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ง

		 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
จึงนับว่าเป็นวิกฤตช่วงหนึง่ ของชีวติ เนือ่ งจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี
ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นทั่วไปที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากลอง ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
เช่น การใช้สารเสพติด การหนีเรียน การติดเกมคอมพิวเตอร์ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ฯลฯ
ประกอบกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม สื่อ และค่านิยมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ทำ�ให้วัยรุ่น
ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีเป็นกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการแพร่และรับเชือ้ เอชไอวีเพิม่ รวมถึงโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ
คูม่ อื การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีฉบับพืน้ ฐานเล่มนี้ เป็นคูม่ อื ให้ความรูข้ น้ั พืน้ ฐาน
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสำ�หรับเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการดูแลวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี โดยได้รวบรวมแนวทาง
การทำ�งาน วิธีการ ประสบการณ์ การจัดบริการให้กับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการในคลินิกโรค
ติดเชือ้ ในเด็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างปีพ.ศ. 25522553 โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตามจะมีการพัฒนาคู่มือการให้ความรู้สำ�หรับวัยรุ่นเล่มต่อไป ซึ่งจะเพิ่ม
เนือ้ หาสาระในระดับสูงขึน้ เช่น เรือ่ งการส่งเสริมอาชีพ และการส่งต่อวัยรุน่ เข้าสูบ่ ริการรักษาในคลินกิ
เอชไอวีของผู้ใหญ่ เพื่อให้เหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายที่จะต้องเตรียมตัว และรับผิดชอบตนเองมากขึ้น
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือเล่มนี้ ได้แก่ วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีและผู้ดูแลที่มา
รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้บริการในคลินิกโรคติดเชื้อของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงคณะทำ�งานทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ที่มี
ประโยชน์ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบบริการสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีในอนาคตต่อไป สุดท้ายขอ
ขอบคุณ คุณไตรรงค์ ประสิทธิผล สำ�หรับภาพวาดประกอบสือ่ เรือ่ งสัน้ ของโครงการแฮปปีท้ นี ซึง่ คณะ
ผู้จัดทำ�ได้นำ�บางส่วนมาเป็นภาพประกอบในคู่มือเล่มนี้ด้วย
คณะผู้จัดทำ�
พฤศจิกายน 2555
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วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการรักษา และดูแลวัยรุ่นที่มีเชื้อ
เอชไอวี ให้สามารถศึกษาด้วยตนเอง และนำ�ไปเป็นแนวทางในการจัดระบบบริการในหน่วยบริการสุขภาพ
เพือ่ ให้ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็นแก่วยั รุน่ ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี โดยมีเป้าหมายให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรค และสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง และนำ�ไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม มีทักษะ
ชีวิตในเรื่องการต่อรองและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง มีความนับถือและเห็นคุณค่าของตนเอง    
รวมทั้งสามารถรับผิดชอบในการดูแลตนเองได้มากขึ้น
นอกจากนีก้ ารบริการยังนำ�ไปสูก่ ารสำ�รวจปัญหาของวัยรุน่ แต่ละราย ซึง่ ทำ�ให้ทมี บุคลากรผู้
ให้บริการสามารถให้ความช่วยเหลือต่อไปได้

ผู้ใช้คู่มือ
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้การดูแลรักษาวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ได้แก่ แพทย์ พยาบาล  
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่าย  
แกนนำ�ผู้ติดเชื้อที่ช่วยจัดบริการให้กับผู้มีเชื้อเอชไอวี

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดคู่มือนี้ ได้แก่ วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีทั้งในกรณีที่รับเชื้อ      
จากแม่สู่ลูก และในกรณีที่รับเชื้อมาจากพฤติกรรมเสี่ยง

วิธีการ/กระบวนการ
ให้ความรู้และทักษะสำ�คัญ 4 กลยุทธ์ โดยผ่านกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การเล่นเกมที่บรรจุ
เนือ้ หาสาระสำ�คัญ และกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล ซึง่ ให้ความรูแ้ ละการปรึกษาทีป่ รับตามความต้องการ
และความเหมาะสมของวัยรุ่นแต่ละราย
คำ�แนะนำ�การใช้คู่มือ

ความรู้และทักษะสำ�คัญที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรทราบตาม 4 กลยุทธ์หลัก

2

กลยุทธ์ที่ 1 “รู้จริงเรื่องสุขภาพ” (Health Knowledge)
1.1 การเปลีย่ นแปลงของร่างกายเมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่
1.2 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1.3 การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการตรวจเพื่อติดตามการรักษาตามระยะเวลา
1.4 ความรู้เรื่องยาต้านไวรัส การกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ 		
และการดื้อยาต้านไวรัส
กลยุทธ์ที่ 2 “ใจสู้รู้ทันชีวิต” (Coping Skill)
2.1 การประเมินการนับถือตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง
2.2 การประเมินและการจัดการความเครียด
กลยุทธ์ที่ 3 “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” (Sexual Risk Reduction)
3.1 สัมพันธภาพทางเพศ
3.2 ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความพร้อม หรือไม่ปลอดภัย
3.3 ทักษะการปฏิเสธ การต่อรองและการกล้าเผชิญความขัดแย้ง
3.4 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิตดีมีเป้าหมาย” (Life Goal)
4.1 พฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยในวัยรุ่น เช่น การติดเกม การพนัน
การใช้สารเสพติด เป็นต้น
4.2 การเลือกทางเดินชีวิตที่มีเป้าหมาย และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีนี้ เน้นการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมในสถานบริการสุขภาพเป็นหลัก ในคู่มือนี้ยังไม่
ครอบคลุมถึงการประเมินและส่งเสริมอาชีพของวัยรุ่น การให้ความรู้และส่งเสริมทักษะผู้ดูแลในเรื่อง
การสื่อสารกับวัยรุ่น และการส่งต่อวัยรุ่นเข้าสู่บริการรักษาในคลินิกเอชไอวีของผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ใน
คู่มือเล่มถัดไป

การออกแบบวิธีการ และเครื่องมือ
รูปแบบการให้บริการแฮปปีท้ นี นี้ ออกแบบมาสำ�หรับการให้ความรูผ้ า่ นกิจกรรมกลุม่ 2 ครัง้
และการพูดคุยรายบุคคล 2 ครั้ง อย่างไรก็ดีผู้ใช้ควรนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสถานบริการ
และผู้รับบริการโดยเน้นให้วัยรุ่นผู้รับบริการได้รับความรู้/สาระที่สำ�คัญครบถ้วน และมีโอกาสสำ�รวจ
ปัญหาของวัยรุ่นแต่ละรายและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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สถานการณ์และแนวโน้มปัญหา
ปัจจุบนั ผูม้ เี ชือ้ เอชไอวีเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโครงการยาต้านไวรัสของประเทศ
(National AIDS Program) มากขึ้น ณ เดือนกันยายนปี พ.ศ. 2553 มีผู้มีเชื้อเอชไอวี 236,808 ราย
รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ในจำ�นวนนี้เป็นเด็ก 7,859 ราย (WHO, UNAIDS, UNICEF. The
Progress Report 2011) เด็กมีเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ติดเชื้อจากแม่ขณะตั้งครรภ์และคลอด เด็กกลุ่ม
นี้เริ่มเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น บางรายมีอายุมากกว่า 20 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีเด็กวัยรุ่นอีกหลายราย
ทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีจากการมีพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกัน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจาก
สำ�นักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีการติดเชื้อ
ใหม่เกิดขึ้นมากที่สุด (www.epid.moph.go.th.2554)

วัยรุ่น-วัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
วัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงจาก
เด็กเป็นผูใ้ หญ่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากทัง้ สภาพร่างกายทีเ่ จริญเข้า
สู่วัยเจริญพันธุ์ จิตใจที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างในชีวิต พ่อแม่และสังคมมีความคาดหวังต่อตัววัยรุ่นสูงโดยเฉพาะด้านการเรียน วัยรุ่นเริ่ม
ได้รบั ความเชือ่ มัน่ หรือไว้ใจมอบหมายความรับผิดชอบและมีเสรีภาพมากขึน้ วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่
แรกเกิดส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาเกือบตลอดช่วงชีวิต และส่วนหนึ่งของวัยรุ่นกลุ่ม
นี้พบปัญหาการดื้อยาต้านไวรัส การกินยาไม่สม่ำ�เสมอ (Murphy DA, et al. 2003) เนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีความผันผวนทางอารมณ์สูง และมีความไตร่ตรองรอบคอบต่ำ�จึงอาจมีความเบื่อการกินยา     
มีพฤติกรรมดื้อต่อต้านผู้ดูแลรวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาในชีวิตจนลืมกินยา

บทที่ 1 ความสำ�คัญของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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ข้อมูลจากเด็กวัยรุ่นไทยทั่วไปมีรายงานพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น (บังอร เทพ
เทียนและคณะ. 2550) ดังนั้น การถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันจากวัยรุน่
ที่มีเชื้อเอชไอวีไปสู่กลุ่มประชากรอื่นจึงอาจเกิดขึ้นได้มาก
จากการศึกษาวิจยั ในเด็กวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีอายุ 16-25 ปี จำ�นวน 70 ราย ทีร่ บั การรักษา
ในโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและศูนย์ศึกษาวิจัยเอชไอวี พบว่าเกือบหนึ่งในสาม
ของวัยรุน่ กินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องต่�ำ กว่าร้อยละ 95 (Rongkavilit C, et al. 2007) วัยรุน่ ที่มีเพศ
สัมพันธ์แล้วใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำ�เสมอน้อยกว่าร้อยละ 60 วัยรุ่นมีการใช้แอลกอฮอล์ในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 70 และร้อยละ 89 ของวัยรุ่นเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อให้กับบุคคล
อื่นอย่างน้อย 1 คน โดยวัยรุ่นชายรักชายที่มีเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มจะเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อให้กับ
เพื่อนมากกว่าครอบครัว ในขณะทีว่ ยั รุน่ หญิงทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีมีแนวโน้มจะเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ ให้
กับคนในครอบครัว มากกว่าเพื่อน (Rongkavilit C, et al. 2010)

การขาดองค์ความรู้และทรัพยากรในการดูแลวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
ในปัจจุบนั การรักษาวัยรุน่ มีเชือ้ เอชไอวีในสถานพยาบาลส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านการดูแล
รักษาทางด้านการแพทย์ เช่น การให้ยาต้านไวรัส การกินยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง การรักษาและ
ป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเป็นหลัก โดยที่การให้บริการ   
ด้านการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งและส่งเสริมสุขภาพทัง้ ด้านกายและด้านอนามัยเจริญพันธุย์ งั มีอยูจ่ ำ�กัด
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การขาดความรู้ และความชำ�นาญของบุคลากรทางการแพทย์ ที่จะพูดคุยและสื่อสาร
ให้ความรู้หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นงานที่ยากลำ�บาก เนื่องจากพฤติกรรมของ    
วัยรุน่ จะเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย วัยรุน่ ทีย่ งั ไม่ทราบสภาวะการติดเชือ้ ของตนเอง
และมีสขุ ภาพดี อาจไม่เข้าใจว่าทำ�ไมต้องกินยาต้านไวรัสและดูแลสุขภาพของตนเอง ทำ�ไมต้องแตกต่าง
จากเพื่อนคนอื่นในวัยเดียวกัน การให้ข้อมูลเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีได้อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว แม้วยั รุน่ บางรายจะสามารถปรับพฤติกรรมได้ในช่วง
เวลาหนึ่ง พวกเขาอาจกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงได้อีก
3. ทรัพยากรที่จำ�กัด ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนบุคลากรที่น้อย ปริมาณผู้รับบริการที่มากในเวลา
ที่จำ�กัด ในบางแห่งสถานที่ให้บริการไม่มีความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยเรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่น และ
การขาดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีอย่างเป็นระบบ
4. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญเรือ่ งการรักษามากกว่าการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
เนื่องจากในช่วงแรกวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีสุขภาพไม่ดี บุคลากรส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่การให้ยาต้านไวรัส
และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส มากกว่าเน้นเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

5. ขาดแนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลการศึกษาด้านพฤติกรรมในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยมีจำ�กัด ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มให้บริการเฉพาะ
สำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรูปแบบการให้บริการเฉพาะสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย   
ที่มีข้อมูลชัดเจนว่าสามารถลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรม และลดปัญหาการกินยาไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้
ยากที่จะกำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
จากเหตุผลและความจำ�เป็นดังกล่าว คณะทำ�งานร่วมระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อ
เอชไอวี ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ได้รับทราบเรื่องการติดเชื้อของตนเองแล้ว มีความ
เข้าใจและทักษะทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเอง ความสำ�คัญของการกินยาต้านไวรัส การดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเชือ้ สูผ่ อู้ นื่ รวมทัง้ ช่วยให้ผใู้ ห้บริการ
สามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการช่วยเหลือสนับสนุนวัยรุ่นแต่ละรายให้มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยในวัยรุ่นให้มากที่สุด
เพื่อให้การดูแลวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีมีความครอบคลุมในทุกด้าน จึงควรมีการบูรณาการ
บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเข้าระบบกับการดูแลรักษาปกติ คณะทำ�งานได้
รวบรวมแนวทาง วิธีการ ประสบการณ์ การจัดบริการที่จัดให้กับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ในระหว่างที่
วัยรุ่นมารับบริการตามปกติไว้ในคู่มือเล่มนี้ เพื่อผู้ให้บริการสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้
เหมาะกับบริบทของสถานบริการและวัยรุ่นในความดูแลต่อไป  

แนวคิดในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
(โครงการแฮปปี้ทีน) ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดว่าเด็กมีเชื้อเอชไอวีที่รับทราบเรื่องการติดเชื้อของ
ตนเองแล้วและเข้าสูว่ ยั ทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบตนเองและลดการพึง่ พาผูด้ แู ล ควรมีความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะทีถ่ กู ต้องในการดูแลตัวเอง คณะทำ�งานจึงได้พฒ
ั นาแนวทางจัดบริการโดยถือตามกลยุทธ์หลัก 4
ข้อดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 “รูจ้ ริงเรือ่ งสุขภาพ” (การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพสำ�หรับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี)
กลยุทธ์ที่ 2 “ใจสูร้ ทู้ นั ชีวติ ” (การส่งเสริมการนับถือตนเองและการจัดการกับความเครียด)
กลยุทธ์ที่ 3 “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” (การให้ความรู้และการปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและการลด
ความเสี่ยงทางเพศ)
กลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิตดีมีเป้าหมาย” (การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ)

บทที่ 1 ความสำ�คัญของการให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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กลยุทธ์ดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การพัฒนาเป็นวัยรุ่นที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เข้าใจ
เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีความรู้และทักษะชีวิตที่จ�ำ เป็นต่อการลด
พฤติกรรมเสีย่ ง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อนำ�ไปสู่การมีพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง กินยาต้านไวรัสและมารับบริการอย่างสม่�ำ เสมอ ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ใช้ถงุ ยางอนามัยเพือ่ ป้องกันการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี หรือเชือ้ ดือ้ ยาเพิม่ ให้กบั
ตนเองและคู่เพศสัมพันธ์ การมีพฤติกรรมด้านการป้องกันอย่างเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นที่มี
เชือ้ เอชไอวีเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ สี ขุ ภาพดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Prevention with
positive in health care setting guideline. 2008)
เมื่อเวลาผ่านไปวัยรุ่นทุกคนจะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ การช่วยให้วัยรุ่นสามารถดำ�เนินชีวิตใน
ช่วงเวลาทีม่ คี วามยุง่ ยากให้ผา่ นไปอย่างราบรืน่ จะทำ�ให้วยั รุน่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี ปี ระสบการณ์เรียนรู้
ในการดำ�เนินชีวิต การทำ�งานช่วยเหลือวัยรุ่นจึงเป็นเพียงการทำ�งานในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ส่งผลที่มี
ความสำ�คัญต่อชีวิตของวัยรุ่นในระยะยาวเป็นอย่างมาก

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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วัยรุ่นเป็นช่วงวัยสำ�คัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นวัย      
ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดปัญหาการปรับตัวได้
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีปัญหาสุขภาพ หรือมีปัญหาในครอบครัว
ร่วมด้วย
วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์
จิตใจ (Psychological disturbance) ซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงจากความผิดปกติของสมองอันเนื่อง    
มาจากการติดเชื้อเอชไอวี หรือจากปัญหาการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับ
การติดเชื้อเอชไอวี นอกเหนือจากความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงพัฒนาการของวัยรุ่นเอง เช่น
ความเครียดจากการรักษาในโรงพยาบาล จากการกินยา ความกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยในเรื่องการ
ติดเชื้อเอชไอวี การถูกรังเกียจในสังคม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว และการสูญเสียพ่อ
แม่จากการติดเชื้อเอชไอวี
ดังนั้นการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งรวมถึงวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี          
ให้ประสบผลสำ�เร็จ บุคลากรที่ดูแลวัยรุ่นจะต้องเข้าใจพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตสังคมของ    
วัยรุน่ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขฟืน้ ฟู เพือ่ ช่วยให้วยั รุน่ สามารถก้าวผ่านวัยทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงนี้ และเติบโตพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีต่อไป
โดยทั่วไปพัฒนาการของวัยรุ่นแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยรุ่นตอนต้น (อายุระหว่าง 10-13 ปี)
วัยรุ่นตอนกลาง (อายุระหว่าง 14-16 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (อายุระหว่าง 17-19 ปี) การแบ่งดัง
กล่าวเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย พัฒนาการทางเพศ ความรู้สึกนึกคิด ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
รวมถึงบิดามารดา

บทที่ 2 พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตสังคมในวัยรุ่น

8

1. วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10-13 ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและทางเพศ
อย่างชัดเจน มีผลให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความเครียดและกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเกิด
อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย  
2. วัยรุน่ ตอนกลาง (อายุ 14-16 ปี) เป็นช่วงทีว่ ยั รุน่ ส่วนใหญ่เริม่ ปรับตัวและเข้าใจกับการ
เปลีย่ นแปลงของร่างกาย เริม่ สนใจเพศตรงข้าม เริม่ มีความคิดทีล่ กึ ซึง้ (abstract) ขึน้ มีความคิดเป็น
ของตนเอง และพยายามมองหาเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทัง้ พยายามเอาชนะความรูส้ กึ อยากจะพึง่ พา
พ่อแม่
3. วัยรุ่นตอนปลาย (อายุ 17-19 ปี) เป็นช่วงที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทัง้ ของร่างกาย จิตใจ และความเป็นจริง ดังนัน้ ช่วงนีจ้ งึ เป็นช่วงของการวางแผนหรือมองอนาคต
ของตนเอง เช่น เรื่องการเรียนต่อ หรือการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่มักจะมีความ
ผูกพัน (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศแบบผู้ใหญ่
ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงเข้าสูว่ ยั รุน่ ในช่วงต่างๆ อาจเร็วช้าต่างกันในแต่ละบุคคล โดยทัว่ ไป
เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 2 ปี ดังนั้นในชั้นเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะพบว่าวัยรุ่นหญิงจะมีร่างกายสูงใหญ่ เป็นสาว
ในขณะที่เด็กผู้ชายยังดูเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อาจส่งผลให้วัยรุ่นเกิดความ
รู้สึกกังวล เช่น วัยรุ่นหญิงอาจมีความอายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นก่อนเพื่อนๆ
ในขณะที่วัยรุ่นชายอาจมีความกังวลที่สูงช้ากว่าเพื่อนๆ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของวัยรุ่นแบ่งได้เป็น 4 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลง   
ทางด้านร่างกาย ด้านเพศ ด้านความรู้สึกนึกคิด และด้านจิตสังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้

พัฒนาการด้านร่างกายและเพศ
1. ขนาดและความสูง ช่วงวัยรุน่ ตอนต้นเป็นช่วงทีร่ า่ งกายมีการเปลีย่ นแปลงของขนาดตัว
และความสูงมากที่สุด โดยวัยรุ่นชายจะมีไหล่กว้างใหญ่ มือเท้ายาวและขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนในวัยรุ่น
หญิงจะมีความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ หน้าอกและสะโพกใหญ่ขนึ้ ส่งผลให้วยั รุน่ อาจรูส้ กึ ว่าตัวเองมีรปู ร่างเก้งก้าง
น่ารำ�คาญ และการเจริญเติบโตหรือการขยายขนาดของร่างกายในแต่ละส่วน อาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน
หรือไม่เป็นไปตามขัน้ ตอน เช่น ร่างกายซีกซ้ายและซีกขวา เจริญเติบโตมีขนาดไม่เท่ากันในระยะแรกๆ
ซึ่งเป็นเหตุทำ�ให้วัยรุ่นมีความกังวล
2. ไขมันและกล้ามเนือ้ เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงมีความหนาของไขมันทีส่ ะสมอยูใ่ ต้ผวิ หนัง
ใกล้เคียงกันในวัยเด็ก แต่เมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่ วัยรุน่ ชายจะมีกล้ามเนือ้ มากกว่าและแข็งแกร่งกว่าวัยรุน่ หญิง
พร้อมกับจะมีไขมันใต้ผิวหนังบางลง ซึ่งจะทำ�ให้วัยรุ่นชายดูผอมลง โดยเฉพาะที่ขา น่อง และแขน
สำ�หรับวัยรุ่นหญิงถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อ แต่ขณะเดียวกันจะมีการสะสมของไขมันใต้

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ผิวหนังเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะบริเวณเต้านมและสะโพก พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของวัยรุ่นหญิงจะ
รู้สึกไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตน และมักคิดว่าตัวเอง “อ้วน” เกินไป และมีวัยรุ่นส่วนหนึ่งพยายาม
ลดน้ำ�หนักจนอาจเป็นอันตรายได้
3. โครงสร้างใบหน้า ช่วงนี้กระดูกของจมูกจะโตขึ้น ทำ�ให้ดั้งจมูกเป็นสันขึ้น กระดูกขา
กรรไกรบนและล่างเติบโตเร็วมาก เช่นเดียวกับกล่องเสียง ลำ�คอ และกระดูกอัยลอยด์ โดยพบว่าใน
วัยรุน่ ชายจะมีอวัยวะดังกล่าวเจริญเติบโตเร็วกว่าและมากกว่าวัยรุน่ หญิงชัดเจน เป็นเหตุให้วยั รุน่ ชาย
มีเสียงแตกและแหบลง
4. การเปลีย่ นแปลงของระดับฮอร์โมน ฮอร์โมนการเติบโต (growth hormone) ฮอร์โมน
เพศ และฮอร์โมนจากต่อมธัยรอยด์มอี ทิ ธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การเปลีย่ นแปลงทางเพศ
ของวัยรุ่นรวมทั้งส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์และจิตใจของวัยนี้ ดังนั้นวัยรุ่นที่จะผ่านช่วงวิกฤตนี้ได้
นอกจากจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังต้องเข้าใจและควบคุมอารมณ์    
ความรู้สึกที่พลุ่งพล่านของตนเองได้
5. การเปลี่ยนแปลงทางเพศ โดยทั่วไปวัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
ระยะ 1 ปีกอ่ นทีจ่ ะมีประจำ�เดือน โดยพบว่าเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงของเต้านม เมือ่ อายุประมาณ 8-13
ปี ในช่วงอายุ 11-13 ปี วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะมีรูปร่างเป็น
สาวเต็มตัว วัยรุ่นหญิงทั่วไปมักมีรอบเดือนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 12-13
ปี ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามดลูกและช่องคลอดของวัยรุน่ หญิงได้เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว
โดยในช่วง 1-2 ปีแรกของการมีรอบเดือน มักจะเป็นรอบเดือนที่ไม่มีไข่ตก
นอกจากนีร้ อบเดือนในช่วงปีแรกจะมาไม่สม่�ำ เสมอ หรือขาดหายไปได้แต่จะค่อยๆ
ดีขึ้นจนเป็นปกติเหมือนผู้ใหญ่ และที่สำ�คัญเมื่อมีรอบเดือนแล้ว วัยรุ่นหญิงยัง
สามารถสูงต่อไปได้อกี โดยทัว่ ไปวัยรุน่ หญิงมักจะหยุดสูงหลังมีรอบเดือนสม่�ำ เสมอ
แล้วประมาณ 2-3 ปี หรือเมื่ออายุประมาณ 15-17 ปี หรือที่อายุกระดูกประมาณ 16 ปี ทางด้าน
จิตใจนั้นพบว่า การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจทำ�ให้รู้สึกพอใจและภูมิใจที่เป็นผู้หญิงเต็มตัว หรืออาจจะ
รู้สึกในทางตรงกันข้ามคือ อาจรู้สึกหวั่นไหว หวาดหวั่นหรือตกใจได้เช่นกัน โดยทั่วไปการมีรอบเดือน
ช่วงแรกจะทำ�ให้วัยรุ่นหญิงและมารดาของตนมีความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นได้ถ้าเคยไว้วางใจกันมาก่อน     
แต่วยั รุน่ หญิงบางคนจะปกปิดไม่กล้าบอกใคร เพราะเข้าใจไปว่าอวัยวะเพศฉีกขาด หรือเป็นแผลจาก
การสำ�รวจตัวของวัยรุ่นเอง ในช่วงนี้วัยรุ่นจะกังวลหมกมุ่นกับรูปร่างหน้าตา และมักใช้เวลาอยู่หน้า
กระจกนานๆ เพือ่ สำ�รวจรูปร่างส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือใช้กระจกส่องดูบริเวณอวัยวะเพศด้วยความอยาก
รู้อยากเห็นซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ผิดปกติแต่อย่างใด
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สำ�หรับวัยรุ่นชาย จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดอัณฑะและการเปลี่ยนแปลง     
ทางเพศ เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุประมาณ 10-13 ปี ในขณะที่รูปร่างภายนอกจะมีการเจริญเติบโต
เปลี่ยนแปลงช้ากว่าวัยรุ่นหญิงประมาณ 2 ปี คือประมาณอายุ 12-14 ปี ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงที่
เคยตัวเล็กกว่า กลับเจริญเติบโตแซงหน้า ทำ�ให้วัยรุ่นชายอาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง      
ความสูงของตนได้ เมื่ออัณฑะได้มีการพัฒนาจนมีการสร้างอสุจิแล้ว วัยรุ่นชายบางรายจะมีการหลั่ง
อสุจิในขณะนอนหลับที่เรียกว่า “ฝันเปียก”

พัฒนาการด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตสังคม

10

1. วัยรุ่นตอนต้น (10-13 ปี) เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงจากความคิดแบบรูปธรรม
(concrete operational thinking) เป็นการคิดแบบนามธรรม (formal logical thinking or abstract
thought) ทำ�ให้วัยรุ่นสามารถคิดเป็นเหตุผลมากขึ้น สามารถคิดอย่างมีระเบียบแบบแผน รู้จักคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีความคิดรวบยอดที่ลึกซึ้งขึ้น แต่กระบวนการพัฒนาทางความคิดนี้จะค่อยเป็น
ค่อยไป และมีความแตกต่างกันในวัยรุ่นแต่ละราย ซึ่งในช่วงวัยนี้วัยรุ่นมักยังไม่สามารถคิดถึงแผน
อนาคตที่ชัดเจน แม้ว่าวัยรุ่นจะสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น แต่ความสามารถในการ  
เชือ่ มโยงถึงผลทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต อันเกิดจากการตัดสินใจของตนเองในปัจจุบนั อาจยังไม่ดพี อ เช่น
วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีทราบเหตุผลว่าทำ�ไมต้องกินยา แต่ตดั สินใจไม่กนิ ยาโดยไม่ค�ำ นึงถึงผลเสียในอนาคต
สำ�หรับพัฒนาการด้านคุณธรรม วัยรุน่ จะยึดถือเรือ่ งความผิด-ความถูก กระทำ�ในสิง่ ทีส่ ังคมยอมรับว่า
ถูกต้อง โดยไม่ได้ทำ�เพราะกลัวการถูกลงโทษเหมือนในวัยเด็ก
ในช่วงนีว้ ยั รุน่ จะให้ความสนใจกับตนเองมากขึน้ (self-consciousness) โดยเฉพาะเรือ่ ง
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดยจะคอยสำ�รวจตนเอง กังวลเรื่องรูปลักษณ์ กังวลว่าจะถูกจับตามอง
จากผูอ้ นื่ และรูส้ กึ อ่อนไหวกับคำ�วิพากษ์วจิ ารณ์ของผูอ้ นื่ มาก นอกจากนีว้ ยั รุน่ ยังอาจมีความคิดทีเ่ บีย่ ง
เบนไปจากความเป็นจริงในเรือ่ งภาพลักษณ์ของตน ทำ�ให้เกิดปัญหาไม่พงึ พอใจในรูปร่างหน้าตาของตน
คิดว่าตนเองอ้วนหรือเตีย้ ไป ซึง่ อาจนำ�ไปสูป่ ญ
ั หาการกินผิดปกติ (eating disorders) หรือภาวะซึมเศร้า
(depression) ได้
วัยรุ่นในช่วงนี้จะเริ่มแยกตัวออกจากผู้ปกครองและสนใจเข้ากลุ่มทำ�กิจกรรมต่างๆ กับ
เพื่อนมากขึ้น ซึ่งมักจะคบกับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับตน ลักษณะของวัยแรกรุ่นซึ่งชอบแยกตัวอยู่
ตามลำ�พัง ไม่สนใจหรือเชื่อฟังพ่อแม่เหมือนเดิม และความแตกต่างในเรื่องค่านิยม ความสนใจ ล้วน
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ผปู้ กครองได้บอ่ ยๆ วัยนีม้ กั ให้ความสนใจหรือเลียนแบบอย่างจากผูใ้ หญ่
ที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว เช่น ครู หรือผู้ปกครองของเพื่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นจุดเริ่ม
ต้นของพัฒนาการเรื่องความเป็นอิสระของวัยรุ่น (independence)
นอกจากนีว้ ยั รุน่ ในช่วงนีจ้ ะเริม่ สนใจเรือ่ งเพศ ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผูอ้ นื่ ต้องการ
เป็นที่ยอมรับของสังคม และพบอุบัติการณ์ของการล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องเพศในลักษณะต่างๆ ได้สูง
เช่น ถูกล้อว่าเป็นทอม ดี้ ตุ๊ด เกย์ เป็นต้น วัยรุ่นชายและหญิงมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันมาก โดยวัยรุ่นชายจะให้ความสำ�คัญกับเรื่องการทำ�กิจกรรมร่วมกัน แต่
วัยรุ่นหญิงจะให้ความสำ�คัญกับอารมณ์ความรู้สึกมากกว่า
2. วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี) เป็นวัยที่คิดตั้งคำ�ถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบ       
สิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูลมาสรุปเป็นเหตุเป็นผล สนใจและเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
ศาสนา ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ รู้จักคิดแก้ไขปัญหาได้กว้างไกลขึ้น แต่ความคิดของวัยรุ่นยังมี
ลักษณะจริงจัง ยึดความถูกต้องและหลักการสูง (idealism) เมื่อเชื่อมั่นอะไรจะยึดถือและลุ่มหลง
อย่างมาก จนอาจหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป ทำ�ให้เกิดเป็นผลเสียเนื่องจากไม่ได้พัฒนาใน
ด้านอื่นๆ และอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย นอกจากนี้วัยรุ่นตอนกลางจะเริ่มประเมินตนเองและ
คิดวางแผนเกีย่ วกับอนาคตอย่างจริงจังมากขึน้ กว่าเดิม บุคคลนอกครอบครัว ดารา นักร้อง หรือนักกีฬา
ต่างๆ ซึง่ วัยรุน่ ยึดถือเป็นแบบอย่าง (role model) มีอทิ ธิพลสำ�คัญต่อความคิด และการตัดสินใจเกีย่ วกับ
อนาคตของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก
วัยนี้จะเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตนเอง หมกมุ่นเกี่ยวกับตนเอง    
น้อยลง แต่ยังคิดว่าความคิดของตนเองถูกต้อง วัยนี้จะเลือกคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยหรือความสนใจ
คล้ายๆ กัน เป็นวัยทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับกลุม่ เพือ่ นมาก เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจเกีย่ วกับเอกลักษณ์
และภาพลักษณ์ของตนเอง ชอบทีจ่ ะทดลองเปลีย่ นแปลงรูปแบบการแต่งกาย ทรงผม หรือเปลีย่ นกลุม่
เพื่อน เพื่อค้นหาตนเอง วัยรุ่นที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ล่าช้ากว่ากลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะวัยรุ่น
ชายมักจะเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อภาพลักษณ์ตนเอง (poor self-image)
ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองมักจะรุนแรงขึ้นในช่วงวัยนี้ เนื่องจากวัยรุ่นมีการแยก
ตัวจากครอบครัวและใช้เวลาคบหากับเพื่อนมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เริ่มมีแฟนซึ่งความสัมพันธ์   
ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะผิวเผิน ต้องการเพียงเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม และทดลองเรื่องการมีเพศ
สัมพันธ์มากกว่าการคบกันจริงจังในลักษณะคู่รัก และมักจะเข้าใจตนเองมากขึ้นในเรื่องอัตลักษณ์    
ทางเพศ (sexual identity)
3. วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) เป็นวัยที่สามารถแยกเป็นอิสระ (independence) และ
พัฒนาเอกลักษณ์แห่งตน (identity) ทีม่ นั่ คงได้ส�ำ เร็จ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
วัยนีจ้ ะสามารถคิดลึกซึง้ ในเชิงนามธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดขี นึ้ วัยรุน่
จะสามารถวางแผนหรือกำ�หนดจุดมุ่งหมายในอนาคตได้ชัดเจนขึ้น พัฒนาการด้านคุณธรรมในวัยนี้ยัง
เป็นแบบอุดมคติ (idealism) เข้มงวดเรื่องความถูกผิด ความยุติธรรม และยังไม่ยืดหยุ่นทางความ
คิดมากนัก วัยนี้เป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น และให้ความสำ�คัญกับเพื่อนสนิทมากกว่า
การคบเป็นกลุ่มเพื่อนแบบเดิม รวมทั้งสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบคู่รักที่มีความมั่นคงและ
จริงจังมากขึ้น

บทที่ 2 พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตสังคมในวัยรุ่น

11

ตารางที่ 1 สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในพัฒนาการทางจิตสังคมของวัยรุ่น
สิ่งที่วัยรุ่นต้องพัฒนา
วัยรุ่นตอนต้น
(Tasks)
(อายุ 10-13 ปี)
1. ความต้องการ
ต้องการเป็นตัวของตัวเอง
เป็นอิสระ
แยกจากพ่อแม่มากขึ้น
(Independence) ชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่า
2. ภาพลักษณ์
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ของตนเอง
ทางร่างกาย
(Body image)
12

วัยรุ่นตอนกลาง
(อายุ 14-16 ปี)
รู้สึกขัดแย้งในใจเกี่ยวกับการ
แยกจาก มีปัญหาขัดแย้งกับ
ครอบครัวได้บ่อย
ทดลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ชัดเจน

วัยรุ่นตอนปลาย
(อายุ 17-19 ปี)
สามารถแยกจากและเป็น
อิสระได้

มีความพึงพอใจในภาพลักษณ์
ของตนเอง จนพัฒนาไปเป็น
ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ
(personality)
3. แรงกระตุ้น
มีความสนใจอยากรู้เกี่ยวกับ สนใจตอบสนองต่อแรงดึงดูด เริ่มมีหรือคิดที่จะพัฒนา
ทางเพศ
เรื่องเพศ และเริ่มมีการสำ�เร็จ ทางเพศ และอาจทดลองมี ความสัมพันธ์ในลักษณะคู่รัก
(Sexual drives) ความใคร่ด้วยตนเอง
เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ที่มีความรักเอื้ออาทรต่อกัน
หรือเพศเดียวกัน โดยมักมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็น  
คู่นอนมากกว่าคู่รัก
4. ความสัมพันธ์
มักคบกับกลุม่ เพือ่ นเพศเดียว ยอมรับการมีเพื่อนต่างเพศ ให้ความสำ�คัญกับเพื่อนสนิท
กับผู้อื่น
กันกับตนเอง และสนใจที่จะ อยู่ในกลุ่ม เริ่มมีแฟนและ หรือเพื่อนคู่หู ซึ่งมีความคิด
(Relationship) คบหรือพบปะกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ มองบุคคลอื่นนอกครอบครัว ความสนใจที่คล้ายกันมากกว่า
ผู้ปกครองมากขึ้น เช่น ครู เป็นแบบอย่าง (role model) การคบเพื่อนเป็นกลุ่ม
หรือพ่อแม่ของเพื่อน
เช่น ดารา นักกีฬา เป็นต้น
5. การวางแผน
ยังไม่มีจุดหมาย หรือมี
เริ่มมีการวางแผนแต่ยังไม่ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับอาชีพ จุดหมายที่คลุมเครือ
ชัดเจน
และสามารถวางแผนขั้นตอน
(Career plans)
ที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายนั้นได้
6. ความคิด
เริ่มมีความคิดเชิงนามธรรม มีความคิดเชิงนามธรรม
มีความคิดเชิงนามธรรมที่
(Conceptualiza- (abstract) แต่ส่วนใหญ่ยัง มากขึ้น สามารถเข้าใจทฤษฎี สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์
tion)
มีความคิดแบบรูปธรรม
และมีมโนทัศน์ทก่ี ว้างขวางขึน้ และสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
(concrete) และมักคิดเข้าข้าง
ตนเอง
7. ค่านิยม และ
อาจมีการถดถอยของคุณธรรม ยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีแนวคิดด้านคุณธรรมแบบ
คุณธรรม
เนื่องจากอิทธิพลของกลุ่ม
(self-centered) คิดว่า
อุดมคติ (idealism) ซึ่ง
(Value system เพื่อน (peer pressure) และ ความคิดของตนเองถูกต้อง เข้มงวดเรื่องถูก-ผิด
and moral)
อาจท้าทายพ่อแม่ โดยการ   และหาเหตุผลมาประกอบ ความยุติธรรมและไม่ค่อย
ทำ�สิ่งที่พ่อแม่ไม่ยอมรับในแง่ ความคิดของตน  
ยืดหยุ่นทางความคิด
ของคุณธรรม

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี เป็นบริการที่ควรจัดให้เป็น     
ส่วนหนึ่งของบริการตรวจรักษาตามปกติ และควรมีการจัดรูปแบบการดำ�เนินงานที่เป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบที่มีความชัดเจน โดยรูปแบบการจัดบริการอาจเป็นได้หลายแบบ เช่น การทำ�กลุ่มเสวนา
การจัดกลุ่มสอนให้ความรู้ การพูดคุย หรือให้การปรึกษารายบุคคล เป็นต้น รูปแบบการจัดบริการ
สำ�หรับวัยรุ่น ต้องจัดบริการที่เป็นมิตร มีความแปลกใหม่ที่น่าสนใจ และถูกใจวัยรุ่น ไม่ใช่บริการใน
รูปแบบเดิมๆ ที่ไม่ดึงดูดใจ ทำ�ให้วัยรุ่นรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากมีส่วนร่วม
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพนี้ จัดทำ�
ขึน้ เพือ่ ให้หน่วยบริการสุขภาพสามารถพิจารณาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงาน โดยสามารถปรับรูปแบบ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีของหน่วย
บริการสุขภาพ และเพื่อเป็นแนวทางประสานงาน และบริการส่งต่อรวมทั้งการติดตามประเมินผล  
การดำ�เนินงานต่อไป

หน่วยงานที่จัดบริการ
หน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย
1. คลินิกโรคติดเชื้อในเด็ก คลินิกเอชไอวีหรือคลินิกยาต้านไวรัส
2. แผนกตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
หน่วยรับการส่งต่อ
1. แผนกจิตเวช
2. แผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. แผนกสูตินรีเวช/แผนกวางแผนครอบครัว
4. แผนกสังคมสงเคราะห์
บทที่ 3 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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5. แผนกเวชกรรมสังคม/เวชกรรมชุมชน
6. องค์กรพัฒนาเอกชน
7. หน่วยงาน/องค์กรทางด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางและขั้นตอนการจัดระบบบริการ
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ก. การจัดเตรียมบุคลากรและสถานที่ให้บริการ
หน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลจำ�เป็นต้องมีการจัดเตรียมระบบบริการ เพื่อ
สนับสนุนให้วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ โดยควรเตรียมการดังนี้
		
1. การเตรียมทีมบุคลากร
1.1 ด้านนโยบาย ทีมบุคลากรผูใ้ ห้บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ให้การปรึกษา นักสุขศึกษา นักจิตวิทยา และบุคลากรด้านอื่นๆ   
ควรได้ร่วมรับทราบนโยบายและเห็นความสำ�คัญในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อ
เอชไอวี เพื่อสุขภาพกาย ใจ จิตสังคม และคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น     
ลดปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา และลดภาระด้านการบริหารจัดการปํญหาซับซ้อนจากวัยรุ่นท้อง แท้ง  
การรักษาล้มเหลว เชื้อดื้อยา ฯลฯ
1.2 ด้านความรู้และทักษะ ทีมบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
วัยรุน่ ในบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการติดเชือ้ เอชไอวี ปัจจัยการติดเชือ้ การป้องกันการถ่ายทอดเชือ้ รวมทัง้
แนวทางการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำ�เป็นแก่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี จึงควรต้องได้รับการอบรมความรู้  
ทักษะ และแนวทางการใช้สื่อประกอบการให้ข้อมูลดังกล่าว
		
2. การเตรียมสถานที่ให้บริการ การดำ�เนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
การจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งต้องอาศัยพื้นที่หรือห้องที่กว้างพอสำ�หรับการทำ�กิจกรรมกลุ่ม และการพูดคุย
รายบุคคลต้องการห้องที่เป็นสัดส่วน เช่นเดียวกับห้องให้การปรึกษาทั่วไป ตามรายละเอียดในหัวข้อ
ค.รูปแบบกิจกรรมของบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
		
