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สือ่สารเรือ่งเพศในวยัรุน่เอชไอวี

นภิา ไกรเสวกวสิยั 

การเจรญิพนัธุแ์ละวางแผนปะชากร

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

International HIV
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4.9%

11.9%

17.5%
65.7%

RRTTR

รู ้ เฉพาะหนา้
เห็น ตามเป็นจรงิ
เป็น ตามน ัน้
อยู่ อยา่งสม า่เสมอ

ธรรมะ.....จากตน้ไม้

15-25 ปี =94 คน *****

(94 คน)

11-14 ปี =25 คน **

0-5 ปี =7 คน

6-10 ปี =17 คน *

รู ้ อยา่งรอบดา้น
เห็น ใหม้ากกวา่ทีค่ดิ
เป็น ไปตามแผน
อยู่ อยา่งอยา่งมเีป้าหมาย

ธรรมะ.....หนา้งาน

คลนิโิรคตดิเชือ้เด็ก  โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

143  คน
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Adherence,   IC 

Disclosure  

● 7-8 ปี partial disclosure

● 9-10  ปี   ดทีีส่ดุ

● 11 ปี review disclosure

● กรรไกรตัดเล็บ มดีโกน เลอืด สารคัดหลั่ง  ประจ าเดอืน

ถงุยางอนามัย

● Adherence >95% 

● อัตราดือ้ยา ปี 2558-2559   4.6 %, 0 % 

อาย ุ 8 -12  ปี
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● Training  หนา้งาน  223 คน  บคุลากร รับรูแ้ละตระหนักเรือ่ง PEP และ time  

ของการกนิยา

● เด็ก HIV เขา้ใจ และตัง้ใจกนิยา

● คนไขอ้ืน่ๆ หลังแจง้ผลบวกก็ยอมรับ และ recruit เขา้รับการรักษา

วงจรชวีติไวรสัและประสทิธภิาพของยาตา้นไวรสั

แตะ 

สอด 

เปลีย่น

เขา้  

แพรพั่นธุ์
กจิกรรมบงัคบั
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“ ต ัง้ใจและสนใจนะ”   ป้าจะตอ้งประเมนิวา่พวกหนู 

โตเป็นหนุม่เป็นสาวแลว้หรอืยงั  เพราะฉะน ัน้...

ถา้ใครตอบไมไ่ด ้วา่ตวัเองโตหรอืยงั ป้าอาจตอ้งขอเปิด

ดหูนอ่ย....

“ของหนูโตเทา่ไรแลว้ ” 

“ ระยะทีเ่ทา่ไร ”

การเปลีย่นแปลงทางเพศ

Sex อาย ุ12-14  ปี
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- การเปลีย่นแปลงทางเพศ

- อารมณ์และสิง่ย ัว่ยทุางเพศ

- ทกัษะการปฏเิสธ

- การคบเพือ่นตา่งเพศ  

- เพศสมัพนัธป์ลอดภยั

- โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ 

- การเปิดเผยผลเลอืดกบัคู ่

- ความรบัผดิชอบ

แผนการสอนเรือ่งเพศSex
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วธิกีารคมุก าเนดิและการตรวจการต ัง้ครรภ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผน่พบั

บอรด์ โปสเตอร์

ส ือ่การสอน
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“ถา้ใครสงสยั วา่นมมนัไมใ่หญต่ามภาพ ก็ใหด้จูุม๋จ ิม๋นอ้ย

เป็นหลกั  ผูช้ายก็ดขูนทีข่ ึน้ตรงแถวจุด๊จูน๋อ้ย  อยา่ไปดทู ี่

ความยาวหรอืขนาด เพราะแตล่ะคน นมจะใหญ ่ไมใ่หญ ่ จู๋

จะเล็กหรอืใหญ ่ มนัข ึน้อยูก่บักรรมพนัธุ ์พอ่แมใ่หม้า ”

การเปลีย่นแปลงทางเพศSex

น ้ามันมะกอก ซลิโิคน??
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อาย ุ 15 ปีข ึน้ไป ● Reach & Recruit เจาะลกึ  “คู”่

