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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตรา

และการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ISBN			
ครั้งที่ 1 			
จำ�นวน			
จัดพิมพ์โดย		
เรียบเรียงโดย		
พิมพ์ที่			

..............................
ธันวาคม 2555
500 เล่ม
องค
..............................
บริษัท บูเลติน จำ�กัด

คำ�นำ�
คู่มือวิทยากรเพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและประชากรกลุม่ เฉพาะในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
เล่มนี้ พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ให้ครู/อาจารย์จากศูนย์ฝกึ อบรมตำ�รวจและโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากร (Training of
Trainer-TOT) ในหลักสูตรการสร้างความเข้าใจ และป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและประชากรกลุ่มเฉพาะที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์จัดขึ้น
ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์ และ UNDP  ในระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 ทีโ่ รงแรมเอบีนา่ เฮาส์ กรุงเทพฯ
โดยมีเนื้อหาหลักดังต่อไปนี้
1) สถานการณ์ภาพรวมและการทำ�งานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์
2) ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ การติดต่อ การป้องกันการติดเชื้อ
             และการดูแลรักษา
3) ความรู้เบื้องต้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
             เอชไอวี/เอดส์
4) รู้จักและเข้าใจผู้ใช้ยา (Drug Users)
5) การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการ (Sex worker)   
6) การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ
7)  รู้จักและเข้าใจแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ หมด 42 คน จากศูนย์ฝกึ อบรมทัง้ หมด 20 แห่ง ทัว่ ประเทศ
มีภารกิจที่จะต้องนำ�ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปขยายผลให้กับ
นักเรียนนายสิบตำ�รวจ(นสต.)ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่
จะได้รับการบรรจุเป็นตำ�รวจชั้นประทวน จำ�นวน 9,500 คน ดังนั้น คู่มือเล่มนี้คือตัวช่วย
สำ�คัญ นอกเหนือจากการสนับสนุนอุปกรณ์และวิทยากรจากมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ     
ด้านเอดส์ที่จะลงพื้นที่ไปทำ�หน้าที่เป็นโค้ช

มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์ขอขอบคุณ มูลนิธเิ พือ่ นพนักงานบริการ สมาคม
ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) มูลนิธิรักษ์ไทยและแพทย์หญิง
เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ         
(ศบ.จอ.) ที่มาร่วมเป็นทีมวิทยากร ขอบคุณคุณสุทธิดา มะลิแก้ว ที่มาช่วยรวบรวมและ
จัดท�ำคู่มือนี้ ขอบพระคุณทีมงานจากกองบัญชาการศึกษา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ ตวงวุฒิกุล รอง ผบก.สศป. ว่าที่ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลิศสนธ์ ผกก.ฝ่ายพัฒนา
หลักสูตร ๒ สศป. พ.ต.ท.หญิงพิมพร ฉัตรมงคล รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป.
พ.ต.ต.ประทีป บุญทวี สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ๒ สศป. สุดท้ายขอบคุณ UNDP ที่
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในครั้งนี้
เชื่อว่าจะท�ำให้บรรลุเป้าหมายลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ประชากรกลุ่มเฉพาะในสังคมไทยลงได้แน่นอน

				

สุภัทรา นาคะผิว
ผู้อำ� นวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

สารบัญ
คำ�นำ�
สถานการณ์ภาพรวมและการทำ�งานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์

11

ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ : การติดต่อ การป้องกันการติดเชื้อ
และการดูแลรักษา

15

ความรู้เบื้องต้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์

53

รู้จักและเข้าใจผู้ใช้ยา (Drug Users)  

85

การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการ (Sex worker)   

99

การไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

111

การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers)

121

กรอบเนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมเพื่อการป้องกัน
การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและประชากรกลุ่มเฉพาะ
ประเด็น

หัวข้อ

กิจกรรม

เวลา

1. สถานการณ์ภาพรวมและ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
การทำ�งานเพื่อป้องกัน
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ
และแก้ไขปัญหาเอดส์
พ.ศ. 2555-2559  

การบรรยายประกอบ
สไลด์ เรื่องยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559  

45 นาที

2. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เอชไอวี/เอดส์ :        
การติดต่อ การป้องกัน
การติดเชื้อ และการดูแล
รักษา

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
เอดส์ของตนเอง

ประเมินโอกาสเสี่ยงของ
ตนเอง (ตอบคำ�ถามใน
แบบประเมิน)

6 ชั่วโมง

ประเมินความเสี่ยงต่อเอดส์
ของชุมชน ครอบครัวและ
ตนเอง  

เลือกข้าง

สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเอดส์จากการมี      
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน

แลกน้ำ�

ช่องทางการติดต่อของเชื้อ
เอชไอวี

การอธิบายระดับความ
เสี่ยงด้วยหลักการ QQR

เอดส์รักษาได้

กิจกรรมเลือกข้าง
บรรยายประกอบสไลด์
กลไกภูมิคุ้มกัน
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ประเด็น

หัวข้อ

3. ความรู้เบื้องต้นเรื่องสิทธิ เรียนรู้และเข้าใจความหมาย
มนุษยชนและสิทธิมนุษย
“สิทธิมนุษยชน”
ชนด้านเอดส์
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน

4. รู้จักและเข้าใจผู้ใช้ยา
(Drug Users)

กิจกรรม
สิ่งจำ�เป็นในชีวิตของฉัน

6 ชั่วโมง

ภาพชีวิต

ศักดิศรีความเป็นมนุษย์

ใครสำ�คัญกว่าใคร

ความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ

กรณีศึกษา  

นึกถึงผู้ใช้ยา นึกถึงอะไร
การปรับมุมมองและสร้าง
ความเข้าใจในประเด็น       
กิจกรรม:
ผู้ใช้ยาเสพติด
สำ�รวจความคิดเห็น
ใคร คือผู้ใช้ยา:
กิจกรรมกลุ่ม
ข้อเท็จจริงเรื่อง
ยาเสพติด:
บรรยายประกอบสไลด์
ติดยา ดื้อยา ขาดยา:
บรรยายประกอบสไลด์
ข้ามสีทันดร: กิจกรรม
กลุ่มและบรรยายประกอบ
สไลด์
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เวลา

3 ชั่วโมง

ประเด็น
5. การป้องกันการตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อ
พนักงานบริการ     
(Sex worker)   

หัวข้อ

กิจกรรม

เวลา

รู้จักและเข้าใจพนักงาน
บริการ

คำ�เรียกขาน

3 ชั่วโมง

เขาคือใคร: แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
เส้นทางเดิน: แลกเปลี่ยน
ความเห็น
สังคมโลกคิดอย่างไร:  
บรรยายประกอบสไลด์
เปิดใจพนักงานบริการ*

6. การป้องกันการตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อ  
กลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ

ความรู้ความเข้าใจ
ในความหลากหลายทางเพศ
– GLBTIQ

ประเมินความคาดหวัง

2 ชั่วโมง

นึกถึง GLBT
นึกถึงอะไร
สิ่งที่ผู้หญิงทำ�ได้ผู้ชายทำ�
ไม่ได้ และสิ่งที่ผู้ชาย
ทำ�ได้ผู้หญิงทำ�ไม่ได้
รับได้ รับไม่ได้
เปิดใจ*

7. แรงงานข้ามชาติ

สถานการณ์การย้ายถิ่นและ
แรงงานข้ามชาติ

เส้นทางชีวิต

2 ชั่วโมง

การบรรยายประกอบ
สไลด์ สารคดีและเพลง
(ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สถานการณ์ของ
แรงงานชาติ )
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ข้อแนะนำ�เบื้องต้น
1. การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
จึงไม่ควรจะใหญ่เกินไป ขนาดที่เหมาะสมคือ 30-50 คน
2. ทีมวิทยากร หรือผูด้ �ำ เนินการฝึกอบรมควรมีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพราะต้องทำ�งานเป็น
ทีม ควรมีการเตรียมการและกำ�หนดความรับผิดชอบหลักและผูช้ ว่ ยในแต่ละกิจกรรม
ให้ชัดเจน
3. ห้องที่จัดการฝึกอบรมควรมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร เนื่องจากต้องมีการแบ่ง       
กลุ่มย่อย การจัดห้องอบรม ควรจัดเป็นรูปตัวยู ไม่ต้องมีโต๊ะ เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนไหว และให้มีพื้นที่ตรงกลางเพื่อทำ�กิจกรรม
4. การฝึกอบรมที่จะทำ�ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3- 4 ชั่วโมง
กิจกรรมที่เป็นหัวใจสำ�คัญ คือ ประเมินความเสี่ยงต่อเอดส์ของตนเอง กิจกรรม        
แลกน้ำ� กิจกรรมระดับความเสี่ยง และกิจกรรมภาพชีวิต
5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ทีมวิทยากรควรติดตามศึกษาข้อมูลอย่างสม่ำ�เสมอ    
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำ�ข้อมูลที่มีความทันสมัยมาใช้ในการฝึกอบรม
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สถานการณ์ภาพรวม

และการทำ�งานเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อ : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559
กิจกรรม

เรียนรู้และเข้าใจในยุทธศาสตร์ฯเอดส์ชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์และภาพรวมเรื่องเอดส์ในประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของประเทศไทย และเข้าใจ
ถึงความจำ�เป็นในความต้องการความร่วม มือในการแก้ไข
ปัญหาเอดส์จากทุกภาคส่วน

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์
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45  นาที
1. Power point
2. projector
3. เอกสารยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
(ฉบับย่อ)

กระบวนการการ
ดำ�เนินกิจกรรม

-  นำ�เสนอข้อมูลโดยการบรรยายผ่านสไลด์ (30 นาที)
-  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม/แลกเปลี่ยนหลัง      
   การนำ�เสนอ (15 นาที)

เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

เนื้อหาหลักในยุทธศาสตร์ฯเอดส์ชาติ:
1) สถานการณ์เอดส์
2) แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
   เอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
-  วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์
   (เป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์ : Getting to zero)
-  ทิศทางของยุทธศาสตร์
-  แนวคิดหลักของยุทธศาสตร์
-  ทิศทางยุทธศาสตร์ “นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง”
-  ทิศทางยุทธศาสตร์ “การผสมผสานและบูรณาการให้
    มาตรการและแผนงาน ปัจจุบันมีคุณภาพ เข้มข้น
    และมีความยั่งยืน”

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ดูรายละเอียดของเนือ้ หาใน “ยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559” (ฉบับย่อ) ซึ่ง
ขอรับการสนับสนุนได้จากศูนย์อำ�นวยการบริหารจัดการ
ปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.)
2. หาข้อมูลเพิม่ เติมจาก www.aidsthai.org หรือสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
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ความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์:
การติดต่อ การป้องกันการติดเชื้อ
และการดูแลรักษา

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

A. การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
หัวข้อที่ 1 การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อเอดส์ของตนเอง
กิจกรรม 1.1

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อเอดส์ของตนเอง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งประเมินความรู้ ความเข้าใจและ
ทัศนคติเรื่องเอดส์ของผู้เข้าร่วมอบรม
10 นาที

สื่อ/อุปกรณ์
ขั้นตอนการ
ดำ�เนินกิจกรรม

1. กระดาษที่เตรียมไว้สำ�หรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน          
ดังตัวอย่าง
2. ปากกา หรือดินสอ เท่าจำ�นวนผู้เข้าร่วมการอบรม
• ผู้ดำ�เนินการชี้แจงว่า จะให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนตอบ
คำ�ถามในกระดาษที่แจกให้ทุกคน ตามความคิดเห็นของ
แต่ละคน โดยเน้นว่าไม่ว่าจะเลือกตอบข้อใด ขอให้เขียน
เหตุผลด้วย โดยไม่ต้องลงชื่อในกระดาษที่แจกให้
• แจกกระดาษให้ผู้เข้าร่วมการอบรม และให้ส่งคืนเมื่อตอบ
เสร็จ
• เมือ่ ได้รบั กระดาษคำ�ตอบคืนจากทุกคนครบแล้ว ทีมวิทยากร
รวบรวมคำ � ตอบโดยแยกให้ เ ห็ น จำ � นวนที่ ต อบว่ า เสี่ ย ง         
ไม่เสี่ยง ไม่แน่ใจ รวมทั้งเหตุผลที่ให้ในแต่ละคำ�ตอบเพื่อนำ�
เสนอให้ในกลุ่มใหญ่เห็นต่อไป
ตัวอย่างกระดาษคำ�ถามแบบประเมินโอกาส
เสี่ยงของตนเอง
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คุณคิดว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์หรือไม่?
           เสี่ยง
          ไม่เสี่ยง
          ไม่แน่ใจ
เหตุผล
     ...................................................................................
     ...................................................................................

ข้อคิดเห็นสำ�หรับผู้ดำ�เนินกิจกรรม
• กิจกรรมนี้ จะช่วยให้ทีมวิทยากรได้ข้อมูลว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรับรู้เรื่อง        
เอชไอวี/เอดส์เพียงไหนอย่างไร คิดว่าความเสีย่ งต่อเอดส์ของตนเองอยูท่ ไี่ หนทำ�อะไร
• ส่วนใหญ่เหตุผลที่ให้ไม่ว่าจะเลือกว่า “เสี่ยง”  “ไม่เสี่ยง” หรือ “ไม่แน่ใจ” คนส่วน
ใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของตนเองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางเลือด หรือ
การพลาดในสถานการณ์ตา่ งๆ มีสว่ นน้อยทีจ่ ะพูดถึงโอกาสเสีย่ งทางเพศสัมพันธ์ของ
ตนเอง ในทางกลับกันหากถามถึงความเสีย่ งของคนอืน่ ๆทัว่ ไป จะพบว่าคำ�ตอบทีไ่ ด้
คือจากการเสี่ยงโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
• เหตุการณ์ต่างๆที่ได้จากกิจกรรมนี้ ทีมผู้ดำ�เนินกิจกรรมควรหยิบยกมาพูดคุยต่อไป
ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น เรื่องระดับความเสี่ยง และอธิบายให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมีความ
เสี่ยงหรือไม่
• ประเด็นสำ�คัญของการประเมินความเสี่ยงคือ คนไม่เห็นว่าเอชไอวี/เอดส์ เป็นเรื่อง
ใกล้ ตั ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว เอง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการให้ ข้ อ มู ล การ
ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านๆมา
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กิจกรรม 1.2

เลือกข้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินว่าผู้คนในชุมชนและครอบครัวตน
ของตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากน้อยเพียงใด

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

กระบวนการ
ดำ�เนินกิจกรรม

30 นาที
1. ป้ายข้อความ “มาก” และ “น้อย”
2. ฟลิปชาร์ตหรืออุปกรณ์นำ�เสนอ Power Point
3. คำ�ถาม  3 คำ�ถาม
1. ผู้ดำ�เนินการเชิญให้ผู้เข้าร่วมการอบรมลุกขึ้นยืน และ
ชี้แจงว่าจะอ่านคำ�ถามทีละคำ�ถาม เมื่อผู้เข้าร่วมการ
อบรมฟังคำ�ถามแล้วให้เลือกยืนตามความเห็นของตัวเอง
ว่ามีโอกาสมาก หรือน้อย ถ้าเลือกมีโอกาสมากให้อยู่
ด้านหนึ่งและน้อยให้อยู่อีกด้านหนึ่ง
2. ผู้ดำ�เนินการสุ่มถามผู้เข้าร่วมการอบรมให้แสดงความคิด
เห็นว่าทำ�ไมถึงเลือก “มาก”หรือ”น้อย”
3. เขียนคำ�ตอบลงบนฟลิบชาร์ตหรือ พิมพ์ลงบน power
point  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เห็นเพื่อร่วมแลก
เปลี่ยนเพิ่มเติม
คำ�ถามสำ�หรับกิจกรรมเลือกข้าง 3 ข้อดังนี้
คุณคิดว่า
1. ในชุมชนที่คุณอยู่มีปัญหาเรื่องเอดส์มากหรือน้อย
2. คนในครอบครัวมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากหรือน้อย
3. คุณคิดว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

หมายเหตุ: การประเมินอาจเลือกทำ�เฉพะกิจกรรมที่ 1.1 หรือ 1.2 หรือทัง้ 1.1 และ 1.2 เพือ่
เป็นการประเมินความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติเรือ่ งเอดส์ของผูเ้ ข้าร่วมอบรม และนำ�เข้าไป
สู่กิจกรรมต่อไปที่จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากมีพฤติกรรมที่ไม่ได้
ป้องกัน ในกรณีที่ท�ำ ทั้งสองกิจกรรมสามารถตัดคำ�ถามข้อที่ 3 ในกิจกรรมที่ 1.2 ออกได้
เพราะจะซ้ำ�กัน
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หัวข้อที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์
จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
กิจกรรม

แลกน้ำ�

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
1. เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์ในสังคมไทย
โอกาสเสี่ ย งต่ อ การรั บ เชื้ อ เอชไอวี ผ่ า นช่ อ งทางการมี            
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำ�ให้คนในสังคมคิดว่าตนเองไม่มี
ความเสี่ ย งต่ อ การรั บ เชื้ อ เอชไอวี ผ่ า นช่ อ งทางการมี เ พศ
สัมพันธ์
3. สามารถระบุทางเลือกในการป้องกันเอดส์และรู้ว่าวิธีใดที่จะ
สอดคล้องกับตัวเองและทำ�ได้จริง
4. วิเคราะห์สาเหตุของการรังเกียจผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูป้ ว่ ยเอดส์

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

   
1.   เตรียมอุปกรณ์ดังนี้
     - สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)
     - สารละลายฟีนอฟทาลิน
     - น้ำ�เปล่า (ควรเป็นน้�ำ ดื่มสะอาด ที่ไม่มีคลอรีน
        มากเกินไป)
     - ขวดแก้วหรือแก้วใสใบเล็กๆ สำ�หรับใส่น้ำ� 
        (สองเท่าของจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม) และถาดวาง
     - กระบอกฉีดยา (โดยไม่มีเข็ม) เท่าจำ�นวนผู้เข้าร่วม
2.   ใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในขวดแก้ว 1 ใบ
     (สัดส่วน 1 ต่อ 30 คน)
3.   ใส่น้ำ�เปล่าลงในขวดแก้วที่เหลือให้ครบตามจำ�นวนผู้เข้า   
     ร่วมนับรวมขวดแรกที่ใส่สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ด้วย     
     โดยต้องเป็นเลขคู่
4.   แยกขวดแก้วที่ใส่น้ำ�เปล่าไว้  6 ใบ แยกเก็บต่างหาก
5.   จัดขวดแก้ววางไว้ในถาด โดยวางขวดแก้วที่ใส่สาร
     โซเดียมไฮดรอกไซด์วางอยู่ในถาดด้วย
6.   เตรียมขวดแก้วเปล่าอีก 1  ชุด จำ�นวนเท่ากับ
     ผู้เข้าร่วม การอบรม
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
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กระบวนการ
1. ผูด้ �ำ เนินการชีแ้ จงว่ากิจกรรมนีเ้ รียกว่า “แลกน้�ำ ” ทุกคนจะ
มีส่วนร่วมในการเล่นกิจกรรม
การดำ�เนินกิจกรรม
2. หากผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน ให้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออก
เป็นกลุ่มละ 50 คน ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ คือ ขวดแก้วที่
มีน� 
้ำ 1 ใบ พร้อมกระบอกฉีดยา
3. ขออาสาสมัคร 6 คนต่อกลุม่ แจกขวดแก้วทีใ่ ส่น�้ำ เปล่าทีแ่ ยก
ไว้ 6 ขวด ให้ถือเอาไว้คนละขวด แล้วให้อาสาสมัครดูดน้�ำ
ออกมาจากขวดประมาณครึ่งกระบอกฉีดยาแล้วนำ�ไปฉีด
เก็บไว้ในชวดเปล่าคนละ 1 ขวด จากนัน้ แยกขวดน้ำ�ชุดหลัง
ของอาสาสมัครไปเก็บไว้ต่างหาก ให้อาสาสมัครทั้ง 6 คน
ไปนั่งรวมกันอยู่ด้านหนึ่งของห้อง
4. แจกขวดน้ำ�ที่เหลือทั้งหมดในถาดให้กับผู้เข้า คนละ 1 ขวด
(พร้อมกระบอกฉีดยา) บอกให้ผู้เข้าร่วมสังเกตดูว่า น้ำ�ใน
ขวดของตนเองใสเหมือนน้ำ�ของคนอื่นหรือไม่หรือ
แตกต่างจากของคนอืน่ อย่างไร จากนัน้ ใช้กระบอกฉีดยา
ดูดน้ำ�ในขวดของตนเองประมาณครึ่งกระบอกฉีดยาเก็บไว้
ในขวดเปล่า 1 คนต่อหนึ่งขวดไม่ใส่ปนกัน
5. เมื่ อ เก็ บ น้ำ � ใส่ ข วดเปล่ า เสร็ จ แล้ ว ยื น ล้ อ มวงกั น ฝึ ก ให้
กระบอกฉีดยาดูดน้�ำ ในชวดของตนเองให้คุ้นเคย
6. หลังจากนั้นบอกอาสาสมัครทั้ง 6 คนออกมานอกวงเป็น     
ผู้สังเกตการณ์ ยังไม่ต้องร่วมเล่น ส่วนคนอื่น ยังอยู่วงใน       
(อาจจัดให้ยืนเป็นวงกลมสองวง คือวงนอก กับวงใน) และ
เริ่มการแลกน้�ำ
7. รอบที่ 1 ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจับคูก่ บั ใครก็ได้ในวง  เมือ่ จับ
คูไ่ ด้ครบแล้วให้แต่ละคนดูน�้ำ ประมาณครึง่ กระบอกฉีดยาใส่
ลงไปในขวดของคู่ ให้ใช้กระบอกฉีดยาคนดูน้ำ�ในขวดของ
ตัวเองสังเกตดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
8. รอบที่ 2- 4 ให้แต่ละคนในวงจับคู่ใหม่ โดยในแต่ละรอบ
นั้นจะต้องเปลี่ยนไม่จับคู่ซ้ำ�กับคนเดิม เปลี่ยนคู่ที่เคยแลก
น้�ำ แล้ว และเมื่อจับคู่ได้แล้วก็ให้แลกน้�ำ กัน (ทำ�เหมือนรอบ
ที่ 1 หากจะทำ�กิจกรรมนีใ้ ห้สนุกสนานขึน้ อาจเปิดเพลงจังหวะ
เร็วๆ หรือให้สัญญาณนกหวีดให้ท�ำ พร้อมกันตอนเปลี่ยนคู่
และแลกน้ำ�)

