
106

ເລີ່ມຈາກຈຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພົບກັນ.................................................................................109

ກິດຈະກໍາ:ຄຳຖາມປິດລັບ ......................................................................................... 108

ຮຽນຮູ້ການຂະຫາຍຕົວຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດເພື່ອຊ່ວຍທໍາການປ້ອງກັນ…………............ 110

 ປ້ອງ ກັນ ການຕິດເຊື້ອທາງ ເພດ ສຳພັນ ……………………………………........................ 111

ການຂະຫຍາຍ ການ ຊືມ ເຊື້ອ ທາງ ເພດ ເປັນ ແນວ ໃດ ......…………………........................... 112

ກິດຈະກໍາ: ການຫຼິ້ນ ເກ ມຈັບ ມຖືແຂນ..................................……………................... 112

ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ ທາງເພດສຳພັນ. .............................................................. 114

ການກວດກາ  ແລະການປີ່ນປົວສຸຂະພາບເປັນສຳຄັນ ...................................................... 116

ແມ່ຍິງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດ..................................................118

ບົດບາດຍິງຊາຍແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.......................................................121

ກິດຈະກໍາ: ລະຄອນກ່ຽວກັບພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ........................................ 123

ກິດຈະກໍາ: ກະດານ ເກ ມກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດ ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ....................................124

ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.............................126

ຜູ້ຊາຍປຽບເຫມືອນຄູຝຶກ ຮ່ວມ ກັນ  ແລະສະ ແດງ ບົດບາດ ເປັນ ຕົວ ແບບ ................................ 126

ການສືກສາຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ ຜູ້ຊາຍຊຸມນຸມ ....................................................................... 128

ຄວາມ ທຳຮ້າຍ ເກີດ ຈາກ ຄວາມ ຂັດ ແຍ້ ງຂອງ ເພດ ກົງກັນຂ້າມ ............................................ 128

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຮ່ວມເພດຕ້ອງການໃຫ້ມີການພົວພັນທີ່ດີ...................................130

ຄວາມສະດວກ ໃຈ ກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ............................................................. 130

ກິດຈະກໍາ: ຮ່ວມ ເພດ ກັນ ໂດຍ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມ ..................................................... 131

ການປ່ຽນແປງ--- ແມ່ນ ບາດກ້າວ ເດີນ ໜຶ່ງ .................................................................... 113

ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຂອງຊຸມຊົນ...................................134

ກິດຈະກໍາ : ການ ຕາມ ລ້າ ຊັບ ສົມບັດ  ເພື່ອ ຊອກ ຫາຊັບພະຍາກອນ 

      ເພື່ອ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ ທາງ ເພດ ສຳພັນ ................................ 135

ການ ຊ່ວຍ  ຜູ້ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮູ້ ປ້ອງ ກັນ ຕົນ ເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ... 137

ພາກທີ5



107

ການປ້ອງກັນ
ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ

ການຊືມ ເຊື້ອ ຫຼື  ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ  ເປັນການ ເຈັບ ເປັນ ໜຶ່ງຊື່ງຕິດຕໍ່ຜ່ານຈາກຄົນນື່ງໄປ
ຫາຄົນໜຶ່ງໃນເວລາຮ່ວມ ເພດ. ພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ ທາງ ເພດ ສຳພັນທັງຫມົດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ມັນ ມີ ຄວາມ 
ສຳຄັນ ຫຼາຍ ທີ່ ຄົນ ເຮົາ ຕ້ອງ ສະບາຍ ໃຈ ທີ່ ຈະ ຄິດ ແລະ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ 
ຝຶດ ເຄືອງ ໃຈ ຫຼື ນະ ອາຍ ການ ປຶກສາ ສົນທະນາ ເລື່ອ ງພະຍາດ ຕິດ ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນທີ່ ກອງ ປະຊຸມ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ໃດ ໜຶ່ງ ສາມາດ ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ໄດ້ ເວົ້າ ແບບ ສະບາຍ ຄື ກັບພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບ 
ຊື່ງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດສຳພັນ, ເຊັ່ນພະຍາດທ້ອງຂີ້ຮາກ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.ການປຶກສາສົນທະນາ 
ໃນກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນບໍ່ພຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພ 
ອັນຕະລາຍແກ່ຄົນໜຶ່ງ ຄົນ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ. ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ ຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຢູ່ ທີ່ ຊຸດ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ສາມາດ ກະ ຈາ ຍຄວາມ ຮູ້ ໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ ໃຫ້ ແກ່ ທົ່ວ ຊຸມ ຊົນ ອີກ ດ້ວຍ.

ກະລນຸາບອກຂອ້ຍແດ່
ວາ່ມບີນັຫາຫຍງັຜີດເກດີ
ຂືນ້ຂອ້ຍເຫັນວາ່ເຈົາ້ບ່ໍ

ຮູສ້ກຶສະບາຍ?

ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກ ອຶດ ອັດ ໃຈ  ແຕ່ ຂ້ອຍ ກໍ ຈະ ເວົ້າ ສູ່ 
ເຈົ້າ ຟັງ  ໃນ ຂ້າງ ໜ້າ. ນັບ ແຕ່ ອິດ ສະຕິ ບັນ 
ກັບ ມາ ແຕ່ຕົວ ເມືອງ ໄດ້ ສອງ ອາທິດ  ແລະ 
ຂ້ອຍ ກໍ ດີ ໃຈ ທີ່ ເຫັນ ລາວ ກັບ ມາ.  ແຕ່ ການ 

ຮ່ວມ  ເພດກັບ ລາວ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ ເຈັບ ປວດ ຫຼາຍ  
ແລະ ກໍ ແສບ ເວລາ ຂ້ອຍ ໄປ ອຸ ຈະລະ ຂ້ອຍ 
ຢາກ ໃຫ້ ລາວ ໜີ ໄປ ເລີຍ ຂ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ 

ຢ່າງໃດດີ.
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ເລີ່ມຈາກຈຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພົບກັນ
ເມື່ອເວລາພວກທ່ານເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.ກ່ອນ ອື່ນ ໝົດ ຕ້ອງ 

ເລີ່ມ ຕົ້ນ ຖາມຜູ ້ເຂົ້າ ຮວ່ມ ຝກຶ ອບົຮມົວາ່ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກງັວນົຫຍງັ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຮບັຮູຫ້ຍງັ ແດ່ ຜາ່ນ ມາ. 
ປະຈຸ ບັນ ນີ້ມີຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫຼາຍຮັບຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເຊື້ອ  ພະຍາດໄວຣັດສ HIV  ໃຫ້ ພ6ມ ຕ້ານ 
ທານ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ມະນຸດ  ເກີດ ຄວາມ ອ່ອນ ເພຍ ສາເຫດເນື່ອງຂອງການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ 
ຊື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກເອດ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໂລກເອດ, ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນຖືກ 
ຕິດເຊື້ອ. ເພາະວ່າໂລກ ເອດ ເປັນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເວລາຜ່ານມາ. ແຕ່ວ່າມາ ຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ລອດຈາກ 
ການເສຍຊີວິດ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອສິດສອນຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການປ້ອງ
ກັນ ແລະປີ່ນປົວຄົນຜູ້ ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກ ເອດ.

ການປ້ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍເປັນເພດອ່ອນແອຕໍ່ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ   ແລະພະຍາດ  
ທາງ ເພດ ສຳພັນກໍ່ເປັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ພະຍາດຕິດເຊື້ອ 
ທາງເພດສຳພັນ ບາງປະເພດສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງ,  ເປັນ ໝັນ,  ເກີດ ບັນຫາຕໍ່ການຕັ້ງທ້ອງ, 
ແລະບາງ ລາຍ ກໍ ສູນ ເສຍ ຊີວິດ. ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນສາມາດສ້າງບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງອີກ  
ຕື່ມ ໃຫ້ເດັກເກີດມາເປັນຄົນພິການ, ປັນຍາອ່ອນຈາກແມ່ທີ່ຕິດເຊື້ອບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອແມ່ 
ຍິງເພື່ອພັດທະນາສະຕິປັນຍາເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງຕົນອັນເປັນກຸນແຈສູ່ການ 
ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນພະຍາດທາງ ເພດ ສຳພັນ  ກ່ອງ ຈຳ ແນ ກ ເພດຢູ່ຫນ້າທີ 44 ແລະການ ພົວພັນແມ່ນ 
ການ ມີ ພະລັງ. ຢູ່ຫນ້າທີ 58 ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັບແມ່ຍິງ  ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຄວນ ເວົ້າ  ແບບ 
ໃຊ້ ສຽງດັງ ແດ່. ທ່ານສາມາດທຳໃຫ້ເຫມາະສົມກັນກັບຫຼາຍກິດຈະກຳຢູ່ໃນບົດຮຽນ ພາກນີ້ ເພື່ອສັງ ລວມພະ
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໂດຍລວມ ຫຼື ພຽງແຕ່ເຊື້ອ ໂລກ ເອດ 

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຜູ້ຄົນຢ່່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຍີນຂ່າວກ່ຽວກັບເຊື້ອເອດ.
ຂ້ອຍໄດ້ຊັກຖາມເລື້ອຍໆວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເຊື້ອ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອປ້ອງກັນມັນແນວໃດ.

ແມ່ນແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ການ
ບອກກ່າວເລື່ອງເຊື້ອໂລກເອດ
ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບພະ
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,

ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ຈະເລີ່ມປຶກ
ສາສົນທະນາຈາກຈຸດນີ້.

ເມື່ອຂ້ອຍປ່ອຍຄຳເວົ້າຄັ້ງທຳອີດຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດ ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າເຖີ່ງການ 
ສ່ຽງໃນການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ ຫຼືຮູຊ່ອງຄອດທີ່ບໍ່ຖືກປ້ອງກັນ. ຂ້ອຍໄດ້ແຈ້ງອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນຊາບ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງພຽງເຄິ່ງໜິຶ່ງ ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ຊຸບຊິບກັນພາຍໃນຫມູ່ເຂົາເຈົ້າເອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, 

ແມ່ຍີງບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຈັບເອົາຖົງ ຢາງອະນາໄມທີ່ ແຈກ ລ້າຈາກຂ້ອຍຫມົດ, ແຕ່
ວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ ແດ່ເຂົາເຈົ້າ. ສີ່ງສຳຄັນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ, ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນນັ້ນມີ
ບາດແຜຢູ່ຮີມສົບ. ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າໃນເວລາເລີ່ມກອງປະຊຸມວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຫຍັງ? ຂ້ອຍໄດ້

ມີໂອກາດເວົ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອາການຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນໃຫ້ພວກເຈົ້າ ເຂົ້າ ໃຈ.
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 ກດິຈະກາໍ. ຄໍາຖາມທີ່ປິດລັບ
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ບາງຄັ້ງຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໃຈ ໃນເມື່ອຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງຕິດເຊື້ອທາງເພດ 
ສຳພັນພາຍທີ່ ກອງ ປະຊຸມ. ກິດຈະກຳນີ້ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ສະບາຍ ໃຈຂຶ້ນ ເພື່ອຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ຢາກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ເຂົາເຈົ້າກັງວົນ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້.

ກິດຈະການນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນດີທີ່ສຸດ ໃນເມື່ອທຸກໆຄົນໃນທີ່ ປະຊຸມຮູ້ຂຽນຫນັງສື. ຈະສາມາດເຮັດວຽກ 
ຮ່ວມກັນທັງສອງເພດຍິງ ແລະຊາຍໃນກຸ່ມດຽວກັນ,  ຫຼື ອາດ ຈະ ແບ່ງເປັນ ກຸ່ມ ພຽງ ແຕ່ ເພດ ຍິງ ຫຼື ພຽງ 
ແຕ່ ເພດ ຊາຍ ກໍ ໄດ້.

ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ຂຽນນຄຳຖາມໜຶ່ງ ລົງໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍຕໍ່າສຸດໜຶ່ງຂໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ 
ທາງເພດສຳພັນ. ແລ້ວເກັບແຜ່ນເຈ້ຍທັງໝົດໃສ່ລົງໃນຖົງ ຫຼຶ ໝວກ. ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຮູ້ ວ່າ ໃຜ ຂຽນ 
ຄຳ ຖາມຫຍັງ ແລະເຈົ້າສາມາດຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ເໝືອນກັນ ໃນເມື່ອມີຜູ້ຄົນຢາກຈະຖາມແຕ່ພວກເຂົາ 
ເຈົ້າລະອາຍທີ່ຈະຖາມ ເຖິງ ເລື່ອງ ສ່ວນຕົວ.

ທວນຄືນຄຳຖາມ ແລະ ເລືອກ ເອົາ ເພື່ອ ຈະ ຮັບ ເອົາ ຄຳຕອບກັບ. ທ່ານ ສາມາດປະຕິບັດດັ່ງນີ້ໃນ ເວລາ 
ເລີ່ມຕົ້ນຫຼື ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ຫຼື ສັງ ລວມທັງຫມົດກອງປະຊຸມ. ທ່ານ ອາດ ຈະເກັບຮັກສາບາງຄຳ 
ຖາມເພື່ອກອງປະຊຸມອື່ນອີກ. ແຕ່ວ່າຊີ້ແຈງວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງ ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ
ຄຳຖາມຂອງຕົນເອງຖືກປະລະ.

ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ຄຳຖາມ, ທ່ານສາມາດຈະແກ້ໄຂຄຳຕອບໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ, ໂດຍເຊື້ອເຊີນຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ
ກໍ່ໄດ້ເພື່ອມາຕອບຄຳຖາມ ຫຼື ນຳໃຊ້ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວເພື່ອເປີດການສົນທະນາ. ທ່ານອາດຈະເຊື້ອເຊີນ 
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເຂົ້າຮ່ວມນຳ ເພື່ອຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ.

ເລີ່ມຈາກຈຸດ ທີ່ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມພົບ ກັນ

ຂ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼືໂທລະສັບຫາຂ້ອຍ 
ກ່ອນການເປີດກອງປະຊຸມ ແລະຝາກຄຳຖາມຜ່ານຖົງໄປສະນີ ຫຼືໂທລະສັບ 

ມືຖືຂ້ອຍ.ພວກເຂົາເຊື່ອຫມັ້ນວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຜູ້ໃດຖາມຫຍັງ.

ວາງຫີບຮັບ ຄຳ ຖາມໄວ້ຕາມສະຖານທີ່ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມສາມາດປ່ອນ 
ບັດຄຳຖາມສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຖາມດ້ວຍສຽງດັງໆ. ຈົກເອົາບັດຄຳຖາມ 
ອອກຈາກຫີບມາອ່ານເບີ່ງ ແລະເພື່ອສົນທະນາຢູ່ໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມ.

ຂ້ອຍເຕືອນກຸ່ມຕະລອດມາວ່າບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີດເລື່ອງດັ່ງເຊັ່ນ
ຄຳຖາມ ໂງ່ ຈ້າ, ແລະຖ້າວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຄຳຖາມໜຶ່ງ, ມີໂອກາດເປັນໄປ 

ໄດ້ຫຼາຍມີຄົນອື່ນໆຫຼາຍຄົນມີຄວາມກັງວົນ ໃນ ບັນ ຫາ ດຽວ ກັນ.

ຫີບ ຄຳ ຖາມ
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ການສັກຢາ,ຜິວຫນັງເປີດ,ຮອຍສັກລາຍ,ທີ່ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຫຼືອຸປະກອນມີຄົມ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ.ເຂັມສັກຢາ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄົມນຳໃຊ້ສັກຢາປົວພະຍາດ, ເຈາະຜີວ
ໜັງເຂົ້າໄປ, ຂູດ ເຖືອ ຫຼື ສັກລາຍບົນຜີວໜັງຄົນເຮົາ,ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ປະປົນກັບເຊື້ອ
ອັກເສບຕັບ ບີ ຫຼື HIV ທີ່ສາມາດນຳເຊື້ອພະຍາດຈຳພວກນີ້ຕິດຕໍ່ຫາຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານເຂັມສັກຢາ, ເຄື່ອງມື  
ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນຄວນນຳໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ຫືຼ ເຄື່ອງມືທີ່ຂ້າເຊື້ອມາໃຫ່ມໆທຸກຄັ້ງໃນການສັກຢາ, ແຖ ຫືຼສັກລາຍ.

ຮຽນຮູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດເພື່ອຊ່ວຍທໍາການປ້ອງກັນ
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ເກີດມາຈາກເຊື້ອຈຸລີນຊີຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມ 

ກະແສເລືອດ, ນໍ້າ ເຊື້ອ ຂອງຜູ້ຊາຍ, ຫຼືນໍ້າ ເມືອກຂອງແມ່ຍິງ. ເຊື້ອຈຸລີນຊີດັ່ງກ່າວນີ້ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ ຈະ 
 ເບິ່ງ ດ້ວຍ ສາຍຕາ ເປົ່າບໍ່ເຫັນ. ພະຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນດັ່ງກ່າວຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງເທົ່າ 
ນັ້ນໃນເລືອດຄົນຕິດເຊື້ອ, ນໍ້າ ເຊື້ອ ຫຼືນໍ້າເມືອກຊ່ອງຄອດແມ່ຍິງເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນຜ່ານການສຳ 
ພັນລະວ່າງອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຍີງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜ່ານຮູທະວານຮອຍຈີກ ຫຼື ບາດແຜບົນຜີວໜັງ. ຄົນເຮົາບໍ່ 
ອາດສາມາດຈະໄດ້ຮັບພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນໃດໜຶ່ງໄດ້ໂດຍທາງອື່ນ ເຊັ່ນຈາກການສຳພັດຄົນ   

ການຮ່ວມເພດໂດຍປັດສະຈາກການປ້ອງກັນ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຜ່ານຈາກຄົນໜຶ່ງທີ່ຕິດເຊື້ອໄປຫາອີກ
ຄົນໜຶ່ງ ຖ້າວ່າຄຸ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ (ອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍຜ່ານເຂົ້າ
ໄປໃນອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍິງ)ຫຼື ການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ (ອະໄວ
ຍະວະເພດຜູ້ຊາຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮູທະວານແມ່ຍີງ ຫືຼ ຜູ້ຊາຍ) ໂດຍປາສະ
ຈາກການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ການຮ່ວມເພດຜ່ານປາກ. ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານຈາກ
ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ(ໃຊ້ປາກດູດອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍອີກ 
ຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ຮູທະວານ)ໂດຍປາສະຈາກການນຳໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອານາໄມ ຫືຼ ແຜ່ນຢາງກັນລະຫ່ວາງປາກຄົນໜຶ່ງ ແລະອະໄວຍະວະເພດ. ອີກຄົນໜື່ງ. 
ເຊື້ອ HIV ຍາກທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຜ່ານຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜື່ງດ້ວຍເພດສຳພັນຜ່ານ 
ປາກ, ແຕ່ວ່າ ພະຍາດຕີດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ໂລກຫນອງໃນ, ສົບຫີໄກ່ 
ແລະ HPV(Human Papilloma Virus) ສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງນີ້ໂດຍງ່າຍດາຍ.  
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນທັງຫມົດນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໃນເວລາຮ່ວມເພດສຳພັນ, 
ແຕ່ວ່າການ ຕິດເຊື້ອບາງໂຕກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງອື່ນໄດ້.

ແມ່ຕໍ່ໃສ່ເດັກ.ສ່ວນຫຼາຍພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຜ່ານຈາກແມ່ໄປຫາລູກໃນເວ 
ລາຕັ້ງທ້ອງ ຫຼື ເວລາຄອດລູກ.ເຊື້ອ HIV ເປັນເຊື້ອພະຍາດດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່
ຜ່ານຈາກແມ່ໄປຫາ ລູກເພາະວ່າລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ການຕື່ມເລືອດ. ຄົນຜູ້ໜື່ງສາມາດກາຍເປັນຄົນຕິດເຊື້ຶອ HIV, ໂລກຫອນໄກ່, 
ຫຼືໂລກອັກເສບຕັບ ບີ ຫຼື ຊີ (Hepatitis B or C)ຜ່ານເຂົ້າມາໃນເວລາຕື່ມເລືອດຊື່ງ 
ຂາດການກວດເລືອດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຜົນວ່າ ເລືອດທີ່ຮັບມາດ້ວຍການບໍລິຈາກປາ 
ສະຈາກເຊື້ອຈຸລີນຊີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ.
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ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາມດມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງພະຍາດ ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ. ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໜຶ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດ 
ຕິດ ເຊື້ອ ພະຍາດ ອື່ນ ອີກ ຍ້ອນ ວ່າ ການ ຕິດ ເຊື້ອພະຍາດ ເຮັດ ໃຫ້ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ອນລົງ. 
ແລະມີ ເຊື້ອ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ແນວ ໃໝ່ ເກີດ ຂື້ນ ການ ປ່ອຍ ນໍ້າ ເຊື້ອ ຈາກ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເພດ ຊາຍ ຫຼື ເພດ ຍິງ ຫຼື 
ບາດ ແພ ຕາມ ຜິວ ໜັງສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຊື້ອ ພະຍາດ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຮ່າງ ການ ໄດ້ ງ່າຍ

ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍຈາກຜູ້ຊາຍໄປຫາແມ່ຍິງ
ມີເຫດຜົນຫລັກ 3 ປະການວ່າຮ່າງກາຍແມ່ຍິງອ່ອນໄຫວ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາຮ່າງ
ກາຍຜູ້ຊາຍ.

