
 
 

หัวขอท่ี 2: ความรู ความเขาใจ การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี 
 

กิจกรรมที่ 2.1 แลกน้ํา 
สาระสําคัญ    
 โอกาสการติดเชื้อเอชไอวี  เกิดขึ้นไดกับทุกคน หากมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน(ไมใช
ถุงยางอนามัย) กับคนที่มีเชื้อเอชไอวี  ซ่ึงไมสามารถบอกไดวามีเชื้อหรือไมจากการดูรูปลักษณ
ภายนอก  การไมมีเพศสัมพันธเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหไมไดรับเชื้อเอชไอวี แตหากมีเพศสัมพันธ
ถุงยางอนามัยเปนอุปกณคุมกําเนิดชนิดเดียวที่ใชปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได 
 
จุดประสงค 

1. ระบุโอกาสเสี่ยงของตนตอการไดรับเชื้อเอชไอวี 
2. บอกวิธีปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ตนเองมั่นใจวาทําได 

 
สื่อ/อุปกรณ  

1. เตรียมอุปกรณดังนี้ 
    • สารโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโซดาไฟ 
    • สารฟนอฟทาลีน พรอมกระบอกฉีดยาที่มีเข็มเพื่อใชทดสอบ 
     • ขวดแกวใสใบเล็กๆ จํานวน 2 เทาของผูเขารวมกิจกรรม 
    • กระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซีซี. เทาจํานวนผูเขารวมกิจกรรม (ไมตองมีเข็มฉีดยา) 
    • น้ําเปลา 

 2. ใสสารโซเดียมไฮดรอกไซดที่ผสมแลว ในขวดแกวใส 1 ใบ (ปริมาณประมาณครึ่งขวด) 
 3. ใสน้ําเปลาลงในขวดทีเ่หลือทุกใบ ใหไดประมาณครึง่ขวด 
 4. แยกขวดทีใ่สนาเปลาไว 6 ใบ และนาํขวดที่ใสสารโซเดียมไฮดรอกไซดวางปนกับขวดที่

เหลือใน 
ถาดที่จัดเตรียมไว 

5. นํากระบอกฉีดยาใสไวในแตละขวด 
6. เตรียมขวดแกวเปลาอีกชดุหนึ่งเทาจํานวนผูเขารวมการอบรม วางเรียงไวเพื่อใหแตละ

คนหยดน้ําของตวัเองเกบ็ไว 
การเตรียมตัว 

• กิจกรรม “แลกน้ํา” เหมาะสําหรับใชเลนกับกลุมคนขนาด 30 คน เพื่อใหทุกคนมีสวนรวม
ในการ 



เลนกิจกรรม 
• ผูดําเนนิกจิกรรมควรจัดเตรียมอุปกรณใหพรอมกอนเขาสูกิจกรรมแลกน้ํา 
• ในการเตรียมอุปกรณแลกน้ํา ผูดําเนินการควรแยกแกวน้ําที่ผสมสารโซเดียมไฮดรอกไซด
ออกไว 

ตางหาก หรือดึงเข็มฉีดยาของแกวนี้ใหออกมายาวที่สุด เพื่อเปนสัญลักษณที่ทําใหผูดําเนินการจําได
วาเปนแกวใด 

• เตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติพฤติกรรมทางเพศของคนในสังคมที่ทันเหตุการณ เชน 
อายุขั้น 

ต่ําการมีเพศสัมพันธ อัตราการใชถุงยางอนามัยในชาย-หญิง การทําแทง การมีเพศสัมพันธกอน
แตงงาน แหลงเรียนรูและบริการเรื่องเพศและโรคเอดส การตรวจเอดส เพื่อเปนขอมูลประกอบใน
การวิเคราะหแลกเปลี่ยน 

2. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    2.1 อธิบายวิธีการเลน 
        2.1.1 อธิบายวาการเลน “แลกน้ํา” เปนการจําลองสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
เอชไอวี   

ทุกคนจะมีสวนรวมในการเลนกิจกรรม 
        2.1.2 ทุกคนจะไดรับอปุกรณ คือ ขวดน้ํา 1 ใบพรอมกระบอกฉีดยา 
   2.2 ขออาสาสมัคร 
        2.2.1 ผูดําเนินการขออาสาสมัคร 6 คน และแจกขวดน้ําพรอมกระบอกฉีดยา (ที่แยก

เอาไว               6 ขวด) ใหอาสาสมัครถือไวคนละขวด   
        2.2.2 ใหอาสาสมัครดูดน้ําในขวดที่ไดไปประมาณครึ่งหลอดฉีดยา แลวนําไปฉีดใส
ขวดเปลา 

ที่เตรียมไวให จากนั้น แยกขวดน้ํา 6 ขวดที่อาสาสมัครฉีดน้ําของขวดตัวเองเก็บไวตางหาก 
 2.2.3 ใหอาสาสมัครนั่งรวมกันอยูดานหนึง่ของหอง โดยยังไมตองรวมกิจกรรม 

    2.3 เตรียมการเลนกับผูเขารวมกลุมใหญ และใหเก็บตัวอยางน้าํ 
        2.3.1ผูดําเนินการแจกขวดน้ําพรอมกระบอกฉีดยาที่เหลือใหกับผูเขารวมทั้งหมดคน

ละ 1 ขวด   
โดยใหผูเลนหยิบเอง 
 2.3.2 เมื่อทุกคนไดรับขวดน้ําแลว  ผูดําเนินการบอกใหผูเลนสังเกตน้ําในขวดของ
ตัวเองวาเหมือนกับขวดของเพื่อนหรือไม 
 2.3.3 จากนั้น ใหแตละคนใชกระบอกฉีดยาดูดน้ําของตัวเองประมาณครึ่งหลอดไปใส
ไวในขวดเปลาที่เตรียมไวใหแตละคน 



 2.3.4 ทุกคนไดเก็บน้ําของตวัเองแลวใหทกุคน ยกเวนอาสาสมัคร) ยืนลอมวงรวมกนั
ใหทุกคน 
ทําความคุนเคยกับการดูดน้ําในขวดของตัวเอง พรอมทั้งสังเกตสีของน้ําในขวดของตวัเองดวยวา
เปนอยางไร ตางกับของเพื่อนหรือไม 

