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คํานํา 

กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความรอบรู้ในด้านสุขภาพ จะทํา
อย่างไรให้ประชาชนมีความรอบรู้ในด้านสุขภาพ ในโลกที่ไร้พรมแดน ท่ีมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีเป้าหมายหลักในการยุติปัญหาเอดส์ 
ภายในปี 2573  คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือ
ปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติอันเก่ียวเน่ืองจากเอชไอวีและเพศภาวะ ลงร้อยละ 90 จึงมี
เป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความรอบรู้ในด้านสุขภาพทางเพศ ที่เป็นช่องทางในการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวี  

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นทิศทางการดําเนินงานเพ่ือใช้หลักการและกระบวนการใน    
การสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ผลจากการวิเคราะห์ของผู้มีส่วนร่วมการดําเนินงานของทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ 
พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นพฤติกรรมเป้าหมายยังไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง  กลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการดําเนินงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการยุติเอดส์ ได้มีการวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหา และกลุ่มภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ พบว่า มีกลุ่มที่ต้องเร่งรัดการดําเนินงาน ดังน้ี 1.กลุ่มประชากรหลัก (key populations) เช่น 
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และผู้หญิงข้ามเพศ (TG) ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) เป็นต้น 2. กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป ท่ีสําคัญ เน้นที่กลุ่มเยาวชน และ 3. กลุ่มผู้ติดเชื้อ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึง
ได้พัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs 
Literacy)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 มีกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น จัดประชุมคณะทํางาน ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาคี
เครือข่ายที่ทํางานกับกลุ่มเป้าหมายสําคัญๆ  ร่วมกันพัฒนาเน้ือหาคู่มือ ร่วมทั้งการนําไปทดสอบคู่มือ นําข้อมูลที่
ได้มาประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงเน้ือหา ให้มีความเหมาะสมและบรรลุสู่พฤติกรรมเป้าหมายในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดทําคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักการและ
นําเสนอรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ คู่มือเล่มน้ีจัดขึ้นสําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข บุคลาการทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่แกนนําท่ีทํางานกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้ง 5 กลุ่มเป้าหมาย สามารถนําไปปรับและใช้ประโยชน์    
ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่เป็นปัญหาในพ้ืนท่ีให้มีความครอบคลุม
และสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ต่อไป  

คณะผู้จัดทําขอขอบคุณอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคทุก
ท่าน ที่ให้ทิศทางในการพัฒนาคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์         
(HIV& STIs Literacy) และข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ ให้มีความสมบูรณ์  ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือ 
รวมถึง เครือข่ายวิชาการ ผู้แทนภาคประชาสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการทดสอบกิจกรรมและประเมินผล
การใช้คู่มือเล่มน้ี รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่อเน้ือหา เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ได้จริง  

      คณะผู้จัดทํา 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 สิงหาคม  2563  
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 บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
 

องค์การอนามัยโลก (WHO,1998) ให้ความหมาย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ว่าคือ 
“ทักษะต่าง ๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการที่จะ
เข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ” โดยได้ประกาศให้
ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการประชุมส่งเสริม
สุขภาพโลก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ได้ระบุถึงแนวทางสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน (SDGs) ว่าแต่ละประเทศจะต้องส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

การพัฒนาสู่ความส าเร็จดังกล่าวตามค าประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration) ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา เน้น 3 เรื่องส าคัญ และความรอบรู้เรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งในสามของเรื่องส าคัญนั้น (WHO, 2016) ได้แก่  
(1) ธรรมาภิบาล (good governance) คือ การมีนโยบายและการปกครองที่เข้มแข็งในการสร้างทางเลือกด้าน
สุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับได้ สร้างระบบที่มีความยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน
สังคม (2) เมืองและชุมชนน่าอยู่ (healthy cities and communities) คือ การสร้างสรรค์เมืองสะอาด ปราศจาก
มลพิษ ที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิต ท างาน และเล่นร่วมกันอย่างปรองดองและมีสุขภาพดี และ (3) ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม (health literacy and social mobilization) คือ การเพ่ิมทักษะทางสังคมและ
ความรู้ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีท่ีสุดต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 55 ก าหนดไว้ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด” โดยก าหนดให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้
ก าหนดเป้าประสงค์ข้อที่หนึ่งไว้มีเจตนาต้องการให้ “ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้การเจ็บป่วยและการตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง” ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยให้ความหมาย ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ว่าหมายถึง “ความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ข้อมูล
ข่าวสารทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดช่วงอายุ” (มติการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, 8 ก.พ. 2560) และมี
การมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วนในการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนไทย เพ่ือผลลัพธ์ที่ส าคัญคือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และประชาชนมีการดูแล
สุขภาพโดยรวมดีขึ้น  

กรมควบคุมโรคได้ร่วมผลักดันและด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ปี พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาพ และน าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล สื่อความรู้ คู่มือแนวทาง ระบบเฝ้าระวัง และการ
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พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน โดยระยะแรกได้ด าเนินการน าร่องพัฒนาคู่มือเชิงกระบวนการเพ่ือ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ     
5 กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับใช้เผยแพร่สนับสนุนการด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร         
ด้านสาธารณสุข บุคลาการทางการศึกษา เจ้าหน้าที่แกนน าที่ท างานกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยมีการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายของแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับ     
การก าหนดแนวทางการออกแบบเชิงกระบวนการในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (HIV&STIs Literacy) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 
พฤติกรรมเป้าหมาย: ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชำชนทั่วไป   
พฤติกรรมเป้าหมาย: อยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
                 : ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย 
พฤติกรรมเป้าหมาย: ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
พฤติกรรมเป้าหมาย: ไดร้ับการรักษาโดยเร็วและต่อเนื่อง 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ำ  
พฤติกรรมเป้าหมาย: มีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 

หมายเหตุ : การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมเป้าหมายที่ส าคัญของทุกกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้น สามารถน าแนวทางการ
ออกแบบเชิงกระบวนการในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV&STIs 
Literacy) ของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน มาปรับหรือประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่ม        

ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี พ.ศ.2555-2560 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรคหนองใน
และซิฟิลิสพบมากในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ในขณะที่สถานการณ์เอดส์พบอัตราความชุกในกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ 
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการชาย กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดและกลุ่มหญิงข้าม เพศ ในปี พ.ศ. 
2563 การคาดประมาณการติดเชื้อรายใหม่ จ านวน 4,855 ราย ร้อยละ 95 ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 
คาดประมาณมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อสะสมจ านวน 462,376 คน รู้สถานะว่าติดเชื้อเอชไอวีจ านวน 432,084 ราย ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส 375,782 ราย สาเหตุของปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่ป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี มีความสัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยที่ผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จะรับเชื้อเอชไอวีได้ง่าย ในขณะเดียวกันผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ถ้าป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะ
สามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ผู้สัมผัสโรคได้มากกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ส าหรับผู้
ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว การเข้าถึงระบบการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้มีชีวิตที่ยืนยาว ได้มี
การศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสกับความ
ต่อเนื่องสม่ าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ชนัญญา คุ้มครอง และคณะ, 2557) พบว่า 
ร้อยละ 90.01 มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระดับดีมาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยตรงจากเจ้าหน้าที่มากกว่าจากการอ่านเอกสารให้ความรู้ด้วยตนเอง  



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 3 

 

แนวโน้มของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์มีจ านวนลดลง เนื่องจากการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส ท าให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความรู้เท่าทันทางด้านสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัส (Gellad et al., 2011 อ้างใน ชนัญญา 
คุ้มครอง และคณะ, 2557) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลความรู้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการในคลินิกมากกว่าการสืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ต้องอ่านเองหรือท าการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ือให้ปลอดภัยไม่รับเชื้อและไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 มีเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 ได้แก่ (1) ลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย (2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ (3) ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90 
ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ได้มีการพัฒนาประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศและโรคติดต่อทางเพศ จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 33 การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี
สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ , ข้อ 34 การใช้
ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ไม่ท าให้ติดเชื้อเอชไอวี และ ข้อ 35 เราควรส่งเสริมการเรียน
เพศศึกษา และการใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี  

 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอนามัย ส านัก
สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ให้บริการในโรงพยาบาลด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เครือข่ายเยาวชน กลุ่มประชากรหลัก        
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า และเครือข่ายภาคประชาสังคม ด าเนินการสร้างเสริม  
องค์ความรู้ เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรและภาคี เครือข่าย ด าเนินงานโดยการพัฒนาคู่มือ             
เชิงกระบวนการเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์            
ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ มีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและประชากรหลัก ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
แคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โ รคติ ดต่ อทา ง เพศสั ม พันธ์ ใ นกลุ่ ม วั ย รุ่ น และ เย าวชน  ระหว่ า ง วั นที่  2 4  –  2 5  ธั น ว าคม  2561 
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือพัฒนาความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ 
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นส์ 
พลาซ่า จังหวัดสงขลา 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือพัฒนาความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7. การทดสอบรูปแบบการน าเสนอและความเข้าใจเนื้อหาของคู่มือฯ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่    
25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตามกลุ่มประชากรเป้าหมายในระดับพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน 
จังหวัดนนทบุรี 

9. การทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

10. การทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อ    
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไออุ่น   รีสอร์ท  จังหวัด
สระบุรี    

11. การทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  กรุงเทพมหานคร  

12. ประชุมคณะท างานพัฒนาชุดความรู้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ในวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2563  
 

ผลจากการการทบทวนองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิดเห็นจากคณะท างานและ
ภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน ท าให้มีการพัฒนา “คู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” สาระส าคัญประกอบด้วย หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรอบแนวคิด 
องค์ประกอบส าคัญ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน (2) กลุ่มประชาชน
ทั่วไป (3) กลุ่มขายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (4) กลุ่มมีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ (5) กลุ่มผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 5 

 

บทที่ 2 
 

หลักกำรของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และกลวิธีสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ              

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1998) ได้ให้ค านิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพ  (health literacy) ว่าคือ 
“ทักษะต่างๆ ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุ คคลในการ
ที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่ เสมอ” 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)  

แนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก สถาบันทางวิชาการ และหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ สามารถสรุปเป็นหลักการเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจและการน าไปใช้ ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล และการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (ขวัญเมือง แก้วด าเกิง, 
2562) ดังนี้ 

2.1 หลักกำรของควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  

1. ข้อมูลเป็นปัจจัยก ำหนดสุขภำพที่ส ำคัญของประชำชนทุกกลุ่มวัยในยุคสังคมข้อมูลข่ำวสำรและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ข้อมูลสุขภาพมีส่วนส าคัญในการชี้น าการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของผู้รับ 
การสร้างความเข้าใจจากข้อมูลชุดเดียวกันของบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน น าไปสู่การปฏิบัติตัวที่แตกต่างกัน
ดังนั้น “ข้อมูลสุขภาพ” จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการก าหนดสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีข้อจ ากัดในการรับรู้  

ข้อมูลสุขภาพ สามารถจ าแนกเพ่ือใช้อธิบายประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างความรู้
กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) ข้อมูลสุขภาพที่ชี้น าให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารความรู้ สร้างการรับรู้และให้เนื้อหาสาระความรู้ส าหรับการจดจ าและน าไปปฏิบัติตัวเพ่ือให้มี
สุขภาพดี 

2) ข้อมูลสุขภาพที่ชี้น าประชาชนไปตามความต้องการและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  ส่วนใหญ่จัดท าขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้น า โน้มน้าว ชักจูง หลอกลวง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดย
ขาดคุณธรรมจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดังนั้น ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ท าให้การรับ ดัดแปลง ตัดต่อ ปรับปรุง สามารถ
กระท าได้ง่ายและส่งไปได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ข้อมูลสุขภาพจึงสามารถก าหนดการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีนัยส าคัญ บุคคลจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง และพัฒนาความสามารถให้เกิดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพขึ้นด้วย จึงจะสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องได้ 

2. ลักษณะของข้อมูลสุขภำพส ำหรับบุคลำกรและประชำชนมีควำมแตกต่ำงกัน  
ข้อมูลสุขภาพที่ถูกเผยแพร่และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน 

สื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ ไปสู่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน จ าแนกได้ดังนี้  
1) ข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

(เช่น นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง องค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน เป็นต้น) ข้ อมูลสุขภาพที่ใช้
เผยแพร่ต่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เช่น วิธีการปฏิบัติตัว ข้อแนะน า ฉลากยา บัตรนัด คู่มือการรับวัคซีน 
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สื่อรูปแบบต่างๆ เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพที่เป็นการแนะน าและส่งต่อ (เช่น ประสบการณ์ที่ได้รับความส าเร็จ       
การปฏิบัติที่ได้ผล ค าแนะน า บทเรียนที่ได้รับ เป็นต้น) 

2) ข้อมูลสุขภาพที่ถูกเผยแพร่ให้กับประชาชน ได้แก่ ข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชน ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งนโยบาย มาตรการ 
แนวทาง ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ วิธีการปฏิบัติตัว ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ 

ข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่ให้กับบุคลากรหรือประชาชน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน ก็จะต้องมีการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงความแตกต่างกันตามระดับการรับรู้ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ เน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะ  
ค าว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ health literacy ประกอบขึ้นด้วยค าสองค า คือ literacy ซึ่งหมายถึง การ

รู้หนังสือ อันเป็นความสามารถและทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนของบุคคล และค าว่า health  ซึ่งหมายถึง สุขภาพ 
ดังนั้น ความรอบรู้ด้านสุขภาพจึงมีความหมายครอบคลุมความสามารถและทักษะในขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และ
ขั้นวิจารณญาณ (Nutbeam D., 2000; 2008) 

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคล จึงต้องเน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนา “พฤติกรรมเป้าหมาย” โดยก าหนดองค์ประกอบส าคัญในบริบทของด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานทางสังคม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล มีความ
เข้าใจ และการน าข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4. ควำมสำมำรถและทักษะที่ส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นเป้าหมาย

ของการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เข้าถึง 
เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และน าไปใช้ จะต้องก าหนดกลวิธีในการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคคลให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ด้วย 

การพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีดังนี้ (1) เข้าถึง ได้แก่ 
ฝึกการค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ กลั่นกรอง ฝึกตรวจสอบ ก่อนน ามาใช้ท าความเข้าใจ (2) เข้าใจ ได้แก่ ฝึก
การเรียนรู้ วิธีจดจ า สร้างความเข้าใจ (3) ไต่ถาม ได้แก่ ฝึกการตั้งค าถาม ฝึกทักษะการเจรจา/สื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ (4) ตัดสินใจ ได้แก่ ฝึกกระบวนการตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ ได้แก่ ฝึกการเตือนตนเอง และฝึก
การจัดการตนเอง 

5. ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ต้องกำรกำรพัฒนำทั้ง 3 ระดับคือ ขั้นพื้นฐำน ขั้น ปฏิสัมพันธ์ และ 
ขั้นวิจำรณญำณ  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ าแนกตามระดับในการพัฒนา (Nutbeam, 2000; 2008) ดังนี้ 
ระดับ 1 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพขั้นพื้นฐำน (functional health literacy) ได้แก่ ทักษะพื้นฐานด้าน

การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่จ าเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิต ประจ าวัน โดย Kickbusch และคณะ 
(2013) อธิบายเพ่ิมเติมว่า “เป็นความสามารถในการประยุกต์ทักษะด้านการอ่านและความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวน
ตัวเลข อาทิ การอ่านใบยินยอม ฉลากยา การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อรูปแบบการให้ข้อมูลทั้ง
ข้อความเขียนและค าพูดของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามค าแนะน า”   

ระดับ 2 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพขั้นปฏิสัมพันธ์ (interactive health literacy) ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน
และพุทธิปัญญา ทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะลักษณะการ
สื่อสารที่แตกต่างกัน รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
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ระดับ 3 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพขั้นวิจำรณญำณ (critical health literacy) ได้แก ่ทักษะทางปัญญา
และสังคมที่สูงขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และควบคุมจัดการสถานการณ์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ เน้นการกระท าของปัจเจกบุคคล และการกระท า
ทางสังคม การเมืองและสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน โดยการประสานประโยชน์ของบุคคลเข้ากับ
ชุมชนและสังคม เพ่ือสุขภาพที่ดีร่วมกัน  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีองค์ประกอบของความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตัว 
เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นเป้าหมายของการด าเนินงาน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งในขั้นพ้ืนฐาน 
ขั้นปฏิสัมพันธ์ และขั้นวิจารณญาณ โดยอาศัยกลวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละระดับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรอบรู้
อย่างสมบูรณ์  

6. สื่อและระบบข้อมูล เพื่อสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ต้องมีกำรออกแบบท่ีดี 
การที่จะรู้ว่าประชาชนมีการเข้าถึง เข้าใจ และน าข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่โดยหน่วยงานและบุคลากรด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขไปใช้หรือไม่นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและ
เชิงลึก ได้แก่ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ช่องทางการรับข้อมูล ระดับความสามารถและทักษะที่จ าเป็น ปัจจัยสาเหตุและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ส าหรับการน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการออกแบบสื่อ ระบบข้อมูล และจัด
กระบวนการพัฒนา  

การออกแบบสื่อและระบบข้อมูล เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และน าข้อมูลไปใช้ มีข้อค านึงส าคัญ 2 ส่วน 
คือ (1) การออกแบบพื้นฐาน และ (2) การออกแบบสร้างสรรค์คุณค่า  

อธิบายได้ดังนี ้
1) การออกแบบพ้ืนฐาน ได้แก่ การเลือกแบบของตัวอักษร (font) การเลือกขนาดของตัวอักษร (size) 

การเลือกสีของตัวอักษรและพ้ืน (color) การก าหนดรูปแบบการจัดวาง (type) การเลือกภาษา (language) 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเข้าถึงและท าเข้าใจข้อมูลความรู้ที่น าเสนอตามกลุ่มเป้าหมาย และหลักการสื่อสาร  

2) การออกแบบสร้างสรรค์คุณค่า ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลความจริง ( fact) ก าหนดความพอเพียง 
(enough) (อาทิ จ านวนครั้ง ความถี่ในการน าเสนอ ฯลฯ) มีจุดเน้นที่ดึงดูดให้เกิดความประทับใจ (appeal) การ
สร้างความไว้วางใจ (trust) การสร้างคุณค่าของสิ่งที่น าเสนอ (value) เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ศรัทธาที่จะใส่ใจและจดจ า เมื่อนึกถึงก็จะเรียกหา เป็นล าดับแรก เพราะคุ้นเคยกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่
น าเสนอแล้ว เสมือนมีเพ่ือนสนิทที่ไว้วางใจได้  

7. กำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพต้องเน้นกลวิธีฝึกฝนควำมสำมำรถและทักษะท่ีน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้ำหมำย 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เข้าถึง 
เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และน าไปใช้ จะต้องก าหนดกลวิธีในการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคคลให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ด้วย 

กลวิธีการพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีดังนี้ (1) เข้ำถึง 
ได้แก่ ฝึกการค้นหาข้อมูล ฝึกการกลั่นกรอง ฝึกตรวจสอบข้อมูล ก่อนน ามาใช้ท าความเข้าใจ (2) เข้ำใจ ได้แก่ ฝึก
การเรียนรู้ วิธีจดจ า สร้างความเข้าใจ (3) ไต่ถำม ได้แก่ ฝึกการใช้ค าถามและการสื่อสาร (4) ตัดสินใจ ได้แก่ ฝึก
กระบวนการตัดสินใจ และ (5) น ำไปใช้ ได้แก่ ฝึกการเตือนตนเอง และฝึกการจัดการตนเอง 
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8.  กำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ต้องมีกำรออกแบบเชิงกระบวนกำร 
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในด้านใดด้านหนึ่ง 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยประยุกต์แนวคิดการออกแบบ
แผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลเชิงลึก  
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการออกแบบกระบวนการจ าเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจงในบริบทการใช้ชีวิตและการ

ท างานของกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการ และการก าหนดทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนา 
จ าเป็นจะต้องมีข้อมูลเชิงลึก เช่น ช่องทางการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ชุดข้อมูลที่ของ
กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือและน าไปใช้ ซึ่งเป็นความนิยมชื่นชอบเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล สภาวะเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เป็น
ภัยคุกคามต่อสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยสาเหตุของการมี/ไม่มีพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ สภาพการ
เข้าถึงสิ่งเอื้ออ านวยและบริการ การยึดถือกฎระเบียบและข้อตกลงที่ก าหนดขึ้น เป็นต้น 

วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก สามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม ( focus group) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ในกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลจากกลุ่มสังคมออนไลน์ 
การสังเกตสภาพแวดล้อมในบ้าน สถานที่ท างาน และชุมชน ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงกรอบแนวคิดโดยเลือกใช้ทฤษฎีเป็นฐำน  
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีการน าหลักการ แนวคิด และโมเดลของทฤษฎีมาใช้

เป็นแนวทางย่อมให้ประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้องและชัดเจน ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบ
ความครอบคลุมได้ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก (key construct) ของทฤษฎีที่น ามาใช้ และท า
ให้ทราบล าดับขั้นตอนของการพัฒนา การเลือกกิจกรรมและกลวิธี รวมทั้งช่วยให้การออกแบบวิธีการวัดและการ
เลือกใช้เครื่องมือประเมิน มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและกระบวนการพัฒนา 

ทฤษฎีและโมเดลที่มีการน ามาใช้ในการออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ โมเดลข้อมูล
ข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรม ( Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) ทฤษฎี
การรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model: 
HBM) ทฤษฎีแรงจูงในการป้องกันโรค (Protection Motivation Theory: PMT) การศึกษาเพ่ือการสร้างพลัง 
(Empowerment Education) แนวคิดข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change)  

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและวำงแผน  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับการพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกลวิธีและกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
และทักษะเหล่านั ้น มีการออกแบบตามหลักการให้ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ-ทักษะของบุคคล และ
นโยบาย-สภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 ด ำเนินงำน  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานด้านทรัพยากร การก ากับ ติดตาม และเฝ้าระวัง ร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน  

ระยะเวลาในการด าเนินงานสามารถก าหนดให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และระดับความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของแต่ละบุคคล/กลุ่ม รวมทั้งธรรมชาติของทักษะแต่ละด้านที่มีความยาก-ง่ายในการพัฒนาแตกต่างกัน 
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ดังนั้น ประเด็นปัญหาที่แก้ไขจึงต้องการการฝึกฝนความสามารถ ให้เกิดความช านาญและความเชี่ยวชาญ กลายเป็น
ทักษะด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล  
การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และประเมินปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ถูก

พัฒนาขึ้น การประเมินสามารถจัดท าเป็นระยะๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 ช่วง คือ ระหว่างการด าเนินงาน (formative 
evaluation) และเมื ่อสิ ้นสุดแผนงาน/โครงการ ( summative evaluation) การประเมินจะต้องเน้นการ
ประเมินด้านทักษะ โดยพัฒนาวิธีการและเครื่องมือการวัดทักษะขึ้น ไม่ใช่เน้นการวัดที่ความรู้ 

9. กระบวนกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ จ ำเป็นจะต้องพัฒนำ ทั้งด้ำนควำมสำมำรถ-ทักษะ
ของบุคคล และนโยบำย-สภำพแวดล้อม จึงจะสำมำรถพัฒนำให้บุคคลเป้ำหมำย มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
และพัฒนำหน่วยงำนให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพได้ 

ความสามารถและทักษะ เป็นองค์ประกอบส าคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล ประกอบด้วย 
เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และน าไปใช้  ดังนั้น การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึง จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาทั้งด้านความสามารถ-ทักษะของบุคคล และนโยบาย-สภาพแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย 

กระบวนกำรพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะ มีล าดับการพัฒนา ดังนี้ 
1) เข้าถึง .. เริ่มจากการสร้างเสริมความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง ตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนน ามาใช้ท าความเข้าใจ 
2) เข้าใจ .. พัฒนาความสามารถและทักษะในการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ 
3) ไต่ถาม .. พัฒนาความสามารถและทักษะในการใช้ค าถามและการสื่อสาร 
4) ตัดสินใจ .. ความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ 
5) น าไปใช้ .. ความสามารถและทักษะในการเตือนตนเองและจัดการตนเอง  
กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยและสภำพแวดล้อม มีดังนี้ 
1) วิเคราะห์สภาวะเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ  
2) พัฒนากฎระเบียบและข้อตกลง   
3) จัดการสิ่งเอ้ืออ านวยและบริการ   
4) ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดและชุมชน  
5) สร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  
6. ปลุกเร้าสังคมให้ตื่นตัว เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

10. กำรประเมินควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ต้องออกแบบกำรวัดทักษะส ำคัญท่ีน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป้ำหมำย  

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ใช้การวัดที่สามารถจ าแนกระดับความช านาญ หรือความ
เชี่ยวชาญอันเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความสามารถที่บุคคลมี เช่น การอ่านหนังสือ การฟังค าแนะน า การ
เขียนแบบฟอร์ม การท าความเข้าใจสัญลักษณ์ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีการพัฒนาไปตามล าดับเมื่อมีความถี่ในการ
น ามาใช้มากขึ้น การใช้งานบ่อยๆ ซ้ าหลายครั้งของผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว จะท าให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังท าให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีที่เก่ียวข้องกับทักษะอีกด้วย 

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นส าหรับการวัดทักษะ จะต้องสามารถวัดได้ตรงตามความต้องการ และต้อง
สามารถสะท้อนผลของการวัดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างตามระดับของทักษะ อันเป็นความสามารถที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเป็นทักษะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลมีอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น ระดับของการวัดทักษะ จึงต้องมีการจ าแนกตาม
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ระดับความช านาญ ทั้งนี้ การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในกลุ ่มประเทศยุโรป  (The 
European Health Literacy Survey) (Sorensen et al., 2012; Pelikan et al., 2014) ก าหนดตัวเลือกในแต่ละ
หัวข้อใช้แบบลิเคิร์ท (Likert scale) จ านวนตัวเลือก คือ 1 = ยากมาก, 2 = ยาก, 3 = ง่าย, 4 = ง่ายมาก เกณฑ์
การจ าแนกระดับ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ไม่เพียงพอ (inadequate) มีปัญหา (problematic) พอเพียง (sufficient) 
และดีเยี่ยม (excellent) 

2.2 กลวิธีสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 

กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคลตามที่องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ที่ส าคัญมีดังนี ้

1. Fotonovela Technique หรือ เทคนิคกำรใช้ภำพ 
เทคนิคการใช้ภาพ (fotonovela technique) มีลักษณะเป็นการใช้สื่อที่เน้นภาพประกอบเรื่องราว มีการ

ออกแบบอย่างดี สร้างเป็นเรื่องราว มีค าบรรยายประกอบเพียงเล็กน้อย ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนให้ความรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ที่มีข้อจ ากัดด้านความสามารถในการเรียนรู้ โดยจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เห็น
ภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ตนเองก าลังเผชิญอยู่ไปพร้อมกับการน าเสนอข้อมูลและความรู้ในการ
ปฏิบัติตัว  

2. Teach-back Technique หรือ เทคนิคกำรสอนกลับ 
เทคนิคการสอนกลับ (teach-back technique หรือ teach-back method) มีลักษณะเป็นกลวิธีใน

การตรวจสอบการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องที่ส าคัญส าหรับผู้รับบริการ เช่น การใช้ยา ข้อปฏิบัติก่อนรับการผ่าตัด 
การดูแลสุขภาพ เป็นต้น เทคนิคนี้ใช้ได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มที่ขาดสมาธิและขาดความ
ตั้งใจในการรับฟังข้อมูลความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัวที่มีการจัดบริการไว้ให้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารหรือถ่ายทอดหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่ส าคัญส าหรับผู้รับบริการ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ที่ครบถ้วนและมีความเข้าใจตามนั้นดีแล้วหรือไม่ส าหรับการน าไปปฏิบัติ  

3. Show-me หรือ กำรแสดงเพื่อให้ตรวจสอบ 
การแสดงเพ่ือให้ตรวจสอบ (show-me) มีลักษณะเป็นกลวิธีในการตรวจสอบ (checking) การให้ข้อมูล

ความรู้เช่นเดียวกับเทคนิคการสอนกลับ (teach-back technique หรือ teach-back method) และสามารถใช้
ร่วมกันได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ต้องการให้มีการ
กระท าที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับบริการมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
และความรู้ที่ได้รับอย่างดีแล้ว โดยเฉพาะวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติตัวส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญหา
สุขภาพที่ก าลังเผชิญอยู่โดยตรง  

4. Chunk & Check Methods หรือ วิธีกำรตรวจสอบตำมรำยกำร 
วิธีการตรวจสอบตามรายการ (chunk & check methods) มีลักษณะเป็นการตรวจสอบการให้ข้อมูล

และความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบทั้งในด้านการได้รับข้อมูล เอกสารความรู้ ข้อปฏิบัติตัวที่ส าคัญและ
มีความจ าเป็นที่ต้องการให้มีการกระท าที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยมีจ านวนข้อของรายการแตกต่างกันไปตาม
เป้าหมายทางสุขภาพหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับบริการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและความรู้ที่ได้รับอย่างดีแล้ว สามารถปฏิบัติตัวตามวิธีการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้
ตรวจสอบการได้รับเอกสาร และสิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ ว่าครบถ้วนแล้วหรือไม่ การตรวจสอบดังกล่าวอาจน าไปสู่การ
เข้าใจความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เชื่อมโยงของข้อรายการที่จะต้องปฏิบัติได้ด้วย 
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5. Ask Me 3 หรือ กำรใช้ค ำถำมส ำคัญ 3 ข้อ 
การใช้ค าถามส าคัญ 3 ข้อ (Ask Me 3) มีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการใส่ใจต่อปัญหาสุขภาพและ

ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้รับ เพ่ือเตือนตนเองในระหว่างขั้นตอนการรับบริการ โดยแนะน าให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
ใช้ค าถามหลัก 3 ข้อ ทุกครั้งที่มีการพูดคุยกับบุคลากร เทคนิค Ask Me 3 จ ึงสามารถน ามาใช ้ได ้ก ับท ุก
กลุ่มเป้าหมาย และสามารถพัฒนาเชิงระบบด้วยการมีนโยบายจากผู้บริหาร เพ่ือก าหนดขั้นตอนและแนวทาง
ปฏิบัติทั้งส่วนของบุคลากรและผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการทบทวนปัญหาสุขภาพของตนเอง และ
มีสติต่อการได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระหว่างขั้นตอนการรับบริการ ส าหรับการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติตัว เพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องได้ และใช้ค าถามส าคัญ 3 ข้อ เป็นเครื่องมือสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับตนเอง 

2.3 ทฤษฎีและโมเดลส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ 
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีการออกแบบ โดยอาศัยหลักการ แนวคิด และ

องค์ประกอบตามโครงสร้างของทฤษฎีและโมเดลทางพฤติกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุหลักที่
วิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มาใช้เป็นแนวทาง
ย่อมจะให้ประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้อง ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบความครอบคลุมได้ 
โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก (key construct) ของทฤษฎีและโมเดลที่น ามาใช้ รวมทั้งท าให้
ทราบล าดับขั้นตอนของการพัฒนา การเลือกกิจกรรมและกลวิธี รวมทั้งช่วยให้การออกแบบวิธีการวัดและการ
เลือกใช้เครื่องมือประเมิน  มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและกระบวนการพัฒนาอีกด้วย 

ทฤษฎีและโมเดลที่มีการน าเสนอไว้ต่อไปนี้ มีการน ามาใช้บ่อยในการออกแบบกระบวนการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การน าเสนอในส่วนนี้จะแสดงเนื้อหาโดยย่อพอสังเขปเท่านั้น ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถสืบค้นจากแหล่งข้อมูล หรือศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือแนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

แบบจ ำลองข้อมูลข่ำวสำร แรงจูงใจ และกำรพัฒนำทักษะในกำรกระท ำพฤติกรรม (Information-
Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) 

พัฒนาขึ้นโดย Jeffrey D. Fisher และ William A. Fisher, 1992) โดยมีแนวคิดหลัก คือ ความรู้ด้าน
สุขภาพ แรงจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพ และทักษะทางพฤติกรรมสุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าจะมี
พฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ดี มีความเฉพาะเจาะจง ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจตคติที่
ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งระดับบุคคลที่มีเจตคติความเชื่อ ความรู้สึกทางบวกและลบต่อพฤติกรรมนั้น ความเชื่อว่า
การท าพฤติกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ ความเชื่อโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และระดับสังคม กลุ่มที่มีความส าคัญที่
จะท าให้เกิดหรือไม่ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น จะมีผลต่อความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรมนั้น และได้ฝึกทักษะให้มีความ
เชื่อมั่นที่จะกระท าพฤติกรรมสุขภาพ จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ คือ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ร่วมกับการรับรู้
ความสามารถตนเอง (Self-efficacy ) ซึ่งเป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถที่จะจัดการและด าเนินการ
กระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยบุคคลจะต้องถูกสอนหรือถูกฝึกให้เกิดความสามารถทาง
พฤติกรรม (Behavioral Capability) ก่อน เพ่ือให้รู้ว่าสามารถท าได้และรู้ว่าต้องท าอะไร และต้องท าอย่างไรท าให้
บุคคลเกิดความมั่นใจว่าตนสามารถท าพฤติกรรมนั้นได้ (Bandura, 2003) ซึ่งแบบจ าลองนี้ได้มีพัฒนาเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะพฤติกรรมป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี ดังแผนภาพที่ 2.1  
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 แผนภำพที่ 2.1 แบบจ าลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 ที่มา : Jeffrey D. Fisher และ William A. Fisher (1992) 

2.4 กรอบแนวคิดกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ใช้หลักการของการ

สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการพัฒนาฯ โดยค านึงถึงปัจจัยการพัฒนา 
2 ส่วน ตามกระบวนการพัฒนาที่เสนอโดยองค์การอนามัยโลก (WHO, Regional Office for the Eastern 
Mediterranean, Kickbusch et al., 2013) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา 2 ส่วนส าคัญ คือ (1) การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล และ (2) การพัฒนาปัจจัยเชิงระบบ (นโยบายและสภาพแวดล้อม)  โดยค านึงถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อม เช่น สื่อสาธารณะ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคล
ที่แตกต่างกัน แรงจูงใจจากครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถและทักษะที่
จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันและดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเกิดผลดีต่อสุขภาพ
ในระยะยาว ดังแผนภาพที่ 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี 

แรงจูงใจในการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี 

ทักษะในการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี 

พฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี 
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กรอบแนวคดิ 
กำรสรำ้งเสริมควำมรอบรูด้้ำนเอชไอวีและโรคตดิต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภำพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการสร้างเสรมิความรอบรูด้้านเอชไอวแีละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
  

               ผลลัพธ์ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย 
หรือตัวชี้วัดของหน่วยงำน 

คุณลักษณะของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

ข้อมูลส ำคัญและสถำนกำรณ์ในพื้นที่ 

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ำหมำย 

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

ปัจจัยเชิงระบบ 
เช่น ระบบข้อมูล เทคโนโลยี 

สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
เข้าใจ (understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 

ส่งผลต่อการมี 
พฤติกรรมเป้าหมาย

ตามที่วิเคราะห ์

 

 

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 
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บทที่ 3 
 

กระบวนกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
 

3.1 กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร 
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เริ่มต้นด้วยการก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  

กลุ่มเป้ำหมำย และพฤติกรรมเป้ำหมำย   
กลุ่ ม เป้ าหมาย และพฤติกรรมเป้ าหมาย ก าหนดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  และแนวทาง  

การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (ปี พ.ศ. 2561-2563) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายในการสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 3.1 กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมเป้าหมายในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี 
                และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้ำหมำย พฤติกรรมเป้ำหมำย 
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
 

ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 1. อยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
2. ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

ได้รับการรักษาโดยเร็วและต่อเนื่อง 

กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 

มีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 

ที่มา : คณะท างานพัฒนาชุดความรู้เพ่ือการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  ปี พ.ศ. 2562  

กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ต้องครอบคลุมการพัฒนา 
ทั้ง 2 ส่วน คือ (1) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล และ (2) การพัฒนาปัจจัยเชิงระบบ (นโยบายและสภาพแวดล้อม) 
โดยการด าเนินงานของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท างานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิดเห็นจากคณะท างานและภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน  
ได้แก่ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายท างานกลุ่มประชากรหลัก ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
เครือข่ายท างานกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 5 กลุ่ม คือ       (1) 
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป (3) ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (4) กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ (5) กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 
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การระดมความคิดเห็นจากคณะท างานและภาคีเครือข่ายการด าเนินงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  ท าให้ได้

ตัวอย่างของแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้น าเสนอ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองความถูกต้องของเนื้อหาวิชาการ และน าไปทดสอบความเข้าใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน      
แนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.2 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำรในกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ 5 กลุ่ม 
3.2.1 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำรกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 

  

กลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน หมำยถึง วัยรุ่นและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10 - 24 ปี ทั้งที่อยู่ในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา    
  พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

เป้ำหมำยผลลัพธ์   
 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น  
 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง 

สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในสังคมปัจจุบันมีมากขึ้นและมีความซับซ้อน    
ต้องใช้รูปแบบกลวิธีที่มีความหลากหลายในการแก้ไขปัญหา กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนจึงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการ
บริการสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจสถานการณ์การ
จัดบริการสุขภาพส าหรับวัยรุ่นทั่วโลก รวมทั้งวัยรุ่นไทย พบว่าวัยรุ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงบริการ
สุขภาพน้อยที่สุด (WHO, 2014) อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายสาเหตุ ได้แก่ ตัววัยรุ่น เช่น การขาดความรู้ ทักษะ และ
ความตระหนักในใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์            
มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อถุงยางอนามัยและสถานบริการด้านสุขภาพ ความกลัวการถูกตีตราจากครอบครัว/สังคม เป็นต้น 
และการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีข้อจ ากัด เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการต่อวัยรุ่น ช่องทางการ
เข้าถึงบริการที่ยากเกินไป ข้อจ ากัดในการให้บริการได้ไม่ทั่วถึง เป็น ต้น 

การด าเนินการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนโดยการ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการสุขภาพ   
ที่ต้องเร่งด าเนินการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับวัยรุ่นและเยาวชน      
โดยต้องมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและทักษะของวัยรุ่นและเยาวชน มากกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว และ
ต้องมีกลวิธีการฝึกฝนทักษะเพ่ือที่น าจะไปสู่พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  

กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลเชิงลึก  

วิธีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ปัญหำเฉพำะกลุ่มและเฉพำะพื้นที่  
เพ่ือให้สามารถเข้าใจสภาพปัญหาการใช้ข้อมูลส าคัญ และปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม/   การ

ปฏิบัติตัวของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในพ้ืนที่ และน ามาวิเคราะห์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบกิจกรรม  ให้
เหมาะสม มีแนวทางดังนี ้
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ศึกษำข้อมูลที่มีกำรเก็บรวบรวมโดยสถำนบริกำร เช่น  
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง หรือการรับบริการสุขภาพทางเพศเชิงรุกและเชิงรับ  
- ข้อมูลการให้บริการถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จากทะเบียนการเบิกจ่ายถุงยาง

อนามัยของโรงเรียนและสถานบริการด้านสุขภาพ 
- ข้อมูลการส ารวจสถานบริการ 
ศึกษำข้อมูลสถิติโรคและสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำในกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชนในพื้นที่จำก

ฐำนข้อมูลที่มีอยู่ เช่น  
- อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจาก NAP Web Report /hivhub.ddc.moph.go.th  
- อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากรายงาน 506 กองระบาดวิทยา 
- ข้อมูลบริการสุขภาพวัยรุ่น จากฐานข้อมูล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (Health 

Data Center : HDC)  
- ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการส ารวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของ

กลุ่มวัยรุ่น (BSS) กองระบาดวิทยา 
- ข้อมูลครอบครัวและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

วิธีกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่ 
ศึกษำเชิงคุณภำพ 
- การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากวัยรุ่นและเยาวชน ผู้ดูแลวัยรุ่น (ครู 

ผู้ปกครอง แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ทัศนคติ ความรู้ ความต้องการการใช้ถุงยาง

อนามัย จากกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
- ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีการด าเนินการ/ศึกษาในพ้ืนที่ 
- จัดท า Mapping สถานที่หรือจุดรวมตัวของวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่ เกิด

ขึ้นกับวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นท่ี 
- ท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) โดยอาจท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามประเด็น 

ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
วัยรุ่นและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 

- ท าการคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นและ
เยาวชนในพื้นท่ี 

 

ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 
วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ประกอบด้วย 

- เตรียมทีมโดยก าหนดขนาดของทีมงานและภาคีเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นและ
เยาวชน และมีส่วนส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยใช้
หลักการสร้างแรงจูงใจในการท างาน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันเพ่ือให้ทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน มองเห็นปัญหาเดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค์
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และกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น
และเยาวชนได้ 

- ค้นหาบุคคลผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Key Person) ในพ้ืนที่ ที่มีความเชื่อและศรัทธาว่าความ
รอบรู้ด้านสุขภาพสามารถสร้างได้และเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะนี้จะสามารถเสริม
พลังความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพ้ืนที่ได้ 

- สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทีมงานและเครือข่ายในทุกขั้นตอนของการสร้างความรอบรู้ด้าน
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

- สร้างการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในประเด็นต่างๆเก่ียวกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- มีการประชุมทีมงานแบบพบปะ ศึกษาและพัฒนาให้มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 

เช่น สื่อออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น 

แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มวัยรุ่นและเยำวชน 
ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 
  

ตำรำงท่ี 3.2 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง 
                เพศสัมพันธ์ ระดับพ้ืนที่ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  

ทีมงำน/เครือข่ำย บทบำทหน้ำที่ 
1.หน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ 
1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่น 
1.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

- เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 
  ที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่นและเยาวชน 
- สะท้อนข้อมูลในเวทีการประชุมส่วนราชการระดับ 
  จังหวัดและอ าเภอ  
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ 
   ด้านสุขภาพให้กับทีมงานเครือข่ายระดับจังหวัด/อ าเภอ 
- บรรจุประเด็นการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  ลงในแผนปฏิบัติการ ของระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
- ออกแบบเครื่องมือในการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ   
  ในระดับพ้ืนที่ 
- สนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน  
  สุขภาพของพ้ืนที่ 
- ประสานเครือข่ายการด าเนินงาน 
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับพื้นที่ 

1.3 หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ 
โรงพยาบาล/ 
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ  
1.4 บุคลากรสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์  
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา 
ฯลฯ 

- สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่าย 
  ที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ 
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพและสนับสนุนองค์ความรู้ 
  ด้านสุขภาพให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
- เป็นศูนย์ประสานงานในการการด าเนินงาน 
  สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- จัดหาและสนับสนุนข้อมูลและถุงยางอนามัย 
  ให้เพียงพอในหน่วยบริการ 
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ทีมงำน/เครือข่ำย บทบำทหน้ำที่ 
- จัดให้มีจุดบริการถุงยางอนามัยที่เป็นมิตร 
  ส าหรับเยาวชน (Condom Point) และบริหาร 
  จัดการถุงยางอนามัยให้เพียงพอ 
- เพ่ิมช่องทางการให้บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล 
  เกี่ยวกับการป้องกัน  
- ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลและจุดบริการถุงยางอนามัย  

2. สถำนศึกษำ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียนแกนน า 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามระดับดังนี้ 
- ประถมศึกษา : ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
- อาชีวศึกษา 
- อุดมศึกษา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

- จัดให้มีการอบรมทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี 
- สร้างแกนน าที่สามารถถ่ายทอดทักษะการใช้ถุงยาง   
  อนามัยและกระจายถุงยางในโรงเรียน (Mr. Condom) 
- เพ่ิมจุดกระจายถุงยางอนามัยในโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลและจุดบริการถุงยางอนามัย 
  ให้ค าปรึกษาและส่งต่อนักเรียนเข้ารับบริการสุขภาพได้ 
- ปรับทัศนคติบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาให้มี 
  ทัศนคติเชิงบวกต่อถุงยางอนามัย เช่น ผู้บริหาร ครู  
  ผู้ปกครอง กรรมการโรงเรียน เป็นต้น 
- เขียนโครงการเพื่อของบสนับสนุนในการด าเนินงาน 

3. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง
ของมนุษยจ์ังหวัด 
- บ้านพักเด็กและเยาวชน 
- สภาเด็กและเยาวชน 

- สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
- สนับสนุน/ส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ความเข้า
ในที่ถูกต้องในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
  

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส านักปลัดฯ 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ฝ่ายแผนงาน 

- สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจัดหา 
  ถุงยางอนามัยให้มีความเพียงพอในพ้ืนที่ 
- สนับสนุนการกระจายถุงยางอนามัย เช่น จัดตั้ง 
  Condom Point ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีชุมชน  
  ร้านค้าชุมชน ปั๊มน้ ามัน เป็นต้น 
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง 
  การเข้าถึงข้อมูล 

5. ครอบครัว (พ่อ แม่ ผู้ปกครอง) - พูดคุย/เปิดใจพูดคุยเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น 
- ให้ค าปรึกษา/ชี้แนะการตัดสินใจเรื่องเพศอย่างเหมาะสม  

6. ผู้น ำชุมชน - ให้ความร่วมมือ/อ านวยความสะดวก  
  ในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
- ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ กับประชาชน 
  ในการด าเนินกิจกรรม 
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ทีมงำน/เครือข่ำย บทบำทหน้ำที่ 
- จัดหาและสนับสนุนการเพิ่มจุดการกระจาย 
  ถุงยางอนามัยในชุมชน 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ 
  ทางเพศสัมพันธ์ ให้กับชุมชน 
- เป็นบุคคลต้นแบบในการป้องกันโรค 

7. ภำคประชำสังคม 
(non-governmental organization: NGO) 
องค์กรชุมชน 
(community-based organizations: 
CBO)  

- ให้ข้อมูลและจุดบริการถุงยางอนามัยให้ค าปรึกษา 
  เบื้องต้นและส่งต่อวัยรุ่นเข้ารับบริการสุขภาพ 
- เป็นแกนน าในการกระจายถุงยางอนามัย  
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเชิงรุก ตามจุดรวมตัวของวัยรุ่น  
  ในพ้ืนที่/ชุมชน 

8. อ่ืนๆ   
   หน่วยงานด้านสื่อในพ้ืนที่ เช่น เครือข่าย
วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น  ฯลฯ  
 

- ร่วมด าเนินการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกัน 
  เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ 
  ถุงยางอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร 

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน มุ่งเน้นให้

เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ การสร้างเสริมความรอบรู้ประยุกต์ใช้
แบบจ าลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB)  
ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และ
ทักษะทางพฤติกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี 
ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจตคติ หรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียก็จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
หากกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไม่มีความเข้าใจในการปฏิเสธ/เจรจาต่อรอง ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และใช้ถุงยาง
อนามัยไม่ถูกต้อง อาจท าให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การฝึกทักษะในการปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์
หรือการต่อรองเพ่ือให้คู่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน
จนเกิดความมั่นใจและสามารถตัดสินใจในการดูแลตนเอง ตามกระบวนการทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสร้าง
ความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการน าไปใช้ ท าให้มีความเชื่อมั่นที่จะมีพฤติกรรมที่ดี 
ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนสามารถใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ดังแผนภาพที่ 3.1  

 

 

 

 



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภำพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ เพื่อส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ ์
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

 
กรอบแนวคิดนี้ ก าหนด “ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนา” ประกอบด้วย (1) ทักษะการประเมินความเสี่ยง (2) ทักษะการปฏิเสธ/เจรจาต่อรอง และ (3) ทักษะการใช้

ถุงยางอนามัย (การเลือกและการใช้ถุงยางอนามัย) เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน มีพฤติกรรมเป้าหมาย คือ ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
ทั้งนี้ การออกแบบและน าเสนอในแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรม จะน าเสนอเฉพาะการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นพียง 1 ด้าน หรือหลายทักษะก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเน้น และการก าหนดจ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม ซึ่งอาจจัดขึ้นได้หลายครั้งตามผลการประเมินว่ากิจกรรมที่จั ดไปแล้วนั้น สามารถท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแต่ละครั้งหรือไม่ 

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision 
making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 
การประเมินความเสี่ยง 
การปฏิเสธ/เจรจาต่อรอง 
การใช้ถุงยางอนามัย (การ
เลือกและการใช้ถุงยาง
อนามัย) 
 

ปัจจัยเชิงระบบ 
สื่อสาธารณะ ระบบการศึกษา  

การบริการด้านสุขภาพท่ีเป็นมิตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แรงจูงใจจำก คูเ่พศสัมพันธ์ เพ่ือน ครอบครัวและชุมชน 

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 

ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
 

ข้อมูล การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 

คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

อายุ เพศ รายได้ เชื้อชาติ ภาษา 
ทัศนคติ ความเชื่อ  

               เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
- อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมข้ึน 
- อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ 
   ทางเพศสัมพันธ์ลดลง 
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แผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมที่น าเสนอนี้ ก าหนดการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น เฉพาะในด้าน “ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย” ซึ่งประกอบด้วย การเลือกถุงยางอนามัย 
และการใช้ถุงยางอนามัย 

ดังนั้น ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่น ามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเข้าถึง ทักษะการเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการน าไปใช้ 
จึงเป็นข้อมูลและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเลือกถุงยางอนามัย และการใช้ถุงยางอนามัย 

แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและกิจกรรม    

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ รายละเอียดตามตารางที่ 3.3 

ตำรำงที่ 3.3 แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
 
  ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำร
ประเมินผล 

ปัจจัยเชิงระบบ 

เข้ำถึง 
1. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะ 
ในการค้นหา 
กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่าง

 
-แหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกต้อง (การ
เลือกและการใช้) 
- วิธีการค้นหา
วิธีการกลั่นกรอง
และวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูล 

 
ฝึกการค้นหา กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี (วิธีการ
เลือกและวิธีการใช้) 
1.ค้นหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ 
2. กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
ในประเด็น มีแหล่งที่มาชัดเจน 
ค้นหาได้ตรงตามความต้องการ  
เป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูก
ต้องสอดคล้องกับแหล่งที่มีความ

 
-ใช้รายการตรวจสอบ 
 (checklist)  
- เทคนิคการใช้ภาพ  
 (fotonovela   
 technique) 
- บันทึกการสังเกต 
 
  

 
1. สื่อออนไลน์ และระบบ

อินเทอร์เน็ต: 
Facebook:  
Safe Sex Story 
 web site  
กรมควบคุมโรค  
2. สื่อออฟไลน์ เช่น 
Info Graphic คลิป
วิดีโอ, โปสเตอร์ 
booklet แผ่นพับคู่มือ  
3. ใบงาน 

 
1. การตรวจสอบ

ตามรายการ
(Check List) 

2. สังเกตการมี
ส่วนร่วม 

 

 
1. พัฒนาระบบ
ข้อมูลและผลิตสื่อ
ออนไลน์ 
2.ผลิตสื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและมี
ความสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่และ
ข้อจ ากัดของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.สร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชนในการ
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ถูกวิธีทุกครั้ง  
ที่มีเพศสัมพันธ์ 

 

- ช่องทางการ
ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

น่าเชื่อถือ และมีความ
สมเหตุสมผล 

จัดท ามาตรการทาง
สังคมและ
แหล่งข้อมูลที่จ าเป็น 

กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ 
2.เพื่อพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะ 
ในการจดจ า 
วิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบ
การเลือกและ
วิธีการใช้
ถุงยางอนามัย 

 
1.การเลือกถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี 
2.การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี 

 
- บรรยายและสาธิต เรื่อง 
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
(วิธีการเลือกและวิธีการใช้) 
เน้นแบบไหนถูก แบบไหนผิด 
โดยมีกิจกรรม 
- 4 อย่างต้องรู้ เมื่อเลือกถุงยาง
อนามัย 
- ขั้นตอนการใช้ถุงยางอนามัย 
อย่างถูกวิธี 

 
1.เทคนิคการใช้ภาพ 
(Fotonovela 
technique)  
2.เทคนิคการสอนกลับ 
(Teach-back 
technique) หรือ 
3.การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show -
me)  
4.การอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น 
 

 
1.ชุดสาธิตการใช้ถุงยาง
อนามัย 
2.คลิปวิดีโอ 
3.แผ่นพับและโปสเตอร์ 
4. ใบความรู้ 
5. ใบกิจกรรม 

 
1.แบบทดสอบ
ความรู้ก่อน-
หลังอบรม 
2.แบบสังเกต
การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
1.จัดแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน หรือ
ชุมชน 
2. สื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี 
 
 
 

ไต่ถำม 
เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
ในการ
วางแผน 

 
กระบวนการใช้
ค าถาม 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

 
1. สอบถามการใช้ค าถาม       
ในชีวิตประจ าวัน และชี้ให้เห็น  
ถึงความส าคัญของการใช้ค าถาม 

 
1. สร้างบรรยากาศให้
เกิดความกล้าที่จะถาม 
(Shame free) 

 
1. สถานการณ์ของการใช้
ค าถาม (ไฟล์ power 
point หรือ VTR) 
2. ใบงาน 

 
1. ข้อมูลที่
บันทึกในใบ
งานการฝึก

 
1.สร้างช่องทาง      
ที่หลากหลาย เช่น  
สายด่วน (ในพื้นที่) 
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จัดเตรียม  
วิธี การใช้
ค าถาม และ
ประเมิน
ค าถาม
เกี่ยวกับการ
เลือกและการ
ใช้ถุงยาง
อนามัย 

1. การวางแผน
การใช้ค าถาม 
2. การจัดเตรียม
ค าถาม 
3. การเลือกใช้
ค าถาม 
4. การประเมินการ
ใช้ค าถาม 
เกี่ยวกับการเลือก
และการใช้ถุงยาง
อนามัย 

2. เตรียมค าถาม โดยทบทวน 
การตั้งค าถาม และบรรยายการ
ตั้งค าถามที่ดี 
3. จับคู่ฝึกการตั้งค าถามการใช้
ค าถามตามสถานการณ์สมมต ิ
4. ประเมินการใช้ค าถาม และ 
การตั้งค าถามที่ดี 

2. การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show -
me) 
3. การให้รางวัล/ 
การชื่นชม/ยกย่อง 

 ปฏิบัติการใช้
ค าถาม 
 

Facebook, Line  
เป็นต้น 
2.สร้างบรรยายที่เอ้ือ
ต่อการถามตอบ และ
รักษาความลับ 

ตัดสินใจ 
4. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
ในการระบุ
ปัญหา ก าหนด
ทางเลือก 
ประเมิน
ทางเลือก และ   
แสดงจุดยืน 
การตัดสินใจ 
ในสถานการณ์

 
การระบุปัญหา  
ก าหนดทางเลือก  
ประเมินทางเลือก 
และแสดงจุดยืน    
ในการตัดสินใจ     
ในสถานการณ์ 
ที่มีการเลือกและใช้ 
ถุงยางอนามัย       
ไม่ถูกวิธี 

 
ฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
1. ฝึกระบุปัญหาที่ต้องคิด
ตัดสินใจ  
ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีต้อง
เลือกและใช้ถุงยางอนามัย  
2. ฝึกก าหนดทางเลือกในประเด็น
ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ โดยก าหนด 
ทางเลือกให้ได้มากที่สุด  
จากกิจกรรมกลุ่ม 

 
1. ใช้รายการตรวจสอบ 
(Check List) 
2. การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show -
me) 
 

 
1. สื่อแสดงตัวอย่าง
สถานการณ์ต่างๆ ที่
ต้องการตัดสินใจ        
(ไฟล์ power point หรือ 
VTR) 
2. แผนผังแขนงกิ่งไม้   
(Tree diagram)  
หรือ แผนผังก้างปลา 
(Fishbone diagram)  
 

 
1.การน าเสนอ
กระบวนการ
ตัดสินใจและ 
การแสดง 
เหตุผลต่อ  
จุดยืนที่ได้
ตัดสินใจแล้ว 
2. บันทึกการ
ซักถาม   
อภิปรายและ

 
- ระบบบริการให้
ค าปรึกษาออนไลน์  
ที่เก็บรักษาความลับ
และสร้างความ
ไว้วางใจและเป็นมิตร 
- ระบบบริการใน
หน่วยบริการแบบ 
one stop services 
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ที่มีการเลือก
และใช้ถุงยาง
อนามัย  

(ปฏิเสธ/เจรจา
ต่อรอง/ 
มีทางเลือก           
ที่เหมาะสม 
อย่างไร)  
 
 

3. ฝึกประเมินทางเลือก โดยการ
อภิปรายทางเลือกท่ีคิดว่าดีที่สุด   
2 ทางเลือก อธิบายถึงข้อดีและ
ข้อเสีย 
4. ฝึกแสดงจุดยืนในการตัดสินใจ
ปฏิเสธ/เจรจาต่อรอง/หาทางเลือก 
ทีเ่หมาะสม ในการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี (การเลือก   
และการใช้) 

แสดงเหตุผล 
ของแต่ละกลุ่ม 
  

น ำไปใช้ 
5. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
ในการก าหนด
วิธีเตือนตนเอง
และวิธีจัดการ
ตนเอง 
เกี่ยวกับการ
การเลือก และ
ใช้ถุงยาง
อนามัยอย่าง
ถูกวิธี 

 
1.วิธีการเตือน
ตนเอง 
2.วิธีการจัดการ
ตนเอง 

 
1. วิทยากรทบทวนทักษะการ
เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ 
และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
การน าไปใช้ในการปฏิบัติตัวและ
เชิญแกนน าบุคคลต้นแบบมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค
ในการเตือนตนเองและจัดการ
ตนเองในเรื่อง การเลือกและใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ทุกครั้ง 
2. ฝึกทักษะการเตือนตนเอง  
โดยเขียนวิธีการเตือนตนเองลง 

 
1. การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show -
me) 
2. สรุปผลการเรียนรู้ 
  

 
1. สื่อบุคคล/แกนน า
บุคคลต้นแบบ 
2. บัตรเตือนการน าไปใช ้
(remind card) 
3. ใบกิจกรรม 
 

 
1. สังเกตการ
บันทึก
พฤติกรรม
เป้าหมาย 
ในบัตรเตือน
การตัดสินใจ 
Remind 
card 
2. ประเมิน
การน าเสนอ 
วิธีการเตือน
ตนเองที่

 
1. สื่อเผยแพร่วิธีการ
เตือนตนเอง เช่น 
การใช้แอฟลิเคชั่น 
อุปกรณ์เตือนต่างๆ
และวิธีการจัดการ
ตนเองของผุ้ที่มี
ประสบการณ์(บุคคล
ต้นแบบ) 
2. พัฒนาและ
เผยแพร่นวัตกรรม
และอุปกรณ์เตือนที่
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ใน Remind card แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีการเตือนตนเอง   
3. ฝึกการจัดการตนเอง โดยระบุ 
การให้รางวัล/ลงโทษ ตนเองกรณี 
ที่สามารถและไม่สามารถปฏิบัติ
ตนตามการตัดสินใจได้  
4. สรุปผลการเรียนรู้ 

เหมาะสมกับ
ตนเองได้ 
3. ป ร ะ เ มิ น
วิ ธี ก า ร ใ ห้
รางวัลตนเอง 
และแนวทาง
การปรับปรุ ง
ในครั้ ง ต่ อ ไป 
( เ มื่ อ ไ ม่
สามารถปฏิบัติ
ตนได ้

เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
3.สร้างเครือข่ายแกน
น าระดับชุมชน/พ้ืนที่ 

 

ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
ตัวอย่างขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่ โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ถุงยาง

อนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รายละเอียดตามตารางที่ 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
1. ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ

การใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่น
และเยาวชน 

- เพ่ือรับรู้สถานการณ์ปัญหา 
และค้นหาปัจจัยสาเหตุ
เฉพาะกลุ่ม/พ้ืนที่ 

วัยรุ่นและเยาวชน 1 สัปดาห์ - ทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 
และข้อมูลปัจจัยสาเหตุของกลุม่เป้าหมาย เพ่ือน ามา
ออกแบบ/จัดท าแผนการจัดกระบวนการสร้างเสริม
ความรอบรู ้
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
2. ประชุมคณะท างานการสร้าง

เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- เพ่ือให้ทราบแนวทางการ
จัดกิจกรรมและการปฏิบัติ  
 

คณะท างานภายใน 1 วัน - คณะท างานทราบแนวทางการจัดกิจกรรมและ
เตรียมตัวเพ่ือจัดกิจกรรมตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

3. ชี้แจงแผนการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมความรอบรู้ด้าน 
เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

- เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรม และ
มอบหมายบทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คุณครูและบุคลากร
ด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ 

1 วัน - แนวทาง/ข้อตกลง /บทบาทหน้าที่ 
แต่ละหน่วยงานเพื่อประสานความร่วมมือ     
การด าเนินกิจกรรม  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม     
เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ 
ตามแผนที่ก าหนด (ในขั้นตอน
ที่ 3 ตารางที่ 3.3) 

- เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้  
ให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถ
ใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูก
วิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  
 

วัยรุ่นและเยาวชน 2 วัน - กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมความรอบรู้
เพ่ือให้มกีารใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่
มีเพศสัมพันธ์  

5. ติดตามและประเมินผล - เพ่ือวัดระดับความส าเร็จ
ของการสร้างเสริมความรอบ
รู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

วัยรุ่นและเยาวชน ประเมิน 
ทุก 3 เดือน 

- ระดับความรอบรู้ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล 

ประเมินเชิงปริมำณ  
- ประเมินก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ครอบคลุม 

ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม  
(4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ อันเป็นองค์ประกอบการสร้างเสริมความรอบด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้ง ตัวแปรอื่นๆ ตามการประยุกต์ใช้โมเดลและทฤษฎี 

- ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพ่ิมข้ึน และอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง 

ประเมินเชิงคุณภำพ  
- ประเมินด้วยแบบบันทึกที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่กระบวนการทักษะ และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป และการออกแบบสื่อพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

-  
3.2.2 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ในกลุ่มประชำชนทั่วไป 

 
แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ในกลุ่มประชำชนทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่มุ่งเน้น    

2 พฤติกรรมเป้ำหมำย ดังนี้  

3.2.2.1 กลุ่มประชำชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มประชาชน ที่เป็นแกนน าชุมชน หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อายุ 18 ปีขึ้นไป  

พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ อยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

            เป้ำหมำยผลลัพธ์  

 สถานการณ์การรังเกียจ ตีตรา และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ลดลง 
 ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เพ่ิมข้ึน 

กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลเชิงลึก  

วิธีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ปัญหำเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่  

- ส ารวจสถานการณ์การรังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน 
- ศึกษาข้อมูลจากสถานบริการสุขภาพ ศูนย์องค์รวม ในพ้ืนที่ จังหวัด และประเทศ  

วิธีกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่ 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่ การอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน 

สถานศึกษาหรือท่ีท างาน  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และผู้น าชุมชน การอยู่

ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาหรือที่ท างาน  
- จัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการรังเกียจ/กีดกันในพ้ืนที่ อุบัติการณ์ ข้อร้องเรียน 
- การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย  
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ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 

วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
- ประชุมหัวหน้าส่วนในระดับอ าเภอ ประกอบด้วย นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน  

เพ่ือคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 
- พัฒนาศักยภาพของคณะท างานในพื้นท่ี เกี่ยวกับกับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี  

และการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ 
- พัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี และการอยู่ร่วมกัน 

โดยไม่รังเกียจในพ้ืนทีชุ่มชน 
- ส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนด าเนินการ โครงการองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ 

แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มประชำชนทั่วไป 
ตัวอย่างตามตารางที่ 3.5 

ตำรำงท่ี 3.5 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ                
                ทางเพศสัมพันธ์ ระดับพ้ืนที ่เพ่ือส่งเสริมการการอยู่ร่วมกันโยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์              
                ในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ระดับจังหวัด (พมจ.) 