3. การประสานงานกับหน่วยบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลังจากให้บริการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ในบางกรณีมคี วามจำ�เป็นต้องส่งต่อวัยรุน่ ทีม่ ี
เชื้อเอชไอวีไปรับบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละราย จึงควรมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อรองรับปัญหาที่อาจพบจากการให้บริการ
แก่วัยรุ่น ได้แก่ แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความซับซ้อน หรือ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แผนกวางแผนครอบครัว
กรณีที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน เป็นต้น
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ข. การจัดระบบบริการ
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี จัดในวันที่วัยรุ่นมาตรวจ
สุขภาพ ตามนัดปกติของโรงพยาบาล โดยมีแนวทางการจัดบริการดังนี้
1. จัดทำ�บัญชีรายชือ่ วัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั การเปิดเผยสภาวะการติดเชือ้ เอชไอวีแล้ว รวมทัง้ ผูด้ แู ล
เพื่อการเสนอบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่น โดยพิจารณาจากอายุ ภาวะสุขภาพ ปัญหาและ
พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก ซึ่งโครงการแฮปปี้ทีนใช้เกณฑ์เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปทุกราย หรือเด็กอายุ 10
ปีขึ้นไปในรายที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเพศระยะที่ 3 (Tanner stage 3) หรือมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย
2. จัดทำ�หัวข้อความรูท้ วี่ ยั รุน่ แต่ละคนควรได้รบั เพือ่ ใช้เตรียมในการจัดบริการให้วยั รุน่
แต่ละรายอย่างเหมาะสมต่อไป
3. อธิบายให้ผู้ดูแลและวัยรุ่นทราบถึงบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่น และเสนอ
บริการต่อวัยรุ่น
4. จัดทำ�บัญชีรายชื่อวัยรุ่นที่จะเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมกลุม่ ในวันนัดวันเดียวกัน พร้อมกับทำ�ตารางการนัดหมายวัยรุน่ ล่วงหน้าสำ�หรับการเข้าร่วม
กิจกรรมพูดคุยรายบุคคลและกิจกรรมกลุม่ ครัง้ ต่อไป บันทึก และตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงข้อมูลเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของวัยรุ่นและผู้ดูแลอย่างสม่ำ�เสมอ
5. หากมีการนัดทำ�กิจกรรมกลุม่ เจ้าหน้าทีจ่ ะทำ�การติดต่อล่วงหน้าก่อนวันนัดทำ�กิจกรรม
กลุ่ม 1-2 วัน เพื่อเตือนให้วัยรุ่นมาตรวจตรงตามเวลานัดหมาย และยืนยันจำ�นวนวัยรุ่น กรณีที่วัยรุ่น
มีความจำ�เป็นไม่สะดวกมาในวันที่นัดทำ�กิจกรรมกลุ่มครั้งนี้ จะได้เลื่อนให้มาตรงกับวันที่จะมีกิจกรรม
กลุ่มครั้งต่อไปแทน
6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในคลินิก เพื่อส่งวัยรุ่นมารับบริการส่งเสริมสุขภาพ กรณี
ทีเ่ ป็นนัดทำ�กิจกรรมกลุม่ อาจต้องขอให้วยั รุน่ บางรายทีม่ าช้าไปทำ�กิจกรรมกลุม่ ให้เสร็จก่อนค่อยมาพบ
แพทย์เพื่อตรวจสุขภาพต่อไป
7. จัดการประชุมทีมผู้ให้บริการหลังสิ้นสุดการให้บริการแต่ละครั้ง เพื่อสรุปข้อมูลและ
ประเด็นปัญหาทีต่ อ้ งติดตามของวัยรุน่ แต่ละราย เช่น ปัญหาการกินยาต้านไวรัส พฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ
เช่น ติดเกม ลักขโมย มีแฟน มีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางจัดบริการหรือส่ง
ต่อตามความเหมาะสม
8. ควรมีการบันทึกประเด็นปัญหา และการให้บริการให้เป็นระบบ เพื่อการติดตาม    
ต่อเนือ่ งและส่งต่อข้อมูลกับทีมผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ แต่ควรมีระบบรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของ
วัยรุ่นด้วย

บทที่ 3 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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หน่วยบริการสุขภาพควรมีการประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดระบบ
การไหลเวียนของผู้รับบริการ รวมทั้งระบบข้อมูลและการส่งต่อแฟ้มข้อมูล ให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การบริการในคลินิกต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถปรับรูปแบบการจัดบริการได้จากแผนผัง
การให้บริการ ดังนี้
ผังการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
ในสถานบริการสุขภาพ
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ค. รูปแบบกิจกรรมของบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
แก่วัยรุ่น ตามแนวทาง 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ประเภท คือกิจกรรมกลุ่ม และการ
พูดคุยรายบุคคลอย่างละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดีสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
หน่วยบริการ และลักษณะการมารับบริการของวัยรุ่น โดยในโครงการแฮปปี้ทีนจะจัดในวันที่วัยรุ่นมา
รับการตรวจที่โรงพยาบาล (ซึ่งโดยปกติจะนัดทุก 2-3 เดือน) มีรายละเอียดแยกตามประเภทของ
กิจกรรมดังนี้

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เป็นการให้ความรู้แก่วัยรุ่นในรูปแบบของการเล่นเกม โดย
มีการจัดวัยรุน่ เป็นกลุม่ ย่อยเพือ่ ให้เล่นเกมแข่งขันกันตอบคำ�ถาม คำ�ถามทีใ่ ช้แข่งขันถูกออกแบบให้เป็น
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 4 กลยุทธ์ดังกล่าว วัยรุ่นในกลุ่มจะต้องช่วยกันคิดและเลือกคำ�ตอบของกลุ่มโดย
มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ก่อนที่จะเลือกตอบคำ�ถามในแต่ละข้อ
หลังจากนั้นจะมีการเฉลยคำ�ตอบที่ถูกต้องพร้อมกับสรุปความรู้ในแต่ละข้อ
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
1. ขนาดของกลุ่ม ควรประกอบด้วยวัยรุ่น 7-15 คน เพื่อสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2-3
กลุ่ม ให้มีสมาชิกระหว่าง 3-5 คน ถ้าสมาชิกมีจำ�นวนมากเกินไป จะทำ�ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
พูดคุยแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์นอ้ ยลง แต่ถา้ สมาชิกในกลุม่ มีนอ้ ยเกิน
ไปจะทำ�ให้การดำ�เนินการในรูปแบบของกลุ่มลดลง การมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มก็จะลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดขนาดของกลุม่ จะมีความยืดหยุน่ ไปตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงช่วง
อายุและเพศของวัยรุ่น การจัดกลุ่มเด็กที่เป็นเพศเดียวกัน หรือกลุ่มอายุใกล้เคียงกัน ช่วยให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุต่างกันมาก หรือต่างเพศกัน
2. ระยะเวลา ระยะเวลาของกิจกรรมกลุ่มประมาณ 60-90 นาที
3. สถานที่ สถานที่ควรมีพื้นที่เหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยควรมีความกว้าง
พอที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสะดวก และสามารถจัดกิจกรรมที่ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวบ้าง
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมีพื้นที่กว้างเกินความจำ�เป็น เพราะห้องที่ใหญ่เกินไป ทำ�ให้เกิดความรู้สึกไม่
เป็นกันเอง ห่างเหิน หากห้องที่จัดกิจกรรมมีพื้นที่กว้างมากอาจใช้ฉากกั้นบริเวณให้เหมาะสม ถ้าเป็น
ที่โล่งควรจะเป็นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่มีคนเดินผ่านไปมา เพื่อเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงออก
อย่างเต็มที่ รูส้ กึ ผ่อนคลาย สบายใจ และเป็นอิสระ ในการทำ�กิจกรรมกลุม่ อาจจัดให้วยั รุน่ นัง่ เก้าอีร้ วม
กันเป็นกลุ่ม เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาจมีโต๊ะตัวเล็กแบบที่เคลื่อนย้ายง่ายอยู่ตรง
กลางเพื่อสะดวกในการเขียนคำ�ตอบ หรือจัดให้ทำ�กิจกรรมบนพื้นที่สะอาด โดยปูเสื่อให้วัยรุ่นนั่งทำ�
กิจกรรมเป็นกลุ่มก็ได้
4. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมและผู้ช่วยจัดกิจกรรม อาจเป็นแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา นักกิจกรรม และบุคลากรด้านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการจัดระบบบริการของ   
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง บุคลากรทุกคนสามารถทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ กิจกรรมกลุม่ และผูช้ ว่ ยจัดกิจกรรมได้
บทบาทของผู้ดำ�เนินกิจกรรมและผู้ช่วยจัดกิจกรรมมีดังนี้
 ศึกษาวิธีการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อคำ�ถาม คำ�ตอบ และวิธีสรุป
ใจความสำ�คัญอย่างชัดเจน โดยศึกษาได้จากคู่มือการจัดกิจกรรมในภาคผนวก
 มีความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 วางตัวเป็นกลาง ไม่ชี้นำ�หรือโน้มน้าวความคิดของวัยรุ่น
บทที่ 3 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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สนับสนุน ให้ก�ำ ลังใจ กระตุน้ ให้วยั รุน่ เกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และ
แสดงออกอย่างอิสระตามความสามารถของตัววัยรุ่นแต่ละคน
 อธิบายการเล่น ระบุกฎ กติกาให้ชัดเจนก่อนเริ่มกิจกรรม
 สรุปปัญหาได้ชัดเจนและสรุปใจความสำ�คัญได้ถูกต้อง
เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
1. วีซดี เี กมตอบคำ�ถาม (ตัวอย่างในภาคผนวก ก และ ข) ในการนำ�ไปใช้อาจดัดแปลงหรือ       
ทำ�ขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสถานบริการนั้นๆ
2. เครือ่ งเล่นวีซดี ี ดีวดี ี หรือคอมพิวเตอร์ กรณีทไี่ ม่มเี ครือ่ งเล่นวีซดี ี ดีวดี ี หรือคอมพิวเตอร์
อาจประยุกต์ใช้เกมที่เป็นแผ่นพลิกแทน (โดยสามารถพิมพ์ได้จากวีซีดีเกม)
3. กระดาษเอ 4
4. ปากกา/ดินสอ
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การจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
การจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล เป็นการให้ความรู้ผ่านกระบวนการให้การปรึกษาตาม 4
กลยุทธ์ โดยในโครงการแฮปปี้ทีนได้จัดให้มีการพูดคุยรายบุคคล 2 ครั้งสลับกับกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้
ความรู้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละกลุ่ม โดยวัยรุ่นจะทำ�แบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการใน
การพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก ค) ก่อนเข้ารับการพูดคุย เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพูดคุย เพื่อประเมินปัญหาตามความต้องการเฉพาะราย และให้การปรึกษาตามปัญหาที่พบ      
รวมทั้งให้ความรู้ครอบคลุมตามประเด็นเนื้อหาตามกลยุทธ์ที่เตรียมไว้
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการพูดคุยรายบุคคล
1. ระยะเวลา อยู่ระหว่าง 20-45 นาที ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาและความต้องการของ  
วัยรุ่นแต่ละคน
2. สถานที่ สถานทีใ่ นการพูดคุยรายบุคคลควรมีความมิดชิด เป็นสัดส่วน ไม่มเี สียงรบกวน
ไม่มีคนเดินผ่านไปมา บรรยากาศมีความสงบและเป็นกันเอง การจัดที่นั่ง ควรเป็นลักษณะตั้งฉากกัน
และใกล้กันพอที่จะใช้การสัมผัสมือ แตะไหล่ หรือภาษากายเพื่อให้กำ�ลังใจได้
3. ผูใ้ ห้บริการ อาจเป็นบุคลากรวิชาชีพเช่นเดียวกับกิจกรรมกลุม่ โดยควรมีทกั ษะการให้การ
ปรึกษา มีสัมพันธภาพที่ดีกับวัยรุ่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับกิจกรรมการพูดคุยรายบุคคล
1. แบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก ค) เพื่อนำ�มา
ช่วยเลือกหัวข้อ หรือจัดลำ�ดับความสำ�คัญหัวข้อเรื่องที่จะพูดคุยกับวัยรุ่น
2. แบบบันทึการพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก ง)
3. สื่อการสอนต่างๆ เช่น สื่อเรื่องสั้น สื่อชุดวิธีการคุมกำ�เนิด (ภาคผนวก จ)
ผังการให้บริการในโครงการแฮปปี้ทีน
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หมายเหตุ การวางแผนจัดบริการในแต่ละแห่ง อาจไม่เหมือนกันและสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยบริการ เช่น เกมก้าวหน้าท้าโลก อาจแบ่งเล่น 2-3 ครั้ง เพื่อให้ได้เล่นครบ
ทุกข้อหรือสลับเล่นเกมวัยรุ่นวัยรู้ก่อนเกมก้าวหน้าท้าโลก เป็นต้น

บทที่ 3 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
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วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีควรจะมีความรูท้ ถี่ กู ต้องเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็นอยู่ เพือ่ ให้สามารถรับผิดชอบ
และดูแลสุขภาพของตัวเองได้ต่อไป นอกจากนี้วัยรุ่นควรจะมีทักษะที่จำ�เป็นเพื่อการดำ�เนินชีวิต     
อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่พบบ่อย ในโครงการ
แฮปปี้ทีนได้แบ่งหมวดความรู้และทักษะที่วัยรุ่นควรทราบโดยกำ�หนดเป็น 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 “รูจ้ ริงเรือ่ งสุขภาพ” (การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพสำ�หรับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี)
กลยุทธ์ที่ 2 “ใจสูร้ ทู้ นั ชีวติ ” (การส่งเสริมการนับถือตนเองและการจัดการกับความเครียด)
กลยุทธ์ที่ 3 “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” (การให้ความรู้และการปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและการลด
ความเสี่ยงทางเพศ)
กลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิตดีมีเป้าหมาย” (การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ)

กลยุทธ์ท่ี 1 “รูจ้ ริงเรือ่ งสุขภาพ” (การให้ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพสำ�หรับวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้วัยรุ่นสามารถอธิบาย
1. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการตรวจเพื่อติดตามการรักษาตามระยะเวลา
4. ความรู้เรื่องยาต้านไวรัส การกินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ และ
การเกิดภาวะเชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

สาระสำ�คัญ
1. ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
การเปลีย่ นแปลงของร่างกายจากวัยเด็กมาเป็นวัยรุน่ เกิดขึน้ จากฮอร์โมนเพศเริม่ ทำ�งาน
เด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 1–2 ปี การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายมีดังนี้
 เพศหญิง เมื่อรังไข่เริ่มทำ�งานหน้าอกจะเริ่มขยาย สะโพกผายออก เริ่มมีขนขึ้นที่รักแร้
และอวัยวะเพศ และจะมีประจำ�เดือน จึงสามารถตั้งครรภ์ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ตก
 เพศชาย ลูกอัณฑะจะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น อวัยวะเพศมีขนาดเพิ่มขึ้น ต่อมาก็เริ่มมี  
หนวดเครา มีขนทีห่ น้าอก รักแร้ และอวัยวะเพศ กล้ามเนือ้ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเริม่ ปรากฎชัด
กล่องเสียงใหญ่มผี ลทำ�ให้เกิดเสียงแตกห้าว เมือ่ มีการผลิตอสุจบิ างคนอาจมีการฝันเปียก หรือการหลัง่
น้�ำ อสุจโิ ดยไม่รตู้ วั ในขณะหลับ ซึง่ เป็นสัญญาณบอกให้รวู้ า่ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทางเพศถึงขัน้ ทีส่ ามารถ
ทำ�ให้เพศหญิงตั้งครรภ์ได้แล้ว
2. ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุม่ โรคทีต่ ดิ ต่อจากคนหนึง่ ไปอีกคนหนึง่ โดยการร่วมเพศ
หรือมีการสัมผัสกันทางอวัยวะเพศ ผูท้ มี่ โี รคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสติดเชือ้ และถ่ายทอดเชือ้
เอชไอวีได้มากขึ้น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจมีอาการดังต่อไปนี้
 แผลที่บริเวณอวัยวะเพศ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมที่อวัยวะเพศ
 ฝี เช่น กามโรคต่อมและท่อน้ำ�เหลือง แผลริมอ่อนที่มีอาการแทรกซ้อน
 ตกขาวผิดปกติหรือมีหนองทางช่องคลอด เช่น หนองใน (Gonorrhoea) หนองในเทียม
(Chlamydia) พยาธิช่องคลอด (Trichomonas) เชื้อราในช่องคลอด (Candida) แบคทีเรียในช่อง
คลอด (Bacterial vaginosis)
 มีหนองทางท่อปัสสาวะหรือปัสสาวะแสบขัด เช่น หนองใน (Gonorrhoea) หนองใน
เทียม (Chlamydia)
 ปวดท้องน้อยด้านล่าง เช่น หนองใน (Gonorrhoea) หนองในเทียม (Chlamydia) หรือ
การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้อง
 บวมบริเวณลูกอัณฑะ เช่น หนองใน (Gonorrhoea) หนองในเทียม (Chlamydia)
 อื่นๆ เช่น หูดหงอนไก่ หูดข้าวสุก โลน หิด
การรักษา ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาตามอาการและให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ถ้ารักษาไม่ถูกต้องจะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง และเป็นรุนแรงมากขึ้น แต่ถ้ารักษาอย่างถูกต้องก็สามารถ
รักษาหายได้ โดยเมื่อมีอาการผิดปกติควรพาคู่ไปตรวจเพื่อรักษาด้วย
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การปฏิบัติตัวขณะรับการรักษา
 ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 งดดื่มเหล้าและของมึนเมาทุกชนิดเพราะทำ�ให้การตัดสินใจผิดพลาดได้
 พาคู่ไปตรวจด้วยทุกครั้ง
 โรคบางชนิด เช่น เชื้อราในช่องคลอด แบคทีเรียในช่องคลอด อาจไม่ได้ติดทางเพศสัมพันธ์ แต่พบได้ถ้าการรักษาสุขอนามัยไม่ดี จึงควรรักษาความสะอาดของร่างกายสม่ำ�เสมอ
 ไม่ซื้อยามารักษาเอง
 ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง
3. ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการตรวจเพื่อติดตามการรักษาตาม
ระยะเวลา
		
เอชไอวี เป็นไวรัสที่ทำ�ลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว CD4 ทำ�ให้
ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
		
โรคเอดส์ เกิดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ทำ�ให้เชื้อไวรัส     
เอชไอวีมปี ริมาณมากขึน้ จนทำ�ลายจำ�นวนเม็ดเลือดขาว CD4 ให้มจี �ำ นวนต่�ำ มากๆ และระบบภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่อง จนร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อนจากเชื้อเอชไอวีได้
การติดต่อของเชื้อเอชไอวี มี 3 ทางหลัก
 การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 ทางเลือด โดยใช้เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หรือรับเลือดจากผู้มีเชื้อเอชไอวี
 จากมารดาสู่ทารก
การรักษา ยังไม่มีการรักษาให้หายขาด แต่การรักษาที่ถูกต้องจะทำ�ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
ใกล้เคียงปกติ โดยปฏิบัติตนดังนี้
่ ที่ยังไม่
 กินยาต้านไวรัสอย่างถูกต้องตรงเวลา สม่�ำ เสมอ และต่อเนือ่ ง ในเด็กและวัยรุน
เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน ควรจะได้รับยาเมื่อจำ�นวน CD4 น้อยกว่า 350 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
 รักษาสุขภาพและสุขอนามัยให้ร่างกายแข็งแรง กินอาหารที่ครบห้าหมู่ ออกกำ�ลังกาย
ละเว้นสิ่งเสพติดต่างๆ เช่น เหล้า สูบบุหรี่
 ทำ�จิตใจให้เบิกบาน
 ป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อเพิ่ม เพราะเชื้อใหม่ที่รับมาอาจเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าที่
เป็นอยู่หรือเป็นเชื้อดื้อยา
การป้องกัน
 ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์อย่างฉาบฉวย
หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย เช่น หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และการใช้สารเสพติด
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หากมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการรักษา เพราะอาจทำ�ให้ผู้ป่วยเพิ่มความ
เสี่ยงในการรับหรือถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายขึ้น
การตรวจติดตามการรักษา
 การตรวจประเมินอาการทางร่างกาย ส่วนสูง น้ำ�หนัก ความดันโลหิต และผลข้างเคียง
ของยาด้วยการตรวจเลือด
 การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 เพือ่ ใช้ในการพยากรณ์ระยะของโรคประกอบ
การพิจารณาการเริ่มยาต้านไวรัสและการให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โดยแนะนำ�ให้ตรวจทุก  
6 เดือน
 การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด เพือ่ ติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยแนะนำ�
ให้ตรวจหลังเริ่มยาแล้วที่ 6 เดือน และทุก 1 ปีในครั้งต่อไป เป้าหมายของการรักษาคือ ปริมาณไวรัส
ควรน้อยกว่า 40 ก็อปปี้ต่อมิลลิลิตร
 เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการรักษาอาจจะล้มเหลวเช่น ปริมาณไวรัสไม่ลดลงตามข้อแนะนำ�     
ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างสม่ำ�เสมอนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป ควรได้รับการ
ตรวจการดือ้ ต่อยาต้านไวรัสเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกปรับสูตรยาต้านไวรัส
 การตรวจเอ็กซเรย์ปอด ควรตรวจเมื่อมีอาการที่น่าสงสัยว่าจะมีปอดอักเสบ และเพื่อ
คัดกรองวัณโรคกรณีได้สมั ผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยวัณโรค หากทำ�ได้ควรตรวจเป็นข้อมูลพืน้ ฐานก่อนเริม่ ยา
 การตรวจตาควรตรวจเมื่อมีระดับ CD4 น้อยกว่า 15%
 ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดดูการทำ�งานของไต ในผูท
้ ไี่ ด้รบั ยาทีโนโฟเวียร์ (tenofovir)
หรืออินดินาเวียร์ (indinavir)
 ตรวจเลือดดูการทำ�งานของตับ ในผู้ที่ได้รับยาเนวิราปีน หรือจีพีโอเวียร์
 ตรวจดูไขมัน และน้ำ�ตาลในเลือด ในผู้ที่ได้ยากลุ่มพีไอ
 ตรวจพิเศษอื่นๆ ตามที่แพทย์จะเห็นสมควรเมื่อมีอาการผิดปกติ
การพยากรณ์โรค
ยังไม่มีการรักษาให้หายขาด จำ�เป็นต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิต ยาต้านไวรัสที่เหมาะสม
และการกินยาอย่างถูกต้องสม่ำ�เสมอ จะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงและอายุยืนยาวใกล้เคียงคนปกติ วัยรุ่น
มักมีปญ
ั หาเบือ่ การกินยา ทำ�ให้หยุดยาและโรคกำ�เริบ ซึง่ อาจอันตรายถึงแก่ชวี ติ ได้ และทำ�ให้เชือ้ ดือ้ ยา
เมื่อกลับมากินยาใหม่ก็ไม่ได้ผลต้องเปลี่ยนสูตร
4. ความรู้เรื่องยาต้านไวรัส
ความร่วมมือในการกินยาอย่างถูกต้อง ตรงเวลา สม่�ำ เสมอ และต่อเนือ่ งนัน้ มีความสำ�คัญ
อย่างมากสำ�หรับผู้มีเชื้อเอชไอวี แต่คุณสมบัติของยาต้านไวรัส เช่น รสขม เฝื่อน เม็ดโตมาก หรือ
ปัญหาจากตัวผู้มีเชื้อฯ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น เบื่อยา รู้สึกไม่สะดวก อาจมีผลต่อการกินยาอย่าง       
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ถูกต้อง สม่ำ�เสมอ และต่อเนื่องได้ ดังนั้นทีมผู้ดูแลจึงต้องมีวิธีช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจและเห็นความสำ�คัญ
ของการกินยาอย่างถูกต้อง สม่ำ�เสมอ และต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือช่วยประเมินอย่างน้อย 2 วิธีดัง
ต่อไปนี้
 การสอบถามจำ�นวนครั้งที่ลืมกินยาตามช่วงเวลาที่กำ�หนด เช่น ภายใน 3 วัน หรือ 1
เดือนที่ผ่านมา แต่ไม่ควรย้อนเวลานานเพราะวัยรุ่นมักจะจำ�ไม่ได้
 การให้ปฏิทินสำ�หรับลงเวลาในการกินยาทุกครั้ง เป็นวิธีที่ได้ผลดีในระยะเริ่มต้นเพียง
เดือนแรกๆ เท่านั้น
 การนับจำ�นวนเม็ดยาทีเ่ หลือกลับมา โดยเปรียบเทียบยาทีก่ น
ิ จริงเทียบกับยาทีค่ วรกินซึง่
ควรจะได้มากกว่า 95% แต่วิธีนี้วัยรุ่นอาจหยิบยาออกโดยไม่ได้กินจริง หรือลืมนำ�ยากลับมาให้นับก็ได้
การปรับกลยุทธ์เพื่อให้กินยาได้อย่างถูกต้องสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
 ยาที่มีรสไม่ดี ขม เฝื่อน ถ้าเป็นยาผงอาจซื้อแคปซูลมาบรรจุยาหลังจากแบ่งแล้ว หรือ
ผสมน้ำ�หวานแต่ไม่ควรผสมกับน้ำ�อัดลมหรือน้ำ�ผลไม้
 ในกรณีที่กลืนยาเม็ดไม่เป็น ควรฝึกให้กลืนยาเม็ดเล็กๆ ก่อน เช่น วิตามินซี หลังจาก
นัน้ ค่อยๆ เพิม่ ขนาดเม็ดยา เช่น ขนาดวิตามินรวม จัดท่านัง่ ให้ตวั ตรง จิบน้�ำ ก่อนเล็กน้อย แล้ววางยา
ที่โคนลิ้น จิบน้ำ�แล้วกลืนทันทีห้ามอมน้ำ�ไว้ในปาก
 ในกรณีที่กินยาไม่ตรงเวลา ควรมีการพูดคุยปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเวลากินยาและให้   
วัยรุ่นเลือกเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะการดำ�เนินชีวิตของตน
 สำ�หรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆ ไม่สามารถกำ�หนดเวลากลับบ้านได้ชัดเจน ควรมียา 1–2
มื้อติดตัวไว้เสมอ โดยจัดแยกแต่ละมื้อใส่ในซองพลาสติก แล้วจัดรวมไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง  
หรือกระเป๋าใส่เอกสาร แต่ควรระวังการเก็บรักษายาขณะเดินทาง ไม่ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิสูง
แสงแดดส่องถึงหรือชื้น
่ ควรต้องจำ�ชือ่ ยาต้านไวรัสทีต่ นเองใช้ และควรจำ�ข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดนัน้
 วัยรุน
ื่ เช่น บ้านญาติซงึ่ อยูห่ า่ งไกล ควรติดต่อ
 หากยาหมดก่อนวันนัดหรือลืมยาไว้ในสถานทีอ่ น
ขอยาเพิ่มจากเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันที ไม่ควรให้ขาดยาถึงวันนัด เพราะจะทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อต่อยาต้าน  
ไวรัสได้ เจ้าหน้าที่อาจแนะนำ�ให้ไปรับยาในโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือจัดส่งยาให้โดยวิธีต่างๆ เช่น   
ทางไปรษณีย์
การดื้อยาต้านไวรัส
เป็นภาวะที่ยาต้านไวรัสไม่สามารถควบคุมการเพิ่มของเชื้อเอชไอวีในร่างกายได้ เนื่องจาก
เชื้อเอชไอวีที่มีอยู่ในร่างกายปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมันเอง เรียกว่าเกิดการกลายพันธุ์ ภาวะนี้จะ
เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติกไ็ ด้แต่ใช้เวลานาน แต่ทพี่ บบ่อย คือ จากการทีผ่ ปู้ ว่ ยกินต้านไวรัสไม่สม่�ำ เสมอ     
ไม่ตรงเวลา หรือกินบ้างหยุดบ้าง การดื้อยาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะใช้ยาเดิมไม่ได้ผลอีก และบางครั้งอาจ
ดื้อข้ามไปยังยาตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วย ถ้าดื้อยาสูตรแรกจะต้องไปใช้สูตรดื้อยาซึ่งอาจมีผลข้าง
เคียงมากขึ้น และอาจกินยากขึ้น จำ�นวนเม็ดยามากขึ้น เมื่อมีการดื้อยาเกิดขึ้น ในช่วงแรกผู้ป่วยจะ
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ยังไม่รู้สึกอะไร จนกระทั่งเม็ดเลือดขาว CD4 เริ่มต่ำ�กว่า 200 ตัว/มล. ผู้ป่วยจึงเริ่มมีอาการ และอาจ
มีโรคแทรกหรือติดเชื้อฉวยโอกาสซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแสดงให้เห็นว่าการดื้อยา
มักเกิดขึ้นนานแล้ว เป็นผลให้เกิดการดื้อยาลุกลามมากขึ้น คือไวรัสมีการกลายพันธุ์หลายตำ�แหน่ง   
ส่งผลให้มีโอกาสดื้อยาตัวใหม่ๆ ในกลุ่มที่เคยใช้ด้วยเช่นกัน

สรุปประเด็นสำ�คัญของกลยุทธ์ที่ 1 (Key message)
วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรมีความรู้เรื่อง
 เพศศึกษา เช่น สิ่งที่แสดงว่าร่างกายของวัยรุ่นชายและหญิงพร้อมที่จะมีบุตรคือ
การมีการตกไข่ในเพศหญิง และการมีน้ำ�อสุจิในเพศชาย
 วิธีการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและการป้องกัน
 โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ใ นผู้ ที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี จะทำ �ให้ ส ามารถแพร่ ห รื อ รั บ เชื้ อ     
เอชไอวีได้ง่ายขึ้น ควรป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์    
หากมีอาการที่เข้าได้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรไปพบแพทย์
 แนวทางการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และความสำ�คัญของวินย
ั การกินยาต้านไวรัส
โดยวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงใกล้เคียงคนปกติได้ ถ้ามีวินัยในการกินยา   
ต้านไวรัส รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง และรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้รับเชื้อเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ 2 “ใจสู้รู้ทันชีวิต” (การส่งเสริมการนับถือตนเองและการจัดการกับความเครียด)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมองเห็นคุณค่าและเกิดการนับถือตนเอง
2. เพื่อให้วัยรุ่นสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด
3. เพื่อให้วัยรุ่นบอกวิธีการแก้ปัญหาและจัดการความเครียด
สาระสำ�คัญ
1. การส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถ มีความภูมใิ จในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึง่ ความรูส้ กึ
นีท้ �ำ ให้คนเรามีความมัน่ ใจ ในการกระทำ�สิ่งต่างๆ ของชีวิตได้โดยไม่ต้องรอพึ่งผู้อื่น
หรือสิง่ อืน่ การสร้างความรูส้ กึ ทีด่ แี ละการมองเห็นสิง่ ดีๆ ทีต่ นเองมีอยู่ ย่อมเป็นการ
สร้างคุณค่าและศักดิศ์ รีในตนเอง เมือ่ เห็นว่าตนเองเป็นคนดีมคี ณ
ุ ค่าก็ยอ่ มพยายามทำ�สิง่ ทีด่ งี ามในชีวติ
และไม่น�ำ สิง่ เลวร้ายหรือไม่ดเี ข้ามาในชีวติ ตน สำ�หรับผูท้ ม่ี องเห็นคุณค่าในตนเองต่� 
ำ ก็สามารถทีจ่ ะพัฒนา
คุณค่าในตนเองโดยเริ่มจากจุดดีเล็กๆ ของตนเอง แล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์
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ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป็นความรูส้ กึ ทีบ่ คุ คลยอมรับตนเอง มองตนเองในทางบวก
การรับรู้นี้นำ�มาซึ่งความมั่นใจ โดยบุคคลสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้ดังนี้  
 ค้นหาความสนใจ จุดมุ่งหมาย และข้อดีของตนเอง
 เมื่อทำ�งานชิ้นใดก็ตาม ควรเน้นที่ความมุ่งมั่นในการทำ�งาน มากกว่าผลลัพธ์ของงาน
 มองตนเองและคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อน
 ควรจำ�ไว้ว่าบางครั้งคนเราอาจทำ�ผิดได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะล้มเหลวตลอดไป     
จงให้เวลาและโอกาสกับตนเองในการเริ่มต้นใหม่
 ใช้คำ�พูดดีๆ กับตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
 รับฟังคำ�พูดดีๆ จากบุคคลหรือสือ่ ต่างๆ รอบข้าง เช่น คนในครอบครัว เพือ่ น บทเพลง
 เมื่อได้ยินคำ�พูดที่ไม่ดีต่อตนเองเกิดขึ้นในสมองของเรา เช่น ต้องสอบไม่ผ่านแน่ ไม่มี
ความสามารถ ฯลฯ ต้องรีบขจัดคำ�พูดนั้นๆ เสียด้วยการบอกตัวเอง “ให้เลิกคิด” แล้วแทนที่คำ�พูดไม่
ดีด้วยคำ�พูดดีๆ ต่อไป
2. ความเครียดคืออะไร สาเหตุที่ทำ�ให้เครียด วิธีการจัดการความเครียด
ความเครียดเป็นปฏิกริ ยิ าการตอบสนองต่อแรงกดดันทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวติ ซึง่ มีได้จากสาเหตุตา่ งๆ ทัง้ จากภายในตนเองและสิง่ แวดล้อมภายนอก เช่น
จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จากสภาพครอบครัว การเรียน การทำ�งาน
และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำ�รงชีวิต
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด
 ทางร่างกาย จากกลไกการตอบสนองทางระบบประสาทอัตโนมัติและระบบต่อมไร้ท่อ
ทำ�ให้มีการเต้นเพิ่มขึ้นของหัวใจ การเพิ่มความดันโลหิต หายใจเร็ว กล้ามเนื้อหดเกร็ง ในบางคนอาจ
มีอาการเจ็บป่วย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปัสสาวะหรืออุจจาระบ่อยกว่าปกติ เป็นต้น      
้ กึ ตึงเครียด กังวล กระสับกระส่าย
 ทางจิตใจ โดยอาจแสดงออกเป็นความไม่สบายใจ รูส
่ ทีย่ งั ไม่มคี วามสามารถในการจัดการความเครียด
 ทางพฤติกรรม โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุน
ได้ดี จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ดื้อ ต่อต้าน ขาดความรับผิดชอบ จนอาจทำ�ให้เกิดผลเสีย
ต่อการเรียน หรือการทำ�หน้าที่อื่นๆ ในสังคม       
แนวทางการจัดการความเครียด
 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำ�ให้เกิดความกดดันหรือสถานการณ์ที่กดดัน
 คิดบวก หรือมองหาสิ่งที่ดีจากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความกดดัน เป็นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของตนเองเพือ่ ให้เกิดมุมมองของชีวติ ในการลดความเครียด เช่น เมือ่ พบกับปัญหาหรืออุปสรรค
บางอย่าง ให้ลองมองดูว่าสิ่งนี้จะนำ�ไปสู่โอกาสอะไรบ้าง “การกินยาให้ตรงเวลาจะทำ�ให้สุขภาพเรา
แข็งแรง มีโอกาสได้ทำ�กิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยตัวเอง ดังนั้นจะต้องทำ�อย่างไรให้สามารถกินยาได้ตรง
เวลาทุกวัน....”

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ลองปรับเปลี่ยนสถานการณ์ เช่น กรณีถูกเพื่อนล้อ ควรบอกความรู้สึกของตนที่ถูก  
เพือ่ นล้อ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่าไม่อยูใ่ นภาวะอารมณ์ทกี่ �ำ ลังโกรธ เช่น “คำ�พูดทีเ่ ธอล้อเรามันทำ�ให้เราเสียใจ
เราไม่ชอบ”
 หากิจกรรมที่จะช่วยลดความเครียด โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น เช่น การฟังเพลง
เล่นกีฬา กิจกรรมศิลปะ หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ
 กินอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งออกกำ�ลังกาย เล่น
โยคะ หรือนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
้ จี่ ะผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการสูดลม
 เรียนรูท
หายใจเข้าลึกๆ ลงไปถึงท้อง แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆ จะช่วยกระตุ้นการไหล
เวียนโลหิต บรรเทาการเกิดความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ อ่อนล้า กล้ามเนือ้ ตึง หรือ
อาจใช้เครือ่ งหอมหรือน้�ำ มันหอมระเหย ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ร่างกาย
 หาเพื่อนหรือที่ปรึกษาพูดคุย หรือเขียนบันทึกระบายความรู้สึก
ความเครียดเกิดขึน้ ได้จากหลายปัจจัย แต่สงิ่ ทีส่ �ำ คัญคือการเลือกใช้วธิ กี ารลดความเครียด
ที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อความเครียดลดลงจะช่วยให้ร่างกายมีพลังในการคิดแก้ไข และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ไม่ควรเก็บความเครียดสะสมไว้มากๆ เพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งอาจ
ทนไม่ได้
“ความเครียดเป็นเรื่องธรรมดา หาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ทุกวันย่อมมีสุข”
3. วิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาขนาดเล็กหรือใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาย่อมตก
อยู่ภายใต้ความเครียด กระบวนการในการพิจารณาปัญหาเพื่อการตัดสินใจพอสรุปได้ดังนี้
 โดยทั่วไปมักมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือปัญหา แต่ในความเป็นจริง ควรพิจารณาก่อน
ว่าทำ�ไมถึงคิดว่ามันคือปัญหา โดยใช้ 5 คำ�ถามต่อไปนี้ 1) ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน 2) เกิดขึ้นได้อย่างไร
3) เกิดขึ้นเมื่อไร 4) เกิดขึ้นกับใครบ้าง (แต่ไม่ใช่การถามว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะใคร) 5) เพราะอะไร
จึงเป็นปัญหา
 หากเป็นปัญหาที่ดูซับซ้อนลองพิจารณาแยกแต่ละปัญหา และควรมีเพื่อนหรือบุคคลที่
ไว้วางใจช่วยพิจารณา และหากมีหลายปัญหา ควรจัดลำ�ดับความสำ�คัญและหาทางแก้ทีละปัญหา
 พิจารณาบทบาทของตนเองในแต่ละปัญหาว่าเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างไร
 พิจารณาผลของปัญหาว่าเกิดกับใครโดยตรง และใครได้รับผลกระทบบ้าง
่ รึกษาเพือ่ เพิม่ เติมข้อเสนอแนะ วิธกี ารแก้ไขปัญหา
 บันทึกความคิดเห็นของตนเอง และหาทีป
ั หาได้ในระยะยาว วิธไี หนสามารถ
 พิจารณาทางเลือกทัง้ หมดโดยดูวา่ วิธไี หนช่วยแก้ปญ
ปฏิบัติได้จริงในขณะนี้ โดยพิจารณาจากทรัพยากรและระยะเวลาที่มีอยู่ และในแต่ละวิธีมีความเสี่ยง
อะไรบ้าง


บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์
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การแก้ปัญหา

ปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
ประเมินผลการปฏิบตั วิ า่ ตรงตามความคาดหวังหรือไม่ มีอะไรทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นอีกหรือไม่
พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหา อะไรที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จใน

สรุปประเด็นสำ�คัญของกลยุทธ์ที่ 2 (Key message)
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วัยรุ่นควรทราบว่า
 ทุกคนมีเอกลักษณ์และข้อดีในตนเอง วัยรุ่นควรค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองโดย
สังเกตจากความชอบ ความถนัด ผลการเรียน กิจกรรมที่ชอบและทำ�ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้   
วัยรุ่นมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และตระหนักในจุดดี-จุดด้อยของตน สิ่งที่ดีก็ควรพัฒนาต่อไป
สิ่งที่เป็นจุดด้อยต้องพยายามปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อสร้างความภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง
 ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น จึงควรทราบแนวทางการจัดการ
กับความเครียด และการพิจารณาเลือกวิธีจัดการที่เหมาะสมกับตนเอง
 ปัญหาเกิดขึ้นได้กับทุกคน วัยรุ่นต้องเรียนรู้ที่จะตั้งสติและตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และความเป็นตัวตนของตัวเองให้มากที่สุด หากมีปัญหา
ควรหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้  
สื่อ/อุปกรณ์การสอนสำ�หรับกลยุทธ์ที่ 1 และ 2
กิจกรรมก้าวหน้าท้าโลก (ภาคผนวก ก)
สือ่ เรือ่ งสัน้ ชุด เรือ่ งของกบตัวเล็กๆ ตัวหนึง่ มนุษย์เพนกวิน เฉียนฮงหยวนสาวน้อย
ผูไ้ ม่ยอ่ ท้อ ยางลบ ความเครียด เธอมีสองทางเลือก ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าหัวใจคุณมุ่งมั่น
เรื่องไม่ลับกับการเปลี่ยนแปลง (ภาคผนวก จ)

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

กลยุทธ์ที่ 3 “ฉลาดรู้เรื่องเพศ” (การให้ความรู้และการปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและ
		 การลดความเสี่ยงทางเพศ)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้วยั รุน่ สามารถอธิบายเรือ่ งความสัมพันธ์กบั เพือ่ นต่างเพศและประเมินความเสีย่ ง
ทางเพศของตนเอง
2. เพื่อให้วัยรุ่นบอกทักษะการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
3. เพื่อให้วัยรุ่นสามารถอธิบายเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
สาระสำ�คัญ
1. สัมพันธภาพทางเพศ
การมีความรักหรือมีแฟนในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสียการเรียน ไม่อยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่ลับตาคน รู้จักบังคับใจ
ตนเอง โดยนึกถึงความถูกต้อง และผลเสียที่จะเกิดจากการเพลี่ยงพล้ำ�  และควรให้ผู้ใหญ่รับรู้เพื่อ   
ขอคำ�ปรึกษาแนะนำ�
วัยรุ่นชายและหญิงต้องการการตอบสนองทางเพศแตกต่างกัน วัยรุ่นหญิงมักต้องการ
เพียง “ความรัก” เพราะฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) เป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ในขณะที่วัยรุ่นชาย
มักต้องการ “ความใคร่” เพราะฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) เป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์และความ
ก้าวร้าว วัยรุน่ ควรได้เรียนรูว้ า่ ในขณะทีเ่ ราสามารถพัฒนาสัมพันธภาพให้ดแี ละแน่นแฟ้นขึน้ ได้ ก็ตอ้ ง
ตระหนักด้วยว่าความสัมพันธ์อาจยุตลิ งได้เช่นกัน และการยุตคิ วามสัมพันธ์ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�ให้คนสอง
คนเลิกคบกันหรือใช้ความรุนแรงต่อกัน
บุคคลกรทางการแพทย์ควรประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี  
ทุกราย เพื่อให้ข้อมูลด้านการป้องกัน และการดูแลที่เหมาะสมในแต่ละราย
2. ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความพร้อมหรือไม่ปลอดภัย
การเผลอใจอาจทำ�ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนถึงเวลาอันสมควร ซึ่งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว
และสังคม ยอมรับไม่ได้ วัยรุ่นควรลองถามตัวเองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าตั้งครรภ์ในขณะที่เรียน
 พ่อแม่จะว่าอย่างไร
 การเรียนที่โรงเรียน
 คนรอบบ้านเขาจะพูดว่าอย่างไร
 พ่อของลูกจะรับผิดชอบหรือไม่
 จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือไม่
 จะเลี้ยงลูกอย่างไร
 จะผิดศีลธรรม และเป็นตราบาปหรือไม่
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นอกจากนี้วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีอาจถ่ายทอดเชื้อไปให้แฟน ซึ่งจะสร้างปัญหาระยะยาว
ให้กับตนเองและผู้อื่น วัยรุ่นควรคำ�นึงด้วยว่า ควรจะบอกแฟนเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของตนหรือ
ไม่ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อยหากมีเพศสัมพันธ์ต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
3. ทักษะการปฏิเสธ การต่อรองและการกล้าเผชิญความขัดแย้ง
		 ทักษะการปฏิเสธ
การปฏิเสธอย่างประนีประนอม
การเจรจาเพือ่ ปฏิเสธอย่างประนีประนอม เป็นการเจรจาเพือ่ รักษาจุดยืนของตน ในเรือ่ ง
ที่ไม่อยากทำ�ตามคำ�ชักชวนของบุคคลรอบข้าง การปฏิเสธอย่างประนีประนอม จะเป็นการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งควรฝึกฝนเป็นประจำ�  ระยะแรกอาจทำ�ได้ไม่ดีนัก ถ้าฝึกต่อไปและ
พยายามนำ�ไปใช้จะทำ�ให้สามารถปฏิเสธอย่างประนีประนอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ
การเจรจาเพื่อปฏิเสธอย่างประนีประนอมมีขั้นตอนการเจรจา 4 ขั้นตอนดังนี้
			ขั้นตอนที่ 1 บอกความรู้สึกของตนเองต่อเรื่องที่ถูกชวน
30

-

ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลย ถ้าฉัน...........................................................................................................................................................
ฉันรู้สึกยุ่งยากใจ ถ้าจะต้อง..........................................................................................................................................................
ฉันสับสนมาก ถ้าจะต้อง.............................................................................................................................................................
ฉันไม่ชอบเลย...........................................................................................................................................................................................
แย่แน่เลย ถ้าฉัน................................................................................................................................................................................

