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ຄູ່ມືຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດເອດໃນສະຖານທ່ີການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ
ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ,ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອແລະການ
ຮ່ວມມືຈາກບັນດາຊ່ຽວຊານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງມີປະກອບສ່ວນຈາກບຸກຄົນ,ອົງການຈັດຕ້ັງ 
ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB),ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານແກ່ໂຄງການ,ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທ່ານDr.LisaStuddertແລະ 
Ms.CharmaineCu-Unjieng,Ms.Amiko Massakiທ່ີໄດ້ໃຫ້ແນວທາງແລະການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານວິຊາການແກ່ໂຄງການນ້ີນັບແຕ່ໄລຍະຕ້ົນຈົນສຳເລັດໂຄງການ.

ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ(IOM)ຂໍຂອບໃຈມາຍັງກະຊວງໂຍທາທິການແລະ
ຂົນສ່ົງ,ສປປລາວ,ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນທ່ານຂັນເງິນຄຳວົງສາ,ທ່ານໄຊຍະບັນດິດອິນສີຊຽງໃໝ່, 
ທ່ານນາງຈັນທະໜອມສຸລິໂຍແລະທ່ານນາງໂພເງິນສຸວັນນະວົງ.ໃນນ້ັນ ການສຳຫຼວດປະເມີນສະພາ
ບການແລະການທົດສອບຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ກ່ໍຍ້ອນການສະໜັບສະໜູນຊວ່ຍ
ເຫຼືອຈາກທີມງານໂຄສະນາປ້ອງກັນພະຍາດເອດປະຈຳໂຄງການADB10ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແລະ ຂໍ
ຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງທ່ານນວນສະຫວັນແສງມະນີ,ທ່ານສາຍປະສົງເສດຖາວົງ,ທ່ານສຸລິວັນພົມ 
ມະໄຊ,ທ່ານລັດຕະນະຜາສຸກເກດຕະວົງ,ທ່ານສົມພານໄຊໂກສີ,ທ່ານຄຳເປ້ືອງດວງມະນີ,ທ່ານແກ້ວ 
ອຸດອນຫຼວງສຸວັນນະວົງ,ທ່ານປ່າກົວຊົງ,ທ່ານອຸດສາລໍວັນໄຊ,ທ່ານຈັນທະພອນໄຊຍະຈັນແລະທ່ານສຸ 
ວັນນີໄຊຍະຈັນ.

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ານດຣ.ຈັນສີພິມພະຈັນຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ, 
ທ່ານດຣ.ພູທອນສຸດທະລັກ ແລະ ທ່ານດຣ ຈັນທອນ ຄຳສີບຸນເຮືອງ ຄະນະສູນຕ້ານເອດແລະພຕພ ແລະ 
ນັກວິຊາການ ຈາກສູນຕ້ານເອດທ່ີໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.ຂໍຂອບໃຈນຳທ່ານດຣ.
ວັນນະເຮືອງລາຊະຈັກ,ຄະນະປະສານງານຂ້ັນແຂວງຕ້ານເອດປະຈຳແຂວງບໍລິຄຳໄຊທ່ີ່ໄດ້ອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກແລະໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອ.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທີມງານເກັບກຳຂ້ໍມູນ,ທ່ີໄດ້ເດີນທາງເຂ້ົາໄປທ່ີສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນ
ໃນຊ່ວງລະດູຝົນເພ່ືອເກັບກຳຂ້ໍມູນໃນການປະເມີນສະຖານະການ,ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງແລະພິເສດ 
ມາຍັງກຳມະກອນກ່ໍສ້າງ,ຜູ້ເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ,ນາຍບ້ານພ້ອມທັງຄະນະທ່ີໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນແລະ 
ຄຳຕຳນິ  ຕິຊົມຕ່າງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນລະຫວ່າງເຮັດການປະເມີນສະພາບການແລະການທົດສອບ
ຄູ່ມື.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທ່ານນາງນົນທະທອນໄຊເພັດ,ທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີເປັນທ່ີປຶກສາພ້ອມທັງໄດ້ເດີນທາງລົງໄປທ່ີ
ພື້ນທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງຂອງໂຄງການADB10ແລະການດຳເນີນວຽກງານຕາມຂອບເວລາອັນຈຳກັດ.

ທີມງານຂອງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ີນຖານIOMວຽງຈັນ,ທ່ີໄດ້ປະສານງານ
ທາງດ້ານການລາຍງານຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,ຊຶ່ງປະກອບມີສະມາຊິກຄື 
ທ່ານ ດຣ.ມົນທິຣາອິນໂຄຊະສານ,ທ່ານນາງອິນທະມາລາສິດທິມໍລະດາ,ທ່ານສຸລິຍາອັກຄະສອນ,Ms.

ຄຳຂອບໃຈ



AngelaRintoul,ທ່ານພອນສະໄໝສີເຮືອງໄຊ.ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງທ່ານນາງIrenaVoja
ckova-SolloranoແລະDr.NenetteMotusຫ້ອງການIOMປະຈຳພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ທ່ີບາງກອກທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີມີຄຸນຄ່າແກ່ທີມງານໃນໂຄງການ.

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງMs.DienneMillerandMs.BerniceSarpongທ່ີຊ່ວຍກວດແກ້ເນື້ອໃນພາສາອັງ
ກິດ ແລະ ທ່ານ ດຣ ແພງເພັດ ເພັດວີໄຊ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍດັດແກ້ ດ້ານເນ້ືອໃນວິຊາການຂອງພາສາລາວ.
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ຄຳຫຍໍ້
ADB    ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
AIDS    ພະຍາດເອດ
ARV    ຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ
BCC    ການສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
GMS    ອະນຸພາກພ້ືນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ
HIV    ເຊື້ອເຮສໄອວີ
IEC    ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ
IOM    ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເພື່ອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ
MPWT    ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສ່ົງ
PLA     ວິທີການຮຽນຮູ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
PLHIV    ຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
STI    ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ



ຄຳນຳ
 ການປັບປຸງການຂົນສ່ົງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງແລະການປະກົດຂ້ຶນຂອງການຂົນສ່ົງແລະເສ້ັນທາງເຊ່ືອມ 
ຕ່ໍເສດຖະກິດພາກພ້ືນຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ(GMS)ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕິດຕ່ໍພົວພັນແລະການ 
ເຊື່ອມຍົງ ເສດຖະກິດພາກພ້ືນໃຫ້ດີຂ້ຶນ, ການສ້າງໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ແລະຮູບ       
ແບບໃໝ່ທ່ີສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານຢູ່ພາຍໃນແລະຂ້າມແດນລະຫວ່າງປະເທດ.
ການພັດທະນາດ່ັງກ່າວນ້ີສາມາດສ່ົງຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ.ໜຶ່ງໃນນ້ັນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ມີການ
ເພີ່ມຂ້ຶນຂອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ລຽບຕາມເສ້ັນທາງ 
ແລະພ້ືນທ່ີຊາຍແດນ.ຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ີນຖານແລະປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ີນທ່ີເຮັດວຽກແລະອາໄສຢູ່
ຕາມເສ້ັນທາງທ່ີສ້າງໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າຫມູ່, ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃນ
ການປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ເພາະວ່າວຽກງານກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີກ
ານ ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ສະເໝີ, ດ່ັງນ້ັນ, ສ່ື, ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ, ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ (IEC) ການເຂ້ົາເຖິງ
ເຄື່ອງມືແລະຍຸດທະສາດການສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ (BCC) ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມ 
ຈຳ ເປັນທີ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງກຳມະກອນກ່ໍສ້າງແລະຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າ, ບັນດາເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊ້ເພື່ອເປັນການສ່ືສານແລະປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນການປ້ອງ
ກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີຈະມີຢູ່ຫຼາຍປານໃດກ່ໍຕາມ,ມັນຍັງມີພຽງຈຳນວນໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ພັດທະນາ, ປັບປຸງ 
ແລະນຳມາໃຊ້ສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ.ໃນປີ 2007, ອົງການຈັດຕ້ັງສາ 
ກົນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ີນຖານ (IOM) ໄດ້ພັດທະນາເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊ້ເປັນສ່ືໃນການສ່ືສານເພ່ືອການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີເອີ້ນຊ່ືວ່າFor Life, With Love -ວີດີໂອກາຕູນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ
ທ່ີປອດໄພແລະທັກສະຊີວິດໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ .ຊຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນຮ່ວມກັບຫລາຍພາ
ກສ່ວນໃນລະດັບຊາດ ໃນຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫ້າປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ 
ຂອງຄືປະເທດກຳປູເຈຍ,ສປປລາວ, ສະຫະພາບມຽນມ້າ,ລາດຊະອານາຈັກໄທ,ແລະສສຫວຽດ ນາມ. 
ຊຸດສ່ືໂຄສະນາຮ່ວມມີ: ວີດີໂອກາຕູນ (8 ຕອນ, 10 ນາທີຕ່ໍໜື່ງຕອນ), ແຜ່ນໂປສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ,  
ແລະຄູ່ມືກິດຈະກຳກ່ຽວກັບທັກສະຊີວິດທ່ີຈັດພິມເປັນທັງພາສາຂະແມ,ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທແລະຫວຽດ 
ນາມທ່ີມີລັກສະນະເປັນíສາລະບັນເທີງíເຄ່ືອງມືໃນການສ່ືສານທ່ີຕ້ັງໃຈສ້າງຂ້ຶນມາເພ່ືອການນຳໃຊ້ 
ໂດຍພາກລັດ, ອົງການພັດທະນາ,ພາກເອກະຊົນ, ໃນຊຸມຊົນແລະອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆເພ່ືອສ້າງຈິດສຳ
ນຶກກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະການເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີປອດໄພໂດຍການນຳໃຊ້ທາງດ້ານພາສາແລະທາງ
ດ້ານວັດທະນະທຳທ່ີແທດເໝາະເພ່ືອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍໃນການສິດສອນ ໃຫ້ກັບເພດຍິງ ແລະ ເພດ 
ຊາຍ.

 ເຄື່ອງມືການສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳນ້ີໃຊ້ເວລາໃນການພັດທະນາຂ້ຶນຫຼາຍກ
ວ່າເກົ້າເດືອນຕາມໄລຍະເວລາແລະໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບ, ໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສປປລາວ.
ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສ່ົງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆ ໄລຍະຂອງການພັດທະນາສ່ືດ່ັງກ່າວ ( IEC/
BCC  ).ການປະເມີນສະຖານະການແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດເພ່ືອກຳນົດຮູບແບບຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ, ສັງ
ເກດສະພາບຂອງວຽກງານແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນຊຸມຊົນຊ່ຶງມີກຳມະກອນກ່ໍສ້າງທາງ, ຜູ້ຈັດການ/
ຜູ້ຄຸມງານ, ຄົນຂັບລົດດ້າມ, ສາວບໍລິການ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ແລະປະຊາກອນເຄ່ືອນ
ຍ້າຍທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງ.ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮວບຮວມມາແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດ



2
For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທະ ນາຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ- ທ່ີຈະມານຳໃຊ້ກັບຄູ່ມືFor Life, With Love -ເພື່ອສ່ົງຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງ
ກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະກິດຈະກຳການເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີປອດໄພໃຫ້ແກ່ແຮງງານໃນຫຼາຍໆໄລຍະຂອງການ
ກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ, ພ້ອມທັງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງແລະສະຖານບັນເທີງ.

 ສຳເນົາວີດີໂອກາຕູນFor Live, With Love ແມ່ນເຮັດຂ້ຶນໃນຮູບແບບແຜ່ນDVDຕິດຂັດຢູ່
ດ້ານຫລັງຂອງຄູ່ມືເຫຼັ້ມນ້ີ.



ພາກທີ 1: ພາບລວມຂອງເນື້ອໃນເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ

ພາກທີ 1: ພາບລວມຂອງເນື້ອໃນ
                             ເຄື່ອງມືການຝຶກອົບຮົມ 





3ພາກທີ 1 :ພາບລວມຂອງເນ້ືອຫາໃນເຄ່ືອງມືການຝຶກອົບຮົມ

A.  ລັກສະນະຂອງວີດີໂອກາຕູນFor Life, With Love

ວີດີໂອກາຕູນFor Life, With Loveແມ່ນເຄ່ືອງມືການສ່ືສານໜ່ຶງທ່ີເປັນສາລະບັນເທີງຊ່ຶງໝາຍ
ເຖີງເພ່ືອໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແລະມີສາລະ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ້ຶນຕາມການວິໄຈທ່ີເຮັດກັບຊຸມຊົນຜູ້
ເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ີນຖານແລະກຸ່ມສ່ຽງອ່ືນໆ.ເນ້ືອເລ້ືອງແມ່ນມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພ່ືອໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແລະສ້າງ
ເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນປະຊາກອນເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ີນຖານ, ແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍແລະຊຸມ
ຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄ່ືອນຍ້າຍໃນຫ້າປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຄື:ກຳປູເຈຍ, ສປປລາວ, 
ສະຫະພາບມຽນມ້າ, ລາດຊະອານາຈັກໄທ,ແລະສສຫວຽດນາມ.ວີດີໂອດ່ັງກ່າວໄດ້ອັັດສຽງເປັນພາສາ
ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມ້າ, ໄທ, ແລະຫວຽດນາມ(ໂດຍມີຄຳບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ).

 ວີດີໂອລວມມີສອງພາກ, ແຕ່ລະພາກມີຢູ່ສ່ີຕອນ ແລະແຕ່ລະຕອນຈະມີຄວາມຍາວປະມານ
ສິບນາທີ.

ພາກທີ 1: ìຄວາມຮັກໃນເມືອງໃຫ່ຍî   ພາກທີ 2: ëບົນເສັ້ນທາງທີ່ສ່ຽງî

ຕອນທີ 1 -ເຮືອນນ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງໃຫ່ຍ   ຕອນທີ 5 -ຢູ່ຕາມເສ້ັນທາງ

ຕອນທີ 2 -ສີສັນຂອງຊີວິດ    ຕອນທີ 6 - ຄືນທ່ີມືດມິດ

ຕອນທີ 3 -ຄວາມລັບແລະຄວາມຮັກ   ຕອນທີ 7- ຄຽງຂ້າງເຈົ້າຄືຂ້ອຍ

ຕອນທີ 4 -ຮັກແທ້     ຕອນທີ 8 - ຊີວິດໃໝ່

 ໃນແຕ່ລະຕອນໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ຄຳເວ້ົາທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມຄວາມຮູ້ແລະການ 
ປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ, ລວມໄປເຖິງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເຫັນກົງກັນໃນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, 
ຜົນທ່ີເກີດກັບຕົນເອງແລະການເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີປອດໄພ.ວີດີໂອກາຕູນແມ່ນໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບກິດຈະກຳການ 
ສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນພາຍໃຕ້ຫ້າພາກຂອງຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມໃນ
ພາກທີ2. ລັກສະນະຂອງເນ້ືອເລ້ືອງແລະໄລຍະເວລາຂອງວີດີໂອກາຕູນແຕ່ລະຕອນແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະ
ລາງທີ 2. ການແນະນຳສຳລັບວີດີໂອກາຕູນທ່ີສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າກັບແຕ່ລະພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.

ພາກທີ 1 ພາກທີ 2 ພາກທີ 3 ພາກທີ 4 ພາກທີ 5
ຕອນທີ 1
ຕອນທີ 2
ຕອນທີ 3
ຕອນທີ 4
ຕອນທີ 5
ຕອນທີ 6
ຕອນທີ 7
ຕອນທີ 8

ຕາຕະລາງທີ 1: ແນະນຳວີດີໂອສຳລັບແຕ່ລະພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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ຕາຕະລາງທີ 2: ເນື້ອໃນແຕ່ລະຕອນຂອງ ວິດີໂອ ກາຕູນ For Lift With Love
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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7ພາກທີ 1 :ພາບລວມຂອງເນ້ືອຫາໃນເຄ່ືອງມືການຝຶກອົບຮົມ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

B. ພາກການຝຶກອົບຮົມ

 ບັນດາກິດຈະກຳທ່ີຢູ່ໃນພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາແລະຮວບຮ່ວມ
ຕາມພ້ືນຖານຂອງຮູບແບບທັກສະຊີວິດພ້ອມທັງອີງຕາມîທັກສະທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາî. ກິດຈະ
ກຳທາງດ້ານທັກສະຊີວິດມີຈຸດປະສົງເພ່ືອປັບປຸງພ້ືນຖານຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ໃນການປ້ອງກັນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະສ່ົງເສີມພວກເຂົາໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກຳສ່ຽງທ່ີຈະສາມາດນຳໄປສູ່ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ຮູບແບບຂອງìທັກສະຊີວິດî ທ່ີໃຊ້
ຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີອີງຕາມທັກສະທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ,ດ່ັງນ້ີທັກສະແນວຄວາມຄິດໃນການແກ້ໄຂປັນ
ຫາ, ແນວຄິດສ້າງສັນ, ທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈ, ທັກສະການສ່ືສານ, ທັກສະໃນການມີຄວາມຮູ້ສຶກ, 
ທັກສະໃນການພົວພັນປະສານງານ, ທັກສະທາງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ທັກສະໃນການຄວບຄຸມ 
ຄວາມຮູ້ສຶກ,ແລະທັກສະໃນການຄວບຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດ.ຈຸດປະສົງເພ່ືອການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີແລະຊວ່ຍຫຸຼດຜ່ອນຮູບແບບ
ຂອງພຶດຕິກຳສ່ຽງທ່ີສາມາດນຳໄປສູ່ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຮ່ວມ
ກັນກັບຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຢ່າງປົກກະຕິສຸກ.

 ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມແບ່ງອອກເປັນ5ພາກພ້ອມກັບຫົວຂໍ້ແລະ ມີວັດຖຸປະສົງທ່ີຊັດເຈນ.

ຕາຕະລາງທີ 3: ຫົວຂໍ້ແລະຈຸດປະສົງຂອງທັງ 5 ພາກການຝຶກອົບຮົມ

ພາກທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
1.ເພື່ອໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະເພດຍິງ-ຊາຍ
2.ເພື່ອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເມ່ືອເວົ້າເຖິງອະໄວຍະວະ 
ເພດ,ພຶດຕິກຳທາງເພດແລະການກ່ຽວພັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

ພາກທີ 2: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີແລະພຕພ
1.ເພື່ອໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພຕພແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
2.ເພື່ອຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດທ່ີກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພຕພ
3.ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສຳຫຼວດເບ່ິງສະຖານບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະ 
ນະສຸກທ່ີກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພຕພໃນຂົງເຂດຂອງພວກເຂົາ

ພາກທີ 3: ພະຍາດເອດແລະທັດສະນະຄະຕິ
1.ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສຳຫຼວດເບ່ິງດ້ານດີແລະດ້ານເສຍຂອງທັດສະນະ 
ຄະຕິທ່ີມີຕ່ໍການໃຊ້ຫຼືບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
2.ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ຜົນສະທ້ອນຂອງເຫ້ົຼາຕ່ໍການໃຊ້ຖົງຢາງອະ 
ນາໄມ



11ພາກທີ 1 :ພາບລວມຂອງເນ້ືອຫາໃນເຄ່ືອງມືການຝຶກອົບຮົມ

ພາກທີ 4: ການພັດທະນາທັກສະໃນຫຼາຍດ້ານ
ເພື່ອສ້າງແນວຄິດໃນລັກສະນະວິເຄາະປັນຫາ, ແນວຄິດສ້າງສັນ, 
ການແກ້ໄຂປັນຫາ, ການຕັດສິນໃຈ, ແລະທັກສະການສ່ືສານຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ  
ອົບຮົມທ່ີຊ່ວຍປະກອບໃນການຫຸຼດຜ່ອນພຶດຕິກຳສ່ຽງ

ພາກທີ 5: ການອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ
ເພື່ອສ່ົງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີສ້າງຂ້ຶນສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມ

 ແຕ່ລະພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມປະກອບດ້ວຍບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນໃສ່ສາມເປົ້າໝາຍ
ຫຼັກ: (i) ເພື່ອແກ້ໄຂແນວຄວາມຄິດທີ່ຜິດພາດຫລືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ; (ii) ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກ
ຳທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່່ີພົວພັນເຖິງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແລະການດ່ືມເຫ້ົຼາ; ແລະ (iii) ເພື່ອເສີມສ້າງ
ທັກສະໃນການຫຸຼດຜ່ອນພຶດຕິກຳສ່ຽງ.

 ເນື້ອຫາແລະໄລຍະເວລາສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີໃນຕາຕະລາງທີ4. 

ຕາຕະລາງທີ4: ວັດຖຸປະສົງແລະໄລຍະເວລາສຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກຳ

ຫົວຂໍ້ ໄລຍະເວລາ
ພາກທີ 1
ກິດຈະກຳ1 ຫົວຂໍ້: ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງເພ່ືອເປັນການກະກຽມໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ 
ກຳມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທ່ີຈະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເລ້ືອງ
ເພດໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກງ່າຍໃນການເອ້ີນຊ່ືອະໄວຍະ
ວະທ່ີກ່ຽວກັບເພດທ່ີຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ.

30 ນາທີ.

2 ຫົວຂໍ້: ອົງປະກອບອະໄວຍະວະເພດຊາຍ-ຍິງ
ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະເພດ 
ຊາຍ-ຍິງ.ຊຶ່ງມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເຂ້ົາໃຈດີຂ້ຶນຕ່ືມ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງພຶດຕິກຳທາງເພດແລະການພົວ ພັນເຖິງການແພ່ກະຈາຍ
ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ

40 ນາທີ.

ພາກທີ 2
ກິດຈະກຳ1 ຫົວຂໍ້:ການຕິດຕໍ່ຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ (ìລົມພັດລົມເພî)

ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ກິດຈະກຳອົບອຸ່ນຮ່າງກາຍໃນການ
ແນະນຳປັນຫາພະຍາດເອດ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດໃຊ້ກິດຈະກຳນ້ີ
ເພື່ອປະເມີນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ທີ່ມີແລ້ວຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

20 ນາທີ.
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຫົວຂໍ້ ໄລຍະເວລາ
2 ຫົວຂໍ້: ຖືກÖບໍ່ຖືກÖບໍ່ແນ່ໃຈ

ກິດຈະກຳນ້ີໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍປະເມີນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳສ່ຽງ
ໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

30 ນາທີ.

3 ຫົວຂໍ້: ໃຜແດ່ທີ່ມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ?
ກິດຈະກຳນ້ີມີຄວາມຕ້ັງໃຈເພ່ືອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມວ່າທຸກໆຄົນສາມາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ແລະຂ້ຶນກັບພຶດ
ຕິກຳສ່ຽງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ບ່ໍກ່ຽວກັບອາຍຸ, ເພດຫືຼອາຊີບ.

45 ນາທີ.

4 ຫົວຂໍ້:ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຮູແລະນ້ຳໃນຮ່າງ
ກາຍຂອງຄົນເຮົາທ່ີກ່ຽວພັນກັບການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການຝຶກປະເມີນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວ
ກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ(ທາງອອກຈາກຮ່າງກາຍ-ປະລິມານ-ການມີຊວີດິ-
ທາງເຂ້ົາ).

60 ນາທີ.

5 ຫົວຂໍ້: ການເຕັ້ນລຳຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ
ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເຂ້ົາໃຈລະບົບການ
ເຮັດວຽກຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ.

20-30 ນາທີ.

6 ຫົວຂໍ້:ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ ( ໄລຍະ3ເດືອນຫລັງການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ)
ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໄລ
ຍະ 3 ເດືອນ ແລະຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດເລືອດເພ່ືອຊອກ
ຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

30 ນາທີ.

7 ຫົວຂໍ້: ຮູ້ຈັກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເຂ້ົາ
ໃຈວ່າພວກເຂົາບ່ໍສາມາດບ່ົງມະຕິພະຍາດດ້ວຍຕົວພວກເຂົາ
ເອງແລະການປ່ີນປົວດ້ວຍຕົວເອງອາດຈະນຳມາຊ່ຶງສາຍເຫດ
ການດ້ືຢາຂອງພະຍາດ.

30 ນາທີ.

8 ຫົວຂໍ້:ລະເບີດເວລາຖົງຢາງອະນາໄມ
ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງເພ່ືອທົບທວນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາ 
ໄມແລະເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະສຳຫຼວດທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບເລ່ືອງຖົງຢາງອະນາໄມແລະເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

25-30 ນາທີ.

9 ຫົວຂໍ້:ຄຸ້ມຄ່າບໍ່?
ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ມີໂອກາດພິຈາລະນາ 
ເຖິງຜົນກະທົບທ່ີຈະນຳມາຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນຜົນກະທົບເລ່ືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ແກ່ຄ່າຢາຄ່າບໍລິການຮັກ
ສາ ແລະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ທ່ີຈະໃຊ້ໃນການເບ່ິງແຍງຄອບຄົວຫຼຸດລົງ.

30 ນາທີ.



13ພາກທີ 1 :ພາບລວມຂອງເນ້ືອຫາໃນເຄ່ືອງມືການຝຶກອົບຮົມ

ຫົວຂໍ້ ໄລຍະເວລາ
10 ຫົວຂໍ້:ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ, ສະຖານທ່ີກວດຫາເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະ

ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການກວດຫາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນໃນຊຸມ
ຊົນ?ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ
ມີ ແຫຼ່ງຂອງຖົງຢາງອະນາໄມສະຖານທ່ີກວດຫາເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະ
ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການກວດຫາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນຢູ່ໃສ
ແດ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ.

40 ນາທີ

11 ຫົວຂໍ້: ຈະໄປຊື້ຫຼືຂໍຖົງຢາງອະນາໄມຫຼືໄປຮັບຄຳປຶກສາ ເພື່ອກວດ 
ຊອກຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຫຼືກວດປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ 
ເພດສຳພັນບ່ໍ?
ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຄິດ 
ເຖິງອຸປະສັກທ່ີເຮັດໃຫ້ບ່ໍກ້າຫືຼບ່ໍຢາກໄປຮັບການບໍລິການທ່ີສະຖານບໍ
ລິການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆແລະຫາທາງອອກເພ່ືອເອົາຊະນະມັນ.

40-50 
ນາທີ.

ພາກທີ 3

ກິດຈະກຳ1 ຫົວຂໍ້: ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ຫຼືບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ກິດຈະກຳນ້ີແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເບິ່ງໃນ
ດ້ານດີແລະດ້ານອອ່ນກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຕ່ໍກັບການໃຊ້ຖົງຢາງ
ອະນາໄມ.

45 ນາທີ

2 ຫົວຂໍ້:ເກມໝາກຂ່າງ
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄິດເຖິງຜົນກະທົບຂອງການດ່ືມເຫລ້ົາ
(ເບຍແລະເຄ່ືອງດ່ືມອ່ືນໆທ່ີສ່ວນປະສົມຂອງເຫລ້ົາ )ແລະການເພ່ີມ
ຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ, ໂດຍສະເພາະເມ່ືອເວລາທ່ີ
ຕັດສີນໃຈທ່ີຈະມີເພດສຳພັນແລະບ່ໍສາມາດໃຊ້ຖົງຢາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

50 ນາທີ.

ພາກທີ 4
ໝາຍເຫດ.ກິດຈະກຳທີ1 & 3 ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໂດຍແຍກເພດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊາຍ-
ຍິງຕ່າງຫາກ.
ກິດຈະກຳທີ2ແມ່ນສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພດຊາຍເທ່ົານ້ັນ.
ກິດຈະກຳທີ 4ແມ່ນສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພດຍິງເທ່ົານ້ັນ.
ກິດຈະກຳອ່ືນໆທັງໝົດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໃນທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທັງເພດຊາຍ-ຍິງ.

ກິດຈະກຳ1 ຫົວຂໍ້: ຕອນຕົ້ນ, ຕອນກາງແລະຕອນທ້າຍ (ພາກ 1)
ກິດຈະກຳນ້ີມີຈຸດປະສົງເພ່ືອຝຶກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການຝຶກ
ຊ້ອມທັກສະການຄິດຢ່າງມີເຫດມີຜົນແລະວິເຄາະສາຍເຫດແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງການກະທຳຂອງພວກເຂົາ.

45 ນາທີ.

2 ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈ.

30 ນາທີ.
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຫົວຂໍ້ ໄລຍະເວລາ
3 ຫົວຂໍ້:ຕອນຕົ້ນ, ຕອນກາງແລະຕອນທ້າຍ(ພາກ2)

ກິດຈະກຳນ້ີຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການຝຶກ 
ຫັດທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈ.

40-50 ນາທີ.

4 ຫົວຂໍ້:ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ປານໃດ?
ໃນກິດຈະກຳນ້ີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະປະເມີນ
ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເໝາະສົມຂອງຄວາມໃກ້ຊິດໃນເພດກົງກັນ
ຂ້າມ.

50 ນາທີ.

5 ຫົວຂໍ້:ເພື່ອນເວົ້າຫຍັງ ?
ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການ
ປະເມີນພຶດຕິກຳສ່ຽງ, ຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

90 ນາທີ.

6 ຫົວຂໍ້:ຮຸນແຮງ.ເມີນເສີຍແຕ່ໂດຍດີຫຼືເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ
ກິດຈະກຳນ້ີຈະຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນ 
ການສ່ືສານສາມແບບຮຸນແຮງ,ເມີນເສີຍແຕ່ໂດຍດີຫຼືເຊື່ອໝ້ັນ 
ໃນໂຕເອງ

40 ນາທີ.

7 ຫົວຂໍ້:ເກມເລົ່າເລື່ອງ
ນ້ີແມ່ນກິດຈະກຳການກະກຽມສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນ 
ການຝຶກຫັດການສ່ືສານ.

30 ນາທີ.

8 ຫົວຂໍ້: ທັກສະໃນການຝຶກຫັດການສື່ສານສຳລັບການຕໍ່ລອງຫຼືປະ
ຕິເສດ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຝຶກຫັດທັກສະ
ການສ່ືສານສຳລັບການຕ່ໍລອງຫືຼປະຕິເສດ.

80 ນາທີ.

ພາກ 5
ກິດຈະກຳ1 ຫົວຂໍ້: ຂ້ອຍຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນ 
ການບ່ໍລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
ເພຶ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ລອງຄິດວ່າຖ້າຕົນເອງຖືກລັງກຽດ
ຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ?.

30 ນາທີ.

2 ຫົວຂໍ້:ການເບິ່ງແຍງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກ່ຽວ
ກັບການເບ່ິງແຍງແລະຮັກສາຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໃນເບ້ືອງຕ້ົນ.

30-45 ນາທີ.

3 ຫົວຂໍ້:ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?
ກິດຈະກຳນ້ີເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຄິດເຖິງວ່າຕົນເອງ
ສາມາດເປັນຜູ້ທ່ີໃຫ້ກຳລັງໃຈແລະສະໜັບສະໜູນຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສ
ໄອວີໄດ້.

80 ນາທີ.



15ພາກທີ 1 :ພາບລວມຂອງເນ້ືອຫາໃນເຄ່ືອງມືການຝຶກອົບຮົມ

C. ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນ

 ເຄ່ືອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນແມ່ນຖືກພັດທະນາເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳໃນການກຳນົດແລະການວັດແທກຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະຕອນຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
ເຄ່ືອງມືດ່ັງກ່າວແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເພ່ືອຈຳແນກເຖິງຄວາມທ້າທາຍຫືຼບັນຫາທ່ີປະກົດຂ້ຶນຈາກເນ້ືອຫາ 
ຈາກການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສະນ້ັນຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃໝ່
ບັນ ດາກິດຈະກຳແລະສະເໜີທາງແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

 ເຄ່ືອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນແມ່ນມີໄວ້ເພ່ືອເປັນຊັບພະຍາກອນສຳລັບ
ທິມງານປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະຜູ້ນຳກິດຈະກຳໃນການ:

 i. ຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳພ້ອມທັງເກັບກຳຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແ
ຕ່ລະຄົນ;

 ii. ແຜນການຝຶກອົບຮົມທວນຄືນຊ່ຶງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳຝຶກອົບ
ຮົມ ຫລາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫລາຍໄດ້.

 iii. ຕິດຕາມກວດກາແລະຊ່ວຍປັບປຸງທັກສະການນຳຂອງທິມງານປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ

 iv. ປະເມີນຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິແລະການພັດທະນາທັກສະທ່ີມຸ້ງຫວັງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດ
ຈະກຳຫັຼງຈາກທ່ີການຝຶກອົບຮົມສ້ີນສຸດ.
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A. ພາກສະເໜີ

ໂຄງການພັດທະນາທາງຊົນນະບົດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ëADB 10í) ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, 
ສປປລາວໄດ້ໃຊ້ເປັນພ້ືນທ່ີທົດລອງຊ່ຶງກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສ່ົງ (MPWT) ແລະອົງການ
ຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ີນຖານ(IOM)ດຳເນີນການປະເມີນສະພາບການ, ພັດທະນາຍຸດ 
ທະສາດການຝຶກອົບຮົມ, ການທົດສອບຫັຼກສູດແລະຕ່ໍມາແມ່ນການປັບປຸງສ່ືໂຄສະນາເພື່ອປ່ຽນແປງ 
ພຶດຕິກຳຢູ່ໃນແນວທາງການຝຶກອົບຮົມທ່ີໄດ້ນຳສະເໜີນ້ັນ.ຖືກພັດທະນາໂດຍອີງຕາມຫົວຂ້ໍທ່ີສຳຄັນ, 
ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ແລະຄຳແນະນຳທ່ີມາຈາກການດຳເນີນງານໃນຄ້ັງນ້ີ.

1. ການນຳໃຊ້ວີດີໂອກາຕູນໃນການແນະນຳບັນດາກິດຈະກຳ

 ເພື່ອເປັນການແນະນຳກິດຈະກຳ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນເປີດເລ່ືອງວີດີໂອທ່ີໄດ້ຄັດເລືອກບາງ 
ຕອນຫືຼລະຄອນວິທະຍຸແລະມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບຊົມຫືຼຮັບຟັງ.ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນຂອງແຕ່ລະ 
ກິດຈະກຳມີການກ່າວຫຍ້ໍຂອງໜ່ຶງຫືຼຫຼາຍຕອນຂອງວີີໂອກາຕູນ, ທ່ີຈະນຳເຂ້ົາໄປສູ່ກິດຈະກຳ.ຜູ້ນຳ
ກິດຈະກຳສາມາດໃຊ້ວີດີໂອກາຕູນນ້ີເພ່ືອແນະນຳບັນດາກິິດຈະກຳແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.ຊຶ່ງມັນ 
ຈະນຳສະເໜີສະຖານະການທ່ົວໄປຫືຼເປັນກໍລະນີທ່ີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກເປັນກິດຈະກຳ 
ຮ່ວມກັນ.

 ການເຊ່ືອມໂຍງວີດີໂອກາຕູນທ່ີເປັນສະເພາະເຂ້ົາກັບກິດຈະກຳແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳ
ກິດຈະກຳມີຄວາມງ່າຍໃນການສ່ືສານກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.ແຕ່ລະຕອນຂອງວີດີໂອທ່ີອີງຕາມ
ຕາຕະລາງທີ 1 ນ້ັນແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີແນະນຳເທ່ົານ້ັນ.ຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳອາດຈະໃຊ້ຕອນອ່ືນໆເພ່ືອເປັນ
ການເຊ່ືອມຕ່ໍເຂົ້າກັບຫົວຂໍ້ຂອງກິດຈະກຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນບາງຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳ: 

• ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເບ່ິງວີດີໂອກາຕູນຫືຼເລືອກເອົາຕອນທ່ີເໝາະສົມ (ນ້ີອາດຈະ
ຂ້ຶນກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງເວລາແລະຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບກຸ່ມສະເພາະ).

• ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມບ່ໍມີເວລາໃນການເບ່ິງລະຄອນຈົນຈົບ, ຕ້ອງສະຫຸຸຼບຫຍ້ໍກ່ຽວກັບເລ້ືອງທັງ
ໝົດໃຫ້ຟັງກ່ອນການໃຫ້ຄຳເຫັນໃນວີດີໂອກາຕູນທ່ີເລືອກມາ;

• ຊອກຫາຫົວຂໍ້ທ່ີສຳຄັນທ່ີຍົກມາໃນແຕ່ລະຕອນຂອງວີດີໂອກາຕູນໃນຕອນໃດກ່ໍຕາມ, ອາດຈະມີ
ໜຶ່ງ,ສອງ,ຫຼືສາມຫົວຂໍ້ທ່ີສຳຄັນທ່ີນຳສະເໜີ;

• ໃຊ້ບັນດາກິດຈະກຳເພ່ືອເນ້ັນໜັກຫົວຂ້ໍທ່ີສຳຄັນຈາກຕອນທ່ີເລືອກມາດ່ັງຕົວຢ່າງທ່ີໃຫ້ມາໃນຄູ່ມື; 
ແລະບັນດາກິດຈະກຳທ່ີຢູ່ໃນພາກທີ 2 ທ່ີໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະສາມາດເຊ່ືອມເຂ້ົາ
ກັບຕອນທີ 1 

• ຫຼື 3, ຫຼືລວມເຂ້ົາກັນທັງໝົດ, ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳໃນສ່ວນທ່ີ1.

ຫ້ອງທີ 1.  ຕົວຢ່າງ: ພາກທີ 2 

ກິດຈະກຳໃນພາກທີ 2 ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະ ພະຍາດເອດແລະ 
ສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍເຂົ້າກັບຕອນທີ 1 ຫຼືທີຕອນທີ 3 ຂອງວິດີໂອກາຕູນ, ຫຼືລວມເຂ້ົາກັນທັງສອງ, 
ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳໃນສ່ວນທີ 1.

 ï ຕອນທີ 1: ຈ່ອຍໄປທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກກັບໝູ່. ນາງດາວໄດ້ໄປນຳຈ່ອຍກັບມາຍ້ອນ
ນາງບ່ໍຢາກໃຫ້ຈ່ອຍໄປທ່ຽວຫ້ີຼນກາງຄືນຍ້ອນຢ້ານວ່າລາວອາດຈະຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

 ï ຕອນທີ 3:  ຈ່ອຍໄດ້ລົມກັບຕ້ົນເຖິງຄວາມກັງວົນທ່ີຢ້ານວ່າຈະຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຍ້ອນ  
ວ່າພັກຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງເຊ່ົາຂອງອ້າຍເມກແລະ ນາງນ້ອຍທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດເວ້ົາເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳ: 

ìໃນຕອນທີ 1, ຈ່ອຍໄປທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກກັບໝູ່. ນາງດາວໄດ້ໄປນຳຈ່ອຍກັບມາຍ້ອນນາງບ່ໍ
ຢາກໃຫ້ຈ່ອຍໄປທ່ຽວຫ້ີຼນກາງຄືນຍ້ອນຢ້ານວ່າລາວອາດຈະຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສ
ໄອວີ.

ìສະນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັນໃນສ່ີງທ່ີ 
ພວກເຮົາຄວນເຮັດແລະບ່ໍຄວນເພ່ືອຫີຼກໄກຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ.î

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດນຳໃຊ້ຕອນທີ 8, ຕອນທ່ີຕ້ົນກັບມາບອກກັບພອຍວ່ານາງໄດ້ມີເພດສຳພັນ
ທ່ີບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນ (ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ) ກັບລູກຄ້າຂອງນາງ, ເພື່ອເປັນການແນະນຳກິດຈະກຳທີ 
9 ແລະ 11. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳເຫລ່ົານ້ີເວົ້າໄດ້ວ່າ: ìຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະ
ສົນທະນາວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າຫືຼບ່ໍໃນການມີເພດສຳພັນໂດຍບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພ່ືອຄວາມບັນ 
ເທີງຫືຼຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ.ມີຫຼາຍຄົນເວ້ົາວ່າການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳທາງເພດ 
ຂາດຄວາມບັນເທີງແລະຕ່ືນເຕ້ັນ.î
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ຫ້ອງທີ 2.  ຕົວຢ່າງ: ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາພາກທີ 4 ແລະ 5

ໃນພາກທີ 4, ກິດຈະກຳທີ 1 ຫາກິດຈະກຳທີ 3 ກ່ຽວກັບການດ່ືມເຫ້ົຼາແລະການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ
ໄມ.ນ້ີສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍເຂົ້າກັບຕອນທີ 5 ທ່ີຕ້ົນກັບຈອ່ຍນ່ັງດ່ືມເບຍທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກໃນເວລາທ່ີລໍ
ຖ້າຊ່າງກຳລັງແປງລົດນ້ັນ.ຕ້ົນໄດ້ດ່ືມຈົນເມົາແລະໄດ້ມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນກັບສາວພອຍ.

ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເພດຊາຍ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳທີ 1 ເຖິງ 3 
ໂດຍການບອກວ່າ: ìຕ້ົນແລະຈ່ອຍກັບຈອ່ຍນ່ັງດ່ືມເບຍທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກໃນເວລາທ່ີລໍຖ້າ 
ຊ່າງກຳລັງແປງລົດນ້ັນ.ຕ້ົນໄດ້ດ່ືມຈົນເມົາແລະໄດ້ມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມກັບ
ສາວພອຍ.ຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະມາສົນທະນາໃນການທ່ີວ່າຈະຮັບມືກັບສະຖານະການດ່ັງກ່າວໄດ້ 
ແນວໃດ, ທ່ີອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໃນການທ່ີຈະມີເພດສຳພັນໂດຍບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນ 
(ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ)î.  ກິດຈະກຳທີ 4 ຫາ 6 ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເນ້ັນໃສ່ການພົວພັນລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍ, ພ້ອມທັງສະຖານະການທ່ີອາດນຳໄປສູ່ການມີເພດສຳພັນ.ຊຶ່ງສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍກັບພາກທີ 2 
ຕອນທ່ີນາງຈິບອອກໄປທ່ຽວກັບທ້າວໄຊ.

ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເພດຍິງ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳໂດຍການສົນທະ 
ນາຕອນທີ 2 ແລະສະຖານະການທ່ີຈິບພົບກັບຕົນເອງແລະສາມາດຖາມຄຳຖາມດ່ັງນ້ີ: ìເຈົ້າຈື່ໄດ້
ບ່ໍວ່າເປັນຫຍັງຈິບຈຶ່ງມານ່ັງໃຫ້ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຫ້ອງຂອງດາວ? ມັນເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບນາງ?î ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ
ສາມາດຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລ່ົາຄືນເຫດການໃນຕອນແລະເວ້ົາດ່ັງນ້ີ: ìພວກເຮົາຈະເຮັດບາງ
ກິດຈະກຳເພ່ືອຫາທາງອອກສຳລັບຈິບ.ເມ່ືອພວກເຮົານັດພົບກັບບາງຄົນຫືຼຕ້ອງການອອກໄປທ່ຽວ 
ກັບເຂົາ, ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ຈາກກິດຈະກຳເຫລ່ົານ້ີໃນສ່ີງທ່ີຄວນເຮັດແລະບ່ໍຄວນເຮັດເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງ
ສະຖານະການທ່ີຍາກລຳບາກຄືກັບທ່ີຈິບໄດ້ພົບພ້ໍມາ.î

ເພ່ີມເຕີມຕອນຕ່າງໆໃນກາຕູນຫືຼສະຫຸຼບເລ້ືອງລາວຈາກຕອນທ່ີສາມາດເຊ່ືອມໄປຫາກິດຈະກຳແຕ່
ລະສ່ວນຈະໄດ້ນຳສະເໜີເປັນຕົວຢ່າງໃນແຕ່ລະພາກ.

2. ການໃຊ້ການສື່ສານສອງທາງແລະການສົນທະນາໂຕ້ຕອບກັນເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຮຽນຮູ້ແລະ 
ການພັດທະນາທັກສະ.

ສຳລັບບາງກິດຈະກຳທ່ີມີຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຂ້ໍມູນແລະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດຫືຼແກ້ໄຂຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈຜິດ, ໂດຍສະເພາະທ່ີກ່ຽວພັນກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ, ການສ່ືສານສອງທາງແລະການໃຊ້ການຖາມ 
ຕອບສາມາດກະຕຸ້ນການສົນທະນາ.ຍ່ີງໄປກວ່ານ້ັນ, ການສົນທະນາສາມາດຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ 
ຮົມໃນການພັດທະນາທັກສະການຄິດວິເຄາະບັນຫາ.

 ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳມີແນວທາງສຳລັບຜູ້ນຳກິດຈະກຳໃນການໃຊ້ເພື່ອຈັດ ຕ້ັງ
ປະຕິບັດກິດຈະກຳແລະການນຳການສົນທະນາ.ມີສອງປະເພດຄຳຖາມຫັຼກ: a. ຄຳຖາມເ ພ່ືອທວນ 
ຄືນເນ້ືອຫາໃນກິດຈະກຳ, ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳ b.ຄຳຖາມ
ເພື່ອກະຕຸ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພ່ືອຄິດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທ່ີມີແລະພົວພັນເຖິງການດຳເນີນຊີວິດ 
ຂອງພວກເຂົາ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳບ່ໍຄວນສະຫຸຼບກິດຈະກຳໂດຍປາດສະຈາກການສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.
ຂະບວນການສົນທະນາຈະຊ່ວຍຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງພວກເຂົາແລະ 
ເພື່ອຝຶກຂະບວນການຄິດໃນລັກສະນະການວິເຄາະ.

3. ການແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊາຍ-ຍິງ

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳແມ່ນຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຈັດການຝຶກອົບຮົມແຍກກັນສະເພາະລະຫວ່າງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກ 
ອົບຮົມຊາຍ-ຍິງ.ນ້ີແມ່ນເປັນພ້ືນຖານໃນການຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທ່ີຂອງທັງສອງເພດ.

ມັນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີເທົ່າທຽມກັນໃນການຮັບເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຊາຍ-ຍິງທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວແລະ 
ຊາຍ-ຍິງໂສດເຂ້ົາຮ່ວມໃນແຕ່ລະການຝຶກອົບຮົມ.ນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາຍລະຫວ່າງ
ຊາຍ-ຍິງພ້ອມທັງລະຫວ່າງຄົນທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວແລະຄົນໂສດ.ດ່ັງທ່ີໄດ້ບັນທຶກໃນການທົດສອບຫັຼກ 
ສູດ, ການຝຶກອົບຮົມປົນກັນລະຫວ່າງຊາຍ-ຍິງຫືຼແຕ່ງງານແລ້ວແລະຄົນໂສດຂ້ອນຂ້າງຈະໄດ້ຮັບຜົນ 
ໃນການທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໜ້ອຍຂອງທັງສອງກຸ່ມຫືຼຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມບ່ໍຖາມຄຳຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຂ້ໍ
ຂ້ອງໃຈຫືຼຮູ້ສຶກບ່ໍສະບາຍໃຈໃນການຖາມຄຳຖາມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເລ້ືອງເພດ (ໂດຍສະເພາະຄົນທ່ີຍັງ 
ໂສດ). 

ຖ້າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມດຽວກັນ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນ
ແຍກອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍຕາມທ່ີໄດ້ແນະນຳໃນແຕ່ລະພາກຂອງກິດຈະກຳ.

ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຊຶ້ືອເຮສໄອວີ, ສ່ີງສຳຄັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີບ່ໍມີພຽງ 
ແຕ່ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຈະຕ້ອງມີໄຫວພິບທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລະກ່ຽວກັບບົດ 
ບາດຍິງຊາຍ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນເປັນເພດດຽວກັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.
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4. ການຝຶກໃນການແກ້ໄຂປັນຫາແລະທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈ

ທັກສະໃນການແກ້ໄຂປັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈໄດ້ຮວບຮວມເຂົ້າໃນສອງກິດຈະກຳຢູ່ໃນຄູ່ມື, ແລະ 
ຮູບແບບດ່ຽວຂອງການແກ້ໄຂປັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈແມ່ນໃຊ້ເພ່ືອທວນຄືນແລະເນ້ັນໜັກໃສ່ຂະ 
ບວນການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການພັດທະນາທັກສະ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນປະເມີນຄືນຫລັກການໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈກ່ອນທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ.

ຫລັກການສາມາດຈັດຢູ່ໃນສາມປະເພດດ່ັງນ້ີ:

1.ຫລັກການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈສຳລັບການວາງແຜນປ້ອງກັນຈາກການຕິດເຊ້ືອ ເຮສ 
ໄອວີ
 ï ຊີ້ບອກປະເພດຂອງພຶດຕິກຳສ່ຽງທ່ີສ່ວນໃຫ່ຍຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ;
 ï ຄິດຫາທາງເລືອກທ່ີສາມາດປ້ອງກັນບຸກຄົນຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ;
 ï ເບິ່ງຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກ (ຂ້ໍດີແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານບວກໃນທາງ

ສ່ວນຕົວ;ຂ້ໍເສຍແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບໃນທາງສ່ວນຕົວ);ແລະ
 ï ເລືອກເອົາທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດ, ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກທ່ີມີຂ້ໍເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ.

2. ຫລັກການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈສຳລັບການວາງແຜນຊີວິດ
 ï ນິຍາມບັນຫາຫືຼສະຖານະການ;
 ï ກຳນົດເປ້ົາໝາຍ;
 ï ຄິດຫາທາງເລືອກທ່ີສາມາດຊ່ວຍບຸກຄົນບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ;
 ï ເບິ່ງຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກ (ຂ້ໍດີແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານບວກໃນທາງ

ສ່ວນຕົວ; ຂ້ໍເສຍແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບໃນທາງສ່ວນຕົວ);ແລະ
 ï ເລືອກເອົາທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດ, ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກທ່ີມີຂ້ໍເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ.
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3. ຫລັກການແກ້ໄຂບັນຫາແລະການຕັດສິນໃຈສຳລັບສະຖານະການທ່ົວໄປ
 ï ນິຍາມບັນຫາຫືຼສະຖານະການ;
 ï ຄິດຫາທາງເລືອກທ່ີສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ;
 ï ເບິ່ງຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກ (ຂ້ໍດີແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານບວກໃນທາງ

ສ່ວນຕົວ; ຂ້ໍເສຍແມ່ນອີງຕາມຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບໃນທາງສ່ວນຕົວ);ແລະ
 ï ເລືອກເອົາທາງເລືອກທ່ີດີທ່ີສຸດ, ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກທ່ີມີຂ້ໍເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ.

B. ຄຳແນະນຳສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB ) ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ີນຖານ IOMëໃນການວິເຄາະສະຖານະການí ໃນ ສປປ ລາວ.ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຄວາມສາມາດໃນການເຄ່ືອນຍ້າຍ ແລະການມີຢູ່ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນເປ້ົາໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມ
ຈຳເປັນຫລາຍທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ການສຳຫລວດ ເກັບກຳຂ້ໍມູນແຜນທ່ີປະຊາກອນ, 
ຄວາມສາມາດໃນການເຄ່ືອນຍ້າຍ ແລະການມີຢູ່ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນເປ້ົາໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມສຳ
ຄັນເຊ່ັນກັນສຳລັບການຄັດເລືອກສ່ືໂຄສະນາເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີ ເໝາະສົມກັບປະຫວັດ 
ແລະວຽກປົກກະຕິຂອງ ປະຊາຊົນທ່ີທ່ີເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການກ່ໍສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.ດັ່ງຕົວຢ່າງ 
ກຸ່ມໜຶ່ງຂອງຄົນງານກ່ໍສ້າງ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ີງແມ່ນໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງທ່ີເຄື່ອນຍ້າຍ

ຈາກບ່ອນໜ່ຶງໄປອີກບ່ອນໜ່ຶງເມ່ືອສຳເລັດໄລຍະໃດໜ່ຶງຂອງການກ່ໍສ້າງ, ພັກຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງໃນຊ່ວງ 
ເວລາໃດໜຶ່ງ (ບາງຄ້ັງອາດຫຼາຍກວ່າ 4 ເດືອນ), ດ້ວຍເຫດຜົນທ່ີຄົນຂັບລົດດ້າມແລະນາຍຊ່າງກ່ໍອາ 
ຄານມີການເຄ່ືອນຍ້າຍຫຼາຍກວ່າ.ເຊ່ັນດຽວກັນຄົນໃນຊຸມຊົນຈຳນວນໜ່ຶງທ່ີອາໄສຢູ່ລຽບຕາມເສ້ັນ 
ທາງ ທີ່ສ້າງໃໝ່ກ່ໍອາດຈະມີການເຄ່ືອນທ່ີຈາກບ່ອນໜ່ຶງໄປອີກບ່ອນໜ່ຶງ. ເພາະສະນ້ັນສ່ີງສຳຄັນແມ່ນ
ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫມ່ແລະການປະດິເສ້າງໃນການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການຝຶກອົບຮົມຕ່າງ
ໆແລະການເລືອກເອົາເວລາທ່ີເໝາະສົມສຳລັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ.

ສ່ີງທ່ີສຳຄັນທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳແຕ່ລະຄົນຄວນດຳເນີນກິດຈະກຳຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວຕາມທ່ີໄດ້ກຳ 
ນົດໄວ້ຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫ້ັຼມນ້ີ.ລຳດັບເຫດການຂອງບັນດາກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຮຽນຮູ້ແລະການພັດທະນາທັກສະຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.ຍ່ີງ 
ໄປກວ່ານ້ັນເນ້ືອຫາແລະປະເພດຂອງກິດຈະກຳແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການທ່ີໃຫ້ຂ້ໍມນູຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ 
ຮົມບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີແຕ່ຍັງພົວພັນເຖິງປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄວາມສ່ຽງໃນ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ທ່ີຈະປະກອບສ່ວນໃນການຫຸຼດຜ່ອນພຶດຕິກຳສ່ຽງ, 
ການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຄ້ັງຕິດຕ່ໍກັນເປັນກຸ່ມດຽວກັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ
ຫຼາຍກວ່າເປັນການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງດຽວຈົບ.

ມີຄຳແນະນຳສຳລັບສາມກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ/ສະຖານທ່ີ: (i) ແຮງງານກ່ໍສ້າງ, (ii) ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ີນ ແລະ 
(iii) ສະຖານບັນເທີງ.ອີງຕາມຄວາມສະດວກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ແນະນຳການຝຶກອົບຮົມຢູ່ 
ສອງແບບ: ສ່ີຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມດຳເນີນເປັນໜຶ່ງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 5) ຫຼືຝຶກອົບຮົມ 
ສອງວັນ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ6). ກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ເຮັດເປັນລາຍການສຳລັບແຕ່ລະພາກແມ່ນເພ່ືອເປັນ
ການລຳດັບຄວາມສຳຄັນວ່າອັນໃດທ່ີພວກເຂົາຄວນໃຊ້.



