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สวนที่ 1: รูจักและทักทาย
กิจกรรม 1:
วัตถุประสงค:
เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

สํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของผูเขารวมกิจกรรม
1. แนะนําแนวคิดวาการเคลื่อนยายเปนเรื่องปกติของคนๆ หนึ่ง
30 นาที
ทํากิจกรรมกับกลุมใหญ
ไมมี
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนยืนเปนวงกลามอยูกลางหองหรือบริเวณที่
วางทายหอง (ตามความเหมาะสม)
2. ผูนํากิจกรรมเริ่มถามคําถามทีละคําถามในขอ 4
3. โดยมีผูชวยในทีมชวยจดจํานวนคําตอบวาในแตละคําถามนั้น มี
คําตอบกี่คําตอบเกิดขึ้น และมีกี่คนที่ตอบคําตอบนั้นๆ
4. คําถาม 1 – ภาคที่เกิด
คําถาม 2 – เมื่อผูเขารวมกิจกรรมยืนจับกลุมตามภาคที่เกิดแลว ใหจับ
กลุมยอยในกลุมภาคสําหรับคนที่เกิดจังหวัดเดียวกัน
คําถาม 3 – ภาคที่เปนที่อยูต อนเรียนจบปริญญาตรีหรือชั้นที่เรียน
สูงสุด
คําถาม 4 – เมื่อผูเขารวมกิจกรรมยืนจับกลุมตามภาคที่อยูตอนเรียน
จบปริญญาตรีแลว ใหจับกลุม ยอยในกลุมภาคสําหรับคนที่เรียนจบ
ปริญญาตรีจากจังหวัดเดียวกัน
คําถาม 5 – ภาคที่อยูตอนเริม่ ทํางานครั้งแรก
คําถาม 6 – เมื่อผูเขารวมกิจกรรมยืนจับกลุมตามภาคที่อยูตอนเริ่มทํา
งานครั้งแรกแลว ใหจับกลุมยอยในกลุมภาคสําหรับคนที่เริ่มทํางานใน
จังหวัดเดียวกัน
คําถาม 7 – ภาคที่ทํางานอยูเมื่อ 5 ปที่แลว
คําถาม 8 – เมื่อผูเขารวมกิจกรรมยืนจับกลุมตามภาคที่อยูเมื่อ 5 ปที่
แลว ใหจับกลุม ยอยในกลุมภาคสําหรับคนที่เมื่อ 5 ปที่แลวทํางานอยู
ในจังหวัดเดียวกัน
คําถาม 9 – ภาคที่ทํางานอยูในปปจจุบัน
คําถาม 10 – เมื่อผูเขารวมกิจกรรมยืนจับกลุมตามภาคที่ทํางานอยูใน
ปปจจุบันแลว ใหจับกลุมยอยในกลุมภาคสําหรับคนที่ทาํ งานอยูใน
จังหวัดเดียวกันในปปจจุบัน
1

อภิปราย:

5.
1.
2.
3.
4.

อภิปรายและสรุปกิจกรรม
มีใครบางมั้ยที่อาศัยอยูในพื้นที่เดิมตั้งแตเกิดจนกระทั่งปจจุบัน
มีใครยายที่อยู (ขามจังหวัด) เพียงครั้งเดียว
มีใครยายที่อยูหรือที่ทํางาน (ขามจังหวัด) 5 ครั้งหรือมากกวา
ความแตกตางในการยายของเรากับคนทีเ่ ราทํางาน (Detainees) ดวย
ใน ตม. คืออะไร

2

สวนที่ 2: นําเสนอแนวคิดเรื่องความแตกตางดานวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมความเขาใจในการทํางานรวมกัน
กิจกรรม 2:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อภิปราย:

ตางและเหมือน
1. เพื่อแนะนําใหผูเขารวมกิจกรรมไดเขาใจวาพฤติกรรมและความคิดของ
แตละคนนั้นเปนสิ่งที่เรียนรูจ ากครอบครัว ชุมชนและสังคมของตน
2. คนในแตละทองถิ่นหรือแตละประเทศจะมีความเขาใจตอเรื่องเดียวกัน
แตกตางกันไดขึ้นกับสิ่งที่ไดเรียนรูมาจากครอบครัว ชุมชนและสังคม
ของตน
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว
1. ถามผูเขารวมกิจกรรมอีกครั้งวาพวกเขาคิดวาตัวเองเปนคนภาคใด
และใหแบงกลุม ยอยตามภาคของตนนั้น
2. ใหแตละกลุมแบงกระดาษฟลิปชารทที่ไดรับเปน 2 ชอง
3. โดยชองแรก (ซายมือ) ใหเขียนเกี่ยวกับการกระทํา ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อและภาษาของคนสวนใหญในภาคนั้น ที่
เหมือนกับคนสวนใหญในภาคอื่นๆ
4. สวนชองที่สอง (ขวามือ) ใหเขียนเกี่ยวกับการกระทํา ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ และภาษาของคนสวนใหญในภาคนั้นที่ตางกับ
คนสวนใหญในภาคอื่นๆ
5. ใหแตละกลุมในการอภิปรายในกลุมยอย เมื่อแตละกลุมอภิปรายใน
กลุมยอยเสร็จแลว ใหนําเสนอกับกลุมใหญ
1. มีเรื่องหรือประเด็นอะไรบางที่ไมวาจะเปนคนภาคใด ก็จะเหมือนกัน
(ยกตัวอยาง)
2. มีเรื่องหรือประเด็นอะไรบางที่เปนความแตกตางของคนแตละภาค
3. ถาเราไมเขาใจคําพูดหรือการแสดงออกของเพื่อนๆ ที่อยูคนละภาค
อาจทําใหเกิดอะไรไดบาง
4. แตไมวาจะมีเรื่องที่เหมือนหรือเรื่องที่แตกตาง แตพวกเราแตละคนมีอยู
หนึ่งอยางที่เหมือนกันแนนอน พวกเราคิดวาคืออะไร (เฉลย – ทุกคน
เปนคนๆ หนึง่ เหมือนกัน)
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กิจกรรม 3:
วัตถุประสงค:
เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

รหัสผาน
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูวาความแตกตางของประเพณีและ
วัฒนธรรมของแตละทองถิน่ นั้นจะมีผลตอการสื่อสารอยางไร
30 นาที
แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอยตามที่กําหนดในขัน้ ตอนกิจกรรม
ไมมี
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนสองกลุมใหญ
2. ใหสมาชิกของกลุมที่หนึ่งเดินตามผูนํากิจกรรมออกไปนอกหอง
(บริเวณที่ไมไดยินเสียงวาคนในหองคุยอะไรกัน)
3. เมื่อสมาชิกกลุมที่หนึ่งออกไปนอกหองแลว ใหสมาชิกกลุมที่หนึ่งแบง
ออกเปนสามทีม
4. โดยทีมที่หนึ่งจะถูกเรียกเขาไปในหองประชุมกอนเพื่อเขาไปพูดคุยกับ
เพื่อนที่อยูในหอง ในเวลาที่กําหนด และเมื่อหมดเวลาแลว ใหกลับ
ออกไปนอกหองเพื่อแลกเปลี่ยกับเพื่อนๆ ทีมที่สองและที่สามวาตัวเอง
พบอะไรบาง (โดยในการแลกเปลีย่ นนี้ ผูนํากิจกรรมที่อยูนอกหอง
จะตองคอยซักถามวามีอะไรเกิดขึ้น และเห็นอะไรบาง)
5. เมื่อสมาชิกทีมที่หนึ่งพูดคุยและแลกเปลีย่ นใหเพื่อนฟงแลว ใหสมาชิก
ทีมที่สองเขามาในหองประชุมเพื่อพูดคุยกับเพื่อนที่อยูในหอง โดย
จะตองนําคําแนะนําที่สมาชิกทีมที่หนึ่งพูดใหฟงมาใชในการชักชวนให
เพื่อนที่อยูในหองพูดคุยกับตัวเองใหไดในเวลาที่กําหนด และเมื่อหมด
เวลาใหกลับไปนอกหองกับเพื่อนๆ ทีมที่หนึ่งและที่สามวาตัวเองพบ
อะไรบาง (โดยในการแลกเปลี่ยนนี้ ผูนํากิจกรรมที่อยูนอกหองจะตอง
คอยซักถามวามีอะไรเกิดขึ้น และเห็นอะไรบาง)
6. เมื่อสมาชิกทีมที่สองพูดคุยและแลกเปลี่ยนใหเพื่อนฟงแลว ใหสมาชิก
ทีมที่สามเขามาในหองประชุมเพื่อพูดคุยกับเพื่อนที่อยูในหอง โดย
จะตองนําคําแนะนําที่สมาชิกทีมที่สองพูดใหฟงมาใชในการชักชวนให
เพื่อนที่อยูในหองพูดคุยกับตัวเองใหไดในเวลาที่กําหนด
7. ในขณะที่สมาชิกกลุมที่หนึ่งออกไปนอกหอง ผูนาํ กิจกรรมอีกคนหนึ่งที่
อยูในหองจะพูดคุยกับสมาชิกกลุมที่สองเพื่อกําหนดรหัสผาน วาการที่
จะพูดคุยกับอีกคนหนึ่งนั้น กอนที่จะพูดคุยตองแสดงทาหรืออาการ
อะไรบาง เชนเกาตนแขนกอน เมื่ออีกคนเห็นอาการดังกลาวแลวถึงจะ
ยอมพูดดวย
4

อภิปราย:

กิจกรรม 4:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

8. ซึ่งการกําหนดรหัสผานนี้จะมีเพียงรหัสเดียว หรือจะใหมีสอง หรือสาม
รหัสก็ได แลวแตกลุมจะตกลงกัน
9. โดยที่ในระหวางที่สมาชิกของกลุมที่หนึ่งกําลังพยายามชวนสมาชิก
กลุมที่สองพูดคุย และในที่ยงั ไมสามารถหารหัสผานไดนั้น ใหสมาชิก
กลุมที่สองคุยกันเอง และใหแสดงรหัสตามที่ตกลงไวกอนที่จะคุยดวย
10. เมื่อสมาชิกของกลุมที่หนึ่งเขามาในหองประชุมและพูดคุยกับสมาชิก
ของกลุมที่สองนั้น ถาสมาชิกของกลุมที่หนึ่งไมสามารถแสดงรหัสผาน
ที่ถูกตองและครบทุกรหัส สมาชิกของกลุมที่สองก็จะไมพูดคุยดวย
11. เมื่อหมดเวลาใหผูเขารวมกิจกรรมทั้งสองกลุมที่อยูในหองกลับที่นั่งและ
เรียกผูเขารวมกิจกรรมที่เหลือที่อยูนอกหองกลับเขามาในหอง
12. ใหตัวแทนสมาชิกกลุมที่สองเฉลยรหัสผานที่ตองใชกอนที่จะยอม
พูดคุยดวยใหสมาชิกกลุมทีส่ องฟง
13. ผูนํากิจกรรมอภิปรายและสรุปกิจกรรม
1. ถามสมาชิกกลุมที่หนึ่งวามีใครสังเกตเห็นรหัสผานหรือไม และเมื่อ
สังเกตเห็นแลวรูสึกอะไร
2. ในกรณีที่สังเกตเห็นแลวไมไดเอะใจ เพราะอะไรถึงเปนอยางนั้น
3. ถาสมาชิกกลุม ที่สองเหมือนคนอีกประเทศหนึ่งที่อาจมีความคลายกับ
เราในบางเรื่องและมีบางเรือ่ งที่ตางกัน พวกเราคิดวาเราจะมีวิธใี ดบาง
ที่จะชวยใหเราเขาใจความตางกันนั้น
4. การที่เราจะเขาใจคนที่มาจากประเทศอื่น พวกเราคิดวาการสังเกต
อยางเดียวจะพอหรือไม มีวิธีการอื่นอะไรบางที่จะชวยใหเราเขาใจพวก
เขาไดดีขึ้น
สรุปเหมารวม
1. ใหผูรวมกิจกรรมไดตระหนักถึงการสรุปเหมารวมและเพื่อเปนการ
สะทอนความรูสึกถาตัวเองถูกสรุปเหมารวม
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว
1. ผูนํากิจกรรมอธิบายความหมายและความแตกตางของสิ่งของ โดย
ยกตัวอยางสิ่งของที่มีอยูในหอง เชน ไสดินสอทุกแทงสีดํา กับไส
ปากกาทุกดามสีน้ําเงิน และ ไสปากกาแทงนี้สีน้ําเงิน
2. เขียนประโยคตอไปนี้บนกระดาษฟลิปชารท
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•
•
•
•
•
•
•

งูทุกตัวเปนอันตราย
งูสวนใหญเปนอันตราย
งูหลายประเภทเปนอันตราย
งูบางประเภทเปนอันตราย
งูสวนนอยที่จะเปนอันตราย
พวกเราคิดวาพวกเรารูทุกอยางเกี่ยวกับงู
พวกเราคิดวาประโยคทีว่ า “งูทุกตัวเปนอันตราย” จริงหรือไม เพราะ
อะไร
3. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย และแจกคําถามตอไปนี้ใหแตละ
กลุมเพื่ออภิปรายและตอบคําถามในกลุม ของตัวเอง
4. ใหตัวแทนแตละกลุมยอยนําเสนอผลการอภิปรายของกลุมตนกับกลุม
ใหญ
คําภาม:
ประเด็น

ทั้งหมด
หรือ
เกือบ
ทั้งหมด

สวน
ใหญ

เยอะ

บางสวน

แคสอง
สาม

ไมรู

ปลาทุกตัวมีเกร็ด
เด็กทารกทุกคนรองไห
แมลงมุมทุกตัวมีพิษ
คนจนเปนคนขี้เกียจ
คนที่ไมพูดเปนคนขี้อาย
นักการเมืองไมซื่อสัตย
คนไทยทุกคนเปนคนซื่อสัตย
แรงงานตางชาติเปนคนขี้ขโมย
อภิปราย:

1.
2.
3.
4.

พวกเราคิดวาคําพูดในเชิงสรุปเหมารวมมีอยูเยอะหรือไม ยกตัวอยาง
มีการพูดสรุปเหมารวมอะไรบางเกี่ยวกับอาชีพที่พวกเราทําอยู
การสรุปเหมารวมนี้ (ในขอ 2) จริงหรือไม เพราะอะไร
เพราะฉะนั้นถาสรุปเหมารวมวาแรงงานตางชาติทุกคนขี้ขโมย พวกเรา
คิดวาจริงหรือไมเพราะอะไร
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5. พวกเราคิดวาการสรุปเหมารวมจะมีผลตอการปฏิบัติของเราตอแรงงาน
ตางชาติอยางไร
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สวนที่ 3: เหมือนหรือตางระหวางแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศและ
แรงงานตางชาติที่มาทํางานในเมืองไทย
กิจกรรม 5:
วัตถุประสงค:
เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

เหมือนหรือตางระหวางเธอกับฉัน
1. เพื่อสงเสริมความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรมวาความตองการพื้นฐาน
ของแรงงานตางชาติกับคนไทยนั้นไมตางกัน
1 ชั่วโมง
แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว บัตรคําตามตัวอยางและบัตร
คําเปลา
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนเพื่อนอนลงบนกระดาษฟลิปชารท และวาด
โครงรางกายตามตัวเพื่อนที่นอนอยู (ตามตัวอยาง) และแตงเติม
หนาตาและเสือ้ ผาตามที่ตองการ

•

แตละกลุมใหวาดโครงรางกายตามตัวเพื่อนที่นอนอยู ตาม
ตัวอยาง กลุมละ 2 รูป โดยภาพที่วาดนี้คนที่ทํางานและมีอายุ
เทากับอายุของผูเขารวมกิจกรรมที่เขาอบรม และใหตั้งชื่อเพื่อน
ใหมที่เราวาดดวย
3. เมื่อวาดรูป (2 รูปตอหนึ่งกลุม) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมเอารูป
ที่กลุมตัวเองวาดทั้งสองรูปติดบนผนัง (ใหแตละกลุมติดรูปทั้งสอง
ติดกันและใหตดิ บนผนังดานหลังพื้นที่ทแี่ ตละกลุมนั่งทํางาน)
4. และใหแจกบัตรคําตอไปนีใ้ หทุกกลุมๆ ละ 2 ชุด พรอมอธิบายดวยวา
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บัตรคําตอไปนี้เปนสิ่งที่พวกเราสวนใหญ ตองการในชีวิตประจําวัน
กินขาวทุกวัน ประมาณวันละ 2-3
มื้อ
รูสึกดีใจ และเสียใจเหมือนคน
อื่นๆ
อยากใหคนในครอบครัวดูแล และ
ชวยเหลือกัน
ทํางานเก็บเงิน และสงเงินใหพอ
แมที่บาน
อยากมีบานของตัวเองสักหลัง
เวลาไมสบายใจอยากใหมีคน
ปลอบใจ และชวยฟงปญหาของ
เรา
เสียใจเวลามีใครมาวาดูถูก หรือ
ลอเลียน

ไมสบายตองไปหาหมอ
อยากมีงานทําที่มั่นคง จะไดไมตอง
เปลี่ยนงานบอยๆ
อยากมีเงินเก็บไว สําหรับไปทําอาชีพ
อื่น
อยากมีโทรศัพทมือถือไวคอยคุยกับ
คนที่บาน และเพื่อนๆ
อยากมีสุขภาพแข็งแรง จะไดทํางาน
และดูแลพอแมไปนานๆ
เสียใจเวลาเพือ่ นไมชวนเราเขากลุม
หรือไมชวนเราเที่ยวดวย
เวลาไมสบายอยากใหมีคนพาไปหา
หมอเปนเพื่อน

5. ใหแตละกลุมคุยกันในกลุมยอยเพื่อดูวาบัตรคําที่แจกใหนั้น เปนความ
ตองการของเพื่อนใหมที่เราวาดขึ้นที่มีอาชีพ อายุ ใกลเคียงกับเรา
หรือไม ถาใชใหเอาบัตรคําแตละอัน ที่เปนความตองการที่เราคิดวา
เพื่อนใหมของเราตองการไปติดไวขางรูป โดยใหทําทีละรูป โดยเริ่ม
จากรูปที่หนึ่งกอน
6. เมื่อติดบัตรคําที่เปนความตองการของเพื่อนใหมคนแรกเสร็จแลว ให
แตละกลุมมาดูบัตรคําทีเ่ หลือ (ที่เหมือนกัน) วาเปนความตองการของ
เพื่อนใหมคนที่สองดวยหรือไม ถาใชก็ใหเอาบัตรคําไปติดขางรูปของ
เพื่อนใหมคนที่สองเชนกัน
7. เมื่อติดบัตรคําที่แจกใหสําหรับเพื่อนใหมทั้งสองคนเรียบรอยแลว ให
ผูนํากิจกรรมแจกบัตรคําเปลา เพื่อใหแตละกลุมชวยกันเติมวานาจะมี
ความตองการอะไรบางที่เพือ่ นใหมคนที่หนึ่งตองการ
8. เมื่อเติมความตองการใหเพื่อนใหมคนที่หนึ่งตองการเสร็จแลว ใหคิด
วาความตองการที่เพื่อนใหมคนที่หนึ่งตองการนั้น เพื่อนใหมคนที่สอง
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9.

10.

อภิปราย:

11.
1.

2.
3.

กิจกรรม 6:
วัตถุประสงค:

จะตองการดวยหรือไม ถาใชใหเขียนความตองการเหมือนเดิมที่ตอบ
ในขอ 9 ในบัตรคําและเติมใหเพื่อนคนทีส่ องดวยเชนเดียวกัน
เมื่อแตละกลุมชวยกันเติมบัตรคําความตองการของเพื่อนทั้งสองของ
แตละกลุมเรียบรอยแลว ใหผูนํากิจกรรมนําบัตรคําตอไปนี้
• คนไทย
• แรงงานตางชาติ
ติดที่เพื่อนใหมของทุกกลุม เพราะฉะนั้น เพื่อนใหมสองคนของทุกกลุม
จะมีหนึ่งคนที่เปนคนไทย และอีกคนที่เปนแรงงานตางชาติ
แลวใหผูนํากิจกรรมถามผูเขารวมกิจกรรมทุกคนดังนี้
• อะไรที่แตกตางระหวางเพื่อนใหมสองคนของแตละกลุม (เฉลย –
คนหนึ่งเปนคนไทน อีกคนหนึ่งเปนคนตางชาติ)
• พวกเราคิดวาแรงงานตางชาติ จะมีความตองการอะไรบางที่
แตกตางไปจากคนไทยหรือไม ถาแตกตางแตกตางตรงไหน
โดยใหดูเพื่อนใหมทั้งสองคนที่แตละกลุมวาดขึ้น และไดติดบัตร
คําความตองการไวแลว (เฉลย – ไมแตกตาง)
• เพราะฉะนั้นการเปนคนตางชาติ โดยเฉพาะแรงงานตางชาตินั้น
จะมีความตองการพื้นฐานในชีวติ ที่แตกตางไปจากคนไทยเรา
หรือไม (เฉลย – ไมมี)
สรุปและอภิปราย
ถาสมมติตวั เรายายไปทํางานตางประเทศ ไมวาจะไปโดยถูกหรือผิด
กฏหมาย พวกเราคิดวาเราจะมีความตองการ (เวลาถามคําถามนี้ให
ผูนํากิจกรรม ชี้ไปที่บตั รคําความตองการที่แตละกลุมติดไว) เหมือน
หรือแตกตางจากคนไทยทีอ่ ยูในประเทศไทยหรือไม
ถาสมมติเรายายไปทํางานตางประเทศ พวกเราอยากใหคนในประเทศ
นั้น ปฏิบัติกบั แบบไหนกับเรา เพราะอะไร
ในเมื่อเรายังตองการใหคนอื่นปฏิบัติกบั เราอยางปกติ ถาเรายายไป
ทํางานตางประเทศ เพราะฉะนั้น ถาเรามีคนรูจัก (ไมตองคิดถึง
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันของเรา) ที่เปนแรงงานตางชาติ พวกเราควร
ทําหรือปฏิบัตติ อเขาอยางไร

เจออะไรในตางแดน
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมฝกประเมินสถานการณหรือสภาพปญหาที่
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เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

แรงงานตางชาติตองเผชิญเมื่อยางถิ่นขามประเทศ
2. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมฝกประเมินสถานการณหรือสภาพปญหาที่
แรงงานตางชาติเผชิญอยูหลังจากการยายถิ่นวามีผลตอการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีอยางไร
1 ชั่วโมง
แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว
สวนที่หนึ่ง
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย จํานวนทั้งหมด 6 กลุม
2. เลาเรื่องตอไปนี้ใหผูเขารวมกิจกรรมฟง “นายเอ เรียนจบมัธยมปลาย
เดินทางไปทํางานที่ประเทศญี่ปุน โดยมีนายหนาพาไป และถูกนําไปที่
โรงงานโดยตรง แตปญหาของนายเอคือนายเอพูดภาษาญี่ปุนไมได
และเขาเมืองผิดกฎหมาย”
3. เขียนหัวขอตอไปนี้บนกระดาษฟลิปชารท หัวขอละหนึ่งแผน และให
ติดกระดาษฟลิปชารทเี่ ขียนหัวขอแลวบนผาฝนังคนละดาน (หนึ่งแผน
หนึ่งดาน และแผนที่เหลืออาจติดบนไวทบอรด)
• คาจางแรงงาน
• การเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
• การเขาถึงบริการดานการรักษา
• การเขาถึงขอมูลดานแรงงานและการขอความชวยเหลือตางๆ
4. ใหแตละกลุมยืนยังจุดที่กระดาษฟลิปชารทติดอยู หนึ่งกลุมตอ
กระดาษฟลิปชารทหนึ่งแผน ใหเวลาแตละกลุมตอบคําตอบที่กําหนด
ประมาณ 2-3 นาที แลวใหเวียนไปยังกระดาษฟลิปชารทแผนอื่น
5. แตละกลุมตองตอบคําถามทุกขอจนครบ
6. มอบหมายใหแตละกลุมชวยออกมานําเสนอคําตอบที่มอี ยูในกระดาษ
ฟลิปชารทแตละแผน
7. หลังจากนั้นใหผูนํากิจกรรมถามผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุม (กลุม
เดิม) วาเราไดชวยกันคิดวาถาคนไทยไปทํางานตางประเทศ จะตอง
พบอะไรบาง ตอนนี้อยากใหแตละกลุมกลับไปดูคําตอบที่เขียนไวแลว
ในกระดาษฟลิปชารทแตละแผน เพื่อลองคิดดูวาถาแรงงานตางชาติที่
อยูในสถานการณเหมือนนายเอ และมาทํางานอยูในประเทศไทย เขา
จะตองพบกับอะไรบาง
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อภิปราย:

กิจกรรม 7:
วัตถุประสงค:

เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

8. ถาแรงงานตางชาติที่เดินทางมาเมืองไทยตองพบสถานการณหรือ
ปญหาเหมือนกับนายเอ (ที่เขียนไวแลวในกระดาษฟลิปชารทแตละ
แผน) ใหขีดเสนใตคําตอบที่เหมือนกัน
9. และใหเขียนเพิ่มเติมภายใตแตละหัวขอ (ในกระดาษฟลิปชารทแตละ
แผน) สําหรับสถานการณเพิ่มเติมที่แรงงานตางจะพบหรือเจอ
นอกเหนือจากที่เขียนอยูแลว
10. มอบหมายใหแตละกลุมชวยออกมานําเสนอคําตอบที่มอี ยูในกระดาษ
ฟลิปชารทแตละแผน
1. ในการที่คนไทยหรือชาวตางชาติเมื่อยายถิ่นไปอยูประเทศอื่น
โดยเฉพาะไปอยูโดยไมไดรับสิทธิตางๆ จะเผชิญปญหาเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร
2. มีสถานการณหรือปญหาอะไรอื่นอีกบางที่แรงงานตางชาติจะตองเจอ
โดยเฉพาะเมื่อเปนการยายถิ่นที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
3. พวกเราคิดวาแรงงานตางชาติที่เราทํางานดวยที่เขายายถิ่นไมวาจะ
ชั่วคราวหรือพยายามอยูนานๆ นั้น รูกอนมั้ยวาถาเขาเมืองผิด
กฎหมายจะเปนอยางไร
4. พวกเราคิดวาคนไทยเองที่ไปทํางานประเทศอื่น มีมั้ยที่ไปทั้งที่รูวาผิด
กฎหมาย แตเพราะอะไรรูแลวถึงไป
5. จากสถานการณที่คุยกันในขอ 4 พวกเราคิดวาเหมือนหรือตางจาก
แรงงานตางชาติที่ทั้งที่รวู าผิดกฏหมายก็ยังมาเมืองไทย
เสนทางการเดินทางของแรงงานตางชาติ
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมทบทวนและแลกเปลี่ยนระหวางกันเกี่ยวกับ
เสนทางการเดินทางของแรงงานตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศ
ไทย
1 ชั่วโมง 30 นาที
แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย โดยใหแบงตามจังหวัดการทํางานของ
ผูเขารวมกิจกรรม
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย ตามพื้นที่-จังหวัดการทํางานของ
ผูเขารวมกิจกรรม และแจกกระดาษฟลิปชารทและปากกามารคเกอร
สําหรับแตละกลุม
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อภิปราย:

กิจกรรม 8:
วัตถุประสงค:

เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:

2. ใหผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุมวาดแผนทีก่ ารเดินทาง (เริ่มจาก
ชายแดนประเทศไทย) ของแรงงานตางชาติ จุดแวะพักแตละจุดจนถึง
แหลงที่อยูปจจุบันของแรงงานตางชาติในแตละพื้นที่ โดยระบุวาแตละ
จุดพัก รวมทั้งปลายทางนั้น มีใคร หรือหนวยงานใดเขามาเกี่ยวของกับ
แรงงานบาง และเกี่ยวของดวยเรื่องใด
3. ใหผูเขารวมระบุอาชีพของแรงงานเคลื่อนยายในพื้นทีป่ ลายทางแตละ
แหง รวมทั้งใหรายละเอียดของลักษณะงาน
4. ใหแตละกลุมนําเสนอกับกลุมใหญ
• ผูนํากิจกรรมนําผูเขารวมกิจกรรมชวยกันสรุปเสนทางการเดินทาง
ของแรงงานตางชาติในแตละพื้นที่ เพื่อสรุปประเด็นที่สาํ คัญ เชน
1. ลักษณะเสนทางการเคลื่อนยาย
2. เมื่ออยูในทองถิ่นปลายทางแลว มีลักษณะการเคลื่อนยาย
ชั่วคราวหรือยายไปยังพื้นทีอ่ ื่นอยางไรหรือไม
3. กลุมคนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายแรงงาน
4. อาชีพของแรงงานเคลื่อนยายในพื้นที่ปลายทางแตละแหง
รวมถึงปจจัยที่มีผลตอความหลากหลายของอาชีพของ
แรงงานตางชาติในแตละพืน้ ที่
5. ลักษณะที่คลายคลึงกันในรูปแบบการเดินทางเคลื่อนยาย
ของแรงงานตางชาติไมวาจะมาจากประเทศใดและมาจาก
ชายแดนดานใดก็ตาม ไดแกอะไรบาง
6. ลักษณะที่แตกตางกันในรูปแบบการเดินทางเคลื่อนยาย
ของแรงงานตางชาติไมวาจะมาจากประเทศใดและมาจาก
ชายแดนดานใดก็ตาม ไดแกอะไรบาง
สภาพความเปนอยู สภาพการทํางานของแรงงานตางชาติ
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลีย่ นขอมูลเกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยู สภาพการทํางานเบื้องตนของแรงงานตางชาติ ตลอดจนผูท ี่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับแรงงาน
1 ชั่วโมง 30 นาที
แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย โดยใหแบงตามจังหวัดการทํางานของ
ผูเขารวมกิจกรรม (กลุมเดิมเหมือนกับกิจกรรมกอนหนา)
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว กระดาษสีตางๆ กันทีต่ ัดเปน
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ขั้นตอนกิจกรรม:

อภิปราย:

วงกลามขนาดตางกันสามขนาด จํานวน 10 ชิ้นตอขนาด (รวมทั้งหมด
ประมาณ 30 ชิ้นตอกลุม)
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย ตามพื้นที่หรือจังหวัดของการ
ทํางาน และแจกกระดาษฟลิปชารทและปากกามารคเกอรคละสีสําหรับ
แตละกลุม
2. แจกกระดาษสีที่ตัดเปนวงกลมทั้งสามขนาด จํานวนกลุมละประมาณ
30 ชิ้นใหกับกลุมยอยแตละกลุม
3. ใหผูเขารวมกิจกรรมระบุวา ในการดํารงชีวิตของแรงงานตางชาติใน
ชุมชนนั้น แรงงานตองเกี่ยวพันกับใครหรือองคกรใดบาง (อาทิ
แรงงานตางชาติ เพื่อน คนในชุมชนแรงงานตางชาติดว ยกัน และคน
ไทย รวมถึงเจาหนาที่ขององคกรภาครัฐและเอกชน) และเกี่ยวพัน
อยางไร จากนั้นจึงใหผูเขารวมแบงระดับ “ความสําคัญ” ของบุคคลหรือ
หนวยงานตางๆที่มีตอชีวติ ของแรงงานตางชาติ โดยเขียนชื่อบุคคล
และองคกรทีม่ ีความสําคัญมากลงในวงกลมขนาดใหญ สําคัญปาน
กลางในวงกลมขนาดกลาง และไมสําคัญนักลงในวงกลมขนาดเล็ก
4. ใหผูเขารวมเขียนคําวา “แรงงานตางชาติ” ในวงกลมวงหนึ่งและวาง
ตรงกลางกระดาษฟลิปชารท
5. ใหผูเขารวมประเมิน “ความสัมพันธ” ของบุคคลและองคกรที่เขียนไวใน
วงกลมขนาดตางๆวา วา ณ ปจจุบัน บุคคลและองคกรตางๆมีความ
ใกลชิด หรือหางไกลกับแรงงาน โดยใหผูเขารวมแปะชือ่ บุคคลและ
องคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแรงงานไวใกลกับวงกลม “แรงงาน
ตางชาติ” สวนที่ความสัมพันธยังหางไกล ก็ใหแปะไกลออกไป
6. ใหตัวแทนของแตละกลุมยอยออกมานําเสนอผลการอภิปรายของกลุม
ตนกับกลุมใหญ
1. ผูนํากิจกรรมสรุปความสัมพันธ และความเกี่ยวของของแรงงาน
ตางชาติดว ยกันเองและคนไทยรวมถึงหนวยงานตางๆ กับแรงงาน
ตางชาติ
2. ผูนํากิจกรรมควรกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางแตละกลุมยอย
วาระดับความสัมพันธสําหรับแตละคนหรือแตละกลุมในแตละพื้นที่นนั้
เหมือนหรือตางกันอยางไร และที่เหมือนหรือตางกันนั้นเพราะอะไร
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สวนที่ 4: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสุขอนามัย
เราไดคุยกันเรื่องวัณโรคซึ่งเปนโรคที่แพรกระจายจากการไอ จาม แลว ตอนนนี้เราจะคุยกันวาจะมีโรคอื่นๆ
ที่แพรไดจากสิ่งที่เราทํากันทุกวันอะไรไดบาง ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมทีท่ ําตามความเคยชินของผูตอ งกักดวย
วาจะมีผลตอการแพรกระจายของการเจ็บปวยอะไรไดบาง
กิจกรรม 9: วิเคราะหสภาพแวดลอมในหองกักที่เกี่ยวกับการเจ็บปวย
วัตถุประสงค: 1. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอมในหองกักวาจะมีผล
ตอการเจ็บปวยหรือไมสบายของผูตองกักอยางไร
50 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
เวลา:
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว และรูปตัวอยางการแพรกระจายของเชื้อ
อุปกรณ:
โรคเบื้องตนจากการดําเนินชีวติ ขางลางนี:้
รูปที่ 1 – คนถายอุจาระ
รูปที่ 2 – กองขยะ
รูปที่ 3 – ขยะที่ไมไดทิ้งในถังขยะ
รูปที่ 4 – รูปการไอและจาม (ที่มีปากและจมูก)
รูปที่ 5 – มือ (รูปมือที่มีนิ้วมือดวย)
รูปที่ 6 – จานขาวและแกวน้ํา
รูปที่ 7 – ปาก
รูปที่ 8 – มือที่มีนิ้วมือ และกําลังปดปากตอนไอและจาม
รูปที่ 9 – แมลงวัน
รูปที่ 10 – ตา
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอยกลุมละประมาณ 8 คน
ขั้นตอน
2. ใหแตละกลุมวาดรูปหองกัก วามีลักษณะและมีวสั ดุหรืออุปกรณอะไรบางในหอง
กิจกรรม:
กัก ที่พวกเขานึกออกหรือจําได รวมถึงบริเวณที่ผตู องกักนอน พักผอน บริเวณ
ที่ทํากิจกรรม เปนตน
3. เมื่อแตละกลุมวาดรูปเสร็จแลว ใหผูนํากิจกรรมสํารวจทุกกลุมวามีการกําหนด
หรือวาดรูปตอไปนี้หรือไม คือ หองน้ํา ถังขยะ บริเวณที่มีขยะกองทัง้ ที่ไมใชที่
ทิ้งขยะ เปนตน ถากลุมไหนไมไดวาดก็ขอใหกลุมนั้นๆ วาดเติมดวย
4. ใหผูนํากิจกรรมนํารูปแตละรูปติดไวตามลักษณะตอไปนี้ (เฉพาะตัวอยาง
ขางลางนี้)
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รูปที่ 1 – คน
ถายอุจาระ

อภิปราย:

รูปที่ 5 – มือ
(รูปมือที่มีนิ้ว
มือดวย)

รูปที่ 6 – จาน
ขาวและแกว
น้ํา และการ
กินขนมตางๆ
ดวยมือ

รูปที่ 7 - ปาก

5. และเมื่อติดรูปเสร็จแลวใหผนู ํากิจกรรมอธิบายรูปโดยเนนความเชื่อมโยงถึง
โอกาสการติดโรคจากมือที่เช็ดกนแลวไมลาง เมื่อมือนั้นมาหยิบจับอาหารก็ทํา
ใหเชื้อโรคที่ตดิ มาเขาปากได
6. เมื่ออธิบายจบแลว ใหผูนํากิจกรรมนํารูปทั้งหมด (รูป 1-10) มาติดไวให
ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนไดเห็น
7. ใหแตละกลุมมองวาจากสภาพแวดลอมในหองกัก (โดยใหดูจากรูปแตละรูปทีต่ ดิ
เปนตัวอยาง – รูป 1-10) และใหชว ยกันอภิปรายวาสิ่งตางๆ ในรูปกับการ
กระทําของพวกเขาในหองกักจะทําใหเชือ้ โรคแพรจากแตละจุดเขาสูร างกายของ
พวกเขาไดอยางไร เหมือนกับตัวอยางทีผ่ ูนํากิจกรรมเชื่อมโยงและอธิบายในขอ
5
8. เมื่อแตละกลุมทํากิจกรรมกลุมเสร็จแลว ก็ใหแตละกลุม สงตัวแทนออกมา
แลกเปลีย่ นกับกลุมใหญ
9. ผูนํากิจกรรมสามารถใชตวั อยางในสวนแผนภาพขางลางสวนอภิปรายใชอธิบาย
กอนที่สรุปและอภิปรายกิจกรรมนี้
10. สรุปและอภิปราย
1. พอถายอุจจาระเสร็จแลว ไมลางมือจะทําใหเกิดอะไรขึน้ ไดบาง
2. ขยะที่เราทิ้งแลว และเราไมไดจับขยะนั้นอีก เชื้อโรคที่ขยะแพรมาสูเราได
อยางไร
3. เวลาที่ไอหรือจาม โดยที่ไมไดปดปากหรือจมูก จะมีอะไรเกิดขึ้น และเชื้อโรคจะ
เขาสูรางกายเราไดอยางไร
4. เวลาที่ไอหรือจาม โดยเอามือปดปากและจมูก และไมไดลางมือ และเอามือนี้ไป
จับตามที่ตางๆ พอเปนอยางนี้ พวกเราคิดวาเชื้อโรคที่ออกมาตอนไอหรือจามนี้
จะเขาสูรางกาย เชนทางปาก หรือทางตาของเราไดอยางไร
5. ใหผูนํากิจกรรมนํารูปแผนภูมิตัวอยางจากสวนรูปตัวอยางเพิ่มเติมติดบน
กระดานและถามผูเขารวมประชุมวา พวกเราคิดวาวิธีการที่จะตัดไมใหเชื้อโรค
เขาสูรางกายในรูปที่ 1 พวกเราคิดวาตองทําอะไรและทําตอนไหน
6. พวกเราคิดวาวิธีการที่จะตัดไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกายในรูปที่ 2 พวกเราคิดวา
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ตองทําอะไรและทําตอนไหน
7. พวกเราคิดวาวิธีการที่จะตัดไมใหเชื้อโรคเขาสูรางกายในรูปที่ 3 พวกเราคิดวา
ตองทําอะไร และทําตอนไหน
8. ถาพวกเราไมอยากปวย และอยากมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อทํางานหาเงินไดเรื่อย ๆ
จากกิจกรรมนี้ พวกเราคิดวาทําอะไรไดบางเพื่อลดการเจ็บปวย (เฉพาะที่ได
จากกิจกรรมนี้) – สําหรับถามผูตองกัก
9. ถาเราจะลดการเจ็บปวยหรือไมสบายของผูตองกัก พวกเราคิดวาเราจะทําอะไร
ไดบา งเพื่อลดการเจ็บปวย และสงเสริมสุขอนามัย รวมถึงความสะอาดของผูตอง
กัก และในหองกัก
รูปตัวอยาง
เพิ่มเติม
สําหรับการ
อธิบาย:

รูปที่ 1 – คน
ถายอุจาระ

รูปที่ 2 – กอง
ขยะ

รูปที่ 4 –
รูปการไอและ
จาม (ที่มีปาก
และจมูก)

รูปที่ 5 – มือ
(รูปมือที่มีนิ้ว
มือดวย)

+

รูปที่ 3 – ขยะ
ที่ไมไดทิ้งใน
ถังขยะ

รูปที่ 8 – มือ
ที่มีนิ้วมือ และ
กําลังปดปาก
ตอนไอและ
จาม

รูปที่ 6 – จาน
ขาวและแกว
น้ํา และการ
กินขนมตางๆ
ดวยมือ
รูปที่ 9 –
แมลงวัน

รูปที่ 7 –
ปาก

รูปที่ 7 - ปาก

รูปที่ 6 – จาน
ขาวและแกว
น้ํา และการ
กินขนมตางๆ
ดวยมือ

รูปที่ 7 ปาก

รูปที่ 10 ตา

พวกเราไดพูดคุยกันแลวเรื่องการลางมือที่จะเปนทางหนึ่งที่จะชวยลดการเจ็บปวยของเราได เพราะฉะนั้น
ตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการลางมือ กอนที่เราจะเริ่มกิจกรรม อยากถามวาพวกเราลางมือกันบอยแคไหน
วันละกีค่ รั้ง และเวลาลางมือลางอยางไร (ถามและกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมตอบ แตยังไมตอ งอธิบาย
คําตอบ) เพราะฉะนั้น ตอไปนี้เราจะมาคุยละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการลางมือ
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กิจกรรม 10:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อภิปราย:

ลางมือ
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงเชื้อโรคที่ติดอยูที่มือและวิธีการลางมือ
ที่เหมาะสม
50 นาที
เบบี้ออยล ผงกระชายหรือผงประกอบอาหารอยางอื่นที่เปนชิ้นเล็กแต
มองเห็นได กาละมังลางมือใสน้ํา โดยอุปกรณทุกอยางใหมีกลุมละ 1 ชุด
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละ 8 คน
2. แจกอุปกรณที่กําหนดใหแตละกลุม และใหสมาชิกแตละกลุมทําตาม
ขั้นตอนที่บอกโดยผูนํากิจกรรมดังนี้:
• ใหแตละคนบีบเบบี้ออยลใสมือและถูใหทวั่ ฝามือ
• ใหเทหรือเขยาผงกระชายจากขวดใสมือขางใดขางหนึ่งและถู
ใหทั่ว
3. ตอจากนั้นแจกกาละมังที่ใสน้ําแลวใหแตละกลุม กลุมละหนึ่งกาละมัง
4. ใหสมาชิกแตละกลุมตกลงกันเองวาใครจะลางมือกอน โดยเมื่อคนแรก
ลางเสร็จแลว สมาชิกในกลุม ทุกคนตองสังเกตน้ําในกาละมังดวย โดย
เปรียบเทียบกอนที่คนๆ นั้นจะลางและหลังจากที่ลางแลว
5. และใหสมาชิกแตละกลุมลางมือทีละคน (กอนหลังแลวแตสมาชิกใน
กลุมจะตกลงกัน) แตตองลางทีละคน และเมื่อลางเสร็จแลวทุกคนตอง
สังเกตและจดไววาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในน้ํา โดยเปรียบเทียบ
กอนที่คนๆ นั้นจะลางและหลังจากที่ลางแลว
6. แตสําหรับคนสุดทายที่ลางมือนั้น เมื่อลางเสร็จแลว ตองเปรียบเทียบ
ตอนที่ลางเสร็จกับน้ําตอนทีห่ ลังคนแรกลางเสร็จ และจดไว
7. หลังจากนั้นใหผูนํากิจกรรมอธิบายวิธีการลางมืออยางถูกวิธี (ตัวอยาง
รูปทายกิจกรรม)
8. เมื่ออธิบายเสร็จแลวใหแตละคนไปลางมือตามวิธที ี่เสนอและกลับมาที่
หองประชุมอีกครั้ง
9. สรุปและอภิปราย
1. ปกติแลวตอนที่พวกเราลางมือ พวกเราทําอยางไร
2. ในกิจกรรมนี้เราเทน้ํามันลงในมือกอน พวกเราคิดวาจริงๆ แลวถาเรา
ไมใสน้ํามัน มือพวกเรามีน้ํามันตามธรรมชาติหรือไม (มี)
3. สวนผงเล็กๆ ที่ใสนั้นพวกเราคิดวาแทนอะไร (เชื้อโรค เพราะจริงๆ
แลวเราจะมองเชื้อโรคที่ติดดวยมือเราไมเห็น แตมีอยู)
20

ขั้นตอนการลางมือ:

4. พอใสน้ํามันและเทผงเล็กๆ ใสมือ ตอนที่ลางน้ําเปลาในกาละมังนั้น
น้ํามันและผงเล็กๆ นั้นลางออกหมดมั้ย
5. ตอนที่เราไปลางมือและใชสบูลางนั้น พวกเราเห็นอะไรที่ตางกับตอนที่
ลางมือโดยไมใชสบู
6. พวกเราเห็นอะไรบาง ในน้ําในกาละมัง เปรียบเทียบระหวางตอนที่คน
แรกลางเสร็จ แตละคนลาง จนถึงคนสุดทายที่ลาง
7. ถาเปรียบน้ํามันที่เทลงในมือ และผงเล็กๆ ที่อยูในมือเราเหมือนกับเชือ้
โรค และพวกเราลางมือในกาละมังเดียวกันโดยไมมีการเปลี่ยนน้ํา ถา
คนแรกมีเชื้อโรค คนตอๆ ไป จะเปนอยางไร และโดยเฉพาะคนสุดทาย
พอลางมือเสร็จแลว จะมีอะไรเกิดขึ้นได (ติดเชื้อโรคที่มอื เยอะเลย)
8. ตอนที่ลางมือ และใหพวกเราทําตามตัวอยางนั้น เพราะอะไรถึงตองมี
การลางงามนิ้วดวย
9. และเพราะอะไรตอนที่ลางมือตามตัวอยางนั้น เราถึงอยากใหลางกับน้าํ
ที่ไหลออกมาตลอดจากกอกน้ํา
10. พวกเราคิดวาการลางมือนี้ พวกเราควรทําตอนไหนบาง (ใหชวยกันคิด
โดยใหคิดตั้งแตตื่นนอนตอนเชา จนถึงเวลานอน) (ใชสาํ หรับผูตองกัก
และเจาหนาทีไ่ ด)
11. พวกเราคิดวาจะสงเสริมสุขอนามัยเรื่องการลางมือกับผูตองกัก ได
อยางไร (ทําอะไรไดบาง)
ลางมือใหเปยก ถูสบู และทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1.
ถูฝามือทั้งสองขางดวยกัน
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2.
ถูหลังมือทั้งสองขาง

3.
ถูฝามือทั้งสองโดยการเอานิ้วมือสอดเขาในงามนิ้วทุกนิ้ว

4.
ถูกหลังนิ้วดานในโดยงอขอที่สองจากปลายนิ้ว และจับดวยกันและถู
ไปมา

5.
ถูทุกสวนของมือทั้งสองอีกครั้ง
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6.
ถูฝามือดวยปลายนิ้ว ใหทําทั้งสองขางสลับกัน
7. ลางมือใหสะอาดดวยน้ําที่ไหลอยางตอเนื่องจากกอกน้ํา แลวเช็ดมือให
แหงดวยผาทีส่ ะอาด

พวกเราไดทํากิจกรรมเรื่องการลางมือ เพื่อเปนการปองกัน หรือลดโอกาสการติดเชื้อโรค ที่จะทําใหเราปวย
ไดไปแลว ตอนนี้เราอยากใหพวกเรากลับมาดูภาพที่เราวาดเกี่ยวกับหองกักอีกครั้งวาจะมีจุดไหน ที่อาจ
เปนจุดที่เชื้อโรครวมกันอยู ที่อาจทําใหเราปวย หรือสงกลิ่นในหองกัก
กิจกรรม 11:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

วิเคราะหสภาพแวดลอมในหองกักที่เกี่ยวกับการเจ็บปวย
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดรวมกันวิเคราะหสภาพในหองกักที่อาจทําใหผู
ตองกักเจ็บปวย หรือพักอยูอยางไมสบายกาย
2. ใหผูเขารวมกิจกรรมวิเคราะหรวมกันถึงสิ่งที่ทําไดเพื่อลดการเจ็บปวย
และการไมสบายกายในหองกัก
50 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี กระดาษกาว และรูปวาดเกี่ยวกับหองกัก
จากกิจกรรมที่ 17
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอยกลุมละประมาณ 8 คน โดยใหใช
กลุมยอยเดิมจากกิจกรรมที่ 17
2. ใหแตละกลุมชวยกันดูวาในหองกักมีอะไร หรือจุดไหนบางที่อาจเปน
จุดรวมเชื้อโรค หรือทําใหผูตองกักอยูอยางอึดอัด เชนเหม็น
3. เมื่อใหแตละกลุมดูและชวยกันคิดแลว ใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอ
กับกลุมใหญ โดยผูนํากิจกรรมจดประเด็นบนกระดานหรือไวทบอรด
4. สําหรับผูนํากิจกรรมแลวอยากใหกระตุนใหผูรวมกิจกรรมชวยกันมอง
และคิดในประเด็นตอไปนี้ เชน
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•
•
•

5.

