม)  
-กลุ่มเป้าหมายมาขอปรกึษา หรอืขออุปกรณ์ป้องกนั 

              /                        
กจิกรรมท าความรูจ้กัตวัเอง ใชด้นิน ้ามนัปั้น แทนความเป็นตวัเอง  และ

แลกเปลีย่นในกลุ่มเพือ่นทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมม 
(กจิกรรมตวัเราในตวัเพือ่น) 

45 นาท ี

กจิกรรม “คุณคอืใคร”  โดยใชก้ระดาษโพสอสิ 10 ค าตอบ 
เพิม่แนวคดิเรื่อง คุณค่าหลกั คุณค่ารอง (ผ่าน
กจิกรรม) 

 

พกัเบรก  15 นาท ี
กจิกรรม “เสน้ทางชวีติ” ใชเ้ครื่องมอื Timeline บอกเล่าตัง้แต่เกดิจน

ปัจจุบนั (20 นาท)ี 
จบัคู่เล่าใหเ้พือ่นฟัง  (พดูคู่ละ 6 นาท)ี  

 

Reflection  เขยีนลง การด์ (เพือ่รวบรวมการเรยีนรู)้ 
ค าถาม  

- วนัน้ีรูส้กึอย่างไรกบัการเขา้ร่วม
กจิกรรม 

- ไดเ้รยีนรูอ้ะไรทีเ่ป็นเรื่อง (เกดิ
ความคดิใหม่)  
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- สิง่ใดทีส่ามารถน ากลบัไปปรบัใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 

 
           2 : บทบาทชาย หญงิ (Gender)      :  2 ชัว่โมง  
      : บทบาทชาย หญงิ (Gender) สง่ผลต่อความเป็นเราอย่างไร 
            : เขา้ใจโครงการสงัคมทีเ่ป็นตวัก าหนดบทบาท หน้าที ่ความคาดหวงั ความคดิความเชื่อ 
ชาย-หญงิ   
            : (A-S-K) 
- เพือ่สรา้งทศันคตใินการให้

คุณค่าตนเองในทางบวก 

                         : 
-เขา้ใจทีม่าของความคดิ ความเชื่อ ทศันะของตวัเองตตอ่เรื่อง  
-เชื่อมโยงวเิคราะหไ์ดว้่าบทบาทหญงิชายทีไ่ดท้ าความเขา้ใจมสีว่น 
หรอืมผีลอะไรบา้งต่อการด าเนินชวีติของตนเอง เชื่อมโยงกบัเรื่อง
เอดสแ์ละทอ้งอย่างไร 
                          : (                       ) 
-กลุ่มเป้าหมายเปิดใจและพรอ้มทีจ่ะสือ่สารเรื่องเพศกบัคนท างาน 
(สงัเกตจากการร่วมกจิกรรม และการสือ่สารต่อเนื่องหลงัจากจบ
กจิกรรม)  
-กลุ่มเป้าหมายมาขอปรกึษา หรอืขออุปกรณ์ป้องกนั 

              /                        
กจิกรรมท าความรูจ้กัตวัเอง ใชด้นิน ้ามนัปั้น แทนความเป็นตวัเอง  และ

แลกเปลีย่นในกลุ่มเพือ่นทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมม 
(กจิกรรมตวัเราในตวัเพือ่น) 

45 นาท ี

กจิกรรม “คุณคอืใคร”  โดยใชก้ระดาษโพสอสิ 10 ค าตอบ 
เพิม่แนวคดิเรื่อง คุณค่าหลกั คุณค่ารอง (ผ่าน
กจิกรรม) 

 

พกัเบรก  15 นาท ี
กจิกรรม “เสน้ทางชวีติ” ใชเ้ครื่องมอื Timeline บอกเล่าตัง้แต่เกดิจน

ปัจจุบนั (20 นาท)ี 
จบัคู่เล่าใหเ้พือ่นฟัง  (พดูคู่ละ 6 นาท)ี  
 

 

Reflection  เขยีนลง การด์ (เพือ่รวบรวมการเรยีนรู)้ 
ค าถาม  
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- วนัน้ีรูส้กึอย่างไรกบัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
- ไดเ้รยีนรูอ้ะไรทีเ่ป็นเรื่อง (เกดิความคดิ