23ພາກທີ 2: ແນວທາງການຝຶກອົບຮົມ

1.ແຮງງານກໍ່ສ້າງ

ຄວາມຖ່ີ: ການຝຶກອົບຮົມມີສ່ີຕອນທ່ີຈະດຳເນີນໜຶ່ງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາສອງວັນ

ເພ່ືອຈັດການຝຶກອົບຮົມກັບແຮງງານທ່ີມີສີມືແລະບ່ໍມີສີມື,ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າວິທີການເຫລ່ົາ
ນ້ີແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້: 

 ï ວາງແຜນແລະປະສານງານລ່ວງໜ້າກັບທິມງານ ໃນພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງແລະທິມງານບໍລິຫານໃນ 
ແຄ້ມ ໃນເວລາເຮັດຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ

 ï ປະຕິບັດທຸກໆກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນ, ທັດສະນະຄະຕິແລະທັກສະຕ້ັງແຕ່ເວລາດຳເນີນກິດ
ຈະກຳໂດຍເນ້ັນໃສ່ຂ້ໍມູນຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດເອດພຽງຢ່າງດຽວຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນ.

 ï ໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮ່ວມຕາມທ່ີໄດ້ແນະນຳໄວ້ໃນບັນດາກິດຈະກຳ.
 ï ໃຊ້ສາມຄຳຖາມລຸ່ມນ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບຊຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ເຂ້ົາ 

ຮ່ວມ:
 i.ພວກເຂົາມີການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານເລ້ືອຍປານໃດ?

 ii. ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນແຕ່ລະບ່ອນດົນປານໃດຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາຍ້າຍໄປຢູ່?

 iii. ພວກເຂົາມີເວລາຫວ່າງຫຼາຍປານໃດ, ຮວມເຖງິວັນພັກ ໃນແຕ່ລະອາທິດຫືຼແຕ່ລະເດືອນ?

 ï ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນຫລາຍຊຸດດີກວ່າຈັດການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອດຽວຈົບ.

 ï ໃຊ້ເຄ່ືອງມືເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາຈຳນວນຂອງກິດຈະກຳທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ສະຖານທ່ີຝຶກອົບຮົມສາມາດຈັດຢູ່ສະຖານທ່ີໃດກ່ໍໄດ້ (ເຊັ່ນວ່າ:ໃນບໍລິເວນຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດກ່ໍ
ສ້າງ, ສະໂມສອນບ້ານທ່ີຢູ່ໃກ້, ສະຖານທ່ີເປົ່າຫວ່າງ, ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກເປ່ົາຫວ່າງທ່ີມີຫລັງຄາມຸງ, 
ແລະອ່ືນໆ.) ອຸປະກອນທ່ີໄດ້ໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມສ່ວນຫລາຍແມ່ນແລະໃຊ້ໃນກິດຈະກຳແມ່ນເຈ້ັຍແຜ່ນ 
ໃຫຍ່, ບິກເຟີດ, ບິກຂຽນ, ແລະອ່ືນໆ.ໂທລະທັດແລະໄຟຟ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຄ້ມກ່ໍສ້າງໃຫ່ຍຕາມເສ້ັນ 
ທາງການກ່ໍສ້າງ.

2. ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ຄວາມຖ່ີ:  ການຝຶກອົບຮົມສອງວັນແມ່ນເໝາະສົມກວ່າຍ້ອນວ່າຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ີນໂດຍປົກກະຕິ
ຈະມີຢ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນໃນໜ່ຶງເດືອນທ່ີພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກ

ເພື່ອທ່ີຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ີນ, ຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ມີການນຳໃຊ້ 
ຂ້ັນຕອນລະວິທີການດ່ັງນ້ີ:

 ï ວາງແຜນແລະປະສານງານລ່ວງໜ້າກັບຫົວໜ້າຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມ, ສະຫະ
ພັນແມ່ຍິງແລະສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນໃນເວລາເຮັດຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ

 ï ປະຕິບັດທຸກໆກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນ, ທັດສະນະຄະຕິແລະທັກສະຕ້ັງແຕ່ເວລາດຳເນີນ
ກິດຈະກຳໂດຍເນ້ັນໃສ່ຂ້ໍມູນຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະພະຍາດເອດພຽງຢ່າງດຽວຈະບ່ໍໄດ້ຮັບ
ຜົນ.



24
For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 ï ໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮ່ວມຕາມທ່ີໄດ້ແນະນຳໃນບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ
 ï ໃຊ້ສາມຄຳຖາມລຸ່ມນ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບຊຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ເຂ້ົາ 

ຮ່ວມ:
  i. ພວກເຂົາມີເວລາຫວ່າງຫຼາຍປານໃດ,ລວມເຖິງວັນພັກໃນແຕ່ລະອາທິດຫືຼແຕ່ລະເດືອນ?
  ii. ພວກເຂົາຍ້າຍບ່ອນເລ້ືອຍປານໃດ?
  iii. ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນແຕ່ລະບ່ອນດົນປານໃດຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາຍ້າຍ?
 ï ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນຫລາຍຊຸດດີກວ່າຈັດການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອດຽວຈົບ.
 ï ໃຊ້ເຄ່ືອງມືເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາຈຳນວນຂອງກິດຈະກຳທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ

ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເພື່ອທ່ີຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນສະຖານບັນເທິງ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຂ້ັນ 
ຕອນລະວິທີການດ່ັງນ້ີ:
 ï ວາງແຜນແລະປະສານງານລ່ວງໜ້າກັບພະນັກງານລັດແລະເຈ້ົາຂອງສະຖານທ່ີ.
 ï ໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮ່ວມຕາມທ່ີໄດ້ແນະນຳໃນບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ
 ïໃຊ້ສາມຄຳຖາມລຸ່ມນ້ີເພື່ອຊ່ວຍໃນການອອກແບບຊຸດຂອງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ເຂົ້າ 

ຮ່ວມ: 
  i. ພວກເຂົາມີເວລາຫວ່າງຫຼາຍປານໃດ,ລວມເຖິງວັນພັກໃນແຕ່ລະອາທິດຫືຼແຕ່ລະເດືອນ?
  ii. ພວກເຂົາຍ້າຍບ່ອນເລ້ືອຍປານໃດ?
  iii. ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນແຕ່ລະບ່ອນດົນປານໃດຫັຼງຈາກທ່ີພວກເຂົາຍ້າຍ?
 ï ຈັດການຝຶກອົບຮົມເປັນຫລາຍຊຸດດີກວ່າຈັດການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອດຽວຈົບ.
 ï ໃຊ້ເຄ່ືອງມືເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາຈຳນວນຂອງກິດຈະກຳທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະຄົນ

ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

3. ສະຖານທີ່ບັນເທີງ

ຄວາມຖ່ີ: ສ່ີຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມທ່ີຈະດຳເນີນໜຶ່ງຄ້ັງຕ່ໍອາທິດ.ພະນັກງານໃນສະຖານບັນເທີງ
ບ່ໍມີວັນພັກທ່ີກຳນົດແນ່ນອນສະນ້ັນມັນຈຶ່ງເໝາະສົມກວ່າທ່ີຈະດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງຄ້ັງຕ່ໍອ
າທິດກັບກຸ່ມນ້ີ.
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ຕາຕະລາງທີ 5: ການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດວາງແຜນສຳລັບ 4 ຄັ້ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີໜຶ່ງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສອງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສາມ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີ່ສີ່
ພາກທີ 1:

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 

ສຸຂະພາບ ຈະເລີນພັນ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ

(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2 

ອົງປະກອບອະໄວ 

ຍະວະເພດຊາຍ-ຍິງ

(40 ນາທີ)

ພາກທີ2: 

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ 

ເຊື້ອເຮສໄອວີ/

ພະຍາດເອດ/ ພຕພ

ກິດຈະກຳທີ 2 

ຖືກÖ.ບ່ໍຖືກÖບ່ໍແນ່ໃຈ

(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 3 

ໃຜແດ່ ທ່ີຕິດເຊ້ືອ 

ເຮສໄອວີ?

(45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 4 

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

(60 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 5 

ການເຕ້ັນລຳຂອງລະ

ບົບພູມຄຸ້ມກັນ

(20-30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 6

ໄລຍະປ່ອງ ຢ້ຽມ 

(ໄລຍະ3 ເດືອນ )

(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 7

ຮູ້ຈັກພະຍາດຕິດຕ່ໍ

ທາງເພດສຳພັນ

(30 ນາທີ) 

ກິດຈະກຳທີ 8 

ລະເບີດເວລາຖົງ 

ຢາງອະນາໄມ

(25-30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 9 

ຄຸ້ມບ່ໍ?

(30 ນາທີ)
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ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີໜຶ່ງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສອງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສາມ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີ່ສີ່
ກິດຈະກຳທີ 10 

ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ 

ສະຖານທ່ີກວດຫາການ 

ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

ແລະສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍ 

ລິການກວດຫາພະຍາດ 

ຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳ 

ພັນໃນ ຊຸມຊົນ?

(40 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 11 

ຈະໄປຊ້ືຫຼືຂໍຖົງຢາງ

ອະນາໄມຫືຼໄປໃຊ້ບໍລິ

ການດ້ານສຸຂະພາບ

ເພື່ອກວດຫາການຕິດ

ເຊື້ອເຮສໄອວີຫຼືກວດ

ຫາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ

ເພດສຳພັນບ່ໍ?

(40-50 ນາທີ)

ພາກທີ 3:

ເຊື້ອເຮສ ໄອວີ/

ພະຍາດເອດ 

ແລະທັດສະ

ນະຄະຕິ

ກິດຈະກຳທີ 1 

ເຫດຜົນທ່ີໃຊ້ຫຼືບ່ໍໃຊ້ຖົງ

ຢາງອະນາໄມ

(45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2

ເກມໝາກຂ່າງ

(50 ນາທີ)

ພາກທີ 4:

ການພັດ ທະນາທັກສະ

ກິດຈະກຳທີ 1
ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດ:

ສ່ວນທີ1(ແຍກຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຊາຍ-ຍິງເພ່ືອດຳ

ເນີນກິດຈະກຳນ້ີ

ພ້ອມກັນ)

(45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2
ຫລັກການແກ້ໄຂ

ບັນຫາແລະການ

ຕັດສິນໃຈ

(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 8

ຮຸນແຮງຫືຼຍິນຍອມ 

ແຕ່ໂດຍດີຫຼືຢືນຢັນ

ໃນໂຕເອງ

(40 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 9

ເກມເລ່ົາເລື່ອງ

(30 ນາທີ)
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ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີໜຶ່ງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສອງ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີສາມ ຝຶກອົບຮົມສ່ວນທີ່ສີ່
ກິດຈະກຳທີ 3

ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດ:

ສ່ວນທີ 2(ແຍກຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຊາຍ-ຍິງເພ່ືອດຳ

ເນີນກິດຈະກຳນ້ີ

ພ້ອມກັນ)

(40-50 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ10 

ການຝຶກທັກສະການ

ສ່ືສານ(ການຕ່ໍລອງ

ຫຼືປະຕິເສດ)

(80 ນາທີ)

ພາກທີ 5: 

ການຢູ່ຮ່ວມ

ກັບຜູ້ຕິດເຮສໄອວີ

ກິດຈະກຳທີ 1 

ຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ?

(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2 

ພື້ນຖານການເບ່ິງ

ແຍງແລະການປ່ີນ

ປົວສຳລັບຄົນທ່ີ

ຕິດເຊຶ້ືອເຮສໄອວີ

(30 - 45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 3 

ພວກເຮົາສາມາດ

ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?

(80 ນາທີ)

ຕາຕະລາງທີ 6: ແຜນການສຳລັບການຝຶກອົບຮົມສອງວັນ
ສ່ວນທີ່1

ພາກທີ 1:ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ກິດຈະກຳທີ 1
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2
ອົງປະກອບອະໄວຍະວະເພດຊາຍ-ຍິງ
(40 ນາທີ)

ພາກທີ 2: ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ/ພຕພ ກິດຈະກຳທີ 2 
ຖືກÖ.ບ່ໍຖືກÖບ່ໍແນ່ໃຈ
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 3 
ໃຜແດ່ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ?
(45 ນາທີ)
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ສ່ວນທີ່1
ກິດຈະກຳທີ 4 
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
(60 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 5
ການເຕ້ັນລຳຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ
(20-30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 6 
ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ3 ເດືອນ 
ຫລັງຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ)
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 7 
ຮູ້ຈັກພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 8 
ລະເບີດເວລາຖົງຢາງອະນາໄມ
(25-30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 9 
ຄຸ້ມບ່ໍ?
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 10 
ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມສະຖານທ່ີກວດຫາການຕິ
ດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການກວດ
ຫາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນໃນຊຸມຊົນ?
(40 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 11 
ຈະໄປຊ້ືຫຼືຂໍຖົງຢາງອະນາໄມຫືຼໄປໃຊ້ບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບເພ່ືອກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄ
ອວີຫຼືກວດປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ
ບ່ໍ? (40-50 ນາທີ)
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ສ່ວນທີ່2
ພາກທີ 3: ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະທັດສະນະຄະຕິ ກິດຈະກຳທີ 1 

ເຫດຜົນທ່ີໃຊ້ຫຼືບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
(45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2
ເກມໝາກຂ່າງ
(50 ນາທີ)

ພາກທີ 4: ການພັດທະນາທັກສະ ກິດຈະກຳທີ 1
ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດສ່ວນທີ1 
(ແຍກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊາຍ-ຍິງເພ່ືອດຳເນີນກິດຈະ 
ກຳນ້ີພ້ອມກັນ)
(45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2
ຫລັກການຕັດສິນໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 3
ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດສ່ວນທີ 
2(ແຍກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊາຍ-ຍິງເພ່ືອດຳເນີນກິດຈະ
ກຳນ້ີພ້ອມກັນ)
(40-50 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 8
ຮຸນແຮງຫືຼຍິນຍອມແຕ່ໂດຍດີຫຼືຢືນຢັນໃນໂຕ 
ເອງ
(40 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 9
ເກມເລ່ົາເລື່ອງ
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ10 
ການຝຶກທັກສະການສ່ືສານ(ການຕ່ໍລອງຫືຼປະຕິ
ເສດ)
(80 ນາທີ)
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ສ່ວນທີ່2
ພາກທີ 5: ການຢ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ກິດຈະກຳທີ 1 

ຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ?
(30 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 2 
ພື້ນຖານການເບ່ິງແຍງແລະການປ່ີນປົວສຳລັບຄົ
ນທ່ີຕິດເຊຶ້ືອເຮສໄອວີ
(30 - 45 ນາທີ)

ກິດຈະກຳທີ 3 
ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?
(80 ນາທີ)
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ພາກທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ພາກທີ 1: ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ພາກທີ 2: ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ/ພຕພ

ພາກທີ 3: ເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະທັດສະນະຄະຕິ

ພາກທີ 4: ການພັດທະນາທັກສະ

ພາກທີ 5: ການຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

ພາກທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ





ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ທັງສອງກິດຈະກຳນ້ີ ມີຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວ 
ກັບອະໄວຍະວະ ຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຍິງ ແລະ ຊາຍ ກ່ອນທ່ີຈະໄປເວົ້າ
ເຖິງຂ້ໍມູນຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ.

ຫຼັງຈາກການແນະນຳຕົວ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳແລ້ວ, ຕ່ໍ
ມາຕອ້ງມີການແຈ້ງບອກກ່ອນການດຳເນີນກິດຈະກຳ ìກ່ອນທ່ີຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງພະຍາດເອດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ທົບທວນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນອະໄວຍະວະເພດ. ສອງຢ່າງນ້ີໜຶ່ງ ໃນນ້ັນຈະເປັນການໃຫ້
ຂ້ໍມູນທ່ີຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່ໍໄປ.î

ພາກທີ 1

ພາກທີ 1



ກິດຈະກຳທີ 1  ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາພາ
ກທ
ີ 1

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກ່ອນເຂ້ົາສູ່ການສົນທະນາ 
ກ່ຽວກັບເລ່ືອງເພດ

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ (5 ຫາ 8 ຄົນ ຕ່ໍໜື່ງກຸ່ມ). ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນປະກອບດ້ວຍຜູ້ 

ເຂົ້າອົບຮົມເພດຊາຍຫືຼຍິງເທ່ົານ້ັນ.
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ກຸ່ມລະປະມານ 5-8 ຄົນ)    

ໂດຍໃຫ້ແບ່ງເປັນກຸ່ມຍິງລ້ວນ ແລະ ຊາຍລ້ວນ
 2. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກຕົວແທນເພ່ືອນອນລົງເທີງເຈ້ັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່
 3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມໂຄງຮ່າງກາຍຕາມຕົວເພື່ອນທ່ີນອນຢູ່ດ່ັງຕົວຢ່າງ 

ກຸ່ມລະ1ຮູບ

 4. ເມື່ອແຕ້ມຮູບແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຄຳທ່ີໃຊ້ ເອີ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆ  
ຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍໃຫ້ເລີ້ມຈາກອະໄວຍະວະທ່ົວໄປເຊັ່ນ: ແຂນ,ຂາ,  
ໜ້າຕາແລ້ວ ຈຶ່ງໄປເຖິງເລ່ືອງກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະເພດ (ອາດເວ້ົາສະ 
ເພາະອະໄວຍະວະເພດທ່ີເຫັນໄດ້ ທາງພາຍນອກ). ຄຳສັບກ່ຽວກັບອະ 
ໄວຍະວະເພດ ຄວນເປັນພາສາແບບທ້ອງຖ່ິນນຳ. ກຸ່ມຜູ້ຍິງກ່ໍລົມກັນສະເ
ພາະຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍກ່ໍລົມກັນສະເພາະ ເລື້ອງຂອງຜູ້ຊາຍແລ້ວຈຶ່ງ
ຕົກລົງກັນວ່າ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີ ຈະເອ້ີນຊ່ືອະໄວຍະວະເພດຜູ້
ຍິງວ່າແນວໃດ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍວ່າແນວໃດ ?



33ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ ພາກທີ 1 5. ໃຫ້ຕາງຫນ້າແຕ່ລະກຸ່ມ ອອກມານຳສະເໜີຜົນການສົນທະນາ ຂອງຕົນ 
ກັບກຸ່ມໃຫຍ່. ຖ້າບ່ໍອາຍເກີນໄປລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຊາຍ

 6. ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳລົມກັນ ເພື່ອຫາຂ້ໍຕົກລົງການໃຊ້ຄຳ ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິ
ດຈະກຳຕົກລົງຮ່ວມກັນ ທ່ີຈະໃຊ້ເອີ້ນອະໄວຍະວະເພດ ໃນການຝຶກອົບ 
ຮົມຄ້ັງນ້ີ.

 ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນໃຊ້ພາສາສະເພາະ ໃນການເອ້ີນອະໄວຍະວະເພດ ຊາຍ-
ຍິງ ທ່ີເຫັນດີນຳກັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່
ສຳລັບຜູ້ນຳ
ກິດຈະກຳ:



ກິດຈະກຳທີ 2     ອົງປະກອບອະໄວຍະວະ
     ເພດຊາຍ-ຍິງພາ

ກທ
ີ 1

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ-
ຍິງ(ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມ ສຳລັບການສົນທະນາ ໃນຫົວຂໍ້ພຶດຕິກຳທາງ 
ເພດທ່ີຢູ່ໃນພາກທີ 2, ກິດຈະກຳທີ 4 ìປະເມີນຄວາມສ່ຽງî)

ເວລາ: 40 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ (5 ຫາ 8 ຄົນ ຕ່ໍໜຶ່ງກຸ່ມ). ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນປະກອບດ້ວຍຜູ້ 

ເຂົ້າອົບຮົມເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງເທ່ົານ້ັນ.
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
 ï ຮູບພາບທ່ີນຳສະເໜີໃນກິດຈະກຳນ້ີ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ກຸ່ມລະປະມານ 5-8 ຄົນ 

ໂດຍໃຫ້ແບ່ງເປັນກຸ່ມຍິງລ້ວນ ແລະ ຊາຍລ້ວນ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ນຳກິດ 
ຈະກຳ ຄວນເປັນເພດດຽວກັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ມີ
ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຊື່ຂອງອະໄວຍະວະເພດຂອງເພດກົງກັນຂ້າມ 
ເຊັ່ນກັນ.

 2. ແຈກຮູບສາມແຜ່ນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ.
 3. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລອງບອກຊ່ື ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ (ດ່ັງທ່ີໄດ້ຊີ້ບອກ)

ຂອງອະໄວຍະວະເພດ. ບ່ໍຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄຳຕອບວ່າຖືກຫືຼຜິດ. ສ່ີງທ່ີ 
ສຳຄັນທ່ີສຸດ ແມ່ນຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ ໃນການຄິດ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ຊອກຫາຄຳຕອບ.

 4. ພາຍຫັຼງທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ລອງພະຍາຍາມບອກຊ່ືຂອງອະໄວ 
ຍະວະເພດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນແລ້ວ, ໃຫ້ບອກຊ່ື ທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງ 
ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ໃຫ້ຂ້ໍມູນຈາກ ìຂ້ໍມູນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳî ທີ່ເປັນ 
ພາກສ່ວນຂອງກິດຈະກຳນ້ີ.

 5. ອະທິບາຍຮູບພາບເທ່ືອລະໃບແລະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບ
ຮົມໄດ້ມີສຳເນົາຂອງແຕ່ລະຮູບພາບກ່ອນທ່ີຈະຜ່ານໄປຮູບອ່ືນ.

 6. ສະຫຸຼບໂດຍການໃຊ້ຈຸດສົນທະນາທ່ີມີໄວ້ໃຫ້.



35ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ ພາກທີ 1ຮູບພາບສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:

ຮູບທີ 1: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຍິງດ້ານໃນຂອງອະໄວຍະວະເພດ

ຮູບທີ 2: ຮູບດ້ານນອກຂອງອະໄວຍະວະເພດ

1. ຮັ່ງໄຂ່
2. ທ່ໍສ່ົງໄຂ່
3. ມົດລູກ
4. ປາກມົດລູກ
5. ຊ່ອງຄອດ

ຮີມນອກ

ຮີມໃນ

ປາກຊ່ອງຄອດ

ຈອມສັງວາດ

ຮູຍ່ຽວ

ຮູທະວານ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 1

ຮູບທີ 3: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຊາຍ

ຮູບທີ 1: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຍິງ ດ້ານໃນຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງຮູບພາບສຳລັບ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມ:

ທ່ໍນ້ຳອະສຸຈິ

ອົງຄະຊາດ

ທ່ໍຍ່ຽວ

ທ່ໍລ້ຽງນ້ຳອະສຸຈິ

ອັນທະ ຖົງອັນທະ

ຕ່ອມລູກໝາກ

ຖົງນ້ຳອະສຸຈິ

ພົກຍ່ຽວ



37ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ ພາກທີ 1ຮູບທີ 2: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຍິງ ດ້ານນອກຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງ

ຮູບທີ 3: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຊາຍ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ສຳລັບຮູບທີ 1:

ຜູ້ຍິງທຸກຄົນຈະເກີດມາພ້ອມກັບໄຂ່ໃນຮັງໄຂ່ ເປັນຈຳນວນນັບພັນໆໜ່ວຍໄຂ່ 
ດ່ັງກ່າວ ແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ຈົນເບ່ິງດ້ວຍຕາບ່ໍເຫັນເມ່ືອຜູ້ຍິງໃຫ່ຍເປັ
ນສາວໄຂ່ເລົ່ານ້ີ ກ່ໍຈະຕົກອອກຈາກຮັງໄຂ່ ເທື່ອລະໜ່ວຍ ແລະ ຕົກສະຫັຼບກັນ 
ເທື່ອລະຂ້າງ ແລ້ວເດີນທາງຜ່ານທ່ໍນຳໄຂ່ ໄປທ່ີມົດລູກ ໃນມົດລູກກ່ໍຈະມີ 
ການຕຽມພ້ອມ ໂດຍທ່ີເຍື້ອໃນມົດລູກຈະກ່ໍໂຕໜາຂ້ຶນ ຄ້າຍຄືກັບໝອນ 
ຖ້າຜູ້ຍິງມີເພດສຳພັນກ່ອນ ທ່ີໄຂ່ຈະເດີນທາງມາເຖິງມົດລູກ ປະມານສອງ-
ສາມວັນ ເມື່ອໄຂ່ເດີນທາງມາເຖິງມົດລູກ ກ່ໍຈະພົບກັບຕົວອະສຸຈິທ່ີລໍຖ້າ 
ຈະປະສົມກັບໄຂ່ ຖ້າໄຂ່ທ່ີມາເຖິງທ່ີມົດລູກ ປະສົມກັບຕົວອະສຸຈິຖ້າໄຂ່ທ່ີມາເ
ຖິງທ່ີມົດລູກປະສົມກັບຕົວອະສຸຈິກ່ໍຈະເກີດການປະສົມພັນກັນໄຂ່ທ່ີປະສົມ 
ແລ້ວກໍ່ຈະໄປຝັງຕົວທີ່ມົດລູກ ທ່ີໜາຂຶ້ນ ແລະ ລໍຖ້າຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໄຂ່ທ່ີປະສົມ 
ແລ້ວ ຈະຝັງຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫ່ຍຢູ່ໃນມົດລູກ ປະມານ 9 ເດືອນ (ເຕີບໃຫ່ຍເປັນ 
ເດັກອ່ອນ) ແຕ່ຖ້າໄຂ່ບ່ໍໄດ້ປະສົມກັບຕົວອະສຸຈິ ເຍື້ອທ່ີໜາຂຶ້ນ ຂອງມົດລູກ 
ກ່ໍບ່ໍມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ໃຊ້ກ່ໍຈະຖືກສ່ົງອອກມາ ເປັນປະຈຳ ເດືອນຜ່ານປາກ 
ມົດລູກ ແລະ ຊ່ອງຄອດ.

ສຳລັບຮູບທີ 2:

ສ່ວນພາຍນອກຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງນ້ັນ ຈະມີຜິວໜັງສ່ວນນອກຢູ່ສອງ 
ສ່ວນ ສ່ວນນອກສຸດເອ້ີນວ່າຮີມນອກ ແລະ ຜິວໜັງທ່ີຢູ່ຖັດຈາກຮີມນອກເອ້ີນ
ວ່າຮີມໃນ ຊຶ່ງຜິວໜັງທັງສອງສ່ວນນ້ີ ຈະຊ່ວຍປິດ ແລະ ປົກປ້ອງການເປີດຂອງ 
ຊ່ອງຄອດ ແລະ ສ່ວນທ່ີຢູ່ໃນຜິວໜັງເໜືອຮີມນອກ ແລະ ຮີມໃນ ຈະມີອະໄວ 
ຍະວະ ທ່ີມີລັກສະນະເປັນປຸ່ມ ຢູ່ປຸ່ມນ້ີ ເກີດຈາກເນ້ືອເຍ້ືອ ທີ່ມີລັກສະນະດຽວ
ກັບເນ້ືອເຍ້ືອສ່ວນຫົວຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຊຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດ ຄວາມຮູ້
ສຶກໄດ້ງ່າຍຈຸດຕ່ໍມາຄືປາກຊ່ອງຄອດ ຊຶ່ງເປັນຈຸດທ່ີປະຈຳເດືອນ ໄຫຼອອກມາຈຸ
ດຕ່ໍມາອີກຄືທ່ໍປັດສະວະຂອງຜູ້ຍິງທ່ີຂັບປັດສະວະອອກມາຈຸດທ້າຍສຸດຄືຮູທະ
ວານໜັກ.

ສຳລັບຮູບທີ 3:

ເມື່ອໃຫ່ຍເປັນບ່າວ ໂຕອະສຸຈິກ່ໍຈະສ້າງຂ້ຶນມາເລ້ືອຍໆ ໃນແກ່ນອັນທະ ຊຶ່ງຈະ
ຢູ່ໃນຖົງອັນທະ,ເມ່ືອໂຕອະສຸຈິໃຫ່ຍສົມບູນ ກ່ໍຈະເດີນທາງຜ່ານທ່ໍນ້ຳເຊື້ອອະສຸ
ຈິໄປທ່ີຖົງນ້ຳເຊື້ອ ເພື່ອລວມກັບຖົງນ້ຳເຊື້ອ ແລະ ເອີ້ນວ່ານ້ຳອະສຸຈິ ແລ້ວເກັບ 
ໄວ້ທ່ີຕ່ອມລູກໝາກ ເມື່ອອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ເກີດການແຂງຕົວກໍ່ຈະຫ່ັຼງນ້ຳ 
ອະສຸຈິພ້ອມກັບຕົວອະສຸຈິ ອອກມາທາງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ທ່ໍດຽວກັບ 

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ
ສຳລັບຜູ້ນຳພາ
ກິດຈະກຳ :

ພາ
ກທ
ີ 1



39ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ເວລາ ທ່ີປັດສະວະອອກມາແຕ່ເວລາ ທ່ີປັດສະວະທ່ໍກະເພາະຈະເປີດ 
ເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວຂະນະດຽວກັນ ທ່ໍນ້ຳອະສຸຈິຈະປິດແຕ່ເວລາ ຫຼັ່ງນ້ຳອະສຸຈິທ່ໍຍ່ຽວ
ຈະປິດເປີດສະເພາະທ່ໍນ້ຳອະສຸຈິໃຫ້ນ້ຳອະສຸຈິອອກມາ.

1. ເຈົ້າເຄີຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະຈະເລີນພັນມາກ່ອນບ່ໍ?
2. ພວກເຮົາຮູ້ມາກ່ອນ ຫຼື ບ່ໍວ່ານ້ຳອະສຸຈິ ແລະ ຕົວອະສຸຈິ ກັບນ້ຳຍ່ຽວ 

ຈະອອກຈາກທ່ໍດຽວກັນ (ສຳລັບຜູ້ຊາຍ)
3. ແລ້ວພວກເຮົາຄິດວ່າ ນ້ຳອະສຸຈິກັບຕົວອະສຸຈິ ແລະ ນ້ຳຍ່ຽວຈະອອກ 

ຈາກອະໄວຍະວະເພດ ໃນເວລາດຽວກັນບ່ໍ, ຍ້ອນຫຍັງ?
4. ການມີປະຈຳເດືອນໝາຍເຖິງຫຍັງ?
5. ຖ້າໄຂ່ປະສົມກັບຕົວອະສຸຈິແລ້ວ ຜູ້ຍິງຈະມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ບ່ໍຍ້ອນ 

ຫຍັງ?
6. ປະຈຳເດືອນໄຫຼອອກມາກັບ ຈຸດທ່ີຍ່ຽວຂອງຜູ້ຍິງເປັນຈຸດດຽວກັນ ຫຼື 

ແຕ່ກ ຕ່າງກັນແນວໃດ?

ພາກທີ 1
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 1

ຮູບພາບສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:

ຮູບທີ 1: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຍິງ  ດ້ານໃນຂອງອະໄວຍະວະຍິງ

ຮູບທີ 2: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຍິງດ້ານນອກຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງ



41ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ ພາກທີ 1ຮູບພາບສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:

ຮູບທີ 3: ລະບົບການຈະເລີນພັນເພດຊາຍ



ພາ
ກທ
ີ 2 ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ/ພຕພ

ຈາກກິດຈະກຳທີ 1 ເຖິງ ກິດຈະກຳທີ 5 ແມ່ນໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ແລະ ສາມາດເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບຕອນຕ່າງໆ ໃນລະຄອນ (ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະ 
ກຳສາມາດເປີດລະຄອນ ໃນຕອນທີ 01 ຕອນທີ 02 ຫຼື ຕອນທີ 03 ຫຼື ເປີດທັງ 
ສາມຕອນຂອງລະຄອນ ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳເຫລ່ົານ້ີ):
ï ຕອນທີ 1: ຈ່ອຍໄປຮ້ານຄາລາໂອເກະນຳໝູ່ລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ນາງ ດາວ 

ໄດ້ໄປທ່ີຮ້ານ ເພື່ອນຳຈ່ອຍກັບມາ ແລະ ນາງ ບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຈ່ອຍໄປທ່ຽວ 
ກາງຄືນຍອ້ນມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

ï ຕອນທີ 2: ຈ່ອຍໄປຫ້ີຼນຮ້ານຄາລາໂອເກກັບໝູ່ ລຸ້ນອ້າຍອີກຄ້ັງໜຶ່ງ, ແຕ່
ບ່ໍໄດ້ມີເພດສຳພັນກັບສາວຂາຍບໍລິການ ເພາະວ່າຈ່ອຍຢ້ານຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີຫຼືພຕພ.

ï ຕອນທີ 3: ຈ່ອຍໄດ້ລົມກັບຕ້ົນເຖິງຄວາມກັງວົນ ທ່ີຢ້ານວ່າຈະຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີຍ້ອນວ່າພັກຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງເຊ່ົາ ຂອງເມກ ແລະ ນ້ອຍທ່ີຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ.

ຕ່ໍໄປແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງ ທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດເວ້ົາ ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳ 
ìໃນຕອນທີ 1: ຈ່ອຍໄປຮ້ານຄາລາໂອເກະນຳ ໝູ່ລຸ້ນອ້າຍ ແລະ ນາງ 
ດາວໄດ້ໄປທ່ີຮ້ານເພ່ືອນຳຈ່ອຍກັບມາ ແລະ ນາງ ບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ຈ່ອຍໄປທ່ຽວ
ກາງຄືນຍອ້ນມີຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ. ìດ່ັງນ້ັນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ 
ເຮັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັນ ໃນສ່ີງທ່ີພວກ 
ເຮົາຄວນເຮັດ ແລະ ບ່ໍຄວນເພ່ືອຫີຼກໄກຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ.î

ກິດຈະກຳທີ 6: ແມ່ນພົວພັນເຖິງໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ3 ເດືອນ)ຂອງເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ. ເມື່ອເຊ້ືອເຮສໄອວີເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ, ມັນໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ກັບຮ່າງ 
ກາຍ? ສາມາດໄປກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ຢູ່ໃສ? ແລະ ວິທີການ 
ກວດແນວໃດ? ທັງສາມກິດຈະກຳນ້ີແມ່ນເຊ່ືອມຕ່ໍກັບຕອນທີ 06 ແລະ 07 
ໃນລະຄອນ, ຕອນທ່ີຕ້ົນຕັດສິນໃຈກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແຕ່ທ່ານໝໍ

ພາກທີ 2
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ບອກຕ້ອງໃຫ້ລໍຖ້າສາມເດືອນ ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ) ກ່ອນຈະກວດຫາເຊ້ືອອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ.
ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນສ່ີງທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດເວ້ົາ ໃນການແນະນຳກິດຈະກຳທີ 6 ຫາ 8, ອີງຕາມຕອນທີ 6 
ຫາ 7 ຂອງລະຄອນî ຕອນທ່ີຕ້ົນໄປພົບທ່ານໝໍ, ທ່ານໝໍໄດ້ໃຫ້ຕ້ົນກວດຫາເຊ້ືອທັນທີໂລດບ່ໍ? ຍ້ອນ 
ຫຍັງ? ຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະມາເຮັດກິດຈະກຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ), ທ່ີ 
ເປັນເຫດຜົນທ່ີທ່ານໝໍ ບອກໃຫ້ຕ້ົນລໍຖ້າອີກສາມເດືອນ, ກິດຈະກຳນ້ີຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບວິທີການກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເມື່ອພວກເຮົາສະມັກໃຈກວດເລືອດ.

ກິດຈະກຳທີ 7: ກ່ຽວພັນເຖິງພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ແລະ ເຊື່ອມຕ່ໍກັບຕອນທີ 2 ຂອງລະຄອນ.
ໃນຕອນນ້ີ ໝູ່ລຸ້ນອ້າຍສອງຄົນໄດ້ຊັກຊວນຈ່ອຍໃຫ້ມີເພດສຳພັນ ກັບ ສາວບໍລິການ ແລະ ໄດ້ເວົ້າເຖິງ 
ເລື່ອງທ່ີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງ ຕິດພະຍາດຊີຟີລິດ ຍ້ອນໃສ່ຖົງຢາງສອງຊ້ັນໃນເວລາມີເພດສຳພັນກັບຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອ
ແລະ ຖົງຢາງແຕກ. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳນ້ີ ໂດຍການເວ້ົາວ່າ: îຕອນທ່ີຈ່ອຍໄປ   
ຮ້ານຄາລາໂອເກກັບໝູ່, ພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຈ່ອຍຟັງ ໃນເລ່ືອງທ່ີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງຕິດພະຍາດຊີຟີລິດ ຍ້ອນມີ 
ເພດສຳພັນ ໂດຍການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ສອງຊ້ັນ ແລະ ຖົງຢາງແຕກ, ວທີິການປ່ີນປົວພະຍາດຊີຟລິີດ? 
ຕ່ໍໄປນ້ີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດຊີີລິດ, ວິທີການປ່ີນປົວພະຍາດ ແລະ ພະຍາດອ່ືນໆ   
ທ່ີສາມາດຕິດຕ່ໍໄດ້ທາງເພດສຳພັນ ເມື່ອບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງî

ກິດຈະກຳທີ 8: ແມ່ນກ່ຽວກັບ ພຕພ ສາມາດເຊ່ືອມຕ່ໍໄປຫາ ຕອນທີ 2 ຂອງລະຄອນ,ໃນຕອນນ້ີຈ່ອຍຖືກ 
ໝູ່ລຸ້ນອ້າຍຊັກຊວນ ໃຫ້ມີເພດສຳພັນກັບ ສາວບໍລິການ, ພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຈ່ອຍຟັງໃນເລ່ືອງ 
ທ່ີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງຕິດພະຍາດ ຊີຟີລິດ ຍ້ອນມີເພດສຳພັນ ໂດຍການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມສອງຊ້ັນ ແລະ ຖົງ  
ຢາງແຕກ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດເວ້ົາ ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳນ້ີໂດຍສາມາດເວ້ົາວ່າ: ເມື່ອຈ່ອຍໄປທ່ີ
ຮ້ານຄາລາໂອເກໝູ່ໄດ້ຊວນໃຫ້ມີເພດສຳພັນ ກັບສາວບໍລິການ ແລະ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລ່ືອງທ່ີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງຕິດ 
ພະຍາດຊີຟີລິດ ຍ້ອນໃສ່ຖົງຢາງສອງຊ້ັນ ໃນເວລາມີເພດສຳພັນກັບຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອ ແລະ ຖົງຢາງແຕກ.
ຕ່ໍໄປນ້ີພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການໃສ່ຖົງຢາງທ່ີຖືກຕ້ອງຈ່ຶງບ່ໍແຕກ.
( ຄືກັນກັບກິດຈະກຳ 7 )

ກິດຈະກຳທີ 9: ພົວພັນເຖິງຕອນທີ 8 ໃນລະຄອນ, ເມື່ອຕ້ົນໄປບອກກັບພອຍວ່ານາງມີເພດສຳພັນ 
ທ່ີບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນກັບລູກຄ້າ ຂອງນາງ (ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງະນາໄມ), ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳ
ນ້ີໂດຍການເວ້ົາວ່າ: ìມັນຄຸ້ມຄ່າ ຫຼື ບ່ໍໃນການມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ເພື່ອແລກກັບ 
ເງີນທ່ີເພີ້ມຂ້ຶນ ຫຼື ເພື່ອຄວາມມ່ວນ ຫຼື ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ, ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມເຮັດ 
ໃຫ້ການມີເພດສຳພັນຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນî 

ຕ່ໍໄປແມ່ນຕົວຢ່າງ ທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດເວ້ົາ ເພື່ອແນະນຳ ກິດຈະກຳທີ 10-11, ຫຼັງຈາກທ່ີໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດ, ພຕພ ແລະ ຖົງຢາງອະນາໄມໃນກິດຈະກຳທ່ີຜ່ານມາ,  ຕ່ໍ
ໄປພວກເຮົາຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງສະຖານະການໃນການທ່ີພວກເຮົາ ຕ້ອງການຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນກໍລະນີທ່ີ 
ຕ້ອງການໃຊ້ ແລະ ພວກເຮົາກ່ໍ ຈະໄດ້ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທ່ີຕ້ອງການໄປກວດຫາ 
ພະຍາດ ພຕພ ແລະ ຮັບການປ່ີນປົວ ຫຼື ກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ, ບ່ອນໃດທ່ີພວກເຮົາສາມາດ 
ໄປໄດ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຂອງພວກເຮົາ?



ກິດຈະກຳທີ 1     ການຕິດຕ່ໍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ    
     (ລົມເພລົມພັດ)

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເພ່ີມເຕີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕ່ໍຂອງເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ

ເວລາ: 20 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັ້ຍນ້ອຍ(ແບ່ງ1/4ຂອງເຈ້ຍA4).ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.
 ï ບິກເຟີດສີແດງຫືຼບິກແດງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ02-03ກ້ານ.
 ï ບິກຫືຼສໍສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ອ່ືນ.
ຄຳແນະນຳ:  1. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມນ່ັງເປັນວົງມົນ.
 2. ຢາຍເຈ້ັ້ຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.
 3. ຢາຍບິກເຟີດສີແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີໄດ້ເລືອກໄວ້ 02-03 ຄົນ.
 4. ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳເລ້ີມຕ້ົນກິດຈະກຳ ໂດຍເວ້ົາວ່າ ìລົມເພລົມພັດî ຕ່ໍ 

ມາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕອບວ່າ: ພັດຫຍັງ? ຖ້າວ່າຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳບອກວ່າ 
ìພັດຄົນໃສ່ເສື້ອແດງî ຄົນທ່ີໃສ່ເສື້ອແດງຈະຕ້ອງຢືນຂ້ຶນ ແລະ ປ່ຽນບ່ອນ 
ນ່ັງກັບໝູ່.

 5. ຫຼັງຈາກປ່ຽນບ່ອນນ່ັງແລ້ວ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໝາຍໃສ່ເຈ້ັຍຂອງໝູ່ທ່ີນ່ັງ
ຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງຕົນເອງ

 6. ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳ ເຮັດຄືນຂ້ັນຕອນ (ທີ 4 ແລະ 5) ແລະ ໃຊ້ປະເພດ 
ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ບຸກຄະລິກລັກສະນະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການ 
ເຄື່ອນທ່ີ. ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳສາມາດຢຸດການຫ້ີຼນກິດຈະກຳນ້ີ ເມື່ອສັງ 
ເກດເຫັນວ່າເຈ້ັຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງແຕ່ລະຄົນມີໝາຍແດງເປັນສ່ວນ
ໃຫ່ຍ.

  
ຈຸດສົນທະນາ:  ï ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳທ່ີມີໝາຍແດງ ໃນເຈ້ຍແມ່ນຖືວ່າຕິດເຊ້ືອ 

ເຮສໄອວີ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນມີໝາຍແດງ ຢູ່ໃນເຈ້ັຍ, 
ແມ່ນໝາຍເຖິງຫຍັງ?

 ï ເຊື້ອເຮສໄອວີແຜ່ລະບາດໄດ້ແນວໃດ?
 ï ວິທີການໃດທ່ີສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ?

ພາ
ກທ
ີ 2



ກິດຈະກຳທີ 2     ຖືກ...ບ່ໍຖືກ...ບ່ໍແນ່ໃຈ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳສ່ຽງຕ່ໍ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍສີແດງສີຂຽວ ແລະ ສີເຫຼືອງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແຕ່ລະຄົນ
 ï ຄຳເວົ້າທ່ີກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີຖືກ-ບ່ໍຖືກ
ຄຳແນະນຳ:  1. ແຈກເຈ້ັຍສີແດງ ສີຂຽວ ແລະ ສີເຫຼືອງ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສີລະ 

1 ໃບ ແລະ ອະທິບາຍວ່າສີແດງ ແທນຄຳຕອບວ່າ ìບ່ໍຖືກî ສີຂຽວແທນ 
ຄຳຕອບວ່າ ìຖືກî ແລະ ສີເຫຼືອງ ແທນຄຳຕອບວ່າ ìບ່ໍແນ່ໃຈî.

 2. ອ່ານຄຳເວ້ົາເທື່ອລະຂ້ໍ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກຸ່ມໃຫຍ່ຟັງ ແລະ ເມື່
ອຟັງຂ້ໍຄວາມທ່ີເປັນໂຈດຈົບແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕອບຄຳຖາມ ໂດຍຍົກ 
ເຈ້ັຍສີຕາມຄຳຕອບຂອງຕົນເອງ. ເຊັ່ນຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄິດວ່າ 
ຄຳຕອບນ້ັນໆ ບ່ໍຖືກໃຫ້ຍົກເຈ້ຍສີແດງ ແລະ ຖ້າຟັງຄຳຖາມແລ້ວບໍ່ແນ່ໃຈ 
ໃຫ້ຍົກເຈ້ັຍສີເຫຼືອງ.

  a. ເຊື້ອເຮສໄອວີ ສາມາດຕິດຕ່ໍກັນໄດ້ ໂດຍການນ່ັງຕິດກັບຜູ້ທ່ີມີ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  b. ເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອ
ວີ (ຄຳຕອບ-ຖືກ)

  c. ຖ້າມີຄົນຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຈາມໃສ່ ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ໄດ້ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  d. ຖ້າໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳຮ່ວມກັບຄົນທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ(ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  e. ຖ້າດ່ືມນ້ຳຈອກດຽວກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  f. ຄົນທ່ີມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຫຼາຍໆຄົນ ໂດຍບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ
ໄມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ(ຄຳຕອບ-ຖືກ)

  g. ຖ້ານອນໃນບ່ອນດຽວກັບຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໂດຍບ່ໍມີເພດສຳ 
ພັນກັນກ່ໍມີໂອກາດ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້(ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  h. ຈາກລັກສະນະພາຍນອກສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ແມ່ນໃຜຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ຫຼື ໃຜແດ່ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

  i. ຈາກລັກສະນະພາຍນອກສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ແມ່ນໃຜຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ຫຼື ໃຜແດ່ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍຖືກ)

ພາກທີ 2



46
For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 3. ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕອບ ຄຳຖາມພ້ອມທັງອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມ.
 4. ເມື່ອຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຖາມທັງໝົດແລ້ວ,ໃຫ້ສະຫຸຼບ ແລະ ອະທິບາຍ 

ຕາມຄຳຖາມ ໃນສ່ວນອະທິບາຍ ໂດຍການໃຊ້ລາຍການຄຳຖາມນ້ັນ 
ປະກອບໃນພາກສົນທະນາ. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ອາດຈະບ່ໍໃຊ້ຄຳຖາມທັງ   
ໝົດອາດເລືອກບາງຂ້ໍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກ່ໍໄດ້.

 
ຈຸດສົນທະນາ: ï ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອ

ວີ ແລະ ພະຍາດເອດຈາກແຫ່ຼງໃດແດ່ຄິດວ່າພຽງພໍແລ້ວ ຫຼື ບ່ໍ?
 ï ການເຮັດວຽກນຳກັນ ຫຼື ຢູ່ບ້ານດຽວກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈະເຮັດໃຫ້ 

ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ ຫຼື ບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ຄວນຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອມີເພດສຳພັນກັບຄົນໃດໜ່ຶງ ໂດຍບ່ໍສາມາດ 

ຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜຕິດ ຫຼື ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ (ເນັ້ນທັງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມທຸກເທ່ືອທ່ີມີເພດສຳພັນ ແລະ ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ, ພ້ອມທັງບ່ໍໃຊ້ເຂັມ 
ສັກຢາ ຫຼື ອຸປະກອນສີດສານເສບຕິດຮ່ວມກັບຜູ້ອ່ືນ.)

ພາ
ກທ
ີ 2



ພາກທີ 2

ກິດຈະກຳທີ 3     ໃຜມີເຊື້ອເຮສໄອວີ?

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເຂົ້າໃຈວ່າໃຜກໍມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໄດ້ 
ຂ້ຶນຢູ່ກັບພຶດຕິກຳສ່ຽງ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແຕ່ບ່ໍກ່ຽວກັບອາຍຸເພດ ຫືຼ ອາຊີບ 
ຂອງຄົນໆນ້ັນ

ເວລາ: 45 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ຮູບພາບໂດຍຕັດພາບຂອງບຸກຄົນ ທີ່ມີອາຊີບ ແລະ ອາຍຸຕ່າງກັນ 

ຈຳນວນ 7 ພາບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ (1) ແມ່ຍິງໜຸ່ມ (2) ຊາຍໜຸ່ມ (3) ຄົນໜຸ່ມ 
ຍິງເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາລາໂອເກະ (4) ຜູ້ຍິງອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ (5)
ຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ (6) ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກອາຍຸປະມານ 20-30 
ປີ ແລະ (7) ຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 45 ປີ ຂ້ຶນໄປ (ບຸກຄົນທັງ 7 ນ້ີຢູ່ໃນຮູບ 
ດຽວກັນ ຫຼື ຄົນລະຮູບກ່ໍໄດ້).

 ï ເຈ້ັຍສີໂດຍຕິດຮູບໃສ່ເຈ້ຍສີແຜ່ນໃຫຍ່ ພ້ອມຄຳອະທິບາຍຖານະທາງ 
ສັງຄົມ ແລະ ໜ້າທ່ີການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ໃນແຕ່ລະຮູບ
ພາບສ່ວນດ້ານຫັຼງຂອງຮູບໃຫ້ຂຽນຄຳວ່າ ìຄົນນ້ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີî ຫຼື 
ìຄົນນ້ີບ່ໍມີເຊື້ອເຮສໄອວີî ເພື່ອທ່ີຕອນຈົບຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກຳເຫັນວ່າຄົນທ່ົວໆໄປ ກ່ໍສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ ແລະກໍ
ບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າໃຜຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແດ່ຕອນ ທ່ີບ່ໍມີອາການເພາະສະ
ນ້ັນການກວດເລືອດ ເພື່ອຫາເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເປັນພຽງທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີ
ຈະຕັດສິນໄດ້ວ່າໃຜມີເຊື້ອເຮສໄອວີ.

 ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຕິດຮູບທ່ີກຽມໄວ້ໃສ່ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ເທີງກະດານຕິດຝາເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມກິດຈະກຳທຸກຄົນໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ.
 2. ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນຮູບພາບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດ 

ຈະກຳຟັງ.
 3. ຫຼັງຈາກອະທິບາຍຈົບແລ້ວແຈກຢາຍບິກເຟີດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ 

ທຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ອອກມາເລືອກເທ່ືອລະຄົນວ່າຄົນໃດທ່ີຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອ
ວີໂດຍຄົນໜຶ່ງຈະເລືອກໄດ້ສາມຮູບ.

 4. ໃນການເລືອກນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເຮັດເຄ່ືອງໝາຍໂຕ (P) ຫຼື (ໄວ້ຢູ່ດ້ານ  
ຂ້າງຫືຼດ້ານລຸ່ມຂອງຮູບຢູ່ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ (ເພື່ອທ່ີຮູບຈະບ່ໍເປື້ອນ ແລະ 
ໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍເທ່ືອ).



48
For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 5. ໃຫ້ຊີ້ໄປເທ່ືອລະຮູບ ແລະ ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຍົກມີຂ້ຶນຖ້າຄິດ 
ວ່າບຸກຄົນໃນຮູບມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈາກນ້ັນ ສຸ່ມເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກຳເພ່ືອໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງຄິດວ່າຄົນນ້ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

 6. ໃຫ້ເຮັດຄືຂ້ໍ 5 ສຳລັບແຕ່ລະຮູບຂອງຫົກຮູບ ໂດຍໃນແຕ່ລະຮູບໃຫ້ຖາມ 
ເຫດຜົນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳປະມານ 3 ຄົນ.

 7. ຫຼັງຈາກທ່ີຖາມເຫດຜົນຄົບທຸກຮູບແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳບອກຄຳຕອບ
ວ່າຄົນໃນຮູບຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍ?.

 8. ອະທິບາຍເລ່ືອງເຄືອຂ່າຍທາງເພດ ມີຮູບພາບສະແດງ ເຄືອຂ່າຍທາງ 
ເພດ ແລະ ຄຳອະທິບາຍປະກອບ.

 9. ສະຫຸຼບ ແລະ ສົນທະນາກັນ (ເບິ່ງລາຍການຄຳຖາມດ້ານລຸ່ມ).
ຈຸດສົນທະນາ: ï ໂດຍປົກກະຕິຈະເອົາຫຍັງມາເປັນໂຕຕັດສິນ ວ່າໃຜຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼື 

ໃຜບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ອະທິບາຍ.
 ï ເຮົາສາມາດບອກຖືກ ຫຼື ບ່ໍວ່າ? ໃຜຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ປົກກະຕິຄົນທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ແຕ່ຍັງບ່ໍສະແດງອາການຈະມີລັກສະນະ

ແນວໃດອະທິບາຍ.
 ï ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃນວ່າຄົນໆໜ່ຶງ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ?
 ï ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈະຂ້ຶນຢູ່ກັບຖານະອາຊີບເຊ້ືອຊາດ ຫຼື ສັນຊາດ ຫຼື 

ບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຄວາມຈິງແລ້ວປັດໃຈໃດ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ແມ່ນຫຍັງ ?

 ï ຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລ້ ວແຕ່ຍັງບ່ໍສະແດງອາການໃດໆ ຈະສາມາດ 
ແຜ່ເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ ຫຼື ບ່ໍ ແລະ ຈະມີວິທີການໃດໃນການປ້ອງກັນຕົນ 
ເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ?

 ï ສຳລັບແມ່ຍິງນ້ັນ ຄິດວ່າຖ້າມີເພດສຳພັນ ສະເພາະກັບຜົວຂອງໂຕເອງ 
ເທົ່ານ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ເຊື້ອເຮສໄອວີ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກຜູ້ຍິງໄປສູ່ຜູ້ຊາຍເທ່ົານ້ັນ ຫຼື ບ່ໍ 
ແລ້ວຜູ້ຊາຍມີໂອກາດແພ່ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປສູ່ຜູ້ຍິງໄດ້ຫຼືບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ? 
ອະທິບາຍ.

ພາ
ກທ
ີ 2
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ຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງຄຳອະທິບາຍລັກສະນະຂອງຄົນໃນຮູບແລະຄຳຕອບວ່າຄົນໆນ້ັນມີ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍ?

ພາກທີ 2

1. ຍິງໜຸ່ມ ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີຍັງບ່ໍເຄີຍມີເພດສຳພັນເລີຍ

2. ຊາຍໜຸ່ມ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
 ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຍິງແລະບ່ໍໄດ້

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເນ່ືອງຈາກຜູ້ຍິງເຫ່ົຼານ້ັນບ່ໍ 
ໄດ້ມີອາຊີບຂາຍບໍລິການ.

3. ຍິງໜຸ່ມ ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກເທ່ືອທ່ີ

ມີເພດສຳພັນ ແລະ ໃຊ້ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ.
4. ຜູ້ຍິງອາຍຸ ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຄີຍມີແຟນ ແລະ ມີເພດສຳພັນ

ກັບແຟນຄົນເກ່ົາມາກ່ອນແຕ່ມີການໃຊ້ຖົງຢາງ
ອະນາໄມ. ແຕ່ກັບແຟນໃໝ່ ນາງເລືອກທ່ີຈະບ່ໍ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງ ກ່ໍມີຄູ່ 
ນອນຄົນດຽວ ແລະ ຄິດຈະແຕ່ງງານກັນກ່ໍຄິດວ່າ 
ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

5. ຜູ້ຊາຍອາຍຸ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ມີເພດສຳພັນກັບທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແຕ່ຈະ 

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ສະເພາະກັບຄົນທ່ີເຮັດ 
ວຽກເປັນສາວບໍລິການເທ່ົານ້ັນ

6. ຜູ້ຊາຍອາຍຸ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ມີເພດສຳພັນກັບທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແຕ່ຈະ 

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມສະເພາະກັບຄົນທ່ີເຮັດວຽກ 
ເປັນສາວບໍລິການເທ່ົານ້ັນ.