6.

อภิปราย:

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

การใชหองน้ํา ที่ไมราดน้ํา หรือทิ้งขยะเกลื่นกลาด
การทิ้งขยะไมเปนที่ หรือทิ้งไมลงถังขยะ
พื้นที่เปอน ไมมีคนเช็ด เพราะถามีการไอหรือจาม เชื้อโรคก็
ไปตกที่พื้นได
ผูนํากิจกรรมสามารถเพิ่มประเด็นตามที่กลุมยอยนําเสนอได
เพื่อเปนการประหยัดเวลา ผูนํากิจกรรมสามารถแบงใหแตละกลุม
รวมกันคิดและพูดคุย เพียงกลุมละ 1 หัวขอ และถามีกลุมยอยมากกวา
หัวขอที่จะพูดคุย ก็ใหมีมากกวาหนึ่งกลุมที่พูดคุยและแลกเปลีย่ นใน
หัวขอหรือเรื่องเดียวกัน
เรื่องที่สําคัญที่สุดที่ใหแตละกลุมพูดคุย ในหัวขอที่กําหนดใหคือ
• พวกเขาจะมีวธิ ีแกปญหาเรือ่ งนั้นๆ เชน หองน้ําสกปรก มีกลิ่น
เหม็น ไดอยางไร
• และใครจะเปนคนทําในเรื่องที่พวกเราเสนอขึ้นมานั้น
ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
สรุปและอภิปราย
กรณีที่หองน้ํามีกลิ่นเหม็น หรือมีขยะอยูในหองน้ําเยอะ นั้นพวกเราคิด
วาสวนหนึ่งเปนเพราะอะไร
การที่พวกเราทิ้งขยะไมเปนที่ หรือไมลงถัง จะเกิดอะไรไดบาง
การที่พื้นสกปรก หรือเปอนมาก และเราตองนั่งนอน มือก็ตองจับพื้น
อยูบอย ถาเปนแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบาง
และถาเราไมชวยกัน ผลที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่ยังตองรออยูในหองกัก
จะมีอะไรบาง
ใหแตละกลุมชวยกันทบทวนสิ่งที่พวกเราจะชวยกันทําเพื่อสุขอนามัย
ได (ทวนทีละประเด็น) เชน ใหผูนํากิจกรรมกระตุนใหผูเขารวม
กิจกรรม จัดตารางและกําหนดคน เชนใหผูตองกักชวยกัน สําหรับ
ชวยกันทําความสะอาดแตละเรื่อง และโดยเจาหนาที่เปนคนจัดและ
ประสานเรื่องอุปกรณ
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สวนที่ 5: ความรูเกี่ยวกับการดูแลอาการไมสบายเบื้องตน
กิจกรรม 12:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อาการไมสบายและการดูแลเบื้องตน (ทองเสีย)
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูเกี่ยวกับอาการทองเสีย และอาการที่
จําเปนตองนําผูตองกักไปพบแพทย
45 นาที
บัตรคําตามตัวอยาง กระดาษกาว และกระดาษฟลิปชารท
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. แจกบัตรคําชุดที่ 1 ใหกับผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุม โดยควรไมควร
ใหทุกบัตรคําพิมพอยูในสีเดียวกันทั้งหมด และเวลาแจกใหแจกคละกัน
ไปเลย
3. เมื่อแจกใหแตละกลุมเรียบรอยแลว ใหสมาชิกแตละกลุม ชวยกันจับคู
โดยผูนํากิจกรรมควรย้ําใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนรูวา ไมตองกังวลวา
คําตอบของกลุมตัวเองจะถูกหรือผิด แตเปนสวนทีใ่ หลองคิดกันดู
4. เมื่อแตละกลุมจับคูบตั รคําชุดที่ 1 เรียบรอยใหผูนํากิจกรรมเฉลยการ
จับคูที่ถูกตอง
5. ใหผูเขารวมกิจกรรมทํากิจกรรมตอโดยใชกลุมเดิม และผูนํากิจกรรม
แจกบัตรคําชุดที่ 2 กระดาษฟลิปชารท และกระดาษกาว
6. เมื่อแจกบัตรคําชุดที่ 2 เรียบรอยแลว ใหผูนํากิจกรรมบอกใหสมาชิก
แตละกลุมทํากิจกรรมในขั้นตนตามกอนดังนี้ ก) ใหเอาบัตรคําหัวขอ
ใหญคอื “คําแนะนําเมื่อทองเสีย” ติดไวทกี่ ระดาษฟลิปชารทมุมบนซาย
และใหเอาบัตรคําหวขอใหญอีกอันคือ “เมื่อมีอาการทองเสีย แลว
เมื่อไหรควรจะไปหาหมอ” ติดไวบนกระดาษฟลิปชารทมุมบนขวา
7. เมื่อติดหัวขอใหญทั้งสองหัวขอเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมอภิปราย
รวมกันวาบัตรคําที่เหลือบัตรคําควรอยูใตหัวขอใด ย้ํากับผูรวมกิจกรรม
อีกครั้งวา ใหลองคิดและเรียงดู ไมตองหวงวาถูกหรือผิด
8. เมื่อแตละกลุมจับกลุมบัตรคําตามหัวขอใหญที่กําหนดเรียบรอยแลว ให
ผูนํากลุมเฉลยคําตอบทีถ่ ูกตอง
9. ผูนํากิจกรรมควรติดบัตรคําทุกชุดที่เฉลยถูกตองแลวบนกระดานหรือ
ไวทบอรด
10. ขออาสาสมัครจากผูเขารวมกิจกรรม 3 คน เพื่อออกมาอานคําตอบที่
ถูกตองของบัตรคําชุดที่ 1 และบัตรคําทีจ่ ับกลุมตามหัวขอใหญทั้งสอง
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อภิปราย:

บัตรคํา – ทองเสีย
ชุดที่ 1:

บัตรคํา – ทองเสีย
ชุดที่ 2

เรื่อง โดยอานคนละ 1 เรื่องเพื่อเปนการทวนใหผูเขารวมกิจกรรมทุก
คนไดฟงอีกครั้ง
11. สรุปและอภิปราย
1. อาการทองเสียเกิดเฉพาะกับเด็ก ใชหรือไม จริงๆ แลวเกิดขึ้นกับใคร
ไดบาง
2. เราจะปองกันตัวเองไมใหทอ งเสียไดอยางไรบาง (ลางมือทุกครั้งหลัง
ถายอุจจาระและปสสาวะ ลางมือทุกครั้งกอนกินขาว ไมกินอาหารที่ไม
สุก หรือมีแมลงวันตอม เปนตน)
3. เวลาที่ทองเสียเราตองกินพวกผักและผลไมเยอะๆ ใชหรือไม จริงๆ
แลวเราควรกินอะไร
4. อยากใหพวกเราชวยกันบอกวาทองเสียแคไหน (เปนแคไหน) แลวที่
เราตองไปหาหมอ
5. เนื่องจากจํานวนของผูตองกักมีมาก พวกเราคิดวานาจะทําอยางไร
เพื่อที่จะไดสังเกตอาการเบือ้ งตนผูตองกักไดอยางรวดเร็ว
1. ทองเสีย คูกับ เปนอาการที่พบบอยในเด็กที่อายุต่ํากวา 5 ป แตเกิดได
ในทุกอายุ
2. อาการ คูกับ มีการถายอุจจาระเหลวกวาปกติมากกวา 3 ครั้งใน 1 วัน
หรือถายมีมูก หรือมีมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว หรือถายเปนน้ํา
จํานวนมากกวา 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
3. สาเหตุ คูกับ ติดเชื้อจากเชือ่ โรคชนิดตางๆ เชนอหิวาต ไวรัส หรือ
พยาธิบางชนิด หรือไดรับสารพิษของเชื้อโรคบางอยาง โดยการกิน
อาหารที่มีพิษของเชื้อโรคทีอ่ ยูในอาหารเขาไป
หัวขอใหญ คือ คําแนะนําเมื่อทองเสีย
ชุดคําตอบ • งดรับประทานอาหารแข็ง อาหารที่ยอยยากหรืออาหารที่มีกากมาก
(เชน ผัก ผลไม) นม เหลา และอาหารที่มีไขมันมาก ควร
รับประทานอาหารออนหรืออาหารเหลวที่ยอยงาย เชน ขาวตม
โจก น้ําขาว น้ําหวาน แทน
• ในเด็กควรงดนมสัก 2-3 ชั่วโมง แลวคอยเริ่มใหนมผสมตามปกติ
สวนเด็กที่กินนมแมใหกินนมแมไดตามปกติ
• ระวังการขาดน้ําและเกลือแรของรางกาย ถาผูปวยยังรับประทานได
ไมอาเจียน หรืออาเจียนเพียงเล็กนอยใหผสมผงน้ําตาลเกลือแร
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ขององคการเภสัชกรรมกับน้ําสุกดื่มแทนน้ําบอยๆ ครั้งละ ½ - 1
ถวย หรือใชน้ําเกลือผสมเองก็ได โดยมีสวนผสมดังนี้
o น้ําสุก 1 ขวดแมโขงกลมหรือขวดน้ําปลาใหญ (ประมาณ
750 มิลลิลติ ร)
o น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ
o เกลือปน ½ ชอนชา
• สามารถปองกันไดโดย รับประทานอาหารที่สุก ไมมีแมลงวันตอม
ดื่มน้ําสะอาด ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากการถาย
อุจจาระ

ขอมูลเพิ่มเติม ทองเสีย:

หัวขอใหญ คือ เมื่อมีอาการทองเสีย แลวเมื่อไหรควรจะไปหาหมอ
ชุดคําตอบ –
• อาการทองเสียเปนอยูนานและเปนเรื้อรัง
• มีไข รวมกับอาการทองเดิน
• มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ หรือถายเปนมูกเลือด
• มีอาการอาเจียนรวมกับอาการทองเสีย และดื่มน้ําไดนอยแต
ปสสาวะมาก
• เด็กเล็กอายุตา่ํ กวา 3 ขวบ เมื่อมีอาการทองเสียและเสียน้ํามากควร
พาไปพบแพทย ไมควรซือ้ ยามารักษาเอง
อาการทองเสีย:
“ทองเสีย” เปนอาการที่พบบอยในเด็กที่อายุต่ํากวา 5 ป แตเกิดไดในทุก
อายุ มีสาเหตุหลายอยาง สวนใหญอาการจะไมรุนแรงและมักหายได
เอง มีสวนนอยที่อาจมีอาการรุนแรง ทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและเกลือ
แร ซึ่งเปนอันตรายถึงตายได โดยเฉพาะในเด็กเล็กและคนชรา
ทองเสียแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ ทองเสียชนิดเฉียบพลัน และทองเสีย
เรื้อรัง
สาเหตุ:
ทองเสียชนิดเฉียบพลัน เปนอาการทองเสียที่พบในคนสวนใหญ เกิดขึ้น
เร็วแตเปนอยูไ มนาน มีสาเหตุจากหลายประการ เชน
1. ติดเชื้อจากเชือ่ โรคชนิดตางๆ เชนอหิวาต ไวรัส หรือพยาธิบางชนิด
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2. ไดรับสารพิษของเชื้อโรคบางอยาง โดยการกินอาหารที่มีพิษของ
เชื้อโรคที่อยูในอาหารเขาไป
ทองเสียชนิดเรื้อรัง ผูปวยจะถายนานเกิน 7 วัน หรือเปนๆ หายๆ บอย
อาการ:
มีการถายอุจจาระเหลวกวาปกติมากกวา 3 ครั้งใน 1 วัน หรือถายมีมูก
หรือมีมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว หรือถายเปนน้ําจํานวนมากกวา 1
ครั้งใน 24 ชั่วโมง สวนการถายบอยครั้งแตลักษณะอุจจาระปกติ หรือ
ในทารกที่กินนมแมอาจถายอุจจาระนิ่มเหลวบอยครั้งได เราไมถือวา
เปนอาการทองเสีย แตถาถายเปนน้ําจํานวนมากและบอยครั้งกวาที่
เคยเปนก็ถือวาผิดปกติ
คําแนะนําเมื่อทองเสีย:
1. งดรับประทานอาหารแข็ง อาหารที่ยอยยากหรืออาหารที่มีกากมาก
(เชน ผัก ผลไม) นม เหลา และอาหารที่มีไขมันมาก ควร
รับประทานอาหารออนหรืออาหารเหลวที่ยอยงาย เชน ขาวตม
โจก น้ําขาว น้ําหวาน แทน
2. ในเด็กควรงดนมสัก 2-3 ชั่วโมง แลวคอยเริ่มใหนมผสมตามปกติ
สวนเด็กที่กินนมแมใหกินนมแมไดตามปกติ
3. ระวังการขาดน้ําและเกลือแรของรางกาย ถาผูปวยยังรับประทานได
ไมอาเจียน หรืออาเจียนเพียงเล็กนอยใหผสมผงน้ําตาลเกลือแร
ขององคการเภสัชกรรมกับน้ําสุกดื่มแทนน้ําบอยๆ ครั้งละ ½ - 1
ถวย หรือใชน้ําเกลือผสมเองก็ได โดยมีสวนผสมดังนี้
• น้ําสุก 1 ขวดแมโขงกลมหรือขวดน้ําปลาใหญ (ประมาณ
750 มิลลิลติ ร)
• น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ
• เกลือปน ½ ชอนชา
4. สามารถปองกันอาการทองเสียไดโดย รับประทานอาหารที่สุก ไม
มีแมลงวันตอม ดื่มน้ําสะอาด ลางมือกอนรับประทานอาหารและ
หลังจากการถายอุจจาระ
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เมื่อมีอาการทองเสีย แลวเมือ่ ไหรควรจะไปหาหมอ:
1. อาการทองเสียเปนอยูนานและเปนเรื้อรัง
2. มีไข รวมกับอาการทองเดิน
3. มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ หรือถายเปนมูกเลือด
4. มีอาการอาเจียนรวมกับอาการทองเสีย และดื่มน้ําไดนอยแต
ปสสาวะมาก
5. เด็กเล็กอายุตา่ํ กวา 3 ขวบ เมื่อมีอาการทองเสียและเสียน้ํามากควร
พาไปพบแพทย ไมควรซือ้ ยามารักษาเอง

กิจกรรม 13:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อาการไมสบายและการดูแลเบื้องตน (เปนไข)
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูเกี่ยวกับอาการเปนไข และอาการที่
จําเปนตองนําผูตองกักไปพบแพทย
35 นาที
บัตรคําตามตัวอยาง กระดาษกาว และกระดาษฟลิปชารท
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. เมื่อผูเขารวมกิจกรรมเขากลุมยอยเรียบรอยแลว ใหผูนาํ กิจกรรมถาม
ผูเขารวมวา พวกเขาคิดวา “อาการเปนไข” ที่พวกเขาเขาใจคืออะไร
(ถามประมาณ 2-3 คน) แลวใหผูนํากิจกรรมอธิบายวา “การเปนไข”
หมายถึงอะไร ตามขอมูลในสวนขอมูลเพิม่ เติม
3. ใหผูนํากิจกรรมแจกบัตรคํา (โดยควรไมควรใหทุกบัตรคําพิมพอยูในสี
เดียวกันทั้งหมด และเวลาแจกใหแจกคละกันไปเลย) กระดาษฟลิป
ชารท และกระดาษกาว
4. เมื่อแจกบัตรคํา เรียบรอยแลว ใหผูนํากิจกรรมบอกใหสมาชิกแตละ
กลุมทํากิจกรรมในขั้นตนตามกอนดังนี้ ก) ใหเอาบัตรคําหัวขอใหญคือ
“การดูแลเบื้องตน” ติดไวทกี่ ระดาษฟลิปชารทมุมบนซาย และใหเอา
บัตรคําหวขอใหญอีกอันคือ “เปนไข แลวเมื่อไหรควรไปหาหมอ” ติดไว
บนกระดาษฟลิปชารทมุมบนขวา
5. เมื่อติดหัวขอใหญทั้งสองหัวขอเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมอภิปราย
รวมกันวาบัตรคําที่เหลือบัตรคําควรอยูใตหัวขอใด ย้ํากับผูรวมกิจกรรม
อีกครั้งวา ใหลองคิดและเรียงดู ไมตองหวงวาถูกหรือผิด
6. เมื่อแตละกลุมจับกลุมบัตรคําตามหัวขอใหญที่กําหนดเรียบรอยแลว ให
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อภิปราย:

บัตรคํา – เปนไข:

ผูนํากลุมเฉลยคําตอบทีถ่ ูกตอง
7. ผูนํากิจกรรมควรติดบัตรคําทุกชุดที่เฉลยถูกตองแลวบนกระดานหรือ
ไวทบอรด
8. ขออาสาสมัครจากผูเขารวมกิจกรรม 2 คน (หามซ้ํากับกิจกรรมกอน
หนา) เพื่อออกมาอานคําตอบที่ถูกตองของบัตรคําที่จบั กลุมตามหัวขอ
ใหญทั้งสองเรื่อง โดยอานคนละ 1 เรื่องเพื่อเปนการทวนใหผูเขารวม
กิจกรรมทุกคนไดฟงอีกครั้ง
9. สรุปและอภิปราย
1. เวลาเปนไข จะตองหมผาใหหนา ใชหรือไม จริงๆ แลวเราควรทํา
อยางไร
2. การเปนไขเปนเรื่องปกติ เดี๋ยวก็หายเอง ใชหรือไม เพราะอะไร
3. อยากใหพวกเราชวยกันบอกวาเปนไขหรือมีอาการไขแบบไหน (เปน
แคไหน) แลวที่เราตองไปหาหมอ
4. เนื่องจากจํานวนของผูตองกักมีมาก พวกเราคิดวานาจะทําอยางไร
เพื่อที่จะไดสังเกตอาการเบือ้ งตนของผูตอ งกักไดอยางรวดเร็ว
หัวขอใหญ คือ การดูแลเบือ้ งตน
ชุดคําตอบ • คลายรัดชุดทีใ่ สใหหลวม หมผาที่ไมหนาเกินไป
• ควรเปดมีพัดลม (ถามี) เพื่อพัดใหอากาศถายเทสะดวก และไม
รอนเกินไป ถาไมมีพัดลมใหใชพัดชวยเพื่อใหอากาศถายเท
สะดวกและไมรอนเกินไป
• ใหดื่มน้ํามาก ๆ เพื่อปองกันการขาดน้ํา
• เช็ดตัวดวยผานุมๆ ชุบน้ําอุน (อยาใหรอนมาก) จะทําใหตัวเย็น
ลงได
หัวขอใหญ คือ เปนไข แลวเมื่อไหรควรไปหาหมอ
ชุดคําตอบ • มีอาการตัวรอนจัด ใหการดูแลรักษาเบื้องตนแลวภายใน 1-2 วัน
อาการไมดีขึ้น ควรรีบพาไปหาหมอในเด็ก และประมาณ 3-4 วัน
ในผูใหญ
• มีไข ไอ น้ํามูก หายใจลําบาก เจ็บคอ และ/หรือปวดเมื่อ
กลามเนื้อ หอบเหนื่อย, เจ็บหนาอกมาก
30

•
•

มีไข มีผื่นแดง และเจ็บคอ
มีไข วิงเวียนศีรษะ ตาลาย พรอมกับอาการปวด หรือมีเสียงแวว
ในหู หรือหูอื้อ
• มีไข รวมกับอาการทองเสีย อาเจียน ปวดทองมาก
• กระสับกระสาย, เหงื่อออก, ตัวเย็น
ขอมูลเพิ่มเติม - เปน อาการไข คือ การที่อุณหภูมิในรางกายเปลี่ยนแปลงสูงกวาปกติ ซึ่งมักจะ
เปนเหมือนสัญญาณบอกวาระบบในรางกายกําลังทํางานเพื่อตอสูกับเชื้อ
ไข:
โรคบางอยางที่บุกรุกเขาสูรา งกาย
จริงๆ แลวอาการไขดวยตัวมันเองไมถือวาเปนการปวย แตอาการไขเปน
สัญญาณของการปวยหลายโรคๆ
การดูแลเบื้องตน:
1. คลายรัดชุดทีใ่ สใหหลวม หมผาที่ไมหนาเกินไป เพราะการหมผา
หนาจะทําใหไขสูงขึ้นได
2. ควรเปดมีพัดลม (ถามี) เพื่อพัดใหอากาศถายเทสะดวก และไมรอน
เกินไป ถาไมมีพัดลมใหใชพัดชวยเพื่อใหอากาศถายเทสะดวกและ
ไมรอนเกินไป
3. ใหดื่มน้ํามาก ๆ เพื่อปองกันการขาดน้ํา
4. คลายความรอนดวยการเช็ดตัวดวยผานุมๆ ชุบน้ําอุน (อยาใหรอน
มาก) จะทําใหตัวเย็นลงได และเช็ดตัวไปเรื่อย ๆ ประมาณ 30-40
นาที กวาที่ไขจะลด แตเวลาเช็ดตัวอยาใหถูกลม
เปนไข แลวเมื่อไหรควรไปหาหมอ:
1. มีอาการตัวรอนจัด ใหการดูแลรักษาเบื้องตนแลวภายใน 1-2 วัน
อาการไมดีขึ้น ควรรีบพาไปหาหมอในเด็ก และประมาณ 3-4 วันใน
ผูใหญ
2. มีไข ไอ น้ํามูก หายใจลําบาก เจ็บคอ และ/หรือปวดเมื่อกลามเนื้อ
หอบเหนื่อย, เจ็บหนาอกมาก
3. มีไข มีผื่นแดง และเจ็บคอ
4. มีไข วิงเวียนศีรษะ ตาลาย พรอมกับอาการปวด หรือมีเสียงแววใน
หู หรือหูอื้อ
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5. มีไข รวมกับอาการทองเสีย อาเจียน ปวดทองมาก
6. กระสับกระสาย, เหงื่อออก, ตัวเย็น