1. ນໍ້າ ເຊື້ອ ຂອງຜູ້ຊາຍສາມາດ ບັນຈຸ  ເຊື້ອ ພະຍາດທາງເພດສຳພັນຫຼາຍ ກວ່າ ນໍ້າ ເມືອກ ຂອງ ແມ່ຍິງ ທີ່  
 ບັນຈຸ ເຊື້ອພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ. ດັ່ງ ນັ້ນ  ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ເຊື້ອ ພະຍາດ ຫຼາຍ  ເມື່ອ ຜູ້ ຊາຍ ປ່ອຍ ຫຼື  
 ສີດນໍ້າເຊື້ອ ເຂົ້າ ໃສ່ ແມ່ຍິງ ກວ່າ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບຈາກ ການ ປ່ອຍ ລິງ ເຂົ້າ ໃສ່ ໂຍນີ ຮູ ທະວານ  ແລະປາກ  
 ຂອງ ແມ່ຍິງ.

2.  ໃນເມື່ອຜູ້ຊາຍຕິດເຊື້ອແລ້ວໃນການຮ່ວມເພດກັບແມ່ຍິງ ໂດຍປາສະຈາກການປ້ອງກັນ (ບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງ 
 ອະນາໄມ)  ແລະ ປ່ອຍນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະເພດແມ່ຍິງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍ້າເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳລົງຊີ 
 ວິດຍາວນານໃນຮ່າງກ່າຍແມ່ຍີງ, ດັ່ງນັ້ນ ເຊື້ອຈຸລີນຊີຂອງພະຍາດທາງເພດສຳພັນມີເວລາພຽງພໍ  
 ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມແກ່ການເກີດເຊື້ອໂລກໃນແມ່ຍິງ. ການລ້າງທາງໃນສ່ອງຄອດແມ່ຫຼັງຈາກ 
 ຮ່ວມເພດສຳພັນຈະບໍ່ຂັບໄລ່ນໍ້າເຊື້ອນັ້ນອອກໄດ້ໝົດ

3.  ຜີວໜັງອະໄວຍະເພດ ແລະຮູທະວານແມ່ຍີງເປັນຜີວບາງ ແລະຂາດ ຫຼື ຈີກງ່າຍໃນເວລາຮ່ວມເພດ 
 ສຳພັນ, ສ່ວນຜີວຫນັງຫຸ້ມອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍໜາກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ ເຊື້ອພະຍາດຜ່ານຜີວຫນັງຂ້າງ 
 ໃນຂອງອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍີງເຂົ້າໄປໄດ້ງ່າຍກ່ວາຜີວໜັງຂ້າງນອກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ.

    

ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ  
ການຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ໝາຍເຖີງວິທີທາງຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ມີ ການ ປ້ອງກັນ ຫຼື ເຮັດ 

ໃຫ້ການຕິດເຊຶ້ອຜ່ານໄປຫາຄູ່ຮ່ວມ ເພດຮັກລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ໝາຍເຖີງໃຫ້ສຳຜັດຜີວຫນັງອະໄວຍະວະ 
ເພດຂອງ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ແລະບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍີງມາສຳຜັດອະໄວ 
ຍະວະເພດ ຫຼື ປາກຕົນເອງ (ເບີ່ງຫນ້າ 90 ແລະຫນ້າ 130 ເຖີງຫນ້າ 133 ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ). ການ 
ຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ເກີດມີໄດ້ໃນເມື່ອແມ່ຍີງສາມາດເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບເພດສຳພັນຮ່ວມກັບ 
ຄູ່ຮັກລາວ (ເບິ່ງຫນ້າ 99 ເຖີງ ຫນ້າ 103) ແລະໃນເມື່ອ ເວລາ ທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ສະໜັບສະ ໜູນ ອຳນາດ ໃຫ້ ແກ່ ຍິງ 
ໜຸ່ມ  ແລະແມ່ຍີງທັງຫຼາຍ,  ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ ແລະເຮັດວຽການດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ສຸຂະ 
ພາບ) ເພື່ອການກວດຜົນ ແລະການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ.

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ໃນເມື່ອຮ່ວມເພດສຳພັນກັບ
ຜູ້ອື່ນ,ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງກັບຜູ້ຊາຍມີເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ. ການຮ່ວມເພດ

ສຳພັນທາງຮູທະວານ ເປັນວິທີຮ່ວມເພດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ
 ເອດ ແລະຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ ທີ່ ບໍ່ ເຮັດ ການປ້ອງກັນ.  

ທຸກຄັ້ງທີ່ຮ່ວມເພດສຳພັນຄວນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.
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ການຂະຫຍາຍການຊຶມເຊື້ອທາງເພດເປັນແນວໃດ


ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຕໍ່ແບບແຜນທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນດ້ານເພດກະຈ່າຍພະຍາດຕິດ 
ເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ. ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຕ້ອງການສ້າງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນຕົນ 
ເອງໄດ້ໂດຍສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ວ່າວຽກນີ້ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອທັງສອງ 
ຝ່າຍເຊື່ອຖືຊື່ງກັນ ແລະກັນ ແລະບໍ່ຄວນມີເຊື້ອໂລກໃດໜຶ່ງໃນເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນຮ່ວມສຳພັນຄັ້ງທຳອິດ. ກິດຈະກຳ 
ນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າເຊື້ອໂລກກະຈາຍທົ່ວໄປຕະຫຼອດ ໃນຊຸມຊົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຈະມີພຽງແຕ່ບາງ 
ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນເປັນຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນກໍ່ຕາມ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ

 ກດິຈະກາໍ. ການຫລີ້ນເກມຈັບມືຖືແຂນ

1

2

3

ກິດຈະກຳນີ້ນຳໃຊ້ ເຊື້ອ HIV ເປັນຕົວຢ່າງ, ແຕ່ວ່າ ເຊື້ອະຍາດຕິ ດຕໍ່ເພດສຳພັນທັງໝົດສາມາດ ແຜ່ຜາຍ 
ໃນເສັ້ນທາງດຽວກັນ.