7. ຜູ້ຊາຍອາຍຸ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ມັກໄປນ່ັງດ່ືມເບຍ ແລະ ມີສຳພັນກັບສາວບໍລິ 

ການແຕ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທັງນ້ີ ຄາດວ່າຊາຍ 
ຄົນນ້ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເນື່ອງຈາກມີເພດສຳພັນ
ກັບຜູ້ສາວທ່ີບ່ໍແມ່ນສາວບໍລິການ ແຕ່ບ່ໍໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ ເນື່ອງຈາກຄິດວ່າຜູ້ຍິງຄົນນ້ີບ່ໍ 
ແມ່ນສາວບໍລິການນອກຈາກນ້ີຍັງບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງ
ອະນາໄມ ກັບສາວບໍລິການ ຄົນທ່ີເປັນຂາປະ 
ຈຳນຳ.

ລັກສະນະ-ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີ 
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານ, 
ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ຫຼືເຮັດນາ.
ລັກສະນະ-ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ້ີ
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງງານຫືຼເ
ຮັດນາ.

ລັກສະນະ-ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ 
ເຮັດວຽກ ຢູ່ຮ້ານເບຍ.

ລັກສະນະ-ມີແຟນເປັນ 
ຜູ້ຊາຍອາຍຸ ປະມານ 25-
30 ປີ.

ລັກສະນະ: ເຮັດວຽກຢູ່ 
ໄຮ່ນາ ແລະ ເຄີຍເປັນ 
ແຟນກັບຜູ້ຍິງ ທ່ີຢູ່ທ່ີກ່າວ 
ໄວ້ຢູ່ໃນໝາຍເລກ 4.
ລັກສະນະ ເຮັດວຽກກັບ 
ບໍລິສັດ ທ່ີຫາກ່ໍເປີດໃໝ່ 
ຢູ່ໃກ້ພື້ນທ່ີ

ລັກສະນະ: ຊາຍຄົນນ້ີ 
ມີຖານະ ແລະ ມີກິດຈະ 
ການຂອງຕົນເອງ ມີລູກ 
ຈ້າງຫຼາຍຄົນ.

ປະມານ 
25-35 ປີ

ປະມານ 
25-35 ປີ

ປະມານ 
25-30 ປີ

ປະມານ
45 ປີ ຂ້ຶນໄປ

ການອະທິບາຍ:



50
For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຮູບ 1. ຕົວຢ່າງເຄືອຂ່າຍທາງເພດ

ï  ຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 20-30 ປີ ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ ໂດຍບ່ໍໄດ້ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເພາະຄິດວ່າ ບ່ໍໄດ້ມີເພດສຳພັນກັບສາວບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 25-
35 ປີ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເມື່ອກັບບ້ານກ່ໍມີເພດສຳພັນກັບເມຍຢູ່ບ້ານ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ
ໄມເຮັດໃຫ້ເມຍ (ຜູ້ຍິງອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ) ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໄປນຳ ແລະ ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີມີລູກ
ລູກກ່ໍມີໂອກາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໄປນຳ (ໂອກາດໃນການຕິດເຊ້ືອແມ່ນ 30%) ແລະ ໃຫ້ຖາມ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຕ່ໍວ່າລູກທ່ີເກີດມາຈະພົບບັນຫາ ຫຼື ສະຖານະການຫຍັງແດ່?

ï ຖ້າຜູ້ຍິງອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ ມີເພດສຳພັນໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 
ປະມານ 40-50 ປີ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ແລະ ເມື່ອຜູ້ຊາຍຄົນນ້ີໄປມີເພດສຳພັນ ກັບເມຍຂອງຕົນ 
ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ?

ï ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ຖ້າຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 20-30 ປີ ຄົນນ້ີໄປມີເພດ
ສຳພັນກັບແມ່ຍິງໜຸ່ມເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາລາໂອເກ ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ï ຖ້າມີຜູ້ຊາຍອາຍຸ 20-30 ປີ ເປັນແຟນກັບແມ່ຍິງໜຸ່ມແລະມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະ
ນາໄມຮວມທັງບ່ໍໄດ້ກວດເລືອດ ກ່ອນຈະມີເພດສຳພັນກັນ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີ
ຖ້າຕ່ໍມາສອງຄົນນ້ີເຊົາຄົບກັນ ແລະ ແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີ ໄປມີແຟນໃໝ່ ແລະ ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ 

ຍິງໜຸ່ມເຮັດວຽກໃນ
ຮ້ານຄາລາໂອເກ

ຊາຍອາຍຸ 
20-30 ປີ

ຊາຍອາຍຸ 
25-35 ປີ

ຍິງໜຸ່ມ

ຊາຍໜຸ່ມ ຊາຍ ອາຍຸ 
45-50 ປີ

ຍິງອາຍຸ 
25-35 ປີ

ພາ
ກທ
ີ 2
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ໄມຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ກັບແຟນຄົນໃໝ່ ຫຼື ແຟນຄົນອ່ືນໆ ຂອງແມ່ຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຖ້າໃນອານາຄົດ 
ແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນນ້ີແຕ່ງງານມີລູກຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກັບລູກຂອງລາວໄດ້?

ï ຜູ້ຊາຍອາຍຸປະມານ 25-35 ປີ ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍໜຸ່ມ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຈະເກີດ
ຫຍັງຂ້ຶນໄດ້ ແລະ ຕ່ໍມາໜຸ່ມຄົນນ້ີມີເພດສຳພັນກັບຍິງຫນຸ່ມ ທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາລາໂອເກ ແລະ 
ຕອນເປັນແຟນກັບພວກເຂົາ ກ່ໍເຊົາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເພາະສະນ້ັນ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບຍິງ 
ຫນຸ່ມທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຄາລາໂອເກນ້ີໄດ້?

ພາກທີ 2



ກິດຈະກຳທີ 4    ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຮູ ຫຼື ຊ່ອງທາງ 
ໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ສານຄັດລ່ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ.

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຝຶກວິເຄາະຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຕິດ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ (ທາງອອກປະລິມານການມີຊີວິດທາງເຂ້ົາ).

ເວລາ: 60 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມນ້ອຍປະມານ 5 ຄົນຕ່ໍໜຶ່ງກຸ່ມ. ແຕ່ລະ 

ກຸ່ມຄວນຈັດໃຫ້ມີສະເພາະຊາຍຫືຼຍິງ.
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟິດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຕິດເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່ໃສ່ຝາຫ້ອງ ຫຼື ກະດານຂາວໂດຍແຍກຕິດຄົນລະແຈ 

ຫ້ອງ 3 ແຈ.
 2. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນ 3 ກຸ່ມ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຢືນລຽນແຖວ 

ແລະ ແລ່ນອ້ອມເປັນຮອບວຽນ ເພື່ອຂຽນຄຳຕອບຕາມຫົວຂໍ້ທ່ີກຳນົດ 
(ເຮັດຄືກັນກັບການຜັດປ່ຽນກັນ).

 3. ຂຽນຄຳວ່າ ìນ້ຳໃນຮ່າງກາຍî ໃນເຈ້ຍແຜ່ນທີ 1 ແລະ ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດ 
ຈະກຳວ່າ ìມີນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຫຍັງແດ່ທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກ ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຍິນມາî. 4. 
ໃນເຈ້ັຍແຜ່ນທີ 2 ຂຽນຄຳວ່າ ìຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍî ແລະ ຖາມຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າ ìມີຮູ ຫຼື ຊ່ອງຫຍັງແດ່ໃນຮ່າງກາຍ ທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກ ຫຼື 
ເຄີຍໄດ້ຍິນມາî.

 5. ໃນເຈ້ັຍແຜ່ນທີ 3 ຂຽນຄຳວ່າ ìກິດຈະກຳທາງເພດî ແລະ ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກຳວ່າ ìກິດຈະກຳທາງເພດແບບໃດແດ່ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຫືຼເຄີຍໄດ້ຍິນî.

 6. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຊ່ວຍກັນອະທິບາຍວ່າ 
ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ ມີນ້ຳຫຍັງແດ່ ທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີຢູ່ຫຼາຍ ແລະ ນ້ຳຫຍັງ 
ແດ່ມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຢູ່ໜ້ອຍ.

 7. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ອະທິບາຍຕ່ໍໄປວ່ານ້ຳທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຢູ່ຫຼາຍ 
ຢູ່ຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃດ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດແບບໃດ? ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳເຫຼົ່ານ້ີ 
ແລະ ນ້ຳທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີຢູ່ໜ້ອຍນ້ັນ ຢູ່ຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃດ? ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບກິດຈະກຳທາງເພດແບບໃດ?

 8. ນອກຈາກເລ່ືອງນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ກິດຈະກຳທ
າງເພດທ່ີໄດ້ເວົ້າກັນໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າເຊື້ອເ
ຮສໄອວີຈະສາມາດເຂ້ົາສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດ ແລະ ນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຮູຫຼື 
ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເພດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ 

ພາ
ກທ
ີ 2
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ແນວໃດ ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ (ຄຳຕອບ-ການທ່ີເຊື້ອເຮສໄອວີ 
ຈະເຂ້ົາ ສູ່ຮ່າງກາຍຫືຼແພ່ຈາກຄົນໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ໂດຍສະ 
ເພາະຜ່ານການມີເພດສຳພັນ ນ້ັນຈະຕ້ອງມີການແພ່ກະຈາຍຂອງເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີຈາກນ້ຳອະສຸຈິ ຫຼື ນ້ຳເມືອກໃນຊ່ອງຄອດ ທ່ີຢູ່ໃນອະໄວຍະວະເ
ພດຂອງຄົນໆໜ່ຶງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ ໂດຍການສອດໃສ່ຜ່ານຊ່ອງຄອດ ຫຼື 
ຮູທະວານ).

 9. ນອກຈາກຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງນ້ຳຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍແລະກິດຈະ 
ກຳທາງເພດແລ້ວການແພ່ກະຈາຍ ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ນ້ັນຍັງຂ້ຶນຢູ່ກັບ 
ປັດໄຈດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີນຳຄື: (1) ທາງອອກຂອງນ້ຳທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຊຶ່ງເປັນຮູ 
ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ-ຕ້ອງມີທາງອອກຂອງເຊ້ືອ
ເຮສໄອວີຈາກຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຕິດເຊ້ືອ (2) ປະລິມານຂອງເຊ້ືອເຮສໄອ
ວີທ່ີມີຢູ່ໃນນ້ຳ ທ່ີອອກຈາກຮູ ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງກາຍ ປະລິມານຂອງເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ໃນນ້ຳຫືຼສານຄັດລ່ັງຕ້ອງຫຼາຍພໍທ່ີຈະແພ່ເຊື້ອຈາກຄົນໜຶ່ງໄປ
ຫາອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ (3) ສະພາບການມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ທ່ີ 
ອອກຈາກຮູນ້ັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີສາມາດຢູ່
ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ (4) ທາງເຂ້ົາຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່ຮ່າງກາຍຂອງ 
ອີກຄົນໜຶ່ງ-ຕ້ອງມີທາງເຂ້ົາ ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີທ່ີຈະສາມາດ ເຂົ້າໄປສູ່ 
ຮ່າງກາຍຂອງອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້.

 10. ໃຫ້ວິເຄາະພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ວ່າພຶດຕິກຳເຫຼ່ົານ້ັນ ຈະເພ່ີມຄວາມສ່ຽງໃນ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ ຫຼື ບ່ໍ? ແນວໃດ ໂດຍນຳເອົາແນວຄິດເລ່ືອງ 
ທາງອອກປະລິມານສະພາບການຢູ່ລອດ ແລະ ທາງເຂ້ົາມາໃຊ້ໃນກາ
ນວິເຄາະປົກກະຕິແລ້ວ ການທ່ີຈະຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຕ້ອງມີປັດໄຈທັງ 
4 ຂ້ໍ (ທາງອອກປະລິມານ ສະພາບການມີຊີວິດ ແລະ ທາງເຂ້ົາ) 
ຮ່ວມກັນຈຶ່ງຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດການແພ່ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈາກຄົນໜຶ່ງ 
ໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້.

 11. ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຂຽນຕາລະລາງຈຳນວນ 6 ຖັນດ່ັງຕົວຢ່າງນ້ີ

ຄຳຖາມ

 

ທາງອອກຂອງ  
ນ້ຳທ່ີມີເຊື້ອເຮສ 
ໄອວີຈາກຮູຫຼື 
ຊ່ອງໃນຮ່າງ 
ກາຍຂອງຜູ້ 
ຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ

ປະລິມານຂອງ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ
ທ່ີມີຢູ່ໃນນ້ຳ
ທ່ີມີເຊື້ອ
(ຫຼາຍຫລື
ຫນ້ອຍ)

ສະພາບການ 
ຊີວິດຂອງເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ 

ທ່ີອອກຈາກຮູ
ຫຼື ຊ່ອງໃນຮ່າງ

ກາຍ
(ສົດຫືຼບ່ໍສົດ)

ທາງເຂ້ົາຂອງ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ
ທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່
ຮ່າງກາຍ

ຂອງອີກຄົນໜຶ່ງ

ຕິດຫືຼບ່ໍຕິດ
ເຊື້ອ

ເຮສໄອວີ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 12. ໃຊ້ສະຖານະການທຳອິດ ìບ່ໍມີເພດສຳພັນî ມາໃຊ້ອະທິບາຍວ່າສາມາດ
ນຳມາປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄດ້ແນວໃດ ໂດຍວິເຄາະຈາກປັດໄຈແຕ່ລະຂ້ໍ.

 13. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໃນກຸ່ມຍ່ອຍ (ກຸ່ມເກ່ົາ) ແລະ ແຈກຢາຍສະຖາ 
ນະການຕ່າງໆ (ແບ່ງຈຳນວນສະຖານະການໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເທ່ົາໆກັນ) 
ຈາກນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຊ່ວຍກັນວິເຄາະພຶດຕິກຳ ຈາກສະຖານະການ 
ທ່ີໄດ້ຮັບໂດຍພິຈາລະນາທາງອອກ ປະລິມານການມີຊີວິດແລະທາງເຂ້ົາ
ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ໃຫ້ວິເຄາະວ່າພຶດຕະກຳ ຫຼື ສະຖານະການນ້ັນໆ 
ຈະເພ່ີມຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍຕິດແນວໃດ?.

 14. ຫຼັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກມານຳສະເໜີ ຄຳຕອບຂອງກຸ່ມຕົນວ່າ 
ສະຖານະການທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນ ຈະນຳໄປສູ່ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ ຫຼື ບ່ໍ 
ໃນລະຫວ່າງການສະເໜີ ນອກຈາກອະທິບາຍລະດັບຂອງຄວາມສ່ຽງ 
(ສູງ/ຕ່ຳ/ບ່ໍສ່ຽງ) ຂອງການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລ້ວແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕ້ອງໃຊ້
ແນວຄິດເລ່ືອງທາງອອກປະລິມານ ສະພາບຢູ່ລອດ ແລະ ທາງເຂ້ົາໃນ 
ການອະທິບາຍນຳເມ່ືອແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີ ຈົບແລ້ວໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກຳອ່ືນໆ (ກຸ່ມທ່ີເຫືຼອ) ຊ່ວຍກັນຕອບວ່າເຫັນດ້ວຍ ຫຼື ບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ?.

 15. ສະຫຸຼບແລະສົນທະນາ.
ຈຸດສົນທະນາ: ï ນ້ຳຫືຼສານຄັດລ່ັງໃດ ທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຢູ່ຫຼາຍ ແລະ ນ້ຳຫືຼສານຄັດລ່ັງໃດ

ທີ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ຢູ່ໜ້ອຍ? 
 ï ຮູຫຼືທາງເຂ້ົາໃດ ທ່ີຈະເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້?
 ï ພຶດຕິກຳໃດ ທ່ີມີໂອກາດສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼາຍທ່ີສຸດ?
 ï ປົກກະຕິແລ້ວກິດຈະກຳ ທາງເພດແບບໃດ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດ   

ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼາຍທ່ີສຸດຮູ ຫຼື ຊ່ອງທາງໃດທ່ີຈະເປັນທາງໃຫ້ເຊື້ອເຮສ
ໄອ ວີເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແຍກຖາມລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ.

 ï ໃນການດຳເນີນຊີວິດ ປະຈຳວັນເຊ່ັນການເຮັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບຜູ້ຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼື ຢູ່ບ້ານດຽວກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຄິດວ່າຈະສາມາດ 
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ ຫຼື ບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງໃຫ້ວິເຄາະຈາກສານຄັດລ່ັງທາງ  
ເຂົ້າຂອງສານຄັດລ່ັງ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງເພດ.

 ï ຖ້າມີໝູ່ຫຼືຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ເລີ່ມເຈັບເຮົາຈະສາ 
ມາດຊ່ວຍເບ່ິງແຍງຄົນໆນ້ັນໄດ້ຫຼືບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງໂດຍໃຫ້ວິເຄາະຈາກສານ
ຄັດລ່ັງ ທາງເຂ້ົາຂອງສານຄັດລ່ັງ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງເພດ

 ï ຈາກລັກສະນະຂອງສານຄັດລ່ັງ ທາງເຂ້ົາຂອງສານຄັດລ່ັງ ແລະ ພຶດຕິກຳ 
ທາງເພດທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດ ໄດ້ຮັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼາຍທ່ີສຸດນ້ັນເຮົາ 
ຄິດວ່າຈະມີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ແນວໃດ?

 ï ສານຄັດລ່ັງທ່ີມີປະລິມານ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຫຼາຍພໍທ່ີຈະແພ່ເຊື້ອຈາກຄົນ 
ໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ນ້ັນ ໄດ້ແກ່ນ້ຳອະສຸຈິ, ນ້ຳໃນຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ 
ຍິງ(ນ້ຳເມືອກຊ່ອງຄອດ) ແລະ ນ້ຳນົມແມ່ ສ່ວນນ້ຳລາຍແມ່ນມີປະລິມາ

ພາ
ກທ
ີ 2

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສຳລັບຜູ້ນຳ
ກິດຈະກຳ:



55ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ພາກທີ 2ຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ

ນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໜ້ອຍ ຊຶ່ງບ່ໍມີລາຍງານວ່າສາມາດແຜ່ເຊື້ອທາງນ້ຳລາຍ.
 ï ການແພ່ເຊື້ອເຮສໄອວີຈາກຄົນໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງນ້ັນ ຈະຕ້ອງມີນ້ຳ 

ຫຼື ສານຄັດລ່ັງທ່ີມີປະລິມານເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼາຍພໍທ່ີຈະເຂ້ົາສູ່ກະແສ 
ເລືອດ ໂດຍຜ່ານຮູຫຼືຊອ່ງໃນຮ່າງກາຍເຊ່ັນ ຮູຈາກການສັກຢາ ຫຼື 
ສັກລາຍ ຫຼື ຜ່ານເຍ່ືອເມືອກໃນຊ່ອງຄອດຂອງຜູ້ຍິງ, ເຍື່ອເມືອກໃນຮູ 
ທະວານ, ເຍື່ອເມືອກໃນທ່ໍຍ່ຽວຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ.

ຄຳຖາມ

ທາງອອກ
ຂອງນ້ຳທີ່
ມີເຊື້ອເຮສ
ໄອວີຈາກ
ຮູຫຼືຊ່ອງໃນ
ຮ່າງກາຍ
ຂອງຜູ້ທີ່
ຕິດເຊື້ອ 
ເຮສໄອວີ

ປະລິມານຂ
ອງເຊື້ອເຮສ
ໄອວີທີ່ມີຢູ່
ໃນນ້ຳທີ່ມີເ
ຊື້ອ (ຫຼາຍຫຼື 
ຫນ້ອຍ)

ສະພາບການ
ມີຊີວິດຂອງ
ເຊື້ອເຮສໄອ
ວີອອກ ຈາກ 
ຮູຫຼື ຊ່ອງໃນ 
ຮ່າງກາຍ 
(ສົດບໍ່ສົດ)

ທາງເຂົ້າຂອງ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ
ວີທີ່ຈະເຂົ້າສູ່
ຮາ່ງກາຍຂອງ
ອີກຄົນໜຶ່ງ

ຕິດຫຼື
ບໍ່ຕິດ
ເຊື້ອເຮສ
ໄອວີ

1.  ຊ່ວຍໂຕເອງ            
( ຊັກວາວ )

ບ່ໍຕິດ

2. ໃຊ້ຫ້ອງ ນ້ຳຮ່ວມ 
ກັນກັບ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ

ບ່ໍຕິດ

3.  ມີເພດສຳພັນໂດຍ 
ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມໂດຍທ່ີ ຝ່າຍ 
ຊາຍມີເຊື້ອ 
ເຮສໄອວີ ແລະ 
ຝ່າຍຍິງບ່ໍມີເຊື້ອ  
ເຮສໄອວີ

ຕິດ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

4.  ມີເພດສຳ ພັນໂດຍ 
ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມໂດຍ ທ່ີຝ່າຍ 
ຊາຍບ່ໍມີເຊື້ອເຮສ 
ໄອວີ ແຕ່ຝ່າຍ ຍິງມີ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ

ຕິດ

5.  ຈູບປາກກັນ ບ່ໍຕິດ
6.  ມີເພດ ສຳພັນທາງ 

ຮູທະວານ ໂດຍບ່ໍໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ໂດຍທ່ີ ຝ່າຍໜຶ່ງ 
ມີເຊື້ອ ເຮສໄອວີ

ຕິດ

7.  ຈັບມືກັບ ຜູ້ຕິດ 
ເຊື້ອເຮສ ໄອວີ 

ບ່ໍຕິດ

8.  ຖືກຍຸງກັດ ຫຼັງຈາກທ່ີ 
ຍຸງໄດ້ກັດ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ມາແລ້ວ

ບ່ໍຕິດ

9.  ການໃຊ້ເຂັມ ສັກຢາ 
ຮ່ວມ ກັນກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍ 
ໄດ້ຕິດ ເຊື້ອເຮສ 
ໄອວີ

ບ່ໍຕິດ

10. ການໃຊ້ ເຂັມສັກ 
ຢາຮ່ວມກັນ ກັບຜູ້ 
ທ່ີຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ

ຕິດ

11. ມີເພດສຳພັນ ກັບ 
ຜູ້ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ 
ໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ເຊັ່ນຝ່າຍ 
ຊາຍ ມີເຊື້ອເຮສ 
ໄອວີ ແລະ ຝ່າຍຍິງ 
ບ່ໍມີເຊື້ອ ເຮສໄອວີ

ບ່ໍຕິດ

12.  ການ ບໍລິຈາກເລືອກ 
ໂດຍມີການປ່ຽນ 
ເຂັມແລະ ອຸປະກອນ 
ບໍລິຈາກເລືອດ 
ທຸກເທ່ືອ

ບ່ໍຕິດ

ພາ
ກທ
ີ 2
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13.. ກິນອາຫານທ່ີ 
ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ 
ກະກຽມໄວ້

ບ່ໍຕິດ

14. ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ 
ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ 
ເຊັ່ນ ຝ່າຍຊາຍບ່ໍມີ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແຕ່ 
ຝ່າຍຍິງມີເຊື້ອ 
ເຮສໄອວີໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ໃນຕອນ 
ທຳອິດຂອງການ ມີ 
ເພດສຳພັນ ແຕ່ກ່ອນ 
ຈະແລ້ວນັ້ນຝ່າຍ 
ຊາຍຖອດຖົງ ຢາງ 
ອະນາໄມອອກ ແລະ 
ສອດອະໄວຍະວະ 
ໃສ່ອີກເທ່ືອ ໜຶ່ງຈົນ 
ແລ້ວ

ຕິດ

15. ມີເພດສຳພັນ ທາງ 
ປາກ ໂດຍບ່ໍໃຊ້ຖົງ 
ຢາງ ອະນາໄມໂດຍ 
ທ່ີຝ່າຍຖືກ ທຳອໍໂລ 
ເຊັກມີ ເຊື້ອເຮສໄອວີ 
(ນ້ຳອະສຸຈິບ່ໍໍໄດ້ 
ຟົ້ງເຂ້ົາປາກ)

ຕິດ*

* ໂດຍທິດສະດີແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຕິດໄດ້, ແຕ່ຍັງບ່ໍພົບກໍລະນີໃດໆ ທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຍ້ອນວ່າ 
ມີເພດສຳພັນ ທາງປາກ. ແຕ່ສາມາດຕິດພະຍາດ ພຕພ ໃນການມີເພດສຳພັນ ທາງປາກໂດຍບ່ໍໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ.

ພາກທີ 2
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ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກ ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ 
ລະບົບ ພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ

ເວລາ: 20-30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ໜ້າກາກຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ວັນນະໂລກປອດບວມ ຖອກທ້ອງນ້ຳໜັກ 

ຫຼຸດລົງຈ່ອຍປອດອັກເສບ ເຊື້ອເຫັດລາຂ້ຶນສະໝອງ ຈໍປະສາດຕາ ອັກເສບ 
ຈາກເຊ້ືອໄວລັດຊີເອັມວີ (ປະເດັນນ້ີບ່ໍຕ້ອງເນ້ັນ ສະເພາະພະຍາດ 
ຕິດຕ່ໍແຕ່ ເນັ້ນ ພະຍາດສວຍໂອກາດ ທ່ີຈະເກີດກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ)

 ï ໜ້າກາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ï ໝວກອາບນ້ຳປຣາດສະຕິກ (ສົມມຸດວ່າເປັນຖົງຢາງອະນາໄມ)
 ï ປ້າຍຄ້ອງຄໍເປັນຮູບໂຕ T 5 ອັນ (ຈຸລັງໂຕທີ = ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ 

ໃນຮ່າງກາຍ)
 ï ເຄື່ອງຫ້ີຼນແຜ່ນ CD ຫຼື ເທັບພ້ອມເພງມ່ວນໆ ຈັງຫວະໄວໆ
 ï ແວ່ນຕາກັນແດດແບບທັນສະໄໝ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຂໍອາສາສະໝັກຈຳນວນ 12 ຄົນ ໃຫ້ປົນກັນທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຈາກ 

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ.
 2. ອະທິບາຍບົດຕ່ໍໄປນ້ີ ໃຫ້ອາສາສະໝັກ (ໂດຍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ 

ທ່ີຍັງເຫືຼອໄດ້ຍິນ).
 3. ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທ່ີໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດທັນສະໄໝ ຢືນຢູ່ທ່ີໃຈກາງ 

ຂອງຫ້ອງ ທ່ີຈັດອົບຮົມ ແລ້ວເປີດເພງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນນ້ີ ເຕັ້ນຕາມ 
ຈັງຫວະຂອງເພງ.

 4. ອາສາສະໝັກ ທ່ີຕິດສັນຍາລັກໂຕທີ (T) ເຫືຼອທັງໝົດຈະມາ ຍ່າງເປັນວົງ 
ມົນອ້ອມໂຕຜູ້ຊາຍຄົນທ່ີເຕັ້ນຢູ່ ຈາກນ້ັນຈຸລັງໂຕທີຢຸດຍ່າງ ແລະ ຫັນໜ້າ 
ອອກນອກວົງມົນ.

 5. ພະຍາດຕິດຕ່ໍທຸກຊະນິດ ຍົກເວ້ັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ພະຍາຍາມເຂ້ົາໃນວົງມົນ 
ຮອບໃນ ໂດຍຕ່ໍສູ້ກັບຈຸລັງໂຕທີ ແລະ ຈຸລັງໂຕທີຊະນະເຊ້ືອພະຍາດ 
ຕິດຕ່ໍທຸກຊະນິດນ້ັນ ຍ່າງອອກໄປ.

 6. ຜູ້ຍິງຄົນທີ 1 ຍ່າງມາ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງວົງມົນ ໄປເຕ້ັນລຳກັບຜູ້ 
ຊາຍແຕ່ຜູ້ຊາຍເອົາ ໝວກອາບນ້ຳໃສ່ກ່ອນ (ຄືກັນກັບໃສ່ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ) ເຕັ້ນລຳໜ້ອຍໜ່ຶງແລ້ວຜູ້ຍິງ ຍ່າງອອກຈາກວົງໄປ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍກ່ໍຖອດໝວກ ອາບນ້ຳອອກ.
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 7. ພະຍາດຕິດຕ່ໍທຸກຊະນິດ ຍົກເວັ້ນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ພະຍາຍາມເຂ້ົາໃນໃຈ 
ກາງວົງອີກໂດຍສູ້ກັບຈຸລັງໂຕທີ ແລະ ຈຸລັງໂຕທີກ່ໍຍັງຊະນະເຊ້ືອພະຍາດ
ຕິດຕ່ໍທຸກໆຊະນິດ ຍ່າງຫີຼກໄປ

 8. ຜູ້ຍິງຄົນທີ 2 ຍ່າງມາ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງໄປເຕ້ັນລຳ ກັບຜູ້ຊາຍແຕ່ 
ຕອນນ້ີບ່ໍມີການໃສ່ໝວກ ອາບນ້ຳກ່ອນການເຕ້ັນລຳເຕ້ັນລຳ ໄດ້ໜ້ອຍ 
ໜຶ່ງ (ໃນລະຫວ່າງນ້ີ ໃຫ້ຈຸລັງໂຕທີປ່ອຍເຊ້ືອ ເຮສໄອວີເຂົ້າໄປໃນວົງມົນ)
ແລ້ວຜູ້ຍິງກໍ່ຍ່າງອອກວົງໄປ.

 9. ຫຼັງຈາກທ່ີຜູ້ຍິງຄົນທີ 2 ຍ່າງອອກຈາກວົງມົນໄປແລ້ວ ແລະ ເຊື້ອ ເຮສ 
ໄອວີ ກ່ໍຢູ່ໃນວົງມົນແລ້ວເຊື້ອເຮສໄອວີ ກໍຈັດການທຳລາຍຈຸລັງໂຕທີ 
(ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນຈຸລັງໂຕທີ (T) ຄ່ອຍໆລ້ົມລົງ).

 10. ເມື່ອຈຸລັງໂຕທີລ້ົມລົງແລ້ວ ເຊື້ອພະຍາດອ່ືນໆກ່ໍເຂົ້າສູ່ວົງມົນໄດ້ ແລະ 
ອ້ອມຜູ້ຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະ ຢືນຄ້າງຢູ່.

 11. ໃນລະຫວ່າງທ່ີສະແດງນ້ີ ບອກຜູ້ຮ່ວມກິດຈະກຳຄົນອ່ືນໆ ທີ່ບ່ໍໄດ້ຮ່ວມ 
ສະແດງ ຈະຕ້ອງສັງເກດເຫດ ການທ່ີເກີດຂ້ຶນ ເພື່ອຮ່ວມກັນອະທິບາຍໃນ 
ຕອນສຸດທ້າຍ.

 ï ການສະແດງນ້ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເຫັນຫຍັງເກີດຂ້ຶນແດ່? ແລະ 
ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງຫຍັງ?

 ï ເປັນຫຍັງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ່ໍ ຈຶ່ງທຳຮ້າຍຜູ້ຊາຍໃນຕອນທຳອິດບ່ໍໄດ້?
 ï ເປັນຫຍັງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ່ໍ ຈຶ່ງທຳຮ້າຍຜູ້ຊາຍໃນຕອນທ່ີສອງໄດ້?
 ï ເຊື້ອເຮສໄອວີ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍ ໂດຍກົງ ຫຼື ບ່ໍຄວາມຈິງແລ້ວ

ເຊື້ອເຮສໄອວີທຳຮ້າຍຫຍັງ?
 ï ຖ້າເຮົາຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລ້ວຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ກັບຮ່າງກາຍເຮົາແດ?
 ï ເມື່ອເບ່ິງຈາກພາຍນອກສາມາດ ບອກໄດ້ ຫຼື ບ່ໍວ່າໃຜຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ?

ແລະເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າໃຜມີ ຫຼືບ່ໍມີເຊື້ອເຮສໄອວີ?
 ï ຖ້າມີຄົນໆໜ່ຶງ ມີອາການເປັນຕຸ່ມຢູ່ຜີວໜັງເຮົາສາມາດຕັດສິນໄດ້ເລີຍ ຫຼື

ບ່ໍວ່າຄົນນ້ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະເປັນພະຍາດເອດເສຍຊີວິດ ຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າຕົນເອງສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຫຼືບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງ?
 ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳ ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນອະທິບາຍ ເລື່ອງຄວາມ 

ແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ຄົນເປັນພະຍາດເອດ ແລະ ຕ່ໍດ້ວຍກິດ 
ຈະກຳກັບໄລຍະ 3 ເດືອນ ຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ: 

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫຼັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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ກິດຈະກຳທີ 6    ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ(ໄລຍະ 3 ເດືອນ)

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 
3 ເດືອນ) ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດເລືອດ ເພື່ອຊອກຫາການ 
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນການນັບໄລຍະ 
ປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ3 ເດືອນ)

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະ 5-8 ຄົນ.
ອຸປະກອນ: ï ລາຍການຄຳຖາມທ່ີກ່ຽວກັບໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ)
 ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ສະກອດຕິດ
 ï ເຈ້ັຍແຜ່ນນ້ອຍໆ ຫຼື ເຈັ້ຍເຫຼືອງຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍມີຈຳນວນສີແຕກຕ່າງ 

ກັນເທ່ົາກັບຈຳນວນກຸ່ມແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະໄດ້ເຈ້ັຍສີປະຈຳກຸ່ມຂອງຕົນເອງ
 ï ຕາຕະລາງໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ) (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ2)
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ.
 2. ອ່ານຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີເທື່ອລະຄຳຖາມ ໃຫ້ທຸກກຸ່ມຟັງ ແລະ ໃຫ້ເວລາສະມາ 

ຊິກແຕ່ລະກຸ່ມປຶກສາກັນຈາກນ້ັນ ໃຫ້ສ່ົງຕົວແທນອອກມາຕິດເຈ້ັຍສີຕາມ 
ຈຸດຫືຼບ່ອນທ່ີເປັນຄຳຕອບຂອງຕົນ.

  ຄຳຖາມ
  ï ຖ້າມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເມື່ອວັນທີ 1 

ມັງກອນ ຄິດວ່າຄວນຈະໄປກວດຫາ ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຫຼັງ 
ວັນທີເທົ່າໃດ? (ຄຳຕອບ 1 ເມສາ)

  ï ຖ້າໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າການກວດເລືອດ ວັນທີ 1 ເມສາ ຢູ່ ແລະ 
ໄດ້ໄປ ມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນວັນທີ 
1 ກຸມພາຄິດວ່າ ການກວດເລືອດ ເພື່ອຊອກ ຫາການຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ໃນວັນທີ 1 ເມສານ້ັນ ຈະຮວມເອົາຜົນການກວດເລືອດ 
ຂອງການມີເພດ ສຳພັນ ໂດຍ ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນວັນທີ 1 
ກຸມພານຳຫືຼບ່ໍ? (ຄຳຕອບ ບ່ໍແມ່ນເພາະການກວດເລືອດ ໃນວັນທີ 
1 ເມສາ ນ້ັນເປັນຜົນ ຂອງການມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມໃນ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ເທົ່ານ້ັນບ່ໍສາມາດສະແດງຜົນ 
ຂອງການມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນວັນທີ 
1 ກຸມພາໄດ້). 

  ï ຖ້າຢາກຮູ້ຜົນການກວດເລືອດ ເພື່ອຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ຈາກ ການມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນວັນທີ 
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1 ກຸມພາ ນ້ັນຈະຕ້ອງ ໄປກວດເລືອດ ຫຼັງຈາກວັນທີເທົ່າໃດ? (ຄຳຕອບ-1ພຶດສະພາ)
 3. ອ່ານຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້ທຸກກຸ່ມຟັງ. ພວກເຂົາບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເອົາເຈ້ັຍສີ 

ຕິດໃສ່ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ. ຕ້ອງອ່ານຄຳຖາມໃຫ້ທຸກກຸ່ມຟັງ ແລະ ຈະຕ້ອງ 
ຕອບຄຳຖາມນຳກັນ.

  ï ໃນລະຫວ່າງ 3 ເດືອນ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະທີ່ຮ່າງກາຍກຳລັງສ້າງ ທາດ 
ກາຍຕ້ານທີ່ມີຕ່ໍເຊື້ອເຮສໄອວີນ້ັນ ຖ້າມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ໄປເລ້້ືອຍໆ ຄິດວ່າຕອນໃດຈະໄດ້ຜົນກວດເລືອດ 
ທ່ີຊັດເຈນ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍໄດ້ເລີຍ)

  ï ຂະນະທ່ີລໍຖ້າ 3 ເດືອນນ້ັນ ຄວນເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນທ່ີຊັດເຈນ (ຄຳຕອບ-ບ່ໍມີເພດສຳພັນ ຫຼື ຫາກຈະມີເພດສຳພັນ 
ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກເທ່ືອ ທ່ີມີເພດສຳພັນ ກັບຄູ່ນອນ 
ທຸກຄົນ, ບ່ໍໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັບຄົນອ່ືນ )

 4. ສະຫຸຼບແລະສົນທະນາກັບກຸ່ມໃຫຍ່.
 ï ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ) ໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ 

ຈາກມ້ືທ່ີມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກ່ອນທ່ີຈະສາມາດ 
ໄປກວດຫາການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີໃນຮ່າງກາຍໄດ້?

 ï ຖ້າໃນລະຫວ່າງສາມເດືອນທ່ີລໍຖ້າ ຜົນກວດຢູ່ນ້ັນບັງເອີນ ໄປມີເພດ 
ສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງ ອະນາໄມ ອີກຈົນເຖິງເວລາທ່ີໄປກວດນ້ັນ 
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບຈະເປັນຜົນທ່ີຊັດເຈນວ່າຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຫຼືບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ໃນລະຫວ່າງ 3 ເດືອນທ່ີລໍຖ້າການກວດຢູ່ນ້ັນຄວນເຮັດແນວໃດ ເວລາມີ 
ເພດສຳພັນ?

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ພາກທີ 2
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 2

ຮູບ 2: ບົດຝຶກຫັດການຄຳນວນ ໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ(ໄລຍະ 3 ເດືອນ) ຂອງການກວດເລືອດ ຊອກຫາການ 
ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

1 
ກັນ
ຍາ

1 
ສິງ
ຫາ

1 
ກໍລ
ະກົ
ດ

1 
ມິຖຸ
ນາ

1 
ພຶດ
ສະ
ພາ

1 
ເມ
ສາ

1 
ມີນ
າ

1 
ກຸມ
ພາ

1 
ມັງ
ກອ
ນ



ພາກທີ 2

ກິດຈະກຳທີ 7     ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ 
     ( ພຕພ )

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາບ່ໍສາມາດບ່ົງມະຕິ
ພະຍາດ ພຕພ ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າການປ່ີນປົວ ພຕພ ດ້ວຍຕົນ
ເອງອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການດ້ືຢາຂອງພະຍາດ

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫຍ່ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະປະມານ(5 ຫາ 8 ຄົນ). 

ແຕ່ລະກຸ່ມ ຄວນຈະປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມທ່ີເປັນເພດຍິງຫືຼຊາຍ 
ຢ່າງດຽວ.

ອຸປະກອນ: ï ຮູບພາບຂອງ 09 ຊະນິດ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ (ຮູບພາບ 9 
ແບບ, ຊຶ່ງຈຳນວນຂອງຮູບຄວນມີຈຳນວນ ເທົ່າກັນກັບຈຳນວນຂອງກຸ່ມ). 
ຕາຕະລາງຂອງພະຍາດຕ່າງໆ. ແຕ່ລະພະຍາດໃນຕາຕະລາງຈະຕ້ອງມີ 
ສ່ີພາກສ່ວນ, ພາກສ່ວນທຳອິດ ແມ່ນຮູບພາບຂອງພະຍາດ ພຕພ, 
ສ່ວນທີສອງ ແມ່ນການປ່ີນປົວ, ສ່ວນທີສາມ ແມ່ນປະເພດຂອງ 
ພະຍາດແລະ ສ່ວນທ່ີສ່ີ ແມ່ນຊ່ືຂອງພະຍາດ ພຕພ ເບິ່ງຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມ.
ກ່ອນການແຈກຢາຍຮູບພາບ, ຕ້ອງຕັດຮູບອອກເປັນສ່ີສ່ວນກ່ອນ.

ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ໃນການສົນທະນາ ກຸ່ມໃຫ່ຍໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ດ້ວຍຄຳຖາມ 
ເຫລ່ົານ້ີ: ìຖ້າເຈົ້າສົງໄສວ່າ ອາດຕິດເຊ້ືອ ພຕພ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ? 
ແລະ ເຈົ້າຈະໄປບ່ອນໃດ? ເພື່ອເອົາຂ້ໍມູນພ້ືນຖານ ໃນການປ່ີນປົວ 
ພະຍາດ ພຕພ?î

 2. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ. ສູງສຸດໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ່ໍຄວນເກີນ 08 ຄົນ 
ແຕ່ລະກຸ່ມແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມວິທີການດ່ັງນ້ີ.

 3. ແຈກຢາຍເຈັ້ຍຊ່ື ແລະ ຮູບພາບຂອງພະຍາດ ພຕພ ແລ້ວເອົາໃສ່ 
ໃນຕາຕະລາງ. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຈຳແນກພະຍາດ ພຕພ ດ້ວຍ 
ຮູບພາບ. (ເປັນທຳມະດາ ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ບ່ໍສາມາດເຮັດໄດ້ 
ຫຼື ພົບວ່າມັນຍາກໂພດ ທ່ີຈະເຮັດເພາະວ່າ ມີບາງເຊ້ືອພະຍາດ ກ່ໍມີອາ 
ການ ຄືກັນ, ແຕ່ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນ ເພາະບ່ໍໄດ້ມຸ້ງຫວັງ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ຝຶກອົບຮົມ ຫາຄຳຕອບທ່ີຖືືກຕ້ອງ. ສ່ີງທ່ີສຳຄັນ ຂອງຈຸດປະສົງໃນການ 
ເຮັດກິດຈະກຳນ້ີ ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຮູ້ວ່າບ່ໍສາມາດ 
ບ່ົງມະຕິ ພະຍາດດ້ວຍໂຕເອງໄດ້. ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບ່ໍຕ້ອງ 
ກັງວົນ ຈົນເກີນໄປໃນການຫາຄຳຕອບ ທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ບອກພວກ 
ເຂົາວ່າຄຳຕອບ ທ່ີຖືກຕ້ອງ ຈະບອກໃນຕອນທ້າຍ.)
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 4. ແຈກຢາຍ ພາກທີ 2 ກ່ຽວກັບການປ່ິນປົວ ພະຍາດ ພຕພ ແລະ 
ບອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເຊື່ອມຕ່ໍຊື່, ຮູບພາບ ແລະ ການປ່ີນປົວ ຂອງ 
ພະຍາດ ພຕພ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມຮັບຮູ້ວ່າ 
ພະຍາດ ພຕພ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນຕ້ອງການການປ່ີນປົວ ທ່ີແຕກ 
ຕ່າງກັນ. (ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳ ນ້ີບ່ໍແມ່ນການ ໃຫ້ການສຶກສາ 
ແກ່ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການປ່ີນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງພະຍາດ 
ພຕພ, ແລະ ແນ່ນອນວ່າພວກເຂົາບ່ໍສາມາດ ຈື່ຊື່ຢາປ່ີນປົວ ແລະ 
ປະລິມານຢາທ່ີໃຊ້ໄດ້.) ລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ 
ຄວນເວົ້າຄືນ ແລະ ສຳນຶກພາບກ່ຽວກັບການໄປຫາແພດ ເພື່ອການປ່ີນ 
ປົວແມ່ນທາງເລືອກ ທ່ີປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມທ່ີສຸດ.

 5. ແຈກຢາຍສຳເນົາຂອງຕາຕະລາງທີ 4 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ.
 6. ສັງລວມຕາຕະລາງທີ 4 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ.
 7. ສົນທະນາ.
 ï ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ບ່ໍວ່າ ຈະເຮັດວຽກທ່ີມອບໝາຍໃຫ້ແລ້ວໃນການຕ່ໍ 

ເຂົ້າກັນລະຫວ່າງ ອາການຂອງເຊ້ືອພະຍາດ ແລະ ການປ່ີນປົວໃສ່ໃນຊ່ື 
ຂອງພະຍາດ ພຕພ? ຍ້ອນຫຍັງ ຫຼື ເປັນຫຍັງບ່ໍໍ?

 ï ໃນສະຖານະການຈີງ, ຖ້າເຈົ້າມີອາການຂອງ ພຕພ ,ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ທັນທີໂລດ
ບ່ໍວ່າແມ່ນພະຍາດພຕພຊະນິດໃດ?

 ï ຖ້າເຈົ້າມີອາການຂອງພະຍາດ ພຕພ ແລະ ຊື້ຢາມາກິນເອງ, ການປ່ີນປົວ 
ດ້ວຍຕົນເອງ, ຜົນທ່ີຕາມມາຈະເປັນແນວໃດ?

 ï ຜູ້ຂາຍຢາ ທ່ີຮ້ານຂາຍຢາ ສາມາດໃຫ້ຢາທ່ີຖືກຕ້ອງມາກິນ ເພື່ອປົວພະ 
ຍາດ ພຕພ ໄດ້ ບ່ໍພຽງແຕ່ໄດ້ຍີນ ອາການຈາກການບອກເລ່ົາແມ່ນບ່ໍ? 
ຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດ ເມື່ອຕິດພະຍາດ ພຕພ?
 ï ຖ້າເຈົ້າຕິດພະຍາດ ພຕພ ຈະມີຜົນກະທົບຫຍັງ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ 

ໃນການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ?
 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ທຸກໆທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍ 

ໃນການສະຫຸຼບສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງະຍາດ ພຕພ ຄວນເຮັດແນວ 
ໃດເພ່ືອແກ້ໄຂປັນຫາ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ການຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ ທາງເພດສຳພັນ ມີສາເຫດຍ້ອນຫຍັງ?

ມີຫລາຍປະເພດຂອງສາເຫດ ທ່ີພາໃຫເ້ກີດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ. ສາເຫດທ່ີເກີດຈາກເຊ້ືອ 
ບັກເຕີເຣຍ ສາມາດປ່ິນປົວຫາຍດີໄດ້. ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກເຊ້ືອຈຸລະໂລກ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນບ່ໍສາ
ມາດປົວໃຫ້ດີໄດ້ແຕ່ສາມາດບັນເທົາ ອາການເຈັບປ່ວຍນ້ັນໄດ້.

ພາ
ກທ
ີ 2
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ຮູບ 3.  ບັດຄຳ 9 ປະເພດ ຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ທາງເພດສຳພັນ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ເພດຊາຍ - ເຈັບປວດ ແລະ ຍ່ຽວຍາກ; ມີໜອງ 
ຍ້ອຍອອກຈາກ ທ່ໍຍ່ຽວ
ເພດຍີງ - ອັກເສບທ່ໍຍ່ຽວ, ມີລົງຂາວ ແລະ ມີກ່ີນ, 
ບ່ໍມີອາການຄັນ
ເດັກເກີດໃໝ່ - ສາມາດຕິດເຊ້ືອ ພຕພ ຈາກແມ່ 
ໃນເວລາເກີດ. ຖ້າບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ີນປົວ, ເດັກ 
ນ້ອຍ ອາດຕາບອດໄດ້.

ກິນຢາຕາມແພດສ່ັງ ທຸກໆຫົກຊ່ົວໂມງ 
ເປັນເວລາ 10 ວັນ

ເຊື້ອແບກເຕີລີ
ໜອງໃນແທ້

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ມີບາດແຜ ຝີໜອງບໍລິເວນ ອະໄວຍະວະເພດ, 
ຊຶ່ງຈະຫາຍໄປ ພາຍໃນສອງ ເຖີງສາມມ້ື. 
ຕ່ໍມາ, ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ມີການບວມ ແລະ ເລີ້ມ 
ມີການປວດເປັນຝີ. ຜິວໜັງທ່ີຕິດເຊ້ືອ ມີການ 
ອັກເສບ, ເປັນສີແດງ ແລະ ບວມ.

ກິນຢາຕາມແພດສ່ັງ ທຸກໆຫົກຊ່ົວໂມງ 
ເປັນເວລາ  14 ຫາ 21 ມື້.

ເຊື້ອແບກເຕີລີ
ຝີໝາກມ່ວງ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ບ່ໍມີອາການ ເມື່ອຕິດເຊ້ືອ, ແຕ່ຈະມີອາການ 
ປ່ວຍເມ່ືອ ຮ່າງກາຍ ອ່ອນແອ

ບ່ໍສາມາດປົວ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້

ເຊື້ອ ຈຸລະໂລກ
ພະຍາດເອດ
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ພາ
ກທ
ີ 2

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ມີອາການຄັນ ແລະ ປວດເສບໃນຕອນ 
ເລີ້ມຕ້ົນ, ຕ່ໍມາມີຕຸ່ມເກີດຂ້ຶນ ແລະ ກ້ອນຕຸ່ມ 
ກ່ໍມີການອັກເສບ ແຕກອອກ. ພະຍາດສາມາດ 
ແພ່ເຊື້ອໄດ້ຜ່ານ ທາງການມີເພດສຳພັນ ແລະ 
ການສຳພັດທາງຮ່າງກາຍ.

ເດັກທ່ີເກີດ ຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ ສາມາດຕິດຈາກ 
ແມ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ກິນຢາຫ້າເທື່ອຕ່ໍມື້ ເປັນເວລາຫ້າມ້ື 
ຕາມແພດສ່ັງ.

ເຊື້ອຈຸລະໂລກ
ຕຸ່ມໄສ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ເປັນແຜເຈັບແສບ ບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ 
ແລະ ບ່ອນອ່ືນໆ  (ບ່ໍເຈັບປວດ); ເກີດຂ້ຶນໄວ 
ທ່ົວຮ່າງກາຍ, ຕາມຝາມື ແລະ ບາດແຜຢູ່ຕີນ 
(ບ່ໍເຈັບປວດແລະບ່ໍຄັນ); ຜົມຫ່ົຼນ. ອາການ 
ເຫລ່ົານ້ີ ສາມາດຫາຍໄປເອງ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງປ່ີນປົວ 
ແຕ່ເຊື້ອພະຍາດ ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. ຖ້າບ່ໍ 
ປ່ີນປົວ, ພະຍາດຈະທຳລາຍ ອະໄວຍະວະ 
ທ່ີສຳຄັນ, ເຊັ່ນຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບການທຳງານ, 
ເຊັ່ນເສ້ັນເລືອດ ໄຂສັນຫັຼງ ແລະ ລະບົບປະສາດ.

ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ທ່ີຕິດພະຍາດນ້ີ ຈາກແມ່ 
ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້. ຖ້າລອດຊີວິດ, ກ່ໍຈະ 
ເກີດມາມີອາການ ປາກແວ່ງຫືຼ ເພດານປາກໂວ່.

ກິນຢາຕາມແພດສ່ັງ ທຸກໆຫົກຊ່ົວໂມງ 
ເປັນເວລາສາມອາທິດ

ເຊື້ອ ແບກເຕີລີ
ຊີຟີລິດ
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ອາການ ການປີ່ນປົວ
ເມື່ອຍອ່ອນເພຍງ່າຍ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ວິນຫົວ 
ຕາລາຍ

ຊັກວັກແຊງ, ແຕ່ບ່ໍສາມາດປົວ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້

ເຊື້ອຈຸລະໂລກຕັບອັກເສບ ເບ
ຕັບອັກເສບບີ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ມີໜອງໃນ ບາດແຜ - ຮູ້ສຶກປວດ ແສບ 
ບໍລິເວນ ອະໄວຍະວະເພດ; ຂະຫຍາຍໃຫ່ຍຂ້ຶນ 
ຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີໜອງ, ມີອາການປວດ 
ຮຸນແຮງ. ເມື່ອໜອງແຕກອອກ, ຊຶ່ງສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ເປັນຮອຍຊ້ຳໃຫ່ຍ.

ກິນຢາຕາມແພດສ່ັງທຸກໆ ແປດ ຫາ ສີບສອງ 
ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາຫ້າອາທິດ

ເຊື້ອແບກເຕີລີ
ແຜຮິມອ່ອນ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ເກີດເປັນຫູດ ສີບົວ ຢູ່ບໍລິເວນຂ້ີແຮ້, ຂາໜີບ 
ແລະ ບໍລິເວນ ອະໄວຍະວະເພດ.

ຜ່າຕັດ

ເຊື້ອຈຸລະໂລກ
ຕິ່ງ, ຕຸ່ມ

ອາການ ການປີ່ນປົວ
ມີອາການຄັນ, ທ່ີສາມາດ ເກີດຂ້ຶນໄດ້ ຢູ່ບໍລິເວນ 
ອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ຕາມຕົນໂຕ; ຕາມຕຸ່ມ 
ຫຼື ຕາມບ່ອນທ່ີເປັນຜ່ືນ.

ທາຄີມບໍລິເວນຕິດເຊ້ືອ ຫຼັງຈາກອາບນ້ຳຕາມ 
ແພດສ່ັງ

ສາເຫດມາຈາກແມງໄມ້ນ້ອຍໆ ແລະ ໂຕໄຮ
ເຫົາຂະໂມມ ແລະ ຂີ້ຫິດ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 2

ຮູບ 4: 3 ສາເຫດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກເຕີລີ

ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ທ່ີເກີດຈາກເຊ້ືອແບກເຕີລີ ສາມາດປ່ິນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ແຕ່ຕ້ອງ
ປ່ິນປົວໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ຖືກຕ້ອງກັບຊະນິດຂອງເຊ້ືອ.

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ທີ່ເກີດຈາກແມງໄມ້

ແມງໄມ້ເຫົ່ຼານ້ີ ຈະມີລັກສະນະນ້ອຍຫຼາຍ ມີຊີວິດໂດຍການດູດກິນເລືອດຂອງເຮົາ ແລະ ສາມາດຕິດ 
ເຊື້ອຈາກແມງໄມ້ເຫົ່ຼານ້ີໄດ້ ໂດຍການສຳພັດກັບຜີວຂອງຄົນທ່ີມີແມງໄມ້ເຫົ່ຼານ້ີຢູ່.

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ

ເຊ້ືອຈຸລະໂລກຈະເຂ້ົາໄປທຳລາຍຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວ ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ເພື່ອເພ່ີມຈຳນວນໂຕ 
ຂອງມັນເອງ ເມື່ອເຊ້ືອມີຈຳນວນເພ່ີມຫຼາຍຂ້ຶນ ກ່ໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປ່ວຍໃນທ່ີສຸດ.



ພາກທີ 2

ກິດຈະກຳທີ 8     ລະເບີດເວລາຖົງຢາງອະນາໄມ

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອທົບທວນຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ 
ສຳຫຼວດທັດສະນະຄະຕິ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄອວີ.

 2. ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທ່ີບ່ໍເຄີຍຈັບຖົງຢາງອະນາ 
ໄມໄດ້ຈັບຖົງຢາງອະນາໄມ

ເວລາ: 25-30  ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ຄຳເວົ້າທ່ີວ່າຖືກ-ບ່ໍຖືກ ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄອວີ.
 ï ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍປອມ ຫຼື ອຸປະກອນແທນ 

ອະໄວຍະວະເພດຊາຍສຳລັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນ.
 ï ເຈ້ັຍເຊັດມື
 ï ເພງແລະເຄ່ືອງເປີດເພງ
 ï ນ້ຳມັນເບບ້ີອອຍ ( ສຳລັບເອົາໄວ້ທົດສອບ)
 ï ນ້ຳຫລ່ໍລ້ືນ (Water-basedlubricant) ຍ່ີຫໍ່ໃດກ່ໍໄດ້
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນຂຽນເລ່ືອງ ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ

ວ່າເຄີຍໄດ້ຍິນຫຍັງມາແດ່ ຫຼື ຢາກຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບ ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ແລະ ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ລວບລວມໄວ້ສຳລັບອະທິບາຍ ຫຼື ຕອບໃຫ້ຕອນ 
ທ້າຍກິດຈະກຳ ໂດຍສະເພາະຄຳຖາມ ທ່ີແຕກຕ່າງຈາກທ່ີກຽມໄວ້ໃນກິດ
ຈະກຳ.