กิจกรรม 14:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อาการไมสบายและการดูแลเบื้องตน (ปวดหัว และอาเจียน)
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูเกี่ยวกับอาการปวดหัวหรืออาเจียน
และอาการที่จําเปนตองนําผูตองกักไปพบแพทย
35 นาที
บัตรคําตามตัวอยาง กระดาษกาว และกระดาษฟลิปชารท
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. เมื่อผูเขารวมกิจกรรมเขากลุมยอยเรียบรอยแลว ใหผูนาํ กิจกรรมแจก
บัตรคํา (โดยควรไมควรใหทุกบัตรคําพิมพอยูในสีเดียวกันทั้งหมด และ
เวลาแจกใหแจกคละกันไปเลย) กระดาษฟลิปชารท และกระดาษกาว
3. ในการแจกชุดบัตรคํานั้น เนือ่ งจากบัตรคํามี 2 เรื่องคือปวดหัวและ
อาเจียน ใหแตละกลุมไดชดุ บัตรคําคนละเรื่อง (ไมซ้ํากัน) เชนถามี 4
กลุม ก็ใหแจกเรื่องปวดหัว 2 กลุม และเรือ่ งอาเจียน 2 กลุม เปนตน
4. เมื่อแจกบัตรคํา เรียบรอยแลว ใหผูนํากิจกรรมบอกใหสมาชิกแตละ
กลุมทํากิจกรรมในขั้นตนตามกอนดังนี้ ก) ใหเอาบัตรคําหัวขอใหญคือ
“การดูแลเบื้องตน” ติดไวทกี่ ระดาษฟลิปชารทมุมบนซาย และใหเอา
บัตรคําหวขอใหญอีกอันเกี่ยวกับ “.....เมื่อไหรควรไปหาหมอ” ติดไว
บนกระดาษฟลิปชารทมุมบนขวา
5. เมื่อติดหัวขอใหญทั้งสองหัวขอเรียบรอยแลว ใหแตละกลุมอภิปราย
รวมกันวาบัตรคําที่เหลือบัตรคําควรอยูใตหัวขอใด ย้ํากับผูรวมกิจกรรม
อีกครั้งวา ใหลองคิดและเรียงดู ไมตองหวงวาถูกหรือผิด
6. เมื่อแตละกลุมจับกลุมบัตรคําตามหัวขอใหญที่กําหนดเรียบรอยแลว ให
ผูนํากลุมเฉลยคําตอบทีถ่ ูกตอง
7. ผูนํากิจกรรมควรติดบัตรคําทุกชุดที่เฉลยถูกตองแลวบนกระดานหรือ
ไวทบอรด
8. ขออาสาสมัครจากผูเขารวมกิจกรรม 2 คน (หามซ้ํากับกิจกรรมกอน
หนา) เพื่อออกมาอานคําตอบที่ถูกตองของบัตรคําที่จบั กลุมตามหัวขอ
ใหญทั้งสองเรื่อง โดยอานคนละ 1 เรื่องเพื่อเปนการทวนใหผูเขารวม
กิจกรรมทุกคนไดฟงอีกครั้ง
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อภิปราย:

บัตรคํา –ปวดหัว:

9. สรุปและอภิปราย
1. การปวดหัวเปนอาการปกติที่ทุกคนเปนกัน นอนพักก็หายไมตองไปหา
หมอใชหรือไม เพราะอะไร
2. อยากใหพวกเราชวยทวนอาการปวดหัวที่เราจะตองรีบบอกเจาหนาที่
หองกักนั้นมีอะไรบาง
3. สวนอาการอาเจียนนั้น เราตองกินยาทุกครั้งที่อาเจียนหรือไม ถาไมกิน
ยาเราทําอะไรได
4. ถาเราจะกินยาแกอาเจียน เราไปรานยาซื้อมากินไดเองหรือไม เพราะ
อะไร
5. อาการอาเจียนอะไรบางที่เรียกวารุนแรง และเราตองรีบไปหาหมอ
6. เนื่องจากจํานวนของผูตองกักมีมาก พวกเราคิดวานาจะทําอยางไร
เพื่อที่จะไดสังเกตอาการเบือ้ งตนของผูตอ งกักไดอยางรวดเร็ว
หัวขอใหญ คือ การดูแลเบือ้ งตน
ชุดคําตอบ • นอนพักหรือทานยา
• ใชผาชุบน้ํารอนประคบหลังคอและนวดเบา

หัวขอใหญ คือ อาการปวดหัวที่จะตองรีบหาหมอ
ชุดคําตอบ • ปวดรุนแรงอยางที่ไมเคยเปนมากอน, อาเจียนมาก, ตาพรามัว
เห็นภาพซอน
• ปวดถี่และแรงขึ้นทุกวัน
• ปวดติดตอกันตลอดเวลาเกิน 2 วัน
ขอมูลเพิ่มเติม - ปวด ปวดหัวเปนโรคที่พบบอยทีส่ ุดและอาการที่ทุกคนเคยเจอมาไมมากก็นอย
เปนอาการที่พบไดบอยที่สดุ อยางหนึ่ง นอกจากจะเปนอาการที่เกิดขึ้น
หัว:
รวมกับโรคภัยไขเจ็บทีเ่ ปนกันบอยๆ เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญแลว ปวด
ศีรษะยังจะเกิดขึ้นกับคนทีม่ ีความวิตกกังวล มีความเครียด
การดูแลเบื้องตน:
นอนพักหรือทานยาแกปวดหัว (ใหแจงเจาหนาที่หองกักเพื่อขอยาทาน)
หรือบางคนใชผาชุบน้ํารอนประคบหลังคอและนวดเบาเพื่อบรรเทาอาการ
ปวด
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บัตรคํา – อาเจียน:

ขอมูลเพิ่มเติม อาเจียน:

อาการปวดหัวที่จะตองรีบหาหมอ:
ถาปวดหัวรุนแรงอยางที่ไมเคยเปนมากอน, อาเจียนมาก, ตาพรามัวเห็น
ภาพซอน, ปวดราว มาที่แขน, มือเทาชาหรือออนแรง, เดินเซ, หรือกมคอไม
ลง, หรือปวดถี่และแรงขึ้นทุกวัน, หรือปวดติดตอกันตลอดเวลาเกิน 2 วัน
ตองไปหาหมอหรือแจงเจาหนาที่หองกักใหทราบโดยเร็ว
หัวขอใหญ คือ การดูแลเบือ้ งตน
ชุดคําตอบ • นอนพักนิ่ง ๆ, ดื่มน้ําเกลือ , กินอาหารเหลว
• ถายังไมดีขึ้น ใหกินยา
• ถาปวดหรือแสบทองใหกินยาลดกรด
หัวขอใหญ คือ
ชุดคําตอบ - อาการอาเจียนที่จะตองรีบหาหมอ
• ออกมาแบบพุง และมีอาการปวดศรีษะ
• มีเลือดปนออกมา หรือออกมาเปนเลือด
• อาการรุนแรง, ปวดทองหรือปวดศีรษะรุนแรง, ลุกนั่งรูสกึ ใจหวิว
หรือเปนลม, เหงื่อแตกทวมตัว, หรือกินไมได
• อาเจียนแลวมีสีเขียว น้ําตาลหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงออกมา
อาการอาเจียนเปนอาการที่เกิดขึ้นไดกบั ทุกวัย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุที่ไม
รุนแรง จนถึงเกี่ยวของกับโรคที่รุนแรง เชน ทองเสีย ลําไสอุดตัน โรค
ของระบบประสาท เปนตน ถาเปนการอาเจียนที่ไมรุนแรงโดยปกติจะ
หายไปเองหลังจากอาเจียน
อาการอาเจียนที่จะตองรีบหาหมอ:
1. ในผูปวยที่มีอาเจียนพุง โดยเฉพาะเวลาหลังตื่นนอน รวมกับมี
อาการปวดศรีษะ
2. อาเจียนเปนเลือด
3. อาเจียนรุนแรง, ปวดทองหรือปวดศีรษะรุนแรง, ลุกนั่งรูสึกใจหวิว
หรือเปนลม, เหงื่อแตกทวมตัว, หรือกินไมได
4. อาเจียนแลวมีสีเขียว น้ําตาลหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงออกมา
การดูแลเบื้องตน:
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1. นอนพักนิ่ง ๆ, ดื่มน้ําเกลือ , กินอาหารเหลว
2. ถายังไมดีขึ้น ใหกินยาแกคลื่นไสอาเจียน หรือยาหอม
3. ถาปวดหรือแสบทองใหกินยาลดกรด
แตไมควรซื้อยาแกอาเจียนกินเองเด็ดขาด เพราะยาแกอาเจียน ถา
รับประทานเกินขนาด อาจเกิดอันตรายได
หมายเหตุ: เพื่อเปนการประหยัดเวลา และถามีสามารถแบงผูเขารวมกิจกรรมได 4 กลุมยอย ผูนํากิจกรรม
สามารถนํากิจกรรม 20 – 22 ไดในเวลาเดียวกัน โดยแบงใหแตละกลุม รับผิดชอบอาการไมสบายเบื้องตนแต
ละอาการ
กิจกรรม 15:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อาการของผูหญิงใกลคลอด
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับรูเกี่ยวกับอาการใกลคลอดของผูหญิง
ที่ตั้งทองเพื่อจะไดสงโรงพยาบาลไดทันเวลา
30 นาที
บัตรคําทั้งสองสวนๆ ละ 2 ชุด กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว
1. แบงกลุมผูเขารวมกิจกรรมเปน 2 กลุม
2. ใหผูนํากิจกรรมติดบัตรคํา สวนสําหรับผูน ํากิจกรรมทั้งสองหัวขอชุดที่
1 ไวดานหนึ่งของหองและอีกชุดหนึ่งไวอีกดานหนึ่งของหอง โดยผูนํา
กิจกรรมจะตองกําหนดวามุมดานใดเปนของกลุมใด
3. แจกบัตรคําสวนสําหรับผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด (แจกคละไปเลย)
ใหกับผูเขารวมกิจกรรมทั้งสองกลุม
4. เริ่มกิจกรรมโดยการที่ผูนํากิจกรรมหยิบฉลากบัตรคําในสวนของผูรว ม
กิจกรรมขึ้นมา 1 แผน และอานดังๆ ใหผูรวมกิจกรรมไดยิน เมื่อผูนํา
กิจกรรมอานจบ ก็ใหแตละกลุมชวยกันหาบัตรคําดังกลาวในกลุมของ
ตนเองจากชุดที่แจกให
5. เมื่อหาไดแลวก็ใหตกลงกันเองวาบัตรคําทีผ่ ูนํากิจกรรมเพิ่งอานไปนั้น
เปนคําอธิบายของ “อาการอันตรายของผูหญิงตั้งทอง” หรือ “อาการ
ของผูหญิงใกลคลอด”
6. เมื่อตัดสินใจไดแลวใหวิ่งไปติดไวใตบตั รคําดังกลาว ในมุมที่ผูนํา
กิจกรรมกําหนดไวใหแตละกลุม
7. กลุมไหนติดบัตรคําทีถ่ ูกตองภายใตหัวขอใหญไดกอนจะไดคะแนนใน
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อภิปราย:

บัตรคํา:

เฉลย:

ขอนั้นๆ (ผูนํากิจกรรมควรเตรียมรางวัลเล็กๆ นอยสําหรับกลุมที่ชนะ
ดวย)
8. ทํากิจกรรมตามขอ 4 จนถึงขอ 6 จนครบทุกบัตรคํา
9. ใหผูนํากิจกรรมเฉลยและจัดบัตรคําใหถูกตองภายใตหวั ขอใหญแตละ
หัวขอ
10. เลือกอาสาสมัคร 1 คน เพื่ออานทวนบัตรคําที่เฉลยไวแลวนั้น
11. สรุปและอภิปราย
1. อาการอันตรายของผูหญิงตัง้ ทองนั้นมีเฉพาะเรื่องการแทงเทานั้นใช
หรือไม ถาไมใช มีอาการอันตรายที่ควรคอยดูอื่นๆ ไดแกอะไรบาง
2. อาการอะไรบางที่เปนอาการของคนใกลคลอด
3. จากอาการใกลคลอดที่เราไดคุยรวมกัน พวกเราคิดวาจําเปนแคไหน ที่
เราควรจะรูว าผูตองกักหญิงที่ทองนั้น ทองกี่เดือนและใกลคลอดหรือยัง
เพราะอะไร
4. ถาเรารูวามีผตู องกักหญิงที่ใกลคลอด เราควรทําอยางไรเพื่อที่จะได
นําสงผูตองกักหญิงที่ใกลคลอดไปโรงพยาบาลไดทันเวลา
สวนสําหรับผูน ํากิจกรรม:
1. อาการอันตรายของผูหญิงตัง้ ทอง
2. อาการของผูหญิงใกลคลอด
สวนสําหรับแจกใหผูเขารวมกิจกรรม:
• รูสึกเหนื่อยและออนเพลียมาก
• เจ็บและปวดที่ชองทองสวนลาง
• มีเลือดออกจากชองคลอด
• มีอาการไขสูง และมองภาพไมชัด
• มีอาการบวมที่มือ เทาและใบหนาอยางรุนแรง
• มีเมือกใสหรือเปนสีชมพูออกจากชองคลอด
• น้ําเดิน
• มีอาการปวดทองเปนระยะ
1. อาการอันตรายของผูหญิงตัง้ ทอง
a. รูสึกเหนื่อยและออนเพลียมาก
b. เจ็บและปวดที่ชองทองสวนลาง
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c. มีเลือดออกจากชองคลอด
d. มีอาการไขสูง และมองภาพไมชัด
e. มีอาการบวมที่มือ เทาและใบหนาอยางรุนแรง
2. อาการของผูหญิงใกลคลอด
a. มีเมือกใสหรือเปนสีชมพูออกจากชองคลอด
b. น้ําเดิน
c. มีอาการปวดทองเปนระยะ
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สวนที่ 6: ความเครียดและการจัดการกับความเครียดเบื้องตน
เราไดคุยเรื่องอาการไมสบายที่พวกเราอาจเจอเวลาที่อยูในหองกัก การดูแลเบื้องตน และอาการที่เราควร
แจงเจาหนาที่ผูดูแลหองกัก เพื่อที่จะไปหาหมอไดทัน แลว ตอไปนีเ้ ราจะมาคุยกันตอถึงอีกอาการที่เรามักจะ
เปนกัน คือเรื่องเครียด
พวกเราคิดวา “เครียด” คืออะไร (ถามผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 2 – 3 คน)
และปกติแลวเวลาพวกเรารูส ึกเครียด โดยเฉพาะเมื่ออยูในหองกัก พวกเราทําอะไรกันบาง (ถามผูเขารวม
กิจกรรมอีกประมาณ 2 – 3 คน)
ตอไปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเครียด และมาชวยกันดูวาในระหวางที่เราอยูในหองกักเราจะทําอะไรกันได
บาง
กิจกรรม 16:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

ความเครียดคืออะไร
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลีย่ นวาความรูสึกเครียดคืออะไร
และเกิดจากอะไรไดบาง
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท กระดาษ A4 ปากกา ปากกาเคมี กระดาษกาว
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมจับคูและหันหนาเขาหากัน
2. เมื่อผูเขารวมกิจกรรมแตละคนจับคูไดแลว ใหพูดคุยกันวา ถามีคนมา
ถามวา “เครียด” คืออะไร เราจะพูดใหเขาเขาใจอยางงายๆ วาอยางไร
3. ใหแตละคูแลกเปลี่ยนและชวยกันคิดเพือ่ สรุปวาถามีคนมาถามพวกเขา
สองคนวา “เครียดหรือความเครียด” คืออะไร พวกเขาจะอธิบายให
คนๆ นั้นเขาวาอยางงายๆ วาอยางไร
4. เมื่อแตละคูพดู คุยเรียบรอยแลว ผูเขารวมกิจกรรมจับกลุมๆ ละ 5 – 6
คนเพื่อแลกเปลี่ยนและสรุปวา
• ถามีคนมาถามพวกเขาทั้งกลุมวา “เครียดหรือความเครียด”
คืออะไร พวกเขาจะอธิบายใหคนๆ นั้นเขาวาอยางงายๆ วา
อยางไร
• ความเครียดทีพ่ วกเราคุยกันกันในกลุมนัน้ เกิดจากอะไรบาง
• และสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดของสมาชิกในกลุมแตละคนมี
ความเหมือนหรือตางกันอยางไร
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อภิปราย:

ขอมูลเพิ่มเติม:

กิจกรรม 17:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

• ในสวนทีเ่ หมือนนั้นมีอะไรที่เหมือนกัน
• และในสวนทีต่ างนั้นมีอะไรที่ตางกัน
5. ใหแตละกลุมเขียนคําตอบของ 5 ขอยอยในขอ 4 ขางตน เพื่อนําเสนอ
กับกลุมใหญ
6. ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
7. สรุปและอภิปราย
1. ความเครียดของพวกเราที่เคยเกิดนั้นสวนใหญเกิดจากอะไรบาง
2. สิ่งที่ทําใหเราเกิดความเครียดนั้นเหมือนหรือตางกันอยางไร
3. จากที่พวกเราฟงเพื่อนๆ ทุกกลุมนําเสนอแลว สิ่งที่ทําใหเราเครียดที่
เหมือนๆ กันนั้น ไดแกอะไรบาง
4. สิ่งที่ทําใหเราเครียดสําหรับบางคน แตไมทําใหเครียดสําหรับบางคน
ไดแกอะไรบาง
5. เพราะฉะนั้นอยากใหพวกเราชวยกันสรุปเปนคําพูดงายหนอยวา
ความเครียดคืออะไร
ตัวอยาง
ความเครียดคือการตอบสนองหรือการแสดงออกของเราตอสถานการณ
หนึ่งๆ ที่ทําใหเรารูสึกไมชอบใคร อึดอัด ถูกบีบคั้นหรือขัดใจแต
แสดงออกไมได แตมีผลตอรางกายและจิตใจของเรา
ความเครียดมักจะประกอบดวย:
• สถานการณกระตุน
• การตอบสนองทางรางกายและจิตใจ
• วิธีการคิดและความรูสึกของเราตอสถานการณนั้นๆ

เมื่อรูสึกเครียด จะมีอาการอะไรไดบาง
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดตระหนักถึงอาการที่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อรูสึก
เครียด
45 นาที
บัตรคําอาการทางรางกายและอารมณที่เกิดขึ้นไดเมื่อมีความเครียด
กระดาษกาว กระดานดําหรือไวทบอรด
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. แจกบัตรคําทัง้ หมด (ทั้ง 2 กลุม) โดยไมตองแจกหัวขอวาเปนอาการ
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

อภิปราย:

11.
1.
2.
3.

4.

ทางรางกายหรืออาการทางอารมณ ใหแตละกลุม (แตละกลุมจะไดบตั ร
ทําทั้งหมด 1 ชุด)
ใหผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุม พูดคุยวาจากที่พวกเขาเคยรูสึกเครียด
มานั้น พอเครียดแลวพวกเขามีอาการอะไรบาง
และใหเลือกอาการที่พวกเขาเคยเปน (ไมวาจะเปนอาการทางรางกาย
หรืออาการทางอารมณ) กองไวดวยกัน และแยกอาการที่ไมมีใครใน
กลุมเคยเปนไวอีกกองหนึ่ง
จากกองอาการที่ผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุมเคยเปนเพราะเครียด ให
แตละกลุมแยกอาการดังกลาวเปนสองกองวากองไหนเปนอาการทาง
รางกายและกองไหนเปนอาการทางอารมณ
ผูนํากิจกรรมนําบัตรคํา “อาการทางรางกาย” ติดไวบนกระดาษฟลิป
ชารทหนึ่งแผน และนําบัตรคํา “อาการทางอารมณ” ติดไวบน
กระดาษฟลิปชารทอีกแผนหนึ่ง
ใหแตละกลุมผลัดกันนําเสนอวาอาการที่เกิดจากความเครียดที่สมาชิก
ในกลุมของคนเคยเปนทีเ่ ลือกไวนั้นมีอะไรบาง
ทุกครั้งที่ผูรว มกิจกรรมพูดถึงอาการอะไรที่ตวั เองเคยเปน ใหผูนํา
กิจกรรมนําบัตรคําของอาการนั้น ติดบนกระดาษฟลิปชารท โดยจะติด
ฝงไหนขึ้นกับวาเปนอาการทางรางกายหรืออารมณ
เมื่อทุกกลุมนําเสนอครบแลว ใหผูนํากิจกรรมถามผูเขารวมกิจกรรมแต
ละกลุมวา มีอาการอะไรหรือไมที่พวกเขาเคยเปนเพราะเครียด แตไมมี
ในบัตรคํา ถามี ใหเขียนเติมได
ผูนํากิจกรรมทวนถึงอาการที่เครียดจากความเครียดที่ผเู ขารวม
กิจกรรมไดเสนอไปแลว โดยทวนทีละกลุม เชนเริ่มจากอาการทาง
รางกายกอน แลวคอยทวนอาการทางอารมณ
สรุปและอภิปราย
เมื่อรูสึกเครียดแลว จะมีอาการทางรางกายอะไรไดบาง
แลวจะมีอาการทางอารมณอะไรไดบาง เมื่อเรามีอาการเครียด
พวกเราคิดวาตอนนี้เราไดพูดคุยกันแลววาอาการทางรางกายและ
อารมณเมื่อรูสึกเครียดมีอะไรบาง พวกเราคิดวาการที่รถู ึงอาการ
เหลานี้ จะชวยอะไรเราไดบา ง (รูตัววาเครียด และเริ่มมองหาวิธลี ด
ความเครียด)
พวกเราที่มีอสิ ระในการออกไปไหนมาไหนไดตามสะดวก ยังรูสึก
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บัตรคํา:

กิจกรรม 18:
วัตถุประสงค:

เครียดไดเพราะเรื่องอื่นๆ พวกเราคิดวาผูตองกัก ที่เขาเมืองผิด
กฎหมาย เพราะตองการมาหางานทํา สงเงินใหที่บาน แตตองรอใน
หองกัก จะมีความเครียดหรือไม ถามี พวกเราคิดวาพวกเขาเครียด
ดวยเรื่องอะไร
5. เวลาที่ผูตองกักเครียด พวกเขาคิดวา หรือเคยเห็นหรือไมวา พวกเขามี
อาการทางรางกายหรือทางอารมณอยางไรบาง
6. และถาผูต องกักมีอาการเครียด และแสดงออกทางรางกายมาก ๆ เชน
ปวย ไมสบายกันเยอะ จะมีผลตอพวกเราที่ทํางานกับพวกเขาอยางไร
7. และถาผูต ัองกักมีอาการเครียดและแสดงออกทางอารมณ เชนทะเลาะ
กันเอง สงเสียงโวยวาย แลวจะมีผลตอพวกเราทีท่ ํางานกับพวกเขา
อยางไร
อาการทางรางกาย:
1. ปวดหัว
2. กลามเนื้อตึง เชนบริเวณตนคอและหัวไหล
3. ปากแหง
4. ใจเตนแรง
5. อาหารไมยอย
6. เบื่ออาหาร
7. ความดันโลหิตสูง
8. รูสึกไมมีเรี่ยวแรง
อาการทางอารมณ:
1. ไมมีสมาธิในการทํางานหรือเวลาทําอะไร
2. โกรธฉุนเฉียวงาย
3. นอนไมคอยหลับ
4. ลืมโนน ลืมนี่
5. รูสึกทุกข อึดอัด
6. อยากอยูเฉย (ไมอยากทําอะไรเลย)
7. โมโหงาย และมีปากเสียง (หรือทะเลาะ) กับคนอื่นงาย

เมื่อเครียดแลว ทํายังไงดี
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปลีย่ นวิธีการที่ชว ยลดหรือจัดการกับ
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เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

อภิปราย:

ความเครียดทัง้ กับตัวเอง และผูตองกัก
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี และกระดาษกาว
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดเปนสองกลุม และใหแตละกลุมเขาแถว
เรียงหนึ่ง หันหนาเขากระดาษฟลิปชารทที่ติดบนขาตั้ง หรือติดฝาผนัง
ก็ได กลุมละ 1 แผน พรอมปากกาเคมีกลุมละ 1 แทง
2. ผูนํากิจกรรมบอกผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุมวา แตละแถวใหออกไป
เขียนทีละคนถึงวิธีการลดความเครียด หรือจัดการกับความเครียด และ
ที่แตละคนเขียนนั้นไมควรซ้ํากัน
3. เมื่อเขียนครบถึงคนสุดทายแลว แตผูนํากิจกรรมยังไมไดบอกใหหยุด
ก็ใหเวียนเขียนซ้ําได (คนที่เขียนแลว ออกไปเขียนใหมได)
4. เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอวา
ที่กลุมของตนเขียนถึงวิธลี ดความเครียดหรือจัดการกับความเครียดนัน้
มีอะไรบาง
5. โดยเมื่อนําเสนอเสร็จแลว ใหแตละกลุมชวยกันคิดกอนวามีวิธไี หนที่
เปนวิธีการลดความเครียดหรือจัดการกับความเครียดทีไ่ มมีผลเสียตอ
สุขภาพ และวิธีไหนเปนวิธที ี่ทําแลวมีผลเสียตอสุขภาพ
6. เมื่อนําเสนอเสร็จแลว ใหแบงกลุมยอยอีกครั้งหนึ่ง โดยแตละกลุมมี
สมาชิกไมเกิน 8 คน
7. ผูนํากิจกรรมแบงประเด็นวิธกี ารลดความเครียดหรือจัดการกับ
ความเครียดทีท่ ั้งสองกลุมไดนําเสนอ (เฉพาะที่ไมมีผลเสียกับสุขภาพ)
ใหกับแตละกลุมยอย ประมาณ 3 – 4 หัวขอ โดยแตละกลุมจะไดหัวขอ
ไมซ้ํากัน
8. เมื่อแตละกลุมไดรับหัวขอเกีย่ วกับวิธีการลดความเครียดหรือจัดการ
กับความเครียดแลว ใหชว ยกันคิดวาแตละวิธีนั้นใชไดกบั สถานการณ
หรือเหตุการณที่ทําใหเราเครียดตอนไหน หรือเครียดแบบไหนไดบา ง
9. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
10. สรุปและอภิปราย
1. มีวิธีการลดความเครียดหรือจัดการกับความเครียดวิธไี หนบางที่ทํา
แลวอาจมีผลเสียตอสุขภาพ
2. มีวิธีการลดความเครียดหรือจัดการกับความเครียดวิธไี หนบางที่ทํา
แลวไมมีผลเสียตอสุขภาพ
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3. พวกเราคิดวาวิธีการลดความเครียดหรือจัดการกับความเครียดวิธีไหน
ที่ พวกเราเอามาใชไดจริง
4. ที่เราไดคุยกันในกิจกรรมที่แลว ทีว่ าผูตองกักก็มีความเครียด
เหมือนกัน พวกเราคิดวาวิธีที่พวกเราใชไดเพื่อลดความเครียดนั้น ผู
ตองกักจะใชเหมือนกันหรือไม เพราะอะไร (ไมเหมือน เพราะพวกเขา
อยูในหองกัก)
5. และถาผูต องกักเครียดมากๆ เกิดการทะเลาะ หรือสงเสียงดังก็ทําให
เราตองทํางานมากขึ้น พวกเราคิดวาจะทําอะไรไดบางสําหรับผูตองกัก
ที่ตองอยูนานๆ และอาจเกิดความเครียดได
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สวนที่ 7: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเอดส
หลังจากที่เราไดแลกเปลี่ยนและพูดคุยรวมกันเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและสภาพการทํางานของแรง
ตางชาติแลว ในสวนตอไปนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของแรงงานตางชาติ โดยเราจะเริ่มโดยการ
พูดคุยเรื่องโรคเอดส
กิจกรรม 19:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:

ขั้นตอนกิจกรรม:

ประเมินความเสี่ยง
1. เพื่อเพิ่มความเขาใจของกลุม เปาหมายเกี่ยวกับชองทางและสารคัดหลั่ง
ที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อโรคเอดส
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายไดฝกการวิเคราะหเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคเอดส
(ทางออก ปริมาณ การอยูรอด ทางเขา)
45 นาที
1. กระดาษฟลิปชารท
2. ปากกาเคมี
3. กระดาษกาว
1. เริ่มตนดวยการเขียนคําตอไปนี้บนกระดานหรือกระดาษฟลิปชารทและ
ถามคําถามแตละคําถามตามตัวอยาง โดยกระดาษฟลิปชารท 3 แผน
แยกกันคนละมุมหอง
2. แบงกลุมเปาหมายเปน 3 กลุม แตละกลุม ใหยืนเขาแถวและวิ่งวนใน
ลักษณะวิ่งเปรี้ยวเพื่อเขียนคําตอบตามหัวขอที่กําหนด
3. เขียนคําวา “น้ําในรางกาย” ในกระดาษแผนที่ 1 และถามผูเขารวม
การอบรมวา “มีน้ําในรางกายอะไรบางทีเ่ รารูจักหรือเคยไดยิน”
4. ในกระดาษแผนที่ 2 เขียนคําวา “รูในรางกาย” และถามผูเขารวมการ
อบรมวา “มีรูอะไรบางในรางกายที่เรารูจักหรือเคยไดยิน”
5. ในกระดาษแผนที่ 3 เขียนคําวา “กิจกรรมทางเพศ” และถาม
ผูเขารวมการอบรมวา “กิจกรรมทางเพศอะไรบางที่เรารูจักหรือเคยได
ยิน”
6. หลังจากนั้นใหผูนํากลุมใหผูรวมกิจกรรมชวยกันอภิปรายวาน้ําใน
รางกายนั้นมีน้ําอะไรบางทีม่ ีไวรัสเอชไอวีอยูมาก และน้ําอะไรที่มีเชือ้
ไวรัสเอชไอวีอยูนอย
7. และใหอภิปรายตอวาน้ําที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีนอยูมากอยูที่รูไหนและ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศอะไร และน้ําที่มเี ชื้อไวรัสเอชไอวีอยูนอยนั้น
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8.

9.

10.

11.

อยูที่รูไหน และเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศอะไร
นอกเหนือจากเรื่องน้ําในรางกาย รูหรือทวาร และกิจกรรมทางเพศที่
เราไดพูดคุยกันไปแลวนั้น ในการที่เชื้อไวรัสจะเขาสูรางกายนั้น
อยากจะถามพวกเราวา น้าํ ในรางกาย รูหรือทวาร และกิจกรรมทาง
เพศ จะมีความเกี่ยวพันอยางไรตอการที่เราจะติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
(เฉลย – การที่เชื้อไวรัสเอชไอวีจะเขาสูร างกายหรือแพรจากคนหนึ่งไป
ยังอีกคนหนึ่งไดนั้น โดยเฉพาะผานการมีเพศสัมพันธน้นั จะตองมีการ
แพรของเชื้อไวรัสเอชไอวีจากน้ําอสุจิและหรือน้ําเมือกในชองคลอดที่
อยูในอวัยวะเพศของคน ๆ หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งผานการมีเพศสัมพันธ
ไมวาจะเปนการมีเพศสัมพันธโดยการสอดใสผานชองคลอดหรือทวาร
หนัก โดยผานรูก็คือชองคลอดหรือทวารหนัก)
นอกเหนือจากความเกี่ยวพันของน้ํา รูหรือทวารและกิจกรรมทางเพศ
แลว การที่จะมีการแพรของเชื้อไวรัสเอชไอวีหรือไมนั้น จะขึ้นกับปจจัย
ดังตอไปนี้ดวยคือ 1) ทางออกของน้ําที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีจากรูของ
รางกายของผูติดเชื้อฯ – ตองมีทางออกของเชื้อไวรัสเอชไอวีจาก
รางกายของผูติดเชื้อ 2) ปริมาณของเชื้อไวรัสเอชไอวีทมี่ ีอยูในน้ําที่
ออกจากรู – ตองมีปริมาณของเชื้อไวรัสเอชไอวีในสารคัดหลั่งหรือน้ํา
มากพอที่จะแพรเชื้อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได 3) สภาพอยูรอด
หรือมีชีวิตอยูไ ดของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ออกจากรู – เชือ้ ไวรัสเอชไอวี
ตองอยูในสภาพแวดลอมทีซ่ ึ่งสามารถอยูรอดไดหรือมีชีวติ อยูได 4)
ทางเขาของเชื้อไวรัสเอชไอวีที่จะเขาสูอกี คนหนึ่ง – ตองมีทางเขาของ
เชื้อไวรัสเอชไอวีที่จะสามารถเขาไปสูรางกายของผูอื่นได
ตอไปนี้เราจะมาชวยกันวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ วาเราจะติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีไดหรือไม อยางไร โดยใหเราวิเคราะหโดยใชแนวคิดเรือ่ ง
ทางออก ปริมาณ สภาพอยูรอด และทางเขา โดยปกติแลวการที่จะติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีไดตองมีปจจัยทั้ง 4 ขอ (ทางออก ปริมาณ สภาพการ
อยูรอด/มีชีวิต และทางเขา) รวมกันถึงจะทําใหเกิดการแพรของเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได
ใหผูนํากิจกรรมวาดตารางจํานวน 6 ชองดังตัวอยางนี้
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ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับผูนํากลุม:

ทางออกของ ปริมาณ
สภาพการ
น้ําที่มีเชื้อ
ของเชื้อ อยูรอด/การ
ไวรัสเอชไอวี ไวรัสเอช มีชวี ติ ของ
จากรูของ
ไอวีที่มีอยู เชื้อไวรัสเอช
รางกายของผู ในน้าํ ที่
ไอวีที่ออก
ติดเชื้อฯ
ออกจากรู
จากรู

ทางเขา
ติด
ของเชื้อ หรือไม
ไวรัสเอช ติด
ไอวีที่จะ
เขาสูอีก
คนหนึ่ง

12. นําตัวอยางคําถามจากของหนึ่ง “ไมมีเพศสัมพันธ” มาใชอธิบายกอนที่
จะใหแตละกลุม วิเคราะหคําถามที่เหลือ
13. หลังจากนั้นใหผูรวมกิจกรรมทํางานในกลุมยอย (กลุมเดิม) และแจก
คําถามใหแตละกลุมเทา ๆ กัน (แบงจํานวนคําถามตามตัวอยางใหแต
ละกลุมเทา ๆ กัน) และใหแตละกลุมชวยกันวิเคราะหวา จากคําถามที่
ไดรับวา พฤติกรรมนั้น (ที่ระบุในคําถาม) มีทางออกของเชื้อไวรัสเอช
ไอวี ปริมาณ สภาพอยูรอด และทางเขาเปนอยางไร และการทํา
พฤติกรรมนั้นจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหรือไมติดอยางไร
14. หลังจากนั้นใหแตละกลุมออกมานําตอบคําตอบของกลุมตน โดยใน
ระหวางการนําเสนอนั้น นอกเหนือจากการตอบวามีโอกาสติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีมากหรือนอยหรือไมติดเลยนั้น แตละกลุมจะตองตอบวาเพราะ
อะไร โดยการวิเคราะห เรื่องทางออก ปริมาณ สภาพอยูรอด และ
ทางเขาของแตละคําถามใหเพื่อนกลุมใหญดูดวย เมื่อแตละกลุมตอบ
คําถามครบทุกขอแลว ใหเพื่อน ๆ (กลุมที่เหลือ) ชวยกันตอบดวยวา
ตนเองเห็นดวยหรือไม และเพราะอะไร
15. สรุปและอภิปราย
• สารคัดหลั่งทีม่ ีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีมากพอที่จะแพรเชื้อจากคนหนึ่ง
ไปยังอีกคนหนึ่งไดนั้นจะมีอยูในน้ําอสุจิ น้ําในชองคลอดของผูหญิงและ
น้ํานมแม
• น้ําอื่นในรางกายเชน น้ําลาย เหงื่อ สิ่งที่เราอาเจียนออกมา น้ําตา
ปสสาวะ อุจจาระ จะไมมีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มากพอที่จะแพรจาก
ผูหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได
• ในการแพรเชือ้ ไวรัสเอชไอวีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนั้นจะตองมีน้ํา
หรือสารคัดหลั่งที่มีปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มากพอที่จะเขาสูกระแส
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อภิปราย:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

เลือดโดยเขาสูกระแสเลือดผานรู เชน รูจากการฉีดยาหรือสัก หรือผาน
เยื่อบุเมือกในผนังชองคลอดของผูหญิง เยื่อบุเมือกในทวารหนัก เยือ่ บุ
เมือกในทอปสสาวะซึ่งอยูท ี่อวัยวะเพศชาย
น้ําหรือสารคัดหลั่งใดที่มีเชือ้ ไวรัสเอชไอวีอยูนอย และน้ําหรือสารคัด
หลั่งใดที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีอยูมาก
รูหรือทางเขาของน้ําคัดหลั่งใดที่จะเปนชองทางใหเชื้อไวรัสเอชไอวีเขา
สูรางกาย
พฤติกรรมใดที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีมากที่สุด
สวนใหญแลวพวกเราจะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากพฤติกรรมทางเพศใด
รูใดเปนทางเขาของน้ําคัดหลั่งที่จะเปนทางใหเชื้อไวรัสเอชไอวีเขาสู
รางกาย แยกถามระหวางกลุมเปาหมายชายและกลุมเปาหมายหญิง
ในการดําเนินชีวติ ประจําวันของพวกเรา เชนการทํางานรวมกันกับผู
ติดเชื้อโรคเอดส หรืออยูบานเดียวกับผูต ดิ เชื้อโรคเอดส เราจะสามาระ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดหรือไม เพราะอยางไร โดยใหวิเคราะหจากน้ํา
คัดหลั่ง ทางเขาของน้ําคัดหลั่งและพฤติกรรมทางเพศ
ถามีเพื่อนหรือคนในครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและเริ่มปวย
เราจะสามารถชวยดูแลเขาหรือเธอไดหรือไม เพราะอะไร โดยให
วิเคราะหจากน้ําคัดหลั่ง ทางเขาของน้ําคัดหลั่ง และพฤติกรรมทางเพศ
จากลักษณะของน้ําคัดหลั่ง ทางเขาของน้าํ คัดหลั่ง และพฤติกรรมทาง
เพศ ที่ทําใหเราจะมีโอกาสไดรับเชื้อเอชไอวีมากที่สุดนั้น นั้นพวกเรา
คิดวาเราจะมีวิธีปองกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีไดอยางไรบาง
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คําถามและเฉลย
คําถาม

1. ไมมีเพศสัมพันธ
2. ใชหองน้ํารวมกัน
3. มีเพศสัมพันธโดยไมใชถงุ ยางอนามัย โดยที่
ฝายชายมีเชื้อไวรัสเอชไอวี และฝายหญิงไมมีเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี
4. มีเพศสัมพันธโดยไมใชถงุ ยางอนามัย โดยที่
ฝายชายไมมีเชื้อไวรัสเอชไอวี แตฝายหญิงมีเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี
5. จูบปากกัน
6. มีเพศสัมพันธทางทวารหนักโดยไมใชถุงยาง
อนามัย โดยที่ผายหนึ่งมีเชื้อไวรัสเอชไอวี
7. จับมือกับผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
8. ยุงกัด (ปกติหลังจากที่ยงุ กัดคนหนึ่งแลวจะไมกัดคนอื่นตอ

ทางออก ปริมาณ สภาพการอยู ทางเขา
ของน้ําที่ ของเชื้อ
รอด/การมี ของเชื้อ
มีเชื้อ ไวรัสเอช ชีวติ ของเชื้อ ไวรัส
ไวรัสเอช ไอวีท่มี ีอยู ไวรัสเอชไอวี เอชไอวี
ไอวีจาก ในน้าํ ที่ ที่ออกจากรู ที่จะเขา
รูของ ออกจากรู
สูอีกคน
รางกาย
หนึ่ง
ของผูติด
เชื้อฯ

ติด/ไมติด

2
2

2
2

2
2

2
2

3

3

3

3

3
3

2

2

2

3

3

3

ไมติด
ติด

3

2
2

2
2

2
2

ไมติด
ไมติด

3
3

3
3

3
3

3

2

ติด
ไมติด

3

3

3

2

ไมติด

2

ไมติด
ไมติด
ติด

ในทันที และยุงจะดูดเลือด ไมฉีดเลือด)

9. การใชเข็มฉีดยารวมกัน
10. มีเพศสัมพันธกับผูต ิดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยใช
ถุงยางอนามัย เชน ฝายชายมีเชื้อไวรัสเอชไอวี
และฝายหญิงไมมีเชื้อไวรัสเอชไอวี
11. เราไปบริจาคเลือด โดยมีการเปลี่ยนเข็มและอุปกรณ
บริจาคเลือดทุกครั้ง เราซึ่งเปนผูบริจาคเลือดจะไมติดในระหวาง
การบริจาค แตถาเลือดนี้ไมมีการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม และเอา
ไปใหผูอื่น ผูรับก็สามารถรับเชื้อไวรัสเอชไอวีได
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ทางออก ปริมาณ สภาพการอยู ทางเขา ติด/ไมติด
ของน้ําที่ ของเชื้อ
รอด/การมี ของเชื้อ
มีเชื้อ ไวรัสเอช ชีวติ ของเชื้อ ไวรัส
ไวรัสเอช ไอวีท่มี ีอยู ไวรัสเอชไอวี เอชไอวี
ไอวีจาก ในน้าํ ที่ ที่ออกจากรู ที่จะเขา
รูของ ออกจากรู
สูอีกคน
รางกาย
หนึ่ง
ของผูติด
เชื้อฯ
3
3
3
3
12. มีเพศสัมพันธทางปากโดยไมใชถุงยางอนามัย
ติด (แต
จากอวัยวะ
เปนไปได
โดยที่ฝายถูกทําออรัลเซ็กซติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เปนไปได
เพศ
ถามีอาการ
(น้ําอสุจิไมไดพุงเขาปาก)
คออักเสบ มี นอยมาก ที่
การอักเสบ
ควรกังวล
ของเนื้อเยื่อ
มากกวาคือ
ในลําคอ แต
การติดเชื้อ
โอกาส
เปนไปไดจะ โรคติดตอ
นอย
ทาง
โดยเฉพาะ
เมื่อไมมีการ เพศสัมพันธ)
ผาตัดใน
ชองปาก
ไมไดแปรง
ฟนกอนทํา

oral sex
ไมมีแผลใน
ปาก

14. กินขาวทีผ่ ูติดเชื้อโรคเอดสเตรียมไว
15. มีเพศสัมพันธกับผูต ิดเชื้อไวรัสเอชไอวี เชน
ฝายชายไมมีเชื้อไวรัสเอชไอวี และฝายหญิงมีเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี ใชถุงยางในชวงแรก แตกอนที่จะ
เสร็จนั้นฝายชายถอดถุงยางอนามัยออก และสอด
ใสอีกครั้งจนเสร็จ

2

2

2

2

3

3

3

3

ไมติด
ติด

50

กิจกรรม 20:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:

ขั้นตอนกิจกรรม:

ใครมีเชื้อไวรัสเอชไอวี
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมเขาใจวาไมวาใครก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมเสีย่ งของแตละบุคคล แตไมเกีย่ วกับอายุ เพศ
หรืออาชีพของคนๆ นั้น
45 นาที
1. ตัดภาพที่แตกตางกันของบุคคลที่มีอาชีพและอายุตางกัน จํานวน 6 ภาพ
ดังตอไปนี้ (อยูในรูปเดียวกันหรือคนละรูปก็ได ถาอยูคนละรูป รูป
ทั้งหมดก็มี 6 รูป) 1) วัยรุนหญิง 2) วัยรุน ชาย 3) วัยรุนหญิงทํางาน
รานคาราโอเกะ 4) ผูหญิงอายุประมาณ 25-35 ป 5) ผูชายอายุ
ประมาณ 25 -35 ป 6) ผูชายทํางานอายุประมาณ 20-30 ป
2. ติดภาพบนกระดาษสีแผนใหญ พรอมคําอธิบายฐานะและหนาที่การงาน
ของแตละภาพ สวนดานหลังของภาพใหเขียนขอความวา “คนนี้มีเชื้อ
เอชไอวี” หรือ “คนนี้ไมมเี ชื้อเอชไอวี” ภาพละ 1 ขอความตามที่เฉลย
ไว เพื่อตอนจบจะไดแสดงใหกลุมเปาหมายเห็นวาคนทั่วๆ ไปก็เสี่ยงตอ
การติดเชื้อเอชไอวีได และเราก็ไมสามารถรูไดวาใครติดเชื้อเอชไอวีบาง
ตราบเทาที่ยังไมมีอาการ เราจะรูวาใครติดเชื้อเอชไอวีนั้น เราสามารถรู
ไดจากการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีเทานั้น
3. กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี และกระดาษกาว
1. ติดรูปที่เตรียมไวบนกระดาษฟลิปชารทหรือบอรด เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมทุกคนไดเห็นอยางชัดเจน
2. อธิบายคุณลักษณะของแตละคนใหผูเขารวมกิจกรรมฟง
3. หลังจากอธิบายจบแลว แจกปากกาปากกาเคมีใหผูเขารวมกิจกรรมทุก
คนและใหออกมาเลือกทีละคนวา เขาคิดวาคนไหนทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวี โดย
คนหนึ่งจะเลือกไดสามคน
4. ในการเลือกนัน้ ใหแตละคนทําเครื่องหมาย 3 ไวที่ดานขางหรือดานลาง
ของรูปบนกระดาษฟลิปชารท หรือบนกระดานหรือบอรด (เพื่อที่รูปจะ
ไดไมเปอนและใชไดหลายครั้ง)
5. ใหชี้ไปทีละรูปและถามวาใครเลือกวาคนนี้ติดเชื้อเอชไอวีบาง ใหยกมือ
ขึ้น และใหสุมถามคนที่ตอบวาคนในรูปนัน้ ติดเชื้อเอชไอวี เพราะอะไร
ถึงคิดวาคนนีต้ ิดเชื้อเอชไอวี
6. ใหทําเชนขอ 5 สําหรับทุกรูป โดยในแตละรูปใหถามเหตุผลจาก
ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 3 คน
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อภิปราย

คําเฉลยและอธิบาย
เพิ่มเติม:
1. วัยรุนหญิง

2. วันรุนชาย

7. หลังจากที่ถามเหตุผลครบทุกรูปแลวใหผูนํากิจกรรมเฉลยคําตอบหลัง
รูป
8. อธิบายเรื่องเครือขายทางเพศ มีรูปภาพแสดงเครือขายทางเพศและ
คําอธิบายประกอบ
9. สรุปและอภิปรายตามคําถามในสวนอภิปราย
1. โดยปกติพวกเราจะเอาอะไรมาเปนเกณฑตัดสินวาคนไหนติดเชื้อเอชไอวี
หรือคนไหนไมติดเชื้อเอชไอวี อธิบาย
2. พวกเราสามารถทายถูกหรือไมวาใครติดเชื้อเอชไอวี เพราะอะไร
3. ปกติคนที่มีเชือ้ เอชไอวีแตยงั ไมแสดงอาการ จะมีลักษณะอยางไร อธิบาย
4. เราจะรูไดอยางไรวาคนนี้ติดเชื้อเอชไอวี และคนนั้นยังไมติดเชื้อเอชไอวี
5. การติดเชื้อเอชไอวีจะขึ้นอยูก ับฐานะ อาชีพ หรือเปนคนประเทศไหน
หรือไม เพราะอะไร และจริงๆ แลวการจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไมนั้นขึ้นอยู
กับอะไร
6. คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแลว แตยังไมแสดงอาการใดๆ เขาจะสามารถแพร
เชื้อไดหรือไม และพวกเราจะมีวิธีการใดในการปองกันตนเองจากติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี
7. สําหรับพวกเราที่เปนกลุมเปาหมายหญิงนั้น พวกเราคิดวาถาเรามี
เพศสัมพันธเฉพาะกับสามีของเราเองนั้น พวกเรามีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี
หรือไม เพราะอะไร
8. การติดเชื้อเอชไอวีนั้นผูหญิงจะติดจากผูชายเทานั้นหรือไม แลวผูชายมี
โอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากผูหญิงหรือไม เพราะอะไร อภิปราย
ตัวอยางคําอธิบายลักษณะของคนในรูป และคําเฉลยวาคนๆ นั้นมีเชือ้ เอชไอ
วีหรือไม
ไมติดเชื้อเอชไอวี
ลักษณะ - วัยรุนหญิงคนนี้กําลังทํางาน
วัยรุนคนนี้ยังไมเคยมี
อยูในโรงงานหรือในไร
เพศสัมพันธเลย
ติดเชื้อเอชไอวี
ลักษณะ - วัยรุนชายคนนีท้ ํางานใน
วัยรุนคนนี้มีเพศสัมพันธกบั
โรงงานหรือในไรหรือขับรถสงของหรือ
ผูชายและผูหญิง และไมไดใช
ทํางานในเรือประมง
ถุงยางกับผูชายที่มีเพศสัมพันธ
ดวย เนื่องจากผูชายเหลานั้น
ไมไดมีอาชีพบริการ
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3. วัยรุนหญิง