ການກະກຽມ,  ແຈກ ຢາຍເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ຂິດວົງມົນລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ 3 ແຜ່ນ. ຂຽນໂຕ 
X ລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ 1 ແຜ່ນ. ປ່ອຍປະແຜ່ນທີ່ເຫຼືອເປັນແຜ່ນເຈ້ຍເປົ່າ. ແລ້ວພັບແຜ່ນເຈ້ຍເພື່ອປິດ ບັງ 
ເຊື່ອງເຄື່ອງໝາຍ.

ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍທັງຫມົດມາປົນກັນ ແລະແຈກຍາຍໃຫ້ຄົນລະແຜ່ນ. ຈົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບີ່ງເຈ້ຍຂອງຕົນ 
ເອງ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນເຈ້ຍໃຜກໍ່ໄດ້. 

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົ່ງຍ່າງໄປອ້ອມໆແລະ    

ຈັບມືຖືແຂນກັບ 3 ຄົນ ແລະນັ່ງລົງ.    

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີໂຕ X ຢູ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍ
ຕົນເອງລຸກຢືນຂຶ້ນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ທີ່ໄດ້ຈັບມືຖືແຂນກັບບຸກຄົນທີ່ມີໂຕ X 
ໃນແຜ່ນເຈ້ຍລຸກຢືນຂື້ນເຫມຶອນກັນ.
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ນັ່ງຢູ່ກັບຄົນ
ທີ່ໄດ້ຈັບມືຖືແຂນກັບຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຢືນ
ຢູ່ລຸກຢືນຂື້ນ. ຢໍ້າໄປຢໍ້າມາຈົນກະທັ້ງ
ແຕ່ລະຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂື້ນ.

ຊີ້ແຈງວ່າສຳລັບກິດຈກຳນີ້, X ເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ເຊື້ອHIV ແລະຈັບມືຖືແຂນກັບຄົນທີ່ຖືເຄື່ອງຫມາຍ 
X ຫມາຍເຖິງໄດ້ຮ່ວມເພດສຳພັນປາສະຈາກການປ້ອງກັນ. ສີ່ງນີ້ໝາຍເຖິງໝົດທຸກຄົນທີ່ລຸກຢືນຂຶ້ນ 
ອາດສາມາດມີເຊື້ອ HIV 
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີວົງມົນໃນແຜ່ນເຈ້ຍຂອງຕົນຍົກມືຂື້ນ. ຊີ້ແຈງວ່າວົງມົນເປັນຖົງອະນາໄມ, ດັ່ງນັ້ນ
ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຖົງອານາໄມເປັນທີ່ປ້ອງຈາກເຊື້ອ HIV ແລະສາມາດນັ່ງລົງໄດ້.

ສະບາຍດີ!

ຂໍຈັບມືເຈົ້າແດ່.

ຂ້ອຍກໍຢາກຈັບ
ມືເຈົ້າເຫມືອນກັນ

4



113

 ກດິຈະກາໍ. ການຫລີ້ນເກມຈັບມືຖືແຂນ(ຕໍ່)
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ສົນທະນາກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ. ເຈົ້າອາສາມາດສອບຖາມດັ່ງນີ້.

ບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເຈ້ຍມີ ໂຕ X ລາວຮູ້ສືກແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍວ່າຖືເຊື້ອ •	 HIV?

ແຕ່ລະຄົນຮູ້ໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ລຸກຢືນຂື້ນ? ບຸກຄົນໜຶ່ງຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າລາວເອງ •	
ຫຼື ແມ່ຍິງໄດ້ ຮ່ວມເພດສຳພັນກັບຄົນທີ່ຖືເຊື້ອ HIV ?

ໃນເມື່ອ ເວລາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວົງມົນເປັນເຄື່ອງຫມາຍຖົງຢາງອະນາໄມ, ເຈົ້າຮູ້ສືກສະບາຍໃຈບໍ? •	
ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີໃຈບໍ (ອຸ່ນໃຈ) ທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ?

ເກັບເຈ້ຍທັງໝົດ ແລະສົ່ງອອກໄປຖິ້ມອີກ. ສ້າງກິດຈະການຂຶ້ນມາໃໝ່, ແຕ່ວ່າ ຄັ້ງນີ້ຈະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ມີບາງທາງເລືອກທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ.