● ถามกระชบั ตรงไปตรงมา

“มแีฟนรยึงั”
“โตเป็นสาวแลว้ มคีนมาจบีรยึงั”
“ มแีฟนรยึงั มกี ีค่น “

Sex

“ไปถงึข ัน้ไหนแลว้.......
ขอ้ 1 กอดจบูลบูคล า  
ขอ้ 2 นอนดว้ยกนัแลว้ เอาจู.๋... 
ใสไ่ปในจิม๋....
ขอ้  3 เอาห าใสไ่ปทางกน้…
ขอ้ 4 ถกูทกุขอ้ปี 2559

Coitus 11.7% (11 คน)  

Intercourse 2.1 % (2 คน)  

petting 6.6 % (8 คน 
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“เวลาทีด่หูนงัสอื ดหูนงั หรอื ดวูดีโีอ ทีเ่ขาปั๊มปั๊ม ด ึม๋ด ึม๋ เราก็
จะมคีวามรูส้กึอยาก หรอืตอ้งการทางเพศ ใจก็จะเตน้แรง  
ผูช้ายจุด๊จู ๋(…)  ก็จะแข็งป๋ึงปั๋ง  ผูห้ญงิก็จะรูส้กึวบูวาบ  มนี า้
หลอ่ลืน่ทีจุ่ม๋จ ิม๋ (…) ซึง่เป็นอาการทางธรรมชาต ิทกุคนจะมี
อาการแบบนี ้ เพราะตอนนีเ้ราโตเป็นหนุม่เป็นสาวแลว้”

“การหลกีเลีย่งสิง่ย ัว่ยหุรอืกระตุน้อารมณ์ทางเพศพวกนี ้ 
ก็คอื อะไรทีเ่ป็นตวักระตุน้ ก็หลกีเลีย่งหนัไปท าอยา่งอืน่
เชน่ เลน่กฬีา อา่นหนงัสอื....... ถา้เราอดใจไมไ่หว ถา้อยูใ่น
หอ้งมดิชดิ ก็อาจจะผอ่นคลาย โดยการส าเร็จความใครด่ว้ย
ตวัเอง” 

อารมณแ์ละสิง่ย ัว่ยทุางเพศ

ผูด้แูลตอ้งใหว้ยัรุน่ไดม้เีวลาสว่นตัว

ใหผู้ด้แูลมสีว่นรว่ม

Sex
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“คนทีม่แีฟน หรอืมเีพือ่นตา่งเพศ  ก็อดใจไวก้อ่น หรอื
หลกีเลีย่งกนัอยูต่ามล าพงัสองตอ่สอง  ถา้จบัมอื ก็จะจบัสงู  
จบั..........จบัต า่ จบั.......แลว้ก็จะถอดน ัน่ แกะนี.่....เราตอ้ง
รูจ้กัปฏเิสธต ัง้แตท่แีรก...  คอ่ยๆหยบิมอืเขาออก  ถา้เขาจบั
อกี ก็จบัมอืเขาออกอกี ไมป่ฏเิสธดว้ยค าวา่ อยา่ เดีย๋วคนเห็น  
ใหล้กุเดนิหนไีป ไมอ่ยูก่นัตามล าพงั

ทกัษะการปฏเิสธและการคบเพือ่นตา่งเพศ  

ตอ้งรูจ้กัยบัย ัง้ช ัง่ใจ“เพราะยงัเรยีนหนงัสอื  หาเงนิเลีย้ง
ตวัเองไมไ่ด ้ เราตอ้งรูจ้กัรบัผดิชอบ อยา่สรา้งภาระ ใหต้า
ยาย ลงุป้า ทีเ่ขาเลีย้งมา เพราะตอนนีก็้แกม่าก เลีย้งเราคน
เดยีวก็ล าบากอยูแ่ลว้ ตอ้งกตญัญ ูเรยีนหนงัสอื หางานท า
ดแูลทา่น เมือ่พรอ้ม คอ่ยมคึรอบครวั”