ไมติดเชื้อเอชไอวี
เพราะใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่
มีเพศสัมพันธและกับทุกคน
4. ผูหญิงอายุประมาณ ไมติดเชื้อเอชไอวี
แมวาจะเคยมีแฟนและมี
25 -35 ป
เพศสัมพันธกบั แฟนคนกอนมา
กอน แตมีการใชถุงยางอนามัย
กับแฟนคูรักคนกอนๆ ทุกคน
กับคนนี้ไมไดใชถุงยางอนามัย
เพราะตางคนตางมีคูนอนคน
เดียว และคิดจะแตงงานดวยกัน
ก็คิดวาไมจําเปนตองใชถุงยาง
อนามัย
5. ผูชายอายุประมาณ ติดเชื้อเอชไอวี
มีเพศสัมพันธกับทั้งผูหญิงและ
25-35 ป
ผูชาย แตจะใชถุงยางเฉพาะกับ
คนที่ทํางานเปนหญิงบริการ
เทานั้น
6. ผูชายอายุประมาณ ติดเชื้อเอชไอวี
เพราะมีการใชเข็มและอุปกรณ
20 – 30 ป
อื่นๆ ในการฉีดสารเสพติด เชน
เฮโรอีน รวมกับผูอื่น

ลักษณะ – วัยรุนหญิงทํางานอยูรานคา
ราโอเกะ
ลักษณะ – เปนแฟนของผูชายอายุ
ประมาณ 25-30 ป

ลักษณะ – เปนลูกเรือประมงหรือ
ทํางานในไร และเคยเปนแฟนของ
ผูหญิงหมายเลข 4

ลักษณะ - ชายคนนี้ทํางานในโรงงาน
หรือในไรหรือขับรถสงของหรือทํางาน
ในเรือประมง
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7. ผูชายอายุประมาณ
45 ปขึ้นไป

ติดเชื้อเอชไอวี
ลักษณะ – ชายคนนี้มฐี านะ และมี
ชอบไปนั่งดื่มเบียรเปนประจํา
กิจการของตัวเอง มีลูกจางเยอะ
เขาเคยไปเทีย่ วหญิงบริการแตใช
ถุงยางอนามัย เราคาดวาเขาติด
เชื้อเอชไอวีเนือ่ งจากมี
เพศสัมพันธกบั หญิงสาวที่ไมใช
หญิงบริการแตไมใชถุงยาง
อนามัยเนื่องจากคิดวาผูหญิงคน
นี้ไมใชหญิงบริการ นอกจากนี้
หากหญิงบริการคนไหนเปนขา
ประจําแลว เขาก็ไมใชถุงยาง
อนามัยดวย
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ตัวอยางเครือขายทางเพศที่มีผลตอการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี
วัยรุนหญิง

วัยรุนชาย

ผูชายอายุประมาณ
45-50 ป

วัยรุนหญิง
ทํางานอยูรานคา
ราโอเกะ

ผูชายอายุประมาณ 2030 ป

ผูหญิงอายุ
ประมาณ 25-35 ป

ผูชายอายุประมาณ
25-35 ป

เสนสีแดง – ผูชายอายุประมาณ 20-30 ป มีเพศสัมพันธกับผูชายอายุประมาณ 25-35 ป โดยไมไดใช
ถุงยางอนามัย เพราะคิดวาไมไดมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ ทําใหผูชายอายุ 25-35 ป ไดรับเชื้อเอชไอวี
เมื่อกลับไปทีบ่ านก็มีเพศสัมพันธกับภรรยาที่บาน โดยไมไดใชถุงยางอนามัยทําใหภรรยา (ผูหญิงอายุ
ประมาณ 25-35 ป) ไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวีไปดวย และถาผูหญิงคนนี้มีลูกอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเขา ก็
คือติดเชื้อเอชไอวีไปดวย (โอกาสในการติดเชื้อ 30%) และใหถามผูเขารวมกิจกรรมตอวาลูกที่เกิดมาจะเจอ
ปญหาหรือสถานการณอะไรบาง
เสนสีน้ําเงิน – ถาผูหญิงอายุประมาณ 25-35 ป ไปมีเพศสัมพันธโดยไมไดใชถุงยางอนามัยกับผูชายอายุ
ประมาณ 40-50 ป จะมีอะไรเกิดขึ้น และเมื่อผูชายคนนี้ไปมีเพศสัมพันธกับภรรยาของตนโดยไมไดใชถุงยาง
อนามัยจะมีอะไรเกิดขึ้น
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เสนสีเขียว – ถามผูเขารวมกิจกรรมวาถาผูชายอายุประมาณ 20-30 ปคนนี้ไปมีเพศสัมพันธกับวัยรุนหญิง
ทํางานอยูรานคาราโอเกะโดยใชถุงยางอนามัยจะมีอะไรเกิดขึ้น
เสนสีมวง – เมื่อผูชายอายุ 20-30 ป ไปเปนแฟนกับวัยรุนหญิง และมีเพศสัมพันธโดยไมไดใชถุงยาง
อนามัย รวมทั้งไมไดตรวจเลือดกอนจะมีเพศสัมพันธดว ย จะเกิดอะไรขึ้นกับวัยรุนหญิงคนนี้ ถาตอมาสองคน
นี้เลิกกันและวัยรุนหญิงคนนี้ไปมีแฟนใหมและก็ไมไดใชถุงยางอนามัย จะมีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนคนใหม แฟน
คนอื่นๆ ของวัยรุนหญิง และถาในอนาคตวัยรุนหญิงคนนี้แตงงานมีลูกอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของเธอได
เสนสีชมพู – ผูชายอายุประมาณ 25-35 ป มีเพศสัมพันธกับวัยรุนชายโดยไมไดใชถุงยางอนามัย จะมีอะไร
เกิดขึ้นได และตอมาวัยรุนชายคนนี้มีเพศสัมพันธกับวัยรุนหญิงที่ทํางานรานคาราโอเกะ และพอเปนแฟนกัน
วัยรุนหญิงคนนี้ก็เลยไมไดใชถุงยางอนามัย เพราะฉะนัน้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับวัยรุนหญิงที่ทํางานรานคาราโอ
เกะคนนี้ได
กิจกรรม 21:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:

ขั้นตอนกิจกรรม :

การใหคําปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อโรคเอดสโดยสมัครใจ
1. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมไดวิเคราะหรว มกันถึงขอดีและขอเสียของ
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส
2. เพื่อใหผูเขารวมการอบรมไดทราบถึงลักษณะที่เหมาะสมของการ
ใหบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส
1 ชั่วโมง
1. สถานการณตามที่กําหนดเพื่อเลาใหกับผูเขารวมกิจกรรมฟง
2. กระดาษฟลิปชารท
3. ปากกาเคมี
1. เปดการอภิปรายกับผูเขารวมการอบรมกลุมใหญ โดยการเขียนคําวา
“ขอดี” และ “ขอเสีย” บนกระดานไวทบอรด และแบงเปนสองชอง
ใหญภายใตแตละหัวขอใหชัดเจน
2. ใหเริ่มถามผูเขารวมการอบรมวาพวกเราคิดวาการไปตรวจเลือดเพื่อ
หาเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นมีขอ เสียอะไรบางเมื่อเราสงสัยพฤติกรรมเสีย่ ง
ของตนเอง ใหเขียนคําตอบของผูเขารวมการอบรมบนกระดานภายใต
หัวขอขอเสียนั้น
3. ใหถามผูเขารวมการอบรมตอวามีขอดีอะไรบางจากการที่พวกเราไป
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ถาเราสงสัยพฤติกรรมเสีย่ งของตนเอง และ
เขียนคําตอบของผูเขารวมการอบรมบนกระดานภายใตหัวขอขอดีนั้น
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4. ใหผูเขารวมการอบรมพิจารณาขอดีและขอเสียของการไปตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส แลวลองใหตอบวาถาเปนพวกเขาจะไป
ตรวจหรือไม เพราะอะไร ผูนํากิจกรรมควรกระตุนใหผเู ขารวมกิจกรรม
ไปตรวจโดยใชเหตุผลจากขอดีที่ไดรวมกันอภิปราย แลวจึงดําเนิน
กิจกรรมในสวนตอไป (ขอ 5 ถึงขอ 8) เชนการรูตัววาติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวีเร็ว โดยเฉพาะเมื่อรางกายยังแข็งแรง จะทําใหเราดูแลสุขภาพเพื่อ
รักษาความแข็งแรงของรางกายไดเร็ว และทําใหสามารถยืดเวลาที่ตอ ง
ทานยาตานไวรัสออกไป
5. แบงกลุมผูเขารวมการอบรมเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 8 คน และ
ใหแตละกลุมยืนเขาแถวเรียงหนึ่ง หันหนาเขากระดานที่ติดกระดาษฟ
ลิปชารทไว
6. ใหแตละคนของแตละกลุมตอบคําถามตอไปนี้โดยใหเขียนทีละคน
เหมือนการวิ่งเปรี้ยว คําถามคือ พวกเราคิดวาใครบางที่ควรไปตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวี
7. เพื่อแตละกลุม เขียนเสร็จแลวใหตวั แทนแตละกลุมนําเสนอคําตอบของ
กลุมตน
8. ผูนํากลุมตองคอยสังเกตคําตอบของผูเขารวมการอบรมเพื่อใหขอมูล
เพิ่มเติมโดยเฉพาะการเขาใจผิดวาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีนั้นจะ
เกิดขึ้นไดเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แลวการจะติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวีนั้นขึ้นกับพฤติกรรมเสีย่ ง ไมเกี่ยวกับอายุ เพศหรืออาชีพ และควร
ย้ําเรื่องการสวมถุงยางอนามัยอยางถูกตองกับทุกคนและทุกครั้งดวย
กอนดําเนินกิจกรรมในสวนตอไป (เริ่มขอ 9)
9. แบงผูเขารวมการอบรมเปนกลุมยอย
10. เลาเรื่องตอไปนี้ใหกับสมาชิกกลุมใหญฟง
11. นายเอมีอาการไมสบายเปนระยะมาประมาณ 2 เดือนแลว ครั้งลาสุดที่
ไปหาหมอ และเมื่อออกจากหองตรวจหนึ่งแลว และตองรอเพื่อไป
ตรวจกับหมออีกคนอีกหองหนึ่งนั้น ที่หนาหองตรวจทีม่ ีคนไข คนอื่น ๆ
รออยูดวย ก็มีเจาหนาที่คนหนึ่งมาพูดกับนายเอดวยเสียงดังทําใหคน
อื่นๆ ที่นั่งอยูบริเวณเดียวกันไดยินทั้งหมด โดยถามนายเอวาอยาก
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดสหรือไม”
12. ใหแตละกลุมอภิปรายและพูดคุยในกลุมของตนเองเพื่อตอบคําถาม
ดังตอไปนี้
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•

13.

อภิปราย:

1.

2.
3.

ถาพวกเราเปนนายเอ และมีเจาหนาที่มาพูดคุยเรื่องตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อโรคเอดส เพื่อดูวาเราจะติดเชือ้ โรคเอดสหรือไมใน
บริเวณที่มคี นอื่นหรือคนไขอื่นอยูดวย พวกเราจะรูสึกอยางไร
• ถาพวกเราเปนนายเอและมีการคุยเรื่องการตรวจเลือดเพื่อวา
เราจะติดเชื้อโรคเอดสหรือไม เราอยากคุยที่ไหน เชน สถานที่
นั้นควรมีลักษณะอยางไร ยกตัวอยาง
• ถาพวกเราเปนนายเอ กอนที่เราจะตัดสินใจวาเราจะตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อโรคเอดสนั้น เราอยากรูขอมูลอะไรบางกอนที่เราจะ
ตัดสินใจวาจะตรวจเลือดหรือไมตรวจ อธิบาย
• ถาพวกเราเปนนายเอ หลังจากที่เราตรวจเลือดเพื่อดูวาเราติด
เชื้อโรคเอดสหรือไมแลวนั้น จะมีการบอกผลหรือแจงผลการ
ตรวจเลือดนั้น เราอยากรูผลการตรวจเลือดนั้นในแบบใด
ยกตัวอยาง เชนในหองมิดชิดที่ไมมีคนอื่นมีเฉพาะเรากับ
เจาหนาที่ เปนตน
• ถาพวกเราเปนนายเอ และผลการตรวจเลือดออกมาวาเราไมได
ติดเชื้อโรคเอดส พวกเราอยากใหเจาหนาที่ใหขอมูลใด ๆ กับ
พวกเราเพิ่มเติม อธิบาย
• ถาพวกเราเปนนายเอ และผลการตรวจเลือดออกมาวาเราติด
เชื้อโรคเอดส พวกเราอยากใหเจาหนาที่ใหขอมูลใด ๆ กับพวก
เราเพิ่มเติม อธิบาย
หลังจากที่แตละกลุมอภิปรายในกลุมของตัวเองเสร็จแลว ใหเขียนลงใน
กระดาษฟลิปชารท และเลือกตัวแทนเพือ่ นําเสนอกับกลุมใหญ โดย
ผูนํากลุมนําการอภิปรายกับกลุมใหญและคอยใหขอมูลที่ถูกตอง
เพิ่มเติมกับผูเขารวมการอบรมเรื่องการใหคําปรึกษากอนและหลังการ
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส และการรักษาความลับของผลการ
ตรวจเลือดดวย
จากการที่พวกเราไดอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณของนายเอแลวนัน้
พวกเราคิดวาการใหบริการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคเอดสนั้น ควรมีลักษณะ
อยางไร
พวกเราคิดวาในสถานการณของนายเอนั้น เมื่อจะตองตัดสินใจวาจะ
ตรวจหาเชื้อโรคเอดสหรือไมนั้น ควรเปนการตัดสินใจของใคร
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวีนนั้ มีขอดีขอเสียอะไรบางที่จะ
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ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับผูนํากลุม:

เกิดกับตัวเรา และพวกเราคิดวาเราจะไปตรวจหรือไม เพราะอะไร
4. ถาเปนพวกเราและเราตองการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดสวาเราติด
เชื้อโรคเอดสหรือไมนั้น พวกเราจะตองพิจารณาดูเรื่องอะไรบาง (เชน
ตองมีการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือด การรักษาความลับ
และวิธีการบอกผลของสถานที่ที่ใหบริการตรวจนั้น)
5. ถาเปนพวกเราและพวกเราตัดสินใจตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดสแลว
นั้น เมื่อผลการตรวจออกเปนบวก (ผูนํากลุมตองอธิบายกอนวาผลการ
ตรวจออกมาเปนลบหรือเปนบวกนั้นมีความหมายอยางไร) พวกเราจะ
ปฏิบัตติ วั อยางไรตอไปเพื่อปองกันตนเองในอนาคต
6. ถาเปนพวกเราและพวกเราตัดสินใจตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดสแลว
นั้น เมื่อผลการตรวจออกเปนลบ (ผูนํากลุม ตองอธิบายกอนวาผลการ
ตรวจออกมาเปนลบหรือเปนบวกนั้นมีความหมายอยางไร) พวกเราจะ
ปฏิบัตติ วั อยางไรตอไป รวมถึงพวกเราอยากใหเจาหนาใหคําปรึกษา
ใหคําแนะนําอะไรแกเราบาง หรือ ถาเราอยากไดขอมูลเพิ่มเติม เราจะ
ไปหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากที่ไหนบาง
7. สมมติวาเราไดไปตรวจเลือดแลว และผลออกมาวาเรายังไมติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี เราควรทําอยางไรตอไป (ผูนํากิจกรรมตองย้ําประเด็นนี้
เปนการสุรป - ใชถุงยางอนามัยและสารหลอลื่นที่มีสว นผสมของน้ําทุก
ครั้งและกับทุกคน)
ในกระบวนการตรวจเพื่อหาเชื้อโรคเอดสนั้นที่เหมาะสมนั้นจะตองเปนการ
ตรวจเลือดที่มีการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจ รวมทั้งเปนการ
ตัดสินใจและสมัครใจที่จะตรวจโดยผูนั้นเอง
คําวา “โดยสมัครใจ” ในทีน่ ี้หมายถึงวา การที่จะตรวจเพื่อหาเชื้อโรคเอดส
หรือไมนั้นเปนทางเลือกของเราเอง เราตัดสินใจเองวาจะตรวจหรือไม ซึ่งคํา
วาโดยสมัครใจนี้จะตรงกันขามกับคําวา “บังคับตรวจ” ซึ่งเราถูกบังคับให
ตรวจ การบังคับใหตรวจเลือดนี้เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนั้นขั้นที่หนึ่งของการตรวจเพื่อหาเชื้อโรคเอดสนั้นคือตอง
เปนการตัดสินใจของเราเองวาจะตรวจหรือไมตรวจ
คําวา “การใหคําปรึกษา” ในการตรวจเพื่อหาเชื้อโรคเอดสที่เหมาะสมนั้น
จะตองมีการใหคําปรึกษากอนการเจาะเลือดและเมื่อไดผลเลือดมาแลวตองมี
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การใหคําปรึกษากอนที่จะบอกผลเลือดนั้นแกเรา
คําวา “การใหคําปรึกษากอนการเจาะเลือด” หมายถึง ขบวนการพูดคุย
(ตามหลักการใหคําปรึกษากับผูใหคําปรึกษา) ในหองที่มิดชิดและรักษา
ความเปนสวนตัว เกี่ยวกับขบวนการตรวจเลือดและการบอกผลการตรวจ
เลือด ในขบวนการพูดคุยนี้เราสามารถซักถามคําถาม (ตามที่เราตองการ)
เกี่ยวกับการตรวจ แลกเปลีย่ นและพูดคุยเกี่ยวกับความกังวล ความกลัว
เพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจไดวาเราพรอมที่จะตรวจเพื่อหาเชื้อโรคเอดส
หรือไม
การใหคําปรึกษาเมื่อไดผลเลือดมาแลวและกอนทีจ่ ะบอกผลเลือดแก
เรา ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูใหคําปรึกษาจะสนับสนุนและชวยเหลือเพื่อที่จะบอกผล
การตรวจแกเรา แตกอนที่จะบอกผลการตรวจนั้นผูใหคําปรึกษาจะตองแนใจ
เสียกอนวาเราเขาใจผลการตรวจ และในขณะเดียวกันผูใหคําปรึกษาก็จะ
เปดโอกาสใหเราไดแสดงความรูสึกตางๆ ดวย พรอมทั้งชวยเราวางแผน
และ/หรือชวยสงตอเราไปยังหนวยงานอื่นๆ เพื่อการรักษาพยาบาล การให
คําปรึกษาเพิม่ เติมอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงตอเพื่อชวยใหเราไดพูดคุยกับคน
ที่สามารถชวยเราใหเขาใจเรื่องโรคเอดสเพิ่มขึ้น สําหรับกรณีที่ผลการตรวจ
เปนลบนั้น ผูใหคําปรึกษาควรชวยเราประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของเรา พรอม
ทั้งพูดคุย ใหขอมูล และสนับสนุนใหเราลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ รวมทั้งการ
สอนและสาธิตการสวมถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีดว ย
คําวา “การตรวจ” วิธีการที่มักใชในการตรวจหาเชื้อโรคเอดสคือการตรวจ
เลือด ในการตรวจเลือดนั้นคือการตรวจหาภูมิคุมกัน (Antibodies) ในกระแส
เลือดที่จะทําในหองปฏิบัติการ ภูมิคุมกัน (Antibodies) คือสารเคมีที่สราง
โดยรางกายของเรา หรือที่เรียกวาเซลเม็ดเลือดขาวทีต่ อสูกับเชื้อโรคเอดสที่
เขาสูรางกาย
ผลการตรวจเลือด:
ผลเปนบวก – ในการตรวจเลือดเมื่อตรวจพบ ภูมิคุมกัน (Antibodies)
สําหรับตอสูกบั เชื้อโรคเอดส ก็จะหมายความวาเชื้อโรคเอดสไดเขาสูรางกาย
ของเรา โดยปกติถาผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดสของเราเปนบวก
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นั้นก็คือเชื้อโรคเอดสไดเขาสูรางกายของเราแลว โดยปกตินั้นการตรวจ
เลือดจะมีโอกาสผิดพลาดได ดังนั้นถาผลการตรวจเปนบวกจึงมักจะตองมี
การตรวจซ้ํา
ผลเปนลบ – ในการตรวจเลือดเมื่อผลเปนลบก็หมายความวาเราตรวจไม
พบ ภูมิคุมกัน (Antibodies) สําหรับเชื้อโรคเอดสในรางกาย ซึ่งหมายความ
วาคนนั้นไมตดิ เชื้อโรคเอดสหรือติดเชื้อแลว แตยังตรวจไมพบ ระยะเวลาที่
ติดเชื้อแลวแตยังตรวจไมพบนี้เรียกวา ระยะฝกตัว (มีระยะเวลาประมาณ 3
เดือนหลังจากไดรับเชื้อโรคเอดส) ดังนั้นเจาหนาที่ใหคําปรึกษาจึงมักใหมี
การตรวจซ้ําเมื่อครบสามเดือนหลังจากที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
กิจกรรม 22:
วัตถุประสงค:

เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:

ขั้นตอนกิจกรรม:

ระเบิดเวลาถุงยางอนามัย
1. เพื่อทบทวนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัยและโรคเอดส สํารวจ
ทัศนคติของกลุมเปาหมายเกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัยและโรคเอดส
2. เพื่อเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายที่ไมเคยสัมผัสไดสัมผัสถุงยางอนามัย
25 - 30 นาที
ทํากิจกรรมกับกลุมเปาหมายกลุมใหญ
1. ขอความที่เกีย่ วกับถุงยางอนามัยและเรือ่ งโรคเอดส
2. ถุงยางอนามัย และดิวโด สําหรับผูเขารวมกิจกรรมทุกคนและกระดาษ
ทิชชู
3. เพลงและเครือ่ งเลนเทป
4. เบบี้ ออยด
5. สารหลอลื่น ยีห่ ออะไรก็ได
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนเขียนเรื่องเกี่ยวกับถุงยางอนามัยวาเคยได
ยินอะไรบาง หรืออยากรูอะไรบางเกี่ยวกับถุงยางอนามัย และใหผูนาํ
กิจกรรมเก็บไว สําหรับไวอภิปรายหรือตอบตอนทายกิจกรรม
โดยเฉพาะคําถามที่ไมอยูใน 5 ขอที่เตรียมไว
2. ขออาสาสมัครมายืนหนาหอง (จํานวนอาสาสมัครจะแลวแตจํานวน
ขอความที่อยากใชในกิจกรรมนี้)
3. ใหถุงยางอนามัยแกอาสาสมัครคนละหนึง่ ชิ้น และขอความในกระดาษ
ชิ้นเล็กที่มว นเก็บขอความไว เพื่อไมใหสามารถเห็นขอความนั้นกอน
4. ใหอาสาสมัครนํากระดาษขอความใสในถุงยางอนามัย
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ตัวอยางคําถาม:

เฉลย:

5. ใหอาสาสมัครเปาถุงยางอนามัยเพื่อเปนลูกโปง และมัดปากถุงไว แลว
คืนใหวิทยากร
6. ใหกลุมเปาหมายทุกๆ คนยืนหรือนั่งเปนวงกลม
7. วิทยากรสงลูกโปงหนึ่ง หรือสองลูกใหกลุมกลุมเปาหมาย แลวเปด
เพลงสนุกๆ ใหกลุมเปาหมายทําการสงลูกโปงจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่งเรื่อยๆ ในชวงที่เปดเพลง
8. เมื่อเพลงจบลง หรือหยุดเพลง ลูกโปงอยูท่กี ลุมเปาหมายคนไหน
คนนั้นจะตองนั่งทับลูกโปงเพื่อใหลูกโปงถุงยางอนามัยแตก
9. คนนั้นตองหยิบขอความทีไ่ ด แลวอานใหทุกคนฟง และบอกวา
ขอความนั้นจริง หรือไมจริง และคนนั้นจะตองใหเหตุผลประกอบดวย
วา จริงเพราะอะไร ไมจริงเพราะอะไร
10. เปดการอภิปรายโดยใหกลุมเปาหมายทุกๆ คนเพิ่มขอมูล และแกไข
ความเขาใจทีผ่ ิด
11. ทําขั้นตอนกิจกรรมซ้ํา จนหมดลูกโปง เพื่อตอบคําถามทุกคําถาม
1. การใสถุงยางอนามัย 2 ชั้นจะชวยใหปลอดภัยมากขึ้น
2. ผูชายควรเปนฝายรับผิดชอบเรื่องการใชถุงยางอนามัย
3. หากตองการใหถุงยางอนามัยมีการหลอลื่นมากขึ้นสามารถใชโลชั่น
เพิ่มการหลอลื่นได
4. “รักเดียวใจเดียว” เปนวิธีทมี่ ั่นใจไดวาจะปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีใชหรือไม
5. หากคูของเรานําผลการตรวจเอดสมาใหดูวาเปนลบ หมายความวาไมมี
เชื้อไวรัสเอชไอวี ดังนั้นก็ไมจําเปนตองใชถุงยางหากมีเพศสัมพันธกนั
1. ไมใช เพราะการใสถุงยางอนามัยสองชั้นทําใหเนื้อยางเสียดสีกันมาก
ขึ้น อาจทําใหเกิดการแตกได ดังนั้นใสถุงยางเพียงชั้นเดียวอยางถูกวิธี
ก็เพียงพอตอการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ใน
ขณะเดียวกันการสวมถุงยางชั้นเดียวจะทําใหไมรูสึกอึดอัด และไม
สิ้นเปลืองเงิน การใชถุงยางอนามัยเพียงชั้นเดียว โดยสามารถใชทุก
ครั้งที่มีเพศสัมพันธและกับทุกคนก็สามารถทําใหชวี ิตทางเพศ
ปลอดภัยไดอยางมั่นใจ
2. ไมใช เพราะการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องระหวางคนสองคน ทั้งผูหญิง
และผูชายที่ตดั สินใจจะมีเพศสัมพันธกัน ควรตองรวมรับผิดชอบ
ดวยกัน หากไมอยากใหมีผลกระทบใด ๆ ตามมา การตัดสินใจเลือก
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3.

