
การอบรม “พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อการดําเนินงานเอดสในชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสาน

วันที่  ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมโคราชรีสอรท  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จัดโดย

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแกน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ อุบลราชธานี



๒. สถานี “รูเขารูเรา”



คําถาม:
๑. วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของคนในชุมชน/เยาวชนในปจจบุันที่เรา

รูสึกเปนหวงคือ
๒. สาเหตุที่คนในชุมชน/เยาวชนมีเพศสัมพนัธโดยไมใชถุงยางอนามัย คือ
๓. ผลกระทบที่เกดิขึ้นกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  และครอบครัว
๔. การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของทองถิ่นที่ผานมา
๕. เปาหมายของการดําเนินการแกไขปญหาเอดสในชุมชน คือ ...
๖. ความทาทายของทองถิ่นในการดําเนินงานปองกันแกไขปญหาเอดสคือ..

๒. สถานี “รูเขารูเรา”



๒. สถานี “รูเขารูเรา”

๑.วิถชีีวิตและพฤติกรรมทางเพศของคนในชุมชน/เยาวชน
 ในปจจุบันที่เรารูสกึเปนหวงคือ
•มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
•ทอง  แทง
•พักอยูดวยกนัในขณะเรียน
•มีแฟนหลายคน  เปลี่ยนคูนอนบอย
•สื่อลามก   Clip  web  ทําใหเปนปญหา
•ไมใชถุงยาง



๒. สถานี “รูเขารูเรา”

๒. สาเหตุที่คนในชุมชน/เยาวชนมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัยคอื
• ขาดความรูความเขาใจ   คิดวาไมเปนไร  ครั้งแรกคิดวาไมมีอะไร
• คิดวาเปนการไมไวใจ  เชื่อใจ  ขาดการประเมินโอกาสเสี่ยง  

• ไมมีถุงยาง  ไมไดเตรียม  หาซื้อยาก  ไมมีเงินซื้อ  ไมกลาพก  รีบรอน
• ไมคิดวาจะมี Sex
• เมา 
• ไมตระหนัก
• ไมมัน
• ไมเคยใช



๓.ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส  และครอบครัว
• เด็กกําพรา 
• ขาดรายได   คาใชจายครอบครัวเพิ่มขึ้น  ตกงาน  เครียด
• ชุมชน   สมาชิกครอบครัวรังเกียจ
• ปญหาสุขภาพ  เปนโรคแทรกซอน   ตองกินยาตลอดชีวิต

ขาดความมั่นใจ  
• เสียงบประมาณ

๒. สถานี “รูเขารูเรา”



๔.การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสของทองถิ่นที่ผานมา
• สนับสนุนงบประมาณ

เบี้ยยังชีพ/เยี่ยมบาน
• อบรมใหความรู    สนับสนุนใหองคกรอื่นทําการใหความรู
• ประชาสัมพันธ
• สนับสนุนการใชถุงยาง

๒. สถานี “รูเขารูเรา”



๒. สถานี “รูเขารูเรา”
๕.เปาหมายของการดําเนินการแกไขปญหาเอดสในชุมชน คือ ...
การปองกัน
•ลดอัตราการติดเชื้อรายใหม
•มีความตระหนัก   ตรวจเลือดกอนแตงงาน
•ประชาชน 15-24 ป มีความรูเพศศึกษาที่ถูกตอง
การดแูล
•สังคมยอมรับผูติดเชื้อ/ปวย
•ยอมรับวาเปนปญหาของทุกคน /รับผิดชอบทุกภาคสวน
ฟนฟู
•มีสิทธิเทาเทียม  



๒. สถานี “รูเขารูเรา”

๖.ความทาทายของทองถิ่นในการดาํเนินงานปองกันแกไขปญหาเอดสคือ..
•ทองถิ่นยังตองทํางานตามคําสั่งของหนวยงานอื่น
ยังไมเขาใจเรื่องเอดส  คนทํางานขาดความรู

• การควบคุมสถานบริการ
• เรื่องเพศ  ในกลุมเยาวชน สอนเอดส/เพศศึกษาใหแกนักเรียน
• ปญหาเอดสถูกจดัไวทายๆการทํางานไมตอเนื่อง/ตางคนตางทํา
• ครอบครัว/ผูปกครองตระหนักถึงความเสี่ยงของ ลูกๆ
• คนในสังคมมีทัศนคติที่ดีตอผูติดเชื้อ
• ตางคนตางทํา  การบูรณาการยังไมเกิด  ขาดเจาภาพหลัก 
โยนกันไปโยนกนัมา