 2. ຂໍອາສາສະມັກມາຢືນໜ້າຫ້ອງ (ຈຳນວນອາສາສະມັກແມ່ນແລ້ວແຕ່
ຈຳນວນຂອງຄຳເວ້ົາທ່ີກຽມໄວ້ໃຊ້ໃນກິດຈະກຳນ້ີ) ແຈກຢາຍຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ໃຫ້ອາສາສະມັກຄົນ ລະອັນພ້ອມກັບບັດທ່ີມີຄຳເວົ້າ ທ່ີມ້ວນ 
ຄຳເວົ້າໄວ້ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ເຫັນຄຳເວ້ົານ້ັນກ່ອນ.

 3. ໃຫ້ອາສາສະມັກພັບບັດ ທີ່ມີຄຳເວົ້າໃສ່ລົງໃນຖົງຢາງອະນາໄມ.
 4. ໃຫ້ອາສາສະມັກເປ່ົາ ຖົງຢາງອະນາໄມ ເປັນປຸ່ມເປ້ົາ ແລະ ມັດປາກຖົງ 

ຢາງອະນາໄມໄວ້ແລ້ວຍື່ນໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ.
 5. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນຢືນຫືຼນ່ັງເປັນວົງມົນ
 6. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳເອົາປຸ່ມເປ້ົາຖົງຢາງ ອັນໜຶ່ງ ຫຼື ສອງອັນ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດ 

ຈະກຳແລ້ວເປີດເພງ ມ່ວໆ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຍ່ືນປຸ່ມເປ້ົາຈາກຄົນ
ໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ ຕ່ໍໆກັນໄປໃນເວລາເປີດເພງ.

 7. ເມື່ອເພງຈົບລົງ ຫຼື ຢຸດເພງຫມາກປຸ່ມເປ້ົາ ຢູ່ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ 
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຄົນໃດຄົນນ້ັນ ຈະຕ້ອງນ່ັງທັບປຸ່ມເປ້ົາ ເພື່ອໃຫ້ປຸ່ມເປ້ົາຖົງຢາງອະນາໄມ
ແຕກ.

 8. ແລ້ວໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄົນນ້ັນເອົາບັດ ທີ່ມີຄຳເວົ້າທ່ີຢູ່ໃນປຸ່ມເປ້ົາ 
ມາອ່ານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ແລະ ບອກວ່າຄຳເວົ້ານ້ັນ ຖືກຫືຼຜິດພ້ອມກັບໃຫ້ 
ເຫດຜົນວ່າຖືກຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຜິດຍ້ອນຫຍັງ ?.

 9. ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄົນອ່ືນໆ ໃນການສົນທະນາ ແລະ 
ໃຫ້ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ.

 10. ເຮັດຂ້ັນຕອນກິດຈະກຳ ຊ້ຳຄືນຈົນປຸ່ມເປ້ົາແຕກໝົດ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມ 
ທຸກຄຳຖາມທ່ີກຽມໄວ.

 11. ສະຫຸຼບ ແລະ ສົນທະນາ.

 1. ການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ 2 ຊັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນແມ່ນບໍ່? 
(ບ່ໍຖືກເພາະການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ສອງຊ້ັນເຮັດໃຫ້ເນື້ອຂອງຖົງຢາງ 
ມີການສຽດສີ ກັນຫຼາຍຂ້ຶນ ອາດເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງແຕກໄດ້ງ່າຍ ດ່ັງນ້ັນການ 
ໃສ່ຖົງຢາງພຽງຊ້ັນດຽວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ໍພຽງພໍ ຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດ 
ຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນຂະນະດຽວກັນການໃສ່ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມຊ້ັນດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ບ່ໍຮູ້ສຶກອຶດອັດ ແລະ ບ່ໍສ້ີນເປືອງເງິນ 
ດ່ັງນ້ັນ ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ພຽງຊ້ັນດຽວແຕ່ໃຊ້ທຸກເທ່ືອ ທ່ີມີເພດ 
ສຳພັນ ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນພຽງ ເທົ່ານ້ີກໍສາມາດ ມີເພດສຳພັນໄດ້ຢ່າງ 
ປອດໄພ).

 2. ຜູ້ຊາຍຄວນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເລື່ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນບໍ່? 
(ບ່ໍຖືກເພາະການມີເພດສຳພັນ ເປັນເລ່ືອງຂອງຄົນ ສອງຄົນ ເພາະສະນ້ັນ 
ທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທ່ີຕັດສິນໃຈ ຈະມີເພດສຳພັນ ກັນຄວນຕ້ອງ 
ຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວມກັນຫາກບ່ໍຢາກໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃດໆ ຕາມມາການ 
ຕັດສິນໃຈ ເລືອກວິທີການ ມີເພດສຳພັນ ທ່ີປອດໄພຄວນຄຳນືງເຖິງທັງ 
ເລື່ອງການປ້ອງກັນການຖືພາ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດນຳຊ່ືງ ìຖົງຢາງ 
ອະນາໄມî ເປັນອຸປະກອນຢາງດຽວ ທ່ີສາມາດປ້ອງກັນທັງການຖືພາ 
ແລະ ປ້ອງກັນທັງການຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳພັນ ຮວມທັງ 
ພະຍາດເອດນຳ.)

 3. ຫາກຕ້ອງການໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ມີການຫລໍ່ລື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ສາມາດໃຊ້
ໂລຊັ່ນເພີ່ມການຫລໍ່ລື້ນໄດ້ແມ່ນບໍ່? (ບ່ໍຖືກເພາະຖົງຢາງອະນາໄມຈະ 
ແຕກໄດ້ງ່າຍ ຫາກຖືກກັບສານປະສົມ ຂອງນ້ຳມັນ ຫຼື ໂລຊ່ັນຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ໂລຊ່ັນທາຜົມ ໂລຊ່ັນທາຜີວ ເປັນຕ້ົນຍ້ອນວ່າ ໃນຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຈະມີສານຫລ່ໍລ້ືນ ຊຶ່ງເປັນສານທ່ີມີສ່ວນປະສົມ ຂອງນ້ຳທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ການ
ຫລ່ໍລ້ືນຢູ່ແລ້ວ ຫາກຮູ້ສຶກວ່າຍັງຫລ່ໍລ່ືນ ບ່ໍພໍໃຫ້ໃຊ້ສານຫລ່ໍລ້ືນ 
ທ່ີມີສ່ວນປະສົມເປັນນ້ຳເຊັ່ນເຄວາຍ ຫຼື ດູໂອ ຫຼື ປ່ຽນຖົງຢາງອະນາໄມອັນ 
ໃໝ່ເລີຍກ່ໍໄດ້.)

ຕົວຢ່າງຄຳເວົ້າ
ທີ່ຖືກຫຼືຜິດ
ພ້ອມຄຳຕອບ:

ພາ
ກທ
ີ 2
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 4. ìຮັກດຽວໃຈດຽວî ເປັນວິທີທີ່ໜັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະປອດໄພຈາກການຕິດເຊື້ອ 
ເຮສໄອວີ ຫຼື ບໍ່? (ບ່ໍຖືກເພາະພຶດຕິກຳ ສ່ຽງທ່ີເປັນສາຍເຫດ ຂອງການຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຄືການມີເພດສຳພັນ ກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໂດຍບ່ໍປ້ອງ 
ກັນຊ່ຶງບ່ໍສາມາດຮູ້ໄດ້ ຈາກການເບ່ິງພຽງພາບ ພາຍນອກວ່າໃຜຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີແດ່, ດ່ັງນ້ັນ ການຮັກດຽວໃຈດຽວ ແລະ ການປອດໄພຈາກການ 
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈຶ່ງຂ້ຶນຢູ່ກັບປະຫວັດ ພຶດຕິກຳທາງເພດສຳພັນ ຂອງ 
ແຕ່ລະຄົນຫາກຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ເຄີຍມີ ຫຼື ຍັງມີເພດສຳພັນ ທ່ີບ່ໍປອດໄພ 
ແລະ ບ່ໍໄດ້ມີການປ້ອງກັນ ຫຼື ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີກັບ 
ຄູ່ທີ່ບ່ໍແມ່ນສາມີພັນລະຍາ, ແຟນຄົນປະຈຸບັນ ກ່ໍມີໂອກາດສ່ຽງຕ່ໍການຕິດ
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.)

 5. ຫາກຄູ່ນອນຂອງເຮົາ ນຳຜົນກວດເລືອດ ຊອກຫາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ 
ມາໃຫ້ເບິ່ງວ່າ ເປັນຜົນລົບ (ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີ ເຊື້ອເອດໄອວີ) ກໍ່ບໍ່ຈຳ 
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫາກມີເພດສຳພັນ ກັນເທື່ອຕໍ່ໆໄປ 
ແມ່ນບໍ່? (ບ່ໍຖືກເພາະຜົນກວດເລືອດ ຂອງຄູ່ນອນທ່ີເອົາມາໃຫ້ເບິ່ງນ້ັນ 
ເປັນຜົນກວດ ໃນອາດີດສາມເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນຜົນກວດເລືອດ 
ຂອງພຶດຕິກຳ ສ່ຽງຫັຼງຈາກ 3 ເດືອນທ່ີຜ່ານມາ ຮວມທັງຜົນຂອງປະຈຸບັນ 
ແລະ ອະນາຄົດ ດ່ັງນ້ັນ ຫາກໃນຊ່ວງສາມເດືອນ ທ່ີຜ່ານມາຄູ່ຂອງເຮົາ 
ໄປມີເພດສຳພັນ ແບບບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດສ່ຽງ 
ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ອີກອັນໜຶ່ງຜົນກວດເລືອດ 
ເປັນລົບອາດຈະໝາຍເຖິງ ມີເຊື້ອ ແຕ່ຍັງກວດບ່ໍພົບ ເພາະເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ) ດ່ັງນ້ັນ ຫາກຕ້ອງການຄວາມ 
ໝັ້ນໃຈຄວນທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເລື່ອງຄວາມໝາຍຂອງການ ກວດເລືອດ 
ເພື່ອຊອກຫາ ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຜົນກວດ 
ເລືອດ ແລະ ຄວນວາງແຜນຮ່ວມກັນວ່າ ຈະໃຊ້ຊີວິດທາງເພດນຳກັນ 
ແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຊັ່ນການໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມທຸກຄ້ັງ ທ່ີມີເພດສຳພັນ ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ ທີ່ບ່ໍແມ່ນສາມີພັນ 
ລະຍາ ເປັນຕ້ົນ..

 ï ພວກເຮົາ ເຄີຍໄດ້ຈັບຖົງຢາງອະນາໄມ ມາກອ່ນຫືຼບ່ໍ ຫາກບ່ໍ ເຄີຍຮູ້ສຶກ 
ແນວໃດ ເວລາທ່ີຈັບຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນກິດຈະກຳນ້ີ?

 ï ຖົງຢາງອະນາໄມ ມີວິທີໃຊ້ແນວໃດ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫຍັງແດ?
 ï ຖ້າເຮົາຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບການຕິດ 

ເຊື້ອເຮສໄອວີ ລວມເຖິງຜົນກະທົບ ທ່ີນຳມາຈາກພະຍາດ ເອດ ພວກເຮົາ 
ຄິດວ່າ ຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເມື່ອມີເພດສຳພັນຫືຼບ່ໍ?

 ï ຖ້າເຮົາຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ ນ້ັນເຮົາຈະໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມກັບໃຜແດ່ເພາະຫຍັງ ຈຶ່ງໃຊ້ກັບຄົນນ້ັນ?

 ï ຕອບຄຳຖາມ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຖາມຕອນເລ່ີມກິດຈະກຳ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ: 
ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນຢ້ຳເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການໃສ່ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມວ່າສາມາດປ້ອງກັນ ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ 
ສຳພັນ ແລະ ການຖືພາໄດ້.

 ï ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນທົດລອງໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຢ່າງຖືກ 
ຕ້ອງຫັຼງຈາກການສາທິດ ພ້ອມທັງອະທິບາຍວ່າ ນ້ຳມັນ ແລະ ໂລຊ່ັນ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແຕກໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

 ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະກຳ ອາດສົນທະນາຕາມຄຳຖາມເລ່ົານ້ີ:
 1. ຜູ້ຊາຍທ່ີໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເປັນປະຈຳ ຈະເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກະເທີຍ 

ແມ່ນບ່ໍ?  (ຄຳຕອບ-ບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ).
 2. ເມື່ອຜູ້ຊາຍທ່ີໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເປັນປະຈຳ ໃນເວລາມີເພດສຳພັນກັບ 

ຜູ້ຍິງ, ກໍລະນີນ້ີ ຜູ້ຍິງບ່ໍໄດ້ຮັບນ້ຳເຊື້ອຈາກຜູ້ຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງບ່ໍມີ
ຄວາມສຸກແມ່ນບ່ໍ?  (ຄຳຕອບ-ບ່ໍເປັນຄວາມຈີງ).

ຄຳຖາມຈາກກຸ່ມ
ຊາຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ການທົດສອບ
ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມພາ

ກທ
ີ 2
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ຫ້ອງທີ 3: ວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ
 

ຄວນເກັບຮັກສາຖົງຢາງອະນາໄມ ໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກແສງແດດ

ຢ່າໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ໝົດອາຍຸ, ໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ທ່ີຍັງໃໝ່ຢູ່ 
ດ້ວຍ ການເບ່ິງວັນເດືອນ 
ປີ ທ່ີໝົດອາຍຸທ່ີ 
ຂຽນໄວ້ຢູ່ ຂ້າງ 
ກັບຫືຼຊອງ.

ກ່ອນຈະໃສ່ ບີບປາຍ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ດ້ວຍ 
ນ້ີວໂປ້ກັບນ້ີວຊີ້ ຫຼື ດ້ວຍ 
ປາກ ເພື່ອໄລ່ລົມອອກ 
ກ່ອນທ່ີຈະສຸບຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ການໄລ່ລົມ 
ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມີບ່ອນ 
ວ່າງເພ່ືອສຳລັບ 
ນ້ຳອະສຸຈິ.

ທານ້ຳຫລ່ໍລ້ືນໃສ່ດ້ານ 
ນອກຂອງຖົງ
ຢາງອະນາໄມພ້ອມ 
ທັງກວດເບ່ິງວ່າມີນ້ຳ 
ຫລ່ໍລ້ືນ ພຽງພໍ 
ໃນຊ່ອງຄອດກ່ອນ 
ຈະຮ່ວມເພດ

ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ມີແສງ 
ສະຫວ່າງ ພຽງພໍ 
ໃນ ເວລາທ່ານເປີດ 
ຊອງຖົງຢາງອະນາໄມ  
ເພື່ອຈະໄດ້ເບິ່ງເຫັນ 
ຊອງຖົງຢາງ ແລະ 
ຈີກຊອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ໃຊ້ມືອີກເບ່ືອງໜ່ຶງຮູດ 
ຖົງຢາງອະນາໄມລົງ 
ໄປຈົນຈຳກົກ ຂອງອະ 
ໄວຍະວະ ເພດຊາຍທ່ີ 
ແຂງໂຕຢູ່ກວດ ເບິ່ງວ່າ 
ໄດ້ຮູດຖົງຢາງອະນາໄມ 
ລົງໄປຈົນສຸດກົກ ແລະ 
ລະວັງຢ່າໃຫ້ເລັບ ຫຼື 
ເຄື່ອງປະດັບ ຖືກຖົງ 
ຢາງອະນາໄມຈີກຂາດ.

ເວລາທ່ີເໝາະສົມ ໃນການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຄືຂະນະທ່ີອະໄວຍະວະເພດ ແຂງໂຕເຕັມທ່ີ 
ແລະ ຕ້ອງໃສ່ກ່ອນທ່ີອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຈະມາສຳພັດກັບອະໄວຍະວະເພດຍິງ ຫຼື ປາກ 
ຂອງຄູ່ນອນ.

(ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ຮູດໜັງຫຸ້ມປາຍລົງກ່ອນ ທ່ີຈະສຸບຖົງຢາງອະນາໄມ ໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍທ່ີຍັງບ່ໍ 
ໄດ້ຕັດໜັງອະໄວຍະວະເພດ) 

ຖ້າຢອດນ້ຳຫລ່ໍລ້ືນ 
ລົງໃສ່ໃນປາຍ ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ກ່ອນທ່ີຈະສຸບ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຈະເຮັດໃຫ້ ອະໄວຍະວະ 
ເພດຊາຍແຂງ ໂຕໄວຂ້ຶນ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຖ້າມີສານຫລ່ໍລ້ືນ ບ່ໍຫຼາຍພໍຈະເຮັດໃຫ້ ຖົງຢາງອະນາໄມ ຈີກຂາດ ຫຼື ຫຼຸດອອກໄດ້ ຫຼື ອາດຈະເຮັດ 
ໃຫ້ຊ່ອງຄອດ ເປັນແຜເພາະການສຽດສີ.

ຂໍ້ຄວນຈື່: ຄວນໃຊ້ນ້ຳຫລ່ໍລ້ືນ ທ່ີມີສ່ວນປະສົມເປັນນ້ຳເທົ່ານ້ັນ ເຊັ່ນເຄວາຍ (KY) ຫຼື ດູໂອ (DUO)
ຫ້າມໃຊ້ນ້ຳມັນວາດສະລິນໂລຊ່ັນ ເຊັ່ນນີເວຍ ຫຼື ໂລຊ່ັນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຮວມທັງນ້ຳມັນນວດໂຕ 
ກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ເພາະນ້ຳມັນ ທ່ີເປັນສ່ວນປະສົມ ໃນວາດສະລິນ ແລະ ໂລຊ່ັນ ຈະທຳລາຍ 
ສະພາບ ຂອງຖົງຢາງ ອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແຕກໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ.

ເອົາຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມລົງຖັງຂ້ີເຫຍ້ືອ.

ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ 
ໃຫ້ຈັບຂອບ ຖົງຢາງ 
ບ່ອນບໍລິເວນ ກົກຂອງ 
ອະໄວຍະວະເພດ 
ໄວ້ ເພື່ອກັນບ່ໍໃຫ້ ນ້ຳ 
ອະສຸຈິໄຫຼອອກມາ 
ພ້ອມທັງ ຖອຍໂຕອອກ 
ຈາກອະໄວຍະວະເພດ 
ຍິງກ່ອນທ່ີອະໄວ 
ຍະວະ ເພດຊາຍຈະ 
ອ່ອນໂຕ.

ໃຊ້ເຈ້ັຍອະນາໄມ 
ພັນອ້ອມກົກຂອງ 
ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ 
ກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງເລ່ີມຮູດ 
ຖົງຢາງອະນາໄມຈາກ 
ສ່ວນກົກລົງມາ ເມື່ອ 
ຖອດອອກແລ້ວໃຊ້ 
ເຈ້ັຍອະນາໄມທ່ີຢູ່ມືອີກ 
ເບື້ອງໜ່ຶງເຊັດອະໄວຍະ 
ວະເພດຊາຍ.

ພາ
ກທ
ີ 2



ພາກທີ 2

ກິດຈະກຳທີ 9     ຄຸ້ມຄ່າບ່ໍ?

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ ໄດ້ມີໂອກາດພິຈາລະນາ ເຖິງຜົນກະທົບທ່ີຈະນຳ 
ມາຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຊັ່ນຜົນກະທົບ ເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໄດ້ແກ່ຄ່າ 
ຢາຄ່າບໍລິການຮັກສາ ແລະ ລາຍໄດ້ທ່ີຈະໃຊ້ໃນການເບ່ິງແຍງຄອບຄົວ.

ເວລາ: 30  ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳເປັນຄູ່
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍທ່ີກຳນົດ ເປັນຈຳນວນເງິນໃບລະ 1000 ກີບ 5,000 ກີບ10.000 

ກີບ 20.000 ກີບ 50.000 ກີບ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
 ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ອະທິບາຍ: 1. ແບ່ງກຸ່ມອອກເປັນຄູ່.
 2. ອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະຄູ່ຈະຕ້ອງມີອາຊີບ ໃຫ້ພວກເຂົາບອກມາວ່າ 

ຢາກຫາເງິນຈາກວຽກ ທ່ີຕົນເຮັດນ້ັນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ (ຈຳນວນແມ່ນໄດ້
ບອກໄວ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ). ບ່ໍຕ້ອງບອກພວກເຂົາວ່າ ມີອາຊີບຫຍັງແດ່.

 3. ພາຍຫັຼງ ທ່ີເລືອກຈຳນວນເງິນເດືອນ ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ (ຖ້າຄູ່ທ່ີເລືອກ 
ເອົາເງິນເດືອນ ຂ້ັນຕ່ຳມີບ່ໍພໍ, ແມ່ນມອບໝາຍໃຫ້ຄູ່ອ່ືນໆ), ໃຫ້ເງິນ 
ແກ່ພວກເຂົາຕາມອາຊີບ (ຕາມທ່ີໄດ້ບອກໄວ້ ດ້ານລຸ່ມ) ແລະ ບອກມາ 
ສາມອາຊີບ.

  ï 2.000.000 ກີບຕ່ໍເດືອນ ສຳລັບສາວບໍລິການ
  ï 1.000.000 ກີບຕ່ໍເດືອນ ສຳລັບຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ຫຼືຮ້ານຄ້າ
  ï 700.000 ກີບຕ່ໍເດືອນ ສຳລັບລູກຈ້າງລາຍວັນ, ເຊັ່ນວ່າແຮງງານ 

ກ່ໍສ້າງ, ແມ່ບ້ານ ແລະ ກຳມະກອນໂຮງງານ
 4. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ວ່າຄິດວ່າເງິນເດືອນພໍໃຊ້ຫຼືບ່ໍ ? .
 5. ອ່ານຄຳເວ້ົາຄວາມບັນລະຍາຍຕ່ໍໄປນ້ີດັງໆ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ìສົມມຸດ 

ວ່າແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກເມ່ືອຍ ເລີຍຫາໂອກາດພັກຜ່ອນ ໃຫ້ເຊົາເມື່ອຍ 
ເຊົາຄຽດ ໄປກິນເຫ້ົຼາ ຢູ່ຮ້ານອາຫານ ໄດ້ພົບສາວນ້ອຍຖືກໃຈ ແລະ 
ໄດ້ມີເພດສຳພັນ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼັງຈາກນ້ັນ ບ່ໍພໍເທົ່າໃດ 
ອາທິດກ່ໍຮູ້ສຶກ ບ່ໍສະບາຍ ໄປຫາແພດ ເພື່ອໃຫ້ແພດກວດ ໂດຍແພດສ່ັງ 
ໃຫ້ກວດຕາມຮ່າງກາຍ ດ້ານລຸ່ມແອວຕາມລຳດັບî.

 6. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈະຕ້ອງເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງແພດ ແລະ 
ຕ້ອງໄປຈ່າຍເງິນທ່ີ ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບຕາມລາຄາ ທ່ີກຳນົດເຊ່ັນ ຄ່າຢາ 
ແລະ ຄ່າປ່ິນປົວໃຫ້ປ່ຽນໄປຕາມສະຖານະການຕົວຈິງຂອງແຕ່ທ້ອງຖ່ິນ.
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ພາ
ກທ
ີ 2

 7. ອ່ານຄຳເວ້ົາ ຄວາມບັນລະຍາຍ ຕ່ໍໄປນ້ີດັງໆ (ເບິ່ງລາຍການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ດ້ານລຸ່ມ):

  ï ໃນເທ່ືອທຳອິດ ທ່ີໄປກວດນ້ັນແພດ ໃຫ້ກວດເບ່ິງວ່າ ມີການຕິດ 
ພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳພັນ ຊະນິດໃດ ແລະ ຜົນອອກມາວ່າ 
(ສົມມຸດ) ຕິດໜອງໃນ. (ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ຕົວຢ່າງອ່ືນໆໄດ້.) 
ໂດຍມີຄ່າ ກວດພະຍາດ 50.000 ກີບ, ຄ່າຢາ100.000 ກີບ ແລະ 
ຄ່າກວດວິເຄາະ 100.000 ກີບ

  ï ຫຼັງຈາກຮັກສາພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳພັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ອາ 
ການບ່ໍສະບາຍ ກ່ໍຍັງມີຢູ່ກ່ໍເລີຍໄປພົບແພດອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ເທື່ອນ້ີ 
ແພດແນະນຳ ໃຫ້ກວດຫາການ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ວ່າເຮົາຕິດເຊ້ືອ 
ເຮສໄອວີ ຫຼື ບ່ໍ, ມີຄ່າກວດຫາການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ 160.000 
ກີບ ( ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະບ່ໍໄດ້ເສັຍເງິນ).

  ï ຜົນອອກມາພົບວ່າ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແຕ່ການທ່ີຈະຕ້ອງກິນຢາ 
ຕ້ານຈຸລະໂລກ ( ARV ) ຫຼື ບ່ໍນ້ັນຂ້ຶນກັບ ລະດັບພູມຄຸ້ມກັນ ຫຼື CD 
4 ໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍແພດແນະນຳ ໃຫ້ກວດລະດັບ ພູມຄຸ້ມກັນ 
ໃນຮ່າງກາຍເປັນ ເງິນ100.000 ກີບ. ແລະ ແພດແນະນຳວ່າຄວນ 
ຈະຕ້ອງເລ່ີມກິນຢາຕ້ານ ຈຸລະໂລກແລ້ວ ໂດຍຄ່າຢາ ຕ້ານຈຸລະ 
ໂລກ ( ຢາ ARV) ສູດທີ1ນ້ັນເປັນເງິນ 350.000 ກີບ ຕ່ໍເດືອນ.     
( ປົກກະຕິຢາ ARV ຈະບ່ໍມີຂາຍ ໂດຍທ່ົວໄປ ຈະແມ່ນແພດ 
ຢູ່ສູນບໍລິການ ARV ເປັນຜູ້ຈ່າຍໃຫ້ປະຈຸບັນ ແມ່ນທາງໂຄງການ 
ຊື້ໃຫ້ ແຕ່ຖ້າບ່ໍມີໂຄງການ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ເອງ ກ່ໍເປັນໄດ້)
ເມື່ອທ່ານໄດ້ກິນຢາ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ກິນຕະລອດຊີວິດ.

  ï ເມື່ອກິນຢາໄດ້ໄລຍະໜ່ຶງແລ້ວ ແພດແນະນຳໃຫ້ກວດ ປະລິມານ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນເລືອດ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ເຮົາຄວນປ່ຽນຢາ 
ຫຼື ບ່ໍ ໂດຍຄ່າກວດ ປະລິມານ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນເລືອດຄິດ 
ໄລ່ເປັນເງິນ 350.000 ກີບ ຕ່ໍຄ້ັງ ແລະ ຈາກຜົນກວດແພດແນະນຳ 
ໃຫ້ເຮົາປ່ຽນຢາ ຕ້ານຈຸລະໂລກ ເປັນສູດທີ2ເປັນເງິນ 520.000 
ກີບ ຕ່ໍເດືອນ.  (ເນັ້ນໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງການແນະນຳຈາກແພດ
ໃນການປ່ຽນຢາ.)

  ï ຕ່ໍມາເມ່ືອກິນຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ ສູດທີ 2 ໄປໄລຍະໜ່ຶງ ແລ້ວຈະ 
ຕ້ອງປ່ຽນໄປກິນ ຢາສູດທີ 3 (ກ່ອນທ່ີຈະໄປລົມກັນເລ່ືອງ ລາຄາ 
ຂອງຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ ສູດທີ 3 ໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ ກຳ
ວ່າເງິນໃຜເຫືຼອແດ່ເຫຼືອເທ່ົາໃດ?ແລ້ວ ຈຶ່ງບອກລາຄາຢາ ສູດທີ 3 
ຊຶ່ງເປັນເງິນ 2.950.000 ກີບ. ທັງນ້ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄົນໃດ 
ຈະກິນຢາ ສູດທີ 3 ນ້ີ ຫຼື ບ່ໍກ່ໍໄດ້ຂ້ຶນກັບວ່າ ມີເງິນເຫືຼອເທ່ົາໃດ).
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ* ï  ຄ່າແພດກວດ
 ï ຄ່າກວດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ
 ï  ຄ່າຮັກສາພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ
  ເຊັ່ນໜອງໃນ
 ï  ຄ່າກວດຫາເຊ້ືອເຮສໄອວີ
 ï  ຄ່າກວດ CD4
 ï  ຄ່າກວດປະລິມານເຊ້ືອເຮສໄອວີໃນເລືອດ
 ï  ຄ່າຢາຈີພີໂອເວຍສູດ 1
  (D4T,3TC,Nevirapine)
 ï  ຄ່າຢາຈີພີໂອເວຍສູດ2
  (AZT,3TC,ອິດີນາເວຍ+ຣີໂທນາເວຍ)
 ï  ຄ່າຢາໃນກຸ່ມProteaseInhibitorsສູດ3     
  (Caraxta+3TC)
 *ໝາຍເຫດ: ຂ້ໍມູນລາຄາຢານ້ີ ແມ່ນຂ້ໍມູນລາຄາຢາ ໃນປະເທດໄທຕອນຕ້ົນປີ 

2006 ຄຳນວນມາເປັນເງີນກີບ.
 8. ໃນຕອນທ້າຍ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນຈະບ່ໍມີເງິນເຫືຼອ ໃຫ້ບອກຜູ້ 

ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ວ່າທັງໝົດນ້ີເປັນການຈ່າຍເງິນງວດດຽວ ທັງໝົດແຕ່ 
ໃນຊີວິດຈິງຈະຕ້ອງຈ່າຍທຸກໆ ເດືອນເພາະສະນ້ັນ ລອງຄິດວ່າຖ້າເຮົາຈະ 
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຢາຕ້ານຈຸລະໂລກທຸກເດືອນ ເຮົາຈະເປັນແນວໃດ ?.

 9. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະເດືອນ ຕ່ໍໄປນ້ີ (ໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄິດໄລ່ເງິນເອງ):

  ï ໃຫ້ທົດລອງຄິດໄລ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບຖົງຢາງ ອະນາໄມຕ່ໍເດືອນ 
ໂດຍອາດຈະເລືອກຄ່າຖົງຢາງອະນາໄມ ແພງທ່ີສຸດກ່ໍໄດ້. ສົມທຽບ 
ຈຳນວນເງິນທ່ີໃຊ້ຈ່າຍ ໄປກັບການຊ້ືຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ເງິນ 
ທ່ີຕ້ອງຈ່າຍໄປກັບຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ ທຸກໆເດືອນ.

  ï ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຊ່ອຍກັນຄິດໄລ່ວ່າຕົວເອງ ມີລາຍໄດ້ສະ 
ເລັ່ຍຕ່ໍເດືອນ ປະມານເດືອນ ລະເທ່ົາໃດ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ 
ແດ່ຕ່ໍເດືອນເຊ່ັນຄ່າເຊົ່າບ້ານ ຄ່າອາຫານຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟ ຄ່າໂທລະ 
ສັບ ມືຖືຄ່າໄປທ່ຽວສັງຄົມກັບໝູ່ຄູ່ ສ່ົງເງິນໃຫ້ບ້ານ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງ 
ເກັບທ້ອນໄວ້.

  ï ຫຼັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ລອງເບ່ິງວ່າມີເງິນເຫືຼອເທ່ົາໃດ ແລະ ຖ້າເຮົາຕ້ອງ 
ຈ່າຍຄ່າຢາ ຕ້ານຈຸລະໂລກ ສູດ 1 ທຸກເດືອນ ຈະເປັນແນວໃດ?

  ï ໃຫ້ລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ສະຖານະພາບທາງ ການເງິນຈະເປັນແນວ 
ໃດຖ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ຄ່າຕ້ານຈຸລະໂລກ ສູດ 2 ທຸກເດືອນ?

  ï ໃຫ້ລອງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ສະຖານະພາບທາງການເງິນ ຈະເປັນແນວ 
ໃດຖ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າ ຕ້ານຈຸລະໂລກ ສູດ 3 ທຸກເດືອນ?

50.000 ກີບ
100.000 
100.000 ກີບ

160.000 ກີບ
100.000 ກີບ
350.000 ກີບ
350.000 ກີບ

520.000 ກີບ

2.950.000 ກີບ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

  ï ຈາກນ້ັນ ໃຫ້ທົດລອງຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຕ່ໍເດືອນໂດຍອາດຈະເລືອກຄ່າ ຖົງຢາງອະນາໄມ ແພງທ່ີສຸດກ່ໍ 
ໄດ້ເຊັ່ນ 10.000 - 15.000 ກີບຕ່ໍ 1 ກັບ 3 ຖົງ. ແລະ ຖ້າມີເພດສຳ 
ພັນອາທິດລະ 2 ເທື່ອ ເດືອນໜ່ຶງມີປະມານ 4 ອາທິດ ກ່ໍເປັນ 8 ເທື່ອ 
ຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຖົງຢາງອະນາໄມ ປະມານ 30.000 - 45.000 ກີບ

 10. ເມື່ອຄິດເງິນຄ່າ ຖົງຢາງອະນາໄມແລ້ວໆ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເລືອກ 
ລະຫວ່າງ ການຈ່າຍຄ່າຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບຄ່າຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ 
ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຕອບແລ້ວ (ສ່ວນໃຫ່ຍຈະຕອບວ່າ ເລືອກຊ້ືຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ) ໃຫ້ຢ້ຳເລື່ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກເທ່ືອທ່ີມີເພດ
ສຳພັນແລະກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ.

 11. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ເມື່ອເງິນໝົດແລ້ວ ເຮົາຄິດວ່າສະຖານະການ ຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ 

ແລະ ຖ້າເຮົາມີຄອບຄົວພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?
 ï ຖ້າເຮົາແກ້ໄຂປ່ຽນແປງໄດ້ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ເຮົາຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນສະຖາ 

ນະການຕົວຢ່າງທ່ີເລົ່າໃຫ້ຟັງ ພວກເຮົາຈະເລ່ີມຈາກຈຸດໃດ ແລະ 
ຈະເຮັດ ແນວໃດ?

 ï ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງຫຍັງແດ່ ໃນຊີວິດທ່ີເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈະເຮັດ (ເຊັ່ນ 
ທ້ອນເງິນແຕ່ງງານ ມີຄອບຄົວລ້ຽງລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່).

 ï ຖ້າເຮົາຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງພ່ໍແມ່ ແລະ ເຮົາເລີ່ມເຈັບປ່ວຍພ່ໍແມ່ຂອງເຮົາຈະເປັນ
ແນວໃດ?

 ï ຖ້າເຮົາບ່ໍຕ້ອງການ ພົບກັບບັນຫາ ອັນເນ່ືອງມາຈາກການຕິດ ເຊື້ອເຮສ 
ໄອວີຫຼືເປັນພະຍາດເອດ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາຕ້ອງລຳ  
ບາກເນ່ືອງຈາກເຮົາເຈັບປ່ວຍ ຍ້ອນພະຍາດເອດພວກເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາ 
ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ຕ້ັງ ແຕ່ມື້ນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນເນ້ັນ   
ເລື່ອງການມີເພດສຳພັນ ປອດໄພ ເຊັ່ນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກ 
ເທື່ອທ່ີມີເພດສຳພັນ ແລະ ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ.)

 ï ເຖິງແມ່ນວ່າການຕິດພະຍາດຕິດ ຕ່ໍທາງເພດສຳພັນອ່ືນໆ ຈະບໍ່ຮຸນແຮງ 
ເທົ່າກັບການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແຕ່ການຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳ 
ພັນຈະມີກະທົບຫຍັງແດ່ ກັບເຮົາຫາກເຮົາຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ 
ສຳພັນໃດໜ່ຶງ?

 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ 
ພະຍາດເອດໂດຍກົງ ແລະ ຜົນກະທົບທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນ ຄວນສອດຄ່ອງກັບ 
ຄວາມເປັນຈິງໃນຊີວິດ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນຫັຼກເພ່ືອທ່ີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າເຖິງບັນຫາທ່ີແທ້ຈິງ ແລະ ຮູ້ສຶກ 
ເຖິງຜົນກະທົບທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ໃກ້ກັບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຍ່ິງຂ້ຶນ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ອາດຈະເວ້ົາເຖິງຜົນກະທົບ ຂອງການຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍ 
ທາງເພດສຳພັນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງພະຍາດ ຈະບ່ໍຮຸນແຮງ ແຕ່ກ່ໍມີຜົນ 
ກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ້ານລາຍໄດ້ແຕ່ເມື່ອເຮົາຕ້ອງຢຸດເຊົາເຮັດ 
ວຽກເພ່ືອປ່ິນປົວ ຫຼື ຖ້າມີຂ່າວແຜ່ອອກໄປວ່າ ເຮົາຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ 
ເພດສຳພັນ ກ່ໍອາດຈະມີຜົນຕ່ໍວຽກງານ ທ່ີເຮັດຢູ່ໄດ້.



ກິດຈະກຳທີ 10    ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ ສະຖານທ່ີ
     ກວດຫາການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ 
     ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫ້ ບໍລິການກວດ 
     ແລະ ປ່ິນປົວ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ   

   ເພດສຳພັນໃນຊຸມຊົນ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອຝຶກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ມີແຫຼ່ງຂອງຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ສະຖານທ່ີກວດ ຊອກຫາການຕິດເຊ້ືອໂລກເອດ ແລະ ສະຖານ 
ທ່ີໃຫ້ບໍລິການກວດ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳພັນຢູ່ໃສແດ່ 
ໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນເອງ.

ເວລາ:  40 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ກາວຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຕາມທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື ຖ້າບ່ໍໄດ້ມາ  

ຈາກທ້ອງຖ່ິນດຽວກັນ ກໍໃຫ້ແບ່ງຕາມພ້ືນທ່ີກວ້າງຂ້ຶນ.
 2. ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄິດເຖິງແຫຼ່ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຖົງຢາງ ອະນາໄມ 

(ທັງຂາຍ ແລະ ໃຫ້ລ້າ) ເຊັ່ນສູນຕ້ານເອດ / ພຕພ, ກອງເລຂາ ຕ້ານເອດ 
ຂ້ັນແຂວງ, ໂຮງໝໍຂອງລັດຕ່າງໆ ອາສາສະມັກຕ້ານເອດ (ຮ້ານຄ້າຮ້ານ 
ຂາຍເຄ່ືອງຍ່ອຍ ແລະ ມີນີມາກເກັດ ທີ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີ 
ຕົນເອງຢູ່ໃຫ້ແຕ້ມເປັນແຜນທ່ີ ທ່ີຕ້ັງຂອງສະຖານທ່ີຕ່າງໆນ້ັນ ວ່າມີຢູ່ໃສ 
ແດ່ທ່ີເປັນແຫ່ຼງຂອງຖົງຢາງອະນາໄມ, ສະຖານທ່ີກວດຊອກຫາການຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ປ່ິນປົວ ພະຍາດຕິດຕ່ໍ 
ທາງເພດສຳພັນໃນທ້ອງຖ່ິນ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ບ່ໍໄດ້ມາຈາກ 
ທ້ອງຖ່ິນດຽວກັນ ແຕ່ມາຈາກທ້ອງຖ່ິນອ່ືນເຊ່ັນ: ເມືອງດຽວກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳຂຽນລາຍຊ່ື ຂອງສະຖານທ່ີເຫົ່ຼານ້ີ ແທນການແຕ້ມຮູບທ່ີ 
ຕ້ັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ອະທິບາຍ ໃນກຸ່ມຍ່ອຍກ່ຽວກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ເວລາ 
ເປີດປິດທ່ີເຮົາຈະໄປໃຊ້ບໍລິການໄດ້.

 3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ອອກມານຳສະເໜີພ້ອມກັນແຜນທ່ີ ທ່ີຕ້ັງຫືຼລາຍຊ່ືສະຖານ 
ທ່ີຕ່າງໆ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກັບກຸ່ມອ່ືນ ໂດຍທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງ  
ເພີ່ມເຕີມຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກຳບ່ໍໄດ້ ເວົ້າເຖິງແຕ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຫືຼພື້ນທ່ີ.

 4. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
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  ï ມີແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ ສະຖານທ່ີກວດຫາ ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອ 
ວີແລະສະຖານທ່ີ ໃຫ້ບໍລິການກວດ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ 
ເພດສຳພັນໃດແດ່ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ມາຮູ້ຈັກຈາກກິດຈະກຳນ້ີ?

  ï ການໄດ້ຮູ້ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ສະຖານບໍລິການດ້ານສຸຂະ 
ພາບຕ່າງໆເຫຼ່ົານ້ີ ມີປະໂຫຍດແນວໃດກັບເຮົາແດ່? (ເວລາຖາມ 
ໃຫ້ຖາມເທ່ືອລະປະເດັນ ເຊັ່ນບໍລິການແຕ່ລະດ້ານ.)

 ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນເພ່ີມການບໍລິການ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຫຼື ບ່ອນ 
ເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍລິການທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຍັງບ່ໍຮູ້ ຫຼື ບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:



ກິດຈະກຳທີ 11    ຈະໄປຊ້ື ຫຼື ຂໍຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື  
     ໄປໃຊ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເພ່ືອ
     ກວດຫາການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຫຼື   

   ກວດ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດຕິດ
     ຕ່ໍທາງເພດສຳພັນບ່ໍ?

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮວ່ມກິດຈະກຳ ໄດ້ຄິດເຖິງອຸປະສັກ ທ່ີເຮດັໃຫ້ບ່ໍກ້າຫືຼບ່ໍຢາກ 
ໄປຮັບການບໍລິການ ທ່ີສະຖານບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະຖານບໍລິການດ້ານ 
ສຸຂະພາບທ່ີຕົນເອງ ສະມາດເຂ້ົາໄປໃຊ້ບໍລິການໄດ້.

ເວລາ:  40-50 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (ກຸ່ມດຽວກັບກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານ້ັນ)
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ຄືກັບກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານ້ີ.
 2. ໃຫ້ຊ່ວຍກັນຄິດວິເຄາະ ສະຖານບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທ່ີໄດ້ສະເໜີໃນ 

ກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານ້ີ ຕາມຕົວຢ່າງແລະຮູບແບບ ໂດຍການໃຊ້ຕົວຢ່າງ 
ຕ່ໍລົງໄປນ້ີ

 3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເລອືກສະແດງບົດບາດສົມມຸດສ້ັນໆ ກ່ຽວກັບສາເຫດທ່ີເຮດັ 
ໃຫ້ເຮົາບ່ໍກ້າໄປໃຊ້ ບໍລິການໃນສະຖານບໍລິການນ້ັນໆ (ກຸ່ມລະ 1 ສະຖາ 
ນະການ) (ເຊັ່ນຮູ້ສຶກອາຍ ທ່ີຈະໄປຂໍຖົງຢາງອະນາໄມລ້າໆ ຈາກ ນາງ 
ພະຍາບານ).

 4. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ບ່ໍກ້າສະແດງບົດບາດ ສົມມຸດໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສ່ົງ 
ຕົວແທນອອກມາສະເໜີຜົນ ການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງຕົນແທນ.

 5. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.

ພາ
ກທ
ີ 2
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 ï ແຫຼ່ງຖົງຢາງອະນາໄມໃດແດ່ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍກ້າໄປຂໍຫຼືຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການ ກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຢູ່ໃສແດ່ທ່ີພວກ 
ເຮົາບ່ໍໄປໃຊ້ບໍລິການ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງບ່ໍໄປ?

 ï ສະຖານທ່ີໃຫ້ບໍລິການກວດ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍ ທາງເພດສຳພັນ 
ຢູ່ໃສແດ່ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ໄປໃຊ້ບໍລິການ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງບ່ໍໄດ້ໄປ?

 ï ຖ້າເຮົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາໄປຊ້ື ຫຼື ຂໍຖົງຢາງອະນາໄມ ຈະສ່ົງຜົນຫຍັງແດ່ກັບ 
ໂຕເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ເພື່ອຈະມີຖົງຢາງອະນາໄມ ໄວ້ປ້ອງ 
ກັນຕົນເອງຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ?

 ï ຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ໄປກວດຫາ ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຖິງວ່າຈະເຄີຍມີພຶດຕິ 
ກຳສ່ຽງ ຈະສ່ົງຜົນຫຍັງກັບໂຕເຮົາ?

 ï ຖ້າເຮົາບ່ໍໄປກວດ ແລະ ປ່ິນປົວພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ເມື່ອເຮົາ 
ສົງໃສ ຫຼື ເມື່ອຕິດພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ຈະສ່ົງຜົນຫຍັງແດ່ 
ກັບໂຕເຮົາ?

 ï ຖ້າຄລີນິກທ່ີເຮົາລ້ືງເຄີຍ ບ່ໍມີບໍລິການກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຫຼືບ່ໍ 
ມີບໍລິການປ່ິນປົວ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ຫຼື 
ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ (ເຊັ່ນຂໍໃຫ້ພະນັກງານ ທ່ີເຮັດວຽກກັບແຮງງານນຳສ່ົງ 
ໄປບ່ອນຮັບບໍລິການ ຫຼື ໃຫ້ແພດ ສ່ົງຕ່ໍໄປຫາ ໜ່ວຍບໍລິການດ້ານສຸຂະ 
ພາບໃນເຄືອຂ່າຍເປັນຕ້ົນ ?

ຕາຕະລາງ 7 : ເຫດຜົນສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ

ສະຖານບໍລິການ ບໍລິການ
ຈະໄປໃຊ້ບໍ
ລິການ

ບໍ່ໄປໃຊ້ 
ບໍລິການ ຍ້ອນຫຍັງ (ເຫດຜົນ)

ສຸກສາລາ ໄດ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມລ້າ

ອາຍ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
 ກວດສຸຂະພາບ ອາດ
ເບິ່ງຕົນເອງ ໃນແງ່ບ່ໍດີ.

ໂຮງໝໍຂອງລັດ ໄດ້ຮັບຖົງຢາງ 
ອະນາໄມລ້າ

ກວດກາ ແລະ 
ຮັກສາພະ 
ຍາດ ຕິດຕ່ໍທາງ 
ເພດສຳພັນ

ອາຍ, ແລະ ບ່ໍຕ້ອງການ 
ຕອບຄຳຖາມ 
ວ່າຕິດພະຍາດ ພຕພ 
ໄດ້ແນວໃດ).

ຈຸດສຳລັບການ
ອະທິບາຍ:
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 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ການກວດຫາການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຕ່າງຈາກການກວດ 
ສຸຂະພາບທ່ົວໄປ ຫຼື ການກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີຕອນ ທ່ີເຮົາໄປຕ່ໍອາຍຸ 
ໃບອະນຸຍາດແຮງງານແນວໃດ?

 ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນເວົ້າຄືນການບໍລິການ ທີ່ບ່ໍມີໃນບ່ອນທ່ີເຂົາອາໃສຢູ່ ຫຼື      
ບ່ອນທ່ີເຮັດວຽກ ຫຼື ການບໍລິການທ່ີຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ 
ຮົມບ່ໍຮູ້ຫຼືບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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ເຊື້ອເຮສໄອວີ / ພະຍາດເອດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ

ທັງສອງກິດຈະກຳ ໃນພາກນ້ີມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເບິ່ງຜົນ 
ໃນແງ່ບວກ ແລະ ແງ່ລົບຂອງການບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຈາກການນຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ດ່ືມ  
ເຄື່ອງມຶນເມົາ ແລະ ພຶດຕິກຳສ່ຽງທາງເພດສຳພັນ.

ສຳລັບກິດຈະກຳທີ 1: ໃຫ້ໃຊ້ຕອນທີ 3 ໃນຂະນະທ່ີນຸນໄດ້ບອກວ່າ ລາວໄດ້ຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈາກສາມີຊຶ່ງສາມີຂອງລາວ ບ່ໍມັກໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຍ້ອນ 
ເຊື່ອວ່າມັນເປັນການເສຍເວລາ ແລະ ສ້ິນເປືອງເງິນຄຳ. ຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳ 
ຄວນຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າ ມີເຫດຜົນຫຍັງຄົນ ຈຶ່ງບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຕາມທ່ີ ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ. ຕ່ໍຈາກນ້ັນຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳ ສາມາດເວ້ົາຕ່ືມອີກວ່າ 
ìພວກ ເຮົາກຳລັງຈະເບ່ິງຜົນບວກ ແລະ ລົບ ຂອງການບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ລວມທັງຜົນທ່ີຕາມມາî.

ສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ 2: ໃຫ້ໃຊ້ຕອນທີ 5 ໃນຂະນະທ່ີຕ້ົນ ແລະ ຈ່ອຍກຳລັງລໍຖ້າ 
ນາຍຊ່າງມາແປງລົດໃຫ້ຢູ່ນ້ັນ, ຕ້ົນໄດ້ມີອາການເມົາພາຍຫັຼງດ່ືມເບຍ ແລະ 
ໄດ້ມີເພດສຳພັນ ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບນາງພອຍ. ຜູ້ດຳເນີນ  
ກິດຈະກຳອາດຈະໃຊ້ເລື່ອງລາວ ເພື່ອແນະນຳກິດຈະກຳເກມຫມາກຂ່າງ     
ìເປັນຫຍັງຕ້ົນຈຶ່ງບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງ? ມີຜົນກະທົບໃດບ່ໍ? ຂອງເຫ້ົຼາກ່ຽວກັບການໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ທ່ີເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍີນ? ພວກເຮົາຈະມາສົນທະນາ ແລະ ຍົກຕົວ 
ຢ່າງກ່ຽວກັບການດ່ືມເຫ້ົຼາ ທ່ີມີຜົນຕ່ໍກັບການໃຊ້ ຖົງຢາງອະນາໄມî.

ພາກທີ 3



ກິດຈະກຳທີ 1    ເຫດຜົນທ່ີໃຊ້ຫຼືບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງ
     ອະນາໄມ

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ວິເຄາະຜົນທ່ີຕາມມາ ຈາກການບ່ໍໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ. 

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈ ໃນການນັບໄລຍະ 
ປ່ອງຢ້ຽມ (ໄລຍະ 3 ເດືອນ)

ເວລາ: 45 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງກຸ່ມ 

ໃຫ້ເປັນເພດດຽວກັນ.
ອຸປະກອນ: ï ບັດຄຳພ້ອມຄຳເວ້ົາກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ຕ່ໍການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
 ï ບັດຄຳເປ່ົາ(ບັດທີ່ຍັງບ່ໍໄດ້ຂີດຂຽນຫຍັງໃສ່ )
 ï ສະກອດຕິດ
 ï ກະດານຂາວ
 ï ບິກເຟີດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງ 

ກຸ່ມຕາມເພດໃຫ້ສະມາຊິກແຕ່ລະກຸ່ມ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊາຍຫືຼຜູ້ຍິງລ້ວນ.
 2. ແຈກຢາຍບັດຄຳ ທີ່ກຽມໄວໃຫ້ກຸ່ມຍ່ອຍແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍ ໂດຍໃນການ 

ແຈກນ້ັນ ຖ້າຈະປະຫຍັດເວລາໃຫ້ແບ່ງບັດຄຳເປັນຊຸດໆ ເຊັ່ນຖ້າມີ 4 ກຸ່ມ 
ໃຫ້ແບ່ງເປັນບັດຄຳຈຳນວນ 14 ໃບ ເປັນກຸ່ມລະ 3 ໃບ 2 ກຸ່ມ ແລະ ອີກ  
2 ກຸ່ມຈະໄດ້ 4 ໃບ.

 3. ແຈກບັດຄຳເປ່ົາສຳລັບໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຂຽນເຫດຜົນຂອງການບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນບັດຄຳເພ່ີມເຕີມ ໂດຍຈຳນວນບັດຄຳເປ່ົາທ່ີຈະ 
ແຈກຢາຍໃຫ້ນ້ັນ ຂ້ຶນກັບເຫດຜົນທ່ີແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະຕ່ືມ)ໃຫ້ຕ່ືມໜຶ່ງເຫດຜົນ 
ຕ່ໍໜຶ່ງບັດ).

 4. ຫຼັງຈາກແຈກຢາຍບັດຄຳ ແລະ ບັດຄຳເປ່ົາແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ຊ່ອຍກັນ 
ເບິ່ງວ່າມີເຫດຜົນອ່ືນໆ ທ່ີເປັນເຫດຜົນຂອງການບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ທ່ີເຄີຍໄດ້ຍິນນອກຈາກບັດຄຳ ທ່ີແຈກໃຫ້ ຫຼື ບ່ໍ ຖ້າມີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນ 
ຕ່ືມລົງໃນບັດຄຳເປ່ົາ) ສ່ວນທ່ີຂຽນຕ່ືມຈະໃຊ້ອະທິບາຍສະເພາະໃນກຸ່ມ 
ນ້ັນໆ).

 5. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຮ່ວມກັນອະທິບາຍວ່າ ບັດຄຳກ່ຽວກັບທັດທະນະຄະຕິໃນ 
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນ້ັນ ມີທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທັດສະນະ 
ຄະຕິຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດ 
ສຳພັນແນວໃດ? ແລະ ຈະມີທາງອອກຫຍັງແດ່ເພືື່ອປ້ອງກັນ, ເພື່ອຫຸຼດ  
ຜ່ອນຜົນທາງລົບ ຈາກທັດສະນະຄະຕິນ້ັນລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຫືຼເພີ່ມ 

ພາ
ກທ
ີ 3
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ໂອກາດການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ.
 6. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາສະເໜີຜົນການອະທິບາຍຂອງກຸ່ມຕົນ.
 7. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ຜົນທາງບວກຈາກ   ຜົນທາງລົບຈາກ
 ທັດທະນະຄະຕິນີ້ຕໍ່ຕົນເອງ  ທັດທະນະຄະຕິນີ້ຕໍ່ຕົນເອງ
 1._____________________ 1.______________________
 2._____________________ 2.______________________
 3._____________________ 3.______________________
 ï ການບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີແນວໃດ?
 ï ທັດສະນະຄະຕິ ທາງລົບກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ສ່ວນໃຫ່ຍເກີດ 

ຈາກຫຍັງ?
 ï ທັດສະນະຄະຕິ ທາງລົບກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ ມີຜົນແນວໃດກັບການ 

ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ?
 ï ຖ້າເຮົາບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີເພດສຳພັນຈະມີຜົນແນວໃດ?
 ï ຖ້າບ່ໍຢາກສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຮົາມີທາງເລືອກຫຍັງແດ່?
 1. ຮູ້ສຶກບ່ໍເປັນທຳມະຊາດ ເວລາໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ສະນ້ັນຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃສ່.
 2. ກິນຢາຄຸມກຳເນີດ ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ. ສະນ້ັນຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍ 

ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.
 3. ມີເພດສຳພັນທາງປາກ, ບ່ໍໄດ້ສອດໃສ່ຊ່ອງຄອດ, ສະນ້ັນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງ 

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ສະນ້ັນ ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
 4. ບອກໃຫ້ແຟນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ແມ່ນບ່ໍເຊື່ອໃຈກັນ. ສະນ້ັນດີກວ່າ 

ແມ່ນບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.
 5. ເປັນແຟນກັນ, ບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ, ສະນ້ັນຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃສ່ 

ຖົງຢາງອະນາໄມ.
 6. ຮູ້ຈັກກັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ, ຈຶ່ງບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ, ດ່ັງນ້ັນ

ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.
 7. ບອກໃຫ້ແຟນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາຄິດວ່າເຮົາໄປມີເພດ 

ສຳພັນກັບຜູ້ອ່ືນ.
 8. ອາດເຮັດໃຫ້ຂັດຈັງຫວະ ໃນການມີເພດສຳພັນ ແບບສອດໃສ່ໃນຊ່ອງ 

ຄອດ(ກ່ຽວກັບບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ການທ່ີມີການສອດໃສ່) ສະນ້ັນ ຈຶ່ງ
ບ່ໍຢາກເສຍເວລາໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.