			ขั้นตอนที่ 2 เสนอแนะแนวทางที่อยากจะให้คู่เจรจาปฏิบัติ
- เอาอย่างนี้ได้ไหม		 ถ้าเราจะ..............................................................................................................................................................
- ฉันคิดว่าเราควร................................................................................................................................................................ดีกว่านะ
- ฉันอยากให้เธอ.........................................................................................................................................................................................

			ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความรู้สึกของคู่เจรจาต่อข้อเสนอของเรา
- คงจะดีกับเธอนะ
- เธอคงจะชอบนะ
- เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วนะ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

-  เธอคงเห็นด้วยกับฉันนะ
-  ไม่ยุ่งยากกับเธอนะ
-  เธอคงเห็นด้วยกับฉันนะ

			ขั้นตอนที่ 4 กล่าวสรุปและขอบคุณเมื่อคู่เจรจาเห็นด้วยกับข้อเสนอของเรา
-

ขอบคุณมาก
เธอน่ารักจังเลยที่เห็นด้วย........................................................................ขอบคุณมาก
ฉันดีใจจังที่เธอชอบ.......................................................................................ขอบคุณมาก
วิเศษเลยที่เธอรู้สึกดีขึ้น.............................................................................ขอบคุณมาก
ดีใจที่ไม่ทำ�ความลำ�บากกับเธอ...........................................................ขอบคุณมาก

การเจรจาเพื่อปฏิเสธอย่างประนีประนอมบางครั้งอาจใช้ไม่ได้ผล โดยเฉพาะกับบุคคลที่
จะพยายามรุกเร้า เพือ่ ให้วยั รุน่ ปฏิบตั ติ ามการชักชวนให้กระทำ�ในสิง่ ทีไ่ ม่อยากทำ� การเรียนรูถ้ งึ วิธกี าร
ตอบสนองต่อการรุกเร้าจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ประเด็นสำ�คัญที่บุคคลเหล่านั้นใช้คือ การพยายามนอกเรื่อง
และทำ�ให้สบั สนจนต้องทำ�ตามในทีส่ ดุ ซึง่ อาจเกิดผลอย่างร้ายแรงได้ โดยวัยรุน่ อาจถูกทำ�ให้สบั สนด้วย
วิธีการต่อไปนี้
1. การดูถูก เช่น “เธอกลัวใช่ไหม” “เธอไม่กล้านี่”
2. การโต้แย้ง เช่น “ทำ�ไมละ ใครๆ เขาก็ทำ�กัน” “คนรุ่นใหม่เขาทำ�อย่างนี้ทุกคน”
3. การข่มขู่ เช่น “จะทำ�หรือไม่ทำ�” “ไป...ไปเดี๋ยวนี้” “นี่ถ้าเธอไม่ทำ�...เจ็บแน่”
4. การพยายามมองไม่เห็นปัญหา เช่น “ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก” “พ่อไม่ว่าหรอก”  
“ไม่มีใครเห็นหรอก ไม่มีใครรู้หรอก”
5. การอ้างเหตุผล เช่น “เธอโตแล้วนะอย่าเป็นเด็กอยูเ่ ลย” “ฉันรักเธอจริงๆ นะ มาเถอะ”
“ไม่มีใครทำ�อะไรเธอหรอกน่า ฉันอยู่ทั้งคน” “ทำ�ไมต้องแคร์คนอื่น นี่เป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้น”
6. การพยายามออกนอกเรื่อง เช่น “เพิ่งรู้ว่าเธอโมโหแล้วสวยจังเลย” “ฉันชอบเธอ  
จังเลย เวลาเธอพูดเสียงดัง” “เวลาเธอดื้อ เธอน่ารักจัง”
เมื่อพบการเจรจาที่รุกเร้าเช่นนี้ วัยรุ่นควรเจรจาให้เข้าสู่ประเด็น โดยอาจใช้คำ�พูด
		
- ขอให้ฉันพูดให้จบก่อน
- เดี๋ยวขอฉันพูดก่อนซิ
		 - ข้อเสนอของเธอดี..แต่ฟังฉันก่อนนะ
		 - ฉันเข้าใจ..แต่ให้ฉันพูดให้จบก่อนนะ
ถ้าการเจรจาไม่มีท่าทีจะสำ�เร็จ มีความพยายามรุกเร้า สร้างแรงกดดันอย่างมาก วัยรุ่น
อาจเลือกปฏิบัติ ดังนี้
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การปฏิเสธอย่างจริงจัง
- ไม่...ไม่ ฉันหมายความว่าไม่
- ไม่...ขอบคุณ

-  ไม่...ไม่ ฉันบอกว่าไม่
-  ไม่...ฉันบอกว่าไม่  ฉันไปละ (เดินจากไป)

การผัดผ่อน
-

ฉันยังไม่พร้อมที่จะทำ�แบบนั้นเลย
เอาอย่างนี้ได้ไหม.....................ขอเวลาให้ฉันตัดสินใจอีกทีนะ
เอาไว้คุยกันอีกครั้งดีกว่า.....................วันนี้สับสน
ขอให้ฉันปรึกษาเพื่อนก่อนนะ

การต่อรอง
32

-

ไปเราไปทำ�.............................................กันดีกว่า
ฉันไม่อยากทำ�เลย แต่เราอาจทำ�........................ดีกว่านะ
ฉันคิดว่า วิธีการนี้ไม่เหมาะ ฉันว่าทำ�........................ดีกว่านะ
ขอให้ฉันตัดสินใจนะ เราไป........................ดีกว่า

การต่อรองและการกล้าเผชิญความขัดแย้ง
ความกล้าที่จะเผชิญความขัดแย้งหรือปัญหา และความสามารถหาทางออกโดยการต่อรอง  
เป็นทักษะสำ�คัญในชีวิตที่วัยรุ่นควรจะเรียนรู้ฝึกฝน เพราะจะทำ�ให้สามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆ
ในชีวิตและกล้าเผชิญปัญหาอย่างเชื่อมั่น
การเรียนรูท้ จี่ ะต่อรองนัน้ จะช่วยให้บรรลุถงึ สิง่ ทีต่ นปรารถนา โดยไม่ตอ้ งเผชิญกับความรูส้ กึ
ผิด อารมณ์โกรธ หวั่นเกรงกับความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อตน หรือรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า การต่อรองเป็น
เรื่องของทั้งสองฝ่าย และการต่อรองควรจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ในระยะต้นๆ ที่พบปัญหา หรือพบว่ามีความ
ขัดแย้ง หากการต่อรองทำ�ได้ดีจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การจะต่อรองได้ดีเพียงใดนั้น วัยรุ่นจะต้องเรียนรู้ที่จะกล้าเผชิญปัญหาก่อน ความกล้าที่ว่า
นี้ ได้แก่ ความเข้าใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเอง เช่น รู้ว่ากำ�ลังรู้สึกอย่างไร พอใจหรือไม่
พอใจ อยากได้หรือไม่อยากได้ และต้องสามารถบอกได้ แสดงออกได้วา่ กำ�ลังรูส้ กึ อย่างไร หรือต้องการ
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อย่างไร ที่สำ�คัญคือ ต้องรู้ว่าตนเองนั้นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับความรู้สึก ความต้องการของตนเอง
ไม่ใช่เรื่องที่จะโทษว่าเป็นเพราะคนอื่นทำ�ให้เป็นอย่างนี้ วัยรุ่นอาจไม่พอใจที่เพื่อนทำ�อย่างนั้นอย่างนี้
แต่ความโกรธความไม่พอใจนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้น ความทุกข์ ความไม่สบายใจที่เกิดจากความไม่
พอใจต่อเพือ่ นก็เป็นสิง่ ทีต่ นสร้างขึน้ เอง เมือ่ คิดได้เช่นนี้ ก็จะรูส้ กึ ว่าคนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ของ
ตนเองได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
เมื่อสามารถเผชิญกับความรู้สึกของตน และเข้าใจความรู้สึกของตนเองแล้ว การเรียนรู้ที่
จะแสดงออก และบอกผู้อื่นนั้นก็เป็นเรื่องสำ�คัญและต้องฝึกฝน สถานการณ์สำ�คัญที่สุดที่วัยรุ่นอาจ
ต้องเผชิญ คือ เรื่องการมีคนรักและเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ อารมณ์ปรารถนาทาง
กายนัน้ ยากจะควบคุมอยูแ่ ล้ว วัยรุน่ หลายคนรูส้ กึ ถึงความต้องการทางกายของตน ขณะเดียวกันก็รวู้ า่
จะมีผลตามมามากมายหากทำ�ตามใจปรารถนา แต่การต่อรอง ปฏิเสธ ผัดผ่อน เป็นเรื่องต้องฝึกฝน
เพราะหลายครั้งขาดวิธีการ ที่สำ�คัญคือ กลัวคนรักเสียน้ำ�ใจ และในหลายกรณีเพศสัมพันธ์เป็นความ
ต้องการของทัง้ สองฝ่าย แม้จะใคร่ครวญผลทีจ่ ะตามมาแล้ว เรือ่ งสำ�คัญก็คอื ต้องมีการจัดการทีจ่ ะทำ�ให้
ปลอดภัยและมีผลกระทบต่อชีวิตน้อยที่สุด เช่น ไม่ท้อง ไม่ติดโรค (จึงต้องใช้ถุงยางอนามัย) และไม่
เสียการเรียน เป็นต้น
สถานการณ์การใช้ยาเสพติดเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น ส่วนใหญ่  
จะเกิดขึน้ จากการแสวงหาความยอมรับจากเพือ่ น ต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ และความเป็นวัยรุน่
ก็คือ “ต้องท้าทาย” อะไรที่ใครว่า “ไม่” หรือ “อย่าทำ�” นั้นเป็นเรื่องต้องลอง
ความกล้าลองกลายเป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรษุ ทีว่ ยั รุน่ กำ�ลังแสวงหา หากสามารถ
ทำ�ให้วัยรุ่นเกิดความเข้าใจอารมณ์ ความต้องการของตนเอง และสร้างทาง
เลือกหลายๆ อย่างให้วยั รุน่ คิดได้วา่ ความสนใจหรือการยอมรับของคนรอบข้าง
อาจมีทางเลือกอื่นๆ อีกมากที่ไม่มีผลกระทบในทางที่เป็นโทษตามมามากมาย
4. เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อาจทำ�ให้วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ ซึง่ ทำ�ให้สขุ ภาพแย่ลง กระตุน้ ให้การติดเชือ้ เอชไอวีด�ำ เนินไปเป็นโรคเอดส์ได้
หรืออาจรับเชื้อเอชไอวีเพิ่มจากคู่นอนซึ่งอาจติดเชื้อเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดการตั้งครรภ์        
ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ หากไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ควรมีวิธีการคุมกำ�เนิดที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้ว
ไม่มีวิธีใดที่ใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงควรใช้การคุมกำ�เนิดร่วมกัน 2 วิธี คือใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับ
ยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทานชนิดฝังหรือชนิดฉีด โดยวิธีหลักคือการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นวิธีเดียว         
ที่ช่วยป้องกัน ทั้งการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วย ซึ่งต้องใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
แต่การใช้ถงุ ยางอนามัยอาจเกิดการรัว่ หรือแตกได้ ส่วนยาคุมกำ�เนิดช่วยป้องกันการตัง้ ครรภ์แต่ไม่ปอ้ งกัน
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ จึงไม่ควรใช้ยาคุมกำ�เนิดเพียงวิธีเดียว นอกจากนี้ยาต้านไวรัสอาจรบกวน

บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์
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ระดับยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทาน จนทำ�ให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำ�เนิดลดลง แต่ยาต้านไวรัสจะ
ไม่มปี ญ
ั หารบกวนระดับยาคุมกำ�เนิดชนิดฉีดและชนิดฝัง ดังนัน้ จึงควรปรึกษาแพทย์กอ่ นตัดสินใจใช้ยา
คุมกำ�เกิด วิธีคุมกำ�เนิดมีหลายวิธีดังนี้
ก. ถุงยางอนามัย
เมื่อจะใช้ควรสังเกตวันหมดอายุ และไม่เก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่ร้อนหรือ
แสงแดดส่องถึง เพราะจะทำ�ให้เสื่อมคุณภาพ หากต้องการสารหล่อลื่นสามารถเลือก
ซื้อชนิดที่มีสารหล่อลื่นหรือใช้สารหล่อลื่นที่ใช้เฉพาะกับถุงยางอนามัยได้ ห้ามใช้โลชั่น
ทาผิวกับถุงยางอนามัย เพราะจะทำ�ให้คุณภาพของยางเสื่อม
การใส่ถุงยางอนามัย 2 ชั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัย แต่กลับเพิ่มความเสี่ยงที่ถุงยางจะ
แตกหรือรั่วซึมเมื่อเกิดการเสียดสี
ข. ยาคุมกำ�เนิด มีหลายชนิด ในที่นี้อธิบายเพียงบางชนิด ดังนี้
ยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทาน 21 หรือ 28 เม็ด
การเริ่มแผงแรกของยาคุมกำ�เนิดให้เริ่มภายในวันที่ 1–5 ของการมีประจำ�เดือน หลังจาก
นั้นกินติดต่อกันทุกวัน วันละ 1 เม็ด
ชนิด 21 เม็ด เป็นยาฮอร์โมนทั้ง 21 เม็ด เมื่อรับประทานเม็ดสุดท้ายแล้ว ให้หยุดยา 7
วันแล้วจึงเริ่มเม็ดแรกของแผงใหม่
ชนิด 28 เม็ด เป็นยาฮอร์โมน 21 เม็ด และวิตามิน 7 เม็ด ช่วยให้ผู้กินไม่ต้องสับสนกับ
การนับวัน เพราะเมื่อหมดแผงก็สามารถกินยาในแผงต่อไปได้ติดต่อกัน ไม่ต้องเว้น
ผลข้างเคียงของยาคุมกำ�เนิด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก มี
เลือดออกกระปริบกระปรอย
ถ้าลืมกินยา 1 วัน ให้กิน 2 เม็ดในวันที่ 2
     ถ้าลืมกินยา 2 วัน ให้กิน 2 เม็ดในวันที่ 3 และ 4
      ถ้าลืมกินยา 3 วัน ให้หยุดกินแผงนั้นแล้วรอเริ่มแผงใหม่
ยาคุมฉุกเฉิน
ใช้กรณีที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันใดๆ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยา ซึ่งยานี้จะมี
2 เม็ด มีปริมาณฮอร์โมนที่สูงมากจึงไม่ควรใช้บ่อย และต้องใช้อย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถป้องกันการ   
ตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 85
      เม็ดแรกต้องกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์หรือให้เร็วที่สุด
      เม็ดที่ 2 ภายใน 12 ชั่วโมงจากเม็ดแรก
      ผลข้างเคียงของยาชนิดนี้เช่นเดียวกับยาคุมกำ�เกิดคือ อาจเวียนศีรษะ เลือดออกกระปริบ
กระปรอย
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***ยาคุมกำ�เนิดชนิดรับประทาน และยาต้านไวรัสมีฤทธิ์ต้านประสิทธิภาพการทำ�งานซึ่งกันและกัน    
ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกใช้***
ยาคุมกำ�เนิดชนิดฉีดและฝัง
มีความสะดวกในการใช้ คือ ชนิดฉีดจะต้องฉีดทุก 3 เดือน ส่วนชนิดฝังอยู่ได้นาน 3 ปี
แต่มขี อ้ จำ�กัดคือ ต้องมาพบแพทย์เพือ่ ฉีดยาหรือผ่าตัดฝังยา และบางครัง้ อาจทำ�ให้มเี ลือดออกทางช่อง
คลอดกระปริบกระปรอย หรือบางรายอาจไม่มปี ระจำ�เดือนเลย ยาคุมกำ�เนิดชนิดฉีดและชนิดฝังเหมาะ
กับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำ�เสมอ แต่ไม่ต้องการกินยาคุมกำ�เกิดทุกวัน หรือมักลืมกินยา
ค. นับระยะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ ก่อน 7 หลัง 7
      วิธนี ใี้ ช้ได้เฉพาะกับผูท้ มี่ รี อบเดือนสม่�ำ เสมอเท่านัน้ โดยการนับถอยมา 7 วันจากวันประมาณ
การว่าจะมีประจำ�เดือน และนับต่อไป 7 วันจากวันแรกที่มีประจำ�เดือน ถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัย
จากการตั้งครรภ์หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้น วิธีนี้อาจพลาดได้ถ้ามีประจำ�เดือนไม่สม่ำ�เสมอ สำ�หรับ
ผู้มีเชื้อเอชไอวี วิธีนับวันนี้ต้องใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยเท่านั้น

35

การหลั่งภายนอกช่องคลอดถือว่า เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ
เพราะผูช้ ายอาจหลัง่ น้�ำ อสุจโิ ดยไม่รตู้ วั การสวนล้างช่องคลอดไม่ใช่วธิ ที ที่ �ำ ให้ปลอดภัยจากการตัง้ ครรภ์
หรือจากการติดเชื้อ ในทางตรงกันข้ามน้ำ�ยาสวนล้างช่องคลอดจะมีสารที่ทำ�ให้ความเป็นกรด–ด่างใน
ช่องคลอดเสียสมดุลธรรมชาติ และยังมีฤทธิ์ทำ�ลายสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอด ทำ�ให้      
เกิดการระคายเคืองและติดเชื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น และไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ ดังนั้นวิธีการป้องกันที่
ปลอดภัยที่สุดคือ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้ยาคุมกำ�เนิด

บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์

สรุปประเด็นสำ�คัญของกลยุทธ์ที่ 3 (Key message)
วัยรุ่นควรทราบว่าสถานการณ์ใดนำ�ไปสู่ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น  
การคบเพือ่ นต่างเพศและการอยูต่ ามลำ�พังสองต่อสอง และวัยรุน่ ควรตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะ
ตามมาหากมีเพศสัมพันธ์เมื่อไม่พร้อม
 วัยรุ่ น ควรมี ทัก ษะและมี ค วามกล้ า ที่ จ ะปฏิ เ สธ และสามารถต่ อรองเมื่ ออยู่ ใ น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ หรือนำ�ไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม
 การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เป็นวิธีเดียวที่ป้องกัน  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการคุมกำ�เนิดโดยการใช้ถงุ ยางอนามัย
ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้หากใช้ถุงยางอนามัยไม่เหมาะสม


กลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิตดีมีเป้าหมาย” (การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ)
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วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้วยั รุน่ สามารถบอกความเสีย่ งต่างๆ และรูว้ ธิ ใี นการหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อการดำ�เนินชีวิตที่ปลอดภัย
สาระสำ�คัญ
1. การติดเกม
ปัญหาเด็กติดเกมหรือหมกมุ่นอยู่กับการใช้สื่อทางอิเลกโทรนิคเริ่มสร้างปัญหาให้กับ
ครอบครัวและสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ความจริงแล้วเกมคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย ดังนี้
1. ฝึกการสังเกต การตัดสินใจ เนื้อหาของเกมจะมีการให้เปรียบเทียบ แยกประเภท
หรือตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การจะเอาชนะหรือผ่านด่านต่างๆ ได้ ต้องใช้การคิดแก้ปัญหา การสังเกต
และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นสถานการณ์จำ�ลอง
2. ฝึกภาษา เกมในปัจจุบันมีหลากหลายที่สนุก และให้ความรู้เรื่องศัพท์ไปพร้อมๆ กัน
รวมถึงการได้ออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง
3. เสริมสร้างจินตนาการ เช่น เกมจัดห้อง แต่งตัวตุก๊ ตา สร้างสวนสนุก หรือเกมสร้าง
เมืองจำ�ลอง
4. เรียนรูก้ ติกา ได้แก่ เกมในกลุม่ กีฬา เช่น ฟุตบอล เทนนิส บาสเกตบอล กอล์ฟ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น เพิ่มทักษะและความสามารถในการพิมพ์ดีด    
ฝึกการวางแผน ฝึกความอดทนและความพยายาม ฝึกสมาธิ ฝีกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือและ
ตา นักวิจัยหลายรายพบว่าเด็กที่เล่นเกมติดจอเป็นประจำ�จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้
ดีขนึ้ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และแม้แต่ไอคิวก็จะดีขนึ้ ด้วย อย่างไรก็ตามการเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดย
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ไม่ระมัดระวัง และไม่มีการกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเล่น อาจทำ�ให้หมกมุ่นกับการเล่นเกม
จนเกิดผลเสียและติดเกมในที่สุด
อาการแบบไหนเข้าข่ายติดเกม
1. เล่นเกมติดต่อกันนานๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นหลายๆ ชั่วโมง บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน
2. หากถูกบังคับให้เลิกอาจมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขั้นก้าวร้าว
อาละวาด
3. มีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น ไม่สนใจเรียน ไม่สนใจที่จะทำ�การ
บ้าน หนีเรียน เพื่อที่จะไปเล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลยการเข้าสังคมหรือทำ�กิจกรรมร่วม
กับครอบครัว
4. อาจมีพฤติกรรมอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมยเพือ่ นำ�เงินไปเล่นเกม ดือ้ ต่อต้าน   
แยกตัว เก็บตัว
ข้อเสียของการติดเกมคอมพิวเตอร์
1. เสียสุขภาพ การนั่งเพ่งจอภาพนานๆ ก็จะเกิดผลเสียกับร่ายกายหรือดวงตา เช่นปวด
เมื่อย สุขภาพอ่อนแอ ปวดหัว หรือทำ�ให้ดวงตาเสื่อมสภาพเร็ว คือทำ�ให้ตาฝ้าฟางและอาจจะทำ�ให้
ระบบสายตาเสียหายจนสายตาพิการได้ อีกทั้งรังสีจากจอภาพนั้นก็มีโทษแก่ร่างกายด้วย เป็นต้น
2. เสียนิสัย การเล่นเกมจะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กโดยไม่รู้ตัวเช่น เด็กที่ติดเกมมักจะ    
มีนิสัยเกียจคร้าน ขาดความรับผิดชอบ เด็กบางคนเมื่อติดเกมมากๆ ก็จะลักขโมยเงินหรือสิ่งของ     
เพื่อหาเงินไปเล่นเกม หรือเด็กบางคนเมื่อพ่อแม่ห้ามไม่ให้เล่นเกมหรือกักขังหรือทำ�โทษ เด็กก็จะโกรธ
หรือไม่พอใจพ่อแม่อย่างรุนแรง ซึ่งอาจถึงขั้นทำ�ร้ายพ่อแม่ได้ หรือบางคนอาจจะเสียใจถึงขั้นประชด
ชีวติ ด้วยการทำ�ร้ายตัวเอง การเล่นเกมประเภททีท่ �ำ ร้ายกันหรือมีความรุนแรงก็จะทำ�ให้ผทู้ เี่ ล่นนัน้ สัง่ สม
นิสยั ใจร้ายหรือเหีย้ มโหดเอาไว้ในจิตใต้ส�ำ นึกโดยไม่รตู้ วั ซึง่ จะทำ�ให้ผเู้ ล่นนัน้ มีนสิ ยั ขาดเมตตา หงุดหงิดง่าย
ใจร้าย และโมโหง่าย ผลที่ตามมาก็คือเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดโทสะก็จะขาดสติ และเกิดโทสะขึน้ อย่าง
รุนแรง และสามารถทำ�ร้ายผูอ้ น่ื หรือฆ่าคนอืน่ ได้อย่างง่ายดายเพราะรูส้ กึ เหมือนกับได้เล่นเกม ซึ่งมี
ตัวอย่างให้เห็นทางสื่อต่างๆ อยู่บ่อยๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เสียทรัพย์ การเล่นเกมต้องใช้ทรัพย์แลกเปลี่ยน ซึ่งคนที่ร่ำ�รวยอาจซื้อหามาเล่นได้โดย
ไม่ทำ�ให้เดือดร้อน ส่วนคนที่มีทรัพย์น้อยก็ต้องไปอาศัยเช่าเครื่องเล่นตามร้าน เด็กบางคนอาจเล่นเกม
ติดต่อกันได้เป็นวันๆ ซึ่งเงินที่พ่อแม่หามาได้เพื่อให้ลูกเอาไปกินขนมหรือเอาไปใช้จ่ายในการเรียน ลูก
ก็เอาไปเล่นเกมจนหมด โดยไม่คำ�นึงถึงอนาคตว่าต่อไปจะเดือดร้อนอย่างไร เด็กจะคิดแต่เพียงว่า   
“ช่างมันขอให้ได้สนุกจากการเล่นเกมนี้อย่างเดียวก็พอใจแล้ว ถึงแม้จะต้องแลกด้วยการตกเป็นทาส
ตลอดชีวิต หรือถูกเอาไปฆ่า เอาไปทรมาน เอาไปข่มเหงรังแกอย่างไรก็ยอม” ซึ่งนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วง
อย่างยิง่ เพราะทำ�ให้เด็กสามารถทำ�ได้ทกุ อย่างแม้การกระทำ�นัน้ จะผิด หรือจะทำ�ให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตอย่างไรก็ยอม เพียงเพื่อแลกกับการได้เล่นเกมที่ตนเองชอบเท่านั้น
บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์
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4. เสียเวลา เด็กที่ติดเกมนั้นส่วนมากจะเอาแต่นั่งเล่นเกมเพียงอย่างเดียว ไม่ยอมทำ�อะไร
ยิง่ ถ้าพ่อแม่บงั คับลูกไม่ได้ ลูกก็จะได้ใจและจะไม่ยอมทำ�อะไรเลยนอกจากเล่นเกมทัง้ วันทัง้ คืนจนกระทัง่
ร่างกายทนไม่ไหวจึงจะไปพักผ่อน พอตื่นมาก็จะมาเล่นเกมต่อทันที ทำ�ให้เสียเวลาที่จะเอาไปทำ�สิ่งที่
จะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เด็กบางคนก็เรียนไม่จบ เพราะมัวแต่ไปเล่นเกม
หรือคนที่กลับตัวได้ก็ต้องเสียเวลามาตั้งต้นเล่าเรียนใหม่ ซึ่งก็ต้องใช้ความอดทนและความพากเพียร
หนักขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก็อาจจะตามเพื่อนๆ ไม่ทัน หรืออาจจะท้อถอยจนละเลิกการเรียนไปอีกก็ได้
5. เสียปัญญา การที่เด็กเอาเวลาไปเล่นเกมจะทำ�ให้เด็กเสียเวลาในการเรียน การทำ�การ
บ้าน และการอ่านหนังสือหรือเสียเวลาในการศึกษาสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความรอบรูใ้ นด้านต่างๆ แก่ตนเอง
ซึ่งทำ�ให้เด็กเรียนไม่ทัน หรือไม่มีความรู้เท่าเพื่อนที่ไม่ติดเกม
6. เสียอนาคต ถ้าเสียสุขภาพก็จะทำ�ให้เสียโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในการเรียนหรือใน
หน้าทีก่ ารงานได้ ส่วนเด็กทีค่ วามรูต้ �่ำ เพราะเรียนไม่จบหรือไม่ได้เรียนก็ยอ่ มจะได้ท�ำ แต่งานทีต่ �่ำ ลงตาม
ไปด้วย จึงทำ�ให้ชวี ติ ตกต่�ำ หรือไม่เจริญก้าวหน้าอย่างคนทีม่ กี ารศึกษาสูงกว่า จึงต้องทนทำ�งานทีต่ �่ำ ต้อย
หรือหนักแต่ว่าได้เงินน้อยไปจนตลอดชีวิต
2. การคบเพื่อนในวัยรุ่น
วัยรุน่ เป็นวัยทีเ่ บิกบาน สนุกสนาน มีความคิดความเห็นของตนเองมากขึน้ มีการพบปะ
เพื่อนฝูงต่างๆ มากมาย ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ปัญหาเรื่องการคบเพื่อน แม้จะไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสุขภาพทางกาย แต่ก็เป็นหัวใจของการนำ�ไปสู่ปัญหาต่อเนื่องมากมาย หลักการในการคบ
เพื่อนควรอยู่บนพื้นฐานของความพอดีหรือความสมดุล ที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวจะต้องปรับเข้ามา
หากัน สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือ
1. ตัวของวัยรุน่ ต้องไม่เสียหาย หมายถึงเพือ่ นนัน้ ต้องไม่น�ำ สิง่ ทีไ่ ม่ดมี าสูว่ ยั รุน่ ไม่วา่ จะ
เป็นยาเสพติด สุรา บุหรี่ การเที่ยวเตร่ดึกดื่นที่มีผลต่อสุขภาพกายของวัยรุ่น ตลอดจนการดื่มสุราหรือ
เบียร์เป็นสาเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุจากการจราจร บางครัง้ รุนแรงจนถึงกับการเสียชีวติ ก็มขี นึ้ ได้บอ่ ยๆ รวม
ไปถึงการชักจูงที่นำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีโอกาสที่จะทำ�ให้วัยรุ่นติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้
2. การเรียนต้องไม่เสียหาย หมายถึง การคบเพื่อนนั้นต้องไม่ขโมยเวลา หรือนำ�เอา
ความสนใจออกไปจากการศึกษาเล่าเรียนทีเ่ ป็นเป้าหมายหลักและมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ในวัยของวัยรุน่
ในทางตรงข้ามการคบเพื่อนที่ดีน่าจะชักจูงกัน หรือส่งเสริมให้กันและกัน เพื่อการศึกษาเล่าเรียนได้   
ดียิ่งขึ้น
3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องไม่ทุกข์ทรมานกับการคบเพื่อน หมายถึงการกระทำ�ใดๆ ที่
เกิดจากการคบเพื่อน ต้องพินิจพิจารณาให้เหมาะสม วัยรุ่นต้องไม่เปรียบเทียบกับครอบครัวของคน
อื่นๆ ความเห็นต่างๆ ของพ่อแม่ผู้ปกครองของวัยรุ่น และของเพื่อนๆ จะเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้
แต่ละครอบครัวจะมีความแตกต่างกัน ตัววัยรุ่นเองจะต้องเข้าใจความไม่เหมือนกันตรงนี้ของแต่ละ
ครอบครัว แล้ววัยรุ่นจะไม่นำ�ความทุกข์ใจมาสู่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอย่างแน่นอน
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

อิทธิพลของเพือ่ นนัน้ มีมาก โดยเฉพาะช่วงวัยรุน่ เพราะวัยรุน่ มักจะต้องการการยอมรับ
จากเพื่อน รักเพื่อนมาก บางครั้งรักอย่างไร้เหตุผล เชื่อเพื่อนมาก อิทธิพลของเพื่อนจึงมีทั้งด้านดีและ
ด้านไม่ดี ในด้านดีก็คือ ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งกันได้ ชวนกันเรียน พากันไปในทางที่ดีคอยตักเตือน
เมื่อเพื่อนทำ�ผิด ในทางไม่ดีก็คือ ชวนกันหนีเรียน ชวนกันเสพสารเสพติด พากันไปในทางที่ไม่ดีต่างๆ
เพื่อนทำ�ผิดก็ไม่ตักเตือน หรือกลับส่งเสรืมให้ทำ�ผิดต่อไป ดังนั้นวัยรุ่นจึงต้องรู้จักคิดพิจารณาว่าสิ่งที่
เพื่อนชวนนั้น เป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หากไปในทางไม่ดีก็ต้องกล้าที่จะปฏิเสธ (ดูรายละเอียดทักษะ
การปฏิเสธ กลยุทธ์ที่ 3)
3. การคบเพื่อนต่างเพศ
   
การที่วัยรุ่นจะคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน แต่วัยรุ่นที่
คิดจะมีคู่ครองต้องระวังตนเอง ให้คบกันในขอบเขตที่เหมาะสม
ลักษณะการคบเพื่อนต่างเพศ
- คบแบบเพื่อน
- คบแบบคู่ควง หรือคู่รัก วัยรุ่นอายุระหว่าง 14-16 ปี เด็กชายจะเริ่มสนใจผู้หญิง
บางคนเริ่มจับคู่กัน
		
ความรักระหว่างเพื่อน
ในวัยรุน่ ความรักระหว่างเพือ่ นดูจะเป็นความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ เพราะวัยรุน่ ต้องการการยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อน เป็นวัยที่ใฝ่ฝัน อยากมีเพื่อนแท้ที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นเพื่อนแท้กันตลอดไป เพื่อนคือ
ผู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดต่อกันได้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่หัวเราะเยาะ หรือมีปฏิกิริยาทาง
ลบต่อความคิดของเรา แต่บางครั้งความรักระหว่างเพื่อนต่างเพศก็อาจจะงอกงามเป็นความรักแบบ
คู่รักได้
		
ความรัก หรือ ความหลงใหล
ความหลงใหล เป็นความรูส้ กึ ชืน่ ชอบ สนใจและดึงดูดใจอย่างรุนแรง เมือ่ แรกพบประสบ
เห็นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวาย เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเข้าใกล้ อยากเห็นหน้า อยากผูกพัน และสาเหตุที่คนบางคนเปลี่ยนคู่รักบ่อย หรือ
ตกหลุมรักบ่อยๆ ก็เนื่องมาจากความต้องการรักษาความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจให้คงอยู่เรื่อยไปนั่นเอง
การตรวจสอบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความหลงใหลลุ่มหลงหรือความรัก ก็ด้วย
การพิจารณาและถามตัวเองว่าชอบเขาตรงไหน ถ้าเป็นการชอบแค่คุณลักษณะบางส่วน บางประการ
เช่น ประทับใจในบุคลิก ชอบความมีอารมณ์ขัน หรือชื่นชมในความสามารถบางอย่าง ก็ตอบได้เลยว่า
นัน่ เป็นเพียงความหลงใหลเท่านัน้ ซึง่ เป็นเฉพาะส่วนใดส่วนหนึง่ เท่านัน้ มิใช่ตวั ตนของเขาทัง้ หมด คือ
ตระหนักถึงส่วนเสียและข้อบกพร่องทั้งหมดของเขา และสามารถยอมรับได้ สิ่งนี้จะเป็นตัวการทำ�ให้
ความรักยืนนานและมั่นคง ในขณะที่ความหลงใหลจะมีขอบเขตจำ�กัด เกิดรวดเร็วด้วยเช่นกัน      

บทที่ 4 ความรู้ที่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีควรได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์

39

40

ความหลงใหลทำ�ให้คนขาดเหตุผล และตาบอดกับความเป็นจริง จึงไม่แปลกเลยที่มักจะยุติลงด้วย  
ความผิดหวังและทุกข์ระทม
คบเพื่อนต่างเพศอย่างไรให้ผู้ใหญ่ยอมรับ
- ไม่ควรให้เสียการเรียน
- อย่าพยายามอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่ลับตาคน
- รู้จักบังคับใจตนเอง โดยนึกถึงความถูกต้อง และผลเสียที่จะเกิดจากการเพลี่ยงพล้ำ� 
- ให้ผู้ใหญ่รับรู้และขอคำ�ปรึกษาแนะนำ� 
4. การพนันบอล
วัยรุ่นเป็นวัยที่รักความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความเสี่ยง
ในรูปแบบต่างๆ จึงไม่แปลกที่มักจะชอบกิจกรรมการพนัน อาทิ ไพ่ และ      
การพนันบอล ฯลฯ ตัวอย่างในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลกหรือบอลยูโร จะพบว่า
มีการเสียพนันบอลและการกู้หนี้ยืมสินกันอย่างกว้างขวาง บางคนถูกเจ้าหนี้ตามไปทวงถึงที่บ้าน ซึ่งผู้
ปกครองต้องชำ�ระหนี้ให้ หากไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้จะมีการข่มขู่ทำ�ร้าย หรือบางรายหันไปประกอบ
อาชญากรรมเพื่อหาเงินมาชำ�ระหนี้
วัยรุ่นบางคนชอบการพนันเป็นครั้งคราว ทำ�ให้รู้สึกตื่นเต้นมีรสชาติในชีวิต ซึ่งมักไม่ได้
ใช้เงินทองมากมายอะไร ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสิน ถ้าไม่มีเงินก็ไม่เล่น รู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ดี แต่ถ้าจะ
ให้ดเี ลิกเล่นเลยน่าจะดีกว่า คนทีเ่ ล่นการพนันจนถึงกับเป็นโรค ทีเ่ รียกว่า โรคติดการพนัน (Pathological
gambling) มีลกั ษณะคล้ายกับการติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจ่ออยูก่ บั การพนันตลอดเวลา ไม่สามารถ
คิดหรือทำ�อย่างอืน่ มีความอยากเล่นทีย่ ากจะควบคุม ในทีส่ ดุ ก็จะเล่นการพนันโดยไม่มกี ารยัง้ คิด เวลา
เล่นได้ก็เกิดความโลภอยากได้มากขึ้น เวลาเสียก็จะรู้สึกเสียดายมากอยากได้คืน ก็จะเล่นเพื่อแก้ตัว  
ในที่สุดก็ลงเอยด้วยการสูญเสียจำ�นวนมาก
คนทีเ่ ป็นโรคติดการพนัน มักจะหาโอกาสเล่นการพนันเสมอ แม้ตวั เองจะไม่มเี งิน ก็อาจ
ขโมยเงิน หรือทำ�ทุกรูปแบบเพือ่ ให้ได้เงินมาเล่นการพนัน การเป็นหนีส้ นิ ไม่ได้ท�ำ ให้จติ ใจเกิดการยัง้ คิด
แต่ในทางตรงกันข้าม จะคิดว่าการพนันอาจทำ�ให้มีโอกาสได้เงินมาใช้หนี้ได้บ้าง คนที่เป็นโรคนี้จึงมัก
คิดเข้าข้างตนเองตลอดเวลา เพื่อให้ได้เล่นการพนัน ถ้าวิเคราะห์จิตใจคนทีเ่ ล่นการพนัน จะพบว่าเป็น
ประเภทแสวงหาความตื่นเต้น ต้องการความสุขจากจินตนาการ เวลาเล่นการพนันประสบการณ์ที่
หลายคนชอบมาก คือการได้ลุ้น ตรงนี้สร้างความสุข ความพึงพอใจได้มากๆ แม้ว่าการลุ้นนั้นได้ผล
บ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะจำ�ได้แม่นเฉพาะตอนที่ประสบผลสำ�เร็จ
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สรุปประเด็นสำ�คัญของกลยุทธ์ที่ 4 (Key message)
วัยรุ่นควรรู้ว่ากิจกรรมใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การพนัน การลักขโมย        
การละเลยการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม วัยรุ่นต้องรู้จักวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกิจกรรม
หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ตนทำ� ประเมินความเสี่ยง โอกาสอันตราย คิดล่วงหน้าถึงความเป็นไป
ได้ในด้านลบ หาสาเหตุของความเสีย่ ง และอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแง่มมุ ต่างๆ อย่างถีถ่ ว้ น
หาวิธปี อ้ งกันความเสีย่ ง การลดความเสีย่ งด้วยวิธกี ารต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหา ถ้าเกิดเหตุการณ์
นัน้ ขึน้ มีชอ่ งทางออกทางหนีทไี ล่อย่างไร และวิเคราะห์โอกาสต่างๆ ข้อดีขอ้ เสียของแต่ละทาง
เลือกเพื่อการดำ�เนินชีวิตที่มีเป้าหมาย และปลอดภัยจากความเสี่ยงเหล่านั้น


สื่อ/อุปกรณ์การสอนสำ�หรับกลยุทธ์ที่ 3 และ 4
กิจกรรมวัยรุ่นวัยรู้ (ภาคผนวก ข)
สือ่ เรือ่ งสัน้ ชุด ปฎิเสธให้เป็น ทางเลือกทางรอด คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์หรือทำ�ลาย
อันตรายภัยใกล้ตัว (ภาคผนวก จ)
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การจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ เป็นการให้วัยรุ่นได้ร่วมทำ�กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกม และพูดคุย
กันในกลุ่ม เพื่อให้วัยรุ่นได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่จัด โดยมีความสนุกสนาน ท้าทาย และได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน โดยในโครงการแฮปปี้ทีนได้จัดกิจกรรมกลุ่มเป็น 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลา
ประมาณครั้งละ 60-90 นาที ให้วัยรุ่นเล่นเกมตอบคำ�ถามที่สัมพันธ์กับ 4 กลยุทธ์หลัก และผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมจะเป็นผู้ให้คำ�ตอบที่ถูกต้องพร้อมทั้งสรุปประเด็นสำ�คัญเพื่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
42

เพื่อให้ความรู้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำ�คัญตามหลัก 4 กลยุทธ์แก่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี   
โดยผ่านกระบวนการกลุ่มที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
รูปแบบกิจกรรมที่เป็นเกมแข่งขันช่วยให้มีบรรยากาศสนุกสนาน เกิดการทำ�งานเป็นทีม และยังช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยรุน่ เอง และระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั วัยรุน่ ซึง่ จะมีประโยชน์
ในการเชื่อมต่อกับการพูดคุยรายบุคคลในครั้งต่อไป
กิจกรรมกลุม่ ให้ความรูใ้ นโครงการแฮปปีท้ นี มี 2 ครัง้ โดยครัง้ แรกจะเป็นกิจกรรมทีส่ อดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่ 1 และ 2 และครั้งที่สองจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 และ 4 ดังนี้

กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 กิจกรรม “ก้าวหน้าท้าโลก” (ดูเนื้อหาของเกม ในภาคผนวก ก)

เนื้อหาของกิจกรรม
ครอบคลุมเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 “รู้จริงเรื่องสุขภาพ” (การให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี) และกลยุทธ์ที่ 2 “ใจสู้รู้ทันชีวิต” (การส่งเสริมการนับถือตนเอง
และการจัดการกับความเครียด) โดยแบ่งความรู้เป็น 4 หมวด ดังนี้

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปญ
ั หา การสือ่ สาร
กับผู้อื่นเรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง)
หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์)
หมวดที่ 3 “ตำ�นานเชื้อแสนกล” (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์   
การติดเชื้อซ้ำ� โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ)
หมวดที่ 4 “ARV…ทีร่ กั ” (ความรูเ้ กีย่ วกับยาต้านไวรัส การใช้ยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ
และการเกิดภาวะเชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส)
การดำ�เนินกิจกรรม
วิธีดำ�เนินการ