กระบวนการ
9. รอบที่ 5 ให้อาสาสมัครเข้ามาเล่นด้วย โดยให้อาสาสมัคร
จับคูใ่ ครก็ได้ แต่ไม่ให้จบั คูก่ นั เองในกลุม่ 6 คน ส่วนทีเ่ หลือ
การดำ�เนินกิจกรรม
ก็จบั คูแ่ ละแลกน้ำ�กัน จากนัน้ ก็ให้ทกุ คนกลับไปนัง่ ทีโ่ ดยให้
วางขวดน้ำ�ไว้ข้างหน้าตัวเอง
เข้าสู่ช่วงการแลกเปลี่ยน
10. ผูด้ �ำ เนินกิจกรรมถาม ผูเ้ ข้าร่วมอบรมว่า กิจกรรม”แลกน้�ำ ”
ทีเ่ พิง่ ทำ�ไปนัน้ เปรียบเทียบกับเรือ่ งเอดส์ได้อย่างไรบ้าง จาก
นั้นอธิบายเพิ่มเติม
     ดังนี  ้ การแลกน้ำ�  =  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
            เพศสัมพันธ์ =  เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิต
            กลุ่มใหญ่    =  มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน
            อาสาสมัคร  =  มีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว/ครั้งแรก/
                              มีคู่คนเดียว/รักเดียวใจเดียว
และการมีเพศสัมพันธ์ทำ�ให้ติดเชื้อได้  อธิบายเพิ่มเติมว่า ขวด
น้ำ�ที่ทุกคนมีอยู่นี้เปรียบกับคนในสังคมที่มีเพศสัมพันธ์ และใน
วงนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้วแค่น�้ำ ใสเหมือนกันเท่ากับว่าดูไม่
ออกว่าใครมีเชื้อ
ผู้ดำ�เนินกิจกรรมเปรียบเทียบให้ฟังว่า เราไม่สามารถดูจากรูป
ลักษณ์ภายนอกได้ว่าใครคือผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหมือนขวดน้ำ�
ใสๆที่เหมือนกันทุกขวด เราบอกไม่ได้ว่าขวดไหนมีสิ่งใดปะปน
อยู่
11. ถาม เมื่อดูจากภายนอกไม่ได้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวี มีวิธีใด
บ้างที่จะทำ�ให้เรารู้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวี   ผู้ดำ�เนินกิจกรรม
สรุปให้เห็นว่ามีวิธีการเดียวที่จะทำ�ให้รู้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวี
คือ ต้องตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กระบวนการ
12. ในส่วนกิจกรรมนี้เราจะตรวจจากขวดน้�ำ ของแต่ละคน
การดำ�เนินกิจกรรม      - หาผู้ที่สมัครใจจะตรวจ
- นำ�สารละลายฟินอฟทาลินหยดลงในไปขวดน้ำ�ผู้ที่สมัคร
ใจตรวจ ถ้ า น้ำ � เปลี่ ย นเป็ น สี แ ดงแสดงว่ า มี เชื้ อ ไวรั ส        
เอชไอวี ให้ถามเจ้าของขวดแรกที่น้ำ �เปลี่ยนสีว่ารู้สึก
อย่างไรที่น้ำ�ของตัวเองเปลี่ยนสี คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด
หากมีการระบุว่าได้รับเชื้อจากคนอื่น ให้ลองบอกว่าเป็น
ใคร เพราะอะไร
- จากนัน้ ถามกลุม่ ว่า ถ้าขวดนีเ้ ปลีย่ นสี ใครคิดว่า ตัวเอง
อาจมีโอกาสติดเชื้อเหมือนกัน (ขวดของตัวเองอาจจะ
เปลี่ยนสีด้วย) ให้ยืนขึ้น เมื่อมีคนจำ�นวนหนึ่งยืนขึ้น       
สุ่มถามว่า เพราะเหตุใดจึงคิดว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยง
-  ถามกลุม่ ต่อว่าเมือ่ เห็นคนทีย่ นื ขึน้ เพราะคิดว่าตัวเองอาจ
มี โ อกาสเสี่ ย ง ใครอี ก ที่ คิ ด ว่ า ตนเองก็ มี โ อกาสเสี่ ย ง          
ให้ยืนขึ้น ถามเหตุผลและถามต่ออีก 2-3 รอบให้เห็นว่า
คนส่วนใหญ่ในห้องยืนขึ้น
14.  ผู้ดำ�เนินการชี้ให้เห็นว่า เราเพิ่งรู้ว่า มีคนๆ เดียวในห้องนี้
ที่มีเชื้อ แต่มีอีกหลายคนที่รู้สึกว่าตนเองอาจมีโอกาสเสี่ยง
ด้วย ถามผู้เข้าร่วมว่า
-  รู้สึกหรือคิดอย่างไร กับสถานการณ์ดังกล่าว
- สถานการณ์จ�ำ ลองนี้ อาจเปรียบเทียบกับชีวติ จริงของเรา
ได้อย่างไรบ้าง เป็นไปได้หรือไม่ ว่าอาจมีคนที่มีเชื้อเอช
ไอวีอยู่ในกลุ่มคนที่เรารู้จัก หากเป็นเช่นนั้น เราคิด/รู้สึก
อย่างไร
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15.  ถามว่าใครอยากตรวจอีกบ้าง และลองตรวจ
- เมื่อเจอขวดที่เปลี่ยนสี อีก 2-3 ขวดลองถามว่า คิดว่าได้
รับจากใคร เพราะ    
        เหตุใด
      - จากนั้นผู้ดำ�เนินการบอกว่า จะบังคับตรวจทุกคน
         ยกเว้นอาสาสมัคร 6 คน    
      - นับจำ�นวนแก้วที่เปลี่ยนสี บอกให้กลุ่มทราบ
        (จำ�นวนกี่แก้วจากทั้งหมดกี่แก้วที่เปลี่ยนสี)

กระบวนการ
16. ตรวจกลุ่มอาสาสมัคร และชวนคุย
การดำ�เนินกิจกรรม      ผูด้ ำ�เนินการถามกลุ่มใหญ่ว่า
     - อาสาสมัครทั้ง ๖ คน แลกน้ำ�กี่ครั้ง
     - อาสาสมัครกลุ่มนี้ อาจเปรียบเทียบได้กับ ใครหรือ
        พฤติกรรมแบบใดบ้างในสังคม (มีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว
        มีครั้งแรก มีคู่คนเดียว รักเดียวใจเดียว)
     - คิดว่าแก้วของอาสาสมัคร มีโอกาสเปลี่ยนสีหรือไม่     
        เพราะเหตุใด
        จากนั้น ผู้ดำ�เนินการตรวจอาสาสมัคร และนับจำ�นวน
แก้วน้ำ�ที่เปลี่ยนสี และบอกให้กลุ่มทราบ หากมีแก้วน้�ำ อาสา
สมัครเปลี่ยนสี ตั้งคำ�ถามต่อว่า
     - การมีคู่คนเดียว ช่วยให้ปลอดภัยจากการรับเชื้อเอชไอวี     
       ได้จริงหรือไม่
     - ผู้ด�ำ เนินการชวนอภิปรายถึง สาเหตุที่ทำ�ให้การ
       “มีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว ครั้งแรก  หรือ กับคนๆ เดียว”
        ก็อาจติดเชื้อได้
17. วิเคราะห์และสรุปโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
-  ผูด้ �ำ เนินการนับจำ�นวนแก้วทีต่ ดิ เชือ้ จากจำ�นวนแก้วกลุม่
ใหญ่ทั้งหมด จากการแลก 5 ครั้ง และจำ�นวนแก้วอาสา
สมัครที่เปลี่ยนสี ใน 6 แก้ว จากการแลกน้ำ�เพียง 1ครั้ง
กลุ่มใหญ่ # คน แลก 5 ครั้ง เปลี่ยนสี # คนอาสาสมัคร
6 คน แลก 1 ครั้ง เปลี่ยนสี # คน
• ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าโอกาสเสีย่ งของ 2 กลุม่ นีเ้ หมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
-  ผูด้ �ำ เนินการอบรมชวนคุยเพือ่ สรุปถึงโอกาสเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ โดยให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมช่วยกันสรุปว่า “โอกาสการ
ติดเชื้อเอชไอวี คือ........” (ควรเขียนบน power point
หรือกระดาษFlipchart เพื่อให้ทุกคนมองเห็น”
- เมื่อผู้เข้าอบรมตอบ ผู้ดำ�เนินการอบรมใช้คำ�ถามเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสามารถระบุโอกาสเสี่ยงที่แท้จริง เพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจน เช่น
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

o ถ้าตอบว่า มีคหู่ ลายคน ให้ยอ้ นถามว่าในการเล่นแลกน้ำ� 
กลุ่ ม ใหญ่ ที่ แ ลกน้ำ �  5 ครั้ ง มี ค นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เชื้ อ หรื อ ไม่       
ดังนั้น เพียงการมีคู่หลายคน ไม่ได้ทำ�ให้ติดเชื้อเสมอไป
o ถ้าบอกว่ามีเพศสัมพันธ์ ถามว่ามีเพศสัมพันธ์แบบไหน
จึงจะทำ�ให้มีโอกาสติดเชื้อ
o ถ้าบอกว่ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ถามว่าทุกกรณี
หรือไม่ (ถ้ามีโดยไม่ป้องกันกับคนที่ไม่มีเชื้อ ก็ไม่ทำ�ให้
ได้รับเชื้อ) จนกระทั่งนำ�ไปสู่ค�ำ ตอบ คือ
“โอกาสการติดเชื้อเอชไอวี คือการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ป้องกันกับคนที่มีเชื้อ ซึ่งดูไม่ออกจากภายนอก”
18.  เมื่อได้คำ�ตอบแล้ว ถามผู้เข้าอบรมว่า ใครมีโอกาส
     ทำ�พฤติกรรมแบบนี้บ้าง  คิดว่า “เป็นตัวเราเอง”
     ได้หรือไม่
• ผูด้ ำ�เนินการอธิบายความแตกต่างระหว่าง “พฤติกรรม
เสี่ยง” กับ “กลุ่มเสี่ยง”
ชีใ้ ห้เห็นว่า ความเข้าใจเดิมว่า มีเพียงกลุม่ เสีย่ งเท่านัน้ ทีจ่ ะ
ติดเชื้อเอชไอวี เช่นกลุ่มผู้ขาย/ซื้อบริการทางเพศ คนใช้ยา
เสพติด คนรักเพศเดียวกัน ซึ่งทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิด ว่า
คนอื่นๆ ไม่เสี่ยง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
โอกาสเสี่ยง จึงควรระบุถึงพฤติกรรมที่ทำ�ให้มีโอกาสได้รับ
เชื้อ ซึ่ง คือ “การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน กับ คนที่มี
เชื้อ ซึ่งดูไม่ออกจากภายนอก”
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19. เฉลยเหตุของการแพร่ระบาดโดยการตรวจน้ำ�ในแก้ว
ที่เก็บน้ำ�ไว้ก่อนเล่น
-  ถามผูเ้ ข้าร่วมว่า จากจำ�นวนแก้วน้�ำ ทีเ่ ปลีย่ นสีไปทัง้ หมด
คิดว่าเริ่มต้นจากแก้วที่มี เชื้อกี่แก้ว
-  เฉลยโดยการนำ�สารฟีนอฟทาลีนมาหยดใส่ขวดทีเ่ ก็บน้�ำ
ของแต่ละคนไว้ในครั้งแรก ทุกขวด ซึ่งจะเห็นว่ามีเพียง
ขวดเดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนสี

กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

- ผู้ดำ�เนินการตั้งประเด็นกับผู้เข้าร่วมว่า กิจกรรมนี้เป็น
   การจำ�ลองภาพการมีเพศสัมพันธ์ของคน 5 ครั้ง ซึ่งมี
   โอกาสที่คนจะได้รับเชื้อเอดส์ไปจำ�นวนหนึ่งตามที่
ปรากฏ ถามผู้เข้าร่วมว่า
“ในชีวิตจริงๆ คนเรามีโอกาสมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้ง และมีโอกาส
ที่จะมีกับคนมากกว่า 1คนหรือไม่ (ถามความแตกต่างระหว่าง
เพศหญิง และเพศชาย)”
การเปลี่ยนคู่ หรือมีคู่นอนมากกว่า 1 คน เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
มีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตเราหรือไม่ อย่างไร
ในขั้นตอนนี้ ผู้ดำ�เนินการอาจนำ�เสนอแผนผังเครือข่ายการมี
เพศสัมพันธ์ (ดังตัวอย่าง) เพื่อแสดงให้เห็นเครือข่ายการมี       
เพศสัมพันธ์ ที่คนเราไม่คิดถึง ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับช่อง
ทางการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นๆ
โดยผ่านช่องการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน
ประเด็นสรุปกิจกรรม “แลกน้ำ�”
• การแพร่ระบาดของเอชไอวีผา่ นช่องทางเครือข่ายการมีเพศ
สัมพันธ์เป็นช่องทางหลักของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
ขณะนี้ และเป็ น เรื่ อ งที่ ตั ว เองคิ ด ว่ า ตนเองไม่ มี โ อกาส  
(ตัวอย่างเครือข่ายเพศสัมพันธ์ข้างต้น)
• เมือ่ มีเพศสัมพันธ์กม็ กั จะไม่เคยคิดว่าคนทีเ่ รามีเพศสัมพันธ์
ด้วยนัน้ เคยมีเพศสัมพันธ์กบั ใครมาก่อนหรือไม่ และไม่กล้า
ที่จะถามให้แน่ว่า (หากเคยมี) เพศสัมพันธ์ที่เคยมีมามีการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
• โอกาสการติดเชือ้ เอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์จงึ เกิดได้กบั
ทุกคน ถ้าหากไม่รจู้ กั ประวัตทิ างเพศของคูน่ อนของตนและ
ไม่ได้มกี ารป้องกัน การรักเดียวใจเดียวหรือการรักนวลสงวน
ตัวก็ตดิ เชือ้ ได้ถา้ อีกฝ่ายเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนโดยไม่ได้
ป้องกัน (เหมือนในกรณีอาสาสมัครแลกน้ำ�ที่แลกเพียง     
ครั้งเดียว)
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กระบวนการ
• เราไม่สามารถดูจากรูปลักษณ์ภายนอกได้ว่าใครติดเชื้อ    
การดำ�เนินกิจกรรม
เอชไอวีหรือไม่ มักมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้ที่นำ�ไปสู่การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
• การตรวจสอบการติดเชื้อเอชไอวีในชีวิตจริงแตกต่างจาก
การทดสอบน้� 
ำ โดยเฉพาะเมือ่ คิดถึงผลกระทบทีต่ ามมาหลัง
พบว่าติดเชือ้ การตรวจเลือดจึงควรมีการเตรียมตัวให้พร้อม
ทีจ่ ะรับกับสภาพต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ หน่วยงานให้บริการใน
เรื่องนี้จะให้ค�ำ ปรึกษาร่วมด้วย
• สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อ
เอชไอวีได้ วิธที ไี่ ด้ผลดีทสี่ ดุ คือ “การไม่มเี พศสัมพันธ์” หรือ
“การมี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ มี             
เพศสัมพันธ์แบบสอดใส่” และปัจจุบนั ก็มถี งุ อนามัยสำ�หรับ
ผูห้ ญิงแล้วด้วย แต่คา่ ใช้จา่ ยและวิธใี ช้อาจยุง่ ยากกว่าถุงยาง
อนามัยชายอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ     
การป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้
ข้อคิดสำ�หรับผู้ดำ�เนินกิจกรรม
• ในเรือ่ งของเอชไอวี/เอดส์และเพศสัมพันธ์ผดู้ �ำ เนินกิจกรรมควรมุง่ ประเด็นการเรียนรู้
ว่า ใครก็ตามที่มีคู่นอนมากกว่า 1  คน หรือ คนรักของตนมีคู่นอนมากกว่า 1  คน       
ก็เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทงั้ นัน้ (ไม่ใช่เรือ่ งของการ
เที่ยวพนักงานบริการเท่านั้น) นอกจากนั้น ขณะนี้ก็มีหลายคนที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้ว
แต่กไ็ ม่เกิดความท้อแท้ใจเพราะสามารถมีชวี ติ ต่อไปได้ จึงควรมีก�ำ ลังใจในการใช้ชวี ติ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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เอกสารที่ควรต้องเตรียม (แผ่นใส หรือ Slide Power Point)
1. ภาพวงจรการแพร่ระบาด ของเชื้อ HIV

2. ภาพการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV

3. การอธิบายกิจกรรมแลกน้ำ�
การแลกน้�ำ
=
เพศสัมพันธ์
=
          กลุ่มใหญ่
=     
        อาสาสมัคร
=     
               

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิต
มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน
มีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียว/ครั้ง แรก/มีคู่คนเดียว/รัก
เดียวใจเดียว
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หัวข้อที่ 3 ช่องทางการติดเชื้อและระดับความเสี่ยง
กิจกรรม

ระดับความเสี่ยง / QQR

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์โอกาสเสีย่ งต่อการ
รับเชื้อเอชไอวี ช่องทางการรับเชื้อ

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์
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1. กระดาษฟลิปชาร์ต  
2. กระดาษกาว
3. บัตรระดับความเสี่ยงจำ�นวน 6 ชุด (แต่ละชุดประกอบ
ด้วย บัตรระดับความเสี่ยง 4 ใบ คือ เสี่ยงมาก เสี่ยง
ปานกลาง เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยง)  
4. บัตรพฤติกรรมเสี่ยงจำ�นวน 6 ชุด ๆ ละ 20 ใบ   
5. power point อธิบายระดับความเสี่ยง และหลักการ  
QQR  
6. เอกสารหลักการ QQR เท่ากับจำ�นวนผู้เข้าอบรม

กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

- ผู้ดำ�เนินกระบวนการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้
ว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี
- แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม  แจกบัตรคำ�     
กลุ่มละ 1 ชุด (บัตรคำ� 20 ใบ ) และกระดาษ           
ฟลิปชาร์ตที่ติดบัตรระดับความเสี่ยง 4 ระดับ
        ดังนี้
เสี่ยงมาก

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงน้อยมาก

ไม่เสี่ยง

- ผู้ดำ�เนินกระบวนการอธิบายความหมายของความเสี่ยง
ในแต่ละระดับว่าหมายถึงอะไรโดยใช้ power point  หรือ
ฟลิปชาร์ตในการนำ�เสนอเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
เข้ า ใจร่ ว มกั น และต่ อ จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกั น
พิจารณาข้อความบนบัตรคำ�พฤติกรรมทัง้ 20 ใบว่า หาก
เรากระทำ�หรือมีพฤติกรรมดังกล่าวกับผู้มีเชื้อเอชไอวี       
จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีในระดับใด  
- จากนั้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมวางบัตรคำ�ลงในช่องระดับ
ความเสีย่ งทีก่ ลุม่ เห็นตรงกัน สมาชิกในกลุม่ ควรพิจารณา
ร่วมกันและอภิปรายถึงเหตุผลว่า  เพราะเหตุใดจึงคิดว่า
แต่ละการกระทำ�  หรือพฤติกรรมมีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ
นั้น ๆ
-  ให้เวลา 15 นาที ให้แต่ละกลุ่มจัดระดับความเสี่ยงของ
บัตรคำ� 20 ใบ
- เมื่อทุกกลุ่มวางบัตรคำ�ครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้ดำ�เนินการใช้
บัตรคำ�ที่เตรียมเผื่อไว้อีก 1 ชุด ในการอธิบายโดยอ่าน
บัตรคำ�ทีละใบและถามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มว่ามี
ความเสีย่ งระดับใด  ในกรณีทที่ กุ กลุม่ มีความเห็นตรงกัน  
ให้ผู้จัดการเรียนรู้ติดบัตรคำ�ลงในช่องความเสี่ยงนั้นๆ  
แต่ในกรณีทแี่ ต่ละกลุม่ มีความเห็นไม่ตรงกัน  ให้ตดิ บัตร
คำ�นั้นแยกต่างหากไว้ก่อน
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กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

- เมื่อถามครบทั้ง 20 ใบแล้ว  อธิบายหลักการประเมิน
ความเสี่ยง QQR  ให้ผู้เข้าอบรม โดยมีสไลด์ ประกอบ
ในเบื้องต้นดังนี้
หลักการ QQR การที่คน ๆ หนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV
เข้าสู่ร่างกายจะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้
ปริมาณของเชื้อ     คุณภาพของเชื้อ     ช่องทางการติดต่อ   
     (Quantity)                (Quality)         (Route  of Transmission)

(รายละเอียดขง QQR ดูได้ในส่วนเนื้อหา)
- หลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจในหลักการ QQR แล้วให้
กลับมาดูบัตรคำ�ที่เรียงเอาไว้ก่อนหน้านี้และ ช่วยกันใช้
หลักการ QQR  ในการอธิบายบัตรคำ�แต่ละใบ  โดยเริ่ม
จากบัตรที่ผู้เรียนทุกคนเห็นตรงกัน
- ส่วนบัตรคำ�ที่เห็นไม่ตรงกัน  ให้ผู้เข้าอบรมใช้หลักการ  
QQR  ช่วยกันหาคำ�ตอบร่วมกัน  ผู้ดำ�เนินกระบวนการ
ช่วยให้ความกระจ่าง  และข้อมูลเพิม่ เติม (ดูแนวทางการ
พูดคุย สำ�หรับแต่ละบัตรคำ�)
ถามผู้เข้าร่วมอบรมว่า มีคำ�ถามอื่น ๆ ในเรื่องเอดส์อีกหรือไม่  
ถ้ามีคำ�ถาม ผู้ดำ�เนินกระบวนการชวนให้ใช้หลักการ QQR        
ช่วยกันหาคำ�ตอบ
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ทั้งนี้ ในการอธิบายเรื่องโอกาสเสี่ยง  นอกจากหลักการ QQR
แล้ว  ผูด้ �ำ เนินกระบวนการต้องอธิบายหรือชวนให้ผรู้ บั การอบรม
คำ�นึงถึง
- บริบทหรือเงื่อนไขของการกระทำ�ในแต่ละบัตรคำ�  
ว่าทำ�แบบไหน อย่างไร เพราะการกระทำ�ในบริบทและ
เงื่อนไขที่ต่างกัน ประเด็นความเสี่ยงก็ต่างกัน

กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

- ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ เนือ่ งจากคำ�ถามและความ
กังวลใจในเรือ่ งเอดส์ มักเป็นเรือ่ งจินตนาการ หรือสมมติ
ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในชีวิตจริง ผู้ดำ�เนินกระบวนการ   
จึงจำ�เป็นต้องกระตุน้ ให้คดิ ถึงความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้
จริงด้วย
ผู้ดำ�เนินกระบวนการ สรุปประเด็นจากกิจกรรม โดยใช้แนว
คำ�ถามเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีส่วนร่วมในการสรุป ดังนี้
- การติดเชื้อเอชไอวี เป็นเรื่องง่ายหรือยากอย่างไร
คนทั่วไปมักคิดว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อกันได้ง่าย แต่จาก
กิ จ กรรมนี้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เอชไอวี ติ ด ต่ อ กั น ได้ ไ ม่ ง่ า ยเลย ช่ อ ง
ทางการติ ด ต่ อ มี เ พี ย ง 3 ช่ อ งทาง และยั ง จำ� เป็ น ต้ อ งมี อ งค์
ประกอบอื่น ๆ ดังที่ได้อธิบายในหลักการ QQR
- คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากช่องทางใด
โอกาสเสีย่ งทีส่ �ำ คัญต่อการได้รบั เชือ้ เอชไอวี โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย คือการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่มีการ
ป้องกันกับคนทีเ่ ราไม่ทราบว่ามีเชือ้ หรือไม่  และการใช้เข็มฉีดยา
เสพติดร่วมกัน
- ทีผ่ า่ นมาคิดว่าคนส่วนใหญ่กงั วลจากความเสีย่ งทาง
ด้านไหนระหว่างเสี่ยงมากหรือไม่เสี่ยง เพราะอะไร
และจะส่งผลอย่างไร
       
การใช้ชีวิตประจำ�วันร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวีที่บ้าน  
ที่โรงเรียน ที่ทำ�งาน หรือชุมชน ไม่สามารถทำ�ให้เราได้รับเชื้อ
เอชไอวี แต่เรามักลืมคิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ของเราอาจนำ�ไป
สูโ่ อกาสเสีย่ งต่อการรับเชือ้   หากเรามีเพศสัมพันธ์กบั คนทีม่ เี ชือ้
ซึ่งดูไม่ออกจากภาพลักษณ์ ภายนอกโดยไม่ป้องกัน
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กระบวนการ
การดำ�เนินกิจกรรม

- จากกิจกรรมนีเ้ ราสามรถลดความเสีย่ งในเรือ่ งเอดส์
ได้อย่างไรบ้าง เช่น การช่วยตัวเอง, และการใช้ถุงยาง
อนามัย
- การรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เกิด
ขึ้นเพราะเหตุใด ความกังวลใจเรื่องเอดส์ของคนส่วน
ใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อและไม่ติดต่อ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการขาดข้อมูลที่ชัดเจน และได้รับข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง ทำ�ให้รู้สึกว่าเชื้อเอชไอวีติดต่อง่ายและยังก่อให้
เกิดความรู้สึกและทัศนะที่ไม่ดีต่อผู้ติดเชื้อ  ซึ่งนำ�ไปสู่
การรังเกียจกีดกัน

เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

สาระสำ�คัญ
- ความกังวลใจต่อเรือ่ งเอดส์ของคนส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งเกีย่ ว
กับการติดต่อและไม่ตดิ ต่อ  ซึง่ เป็นผลจากการขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลให้
เกิดการประเมินความเสี่ยงของตนผิดพลาดและก่อให้
เกิดทัศนะเชิงลบต่อผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี  นำ�ไปสูก่ ารรังเกียจ
กีดกัน การใช้หลักการ QQR จะช่วยในการทำ�ความ
เข้าใจเรื่องโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูก
ต้องมากขึน้ ทัง้ นี้ หลักการ QQR สามารถอธิบายได้ดงั นี้
Q ตัวที่ 1 คือ ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ
       (Quantity and Source  :
        เชื้อ HIV อยู่ในคนเท่านั้น (เกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาว)
        เชื้อ HIV อยู่ในสารคัดหลั่ง บางอย่างในร่างกายของ
        คนที่มีเชื้อ HIV เช่น เลือด น้ำ�อสุจิ น้ำ�ในช่องคลอด
        น้ำ�นมแม่ ซึ่งมีปริมาณที่ไม่เท่ากันต้องมีจำ�นวนเชื้อ
        HIV ในปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เป็นที่อยู่
        ของเชื้อ
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เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

Q ตัวที่ 2 คือ คุณภาพของเชื้อ (Quality)
        - เชื้อ HIV ต้องมี “คุณภาพพอ”
        - เชื้อ HIV ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายคนได้
        - สภาพในร่างกาย และสภาพแวดล้อม
           บางอย่างมีผลทำ�ให้เชื้อไม่สามารถอยู่ได้ เช่น
           ด่างในน้ำ�ลาย กระเพาะอาหาร สภาพอากาศ
           ความร้อน ความแห้ง น้ำ�ยาต่างๆ
R คือ ช่องทางการติดต่อ (Route of Transmission)
     - ช่องทางเข้า – ช่องทางออก เนื่องจากการติดเชื้อ       
           จำ�เป็นต้องมีเชื้อ  HIV ออกจากร่างกายของผู้มีเชื้อ
           และคนที่จะได้รับเชื้อจะต้องมี ช่องทางที่จะให้เชื้อเข้า
           สู่ร่างกายจนทำ�ให้เกิดการติดเชื้อได้
        - ไวรัส HIV จะต้องถูกส่งผ่านจากคนที่ติดเชื้อ
           ไปยังอีกคนหนึ่ง ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด
           (การใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยาเสพติดร่วมกัน)
           แม่สู่ลูก (ในระหว่างการคลอด หรือ การดื่มนม
           ทั้งนี้ ตามปกติแล้วในน้�ำ นมมีเชื้ออยู่ ปริมาณน้อย
           แต่เนื่องจากเด็กดื่มนมจำ�นวนมาก)
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เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม
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• สรุปการดำ�เนินกิจกรรม
1. ผู้ดำ�เนินการชี้ให้เห็นประเด็นของกิจกรรม QQR ที่ช่วยใน
การสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ว่า
2. ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี เป็นเรือ่ งทีข่ นึ้ อยูก่ บั บริบท
่ “ติด” หรือ
ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ไม่อาจบอกได้วา 
“ไม่ ติ ด ” จะสั ง เกตว่ า  คำ � ที่ ใช้ ใ นกิ จ กรรม คื อ “ความ
เสี่ยง”ในระดับต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
3. ส่วนมีโอกาสเสี่ยงแล้ว ติดเชื้อหรือไม่นั้น วิธีเดียวที่จะบอก
ได้ คื อ การตรวจเลื อ ดนอกจากนั้ น ความเสี่ ย งของ           
พฤติ ก รรมหนึ่ ง ๆ อาจมากขึ้ น หรื อ น้ อ ยลงหากเงื่ อ นไข
เปลี่ยน และจะเห็นวิธีที่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ เช่น
หากยั ง เลื อ กมี เ พศสั ม พั น ธ์ ท างทวารหนั ก แต่ ใช้ ถุ ง ยาง
อนามัย ความเสี่ยงก็จะลดลงจากเสี่ยงมากเป็นไม่เสี่ยง
เป็นต้น
4. ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทางเพศ เช่ น จู บ ปาก      
การสัมผัส หรือ การทำ� oral sex ผูด้ �ำ เนินกระบวนการควร
ชีใ้ ห้เห็นว่า แม้กจิ กรรมเหล่านัน้ มีโอกาสเสีย่ งน้อยมากหรือ
ไม่ เ สี่ ย งเลย แต่ กิ จ กรรมเหล่ า นั้ น มั ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง                
ของกระบวนการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มั ก จบลงด้ ว ยการมี               
เพศสั ม พั น ธ์ แ บบสอดใส่ ประเด็ น สำ � คั ญ จึ ง อยู่ ที่                            
มีการป้องกันหรือไม่เมื่อมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่

รายละเอียดเพิ่มเติม
บัตรคำ�พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
1. เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่ใช้ถุงยางกับผู้มีเอชไอวี
2. เพศสัมพันธ์ทางช่องทวารโดยไม่ใช้ถุงยางกับผู้มีเอชไอวี
3. เพศสัมพันธ์ขณะมีประจำ�เดือนกับผู้มีเอชไอวี
4. เพศสัมพันธ์ขณะมีแผลที่อวัยวะเพศหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้มีเอชไอวี
5. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้มีเอชไอวี
6. การเป็นผู้ใช้ปากทำ� oral sex ให้กับผู้มีเอชไอวี
7. การใช้อุปกรณ์เสริมความสุขทางเพศสอดใส่ในอวัยวะเพศให้กันและกันโดยคู่ที่มีเอชไอวี
8. การกินนมแม่ที่ติดเชื้อ
9. เพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยกับผู้มีเอชไอวี
10. การใช้กรรไกรตัดเล็บ มีดโกน ร่วมกันกับผู้มีเอชไอวี
12. การใช้นิ้วสอดใส่ในอวัยวะเพศกับคู่ที่มีเชื้อเอชไอวี
13. การเป็นฝ่ายถูกทำ� oral sex โดยผู้มีเอชไอวี
14. การจูบปากกับผู้มีเอชไอวี
15. การสำ�เร็จความใคร่ให้ตนเอง
16. การลูบไล้ การใช้ลิ้นกับอวัยวะภายนอก (ที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ) กับคู่ที่มีเอชไอวี
17. การใช้ชีวิตประจำ�วันร่วมกับผู้ติดเชื้อ
18. ยุงกัดผู้ติดเชื้อแล้วมากัดเรา
19. การถูกเข็มตำ� (ตำ�ผู้ติดเชื้อแล้วมาตำ�เรา)
20. การสัมผัสแผล/เลือด/น้ำ�เหลืองของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
21. การตรวจรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
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บัตรระดับความเสี่ยง และชาร์ตอธิบายระดับความเสี่ยง
• เสี่ยงมาก
• เสี่ยงปานกลาง

มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่ากับ
เสี่ยงมาก

• เสี่ยงน้อยมาก

มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี  แต่ในทางเป็นจริงโอกาส
และความเป็นไปได้ที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีจากการกระทำ�
นั้น ๆ แทบไม่มีเลยและไม่ปรากฏหรือมีน้อยมากๆ
ว่ามีคนได้รับเชื้อเอชไอวีจากช่องทางนั้น
เป็นการกระทำ�หรือช่องทางที่ไม่มีโอกาสเสี่ยง
ต่อการรับเชื้อเอชไอวีเลย

• ไม่เสี่ยง		
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เป็นความเสี่ยงในระดับที่มีโอกาสได้รับเชื้อสูงมากและ
คนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากความเสี่ยงนั้นๆ

ใบความรู้ เพื่ออธิบายหลัก QQR
หลักการ QQR
การที่คนๆ หนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย
จะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัย ดังนี้
ปริมาณของเชื้อ
(Quantity)

คุณภาพของเชื้อ
(Quality)

• เชื้อ HIV ต้องมี  
• เชื้อ HIV อยู่ในคน
คุณภาพพอ
เท่านั้น (เกาะอยู่กับ
• สภาพร่างกายและ                                   
เม็ดเลือดขาว)
สภาพแวดล้อม บาง
• เชื้อ HIV อยู่ในสาร
อย่างมีผลทำ�ให้เชื้อไม่
คัดหลั่งบางอย่างใน
สามารถอยู่ได้  เช่น  
ร่างกายของคนที     
่
กรดน้�ำ ลาย กระเพาะ
มีเชื้อ HIV เช่น  
อาหาร สภาพอากาศ  
เลือด น้ำ�อสุจิ น้ำ�ใน
ความร้อน ความแห้ง  
ช่องคลอด น้ำ�นมแม่        
น้ำ�ยาต่างๆ                                                                           
ซึ่งมีปริมาณ            
ที่ไม่เท่ากัน
• ต้องมีจ�ำ นวนเชื้อ     
เอชไอวีในปริมาณที่
มากพอ ในสารคัดหลั่ง
ที่เป็นที่อยู่ของเชื้อ                                                                                              
                                      

ช่องทางการติดต่อ
(Route of
Transmission)
ไวรัส  HIV จะต้องถูกส่ง
ผ่านจากคนที่ติดเชื้อไป
ยังอีกคนหนึ่งโดยเชื้อจะ
ต้ อ งตรงเข้ า สู่ ก ระแส
เลือด
เลือด
เพศสัมพันธ์
แม่สู่ลูก

โอกาส / ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น
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ตัวอย่างผลกิจกรรม
เสี่ยงมาก

เสี่ยงปานกลาง

เสี่ยงน้อยมาก

ไม่เสี่ยง

เพศสัมพันธ์
ทางช่องคลอด
โดยไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย

การใช้อุปกรณ์
เสริมความสุข
ทางเพศสอดใส่
ในอวัยวะเพศ
ให้กันและกัน

การตรวจรักษา
ผู้ติดเชื้อผู้ป่วย
เอดส์

การลูบไล้การใช้ลิ้นกับ
อวัยวะภายนอกที่ไม่ใช่
อวัยวะเพศ

เพศสัมพันธ์ทาง
ช่องทวารโดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัย

เด็กทารกที่ดูด
น้ำ�นมแม่ที่มีเชื้อ
ไวรัส HIV

การถูกเข็มตำ�

การสัมผัสแผล เลือด
น้ำ�เหลือง ของผู้ติดเชื้อ
ผู้ป่วยเอดส์

เพศสัมพันธ์ขณะ การเป็นผู้ใช้ปาก
มีแผลที่อวัยวะ
ทำ� Oral Sex
เพศ หรือมีโรค
ติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

การใช้ชีวิตประจำ�วันอยู่
ร่วมกับผู้ติดเชื้อ
ภายในบ้าน สำ�นักงาน
ฯลฯ

เพศสัมพันธ์ขณะ
มีประจำ�เดือน

การจูบปาก

การใช้เข็มฉีดยา
เสพติดติดร่วม
กับผู้อื่น

การใช้กรรไกรตัดเล็บ
มีดโกน ร่วมกัน

การรับเลือดที่มี
เชื้อไวรัส HIV

การช่วยตัวเอง
การเป็นฝ่ายถูกทำ�
Oral Sex
เพศสัมพันธ์โดย
ใช้ถุงยางอนามัย
ยุงกัด
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การใช้นิ้วสอดใส่ใน
อวัยวะเพศให้กันและกัน

B. การดูแลรักษา
หัวข้อ: เอดส์รักษาได้
กิจกรรม 1

เลือกข้าง

วัตถุประสงค์

• เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อการ
ดูแลรักษาเรื่องเอดส์
• เพื่อประเมินทัศนะต่อ “เอดส์” ของผู้เข้าร่วม

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

         
-

ขั้นตอนการดำ�เนิน 1. เริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมออกมายืนรวมกันตรงกลางวง โดย
กิจกรรม
อธิบายให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมว่าจะมีค�ำ ถาม ให้เลือกข้าง “เห็น
ด้วย” และ”ไม่เห็นด้วย” โดยผู้ดำ�เนินการจะถามทีละ
คำ�ถามและให้ผู้เข้าร่วมเลือกตอบ
2. เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมเลือกตอบแต่ละคำ�ถาม ให้ผดู้ �ำ เนินการเลือก
สุม่ ถาม ความเห็นและเหตุผลทีแ่ ต่ละคนเลือกข้าง ว่าเลือก
เพราะอะไร เข้าใจว่าอย่างไร
3. คำ�ถาม  2  ข้อดังนี้
a. เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ว่า “เอดส์ รักษาได้”
b. เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ว่า “ผูต้ ดิ เชือ้ สามารถทำ�งาน
ได้ แต่งงานได้”
4. ระหว่างดำ�เนินการ ทีมผู้ดำ�เนินการจะมีการจดบันทึก
เหตุผลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
5. เมื่อจบคำ�ถามทั้ง 2 ข้อ ให้ผู้ดำ�เนินการสรุปเรื่อง “เอดส์
รักษาได้”
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาใน
ประเด็นสำ�คัญ
การดำ�เนินกิจกรรม 1. “เอดส์รกั ษาได้ เชือ้ เอชไอวีควบคุมได้” เพราะคำ�ว่าเอดส์  
หมายถึงโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ซึ่งโรคเหล่านี้ (โรคฉวยโอกาส) สามารถรักษา
ป้องกันได้ และในปัจจุบนั ยังมียาต้านไวรัสทีส่ ามารถทำ�ให้
ผู้ป่วยเอดส์มีระดับภูมิที่สูงขึ้น จนพ้นภาวะภูมิบกพร่อง   
ไม่ป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส เปลี่ยนผู้ป่วยเอดส์มาเป็น         
ผู้ติดเชื้อ ดังนั้น เอดส์จึงรักษาได้
2. ความเชือ่ ทัศนะทีค่ นทัว่ ไปมีตอ่ เอดส์ (เป็นแล้วตาย รักษา
ไม่หาย โรคร้ายแรง น่ารังเกียจ ฯลฯ) ส่งผลต่อความเชื่อ
ของคนทัว่ ไป ทำ�ให้ไม่เชือ่ มัน่ ว่าสามารถดูแลรักษาและอยู่
ร่วมกันได้ รวมทั้งยังส่งผลต่อการแบ่งแยกกีดกัน เช่น      
การรับเข้าทำ�งาน การไม่ดูแลรักษาเป็นต้น
3. หลายคนยังมีทัศนะว่า “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” เหมือนกับ          
“ผู้ป่วยเอดส์” ทำ�ให้เข้าใจผิดว่าจะไม่สามารถใช้ชีวิต
เหมือนคนทั่วไปได้อันเนื่องมาจากเรื่องสุขภาพ รวมทั้ง
ภาพผูป้ ว่ ยเอดส์ทมี่ กี ารเผยแพร่มาตัง้ แต่อดีต ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นภาพผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ประกอบกับยังไม่มีการ
รักษาทีด่ ใี นสมัยก่อน ส่งผลให้คนยังติดภาพความน่ากลัว
เจ็บป่วย และเหมารวมว่าผู้ติดเชื้อฯ คือผู้ป่วย  
หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นการประเมินและอธิบายเบื้องต้นให้ว่า “ทำ�ไมถึงพูดว่าเอดส์
รักษาได้” และมาต่อด้วยกิจกรรมที่ 2 ที่จะทำ�ให้เห็นกลไกการทำ�งานของเชื้อเอชไอวี      
เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้ว ทั้งนี้ ผู้ดำ�เนินกิจกรรมอาจทบทวนเรื่องโอกาสของการติดเชื้อ          
เอชไอวีอกี ครัง้ ว่า เมือ่ มีปริมาณ คุณภาพ และช่องทางการเข้าออกพร้อม และนำ�เสนอเรือ่ ง
กลไกภูมิคุ้มกันที่ เชื้อเอชไอวีนั้นได้เข้ามาและพยายามทำ�ลายภูมิคุ้มกัน
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กิจกรรม 2

ระบบภูมิคุ้มกัน และกลไกการติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์

• เพื่ อ ให้ เข้ า ใจกลไกการทำ � งานของระบบภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ      
เชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อเอชไอวี
• เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ วงจรชีวิต การขยายพันธุ์ของ
เชื้อเอชไอวีในร่างกาย
• เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ภู มิ คุ้ ม กั น       
กับโรคฉวยโอกาส  

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

75  นาที
1. ชุดสื่อแสดงกลไกการติดเชื้อ
2. กระดาษกาว, ปากการเคมี (Artline)   
3. กระดาษ Flip chart

ขั้นตอนการดำ�เนิน 1. วิทยากรบรรยายและอธิบายเนือ้ หาข้อ 1 – 4 โดยใช้สอื่ ชุด
กิจกรรม
แบบจำ�ลอง ตัว เม็ดเลือดขาว ซีดี 4 และตัวเอชไอวี
2. วิทยากรบรรยายและอธิบายายเนื้อหาข้อ 5 – 6 โดยใช้
กราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับซีดี4 กับโรคฉวย
โอกาส (OIs) ประกอบ
3. เปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนเป็นระยะๆ และใช้
เวลาในการทำ�ความเข้าใจเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

1. พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะระบบเม็ดเลือดขาว    
กับการจัดการเชื้อโรค และการสร้างสารภูมิคุ้มกัน
2. ลักษณะ องค์ประกอบของเม็ดเลือดขาวCD4 และ        
เชื้อเอชไอวี
3. วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี เมื่อเข้าสู่CD4                  
และการกลายพันธุ์
4. การตรวจเลือด  แอนติเอชไอวี  CD4 และ              
ไวรัลโหลด (Viral load)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับภูมิคุ้มกัน(ซีดี4)               
กับโรคฉวยโอกาส (OIs)         
6. แนวคิดเรื่อง “เอดส์ รักษาได้  เชื้อเอชไอวี ควบคุมได้”
เนื้อหาโดยสรุป
เนื้อหาหลักของบทนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลไกการทำ�งาน
ของเชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ที่ เข้ า ไปทำ � ลายภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกาย        
เพื่อนำ�ไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษา โดยเริ่มจากให้
ผู้ เข้ า ร่ ว มได้ แ ลกเปลี่ ย นว่ า “เห็ น ด้ ว ย” หรื อ “ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย”          
ว่ า “เอดส์ รั ก ษาได้ ” และนำ � ไปสู่ เ นื้ อ หา เอชไอวี คื อ อะไร          
เอดส์ คืออะไร  เอชไอวีไปทำ�อะไรกับร่างกาย ยาเกี่ยวกับเอดส์
มีอะไรบ้าง
เอชไอวี (HIV) คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งทีมีชื่อเรียกในภาษา
อังกฤษว่า  Human Immuno deficiency Virus เป็นเชื้อไวรัส
ที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อเข้ามาแล้วทำ�ลายภูมิคุ้มกันในร่างกาย
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เอดส์ (AIDS) คือกลุม่ อาการทีเ่ กิดจากภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
หรือในภาษาอังกฤษคือ Acquired Immune Deficiency       
Syndrome) เนือ่ งจากติดเชือ้ เอชไอวี กลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ หรือที่
เรียกว่า “โรคฉวยโอกาส”ทีม่ กั พบ ได้แก่ วัณโรคปอด เชือ้ ราเยือ่
หุ้มสมอง ปอดอักเสบชนิดพีซีพี เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถ
รักษาให้หายได้ เมือ่ รักษาอาการหรือโรคฉวยโอกาสหายแล้วก็จะ
กลับมาเป็น “ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” (ไม่ได้เป็นผู้ป่วย)
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หมายถึง ผู้ได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี   
เข้าสู่ร่างกายแต่ร่างกายยังแข็งแรงและสามารถทำ�งานได้
ผู้ ป่ ว ยเอดส์ หมายถึ ง ผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี ภ าวะภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่ อ งและมี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคฉวยโอกาส ซึ่ ง ภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคฉวยโอกาสเหล่านี้สามารถรักษาได้
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

กลไกการทำ�งานของ เชื้อเอชไอวี
เมือ่ เชือ้ เอชไอวีเข้าสูร่ า่ งกายเข้าไปเกาะเม็ดเลือดขาวแล้วก็จะเข้า
สูเ่ ม็ดเลือด โดยถอดเปลือกออก แล้วแทรกตัวเข้าไป เชือ้ เอชไอวี
จะใช้สารชนิดหนึ่ง เปลี่ยนตัวเองจาก สายเดี่ยวให้เป็นสายคู่   
เหมื อ นกั บ ของCD4 เพื่ อ จะได้ เข้ า สู่ ไข่ แ ดง (นิ ว เคลี ย ส)             
เชือ้ เอชไอวีจะเพิม่ จำ�นวนโดยการแบ่งตัว แล้วออกจากไข่แดงมา
เป็นสายยาวๆ หลังจากนั้นเชื้อเอชไอวี จะใช้สารอีกชนิดหนึ่ง       
ในการตัดให้เป็นสายเดี่ยวสั้นๆ จะมีสั้นบ้างยาวบ้าง ประกอบตัว
เป็นเชื้อเอชไอวีสมบูรณ์  จำ�นวนมากเป็นพัน เป็นหมื่น หรืออาจ
เป็ น แสนตั ว ในระหว่ า งกระบวนการที่ เชื้ อ มี ก ารเพิ่ ม จำ� นวน         
จะเกิดการกลายพันธุ์
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการควบคุ ม เชื้ อ โรคต่ า งๆ     
เมือ่ เชือ้ เอชไอวี ทำ�ลาย ซีด4ี ลงเรือ่ ยๆ ทำ�ให้รา่ งกายไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้ ผู้ติดเชื้อแต่ละคนจะเริ่มมีอาการป่วยในระยะเวลา
ที่ต่างกัน โดยเฉลี่ยจะเริ่มป่วยหลังติดเชื้อ ประมาณ 7 – 10 ปี
“เอดส์ รั ก ษาได้ เชื้ อ เอชไอวี ค วบคุ ม ได้ ” เพราะ คำ � ว่ า เอดส์           
หมายถึงโรคหรือกลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง        
ซึ่งโรคเหล่านี้ (โรคฉวยโอกาส) สามารถรักษาป้องกันได้ และใน
ปัจจุบันยังมียาต้านไวรัสที่สามารถทำ�ให้ผู้ป่วยเอดส์มีระดับภูมิที่
สู ง ขึ้ น จนพ้ น ภาวะภู มิ บ กพร่ อ ง ไม่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคฉวยโอกาส    
เปลี่ยนผู้ป่วยเอดส์มาเป็นผู้ติดเชื้อ ดังนั้น เอดส์จึงเป็นโรคที่
รั ก ษาได้ โดยยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ยารั ก ษาโรคฉวยโอกาส          
ยาป้องกันโรคฉวยโอกาส ยาต้านไวรัส
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เนื้อหาสำ�หรับใช้ในการบรรยาย
1. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ เอชไอวี
1.1  ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีหลายระบบ แต่ระบบที่สนใจ เพราะมีความ
สัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวี คือ ระบบเม็ดเลือดขาว ชนิดที่สำ�คัญ และทำ�งานเป็นทีม คือ       
ชนิด M ชนิด T และชนิด B