- ผู้สนับสนุนวิชาการและทีมท่ีปรึกษา 
- มีระบบการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ

รังเกียจ/กีดกัน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

- พัฒนาศักยภาพสถานบริการที่ปราศจากการตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

- จัดท าโครงการ“องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์
ในที่ท างาน” 

- เฝ้าระวังสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในพ้ืนที่ 
- เยี่ยมติดตามและประเมินผล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
แกนน าสุขภาพครอบครัว (กสค.) 

- พัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้เรื่องเอชไอวี และการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 

- ร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ และคืนข้อมูลในเวทีการประชุม
ประจ าเดือน 

- เยี่ยมติดตามและประเมินผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

- ปรับระเบียบวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้มีการรักษาความลับ 

- สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
เอชไอวี และการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ ในระดับพ้ืนที่ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
- ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนิน

โครงการ “องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท างาน” 
- ผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันส าคัญต่างๆ 

องค์กรชุมชน/ส่วนราชการ/สถานประกอบการ - ด าเนินการโครงการ “องค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ ในที่ท างาน” 

หน่วยงานภาคประชาสังคม - ด าเนินการโครงการ “องค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ ในที่ท างาน” 

- มีส่วนร่วมในการอบรมพัฒนาศักยภาพ เรื่องการ    
ตีตราและเลือกปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ 

- ติดตามในพ้ืนที่และส่งต่อข้อมูล 
องค์กรทางศาสนา - ร่วมพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้เรื่องเอชไอวี และการ

อยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน 

 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร  

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นให้เกิด

พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลข่าวสาร 
แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่
ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรม 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจต
คติ ได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นจนเกิดความเชื่อมั่นที่จะกระท าพฤติกรรม จะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนา ดังแผนภาพที่ 3.2  
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แผนภำพที่ 3.2 กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 

-การประเมินความเสี่ยง 
  ต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
-การตระหนักรู้และเห็น 
 คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
 

ปัจจัยเชิงระบบ 
สื่อสาธารณะ ระบบสุขภาพ ระบบ

การศึกษา สารสนเทศ สภาพแวดล้อม 

แรงจูงใจจำก ครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชน 

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
อยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ   

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 

ข้อมูล ช่องทางและการติดต่อของเชื้อเอชไอวี และรูปแบบของการตีตรา 
คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา ความรู้ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความกลัว  

ความวิตกกังวล การตีตราตนเอง 

               เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
- สถานการณ์การรงัเกยีจ ตตีรา และเลือก
ปฏิบัตติอ่ผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีผู้ป่วยเอดสล์ดลง 

- ประชาชนมีทัศนคตเิชิงบวกต่อผู้ตดิเชือ้
เอชไอว/ีผู้ป่วยเอดสเ์พิ่มขึ้น 
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แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีการวางแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรม      

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ  จะส่งผลให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตารางที่ 3.6 

ตำรำงที่ 3.6 แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์          

               ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  

  ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำรประเมินผล ปัจจัย 
เชิงระบบ 

เข้ำถึง 
1.เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะในการ
ค้นหา กลั่นกรอง 
และตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้องกับการ
ปฏิบัติตัวในการ
อยู่ร่วมกันโดยไม่
รังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

 
1. แหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวในการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์  
- รูปแบบการตีตรา
และเลือกปฏิบัติ 
-  ความรู้เรื่องช่องทาง
และการติดต่อของ 
เชื้อเอชไอวี 
- การตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน 

 
ฝึกการค้นหา กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  
1.ค้นหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ 
2. กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล
ในประเด็น มีแหล่งที่มาชัดเจน 
ค้นหาได้ตรงตามความต้องการ 
เป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูก
ต้องสอดคล้องกับแหล่งที่มีความ
น่าเชื่อถือ และมีความ
สมเหตุสมผล  
 

 
1. ใช้รายการ

ตรวจสอบ 
(Check List) 

2. บันทึกการ
สังเกต 

 
 
 
 

 
1.สื่อออนไลน์ และระบบ
อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ 
กรมควบคุมโรค  
2.สื่อออฟไลน์ เช่น 
Info Graphic คลิป
วิดีโอ “ความจริงที่ (อ)
ยากจะบอก” “พละ 
ผมมีเชื้อเอชไอวี” 
โปสเตอร์ booklet 
แผ่นพับคู่มือ สปอต
วิทยุ  เป็นต้น 

 
1.ตรวจสอบตาม
รายการ (Check 
List) 
2.สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
 

1. ความรู้ 
รูปแบบต่าง ๆ และ
ระบบเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

1. 2.สื่อการฝึกทักษะ
การเข้าถึงข้อมูล 
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  ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 
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2. วิธีการค้นหา วิธีการ
กลั่นกรองและวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูล 
3. ช่องทางการติดต่อ 
สอบถามเพ่ิมเติมที่
น่าเชื่อถือ 

กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ 
2. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะในการ
จดจ า วิเคราะห์ 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ 
ปัจจัยความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอช
ไอวี และมีความ
มั่นใจในการ
ปฏิบัติตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี 
 

  
1. การประเมินความ
เสี่ยงการติดเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์ 
2. ทัศนคติเชิงบวกต่อ
การปฏิบัติตัวที่
เหมาะสม โดยไม่
รังเกียจตีตราต่อผู้มีเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
3. ศึกษาสถานการณ์ 
และรูปแบบการตีตรา 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และ
แนวทางการปฏิบัติตัว 
ที่เหมาะสม 

 
1. กิจกรรมการประเมินความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้
หลักการถ่ายทอดเชื้อ ได้แก่ ช่อง
ทางเข้าออกของเชื้อ คุณภาพของ
เชื้อ และปริมาณของเชื้อ 
1. กิจกรรม “ใช่! เราก าลังตีตรา 
เราต้องเปลี่ยน”  
 

 
1. เทคนิคการใช้
ภาพ 
(Fotonovela 
technique) 
2.การใช้ค าถาม 
3. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ 
(Show me) 
หรือเทคนิคการ
สอนกลับ 
(Teach-back 
Technique) 
 

 
1.ชุดกิจกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงใน
การติดเชื้อเอชไอวี  
2.ชุดกิจกรรม “ใช่! เรา
ก าลังตีตรา เราต้อง
เปลี่ยน” (ภาพรูปแบบ 
การตีตราในชุมชน) 
3. คลิปวิดีโอ “ความ
จริงที่ (อ) ยากจะ
บอก” 
4. ใบงาน 
5. ใบกิจกรรม 
6. ใบความรู้ 

 
1. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
2. ทดสอบการจดจ า
และความเข้าใจ 
ด้วยเทคนิคการ
แสดงให้ตรวจสอบ
(Show me) หรือ 
การสอบกลับ 
(Teach-back 
Technique) 
 
 

 
1. ระบบข้อมูลความรู้
เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงและแนว
ทางการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมต่อผู้มีเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
2. สื่อความรู้ที่
สามารถดาวโหลดได้ 
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ไต่ถำม 
3. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ 
ในการวางแผน 
จัดเตรียม  
ใช้ค าถาม และ
ประเมินค าถาม
เกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันโดยไม่
รังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

 
กระบวนการใช้ค าถาม 
4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1.การวางแผนการใช้
ค าถาม 
2.การจัดเตรียมค าถาม 
3.การเลือกใช้ค าถาม 
4.การประเมินการใช้
ค าถาม 
ประเด็นเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติตัวในการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

 
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้
ค าถาม 
2. เตรียมค าถาม โดยทบทวนการ
ตั้งค าถาม และบรรยายการตั้ง
ค าถามที่ดี 
3. จับคู่ฝึกการตั้งค าถามการใช้
ค าถาม ตามสถานการณ์สมมต ิ
4. ประเมินการใช้ค าถาม และ 
การตั้งค าถามที่ดี 

 
1. สร้าง
บรรยากาศ 
ให้เกิดความกล้า 
ที่จะถาม 
(Shame free) 
2. Q&A การตั้ง
ค าถามและเชิญ
ชวนให้ตอบ
ค าถาม 
3. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ 
(Show me) 
4. การให้รางวัล/ 
การชื่นชม/ยก
ย่อง 

 
1. ใบงานการฝึก
ปฏิบัติการใช้ค าถาม 
2.บัตรสถานการณ์
สมมติ 
3. สื่อตัวอย่างค าถามที่
ดีและการใช้ค าถามใน
สถานการณ์ต่างๆ (ไฟล์ 
power point, VTR) 
4. ใบความรู้ 
 

 
1. แบบประเมิน
การใช้ค าถาม 
ลักษณะของค าถาม   

 
1. สร้างช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงได้
ง่าย และเป็นความลับ 
2. ระบบข้อมูลความรู้
จากการรวมรวม
ค าถาม-ค าตอบ 
(Q&A) 
3. การรณรงค์สร้าง
แรงจูงใจในการใช้
ค าถามเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติตัวต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

ตัดสินใจ 
4. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถใน
การระบุปัญหา 
ก าหนดทางเลือก 
ประเมินทางเลือก  

 
กระบวนการตัดสินใจ 
4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
- การระบุปัญหา       

 
ฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
1. ฝึกระบุปัญหาที่ต้องคิด
ตัดสินใจ ในเรื่องการปฏิบัติตัวต่อ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ครอบครัว/ ชุมชน 

 
1. ใช้รายการ
ตรวจสอบ 
(Check List) 

 
1. สื่อตัวอย่าง
สถานการณ์ที่ต้อง
ตัดสินใจและ
กระบวนการตัดสินใจ 

 
- การน าเสนอ
กระบวนการตัดสินใจ
และการแสดงเหตุผล
ต่อจุดยืนที่ได้ตัดสินใจ
แล้ว 

 
1.ระบบบริการให้
ค าปรึกษาออนไลน์
และในหน่วยบริการ 
2. ระบบแจ้ง
สถานการณ์ที่มีการ
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และแสดงจุดยืน  
ในการตัดสินใจ
อยู่ร่วมกันโดยไม่
รังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

- ก าหนดทางเลือก      
- ประเมินทางเลือก    
- แสดงจุดยืน ในการ
ตัดสินใจอยู่ร่วมกันโดย
ไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ  
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

2. ฝึกก าหนดทางเลือกในประเด็น
ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ โดยการ
ระดมทางเลือกให้มากท่ีสุด  
จากกิจกรรมกลุ่ม 
3. ฝึกประเมินทางเลือก โดยการ
อภิปรายทางเลือกท่ีคิดว่าดีที่สุด  
2 ทางเลือก อธิบายถึงข้อดีและ
ข้อเสีย 
4. ฝึกแสดงจุดยืนในการตัดสินใจ
การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

2. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ 
(Show me) 
 
 

(ไฟล์ power point, 
VTR) 
2. แผนผังแขนงกิ่งไม้ 
(Tree diagram)  
หรือ แผนผังก้างปลา 
(Fishbone diagram)  

 ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
อย่างไม่เหมาะสม
และข่าวสารความรู้ 
 

น ำไปใช้ 
5. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถใน
การก าหนดวิธี
เตือนตนเองและ
วิธีจัดการตนเอง 
เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตัวในการ
อยู่ร่วมกันโดยไม่
รังเกียจผู้ติดเชื้อ

 
1.วิธีการเตือนตนเอง  
2.วิธีการจัดการตนเอง 
 
 

 
1. วิทยากรถึงความส าคัญของการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติตัวและเชิญ
แกนน าบุคคลต้นแบบมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค
ในการเตือนตนเองและจัดการ
ตนเองในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  
2. ฝึกทักษะการเตือนตนเอง  
โดยเขียนวิธีการเตือนตนเองลง 
ใน remind card แลกเปลี่ยน

 
1. การแสดง
เพ่ือให้
ตรวจสอบ 
(Show me) 
2. สรุปผลการ
เรียนรู้ 
 

 
1.สื่อบุคคล/แกนน า
บุคคลต้นแบบ หรือ
คลิปสัมภาษณ์บุคคล
ต้นแบบเล่า
ประสบการณ์ 
2. บัตรเตือนการ
น าไปใช ้
3. ใบกิจกรรม 
4. ใบความรู ้

 
1. สังเกตการบันทึก
พฤติกรรม
เป้าหมาย 
ใน remind card 
2. ประเมินการ
น าเสนอวิธีการ
เตือนที่เหมาะสม
กับตนเอง 
3. ประเมินวิธีการ
ให้รางวัลตนเอง 

 
1.ข้อตกลง  
แนวทาง  
ระเบียบปฏิบัติ 
นโยบาย 
ป้ายเตือน 
เรื่องการตีตราและ
เลือกปฏิบัติในพ้ืนที่ 
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
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  ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำรประเมินผล ปัจจัย 
เชิงระบบ 

เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

ประสบการณ์และออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีการเตือนตนเอง 
(ก าหนดสัญลักษณ์ หรือ key 
message)  
3. ฝึกการจัดการตนเอง โดยระบุ 
การให้รางวัล/ลงโทษ ตนเองกรณี 
ที่สามารถและไม่สามารถปฏิบัติ
ตนตามการตัดสินใจได้  
4. สรุปผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 

เมื่อปฏิบัติตนได้
ตามการตัดสินใจ 
และแนวทางการ
ปรับปรุง เมื่อไม่
สามารถปฏิบัติตน
ได้ตาม remind 
card 
 
 

2.สื่อเผยแพร่วิธีการ
เตือนตนเองและ
วิธีการจัดการตนเอง
ของผู้มีประสบการณ์
(บุคคลต้นแบบ) 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
  การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีตัวอย่างขั้นตอน        
การด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.7  

ตำรำงท่ี 3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ 

                เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
1. ประสานงานกานน าข้อมูล  

เชิงลึกที่ได้มาใช้ในการ
จัดเตรียมสื่อและการจัด
กิจกรรม 

เพ่ือรับรู้สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ 
และค้นหาปัจจัยสาเหตุเชิง
พฤติกรรมที่ท าให้เกิดการรังเกียจ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ใน
ชุมชน 

กลุ่มประชาชนทั่วไป 1 สัปดาห์ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและ
ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ ของกลุ่มเปา้หมาย เพ่ือ
น ามาออกแบบ/จัดท าแผนการจัด
กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านเอชไอ
วีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

2. ประชุมจัดท าแผนการ 
ด าเนินงานสร้างเสริมความ 
รอบรู้ด้านเอชไอวีและ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และระดมทรัพยากร พร้อม
มอบหมายบทบาทหน้าที่แต่ละ
หน่วยงาน 

- สคร./สสจ./สสอ.รพช.  
/รพ.สต.  
- พมจ. 
- อสม./กสค. 
- อปท. 
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 
- องค์กรชุมชน/ส่วน
ราชการ/สถาน
ประกอบการ 

1 วัน แผนการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ 
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
- ภาคประชาสังคม 

3. อบรมทีมวิทยากร
กระบวนการ  

- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอช
ไอวี  
- เพ่ือเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากร  

- ทีมวิทยากรฯ ผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมความ
รอบรูฯ้(เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จาก 
สสอ.รพช.และรพ.สต.)  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (อสม. 
กสค.)  

1 วัน - ทีมวิทยากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอช
ไอวี และมีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน 

- ทีมวิทยากรฯ เข้าใจกระบวนการฝึก
ทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
เอชไอวี  
 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตามแผนที่ก าหนด และ AAR 
(ในขั้นตอนที่ 3 ตารางที่ 
3.2) 

เพ่ือพัฒนาความสามารถและ
ทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 

- ทีมวิทยากรฯ ผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมความ
รอบรูฯ้(เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จาก 
สสอ.รพช.และรพ.สต.)  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (อสม. 
กสค.)  
(สถานที่: ตามความ
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม) 

2 วัน  ทีมวิทยากรกระบวนการ (อสม. กสค.)  
ผ่านการพัฒนาความสามารถและทักษะ
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
5. ด าเนินการจัดบริการหรือ

ปัจจัยเชิงระบบในชุมชนให้
เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

- เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ   
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 

- อปท. 
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 
- องค์กรชุมชน/ส่วน
ราชการ/สถาน
ประกอบการ 
- หน่วยงานภาคประชา
สังคม 
- องค์กรทางศาสนา 

ตามแผนของแต่
ละหน่วยงาน 

- ระเบียบวิธีปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์     
ให้มีการรักษาความลับ 

- มีการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี และการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ ในระดับพ้ืนที่ 

- มีโครงการ “องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจ
ป้องกันเอดส์ในที่ท างาน” ในพ้ืนที่ 

- กิจกรรมสื่อสารสาธารณะและรณรงค์ 
เรื่อง Normalize HIV  

6. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน  - เพ่ือสรุปการจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และรวบรวมปัญหา อุปสรรค   
จากการด าเนินกิจกรรม  
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
- วางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการสร้างเสริมความ
รอบรูด้้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

- สคร./สสจ./สสอ./
รพช./รพ.สต. 
- พมจ. 
- อสม./กสค. 
- อปท. 
- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 
- องค์กรชุมชน/ส่วน
ราชการ/สถาน
ประกอบการ 
- ภาคประชาสังคม 

1-2 วัน - สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริม  
ความรอบรูด้้านเอชไอวี  

- แผนการติดตามและประเมินผล การสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี  
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล 

ประเมินเชิงปริมำณ  
- ประเมินความรอบรู้ฯ (ก่อน-หลัง) ครอบคลุมความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) 

เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้ง ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน และตัวแปรอ่ืนๆ ตามการประยุกต์ใช้โมเดลและ
ทฤษฎี  

- รายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเป้าหมาย จากรายงานอุบัติการณ์ข้อร้องเรียน หรือพฤติกรรมการ
รังเกียจ ตีตราต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

ประเมินเชิงคุณภำพ  
- สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่  
- ประเมินด้วยแบบบันทึกที่ออกแบบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และการออกแบบสื่อในการฝึกพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2.2.2 กลุ่มประชำชนทั่วไป หมายถึง กลุ่มประชาชนที่เกิดหรืออาศัยในประเทศไทยทุกคน อายุ 18 
ปีขึ้นไป โดยยกเว้น กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ ผู้ใช้ยาเสพติด
ด้วยวิธีฉีด แรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี และกลุ่มเยาวชน 
พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

 

            เป้ำหมำยผลลัพธ์  

 ประชาชนทั่วไปมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมข้ึน 
 ประชาชนมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง 

กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึก  

วิธีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ปัญหำเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่  
- ศึกษาข้อมูลสถิติสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่  
- ศึกษาข้อมูลจากสถานบริการ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ การให้บริการถุงยางอนามัย  

วิธีกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่  
- การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชาชนที่มีกิจกรรมทางเพศกับคู่เพศสัมพันธ์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย   
และวิธีการใช้ รวมทั้งเหตุผลของการใช้หรือไม่ใช่ 

- การสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย สถานการณ์การใช้ถุงยางอนามัยของหน่วยงานภาครัฐ 
- เวทีประชุมผู้น าชุมชน เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอ าเภอ เป็นต้น 
- การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะต้องมีการค านวณกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าข้อมูลคืนกลับให้กับพ้ืนที่ 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 

วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
- เตรียมทีมงานในชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีส่วนร่วมร่วมกันในการเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  เช่น น ากระบวนการ Top Model 
(Technology of Participation) มาใช้ในการร่วมประชุม ว่าคนในพ้ืนที่รู้สึกอย่างไรกับถุงยาง
อนามัย เมื่อเกิดสถานการณ์การติดเชื้อในพ้ืนที่จะท าอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร เป็นต้น  

- สร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่มในชุมชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน/กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน 
อสม. ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้น าชุมชน คนในชุมชน ในเรื่องสถานการณ์ในพ้ืนที่การป้องกันการ
ติดเชื้อ HIV&STIs โดยการใช้ถุงยางอนามัย  

แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มประชำชนทั่วไป 
ประเด็นการใช้ถุงยางอนามัย (Condom) ตัวอย่างตามตารางที่ 3.8 

ตำรำงท่ี 3.8 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง 
      เพศสัมพันธ์ ระดับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสรมิการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์             
      ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
1.หน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 
1.1 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัผู้รบัผิดชอบงาน
ควบคุมโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
ผู้รับผิดชอบงานสง่เสรมิสุขภาพประชาชนทัว่ไป 
1.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

- พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะและอบรมอาสาสมัคร/แกนน า 
- เกบ็รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์การใช้
ถุงยางอนามัย 
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสรมิ
ความรอบรู้ดา้นสขุภาพให้กบัทีมงานเครือขา่ย
ระดบัจังหวดั/อ าเภอ 
- บรรจุประเด็นการสร้างเสริมความรอบรูด้้าน
สุขภาพลงในแผนปฏิบตัิการ ของระดับอ าเภอ 
และระดบัจังหวดั 
- ออกแบบเครื่องมือในการส ารวจความรอบรู้
และสนับสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพใน
ระดบัพื้นที ่
- ประสานเครือขา่ยการด าเนินงาน 
- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานรว่มกับพื้นที่ 

1.3 หน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล/ 
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ  
1.4 บุคลากรสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ แพทย์  พยาบาล 
นักวชิาการสาธารณสขุ 

-พัฒนาสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- สร้างความเขา้ใจให้กับหนว่ยงานเครอืข่าย 
  ที่เกี่ยวข้องในระดบัพื้นที ่
- ให้ความรู้ดา้นสขุภาพและสนับสนนุองค์ความรู้ 
  ดา้นสขุภาพให้กับหนว่ยงานอื่นๆ 
- เป็นศนูย์ประสานงานในการการด าเนนิงาน 
  สร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
- จัดหา สนับสนุนข้อมูลและถุงยางอนามัย 
  ให้เพียงพอในหนว่ยบรกิาร 
- จัดให้มีจดุบรกิารถุงยางอนามัยที่เป็นมติร 
  (Condom Point) และบริหาร 
  จัดการถุงยางอนามัยให้เพยีงพอ 
- เพิ่มช่องทางการให้บรกิารให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลเกี่ยวกบัการป้องกัน  
- ประชาสมัพันธแ์หล่งขอ้มลูและจดุบรกิาร
ถุงยางอนามัย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  -พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ  
 และความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย 

ผู้แทน อปท. หรือกองทุนของหมู่บ้าน -จัดสภาพแวดล้อมในชุมชน สื่อ และอุปกรณ์ 
 ให้เอ้ือต่อการสร้างเสริมความรอบรู้ฯ 
-สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเสริมความรอบรู้ 
  ด้านเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ผู้แทนร้านขายยา ร้านค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด  
เจ้าของรีสอร์ท/โรงแรม ร้านคาราโอเกะ 

-ประสานข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
-ส่งเสริมความรอบรู้ฯและกระจายถุงยางอนามัย 

ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม -สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ และความรู้เรื่องการใช้ถุงยาง
อนามัย 

 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร  

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป มุ่งเน้นให้เกิด

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูล
ข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) ซึ่งเป็น
แบบจ าลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และทักษะ
ทางพฤติกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่  หากบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี 
ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจตคติหรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย หากไม่เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และ
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ฝึกทักษะที่จ าเป็น จนเกิดความเชื่อมั่นที่จะกระท าและส่งผลต่อการมี
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายทีต่้องการพัฒนา ดังแผนภาพที่ 3.3 
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ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 
ทักษะการเลือกและการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
 
 ปัจจัยเชิงระบบ 

สื่อสาธารณะ ระบบสุขภาพ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แรงจูงใจจำก คู่เพศสัมพันธ์ เพ่ือน ครอบครัวและชุมชน 

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธ ี

ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
 
 

ข้อมูล การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

อายุ เพศภาวะ เชื้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ความรู้ ความเชื่อ  

ความตระหนัก 
 

               เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
- อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ิมขึ้น 
- อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ       

ทางเพศสัมพันธ์ลดลง  
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แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีการวางแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรม โดย

ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ จะส่งผลให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดตามตารางที่ 3.9 

ตำรำงที่ 3.9 แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์               
               ในกลุ่มประชาชนทั่วไป  

ทักษะและวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำรประเมินผล ปัจจัยเชิงระบบ 
เข้ำถึง 
1. เพ่ือพัฒนาความสามารถ
และทักษะในการค้นหา 
กลั่นกรอง และตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง  
ที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
- แหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูก
วิธีทุกครั้งทีมี่
เพศสัมพันธ์ 
- วิธีการค้นหา 
วิธีการกลั่นกรอง
และวิธีการ
ตรวจสอบ 
- ช่องทางการ
ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมที่
น่าเชื่อถือ 
 

 
ฝึกการค้นหา กลั่นกรอง 
และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูก
วิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
1. ค้นหาข้อมูลจากช่องทาง
ต่าง 
2. กลั่นกรองและตรวจสอบ
ข้อมูลในประเด็น มีแหล่งที่มา
ชัดเจน ค้นหาได้ตรงตาม
ความต้องการ เป็นปัจจุบัน/
ทันสมัย มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับแหล่ง 
ที่มีความน่าเชื่อถือ และมี
ความสมเหตุสมผล 

 
1. ใช้รายการ

ตรวจสอบ 
(Check List) 

2.  บันทึกการ
สังเกต 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.สื่อออนไลน์ และ
ระบบอินเทอร์เน็ต: 
เว็บไซต์ buddy 
station Adam E-
learning และ web 
site  
กรมควบคุมโรค  
2. สื่อออฟไลน์ เช่น 
Info Graphic คลิป
วิดีโอ, โปสเตอร์ 
booklet แผ่นพับ
คู่มือ สปอตวิทยุ 
เป็นต้น 
3. ใบงาน 
 
 

 
1.ตรวจสอบตาม
รายการ (Check 
List) 
2. สังเกตการ 
    มีส่วนรว่ม 
 

 

 
1. ระบบข้อมูล      
เว๊ปไซด์และสื่อสังคม
ออนไลน์ 
2. จัดให้มีจุดบริการ  
ข้อมูล/ถุงยางอนามัย 
 (Facebook, Line) 
3. กิจกรรมสื่อสาร
สาธารณะและรณรงค์
การใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ 
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กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
2. เพ่ือพัฒนาความสามารถ
และทักษะ ในการจดจ า
วิเคราะห์ อธิบายการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
- วิธีการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี
ทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ (การ
เลือก เก็บ ใช้ ทิ้ง) 
 

 
1.จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติที่
ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย 
1. อธิบายและสาธิตการ
เลือกใช้ถุงยางอนามัย 
2. ทดสอบประสิทธิภาพ
ถุงยางอนามัย 
3. ใช้สื่อบุคคลต้นแบบที่
น่าเชื่อถือ 

 
1. เทคนิคการ 
ใช้ภาพ 
(Fotonovela 
technique) 
2. การใช้ค าถาม 
3. เทคนิคการ
สอนกลับ 
(Teach-back 
Technique) 
หรือการแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ 
(Show me) 

 
1. ชุดอุปกรณ์การใช้
ถุงยางอนามัย  
2. clip VDO สาธิต
การใช้ถุงยางอนามัย
และทดสอบ
ประสิทธิภาพถุงยาง
อนามัยของภาครัฐ
และเอกชน 
3. ใบกิจกรรม 
4. ใบความรู้ 

 
- แบบตรวจสอบ
การเลือกใช้ถุงยาง
อนามัย 
- แบบประเมิน
ทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เลือกใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี 
 

 
- สื่อสาธิตการเลือกใช้
ถุงยางอนามัย 
- สื่อน าเสนอวิธีการ
ทดสอบคุณภาพถุงยาง
อนามัย 
- สื่อบุคคล  
 ต้นแบบ/สคริป  
 ความรู้ ที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ 

ไต่ถำม 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการวางแผน จัดเตรียม  
ใช้ค าถาม และประเมิน
ค าถาม เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
กระบวนการใช้
ค าถาม 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1.การวางแผน
การใช้ค าถาม 
2.การจัดเตรียม
ค าถาม 
3.การเลือกใช้
ค าถาม 

 
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการใช้ค าถาม 
2. เตรียมค าถาม โดย
ทบทวนการตั้งค าถาม และ
บรรยายการตั้งค าถามที่ดี 

 
- การสร้าง
บรรยากาศให้เกิด
ความกล้าที่จะ
ถาม (Shame-
me) 
- การใช้ค าถาม
ส าคัญ 3 ข้อ  
 (Ask Me3) 
- เตรียม Q&A 

 
1. ใบงานการฝึก
ปฏิบัติการใช้
ค าถาม 
2.บัตรสถานการณ์
สมมติ 
3. การถาม-ตอบ 
   (Q & A)  

 
- จ านวนผู้รับบริการ 
 ผ่านช่องทางต่างๆ 
- ใบงานการฝึก
ปฏิบัติ: ทักษะ
เทคนิคการใช้ค าถาม 
- แบบประเมินการใช้
ค าถาม และลักษณะ
ของค าถาม  
 

 
- สายด่วนให้ค าปรึกษา 
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4.การประเมิน
การใช้ค าถาม 
ในการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูก
วิธีทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ 

3. จับคู่ฝึกการตั้งค าถามการ 
ใช้ค าถาม ตามสถานการณ์
สมมติ 
4. ประเมินการใช้ค าถาม และ 
การตั้งค าถามที่ดี 

 

ตัดสินใจ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการระบุปัญหา ก าหนด
ทางเลือก ประเมินทางเลือก  
และแสดงจุดยืน ในการ
ตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ 

 
กระบวนการ
ตัดสินใจ 4 
ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1.การระบุปัญหา 
2.ก าหนดทางเลือก 
3.ประเมิน
ทางเลือก      
4.แสดงจุดยืน ใน
การตัดสินใจใช้
ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธีทุกครั้ง
ที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
ฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 
ขั้นตอน 
1. ฝึกระบุปัญหาที่ต้องคิด
ตัดสินใจ  
ในกรณีที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์และการ
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ 
2. ฝึกก าหนดทางเลือกใน
ประเด็นปัญหาที่ต้อง
ตัดสินใจ โดยการระดม
ทางเลือกให้มากท่ีสุด  
จากกิจกรรมกลุ่ม 
3. ฝึกประเมินทางเลือก โดย
การอภิปรายทางเลือกท่ีคิด

 
1. ใช้รายการ
ตรวจสอบ 
(Check List) 
2. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ 
(Show me) 

 
1.สื่อตัวอย่าง
สถานการณ์ที่ต้อง
ตัดสินใจและ
กระบวนการ
ตัดสินใจ(ไฟล์ 
power point, VTR )  
2.แผนผังแขนง 
กิ่งไม้ (Tree 
diagram)  
หรือ แผนผัง
ก้างปลา 
(Fishbone 
diagram)  
 

 
- การน าเสนอ
กระบวนการ
ตัดสินใจและการ
แสดงเหตุผลต่อ
จุดยืนที่ได้ตัดสินใจ
แล้ว 

 
- ระบบบริการให้
ค าปรึกษาออนไลน์ 
- ระบบข้อมูลเผยแพร่
วิธีการใช้ถุงยางอนามัย
และประเด็นข้อสงสัย 



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 46 
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ว่าดีที่สุด  2 ทางเลือก 
อธิบายถึงข้อดีและข้อเสีย 
4. ฝึกแสดงจุดยืนในการ
ตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ 

น ำไปใช้ 
5. เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการก าหนดวิธีเตือน
ตนเองและวิธีจัดการตนเอง 
เกี่ยวกับการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้ง 
ที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
วิธีการเตือนตนเอง 
และวิธีการจัดการ
ตนเองในการใช้
ถุงยางอนามัย 
อย่างถูกวิธีทุกครั้ง 
ที่มีเพศสัมพันธ์ 

 
1. วิทยากรชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการน าไปใช้
ในการปฏิบัติตัวและเชิญ
แกนน าบุคคลต้นแบบมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
เทคนิคในการเตือนตนเอง
และจัดการตนเองในเรื่อง
การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูก
วิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  
2. ฝึกทักษะการเตือนตนเอง  
โดยเขียนวิธีการเตือนตนเอง
ลงใน remind card 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และออกแบบนวัตกรรม/
วิธีการเตือนตนเอง  

 
1. การแสดง
เพ่ือให้
ตรวจสอบ  
(Show me) 
2. สรุปผลการ
เรียนรู้ 
 

 
1.สื่อบุคคล/คลิป
วิดิโอแกนน าบุคคล
ต้นแบบ 
2.บัตรเตือนการ
น าไปใช้ (remind 
card) 
3.ใบกิจกรรม 
 

 
1. สังเกตการบันทึก
พฤติกรรม
เป้าหมายใน 
Remind card 
2. ประเมินการ
น าเสนอวิธีการ
เตือนที่เหมาะสม
กับตนเอง  
3. ประเมินวิธีการ
ให้รางวัลตนเอง 
เมื่อปฏิบัติตนได้ 
ตามการตัดสินใจ 
และระบุบทลงโทษ 
เมื่อไม่สามารถ
ปฏิบัติตนได้ตาม 
remind card 

 
1. สื่อเผยแพร่วิธีการ
เตือนตัวเองและวิธีการ
จัดการของตนเองของ
ผู้มีประสบการณ์
(บุคคลต้นแบบ) 
2. พัฒนาแกนน าการ
ให้ข้อมูลความรู้และ
กระจายถุงยางอนามัย 
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3. ฝึกการจัดการตนเอง  
โดยระบวุิธีการที่สามารถ
ปฏิบัติตนตามการตัดสินใจได้  
4. สรุปผลการเรียนรู้ 

 

 
 
ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
  การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีตัวอย่างขั้นตอน                
การด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.10 

ตำรำงท่ี 3.10 ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มี 
                  เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป   

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
1. ทบทวน/ศึกษา 

ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่ 

เพ่ือรับรู้สถานการณ์ปัญหา และ
ค้นหาปัจจัยสาเหตุเฉพาะกลุ่ม/ 
พ้ืนที่ 

-ประชาชนในพื้นท่ี 2 วัน -รับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามา
ออกแบบ/จัดท าแผนการจัดกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้ฯ 

2. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
สร้างเสริมความรอบรู้ด้าน 
เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
ระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือก าหนดรูปแบบ/แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

คณะท างานสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
สคร., สสจ., รพ., รพ.สต., อส
ม., อปท., NGO 

ประชุม  
3 ครั้ง  
(ครั้งละ  
1 วัน) 

-แผนปฏิบัติการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับ
พ้ืนที่ 

หมำยเหตุ กิจกรรมพัฒนาทักษะในกลุ่มประชาชนทั่วไป พฤติกรรมเป้าหมาย คือ ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้หรือ
ปรับรายละเอียดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนให้เข้ากับกลุ่มประชาชนทั่วไปได้ เนื่องจากมีพฤติกรรมเป้าหมายเดียวกัน 
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
3. อบรมทีมวิทยากรจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมและระดมทรัพยากรพร้อม
มอบหมายบทบาทหน้าที่แต่ละ
หน่วยงาน 

สสจ., รพ., รพ.สต., อสม., 
อปท., NGO และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน -แนวทาง/ข้อตกลง /บทบาทหน้าที่แต่ละ
หน่วยงานเพื่อประสานความร่วมมือการ 
ด าเนินกิจกรรม  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างเสริมความรอบรู้ตาม
แผนที่ก าหนด  

-เพ่ือถ่ายทอดความรู้/ทักษะการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
 

- ประชาชนในพื้นท่ี 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 
ตามแผน
ด าเนินงาน 

-สร้างเสริมความรอบรู้ 
ด้าน HIV&STIs ในเรื่องทักษะการใช้ถุงยาง
อนามัย 
อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล 
ประเมินเชิงปริมำณ  

- ประเมินความรอบรู้ฯ (ก่อน-หลัง) ครอบคลุมความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) 
เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบการสร้างเสริม
ความรอบด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  รวมทั้งความรู้ ตัวแปรอ่ืนๆ ตามการ
ประยุกต์ใช้โมเดลและทฤษฎี  

- ประเมินพฤติกรรมเป้าหมาย ได้แก ่การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
- ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัย และอัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์  
ประเมินเชิงคุณภำพ  
- ประเมินด้วยแบบบันทึกท่ีออกแบบเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก

เฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และการ
ออกแบบสื่อในการฝึกพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ประเมินด้วยแบบสอบถาม เช่น ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตนเองได้  ประเมิน
การน าความรู้ไปใช้ ประเมินความสามารถในการเตือนตนเองให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี   
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

3.2.3 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำร กลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย 

 
กลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย (Men who have Sex with Men : MSM) หมายถึง บุคคลที่

มีเพศก าเนิดและเพศสรีระเป็นเพศชาย มีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน เป็นค าที่ระบุพฤติกรรม     
ไม่ใช่การระบุอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งผู้มีพฤติกรรมแบบชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อาจเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ
แบบชายรักเพศเดียวกัน (ชายรักชาย) ชายรักสองเพศ (ชายรักทั้งชายและหญิง) หรือชายรักต่างเพศ (ชายรักหญิง) 
ก็ได้ เนื่องจากพฤติกรรมและอัตลักษณ์ทางเพศไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันตลอดเวลา  

พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่ป้องกัน ชวนคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  

และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึก  
วิธีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ปัญหำเฉพำะกลุ่ม เฉพำะพื้นที่ 

- ประสานขอข้อมูลเชิงระบาดวิทยา และสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น อัตราป่วย อัตราตาย อัตรา
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราการติดเชื้อรายใหม่ จ านวน
ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่โรงพยาบาล และ Drop 
in center (DIC) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อ
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ทางเพศสัมพันธ์ โดยแหล่งข้อมูล เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
หรือ ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องใน web site ต่างๆ เป็นต้น 

- ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือคืนข้อมูลส าคัญให้แก่กัน  
- ท า Mapping กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดย update ทุก 3 เดือน  และท า Mapping 

สถานบริการสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม อย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

- สืบเสาะและค้นหาข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เวทีหมอล า การแข่งขัน
วอลเล่บอล งานประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

วิธีกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่ 
- สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น 

ข้อมูลที่พูดคุยกันเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เป็นต้น 
o การประเมินความเสี่ยงของตนเอง 
o ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีเข้ามาในร่างกาย แต่ยังตรวจไม่พบเชื้อ 

(Window period) เนื่องจากอาจจะยังรับเชื้อมาไม่นาน ท าให้ปริมาณเชื้อใน
ร่างกายมีปริมาณที่ยังไม่มากพอ หรือภูมิคุ้มกันของร่ายกาย (antibody) ยังไม่ขึ้น
ถึงระดับที่จะตรวจหาเชื้อเอชไอวีได ้ 

o ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

o การกินยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) โดยละเลยการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

o วิธีการตรวจเอชไอวีแบบต่างๆ  
- การใช้แบบส ารวจ หรือแบบสอบถาม เช่น ปัจจัยส าคัญที่ท า ให้มา หรือ ไม่มา 

รับบริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อ 
ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับการสื่อสาร เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 

วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
- จัดการประชุมชี้ แจง เ พ่ือสร้ า งความเข้ า ใจร่ วมกัน เกี่ ยวกับการจัดท าแผนงาน 

เชิงบูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายการท างานในเรื่องนี้ 
- อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า เรื่องหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้สามารถ

สื่อสารกับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับรู้และยอมรับผลของการตรวจ
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การให้ข้อมูล การรักษาความลับ เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจเกี่ยวกับหน่วยบริการ จุดตรวจ ผลการตรวจ  

- จัดให้มีจุดบริการเฉพาะ (hot spot) ในการบริการข้อมูลและความรู้แก่แกนน า  
- ใช้เทคโนโลยีช่วยในการสร้างความเข้าใจ เช่น e-mail, line application, facebook live 

เป็นต้น 
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แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์
กับชำย ตัวอย่างตามตารางที่ 3.11 

ตำรำงที่ 3.11 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ระดับพ้ืนที ่ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย  

ผู้รับผดิชอบ บทบำทหน้ำที่ 
หน่วยงานภาครัฐ 
ด้านสาธารณสุข 

จัดบริการให้การปรึกษาเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ 
ให้บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
คงอยู่ในระบบบริการสุขภาพ (Test-Treat-Prevention-Retain) 

ภาคประชาสังคม จัดบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย น าพาเข้าสู่ระบบบริการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีด้วยความสมัครใจ และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกรณี
ตรวจเอชไอวี มีสถานะเป็นลบ ให้ค าปรึกษาในการป้องกันด้วยการกินยา
ป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) และการใช้ถุงยางอนามัย เพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ และเพ่ือคงสถานะผลลบตลอดไป รวมทั้งให้
กลุ่มเป้าหมายคงอยู่ในระบบบริการสุขภาพ หากมีพฤติกรรมเสี่ยง จะได้เข้า
รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ปีละ 2 ครั้ง (Reach - Recruit -
Prevention - Retain) และประสานการส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย   

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เช่น งบประมาณ ก าลังคน เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร  

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย มุ่งเน้นให้

เกิดพฤติกรรมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) ซึ่ง
เป็นแบบจ าลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และ
ทักษะทางพฤติกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลที่
ดี ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจตคติหรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสีย หากไม่เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ฝึกทักษะที่จ าเป็น จนเกิดความเชื่อมั่นที่จะกระท า  ส่งผลต่อการมี
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา ดังแผนภาพที่ 3.4 
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แผนภำพที่ 3.4 กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 
 
การประเมินความเสี่ยง 
ของตนเอง ปัจจัยเชิงระบบ 

ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  
บริการ Mobile VCT และ  

one stop services 

แรงจูงใจจำก คู่เพศสัมพันธ์/กลุ่มเพ่ือน/แกนน า 

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และ 

คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

ข้อมูล การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้แก่ อายุ เพศภาวะ เชื้อชาติ ความรู้ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความกลัว ความวิตก
กังวล ความตระหนัก การตีตราตนเอง 

               เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
- ชวนคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และ 
  คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- ผู้ที่มีสถานะเป็นบวกเข้ารับการรักษาโดยเร็ว 
- ผู้ที่มีสถานะเป็นลบคงสถานะลบตลอดไป 
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แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีการวางแผนการด าเนินงานและจัด

กิจกรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ จะส่งผลให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 3.12 

ตำรำงที่ 3.12  แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำรประเมินผล ปัจจัยเชิงระบบ 

เข้ำถึง 
1. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะ 
ในการค้นหา 
กลั่นกรอง 
และ
ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรวจหา
การติดเชื้อ
เอชไอวี และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

 
- แหล่งข้อมูล
และข้อมูล
เกี่ยวกบัการ
ตรวจหาการ 
ติดเชื้อเอชไอวี 
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
- วิธีการค้นหา 
วิธีการกลั่นกรอง
และวิธีการ
ตรวจสอบข้อมูล 
- ช่องทางการ
ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมที่
น่าเชื่อถือ 

 
ฝึกการค้นหา กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ 
หาการติดเชื้อเอชไอวี และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
1. ฝึกการค้นหาข้อมูลผ่าน
แหล่งข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์และบุคลากร
ด้านสาธารณสุข  
2. กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลใน
ประเด็นเพ่ือเลือกข้อมูลในการ
น ามาใช้ประโยชน์ ในการท าความ
ข้าใจ 
 

 
1. ใช้รายการ
ตรวจสอบ 
(Check List) 
2. แบบบันทึก
การสังเกต 
3.เทคนิคการใช้
ภาพ
(fotonovela 
Technique) 
 
 
 
 
 
 

 
1. สื่อออนไลน์ และระบบ
อินเทอร์เน็ต: เว็บไซต์ 
buddy station, Adam’s 
love for Men who love 
with men , E-learning และ 
web site กรมควบคุมโรค  
2 .สื่อออฟไลน์ เช่น Info 
Graphic คลิปวิดีโอ, 
โปสเตอร์ booklet แผ่นพับ
คู่มือ สปอตวิทยุ เป็นต้น 
3. ใบกิจกรรม 
4. ใบความรู้ 

 
1. ตรวจสอบตาม
รายการ 
 (Check List) 
2. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
 
 

 

 
1. คลังข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการ 
2. มีช่องทางการ
เผยแพร่สื่อข้อมูล
ความรู้ ทั้งแบบ 
Online และ Offline 
3. มีการพัฒนา
ศักยภาพและองค์
ความรู้ใหม่ๆ ส าหรับ
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสังคม  
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กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ 
2. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
และทักษะ 
ในการจดจ า
วิเคราะห์ 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ 
ปัจจัยความ
เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อ
ทาง
เพศสัมพันธ์  

 
- การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  
 

 
1. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้
หลักการถ่ายทอดเชื้อ ได้แก่ ช่อง
ทางเข้าออกของเชื้อ คุณภาพของ
เชื้อ และปริมาณของเชื้อ 
2. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหา ได้แก่ 
โรคและลักษณะอาการของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ปฏิบัติตัวเมื่อติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการประเมินความ
เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
3. สรุปการประเมินความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถ
ประเมินพฤติกรรมของตนเองได้ 
และน าไปสู่การตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

 
1. เทคนิคการใชภ้าพ
(Fotonovela 
technique) 
2. การใช้ค าถาม
เพ่ือการเรียนรู้ 
3. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ
(show me) หรือ
ใช้เทคนิคการสอน
กลับ (Teach -
back 
Technique) 
 

 
1. ชุดกิจกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
เอชไอวี 
2. ชุดกิจกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3. ไฟล์ PowerPoint เรื่อง 
การประเมินความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4. ใบกิจกรรม 
5. ใบความรู้ 
 

 
1. ประเมินจากการ
ถาม ตอบและการใช้
กลวิธีต่างๆ 
2.ทดสอบความรู้  
ค ว าม เ ข้ า ใ จ ด้ ว ย
แบบประเมิน  

 
1. มีกิจกรรมสื่อสาร
สาธารณะและรณรงค์
การตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กลุ่ม
ชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย 
2.การจัดท าสื่อต้นแบบ
ในรูปแบบต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องการ
ตรวจหาการติดเชื้อ 
เอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กลุ่ม
ชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย โดยเผยแพร่ผ่าน
ในช่องทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
Social Media สื่อ
บุคคล วิดีโอ เป็นต้น 
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ไต่ถำม 
3. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ 
ในการวางแผน 
จัดเตรียม  
ใช้ค าถาม และ
ประเมินค าถาม 
เกี่ยวกับการ
ตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีและ
การคัดกรอง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 

 

 
กระบวนการใช้
ค าถาม 4 
ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. การวางแผน
การใช้ค าถาม 
2. การจัดเตรียม
ค าถาม 
3. การเลือกใช้
ค าถาม 
4. การประเมิน
การใช้ค าถาม 

 
1. น ากิจกรรมให้เกิดบรรยากาศของ
การกล้าถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่า
ปัญหา อุปสรรคในการตรวจ และ
เลือกสถานการสมมติ เพ่ือฝึกวาง
แผนการใช้ค าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
และการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
2. ฝึกจัดเตรียมค าถาม จาก
สถานการณ์สมมติ  
3. ฝึกวิเคราะห์และประเมินการการ
ใช้ค าถามของตนเอง และค าตอบ
ของคู่ฝึก เพ่ือปรับปรุงการใช้ค าถาม
ให้ดีขึ้น  
 

 
-การใช้ค าถาม 
เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้
(Questioning) 
-การใช้ค าถาม
เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ ท าให้
ผู้รับบริการมี
ความกล้าที่จะ
ถาม(shame 
free) 
 

 

 

1. สถานการณ์ต่างๆของการ
ใช้ค าถามหรือให้แสดง
บทบาทสมมติ (Role play) 
(ไฟล์ Power point,VTR ) 
2. ใบงาน                     
3. บัตรสถานการณ์สมมติ 

 
 

 
-บันทึกค าถาม-
ค าตอบ 
- แบบวิเคราะห์และ
ประเมินการใช้
ค าถามและค าตอบ 
- การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ(Show 
me) 
 

 
1. สร้างช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงได้
ง่าย และเป็นความลับ 
2. การจัดบริการ 
ที่เป็นมิตร และ 
มีระบบการรักษา
ความลับเฉพาะกลุ่ม  
มีบุคลากรเป็นที่
ปรึกษาในการใช้
ค าถามและค าตอบ 
(Q&A) 
3. มีระบบรวมรวม
ค าถาม 
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ตัดสินใจ  
4. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
ในการระบุ
ปัญหา 
ก าหนด
ทางเลือก 
ประเมิน
ทางเลือก  
และ   แสดง
จุดยืน  
ในการ
ตัดสินใจ
ตรวจหาการ 
ติดเชื้อเอชไอวี 
และคัดกรอง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  

กระบวนการ
ตัดสินใจ 4
ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. การระบุ
ปัญหา  
2. ก าหนด
ทางเลือก  
3.ประเมิน
ทางเลือก      
4.แสดงจุดยืน ใน
การตัดสินใจเข้า
รับการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอ
วีและคัดกรอง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
1. ฝึกระบุปัญหาที่ต้องคิดตัดสินใจ  
ในกรณีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
2. ฝึกก าหนดทางเลือกในประเด็น
ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ โดยการระดม
ทางเลือกให้มากท่ีสุด จากกิจกรรม
กลุ่ม 
3. ฝึกประเมินทางเลือก โดยการ
อภิปรายทางเลือกท่ีคิดว่าดีที่สุด  2 
ทางเลือก อธิบายถึงข้อดีและข้อเสีย 
4. ฝึกแสดงจุดยืนในการตัดสินใจ
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และ 
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

1. แบบ
ตรวจสอบ
รายการ (Check 
List) 
2. Show me 
(การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ) 
 
 

1. สื่อตัวอย่างสถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจและ
กระบวนการตัดสินใจ(ไฟล์ 
Power point ,VTR ) 
2. แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree 
diagram)  
หรือ แผนผังก้างปลา 
(Fishbone diagram)  
 

- การน าเสนอ
กระบวนการ
ตัดสินใจและการ
แสดงเหตุผลต่อ
จุดยืนที่ได้ตัดสินใจ 

 
 

1. จัดให้มีบริการ 
Mobile VCT ที่เข้าถึง
ชุมชน/กลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย 
2. ระบบบริการที่เป็น
มิตร และมีระบบการ
รักษาความลับ 
3. ระบบบริการแบบ
one stop services 
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ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำรประเมินผล ปัจจัยเชิงระบบ 

น ำไปใช้ 
5. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถ
ในการ
ก าหนดวิธี
เตือนตนเอง
และวิธี
จัดการตนเอง 
เกี่ยวกับการ
ตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอ
วี และคัด
กรอง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 
 

วิธีการเตือน
ตนเอง และ
วิธีการจัดการ
ตนเอง 

1. วิทยากรชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการน าไปใช้ในการปฏิบัติตัว
และเชิญแกนน าบุคคลต้นแบบมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคใน
การเตือนตนเองและจัดการตนเอง
ในเรื่องการตรวจ  
2. ฝึกทักษะการเตือนตนเอง  
โดยเขียนวิธีการเตือนตนเองลง 
ใน remind card แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และออกแบบ
นวัตกรรม/วิธีการเตือนตนเอง 
(ก าหนดสัญลักษณ์ key message)  
3. ฝึกการจัดการตนเอง โดยระบุ 
การให้รางวัล แนวทางการจัดการ
เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตนตามการ
ตัดสินใจได้  
4. สรุปผลการเรียนรู้ 

1. การแสดง
เพ่ือให้ตรวจสอบ  
(Show me) 
2. สรุปผลการ
เรียนรู้ 
 

1. สื่อบุคคล/คลิปวิดิโอแกน
น าบุคคลต้นแบบ 
2. บัตรเตือนการน าไปใช ้
(remind card) 
3. ใบกิจกรรม 
 
 

1. การบันทึก
พฤติกรรมเป้าหมาย
ใน Remind card 
2. ประเมินการ
น าเสนอวิธีการ
เตือนที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 
3. ประเมินวิธีการ
ให้รางวัลตนเองและ
การปรับวิธีการ เมื่อ
เตือนตัวเองไม่
ส าเร็จ 

1. จัดให้มีบริการ 
Mobile VCT ที่เข้าถึง
ชุมชน/กลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับชาย 
2. ระบบบริการที่เป็น
มิตร และมีระบบการ
รักษาความลับ 
3. ระบบบริการแบบ
one stop services 
4. สื่อเผยแพร่วิธีการ
เตือนตัวเองและ
วิธีการจัดการตนเอง
ของผู้มีประสบการณ์
ต้นแบบ 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
  การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง มีตัวอย่าง
ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.13 

ตำรำงท่ี 3.13 ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
1. ประสานงานการน าข้อมูล   

เชิงลึกที่ได้จากการศึกษามาใช้
ในการจัดเตรียมสื่อและการ
จัดกิจกรรม 

เพ่ือรับรู้สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ 
และค้นหาปัจจัยสาเหตุเชิง
พฤติกรรมเรื่องการตรวจหาการติด
เชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย 

1 สัปดาห์ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและ
ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ ของกลุ่มเปา้หมาย     
เพ่ือน ามาออกแบบ/จัดท าแผนการจัด
กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน    
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

2. ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงานสร้างเสริม 
ความรอบรู้ ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
และระดมทรัพยากร พร้อม
มอบหมายบทบาทหน้าที่แต่ละ
บุคคล 

- หน่วยบริการสุขภาพใน
พ้ืนที่  
- สสจ., รพ., รพ.สต.,   
อสม., อปท., แกนน าชาย
มีเพศสัมพันธ์กับชาย  
- ภาคประชาสังคม 
- สภาเด็กและเยาวชน 

1 วัน แผนการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ 
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

3. อบรมทีมวิทยากร
กระบวนการ  

- เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอช
ไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
- เพ่ือเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากร  

- ทีมวิทยากรฯ ผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมความ
รอบรูฯ้  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (แกนน า

1 วัน - ทีมวิทยากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน  
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และมีความพร้อมในการด าเนินงาน 
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ชายมีเพศสัมพันธ์ 
กับชาย)  

- ทีมวิทยากรฯ เข้าใจกระบวนการฝึก
ทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้ด้าน
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ตามแผนที่ก าหนด และ AAR 
(ในขั้นตอนที่ 3 ตารางที่ 
3.2) 

เพ่ือพัฒนาความสามารถและ
ทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมความ
รอบรูฯ้  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (แกนน า
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย)  
(สถานที่: ตามความ
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม) 

2 วัน  ทีมวิทยากรกระบวนการ (แกนน าชาย 
มีเพศสัมพันธ์กับชาย) ผ่านการพัฒนา
ความสามารถและทักษะการสร้างเสริม 
ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 

5. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน  - เพ่ือสรุปการจัดกิจกรรมการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
รวบรวมปัญหา อุปสรรค  จากการ
ด าเนินกิจกรรม น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
- วางแผนการติดตามและประเมินผล
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมความ
รอบรูฯ้  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (แกนน า
ชายมีเพศสัมพันธ์ 
กับชาย)  
 

1 วัน - สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริม  
ความรอบรูด้้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์                                       
- แผนการติดตามและประเมินผล การสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล  

 ประเมินเชิงปริมำณ   
- ประเมินความรอบรู้ฯ (ก่อน-หลัง) ครอบคลุมความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่     

(1) เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้ง ความรู้เรื่องการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และตัวแปรอื่นๆ ตามการประยุกต์ใช้โมเดลและทฤษฎี  

- รายงาน NAP, RTCM+ เป็นการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ การได้รับบริการการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ครบตามแพคเกจ (ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง/ปี      
ตรวจ คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามพฤติกรรมเสี่ยง) และจ านวนผู้ที่ผลเลือดยังคง
สถานะเป็นลบ 

ประเมินเชิงคุณภำพ  
- ประเมินด้วยแบบบันทึกที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก

เฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และการ
ออกแบบสื่อในการฝึกพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ประเมินด้วยแบบสอบถาม เช่น ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตนเองได้  ประเมิน
การน าความรู้ไปใช้ ประเมินความสามารถในการสื่อสารเพ่ือพาคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความสามารถในการดูแลตนเองให้คงสถานะผลเลือด
เป็นลบตลอดไป เป็นต้น 

      3.2.4 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำร กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้มีเชื้อเอชไอวี หมำยถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นผู้ป่วยเอดส์ ทั้งท่ียังไม่ได้ 
เริ่มการรักษา และอยู่ระหว่างการรักษา  

  ผู้ป่วยโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ หมำยถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์ ทั้งท่ียังไม่ได้เริ่มการรักษาและอยู่ในระหว่างการรักษา 
  พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับการรักษา
โดยเร็วและต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยผลลัพธ์  
 ผู้มีเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสกดไวรัสได้ จนสามารถกดไวรัสได้ส าเร็จ  
 ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้สัมผัสรักษาหายขาด 
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กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึก  