ใหผู้ด้แูลมสีว่นรว่ม

Sex
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“ถา้เวลาจะไปเทีย่ว กบัแฟน หรอืเพือ่น ก็ควรเตรยีมการ บางที

สถานการณ์มนัก็จะท าใหอ้ารมณ์พาไป ซึง่มกัจะเกดิวนัลอย

กระทง  วนัวาเลนไทน์ ใหจ้ าไว ้พกถงุยางอนามยัไปดว้ย สิง่

ส าคญัทีส่ดุ คอื ใสถ่งุยาง เพือ่ป้องกนัการรบัเชือ้เพิม่จะได้

ไมต่ดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์หรอืเชือ้ HPV ทีท่ าใหเ้กดิ

มะเร็งปากมดลกู เรือ่งแบบนีม้นัไวใ้จกนัไมไ่ด ้”

Sex เพศสมัพนัธป์ลอดภยั

วยัรุน่ 2 ราย มเีพศสมัพันธ ์เทศกาลแหเ่ทยีนเขา้พรรษา
ใสถ่งุยางอนามัย  ผลเลอืดคูรั่ก negative
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“และทีส่ าคญัอกีอยา่งก็คอื เราจะไมส่ง่เชือ้เอชไอวใีหเ้ขา เขารกั

ชอบเรา มใีจใหเ้รา จงึยอมนอนดว้ย เราตอ้งรูจ้กัรบัผดิชอบตอ่

ชวีติเขา ถงึแมว้า่เราจะรกัหรอืไมร่กัเขาก็ตาม  ตอนป้าบอกวา่เรา

เป็นอะไร เราก็ยงัเศรา้เสยีใจ อยา่สรา้งเวรกรรมตอ่กนั มนัจะเป็น

บาปตดิตวั”

“ถา้ใสถ่งุยางอนามยั แลว้ถงุยางแตก หรอื ไมไ่ดใ้สถ่งุยาง 

ใหร้บีพาเขามารบัค าปรกึษาจากป้าแหมม่ ป้าไน เพือ่ใหเ้ขา

กนิยาตา้นไวรสั ป้องกนัการตดิเชือ้ กอ่นทีเ่ชือ้มนัจะเขา้ไป

ในเซลไขข่าวกบัไขแ่ดงของเขา ”

Sex
ความรบัผดิชอบ
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Sex

“เราตอ้งบอกเขา....วา่เราเป็นอะไร ถา้บอกเองไมไ่ด ้

ใหม้าบอกป้า ป้าจะมวีธิบีอก....ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความรกั 

ความซือ่สตัย ์ความจรงิใจทีเ่รามใีห.้..ถา้เขารกัเราจรงิเขา

ยอมรบัได ้รกัและเขา้ใจเรามากขึน้ หลายคนทีป้่าเคยบอก 

เขาก็เขา้ใจกนัด ีไมต่อ้งปิดบงัหลบซอ่น พาแฟน  พาคู่

มาเจาะเลอืดหาการสง่เชือ้  ทกุปี ”

การเปิดเผยผลเลอืดกบัคู ่
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“ถา้เรารกัเขา และคดิวา่ คนนีค้อืคนทีใ่ช ่

เขาคนนี.้....จะเป็นคูร่กั แฟน หรอื คูช่วีติของเรา”  

พอมใีครซกั.....คนเดนิเขา้มา  

เป็น..ความหวงัอนัใหม่

ใจ.....จงึทุม่เทไปอยา่งเลือ่นลอย

เผือ่จะเป็นคนนี.้......