1.2 เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เม็ดเลือดขาวชนิด M จะเข้าล้อมจับเชื้อโรค ถ้าเชื้อ
โรคเข้ามาน้อย M เซลจัดการได้หมด แต่ถ้าเชื้อโรคเข้ามามาก M เซล จัดการไม่ได้หมด
จะแจ้งไปยังเม็ดเลือดขาวชนิด T  ซึ่ง T ทำ�หน้าที่เป็นแม่ทัพ สั่งการให้ M ที่อยู่ไกลๆ    
มาล้อมจับกินเชือ้ โรค  และสัง่ การให้ B สร้างสารภูมคิ มุ้ กัน (แอนติบอดี)้ เพือ่ มาช่วยจัดการ
เชื้อโรค ซึ่งระยะเวลาในการสร้างสารภูมิคุ้มกัน ของแต่ละเชื้อโรค จะใช้เวลาไม่เท่ากัน
จากนั้นเม็ดเลือดขาวชนิด B จะมีความจำ�ต่อเชื้อโรคชนิดนั้น ถ้าร่างกายได้รับ
เชื้อโรคชนิดเดิมอีก B จะใช้เวลาน้อยลงในการสร้างสารภูมิคุ้มกัน
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2. วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี
2.1 เม็ดเลือดขาวชนิด T ถ้าเอากล้อง
ส่องข แอนติบอดี้ ยาย จะมีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ
รูปร่างเป็นทรงกลม มีเปลือกเป็น ซีด4ี ตรงกลาง
เป็นไข่แดง (นิวเคลียส) ในไข่แดงมีสายพันธุกรรม
เป็นสายคู  ่ “เรียก T ที่มีเปลือกเป็น CD4 อย่าง
ง่ายๆ          ว่า CD4”
2.2 เชื้อเอชไอวี ถ้าเอากล้องส่องขยาย
เหมือนกัน จะมีองค์ประกอบดังนี้ คือ รูปร่างเป็น
ทรงกลม มีเปลือกเป็นตุ่มๆ มีสารพันธุกรรมเป็น
สายเดี่ยว
2.3 เมื่อเชื้อเอชไอวีเกาะเม็ดเลือดขาว
แล้ ว ก็ จ ะเข้ า สู่ เ ม็ ด เลื อ ด โดยถอดเปลื อ กออก       
แล้วแทรกตัวเข้าไป
เชื้อเอชไอวีจะใช้สารชนิดหนึ่ง  
เปลี่ยนตัวเองจาก สายเดี่ยวให้เป็น
สายคู่ เหมือนกับของCD4  
เพื่อจะได้ เข้าสู่ไข่แดง (นิวเคลียส)
2.4 เชื้อเอชไอวีจะเพิ่มจำ�นวนโดยการ
แบ่งตัว แล้วออกจากไข่แดงมาเป็นสายยาวๆ
หลังจากนัน้ เชือ้ เอชไอวี จะใช้สารอีกชนิดหนึง่ ใน
การตัดให้เป็นสายเดีย่ วสัน้ ๆ จะมีสนั้ บ้างยาวบ้าง
ประกอบตัวเป็นเชื้อเอชไอวีสมบูรณ์ จำ�นวนมาก
เป็นพัน เป็นหมืน่ หรืออาจเป็นแสนตัวในระหว่าง
กระบวนการที่เชื้อมีการเพิ่มจำ�นวน จะเกิดการก
ลายพันธุ์ เปรียบเหมือนกับมีเชื้อเอชไอวีสีใหม่  
ซึ่ ง จะมี ส่ ว นน้อย ส่วนใหญ่ยังเป็นสีเดียวกับสี
ตอนเข้า CD4 นี่คือวงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี
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เปลือกของเชื้อ HIV
เกาะเข้าพอดีกับ
เปลือก CD4

3. การทำ�งานของทีมเม็ดเลือดขาว T B และ M ในกรณีทเี่ ชือ้ เอชไอวีเข้าสูร่ า่ งกาย
ถ้าเชื้อโรคที่เข้ามาเป็นเชื้อเอชไอวี  M จะเข้าล้อมจับเชื้อเอชไอวี
ถ้าเชื้อเข้ามาน้อย M จัดการได้หมด แต่ถ้าเชื้อเข้ามามาก M จัดการไม่ได้หมด
จะแจ้งไปยัง T ซึง่ T สัง่ ให้ M ทีอ่ ยูไ่ กลๆ มาล้อมจับกิน เชือ้ เอชไอวี T สัง่ การให้ B สร้าง
สารภูมิคุ้มกัน เพื่อมาช่วยจัดการเชื้อเอชไอวี ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างสารภูมิคุ้มกัน
ตั้งแต่เริ่มสร้างในการติดเชื้อวันแรกๆ และสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีปริมาณมากพอ ที่เมื่อ
ตรวจเลือดหาสารภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี้) แล้วให้ผลเชื่อถือได้ คือ 3 เดือน

จากการที่เชื้อเอชไอวีมีการกลายพันธุ์ คือ มีเชื้อเอชไอวีสีใหม่และสารภูมิคุ้มกัน
ทีส่ ร้างขึน้ สามารถจัดการได้แต่เชือ้ เอชไอวีสเี ดิม ซึง่ ถ้าจะจัดการเชือ้ เอชไอวีสใี หม่ ต้องใช้
เวลาในการสร้างสารภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ สีใหม่ ขณะทีก่ �ำ ลังสร้างสารภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ เอชไอวี
สีใหม่   เชื้อเอชไอวีนี้ก็จะไปเกาะ CD4 และเกิดวงจรการขยายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวีและ   
มีเชื้อเอชไอวีสีใหม่ๆเกิดขึ้นอีก ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ทำ�ลาย CD4 ซึ่งเป็นแม่ทัพควบคุม
การทำ�งานของเม็ดเลือดขาว จึงทำ�ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันจัดการเชือ้ เอชไอวีไม่ทนั และไม่หมด
แล้ว CD4 เป็นอย่างไรเมื่อถูกเชื้อเอชไอวี เจาะไข่แดง?
ผลคือ CD4 ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้เหมือนเดิมในการจัดการกับเชื้อโรคต่างๆ   
และ เซลแตกตายไป จำ�นวนจึงลดลง ถึงแม้จะมีการสร้างใหม่ก็ตาม
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4. การตรวจเลือด แอนติเอชไอวี CD4 และไวรัลโหลด (Viral load)
* การตรวจเลือดว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ที่นิยมในปัจจุบัน
* เป็นการตรวจหาสารภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังรับเชื้อ ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อ
โดยตรง   
* การตรวจ  CD4  
* คือการนับจำ�นวนเม็ดเลือดขาวชนิด T ทีม
่ เี ปลือกเป็น CD4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร                     
(เลือดประมาณ 1 หยด )
* การตรวจไวรัลโหลด    
     คือการนับจำ�นวนไวรัสเอชไอวีอิสระ ในเลือด 1 ซีซี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับภูมิคุ้มกัน (ซีดี4) กับโรคฉวยโอกาส (OIs)
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซีดี 4 กับระยะเวลาที่ติดเชื้อ
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ระบบภูมิคุ้มกันมีบทบาทสำ�คัญในการควบคุมเชื้อโรคต่างๆ เมื่อเชื้อเอชไอวี
ทำ�ลาย ซีดี4 ลงเรื่อยๆ ทำ�ให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมโรคได้ ผู้ติดเชื้อแต่ละคนจะเริ่มมี
อาการป่วยในระยะเวลาที่ต่างกัน โดยเฉลี่ยจะเริ่มป่วยหลังติดเชื้อ ประมาณ 7 – 10 ปี
ปัจจัยที่ทำ�ให้ป่วยช้า หรือเร็ว
* ภูมิคุ้มกันพื้นฐานแต่ละคนต่างกัน เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละคน
* ปริมาณและความรุนแรงของเชื้อ HIV ตั้งแต่การรับเชื้อครั้งแรก และการรับ
เชื้อในระหว่างที่มีเชื้ออยู่แล้ว แนวทางแก้ไข  คือการไม่รับเชื้อเพิ่ม  และการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส HIV
* การป้องกันและรักษาโรคฉวยโอกาส เนื่องจากในระหว่างที่มีการป่วยด้วยโรค
ฉวยโอกาส  โดยเฉพาะโรคทีม่ คี วามรุนแรง  จะเป็นช่วงทีม่ กี ารเพิม่ จำ�นวนของเชือ้
เอชไอวีอย่างรวดเร็ว   เป็นปัจจัยที่สำ�คัญมากในการทำ�ให้ CD4 ลดลง แนวทาง
แก้ไข คือ ต้องได้รับการป้องกัน และรักษาโรคฉวยโอกาสตามมาตรฐานอย่าง   
เหมาะสม
* การดูแลสุขภาพกาย และใจ แนวทางแก้ไข คือ งดหรือลด พฤติกรรมที่มีผลต่อ
สุขภาพ เช่น สูบจัด ดื่มหนัก อดนอน อดอาหาร เป็นต้น
บทบาทสำ�คัญในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ
• สังเกตตนเอง ถ้าเริ่มมีข้อบ่งชี้ว่าภูมิบกพร่อง ควรเริ่มกินยาป้องกัน เช่น กินยา
โคไตรม๊อกซาโซล (แบคทริม) เพือ่ ป้องกันปอดอักเสบพีซพี ี และคิดถึงการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส
• การดูแลรักษาโรคฉวยโอกาสรวมถึงการรักษาด้วยยาต้านฯ หากเรามีความรู้
ความเข้าใจ เราก็สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น
• การไม่รับเชื้อเพิ่ม เพราะการรับเชื้อเพิ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ป่วยเร็วขึ้น หรือ
อาจส่งผลให้เกิดการดื้อยาในกรณีของคนที่ใช้ยาต้านไวรัสฯ
• นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว การดูแลด้านอืน่ ๆ เช่นจิตใจ การยอมรับการ
ติดเชือ้ การอยูร่ ว่ มกันในสังคม เป็นสิง่ จำ�เป็นทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ต้องได้รบั การดูแล ใส่ใจ
ร่วมด้วย
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ข้อแนะนำ�สำ�หรับผู้ดำ�เนินกิจกรรม (วิทยากร)
• วิทยากรต้องเตรียมทำ�ความเข้าใจและฝึกอธิบายเรือ่ งระบบภูมคิ มุ้ กันและกลไก
การติดเชือ้ เอชไอวี เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารถ่ายทอดให้ผเู้ ข้าร่วมได้อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน
• วิทยากรต้องประเมินความเข้าใจของผู้เข้าร่วมเป็นระยะ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่
เข้าใจยาก ซับซ้อน และต้องการความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
• วิทยากรต้องทำ�ความเข้าใจแนวคิดและมีความเชื่อมั่น เรื่อง “เอดส์รักษาได้”
เพื่อสามารถชวนผู้เข้าร่วมอบรม สามารถ คิด วิเคราะห์ และปรับแนวคิด         
เพื่อนำ�ไปสู่แนวทางการดูแลรักษาตัวเองอย่างมั่นใจ
ข้อความสำ�คัญ :
เอชไอวี (HIV) คือ เชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ ทีมชี อื่ เรียกในภาษาอังกฤษว่า  Human
Immuno deficiency Virus เป็นเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อเข้ามาแล้วทำ�ลาย
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย
เอดส์ (AIDS) คือกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือในภาษา
อังกฤษคือ  Acquired Immune Deficiency Syndrome) เนื่องจากติดเชื้อเอชไอวี      
กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า “โรคฉวยโอกาส”ที่มักพบ ได้แก่ วัณโรคปอด เชื้อรา
เยื่อหุ้มสมอง ปอดอักเสบชนิดพีซีพี เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถรักษาให้หายได้ เมื่อ
รักษาอาการหรือโรคฉวยโอกาสหายแล้วก็จะกลับมาเป็น”ผู้ติดเชื้อเอชไอวี” (ไม่ได้เป็น     
ผู้ป่วย)
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (HIV) หมายถึง ผูไ้ ด้รบั เชือ้ ไวรัสเอชไอวีเข้าสูร่ า่ งกายแต่รา่ งกายยังแข็ง
แรงและสามารถทำ�งานได้
ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส ซึง่ ภาวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องและโรคฉวยโอกาสเหล่านีส้ ามารถ
รักษาได้

50

เอดส์รักษาได้
“เอดส์รักษาได้ เชื้อเอชไอวีควบคุมได้” เพราะคำ�ว่าเอดส์  หมายถึงโรคหรือ
กลุม่ อาการทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ซึง่ โรคเหล่านี้ (โรคฉวยโอกาส) สามารถ
รักษาป้องกันได้ และในปัจจุบันยังมียาต้านไวรัสที่สามารถทำ�ให้ผู้ป่วยเอดส์มีระดับภูมิที่
สูงขึ้น จนพ้นภาวะภูมิบกพร่อง ไม่ป่วยด้วยโรคฉวยโอกาส เปลี่ยนผู้ป่วยเอดส์มาเป็น        
ผูต้ ดิ เชือ้ ดังนัน้ เอดส์จงึ เป็นโรคทีร่ กั ษาได้ โดยยาทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ ยารักษาโรคฉวยโอกาส           
ยาป้องกันโรคฉวยโอกาส ยาต้านไวรัส ยาทั้งสามชนิดนี้ครอบคลุมในระบบหลักประกัน
สุขภาพ
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ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและ

สิทธิมนุษยชนด้านเอดส์

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อที่ 1 เข้าใจเรียนรู้และเข้าใจความหมาย “สิทธิมนุษยชน”
กิจกรรม

สิ่งจำ�เป็นในชีวิตของฉัน

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามเข้ า ใจและสามารถ
อธิบายความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”ได้

เวลา
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60 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

1. ใบกิจกรรมขนาด A 4 รูปวงกลม 6 วง เท่าจำ�นวน
ผู้เข้ารับการอบรม มีสัญลักษณ์เล็กๆ ที่มุมกระดาษ
เพื่อการแบ่งกลุ่ม เช่น ดาว สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม เป็นต้น
2. ปากกาเคมี
3. กระดาษเขียนแบบ
4. กระดาษกาว

ขั้นตอนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. แจกใบกิจกรรมให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทุกคน ให้แต่ละ
คนเขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่จ�ำ เป็นในการดำ�รงชีวิต
ของตนเอง 6 อย่ า งลงในช่ อ งว่ า งในใบกิ จ กรรม        
(5 นาที)
2. เมื่อเสร็จแล้ว แบ่งกลุ่มตามสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่
ในใบกิจกรรม ใครได้สญ
ั ลักษณ์เหมือนกันให้อยูก่ ลุม่
เดียวกัน (กลุ่มละประมาณ 5-7 คน) แจกกระดาษ
เขียนแบบให้แต่ละกลุ่มพร้อมปากกาเคมี แล้วให้
กลุ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ต่ อ คำ � ถามเดิ ม      
โดยให้แต่ละคนนำ�เสนอใบกิจกรรมของตนเองก่อน
เขียนข้อสรุปของกลุม่ ลงในกระดาษเขียนแบบ  หาก
มีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้ก็ให้บันทึกไว้ (15 นาที)
3. ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ส่ ง ผู้ แ ทนออกมารายงาน ผลการ
สัมมนากลุ่มย่อย ทีละกลุ่มจนครบ โดยผู้ดำ�เนิน
กิจกรรมบันทึกส่วนที่เห็นเหมือนกัน หรือที่เห็น     
ต่างกัน เพื่อเตรียมสรุป (15 นาที)

ขั้นตอนการดำ�เนิน
กิจกรรม

4. ผู้ดำ�เนินกิจกรรม ตั้งคำ�ถามให้ผู้เข้ารับการอบรม
ช่วยกันอภิปรายแลกเปลี่ยนว่า สิ่งจำ�เป็นในการ
ดำ�รงชีวติ ของคนแต่ละคนมีโอกาสทีเ่ หมือนหรือต่าง
กันได้หรือไม่ เพราะอะไร ยกตัวอย่างสิ่งจำ�เป็นใน
การดำ � รงชี วิ ต ของผู้ พิ ก าร กั บ ผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์            
มีโอกาสที่จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5. ผู้ดำ�เนินกิจกรรม สรุปทำ�ความเข้าใจความหมาย
ของสิทธิมนุษยชน

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

แนวทางการสรุปของผู้ดำ�เนินกิจกรรม
ผู้ดำ�เนินกิจกรรม สรุปให้เห็นว่าสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รง
ชี วิ ต ของคนแต่ ล ะคนมี ทั้ ง ที่ เ หมื อ น และแตกต่ า งกั น        
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลายประการ เช่ น สภาวะสุ ข ภาพ
เป็นต้น สิ่งจำ�เป็นที่เหมือนกัน ได้แก่ ปัจจัย 4 (อาหาร
เครื่ อ งนุ่ ม ห่ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย ยารั ก ษาโรค) การศึ ก ษา          
สิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
การมีรายได้ เป็นต้น สิ่งจำ�เป็นเหล่านี้สำ�หรับมนุษย์      
ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษาใดในฐานะ
ที่ เ ขาเป็ น มนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง และสิ่ ง จำ � เป็ น พื้ น ฐานนี้             
เพื่ อ ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ มี ชี วิ ต อยู่ ร อด มี ค วามมั่ น คงและ            
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละสามารถพัฒนาตนเองได้ สิง่ จำ�เป็น
สำ�หรับมนุษย์ทุกคนจึงเป็นสิทธิมนุษยชนดังนั้นเมื่อพูด
ถึงสิทธิมนุษยชนจึงหมายถึง  “...สิ่งจำ�เป็นที่มนุษย์        
ทุกคนต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้สามารถ     
อยู่รอด ให้มีความมั่นคงในชีวิต และสามารถพัฒนา
ตนเอง....” และสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตของแต่ละคน
มีความเหมือนหรือความต่างกันอาจเปลี่ยนแปลงตาม   
ยุคสมัย ทั้งนี้ รัฐมีหน้าที่ต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนดังภาพ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ขั้นตอนการดำ�เนิน
กิจกรรม

ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
ใบความรู้
หน้าที่ของประชาชน
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ข้อมูลเพิ่มเติม

ใบกิจกรรม สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตของคุณใบกิจกรรม
…สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตของคุณ คืออะไร
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อที่ 2 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม

ภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถอธิบายและเข้าใจว่า
สิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ของสหประชาชาติประกอบด้วยสิทธิอะไรบ้าง

เวลา
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60 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

1. ภาพวาดและข้อความ เรื่องภาพชีวิต ขนาด 3x3  
ทำ�เป็นชุดๆละ 30 ภาพ 30 ข้อความ         
จำ�นวน 4-5 ชุด
2. ปากกาเคมีหลากสี
3. กระดาษเขียนแบบ
4. กระดาษกาว

ขั้นตอนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ
ประมาณ 6-7 คน
2. แจกบัตรคำ�กิจกรรม “ภาพชีวิต”ให้ทุกกลุ่ม พร้อม
กระดาษเขียนแบบและกระดาษกาว
3. ให้แต่ละกลุม่ พิจารณาว่า ภาพทีท่ กุ กลุม่ ได้รบั แต่ละ
ภาพนีม้ คี วามหมายตรงกับข้อความใด ให้จบั คูภ่ าพ
และข้อความนั้น แล้วเรียงลำ�ดับตามหมายเลขที่
ปรากฏในข้อความแล้วติดลงในกระดาษเขียนแบบ
(30 นาที)
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนมากลุ่มละ 1 คน จากนั้นให้ผู้
แทนกลุ่ม เลือกว่าจะตรวจสอบผลการจับคู่กลุ่มใด
ให้ไปยืนประจำ�บอร์ดของกลุ่มนั้น หากการจับคู่ถูก
ต้องตามที่ผู้ดำ�เนินการเฉลยให้คะแนน 1 คะแนน
เพราะฉะนั้นคะแนนเต็มจะเป็น 30 คะแนน
5. ผูด้ �ำ เนินกิจกรรม ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมอ่านข้อความ
ทีละข้อ (โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทีละกลุ่ม)
และสรุปว่าข้อความนัน้ กล่าวสิทธิอะไร จากนัน้ เฉลย
ภาพที่ คู่ กั บ ข้ อ ความ ทำ � อย่ า งนี้ เรื่ อ ยไปจนครบ       
30 ภาพ จากนั้นให้รวมคะแนน (20 นาที)

ขั้นตอนการดำ�เนิน
กิจกรรม

6. ผู้ดำ�เนินกิจกรรม ชวนผู้เข้ารับการอบรมช่วยกัน
สรุ ป ว่ า ได้ เรี ย นรู้ อ ะไรจากการทำ � กิ จ กรรมนี้ บ้ า ง       
ได้ เรี ย นรู้ สิ ท ธิ อ ะไรบ้ า ง บั น ทึ ก สิ่ ง ที่ ผู้ เข้ า รั บ การ
อบรมช่วยกันระดม
7. ผู้ดำ � เนินกิจกรรม ถามผู้เข้ารับการอบรมว่าเคย
ได้ยนิ เคยอ่าน หรือเคยรับรูเ้ กีย่ วกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
หรือไม่ จากนั้นแจกเอกสารปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน 30 ข้อ ที่เตรียมไว้ให้กับผู้เข้ารับ     
การอบรมทุกคน และอธิบายว่าข้อความที่อ่านใน
กิจกรรมนี้คือสาระสำ�คัญของปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึง่ จัดทำ�ขึน้ เมือ่ ปี
ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�
ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและกำ � หนดหลั ก การพื้ น ฐาน
สำ�คัญของสิทธิมนุษยชนว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามี
ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพ เสมอภาคเท่าเทียมกัน
8. ผูด้ ำ�เนินกิจกรรมฉายใบความรูเ้ รือ่ ง สิทธิมนุษยชน
ขั้ น พื้ น ฐานประกอบด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ สำ � คั ญ        
5 ประเภท คือ สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ
สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางสังคม และสิทธิส่วน
บุคคล
หมายเหตุ:
- กิจกรรมนี้ไม่ต้องการผลว่ากลุ่มใดได้คะแนนมาก
น้อยเท่าไร แต่มีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
อ่ า นสาระสำ � คั ญ ของปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

แนวทางการสรุปของผู้ดำ�เนินกิจกรรม
สิ่งที่กลุ่มหรือเราแต่ละคนได้คิด ตั้งแต่หัวข้อแรกนั้น      
เป็นสิ่งที่ตรงกันไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่นักกฎหมายผู้ร่าง      
คำ�ประกาศหรือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้
จัดทำ�ไว้ เมื่อ 60 กว่าปีมาแล้วเราจึงเห็นว่าสิทธิมนุษย
ชนนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นสิ่งจำ�เป็นในชีวิตของคน    
ทุ ก คน เป็ น ของคนทุ ก คนไม่ เ ลื อ กชาติ ภาษา เพศ
ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดเห็นทางการเมือง
1. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิติดตัวของคนทุกคนตั้งแต่
เกิด (สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิโดยธรรมชาติ) ดังนั้น
รัฐจึงเข้าแทรกแซงได้อย่างมีข้อจำ�กัด
2. สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น ของคนทุ ก คนโดยไม่ เ ลื อ ก       
เชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชี พ สถานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม สุ ขภาพ ความคิดเห็นทาง    
การเมือง (สิทธิมนุษยชนเป็นสากล)
3. สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนที่
ต้องได้รับ (สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ�ของ
การปฏิบัติต่อมนุษย์)
4. สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวม ไม่มสี ทิ ธิแบบใดมาก่อน
หรือสำ�คัญกว่าอีกแบบหนึ่งและไม่แยกออกเป็น
ส่วนๆ (สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีความ
สำ � คั ญ เท่ า กั บ สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม)
5. รัฐหรือกลุ่มใดจะออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย
ทีข่ ดั หรือแย้งต่อสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในปฏิญญาสากลฯ
ไม่ได้ (สิทธิมนุษยชนไม่มีพรมแดน)
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เนื้อหาเพิ่มเติม
- ใบความรู้ 1 ประเภทของสิทธิมนุษยชน
- ใบความรู้ 2 ความเป็นมาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ใบความรู้ 1
ประเภทของสิทธิมนุษยชน
-

การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก เสรีภาพของสื่อ
สิทธิการชุมนุม
การรวมกลุ่ม
สิทธิทางการเมือง
การเลือกตั้ง
การตั้งพรรคการเมือง

-

การรับรู้ข่าวสารข้อมูล
สิทธิในการเสนอกฎหมาย
ประชาพิจารณ์
การถอดถอน
ประชามติ

สิทธิทางพลเมือง
สิทธิในชีวิต
สิทธิในทรัพย์สิน
การได้รับสัญชาติ พลเมือง
ความเป็นอยู่ส่วนตัว
การสื่อสารถึงกัน
การเคลื่อนย้าย การเลือกถิ่นฐานที่อยู่
ความเสมอภาคทางกฎหมายและ
     ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
- ไม่ถูกทรมาน จับกุม กักขัง
     หรือเนรเทศโดยพลการ
- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- การถือศาสนา ความเชื่อ
-