ใหม่)  
- สิง่ใดทีส่ามารถน ากลบัไปปรบัใชใ้น

ชวีติประจ าวนั 
           3 : ยนิดทีีรู่จ้กั “โรค”      :  2 ชัว่โมง  
      : การรูจ้กั HIV เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
            : ความรูแ้ละความเขา้ใจ HIV เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

1) ความรูแ้ละเขา้ใจ HIV เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
2) การป้องกนั HIV เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
3) ช่องทางการเขา้ถงึบรกิารรกัษา HIV เอดส ์และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 

            : (A-S-K) 
1) เพือ่สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจต่อ HIV 

เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
2) เพือ่สรา้งความรูใ้นการป้องกนั HIV 

เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
3) เพือ่สรา้งความรูต้่อช่องทางการเขา้ถงึ

บรกิารรกัษา HIV เอดส ์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธ ์

                         : 
- มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
- มทีกัษะในการประเมนิความเสีย่งและประเมนิ

อาการเบือ้งตน้ของโรคได้ 
                         : (            
           ) 

- สามารถท า post test ไดเ้พิม่ขึน้ 
- สามารถใชเ้ป็น ท าเป็น  และเขา้มารบับรกิาร

จากแหล่งบรกิารได ้
              /                        

HIV รูช้่องการตดิเชือ้  
หลกัการประเมนิความเสีย่ง (QQR) 

-ดขู ัน้ตอน เนื้อหาจาก
แนวทางด าเนินงานและชุด
กจิกรรม 

 

ความต่างของ HIV กบั เอดส ์  
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
(ชื่อโรค / อาการของโรค / วธิกีารรกัษา) 

 

ช่องทางการเขา้ถงึบรกิาร + สทิธกิารรกัษา  
           4 :       :  2 ชัว่โมง  
      : สทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสุขภาพ ในเรื่องอนามยัเจรญิพนัธุ ์ใหรู้จ้กัแหล่งบรกิาร  
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            : การรูจ้กัช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลูเรื่องอนามยัเจรญิพนัธุ ์เพือ่น าไปสูก่ารตดัสนิใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1) เขา้ใจสทิธปิระโยชน์หลกัประกนัสุขภาพ 
2) รูแ้หล่งบรกิารอื่นๆ นอกจากในพืน้ทีพ่ทัยา 

            : (A-S-K) 
1) เพือ่สรา้งความเขา้ใจในสทิธปิระโยชน์

หลกัประกนัสุขภาพ 
2) เพือ่รบัรูแ้หล่งบรกิารอื่น ๆ นอกจากใจ

พืน้ทีพ่ทัยา 

                         : 
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์สทิธิ 
- สามารถใชส้ทิธขิองตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
                         : (            
           ) 
- การเขา้รบับรกิารในสถานบรกิาร  
- เขา้มารบัค าปรกึษาใน HON Learning House 

              /                        
กจิกรรม ทบทวนความรู ้“กจิกรรม 3”  ดรูายละเอยีด เนื้อหา ขัน้ตอนการ

จดักจิกรรม ในแนวทางด าเนินงาน
และชุดกจิกรรม และขอ้มลูจ าเป็น
จากภาคผนวก 

 
น าเสนอกรณีตวัอย่าง + แลกเปลีย่น  
บทบาทสมมุต ิและแลกเปลีย่นกลุ่มย่อย / 
น าเสนอ 

 

 
        :                       (          )      :  2 วนั 1 คนื 
      :  ส ารวจประเดน็ทีอ่ยากรูเ้พิม่เตมิ และออกแบบสือ่ 
            : การสรา้งเครอืขา่ยนกัสอืสารสุขภาวะ และเครอืขา่ยสถานประกอบการในพืน้ทพีทัยา 

1) การส ารวจความรูท้ีต่อ้งการเพิม่ 
2) คนืขอ้มลูจากกจิกรรม 4 ครัง้ทีผ่่านมา 
3) เรยีนรู ้รปูแบบสือ่ทีใ่ชใ้นการน าเสนอเรื่องสุขภาวะทางเพศ 

            : (A-S-K) 
1) เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเพือ่นคนท างานใน