    2.4 กลุมใหญ จับคูแลกน้ํา 
        ผูดําเนินการบอกใหผูเลนทุกคน (ยกเวนอาสาสมัคร 6 คน ใหนั่งสังเกตการณกอน) 

เลือกจับคูกับใครก็ได  เมื่อทุกคนไดคูครบแลวใหหันหนาเขาหากัน และแตละคนดูดน้ําของตัวเอง
ขึ้นมา ปริมาณครึ่งหลอด แลวฉีดน้ําในกระบอกฉีดยาที่ดูดขึ้นมาใสในขวดของคูตัวเอง (ตางฝายตาง
ฉีดใสแกวกันและกัน) จากนั้นใหแตละคนใชกระบอกฉีดยาคนน้ําในขวดของตัวเอง และสังเกตวา
น้ําในขวดเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม 

        ในรอบที่ 2, 3 และ 4ใหผูเลนแตละคนจับคูกับคนใหม โดยไมใหซํ้าคนเดิม โดย
ผูจัดการเรียนรูอธิบายใหชัดเจนในแตละรอบวา ใหหาคูคนใหม  ที่ไมใชคนเดิมที่เคยแลกน้ํากันไป
แลว เมื่อจับคูไดใหฉีดน้ําของตัวเองใสในขวดของคู   ผูดําเนินการกระตุนใหผูเขารวมจําหนา/ช่ือคน
ที่แลกน้ําดวยใหได 

    2.5 รอบสุดทายใหอาสาสมัครรวมเลนดวย 
        2.5.1 รอบที่ 5 ใหอาสาสมัครทั้ง 6 คนเขามารวมเลนดวย โดยใหอาสาสมัครเลือกจับคู

กับคนในกลุมใหญ และหามอาสาสมัครจับคูกันเอง เมื่ออาสาสมัครไดคูแลว ใหคนที่เหลือจับคู
กันเองโดยอิสระเมื่อทุกคนมีคูครบแลว ก็ใหแลกน้ํากันอีก 1 คร้ัง  

        2.5.2 จากนั้น ใหทุกคนกลับไปนั่งที่และถือขวดน้ําไว 
    2.6 ใชคําถามเพื่อวิเคราะหสิ่งท่ีเรียนรูจากกิจกรรม “แลกน้ํา” 
        2.6.1 ผูดําเนินการใชคําถามตอไปนี้ เพื่อชวนพูดคุย 

-หากเปรียบเทียบกิจกรรม “แลกน้ํา” กับเรื่องเอดส  การแลกน้ํา อาจเปรียบเทียบ
ไดกับ 

อะไร  (การจําลองภาพการมีเพศสัมพันธกัน) 
        -จากการ “แลกน้ํา” ท่ีทุกคนมีสวนรวม เราเห็นรูปแบบการมีเพศสัมพันธแบบ
ใดบาง        (มีเพศสัมพันธกับคนหลายคน มีการเปลี่ยนคู มีคูหลายคน มีคูคนเดียว มีเพศสัมพันธ
คร้ังเดียว มีแบบไมปองกัน, ฯลฯ) 
        -หากมีผูติดเชื้อในวงนี้ เรารูหรือไมวาเปนใครบาง  และรูไดอยางไร  

(โดยเปรียบเทียบกับแกวน้ําที่ทุกคนถืออยู เชื่อมโยงใหเห็นเรื่องน้ําใสๆ ดูไมออก
เหมือนมี 

เชื้อเอชไอวีแตดูไมออก) 



        2.6.2 บอกผูเขารวมการอบรมวา ในวงที่เราเลนแลกน้ํากันนี้ มีผูติดเชื้ออยู (แกวน้ําที่มี
เชื้อ) 

        หมายเหตุ ยังไมตองเฉลยวามีแกวตั้งตนกี่แกว  และถามวา 
 -เราบอกไดหรือไมวามีใครบางที่มีเชื้อ  บอกได/ไมได  เพราะเหตุใด 
 -หากมีคนที่มีเชื้ออยูในวงนี้ ใครที่คิดวาตัวเองอาจมีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อมาแลว
บาง 
 เพราะเหตุใด 
 -เราจะรูไดอยางไรวา ใครมีเชื้อเอชไอวี  

        ***ใหรอฟงคําตอบจากผูเขารวม กอนที่จะย้ําวา วิธีเดียวที่จะรูได คือ การตรวจเลือด
หาเชื้อ 

เอชไอวี 
    2.7 ตรวจหาเชื้อในกลุมใหญ และใหแตละคนประเมินโอกาสเสี่ยงของตนเอง 
        2.7.1 ผูดําเนินการถามความสมัครใจวาผูเขารวมคนใดอยากตรวจหาเชื้อเอชไอวีบาง 
        -ถามีคนอยากตรวจ  เลือก ๑1คน และอธิบายวา เมื่อใชสารทดสอบหยดลงในแกว 

หากน้ํา 
เปลี่ยนสีเปนสีมวง หมายถึงแกวนั้นๆ มีเชื้อ 

        -นําสารฟนอฟทาลีนไปหยดในขวดน้ําของคนที่อยากตรวจ 
        2.7.2 เมื่อตรวจพบวาน้ําของใครเปลี่ยนสีเปนขวดแรก ผูดําเนินการชวนพูดคุย โดยใช

คําถาม ดังนี้ 
        -ถามเจาของขวดวา รูสึกอยางไรที่น้ําของตัวเองเปลี่ยนสี   คิดวาเปนเพราะเหตุใด หาก

มีการระบุวาไดรับเชื้อจากคนอื่น ใหลองบอกวาเปนใคร เพราะอะไร 
.       -จากนั้นถามกลุมวา ถาขวดนี้เปลี่ยนสี  ใครคิดวา ตัวเองอาจมีโอกาสติดเชื้อเหมือนกัน 
(ขวดของตัวเองอาจจะเปลี่ยนสีดวย)  ใหยืนขึ้น เมื่อมีคนจํานวนหนึ่งยืนขึ้น สุมถามวา เพราะเหตุใด
จึงคิดวาตนเองมีโอกาสเสี่ยง 

        -ถามกลุมตอวาเมื่อเห็นคนที่ยืนขึ้นเพราะคิดวาตัวเองอาจมีโอกาสเสี่ยง  ใครอีกที่คิดวา
ตนเองก็มีโอกาสเสี่ยง ใหยืนขึ้น ถามเหตุผลและถามตออีก 2-3 รอบใหเห็นวาคนสวนใหญในหอง
ยืนขึ้น 