สิทธิทางสังคม
-

สิทธิทางเศรษฐกิจ
การมีงานทำ�
การเลือกงานอย่างเสรีและ
     ค่าจ้างที่เป็นธรรม
- การตั้งสหภาพ นัดหยุดงาน
- การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
-

สิทธิเฉพาะกลุ่ม
-

สิทธิเด็ก
สิทธิสตรีในทุกรูปแบบ
สิทธิสถานภาพผู้ลี้ภัย
สิทธิแรงงานข้ามชาติ
ห้ามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ได้รับปัจจัยที่เหมาะสม
ได้รับการศึกษา
การมีครอบครัว คู่ครอง
รัฐต้องคุ้มครองครัว มารดาและบุตร
ประกันสังคม และสวัสดิการทางสังคม

สิทธิทางวัฒนธรรม
การพักผ่อน วันหยุด นันทนาการ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การปกป้องและปฏิบัติตาม
     วัฒนธรรม ศาสนกิจ
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-
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ใบความรู้ 2

ความเป็นมาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้ยตุ ลิ งเมือ่ ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยชัยชนะของ
ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เป็นผู้นำ�นั้น
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องได้น�ำ ความหายนะมาสูช่ วี ติ และทรัพย์สนิ ของหลายประเทศ
ทัว่ โลก ชาวโลกได้ประจักษ์ถงึ ความทารุณโหดร้ายของพรรคนาซีเยอรมันทีไ่ ด้ฆา่ ล้างเผ่า
พันธุช์ าวยิวหลายล้านคน และกระทำ�การย่�ำ ยีประชาชนทุกประเทศทีเ่ ยอรมันเข้ายึดครอง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การย่ำ�ยีสิทธิสตรี เด็ก ถือเป็นการทำ�ลายศักดิ์ศรีของมนุษย์
อย่างชัดแจ้ง หัวหน้ารัฐบาลประเทศพันธมิตรต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องแสวงหา
มาตรการที่เป็นรูปธรรมป้องกันมิให้มีการทำ�ลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เกิดขึ้นอีก
ภายหลังการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติแล้วในวันที่ 15 เมษายน 2488 มีการ
รับรองกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) โดยมติทปี่ ระชุมใหญ่ ในกฎบัตรนีม้ ขี อ้ ความ
หลายตอนที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของสหประชาชาติในการทำ�หน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2489 สหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
(The Commission on Human Rights) ให้อยู่ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
(Economic and Social Council หรือ ECOSOC)
เดือนมกราคม พ.ศ. 2490 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได้เรียกประชุมเป็น
ครั้งแรกและได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเอกสารสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองและ     
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดแรก จัดทำ�ร่างปฏิญญา (Declaration)
ั ญา (Convention) และชุดทีส่ าม ศึกษาปัญหาทางการเมืองระหว่าง
ชุดทีส่ องจัดทำ�อนุสญ
ประเทศ
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คณะกรรมการยกร่างปฏิญญา ได้มีการประชุมหลายครั้งและได้นำ�เสนอร่าง
ปฏิญญาให้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติยอมรับและประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ด้วยคะแนนเสียง 48 เสียง ไม่มีเสียงคัดค้าน และ
ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ทั้งหมด ซาอุดิอาระเบีย และอัฟริกาใต้ งดออกเสียง สำ�หรับ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การรับรอง
เนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อ 1.   ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน และต้องปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง
ข้อ 2.   ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ข้อ 3.   ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ และมีความมั่นคง
ข้อ 4.   ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ 5.   ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณ โหดร้ายผิดมนุษย์
ข้อ 6.   สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ 7.   สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 8.   สิทธิไนการได้รับการเยียวยาจากศาล
ข้อ 9.   ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ
ข้อ 10.  สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
ข้อ 11.  สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน และต้องมีกฎหมาย
         กำ�หนดว่าการกระทำ�นั้นเป็น ความผิด
ข้อ 12. ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้ง
         ห้ามทำ�ลายชื่อเสียงและเกียรติยศ
ข้อ 13.  เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมทั้งการออกนอก
         ประเทศหรือกลับเข้าประเทศโดยเสรี
ข้อ 14. สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร
ข้อ 15. สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ
ข้อ 16. สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
ข้อ 17. สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
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ข้อ 18.   เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา
ข้อ 19.   เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
           รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 20.   สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม
ข้อ 21.   สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรงและโดยผ่านผู้แทนอย่างอิสระ
           และมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
ข้อ 22.   สิทธิในการได้รับความมั่นคงทางสังคม และได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ
           สังคมและวัฒนธรรม โดยการกำ�หนดระเบียบและทรัพยากร
           ของประเทศตนเอง
ข้อ 23.   สิทธิในการมีงานทำ�ตามที่ต้องการ และได้รับการประกันการว่างงาน
           รวมทั้งได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสำ�หรับงานอย่างเดียวกันและรายได้
           ต้องพอแก่การดำ�รงชีพสำ�หรับตนเองและครอบครัวตลอดจนมีสิทธิก่อตั้ง
           และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
ข้อ 24.   สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการทำ�งาน
ข้อ 25.   สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ
           และได้รับปัจจัยสี่ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ
ข้อ 26.   สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ 27.   สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
           และได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 28.   สังคมต้องมีระเบียบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
           เพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญานี้
ข้อ 29.   บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน การใช้สิทธิเสรีภาพต้องเคารพในสิทธิ
           และเสรีภาพของผู้อื่น
ข้อ 30.   ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคล กระทำ�การทำ�ลายสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับ
           การรับรองในปฏิญญานี้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อ
           สามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็น 4 ส่วนดังนี้
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ส่วนแรก กล่าวถึงหลักการสำ�คัญของสิทธิมนุษยชน
ข้อ 1 และ 2 ทีว่ า่ มนุษย์มสี ทิ ธิตดิ ตัวมาแต่เกิด มนุษย์มศี กั ดิศ์ รี มีความเสมอภาค
กัน ดังนัน้ จึงห้ามเลือกปฏิบตั ติ อ่ มนุษย์และควรปฏิบตั ติ อ่ กันเสมือนเป็นพีน่ อ้ ง สิทธิมนุษย
ชนนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกประเทศที่จะสร้าง
หลักประกันแก่ทกุ ชีวติ ด้วยการเคารพหลักการของสิทธิเสรีภาพทีป่ รากฏในปฏิญญานี้ เพือ่
ให้สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานร่วมกันสำ�หรับการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศอันจะเป็นพื้นฐานแห่งเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพ
ในโลก
ส่วนที่สอง กล่าวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(Civil and Political Rights)
ตั้งแต่ข้อ 3 ถึง ข้อ 21  สิทธิดังกล่าวประกอบด้วย สิทธิในชีวิต เสรีภาพความ
มั่นคงในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชน เสรีภาพในการชุมนุม การสมาคม
รวมกลุ่ม และสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ส่วนที่สาม กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(Economic Social and Cultural Rights)
สิทธิดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ ข้อ 22 ถึงข้อ 27 ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของ
รัฐ และได้รับผลทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาตนเอง สิทธิใน
การศึกษา สิทธิในด้านแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอ สิทธิในสวัสดิการ
สังคม การคุ้มครองแม่และเด็ก สิทธิในการได้รับความคุ้มครองทางวัฒนธรรม ศิลปะ
ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
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ส่วนที่สี่ กล่าวถึงหน้าที่ของบุคคล สังคม และรัฐ
โดยการที่จะต้องดำ�เนินการสร้างหลักประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ปรากฏใน
ปฏิญญานีใ้ ห้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ห้ามรัฐกระทำ�การละเมิดสิทธิมนุษยชนและจำ�กัด
สิทธิของบุคคลมิให้ใช้สทิ ธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ สังคมและโลก สิทธิเหล่านีป้ รากฏ
อยู่ในข้อ 28 ถึงข้อ 30
สาระสำ�คัญประการต่อมาที่ผู้ดำ�เนินการควรอธิบายให้ผู้เข้าอบรม
ได้ทราบก็คือ
สิทธิมนุษยชน มี 2 ระดับ
ระดับแรก เป็นสิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้
อยู่เหนือกฎหมายและอำ�นาจใดๆของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย
ห้ามฆ่าหรือทำ�ร้ายต่อชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิ
ในความเชือ่ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ต้องมี
กฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ดำ�รงอยู่ อย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมสำ�นึกถึงบาปบุญ
คุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิด
ตามกฎหมาย แต่ คนทุกคนมีสำ�นึกรู้ได้เองว่า การฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปใน
ทางศาสนา เป็นต้น
ระดับที่สอง เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมาย หรือต้องได้รับ
การคุ้มครองโดยรัฐบาล ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานทำ�  การได้รับความคุ้มครอง
แรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย สิทธิของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ การได้
รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการว่างงาน การได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข    
การสามารถแสดงออกทางด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอย่างอิสระ และได้รับความ
เพลิดเพลินจากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น
สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือ
แนวนโยบายพืน้ ฐานของรัฐของแต่ละประเทศ เพือ่ เป็นหลักประกันว่าคนทุกคนทีอ่ ยูใ่ นรัฐ
นั้นจะได้รับความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์
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หัวข้อที่ 3 ศักดิศรีความเป็นมนุษย์
กิจกรรม

คุณค่าของความเป็นคน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายความหมายของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ว่า
1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ คุณค่าของคนทุกคนใน
ฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์
2. โดยปกติ ผู้ ค นในสั ง คมโดยทั่ ว ไปมี ก ารให้ คุ ณ ค่ า แก่
มนุษย์ 2 ลักษณะ คือ
     2.1  การให้คุณค่าแก่มนุษย์ในฐานะการดำ�รงตำ�แหน่ง    
          ทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการมี   
          อำ�นาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม
     2.2 คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์  
          ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
3.   การกำ�หนดคุณค่าที่แตกต่างกันนำ�มาซึ่งการลดทอน     
     คุณค่าความเป็นมนุษย์
ผู้ ค นในสั ง คมโดยทั่ ว ไปมั ก ให้ คุ ณ ค่ า แก่ ค น จากฐานะ
ตำ�แหน่งหรือเงินตราซึ่งการให้คุณค่าแบบนี้นำ�มาซึ่งการ
เลือกปฏิบัติ จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีการปฏิบัติ โดย
การให้คุณค่าแก่คนในฐานะของความเป็นมนุษย์ มิใช่ให้
คุณค่าคน ตาม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ ตามสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

90 นาที
1. ใบงานใครมีค่ากว่าใคร
2. กระดาษเขียนแบบ
3. ปากกาเคมีหลากสี
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กระบวนการการ
ดำ�เนินกิจกรรม
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1. ดำ�เนินกิจกรรม เกริ่นนำ�ว่า ในการทำ�ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชนนั้น มีคำ�ที่เรามักได้ยินได้ฟังเป็นประจำ�
คือ สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้เรียนรู้กันมาแล้วในหัวข้อที่
1 และ 2 ในช่วงต่อไปนี้จะเป็นการทำ�ความเข้าใจถึง
เกณฑ์การวัดว่าสังคมใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ไม่ ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ
เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ เราจะมาทำ�ความ
เข้าใจทีละเรื่อง (5 นาที)
2. แบ่งผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นกลุม่   ๆ ละประมาณ 5-6 คน
3. ฉายรายชื่อของคนทั้ง 8 คนใบกิจกรรม 1 ขึ้นบนจอ
Power Point ประกอบด้วย นางสาวแอน นายกอบต.
,นายเอก ผู้ใช้ยาเสพติด, นายกฯ ยิ่งลักษณ์, น้องกว้าง
พนักงานบริการทางเพศ อยู่วัดพระบาทน้ำ�พุ, นายปี
เตอร์ นักธุรกิจ ชาวอังกฤษ , นายหม่อง ตัน แรงงาน
อพยพผิดกฎหมายจากพม่า, ท่านสมชาย พระนักเทศน์
ขวัญใจวัยรุ่น, พลเอกประยุทธ์ ผู้บัญชาการทหารบก     
ผูด้ �ำ เนินกิจกรรม ตัง้ คำ�ถามให้แต่ละกลุม่ แลกเปลีย่ นกัน
ว่า “คนทั่วไปให้คุณค่าคน 8 คนนี้ อย่างไร (ให้เรียง
ลำ � ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย) เพราะเหตุ ใ ด เวลา                    
(20 นาที)
4. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทน ออกมารายงาน และให้
ซักถามกลุ่มอื่นๆ ที่มีคำ�ตอบแตกต่าง เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วม เมือ่ สอบถามความคิดเห็นของกลุม่ จนครบทุก
กลุ่ ม จนไม่ มี ผู้ ใ ดแสดงความคิ ด เห็ น ให้ ดำ � เนิ น การ        
ขั้นตอนต่อไป (15นาที)
5. ผู้ดำ�เนินกิจกรรม ระดมความเห็นจากที่ประชุม 2
ประเด็นคือ

กระบวนการการ
ดำ�เนินกิจกรรม

-  บุคคลทั้ง 8 คน มีอะไรแตกต่างกันบ้าง แล้วเขียน
ลงบนกระดาษเขียนแบบที่เตรียมไว้ ให้ทุกคนมอง
เห็น
-  บุคคลทั้ง 8 คน มีความเหมือนกันในเรื่องอะไร   
ให้เขียนลงบนกระดาษ เขียนแบบที่เตรียมไว้ ติด
อยู่บนกระดานที่ทุกคนมองเห็น เมื่อไม่มีความเห็น
เพิ่มเติม (5 นาที)
6. ผูด้ ำ�เนินกิจกรรม สอบถามว่า  เมือ่ ดูดา้ นความเหมือน
กันของบุคคลทั้ง 8 สิ่งที่เหมือนกันนั้น อะไรที่เป็นไป
ตามธรรมชาติหรือมีคุณค่าตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่
สังคมได้ให้คุณค่าเช่นนั้น และด้านที่แตกต่างกันก็เช่น
กัน อะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อะไรเป็นสิ่งที่
สังคมได้สร้างหรือกำ�หนด (15นาที)
7. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมสรุปโดยใช้ใบความรู้ 1 ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

69

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

แนวทางการสรุปของผู้ดำ�เนินกิจกรรม
ผูค้ นในสังคมส่วนมากมักให้คณ
ุ ค่าแก่กนั โดยอาศัย
ตำ � แหน่ ง หรื อ ฐานะหรื อ สถานภาพทางสั ง คม ใครมี
ตำ�แหน่งมากมีคุณค่ามาก ใครมีฐานะร่ำ�รวยมีคุณค่ามาก
ใครมีสถานภาพทางสังคมสูงมีคณ
ุ ค่ามาก การให้คณ
ุ ค่าของ
คนแบบนีท้ �ำ ให้มนุษย์มคี ณ
ุ ค่าหรือมีศกั ดิศ์ รีทแี่ ตกต่าง ทำ�ให้
ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
การให้คุณค่าเช่นนี้ได้ลดทอนคุณค่าที่แท้จริงของ
มนุษย์ลงไป เพราะคุณค่าทีแ่ ท้จริงของมนุษย์คอื การมองและ
ปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์ หรือในฐานะที่เป็นคน
นี่ คื อ ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง ฐานะ
ตำ�แหน่ง หรือสถานภาพทางสังคม ดังนั้นศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หมายถึงคุณค่าของความเป็นคนและขึน้ อยู่
กับความเป็นมนุษย์เท่านั้น
การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง
การเหยียดหยาม การลดทอน หรือการปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
เสมือนไม่ใช่มนุษย์ หรือลดฐานะมนุษย์เป็นเพียงวัตถุ
หรือสิง่ ของ การกระทำ�ต่อมนุษย์ดว้ ยการเหยียดหยาม
การแสดงอาการหยามเกี ย รติ หรื อ ด้ ว ยคำ�พู ด ก็ ดี
เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น เช่น ครู
ด่าว่านักเรียนว่า “เธอโง่เหมือนควาย” หรือ การโยนอาหาร
ให้ขอทาน เป็นต้น
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ใบกิจกรรม 1

ใบความรู้ 1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ใบกิจกรรม 1

  
             
  
  
              
   

“ คนทั่วไปให้คุณค่าคน 8 คนนี้ อย่างไร
(ให้เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย) เพราะเหตุใด”
นางสาวแอน นายกอบต.
นายเอก ผู้ใช้ยาเสพติด  
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์
น้องกว้าง พนักงานบริการทางเพศ อยู่วัดพระบาทน้ำ�พุ
นายปีเตอร์ นักธุรกิจ ชาวอังกฤษ  
นายหม่อง ตัน แรงงานอพยพผิดกฎหมายจากพม่า
ท่านสมชาย พระนักเทศน์ขวัญใจวัยรุ่น
พลเอกประยุทธ์ ผู้บัญชาการทหารบก
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ใบความรู้

การให้คุณค่าของมนุษย์ในสังคม
คุณค่าของมนุษย์ทางฐานะ
ตามธรรมชาติ
การรักชีวิต ความกลัว เพศ
อายุ เชื้อชาติ สุขภาพ
สภาพร่างกาย

คุณค่าของคนทางฐานะ
ตำ�แหน่งทางสังคม
ฐานะทางสังคม
บทบาททางสังคม
สถานภาพสังคม
การดำ�รงตำ�แหน่งทางสังคม

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การให้คุณค่าของความเป็นคนและ
ขึ้นอยู่กับความเป็นมนุษย์เท่านั้น
ไม่ขึ้นอยู่กับตำ�แหน่ง
หรือฐานะทางสังคม

การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คือการเหยียดหยาม การลดทอน
หรือการปฏิบัติต่อบุคคล เสมือนไม่ใช่มนุษย์
หรือลดฐานะมนุษย์เป็นเพียงวัตถุ
หรือสิ่งของ
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หัวข้อที่ 4 ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรม

กรณีศึกษา ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายได้ว่า
2. ความเสมอภาคมิได้หมายถึงการได้รับเท่าๆกัน
3. ความเสมอภาคคือ การปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระสำ�คัญแบบ
เดียวกัน อย่างเสมอกัน และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ ทีม่ สี าระสำ�คัญ
ต่างกัน อย่างแตกต่างกัน
4. อธิบายความหมายของ การเลือกปฏิบัติและอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างการเลือก ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญได้

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

75 นาที
1. ใบกิจกรรมความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัต         
ิ
กลุ่มละ 1 กรณี
2. ปากกาเคมี หลากสี
3. กระดาษเขียนแบบ

73

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

การบวนการการ
ดำ�เนินกิจกรรม

1. เกริ่นนำ�  เชื่อมโยงให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจว่า”....
ความเสมอภาคเป็นหลักการสำ�คัญอีกหลักการหนึง่ ของ
สิทธิมนุษยชน หากในสังคมใดมีการเคารพศักดิศ์ รีของ
มนุษย์และปฏิบัติต่อผู้คนในสังคมด้วยความเสมอภาค
กัน เท่ากับสังคมนั้นมีการเคารพสิทธิมนุษยชน...”       
(5 นาที)
2. แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มๆ แล้วแจกใบกิจกรรม
1 กรณีศกึ ษา ให้กลุม่ ละ ๑ กรณี เพือ่ ให้กลุม่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ว่ากรณีนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
เพราะเหตุใด (10 นาที)
กรณีศึกษาที่ 1  คนพิการถูกตัดสิทธิไม่ให้สมัคร
                  เข้าสอบเป็นอัยการ
กรณีศึกษาที่ 2  สภากาชาดไทยไม่รับบริจาค
                   เลือดเกย์
กรณีศึกษาที่ 3  ห้องทันตกรรม
กรณีศึกษาที่ 4  การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนมาอธิบายผลการสัมมนากลุ่ม
ย่อย ต่อที่ประชุม โดยให้อ่านคำ�ถามให้ที่ประชุมฟัง
ก่อนอธิบายคำ�ตอบและเหตุผล ผู้ดำ�เนินกิจกรรมเปิด
เวทีให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อคิด
เห็นของแต่ละกลุ่ม (30 นาที)
4. สรุปประเด็น (20 นาที)
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

แนวทางการสรุปของผู้ดำ�เนินกิจกรรม
เมื่อทุกกลุ่มรายงานผลเสร็จแล้ว ผู้ดำ�เนินกิจกรรม
สรุปให้เข้าใจ ดังนี้
หลั ก การว่ า ด้ ว ยความเสมอภาคและห้ า มการเลื อ ก
ปฏิบัติ
เกณฑ์การวัดว่าสังคมหนึง่ สังคมใดมีการละเมิดหรือ
เคารพสิทธิมนุษยชนก็คือ การดูว่าสังคมนั้นมีการเคารพ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ห รื อ ไม่ ตั ว ชี้ วั ด ของการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ ความเสมอภาค หรือการ
ปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการปฏิบัติต่อ
มนุษย์โดยไม่เท่าเทียมกัน เราเรียกว่า การเลือกปฏิบัติ
ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน มิใช่
หมายความว่าคนทุกคนต้องได้รับเท่ากัน แต่หมายถึง
ก. ในสถานการณ์หนึ่งจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระสำ�คัญอย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคล
ในสาระสำ �คัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่        
ละคน  เช่น การประกาศรับอัยการผู้ช่วย หรือการรับนิติกร
นั้นจะอ้างเหตุแห่งความพิการมาเลือกปฏิบัติหรือการรับ
นิติกรเฉพาะผู้ที่จบเกียตินิยมนั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม
ข. ในสถานการณ์เดียวกัน อาจมีการได้รับการ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันได้ เพราะข้อจำ�กัด หรือสาระสำ�คัญหรือ
ความจำ�เป็นของบุคคลนัน้ ซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็นการไม่เสมอภาค
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ  เช่น รัฐบาลประกาศว่าคนทุกคน
ทีม่ รี ายได้จะต้องเสียภาษีให้แก่รฐั เท่ากันทุกคน โดยไม่ตอ้ ง
คำ�นึงว่าใครจะมีรายได้มากน้อยเท่าใด โดยรัฐจะอ้างว่านี่ คือ
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

การใช้เกณฑ์เดียวกันปฏิบตั ติ อ่ คนทุกคนเสมอหน้ากัน หรือ
รัฐจะออกกฎหมายให้คนทุกคนอยู่บ้านการเคหะที่รัฐจัดหา
ไว้ให้ เพือ่ แสดงว่าคนทุกคนต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอ
หน้ า กั น ย่ อ มไม่ ใช่ ก ารอธิ บ ายหลั ก ของความเสมอภาค
เพราะสาระสำ�คัญของเรื่องนี้ คือ รายได้ของแต่ละบุคคล      
ไม่เท่ากัน จึงต้องเสียภาษีตามสัดส่วนของรายได้ทตี่ นได้รบั     
จึงเกิดความเป็นธรรม เสมอภาคกัน การเสียภาษีให้แก่รัฐ
ตามกำ�ลังแห่งรายได้ของบุคคลนั้นย่อมเกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้มีรายได้ทุกคน มิใช่ให้คนที่มีรายได้น้อยต้องเสียภาษี
เท่าคนที่มีรายได้มาก
ดังนัน้ ตามหลักการเรือ่ งความเสมอภาคนัน้ จึงต้อง
เป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริง 2 ชุด หรือกรณีบุคคล 2 คน หรือ
กลุ่ม 2 กลุ่ม โดยนำ�ข้อเท็จจริงทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน
โดยยึ ด ถื อ สาระสำ � คั ญ ของเรื่ อ งนั้ น ๆ เป็ น จุ ด โยงในการ
เปรียบเทียบ ซึ่งอะไรถือเป็นสาระสำ�คัญของเรื่องหรือกรณี
นั้น ๆ ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป เพราะความเหมือนหรือ
แตกต่างกันในสาระสำ�คัญของกรณีนั้นจะเกี่ยวพันถึงความ
สามารถที่จะต้องปฏิบัติให้แตกต่างหรือเหมือนกัน เช่น  
กรณีการเสียภาษีให้แก่รัฐดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติ หรือในกรณีคนพิการที่รัฐต้องมีบริการเป็น
พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารสามารถได้ รั บ บริ ก ารง่ า ยขึ้ น นั้ น        
ไม่ถือว่ารัฐเลือกปฏิบัติต่อคนปกติ เพราะสาระสำ�คัญของ
กรณีนี้คือ คนพิการไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้เช่น
คนปกติ จึงต้องมีวธิ กี ารพิเศษทีท่ �ำ ให้คนพิการเข้าถึงบริการ
ได้ โ ดยง่ า ยและเป็ น ธรรมแก่ ค นพิ ก าร เช่ น กรณี กทม.          
จัดลิฟท์ให้คนพิการที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือมีทางเท้าที่
มีทางลาดให้คนพิการทีน่ งั่ รถเข็นสามารถขึน้ -ลง ทางเท้าได้
โดยง่าย เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้คนพิการ ถือว่า
เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำ�คัญแตกต่างกัน โดย       
ไม่เหมือนกัน ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
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ในประเทศไทยมีบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาค
กิจกรรม
และการเลือกปฏิบัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ที่ว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำ�มิได้
มาตรการที่รัฐกำ�หนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่ง
เสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคสาม”
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา 30 นี้ มีความที่น่าสนใจ คือ
-  การเขียนรับรองสิทธิ ของบุคคลทุกคนว่ามีความ
เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย เป็นการเขียนรับรองสิทธิตาม
กฎหมายไว้เป็นการทัว่ ไปว่า คนทุกคน ต้องได้รบั การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมาย
ต้องใช้บงั คับแก่คนทุกคนเหมือนกัน โดยไม่เลือกว่าคนๆนัน้
จะเป็นคนจน คนรวย คนพิการ ถ้าทำ�ผิดกฎหมายก็ต้องได้
รับโทษเสมอกัน และเป็นการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม “อำ�เภอใจ” ซึ่งสังคมไทยยังต้องเรียนรู้
เรื่องนี้อีกมาก
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