สถานประการในพืน้ทีพ่ทัยา 
2) เพือ่จดัท าสือ่ทีใ่ชใ้นการน าเสนอเรื่องสุข

ภาวะทางเพศ 

                         : 
- มเีครอืขา่ยเพือ่นช่วยเพือ่น 
                         : (            
           ) 
- มชี่อง หรอืการร่วมกลุ่มพดูคุยหลงัจากจบโครงการ 

              /                        
กจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพ   
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ทบทวนกจิกรรมทีผ่่านมา 4 ครัง้ VDO สรุปผลกจิกรรม  
เรยีนรูส้ ือ่ + ท าสือ่   
Design thinking   
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ภำคผนวก 
ข้อมูลจ ำเป็นส ำหรบักำรท ำงำน 
 
1. เร่ือง U = U หลกัการส าคญัคอื การทีผู่ต้ดิเชือ้เอชไอว ีไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเอชไอว ียาตา้นฯ

จะเขา้ไปกดเชือ้เอชไอวใีนร่างกาย จนท าใหป้รมิาณเชือ้เอชไอวใีนเลอืดของคนๆนัน้มจี านวนน้อยมาก

จนตรวจหาไม่พบในเลอืด แมว้่าเชือ้เอชไอวจีะยงัไม่หมดไปจากร่างกาย อาจมเีชือ้ฯอยู่ในเนื้อเยือ้บุต่างๆ

ในร่างกาย แต่การทีผู่ต้ดิเชื้อฯกนิยาต้านฯจนตรวจไม่พบเชือ้ฯในเลอืดมผีลท าใหผู้ต้ดิเชือ้ฯคนนัน้ ไม่

สามารถสง่ต่อเชือ้เอชไอวไีปสูค่นอื่นได ้แมว้่าจะไม่ไดป้้องกนัดว้ยการใชถุ้งยางอนามยักต็าม  

 

ทัง้นี้ผูต้ดิเชือ้ฯจ าเป็นตอ้งกนิยาต้านฯอย่างต่อเนื่อง กินยาตรงเวลา รวมทัง้ตอ้งไดร้บัสตูรยาทีเ่หมาะสม

กบัสภาพร่างกาย อย่างน้อยตอ้งกนิยาตดิต่อกนันาน 6 เดอืนขึน้ไป โดยทีย่าตา้นฯในปัจจุบนัมหีลาย

ชนิด และมยีารุ่นใหม่ทีผ่ลติออกมาใหผู้ต้ดิเชือ้ฯกนิไดง้า่ยขึน้ เช่นเมด็ขนาดเลก็ กนิเพยีงมือ้เดยีว เป็น

ตน้ สง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติของผูต้ดิเชือ้ฯในการกนิยาดขีึน้ ซึง่มผีลต่อการกนิต่อเนื่องเพือ่กดเชือ้เอชไอวี

ใหต้ ่าทีสุ่ดได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. เร่ืองกำรป้องกนัด้วยกำรกินยำต้ำนไวรสัก่อนกำรสมัผสัเชื้อเอชไอวี หรือเรียกว่ำ PrEP (เพรป็) 

เพรป็ (PrEP) ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis เป็นการป้องกนัเชือ้เอชไอวกี่อนการสมัผสัเชือ้โดยการ

กนิยาต้านไวรสัเอชไอว ี2 ชนิด(ยาทโีนโฟเวยีร ์และยาเอม็ไตรไซทาบนี)  จากการศกึษาพบว่าการใช ้ยาเพร็
ปอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง โดยกนิต่อเนื่องทุกวนัไปอย่างน้อย 7 วนัก่อนทีจ่ะมคีวามเสีย่ง จะช่วยลดความ
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เสีย่งของการตดิเชือ้ฯจากการมเีพศสมัพนัธไ์ดม้ากกว่า 90 % สว่นในกรณีของผูใ้ชย้าเสพตดิแบบฉีด 
สามารถลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ลงไดถ้งึ 70% อย่างไรกต็ามการใชย้าเพรป็ยงัไม่สามารถป้องกนัการตดิ