•เนนการรักษามากกวาการปองกัน   



สิ่งที่เรียนรูจากกิจกรรม สถานี “รูเขารูเรา”
• เรียนรูชองทางการประสานงาน
• เห็นบทบาทของแตละภาคสวน
• วิเคราะหสถานการณ เห็นความชดัเจน



วัตถุประสงค:
• เพื่อวิเคราะหสถานการณและวิถีชีวติทางเพศของคนใน

ชุมชน/วัยรุนในปจจุบัน
• เพื่อวิเคราะหปญหาของผูไดรับผลกระทบ
• เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคตอ

การดาํเนินงานปองกันแกไขปญหาเอดส

๒. สถานี “รูเขารูเรา”



แลกน้าํ



แลกน้ํา

• การมีเพศสัมพันธหลายคน
• เปลี่ยนคูนอน
• เจอก็มีไดเลย  ใจงาย
• มีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน
• มีคูนอนคนเดียว  รักเดียวใจเดียว
• มีเพศสัมพันธครั้งเดียว



ตรวจเลอืด

• บวก = มีเชื้อ
• ลบ = ไมมีเชื้อ

= ตรวจไมพบเชื้อ
• ระยะตรวจไมพบ ๓ เดือน
• ตรวจวันนี้เปนสถานะของรางกายเราเมื่อ ๓ เดือนกอน
• รับเชื้อ ๑๕ เดือน ๓ จะตรวจพบเมื่อ ????



แลกน้ํา

• คนกลุมใหญ   ๖๓ คน  แลกน้ํา ๕ ครั้ง  
 ติดเอดส  ๓๗ คน
 ไมติด   ๒๖   คน

• อาสาสมัคร ๑๐ คน (เปรียบเหมือน “คนที่รักเดียวใจ
เดียว, มีเพศสัมพันธกับคนเพียงคนเดียว” แลกน้ํา ๑ 
ครั้ง  
 ติดเอดส  ๓  คน  ไมติด  ๗ คน



โอกาสเสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอว:ี
• กลุมเสีย่ง 
• ไมรักเดยีวใจเดยีว 
• สาํสอนทางเพศ 
• เปลี่ยนคูบอย/มั่วเพศ
• การมีเพศสัมพันธ
• การมีเพศสัมพันธไมปองกัน
• การดื่มสุรา
• การแตงตัวยั่วยวน
• การเทีย่วกลางคนื
• การมีเพศสัมพันธไมปองกันกับผูติดเชือ้ซึ่งดไูมออก



ขอแตกตางผูติดเชือ้ / ผูปวยเอดส

ผูติดเชื้อ
• ไมแสดงอาการ       
ดูปกติ

• สามารถแพรเชื้อได

ผูปวยเอดส
• แสดงอาการใหเห็น
เชน ผอม  อุจจาระ
รวง



โอกาสเสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอว:ี
• การมีเพศสัมพันธแบบไมปองกนักับ
คนที่ตดิเชื้อเอชไอวี ซึง่ดูไมออก

แลกน้ํา



เครือขาย
การมีเพศสัมพันธ

แลกน้ํา



สรุปการเรียนรูจากแลกน้ํา

• เห็นโอกาสการแพรระบาดของการติดเชื้อเอดสจาการมี
เพศสัมพันธแบบไมปองกัน 

• ไมสามารถดูไดวาใครมีเชื้อเอชไอวี
• เอดสเปนเรื่องใกลตัว  
• เห็นทางเลือกในการมีเพศสัมพันธ  สวมถุงยาง  ชวยตวัเอง
ไมมีเพศสัมพันธตลอดชีวิต(เปนไปไดมั๊ย)



ถุงยางอนามัย ชวยปองกันการ

ติดเชื้อเอชไอวีได  ถาคุณใช!!