        2.7.3 ผูดําเนินการชี้ใหเห็นวา เราเพิ่งรูวา มีคนๆ เดียวในหองนี้ที่มีเชื้อ แตมีอีกหลาย
คนที่รูสึกวาตนเองอาจมีโอกาสเสี่ยงดวย  ถามผูเขารวมวา 

        -รูสึกหรือคิดอยางไร กับสถานการณดังกลาว 
-สถานการณจําลองนี้ อาจเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของเราไดอยางไรบาง  เปนไปได
หรือไม วา  



อาจมีคนที่มีเชื้อเอชไอวีอยูในกลุมคนที่เรารูจัก  หากเปนเชนนั้น เราคิด/รูสึกอยางไร 
        2.7.4 ถามวาใครอยากตรวจอีกบาง  และลองตรวจ   
        -เมื่อเจอขวดที่เปลี่ยนสี อีก 2-3 ขวดลองถามวา คิดวาไดรับจากใคร เพราะเหตุใด 
        -จากนั้นผูดําเนินการบอกวา  จะบังคับตรวจทุกคน ยกเวนอาสาสมัคร 6 คน  นับ

จํานวนแกวที่เปลี่ยนสี  บอกใหกลุมทราบ (จํานวนกี่แกวจากทั้งหมดกี่แกวที่เปลี่ยนสี) 
2.8 ตรวจกลุมอาสาสมัคร และชวนคุย 

        2.8.1 ผูดําเนินการถามกลุมใหญวา 
        -อาสาสมัครทั้ง ๖ คน  แลกน้ํากี่คร้ัง 
        -อาสาสมัครกลุมนี้ อาจเปรียบเทียบไดกับ ใครหรือพฤติกรรมแบบใดบางในสังคม (มี

เพศสัมพันธคร้ังเดียว มีคร้ังแรก มีคูคนเดียว รักเดียวใจเดียว) 
        -คิดวาแกวของอาสาสมัคร มีโอกาสเปลี่ยนสีหรือไม เพราะเหตุใด 
        2.8.2 จากนั้น ผูดําเนินการตรวจอาสาสมัคร และนับจํานวนแกวน้ําที่เปลี่ยนสี และ

บอกใหกลุมทราบ 
        2.83 หากมีแกวน้ําอาสาสมัครเปลี่ยนสี  ตั้งคําถามตอวา   
        -การรักเดียวใจเดียว  มีคูคนเดียว  ชวยใหปลอดภัยจากการรับเชื้อเอชไอวีไดจริง

หรือไม 
        -ผูดําเนินการชวนอภิปรายถึง สาเหตุที่ทําใหการ “มีเพศสัมพันธคร้ังเดียว คร้ังแรก 

หรือ กับคนๆ เดียว” ก็อาจติดเชื้อได 
    2.9 วิเคราะหและสรุปโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวี 
        2.9.1 ผูดําเนินการนําเสนอแผนใสใหผูเขารวมการอบรมดู  (ดังตัวอยาง)  ระบุจํานวน

แกวที่ติดเชื้อ จากจํานวนแกวกลุมใหญทั้งหมด จากการแลก 5 คร้ัง  และจํานวนแกวอาสาสมัครที่
เปลี่ยนสี ใน 6 แกว จากการแลกน้ําเพียง 1คร้ัง  

 กลุมใหญ  # คน แลก 5 คร้ัง เปลี่ยนสี  # คน 
 อาสาสมัคร 6 คน แลก 1 คร้ัง เปลี่ยนสี  # คน 

        2.9.2 ถามผูเขาอบรมวาโอกาสเสี่ยงของ 2 กลุมนี้เหมือนหรือตางกันอยางไร 
        2.9.3 ผูจัดการเรียนรูชวนคุยเพื่อสรุปถึงโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยใหผูเรียน

ชวยกันสรุปวา “โอกาสการติดเชื้อเอชไอวี คือ........” (ควรเขียนบนแผนใส หรือกระดาษ 
Flipchart เพื่อใหทุกคนมองเห็น” 

        -เมื่อผูเขาอบรมตอบ  ผูจัดการเรียนรูใชคําถามเพื่อใหผูเขารวมสามารถระบุโอกาส
เสี่ยงที่แทจริง เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน เชน  

o ถาตอบวา มีคูหลายคน  ใหยอนถามวาในการเลนแลกน้ํา กลุมใหญที่แลกน้ํา 5 คร้ัง
มีคนที่ 



ไมไดรับเชื้อหรือไม ดังนั้น เพียงการมีคูหลายคน ไมไดทําใหติดเชื้อเสมอไป  
o ถาบอกวามีเพศสัมพันธ  ถามวามีเพศสัมพันธแบบไหนจึงจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อ  
o ถาบอกวามีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน  ถามวาทุกกรณีหรือไม  (ถามีโดยไม

ปองกันกับคน 
ที่ไมมีเชื้อ ก็ไมทําใหไดรับเชื้อ) 
 
 
 

จนกระทั่งนําไปสูคําตอบ คือ 
 

 

“โอกาสการตดิเชื้อเอชไอวี คือ 
การมีเพศสัมพนัธโดยไมปองกัน  กับคนท่ีมีเชื้อ  ซ่ึงดูไมออกจาก

ภายนอก” 
 

        -เมื่อไดคําตอบแลว  ถามผูเขาอบรมวา ใครมีโอกาสทําพฤติกรรมแบบนี้บาง (คําตอบ
คือทุกคน)  คิดวา “เปนตัวเราเอง” ไดหรือไม 

        2.94 ผูดําเนินการอธิบายความแตกตางระหวาง “พฤติกรรมเสี่ยง”  กับ “กลุมเสี่ยง” 
        โดยชี้ใหเห็นวา ความเขาใจเดิมวา มีเพียงกลุมเสี่ยงเทานั้นที่จะติดเชื้อเอชไอวี เชน 

กลุมผูขาย/ 
ซ้ือบริการทางเพศ  คนใชยาเสพติด  คนรักเพศเดียวกัน  ซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจผิด วาคนอื่นๆ ไม
เสี่ยง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองถึงโอกาสเสี่ยง จึงควรระบุถึงพฤติกรรมที่ทําใหมีโอกาส
ไดรับเชื้อ ซ่ึง คือ “การมีเพศสมัพันธโดยไมปองกัน  กับ คนท่ีมีเชื้อ  ซ่ึงดูไมออกจากภายนอก” 