4.

5.

อภิปราย:

1.
2.
3.

วิธีการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ควรคํานึงถึงทั้งเรื่องการปองกันทอง
และปองกันโรค ซึ่ง “ถุงยาง” เปนอุปกรณคุมกําเนิดเพียงชนิดเดียวที่
สามารถปองกันทองและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมทั้งโรค
เอดสดวย
ไมใช เพราะ ถุงยางอนามัยทําจากยางพารา ซึ่งถุงยางอนามัยจะแตก
ไดงายหากสัมผัสกับสารที่มสี วนผสมของน้ํามันหรือโลชั่นตาง ๆ เชน
โลชั่นทาผม ทาผิว เปนตน ทั้งนี้ในถุงยางอนามัยจะมีสารหลอลื่นซึง่
เปนสารที่มีสวนผสมของน้ําที่ชวยในการหลอลื่นอยูแลว หากรูสึกวายัง
หลอลื่นไมพอ ใหใชสารหลอลื่นที่มีสวนผสมเปนน้ํา เชน เควาย หรือ ดู
โอ
ไมใช เพราะ โอกาสเสี่ยงที่เปนสาเหตุของติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทาง
เพศสัมพันธคอื การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกันกับผูตดิ เชื้อเอชไอวี
ซึ่งดูภายนอกไมสามารถรูไดวาใครติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวีบาง ดังนั้นเรื่อง
รักเดียวใจเดียวจึงขึ้นอยูกบั ประวัติความสัมพันธทางเพศของแตละคน
หากฝายใดฝายหนึ่งเคยมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย หรือยังมีอยู และ
ไมไดมีการปองกันกับคูปจจุบันก็มีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวีได
ไมใช เพราะ ผลเลือกของคูท ี่นํามาใหดูนั้น เปนผลของอดีตเมื่อสาม
เดือนที่แลว ไมใชผลเลือดปจจุบันและอนาคต ดังนั้น หากในชวงสาม
เดือนที่ผานคูของเราไปมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน ก็อาจทําใหเรามี
โอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดเชนกัน นอกจากนั้น ผล
เลือดเปนลบอาจหมายถึงมีเชื้อแตยังตรวจไมพบเพราะอยูในระยะฟก
ตัวของเชื้อไวรัส ดังนั้น หากตองการความมั่นใจ ควรพูดคุยกันให
เขาใจเรื่อง “ความหมายของการตรวจเลือดเอชไอวี และความหมาย
ของผลเลือด” และควรวางแผนรวมกันวาจะใชชวี ิตทางเพศดวยกัน
อยางไรใหปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี เชนการใชถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับทุกคน เปนตน
พวกเราเคยสัมผัสถุงยางอนามัยมากอนหรือไม และรูสึกอยางไรใน
เวลาที่สัมผัสถุงยางอนามัยในกิจกรรมนี้
ถุงยางอนามัยมีวิธีใชอยางไร และมีประโยชนอยางไรบาง
ถาเราตองเลือกระหวางการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี กับการใชถุงยาง
อนามัย รวมถึงผลกระทบทีต่ ามมาของโรคเอดส พวกเราคิดวาเราจะใช
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ขอเสนอแนะ:

ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธหรือไม
4. ถาเราจะใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธนั้น เราจะใชถุงยางอนามัย
กับใครบาง เพราะอะไรถึงใชกับคนนั้น
ตอบคําถามทีผ่ ูเขารวมกิจกรรมถามตอนเริ่มกิจกรรม
ผูนํากิจกรรมควรย้ําถึงประโยชนของการสวมถุงยางอนามัย วาสามารถ
ปองกันการติดเชื้อโรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการตั้งครรภได
และใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนหัดสวมถุงยางอนามัยอยางถูกตอง
หลังการสาธิต พรอมทั้งสาธิตวาน้ํามันทําใหถุงยางแตกไดอยาง
รวดเร็ว

วิธีการใชถุงยางอนามัยที่ถูกตอง
เก็บรักษาถุงยางไวในที่ ๆ ไมถูกแสงแดด
อยาใชถุงยาง
ตองแนใจวามีแสงสวาง
หมดอายุ ใชถุงยางที่
เพียงพอเมื่อคุณเปดซอง
ยังใหมอยูโดยดูวัน
ถุงยางอนามัยเพื่อคุณจะ
เดือนปที่หมดอายุที่
ไดมองเห็นวาคุณกําลัง
กําหนดไวขางกลอง
ทําอะไรอยู
หรือซอง
เวลาที่เหมาะในการสวมถุงยางคือ ขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว แตตองใสกอนที่อวัยวะเพศชายจะมา
สัมผัสกับอวัยวะเพศหรือปากของคูนอน
กอนใส บีบปลาย
ใชมืออีกขางหนึ่งรูด
ถุงยางดวย
ถุงยางลงไปจนถึงโคน
นิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้
ของอวัยวะเพศชายที่
หรือดวยปากเพื่อไล
แข็งตัวอยู ตรวจดูวาได
ลมออกกอนที่จะสวม
รูดถุงยางลงไปจนสุด
ถุงยาง การไลลมนี้จะ
โคน ระวังอยาใหเล็บ
ทําใหมีที่วางสําหรับ
หรือเครื่องประดับเกี่ยว
น้ําอสุจิ
โดนถุงยางฉีกขาด
จะตองแนใจวา ไดรูดหนังหุมปลายลงกอนที่จะสวมถุงยางใหกับผูชายที่ยังไมไดขลิบอวัยวะเพศ
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ทาน้ําหลอลื่นที่ดาน
หากหยดน้ํายาหลอลื่น
นอกของถุงยาง
สักหนึ่งหยดลงไปใน
อนามัยใหทั่ว พรอม
ปลายถุงยางอนามัย
ทั้งตรวจดูใหแนใจวา
กอนที่คุณจะสวม จะทํา
มีน้ําหลอลื่นเพียงพอ
ใหอวัยวะเพศชายตื่นตัว
ในชองคลอดกอนที่จะ
ไดมาก
รวมเพศ
ถามีน้ําหลอลื่นไมมากพอ จะทําใหถุงยางฉีกขาดหรือหลุดได หรืออาจจะทําใหชองคลอดเปนแผล
เพราะการเสียดสี ขอสําคัญคือ ควรใชนา้ํ ยาหลอลื่นทีม่ ีสวนผสมเปนน้ําเทานั้น เชน เควาย (KY)
หรือ ดูโอ (DUO) หามใชน้ํามัน โลชั่น เชน นีเวีย วาสลีน หรือโลชัน่ สําหรับเด็ก รวมทั้งน้ํามัน
นวดตัว เพราะน้ํามันที่เปนสวนผสมจะทําลายสภาพของถุงยาง
เมื่อเสร็จแลว ใหจับ
ขอบถุงยางตรง
บริเวณโคนอวัยวะ
เพศไวเพื่อกั้นน้ําอสุจิ
ไมใหไหลออกมา
พรอมทั้งถอนตัวออก
จากอวัยวะเพศหญิง
กอนที่อวัยวะเพศชาย
จะออนตัว
ทิ้งถุงยางที่ใชแลวลงในถังขยะ
กิจกรรม 23:
วัตถุประสงค:
เวลา:
ขนาดของกลุม:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

ใชทิชชูพันรอบ ๆ ที่โคน
ของอวัยวะเพศชายกอน
แลวเริ่มรูดถุงยางจาก
สวนโคนลงมา เมื่อถอด
ออกแลวใชทชิ ชูที่อยูใน
มืออีกขางเช็ดอวัยวะ
เพศชาย

การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีในเบื้องตน
1. เพื่อเพิ่มความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผู
ติดเชื้อเอชไอวีในเบื้องตน
30 – 45 นาที
กลุมใหญประมาณ 15-20 คน
บัตรคําถาม (ตัวอยางแนบทายกิจกรรม) กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน
2. แจกบัตรคํา และคําตอบ ซึ่งตัดแยกสวนกันใหแตละกลุม โดยแตละ
กลุมจะไดบัตรคําทั้งสองสวนครบทุกขอ
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อภิปราย:

ขอเสนอแนะสําหรับ
ผูนํากิจกรรม:

3. ใหสมาชิกของแตละกลุมชวยกันจับคูบ ัตรคําถามและคําตอบ จนครบ
ทุกคําถาม
4. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอคําตอบของกลุมตนโดยติดไวบน
กระดาษฟลิปชารท ในการออกมานําเสนอคําตอบที่จับคูกันนั้น ไมใช
แคบอกวาอะไรคูกับอะไร แตผูนํากิจกรรมจะตองถามเหตุผลของการ
จับคูในแตละขอดวย
5. เฉลยคําตอบที่ถูกตอง พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
1. ถาเราจะแนะนําผูติดเชื้อเอชไอวีในเรื่องการดูแลสุขภาพ เราจะบอกผู
ติดเชื้อวาอะไรไดบาง
2. เพราะอะไรเราจึงมักใหกําลังใจใหผูติดเชือ้ เอชไอวีใหดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง
3. ยาตานไวรัสนัน้ เปนยารักษาโรคเอดสใหหายขาดใชหรือไม และเวลา
กินนั้น พอดีขึ้นแลวก็เลิกกินไดเลยใชไหม
4. โรคตางๆ ที่ทาํ ใหผูติดเชื้อเอชไอวีปวยหรือไมสบายนั้น เปนโรคที่เกิด
เฉพาะกับผูต ดิ เชื้อเอชไอวีเทานั้นใชหรือไม เพราะอะไร
ผูนํากิจกรรมจะตองย้ําวา เราสามารถใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการดูแล
ตัวเองเบื้องตนเทานั้น สวนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้เมื่อเพื่อนเราถาม
เราควรแนะนําใหเขาไปขอขอมูลจากเจาหนาที่ทํางานดานโรคเอดส และ
หมอหรือเจาหนาที่ที่ใหการดูแลและรักษาโดยตรง
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ตัวอยางการจัดคําถาม และคําตอบ:

1 – ผูติดเชื้อเอชไอวีควรดูแลสุขภาพ
ของตนเองโดย....

รับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาและบุหรี่

2. ผูติดเชื้อเอชไอวีสวนใหญ จะมีอาการ
ปวยเมื่อ.......

รางกายออนแอ ผูติดเชื้อเอชไอวีแตละคนจะปรากฏ
อาการปวยเร็วหรือชาตางกัน ขึ้นอยูกับการดูแล
สุขภาพของตัวเอง
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3 – ผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีสามารถ
กินยาเพื่อรักษาได........

ถาเปนโรคฉวยโอกาส ซึ่งเมื่อเปนแลวสามารถ
รักษาใหหายขาดได แตถาเปนการติดเชื้อเอชไอวี
ยาที่มีอยูคอื ยาตานไวรัส ซึ่งเปนยากดการ
แพรกระจายของเชื้อเอชไอวีในรางกายเทานั้น
ไมไดเปนยารักษาโรคเอดสใหหายขาด

4. การกินยาตานไวรัสนั้น พอกินแลวดีขนึ้ ก็เลิก
กินไดเลย............

การกินยาตานไวรัสนั้น จะตองเริ่มกินเมื่อไรตองปรึกษาแพทย
และเมื่อเริ่มกินยาตานไวรัสแลว จะตองกินตลอดชีวิต
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5. โรคฉวยโอกาสตางๆ เชนวัณโรค
อาการทองเสียเรื้อรัง อาการผอม นั้นเกิด
ไดกับ...........

ทุกคน โรคฉวยโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นไดกบั ทุกคน ไม
จําเปนตองเกิดเฉพาะผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
เทานั้น

6 – ไวรัสเอชไอวีไมไดทําใหเกิดโรคตางๆ
แต................

ไวรัสไปทําลายระบบภูมิคุมกันในรางกาย ทําใหผูติดเชือ้
เอชไอวีปวยดวยโรคตางๆ ไดงายและอาจเสียชีวติ ใน
ที่สุด
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สวนที่ 8: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัณโรค
กิจกรรมในสวนตอไปนี้เราจะพูดถึงวัณโรค แตกอนที่จะพูดถึงเรื่องวัณโรคนั้น อยากจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง
โรคเอดส
1. ถาในกรณีที่เราทราบโดยบังเอิญวาผูตองกักคนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี เราตองทําอยางไร
(แนวคําตอบ – ไมตองทําอะไรเลย และไมควรบอกผูอนื่ วาผูตองกักคนนั้นๆ ติดเชื้อเอชไอวี เพราะ
เมื่อเปนผูติดเชื้อเอชไอวี ไมใชผูปวยเอดส ที่ตองสงตอเพื่อการรักษา ผูตองกักคนนั้นๆ ก็สามารถ
อยูในหองกักรวมกับผูต องกักคนอื่นๆ ไดอยางปกติ)
2. ถาผูตองกักคนหนึ่งตองการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เราคิดวาเราควรจะสงผูตองกักคนนี้ไปยังบริการที่มี
ลักษณะใด
(แนวคําตอบ – ควรสงผูตองกักคนนั้นไปยังสถานบริการสุขภาพที่มีการใหคําปรึกษากอนและหลัง
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี)
ตอไปนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคกัน
กิจกรรม 24:
วัตถุประสงค:
เวลา:
อุปกรณ:

วัณโรคเบื้องตน
ทบทวนความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัณโรค
30 นาที
• กระดาษฟลิปชารท และปากกาเคมี
• คําถามเกี่ยวกับวัณโรคดังตอไปนี้
1. เชื้อโรค (เชื้อแบคทีเรีย) ทีท่ ําใหเกิดวัณโรคจะสามารถอยูในรางกาย
ของเราโดยไมทําใหเกิดอาการปวยไดเปนเวลาหลายป
2. ละอองเสมหะที่มีเชื้อที่ทําใหเกิดวัณโรคที่ออกมาตอนไอหรือจาม
สามารถมีชีวติ อยูทั้งในที่มดื และที่มีแสงสวาง
3. เราสามารถติดเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรคและปวยเปนวัณโรคได
หลังจากไดรับเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรคเพียงครั้งเดียว เชนจากการ
สูดเอาเชื้อโรคเขาไป
4. หลังจากที่เราไดเชื้อโรคที่ทาํ ใหเกิดวัณโรคเขาไปแลวนัน้ เรามี
โอกาสสูงที่จะปวยเปนวัณโรคภายใน 1-2 ปหลังจากไดรับเชื้อ
หลังจาก 1-2 ปแลวโอกาสที่เราจะปวยเปนวัณโรคจะลดลงตามเวลา
ที่มากขึ้น
5. เราสามารถบอกไดวาใครปวยเปนวัณโรคโดยดูไดจากลักษณะการ
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เฉลย:

ขั้นตอนกิจกรรม:

ไอ
6. จํานวนเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรคที่เราไดรับ และความเขมแข็งของ
รางกาย (ระบบภูมิคุมกันในรางกาย) จะเปนตัวกําหนดวาคนๆ นั้น
จะปวยเปนวัณโรคหรือไม
7. การถายเทอากาศที่ดีในสถานที่นั้นๆ จะเปนตัวชวยลดโอกาสการ
ติดเชื้อโรคที่ทาํ ใหเกิดวัณโรค
8. คนๆ หนึ่งจะปวยเปนวัณโรคหลังจากไดรับเชื้อโรคที่ทาํ ใหเกิดวัณ
โรคเขาไปประมาณ 1 อาทิตย
9. วัณโรคเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายได
10. การใชยาที่ไมถูกตอง เชนไมกินตามที่หมอสั่ง จะทําใหเชื้อโรคที่ทํา
ใหเกิดวัณโรคกลายเปนเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาได
11. ถาเราคิดวาเราติดเชื้อโรคทีท่ ําใหเกิดวัณโรค เราไมจําเปนตองไป
หาหมอเพื่อตรวจจนกวาเราจะมีอาการปวย
12. ถาเราปวยดวยวัณโรคและไดไปหาหมอแลว หลังจากทีก่ ินยาที่หมอ
สั่งใหประมาณ 2-3 อาทิตยแลวเรารูส ึกดีขึ้น เราก็ไมตองกินยาที่
หมอใหมาตอแลว (หยุดไดเลย)
13. คนๆ หนึ่งสามารถติดเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรค และปวยเปนวัณ
โรคไดหลายๆ ครั้งในชีวติ
14. ผูติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเสี่ยงสูงในการปวยเปนวัณโรค
15. อาการของวัณโรคมีเฉพาะการไอเทานัน้
1. จริง
2. ไมจริง
3. ไมจริง
4. จริง
5. ไมจริง
6. จริง
7. จริง
8. ไมจริง
11. ไมจริง
12. ไมจริง
9. ไมจริง
10. จริง
13. ไมจริง
14. จริง
15. ไมจริง
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละ 6 – 8 คน
2. แบงจํานวนคําถามใหแตละกลุมจํานวนเทาๆ กัน หรืออาจมีหนึ่งกลุม
ไดคําถามมากกวากลุมอื่นหนึ่งคําถาม และแจกคําถามที่แบงไวใหแต
ละกลุม
3. แจกกระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมีใหแตละกลุม
4. เมื่อแตละกลุมไดรับคําถาม กระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมีแลว ให
แตละกลุมอภิปรายในกลุมยอยของตนเพื่อตอบคําถามที่ไดรับ
5. ในการตอบคําถามนั้น ไมใชแคตอบวา “จริง” หรือ “ไมจริง” เทานั้น แต
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อภิปราย:

ขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับวัณโรค

แตละกลุมยอยตองอภิปรายวาที่จริงนั้นเพราะอะไร หรือไมจริงเพราะ
อะไรดวย
6. ใหผูนํากิจกรรมบอกกับผูรวมกิจกรรมในแตละกลุมวา ไมตองกังวลวา
คําอธิบายของแตละกลุมจะถูกหรือผิด ประเด็นสําคัญคือการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในกลุม
7. เมื่อแตละกลุมตอบคําถามและอภิปรายในกลุมยอยเสร็จแลว ใหแตละ
กลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
8. ใหแตละกลุมอานโจทย และตอบคําถามที่กลุมตัวเองคิด หลังจากนั้นให
เปดอภิปรายกับกลุมใหญวา เห็นดวยหรือมีขอเสนอตางออกไปอยางไร
9. ผูนํากิจกรรมเฉลยคําตอบและใหขอมูลเพิม่ เติม
1. วัณโรคติดตอไดอยางไรบาง
2. อาการเบื้องตนของวัณโรคไดแกอะไรบาง
3. ถาเราพบวาผูต องกักมีอาการเบื้องตนของวัณโรคหรือสงสัยวาเปน
อาการเบื้องตนของวัณโรค พวกเราคิดวาสิ่งแรกที่ตองทําคืออะไร
4. เนื่องจากจํานวนของผูตองกักมีมาก พวกเราคิดวานาจะทําอยางไร
เพื่อที่จะไดสังเกตอาการเบือ้ งตนที่เกี่ยวกับวัณโรคของผูตองกักได
อยางรวดเร็ว
5. นอกเหนือจากการสังเกตอาการเบื้องตนที่เกี่ยวกับวัณโรคแลว พวกเรา
คิดวาเราจะทําอะไรไดบางเพื่อลดโอกาสการแพรกระจายของเชื้อโรคที่
ทําใหเกิดวัณโรค (แนวคําตอบ – ใหมีการถูพื้นดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
อยางนอยวันละสองครั้ง และถาเปนไปไดใหเพิ่มการระบายอากาศใน
หองกัก)
วัณโรค เปนโรคติดเชื้อทีต่ ดิ ตอโดยการสูดเอาอากาศที่มีตัวเชื้อวัณโรคเขา
ไป มีความคงทนตอความแหงได และสามารถแขวนอยูกับฝุนละอองได
นานเชื้อวัณโรคออกจากรางกายของผูปวย โดยทางเสมหะ และละออง
เสมหะ หรือน้ําลายจากการไอ หรือจาม การติดตอจะติดตอทางลมหายใจสูด
ดมเอาฝุนละอองหรือละอองเสมหะ ที่มีตัวเชื้อโรคแขวนอยู
เชื้อวัณโรคจะแพรกระจายจากปอดของผูปวยวัณโรค เมื่อผูปวยไอ, จาม
หรือบวนเสมหะ เชื้อเหลานี้จะเขาสูปอดของบุคคลทั่วไป แลวไปเกาะกันอยู
ในบริเวณที่เรียกวา Primary focus และอาจแพรไปสูตอ มน้ําเหลืองที่ขั้วปอด
ทําใหตอมน้ําเหลืองโตขึ้น เรารวมเรียก Primary focus และตอมน้ําเหลืองที่
โตขึ้นวา Primary complex อยางไรก็ตามมีเพียง 10% ของผูที่ตดิ เชื้อ
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เหลานี้ที่จะปวยเปนวัณโรค ซึ่งอาจเกิดภายหลังการติดเชื้อในไมกี่สัปดาห
หรืออีก 20-30 ป ใหหลังก็ได กลาวโดยสรุปคือ หากผูติดเชื้อวัณโรคมี
สุขภาพและภูมิตานทานที่ดี ก็จะไมปวยเปนวัณโรค ในทางตรงกันขาม
หากผูติดเชื้อมีภูมิตานทานที่ลดลง (เชน ภาวะขาดสารอาหาร เบาหวาน
ฯลฯ) โอกาสปวยเปนวัณโรคก็มากขึ้น ในปจจุบันนี้การติดเชื้อเอดส เปน
ปจจัยเสี่ยงที่สาํ คัญที่สุดของการปวยเปนวัณโรค
เมื่อพูดถึงวัณโรค ชาวบานทั่วไปมักจะนึกถึงโรคปอด คือวัณโรคปอด แต
ความจริงวัณโรคอาจเปนไดในทุก ๆ อวัยวะของรางกาย เชน ลําไส ตับ
มาม ตอมน้ําเหลือง ผิวหนังและเยื่อหุมสมองเพียงอยางเดียว อาการแสดง
ของวัณโรค ระยะแรกจะมีการไอแหง ๆ อยางเดียว อาการจะมากขึ้นเมื่อ
เนื้อปอดเปนโรคมากขึ้น ระยะตอมาไอจะมีเสมหะติดออกมาดวย และมักจะ
มีอาการไขต่ําๆ โดยเฉพาะในเวลาเย็น และกลางคืน แลวอาจมีอาการ
หายใจหอบ และไอมีเสมหะติดเลือดปนดวย จนถึงขั้นไอเปนลิ่มเลือดได ถา
เชื้อลามไปติดที่เยื่อหุมหลอดอาจมีน้ําเกิดเกิดขึ้นในชองปอด และมีอาการ
เจ็บอก น้ําที่เกิดในชองปอดนี้จะทําใหอาการหอบเกิดมากขึ้นอาการแสดง
ของวัณโรคทีอ่ วัยวะอื่น เชน ถาเปนที่ตอมน้ําเหลือง มักมีไข และมีกอ น
(ตอมน้ําเหลือง) ที่พบบอยมักจะเปนที่ตอ มน้ําเหลืองบริเวณคอ ตอมจะโต
มากขึ้นจนกลายเปนฝ และแตกมีน้ําเหลืองซึมออกมาได ถาเปนที่เยื่อหุม
สมองจะมีอาการปวดศีรษะ มีไข คอแข็ง และมีอาการทางสมองเกิดขึ้นดวย
การรักษาจะตองรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันเทานั้น ดวยการปรึกษาแพทย
ที่ศูนยวัณโรคปอดโรงพยาบาลหรือคลีนกิ แพทยแผนปจจุบัน เนื่องจากวัณ
โรคเปนโรคทีร่ ักษาหายขาดได แตตองใชเวลานานเปนป หรือ 2 ป ผูปวยจึง
ตองมีความอดทนตองปฏิบตั ิตวั ตามสั่งอยางเครงครัด ไมควรหยุดการรักษา
โดยแพทยไมไดสั่ง
อาการสงสัยวัณโรค - อาการที่สําคัญของวัณโรคปอด คือ ไอเรื้อรัง
ติดตอกันนานกวา 2 สัปดาห อาการอื่น ๆ ที่อาจพบไดคือน้ําหนักลด, เบื่อ
อาหาร, ออนเพลีย, มีไข (มักจะเปนตอนบาย, เย็น หรือตอนกลางคืน), ไอมี
เลือดปน, เจ็บหนาอก, หายใจขัด
การปองกัน –
1. ทารกที่คลอดจากโรงพยาบาลทุกแหงและสถานีผดุงครรภทุกแหงจะ
ไดรับการฉีดยา BCG เพื่อปองกันโรคตั้งแตหลังคลอดใหม
2. สําหรับผูใหญนั้นอาจขอฉีด BCG ไดตามโรงพยาบาลรัฐบาลหรือ
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เอกชนทุกแหง
3. การแนะนําผูปวยใหปดจมูกเวลาจะไอ หรือจามตลอดจนไมควรถม
น้ําลายเสมหะเรี่ยราดตามพื้น
4. ควรตรวจเอ็กซเรยปอดเปนประจําทุกหนึ่งหรือสองป
5. ในกรณีของหองกักนั้น ควรใหมีการถูพื้นดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคอยาง
นอยวันละสองครั้ง
6. และถาเปนไปไดในกรณีของหองกักนั้น ควรเพิ่มการระบายอากาศ
เพื่อลดโอกาสการแพรกระจายของเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรค
แหลงขอมูล: http://www.med.cmu.ac.th/hospital/backup/wonarok1.htm
และ http://tb.batsthai.org/
กิจกรรม 25:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

ผลกระทบของวัณโรค
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวนผลกระทบของวัณโรคที่เกี่ยวกับ
ตัวเอง ครอบครัว และงานประจํา
2. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวนผลกระทบของวัณโรคที่เกิดกับผู
ตองกัก และผลกระทบที่เกิดกับเจาหนาที่ที่ดูแลผูต องกัก
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี และกระดาษกาว
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 6-8 คน
2. แจกกระดาษฟลิปชารทและปากกาเคมีใหแตละกลุม
3. พิมพและแจกคําถามตอไปนี้ใหแตละกลุม
• ถาในกรณีที่มผี ูตองกักปวยดวยวัณโรค และเราไมทราบหรือรูชา
จนผูตองกักคนนั้นๆ ปวยมาก พวกเราคิดวาสถานการณนี้จะมี
ผลอยางไรตอตัวเราที่เปนผูด ูแลผูตองกัก
o มีผูตองกักปวยดวยวัณโรคหลายคน
o โอกาสในการติดเชื้อและปวยดวยวัณโรคของ
เจาหนาที่
o จํานวนเจาหนาที่ที่ตองดูแลผูปวยเมื่อตองเขา
โรงพยาบาล
o และผลที่เกิดกับจํานวนเจาหนาที่ที่เหลืออยูเมื่อบาง
คนปวยดวยวัณโรคและบางคนตองไปเฝาผูตองกัก
ที่โรงพยาบาล
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จํานวนงบประมาณที่ตองในการรักษาผูต องกัก
(เชนงบของใคร มาจากไหน เปนตน)
• ถาในกรณีที่เราติดเชื้อโรคทีท่ ําใหเกิดวัณโรคและมีอาการปวย
ดวยวัณโรค พวกเราคิดวาจะมีผลอะไรและอยางไรบางตอ
o ตัวเอง
o คนในครอบครัวของเรา (ภรรยาหรือสามีที่บาน ลูก
และคนอื่นในบานเดียวกัน)
o งานประจําของเรา
ใหสมาชิกของแตละกลุมแลกเปลีย่ นอภิปรายและตอบคําถามที่แจกให
แตละกลุม
เมื่อแตละกลุมอภิปรายในกลุมยอยของตนเรียบรอยแลว ใหตวั แทน
ของแตละกลุม ออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
สรุปและอภิปราย
พวกเราคิดวาตัวเองจะมีโอกาสติดเชื้อและปวยดวยวัณโรคมากนอยแค
ไหน ถาบังเอิญมีผูตองกักปวยเปนวัณโรค
ถาเราติดเชื้อและปวยเปนวัณโรคแลว พวกเราคิดวาอาจจะมีผล
อยางไรตอการทํางาน และเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ บาง
ถาเราติดเชื้อและปวยเปนวัณโรค พวกเราคิดวาอาจจะมีผลอยางไรกับ
คนในครอบครัวของเราบาง
พวกเราคิดวาเราควรทําอยางไร หรืออะไรบางเพื่อลดโอกาสการติด
เชื้อและปวยเปนวัณโรคของเรา (แนวคําตอบ – ไดแก การสังเกตดวย
ตัวเอง หรือใหผูตองกักคนอื่นๆ ชวยกันสังเกตวามีใครที่อาจปวยดวย
วัณโรคบาง การนําผูปวยสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว การถูพื้นดวย
น้ํายาฆาเชื้อโรคอยางนอยวันละสองครั้ง ถาเปนไปไดควรเพิ่มการ
ระบายอากาศในหองกัก)
o

4.
5.

อภิปราย:

6.
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม 26:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:

ทําอะไรไดบาง
1. เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวนวาพวกเขาสามารถทําอะไรไดบาง
ในสภาพแวดลอมของผูตองกัก และหองกักเพื่อลดการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคทีท่ ําใหเกิดวัณโรค
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมีและกระดาษกาว
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ขั้นตอนกิจกรรม:

1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย โดยใหผูที่มาจากจังหวัดเดียวกัน
หรือทํางานในสถานที่เดียวกันอยูกลุมเดียวกัน
2. แจกกระดาษฟลิปชารทจํานวน 3 แผนตอหนึ่งกลุมและปากกาเคมีให
แตละกลุม
3. แจกประเด็นคําถามตอไปใหแตละกลุม
ประเด็นเกี่ยวกับหองกัก
• ใหแตละกลุมวาดรูปบนกระดาษฟลิปชารท โดยรูปที่วาดเปน
รูปของหองกัก สภาพการระบายอากาศ พัดลมที่วางอยูนอก
หรือหนาหองกัก หองน้ํา และสภาพแวดลอมการอยู การนอน
และการตากเสื้อผา เปนตน
• ใหแตละกลุมวิเคราะหวาจากสภาพของรูปที่วาดมีผลตอการ
ระบายอากาศอยางไร โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลตอการ
แพรกระจายของเชื้อโรคที่ทําใหเปนวัณโรค
• ตอจากนั้นใหแตละกลุมวิเคราะหและวาดเปนรูปใหม หรือเติม
สิ่งที่จะทําใหม (ใชปากกาคนละสีกับสีเดิม) วาจะทําอะไรได
บางเพื่อเพิ่มการระบายอากาศที่จะชวยลดโอกาสการ
แพรกระจายของเชื้อโรคที่ทําใหเกิดวัณโรค
ประเด็นเกี่ยวกับการถูพื้นหองกักอยางนอยวันละสองครั้งดวยน้ํายาฆา
เชื้อโรค
• โดยปกติแลวการกวาดและถูพื้นหองกักใครเปนคนทํา
• ถาตองจางการกวาดและถูพื้นหองกักเพื่อกวาดและถูวนั ละสอง
ครั้ง พวกเราคิดวาจะมีผลอยางไร โดยเฉพาะในแงงบประมาณ
การจางและกําลังคนที่ตองคอยดู
• ถาตองกวาดและถูพื้นหองกักวันละสองครั้งดวยน้ํายาฆาเชื้อ
โรคนั้น พวกเราคิดวาจะมีวธิ ีการใดที่จะทําได โดยไมตอง
สิ้นเปลืองงบประมาณ การจางและกําลังคนมากนัก (แนว
คําตอบ – การขอความรวมมือจากผูตอ งกักเอง ซึ่งไดมีการทํา
โดยการขอความรวมมือเชนนี้อยูแลวในบางพื้นที่)
ประเด็นเกี่ยวกับการขอความรวมมือผูตองกักในการสังเกตอาการและ
การปดปากปดจมูกเมื่อไอ
• พวกเราคิดวานาจะทําอะไรไดบางในการสังเกตอาการผูตอง
กักที่อาจปวยเปนวัณโรค (แนวคําตอบ – ขอความรวมมือจาก
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4.
5.

อภิปราย:

6.
1.

2.
3.

ผูตองกักดวยกันเอง)
• ถาเราคิดวาเรานาจะขอความรวมมือจากผูตองกักดวยกันเอง
ในการสังเกตอาการคนอื่นๆ ที่อยูในหองกักเดียวกันนั้น
กอนที่พวกเขาจะสังเกตอาการนั้นได พวกเราคิดวานาจะทํา
อะไรไดบางเพื่อชวยใหพวกเขาสามารถสังเกตอาการคนอื่นๆ
ที่อยูหองกักเดียวกันได (แนวคําตอบ – การใหความรูเ รื่องวัณ
โรคและโรคอืน่ ๆ ที่แพรจากการไอหรือจาม เชนหวัด)
• ในสวนทีเ่ ราจะใหผูตองกักปองกันตัวเองจากการรับเชือ้ โรคที่
ทําใหปวยเปนวัณโรค รวมถึงโรคอื่นๆ ที่แพรจากการไอหรือ
จาม เชนหวัด โดยการปดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม พวก
เราคิดวานาจะทําอะไรไดบา ง (แนวคําตอบ – การใหความรู
เรื่องวัณโรคและโรคอื่นๆ ทีแ่ พรจากการไอหรือจาม เชนหวัด)
ใหสมาชิกของแตละกลุมแลกเปลีย่ นอภิปรายและตอบคําถามที่แจกให
แตละกลุม
เมื่อแตละกลุมอภิปรายในกลุมยอยของตนเรียบรอยแลว ใหตวั แทน
ของแตละกลุม ออกมานําเสนอกับกลุมใหญ
สรุปและอภิปราย
พวกเราคิดวาการที่ปรับปรุงการระบายอากาศในหองกักนั้น จะทําได
หรือไม หรือมีปญหาอะไรบาง (แนวคําตอบในแงงบประมาณ - หองกัก
ที่ระนองไดเขียนโครงการเพื่อขอความรวมมือกับสาธารณสุขจังหวัด
ระนอง และไดรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในหองกัก
สวนหองกักที่อําเภอสะเดา ไดมีการของบประมาณเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอมในหองกักเชนกัน ซึ่งผูนํากิจกรรมสามารถกระตุนให
เจาหนาที่ในแตละพื้นที่ประสานกับหนวยงานในพื้นที่ เชนสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อการปรับปรุงหองกักในสวนที่เกี่ยวกับการลดโอกาสการ
แพรกระจายของวัณโรคในหองกัก เปนตน)
พวกเราคิดวาการใหความรูแ กผูตองกักนั้นจะมีความเปนไปไดมาก
นอยเพียงไร
ถาพวกเราคิดวาเจาหนาที่ในแตละพื้นที่มีงานประจําเยอะอยูแลว พวก
เราคิดวาเรานาจะทําอยางไรไดบาง หรือประสานงานกับหนวยงานใน
พื้นที่ไดอยางไร (แนวคําตอบ เชน ประสานงานกับองคกรในพื้นทีท่ ี่มี
เจาหนาที่ที่เปนแรงงานตางชาติ เชนพนักงานสาธารณสุขตางดาว ให
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เขามาชวยเรือ่ งการขอความรวมมือในการใหความรู เปนตน)
4. พวกเราคิดวาถาเราไมทําอะไรเลย จะมีผลอะไรบางที่จะเกิดกับตัวเราที่
ทํางานเกี่ยวของในสวนที่เกีย่ วกับหองกัก
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สวนที่ 9: ผูยายถิ่นขามประเทศและผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
เราไดคุยกันเรื่องสุขภาพและการเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้นกับผูยายถิ่น ที่อยูในหองกักไปแลว แตในการทํางาน
จริง เราไมไดพบเฉพาะแรงงานตางชาติทหี่ ลบหนีเขาเมือง แตเรายังพบคนตางชาติที่หลบหนีในลักษณะ
อื่นๆ ไดแกอะไรบาง (ถามผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 2-3 คน)
กิจกรรม 27:
วัตถุประสงค:

เวลา:
อุปกรณ:
ขั้นตอนกิจกรรม:

ผูยายถิ่นขามประเทศและผูต กเปนเหยื่อของการคามนุษย
1. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของผู
ยายถิ่นขามประเทศและผูต กเปนเหยี่อของการคามนุษย
2. ใหผูเขารวมกิจกรรมไดทบทวนเรื่องการคัดกรองการเปนเหยื่อของ
การคามนุษย รวมถึงกระบวนการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อของการคา
มนุษย และเครือขายการใหความชวยเหลือและสงตอผูต กเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย
45 นาที
กระดาษฟลิปชารท ปากกาเคมี และกระดาษกาว
1. แบงผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย กลุม ละประมาณ 8 คน (ถามีคนมา
จากหลายพื้นที่ ใหแบงกลุมตามพื้นที่หรือจังหวัดการทํางาน)
2. พูดคุยกับผูเขารวมกิจกรรมกลุมใหญถึงเรือ่ งตอไปนี้
3. แจกคําถามตอไปนี้ใหผูเขารวมกิจกรรมแตละกลุม
• ความแตกตางและความเหมือนของผูยายถิ่นในประเทศและ
ผูยายถิ่นระหวางประเทศ
• ความแตกตางและความเหมือนของผูยายถิ่นและผูต กเปน
เหยื่อของการคามนุษย
4. ใหสมาชิกแตละกลุมพูดคุยและสรุปประเด็นสําคัญของคําถามทั้งสอง
ขอและนําเสนอกับกลุมใหญ
5. ผูนํากิจกรรมแจกคําถามชุดที่ 2 ใหกับกลุมยอยแตละกลุม
• รูไดอยางไรวาใครคือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
• กระบวนการชวยเหลือผูต กเปนเหยี่อของการคามนุษยเปน
อยางไร มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการรักษาความลับและ
สวัสดิภาพของผูตกเปนเหยือ่ อยางไรบาง
• เครือขายการใหความชวยเหลือและสงตอผูตกเปนเหยี่อของ
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6.
7.

อภิปราย:

1.
2.
3.
4.

การคามนุษย เชนกระบวนสืบเสาะขอเท็จจริง และการให
ความชวยเหลือและสงตอไดแกใครและหนวยงานใดบาง
ใหสมาชิกแตละกลุมพูดคุยและสรุปประเด็นสําคัญของคําถามในขอ 5
และนําเสนอกับกลุมใหญ
ผูนํากิจกรรมทบทวนขอมูลเกี่ยวกับศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยระดับจังหวัด พรอมเครือขายที่เกี่ยวของ ผู
ประสานงานหลัก และการคัดกรองเหยื่อโดยใชแบบตรวจสอบเบื้องตน
สําหรับการคัดกรองการเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยใชขอมูลจาก
ศูนยปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ความแตกตางหลักๆ ระหวางผูยายถิ่นและผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ไดแกอะไรบาง
เครือขายที่สําคัญในการใหความชวยเหลือและสงตอผูต กเปนเหยื่อ
การคามนุษยเพื่อการชวยเหลือในแตละจังหวัดไดแกองคกรใดบาง
ประเด็นเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัยเกี่ยวของอยางไร
กับผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย
กระบวนการสืบคนขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูต กเปนเหยื่อจะตองมีองคกรใด
หรือใครเขามีมีสวนรวมบาง เพื่อสวัสดิภาพของผูตกเปนเหยื่อ

ขอมูลเพิ่มเติม:
ศูนยปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการคามนุษยระดับจังหวัด
(http://www.humantrafficking.go.th)
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แผนผังศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษยจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด

ศูนยปฏิบัติการคุมครอง
ชวยเหลือ
1. ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัด
3. สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด
4. จัดหางานจังหวัด
5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
6. หัวหนาหนวยงานที่เปนสถานที่ดูแล
ผูเสียหายชั่วคราว สังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
7. นายอําเภอ/ปลัด/เจาหนาที่ฝาย
ปกครองที่ไดรับมอบหมาย
8. องคกรเครือขายในพื้นที่

งานปองกัน

งานนโยบายและสารสนเทศ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. สํานักงานจังหวัด
2. ประชาสัมพันธจังหวัด
3. สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด
4. คณะผูประสานงานขอมูลจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
กองบังคับการตํารวจภูธร
สาธารณสุขจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
องคกรบริหารสวนทองถิ่น อบต.
นายกเหลากาชาดจังหวัด
องคกรเอกชน
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
หัวหนาหนวยงานหลักในกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คณะอนุกรรมการบังคับใชกฎหมาย
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บทบาทหนาที่ของศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด






นําเสนอขอมูลยุทธศาสตรที่จําเปน และเกี่ยวของกับการตัดสินใจในนโยบาย และมาตรการในการปองกัน คุมครอง
ชวยเหลือ สงกลับและดําเนินคดี ตอผูวาราชการจังหวัด
เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลดานการคามนุษยในภาพรวมของจังหวัด
เปนศูนยกลางบัญชาการ การสื่อสารการสั่งการในระดับหนึ่ง และประสานงานหนวยงานตางๆในจังหวัดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลได
ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงานรวมกับหนวยงานรัฐ เอกชน
จัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในจังหวัดที่เกี่ยวของ
• จัดทําขอมูลเพื่อใหผูบริหารกระทรวง/ กรมใชงาน
• บริหารจัดการขอมูลที่กระจัดกระจายใหเปนระบบ
• วิเคราะห กลั่นกรอง เลือกสรรขอมูลที่จําเปนและสําคัญ จัดทําใหเปนระบบ มีมาตรฐานถูกตอง เพียงพอ
เปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบของศูนยปฏิบัติการทุกระดับ และใหสวนราชการที่มีหนาที่
รับผิดชอบสามารถใชประโยชน
• กํากับดูแลฐานขอมูลกลางการคามนุษย
• จําทําและผลิตรายงาน เผยแพรขอมูลสถิติ

คณะปฏิบัติการคุมครองชวยเหลือ
 รับแจงเหตุ สืบเสาะขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
 ใหคําแนะนําปรึกษาในการคัดแยกเหยื่อ การเขาชวยเหลือใหพนจากสภาพแวดลอม การดําเนินคดีในขั้นตอน
ตางๆของกระบวนการยุติธรรม
 ประสานและระดมทรัพยากรและบุคลากร (ตํารวจ นักสังคมสงเคราะห ลาม) เพื่อใชในการคุมครองชวยเหลือ
 สงตอขอมูลเพื่อเขารับบริการคุมครองชวยเหลือไปยังหนวยงานตางๆ
งานปองกันฟนฟูคืนสูสังคม
 ประสานและระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดบริการฟนฟูแลความชวยเหลือในการคืนสูสังคม
 รณรงคและเผยแพรการปองกันภัยการคามนุษย ประชาสัมพันธบริการและผลงานของภาครัฐ
 ประสานเครือขายมูลนิธิ องคกรเอกชน ผูนําชุมชน สวนบริหารราชการทองถิ่น
 ติดตาม ประเมินผล ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปองกัน ฟนฟู และคืนสูสังคม
 นําเสนอขอมูลตอผูบริหารของจังหวัด
 สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากร
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งานนโยบายและสารสนเทศ
 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศในระดับจังหวัด เพื้อใชในการตัดสินใจของผูบริหารระดับจังหวัด
 กําหนดตัวชี้วัด ฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร การบํารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาระบบขอมูล ใหเชื่อมโยง
ทันสมัย สะดวกรวดเร็วตอการใชงาน และการบริหารจัดการตางๆ ที่สนับสนุนระบบฐานขอมูล
 รวบรวมขอมูล สถานการณปญหา รูปแบบการคามนุษย มาตรการปองกันและแกไขของจังหวัด
 วิเคราะหใหขอเสนอแนะเพื้อพัฒนาระบบงานของศูนยปฏิบัติการ
 จัดทํา พัฒนา หรือบูรณาการแผนงาน/โครงการเขากับแผนพัฒนาของจังหวัด
 จัดทําขอมูลสําหรับเผยแพร ประชาสัมพันธ โดยการผลิตเอกสาร รายงาน สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ และเครือขายโทรทัศน
(เคเบิ้ล) ในทองถิ่น และทางเว็บไซตจังหวัด
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