วิธีกำรรับรู้สถำนกำรณ์ปัญหำเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่  
- ศึกษาข้อมูลสถิติ ข้อมูล มาตรฐานและคุณภาพการดูแลรักษาของผู้มีเชื้อในหน่วยบริการ จาก

แหล่งต่าง ๆ 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS เช่น Hos XP 

Hos OS )  
- รายงานผลการดูแลรักษา (NAP web report) 
- รายงานจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค (AIDS Epidemic  

Intelligence Information System : AIDS-EIIS) 
- ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพชุมชน (Drop in Center: DIC) 
- ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 (รง. 506) 

วิธีกำรค้นหำปัจจัยสำเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพำะกลุ่ม และเฉพำะพื้นที่ มีดังนี้  
ด้ำนผู้รับบริกำร 

- สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก พูดคุยกับผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
(ได้แก่ ประเด็นสิทธิการรักษา ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ฯลฯ) 

- ท าสนทนากลุ่ม (Focus group) หรือ เล่าเรื่อง (Story Telling) เพ่ือหาสาเหตุ ปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการรักษาต่อเนื่องหรือการขาดการรักษา 
ด้ำนผู้ให้บริกำร 

- ทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการ (Knowledge 
Management : KM) ตามแนวทางของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 

- ทบทวนข้อมูล อัตราการขาดนัด การให้ความร่วมมือในการรักษา   
- สืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยและการให้สัมภาษณ์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ติดเชื้อมารับการรักษาล่าช้า 

ขาดการรักษา และการรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ  
- จัดท าแบบสอบถามในหน่วยบริการ และวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 
2.1 เตรียมทีมงำนภำยในหน่วยบริกำรสุขภำพ  
จัดเตรียมโดยเน้นองค์ประกอบของสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้ให้บริการปรึกษา นัก

สังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลบริการ และแกนน าที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา         
จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

- ทบทวน/ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยในหน่วยบริการ 
- ชี้แจงให้ทราบที่มาและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานบริการในการดูแลรักษา 
- ระบผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเชิญเข้าร่วมการด าเนินงาน 
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2.2 จัดประชุมร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำยนอก ได้แก่ แกนน ากลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แกนน าชุมชน อบต. อาสาสมัคร ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) ศูนย์สุขภาพชุมชน (Drop in 
Center: DIC) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 จัดกำรอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
- ร่วมประชุมออกแบบกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่ ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อ HIV/STIs    
ที่มคีุณภาพ (รักษาเร็ว ต่อเนื่อง ป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อ) 

- จัดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะบริการ (Refresh) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.4 ประชุมเพื่อแบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี

และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างตามตารางที ่3.14 
 

ตำรำงที่ 3.14 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง 
                  เพศสัมพันธ์ ระดับพื้นที่ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 

ทีมงำนภำยใน 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ  
ผู้ให้บริการปรึกษา  
นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลบริการ 

 
- พัฒนาความรู้ของบุคลากร 
- สื่อสารข้อมูล 
- ทบทวน และประเมินผล 

ภำคีเครือข่ำยภำยนอก 
แกนน าผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
แกนน าชุมชน อบต. อาสาสมัคร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) 
องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) 
ศูนย์สุขภาพชุมชน (Drop In Center: DIC) 
หรือหน่วยงานอื่นๆ 

 
ร่วมเป็นทีมสนับสนุนในการค้นหา  
ให้ข้อมูล  
-รับและส่งต่อผู้ป่วย 
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ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมได้รับการ

รักษาโดยเร็วและต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral Skill Model: IMB) 
ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่า
บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี ได้รับแรงจูงใจจนเกิดเจตคติหรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียก็จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี หากกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่เข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาจ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและเกิดการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ การฝึกทักษะในการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องฝึกฝนจนเกิดความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ตามกระบวนการฝึกทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะกา รตัดสินใจ 
และทักษะการน าไปใช้ จนเกิดความเชื่อมั่นที่จะกระท า จะส่งผลให้กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่บริการรักษา รับประทานยาอย่างต่อเนื่องและผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์รักษาหายขาด ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 3.5    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
แผนภำพที่ 3.5 กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ข้อมูล วิธีการใช้ยาเพื่อการรักษา 
พฤติกรรมเป้ำหมำย 

ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้รับการรักษา

โดยเร็วและต่อเนื่อง 
 

               เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
- ผู้มีเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส      

จนสามารถกดไวรัสได้ส าเร็จ 
- ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ     

ผู้สัมผัสรักษาหายขาด 
-  

ปัจจัยเชิงระบบ 
สื่อสาธารณะ ระบบสุขภาพ  

ระบบการศึกษา  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา         
ทักษะทางสังคม ความเชื่อ  

การตีตราตนเอง 
 

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision 
making) 

ทักษะที่จ ำเป็น 
 

การดูแลรักษาเอชไอวี
และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ ์
 
 

แรงจูงใจจำก ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
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แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มี

การวางแผนการด าเนินงานและจัดกิจกรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ    
จะส่งผลให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 3.15 

ตำรำงที่ 3.15 แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ทักษะและวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำร
ประเมินผล 

ปัจจัย 
เชิงระบบ 

1. เข้ำถึง 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
และทักษะการค้นหา
ข้อมูล การกลั่นกรอง
และตรวจสอบข้อมูล 
การดูแลรักษาสุขภาพ 
เพ่ือการรักษาโดยเร็ว
และต่อเนื่อง 

 

 
แหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การดูแลรักษาเอชไอ
วีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์           
- วิธีการค้นหา 
วิธีการกลั่นกรองและ
วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูล 

- ช่องทางติดต่อ
สอบถามเพ่ิมเติม 
ที่น่าเชื่อถือ 

 
1. ฝึกการค้นหาข้อมูลผ่าน
แหล่งข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ และ
บุคลากรด้านสาธารณสุข 
2. ฝึกการน าข้อมูลที่ค้นหาได้มา
กลั่นกรอง และ ตรวจสอบ เพ่ือ
เลือกข้อมูลในการน าไปใช้
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจ 

 

- ใช้รายการ
ตรวจสอบ  

(Checklists) 

 
 
 
 

 

1. สื่ออฟไลน์ เช่น
Info graphic, แผ่น
พับ, ภาพพลิก       
2. สื่อบุคลากรด้าน
สาธารณสุข          
3. ใบงาน 

 

 
- แบบ
ตรวจสอบ
รายการ  
- สังเกตการ  
มีส่วนร่วม 
 
 

 
- ระบบข้อมูล
และสื่อความรู้ 
รูปแบบต่าง ๆ  
- ระบบ
เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 
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2. กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
และทักษะในการจดจ า
และท าความเข้าใจ 
ในข้อมูลที่ค้นหาได้
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
เอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

 

 

 
 
การดูแลรักษาเอชไอ
วีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1. ข้อดีของการรับ
การรักษาโดยเร็ว  
ข้อเสียของการชะลอ
การเริ่มการรักษา 

2. ผลการของการรับ
การรักษาต่อเนื่อง 

- การกินยาถูกต้อง 
ต่อเนื่องหรือการ
ปฏิบัติตามแผนการ
รักษา 

- ผลดีต่อสุขภาพของ
ผู้มีเชื้อเมื่อเริ่มยา/
รักษา  

ผู้มีเชื้อเอชไอวี 

1. ประเมินระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. สร้างความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนัก ผ่านการเรียนรู้จากไฟล์ 
PowerPoint Presentation เรื่อง 
การรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและ
ต่อเนื่อง (มีประเด็นเนื้อหา ได้แก่ 
VL monitoring, U=U, อาการ
แสดงของ STIs และการป้องกัน
เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์)  

3. วิทยากรอธิบายความหมาย
ของการกินยาอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

4. ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมอภิปราย 
ข้อดี-ข้อเสีย โดยวิทยากร      
เป็นผู้สรุปประเด็นส าคัญ 

 
1.เทคนิค 
การใช้ภาพ  
(Fotonovela 
Technique)  
2. เทคนิคการ
สอนกลับ  
(Teach-back 
Technique) 
 
  

 

 

 

1. ไฟล์เนื้อหาเรื่อง
การดูแลรักษาเอชไอ
วีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์          
2. ใบงาน            
3. ใบกิจกรรม        
4. ใบความรู้          
5. แบบประเมิน
ความรู้ 

 

 
1. การสอบถาม 
2. กา รสุ่ ม ใ ห้
ทบทวนโดยใช้
เ ท ค นิ ค ก า ร
ส อ น ก ลั บ 
(Teach back) 
3. การ
วิเคราะห์จากใบ
งานที่ 2.2 และ 
2.3 

 
- ผลิตสื่อ 
เรื่อง แนว
ทางการ
รับประทานยา
ต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ให้
หลากหลาย
ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่มีข้อจ ากัด
ต่างๆ 
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ปัจจัย 
เชิงระบบ 

-ประโยชน์ของ 
การรักษา 

3. สิทธิการรักษา 
 

กลุ่มติดโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ 
1. วิทยากรประเมินระดับความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และผู้เชี่ยวชาญบรรยาย เรื่อง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี
เนื้อหา ได้แก่ ระยะเวลาฟักตัว 
อาการของโรค ผลของการเข้ารับ
การรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แต่เริ่มแรก ผลของ
การรักษาไม่ต่อเนื่อง และการดูแล
สุขภาพระหว่างการรักษา 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมอภิปรายและ
การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง 
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โดยวิทยากรเป็น     ผูส้รุปประเด็น
ส าคัญ 
3. วิทยากรสรุปประเด็นการรักษา
เร็วและการรักษาที่ต่อเนื่อง 
4. วิทยากรอธิบายและสรุปประเด็น
การดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ปัจจัย 
เชิงระบบ 

3.ไต่ถำม 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการวางแผนการใช้
ค าถาม จัดเตรียมค าถาม  
วิธีการใช้ค าถาม และ
ประเมินค าถามเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ 
ของผู้มีเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
กระบวนการใช้
ค าถาม 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. การวางแผนการ
ใช้ค าถามในประเด็น
ที่เป็นปัญหาการ
รักษา 
2. การจัดเตรียม
ค าถาม 
3. การเลือกใช้
ค าถาม 
4. การประเมินการ
ใช้ค าถาม 

 
กิจกรรมฝึกทักษะการใช้ค าถาม 
1. น ากิจกรรมให้เกิดบรรยากาศ
ของการกล้าถามให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเล่าปัญหา อุปสรรคใน
การดูแลสุขภาพ และเลือกสถาน
การสมมติเพ่ือฝึกวางแผนการใช้
ค าถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์                    
2. ฝึกจัดเตรียมการตั้งค าถาม 
จากสถานการณส์มมต ิ           
3. ฝึกวิเคราะห์และประเมินการ
การใช้ค าถามของตนเอง และ
ค าตอบของคู่ฝึก เพ่ือปรับปรุงการ
ใช้ค าถามให้ดีขึ้น 

 

1. การใช้
ค าถาม 
เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้
(Questioning) 
2.การสร้าง 
บรรยากาศให้
ผู้รับบริการมี
ความกล้าที่
จะถาม
(shame 
free)  

  

 

1. VTR สถานการณ์
ต่างๆ ของการใช้
ค าถามหรือให้แสดง
บทบาทสมมติ (Role 
play) 

2. สื่อรวบรวม
ค าถาม-ค าตอบ 
(Q&A) 

3.ไฟล์ Power point  
หรือ VTR 
4. แบบฝึกการใช้
ค าถาม                
5. ใบงาน 

 
1.บันทึก
ค าถาม-
ค าตอบ 
2. แบบ
วิเคราะห์และ
ประเมินการ
ใช้ค าถามและ
ค าตอบ 
 

 
1. มีระบบรวม
รวมค าถาม
และค าตอบ 
(Q&A) 
2.บุคลากรมี
ทักษะการใช้
ค าถามและให้
ค าปรึกษา      
3.ระบบบริการ 
ที่เอ้ือให้มีการ 
สอบถามได้
ตลอดเวลา 
 

 

 
4. ตัดสินใจ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ของผู้มีเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทาง

กระบวนการตัดสินใจ 
4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

ฝึกตามกระบวนการฝึกทักษะการ
ตัดสินใจ 4 ขั้นตอน คือ (1) การ
ระบุปัญหา (2) ก าหนดทางเลือก 

1. ใช้รายการ
ตรวจสอบ
(check list) 

1. สื่อแสดงตัวอย่าง
สถานการณ์ต่างๆ ที่
ต้องตัดสินใจ 

- การน าเสนอ
กระบวนการ
ตัดสินใจและ
การให้เหตุผล

1. ระบบให้
ค าปรึกษา
ออนไลน์ที่เก็บ
ความลับและ
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เพศสัมพันธ์ 
ในการระบุปัญหา
ก าหนดทางเลือก 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 
และแสดงจุดยืน ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ส่งเสริมให้ผู้มีเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ มีพฤติกรรม
การรักษาโดยเร็วและ
ต่อเนื่อง 

1. การระบุปัญหา     
2. ก าหนดทางเลือก 
3. ประเมินทางเลือก     
4. แสดงจุดยืน  
ในการตัดสินใจ 
เพ่ือเข้ารับการรักษา
เร็วและต่อเนื่อง 

(3) ประเมินทางเลือก และ (4) 
การแสดงจุดยืน 
1. ฝึกระบุปัญหาที่ต้องคิด
ตัดสินใจ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
การเริ่มรักษาเร็ว ต่อเนื่อง เช่น  

- ผู้มีเชื้อสุขภาพแข็งแรงแล้ว    
ไม่อยากกินยาต่อ 

- วิธีพาคู่มาตรวจหรือรับการ
รักษาของผู้ป่วย STIs ท าอย่างไร 
2. ฝึกก าหนดทางเลือกในประเด็น
ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตัวให้เริ่มรักษาเร็ว
และต่อเนื่องโดยผู้ติดเชื้อและ
ผู้ดูแลของตนเองด้วย 

(ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 2 
กลุ่ม ซึงมีประเด็นการตัดสินใจ
ต่างกัน)                             
3. ฝึกประเมินทางเลือกในการ
ตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตัวให้เริ่มรักษาเร็ว ต่อเนื่อง 

2. การแสดง
เพ่ือให้
ตรวจสอบ 
(show me) 
 
 

2. แผนผังแขนงกิ่งไม้
หรือแผนผังก้างปลา 
 

ต่อจุดยืนที่ได้
ตัดสินใจแล้ว 
 
 

สร้างความ
ไว้วางใจและ
เป็นมิตร 
2.โปรแกรมฝึก
การตัดสินใจ
กรณีต่าง ๆ 
3. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วม
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง 
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และป้องกันการรับและถ่ายทอด
เชื้อ ประเมินข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือกท่ีผู้มีเชื้อตัดสินใจ 1 
ทางเลือก                           
4. ฝึกแสดงจุดยืนในการตัดสินใจ  
ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตัวให้
เริ่มรักษาเร็ว ต่อเนื่อง และ
ป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อ 

5. น ำไปใช้ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการน าข้อมูลไปใช้
ด้วยการเตือนตนเอง
และจัดการตนเอง 
ในการเริ่มรักษาเร็ว 
ต่อเนื่อง  

 

 
- วิธีการเตือนตนเอง
และวิธีการจัดการ
ตนเองในการรักษา 
เอชไอวีและโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์  
 
 

 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
ฝึกสร้างวิธีเตือนตนเองและจัดการ
ตนเอง 
1. ฝึกการคิดก าหนดวิธีการด้วย
ตนเองหรือระดมสมองร่วมกันเป็น
กลุ่มในการเตือนตนเองให้เกิดการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
เช่น ตั้งเตือนปฏิทิน/นาฬิกาใน
การกินยา   
2. เรียนรู้จากบุคคลตัวแบบที่

 
-การแสดง 
เพ่ือให้
ตรวจสอบ  
(Show-me)  
-ฝึกวิธีการ
บันทึก  
(สมุดบันทึก
ประจ าวัน/
อ่ืนๆ) 
-สรุปผลการ
เรียนรู้  

 
1.คลิปสัมภาษณ/์ 
คลิปวิดิโอ 
 บุคคลต้นแบบ 
 เล่าประสบการณ์ 
2.ใบกิจกรรม 
3.บัตรเตือนการ
น าไปใช้ (remind 
card) 
 

 
 
 

 

1. สังเกตการ
บันทึก
พฤติกรรม
เป้าหมาย 

2. ประเมิน
การน าเสนอ
วิธีการเตือนที่
เหมาะสมกับ
ตนเอง  

 
1. จัดทีม    
สหวิชาชีพ   
ลงพื้นที่
ซักถามปัญหา 
2. พัฒนาแกน
น าการให้
ข้อมูลความรู้
ในการเริ่มยา
ต้านไวรัสเร็ว
และการกินยา
ต่อเนื่อง 
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ทักษะและวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำร
ประเมินผล 

ปัจจัย 
เชิงระบบ 

ประสบความส าเร็จ เป็น
แบบอย่างได้ เช่น หากลืมกินยา
ต้องท าอย่างไร หากมีอาการแพ้
ยาต้องท าอย่างไร 

-ฝึกการตั้งเป้าหมาย การเตือน
ตนเอง วางแผน จัดการตนเอง 
และก าหนดมาตรการให้รางวัล
ตนเอง เพ่ือเสริมพลังตามผลการ
ปฏิบัติตัว ทั้งจากตนเองและ
บุคคลใกล้ชิด 

-ใช้บุคคลตัว
แบบ (Live 
model/ 
Symbolic 
model) 

-การเสริมแรง
และสร้าง
แรงจูงใจ 

 
 

3. สื่อเผยแพร่
วิธีการเตือน
ตนเองและ
วิธีการจัดการ
ตนเองจากผู้มี
ประสบการณ์
(บุคคล
ต้นแบบ) 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
  การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีตัวอย่างข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.16 

ตำรำงท่ี 3.16 ขั้นตอนการด าเนินงาน และจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและ  
                   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
1. ประสานงานการน าข้อมูลเชิง

ลึกที่ได้จาการศึกษามาใช้ใน
การจัดเตรียมสื่อและการจัด
กิจกรรม 

-เพ่ือรับรู้สถานการณ์ปัญหา และ
ค้นหาปัจจัยสาเหตุเฉพาะกลุ่ม/ 
พ้ืนที่ 

ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1 สัปดาห์ -รับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหา 
และข้อมูลปัจจัยสาเหตุ ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาออกแบบ/
จัดท าแผนการจัดกระบวนการสร้าง
เสริมความรอบรู ้

2. ชี้แจงการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ 

-เพ่ือให้ทราบแนวทางการจัด
กิจกรรมและการปฏิบัติ  
-ทราบกรอบเวลา (Timeline) 

ทีมงานภายในและภาคี
เครือข่ายภายนอก 

1 วัน -ทีมงานทราบบทบาทหน้าที่ 
เตรียมตัวเพ่ือจัดกิจกรรม      
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

3. อบรมทีมวิทยากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ (kick off) 
 
 

-เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนิน
กิจกรรม ระดมทรัพยากรและ
มอบหมายบทบาทหน้าที่ของ    
แต่ละหน่วยงานเพื่อความต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

ผู้แทน สสจ., รพ., รพ.
สต., อสม., อปท., NGO 
แกนน าผู้มีเชื้อเอชไอวี 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 วัน -แนวทาง/ข้อตกลง /บทบาท
หน้าที่ แต่ละหน่วยงานเพ่ือ
ประสานความร่วมมือการด าเนิน
กิจกรรม  

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม      
เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ตาม

-เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้  
ให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2 วัน -กลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้าง
เสริมความรอบรู้ในการรักษา
โดยเร็วและต่อเนื่อง  
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
แผนที่ก าหนด (ในขั้นตอนที่ 3 
ตารางที่ 3.2) 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับ
การรักษาโดยเร็วและต่อเนื่อง  

5. สรุปบทเรียนการด าเนินงาน - เพ่ือสรุปการจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์และ
รวบรวมปัญหาอุปสรรคการด าเนิน
กิจกรรมจากข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
- วางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมการสร้างเสริม
ความรอบรู้ 
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ 

1 วัน - สรุปรายงานข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ด าเนินงานเสร่างเสริมความ
รอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- แผนการติดตามและประเมิน
การสร้างเสริมความรอบรู้ 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล  
ข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพ ที่น ำมำใช้ในกำรประเมิน มีดังนี้  

5.1 ประเมินเชิงปริมำณ  
การประเมินก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ครอบคลุม

ความสามารถและทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ (1) เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ อันเป็น
องค์ประกอบการสร้างเสริมความรอบด้าน HIV/STIs รวมทั้งตัวแปรอ่ืน ๆ ตามการประยุกต์ใช้โมเดลและทฤษฎี ที่สร้าง
เป็นกรอบแนวคิดไว้ 

ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่  
- ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในวันที่ทราบผลการติดเชื้อ (Same 

Day ART) หรือภายใน 7 วัน (Rapid ART) 
- อัตราการกดไวรัสได้ของผู้มีเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสจนสามารถกดไวรัสได้ส าเร็จ  
- อัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เพ่ิมข้ึนในคู่ผลเลือดต่าง (Retain Negative) 
- อัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้สัมผัสไม่เพ่ิมขึ้น (Retain Negative) 
- อัตราการรักษาหายขาดของผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผู้สัมผัส 

5.2 ประเมินเชิงคุณภำพ  
- ประเมินด้วยแบบบันทึกที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์

เชิงลึกเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
และการออกแบบสื่อพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ประเมินด้วยแบบสอบถาม เช่น ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตนเองประเมิน
การน าความรู้ไปใช้  ประเมินความสามารถในการสื่อสารเพ่ือพาคู่มาตรวจHIV/STIs
ความสามารถในการดูแลตนเองให้คงสถานะผลเลือดเป็นลบ เป็นต้น 

- ประเมินผลลัพธ์การได้รับบริการการตรวจคัดกรองHIV/STIs ครบตามแพคเกจ (ตรวจHIV 
ปีละ 2 ครั้ง ตรวจ STIs ตาม พฤติกรรมเสี่ยง) และจ านวนผู้ที่ผลเลือดยังคงสถานะเป็นลบ 
 

3.2.5 แนวทำงกำรออกแบบเชิงกระบวนกำรกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 

 
กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้ต้องขัง หมายถึง บุคคลอันประกอบด้วย นักโทษเด็ดขาด คนต้องขัง และคนฝากขัง บุคคลดังกล่าวนี้ 

ถูกก าหนดคุณลักษณะไว้ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ดังนี้ 
นักโทษเด็ดขำด หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุดและ 

ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 
คนต้องขัง หมายถึง บุคคลซึ่งถูกขงัไว้ตามหมายขัง 
คนฝำกขัง หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา 
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เรือนจ ำ หมายถึง ที่ซึ่งใช้ควบคุมขังหรือจ าคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกันและให้หมายความ  
รวมถึงที่อ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ก าหนด และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจนด้วย 

พฤติกรรมเป้ำหมำย คือ มีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 
เป้ำหมำยผลลัพธ์ คือ ลดการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในเรือนจ า 

ข้อมูลเบื้องต้นและสภำพปัญหำในเรือนจ ำ 
ข้อมูลเบื้องต้น   
ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง และเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความแออัด เมื่อเกิด

ภาวะเจ็บป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้เกิดโรคระบาดแพร่ได้ง่าย การเข้าถึงบริการดูแลรักษาเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก่อนที่จะมีอาการแสดงปรากฏ ได้มีการแพร่เชื้อไปสู่
ผู้ต้องขังรายอื่นแล้ว 

การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานกรมราชทัณฑ์
และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า มีความเข้าใจถึงหลักการและกระบวนการ เพื่อเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญและเกิด
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นให้กับผู้ต้องขัง เช่น ทักษะการจัดการอารมณ์ทางเพศ ทักษะการใช้
ถุงยางอนามัย เป็นต้น รวมทั้งการปรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ าให้เอ้ือต่อการป้องกัน โดยจัดมุมความรู้ การ
สร้างอาสาสมัครการให้ค าปรึกษาเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสนับสนุนถุงยางอนามัยและควบคุม
การใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สภำพปัญหำที่พบในเรือนจ ำ 
- พบการมกีิจกรรมเพศสัมพันธ์ของผู้ต้องขังในเรือนจ าบางแห่ง 
- มีการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- มีการสักลายโดยใช้เข็มสักร่วมกัน 
- มีการช่วยตัวเองที่ไม่ถูกวิธีและเสี่ยงอันตราย     
- พบการค้าบริการทางเพศในเรือนจ าของผู้ต้องขังบางแห่ง 
- การบังคับขืนใจมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการป้องกัน  
- ผู้ต้องขังยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ หรือปกปิดการติดเชื้อของตนเอง 
- มีการควบคุมการแจกจ่ายและการใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
- พบการตีตราในเรือนจ าบางแห่ง เช่น ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีตีตราตัวเองและถูกผู้อ่ืนตีตรา เป็นต้น 
- มีข้อจ ากัดในเรื่องกฎระเบียบภายในเรือนจ า เช่น ไม่สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย ไม่ใช้โทรศัพท์ใน

เรือนจ า เป็นต้น 
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กำรออกแบบเชิงกระบวนกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลเชิงลึก  
วิธีการค้นหาปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
- ศึกษาข้อมูลประวัติการป่วยและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากสถานพยาบาลในเรือนจ า/  

ทัณฑสถาน 
- ท าแบบคัดกรองความเสี่ยงแรกรับตัว  
- ใช้การสังเกต สอบถาม จัดกลุ่มสนทนาระหว่างผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- ข้อมูลจากระบบบริการให้ค าปรึกษา   
- แกนน า/อาสาสมัครที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรเตรียมทีมงำนและภำคีเครือข่ำย   

วิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
- อบรม “หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า” ในพ้ืนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
- สร้างวิทยากรเพ่ืออบรมให้ความรู้ โดยเป็นบุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล หรือ

หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และถ่ายทอดสู่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ได้แก่  
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ผู้ช่วยงาน หัวหน้าห้อง 

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (ผู้คุม) เป็นที่ปรึกษาแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
แบ่งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ำ
ตัวอย่างตามตารางที่ 3.17 

ตำรำงท่ี 3.17 ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
                  ระดับพ้ืนที ่ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
กรมราชทัณฑ์ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

จัดท านโยบายด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง  

เรือนจ า 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

ด าเนินงานด้านสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์  

พยาบาลเรือนจ า คัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง เรียกชื่อว่า  อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า  (อสรจ.) เพ่ือท าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องสุขภาพ
การเจ็บป่วยของเพื่อนผู้ต้องขัง  หากมีผู้ป่วย อสรจ. จะท าหน้าที่
บันทึกรายชื่อและขอเบิกตัวผู้ต้องขังที่ป่วยออกมารับการรักษาท่ี
สถานพยาบาล  
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุก
ประเภท 

ให้การอบรมเจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล 
 

เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล ให้การอบรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ แก่ อสรจ. เพื่อให้ อสรจ. น าไปขยายผลต่อ
ให้กับเพ่ือนผู้ต้องขัง เช่น จัดกิจกรรมในวันหยุดราชการซึ่ง
ผู้ต้องขังจะรวมตัวกันบริเวณโถงใต้เรือนนอนถือเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม เป็นต้น 

ผู้คุม พยาบาลเรือนจ าและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เน้นย้ าเรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ในกรณีท่ีผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ/ปล่อยตัว  

นักจิตวิทยาของเรือนจ าและจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอก 

ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ต้องขัง  
 

ภาคประชาสังคมหรือสภาเด็ก    
และเยาวชนจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเรือนจ า   

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ต้องขัง พฤติกรรมเป้าหมาย คือ

การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ต้องขังไม่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระหว่างอยู่ใน
เรือนจ า และยังมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้อาศัยแบบจ าลองและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด เพ่ือช่วยให้การเลือกใช้กลวิธีและออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมปัจจัยการพัฒนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรออกแบบกระบวนกำร  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า ที่มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรม

ทางเพศที่ปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (Information-Motivation-Behavioral 
Skill Model) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง แรงจูงใจ และทักษะ
ทางพฤติกรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากบุคคลได้รับข้อมูลที่ดี ได้รับแรงจูงใจจนเกิด
เจตคติหรือรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหากไม่มีการจัดการอารมณ์ทางเพศและไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ได้
ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะ
การตัดสินใจ และทักษะการน าไปใช้ จนเกิดความเชื่อมั่นที่จะกระท า จะส่งผลให้กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ามีพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัย ดังกรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า แผนภาพที่ 
3.6 
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แผนภำพที่ 3.6 กรอบแนวคิดการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 
ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

 

ทักษะที่ต้องกำรพัฒนำ 

Health Literacy 
เข้าถึง (access) 
การสร้างความเข้าใจ 
(understand) 
ไต่ถาม (questioning) 
ตัดสินใจ (decision 
making) 
น าไปใช้ (apply) 

ทักษะที่จ ำเป็น 
ทักษะการจัดการอารมณ์เรื่อง 
เพศสัมพันธ์ (การเบี่ยงเบนเรื่อง
เพศสัมพันธ์และการช่วยตัวเอง) 
-ทักษะการเลือกและการใช้
ถุงยางอนามัย 

ปัจจัยเชิงระบบ 
ได้แก่ ปรับปรุงจุดเสี่ยง  

ระบบบริการให้ค าปรึกษา ห้องสมุด 
สื่อความรู้ จุดบริการถุงยางฯ 

จุดผ่อนคลายอารมณ ์

พฤติกรรมเป้ำหมำย 
 

มีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 

 

ข้อมูล การปฏิบัติตัวทางเพศที่ปลอดภัยในเรือนจ า 
 

คุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย 

ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา 
      ทัศนคติ ความเชื่อ 

 

                
เป้ำหมำยผลลัพธ์ 

ลดการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์รายใหม่ในเรือนจ า 

 
 

แรงจูงใจจำก คู่เพศสัมพันธ์/กลุ่มเพ่ือน/แกนน า 



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 78 

 

แผนกำรด ำเนนิงำนและจัดกิจกรรม  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า ที่มีการวางแผนการด าเนินงาน

และจัดกิจกรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี สื่อพัฒนาทักษะ วิธีการประเมินผล และปัจจัยเชิงระบบ จะส่งผลให้เกิดการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 3.18 

ตำรำงที่ 3.18 แผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำร
ประเมินผล 

ปัจจัยเชิงระบบ 

1. เข้ำถึง 
เพ่ือให้ผู้ต้องขัง มี
ความสามารถและ
ทักษะ 
ในการค้นหา 
กลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยว การจัดการ
อารมณ์และความ
ต้องการทางเพศ 
พฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย 

 
แหล่งข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
- ปัจจัยและความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี  
- การจัดการอารมณ์
และความต้องการ
ทางเพศ  
- พฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย 
- วิธีการค้นหา 
วิธีการกลั่นกรอง 
และวิธีการ
ตรวจสอบ 

 
ฝึกการค้นหา 
กลั่นกรอง ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
และความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวี การ
จัดการอารมณ์และ
ความต้องการทางเพศ 
และพฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัยได้ 
อย่างถูกต้อง 
1. ค้นหาข้อมูลจาก 3 
ช่องทาง ได้แก่เพ่ือน 
สื่อความรู้ พยาบาล
เรือนจ า 

 
- ใช้รายการตรวจสอบ 
(check list) 
- เทคนิคการใช้ภาพ
(fotonovella 
technique) 
 

 
1. สื่อออฟไลน์
เช่น แผ่นพับ 
SEX รอบคอบ
ตอบ ok คู่มือ
เยาวชน Roll 
up ความรู้เรื่อง
ถุงยางอนามัย 
แผ่นพับการ
จัดการอารมณ์
ทางเพศ 
2. สื่อบุคลากร 
เช่น เพ่ือน 
เจ้าหน้าที่เรือน
พยาบาล 
3. ใบงาน 

 
1. แบบบันทึกการ
ค้นหาข้อมูลการ
จัดการอารมณ์
ทางเพศและ
พฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย 
2. แบบบันทึก
รายการการ
กลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล 
 
 
 

  
1. ระบบข้อมูล
และสื่อความรู้ที่ผุ้
ต้องขังในเรือนจ า
เข้าถึงได้ 
2. สื่อความรู้ที่
หลากหลาย
ส าหรับผู้ต้องขังที่
มีข้อจ ากัดในการ
เรียนรู้ที่แตกต่าง
กัน 
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- ช่องทางการติดต่อ
สอบถามเพ่ิมเติมที่
น่าเชื่อถือ 
 
 

2. กลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล 
ในประเด็น มี
แหล่งที่มาชัดเจน 
ค้นหาได้ตรงตามความ
ต้องการ เป็นปัจจุบัน/
ทันสมัย มีความถูก
ต้องสอดคล้องกับ
แหล่งที่มีความ
น่าเชื่อถือ และมีความ
สมเหตุสมผล 

4. ใบความรู้ 
 
 

 

 

2. กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ 
เพ่ือให้ผู้ต้องขังมี
ความรู้และความ
เข้าใจ สามารถ
จดจ า วิเคราะห์ 
อธิบาย และ
เปรียบเทียบ 
ปัจจัยความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี การ

 
1. ปัจจัยและความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี  
2. การจัดการ
อารมณ์และความ
ต้องการทางเพศ  
3. พฤติกรรมทาง
เพศท่ีปลอดภัย 
 
 

 
1.ประเมินความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ช่องทางออกของเชื้อ 
ช่องทางเข้าของเชื้อ 
เชื้อเก่าหรือใหม่ เชื้อ
มากหรือน้อย  
จากนั้นประเมินว่า
เสี่ยงหรือไม่เสี่ยง หาก
ปัจจัยครบทั้ง 4 ปัจจัย 

 
1. เทคนิคการใช้ภาพ  
(Fotonovela 
Technique)  
2. เทคนิคการสอน
กลับ  
(Teach-back 
Technique) หรือ 
การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show-
me)   

 
1. ชุดการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ   
เอชไอวี 
2. ใบความรู้ 
3. ใบกิจกรรม 
 
  

 
1.แบบตรวจสอบ
รายการ (check 
list) 
2.  ประเมินจาก
การถาม ตอบและ
การใช้กลวิธีต่างๆ 
 

  
ชั้นหนังสือ       
น่าอ่าน หรือ   
มุมความรู้สุขภาพ 
ที่สร้างการมีส่วน
ร่วม และ
รับผิดชอบ    
จากผู้ต้องขัง 
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จัดการอารมณ์
และความ
ต้องการทางเพศ 
และพฤติกรรม
ทางเพศที่
ปลอดภัย 

ถือว่าเสี่ยง หากขาดข้อ
ใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่เสี่ยง 
2.สาธิตวิธีการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูก
วิธี และให้สาธิต
ย้อนกลับ 

3. ไต่ถำม 
เพ่ือให้ผู้ต้องขังมี
ความสามารถใน
การวางแผน 
จัดเตรียม วิธีการใช้
ค าถาม และ
ประเมินค าถาม  

 
กระบวนการใช้
ค าถาม 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1.การวางแผนการ
ใช้ค าถาม 
2.การจัดเตรียม
ค าถาม 
3. ใช้ค าถาม 
4.การประเมินการ
ใช้ค าถาม ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอารมณ์และ
ความต้องการทาง
เพศ และพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัย 

 
ก าหนดสถานการณ์
สมมติเพ่ือให้ผู้ต้องขัง
วางแผนการใช้ค าถาม 
จัดเตรียมค าถาม เลือก
วิธีการใช้ค าถาม   
สรุปและประเมินการ
ใช้ค าถาม 

 

1. วิธีการตรวจสอบ
ตามรายการ (chunk 
& check methods) 

2. เครื่องมือตรวจสอบ
และบันทึกคะแนน 
(checklist & 
scorecards) 
3. สร้างบรรยากาศให้
เกิดความกล้าที่จะ
ค าถาม (shame-free) 

 
1. สื่อแสดง
ตัวอย่าง
สถานการณ์การ
ใช้ค าถามและ
ตัวอย่างค าถาม 
ที่พบบ่อย 
2. ใบงาน 
 

 
แบบตรวจสอบ
การใช้ค าถาม 
- แบบประเมิน
การใช้ค าถาม 

  
- สร้างระบบหรือ
ช่องทางการ
สอบถามและให้
ค าปรึกษา ที่
รักษาความลับ
ให้กับผู้ต้องขัง 



คู่มือสร้างเสรมิความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 81 

 

ทักษะและ
วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตเนื้อหำ กิจกรรมระดับบุคคล กลวิธี  สื่อพัฒนำทักษะ วิธีกำร
ประเมินผล 

ปัจจัยเชิงระบบ 

4. ตัดสินใจ 
เพ่ือให้ผู้ต้องขังมี
ความสามารถใน
การระบุปัญหา 
ก าหนดทางเลือก 
ประเมินทางเลือก 
และแสดงจุดยืน 
เพ่ือตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม  

 
กระบวนการ
ตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
1. การระบุปัญหา       
2. ก าหนดทางเลือก      
3. ประเมินทางเลือก   
4. แสดงจุดยืน        
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการ
อารมณ์และความ
ต้องการทางเพศ 
และพฤติกรรมทาง
เพศท่ีปลอดภัย 
 
 

 
ฝึกตามกระบวนการ
ฝึกทักษะการตัดสินใจ 
4 ขั้นตอน  
1. ระบุปัญหาทีต่้องคิด
ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการอารมณ์ทางเพศ 
และการมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัย 
2. ก าหนดทางเลือกใน
ประเด็นปัญหา 
ที่ต้องตัดสินใจ  
3. ประเมินทางเลือก 
ในการตัดสินใจ 
โดยวิเคราะห์ข้อดี-
ข้อเสีย และความ
เหมาะสมของแต่ละ
บริบทของบุคคล 
4. แสดงจุดยืน
ทางเลือกท่ีตัดสินใจ 
พร้อมแสดงเหตุผล 

 
- ใช้แผนภูมิ/ตาราง  
 วิเคราะห์  
 Tree diagram/  
 Fishbone diagram  

 
1. สื่อแสดง
ตัวอย่าง
สถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้อง
ตัดสินใจ(ไฟล์ 
power point 
หรือ VTR ) 
2. แผนผังแขนง
กิ่งไม้ หรือ
แผนผังก้างปลา 
 

 
- การน าเสนอ
กระบวนการ
ตัดสินใจและการ
ให้เหตุผลต่อ
จุดยืนที่ตัดสินใจ
แล้ว 

  
- นโยบายและ
การส่งเสริมการ
ใช้ระบบ ช่องทาง 
 ให้ค าปรึกษาที่
ผู้ต้องขังไว้วางใจ 
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5. น ำไปใช้ 
เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตัว โดย
การก าหนดวิธี
เตือนตนเอง และ
วิธีจัดการตนเอง  

 
1. วิธีการเตือน
ตนเอง 
2. วิธีการจัดการ
ตนเองในประเด็น 
เรื่องการจัดการ
อารมณ์และความ
ต้องการทางเพศ  
พฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภัย 
 

 
1. บุคคลต้นแบบที่มี
ประสบการณ์วิธีการ
และเทคนิคการเตือน
ตนเอง 
2. ฝึกทักษะการเตือน
ตนเอง โดยระบุ
ข้อความ สัญลักษณ์ 
การตัดสินใจลงในบัตร
ตัดสินใจ 
3. ฝึกการจัดการ
ตนเอง โดยระบุวิธีการ
ให้รางวัล หรือลงโทษ 
ในกรณีที่สามารถ
จัดการตนเองตามสิ่งที่
ได้ตัดสินใจ 
4. สรุปผลการเรียนรู้ 

 
1. การแสดงเพ่ือให้
ตรวจสอบ (Show-
me) 
2. ใช้บุคคลตัวแบบ  
(Life model/ 
Symbolic model) 
3. การเสริมแรงและ 
สร้างแรงจูงใจ 
 

 
1. สื่อบุคคล 
  ต้นแบบ 
  หรือวิดีโอ 
2. ใบกิจกรรม 
3. บัตรเตือนการ
น าไปใช้ 
(remind card) 
4. ใบกิจกรรม 
 

 
1. สังเกตการ
บันทึกพฤติกรรม
เป้าหมาย 
2. ประเมินการ
น าเสนอวิธีการ
เตือนที่เหมาะสม
กับตนเอง 

  
สื่อ นิทรรศการ
เผยแพร่วิธีการ
เตือนตนเองและ
ค าแนะน าของ
บุคคลต้นแบบ 
“รุ่นพี่ เตือนรุ่น
น้อง” 
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ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินงำน  
  การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง           
มีตัวอย่างข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.19 

ตำรำงท่ี 3.19 ขั้นตอนการด าเนินงานและจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1. ประสานงานการน าข้อมูลเชิงลึกที่ได้จา
การศึกษามาในการจัดเตรียมสื่อและการ
จัดกิจกรรม 

เพ่ือรับรู้สถานการณ์
ปัญหา    ในพ้ืนที่และ
ค้นหาปัจจัยสาเหตุเชิง
พฤติกรรมเรื่องการ
จัดการอารมณ์เรื่อง
เพศสัมพันธ์ (การ
เบี่ยงเบนเรื่อง
เพศสัมพันธ์และการ
ช่วยตัวเอง) และการใช้
ถุงยางอนามัย 

กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 1 สัปดาห์ ได้รับทราบข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาและ
ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ ของ
กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือ
น ามาออกแบบ/จัดท า
แผนการจดักระบวนการ
เสริมสรา้งความรอบรู้
ด้าน เอชไอวีและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

2. ประชุมจัดท าแผนการ ด าเนินงานสร้าง
เสริมความรอบรู้ ด้าน 
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า 

- ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานและระดม
ทรัพยากร พร้อม
มอบหมายบทบาท
หน้าที่แต่ละบุคคล 

- หน่วยบริการสุขภาพ
ในเรือนจ า  
- สคร., สสจ., รพ., 
อสรจ., หัวหน้าห้อง  

1 วัน แผนการด าเนินงาน
สร้างเสริม       ความ
รอบรูด้้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อ       ทาง
เพศสัมพันธ์  
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ล ำดับ กำรด ำเนินงำน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
3. อบรมทีมวิทยากร

กระบวนการ 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
-เพ่ือเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากร 

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ฯ  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (พยาบาล
ในเรือนจ า) 

1 วัน - ทีมวิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอช
ไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมี
ความพร้อมในการด าเนินงาน 
- ทีมวิทยากรฯ เข้าใจกระบวนการฝึก
ทักษะหลักการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

4. ด าเนินการจัด
กิจกรรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านเอชไอ
วีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ตามแผน
ที่ก าหนด และ AAR 
(ในขั้นตอนที่ 3 
ตารางที่ 3.2) 

เพ่ือพัฒนาความสามารถและ
ทักษะการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ    
ทางเพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ฯ  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (พยาบาล
ในเรือนจ า) 
 

2 วัน  ทีมวิทยากรกระบวนการ (พยาบาล    
ในเรือนจ า) ผ่านการพัฒนา
ความสามารถและทักษะการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ (5 ทักษะ) 

5. สรุปบทเรียนการ
ด าเนินงาน  

- เพ่ือสรุปการจัดกิจกรรม   
และรวบรวมปัญหา อุปสรรค 
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
- วางแผนการติดตามและ
ประเมินผลการสร้างเสริม 
ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

- ทีมวิทยากรผู้ด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
ความรอบรู้ฯ  
- ทีมวิทยากร
กระบวนการ (พยาบาล
ในเรือนจ า) 
 

1 วัน - สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อ  
ทางเพศสัมพันธ์  
- แผนการติดตามและประเมินผล      
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินผล  

ประเมินเชิงปริมำณ   
- ประเมินความรอบรู้ฯ (ก่อน-หลัง) ครอบคลุมความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) 

เข้าถึง (2) เข้าใจ (3) ไต่ถาม (4) ตัดสินใจ และ (5) น าไปใช้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบการสร้างเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้ง ความรู้เรื่องการจัดการอารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ (การเบี่ยงเบนเรื่อง
เพศสัมพันธ์และการช่วยตัวเอง) และการใช้ถุงยางอนามัย และตัวแปรอ่ืนๆ ตามการประยุกต์ใช้โมเดล
และทฤษฎี  

- อัตราการติดเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รายใหม่ลดลง 
- จ านวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส และไม่ได้รับยาต้านไวรัส โดยดูข้อมูลจาก

โปรแกรม NAP 
ประเมินเชิงคุณภำพ  

- ประเมินด้วยแบบบันทึกที่ออกแบบเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และการออกแบบ
สื่อในการฝึกพัฒนาทักษะที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ประเมินด้วยแบบสอบถาม เช่น ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของตนเองได้  ประเมินการ
น าความรู้ไปใช้ ความสามารถในการการจัดการอารมณ์เรื่องเพศสัมพันธ์ ( การเบี่ยงเบนเรื่อง
เพศสัมพันธ์และการช่วยตัวเอง) และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น 
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 บทที่ 4 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมฝกึทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวแีละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
 

แนวทางการจัดกิจกรรมตามกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ
นําไปใช้ รายละเอียดดังน้ี 

4.1 แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน     

4.1.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์  
สาระสําคัญ 

   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ถุงยางอนามัยถูกวิธีทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์ 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
 ระยะเวลา จํานวน 2 ชั่วโมง 

               อุปกรณ์และสื่อ 
1. สื่อออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ หนังสือคู่มือเยาวชน แผ่นพับ SEX รอบคอบตอบ OK 
2. สื่อออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ที่มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. สื่อบุคลากร เช่น เพ่ือนแกนนํา ครู  เป็นต้น  
4. ไฟล์ Power Point นําเสนอ และเพลงสนุกๆ สําหรับทํากิจกรรม  
5. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
6. ของรางวัล (เสริมแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม) 
7. ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบขอ้มูล 
8. แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบขอ้มลู 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. จัดเตรียมบริเวณท่ีใช้เป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูล จํานวน 4 จุด  

  จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากคุณครู 
  จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเพ่ือน 
  จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์ 
  จุดที่ 4 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์  

2. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 1 คุณครู มีบทบาทในการให้ข้อมูลเร่ืองการใช้ถุงยางอนามัยอย่าง     
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ถูกวิธี โดยข้อมูลท่ีนํามาเผยแพร่ เป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 
3. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 2 เพ่ือน มีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องการใชถุ้งยางอนามัย โดยข้อมลู 

ท่ีนํามาเผยแพร่ เป็นข้อมูลท่ีไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 
4. จัดแสดงนิทรรศการ แหล่งข้อมูลจุดที่ 3 สื่อแบบออฟไลน์ เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัย เช่น แผ่นพับ SEX 

รอบคอบตอบ OK คู่มือสําหรับเยาวชน ความรู้เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาพพลิก เรื่อง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ โรลอัพเร่ือง สารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัย Info Graphic “เลือก เก็บ ใช้ ทิ้ง”     
4 เคล็ดลับสุดยอดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ปลอดภัย หายห่วง เป็นต้น โดยสื่อที่นํามาจัดแสดงนั้น ให้มีความ
หลากหลายของแหล่งที่มา วันเดือนปีที่ผลิตสื่อ และมีสื่อที่ให้ข้อมูลทั้งถูกและผิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความ
แตกต่างของขอ้มูล  

5. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 4  แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ มีบทบาทในการเตรียม QR code  
และที่อยู่ Website ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย พร้อมแนะนําเทคนิคในการค้นหาข้อมูล 

6. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม Smart Phone หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพ่ือฝึกทักษะการเข้าถึงข้อมูลสําคัญในเรื่องน้ี 
ข้ันตอนการทํากิจกรรม 

1. เกร่ินนํา   
 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง และบรรยายเก่ียวกับแหล่งและช่องทางการเข้าถึง

ข้อมูล มีความสําคัญอย่างไร มีรูปแบบอะไรบ้าง และมีวิธีการค้นหาส่ือ/ข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างไร  โดยใช้สื่อ Power 
point ประกอบการบรรยาย ซึ่งออกแบบโดยใช้เทคนิคการใช้ภาพ (fotonovela Technique) มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/ โลโก้ และวัน เดือน ปีที่จัดทํา 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี         

ว่าเข้าถึงจากแหล่งใดบ้าง โดยวิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท วิทยากรใช้ไฟล์นําเสนอเพ่ืออธิบาย
รูปแบบสื่อ และช่องทางการเข้าถึง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก เป็นต้น เพ่ือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจ และนําไปสู่การพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนกับสิ่งที่ต้องการค้นหา ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยคํานึงถึง 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล ความถูกต้อง และความทันสมัย (เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้
จัดเตรียมไว้ โดยกําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูล เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี (วิธีการเลือก
และวิธีการใช้) และกําหนดเวลาในการค้นหาข้อมูลในแต่ละจุดประมาณ 15 นาที และเวียนให้ครบทั้ง 4 จุด          
พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการค้นหาลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 60 นาที) 

จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากคุณครู 
จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเพ่ือน 
จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์  
จุดที่ 4 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ 
2.3 วิทยากรบรรยายกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการกล่ันกรอง

และตรวจสอบข้อมูล) (เวลา 10 นาที) 
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2.4 วิทยากรแจกแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ให้แต่ละกลุ่มนํา
ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบ ตามเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบขอ้มลู 
ลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึก กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 10 นาที) 

2.5 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยใช้
เวลานําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มละประมาณ 5 นาที (เวลา 20 นาที) 

2.6 วิทยากรอธิบายสรุปกิจกรรมจากแบบบันทึกคะแนนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล จากการสรุป
คะแนนจากแหล่งข้อมูลทั้ง 4 แหล่ง โดยไม่สรุปว่าแหล่งใดเป็นแหล่งที่ดีที่สุด แต่ให้พิจารณาและทําความเข้าใจ
กระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบร่วมกัน (เวลา 10 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงเพ่ือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยต้องอาศัย
กระบวนการฝึกวิธีการกลั่นกรองข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ตรงตามความต้องการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูกต้องสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือ
มีความสมเหตุสมผล 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการ

ค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์ 

- สังเกตการบันทึกข้อมูลในใบงานที่ 1.1  
- แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และ

ตรวจสอบ ข้อมูล 
- ตรวจสอบรายการตามเกณฑก์ารให้คะแนน

เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมลู จากการ
นําเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรคํานึงถึงแหล่งข้อมูลที่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นสําคัญ 

2. ควรแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เท่ากับช่องทางส่ือ เช่น มีสื่อ 4 ช่องทาง ควรแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 
อาจเปลี่ยนจากการนับเลขเป็นการเรียกชื่อผลไม้ หรือสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานระหว่างแบ่งกลุ่ม เป็นต้น 

3. สมาชิกในกลุ่มควรมีอย่างน้อย 1 คนที่อ่านออกเขียนได้ เพ่ือจดบันทึกข้อมูลจากการค้นหา ระหว่างการ
ค้นหาข้อมูลสามารถเปิดเพลงสนุกสนาน ท่ีไม่รบกวนสมาธิจนเกินไป เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมท่ีจะเริ่มทํา
กิจกรรมกลุ่ม 

            Tips and Tricks 
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4. ระบบอินเทอร์เน็ตต้องมีความรวดเร็ว มีความพร้อมเป็นเคร่ืองมือในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

5. วิทยากรต้องสํารวจการใช้งานเคร่ืองมือการเข้าถึง เน่ืองจากโรงเรียนบางแห่ง อาจจะไม่อนุญาตให้ใช้
โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนได้ ซึ่งต้องเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์แทน  

6. วิทยากรควรศึกษาและปรับข้อมูลช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ และแนะนําช่องทางการเข้าถึง
ท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง 

7. การจัดหาสื่อต่างๆ เพ่ือใช้แสดงนิทรรศการในแหล่งข้อมูลจุดที่ 3 สื่อแบบออฟไลน์ เรื่อง การใช้ถุงยาง
อนามัย ควรมีสื่อที่หลากหลายของแหล่งที่มา วันเดือนปีที่ผลิตสื่อ และมีสื่อที่ให้ข้อมูลทั้งถูกและผิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็นถึงความแตกต่างของข้อมูล 

 8. การจัดเตรียมสื่อประกอบการบรรยาย ควรใช้เทคนิคการใช้ภาพ (fotonovela Technique) มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/ โลโก้ และวัน เดือน ปีที่จัดทํา 

9. การจัดหา QR code และท่ีอยู่ Website ต่างๆ ในแหล่งข้อมูลจุดที่ 4 สื่อแบบออนไลน์ เรื่อง การใช้
ถุงยางอนามัย ควรเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ในชีวิตประจําวัน  
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กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน 
กิจกรรมฝกึทกัษะการเข้าถงึ  

ใบงานท่ี 1.1 แบบบันทกึการค้นหา กลัน่กรอง และตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ค้นหา เรือ่งการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีลงในชอ่ง ตามแหล่งข้อมลู 

และพิจารณาข้อมลูตามแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบขอ้มูล 

การใชถุ้งยางอนามัยอย่างถูกวิธี 

 
แหลง่ข้อมูล 

การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
แหลง่ท่ีมา
ชัดเจน 

ตรงตาม
ความ

ต้องการ 

ปัจจุบัน/
ทันสมัย 

ถูกต้อง 
และ

น่าเชื่อถือ 

สมเหตุ 
สมผล 

รวม
คะแนน

ครู 
1. 
2. 
3. 

      

เพ่ือน 
1. 
2. 
3. 

      

สื่อออฟไลน์  
1. 
2. 
3. 