• คนคิดวา เพศสัมพันธของตัวเองไมเกี่ยวกับเอดส (ไกลตัว)
• ภาพในใจ/การรับรูเรื่องเอดส ในสังคมโดยทั่วไป

– “คนที่มีเชื้อ” v.s. “ผูปวยเอดส”
– “กลุมเสี่ยง” ไมใช   “เรา”

• คนประเมินความเสี่ยงพลาด  จะไมนําไปสูการปองกัน
• การรณรงคที่ผานมาทําใหคนเขาใจผิด

– “สําสอนทางเพศ ติดเอดสแนนอน”
– “รักเดียวใจเดียว ปลอดภัยจากเอดส”
– “ตรวจเลือดกอนแตง เพื่อความมั่นใจ (วาจะไมติดเชื้อ)”

โจทยกิจกรรม “แลกน้ํา”



วัตถุประสงค:
๑. เขาใจเรื่องการแพรระบาดของเชือ้ 

เอชไอวีทางเพศสัมพันธ
๒. ใหสามารถประเมินโอกาสเสีย่งของ

ตนเองตอการติดเชื้อเอชไอวีในวิถี
ชีวิต

๓. เห็นทางเลือกในการปองกนั/ลด
โอกาสเสีย่งตอการติดเชื้อเอชไอวี

แลกน้ํา



เอดสเปนแลวตายฯ

• เอชไอวีมากขึ้น ภูมิตานทานลดลง ติดโรคฉวย
โอกาสมากขึ้น = ๗ ป

• กินยาตานไวรัส เอชไอวีลดลง ภูมิตานทานมาก
ขึ้น โรคฉวยโอกาสลดลง

• โรคฉวยโอกาสทุกโรครกัษาได
• ยาตานฯ และการรักษาโรคฉวยโอกาสอยูใน
ระบบหลักประกันฯ 



ความเปนจริงเรื่องเพศในสังคมไทย*



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๔*
วัยรุนทั้งชายและหญิงมองวาการมคีูหลายคนหรือม ี“กิ๊ก” เปนเรื่อง

ทันสมัย 

 รอยละ ๗๔ ใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาเพื่อน และรอยละ ๑๐.๗  หาแฟน

วัยรุนอายุต่ํากวา ๑๙ ปทําคลอดเพิ่มขึ้นจาก ๕๒,๐๐๐ ราย   ในป 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ เปนกวา ๗๐,๐๐๐ ราย   ในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ หรือ
เฉลี่ยวันละเกือบ ๒๐๐ คน   ในจํานวนนี้เปนเด็กอายุต่ํากวา ๑๔  ป  
จํานวน  ๒,๐๐๐  คน  เฉลี่ยวันละ ๕  คน

*รวบรวมจากงานวิจัยตนป ๒๕๕๐



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๑*
เพศสัมพันธครั้งแรกของเยาวชน อายุนอยลง 
(เฉลี่ย ๑๔.๕-๑๖.๗ ป)
เพศสัมพันธครั้งแรกเกิดขึ้นกอนแตงงาน 
(ชาย ๘๔% หญิง ๗๖%)
๕๒% ของวัยรุนเคยมีคูนอนมากกวา ๑ คน
เยาวชนเพียง ๒๓% ใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
คนหนุมสาวแตงงานในอายุที่มากขึ้น

* รวบรวมจากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นในชวง ๔๒-๔๗



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๒*
ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม เกิดขึ้นในกลุมเยาวชนมากที่สุด 
(๑๕-๒๔ ป มีอัตราการติดเชื้อสูงสุด)

๑๑.๑% ของผูปวยเอดส ๓๑.๗% ของผูปวยกามโรค และ 
๓๐% ของผูหญิงที่ทําแทงอยูในชวงวัยรุนอายุนอยกวา ๒๐ ป

ป ๒๕๔๗ คาดวามีเด็กที่ไดรับเชือ้เอชไอวี ๒๒,๘๕๒ คน
• ๗๐% เรียนประถมศึกษา
• ๕-๖% เรียนมัธยมศึกษา

* รวบรวมจากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นในชวง ๔๒-๔๗



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๔*
วัยรุนทั้งชายและหญิงมองวาการมคีูหลายคนหรือม ี“กิ๊ก” เปนเรื่อง

ทันสมัย 

 รอยละ ๗๔ ใชอินเทอรเน็ตเพื่อหาเพื่อน และรอยละ ๑๐.๗  หาแฟน

วัยรุนอายุต่ํากวา ๑๙ ปทําคลอดเพิ่มขึ้นจาก ๕๒,๐๐๐ ราย   ในป 
๒๕๔๖-๒๕๔๗ เปนกวา ๗๐,๐๐๐ ราย   ในป ๒๕๔๘-๒๕๔๙ หรือ
เฉลี่ยวันละเกือบ ๒๐๐ คน   ในจํานวนนี้เปนเด็กอายุต่ํากวา ๑๔  ป  
จํานวน  ๒,๐๐๐  คน  เฉลี่ยวันละ ๕  คน