สื่อ/อุปกรณ์

1. แบ่งสมาชิกเป็น 3 กลุ่มหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดที่
เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มควรมีอย่างน้อย 3 คน
2. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาแนะนำ�เพื่อนในกลุ่ม และจับไม้สั้นไม้ยาว
กลุ่มที่ได้ไม้ยาวที่สุด เป็นกลุ่มที่เริ่มกิจกรรมก่อน โดยเลือกหมวดคำ�ถาม
ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวดดังกล่าวข้างต้น
3. เมื่อได้หมวดคำ�ถามที่ต้องการแล้วจึงเลือกคำ�ถาม แต่ละข้อคำ�ถาม มีเวลา
ข้อละ 2 นาที ตั้งแต่อ่านคำ�ถาม ปรึกษาภายในกลุ่มและตอบคำ�ถามโดย
เลือกเพียงข้อเดียว อาจให้มีตัวแทนกลุ่มหมุนเวียนกันเป็นผู้ตอบคำ�ถามหรือ
ช่วยกันตอบก็ได้ สำ�หรับคำ�ตอบในแต่ละข้อคำ�ถามอาจมีข้อที่ถูกต้องหรือ
เหมาะสมได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ
4. การสะสมคะแนนของกลุ่มโดยให้ตัวแทนที่ออกมาตอบคำ�ถาม หรือเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มผลัดกันตอบคำ�ถาม คำ�ตอบแต่ละข้อจะมีคะแนนตั้งแต่ 0,
10, 20, 30, 40 คะแนน เนื่องจากข้อคำ�ถามไม่ได้เป็นเรื่องความรู้ทั้งหมด
บางเรื่องเป็นเรื่องทักษะ คำ�ตอบจึงไม่ได้มีแค่ผิดหรือถูก แต่พิจารณาใน
เรื่องความเหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันด้วย โดยเกณฑ์การให้
คะแนนมาจากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่น
ดังนี้
- คำ�ตอบที่เหมาะสมที่สุด นำ�ไปใช้ได้กับชีวิตจริง = 30, 40 คะแนน
- คำ�ตอบที่พอใช้ได้ = 20 คะแนน
- คำ�ตอบที่อาจจะคิดถึง เมื่อไม่รู้จะทำ�อย่างไรดี = 10 คะแนน
- คำ�ตอบที่ยังไงก็ไม่น่าจะเลือก = 0 คะแนน  

- สไลด์/แผ่นพลิกแสดง
คำ�ถาม คำ�ตอบ
- กระดาษหรือกระดาน
สำ�หรับจดคะแนน
- ปากกา
- ภาพกราฟแสดงปริมาณเม็ด
เลือดขาว ยาต้านไวรัส
เชื้อไวรัส
- ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายทั้งเพศชาย
และเพศหญิงเมื่อเข้าสู่
วัยเจริญพันธุ์
- ภาพแสดงหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการวางแผนครอบครัว
และการป้องกันโรคติด
เชื้อทางเพศสัมพันธ์

บทที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
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การดำ�เนินกิจกรรม (ต่อ)
วิธีดำ�เนินการ

สื่อ/อุปกรณ์

5. ในแต่ละหมวดความรู้กำ�หนดให้กลุ่มได้เลือกตอบคำ�ถามอย่างน้อยกลุ่มละ 1
ข้อ (ในแต่ละหมวดคำ�ถามจะมีข้อคำ�ถาม 3-6 ข้อ)
6. เมื่อจบ 1 หมวดคำ�ถาม วิทยากรเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ซักถามข้อสงสัย
และมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของคำ�ตอบ
และสรุปความรู้ที่วัยรุ่นควรจะได้ เสร็จแล้วจึงเริ่มข้อคำ�ถามในหมวดต่อไป
โดยให้กลุ่มที่ได้คะแนนน้อยกว่ามีโอกาสได้เลือกหมวดคำ�ถามเพื่อเล่นเกม
ก่อน แต่ละหมวดคำ�ถามใช้เวลาในการเล่นเกมและสรุป 15 นาที ทั้งนี้
สมาชิกสามารถเลือกเล่นหมวดคำ�ถามใดก่อนก็ได้ และเลือกหมวดคำ�ถาม
ซ้ำ�กันได้ แต่ไม่สามารถเลือกข้อคำ�ถามที่ได้ตอบไปแล้ว
7. ถ้าเลือกที่จะไม่ตอบคำ�ถามข้อนั้นภายหลังอ่านข้อคำ�ถามแล้ว คะแนนของ
กลุ่มจะคงเดิมไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

(Key message)
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- การสำ�เร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติ และปลอดภัยจากการรับหรือถ่ายทอดเชื้อ  
เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ผู้หญิงที่มีประจำ�เดือนแสดงว่าร่างกายมีการตกไข่แล้วและมีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้   
ถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
- ผู้ชายที่มีฝันเปียกแล้วแสดงว่าร่างกายมีความพร้อมที่จะทำ�ให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ ถ้ามีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
- ถึงแม้การกินยาจะน่าเบื่อ...แต่ก็เพื่ออนาคต เราต้องกินยาทุกวันเพื่อให้เราแข็งแรง
- ยาต้านไวรัสไม่ได้ทำ�ให้การติดเชื้อเอชไอวีหายขาด ต้องกินตลอดไป “กินยาดี...ชีวีสดใส”
- ต้องกินยาอย่างถูกต้อง สม่ำ�เสมอ ตรงเวลา เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและภาวะแทรก
ซ้อนอื่นๆ ที่ทำ�ให้การรักษายุ่งยากกว่าเดิม
- ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ จงภูมิใจในสิ่งที่มี และมั่นใจในสิ่งที่เป็น
- ก้าวไปในสิ่งที่ฝัน ฉันเป็นฉันเอง
- ความเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องรู้จักที่จะจัดการ
- ทุกปัญหามีทางออก อย่ายอมแพ้และกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อจำ�เป็น

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำ�ถาม การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่ม
2. สังเกตการอภิปราย สรุปข้อคิดที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมของสมาชิก
3. การตอบแบบประเมินกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 กิจกรรม “วัยรุ่น วัยรู้”
(ดูเนื้อหาของเกม ในภาคผนวก ข)
เนื้อหาของกิจกรรม
ครอบคลุมเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี 3 “ฉลาดรูเ้ รือ่ งเพศ” (การให้ความรู้
และการปรึกษา เรื่อง เพศศึกษาและการลดความเสี่ยงทางเพศ) และกลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิต
ดีมีเป้าหมาย” (การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ) โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
1. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แชทไลน์
2. เพื่อนชวนโดดเรียน, กลับบ้านผิดเวลา
3. การโกหก
4. สัมพันธภาพชาย-หญิง
5. สถานการณ์เสี่ยงทางเพศ
6. การเล่นพนันบอล
7. การลักขโมย
การดำ�เนินกิจกรรม
วิธีดำ�เนินการ

สื่อ/อุปกรณ์

1. แบ่งวัยรุ่นเป็น 2 กลุ่ม
2. คำ�ถามมี 2 ชุด (ชุด A และ B) แต่ละชุดมี 7 ข้อ ในการเล่นให้เลือกเล่น
ชุดใดชุดหนึ่ง ข้อคำ�ถามแต่ละข้อมีตัวเลือก 2 ข้อ (ข้อ ก และ ข)
3. เลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 คนเป่ายิงฉุบก่อนเล่นในแต่ละข้อ กลุ่มที่ชนะได้
สิทธิ์เลือกชุดคำ�ถามและคำ�ตอบก่อน และให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
เหตุผลของคำ�ตอบของกลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งช่วยกันคิดเหตุผลของคำ�ตอบ
ข้อที่เหลือ
4. คำ�ตอบที่เลือกไม่มีคะแนน กลุ่มที่ให้เหตุผลของคำ�ตอบได้มากกว่า จะมี
โอกาสได้เล่นเกมลุ้นคะแนนมากกว่ากลุ่มที่ให้เหตุผลของคำ�ตอบน้อยกว่า

1. สไลด์/แผนภาพแสดง
คำ�ถาม
2. กระดาษ A4
3. ปากกา
4. ใบความรู้สำ�หรับวิทยากร
5. อุปกรณ์สำ�หรับลุ้นคะแนน
เช่น ลูกปิงปอง ฉลาก
คะแนน

บทที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
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วิธีดำ�เนินการ

สื่อ/อุปกรณ์

5. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมสรุปเหตุผล (ข้อดี/ข้อเสีย) และอธิบายเพิ่มเติม เมื่อจบ
การเล่นแต่ละข้อ
6. เมื่อเล่นครบทุกข้อ กลุ่มที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ
7. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและต่อรอง
8. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมและวัยรุ่นช่วยกันสรุปประเด็นเนื้อหาและข้อคิดที่ได้เรียนรู้
จากกิจกรรม
9. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมแนะนำ�แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับวัยรุ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
วัยรุ่นรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล

* หมายเหตุ
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1. วิธกี ารให้คะแนนของเกม “วัยรุน่ วัยรู”้ ขึน้ อยูก่ บั ผูด้ �ำ เนินกิจกรรมกำ�หนดว่าจะเลือกใช้เกมแบบไหนในการให้
คะแนน ซึ่งมีหลายเกม เช่น การจับลูกบอล ปาเป้า เป็นต้น โดยเลือกเกมที่เหมาะสมกับระดับอายุและความสนใจของวัยรุ่น
2. คำ�ถามมี 2 ชุด (ชุด A และชุด B) แต่ละชุดมี 7 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
- คำ�ถามข้อ A1 หรือ B1:
เกมคอมพิวเตอร์ แชทไลน์
- คำ�ถามข้อ A2 หรือ B2:
เพื่อนชวนโดดเรียน, กลับบ้านผิดเวลา
- คำ�ถามข้อ A3 หรือ B3:
โกหก
- คำ�ถามข้อ A4-5 หรือ B4-5: สัมพันธภาพชาย-หญิง, สถานการณ์เสี่ยงทางเพศ
- คำ�ถามข้อ A6 หรือ B6:
พนันบอล
- คำ�ถามข้อ A7 หรือ B7:
ลักขโมย

Key messages
-

งดการมีเพศสัมพันธ์จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เรื่องติดเชื้อและการตั้งครรภ์
ลด ละ โอกาสที่จะอยู่กันตามลำ�พังกับเพื่อนต่างเพศ
No Condom, No Sex
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาทั้งกามโรค ท้อง แท้ง ส่งผลให้ตนเอง
และพ่อแม่เสียใจ
- คุณค่าของตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนอื่นๆ เราต้องหัดที่จะรักตัวเองให้เป็น
ก่อนที่จะคอยแต่เอาใจ หรือตามใจคนอื่นๆ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
- การบอกหรือไม่บอกเรื่องการติดเชื้อกับคนที่รักเป็นสิทธิ์ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัว
เราเอง สิ่งสำ�คัญที่สุด คือรับผิดชอบ ปกป้องคนที่เรารักและตัวของเราเอง
- การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    
แม้คู่นอนจะไม่แสดงอาการ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

Key messages (ต่อ)
- หากติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่ม จะทำ�ให้การติดเชื้อเอชไอวีมีอาการกำ�เริบหรือ
เป็นมากขึ้น
- เพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย อาจทำ�ให้เกิดการแลกเชื้อซึ่งกันและกัน ทั้งเชื้อ      
เอชไอวีและเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
- “คิดก่อนทำ�” ระวังปัญหาจากการทำ�อะไรโดยใช้อารมณ์
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำ�ถาม การมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2. สังเกตจากการอภิปราย สรุปข้อคิดที่ได้จากการร่วมกิจกรรมของสมาชิก
3. การตอบแบบประเมินกิจกรรม
ข้อดี/ประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
1. วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
2. สร้างบรรยากาศให้วัยรุ่นสนุกสนาน ไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกสอน และสามารถเรียนรู้ได้
ในระยะเวลาอันสั้น
3. ช่วยให้วัยรุ่นได้มีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความคิด ความรู้ วิธีการ
ดำ�เนินชีวิต สร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจ เห็นใจกัน
4. ช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นเกิดการทำ�งานเป็นทีม
5. ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
6. ได้สร้างสัมพันธภาพกับวัยรุ่น เปิดประเด็นเพื่อเชื่อมต่อกับการพูดคุยรายบุคคลในครั้ง
ต่อไป
เทคนิคการทำ�กิจกรรมกลุ่ม
1. สถานที่สำ�หรับการจัดกิจกรรมควรเป็นห้องที่มีขนาดเหมาะสมกับจำ�นวนสมาชิก มีการ
ระบายอากาศอย่างเพียงพอและมีความเป็นส่วนตัว
2. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมควรมีจำ�นวนเหมาะสมกับจำ�นวนวัยรุ่นเช่น เจ้าหน้าที่ 2-3 คนต่อ
วัยรุ่นจำ�นวน 8-10 คน เพื่อช่วยดำ�เนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. ควรจัดกิจกรรมสันทนาการก่อนเริม่ กิจกรรมกลุม่ เพือ่ ให้วยั รุน่ ได้ท�ำ ความคุน้ เคยกัน และ
มีความผ่อนคลายมากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมกลุ่มควรจัดวัยรุ่นที่มีระดับอายุที่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อ
ให้เกิดความสนใจและเรียนรู้ร่วมกัน ถ้าไม่สามารถจัดกลุ่มให้อยู่ในวัยเดียวกันได้ อาจให้ทำ�กิจกรรม
บทที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้
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สันทนาการให้มีการพูดคุย สังสรรค์กันในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยเลือกเกมให้วัยรุ่นได้รู้จักกันใน
กลุ่มย่อยก่อน แล้วให้ตงั้ ชือ่ กลุ่มและนำ�เสนอในกลุ่มใหญ่ และผูน้ �ำ กิจกรรมควรจะพูดคุยกับกลุ่มวัยรุน่
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างพี่และน้อง
5. การเกริ่นนำ�เข้าสู่เกม ให้บอกวัตถุประสงค์และวิธีการเล่นแก่วัยรุ่น
6. สำ�หรับเกมก้าวหน้าท้าโลก การเลือกคำ�ถามให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเป็นผู้เลือก การตอบ
ให้แต่ละคนคิดคนเดียวก่อน จากนั้นก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม แล้วจึงตัดสินใจร่วมกันตอบข้อที่
กลุ่มเห็นว่าถูกที่สุด
7. สำ�หรับเกมวัยรุ่นวัยรู้ มีชุดคำ�ถามอยู่ 2 ชุด คือ A และ B ให้ลงมติจากกลุ่มใหญ่ว่า
จะเลือกเล่นชุดใด การตอบคำ�ถามให้แต่ละคนคิดหาเหตุผลของตนก่อนแล้วแลกเปลีย่ นกับเพือ่ น จากนัน้
ค่อยตอบเหตุผลของกลุม่ วัยรุน่ จะได้รบั กระดาษให้เขียนเหตุผลของตน หรือจะให้กระดาษ 1 แผ่นสำ�หรับ
ทัง้ กลุม่ เขียนร่วมกัน โดยผูน้ �ำ กิจกรรมพิจารณาจากการอ่านออกเขียนได้ของกลุม่ วัยรุน่ (ในกรณีทว่ี ยั รุน่
ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือในการอ่านหรือเขียนหนังสือให้)
8. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมแสดงตารางคะแนน และให้คะแนนตามกติกาที่ได้ตกลงกัน  
9. ระยะเวลาในการทำ�กิจกรรมกลุม่ ไม่ควรใช้ระยะเวลานานเกินไป ควรใช้เวลาไม่เกิน 1-1
ชั่วโมง 30 นาทีเพราะจะทำ�ให้วัยรุ่นขาดความสนใจอย่างต่อเนื่อง
10. การสรุปประเด็นเนื้อหาสำ�คัญที่วัยรุ่นได้เรียนรู้ในกิจกรรม ควรให้มีความกระชับและมี
การพูดคุยสื่อสารกันทั้งสองฝ่ายมากขึ้น โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
 ให้วัยรุ่นคิดคนเดียวแล้วแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ถ่ายทอดเป็นภาพลงบนกระดาษแผ่น
พลิก (flip chart) แล้วนำ�เสนอทั้งกลุ่ม ผู้นำ�กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้หรือประเด็นที่วัยรุ่นควรได้รับให้
สมบูรณ์ พร้อมเชื่อมโยงให้วัยรุ่นสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง
 ให้แต่ละกลุ่มวาดรูปและส่งตัวแทนนำ�เสนอสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม โดยผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมสรุปเพิ่มเติมจากสิ่งที่กลุ่มนำ�เสนอ
11. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ปากกา เป็นต้น และของขวัญเล็กน้อยมอบให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม อาจตั้งชื่อรางวัล เช่น รางวัลความรู้ยอดเยี่ยม รางวัลสุดยอดแห่งความคิดสร้างสรรค์
รางวัลนักอ่านดีเด่น เป็นต้น
12. สำ�หรับสื่อเรื่องสั้นอาจจัดเป็นกิจกรรมรักการอ่าน ให้วัยรุ่นเลือกหนังสือสื่อความรู้ที่
เตรียมไว้ อ่านแล้วเล่าให้เพื่อนฟัง แล้วให้กลุ่มช่วยกันนำ�เสนอกลุ่มใหญ่ โดยเล่าสรุปเรื่องราวที่อ่าน
และข้อคิดที่ได้รับ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

กิจกรรมรายบุคคล เป็นกิจกรรมทีว่ ยั รุน่ จะได้รบั การประเมินปัญหา และความต้องการเฉพาะตัว
โดยใช้กระบวนการให้การปรึกษาแบบรายบุคคล (individual counseling) กับวัยรุน่ ซึง่ ผูใ้ ห้การปรึกษา
จะสร้างสัมพันธภาพ ช่วยวัยรุ่นสำ�รวจปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมกับให้ความรู้
ที่จำ�เป็นในสถานการณ์นั้นๆ  
ในโครงการแฮปปี้ทีน ได้จัดให้มีการพูดคุยรายบุคคลอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัด   
ภายหลังกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดตามหลังกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 เพื่อให้การปรึกษาและ
ให้ความรู้ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้การปรึกษา    
พบว่าวัยรุน่ มีปญ
ั หาเร่งด่วน หรือมีความต้องการทีจ่ ะพูดคุยในเรือ่ งทีน่ อกเหนือจากกลยุทธ์ทกี่ �ำ หนดไว้
ในครั้งนั้น ก็สามารถให้การปรึกษาตามความต้องการของวัยรุ่นก่อน แล้วค่อยให้ความรู้ตามกลยุทธ์
โดยอาจต้องมีการปรับลำ�ดับการให้ความรู้ หรือนัดเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้ให้ครบถ้วนทั้ง  4 กลยุทธ์
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 20-45 นาที โดยก่อนการพูดคุยจะให้วัยรุ่นตอบแบบ
สำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก ค) ที่ให้วัยรุ่นเขียนตอบปัญหาที่
ตนมีหรือเรื่องที่อยากจะพูดคุยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ เรื่องสุขภาพ การกินยา สัมพันธภาพกับผู้ดูแล
การคบเพื่อน เรื่องเพศ การเรียน และสิ่งที่วัยรุ่นภูมิใจ เป็นต้น โดยผู้ให้การปรึกษาจะซักถามเพิ่มเติม
ตามหัวข้อทีม่ ใี นแบบสำ�รวจดังกล่าว เพือ่ ประเมินเบือ้ งต้นว่าวัยรุน่ มีพฤติกรรมเสีย่ งหรือไม่และพิจารณา
ให้การปรึกษาตามแนวทาง ดังนี้

บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
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กรณีที่ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง : ให้ความรู้ให้ครอบคลุมตามกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
กรณีที่พบพฤติกรรมเสี่ยง : ให้การปรึกษาตามปัญหาที่พบก่อนแล้วค่อยให้ความรู้
ตามกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมเสีย่ งนัน้ ๆ โดยอาจต้องมีการจัดลำ�ดับความรูท้ ใ่ี ห้ตามความเหมาะสม
และให้ความรูใ้ ห้ครบทัง้ 4 กลยุทธ์ในทีส่ ดุ ทัง้ นีใ้ นกรณีทพี่ บปัญหาทีซ่ บั ซ้อนหรือรุนแรงก็อาจจำ�เป็นต้อง
ส่งปรึกษาหรือส่งต่อตามความเหมาะสม
หลังจากพูดคุยกับวัยรุ่นแล้วผู้ให้การปรึกษาจะบันทึกปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่พบ และ
หัวข้อที่ได้ให้การปรึกษากับวัยรุ่นในแบบบันทึกผู้ให้การปรึกษา (ภาคผนวก ง) ซึ่งจะมีการระบุผลจาก
แบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล ผลการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโดยผู้ให้
การปรึกษารวมทัง้ ประเด็นหลักทีไ่ ด้จากการพูดคุยกับวัยรุน่ นอกจากนีผ้ ใู้ ห้การปรึกษาจะระบุถงึ บริการ
ที่ได้ให้กับวัยรุ่นด้วย เช่น ได้อธิบายแนวทางการให้บริการกับวัยรุ่น ให้ความรู้ตามกลยุทธ์มีการส่งต่อ
มีการนัดเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งระบุถึงเรื่องที่ต้องติดตามต่อในนัดครั้งต่อไป



ข้อควรคำ�นึงในการให้การปรึกษาสำ�หรับวัยรุ่น
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ในการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่น ผู้ให้การปรึกษาควรมีข้อคำ�นึงดังต่อไปนี้
1. วัยรุน่ ไม่ใช่เด็กและไม่ใช่ผใู้ หญ่ วัยรุน่ มีความรูส้ กึ นึกคิดทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้ามากกว่าในวัยเด็ก
แต่กย็ งั ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะเท่าผู้ใหญ่ ความสามารถของวัยรุน่ ในการเข้าใจเรือ่ งราวต่างๆ อย่างมีเหตุผลยังมี
อยูจ่ �ำ กัด นอกจากนีว้ ยั รุน่ กำ�ลังพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการการยอมรับความคิดเห็นและไม่
ชอบการถูกสัง่ หรือบังคับ จึงมักไม่คอ่ ยเชือ่ ฟังสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่บอก อย่างไรก็ตาม วัยรุน่ ยังต้องการการปรึกษา
ชี้แนะ และการกำ�หนดขอบเขตให้ทราบว่าสิ่งใดควรทำ�หรือไม่ควรทำ�
2. วัยรุน่ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผูม้ าขอรับการปรึกษาด้วยตนเอง แต่มกั ถูกผูป้ กครองพามา หรือ
ถูกแพทย์ส่งมาให้รับการปรึกษา ดังนั้นวัยรุ่นจึงอาจไม่ร่วมมือ ไม่เต็มใจพูด มีท่าทีต่อต้าน หรือท้าทาย
ผู้ให้การปรึกษา
3. วัยรุน่ มีความสามารถทีไ่ ม่ดเี ท่าผูใ้ หญ่ในการเผชิญกับความเครียด และการระบายความไม่
สบายใจ ดังนั้นเมื่อมีความเครียดวัยรุ่นจึงมักปรับตัวได้ลำ�บาก และมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นปัญหา
การเรียน ปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งหากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ มีปฏิกิยาโต้ตอบ
หรือลงโทษรุนแรงต่อพฤติกรรมนั้นๆ ก็จะยิ่งทำ�ให้วัยรุ่นปรับตัวได้ลำ�บากมากยิ่งขึ้น
4. วัยรุน่ มีความสามารถทีจ่ �ำ กัดในการใช้ค�ำ พูดบอกความรูส้ กึ ดังนัน้ วัยรุน่ จึงมักไม่สามารถ
ตอบคำ�ถามเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด หรือใช้คำ�พูดที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงได้ดี และอาจสื่อ     
ความรู้สึกทางภาษากาย (ทางสีหน้าและกิริยาท่าทาง) มากกว่าการใช้คำ�พูดบรรยาย
5. พัฒนาการในแต่ละด้านของวัยรุน่ แต่ละคนมีความก้าวหน้าไม่เท่ากัน เช่น วัยรุน่ บางคน
อาจมีพัฒนาการด้านความคิดก้าวหน้า ทำ�ให้พูดคุยเข้าใจได้ดีแต่ยังไม่มีวุฒิภาวะที่ดีพอในการควบคุม
ตนเอง จึงไม่สามารถปฏิบัติตามเหตุผลที่ตกลงกันไว้ได้
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

6. วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวีจากการถ่ายทอดเชือ้ จากแม่สลู่ กู มักได้รบั ผลกระทบทีท่ �ำ ให้มขี อ้ จำ�กัด
มากขึ้นในการรับการปรึกษา เช่น จากผลของการติดเชื้อที่มีต่อสมองอาจทำ�ให้วัยรุ่นมีความบกพร่อง
ด้านสติปญ
ั ญา ด้านการสือ่ สาร และสมาธิความตัง้ ใจในการรับข้อมูล นอกจากนีผ้ ลกระทบของภาวะเครียด
จากการเจ็บป่วยเรือ้ รัง จากการการสูญเสียบุคคลทีร่ กั จากปัญหาการเลีย้ งดู หรือปัญหาอืน่ ๆ ในครอบครัว
ก็อาจทำ�ให้วัยรุ่นไม่สามารถสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ และให้ความไว้วางใจต่อผู้ให้การปรึกษาได้ดี

ประโยชน์ของกิจกรรมการพูดคุยรายบุคคล
1. มีความเป็นส่วนตัว วัยรุ่นได้ระบายความรู้สึก และกล้าบอกเล่าปัญหา
2. สามารถพูดคุยสำ�รวจปัญหาและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้
3. วัยรุ่นได้มีโอกาสคิด ตัดสินใจ และพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

หน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาวัยรุ่นคือ
1. สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั วัยรุน่ ด้วยความเท่าเทียมกันและมีความจริงใจ ไว้ใจ (Building
relationship, congruence and trust) เป็นการให้ขวัญและกำ�ลังใจ ช่วยลดความเครียด ความกังวล
ความทุกข์ของวัยรุ่น
2. ให้การปรึกษาโดยถือวัยรุ่นเป็นศูนย์กลาง (Client center approach)โดยช่วยให้วัยรุ่น
มองเห็นปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหา และพิจารณาแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
3. ให้ข้อมูลที่จำ�เป็นในการแก้ปัญหาที่วัยรุ่นยังไม่ทราบ (Factual information)
4. ช่วยให้วัยรุ่นปรับเปลี่ยนความคิด (Reframing, restructuring perceptions)
5. ช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Life skill and behavior
change)
6. หาทางให้ความช่วยเหลือทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic support)
7. ส่งต่อให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามความต้องการความช่วยเหลือของวัยรุน่ (Referral)

กระบวนการให้การปรึกษารายบุคคลแก่วัยรุ่น
1. ค้นหาปัญหาหรือสิง่ ทีว่ ยั รุน่ กังวลใจ (Explore teen’s concern) โดยอาจใช้แบบสำ�รวจ
ปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก ค) หรือการพูดคุยโดยเทคนิคการให้   
การปรึกษา
2. ตกลงเลือกประเด็นในการพูดคุย (Select issue for discussion) วัยรุน่ จะเป็นผูต้ ดั สินใจ
เลือกประเด็นที่ตนเองต้องการพูดคุยในแต่ละครั้ง โดยผู้ให้การปรึกษาทำ�หน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางใน
การพูดคุย ไม่ใช่ผู้นำ�ทาง

บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
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3. หารือกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่ผู้ให้การปรึกษารับฟัง และแสดงการยอมรับความ
คิดเห็นของวัยรุ่น (Friendly discussion)
4. ให้สุขศึกษา/คำ�ปรึกษาและกระตุ้นให้วัยรุ่นเห็นคุณค่าในตนเอง (Promote health/
positive self-esteem)

เคล็ดลับสู่ความสำ�เร็จในการให้การปรึกษาวัยรุ่น

52

1. ควรจัดสถานที่และบรรยากาศที่เหมาะสม สะดวกสบาย สวย เงียบ และมีความเป็น
ส่วนตัว เพื่อให้วัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลายและมีความสะดวกใจที่จะรับการให้การปรึกษา
2. ต้องมีการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างวัยรุน่ และผูใ้ ห้การปรึกษา เนือ่ งจากวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้
เอชไอวี มักมีปัจจัยทางจิตสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสัมพันธภาพดังกล่าวในตอนต้น ดังนั้น     
ผู้ให้การปรึกษาจะต้องแสดงความเข้าใจ และยอมรับพื้นฐานของวัยรุ่นแต่ละคนอย่างไม่มีเงื่อนไข     
รับฟังมุมมองของวัยรุ่นอย่างตั้งใจโดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินว่าผิดหรือถูก แต่ช่วยให้วัยรุ่นคิดทบทวน
และหาทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ให้วัยรุ่นรู้สึกถูกกดดัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นเรื่องอันตรายจะต้อง
แสดงความจริงจังในการจัดการให้วัยรุ่นได้รับความปลอดภัย
3. ผูใ้ ห้การปรึกษาควรสือ่ สารกับวัยรุน่ ด้วยภาษาทีส่ นั้ กระชับ และเข้าใจง่ายสำ�หรับวัยรุน่
ทำ�ความเข้าใจกับภาษาที่วัยรุ่นใช้ แต่ควรพูดแบบผู้ใหญ่โดยไม่จำ�เป็นต้องพยายามทำ�ท่าทางหรือใช้
ภาษาให้เหมือนกับวัยรุ่น ควรมีการสังเกตและให้การตอบสนองที่เหมาะสมกับภาษาท่าทางที่วัยรุ่นสื่อ
ออกมา นอกจากนี้ควรพิจารณาใช้สื่อช่วยในการสื่อสารตามความเหมาะสม เช่น การวาดรูป การเล่น
เกม หรือการให้วัยรุ่นเขียนหรืออ่านข้อความที่ต้องการสื่อ
4. ผู้ให้การปรึกษาควรแสดงความกระตือรือล้น เต็มใจ และจริงใจที่จะช่วยเหลือวัยรุ่น     
รวมทั้งมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตามความต้องการของวัยรุ่น โดยที่ไม่เป็นผลเสียต่อกระบวนการ      
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ควรมีความหนักแน่น อดทน คอยหมั่นสำ�รวจปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตน ที่มี
ต่อการแสดงออกของวัยรุน่ เพือ่ ทีจ่ ะได้ควบคุมอารมณ์และสามารถให้การช่วยเหลือวัยรุน่ ได้อย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย
5. ในการให้การปรึกษาควรมีการสำ�รวจปัญหาให้ครบถ้วนอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ ในด้านสุขภาพ
ร่างกาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเรียน อารมณ์ การปรับตัวกับเพื่อน พฤติกรรมทางเพศ และ
พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เนื่องจากวัยรุ่นมักไม่เอ่ยถึงปัญหาออกมาด้วยตนเอง การสำ�รวจที่ครบถ้วนจะได้
ช่วยให้วัยรุ่นจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาและได้ให้การปรึกษาได้ตรงประเด็น
6. ควรมีการช่วยเหลือวัยรุน่ ในการพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ ให้วยั รุน่ มีความรู้ เจตคติและทักษะ
ทีจ่ ะจัดการกับปัญหาต่างๆ และมีความพร้อมสำ�หรับการปรับตัวต่อไปในอนาคต ซึง่ ทักษะชีวติ มีทงั้ หมด
12 องค์ประกอบคือ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (critical thinking)
ความตระหนักรู้ในตน (self awareness) ความเห็นใจผู้อื่น (empathy) ความภูมิใจในตนเอง (self
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

esteem) ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
(interpersonal communication) การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (decision making and problem
solving) และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด (coping with emotion and stress)
7. ควรมีการประเมินและให้การปรึกษาครอบครัวควบคูไ่ ปด้วยเสมอ โดยการช่วยให้ครอบครัว
เข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับวัยรุ่น ควรมีการแนะนำ�ครอบครัวในการ
ให้การเลี้ยงดูวัยรุ่นที่เหมาะสม โดยเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น และผู้ดูแล
ชี้แนะโดยไม่กดดัน แต่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องที่สำ�คัญ

ประเด็นความรู้ที่ให้ในการพูดคุยรายบุคคล
ในโครงการแฮปปี้ทีนได้มีการกำ�หนดประเด็นความรู้ที่จะให้วัยรุ่น สอดคล้องกับความรู้ตาม
กลยุทธ์ทใ่ี ห้ในกิจกรรมกลุม่ ในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้การปรึกษาจะสำ�รวจปัญหาและความต้องการ
ของวัยรุ่นแต่ละราย และให้การปรึกษาไปตามปัญหานั้นๆ ก่อน แล้วจึงให้ความรู้ที่เตรียมไว้ในแต่ละ
กลยุทธ์ ซึ่งอาจไม่เรียงลำ�ดับกัน แต่วัยรุ่นทุกคนจะต้องได้รับการให้ความรู้ครบทั้ง 4 กลยุทธ์ในที่สุด
ในกรณีทปี่ ระเมินแล้วพบว่าวัยรุน่ ไม่มปี ญ
ั หาหรือพฤติกรรมเสีย่ งใดเป็นพิเศษ ผูใ้ ห้การปรึกษา
สามารถให้ความรู้ตามกลยุทธ์ที่เตรียมไว้ แบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตามกลยุทธ์ 1 และ 2 และ
ครั้งที่ 2 ตามกลยุทธ์ที่ 3 และ 4

การพูดคุยรายบุคคลครั้งที่ 1
เป็นการให้การปรึกษาและให้ความรู้ตามกลยุทธ์ที่ 1 “รู้จริงเรื่องสุขภาพ” (การให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี) และกลยุทธ์ที่ 2 “ใจสู้รู้ทันโรค” (การส่งเสริมการนับถือ
ตนเอง และการจัดการกับความเครียด) โดยมีแนวทางตามแผนภูมิดังนี้
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การกินยาตรงเวลาหมายถึง การกินยาภายในเวลาที่กำ�หนดไม่เกิน 30 นาที หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่
ถ้าเวลาที่นึกได้เกือบจะถึงเวลากินยามื้อถัดไปน้อยกว่า 2 ชั่วโมงให้กินยาในมื้อที่ลืมกินทันที ส่วนมื้อถัดไปให้งดไปก่อน
ตัวอย่างเช่น
- เวลากินยามือ้ เช้า 8.00 น. แต่ลมื กิน และนึกได้ระหว่าง 9-18 น. ให้กนิ ยาทันที และมือ้ ต่อไปเวลา 20.00 น.
ให้กินยาตามปกติ
- เวลากินยามื้อเช้า 8.00 น. แต่ลืมกิน และนึกได้หลัง 18.00 น. ให้กินยาทันที และงดยามื้อ 20.00 น.
เพราะเวลาห่างกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง
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บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล

ตัวอย่างขั้นตอนและการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่นครั้งที่ 1
1. สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ
- แนะนำ�ตัวและบอกวัตถุประสงค์
“สวัสดีค่ะ พี่ชื่อแจง ขอคุยกับเจ๋งซัก 30 นาที เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและอนามัยวัยรุ่น หากมีอะไร
ที่เจ๋งสงสัยหรือมีเรื่องอะไรที่เจ๋งอยากพูดคุย ก็สามารถถามหรือบอกได้นะคะ”

- ผู้ให้การปรึกษาให้ความมั่นใจเกี่ยวกับการเก็บความลับของวัยรุ่น
“เรือ่ งทีเ่ ราจะคุยกันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวทีจ่ ะทราบเฉพาะในทีมผูร้ กั ษา ยกเว้นเรือ่ งทีจ่ ะเป็นอันตรายถึงชีวติ
ที่จำ�เป็นจะต้องให้พ่อแม่ (หรือผู้ดูแล) ทราบ ซึ่งถ้ามีพี่จะบอกเจ๋งก่อน”

2. สำ�รวจปัญหาสุขภาพสำ�หรับวัยรุ่น
- ใช้คำ�ถามปลายเปิดเริ่มต้นในการสำ�รวจความรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ
และอนามัยวัยรุ่น
“เจ๋งมีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นบ้างไหม”
“เจ๋งคิดว่าการทีผ่ หู้ ญิงมีประจำ�เดือนแล้ว หมายความว่าอะไร และการทีผ่ ชู้ ายมีฝนั เปียกแล้วจะหมายถึงอะไร
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- ให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขอนามัยวัยรุน่ ตามความเหมาะสม
ของพื้นฐานความรู้ เพศ วัย และความสนใจหรือปัญหาของวัยรุ่นแต่ละคน โดยเน้นความรู้ตาม Key
messages
“เจ๋งรู้แล้วว่า เมื่อเด็กโตเป็นวัยรุ่นก็อาจมีความสนใจทางเพศ และถ้ามีประจำ�เดือนก็แปลว่าสามารถตั้งครรภ์
ได้แล้ว ดังนั้นวัยรุ่นก็ต้องรู้ตัว และรู้ว่าถ้าพลาดไปมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้”

- ชมเชยและเสริมพลังในพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ดี
“พี่ชื่นชมจริงๆ กับคำ�อธิบายของเจ๋งเรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น”

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

3. เปิดประเด็นเรื่องการกินยาต้านไวรัส
- ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและผลการตรวจสุขภาพของวัยรุ่น
“เจ๋งได้คุยหรือตรวจกับคุณหมอหรือยังคะวันนี้ ผลการตรวจเป็นอย่างไรบ้าง”
“วันนี้ CD4 ของเจ๋งคือ.... เจ๋งคิดว่าระดับ CD4 เท่านี้แปลว่าอย่างไร (แข็งแรงหรือไม่แข็งแรง) ขณะนี้ผล
การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของเจ๋งคือ..... เทียบกับปีที่แล้วมี..... เจ๋งคิดอย่างไรกับผลนี้ (เหมือน
เดิม ดีขึ้น หรือแย่ลง)”

- ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านไวรัสที่กินอยู่
“ตอนนี้เจ๋งกินยาอะไรอยู่บ้าง แต่ละชนิดกินอย่างไร”

- แสดงความชืน่ ชมหากวัยรุน่ สามารถอธิบายได้ถกู ต้อง หากวัยรุน่ ตอบไม่ได้หรือเข้าใจผิด
ให้แก้ไขโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้กำ�ลังใจ
“มันเป็นเรื่องยากนะที่จะจำ�หรือเข้าใจได้หมดทุกอย่าง แต่พี่ก็เห็นเลยนะว่า เจ๋งพยายาม ซึ่งถือว่าเป็นจุด    
เริ่มต้นที่ดี”

4. ประเมินปัญหาการกินยาต้านไวรัส
- ประเมินว่าวัยรุน่ มีความรูส้ กึ อย่างไร มีปญ
ั หาหรือได้รบั ผลกระทบใดบ้างจากการกินยา
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“เจ๋งรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ต้องกินยาอย่างนี้”
“เจ๋งมีความยุ่งยากอะไรบ้างในการกินยาต้านไวรัส”
“มีอาการอะไรที่เกิดขึ้น แล้วเจ๋งคิดว่าเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาต้านไวรัส”
“ใน 3 เดือนที่ผ่านมา เจ๋งลืมกินยาบ้างไหม กี่ครั้ง”

- ในกรณีที่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการกินยา แสดงความชื่นชม ให้กำ�ลังใจ ส่งเสริมให้
วัยรุ่นเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพและการกินยา
“พี่ขอชื่นชมเจ๋งที่สามารถรับผิดชอบดูแลสุขภาพตัวเองและกินยาได้อย่างสม่ำ�เสมอ แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่อง
น่าเบื่อสำ�หรับหลายๆ คนก็ตาม พี่ขอเป็นกำ�ลังใจให้เจ๋งนะ ขอให้เจ๋งสามารถเอาชนะความเบื่อให้ได้อย่างนี้
ต่อไป”

บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินยาต้านไวรัสตาม Key message
“ถึงแม้การกินยาจะน่าเบือ่ แต่กจ็ �ำ เป็นต้องกินยาทุกวัน และกินให้ตรงเวลา เพือ่ ป้องกันการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาและ
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ทำ�ให้การรักษายุ่งยากกว่าเดิม”

- ในกรณีพบปัญหาของการกินยา ค้นหาสาเหตุของวินัยการกินยาไม่ดี และหาวิธีแก้
ปัญหาร่วมกับวัยรุ่น
“อะไรคือสาเหตุที่ทำ�ให้เจ๋งลืมกินยา หรือกินยาไม่ต่อเนื่อง”
“มีใคร (ครอบครัว, เพื่อน) ให้ความช่วยเหลือเจ๋งเกี่ยวกับการกินยาบ้างไหม และเขาช่วยยังไงบ้าง”
“ครั้งหลังสุดที่เจ๋งไม่สามารถกินยาได้ หรือลืมกินยาเจ๋งทำ�อย่างไร”

- ใช้คำ�ถามเสริมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อช่วยให้วัยรุ่นมองเห็นผลเสียที่เกิดจาก
การกินยาไม่สม่ำ�เสมอ
“พี่ไม่ได้คิดจะบังคับให้เจ๋งต้องกินยา แต่พี่เป็นห่วงเจ๋ง”
“เจ๋งคิดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี”
“เจ๋งคงถูกสอนแล้วล่ะว่าถ้ากินยาไม่สม่ำ�เสมอจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง เจ๋งลองทวนให้ฟังหน่อย”

- สะท้อนความรู้สึก และช่วยให้วัยรุ่นเกิดแรงจูงใจในการรักษา/การกินยาเพิ่มขึ้น
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“พีเ่ ชือ่ ว่าเจ๋งก็ไม่อยากให้เกิดผลเสียกับสุขภาพแต่การกินยาก็เป็นเรือ่ งยากสำ�หรับเจ๋ง เรามาคิดกันดีกว่าว่าจะ
มีวิธีการอะไรที่ช่วยให้ไม่ลืมกินยาได้บ้าง”
“เจ๋งไม่แน่ใจว่ายาจะมีประโยชน์กับเจ๋งจริงๆ ทำ�ให้บางครั้งเจ๋งรู้สึกไม่อยากกินยา ดูเหมือนเจ๋งกำ�ลังสับสนอยู่
เรามาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขดีไหม”

ที่เหมาะสม

- ให้ข้อมูลและทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา โดยให้วัยรุ่นพิจารณาทางเลือก  

“เพื่อนๆ ของเจ๋งบางคนเคยเล่าให้พี่ฟังว่า เขาใช้วิธีเขียนป้ายติดตามสถานที่ซึ่งมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยเตือน
ความจำ�  บางคนก็ขอให้ญาติเตือน บางคนก็แบ่งยาเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียน เจ๋งคิดอย่างไร/หรือเคยทำ�วิธี
เหล่านี้หรือไม่ หรือเจ๋งจะลองคิดวิธีอื่น เพราะมันอาจจะเหมาะกับเจ๋งมากกว่า”

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

5. สำ�รวจปัญหาเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียด
- ใช้ค�ำ ถามปลายเปิดเกีย่ วกับความเครียดในเรือ่ งทัว่ ไปก่อน แล้วจึงถามเจาะจงเกีย่ วกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการป่วย
“ช่วงนี้อารมณ์ของเจ๋งเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่ทำ�ให้รู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจบ้างหรือเปล่า”
“ทุกวันนี้เจ๋งคิดว่าตัวเองเหมือนหรือแตกต่างจากวัยรุ่นคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง”

- สำ�รวจวิธีจัดการกับความเครียดของวัยรุ่น
“เจ๋งเคยรู้สึกเศร้าหรือหงุดหงิดมากๆ เกือบตลอดเวลาหรือหลายๆ วันไหม ถ้ามีแล้วเจ๋งทำ�อย่างไร”
“เวลาเครียดเจ๋งทำ�อย่างไรเพื่อช่วยให้สบายใจขึ้น”

- พูดคุยสาเหตุของความเครียด
“เจ๋งสังเกตได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นให้เจ๋งเครียด”

- ช่วยให้วัยรุ่นคิด เรียนรู้การจัดการกับความเครียดตาม Key messages
“วัยรุ่นหลายคนเล่าให้พี่ฟังว่า เขามักจะหางานอดิเรกทำ�เวลาเครียด เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง บางคนใช้วิธีเล่า
เรื่องที่เครียดกับคนที่ไว้ใจ แล้วเจ๋งทำ�ยังไงคะเวลาที่รู้สึกว่าเครียด”
“ความเครียดหรือปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ทุกปัญหามีทางออก เราต้องไม่ยอมแพ้ ค่อยๆ คิดหา
ทางแก้ และบางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วย ถ้าแก้เองไม่ไหว”