 9. ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ເຮັດໃຫ້ການມີເພດສຳພັນ ບ່ໍເຖິງຈຸດສຸດຍອດ ສະ 
ນ້ັນຈຶ່ງດີກວ່າຖ້າບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ບັດຄຳກ່ຽວກັບ
ທັດທະນະຄະຕິ
ໃນການໃຊ້
ຖົງຢາງອະນາໄມ:
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 10. ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຊາຍແທ້; ຜູ້ຊາຍແທ້ຕ້ອງມີເພດສຳພັນ ທ່ີບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມເທ່ົານ້ັນຈຶ່ງເປັນທ່ີຍອມຮັບວ່າເປັນຊາຍແທ້, ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນບ່ໍ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຍ້ອນເປັນຊາຍແທ້ຂ້ອຍຈ່ຶງບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ພາ
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ພາກທີ 3

ກິດຈະກຳທີ 2     ເກມໝາກຂ່າງ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຄິດເຖິງຜົນກະທົບຂອງການດ່ືມເຫລ້ົາ (ເບຍ, 
ວາຍ ແລະ ເຄື່ອງດ່ືມອ່ືນໆ ທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫລ້ົາ) ແລະສານເສບຕິດອ່ືນ
ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດອາການມຶນເມົາ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ໃນການຕິດ  
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໂດຍສະເພາະໃນການຕັດສິນໃຈມີເພດສຳພັນ ແລະ ບ່ໍສາມາດ 
ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເວລາ: 50  ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກຸ່ມຍ່ອຍຫ້າຄົນ, ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕາມຜູ້ສັງເກດການ.
ອຸປະກອນ: ï ໄມ້ໃຜ່ ຫຼື ໄມ້ທ່ີ່ມີຄວາມໜາຂະໜາດທຳມະດາ (ສຳດ້າມພ້າ) ຫຼື ທໍ່ຢາງ 

PVC ຂະຫນາດ 1 ນ້ີວ, ແລະ ມີຄວາມຍາວປະມານແມັດ (ໜຶ່ງອັນຕ່ໍທິມ) 
ເພື່ອເຮັດເປັນເສົາ

 ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ອະໄວຍະວະເພດຊາຍປອມ ສຳລັບແຕ່ລະທີມທິມລະໜ່ຶງອັນ
 ï ຖົງຢາງອະນາໄມ (ຈຳນວນສອງຖົງຕ່ໍ ອະໄວຍະວະເພດຊາຍປອມ)
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຂໍອາສາສະໝັກທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ຈັດເປັນທິມ ທິມ ລະ 5 ຄົນ ຈຳນວນ  

ຄົນຈະເທ່ົາກັບຈຳນວນທິມຄູນຫ້າ (ເຊັ່ນຖ້າມີ 3 ທິມຈະຕ້ອງມີອາສາສະ
ໝັກລວມທັງໝົດຮວມ 15 ຄົນ).

 2. ໃຫ້ຄົນທຳອິດຂອງແຕ່ລະທິມ ຖືໄມ້ 1 ອັນ ໂດຍໃຫ້ວາງມືໃສ່ປາຍດ້ານ 
ໜຶ່ງແລະປາຍອີກດ້ານໜຶ່ງຕ້ັງຢູ່ພື້ນ.

 3. ໃຫ້ຄົນທຳອິດຂອງແຕ່ລະທິມ ກ້ົມເບ່ິງພ້ືນ ແລະ ກ່ົງໂຕໄປທາງໜ້າໃຫ້  
ໜ້າຜາກຕິດກັບຫົວໄມ້ ທ່ີຖືຢູ່ໃນມື (ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແຕ່ລະຄົນ ກ່ົງໂຕໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ ໜ້າຜາກຈະ  ຕ້
ອງຕິດກັບຫົວໄມ້ທ່ີມືກຳຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທ່ີໝູນໂຕ)

 4. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ບອກແຕ່ລະຄົນ ເຖິງຈຳນວນຮອບຂອງການໝູນໂຕອ້ອມ 
ໄມ້(ເຊັ່ນຄົນທຳອິດເລ່ີມໝູນ ສອງຮອບຄົນ ທີສອງໝູນສາມຮອບ 
ເປັນຕ້ົນ) ຄົນສຸດທ້າຍໃຫ້ໝູນ 6 ຮອບ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄົນອ່ືນໆ 
ຊ່ວຍເບ່ິງໝູ່ຕອນກຳລັງໝູນໂຕຢູ່ ແລະ ຄອຍລະວັງໃຫ້ຈັບໝູ່ຖ້າໝູ່ຈະ   
ລ້ົມໂດຍມັກຈະຈັດໃຫ້ຜູ້ຍິງໝູນຈຳນວນຮອບໜ້ອຍໆ ເຊັ່ນ 1,2 ແລະ 3 
ສ່ວນ ຈຳນວນຕ້ັງແຕ່ 4 ຮອບ ຂ້ຶນໄປມັກຈະໃຫ້ຜູ້ຊາຍໝູນ.

 5. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເຮັດກິດຈະກຳ ຫຼັງຈາກທ່ີໝູນໂຕຄົບຕາມຮອບທ່ີກຳນົດ 
ໃຫ້ພະຍາຍາມ ຍ່າງຕາມເສ້ັນຊ່ືທ່ີຂີດໄວ້ ແລະ ຂະນະທ່ີກຳລັງຍ່າງໃຫ້ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ ເອົານ້ີວຊີ້ທັງສອງ ຟາກຈັບດັງຂອງຕົນ ສະຫັຼບກັນ 
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໄປມາເບ້ືອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາ ຫຼື ເຕັ້ນຂາດຽວ ຈາກດ້ານໜຶ່ງ 
ໄປຫາອີກດ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ຍ່າງຫົຼບຫີຼກສ່ິງກີດຂວາງ ຈາກດ້ານ ໜຶ່ງ 
ໄປຫາອີກດ້ານໜຶ່ງ ເປັນຕ້ົນສ່ວນຜູ້ສຸດທ້າຍ ຂອງແຕ່ລະ ທິມທ່ີໝູນ 
ຈຳນວນ 6 ຮອບຕ້ອງແຂ່ງກັນເປີດຊອງ ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລ້ວສຸມຖົງຢ
າງອະນາໄມໃສ່ອະໄວຍະວະເພດປອມ ສຳລັບກໍລະນີທີ່ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ 
ຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຊ່ວຍກັນສັງເກດນຳວ່າອາສາສະມັກນ້ັນໃສ່
ຖົງຢາງອະນາໄມຖືກຕ້ອງຫືຼບ່ໍແລະມີຂ້ໍຜິດພາດຢູ່ບ່ອນໃດ?.

 6. ສຳລັບຄົນອ່ືນໆ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮ່ວມຫ້ີຼນຈະຕ້ອງຖ້າສັງເກດອາການ ແລະ ປະຕິ 
ກິລິຍາ ຂອງໝູ່ ເພື່ອຈະໄດ້ຂ້ໍມູນສຳລັບ ອະທິບາຍຮ່ວມກັນ.

 7. ຫຼັງຈາກທ່ີອາສາສະມັກຫ້ິຼນໝູນໂຕ ຈົນຄົບທຸກຄົນແລ້ວຜູ້ນຳກິດຈະກຳ 
ຈະຕ້ອງສຳພາດແຕ່ລະຄົນ ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ  
ຕົນເອງໃນການໝູນໂຕ ແລະ ການເຮັດກິດຈະກຳທ່ີກຳໜົດຈາກການໝູນ 
ໂຕເປັນແນວໃດ ຄວບຄຸມໄດ້ຊ່ຳໃດ ແລະ ຕ່າງຈາກເວລາທ່ີມີອາການ   
ປົກກະຕິຊ່ຳໃດ ເພື່ອຈະໄດ້ປຽບທຽບກັບເວລາ ທ່ີເມົາເຫຼົ້າຫືຼເມົາເບຍ 
(ແມ່ນວ່າການໝູນໂຕນ້ີ ຈະທຽບບ່ໍໄດ້ກັບການເມົາເຫຼົ້າ ແຕ່ກ່ໍເປັນສະຖາ 
ນະການທົດລອງ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເຂົ້າໃຈເຖິງການຫຸຼດ 
ປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມ ຕົນເອງ ແລະ ການຫຸຼດປະສິດທິພາບໃນ 
ການສ່ັງການ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງແລະມື.)

 8. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ຮູ້ສຶກແນວໃດ ຫຼັງຈາກໝູນໂຕຕາມຈຳນວນເທ່ືອທ່ີກຳນົດ?
 ï ທຸກຄົນສະແດງອາການເມົາຄືກັນ ຫຼື ບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງເມ່ືອປຽບທຽບກັບຄົນທ່ີ 

ກິນເຫ້ົຼາໜຶ່ງຈອກກ່ໍເມົາແລ້ວ ກັບຄົນທ່ີກິນເຫ້ົຼາສາມຈອກ ຈຶ່ງຈະເມົາເຮົາ 
ເອົາຂ້ໍມູນນ້ີ ມາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນໂຕເອງ ຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ໄດ້ແນວໃດ?

 ï ຖ້າໄປດ່ືມເຫ້ົຼາຫືຼເບຍ ເຮົາຄວນຈະເລ່ີມວາງແຜນການ ປ້ອງກັນໂຕເອງ 
ຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຕ້ັງແຕ່ຕອນໃດ?

 ï ມີບັນຫາຫຍັງ ທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ອີກແດ່ ຫັຼງຈາກການດ່ືມເຫ້ົຼາຫືຼດ່ືມ 
ເບຍແລະ ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີ 
ເກີດຈາກການດ່ືມເຫ້ົຼາ ແລະ ເບຍຕ່ໍການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ (ຜູ້ນຳກິດ 
ຈະກຳຄວນຍ້ຳເລື່ອງ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງທຸກຄ້ັງທ່ີມີ 
ເພດສຳພັນ.)

 ï ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ ທ່ີເຮົາຈະອອກໄປທ່ຽວກັບໝູ່ ແຕ່ບ່ໍດ່ືມເຫ້ົຼາ ແລະ ເບຍຍ້ອນ 
ຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນ້ັນ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງເຖິງເປັນໄປບ່ໍໄດ?

 ï ເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ເພື່ອຈະໄດ້ດ່ືມເຫ້ົຼາ ຫຼືເບຍ ໜ້ອຍລົງ 
ໂດຍສະເພາະຕອນໄປກັບໝູ່?

 ï ຖ້າເຮົາຈະປະຕິເສດບ່ໍດ່ືມເຫ້ົຼາຫຼືເບຍ ເຮົາຈະມີວິທີຫຍັງແດ່ຍົກຕົວຢ່າງ?

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ພາ
ກທ
ີ 3
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 ï ໃນການອະທິບາຍ ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຕ້ອງສະຫຸຼບຢ້ຳເລື່ອງການດ່ືມ ຫຼືໃຊ້ 
ສານເສບຕິດ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດການມຶນເມົາ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນ
ການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຸຼດລົງ ຮວມທັງເຮັດໃຫ້ການຕັດ 
ສິນໃຈເພ່ືອປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫຼຸດລົງນຳເຊ່ັນການມີເພດສຳພັນ ກັບໃຜ 
ໂດຍບ່ໍໄດ້ຄິດ ແລະ ການບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເມື່ອມີເພດສຳພັນ 
ເປັນຕ້ົນ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳ
ລັບຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:



ການພັດທະນາທັກສະ

ກິດຈະກຳທີ 1 ຫາ 3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ່ືມເຫ້ົຼາ ແລະ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມນອກນ້ັນຍັງສາມາດ ເຊື່ອມຕ່ໍໄປຍັງບາງຕອນໃນວີດີໂອກາຕູນ ຕອນທີ 5 
ຕອນທ່ີຕ້ົນແລະຈ່ອຍດ່ືມເບຍ ທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກ ໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າຊ່າງ
ກຳລັງແປງລົດ. ຕ້ົນມີອາການເມົາ ແລະ ມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍໄດ້ໃສ່ຖົງຢາງອະ 
ນາໄມກັບສາວພອຍ.

ກິດຈະກຳທີ 4 ເຖິງ ກິດຈະກຳທີ 6 ກ່ຽວພັນເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາຍ-ຍິງ 
ພ້ອມທັງສະຖານະການ ທ່ີນຳໄປສູ່ການພົວພັນທາງເພດ. ກິດຈະກຳນ້ີ ສາມາດ 
ເຊື່ອມຕ່ໍໄປຍັງຕອນທີ 2 ຂອງກາຕູນ, ຈິບອອກໄປທ່ຽວກັບໃຈ. ນາງບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າ 
ຈະມີເລື້ອງ ບ່ໍດີເກີດຂ້ຶນກັບນາງ, ໂດຍການທ່ີອອກໄປທ່ຽວກັບໃຈ. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກ່ໍຕາມ, ມັນກ່ໍບ່ໍເປັນຢ່າງນ້ັນ. ໂຊກຍັງດີ, ນາງໜີອອກມາໄດ້ ແລະ ກັບບ້ານ 
ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. ຕ່ໍມາ, ນາງມານ່ັງໃຫ້ ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຫ້ອງພັກຂອງດາວ.

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳກິດຈະກຳນ້ີ ໂດຍການສົນທະນາເຖິງສະຖານະ 
ການທ່ີຈິບພົບທ້າວມາ, ແລະ ສາມາດຖາມຄຳຖາມດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ìເຈົ້າຈື່ໄດ້ບ່ໍວ່າ 
ເປັນຫຍັງ ຈິບຈຶ່ງນ່ັງຮ້ອງໃຫ້ ຢູ່ຕ່ໍໜ້າຫ້ອງ ພັກດາວ?  ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນ 
ກັບນາງ?î ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຄືນກ່ຽວກັບ  
ເລື່ອງທ່ີເກີດຂ້ຶນເລ້ືອງ ໃນກາຕູນ ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍເວົ້າຕາມນ້ີ: ìຕ່ໍໄປພວກເຮົາຈະ 
ມາເຮັດບາງກິດຈະກຳ ເພື່ອຫາທາງເລືອກສຳລັບຈິບ. ເມື່ອພວກເຮົານັດພົບ 
ບາງຄົນຫືຼຕ້ອງການ ຢາກອອກໄປທ່ຽວກັບເຂົາ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ   
ກິດຈະກຳເຫລ່ົານ້ີວ່າ ສ່ີງໃດທ່ີຄວນເຮັດ ຫຼື ບ່ໍຄວນເຮັດເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງສະຖານະ 
ການທ່ີຫຍຸ້ງຍາກຄືກັບທ່ີຈິບໄດ້ພົບ.î

ສຳລັບ ກິດຈະກຳທີ 7 ຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳສາມາດແນະນຳ ໂດຍເວ້ົາຄືນດ່ັງນ້ີ  
ວ່າ: ìພວກເຮົາໄດ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ພະຍາດເອດລວມທັງວິ 
ທີການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊ້ືອພະຍາດດ່ັງກ່າວ ແລະ ເຈົ້າຫາກໍໄດ້ 
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ຮຽນວິທີການວາງແຜນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດ່ັງກ່າວ. ເວລານ້ີເຈົ້າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີວ່າ ຈະສາມາດ 
ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊ້ືອພະຍາດໄດ້ແນວໃດ? ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຳເລັດແຜນການ ທ່ີວາງໄວ້ 
ໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດນຳເຂ້ົາສູ່ກິດຈະກຳທີ 8 ແລະ 10 ໄດ້ດ່ັງນ້ີ  ìການທ່ີເຮົາຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ 
ຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງໂອ້ລົມ ເພື່ອສ່ືສານທຳຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກັບຄູ່ຂອງເຮົາແຕ່ 
ການສ່ືສານຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄືຊິບ່ໍຄືກັນເພາະ ສະນ້ັນ ເຮົາຈະມາພາກັນເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບບົດບາດ 
ຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທ່ີເຮົາໄດ້ຍິນ ຫຼື ຮູ້ວ່າຜູ້ຍິງຄວນເຮັດຫຍັງ ຫຼື ບ່ໍຄວນເຮັດຫຍັງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄວນ 
ເຮັດຫຍັງ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮັດຫຍັງ ກ່ອນຈະໄປເບ່ິງທາງເລືອກ ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ຊຶ່ງພວກເຮົາສາ 
ມາດເຂ້ົາໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຮົາອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າ ຜູ້ຍິງບ່ໍຄວນເວົ້າເລື້ອງເພດ ຫຼື ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມຫືຼຜູ້ຊາຍທ່ີເວົ້າກ່ຽວກັບ ຖົງຢາງອະນາໄມ, ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ລາວບ່ໍໄວ້ໃຈແຟນຂອງລາວ. 
ນ້ີສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄູ່ຮັກມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ. ຍ່ີງໄປກວ່ານ້ັນ, ໃນກິດ 
ຈະກຳຄ້ັງຕ່ໍໄປ, ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບວ່າ ເຈົ້າຄວນເວົ້າແນວໃດ ກັບແຟນຖ້າຕ້ອງການສົນທະ 
ນາກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຄຳຖາມ ເພື່ອຖາມແຟນໃນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເພື່ອ 
ເປັນຕົວຢ່າງ.î



ກິດຈະກຳທີ 1    ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດສ່ວນທີ 1

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຝຶກຄິດຫາເຫດ ແລະ ຜົນທ່ີເກີດຈາກການ 
ກະທຳ.

ເວລາ: 45 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງກຸ່ມ 

ໃຫ້ເປັນເພດດຽວກັນ.
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງ 

ກຸ່ມໃຫ້ເປັນເພດດຽວກັນ. ສະຖານະການ ລະຫວ່າງຊາຍ-ຍິງ ແມ່ນຈະ 
ແຕກຕ່າງກັນ.

 2. ມອບໝາຍສະຖານະການເລົ່ານ້ີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ
 

 
 
 
 3. ອະທິບາຍທ່ີມີເຫດການເກີດຂ້ຶນ ກ່ອນທ່ີຈະມອບໝາຍ ວຽກໃຫ້ແຕ່ 

ລະກຸ່ມ. ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງຕ້ົນ ແລະ ຈ່ອຍດ່ືມເບຍທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກ 
ໃນຂະນະ ທ່ີລໍຖ້າລົດແປງແລ້ວ. ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນ ແລະ ຈິນຕະນາການວ່າ ມີຫຍັງທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶນ ກ່ອນທ່ີກຸ່ມ 
ຈະໄດ້ມອບສະຖານະການໃຫ້ (A1, B1, C1 and D1 ຈັດຂ້ຶນກ່ອນ A, 
B, C ແລະ D ໂດຍລຳດັບ.)

 4. ແຕ່ລະກຸ່ມອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖານະການ ເກີດຂ້ຶນກ່ອນ 
ສະຖານະການທຳອິດ.

 5. ຕ່ໍມາໃຫ້ອະທິບາຍທັງສອງເຫດການ ທີ່ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນຳສະເໜີແຍກ 
ຈາກກັນ, ນ້ັນແມ່ນ, A1 ຕ່ໍມາ A, B1 ຕ່ໍມາ B, C1 ຕ່ໍມາ C, ແລະອ່ືນໆ. 
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ສະຖານະການສຳລັບເພດຍິງ
A. ນ່ັງ ກິນ ເຫຼົ້າ ຢູ່ ທ່ີ ຮ້ານ ເບຍ ກັບ ແຟນ
B. ນ່ັງ ຈີບ ກັບ ແຟນທ່ີ ຟຸ່ມຫຍ້າ ທ່ີ ງຽບ 

ໃນ ສວນສາ ທາ ລະນະ
C.  ແຟນຂໍ ໃຫ້ ໄປ ທ່ີ ຫ້ອງ ພັກ ນຳ ແຟນ

ສະຖານະການສຳລັບເພດຊາຍ
A. ນ່ັງກິນເຫ້ົຼາຢູ່ທ່ີ່ຮ້ານເບຍກັບ 

ສາວບໍລິການ
B. ນ່ັງກິນເຫ້ົຼາຢູ່ບ້ານໝູ່
C. ນ່ັງຈີບກັບແຟນທ່ີຟຸ່ມຫຍ້າໃກ້ກັບ

ທະເລທ່ີບ່ໍຄ່ອຍມີຄົນ
D. ໄປນ່ັງຈີບກັບແຟນໃນຫ້ອງພັກ 

ຂອງແຟນ
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ອະທິບາຍໃນ, ຊີວິດຈິງ, ຕອນຕ່ໍມາຈະເກີດຂ້ຶນປະຈຳ. ຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກ 
ທ່ີດ່ືມເບຍ ທ່ີຮ້ານຄາລາໂອເກ, ຕ້ົນໄດ້ດ່່ືມເບຍຈົນເມົາ ແລະ ໄປທ່ີຫ້ອງ 
ນອນມີເພດສຳພັນ ທ່ີບ່ໍປອດ (ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ). ຜົນທ່ີຕາມມາໃນ 
ໄລຍະສ້ັນ ລວມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຕິດເຊ້ືອ  ພຕພ ແລະມີ 
ຄວາມກັງວົນວ່າ ຈະຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ. ຜົນກະທົບຕ່ໍມາ ການທ່ີລາວຕັດ
ສິນໃຈເຊົາຄົບກັບແຟນຂອງລາວ, ນາງດາວ.

 6. ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ສົນທະນາ ເຖິງສ່ີງທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ໃຫ້ 
ສະຖານະການ, ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນໃນໜ້າສຸດທ້າຍ (A2, B2, C2 
ແລະ D2). ຕ່ໍມາສົນທະນາເຖິງ ຜົນທ່ີຕາມມາໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ 
ຜົນສະທ້ອນທ່ີສາມາດເກີດຂ້ຶນ. ຕ່ໍມາໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບ 
ຂອງການສົນທະນາ ໃນກຸ່ມນ້ອຍຈົນເຖິງກຸ່ມໃຫຍ່.

 7. ສະຫຸຼບຜົນລົງໃສ່ເຈ້ຍຂຽນກະດານ ຫຼື ໃສ່ກະດານຂຽນຫົວຂໍ້ ທ່ີສຳຄັນທ່ີ 
ໄດ້ນຳສະເໜີ ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມ), ມັນຈຶ່ງເປັນການ  
ງ່າຍສຳລັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນການເຂ້ົາໃຈຕອນທ່ີເກີດຂ້ຶນ 
ໃນສາກລະຄອນ. ສຳລັບຕົວຢ່າງ, ສາກ A1 ນຳໄປສູ່ A, ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ A2. 
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ສາກ A2 ບ່ໍແມ່ນຕອນຈົບ-
ຍັງມີຜົນທ່ີຕາມມາອ່ືນໆອີກ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 ຕົ້ນ     ສາຍ   ປາຍເຫດ
 A1   A. ນ່ັງກິນເຫ້ົຼາທ່ີຮ້ານເບຍກັບສາວບໍລິການ A2
 C1   C. ນ່ັງລົມກັບແຟນທ່ີຟຸ່ມຫຍ້າໃນບ່ອນ  C2
        ທ່ີບ່ໍຄ່ອຍມີຄົນເຫັນ 
 8. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ
 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ສະຖານະການໃນຕ້ົນສາຍປາຍເຫດນ້ັນ ມີຄວາມກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັນຢ່າງໃດ?
 ï ແມ່ນຫຍັງເປັນເຫດ ແມ່ນຫຍັງເປັນຜົນ ຂອງສະຖານະການ ນ້ີຢູ່ໃນຕ້ົນ 

ສາຍປາຍເຫດ ແລະ ຢູູ່ໃນໜ້າສຸດທ້າຍ? (ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນຖາມແຕ່ 
ລະຄົນໃນກຸ່ມຍ່ອຍ.)

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມ ສະຖານະການ ບ່ໍໃຫ້ເກີດ 
ໃນຕ້ົນສາຍປາຍເຫດໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາສາມາດຈັດການ 
ຫຍັງໄດ້ແດ່  ແລະ ຄວນເຮັດຕອນໃດເຊ່ັນຈັດການໃນ ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດ 
(ສຳລັບຕົວຢ່າງ, ທ່ີໄດ້ດຳເນີນໃນ ຕ້ົນສາຍປາຍເຫດî ຫຼື ໃນî ປາຍເຫດî 
ສຸດທ້າຍ)

 ï ໃນຊີວິດຈິງ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍຈະຄິດເຖິງສ່ິງ ທີ່ຕາມມາກ່ອນ 
ທ່ີຈະເຮັດຫຍັງ ຫຼື ບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ຖ້າໃນຊີວິດຈິງ ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຮົາຈະເລືອກ   
ປ້ອງກັນທ່ີຈຸດໃດ (ຈາກສະຖານະການ ໃນກິດຈະກຳ) (ຄຳຕອບ - ກ່ອນ 
ທ່ີຈະມີເພດສຳພັນ ທ່ີບ່ໍປອດໄພ) ແລະ ປ້ອງກັນແນວໃດ (ຄຳຕອບ - ໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກເທ່ືອທ່ີມີເພດສຳພັນ ແລະ ກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ)

 1. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດໃຊ້ສະຖານະການ ຕົວຢ່າງຂອງຕ້ົນທ່ີນ່ັງກິນເບຍ 
ໃນຮ້ານຄາລາໂອເກ ໃນລະຫວ່າງຖ້າແປງລົດ ເປັນຕົວຢ່າງໃນການອະທິ 
ບາຍຄວາມຕ່ໍເນື່ອງຂອງເຫດການໄດ້.

 2. ຫັຼັງຈາກທ່ີດຳເນີນກິດຈະກຳ ຄົບຕາມຂ້ັນຕອນແລ້ວ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ 
ກຳຕອບວ່າມີເພດສຳພັນ ໃນຂ້ັນປາຍເຫດໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ອະທິບາຍ 
ຕ່ໍວ່າການມີເພດສຳພັນ ເປັນຜົນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ຖາມກຸ່ມເປ້ົາໝາຍວ່າ 
ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງຜົນໄລຍະກາງ ຄືຕິດ  
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະ ຜົນໄລຍະຍາວ ຄືຜົນກະທົບຕ່າງໆ ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບ 
ໂຕເຮົາ ແລະ ຄອບຄົວ.

ຕົ້ນສາຍ
ປາຍເຫດ:

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:

ພາ
ກທ
ີ 4
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 3. ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຕອບວ່າຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໃນຊ່ອງປາຍເຫດຜູ້ 
ນຳກິດຈະກຳອະທິບາຍຕ່ໍວ່າ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເປັນຜົນໄລຍະກາງ ແລະ 
ຜົນໄລຍະຍາວຄືຜົນກະທົບຕ່າງໆ ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບຕົວເຮົາ ແລະ ຄອບ 
ຄົວສ່ວນການມີເພດສຳພັນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນ (ບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງ ອະນາໄມ)
ຄືຜົນໄລຍະສ້ັນ.



ກິດຈະກຳທີ 2    ຫລັກການຄິດແກ້ໄຂບັນຫາ   
   ແລະ ການຕັດສິນໃຈ

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງຄວາມຫວັງ 
ຫຼືຄວາມຝັນ (ທາງເລືອກທ່ີຈະເຮັດໄດ້ແທ້ ແລະ ທາງເລືອກທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ເຮັດໃຫ້ແທ້) ແລະ ຮຽນຮູ້ຫລັກການຄິດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ

 2. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຝຶກວາງແຜນ ເພື່ອຊອກຫາທາງເລືອກ 
ຫຼືຊ່ອຍ ແກ້ໄຂບັນຫາໃນສະຖານະການ ທ່ີປະເຊີນຢູ່

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍແຜ່ນໃຫຍ່
 ï ບິກເຟີດ
 ï ສະກອດຕິດ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ເລີ່ມໂດຍການຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ດ້ວຍຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ:
  1) ìໃຜເຄີຍໄປອາເມລິກາແດ່ ?î
  2) ìຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢາກໄປອາເມລິກາບ່ໍ ?î (ອາເມລິກາ ເປັນພຽງຕົວຢ່າງ 

ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ອາດປ່ຽນເປັນປະເທດອ່ືນ ກ່ໍໄດ້ທ່ີຢາກຈະໄປເຖິງໄດ້ຕາມ 
ສະພາວະທ່ີເປັນຢູ່ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ)

 2. ຍົກຕົວຢ່າງສະຖານທ່ີ ທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ສາມາດໄປໄດ້ຢ່າງບ່ໍລຳ 
ບາກຫຼາຍເຊ່ັນປະເທດໄທ ຫຼື ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳ ປຽບທຽບວ່າລະຫວ່າງ ປະເທດໄທ (ຫຼືປະເທດບ້ານ 
ໃກ້ເຮືອນຄຽງ) ແລະ ອາເມລິກາວ່າບ່ອນໃດ ຈະເປັນໄປໄດ້ ທ່ີຈະໄປເຖິງ 
(ຄວາມຫວັງ) ແລະ ບ່ອນໃດທ່ີໄປໄດ້ຍາກ ຫຼື ເປັນໄປບ່ໍໄດ້ (ຄວາມຝັນ)
ໃນທ່ີນ້ີອາເມລິກາ ຄົງຈະເປັນຄວາມຝັນ ເນື່ອງຈາກຍາກທ່ີຈະໄປເຖິງໄດ້ 
ຫຼາຍກວ່າ

 3. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄິດ ວ່າລະຫວ່າງສ່ີງທ່ີເປັນຄວາມຫວັງ (ປະເທດ 
ໄທຫືຼ ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ) ກັບຄວາມຝັນ (ອາເມລິກາ) ຈະສາ 
ມາດ ເຮັດຫຍັງໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ ໄດ້ກ່ອນແລ້ວ ໃຊ້ທາງເລືອກນ້ັນຊ່ຶງໃນ 
ນ້ີຄົງຈະເປັນປະເທດໄທ (ຫຼື ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ) ມາເປັນຕົວ 
ຢ່າງໃນການນຳການອະທິບາຍ ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳກຸ່ມໃຫຍ່ດ່ັງນ້ີ:

  ï ມີຈັກທາງທ່ີສາມາດໄປເຖິງ ແຂວງຫລວງພະບາງ?
  ï ແຕ່ລະທາງມີຂ້ໍດີຂ້ໍເສຍຫຍັງແດ່?
  ï ໃຫ້ເລືອກທາງທ່ີມີີຂ້ໍເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ
 4. ທົບທວນຂ້ັນຕອນຂ້າງເທິງ ແລະ ສະຫຸຼບເປັນຫລັກການສຳລັບການຕັດ 

ສິນແລະແກ້ໄຂບັນຫາ.

*ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຊາຍເທ່ົານ້ັນ

ພາ
ກທ
ີ 4
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 5. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຄວາມຝັນຕ່າງກັນແນວໃດ ລະຫວ່າງເປ້ົາຫມາຍ ແລະ 

ຄວາມຝັນເຮົາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງ ໃຫ້ເປັນຈິງໄດ້ກ່ອນ?
 ï ຂ້ໍດີແລະຂ້ໍເສຍ ຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກນ້ັນ ພວກເຮົາຕີຄວາມໝາຍ 

ແນວໃດ?
 ï ຂ້ັນຕອນທ່ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກການເວ້ົາເຖິງ ເລື່ອງການເດີນທາງໄປ 

ທ່ີຫຼວງພະບາງ? (ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດສະຫຸຼບ ຫລັກການ ການຕັດສິນ 
ໃຈແລະການແກ້ບັນຫາ ທ່ີໄດ້ແນະນຳໄວ້ສຳລັບ ຜູ້ນຳກິດຈະກຳî.)

 ï ເຮົາຄິດວ່າເຮົາສາມາດ ທ່ີຈະເອົາຫລັກການ ການຕັດສິນໃຈແລະການ 
ແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ ໄປໃຊ້ກັບສະຖານະການ ໃນຊີວິດຈິງຂອງພວກເຮົາໄດ້
ຫຼືບ່ໍຍົກຕົວຢ່າງ

 ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຄວນຂຽນຂ້ັນຕອນຂອງຫລັກການ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການ 
ແກ້ໄຂບັນຫານ້ີ ໃສ່ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ ແລະ ຕິດເທິງຝາທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ 
ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ຢ້ຳກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ວ່າຈະນຳຫລັກການ 
ນ້ີມາໃຊ້ ໃນກິດຈະກຳຕ່ໍໆໄປ ຊຶ່ງຫລັກການມີດັ່ງນ້ີ:

 1. ມີທາງເລືອກຈັກທາງ ທ່ີຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ຫາທາງອອກໃຫ້ກັບສະ 
ຖານະການທ່ີເຮົາປະເຊີນຢູ່ ເພື່ອໄປໃຫ້ເຖິງສ່ິງທ່ີເປັນຄວາມຫວັງ?

 2. ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຂ້ໍດີ ແລະ ຂ້ໍເສຍ ຂອງທາງເລືອກແຕ່ລະທາງ?
 3. ເລືອກທາງເລືອກຂ້ໍທ່ີມີຂ້ໍເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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ຈຸດປະສົງ: ເພ່່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຝຶກທັກສະກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂ
ບັນຫາແລະທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈ

ເວລາ: 40-50 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (5 ຫາ 8 ຄົນ ຕ່ໍກຸ່ມ) ແບ່ງອອກເປັນ  

ສະເພາະກຸ່ມຊາຍ-ຍິງ
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍຕິດກະດານ
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ
 ï ເຈັ້ຍຕິດກາວ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ. ແບ່ງອອກເປັນສະເພາະ 

ກຸ່ມຊາຍ-ຍິງ.
 2. ໃຊ້ຂ້ໍມູນແລະຜົນ ທ່ີໄດ້ຈາກກິດຈະກຳຕ້ົນສາຍປາຍເຫດ ສ່ວນທ່ີ 1 ໂດຍ 

ຍົກຕົວຢ່າງກໍລະນີ ທ້າວ ຕ້ົນ ຕາມຕົວຢ່າງທ້າຍກິດຈະກຳ.

*ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຍິງເທ່ົານ້ັນ

ຕົ້ນ
ລົດຕ້ົນເພ, 
ຕ້ົນໃຫ້ ຊ່າງມາ 
ແປງລົດແຕ່ 
ໃຊ້ເວລາດົນ

ສາຍ
ຕ້ົນໄປຮ້ານ 
ຄາລາໂອເກ ເພື່ອ 
ໂທບອກເຖ້ົາແກ່ 
ແລ້ວຈ່ອຍ ແລະ 
ພະນັກງານທ່ີຮ້ານ 
ຄາລາໂອເກ 
ຊັກຊວນໃຫ້ນ່ັງ 
ດ່ືມກ່ອນ

ປາຍເຫດ
ຕ້ົນດ່ືມຈົນເມົາ 
ຂ້ຶນຫ້ອງກັບ 
ສາວ ພອຍ ແລະ 
ມີເພດສຳພັນ 
ກັນໂດຍບ່ໍໄດ້ 
ໃຊ້ຖົງຢາງ 
ອະນາໄມ.

ຜົນທີ່ຕາມມາ ໃນໄລຍະ 
ສ້ັນແລະອ່ືນໆ ຜົນກະທົບ 
ໄລຍະສ້ັນ -ເຄັ່ງຄຽດ 
ຕ້ົນຄຽດ ແລະ ກັງວົນເລ່ືອງ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ຕ້ອງຫົຼບໜ້າດາວ.

ຜົນກະທົບອ່ືນໆ ທ່ີຕາມ 
ມາ - ຫຼັງຈາກກວດ  
ເລືອດ ແລ້ວພົບວ່າ 
ຕ້ົນ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ ເລີກກັບ ດາວ.

ພາ
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 3. ໃຫ້ສະຖານະການໃນແຕ່ລະກຸ່ມ (ກຸ່ມລະໜ່ຶງສະຖານະການ) ໃຫ້ພວກ 
ເຂົາຊອກຫາທາງເລືອກ ໃນສະຖານະການ. ໃຫ້ພວກເຂົາຊອກຫາຫລັກ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.

 4. ສະຖານະການ:
  ï ເຈົ້າດ່ືມຈົນເມົາທ່ີຮ້ານເບຍ ແລະ ມີເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານ.
  ï ເຈົ້າດ່ືມເຫ້ົຼາຈຳນວນໜ່ຶງ ແລະ ເພື່ອນຊັກຊວນໃຫ້ເຈົ້າໄປທ່ີຮ້ານ 

ເບຍນຳ.

 ທາງເລືອກ   ຂໍ້ດີ   ຂໍ້ເສຍ
1.___________________    1.___________________    1.___________________
2.___________________    2.___________________    2.___________________
3.___________________    3.___________________    3.___________________
4.___________________    4.___________________    4.___________________

 5. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຄິດຫາທາງເລືອກ ຂ້ໍດີຂ້ໍເສຍ ແລະ ເລືອກທາງເລືອກທ່ີມີຂ້ໍ
ເສຍໜ້ອຍທ່ີສຸດ.

 6. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜີຜົນການສົນທະນາໃນກຸ່ມນ້ອຍຕ່ໍກັບກຸ່ມໃຫ່ຍ.
 7. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ
ອະທິບາຍ: ï ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາ ແລະ ຄົນທ່ົວໄປຈະຄິດເຖິງເຫດແລະຜົນຂອງ 

ການກະທຳຫືຼບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ການເລືອກແກ້ບັນຫາ ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາຂອງເຫດການ A, B ແລະ C 

ນ້ັນມີຜົນຕ່ໍສ່ິງທ່ີນຳມາແນວໃດ?
 ï ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ເຄີຍພົບເຫດການທ່ີຄິດວ່າ ບ່ໍມີທາງອອກຫືຼມີທາງ 

ອອກແຕ່ທາງດຽວຫືຼບ່ໍ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄິດແນວນ້ັນ?
 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ການທ່ີເຮົາປຽບທຽບ ຂ້ໍດີຂ້ໍບ່ໍດີກ່ອນຕັດສິນໃຈ ຊ່ວຍໃນ 

ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ ໄດ້ແນວໃດ (ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີສະຖານະ 
ການທ່ີໃຊ້ໃນກິດຈະກຳ?

 ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳນ້ີ ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຍິງໄປສອງຕ່ໍ 
ສອງກັບຜູ້ຊາຍ ໄປໄດ້ແຕ່ໃຫ້ຄິດວ່າ ໄປແບບໃດໃຫ້ປອດໄພ (ໃນກໍລະນີທ່ີຍັງ 
ບ່ໍຢາກມີເພດສຳພັນ) ຫຼື ຖ້າພ້ອມຈະມີເພດສຳພັນ ຕ້ອງກຽມ ປ້ອງກັນໂຕ 
ແບບໃດ).

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:



ພາ
ກທ
ີ 4

ກິດຈະກຳທີ 4     ໃກ້ຊິດຕິດແທດປານໃດ?

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ປະເມີນ ແລະ ຮູ້ຈັກວາງລະດັບຄວາມໄກ້ຊິດກັບ 
ເພດກົງກັນຂ້າມໃຫ້ເໝາະສົມ

ເວລາ: 50  ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ (5 ຫາ 8 ຄົນ ຕ່ໍກຸ່ມ) ແບ່ງອອກເປັນ 

ສະເພາະກຸ່ມຊາຍ-ຍິງ
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ
 ï ບັດຄຳ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຕິດເຈ້ັຍຂຽນກະດານ ໃສ່ຝາຄົນລະດ້ານ ດ້ານລະໜ່ຶງແຜ່ນ ພ້ອມປາກກາ 

ຂຽນກະດານ.
 2. ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຍິງຢືນ ເຂົ້າແຖວລຽນກັນ ເປັນແຖວໜ່ຶງ ຫັນໜ້າເຂົ້າຫາເຈ້ັຍ 

ຂຽນກະດານທ່ີຕິດໄວ້ແຜ່ນທີໜຶ່ງ.
 3. ຖາມແຕ່ລະກຸ່ມ ໂດຍການໃຊ້ຄຳຖາມຕ່ໍໄປນ້ີ: ìແມ່ນຫຍັງທ່ີຄູ່ຮັກປະຕິບັດ 

ຕ່ໍກັນ?î ສະມາຊິກ ໃນກຸ່ມໄດ້ກັບໄປຂຽນຄຳຕອບ ຂອງຕົນເອງໃສ່ເຈ້ັຍ 
ໂດຍບ່ໍໄດ້ທວນຄືນຄຳຕອບໃດໆບ່ໍ?.

 4. ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ເລືອກຕົວແທນ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນທ່ີໄດ້ຮັບແກ່ກຸ່ມໃຫຍ່.
 5. ແຈກຢາຍບັດຄຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາລຽງໃຫ້ຖືກຕາມ

ລຳດັບຄວາມໃກ້ຊິດ, ເລີ້ມຈາກລະດັບຄວາມເປັນເພ່ືອນ, ຫຼື ຫາກ່ໍພົບກັນ, 
ໄປຈົນເຖິງຂ້ັນ ທ່ີພວກເຂົາມີເພດສຳພັນນຳກັນ.

 6. ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ກຸ່່ມໃຫຍ່.
 7. ບອກຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງລະດັບຄວາມໃກ້ຊິດ.
 8. ໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ສົນທະນາໃນບັດຄຳ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າການປະຕິບັດສ່ີງໃດທ່ີ 

ບ່ໍນຳໄປສູ່ການມີເພດສຳພັນ (ທ່ີພວກເຂົາ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທ່ີຈະເຮັດ), 
ແລະ ສ່ີງໃດທ່ີນຳໄປສູ່ການ ມີເພດສຳພັນ.

 9. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເບ່ິງຄືນ ຄຳຕອບຂອງຕົນເອງ ໃນຄຳຖາມທຳອິດ (ìແມ່ນ 
ຫຍັງທ່ີຄູ່ຮັກປະຕິບັດຕ່ໍກັນ?î) ແລະ ສົມທຽບກັບລະດັບໃນບັດຄຳ ໂດຍ 
ອີງຕາມລຳດັັບທ່ີຖືກຕ້ອງ ຂອງບັດຄຳ. ໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງຖ້າພວກເຂົາຍັງ
ຮູ້ສຶກແບບເກ່ົາ ທ່ີວ່າການປະຕິບັດເຫລ່ົານ້ັນ ຈະນຳໄປສູ່ການມີເພດ 
ສຳພັນ. ຕ່ໍມາ, ໃຫ້ພວກເຂົາກະກຽມ ຄຳຕອບກັບຄຳຖາມ ແລະ ແຍກ 
ບັດຄຳອອກເປັນສອງກຸ່ມ: (1) ການກະທຳ/ປະເພດຂອງພຶດຕິກຳ 
ທ່ີສາມາດ ເຮັດໄດ້ໂດຍປາດສະຈາກ ຄວາມກັງວົນທ່ີສາມາດ ນຳໄປສູ່ 

*ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຍິງເທ່ົານ້ັນ
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ການ ມີເພດສຳພັນ (2) ການກະທຳ/ປະເພດຂອງພຶດຕິກຳ ທ່ີສາມາດນຳ 
ໄປສູ່ການມີເພດສຳພັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກມີເພດສຳພັນກັນ.

 10. ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ນຳສະເໜີຜົນ ໄດ້ຮັບຂອງການສົນທະນາ ໃຫ້ກຸ່ມໃຫຍ່ຟັງ.
 11. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ຍ້ອນຫຍັງ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງວາງຂອບເຂດຂອງຄວາມໃກ້ຊິດ?
 ï ບັດຄຳໃນກຸ່ມ ທ່ີເຮັດໄດ້ມີອັນໃດແດ່ ແລະ ເຮັດໄດ້ໃນສະຖານະການ 

ໃດແດ່ ?
 ï ບັດຄຳໃນກຸ່ມ ທ່ີເຫັນວ່າອັນຕະລາຍ ນ້ັນມີອັນຕະລາຍແນວໃດ ?
 ï ຖ້າມີການກະທຳ ຕາມບັດຄຳໃນກຸ່ມອັນຕະລາຍ ໃນສະຖານະການທ່ີມືດ

ມິດຫືຼຢູ່ແບບສອງຕ່ໍສອງ ນ້ັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຈະຄິດແນວໃດ ແລະ 
ເຮົາອາດຈະພົບຫຍັງໄດ້ແດ່ ?

 ï ປົກກະຕິແລ້ວ ຖ້າຜູ້ຍິງມີຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບຜູ້ຊາຍຫຼາຍ (ຖືກເນ້ືອຕ້ອງໂຕ) 
ຜູ້ຍິງຄິດແນວໃດ? ແລ້ວຜູ້ຊາຍຈະຄິດຄືກັນກັບຜູ້ຍິງຫືຼບ່ໍແນວໃດ?

 ï ປົກກະຕິແລ້ວ ຖ້າຜູ້ຊາຍມີຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບຜູ້ຍິງຫຼາຍ (ຖືກເນ້ືອຕ້ອງໂຕ 
ລູບຫົວຫຼືລູບຜົມ) ຜູ້ຊາຍຄິດແນວໃດ ແລ້ວຜູ້ຍິງຈະຄິດຄືກັນກັບຜູ້ຊາຍ 
ຫຼືບ່ໍແນວໃດ ?

 ï ຖ້າເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄົນ ທ່ີເຮົາຄວງຢູ່ຫຼາຍໆ ໄປຫ້ັນມານ້ີ ນຳກັນສອງຕ່ໍສອງ 
ແຕ່ເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໆ ກັບຄົນທ່ີເຮົາຄວງ ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕາມມາໄດ້ 
(ມີເພດສຳພັນຫືຼບ່ໍມີກ່ໍໄດ້) ເຮົາຄິດວ່າໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ການວາງໂຕກັບຄົນ 
ທ່ີຍັງບ່ໍແນ່ໃຈ ນ້ັນຄວນເປັນແນວໃດແຍກຖາມ ລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍ.

 ï ຖ້າເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄົນທ່ີເຮົາ ຄວງຫຼາຍໆ ໄປຫ້ັນມານ້ີ ນຳກັນສອງຕ່ໍສອງ 
ແລະ ຮູ້ສຶກມັກຄົນທ່ີເຮົາຄວງແທ້ໆ ຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນຕາມນຳ (ມີເພດ 
ສຳພັນຫືຼບ່ໍມີກ່ໍໄດ້) ເຮົາຄິດວ່າໄລຍະຫ່າງ ຫຼື ການວາງໂຕກັບຄົນທ່ີເຮົາ 
ມັກແທ້ໆນ້ັນຄວນເປັນແນວໃດ ແຍກຖາມລະຫວ່າງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ

ບັດຄຳ: ï ເບິ່ງສຳຫຼວດຮ່າງກາຍທ່ົວໆໄປ
 ï ເບິ່ງຕາກັນ
 ï ເບິ່ງສຳຫຼວດຮ່າງກາຍເຈາະຈົງຈຶ້ງເບ່ິງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
 ï ເບິ່ງຕາກັນດ້ວຍສາຍຕາທ່ີຫວານ
 ï ການໂອ້ລົມຊັກຖາມເລ່ືອງທ່ົວໆໄປ
 ï ການຈັບມືຖືແຂນ
 ï ການໂອລົມຖາມເລ່ືອງສ່ວນຕົວ
 ï ການຖືກໂຕໂດຍບັງເອີນ
 ï ການເອົາມືແຕະຫືຼຈັບບ່າໄຫ່ຼ
 ï ການຖືກເນ້ືອຕ້ອງໂຕແບບຈົງໃຈ
 ï ການເອົາມືຈັບຫືຼແຕະແອວ

ຈຸດສຳລັບ
ການສົນທະນາ:
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 4

 ï ໜ້າແຕະໜ້າ
 ï ເອົາມືຈັບຫືຼແຕະໜ້າ
 ï ການເອົາມືສຳພັດຮ່າງກາຍນອກເຄ່ືອງນຸ່ງ
 ï ແຕະສຳພັດຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງ(ເທິງແອວ)ໃນເຄ່ືອງນຸ່ງ
 ï ແຕະສຳພັດຮ່າງກາຍລຸ່ມບໍລິເວນແອວໃນເຄ່ືອງນຸ່ງ
 ï ຈູບປາກ
 ï ຫ້ອມແກ້ມ
 ï ມີເພດສຳພັນ



ພາກທີ 4

ກິດຈະກຳທີ 5    ຄວາມສ່ຽງຂອງຂ້ອຍ

ຈຸດປະສົງ: ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຝຶກປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງຕົນເອງໂດຍສະເ
ພາະຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

ເວລາ: 90 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ 

ກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ຊາຍລ້ວນ ແລະ ຜູ້ຍິງລ້ວນ
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ
 ï ເຈ້ັຍກາວ
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ 

ແບ່ງເປັນກຸ່ມຜູ້ຍິງລ້ວນ ແລະ ຜູ້ຊາຍລ້ວນ.
 2. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເລືອກຕົວແທນ ເພື່ອໃຫ້ນອນລົງເທິງເຈັ້ຍຂຽນກະດານ.

ແລະ ໃຫ້ໝູ່ແຕ້ມໂຄງຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍ (ເບິ່ງພາບປະກອບ).

 3. ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຍິງ-ຊາຍ ແຕ້ມໂຄງຮ່າງຮ່າງກາຍຕາມໂຕໝູ່ທ່ີນອນຢູ່ 
ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸ, ເພດ ແລະ ອາຊີບຄ້າຍຄືກັບ ຜູ້ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເປັນ 
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນກິດຈະກຳນ້ີ. ສາມາດໃຊ້ສີແຕ້ມໜ້າຕາ, ເສື້ອຜ້າຕາມ 
ທ່ີຢາກໃຫ້ເປັນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ພວກເຂົາ, ຕ້ັງຊ່ືໝູ່ໃໝ່ຂອງພວກເຂົານ້ີ.

 4. ຫຼັງຈາກແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມຮູບ ແລະ ແຕ່ງເຕີມຮູບພາບຂອງກຸ່ມຕົນເອງ  
ແລ້ວໆໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມລອງອະທິບາຍວ່າ ໝູ່ໃໝ່ທ່ີແຕ້ມຂ້ຶນມາ ຊຶ່ງມີອາຍຸ 
ເພດແລະອາຊີບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈະມີຄວາມສ່ຽງ 
(ພຶດຕິກຳສ່ຽງ) ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ແນວໃດແດ່ ໃຫ້ຂຽນທັງໝົດທ່ີ  
ກຸ່ມຄິດໄດ້ ໂດຍຂຽນໃສ່ເນື້ອທ່ີທ່ີເຫຼືອ ຢູ່ເທິງຮູບແຕ້ມເທິງເຈ້ັຍຂຽນກະ 
ດານ.

 5. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ວິເຄາະວ່າພຶດຕິກຳສ່ຽງໃດ ຈະນຳພວກຕົນໄປສູ່ການຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ ໂດຍໃຫ້ຂຽນວ່າພຶດຕິກຳ ໃດເປັນພຶດຕິກຳ 
ສ່ຽງທ່ີຈະນຳໄປສູ່ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ອັນດັບທີໜຶ່ງ.
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 6. ໃຫ້ກຸ່ມຍ່ອຍແຕ່ລະກຸ່ມ ອອກມາສະເໜີຜົນການວິເຄາະ ຂອງຕົນກັບກຸ່ມ 
ໃຫຍ່ຕອນທ່ີຕົວແທນກຸ່ມຍ່ອຍແຕ່ລະກຸ່ມ ອອກມາສະເໜີນ້ັນຜູ້ນຳກິດ 
ຈະກຳຈະຕ້ອງຖາມນຳວ່າ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກຂ້ໍນ້ັນໆ.

ສ່ວນທີ 2: 1. ຈາກພຶດຕິກຳສ່ຽງອັນດັບ 1 ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສ່ຽງ ຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສ 
ໄອວີ ນ້ັນໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຫາວິທີວາງແຜນ ການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການ 
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.

  ï ສຳລັບກຸ່ມຜູ້ຊາຍ: (1) ມີພຶດຕິກຳນອກໃຈເມຍບ່ໍ (ສຳລັບຜູ້ 
ຊາຍທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ), (2) ມີເພດສຳພັນ ກ່ອນແຕ່ງງານ 
(ສຳລັບຜູ້ຊາຍທ່ີຍັງໂສດ) ແລະ 3) ມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ (ທັງທ່ີແຕ່ງ 
ງານແລ້ວແລະຍັງໂສດ).

  ï ສຳລັບກຸ່ມຜູ້ຍິງ: (1) ບ່ໍແນ່ໃຈວ່າຜົວຈະນອກໃຈບ່ໍ (ສຳລັບແມ່ຍິງ 
ທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ), (2) ມີເພດສຳພັນ ກ່ອນແຕ່ງງານ (ສຳລັບ 
ຜູ້ຍິງທ່ີຍັງໂສດ) ແລະ (3) ມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ (ທັງທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ 
ແລະຍັງໂສດ).

 2. ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ໃຊ້ຫລັກການ ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດ 
ສິນໃຈ.

 3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາສະເໜີຜົນການອະທິບາຍຂອງກຸ່ມຕົນຕ່ໍກຸ່ມໃຫ່ຍ.
 4. ສັງເກດເບ່ິງຄວາມຕ້ັງໃຈ ຂອງການນຳສະເໜີ ຂອງກຸ່ມທ່ີນຳສະເໜີຂ້ໍມູນ 

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທາງເລືອກອ່ືນໆ ພ້ອມທັງການແນະນຳ ຫຼື ເປັນແນວ 
ທາງໃຫ້ພວກເຂົາ ໃນການຢ້ຳຄືນ ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ເລືອກທາງອອກທ່ີບ່ໍ 
ກ່ຽວຂ້ອງ.

 5. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ການວາງແຜນເພ່ືອປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກການຕິດເຊ້ືອ 

ເຮສໄອວີ ນ້ີກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດ ກັບຄວາມຫວັງ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ 
ຂອງເຮົາ?

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ນອກເໜືອຈາກການວາງແຜນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ 
ການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລ້ວສີ່ງທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ ຫຼັງຈາກເຮົາໄດ້ວາງແຜນ 
ແລ້ວແມ່ນຫຍັງ? (ຕອບ-ການປະຕິບັດຕາມແຜນທ່ີໄດ້ວາງໄວ້).