*รวบรวมจากงานวิจัยตนป ๒๕๕๐



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๓*

* รวบรวมจากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นในชวง ๔๒-๔๗

• วัยรุนเริ่มเรียนรูเพศศึกษาจากโรงเรียน ทีอ่ายุ ๑๕.๖ ป 

• วัยรุนเรียนรูเรื่องเพศศึกษาจาก พอแม เพียง ๑%

(คาเฉลี่ยทั่วโลกอยูที ่๑๒ %)

• วัยรุนเรียนรูเรื่องเพศจากอนิเทอรเนต็มากเปนอนัดับ๑



ภาพสะทอนเรื่องเพศในสังคมไทย – ๕*
 รอยละ ๘๔.๓ ของพอแมระบุวาลูกสนิทกับตนเองมากที่สุด 

แตความเปนจริงมีเพยีงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่กลาพูดคุยเรื่อง 
“เพศ” กับพอแม

 รอยละ ๗๘.๘ ของพอแมมั่นใจวาตนเองเปนผูที่เหมาะสม
ในการใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกลูก ขณะที่ รอยละ ๒๐.๓ ครู
เหมาะสมกวา และควรเริ่มสอนตั้งแต ป. ๕-๖

 เด็กอายุเฉลี่ย ๔.๑ ป และต่ําสุด ๑.๒ ป เริ่มอยากรูอยาก
เห็นเรื่องเพศศึกษา และถามตรงๆ กับพอแม

*รวบรวมจากงานวิจัยตนป ๒๕๕๐



วัยรุนเรียนเรื่องเพศจากไหน?
จากการถามเดก็นักเรยีนชั้นมธัยมจํานวนเกือบหาพนัคนทั่วกรุงเทพฯ วา 

เรือ่งที่เกี่ยวของกบัเพศศึกษาที่วัยรุนวัยเรียนนั้น มาจากที่ไหนบาง พบวา

ถาเปนเรื่องอวัยวะเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เรียนจากตําราเรียนและครูสอน 
ถาเปนเรื่องความผิดปกติทางเพศ  รูจากหนังสือพิมพ ทีวีและเห็นจากเพือ่นๆ 
สําหรับทาทางรวมเพศ ดูจากวีซีดีโปที่เวียนดูกันกบักลุมเพื่อน
สวนเรื่องทีเ่กีย่วของกบัอารมณ ความตองการทางเพศ  รูจากเพือ่นนักเรียน
ดวยกัน 
ขอมูลที่นาสนใจคือ เกอืบหาพันคนนี้เรียนรูเรือ่งเพศจากพอแมนอยมาก 
โดยเฉพาะแตละหัวขอ 
เด็กรูจากพอแมไมถึงสิบคน บางคนบอกวา เพศศึกษาเปนเรื่องทีพ่อแมไมสั่งสอน 





ระดับความเสีย่ง
QQR



• เสี่ยงมาก  เปนความเสีย่งในระดบัทีท่าํใหมีโอกาสไดรับเชื้อสงู
มากและคนสวนใหญไดรับเชื้อเอชไอวีจากความเสีย่งนัน้ๆ

• เสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงที่จะไดรับเชื้อเอชไอวีอยูบาง แต
ไมเทาเสีย่งมาก

• เสี่ยงนอยมาก มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แตในทางเปนจริง 
โอกาสและความเปนไปไดทีจ่ะไดรับเชื้อเอชไอวีจากการ
กระทาํนั้นๆ แทบไมมีเลย และไมปรากฎหรือมีกรณีนอย
มากๆ วามีคนไดรับเชื้อเอชไอวีจากชองทางนั้นๆ

• ไมเสี่ยง เปนการกระทาํหรือชองทางที่ไมมีโอกาสเสีย่งตอการ
รับเชื้อเอชไอวีเลย

ระดับความเสี่ยง



เกณฑที่ใชวางบัตรคาํ
• ความรูทางวิชาการ
•ประสบการณของตนเอง
•เสียงขางมาก
•เหตุผล



การที่คนๆ หนึ่งจะไดรับเชื้อ HIV เขาสูรางกาย
จะตองประกอบดวย ๓ ปจจัย  ดังนี้

• ปริมาณของเชื้อ (Quantity)

• คุณภาพของเชื้อ (Quality)

• ชองทางการติดตอ  (Route of Transmission)



Quantity - ปริมาณและแหลงที่อยูของเชื้อ

• เชื้อ HIV อยูในคนเทานั้น (เกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว)
• เชื้อ HIV อยูในสารคัดหลั่งบางอยางในรางกายของคนที่มี