ທັງຫມົດບໍ່ມີເພດສຳພັນ--ບໍ່ມີຄົນໃດຈັບມືຖືແຂນກັນ•	

ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ--ມີຖົງຢາງຈຳນວໜຶ່ງ ຫຼືຖົງມືໃຫ້ສຳລັບໃຫ້ຊຸບຫຸ້ມມື.•	

ມີພຽງແຕ່ຄູ່ດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະໄດ້ຮ່ວມເພດສຳພັນກັບເຈົ້າ--ຈັບມືໄດ້ •	
ຫລັງຈາກເບີ່ງເຈ້ຍຂອງກັນ ແລະກັນ, ແລະຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັບມືຄົນໃດຄົນໜື່ງເລີຍ.
ຮູ້ສືກເລື່ອງເພດໃນທາງທີ່ບໍ່ມີສ່ວນແບ່ງນໍ້າເຊື້ອຈາກຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ນ ວ່າໃຫ້ຄວາມສະໜຸກສະ •	
ໜານຕໍ່ກັນດ້ວຍການໃຊ້ມື---ສຳຜັດປາຍນີ້ວມື ຫຼື  ແຂວນ ສອກ ຊູນ ກັນແທນທີ່ຈະຈັບມືກັນ.

ຫລັງຈາກກິດຈະກຳແລ້ວ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືເຈ້ຍມີໂຕ X ລຸກຢືນຂຶ້ນອີກ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ  
ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຈັບມືກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຸບຖົງຫຸ້ມມືຕົນເອງ.

ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ເວົ້າກ່ຽວກັບປະຕິບັດການທີ່ພວກເຂົາລົງມືເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.

ທ່ານສາມາດ ຖາມ ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ ໃຈສຳລັບຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ການ
ປ້ອງກັນໃນເວລາຈັບມືກັນ. ເປັນຫຍັງ? ມັນອາດຈະສະບາຍ ໃຈຂຶ້ນໃນເວລານີ້ບໍ? ຫຼືຖ້າຫາກວ່າເຂົາ 
ເຈົ້າມີສາຍສຳພັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວຫນ້າເຊື່ອຖື, ເປັນບັນຫາບໍ?ເປັນຫຍັງ?

ສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບສີ່ງໃດຈະເຮັດງ່າຍຂຶ້ນ ຫຼື ຫຍຸ້ງຢາກກວ່າເກົ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖີງພະຍາດຕິດເຊື້ອ 
ທາງເພດສຳພັນກັບຄູ່ຮັກ.

ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ຖ້າຫາກວ່າຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າມີເພດສຳພັນຮ່ວມກັບໄດ້ບອກເຈົ້າວ່າ•	
ລາວມີພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ? ຮູ້ຈັກດີກວ່າບໍ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຮູ້ຈັກ? ເປັນຫຍັງ?

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຮູ້ຈັກດີກວ່າ, ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຢາກບອກລາວດ້ວຍ ວິທີ ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ?•	

ທ່ານສາມາດຮູ້ຫຍັງ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ? ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານ •	
ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ?

ທ່ານສາມາດສີ້ ນສຸດ ກິດຈະກຳດ້ວຍການເຕືອນແຕ່ລະຄົນວ່າ ບໍ່ມີການພົວພັນແບບບັງເອີນເຊ່ນຈັບມື
ຫຼືກອດຈະສາມາດນຳເຊື້ອHIVຫຼື ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຈາກຄົນໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້. 

8
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ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ສົນທະນາເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບ ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ 

ຖືກປີ່ນປົວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີປີ່ນປົວ ແລະປ້ອງກັນການ 
ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໃນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ຢູ່ທີ່ນິ້ມີບາງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຊື້ອ 
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຈົ້າອາດສາມາດພົບເຫັນຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ໆ 
ແມ່ຍິງຂາດແພດຫມໍ ຫຼື ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຄຳເນາະນຳ ແລະປືກສາ.