ทีเ่รา  เฝ้า   คอย  ไขวค่วา้    

ทีเ่รา   คอย   มองหา 

ทีค่ง  ไมท่ า  ใหเ้รา  ช า้ใจ

อาจจะเป็น  คนนี ้ ทีใ่จ จะไมโ่หดรา้ยเกนิไป

หวงั  วา่ใจ  เขา  คงดี

การสงัเกต :

- ยิม้

- เศรา้  รอ้งไห้

- ท าสหีนา้ครุน่คดิ
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“ถา้...เขาไมย่อมรบั หรอื ตตีวัออกหา่ง เราก็ตอ้งท าความเขา้ใจ

วา่...เขาอาจจะรกัเราไมม่ากพอ หรอืวา่...อาจจะไมร่กั”   

“ มนษุยเ์รามหีลายประเภท  เปรยีบเสมอืนบวัสีเ่หลา่  คนฉลาดมี

ปญัญาด ี ก็เหมอืนดอกบวัชูชอ่ไสวอยูเ่หนอืน า้ ทีส่ามารถรบัรู ้

และเขา้ใจไดว้า่ผูต้ดิเชือ้.......สามารถมคีรอบครวั และมชีวีติได้

เหมอืนคนปกตทิ ัว่ไป สว่นคนโงเ่ขลาเบาปญัญา ก็เหมอืนดอกบวั

ทีอ่ยูใ่ตโ้คลนตม พดูไปก็ไมเ่ขา้ใจ ไมร่บัรู ้ ไมม่โีอกาสบานชูชอ่

ไสวเหนอืน า้ รงัแตจ่ะเป็นอาหารของเตา่ปลา ”
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● ปี 2553-ปจัจบุนั  STI หรอืกลุม่อาการของโรคทีเ่ขา้

ไดก้บั STI =0  ราย

●ปี 2558  คูก่นิ TDF 1 ราย ผล Anti HIV negative 

●ปี 2559

-วยัรุน่เปิดเผยผลเลอืดกบัแฟนและคูร่กั 12 ราย

- รูโ้ดยบงัเอญิ 1  ราย

- Condom 12  ราย

-ผล Anti HIV negative  13  ราย

- VL วยัรุน่ < 50 copies/ml

ผลลพัธ์
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Case 1:  “ตา่ย” เพศหญงิ  อายุ 22 ปี ตดิเชือ้ต ัง้แตแ่รก

เกดิ แฟนรูผ้ลเลอืดโดยบงัเอญิ แฟนเศรา้ เครยีด  ฟางเสน้

สดุทา้ย...คอืการพาคนรกัมาขอรบัค าปรกึษาจากป้า

พยาบาล ........

Co: 

● ตรวจสอบระดบั CD4, VL ของ “ตา่ย”

● สอบถามขอ้มลู “ตา่ย” (คนแรก ?  เคยบอกใหเ้ขาใสถ่งุยางม ัย้)กบ

● แนะน าตวัเอง ตกลงบรกิาร  รกัษาความลบั

● เปิดโอกาสใหร้ะบายความรูส้กึ

● ใหท้บทวนพฤตกิรรมเสีย่ง

● การตดิเชือ้  วธิกีารรกัษา ประสทิธภิาพของยา
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● same day result  ผล negative

“กบ” ดใีจ ลงิโลด 

“ใหเ้หตกุารณค์ร ัง้นีเ้ป็นบทเรยีนสอนใจ  อยา่คดิวา่เป็น

ผูช้ายคนแรกทีเ่ขาเสยีสาวดว้ย แลว้จะปลอดภยั ไมต่อ้ง

ระวงั” 
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ป้าแหมม่รูส้กึสงสาร “ตา่ย” จบัใจ ควบคมุน า้เสยีง

ไมใ่หส้ ัน่เครอื...“ถา้เขารกัเราจรงิ เขาจะยอมรบัไดใ้นสิง่ท ี่

เราเป็น ยงัมอีกีหลายคนนะลกู ทีร่กัและปรารถนาด ีกบัหนู

อยา่งจรงิใจ ป้าแหมม่ และป้าไน ก็เป็นหนึง่ในน ัน้ ท ีพ่รอ้มจะ

ยนืเคยีงขา้งเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ”

“ตา่ย”  รอ้งไหน้ า้ตาไหลอาบแกม้  ป้าไน น า้ตาคลอเบา้

เอ ือ้มมอืไปลบูศรีษะ และกอดตา่ยไวด้ว้ยความสงสาร ป้า

แหมม่ยนืนิง่ พยายามสะกดกล ัน้ความรูส้กึไวด้ว้ยความ

ยากล าบาก พยาบาลใหค้ าปรกึษาไมค่วรรอ้งไห้
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●รอ้งไหใ้หพ้อ แลว้เช็ดน า้ตาใหแ้หง้ อยา่ใหเ้ขาเห็นความ