เชื้อ HIV เชน เลือด น้ําอสุจิ น้ําในชองคลอด น้ํานมแม ซึ่งมี
ปริมาณที่ไมเทากัน

• ตองมีจํานวนเชื้อ HIV ในปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่งที่
เปนที่อยูของเชื้อ



Quality - คุณภาพของเชื้อ

• เชื้อ HIV ตองมี “คุณภาพพอ”
เชื้อ HIV ไมสามารถมีชีวิตอยูนอกรางกายคนได
สภาพในรางกาย และสภาพแวดลอม บางอยาง
มีผลทําใหเชื้อไมสามารถอยูได เชน กรดใน
น้ําลาย กระเพาะอาหาร สภาพอากาศ ความ
รอน ความแหง น้ํายาตางๆ 



Route of transmission
 ชองทางการติดตอ

• ไวรัส HIV จะตองถูกสงผานจากคนที่ติดเชื้อ ไปยังอีกคน
หนึ่ง โดยเชื้อจะตองตรงเขาสูกระแสเลือด
– ทางเพศสัมพันธ
– ทางเลือด(การใชเข็มฉีดยาเสพติดรวมกัน)
– แมสูลูก

ชองทางเขาชองทางออก



การที่คนๆ หนึ่งจะไดรับเชื้อ HIV เขาสูรางกายจะตอง
ประกอบดวย ๓ ปจจัยดงันี้

ปริมาณของเชื้อ 
(Quantity)

• เชื้อ HIV อยูในคนเทานั้น 
(เกาะอยูกับเม็ดเลอืดขาว)

• เชื้อ HIV อยูในสารคัดหลัง่
บางอยางในรางกายของคนที่
มีเชื้อ HIV เชน เลอืด น้ําอสุจิ 
น้ําในชองคลอด น้ํานมแม 
ซึ่งมปีริมาณที่ไมเทากัน

• ตองมีจาํนวนเชื้อ HIV ใน
ปรมิาณที่มากพอในสารคัด
หลั่งที่เปนที่อยูของเชื้อ

คุณภาพของเชื้อ 
(Quality)

ชองทางการติดตอ
(Route of Transmission)

เชื้อ HIV ตองม ีคุณภาพพอ
เชื้อ HIV ไมสามารถมีชีวิต
อยูนอกรางกายคนได
สภาพในรางกาย และ
สภาพแวดลอม บางอยางมี
ผลทําใหเชื้อไมสามารถอยู
ได เชน กรดในน้ําลาย 
กระเพาะอาหาร สภาพ
อากาศ ความรอน ความ
แหง น้ํายาตางๆ 

ไวรัส HIV จะตองถูก
สงผานจากคนทีต่ิดเชื้อ 
ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยเชื้อ
จะตองตรงเขาสูกระแส
เลือด
• เลือด
• เพศสัมพันธ
• แมสูลกู

โอกาส/ความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้น



สรุปการเรียนรูจากกิจกรรม QQR

• เขาใจชองทาง  ปจจัยที่สงผลตอการติดเชื้อ
• วิเคราะหความเสี่ยง โดยใชหลักคิด QQR
• เอดสไมติดตองาย  มีความมัน่ใจในการอยูรวม



โจทย:
• การใหขอมูลเรื่องเอดสที่ผานมาไมชัดเจน
• “โอกาสเสีย่ง” กบั “การติดเชื้อ” ตางกัน
• คนคิดวาเชื้อ HIV ติดตองาย

– รังเกียจผูติดเชื้อ
–แตไมกังวลการติดเชื้อ จากโอกาสทีท่ําใหเสี่ยงมาก

ระดับความเสี่ยง



วัตถุประสงค:
• สามารถระบุปจจัยที่สงผลตอการติดเชื้อ และไม
ติดเชื้อ

• สามารถใชหลกัคดิ QQR ในการประเมินระดับ
ความเสีย่งได

• มั่นใจมากขึ้นในเรื่องการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ

ระดับความเสี่ยง





๑๐. ปรับ



โจทย:
• คนเรามีแนวโนมที่จะตัดสินคนอื่นโดยใช

ทัศนะตัวเอง
• การตัดสินพฤติกรรมเดียวกัน ตางกัน (ถา

เปนหญงิ/ชาย, คนใกล/คนไกล)
• “การตัดสิน” เปนอุปสรรคในการ  

สื่อสาร/ สรางการเรียนรู

๑๑. ปรับ



วัตถุประสงค:
• สํารวจทัศนะและการใหคุณคาของตัวเองในเรื่อง 

พฤติกรรมทางเพศ
• เขาใจวาทุกพฤติกรรมมีทีม่าที่ไป และการไดรับ

ขอมูล จะสงผลตอการตัดสินพฤติกรรมนั้นๆ ของเรา
• วิเคราะหผลของการตัดสินคนอื่นโดยใชทัศนะตัวเอง

๑๑. ปรับ



รูวาเสี่ยง   แต.......