เชือ้ HIV ไดถ้งึ 100 % และไม่สามารถป้องกนัการตดิเชื้อกามโรคอื่น ๆและป้องกนัการตัง้ครรภ์ได ้ดงันัน้
ถงึแมว้่าจะกนิยาเพรป็แลว้กค็วรตอ้งใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธเ์สมอ เพรป็เป็นทางเลอืกในการ

ป้องกนัเอชไอวสี าหรบัคนทีไ่ม่สามารถใชถุ้งยางอนามยัไดทุ้กครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์คนทีใ่ชส้ารเสพตดิ และคน
ทีม่คีู่นอนทีม่เีอชไอว ี

กำรรบัยำเพรป็ ตอ้งไดร้บัผ่านสถานพยาบาลเท่านัน้ ก่อนรบัยาเพรป็จะตอ้งมกีารตรวจเลอืดเพือ่เชค็

สุขภาพโดยรวม ตรวจการท างานของไตและคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ีรวมทัง้ตรวจเชค็ผลเอชไอ
วขีองผูท้ีจ่ะรบัยาดว้ย เนื่องจากยาเพรป็ จะใชก้บัผูท้ีม่ผีลเอชไอวเีป็นลบเท่านัน้ โดยสถานพยาบาลจะจ่ายยา

เพรป็ ใหไ้ปกนิไม่เกนิ 3 เดอืน ควรตรวจเอชไอวอีย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืนระหว่างที่กนิยาเพรป็ 
การกนิเพรบ็ (เพือ่ใหม้ตีวัยาอยู่ในกระแสเลอืดเพยีงพอต่อการป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ) 
 

1. กรณีเป็นคนรกัต่างเพศ ใหก้นิ 1 เมด็/วนั เป็นเวลา 7 วนัต่อเนื่องก่อนมเีพศสมัพนัธ ์และกนิ
ต่อเนื่อง ทุกวนัๆ ละ 1 เมด็ในช่วงทีย่งัคงมเีพศสมัพนัธอ์ยู่ และเมื่อตอ้งการหยุดกนิใหก้นิต่อเนื่อง
อกี 7 วนัๆละ 1 เมด็  

2. หากเป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ใหก้นิ 2 เมด็ใน 24ชัว่โมงก่อนมเีพศสมัพนัธ์ และกนิต่อเนื่อง
ทุกวนัๆละ 1 เมด็ในช่วงทีย่งัคงมเีพศสมัพนัธอ์ยู่  และเมื่อตอ้งการหยุดกนิใหก้นิต่อเนื่อง
อกี 2 วนัๆ ละ 1 เมด็ หลงัมเีพศสมัพนัธค์รัง้สุดทา้ย และควรไปตรวจหาเอชไอวทีุกครัง้หลงัหยุดกนิ 

ควรมารบัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวทีุกครัง้หลงัหยุดกนิยา 
กรณีลืมกิน  

1. ใหร้บีกนิทนัททีีน่ึกได ้
2. ถา้มเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ไดป้้องกนัช่วงลมืกนิยา ใหร้บีมาตรวจหาเอชไอว ี

 
3. เร่ืองกำรป้องกนัเอชไอวีหลงักำรสมัผสัเชื้อหรือ PEP  

เพป็ (Post Exposure Prophylaxis หรอื PEP) เป็นการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวหีลงัการสมัผสัเชือ้ 

โดยการกนิยาตา้นไวรสัเอชไอวใีนสตูรทีเ่หมาะสมต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดอืนหลงัจากสมัผสัเชือ้ หาก

ตอ้งการป้องกนัใหไ้ดผ้ลมากทีสุ่ด ตอ้งกนิยาทนัทหีลงัจากมคีวามเสี่ยง หรอืตอ้งไดร้บัยาตา้นฯภายใน

เวลา 72 ชัว่หลงัจากไปสมัผสัเชือ้ฯ ยาเพป็จะป้องกนัไม่ใหเ้ชือ้เอชไอวเีขา้ไปท าลายระบบภูมคิุม้กนั ท า
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ใหร้่างกายไม่ตดิเชือ้ ซึง่จะท าใหร้่างกายสรา้งระบบภูมคิุม้กนัในการป้องกนัก่อนจะแพร่กระจายใน