      

สื่อออนไลน์ 
1. 
2. 
3. 
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แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมลูที่ค้นหาได้จากใบงานที่ 1.1  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 

รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล การให้คะแนน 
1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชดัเจน  -หนังสือ แผ่นพับ โรลอัพ ภาพพลิก Info graphic ของหน่วยงานรัฐ ครู มี

แหล่งที่มาชัดเจน ระบุชือ่ได้ 1 คะแนน 
- เพ่ือน 0 คะแนน    

2. ข้อมูลที่ไดต้รงตามความตอ้งการ -ข้อมูลตรงกับความตอ้งการใช ้1 คะแนน 
-ข้อมูลไมต่รงกับความต้องการใช ้0 คะแนน 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ ทันสมยั -ข้อมูลเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี หรือสอดคล้องกับข้อมลูล่าสดุ 1 คะแนน 
-ข้อมูลเก่า/ล้าสมัย ไมส่อดคล้องกับข้อมลูลา่สุด 0 คะแนน 

4. ข้อมูลมีความถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือ  -เปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ มคีวามถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ ่ 1 
คะแนน 
-เปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ พบว่าขัดแย้งหรือไม่ถูกตอ้งเป็น
ส่วนใหญ ่0 คะแนน 

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล 
 

-ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลกัน  
 และยอมรับได้ 1 คะแนน 
-ข้อมูลไมม่ีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน 
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กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน 
สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

ตัวอย่าง สื่อออนไลน์
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ตัวอย่าง สื่อออฟไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพพลิก 

คู่มือ/หนงัสือ 
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แผ่นพบั 
โรลอพั 

Info Graphic 
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ลิงก์และ QR code วิธีการใส่ถุงยางอนามัย https://www.youtube.com/watch?v=1Ml_u9vRx8Y   
     

 

 
4.1.2 กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจ สามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบการ

เลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  
สาระสําคัญ 
กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบการเลือกและการใช้ถุงยาง 

อนามัยอย่างถูกวิธี  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา  จาํนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. ไฟล์ Power Point เรือ่ง การใช้ถุงยางอนามยัอย่างถูกวิธี 
2. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี           
3. ป้ายชี้อวัยวะ 
4. คลิปวิดโีอ “Sex วัยรุ่น เลือกได้ "ได้กับได"้” (โดย สสส.) 
5. ถุงยางอนามัยที่เป่า จํานวน 4 ใบ แบ่งเป็น แบบใส่นํ้า 1 ใบ และไมใ่ส่นํ้า 3 ใบ 
6. ตวัอย่างถุงยางอนามัยแบบต่างๆ  
7. อวัยวะเพศชายจําลอง พันดว้ยกระดาษชําระสขีาว จํานวน 1 ชิ้น 
8. อวัยวะเพศชายจําลอง จํานวน 10 ชิ้น (หรือจํานวนเท่ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
9. อวัยวะเพศหญงิจําลอง จํานวน 1 ชิ้น (หรือจํานวนเท่ากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
10.  แก้วนํ้า จํานวน 1 ใบท่ีใส่นํ้าประมาณครึ่งแก้ว 
11.  หมึกส ีหรือนํ้ายาอุทัยทิพย์ สําหรับหยดในแก้วนํ้าให้เห็นเป็นสีที่ชดัเจน 
12.  ถุงยางอนามัยสําหรับฝึกปฏิบัติ จํานวนมากกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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13.  ถุงอนามัยสตรีสําหรับฝึกปฏิบัติ จํานวนมากกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
14.  สารหล่อลื่นชนิดละลายในน้าํ 
15.  วาสลีนหรอืเบบ้ีออยด ์
16.  ใบความรู้ เรือ่งการใช้ถุงยางอนามัยที่ถกูวิธี (ศึกษาท่ีภาคผนวก) 
17.  ใบกิจกรรมที่ 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตดิเชื้อเอชไอวี  

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม และเพลงใช้สําหรับระหว่างการทํากิจกรรม  

ข้ันตอนการทํากิจกรรม  
1. เกร่ินนํา  
วิทยากรใช้ข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 “ทักษะการเข้าถึงข้อมูล” เชื่อมโยงข้อมูลและประเด็นที่มีความเข้าใจไม่

ถูกต้อง เพ่ือนํามาเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  
2. การดําเนินกิจกรรม   

2.1 วิทยากรสอบถามความรู้เรื่อง “พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี” (ใบงานที่ 2.1 พฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี) (เวลา 5 นาที)  

2.2 วิทยากรเชิญอาสาสมัครมา 2 คน เพ่ือให้ 1 คนเป็นตัวแบบ อีก 1 คนช่วยชี้อวัยวะของร่างกายและให้
ผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นช่วยแสดงความคิดเห็นว่าอวัยวะใดบ้างที่เป็นช่องทางปลดปล่อยของเหลว (สารคัดหลั่ง) ออกจาก
ร่างกายที่สามารถติดเชื้อเอชไอวีได้ และสรุปช่องทางการติดเชื้อเอชไอวี 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด 
และจากแม่สู่ลูก โดยพบว่าการติดเชื้อเอชไอวีเกิดจากทางเพศสัมพันธ์มากท่ีสุด และสรุปจากใบงานที่ 2.1 ว่าพฤติกรรม
ท่ีกล่าวมาแต่ละพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ (เวลา 5 นาที) 

2.3 วิทยากรเปิดคลิปวิดีโอ “Sex วัยรุ่น เลือกได้ "ได้กับได้"” และชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายสิ่งที่ได้
จากการดูคลิปวิดีโอ จากนั้นวิทยากรสรุปว่า การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทางเพศสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด คือ การไม่มี
เพศสัมพันธ์ การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัย คือทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด (เวลา 5 นาที) 

2.4 วิทยากรชวนอภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะการเลือกถุงยางอนามัยท่ีเหมาะสม โดยเตรียมถุงยางอนามัย
ท่ีเป่าและใส่นํ้าจํานวน 1 ใบ และไม่ใส่นํ้าจํานวน 1 ใบ เพ่ือใช้เป็นสื่อเร่ืองคุณสมบัติของถุงยางอนามัย เช่น ความยืดหยุ่น 
ความเหนียวทนทานต่อการแตกขาด เป็นต้น (เวลา 5 นาที) 

2.5 วิทยากรจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน่ังหรือยืนเป็นวงกลม เพ่ือส่งถุงยางอนามัยที่เป่าแล้วเป็นวงกลมสวน
กันใบหน่ึงเวียนขวา อีกใบหน่ึงเวียนซ้ายต่อๆ ไป อาจเปิดเพลงสนุกสนานหรือปรบมือประกอบการทํากิจกรรม ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งถุงยางอนามัยไปเรื่อยๆ จนเม่ือวิทยากรเป่านกหวีดให้เพลงหยุด หากถุงยางอนามัยอยู่ในมือใคร 
ขอให้คนๆ น้ัน บอกวิธีในการเลือกถุงยางอนามัย คนละ 1 ข้อ โดยทํากิจกรรมน้ีอีก 1 รอบจนได้ประเด็นคําตอบขนาด
ของถุงยางอนามัยที่เหมาะสม วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน และลักษณะซองว่าไม่มี
การฉีกขาด ชํารุด หรือร่ัวซึม โดยวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันหาเทคนิคในการจดจําวิธีเลือกถุงยางอนามัย เช่น 
จําคําที่เป็น Key Message “ฉีก บีบ รูด” หรือการใช้ภาพในการจดจําลักษณะถุงยางอนามัย เป็นต้น (เวลา 10 นาที) 
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2.6 วิทยากรสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าพร้อมที่จะสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ โดยเชิญ
อาสาสมัคร 2 ท่าน ออกมาสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย วิทยากรย่ืนอวัยวะเพศจําลองที่เตรียมไว้ (ที่พันกระดาษชําระสี
ขาวไว้แล้ว) ให้แก่อาสาสมัคร โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ สังเกตข้ันตอนว่าถูกต้องหรือไม ่อย่างไร (เวลา 15 นาที) 

2.7 วิทยากรให้อาสาสมัครจุ่มอวัยวะเพศจําลองที่ใส่ถุงยางอนามัยเรียบร้อยแล้ว ลงในแก้วนํ้าที่หยดสีไว้ 
แช่ไว้ประมาณ 10 วินาที หลังจากน้ันให้แสดงวิธีการถอดถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง เมื่อถอดเสร็จแล้ว นําอวัยวะเพศ
จําลองน้ันไปใหร่้วมกิจกรรมท่านอื่นๆ พิสูจน์ด้วยสายตา ว่ามีการซึมของสีในกระดาษชําระหรือไม่ และให้สัมผัสด้วยมือ
ว่ามีความชื้นหรือนํ้าซึมเข้าไปได้หรือไม่ (เวลา 5 นาที) 

2.8 วิทยากรบรรยายการใช้ถุงยางอนามัยและสาธิตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นวิธีการที่ถูกต้อง จากนั้น
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เพ่ือฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย วิทยากรควรสังเกตการฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย และ
เก็บประเด็นเพ่ืออธิบายให้ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวังในการใช้ถุงยางอนามัย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 2 ชั้น การใช้
สารหล่อลื่นที่ไม่ปลอดภัย การใส่ถุงยางอนามัยก่อนหลั่ง เป็นต้น โดยวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันหาเทคนิคใน
การจดจําวิธีใช้ถุงยางอนามัย (เวลา 15 นาที) 

2.9 วิทยากรสอบถามเรื่องสารหล่อลื่นที่ใช้กับถุงยางอนามัย ว่าสามารถใช้สารหล่อลื่นใดได้บ้าง และขอ
อาสาสมัคร 4 คน จับคู่เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของสารหล่อลื่น โดยคู่ที่ 1 ใช้เค-วาย เจลลี่ ถูที่ลูกโป่ง คู่ที่ 2 ใช้เบบ้ีออยล์ 
ถูที่ลูกโป่ง โดยถูพร้อมกัน เพ่ือพิสูจน์ว่าการใช้สารหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง จะทําให้ถุงยางอนามัยแตกได้ (เวลา 5 นาที) 

2.10 วิทยากรสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า หากไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ หรือแพ้ถุงยางอนามัย    
มีสิ่งใดที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ได้บ้าง ? จากน้ันวิทยากรสรุปทางเลือกในการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี โดยใช้ถุงอนามัยสตรี เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการป้องกัน (เวลา 5 นาที) 

2.11 วิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้ถุงอนามัยสตรีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นวิธีการที่ถูกต้อง จากน้ัน
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เพ่ือฝึกทักษะการใช้ถุงอนามัยสตรี (กรณีมีอวัยวะเพศหญิงจําลองไม่เพียงพอ วิทยากรใช้มือใน
การสาธิตการใช้ถุงอนามัยสตรีแทนได้) วิทยากรควรสังเกตการฝึกทักษะการใช้ถุงอนามัยสตรี และเก็บประเด็นเพ่ือ
อธิบายให้ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการใช้ถุงอนามัยสตรี เช่น ถุงอนามัยสตรีสามารถใส่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ได้นาน
ถึง 8 ชั่วโมง ควรใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่ควรใช้ถุงอนามัยสตรีร่วมกับถุงยางอนามัย เป็นต้น (เวลา 10 นาที) 

2.12 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถซักถาม และฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจในการใช้
ถุงยางอนามัย สามารถชื่นชมผู้ที่ทําได้ถูกต้องและให้กําลังใจผู้ที่ยังมีความเขินอาย กลัว หรือไม่กล้า ที่จะฝึกฝนจนเกิด
ความเชื่อมั่นในตัวเอง และสรุปการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี (เวลา 5 นาที)  

3. สรุปการเรียนรู้    
    วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนกลับ (Teach back technique) หรือ การแสดงเพื่อให้ 

ตรวจสอบ (show me) โดยการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ทบทวนข้ันตอนและประเด็นสําคัญ เช่น การเลือก
ขนาดของถุงยางอนามัยที่มีความเหมาะสมกับอวัยวะเพศของตนเอง  การตรวจสอบวันหมดอายุหรือวันเดือนปีที่ผลิต
ไม่ควรเกิน 5 ปี อาจเสื่อมสภาพได้ การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตถุงยางอนามัยและบรรจุภัณฑ์ควรอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ร่ัวซึม เป็นต้น  
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน  

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมความสามารถในการเลือก

ถุงยางอนามัยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
1. แบบประเมินก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามข้ันตอน 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี 

1. แสดงข้ันตอนและอธิบายการใช้ถุงยางอนามัยและ 
ถุงอนามัยสตรีได้อย่างถูกวิธี 
 

 
 
 
 

1. วิทยากรควรสร้างบรรยากาศในการฝึกทักษะให้มีความสนุก น่าสนใจ เป็นกันเอง ลดความกลัว ไม่กล้า  
เขินอายและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

2. หากมีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก อาจแบ่งกลุ่มแทนการจบคู่ฝึกได้ แต่ควรให้ทุกคนได้ฝึก
ปฏิบัติ 

3. การฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ ควรกําหนดสัดส่วนระหว่าเน้ือหาความรู้ และการฝึกวิธีสร้างความ
เข้าใจอย่างง่าย โดยคิดหาวิธีการจดจําและเทคนิคการสร้างความเข้าใจ อันเป็นความสามารถที่จะต้องนําไปใช้  

4. เพลงที่ใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรมไม่ควรช้าหรือเร็วเกินไป และไม่ควรเปิดเสียงดังจนเป็นการ 
รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
กิจกรรมฝกึทักษะการสร้างความเข้าใจ  

 
ใบกิจกรรมท่ี 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี
 

พฤติกรรมที่เสีย่งต่อการติดเชื้อเอชไอว ี
 

 
 
 

 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน 
สื่อประกอบกจิกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ลิงก์และ QR code วิธีการใส่ถุงยางอนามัย https://www.youtube.com/watch?v=1Ml_u9vRx8Y   

 

 
 
 
 
 

ลิงก์วิดีโอ “Sex วัยรุ่น เลือกได้ "ได้กับได"้” (โดย สสส.) https://www.youtube.com/watch?v=BCuGAnL61rc 
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4.1.3 กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้ากิจกรรมมีความสามารถในการวางแผน จัดเตรียม วิธีการใช้คําถาม และประเมินคําถาม

เก่ียวกับการเลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  
สาระสําคัญ 
ทักษะการไต่ถามเป็นความสามารถและทักษะข้ันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดยกระบวนการ

คิดคําถามและใชคํ้าถาม เพ่ือสร้างการเรียนรู้   
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  
ระยะเวลา: จํานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสือ่  

  1. เคร่ืองเสียง เช่น ลําโพง และไมโครโฟน 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
4. ปากกา หรือดินสอ 
5. ใบงานท่ี 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลือกใชคํ้าถาม   
6. ใบงานท่ี 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. เตรยีมอุปกรณ์ในการนําเสนอกิจกรรมทักษะการไต่ถาม  
2. เตรียมใบงานการฝึกปฏิบัติ ใบงานที่ 3.1 และใบงานที่ 3.2 พร้อมปากกา ตามจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. เตรียมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ควรมีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสม สําหรับการทํากิจกรรมท่ีต้องมีการเคลื่อนไหว/

เคลื่อนย้าย 
4. ควรมีผู้ช่วยวิทยากร 1 ท่าน ทําหน้าที่ในการจดบันทึกคําถาม แจกใบงานการฝึกปฏิบัติและกระตุ้น        

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
ข้ันตอนการทํากิจกรรม 

1. เกริ่นนํา 
วิทยากรอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คําถาม ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้คําถามในเรื่องเก่ียวกับการเลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี โดย
ใช้สื่อ Power point ประกอบคําบรรยายและสร้างบรรยายกาศให้เกิดความกล้าที่จะถาม (shame free)  

2. การดําเนินกิจกรรม  
2.1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งคําถามท่ีตนเองอยากรู้ โดยผู้ช่วยวิทยากรบันทึกคําถามลงในไฟล์ 

Power point หรือกระดาษฟลิปชาร์ท ประมาณ 4 - 5 คําถาม (เวลา 10 นาที) 
2.2 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเก่ียวกับคําถามที่ตั้งข้ึนมาว่า เป็นคําถามลักษะใด ต้องการทราบ

อะไร เป็นคําถามที่ดีหรอืไม่  และทําไมจึงคิดเห็นเช่นน้ัน (เวลา 10 นาที) 
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2.3 วิทยากรบรรยาย “การใช้คําถามท่ีดี” ซึ่งประกอบไปด้วยความหมาย ประเภท ประโยชน์ของคําถาม
และกระบวนการใช้คําถาม โดยเชื่อมโยงการใช้คําถามในสถานการณ์เก่ียวกับการเลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกวิธี หากมีการใช้คําถามที่ดีจะทําให้เกิดความเข้าใจและส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (เวลา 10 นาที)  

2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่  และฝึกทักษะการไต่ถามตามใบงานท่ี 3.1 การเตรียมคําถาม และ
การเลือกใช้คําถามโดยใช้เวลา 10 นาที (ผู้ช่วยวิทยากรแจกใบงานและปากกาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 ชุด) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตั้งสถานการณ์สมมติร่วมกันและเขียนลงในใบงาน (เวลา 10 นาที) 

ตัวอย่างสถานการณ์ 
A กําลังไปซื้อถุงยางอนามัยที่ร้านค้าใกล้บ้าน 
B ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนแต่ไม่ได้พกถุงยางอนามัยไปด้วย 
C ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน แต่แฟนไมย่อมใช้ถุงยางอนามัย 

2.5 วิทยากรบรรยายการวิเคราะห์และการประเมินการใช้คําถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกใบงานที่ 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม โดยการประเมินคําถามของตนเองและประเมิน
คําถามของคู่ฝึก (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอการฝึกใบงานที่ 3.1 ใบงานท่ี 3.2 คู่ฝึกละ 5 นาที ประมาณ     
3 – 4 คู่ฝึก และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆได้แสดงความคิดเห็นในการฝึกทักษะการใช้คําถาม โดยวิทยากร         
ควรช่ืนชมเมื่อมีการใช้คําถามท่ีดี และควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงการใช้คําถามให้ดีข้ึน  (เวลา 20 นาที) 

2.7 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยทบทวนกระบวนการใช้คําถาม  เร่ิมต้นจาก การวางแผนการใช้คําถาม
การจัดเตรียมคําถาม การเลือกใช้คําถาม และการประเมินคําถามเพื่อปรับปรุงคําถามให้ดีข้ึน (เวลา 20 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการใช้คําถาม ผ่านกระบวนการคิด เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ท้ังน้ีวิทยากรควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกตั้งคําถามที่มีความสําคัญ ในการเลือกและการใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์  

 
ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ท่ี ผลลัพธ์ท่ีต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้ากิจกรรมมีความสามารถในการ

วางแผน จัดเตรียม วิธีการเลือกใช้
คําถาม และประเมินคําถาม 

- แบบประเมินคําถาม                                                        
- ผลการฝึกปฏิบัติกระบวนการวางแผน จัดเตรียมคําถาม  การ
เลือกใชคํ้าถาม และประเมินการใช้คําถาม 
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Tips and Tricks 
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีความเขินอาย หรือไม่กล้าพูดคุย ดังน้ันวิทยากรควรสร้างความเข้าใจในการจัด
กิจกรรม ไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่ล้อเลียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยใช้กลวิธี 
shame free  

2. วิทยากรสามารถใช้สติ๊กเกอร์ เสียงชื่นชม หรือการปรบมือ เพ่ือแสดงถึงการชื่นชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีใช้
คําถามท่ีดี วิทยากรควรสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่
ล้อเลียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเขินอาย และกล้าที่จะใช้
คําถาม 

3. วิทยากรควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกตั้งคําถาม และปรับปรุงการใช้คําถามให้ดีข้ึน โดยไม่ตัดสินว่า
คําถามใดเป็นคําถามท่ีถูกหรือเป็นคําถามที่ผิด 

4. วิทยากรสามารถใช้สติ๊กเกอร์ เสียงชื่นชม หรือการปรบมือ เพ่ือแสดงถึงการชื่นชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีใช้
คําถามที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 



                        
                  คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 

103 

 
 

กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน 
กิจกรรมฝกึทกัษะไต่ถาม  

 
ใบงานท่ี 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลือกใช้คําถาม 

 
1.ใหก้ําหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับ “การเลือกและการใชถุ้งยางอนามัยอย่างถูกวิธ”ี 
(ระบุบุคคล สถานที ่และสถานการณ์สมมติ) 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
2.ให้ต้ังคําถามที่ดีจากสถานการณส์มมตด้ิานบน จํานวน 2 คําถาม 
คําถามที่ 1 คอื 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
คําตอบจากคูฝึ่ก คือ 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
คําถามที่ 2 คอื 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
คําตอบจากคูฝึ่ก คือ 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ใบงานท่ี 3.2 การวเิคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 
 
1.วเิคราะห์และประเมินคําถามของตนเอง 
 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใชคํ้าถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําถามใช้ภาษาที่ง่าย  1        2        3               
2) คําถามมีประโยชน ์ 1        2        3                
3) คําถามปลายเปิด   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนท่ีได้ เท่ากับ .....  
 
2.วเิคราะห์และประเมินคําตอบของคู่ฝกึ 
 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใชคํ้าถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําตอบตรงประเด็นกับคําถาม 1        2        3               
2) คําตอบแสดงเหตุผลหรอืความคิดสรรค์ 1        2        3                
3) คู่ฝึกตอบดว้ยความมั่นใจ 1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนท่ีได้ เท่ากับ .....  
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4.1.4 กิจกรรมฝึกทักษะตัดสินใจ  
วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการระบุปัญหา กําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และแสดง

จุดยืนการตัดสินใจ ในสถานการณ์ท่ีต้องเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์  
สาระสําคัญ 

   กิจกรรมน้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถตามกระบวนการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน ไปเป็น
ทักษะ ในการกําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และแสดงจุดยืน และนําไปสู่การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการ
เลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
อุปกรณ์และสื่อ 
1. กระดาษฟลปิชาร์ท และปากกาเคมี (เท่าจํานวนผู้เข้าอบรม) 
2. แผนผังแขนงก่ิงไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
3. บอร์ดหรือกระดานที่ใชต้ิดกระดาษฟลปิชาร์ท 3 แผ่นหรืออาจใช้ผนังกําแพงแทนได ้
4. สื่อแสดงตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ทีต่้องการการตัดสนิใจ 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม   
1. วิทยากรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากฝึกกิจกรรมที่ 3 ทักษะการไต่ถาม และนํามากําหนดประเด็นการ

ตัดสินใจที่สําคัญซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง อันจะ
นําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือนําแนวทางการตัดสินใจในการเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกคร้ังที่มี
เพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น 
  สถานีท่ี 1 หากแฟนชวนไปเลือกซื้อถุงยางอนามัยเพ่ือพกติดตัว คุณจะทาํอย่างไร  

  สถานีท่ี 2 แฟน/คู่รัก ชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดสองคน และชวนมีเพศสัมพันธ์ คุณจะทําอย่างไร  
  สถานีท่ี 3 แฟน/คู่รัก ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย โดยมีถุงยางอนามัย คุณจะทําอย่างไร  

2. นํากระดาษฟลิปชาร์ทเขียนสถานการณ์ท่ีได้จาก ข้อ 1 ไปติดบนบอร์ด แล้วนําบอร์ด 3 บอร์ดติดไว้รอบ ๆ ห้อง 
3. จัดเก้าอี้ที่น่ังสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวงกลม โดยเตรียมให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีที่

จํานวนผู้อบรมไม่แน่นอน ให้นําเก้าอี้ที่ว่างออก เมื่อทุกคนประจําที่แล้ว) 
4. ผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 3 คน ประจําแต่ละสถานี มีบทบาทในการชี้แจงสถานการณ์ประจําสถานี และให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดทางเลือกเขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ทางเลือกด้วยการร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ัน ๆ โดยกระตุ้นให้
ผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทุกคน รวมถึงหาข้อสรุปจากเสียงข้างมากจากภายในกลุ่ม 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ และชวนคุยในประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งอธิบายถึงผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ โดยให้คํานึงถึงผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งทางเลือกที่จะตัดสินใจน้ันจะต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย หรือมาตรการทางสังคม เพ่ือให้เกิดทักษะการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
เหมาะสม (เวลา 5 นาที) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาจจะใช้วิธีนับเลขหรือเกมแบ่งกลุ่มก็ได้ (เช่น ใช้เกม

สับเปล่ียนเก้าอี้ คล้ายเก้าอี้ดนตรีหรือลมเพลมพัด หรือวิธีนับเลข 1 – 3 เป็นต้น) (เวลา 5 นาที) 
2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มประจําสถานีของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดม

ทางเลือกตามสถานการณ์ประจําสถานี โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละสถานีเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม      
ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ในการระดมทางเลือก เมื่อครบเวลา 5 นาที วิทยากรให้สัญญาณสับเปลี่ยนจุด โดยให้แต่ละ
กลุ่มเดินวนขวาไปยังสถานีถัดไป จากนั้นให้ระดมทางเลือกแต่ละสถานการณ์น้ัน ๆ เขียนเพ่ิมเติมลงบนกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท สับเปลี่ยนจนกระทั่งกลุ่มน้ัน ๆ กลับมายืนตรงสถานีที่เริ่มต้น (เวลา 15 นาที) 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยอภิปรายทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด      
มา 2 ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ว่า “ทางเลือก” เหล่าน้ัน มข้ีอดีและข้อเสียอย่างไรบ้างเพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ โดยใช้
เครื่องมือวิ เคราะห์ ได้แก่ แผนผังแขนงกิ่ งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)           
(เวลา 10 นาที) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 2.4 วิทยากร ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ทางเลือก กลุ่มละ 5 นาที (เวลา 15 นาที) 

  2.5 เมื่อผู้แทนกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น 
ร่วมกัน พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่มสอบถามเก่ียวกับทางเลือกที่ตัดสินใจ และเหตุผล เมื่อผู้แทนกลุ่มนําเสนอ
เสร็จ วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่ม

สถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจ 

ทางเลือกที่ 1 

ข้อด ี

ข้อเสีย 

ข้อด ี

ข้อเสีย 

ทางเลือกที่ 2 
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สอบถามเกี่ยวกับทางเลือกที่ตัดสินใจ และเหตุผลในการตัดสินใจ ถ้าหากเกิดผลกระทบกับตนเองหรือกับผู้อื่น จะ
สามารถยอมรับได้หรือไม่ (เวลา 10 นาที ) 

3. สรุปการเรียนรู้   
วิทยากรสรุปความสําคัญของการตัดสินใจ ประเด็นสําคัญที่ชี้นําไปสู่การเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่าง

ถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยการฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา (2) กําหนด
ทางเลือก (3) ประเมินทางเลือก และ (4) แสดงจุดยืนการฝึกทักษะการตัดสินใจ มีส่วนช่วยให้เกิดความม่ันใจต่อการ
ตัดสินใจที่จะปฏิเสธ/ต่อรอง หรือ เลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์เสี่ยง ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา   

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ระบุปัญหา กําหนด

ทางเลือกเก่ียวข้องกับ เลอืกและใชถุ้งยางอนามัย
อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

ตรวจสอบรายการ (Check List) ตามข้ันตอนการ
ตัดสินใจ ระบุปัญหา กําหนดทางเลือก 

2. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ  ประเมินทางเลือก 
วิ เคราะห์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของ
ทางเลือกแต่ละสถานการณ์ เพ่ือนําไปสู่การยืนยัน
การตัดสินใจได้ 

- การนําเสนอกระบวนการตัดสินใจและการแสดง
เหตุผลต่อจุดยืนที่ได้ตัดสินใจ 
- การอภิปรายและแสดงเหตุผลของแต่ละกลุ่ม 

 
 
 
Tips and Tricks 
 

1. การแบ่งกลุ่ม ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน และให้มีอย่างน้อย 1 คน
ที่สามารถเป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการตัดสินใจ 

2. การกําหนดสถานการณ์ ควรคํานึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงกับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน จะทําให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพ หรือกําหนดทางเลือก บอกข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

3. สามารถเปิดเพลงระหว่างการเข้ากลุ่มเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่กดดันจนเกินไป และใช้เพลงเป็น
การจับเวลาเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานีได้ 

 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 
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4.1.5 กิจกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัวโดยการกําหนดวิธีเตือนตนเองและวิธี

จัดการตนเองเก่ียวกับการเลือกในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์  
สาระสําคัญ 
การนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัว ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเตือนตนเอง 

และการจดัการตนเอง  
การเตือนตนเอง เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ้นของตนเอง เพื่อเรียนรู้

พฤติกรรมของตนเอง ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีการกระทํา ในลักษณะใดและจะทําอย่างไรเพ่ือให้มีพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการ  

การจัดการตนเอง เป็นความสามารถในการรักษาความต่อเน่ืองของการกระทําหรือทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติ และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1 ชั่วโมง  
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. บอร์ดหรอืกระดานท่ีใชต้ิดกระดาษฟลิปชารท์ 
3. บัตรเตอืนการนําไปใช้ (remind card) 
4. แกนนําบุคคลต้นแบบ หรือคลิปวิดีโอ บุคคลต้นแบบท่ีมีวิธีการเตือนตนเองหรือมีประสบการณ์ที่ดีใน 

การใช้วิธีการเตือนตนเองได้สําเร็จ เร่ืองการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอเรื่อง 
ฉลาดรัก รู้จักป้องกัน เป็นต้น 

5. ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ Power point ตัวอย่างแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง 
6. ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรปุประเด็นการจัดการตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกคร้ัง 

ท่ีมีเพศสัมพันธ์ 
7. ใบกิจกรรมท่ี 5.2 ตารางสรปุประเด็นการจัดการตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่

มีเพศสัมพันธ์ 
การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 

ผู้ช่วยวิทยากรตามจํานวนการแบ่งกลุ่ม โดยมีบทบาทในการชี้แจงและแนะนําการเลอืกวิธีการเตือนตนเองท่ี 
เป็นรูปธรรม ชีใ้ห้เห็นถึงความสําคัญของการนําเครื่องมอืมาช่วยในการเตอืนตนเอง   

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรอธิบายทบทวนทักษะการเข้าถึง ทักษะสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสู่ 
การเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ (เวลา 5 นาที)  
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2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรบรรยายประกอบไฟล์ภาพ หรือ Power point เก่ียวกับแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง เช่น 

ฝึกทําบันทึกประจําวัน (Diary) หรือจดข้อความสั้นๆ (Note) ไว้ใกล้ตัว ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือน พวงกุญแจ 
สติ๊กเกอร์ สวมสายรัดข้อมือ เป็นต้น และแนวทางการฝึกจัดการตนเอง เช่น ฝึกตั้งเป้าหมาย โดยกําหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติตัว หากทําได้มีการให้รางวัล และกําหนดแนวทางปรับปรุงในครั้งต่อไป (กรณีทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา) เป็นต้น 
(เวลา 10 นาที)  

2.2 วิทยากรเชิญแกนนําบุคคลต้นแบบที่มีประสบการณ์ ในการเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุก
คร้ังที่มีเพศสัมพันธ์ มาเล่าวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ตนเองประสบความสําเร็จ (กรณีไม่มีแกนนําบุคคลต้นแบบให้เปิด
คลิปวิดีโอบุคคลต้นแบบ เช่น คลิปวิดีโอเรื่อง ฉลาดรัก รู้จักป้องกัน) (เวลา 10 นาที)  

2.3 วิทยากรตั้งคําถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถาม  
คุณจะมีวธิีเตือนตนเองในการใช้ถงุยางอนามัยอย่างถูกวิธ ีทกุครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ อย่างไร 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนวิธีการเตือนตนเองลงใน Remind card เพ่ือเตือนตนเอง (เวลา 10 นาที) 
2.4 วิทยากรแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3 กลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตนเอง และเลือก 1วิธีการ 

มาเพ่ือวางแผนร่วมกัน และนําวิธีการเตือนตนเองไปใช้จริง ตามแบบฟอร์มในใบงาน 5.1 -5.2 (เวลา 30 นาที) 
2.5 วิทยากรเชิญผู้แทนกลุ่ม นําเสนอกลุ่มละ 5 นาที (เวลา 15 นาที) 
2.6 วิทยากรสรุปกิจกรรม (เวลา 10 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
การฝึกให้กลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ได้จริง เน้นความสามารถในการกําหนดวิธีเตือน

ตนเองและกําหนดวิธีจัดการตนเองเกี่ยวกับการเลือกและใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จําเป็นต้อง
มีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองให้เป็นทักษะท่ีมีความชํานาญใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติตัวตามที่ตั้งใจได้อย่าง
ต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่
ถูกต้อง  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ท่ีต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดวิธี

เตือนตนเอง 
- สังเกตการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายใน remind card 
- การนําเสนอวิธีการเตือนตนเอง ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้  

2. กําหนดวิธีจัดการตนเอง 
ตามการตัดสินใจ 

- ระบุขั้นตอนต่างๆ จัดลําดับวิธีการตามท่ีระบุใน remind card 
- การนําเสนอวิธีการให้รางวัลตนเอง เมื่อปฏิบัติตนได้ตามการ
ตัดสินใจ และระบุแนวทางในการปรับปรุงในครั้งต่อไป (เมื่อไม่
สามารถปฏิบัติตนได้ตาม remind card) 
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Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์หาแนวทาง สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อตนเอง 
ทั้งการกําหนดวิธีการเตือนตนเอง และการจัดการตนเองให้สอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตและประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล หากนําไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดข้อจํากัด ก็ต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  

2. ผู้ช่วยวิทยากรหรือวิทยากรกลุ่มควรชี้แจงและแนะนําการเลือกวิธีการเตือนตนเองที่เป็นรูปธรรม ชี้ให้เห็นถึง 
ความสําคัญของการนําเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการเตือนตนเอง   

 
 

กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
กิจกรรมฝกึทกัษะการนําไปใช ้ 

 
ใบกิจกรรมท่ี 5.1 ตารางสรปุประเด็นการเตอืนตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม แลกเปลี่ยนวิธีการเตอืนตนเอง และระดมสมองวางแผนและจดัการตนเอง   

ตามใบงานที่ 5.1  
พฤติกรรมเป้าหมาย : คุณจะมีวิธเีตือนตนเองในการใชถุ้งยางอนามัยอย่างถูกวธิีทุกครัง้ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างไร 
1.วธิกีารเตือนตนเอง (ติด Remind card) 
 
 
2. วธิีท่ีเลือก 
 
 
3.วธิกีารจัดการและวางแผนใหถ้ึงพฤติกรรมเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 
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ใบกิจกรรมที่ 5.2 ตารางสรุปประเด็นการจัดการตนเอง  
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองในการจัดการตนเอง ทั้งในกรณีที่ทําได้จะให้รางวัลตนเองอย่างไร และกรณีที

ทําไม่ได้ แล้วจะอย่างไรตอ่ไป 
 

ทําได้...ใหร้างวลั ทําไม่ได้...แลว้อย่างไรต่อไป.... 

- 

-  

-  

-  

- 

-  

-  

-  
 

 
สื่อประกอบกจิกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้  

Remind card โดยจัดทําขนาดเท่ากับนามบัตรทีส่ามารถพกพาได้  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน 

............................................................ 

ฉนัจะเตือนตนเองในการใชถุ้งยางอนามยั 

อย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสมัพนัธ ์โดย... 

............................................................ 

............................................................ 
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กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
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4.2 แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กลุ่มประชาชนท่ัวไป  

 
ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป  มีการกําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 2 พฤติกรรมเป้าหมาย ดังน้ี  
1. การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
2. การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์ (รูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะเพ่ือปรับพฤติกรรม 

เป้าหมายสามารถปรับจากกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้) 
4.2.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
สาระสําคัญ 

   กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
อุปกรณ์และสื่อ  
1. สื่อออฟไลน์ เช่น หนังสือคู่มือเยาวชน แผ่นพับ ภาพพลิก ให้มีความหลายหลายของเน้ือหาในเรื่อง

การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ช่องทางและการติดต่อของเชื้อเอชไอวี รูปแบบการตีตราและ
เลือกปฏิบัติ ภาพ Info Graphic ความรู้ และช่องทางการเข้าถึงสื่อ ของกลุ่มเป้าหมาย รายชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ของ
เว็บไซต์หน่วยงาน  

2. QR Code สื่อออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ท่ีมีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
4. ของรางวัล (เสริมแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม) 
5. ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหาข้อมูล กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
6. แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. จัดเตรียมบริเวณท่ีใช้เป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูล จํานวน 3 จุด  

   จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
   จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์ 
   จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์  

2. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 1 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)    
มีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยข้อมูลที่นํามาเผยแพร่    
เป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
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3. จัดแสดงนิทรรศการแหล่งข้อมูลจุดที่ 2 สื่อแบบออฟไลน์ เร่ือง การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เช่น คู่มือสําหรับเยาวชน ความรู้เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาพพลิก 
เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ Info Graphic “เคารพสิทธิ ทุกคนเท่าเทียมกัน” คลิปวิดิโอ เรื่อง หยุด
บังคับตรวจเอชไอวี เอดส์เป็นเร่ืองธรรมดา HIV เราอยู่ร่วมกันได้ เส้นชัยของเรา ชุดคู่มือการดําเนินงานองค์กร “ดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทํางาน” เป็นต้น โดยสื่อที่นํามาจัดแสดงนั้น ให้มีความหลากหลายของแหล่งที่มา     
วันเดือนปีที่ผลิตสื่อ และมีสื่อที่ให้ข้อมูลท้ังถูกและผิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความแตกต่างของข้อมูล  

4. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ มีบทบาทในการเตรียม QR 
code และที่อยู่ Website ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเร่ืองการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
พร้อมแนะนําเทคนิคในการค้นหาข้อมูล 

5. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม Smart Phone หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพ่ือฝึกทักษะการเข้าถึงข้อมูลสําคัญในเรื่องน้ี 
ข้ันตอนการทํากิจกรรม  
  1. เกริ่นนํา 
 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง สื่อ ข้อมูลความรู้ มีความสําคัญอย่างไร มีรูปแบบ
อะไรบ้าง และมีวิธีการค้นหาสื่อ/ข้อมูล  ท่ีน่าเชื่อถืออย่างไร โดยใช้สื่อประกอบการบรรยาย  ซึ่งออกแบบโดยใช้เทคนิค
การใช้ภาพ (Fotonovela technique) มกีารอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ชื่อหน่วยงาน / โลโก้ และวันเดือนปีที่จัดทํา 

 2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ช่องทางและการติดต่อของเชื้อเอชไอวี รูปแบบการตีตราและเลือกปฏิบัติ การตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น ว่าเข้าถึงจากแหล่งใดบ้าง โดยวิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท วิทยากรใช้ไฟล์
นําเสนอเพ่ืออธิบายรูปแบบสื่อ และช่องทางการเข้าถึง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก เป็นต้น เพ่ือให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ และนําไปสู่การพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนกับสิ่งที่ต้องการค้นหา ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล โดยคํานึงถึง แหล่งที่มาของข้อมูล ความถูกต้อง และความทันสมัย (เวลา 10 นาที) 

2.2. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีได้
จัดเตรียมไว้ โดยกําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูล เรื่อง การอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์  และกําหนดเวลาในการค้นหาข้อมูลในแต่ละจุดประมาณ 20 นาที และเวียนให้ครบทั้ง 3 จุด พร้อมบันทึก
ข้อมูลท่ีได้จากการค้นหาลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 60 นาที)  

จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์  
จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์  

2.3 วิทยากรบรรยายกระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลจากใบความรู้เร่ืองการกลั่นกรอง
และตรวจสอบข้อมูล) (เวลา 10 นาที) 

2.4 วิทยากรแจกแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ให้แต่ละกลุ่ม
นําข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบ ตามเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ
ข้อมูล ลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึก กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 10 นาที) 
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2.5 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยใช้
เวลานําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มละประมาณ 5 นาที (เวลา 15 นาที) 

2.6 วิทยากรอธิบายสรุปกิจกรรมจากแบบบันทึกคะแนนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล จากการสรุป
คะแนนจากแหล่งข้อมูลท้ัง 3 แหล่ง โดยไม่สรุปว่าแหล่งใดเป็นแหล่งที่ดีที่สุด แต่ให้พิจารณาและทําความเข้าใจ
กระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบร่วมกัน (เวลา 15 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงเพ่ือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยต้องอาศัย

กระบวนการฝึกวิธีการกลั่นกรองข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ตรงตามความต้องการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูกต้องสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือ
มีความสมเหตุสมผล  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ท่ีต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและ

ทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ 

- สังเกตการบันทึกข้อมูลในใบงานที่ 1.1  
- แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบ ขอ้มูล 
- ตรวจสอบรายการตามเกณฑก์ารให้คะแนนเพื่อกลั่นกรอง

และตรวจสอบข้อมลู จากการนําเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
Tips and Tricks 
 

1. การแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ต้องคํานึงถึงรูปแบบสื่อที่ให้ค้นหาซึ่งควรระบุให้เท่ากับจํานวนกลุ่ม และผู้ช่วย
วิทยากรในแต่ละกลุ่ม ควรกระตุ้นให้เกิดการทํากิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นได้ครบทุกคน 

2. การแบ่งกลุ่ม พิจารณาให้เหมาะสมตามจํานวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละ ไม่เกิน 15 คน (หัวหน้าทีม 1 คน 
ผู้นําเสนอ 1 คน) สามารถเปิดเพลง ระหว่างการจัดแบ่งคนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมที่จะ
เร่ิมทํากิจกรรมกลุ่ม 

3. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องมีความรวดเร็วพร้อมต่อการใช้งานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบกิจกรรมอาจไม่จําเป็นต้องทําเป็นกลุ่ม แต่ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลที่
หลากหลาย และฝึกการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล 

5. สามารถปรับจํานวนแหล่งข้อมูลได้ โดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งในกลุ่มอาสาสมัครประจํา
หมู่บ้านอาจไม่ชํานาญในการใช้ Smartphone ขอให้พิจารณาตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
กิจกรรมฝกึทกัษะการเข้าถงึ  

 
ใบงานท่ี 1.1 แบบบันทกึการค้นหา กลัน่กรอง และตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ค้นหา เรือ่งการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผูต้ิดเชือ้เอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์     

ลงในชอ่ง ตามแหล่งข้อมูล และพิจารณาข้อมูลตามแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและ
ตรวจสอบขอ้มลู 

การอยู่รว่มกนัโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปว่ยเอดส ์

 
แหลง่ข้อมูล 

การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
แหลง่ท่ีมา
ชัดเจน 

ตรงตาม
ความ

ต้องการ 

ปัจจุบัน/
ทันสมัย 

ถูกต้อง 
และ

น่าเชื่อถือ 

สมเหตุ 
สมผล 

รวม
คะแนน

เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุข/อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)   
1. 
2. 
3. 

      

สื่อออฟไลน์  
1. 
2. 
3. 

      

สื่อออนไลน์ 
1. 
2. 
3. 
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แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมลูที่ค้นหาได้ ในใบงานที่ 1.1  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล การให้คะแนน 
1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชดัเจน  -หนังสือ แผ่นพับ โรลอัพ ภาพพลิก Info graphic ของหน่วยงานรัฐ 

เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีแหล่งท่ีมา
ชัดเจน ระบุชือ่ได ้1 คะแนน 
- ไม่มีแหล่งทีม่าชัดเจน 0 คะแนน    

2. ข้อมูลที่ไดต้รงตามความตอ้งการ -ข้อมูลตรงกับความตอ้งการใช ้1 คะแนน 
-ข้อมูลไมต่รงกับความต้องการใช ้0 คะแนน 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ ทันสมยั -ข้อมูลเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี หรือสอดคล้องกับข้อมลูล่าสดุ 1 คะแนน 
-ข้อมูลเก่า/ล้าสมัย ไมส่อดคล้องกับข้อมลูลา่สุด 0 คะแนน 

4. ข้อมูลมีความถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือ  -เปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ มคีวามถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ ่ 1 
คะแนน 
-เปรียบเทียบกับแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ พบว่าขัดแย้งหรือไม่ถูกตอ้งเป็น
ส่วนใหญ ่0 คะแนน 

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล 
 

-ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคลอ้งเป็นเหตุเป็นผลกัน  
 และยอมรับได้ 1 คะแนน 
-ข้อมูลไมม่ีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน 
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กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 

สื่อประกอบกจิกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
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4.2.2 กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจ สามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบ 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และมีความมั่นใจในการปฏิบัติตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
สาระสําคัญ 
กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบปัจจัยความเส่ียงต่อการติด

เชื้อเอชไอวี และมีความมั่นใจในการปฏิบัติตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา จํานวน 2 ชั่วโมง 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี  
2. กระดาษเทปกาว 
3. บัตรพฤติกรรม  จํานวน 15 แผ่น   
4. ไฟล์คลิปวิดีโอ “เรื่องจริงที่ (อ)ยากบอก” 
5. ชุดรูปภาพการตีตราในชุมชน 
6. ใบกิจกรรมท่ี 2.1 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
7. ใบกิจกรรมท่ี 2.2 การประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
8. ใบงานที่ 2.3 รูปภาพการตีตราในชุมชน 
9. ใบความรู้ เร่ืองการประเมินความเส่ียง (ศึกษาที่ภาคผนวก) 
10. ใบความรู้ เร่ืองการตีตราและเลือกปฏิบัติ (ศึกษาที่ภาคผนวก) 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
- จัดเตรียมตารางประเมินความเส่ียง และบัตรพฤติกรรม  
- เตรียมชดุรูปภาพการตีตราในชุมชน 
- จัดเรียงเก้าอี้น่ังเป็นรูปตัวยู  
- ทดสอบเปิดคลปิวิดีโอกับอุปกรณ์ที่จะใช้จริงก่อน เพ่ือมั่นใจว่าภาพและเสียงวิดีโอไมม่ปัีญหา 
- ผู้ช่วยวิทยากร มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกระหว่างการดําเนินกิจกรรม  

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
1. เกร่ินนํา  

วิทยากรใช้ข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 “ทักษะการเข้าถึงข้อมูล” เชื่อมโยงจากข้อมูลและประเด็นที่มีความเข้าใจ
ไม่ถูกต้อง เพ่ือนํามาเรียนรู้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และความมั่นใจในการอยู่
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 สอบถามความรู้เรื่องสถานการณ์การตดิเชือ้เอชไอวีและพฤติกรรมที่มโีอกาสเสี่ยงตอ่การติดเชือ้เอชไอวี 

(ใบกิจกรรมที่ 2.1 สถานการณ์การตดิเชือ้เอชไอวีและพฤติกรรมที่มโีอกาสเสี่ยงตอ่การติดเชือ้เอชไอวี) (เวลา 5 นาที) 
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2.2 วิทยากรเชิญอาสาสมัครมา 2 คน เพ่ือให ้1 คนเป็นตัวแบบ อีก 1 คนช่วยชี้อวัยวะของร่างกาย และให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอืน่ช่วยแสดงความคดิเห็นว่าอวัยวะใดบ้างที่เป็นชอ่งทางปลดปล่อยของเหลว (สารคัดหลั่ง) ออก
จากร่างกาย (เวลา 5 นาที) 

2.3 วิทยากรชวนร่วมกันอภิปรายว่า 
- ของเหลวที่ออกมาแต่ละช่องทางน้ันคืออะไรบ้าง 
- ของเหลวใดสามารถเป็นที่อยู่ของเชื้อเอชไอวี (อธิบายแผนภาพตามใบความรู้ เรื่องแผนภาพปริมาณ

เชื้อเอชไอวีในสารคัดหลั่งต่างๆ) (เวลา 5 นาที) 
2.4 วิทยากรอธิบายความหมายของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย (ใบความรู้ เรื่องการ

ประเมินความเสี่ยง) (เวลา 10 นาที) 
2.5 วิทยากรแบ่งกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 4 คน และแจกบัตรพฤติกรรมให้กลุ่ม ๆ ละ 1-2 บัตร ให้แต่ละกลุ่ม

ช่วยกันวิเคราะห์บัตรพฤติกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินปัจจัยความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ประเด็นดังน้ี 
(เวลา 15 นาที) 

- มีสารคัดหลั่งใดจากพฤติกรรมน้ัน เขียนลงในช่องสารคัดหลั่ง 
- สารคัดหลั่งน้ันเป็นทางออกของเชื้อเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางออกของเช้ือเอชไอวี ให้ขีด  ถ้าไม่เป็นให้ X ที่ช่องทางออก 
- สารคัดหลั่งน้ันมีเป็นทางเข้าของเชื้อเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางเข้าของเชื้อเอชไอวีให้ขีด ถ้าไม่เป็นให้ X ท่ีช่องทางเข้า 
- สารคัดหลั่งน้ันมีคุณภาพหรือไม่ 

 ถ้ามีคุณภาพให้ขีด  ถ้าไม่มีให้ X ที่ช่องเก่าหรือใหม่ 
- สารคัดหลั่งน้ันมีปริมาณเชื้อเอชไอวีมากหรือไม่  

 ถ้ามีปริมาณเชื้อเอชไอวีมากให้ขีด  ไม่มากให้ X ที่ช่องมากหรือไม่ 
- ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจาก 

 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “เสี่ยง” 
 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ไม่ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “ไม่เสี่ยง” 

2.6 ร่วมกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุผลใด (เวลา 15 นาที) 
2.7 วิทยากรสรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ 

ช่องทางออกของเชื้อ ช่องทางเข้าของเชื้อ คุณภาพของเชื้อ และปริมาณของเชื้อ โดยพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย ถ้ามี
องค์ประกอบครบ 4 ปัจจัย คือ เสี่ยง ถ้าไม่ครบ 4 ปัจจัย คือ ไม่เสี่ยง (เวลา 5 นาที) 

2.8 วิทยากรให้รูปภาพจากชุดรูปภาพการตีตราในชุมชน กลุ่มละ 1 รูป โดยให้โจทย์ว่า “เห็นการกระทําอะไร
ที่เป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติในรูปภาพ” โดยให้เวลาหารือ ประมาณ 1 นาที และยํ้าให้แต่ละกลุ่มอภิปรายเฉพาะแค่
การกระทําหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในรูปภาพเท่าน้ัน ไม่ต้องตีความใดๆ เพ่ิมเติม (ใบงานท่ี 2.3 รูปภาพการตีตราในชุมชน) (เวลา 
5 นาที) 

2.9 ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอให้กลุ่มใหญ่ฟัง โดยสรุปว่าจากรูปภาพที่ได้รับ เห็นการกระทําอะไรที่เป็นการ
ตีตราบ้าง (อาจฉายภาพขึ้นจอภาพ LCD ด้วย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพท่ีกําลังนําเสนอพร้อมกัน) 
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2.10 วิทยากรชวนคุยและตั้งคําถาม เช่น 
- คนอื่นมีความเห็นต่างหรือไม่ อย่างไร 
- จากรูปภาพผู้มีเชื้อเอชไอวีแสดงออกหรือรู้สึกอย่างไร 
- การกระทําน้ัน เกิดข้ึนมาจากสาเหตุอะไร หรือทําไมชาวบ้าน/คนน้ันจึงกระทําเร่ืองน้ันๆ 
- บันทึกประเด็นที่แต่ละกลุ่มนําเสนอไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ท เพ่ือใช้สําหรับสรุปตอนท้าย (เวลา 20 นาที) 

2.11 วิทยากรถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดวิดีโอว่า “ถ้าเรามีเชื้อเอชไอวี เราจะบอกใคร” หรือ “เรามีคนท่ี
จะบอกว่าเราติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่” (เวลา 5 นาที) 

2.12 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมคลิปวิดีโอ “เรื่องจริงท่ี (อ)ยากบอก” ระหว่างน้ีวิทยากรควรสังเกตปฏิกิริยา
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างที่รับชมคลิปวิดีโอ (เวลา 5 นาที) 

2.13 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนว่า “ผู้หญิงใน MV อยากบอกแฟนว่าติดเชื้อเอชไอวี
หรือไม่” และ“เพราะอะไรถึงยากจะบอก” (เวลา 10 นาที) 

2.14 วิทยากรชวนสรุปให้เห็นประเด็นสําคัญคือ การจะบอกคนที่รักว่าติดเชื้อเอชไอวีไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะ
เอชไอวีเป็นเรื่องที่สังคมยังไม่ยอมรับ ทําให้ผู้หญิงใน MV กลัวกังวลต่อผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการบอกสถานการณ์ติด
เชื้อเอชไอวี ซึ่งความยากง่ายในการจะบอกน้ัน แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขชีวิตและการประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนของแต่ละคน (เวลา 5 นาที) 

2.15 สรุปความหมายและรูปแบบของการตีตรา โดยวิทยากรชวนสรุปเรื่องราวท่ีเห็นในรูปภาพว่า เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชุมชน/โรงพยาบาล ซึ่งสะท้อนรูปแบบการตีตราแบบใดบ้าง และท้ังหมดน้ีเป็นการตีตราภายนอก
เป็นส่วนใหญ่ มีบางรูปภาพที่เป็นการตีตราภายใน สําหรับคลิปวิดีโอสะท้อนภาพความคิดของสังคมและผลกระทบที่เกิด
ข้ึนกับคนที่มีเชื้อเอชไอวี (ใบความรู้ เร่ืองการตีตราและเลือกปฏิบัติ) (เวลา 10 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
ความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ ช่องทางออกของเชื้อ ช่องทางเข้า

ของเชื้อ คุณภาพของเชื้อ และปริมาณของเชื้อ โดยพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย ถ้ามีองค์ประกอบครบ 4 ปัจจัย คือ เสี่ยง ถ้า
ไม่ครบ 4 ปัจจัย คือ ไม่เสี่ยง ซึ่งจะสามารถประเมินได้ว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และยังรวมถึง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับผู้อื่น ว่าพฤติกรรมใดบ้างที่มีความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมใดที่
ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีแต่ยังเกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ทําให้ประชาชนทั่วไปไม่มั่นใจใน
การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและอาจทําให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกิดการตีตราตนเองทําให้ปลีกตัวออกจากสังคม ไม่กล้า
เปิดเผยตัว และไม่เข้ารับบริการดูแลสุขภาพ   
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจปัจจัย 4 

ประการทีส่ามารถตดิเชือ้เอชไอวี 
1. ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สังเกตการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามข้ันตอน 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อ
การได้รับเชื้อเอชไอวี 

สุ่มประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
และแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการสอนกลับ 
(Tech back technique) 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจรูปแบบ
ต่างๆ ของการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่
เกิดข้ึนในชุมชน 

-ใช้คําถามตรวจสอบความเขา้ใจ 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. การวิเคราะห์พฤติกรรม ต้องหา คําสําคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินความเสี่ยง 
2. สามารถปรับเปลี่ยนบัตรพฤติกรรมตามบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
3. วิทยากรต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเง่ือนไขและปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุม 
4. การใช้สื่อรูปภาพสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติของพ้ืนท่ี อาจจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่

กับบริบทของพื้นที่ วิทยากรสามารถออกแบบและผลิตรูปภาพให้ตรงกับสถานการณ์ที่พบในพ้ืนที่ได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ 
ดังน้ี 

- ศึกษาสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับเอชไอวีในพ้ืนที่ เช่น ชาวบ้านนินทาแสดง
ท่าทีรังเกียจผู้มีเชื้อเอชไอวี นั่งเว้นระยะห่าง แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่กินข้าวด้วย และไม่ให้ผู้มีเชื้อ     
เอชไอวีทําอาหารในงานบุญ เป็นต้น 

- เขียนโครงเรื่องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ภาพเหตุการณ์ คําบรรยาย เป็นต้น 
- ตรวจสอบโครงเรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ดําเนินการถ่ายภาพสถานการณ์ที่จําลองข้ึน 
- แปลงรูปภาพจริงให้เป็นภาพการ์ตูน เพ่ือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่อยู่ในภาพ โดยใช้

โปรแกรมตกแต่งรูปต่าง ๆ เช่น Photoshop, Power Point หรือ Application ของมือถือ หรืออื่นๆ 
ที่เหมาะสมกับรูปภาพ พร้อมใส่คําบรรยาย 

- ทดสอบสื่อกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของภาษา การเลือกภาพประกอบ 
ระยะเวลาที่ควรใช้ วิธีการใช้ และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 
 
 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
กิจกรรมฝกึทกัษะการสร้างความเข้าใจ  

ใบกิจกรรมที่ 2.1 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวแีละพฤติกรรมท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี
คําชี้แจง ผู้ช่วยวิทยากรบันทึกข้อมลูสถานการณ์การตดิเชือ้เอชไอวีและพฤติกรรมท่ีมโีอกาสเสี่ยงต่อการติดเชือ้เอชไอวี
ท่ีได้จากการสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

สถานการณก์ารติดเชื้อเอชไอวแีละพฤติกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี
 

 
 
 

 
 
 

 
ใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี    
คําชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาพฤติกรรมที่ได้รับ และประเมินความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 
1. ช่องทางออกของเชื้อ 2. ช่องทางข้าวของเชื้อ 3. เชื้อเก่าหรือใหม่ 4. เชื้อมากหรือน้อย จากน้ันประเมินว่าเสี่ยง
หรือไม่เสี่ยง หากปัจจัยครบทั้ง 4 ปัจจัย ถือว่าเสี่ยง หากขาดข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าไม่เสี่ยง 
 

การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอว ี 
พฤติกรรม สารคัดหลั่ง ปัจจัย การประเมิน 

ช่อง
ทางออก
ของเชื้อ

ช่อง
ทางเข้า
ของเช้ือ

เชื้อเก่า
หรือ
ใหม่ 

เชื้อ
มาก
หรือ
น้อย 

เสี่ยง ไม่เสี่ยง 
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ใบงานท่ี 2.3 รูปภาพการตีตราในชุมชน     
คําชี้แจง ให้สมาชิกกลุม่พิจารณารูปภาพ และตอบคําถาม “เห็นการกระทําอะไรที่เป็นการตีตราและเลือก

ปฏิบัติในรูปภาพ” ให้เวลาหารือ ประมาณ 1 นาที โดยอภิปรายเฉพาะแค่การกระทํา วิธีปฏิบัติต่อกัน หรือสิ่งที่เกดิข้ึน
ในรูปภาพเท่าน้ัน ไม่ตอ้งตีความใดๆ เพ่ิมเติม 

 
รูปภาพ เห็นการกระทําอะไรบ้าง 

ที่เปน็การตีตราและเลือกปฏิบัติ 
 

 
สื่อประกอบกจิกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ  

รูปภาพ 
รูปภาพเป็นภาพสําหรับใช้ในกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้อภิปรายการกระทําที่เห็นในรูปภาพว่ามีอะไรบ้าง 

และมีตัวอย่างการอธิบายว่าเห็นการกระทําอะไรบ้างในรูปภาพ และการกระทําแบบน้ันส่งผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง (ใน
สถานการณ์จริง ผู้เข้าอบรมอาจจะอธิบายแตกต่างไปจากน้ีได้) พร้อมทั้งเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดการกระทําแบบนั้น และ
เป็นรูปแบบใดของการตีตรา 
 

ตัวอย่าง ชุดรูปภาพการตีตราในชุมชน 
รูปภาพ เห็นการกระทําอะไรบ้าง 

ที่เปน็การตีตราและเลือกปฏิบัติ 
ชาวบ้านนินทาแสดงท่าทีรังเกียจ  
ผู้มีเชือ้เอชไอว ี

นั่งเว้นระยะห่าง แสดงท่าที
รังเกียจ ไม่กินข้าวด้วย 
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รูปภาพ เห็นการกระทําอะไรบ้าง 
ที่เปน็การตีตราและเลือกปฏิบัติ 

ไม่ให้ผูม้ีเชือ้เอชไอวีทําอาหารใน
งานบุญ 

ไม่ให้ลูกผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้าเรียน
หนังสือ 

ประกาศให้ผู้มเีชื้อไปรับเงิน
สงเคราะห์ 

ชาวบ้านน่ังคุยกัน นินทา ไมใ่ห้น่ัง
ใกล้ แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่สนใจ 

เจ้าหน้าที่/อสม. นําข้อมูลผูม้ีเชือ้
ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ผู้มีเชือ้เอชไอวไีม่อยากเปิดเผย
สถานะของตัวเอง 
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คลิปวิดีโอ 
คลิปวิดีโอ “ความจริงที่ อ(ยาก) บอก” จัดทําโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เน้ือหาเป็นเร่ืองเก่ียวผู้หญิงท่ีมีเชื้อเอชไอวี

ตั้งแต่แรกเกิด เมื่อมีแฟนจริงๆ แล้ว อยากบอกแฟนว่ามีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่กล้าบอก จนแฟนทราบเอง ทําให้โกรธ เกือบ
แยกทางกัน โชคดีที่ไปตรวจเลือด และได้รับคําปรึกษาแนะนํา สุดท้ายมีความเข้าใจ ยอมรับได้ จึงกลับมาคบกัน 

 คลิปวิดีโอน้ีใช้ชวนคุยเร่ืองทัศนคติของสังคมที่ยังคงมีความไม่เข้าใจ และมีการรังเกียจ ไม่ยอมรับผู้มีเชื้อ     เอช
ไอวี จนทําให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับคนอื่น แม้แต่กับแฟน เพราะกลัวผลกระทบที่อาจจะตามมา เช่น การ
ทะเลาะ แยกทางกัน และย่ิงถ้าสาเหตุการติดเชื้อเอชไอวีน้ันมาจากพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น การมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรส หรือในวัยที่ไม่ควร การใช้ยาเสพติด การเป็นชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย การขายบริการทางเพศ เป็นต้น 
 

สามารถเข้าถึงสื่อน้ี ได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=pKj-8Wu5wOA 

 
 
 
ตัวอย่างสื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
บัตรพฤติกรรม/สถานการณ์ จํานวน 15 แผ่น (ปรับได้ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมวดการใช้ชวีิตประจําวัน 
- การใช้เข็มฉดียาร่วมกับผู้อื่น 
- การจูบปาก 
- ยุงกัดผู้ตดิเชือ้เอชไอวี แล้วมากัดเรา 
-การใช้กรรไกรตดัเล็บหรอืมดีโกนหนวด 
ร่วมกับผู้อื่น 
- การดื่มนํ้าจากแก้วผูอ้ื่น 
- การสักผิวหนัง 
 
 

หมวดเร่ืองเพศ 
- ร่วมเพศโดยไม่สวมถุงยางอนามัย 
- ร่วมเพศแล้วนําออกมาหลั่งข้างนอก 
- ใช้ปากทําออรัลเซ็กส ์
- ร่วมเพศขณะมีแผลที่อวัยวะเพศหรือมีโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
- มีเพศสมัพันธ์ขณะมีประจําเดือน 
- การช่วยตัวเอง 
- การใชอ้วัยวะเพศเทียมร่วมกับผู้อื่น 
- การใช้น้ิวสอดใส่ในอวัยวะเพศกับคู่ที่มีเชือ้เอชไอวี 
- การร่วมเพศกับผู้เสริมแต่งอวัยวะเพศ เช่น ฝังมุก เป็นต้น 
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4.2.3 กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการวางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม เลือกวิธีการใช้

คําถาม และประเมินการใช้คําถามเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ 

สาระสําคัญ 
ทักษะการไต่ถามเป็นความสามารถและทักษะข้ันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยกระบวนการคิด

คําถามและใช้คําถาม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ วางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม เลือกวิธีการใช้
คําถาม สรุปและประเมินการใช้คําถามเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี 
2. บัตรสถานการณ์สมมต ิ
3. ปากกา หรือดนิสอ 
4. สื่อตัวอย่างคําถามที่ดแีละการใช้คําถามในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ไฟล ์Power point ,VTR เป็นต้น 
5. ใบงานที่ 3.1 ตัวอย่างสถานการณ์สมมต ิ
6. รายการวิเคราะห์และประเมนิการใช้คําถาม 
7. ใบความรู้ เร่ืองการใช้คําถาม (ศึกษาที่ภาคผนวก) 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. เตรียมอุปกรณใ์นการนําเสนอกิจกรรมทักษะเทคนิคการใชคํ้าถาม 
2. เตรียมใบงานการฝึกปฏิบัต ิทักษะเทคนิคการใช้คําถาม และปากกา 
3. เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม ควรมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม สําหรับการทํากิจกรรมที่ต้องมีการเคล่ือนไหว/

เคลื่อนย้าย 
ข้ันตอนการทํากิจกรรม 

1. เกริ่นนํา 
วิทยากรอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คําถาม ตามกระบวนการ 4 ข้ันตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดเตรียม

คําถาม การใช้คําถาม และประเมินคําถาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการใช้
คําถามในเร่ืองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการ
บรรยายและการสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความกล้าที่จะถาม (shame me) 
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2. การดําเนินกิจกรรม 
   ต้ังคําถามจากการจับคู่ฝึกการใช้คําถาม 

2.1 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่าถึงสถานการณ์การรังเกียจตีตราผู้ติดเชื้อผู้เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
ในชุมชนของตนเอง (เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดสถานการณ์สมมติ เก่ียวกับการรังเกียจตีตราผู้ติดเชื้อผู้เอชไอวี/เอดส์ 
ในชุมชนของตนเอง (เวลา 10 นาที) ลงในใบงานที่ 3.1 ตัวอย่างสถานการณ์สมมติ เช่น 

ผู้ติดเชื้อทําอาหารในงานบุญจะทําให้ผู้อื่นติดเชื้อด้วย 
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  
ดื่มนํ้าแก้วเดียวกันแล้วทําให้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  

2.3 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งคําถามจากสถานการณ์สมมติข้างต้น ตามประเด็นต่อไปนี้   
ท่านต้องการถามเร่ืองอะไร 
ท่านต้องการถามใคร  
ท่านจะใช้คําถามว่าอย่างไร 

ตัวอย่าง เช่น ในงานบุญหากท่านกินอาหารท่ีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นผู้ปรุงอาหาร ต้องการถาม อสม.ว่า 
“ฉันจะติดเชื้อเอชไอวีจากอาหารท่ีกินไปหรือไม่” (ประมาณ 3 คําถาม) โดยวิทยากรไม่ระบุว่าเป็นคําถามท่ีถูกหรือผิด 
ผู้ช่วยวิทยากรบันทึกคําถามลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท (เวลา 15 นาที) 

2.4 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเก่ียวกับ คําถามทั้ง 3 ข้อ ว่าเป็นคําถามที่ดีหรือไม่ เพราะอะไรจึง
คิดเช่นน้ัน ลักษณะของคําถามที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร (เวลา 10 นาที)           