ทุกครั้ง
๑๐๐%

บอยครั้ง
๘๐%

บางครั้ง
๕๐%

นอยครั้ง/
ไมเคยเลย



ทุกครั้ง
๑๐๐%

บอยครั้ง
๘๐%

บางครั้ง
๕๐%

นอยครั้ง/
ไมเคยเลย

คุณทําพฤติกรรมเหลานี้ไดแคไหน ?



๑. ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถ หรือใสหมวก
กันนอคทกุครั้งที่ขับขี่รถมอเตอรไซด

๒. ฉันไมดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลทุกชนิด



ไมไดทุกครั้ง

• ใกล
• เกะกะ
• ไมกลัวตํารวจ
• ลืม
• ไมหลอ/สาวมองไมเห็น



ทําไดทุกครั้ง
• มีสัญญาณเตอืน   ลูกสั่ง
• เปนวิทยากร  ตองเปนตัวอยาง  ของลูก เพื่อน
• ขี้เกียจมีปญหากับตํารวจ  กฎหมาย  
• หนาที่การงาน   เกรงใจตํารวจ
• เคยชิน
• แพแสง
• ปลอดภัย  มั่นใจ



ไมไดทุกครั้ง

• เหงา
• โดนบังคับ  สังคม  เพื่อมนุษยสัมพันธ
• ทํามาตั้งแตวัยเรียน  



ทําไดทุกครั้ง/บอยครั้ง
• ไมไดสังสรรค
• คิดวาไมดี  สนุกไดโดยไมตองกิน
• อยากรู
• เข็ด



กระบวนการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม

การทําพฤติกรรมใหมอยางตอเนื่อง

การลองทําพฤติกรรมใหม
เกิดแรงจูงใจที่จะทํา

เกิดความรู/ความตระหนัก
ปรับความคิด/มีทักษะ

ไมตระหนัก

สังคม

บุคคล



การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความรู และขอมูลเปนเพียงจดุเริ่มตน แตไมเพียงพอทีจ่ะทําใหเปลี่ยน
พฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเปนเรื่องไมงาย เปลี่ยนได แตใชเวลา และความ
พยายามตอเนือ่ง
การใหขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวมขีอจํากัดในการกระตุนใหเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรม ของแตละคนแตกตางกันไปตามแตละชวงวัย/สภาพแวดลอม
พฤติกรรมบุคคลเปนผลจากคานิยมและการใหคุณคาในสังคม
บุคคลจะยอมรับพฤติกรรมใหมงายขึ้น ถารูสึกวาตัวเองสามารถทําได
การเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลเกี่ยวพันกับแบบแผนการปฏบิัตขิองชมุชนและ
สภาพแวดลอมดวย



โจทย:
• คนที่อยูในบทบาททํางานเปลี่ยนพฤติกรรม มกัคิดวา 

“พฤตกิรรม” เปลี่ยนงาย
• คนมักเลือกใชวิธีการใหความรูเปนหลัก แลวหวังวา คนจะเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
• คนคิดวา “คนอื่น” จะใหความสําคัญในเรื่องตางๆ (ความเสี่ยง

ในชีวิต) เหมือนตัวเอง
• เหตุผลของ “คนนอก” และ “คนใน” ตางกัน

๑๓. รูวาเสีย่ง...แต

“ขออาง/ขอแกตัว” “เหตุผล”



วัตถุประสงค:
• เห็นปจจัยที่สงผลตอการติดสินใจทํา/ไมทําพฤติกรรมของบุคคล (ระดับ

บุคคล/สังคม-สภาพแวดลอม)
• ตระหนักวาขอมูลอยางเดียวไมเพียงพอตอการเปลี่ยนพฤติกรรม
• เขาใจขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสรางการเรียนรูที่

สอดคลองและนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
• เขาใจวาพฤติกรรมเปลี่ยนได แตไมงาย และใชเวลา

๑๓. รูวาเสีย่ง...แต

มองและเขาใจตัวเอง เพื่อเขาใจคนอื่น