6. สำ�รวจปัญหาเกี่ยวกับความนับถือตนเอง
- ใช้คำ�ถามปลายเปิดเกี่ยวกับความนับถือตนเอง
“เจ๋งเห็นว่าอะไรคือจุดเด่นหรือจุดด้อยของตัวเอง”
“เจ๋งคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรบ้าง ช่วยบอกมา 3 ข้อ”
“คนอื่นบอกว่าเจ๋งดีอย่างไรบ้าง”
“ระหว่างสิ่งที่เจ๋งมองตัวเองกับสิ่งที่คนอื่นบอก สิ่งไหนมีผลต่อเจ๋งมากกว่ากัน”

บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
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- ชมเชยและเสริมพลังให้แก่วัยรุ่นในจุดแข็งหรือข้อดีต่างๆ ของวัยรุ่น (Positive  
reinforcement)
“พี่คิดว่าเป็นการดีมากที่เจ๋งเข้าใจความรู้สึกของตนเองแบบนี้”

- พูดคุยให้วยั รุน่ เข้าใจธรรมชาติของชีวติ ซึง่ อาจจะมีปญ
ั หาหรืออุปสรรคต่างๆ เกิดขึน้ ได้
“ปัญหาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป บางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เจ๋งต้องยอมรับมัน ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้น”

- ช่วยเสริมสร้างความนับถือตนเอง โดยค้นหาจุดเด่น ศักยภาพในตัววัยรุ่นและชี้ให้
วัยรุ่นมองเห็นจุดเด่นและศักยภาพของตัวเองตาม Key messages
“ดีนะที่เจ๋งสนใจในเรื่องการเรียนและพี่เห็นความพยายามของเจ๋ง เจ๋งควรจะต้องภูมิใจในตนเอง”
“ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ จงภูมิในสิ่งที่มี และมั่นใจในสิ่งที่เป็น”

7. ให้แรงเสริมและสรุป
- ชมเชยในพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ดี
- เปิดโอกาสให้วัยรุ่นซักถามเพิ่มเติม
- สรุปประเด็นที่พูดคุย และวางแผนพัฒนา
- นัดติดตามหรือส่งต่อตามความเหมาะสม
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คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การพูดคุยรายบุคคลครั้งที่ 2
เป็นการให้การปรึกษาและความรูต้ ามกลยุทธ์ท่ี 3 “ฉลาดรูเ้ รือ่ งเพศ” (การให้ความรูแ้ ละการ
ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและการลดความเสี่ยงทางเพศ) และกลยุ ท ธ์ ที่ 4 “ชี วิ ต ดี มี เ ป้ า หมาย”           
(การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและความรับผิดชอบ) โดยมีแนวทางตามแผนภูมิดังนี้
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บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
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คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล
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คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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บทที่ 6 แนวทางการจัดกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล

ตัวอย่างขั้นตอนและการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่นครั้งที่ 2
1. สร้างสัมพันธภาพ ตกลงบริการ
- สร้างสัมพันธภาพและเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ถามสิ่งที่สงสัยหรือปรึกษาปัญหา
“สวัสดีค่ะ พี่ชื่อแจงขอคุยกับน้องซัก 30 นาที เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตทั่วไปของวัยรุ่น
หากมีอะไรที่น้องสงสัยก็สามารถถามได้นะคะ หรือหากมีอะไรที่พี่พอช่วยได้พี่ก็ยินดีค่ะ”

- ผู้ให้การปรึกษาควรนำ�ประเด็นที่วัยรุ่นถามหรือต้องการปรึกษามาพูดคุยก่อน
“น้องเขียนในแบบสอบถามว่าไม่สบายใจที่ผู้ดูแลดุ พอเล่าให้พี่ฟังได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น”

2. เปิดประเด็นการพูดคุยเรื่องเพศ
- ถามทัศนคติวัยรุ่นเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ
“วัยรุ่นแบบน้องบางคนก็มีแฟนกันแล้ว เพื่อนๆ น้องมีแฟนกันแล้วยัง แล้วน้องล่ะ”

3. ประเมินความเสี่ยงทางเพศ
- สอบถามทัศนคติและประเมินความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
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“ความสนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ น้องมีความสนใจเรื่องนี้บ้างไหม”
“ถ้าเป็นแฟนโดยไม่มีเพศสัมพันธ์กัน น้องคิดว่าเป็นไปได้ไหม”
“น้องคิดว่าอะไรทำ�ให้วัยรุ่นยอมให้แฟนมีเพศสัมพันธ์ด้วย”
“น้องคิดยังไงกับคำ�พูดนี้ “เมื่อเป็นหนุ่มแล้ว ต้องให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้าม”
“น้องคิดยังไงกับประโยคนี้ “ผู้หญิงวันนี้...รักใครแค่ไหนก็ขอให้รักตัวเองด้วย”  

- ประเมินพฤติกรรมเสีย่ งทีอ่ าจนำ�ไปสูค่ วามไม่ปลอดภัยทางเพศ เช่น การไปค้างบ้าน
เพื่อน การไปเที่ยวกลางคืน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดต่างๆ เป็นต้น
“เคยไหมที่น้องไปค้างบ้านเพื่อนโดยผู้ปกครองไม่อนุญาต”
“เพื่อนๆ ของน้องกินเหล้า ใช้ยากันบ้างไหม เขาเคยมาชวนน้องหรือไม่”

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

- ช่วยให้วัยรุ่นได้พิจารณาถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น หรือการมีเพศ
สัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การรับเชื้อเพิ่ม การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์        
การถ่ายทอดเชื้อดื้อยา เป็นต้น
- วัยรุ่นที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ สนับสนุนให้คงพฤติกรรม รวมทั้งให้ตระหนักถึงโอกาส
เสี่ยง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  
- วั ย รุ่ น ที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ล้ ว หรื อ เสี่ ย งต่ อ การจะมี เ พศสั ม พั น ธ์ ใช้ ก ารปรั บ ลด  
พฤติกรรมเสี่ยง
- ช่วยวัยรุ่นพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสำ�เร็จ
ความใคร่ดว้ ยตนเอง หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ การใช้ถงุ ยางอนามัย การไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
หรือใช้สารเสพติด เป็นต้น
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยง
“เวลาน้องมีเพศสัมพันธ์กับแฟน มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งหรือไม่”
“น้องคิดว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง”
“ขอบคุณทีน่ อ้ งเล่าเรือ่ งเหล่านีใ้ ห้พฟี่ งั แต่พกี่ ย็ งั ห่วง ยิง่ ถ้าน้องกำ�ลังคบกับแฟนคนใหม่ น้องจะมีวธิ หี ลีกเลีย่ ง
การมีเพศสัมพันธ์ไว้ก่อนเพื่อจะไม่ต้องเสี่ยงมากหรือไม่”
“ถ้าแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ น้องจะมีวิธีปฏิเสธอย่างไรบ้าง”

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และการคุมกำ�เนิด
- ประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกำ�เนิด
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“วิธีการคุมกำ�เนิดในผู้หญิง และในผู้ชายที่น้องรู้จักมีอะไรบ้าง”
“วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ มีวิธีการอย่างไรบ้าง”
“น้องช่วยบอกวิธีการที่วัยรุ่นพึงระวังเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซัก 3 ข้อ”
“น้องเคยทราบเรื่องการคุมกำ�เนิดบ้างไหม/ต้องการรู้เกี่ยวกับการคุมกำ�เนิดหรือการใช้ยาคุมกำ�เนิดเพิ่มเติม
บ้างไหม”
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- ให้การปรึกษาเรื่องการคุมกำ�เนิด
“ปัจจุบันการคุมกำ�เนิดมีหลายวิธี น้องเคยใช้วิธีไหนมาบ้างหรือเคยได้ยินคนรู้จักใช้ แล้วมีปัญหาในการใช้
อย่างไรบ้าง”
“น้องคิดว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เหมาะที่สุดของน้องคือวิธีใด แล้วจะมีอุปสรรคในการใช้มันหรือไม่”
“ถ้าเกิดถุงยางรัว่ ขณะมีเพศสัมพันธ์ น้องคิดว่าควรแก้ไขอย่างไรตอนนัน้ แล้วต้องทำ�อะไรเพิม่ เติมบ้าง”

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
- ประเมินความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
“โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่น้องรู้จักมีโรคอะไรบ้าง และโรคเหล่านั้นมีอาการอย่างไร”
“น้องจะทราบได้อย่างไรว่าใครมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
“น้องช่วยบอกวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ฟังหน่อย”

- ประเมินโอกาสที่วัยรุ่นจะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
“ในวัยรุ่นบางคนอาจมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ผู้หญิงมี
ตกขาวที่มีลักษณะผิดปกติ ปวดท้องน้อยบ่อยๆ หรือถ้าผู้ชายอาจมีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะ น้องเคยมี
อาการเหล่านี้บ้างไหม”
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6. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
- ประเมินทัศนคติของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
“น้องคิดยังไงเรื่องวัยรุ่นกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ การหนีโรงเรียน กินเหล้า สูบบุหรี่ ฯลฯ”
“มีอะไรบ้างที่จะบอกได้ว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องใช้สารเสพติด”

- ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
“น้องเคยโดนผู้ปกครองดุว่า หรือลงโทษเรื่องที่น้องทำ�อะไรผิดกฎบ้าง”
“เคยไหมที่น้องหนีเรียน หยิบเงินของผู้ปกครองหรือของคนอื่นไปโดยเขาไม่รู้”
“เพื่อนๆ น้องมีใครเล่นพนันบอลบ้าง น้องเคยลองไหม”
“วัยรุ่นบางคนมีเพื่อนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า/เบียร์ หรือใช้ยาเสพติด และอาจชักชวนเพื่อนคนอื่นๆ ให้ทดลอง    
ใช้ด้วย น้องเคยเห็นบ้างไหมหรือเคยลองบ้างไหม”

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

7. ประเมินทักษะชีวิตด้านการสื่อสารและแก้ปัญหา
- ทักษะการสื่อสาร/การปฏิเสธ
“มีค�ำ แนะนำ�อะไรบ้างทีน่ อ้ งคิดว่าวัยรุน่ สามารถนำ�ไปใช้ปฏิเสธสิง่ ทีต่ วั เองไม่ตอ้ งการทำ�เมือ่ ถูกเพือ่ นหรือแฟน
ชักชวน”
“น้องมีวิธีพูดกับเพื่อนอย่างไรเมื่อไม่ต้องการทำ�ตามที่เพื่อนชวน”

- ทักษะชีวิตอื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา
“วัยรุ่นบางคนมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ น้องคิดว่าควรทำ�อย่างไร”
“หากเพื่อนทั้งกลุ่มชวนกันไปทำ�สิ่งที่น้องเห็นว่าไม่ถูกต้อง น้องจะทำ�อย่างไร”
“น้องช่วยบอกวิธีป้องกันไม่ให้วัยรุ่นติดเกม หนีโรงเรียน เล่นการพนัน ใช้ยาเสพติด”

8. ให้แรงเสริมและสรุป
- ชมเชยในพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ดี
- เปิดโอกาสให้วัยรุ่นซักถามเพิ่มเติม
- สรุปประเด็นที่พูดคุย และวางแผนพัฒนา
- นัดติดตามหรือส่งต่อตามความเหมาะสม
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การให้บริการแก่วยั รุน่ ตามรูปแบบของโครงการแฮปปีท้ นี นอกจากจะเป็นการให้ความรูแ้ ละ
ทักษะที่จำ�เป็นในการดำ�เนินชีวิตแก่วัยรุ่นแล้ว ยังเป็นการสำ�รวจปัญหาของวัยรุ่นเพื่อหาแนวทางช่วย
แก้ไข และให้ความรู้ที่จำ�เป็นในแต่ละรายด้วย
การให้บริการดูแลสุขภาพวัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี บางครัง้ อาจพบกรณีวยั รุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน
ทีย่ ากต่อการดูแล หรือทีต่ อ้ งการการช่วยเหลือเพิม่ เติมนอกเหนือจากบริการทีไ่ ด้รบั โดยทัว่ ไป เช่น กรณี
ที่วัยรุ่นมีปัญหาความไม่ร่วมมือในการกินยา ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัญหาดื้อต่อต้าน หรือมี
ความขัดแย้งที่รุนแรงกับผู้ดูแล ตลอดจนปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมอื่นๆ ในบทนี้จะกล่าวถึง
แนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาเหล่านี้พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา
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การที่จะช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาให้ได้ผล จำ�เป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของปัญหานั้นๆ และหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงจุด ซึ่งแต่ละปัญหามักมีปัจจัยสาเหตุหลายปัจจัย  
ร่วมกัน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านตัววัยรุ่นเอง ได้แก่
 ระดับสติปัญญา เช่น วัยรุ่นที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา มักมีข้อจำ�กัดใน      
การเรียนรู้และแก้ปัญหา
 ลักษณะอุปนิสัยเฉพาะตัว เช่น วัยรุ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นแบบปรับตัวยากจะ
มีแนวโน้มเกิดปัญหาการปรับตัวเมื่อเจอความเครียดหรือในสถานการณ์ที่กดดัน
 อายุและระดับพัฒนาการ เช่น เมื่อวัยรุ่นเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง จะเห็นความ
สำ�คัญของเพื่อนมากและได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
 ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น ผลของการติดเชื้อเอชไอวี หรือ ภาวะแทรกซ้อนที่
มีตอ่ สมองทีท่ �ำ ให้เกิดความบกพร่องของสติปญ
ั ญา การเรียนรู้ รวมทัง้ การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การกระทบกระเทือนทางจิตใจที่เคยได้รับ เช่น การสูญเสียพ่อแม่ หรือการกระทบ
กระเทือนทางจิตใจจากเหตุการณ์ความเครียดอื่นๆ ในชีวิต ที่อาจทำ�ให้วัยรุ่นมีสภาพจิตใจอารมณ์ที่ไม่
เข้มแข็ง หรือมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ� ซึ่งจะทำ�ให้ปรับตัวได้ลำ�บาก
2. ปัจจัยด้านผู้ดูแลและครอบครัว ได้แก่
 ความเข้าใจในพัฒนาการวัยรุ่น และทักษะการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ดูแล
 ความรักความอบอุ่นในครอบครัว
 การสนับสนุนทางจิตใจและให้ความชื่นชม
 การให้การปรึกษาชี้แนะ
 การกำ�หนดขอบเขตและควบคุมพฤติกรรม
 ปัญหาทางจิตเวชในตัวผู้ดูแลเอง และปัญหาความตึงเครียดอื่นๆ ในครอบครัว
3. ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
 ความเครียดหรือการช่วยเหลือที่ได้รับจากโรงเรียน
 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
 สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
 ปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้บริการและการสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ


แนวทางการช่วยเหลือ
1. ควรมีการระบบการค้นหาปัญหาในกระบวนการทางการดูแลรักษาตามปกติ เช่น อาจโดย
การซักถามผู้ดูแลและวัยรุ่นด้วยคำ�ถามคัดกรองสั้นๆ ในทุกครั้งที่วัยรุ่นมารับการติดตามรักษา เช่น  
“ที่ผ่านมามีเรื่อง (ที่ผู้ดูแล) กังวลหรือหนักใจในการดูแล (วัยรุ่น) หรือไม่” หรือ “ตอนนี้หนู (วัยรุ่น)
มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือไม่ หรือมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับ (ผู้ดูแล) หรือโดนบ่นว่า
เรื่องอะไรบ้าง” หรืออาจโดยการสำ�รวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น ความสม่ำ�เสมอในการกินยา
การมารับการตรวจตามนัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอาการทางคลินิกที่เป็นผลจากพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ในโครงการแฮปปีท้ นี นอกจากการสำ�รวจปัญหาด้วยกระบวนการในการให้การรักษาตาม
ปกติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการสำ�รวจปัญหาทั้งในกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมพูดคุยรายบุคคล      
โดยเฉพาะในกิจกรรมพูดคุยรายบุคคลที่ถูกกำ�หนดให้มีขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งสำ�หรับวัยรุ่นแต่ละคน   
โดยในแต่ละครัง้ วัยรุน่ จะตอบแบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล (ภาคผนวก
ค) ทีว่ ยั รุน่ จะได้ตอบคำ�ถามทีส่ �ำ รวจปัญหาในแต่ละประเด็น เพือ่ เป็นข้อมูลให้ผใู้ ห้การปรึกษานำ�มาพูด
คุยและสำ�รวจปัญหาเพิ่มเติมให้ครบทุกประเด็น
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2. เมื่อสำ�รวจพบปัญหาแล้ว ควรมีการประเมินความรุนแรงและเร่งด่วนของปัญหา และ
ประเมินปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้นๆ ในกรณีที่พบหลายปัญหาร่วมกัน ควรมีการจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญหรือความเร่งด่วน เพื่อวางแผนการช่วยเหลือที่เหมาะสมตามความเร่งด่วน
3. การวางแผนการช่วยเหลือจะต้องให้มีการครอบคลุมทั้งปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ซึ่งมักต้องอาศัยการช่วยเหลือด้วยทีมสหวิชาชีพ ที่ให้การช่วยเหลือแก่ทั้งตัววัยรุ่นเองและแก่
ครอบครัว รวมทั้งดำ�เนินงานปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้จะแบ่ง
ลำ�ดับขั้นของแนวทางการช่วยเหลือเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
 การให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อช่วยให้วัยรุ่นและผู้ดูแลสำ�รวจสาเหตุของปัญหา    
สร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีม โดยการวางแผนการช่วยเหลือปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
ที่เร่งด่วน ที่มักต้องอาศัยการประสานงานกันในทีม ทั้งในด้านการรักษาทางการแพทย์ และการช่วย
เหลือทางด้านจิตสังคม
 การส่งปรึกษา/ส่งต่อ ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อนรุนแรง หรือเมื่อการช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นยังไม่ได้ผลดี อาจจำ�เป็นต้องมีการปรึกษาหรือส่งต่อหน่วยงานวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางเพศอาจส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น   
หรือหน่วยงานด้านการวางแผนครอบครัว ปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมอาจต้องส่งต่อทีมงานจิตเวช
เป็นต้น
4. ควรมีการติดตามวัยรุ่นและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลการช่วยเหลือ ติดตาม
การเปลี่ยนแปลง หรือปรับแผนการช่วยเหลือตามความเหมาะสม และที่สำ�คัญที่สุดคือ ควรมีการ
ชื่นชมในความพยายาม มีการให้กำ�ลังใจ และการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่วัยรุ่นและครอบครัว
ตัวอย่างกรณีศึกษา 1: กรณีกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำ�เสมอ
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“โต้ง” วัยรุ่นชาย อายุ 15 ปี อาศัยอยู่กับแม่และญาติพี่น้องรวม 8 คน พ่อเสีย
ชีวิตแล้ว ทุกคนในครอบครัวทราบผลการติดเชื้อเอชไอวีของโต้ง โต้งได้รับการบอกผลการติด
เชื้อของตนตอนอายุ 11 ปี โต้งเรียนจบ ม.3 ปัจจุบันไม่ได้เรียนหนังสือ เคยทำ�งานรับจ้างขน
ของกับพีช่ ายระยะหนึง่ แต่พกั หลังอยูบ่ า้ นเฉยๆ ชอบไปเล่นฟุตบอลกับเพือ่ นตอนกลางคืนและ
กลับบ้านดึก ตาบ่นโต้งบ่อยๆ เพราะกลับบ้านดึกและกลัวจะติดยาเสพติด โต้งเป็นคนอารมณ์
ร้อน ขีโ้ มโห เงียบ ในระยะหลังโต้งเริม่ กินยาไม่สม่�ำ เสมอ แม่บอกว่าโต้งแอบทิง้ ยาและยาเหลือ
เยอะ ตอนนีร้ า่ งกายของโต้งซูปผอมมีตมุ่ และเม็ดขึน้ ตามตัว แม่กงั วลเรือ่ งสุขภาพของโต้ง รูส้ กึ
ท้อใจที่โต้งไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง โต้งบอกผู้ให้การปรึกษาว่าตนเองมีความฝันอยาก
ทำ�งานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว พูดถึงตนเองในด้านดี ชอบเล่นกีฬา

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

การช่วยเหลือ
แนวทางการให้การปรึกษาเบื้องต้น
 สร้างสัมพันธภาพ รับฟังมุมมองและความรู้สึกนึกคิดของโต้งเกี่ยวกับการกินยา ให้โต้ง
มีโอกาสพูดระบายความไม่สบายใจต่างๆ และผู้ให้การปรึกษารับฟังโดยไม่ตำ�หนิหรือด่วนตัดสินว่า    
ผิดหรือถูก
 ประเมินเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกินยาไม่สม่ำ�เสมอ ทั้งปัจจัยเกี่ยวกับ     
ตัวโต้งเอง ในด้านความรู้ ทัศนคติและปัญหาอารมณ์หรือพฤติกรรม ปัจจัยในด้านผู้ดูแล เช่น การ
สนับสนุนให้กำ�ลังใจ การควบคุมดูแล ปัญหาการสื่อสารกับวัยรุ่น และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น
กำ�หนดเวลาของกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน เป็นต้น
่ ขี องการกินยาสม่�ำ เสมอ และผลเสีย
 ให้การปรึกษา โดยให้โต้งทบทวนข้อดีและข้อจำ�กัดทีม
ของการกินยาไม่สม่�ำ เสมอ ช่วยให้โต้งหาแนวทางทีจ่ ะเอาชนะอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการกินยาอย่างสม่�ำ เสมอ
พร้อมกับส่งเสริมแรงจูงใจและทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบ
 ให้การปรึกษาผู้ดูแลเพื่อช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่น มีทักษะในการสื่อสาร สร้าง
แรงจูงใจและควบคุมดูแลให้กินยา โดยไม่พูดบ่นว่าหรือตำ�หนิ
การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีม
 ประสานงานหรือประชุมทีมผูร้ กั ษาทีเ่ กีย่ วข้อง (แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา) เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
่ เติม และเสริมพลังให้ครอบครัวสามารถช่วยวัยรุน่
 พิจารณาเยีย่ มบ้าน เพือ่ หาข้อมูลเพิม
ในการกินยาอย่างสม่ำ�เสมอ
 ติดตามความสม่ำ�เสมอของการกินยาและการดำ�เนินโรคอย่างใกล้ชิด
การส่งปรึกษา/ส่งต่อ
 ในกรณีที่ติดตามแล้วพบว่ายังไม่ดีขึ้น หรือพบว่าโต้งมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า
หรือปัญหาสัมพันธภาพกับผู้ดูแลที่รุนแรง ควรส่งต่อทีมงานจิตเวชเพื่อประเมินและช่วยเหลือต่อ
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ตัวอย่างกรณีศึกษา 2: กรณีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
“เก่ง” วัยรุ่นชายอายุ 17 ปี อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ประกอบด้วย ปู่ ลุงและป้า 2
คน ซึ่งเป็นพี่ของพ่อ พ่อของเก่งเสียชีวิตด้วยโรคปอดเมื่อเก่งอายุ 12 ปี ส่วนแม่ไม่ติดเชื้อ   
อยู่กับสามีใหม่และมีลูกกับสามีใหม่ 1 คน สมาชิกในครอบครัวทราบผลเลือดของเก่งและเก่ง
ได้ผ่านการบอกผลเลือดแล้ว ส่วนโรงเรียนและชุมชนไม่ทราบผล เก่งมีความข้องใจเสมอว่าตน
ติดเชื้อได้อย่างไร ซึ่งแพทย์ก็ให้คำ�ตอบไม่ได้ ปัจจุบันเก่งดูแลเรื่องการกินยาเอง แต่ช่วงเช้าป้า
ต้องปลุกให้ตื่นมากินยา (6.30 น.) สิ่งที่ป้ากังวลในปัจจุบันคือเก่งคบเพื่อนต่างเพศ และเคยนำ�
เพือ่ นต่างเพศมาทีบ่ า้ นพร้อมกับปิดประตูหอ้ งอยูก่ นั สองต่อสอง ป้ากังวลว่าเก่งจะมีเพศสัมพันธ์
และแพร่เชือ้ สูค่ นอืน่ แต่ไม่กล้าพูดกับเก่งโดยตรง จึงขอให้เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยแนะนำ�เก่งด้วย นอกจาก
นี้ป้าเองก็บ่นว่าเก่งคุยโทรศัพท์นานมาก และชอบเที่ยวนอกบ้าน บางครั้ง กลับดึก ก่อนหน้านี้
เก่งคบกับแฟนคนก่อนได้ 2 ปีกว่าแล้วเลิก ตอนนี้กำ�ลังคบคนใหม่
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การช่วยเหลือ
แนวทางการให้การปรึกษาเบื้องต้น
 รับฟังความกังวลของผู้ดูแล ช่วยให้ผู้ดูแลทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทำ� 
ความเข้าใจพัฒนาการณ์ทางอารมณ์และจิตใจของเก่ง และวางแผนในการพูดคุยกับวัยรุ่นเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา
ู ล
 ให้การปรึกษาเก่ง โดยสร้างสัมพันธภาพ เปิดประเด็นการพูดคุยเรือ่ งความเสีย่ งทีผ่ ดู้ แ
กังวล รับฟังมุมมองและประเมินทัศนคติของเก่งในเรื่องการมีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ ช่วยให้เก่งคิด
ทบทวนข้อดีข้อเสียในสิ่งที่ตนปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ทัง้ ในแง่ของการแพร่เชือ้ รับเชือ้ เพิม่ และผลเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ หากทำ�ให้ใครตัง้ ครรภ์ และผูใ้ ห้การปรึกษา
ช่วยเก่งวางแผนในการปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง
 นัดพูดคุยกับผูด้ แู ลและเก่งพร้อมกัน เพือ่ ช่วยการสือ่ สารระหว่างเก่งกับผูด้ แู ล และวางแผน
ในการแก้ปัญหารวมทั้งทำ�ข้อตกลงร่วมกัน
การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีม
 ประเมินความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนะนำ�การใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้ง
จัดหาถุงยางอนามัย (ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข) มอบให้
 ประสานงาน/ประชุมในทีมผู้รักษา เพื่อร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือและติดตาม
 พิจารณาการเยี่ยมบ้านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนการช่วยเหลือกับครอบครัว
การส่งปรึกษา/ส่งต่อ
 หากพบว่ า วั ย รุ่ น มี พ ฤติ ก รรมทางเพศที่ รุ น แรง หรื อไม่ ดี ขึ้ น ภายหลั ง การช่ ว ยเหลื อ      
เบื้องต้น อาจพิจารณาส่งปรึกษาทีมงานจิตเวชหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ตัวอย่างกรณีศึกษา 3: กรณีปัญหาพฤติกรรม
“ส้ม” วัยรุ่นหญิง อายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.2 เคยหยุดเรียน 1 ปี เพราะป่วยเป็น
วัณโรค พ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่ ส้มอาศัยอยู่กับน้า น้าเขย และลูกพี่ลูกน้อง ทุกคนในบ้านรู้เรื่อง
การติดเชือ้ ของส้มแต่ไม่มใี ครเป็นผูด้ แู ลหลัก และมักจะมองว่าส้มเป็นภาระ ซึง่ ทำ�ให้สม้ ต้องดูแล
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยในระยะหลังเริ่มกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำ�เสมอ น้าเล่าว่าส้มชอบออกไป
เที่ยวกับเพื่อนในซอยบ่อยๆ กลับบ้านดึก ไม่ช่วยงานบ้าน ดื้อ โกหก ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย
ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนตกหลายวิชา หนีเรียนไปเล่นเกมที่ร้านเกม
ซึ่งทางบ้านได้แต่บ่นและดุว่า แต่ไม่ได้ผล
การช่วยเหลือ
แนวทางการให้การปรึกษาเบื้องต้น
 รับฟังความกั งวลและแสดงความเข้ าใจในความหนั กใจที่ ผู้ดูแลมี ช่ ว ยให้ ผู้ดูแลลด    
ความรู้สึกผิด โกรธ หรือท้อแท้ ทบทวนปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมที่ส้มมี เช่น อาจเป็น
จากพืน้ ฐานการเลีย้ งดูทไี่ ด้รบั ตัง้ แต่ตน้ และการสูญเสียพ่อแม่ทที่ �ำ ให้สม้ มีปญ
ั หาในการสร้างความผูกพัน
กับผู้เลี้ยงดู ข้อจำ�กัดด้านสติปัญญา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นผลมาจากการติด
เชือ้ ทีม่ ตี อ่ สมอง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผดู้ แู ลเข้าใจความยากลำ�บากทีส่ ม้ มี และตัง้ เป้าหมายทีเ่ หมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา เช่น โดยการแสดงความเข้าใจในความต้องการของส้ม แต่มมี าตรการในการควบคุมพฤติกรรม
ที่ส้มยอมรับได้
 ให้การปรึกษาส้มโดยการสร้างสัมพันธภาพ เปิดโอกาสให้ส้มพูดระบายความไม่สบายใจ
ทีม่ คี วามขัดแย้งกับผูด้ แู ล และให้เล่าเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยผูใ้ ห้การปรึกษารับฟังและไม่ตดั สิน
แต่ชว่ ยให้สม้ คิดทบทวนข้อดีขอ้ เสียของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับคิดหาทางเลือกทีด่ ใี นการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่สำ�คัญ เช่น การกินยาให้สม่ำ�เสมอ และการเรียนโดยไม่หนีเรียน นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษา
ควรประเมินภาวะซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่อไป
 นัดพูดคุยกับส้มพร้อมกับผู้ดูแล เพื่อช่วยการสื่อสารและการเข้าใจมุมมองซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ควรช่วยให้มีการทำ�ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องสำ�คัญ เช่น เวลาที่ผู้ดูแลอนุญาตให้กลับบ้านได้
วิธีการพูดเตือนของผู้ดูแล และวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ของส้มที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้
การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีม
 ประเมินเพิ่มเติมในด้านสติปัญญาและปัญหาด้านการเรียน และติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียนเพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือ
 ติดตามดูแลด้านสุขภาพร่างกายและความสม่ำ�เสมอในการกินยา รวมทั้งความเสี่ยง  
ทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงด้านอื่นๆ  

บทที่ 7 แนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาและตัวอย่างกรณีศึกษา
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ดูแลส้ม

พิจารณาเยี่ยมบ้านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างเสริมศักยภาพของครอบครัวในการ

การส่งปรึกษา/ส่งต่อ
ึ้ หลังการช่วยเหลือเบือ้ งต้น หรือพบว่าส้มมีภาวะซึมเศร้าหรือภาวะทาง
 หากปัญหาไม่ดขี น
จิตเวชอื่นๆ ควรปรึกษาหรือส่งต่อให้ทีมจิตเวชร่วมรักษา
ตัวอย่างกรณีศึกษา 4: กรณีปัญหาการตั้งครรภ์
“ขวัญแก้ว” วัยรุ่นหญิง อายุ 18 ปี อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาว 2 คน ขวัญ
แก้วกำ�ลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ชอบทำ�กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและกลับถึง
บ้านดึกบ่อยๆ พ่อแม่ไม่พอใจที่ขวัญแก้วกลับบ้านดึก และไม่ชอบที่คบกับเพื่อนชาย แม่บอกว่า
ช่วงหลังขวัญแก้วเปลี่ยนไป ดื้อ ชอบเถียง และได้ทะเลาะกับแม่รุนแรงจนออกจากบ้านไปอยู่
บ้านป้า โดยยังไปเรียนตามปกติ ดูแลสุขภาพตนเองดีและวินัยในการกินยาดี โดยมี CD4 500
cell/mm3 และ viral load ต่ำ�กว่า 40 copies/ml โดยตลอด
วันนี้ขวัญแก้วมาพบแพทย์ตามนัดพร้อมแม่ สุขภาพโดยรวมดี แพทย์ซักถามอาการ
ทั่วไปรวมถึงประจำ�เดือน ขวัญแก้วแจ้งว่าประจำ�เดือนไม่มาประมาณ 2 เดือน แต่คิดว่าไม่น่า
จะผิดปกติอะไร แค่บอกว่าหากท้องจริงไม่ต้องการให้แม่หรือใครๆ รู้ แพทย์จึงขอส่งปัสสาวะ
ตรวจการตั้งครรภ์ซึ่งได้ผลบวก
ในระหว่างทีข่ วัญแก้วพบแพทย์อยูน่ นั้ แม่ของขวัญแก้วได้เข้ามาคุยกับผูใ้ ห้การปรึกษา
ด้วยน้ำ�ตานองหน้า โดยบอกว่าเหนื่อยใจ ลำ�บากใจกับขวัญแก้วมาก อยากให้ผู้ให้การปรึกษา
คุยกับขวัญแก้วเรื่องปัญหาพฤติกรรม และประเมินว่าขวัญแก้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือยัง
เพื่อจะได้จัดการให้ถูกต้อง
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การช่วยเหลือ
แนวทางการให้การปรึกษาเบื้องต้น
 ให้การปรึกษามารดา โดยรับฟังความทุกข์ใจ ช่วยมารดาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น
ปัจจัยด้านพัฒนาการของวัยรุ่น ไม่ชอบการถูกควบคุม ปัจจัยด้านแรงผลักดันทางเพศ และปัจจัยจาก
ปัญหาในสัมพันธภาพ และการสื่อสารระหว่างขวัญแก้วกับคนในครอบครัว ผู้ให้การปรึกษาควรช่วย
ให้มารดามองเห็นศักยภาพ และความเข้มแข็งของขวัญแก้วทีย่ งั ไปเรียนตามปกติและรับผิดชอบในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยดี ขณะเดียวกันข้อจำ�กัดในพัฒนาการของขวัญแก้วทีย่ งั ขาดการคิดใคร่ครวญ
และไม่สามารถควบคุมตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ปกครองกำ�หนด ซึ่งขวัญแก้วต้องการการ   
ช่วยเหลือในการปรับตัวกับแรงผลักดันภายในและการเร้าจากสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สามารถ
สื่อสารความต้องการของตนให้มารดาเข้าใจ โดยมารดาควรที่จะสื่อความห่วงใยให้ขวัญแก้วรับรู้โดย
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ไม่ต�ำ หนิ และสามารถพูดตรงๆ ถึงความกังวลเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ของขวัญแก้ว เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็น
ที่ปรึกษาให้กับขวัญแก้วได้
 ให้การปรึกษาขวัญแก้ว ให้ขวัญแก้วได้บอกสิ่งที่ตนไม่สบายใจ กลัว หรือกังวล ซึ่งอาจ
เป็นปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างตนเองกับมารดา ความกังวลเรือ่ งคูร่ กั ความกังวลเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์  
หรือความกลัวทีจ่ ะบอกมารดาเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ โดยควรประเมินว่าสิง่ ทีก่ ลัวว่าจะเกิดขึน้ หากมารดา
รูค้ อื อะไร และจะมีทางแก้ไขอย่างไร ผูใ้ ห้การปรึกษาควรช่วยให้ขวัญแก้วคิดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาพร้อมกับ
พิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี และอาจเสนอความช่วยเหลือในการช่วยให้ขวัญแก้วและมารดา
สามารถพูดคุยในเรื่องนี้ได้ เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม หากขวัญแก้ว
ยังเลือกที่จะไม่เปิดเผยกับมารดาเรื่องการตั้งครรภ์ ก็ไม่ควรกดดัน แต่ควรให้ขวัญแก้วมองเห็นผลของ
การไม่บอกมารดาและให้การปรึกษาต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ ควรมีการประเมินความสัมพันธ์ของขวัญแก้วกับแฟนทีท่ �ำ ให้เกิดการตัง้ ครรภ์
ความคิดหรือการวางแผนต่อการตั้งครรภ์ ในกรณีการตั้งครรภ์เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศต้อง
ให้การปรึกษาต่อในประเด็นของการตัดสินใจว่าจะยุติการตั้งครรภ์หรือไม่
 ควรจัดให้มีการสื่อสารระหว่างขวัญแก้วและมารดาร่วมกัน เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ
และมุมมองระหว่างกัน โดยหากมารดาและขวัญแก้วยังไม่สามารถสือ่ สารกันได้ดใี นการพูดคุยครัง้ แรก
ควรจะต้องมีการนัดปรึกษาเพิม่ เติม จนสามารถสือ่ สารกันได้ดแี ละวางแผนการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทีม
 ควรมีการประชุมทีมผู้รักษาเพื่อวางแผนการช่วยเหลือแบบองค์รวม ทั้งในด้านการดูแล
ครรภ์ (หรือพิจารณายุตกิ ารตัง้ ครรภ์) การทบทวนสูตรยาต้านไวรัส การประเมินหาข้อมูลเพิม่ เติมด้าน
ครอบครัว ผลกระทบทางการเรียน และข้อมูลทางสังคมในด้านอื่นๆ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือที่
เหมาะสมทั้งในระยะสั้นระยะยาว
การส่งปรึกษา/ส่งต่อ
 ควรมีการนัดติดตามใกล้ชิด และประชุมทีมผู้รักษาเพื่อทบทวนแผนการช่วยเหลือเป็น   
ระยะๆ ในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาความขัดแย้งในครอบครัวหรือมีปญ
ั หาด้านอารมณ์ทร่ี นุ แรง ควรปรึกษาทีมงาน
จิตเวชเพื่อให้การรักษา และควรมีการติดตามหรือส่งต่อเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การวางแผน
ครอบครัว การปรับตัวต่อการใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ รวมทั้งการบอกคู่นอนหรือคู่เพศสัมพันธ์เรื่องการ    
ติดเชื้อเอชไอวี

บทที่ 7 แนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาและตัวอย่างกรณีศึกษา
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จากการดำ�เนินโครงการในโรงพยาบาลศิริราช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ
บ้านเด็กธรรมรักษ์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2553 มีวัยรุ่นที่
เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน โดยวัยรุน่ ร้อยละ 84 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตัง้ แต่สองครัง้ ขึน้ ไป และ
มีวัยรุ่น 165 รายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการประเมินทั้งก่อนและหลังกิจกรรม โดยการตอบแบบ
สอบถามด้วยคอมพิวเตอร์มอื ถือเพือ่ ประเมินการเปลีย่ นแปลงความรู้ ทัศคติ และการปฏิบตั ติ วั รวมทัง้
ทำ�แบบทดสอบประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมกลุม่ ซึง่ ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ดังนี้

การประเมินผลจากการดำ�เนินโครงการแฮปปี้ทีน


สองกิจกรรม


เพิ่มขึ้น

วัยรุน่ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกลุม่ ทัง้
วัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 70 ตอบว่า ชอบการได้รับความรู้จากกิจกรรม และได้รับความรู้

กลุม่ วัยรุน่ ทีม่ คี วามรูก้ อ่ นเข้าร่วมกิจกรรมกรรมน้อย พบว่า มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ มากกว่ากลุม่
ที่มีความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าอย่างมีนัยสำ�คัญ
หัวข้อที่วัยรุ่นได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อ
เข้าสู่วัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หัวข้อทีว่ ยั รุน่ ไม่ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ หรือเท่าเดิม ได้แก่ อนามัยเจริญพันธุ์ และความรูเ้ กีย่ ว
กับเอชไอวี
การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากขึ้นเล็กน้อย เช่น
ในเรื่องการกลับบ้านดึก การเล่นแชทไลน์ แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ
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ข้อเสนอแนะต่อวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ควรจัดกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะช่วยให้กิจกรรมดำ�เนินไป   
ได้งา่ ย สนุกสนานและสะดวกในการให้ความรูห้ วั ข้อทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ เพราะพืน้ ฐานความรู้ ความสนใจ
และระดับการเรียนรู้ของวัยรุ่นจะไม่แตกต่างกันมากนัก
 ในการจัดกิจกรรมกลุ่มแต่ละครั้งควรจะมีผู้ดำ�เนินกิจกรรมอย่างน้อยจำ�นวน 2 คน
 ขนาดกลุ่มวัยรุ่นที่ทำ�กิจกรรมกลุ่มไม่ควรเกิน 15 คนต่อครั้ง
 ถ้าผู้ดำ�เนินกิจกรรมกลุ่มมีความคุ้นเคยกับวัยรุ่น ทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของวัยรุ่นจะ
มีประโยชน์มาก
้ ตัง้ คำ�ถาม และสร้างบรรยากาศในกิจกรรม
 ผูด้ �ำ เนินกิจกรรมควรมีบทบาทเป็นผูก้ ระตุน
ให้วัยรุ่นได้คิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่เร่งรัด หรือคาดคั้น เพื่อให้วัยรุ่นรู้สึก
สบายใจและเป็นกันเอง ไม่ควรมีการเปรียบเทียบ หรือลงโทษที่ทำ�ให้วัยรุ่นรู้สึกอาย ซึ่งจะมีผลให้วัย
รุ่นปฏิเสธหรือไม่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม


การพูดคุยรายบุคคล
วัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 85 ได้รับการปรึกษาและพูดคุยรายบุคคล การใช้แบบสำ�รวจปัญหา
และความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้สำ�รวจปัญหา และนำ�
วัยรุ่นเข้าสู่กระบวนการพูดคุย ค้นหาประเด็นปัญหาที่วัยรุ่นต้องการพูดคุยต่อไป มากกว่าร้อยละ 78
ของวัยรุ่นระบุประเด็นที่ต้องการพูดคุยในแบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรือ่ งการสือ่ สารระหว่างวัยรุน่ กับผูด้ แู ล และการขาดทักษะในด้านการตัดสินใจ
การแก้ปัญหา และการจัดการความเครียด จากประสบการณ์ที่ได้จากการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่น
พบว่าปัญหาหลักของวัยรุ่น คือ
 วัยรุ่นขาดความรู้และไม่กล้าปรึกษาผู้ดูแล ด้วยเหตุผลเรื่องอาย ในบางรายผู้ดูแลของ
วัยรุน่ ไม่ใช่เพศเดียวกับตน บางกรณีวยั รุน่ กลัวถูกดุ ขาดความเข้าใจกัน หรือไม่สามารถสือ่ สารกับผูด้ แู ล
ได้อย่างเต็มที่
 วัยรุ่นขาดทักษะและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ดูแล รวมทั้งมีทัศนคติว่าผู้ดูแลไม่ค่อย  
รับฟัง ชอบสั่ง ชอบบ่น จู้จี้

บทที่ 8 บทเรียนและบทสรุปจากโครงการแฮปปี้ทีน
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ประโยชน์จากการพูดคุยรายบุคคล
สามารถให้ความรู้และคำ�แนะนำ�ได้ตรงกับความต้องการของวัยรุ่นเป็นรายกรณี
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของวัยรุ่น เป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้บอกเล่าเรื่องราว
รวมทัง้ ระบายอารมณ์ความรูส้ กึ ต่างๆ ซึง่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรให้ความสำ�คัญกับการรักษาข้อมูลส่วนตัว
ของวัยรุ่น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัว เช่น การสูบบุหรี่ การหนีเรียน การดื่มสุรา
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์และแชทไลน์ รวมไปถึงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หากพฤติกรรมดังกล่าว
ไม่รุนแรง
 มีโอกาสได้ประเมินความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้ดูแล