        2.95 ผูดําเนินการชวนคุยเพิ่มเติมเร่ือง “ผูติดเชื้อ” และ “ผูปวยเอดส”  โดยถามวา 
        -“ผูติดเชื้อ” และ “ผูปวยเอดส”  เหมือนกันหรือไม  อยางไรใหอธิบาย 

o สรุปใหเห็นวา “ผูติดเชื้อ” คือผูที่มีเชื้อเอชไอวีอยูในรางกาย  โดยไมมีอาการแสดง
ใดๆ ยังแข็งแรงและดําเนินชีวิตไดตามปกติ  สวน “ผูปวยเอดส” หมายถึงผูติดเชื้อ
ที่มีอาการปวยดวยโรคฉวยโอกาส เชน วัณโรค ปอดอักเสบ ฯลฯ ซ่ึงสามารถรักษา
ใหหายได และหากหายจากอาการปวย ก็จะเปน “ผูติดเชื้อ” เชนเดิม  

        -เรามีโอกาสเจอ ““ผูติดเชื้อ” และ “ผูปวยเอดส”  มากกวากัน 
        -เราบอกไดหรือไมวา ใครมีเชื้อเอชไอวีอยูบาง 
    2.10 เฉลยเหตุของการแพรระบาดโดยการตรวจน้ํา ในแกวท่ีเก็บน้ําไวกอนเลน 



        2.10.1 ถามผูเขารวมวา  จากจํานวนแกวน้ําที่เปลี่ยนสีไปทั้งหมด คิดวาเริ่มตนจากแกว
ที่มี      เชื้อกี่แกว 

        2.10.2 เฉลยโดยการนําสารฟนอฟทาลีนมาหยดใสขวดที่เก็บน้ําของแตละคนไวใน
คร้ังแรก   ทุกขวด ซ่ึงจะเห็นวามีเพียงขวดเดียวเทานั้นที่เปลี่ยนสี 

        2.10.3 ผูดําเนินการสรุปวา กิจกรรมแลกน้ําเปนการจําลองการแพรระบาดของเชื้อเอช
ไอวี  จาก 1 ขวด แลกกัน 5 คร้ัง ทําใหน้ําเปลี่ยนสีไปอีกจํานวนมาก (ระบุจํานวนขวดที่เปลี่ยนสี) 

-ถามวา คิด/รูสึกอยางไร กับสิ่งที่เห็นจากกิจกรรมนี้บาง 
        2.10.4 ผูดําเนินการขมวดประเด็นสําคัญวา ไมมีใครรูวาตัวเองติดเชื้อถาไมไดรับการ

ตรวจหาเชื้อ  ซ่ึงเหมือนกับในสังคมที่ ผูที่ไดรับเชื้อไปแลว ไมรูตัวเพราะยังไมไดรับการตรวจ 
ในขณะที่สามารถแพรเชื้อตอไปได  อยางไรก็ดี  ไมมีความสําคัญหรือไมมีความจําเปนที่จะคนหาวา
ใครเปนคนแพรเชื้อ แตเร่ืองที่สําคัญกวา คือ การปองกัน และตองทําใหเห็นวา  การปองกันเปนเรื่อง
ของทุกคนและเปนสิทธิที่เราควรจะปกปองตนเอง โดยไมควรคาดหวังหรือรอใหคนอื่นปองกันให
เรา 

    2.11 เชื่อมโยงโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวีในชีวิตจริง 
        2.11.1 ผูดําเนินการตั้งประเด็นกับผูเขารวมวา กิจกรรมนี้เปนการจําลองภาพการมี

เพศสัมพันธของคน ๕ คร้ัง ซ่ึงมีโอกาสที่คนจะไดรับเชื้อเอดสไปจํานวนหนึ่งตามที่ปรากฏ ถาม
ผูเขารวมวา 

       -ในชีวิตจริงๆ  คนเรามีโอกาสมีเพศสัมพันธกี่คร้ัง  และมีโอกาสที่จะมีกับคนมากกวา 1 
คนหรือไม  (ถามความแตกตางระหวางเพศหญิง และเพศชาย) 
        -การเปลี่ยนคู หรือมีคูนอนมากกวา 1 คน เกิดขึ้นไดอยางไรบาง มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ชีวิตเราหรือไม อยางไร 

o อาจชวนเปรียบเทียบเพื่อทําความเขาใจ การมีคูหลายคน กับ “สําสอน”  โดย
ผูดําเนินการ 

ช้ีใหเห็นวา การใชคําในเชิงลบ เชนสําสอน อาจทําใหคนไมยอมรับวาตนมีพฤติกรรมนั้น และทําให
ไมคิดวาตนเองมีความเสี่ยง  การทําความเขาใจจึงควรอธิบายพฤติกรรมที่ตองการบอกใหชัดเจน 
โดยไมแฝงการตัดสิน เชน การมีคูหลายคน การเปลี่ยนคูบอยๆ  เปนตน 

        2.11.2 ในขั้นตอนนี้ ผูดําเนินการอาจนําเสนอแผนผังเครือขายการมีเพศสัมพันธ (ดัง
ตัวอยาง) เพื่อแสดงใหเห็นเครือขายการมีเพศสัมพันธ ที่คนเราไมคิดถึง ซ่ึงเปนเครือขายเดียวกับ
ชองทางการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ โดยผานชองการมีเพศสัมพันธ
แบบไมปองกัน 

 



เครือขาย
การมีเพศสัมพันธ

แลกน้ํา

 
    2.12 วิเคราะห  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการประเมินความเสี่ยงตอคูพลาด  และความยากงายใน

การปองกันตัวเอง 
        2.12.1 ผูดําเนินการชวนวิเคราะห โดยถามวา 

        -ในกรณีที่คนสองคนรักกัน  ตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ โอกาสการใชถุงยางมีมากหรือ
นอย 

        -เร่ืองที่คนสองคนจะกังวลในเรื่องเพศสัมพันธ คือ เร่ืองอะไร  
        -ถากังวลเรื่องทอง  วิธีการปองกันทองที่จะใช มีอะไรบาง  วิธีเหลานั้นชวยปองกัน