-  ในวรรค 2 เขียนว่า ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียม
กัน เป็นการอธิบายถึงหลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ป็น
กรณีทางกายภาพระหว่างความเป็นผู้หญิงกับผู้ชาย โดย
สาระสำ�คัญแล้วผูห้ ญิงและผูช้ ายมีความเท่าเทียมกันในฐานะ
ที่เป็นมนุษย์ แต่มีบางกรณีที่กฎหมายอาจมีข้อยกเว้น โดย
ห้ า มจ้ า งผู้ ห ญิ ง ให้ ทำ� งานหนั ก เกิ น กำ� ลั ง ปกติ ข องผู้ ห ญิ ง
เพราะโดยเหตุผลทางกายภาพทีผ่ หู้ ญิงมีสรีระต่างจากผูช้ าย
งานหนั ก บางชนิ ด อาจไม่ เ หมาะสมและเป็ น อั น ตรายต่ อ
สุขภาพ อนามัยของผู้หญิง ทำ�ให้งานบางชนิดผู้หญิงได้รับ
ค่าจ้างแตกต่างจากผู้ชาย ก็ต้องถือว่าเป็นไปตามกฎหมาย
นั้น แต่ถ้าเป็นการทำ�งานที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น การ
เกี่ยวข้าว การนั่งพิมพ์ดีด รับโทรศัพท์ หรือ งานราชการใน
ตำ�แหน่งเดียวกัน ชายหรือหญิงก็สามารถทำ�งานแบบนี้ได้
และต้องได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน
- วรรค 3 เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศ อายุ ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ความพิการ
สุขภาพ สถานภาพของบุคคล ฯลฯ แต่รัฐธรรมนูญใช้คำ�
ว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในกรณีข้างต้นจะกระทำ�มิได้ แปลว่า หากมีการ
ปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างแต่เป็นธรรมแก่บคุ คลดังกล่าวย่อมสามารถ
ทำ�ได้ ดังปรากฏในวรรคสุดท้ายที่กล่าวว่า มาตรการที่รัฐ
กำ�หนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ดังเช่นกรณีลิฟท์ที่สถานีรถไฟฟ้า
สำ�หรับคนพิการ หรือมาตรการทีร่ ฐั กำ�หนดให้คนอายุ 60 ปี
ขึ้ น ไปที่ ไ ม่ ส ามารถดู แ ลตั ว เองได้ รั ฐ ต้ อ งเลี้ ย งดู นั้ น ไม่
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนทั่วไปที่ไม่พิการหรืออายุไม่เกิน
60 ปี แต่เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างแต่เป็นธรรมแก่คนพิการ
และผูส้ งู อายุซงึ่ สามารถทำ�ได้โดยไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
- ใบกิจกรรม 1 กรณีศึกษา
- ใบความรู้ที่ 1 หลักความเสมอภาค
- ใบความรู้ที่ 2 สาระของความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
- ใบความรู้ที่ 3 การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

79

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ใบกิจกรรม 1

กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1 คนพิการถูกตัดสิทธิไม่ให้สมัครเข้าสอบเป็นอัยการ
ในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งหนึ่ง มีทนายความสองคนเป็นคนพิการ
โปลิโอ ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ต้องนั่งรถเข็น คณะกรรมการพิจารณารับสมัคร      
จึงตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ
ทนายความทั้งสองจึงโต้แย้งว่า เขามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสอบแล้ว การตัด
สิทธิไม่ให้เข้าสอบ ถือเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
คำ�ถาม : คิดว่าการถูกตัดสิทธิของคนพิการดังกล่าวเลือกปฏิบัติหรือไม่
เหตุผล
กรณีศึกษาที 2 สภากาชาดไทยไม่รับบริจาคเลือดเกย์
สภากาชาดไทยประกาศไม่รบั บริจาคเลือดเกย์ เนือ่ งจากมีขอ้ มูลเชิงระบาดวิทยา
ระบุวา่ กลุม่ เกย์เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการติดเชือ้ เอชไอวี มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นจำ�นวนมากและมีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การรับบริจาคโลหิต
จะต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เลือดทีร่ บั บริจาคต้องมีความบริสทุ ธิ์
ปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสากล และในหลายประเทศก็ประกาศหรือมีนโยบายไม่รับบริจาค
โลหิตจากคนกลุม่ นีเ้ ช่นกัน บางประเทศรับบริจาคแต่จะนำ�เลือดทีร่ บั บริจาคมานัน้ ไปใช้กบั
กลุ่มเกย์ด้วยกันเท่านั้น     
คำ�ถาม : การกระทำ�ของสภากาชาดไทย ถือเป็นธรรมหรือไม่ เหตุผล
กรณีศึกษาที่ 3 ห้องทันตกรรม
นายเอ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รักษาอยู่กับโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว
วันหนึ่งได้ไปรับบริการทำ�ฟันที่โรงพยาบาลโดยได้ไปรอคิวตั้งแต่เช้า แต่ได้ทำ�ฟันเป็นคน
สุดท้าย เจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า เครื่องมือมีจำ�นวนจำ�กัดต้องทำ�ให้คนปกติก่อนจะได้            
ไม่ติดเชื้อ
คำ�ถาม : การกระทำ�ของทันตแพทย์ ถือว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหตุผล
กรณีศึกษาที่ 4 การเก็บภาษีเงินได้
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ในการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น กรมสรรพากรมีข้อกำ�หนดว่า บุคคลใด
มีรายได้มากให้เสียภาษีมาก บุคลใดมีรายได้น้อยก็ให้เสียภาษีน้อย เป็นไปตามสัดส่วน
ของรายได้
คำ�ถาม : การจัดเก็บภาษีเช่นนี้ ถือว่าเป็นธรรมหรือไม่ เหตุผล

ใบความรู้ 1

หลักความเสมอภาค
ความเข้าใจทั่วไป : ความเสมอภาค หมายถึงการปฏิบัติ ต่อบุคคลอย่าง       
เหมือนกันหรืออย่างเท่ากัน
ความหมายที่แท้จริง : การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีคุณลักษณะที่มีสาระสำ�คัญที่
เหมือนกัน อย่างเหมือนกัน การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีคุณลักษณะที่มีสาระสำ�คัญที่ต่างกัน
อย่างต่างกัน
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ใบความรู้ 2

สาระของความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
ความเสมอภาคทางกฎหมาย

สิทธิเท่าเทียมของหญิงและชาย

ห้ามเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะบุคคล
ความเชื่อทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ
ความคิดทางการเมือง การศึกษาอบรม
ควรมีมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลได้รับสิทธิ
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ใบความรู้ 2

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การแบ่งแยก

การกีดกัน
การจำ�กัด

เพิ่อไม่ให้บุคคลได้รับสิทธิ
หรือได้ใช้สิทธิพึงมีพึงได้
ในฐานะมนุษย์

83

รู้จักและเข้าใจผู้ใช้ยา
(Drug Users)  

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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หัวข้อ การปรับมุมมองและสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นผู้ใช้ยาเสพติด
กิจกรรม 1

นึกถึงผู้ใช้ยานึกถึงอะไร

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนมุมมองของผู้เข้าร่วมที่มีต่อผู้ใช้ยาเสพติด

เวลา
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20 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

- กระดาษ A4 แบ่งครึ่ง เท่าจำ�นวนผู้เข้าร่วม
- ปากกา
- กระดาษฟลิปชาร์ต
- ปากกาเคมี

กระบวนการใน
การดำ�เนินกิจกรรม

1. แจกกระดาษ ให้ผู้เข้าร่วม คนละ 1 แผ่น โดยให้
เขียนแสดงความคิดเห็นภายใต้ค�ำ ถาม “เมือ่ พูดถึง
ผูใ้ ช้ยา นึกถึงอะไร” นำ�เสนอทีละคน พร้อมเหตุผล
2. วิทยากรสรุป เพื่อให้เห็นประเด็นว่ามีอะไรบ้าง

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

มุมมองของคนทั่วไปที่มีต่อผู้ใช้ยา  ตัวอย่างคำ�ตอบที่
ได้เช่น เช่น คนที่ว้าเหว่ ผิดหวัง ขาดที่พึ่ง เด็กและ
เยาวชน ปัญหาครอบครัว  ร่างกายผอมซูบโทรม ผูห้ ลง
ผิด ทำ�สิ่งไม่ดี คนเกเร ชอบทดลองของใหม่ ยาบ้า
อาชญากรรม  คนเทีย่ วกลางคืน คนสิน้ หวัง คนก้าวร้าว
ผู้ใช้แรงงาน เปลี่ยนความคิด คนหลงผิด ความสุขผิด
ของผู้เสพ ความอยากรู้อยากลอง คิดถึงคนข้างเคียง
สั ง คมมี ปั ญ หา คนที่ มี ส ภาพจิ ต ใจผิ ด ปกติ ต้ อ งการ      
การบำ�บัด เพลิดเพลิน เซ็กส์ มีปัญหา ชุมชนไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ใดๆต่อคำ�ตอบเพราะข้อมูลที่ได้มานี้จะ
เป็นการปูพื้นไปสู่เนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ
อบรมในช่วงต่อไป แต่จะมีการสรุปประเด็นให้มุมมอง
ของคนทั่วไปที่มีต่อผู้ใช้ยาฯว่าเป็นในทิศทางใด ทั้งนี้
ส่วนใหญ่เป็นทัศนคติเชิงลบ และอาจจะมีบางคนซึง่ เป็น
ส่วนน้อยมากที่ให้มุมมองในเชิงเข้าใจ หรือ เห็นใจ

กิจกรรมที่ 2

ใคร คือผู้ใช้ยา

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการอบรมเข้ า ใจว่ า คนโดยทั่ ว ไป           
มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์
กระบวนการใน
การดำ�เนินกิจกรรม

20 นาที
กระดาษฟลิปชาร์ต
ปากกาเคมี
1. ระดมสมองกลุ่มใหญ่ภายใต้คำ�ถาม” ในมุมมอง
ของท่าน ใครบ้างที่เป็นผู้ใช้ยา”
2. จัดกลุ่มคำ�ตอบที่ได้มาที่เชื่อมโยงกับ เพศ อายุ  
อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา  
3. วิทยากรสรุป
“โอกาสการใช้ยาเสพติด เกิดขึ้นได้กับคนโดย
ทั่วไป ไม่จำ�กัดเพศ อายุ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา”
“ไม่มีใครตั้งใจและใฝ่ฝันที่จะเป็น
ผู้ใช้ยาตั้งแต่แรก”

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

จากคำ�ตอบที่ได้ เช่นเยาวชน วัยรุ่น ผู้หญิง ผู้ชาย    
นักร้อง นักแสดง ทหาร ตำ�รวจ ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ
สามารถสรุปได้ว่า  
“โอกาสการใช้ยาเสพติด เกิดขึ้นได้กับคนโดย
ทั่วไป ไม่จำ�กัดเพศ อายุ อาชีพ
เชื้อชาติ ศาสนา”
“ไม่มใี ครตัง้ ใจและใฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็นผูใ้ ช้ยาตัง้ แต่แรก”
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กิจกรรม 3

ข้อเท็จจริงเรื่องยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ
1. ความหมายและคำ�จำ�กัดความของยาเสพติด
และการจัดประเภทของยาเสพติดตามกฎหมาย
2. ประเภทของยาเสพติด การออกฤทธิ์ และปัจจัย
ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์
(ยาแต่ละตัวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อคนที่ใช้
ต่างกัน วิธีการในการดูแลก็ต้องต่างกันและเหมาะ
สมกับตัวยาที่ผู้ใช้ยาใช้อยู่)

               เวลา                 30 นาที
สื่อ/อุปกรณ์

projector /สไลด์ประกอบการบรรยาย

กระบวนการในการดำ�เนิน วิทยากรระดมความคิดเห็นว่า ยาเสพติดที่รู้จักกันมี
กิจกรรม
อะไรบ้าง
ทำ�ไมคนถึงใช้ยาเสพติด เพือ่ จะนำ�ไปสูก่ ารอธิบายใน
ข้อที่ 3
นำ�เสนอ สไลด์ ความหมาย การแยกประเภทยาและ
การออกฤทธิ์
วิ ทยากรนำ �เสนอสไลด์การออกฤทธิ์ของยา ชวน
วิเคราะห์ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาแต่ละประเภท
(กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท)
วิทยากรชวนระดมความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่เรื่อง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออกฤทธิ์ และชวนวิเคราะห์ปจั จัย
วิทยากรนำ�เสนอสไลด์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ออกฤทธิ์ (กิจกรรมนีช้ วนให้เห็นว่าประสบการณ์การ
ใช้ยามีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา)
วิทยากรสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยา
แต่ละประเภท

88

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิด
ใดๆ ทีเ่ สพเข้าสูร่ า่ งกายไม่วา่ โดย รับประทาน ดม สูบ
ฉี ด หรื อ ด้ ว ยประการใดๆ แล้ ว ทำ � ให้ เ กิ ด ผลต่ อ
ร่างกายและจิตใจในลักษณะสำ�คัญ เช่น ต้องการเพิม่
ขนาดการเสพขึ้ น เป็ น ลำ � ดั บ มี อ าการถอนยาเมื่ อ     
ขาดยา มีความต้องการเสพทัง้ ร่างกายและจิตใจอย่าง
รุนแรงตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรม
ลง ซึ่งยาเสพติดนี้ อาจรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่
เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้
ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีทใี่ ช้ในการผลิต
ยาเสพติดให้โทษด้วย (ที่มา : ศูนย์วิชาการสารเสพ
ติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ความหมายของยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะ
เกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป    
โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณ
มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ จะทำ�ให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ
ต่ อ ร่ า งกายและจิ ต ใจขึ้ น (ที่ ม า World Health               
Organization)
*

การแยกประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติดสามารถแยกได้ตามประเภทดังนี้
*

1. สถานภาพทางกฎหมาย
ยาเสพติดให้โทษ แบ่งตาม พ.ร.บ.        
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แบ่งเป็น 5 ประเภท
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง
เช่ น เฮโรอี น อาซี ท อร์ ฟี น อี ท อร์ แอมเฟตามี น        
เมทแอมเฟตามีน ฯลฯ
ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น
ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคอีน (โคเคน) โคเดอีน เมทาโดน
ฯลฯ
ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็น
ตำ�รับยาทีม่ ยี าเสพติดให้โทษ ประเภท 2 ปรุงผสม
อยู่ เช่น ยาแก้ไอทีม่ ฝี นิ่ หรือโคเดอีน เป็นส่วนผสมยา
แก้ท้องเสียที่มีไดฟีน็อคซิเลท เป็นส่วนผสม ฯลฯ
ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา
เสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช่น   
อาเซติคแอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้า
ข่ายอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา                    
พืชกระท่อม
2. วัตถุประสงค์ในการบำ�บัด ทำ�ไมจึงมี
การใช้ยานั้นๆ  เช่น โคเดอีน ใช้ในการแพทย์เพื่อกด
อาการไอ แต่ บ างคนนำ � มาใช้ เ พื่ อ ให้ เ คลิ บ เคลิ้ ม
3. แหล่งกำ�เนิด : แบ่งออกเป็น
ธรรมชาติ สารที่ได้จากพืช เช่น กัญชา
ฝิ่น ใบโกโก้
สารกึ่งสังเคราะห์ เป็นสารสกัดที่ได้จาก
พืชแต่เปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนผลิต เช่น เฮโรอีน
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

สารสังเคราะห์ เป็นสารที่ผลิตขึ้น เช่น
เมธาโดน ยาอี
4. องค์ประกอบทางเคมี เช่น
   - ยาบ้า
   - ยานอนหลับ (เบนโซไดอาซีพีนส์)
5. แบ่ ง ตามการออกฤทธิ์ ของยาต่ อ
ระบบประสาทส่วนกลาง
ยาเสพติดทีม่ ผี ลต่อจิตประสาท หมายถึง
การที่ยาเสพติดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง อารมณ์
ความคิดและ พฤติกรรม
ยากดประสาท
ยาเสพติดประเภทกดประสาทออกฤทธิ์ที่
ประสาทส่วนกลางทำ�ให้สมองสัง่ การช้าลง ถ้าใช้ใน
ปริ ม าณไม่ ม าก ผู้ ใช้ จ ะรู้ สึ ก ง่ ว งซึ ม การทำ � งาน
ประสานระหว่างระบบกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย   
ช้าลง
ถ้าใช้ในปริมาณมาก ผู้ใช้จะหายใจแผ่วลง
จนอาจหมดสติได้
ยากระตุ้นประสาท
ยากระตุน้ ประสาทออกฤทธิก์ ระตุน้ ให้สมอง
ตื่ น ตั ว ถ้ า ใช้ ใ นปริ ม าณไม่ ม าก ผู้ เ สพจะรู้ สึ ก
กระชุ่มกระชวย มีสมาธิดี และไม่หิวไม่เหนื่อย
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

ถ้าใช้ในปริมาณมาก จะทำ�ให้อุณหภูมิใน
ร่ า งกายสู ง ขึ้ น มาก กระสั บ กระส่ า ย ตื่ น ตระหนก
หัวใจเต้นเร็วมาก
ยาหลอนประสาท
ยาเสพติดทีห่ ลอนประสาทจะมีผลกระทบต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง โดยเปลี่ยนสารในสมองให้
เกิดเสียง ภาพลวงตา กลิน่ สัมผัส ทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้
จริงๆ
ถ้าเสพในปริมาณไม่มาก ทำ�ให้เกิดความ
เพลิดเพลิน รับรูภ้ าพและเสียงชัดเจน เห็นสีสนั สดใส
ฟังเพลงแล้ว รู้สึกไพเราะ
หลอน

ถ้าเสพในปริมาณมาก ผู้เสพจะเกิดอาการ

ตัวอย่างยาเสพติดที่มีผลต่อจิตประสาท
ประเภทต่างๆ
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

• การออกฤทธิ์ของยา
1. ยากดประสาท
การใช้ยากดประสาทเกินขนาดจะทำ�ให้เกิด
อาการดังนี้
- ง่วงซึมมากขึ้น
- ความรู้ตัวลดลง หรือหมดสติ
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่ำ�ลง
- ชีพจรช้าและต่ำ� หรือไม่มีชีพจรเลย
- หายใจแผ่ว อัตราการหายใจต่อนาที
             ลดลง หรือไม่หายใจเลย
- อาจอาเจียนซึ่งจะไปกีดขวางทางเดิน
   หายใจ
ยากระตุ้นประสาท

การใช้ยากระตุ้นประสาทเกินขนาดจะทำ�ให้เกิด
อาการดังนี้
อาการทางร่างกาย
- หายใจหอบถี่ หัวใจเต้นแรง ปากคอแห้ง
ตัวร้อนมาก ตัวสัน่ เทา วิงเวียน ปวดศีรษะเจ็บหน้าอก
ล้มพับ ชัก
อาการทางจิตประสาท

-  จิตปั่นป่วน กังวล ตื่นตระหนก สับสน
พูดจาจับความไม่ได้ หวาดระแวง
3. ยาหลอนประสาท
การใช้ยาหลอนประสาทเกินขนาดจะมีอาการ
ที่บ่งว่าเป็นอาการสติแตก เช่น
- ระแวง กังวล ไม่รับรู้สภาพความเป็นจริง
ตืน่ ตระหนก ประสาทตึงเครียด ประสาทหลอน ในทาง
น่ากลัว เหมือนเห็นฝันร้าย
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

• ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ฤทธิ์ แ อลกอฮอล์ และ
ยาเสพติดประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ
สภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
กายภาพ สภาพสังคม สภาพครอบครัว ตัวสารเสพติด
และแอลกอฮอล์ ได้แก่ ประเภทของยา/สารฯ ปริมาณ
คุณภาพ
วิธีการใช้ และระยะเวลาที่ใช้
บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สุขภาพ การดื้อยา
ประสบการณ์ในอดีต อารมณ์ ความคาดหวัง

ข้อมูลเพิ่มเติม: สไลด์ ปัจจัยที่มีผลต่อฤทธิ์ยา และการออกฤทธิ์ของยา
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กิจกรรม 4

ติดยา ดื้อยา ขาดยา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
1. มีความเข้าใจหลักการเรื่องการดื้อยา การติดยา
และการขาดยา
2. เห็นถึงปัจจัยที่ทำ�ให้การใช้ยามีความซับซ้อนและ
การเลิกใช้ยาซึ่งสามารถทำ�ได้ แต่ต้องใช้เวลา

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

30 นาที
projector/สไลด์ประกอบการบรรยาย

กระบวนการในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

วิทยากรบรรยายประกอบสไลด์ ความหมายของการ
ดื้อยา การติดยา และการขาดยา

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

เนื้อหาโดยสรุป
• การดื้อยา คือ การที่ร่างกายมีความต้องการการ
ใช้ยาในปริมาณทีม่ ากขึน้ เพือ่ ให้ได้ผลของการออก
ฤทธิ์ (เมา) ที่ เ ท่ า เดิ ม การดื้ อ ยาเกิ ด ได้ ทั้ ง ดื้ อ       
ทางด้ า นร่ า งกายและดื้ อ ทางด้ า นพฤติ ก รรม          
การดื้อยาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนดื้อ
มาก บางคนดื้อน้อย
• การติดยา คือ ความต้องการในการใช้ยาอย่าง     
ต่อเนือ่ ง การติดยาเป็นเวลานานในปริมาณมากจะ
ทำ�ให้ติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถ้าเลิกใช้เมื่อ
ใดผู้ใช้จะเกิดความทรมานทั้งทางกายและใจ
• การขาดยา คือ การทีร่ า่ งกายของบุคคลดือ้ ยาและ
ติดยาจากการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเป็น
ประจำ�มาเป็นระยะเวลานาน (ทุกวัน หรือ อาทิตย์
ละหลายครั้ ง ) อาจมี อ าการขาดยาเมื่ อ หยุ ด ใช้
ลักษณะอาการขาดยาของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือน
กันและไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั สภาพร่างกาย ประเภท
ของยาเสพติด และประวัติการใช้ยา

เนื้อหาเพิ่มเติม: สไลด์ที่ใช้ในการอธิบาย การติดยา ดื้อยา และขาดยา

95

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กิจกรรม 5

ข้ามสีทันดร

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า อบรมเข้ า ใจขั้ น ตอนพื้ น ฐานของ         
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