2.5 วิทยากรบรรยาย “การเลือกใช้คําถาม” โดยใช้การนําเสนอผ่านไฟล์  Power Point และชวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพูดคุยถึงตัวอย่างคําถามต่าง ๆ (ใบความรู้ เรื่องการใช้คําถาม) (เวลา 15 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์คําถามที่ได้จากกิจกรรมข้อที่ 2.3 อีกครั้งว่าเป็นคําถามที่ดีหรือไม่ 
และมีลักษณะของคําถามท่ีดีอะไรบ้าง และจะต้องปรับปรุงอย่างไร ตามรายการวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม
(เวลา 20 นาที) 

2.7 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยทบทวนการใช้คําถามท่ีดี เริ่มต้นจาก การวางแผนการใช้คําถาม           
การจัดเตรียมคําถาม การใช้คําถาม และการปรับปรุงคําถามให้ดี ข้ึน มีลักษณะ 3 ข้อคือ (1) ใช้ภาษาที่ ง่าย               
(2) มีประโยชน์ และ (3) คําถามปลายเปิด (เวลา 10 นาที) 
สรุปการเรียนรู้  

กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะเทคนิคการใช้คําถาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้
คําถามที่ดี และพัฒนาการใช้คําถามให้ดีขึ้นเร่ือยๆ ทําให้เกิดการจดจําและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คลายข้อสงสัย
ต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในชุมชนโดยไม่รังเกียจกัน 
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้ากิจกรรมมีความสามารถในการ

วางแผน จัดเตรียม วิธีการเลือกใช้
คําถาม และประเมินคําถาม 

- แบบประเมินคําถาม                                                        
- ผลการฝึกปฏิบัติกระบวนการวางแผน จัดเตรียมคําถาม  การ
เลือกใชค้ําถาม และประเมินการใช้คําถาม 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีความแตกต่างของวยั ระดับความรู้ อาจทําให้มปัีญหาในการเขียน การฟัง และ
การมองเห็น ดงันั้นวิทยากรควรสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิทยากรสามารถใชส้ติ๊กเกอร์ เสียงชื่นชม หรือการปรบมอื เพื่อแสดงถึงการชื่นชมผู้เข้ารว่มกิจกรรมทีใ่ช้
คําถามที่ด ี 

3. วิทยากรอาจจะปรับใหผู้้เข้ารว่มกิจกรรมจับคู่และฝึกการใช้คําถามระหว่างคู่ของตนเอง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะไดฝ้ึกเป็นทั้งผู้ถามและผูต้อบ  
 

 
กลุ่มประชาชนท่ัวไป 

กิจกรรมฝกึทักษะการไต่ถาม 
ใบงานที ่3.1  ตัวอย่างสถานการณ์สมมต ิ

 
ต้ังคําถามจากสถานการณส์มมติ 

เช่น ในงานบุญหากกินอาหารที่มีผูต้ิดเชือ้เอชไอวีเป็นผู้ปรุงอาหาร  
 
คําถาม ฉันจะติดเชือ้เอชไอวจีากอาหารที่กินไปหรือไม ่
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................    
คําตอบ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

            Tips and Tricks 
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รายการวเิคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ประเมินการใชคํ้าถาม  

โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 
 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 

1) คําถามใช้ภาษาท่ีง่าย  1        2        3               
2) คําถามมีประโยชน์ 1        2        3                 
3) คําถามปลายเปิด   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
         

4.2.4 กิจกรรมฝึกทักษะตัดสินใจ  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการระบุปัญหา กําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และแสดง

จุดยืน ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
สาระสําคัญ 

   กิจกรรมน้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถไปเป็นทักษะตามกระบวนการตัดสินใจ 4 
ข้ันตอน ได้แก่ การระบุประเด็นปัญหา  การกําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และแสดงจุดยืน นําไปสู่การตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และนําไปสู่การตัดสินใจปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายในการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1  ชั่วโมง 
อุปกรณ์และสื่อ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี (ควรเตรียมเท่าจํานวนผู้เข้าอบรม) 
2. สื่อตัวอย่างสถานการณ์ที่ตอ้งตัดสินใจ 
3. แผนผังแขนงก่ิงไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) 
4. บอร์ดหรือกระดานที่ใช้ติดกระดาษฟลิปชาร์ท 3 บอร์ด หรืออาจใช้ผนังกําแพงแทนได้ 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. วิทยากรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการฝึกกิจกรรมที่ 3 ทักษะการไต่ถาม และนํามากําหนดประเด็นการ

ตัดสินใจที่สําคัญซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง อันจะนําไปสู่
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือนําแนวทางการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ 

ตัวอย่างเช่น 
 สถานีที่ 1 ถ้าท่านเห็นเพ่ือน อสม.หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนที่ นําข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ไป
เปิดเผย ท่านจะตัดสินใจอย่างไร 

 สถานีที่ 2 ถ้าเห็นคนในชุมชนนินทาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ท่านจะตัดสินใจอย่างไร  
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 สถานีที่ 3 ถ้าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาร่วมทําอาหารในงานบุญ และถูกปฏิเสธ ท่านจะตัดสินใจอย่างไร 
2. นํากระดาษฟลิปชาร์ทเขียนสถานการณ์ที่ได้จากข้อ 1 ไปติดบนบอร์ด แล้วนําบอร์ด 3 บอร์ดติดไว้รอบ ๆ ห้อง 
3. จัดเก้าอี้ที่น่ังสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวงกลม โดยเตรียมให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีที่

จํานวนผู้อบรมไม่แน่นอน ให้นําเก้าอี้ที่ว่างออก เมื่อทุกคนประจําที่แล้ว) 

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
1. เกร่ินนํา 

 วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ และชวนคุยในประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์การ
รังเกียจ ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่พบในชุมชน ว่ามอีะไรบ้าง 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาจจะใช้วิธีนับเลขหรือเกมแบ่งกลุ่มก็ได้ (เช่น ใช้เกม

สับเปล่ียนเก้าอี้ คล้ายเก้าอี้ดนตรีหรือลมเพลมพัด หรือวิธีนับเลข 1-3 เป็นต้น) (เวลา 5 นาที) 
2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มประจําสถานีของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดมทางเลือก

ตามสถานการณ์ประจําสถานี โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละสถานีเขียนบนกระดาษ ฟลิปชาร์ทของกลุ่ม ให้เวลากลุ่ม
ละ 5 นาที ในการระดมทางเลือก เมื่อครบเวลา 5 นาที วิทยากรให้สัญญาณสับเปล่ียนจุด โดยให้แต่ละกลุ่มเดินวนขวา
ไปยังฐานถัดไป จากน้ันให้ระดมทางเลือกแต่ละสถานการณ์น้ัน ๆ เขียนเพิ่มเติมลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท สับเปลี่ยน
จนกระทั่งกลุ่มน้ัน ๆ กลับมายืนตรงฐานท่ีเริ่มต้น (เวลา 15 นาที) 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยอภิปรายทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมา 2 
ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ว่า “ทางเลือก” เหล่าน้ัน ว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างเพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ โดยใช้
เครื่องมือวิ เคราะห์ ได้แก่ แผนผังแขนงกิ่ งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)           
(เวลา 10 นาที) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.4 วิทยากร ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ทางเลือกที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว พร้อมแสดง
เหตุผลประกอบ ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 5  นาที (เวลา 15 นาที) 

สถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจ 

ทางเลือกท่ี 1 

ข้อด ี

ข้อเสีย 

ข้อด ี

ข้อเสีย 

ทางเลือกที่ 2 
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2.5 เมื่อผู้แทนกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่มสอบถามเก่ียวกับความม่ันใจในทางเลือกที่ตัดสินใจ เพ่ือให้กลุ่มคิดและแสดง
เหตุผลคลายข้อโต้แย้งท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดความรอบคอบและมั่นใจ (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ (เวลา 5 นาที) 
3. สรุปการเรียนรู้ 

วิทยากรสรุปความสําคัญของการตัดสินใจประเด็นสําคัญที่ชี้นําไปสู่การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน โดยไม่
รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยการฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา (2) 
กําหนดทางเลือก (3) ประเมินทางเลือก และ (4) แสดงจุดยืนการตัดสินใจมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อแนวทางการ
ปฏิบัติตัว และเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุปัญหา กําหนด

ทางเลือกเก่ียวข้องกับสถานการณ์การรังเกียจ 
ตีตราและเลอืกปฏิบัติตอ่ผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือนําไปสู่การตดัสินใจการอยู่
ร่วมกันโดยไม่รงัเกียจผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์  

- การนําเสนอกระบวนการการตัดสินใจ และการ
แสดงเหตุผลต่อจุดยืนที่ได้ตัดสินใจ 
- การอภิปรายและแสดงเหตุผลของแต่ละกลุ่ม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทางเลือกวิเคราะห์
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของทางเลือก
แตล่ะสถานการณ์ เพื่อนําไปสู่การยืนยันการ
ตัดสินใจ 

 
 
 
 

1. การแบ่งกลุ่ม ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และให้มีอย่างน้อย 1 คน    
ที่สามารถเป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการตัดสินใจ 

2. การกําหนดสถานการณ์ ควรคํานึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงภายในชุมชน จะทําให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมองเห็นภาพ หรือกําหนดทางเลือก บอกข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนย่ิงข้ึนตัวอย่างเช่น  

- ถ้าคนในครอบครัวติดเชื้อเอชไอวี และท่านจะต้องใช้ชีวิตประจําวันด้วยกัน เช่น กินข้าวร่วมกันใช้ห้องน้ํา
ร่วมกัน ท่านจะทําอย่างไร 

- ถ้าท่านเห็นเพ่ือน อสม. หรือเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขในพื้นที่ นําข้อมูลผู้ติดเชื้อไปเปิดเผย ท่านจะทําอย่างไร 
- ถ้าเห็นคนในชุมชนนินทาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท่านจะทําอย่างไร 

         Tips and Tricks 
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- ถ้าผู้ติดเชื้อมาร่วมทําอาหารในงานบุญ และถูกปฏิเสธ ท่านจะทําอย่างไร 
- ถ้าลูกหลานของท่านเรียนร่วมกับเด็กที่ติดเชื้อหรือเด็กที่มีพ่อแม่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ท่านจะทําอย่างไร 
3. สามารถเปิดเพลงระหว่างการเข้ากลุ่มเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่กดดันจนเกินไป และใช้เพลงเป็น

การจับเวลาเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนฐานได้ 
 

4.2.5 กิจกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัวโดยการกําหนดวิธีเตือนตนเองและวิธีจัดการ

ตนเอง ในการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
สาระสําคัญ 

   การนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัวให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเตือนตนเอง และ
การจัดการตนเอง  

 การเตือนตนเอง เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที ่เกิดขึ้นของตนเองเพื่อเรียนรู้
พฤติกรรมของตนเองทําให้บุคคลรับรู ้ว่าตนเองมีการกระทําในลักษณะใดและจะทําอย่างไรเพื่อให้มีพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการ  

 การจัดการตนเอง เป็นความสามารถในการรักษาความต่อเน่ืองของการกระทําหรือทบทวนวิธีการปฏิบัติ 
และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
               ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  
อุปกรณ์และสือ่  
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. บอร์ดหรอืกระดานที่ใชต้ิดกระดาษฟลิปชารท์ 
3. บัตรเตอืนการนําไปใช้ (remind card) 
4. บุคคลต้นแบบ และ คลิปวิดโิอ เร่ือง “เอดส์ เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนอยู่ร่วมกันได”้ 
5. ใบกิจกรรมท่ี 5.1 ตารางสรปุประเด็นการเตอืนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง 
6. ใบกิจกรรมท่ี 5.2 ตารางสรปุประเด็นการจัดการตนเอง 
7. ใบความรู้ เร่ือง การตีตรา การเลือกปฏิบัต ิและ 10 สทิธิที่ควรรู้และทําความเข้าใจ 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
  ผู้ช่วยวิทยากรตามจํานวนการแบ่งกลุ่ม โดยมีบทบาทในการชี้แจงและแนะนําการเลอืกวิธีการเตอืนตนเอง
ท่ีเป็นรูปธรรม ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการนําเคร่ืองมอืมาช่วยในการเตอืนตนเอง   
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
1. เกร่ินนํา 

 วิทยากรอธิบายทบทวนทักษะการเข้าถึง ทักษะสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ       
เพ่ือนํามาสู่การนําไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน โดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (เวลา 5 นาที) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรบรรยาย ประกอบไฟล์ Power point เก่ียวกับแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง เช่น ฝึกทํา

บันทึกประจําวัน (Diary) ฝึกสมาธิ หรือจดข้อความสั้นๆ (Note) ไว้ใกล้ตัว ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือน พวงกุญแจ 
สติ้กเกอร์ สวมสายรัดข้อมือ เป็นต้นและแนวทางการฝึกจัดการตนเอง เช่น ฝึกตั้งเป้าหมาย โดยกําหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติตัว หากทําได้มีการให้รางวัลและแนวทางการปรับกรณีทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา เป็นต้น (เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรเปิดคลิปวิดิโอ เร่ือง “เอดส์ เป็นเร่ืองธรรมดา ทุกคนอยู่ร่วมกันได้” (เวลา 10 นาที) 
2.3 วิทยากรสรุปประเด็นจาก ข้อ 2.2 และให้ข้อมูล เร่ือง การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และ 10 สิทธิที่ควรรู้

และทําความเข้าใจ (เวลา 10 นาที) 
2.4 วิทยากรตั้งคําถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถาม (แล้วแต่กรณีของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

  ถ้าท่านเห็นเพ่ือนนําข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ไปเปิดเผย ท่านจะทําอย่างไร 
  ถ้าเห็นคนในชุมชนนินทาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ท่านจะทําอย่างไร 
  ถ้าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาร่วมทําอาหารในงานบุญ และถูกปฏิเสธ ท่านจะทําอย่างไร 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนวิธีการเตือนตนเอง (แล้วแต่กรณีของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม) ลงใน remind card เพ่ือเตือน
ตนเอง (เวลา 5 นาที) 

2.5 วิทยากรเปิดประเด็นเรื่องการเตือนตนเองว่าสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบพกบัตรตัดสินใจ 
(เตือนตัวเองด้วยตัวเอง ในข้ันตอนที่ 2.4) หรือใช้วิธีจับคู่บัดดี้ในการเตือนกัน หรือใช้วิธีจับกลุ่มเพ่ือนในการเตือนกัน
และสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “คิดว่าตนเอง จะมีวิธีการเตือนตนเองรูปแบบใด” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกมือเลือก
วิธีการเตือนตนเองวิทยากรเสนอแนะให้นําวิธีการเตือนตนเองไปใช้จริง (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําใบงานที่ 5.1-5.2 โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที (เวลา 20 นาที) 
2.7 วิทยากรเชิญผู้แทนประมาณ 4 คน เพ่ือนําเสนอคนละ 5 นาที (เวลา 10 นาที) 
2.8 วิทยากรสรุปกิจกรรม (เวลา 10 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้ 
การฝึกให้กลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ได้จริง เน้นความสามารถในการกําหนดวิธี

เตือนตนเองและกําหนดวิธีจัดการตนเอง เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
จําเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองให้เป็นทักษะที่มีความชํานาญ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติตัวตามที่ตั้งใจ
ได้อย่างต่อเน่ือง และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้
ชีวิตประจําวันร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ได้โดยไม่รังเกียจ ตีตราและเลือกปฏิบัติ เพ่ือนําไปสู่สังคมที่ทุกคน
ได้รับการปฏิบัติ โดยเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์    อย่างเท่าเทียมกัน 
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวธิีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ท่ีต้องการ วิธกีารประเมิน 
1. ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม  สามารถ

กําหนดวิธีการเตือนตนเอง 
สังเกตการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายในบัตรตัดสินใจ 
ประเมินการนําเสนอวิธีการเตือนที่เหมาะสมกับตนเอง  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดวิธี
จัดการตนเองตาม 
การตัดสินใจ 

การนําเสนอวิธีการให้รางวัลตนเอง เมื่อปฏิบัติตนได้ตามการตัดสินใจ 
และระบุแนวทางในการปรับปรุง (เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตนได้ตาม 
remind card)  

 
 
Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์หาแนวทาง สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อตนเอง 
ทั้งการกําหนดวิธีการเตือนตนเอง และการจัดการตนเอง ให้สอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของแต่
ละบุคคล หากนําไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดข้อกําจัด ก็ต้องทบทวนและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. ผู้ช่วยวิทยากรหรือวิทยากลุ่ม ควรช้ีแจงและแนะนําการเลือกวิธีการเตือนตนที่เป้นรูปธรรม โดยประยุกต์
จากตัวอย่าง หรือบุคคลต้นแบบ 

 
กลุ่มประชาชนท่ัวไป 

กิจกรรมฝกึทกัษะการนําไปใช ้ 
ใบกิจกรรมท่ี 5.1 ตารางสรุปประเด็นการเตือนตนเอง 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตจับกลุ่ม แลกปลี่ยนวิธีการเตือนตนเอง และระดมสมองวางแผนและการจัดการ ตามใบ
งานที่ 5.1  
 
1.วธิกีารเตือนตนเอง (ติด Remind card) 

2. วธิีท่ีเลือก 
 
 
3.วธิกีารจัดการและวางแผนใหถ้ึงพฤติกรรมเป้าหมาย 
 
 

 
 

       Tips and Tricks 
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ใบกิจกรรมที่ 5.2 ตารางสรุปประเด็นการจัดการตนเอง 
คําชี้แจง สมาชิกลุ่มระดมข้อเสนอแนะ กรณีที่สามารถและไมส่ามารถปฏิบัติตนตามการตัดสินใจได ้
 

ทําได้...ให้รางวัล ทําไมไ่ด้...แล้วจะทําอย่างไรต่อไป 
- 

-  

-  

- 

-  

-  
 

กลุ่มประชาชนท่ัวไป 
 

สื่อประกอบกจิกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้  
Remind card โดยจดัทําขนาดเท่ากับนามบัตรท่ีสามารถพกพาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉนัตั้งใจจะ... 

................................................. 

เพือ่ไม่รงัเกียจผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส ์



                        
                  คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy) 

138 

 
 

 

 

 

กลุ่มชายมีเพศสัมพันธกั์บชาย 
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4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย  

 
4.3.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล          

ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สาระสําคัญ 

   กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสื่อ  
1. สื่อออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือคู่มือเยาวชน แผ่นพับ ภาพพลิกประเภทต่าง ๆ ให้มีความหลาย

หลายของเน้ือหา ทั้งที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรองโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เช่น ภาพ Info Graphic ความรู้ ช่องทางการเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมาย รายช่ือหน่วยงาน/
ที่อยู่ของเว็บไซต์หน่วยงาน โดยจัดเตรียม QR Code ของสื่อทุกชนิดไว้  

2.  ตัวอย่างสื่อออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ที่มีความเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 
3. สื่อบุคลากร เช่น เพ่ือน พยาบาล แกนนํา  
4. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
5. ของรางวัล (เสริมแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม) 
6. ใบกิจกรรมที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล 
7. รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
8. ใบความรู้ เรื่องการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ศึกษาจากภาคผนวก) 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. จัดเตรียมบริเวณที่ใช้เป็นแหล่งในการค้นหาข้อมูล จํานวน 4 จุด  
จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากพยาบาล/กลุ่มแกนนําที่ทํางานในกลุ่ม MSM  

 จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเพ่ือน  
 จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 
 จุดที่ 4 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ เช่น Facebook, Line Application, YouTube, Website เป็นต้น 

  2. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากพยาบาล/กลุ่มแกนนําที่ทํางานในกลุ่ม MSM 
 มีบทบาทในการให้ข้อมูลเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                
ซึ่งเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ทํางาน หรือใช้สื่ออ่ืนๆประกอบ ซึ่งข้อมูลที่นํามาเผยแพร่ เป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

 3. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเพื่อน มีบทบาทในการให้ข้อมูลที่ตนเอง
สามารถจดจําได้ และสามารถบอกต่อข้อมูลตามความเข้าใจของตนเอง (ไม่จําเป็นต้องยืดความถูกต้องของข้อมูล) 

4. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบ ออฟไลน์ มีบทบาทในการจัดแสดงสื่อที่ 
เก่ียวข้อง 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  140 

 

กับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ข้อมูลเก่า และข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ผู้ช่วยวิทยาการควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหาข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นในการคัดเลือก
ข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 
 5. ผู้ช่วยวิทยากรประจําแหล่งข้อมูลจุดที่ 4 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ มีบทบาทในการตรวจสอบความ
พร้อม Smart Phone หรืออุปกรณ์ค้นหาข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดเตรียม QR code ที่อยู่ Website 
ต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลเรื่องการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อม
แนะนําเทคนิคในการค้นหาข้อมูล 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. เกริ่นนํา 

วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง สื่อ ข้อมูลความรู้ มีความสําคัญอย่างไร มีรูปแบบ
อะไรบ้าง และมีวิธีการค้นหาสื่อ/ข้อมูล  ที่น่าเช่ือถืออย่างไร  โดยใช้สื่อPower point ประกอบการบรรยาย        
ซึ่งออกแบบโยใช้เทคนิคการใช้ภาพ (Fotonovela technique) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ช่ือหน่วยงาน / 
โลโก้และวัน เดือนปีที่จัดทํา 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และ

คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่าเข้าถึงจากแหล่งใดบ้าง โดยวิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท 
วิทยากรใช้ไฟล์นําเสนอเพ่ืออธิบายรูปแบบสื่อ และช่องทางการเข้าถึง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ อินโฟกราฟิก เป็นต้น 
เพ่ือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และนําไปสู่การพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนกับสิ่งที่ต้องการค้นหา 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยคํานึงถึง แหล่งที่มาของข้อมูล ความถูกต้อง และความทันสมัย (เวลา 10 นาที)   

2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้
จัดเตรียมไว้ โดยกําหนดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูล เรื่อง การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัด
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กําหนดเวลาในการค้นหาข้อมูลในแต่ละจุดประมาณ 10 นาที และเวียนให้ครบทั้ง 
4 จุด พร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จากการค้นหาลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 
40 นาที) 

จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลจากพยาบาล/กลุ่มแกนนําที่ทํางานในกลุ่ม MSM  
จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเพ่ือน    
จุดที่ 3 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น    
จุดที่ 4 แหล่งข้อมูลสื่อแบบออนไลน์ เช่น Facebook, Line Application, YouTube, Website เป็นต้น 
2.3 วิทยากรบรรยายกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการกลั่นกรอง

และตรวจสอบข้อมูล) (เวลา 5 นาที) 
2.4 วิทยากรแจกแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ให้แต่ละกลุ่ม

นําข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองและตรวจสอบตาม เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรอและตรวจสอบข้อมูล (เวลา 10 นาที)  
2.5 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยใช้

เวลานําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มละประมาณ 5 นาที (เวลา 20 นาที) 
2.6 วิทยากรอธิบายสรุปกิจกรรมจากแบบบันทึกคะแนนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล จากการสรุป

คะแนนจากแหล่งข้อมูลทั้ง 4 แหล่ง โดยไม่สรุปว่าแหล่งใดเป็นแหล่งที่ดีที่สุด แต่ให้พิจารณาและทําความเข้าใจ
กระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบร่วมกัน (เวลา 5 นาที) 
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3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงเพ่ือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยต้องอาศัย

กระบวนการฝึกวิธีการกลั่นกรองข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือ ตรงตามความต้องการ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูกต้องสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ หรือมีความสมเหตุสมผล 
ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถ

และทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอ
วี  และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ที่ถูก ต้อง 
น่าเช่ือถือและมีความทันสมัย 

- แบบตรวจสอบรายการ ตามเกณฑ์
การให้คะแนน เพ่ือกลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูล  
- การนําเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. การแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ต้องคํานึงถึงรูปแบบสื่อที่ให้ค้นหาซึ่งควรระบุให้เท่ากับจํานวนกลุ่ม และ
ผู้ช่วยวิทยากรในแต่ละกลุ่ม ควรกระตุ้นให้เกิดการทํากิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นได้ครบทุกคน 

2. การแบ่งกลุ่ม พิจารณาให้เหมาะสมตามจํานวนผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มละ ไม่เกิน 15 คน (หัวหน้าทีม 1 คน 
ผู้นําเสนอ 1 คน) สามารถเปิดเพลง ระหว่างการจัดแบ่งคนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมที่จะ
เริ่มทํากิจกรรมกลุ่ม 

3. สัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องมีความรวดเร็วพร้อมต่อการใช้งานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสืบค้น ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. รูปแบบกิจกรรมอาจไม่จําเป็นต้องทําเป็นกลุ่มก็ได้ แต่ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสค้นหาข้อมูล   
ที่หลากหลาย และฝึกการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

 
ใบกิจกรรมที่ 1.1 แบบบันทกึข้อมูล กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล  
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ค้นหา เรื่องการกาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ลงในช่องตามแหล่งข้อมูล และพิจารณาข้อมูลตามแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือ
กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
 

แหล่งข้อมูล 
การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

แหล่งที่มา
ชัดเจน 

ตรงตาม
ความ
ต้องการ 

ปัจจุบัน/
ทันสมัย 

ถูกต้อง 
และ
น่าเชื่อถือ 

สมเหตุ 
สมผล 

รวม
คะแนน

พยาบาลหรือแกนนํา MSM 
1. 
2. 
3. 

      

เพ่ือน 
1. 
2. 
3. 

      

ข้อมูลสื่อ ออฟไลน์ 
1. 
2. 
3. 

      

ข้อมูลสื่อ ออนไลน์ 
1. 
2. 
3. 
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แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่คน้หาได้จากใบงานที่ 1.1  

เกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล การให้คะแนน 
1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชัดเจน  -หนังสือ แผ่นพับ โรลอัพ ภาพพลิก Info graphic ของหน่วยงานรัฐ 

พยาบาลหรือแกนนํา MSM มแีหล่งที่มาชัดเจน ระบุช่ือได้ 1 คะแนน 
- เพ่ือน 0 คะแนน    

2. ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการ -ข้อมูลตรงกับความต้องการใช้ 1 คะแนน 
-ข้อมูลไม่ตรงกบัความต้องการใช้ 0 คะแนน 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ ทันสมยั -ข้อมูลเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี หรือสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด 1 คะแนน 
-ข้อมูลเก่า/ล้าสมัย ไมส่อดคล้องกับข้อมูลลา่สุด 0 คะแนน 

4. ข้อมูลมีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือ  -เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ มีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่ 1 
คะแนน 
-เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ พบว่าขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ ่0 คะแนน 

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล 
 

-ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน  
 และยอมรับได้ 1 คะแนน 
-ข้อมูลไมม่ีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน 
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กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4.3.2 กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจ สามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบ

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สาระสาํคญั 
กิจกรรมน้ีผู้เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการติด

เช้ือเอชไอวี การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  

ระยะเวลา จํานวน 2 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี  
2. กระดาษเทปกาว 
3. บัตรพฤติกรรม/สถานการณ์ จํานวน 15 แผน่   
4. บัตรภาพการประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 11 แผ่น 
5. ป้ายคําเสี่ยงและไม่เสี่ยง สําหรับกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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6. ไฟล์ PowerPoint เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

7. ใบความรู้ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี (ศึกษาในภาคผนวก)  
8. ใบกิจกรรมที่ 2.1  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
9. ใบกิจกรรมที่ 2.2  การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี  
10. ใบกิจกรรมที่ 2.3 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
 1.วิทยากรจัดเตรียม PowerPoint Presentation เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบด้าน 
 2. ผู้ช่วยวิทยากร จัดเตรียมอุปกรณ์การทํากิจกรรม  
 3.วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 2 ท่านหรือเท่ากับจํานวนกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยใน
กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการติดเช้ือเอชไอวี โดยทําหน้าที่ให้คําแนะนําและทบทวนปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ
เอชไอวี 4 ข้อกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม 
 4.วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 2 ท่านหรือเท่ากับจํานวนกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยใน
กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยทําหน้าที่ให้คําแนะนําและทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในกลุ่ม 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม  

1. เกริ่นนํา 
 วิทยากรทบทวนกิจกรรฝึกทักษะการเข้าถึง โดยเน้นเรื่อง การค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล 
และอธิบายถึงกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดการจดจําและเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงใน
การติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่ามีความสําคัญและประโยชน์อย่างไร เพ่ือเข้าสู่ระบบบริการ
ปรึกษาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2. การดําเนินกิจกรรม   
การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 

1. วิทยากรสอบถามความรู้เรื่อง “พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี” (ใบงานที่ 2.1 พฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี) (เวลา 5 นาที)  

2. วิทยากรเชิญอาสาสมัครมา 2 คน เพ่ือให้ 1 คนเป็นตัวแบบ อีก 1 คนช่วยช้ีอวัยวะของร่างกายและให้ผู้
ร่วมกิจกรรมคนอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็นว่าอวัยวะใดบ้างที่เป็นช่องทางปลดปล่อยของเหลว (สารคัดหลั่ง) ออก
จากร่างกายและของเหลวที่ออกมาแต่ละช่องทางนั้นคืออะไรบ้าง (เวลา 5 นาที) 

3. วิทยากรชวนร่วมกันอภิปรายว่า จากของเหลว (สารคัดหลั่ง) ที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นน้ัน ของเหลว
ใดสามารถเป็นที่อยู่ของเช้ือเอชไอวีได้บ้าง (เวลา 5 นาที) 

4. วิทยากรชวนร่วมอภิปรายถึงธรรมชาติของเช้ือเอชไอวี (เวลา 5 นาที) 
- เช้ือเอชไอวีจะมีชีวิตอยู่ที่ใดได้บ้าง 
- มีเง่ือนไข/ปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เช้ือเอชไอวีมีคุณภาพเพียงพอที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืนได้ 

5. วิทยากรอธิบายความหมายของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย (ใบความรู้ เรื่องการ
ประเมินความเสี่ยง) (เวลา 10 นาที) 
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6. วิทยากรแบ่งกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 4 คน และแจกบัตรพฤติกรรมให้กลุ่ม ๆ ละ 1-2 บัตร ให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวิเคราะห์บัตรพฤติกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ประเด็น
ดังน้ี (เวลา 20 นาที) 

- มีสารคัดหลั่งใดจากพฤติกรรมน้ัน เขียนลงในช่องสารคัดหลั่ง 
- สารคัดหลั่งน้ันเป็นทางออกของเช้ือเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางออกของเช้ือเอชไอวี ให้ขีด  ถ้าไม่เป็นให้ X ที่ช่องทางออก 
- สารคัดหลั่งน้ันมีเป็นทางเข้าของเช้ือเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางเข้าของเช้ือเอชไอวีให้ขีด ถ้าไม่เป็นให้ X ที่ช่องทางเข้า 
- สารคัดหลั่งน้ันมีคุณภาพหรือไม่ 

 ถ้ามีคุณภาพให้ขีด  ถ้าไม่มีให้ X ที่ช่องเก่าหรือใหม่ 
- สารคัดหลั่งน้ันมีปริมาณเช้ือเอชไอวีมากหรือไม ่ 

 ถ้ามีปริมาณเช้ือเอชไอวีมากให้ขีด  ไม่มากให้ X ที่ช่องมากหรือไม่ 
- ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก 

 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “เสี่ยง” 
 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ไม่ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “ไม่เสี่ยง” 

7. ร่วมกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุผลใด (เวลา 10 นาที) 
8. วิทยากรสรุปการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี สามารถประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย ได้แก่ 

ช่องทางออกของเช้ือ ช่องทางเข้าของเช้ือ คุณภาพของเช้ือ และปริมาณของเช้ือ โดยพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย ถ้ามี
องค์ประกอบครบ 4 ปัจจัย คือ เสี่ยง ถ้าไม่ครบ 4 ปัจจัย คือ ไม่เสี่ยง (เวลา 5 นาที) 

9. วิทยากรทบทวน “พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี” ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันอภิปราย 
จากขั้นตอนที่ 1 ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี โดยสิ่งที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะมีบาง
พฤติกรรมที่อาจตีตรากลุ่มคน เช่น การมีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งวิทยากรจะต้อง
สรุปให้เข้าใจว่าบางเรื่องเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือพฤติกรรมส่วนบุคคล ไม่จํากัดว่าต้องเป็นใคร ถ้ามี
พฤติกรรมเสี่ยงและประเมินแล้วว่าเสี่ยง ก็เท่ากับเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี (เวลา 5 นาที)  

10. วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยทบทวนปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงการติดเช้ือเอชไอวีกับผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมอีกครั้ง โดยใช้วิธีการสุ่มถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน หลังจากน้ันสรุปและให้หลักการจํา โดยใช้คําหลักของ
ปัจจัยทั้ง 4 ข้อ คือ “ออกและเข้า เก่าหรือไม่ มากหรือไม่” หรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันคิดคําหรือหลักการจํา
ปัจจัยทั้ง 4 ข้อในการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี และหากเคยมีความเสี่ยง สิ่งที่จะสามารถทราบได้ว่าติด
เช้ือเอชไอวีหรือไม่ คือ การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี (เวลา 10 นาที) 
 

การประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
1. วิทยากรบรรยาย เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีเน้ือหา ได้แก่ โรคและลักษณะอาการของ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติตัวเมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เวลา 10 นาที) 
2. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามเดิม และแจกบัตรภาพโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มละ 

1 ภาพ (ใบงานที่ 2.3 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์ บัตรภาพที่ได้รับว่ามีความเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ ให้เวลาวิเคราะห์ 5 นาที 
(เวลา 5 นาที) 
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3. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มเลือกข้างว่า บัตรภาพท่ีได้รับเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยมีผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน ถือป้ายคําเสี่ยงและไม่เสี่ยงยืนอยู่คนละฝั่ง จากน้ันวิทยากรสอบถามการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากแต่ละกลุ่ม โดยวิทยากรจะอธิบายเพ่ิมเติมและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดง
ความเห็น (เวลา 15 นาที) 

4. วิทยากรชวนคิดชวนคุยการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยให้สังเกตอาการ            
ดูระยะเวลาการเกิดโรคหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง และการมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ มีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสทุก
ช่องทาง ได้แก่ ทางอวัยวะเพศ ทางทวารหนัก ทางปาก โดยไม่ได้ป้องกัน (เวลา 5 นาที) 

5. วิทยากรทบทวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนกลับ(Teach - back technique) โดยการสุ่ม
เลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน (เวลา 5 นาที) 

3. สรุปกิจกรรม 
ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถวิเคราะห์ได้จากปัจจัยทางเข้า 

ทางออก ปริมาณ และคุณภาพของเช้ือ เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี กรณีที่มีรวมถึงอาการแสดง 
ระยะเวลาการเกิดโรค ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสทุกช่องทาง ได้แก่ ทางอวัยวะเพศ ทางทวารหนัก ทาง
ปาก โดยไม่ได้ป้องกันจะสามารถประเมินความเสี่ยงของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ เพ่ือเข้าสู่ระบบบริการ
ปรึกษาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 
 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถจดจําและเ ข้าใจปัจจัย  

4 ประการ ที่สามารถทําให้ติดเช้ือเอชไอวีได้ 
- การสอบถาม 
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจําและเข้าใจการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- การสอบถาม 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์และประเมินโอกาส
เสี่ ย ง ต่อการไ ด้รับ เ ช้ือ เอชไอ วีและโรค ติด ต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้ 

- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจด้วยแบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
และประ เมิ นคว าม เ สี่ ย ง ต่ อก า ร ติ ด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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1. วิทยากรต้องศึกษาและทําความเข้าใจ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและ
โรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ ต่อเง่ือนไขและปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
2. การวิเคราะห์พฤติกรรม ต้องหาคําสําคัญ เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินความเสี่ยง 
3. สามารถปรับเปลี่ยนบัตรพฤติกรรมและบัตรภาพโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามบริบทของพื้นที่           

และกลุ่มเป้าหมาย 
4. สามารถปรับบัตรภาพโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการใช้ภาพเป็นบัตรพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ 

เก่ียวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือปรับเปลี่ยนมาดําเนินกิจกรรมร่วมกับการประเมินความเสี่ยงต่อการติด
เช้ือเอชไอวีได้ 
 5. ควรกําหนดสัดส่วนระหว่างเน้ือหาสาระความรู้และการฝึกวิธีการสร้างความเข้าใจอย่างง่าย เช่น 50: 
50 เป็นต้น 
 

กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ  

 
ใบกิจกรรมที่  2.1 พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
 

พฤติกรรมที่เสีย่งต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            Tips and Tricks 
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  
คําชี้แจง  ให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาพฤติกรรมที่ได้รับ และประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี จาก 4 ปัจจัย 

ได้แก่ 1. ช่องทางออกของเช้ือ 2. ช่องทางข้าวของเช้ือ 3. เช้ือเก่าหรือใหม่ 4. เช้ือมากหรือน้อย จากน้ัน
ประเมินว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง หากปัจจัยครบทั้ง 4 ปัจจัย ถือว่าเสี่ยง หากขาดข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าไม่เสี่ยง 

  

 
ใบกิจกรรมที่ 2.3 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
คําชี้แจง  ให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาบัตรภาพโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้รับ และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการติด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากบัตรภาพ 
 

สถานการณ์ ภาพ เฉลย 

1. นายชอบใจมีเพศสัมพันธ์
กับแฟน แต่ถุงยางอนามัยแตก 
ต่อมา 3 วัน พบก้อนบริเวณ
ขาหนีบของตนเอง มีอาการ
ปวด  บวม  แดง  ร้ อน  แ ต่
หลังจากน้ัน 1 สัปดาห์ ก้อน
น้ั นหาย ไป  ไ ม่ พบอาก า ร
ผิดปกติอีก 

เสี่ยง 
(กามโรคของต่อมและท่อ

นํ้าเหลือง) 

2. คู่นอนของนายยิ่งใหญ่ มี
อาการแสบคันที่ท่อปัสสาวะ 
และมีอาการปัสสาวะขัด เมื่อ
ต่ืนเช้ามาพบมูกใส ออกมา
จากอวัยวะเพศ นายยิ่งใหญ่ไม่
เคยใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน
เลย 

เสี่ยง 
(หนองในเทียม) 

การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV 

เงื่อนไข ปัจจัย การประเมิน 

พฤติกรรม สารคัดหลั่ง ทาง
ออก

ทาง
เข้า 

เก่าหรือ
ใหม่ 

มาก
หรือไม่ 

เสี่ยง ไม่เสี่ยง 
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สถานการณ ์ ภาพ เฉลย 

3. 3 วันก่อน นายบีไปผ่อน
คลายที่ซาวด์น่า แต่นายบี ลืม
พกถุงยางอนามัยไปด้วย แล้ว
ดันเผลอมี เพศสัมพันธ์โดย
ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย วันน้ี
รู้สึกไม่ค่อยสบาย อ่อนเพลีย 
และเบ่ืออาหาร 

เสี่ยง 
(เอชไอวี แต่ยังไม่มีอาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 

4. 10 วันก่อนนายเอ ไปเที่ยว
ผับ  และมี เพศสัมพันธ์โดย
ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย วันน้ี
นายเอ สังเกตตนเอง และ
พบว่าเกิดแผลบริเวณอวัยวะ
เพศ แต่ไม่มีอาการเจ็บ  

เสี่ยง 
(ซิฟิลสิ) 

5. นายเช่ือใจ ได้ไปปาร์ ต้ีที่
บ้านเพื่อน เผลอด่ืมจนเมา
ขาดสติ ต่ืนเช้ามาพบว่าตนเอง
ไม่มีเสื้อผ้า อยู่บนเตียงนอน 
ผ่ านไป  1  สัปดา ห์  พบว่า
ตนเองมีตุ่มหนองที่อวัยวะเพศ 
ตุ่มแตกเป็นแผล แต่ลักษณะ
ข อ ง แ ผ ล ข อ บ ไ ม่ แ ข็ ง  มี
เลือดออกและเจ็บปวดมาก  

 

เสี่ยง 
(แผลริมอ่อน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.นายเอ ว่ายนํ้าสระเดียวกัน
กับนายบี ที่เป็นซิฟิลิส 
 
 
 

ไม่เสี่ยง 
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สถานการณ ์ ภาพ เฉลย 

7 . น า ย ป้ อ ง กั น  เ ว ล า มี
เ พศสั ม พั น ธ์ จ ะ ใ ส่ ถุ ง ย า ง
อนามั ย  แ ต่ถ้ าหากคู่ นอน
ขอร้องให้ไม่ใส่ถุงยางอนามัยก็
มักไม่ใส่ จนวันน้ีนายป้องกัน
สังเกตตนเองแล้วพบว่า มี
หนองไหลออกจากอวัยวะเพศ 
เมื่อปัสสาวะออกมา  มีอาการ
แสบ ขัด   

เสี่ยง 
(หนองใน) 

8. 5 วันก่อน นายซีได้นัดนาย
ดี จากแอพพลิเคช่ันหาคู่มา
เจอหน้ากัน และมีเพศสัมพันธ์
กัน ต่อมานายซี มีอาการปวด
ทวารหนัก หนองไหล และ
เลือดออกทางทวารหนักโดย
ไม่มีอาการเจ็บ  
  

เสี่ยง 
(หนองในที่ทวารหนัก) 

9.นายจี มีอาการเจ็บบริเวณ
ทวารหนัก ถ่ายอุจจาระเป็น
เลือด และพบต่ิงเน้ือบริเวณ
ทวารหนัก  ซึ่ งนายจี เคยมี
เพศสัมพันธ์เพียงคร้ังเดียว
และใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูก
วิธี 
 

ไม่เสี่ยง 
(ริดสีดวงทวารหนัก) 

10.นายเจ มีเพศสัมพันธ์กับ
แฟน โดยแฟนของนายเจให้
ทํา Oral sex ให้ โดยไม่ได้ใส่
ถุงยางอนามัย จากน้ันแฟน
ของนายเจก็สําเร็จความใคร่
ขณะที่นายเจทํา Oral sex อยู่ 
5 วันต่อมา นายเจไม่รู้สึกว่ามี
อาการผิดปกติใด ๆ  

 

เสี่ยง 
(หนองในที่คอ) 
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สถานการณ ์ ภาพ เฉลย 

11.นายเอ็ม มีอาการเจ็บคอ 
ต่อมทอนซิลบวมแดง กลืน
ลําบาก มีไข้ เสียงเปลี่ยน และ
มีกลิ่นปาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นายเอ็มได้มีเพศสัมพันธ์กับ
แฟนโดยใช้ถุงยางอนามัยและ
ทํา Oral Sex ให้แฟนขณะท่ี
แฟนก็ใส่ถุงยางอนามัย  
 

ไม่เสี่ยง 
(ต่อมทอลซลิอักเสบ) 

 
ตัวอย่างสื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
บัตรพฤติกรรม/สถานการณ์ จํานวน 15 แผ่น (ปรับได้ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดการใช้ชวิีตประจําวัน 
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อ่ืน 
- การจูบปาก 
- ยุงกัดผู้ติดเช้ือเอชไอวี แล้วมากัดเรา 
-การใช้กรรไกรตัดเล็บหรือมีดโกนหนวด 
ร่วมกับผู้อ่ืน 
- การด่ืมนํ้าจากแก้วผู้อ่ืน 
- การสักผิวหนัง 
 
 

หมวดเร่ืองเพศ 
- ร่วมเพศโดยไม่สวมถุงยางอนามัย 
- ร่วมเพศแล้วนําออกมาหลั่งข้างนอก 
- ใช้ปากทําออรัลเซ็กส ์
- ร่วมเพศขณะมีแผลที่อวัยวะเพศหรือมีโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
- มีเพศสมัพันธ์ขณะมีประจําเดือน 
- การช่วยตัวเอง 
- การใช้อวัยวะเพศเทียมร่วมกับผู้อ่ืน 
- การใช้น้ิวสอดใส่ในอวัยวะเพศกับคู่ที่มีเช้ือเอชไอวี 
- การร่วมเพศกับผู้เสริมแต่งอวัยวะเพศ เช่น ฝังมุก เป็นต้น 
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4.3.3 กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการวางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม เลือก

วิธีการใช้คําถาม และประเมินการใช้คําถามเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

สาระสาํคญั 
ทักษะการไต่ถามเป็นความสามารถและทักษะข้ันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย โดย

กระบวนการคิดคําถามและใช้คําถาม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียม
คําถาม เลือกวิธีการใช้คําถาม ประเมินการใช้คําถามเก่ียวกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  
ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี 
2. ปากกา หรือดินสอ 
3. ตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆของการใช้คําถาม เช่น Power point, VTR 
4. ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลือกใช้คําถาม   
5. ใบงานที่ 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 
6. ใบความรู้ เรื่องการใช้คําถาม (ศึกษาในภาคผนวก)  

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. เตรียมอุปกรณ์ในการนําเสนอกิจกรรมการใช้คําถาม 

      2. เตรียมใบงานที่ 3.1 การใช้คําถาม และปากกา 
      3. เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม สําหรบัการทํากิจกรรมที่ต้องมีการ 

เคลื่อนไหว/เคลื่อนย้าย 
                  4. ควรมีผู้ช่วยวิทยากร 1 ท่าน ทําหน้าที่ในการจดบันทึกคําถาม แจกใบงานการฝึกปฏิบัติและกระตุ้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

1. เกริ่นนํา 
วิทยากรอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คําถาม ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และฝึกต้ังคําถามเก่ียวกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยายและสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความกล้าที่
จะถาม (shame free) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้ังคําถามที่ตนเองอยากรู้ โดยผู้ช่วยวิทยากรบันทึกคําถามลงใน ไฟล์  

Power point หรือกระดาษฟลิปชาร์ท ประมาณ 4 - 5 คําถาม (เวลา 10 นาที) 
2.2 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเก่ียวกับคําถามที่ต้ังขึ้นมาว่า เป็นคําถามลักษะใด ต้องการ 

ทราบอะไร เป็นคําถามที่ดีหรือไม่  และทําไมจึงคิดเห็นเช่นน้ัน (เวลา 10 นาที) 
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   2.3 วิทยากรบรรยาย “การใช้คําถามที่ดี” ซึ่งประกอบไปด้วยความหมาย ประเภท ประโยชน์ของคําถาม
และกระบวนการใช้คําถาม โดยเช่ือมโยงการใช้คําถามในสถานการณ์เก่ียวการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัด
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งหากมีการใช้คําถามที่ดีจะทําให้เกิดความเข้าใจและส่งผลต่อพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (เวลา 10 นาที) 

  2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ และฝึกทักษะการไต่ถามตามใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถามและ
การเลือกใช้คําถามโดยใช้เวลา 10 นาที (ผู้ช่วยวิทยากรแจกใบงานและปากกาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1 ชุด) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องต้ังสถานการณ์สมมติร่วมกันและเขียนลงในใบงาน (เวลา 10 นาที) 

ตัวอย่างสถานการณ์ 
A มีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยไม่สวมถุงยางอนามัยเลย 
B ไปเที่ยวกลางคืนและเผลอใจมีเพศสัมพันธ์เน่ืองจากเมา  
C มีหนองสีขาวขุ่นไหลที่อวัยวะเพศ จึงซื้อยาแก้อักเสบที่ร้านยาใกล้บ้านมากิน 
2.5 วิทยากรบรรยายการวิเคราะห์และการประเมินการใช้คําถามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฝึกใบงานที่ 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม โดยการประเมินคําถามของตนเองและประเมิน
คําถามของคู่ฝึก (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําเสนอการฝึกใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.2 คู่ฝึกละ 5 นาที ประมาณ 3 – 4 คู่ฝึก
และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆได้แสดงความคิดเห็นในการฝึกทักษะการใช้คําถาม โดยวิทยากรควรช่ืนชมเมื่อมี
การใช้คําถามที่ดี และควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงการใช้คําถามให้ดีขึ้น (เวลา 20 นาที) 

2.7 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยทบทวนกระบวนการใช้คําถาม โดยใช้การสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาแสดง 
กระบวนการใช้คําถาม เพ่ือให้ทุกคนร่วมกันตรวจสอบ(show me) เริ่มต้นจากการวางแผนการใช้คําถามการ 
จัดเตรียมคําถาม การเลือกใช้คําถาม และการประเมินคําถามเพ่ือปรับปรุงคําถามให้ดีขึ้น (เวลา 20 นาที) 

3. สรุปกิจกรรม 
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกการใช้คําถาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้

คําถามที่ดี และพัฒนาการใช้คําถามให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เกิดการจดจําและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง คลายข้อ
สงสัยต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่การมีพฤติกรรมการเข้าสู่บริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย  
ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการวางแผนการ

ใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม เลือกวิธีการใช้คําถาม 
และประเมินการใช้คําถามเกี่ยวกับการตรวจหาการ
ติดเช้ือเอชไอวี และการคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
 

- บันทึกคําถาม คําตอบ 
- แบบประเมินการใช้คําถาม 
- การแสดงเพ่ือให้ตรวจสอบ (Show me) 
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Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรอาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดหรือปรับเปลี่ยนสถานการณ์สมมติในใบงานได้ 
เพ่ือให้เป็นสถานการณ์จริง/ใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจ สามารถฝึกการใช้คําถามในสถานการณ์สมมติน้ันและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม   

2. วิทยากรควรสร้างบรรยากาศในการใช้คําถามที่มีความผ่อนคลายเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม 

3. วิทยากรควรเสริมแรงและให้กําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีการใช้คําถาม – ตอบคําถามได้ ด้วย
คําพูด การแสดงท่าทาง หรือใช้สัญลักษณ์ เช่น ดีมาก เก่งมาก ยอดเย่ียม ปรบมือ พยักหน้า ชูน้ิวโป้ง ชูป้าย เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
กิจกรรมฝึกทักษะไต่ถาม  

 
ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลือกใช้คาํถาม 

 
1.ให้กําหนดสถานการณ์สมมติเก่ียวกับ “การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และคัดกรอง 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์” 
(ระบุบคุคล สถานที่ และสถานการณ์สมมติ) 
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
2.ให้ต้ังคําถามที่ดีจากสถานการณส์มมตด้ิานบน จํานวน 2 คําถาม 
คําถามที่ 1 คอื 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
คําตอบจากคูฝ่ึก คือ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
คําถามที่ 2 คอื 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
คําตอบจากคูฝ่ึก คือ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3.2 การวิเคราะหแ์ละประเมินการใชค้ําถาม 
1.วิเคราะห์และประเมินคําถามของตนเอง 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใช้คําถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําถามใช้ภาษาที่ง่าย  1        2        3               
2) คําถามมีประโยชน์ 1        2        3                 
3) คําถามปลายเปิด   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
 
2.วิเคราะห์และประเมินคําตอบของคูฝ่ึก 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใช้คําถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําตอบตรงประเด็นกับคําถาม 1        2        3               
2) คําตอบแสดงเหตุผลหรือความคิดสรรค์ 1        2        3                 
3) คู่ฝึกตอบด้วยความมั่นใจ 1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
 

4.3.4 กิจกรรมฝึกทักษะตัดสินใจ  
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการระบุปัญหา กําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และ

แสดงจุดยืน ทาํให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และ
คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สาระสําคัญ 
   กิจกรรมน้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถไปเป็นทักษะ ในการกําหนดทางเลือก 

ประเมินทางเลือก และแสดงจุดยืน ตามกระบวนการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน นําไปสู่การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ และนําไปสู่การตัดสินใจปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย คือ การตรวจหาการติดเช้ือ
เอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  

ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์และสื่อ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี (เท่าจาํนวนผู้เข้าอบรม) 
2. บอร์ดหรือกระดานที่ใช้ติดกระดาษฟลิปชาร์ท 3 บอร์ด หรอือาจใช้ผนังกําแพงแทนได้ 
3. แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
4. สื่อตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ เช่น Power point,VTR 
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การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม  
1. วิทยากรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากฝึกกิจกรรมท่ี 3 ทักษะการไต่ถาม และนํามากําหนดประเด็น

การตัดสินใจที่สําคัญซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง 
นําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และนําแนวทางการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจหาเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

     ตัวอย่างเช่น 
 สถานีที่ 1 เมื่อคืนคุณไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหน่ึงแถวรังสิต และไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย  

คุณจะตัดสินใจทําอย่างไร  
 สถานีที่ 2 สามวันต่อมา หลังจากที่คุณไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย คุณมีอาการปัสสาวะแสบ
ขัด หนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ คุณจะตัดสินใจทําอย่างไร  
 สถานีที่ 3 คู่ของคุณ ชวนไปตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่คุณเคยมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย คุณจะตัดสินใจทําอย่างไร   

2. นํากระดาษฟลิปชาร์ทเขียนสถานการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 ไปติดบนบอร์ด แล้วนําบอร์ด 3 บอร์ดติดไว้รอบ  ๆห้อง 
3. จัดเก้าอ้ีที่น่ังสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวงกลม โดยเตรียมให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

(กรณีที่จํานวนผู้อบรมไม่แน่นอน ให้นําเก้าอ้ีที่ว่างออก เมื่อทุกคนประจําที่แล้ว) 
4. ผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 3 คน ประจําแต่ละสถานี มีบทบาทในการชี้แจงสถานการณ์ประจําสถานี และ

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดทางเลือกเขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ทางเลือกด้วยการร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ัน ๆ โดย
กระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทุกคน รวมถึงหาข้อสรุปจากเสียงข้างมากจากภายในกลุ่ม 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 

1. เกริ่นนํา  
 วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ และชวนคุยในประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจตรวจหาเช้ือเอชไอวี และการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรบ้าง และเมื่อมีอาการท่ีบ่งบอกว่าอาจติดเช้ือเอชไอวี 
หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะตัดสินใจแก้ปัญหา หรือมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง  
(เวลา 5 นาที) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาจจะใช้วิธีนับเลขหรือเกมแบ่งกลุ่มก็ได้ (เช่น ใช้เกม 

สับเปลี่ยนเก้าอ้ี คล้ายเก้าอ้ีดนตรีหรือลมเพลมพัด หรือวิธีนับเลข 1 – 3 เป็นต้น) (เวลา 5 นาที) 
2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มประจําสถานีของตนเอง และระดมทางเลือกตามสถานการณ์

ประจําสถานี และบันทึกทางเลือกลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที เมื่อครบเวลา วิทยากร
ให้ สัญญาณสับ เปลี่ ยน จุด  ใ ห้แ ต่ละกลุ่ ม เ ดินวนขวาไป ยั งสถา นีถั ด ไป  จาก น้ันให้ ระดมทาง เลื อก 
แต่ละสถานการณ์น้ัน ๆ โดยเขียนเพ่ิมเติมลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท สับเปลี่ยนจนครบทุกสถานี (เวลา 15 นาที) 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยอภิปรายทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมา  
2 ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ว่า “ทางเลือก” เหล่าน้ัน มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง เพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
(เวลา 10 นาที) 
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2.4 วิทยากร ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ทางเลือกที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว พร้อม 

แสดงเหตุผลประกอบ (เวลา 15 นาที) 
2.5 เมื่อผู้แทนกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่มสอบถามเกี่ยวกับความมั่นใจในทางเลือกที่ตัดสินใจ เพ่ือให้กลุ่มคิด
และแสดงเหตุผลคลายข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดความรอบคอบและมั่นใจในการ
ตัดสินใจ (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรทบทวนการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน โดยสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา 
นําเสนอ เพ่ือให้ทุกคนร่วมกันตรวจสอบ (show me) (เวลา 5 นาที) 

3 สรุปการเรียนรู้  
วิทยากรสรุปความสําคัญของการตัดสินใจประเด็นสําคัญที่ช้ีนําไปสู่การตรวจหาเช้ือเอชไอวีและการ 

คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา (2) 
กําหนดทางเลือก (3) ประเมินทางเลือก และ (4) แสดงจุดยืนการตัดสินใจ มีส่วนช่วยให้เกิดความม่ันใจต่อการ
ตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการตรวจหาเช้ือเอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเมื่อเกิดความเสี่ยง
ต่อการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุปัญหา กําหนดทางเลือก

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเช้ือเอชไอวีและ     
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจการตรวจเอชไอวีและการคัดกรอง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การนําเสนอกระบวนการตัดสินใจและ
การแสดงเหตุผลต่อจุดยืนที่ได้ตัดสินใจ 
 
 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินทางเลือกวิเคราะห์
ทางเลือกแต่ละสถานการณ์ เพ่ือนําไปสู่การยืนยันการ
ตัดสินใจได้ 

- การนําเสนอกระบวนการตัดสินใจและ
การแสดงเหตุผลต่อจุดยืนที่ได้ตัดสินใจ 
- การอภิปรายและแสดงเหตุผลของ   
แต่ละกลุ่ม 

 
 

สถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจ 

ทางเลือกท่ี 1 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ทางเลือกท่ี 2 
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Tips and Tricks 
 
 1. การแบ่งกลุ่ม ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และให้มีอย่างน้อย    
1 คนที่สามารถเป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการตัดสินใจ 

2. การกําหนดสถานการณ์ ควรคํานึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์ 
กับชาย จะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพ หรือกําหนดทางเลือก บอกข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนตามประสบการณ์ 

 3. สามารถเปิดเพลงระหว่างการเข้ากลุ่มเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่กดดันจนเกินไป และใช้เพลง
เป็นการจับเวลาเพ่ือที่จะเปลี่ยนสถานีได้ 
 

4.3.5 กิจกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําข้อมลูไปใช้ในการปฏิบัติตัวโดยการกําหนดวิธีเตือนตนเองและวิธี

จัดการตนเอง เก่ียวกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สาระสําคัญ 
การนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัว ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเตือนตนเอง 

และการจัดการตนเอง  
การเตือนตนเอง เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ ้นของตนเอง เพื่อ

เรียนรู้พฤติกรรมของตนเอง ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีการกระทํา ในลักษณะใดและจะทําอย่างไรเพ่ือให้มี
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ  

การจัดการตนเอง เป็นความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องของการกระทําหรือทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  

ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. แกนนําบุคคลต้นแบบ 1 ท่าน หรือคลิปวิดีโอบุคคลต้นแบบที่มีประสบการณ์ ในการเข้ารับ

บริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี หรือการเข้าสู่บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3. ไฟล์ Power point ตัวอย่างแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง 
4. บัตรเตือนการนําไปใช้ (remind card)  เทา่กับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5. ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรุปประเด็นการเตือนตัวเอง  
6. ใบกิจกรรมที่ 5.2 ตารางสรุปประเด็นและจัดการตนเอง 

 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 
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การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. วิทยากรดําเนินกิจกรรม จัดเตรียมไฟล์ Power Point Presentation และจัดเตรียม VDO กรณีไม่มี

บุคคลต้นแบบ 
2. ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่านหรือเท่ากับจํานวนกลุ่ม ทําหน้าที่ประจํากลุ่ม ให้คําแนะนํา โดยจะต้องทําความ

เข้าใจเก่ียวกับใบงานที่ 5.1 คอยกระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คิดวิธีการเตือนตนเอง การวางแผน และการจัดการ
ตนเอง 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรอธิบายทบทวนทักษะการเข้าถึง ทักษะสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ 
เพ่ือนํามาสู่การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เวลา 10 นาที)   

2. การดําเนนิกิจกรรม 
 2.1 วิทยากรบรรยายประกอบไฟล์ภาพ หรือ Power point เก่ียวกับแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง 
เช่น ฝึกทําบันทึกประจําวัน (Diary) หรือจดข้อความสั้นๆ (Note) ไว้ใกล้ตัว ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือนการกิน
ยา พวงกุญแจ สต๊ิกเกอร์ สวมสายรัดข้อมือ เป็นต้น และแนวทางการฝึกจัดการตนเอง เช่น ฝึกต้ังเป้าหมาย โดย
กําหนดเป้าหมายการปฏิบัติตัว หากทําได้มีการให้รางวัล และการปรับวิธีการกรณีทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา เป็นต้น 
(เวลา 10 นาที)  
 2.2 วิทยากรเชิญแกนนําที่มีประสบการณ์ ในการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี หรือการเข้าสู่
บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มาเล่าวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ตนเองประสบความสําเร็จ ในการเข้าสู่
บริการ กรณีไม่มีแกนนําบุคคลต้นแบบ ใช้เปิดวิดีโอแทน และวิทยากรอาจชวนพูดคุยเก่ียวกับบุคคลต้นแบบใน
วิดีโอ (เวลา 10 นาที)  
 2.3 วิทยากรต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถาม (แล้วแต่กรณีของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม)  

เช่น  ถ้าคุณไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย คุณจะมีวิธีการเตือนตนเองอย่างไร ? 
 หากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คุณมีวิธีวางแผน

จัดการหรือเตือนตนเองเพื่อไปตรวจอย่างไร ? 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนวิธีการเตือนตนเองลงใน remind card เพ่ือเตือนตนเอง (เวลา 10 นาที)  
 2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ประมาณ 3 – 4 กลุ่ม และให้ทําใบงานที่ 5.1 ตารางสรุป
ประเด็นการเตือนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง วิทยากรช้ีแจงใบงานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

1) ติด remind card ของทุกคนและเลือกวิธีการเตือนตนเองมา 1 ข้อ  
2) ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมาย จากวิธีการเตือนตนเองที่เลือก 
3) สรุปประเด็นการจัดการตนเอง หากทําได้ จะให้รางวัลตนเองอย่างไร และหากทําไม่ได้ จะทํา

อย่างไรต่อ หรือคิดขั้นตอนใหม่เพ่ือให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมายได้ 
ในขั้นตอนน้ีวิทยากรอาจอธิบายและให้ดําเนินการข้อ 1) และ 2) ก่อน จากนั้นจึงทําข้อ 3) และควบคุมเวลาในแต่
ละขั้นตอน และผู้ช่วยวิทยากรประจํากลุ่มคอยกระตุ้นให้คิดวิธีการเตือนตนเอง การวางแผน และการจัดการตนเอง 
(เวลา 15 นาที)  

2.5 วิทยากรเชิญผู้แทนมานําเสนอ กลุ่มละ 5 นาที พร้อมร่วมกันอภิปราย (เวลา 25 นาที) 
2.6 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ (เวลา 10 นาที) 
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2. สรุปการเรียนรู้  
การฝึกให้กลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวทางไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ได้จริง ต้องเน้นความสามารถในการกําหนดวิธี

เตือนตนเองและกําหนดวิธีจัดการตนเอง เก่ียวกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี และคัดกรองโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองให้เป็นทักษะที่มีความชํานาญใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติ
ตัวตามที่ต้ังใจได้อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่บริการปรึกษา ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและคัด
กรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือนําไปสู่การรู้สถานะของตนเองต่อไป  

- หากพบว่าติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี  
- หากพบว่าติดเช้ือเอชไอวี จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว และได้รับการปรึกษาเรื่อง

โรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันการถ่ายทอดเช้ือ การชวนคู่มาตรวจ  
- หากพบว่าไม่ติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะได้รับการแนะนําเพ่ือป้องกันให้

ปลอดภัยตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีทางเลือกอ่ืนอีก เช่น 
การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเช้ือเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) การใช้ยา
ป้องกันหลังการสัมผัสเช้ือเอชไอวี (Post-Exposure Prophylaxis: PEP) เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดวิธีการ
เตือนตนเอง 

- การบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายใน remind card 
- การนําเสนอวิธีการเตือนที่เหมาะสมกับตนเอง ได้อย่าง
เหมาะสม 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดวิธีจัดการ
ตนเอง 
ตามการตัดสินใจ 

- การนําเสนอวิธีการให้รางวัลตนเอง เมื่อปฏิบัติได้ตามที่
ตัดสินใจ และระบุแนวทางปรับปรุง เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตาม 
remind card 

 
 
Tips and Tricks 

1. วิทยากรควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์หาแนวทาง สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อ
ตนเอง ทั้งการกําหนด วิธีการเตือนตนเอง และการจัดการตนเองให้สอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของแต่ละบุคคล หากนําไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดข้อจํากัดก็ต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

2. ใช้ “เรื่องเล่าผ่านชีวิตจริง” เป็นวิธีการสอนแบบสะท้อน ซึ่งช่วยให้ผู้มีเช้ือเกิดความเข้าใจตนเองได้อย่าง
ถ่องแท้ว่าตนเองยังมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3. ภายหลังการนําเสนอ วิทยากร สอบถามสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ว่าเห็นด้วยกับวิธีการของกลุ่มน้ันๆ ที่นําเสนอ
หรือไม่ เพราะอะไร 

4. การนําเสนอ อาจยกสถานการณ์ที่สําคัญที่สุด มาแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้ฝึกการนําไปใช้ เช่น ต้ังการ
เตือนในโทรศัพท์โดยบันทึกระยะเวลา 30 วันหลังจากที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมา จดบันทึกวันที่มีพฤติกรรมเสี่ยง บันทึก
วันที่ต้องไปตรวจลงในปฏิทิน เป็นต้น ทําให้เกิดการจดจําและนําไปใช้ได้ง่ายขึ้น 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
กิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช ้ 

ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรุปประเด็นการเตือนตัวเอง  
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม แลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตัวเอง และระดมสมองวางแผนและจัดการตนเอง 
ตามใบงานที่ 5.1   
พฤติกรรมเป้าหมาย :  ไปตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี   
 
1.วิธีการเตือนตัวเอง   นํา remind card ของสมาชิกมาติดในกระดาษฟลิบชาร์ท 
 
2. วิธีการเตือนตนเองที่เลือก  
 
3. วิธีการจัดการและวางแผนให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมาย (เลือกจาก ข้อ 1 มา 1 วิธีการ) มาวางแผนร่วมกัน ใส่ใน
กระดาษฟลิบชาร์ท 
 

 
ใบกิจกรรมที่ 5.2 ตารางสรุปประเด็นการจัดการตนเอง 
คําชี้แจง  สรุปประเด็นการจัดการตนเอง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง ทั้งในกรณีที่ทําได้ จะให้รางวัลตนเอง
อย่างไร และในกรณีที่ทําไม่ได้ แล้วจะอย่างไรต่อไป 

ทําได้...ให้รางวัล ทําไม่ได้...แลว้จะทําอย่างไรต่อ ......... 
- 

-  

-  

- 

-  

-  
 

กลุ่มชายมีเพศสัมพนัธ์กับชาย 
 

สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช้  
Remind card โดยจัดทําขนาดเท่ากับนามบัตรที่สามารถพกพาได้  

 

 

 

 

 

ฉนัจะเตือนตนเองโดย... 