ร่างกายได ้วธิกีารกนิยาเพป็ตอ้งกนิยาเหมอืนกบัผูต้ดิเชือ้เอไชอวกีนิเพือ่การรกัษา คอืการกนิยาต้านฯ

จ านวน 3 ชนิด และตอ้งกนิอย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืน 

 

4. กำรตรวจเลือดเอชไอวี 

เราสามารถรูส้ถานการณ์ตดิเชือ้เอชไอวไีด ้ดว้ยการตรวจเลอืดเท่านัน้ โดยปัจจุบนัระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิใหส้ทิธคินไทยทุกคนสามารถขอรบับรกิารตรวจเลอืดเพือ่หาการตดิเชือ้เอชไอวไีดปี้ละ 

2 ครัง้ โดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย วธิกีารคอืตอ้งไปขอรบับรกิารตรวจทีโ่รงพยาบาลสงักดัรฐั หรอืโรงพยาบาล

ทีอ่ยู่ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิปัจจุบนัการตรวจเลอืดเอชไอวทีีใ่หผ้ลแม่นย า ตรวจได้

หลงัจากทีม่คีวามเสีย่งต่อการรบัเชือ้ประมาณ 1 เดอืนขึ้นไป  
 

ถา้ผลเลอืดเป็นบวก สามารถวางแผนดแูลตนเอง เขา้รบัการรกัษาดว้ยยาต้านไวรสัเอชไอวไีดต้ามสทิธิ

ดา้นสุขภาพ (หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ประกนัสงัคม ขา้ราชการ) ยิง่ไดร้บัการรกัษาเรว็ ยิง่สง่ผลให้

ร่างกายมสีุขภาพด ีไม่เกดิโรคแทรกซอ้น และไม่ป่วย มชีวีติแขง็แรงได้เหมอืนคนทัว่ไป 

 

หากเป็นผลลบ กจ็ะเป็นโอกาสดทีีจ่ะท าใหเ้ราไดว้างแผนการใชช้วีติใหป้ลอดภยัไม่ตดิเชือ้ในอนาคต แต่

ไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรอืลบ การวางแผนป้องกนัตนเองและคู่ ไม่ใหเ้สีย่งต่อการตดิเชื้อเป็นเรื่องส าคญั

และควรวางแผนจดัการดว้ยตนเอง 
 

5. กำรรกัษำด้วยยำต้ำนไวรสัเอชไอวี 

ปัจจุบนัผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีุกคน มสีทิธใินการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเอชไอวตีามแนวทางการรกัษาที่
ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนทีม่สีทิธกิารรกัษาทัง้ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ
ประกนัสงัคม สทิธขิา้ราชการ บตัรสุขภาพแรงงานต่างดา้ว สามารถใชส้ทิธไิดต้ามโรงพยาบาลทีต่วัเอง
สงักดัอยู่  

ยิง่ไดร้บัการรกัษาเรว็ เชือ้เอชไอวกีไ็ม่สามารถท าลายภูมคิุม้กนัในร่างกายได ้ท าใหไ้ม่เจบ็ป่วยดว้ยโรค
ฉวยโอกาสต่าง ๆ สามารถใชช้วีติไดเ้หมอืนคนทัว่ไป วธิกีารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัฯจะเน้นการกนิยา
อย่างน้อย 3 ชนิดขึน้ไป ทัง้นี้แพทยจ์ะตอ้งท าการตรวจร่างกายเพือ่เตรยีมตวัก่อนการกนิยา ปัจจุบนัยา
ตา้นไวรสัฯมหีลายสตูร ขึน้กบัสภาพร่างกายของผูต้ดิเชื้อฯแต่ละคน  
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การกนิยาต้านไวรสัเอชไอว ีเป็นการกนิยาเพือ่ควบคุมเชื้อไวรสัเอชไอวไีม่ใหแ้พร่กระจายในร่างกาย 
หากกนิยาต่อเนื่อง ตรงเวลา กจ็ะสามารถกดเชือ้ฯใหม้ปีรมิาณจ านวนไวรสัใหน้้อยทีสุ่ดได ้หากยาต้านฯ
สามารถกดเชือ้ไวรสัฯไดต้ ่าจนไม่สามารถตรวจพบปรมิาณไวรสัในเลอืดได ้ถอืว่าการรกัษาดว้ยสตูรยาที่
ไดร้บันัน้ไดผ้ลด ี สิง่ทีค่วรท าคอืตอ้งกนิยาต่อเนื่องไปตลอด การกนิยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงเวลาบ่อย ๆ 
จะท าใหม้โีอกาสเกดิเชือ้ดือ้ยาได ้ยิง่ดือ้ยากจ็ะยิง่หายามารกัษาไดย้ากขึน้ หากผูต้ดิเชือ้ฯคนใดตอ้งการ
หยุดยา ควรตอ้งปรกึษาแพทย ์เพือ่วางแผนการหยุดยาทีจ่ะไม่สง่ผลต่อการดือ้ยาในอนาคตจะดทีีสุ่ด 