บทสรุป
จากบทเรียนของการใช้โครงการแฮปปีท้ นี เพือ่ ให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทัง้ ให้
มีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวที่ปลอดภัยในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีให้ผู้อื่น พบว่ากิจกรรมในโครงการแฮปปี้ทีน ช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้เพิ่มขึ้นในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และยังช่วยให้เกิดโอกาสพูดคุยเพื่อให้การปรึกษาและรับคำ�แนะนำ�เรื่องสุขภาพ     
การให้บริการดังกล่าวน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้การปรึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
อย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนในประเด็นเรื่องการสร้างทักษะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
วัยรุน่ และผูด้ แู ล ต้องมีการให้ความรูแ้ ละสร้างทักษะแก่ผดู้ แู ลวัยรุน่ ด้วย เพือ่ เกิดความเข้าใจ และปรับ
วิธกี ารเลีย้ งดูวยั รุน่ ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของวัยรุน่ รวมทัง้ พัฒนาเรือ่ งการสือ่ สารระหว่าง
ผู้ดูแลและวัยรุ่น ให้มีการพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกันให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นหัวข้อในการพัฒนา
โครงการแฮปปี้ทีนในระยะต่อไป
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ก. กิจกรรมกลุ่มสำ�หรับกลยุทธ์ที่ 1-2 (เกม “ก้าวหน้าท้าโลก”)		
						
ข. กิจกรรมกลุ่มสำ�หรับกลยุทธ์ที่ 3-4 (เกม “วัยรุ่น วัยรู้”)		
							
ค. แบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล
					
ง. แบบบันทึกการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่น
		
จ. ตัวอย่างสื่อโครงการแฮปปี้ทีน
ฉ. ตัวอย่างคำ�ถามที่ใช้ประเมินในแต่ละกลยุทธ์

ก. กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 “ก้าวหน้าท้าโลก” (ครอบคลุมกลยุทธ์ที่ 1-2)
บทนำ�
ทุกคนเกิดมาจากเซลเล็กๆ ของพ่อและแม่ เมื่อเกิดการปฎิสนธิก็แบ่งเซลเจริญเติบโตขึ้นเป็นเด็กแล้ว  
กลายเป็นผู้ใหญ่และแก่เฒ่าไปในที่สุด ช่วงวัยที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นช่วงวัยของน้องๆ ขณะนี้เป็นเวลาที่สําคัญที่สุด
ถ้าเป็นอายุก็ราวๆ 12-18 ปี เป็นช่วงที่ต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกายไปพร้อมๆ กัน ทําให้หลายๆ คนที่อยู่ในช่วงวัยนี้รู้สึกเหมือนอยู่ใน
บรรยากาศที่อึมครึม มีอาการมึนงง สงสัย เกมก้าวหน้าท้าโลก จึงเป็นเกมที่คิดขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่สําคัญที่สุด ได้เล่น
ให้สนุก ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจตนเอง ก้าวผ่านวัยสาํ คัญนีเ้ ติบโตขึน้ เป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ข้มแข็งและสง่างาม เป็นกําลังของ
ประเทศชาติและโลกของเราสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
- บอกวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างน้อย
- บอกวิธีการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างน้อย
- บอกวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นในเรื่องสุขภาพของตนเองได้อย่างน้อย
- บอกข้อดีหรือลักษณะของตนเองที่ภาคภูมิใจได้อย่างน้อย
- อธิบายถึงวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้อย่างน้อย
- บอกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่นได้อย่างน้อย
- บอกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างน้อย
- บอกวิธีการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีซ้ำ�
ได้อย่างน้อย
- บอกถึงผลเสียต่อสุขภาพจากการรับประทานยาต้านไวรัสไม่ตรงต่อเวลา
ได้อย่างน้อย
- บอกวิธีการใช้และเก็บรักษายาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างน้อย
- อธิบายถึงสาเหตุการเกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้อย่างน้อย
- บอกอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาต้านไวรัสได้อย่างน้อย
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1
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ระยะเวลาดำ�เนินกิจกรรม     45-60 นาที
แนวคิดที่ได้จากกิจกรรม โดยสรุป
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หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับผู้อื่น
เรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง)
การจัดการความเครียด
1. การจัดการความเครียดมีอยูห่ ลายวิธเี ช่น มองโลกในแง่บวก หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทที่ �ำ ให้เครียด การ
แสดงความรู้สึกที่มีในขณะนั้น
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองและไม่ทำ�ให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

3. ไม่ควรเก็บกดความเครียดไว้ จนวันหนึ่งอาจทนไม่ได้ทำ�ให้สุขภาพจิตเสียเหมือนลูกโป่งที่ถูกแรงอัด
มากๆ จนวันหนึ่งระเบิดแตกสลายไป
4. คนที่พยายามแก้ปัญหาจะมีสุขภาพจิตดีกว่าคนที่แกล้งทำ�เป็นไม่มีปัญหา
5. จัดการความเครียดเรื่องการกินยาต้านไวรัสอย่างไรดี
- ถ้าเบื่อๆ เครียดๆ ก็กินยาให้เสร็จแล้วไปทำ�กิจกรรมที่ชอบ เช่น ฟังเพลง เล่นกีฬาเบาๆ เดินเล่น
อ่านหรือดูหนังตลก
- ถ้าเบื่อๆ เครียดๆ ว่าทำ�ไมต้องกินยา ให้คิดว่ายาจะทำ�ให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำ�กิจกรรม
ได้ตามความต้องการ และคนที่มีโรคประจำ�ตัวอีกหลายโรคก็ต้องกินยาทุกๆ วันเหมือนกัน
- ถ้าเซ็งๆ เบื่อๆ เรื่องกินยา ให้ปรึกษาหรือเล่าให้คนที่ไว้ใจและรู้เรื่องนี้ฟัง
“ความเครียดเป็นเรื่องธรรมดา หาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ทุกวันย่อมมีสุข”
การตัดสินใจ และแก้ปัญหา
1. ปัญหาเกิดขึ้นได้กับทุกคน สำ�คัญอยู่ที่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร บางครั้งอาจพบปัญหาทีละเรื่องแต่บาง
ครั้งก็ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้ามารุมเร้าในเวลาเดียวกัน ถ้ามีสติจะพบว่าวิธีการแก้ปัญหามีอยู่หลายวิธีมาก ดังนั้นจึง
ต้องมีการตัดสินใจเพื่อกระทำ�ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นตัวตนของตัวเองให้มากที่สุด
2. หลักการในการตัดสินใจแก้ปัญหานั้นมีอยู่เพียงแค่ว่า “ชั่งรู้” คือใช้หลักการชั่งน้ำ�หนักตั้งแต่เริ่มรู้สึก
ว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้รู้ว่าจะทำ�อย่างไรต่อไป
- ชัง่ น้�ำ หนักว่า ปัญหานัน้ สำ�คัญอย่างไร โดยคิดว่าถ้าไม่แก้ปญ
ั หาอะไรทีจ่ ะเกิดขึน้ บ้าง สถานการณ์
ทัง้ ด้านบวก และด้านลบ ถ้าไม่แก้ปญ
ั หาแล้วเกิดสถานการณ์ดา้ นลบมากกว่าก็แสดงว่าปัญหานัน้
สำ�คัญ จะต้องได้รับการแก้ไข
- ชั่งน้ำ�หนักว่าวิธีการที่คิดเองกับวิธีการที่เพื่อนหรือคนที่ไว้ใจแนะนำ�แต่ละวิธีมีอะไรเป็นข้อดีและ
ข้อเสีย ถ้าวิธีไหนมีข้อเสียมากๆ ก็ไม่ควรเลือกใช้
- ชั่งน้ำ�หนักว่าวิธีแก้ปัญหาที่เหลือวิธีไหนเหมาะสมที่สุด และทำ�ได้จริง ก็เลือกวิธีนั้น
3. การตัดสินใจและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากเพื่อนๆ ชวนให้ทำ�กิจกรรมที่ไม่ค่อยชอบ หรืออาจจะชอบ
อยากลองแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลลบตามมา เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ลองสารเสพติด หนีเรียน หรือปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น การเปิดเผยสถานะทางสุขภาพกับคนที่คิดว่าใช่
- เหล้า สูบบุหรี่ และสารเสพติด วัยรุ่นอาจจะไม่อยากลอง ไม่ต้องการใช้ แต่ถ้าไม่ลองเพื่อนอาจ
โกรธและเสียเพื่อน ขณะเดียวกันถ้าไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นจะทำ�ร้ายสุขภาพ และยังทำ�ให้เพิ่มค่า
ใช้จ่ายด้วย ถ้าเช่นนั้นก็ควรจะเลือกวิธีการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือปฏิเสธ เช่น บอกเพื่อนให้รู้ถึง
ความรู้สึกว่าไม่อยากลอง ไม่ชอบ หรือจะให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่มีประโยชน์
กับสุขภาพแล้ว ยังทำ�ให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากเพื่อนไม่รับฟังก็ให้ยืนยันว่าไม่ และเลี่ยงออกมา
- เพื่อนล้อ เป็นปัญหาที่เกิดจากความรู้สึก วิธีการที่จะแก้ปัญหานี้มีอยู่มากมาย เช่น การหลีกเลี่ยง
ที่จะต้องพบกับเพื่อนคนนั้น หรือใช้ทักษะการเจรจาบอกความรู้สึกกับเพื่อนว่า ทำ�ให้รู้สึกเสียใจ
หรือโกรธ ก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีเช่นกัน
- การเปิดเผยสถานะทางสุขภาพกับคนทีร่ กั หรือคนทีจ่ ะแต่งงานด้วย เป็นเรือ่ งสำ�คัญทัง้ ต่อสุขภาพ
กายและใจของตนเองและบุคคลนัน้ (หากเขามารูเ้ องภายหลัง) วิธกี ารแก้ปญ
ั หา คือต้องมีทปี่ รึกษา
และฝึกทักษะในการเจรจาเรือ่ งนี้ ซึง่ เมือ่ ถึงเวลานัน้ แพทย์ หรือเจ้าหน้าทีใ่ ห้การปรึกษาในคลินกิ
ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ
ภาคผนวก
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4. การตัดสินใจปฏิบัติบางวิธีอาจต้องการทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการ
เจรจาต่อรอง ซึง่ ทักษะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกหัดและประสบการณ์ ดังนั้นบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ทักษะ
ช่วงแรกๆ แต่เมื่อได้ทำ�บ่อยๆ ก็จะดีขึ้น
“รู้จักใช้หลักการตัดสินใจ พิจารณาเหตุผล ชั่งน้ำ�หนักข้อดีข้อเสีย
ปัญหาก็แก้ได้ เหมือนมีหลอดไฟ ทางสว่างสดใสทุกเมื่อ”

เจรจาดังนี้

การสื่อสาร–การต่อรอง การปฏิเสธ
1. ทักษะในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน หรือต่อรอง หรือปฏิเสธ มีหลักการ

- รู้วัตถุประสงค์ของการเจรจาของตนเอง
- หากต้องมีการต่อรองต้องรู้วัตถุประสงค์ของเพื่อน รู้เป้าหมายของตนเอง แล้วหาจุดที่พึงพอใจ
ร่วมกัน
- หากต้องปฏิเสธควรมีท่าทีที่จริงจังทั้งคำ�พูดและน้ำ�เสียง โดยบอกความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการ
กระทำ�ของเพื่อนเป็นเหตุผลประกอบ
2. การพูดคุยเรือ่ งสภาวะสุขภาพของตนเองกับผูอ้ น่ื เป็นอีกสถานการณ์หนึง่ ทีอ่ าจหลีกเลีย่ งไม่ได้ และอาจ
จะต้องพบอยู่บ่อยๆ ดังนั้นควรมีการเตรียมการพูดคุย วิธีตอบคำ�ถามเกี่ยวกับชื่อโรคประจำ�ตัว สาเหตุการรับประทาน
ยา หรือการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ทักษะการ
สื่อสารในเรื่องนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนซึ่งสามารถรับบริการได้จากในคลินิกที่ตรวจรักษาประจำ�
“รู้จักเจรจา นำ�พาซึ่งความสำ�เร็จ”
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การส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
1. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไม่ใช่สิ่งที่ทำ�ได้ยาก เริ่มจากมองหาสิ่งดีๆ หรือสิ่งที่สามารถทำ�ได้สำ�เร็จ
ด้วยความสามารถของตัวเอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงไร ควรภูมิใจกับสิ่งที่ทำ�ได้สำ�เร็จ เพราะคนทุก
คนย่อมมีข้อดี และข้อด้อยปนอยู่ในตัวเองทุกคน ไม่มีใครในโลกสมบูรณ์แบบ ดังนั้นอะไรที่ทำ�ได้สำ�เร็จแม้จะเป็น    
สิ่งเล็กๆ แต่คนที่ไม่สามารถทำ�ได้ก็มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โต
2. หยุดคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเอง
3. การทำ�ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องดีเลิศ สมบูรณ์แบบ แต่คิดเสมอว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสของ
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แต่ต้องทำ�อย่างสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่อง
4. ลองทำ�สิ่งใหม่ๆ เพื่อค้นหาพรสวรรค์ หรือสิ่งที่ตนถนัด เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมที่ไม่
เคยทำ�
5. การจัดการกับความรูส้ กึ แตกต่างจากเพือ่ นเพราะต้องกินยาสม่�ำ เสมอ หรือต้องระวังในการมีกจิ กรรม
ที่อาจเกิดการปะทะรุนแรง เช่น กีฬากลางแจ้ง
- โรคประจำ�ตัวทีเ่ ป็นอยูไ่ ม่ใช่โรคเดียวทีต่ อ้ งกินยาอย่างสม่�ำ เสมอ และมีคนอีกมากมายทีต่ อ้ งกินยา
แบบนี้ การมียากินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงยังดีกว่าคนที่ไม่มียาจะกิน
- ความถนัด หรือความสามารถในกิจกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันอยูแ่ ล้ว ควรใช้โอกาสทีม่ อี ยูพ่ ฒ
ั นา
ความสามารถของตนเอง โดยที่อาจจะไม่ใช่ลักษณะของกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากๆ เช่น เล่น
ดนตรี วาดภาพ อ่านหนังสือ งานประดิษฐ์ต่างๆ
“ภูมิใจในสิ่งที่มี มั่นใจในสิ่งที่เป็น ก้าวไปในสิ่งที่ฝัน ฉันเป็นฉันเอง”
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์)
1. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศชายและหญิง      
ซึ่งจะทำ�ให้ร่างกายของเด็กผู้หญิงเริ่มมีประจำ�เดือน และถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ตกก็จะสามารถตั้งครรภ์ได้
2. เด็กผูช้ าย เริม่ มีการสร้างอสุจแิ ละบางคนอาจมีฝนั เปียก หรือมีการหลัง่ น้�ำ อสุจโิ ดยไม่รตู้ วั ในขณะหลับ
อาการเหล่านีจ้ ะดีขนึ้ จนร่างกายสามารถควบคุมการหลัง่ ของน้�ำ อสุจไิ ด้เมือ่ อายุมากขึน้ เมือ่ เริม่ มีการหลัง่ น้�ำ อสุจแิ สดง
ว่าหากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยไม่ใช้วิธีคุมกำ�เนิด (เช่น ใช้ถุงยางอนามัย กินยาคุมกำ�เนิด ฯลฯ) ก็อาจทำ�ให้ผู้หญิง
คนนั้นเกิดการตั้งครรภ์ได้
3. วัยรุ่นชายและหญิงต้องการการตอบสนองทางเพศแตกต่างกัน วัยรุ่นหญิงต้องการเพียง “ความรัก”
เพราะฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) เป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ในขณะที่วัยรุ่นชายต้องการ “ความใคร่” เพราะ
ฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) เป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์ และความก้าวร้าว ดังนั้นการพิสูจน์รักแท้ จึงต้องใช้เวลา
ดูใจกันนานๆ ไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ เพราะสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการอาจเป็นแค่ความใคร่
4. สูตรสำ�เร็จเพื่อพิสูจน์รักแท้ ชายพิสูจน์หญิงอย่างไร และหญิงพิสูจน์ชายอย่างไร
- ชายมองหญิง ต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้ผู้ชายผ่านระยะความ
ต้องการทางเซ็กส์ไปสู่การยอมรับและนับถือ
- หญิงมองชาย ต้องเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติ2 + เข้าใจ + ห่วงใย + เอื้ออาทร x รักเดียวใจเดียว x
ไม่ฉวยโอกาส
5. วัยรุ่นยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพราะ
- เพิ่มภาระ ขาดอิสระ จากการมีลูกโดยไม่พร้อม ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ ต้องมี
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนวัยเดียวกันที่สามารถดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน โดยไม่
ต้องมีภาระเพิ่ม มีเวลาที่จะทำ�กิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนๆ วัยเดียวกันได้
- เสีย่ งต่อการรับเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ ซึง่ จะทำ�ให้สขุ ภาพแย่ลง กระตุน้ ให้การติดเชือ้
เอชไอวีดำ�เนินไปเป็นโรคเอดส์ได้
6. สำ�หรับคนที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกก็สามารถเลือกใช้วิธีคุมกำ�เนิดได้หลายอย่าง เช่น
- ผู้หญิง: กินยา ฝังยา ฉีดยา ใส่ห่วง ถุงยางอนามัย
- ผู้ชาย: สวมถุงยางอนามัย
- แต่จำ�ไว้เสมอว่าไม่มีวิธีคุมกำ�เนิดใดได้ผล 100% ดังนั้นต้องใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับวิธีการอื่นๆ
ด้วยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- ความเชื่อที่บอกให้ใช้น้ำ�ยาสวนล้างช่องคลอด การล้างอวัยวะเพศทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ การ
กระโดดหลายๆ ครั้ง ฯลฯ ไม่ได้ช่วยป้องกันการท้อง หรือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้เลย
“วัยรุ่น ไม่วุ่นรัก ถ้ารู้จักรักตัวเอง”
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หมวดที่ 3 “ตำ�นานเชือ้ แสนกล” (ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ การติดเชือ้ ซ้� 
ำ โรคติด
เชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ)
วัยรุ่นเป็นวัยที่สามารถดูแลตัวเองได้ และในอนาคตจะต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ สิ่งหนึ่งที่
สำ�คัญคือต้องทำ�ความรู้จักกับโรคที่เป็นอยู่ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่เรารัก
เชื้อเอชไอวีมีการติดต่อได้เพียง 3 ทางเท่านั้น คือ …
- การได้รับสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี เช่น เลือด น้ำ�เหลือง
- ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- จากแม่สู่ลูก
ช่องทางอื่นๆ นอกจากนี้มีโอกาสเสี่ยงน้อยมากในการรับหรือถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีใน
ร่างกายอยู่แล้วยังสามารถที่จะรับเชื้อเอชไอวีที่มีสายพันธ์ุที่แตกต่างไปจากเดิมได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มโอกาส
ในการเกิดเชือ้ กลายพันธุ์ และเชือ้ ดือ้ ต่อยา เพราะเกิดการเรียนรูข้ องไวรัสทีจ่ ะต่อต้านยา ทำ�ให้ยาต้านไวรัสและระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายไม่สามารถควบคุมไวรัสได้ ซึง่ จะทำ�ให้การรักษามีความซับซ้อนเพิม่ ขึน้ ปริมาณยาทีต่ อ้ งกินเพิม่ ขึน้
โอกาสทางเลือกของการรักษาน้อยลง ดังนั้นหากจำ�เป็นต้องมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์ หรือต้องสัมผัสสาร
คัดหลั่งใดๆ ของผู้อื่น ต้องมีวิธีป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม เช่น ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือถ้า
ต้องสัมผัสสารคัดหลั่งให้ใช้ถุงมือ (หรือถุงพลาสติกแทนถุงมือ) ก่อนหยิบจับสัมผัสสารเหล่านั้น
เวลาที่มาพบแพทย์ หรือเมื่อต้องไปรับการรักษาในคลินิกผู้ใหญ่สิ่งที่จะได้รับการดูแลมีดังนี้
1. การตรวจสุขภาพทัว่ ไป เช่น ชัง่ น้�ำ หนัก วัดส่วนสูง (อาจหยุดวัดเมือ่ เข้าไปในคลินกิ ผูใ้ หญ่เพราะความ
สูงจะคงทีแ่ ล้ว) วัดความดันโลหิต (อาจเริม่ ต้นทีค่ ลินกิ ผูใ้ หญ่) วัดไข้ ฟังเสียงหัวใจ เสียงหายใจ สำ�หรับการชัง่ น้ำ�หนัก
และส่วนสูงในคลินิกเด็กจนถึงวัยรุ่นจะช่วยบอกถึงการเจริญเติบโตที่สมดุลของร่างกาย น้ำ�หนักเป็นส่วนสำ�คัญมากใน
การนำ�มาคำ�นวณขนาดยาที่เหมาะสมกับร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นที่กำ�ลังเจริญเติบโต
2. การตรวจจอประสาทตา และเอ็กซเรย์ปอด ปีละ 1 ครั้ง
3. การตรวจนับความเข้มข้นของเลือด เกร็ดเลือด ปีละ 1–2 ครั้ง
4. เจาะเลือดตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง
5. เจาะเลือดตรวจนับปริมาณไวรัสในกระแสเลือด ปีละ 1 ครัง้ หรือหลังเปลีย่ นยาสูตรใหม่แล้ว 3 เดือน
ผลการตรวจที่แสดงว่ายาและร่างกายสามารถควบคุมไวรัสได้คือ น้อยกว่า 40–50 ก็อปปี้ต่อเลือด 1 มิลลิลิตร
6. การเจาะเลือดตรวจการดือ้ ต่อยาต้านไวรัส จะได้รบั การตรวจเมือ่ มีประวัตกิ ารรับประทานยาต้านไวรัส
ไม่สม่ำ�เสมอ กินบ้าง ลืมบ้าง ช้ากว่าเวลามากๆ บ่อยๆ หรือปริมาณ CD4 ไม่เพิ่ม แต่ปริมาณไวรัสกลับเพิ่มทั้งที่มี
ประวัติการกินยาดี หรือมีภาวะสุขภาพไม่ดีเริ่มมีโรคฉวยโอกาสเกิดขึ้น
7. การตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด จะตรวจเมื่อมีประวัติการรับประทานยาสม่ำ�เสมอ แต่ปริมาณ
CD4 ไม่เพิ่มขึ้น ปริมาณไวรัสกลับเพิ่ม ภาวะสุขภาพแย่ลง
8. ตรวจปัสสาวะสำ�หรับผู้ที่ได้รับยาอินดินาเวียร์ (indinavir) ทีโนโฟเวียร์ (tenofovir) เพราะยาสองตัว
นี้มีผลข้างเคียงกับการทำ�งานของไต
9. ตรวจเลือดดูการทำ�งานของตับไต ไขมัน น้ำ�ตาลซึ่งอาจผิดปกติจาการใช้ยาบางอย่าง
ผลการตรวจสุขภาพทุกอย่าง สามารถสอบถามได้จากแพทย์ในนัดครัง้ ต่อไป โดยเฉพาะ CD4 และปริมาณ
ไวรัสในกระแสเลือดเป็นข้อมูลทีผ่ ทู้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวีควรจะรู้ เพราะจะเป็นตัวทีบ่ ง่ บอกถึงภาวะสุขภาพในปัจจุบนั และการ
ดูแลสุขภาพในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

วัยรุ่นควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้    
เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือกามโรคที่พบบ่อย เช่น หนองใน ซิฟิลิส ถ้าติดเชื้อนี้ร่วมด้วยอาจ
ทำ�ให้อาการของเอชไอวีแย่ลง และเสี่ยงต่อการแพร่หรือรับเชื้อเอชไอวีมากยิ่งขึ้น
2. อาการที่แสดงว่าอาจเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องน้อยบ่อยๆ คัน
เจ็บ มีแผล มีหนองหรือสิ่งผิดปกติไหลออกมาทางอวัยวะเพศ ถ้าสงสัยควรปรึกษาแพทย์ไม่ควรหาซื้อยามาใช้เอง
3. การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศ
สัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ รวมทั้งป้องกันการรับและแพร่เชื้อเอชไอวีให้คู่เพศสัมพันธ์ด้วย
“สนุกซุกซน หมองหม่นตามมา”
หมวดที่ 4 “ARV...ที่รัก” (ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส การใช้ยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ และ   
การเกิดภาวะเชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส)
1. วัยรุ่นที่กินยาต้านไวรัสมานาน อาจเกิดความรู้สึกเบื่อการกินยา อยากหยุดกินยา อย่างไรก็ตามยา
ต้านไวรัสเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นทีต่ อ้ งกินตลอดไปถึงแม้ CD4 จะสูง หรือตรวจไม่พบไวรัสในเลือด และไม่มอี าการแทรกซ้อน
ใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม
2. การตรวจไม่พบไวรัสในเลือด ไม่ได้หมายความว่าเชือ้ ไวรัสหมดไป เพราะถ้าหยุดกินยา หรือกินไม่ตรง
เวลา เชือ้ ไวรัสทีห่ ลบซ่อนอยูใ่ นเซลล์กจ็ ะเพิม่ จำ�นวนขึน้ อย่างรวดเร็ว และอาจมีการปรับเปลีย่ นพันธุกรรมตัวเอง ทำ�ให้
ยาชนิดที่กินอยู่ไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้อีกต่อไป เรียกว่าเกิดภาวะเชื้อดื้อยา
3. คิดเสมอว่ามีโรคอืน่ ๆ อีกหลายโรคทีเ่ ป็นเรือ้ รังและต้องกินยาหรือฉีดยาไปตลอดเช่นกัน เช่น เบาหวาน
หรือธาลัสซีเมีย ซึ่งนอกจากต้องกินยาแล้ว อาจต้องฉีดยาร่วมด้วย หรือถ่ายเลือดเป็นประจำ� 
4. เมือ่ วัยรุน่ มีความเข้าใจเกีย่ วกับความสำ�คัญของการกินยาแล้ว ควรจะสามารถบริหารจัดการให้กนิ ยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมือ่ โตขึน้ ก็จะต้องมีกจิ กรรม ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ทัง้ ต่อตัวเอง ครอบครัว และกลุม่ เพือ่ น
ดังนั้นจึงควรมีวิธีเตรียมพร้อมสำ�หรับทำ�กิจกรรมได้และสามารถกินยาได้ตรงเวลา
 สิ่งสำ�คัญสิ่งแรกคือควรจะต้องรู้ชื่อยาต้านที่กินเป็นประจำ�
 รู้ข้อห้าม หรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากยาต้านไวรัส เช่น หลีกเลี่ยงการรับประทานของทอด
ของมันมากๆ เพราะยาต้านไวรัสบางชนิดกระตุ้นให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันไว้ง่ายขึ้น
 ควรมีการจัดยาสำ�รองไว้ 1–2 มือ้ และนำ�ติดตัวไว้เสมอ เผือ่ กรณีฉกุ เฉินทีไ่ ม่สามารถกลับมาบ้าน
ได้ทันมื้อยา
ถ้าทำ�ได้เพียง 2–3 ข้อนี้ก็จะทำ�ให้สุขภาพแข็งแรงและสามารถดำ�เนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับวัยรุ่นปกติ
“ARV ไปเราไปด้วยกันนะ ไปคนเดียวไม่เอาอะ”
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คำ�ถามสำ�หรับกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1 “ก้าวหน้าท้าโลก” (ครอบคลุมกลยุทธ์ที่ 1-2)

คำ�ถาม

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

1) กินยาแล้วเข้าไปกรี๊ดใน
ห้องน้ำ�
2) เข้าห้องเปิดเพลงดังๆ
หายโมโหแล้วค่อยออก
มากินยา
3) นำ�ยาไปทิ้งแต่บอกว่า
กินแล้ว  
4) รอปรึกษาพี่ๆ ในคลินิก

คำ�ตอบ

กระต่าย-ข้อ 2 เพื่อนชอบล้อแจงว่าตัวจิ๋ว
1) เรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยว   
หน้าแก่ แจงจะบอกเพื่อนว่า... 2) สูดหายใจเข้าลึกๆ ยิ้ม
แล้วตอบว่า ถึงยังไงฉันก็
นิสัยดีกว่าเธอ
3) ไม่พูดอะไร
แต่แอบเศร้าจัง
4) ไม่ชอบที่เธอล้อ ฉันพอใจ
ในสิ่งที่มี

กระต่าย-ข้อ 1 แจงรู้สึกโมโหเพราะถูกผู้ดูแล
ต่อว่าเรื่องต้องเตือนให้
กินยาต้านฯ และเริ่มรู้สึก
รำ�คาญทำ�ให้รู้สึกไม่อยาก
กินยา แจงควรจะ...

หมวดสัตว์-ข้อ
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คะแนนคำ�ตอบ

การจัดการความเครียด ควรเป็นวิธีที่ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเอง
และผู้อื่น
ข้อ 1 รับผิดชอบหน้าที่ต่อตัวเองคือกินยา และ
การส่งเสียงดังๆ ในห้องน้ำ�ไม่น่ารบกวนใครมาก
ข้อ 2 เปิดเพลงดังๆ อาจรบกวนเพื่อนบ้าน แถมยังออกมา
กินยาทีหลังเลยเวลากินยาไปแล้ว เริ่มเดือดร้อน
ทั้งตัวเองและคนอื่น
ข้อ 3 นำ�ยาไปทิ้งแถมโกหกทั้งทำ�ให้ตัวเองเดือดร้อน
(ต่อไปเชื้อดื้อยา ร่างกายไม่แข็งแรง)
ข้อ 4 เล่าความรู้สึกก็ดีที่ไม่เก็บไว้แต่ถ้ารอมาเล่าที่คลินิกต้อง
ใช้เวลาเก็บเรื่องนี้ไว้นานแค่ไหน แล้วเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าจะทำ�อย่างไรดี
ส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง โดยไม่หลอกตัวเอง
การสื่อสาร เป็นโอกาสในการผูกมิตรโดยที่ไม่เสียประโยชน์
ข้อ 1 แสดงว่าก็ลังเลกับสิ่งที่เพื่อนว่าน่าจะจริง แถมยังสร้าง
บรรยากาศให้ตึงเครียดเพิ่มโดยจี้จุดอ่อนเพื่อนกลับอาจ
จะนำ�มาซึ่งการทะเลาะวิวาทรุนแรงได้
ข้อ 2 ถึงยังไงฉันก็นิสัยดีกว่าเธอ อันนี้ช่วยเพิ่มคะแนนความ
รู้สึกที่มีต่อตนเองได้ดีทีเดียว (ต้องฝึกบอกตัวเอง
เยอะๆ) และการหายใจเข้าลึกๆ เป็นการเรียกเตือน
สติได้ดี  (ฝึกไว้ๆ)

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับผู้อื่นเรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง
และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง)
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คำ�ถาม

คำ�ตอบ

กระต่าย-ข้อ 4 เจไดหยุดเรียนไปหาหมอบ่อยๆ   1) หลีกเลี่ยงไม่คุยกับเพื่อน
คนนัน้
เพื่อนชักสงสัย เจไดจะบอก
2) บอกชือ่ โรคตามที่เคยคุย
เพื่อนอย่างไรดี
กับผู้ดูแลไว้
3) บอกเพื่อนว่าไม่สบาย
เหมือนอย่างที่เธอ
เคยเป็นนั่นแหละ

กระต่าย-ข้อ 3 ใครๆ มักบอกว่าเจ๋งเป็นเด็ก 1) จงภูมิใจในสิ่งที่ตนได้
ที่มีน้ำ�ใจ ส่วนเจไดวาดรูปเก่ง  
รับคำ�ชม  
สำ�หรับเจ๋งรู้สึกว่าตัวเองวาด 2) พวกนี้ตาไม่ถึงเอง
รูปสวยกว่าเจได แต่ไม่มี
3) จงภูมิใจในความสามารถ
ใครชมน้องๆ จะบอกกับ
ของตนเอง และตั้งใจ
เจ๋งว่า...
ฝึกฝนต่อไป
4) ทิ้งอุปกรณ์วาดรูปซะ
สงสัยเธอจะเอาดีด้านนี้
ไม่ได้แล้วล่ะ

หมวดสัตว์-ข้อ
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 3 แสดงว่ายอมรับในสิ่งที่เพื่อนพูด แถมยังแอบเศร้า
เก็บกดไว้มากๆ โดยไม่รู้ตัวอาจระเบิดทีหลัง
ข้อ 4 กล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตนเอง และยังส่งเสริม
ความรู้สึกดีๆ ให้กับตัวเองอีกด้วย
การส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง โดยไม่หลอกตัวเอง
ข้อ 1 ความภูมิใจในสิ่งที่มีคนชมเป็นการส่งเสริมคุณค่าใน
ตนเองที่ดี แต่เรื่องราวของคนอื่นก็จะช่วยในการ
พัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นด้วย
ข้อ 2 การโทษหรือตำ�หนิคนอื่นเพื่อทำ�ให้ตัวเองรู้สึกดี
ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง
ข้อ 3 นอกจากความภูมิใจแล้วยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน
ให้ดีขึ้นอีก ดีมากๆ
ข้อ 4 ถ้าท้อแท้ตั้งแต่ตอนนี้ แล้วเปลี่ยนสิ่งที่ทำ�ไปเรื่อยๆ
สุดท้ายคงทำ�อะไรไม่ได้ดีซักอย่างเพราะไม่ตั้งใจที่จะ
ฝึกฝนอะไรเลย
การตัดสินใจ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ชั่งน้ำ�หนักดูว่าควรเลือก
ทางไหนที่มีข้อเสียน้อยที่สุด
การสื่อสารเป็นโอกาสในการผูกมิตรโดยที่ไม่เสียประโยชน์
ข้อ 1 การเลี่ยงเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่อาจจะเลี่ยงไม่ได้
ทุกครั้ง
ข้อ 2 การบอกชื่อโรคโดยมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อนจะเลิกสงสัย
ไม่ถามอีก

วัตถุประสงค์/เหตุผล
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คำ�ถาม

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

เสือ-ข้อ 1

ข้อ 3 เพื่อนอาจเซ้าซี้ต่อ มากความอีกนั่นแหละ
ข้อ 4 เป็นทางเลือกที่ดี แต่อาจไม่ทันความต้องการที่จะแก้
ความสงสัยของเพื่อน
การจัดการความเครียด ควรเป็นวิธีที่ไม่เดือดร้อนทั้งตัวเอง
และผู้อื่น
แก้ปัญหา ต้องเหมาะสมกับตัวเอง และปฏิบัติได้จริง
ข้อ 1 ถูกครึ่งหนึ่งว่าไม่ใช่ความผิดของเรา แต่ว่าได้ขวนขวาย
พยายามแก้ปัญหาในการเรียนไม่ทันเพื่อนหรือยัง เช่น
ต้องพยายามดูแลสุขภาพตัวเอง และถามข้อมูลเรื่อง
เรียนจากเพื่อนหรือคุณครู
ข้อ 2 นอกจากไม่คิดจะจัดการกับปัญหาแล้วยังเพิ่มปัญหาให้
กับตัวเองอีกด้วย
ข้อ 3 เป็นวิธีที่ดี ผู้ดูแลต้องช่วยคิดหาทางออกได้
ข้อ 4 ดีมากเพราะพยายามหาแหล่งความช่วยเหลือด้วยตัว
เองก่อน คนที่พยายามคิดแก้ปัญหายังดีกว่าคนที่ไม่ทำ�
อะไรเลย
การสื่อสาร เป็นโอกาสในการผูกมิตรโดยที่ไม่เสียประโยชน์
การตัดสินใจ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ชั่งน้ำ�หนักดูว่าควรเลือก
ทางไหนที่มีข้อเสียน้อยที่สุด
ข้อ 1 สื่อสารแบบเกรงใจเพื่อนโดยขาดจุดยืนของตนเองทั้งยัง
ตัดสินใจแบบลังเลอีกว่าจะดื่มดี ไม่ดื่มดี

20

4) เล่าความกังวลให้พี่ๆ ใน
คลินิกฟังเพื่อหาทางแก้ไข
ต่อไป
1) คิดว่าไม่ใช่ความผิดของ
ฉันซะหน่อย
2) ยังไงก็เรียนไม่ทันอยู่แล้ว
ชวนเพื่อนโดดเรียนดีกว่า
3) ปรึกษาผู้ดูแล
4) ขอให้คุณครูหรือเพื่อน
ช่วยอธิบายเพิ่มดีกว่า
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คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ

เพื่อนชวนเจไดให้ลองดื่มเหล้า 1) ยกแก้วจิบๆ แล้วบอก
ฉลองวันสอบเสร็จ เจไดควร
เพื่อนว่าขอเปลี่ยนเป็น
จะ...
อย่างอื่นดีกว่า

กระต่าย-ข้อ 5 แจงเรียนหนังสือไม่ค่อย
ทันเพื่อนๆ เพราะต้องหยุด
เรียนบ่อย เนื่องจากสุขภาพ
ไม่แข็งแรง แจงควรจะ....

หมวดสัตว์-ข้อ

หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับผู้อื่นเรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง
และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง) (ต่อ)

92

เสือ-ข้อ 2

หมวดสัตว์-ข้อ

เจไดมีแฟนที่หวังว่าจะ
แต่งงานด้วยในอนาคต วัน
หนึ่งเจไดรู้ว่าตนเองมีเอชไอวี
เขาจะทำ�อย่างไรกับแฟน

คำ�ถาม

ข้อ 2 ตัดสินใจดีที่ไม่ดื่ม แต่การสื่อสารไม่มีแถมยังเฉไฉ
จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเพื่อนจะไม่คะยั้นคะยอให้ดื่ม
ข้อ 3 ตัดสินใจดี มีจุดยืนของตนเองที่ชัดเจนในการบอกกับ
เพื่อน
ข้อ 4 ตัดสินใจดีแล้วจริงๆ หรือ

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ชั่งน้ำ�
หนักดูว่าควรเลือกทางไหนที่มีข้อเสียน้อยที่สุด และ
เป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง สามารถปฏิบัติได้จริง
ข้อ 1 การไม่สื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งอาจทำ�ให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจ
ในการกระทำ�ของเรา
ข้อ 2 การไม่ปิดบังและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้รับทราบข้อมูล
บางอย่างที่มีผลต่อการดำ�เนินชีวิตเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่
การเจรจาพูดคุยควรจะต้องมีการเตรียมตัวทั้งผู้พูดและ
ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังเตรียมรับทราบข้อมูลได้เต็มที่ ส่วนตัว
ผู้พูดก็มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลใดขาดตกไป แต่ถ้าไม่มีการซัก
ซ้อมเตรียมตัวก่อนก็อาจจะเกิดปัญหาตามหลังมาได้
ข้อ 3 หากเขามารู้ภายหลัง รู้โดยบังเอิญ ข้อมูลที่ได้อาจไม่
ชัดเจนเท่ากับที่เราบอกเอง มีความเข้าใจผิดจนเกิดมี
ปากเสียง และในที่สุดความสัมพันธ์ก็อาจต้องจบลง
เช่นกัน เราคงไม่อยากทำ�ร้ายคนที่เรารักไม่ว่าจะด้าน
ร่างกายหรือจิตใจ
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0

2) รับมาวางไว้ตรงหน้าแต่
ไม่ดื่มและชวนเพื่อนคุย
เรื่องอื่นจะได้ไม่ใส่ใจเรา
3) บอกเพื่อนว่าไม่ดื่มเหล้า
ขอน้ำ�ผลไม้ดีกว่าเพื่อน
4) ได้เลยเพื่อน เราก็โต
แล้วนี่ วันนี้ต้องเต็มที่
ฉลองกันหน่อย
1) ขอเลิกกับแฟน
โดยไม่ให้เหตุผลใดๆ
2) บอกเลย ถ้ารักจริงต้อง
รับได้ เป็นไงเป็นกัน!
3) คบต่อไปโดยไม่พูดถึงเรื่อง
นี้กับแฟน
4) อยากจะบอก
โดยปรึกษาพี่ๆ
ในคลินิกก่อน
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คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ
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เสือ-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ

คำ�ตอบ

เจ๋งชวนแจงโดดเรียนไปเที่ยว 1) ไปดิ เรื่องเรียนเดี๋ยวกลับ
บ้านตนเอง
มาถามเพื่อนคนอื่นๆ ก็ได้
แจงควรจะ...
2) ไปหลังเลิกเรียนนะ
ขอโทรบอกที่บ้านก่อน
และชวนเพื่อนๆ ไปด้วย
3) ไปหลังเลิกเรียนนะ และ
ชวนเพื่อนๆ ไปด้วยแล้ว
ค่อยบอกแม่ทีหลัง
4) ไปหลังเลิกเรียนนะ
ไม่ต้องบอกที่บ้านก็ได้มั้ง
คงกลับไม่ค่ำ�มาก

คำ�ถาม

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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ข้อ 4 การไม่ปิดบังและมีการเตรียมตัวก่อนโดยปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งน่าจะมีวิธีหลากหลายในการเริ่มต้นพูดคุย
หรือตัวอย่างการพูดคุยที่สามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมกับตัวเราและแฟนได้
การตัดสินใจ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ชั่งน้ำ�หนักดูว่าควรเลือก
ทางไหนที่มีข้อเสียน้อยที่สุด
ข้อ 1 ข้อดีคือไม่เสียเพื่อน แต่ข้อเสียมีมากกว่าคือ 1. หน้าที่
ในวัยนีค้ อื การเรียน ถ้าโดดเรียนก็แสดงว่าไม่รบั ผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 2. จะปลอดภัยหรือเปล่า 3. คุณครูต้อง
ทำ�โทษแน่ 4. ถ้าที่บ้านรู้ว่าโดดเรียนต้องเสียใจแน่ๆ
ข้อ 2 ข้อดีมีเยอะอยู่คือ 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
2. มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะมีเพื่อนไปด้วย
3. ไม่เสียเพื่อน 4. คนที่บ้านทราบว่าไปไหนจะได้ไม่
กังวล แต่ข้อเสียคือเพื่อนอาจโกรธเพราะไม่ยอมไป
ตั้งแต่ตอนที่ชวน
ข้อ 3 ข้อดีคือ 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่เรื่องเรียน
2. มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะมีเพื่อนไปด้วย
3. ไม่เสียเพื่อน ข้อเสีย 1 บอกแม่หรือคนที่บ้านทีหลัง
นี่เขาจะเป็นห่วง กังวลว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า 2.
ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก่อนจะโทรบอกที่บ้าน

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับผู้อื่นเรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง
และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง) (ต่อ)
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เสือ-ข้อ 4

หมวดสัตว์-ข้อ

คำ�ตอบ

เจไดกับแจงเป็นแฟนกัน
1) ก็ได้...แต่นายต้องรับผิด
เจไดบอกว่ารักแจงที่สุดและ
ชอบเรานะ
พยายามจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย 2) ไม่ยินยอม ถ้าทำ�แบบนี้
แจงควรจะ.....
อีกฉันจะเลิกคบแน่ๆ
3) บอกว่ามีประจำ�เดือนอยู่
(เพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อน)
4) ตั้งสติแล้วบอกกับเจไดว่า
“ถ้ารักกันจริงอย่าทำ�
อย่างนี้” แล้วเดินออกไป

คำ�ถาม
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0

คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 4 ข้อดีคือ 1 รับผิดชอบต่อหน้าที่เรื่องเรียน
แต่ข้อเสีย 1. ความปลอดภัยของตัวเอง 2. คนที่บ้าน
จะเป็นห่วงไหม
การตัดสินใจ พิจารณาข้อดี ข้อเสีย ชั่งน้ำ�หนักดูว่าควรเลือก
ทางไหนที่มีข้อเสียน้อยที่สุด
การสื่อสารเป็นโอกาสในการผูกมิตรโดยที่ไม่เสียประโยชน์
ข้อ 1 ใครจะรับรองได้ว่าจะมีการรับผิดชอบจริงๆ
ข้อ 2 ตัดสินใจดีเพราะคงชั่งน้ำ�หนักแล้ว แต่น่าจะมีวิธี
เจรจาที่ไม่แตกหักขนาดนี้ ซึ่งอาจทำ�ให้สถานการณ์
แย่ลงไปอีก
ข้อ 3 ชั่งน้ำ�หนักดีแล้วแต่การเจรจาโดยอ้างเรื่องการมี
ประจำ�เดือนอาจช่วยอะไรไม่ได้เลย ถ้าอีกฝ่ายไม่สนใจ
ข้อ 4 ชั่งน้ำ�หนักดี ตัดสินใจดี และเจรจาได้ดีเพราะให้
เหตุผลและแสดงจุดยืนที่ชัดเจน โดยการเลี่ยงออกมา
จากสถานการณ์นั้น

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 1 “ใจไร้เทียมทาน” (การจัดการความเครียด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารกับผู้อื่นเรื่องสภาวะสุขภาพของตนเอง
และการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง) (ต่อ)
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ภาคผนวก

เรื่องใดใช่เลย...