กระบวนการ
ในการดำ�เนินกิจกรรม
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45 นาที
1. projector, สไลด์เนื้อหา
2. ปากกาเคมี,กระดาษกาว, กระดาษฟลิปชาร์ต
3. กระดาน
วิทยากรชวนทำ�กิจกรรม ข้ามสีทันดร
1. โดยใช้คำ�ถาม  “ถ้าต้องข้ามแม่น้ำ�  โดยสามารถ    
ตั้งคำ�ถามได้ 1 คำ�ถาม ก่อนตัดสินใจข้ามไป คุณ
จะมีคำ�ถามว่าอย่างไร”
2. แล้วในทางกลับกัน ถ้าเปลีย่ นสถานการณ์ เป็นการ
ที่ผู้ใช้ยาจะต้องตัดสินใจเลิกยา เขาจะมีคำ�ถามว่า
อย่างไร
3. วิทยากรนำ�เสนอสไลด์ ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
4. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเห็นในกลุ่ม
ใหญ่ โดยการตัง้ คำ�ถาม: เพราะอะไรจึงต้องทำ�งาน
เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (ระดมความคิดแล้ว
แปะไว้ก่อน)
5. วิ ท ยากรผู้ ช่ ว ย ยกตั ว อย่ า ง พฤติ ก รรมความ      
เคยชินอื่นๆ เช่น การติดอาหารบางประเภท
6. วิทยากร นำ�เสนอสไลด์ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จนถึงขั้นตอนการตั้งใจ
7. วิทยากรสรุปความเชือ่ มโยงของกิจกรรม ข้ามสีทนั
ดร ระหว่างการข้ามแม่น�้ำ กับการเลิกใช้ยา
8. วิ ท ยากรสรุ ป เนื้ อ หาที่ เ หลื อ โดยการบรรยาย
ประกอบสไลด์

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

        เนื้ อ หาโดยสรุ ป เชื่ อ มโยงการมี โ อกาสได้             
ตั้งคำ�ถามก่อนข้ามแม่น� 
้ำ เช่นเดียวกันกับเรื่องการการ
เลิกยาซึ่งหากจะให้เลิก คงจะต้องมีโอกาสได้คิดหรือ
ทำ�ให้เกิดความตั้งใจที่จะเลิกเอง การบังคับบำ�บัดโดย   
ผู้เข้าบำ�บัดมักไม่ได้ผล โดยทีผ่านมาพบว่าการบังคับ
บำ�บัดนัน้ มีประสิทธิภาพทีท่ �ำ ให้เลิกยาได้จริงเพียง 1.33
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกจากนั้นการบังคับบำ�บัดก็มัก
กระทำ�การทีข่ ดั หลักการสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้ ในระหว่าง
ที่ยังเลิกยาไม่ได้ควรที่จะทำ�อย่างไรที่จะลดอันตรายที่
เกิดจากการใช้ยา (Harm reduction)
          ในการทำ�งานสำ�หรับเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ใช้ยาเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำ�เป็นต้อง
เข้าใจขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้
ยังไมไดคิด

ไมคิดวาการใชแอลกอฮอล
และยาเสพติดเปนปญหา

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
กลาวถึงผูใชยาอยู และ
ผูใชยาที่กำลังฟนสภาพ

ชั่งใจ

เริ่มคิดถึงขอดี
และขอเสีย

การทำความเขาใจวา
ผูใชยาอยูในขั้นตอนใดจะ
ชวยใหเจาหนาที่ภาคสนาม
หาวิธีการที่เหมาะสม
ชวยเหลือผูใชยาไดถูกตอง

ตั้งใจ

ตัดสินใจแกไขปญหาแอลกอฮอล
และยาเสพติด

ลงมือ

เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เสพซ้ำ

หยุด - คงสภาพปลอดยา

ใหกลับไปเสพซ้ำ
ใชๆ หยุดๆ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาเพิ่มเติม
ให้ข้อมูลเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยา นำ�เสนอผ่านสไลด์ดังนี้
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การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติ

ต่อพนักงานบริการ (Sex worker)

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อ รู้จักและเข้าใจพนักงานบริการ
กิจกรรม 1

คำ�เรียกขาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสำ�รวจความรู้และทัศนคติของผู้เข้าร่วมที่
มีต่อพนักงานบริการ
2. เพื่อนำ�เสนอคำ�เรียกชื่อที่เป็นการยอมรับในฐานะ
มนุษย์ที่มีทางอาชีพหนึ่งและไม่เป็นตีตรา

เวลา

100

30 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

กระดาษเปล่า (สำ�หรับทำ�บัตรคำ�), ปากกา, อุปกรณ์ใน
การนำ�เสนอ computer, projector

กระบวนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. แจกกระดาษสำ�หรับเขียนคำ�เรียก
2. ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเขียนคำ�เรียกที่คนในสังคม
เรียก “พนักงานบริการ” คนละ 1 คำ�  และเก็บ
รวบรวมจากผู้เข้าร่วมการอบรม
3. ผู้นำ�กระบวนการ หรือให้ผู้ช่วยวิทยากร หรือผู้เข้า
ร่วมอ่านบัตรทีเ่ ขียนขึน้ บน power point และ ถาม
ว่าได้ยินคำ�นี้ และหากตนเองถูกเรียกแบบนี้รู้สึก
อย่างไรบ้าง และชีใ้ ห้เห็นว่า แต่ละคำ�เป็นการตีตรา
อย่างไร
4. ผู้นำ�กระบวนการสรุปกิจกรรม และฉายPower
point คำ�ทีร่ ณรงค์ให้เรียก “พนักงานบริการ” และ
อธิ บ ายความหมายและเหตุ ผ ลผลของการใช้         
คำ�เรียกว่า พนักงานบริการ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

สรุปเนื้อหา
         คำ�เรียกที่ไม่สร้างความอึดอัดใจและไม่ตีตราต่อ
ผูป้ ระกอบอาชีพนีค้ อื “พนักงานบริการ” ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
นีก่ เ็ ป็นงานบริการอีกประเภทหนึง่ เพียงแต่มบี ริบทและ
พื้นที่ทำ�งานที่อาจจะแตกต่างออกไป นอกจากนั้นพบ
ว่าคำ�ที่เรียกส่วนใหญ่มักเน้นว่าเป็นเพศหญิงทั้งๆที่ใน
ความเป็นจริงผู้ที่ประกอบอาชีพนี้มีทั้งเพศหญิง ชาย
หรือคนข้ามเพศ  

กิจกรรมที่ 2

เขาคือใคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำ�ความเข้าใจถึงตัวตนของ
พนักงานบริการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจว่าพนักงานบริการ
คือคนคนหนึ่งในสังคม

เวลา

30 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

กระดาษบั ต รคำ � , ปากกา, อุ ป กรณ์ ใ นการนำ � เสนอ  
power point

กระบวนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. แจกกระดาษบัตรคำ�เปล่าให้ผู้เข้าร่วมอบรมคนละ
1 ใบ แล้วให้เขียนว่าพนักงานบริการคือใคร
2. เลือกให้ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 5 คน อ่านในสิ่งที่ตนเอง
เขียน
3. ผูด้ �ำ เนินกิจกรรมชวนคุยในสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมการอบรม
เขียน รวมทัง้ อาจให้แลกเปลีย่ นเพิม่ เติมในประเด็น
การมีเซ็กส์แลกเงินว่า เป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่
4. ผู้ ดำ � เนิ น กิ จ กรรมอธิ บ าย “พวกเขาคื อ ใคร”          
โดย Power point
  

พี่/
น้องชาย

ลูกสาว
ลูกชาย
พนักงาน
บริการ

พี่/
น้องสาว

พ่อ
แม่
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

สรุปเนื้อหา (โดยผู้ดำ�เนินกิจกรรม)
       พนักงานบริการมักถูกปฏิบัติ ตามวิจารณญาณ
และมุ ม มองของเจ้ า หน้ า ที่ ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบตั ิ เพิม่ เติมข้อมูลทีต่ �ำ รวจมักนำ�มาใช้อา้ งในการจับ
ข้ อ หาเตร็ ด เตร่ ซึ่ ง ได้ ถู ก ยกเลิ ก ไปแล้ ว 60% ของ
พนักงานบริการหญิง เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ชายบางคน
เป็ น พ่ อ เป็ น ลู ก ชาย  คนๆหนึ่ ง ในสั ง คมที่ ส ามารถ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตามขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละคน
ทีเ่ หมือนกันคือความเป็นคน เป็นสมาชิกของครอบครัว
สมาชิกสังคม
       การเป็น “พนักงานบริการ” เป็นเรื่องของการ
ประกอบอาชีพเพือ่ หารายได้เลีย้ งตนเองและครอบครัว
เหมือนคนอืน่ ๆในสังคม แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นตัวตนของพนักงาน
บริการก็คือ “ความเป็นคน”  “เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัว” “เป็นสมาชิกคนหนึง่ ของสังคม” เหมือนกับ
เราทุกคน
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กิจกรรม 3

เส้นทางเดิน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเหตุผลของการเลือก
มาประกอบอาชีพพนักงานบริการและมีความเข้าใจใน
ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการ

เวลา

30 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

กระดาษ, ปากกา, อุปกรณ์ในการนำ�เสนอ  computer,
projector

กระบวนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. แจกกระดาษให้ผู้เข้าร่วมคนละ 1 ใบ ให้เขียนถึง
เหตุผลที่คนมาประกอบอาชีพขายบริการ
2. ให้ ตั ว แทนผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมแลกเปลี่ ย นเหตุ ผ ลที่
ตนเองคิดว่าทำ�ไมคนถึงมาประกอบอาชีพพนักงาน
บริการ
3. ผู้ดำ�เนินกิจกรรมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนถึงเหตุผล
ของการมาประกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งานบริ ก าร
โดยPower point
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม
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สรุปเนื้อหา (โดยผู้ดำ�เนินกิจกรรม)
         ข้อมูลที่มีอยู่ในสังคมต่อพนักงานบริการส่วน
หนึ่งมองว่าการที่คนเลือกมาประกอบอาชีพเป็นผู้ขาย
บริการเป็นเหตุมาจากความฟุ้งเฟ้อ รักสบาย หรือ
ต้องการหาเงินง่ายๆ แต่สำ�หรับผู้ที่ตัดสินใจที่จะเลือก
ประกอบอาชีพขายบริการนั้นต่างมีเหตุผลที่บางครั้งก็
ยากที่จะไปอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้   และสาเหตุหรือ
ปั จ จั ย หลั ก ๆที่ พ นั ก งานบริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะ
ประกอบอาชีพขายบริการ ก็เพื่อการมีชีวิตที่ดีของคน
ทีต่ นเองรักมาเป็นอันดับแรก มิใช่เพือ่ ประโยชน์สขุ ของ
ตนเองเป็นอันดับแรก

กิจกรรม 4

เกมส์ SWING GO

วัตถุประสงค์

เพื่ออธิบายความหมายของคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องและนำ�
เสนอแนวคิดผ่านคำ�ศัพท์

เวลา

20 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

กระดาษที่เขียนคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการ
จำ�นวนเท่าผู้เข้าร่วม แต่คำ�ศัพท์ในกระดาษไม่เหมือน
กันทั้งหมด

กระบวนการดำ�เนิน
กิจกรรม

1. วิทยากรอธิบายขัน้ ตอนการเล่นเกมส์ (ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายบิงโก) คือ วิทยากรจะซุ่มอ่านคำ�ศัพท์ที่มีอยู่
กับวิทยากร และหากใครมีคำ�ๆนั้นให้วงกลมเอา    
ไว้ใครที่มีคำ�ครบ 5 คำ�ก่อนจะชนะ
2. ในอ่านคำ�ศัพท์แต่ละคนวิทยากรจะอธิบายแต่ละคำ�
ศัพท์และให้แนวความคิดไปด้วยในตัว รวมทัง้ เปิด
ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ       
คำ � ศั พ ท์ นั้ น ๆ รวมทั้ ง การสาธิ ต การใช้ อุ ป กรณ์      
บางชนิด เช่น ถุงอนามัยผูห้ ญิง ถุงยางอนามัย หรือ
นำ�เสนอของจริง เช่น สารหล่อลื่น
3. ผู้ชนะหรือที่ได้ครบ 5 คำ�ก่อนจะได้รับรางวัล

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

คำ�ที่หยิบขึ้นมาเป็นคำ�ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
พนักงานบริการ อาจจะเป็นคน คำ�เรียก อุปกรณ์ที่ใช้
หรือกฎหมาย เช่น MSW (male sex worker) TGSW
(transgender sex worker) FSW (Female Sex
Worker) สารหล่อลื่น (ตัวอย่างเช่น  KY gel เป็นสาร
ยี่ห้อแรกๆที่ออกมา) พ.ร.บ.ปรามฯ (พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สวนสาธารณะ
เตร็ดเตร่ถุงอนามัยผู้หญิง ถุงยางอนามัย SWING      
ร้านนวด บาร์เกย์ พ.ร.บ.สถานบริการ เป็นต้น
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กิจกรรม 5

สังคมโลกคิดอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แสดงมุมมองต่อ
การแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีที่มีอยู่ในสังคม
ไทย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้ในแนวคิด
ต่อการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในมุมมอง
ต่างๆของสังคมโลก
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้แลกเปลีย่ นทัศนะต่อแนวคิด
การแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในสังคมโลก

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

40 นาที
กระดาษ, ปากกา, อุปกรณ์ในการนำ�เสนอ  
computer, projector

กระบวนการดำ�เนินกิจกรรม 1. แจกกระดาษให้ผเู้ ข้าร่วมคนละ 1 ใบ ให้เขียนว่า
หากจะแก้ไขปัญหาการขายบริการในบ้านเรา
ควรจะต้องทำ�อย่างไร
2. ให้ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนวิธีการ
แก้ไขปัญหาในมุมมองของตนเอง
3. ผู้ ดำ � เนิ น กิ จ กรรมให้ ข้ อ มู ล ต่ อ มุ ม มองในการ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของสังคมโลกโดย
Power point
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

เนื้อหาในสไลด์นำ�เสนอ Power point
มุมมองต่อการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
แนวทางที่ 1 มองว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่
ต้องขจัดให้หมดไป  โดยใช้กฎหมายลงโทษ      
ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ได้รับผลประโยชน์ (Criminalization)
แนวทางที่ 2 มองว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่
ไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ อนุญาตให้มีการ
ค้าประเวณีแต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำ�หนดและมี
การ “ขึ้นทะเบียนผู้ค้าประเวณี” (Decriminalization)       
แนวทางที่ 3 มองว่ า การค้ า ประเวณี เ ป็ น       
ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ (Legalization)
• ยกเลิกความผิดตามกฎหมาย
• เป็ น การประกอบอาชี พ /เป็ น การทำ � งาน
ประเภทหนึ่ง
• อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายแรงงาน
      1) ผู้ดำ�เนินกิจกรรมตั้งคำ�ถามต่อผู้เข้าร่วมการ
อบรมว่า “ในมุมมองของท่านคิดว่าในสังคมไทยเรา
ควรจะใช้แนวทางไหนในการหาทางออกของการ
ประกอบอาชีพของพนักงานบริการ หรือการค้า
ประเวณี”
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

สรุปเนื้อหา
การถกเถียงเรื่องแนวการแก้ไขปัญหาการค้า
ประเวณีนับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ
สังคมไทยและสังคมโลก เพราะต่างก็มีมุมมอง
ที่แตกต่างทั้งในมิติทางศาสนา มิติทางสังคม
และมิติทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะ
เวลาอีกยาวนานที่จะเกิดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดการยอมรับกันในสังคม แต่การ
แก้ไขปัญหาหรือสิง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ในเวลา
อันสัน้ และเกิดจากตัวเราก็คอื การทีเ่ ราไม่ตตี รา
และเลื อ กปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานบริ ก าร และ         
ให้คุณค่าเขาในฐานะ “มนุษย์” คนหนึ่งของ
สังคม

*หมายเหตุ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการอบรมเพื่อการไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
บริการ อาจจะต้องใช้ทีมงานที่เข้าใจในประเด็นและเนื้อหานี้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรที่ท�ำ งานใกล้ชิดกับพนักงานบริการ ตัวอย่างเช่น องค์กรเพื่อนพนักงานบริการ
(SWING)  ที่มีความเข้าใจในบริบทและมีความชำ�นาญในการทำ�งานกับพนักงานบริการ
ทั้งเพศหญิง ชายและคนข้ามเพศ
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ทั้ ง นี้ ในการจั ด การอบรบของ SWING ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ทำ � กิ จ กรรม                  
ทั้ง 5 กิจกรรมข้างต้นไปแล้ว ยังมีกิจกรรมปิดท้ายคือ เปิดตัวพนักงานบริการ โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. วิทยากรร่วมดำ�เนินกระบวนการสามคนยืน เรียงกัน
2. วิทยากรหลักบอกกับผู้เข้ารับการอบรมว่า ทั้งสามคนนี้เคยเป็นพนักงาน
บริการ ให้ผเู้ ข้าร่วม ทายว่า ใครคือ คนทีเ่ ข้ามาสูอ่ าชีพพนักงานบริการเพราะ
ภาระหนี้สินทางบ้าน  ต้องการส่งเสียตัวเองเรียน และถูกกีดกันจากการ
ทำ�งาน
3. หลังจากนัน้ ก็ได้ให้วทิ ยากรทัง้ สามเล่าทีม่ าและประการณ์ในอดีตให้กบั ผูเ้ ข้า
ร่วมฟัง เนื่องจาก SWING  เป็นองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มาจาก
พนักงานบริการ  กิจกรรมนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินการ
ยอมรับทีม่ ตี อ่ พนักงานบริการของผูเ้ ข้าร่วมอบรม  กล่าวคือ ทีเ่ ดิมก่อนทีจ่ ะ
เปิดตัวนั้นพวกเขาได้รับการยอมรับในฐานะวิทยากร แต่หลังจากที่เปิดตัว
ว่าเป็นพนักงานบริการมาก่อนการยอมรับจะยังเป็นเช่นเดิมหรือไม่ รวมทั้ง
เพือ่ เป็นการพิสจู น์วา่ กระบวนการทีใ่ ช้ในการอบรมสามารถสร้างการยอมรับ
ได้มากน้อยเพียงใด
ดังนัน้ กิจกรรมนีไ้ ม่แนะนำ�สำ�หรับผูย้ งั ไม่มคี วามชำ�นาญหรือเข้าใจในประเด็นลึก
ซึ้งพอที่จะนำ�กิจกรรมนี้ไปดำ�เนินการฝึกอบรมเอง
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การไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ
ต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
(GLBTIQ)

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อ รู้จักและเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ
กิจกรรม 1

ความคาดหวัง ความหมาย
และความหลากหลายทางเพศ

วัตถุประสงค์

เพือ่ สำ�รวจความต้องการการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมอบรม
       เพื่อสำ�รวจความรู้เบื้องต้นและทัศนคติที่มีต่อ
ประเด็นและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศทางกายภาพ (sex) และ เพศทางสังคม
(gender) และเพศวิถี (sexuality)

เวลา
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45 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

กระดาษ ปากกา ฟลิปชาร์ตเขียนคำ�ถามให้ผู้เข้าร่วม
ตอบก่อนเริ่มการอบรม

กระบวนการในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

1. ผูด้ �ำ เนินกิจกรรมให้โจทย์กบั ผูเ้ ข้าร่วมตอบก่อนนำ�
เข้าสู่บทเรียน แจกกระดาษคำ�ตอบแยกออกเป็น      
4 ข้อ
2. รวบรวมคำ�ตอบ จัดหมวดหมูแ่ ละนำ�เสนอเนือ้ หาที่
เกี่ยวข้องกับคำ�ตอบ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

คำ�ถามที่ใช้มีดังนี้
1. คาดหวังอะไรกับกิจกรรม “การป้องกัน การตีตรา
และการเลือกปฏิบัติต่อ G L B T I
2. สิ่งที่ผู้ชายทำ�ได้ แต่ผู้หญิงทำ�ไม่ได้
3. สิ่งที่ผู้หญิงทำ�ได้ แต่ผู้ชายทำ�ไม่ได้
นึกถึง G L B T I Q แล้วนึกถึงอะไร
• จากประเด็นสิ่งที่ผู้หญิงทำ�ได้ผู้ชายทำ�ไม่ได้และ
ผู้ชายทำ�ได้ผู้หญิงทำ�ไม่ได้ ทำ�ให้เห็นว่ามีคำ�ตอบ
เป็นการทำ�ไม่ได้เนือ่ งจากสรีระทีถ่ กู กำ�หนดมาโดย
ทางกายภาพ เช่น ผู้หญิงคลอดลูกได้ มีประจำ�
เดือน ผู้ชายหลั่งน้ำ�อสุจิ และบางคำ�ตอบ เป็นคำ�
ตอบที่ถูกกำ�หนดโดยสังคม เช่น ผู้ชายบวชพระ
เกณฑ์ทหาร ผู้หญิงใส่กระโปรง อ่อนหวาน และ
ประเด็น นึกถึง GLBTIQ นึกถึงอะไร คำ�ตอบได้
สะท้อนให้เห็นมุมมองและความเข้าใจของคนทัว่ ไป
ที่มีต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  เช่น เกย์/
กระเทย/ตุ๊ด/แต๋ว/ทอม /ดี้ ไส้เดือน ผิดปกติ/       
ผิดเพศ/ผิดธรรมชาติ ไม่ถกู ต้อง สังคมเกิดอะไรขึน้
เรือ่ งธรรมชาติ เห็นใจ/สงสาร/มีพรสวรรค์ เป็นต้น
สรุปเนื้อหาในกิจกรรมนี้
ภาพความแตกต่างและหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้มี
เฉพาะ หญิง และ ชาย โดยคำ�ว่า GLBTIQ  ซึ่งย่อมา
จาก GAY, LESBIAN,BISEXUAL, TRANGENDER, INTERSEX, QUEER ได้สะท้อนว่าในโลกนี้
มีเพศที่หลากหลาย คำ�ศัพท์สำ�คัญ ได้แก่ sex คือ เพศ
ทางกายภาพ gender คือเพศทางสังคม sexuality  
เพศวิถี และ วิถชี วี ติ ทางเพศ (sexuality orientation)
โดยเน้นให้เห็นว่า เมื่อคนที่เกิดมามีเพศทางกายภาพ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

แบบใดแบบหนึ่งก็จะถูก�ำ หนดว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าง
นี้ คือ ถ้ามีอวัยวะเพศชาย ต้องปฏิบตั ติ วั อย่างหนึง่ และ
เป็นหญิงปฏิบตั แิ บบหนึง่ เกิดคำ�ว่าผูช้ ายและผูห้ ญิงขึน้
มา และหากไม่ทำ�ตามที่ถูกกำ�หนดจะถูกมอกว่าผิด
ปกติ ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าปกติและธรรมชาติ
แต่อันที่จริงหลายเรื่องคือเป็นเรื่องที่ผู้มีอำ �นาจเหนือ
กว่ากำ�หนดและคนส่วนใหญ่กป็ ฏิบตั กิ นั เท่านัน้ อำ�นาจ
บางชนิด เช่น วัฒนธรรม จารีต ศาสนา ความเชื่อ
กฎหมาย
กรอบเนื้อหาประกอบคำ�อธิบาย
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กิจกรรมที่2

เลือกข้าง

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ว่าแต่ละคนมีความ
เชื่ อ และทั ศ นคติ ใ นเรื่ อ งกรอบแนวคิ ด ด้ า นเพศ
อย่างไรบ้าง?
2. เพื่อทบทวนความเชื่อและทัศนคติของตนเองใน
เรื่องกรอบแนวคิดด้านเพศว่าเป็นอย่างไร และ ส่ง
ผลอย่างไรต่อการดำ�เนินชีวิตของเราเอง

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

45 นาที
1. กระดาษฟลิปชาร์ต
2. ปากกาเมจิก
3. คำ�ถาม 10 ข้อ เตรียมไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ต          
(อาจเตรียมคำ�ถามโดยใช้ power point)
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

กระบวนการในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

- กิจกรรมนี้มีคำ�ถามอยู่ 10 ข้อ และ ต้องการให้    
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทุกคนช่วยกันตอบ โดยมีค�ำ ตอบ
รับของคำ�ถาม คือ “รับได้” และ “รับไม่ได้”     
พร้อมทั้งให้คิดหาเหตุผลประกอบ
- อธิบายต่อว่า หากผูเ้ ข้าร่วมอบรมคิดว่า “ตนเอง
รับได้” ให้นงั่ แยกมาทางฝัง่ ซ้ายมือของวิทยากร
แต่หากผู้เข้าร่วมอบรมคิดว่า “ตนเองรับไม่ได้”
ให้นงั่ แยกมาทางฝัง่ ขวามือของวิทยากร สำ�หรับ
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทีล่ งั เลไม่สามารถตัดสินใจได้นนั้
ไม่สามารถนั่งตรงกลางได้ ผู้เข้าร่วมอบรมคน
นั้นจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่า ตนเลือกที่จะรับได้
หรือรับไม่ได้
- ในการถามคำ�ถาม ให้วิทยากรถามคำ�ถามทีละ
ข้อเรียงตามลำ�ดับ โดยไม่ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมเห็น
คำ�ถามอื่นๆ จนกว่าอภิปรายคำ�ถามข้อนั้นจน
เสร็จสิ้นแล้ว คำ�ถามทั้ง 10 ข้อ มีดังนี้
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*

ชายโสด มีเพศสัมพันธ์กบั คนหลายคนได้หรือไม่
หญิงโสด มีเพศสัมพันธ์กบั คนหลายคนได้หรือไม่
เกย์/สาวประเภทสอง โสด มีเพศสัมพันธ์กบั คน
หลายคนได้หรือไม่
ชายมีแฟนแล้ว มีเพศสัมพันธ์กบั คนหลายคนได้
หรือไม่
หญิงมีแฟนแล้ว มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน
ได้หรือไม่
เกย์/สาวประเภทสอง มีแฟนแล้ว มีเพศสัมพันธ์
กับคนหลายคนได้หรือไม่
ชายแต่งงานแล้ว มีเพศสัมพันธ์กบั คนหลายคน
ได้หรือไม่
หญิงแต่งงานแล้ว มีเพศสัมพันธ์กบั คนหลายคน
ได้หรือไม่
เกย์/สาวประเภทสอง มีคู่ชีวิตแล้ว             
มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนได้หรือไม่
การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมนีโ้ ดยเน้นแนวคิดทีส่ ำ�คัญ ดังต่อไปนี้
        คนเรามีความแตกต่างกัน เพราะมีทมี่ าของความ
เชื่อที่ต่างกัน มีหลักในการดำ�เนินชีวิตที่ต่างกันดังนั้น
การไปตัดสินว่าใครผิดใครถูกจึงอาจจะทำ�ให้เราเข้าใจ    
ผูน้ นั้ ผิดไปก็ได้ และอาจจะนำ�ไปสูก่ ารสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาด
ไม่เข้าใจกัน และขัดแย้งในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องเพศ     
เป็นเรื่องทางสังคมที่มีปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอำ�นาจ
ทางสังคม ทั้งอิทธิพลทางความคิดต่างๆ จากกรอบ
ความเป็นชาย-หญิง จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
กฎหมายและการปกครอง หรือ ข้อห้ามต่างๆ รวมทั้ง
การตีตราและการดูถูก อคติทั้งหลาย ซึ่งจะมีอิทธิพล
ทำ�ให้เกิดการตัดสินคุณค่าในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ          
เรื่องเพศ สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ การเปิดใจมองผู้อื่นจาก
มุ ม มองของเขา ก็ จ ะเข้ า ใจว่ า เหตุ ใ ดเขาถึ ง เชื่ อ และ
ดำ�เนินชีวิตในเรื่องเพศเช่นนั้น นอกจากนี้ จะทำ�ให้เรา
เข้าใจตัวเราเองด้วยว่า แท้จริงที่เราแสดงออกเช่นนี้      
เราดำ � เนิ น ชี วิ ต เช่ น นี้ เ ป็ น เพราะเราเชื่ อ อะไร เรามี
ทัศนคติอย่างไร และ ความเชื่อและทัศนคติของเรา    
เหล่านั้นมันมากจากอะไรความหลากหลายทางเพศ     
ในสังคมจะเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่กเ็ ห็นได้ชดั ว่ากระแส
ของกรอบแนวคิดชายหญิง (รักต่างเพศ) ในฐานะของ
คนส่วนใหญ่ของสังคมก็ได้เข้ามามีอทิ ธิพลกับประชากร
ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการทีป่ ระชากลุม่ เหล่านัน้ รับเอากรอบแนวคิดเรือ่ ง
เพศชายหญิงมาใช้เอง หรือ เป็นการตีกรอบให้จาก
สังคม จนยากทีก่ ลุม่ ประชากรเหล่านัน้ จะกล้าทีจ่ ะเลือก
มีความเชื่อที่แตกต่างก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด การเข้าใจ
ความรูส้ กึ นึกคิดและความเชือ่ ของตัวเองอย่างชัดเจนจะ
ส่งผลให้เราเข้าใจกระบวนการในการดำ�เนินชีวิตของ
ตัวเราเอง รวมไปถึงทำ�ให้เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น
117

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

ข้อเสนอแนะสำ�หรับวิทยากร
• การให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมต้องตัดสินใจในทันทีวา่ ตัวเองเลือกทีจ่ ะอยูฝ่ งั่ “รับได้”
หรือ “รับไม่ได้” นั้น สำ�หรับบางคนเป็นการยากที่จะตัดสินใจในการเลือก
ข้าง ดังนั้นวิทยากรต้องช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ลังเลรีบตัดสินใจโดยเน้นย้ำ�ว่าการ
ตัดสินใจเช่นนีไ้ ม่ผดิ หรือถูก ไม่มใี ครฉลาดหรือไม่ฉลาด ความคิดเห็นทุกคน
เท่าเทียมกัน
• เมือ่ เลือกข้างแล้ว ให้วทิ ยากรพยายามทีจ่ ะอ้างอิงเหตุผลทีอ่ ยูใ่ นใจของแต่ละ
คนว่าทำ�ไมถึงเลือกข้างนี้ส่วนใหญ่มักมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น
วิทยากรต้องคอยสังเกตตั้งแต่แรกว่า มีใครที่ออกอาการลังเลหรือไม่ และ
พยายามที่จะถามถึงเหตุผลของผู้นั้น รวมถึง ความรู้สึก
• แต่ละคำ�ถามอาจมีการโต้แย้ง ถกเถียง เกิดขึ้นได้ วิทยากรต้องพยายาม
ควบคุมสถานการณ์ให้ได้บนพื้นฐานของการเคารพและรับฟังความคิดเห็น
จากทุกคน
• วิทยากรอาจได้รบั การโต้แย้งเสียเองเนือ่ งจากให้ค�ำ ถามทีไ่ ม่ชดั เจนมากเพียง
พอในการตัดสินใจ และต้องไม่พยายามตีกรอบแนวคำ�ถามให้เล็กลง แต่ให้
ชวนคุยให้มากขึ้น
• วิทยากรควรดึงประเด็นกลับเข้าสู่กลุ่มใหญ่เพื่อให้อภิปรายกันมากขึ้น
• 3 คำ�ถามแรก มีประเด็นการพูดคุยถึงจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ส่วนข้อ 4-6
เป็นประเด็นเรื่องของค่านิยมทางจิตใจ หรือ ความคิดส่วนตัวของแต่ละคน
สำ�หรับข้อ 7-9 เป็นประเด็นกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และ ข้อ 10 อาจจะ
เป็นประเด็นกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งวิทยากรจะต้องเตรียมตัวและเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมเพื่อตอบประเด็นเหล่านี้
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กิจกรรมที่ 3

เปิดใจ

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมได้รบั รูถ้ งึ ชีวติ จริงของบุคคลทีอ่ ยู่
ในกลุม่ ความหลากหลายทางเพศและสิง่ ทีต่ อ้ งเผชิญใน
ชีวิตจริง

เวลา

30 นาที

สื่อ/อุปกรณ์

ตัวบุคคล

กระบวนการในการ
ดำ�เนินกิจกรรม

1. ฉายวีดทิ ศั น์การรณรงค์ของกลุม่ ความหลากหลาย
ทางเพศ
2. วิทยากรนำ�เสนอความเป็นและชีวติ ของตนเองและ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นแสดงความ      
คิดเห็น

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

เนือ้ หาอาจเปลีย่ นแปลงไปแล้วแต่ตวั บุคคล แต่ประเด็น
สำ�คัญคือการนำ�เสนอปัญหาและสิ่งต่างๆที่คนๆหนึ่ง
ต้ อ งเผชิ ญ เมื่ อ เป็ น ผู้ ที่ ใช้ ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั บ ที่ ถู ก
กำ�หนดโดยสังคมที่คนส่วนใหญ่รับมาใช้ และนอกจาก
นี้ ใ นการเปิ ด ใจเป็ น การทำ � ไปเพื่ อ ให้ ค วามเข้ า ใจว่ า       
แม้ชวี ติ ของคนทีว่ า่ มีความเป็นกะเทย หรือ คนข้ามเพศ
เหมือนๆกัน แต่บริบทในชีวติ ก็แตกต่างกัน สิง่ ทีเ่ หมือน
กันทั้งนี้คือ ความเป็นคน

*หมายเหตุ
กิจกรรมเปิดตัวหรือเปิดใจนี้จำ�เป็นต้องมีความชัดเจนและต้องมีการเตรียมใจ
สำ�หรับผู้ที่จะดำ�เนินกิจกรรมนี้ในการที่จะรับมือกับคำ�ถามที่เป็นเชิงทัศนคติในด้านลบ     
ต้องมั่นใจว่าจะสามารถให้คำ�ตอบที่สามารถให้ความกระจ่างช่วยในการปรับทัศนคติได้  
ไม่แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอบรมน้อยเพราะอาจไม่สามารถรับมือกับ
คำ�ถามในเชิงต่อต้านได้
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การป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบัติ
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
(Migrant Workers)

คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

หัวข้อ สถานการณ์การย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ
กิจกรรม

แผนที่ชีวิต, การบรรยายประกอบสื่อวีดิทัศน์
และ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจสถานการณ์
การย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติในประเทศ

เวลา
สื่อ/อุปกรณ์

2 ชั่วโมง
Power point, อุปกรณ์สำ�หรับนำ�เสนอ
(คอมพิวเตอร์,โปรเจคเตอร์)

กระบวนการในการดำ�เนิน 1. เริ่มต้นจากกิจกรรม “แผนที่ชีวิต” ผู้ดำ�เนินการ
กิจกรรม
อบรมถามว่ า ในชี วิ ต เราย้ า ยถิ่ น กี่ ค รั้ ง ย้ า ย          
เพื่อการศึกษา ย้ายไปทำ�งาน ติดตามครองครัว
ไปอยู่ที่อยู่ ให้ผู้เข้าร่วมยืนอยู่สองฝั่ง ย้ายกี่ครั้ง
ก้าวไปข้างหน้าตามจำ�นวนครั้ง ตั้งแต่หนึ่งครั้ง
จนถึง มากกว่าสี่ครั้ง จะเป็นได้ว่า บางคนเลื่อน
มามาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
2. ผู้ดำ�เนินกระบวนการถามว่า การย้ายถิ่นไปอยู่ที่
อืน่ เจอปัญหา หรือมีความกังวลอะไรบ้าง ให้ผเู้ ข้า
ร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิด และโยงเข้ามา
ถึ ง เรื่ อ งของแรงงานข้ า มชาติ ที่ เ ข้ า มาใน
ประเทศไทยว่าเจอปัญหาอย่างไรบ้าง และยก
ตัวอย่างทัศนคติบางอย่างจากคนในประเทศที่
แรงงานอาจจะเจอ ดังตัวอย่าง
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กระบวนการในการดำ�เนิน 3. นำ�เสนอถึงภาพชีวติ คนย้ายถิน่ ในประเทศไทยผ่าน
กิจกรรม
เพลง “คนต่างด้าว” โดยวิทูรย์ ใจพรหม (สืบค้น
ได้ทาง Youtube หรือแผ่นซิดี) และการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติที่สมุทรสาคร (เป็นสกู้ป
โทรทัศน์ออกอากาศทางช่อง 3
    - ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย)
4. นำ�เสนอเนื้อหา โดยเป็นการบรรยายสลับกับการ
แลกเปลี่ยน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

นำ�เสนอให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ลว้ นมีประสบการณ์การ
ย้ายถิน่ และให้การเปรียบเทียบการย้ายถิน่ กับแรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาทำ�งานในบ้านเราเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร
การย้ายถิ่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกประเด็น
หลักที่ต้องพิจารณาในเรื่องแรงงานงานย้ายถิ่น ต้อง
พิจารณาใน 3  เสาหลักคือ ความมั่นคง เศรษฐกิจและ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม
สำ � หรั บ ประเทศไทยเนื่ อ งจากการมี ส ภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านในหลาย
ด้านและประกอบกับความสะดวกในการเดินทางจึง
ทำ�ให้มีแรงงานข้ามชาติหรือในศัพท์ทางราชการใช้     
คำ�ว่า แรงงานต่างด้าว เข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้
ประเทศไทยเองนัน้ เป็นทัง้ ประเทศทีร่ บั และส่งออกแรง
งานข้ามชาติ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

จากตัวเลขจากสำ�นักงานบริหารแรงงานต่างด้าวปี
2555 พบว่ า จำ � นวนแรงงานข้ า มชาติ ห รื อ แรงงาน
ต่างด้าวทีถ่ กู กฎหมายในประเทศไทยมี 1,085,100 คน
อย่างไรก็ตาม สำ�นักงานสถิติแห่งชาติสำ�รวจเมื่อปี
2553  พบว่า แรงงานข้ามชาติอยู่ถึง 3.3 ล้านคน  
อย่างไรก็ตามสำ�หรับประเด็นสาธารณสุขนอกเหนือ
จากแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
แล้ว ประเทศไทยยังมีกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล
อยู่อีกหลายกลุ่มที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุข เช่น บุคคล
บนพืน้ ทีส่ งู ชนกลุม่ น้อย และบุตรทีเ่ กิดในประเทศไทย
รวมถึงผู้ลี้ภัยทางการเมือง (เดิมกระทรวงมหาดไทย
จัดกลุม่ คนต่างชาติทเี่ ข้าประเทศมานานแล้ว แบ่งออก
เป็น 19 กลุ่ม โดยออกบัตรสีต่างๆให้) กลุ่มมาจาก    
ประเทศอื่นๆ ได้แก่ เอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน อินเดีย        
ศรีลงั กา เนปาล ฯลฯ รวมทัง้ จีนและเวียดนาม และกลุม่
ผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่
อาศัยอยู่ศูนย์พักพิงต่างๆ 9 ศูนย์ทั่วประเทศ
ความสำ�คัญของแรงงานข้ามชาติ
• เป็นแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตและบริการ
• ทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน
• ประเทศไทยได้แรงงาน  แรงงานได้เงิน
• นโยบายจั ด การแรงงานข้ า มชาติ แ สดงถึ ง
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของไทยควบคู่ไปกับ
ความมั่นคงของชาติ
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เนื้อหาในการดำ�เนิน
กิจกรรม

ความจำ�เป็นที่จะต้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
• แรงงานข้ามชาติมีความเสี่ยงทุกด้าน         
โดยเฉพาะในงาน 3 D ได้แก่ งานหนัก
(Difficult) งานสกปรก (Dirty) และงาน
อันตราย (Dangerous)
• แรงงานข้ามชาติช่วยทดแทนแรงงานไทยที่
ขาดแคลน
• ตลาดแรงงานระดับล่าง มีแรงงานไทยทำ�งาน
อยู่ 83.3% และแรงงานข้ามชาติท�ำ อยู่ 16.7 %
การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
      ควรเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม

เนื้อหาเพิ่มเติม
1. นิยามศัพท์
• แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว (Alien Worker) หมายถึง  บุคคลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยจึงอาจเป็น
แรงงานจากประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้ ทั้งยุโรป อเมริกา ฯลฯ คำ�ว่า แรงงานต่างด้าวหรือ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นคำ�ที่ภาครัฐนิยมใช้ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สัญชาติไทย มีปรากฏอยู่ใน
• พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
• การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
• ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง พ.ศ. 2544
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• แรงงานข้ามชาติ
แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานย้ายถิน่ (Migrant workers) หมายถึง บุคคลทีถ่ กู
ว่าจ้างให้ทำ�งานในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น ทั้งที่เดินทางไปกลับ คนงานตาม
ฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่เดินทางโยกย้ายไปมา* แรงงานต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมืองมา
ทำ�งาน สมาชิกของครอบครัวที่ติดตามมา ซึ่งอาจทำ�งานหรือไม่ทำ�งานก็ได้ บุตร คู่สมรส
พ่อแม่ และบุตรทีม่ าเกิดในประเทศไทยด้วย รวมถึงผูอ้ พยพหนีสงครามในทีพ่ กั พิงชัว่ คราว
และศูนย์อพยพตามจังหวัดชายแดนด้านตะวันตก และคนไทยไร้สัญชาติ หรือคนไร้ราก    
ไร้รัฐ  (*ที่มา: International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Member of Their Families)
2. ประเทศไทยกับแรงงานข้ามชาติ
ประเทศไทยเป็นทัง้ ประเทศทีส่ ง่ ออกและรับเข้าแรงงาน โดยสภาพภูมศิ าสตร์กม็ ี
พรมแดนติดกับประเทศเพือ่ นบ้านหลายประเทศ และมีปจั จัยเสริมคือการคมนาคมสะดวก
มากขึ้นและแรงงานจากประเทศที่มีเศรษฐกิจด้อยกว่าเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะมีการเคลือ่ นย้ายแรงงานเพิม่ มากขึน้ อีกเมือ่ เข้าสูค่ วามเป็น
ประชาคมอาเซียน (AEC : Asian Economic Community)
3. ใครที่เป็นแรงงานข้ามชาติบ้าง
- แรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชาและลาว (กลุ่มใหญ่สุด)
- บุคคลบนพื้นที่สูง ชนกลุ่มน้อย และบุตรที่เกิดในประเทศไทย รวมถึง
ผูล้ ภี้ ยั ทางการเมือง (เดิมกระทรวงมหาดไทยจัดกลุม่ คนต่างชาติทเี่ ข้าประเทศ
มานานแล้ว แบ่งออกเป็น 19 กลุ่ม โดยออกบัตรสีต่างๆให้)
- กลุ่มมาจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ เอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา
เนปาล ฯลฯ รวมทั้งจีนและเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม ผู้ลี้ภัยมีความแตกต่างจากแรงงานข้ามชาติ
ผูล้ ภี้ ยั หรือผูห้ นีภยั การสูร้ บ  หมายถึง  บุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความหวาด
กลัวขั้นพื้นฐานที่ถูกคุกคามด้านเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ต้องเดินทางออกนอกประเทศ
สัญชาติของตน และต้องอาศัยนอกประเทศ หรือไม่อาจกลับประเทศของตนเนือ่ งจากความ
กลัว ผู้ลี้ภัยจึงมีความแตกต่างจากแรงงานข้ามชาติ ตรงที่หลบหนีเข้าประเทศด้วยภัย
126

อันตรายถึงแก่ชีวิต ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเพื่อรายได้ที่ดีกว่า ประเทศไทย    
ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย แต่ก็มีศูนย์พักพิงให้กับผู้หนีภัยจากการสู้รบ...      
แต่ปัจจุบันผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงในหลายแห่งของประเทศไทยที่พบกับความลำ�บาก
ในการใช้ชีวิตในศูนย์อาจออกมาทำ�งานข้างนอกจึงได้
4. ทำ�ไมต้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
แรงงานข้ามชาติชว่ ยทดแทนแรงงานไทยทีข่ าดแคลน ทัง้ นีง้ านทีแ่ รงงานข้ามชาติ
เข้ามาทำ�ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ความเสี่ยงหรืองานหนัก หรือที่เรียกกันว่า 3 D Job คือ
งานยากลำ�บากหรืองานหนัก (Difficult)  งานสกปรก (Dirty) และงานอันตราย                 
( Dangerous) ทัง้ นี้ ตลาดแรงงานระดับล่าง มีแรงงานไทยทำ�งานอยู่ 83.3% และแรงงาน
ข้ามชาติท�ำ อยู่ 16.7 % (ที่มา:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
ทั้ ง นี้ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แรงงานควรเป็ น ไปตามการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน            
ขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของไทย
5. นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
          คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ปรับเปลีย่ นสถานะ
แรงงานต่างด้าวทีอ่ ยูใ่ นระบบผ่อนผันให้เป็นผูเ้ ข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย โดยการเจรจากับ
ประเทศต้นทาง (พม่า ลาว และกัมพูชา) ให้มีการจัดการแรงงานข้ามชาติดังนี  ้
- พิสูจน์สัญชาติแรงงานที่อยู่ในประเทศไทย
- จัดส่ง/นำ�เข้าแรงงานโดยถูกกฎหมาย
- จัดระเบียบแรงงานบริเวณชายแดน (มาเช้า - กลับเย็น / ตามฤดูกาล)
     

•
•
•
•

โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการดังนี้
เพื่อให้มีการจ้างและนำ�เข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้ความร่วมมือและการรับรู้ของประเทศต้นทาง
เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานที่แท้จริงและทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อให้การจ้างแรงงานไม่เกิดปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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คู่มือสำ�หรัวิทยากร เพื่อฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และประชากรกลุ่มเฉพาะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

เอกสารอ้างอิง:
1. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (2555) ยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. ศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ: นนทบุรี
2. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (2553) หลักสูตรการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนกับ
เอชไอวี/เอดส์ สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้าน
เอดส์:กรุงเทพ
3. โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  (2551) คูม่ อื หลักสูตร”เพศศึกษารอบด้าน” (Comprehensive Sexuality Education) สำ�หรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ. องค์การแพธ ( PATH) : กรุงเทพ
4. ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์และคณะทำ�งานสิทธิแรงงานข้ามชาติ (2550) หลักสูตร
ฝึกอบรมสิทธิแรงงานข้ามชาติส�ำ หรับผูป้ ฏิบตั งิ านให้บริการแรงงานข้ามชาติ. โครงการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์:กรุงเทพ
5. แสงสิริ ตรีมรรคา (2547) หลักสูตรการดูแลรักษาโรคฉวยโอกาสและการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยเอดส์. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (Access),เครือข่ายผู้ติดเชื้อ  
เอชไอวี / เอดส์ ป ระเทศไทย (TNP+) และองค์ ก ารหมอไร้ พ รมแดน-เบลเยี่ ย ม
ประเทศไทย (MSF-B):กรุงเทพ
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รายชื่อองค์กร/หน่วย สำ�หรับการอบรมในแต่ละประเด็น
ประเด็น

องค์กร/หน่วยงาน

บุคคลที่ติดต่อ
( contact person)

Email/หมายเลขโทรศัพท์

เอชไอวี/
เอดส์

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย

คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว

086-881-4679
apiwatmercy@gmail.com

สิทธิ
มนุษยชน

มูลนิธิศูนย์คุ้มครอง
สิทธิด้านเอดส์

คุณสุภัทรา นาคะผิว

ผู้ใช้ยา

มูลนิธิพีเอสไอ
ประเทศไทย

คุณวีระพันธ์ งามมี

089-400-5185
veeraphan@psithailand.org

พนักงาน
บริการ

SWING

คุณสุรางค์  จันทร์แย้ม

081-626-6538
surangjanyam@yahoo.com

ความ
หลากหลาย
ทางเพศ

สมาคมฟ้าสีรุ้ง
ประเทศไทย

คุณดนัย  ลินจงรัตน์

085-139-3688
danai@rsat.info

แรงงาน
ข้ามชาติ

มูลนิธิรักษ์ไทย

คุณภาคภูมิ แสวงคำ�

089-987-0089
pakpoom@raksthai.org

081-614-8487
supatranacapew@gmail.com
คุณพุทธิณี โกพัฒน์ตา
083-543-3608
puttinee.m@gmail.com
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