เอดส ดวยหรือไม 
        -ในกรณีที่ไมคิดเรื่องการปองกันเปนเพราะเหตุใด (เชื่อใจ  มั่นใจ  กลัวหาวาดูถูก 

ฯลฯ) 
       -ถาเราเคยมีประสบการณทางเพศมากอน  (ถามทั้งหญิงและชาย) 

 เราจะเลาหรือบอกคูไหม วาเราเคยมีเพศสัมพันธมากอน  เลา/ไมเลา เพราะเหตุ
ใด 

 เราจะถามคูของเราหรือไม  ถาม/ไมถาม เพราะอะไร 
 ถาเราถูกถาม  เราจะตอบความจริงหรือไม  เพราะเหตุใด 

o ตั้ งขอสังเกตถึงความแตกตางและความยากงายของการเปดเผย
ประสบการณทางเพศของหญิงชาย  และสาเหตุ 

        -ถาเรา ไมเลา ไมถาม  ไมบอกความจริงกัน เราจะรูไดอยางไรวา คูเคยมีประสบการณ
ทางเพศมากอนหรือไม 

        -การไมบอก ไมถาม ไมเลา ประสบการณทางเพศ ระหวางคู อาจสงผลอยางไรบาง 



        -หากทั้งสองฝาย ประเมินวาคูของตนไมเคยมีประสบการณทางเพศมากอน  คิดวา
โอกาสที่ทั้งสองฝาย จะใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ มีมากนอยเพียงใด 

        2.12.2 ผูดําเนินการใหเวลาแตละคนคิดวาจะมีวิธีปองกันตนเองไมใหติดเชื้อได
อยางไร และขออาสาสมัครตอบ 3-4 คน และถามคนอื่นๆ วาใครมีวิธีอ่ืนที่อยากแลกเปลี่ยนอีกบาง 

    2.13 สรุปกิจกรรม  
        2.13.1ผูดําเนินการถามผูเขารวมวา  
        -ส่ิงที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมแลกน้ํา เหมือนหรือตางจากขอมูลเร่ืองเอดสที่เคยไดรับมา

ใหยกตัวอยาง 
        -มีความคิดเห็นอยางไรกับการรณรงคสรางความเขาใจเรื่องเอดสที่ผานมา และ/หรือ

ในปจจุบัน มีขอเสนอแนะอยางไร 
        2.13.2 ผูดําเนินการสรุปใหเห็นวากิจกรรม “แลกน้ํา” เปนตัวอยางของการออกแบบ

กิจกรรมสรางความตระหนัก โดยจัดประสบการณจําลองใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู และ
เชื่อมโยงส่ิงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรูไปเทียบเคียงกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริง
ของผูเรียน 
 

กิจกรรมที่ 2  QQR 
สาระสําคัญ     
            ความกงัวลใจตอเร่ืองเอดสของคนสวนใหญ เปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอและไม
ติดตอ ซ่ึงเปนผลจากการขาดขอมูลที่ชัดเจนหรือไดรับขอมูลที่ชัดเจนหรือไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง  
อันอาจสงผลใหเกิดการประเมินความเสี่ยงของตนผิดพลาดและกอใหเกิดทัศนะเชิงลบตอผูติดเชื้อ
เอชไอวี  นําไปสูการรังเกียจกีดกนั  หลักการ QQR   จะชวยในการทําความเขาใจเรื่องโอกาส
เสี่ยงในการตดิเชื้อไดอยางถูกตองมากขึ้น  
วัตถุประสงค 
 1. สามารถระบุปจจัยที่สงผลตอการติดเชือ้ และไมติดเชือ้เอชไอว ี
 2. สามารถใชหลักคิด QQR ในการประเมนิระดับความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีได 
 3. มั่นใจมากขึ้นในเรื่องการอยูรวมกนักับผูติดเชื้อเอชไอว ี
 

 

1. ขั้นตอนเตรียมการ 
       สื่อ/อุปกรณ 

1. Flipchart และกระดาษกาว 
2. บัตรความเสี่ยง 21 ใบ และบัตรระดับความเสี่ยง 4 ใบ จัดเตรียมจํานวน 5ชุด มีขอความ

ใน 



แตละบัตรดังนี้ 
 บัตรความเสี่ยง 

1. เพศสัมพันธทางชองคลอดโดยไมใชถุงยางกับผูมีเอชไอว ี
2. เพศสัมพันธทางชองทวารโดยไมใชถุงยางกับผูมีเอชไอว ี
3. เพศสัมพันธขณะมีประจาํเดือนกับผูมีเอชไอว ี
4. เพศสัมพันธขณะมีแผลทีอ่วัยวะเพศหรอืมีโรคติดตอทางเพศสัมพนัธกับผูมีเอชไอว ี
5. การใชเข็มฉดียารวมกันกบัผูมีเอชไอว ี
6. การรับเลือดที่มีเชื้อ HIV 
7. การเปนผูใชปากทํา oral sex ใหกบัผูมีเอชไอว ี
8. การใชอุปกรณเสริมความสุขทางเพศสอดใสในอวัยวะเพศใหกันและกันโดยคูที่มเีอชไอ
ว ี
9. การกินนมแมที่ติดเชื้อ 
10. เพศสัมพันธโดยใชถุงยางอนามัยกับผูมีเอชไอว ี
11. การใชกรรไกรตัดเล็บ มดีโกน รวมกันกับผูมีเอชไอว ี
12. การใชนิว้สอดใสในอวยัวะเพศกับคูทีม่ีเชื้อเอชไอว ี
13. การเปนฝายถูกทํา oral sex โดยผูมีเอชไอว ี
14. การจูบปากกับผูมีเอชไอว ี
15. การสําเร็จความใครใหตนเอง 
16. การลูบไล  การใชล้ินกับอวัยวะภายนอก (ที่ไมใชอวยัวะเพศ) กับคูที่มีเอชไอว ี
17. การใชชีวติประจําวนัรวมกับผูติดเชื้อ 
18. ยุงกัดผูติดเชื้อแลวมากัดเรา 
19. การถูกเข็มตํา (ตําผูติดเชือ้แลวมาตําเรา) 
20. การสัมผัสแผล/เลือด/น้ําเหลืองของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
21. การตรวจรกัษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 