จริิงๆ ถุงยางไม่ใช่วิธีที่ดีสุด?
เมื่อพูดถึงวิธีป้องกันการท้อง
คุณจะนึกถึง

วัว-ข้อ 2

คำ�ถาม

วัว-ข้อ 1

หมวดสัตว์-ข้อ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

1) ถุงยางอนามัย
2) กินยาคุมกำ�เนิด
3) นับวันปลอดภัยหน้า 7
หลัง 7
4) ล้างทำ�ความสะอาด
อวัยวะเพศทันทีหลัง
มีเพศสัมพันธ์

1) การสวนล้างช่องคลอด
ด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ
จะป้องกันการท้องได้
2) เด็กผู้ชายที่มีฝันเปียก
แสดงว่าชอบคิดแต่
เรื่องเพศ
3) การใช้ห้องน้ำ�รวมกับ
ผู้ชาย อาจทำ�ให้ผู้หญิง
ตั้งท้องได้
4) ประจำ�เดือนเป็นสัญญาณ
บอกว่าผู้หญิงสามารถ
ตั้งท้องได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์

คำ�ตอบ

หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์)
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ข้อ 1 น้ำ�ยาสวนล้างนั้นจะมีฤทธิ์ในการทำ�ลายสารที่ป้องกัน
เชื้อโรคในช่องคลอด และยังทำ�ให้ช่องคลอดเกิดการ
ระคายเคืองได้ จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค
ต่างๆ มากขึ้นอีก นอกจากนี้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
น้ำ�อสุจิจะถูกหลั่งเข้าไปภายในช่องคลอดแล้วก่อนที่
จะมีการสวนล้างน้ำ�ยา
ข้อ 2 การฝันเปียกเป็นธรรมชาติ ที่แสดงว่าเพศชายพร้อม
จะโตเป็นหนุ่มแล้ว
ข้อ 3 อสุจิไม่ได้ติดสปริงนะ เขาต้องอาศัยการนำ�พาของ
น้ำ�อสุจิเข้าไปสู่ช่องคลอด
ข้อ 4 ใช่เลย การมีประจำ�เดือนคือสัญญาณที่บอกว่าฮอร์โมน
ความสาวในร่างกายของเด็กหญิงมีการผลิตไข่ที่พร้อม
จะให้กำ�เนิดเด็กได้ถ้าผสมกับอสุจิ
ข้อ 1 เป็นวิธีที่สะดวก หาซื้อได้ทั่วไป ประสิทธิภาพใน
การป้องกันดีหากใช้ถูกวิธี ผลข้างเคียงน้อยมาก และ
ยังป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้ด้วย
ข้อ 2 ยาคุมกำ�เนิดหาซื้อได้สะดวกตามร้านขายยา แต่ยาอาจ
ก่อให้เกิดผลข้างเคียง และต้องกินสม่ำ�เสมอทุกวัน
หากลืมกินยาก็อาจท้องได้ นอกจากนีย้ าคุมกำ�เนิด
บางชนิดอาจมีฤทธิ์ไปลดประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ของยาต้านไวรัสอีกด้วย
ข้อ 3 นับวันปลอดภัย คนใช้วิธีนี้ประจำ�เดือนต้องสม่ำ�เสมอ
จริงๆ มาตรงตลอด ห้ามคลาดเคลื่อนเด็ดขาด สำ�หรับ
ผู้มีเชื้อ ถ้าจะใช้วิธีนี้ต้องร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย
เสมอ
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วัตถุประสงค์/เหตุผล

คะแนนคำ�ตอบ

ไก่-ข้อ 1

วัว-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ

1) ซื้อน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
บริเวณอวัยวะเพศมาใช้
2) เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ
และห่อผ้าอนามัยที่ใช้
แล้วให้เรียบร้อยจึงนำ�ไป
ทิ้งในถังขยะ  
3) อาบน้ำ�ทำ�ความสะอาด
ร่างกายตามปกติ
4) จดบันทึกวันที่มีประจำ�
เดือนในแต่ละเดือน
1) ใช้ถุงยางอนามัยช่วย
ป้องกันการตั้งท้อง และ
โรคติดเชื้อทางเพศ
สัมพันธ์
2) สวนล้างช่องคลอดทันที
หลังมีเพศสัมพันธ์ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และการท้อง

เพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย
สำ�หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
มีมั้ยนะ

คำ�ตอบ

แจงเพิ่งมีประจำ�เดือน
ควรทำ�อย่างไร

คำ�ถาม

หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์) (ต่อ)
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ภาคผนวก
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 4 การล้างไม่ได้ช่วยอะไรในการป้องกันการท้องได้เลย
เพราะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์น้ำ�อสุจิจะถูกหลั่งเข้าไป
ภายในช่องคลอดแล้ว
ข้อ 1 น้ำ�ยาบางชนิดจะมีฤทธิ์ในการทำ�ลายสารที่ป้องกันเชื้อ
โรคในช่องคลอด และยังทำ�ให้ช่องคลอดเกิดการระคาย
เคืองได้ จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคต่างๆ
มากขึ้น
ข้อ 2 ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วควรห่อกระดาษให้เรียบร้อย
ข้อ 3 การดูแลทำ�ความสะอาดร่างกายเป็นพฤติกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติสม่ำ�เสมอทุกวันอยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่พิเศษ
เกี่ยวข้องกับการมีประจำ�เดือน
ข้อ 4 การจดบันทึกจะช่วยให้เรารู้รอบวันของการมี
ประจำ�เดือนของตัวเอง และสามารถคำ�นวณหรือ
ประมาณช่วงเวลาการมีประจำ�เดือนครั้งต่อไปได้
ทำ�ให้ดูแลสุขภาพตนเองได้เหมาะสม
ข้อ 1 เป็นวิธีที่สะดวก และให้ประสิทธิภาพดีทั้งป้องกัน
การตั้งครรภ์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ถ้าใช้
อย่างถูกวิธี
ข้อ 2 น้ำ�ยาสวนล้างนั้นจะมีฤทธิ์ในการทำ�ลายสารที่ป้องกัน
เชื้อโรคในช่องคลอด และยังทำ�ให้ช่องคลอดเกิดการ
ระคายเคืองได้ จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค
ต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่มีเพศสัมพันธ์
น้ำ�อสุจิจะถูกหลั่งเข้าไปภายในช่องคลอดแล้วก่อนที่
จะมีการสวนล้างน้ำ�ยา

วัตถุประสงค์/เหตุผล

ไก่-ข้อ 2

หมวดสัตว์-ข้อ

เพื่อนมาปรึกษาว่ามี
เพศสัมพันธ์กับแฟนโดยไม่ได้
ใช้ถุงยางอนามัย จะแนะนำ�
เพื่อนอย่างไรดี....

คำ�ถาม

1) ไปหาหมอเพื่อขอคำ�
แนะนำ�
2) อย่าให้มีครั้งหน้าอีกนะ
เธอ มันเสี่ยง ส่วนตอนนี้
รีบไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมา
กินตามคำ�แนะนำ�ใน
สลากยาถ้าระยะเวลา
ตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์จนถึง
ตอนนี้ยังไม่เกิน 72
ชั่วโมง
3) ใช้น้ำ�ยาสวนล้างทำ�
ความสะอาดช่องคลอดก็
พอแล้ว ไม่ต้องบอก
ใครอีก
4) ไม่ต้องทำ�อะไรเพราะ
แก้ไขไม่ได้แล้ว แต่อย่าให้
มีครั้งหน้าอีกนะเธอ
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3) ยาคุมฉุกเฉินช่วยป้องกัน
การท้องได้อย่างปลอดภัย
ทุกครั้ง
4) ไม่มีวิธีที่ปลอดภัย

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ

หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์) (ต่อ)
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ข้อ 3 ยาคุมฉุกเฉินต้องใช้อย่างถูกวิธีและไม่ควรใช้บ่อย
เพราะเป็นยาที่มีปริมาณฮอร์โมนที่สูงมาก หากใช้
บ่อยๆ อาจเกิดอันตรายกับร่างกายได้
ข้อ 4 ไม่มีวิธีการป้องกันใดที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ขึ้นอยู่
กับการใช้อย่างถูกวิธีหรือไม่
ข้อ 1 ถูกต้องที่สุดเพราะเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
จะมีโอกาสเสี่ยงถึง 2 เรื่อง คือ 1. อาจติดเชื้อโรคทาง
เพศสัมพันธ์ และ 2. อาจมีลูกได้ ดังนั้นควรรีบไป
ปรึกษาหมอโดยด่วนเพื่อทำ�การตรวจและรับคำ�แนะนำ�
ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง
ข้อ 2 ถูกต้องในการควบคุมป้องกันการตั้งครรภ์ ยาคุมฉุกเฉิน
ต้องกิน 2 เม็ด คือเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลัง
มีเพศสัมพันธ์ และถัดไปจากเม็ดแรกอีก 12 ชั่วโมง
ถ้ากินไม่ครบโอกาสเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ก็มีอยู่ แต่ไม่ควร
ใช้ยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ เพราะมีผลข้างเคียงมาก แต่วิธี
นี้ไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อ 3 น้ำ�ยาสวนล้างนั้นจะมีฤทธิ์ในการทำ�ลายสารที่ป้องกัน
เชื้อโรคในช่องคลอด และยังทำ�ให้ช่องคลอดเกิดการ
ระคายเคืองได้ จึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค
ต่างๆ มากขึ้น และในขณะที่มีเพศสัมพันธ์น้ำ�อสุจิ
จะถูกหลั่งเข้าไปภายในช่องคลอดแล้วก่อนที่จะมี
การสวนล้างน้ำ�ยา
ข้อ 4 ครั้งนี้อาจรอดตัว ปลอดภัยแต่ครั้งหน้าใครจะรู้ว่าจะ
โชคดี

วัตถุประสงค์/เหตุผล

ไก่-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ

คำ�ตอบ
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คะแนนคำ�ตอบ

เจไดตื่นนอนตอนเช้ารู้สึกว่า 1) อายจัง ไม่กล้าบอกใคร
กางเกงเปียกชื้นทั้งที่ไม่ได้ฉี่รด
หรอกสงสัยเราผิดปกติ
ที่นอน(ฝันเปียก) เจไดควร
ไปแล้ว
จะ...
2) จริงๆ มันเป็นเรื่อง
ธรรมชาติของเด็กผู้ชาย
อาบน้ำ�ทำ�ความสะอาดซะ
ก็สิ้นเรื่อง และไม่ต้อง
กังวลหากิจกรรมที่ชอบทำ� 
เช่น เล่นดนตรี กีฬา
ดีกว่า
3) ลองถามเพื่อนดูว่ามัน
คืออะไร นายเป็น
หรือเปล่า
4) สงสัยจะติดเชื้อใน
กระเพาะปัสสาวะซะแล้ว

คำ�ถาม

หมวดที่ 2 “แรกรุ่น เรียนรู้” (การดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์) (ต่อ)
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ข้อ 1 ร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยธรรมชาติก็จะมี
ระบบการเตือนซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถ้ารู้สึกไม่สะดวกใจที่
จะถามผู้อื่นอาจจะลองหาข้อมูลตามเน็ตก็ได้ แต่ก็ต้อง
รู้ก่อนว่าแหล่งสืบค้นข้อมูลใดเหมาะสม
ข้อ 2 การฝันเปียกเป็นธรรมชาติ ที่แสดงว่าเพศชายพร้อมจะ
โตเป็นหนุ่มแล้ว
ข้อ 3 เพศเดียวกันวัยเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็
จะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับ
ทุกคนก็ได้
ข้อ 4 การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ จะต้องเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้
ถุงยางอนามัย ในเพศชายท่อทางเดินปัสสาวะและทาง
หลั่งของน้ำ�อสุจิเป็นทางที่เชื่อมต่อกัน ดังนั้นเมื่อติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์จึงมีโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อที่
กระเพาะปัสสาวะได้เช่นกัน อาการแสดงส่วนใหญ่จะมี
อาการปวดท้อง มีไข้ ปัสสาวะแสบ ขัด หรือสีของ
ปัสสาวะดูขุ่นผิดปกติ หรือบางคนอาจมีหนองออกมา
จากอวัยวะเพศได้

วัตถุประสงค์/เหตุผล

เจ๋งมีสุขภาพแข็งแรงดีมาหา 1) เอ็กซเรย์ปอดทุก 3 เดือน
หมอตามนัดทุกครั้ง การตรวจ 2) ตรวจเลือดหาปริมาณเม็ด
รักษาที่เจ๋งจะได้รับตามปกติ
เลือดขาว (ซีดี4) ทุก 6
คือ ...
เดือน

สุนัข-ข้อ 2

1) การติดเชื้อไวรัสอื่นๆ
2) กินยาต้านไวรัส
ไม่ตรงเวลา
3) ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่
4) ติดเกมคอมพิวเตอร์
จนไม่กินไม่นอน

คำ�ตอบ

อะไรที่ทำ�ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
กลายเป็นโรคเอดส์

คำ�ถาม

สุนัข-ข้อ 1

หมวดสัตว์-ข้อ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 1 การติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอื่นๆอาจเป็นผลมาจาก
ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง จึงทำ�ให้ร่างกายรับเชื้อโรค
ได้ง่ายขึ้น
ข้อ 2 การกินยาต้านไวรัสไม่ตรงเวลาจะทำ�ให้เกิดเชื้อไวรัส
ดื้อต่อยาต้านไวรัส เป็นผลให้เชื้อโรคอื่นๆ สามารถ
เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
ข้อ 3 เหล้าและบุหรี่ อาจไม่ได้ทำ�ลายระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายโดยตรงในระยะแรก แต่เมื่อใช้ไปนานๆ ก็จะ
ทำ�ลายสุขภาพ เช่น ผู้ที่ดื่มเหล้าร่างกายจะดูดซึม
วิตามินได้น้อยลง (วิตามินช่วยระบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย) สำ�หรับบุหรี่เมื่อร่างกายได้รับ
สารพิษจากควันบุหรี่จะกระตุ้นการสร้างสารต่อต้าน
ภายในร่างกายเองจนเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ หรือกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างเซลล์ที่ผิดปกติซึ่งจะก่อตัวเป็นมะเร็งต่อไป
ข้อ 4 ติดเกมขนาดไม่กิน ไม่นอน แล้วจะไม่ลืมกินยาต้านได้
อย่างไร นอกจากนี้ร่างกายที่ได้รับอาหาร และการพัก
ผ่อนไม่เพียงพอ จะทำ�ให้สุขภาพเสื่อมโทรม และ
ภูมิคุ้มกันลดลง
ข้อ 1 โดยปกติการเอ็กซเรย์ปอดจะได้ตรวจปีละ 1 ครั้ง
ยกเว้นผู้ที่มีอาการหรือภาวะเสี่ยงของโรคปอด
ข้อ 2 ใช่เลย ทุก 6 เดือนจะได้รู้ว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ชื่อ
ซีดีสี่ มีอยู่เท่าไรแล้ว

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 3 ”ตำ�นานเชื้อแสนกล” (ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี และเอดส์ การติดเชื้อซ้ำ� โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ)
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สุนัข-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ
0

3) ตรวจเลือดดูปริมาณไวรัส
ในกระแสเลือดทุก 3
เดือน
4) ตรวจหาเชื้อดื้อต่อยาต้าน
ไวรัสบ่อยๆ
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คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ

แจงไม่อยากใช้ห้องน้ำ�รวมกับ 1) แจงไม่ต้องกังวล
มันไม่จริง
คนอื่นเพราะกลัวจะนำ�เชื้อ
2) มันไม่ติดต่อกันง่าย
เอชไอวีไปสู่ผู้อื่น เพื่อนๆ
ขนาดนัน้ ใช้ห้องน้ำ�รวม
คิดว่าไง...
กับคนอื่นได้
3) คิดถูกแล้ว เดี๋ยวเอาเชื้อ
ไปติดคนอื่นเขา
4) ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน?
แต่คงไม่ติดมั้ง ก็พยายาม
ดูแลความสะอาดทั้งก่อน
และหลังใช้ห้องน้ำ�แล้วกัน

คำ�ถาม

ข้อ 3. ปกติแล้วการตรวจปริมาณไวรัสในกระแสเลือดจะตรวจ
ปีละ 1 ครั้ง หากกินยาต้านไวรัสสม่ำ�เสมอดีจริงๆ ก็
คาดการณ์ได้เลยว่าไวรัสต้องน้อยแน่
ข้อ 4. การตรวจหาเชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัสนั้นเป็นการตรวจที่
ซับซ้อน อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็สูงด้วย ถ้ากินยาต้านไวรัสถูก
ต้อง ต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ โอกาสที่เชื้อจะดื้อต่อยาต้าน
ไวรัสก็มีน้อยมาก จึงไม่จำ�เป็นที่จะต้องตรวจเป็น
ประจำ� แต่คุณหมอจะให้ตรวจก็ต่อเมื่อน่าจะมีปัญหา
ในการกินยา สุขภาพร่างกายแย่ลง หรือผลการตรวจ
อย่างอื่นบ่งชี้ว่าสุขภาพเริ่มไม่แข็งแรง อาจจะต้องมี
การปรับเปลี่ยนสูตรยาใหม่
ข้อ 1 การติดต่อของเชื้อเอชไอวีมีเพียง 3 ทางหลักๆ เท่านั้น
คือ
- การได้รับสารคัดหลั่งที่ออกมาจากร่างกายของผู้ที่มี
เชื้อเอชไอวี เช่น เลือด น้ำ�เหลือง
- ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี
- จากมารดาสู่ทารก
ข้อ 2 เช่นเดียวกับข้อ 1. แต่การใช้ของสาธารณะควรร่วมกัน
ดูแลรักษาความสะอาดด้วย
ข้อ 3 ข้อนี้ผิดชัดเจน ก็บอกแล้วว่ามี 3 วิธีเสี่ยงเท่านั้น
ข้อ 4 แน่ใจได้เลย ไม่ต้องลังเลเพราะข้อมูลต่างๆ
มีการศึกษายืนยันแน่นอน

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 3 ”ตำ�นานเชือ้ แสนกล” (ทบทวนความรู้ เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ เอชไอวี และเอดส์ การติดเชือ้ ซ้� 
ำ โรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ) (ต่อ)

101

ภาคผนวก

1) เลือด น้ำ�เหลือง และ
แจงไม่เข้าใจว่าของเหลวใน
ร่างกายที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่มาก   น้ำ�นม
2) น้ำ�หล่อลื่นในช่องคลอด
ที่อาจนำ�เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้
อสุจิ
คืออะไร ช่วยบอกด้วย....
3) น้ำ�มูก น้ำ�คร่ำ� และ
น้ำ�ลาย
4) น้ำ�ย่อย น้ำ�ปัสสาวะ

หมู-ข้อ 2

คำ�ตอบ

เจ๋งและแจงติดเชื้อเอชไอวีทั้ง 1) ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุก
คู่ เมื่อแต่งงานกันสามารถมี
ครั้งป้องกันการแลกเชื้อฯ
เพศสัมพันธ์ได้โดย...
2) ไม่ตอ้ งใช้ถุงยางอนามัย
เพราะมีเชื้อฯเหมือนกัน
3) ใช้ถุงยางอนามัย นี่ใกล้
วันที่จะต้องไปหาหมอ
เผื่อถูกถาม ไว้ตอบหมอ
แล้วค่อยกลับมาไม่ใช้ก็ได้
4) ถุงยางอนามัยเขามีไว้เพื่อ
คุมกำ�เนิด ถ้าเราอยากมี
ลูกก็ไม่ต้องใช้หรอก

คำ�ถาม

หมู-ข้อ 1

หมวดสัตว์-ข้อ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 1 ถูกต้องที่สุด
ข้อ 2 เชื้อเอชไอวีก็มีอยู่หลายสายพันธ์ุซึ่งจะทราบได้จากการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น นอกจากนี้พฤติกรรม
การกินยาต้านไวรัสของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคน
อาจจะกินสม่ำ�เสมอดี บางคนกินบ้างลืมบ้าง สูตรยาที่
ได้กินก็อาจจะเหมือนหรือต่างกัน ทำ�ให้การควบคุม
ไวรัสในร่างกายแต่ละคนต่างกัน ดังนั้นถ้าไม่ป้องกัน
ด้วยถุงยางอนามัยนอกจากจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอ
วีที่ต่างสายพันธุ์แล้ว ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ อีกด้วย
ข้อ 3 แหมคิดว่าใช้ตลอด อันนี้เกรงใจหมอแต่ไม่รักตัวเอง
ไม่รักแฟนหรือ
ข้อ 4 ถ้าอยากมีลูก ควรมีการปรึกษาคุณหมอ และวางแผน
ร่วมกันก่อน เพื่อจะได้เตรียมทั้งร่างกายและจิตใจของ
ทั้งคู่ และเป็นการเตรียมพร้อมสำ�หรับเด็กด้วย เช่น
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร โอกาสเสี่ยงของลูก ทางเลือกที่
มีอยู่คืออะไร ข้อดี ข้อเสียคืออะไร
ข้อ 1 ทั้งหมดเรียกว่าสารคัดหลั่งจากร่างกาย
ข้อ 2 ตัวอสุจิไม่มีเชื้อเอชไอวีจ้า
ข้อ 3 น้ำ�มูกและน้ำ�ลายเป็นสารคัดหลั่งจากร่างกาย ที่มี
ปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีน้อยมากจนเรียกได้ว่าแทบจะ
ไม่พบเลย
ข้อ 4 สำ�หรับน้ำ�ย่อยและน้ำ�ปัสสาวะมีความเป็นกรด ด่าง
ค่อนข้างสูง พวกเชื้อโรคต่างๆ มักจะไม่สามารถมีชีวิต
อยู่ได้

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 3 ”ตำ�นานเชือ้ แสนกล” (ทบทวนความรู้ เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ เอชไอวี และเอดส์ การติดเชือ้ ซ้� 
ำ โรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ) (ต่อ)
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หมู-ข้อ 5

หมู-ข้อ 4

หมู-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ
1) มันแหงอยู่แล้ว ก็ยุงดูด
เลือดที่มีเอชไอวีนี่นา
2) เชื้อเอชไอวีไม่มีชีวิต
และโตในยุงไม่ได้
3) ไม่แน่ใจ แต่คงไม่ได้
หรอก...มั้ง?
4) ไม่มั้ง เชื้อโรคแต่ละชนิด
มันมีชีวิตและติดต่าง
ช่องทางกัน
1) มีแผลหรือหนองออกจาก
อวัยวะเพศ
2) ปวดท้องน้อย ปัสสาวะ
แสบขัด
3) มีตกขาวสีเหลืองข้น
4) คันบริเวณอวัยวะเพศ

เจไดคิดว่า ถ้ายุงกัดคนที่มี
เชื้อเอชไอวี ยุงตัวนั้นจะนำ�
เอชไอวีไปสู่ผู้อื่นได้ เพื่อนๆ
จะบอกกับเจไดว่า...

เจไดรู้สึกปัสสาวะแสบขัด
1) งดมีเพศสัมพันธ์
มีมูกข้นคล้ายหนองซึมออกมา
และรีบพาแฟนไปพบหมอ
จากปลายอวัยวะเพศ เมื่อไป
ด้วยกัน
ตรวจพบว่าเป็นโรคหนองใน 2) ซื้อยาฆ่าเชื้อไปให้
เขาจะทำ�อย่างไรดี...
แฟนกินด้วย และมี

สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า
อาจเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์คือ

คำ�ตอบ

คำ�ถาม
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 1 เป็นอาการแสดงที่ชัดเจนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ
อวัยวะเพศแน่นอน
ข้อ 2 อาการปวดท้องน้อยซึ่งเป็นตำ�แหน่งของกระเพาะ
ปัสสาวะ และมีปัสสาวะแสบขัดด้วยอาจเกิดจากโรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เพราะชอบกลั้นปัสสาวะก็ได้
ข้อ 3 ตกขาวสีผิดปกติอาจเกิดจากขาดการดูแลรักษา
ความสะอาด ป้องกันการอับชื้นบริเวณอวัยวะเพศ
ทำ�ให้ติดเชื้อแบคทีเรียได้
ข้อ 4 อาการคันเกิดได้หลายสาเหตุมาก เช่น จากการติดเชื้อ
หรือเกิดจากอาการแพ้ก็ได้
ข้อ 1 อาการที่พบน่าจะเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ดังนั้นจึงควรงดการมีเพศสัมพันธ์และพาคู่มาตรวจ
รักษาพร้อมกัน เพราะโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
เป็นแล้วเป็นอีกได้ ถ้าอีกฝ่ายยังไม่ได้รักษาก็อาจจะ
เป็นซ้ำ�อีก

ข้อ 1 เป็นความเชื่อที่ผิด ยังไม่เคยมีการศึกษาไหนบอกว่า
ติดต่อได้ทางนี้
ข้อ 2 ถูกต้อง เชื้อเอชไอวีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวยุงได้
ข้อ 3 คิดเกือบถูกละ มันไม่ติดต่อผ่านทางยุงแน่นอน
ข้อ 4 เช่นเดียวกับคำ�ตอบข้อ 2.

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 3 ”ตำ�นานเชือ้ แสนกล” (ทบทวนความรู้ เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ เอชไอวี และเอดส์ การติดเชือ้ ซ้� 
ำ โรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ) (ต่อ)
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หมวดสัตว์-ข้อ

คำ�ถาม
เพศสัมพันธ์ตามปกติ
โดยใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครั้ง
3) ซื้อยาฆ่าเชื้อไปให้
แฟนกินด้วย และงด
มีเพศสัมพันธ์
4) ไม่บอกแฟนว่าเกิด
อะไรขึ้น แต่พาแฟนไป
ตรวจสุขภาพ

คำ�ตอบ

20

10

คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 2 ยาฆ่าเชื้อที่ขายตามตลาดมีอยู่หลายชนิด ส่วนเชื้อโรค
ก็มีหลายชนิดเช่นกัน จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อยามาถูกต้อง
เหมาะสมกับโรคทีเ่ ป็นอยู่ แล้วจะต้องกินยานานแค่ไหน
สิ่งที่สำ�คัญอีกอย่างคือ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ข้อ 3 ยาฆ่าเชื้อที่ขายตามตลาดมีอยู่หลายชนิด ส่วนเชื้อโรคก็
มีหลายชนิดเช่นกัน จะรู้ได้อย่างไรว่าซื้อยามาถูกต้อง
เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ แล้วจะต้องกินยานานแค่
ไหน ยังดีที่งดการมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไปมาระหว่างกัน
ข้อ 4 โรคทางเพศสัมพันธ์ต้องอาศัยความร่วมมือในการรักษา
จากทั้งสามี และภรรยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ�กลับไป
มาระหว่างทั้งคู่

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 3 ”ตำ�นานเชือ้ แสนกล” (ทบทวนความรู้ เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ เอชไอวี และเอดส์ การติดเชือ้ ซ้� 
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คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

แพะ-ข้อ 2

แพะ-ข้อ 1

หมวดสัตว์-ข้อ
1) หยุดกินยาแล้วรอมาพบ
แพทย์ตามนัด
2) มาพบแพทย์ทันที
3) โทรศัพท์ปรึกษากับพี่ๆ
ในคลินิกหรือเภสัชกร
ทันที
4) หายาอมหรือลูกอมมากิน
ลดอาการคลื่นไส้ แล้วกิน
ยาในมื้อต่อไปเผื่ออาการ
จะดีขึ้น

1) แจงซ่อนยาไว้หลังตู้เย็น
2) จิ๊บเก็บยาในกล่องไม่ให้
โดนแสงแดด
และไม่วางไว้ใกล้ที่ชื้น

ใครเก็บรักษายาต้านไวรัสได้
เหมาะสมที่สุด

คำ�ตอบ

เจ๋งกินยาต้านไวรัสแล้วมี
อาการคลื่นไส้อาเจียน
แต่ไม่มีอาการอื่นๆ เพิ่ม
เจ๋งควรจะ....

คำ�ถาม

ข้อ 1 การหยุดยาทั่วไปที่สงสัยว่าอาจจะแพ้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่สำ�หรับยาต้านไวรัสนั้นอาจก่อให้เกิดเชื้อไวรัสดื้อ
ต่อยาต้านไวรัสชนิดนั้นๆได้ ทำ�ให้ประสิทธิภาพการ
รักษาในอนาคตไม่ดีเท่าที่ควร ยิ่งใจเย็นรอมาพบแพทย์
ตามนัดเท่ากับเปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสได้เติบโตเต็มที่เลย
ข้อ 2 หากไม่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยเช่นมีผื่นแดง ท้องเสีย
รุนแรง หายใจไม่สะดวก อาจใช้วิธีโทรศัพท์ปรึกษากับ
หน่วยงานของโรงพยาบาลก่อนก็ได้ เพราะบางครั้ง
อาการเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นได้
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ข้อ 3 โดยส่วนใหญ่ทีมเจ้าหน้าที่จะให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อการ
ปรึกษาด่วนอยู่แล้วแต่หากไม่มีเบอร์โทรศัพท์เฉพาะ
สามารถโทรถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาได้จากห้องยา
ประจำ�โรงพยาบาลโดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งชื่อผู้ป่วย
เพียงแต่เล่าอาการและบอกชื่อยา หรือลักษณะของยา
ที่กินให้เจ้าหน้าที่ฟังก็จะได้รับข้อมูลเบื้องต้นในการ
สังเกตตนเอง
ข้อ 4 ข้อนี้ควรทำ�เมื่อเราพอจะจำ�ข้อมูลเบื้องต้นที่เภสัชกร
อธิบายเกี่ยวกับยาได้ว่าอาจจะมีอาการข้างเคียงจากยา
ที่กิน แต่ถ้าไม่แน่ใจโทรศัพท์ปรึกษาจะดีกว่า
ข้อ 1 หลังตู้เย็นมีความร้อนจากการทำ�งานของตู้เย็น
ซึ่งจะทำ�ลายฤทธิ์ยาได้
ข้อ 2 ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะยาบางตัวถูกแสงแดดไม่ได้
บางตัวเก็บในที่ร้อนยาจะละลายจับตัวเป็นก้อน บางตัว
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วัตถุประสงค์/เหตุผล

คะแนนคำ�ตอบ

หมวดที่ 4 “ARV…ทีร่ กั ” (ความรูเ้ กีย่ วกับยาต้านไวรัส การใช้ยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ และการเกิดภาวะเชือ้ ดือ้ ต่อยาต้านไวรัส)
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การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ได้ 1) เจ๋งมีเม็ดเลือดขาวซีดีสี่
ผลดีเป็นอย่างไร
เปลี่ยนแปลงไปมา
ระหว่าง 400-500 ตัว
2) เจไดอาจจะต้องกินยา
ป้องกันโรคปอดอีกครั้ง
หลังจากหยุดยานี้มานาน

แพะ-ข้อ 4

0

3) เจ๋งเก็บยาไว้ใกล้
อ่างล้างหน้า
4) เจไดเก็บยาทั้งหมดไว้ใน
ตู้เย็น

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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ข้อ 2

ข้อ 1

ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 2

0
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ข้อ 1

ข้อ 3
ข้อ 4
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0

คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ

แจงรู้สึกเบื่อการกินยาต้าน
1) เมื่อมีเม็ดเลือดขาว
ไวรัสและร่างกายก็แข็งแรงดี
ซีดี 4 มากกว่า 500 ตัว
จึงคิดว่าเมื่อไรจะหยุดกินยาได้ 2) เมือ่ จำ�นวนไวรัสลดลงจน
ตรวจไม่พบแล้ว
3) จำ�เป็นต้องกินไปเรื่อยๆ
เพื่อช่วยให้แจงมีสุขภาพ
แข็งแรง
4) ถ้าร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยมาหลายปี
ก็หยุดกินได้แล้ว

คำ�ถาม

แพะ-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ

ถูกความชื้น เช่น ใกล้ห้องน้ำ� หรือมือเปียกน้ำ�แล้วไป
หยิบยาจะทำ�ให้ยาละลาย แตกตัว หรือจับตัวเป็นก้อน
แข็ง เสื่อมประสิทธิภาพไปเลย
ในห้องน้ำ�มักมีความชื้นสูง
ยาบางชนิดก็ไม่จำ�เป็นต้องเก็บในตู้เย็น หากนำ�ไปเก็บ
ในตู้เย็นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของยาได้
การที่ร่างกายมีเม็ดเลือดขาวซีดีสี่ปริมาณมากเป็น
สิ่งที่ดีแสดงว่ามีการดูแลสุขภาพเหมาะสมดีแล้ว
ไวรัสเอชไอวีมีคุณสมบัติในการหลบซ่อนอยู่ตามเซลล์
ต่างๆ ของร่างกายได้ ถ้าปริมาณยาในกระแสเลือดลด
ลงไวรัสก็จะออกจากเซลล์มาอยู่ในกระแสเลือดและ
เพิ่มปริมาณอีก จึงไม่ควรหยุดกินยา
ถูกต้องที่สุด ต้องกินยาตลอดไปเพื่อควบคุมไวรัส
การไม่เจ็บป่วยแสดงว่าดูแลสุขภาพตัวเองดี
กินยาสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ไวรัสต้องหลบซ่อนอยู่ตามเซลล์
ไม่สามารถออกมาเพิ่มจำ�นวนในกระแสเลือดก่อกวน
ระบบของร่างกายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไวรัสถูก
ทำ�ลายจนหมดไปจากร่างกายแล้ว
เม็ดเลือดขาวปริมาณสูงๆ แสดงว่าร่างกายสามารถ
ควบคุมไวรัสได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงไปมานั้นก็ขึ้นอยู่
กับหลายอย่าง เช่น การรับประทานอาหาร การพักผ่อน
ความเครียด
การได้หยุดยาป้องกันโรคฉวยโอกาสแสดงว่าการรักษา
ได้ผลดี แต่ถ้าต้องกลับมาเริ่มกินยาป้องกัน

วัตถุประสงค์/เหตุผล

หมวดที่ 4 “ARV…ทีร่ กั ” (ความรูเ้ กีย่ วกับยาต้านไวรัส การใช้ยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ และการเกิดภาวะเชือ้ ดือ้ ต่อยาต้านไวรัส) (ต่อ)
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หนู-ข้อ 2

หนู-ข้อ 1

หมวดสัตว์-ข้อ
30

3) จิ๊บสุขภาพแข็งแรงไป
โรงเรียนและทำ�กิจกรรม
ที่ชอบได้ตามปกติ
4) แจงได้ยาสูตรใหม่ที่มี
จำ�นวนยาเยอะขึ้น
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โรคฉวยโอกาสร่วมกับยาต้านไวรัส แสดงว่าเริ่มจะ
มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
แสดงว่าสุขภาพดีจริงๆ การรักษาได้ผลดีมาก
การเปลี่ยนสูตรยาจะทำ�เมื่อยาสูตรเก่าไม่สามารถ
ควบคุมเชื้อไวรัสได้ จึงต้องเปลี่ยนสูตรยา ซึ่งอาจ
เป็นการเพิ่มจำ�นวนชนิดของยาให้ช่วยกันควบคุม
เชื้อไวรัส
อันตรายมาก นอกจากไม่กินมื้อเช้าที่อาจจะทำ�ให้
เริ่มเกิดเชื้อดื้อยาแล้วปริมาณยาที่เพิ่มเป็น 2 เท่าใน
มื้อเย็นยังอันตรายกับร่างกายด้วย
ก็ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ คุณครูอาจจะไม่ชอบใจก็ได้
ถ้าผู้ดูแลยุ่ง หรือติดธุระจะทำ�อย่างไรดี
วิธีนี้ดีและปลอดภัย รับรองมียากินตลอด ไม่ว่าจะไป
ที่ไหนๆ ก็ตาม

วัตถุประสงค์/เหตุผล

ข้อ 1 เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยา
ข้อ 2 ใส่ถุงรวมกันจะไม่สะดวกในการหยิบยากิน โดยเฉพาะ
ถ้ากินยาหลายๆ ชนิด
ข้อ 3 เตรียมความพร้อมดีมาก ไม่ขาดยาด้วย
ข้อ 4 ถ้าไม่อยากไปจริงๆ ก็อาจจะต้องขอใบรับรองจากหมอ
แต่ที่จริงการไปเข้าค่ายเป็นเรื่องน่าสนุกออก
อย่าให้การกินยามาเป็นอุปสรรคดีกว่า เราสามารถ
จัดการกับมันได้

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
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ข้อ 1

ข้อ 3
ข้อ 4
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คะแนนคำ�ตอบ

คำ�ตอบ

เจไดตื่นสายจึงรีบไปโรงเรียน 1) ไม่เป็นไรมั้ง ไว้ค่อยกลับ
มากินมื้อเย็นเพิ่มเป็น 2
เมื่อไปถึงหน้าโรงเรียนก็นึกได้
เท่าก็ได้
ว่าลืมกินยามื้อเช้า เจไดควร
2) วิ่งกลับมากินยาที่บ้าน
จะทำ�อย่างไรดี....
ยอมไปโรงเรียนสาย
3) โทรศัพท์บอกผู้ดูแลให้นำ�
ยามาให้ที่โรงเรียน
4) พกยาไว้กับตัวเอง 1 ชุด
เสมอจึงมียากินได้ทันที
ในเช้าวันนั้น
เจไดต้องไปเข้าค่ายต่างจังหวัด 1) ไม่นำ�ยาไปด้วยแค่ 3
วันเอง
3 วัน เจไดควรจะทำ�อย่างไรดี
2) จัดยาไป 3 วันใส่ในถุง
เดียวรวมกันไป
3) จัดยาไป 3 วันโดยใส่แยก
ถุงเล็กๆ ใบละ 1 มื้อ
4) ให้ผู้ดูแลไปขออนุญาต
คุณครูว่าไม่ต้องไป
เข้าค่าย

คำ�ถาม
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เจไดเบื่อการกินยาจึงนำ�ยาไป 1) ไม่สบายบ่อยๆ น้ำ�หนัก
ซ่อนแล้วบอกผู้ดูแลและหมอ
ตัวเริ่มลด อ่อนเพลียง่าย
ว่ากินครบทุกมื้อ เมื่อเวลา
เพราะเม็ดเลือดขาว
ผ่านไป ร่างกายของเจได
(ซีดี4) ลดลง
จะเป็นอย่างไร
2) ทุกอย่างดูเป็นปกติดีไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง
3) เกิดเชื้อดื้อยา ร่างกาย
ควบคุมเชื้อไวรัสไม่ได้ต้อง
เปลี่ยนยาตัวใหม่
4) ไม่สบายบ่อย แต่ถ้าเจได
กลับไปกินยาทุกอย่างก็จะ
ดีขึ้นเหมือนเดิม

หนู-ข้อ 4

คำ�ตอบ

ปิดเทอมเจไดไปพักกับญาติที่ 1) ไม่ต้องทำ�อะไรเพราะอีก
ต่างจังหวัดหลายวันพร้อมนำ�
2 วันจะถึงวันนัดแล้ว
ยาทั้งหมดไปด้วย แต่ตอนกลับ 2) โทรศัพท์บอกให้ญาตินำ�
บ้านลืมนำ�ยากลับมา เจได
มาให้หรือส่งมาให้ทาง
ควรจะ....
ไปรษณีย์
3) ขอยืมจากเพื่อนที่กินยา
เหมือนกัน
4) ไปโรงพยาบาลเพื่อ
ขอยาใหม่

คำ�ถาม

หนู-ข้อ 3

หมวดสัตว์-ข้อ

ข้อ 1 อีก 2 วันก็เท่ากับขาดยาไป 4 มื้อ อาจจะเริ่มเกิดเชื้อ
ดื้อยาได้
ข้อ 2 ถ้าญาติทราบข้อมูลการเจ็บป่วยของเราก็น่าจะรีบ
นำ�มาส่ง แต่อยู่ไกลไหมต้องใช้เวลาเดินทางเท่าไร
จะต้องขาดยาหรือเปล่า หรือถ้าส่งทางไปรษณีย์
ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
ข้อ 3 แน่ใจได้อย่างไรว่ายาของเพื่อนเป็นยาชนิดและขนาด
เดียวกับที่กินอยู่
ข้อ 4 น่าจะเป็นวิธีที่ช่วยได้ดีเพราะเจ้าหน้าที่ทราบอยู่แล้วว่า
ยานั้นสำ�คัญขนาดไหนกับพวกเรา ทุกคนพร้อมช่วยอยู่
แล้ว
ข้อ 1 เมื่อร่างกายไม่มียาต้านไวรัสไปควบคุมไวรัสไว้
ก็จะทำ�ให้ไวรัสเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไปทำ�ลาย
เม็ดเลือดขาวที่มีอยู่ทำ�ให้เชื้อโรคอื่นๆ ฉวยโอกาสเข้า
สู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น
ข้อ 2 ในระยะแรกๆ อาจจะยังดูไม่ออกว่าไวรัสเพิ่มปริมาณ
ขึ้นในร่างกายเพราะขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของ
แต่ละคน แต่หากไปเจาะเลือดตรวจดูปริมาณเม็ดเลือด
ขาวจะพบว่าลดลง และปริมาณไวรัสเพิ่มมากขึ้น
ข้อ 3 ใช่แล้ว แต่ถ้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วและ
เกิดเชื้อไวรัสดื้อต่อยาตัวนี้จะทำ�อย่างไรดี จะมียาอะไร
ให้ใช้อีกไหม
ข้อ 4 การกลับไปกินยาตัวเดิมอาจไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดเชื้อดื้อ
ต่อยาแล้ว ยาตัวนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมไวรัสได้อีก
ต่อไปมีแต่จะทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อต่อยาเพิ่มมากขึ้น

0

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)
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หนู-ข้อ 6