ຈຸດສຳລັບ
ການສົນທະນາ:
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 ລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ 7, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເວົ້າສະ 
ເໝີກ່ຽວກັບການມີບັນຫາ ສຳລັບການສ່ືສານກັບຄູ່ຮັກ, ໃນການໃຊ້ຖົງ ຢາງອະ 
ນາໄມ. ຖ້າບ່ໍມີໃຜເວົ້າເຖິງບັນຫາດ່ັງກ່າວ, ບັນຫານ້ັນກ່ໍຄວນຍົກມາສົນທະນາ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ສະເພາະທ່ີຢູ່ໃນຂົງເຂດນ້ີ, ຜູ້ຍິງບ່ໍມີຄວາມສະດວກໃຈໃນ
ການເວ້ົາເລື້ອງເພດສຳພັນ ຫຼື ການຕ່ໍລອງໃນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບຄູ່ 
ນອນເພາະວ່າບົດບາດຍິງຊາຍ ທ່ີຮຽນຮູ້ຈາກຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີໂອກາດ ໃນການເພ່ີມເຕີມທັກສະ ການສ່ືສານໃນການ 
ຝຶກຊ້ອມກັບກິດຈະກຳ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:
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ກິດຈະກຳທີ 6     ຮຸນແຮງ ຫຼື ຍິນຍອມແຕ່ໂດຍດີ     
   ຫຼືຢືນຢັນໃນໂຕເອງ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງລັກສະນະການ 
ສ່ືສານສາມປະເພດຄື ການສ່ືສານແບບຮຸນແຮງ ແບບຍິນຍອມແຕ່ໂດຍດີ ແລະ 
ແບບຢືນຢັນໃນໂຕເອງ

ເວລາ: 40  ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍຂຽນກະດານ
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ 
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ບອກກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າ ການທ່ີຈະສາມາດສ່ືສານ ໄດ້ຢ່າງມີປະ 

ສິດທິພາບນ້ັນ ສ່ວນໜຶ່ງຂ້ຶນຢູ່ກັບການ ທ່ີຈະສາມາດ ເລືອກວິທີການ ຫຼື  
ລັກສະນະຂອງການສ່ືສານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

 2. ໃຫ້ອາສາສະມັກ 7 ຄົນ ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດ 
ຈະກຳສັງເກດເບ່ິງບົດບາດສົມມຸດຢ່າງຕ້ັງໃຈ:

   ìເຮົາກຳລັງຢືນເຂ້ົາແຖວ ເພື່ອຖ້າຊື້ປ້ີການສະແດງດົນຕີ ຂອງ        
ວົງດົນຕີໄວລຸ່ນ ມີຊື່ສຽງກົດລະບຽບ ໃນການຊ້ືປ້ີຄື ຄົນໜຶ່ງຈະຊ້ືປ້ີ 
ໄດ້ໜຶ່ງໃບເທ່ົານ້ັນ ເຮົາຢືນຖ້າມາດົນແລ້ວ ຈົນເມ່ືອຍຂາແລະຮູ້ສຶກ 
ວ່າຢືນຈົນຂາແຂງແລ້ວ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ ເຮົາຢືນມາດົນຫຼາຍຈົນ 
ກາຍເວລາທ່ີບອກແມ່ວ່າ ຄວນຈະຮອດບ້ານຢ່າງໃດ ກ່ໍຕາມຕອນ
ນ້ີເຮົາຢືນຖ້າມາຈົນເຫືຼອອີກແຕ່ 5 ຄົນ ກ່ໍຈະຮອດຄີວຂອງເຮົາແລ້ວ 
ແລະ ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາຈະຊ້ືປ້ີໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ທັນໃດນ້ັນ ເອງກໍ
ມີຄົນສອງຄົນຍ່າງມາເຮັດທຳທ່າວ່າ ຍ່າງມາຫາໝູ່ທ່ີຢືນທາງໜ້າ 
ແລະ ຖືໂອກາດຕັດໜ້າເຂົ້າມາໃນແຖວ ຄິວລໍຖ້າທ່ີມີໝູ່ຂອງພວກ 
ເຂົາຢືນຢູ່.î

 3. ທິມງານປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ອາດຈະພິຈາລະນາບົດບາດສົມມຸດດ້ວຍ 
ຕົນເອງ.

 4. ຫຼັງຈາກແລ້ວການສະແດງ, ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວ່າ ຈະເຮັດແນວ 
ໃດ ຖ້າເປັນຄົນທ່ີຢູ່ໃນແຖວ ແຕ່ມີສອງຄົນລັດແຖວມາຕ່ໍໜ້າ
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  5. ຫຼັງຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຂຽນຄຳຕອບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວໆໃຫ້ຈັດ 
ກຸ່ມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນ 3 ກຸ່ມ ຫຼັກໆຕາມຄຳຕອບດ່ັງນ້ີ:

  ï ກຸ່ມທີ 1: ຄືກຸ່ມຂອງຄົນທ່ີຕອບວ່າ ìໃຫ້ຢືນຢູ່ບ່ອນເກ່ົາແມ່ນວ່າຈະ 
ໃຈຮ້າຍ ແຕ່ກ່ໍບ່ໍໄດ້ເວົ້າຫຍັງໃຫ້ກຸ່ມທີ 1 ທຸກຄົນຢືນຢູ່ແຈໜຶ່ງ 
ຂອງຫ້ອງ.

  ï ກຸ່ມທີ 2: ຄືກຸ່ມຂອງຄົນທ່ີຕອບວ່າ ìເອີ້ນຄົນທ່ີມາຕັດໜ້າດ້ວຍສຽງ 
ດັງສະແດງອາການບ່ໍພໍໃຈ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າຄົນສອງຄົນ 
ນ້ີບ່ໍຍ້າຍໄປຕ່ໍຢູ່ສ້ົນແຖວ ກ່ໍອາດຈະເຖິງຂ້ັນ ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງ 
ກາຍໄດ້î

  ï ກຸ່ມທີ 3: ຄືກຸ່ມຂອງຄົນທ່ີຕອບວ່າ ìຈະເວົ້າກັບຄົນທ່ີແຊກເຂ້ົາມາ 
ທັງສອງຄົນຊ່ືໆ ວ່າໃຫ້ຍ້າຍໄປຕ່ໍສຸດແຖວເພາະທຸກຄົນ ຢືນຕ່ໍຄີວຢູ່.

 6. ຕ່ໍມາ, ຖາມຄຳຖາມເຫລ່ົານ້ີ: ìຜົນທ່ີຕາມມາຂອງການກະທຳແຕ່ລະອັນ 
ຈະເປັນແນວໃດ?î ສົນທະນາໃນກຸ່ມ ແລະ ສະແດງຄຳຕອບຮ່ວມກັບ 
ກຸ່ມໃຫ່ຍ.

 7. ຂຽນຄຳສັບ ìຮຸນແຮງຫືຼຍິນຍອມແຕ່ໂດຍດີຫຼືຢືນຢັນໃນໂຕເອງî ເທີງກະ 
ດານແລະຖາມແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ໃສ່ພຶດຕິກຳ ຂອງຕົນເອງທ່ີແທດເໝາະ 
ກັບຄຳສັບນ້ີ.

 8. ໃຫ້ຄຳນິຍາມຂອງສາມຄຳສັບນ້ີ.
 9. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ລັກສະນະເດ່ັນຂ້ໍແຕກຕ່າງ ແລະ ຜົນທ່ີອາດຈະຕາມນຳ ຈາກການສ່ືສານ 

ທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການສ່ືສານ ແບບກ້າວລ້າວການຍິນຍອມແຕ່ໂດຍ 
ດີແລະການຍິນຍອມ ໃນຕົນເອງແມ່ນຫຍັງ ?

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ໃນສະຖານະການ ທ່ີເລົ່າໃຫ້ຟັງນ້ັນ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈະ 
ໃຊ້ການສ່ືສານ ແບບໃດຈະເໝາະສົມທ່ີສຸດຍ້ອນຫຍັງ ?

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະໃຊ້ການສ່ືສານແບບຕ່າງໆ ທັງ 3 ແບບ ຂ້າງຕ້ົນ 
ຊ່ວຍໃນການຕ່ໍລອງການໃຊ້ຖົງຢາງ ອະນາໄມ ກັບຄູ່ຂອງເຮົາໄດ້ແນວໃດ 
ແລະ ການສ່ືສານແບບໃດ ທ່ີເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຜົນທ່ີສຸດຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ການຕອບສະໜອງຮຸນແຮງ ໝາຍເຖິງການສະແດງອອກເຖິງ ຄວາມຕ້ອງ 
ການຄວາມຮູ້ສຶກໃນລັກສະນະ ທ່ີຄ້າຍໆກັບວ່າກຳລັງຂູ່ຄຸກຄາມ ຄົນອ່ືນ 
ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນຢ້ານ ແລະ ມັກຈະທຳຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອ່ືນນຳໂດຍ 
ທ່ົວໄປແລ້ວການຕອບສະໜອງ ທ່ີຮຸນແຮງມັກຈະນຳໄປສູ່ສະຖານະການ 
ຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ທ່ີຫຼາຍຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີ.

 ï ການຕອບສະໜອງແບບຍິນຍອມ ແຕ່ໂດຍດີໝາຍເຖິງການທ່ີບ່ໍສາມາດ 
ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຖ້າມີການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ 
ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການກໍສະແດງແບບບ່ໍຊັດເຈນພໍ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປ ຊຶ່ງຄົນ 
ອ່ືນມັກບ່ໍສົນໃຈ ຫຼື ບ່ໍຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນ 

ຈຸດສຳລັບ
ການສົນທະນາ:

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ສຳລັບຜູ້ນຳ 
ກິດຈະກຳ:
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 4

ປົກກະຕິແລ້ວການຕອບສະໜອງ ແບບຍິນຍອມ ແຕ່ໂດຍດີມກັຈະບ່ໍແມນ່ 
ການສ່ືສານທ່ີເໝາະສົມ ທ່ີສຸດສຳລັບໂຕເຮາົ ເພາະຖ້າຕອບສະໜອງແບບ 
ນ້ີຄົນອ່ືນມັກຈະລະເມີດສິດ ຂອງໂຕເຮົາໄດ້.

 ï ການຕອບສະໜອງແບບຢືນຢັນຕົນເອງໝາຍເຖິງການສະແດງຄວາມຮູ້
ສຶກຫືຼຄວາມຕ້ອງການຢ່າງກົງໄປກົງມາຂະນະດຽວກັນກ່ໍຍັງເຄົາລົບໃນສິ
ດທິຂອງຜູ້ອ່ືນແລະການສະແດງອອກແບບນ້ີມັກຈະຊ່ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບໃນສ່ິ
ງທ່ີຕົນເອງຕ້ອງການໂດຍທ່ີບ່ໍທຳຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອ່ືນແຕ່ຢ່າງໃດ
ກ່ໍຕາມການຢືນຢັນໃນຕົນເອງໃນບາງສະຖານະການກ່ໍອາດຈະບ່ໍປອດໄ
ພເຊ່ັນເມ່ືອເວ້ົາກັບຄົນທ່ີກຳລັງເມົາເຫຼ້ົາຫືຼເມົາຢາເສບຕິດຫືຼຄົນທ່ີມີອາວຸ
ດແລະເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີບ່ໍປອດໄພອ່ືນໆ.
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ກິດຈະກຳທີ 7    ເກມເລ່ົາເລື່ອງ

ຈຸດປະສົງ: ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຝຶກເລ່ືອງການສ່ືສານ ກ່ຽວກັບເລ່ືອງເພດ ຕ່ໍໜ້າ 
ຜູ້ອ່ືນ

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່
ອຸປະກອນ: ບັດຄຳ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແຈກບັດຄຳ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທຸກຄົນຄົນລະໃບ.
 2. ໃຫ້ທຸກຄົນ ເລົ່າເລື່ອງຈາກບັດຄຳ ທ່ີແຈກໃຫ້ໂດຍເວ້ົາຄົນລະໜ່ຶງປະ   

ໂຫຍກທ່ີກ່ຽວກັບເລ່ືອງເພດ ແລະ ປະໂຫຍກທ່ີເວົ້ານ້ັນ ຕ້ອງມີຄຳຕາມ 
ບັດຄຳທ່ີໄດ້ຮັບຢູ່ນຳ

 3. ໃຫ້ເລີ່ມເວົ້າເທື່ອລະຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງເວ້ົາປະໂຫຍກ ທ່ີຕ່ໍ    
ເນື່ອງກັບປະໂຫຍກ ທ່ີຄົນກ່ອນໜ້າເວົ້າມາແລ້ວນຳ

 4. ເຮັດແບບນ້ີຈົນຄົບທຸກຄົນ
 5. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ
ອະທິບາຍ: ï ເຮົາສາມາດເວ້ົາປະໂຫຍດ ທ່ີຄິດໄວ້ໄດ້ຫຼືບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ?
 ï ມີປັດໃຈຫຍັງແດ່ ທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍສາມາດ ເວົ້າປະໂຫຍດທ່ີຄິດໄວ້ ?
 ï ພວກເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕອນທ່ີເວົ້າ ?
 ï ຄວາມຮູ້ສຶກດ່ັງກ່າວນັ້ນ ມີຜົນແນວໃດຕ່ໍການສ່ືສານເລ່ືອງເພດ ?
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 4

ຮັກ
ລູບຜົມ
ໂອບ
ມັກໄປເບ່ິງຮູບເງົາ
ຂໍກ່ອນເນາະ
ຈະດີບ່ໍ?
ເຈັບ
ບ້າ
ໃຫ້ລາງວັນ
ແກະຍາກແທ້
ຮ້ອງໃຫ້
ບ່ໍໃດ໋!
ດີເນາະ
ອຸ້ມ
ມອດໄຟກ່ອນ
ອົດເອົາເນາະ
ຄິດຮອດ
ຢ້ານ

ບັດຄຳ: ບ່ໍເຄີຍ
ມັກບ່ໍ
ຕາຍແລ້ວ!!!
ເທື່ອທຳອິດ
ໂອ້ຍ!!!
ໄຫວບ່ໍ
ຍອມແລ້ວ
ງາມແທ້
ຈັບມື
ຮ້ອນ
ຫອມແກ້ມ
ໄວໆແດ່
ຈູບ
ອີກໜ້ອຍໜ່ຶງ
ຄວາມສຸກ
ກອດ
ແປ້ງຫອມແທ້
ບ່ໍຢ້ານ



ພາກທີ 4

ກິດຈະກຳທີ 8   ການຝຶກທັກສະການສ່ືສານ
     (ການຕ່ໍລອງຫືຼປະຕິເສດ)

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຝຶກທັກສະ ການສ່ືສານໃນການຕ່ໍລອງ ຫຼື 
ການປະຕິເສດ

ເວລາ: 80 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ກິດຈະກຳກຸ່ມນ້ອຍ
ອຸປະກອນ: ï ເຈ້ັຍ A4
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຊາຍອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ໃຫ້ຊື່ວ່າກຸ່ມຊາຍ 1 

ແລະ ກຸ່ມຊາຍ 2.
 2. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຍິງ ອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ໃຫ້ຊື່ວ່າກຸ່ມຍິງ 1 ແລະ 

ກຸ່ມຍິງ 2.
 3. ຈັບຄູ່ກຸ່ມຊາຍ 1 ແລະ ກຸ່ມຍິງ 1 ແລະ ຈັບຄູ່ກຸ່ມຊາຍ 2 ແລະ ກຸ່ມ ຍິງ 2 

ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ ຮັບບົດເປັນຄູ່ຮັກຂອງກັນ ແລະ ກັນໂດຍທັງ 2 ຄູ່    
ຕ້ອງປ່ຽນກັນສວມບົດບາດ ເປັນຝ່າຍທ່ີຈະຕ່ໍລອງ ຫຼື ເວົ້າຈາໃຫ້ອີກຝ່າຍ 
ຍອມໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

 4. ສະຖານະການທີ 1 ຝ່າຍຊາຍຂອງກຸ່ມຊາຍ 1 ແລະ ຊາຍ 2 ຈະເປັນຝ່າຍ 
ທ່ີເວົ້າຈາຕ່ໍລອງໃຫ້ຝ່າຍຍິງເຫັນດ້ວຍ ກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ       
ສ່ວນກຸ່ມຍິງ  1 ແລະ ຍິງ 2 ຈະຕ້ອງໂຕ້ຕອບ ເພື່ອບ່ໍເຫັນດ້ວຍກັບການ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ກຽມບົດເວົ້າຂອງຕົນເອງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ 
ຝ່າຍທ່ີເປັນຄູ່ຂອງຕົນໄດ້ຍິນ ເມື່ອພ້ອມແລ້ວ ໃຫ້ສ່ົງຕົວແທນອອກມາ   
ຫຼີ້ນບົດທ່ີສົມມຸດ ໂດຍສະມາຊິກໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ທ່ີບ່ໍໄດ້ອອກມາຫ້ີຼນ  
ສາມາດຊ່ວຍຄິດຄຳເວ້ົາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ບອກໃຫ້ໝູ່ໄດ້ຫຼືສາມາດປ່ຽນ 
ໂຕຄົນທ່ີຈະຫຼ້ີນບົດບາດສົມມຸດນ້ີໄດ້ ຖ້າໝູ່ທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມເລ່ີມ
ຄິດບ່ໍອອກແລ້ວ.

 5. ສະຖານະການທີ 2 ຝ່າຍ ຍິງຂອງກຸ່ມຍິງ 1 ແລະ ຍິງ 2 ຈະເປັນຝ່າຍທ່ີ  
ເວົ້າຈາຕ່ໍລອງໃຫ້ຝ່າຍຊາຍ ເຫັນດ້ວຍກັບການ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມສ່ວນ 
ກຸ່ມຊາຍ 1 ແລະ ຊາຍ 2 ຈະຕ້ອງໂຕ້ຕອບ ເພື່ອບ່ໍເຫັນດ້ວຍກັບການໃຊ້ 
ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມກຽມບົດ ເວົ້າຂອງຕົນເອງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ຝ່າຍ 
ທ່ີເປັນຄູ່ຂອງຕົນໄດ້ຍິນ ເມື່ອພ້ອມໃຫ້ສ່ົງຕົວແທນ ອອກມາຫຼ້ີນບົດສົມ 
ມຸດນ້ີໂດຍສະມາຊິກ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ທ່ີບ່ໍໄດ້ອອກມາຫ້ີຼນ ສາມາດຊ່ວຍ   
ຄິດຄຳເວ້ົາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ບອກໃຫ້ໝູ່ໄດ້ ຫຼື ສາມາດປ່ຽນໂຕຄົນທ່ີຈະ 
ຫີ້ຼນບົດບາດສົມມຸດນ້ີໄດ້ຖ້າໝູ່ ທ່ີເປັນຕົວແທນ ຂອງກຸ່ມເລ່ີມຄິດບ່ໍ    
ອອກ ແລ້ວ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 4

 6. ຖ້າສະມາຊິກໃນກຸ່ມຊາຍ-ຍິງ ຮູ້ສຶກອາຍໃນການສະແດງເປັນຄູ່, ຖາມຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະແດງເປັນຄູ່.

 7. ຖ້າມີເວລາພໍ ໃຫ້ທຸກກຸ່ມໄດ້ຫີ້ຼນທັງສອງສະຖານະການ ແຕ່ຖ້າເວລາບ່ໍພໍ 
ອາດຈະໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຫຼ້ີນ ບົດບາດສົມມຸດ ສະຖານະການໃດ ສະຖານະ 
ການໜ່ຶງ ໂດຍໃຫ້ມີທັງກຸ່ມຜູ້ຍິງ ຕ່ໍລອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ຜູ້ 
ຊາຍປະຕິເສດ ແລະ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຊາຍຕ່ໍລອງການໃຊ້ ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຍິງປະຕິເສດ.

 8. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ
 ï ພວກເຮົາສາມາດນຳຄຳເວ້ົາ ທ່ີກຽມໄວ້ມາໃຊ້ໄດ້ໝົດ ຫຼື ບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ ?
 ï ນອກເໜືອຈາກການພະຍາຍາມຕ່ໍລອງ ແລະ ເຮົາຮູ້ສຶກລຳບາກໃຈ      

ໃນການຕ່ໍລອງ ເຮົາຈະມີທາງເລືອກອ່ືນໆ ຫຍັງອີກແດ່ຍົກຕົວຢ່າງ ?
 ï ສຳຫັຼບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຍິງ ຖ້າເຮົາຍັງບ່ໍພ້ອມ ທ່ີຈະມີເພດສຳພັນ 

ແລະ ການທ່ີໄປຢູ່ສອງຕ່ໍສອງ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ຢຸດຕົວເອງເພ່ືອບ່ໍມີ 
ເພດສຳພັນ ໄດ້ຍາກ ຫຼື ມີຂ້ໍຕ່ໍລອງໜ້ອຍກວ່າເຮົາຈະມີທາງເລືອກອ່ືນໆ 
ຫຍັງອີກແດ່ ຍົກຕົວຢ່າງ (ເຊັ່ນການບ່ໍໃຫ້ຕົນເອງ ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການ 
ທ່ີສ່ຽງ).

 ï ສຳຫັຼບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຜູ້ຊາຍພວກເຮົາຄິດວ່າມີປະເດັນໃດ ແດ່ທ່ີ 
ໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ຢາກທ່ີຈະຕ່ໍລອງ ຫຼື ຊັກຊວນໃຫ້ແຟນຂອງເຮົາ ໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ (ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຊາຍຕອບ ຫຼື ຍົກຕົວຢ່າງແລ້ວ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຍິງ ຊ່ວຍບອກວ່າຖືກຫືຼບ່ໍຍ້ອນຫຍັງ)

 ï ສຳຫັຼບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຍິງ ພວກເຮົາຄິດວ່າມີປະເດັນໃດແດ່ ທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຢາກ ທ່ີຈະຕ່ໍລອງ ຫຼື ຊັກຊວນໃຫ້ແຟນຂອງເຮົາ ໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ (ເມື່ອຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຜູ້ຍິງຕອບ ຫຼື ຍົກຕົວຢ່າງແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳ ຜູ້ຊາຍຊ່ວຍບອກວ່າ ຖືກຫືຼບ່ໍຖືກ ຍ້ອນຫຍັງ).

 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດບອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ວ່າ ເຖິງວ່າແມ່ນ 
ແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະໄດ້ກຽມຄຳເວ້ົາໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ໃນສະຖານະການແທ້ຫຼື ສະ 
ຖານະການ ທ່ີເຮົາຫ້ີຼນບົດບາດສົມມຸດ ທ່ີມີການໂຕ້ຕອບກັນແທ້ໆ ເຮົາ 
ອາດຈະບ່ໍສາມາດ ໃຊ້ຄຳເວົ້າທ່ີກຽມໄວ້ໄດ້ ຈຶ່ງຕ້ອງກຽມຄຳເວ້ົາໃໝ່ໃນ 
ທັນທີທັນໃດ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ
ອະທິບາຍ:

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ສຳຫຼັບຜູ້ນຳ
ກິດຈະກຳ:



115ພາດທີ 3: ພາກຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ພາກທີ 4

 ï ໃນການສະແດງບົດບາດສົມມຸດນ້ັນ ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້  
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເຫັນສ່ີງທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ ໃນສະຖານະການແທ້ໆ 
ວ່າຄູ່ຂອງເຮົາອາດຈະບ່ໍຍອມ ເຮັດຕາມທ່ີເຮົາຕ່ໍລອງງ່າຍໆ ເຮົາຕ້ອງພະ 
ຍາຍາມຫາເຫດຜົນ ແລະ ຕ່ໍລອງຢູ່ດົນເພາະສະນ້ັນ ຖ້າເຮົາຄິດວ່າເຮົາ 
ຈະຕ່ໍລອງໃຫ້ໄດ້ຕາມ ທ່ີເຮົາຕ້ອງການເຮົາຕ້ອງຢືນຢັນ ໃນຄວາມຄິດ 
ຂອງເຮົາ (ທັງນ້ຳສຽງແລະທ່າທາງ) ແລະ ຈະຕ້ອງຄິດນຳວ່າໃນສະຖານະ 
ການທ່ີຢູ່ນຳກັນສອງຕ່ໍສອງນ້ັນ ຖ້າເຮົາຕ່ໍລອງບ່ໍສຳເລັດ ເຮົາຈະຫາທາງ 
ອອກອ່ືນໆໄດ້ແນວໃດ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ການຢູ່ໃນສະຖານະການ ສອງ
ຕ່ໍສອງສຳລັບຜູ້ຍິງຈະຫາທາງອອກອ່ືນໄດ້ຍາກ ເພາະສະນ້ັນ ການບ່ໍໃຫ້ 
ຕົວເອງຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີສ່ຽງນ້ັນຈະເໝາະສົມກວ່າ.



ພາ
ກທ
ີ 5

ການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ

ກິດຈະກຳທີ 1 ເປັນກິດຈະກຳ ເພື່ອເສີມສ້າງທັດສະນະຄະຕິ ທາງບວກຕ່ໍການ 
ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອເລ່ືອງໃນລະຄອນ  
(ວີດີໂອ ແລະ ລະຄອນວິທະຍຸ) ຕອນທີ 3 ຕອນທ່ີ ນາງ ນ້ອຍ ຖືກໝູ່ຢູ່ໃນບ້ານ 
ຂັບ ໄລ່ຫຼັງຈາກທ່ີຮູ້ວ່າ ນ້ອຍ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈາກ ທ້າວ ເມກ ຜູ້ເປັນຜົວທີ່ 
ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ຈາກການເປັນພະຍາດເອດ. 
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ສາມາດນຳ ເຂົ້າສູ່ກິດຈະກຳ ໂດຍເວ້ົາວ່າ ìຕອນ ນ້ອຍ ຖືກໝູ່ 
ຢູ່ໃນບ້ານ ຂັບໄລ່ເນື່ອງຈາກ ນ້ອຍ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ນ້ັນຈາກກິດຈະກຳ ໃນ 
ຕອນກ່ອນໜ້ານ້ີທ່ີກ່ຽວກັບການ ແຜ່ລະບາດຂອງ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຮົາຄິດວ່າ 
ເຮົາຈະຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຈະຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຈາກການມີໝູ່
ຫຼືຊ່ວຍເບ່ິງແຍງໝູ່ທ່ີ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຫຼືບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງ..... ຕ່ໍໄປນ້ີ ເຮົາຈະມາ 
ລອງເຮັດກິດ ຈະກຳຮ່ວມ ກັນ ເບິ່ງວ່າເມື່ອຜູ້ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຖືກຈຳແນກ 
ແລະ  ລັງກຽດພວກເຂົາ ຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ.î

ກິດຈະກຳທີ 2 ແລະ 3 ເປັນກິດຈະກຳ ເພື່ອເສີມສ້າງທັດສະນະຄະຕິ ທາງບວກ
ຕ່ໍການຢູ່ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອເລ່ືອງ ໃນລະ 
ຄອນ (ວີດີໂອ ແລະ ລະຄອນວິທະຍຸ) ຕອນທີ 3 ກິດຈະກຳທີ 4 ເຖິງ 6 
ເປັນເລ່ືອງ ກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງຜູ້ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບເນ້ືອ 
ເລື່ອງໃນລະຄອນ (ວີດີໂອແລະລະຄອນວິທະຍຸ) ຕອນທີ 3 ຕອນ ນ້ອຍ 
ກັບບ້ານ ແລະ ແພດບອກໃຫ້ ນ້ອຍ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ກິນຢາຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ 
ແລະ ມາຫາແພດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ, ກິນຢາຕາມທ່ີແພດສ່ັງ ແລະ ມາກວດ 
ສຸຂະພາບເປັນປະຈຳ.
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດ ນຳເຂ້ົາກິດຈະກຳໄດ້ດ່ັງນ້ີ ìຕອນນ້ອຍໄປຫາແພດແພດ 
ບອກໃຫ້ນ້ອຍເຮັດຫຍັງແດ່? ແລ້ວຕອນທ່ີນ້ອຍກັບບ້ານ ແມ່ແລະຄົນໃນຄອບ 
ຄົວຈະເປັນຄົນສຳຄັນ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນ້ອຍເບ່ິງແຍງ 
ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ເປັນຢ່າງດີເພາະສະນ້ັນ ຕອນນ້ີເຮົາຈະມາເຮັດກິດຈະ 
ກຳນຳກັນ ຖ້າເກີດເຮົາຮູ້ຈັກ ໝູ່ຫຼືຄົນຮູ້ຈັກ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ເຮົາຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳ 
ແນະນຳແລະຊ່ວຍເຫືຼອເບ້ືອງຕ້ົນໄດ້.î

ພາກທີ 5



ພາກທີ 5

ກິດຈະກຳທີ 1   ຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

ຈຸດປະສົງ: 1. ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໃນການບ່ໍລັງກຽດຜູ້ 
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ

 2. ເພຶ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ລອງຄິດວ່າ ຖ້າຕົນເອງຖືກລັງກຽດຈະຮູ້ 
ສຶກແນວໃດ?

ເວລາ: 30 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່ ໂດຍໃຫ້ມີອາສາສະໝັກຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ 

ຈຳນວນ 5 ຄົນ
ອຸປະກອນ: ï ປ້າຍທ່ີຂຽນວ່າ ìຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî 1 ແຜ່ນສຳລັບໃຊ້ຫ້ອຍຄໍ
 ï ປ້າຍປະຕິກິລິຍາ 4 ແຜ່ນ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ຂໍອາສາສະມັກ 5 ຄົນ ຈາກກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ພາອາສາສະ 

ມັກຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງເຮັດກິດຈະກຳ ໄປຫາຈຸດທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ 
ຈະບ່ໍເຫັນແລະບ່ໍໄດ້ຍິນວ່າ ກຳລັງນັດແນະຫຍັງກັນຢູ່.

 2. ບອກບົດບາດທັງໝົດ ໃຫ້ອາສາສະມັກຟັງ ແລະ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເລືອກວ່າ 
ຈະຫ້ີຼນເປັນບົດບາດໃດ ໃຫ້ອາສາສະມັກຄົນໜຶ່ງ ແຂວນປ້າຍ ìຂ້ອຍຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີî ແລະ ອີກສ່ີຄົນທ່ີຍັງເຫືຼອ ແຂວນປ້າຍປະຕິກິລິຍາ 
ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ.

  ï ປະຕິກິລິຍາທີ 1: ແຕະໄຫ່ຼຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ (ຫຼັງຈາກນ້ັນຈຶ່ງ 
ເຫັນປ້າຍ ìຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî) ແລະເມ່ືອອ່ານປ້າຍຮູ້ວ່າເປັນ 
ເອດ ຈຶ່ງດຶງມືອອກທັນທີ ແລ້ວຈຶ່ງແລ່ນໄປຫ້ອງນ້ຳ ເພື່ອລ້າງມື 
(ສະແດງທ່າລ້າງມື ໂດຍຕອນທ່ີສະແດງທ່າລ້າງມື ໃຫ້ປ່ິນໄປຫາ 
ໝູ່ທ່ີນ່ັງ ເບິ່ງຢູ່)

  ï ປະຕິກິລິຍາທີ 2: ອ່ານປ້າຍ ແລ້ວຖາມວ່າ ìບ່ໍເປັນຄວາມຈິງແມ່ນ 
ບ່ໍ ເພາະຖ້າເປັນພະຍາດເອດ ແລ້ວຈະຢູ່ບ່ອນນ້ີ (ສຳລັບກໍລະນີ 
ຊຸມຊົນ) ໄດ້ແນວໃດî ຢາງໜີ ແລະຈົມວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ?

  ï ປະຕິກິລິຍາທີ 3: ອ່ານປ້າຍແລ້ວເວົ້າວ່າ ìສົມນ້ຳໜ້າມັນເປັນເລ່ືອງ 
ຂອງເຈ້ົາî ຂ້ອຍບ່ໍກ່ຽວ ພ້ອມທັງຍ່າງຫນີ.

  ï ປະຕິກິລິຍາທີ 4: ອ່ານປ້າຍແລ້ວ ຈັບໄຫ່ຼຂອງຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ 
ແລະ ເວົ້າວ່າ ìຍິນດີທ່ີໄດ້ຮູ້ຈັກî ແລ້ວນັ່ງຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອ
ວີ ແລະໂອ້ລົມກັນນຳ.

 3. ທົບທວນບົດບາດແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ຊັດເຈນອີກເທ່ືອໜຶ່ງ ພ້ອມທ່າທາງປະ 
ກອບ ແລະ ໃຫ້ເວລາອີກປະມານ 3 ນາທີ ສຳລັບການຊ້ອມ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 5

 4. ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຍ່າງກັບຄືນໄປຫ້ອງ ທ່ີເຮັດກິດຈະກຳ ເພື່ອເວົ້າກັບຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າ ìຕ່ໍໄປ ຈະມີຫຍັງມາສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ ແຕ່ທຸກຄົນທ່ີ 
ນ່ັງເບ່ິງຈະຕ້ອງເບ່ິງ ແລະ ສັງເກດຢ່າງຕ້ັງໃຈ ເພາະຫັຼງຈາກສະແດງ ເຮົາ 
ຈະກັບມາສົນທະນາກັນ ໃນສ່ີງທ່ີໄດ້ຫມູ່ໄດ້ສະແດງຈົບໄປ.î

 5. ຫຼັງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ອາສາສະໝັກ ກັບຄືນໄປໃນຫ້ອງເທ່ືອລະຄົນ ໂດຍເລ່ີມ 
ຈາກຄົນທ່ີຕິດປ້າຍ ìຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî ຄົນທ່ີຫຼີ້ນປະຕິກິລິຍາ        
ທີ 1,2,3 ແລະ 4 ຕາມລຳດັບ.

 6. ໃຫ້ອາສາສະມັກ ຄົນທ່ີຕິດປ້າຍ ìຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî ນ່ັງຢູ່ກາງກຸ່ມ 
ແລະ ໃຫ້ອາສາສະມັກທ່ີເຫຼືອສະແດງອາການ ແລະ ເວົ້າຕາມປະຕິກິລິຍາ 
ຂອງຕົນເອງ ເທື່ອລະຄົນ ຈົນຄົບທັງ 4 ຄົນ.

 7. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທ່ີໄດ້ຮັບປ້າຍ ìຂ້ອຍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî   

ວ່າຖ້າສົມມຸດລາວເປັນຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີແທ້ ລາວຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? 
(ໃຫ້ຖາມເທ່ືອລະປະຕິກິລິຍາວ່າ ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດ ? ຕ່ໍປະຕິກິລິຍາ 
ແຕ່ລະຄົນ ທີ່ສະແດງກິລິຍາທ່າທາງແບບນ້ັນຕ່ໍເຈົ້າ ). 

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຈະພົບສະຖານະ 
ການທ່ີຄືກັນຫືຼໃກ້ຄຽງ ກັບສະຖານະການ ທ່ີເຮົາຈຳລອງໃນຫ້ອງນ້ີຫຼືບ່ໍ 
ແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ).

 ï ເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ? ຖ້າຫາກຖືກຈຳແນກລັງກຽດ ຄືກັບຕົວລະຄອນ 
ຂອງຄົນເປັນພະຍາດເອດ ? (ຜູ້ນຳພາການກິດຈະກຳ ຖາມອາສາສະມັກ 
5 ຄົນກ່ອນຫລັງຈາກນ້ັນ ຈຶ່ງຖາມອາສາສະມັກ ຄົນອ່ືນໆຕ່ືມອີກ).

 ï ຖ້າພວກເຮົາຍັງຮູ້ສຶກບ່ໍດີເສຍໃຈ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຖ້າເຮົາພົບ 
ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຫຼື ເປັນພະຍາດເອດ ເຮົາຄວນປະຕິບັດ ຫຼື ສະແດງ 
ອອກຕ່ໍຜູ້ເຂົາເຈົ້າ ແນວໃດ?

 ï ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະມີວິທີການແນະນຳຄົນອ່ືນໆ ບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກ 
ລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ແນວໃດ?

 ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ປ່ຽນບົດບາດ ໃຫ້ກົງກັບຊີວິດຈິງ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ 
ເຊັ່ນໃຊ້ສະຖານທ່ີເກີດຂ້ຶນ ໃນໝູ່ບ້ານຫືຼ ໃນໂຮງງານ.

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:

ຂໍສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:



ພາກທີ 5

ກິດຈະກຳທີ 2   ການເບ່ິງແຍງຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ
     ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເພ່ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງ ແລະ 
ຮັກສາຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ

ເວລາ: 30-45 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ກິດຈະກຳກຸ່ມນ້ອຍບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ
ອຸປະກອນ: ï ບັດຄຳຖາມ (ຕົວຢ່າງຕິດຂັດມາພ້ອມໃນທ້າຍກິດຈະກຳ)
 ï ເຈ້ັ້ຍຂຽນກະດານ
 ï ເຈ້ັ້ຍກາວ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ.
 2. ແຈກຢາຍບັດຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ ຊຶ່ງຕັດແຍກສ່ວນກັນ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ 

ໂດຍແຕ່ລະກຸ່ມ ຈະໄດ້ບັດຄຳທັງສອງສ່ວນຄົບທຸກຂ້ໍ.
 3. ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ຊ່ວຍກັນຈັບຄູ່ ບົດຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ 

ຈົນຄົບທຸກຂ້ໍ. 
 4. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອອກມາສະເໜີ ຄຳຕອບຂອງກຸ່ມຕົນ ໂດຍຕິດໄວ້ຢູ່ເຈັ້ຍ 

ຂຽນກະດານ ໃນການອອກມາສະເໜີຄຳຕອບ ຕ້ອງຖາມເຫດຜົນຂອງ 
ການຈັບຄູ່ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນຳ.

 5. ບອກຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມ.
 6. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ
 ï ຖ້າເຮົາຈະແນະນຳ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ໃນເລ່ືອງການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 

ເຮົາຈະບອກຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ໃນເລ້ືອງໃດແດ່?
 ï ຍ້ອນຫຍັງ ເຮົາຈຶ່ງມັກໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ໃຫ້ເບິ່ງແຍງ 

ສຸຂະພາບຕົນເອງ.
 ï ຢາຕ້ານຈຸລະໂລກນ້ັນ ເປັນຢາຮັກສາພະຍາດເອດ ໃຫ້ຫາຍຂາດແມ່ນ 

ຫຼືບ່ໍ? ແລະ ເວລາກິນນ້ັນຖ້າດີຂ້ຶນ ແລະ ກ່ໍເຊົາກິນໄດ້ເລີຍແມ່ນບ່ໍ?
 ï ພະຍາດຕ່າງໆທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ບ່ໍສະບາຍນ້ັນ 

ເປັນພະຍາດທ່ີເກີດ ສະເພາະກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ເທົ່ານ້ັນແມ່ນຫືຼບ່ໍ 
ຍ້ອນຫຍັງ?

ຈຸດສຳລັບການ
ສົນທະນາ:
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 5

 ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຈະຕ້ອງຢ້ຳວ່າ ເຮົາສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ 
ໃນການເບ່ິງແຍງຕົນເອງ ເບື້ອງຕ້ົນເທ່ົານ້ັນ ສ່ວນເລ່ືອງອ່ືນໆ ນອກເໜືອຈາກນ້ີ 
ກໍຄວນແນະນຳໃຫ້ໄປ ຂໍຂ້ໍມູນຈາກພະນັກງານ ທ່ີເຮັດວຽກດ້ານພະຍາດເອດ 
ແລະ ແພດຫືຼພະນັກງານ ທ່ີໃຫ້ການເບ່ິງແຍງ ແລະ ການຮັກສາໂດຍກົງ ຢູ່ໂຮງ 
ຫມໍແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

ຂໍ້ສະເໜີສຳລັບ
ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ:

1. ຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຄວນເບ່ິງ
    ແຍງຕົນເອງໂດຍການ....

2. ຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີສ່ວນໃຫ່ຍ      
    ຈະມີການເຈັບປ່ວຍໃນເວລາ.......

ຮັບປະທານອາການ ທ່ີມີປະໂຫຍດອອກ 
ກຳລັງກາຍ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຫຼີກລ້ຽງ 
ການດ່ືມຂອງມຶນເມົາ ແລະ ບ່ໍສູບຢາ.

ຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແຕ່ລະ
ຄົນຈະມີອາການເຈັບປ່ວຍໄວ ຫຼື ຊ້າ ແມ່ນຕ່າງກັນ
ຂ້ຶນຢູ່ກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ
.

ຕົວຢ່າງການຈັດ ຄຳຖາມແລະຄຳຕອບ:
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ພາກທີ 5

4. ການກິນຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ 
    ນ້ັນຖ້າກິນແລ້ວດີຂ້ຶນກ່ໍເຊົາ
    ກິນເລີຍ............

3. ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ສາມາດກິນ 
    ຢາເພ່ືອປ່ິນປົວໄດ້...

5. ພະຍາດສວຍໂອກາດຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
    ວັນນະໂລກອາການຖອກທ້ອງຊ້ຳ  
   ເຮື້ອອາການຈ່ອຍນ້ັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ກັບ..

ການກິນຍາຕ້ານຈຸລະໂລກນ້ັນ ຈະຕ້ອງເລ່ີມກິນຕອນໃດຕ້ອງ 
ປືກສາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ເມື່ອເລ່ີມກິນຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ 
ແລ້ວ ຈະຕ້ອງກິນຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຖ້າເປັນພະຍາດ ສວຍໂອກາດ ຊຶ່ງເມ່ືອເປັນ
ແລ້ວ ສາມາດປ່ິນປົວ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ແຕ່ຖ້າເປັນການ
ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ຢາທ່ີມີຢູ່ ຄືຢາຕ້ານຈຸລະໂລກ ທີ່ເປັນຢາ
ຄວບຄຸມການແພ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໃນຮ່າງ

ກາຍເທ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນເປັນຢາປ່ິນປົວພະຍາດ
ເອດໃຫ້ຫາຍຂາດ.

ທຸກຄົນ, ພະຍາດສວຍໂອກາດ ດັ່ງກ່າວເກີດຂ້ຶນໄດ້ກັບທຸກ 
ຄົນບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເກີດສະເພາະຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ແລະ 
ຄົນເປັນພະຍາດເອດເທ່ົານ້ັນ
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ພາ
ກທ
ີ 5

6. ເຊື້ອເຮສໄອວີບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້
    ເກີດພະຍາດຕ່າງໆແຕ່............

ເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄປທຳລາຍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ ໃນຮ່າງກາຍ 
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ເຈັບປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດຕ່າງໆ 
ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ອາດຈະເສຍຊີວິດໃນທ່ີສຸດ.



ພາກທີ 5

ກິດຈະກຳທີ 3   ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່?

ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ໄດ້ຄິດເຖິງວ່າ ຕົນເອງສາມາດເປັນຜູ້ ທ່ີໃຫ້ກຳລັງ 
ໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້.

ເວລາ: 80 ນາທີ
ຂະໜາດຂອງກຸ່ມ: ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ກຸ່ມລະບ່ໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍແບ່ງເປັນ 

ກຸ່ມຜູ້ຊາຍລ້ວນ ແລະ ຜູ້ຍິງລ້ວນ.
ອຸປະກອນ: ï ເຈັ້ຍຂຽນກະດານ
 ï ປາກກາຂຽນກະດານ
 ï ເຈັ້ຍກາວ
 ï ບັດຄຳ 2 ຊຸດ (ບັດຄຳຊຸດທີ 1 ແລະ ບັດຄຳຊຸດທີ 2)
 ï ບັດຄຳທ່ີຂຽນວ່າ ìຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີîແລະ ìບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî
 ï ບັດຄຳເປ່ົາ
ຂັ້ນຕອນກິດຈະກຳ: 1. ແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ກຸ່ມລະບ່ໍໍເກີນ 8 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ 

ແບ່ງເປັນກຸ່ມຍິງລ້ວນ ແລະ ຊາຍລ້ວນ
 2. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເລືອກຕົວແທນ ເພື່ອນອນລົງເທິງເຈັ້ຍຂຽນກະດານ

 3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມໂຄງຮ່າງ ຂອງຮ່າງກາຍ ຂອງໝູ່ທ່ີນອນຢູ່ຕາມຕົວຢ່າງ 
ກຸ່ມລະ 2 ຮູບ ໂດຍມີຂ້ໍກຳນົດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:

  ï ສຳລັບກຸ່ມຜູ້ຍິງທ່ີແຕ້ມແລ້ວ ໃຫ້ຕ່ືມໜ້າຕ່ືມຕາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຕາມ 
ທ່ີຕ້ອງການ ໂດຍແຕ້ມຮູບທ່ີເປັນຜູ້ຍິງນ້ີ ກຳນົດໃຫ້ເປັນກຸ່ມແຮງ 
ງານເຄ່ືອນຍ້າຍເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ມີອາຍຸເທົ່າກັບອາຍຸຂອງຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຜູ້ຍິງ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ  
ແລະ ໃຫ້ຕ້ັງຊ່ືໝູ່ໃໝ່ທ່ີເຮົາແຕ້ມນຳ.

  ï ສຳລັບກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ເມື່ອແຕ້ມແລ້ວ ໃຫ້ຕ່ືມໜ້າຕ່ືມຕາ ແລະ ເຄື່ອງ 
ນຸ່ງຕາມທ່ີຕ້ອງການ ໂດຍແຕ້ມຮູບທ່ີເປັນຜູ້ຊາຍນ້ີ ເປັນກຸ່ມແຮງ 
ງານເຄ່ືອນຍ້າຍເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ມີອາຍຸເທົ່າກັບ ອາຍຸຂອງຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທ່ີເປັນຜູ້ຊາຍ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກິດ 
ຈະກຳ ແລະ ໃຫ້ຕ້ັງຊ່ືໝູ່ໃໝ່ທ່ີເຮົາແຕ້ມນຳ.
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ພາ
ກທ
ີ 5

 4. ເມື່ອແຕ້ມຮູບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ເອົາຮູບທັງສອງຮູບ ທ່ີກຸ່ມຕົນ 
ເອງແຕ້ມຕິດຝາໄວ້ (ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຕິດຮູບທັງສອງຕິດກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດ 
ເທິງຝາທາງຫັຼງຂອງບ່ອນທ່ີກຸ່ມນ່ັງເຮັດກິດຈະກຳ).

 5. ໃຫ້ແຈກຢາຍບັດຄຳ ຊຸດທີ 1 ກຸ່ມລະ 2 ຊຸດ ພ້ອມອະທິບາຍນຳວ່າ ບັດຄຳ 
ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການ ໃນຊີວິດ 
ປະຈຳວັນ.

 6. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອະທິບາຍກັນ  ໃນກຸ່ມຍ່ອຍ ເພື່ອເບ່ິງວ່າ ບັດຄຳທ່ີແຈກຢາຍ 
ໃຫ້ນ້ັນເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງໝູ່ໃໝ່ ທ່ີເຮົາແຕ້ມຂ້ຶນຊ່ຶງມີອາຊີບອາຍຸ 
ໃກ້ຄຽງກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຫຼື ບ່ໍຖ້າແມ່ນໃຫ້ເອົາບັດຄຳແຕ່ລະອັນທ່ີ 
ເປັນຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີຄິດວ່າໝູ່ໃໝ່ ຕ້ອງການໄປຕິດໄວ້ຂ້າງຮູບ ໂດຍ 
ໃຫ້ເຮັດເທ່ືອລະຮູບ ໂດຍເລ່ີມຈາກຮູບທີໜຶ່ງກ່ອນ.

 7. ເມື່ອຕິດບັດຄຳ ທ່ີເປັນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງໝູ່ໃໝ່ຄົນທຳອິດແລ້ວໆ ໃຫ້
ແຕ່ລະກຸ່ມມາເບ່ິງບັດຄຳທ່ີເຫຼືອ (ທ່ີຄືກັນ) ວ່າເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ໝູ່ໃໝ່ຄົນທີສອງນຳຫືຼບ່ໍ ຖ້າແມ່ນກ່ໍໃຫ້ເອົາບັດຄຳ ໄປຕິດຂ້າງຮູບຂອງໝູ່ 
ໃໝ່ຄົນທີສອງເຊ່ັນກັນ.

 8. ເມື່ອຕິດບັດຄຳ ທ່ີແຈກຢາຍໃຫ້ໝູ່ໃໝ່ທັງສອງຄົນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ 
ນຳກິດຈະກຳ ແຈກບັດຄຳເປ່ົາ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຊ່ວຍກັນ ຕ່ືມວ່າຄວນ 
ຈະມີຄວາມຕ້ອງການຫຍັງແດ່ ທ່ີໝູ່ໃໝ່ຄົນທີໜຶ່ງຕ້ອງການ?.

 9. ເມື່ອຕ່ືມຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ໝູ່ໃໝ່ຄົນທີໜຶ່ງແລ້ວໆ ໃຫ້ຄິດວ່າ ຄວາມ   
ຕ້ອງການທ່ີໝູ່ໃໝ່ຄົນທີໜຶ່ງ ຕ້ອງການນ້ັນ ໝູ່ໃໝ່ຄົນທີສອງ ຈະຕ້ອງການ 
ນຳຫືຼບ່ໍ ຖ້າແມ່ນໃຫ້ຂຽນຄວາມຕ້ອງການຄືເກົ່າ ທ່ີຕ່ືມໃຫ້ໝູ່ໃໝ່ຄົນທີໜຶ່ງ 
ຕ່ືມໃຫ້ໝູ່ຄົນທີສອງນຳ.

 10. ເມື່ອແຕ່ລະກຸ່ມຊ່ວຍກັນຕ່ືມບັດຄຳ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໝູ່ທັງສອງຂອງ 
ແຕ່ລະກຸ່ມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳນຳບັດຄຳຕ່ໍໄປນ້ີ:

  ï ìຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî
  ï ìບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî
  ຕິດໃຫ້ໝູ່ໃໝ່ຂອງທຸກກຸ່ມ ເພາະສະນ້ັນ ໝູ່ໃໝ່ສອງຄົນຂອງທຸກກຸ່ມ 

ຈະມີໜຶ່ງຄົນທ່ີ ìຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî ແລະ ອີກຄົນ ìບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີî).
 11. ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຸກຄົນດ່ັງນ້ີ:
  ï ແມ່ນຫຍັງທ່ີແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງໝູ່ໃໝ່ທັງສອງຄົນ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ 

(ຕອບ: ຄົນໜຶ່ງມີເຊື້ອເຮສໄອວີ ແລະອີກຄົນໜຶ່ງບ່ໍມີເຊື້ອເຮສໄອວີ)
  ï ຄິດວ່າເມ່ືອໝູ່ຄົນໜ່ຶງ ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລ້ວ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການ 

ຫຍັງແດ່ ທ່ີແຕກຕ່າງໄປຈາກໝູ່ຄົນ ທ່ີ ບ່ໍຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ ໂດຍໃຫ້ 
ເບິ່ງໝູ່ໃໝ່ທັງສອງຄົນ ທ່ີແຕ່ລະກຸ່ມແຕ້ມຂ້ຶນ ແລະ ໄດ້ຕິດບັດຄຳ 
ຄວາມຕ້ອງການໄວ້ແລ້ວ (ຕອບ: ບ່ໍແຕກຕ່າງ).
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ພາກທີ 5

  ï ການມີ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ເຮັດໃຫ້ຄົນໆໜ່ຶງ ມີຄວາມຕ້ອງການພ້ືນ 
ຖານໃນຊີວິດ ທ່ີແຕກຕ່າງໄປຈາກຄົນ ທ່ີບ່ໍມີເຊື້ອເຮສໄອວີຫຼືບ່ໍ 
(ຕອບ: ບ່ໍມີ)

 12. ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າ ຖ້າມີໝູ່ຄົນໜຶ່ງທ່ີຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈະປະຕິບັດຕ່ໍລາວແນວໃດ? ຜູ້ນຳກິດຈະກຳພະຍາຍາມ 
ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ເບິ່ງບັດຄຳຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີຕິດໄວ້ 
ເພື່ອຄິດວ່າຖ້າມີໝູ່ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈະປະຕິບັດໂຕແນວໃດ ກັບໝູ່ຄົນ 
ນ້ັນແລະໃຫ້ຂຽນຄຳຕອບ ໃນບັດຄຳ ແລະ ເອົາໄປຕິດໄວ້ ທາງຂ້າງໝູ່ 
ໃໝ່ທ່ີຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.

 13. ຫຼັງຈາກທ່ີໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ລອງຕິດຕາມຄຳຖາມ ໃນຂ້ໍ 12 ແລ້ວ ໃຫ້ແຈກ 
ບັດຄຳຊຸດທີ 2.

 14. ເມື່ອແຈກຢາຍບັດຄຳຊຸດທີ 2 ແລ້ວ ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເບ່ິງວ່າ ຈາກບັດຄຳບັດ 
ໃດທ່ີສະແດງ ການປະຕິບັດ ຕ່ໍໝູ່ທ່ີຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ 
ກຳເຮັດໄດ້ຈາກນ້ັນ ໃຫ້ເອົາໄປຕິດໄວ້ເພີ່ມເຕີມ ທາງຂ້າງໝູ່ໃໝ່ທ່ີຕິດ 
ເຊື້ອເຮສໄອວີ.

 15. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ ສ່ົງຕົວແທນອອກມາສະເໜີວ່າ ຖ້າມີໝູ່ຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ (ສະເໜີຕາມບັດຄຳທ່ີແຕ່ລະ 
ກຸ່ມຕິດໄວ້ລວມ ເອົາທັງແຕ່ລະກຸ່ມຂຽນຕ່ືມເອງ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ໃນ 
ສ່ວນທີ2).

 16. ສະຫຸຼບແລະອະທິບາຍ.
 ï ຖ້າສົມມຸດເຮົາຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະມີຄວາມຕ້ອງ 

ການ ຄືຫຼືແຕກຕ່າງຈາກຄົນ ທ່ີບ່ໍຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ (ເວລາຖາມຄຳຖາມ 
ນ້ີໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ຊີ້ໄປຫາບັດຄຳຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີແຕ່ລະກຸ່ມຕິດໄວ້)

 ï ຖ້າສົມມຸດວ່າ ເຮົາຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ໝູ່ ຫຼືຄົນໃນຄອບ 
ຄົວປະຕິບັດແບບໃດກັບເຮົາ ຍ້ອນຫຍັງ ຢາກໃຫ້ປະຕິບັດກັບເຮົາຄືກັບທ່ີ 
ເຮົາຂຽນ ຫຼືຕອບຫືຼບ່ໍ ຍ້ອນຫຍັງ?