............................................................ 
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กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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4.4 แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

4.4.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล

ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิธีการเข้ารับการรักษาเร็วและต่อเน่ืองของผู้มีเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

สาระสําคัญ 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิธีการ

เข้ารับการรักษาเร็วและต่อเน่ือง สําหรับผู้มีเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสื่อ  
1. สื่อออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ โปสเตอร์ ภาพพลิก  เช่น คู่มือความรู้การดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ/

ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส คู่มือการดูแลรกัษาตนเอง สําหรับผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ แนวทางการ
ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สื่อสิ่งพิมพ์ควรมีทั้งสื่อเก่าและสื่อที่มกีารปรับปรุงเน้ือหาให้
ทันสมัย)  

2. สื่อบุคลากรสาธารณสุข เช่น พยาบาล เป็นต้น 
3. ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
4. แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
5. กระดาษฟลปิชาร์ท และปากกาเคมี 
6. ของรางวัล (เสริมแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม) 
7. รายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
8. ไฟล์ Power Point เรื่อง “ทักษะการเขา้ถึง” 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม  
1. จัดเตรียมแหล่งข้อมูลหรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการค้นหาข้อมูล 2 แหล่ง โดยแบ่งเป็น  

จุดที่ 1 แหล่งข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ 
จุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากบุคลากรด้านสาธารณสุข   

2. ผู้ช่วยวิทยากรประจําจุดที่ 1 แหล่งข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์  มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

3. ผู้ช่วยวิทยากรประจําจุดที่ 2 แหล่งข้อมูลจากบุคลากรด้านสาธารณสุข ควรเป็นผู้มีประสบการณ์
ทํางานด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถตอบข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการสอบถามได้ 
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  
วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์ กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ มีความสําคัญอย่างไร       

มีรูปแบบอะไรบ้าง และวิธีการเข้าถึงสื่อ/ข้อมูล ที่น่าเช่ือถืออย่างไร โดยใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยาย 
มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ช่ือหน่วยงาน/ โลโก้ และวันเดือนปีที่จัดทํา (เวลา 10 นาที)  

2. การดําเนนิกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ว่าเข้าถึงจากแหล่งใดบ้าง โดยผู้ช่วยวิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษ ฟลิปชาร์ท (เวลา 10 นาที) 
2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มมีอย่างน้อย 1 คนที่อ่านออกเขียนได้ เป็น

ผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการค้นหาข้อมูล วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูลเรื่องการเข้ารับการรักษาเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง โดยค้นหาข้อมูลจาก 2 แหล่งๆ ละ 10 นาที พร้อมบันทึกข้อมูล
ที่ได้จากการค้นหาลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 20 นาที)  

1) แหล่งข้อมูลสื่อออฟไลน์ เช่น หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายสญัลักษณ ์นิทรรศการ สื่อ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

2) แหล่งข้อมูลจากบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น พยาบาล หรือแกนนําผู้มีเช้ือเอชไอวี 
2.3 วิทยากรบรรยายกระบวนการการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลจากใบความรู้ เรื่องการ

กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล) (เวลา 10 นาที) 
2.4 วิทยากรแจกแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ให้แต่ละกลุ่ม

นําข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบ ตามเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล ลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึก กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 10 นาที) 

   2.5 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล กลุ่มละ 10 นาที 
(เวลา 20 นาที) 
        2.6 วิทยากรอธิบายสรุปกิจกรรมจากแบบบันทึกคะแนนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล จากการสรุป
คะแนนจากแหล่งข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง โดยไม่สรุปว่าแหล่งใดดีที่สุด แต่ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพิจารณาและ
ทําความเข้าในกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบร่วมกัน (เวลา 10 นาที)  

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงเพ่ือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยต้องอาศัย

กระบวนการฝึกวิธีการกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่เข้าถึง  
โดยการพิจารณาความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูล ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการใช้ 

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย มีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ และมีความสมเหตุสมผล ยอมรับได้ 
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและ

ทักษะในการคน้หา กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการใช้ถุงยาง
อนามัย ที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือและมีความ
ทันสมัย 

- สังเกตการบันทึกข้อมูลในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการ
ค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบ ข้อมูล 

- ตรวจสอบรายการตามเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรอง
และตรวจสอบข้อมูล จากการนําเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
Tips and Tricks 
 
  1. วิทยากรควรประเมินความสามารถ หรือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการรับรู้ข่าวสาร การค้นหา
ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบกิจกรรม ให้มีความเหมาะสมในการฝึกการค้นหา
ข้อมูล 
  2. สื่อที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลควรมีความหลากหลายและทันสมัยตามสถานการณ์ และมีข้อมูล
แหล่งที่มา วันเดือนปีที่ผลิตสื่อ และมีสื่อที่ให้ข้อมูลทั้งถูกและผิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงความแตกต่างของ
ข้อมูล 
     3. วิทยากรใช้ไฟล์นําเสนอ โดยเฉพาะช่วงสรุปเกณฑ์การพิจารณา ประกอบการบรรยายและกิจกรรม 
  4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ช่องทาง ออนไลน์ ในการค้นหาข้อมูล  ก็ควรเพ่ิมแหล่งในการค้นหาเพ่ิมอีก       
1 จุด  เพ่ือให้ได้ฝึกทักษะในอีก 1 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 
  

            Tips and Tricks 
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กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหาข้อมูล การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ค้นหา เรื่องการเข้ารับการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยเร็วและต่อเน่ือง ลงในช่อง ตามแหล่งขอ้มูล และพิจารณาข้อมูลตามแบบรายการและเกณฑ์การให้
คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล 

การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

แหล่งที่มา
ชัดเจน 

ตรงตาม
ความ
ต้องการ 

ปัจจุบัน/
ทันสมัย 

ถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

สมเหตุสมผล รวม
คะแนน

บุคลากรด้านสาธารณสุข 

1. 

2. 

      

ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

1. 

2. 
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แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่คน้หาได้จากใบงานที่ 1.1  

เกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล การให้คะแนน 
1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชัดเจน   - หนังสือ, พยาบาล, สายด่วนที่เก่ียวข้อง, Website ที่น่าเช่ือถือ  

หน่วยงานของรัฐ สื่อที่มีการระบุที่มาชัดเจน 1 คะแนน 
- สื่อที่ไม่ได้ระบุที่มา 0 คะแนน  

2. ข้อมูลตรงตามความต้องการใช้ - ข้อมูลตรงกับความต้องการใช้ ได้แก่ เรื่องการเข้ารับการรักษา      
  เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง 1 คะแนน 
- ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการใช้ ได้แก่ เรือ่งการเข้ารับการรักษา 
  เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง 0 คะแนน 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ ทันสมยั - ข้อมูลเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี หรือสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด 1 คะแนน 
- ข้อมูลเก่า/ลา้สมัย ไมส่อดคล้องกับข้อมูลล่าสุด 0 คะแนน 

4. ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ - เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ มีความถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 1 
คะแนน 
- เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ พบว่า ขัดแย้งหรือ ไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 0 คะแนน 

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล - ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน และยอมรับได้ 
1 คะแนน 
- ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน 

 
 

กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

สื่อความรู้ต่างๆ หนังสือ คู่มือ เช่น Info graphic, แผ่นพับ, ภาพพลิก เป็นต้น จากช่องทางต่างๆ ดังน้ี  
- website กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค www.Buddystation.org 
- website สภากาชาดไทย 
- สายด่วนปรึกษาด้านเอดส์ 1663 
- สายด่วนบางรัก 081-875-9904 
- เว็บเพจของหน่วยงานที่น่าเช่ือถือ เช่น Safe Sex Story, Bangrak STIs Center (โรงพยาบาลบางรัก) 
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4.4.2 กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจ สามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบ

การรับการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเร็วและต่อเน่ืองได้ 
สาระสาํคญั 
กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบ 
1. ข้อดีของการรับการรักษาโดยเร็ว / ข้อเสียของการชะลอการเริ่มการรักษา 
2. ผลของการรับการรักษาต่อเน่ือง 

- การกินยาถูกต้อง ต่อเน่ืองหรือการปฏิบัติตามแผนการรักษา 
- ผลดีต่อสุขภาพของผู้มีเช้ือเมื่อเริ่มยา/รักษา  
- ประโยชน์ของการรักษา 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 2 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี (เท่าจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
3. ไฟล์ Power Point เรื่อง การรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง (มี

ประเด็นเน้ือหา ได้แก่ VL monitoring, U=U, อาการแสดงของ STIs และการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์) 

4. บัตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5. ใบงานที่ 2.1 แบบประเมินความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการกินยาต่อเน่ือง 

สม่ําเสมอและการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง (กระดาษแบบสอบถามจํานวน 
2 เท่าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Pre-Post Test) หรือทําแบบสอบถามผ่าน Google Form) 

6. ใบกิจกรรมที่ 2.2 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสและการรักษาเอช
ไอวีต่อเน่ือง 

7. ใบกิจกรรมที่ 2.3 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8. ใบความรู้ เรื่องการเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็ว การกินยาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง (ศึกษาใน

ภาคผนวก) 
 
การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 

1. วิทยากรดําเนินกิจกรรม จัดเตรียมไฟล์ Power Point Presentation และ Clip VDO เรื่องการรักษา 
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเร็วและต่อเน่ือง  

2. วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาเอชไอวี 1 ท่าน 
3. วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 ท่าน 
4. ผู้ช่วยวิทยากร 1 ท่าน ทําหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับทํากิจกรรมกลุ่ม 
5. ผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน ทําหน้าที่ประจํากลุ่ม ให้คําแนะนํา โดยจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับใบงานที่ 
2.2 และ 2.3 กรณีใบงานที่ 2.3 จะเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายโรค ผู้ช่วยวิทยากรควรทําความ
เข้าใจในแต่ละโรคด้วยว่ามีอาการและเกิดผลกระทบอย่างไร 
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  
วิทยากรใช้ข้อมูลจาก กิจกรรมที่ 1 “ทักษะการเข้าถึงข้อมูล” เช่ือมโยงจากข้อมูลและประเด็นที่มีความ

เข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตัว เพ่ือนํามาเรียนรู้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการรับการรักษาเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง  

วิทยากรช้ีแจงให้แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ทักษะการสร้างความเข้าใจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเอชไอวีและกลุ่ม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อทํากิจกรรมครบ หากมีเวลาให้สลับกลุ่มกันทํากิจกรรม เพ่ือให้ได้รับความรู้ทั้ง 2 
เรื่อง (กรณีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวให้ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนที่ 2.1 – 2.2) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 กลุ่มผู้มีเชือ้เอชไอวี 

2.1.1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําแบบประเมินความรู้ก่อนเริ่มทํากิจกรรม (Pre-test) ตาม
ใบงานที่ 2.1 แบบประเมินความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการกินยาต่อเน่ือง สม่ําเสมอและการ
รักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง (เวลา 10 นาที) 

2.1.2 วิทยากรเชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนัก โดยนําเสนอ
ผ่าน ไฟล์ Power Point ได้แก่ VL monitoring และ U=U และอธิบายความหมายของการเข้าสู่กระบวนการ
รักษาเร็ว สามารถกินยาได้ตรงเวลา ต่อเน่ือง สม่ําเสมอ (ใบความรู้ เรื่องการเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็ว การกินยา
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง) (เวลา 20 นาที) 

2.1.3 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน
อภิปรายและวิเคราะห์ตามโจทย์ใบงานที่ 2.2 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง การรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ
การรักษาเอชไอวีต่อเน่ือง (เวลา 10 นาที)  

2.1.4 วิทยากรให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะห์ กลุ่มละ 5 นาที (เวลา 10 นาที) 
2.1.5 วิทยากรสรุปประเด็นสําคัญ ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษาเร็ว การกินยาอย่างสมํ่าเสมอ

และต่อเน่ือง (เวลา 5 นาที) โดยสรุปให้ครอบคลุมประเด็นสื่อสารหลัก (Key message) ตัวอย่างเช่น 
“ผู้กินยาต้านไวรัสต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการกินยาอย่างเต็มใจ และมารับการ 

ตรวจตามนัดอย่างต่อเน่ือง”  
“อยากให้สุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว ต้องมีวินัยในการกินยา คือถูกต้อง ตรงเวลา สม่ําเสมอ ตลอดชีวิต” 

2.2 กลุ่มติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2.2.1 วิทยากรประเมินความรู้เดิมของผู้ร่วมกิจกรรม โดยสอบถามพูดคุยเก่ียวกับความคิด ความ

เช่ือ และแนวทางปฏิบัติตัวที่อาจส่งผลต่อการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งทําให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่
หาย เช่น บางรายเช่ือว่าคู่เพศสัมพันธ์ที่หน้าตาสวย แต่งตัวดีสะอาดจะไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ มีความ
ไว้วางใจในคู่เพศสัมพันธ์คิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย เพราะเห็นว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเพศสัมพันธ์
กับเด็กนักเรียนจะไม่ติดโรค การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักไม่ติดโรค เป็นต้น (เวลา 5 นาที) 

2.2.2 วิทยากรเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บรรยาย เรื่อง โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โดยมีเน้ือหา ได้แก่ ระยะเวลาฟักตัว อาการของโรค ผลของการเข้ารับการรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แต่เริ่มแรก ผลของการรักษาไม่ต่อเน่ือง และการดูแลสุขภาพระหว่างการรักษา (หากไม่มีวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญ วิทยากรดําเนินกิจกรรมจะต้องเตรียมสไลด์นําเสนอและบรรยายเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)  
(เวลา 15 นาที) 
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2.2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม โดยแจกบัตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มละ 1 ใบ และให้แต่ละกลุ่มร่วมอภิปรายและวิเคราะห์ตามโจทย์ ใบงานที่ 2.3 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย 
เรื่อง การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เวลา 10 นาที)  

2.2.3 วิ ท ย า ก ร ใ ห้ ผู้ แ ท น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม นํ า เ ส นอ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ก ลุ่ ม ล ะ  5 น าที   
(เวลา 10 นาที) 

2.2.4 วิทยากรสรุปผลดีของการรักษาต้ังแต่เริ่มแรกและผลเสียของการรักษาไม่ต่อเน่ือง และสรุป 
เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพระหว่างการรักษา ได้แก่  (เวลา 5 นาที) 

- การหลีกเลี่ยงหรืองดการมีเพศสัมพันธ์   
- การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง ทุกคร้ัง และทุกช่องทางกับทุกคนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
- การงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
- การกินยาให้ครบและรักษาต่อเน่ือง  
- การพาคู่นอนมาตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2.2.4 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ เรื่องการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเร็วและ

ต่อเน่ือง (เวลา 5 นาที) 
2.2.5 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําแบบประเมินความรู้หลังทํากิจกรรม (Post test) ใบงานที่ 

2.1 แบบประเมินความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการกินยาต่อเน่ือง สม่ําเสมอ และการรักษาเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง (เวลา 10 นาที) 
   2.2.6 วิทยากรเฉลยแบบประเมินความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการกินยาต่อเน่ือง 
สม่ําเสมอ และการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเร็วและต่อเน่ือง เพ่ือทําความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เวลา 5 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ เรื่องการรับการรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ โดยเร็วและต่อเน่ืองได้ โดยสามารถจดจําและเข้าใจว่า  
3.1 ผู้กินยาต้านไวรัสต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการกินยาอย่างเต็มใจ และมารับการตรวจ

ตามนัดอย่างต่อเน่ือง  
3.2 ผู้มีเช้ือเอชไอวีต้องมีวินัยในการกินยา คือถูกต้อง ตรงเวลา สม่ําเสมอ ตลอดชีวิต 
3.3 เมื่อเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเน่ืองจนหาย ไม่ซื้อยาเอง 

เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยด้วย และมีการส่ือสารกับคู่เพ่ือมาตรวจและมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการเป็นซ้ํา 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที ่ ผลลพัธท์ีต่้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประโยชน์ของการกินยาต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 
- การสุ่มให้ทบทวนโดยใช้เทคนิคการสอนกลับ 
(Teach back) 
- การใช้แบบประเมิน 
- การสอบถาม 
- การวิเคราะห์จากใบกิจกรรมที่ 2.2 และ 2.3 

2. ผู้ เข้ าร่ วม กิจกรรม  สามารถจดจํา  อธิบาย 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบวิธีการรักษาโดยเร็วและ
ต่อเน่ือง  
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Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกทั้งข้อดี-ข้อเสียของการกินยา และช้ีให้เห็นความสําคัญ   
ในการกินยา 

2. หากประเมินความเข้าใจหลังทํากิจกรรมเสร็จแล้วพบว่า  ยังมีบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง วิทยากรควรอธิบายประเด็นน้ันๆ ซ้ําอีกครั้งอย่างช้าๆ และชัดเจน 

3. วิทยากรควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามได้ 
 

กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
 

ใบงานกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 

ใบงานท่ี 2.1 แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจการรักษาเร็วและต่อเนือ่งของผู้มีเชื้อเอชไอวีและผูป้่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์

คําชี้แจง ขอใหท้่านกากบาทในช่องที่คิดว่าเป็นคําตอบที่ถกูต้อง (คําตอบจะไมม่ผีลต่อการได้รับบริการสุขภาพแต่อย่างใด) 

คําถาม ใช ่ ไม่ใช่ เฉลย

1.ผู้มีเช้ือเอชไอวีทุกคนต้องผอม ผิวคล้ํา มีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง   ไม่ใช่

2.ผู้มีเช้ือเอชไอวีทุกคนควรกินยาต้านไวรัสทันทีที่ติดเช้ือเอชไอวี   ใช ่

3.ในระยะที่ไม่แสดงอาการ ผู้มีเช้ือเอชไอวีสามารถถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีได้ หากมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ป้องกัน 

  
ใช ่

4.โรคติดเช้ือฉวยโอกาสจะเกิดเมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันตํ่าลง   ใช ่

5.เมื่อติดเช้ือเอชไอวีแล้ว หากได้รับเช้ือเอชไอวีเพ่ิม อาจส่งผลให้เกิดการด้ือยาต้านไวรัสได้   ใช ่

6.การป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีผลต่อความเสี่ยงที่จะรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีเพ่ิมขึ้น   ใช ่

7.ผู้มีเช้ือเมื่อคุมกําเนิดด้วยวิธีต่างๆ แล้ว ต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยเสมอ   ใช ่

8.หากมีอาการไม่พึงประสงค์จากการกินยาต้านไวรัส ต้องกินยาให้หมดก่อนแล้วค่อยพบแพทย์   ไม่ใช่

9.การกินยาต้านไวรัสอย่างไม่สม่ําเสมอต่อเน่ือง ส่งผลทําให้เช้ือไวรัสด้ือยาได้   ใช ่

10.การกินยาต้านไวรัสต้องกินเป็นประจําต่อเน่ืองทุกวัน แต่ในแต่ละวัน สามารถปรับเวลากินได้
ตามความจําเป็น 

  
ไม่ใช่

11.หากรู้สึกว่าตนเองแข็งแรงดี สามารถหยุดกินยาต้านไวรัสได้ทันที   ไม่ใช่

12.ผู้มีเช้ือเอชไอวีทุกคน สามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาได้ตามสิทธิที่ตนเองมี   ใช ่

            Tips and Tricks 
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คําถาม ใช ่ ไม่ใช่ เฉลย

13.การตรวจเลือดและการเปิดเผยผลเลือดของผู้มีเช้ือเอชไอวีต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้
มีเช้ือเอชไอวี 

  
ใช ่

14.ผู้มีเช้ือเอชไอวีทุกคน สามารถเข้ารับบริการปรึกษาได้ที่สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกแห่งที่
มีการให้บริการปรึกษา 

  
ใช ่

15.โภชนาการของผู้มีเช้ือเอชไอวี ในระยะไม่มีอาการ ควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพ่ิม
มากกว่าปกติ เพ่ือรักษาระดับภูมิคุ้มกัน และป้องกันการขาดสารอาหาร 

  
ใช ่

16.โรคซิฟิลิส สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้   ใช ่

17.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถเป็นซ้ําได้   ใช ่

18.โรคหนองในมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ   ใช ่

19.หากมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถซื้อยากินเองได้   ไม่ใช่

20.หากมีอาการของโรคซิฟิลิสดีขึ้น ไม่ต้องหาหมอตามนัดก็ได้   ไม่ใช่
 

ใบกิจกรรม ที่ 2.2 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง การรักษาด้วยยาต้านไวรสัและการรักษาเอชไอวี
ต่อเนื่อง 

คําชี้แจง ให้ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ข้อดีของการรักษาเอชไอวีโดยเร็วและต่อเน่ือง และข้อเสียของการเริ่มยา
ต้านไวรัสช้าและการไม่รักษาเอชไอวีต่อเน่ือง  
 

กลุ่มที่ 1 การรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส  กลุ่มที่ 2 การรักษาเอชไอวีต่อเนื่อง 
ข้อดีของการรกัษาด้วย
ยาต้านไวรสัโดยเร็ว 

ข้อเสียของการเร่ิมยาต้าน
ไวรัสช้า 

 ข้อดีของการรกัษา 
เอชไอวีต่อเนือ่ง 

ข้อเสียของการไม่รักษา
เอชไอวีต่อเนือ่ง 
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย เรื่อง การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
คําชี้แจง เมื่อได้รับบัตรสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์ข้อดีของการรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เริ่มแรกและวิเคราะห์ข้อเสียของการรักษาไม่ต่อเน่ือง 
 

กลุ่มที่........  
บัตรโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์............................................................. 

ข้อดีของการรกัษาแต่เริ่มแรก ข้อเสียของการรักษาไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ บัตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถปรับและเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ 

1. หญิงต้ังครรภ์และติดเช้ือซิฟิลิส 
2. ชายมีปัสสาวะแสบขัด หนองไหลจากอวัยวะเพศ 

 
4.4.3 กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้ากิจกรรมมีความสามารถในการวางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม ใช้คําถาม และ

ประเมินคําถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการรักษาโดยเร็วของผู้มีเช้ือและการดูแลรักษาของผู้ป่วยเอช
ไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

สาระสาํคญั 
ทักษะการไต่ถามเป็นความสามารถและทักษะข้ันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เ ก่ียวข้องด้วย โดย

กระบวนการคิดคําถามและใช้คําถาม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียม
คําถาม เลือกวิธีการใช้คําถาม และประเมินการใช้คําถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัว  ในการเข้ารับการรักษาโดยเร็ว
ของผู้มีเช้ือและการดูแลรักษาของผู้ป่วยเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน  
ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง  30 นาที 
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ทและปากกาเคมี 
3. ปากกา หรือดินสอ 
4. ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคาํถาม และการเลือกใช้คําถาม   
5. ใบงานที่ 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. เตรียมอุปกรณ์ในการนําเสนอกิจกรรมทักษะการไต่ถาม 
2. เตรียมใบงานการฝึกปฏิบัติ ใบงานที่ 3.1 และใบงานที่ 3.2 พร้อมปากกา จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม ควรมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม สําหรับการทํากิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหว 
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4. ควรมีผู้ช่วยวิทยากร 1 - 2 ท่าน ทําหน้าที่ในการจดบันทึกคําถาม แจกใบงานการฝึกปฏิบัติและกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

วิทยากรอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คําถาม ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะการใช้คําถามในเร่ืองวิธีการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการรักษาโดยเร็วของผู้มีเช้ือและการดูแลรักษาของ
ผู้ป่วยเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง โดยฝึกตามกระบวนการใช้คําถาม 4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
วางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียมคําถาม การใช้คําถาม และประเมินคําถามของตนเอง โดยใช้สื่อ Power point 
ประกอบการบรรยายและสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความกล้าที่จะถาม (shame free)  (เวลา 10 นาที) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามคําถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 โดยผู้ช่วยวิทยากรบันทึกคําถามลงใน Power point หรือกระดาษฟลิปชาร์ท ประมาณ 4 - 5 คําถาม (เวลา 10 นาที) 
2.2 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเก่ียวกับคําถามที่ได้เขียนลงบนฟลิปชาร์ทว่า เป็นคําถามที่จะทําให้ได้

คําตอบลักษะณะใด (คําถามเปิด/คําถามปิด) คําถามน้ันมีประโยชน์ต่อการดูและรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หรือไม่ วิทยากรควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกต่อคําถามเพ่ือ
นําไปสู่การอธิบายการใช้คําถามต่อไป (เวลา 10 นาที) 

2.3 วิทยากรบรรยายทักษะการไต่ถาม ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับลักษณะของคําถาม ประเภทของ 
คําถามโดยซึ่งแบ่งเป็นคําถามเปิดและคําถามปิด และประโยชน์ของการใช้คําถามประเภท (เวลา 10 นาที) 

2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่และเลือกสถานการณ์สมมติ 1 สถานการณ์ เพ่ือฝึกปฏิบัติการใช้
คําถามใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลือกใช้คําถาม โดยเขียนคําถามปลายเปิด 2 คําถามลงในใบงาน 
และถามคู่ฝึกของตนเอง พร้อมทั้งเขียนคําตอบที่ได้ลงในใบงานของตนเอง (เวลา 10 นาที) 
 สถานการณ์สมมติที่ 1 “นาย A เป็นผู้มีเช้ือเอชไอวีและได้เริ่มทานยา ARV  มาแล้ว 2 วัน แต่มีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนตลอดเวลา” 
 สถานการณ์สมมติที่ 2 “นาย B ตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคหนองใน ก็เลยซื้อยาผ่านเฟสบุ๊คมาทาน โดย
ไม่บอกแฟน” 
 สถานการณ์สมมติที่ 3 “นาย C ได้รับการรักษาหนองใน ที่ รพ.ธรรมชาติ แล้วมีอาการดีขึ้น จึงหยุด
ทานยาและไม่ไปพบแพทย์ตามนัด” 
 สถานการณ์สมมติที่ 4 “นาย D ทานยา ARV อย่างต่อเน่ืองจนสามารถกดไวรัสได้สําเร็จ จึงหยุดทาน
ยาและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน” 

2.5 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติใบงานที่ 3.1 เสร็จแล้ว ผู้ช่วยวิทยากรแจกใบงานที่ 3.2 เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินการใช้คําถามของตนเองและประเมินคําตอบของคู่ฝึก (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกมาสาธิตการใช้คําถามของตนเองและคู่ฝึก ประมาณ 4 คู่ฝึกๆ ละ 5 นาที 
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืนๆได้แสดงความคิดเห็นการใช้คําถามน้ันๆ วิทยากรควรช่ืนชมการใช้
คําถามที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการใช้คําถามอย่างต่อเน่ือง (เวลา 20 นาที) 

2.7 วิทยากรทบทวนกระบวนการการใช้คําถามที่ดี โดยสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้ตรวจสอบ (show me) 
เริ่มต้นจาก การวางแผนการใช้คําถาม การจัดเตรียมคําถาม การใช้คําถาม และประเมินการใช้คําถามเพ่ือปรับปรุง
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คําถามให้ดีขึ้น โดยมีลักษณะ 3 ข้อคือ (1) ใช้ภาษาที่ง่าย (2) มีประโยชน์ และ (3) คําถามปลายเปิด (ใบความรู้ 
เรื่องการพัฒนากระบวนการใช้คําถาม) (เวลา 10 นาที)            

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะเทคนิคการใช้คําถาม ผ่านกระบวนการคิด เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ทั้งน้ี วิทยากรควรกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกต้ังคําถามที่มีความสําคัญ และมีความจําเป็นต่อการ
กินยา หรือการส่งเสริมให้การทานยาดีขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และกล้าใช้
คําถามอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความมั่นใจ 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวางแผนการใช้คําถาม 

การเตรียมคําถาม 
การใช้คําถามและการประเมินคําถาม 

- แบบประเมินการใช้คําถาม 
- การแสดงให้ตรวจสอบ (show me) 

 
 
 
 
  
  1. วิทยากรควรสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
ไม่ล้อเลียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเขินอาย และกล้าที่จะ
ใช้คําถาม 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีความแตกต่างของวัย ระดับความรู้ อาจทําให้มีปัญหาในการเขียน การฟัง 
และการมองเห็น ดังน้ันวิทยากรควรสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.วิทยากรสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ เสียงช่ืนชม หรือการปรบมือ เพ่ือแสดงถึงการช่ืนชมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ใช้คําถามที่ดี   
 4. ผู้ช่วยวิทยากรควรสังเกตการฝึกปฏิบัติทักษะและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Tips and Tricks 
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กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
กิจกรรมฝึกทักษะไต่ถาม  

ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถาม และการเลอืกใช้คําถาม 
 

 
1.ให้เลือกสถานการณ์สมมตเิพื่อใช้ในการตั้งคําถาม 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
2.ให้ต้ังคําถามที่ดีจากสถานการณส์มมตด้ิานบน จํานวน 2 คําถาม 
คําถามที่ 1 คอื 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
คําตอบจากคูฝ่ึก คือ 
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................  
 
คําถามที่ 2 คอื 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
คําตอบจากคูฝ่ึก คือ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
ใบงานที่ 3.2 วิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม โดย      ทับตัวเลข 
1. วิเคราะห์และประเมินคาํถามของตนเอง 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใช้คําถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําถามใช้ภาษาที่ง่าย  1        2        3               
2) คําถามมีประโยชน์ 1        2        3                 
3) คําถามปลายเปิด   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
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2. วิเคราะห์และประเมินคาํตอบของคูฝ่ึก 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ประเมินการใช้คําถาม  

โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 
 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 

1) คําตอบที่ได้รับตรงประเด็นกับคําถาม  1        2        3               
2) คําตอบแสดงเหตุผลหรือความคิดสร้างสรรค์ 1        2        3                
3) คู่ฝึกตอบด้วยความมั่นใจ   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
 

4.4.4 กิจกรรมฝึกทักษะตัดสินใจ  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการระบุปัญหา กําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และ

แสดงจุดยืน ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในเร่ืองการตัดสินใจกินยาต่อเน่ือง โดย
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้ 

สาระสําคัญ 
   กิจกรรมน้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการกําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก 

และแสดงจุดยืน นําไปสู่ทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมการกิน
ยาที่ต่อเน่ือง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์และสื่อ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี (เท่าจํานวนผู้เข้าอบรม) 
2. แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรอื แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
3. สื่อแสดงตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องตัดสินใจ เช่น Power point, VTR เป็นต้น 
4. บอร์ดหรือกระดานที่ใช้ติดกระดาษฟลิปชาร์ท 3 บอร์ด หรืออาจใช้ผนังกําแพงแทนได้ 
5. กระดาษกาว 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. วิทยากรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากฝึกกิจกรรมท่ี 3 ทักษะการไต่ถาม และนํามากําหนดประเด็นการ

ตัดสินใจท่ีสําคัญซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง อันจะ
นําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และนําแนวทางการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีเกิดการ
ดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

    ตัวอย่างเช่น 
 สถานีที่ 1 ท่านตรวจพบเช้ือเอชไอวี และมี CD4 1000 Cells/mm3 ท่านจะตัดสินใจอย่างไร  

 สถานีที่ 2 ท่านมีเช้ือเอชไอวี กินยาต้านไวรัสจนสามารถกดเช้ือไวรัสได้ (ตรวจไม่พบเช้ือแล้ว)  ท่านจะ
ตัดสินใจอย่างไร 

 สถานีที่ 3 หลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ท่านมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากอวัยวะเพศ ท่าน
จะตัดสินใจทําอย่างไร  
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2. นํากระดาษฟลิปชาร์ทเขียนสถานการณ์ที่ได้จากข้อ 1 ไปติดบนบอร์ด แล้วนําบอร์ด 3 บอร์ดติดไว้เป็นจุด 
3. จัดเก้าอ้ีที่น่ังสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวงกลม โดยเตรียมให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณีที่

จํานวนผู้อบรมไม่แน่นอน ให้นําเก้าอ้ีที่ว่างออก เมื่อทุกคนประจําที่แล้ว) 
4. ผู้ช่วยวิทยากร จํานวน 3 คน ประจําแต่ละสถานี มีบทบาทในการช้ีแจงสถานการณ์ประจําสถานี และให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดทางเลือกเขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ทางเลือกด้วยการร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมระบุเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกน้ัน ๆ โดย
กระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทุกคน รวมถึงหาข้อสรุปจากเสียงข้างมากจากภายในกลุ่ม 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอนและชวนคุยใน
ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการรักษาโดยเร็วและต่อเน่ือง  

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาจจะใช้วิธีนับเลขหรือเกมแบ่งกลุ่มก็ได้ (เช่น ใช้เกม

สับเปลี่ยนเก้าอ้ี คล้ายเก้าอ้ีดนตรี หรือลมเพ ลมพัด หรือวิธีนับเลข 1-3 เป็นต้น) (เวลา 10 นาที) 
2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มประจําสถานีของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดม

ทางเลือกตามสถานการณ์ประจําสถานี และเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ทของกลุ่ม ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที เมื่อครบเวลา 
วิทยากรให้สัญญาณสับเปลี่ยนจุด โดยให้แต่ละกลุ่มเดินวนขวาไปยังสถานีถัดไป จากน้ันให้ระดมทางเลือกแต่ละ
สถานการณ์น้ัน ๆ เขียนเพ่ิมเติมลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท สับเปลี่ยนจนกระทั่งครบทุกสถานี (เวลา 15 นาที) 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยอภิปรายทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมา  
2 ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ว่า “ทางเลือก” เหล่าน้ัน มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างเพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
(เวลา 10 นาที) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.4 วิทยากรให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ทางเลือกและให้ผู้แทนนําเสนอทางเลือกที่ได้ตัดสินใจ
เลือกแล้ว พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ ตามกลวิธี show me (เวลา 15 นาที) 

2.5 เมื่อผู้แทนทุกกลุ่มนําเสนอเสร็จเรียบร้อย วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่มสอบถามเก่ียวกับความมั่นใจในทางเลือกที่ตัดสินใจ 
เพ่ือให้กลุ่มคิดและแสดงเหตุผลคลายข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดความรอบคอบและ
มั่นใจ (เวลา 10 นาที) 

สถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจ 

ทางเลือกท่ี 1 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ทางเลือกท่ี 2 
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3. สรุปการเรียนรู้  
วิทยากรสรุปความสําคัญของการตัดสินใจประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับผู้มีเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์มีพฤติกรรมการรักษาโดยเร็วและต่อเน่ือง โดยการฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
(1) การระบุปัญหา (2) กําหนดทางเลือก (3) ประเมินทางเลือก และ (4) แสดงจุดยืนการตัดสินใจ มีส่วนช่วยให้เกิด
ความมั่นใจต่อแนวทางการปฏิบัติตัว และเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มีการ
รักษาโดยเร็วและต่อเน่ือง  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุปัญหา กําหนดทางเลือกได้

สอดคล้องกับสถานการณ์และความสามารถ 
- แบบบันทึกการตัดสินใจ 
- แบบบันทึกการสังเกต 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินทางเลือกวิเคราะห์
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของทางเลือกแต่ละ
สถานการณ์ เพ่ือนําไปสู่การแสดงจุดยืนการตัดสินใจ 

- การนําเสนอกระบวนการตัดสินใจ
และการแสดงเหตุผลต่อจุดยืนที่ได้
ตัดสินใจ 
- การอภิปรายและแสดงเหตุผลของ
แต่ละกลุ่ม 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. การกําหนดสถานการณ์ ควรคํานึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มผู้มีเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาโดยเร็วและต่อเน่ือง จะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มองเห็นภาพ หรือกําหนดทางเลือก บอกข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. สถานีการตัดสินใจ ควรเลือกสถานการณ์จํานวน 3 – 4 สถานการณ์ หากมากกว่าน้ันอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเพ่ิมขึ้น  

3. แต่ละสถานี ควรมีวิทยากรควรมีวิทยากรผู้ช่วย ทําหน้าที่กระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็น อภิปราย 
เพ่ือห้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง เกิดการพัฒนาทักษะการคิดและทําหนเที่ให้คําปรึกษา เมื่อกลุ่มต้องการให้ช้ีแนะ 

4. วิทยากรเปิด Power point สถานการณ์การตัดสินใจของแต่ละสถานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tips and Tricks 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  182 

 

4.4.5 กิจกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้ 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัวโดยการกําหนดวิธีเตือนตนเองและวิธี

จัดการตนเอง เก่ียวกับเก่ียวกับการเริ่มรักษาเร็วและต่อเน่ือง ของผู้มีเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
สาระสําคัญ 
การนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัว ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเตือนตนเอง 

และการจัดการตนเอง  
การเตือนตนเอง เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ ้นของตนเอง เพื่อ

เรียนรู้พฤติกรรมของตนเอง ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีการกระทํา ในลักษณะใดและจะทําอย่างไรเพ่ือให้มี
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ  

การจัดการตนเอง เป็นความสามารถในการรักษาความต่อเน่ืองของการกระทําหรือทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 30 นาที  
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. แกนนําบุคคลต้นแบบ 1 ท่าน หรือคลิปวิดีโอ ประเด็นเก่ียวกับการกินยาต้านไวรัสต่อเน่ือง 

สม่ําเสมอ แรงบันดาลใจในการกินยา หรือปัญหาการกินยาที่พบบ่อยๆ และการแก้ไขปัญหา หรือผู้ที่มี
อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วเข้ารับการรักษาแต่เริ่มแรกและต่อเน่ือง 

3. ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ Power point การเตือนตนเอง 
4. บัตรเตือนการนําไปใช้ (remind card) เท่าจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5. ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรุปประเด็นการเตือนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. วิทยากรดําเนินกิจกรรม จัดเตรียมไฟล์ Power Point Presentation และจัดเตรียม VDO กรณีไม่มีบุคคล

ต้นแบบ 
2. ผู้ช่วยวิทยากร 4 ท่านหรือเท่ากับจํานวนกลุ่ม ทําหน้าที่ประจํากลุ่ม ให้คําแนะนํา โดยจะต้องทําความ

เข้าใจเก่ียวกับใบงานที่ 5.1 คอยกระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คิดวิธีการเตือนตนเอง การวางแผน และการจัดการ
ตนเอง 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรอธิบายทบทวนทักษะการเข้าถึง ทักษะสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ      
เพ่ือนํามาสู่การได้รับการรักษาเร็วและต่อเน่ือง (เวลา 5 นาที)  

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรบรรยายประกอบไฟล์ภาพ หรือ Power point เก่ียวกับแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง เช่น 

ฝึกทําบันทึกประจําวัน (Diary) หรือจดข้อความส้ันๆ (Note) ไว้ใกล้ตัว ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือนการกินยา 
พวงกุญแจ สต๊ิกเกอร์ สวมสายรัดข้อมือ เป็นต้น และแนวทางการฝึกจัดการตนเอง เช่น ฝึกต้ังเป้าหมาย โดย
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กําหนดเป้าหมายการปฏิบัติตัว หากทําได้มีการให้รางวัล และวิธีการปรับปรุง กรณีทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา เป็นต้น 
(เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรเชิญแกนนําบุคคลต้นแบบที่มีประสบการณ์ในการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัส หรือผู้ที่เข้า
รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จนหาย หรือผู้ที่สามารถชวนคู่มาตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ มาเล่าวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ตนเองประสบความสําเร็จ กรณีไม่มีแกนนําบุคคลต้นแบบ ใช้เปิด
วิดีโอแทน และวิทยากรอาจชวนพูดคุยเก่ียวกับบุคคลต้นแบบในวิดีโอ (เวลา 10 นาที) 

2.3 วิทยากรต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถาม (แล้วแต่กรณีของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
เช่น คุณมีวิธีเตือนตนเองในการกินยา อย่างไร 

 คุณมีวิธเีตือนตนเองในการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ อย่างไร 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนวิธีการเตือนตนเอง ลงใน remind card เพ่ือเตือนตนเอง (เวลา 5 นาที) 

2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตนเอง โดยสอบถามว่า ใครอยากนําเสนอ
วิธีการเตือนตนเองให้เพ่ือนๆ ฟังบ้าง และเชิญออกมานําเสนอวิธีการเตือนตนเอง (กรณีที่ไม่มีใครอยากนําเสนอ ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตนเองโดยการแบ่งกลุ่มหรือจับคู่) (เวลา 5 นาที) 

2.5 วิทยากรเปิดประเด็นเรื่องการเตือนตนเองว่าสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบใช้สิ่งของเชิง
สัญลักษณ์พกติดตัว หรือใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือนการกินยา หรือใช้วิธีจับคู่บัดด้ีในการเตือนกัน หรือใช้วิธีจับ
กลุ่มเพ่ือนในการเตือนกันและสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “คิดว่าตนเอง จะมีวิธีการเตือนตนเองรูปแบบใด” 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกมือเลือกวิธีการเตือนตนเอง วิทยากรเสนอแนะให้นําวิธีการเตือนตนเองไปใช้จริง  
(เวลา 5 นาที) 

2.6 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ประมาณ 3 – 4 กลุ่ม และให้ทําใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรุป
ประเด็นการเตือนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง วิทยากรช้ีแจงใบงานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

1)  ติด remind card ของทุกคนและเลือกวิธีการเตือนตนเองมา 1 ข้อ  
2) ร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการวางแผนเพ่ือให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมาย จากวิธีการเตือนตนเองที่เลือก 
3) สรุปประเด็นการจัดการตนเอง หากทําได้ จะให้รางวัลตนเองอย่างไร และหากทําไม่ได้ จะทํา 

อย่างไรต่อ หรือคิดขั้นตอนใหม่เพ่ือให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมายได้ 
ในขั้นตอนน้ีวิทยากรอาจอธิบายและให้ดําเนินการข้อ 1) และ 2) ก่อน จากนั้นจึงทําข้อ 3) และควบคุมเวลาในแต่
ละขั้นตอน และผู้ช่วยวิทยากรประจํากลุ่มคอยกระตุ้นให้คิดวิธีการเตือนตนเอง การวางแผน และการจัดการตนเอง 
(เวลา 15 นาที)  

2.7 วิทยากรเชิญผู้แทนมานําเสนอ กลุ่มละ 5 นาที พร้อมร่วมกันอภิปราย (เวลา 25 นาที) 
2.8 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ (เวลา 10 นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
การฝึกให้กลุ่มเป้าหมายมีการนําแนวปฏิบัติที่ถูกต้องไปใช้ ต้องเน้นความสามารถในการกําหนดวิธีเตือน

ตนเองและกําหนดวิธีจัดการตนเอง เก่ียวกับการเริ่มรักษาเร็วและต่อเน่ือง ของผู้มีเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองให้ใช้ได้อย่างชํานาญคล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติตัวตามที่ต้ังใจได้
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ และสามารถจัดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้มีเช้ือเอชไอวีเริ่มเข้ารับการรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัสโดยเร็ว รวมถึงสามารถกินยาต้านไวรัสอย่าง
ต่อเน่ือง สม่ําเสมอ จนสามารถกดไวรัสได้สําเร็จ และผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถรักษาตนเองให้หาย
ได้ อีกทั้งสามารถชวนคู่หรือผู้สัมผัส มาตรวจและเข้ารับการรักษาจนหายขาดได้เช่นกัน  
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดวิธีการเตือนตนเอง

เก่ียวกับการเริ่มการรักษาเร็วและต่อเน่ือง 
- การบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายใน remind card 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกําหนดแนวทางการจัดการ
ตนเองเก่ียวกับการเริ่มรักษาเร็วและต่อเน่ือง  

- การนําเสนอวิธีการเตือนที่เหมาะสมกับตนเอง
และแนวทางจดัการตนเองเมื่อไม่สามารถปฏิบัติได้
ตาม remind card 

 
 
Tips and Tricks 
 

1. วิทยากรควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์หาแนวทาง สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อ
ตนเอง ทั้งการกําหนดวิธีการเตือนตนเอง และการจัดการตนเองให้สอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตและบริบท หาก
นําไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดข้อจํากัด ก็ต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. ใช้ “เรื่องเล่าผ่านชีวิตจริง” เป็นวิธีการสอนแบบสะท้อน ซึ่งช่วยให้ผู้มีเช้ือเกิดความเข้าใจตนเองได้อย่าง
ถ่องแท้ว่าตนเองยังมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3. ภายหลังการนําเสนอ วิทยากร สอบถามสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ว่าเห็นด้วยกับวิธีการของกลุ่มน้ันๆ ที่นําเสนอ
หรือไม่ เพราะอะไร 

4. การนําเสนอ อาจยกสถานการณ์ที่สําคัญที่สุด มาแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือให้ฝึกการนําไปใช้ เช่น การจัดยา
ใส่กล่อง การแบ่งยา ไว้กันลืม เป็นต้น ทําให้เกิดการจดจําและนําไปใช้ได้ง่ายขึ้น  

            Tips and Tricks 
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กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
กิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช ้ 

ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรปุประเด็นการเตือนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตัวเอง และระดมสมองวางแผนและจัดการ
ตนเอง ตามใบงานที่ 5.1   
พฤติกรรมเป้าหมาย : ได้รับการรักษาเร็วและต่อเนื่อง  
 
1. วิธีการเตือนตัวเอง   นํา remind card ของสมาชิกมาติดในกระดาษฟลิบชาร์ท 
 
 
 
2. วิธีการเตือนตนเองที่เลือก  
 
 
3. สมาชิกในกลุ่ม พิจารณาเลือกวิธีการจัดการ จากข้อ 1 มา 1 วิธีการ และวางแผนให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมาย โดย
สมาชิกระดมความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน เขียนใสใ่นกระดาษฟลิบชาร์ท 
 

1................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................ 

 
4. สรุปประเด็นการจัดการตนเอง ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมระดมสมอง ทั้งในกรณีที่ทําได้ จะให้รางวัลตนเองอย่างไร  
และในกรณีทีท่ําไม่ได้  แล้วจะอย่างไรต่อไป  
 

ทําได้...ให้รางวัล ทําไม่ได้...แลว้จะทําอย่างไรต่อ ......... 
- 

-  

-  

- 

-  

-  
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สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช้  
Remind card โดยจัดทําขนาดเท่ากับนามบัตรที่สามารถพกพาได้  

 

 

 

 

  

กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

ฉนัจะเตือนตนเองโดย... 

............................................................ 

............................................................ 
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4.5 แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกทักษะสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา     

4.5.1 กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล

ข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทาง
เพศ และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

สาระสําคัญ 
กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหา กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้อง

กับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัย ที่มีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ในเรือนจํา 

     ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 2 ช่ัวโมง 
อุปกรณ์และสื่อ 
1. สื่อออฟไลน์ เช่น สื่อสิงพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น  
2. สื่อบุคลากร เช่น เพ่ือน เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล เป็นต้น 
3. ใบความรู้ เรื่องกิจกรรมนําเข้ากระบวนการสําหรับวิทยากร (ศึกษาในภาคผนวก) 
4. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
5. ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
6. แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
 จัดแสดงนิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ   
เอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์และกล่าวนําในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แต่หากไม่ต้องการมี
เพศสัมพันธ์ควรมีวิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงหรือปฏิเสธอย่างเหมาะสม หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ ควรมีอย่าง
ปลอดภัยและป้องกันตนเองโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการฝึกกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในครั้งน้ี นอกจากน้ี ควรช้ีให้เห็นความสําคัญว่ากิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้มี
ความสําคัญอย่างไร มีวิธีการเข้าถึงสื่อ และตรวจสอบความถูกต้อง/ความน่าเช่ือถือของข้อมูลอย่างไร  
     2. การดําเนนิกิจกรรม 

2.1 วิทยากรเริ่มกิจกรรมนําเข้าก่อนเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะการเข้าถึง (ใบความรู้ เรื่องกิจกรรมนําเข้า
กระบวนการสําหรับวิทยากร) (เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรสอบถามการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอช
ไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยว่าเข้าถึงจากแหล่งใดบ้าง โดย
วิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท (เวลา 10 นาที) 
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2.3 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ให้เท่ากัน โดยในกลุ่มมีอย่างน้อย 1 คนที่อ่านออก
เขียนได้ เป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการค้นหาข้อมูล แหล่งข้อมูล 3 จุด ดังน้ี (1) แหล่งข้อมูลจากเพ่ือน (2) 
แหล่งข้อมูลสื่อความรู้ต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอารมณ์ทางเพศ และ (3) แหล่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เรือน
พยาบาล  (เวลา 10 นาที) 

2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาข้อมูลเรื่องการจัดการอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ทางเพศ จาก
แหล่งข้อมูล โดยค้นหาข้อมูลจาก 3 แหล่งๆ ละ 10 นาที ดังน้ี 

1.) เพ่ือน ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถถามเพ่ือนคนใดก็ได้ทั้งในและนอกกลุ่ม 
2.) สื่อความรู้ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ ป้ายสัญลักษณ์ นิทรรศการสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
3.) คําแนะนําจากเจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล โดยการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจําจุด 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่ม จดบันทึกข้อมูลสิ่งที่ได้จากการค้นหาลงใน ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา
ข้อมูลการจัดการอารมณ์ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย  (เวลา 30  นาที) 

2.5 วิทยากรบรรยายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (ข้อมูลจากใบความรู้ เรื่องการกลั่นกรองและ 
ตรวจสอบข้อมูล)  (เวลา 10 นาที) 

2.6 วิทยากรแจกแบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ให้แต่ละกลุ่ม
นําข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลมากลั่นกรองและตรวจสอบ ตามเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล ลงในใบงานที่ 1.1 แบบบันทึก กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูล (เวลา 10 นาที) 

2.7 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลแล้วได้ 
 ให้กลุ่มอ่ืนๆ ได้รับทราบ โดยใช้เวลานําเสนอประมาณ 10 นาที/กลุ่ม (เวลา  30 นาที) 

2.8 วิทยากรอธิบายสรุปกิจกรรมจากแบบบันทึกคะแนนการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล จากการสรุป 
คะแนนจากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 แหล่ง โดยไม่สรุปว่าแหล่งใดน่าเช่ือถือหรือไม่ แต่ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
พิจารณาและทําความเข้าในกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบ (เวลา 10  นาที) 

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะการเข้าถึงเพ่ือค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย กลั่นกรองข้อมูลที่ตรงกับความ

ต้องการ และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเช่ือถือ และมีความทันสมัย  

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถค้นหา กลั่นกรอง 

และตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร/สื่อความรู้ได้ตรงกับความต้องการ 
ทันสมัย มีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือ  

- แบบบันทึกการค้นหา กลั่นกรองและ
วิธีการตรวจสอบข้อมูล 

 
 
Tips and Tricks 
  
 1.การแบ่งกลุ่มต้องคํานึงถึงรูปแบบสื่อที่ให้ค้นหาซึ่งควรระบุให้เท่ากับจํานวนกลุ่ม และผู้ช่วยวิทยากร
ในแต่ละกลุ่ม ควรกระตุ้นให้เกิดการทํากิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นได้ครบทุกคน 
 2.การแบ่งกลุ่ม ต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการเข้าถึง 
สามารถเปิดเพลงระหว่างการจัดแบ่งคนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมที่จะเริ่มทํากิจกรรมกลุ่ม 

            Tips and Tricks 
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กิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

ใบงานที่ 1.1 แบบบันทึกการค้นหา กลัน่กรงและตรวจสอบการจัดการอารมณ์ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย 
คําชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับวิธีจัดการอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ทางเพศ และการใช้ถุงยาง

อนามัยอย่างปลอดภัย ที่ได้จากการรับฟัง บอกเล่า อ่าน หรือขอคําปรึกษา ระหว่างที่พักอยู่ในเรือนจําน้ีแห่งน้ี 

มีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย 

 
แหล่งข้อมูล 

การกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
แหล่งที่มา
ชัดเจน 

ตรงตาม
ความ

ต้องการ 

ปัจจุบัน/
ทันสมัย 

ถูกต้อง 
และ

น่าเชื่อถือ 

สมเหตุ 
สมผล 

รวม
คะแนน

เพ่ือน 
1. 
2. 

      

สื่อ ออฟไลน์  
1. 
2. 