6. สิทธิประโยชน์ด้ำนเอดสแ์ละกำรตัง้ครรภ ์(มำตรฐำนขัน้ต ำ่) 

1. ไดร้บับรกิารฝากครรภ์

อย่างน้อย 5 ครัง้ 

ตรวจร่างกายทัว่ไป , ประเมนิอายุครรภ ์,ตรวจสอบความผดิปกต ิ,ตรวจอลั

ตราชาวดอ์ย่างน้อย 1 ครัง้ ,ตรวจคดักรองซฟิิลสิ /เอชไอว/ีไวรสัตบับ,ี 

ตรวจคดักรองโรคธาลสัซเีมยี ,ตรวจคดักรองดาวน์ซนิโดรม(เจาะเลอืด /

น ้าคร ่า) ถา้มขีอ้บ่งชี้ยุตกิารครรภไ์ด ้,ใหค้ าปรกึษา ,ถุงยาง ,ประเมนิความ

เสีย่ง เป็นตน้ 

2. บรกิารหลงัคลอดอย่าง

น้อย 3 ครัง้ 

 

ตรวจ คดักรอง แนะน า วางแผนครอบครวั เช่นยาเมด็/ยาฉีดคุมก าเนิด ห่วง

คุมก าเนิด ยาฝังคมุก าเนิด   ถุงยางอนามยั การท าหมนั  ยาเสรมิธาตุเหลก็ 

สง่เสรมิการใหน้มแม่ คดักรองภาวะซมึเศรา้ 

3. ตรวจ คดักรอง แนะน า 
วางแผนครอบครวั เช่นยา
เมด็/ยาฉีดคุมก าเนิด ห่วง
คุมก าเนิด ยาฝังคมุก าเนิด   
ถุงยางอนามยั การท า
หมนั  ยาเสรมิธาตุเหลก็ 
สง่เสรมิการใหน้มแม่ คดั
กรองภาวะซมึเศรา้ 

• บรกิารตรวจและป้องกนั การตดิเชือ้เอชไอว ี (ก. ตรวจหาสาร
พนัธุกรรม (PCR) ข. ตรวจการตดิเชือ้เอชไอว)ี 

• นมผงกนิแทนนมแม่ ถา้ตดิเชือ้เอชไอว ี
• ยาตา้นไวรสัเอชไอว ี

4. เดก็/เยาวชนหญงิ (6-24 
ปี) (ทุกเพศ) 
 

1. บรกิารตรวจและป้องกนั การตดิเชือ้เอชไอว ี (VCT) ,อปุกรณ์ป้องกนั ,

คดักรอง STI ,สง่ต่อเพือ่รกัษา STI 

2.  วคัซนีป้องกนัมะเรง็ปากมดลกูจากเชือ้เอชพวี ี(HPV)  ((HPV)  
เดก็หญงิ ป.5 (อายุ 11-12 ปี) เดก็หญงิ อายุ 11-12 ปี ทีไ่ม่อยู่ในระบบ
โรงเรยีน (ฉีด 2 ครัง้ ห่างกนั 6 เดอืน) 

3. บรกิารอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ 
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4. วางแผนครอบครวั (คุมก าเนิด,ยาเมด็คุมก าเนิด ,ยาฉีดคุมก าเนิด ,
ถุงยางอนามยั ,ห่วงคุมก าเนิดยาฝังคุมก าเนิด ,การท าหมนัหญงิ ,การ
ท าหมนัชาย ,ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน ,การดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้นจาก
การคุมก าเนิด  