 บัตรระดับความเสี่ยง 4 ระดับ 
เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงนอยมาก ไมเสี่ยง 

 คําอธิบายระดบัความเสี่ยง (เขียนลงแผนใส หรือกระดาษ Flipchart) 
 

ระดับความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี 
• เสี่ยงมาก เปนความเสีย่งในระดบัที่ทําใหมีโอกาสไดรับเชื้อสูงมาก 

และคนสวนใหญไดรับเชื้อเอดสจากความเสี่ยงนั้นๆ 
• เสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงทีจ่ะไดรับเชื้อเอดสอยูบาง  แตไมมากเทากับ  



  “เสี่ยงมาก” 
• เสี่ยงนอยมาก มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แตในทางเปนจริง โอกาสและ

ความเปนไปไดที่จะไดรับเชือ้เอดสจากการกระทํานั้นๆ 
แทบไมมีเลย  และไมปรากฏ หรือมีกรณีนอยมาก ๆ วามี
คนไดรับเชื้อเอดสจากชองทางนั้นๆ 

• ไมเสี่ยง เปนการกระทาํหรือชองทางที่ไมมีโอกาสเสี่ยงตอการรับ
เชื้อ  

   เอชไอวีเลย 
 

การเตรียมตัว 
1. เตรียมบอรดขนาดใหญ เพื่อติดบัตรคําแตละใบ 
2. ถายเอกสารหลักการ QQR เทาจํานวนผูเขารับการอบรม 
2. ขั้นตอนการดําเนินการ 
    2.1 อธิบายวิธีการเลน 
    2.1.1 ผูดําเนินการอธิบายการเลนกิจกรรม วาแตละกลุมจะไดรับ บัตรคํา 21 ใบ แตละใบ

จะเปน 
การกระทําตาง ๆ กัน  ใหพิจารณาวา การกระทําแตละแบบนั้น ถาทํากับผูติดเชื้อ จะมีโอกาสเสี่ยง
ตอการรับเชื้อเอชไอวียาง 

    2.1.2 ในกิจกรรมนี้ จะใชเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง 4 ระดับ  ผูดําเนินการอธิบาย
ความหมายของ “ระดับความเสี่ยง” แตละระดับ 
 

ระดับความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อเอชไอวี 
• เสี่ยงมาก เปนความเสีย่งในระดบัที่ทําใหมีโอกาสไดรับเชื้อสูงมาก   
  และคนสวนใหญไดรับเชื้อเอดสจากความเสี่ยงนั้นๆ 
• เสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงทีจ่ะไดรับเชื้อเอดสอยูบาง  แตไมมากเทากับ 
   “เสี่ยงมาก” 
• เสี่ยงนอยมาก มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แตในทางเปนจริง โอกาสและ

ความเปนไปไดที่จะไดรับเชือ้เอดสจากการกระทํานั้นๆ 
แทบไมมีเลย  และไมปรากฏ หรือมีกรณีนอยมาก ๆ วามี
คนไดรับเชื้อเอดสจากชองทางนั้นๆ 

• ไมเสี่ยง เปนการกระทาํหรือชองทางที่ไมมีโอกาสเสี่ยงตอการรับ
เชื้อ  



   เอชไอวีเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 แบงกลุม และใหเวลาทํากิจกรรม 15 นาที 
    2.2.1แบงกลุมผูเขารวมเปน 4-5 กลุม  แจกบัตรคําใหกลุมละ 1 ชุดพรอม Flipchart เพื่อ

วาง 
บัตรคํา (ดังตัวอยาง) 

 

เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงนอยมาก ไมเสี่ยง 
 

    2.2.2ใหสมาชิกแตละกลุมพิจารณารวมกนัวา การกระทาํที่ระบุในบัตรคําแตละบัตรนั้น 
จะทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการรับเชื้ออยางไร และใหวางบตัรคํานั้นๆ ใตระดับความเสีย่งที่เปน
ความเหน็ของกลุม  ใหใชวิธีการใหเหตุผล อธิบายในกลุม 

    2.2.3 ใหเวลาทํา 15 นาที 
2.3 สํารวจความเห็นของทุกกลุมท่ีมีตอบัตรคําแตละใบ โดยใชบัตรอีกชดุหนึ่ง 

2.3.1 ถามความเห็นของทุกกลุมตอบัตรคําแตละใบ 
2.3.2 หากทุกกลุมเห็นพองกัน ผูจัดการเรียนรูติดบัตรคํานั้นลงในชองระดับความเสีย่งที่

ทุกกลุมมีความเห็นรวมกัน 
  2.3.3 หากบัตรคําใดมีความเห็นไมตรงกนัแมเพียงกลุมเดียว ใหแยกบตัรคําติดไวขางๆ  
  2.3.4 ถามจนครบทั้ง 21 บัตร 
2.4 ชวนพิจารณาวิธีการจัดระดับความเสี่ยงของกลุม 

ผูดําเนินการตัง้คําถามเพื่อวิเคราะห ผลการจัดระดับ ดังนี ้
-บัตรคําที่ทุกกลุมเห็นตรงกัน (สวนใหญเปนบัตรที่วางในชอง “เสี่ยงมาก”  และ “ไม

เสี่ยง”)  
เราใชเกณฑอะไรในการพิจารณา 

-สวนบัตรคําอกีจํานวนหนึ่ง แตละกลุมเห็นไมตรงกันเปนเพราะเหตุใด 
-ความเห็นที่ตางกันนี้ สะทอน การรับรูขอมูลเร่ืองเอดสในสังคมไดอยางไรบาง 
-ขอมูลที่ไมตรงกัน สับสนในเรื่องเอดส จะสงผลอยางไรบาง 



ประเด็นที่มกัมีความเหน็ไมตรงกันในเรื่องระดับความเสี่ยง  สวนใหญเปนกรณีเร่ือง 
“แผล” เชน  
♦ จูบปาก มีโอกาสเสี่ยง “ถา” ปากเปนแผล หรือมีเลือดออกตามไรฟน 
♦ ใชนิ้วสอดใสในอวัยวะเพศ  มีโอกาสเสี่ยง “ถา” นิ้วเปนแผล  จมูกเล็บฉีกขาด 
♦ การใชกรรไกรตัดเล็บ มีดโกนรวมกัน  มโีอกาสเสี่ยง “ถา” เกิดบาดแผลมีเลือด