      

เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล 
1. 
2. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  191 

 

แบบรายการและเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่คน้หาได้จากใบงานที่ 1.1  
เกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 

รายการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล การให้คะแนน 
1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชัดเจน - หนังสือ, พยาบาล 1 คะแนน 

- เพ่ือน 0 คะแนน  (เพราะต้องนําข้อมูลมาตรวจสอบต่อ) 
2. ข้อมูลตรงตามความต้องการใช ้ - ข้อมูลตรงกับความต้องการใช้ ได้แก่ เรื่องการจัดการอารมณ์ 

  ทางเพศ 1 คะแนน 
- ข้อมูลไม่ตรงกับความต้องการใช้ ได้แก่ เรือ่งการจัดการอารมณ์ 
  ทางเพศ 0 คะแนน 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย - ข้อมูลเผยแพร่ไม่เกิน 5 ปี หรือสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด 
  1 คะแนน 
- ข้อมูลเก่า/ลา้สมัย ไมส่อดคล้องกับข้อมูลล่าสุด 0 คะแนน 

4. ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ - เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ มีความถูกต้อง 
  เป็นส่วนใหญ ่ 1 คะแนน 
- เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ พบว่า ขัดแย้งหรือ 
  ไม่ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ ่ 0 คะแนน 

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล - ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน  
   และยอมรับได้  1 คะแนน 
- ข้อมูลไม่มีความสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผล 0 คะแนน 

 
กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 

 
สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการเข้าถึง  

สื่อความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ทางเพศและการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างปลอดภัยที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง ได้แก่ 

1. แผ่นพับ SEX รอบคอบตอบ OK 
2. คู่มือเยาวชน 
3. Roll up ความรู้เรื่องวิธีการใช้ถุงยางอนามัย 
4. แผ่นพับการจัดการอารมณ์  
5. อ่ืนๆ ได้แก่ โปสเตอร์ ป้ายสัญลักษณ์ คลิปวิดีโอ  
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4.5.2 กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และความเข้าใจ สามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบ 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ   
ที่ปลอดภัย 

สาระสาํคญั 
กิจกรรมน้ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจดจํา วิเคราะห์ อธิบาย และเปรียบเทียบปัจจัยความเสี่ยงต่อ

การติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 
               ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสือ่ 
2. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
3. ใบกิจกรรมที่ 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
4. ใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
5. บัตรพฤติกรรม (มีรูปภาพและคําบรรยาย)  
6. ใบความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี (ศึกษาในภาคผนวก) 
7. ใบความรู้เรื่อง การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (ศึกษาในภาคผนวก) 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
 จัดเตรียมตารางประเมินความเสี่ยง และบัตรพฤติกรรม  

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

วิทยากรใช้ข้อมูลจากกิจกรรมที่ 1 “ทักษะการเข้าถึงข้อมูล” เช่ือมโยงจากข้อมูลและประเด็นที่มีความ
เข้าใจไม่ถูกต้องเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตัว เพ่ือนํามาเรียนรู้สร้างความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยความเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัย 

2. การดําเนนิกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสอบถาม เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยวิทยากรเขียนคําตอบลงบนกระดาษ 

ฟลิปชาร์ท (ใบกิจกรรมที ่2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์) เวลา  10 นาที  
2.2 วิทยากรเชิญอาสาสมัครมา 2 คน เพ่ือให้ 1 คนเป็นตัวแบบ อีก 1 คนช่วยช้ีอวัยวะของร่างกาย และ 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็นว่าอวัยวะใดบ้างที่เป็นช่องทางปลดปล่อยของเหลว (สารคัดหลั่ง) 
ออกจากร่างกาย เวลา  10 นาที 

2.3 วิทยากรชวนร่วมกันอภิปรายว่า 
- ของเหลวที่ออกมาแต่ละช่องทางนั้นคืออะไรบ้าง 
- ของเหลวใดสามารถเป็นที่อยู่ของเช้ือเอชไอวี (อธิบายแผนภาพตามใบความรู้ เรื่องแผนภาพ

ปริมาณเช้ือเอชไอวีในสารคัดหลั่งต่างๆ) 
2.4 วิทยากรอธิบายความหมายของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย (ใบความรู้ เรื่องการ 

ประเมินความเสี่ยง) เวลา 10  นาที 
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2.5 วิทยากรแบ่งกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 4 คน และแจกบัตรพฤติกรรมให้กลุ่ม ๆ ละ 1-2 บัตร ให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวิเคราะห์บัตรพฤติกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี ประเด็น
ดังน้ี (เวลา 10 นาที) 

- มีสารคัดหลั่งใดจากพฤติกรรมน้ัน เขียนลงในช่องสารคัดหลั่ง 
- สารคัดหลั่งน้ันเป็นทางออกของเช้ือเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางออกของเช้ือเอชไอวี ให้ขีด  ถ้าไม่เป็นให้ X ที่ช่องทางออก 
- สารคัดหลั่งน้ันมีเป็นทางเข้าของเช้ือเอชไอวีหรือไม่  

 ถ้าเป็นช่องทางเข้าของเช้ือเอชไอวีให้ขีด ถ้าไม่เป็นให้ X ที่ช่องทางเข้า 
- สารคัดหลั่งน้ันมีคุณภาพหรือไม่ 

 ถ้ามีคุณภาพให้ขีด  ถ้าไม่มีให้ X ที่ช่องเก่าหรือใหม่ 
- สารคัดหลั่งน้ันมีปริมาณเช้ือเอชไอวีมากหรือไม่  

 ถ้ามีปริมาณเช้ือเอชไอวีมากให้ขีด  ไม่มากให้ X ที่ช่องมากหรือไม่ 
- ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก 

 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “เสี่ยง” 
 ถ้าพฤติกรรมน้ันมีการขีด  ไม่ครบทั้ง 4 ปัจจัยให้ขีด  ที่ช่อง “ไม่เสี่ยง” 

2.6 ร่วมกันวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุผลใด วิทยากรชวนคุยว่าพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการติด 
เช้ือเอชไอวีเหล่าน้ี มีความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ หรือไม่ เวลา 20  นาที  

2.7 วิทยากรสรุปประเด็นการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (ใบความรู้ เรื่องการมีพฤติกรรมทางเพศที่ 
ปลอดภัย) เวลา 10  นาที 

2.8 วิทยากรสอนทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตย้อนกลับ (ใบความรู้ 
เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี) เวลา  20 นาที 

3. สรุปการเรียนรู้  
ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี สามารถวิเคราะห์ได้จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งจะ

สามารถประเมินได้ว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดเช้ือเอชไอวีหรือไม่ เพ่ือที่จะสามารถป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง และจัดการอารมณ์ทางเพศได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที ่ ผลลพัธท์ีต่้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจปัจจัย  4 ประการ ทีส่ามารถทําให้

ติดเช้ือเอชไอวีได้ 
- ประเมินจากการถาม ตอบและการใช้
กลวิธีต่างๆ ในการจัดการอารมณ์และ
ความต้องการทางเพศ 
- แบบตรรจสอบรายการ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับ
เช้ือเอชไอวี 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีความ
เสี่ยงอ่ืนๆ เพ่ือให้จัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
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Tips and Tricks 
 

1. การแบ่งกลุ่ม ต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการสร้างความ
เข้าใจ สามารถเปิดเพลงระหว่างการจัดแบ่งคนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมที่จะเร่ิมทํา
กิจกรรมกลุ่ม 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรม ต้องหาคําสําคัญให้ได้ เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินความเสี่ยง 
3. สามารถปรับเปลี่ยนบัตรพฤติกรรมตามบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
4. วิทยากรต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ต่อเง่ือนไขและปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

 
กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 

กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ  
ใบกิจกรรมที่ 2.1 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพนัธ ์
 

พฤติกรรมเสีย่งต่อการมีเพศสัมพันธ ์

 
ใบกิจกรรมที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี     
คําชี้แจง ให้สมาชิกกลุ่มพิจารณาพฤติกรรมที่ได้รับ และประเมินความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี จาก 4 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) ช่องทางออกของเช้ือ (2) ช่องทางเข้าของเช้ือ (3) เช้ือเก่าหรือใหม่ (4) เช้ือมากหรือน้อย จากน้ันประเมิน
ว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง ทั้งน้ี หากปัจจัยครบทั้ง 4 ปัจจัย  ถือว่าเสี่ยง หากขาดข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าไม่เสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV 

เงื่อนไข* ปัจจัย การประเมิน 

พฤติกรรม สารคัดหลั่ง ช่อง
ทางออก
ของเชื้อ

ช่อง
ทางเข้า
ของเชื้อ

เชื้อเก่า
หรือ
ใหม่ 

เชื้อมาก
หรือน้อย 

เสี่ยง ไม่เสี่ยง 

        

        

        

            Tips and Tricks
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สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ  

สื่อความรู้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายสัญลักษณ์ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ทาง
เพศและการใช้ถุงยางอนามัยอย่างปลอดภัยที่เหมาะสมกับผู้ต้องขัง เป็นต้น 

1. แผ่นพับ SEX รอบคอบ ตอบ OK 
2. คู่มือเยาวชน 
3. Roll up ความรู้เรื่องถุงยางอนามัย 

 
บัตรพฤติกรรม  จํานวน 20  แผ่น  

ใช้ในกิจกรรมกิจกรรมฝึกทักษะการสร้างความเข้าใจ 
 

ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 
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4.5.3 กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวางแผน จัดเตรียม วิธีการใช้คําถาม และประเมินคําถาม

เก่ียวกับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัย 

สาระสาํคญั 
ทักษะการไต่ถามเป็นความสามารถและทักษะข้ันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เ ก่ียวข้องด้วย โดย

กระบวนการคิดคําถามและใช้คําถาม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนการใช้คําถาม จัดเตรียม
คําถาม เลือกวิธีการใช้คําถาม สรุปและประเมินการใช้คําถามเก่ียวกับปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี 
การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

         ผู้เขา้รว่มกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 
ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง 30 นาที  
อุปกรณ์และสือ่ 
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. สื่อแสดงตัวอย่างสถานการณ์การใช้คําถามและตัวอย่างคําถามที่พบบ่อย 
3. ปากกา หรือดินสอ 
4. เพลงประกอบการทํากิจกรรม 
5. ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถามและการเลือกใช้คําถาม 
6. ใบงานที่ 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
1. เตรียมอุปกรณ์ในการนําเสนอกิจกรรมทักษะการใช้คําถาม  
2. เตรียมใบงานการฝึกปฏิบัติ  ทักษะการใช้คําถาม และปากกา 
3. เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม ควรมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสม สําหรับการทํากิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหว

เคลื่อนย้าย 
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ขั้นตอนการทํากิจกรรม  
1. เกริ่นนํา  

วิทยากรอธิบายว่าการเรียนรู้เรื่องปัจจัยและความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี รวมทั้ง การจัดการอารมณ์
และความต้องการทางเพศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ให้เกิดความเข้าใจ สามารถจดจํา และนําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง จําเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้โดยการใช้คําถาม ประกอบด้วย การวางแผน จัดเตรียมคําถาม พัฒนาวิธีการใช้
คําถาม และประเมินคําถามของตนเอง  

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือสร้างความไว้วางใจและการรักษาความลับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 (เวลา 5 นาที) 
2.2 วิทยากรถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังก่อนนอน หมายความว่าอย่างไร”       

(เวลา 5  นาที) 
2.3 วิทยากรกําหนดสถานการณ์สมมติ “เม่ือวานขณะอาบน้ําอยู่ แล้วโดนจ้ิมทางประตูหลัง” 
2.4 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน่ังเป็นวงกลม 1 วง โดยผู้ร่วมกิจกรรมส่งลูกบอลเป็นวงกลม (เปิดเพลง

สนุกๆตลอดการทํากิจกรรม) เมื่อเพลงหยุด ลูกบอลหยุดที่ใคร ให้คนน้ันต้ังคําถาม 1 คําถาม (กิจกรรมปรับตาม
สถานการณ์ เช่น นับเลข เป็นต้น) (เวลา 10  นาที) 

2.5 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้ังคําถามจากสถานการณ์สมมติข้างต้น ถ้าท่านเป็นผู้ถูกกระทํา ถาม
เรื่องอะไร  ท่านจะถามใคร  ใช้คําถามว่าอย่างไร  เช่น ถามเพ่ือนว่าอย่างไร  ถามพยาบาลว่าอย่างไร  และใช้
คําถามว่าอย่างไร  (ประมาณ 5 คําถาม) โดยวิทยากรไม่ระบุว่าเป็นคําถามที่ถูกหรือผิด ผู้ช่วยวิทยากรบันทึกคําถาม
ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท (ใบงานที่ 3.1 การเตรียมคําถามและการเลือกใช้คําถาม) (เวลา 20 นาที) 

2.6 วิทยากรชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยเก่ียวกับ คําถามทั้ง 5 ข้อ ว่าเป็นคําถามที่ดีหรือไม่ อย่างไร  
ตัวอย่างคําถาม : คําถามที่หน่ึง เป็นคําถามที่ดีหรือไม่ เพราะอะไรจึงคิดเช่นน้ัน   

                          ลักษณะของคําถามที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร (เวลา 20 นาที)                          
2.7 วิทยากรอธิบายการเลือกใช้คําถาม โดยใช้การนําเสนอผ่าน Power Point และชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พูดคุยถึงตัวอย่างคําถามต่าง ๆ (ใบความรู้ เรื่องการเลือกใช้คําถาม)  (เวลา 10  นาที) 
2.8 วิทยากรชวนวิเคราะห์คําถามที่ได้จากกิจกรรมข้อที่ 3 อีกครั้งว่าเป็นคําถามที่ดีหรือไม่ และมีลักษณะ

ของคําถามที่ดี อะไรบ้าง และจะต้องปรับปรุงอย่างไร ? (ใบงานท่ี 3.2 การวิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม)           
(เวลา 10 นาที)      

2.9 วิทยากรสรุปการเรียนรู้ โดยทบทวนการใช้คําถามที่ดี เริ่มต้นจาก การวางแผนการใช้คําถาม 
การจัดเตรียมคําถาม การใช้คําถาม และการปรับปรุงคําถามให้ดีขึ้น มีลักษณะ 3 ข้อคือ (1) ใช้ภาษาที่ง่าย (2) มี
ประโยชน์ และ (3) คําถามปลายเปิด (เวลา 10 นาที)         

3. สรุปการเรียนรู้  
กิจกรรมน้ีเป็นการฝึกทักษะเทคนิคการใช้คําถาม ผ่านกระบวนการคิด/เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ทั้งน้ีวิทยากรควรคํานึงถึงระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก  เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม และเกิดทักษะการใช้คําถามที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

เลือกใช้คําถามที่เหมาะสม 
- สามารถต้ังคําถาม วิเคราะห์และประเมินการใช้คําถามของตนเองได้ 
- สามารถปรับปรุงคําถามของตนเองเพ่ือนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
Tips and Tricks 
 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีความแตกต่างของวัย ระดับความรู้ อาจทําให้มีปัญหาในการเขียน การฟัง 
และการมองเห็น ดังน้ันวิทยากรควรสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิทยากรสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ เสียงช่ืนชม การปรบมือ หรืออ่ืนๆ เพ่ือแสดงถึงการช่ืนชมผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ที่ใช้คําถามที่ดี 

กิจกรรมฝึกทักษะการไต่ถาม 
 

ใบกิจกรรมที่ 3.1 การต้ังคาํถามจากสถานการณ์สมมต ิ
 

ต้ังคําถามจากสถานการณ์สมมติ 
“เม่ือวานขณะอาบน้ําอยู่ แล้วโดนจ้ิมทางประตูหลัง” 

 
 
 

 
ใบงานท่ี 3.2 วิเคราะห์และประเมินการใช้คําถาม 
 

 
เกณฑ์ประเมิน 

ประเมินการใช้คําถาม  
โดยวงกลม      ตัวเลขคะแนนที่เหมาะสม 

 ระดับคะแนน (เรียงจากน้อย ---> มาก) 
1) คําถามใช้ภาษาที่ง่าย  1        2        3               
2) คําถามมีประโยชน์ 1        2        3                
3) คําถามปลายเปิด   1        2        3                

รวมคะแนน (9)      คะแนนที่ได้ เท่ากับ .....  
         

 
 

กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 

            Tips and Tricks
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4.5.4 กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการระบุปัญหา กําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก และ

แสดงจุดยืน ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในเรื่อง การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 
สาระสําคัญ 

   กิจกรรมน้ีชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการกําหนดทางเลือก ประเมินทางเลือก 
และแสดงจุดยืน นําไปสู่ทักษะการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ปลอดภัย 
                ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา จํานวน 1 ช่ัวโมง  
อุปกรณ์และสื่อ 
1. สื่อแสดงตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆท่ีต้องตัดสอนใจ 
2. กระดาษฟลปิชาร์ทและปากกาเคมี (เท่าจาํนวนผู้เข้าอบรม) 
3. แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรอื แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram)  
4. บอร์ดหรือกระดานที่ใช้ติดกระดาษฟลิปชาร์ท 3 บอร์ด หรืออาจใช้ผนังกําแพงแทนได้ 
5. กระดาษกาว 

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม   
 1. วิทยากรศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากฝึกกิจกรรมที่ 3 ทักษะการไต่ถาม และนํามากําหนดประเด็นการ
ตัดสินใจท่ีสําคัญซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของกลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง อันจะ
นําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพ่ือนําแนวทางการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัยในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํา (เวลา 10 นาที) 

     ตัวอย่างเช่น 
 สถานีที่ 1 หากมีอารมณ์ทางเพศ ท่านจะตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการอารมณ์อย่างไร  
 สถานีที่ 2 หากท่านมีคู่อยู่ในเรือนจําและเกิดอารมณ์ต้องการมีเพศสัมพันธ์ ท่านจะตัดสินใจทําอย่างไร  
 สถานีที่ 3 หากท่านต้องการมีเพศสัมพันธ์ตอนน้ี แต่ไม่มีถุงยางอนามัย ท่านจะตัดสินใจทําอย่างไร  

           2. นํากระดาษฟลิปชาร์ทเขียนสถานการณ์ที่ได้จากข้อ 1 ไปติดบนบอร์ด แล้วนําบอร์ด 3 บอร์ดติดไว้รอบ ๆ ห้อง 
           3. จัดเก้าอ้ีที่น่ังสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวงกลม โดยเตรียมให้เท่ากับจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กรณี
ที่จํานวนผู้อบรมไม่แน่นอน ให้นําเก้าอ้ีที่ว่างออก เมื่อทุกคนประจําที่แล้ว) 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรช้ีแจงวัตถุประสงค์กิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจ และชวนคุยในประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางเพศในเรือนจํา ว่ามีพฤติกรรมทางเพศแบบใดบ้าง คิดว่าพฤติกรรมเหล่าน้ัน มีความ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี มากน้อยเพียงใด (เวลา 5 นาที) 

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม โดยอาจจะใช้วิธีนับเลขหรือเกมแบ่งกลุ่มก็ได้ (เช่น ใช้เกม

สับเปลี่ยนเก้าอ้ี คล้ายเก้าอ้ีดนตรีหรือลมเพลมพัด หรือวิธีนับเลข 1-3 เป็นต้น) (เวลา 5 นาที) 
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2.2 วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มประจําสถานีของตนเอง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดม
ทางเลือกตามสถานการณ์ประจําสถานี โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละสถานีเขียนบนกระดาษ ฟลิปชาร์ทของกลุ่ม 
ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที ในการระดมทางเลือก เมื่อครบเวลา 5 นาที วิทยากรให้สัญญาณสับเปลี่ยนจุด โดยให้แต่ละ
กลุ่มเดินวนขวาไปยังฐานถัดไป จากน้ันให้ระดมทางเลือกแต่ละสถานการณ์น้ัน ๆ เขียนเพ่ิมเติมลงบนกระดาษฟลิป
ชาร์ท สับเปลี่ยนจนกระทั่งกลุ่มน้ัน ๆ กลับมายืนตรงฐานที่เริ่มต้น (เวลา 15 นาที) 

2.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยอภิปรายทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมา         
2 ทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์ว่า “ทางเลือก” เหล่าน้ัน มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างเพ่ือฝึกทักษะการตัดสินใจ โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ แผนผังแขนงกิ่งไม้ (Tree diagram) หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone diagram) (เวลา 10 นาที) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4 วิทยากร ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด 1 ทางเลือกที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว พร้อม 
แสดงเหตุผลประกอบ ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 5  นาที (เวลา 15 นาที) 

2.5 เมื่อผู้แทนกลุ่มนําเสนอเสร็จ วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน พร้อมคําอธิบายเพ่ิมเติม วิทยากรสุ่มสอบถามเก่ียวกับความม่ันใจในทางเลือกที่ตัดสินใจ เพ่ือให้กลุ่มคิดและ
แสดงเหตุผลคลายข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองที่แตกต่าง จนเกิดความรอบคอบและมั่นใจ (เวลา 10นาที) 

3.สรุปการเรียนรู้  
วิทยากรสรุปความสําคัญของการตัดสินใจประเด็นสําคัญที่ช้ีนําไปสู่การปฏิบัติตัว และทําให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการติดเช้ือเอชไอวี โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เคยที่เกิดขึ้นแล้วในเรือนจํา โดยการฝึกทักษะการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย (1) การระบุปัญหา (2) กําหนดทางเลือก (3) ประเมินทางเลือก และ (4) แสดงจุดยืนการตัดสินใจ    
มีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อแนวทางการปฏิบัติตัว และเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมและทันกาล เพ่ือให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ที่
ต้องตัดสินใจ 

ทางเลือกท่ี 1 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ข้อดี 

ข้อเสีย 

ทางเลือกท่ี 2 
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ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถระบุปัญหา กําหนดทางเลือก

เก่ียวข้องกับเรื่องส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภัยในเรือนจํา 

สอบถาม เพ่ือให้แสดงเหตุผล 
ในการตัดสินใจว่ามีความเหมาะสม 
ถูกต้อง หรือไม่ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินทางเลือกวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านบวกและด้านลบของทางเลือกแต่ละสถานการณ์ เพ่ือ
นําไปสู่การยืนยันการตัดสินใจ 

สามารถอธิบายการตัดสินใจ 
ต่อการประเมินทางเลือก 
ในแต่ละสถานการณ์ 

 
 
Tips and Tricks 
 
 1. การแบ่งกลุ่ม ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้มีให้มีอย่างน้อย 1 
คนที่อ่านออกเขียนได้ เป็นผู้นํากลุ่มในการฝึกทักษะการตัดสินใจ 
 2. สามารถเปิดเพลงระหว่างการเข้ากลุ่มเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่กดดันจนเกินไป และใช้เพลงเป็น
การจับเวลาเพ่ือที่จะเปลี่ยนฐานได้ 
 3. การกําหนดสถานการณ์ ควรคํานึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในเรือนจํา จะทําให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพ หรือกําหนดทางเลือก บอกข้อดีข้อเสียได้ชัดเจนตามประสบการณ์ 
 

4.5.5 กิจกรรมฝึกทักษะการนําไปใช้ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัว โดยการกําหนดวิธีเตือนตนเอง และวิธี

จัดการตนเอง เก่ียวกับประเด็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอชไอวี และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 
สาระสําคัญ 

 การนําข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติตัว ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเตือนตนเอง 
และการจัดการตนเอง  

 การเตือนตนเอง เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ้นของตนเอง เพื่อเรียนรู้
พฤติกรรมของตนเอง ทําให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีการกระทํา ในลักษณะใดและจะทําอย่างไรเพ่ือให้มีพฤติกรรม
เป้าหมายที่ต้องการ  

 การจัดการตนเอง เป็นความสามารถในการรักษาความต่อเน่ืองของการกระทําหรือทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
               ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 15 – 30 คน 

ระยะเวลา จํานวน  1  ช่ัวโมง 30 นาที 
อุปกรณ์และสื่อ  
1. กระดาษฟลิปชาร์ท และปากกาเคมี 
2. บุคคลต้นแบบ หรือคลิปวิดีทศัน์บุคคลต้นแบบ 
 3. บัตรเตือนการนําไปใช้ (remind card) 

            Tips and Tricks
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      4. ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรุปประเด็นการเตือนตัวเอง  

การเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรม 
 จัดเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ทในการระดมความคิดเห็น 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
1. เกริ่นนํา  

 วิทยากรอธิบายทบทวนทักษะการเข้าถึง ทักษะสร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ  
เพ่ือนํามาสู่การนําไปใช้ในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (เวลา 10 นาที)  

2. การดําเนินกิจกรรม 
2.1 วิทยากรบรรยาย ประกอบ Power point เก่ียวกับแนวทางการฝึกการเตือนตนเอง เช่น ฝึกสมาธิ   

ฝึกทําบันทึกประจําวัน (Diary) หรือจดข้อความส้ันๆ (Note) ไว้ใกล้ตัว ฝึกใช้อุปกรณ์ เช่น ปฏิทินเตือนการกินยา 
พวงกุญแจ สต๊ิกเกอร์ สวมสายรัดข้อมือ เป็นต้น และแนวทางการฝึกจัดการตนเอง เช่น ฝึกต้ังเป้าหมาย โดย
กําหนดเป้าหมายการปฏิบัติตัว หากทําได้มีการให้รางวัล และลงโทษตัวเอง กรณีทําไม่ได้หรือไม่ได้ทํา เป็นต้น 
(เวลา 10 นาที) 

2.2 วิทยากรเชิญบุคคลต้นแบบที่มีประสบการณ์ตรงในกรณีต่างๆ มาเล่าวิธีการและเทคนิคต่างๆ ได้แก่ 
การจัดการอารมณ์ทางเพศ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี การกําหนดวิธี
เตือนตนเอง การหาวิธีจัดการตนเองในการปฏิบัติตัว (กรณีไม่มีบุคคลต้นแบบ ให้วิทยากรใช้วิดีทัศน์บุคคลต้นแบบ
หลายๆ กรณี หรือพูดเล่าประสบการณ์ของผู้ต้องขังที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม) (เวลา 
10 นาที) 

2.3 วิทยากรต้ังคําถาม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถาม “ถ้ามีอารมณ์ทางเพศ คุณจะทําอย่างไร ”  
ทางเลือก 2 ทาง คือ (1) การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ (วิธีการ/กิจกรรม) และ (2) พฤติกรรมทาง
เพศท่ีปลอดภัย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนทางเลือกของตนเองลงในบัตรการตัดสินใจ เพ่ือพกติดตัว/เก็บในที่ๆ
เหมาะสมในการใช้เตือนตนเอง (เวลา 10 นาที) 

2.4 วิทยากรเปิดประเด็นเรื่องการเตือนตนเองว่าสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบพกบัตร 
ตัดสินใจ (เตือนตัวเองด้วยตัวเอง ในขั้นตอนที่ 2.3) หรือใช้วิธีจับคู่บัดด้ีในการเตือนกัน หรือใช้วิธีจับกลุ่มเพ่ือนใน
การเตือนกัน และสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “คิดว่าตนเอง จะมีวิธีการเตือนตนเองรูปแบบใด” ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมยกมือเลือกวิธีการเตือนตนเอง วิทยากรเสนอแนะให้นําวิธีการเตือนตนเองไปใช้จริง (เวลา 5 นาที) 

2.5 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน่ังเป็นกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มแรก การจัดการอารมณ์และความต้องการทางเพศ (วิธีการ/กิจกรรม)  
กลุ่มสอง พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย  
จากน้ันระดมความคิดเห็นตามใบงานที่ 5.1 โดยใช้เวลา (เวลา 15 นาที) 

          2.6 วิทยากรเชิญผู้แทนกลุ่มเพ่ือนําเสนอ กลุ่มละ 10 นาที (เวลา 20 นาที) 
          2.7 วิทยากรสรุปกิจกรรม (เวลา 10 นาที) 
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3. สรุปการเรียนรู้  
ความสามารถในการกําหนดวิธีเตือนตนเอง และกําหนดวิธีจัดการตนเอง เก่ียวกับการจัดการอารมณ์และ

ความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย จําเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองให้ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติตัวตามที่ต้ังใจได้อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และสามารถจัดการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยจากการติดเช้ือเอชไอวี 

ผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการประเมิน 

ที่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีการประเมิน 
1. ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม  สามารถกําหนด

วิธีการเตือนตนเอง  
สังเกตการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมายในบัตรตัดสินใจ 
ประเมินการนําเสนอวิธีการเตือนตนเอง ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดวิธีจัดการ
ตนเอง ตามการตัดสินใจ 

ประเมินจากวิธีการให้รางวัลตนเอง เมื่อปฏิบัติตนได้ตาม
การตัดสินใจ และระบุวิธีการ    ปรับแก้ไข (เมื่อไม่สามารถ
ปฏิบัติตนได้ตามการตัดสินใจ) 

 
 
Tips and Tricks 
 
 วิทยากรควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์หาแนวทาง สิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อ
ตนเอง ทั้งการกําหนด วิธีการเตือนตนเอง และการจัดการตนเองให้สอดคล้องตามวิถีการใช้ชีวิตและบริบทภายใน
เรือนจําแต่ละแดนหรือแต่ละแห่ง หากนําไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดข้อจํากัด ก็ต้องทบทวนและปรับเปลีย่นให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
  

            Tips and Tricks 
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กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 
กิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช ้ 

 
ใบกิจกรรมที่ 5.1 ตารางสรปุประเด็นการเตือนตัวเอง วางแผนและจัดการตนเอง 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการเตือนตัวเอง และระดมสมองวางแผนและจัดการ
ตนเอง ตามใบงานที่ 5.1   
 
พฤติกรรมเป้าหมาย : มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 
 
1. วิธีการเตือนตัวเอง   นํา remind card ของสมาชิกมาติดในกระดาษฟลิบชาร์ท 
 
 
2. สมาชิกในกลุ่ม พิจารณาเลือกวิธีการจัดการ จากข้อ 1 มา 1 วิธีการ และวางแผนให้ถึงพฤติกรรมเป้าหมาย โดย
สมาชิกระดมความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน เขียนใสใ่นกระดาษฟลิบชาร์ท 

1................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................ 

3. สรุปประเด็นการจัดการตนเอง ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมระดมสมอง ทั้งในกรณีที่ทําได้ จะให้รางวัลตนเองอย่างไร
และ ในกรณีทีท่ําไม่ได้ แล้วจะอย่างไรต่อไป  
 

ทําได้...ให้รางวัล ทําไม่ได้...แลว้จะทําอย่างไรต่อ ......... 
- 

-  

-  

 

 

 

 

- 

-  

-  
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กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 

สื่อประกอบกิจกรรมฝึกทักษะการนาํไปใช้  
บัตรการนําไปใช้ โดยจัดทําขนาดเท่ากับนามบัตรที่สามารถพกพาได้ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
   

ฉนัตั้งใจจะ... 

................................................. 

เพือ่ใหป้ลอดภยั 
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ตัวอย่างแบบประเมิน 
ความรอบรู้ดา้นเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตามกลุ่มประชากรเปา้หมายในระดบัพืน้ที ่

กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
 

แบบประเมินใชสํ้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มกิจกรรมพัฒนาฝึกทักษะสร้างความรอบรู้ด้านเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โดย ประเมินกอ่น-หลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ทักษะการเข้าถึง ทักษะการ

สร้างความเข้าใจ ทักษะการไต่ถาม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการนําไปใช้ 
ส่วนที่ 3 ข้อมลูพฤติกรรม 

 
หมายเหตุ : แบบประเมินน้ีเป็นตัวอย่างที่ใช้ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน สามารถประยุกต์ใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ โดยปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกับพฤติกรรมเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย 
 

Username………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย  หน้าข้อความ หรือให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 

1. เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ 
[  ] เคย   [  ] ไม่เคย  

2. เคยใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ 
[  ] เคย   [  ] ไม่เคย  

3. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       [  ]1 เว็บไซต์ของหน่วยงาน               [  ]2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฟสบุ๊ค, ไลน์, อีเมล์, ยูทูป) 
       [  ]3 ผู้บริหาร/บุคลากรในหน่วยงาน    [  ]4 เอกสาร/สิ่งพิมพ์เผยแพร่          
       [  ]5 สื่อวิดีทัศน์                            [  ]6 อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
4. ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ทั่วไป (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       [  ]1 สมาร์ทโฟนและสือ่ออนไลน์     [  ]2 เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์    [  ]3 สื่อบุคคล     
       [  ]4 เอกสาร/สิ่งพิมพ์    [  ]5 ทีวี     [  ]6 วิทยุ      [  ]7 อ่ืนๆ ระบุ........................... 
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ส่วนท่ี 2 ความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์  
คําชี้แจง  กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ในตารางตามความเป็นจริง 

ท่านต้องใช้ความสามารถ ในเร่ืองต่อไปนี้ มาก-น้อยเพยีงใด ระดับความสามารถ 
 

ข้อ 
 

ประเด็นความสามารถและทักษะ 
ทําได้ยาก

มาก 
(1) 

ทําได้
ค่อนข้าง
ยาก 
(2) 

ทําได้
ค่อนข้าง

ง่าย 
(3) 

ทําได้ง่าย
มาก 
(4) 

 ทักษะการเข้าถงึ   
1 เมื่อฉันต้องการข้อมูลเรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ฉันรู้ว่า

จะหาข้อมูลได้จากแหล่งใดหรอืหน่วยงานใด
  

2 เมื่อฉันต้องการข้อมูล เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  
ฉันสามารถค้นหามาได้หลายแหล่ง 

  

3 เมื่อฉันต้องการข้อมูล เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี  
ฉันสามารถค้นหามาได้ด้วยตนเองทุกครัง้

  

4 เมื่อฉันได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ฉันคัดเลือกหรอืกล่ันกรอง 
โดยพิจารณาจากช่ือหน่วยงาน/ผู้เขียนที่ได้รับการยอมรับ 

  

5 เมื่อฉันได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว ฉันคัดเลือกหรอืกล่ันกรอง
โดยพิจารณาจากวันเดอืนปีทีร่ะบุไว้ ว่ามีความทันสมัย

  

6 ฉันจะตรวจสอบความน่าเชื่อถอื (ความถกูต้องและเป็นจริง) 
ของข้อมูล กอ่นนํามาใช้หรอืเผยแพร่ต่อ

  

7 ข้อมูลที่ฉันนํามาศึกษาทําความเข้าใจ ฉันตรวจสอบได้ว่าข้อมูล
มีความสมเหตุสมผล 

  

8 ข้อมูลที่ฉันนําใช้ในการปฏิบัตติัว ฉันตรวจสอบได้ว่าข้อมูล
มีความสมเหตุสมผลก่อนนํามาใช้  

  

 ทักษะการเข้าใจ   
9 ฉันสามารถอ่านคําแนะนํา/เนื้อหา เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยอย่าง

ถูกวิธี จากส่ือความรู้ของหน่วยงานที่น่าเชือ่ถือได้อย่างเข้าใจ
  

10 ฉันสามารถฟังและเข้าใจคําแนะนํา/เนื้อหา เรือ่ง การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี จากส่ือความรู้ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้อย่าง
เข้าใจ 

  

11 ฉันสามารถจดจาํข้อมูลจากการอ่านหรือฟัง เรือ่ง การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี จากส่ือความรู้ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้อย่าง
ชัดเจน และครบถ้วน 

  

   



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  212 

 

ท่านต้องใช้ความสามารถ ในเร่ืองต่อไปนี้ มาก-น้อยเพยีงใด ระดับความสามารถ 
 

ข้อ 
 

ประเด็นความสามารถและทักษะ 
ทําได้ยาก

มาก 
(1) 

ทําได้
ค่อนข้าง
ยาก 
(2) 

ทําได้
ค่อนข้าง

ง่าย 
(3) 

ทําได้ง่าย
มาก 
(4) 

12 ฉันสามารถทําความเข้าใจคําแนะนํา/เนื้อหา เรือ่ง การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี ที่ได้รับจากหน่วยงานที่นา่เชื่อถือได ้

    

13 ฉันสามารถอ่านคําแนะนํา/เนื้อหา เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถูกวิธี ที่ได้รับจากบุคลากรของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได ้

    

14 ฉันสามารถฟังและเข้าใจคําแนะนํา/เนื้อหา เรือ่ง การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี ที่ได้รับจากบุคลากรของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได ้

    

15 ฉันสามารถจดจาํข้อมูลจากการอา่นหรอืฟงั เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย
อย่างถูกวิธี ที่ไดร้ับจากบุคลากรของหน่วยงานที่นา่เชือ่ถอืได้ชดัเจน 
ครบถ้วน 

    

16 ฉันสามารถทําความเข้าใจคําแนะนํา/เนื้อหา เรือ่งการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี ที่ได้รับจากบุคลากรของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได ้

    

 ทักษะการไต่ถาม     
17 ฉันวางแผนในการใช้คําถามไว้เสมอ ก่อนไปพบแพทย์/บุคลากร

สาธารณสุข/คุณครู/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
    

18 ฉันมีการจัดเตรยีมข้อคําถาม (คิด/ เขยีน) ไว้ล่วงหน้าเสมอ 
ก่อนไปพบแพทย์/บุคลากรสาธารณสุข/คุณคร/ูบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

    

19 เมื่อฉันมีข้อสงสัยข้อมูลที่ได้รับ ฉันมีวิธีตั้งคําถามเพื่อให้ได้ขอ้มลูที่
ถูกตอ้ง    

    

20 ฉันมีการใช้คําถามที่จัดเตรียมมากับแพทย/์บุคลากรสาธารณสุข/
คุณครู/บุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลตามทีต่้องการ 

    

21 ฉันสามารถส่ง/ฝากคําถามไว้ตามช่องทางทีห่นว่ยงานจดัไว้  
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการ จนหมดความสงสัย 

    

22 ฉันสามารถสอบถามหรอืแลกเปล่ียน เพื่อให้ได้รับขอ้มูล/คําตอบ 
ที่ต้องการ  
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ท่านต้องใช้ความสามารถ ในเร่ืองต่อไปนี้ มาก-น้อยเพยีงใด ระดับความสามารถ 
 

ข้อ 
 

ประเด็นความสามารถและทักษะ 
ทําได้ยาก

มาก 
(1) 

ทําได้
ค่อนข้าง
ยาก 
(2) 

ทําได้
ค่อนข้าง

ง่าย 
(3) 

ทําได้ง่าย
มาก 
(4) 

23 ฉันสามารถประเมินคําถาม ได้วา่ดีแล้ว หรือจะต้องปรับปรงุอยา่งไร      
24 ฉันสามารถปรับปรุงคําถามและการใช้คําถาม ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ     
 ทักษะการตัดสินใจ     

25 ฉันสามารถระบปุระเด็นปัญหาสําคัญที่ต้องทําการตดัสินใจ     
26 ฉันสามารถกําหนดทางเลือกในประเด็นปัญหาสําคัญที่ต้องตัดสินใจ  

จนได้ทางเลือกหลายทางเลือก ที่ใช้ปฏิบัติไดจ้ริง 
    

27 ฉันมีวิธีให้ไดท้างเลือกใหม่ๆ ที่ใช้ปฏิบัติได้จรงิ ในการตัดสินใจ      
28 ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของวิธีปฏิบตัิได้อย่างครอบคลุม     
29 ฉันสามารถประเมินได้ว่า วิธีปฏิบัติตัว/ทางเลือกใดดีที่สุดสําหรบัฉัน     
30 ฉันตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี โดย

ผ่านการคิดพิจารณามาแล้วเป็นอย่างด ี
    

31 ฉันสามารถตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ถงุยางอนามัยอย่างถูก
วิธี ได้อย่างชัดเจน  

    

32 ฉันสามารถแจ้ง/บอกผลของการตัดสินใจได้ว่า เลือกแนวทางใด 
พร้อมเหตุผลที่เหมาะสม 

    

 ทักษะการนําไปใช้     
33 ฉันสามารถสังเกตได้ว่า ตัวเองมักจะหลงลืมขอ้มูลสําคัญต่างๆ     
34 ฉันสามารถหาวธิีในการเตอืนตนเอง เพื่อไม่ใหลื้มข้อมูลเกี่ยวกบั 

การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี โดยทําอย่างใดอย่างหนึง่ (อาทิ เขยีน
โน้ต จดในปฏิทนิ ตั้งนาฬกิา ฯลฯ) 

    

35 ฉันสามารถหาวธิีเตือนตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 
เพื่อไม่ให้ลืมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี (อาทิ ฝาก
ให้คนอื่นเตอืน/บอกญาต/ิคนใกล้ชิดให้ชว่ยเตอืน ฯลฯ) 

    

36 ฉันสามารถปรับเปล่ียนวิธีการเตือนตนเอง ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
อยู่เสมอ เพือ่ปอ้งกันการลืม 

    

37 ฉันสามารถจัดการตนเอง โดยการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติตวั  
เพื่อไม่ให้ลืมข้อมูล 
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ท่านต้องใช้ความสามารถ ในเร่ืองต่อไปนี้ มาก-น้อยเพยีงใด 
ระดับความสามารถ 

 
ข้อ 

 
ประเด็นความสามารถและทักษะ 

ทําได้ยาก
มาก 
(1) 

ทําได้
ค่อนข้าง
ยาก 
(2) 

ทําได้
ค่อนข้าง

ง่าย 
(3) 

ทําได้ง่าย
มาก 
(4) 

38 ฉันสามารถใช้วธิีการที่คิดวางแผนไว้ เพื่อเตอืนตนเอง ไมใ่ห้ลืมข้อมูล 
ได้อย่างต่อเน่ือง 

    

39 ฉันสามารถสร้างความม่ันใจในการนําข้อมูลเกีย่วกับการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกวิธี ไปใช้จริง 

    

40 ฉันสามารถปรับเปล่ียนวิธีการจดัการตนเอง/แผนการ ให้เหมาะสม 
กับสถานการณอ์ยู่เสมอ เพือ่ปอ้งกันการลืม 

    

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวธี 
คําชี้แจง  กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ในตารางตามความเป็นจริง 

ท่านมีพฤติกรรมต่อไปนี้ มาก-น้อยเพียงใด ระดับการปฏิบัติ 
 

ข้อ 
 

พฤตกิรรม 
ปฏิบัติ 

สมํ่าเสมอ
(ทุกคร้ัง) 

ปฏิบัติบางคร้ัง 
(เคยทําบ้าง  

แต่ไม่ได้ทําทุก
คร้ัง) 

 
ไม่เคยปฏิบัติเลย

(ไม่ทําเลย) 

1 ก่อนนําถุงยางอนามัยมาใช้ ฉันจะพิจารณาเลือกจาก ขนาด
ของถุงยางอนามัย ที่เหมาะสม 

   

2 ฉันจะเช็ค วันหมดอายุของถุงยางอนามัย ก่อนนําถุงยาง
อนามัยมาใช้ 

   

3 หากไม่มี เครื่องหมาย อย.บนซอง/กล่องของถุงยางอนามัย ฉัน
จะไม่นํามาใช้ 

   

4 ฉันจะบีบปลายถุงยางอนามัยก่อนสวมใส่    
5 ฉันใส่ถงุยางอนามัยขณะที่อวยัวะเพศชายยังไม่แขง็ตวัเพื่อเตรียมพร้อม    
6 ฉันถอดถุงยางอนามัยหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที โดยไม่ต้องรอให้

อวัยวะเพศอ่อนตัว 
   

7 ฉันใช้ วาสลีน/เบบี้ออย เพือ่หล่อล่ืนในการใช้ถุงยางอนามัย    
8 ฉันใส่ถุงยางอนามัย 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัย    
9 ฉันทิ้งถุงยางอนามัยลงชักโครก/โถส้วม    
10 ฉันใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์     
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ใบความรู ้
ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
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ใบความรู้ เรื่องการกลัน่กรองและตรวจสอบข้อมูล 
 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น อีเมล บล็อก และโปรแกรมสนทนา มีทั้งข้อมูลที่
เช่ือถือได้และข้อมูลที่หลอกลวง ผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ตรวจสอบ ประเมินความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่ และการอ้างอิงแหล่งข้อมูล การเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่
เหมาะสมหรือมีการบิดเบือน อาจทําให้ข้อสรุปที่ได้ผิดพลาดหรือช้ีนําผิดทาง นอกจากน้ีอาจทําให้เกิดอันตรายและ
สร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยหลักในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูล ควรพิจารณา ดังน้ี 

1. ข้อมูลมีแหล่งที่มาชัดเจน พิจารณาความชัดเจนของแหล่งข้อมูล จากการระบุช่ือผู้เผยแพร่หรือช่ือ
หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ สามารถติดต่อผู้เผยแพร่ได้หรือไม่ 

2. ข้อมูลตรงตามความต้องการใช้ พิจารณาความสอดคล้องกับการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มา 
ตรงตามความต้องการที่จะนําไปใช้หรือไม่ 

3. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ ทันสมัย ควรตรวจสอบว่าข้อมูลเผยแพร่เมื่อใด สํารวจและปรับปรุงเมื่อใด นอกจากน้ี
ในปัญหาที่สนใจ ควรตรวจสอบว่าสามารถใช้ข้อมูลที่เผยแพร่นานมาแล้วได้หรือไม่ โดยทั่วไปข้อมูลไม่ควร
เก่าเกินกว่า 5 ปี หรือควรสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด  

4. ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ พิจารณาการนําข้อมูลไปเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
ตรวจสอบความถูกต้องพ้ืนฐานของข้อมูล ว่ามีความถูกต้องหรือไม่  

5. ข้อมูลมีความสมเหตุสมผล พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อมูลว่า ข้อมูลมีเน้ือหารายละเอียดสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผลกันและยอมรับได้หรือไม่ 

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
เมื่อเราต้องการข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล

รอบตัวที่มีอยู่มากมาย และควรเลือกค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูล
อย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและมีการอ้างอิง จึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่
เช่ือถือได้ มีดังน้ี 

1. เจ้าของข้อมูล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับข้อมูลน้ันๆ สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงความเป็นจริง
มากกว่าบุคคลอ่ืนที่รับฟังข้อมูลมาเล่าต่อ ซึ่งอาจจดจํามาผิด และอาจเสริมเติมแต่งทําให้ข้อมูลผิดเพ้ียนไปได้ 

2. หน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นหน่วยงาน บุคคลที่ทํางานหรือศึกษาค้นคว้า
ด้านใดด้านหน่ึง ทําให้มีความรู้จากประสบการณ์ในการทํางานหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ลึกซึ้ง จึง
มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง 

3. หน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ 
เน่ืองจากข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐจะถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน ลงมือปฏิบัติงาน และ
ใช้อ้างอิง จึงเป็นข้อมูลสําคัญที่ต้องมีการรวบรวม เก็บรักษา หรือสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเสมอ 
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ใบความรู้ เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธ ี
 

การมีทักษะการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี มีความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและ
ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งถุงยางอนามัยน้ัน ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้สวมใส่อวัยวะเพศชายขณะมี
เพศสัมพันธ์เพ่ือป้องกันนํ้าอสุจิเข้าสู่ช่องคลอด ป้องกันการต้ังครรภ์ ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ควรสวมถุงยางอนามัยก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากใช้อย่าง 
ถูกวิธี ซึ่งประกอบด้วย การเลือก ขั้นตอนการใช้ และการเก็บถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี (สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2559) 

1. การเลือกถุงยางอนามัย 
ในการพิจารณาเลือกถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง มีหลักสําคัญ 4 ประการ (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์, 2559) คือ  
1) บรรจุภัณฑ์หรือซองถุงยางอนามัย ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชํารุดหรือฉีกขาด 
2) เคร่ืองหมาย อย. ที่บรรจุภัณฑ์หรือซองถุงยางอนามัย เน่ืองจากถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือ

แพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือแสดงให้ผู้บริโภครับทราบว่า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต การนําเข้า และได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบ้ืองต้น ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

3) วันหมดอายุ สังเกตวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์หรือซองถุงยางอนามัย หากไม่มีการระบุวันหมดอายุ ให้
พิจารณาวันผลิต ซึ่งถุงยางอนามัย จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันผลิต 

4) ขนาดของถุงยางอนามัย โดยปกติถุงยางอนามัยทั่วไป มีหลายขนาด เช่น 49, 52, 56 มิลลิเมตร ซึ่ง
พิจารณาจากขนาดของอวัยวะเพศ โดยการวัดเส้นรอบวงของอวัยวะเพศขณะอวัยวะเพศแข็งตัว แล้ว
หารด้วย 2 หน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตร 
นอกจากน้ี ถุงยางอนามัยยังมีรูปแบบให้เลือกตามความชอบและรสนิยมส่วนบุคคล เช่น รสชาติ กลิ่น 

ความหนาบาง รูปแบบเรียบ-ขรุขระ เป็นต้น แต่ต้องมีหลักทั้ง 4 ประการข้างต้น เพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
2. การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี 

สําหรับขั้นตอนการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553, น.11) มีขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี  

1) ฉีกมุมซองบรรจุถุงยางอนามัย ระวังอย่าให้เล็บมือหรือของประดับที่มีคมเกี่ยวถุงยางอนามัย 
2) ถุงยางอนามัยจะมีลักษณะม้วนขดเป็นรูปวงแหวน ให้รอยม้วนขอบถุงยางอนามัยอยู่ด้านนอกคลี่ถุงยาง

อนามัยออกมา 1-2 เซนติเมตร อย่าคลี่ให้หมดก่อนสวมใส่ 
3) ใช้น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี บีบกระเปาะไล่ลมออกแล้วนํามาครอบปลายอวัยวะเพศชายขณะแข็งตัว ใช้อีก

มือรูดคลายถุงยางอนามัยขึ้น จนถึงโคน ถ้าใส่ถูกต้องตรงกระเปาะต้องแบน ไม่มีลมอยู่ภายใน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ถุงยางอนามัยแตก 

4) สามารถใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมเป็นนํ้าหรือซิลิโคน ชนิดที่เข้ากับนํ้าได้ 
5) หลังจากเสร็จกิจ ต้องรีบถอนออกโดยเร็วก่อนที่อวัยวะเพศชายจะอ่อนตัวลง ไม่เช่นน้ันถุงยางอนามัย

จะหลุดค้างในช่องคลอดได้ 
6) ใช้กระดาษทิชชูในการถอดถุงยางอนามัยออก ต้องระมัดระวังมือไม่ให้โดนด้านนอกของถุงยางอนามัย 

จากน้ันทิ้งถุงยางอนามัยลงถังขยะ 
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3. การเก็บถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี 
ถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึ่งเสื่อมสภาพได้และจะ

เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น หากไม่เก็บรักษาให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพก่อนกําหนด 
จึงควรเก็บรักษาอย่างถูกต้อง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2553, น.15) ดังน้ี  

1) ไม่ควรเก็บรักษาในที่มีความช้ืนสูง ในที่ร้อนหรือสัมผัสโดยตรงกับแสงแดด แสงไฟ 
2) ไม่ควรเก็บถุงยางอนามัยไว้ในช่องเก็บของในรถยนต์ เน่ืองจากความร้อนจะทําให้ถุงยางอนามัย

เสื่อมสภาพ 
3) ไม่ควรเก็บถุงยางอนามัยในที่ที่อาจเกิดการกดทับ หักงอ หรือฉีดขาดได้ เช่น ในกระเป๋าสตางค์ หรือ

กระเป๋ากางเกงด้านหลัง เป็นต้น 
 
 
ที่มา :  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2553). วิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัย. 20 ปี สาระกับถุงยางอนามัย.  
        (พิมพ์ครั้งที่ 2) (น.11-15). กรุงเทพฯ: เจ เอส การพิมพ์ 
สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. (2559). ความรู้เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทาง  
        เพศสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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ใบความรู้ เรื่องการใชค้ําถาม 
 
การใช้คําถามเป็นการสร้างโอกาสในการได้รับความรู้/ประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดกระบวนการคิด กระตุ้น

ความสนใจ ทําให้เกิดความต่ืนตัว สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การใช้คําถามจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต้องฝึกฝนเพ่ือช่วยขยายทักษะการคิด/วิเคราะห์ การมีคําถามที่ดีจะช่วยให้เกิดการค้นหาความรู้ใหม่ๆ นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ลักษณะของคําถามจําแนกตามระดับขั้นการเรียนรู้         
ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom (1965, 2001) จําแนกเป็น 6 ระดับ คือ 

1. คําถามระดับความจํา (remembering) เป็นคําถามที่มีคําตอบแน่นอน ถามเน้ือหาข้อเท็จจริง คําจํากัด
ความ คํานิยาม คําศัพท์ กฎ ทฤษฎี เพ่ือให้ผู้ตอบได้ระบุ (identify) พรรณนา (describe) เก่ียวกับใคร (who) 
อะไร (what) เมื่อไหร่ (when) ใช่หรือไม่ใช่ (yes or no) ตัวอย่างคําถาม เช่น โรคเอดส์เกิดจากเช้ืออะไร ควรไป
ตรวจเอชไอวีเมื่อไหร่ เป็นต้น 

2. คําถามระดับความเข้าใจ (understanding) เป็นคําถามที่ต้องใช้ความรู้มาประกอบเพ่ืออธิบายด้วย
ตนเอง หรือการแปลความหมายให้เกิดความเข้าใจ โดยต้องแสดงเหตุผลด้วยว่าทําไม (why) ตัวอย่างคําถาม เช่น 
ทําไมต้องตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี จงอธิบายความแตกต่างของการตรวจหาการติดเอชไอวีแต่ละแบบ เป็นต้น 

3. คําถามระดับการนําไปใช้ (applying) เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบว่าจะสามารถนําความรู้และความ
เข้าใจไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ โดยแสดงให้เห็นว่าทําได้อย่างไร ตัวอย่างคําถาม เช่น    
คุณจะเลือกวิธีการป้องกันการติดเช้ือเอชวีได้อย่างไร คุณจะมีวิธีการพกถุงยางอนามัยทุกคร้ังอย่างไร เป็นต้น 

4. คําถามระดับวิเคราะห์ (analyzing) เป็นคําถามที่ต้องการให้เกิดการแยกแยะประเด็นหรือเน้ือหา
เรื่องราวต่างๆ ว่าประกอบด้วยส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัยหลักการ หรือทฤษฎี ที่มาของเรื่องราวน้ันๆ            มา
ประกอบในคําอธิบาย ตัวอย่างคําถาม เช่น การไม่กล้าตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวีของกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายมีสาเหตุใดบ้าง คุณช่วยเปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย ระหว่างการตรวจและไม่ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
เป็นต้น 

5. คําถามระดับประเมินคุณค่า (evaluating) เป็นคําถามในการตัดสินคุณค่าโดยใช้ความรู้ความคิดเห็นใน
การกําหนดเกณฑ์ และพิจารณาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างเพ่ือประเมินสิ่งที่นํามาพิจารณา ตัวอย่างคําถาม 
เช่น การไปตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีที่สถานพยาบาลใกล้บ้านมีความเหมาะสมกับคุณหรือไม่ เป็นต้น 

6. คําถามระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (creating) เป็นคําถามที่ใช้กระบวนการคิดเพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลต่างๆ แล้วทําการสังเคราะห์ นํามาออกแบบและสร้างเป็นข้อสรุป หลักการหรือแนวคิดใหม่ตัวอย่าง
คําถาม เช่น จงสรุปช่องทางการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คุณจะหา
วิธีการเตือนตนเองในการเข้าสู่บริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีอย่างไร เป็นต้น 
ประเภทของคําถาม   
 1. คําถามปลายเปิด (Open questions) เป็นคําถามที่ให้คําตอบได้หลายอย่าง ใช้เพ่ือกระตุ้นความ
สนใจเพ่ือให้เกิดการแสดงความคิด ทัศนคติได้อย่างกว้างขวาง และนําไปสู่การอภิปราย หรือต้ังคําถามต่อไป เช่น 

1.1 เราจะใช้ห้องนํ้าร่วมผู้ติดเช้ืออย่างไรให้ปลอดภัย 
1.2  ถ้ากินอาหารที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีทํา จะเกิดอะไรข้ึนบ้าง 
1.3 ถ้าแฟนติดเอชไอวี เราจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างไร 
ข้อดีของการใช้คําถามปลายเปิด 
- ทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบคําถาม 
- ไม่ต้องเตรียมรายละเอียดของคําถามมากนัก 
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- มีการดําเนินการสอบถามอย่างต่อเน่ือง 
- ทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่อึดอัดในการตอบคําถามและเพ่ิมความสนใจในการตอบคําถามมากขึ้น 
- คําถามที่จะใช้ในการสอบถามควรเป็นคําถามที่สั้นและง่ายในการถาม 
ข้อจํากัดของการใช้คําถามปลายเปิด 
- คําตอบที่ได้มาอาจมีความละเอียดเกินกว่าความต้องการหรือไม่ตรงประเด็น 
- ทําให้ผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถควบคุมเวลาและคําตอบได้ 
- อาจเกิดความกดดันสําหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ ว่าถูกจับผิด หรือคิดว่าตนเองเป็นเหย่ือ 

2. คําถามปลายปิด (Closed Questions) เป็นคําตอบที่มีคําตอบเดียว ใช้เพ่ือทดสอบความจําและ
ความเข้าใจ หรือใช้เพ่ือต้ังประเด็นนําไปสู่การอภิปราย เช่น 

2.1 กินอาหารที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีทํา จะติดเช้ือไหม 
2.2 ยุงกัดผู้ติดเขื้อเอชไอวีแล้วมากัดเราเป็นอะไรไหม 
2.3 นอนใกล้ๆผู้ติดเช้ือเอชไอวีได้ไหม 
ข้อจํากัดของคําถามปลายปิด 
- ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเกิดความเบ่ือหน่าย 
- จะไม่ได้รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- จะไม่ได้ทราบถึงเหตุผลและความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
- ในระหว่างการสัมภาษณ์น้ันจะไม่มีสัมพันธภาพระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ 

กระบวนการใช้คําถาม มขีั้นตอนดังน้ี 
1. วางแผนการใช้คําถาม วิทยากรควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการใช้คําถามเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ได้

คําตอบตามวัตถุประสงค์ โดยเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
2. จัดเตรียมคาํถาม วิทยากรควรเตรียมคําถามที่จะใช้ในการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

คิดคําถามอย่างมีหลักการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และคลายข้อสงสัย 
3. วิธีการใช้คําถาม วิทยากรควรสร้างโอกาสในการใช้คําถามในทุกโอกาสที่เกิดขึ้น ซึ่งคําถามที่เตรียมไว้

อาจต้องมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ต้องใช้จริง เพ่ือให้เหมาะสมกับเน้ือหา สถานการณ์ และความ
เข้าใจที่เกิดขึ้น 

4. ประเมินการใช้คําถาม วิทยากรควรเรียนรู้การใช้คําถาม โดยวิเคราะห์คําถาม วิธีการใช้คําถาม และผล
ที่เกิดขึ้น เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนของตนเองในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้คําถามที่ดีขึ้นต่อไป 
หลักการเลือกใช้คาํถามที่ดี  

1. คําถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตัว 
2. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เหมาะสมกับผู้รับฟัง/ผู้ร่วมกิจกรรม 
3. ใช้คําถามประโยคสั้นๆ ไมซ่ับซ้อน และควรถามประเด็นเดียว 
4. ใช้คําถามที่ผู้รว่มกิจกรรมมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
5. ควรให้ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันหาคําตอบของคําถามข้อหน่ึงหลายๆแนว ไม่ควรมุ่งหวังเฉพาะคําตอบเดียว 
6. วิทยากรไม่ควรถามเองตอบเอง หรือถามทบทวนความจําผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป โดยไม่สนใจ

คําตอบใหม่ๆ  
7. พัฒนาการใช้คําถามให้ดีย่ิงขึ้นด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อนของคําถามที่ถามไปแล้ว 

 
 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  221 

 

ระดับความยาก – ง่ายของคาํถาม 
1. วิทยากรควรเริ่มต้นจากคําถามในระดับความจําหรือความเข้าใจ เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบ

ได้อย่างถูกต้องก่อน ควรแสดงความช่ืนชมทันทีด้วยคําพูด ก่อนที่จะเริ่มคําถามในระดับที่สูงขึ้น 
2. วิทยากรเพ่ิมระดับความยากโดยใช้คําถามระดับวิเคราะห์ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการต้ังคําถามและการใช้คําถามที่ดีขึ้นด้วย 
เทคนิคในการต้ังคําถาม 

1. ถามด้วยเสียงดังชัดเจน ได้ยินอย่างถ้วนหน้า 
2. ใช้นํ้าเสียงเร้าใจ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากตอบ 
3. ถามคําถามให้ทั่วถึงทุกคน  ไม่เน้นไปที่คนใดคนหน่ึง และพยายามป้อนคําถามแก่ผูท้ี่ไม่ค่อยมีส่วนร่วม  
4. เว้นระยะเวลาให้คิดก่อนให้ตอบ ไม่ควรเร่งรัดคําตอบเร็วเกินไป เพ่ือสร้างโอกาสในการคิดคําตอบและ

หาเหตุผลมาประกอบคําตอบ 
5. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมตอบหลายคน  เพ่ือให้ได้คาํตอบที่หลากหลาย ทําให้เกิดประเด็นการ

เรียนรู้มากขึ้น 
6. เปิดโอกาสให้มีการตอบคําถามอย่างสมัครใจ ใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีเสรภีาพในการคิดหาคําตอบ ควร

ให้ตอบทีละคน ไม่ควรให้ตอบพร้อมกัน 
7. ไม่ควรถามซ้ําคนเดิมบ่อยคร้ัง อาจทําให้คนอ่ืนๆ น้อยใจ ขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

การสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู ้
1. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกอยากมสี่วนร่วม 
2. สร้างบรรยากาศให้ส่งเสริมการเรียนรู้ บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พูดให้น้อย 
3. ควรเสริมแรงและให้กําลังใจ เมื่อมีการใช้คําถาม–ตอบคําถามได้ดี ด้วยคําพูด การแสดงท่าทาง หรือใช้

สัญลักษณ์ เช่น ดีมาก เก่งมาก ยอดเย่ียม ปรบมือ พยักหน้า ชูน้ิวโป้ง ชูป้าย เป็นต้น 
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ใบความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง 
ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 

 
ใบความรู้ เรื่องแผนภาพปรมิาณเชื้อเอชไอวีในสารคัดหลั่งต่างๆ 
 

 
 
 ปริมาณของเชื้อเอชไอวีในสารคัดหลั่งต่างๆ  
 การรับเช้ือต้องได้รับปริมาณมากพอ ซึ่งเช้ือเอชไอวี พบมากในนํ้าคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ เลอืด 
นํ้าเหลือง นํ้าอสุจิ นํ้าในช่องคลอด นํ้านม แต่ในนํ้ามูก นํ้าลาย อุจจาระ ปัสสาวะ มีปรมิาณเช้ือไม่มากพอที่จะทําให้
ติดเช้ือได้  
ใบความรู้ เรื่องการประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยง 4 ปัจจัย ดังน้ี 
1. ช่องทางออกของเช้ือ หมายถึง ช่องทางออกของเช้ือที่ออกจากร่างกาย ได้แก่ เลือดผ่านทางบาดแผล 

อสุจิ และน้ําในช่องคลอดผ่านทางอวัยวะเพศชาย-หญิง นํ้านมแม่ 
2. ช่องทางเข้าของเช้ือ หมายถึง ช่องทางที่เปิดรับเช้ือเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ บาดแผล อวัยวะเพศชาย-หญิง 

ปาก ทวารหนัก  
3. เช้ือเก่าหรือใหม่ หมายถึง คุณภาพของเช้ือเอชไอวี ซึ่งเช้ือเอชไอวีเมื่อออกมาอยู่นอกร่างกายมนุษย์ เช้ือ

จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเช้ือสัมผัสอากาศก็จะตายในเวลาอันรวดเร็ว  
4. เช้ือมากหรือน้อย หมายถึง ปริมาณของเช้ือเอชไอวีที่อยู่ในของเหลวแต่ละชนิดซึ่งมีจํานวนไม่เท่ากัน 

 โดยเช้ือจะพบมากในเลือด นํ้าเหลือง นํ้าอสุจิ นํ้าในช่องคลอดและน้ํานม 
สามารถประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย  

- เสี่ยง คือ มีองค์ประกอบครบ 4 ปัจจัย 
- ไม่เสี่ยง คือ มีองค์ประกอบไม่ครบ  4 ปัจจัย 
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ใบความรู้ เรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 
กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

 เช้ือเอชไอวีอยู่ได้เฉพาะในร่างกายมนุษย์เท่าน้ันและต้องอยู่กับของเหลวหรือสารคัดหลั่งของมนุษย์         
ที่พบมากที่สุด คือ เลือดและน้ําเหลือง รองลงมาได้แก่ นํ้าอสุจิและนํ้าในช่องคลอด ส่วนนํ้าอ่ืนๆ เช่น นํ้าตา เหง่ือ 
ปัสสาวะ นํ้าลาย อาจจะมีเช้ือเอชไอวีปะปนได้แต่มีปริมาณไม่มากพอที่จะทําให้ติดเช้ือเอชไอวีได้ เช้ือเอชไอวีจะอยู่
ได้นานเป็นวันหรือเป็นช่ัวโมง เช้ือจะตายเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ถ้าถูกอากาศร้อน ความ
เป็นกรด-ด่าง แสงแดด เช้ืออาจจะตายเร็วขึ้น แต่ถ้ามีอุณหภูมิและความช้ืนพอเหมาะหรือถ้าอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส ก็อาจจะอยู่ได้เป็นระยะเวลานานแต่ไม่ถึงสัปดาห์ โดยต้องอยู่ในสภาพที่ยังเป็นของเหลวเท่าน้ัน 
เช่น อยู่ในเลือดหรือในน้ําอสุจิเท่าน้ัน ถ้าของเหลวแห้งไปแล้วเช้ือก็จะตาย ถ้าถูกความร้อนต้ังแต่ 56 องศาเซลเซียส 
นาน 10-15 นาที เช้ือก็จะตายหมด และเช้ือไวรัสเอชไอวีสามารถถูกทําลายได้ด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือหรือนํ้ายาซักผ้าขาว 
 

 
แผนภาพปริมาณเชื้อเอชไอวีในสารคดัหลั่งต่างๆ 

 

เช้ือเอชไอวีที่สามารถติดต่อกันได้ คือ เช้ือที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เท่าน้ัน เช้ือที่อยู่นอกร่างกาย บนพ้ืน 
หรืออยู่ในสัตว์อ่ืน ไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อ่ืนได้ ดังน้ัน การจะติดเช้ือเอชไอวีได้ จะต้องเกิดจากการได้รับหรือ
สัมผัสของเหลวที่มีเช้ือเอชไอวี เช่น เลือด นํ้าเหลือง นํ้าอสุจิ นํ้าในช่องคลอด และต้องมีองค์ประกอบทั้ง 4 ปัจจัย 
ได้แก่ 

1. ทางออก (Exit) คือ ช่องทางออกของเช้ือออกจากร่างกาย ได้แก่ บาดแผล อวัยวะเพศชาย-หญิง 
2. ทางเข้า (Enter) คือ ช่องทางเปิดรับเช้ือเข้าสู่ร่างกาย ช่องทางเดียวกับทางออก 
3. เก่าหรือใหม่ (Survival) คือ คุณภาพของเช้ือเอชไอวี ซึ่งเช้ือเอชไอวีเมื่อออกมาอยู่นอกร่างกายมนุษย์

จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เมื่อถูกอากาศก็จะตายในเวลาอันรวดเร็ว ดังน้ัน เช้ือเอชไอวีจึงไม่สามารถถ่ายทอดได้จากการ
ใช้ชีวิตประจําวันได้ ยกเว้นเป็นการกระทําที่มีบาดแผลเลือดออกและเกิดขึ้นทันที ทันใดต่อเน่ืองจากคนๆ หนึ่งไปสู่
อีกคนทันที เช่น การใช้แปรงสีฟันร่วมกัน การใช้มีดโกนหนวดที่มีเลือดสดติดอยู่ต่อจากคนที่ติดเช้ือเอชไอวี 

4. มากหรือไม่ (Sufficient) คือ ปริมาณของเช้ือเอชไอวีที่อยู่ในของเหลวแต่ละชนิดมีจํานวนไม่เท่ากัน 
โดยจะมีมากที่สุดในเลือดและน้ําเหลือง รองลงมา ได้แก่ นํ้าอสุจิ และนํ้าในช่องคลอด ดังน้ัน การสัมผัสกับ
ของเหลวดังกล่าวน้ีจึงมีความเสี่ยงมากที่สุด แม้ว่าจะสัมผัสจํานวนเล็กน้อยก็ตาม แต่หากสัมผัสกับนํ้าลายต้องมี
ปริมาณมากๆ  
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ใบความรู้ เรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ 
 
การกระทําไม่ว่าจะเป็นการใช้สีหน้าท่าทางแสดงการรังเกียจ การใช้คําพูดตําหนิ ซุบซิบ นินทา การ

เปิดเผยข้อมูลการจัดเป็นคิวสุดท้าย ป้ายข้อความ การปฏิเสธบริการ ฯลฯ การกระทําเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของการตี
ตราที่เรียกว่า “การตีตราภายนอก” ซึ่งเป็นการตีตราโดยคนอ่ืนในสังคมหรือรอบข้างโดยการตีตราภายนอกท่ีเกิด
จากสังคม/คนในสังคมน้ี เกิดจากความเช่ือหรือทัศนคติแบบเหมารวมของสังคมในเร่ือง ดี/ไม่ดี ผิด/ถูก ต่อคนกลุ่ม
ต่างๆ หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แตกต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือความเช่ือในสังคม ซึ่งนําไปสู่การปฏิบัติที่
แตกต่าง ไม่เท่าเทียมกัน หรือการเลือกปฏิบัติ 

การตีตราอีกรูปแบบ คือ “การตีตราตัวเอง” บางครั้งผู้ที่มีเช้ือเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักมีการตีตรา
ตนเอง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เป็นผลมาจากการตีตราจากสังคม พวกเขายอมรับการตําหนิและการปฏิเสธของสังคม 
ปลีกตัวออกจากการติดต่อกับสังคม ไม่กล้าเปิดเผยตัว และไม่เข้ารับบริการดูแลสุขภาพ เน่ืองจากความกลัวว่า 
สถานะของพวกเขาจะถูกเปิดเผย 

นอกจากน้ียังมี การตีตราซํ้าซ้อน โดยกลุ่มประชากรหลัก เช่น กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย             
สตรีข้ามเพศสอง  พนักงานบริการทางเพศ ผู้ที่ใช้ยาเสพติด และแรงงานข้ามชาติ อาจถูกตีตราอยู่แล้ว เมื่อพวกเขา
ได้รับเช้ือเอชไอวี  พวกเขาก็ถูกตีตราซ้ําซ้อน – โดยเป็นการตีตราซ้ําอีกช้ัน 

การเลือกปฏิบัติด้านสุขภาพ เช่น การให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเท่าเทียมกัน การปฏิเสธให้การ
รักษา การไม่เก็บรักษาความลับ การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีโดยไม่ได้รับการยินยอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  225 

 

ใบความรู้ เรื่องการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และ 10 สิทธทิี่ควรรู้และทําความเข้าใจ 
การตีตรา (Stigma) เป็นเรื่องของทัศนคติ ความคิด ความเช่ือที่มีต่อการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคล

ในสังคมท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคมนําไปสู่การปฏิบัติที่แสดงถึงการรังเกียจ กีดกัน ทั้งทาง
สายตา คําพูด การกระทํา ทําให้บุคคลเหล่าน้ันถูกแบ่งแยก ถูกจํากัดพ้ืนที่ทางสังคม หรือที่เราเรียกว่า การเลือกปฏิบัติ 
(Discrimination) 

การเลือกปฏบิตัทิีเ่ปน็ผลจากการตตีรา 

การตีตรา  พฤติกรรมการตตีรา การเลือกปฏิบัต ิ

ทัศนคติในเชิงตัดสินว่า 
ดี-ไม่ดี 
ถูก-ผิด 

และสรุปแบบเหมารวมต่อกลุ่ม
คนว่าเหมือนกัน 

 
 
 
 
 

นินทาแยกตัวหรือหลีกหนี 
ปฏิเสธ 
ตําหนิ 
ดูถูก 

ไม่สนใจ 
ไม่พูดด้วย 

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผิดกฎหมาย 
ละเมิดสิทธิ เช่น 

- การเปิดเผยข้อมูล/ผลเลือด 
- ปฏิ เสธที่ จะ ใ ห้การรั กษา

สุขภาพ 
- ยกเลิกการจ้างงาน  
- ไล่ออกบ้าน/ชุมชน 

 
แบบไหนทาํได้...แบบไหนไม่ควรทํา 

แบบนี้ทาํได้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แบบนี้ทาํไม่ได้ ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิผิดกฎหมาย 

แบบนี้ไม่ควรทํา  
นับว่าเปน็ การเลือกปฏิบัติ 

ทํางานร่วมกัน 
เรียนร่วมกัน 

เป็นเพ่ือนเล่นกัน 
ใช้ห้องนํ้าร่วมกัน 

ใช้สระว่ายนําร่วมกัน 
พูดคุยกัน 
จับมือกัน 

กินข้าวด้วยกัน 
* ยุงกัดผู้ติดเช้ือเอชไอวีแล้วมากัดผู้อ่ืนต่อ 

ไม่ติดเช้ือเอชไอวี 

บังคับตรวจเอชไอวี ทุกกรณี 
เช่น เพ่ือรับสมัครเข้าทํางาน 
รับเข้าเรียน รับบริการด้าน

สุขภาพประกันชีวิต 
ร่วมกลุ่มออมทรัพย์ อุปสมบท 

 

เปิดเผยผลเลือดของผู้อ่ืน 
ทุกช่องทาง 

เช่น แจ้งให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานทราบ 

หรือ ต่อสาธารณชน 
หรือ โดยความประมาทเลินเล่อ

การนําผลเลือด 
มาเปน็เงื่อนไขสําหรับ 

 

การเลื่อนขั้น/ตําแหน่ง 
การให้ออกจากงาน 

การให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่
เรียน 

การปฏิเสธการรักษา/ผ่าตัด 
การบรกิารที่แสดงความ

รังเกียจ 
การให้บริการเป็นลําดับ

สุดท้าย 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• บังคับตรวจเอชไอวีโดยไม่ได้รับความยินยอม ผิด พรบ. ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และขัด
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 27 และ มาตร 28 

• ผู้ใดเปิดผนึกเอกสารที่แจ้งผลเลือดของผู้อ่ืน มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 322 
• ผู้ประกอบวิชาชีพ เปิดเผยผลเลือด ผิดกฎหมายอาญามาตรา 323 
• การพูดโฆษณาเผยแพร่เอกสาร ทําให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
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10 สิทธิ ท่ีควรรู้และทําความเข้าใจ 
1. สิทธใินความเป็นส่วนตัว  

- สิทธิในการดําเนินชีวิตตนเอง โดยปราศจากการขัดขวางจากสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
- ต้องได้รับการเคารพและการคุ้มครองทุกกรณี 
- ต้องไม่บังคับให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการติดเช้ือเอชไอวี 
- ต้องไม่บังคับให้รับการตรวจเฉพาะ หรือการตรวจแบบแอบแฝงใดๆ  
- หากสมัครใจตรวจเลือด ต้องได้รับการปรึกษาทั้งก่อและหลังตรวจ 
- ห้ามระบุหรือเปิดเผยช่ือบุคคล พร้อมกับสถานภาพของการติดเช้ือเอชไอวีต่อบุคคลที่สาม 

 
 
 
 
 

2. สิทธใินการย้ายถ่ินฐาน (สทิธิในการไปไหมมาไหนและความปลอดภัย) 
- บุคคลมีสทิธิในการต่อต้านการจํากัดการย้ายถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

3. สิทธใินความเป็นอิสระจากการปฏิบัติหรอืลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมและตํ่าทราม 
ต้องได้รับเกียรติในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
มาตรการทุกอย่างในการป้องกันควบคุมโรค ต้องไม่เป็นการปฏิบัติหรือลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม เช่น 

- การแบ่งแยกในที่กักกันหรือจํากัดบริเวณภายในบ้าน 
- การให้การดูแลรักษาทางการแพทย์และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน 
- การปฏิเสธที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ โอกาสและการรับบริการตามสิทธิ 
- การบังคับเข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีน 
- การปฏิเสธสิทธิในการจัดพิธีศพตามความเช่ือทางศาสนา 

 

4. สิทธใินการทํางาน 
- ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่ 
- การใช้สิ่งของสาธารณะในการทํางานร่วมกัน 
- การสนับสนุนในหน้าที่การงาน 
- การจัดต้ังหรือเข้าร่วมสหภาพหรือองค์กรผู้ใช้แรงงาน 

 

5. สิทธใินการศึกษา 
- โอกาสในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษา 
- สิทธิที่ได้รับการศึกษานอกสถานศึกษาและการศึกษาต่อเนือง 
- สิทธิในการศึกษา โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือลิดรอนสิทธิหรือต้ังข้อจํากัดใดๆ 

 
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพของบุคคลทุกอย่าง ถือเป็นเรื่องสว่นตัวและเป็นความลบั 

การเปิดเผยขอ้มูลต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจ 
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6. สิทธิด้านสวัสดิการและการให้บริการทางสังคม 
ต้องได้รับการบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์เท่าเทียมกับผู้อ่ืน โดย 
- ไม่มีการบังคับตรวจเลือด เป็นเง่ือนไขในการเข้ารับบริการ 
- ได้รับโอกาสในสวัสดิการและบริการทางสังคม 

 การรับคําปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเช้ือเอชไอวี ได้ปีละ 2 ครั้ง 
 การป้องกันและรักษาโรคฉวยโอกาส (เมื่อภูมิคุ้มกันตํ่า) 
 การรักษารักษาด้วยยาต้านไวรัส (ทั้งสูตรพ้ืนฐานและสูตรด้ือยา) 
 การตรวจเลือดวินิจฉัยต่างๆ  เช่น CD4 , ตรวจนับจํานวนเช้ือไวรัส, ตรวจการทํางานของตับ 
 การรับยาป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี (ให้กับทารกแรกเกิด) 
 การให้คําปรึกษาและรับถุงยางอนามัย เพ่ือการป้องกัน 

7. สิทธใินการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทยีม 
รัฐต้องไมมีนโยบายออกกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมให้มคีวามไม่สมดุลและความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ 

8. สิทธใินการสมรสและการมีครอบครัว 
ต้องได้รับการยอมรับและเคารพในพฤติกรรมส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 

9. สิทธิการรับการรักษาและดูแล 
- ต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานที่ดีและเหมาะสม 
- ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารต้องถูกต้อง ชัดเจนและทันสมัยข่าวสารต้องไม่เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความ

หว่ันไหว หรือเกิดความตระหนกทางศีลธรรมและขนบธรรมเนียมของสังคม 
 

10. สิทธใินการกําหนดชีวิตของตนเองของกลุม่ที่ได้รับผลกระทบ 
 ให้โอกาสผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสังคม 
 
 

สถาบนัการศกึษา/สถานประกอบการ ทุกแห่ง 

ต้องปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกฎระเบียบเดียวกันกับผู้อ่ืน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

*การบังคับใหต้รวจเลือด เพือ่เป็นเง่ือนไขในการรับเข้าศกึษา/เข้าทาํงาน  

เป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน 

การบังคับให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กตรวจเลอืด 
การบังคับให้ทําแท้ง เน่ืองจากมารดาหรือบิดาติดเช้ือ 

การบังคับให้ผูติ้ดเช้ือและผู้ป่วยเอดส์ ทําหมัน 
เป็นการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชน 
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ใบความรู้ เรื่องการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์
 การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

1) การให้การปรึกษาเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (HIV Testing and Counselling : HTC) 
 การให้การปรึกษาเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี มี 2 รูปแบบ คือ 1) ผู้รับบริการเป็นผู้เริ่มต้น
กระบวนการต้องการตรวจหาการติดเช้ือด้วยตัวเอง (Client-initiated testing and counselling: CITC)  และ 2) 
ผู้ให้บริการเป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการ (Provider-initiated testing and counselling:PITC)  

การแจ้งผลตรวจเลือด ให้แจ้งผู้รับการตรวจเป็นส่วนตัวเท่าน้ัน โดยผ่านกระบวนการให้การปรึกษาหลัง
ทราบผลการตรวจ ทั้งน้ี ไม่ควรแจ้งผลตรวจเลือดทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออ่ืนๆ ที่ไม่เห็นหน้าผู้รับบริการหรือแจ้ง
ผ่านผู้อ่ืน  

การรักษาความลับ ให้ระมัดระวังและรักษาความลับของผู้รับการตรวจอย่าง เคร่งครัด และไม่แจ้งผล
ตรวจให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องทราบ เว้นแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

 

 
แผนภูมิการให้การปรึกษาเพ่ือการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 

 

  
การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว (Same day result) 
การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว (Same day result) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้มารับบริการเข้าใจสถานะการติดเช้ือ ป้องกันการติดเช้ือในกรณียังไม่พบเช้ือ และผู้มีเช้ือแล้วรู้ประโยชน์
ของการรักษาเร็ว ความสําคัญของการกินยาสม่ําเสมอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษา ทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวและการ
ป้องกันตนเองไม่ไปรับเช้ือใหม่หรือเช้ืออ่ืนๆ การให้บริการที่ต้องนัดมาฟังผลตรวจเลือดในวันถัดไป ทําให้
ผู้รับบริการจํานวนหน่ึงไม่กลับมาฟังผลเลือด ทําให้ขาดการรักษาไป  

การจัดบริการการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว มีหลายรูปแบบ         
ทั้งรูปแบบการต้ังรับอยู่ในสถานบริการหรือจัดบริการเชิงรุกออกไปนอกสถานบริการ กรณีรูปแบบการจัดบริการ
เชิงรุก การใช้ชุดตรวจ Rapid test อาจมีความเหมาะสมกว่าการใช้ชุดตรวจที่เป็นเคร่ืองอัตโนมัติ (Machine 
based) และควรคํานึงถึงระยะเวลาของการรายงานผลตรวจของชุดตรวจที่ใช้ในลําดับต่างๆ ทั้ง 3 ชุดตรวจ ทั้งน้ี
ห้องปฏิบัติกรควรรายงานผลตรวจได้ภายในเวลาประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง 
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2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 
 การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบันมี 4 แบบที่สําคัญ 

1. Anti HIV testing ตรวจจากภูมิคุ้มกันต่อเช้ือเอชไอวี เป็นการตรวจหา antibody ที่จําเพาะต่อเช้ือ
เอชไอวี เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเช้ือไวรัสเอชไอวีในปัจจุบัน โดยสามารถตรวจพบ
ได้ หลังการติดเช้ือประมาณ 3-4 สัปดาห์  

- การตรวจด้วยชุดตรวจแบบเร็ว Rapid test ใช้เวลาประมาณ 20 นาที มีลักษณะเป็นแถบทดสอบ 
คล้ายชุดตรวจการต้ังครรภ์ ใช้เลือดซีรั่ม หรือ สารคัดหลั่งในช่องปาก  

- การตรวจด้วยเครื่องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที ใช้เลือดหรือซีรั่ม 
2. HIV p24 antigen testing เป็นการตรวจหา antigen ของเช้ือเอชไอวี จะทําการตรวจโปรตีนของ

เช้ือที่ช่ือว่า p24 ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ตรวจการติดเช้ือในระยะแรกที่ผู้ได้รับเช้ือ ซึ่งยังไม่สร้าง antibody ต่อ
เช้ือเอชไอวี (Anti-HIV) หรือมีระดับ antibody ที่ตํ่าจนไม่สามารถตรวจวัดได้ โดยสามารถตรวจได้
ภายหลังการติดเช้ือประมาณ 14-15 วัน  

3. Nucleic Acid Testing (NAT) เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือเอชไอวี ซึ่งเป็นวิธีที่มีความ
ไวมากที่สุด โดยสามารถตรวจการติดเช้ือได้ต้ังแต่ 3-7 วันหลังการติดเช้ือ ปัจจุบันวิธีน้ีใช้ในการตรวจ
คัดกรองเลือดผู้บริจาคโลหิตแต่ยังไม่นํามาใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเช้ือเอชไอวี ในสถานพยาบาล 

4. HIV Ag/Ab combination assay หรือเรียกอีกอย่างว่านํ้ายาตรวจแบบ Fourth generation 
เป็นการตรวจ Anti-HIV และ/หรือ HIV p24 antigen ในคราวเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบันน้ํายาประเภทนี้มี
การใช้อย่างแพร่หลายเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยสามารถตรวจพบการติดเชื้อได้เร็ว
ที่สุด 14-15 วัน หรือ 2 สัปดาห์หลังติดเชื้อกัน 

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self-testing)   
ในปีพ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้แนะนําการตรวจการติดเช้ือ เอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self-testing : 

HIVST) เป็นกลยุทธ์เสริมวิธีหน่ึงเพ่ือใช้ส่งเสริมการรับรู้สถานะการติดเช้ือเอชไอวีและเพ่ิมอัตราการวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวีรายใหม่ HIVST เป็นกระบวนการที่ให้บุคคลเก็บตัวอย่างสารนํ้าในช่องปาก (Oral Fluid) หรือเลือด 
(Blood) ของตัวเองมาตรวจอ่านผล และแปลผลด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ทําในพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นส่วนตัว 
ไม่ว่าจะทําตามลําพังหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ผู้ตรวจไว้วางใจทั้งน้ี HIVST เป็นชุดตรวจ  คัดกรองเท่าน้ัน ผลการ
ตรวจน้ันไม่ใช่ผลที่ใช้วินิจฉัยโรคซึ่งหากผลการตรวจเป็นบวกต้องไปตรวจยืนยันตามแนวทางการตรวจหาการติด
เช้ือเอชไอวีของประเทศท่ีหน่วยบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
 การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ซักประวัติอาการ พฤติกรรมเสี่ยง ตรวจร่างกาย เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2) เสนอบริการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเช้ือเอชไอวี ในรูปแบบที่บุคลากรสุขภาพเป็นผู้เสนอบริการ 

(Provider – Initiated HIV Testing and Counselling: PITC) โดยต้องผ่านกระบวนการปรึกษาก่อนและหลัง
การตรวจเลือด เน่ืองจากผู้มารับบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอ
วี และควรเสนอบริการทุก 3 – 6 เดือน หากผู้มารับบริการยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง 

3) ตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอ่ืน ด้วยการตรวจเลือด ได้แก่ ซิฟิลิส เอชไอวี โรคไวรัสตับ
อักเสบบี 
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4) การตรวจร่างกาย ประกอบด้วย การตรวจร่างกายทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนัง ผม ช่องปาก 
กระพุ้งแก้ม ลิ้น ใต้ลิ้น ต่อมทอสซิล ต่อมนํ้าเหลืองที่หน้าหู หลังหู คอ รักแร้ และข้อศอก และการตรวจบริเวณ
อวัยวะเพศและทวารหนัก 

5) รักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามโรคที่ตรวจพบ  
6) ให้ความรู้ ให้การปรึกษา และแนะนําแนวทางในการป้องกันโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior 

change communication: BCC) ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การเข้าถึง
ถุงยางอนามัย  

7) นัดหมายให้มาฟังผลการตรวจ นัดค้นหาโรคที่อยู่ในระยะที่ยังตรวจไม่พบการติดเช้ือ    (Window period) 
8) ให้ถุงยางอนามัย และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 
9) นัดหมายและติดตามผู้สัมผัสโรคมารับการรักษา 
10) บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ก1 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ การปฏิบัติงานในคลินิกและงานเชิงรุกเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพและวางแผนการดําเนินงาน 
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ใบความรู้ เรื่องการเขา้สู่กระบวนการรักษาเร็ว การกินยาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 
การกินยาอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง หรือ Adherence เป็นวิธีการหน่ึงที่ผู้มีเช้ือจะสามารถปฏิบัติได้ 

เพ่ือประสิทธิผลการรักษาและลดโอกาสเสี่ยงการเกิดเช้ือด้ือยา ทําให้ตนเองคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะ
ทําให้เกิด Good adherence คือ ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการกินยาอย่างเต็มใจ 
ผู้มีเชื้อจึงจําเป็นต้องมีความรู้   ความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองนี้ ดังนี้ 

- ความหมายของคําว่า Adherence 
- Adherence ที่ดี 
- Non adherence และผลกระทบที่จะได้รับ 
- วิธีการทําให้เกิด Adherence ที่ดีสุด 
- ตัวทํานายต่าง ๆ ที่ทําให้ส่งผลต่อ adherence ที่ดีและ non adherence 
- กระบวนการส่งเสริม adherence และเคร่ืองมือส่งเสริมการพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยาหรือเวลา 
- เครื่องมือวัด adherence 

ข้อความสําคัญ (Key Message)  
“อยากมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว ต้องมีวินัยในการกินยา คือถูกต้อง ตรงเวลา สม่ําเสมอตลอดชีวิต” 
“ผู้กินยาต้านไวรัสต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในการกินยาอย่างเต็มใจ และมารับการตรวจตาม
นัดอย่างต่อเน่ือง” 

อุปกรณ์และสื่อ  
- อุปกรณ์สาธิตที่ส่งเสริม adherence ตัวแบบที่มี good adherence เช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ 

กล่องยา log book 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีทราบและตระหนักถึงความสําคัญของการกินยาอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถกินยาได้อย่างถูกต้อง 

การกินยาอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ (adherence) หมายถึง การท่ีผู้ป่วยเข้าใจยอมรับและตัดสินใจว่าจะ
ปฏิบัติตนและรับประทานยาต้านไวรัส ให้ถูกขนาด ถูกเวลา ตามท่ีแพทย์แนะนํา เพ่ือให้ได้ผลการรักษาดีที่สุด 

การกินยาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ (adherence) มีความสําคัญมากต่อการใช้ยาต้านไวรัสเน่ืองจากเช้ือ
ไวรัสเอชไอวีมีความสามารถท่ีก่อให้เกิดการด้ือยาได้ง่าย เพราะเช้ือแบ่งตัวจํานวนมากในแต่ละวัน และมีโอกาส
กลายพันธ์ุสูงในการแบ่งตัวแต่ละคร้ัง ดังน้ัน เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยกินยาไม่สม่ําเสมอหรือกินยาเพียงบางตัว ไวรัสจะ
เริ่มมีการแบ่งตัวทันทีและพร้อมที่จะกลายพันธ์ุและเกิดการด้ือยาได้โดยง่าย 

Good adherence คือ ผู้ป่วยเต็มใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์และปฏิบัติ
ตามคําสั่งการใช้ยาและคําแนะนําในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและเคร่งครัด โดยผู้ป่วยต้องกินยามากกว่าร้อยละ 
95 และแต่ละคร้ังของการกินยา ต้องไม่คลาดเคลื่อนทั้งก่อนและหลังเวลาที่วางแผนร่วมกันเกิน 30 นาที การมี 
Good adherence ส่งผลทําให้การรักษาสัมฤทธ์ิผล ผู้ป่วยสุขภาพดี แข็งแรง มีอายุยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

Non adherence ประกอบไปด้วย 
- การที่ผู้ป่วยกินยาไม่สม่ําเสมอ เช่น เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังกินยาได้ระยะหน่ึงก็หยุดยาเอง ลืมกินยา

เป็นประจํา เมาสุรา 
- ผู้ป่วยกินยาไม่ถูกต้องเช่น เลือกกินยาบางตัว กินยาผิดขนาด กินไม่ตรงเวลา กินยาอ่ืนที่มีผลกระทบต่อ

ยาต้านไวรัส เช่นยาสมุนไพร หรือการซื้อยามากินเพ่ิมเติมเองและผลกระทบที่จะได้รับ 
- ผู้ป่วยขาดยา ไม่มารับบริการตามที่แพทย์นัด 
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การทํานาย adherence ของผู้ป่วย มีหลายเคร่ืองมือที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ทํานาย 
ผู้ป่วยที่รับยาต้านไวรัสว่ากินยาอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอหรือไม่ โดยสามารถจําแนกออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ 

1. เครื่องมือวัดที่ยึดตัวบุคคลในการประเมินผล โดยเป็นเคร่ืองมือวัดที่ใช้ตัวบุคคลสํารวจและตัดสินใจ
ประเมินผลการรับประทานยา  เ ช่น  self-report, medication reminder card, visual analogue scale, 
provider estimated เป็นต้น วิธีน้ีอาจพบโอกาสเบ่ียงเบนท้ังสูงและตํ่า ในการตัดสินการกินยาของผู้ป่วย จึงเป็น
วิธีวัดที่มีความเบ่ียงเบนสูง 

2. เครื่องมือวัดที่ยึดไม่ตัวบุคคลในการประเมินผล เช่น นับ/วัด ปริมาณยา การตรวจนับยาโดยเครื่องมือ
อิเลคทรอนิค (Medication event monitoring system) การวัดปริมาณเช้ือไวรัสในกระแสเลือดระดับ CD4 
ระดับยาในเลือด เป็นต้น วิธีดังกล่าวน้ีสิ้นเปลืองแรงงาน มีค่าใช้จ่ายสูง และบางวิธีมีความไวไม่เพียงพอ แต่เช่ือว่ามี
ค่าใกล้เคียงข้อเท็จจริงที่สุด  

ด้วยเหตุน้ีในการวัดเพ่ือประเมินผลการกินยาของผู้ป่วย จึงแนะนําให้ใช้เครื่องมือวัดอย่างน้อย 2 ชนิดและ
ควรจะเลือกวิธีที่มาจากแนวการประเมินผลที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการวัดและแปลผล 

กระบวนการสง่เสริม adherence และเครื่องมือส่งเสรมิ  เช่น การใช้กล่องแบ่งบรรจุยา การจัดยาเป็น
ชุด (unit dose) การเข้ากลุ่ม และการพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยา หรอืเวลาการกินยาเป็นข้อที่ควรพิจารณาใน
ทุกๆ ครั้งที่ผู้มเีช้ือเอชไอวีมาตามนัด และมปัีญหาในการกนิยา การเปลี่ยนเวลากินเมื่อยาเปลี่ยนสูตรยา นอกจากน้ี
การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมของผู้ป่วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางการให้ทุนสนับสนุน การหางาน 
ล้วนเป็นวิธีที่ช่วยเสริมให้ผู้ป่วยเกิดการกินยาอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอด้วย 
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ใบความรู้ เรื่องกิจกรรมนําเข้ากระบวนการสําหรับวิทยากร กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา 
กิจกรรมนําเข้ากระบวนการสําหรับวิทยากรนี้ เป็นกิจกรรมที่ใช้นําเข้าก่อนเร่ิมกิจกรรมที่ 1 ทักษะการ

เข้าถึง ซึ่งวิทยากรสามารถเลือกใช้กิจกรรมน้ีหรือไม่ก็ได้ แต่ด้วยบริบทและพ้ืนฐานความเข้าใจของกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจําอาจไม่เท่ากัน หากไม่สามารถดําเนินกิจกรรมนี้ได้ อาจเลือกใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจก่อนนําเข้า
กิจกรรมที่ 1 ทักษะการเข้าถึง เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมน้ีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดการตีตรา         
ในประเด็นที่จะพูดคุย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ 

กิจกรรม  เม่ือพูดถึงเอดส์คณุนึกถึง วิธีการป้องกันตนเองอย่างไร  (หรอืมุ่งเข้าประเด็น เม่ือคณุมี
อารมณ์ทางเพศ คุณมีวิธีการจัดการอารมณ์ตนเองอย่างไร) 

จุดประสงค์  
1. เพ่ือประเมินความรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกับการถ่ายทอดเช้ือเอดส์ของผู้เข้ารับการอบรม 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนทัศนคติและความคิดเห็น ที่มีต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย และปัญหาเอดส์ 
การดําเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มๆ ละ 8 – 12 คน โดยใช้วิธีการที่สนุกสนาน   
2. ให้แต่ละคนเขียนสิ่งตัวเองนึกถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชวี/เอดส์ โดยเขียน

เป็นคําๆ เช่น นึกถึงครอบครัว ชายนักเที่ยว นักศึกษา หญิงบริการ วัดพระบาทนํ้าพุ เป็นต้น แต่ละคนเวียนเติม
ความคิดเห็น โดยที่คําน้ันต้องไม่ซ้ํากับเพ่ือนในกลุ่มเดียวกัน (แต่อาจซ้ํากับกลุ่มอ่ืนได้) ให้เวลา 5 นาที  

3. เมื่อหมดเวลานับว่ากลุ่มใดคิดคําได้มากที่สุด (นับคําเพ่ือให้เกิดการต่ืนเต้นที่ได้แข่งขัน)   
4. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มนําคําที่กลุ่มคิดมาร้อยเรียงต่อกันให้เป็นเรื่องราวใส่ตัวละครต้ัง

ช่ือและให้เป็นตัวเดินเรื่อง โดยจะใช้คําไหนขึ้นก่อนหลังก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ให้เวลาประมาณ 10 นาที 
5. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอเรื่องที่แต่งขึ้น  
6. วิทยากรฟังการนําเสนอของแต่ละกลุ่มพร้อมกับพิจารณาว่า พ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับเอดส์ของกลุ่มเป็น

อย่างไร ทัศนคติต่อโรคเอดส์เป็นอย่างไร มีความรู้หรือทัศนคติใดที่ต้องปรับแก้ ความรู้ได้ที่ควรเพ่ิมเติม  
7. วิทยากรสรุปการนําเสนอ ซึ่งโรคเอดส์แพร่ระบาดในเมืองไทยมาประมาณ 20 ปี การรณรงค์ให้ความรู้

เรื่องเอดส์ ทํากันกว้างขวางแพร่หลาย มีหลายหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดังน้ันคนส่วน
ใหญ่จึงมีความรู้เรื่องเอดส์ดี แต่ที่สําคัญความรู้กับพฤติกรรมอาจไม่สอดคล้องกัน  

8. วิทยากรเพ่ิมเติมสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน พร้อมให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้อง 
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ใบความรู้ เรื่องการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย คือ 
1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพนัธ์ ได้แก่ 

– หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยง 
– หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 
– การจัดการอารมณ์ทางเพศ เช่น เตะบอล ร้อยมาลัย เล่นดนตรี เป็นต้น 

2. การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  
– การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 
– การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่อมีเพศสัมพันธ์  

อารมณ์ทางเพศเป็นเร่ืองที่สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกคน รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการ               
มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ก่อปัญหาหลายอย่าง เช่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การติดเช้ือเอชไอวี การต้ังครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น ดังน้ัน การมีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนการจัดการ 
หลีกเลี่ยง และปฏิเสธอย่างเหมาะสมจะสามารถทําให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยได้ 

สาเหตุของการเกิดอารมณ์ทางเพศ การเกิดอารมณ์ทางเพศสามารถระบุสาเหตุได้ 2 ประการ ดังน้ี 
1. ระดับของฮอร์โมนในร่างกาย เมื่อร่างกายหลั่งฮอร์โมนเพศออกมามากจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้มนุษย์เกิด

อาการทางเพศข้ึน 
2. เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งมีอยู่หลายประการ ได้แก่ 

1) รูปภาพหรือภาพยนตร์ที่ย่ัวยุอารมณ์ทางเพศ เช่น หนังสือ คลิปวิดีโอ ภาพลามก สื่อเหล่าน้ีสามารถ
ส่งผลทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 

2) กลิ่น มีกลิ่นหอมบางอย่าง เช่น กลิ่นนํ้าหอม กลิ่นเพศตรงข้าม ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ เป็นต้น 
3) การอ่าน การฟัง เมื่อได้อ่านหรือฟังเรื่องย่ัวยุอารมณ์ทางเพศก็ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
4) การคิด และจินตนาการ ในบางครั้งการคิดและจิตนาการในเรื่องที่ย่ัวยุอารมณ์ทางเพศก็สามารถทําให้

เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
5) การฝันกลางคืน การฝันเก่ียวกับเร่ืองเพศก็ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ถ้าเกิดกับผู้ชายอาจมีเคลื่อน

ตัวของอสุจิหรือฝันเปียกได้ 
6) การได้เห็นร่างกายของเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน การแต่งกายย่ัวยุอารมณ์ทางเพศ ก็ทําให้เกิด

อารมณ์ทางเพศได้ 
7) การสัมผัส อาจเป็นการสัมผัสร่างกายของเพศตรงข้าม หรือสัมผัสจุดที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศของ

ตนเอง ก็ทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
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การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ  
อารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิง แต่เมื่อเกิดแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดการกับ

อารมณ์ทางเพศอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง แล้วจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เรื่องของอารมณ์ทาง
เพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อใดเป็นเรื่องไม่แน่นอน แล้วแต่สถานการณ์ว่าจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
หรือไม่ การจัดการกับอารมณ์ทางเพศน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้ดังน้ี   

ระดับที่ 1 การควบคุมอารมณ์ทางเพศ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
1. การควบคุมจิตใจของตนเอง ต้องพยายามควบคุมจิตใจตนเอว มิให้เกิดอารมณ์ทางเพศโดยการยึดมั่น

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ควรฝึกน่ังสมาธิ ซึ่งเป็นการควบคุมเพ่ิมมิให้เกิด
อารมณ์ทางเพศได้ดีวิธีหน่ึง 

2. การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเร้า เพ่ือมิให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ปฏิบัติได้ดังน้ี 
1) หลีกเลี่ยงการดม การได้กลิ่น การอ่าน การฟัง การคิด และจิตนาการ ตลอดจนการสัมผัสสิ่งที่จะ

นําไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศ 
2) ไม่ควรอยู่กันลําพัง โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่รัก เพราะเป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ          

อาจมีเพศสัมพันธ์กันได้ 
3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายของเพศตรงข้าม เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศ อาจมี

เพศสัมพันธ์ได้ 
4) หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องที่มิดชิดและอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆเพราะอาจเกิดความคิดฟุ้งซ่านได้ง่าย 

และอาจคิดถึงเรื่องเพศ จนทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาได้ 
5) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่จะนําไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศได้ เช่น ห้องอาบน้ํา ที่ตากผ้า           

มุมอับ เป็นต้น 
ระดับที่ 2 การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งมีหลายประการ ดังน้ี 
1. การมุ่งมั่นต้ังใจเรียนหรือทํางาน มักไม่ค่อยคิดเรื่องอ่ืนมาก เป็นการเปลี่ยนแปรพลังงานทางเพศให้อยู่ใน

รูปของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง  
2. การประกอบกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ทําให้บุคคลมีความรู้สึก

สนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดการพักผ่อน เช่น การร้องเพลง การฟังเพลง การเลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ ทํางาน
ฝีมือ เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ เพราะจะทําให้ใช้พลังงานของร่างกายไปกับ
กิจกรรมที่ดีสามารถช่วยลดอารมณ์ทางเพศได้เป็นอย่างดี 

3. การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย จัดเป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหน่ึง ที่ทําให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และทําให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการใช้พลังงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย    เมื่อออกกําลังกาย
แล้วจะเกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดทางเพศด้วย 

4. ให้ความสนใจในเรื่องศิลปะและดนตรี การทํางานศิลปะหรือการเล่นดนตรีจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการ
อย่างหน่ึง ทําให้เกิดสุนทรีทางอารมณ์ที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทําให้ไม่หมกมุ่นเก่ียวกับเรื่องเพศ 

5. การทํางานต่างๆ การทํางานต่างๆ สามารถทําได้หลายชนิด เช่น ทํางานบ้าน ทํางานอดิเรก ทํางานหาเงิน
ในวันหยุดหรือนอกเวลาเรียน การบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดทางเพศได้ 
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ระดับที่ 3 การปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์ทางเพศ 
หากเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถเบ่ียงเบนอารมณ์ทางเพศได้ หรือไม่คิดที่จะเบ่ียงเบนอารมณ์ทาง

เพศ สามารถที่จะปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์ทางเพศได้ แต่ถ้าทําโดยการไปมีเพศสัมพันธ์กับคนรักหรือผู้อ่ืนใน
เรือนจําน้ัน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม จึงต้องรู้จักปลดปล่อยหรือระบายอารมณ์ทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ 

1. การระบายโดยฝันเปียก โดยเฉพาะเพศชาย เรียกว่า  “ฝันเปียก” (Wet Dream) แต่ก็ไม่สามารถบังคับ
ตนเองให้ฝันได้ แต่การฝันอาจเกิดจากการนึกคิดถึงเรื่องทางเพศ หรืออาจเกิดจากการมีนํ้าอสุจิที่อยู่ในถุง
อสุจิถูกผลิตออกมากจะล้นไหลออกมาเป็นปกติแต่การที่นํ้าอสุจิจะไหลมาในขณะนอนหลับ หรือการฝัน
เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นการปลดปล่อยและระบายอารมณ์ทางเพศที่ดีอย่างหน่ึง 

2. การระบายโดยการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation) เป็นการกระทําต่ออวัยวะเพศของตนเอง 
ด้วยการกระตุ้นรู้สึกทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ใช่เรื่องน่าละอาย    
การสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายความเครียดทางกามารมณ์ เมื่อกระทําแล้วรู้สึกผ่อนคลาย 
แต่ไม่ควรกระทําบ่อยและไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องน้ีมากไป ควรทํากิจกรรมอ่ืนๆที่สร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา 
เล่นดนตรี เป็นต้น 

3. หากหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ 

การป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย เช่น ไม่มีใครอยู่บ้าน อยู่ในหอพัก อาจมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ ผู้หญิงไม่ควร

เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามสัมผัสร่างกาย 
2. การอยู่ในที่รโหฐานตามลําพัง ผู้หญิงไม่ควรเปิดโอกาสให้เพศชายได้อยู่กับตนตามลําพังแม้จะเป็นคู่รักก็

ตาม โดยเฉพาะในหอพัก หรือบ้านที่มีมีใครอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยง 
3. การดูสื่อย่ัวยุอารมณ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม การที่ผู้หญิงดูสิ่งเหล่าน้ีกับผู้ชาย ไม่เหมาะสม เพราะผู้ชาย

อาจเกิดอารมณ์ทางเพศและคิดไม่ด๊ต่อผูหญิงที่ไปดูด้วยได้ 
4. การเสพของมึนเมาหรือยาเสพติด ทําให้ขาดสติ บางชนิดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ ทําให้มีเพศสัมพันธ์กัน  
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รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
การทดสอบคูมื่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

กลุ่มประชาชนท่ัวไป ในพื้นที่ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 และ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชมุโรงพยาบาลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 
1 แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2 ผศ.ดร.ขวัญเมอืง  แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นางสาวทองกร ยัณรังษี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4 นางสาวลีซ่า กันธมาลา กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 นางจิตรา อ่อนน้อม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
7 นางสาวจุฑามาศ มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8 นายสมยศ เจริญสุข กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
9 นางสาวศิริกูล ชัยเจริญ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
10 นางสาวภัทร์ศยา มุกลีมาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
11 นางสาวผกามาศ แตงคูหา กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
12 นางสาวจิราวรรณ สว่างสุข กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
13 นางสาวศรัญญา สุขอํ่า กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
14 นางสาวเกศินี เขียนวารี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
15 นางอําพร  จุ้ยอ่อน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
16 นางสาวนุชราภรณ์ ไชยพรมมา กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
17 นางสาวเอ้ือมขวัญ จันเต็ม สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี 
18 นางสาวจิราภา ตาลหยง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี 
19 นางสาวกุลธิดา วงศ์แก้ว สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี 
20 นายพรเทพ ทิพยสุทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
21 นางสาวสุกัญญา อนันต์เอ้ือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับ 

จังหวัดหนองคาย 
22 นางอมรา อัคเส โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
23 นางภรกต สูฝน โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
24 นางสาวกนกพร โพธ์ิพัฒน์ โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
25 นางวลีวรรณ อินทลักษณ ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย  

จังหวัดหนองคาย 
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26  นายอัครินทร์ สูฝน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
27 นางอํานวย ราศรีใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
28 นางสิริรส  อําพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
29 นางสาวจันทวรรณ รสชา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
30 นางนฤมล ศรีชมพู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
31 นางอุษณีย์ กีรติพงศ์ธรรม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดหลวง  

จังหวัดหนองคาย 
32 นางศศิภา สารรัตน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
33 นายกฤตพร แก้วหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
34 นางสาวปวีณา ทัศนัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
35 นางคณิตา  วิเศษบุตร อบต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
36 นายนิทธี ลาวัฒพรม กํานัน ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
37 นายเฉลียว ศรีจําปา ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
38 นายวีระศักด์ิ สุขา ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
39 นางสมปอง นามดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย จังหวัดหนองคาย 
40 นายขันตี ศรีวาลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
41 นายสุวรรณ โพธ์ิมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
42 นางสมควร คําแพงเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
43 นางศรีออน ไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
44 นางมยุรา สุขา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
45 นางวงศ์ศรี หล้าภูเขียว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
46 นางจันทร์ หอมติมินทร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
47 นายชัยยัณ สิทธิมงคุณ เจ้าหน้าที่บ้านพักใจ จังหวัดหนองคาย 
48 นางตะวัน วงศ์แก้ว อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
49 นางสมสวย ขวัญไชยโย อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
50 นางนงค์นุช เสาสิน อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
51 นางวันเพ็ญ ชนูนันท์ อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
52 นางอรัญ เหล่าศร ี อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
53 นางชูศรี สายโยธา อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
54 นางทองมุ้ย แผ้วภูบาล อสม. รพ.สต.บ้านปากสวย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
55 นางประเพ็ญศรี วงศ์ชาญศรี อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
56 นางฉวีวรรณ ราชบุรี อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
57 นางชูศรี พานยงศิริ อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
58 นางขนิษฐา ปาณศรี อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
59 นางสาวณิชนันทน์ ศิริส ี อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
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60 นางหนูคาย สว่างอํา อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
61 นายจักรเพชร จันทร์นวล อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
62 นางเวียงชัย ทองประเทือง อสม. รพ.สต.วัดหลวง จังหวัดหนองคาย 
63 นางปราณี ยศคง อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
64 นางสาวพรทิพย์  อํานวยการ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
65 นายจิณณณัฎฐ ์ นาคฉัตรมงคล อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
66 นางสาวพิสมัย นุราช อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
67 นางวิภาภรณ์ บูชากุล อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
68  นางหนูจันทร์ ทองประเทือง อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
69 นางอุไรวรรณ จอมศร ี อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
70 นางสวัสด์ิ บุตรจันโท อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
71 นางกรองทอง ฉันท์มิตร อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
72 นายพรหมพิสัย ชัยโย อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
73 นางสาวพิสมัย สง่าศิลป์ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
74 นางม้วน พิลางาม อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
75 นางสําราญ พรมคํา อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
76 นางระเบียบ ศรีสวยหูต อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
77 นางบัวคํา  ไชยเดช อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
78 นางอนุรันต์ จันโท อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
79 นายอักษร พุทธจง อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
80 นางคําปุ่น กวนหลง อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
81 นางมลิวรรณ จันทะวงค์ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
82 นางสุวรรณ โพนพุธ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
83 นางวิจิตรา สุภารักษ์ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
84 นางสมพันธ์ โพนพุธ อสม. รพ.สต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏบิตักิารทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรูด้้านเอชไอวี 
และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตามกลุ่มประชากรเปา้หมายในระดบัพืน้ที ่

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563  
โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน  จังหวัดนนทบรุี 

 
ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 

1 นายแพทย์ศรายุธ    อุตตมางคพงศ์  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2 ผศ.ดร.ขวัญเมอืง  แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นางสาวทองกร ยัณรังษี ข้าราชการบํานาญ 
4 นางสาวลีซ่า กันธมาลา ข้าราชการบํานาญ 
5 นางนุชนารถ   แก้วดําเกิง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นางสาวฉวีวรรณ  คล้ายนาค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
7 นางสาวปาริชาติ   จันทร์จรัส กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8 นางเครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
9 นางจิตรา   อ่อนน้อม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
10 นางทําเนียบ   สังวาลประกายแสง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
11 นางกรุณา  ลิ้มเจรญิ สถาบันบําราศนราดูร  จังหวัดนนทบุรี 
12 นายอภิวัฒน์  กวางแก้ว เครือข่ายผู้ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 
13 นางวราภรณ์   อภินทานาพงศ์ โรงพยาบาลคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
14 นางนงนุช  อุดมสินค้า โรงพยาบาลบางกรวย2  จังหวัดนนทบุรี 
15 นางพิไลลักษณ์   ศรีประดิษฐ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 นายสุรพงษ์ เรืองศรี เรือนจํากลางระยอง 
17 นางสาวสุชาดา  สิงห์หะ เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา 
18 นางปัญจมาภรณ์   สาตจีนพงษ์ โรงพยาบาลปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
19 นางเกศมุกดา  ไตรรัตน์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
20 นางสายรุ้ง  จันทรปราสาท  ข้าราชการบํานาญ 
21 นายชูวิทย์  ทองใบ องค์กรพ้ิงมังก้ีเพ่ือความหลากหลายทางเพศ จังหวัดลพบุรี 
22 นายศรันย์  ยอดนิล องค์กรพ้ิงมังก้ีเพ่ือความหลากหลายทางเพศ จังหวัดลพบุรี 
23 นางสุภาวดี  กกรัมย์ มูลนิธิรักษ์ไทย 
24 นายนัทธวิทย์   สุขรักษ ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
25 นายคณิตศักด์ิ   ใจอินทร์  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
26 นางสาวจิราวรรณ สว่างสุข กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
27 นางสาวลาวัณย์ สันติชินกุล กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
28 นางสาวภัทร์ศยา มุกลีมาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 
29 นางสาวสิริพร ภิยโยทัย  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
30 นางสาวสิริพร มนยฤทธ์ิ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
31 นายสมยศ   เจริญสุข  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
32 นางสาวศิริกูล   ชัยเจริญ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
33 นางสาวนหทัย คงทน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
34 นางสาวเบญจมาศ  ใจงาม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
35 นางสาวผกามาศ  แตงคูหา  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
36 นางสาวเกศินี  เขียนวารี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
37 นายวิสวุธ คงแก้ว กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
38 นายบุญยะฤทธิ์  มาบกลาง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
39 นางสาวยุพา   ไตรรัตน์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
40 นางสาวอรุณทิพย์ ร่วมธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบติัการทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี 
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ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน  2563  
โรงแรมเบญจธารา เพลส บติูคแอนด์รสีอร์ท และโรงเรียนพิบลูวิทยาลัย  จังหวัดลพบุร ี

ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร.ขวัญเมอืง  แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์ 
 นางสาวทองกร ยัณรังษี ข้าราชการบํานาญ  
2 นางนุชนารถ   แก้วดําเกิง  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3 นางสาวจุฑามาศ  มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4 นางสาวศิริกูล   ชัยเจริญ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 นางสาวเบญจมาศ  ใจงาม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นางสาวยุพา   ไตรรัตน์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
7 นายบุญยะฤทธิ์  มาบกลาง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8 นางสาวเกศินี   เขียนวารี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
9 นายวิเชียร   สุขย้อย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
10 นายเดชา  สุคนธ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
11 นางธัญญาภรณ์  คุณสมบัติดูบูโลซ ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
12 นางสาวศุภษร  วิเศษชาติ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
13 นางสาวกัทลี  หารคุโน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
14 นางสาวอมราพร  เสร็จกิจ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
15 นางสาวสิรษา  ใจอาจหาญ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
16 นางสาวพัชราพร  คําบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
17 นางสาวพรนภัส    สําราญกลาง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
18 นายชูวิชญ์  ทองใบ      องค์กรพ้ิงค์มังก้ี เพ่ือความหลากหลายทางเพศ จังหวัดลพบุรี 
19 นายศรันย์  ยอดนิล องค์กรพ้ิงค์มังก้ี เพ่ือความหลากหลายทางเพศ จังหวัดลพบุรี 
20 นายอนุกูล  นามบุญศร ี แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
21 นายณัฐพล  ร่มจําปา แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
22 นายภควัต  พานทอง แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
23 นายธนาวุฒิ  เผือกประพัฒน์ แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
24 นายชินวัตร  เสนนันตา แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
25 นายภาณุพล  มาลัยหอม  แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
26 นายวรกานต์  ศรีนภา แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
27 นายระพีพัฒน์  นาคทอง  แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
28 นายธนชัย  ธรรมขันตี แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
29 นายพงศกร   นิลสง่า แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
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ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 
30 นายณัฐพงษ์  ม่วงลอง  แกนนําจากโรงเรียนพระนารายณ์ 
31 นายเทวมินทร์  สระทองล้อม แกนนําจากโรงเรียนพระนารายณ์ 
32 นายชินวัตร  ทานะมัย แกนนําจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
33 นายปรเมศวร์  เปียจันทร์  แกนนําจากโรงเรียนพระนารายณ์ 
34 นางสุวัฒนา   สุพันธนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
35 นางสาวสุพัชรกิจ   อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
36 นางสาวพิมพลอย   ปานเพชร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
37 นายสุเทพ   อู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
38 นายธเนศ   นพคุณนาย  ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
39 นายครรชิต   แก้วนาค ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 
 
 
 



คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV& STIs Literacy)  250 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบติัการทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตามกลุ่มประชากรเปา้หมายในระดับพื้นที ่

ระหว่างวันที่  16-17 กรกฎาคม 2563 โรงแรม ณ ไออุ่น รีสอรท์ จังหวัดสระบุร ี
ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.ขวัญเมอืง  แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
2 นางนุชนารถ   แก้วดําเกิง  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3 นางสาวจุฑามาศ  มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4 นางสาวศิริกูล   ชัยเจริญ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 นางสาวเบญจมาศ  ใจงาม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นางสาวยุพา   ไตรรัตน์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
7 นายบุญยะฤทธิ์  มาบกลาง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8 นางสาวเกศินี   เขียนวารี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
9 นางธัญญาภรณ์  คุณสมบัติดูบูโลซ ์ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี    
10 นางอัญชลี  คําสุวรรณ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี    
11 นางปัณณ์ธนัช  จําปา โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี    
12 นายทิวากร  หงษ์วิเศษ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี    
13 นางสาวญาดา  โมราบุตร โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี    
14 นายพรเทพ   อภัยยะกุล เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
15 นายกิตติพงษ์   แหยมนก เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
16 นางมณีรัตน์   จึงพิชาญานิชย์ เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
17 นางนิตยา  วัฒนสาทร เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
18 นางชัชฎาภรณ์  บัวบุศย์    เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
19 นางอุบล   แดงหนู เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
20 นางนันธวัฒน์   ศรีคําชล เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
21 นายไข่    คํามิ่ง เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
22 นายสมพร   สุขเกษม เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
23 นางอภิญญา   พันธ์ต๊ิบ เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
24 นายวัฒนาพร   มณีนุษย์ เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
25 นางจิราวรรณ   สันนิมิต เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
26 นางสาวโชติมา   ภู่พราราม เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
27 นางสัตยา  ค่ายใส เครือข่ายซันฟาวเวอร์จังหวัดสระบุรี 
28 นางนทีดา   กะโห้ทอง ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี 
29 นางพรภัส   วงศ์ภูดร ศูนย์การศึกษาโรคเอดส์สระบุรี 
30 นางพรรณี   แวดอุดม เครือข่ายกลุ่มบานไม่รู้โรย อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี   
31 นายสมพงษ์  แวดอุดม เครือข่ายกลุ่มบานไม่รู้โรย อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี   
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รายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบติัการทดสอบคู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ตามกลุ่มประชากรเปา้หมายในระดับพื้นที ่

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม  2563  
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  

 
ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.ขวัญเมอืง  แก้วดําเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
2 นางนุชนารถ   แก้วดําเกิง  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3 นางสาวสิริพร ภิยโยทัย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3 นางสาวจุฑามาศ  มากกุญชร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4 นางสาวศิริกูล   ชัยเจริญ  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
5 นางสาวเบญจมาศ  ใจงาม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นายบุญยะฤทธิ์  มาบกลาง กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
7 นางสาวเกศินี   เขียนวารี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
8 นายศักด์ิสิทธ์ิ   ผาซาตา กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
6 นางสาววรรณิกา   อยู่สุข ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
7 นายณัฐพร   แตงอ่อน ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
8 นายวรังศิลป์   อุดมผล   ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
9 นางสาวนํ้าทิพย์   ทองรงค์  นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
10 นางสาวปวีร์ชนก  อริยรัฐธนาโชค นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
11 นางสาวสุจิรา   ทองทิพย์สกุล นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
12 นางสาวพรรษมน ช้ันเจริญ  นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
13 นายจิรัฏฐ์  บุญญรักษ ์ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
14 นางสาวศศิมา  อักษรธีรถาวร นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
15 นางสาวพุทธชา  ลีลาจิตต์เจริญ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
16 นางสาวษมาวรรณ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
17 นางสาวพศิกา  ไหวพลิบ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
18 นางสาวกานต์ชนก โอวศิริกุล นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
19 นายดํารงวิทย์  รักงาม นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
20 นางสาวอาทิตยา  สูงหางหว้า นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
21 นายณัฐภัทร  อุไรรัตน์  นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
22 นางสาวเกวลิน  โอชะสุนทร นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
23 นางสาวนาตาชา  นาเมืองรักษ์ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
24 นางสาวปุณชรัสมิ ์ แสงสีดา นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
25 นางสาวนัฐธิดา  พลอยรักษา นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
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ชื่อ-สกุล                   หน่วยงาน 
26 นางสาวณิชาวีร์  ดีมาก นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
27 นายพีรภัทร  พงษ์บรรดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
28 นายธีรศักด์ิ  กลิ่นประทุม นักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
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