5.  บรกิารป้องกนัการยุตกิารตัง้ครรภท์ีไ่ม่ปลอดภยั 
5. หญงิอายุ 25-59 ปี 1. คดักรองมะเรง็ปากมดลูก 

   

7. ตวัช้ีวดัในโครงกำรของ 8 จงัหวดั 

 ตวัช้ีวดั วิธีวดั 
1 มกีารประชุมร่วมกบักลไกการท างานในพืน้ทีเ่พือ่ชีแ้จงโครงการและ

ประสานความร่วมมอืในการท างาน 
สรุปรายงานการประชุม 
 

2 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูห้ญงิรอ้ยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายทัง้หมดเขา้ร่วม
กระบวนการและกจิกรรมในโครงการ 

ใบลงทะเบยีนเขา้ร่วม
กจิกรรม 

3 จ านวนผูห้ญงิรอ้ยละ 70 ทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ เขา้ร่วมกจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ครัง้ 

ใบลงทะเบยีนเขา้ร่วม
กจิกรรม 

4 กลุ่มเป้าหมายรอ้ยละ 100 ไดป้ระเมนิความเสีย่งดว้ยตวัเองโดยใชใ้บ
ประเมนิความเสีย่งของโครงการ 

ใบประเมนิความเสีย่งของ
โครงการ (แผ่นขดู) 

5 กลุ่มเป้าหมายรอ้ยละ 50 ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมVCCT   สมคัรใจตรวจ
เลอืดเพือ่คน้หาการตดิเชือ้HIV 

แบบบนัทกึการสมคัรใจ
ตรวจเลอืด 

6 กลุ่มเป้าหมายทีต่รวจพบว่าตดิเชือ้เอชไอวเีขา้สูร่ะบบการรกัษารอ้ยละ 
100 ** 

แบบบนัทกึการสง่ต่อเขา้รบั
บรกิาร 

7 กลุ่มเป้าหมายทีต่รวจพบว่าไม่ตดิเชือ้เอชไอว ีคงผลเลอืดลบจนจบ
โครงการ *** 

แบบบนัทกึการตรวจเลอืด 

8 จ านวนกลุ่มเป้าหมายรอ้ยละ 60 ทีม่าขอรบัถุงยางอนามยัหลงัจบ
กจิกรรม 

รายงานสรุปจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทีม่าขอรบั
ถุงยางอนามยั 

9 จ านวนกลุ่มเป้าหมายรอ้ยละ 20 ทีก่ลบัมาขอรบับรกิารปรกึษากบั
โครงการหลงัจากทราบผลเลอืด 

แบบบนัทกึการใหบ้รกิาร
ปรกึษา 

** กรณีกลุ่มเป้าหมายทีม่เีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการเขา้ถงึบรกิารสุขภาพ เช่นกลุ่มผูไ้รส้ถานะ ชาตพินัธุ ์แรงงานขา้มชาต ิจะเน้นไปที่
กระบวนการช่วยเหลอืใหค้นเหล่านี้ไดเ้ขา้ถงึบรกิาร 
*** กลุ่มทีส่มคัรใจตรวจเลอืดและบอกผลเลอืดแก่คนท างานเพื่อตดิตามจนจบโครงการ 
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แบบสอบถำม 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมและทกัษะ เก่ียวกบัเร่ืองเอชไอวีเอดส ์

ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ                          หญงิ      ชาย                      เพศอื่น ๆ                                                                               
กำรศึกษำ   มธัยมปีที ่1   มธัยมปีที ่2    มธัยมปีที ่3 

มธัยมปีที ่4   มธัยมปีที ่5    มธัยมปีที ่6 
อำย.ุ................................................................. รหสั............................................................................. 