ติด และใชติดตอกันทันท ี
♦ การสัมผัสเลือด น้ําเหลือง ของผูปวยเอดส มีโอกาสเสี่ยง “ถา” คนที่สัมผัสมี

แผล 
♦ การเปนฝายถกูทํา oral sex มีโอกาสเสี่ยง “ถา” คนทํามีแผลในปาก  ฯลฯ 
 
หรือ กรณี “ถา” ถุงยาง แตก ร่ัว เปนตน 

 

2.4 นําเสนอหลักการ QQR 
    2.4.1 ผูดําเนินการอธิบายหลักการ “QQR” เพื่อใหเขาใจเรื่องหลักการวิเคราะหความเสี่ยง

และปจจัยที่มีผลตอการรับเชื้อเอชไอวี และแจกเอกสาร “หลักการ QQR” ประกอบ 
 

การที่คนๆ หนึ่งจะไดรับเชื้อ HIV เขาสูรางกายจะตอง
ประกอบดวย ๓ ปจจัยดังนี้

ปรมิาณของเชื้อ 
(Quantity)

เชื้อ HIV อยูในคนเทานั้น 
(เกาะอยูกับเม็ดเลือดขาว)
เชื้อ HIV อยูในสารคดัหลั่ง
บางอยางในรางกายของคนที่
มีเชื้อ HIV เชน เลือด น้ําอสุจ ิ
น้ําในชองคลอด น้ํานมแม 
ซึ่งมีปริมาณที่ไมเทากัน
ตองมีจํานวนเชื้อ HIV ใน
ปริมาณที่มากพอในสารคดั
หลั่งที่เปนท่ีอยูของเชื้อ

คุณภาพของเชื้อ 
(Quality)

ชองทางการตดิตอ
(Route of Transmission)

เชื้อ HIV ตองม ีคณุภาพพอ
เชื้อ HIV ไมสามารถมีชีวิต
อยูนอกรางกายคนได
สภาพในรางกาย และ
สภาพแวดลอม บางอยางมี
ผลทําใหเชื้อไมสามารถอยู
ได เชน กรดในนํ้าลาย 
กระเพาะอาหาร สภาพ
อากาศ ความรอน ความ
แหง นํ้ายาตาง  ๆ

ไวรัส HIV จะตองถูก
สงผานจากคนที่ติดเชื้อ 
ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยเชื้อ
จะตองตรงเขาสูกระแส
เลอืด
• เลอืด
• เพศสัมพันธ
• แมสูลกู

โอกาส/ความเปนไปไดที่จะเกดิขึน้
 

 
2.6 ปรับใชหลักการ QQR ในการอธิบายบตัรคําแตละใบ 
    2.6.1 ผูดําเนินการยกตัวอยางการใชหลักการ QQR วิเคราะห  โดยเริ่มจากบัตรที่กลุมเห็น

ตรงกัน (ซ่ึงมักเปนบัตร ในชอง “เสี่ยงมาก”  และ “ไมเสี่ยง”) 



    2.6.2 ชวนคยุแตละบัตร โดยใชคําถามดงันี้ 
 -เชื้ออยูท่ีไหน  ปริมาณเชื้อเปนอยางไร   

 เชน  การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด เชื้ออยูที่ไหน ปริมาณเปนอยางไร) 
- คุณภาพเปนอยางไร ดีหรือไม 
เชน  คุณภาพของเชื้อในน้ําในชองคลอด / น้ําอสุจิ เปนอยางไร) 
-เชื้อจะเขาสูรางกายอีกคนหนึ่งไดอยางไร  ทางไหน 
เชน  ถาผูหญิงมีเชื้อเอชไอวี และมีเพศสัมพันธทางชองคลอด เชื้อจะเขาผูชายได

อยางไร 
หรือ  ถาผูชายมีเชื้อเอชไอวี และมีเพศสัมพันธทางชองคลอด เชื้อจะเขาผูหญิงได

อยางไร 
    2.6.3 เนนการใชหลักการ QQR วิเคราะหความเสี่ยงตอการรับเชื้อ ของบัตรที่แตละกลุม

เห็นไมตรงกัน เพื่อรวมกันวิเคราะหวา ควรจัดอยูในความเสี่ยงระดับใด และนําบัตรนั้นๆ ไปติดไว
ในชองความเสี่ยงจนครบหมดทุกใบ 

    2.6.4 ในระหวางการใชหลักการ QQR  ผูเรียนอาจมีคําถามที่เปนเหตุการณสมมติ  เชน  
“กรณีจูบปาก  ถาปากมีแผลเลือดออก”  หรือ “กรณีใชมีดโกนรวมกัน – ถามีดบาดจนมีเลือดอยูที่
ใบมีดโกน” เปนตน  ในกรณีที่มีคําถาม “ถา...”  ผูจัดการเรียนรู ควรชวนใหผูเรียนพิจารณาถึงโอกาส
ความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้น เชน การจูบปากโดยที่ทั้งสองฝายมีแผลซ่ึงมีเลือดออก มีโอกาสเกิดขึ้น
หรือไม  ซ่ึงเหตุการณสมมติเหลานี้ เปนความกังวลใจจากจินตนาการ ซ่ึงแทบไมมีโอกาสเกิดขึ้นได
จริงในวิถีชีวิต 

2.6.5 เมื่อพิจารณาครบทุกบัตรคํา  เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยเพิ่มเติม 
2.7 วิเคราะหผลการจัดระดับความเสี่ยง 
    ผูดําเนินการชวนพิจารณาผลการจัดระดบัความเสี่ยงโดยใชหลักการ QQR โดยถามวา 
   - โดยสวนใหญ คิดวา คนท่ัวไปกังวลเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี จากการกระทํากลุมท่ีอยูใน
ความ 

เสี่ยงระดับใด   
(โดยทั่วไป คนสวนใหญมักกังวลกับพฤติกรรมตางๆ ที่อยูในกลุมที่ไมเสี่ยงเลย หรือ
เสี่ยงนอย 

มาก เชน  การใชชีวิตประจําวันรวมกันกับผูมีเชื้อเอชไอวีที่บาน ที่โรงเรียน ที่ทํางาน หรือชุมชน ไม
สามารถทําใหเราไดรับเชื้อเอชไอวี แตเรามักลืมคิดวา การมีเพศสัมพันธของเราอาจนําไปสูโอกาส
เสี่ยงตอการรับเชื้อหากเราไมปองกัน) 