 ï ຖ້າສົມມຸດວ່າ ເຮົາຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ເຮົາຍັງຢາກໃຫ້ໝູ່ ແລະ ຄອບຄົວ 
ປະຕິບັດກັບເຮົາຄືກັນກັບທ່ີເຮົາຂຽນຫືຼບ່ໍ ເພາະສະນ້ັນ ຖ້າເຮົາມີໝູ່ຫຼືຄົນ 
ໃນຄອບຄົວຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຈຸດສຳລັບ
ການສົນທະນາ:
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ພາ
ກທ
ີ 5

ບັດຄຳຊຸດທີ 1:

ບັດຄຳຊຸດທີ 2:

ກິນເຂ້ົາທຸກມ້ືປະມານມ້ືລະ 2-3 ຄາບ
ຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ເສຍໃຈຄືກັບຄົນອ່ືນໆ

ຢາກໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວເບິ່ງແຍງແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ

ເຮັດວຽກທ້ອນເງິນ ແລະ ສ່ົງເງິນໃຫ້ພໍ່ 
ແມ່ຢູ່ບ້ານ

ຢາກມີບ້ານຂອງຕົນເອງຈັກນ່ືງຫັຼງ

ຢາກໃຫ້ໝູ່ກົບກັບເຮົາຄືເກົ່າ

ຢູ່ເປັນໝູ່ຫາເຂ້ົາໃຫ້ກິນເວລາໝູ່
ບ່ໍສະບາຍ

ຊ່ວຍເຕືອນໃຫ້ໝູ່ກິນຢາ ຕາມແພດສ່ັງ

ບ່ໍເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງໝູ່ 
ເລື່ອງການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ

ມາຢ້ຽມຍາມເລ້ືອຍໆ

ເຕືອນບ່ໍໃຫ້ກິນເຫ້ົຼາ ໂດຍຢ້ຳເລື່ອງ 
ການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ

ບ່ໍສະບາຍ ຕ້ອງໄປຫາແພດ ຢາກມີ 
ວຽກ ທ່ີເຮັດໄປໄດ້ຕະຫຼອດຫຼາຍໆປີ 
ໂດຍບ່ໍຕ້ອງປ່ຽນວຽກ

ຢາກມີເງິນທ້ອນ ສຳລັບໄປເຮັດອາ  
ຊີບອ່ືນ ເຊັ່ນເປີດຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ 
ຍ່ອຍຫືຼຮ້ານຂາຍອາຫານຢູ່ບ້ານ

ຢາກມີໂທລະສັບມືຖືໄວ້ລົມກັບຄົນຢູ່
ບ້ານແລະໝູ່ຄູ່

ຢາກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຈະໄດ້ເຮັດ
ວຽກແລະ ເບິ່ງແຍງພ່ໍແມ່ໄດ້ຫຼາຍໆປີ

ເສຍໃຈເວລາໝູ່ບ່ໍຊວນເຂ້ົາກຸ່ມຫືຼບ່ໍ 
ຊວນໄປທ່ຽວນຳ

ຊ່ວຍພາໄປຫາແພດ

ຊວນໄປເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບຄົນ
ອ່ືນໆເຊ່ັນເຮັດບຸນລ້າງຫົນທາງໃນ 
ຊຸມຊົນ

ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນຄືເກົ່າ

ບ່ໍຖ້ີມເວລາທ່ີໝູ່ບ່ໍສະບາຍ

ໃຫ້ໝູ່ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມຂອງ 
ເຮົາຄືເກົ່າ
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ພາກທີ 4: ເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບ ແລະປະເມີນຜົນ

ພາກທີ 4: ເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບ ແລະປະເມີນຜົນ
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A. ເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບຂອງການຝຶກອົບຮົມ

ພາກນ້ີແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເຄ່ືອງມືສຳລັບເກັບຂ້ໍມູນໃນການຝຶກອົບຮົມ.ເຄ່ືອງມືໃນການກວດ 
ສອບແລະປະເມີນຜົນລວມມີ3ແບບຟອມຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ້ີ:

1.ແບບຟອມທີ 1:

ແມ່ນໃຊ້ເພ່ືອເກັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນໃນການຝຶກອົບຮົມ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳແມ່ນຈຳເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງຕ່ືມຂ້ໍມູນນ້ີໃນທຸກການຝຶກອົບຮົມ.ຂ້ໍມູນທ່ີຈະຕ້ອງເກັບກຳໃນແບບຟອມທ່ີ1ນ້ີລວມມີ;

ï ຈຳນວນຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ
ï ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີເປັນຊາຍໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີເປັນຍິງໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີແຍກຕາມສະຖານະພາບທາງເພດໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ນຳກິດຈະກຳໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຊາຍໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຍິງໃນການສຳມະນາແຕ່ລະຄ້ັງ
ï ຈຳນວນຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີສາມາດເວ້ົາພາສາຊົນເຜ່ົາໄດ້(ຖ້າມີ)

ໝາຍເຫດ:ແບບຟອມທ່ີແຈກຢາຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຕິດຕາມຈຳນວນຂອງຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນ
ການປະຊຸມສຳມະນາໃນແຕ່ລະໄຕມາດຂອງການຝຶກອົບຮົມຫືຼໃນໄລຍະຍາວເຖິງແມ່ນວ່າໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຈະມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງຍິງຊາຍຫືຼບ່ໍກ່ໍຕາມ..

2. ແບບຟອມທີ 2:

ເນັ້ນໃສ່ກິດຈະກຳທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຊ່ຶງທິມສາມາດທ່ີຈະວາງແຜນ, ເລືອກແລະ
ຈັດກິດຈະກຳທ່ີເໝາະສົມໃນການຝຶກອົບໃນຄ້ັງຕ່ໍໄປ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳແມ່ນຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຕ່ືມຂ້ໍມູນນ້ີ 
ໃນທຸກຄ້ັງທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ;ຕ່ໍໄປແມ່ນຂ້ໍມູນຈາກທຸກການຝຶກອົບຮົມທ່ີສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກການ 
ໃຊ້ແບບຟອມນ້ີ:

ï ກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ..
ï ກິດຈະກຳທ່ີເນັ້ນໜັກໃສ່ຂ້ໍມູນລາຍລະອຽດທ່ີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ
ï ກິດຈະກຳທ່ີເນັ້ນໜັກໃສ່ທັດສະນະຄະຕິທ່ີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.
ï ກິດຈະກຳທ່ີເນັ້ນໜັກໃສ່ທັກສະທ່ີໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ.

ໝາຍເຫດ:ແບບຟອມທ່ີແຈກຢາຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ເພ່ືອຕິດຕາມກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ດຳເນີນດ່ັງທ່ີໄດ້ອະທິ 
ບາຍຫືຼບ່ໍໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນເວລາດຳເນີນກິດຈະກຳຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ.

2. ແບບຟອມທີ 3:

ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນການກວດສອບທັກສະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ແບບຟອມນ້ີສາມາດໃຊ້ 
ເປັນຟອມໃນການບໍລິຫານງານຂອງຕົນເອງ(ຢູ່ໃນພາກທີ1 ແລະພາກທີ3);ຫຼື,ນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊວ່ຍສັງ  
ເກດການກ່ຽວກັບທັກສະຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ (ທັງໝົດໃນພາກທີ1,2ແລະ3)
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເປັນເຄື່ອງມືໃນການປັບປຸງທັກສະການຝຶກອົບຮົມຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ.ເປັນຄືກັບແບບຟອມປະເມີນ 
ຕົນເອງ, ຜູ້ນຳກິດຈະກຳທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຕ່ືມແບບຟອມດ້ວຍຕົນເອງຫັຼງຈາກສຳເລັດການຝຶກອົບ 
ຮົມແຕ່ລະຄ້ັງ.ພາຍຫັຼງທ່ີຕ່ືມແບບຟອມແລ້ວ, ພວກເຂົາຕ້ອງແລກປ່ຽນແລະສົນທະນາຜົນໄດ້ຮັບກັບ 
ສະມາຊິກໃນທີມ.ເມ່ືອໄດ້ສົນທະນາແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ 
ແລ້ວ, ຄຳແນະນຳເຫລ່ົານ້ັນຄວນເປັນຜົນດີໃນການປັບປຸງເພ່ີມເຕີມແລະການພັດທະນາ.ຖ້າມີຜູ້ສັງ
ເກດການເຂ້ົາຮ່ວມນຳ,ທັງສອງຈະຕ້ອງໄດ້ຕ່ືມແບບຟອມພາຍຫັຼງສ້ີນສຸດແຕ່ລະການຝຶກອົບຮົມປະຕິ
ບັດຕາມການຜົນຕອບຮັບຂອງການສົນທະນາ.ຜົນຕອບຮັບແລະຄວາມຄິດເຫັນຄວນເຮັດເພ່ືອເປັນ 
ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໃນບາດກ້າວຕໍ່ໄປທາງດ້ານທັກສະຂອງການນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ.
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ແບບຟອມທີ1: ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ

(ໃນແຕ່ລະການຝຶກອົບຮົມ)

ວັນທີຈັດການຝຶກອົບຮົມ______________(ວັນÖ/ເດືອນÖ/ປີÖ) ເຖີງ: -----------------------

ສະຖານທ່ີຝຶກອົບຮົມ(ຮວມທັງເມືອງນ້ອຍແລະເມືອງໃຫ່ຍ): __________________________

_________________________________________________________________

ການຝຶກອົບຮົມເລ້ີມຕ້ົນເວລາ______________________ ຈົນເຖິງ __________________

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ______________________________________

ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແບ່ງຕາມເພດ ແລະສະຖານະພາບທາງເພດໃນການສຳມະນ
າເທື່ອນ້ີ:

 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຊາຍ:_____________

 1. ແຕ່ງງານ______________

 2. ຍັງໂສດ_______________

 3. ຢ່າຮ້າງ ຫລື ໝ້າຍ_____________

 4. ແຍກກັນຢູ່_____________

 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພດຍິງ:_____________

 1. ແຕ່ງງານ______________

 2. ຍັງໂສດ ຫລື ໝ້າຍ_______________

 3. ຢ່າຮ້າງ_____________

 4. ແຍກກັນຢູ່_____________

ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແບ່ງຕາມກຸ່ມຍ່ອຍຂອງປະຊາກອນ:

 ï ຈຳນວນທັງໝົດຂອງແຮງງານທ່ີມີທັກສະ: _____________ ຄົນ

  1. ຈຳນວນແຮງງານຊາຍທ່ີມີທັກສະ:_____________ຄົນ

  2. ຈຳນວນແຮງງານຍິງທ່ີມີທັກສະ:: _____________ຄົນ

 ï ຈຳນວນແຮງງານທ່ີບ່ໍມີທັກສະ: _____________ຄົນ

  1. ຈຳນວນແຮງງານຊາຍທ່ີບ່ໍມີທັກສະ: _____________ຄົນ

  2. ຈຳນວນແຮງງານຍິງທ່ີບ່ໍມີທັກສະ:_____________ຄົນ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 ï ຈຳນວນຂອງສາວບໍລິການ(ສາວຂາຍບໍລິການທາງເພດ): _____________ຄົນ

 ï ຈຳນວນລວມຂອງສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ: _____________ຄົນ

  1. ຈຳນວນເພດຊາຍທ່ີເປັນສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ: _____________ຄົນ

  2. ຈຳນວນເພດຍິງທ່ີເປັນສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ: _____________ຄົນ

 ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທ່ີແບ່ງຕາມຊົນເຜ່ົາ:

 ï ຈຳນວນລວມຂອງຊົນເຜ່ົາລາວລຸ່ມ: _____________ຄົນ

  1. ຈຳນວນລວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຊາຍທ່ີເປັນລາວລຸ່ມ: __________ຄົນ

  2. ຈຳນວນລວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຍິງທ່ີເປັນລາວລຸ່ມ: __________ຄົນ

 ï ຈຳນວນທັງໝົດ(ຂອງເຜ່ົາ ກິມມຸ) ___________ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ: __________ ຄົນ

  1. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຊາຍ:_____________ ຄົນ

  2. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຍິງ: _____________ ຄົນ

 ï ຈຳນວນທັງໝົດ(ຂອງຊົນເຜ່ົາມ້ົງ)__________ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ: ___________ ຄົນ

  1. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຊາຍ:_____________ ຄົນ

  2. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຍິງ: _____________ ຄົນ

 ï ຈຳນວນທັງໝົດ (ຂອງຊົນເຜ່ົາອ່ືນ..) __________ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ: _______ ຄົນ

  1. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຊາຍ: _____________ ຄົນ

  2. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພດຍິງ: _____________ ຄົນ

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມມາຈາກບໍລິສັດໃດແດ່ໃນການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອນ້ີ?

 ï ກະລຸນາບອກຊ່ືບໍລິສັດ ແລະຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ:

  1. ຊື່ບໍລິສັດ________________________ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບໍລິສັດ _____ ຄົນ

  2. ຊື່ບໍລິສັດ________________________ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບໍລິສັດ_____ ຄົນ

  3. ຊື່ບໍລິສັດ________________________ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບໍລິສັດ_____ ຄົນ

  4. ຊື່ບໍລິສັດ________________________ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບໍລິສັດ_____ ຄົນ

ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນເທ່ືອນ້ີ:____________ຄົນ

ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳເພດຊາຍ:_____________  ຄົນ
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 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳເພດຍິງ:_____________ ຄົນ

ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີສາມາດເວ້ົາພາສາຊົນເຜ່ົາໄດ້ ໃນການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອນ້ີ(ຂ້ຶນກັບຊົນເຜ່ົາ
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ):

 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີສາມາດເວ້ົາພາສາ(ສະເພາະພາສາຊົນເຜ່ົາ)_________ ຄົນ

  1. ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຊາຍ:_____________ ຄົນ

  2. ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຍິງ:_____________ ຄົນ

 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີສາມາດເວ້ົາພາສາ(ສະເພາະພາສາຊົນເຜ່ົາ)_________ຄົນ

  1. ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຊາຍ:_____________ຄົນ

  2. ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຍິງ:_____________ ຄົນ

ຈຳນວນຂອງຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີໃຊ້ໃນການສາທິດວິທີການໃສ່ຖົງຢາງທ່ີຖືກຕ້ອງ____________ຖົງ

ຈຳນວນຂອງຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທົດລອງວິທີການໃສ່ຖົງຢາງທ່ີ 
ຖືກຕ້ອງ_______ຖົງ

ຈຳນວນຂອງຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີແຈກໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ(ແຍກຈາກສອງຄຳຖາມດ້ານ
ເທິງ): _____ຖົງ 
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ແບບຟອມທີ3:ການກວດສອບທັກສະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ
(ສຳລັບແຕ່ລະການຝຶກອົບຮົມ)

ພາກທີ1:
ຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳ(ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ເພດ:
 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຊາຍ:_____________ຄົນ
 ï ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຍິງ:_____________ ຄົນ

ວັນທີຈັດການຝຶກອົບຮົມ:______________(ວັນÖ/ເດືອນÖ/ປີÖ)ເຖິງ .-----------------------
ສະຖານທ່ີຝຶກອົບຮົມ(ຮວມທັງເມືອງນ້ອຍ ແລະເມືອງໃຫ່ຍ):___________________________
__________________________________________________________________
ການຝຶກອົບຮົມເລ້ີມຕ້ົນເວລາ______________________ຈົນຮອດ___________________

ຊື່ ແລະຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ສັງເກດການ: 
1. ຊື່:________________________________ຕຳແໜ່ງ:____________________
2. ຊື່:________________________________ຕຳແໜ່ງ:____________________
3. ຊື່:________________________________ຕຳແໜ່ງ:____________________
ລາຍຊ່ືຂອງກິດຈະກຳທ່ີໄດ້ດຳເນີນໃນການຝຶກອົບຮົມເທ່ືອນ້ີ:

ລຳດັບ ຊື່ຂອງກິດຈະກຳ ດຳເນີນໂດຍ
ການອະທິບາຍ
ຄືກັບໃນຄູ່ມື

ຖ້າວ່າຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນໃດໆຂອງ
ກິດຈະ ກຳ,ກະລຸນາໃຫ້ຄຳອະທິ 
ບາຍ,ພ້ອມທັງແຈ້ງບອກຜົນທີ່ໄດ້ 
ຮັບພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຮັດການປ່ຽນ 
ແປງ

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ

1

2

3

4

5

6
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ລຳດັບ ຊື່ຂອງກິດຈະກຳ ດຳເນີນໂດຍ
ການອະທິບາຍ
ຄືກັບໃນຄູ່ມື

ຖ້າວ່າຜູ້ນຳກິດຈະກຳ ໄດ້ມີການ
ປ່ຽນແປງໃນຂັ້ນຕອນໃດໆຂອງ
ກິດຈະ ກຳ,ກະລຸນາໃຫ້ຄຳອະທິ 
ບາຍ,ພ້ອມທັງແຈ້ງບອກຜົນທີ່ໄດ້ 
ຮັບພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຮັດການປ່ຽນ 
ແປງ

ແມ່ນ ບ່ໍແມ່ນ

7

8

9

10

11

12

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນການຝຶກອົບຮົມຄ້ັງທີ1,2,ຫຼື3ແລ້ວກໍ່ຕາມ,ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີເຄີຍຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ແລ້ວຫາກຢູ່ລວມກັບຜູ້ຝຶກອົບຮົມໃໝ່,(ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມທ່ີເຄີຍຝຶກມາແລ້ວຫຼາ
ຍກວ່າໜຶ່ງຄ້ັງ ແລະບາງຈຳນວນທ່ີມາໃໝ່),ກະລຸນາອະທິບາຍ.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ບາດກ້າວຂອງກິດຈະກຳແລະຄຳຖາມທ່ີໃຊ້ໃນການສົນທະນາ:

ຫົວຂໍ້ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ການສັງເກດການ ຄຳແນະນຳ
ບໍ່ຮູ້ ພໍປະມານ ດີ

1.ມຸມມອງຂອງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນການເບ່ິງວີດີ 
ໂອ້ກາຕູນ
2.ການເຊ່ືອມໂຍງລະ
ຫວ່າງເນ້ືອຫາໃນວີດີ
ໂອກາຕູນແລະກິດຈະ 
ກຳທ່ີຕາມມາ
3.ການອະທິບາຍລະອຽດ
ກ່ຽວກັບບາດກ້າວຂອງກິ
ດຈະກຳ
4.ໃຊ້ເຕັກນິກການຝຶກ
ອົບຮົມເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ
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ຫົວຂໍ້ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ການສັງເກດການ ຄຳແນະນຳ
ບໍ່ຮູ້ ພໍປະມານ ດີ

5.ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍແລະຂ້ໍ

ມູນທ່ີຈະແຈ້ງ
6.ໃຫ້ຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງ 

ເພື່ອຕ້ານກັບຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈຜິດເມ່ືອພົບເຫັນ
7.ໃຊ້ຄຳຖາມເພ່ືອຊວນ 

ໃຫ້ມີການສົນທະນາແລະ

ການຄິດໃນລັກສະນະໄຈ້ 

ແຍກ ບັນຫາ
8.ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການ

ຖາມຄຳຖາມແລະຫົວຂໍ້ທ່ີ

ກັງວົນ
9.ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າ 

ຮ່ວມຝຶກ ອົບຮົມຄົນ 

ອ່ືນໃນການສົນ ທະນານຳ, 

ບ່ໍແມ່ນແຕ່ ຄົນດຽວ
10.ຟັງທັກສະເພ່ືອຈຳແນກ 

ຈຸດສຳຄັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 

ຝຶກອົບຮົມໃນລະຫວ່າງ 

ການສົນທະນາເພ່ືອກ້າວ 

ໄປສູ່ຄຳຖາມໃນການສົນ 

ທະນາອ່ືນໆຕ່ໍໄປ
11.ໃຊ້ຄຳຖາມ ແບບເປີດ 

ໃນລະຫວ່າງການສົນ 

ທະນາ
12.ໃຊ້ຮູບແບບການສ່ື 

ສານສອງທາງໃນລະ 

ຫວ່າງ ການສົນທະນາ
13.ໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນການ

ສົນທະນາຖາມຄຳຖາມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະ 

ກິດຈະກຳ
14.ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ 

ຮົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ສົນທະນາໃນຕອນທ້າຍ 

ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ
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ເຕັກນິກການຝຶກອົບຮົມທ່ີໃຊ້ໃນການຈັດສຳມະນາຄ້ັງນ້ີ, ກະລຸນາບອກລະອຽດເຊ່ັນເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ,
ບົດບາດສົມມຸດ,ແລະອ່ືນໆ. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ເມ່ືອແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ,ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄຳແນະນຳລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກຳ
ທ່ີເປັນສະເພາະນ້ັນໄປພ້ອມ?ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດ?ກະລຸນາອະທິບາຍ.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ເມ່ືອແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍ,ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນເປັນເພດດຽວກັນກັບຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຂອງແຕ່ລະກຸ່ມໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳທ່ີເປັນແບບສະເພາະ?ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດ?ກະລຸນາ
ອະທິບາຍ.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ມີຫຍັງທ່ີເປັນອຸປະສັກຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມຄ້ັງນ້ີ? ກະລຸນາບອກລະອຽດ
(ເຊັ່ນວ່າ:ເວລາສ້ັນເກີນໄປ,ບ່ໍມີຮ້ານອາຫານ ອ່ືນໆ.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

ก ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ(ເຊັ່ນວ່າ:ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ,ຜູ້ທ່ີໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ,ອ່ືນໆ.) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ก ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ(ເຊັ່ນວ່າ:ການກະກຽມ,ຂ້ໍມູນ,ທັກສະ,ອ່ືນໆ)__________________________
_________________________________________________________________
ก ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບ __________________________________________________
__________________________________________________________________
ก ອ່ືນໆ____________________________________________________________
ການສັງເກດການອ່ືນໆ(ທັງຜູ້ນຳກິດຈະກຳແລະຜູ້ສັງເກດການ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ພາກທີ2:
ມີການສົນທະນາລະຫວ່າງຜູ້ສັງເກດການແລະຜູ້ນຳກິດຈະກຳບ່ໍ?
กແມ່ນ(ດຳເນີນໄປຕາມແຕ່ລະພາກ)
กບ່ໍ,ຍ້ອນຫຍັງ?________________________________________________(ຈົບຢູ່ນ້ີ)

ຫົວຂໍ້ ລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຄຳແນະນຳ
ບ່ໍຮູ້ ພໍປະມານ ດີ

1.ມູມມອງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນການເບ່ິງວີດີໂອ້ກາຕູນ

2.ການເຊ່ືອມໂຍງລະ

ຫວ່າງເນ້ືອຫາໃນວີດີໂອ

ກາຕູນແລະກິດຈະກຳທ່ີ 

ຕາມມາ

3.ການອະທິບາຍລະອຽດ 

ກ່ຽວກັບບາດກ້າວຂອງກິດ 

ຈະກຳ

4.ໃຊ້ເຕັກນິກການຝຶກອົບ 

ຮົມເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ 

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີສ່ວນ 

ຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນ

5.ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍແລະຂ້ໍ

ມູນທ່ີຈະແຈ້ງ

6.ໃຫ້ຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງເພ່ືອ

ຕ້ານກັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຜິດ 

ເມື່ອພົບເຫັນ

7.ໃຊ້ຄຳຖາມເພ່ືອຊວນໃ

ຫ້ມີການສົນທະນາແລະ

ການຄິດໃນລັກສະນະໄຈ້ 

ແຍກບັນຫາ

8.ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນການ

ຖາມຄຳຖາມແລະຫົວຂໍ້ທ່ີ

ກັງວົນ
9..ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄົນອ່ືນໃນ

ການສົນທະນານຳ,ບ່ໍແມ່ນ

ແຕ່ຄົນດຽວ
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ຫົວຂໍ້ ລະດັບຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຄຳແນະນຳ
ບ່ໍຮູ້ ພໍປະມານ ດີ

10ຟັງທັກສະເພ່ືອຈຳແນ 

ກຈຸດສຳຄັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວ

ມຝຶກອົບຮົມໃນລະຫວ່າງ 

ການສົນທະນາເພ່ືອກ້າວ 

ໄປສູ່ຄຳຖາມໃນການສົນ 

ທະນາອ່ືນໆຕ່ໍໄປ
11.ໃຊ້ຄຳຖາມແບບເປີດ 

ໃນລະຫວ່າງການສົນທະ 

ນາ
12.ໃຊ້ຮູບແບບການສ່ືສ

ານສອງທາງໃນລະຫວ່າງ 

ການສົນທະນາ
13ໃຊ້ຕົວຢ່າງໃນການ

ສົນທະນາຖາມຄຳຖາມ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະ 

ກິດຈະກຳ
14ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ

ຮົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ

ສົນທະນາໃນຕອນທ້າຍ 

ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ

ສ່ີງທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳຮູ້ສຶກວ່າຕົນເຮັດໄດ້ດີ: _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ສ່ີງທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳຮູ້ສຶກວ່າຕົນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃນຄ້ັງໜ້າ: _____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ຄຳແນະນຳອ່ືນໆຈາກຜູ້ນຳກິດຈະກຳ: _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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B. ການປະເມີນກິດຈະກຳຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ແບບຟອມປະເມີນທ່ີຢູ່ໃນຄູ່ມືເຫຼັມນ້ີບ່ໍໄດ້ມີເຈດຕະນາໃນການປະເມີນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ
ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ,ມີເຄ່ືອງມືໃນການກະກຽມກ່ອນແລະຫັຼງທ່ີຊ່ວຍທີມງານໃນການກວດສອບ
ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້, ປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິແລະການພັດທະນາທັກສະໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ.
ເພື່ອໃຊ້ຟອມປະເມີນນ້ີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກໆກິດຈະກຳຈາກພາກສ່ວນທີ1 
ເຖິງພາກສ່ວນທີ5. ຟອມການປະເມີນກ່ອນແລະຫັຼງແມ່ນມີໃນເນ້ືອຫາ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນ 
ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກຳນົດໝາຍເລກເພ່ືອເປັນລະຫັດ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ຕອບຄຳຖາມ
ກ່ອນເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມແລະໃນຕອນສະຫຸຼບຂອງກິດຈະກຳສຸດທ້າຍທັງ5ພາກ.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳ 
ຈະຕ້ອງຮວບລວມແບບຟອມທ່ີເຮັດກ່ອນແລະຫັຼງ, ສົມທຽບກັບຜົນໄດ້ຮັບແລະວິເຄາະຜົນການຮຽນຮູ້
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.
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ຄຳຖາມເພື່ອການປະເມີນ(ກ່ອນແລະຫຼັງ)
ເລກບັດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ_____________
ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍ່ີງວ່າທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຕ່ືມແບບຟອມຄຳຖາມນ້ີ.ຄຳຕອບຂອງທ່ານ 
ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພ່ືອປັບປຸງຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ.ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກເປີດເຜີຍ 
ແກ່ບຸກຄົນໃດໆແລະເວລາໃດກ່ໍຕາມ.ທຸກໆຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານໃຫ້ມາຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.ບ່ໍຕ້ອງ 
ຂຽນຊ່ືຂອງທ່ານໃສ່ໃນແບບຟອມຄຳຖາມ.
ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ:
 ï ບ່ໍຕ້ອງຂຽນຊ່ືໃສ່ໃນແບບຟອມຄຳຖາມນ້ີ.
 ï ຄຳຕອບຂອງທ່ານຖືວ່າເປັນຄວາມລັບ.ສ່ີງທ່ີທ່ານຂຽນຈະບ່ໍຖືກເປີດເຜີຍແກ່ບຸກຄົນໃດໆ.
 ï ຄຳຕອບຂອງທ່ານຈະບ່ໍມີຜົນຕ່ໍວຽກງານຂອງທ່ານ.
 ï ບ່ໍໄດ້ກຳນົດເວລາໃນການຕອບຄຳຖາມກະລຸນາຕອບຄຳຖາມຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ວັນທີຝຶກອົບຮົມ_______________(ວັນÖ/ເດືອນÖ/ປີÖ)ເຖິງ: -------------------------
ເພດ: กຊາຍ  กຍິງ
ສະຖານະພາບສົມລົດ:
 กແຕ່ງງານ
 กໂສດ
 กຢ່າຮ້າງ ຫລື ໝ້າຍ
 กແຍກກັນຢູ່
ອາຊີບ ຫລື ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ(ກະລຸນາບອກລະອຽດ) _______________________
__________________________________________________________________
ຈຳນວນຄ້ັງຂອງການຝຶກອົບຮົມທ່ີທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທິມງານຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການຕ້ານເອດ: 
_________________________________________________________________
ກະລຸນາໝາຍເຄື່ອງໝາຍ( √)ໃສ່ໃນຫ້ອງດຽວສຳລັບແຕ່ລະຄຳຖາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫຼືບອກລາຍລະອຽດ.

ພາກທີ1:ຂໍ້ມູນ

1.ຄົນທ່ີເບິ່ງຄືສຸຂະພາບແຂງແຮງສາມາດເປັນຄົນຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ບ່ໍ ?
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້
 
2.ຄົນເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກວິທີ
ທຸກຄ້ັງໃນເວລາທ່ີມີເພດສຳພັນ ແມ່ນບ່ໍ ?
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

3.ເຈົ້າຄິດວ່າຄົນສາມາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີຍ້ອນສາຍເຫດຍຸງກັດໄດ້ຫຼືບ່ໍ?î
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

4.ຄົນເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນທ່ີບ່ໍມີ
ເຊື້ອເຮສໄອວີພຽງຄົນດຽວໂດຍທ່ີຄູ່ນອນຜູ້ນ້ັນກ່ໍບ່ໍຮູ້ຈັກກັນດີ?
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

5.ຄົນເຮົາສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການທ່ີບ່ໍມີເພດສຳພັນເລີຍ?
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

6.ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການສັກຢາດ້ວຍເຂັມສັກຢາທ່ີສະອາດ,ປະສະຈາກເຊ້ືອເຮສ
ໄອວີ?
 กແມ່ນกບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

7.ຄົນເຮົາສາມາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີ?
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

8.ຄົນທ່ີເບິ່ງຄືບ່ໍສະບາຍປານໃດສາມາດແຜ່ເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້.
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

9.ຄົນທ່ີເບິ່ງຄືແຂງແຮງສາມາດມີເຊື້ອເຮສໄອວີໄດ້ບ່ໍ?
 กແມ່ນกບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

10.ທຸກຄົນທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີສະແດງອາການເຈັບປ່ວຍທັນທີທັນໃດບ່ໍ?.
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້
11.ເຈົ້າສາມາດຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີໂດຍການມີເພດສຳພັນທາງຮູທະວານທ່ີບ່ໍໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ(ເພດ
ສຳພັນທາງທະວານແມ່ນໝາຍເຖິງການສອດອະໄວຍະວະເພດຊາຍເຂ້ົາໄປທາງຮູທະວານຂອງອີກຄົ
ນໜຶ່ງ.)
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

12.ນ້ຳຫ່ໍຼລ້ືນທ່ີຊ່ວຍເພ່ີມຄວາມມ່ືນຄວນໃຊ້ກັບຖົງຢາງອະນາໄມ.
 กແມ່ນ กບ່ໍແມ່ນ  กບ່ໍຮູ້

13.ມີຫຍັງແດ່ ທ່ີຄົນເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຫີຼກລ້ຽງການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ,ທ່ີເປັນຕ້ົນເຫດຂອງພະ 
ຍາດເອດ?
(ຕອບໄດ້ຫຼາຍຄຳຕອບ)
 กໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກວິທີທຸກຄ້ັງທ່ີມີເພດສຳພັນ
 กຄູ່ນອນທັງສອງຝ່າຍອ້າງວ່າບ່ໍໄດ້ຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກກັນດີປານ
 กບ່ໍມີເພດສຳພັນເລີຍ
 กຫີຼກລ້ຽງການສັກຢາດວ້ຍເຂັມສັກຢາທ່ີມີເຊື້ອ.
 กຫີຼກລ້ຽງຈາກການໃສ່ເລືອດທີ່ບ່ໍໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ
 กອ່ືນໆ(ກະລຸນາບອກລະອຽດ)_______________________________________



147ພາດທີ 4: ເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ

14.ເຈົ້າສາມາດບອກອາການຂອງການຕິດເຊ້ືອຈາກພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳພັນ ( ພຕພ) ໄດ້ບ່ໍ?
(ຕອບໄດ້ຫຼາຍຄຳຕອບ)
 กມີກ່ິນເໝັນມີນ້ຳໜອງ
 กມີອາການເຈັບເເສບໃນເວລາປັດສະວະ
 กມີບາດແຜຢູ່ຕາມອະໄວຍະວະເພດ
 กເປັນພະຍາດຂ້ີຫິດ
 กອ່ືນໆ(ກະລຸນາບອກລະອຽດ)_______________________________________

15.ຖ້າເຈົ້າມີອາການຂອງ ພຕພ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ?
 กໄປທ່ີຄລີນິກຫືຼໂຮງໝໍ
 กຊື້ຢາຈາກຮ້ານຂາຍຢາ/ຫຼືຕະຫຼາດ
 กໄປປົວໝໍຢາພ້ືນເມືອງ
 กຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໝູ່ຫຼືຍາດພ່ີນ້ອງ
 กລໍຖ້າ/ບ່ໍເຮັດຫຍັງ
 กອ່ືນໆ(ກະລຸນາບອກລະອຽດ) _______________________________________

ພາກທີ2:ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
1.ມັນເປັນເລ້ືອງທ່ີໜ້າລຳຄານສຳລັບຂ້ອຍແທ້ໆທ່ີຈະຕ້ອງຢຸດການມີເພດສຳພັນເພ່ືອມາໃສ່ຖົງຢາງ 
ກ່ອນ.
 กໜ້າລຳຄານທ່ີສຸດ
 กຄ່ອນຂ້າງຈະໜ້າລຳຄານ
 กບ່ໍໜ້າລຳຄານປານໃດ
 กບ່ໍລຳຄານເລີຍ

2.ຖົງຢາງອະນາໄມມີວິທີໃຊ້ທ່ີຫຍຸ້ງຍາກໂພດ.
 กຫຍຸ້ງຍາກທ່ີສຸດ
 กຄ່ອນຂ້າງຈະຫຍຸ້ງຍາກ
 กບ່ໍຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ
 กບ່ໍຫຍຸ້ງຍາກເລີຍ

3.ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກບ່ໍດີທ່ີໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມໃນການມີເພດສຳພັນ.
 กຮູ້ສຶກບ່ໍດີເລີຍ
 กຮູ້ສຶກບ່ໍດີປານໃດ
 กຮູ້ສຶກດີທຳມະດາ
 กຮູ້ສຶກດີ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

4.ຖ້າເຈົ້າເລືອກທ່ີຈະມີເພດສຳພັນ,ໂດຍການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກວິທີແມ່ນວິທີທ່ີດີທ່ີສຸດໃນການ
ປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດອ່ືນໆທ່ີສາມາດຕິດໄດ້ຈາກການມີເພດສຳພັນ.
 กຖືກທ່ີສຸດ
 กມີສ່ວນຖືກ
 กບ່ໍຖືກປານໃດ
 กບ່ໍຖືກເລີຍ

ພາກທີ3:ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແລະທັກສະທາງການສື່ສານທີ່ເກີດຜົນໃນທາງສ່ວນຕົວ
1.ຖ້າເຈົ້າມີເພດສຳພັນໃນເທ່ືອໜ້າ,ເຈົ້າຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມບ່ໍ?
 กໃຊ້ແນ່ນອນ
 กອາດຈະໃຊ້
 กອາດຈະບ່ໍໃຊ້
 กບ່ໍໃຊ້ເລີຍ

2.ຖ້າເຈົ້າບ່ໍມີຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາທ່ີເຈົ້າຈະມີເພດສຳພັນ,ເຈົ້າກ່ໍຈະມີເພດສຳພັນເລີຍໂລດບ່ໍ?.
 กແນ່ນອນມີເພດສຳພັນເລີຍ
 กອາດຈະມີເພດສຳພັນເລີຍ
 กອາດຈະບ່ໍມີເພດສຳພັນ
 กຈະບ່ໍມີເພດສຳພັນເລີຍ

3.ເຈົ້າຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາທ່ີເຈົ້າເມົາເຫຼົ້າບ່ໍ?
 กໃຊ້ແນ່ນອນ
 กອາດຈະໃຊ້
 กອາດຈະບ່ໍໃຊ້
 กຈະບ່ໍໃຊ້ເລີຍ

4.ເຈົ້າມີຄວາມກ້າທ່ີຈະຊ້ືຖົງຢາງອະນາໄມເມ່ືອມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຫຼາຍປານໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ
5.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທ່ີຖືກວິທີ ຫລາຍປານໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ
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6.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃນການທ່ີຈະຢືນຢັນທ່ີຈະໃຫ້ຄູ່ນອນປະຈຳຂອງເຈ້ົາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫລາຍປານ
ໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ

7.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃນການທ່ີຈະຢືນຢັນທ່ີຈະໃຫ້ຄູ່ນອນຊ່ົວຄາວຂອງເຈ້ົາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫລາຍປານ
ໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ

8.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈກັບທັກສະຂອງເຈ້ົາທ່ີຈະຊັກຊວນໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງເຈ້ົາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫລາຍປານ
ໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ
9.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈທ່ີຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຟັງທ່ີຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຊ້ 
ຫລາຍປານໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ

10.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈທ່ີຈະປະຕິເສດການມີເພດສຳພັນກັບຄົນທ່ີປະຕິເສດໃນການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ 
ຫລາຍປານໃດ?
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍ
 กໝ້ັນໃຈ
 กໝ້ັນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈເລີຍ 
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ພາກທີ4:ການຕັດສີນໃຈແລະທັກສະທາງການສື່ສານທີ່ເກີດຜົນໃນທາງສ່ວນຕົວ
1.ເຈົ້າໝັ້ນໃຈທ່ີຈະເຮັດສ່ີງຕ່າງໆດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີຫລາຍປານໃດ?
1.ບອກວ່າເຈົ້າຍັງບ່ໍຕ້ອງການມີເພດສຳພັນເທ່ືອໃນຕອນນ້ີ,ແຕ່ໃນອະນາຄົດອາດມີໄດ້
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍທ່ີຈະບອກ
 กໝ້ັນໃນທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈປານໃດທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈທ່ີຈະບອກເລີຍ

2.ການຕັດສີນໃຈບ່ໍອອກໄປທ່ຽວກັບໃຜຍ້ອນເຈ້ົາຄິດວ່າມັນອາດຈະນຳໄປສູ່ການມີເພດສຳພັນ
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍວ່າສາມາດເຮັດໄດ້
 กສາມາດເຮັດໄດ້
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈວ່າເຮັດໄດ້
 กເຮັດບ່ໍໄດ້ເລີຍ

3.ບອກວ່າເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງການອອກໄປທ່ຽວໃສຍ້ອນອາດເກີດເຫດການທີ່ພາໃຫ້ມີເພດສຳພັນ
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍທ່ີຈະບອກ
 กໝ້ັນໃນທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈປານໃດທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈທ່ີຈະບອກເລີຍ

4.ບອກວ່າເຈົ້າຍັງບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະມີເພດສຳພັນ
 กໝ້ັນໃຈຫຼາຍທ່ີຈະບອກ
 กໝ້ັນໃນທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈປານໃດທ່ີຈະບອກ
 กບ່ໍໝັ້ນໃຈທ່ີຈະບອກເລີຍ
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A. ສະພາບການແລະເນື້ອໃນ
ໂຄງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງຊອຍ_ໂດຍທ່ົວໄປເອ້ີນວ່າເສ້ັນທາງîADB10î_ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ່ືອເພ້ີມ 
ທະວີແລະສ່ົງເສີມໂອກາດທ່ີຫລາກຫລາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ 
ການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງ
ສປປລາວແລະປະເທດຫວຽດນາມ.ໂຄງການກ່ໍສ້າງໂດຍເລ່ີມຕ້ົນດຳເນີນງານໃນເດືອນພະຈິກ2006 
ແລະຈະສ້ິນສຸດໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ2010.ໂຄງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງADB10ມີໄລຍະທາງການ
ກ່ໍສ້າງລວມ75ກິໂລແມັດ,ໂດຍເລ່ີມຈາກບໍລິເວນແມ່ນ້ຳຂອງໃນເມືອງປາກຊັນ,ຊຶ່ງຜ່ານສອງບ້ານໃນ 
ເຂດດ່ັງກ່າວ.ການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງໄດ້ຜ່ານ9ບ້ານຂອງເມືອງບໍລິຄັນແລະ8ຫາ10ບ້ານໃນເຂດຜາເມື
ອງ.ຜາເມືອງແມ່ນເຂດຈຸດສຸມທ່ີໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃນໂຄງການ,ຊຶ່ງມີຫລາຍຄອບຄົວໄດ້ມາຕ້ັງຖ່ິນຖານ
ໃຫມ່ໃນຫລາຍໆບ້ານຫລືແຈກຢາຍຢູ່ຕາມເມືອງຕ່າງໆລະຫວ່າງປີ1995-1997.ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄົນ 
ຊົນເຜ່ົາມ້ົງແຕ່ຄົນລາວລຸ່ມກ່ໍມີຕົວເລກເປັນຈຳນວນຫລາຍແລະສ່ວນຫນ້ອຍຫນ່ຶງແມ່ນກຸ່ມຄົນຊົນເຜ່ົາ
ມອນແລະຂະແມ.
ຮູບ5.ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຊອຍADB10,ປາກຊັນ-ທ່າສີ,ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ພາກພະໜວກທີ I: ກໍລະນີໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ADB 10 ຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຢູ່
ໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ:

ພາກພະໜວກທີ I
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ສວນໃຫຍ່ແມ່ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນລຽບຕາມເສ້ັນທາງADB10ຫລືບ້ານອ້ອມຂ້າງຊ່ຶງມີວຽກເຮັດ 
ງານທຳຢູ່ໃນເຂດດ່ັງກ່າວຫລືພາກັນອອກມາຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫລືໄປ
ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງອ່ືນໆ,ມີຈຳນວນຫນ່ຶງກ່ໍເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທຊ່ຶງເປັນຈຸດຫມາຍເດີນທາງ
ໄປເຮັດວຽກຂອງກຳມະກອນຄົນລາວຈຳນວນຫລາຍ.ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງADB10ແມ່ນຄົນທ່ີ
ມາຈາກຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ.ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າເສ້ັນທາງໃຫມ່ນ້ີຈະຊ່ວຍປັບປຸງການເຊ່ືອມຕ່ໍຄົມມະນາຄົມໃຫ້
ດີຂ້ຶນ,ຍົກສູງມາດຕະຖານຂອງການດຳລົງຊີວິດແລະເພ້ີມທະວີການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

1. ການ ປະ ເມີນ ສະພາບ ການ
ການປະເມີນຜົນສະພາບການການປະເມີນຜົນສະພາບການໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນເຂດພ້ືນທ່ີການ
ກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງADB10ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ1)ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງທິມງານກ່ໍ
ສ້າງເສ້ັນທາງADB10ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,2)ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການພັດທະນາເສ້ັນທາງ 
ດ່ັງກ່າວແລະ3)ຄວາມຮູ້ແລະຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດເອດຂອງກຳມະກອນກ່ໍ 
ສ້າງເສ້ັນທາງລວມທັງປະຊາຊົນທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ.ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນ
ຜົນແລະການວິໃຈຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງຊຸດຄູ່ມືເສີມທັກສະທ່ີປອດໄພຈາກເຊ້ືອເຮສໄອວີForLife,
WithLove,ໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງແລະປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນດ່ັງກ່າວ,ທັງຍັງເປັນການພັດທະ
ນາຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມທ່ີເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລະພາສາ.
ການເກັບກຳຂ້ໍມູນແມ່ນດຳເນີນດ້ວຍວິທີການຈັດກຸ່ມສົນທະນາກັບກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ6ກຸ່ມ 
ແລະອີກ13ກຸ່ມກັບປະຊາຊົນທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງດ່ັ
ງກ່າວ.ມີພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນ10ທ່ານໄດ້ຖືກສຳພາດທ່ີມາຈາກຂະແຫນງການຕ່າງໆເຊ່ັນ:ສາ
ທາລະນະສຸກ,ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ,ທ່ອງທ່ຽວ,ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແລະບັນດາ
ທ່ີປຶກສາໂຄງການກ່ໍໄດ້ຖືກສຳພາດ.ການລົງປະຕິບັດວຽກຢູ່ພາກສະຫນາມແມ່ນໄດ້ເລ່ີມລະຫວ່າງວັນ
ທີ26ມິຖຸນາຫາ10ກໍລະກົດ2008ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ຜົນໄດ້ຮັບຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງກຸ່ມເປ້ົາ
ຫມາຍໃນພ້ືນທ່ີການກ່ໍສ້າງຄືດ່ັງທ່ີຈະໄດ້ສະເຫນີດ້ານລຸ່ມ.

2. ການ ເຄື ່ອນຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ ແລະ ການ ເຄື ່ອນຍ້າຍ ພາຍ  ໃນ:
ການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານແລະການເຄ່ືອນຍ້າຍພາຍໃນຂ້ໍມູນອ້າງອີງທ່ີມີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສ້ັນທາງການ
ເຊ່ືອມໂຍງໃຫມ່ທ່ີເກີດຂ້ຶນແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາແມ່ນເນ່ືອງມາຈາກ
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານກ່ໍສ້າງຖະຫນົນຫົນທາງ,ຊຶ່ງໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້
ເກີດການເຄ່ືອນຍ້າຍອອກຈາກຄອບຄົວແລະສັງຄົມລວມທັງເພ້ີມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍເຊື້ອເຮສໄອວີ.

ນັບແຕ່ຕອນຕ້ົນໂຄງການADB10ໃນປີ2006,ຍັງບ່ໍພົບເຫັນການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານຂອງຄົນເຂ້ົາ-
ອອກພ້ືນທ່ີເປ້ົາຫມາຍຢ່າງໂດດເດ່ັນ.ການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານເຂ້ົາ-ອອກເປັນພ້ືນຖານທ່ີພົວພັນກັບ
ວຽກງານແລະບັນຫາຄອບຄົວ,ຊຶ່ງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບການພັດທະນາເສ້ັນທາງໃຫມ່.ການເຄ່ືອນ 
ຍ້າຍພາຍໃນໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາແລະຜູ້ອອກແຮງງານເຂ້ົາມາບັນດາບ້ານທ່ີມີເສັ້ນ 
ທາງຕັດຜ່ານເຫັນວ່າມີຈຳນວນຫນ່ຶງຍ້ອນມີໂຮງຮຽນເຕັກນິກແລະໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ,ໂຮງສີເຂົ້າແລະ 
ໂຮງຈັກໂຮງງານຈຳນວນຫນ່ຶງຕ້ັງຢູ່ໃກ້ກັບພ້ືນທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ.ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ,ໄດ້ມີການເຝ້ົາສັງ
ເກດຮູບແບບການເພ້ີມຂ້ຶນຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ.ຜູ້ເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານຊາວຫວຽດນາມແລະຊາວຈີນ 
ໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂ້ົາມາໃນພ້ືນທ່ີນ້ີທັງເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນ

ຫລືເປີດທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍເຊ່ັນ:ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ,ຮ້ານເບຍ,ຕະຫລາດນ້ອຍ,ຂາຍຜັກຂາຍຫມາກ 
ໄມ້,ເປີດຮ້ານອາຫານ,ເຮືອນພັກແລະຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງອຸປະກອນຕ່າງໆຊ່ຶງພວມກຳລັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ຕາມ 
ເສັ້ນທາງໃຫມ່.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

3. ສະພາບການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງADB10ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີທັງຜູ້ມີສີມືແລະບ່ໍມີສີມື,ພັກອາໃສຊ່ົວ
ຄາວຢູ່ທ່ີແຄ້ມພັກເຊົາໃຫຍ່ຫລືແຄ້ມພັກເຊົານ້ອຍບ່ອນມີການກ່ໍສ້າງໃນຊ່ວງໄລຍະສັນຍາເຮັດວຽກ. 
ກຳມະກອນບາງຄົນພັກເຊົາຢູ່ພື້ນທ່ີກ່ໍສ້າງ2-3ອາທິດແລ້ວຍ້າຍໄປບ່ອນອ່ືນ,ແຕ່ບາງຄົນອາດພັກຢູ່ຈົນ 
ເຖິງ4ເດືອນໃນພ້ືນທ່ີດຽວ,ຂ້ຶນຢູ່ກັບວຽກງານທ່ີຮັບຜິດຊອບແລະປະລິມານວຽກທ່ີເຮັດ.ກຳມະກອນທ່ີ
ມີສີມືແລະບ່ໍມີສີມືທັງຫມົດປົກກະຕິຈະເຮັດວຽກເຕັມ8ຊົ່ວໂມງແຕ່ເຂົາເຈົ້າອາດໄດ້ເຮັດວຽກຫນ້ອຍ
ຊົ່ວໂມງຖ້າຫາກມີຝົນຕົກຫລືອາດເຮັດວຽກຫລາຍຊ່ົວໂມງຖ້າຫາກວຽກດ່ວນ.ເວລາພັກຜ່ອນກິນເຂ້ົາ 
ສວາຍແມ່ນ1ເຖິງ2ຊົ່ວໂມງແລະບ່ອນກິນເຂ້ົາສວາຍປົກກະຕິກ່ໍຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຫລືແຄ້ມພັກເຊົາ.ກຳ 
ມະກອນກ່ໍສ້າງມີເວລາພັກ2ມື້ຕ່ໍເດືອນ(ວັນສິນ).ໃນເວລາຫວ່າງເຂົາເຈ້ົາມັກພັກຜ່ອນຢູ່ແຄ້ມແລະເຮັດ
ກິດຈະກຳຍາມຫວ່າງເຊ່ັນ:ຫລ້ີນກິລາ,ດ່ືມເຫລ້ົາດ່ືມເບຍແລະໄປເລາະຫລ້ີນສັງສັນກັບຫມູ່ຄູ່,ຫລືບາງ 
ຄ້ັງກ່ໍອອກໄປທ່ຽວຫລ້ີນບ່ອນສະຖານທ່ີບັນເທີງ. 

ຢູ່ແຄ້ມພັກເຊົາແມ່ນມີໄຟຟ້າແລະຊຸມຊົນເກືອບທັງຫມົດໃກ້ເສ້ັນທາງADB10ກ່ໍມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້.
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດນ້ີສາມາດຮັບຊົມໂທລະພາບແລະຟັງວິທະຍຸ.ບ່ອນທ່ີຍັງບ່ໍທັນມີໄຟຟ້າໃຊ້ກ່ໍແມ່ນ 
ນຳໃຊ້ຫມ້ໍໄຟແທນເພ່ືອຟັງຂ່າວຈາກວິທະຍຸແລະເພ່ືອຄວາມບັນເທີງ.ແຕ່ເປັນທ່ີຊັດເຈນວ່າກຸ່ມເປ້ົາ
ຫມາຍສ່ວນຫລາຍຢູ່ລຽບຕາມເສ້ັນທາງADB10ແມ່ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງສ່ືມ່ວນຊົນ.ເຂົາເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍກັບ
ຮູບພາບກາຕູນແລະລະຄອນວິທະຍຸຊຶ່ງເປັນຮູບແບບຫນ່ຶງທ່ີຖືກນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນ 
ພະຍາດເອດ.ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ:ການຮ່ວມເພດ,ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແລະດ່ືມ 
ສ່ິງມຶນເມົາແລະການໃຊ້ຢາເສບຕິດ



4. ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ເຮ ສ ໄອ ວີ. ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ, ການ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມ,  ເຄື່ອງ ດື່ມ ມຶນ 
ເມົາ  ແລະ ການ ໃຊ້ ຢາ ເສບຕິດ

ການມີເພດສຳພັນ

ກຳມະກອນເຮັດວຽກສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນໂສດຫລືບ່ໍມີຄົນໃນຄອບຄົວຕິດຕາມມານຳໃນເວລາ 
ເຮັດວຽກຢູ່ພື້ນທ່ີກ່ໍສ້າງ.ການມີເພດສຳພັນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກັບຜູ້ຍິງໃນຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງຫລືກັບ 
ສາວ ບໍລິການ.ຄົນໃນຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ລຽບຕາມເສ້ັນທາງADB10ປົກກະຕິແລ້ວຈະແຕ່ງງານອາຍຸລະຫວ່າງ
18ຫາ25ປີ.ຄົນຊົນເຜ່ົາມ້ົງແລະກິມມຸແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ(ອາຍຸລະຫວ່າງ14ຫາ15ປີ)ອ່ອນກ່ວາ 
ຄົນລາວລຸ່ມ. ການມີເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານເບ່ິງຄືວ່າຖືເປັນເລ່ືອງທຳມະດາແຕ່ກ່ໍບ່ໍຖືເປັນເລ່ືອງທ່ົວ
ໄປສຳລັບການໂອ້ລົມໃນກຸ່ມຄົນໄວຫນຸ່ມ.ການເກີດມີເພດສຳພັນຂອງກຳມະກອນກ່ໍສ້າງກັບຄົນໃນຊຸມ 
ຊົນແມ່ນຫລັງຈາກທ່ີມີການດ່ືມເຄ່ືອງມຶນເມົາ.ສາຍພົວພັນທາງເພດລະຫວ່າງຄູ່ນອນທ່ີຍັງບ່ໍທັນແຕ່ງ 
ງານແມ່ນໄດ້ມີການກ່າວເຖິງໃນສອງກຸ່ມຄື:

1)ຍິງບໍລິການທ່ີເຮັດວຽກໃນຮ້ານຂາຍເບຍຫລືເຮືອນພັກ(ສາມາດໂທຫາກັນໄດ້)

2)ຄູ່ນອນທ່ີບ່ໍເສຍຄ່າ ( ລັກສະນະເປັນແຟນກັນ ).

ຖືເປັນເລ່ືອງທ່ີສາມາດຍອມຮັບໄດ້ວ່າຜູ້ຊາຍສາມາດມີຄູ່ນອນໄດ້ຫລາຍກ່ວາເພດຍິງ.ຜູ້ຊາຍມີຄູ່ນອນ 
ຫລາຍຄົນໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນຄົນຫນຸ່ມ,ຜູ້ທ່ີມັກເດີນທາງໄປມາ,ຄົນໂສດ,ນັກທຸລະກິດທ່ີມີການເດີນທາງ
ເລ້ືອຍໆແລະຜູ້ຊາຍທ່ີມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍ.ຜູ້ຍິງບາງກຸ່ມກ່ໍມັກມີຄູ່ນອນຫລາຍຄົນ,ໂດຍສະເພາະຍິງຫນຸ່ມອາ
ຍຸລະຫວ່າງ16ຫາ25ປີ.ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມສຳລັບຜູ້ຍິງເຜ່ົາມ້ົງການເວ້ົາກ່ຽວກັບເລ່ືອງຂອງເພດຖືເປັນ 
ເລື່ອງອ່ອນໄຫວແລະບ່ໍຄ່ອຍມີການໂອ້ລົມກັນແບບເປີດເຜີຍໂດຍທ່ົວໄປ.

ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ

ກຳມະກອນສ່ວນຫລາຍແລະຄົນໃນຊຸມຊົນເຊ່ືອວ່າຖົງຢາງອະນາໄມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບສາວບໍລິ 
ການຫລືໃຜກ່ໍໄດ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນຄູ່ຄອງຕົນເອງ.ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນສາມາດຫາໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ, 
ໂຮງ ຫມໍ,ສູນເຮືອນໄຫມ່ສູນສຸຂະພາບ,ຮ້າຍຂາຍເຄ່ືອງຍ່ອຍແລະເຮືອນພັກຕາມເສ້ັນທາງADB.ພື້ນທ່ີ
ການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະແຄ້ມພັກ,ສຸກສາລາແລະໂຮງຫມໍແມ່ນແຈກຢາຍຖົງຢາງໃຫ້ລ້າ.ແຕ່ເຖິງແນວ
ໃດກ່ໍຕາມບາງຄົນທ່ີຖືກສຳພາດໄດ້ລະບຸວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກອາຍຫລືບ່ໍຫມ້ັນໃຈທ່ີຈະຊ້ືຖົງຢາງອະນາໄມ.
ຜູ້ຊາຍເຜ່ົາມ້ົງແລະຄົນຫວຽດນາມບ່ໍຮູ້ວ່າຈະໄປຫາຖົງຢາງອະນາໄມໄດ້ຢູ່ໃສໃນບໍລິເວນການກ່ໍສ້າງ
ເສັ້ນທາງ.