 

(โปรดท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำตอบ ท่ีคณุคิดว่ำถกูต้อง) 
ข้อ  ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1 ยุงกดัผูท้ีอ่ยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอว ีท าใหเ้ราตดิเชือ้เอชไอวี    
2 การใชช้วีติประจ าวนัร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีเช่น กนิขา้วดว้ยกนั 

เรยีนดว้ยกนั การใชม้ดีโกนและกรรไกรตดัเลบ็ร่วมกนั  ว่ายน ้าสระ
เดยีวกนั จะท าใหต้ดิเชือ้เอชไอว ี

   

3 ลูกทีเ่กดิจากพอ่แม่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีจะตดิเชือ้เอชไอวทีกุคน    
4 ช่องทางการรบัเชือ้เอชไอวมี ี3 ช่องทาง (เพศสมัพนัธไ์ม่ป้องกนั การ

ใชเ้ขม็ฉีดยาเสพตดิร่วมกนั และทารกทีค่ลอดจากแม่ทีม่เีชื้อเอชไอว)ี 
   

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
5 ปัจจุบนัเอดสร์กัษาได ้    
6 การใสถุ่งยางอนามยั 2 ชัน้ช่วยป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละ

ป้องกนัการทอ้ง 
   

7 เพศสมัพนัธค์รัง้เดยีวไม่สามารถตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธไ์ด ้

   

8 การป้องกนัเอชไอวแีละการตัง้ครรภเ์ป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิเท่านัน้    
9 คนหน้าตาด ีสุขภาพแขง็แรง ไม่ตดิ เชือ้เอชไอว ี    
10 คนทีพ่กถุงยางอนามยัเป็นคนไม่ด ี    
11 การมคีู่คนเดยีว ไม่เสีย่ง ต่อการตดิเชือ้เอชไอวแีน่นอน    

 ทุกครัง้ บำงครัง้ ไม่เคย 
12 คุณสวมถุงยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัทุกคน    
13 ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา คุณไดต้รวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี    
14 คุณสามารถบอกคู่ใหใ้ชถุ้งยางอนามยัได้    
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แบบสอบถำม 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทศันคติ พฤติกรรมและทกัษะ เก่ียวกบัเร่ืองเอชไอวีเอดส ์

ข้อมูลทัว่ไป 
เพศ                           หญงิ       ชาย                      เพศอื่น ๆ                                                                               
อำยุ   ............................................................. หน่วยงำน/ชุมชน................................................. 
รหสั   ........................................................................................................................................... 
 

 (โปรดท ำเครื่องหมำย X ในช่องค ำตอบ ท่ีคณุคิดว่ำถกูต้อง) 
ข้อ  ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1 ยุงกดัผูท้ีอ่ยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอว ีท าใหเ้ราตดิเชือ้เอชไอว ี    
2 การใชช้วีติประจ าวนัร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีเช่น กนิขา้วดว้ยกนั 

เรยีนดว้ยกนั การใชม้ดีโกนและกรรไกรตดัเลบ็ร่วมกนั  ว่ายน ้าสระ
เดยีวกนั จะท าใหต้ดิเชือ้เอชไอว ี

   

3 ลูกทีเ่กดิจากพอ่แม่ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีจะตดิเชื้อเอชไอวทีกุคน    
4 ช่องทางการรบัเชือ้เอชไอวมี ี3 ช่องทาง (เพศสมัพนัธไ์ม่ป้องกนั ใช้

เขม็ฉีดยาเสพตดิร่วมกนั และทารกทีค่ลอดจากแม่ทีม่เีชื้อเอชไอว)ี 
   

 เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 
5 ปัจจุบนัเอดสร์กัษาได ้    
6 การใสถุ่งยางอนามยั 2 ชัน้ช่วยป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

และป้องกนัการทอ้ง 
   

7 เพศสมัพนัธค์รัง้เดยีวไม่สามารถตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์

   

8 การป้องกนัเอชไอวแีละการตัง้ครรภเ์ป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิเท่านัน้    
9 คนหน้าตาด ีสุขภาพแขง็แรง ไม่ตดิ เชือ้เอชไอว ี    
10 คนทีพ่กถุงยางอนามยัเป็นคนไม่ด ี    
11 การมคีู่คนเดยีว ไม่เสีย่ง ต่อการตดิเชือ้เอชไอวแีน่นอน    

 ทุกครัง้ บำงครัง้ ไม่เคย 
12 คุณสวมถุงยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัทุกคน    
13 ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา คุณไดต้รวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ี    
14 คุณสามารถบอกคู่ใหใ้ชถุ้งยางอนามยัได ้    

 