ออ่นแอ  ใหเ้ขาเลอืกทีจ่ะอยูเ่พราะรกัและเขา้ใจ ไมใ่ชค่วาม

เวทนา สงสาร

● ป้าแหมม่ม ัน่ใจวา่ คนดแีละนา่รกัอยา่งตา่ย ไมน่านจะตอ้ง

เจอคนทีร่กัและเขา้ใจเราอยา่งจรงิใจ 

● คนทีฉ่ลาดและมปีญัญา เสมอืนดอกบวัชชูอ่ไสวอยู่

เหนอืน า้

“คะ่หนูจะไมร่อ้งไห ้ใหเ้ขาเห็นความออ่นแออกี หนู

จะตอ้งอยูใ่หไ้ดค้ะ่”
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● ทดลองใชส้ ือ่ (เร ือ่งเลา่)  n= 28 คน

จติแพทยเ์ด็กและวยัรุน่ 1 คน

ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้2 คน

พยาบาลและ พยาบาลเทคนคิ 7 คน

มธัยมศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนดงัแหง่หนึง่  10 คน

ต ารวจ ทหาร แมบ่า้น 
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Case 2:  

● เพศหญงิ  อาย ุ 14  ปี  วนิจิฉยั  ITP ภาวะเกล็ดเลอืดต า่

รกัษาตอ่เนือ่งหลายปี    มปีระวตักิารไดร้บัสารประกอบจาก

เลอืด 

● ผล Anti-HIV  positive  พยาบาลและแพทยไ์มก่ลา้

แจง้ผล 

ค าถาม:

ก. Post counselling 

ข. Pre counselling และขอเจาะใหม ่

ค. ก และ ข



● ยา  กลไกของยา จัดการตอนแตะ.......

● ตรวจสอบความเขา้ใจ  ยาตัวไหนดทีีส่ดุ

● แนะน าตัวเอง   

● ตอนนีห้นูป่วยเป็นโรคเลอืดประเภท.......ระยะเวลารักษา

ขอ้หา้มของโรคนีม้อีะไรบา้ง....... 

● รักษามาหลายปีแลว้  อาการยงัไมด่ขีึน้ มันจะเชือ้โรคทีเ่รยีกวา่

ไวรัส ซึง่มันจะท าใหเ้กดิอาการทางเกล็ดเลอืดได ้

● แตะ 
● สอด 
● เปลีย่น
● เขา้
● แพรพั่นธุ์
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● ถา้ผลตรวจเลอืดพบวา่เจอเชือ้  การรักษากจ็ะตรงโรค  อาการ

ทางเกล็ดเลอืดทีเ่ป็นอยูก่จ็ะดขีึน้เรือ่ยๆ ยาเม็ดเล็กๆ เพ็ดนโิซโลน 

ทีก่นิแลว้กดักระเพาะ  กนิแลว้อว้น กจ็ะไมต่อ้งกนิ อกีหน่อยหนูจะ

สามารถวิง่เลน่ ออกก าลังกายไดเ้หมอืนเด็กทั่วไป

● คราวทีแ่ลว้เจาะเลอืด  ผลไมแ่น่ชดั หมออยากใหเ้จาะใหม ่

พรอ้มกบัตรวจดรูะดับภมูคิุม้กนั  เม็ดเลอืดขาวไปดว้ยเลย

● หนูและคณุแมล่องทบทวนดวูา่ เคยมคีวามเสีย่งอะไรมัย้

● ถา้รูว้า่มเีชือ้ แลว้รบีรักษา รา่งกายจะแข็งแรง มชีวีติปกตเิหมอืน

คนทั่วไป จนอาย ุ70 กวา่ปี  ถา้ไมบ่อกกไ็มม่ใีครรู ้

● เชือ้ทีจ่ะเจาะหาคอืเชือ้เอชไอว ี (นับ 1…….5) รูจั้กมัย้

● คนทีต่ดิเชือ้แลว้ไมรั่กษากจ็ะเกดิกลุม่อาการของภมูคิุม้กนั

บกพรอ่ง เรยีกวา่ เอดส ์(นับ 1…….5)
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ผลลพัธ:์