ການດື່ມເຄື່ອງມຶນເມົາແລະການໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ

ເບຍຖືເປັນສ່ິງເສບຕິດໂດຍທ່ົວໄປສຳລັບກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ 
ອ້ອມຂ້າງ.ສຳລັບຜູ້ທ່ີມັກດ່ືມເຄ່ືອງມຶນເມົາຖືໄດ້ວ່າເກືອບທຸກມ້ື,ສຳລັບຜູ້ດ່ືມທ່ົວໄປເວົ້າວ່າເຂົາເຈ້ົາ
ດ່ືມ 2-3ຄ້ັງຕ່ໍເດືອນ.ກຳມະກອນທ່ີຢູ່ໃນແຄັມພັກແມ່ນມີການດ່ືມເຄ່ືອງມຶນເມົາຫລາຍກ່ວາປະຊາຊົ
ນທ່ົວໄປ.ພາຍຫລັງດ່ືມຈົນມຶນເມົາແລ້ວຊາຍຫນຸ່ມສ່ວນຫລາຍມັກອອກໄປມີເພດສຳພັນຢູ່ສະຖານທ່ີ
ບັນ ເທີງຕ່າງໆ.ປາກຊັນຖືວ່າເປັນສະຖານທ່ີຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ,ເປັນບ່ອນທ່ີມີບ່ອນເຕ້ັນລຳ,ຮ້ານ
ເຫລ້ົາແລະຮ້ານເບຍຫລາຍກ່ວາບ່ອນອ່ືນໆ.ການໃຊ້ຢາເສບຕິດກ່ໍມີແຕ່ມີຫນ້ອຍສຳລັບກຸ່ມກຳມະ 
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ກອນເມ່ືອທຽບກັບຄົນໃນຊຸມຊົນ.ສຳລັບຢາເສບຕິດທ່ີຄົນໃນຊຸມຊົນມັກໃຊ້ໄດ້ແກ່ຢາບ້າ,ສານລະເຫີຍ, 
ກັນຊາແລະຢາຝ່ິນ(ສຳລັບຄົນເຜ່ົາມ້ົງ),ໃນຂະນະທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາເສບຕິດໃນກຸ່ມ 
ກຳມະກອນແລະບ່ໍໄດ້ມີການກ່າວເຖິງການໃຊ້ເຂັມສັກຢາເສບຕິດຢູ່ໃນແຄ້ມພັກຫລືໃນຊຸມຊົນ.

5. ຄວາມຮູ້ແລະທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮສໄອວີແລະພະຍາດເອດ

ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຄົນໃນຊຸມຊົນເວ້ົາວ່າເຂົາເຈ້ົາເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ,ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຍັງບ່ໍຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະເປັນພະຍາດ 
ເອດ.ບັນຫາທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຍິນຫລືຮັບຮູ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ,ເສ້ັນທາງການຕິດຕ່ໍ,ອາການແລະວິ
ທີການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.ແຫລ່ງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະຍາດເອດແມ່ນໄດ້ມາຈາກພະນັກງານສາທາລະ 
ນະສຸກ,ຈາກໂຄງການສຸຂະພາບແລະການໂຄສະນາຕ່າງໆ,ຈາກໂຮງຮຽນ,ຫມູ່ເພ່ືອນ,ຄົນໃນຄອບຄົວ, 
ວິທະຍຸ,ໂທລະພາບ,ຫນັງສືພິມແລະຈາກປ້ືມຕ່າງໆ.ຜູ້ເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານຊາວຫວຽດນາມໃນຊຸມຊົນ 
ເວົ້າວ່າເຂ້ົາໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພະຍາດເອດໃນເວລາຢູ່ຫວຽດນາມແລະຈາກໂທລະພາບຊ່ອງຫວຽດນາມ 
ແລະບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃດໆໃນລາວເນ່ືອງຈາກອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ.ເປັນທ່ີສັງເກດ
ວ່າແມ່ຍິງຊົນເຜ່ົາມ້ົງແລະຫວຽດນາມໃນຊຸມຊົນບ່ໍຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕ່ໍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີເລີຍ

ສ່ວນຫລາຍຜູ້ທ່ີຖືກສຳພາດ(ທັງທ່ີຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງແລະໃນຊຸມຊົນ)ເຊື່ອວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍ ທ່ີສ່ຽງ
ໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແມ່ນກຳມະກອນກໍສ້າງເສ້ັນທາງ,ຄົນຂັບລົດ,ຄົນທ່ີເຄ່ືອນຍ້າຍໄປມາ,ສາວບ 
ລິການ,ລູກຄ້າຂອງສາວບໍລິການ,ຄົນໄວຫນຸ່ມ,ຜູ້ຍິງເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ,ແມ່ເຮືອນແລະຜູ້ທ່ີໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ປະເທດໄທ,ຄົນທ່ີມີເພດສຳພັນກັບເພດດຽວກັນ. ສ່ວນຜູ້ທ່ີໃຊ້ເຂັມສັກຢາເສບຕິດແມ່ນບ່ໍໄດ້ຖືກ
ກ່າວເຖິງໃນການສຳຫລວດຄ້ັງນ້ີ.

ການມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍປອດໄພມັກເກີດຂ້ຶນໃນເວລາມຶນເມົາ.ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນດ່ັງກ່າວຈະມີຄວາມຮູ້ 
ຫລາຍກ່ຽວກັບການຕິດຕ່ໍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີແຕ່ຫລັງຈາກດ່ືມເຫລ້ົາມຶນເມົາແລ້ວກ່ໍພາໃຫ້ມີໂອກາດ 



ສ່ຽງຫລາຍໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ສາວບໍລິການຫລາຍຄົນດ່ືມແລະມຶນເມົາແລ້ວກໍ່ພາກັນໄປທ່ຽວ. 
ສາວບໍລິການເຂົາເຈ້ົາມັກຈ່ືບ່ໍໄດ້ວ່າຕົນເອງໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫລືຖົງຢາງອະນາໄມຈີກຂາດຫລື
ບ່ໍ.

ໃນເຂດກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງADB10ເກືອບວ່າທຸກຄົນໄດ້ຖືກສຳພາດໃນລະຫວ່າງການສຳຫລວດຄ້ັງນ້ີເວົ້າ 
ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫລື ບ່ໍພົບເຫັນຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີ.ຄົນທ່ີມີເຊື້ອເຮສໄອວີຈະບ່ໍສະແດງຕົນແລະກ່ໍບ່ໍຄ່
ອຍມີການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີຕິດເຊ້ືອໃນເຂດນ້ີ.

B. ຜົນ ການ ວິ ເຄາະ

ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງທ່ີມີສີມື ແລະ ບ່ໍມີສີມືເປັນກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍໃນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ຕ້ານ 
ເອດໃນສະຖານທ່ີ ກ່ໍສ້າງ.ໃນສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວບໍລິສັດກ່ໍສ້າງອາດນຳໃຊ້ທີມໄປເຂດຫ່າງໄກສອກ 
ຫລີກເພ່ືອກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງໃຫມ່ຫລືສ້ອມແປງເສ້ັນ ທາງທ່ີເປ່ເພເສຍຫາຍ.ກຳມະກອນໂດຍທ່ົວໄປກ່ໍ   
ແມ່ນເພດຊາຍແລະພັກອາໃສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງກຸ່ມຜູ້ຊາຍຊ່ຶງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວເປັນ
ເວລາດົນ.ເປັນສາຍເຫດຫນ່ຶງພາໃຫ້ເກີດມີຄູ່ນອນຫລາຍຄົນໂດຍສະເພາະລາຍຮັບທ່ີນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍ.
ຍ້ອນສະພາບດ່ັງກ່າວກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງຈ່ຶງເຫັນວ່າບ່ໍສະເພາະແຕ່ຕົນເອງທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ 
ການຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີແຕ່ຍັງມີຄົນທ່ີດຳລົງຊີວິດຢູ່ ໃນຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງນຳ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນພະຍາດເອດໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນແລະປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງຖືເປັນ
ສ່ິງ ສຳຄັນໃນວຽກງານການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີໃນຂະແຫນງການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ.ອີງຕາມ
ການສັງເກດໃນເວລາສຳຫລວດຢູ່ລຽບຕາມເສ້ັນທາງADB10ເຫັນວ່າໄດ້ມີຮ້ານເບຍເປັນຈຳນວນ
ຫລາຍແລະມີສາວບໍລິການເຮັດວຽກໃນຮ້ານເບຍເຫລ່ົານ້ັນ.ສາວບໍລິການຍັງມີການເຄ່ືອນຍ້າຍຈາກ
ບ່ອນຫນ່ຶງໄປອີກບ່ອນຫນ່ຶງ.ສາວບໍລິການຫລາຍຄົນໃຊ້ໂທລະສັບເພ່ືອຕິດຕ່ໍຫາລູກຄ້າ.ສະເພາະຢູ່ 
ເມືອງປາກຊັນມີຮ້ານເບຍປະມານ 11-13 ຮ້ານທ່ີມີສາວນບໍລິການແລະມີສາວປະຈຳຮ້ານ ປະມານ 
50-80ຄົນ.ໃນລະຫວ່າງການລົງທົດສອບກັບກຸ່ມກຳມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງໃນພ້ືນທ່ີເປ້ົາຫມາຍ 
,ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບາງຄົນຍອມຮັບວ່າກຳມະກອນມັກໄປກິນຢູ່ຮ້ານເບຍຫລັງຈາກເລີກວຽກເພ່ືອພັກຜ່ອນ 
ແລະກ່ໍຖືເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິທ່ີຈະມີສາວບໍລິການມານ່ັງແລະດ່ືມເບຍນຳ.ໃນສະພາບທ່ີມີຄວາມສ່ຽງນ້ີ 
ແມ່ນສາມາດນຳໄປສູ່ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີໄດ້ໂດຍຜ່ານການມີເພດສຳພັນເຊ່ັນຈາກ 
ກຳມະກອນໄປຫາສາວບໍລິການຫລື ໄປຫາຄູ່ນອນທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ,ຈາກກຳມະກອນໄປຫາພັນລະຍາ 
ຂອງຕົນ,ຈາກສາວບໍລິການ/ຄູ່ນອນໄປຫາກຳມະກອນທ່ີມາໃຊ້ບໍລິການ.ການມີເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງ 
ງານແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນໃນຂະນະທ່ີສາວບໍລິການເອງແລະລູກຄ້າກ່ໍຮັບຮູ້ດີເຖິງ 
ຄວາມສຳຄັນຂອງການປ້ອງກັນ.ອີງໃສ່ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການປະເມີນຜົນພົບວ່າມີບາງຄອບ
ຄົວຊຸກຍູ້ລູກສາວຕົນເອງໃຫ້ແຕ່ງງານກັບກຳມະກອນກ່ໍສ້າງທາງດ້ວຍຫລາຍເຫດຜົນ.ຄົນໃນຊຸມຊົນຫ
ລາຍຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເສ້ັນທາງADB10ບ່ໍໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອ
ວີໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ,ເຖິງວ່າເຂົາຈະຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນເສຍຂອງການມີເພດສຳພັນທ່ີບ່ໍປອດໄພ.ກຸ່ມຄົນຊົນ
ເຜົ່າໃນເຂດດ່ັງກ່າວມີຂ້ໍມູນຈຳກັດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ລວມທັງການມີເພດສຳ 
ພັນ.ກຳມະກອນກ່ໍສ້າງສ່ວນຫລາຍຍົກຍ້າຍມາບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນບ່ໍມີຄົນໃນຄອບຄົວເດີນທາງ
ມານຳແລະກ່ໍເປັນເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການສ້າງສາຍພົວພັນໃຫມ່ກັບຜູ້ຍິງໃນຊຸມຊົນ.ສ່ວນພະນັກງານ
ຂອງໂຄງການADB10ທ່ີຖືກສຳພາດກ່ໍເວົ້າວ່າຖືເປັນສະພາບປົກກະຕິ.
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຜູ້ຊາຍທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີອັນເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການກ່ໍສ້າງ 
ເສ້ັນທາງ.ຜົນຈາກການລົງປະເມີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງພາໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນມີ 
ຄວາມຫວັງຍ້ອນມີຄວາມສະດວກຂ້ືນໃນການຄ້າຂາຍຕ່າງໆ,ສາມາດເຂ້ົາເຖິງວຽກເຮັດງານທຳໃນຕົວ
ເມືອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລະເຂ້ົາເຖິງໂອກາດທາງການສຶກສາໄດ້ດີຂ້ຶນ.ຜົນການສຳຫລວດຂອງສາກົນຊ້ີໃຫ້ 
ເຫັນເສ້ັນທາງການເຄ່ືອນຍ້າຍຈາກບ້ານເປັນສ່ວນປະກອບຫນ່ຶງພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍຂ້ຶນດ້ານພຶດ
ຕິກຳທາງເພດສຳພັນ.ເຊື້ອເຮສໄອວີ ສາມາດແຜ່ລາມຈາກຄົນທ່ີມີເຊື້ອໄປສູ່ຄົນອ່ືນໆ ໃນສັງຄົມ ແລະ
ຈາກແຟນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຄອບຄົວໃນເວລາກັບບ້ານ.

C.ສະຫລຸບລວມແລະຄຳແນະນຳ

ໂດຍລວມແລ້ວຜົນກະທົບແມ່ນມີຫລາຍລະດັບລະຫວ່າງກຳມະກອນກ່ໍສ້າງແລະຄົນທ່ີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ 
ໃກ້ຄຽງແມ່ນຍັງສືບຕ່ໍມີແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແຜ່ລາມຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີລວມທັງພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງ 
ເພດ ສຳພັນອ່ືນໆນຳໂດຍຜ່ານຂະບວນການທາງເພດສຳພັນ.ເສັ້ນທາງໃຫມ່ຍັງພາໃຫ້ມີການເພ້ີມຂ້ືນ
ຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານແລະການເຄ່ືອນຍ້າຍພາຍໃນເຂ້ົາ-ອອກໃນເຂດຊຸມຊົນ.ມາດຕະການ 
ຂອງການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບທ່ົວໄປແລະການປ້ອງກັນເຊ້ືືອເຮສໄອວີໄລຍະກ່ອນ,ລະຫວ່າງແລະຫລັງ 
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຊ່ືງຈະເຊ່ືອມສານກັບແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດຕ້ານເອດ.ເພື່ອຍົກສູງຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານການປ້ອງກັນເຊ້ືອພະຍາດດ່ັງກ່າວນອກ 
ຈາກເປັນການໃຫ້ຄວາມຮູ້,ຝຶກອົບຮົມເລ່ືອງເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດເອດໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນແລ້ວ
,ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງກ່ໍຄວນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເຊ່ັນດຽວກັນ.ກຸ່ມເປ້ົາຫມາຍທ່ີ
ຄວນຈະໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການADB10ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊສາມາດແບ່ງອອກ 
ເປັນກຸ່ມໄດ້ດ່ັງນ້ີ:

 1. ກຳມະກອນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

 ï ກຳມະກອນທ່ີມີສີມື , ລວມມີຫົວໜ້າໂຄງການ,ພະນັກງານຫ້ອງການ,ຜູ້ຄຸມງານແລະ ຫົວ   
 ໜ້າຄົນງານ

 ï ກຳມະກອນທ່ີບ່ໍມີສີມື ລວມມີແຮງງານທຸກຄົນໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງ

 2. ໄວຫນຸ່ມໃນຊຸມຊົນ

 ï ສາວບໍລິການ,ທັງເຄ່ືອນທ່ີແລະເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຮ້ານບັນເທີງ

 ï ຄົນລາວລຸ່ມຢູ່ໃນຊຸມຊົນ,ລວມທັງໄວຫນຸ່ມທ່ີເຂົ້າແລະບ່ໍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

 ï ຄົນເຜ່ົາມ້ົງໃນຊຸມຊົນ

 ï ຄົນເຜ່ົາກິມມຸໃນຊຸມຊົນ.
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ວິທີການທ່ີຖືກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ນຳພາກິດຈະກຳໃນການຈັດກິດຈະກຳແລະຝຶກອົບຮົມກິດຈະກຳໃນຮູບ
ແບບທັກສະຊີວິດທ່ີເນັ້ນພັດທະນາທັກສະໃຫ້ກັບກຸ່ມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນ້ັນຖືກອອກແບບບົນພ້ືນ 
ຖານຂອງແນວຄິດຂະບວນການຮຽນຮູ້ຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຊື່ງໃນສ່ວນຕ່ໍໄປນ້ີຈະກ່າວເຖິງເຕັກນິກການ 
ເຮັດກິດຈະກຳຂ້ໍດີຂ້ໍເສຍຂອງແຕ່ລະຮູບແບບແລະລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳ 
ເມື່ອໃຊ້ເທັກນິກແຕ່ລະຮູບແບບ

A.ການບັນຍາຍ:
ການບັນຍາຍໃນນ້ີໝາຍເຖິງກິດຈະກຳທ່ີດຳເນີນການເພ່ືອສ່ົງຂ້ໍມູນທິດສະດີແລະຫັຼກການຊ່ຶງຮູບແບບ
ການບັນຍາຍນ້ັນຫມາຍເຖິງການອົບຮົມທ່ີເປັນການບັນລະຍາຍລ້ວນໆຈົນເຖິງການບັນລະຍາຍທ່ີຜູ້ 
ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍການຖາມແລະຕອບຄຳຖາມເນ້ືອຫາໃນການເຮັດກິດຈະກຳລັກ 
ສະນະນ້ີແມ່ນຂ້ຶນກັບຜູ້ບັນຍາຍຫືຼຜູ້ນຳກິດຈະກຳຫຼາຍກວ່າເຕັກນິກການເຮັດກິດຈະກຳອ່ືນໆ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
 ï ເປັນການສະເໜີເນື້ອໃນຫືຼຫົວຂໍ້ໃໝ່ໆໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
 ï ເປັນການສະເໜີພາບລວມຈາກການໄຈ້ແຍກບັນຫາ
 ï ເປັນການສະເໜີຄວາມຈິງແລະສະຖິຕິ
 ï ເປັນການສະເໜີເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈຳນວນຫຼາຍ

ຂໍ້ດີ
 ï ສາມາດຄວບຄຸມປະເດັນຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາອັນສ້ັນ
 ï ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທຸກກຸ່ມ
 ï ສາມາດໃຊ້ເຕັກນິກເຮັດກິດຈະກຳອ່ືນໆຕ່ໍໄດ້
 ï ຜູ້ບັນຍາຍຫືຼຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ເຕັກນິກອ່ືນໆ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ເນັ້ນການສ່ືສານແບບທາງດຽວ
 ï ບ່ໍໍເປີດໂອກາດໃຫ້ເກີດການຮຽນຮູ້ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້
 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳບ່ໍໄດ້ຮ່ວມຮຽນຮູ້ຢ່າງກະຕືລືລ້ົນ
 ï ຜູ້ບັນຍາຍຫືຼຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງມີທັກສະການສະເໜີທ່ີມີປະສິດທິພາບ
 ï ບ່ໍເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດກິດຈະກຳທ່ີມຸ້ງຫວັງໃຫ້ເກີດການປ່ຽນພຶດຕິກຳຫືຼການຝຶກທັກສະ
 ï ຄວາມສາມາດໃນການຈົດຈຳໄດ້ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈະບ່ໍຫຼາຍປານໃດຍົກເວັ້ນຈະໃຊ້ 

ເຕັກນິກ ການເຮັດກິດຈະກຳອ່ືນໆປະກອບດ້ວຍ

B. ການສາທິດ
ການສາທິດເປັນການນຳສະເໜີວິທີການໃນການກະທຳບາງສ່ິງບາງຢ່າງໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ 
ເບິ່ງຫືຼຮຽນຮູ້
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
ï ເປັນການສອນທັກສະຫືຼເຕັກນິກສະເພາະ
ï ເປັນການນຳສະເໜີບາງຢ່າງຢ່າງເປັນຂ້ັນເປັນຕອນ
ຂ້ໍດີ
 ï ງ່າຍຕ່ໍການເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສົນໃຈ
 ï ສະແດງວິທີການໃຊ້ວຽກຫືຼການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ
 ï ສາມາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມເມື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການຝຶກຝົນ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ຕ້ອງມີການວາງແຜນແລະຝຶກຝົນລ່ວງໜ້າ
 ï ຜູ້ດຳເນີນການສາທິດຫືຼຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງມີອຸປະກອນທ່ີພຽງພໍສຳລັບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ

ທຸກຄົນໄດ້ປະຕິບັດ
 ï ບ່ໍເໝາະກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈຳນວນຫຼາຍ
 ï ຈຳເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຂ້ໍສະເໜີແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນລະຫວ່າງການຝຶກປະຕິບັດ

C. ກໍລະນີສຶກສາ
ກໍລະນີສຶກສາເປັນການຂຽນອະທິບາຍສະຖານະການສົມມຸດທ່ີຕ້ອງການການວິເຄາະແລະອະທິບາຍໃ
ຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຟັງແລະມີສ່ວນຮ່ວມ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
 ï ເປັນການອະທິບາຍສະຖານະການຂອງບັນຫາ
 ï ເປັນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີປອດໄພເພ່ືອພັດທະນາທັກສະແກ້ບັນຫາ
 ï ເປັນການສ່ົງເສີມການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍແລະການແກ້ບັນຫາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ 

ໃນກຸ່ມ

ຂ້ໍດີ
 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດສ້າງຄວາມເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບສະຖານະການທ່ີກຳນົດໃຫ້
 ï ສະຖານະການທ່ີເປັນກໍລະນີສຶກສານ້ັນບ່ໍໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງໃນລະດັບບຸກຄົນ
 ï ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ສະຖານະການທ່ີເປັນບັນຫາທ່ີເລືອກມາຈະຕ້ອງມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບສະຖານະການຈິງທ່ີຜູ້ເຂົ້າ

ຮ່ວມກິດຈະກຳຄາດວ່າຈະເກີດຂ້ຶນກັບເຂົາ
 ï ໂດຍທ່ົວໄປສະຖານະການທ່ີເລືອກມາມັກຈະເປັນສະຖານະການທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດມູມມອງຫຼາຍ 

ດ້ານ
 ï ມັກຈະບ່ໍມີຄຳຕອບທ່ີຖືກຕ້ອງພຽງຄຳຕອບດຽວ
 ï ໃຊ້ເວລາໃນການກຽມການດົນໂດຍສະເພາະເມ່ືອຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງຂຽນສະຖານະການບັນຫາ

ດ້ວຍຕົນເອງ
 ï ຈຳເປັນຕ້ອງອອກແບບແລະຕ້ັງຄຳຖາມຢ່າງລະມັດລະວັງ



D. ບົດບາດສົມມຸດ
ບົດບາດສົມມຸດເປັນການສະແດງຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ້ັງແຕ່ສອງຄົນຂ້ຶນໄປໃນເນ້ືອຫາແລະປະເ
ດັນຂອງການເຮັດກິດຈະກຳນ້ັນໆ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
 ï ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ
 ï ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເຫັນຜົນທ່ີຕາມມາຈາກການກະທຳນ່ືງໆທັງຂອງຕົນເອງແລະຂອງ

ຄົນອ່ືນ
 ï ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ເຫັນປະຕິກິລິຍາຂອງຄົນອ່ືນທ່ີອາດຈະເກີດຈາກການກ

ະທຳຫືຼການສະແດງອອກໃນສະຖານະການທ່ີກຳນົດ
 ï ເປັນສະຖານະການທ່ີປອດໄພທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດສຳຫຼວດບັນຫາໂດຍສະເພາະບັນ

ຫາທ່ີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳອາດຮູ້ສຶກລຳບາກໃຈທ່ີຈະອະທິບາຍໃນຊີວິດຈິງ
 ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສຳຫຼວດວິທີການອ່ືນໆຮວມເຖິງທາງເລືອກເພ່ືອຈັດການກັບສະ 

ຖານະການນ້ັນໆ

ຂ້ໍດີ
 ï ເປັນວິທີການເຮັດກິດຈະກຳທ່ີຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຮູ້ສຶກມ່ວນຊືນໄດ້ໃນເວລາ 

ດຽວກັນ
 ï ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທັງໝົດ
 ï ນຳສະຖານະການຈິງມາປັບປຸງໃຊ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ບົດບາດສົມມຸດທ່ີແທ້ຈິງຈະບ່ໍໍມີບົດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເວ້ົານຳແຕ່ຈະເປັນການຄິດແລະໂຕ້

ຕອບລະຫວ່າງກັນໃນທັນທີທັນໃດ.
 ï ຜູ້ສວມບົດບາດແຕ່ລະບົດໃນບົດບາດສົມສຸດນ້ັນຕ້ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນບົດບາດສົມມຸດຂອງ 

ຕົນແລະປະເດັນຂອງເລ່ືອງເປັນຢ່າງດີ

E. ການໃຊ້ສະຖານະການທີ່ໃກ້ຄຽງກັບສະຖານະການຈິງ
ເປັນກິດຈະກຳທ່ີນຳສະຖານະການທ່ີໃກ້ຄຽງກັບສະຖານະການຈິງມາໃຊ້ເປັນກິດຈະກຳສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່
ວມກິດຈະກຳ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
 ï ກະຕຸຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ຝຶກທັກສະການຄິດຕັດສິນໃຈແລະແກ້ບັນຫາໃນສະຖານ

ະການທ່ີໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງໂດຍບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງກັງວົນກັບຜົນກະທົບທ່ີຈະຕາມມາຈາກ
ການຕັດສິນໃຈ

 ï ເປັນວິທີການປະຍຸກຂ້ໍມູນຂ່າວສານຄວາມຮູ້ທັກສະແລະການປະເມີນທັດສະນະຄະຕິໃນສະຖານ
ະການທ່ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ແທ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຂ້ໍດີ
 ï ເປັນການປັບປ່ຽນທັກສະແລະຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກິດຈະກຳອ່ືນມາໃຊ້
 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດຮຽນຮູ້ຄ້ົນພົບສ່ິງຕ່າງໆໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
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ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃນລະດັບທ່ີສູງ
 ï ມີການໃຫ້ຂ້ໍສະເໜີໃນທັນທີທັນໃດຈາກຜູ້ນຳກິດຈະກຳ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ຄຳຖາມຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມແລະແຈ້ງໂດຍຜູ້ນຳກິດຈະກຳເພ່ືອເປັນການໃຫ້ແນວທາງໃນການສົນ

ທະນາ
 ï ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນກຸ່ມຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
 ï ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າວິທີການເຮັດກິດຈະກຳແບບອ່ືນໆ
 ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຕ້ອງມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມທ່ີດີ

F. ການອະທິບາຍກຸ່ມຍ່ອຍ
ການອະທິບາຍກຸ່ມຍ່ອຍເປັນກິດຈະກຳໜ່ຶງທ່ີກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບປະກ
ານແລະຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄວນໃຊ້ເມື່ອ
 ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການພັດທະນາທັກສະການຄິດຕັດສິນໃຈແລະແກ້ໄຂບັນຫາ
 ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນແລະຮຽນຮູ້ ຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
 ï ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້
 ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ

ຂ້ໍດີ
 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດພັດທະນາຂະບວນການຄວບຄຸມການຮຽນຮູ້ຂອງຕົນ
 ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຊ້ີແຈງແລະອະທິບາຍປະສົບປະການລວມເຖິງທັດ

ສະນະຄະຕິໃນຂະບວນການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍ

ຂ້ໍຄວນພິຈາລະນາ
 ï ຂ້ັນຕອນກິດຈຳທ່ີກຳນົດໃຫ້ກຸ່ມຍ່ອຍຕ້ອງຊັດເຈນ
 ï ຕ້ອງມີການບອກໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກແຕ່ລະເທ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຢ່າງຊັດເຈນ
 ï ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ການຮັບຟັງຜູ້ອ່ືນແມ່ນວ່າຕົນເອງຈະບ່ໍເຫັນດ້ວຍກ່ໍຕາມ
 ï ໃນການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍນ້ັນການອະທິບາຍບ່ໍຄວນຖືກຄອບຄອງໂດຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ
 ï ຄວນມີການຕ້ັງແລະກຳນົດຄຳຖາມເພ່ືອຊ່ວຍຂະບວນການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍ
 ï ການກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍ



ຮູບ6:ພາບສະແດງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈາກການໃຊ້ວິທີການເຮັດກິດ 
ຈະກຳຕ່າງໆ

ເນ່ືອງຈາກກິດຈະກຳໃນຄູ່ມືຊຸດນ້ີເປັນກິດຈະກຳທ່ີເນ້ັນໜັກເພ່ືອພັດທະນາທັກສະຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດ 
ຈະກຳເພ່ືອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະເປັນກິດຈະກຳທ່ີພັດທະນາຈາກແນວຄິດ 
ການຮຽນຮູ້ຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຮູບ7.ປະສິດທິຜົນຂອງກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ

ແຫລ່ງຂ້ໍມູນຈາກ:RaymondV.WimanandWesleyC.Meierhenry,EducationalMedia:TheoryintoPractice(Colum

bus,Ohio,CharlesE.MerrillPublishingCo.,l969)
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ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
ແລະລະດັບການຮຽນຮູ້ທ່ີ
ຜູ້ນຳກິດຈຳກຳເປັນສູນກາງ

ກາ
ນບັ
ນຍ
າຍ
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ສາ
ນ

ບົດ
ບາ
ດສົ
ມມຸ

ດ

ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແລະ
ລະດັບການຮຽນຮູ້ທ່ີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈຳກຳເປັນສູນກາງ

ກໍລ
ະນີ
ສຶກ
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ະທິ
ບາ
ຍ

ກຸ່ມ
ຍ່ອ
ຍ

ກາ
ນຈ
ຳລ
ອງ



ພາກພະໜວກທີ III: ຂໍ້ສັງເກດແລະຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳ

ບັນດາກິດຈະກຳໃນປ້ືຄູ່ມືນ້ີແມ່ນແນໃສ່ເພ່ືອພັດທະນາທັກສະການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີໃຫ້ແກ່ຜູ້ 
ເຂ້ົາຮ່ວມ.ເປັນວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,ບົດບາດຂອງຜູ້ນຳພາບ່ໍແມ່ນແຕ່ການບັນຍາຍແຕ່ເປັນການ
ກະ ຕຸ້ນຂະບວນການຮຽນຮ່ວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.ລຸ່ມນ້ີແມ່ນຂ້ໍແນະນຳແລະເຄັດລັບສຳລັບຜູ້ນຳພາເຮັດ
ກິດຈະກຳ.
A. ເລີ່ມການອົບຮົມ/ການເຮັດກິດຈະກຳ
  ï ການຈັດບ່ອນນ່ັງສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃນການອົບຮົມໃຫ້ຈັດເປັນລັກສະນະຮູບໂຕຢູ

(U)ໂດຍບ່ໍຕ້ອງມີໂຕະແຕ່ອາດຈະມີໂຕະສຳລັບກຸ່ມຍ່ອຍຕ້ັງໄວ້ດ້ານຂ້າງເທ່ົາກັບຈຳນວນກຸ່ມ 
ຍ່ອຍເຊ່ັນປະມານ4ຫຼື5ໂຕະ(ຖ້າເປັນໄປໄດ້)ແຕ່ຖ້າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳສາມາດນ່ັງຢູ່ເທິງພ້ື
ນທ່ີມີສາດກ່ໍຈັດໃຫ້ສະເພາະຕ່ັງເທ່ົາກັບຈຳນວນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນຮູບໂຕຢູແລະໃຫ້ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນ່ັງເຮັດກິດຈະກຳກຸ່ມຍ່ອຍຢູ່ເທິງສາດໄດ້

  ï ປ້າຍຊ່ືຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳອາດໃຊ້ຊື່ຫຼີ້ນຫືຼຊື່ແທ້ກ່ໍໄດ້ແລ້ວແຕ່ຈະຕົກລົງກັນໃນການ 
ເຮັດ ກິດຈະກຳແຕ່ລະເທ່ືອ

  ï ຖ້າມີການເຮັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດ 
ຈະກຳອີກເທ່ືອໜຶ່ງພ້ອມທັງຊ້ີແຈງຫືຼ ສະເຫນີຈຸດປະສົງອີກເທ່ືອຄ້ັງດ້ວຍພາສາທ່ີເໝາະສົມກັບ
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳແລະຄວນສະແດງຄວາມເປັນກັນເອງລະວ່າງຜູ້ນຳກິດຈະກຳແລະຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມກິດຈະກຳ

  ï ໃຫ້ມີການແນະນຳຕົວເອງໂດຍຫຍ້ໍ, ເລີ່ມຈາກຜູ້ນຳກິດຈະກຳແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທຸກ
ຄົນອາດແນະນຳໂດຍໃຫ້ບອກຊ່ືຫີ້ຼນທີ່ສະດວກໃຫ້ຄົນອ່ືນໆເອ້ີນໃນການເຮັດກິດຈະກຳພ້ອມ 
ບອກວຽກທ່ີເຮັດຫືຼບອກສ່ິງທ່ີມັກເຮັດໃນເວລາວ່າງເປັນຕ້ົນ, ການແນະນຳຕົນເອງໃຊ້ວິທີການ 
ຫີ້ຼນເປັນເກມເພ່ືອແນະນຳຕົນເອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄົນອ່ືນໆກໍໄດ້

  ï ຄວນໃຫ້ມີກິດຈະກຳເສີມເພ່ືອສ່ົງເສີມການຮູ້ຈັກກັນແລະສ້າງຄວາມລ້ືງເຄີຍລະວ່າງຜູ້ເຂ້ົາ 
ຮ່ວມກິດຈະກຳຕະຫຼອດຈົນເພ່ືອເພ່ີມບັນຍາກາດຄວາມເປັນກັນເອງລະວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະ
ກຳ

  ï ກິດຈະກຳເສີມນ້ັນຈະຢູ່ໃນຊ່ວງປະມານ5-10ນາທີກ່ອນເລ່ີມເຮັດກິດຈະກຳໂດຍຜູ້ນຳກິດຈະ
ກຳສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມແຕ່ຈະຕ້ອງບ່ໍລືມຄຳນຶງເຖິງເວລາທັງໝົດທ່ີມີ 
ໃນການເຮັດກິດຈະກຳແລະຈຳນວນກິດຈະກຳທ່ີຈະໃຊ້ໃນການເຮັດກິດຈະກຳແຕ່ລະຄ້ັງນຳອີກ

  ï ຄວນໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳຕົກລົງຮ່ວມກັນເຖິງກົດລະບຽບຂ້ໍກຳນົດມາລະຍາດສຳລັບ
ການເຮັດກິດຈະກຳແຕ່ລະເທ່ືອຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນສະເໜີແລະຂໍມະຕິຮ່ວມກັນກັບຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກຳໃນປະເດັນຕ່ໍໄປນ້ີຫາກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງເຊ່ັນການຮັບຟັງ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ືນການເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ືນການປິດສຽງໂທລະສັບມືຖື
ໂດຍຂໍໃຫ້ໃຊ້ລະບົບສ່ັນແທນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເຮັດກິດຈະກຳແລະການກົງຕ່ໍເວ 
ລາເປັນຕ້ົນ

B. ລະຫວ່າງການອົບຮົມ/ການເຮັດກິດຈະກຳ
  ï ໜ້າທ່ີຫຼັກຂອງຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄືເປັນຜູ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຂະບວນການຮຽນຮູ້ແລະການສ່ືສານ 

ພາກພະໜວກທີ III



ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
  ï ກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳເທ່ົາທຽມກັນເຊ່ັນການອອກມາສະເໜີຜົນງານ 

ຂອງກຸ່ມຍ່ອຍຜູ້ນຳກິດຈະກຳອາດຈະວາງຂ້ໍກຳນົດວ່າໃນການສະເໜີຜົນງານຂອງກຸ່ມຍ່ອຍແຕ່
ລະເທ່ືອໃຫ້ຄົນໃໝ່ທ່ີບ່ໍເຄີຍອອກມາສະເໜີເປັນຜູ້ມານຳສະເໜີ

  ï ກ່ອນທ່ີຈະແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍຜູ້ນຳກິດຈະກຳຈະຕ້ອງອະທິບາຍຂ້ັນຕອນການເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ 
ອະທິບາຍໂຈດຫືຼປະເດັນທ່ີຈະໃຫ້ອະທິບາຍໃນກຸ່ມຍ່ອຍຢ່າງຊັດເຈນກ່ອນທ່ີຈະໃຫ້ລວມກຸ່ມ 
ກັນໃນກຸ່ມຍ່ອຍ

  ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນຍ່າງສຳຫຼວດການເຮັດກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມຍ່ອຍແລະຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ
ຕະຫຼອດຈົນໃຫ້ຄຳອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມເມ່ືອກຸ່ມຕ້ອງການ

  ï ຖ້າສັງເກດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນການເຮັດກິດຈະກຳຫືຼອະທິບາຍໃນ
ກຸ່ມຍ່ອຍແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ

  ï ຫາກມີເວລາຫຼາຍພໍໃນການເຮັດກິດຈະກຳບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງເອົາເວລາເປັນໂຕຕ້ັງໃນການກຳ
ນົດໃຫ້ກຸ່ມຍ່ອຍຢຸດການອະທິບາຍສ່ີງສຳຄັນກວ່ານ້ັນຄືການໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມດຳເນີນການອະທິ
ບາຍໃນກຸ່ມຕົນຈົນຄົບທຸກຄຳຖາມແຕ່ຖ້າມີເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳຈຳກັດຜູ້ນຳກິດຈະກຳ
ຄວນຈະກຳນົດເວລາການເຮັດກິດຈະກຳໃນກຸ່ມຍ່ອຍໂດຍປະມານເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະ
ກຳຈັດສັນເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳໃນກຸ່ມຍ່ອຍໄດ້ໂດຍສະເພາະເມ່ືອມີປະເດັນທ່ີຈະຕ້ອງ 
ອະທິບາຍຫຼາຍປະເດັນ

  ï ໃນກໍລະນີທ່ີຕ້ອງການຢືດຫືຼປັບປ່ຽນເວລາໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຄວນປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ 
ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳແລະໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈເອງເຊ່ັນຈະເຮັດກິດຈະກຳ 
ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນພັກຜ່ອນຫືຼພັກຜ່ອນກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍເຂ້ົາມາເຮັດກິດຈະກຳຕ່ໍເປັນຕ້ັນ

  ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນປ່ຽນພາສາທ່ີຢູ່ໃນຄູ່ມືທີ່ເປັນລັກສະນະວິຊາການ ແລະກິດຈະກຳໃຫ້ງ່າຍ
ແລະເໝາະສົມກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແຕ່ລະກຸ່ມ

  ï ໃນການໃຊ້ພາສາທ່ີອ່ອນໄຫວຫືຼລະອຽດອ່ອນ(ເຊ່ັນພາສາທ່ີກ່ຽວກັບອະໄວຍະວະເພດ)
ໃນ ການເຮັດກິດຈະກຳບາງກິດຈະກຳຄວນປຶກສາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳວ່າຄວນຈະເວ້ົາ
ແນວໃດຫືຼໃຊ້ຄຳໃດໃນການເວ້ົາລົມກັນເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍ 
ໃຈທ່ີສຸດ

  ï ໃນກໍລະນີທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳບາງຄົນບ່ໍມັກເວົ້າໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳກະຕຸ້ນໂດຍໂຍນຄຳ
ຖາມໄປໃຫ້ຄົນໆນ້ັນໂດຍບ່ໍໃຊ້ການບັງຄັບຖ້າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳຍັງບ່ໍໍສະດວກໃຈທ່ີຈະ
ຕອບກໍໃຫ້ຂ້າມໄປທ່ີຄົນອ່ືນກ່ອນຜູ້ນຳກິດຈະກຳຈະຕ້ອງຖ້າສັງເກດອາການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກຳທ່ີໂຍນຄຳຖາມໄປໃຫ້ນຳ

  ï ໃນກໍລະນີຂອງການທ່ີມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳບາງຄົນເວົ້າຫືຼຕອບຫຼາຍກວ່າຄົນອ່ືນຜູ້ນຳກິດ 
ຈະກຳອາດໃຫ້ລາວຕອບກ່ອນບາງສ່ວນແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນອ່ືນຕອບສ່ວນທ່ີເຫຼືອເພ່ີມເຕີມກໍ 
ໄດ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳອາດຈະເວ້ົາດ້ວຍນ້ຳສຽງທ່ີບ່ໍຈິງຈັງຈົນເກີນໄປວ່າîໄດ້ຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ 
ເຂົາແລ້ວຕອນນ້ີໃຫ້ໝູ່ຄົນອ່ືນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນແດ່îເປັນຕ້ົນຍ້ອນວ່າຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນ
ຄຳນຶງເຖິງວັດທະນະທຳຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນຫັຼກວ່າຕົວຢ່າງຄຳເວ້ົານ້ີຈະເໝາະສົມຫືຼ
ບ່ໍຫຼືຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳອາດຈັດລຳດັບຫືຼການຈັບສະຫຼາກເພ່ືອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຕອບຈາກຜູ້ 
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຄົນອ່ືນໆໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກ່ໍໄດ້

  ï ຢ້ຳຄືນກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນໄລຍະໂດຍສະເພາະກ່ອນມີການສະເໜີຜົນການອະ
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For Life, With Love : ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ

ຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທ່ີກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງແລະຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ທິບາຍກຸ່ມຍ່ອຍທ່ີຄຳຕອບແຕ່ລະກຸ່ມອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນວ່າຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຟັງຄວາ
ມຄິດ ເຫັນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຫືຼແຕ່ລະຄົນຢ່າງຕ້ັງໃຈໃນການເຮັດກິດຈະກຳນ້ີສ່ິງສຳຄັນຄືການ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຊ່ຶງກັນແລະກັນບ່ໍມີຄຳຕອບທ່ີຖືກຫືຼຜິດເພາະການຕັດສິນໃຈນ້ັນມັກ-
ຂ້ຶນກັບຄວາມ ພ້ອມແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະຄົນ

  ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກຳເສີມໃນລະຫວ່າງການເຮັດກິດຈະກຳໄດ້ເຊັ່ນຫັຼງ 
ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງເປັນຕ້ົນໄລຍະເວລາຂອງກິດຈະກຳເສີມຂ້ຶນຢູ່ກັບໄລຍະເວລາທ່ີມີ
ໃນການເຮັດກິດຈະກຳແຕ່ລະເທ່ືອແລະຈຳນວນກິດຈະກຳທ່ີຕ້ອງການໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິກິດຈະ
ກຳເສີມຈະຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ5-10ນາທີ.

C. ເມື່ອຈົບແຕ່ລະກິດຈະກຳ
  ï ເມື່ອຈົບແຕ່ລະກິດຈະກຳນ້ັນຜູ້ນຳກິດຈະກຳຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະຫຸຼບກິດຈະກຳ

ຊຶ່ງໃນຄູ່ມືກິດຈະກຳໄດ້ມີຕົວຢ່າງຂອງຄຳຖາມສຳຫັຼບໃຊ້ໃນການອະທິບາຍໄວ້ແລ້ວໃນຕອນ 
ທ້າຍຂອງແຕ່ລະກິດຈະກຳ

  ï ເງື່ອນໄຂສຳຄັນໃນການສະຫຸຼບກິດຈະກຳນ້ີກໍຄືຫ້າມຜູ້ນຳກິດຈະກຳສະຫຸຼບເນ້ືອໃນແລະ 
ປະເດັນທ່ີໄດ້ຈາກແຕ່ລະກິດຈະກຳຄົນດຽວ(ໂດຍຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳບ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ສະຫຸຼບ)

  ï ໃຫ້ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສະຫຸຼບໂດຍໃຊ້ຕົວຢ່າງຄຳຖາມໃນສ່ວນອະທິບາຍໂດຍສາມາດເພ່ີມເຕີມ
ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການສະຫຸຼບນ້ັນຄວນໃຊ້ການສ່ືສານສອງທາງປະກອບກັບໃຊ້ຄຳ 
ຖາມເປີດໃນການອະທິບາຍ

  ï ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳຊ່ວຍສະຫຸຼບປະເດັນສຳຄັນທ່ີໄດ້ຈາກແຕ່ລ
ະກິດຈະກຳທ່ີສະເໜີໃນແຕ່ລະວັນນຳເຊ່ັນປະເດັນຫັຼກໆທ່ີໄດ້ຈາກແຕ່ລະກິດຈະກຳນ້ັນໄດ້ແ-
ກ່ຫຍັງແດ່.

D. ສ່ວນຍ່ອຍອື່ນໆ
  ï ໃນການເຮັດກິດຈະກຳແຕ່ລະເທ່ືອຜູ້ນຳກິດຈະກຳຄວນຈະມີປະມານ2-3ຄົນເພ່ືອຈະໄດ້

ຊ່ວຍກັນເບິ່ງແຍງຖ້າກະຕຸ້ນແລະແກ້ໄຂບັນຫາທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ແຕ່ໃນການເຮັດກິດຈະກຳ
ຄວນຈະໃຫ້ມີຜູ້ນຳກິດຈະກຳທ່ີເປັນຄົນນຳຫັຼກພຽງຄົນດຽວ.

  ï ໃນກິດຈະກຳນ້ັນມີຫຼາຍສ່ວນທ່ີມີການໃຊ້ບັດຄຳ, ບັດຄຳທ່ີໃຊ້ໃນຄູ່ມືເຫຼັ້ມນ້ີມີສອງຂະໜາດ 
ໃຫ່ຍໆຄື:

  i. ຂະໜາດທີ1ມີຂະໜາດເທ່ົາກັບນາມບັດສຳລັບຂຽນ ຫຼືພິມຂ້ໍຄວາມໃນການຈົກສະຫຼາກໃຊ້ 
ສຳ ລັບກິດຈະກຳການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊ້ືອເຮສໄອວີແລະພະຍາດຕິດຕ່ໍໍທາງເພດສຳພັນ.

  ii. ຂະໜາດທີ2ມີຂະໜາດເທ່ົາກັບເຄ່ິງໜຶ່ງຂອງເຈ້ັຍ A4 ພັບຕາມລວງກ້ວາງໂດຍປະມານຫືຼ
ໃຫ່ຍ ກວ່ານ້ີກ່ໍໄດ້ສ່ວນໃຫ່ຍສຳລັບຂຽນຫືຼພິມຄຳເວ້ົາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳໃຊ້ໃນການ
ຈັດລຽງເຊ່ັນກິດຈະກຳປະເພດຂອງຢາເສບຕິດເປັນຕ້ົນ

  ï ໃນການແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດໃຊ້ວິທີໃນການແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍໄດ້ຫຼາຍວິທີແຕ່ 
ຄວນມີການແບບກຸ່ມຍ່ອຍໃໝ່ເມື່ອປ່ຽນກິດຈະກຳຍົກເວັ້ນວ່າໃນຂ້ັນຕອນກິດຈະກຳໄດ້ ຂຽນໄວ້ 
ວ່າສາມາດໃຊ້ກຸ່ມຍ່ອຍກຸ່ມເກ່ົາຄືກິດຈະກຳກ່ອນໜ້ານ້ີໄດ້ແລະຖ້າມີຂ້ໍສະເໜີໃຫ້ແບ່ງກຸ່ມຕາມ
ເພດ(ຍິງຫືຼຊາຍ)ຂໍໃຫ້ດຳເນີນການແບ່ງກຸ່ມຍ່ອຍຕາມທ່ີສະເໜີໄວ້ເນື່ອງຈາກເປັນການແບ່ງກຸ່ມ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງເນ້ືອໃນແລະ ປະເດັນຂອງກິດຈະກຳ



  ï ຕົວຢ່າງວິທີການແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ
  i.ນັບເລກຕາມຈຳນວນກຸ່ມທ່ີຕ້ອງການເຊ່ັນຖ້າຕ້ອງການແບ່ງເປັນ 4 ກຸ່ມກໍໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມກິດ 

ຈະກຳນັບ1ເຖິງ4ແລ້ວເລີ່ມ1ເຖິງ4ໃໝ່ຈົນຄົບທຸກຄົນແລະໃຫ້ຈັບກຸ່ມຕາມໝາຍເລກທ່ີນັບເຊ່ັນ
ຄົນທີນັບ1ກ່ໍຢູ່ນຳກັນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງ

  ii.ການແບ່ງກຸ່ມເພ່ືອໃຫ້ເກີດຄວາມສະໜຸກສະໜານແລະມີການເຄ່ືອນໄຫວເຊ່ັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກຳຈັບກຸ່ມຕາມໝາກໄມ້4ຫຼື5ຢ່າງທ່ີກຳນົດເຊ່ັນໝາກມ່ວງໝາກໂປມໝາກຈຽງ 
ແລະໝາກກ້ຽງຫືຼການແບ່ງກຸ່ມຕາມວັນເກີດ(ຈັນອັງຄານພຸດເປັນຕ້ົນ)ຕາມເດືອນເກີດຫືຼຕາມ
ຊື້ອາຫານທ່ີຜູ້ນຳກິດຈະກຳຮູ້ວ່າເປັນອາຫານທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກຳມັກແຕ່ໃນການແບ່ງກຸ່ມ
ແບບນ້ີຈຳນວນສະມາຊິກໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາດຈະບ່ໍເທ່ົາກັນຜູ້ນຳກິດຈະກຳຈະຕ້ອງຊ່ວຍເວົ້າລົມ
ໃນແຕ່ລະກຸ່ມໂດຍອາດຈະຮ່ວມກຸ່ມບາງກຸ່ມນຳກັນເພ່ືອແບ່ງສະມາຊິກແຕ່ລະກຸ່ມໃຫ້ເທົ່າໆກັນ

  iii.ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດເອົາເຈັ້ຍສີມາຕັດເປັນສ່ວນທ່ີຕ່ໍກັນໄດ້ແບບຮູບ(ຈິກຊໍ)ໂດຍຈຳນວນ 
ຮູບຈະເທ່ົາກັບຈຳນວນກຸ່ມທ່ີຕ້ອງການແລະແຕ່ລະຮູບຈະຕັດເປັນຈັກສ່ວນກໍຂ້ຶນກັບຈຳນວນ 
ສະມາຊິກໃນກຸ່ມຍ່ອຍທ່ີຕ້ອງການເຊ່ັນກັນເມ່ືອຕັດໄດ້ແລ້ວໃຫ້ເອົາທຸກຮູບປົນໃຫ້ເຂ້ົາກັນທັງ 
ໝົດແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈົກສະຫຼາກເອົາສ່ວນດຽວເມ່ືອທຸກຄົນຈົກຄົບແລ້ວໃຫ້ແຕ່ລະຄົນແລ່ນ 
ຊອກຫາວ່າສ່ວນຂອງໂຕເອງຈະຕໍເປັນຮບູກັບໃຜແດ່ ແລະ ເມື່ອຕໍໄດ້ຄົບຮູບແລ້ວກໍຈະໄດ້ຈຳ 
ນວນກຸ່ມຍ່ອຍທ່ີຕ້ອງການ

  iv. ຜູ້ນຳກິດຈະກຳສາມາດແຕ້ມຮູບຫືຼພິມຮູບສັດປະເພດຕ່າງໆໃສ່ເຈັ້ຍຂະໜາດເທ່ົາກັບນາມ
ບັດໂດຍຈຳນວນປະເພດຂອງສັດນ້ັນຂ້ຶນກັບຈຳນວນກຸ່ມຍ່ອຍທ່ີຕ້ອງການແລະຈຳນວນສັດແຕ່
ລະປະເພດທ່ີຈະພິມໃສ່ເຈ້ັຍຂ້ຶນຢູ່ກັບຈຳນວນສະມາຊິກທ່ີຕ້ອງການໃນກຸ່ມຍ່ອຍເມ່ືອພິມແລະ
ຕັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ເອົາເຈ້ັຍຮູບສັດເຫ່ົຼານ້ີປົນກັນທັງໝົດແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈັບສະຫຼາກໜ່ຶງ
ອັນເມ່ືອທຸກຄົນຈັບໄດ້ແລ້ວໃຫ້ແລ່ນຫາກຸ່ມຂອງຕົນເອງຊອກຫາປະເພດຂອງສັດທ່ີຈັບໄດ້ຊຶ່ງຜູ້
ນຳກິດຈະກຳອາດປ່ຽນຈາກຮູບສັດເປັນຮູບໝາກໄມ້ດອກໄມ້ຫຼືຂອງໃຊ້ອ່ືນໆກໍໄດ້.

ກວດແກ້ ຈາກສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ 
ວັນທ່ີ 17/5/2012.
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ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເພື່ອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານ (IOM) ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)ໄດ້ປັບປຸງເຄ່ືອງມືທ່ີມີແລ້ວຂອງອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເພື່ອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານທ່ີໃຊ້ງ່າຍໃນການສ່ື ສານກັບຜູ້ຍ້າຍຖ່ິນຖານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ທ່ີເອີ້ນວ່າ For 
Life, With Love- ວີດີໂອກາຕູນເພ່ືອການເຄ່ືອນຍ້າຍຖ່ິນຖານທ່ີປອດໄພ ແລະ ທັກສະຊີ ວິດໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີໃນພາກພ້ືນ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂົງເຂດວຽກງານການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ.
ເຄື່ອງມືການສ່ືສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳນ້ີໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນ ແລະ ດຳເນີນການທົດສອບໃນໂຄງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງໂດຍການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງີນຂອງທະນາຄານ ADB ໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ການປະເມີນ
ສະຖານະການແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດເພ່ືອກຳນົດຮູບແບບຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ, ສະພາບການຂອງວຽກງານ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊິວິດຂອງກຳ 
ມະກອນກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ, ຜູ້ຄຸມງານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ, ຄົນຂັບລົດບັນທຸກ, ສາວບໍລິການ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມລະອຽດອ່ອນໃນຂົງເຂດກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ. ໂດຍອິງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບ, ປ້ຶມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນ້ີໄດ້ພັດທະນາຂ້ຶນ 
ພ້ອມໆກັບຊຸດວີດີໂອກາຕູນ For Live, With Love . ປ້ືມຄູ່ມື ແລະ ຊຸດວີດີໂອກາຕູນໄດ້ປະກອບເຂ້ົາກັນເປັນຊຸດເຄ່ືອງມືໃນການຝຶກ ອົບຮົມ.
ເຄື່ອງມືໃນການຝຶກອົບຮົມນ້ີແມ່ນເພ່ືອສ່ົງຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນເຊ້ືອເຮສໄອວີ ແລະ ກິດຈະກຳການເຄ່ືອນຍ້າຍທ່ີປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ອອກແຮງງານໃນຫຼາຍໆໄລຍະຂອງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງ, ພ້ອມທັງຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສະຖານທ່ີບັນເທີງ.

ກ່ຽວກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)

ວິໄສທັດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ພາກພ້ືນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກພ້ົນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ພາລະກິດແມ່ນເພ່ືອ
ຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທ່ີເປັນສະມາຊິກ ໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຢ່າງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນພາກພ້ືນແລ້ວກໍ່ຕາມ, ສອງສ່ວນສາມຂອງປະກອນໃນທ່ົວໂລກຍັງປະສົບຄວາມທຸກຍາກ 
ປະຊາ ກອນຈຳນວນ 1.8  ພັນລ້ານຄົນຍັງດຳລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ຄ່າຄອງຊີບຕ່ຳກ່ວາ 2 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍມື້, 903 ຄົນແມ່ນມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກ່ວາ 
1.25 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍມື້. ທະນາຄານພັດທະ ນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການເຕີບ 
ໂຕຂອງເສດຖະ ກິດ, ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການຮວມຕົວເປັນອັນໜື່ງອັນດຽວໃນພາກພ້ືນ.
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຕ້ັງຢູ່ມະນີລາ, ມີປະເທດທ່ີເປັນສະມາຊິກທັງໝົດ 67 ປະເທດ, ໃນນ້ັນ 48 ປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນພາກພ້ືນ. 
ເຄ່ືອງມືຫຼັກໃນການຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາທ່ີເປັນສະມາຊິກແມ່ນການຈັດການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, 
ການປ່ອຍເງີນກູ້, ການລົງທຶນທ່ີມີຄວາມສະເໝີພາບ, ການຄ້ຳປະກັນ, ການຊ່ວຍເຫ່ືຼອລ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເຕັກນິກ.
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