หนู-ข้อ 5

หมวดสัตว์-ข้อ

คำ�ตอบ

คนข้างบ้านนำ�ยาสมุนไพรมา 1) ลองกินดู เผื่อแข็งแรงภูมิ
ให้แจงกินเพื่อช่วยบำ�รุง
ต้านทานดี อาจจะไม่ต้อง
ร่างกายให้แข็งแรง จะได้มีภูมิ
กินยาต้านไวรัส
ต้านทานดี ไม่เจ็บป่วยง่าย
2) นำ�ยาไปปรึกษาหมอหรือ
แจงจะทำ�อย่างไรดี
เภสัชกรก่อน
3) ไม่กินหรอกกลัวยาจะตีกัน
เดี๋ยวรักษาไม่ได้ผล
4) ปรึกษากับเพื่อนๆ
ในคลินิกก่อน ถ้าไม่มีใคร
เคยกินก็ไม่กินดีกว่า
ทำ�อย่างไรเมื่อแจงรู้สึกเบื่อ
1) หยุดกินไปเลย
การกินยาต้านไวรัสสุด สุด
2) คิดว่ายาเป็นส่วนหนึ่งของ
น้องๆ ช่วยแนะนำ�หน่อย
ชีวิตที่จะทำ�ให้สุขภาพเรา
แข็งแรง บางคนอยาก
แข็งแรงต้องไปหาวิตามิน
มากินทุกวันก็มี
3) เล่าความรู้สึกให้คน
ที่เข้าใจเราฟัง
และกินยาต่อไป
4) นึกถึงคนที่ต้องกินยา
มากกว่าเรา

คำ�ถาม
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คะแนนคำ�ตอบ

ข้อ 1 ก่อนตัดสินใจหยุดยาควรปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อรับ
ทราบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือแนวทางการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การหยุดยาไม่ใช่ทางเลือกที่ดี แต่ก็ยังดีกว่า
กินๆ หยุดๆ เพราะจะทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อต่อยาต้านไวรัส
ได้มาก
ข้อ 2 คิดในทางบวกและสร้างกำ�ลังให้ตัวเองได้ดี
ข้อ 3 การได้ระบายออกถึงความคับข้องใจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น
และพร้อมจะมองสิ่งต่างๆ ใหม่อีกครั้ง
ข้อ 4 เป็นวิธีการให้กำ�ลังใจตัวเองที่ดีนะ สู้ สู้

ข้อ 1 ยาสมุนไพรบางชนิดอาจออกฤทธิ์ต้าน หรือเสริมการ
ดูดซึมและการทำ�งานของยาต้านไวรัสได้ นอกจากนี้ยัง
ไม่การพิสูจน์ใดที่บ่งบอกว่ายาสมุนไพรสามารถรักษา
โรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อีกด้วย
ข้อ 2 ทำ�ดีแล้ว ถ้าอยากลองจริงๆ ปรึกษาผู้รู้ก่อนดีกว่า
ข้อ 3 ข้อนี้ดีที่สุดต้องมั่นใจ และมั่นคงในการตัดสินใจที่
จะรักษาและกินยาต้านไวรัส
ข้อ 4 ข้อมูลทางยาน่าจะปรึกษากับเภสัชกรเพราะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องมีข้อมูลให้แน่นอน
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ในกรณีที่มีเวลาจำ�กัดในการทำ�กิจกรรม ผู้ดำ�เนินกิจกรรมอาจคัดเลือกชุดคำ�ถามตามลำ�ดับความ
สำ�คัญที่วัยรุ่นควรจะได้เรียนรู้ ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่ 1 กลุ่มข้อคำ�ถามที่วัยรุ่น “จำ�เป็นต้องรู้”

หมวด 1 เสือ-ข้อ 2 เจไดมีแฟนที่หวังว่าจะแต่งงานด้วยในอนาคต วันหนึ่งเจไดรู้ว่าตนเองมีเอชไอวี
หมวด 1 เสือ-ข้อ 3
หมวด 1 เสือ-ข้อ 4
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

2
2
2
3
3

วัว-ข้อ 1
วัว-ข้อ 2
ไก่-ข้อ 1
หมา-ข้อ 1
หมา-ข้อ 2

หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

3
3
4
4
4

หมู-ข้อ 1
หมู-ข้อ 4
แพะ-ข้อ 3
แพะ-ข้อ 4
หนู-ข้อ 1

หมวด 4 หนู-ข้อ 4

เขาจะทำ�อย่างไรกับแฟน
เจ๋งชวนแจงโดดเรียนไปเที่ยวบ้านตนเอง แจงควรจะ...
เจไดกับแจงเป็นแฟนกัน เจไดบอกว่ารักแจงที่สุดและพยายามจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แจงควรจะ....
เรื่องใดใช่เลย...  
เมื่อพูดถึงวิธีป้องกันการท้อง คุณจะนึกถึง......
เพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยสำ�หรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีมั้ยนะ
อะไรที่ทำ�ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลายเป็นโรคเอดส์
เจ๋งมีสุขภาพแข็งแรงดีมาหาหมอตามนัดทุกครั้ง การตรวจรักษาที่เจ๋งจะได้รับ
ตามปกติคือ...
เจ๋งและแจงติดเชื้อเอชไอวีทั้งคู่เมื่อแต่งงานกันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดย...
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่าอาจเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ
แจงรู้สึกเบื่อการกินยาต้านไวรัสและร่างกายก็แข็งแรงดี จึงคิดว่าเมื่อไรจะหยุดกินยาได้
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีเป็นอย่างไร
เจไดตื่นสายจึงรีบไปโรงเรียนเมื่อไปถึงหน้าโรงเรียนก็นึกได้ว่าลืมกินยามื้อเช้า
เจไดควรจะทำ�อย่างไรดี....
เจไดเบื่อการกินยาจึงนำ�ยาไปซ่อนแล้วบอกผู้ดูแลและหมอว่ากินครบทุกมื้อ
เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเจไดจะเป็นอย่างไร

ลำ�ดับที่ 2 กลุ่มข้อคำ�ถามที่วัยรุ่น “ควรรู้”
หมวด 1 กระต่าย-ข้อ 1
หมวด 1 กระต่าย-ข้อ 2
หมวด 1 กระต่าย-ข้อ 3
หมวด 1 กระต่าย-ข้อ 4
หมวด 1 กระต่าย-ข้อ 5
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หมวด 1 เสือ-ข้อ 1
หมวด 2 วัว-ข้อ 3
หมวด 2 ไก่-ข้อ 2

แจงรู้สึกโมโหเพราะถูกผู้ดูแลต่อว่าเรื่องต้องเตือนให้กินยาต้านฯ และเริ่มรู้สึกรำ�คาญ
ทำ�ให้รู้สึกไม่อยากกินยา แจงควรจะ...
เพื่อนชอบล้อแจงว่าตัวจิ๋ว หน้าแก่ แจงจะบอกเพื่อนว่า...
ใครๆ มักบอกว่า เจ๋งเป็นเด็กที่มีน้ำ�ใจ ส่วนเจไดวาดรูปเก่ง สำ�หรับเจ๋งรู้สึกว่าตัวเอง
วาดรูปสวยกว่าเจได แต่ไม่มีใครชม น้องๆ จะบอกกับเจ๋งว่า...
เจไดหยุดเรียนไปหาหมอบ่อยๆ เพื่อนชักสงสัย เจไดจะบอกเพื่อนอย่างไรดี
แจงเรียนหนังสือไม่ค่อยทันเพื่อนๆ เพราะต้องหยุดเรียนบ่อย เนื่องจากสุขภาพไม่
แข็งแรง แจงควรจะ...
เพื่อนชวนเจไดให้ลองดื่มเหล้าฉลองวันสอบเสร็จ เจไดควรจะ...
แจงเพิ่งมีประจำ�เดือน ควรทำ�อย่างไร
เพื่อนมาปรึกษาว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย
จะแนะนำ�เพื่อนอย่างไรดี....

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ลำ�ดับที่ 2 กลุ่มข้อคำ�ถามที่วัยรุ่น “ควรรู้” (ต่อ)
หมวด 2 ไก่-ข้อ 3
หมวด 3 หมา-ข้อ 3
หมวด 3 หมู-ข้อ 2
หมวด 3 หมู-ข้อ 3
หมวด 3 หมู-ข้อ 5
หมวด 4 แพะ-ข้อ 1
หมวด 4 แพะ-ข้อ 2
หมวด 4 หนู-ข้อ 2
หมวด 4 หนู-ข้อ 3
หมวด 4 หนู-ข้อ 5
หมวด 4 หนู-ข้อ 6

เจไดตื่นนอนตอนเช้ารู้สึกว่า กางเกงเปียกชื้นทั้งที่ไม่ได้ฉี่รดที่นอน (หรือฝันเปียก)
เจไดควรจะ...
แจงไม่อยากใช้ห้องน้ำ�รวมกับคนอื่นเพราะกลัวจะนำ�เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อื่น
เพื่อนๆ คิดว่าไง...
แจงไม่เข้าใจว่าของเหลวในร่างกายที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่มาก ที่อาจนำ�เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้
คืออะไร ช่วยบอกด้วย....
เจไดคิดว่า ถ้ายุงกัดคนที่มีเชื้อเอชไอวี ยุงตัวนั้นจะนำ�เอชไอวีไปสู่ผู้อื่นได้
เพื่อนๆ จะบอกกับเจไดว่า...
เจไดรู้สึกปัสสาวะแสบขัด มีมูกข้นคล้ายหนองซึมออกมาจากปลายอวัยวะเพศ
เมื่อไปตรวจพบว่าเป็นโรคหนองใน เขาจะทำ�อย่างไรดี...
เจ๋งกินยาต้านไวรัสแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน แต่ไม่มีอาการอื่นๆ เพิ่ม
เจ๋งควรจะ....
ใครเก็บรักษายาต้านไวรัสได้เหมาะสมที่สุด
เจไดต้องไปเข้าค่ายต่างจังหวัด 3 วัน เจไดควรจะทำ�อย่างไรดี?
ปิดเทอมเจไดไปพักกับญาติที่ต่างจังหวัดหลายวันพร้อมนำ�ยาทั้งหมดไปด้วย
แต่ตอนกลับบ้านลืมนำ�ยากลับมา เจไดควรจะ....
คนข้างบ้านนำ�ยาสมุนไพรมาให้แจงกินเพื่อช่วยบำ�รุงร่างกายให้แข็งแรง
จะได้มีภูมิต้านทานดีไม่เจ็บป่วยง่าย แจงจะทำ�อย่างไรดี...
ทำ�อย่างไรเมื่อแจงรู้สึกเบื่อการกินยาต้านไวรัส สุด สุด น้องๆ ช่วยแนะนำ�หน่อย
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ข. กิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2 “วัยรุ่น วัยรู้” (ครอบคลุมกลยุทธ์ที่ 3-4)
บทนำ�
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำ�ให้วัยรุ่นตื่นเต้น สนุกสนาน และ
รู้สึกท้าทายไปกับความแปลกใหม่ที่ผ่านเข้ามาให้รู้ ให้เห็นในชีวิตประจำ�วันจนเคยชิน และบางครั้งอาจมองข้ามหรือ
มองไม่เห็นถึงความเสี่ยง และอันตรายที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ เกมวัยรุ่น วัยรู้ หวังที่จะช่วยให้วัยรุ่น เป็นวัยรู้ที่รู้จริง
รู้ถูกต้อง และรู้เท่าทัน เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเป็นผู้ใหญ่ที่มีพลัง รอบรู้ และเป็นกำ�ลังสำ�คัญของสังคม รวมทั้งสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นรุ่นต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
1. บอกข้อดีของ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แชทไลน์
2. บอกข้อเสียของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ แชทไลน์ พนันบอล และประเภทของเกมที่ควรหลีกเลี่ยง
3. บอกกิจกรรมทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำ�หรับวัยรุ่น
4. บอกข้อเสียและอันตรายของการโกหก การลักขโมย
5. บอกประเภทของความรัก 2 แบบ
6. บอกสถานการณ์ที่จะนำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
7. วิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
8. บอกข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกในการตัดสินใจ
9. สื่อสารความคิดความรู้สึกที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจให้ผู้อื่นทราบได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำ�เนินกิจกรรม

45-60 นาที

แนวคิดที่ได้จากกิจกรรม โดยสรุป
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ข้อ A1/B1 การเล่นเกมคอมพิวเตอร์และแชทไลน์
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์และแชทไลน์ มีทั้งประโยชน์และโทษ ต้องพิจารณาเลือกเกมที่เหมาะสม และ
กำ�หนดระยะเวลาในการเล่น สำ�หรับแชทไลน์ต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว และไม่นัดพบกันตามลำ�พัง ควร
พิจารณาทำ�กิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจด้วย เช่น : เล่นกีฬา อ่านหนังสือ งานอดิเรก ท่องเที่ยว
อาสาสมัครบำ�เพ็ญประโยชน์
ประโยชน์ของการเล่นแชทไลน์ - เป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ง่ายในการเข้าใช้บริการ ประหยัด สนุก
คลายเครียด แก้เหงา ได้เพื่อนใหม่ ได้คุยกับคนทุกเพศทุกวัย ทำ�ให้พบคนแปลกๆ น่าตื่นเต้น น่าค้นหา อีกทั้งเป็นการ
ผ่อนคลายเหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกที่ไม่มีกฎเกณฑ์ รู้สึกเป็นอิสระ หากได้คู่แชทที่เป็นชาวต่างชาติก็จะได้
ฝึกภาษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นเฉพาะเรื่องกับเพื่อนในกลุ่ม หากมีปัญหาทางบ้านก็หา
เพื่อนคุยเพื่อระบายได้ และเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นใบ้
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นแชทไลน์ - อาจถูกล่อลวงจนเสียตัว เสียทรัพย์ เสียอนาคต หรือแม้แต่
เสียชีวติ คนบางกลุม่ ใช้แชทไลน์เป็นช่องทางขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ เซ็กซ์โฟน ผลเสียอีกอย่างคือเล่นแล้ว
ทำ�ให้บางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้คำ�พูดไม่สุภาพ หยาบคายทั้งในการแชทไลน์ และติดมาใช้ในชีวิตประจำ�วัน      
คนที่คุยกันทางแชทไลน์หาจริงใจยาก หลอกกันง่าย ไม่ว่าจะเรื่องหน้าตา ฐานะ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ข้อควรระวัง - ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อโรงเรียน ไม่นัดพบกับผู้ที่แชทด้วยตามลำ�พัง
ข้อดีของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ - ฝึกการสังเกต การตัดสินใจ ฝึกภาษา ฝึกการวางแผน เพิ่มทักษะ
และความสามารถในการพิมพ์ดีด เสริมสร้างจินตนาการ ได้เรียนรู้กติกา ฝึกความอดทนและความพยายาม ฝึกสมาธิ
ฝีกทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
ข้อเสียของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ - เสียสุขภาพ ลืมกินยาทำ�ให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา เสียเงิน เสียเวลา
เสียนิสัยกลายเป็นเด็กก้าวร้าวรุนแรง มุ่งเอาชนะ เห็นแก่ตัว ขาดสัมพันธภาพกับครอบครัว เสียการเรียน ผลการ
เรียนแย่ลง หรืออาจสอบตก บางรายถึงกับเลิกเรียนเพราะอายเพือ่ น บางรายอาจโกหกหรือลักขโมยเพือ่ หาเงินมาเล่น
เกมทำ�ให้เสียอนาคตไปในที่สุด
ข้อควรปฏิบัติในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ - กำ�หนดเวลาในการเล่นแต่ละครั้ง (ไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง) เมื่อ
ใกล้สอบต้องหยุดเล่น ต้องไม่ให้เสียการเรียน แบ่งเวลาไปทำ�กิจกรรมอย่างอื่นที่มีประโยชน์ด้วย
ข้อ A2/B2 การคบเพื่อนในวัยรุ่น
เพือ่ นเป็นบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวติ วัยรุน่ บางครัง้ เพือ่ นอาจชวนวัยรุน่ ทำ�ในสิง่ ทีว่ ยั รุน่ ไม่ชอบ ต้องคิดก่อน
ว่าอาจมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจากการทำ�หรือไปกับเพื่อนหรือไม่ และถ้าทำ�หรือไปกับเพื่อนแล้ว วัยรุ่นจะสบายใจจริงหรือ
สำ�หรับบางเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชวนหนีเรียน ชวนไปเที่ยวต้องกลับบ้านดึก ชวนดื่มเหล้า สูบบุหรี่ คงไม่มีทางเลือก
ใดนอกจากปฏิเสธ และแนะนำ�เพื่อนให้ทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าเพื่อนปฏิเสธก็ไม่ใช่เพื่อนที่ควรคบ ให้คิดเสมอว่าเพื่อนที่
ดีย่อมไม่ชักชวนเราทำ�ในสิ่งที่ไม่ดี
วัยรุ่นหลายรายที่ไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนเพราะเกรงใจเพื่อน กลัวเพื่อนเสียใจ กลัวถูกเพื่อนเลิกคบและตัด
ออกจากกลุ่ม กลัวถูกเพื่อนเย้ยหยัน และอื่นๆ แต่การยอมทำ�ตามเพื่อนในทางที่ผิด จะส่งผลเสียร้ายแรงเกินคาด  
บางเรื่องหากถูกจับได้จะถูกลงโทษอย่างหนัก ทำ�ให้เสียชื่อเสียงเสียอนาคต พ่อแม่ก็ต้องเสียใจด้วย ดังนั้นทางที่ดีควร
จะปฏิเสธเสียตั้งแต่แรกเมื่อถูกชักชวน โดยการบอกเพื่อนอย่างหนักแน่นตรงไปตรงมา ที่สำ�คัญต้องไม่ใจอ่อนเด็ดขาด
ต้องยืนกรานคำ�พูดเดิมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดทักษะการปฏิเสธ ในบทที่ 3)
ข้อ A3/B3 การโกหก
การโกหกเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการโกหกเพื่อปกป้องตนเอง โกหกเพื่อหวังผล
ประโยชน์ หรือกระทั่งการโกหกตัวเองในวัยรุ่นที่ขาดความมั่นใจ สับสน หรือหวาดกลัวความจริง ซึ่งสาเหตุที่วัยรุ่น
โกหกส่วนใหญ่เพื่อให้พ่อแม่สบายใจ หรือกลัวไม่ได้รับอนุญาต กลัวถูกตำ�หนิดุด่า กลัวถูกลงโทษ โดยเฉพาะในกรณีที่
กลุ่มเพื่อนชักจูงกันไปทำ�กิจกรรมที่ไม่ค่อยถูกต้อง บางครั้งวัยรุ่นพูดโกหกเพื่อให้พ่อแม่เลิกถาม แต่การโกหกจะทำ�ให้
วัยรุ่นไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไม่มีใครเชื่อถือ เมื่อต้องการความช่วยเหลือก็ไม่มีใครอยากช่วย และตัวคนที่โกหกเองก็รู้สึกไม่
สบายใจ วิตกกังวลกลัวถูกจับได้ นอกจากนี้การโกหกยังอาจนำ�ไปสู่เรื่องร้ายแรงโดยไม่คาดคิดได้
ข้อ A4/B4 การคบเพื่อนต่างเพศ
ลักษณะการคบเพือ่ นต่างเพศของวัยรุน่ อาจเป็นการคบแบบเพือ่ น หรือคบแบบคูค่ วง (คูร่ กั ) การมีความรัก
หรือมีแฟนในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ให้เสียการเรียน ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ต้องไม่พลั้งเผลอในเรื่องของการสัมผัส ควรให้เหมาะกับกาลเทศะและไม่เกินเลยไปกว่าขอบเขตของ  
คำ�ว่าเพื่อน เพราะการสัมผัสบางอย่างอาจนำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่อยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่ลับตาคน รู้จัก
บังคับใจตนเอง โดยนึกถึงความถูกต้อง และผลเสียที่จะเกิดจากการเพลี่ยงพล้ำ�  และให้ผู้ใหญ่รับรู้เพื่อขอคำ�ปรึกษา
แนะนำ�
ข้อ A5/B5 ความเสี่ยงทางเพศ
1. วัยรุ่นชายและหญิงต้องการการตอบสนองทางเพศแตกต่างกัน วัยรุ่นหญิงต้องการเพียง “ความรัก”
เพราะฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) เป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ในขณะที่วัยรุ่นชายต้องการ “ความใคร่” เพราะ
ฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) เป็นฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์ และความก้าวร้าว การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็น       
วัยเรียนอาจมีปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น การตั้งครรภ์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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2. การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงที่นำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เช่น การอยุ่ตามลำ�พังสองต่อสอง การไป
เที่ยวนอกบ้านตอนกลางคืน การดื่มเหล้า/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ทักษะการปฏิเสธ หลักการปฏิเสธที่ดี : ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งท่าทาง คำ�พูดและน้ำ�เสียง ใช้ความ
รู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล การขอความเห็นชอบ และแสดงการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับ (ดูรายละเอียดใน   
บทที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3)
4. ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3)
ข้อ A6/B6 การพนันบอล
วัยรุ่นเป็นวัยที่รักความสนุกสนาน ความตื่นเต้น และความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ จึงไม่แปลกที่มักจะชอบ
กิจกรรมการพนัน อาทิ ไพ่ และการพนันบอล ฯลฯ วัยรุ่นบางคนชอบการพนันเป็นครั้งคราว ทำ�ให้รู้สึกตื่นเต้นมี
รสชาติในชีวติ   ซึง่ มักไม่ได้ใช้เงินทองมากมายอะไร ไม่ได้เป็นหนีเ้ ป็นสิน ถ้าไม่มเี งินก็ไม่เล่น รูจ้ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจตัวเองได้ดี
แต่ถ้าจะให้ดีเลิกเล่นเลยน่าจะดีกว่า
เหตุผลที่วัยรุ่นเล่นพนันบอล - สนุกสนาน ตื่นเต้นได้ลุ้น ได้เพื่อน ได้เงิน (แต่ส่วนใหญ่จะเสียเงิน)
ผลที่ตามมาจากการเล่นพนันบอล - เสียเงิน เป็นหนี้สิน เสียสุขภาพเพราะลุ้นบอลรอบดึก และอาจตื่น
สายจนลืมกินยา เสียการเรียนเพราะง่วงนอน เพลีย ไม่มสี มาธิในการเรียน บางคนไม่มเี งินใช้หนีก้ ถ็ กู ข่มขูท่ �ำ ร้าย หรือ
วัยรุ่นบางรายอาจตัดสินใจทำ�สิ่งที่ผิดๆ เช่น ลักขโมย ค้าประเวณี เพื่อหาเงินมาเล่นพนันบอลหรือมาใช้หนี้
ข้อ A7/B7 การลักขโมย
การหยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะเป็นคนในบ้านเดียวกัน เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ต้องรู้จักเคารพใน
สิทธิของผู้อื่นด้วย การลักขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งทางศีลธรรม จริยธรรม และผิดกฎหมาย
สาเหตุของการลักขโมยมีหลายสาเหตุ เช่น
- เพื่อฐานะทางสังคม เช่น เพื่อให้มีไม่ถูกล้อ ไปติดสินบนเพื่อนที่ข่มขู่จะแกล้ง หรือเพื่อจะได้เข้ากลุ่ม
เพื่อนที่เขาทำ�กัน
- อยากได้ของชิ้นนั้นมาเป็นของตนจริงๆ ทั้งที่อาจไม่ใช่ของมีค่า
- ทำ�เพราะต้องการให้เจ้าของเดือดร้อน เป็นการกลั่นแกล้งหรือล้างแค้น ซึ่งอาจมีจุดประสงค์ถึงให้    
ผู้ปกครองของตนเดือดร้อน และหันมาสนใจตนบ้างด้วยก็มี
- กระทำ�เพื่อหวังมูลค่าสินทรัพย์ เหมือนอาชญากรรม มักพบในวัยรุ่นที่ติดการพนัน ติดยาเสพติด    
ติดเกม หรือวัยรุ่นที่ชอบใช้ของฟุ่มเฟือยยี่ห้อดังๆ จึงต้องการหาเงินมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ
- ถูกข่มขู่ ล่อลวง บังคับจากมิจฉาชีพ
ผลที่ตามมาจากการลักขโมย
- อับอาย ไม่เป็นที่ไว้วางใจ ไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ครอบครัว และสังคม
- มีโทษร้ายแรงทางกฎหมาย
- เสียอนาคต เสียโอกาสในการทำ�งาน เพราะมีประวัติการลักขโมย
- พ่อแม่ผู้ปกครองเสียใจ และอับอาย
- ผิดศีลธรรม จริยธรรม จิตใจเป็นทุกข์เพราะส่วนลึกรู้อยู่ว่าเป็นเรื่องผิด
คำ�ถามสำ�หรับกิจกรรม “วัยรุ่น วัยรู้” และประเด็นชวนคุยกับวัยรุ่นสำ�หรับวิทยากร
114

ชุดA

ชุด B

ประเด็นชวนคุยกับวัยรุ่น

A1. เจไดเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
วันละ 3 ชัว่ โมง หลังเลิกเรียน
ก. ไม่เห็นเป็นไรเลย เพราะ...
ข. ไม่ดีแน่ๆ เลย เพราะ...

B1. เจ๋งไปร้านเกมส์บ่อยๆ เห็นเขา
แช็ทกัน
ก. ไม่ลองแล้วกัน เพราะ...
ข. ลองมั่งดีกว่า เพราะ....

- ข้อดีของการเล่นเกม/แชทไลน์
- ข้อเสียของการเล่นเกม/แชทไลน์
- ข้อควรระวัง/ข้อควรปฏิบัติใน
การเล่นเกม/แชทไลน์

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

คำ�ถามสำ�หรับกิจกรรม “วัยรุ่น วัยรู้” และประเด็นชวนคุยกับวัยรุ่นสำ�หรับวิทยากร (ต่อ)
ชุดA

ชุด B

A2. วันลอยกระทง เพื่อนชวนไป
เที่ยวต้องกลับดึก
ก. ไป เพราะ...
ข. ไม่ไป เพราะ...
A3. แก้วจะไปค้างกับแฟน แต่ขอให้
เราบอกผู้ปกครองว่ามาค้าง
กับเรา
ก. ก็ได้ เพราะ...
ข. ไม่ได้หรอก เพราะ...
A4. แจงอยู่ม.3 เริ่มสนิทกับเจ๋ง
เพื่อนในชั้นมากขึ้น ก่อนปิด
เทอมเจ๋งขอคบเป็นแฟน
ก. โอเค เพราะ....
ข. เซย์โน เพราะ.....
A5. วันวาเลนไทน์ไปเที่ยวกัน
เขาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก. วันพิเศษแบบนี้ มีอะไร
เป็นพิเศษก็ดีนะ
ข. ไม่เอาอ่ะ ไม่เห็นต้องมี
อะไรเป็นพิเศษเลย
A6. บอลยูโรกำ�ลังฮิต ไจแอนท์
ชวนเล่นพนันบอล
ก. เอาสิ เพราะ...
ข. ไม่เอาดีกว่า เพราะ...
A7. เจไดแอบหยิบของที่บ้านไป
ขาย เพื่อซื้อมือถือรุ่นใหม่
ก. ไม่เป็นไรหรอก ของในบ้าน
เราเอง
ข. ไม่ดีหรอก เข้าข่ายลักขโมย
นะเนี่ย

B2. เพื่อนทั้งกลุ่มชวนโดดเรียนวิชาที่
น่าเบื่อไปเดินเล่นในห้าง
ก. ไป เพราะ....
ข. ไม่ไป เพราะ....
B3. แจงบอกผู้ปกครองว่าจะไปอ่าน
หนังสือที่บ้านจี๊บ แต่ความจริง
แจงไปดูหนัง แจงทำ�ผิดหรือไม่
ก. ไม่ผิด เพราะ...
ข. ผิด เพราะ....
B4. แจงอยู่ม.3 เริ่มสนิทกับเจ๋งเพื่อน
ในชั้นมากขึ้น ก่อนปิดเทอมเจ๋ง
ขอคบเป็นแฟน
ก. โอเค เพราะ....
ข. เซย์โน เพราะ.....
B5. วันวาเลนไทน์ไปเที่ยวกัน เขาขอ
มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก. วันพิเศษแบบนี้ มีอะไรเป็น
พิเศษก็ดีนะ
ข. ไม่เอาอ่ะ ไม่เห็นต้องมีอะไร
เป็นพิเศษเลย
B6. บอลยูโรกำ�ลังฮิต ไจแอนท์ชวน
เล่นพนันบอล
ก. เอาสิ เพราะ...
ข. ไม่เอาดีกว่า เพราะ...
B7. เจไดแอบหยิบของที่บ้านไปขาย
เพื่อซื้อมือถือรุ่นใหม่
ก. ไม่เป็นไรหรอก ของในบ้าน
เราเอง
ข. ไม่ดีหรอก เข้าข่ายลักขโมย
นะเนี่ย

ประเด็นชวนคุยกับวัยรุ่น
- เหตุผลที่ทำ�ตามที่เพื่อนชวน
- วีธีการปฏิเสธเพื่อน
- ข้อดี/ข้อเสียของการกลับบ้าน
ดึก/โดดเรียน
- เหตุผลที่โกหก
- ผลเสียจากการโกหก

- ทัศนคติเรื่องการคบเพื่อน
ต่างเพศ
- ข้อควรปฏิบัติ/ขอบเขตในการ
คบเพื่อนต่างเพศ
- ผลที่จะตามมาจากการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
- ทักษะการปฏิเสธ
- การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง
ที่อาจนำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
- การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
- เหตุผลที่วัยรุ่นเล่นพนันบอล
- ผลที่ตามมาจากการเล่น
พนันบอล
- เหตุผลของการลักขโมย
- ผลทีจ่ ะตามมาจากการลักขโมย
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ค. แบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล
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HAPPY TEEN
แบบสอบถามนีใ้ ช้เพือ่ สำ�รวจความต้องการและความรูส้ กึ นึกคิดของท่าน โดยสิง่ ทีท่ า่ นตอบจะเป็นประโยชน์
ในการให้การปรึกษาแก่ทา่ น และจะถูกเก็บเป็นความลับ จึงขอให้ทา่ นเติมข้อความในข้อต่อไปนีเ้ กีย่ วกับตัวท่านในช่วง
2-3 เดือนที่ผ่านมา ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1. ฉันมีปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับ
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 ผู้ปกครอง  
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 โรงเรียน
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 เพื่อน  
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 แฟน
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 เรื่องเพศ
 สุขภาพของฉัน (ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 การกินยา
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 อารมณ์
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 อื่นๆ
2. ผู้ปกครองมักตำ�หนิหรือไม่เข้าใจฉันเกี่ยวกับ
(ในเรื่อง ............................................................................................................................................................................................)
 การไม่เชื่อฟัง
 การดูแลสุขภาพของฉัน (ได้แก่ ....................................................................................................................................................................................)
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 การคบเพื่อน
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 การมีแฟน
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 เรื่องเพศ
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 อื่นๆ
3. ฉันมีเรื่องที่ดีๆ หรือที่ภูมิใจเกี่ยวกับ
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 เรื่องที่บ้าน
 เรื่องที่โรงเรียน (ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
(ได้แก่ ................................................................................................................................................................................................)
 เรื่องอื่นๆ
4. เรื่องที่ฉันอยากพูดคุยในวันนี้
(ได้แก่ ...............................................................................................................................................................................)
 เกี่ยวกับบ้าน/ผู้ปกครอง
(ได้แก่ ...............................................................................................................................................................................)
 เกี่ยวกับโรงเรียน
(ได้แก่ ...............................................................................................................................................................................)
 เกี่ยวกับการคบเพื่อน
(ได้แก่ ...............................................................................................................................................................................)
 เกี่ยวกับแฟน/เรื่องเพศ
(ได้แก่ ...............................................................................................................................................................................)
 อื่นๆ

คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี (ฉบับพื้นฐาน)

ง. แบบบันทึกการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่น
แบบบันทึกการพูดคุยรายบุคคลกับวัยรุ่น
ครั้งที่ [  ][  ]

  

    ว/ด/ป

ชื่อผู้รับบริการ
ชื่อผู้ให้บริการ
1. ผลจากแบบสำ�รวจปัญหาและความต้องการในการพูดคุยรายบุคคล
[  ] 1. ไม่พบ
[  ] 2. พบ ระบุเรื่อง
2. ประเด็นหลักจากการพูดคุยกับวัยรุ่น

[  ][  ]-[  ][  ]-[25][  ][  ]
เวลา      น. สิ้นสุดเวลา      น.
อายุ        ปี               
  ตำ�แหน่ง                      

[  ] 3. ไม่ได้ทำ�แบบสำ�รวจ

3. ผลการประเมินโดยผู้ให้การปรึกษา (พฤติกรรมเสี่ยง, ปัญหา เรื่องที่วัยรุ่นต้องการพูดคุย) สรุปจาก 1 และ 2
[  ] การดูแลสุขภาพ
[  ] ไม่พบปัญหา
[  ] การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
[  ] การกินยาต้านไวรัส
[  ] การเห็นคุณค่าของตนเอง
[  ] พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
[  ] ทักษะการดำ�เนินชีวิต
[  ] พฤติกรรมเสี่ยงทั่วไป
[  ] ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหา
[  ] อื่นๆ
3.1 การประเมินปัญหาได้จาก
[  ] 1. การพูดคุยกับวัยรุ่น/แบบสำ�รวจปัญหาฯ
[  ] 2. ผู้ดูแลวัยรุ่น/แฟ้มประวัติ
[  ] 3. ทั้ง 1 และ 2
[  ] 4. อื่นๆ
4. หัวข้อที่พูดคุยกับวัยรุ่น
session 1 [  ] ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
[  ] ส่งเสริมวินัยการกินยาต้านไวรัส
[  ] ส่งเสริมการเห็นคุณค่าต่อตนเอง
session 2 [  ] การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
[  ] เสริมทักษะการดำ�เนินชีวิตและการจัดการปัญหา
อื่นๆ
5. ส่งต่อ

[  ] 1. ไม่ได้ส่ง
[  ] 2. ส่งต่อ

ระบุ (1)
ระบุ (2)

6. ผลการให้ intervention ตามแผน
[  ] 1. ให้ข้อมูลครบตาม session plan
[  ] 2. นัดติดตามเพิ่มเติมเพื่อ
      วันที่ [  ][  ]-[  ][  ]-[2][5][  ][  ]
   เรื่องที่ต้องติดตามในครั้งหน้า
      วันที่ [  ][  ]-[  ][  ]-[2][5][  ][  ]
7. ประเมินผลการรับรู้/การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นระหว่าง session
[  ] 1. สนใจรับฟังดี (ตั้งใจฟัง มีการซักถาม สื่อสาร โต้ตอบ ในระหว่าง session อย่างต่อเนื่อง
[  ] 2. สนใจปานกลาง (สนใจฟังเป็นบางส่วน มีการซักถาม บ้าง)
[  ] 3. สนใจรับฟังน้อย (ใม่ค่อยสนใจฟัง ไม่ซักถาม ไม่มีสมาธิระหว่าง session เท่าที่ควร)
[  ] 4. ไม่สนใจฟังเลย (มีปฏิกิริยาต่อต้าน ไม่ต้องการฟัง นิ่งเฉย ไม่ใส่ใจ)
บันทึก/ข้อสังเกต
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จ. ตัวอย่างสื่อโครงการแฮปปี้ทีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.cqihiv.com)
กลยุทธ์

ชื่อสื่อ

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
สำ�หรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี
(อนามัยวัยรุ่น)

1. เรื่องไม่ลับกับการ
เปลี่ยนแปลง

2. การส่งเสริมการนับถือตนเอง
และการจัดการกับความเครียด
(ภูมิใจวัยรุ่น)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
3. การให้ความรู้และการปรึกษาเรื่อง 1.
เพศศึกษาและการลดความเสี่ยง
ทางเพศ (ปลอดภัยวัยรุ่น)
4. การส่งเสริมการมีทักษะชีวิตและ 1.
ความรับผิดชอบ (ทักษะชีวิตวัยรุ่น)
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อ
ย่างเข้าสู่วัยรุ่น
- ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- อนามัยเจริญพันธุ์ (เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์)
ยางลบ
เสริมสร้างความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดย
เธอมีสองทางเลือก
- ใช้สติในการดำ�เนินชีวิต และภูมิใจกับทางเดิน
มนุษย์เพนกวิน
ชีวิตที่ตนเลือก
Qian Hongyan
- มีความคิดเชิงบวก (positive thinking)
สาวน้อยผู้ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหา/อุปสรรคในชีวิต
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ - มีความมุง่ มัน่ ไม่ยอ่ ท้อ และไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรค
ถ้าหัวใจคุณมุ่งมั่น
- มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
เรื่องของกบตัวเล็กๆ
- ตัวอย่างบุคคลจริงที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิต
ตัวหนึ่ง “บทเรียนชีวิต”
และดำ�เนินชีวิตด้วยความคิดเชิงบวก
ความเครียด
- รู้วิธี/ทางเลือกในการจัดการรับมือกับความเครียด
เรื่องไม่ลับกับการ
ให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อ
เปลี่ยนแปลง
ย่างเข้าสู่วัยรุ่น
- ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
- อนามัยเจริญพันธุ์ (เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์)
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ให้วัยรุ่นรู้วิธีการหลีกเล่ียงความเสี่ยงต่างๆ
หรือทำ�ลาย
- ตระหนักถึงการใช้สื่อเพื่อสร้างประโยชน์ หรือ
ทางเลือก-ทางรอด
เป็นโทษแก่ตัวเอง
ปฏิเสธให้เป็น
- ให้ความรูเ้ รือ่ งหลักการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
อันตรายภัยใกล้ตัว
- ตระหนักว่าตัวเองมีทางเลือกเสมอ ส่วนจะเลือก
ให้ตัวเองรอดพ้นจากสิ่งไม่ดี หรือเลือกให้ชีวิต
ตกต่ำ�มีปัญหาก็ขึ้นกับตัวเอง
- การใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการปฏิเสธในรูปแบบ
ต่างๆ

ตัวอย่างสื่อ
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รูปสื่อชุดวิธีการคุมกำ�เนิด
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ฉ. ตัวอย่างคำ�ถามที่ใช้ประเมินในแต่ละกลยุทธ์์
กลยุทธ์ที่ 1 “รู้จริงเรื่องสุขภาพ”
ความรู้เรื่องเพศและอนามัยวัยรุ่น
“มีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นบ้างไหม”
“การที่ผู้หญิงมีประจำ�เดือนแล้ว หมายความว่าอะไร และการที่ผู้ชายมีฝันเปียกแล้ว หมายถึงอะไร”
“จากการตรวจวันนี้ พบว่าเริ่มมีหน้าอก แต่ยังไม่มีประจำ�เดือน คิดว่าอีกไม่นานประจำ�เดือนก็จะเริ่มมา
มีความกังวลอะไรบ้างไหม”
“การเริ่มมีหนวด เสียงเริ่มแตก สร้างความไม่สบายใจให้น้องอย่างไรบ้างไหม”
การกินยาต้านไวรัส
“รู้ไหมว่ายาที่กินอยู่ชื่ออะไรบ้าง และต้องกินอย่างไร”
“รู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ต้องกินยาอย่างนี้”
“มีความยุ่งยากอะไรบ้างในการกินยาต้านไวรัส”
“มีอาการอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว คิดว่าเป็นผลข้างเคียงจากการกินยาต้านไวรัส”
“ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ลืมกินยาบ้างไหม กี่ครั้ง”
“จำ�ได้ไหมว่า ผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุด ระดับ CD4 เท่ากับเท่าไหร่”
“ทราบไหมว่า ผลการตรวจปริมาณไวรัสในกระแสเลือดที่ผ่านมา เป็นอย่างไร”
กลยุทธ์ที่ 2 “ใจสู้รู้ทันโรค”
การนับถือตนเอง
“อะไรคือจุดเด่นหรือจุดด้อยของตัวเอง”
“คิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรบ้าง ช่วยบอกมา 3 ข้อ”
“คนอื่นบอกว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง”
“ระหว่างสิ่งที่มองตัวเองกับสิ่งที่คนอื่นบอก สิ่งไหนที่มีผลมากกว่ากัน”
การจัดการกับความเครียด
“ช่วงนี้อารมณ์เป็นอย่างไร มีอะไรที่ทำ�ให้รู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย”
“ทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเหมือนหรือแตกต่างจากวัยรุ่นคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง”
“เวลาเครียดหรือไม่สบายใจ ทำ�อย่างไรเพื่อช่วยให้สบายใจขึ้น”

120

กลยุทธ์ที่ 3 “ฉลาดรู้เรื่องเพศ”
ความเสี่ยงทางเพศ
“ความสนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ มีความสนใจเรื่องนี้บ้างไหม”
“ตอนนี้มีแฟนหรือยัง คบกันมานานเท่าไหร่แล้ว”
“ถ้าเป็นแฟนโดยไม่มีเพศสัมพันธ์กัน คิดว่าเป็นไปได้ไหม”
“คิดว่าอะไรทำ�ให้วัยรุ่นยอมให้แฟนมีเพศสัมพันธ์ด้วย”
“คิดยังไงกับคำ�พูดนี้ เมื่อเป็นหนุ่มแล้ว ต้องให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้าม”
“คิดยังไงกับประโยคนี้ ผู้หญิงวันนี้...รักใครแค่ไหนก็ขอให้รักตัวเองด้วย”  
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กำ�เนิดบ้าง”

การลดความเสี่ยงทางเพศที่ปลอดภัย
“มีวิธีหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไร”
“ถ้าแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ จะมีวิธีปฏิเสธอย่างไรบ้าง”
“คิดว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง”
“ช่วยบอกวิธีการที่วัยรุ่นพึงระวังเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซัก 3 ข้อ”
“เคยทราบเรือ่ งการคุมกำ�เนิดบ้างไหม และต้องการรูอ้ ะไรเพิม่ เติมเกีย่ วกับการคุมกำ�เนิดหรือการใช้ยาคุม

กลยุทธ์ที่ 4 “ชีวิตดีมีเป้าหมาย”
พฤติกรรมเสี่ยงทั่วไป
“เคยโดนผู้ปกครองดุว่า หรือลงโทษเรื่องที่ทำ�ผิดกฎอะไรบ้าง”
“เคยหนีเรียน หยิบเงินของผู้ปกครองหรือของคนอื่นไปโดยเขาไม่รู้ไหม ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย”
“มีคนที่รู้จักเล่นพนันบอลบ้างไหม เคยลองเล่นไหม”
“คิดอย่างไรเรื่องวัยรุ่นกับการติดเกมคอมพิวเตอร์ การหนีโรงเรียน การกลับบ้านดึก ฯลฯ”
“มีอะไรบ้างที่จะบอกได้ว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องใช้สารเสพติด”
“วัยรุ่นบางคนมีเพื่อนสูบบุหรี่ กินเหล้า/เบียร์หรือใช้ยาเสพติดและอาจชักชวนเพื่อนคนอื่นๆ ให้ทดลองใช้
ด้วย เคยเห็นหรือเคยลองบ้างไหม”
ทักษะชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
“มีค�ำ แนะนำ�อะไรบ้างทีค่ ดิ ว่าวัยรุน่ สามารถนำ�ไปใช้ปฏิเสธสิง่ ทีต่ วั เองไม่ตอ้ งการทำ�เมือ่ ถูกเพือ่ นหรือแฟน
ชักชวน”
“ช่วยบอกวิธีป้องกันไม่ให้วัยรุ่นติดเกม หนีโรงเรียน เล่นการพนัน ใช้ยาเสพติด”
“จะพูดกับเพื่อนอย่างไร เมื่อเพื่อนชวนทำ�ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น หนีเรียน ลองสูบบุหรี่ กินเหล้า”
“วัยรุ่นบางคนมีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ จะให้คำ�แนะนำ�เขาอย่างไร”
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