เด็ก: Anti-HIV  positive

ยอมรับได ้ กนิยาตอ่เนือ่ง VL< 50 

เกล็ดเลอืดปกติ

แข็งแรง  แตย่งัอว้น

ค าถาม:

แมค่วรตรวจหาเชือ้ HIV  หรอืไม ่?

ไมค่วรเพราะ...........

ควร เพราะ...........

ผลตรวจ  จะบวกหรอืลบ
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“ ถา้คณุรักเขาคณุตอ้งบอก  เพราะเขาคอืพอ่ของลกู  ทีจ่ะตอ้ง

ท าหนา้ทีด่แูลคณุ และชว่ยเลีย้งดลูกู   ขณะนีส้ามมีภีาวะเสีย่งตอ่

การตดิเชือ้มากทีส่ดุ ขอ้ดขีองการบอกผลเลอืดคอื  สามจีะได ้

เขา้ถงึบรกิารรักษา  มาเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาเชือ้เอชไอว ี ถา้

พบวา่ผลเลอืดบวกคอืมเีชือ้  จะไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส  

ยาจะควบคมุหรอืกดเชือ้ในเลอืดไว ้ ไมใ่หเ้พิม่จ านวน  การรักษา

ในภาวะทีไ่มไ่ดเ้จ็บป่วย  ภมูติา้นทาน CD4 ยงัสงู  จะท าใหส้ามี

สขุภาพแข็งแรง  มอีายยุนืยาว  อยูด่ว้ยกนัจนแกเ่ฒา่  เหมอืนคน

ปกตทิั่วไป  ผลวจัิยเมอืงนอก บอกวา่กนิยาแลว้ไมห่ยดุยาอยูไ่ด ้

ถงึอาย ุ79 ปี”

PMTCT  service
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“ สว่นขอ้เสยีของการบอกคอื  เขาอาจโมโห  โกรธเคอืงอยูบ่า้ง  

เพราะฉะนัน้ตอ้งลองทบทวนดวูา่  โดยปกตสิามเีป็นคนอารมณร์อ้น 

หรอืมพีฤตกิรรมกา้วรา้วรนุแรง  ท ารา้ยผูอ้ืน่หรอืไม ่ นสิยัใจคอเป็น

อยา่งไร  เวลาไดย้นิขา่วไมด่ ี หรอืเวลามเีรือ่งไมส่บายใจ  เขามี

วธิกีารแกปั้ญหาอยา่งไร”

“ ทีเ่คยเห็นในคูส่ามภีรรยาคนอืน่ๆ  ทีเ่ขายอมเปิดเผย  เขาบอกเลา่

ใหฟั้งวา่  เดีย๋วนีเ้ขาเขา้ใจมากขึน้  ไมต่อ้งปกปิด ปิดบังซอ่นเรน้ 

กงัวลใจ ตอ้งคอยหลบซอ่น   หลายคูก่ช็ว่ยกนัเลีย้งดลูกู เป็นก าลังใจ

ใหก้นั  สามเีขากม็ารักษาตอนนีส้ขุภาพแข็งแรงด ี แตก่ม็บีางคนที่

เขากไ็มต่ดิเชือ้  เวลามเีพศสมัพันธ ์ เขากป้็องกนัการตดิเชือ้ โดยการ

ใสถ่งุยางอนามัย”
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กลุม่เป้าหมาย:

- TB 

- โรคเลอืด  ใหเ้ลอืดบอ่ยๆ

- โรคไต

- New case HIV

- คูผู่ต้ดิเชือ้

- ชายรกัชาย

- Sex worker

- PMTCT

สรปุSex

Purpose  

Process 

Performance
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สวสัดคีะ่
opdnipa@hotmail.com