    -เม่ือเปรียบเทียบกับพฤติกรรมในชองเสีย่งมาก ใชหรือไมวา คนโดยทั่วไปกลับไมกังวล 
(การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน)  คิดวาเปนเพราะเหตใุด 



 ผูดําเนินการเชือ่มโยงกับประเด็นในกิจกรรมแลกน้ํา  
(ความมั่นใจในคูที่ตนเลือก การไมเปดเผยประวัติทางเพศ  คิดวาตนเองและคูไมใช
กลุม 

เสี่ยง  ทําใหประเมินความเสี่ยงพลาด เปนตน) 
    -หลังจากการทํากิจกรรม QQR  คิดวาการติดเชื้อเอชไอวี เปนเรื่องงายหรือยากอยางไร 

(คนทั่วไปมักคิดวาเชื้อเอชไอวีติดตอกันไดงาย แตจากกิจกรรมนี้ช้ีใหเห็นวา เอชไอวี
ติดตอกัน 

ไดไมงายเลย ชองทางการติดตอมีเพียง 3 ชองทาง และยังจําเปนตองมีองคประกอบอื่น ๆ ดังที่ได
อธิบายในหลักการ QQR  ในขณะที่ ความกังวลที่คนมีตอการติดเชื้อสวนใหญลวน เปนพฤติกรรมที่
ไมนําไปสูการติดเชื้อเลย) 

    - การรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัตติอผูตดิเชื้อ เกิดขึน้เพราะเหตุใด 
(ความกังวลใจเรื่องเอดสของคนสวนใหญ เปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอและไมติดตอ ซ่ึง
เปนผล 

มาจากการขาดขอมูลที่ชัดเจน และไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง ทําใหรูสึกวาเชื้อเอชไอวีติดตองาย และ
ยังกอใหเกิดความรูสึกและทัศนะที่ไมดีตอผูติดเชื้อ ซ่ึงนําไปสูการรังเกียจ) 

    2.8 สรุปกิจกรรม QQR 
    ผูดําเนินการชึ้ใหเหน็ประเด็นของกิจกรรม QQR ที่ชวยในการสรางความเขาใจเรื่องความ

เสี่ยงตอการตดิเชื้อเอชไอวี วา 
    1.ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับบริบท ปจจัยและเงื่อนไขที่

เกี่ยวของ  ไมอาจบอกไดวา “ติด” หรือ “ไมติด” จะสังเกตวา คําที่ใชในกิจกรรม คือ “ความเสี่ยง” 
ในระดับตางๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่เกี่ยวของ   

    2. สวนมีโอกาสเสี่ยงแลว ติดเชื้อหรือไมนั้น  วิธีเดียวที่จะบอกได คือ การตรวจเลือด 
    3. นอกจากนั้น ความเสี่ยงของพฤติกรรมหนึ่งๆ อาจมากขึ้นหรือนอยลงหากเงื่อนไข

เปลี่ยน และจะเห็นวิธีที่สามารถลดความเสี่ยงลงได เชน หากยังเลือกมีเพศสัมพันธทางกน และใช
ถุงยาง ความเสี่ยงก็จะลดลงจากเสี่ยงมากเปนไมเสี่ยง เปนตน 

    4. ประเด็นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเพศ เชน จูบปาก  การสัมผัส  หรือ การทํา oral sex   
ผูดําเนินการควรชี้ใหเห็นวา แมกิจกรรมเหลานั้นมีโอกาสเสี่ยงนอยมากหรือไมเสี่ยงเลย  แต
กิจกรรมเหลานั้นมักเปนสวนหนึ่งของกระบวนการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงมักจบลงดวยการมีเพศสมัพนัธ
แบบสอดใส  ประเด็นสําคัญจึงอยูที่ มีการปองกันหรือไมเมื่อมีเพศสัมพันธแบบสอดใส 

    5. ผูดําเนินการถามผูเขารวมเพื่อนําไปสูการสรุปกิจกรรม QQR 
        - กิจกรรม QQR ทําให มุมมอง ความคิด ความรูสึก ตอเร่ืองเอดส เปลี่ยนไปหรือไม 

อยางไร 



        -ในฐานะที่เราจะเปนผูถายทอดขอมูลเร่ืองเอดสใหกับผูอ่ืน ส่ิงสําคัญที่เราควรคํานึงถึง
คืออะไร 

        -ผูดําเนินการสรุปประเด็นสําคัญของการใหองคความรูเพื่อสรางความเขาใจเรื่องเอดส 
ดังนี้ 

        -ในประเด็นองคความรู  คนใหขอมูลตองตองแมน เพราะเปนคนกระจายขอมูล
ขาวสาร  ตองมีการเตรียมตัว คนหาขอมูลเพื่อสรางความมั่นใจ และใชประกอบในการอธิบาย 

        -การตอบคําถาม/ขอสงสัยของเรื่องเอดส เปนเรื่องที่ตองระมัดระวัง และตองแยกแยะ
การใหขอมูล  ซ่ึงผูตอบคําถาม ควรใหขอเท็จจริง และระวังเรื่องการถายทอดทัศนะ ความเชื่อ หรือ
ความกังวลใจของตนไปใหกับผูถาม 

        -การใหขอมูลที่ไมชัดเจน ใหขอมูลผิดหรือเจือดวยทัศนะสวนตัว โดยเฉพาะในทาง
ลบที่มีกับเรื่องเอดส  อาจสงผลกระทบทั้งในเชิงการปองกันตนเองของกลุมเปาหมาย และความ
เขาใจและการยอมรับเรื่องการอยูรวมกันกับผูติดเชื้อ เชนกอใหเกิดความกังวลในเรื่องที่ไมทําใหติด
เอดส เชน การใชชีวิตประจําวันรวมกับผูติดเชื้อ ในขณะเดียวกัน กลับไมไดตระหนักที่จะปองกัน
ในเรื่องที่ทําใหมีโอกาสรับเชื้อเอดสได เชน กรณีการมีเพศสัมพันธกับคูโดยไมปองกัน เปนตน 
 
เอกสารอางอิง     คูมือการอบรมวิทยากรหลักเพศศึกษา (MASTER  TRAINERS) โครงการกาวยาง
อยางเขาใจ 

 
 