ເຊື້ອພະຍາດພະຍາດໜອງໃນGonorrhea ແລະ Chlamydia ສາມາດ ປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າໄດ້ 
ຮັບການປີ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊືມເຊື້ອຮ້າຍແຮງ ແລະຂາດສົມບູນໃນແມ່ຍິງ  
ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະບັນຫາສ່ຽງກັບອັນຕະລາຍໃນເດັກນ້ອຍເວລາຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດເດັກ. 
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ: ລາວອາດຈະບໍ່ທັນ ຮູ້ ອາການຫຍັງໝົດ ຫຼືບາງເທື່ອຍັງບໍ່ທັນປະກົດຂຶ້ນ 
ເປັນເວລາຫຼາຍຄັ້ງ  ຫັລງຈາກມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອມາແລ້ວ. ມີນໍ້າ ໜອງຖືກຂັບອອກຈາກຊ່ອງຄອດ  
ຫືຼ ປວດ ທ້ອງນອ້ຍ ຫຼ ື ເຈບັ ຈກຸ,  ເປນັ ໄຂ ້ ແລະເຈບັເວລາຍ່ຽວ (ໄປປດັສະວະ). ການຮວ່ມເພດສຳພນັຜາ່ນທາງ 
ປາກກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີໂລກຫນອງໃນ (Gonorhea) ສາມາດ ເກິດບາດແຜໃນຮູຄໍມີຫນອງ ຫຼືຕ່ອມລຳຄໍບວມ.
ອາການສະແດງອອກໃນຜູ້ຊາຍ:ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ຫຼຼື ມີກໍ່ສະແດງອອກໃນ 2 ຫາ 5 ມື້  
ພາຍຫລັງໄດ້ຮ່ວມເພດສຳພັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ມີຫນອງຖືກຂັບອອກມາຜ່ານທໍ່ອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ,  
ມີອາການເຈັບປວດເວລາຍ່ຽວ (ໄປປັດສະວະ). ພະຍາດຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງ 
ທ້ອງຂອງແມ່ດ້ວຍອາການເຈັບທ້ອງຄອດລູກກ່ອນກຳນົດ, ເດັກມີນໍ້າຫນັກຕໍ່າ, ເດັກເສຍຊີວິດໃນມົດລູກ 
(ຫຸຼລູກ), ຫຼື ເດັກເກີດມາແລ້ວເສຍຊີວິດ ແລະສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດບວມໃນເດັກໄດ້ເຫມືອນກັນ  
ແລະພະຍາດອັກເສບຕາ ຊື່ງນຳໄປສູ່ຕາບອດໃນເດັກ. ແມ່ຍິງອາດສາມາດໄດ້ຮັບພະຍາດມົດລູກອັກເສບ 
(Pelvic inflammatory disease) ຫຼື ລູກນອກພົກ (Ectopic pregnancy ) ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ເດັກເກີດມາບໍ່ສົມບູນ 
ແລະເຖິງການເສຍຊີວິດໄດ້.
ພະຍາດຊີພິລິດ(Syphilis)ເປັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ 
ຄົນເຮົາ ແລະສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ. ສາມາດປ້ອງກັນດູແລໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ດ້ວຍຢາ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການ 
ປີ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ, ແຕ່ຈະນຳໄປສູ່ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະເຖິງຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ: ມີບາດແຜອ່ອນໆປາສະຈາກອາການເຈັບປວດ  (ຝີ)ຕາມ 
ອົງຄະ ທາດ ທີ່ ເຫັນເໝືອນຕຸ່ມ ຫຼື ບາດແຜເປີດ.
ພະຍາດຊີບຟີລິດ (Syphilis) ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ແຕ່ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ລູກກ່ອນ 
ກຳນົດ, ເດັກມີນໍ້າໜັກເບົາ, ເສຍຊີວິດໃນມົດລູກແມ່ (ຫຸຼລູກ) ຫຼື ເດັກເກີດມາແລ້ວຕາຍ. ບາງເທື່ອເດັກເກີດ 
ມາ ກໍຕິດເຊື້ອ ໂລກຊີຟີລິດໄດ້ເຫືມອນກັນ, ນຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮຸນແຮງ ແລະເຖີງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້.
ພະຍາດຕຣິໂຊໂມນິເອຍຊິດ(Trichomoniasis) ເປັນເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນສະໜິດໜຶ່ງ (ລົງຂາວ)ທີ່ 
ສ້າງຄວາມລຳຄານ ແລະຄັນພາຍໃນຊ່ອງຄອດ, ສາມາດປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.ບັນ 
ດາແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ: ມີກີ່ນເຫມັນປ່ອຍອອກມາຈາກທາງຊ່ອງຄອດ, ຕາມມາດ້ວຍ 
ລົງຂາວມີສີແດງ ແລະຄັນຕາມຮູອະໄວຍະວະເພດ ແລະເຈັບປວດ ຫຼື ອອກຮ້ອນເວລາ ໄປ ເບົາ.
ອາການຈະຮ້າຍຂຶ້ນທັງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຍິງເກີດມາສາມາດຕິດເຊື້ອໃນອະໄວຍະວະເພດມາ 
 ພ້ອມ.  ແຕ່ ຫາກ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ທີ່ເດັກຈະພົບບັນຫາໃນເວລາປັດສະວະ ແລະຫາຍໃຈລຳບາກ.
ພະຍາດຝີໝາກມ່ວງ(Chancroid) ກໍ່ໃຫ້ເກີດບາດແຜທີ່ເຈັບປວດຕາມອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ຕາມບໍລິເວນ 
ທະວານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກມາງ່າຍ ແລະບວມ ຕາມກົກຂາ. ເຮັດໃຫ້ສັບສົນໄດ້ງ່າຍກັບຊີຟີລິດ  
ແລະສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍຢາ

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ
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ພະຍາດສົບຫີໄກ່  (Genital Herpes) ສາເຫດເກີດຈາກ ໄວຣັດ (virus) ບໍ່ມີການປີ່ນປົວສຳລັບສົບຫີໄກ່ 
ແຕ່ວ່າ ເປັນການປີ່ນປົວທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສືກວ່າດີຂຶ້ນ.

ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີຫຍັງ ຫຼື ລະຍະເວລາຕິດເຊື້ອຄັ້ງທຳອີດ, ຮູ້ສືກອອກຮ້ອນ 
ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະຄັນຕາມອະໄວຍະວະເພດຕາມມາ ດ້ວຍຕຸ່ມນ້ອຍເຫມືອນຢອດນໍ້າມີອາການປວດ ຊື່ງ 
ແຕກອອກແລະສ້າງໃຫ້ເປັນແຜປວດ, ມີອາການໄຂ້, ເຫມືອນກັບເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ພາຍຫລັງການຕິດ 
ເຊື້ອຄັ້ງທຳອິດ, ບາດແຜຈະປະກົດຢູ່ບ່ອນເກົ່າຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າອາດຈະມີລັກສະນະອ່ອນ.

ຖ້າວ່າແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະເປັນການຕິດເຊື້ອຄັ້ງທຳອິດ, ພະຍາດສົບຫີໄກ່ (Herpes) ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເດັກ 
ເສຍຊີວິດຄາ ຢູ່ ມົດ ລູກ (ຕາຍ ເວລາ ຈະ ຄອດ ອອກ ມາ),  ເດັກ ຕິດ ເຊື້ອ ພະຍາດ ຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດ 
ບັນຫາທາງດ້ານພັດທະນາສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ.

ພະຍາດອັກເສບຕັບ ບີ (Hepatitis B) ບໍ່ສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ງ່າຍດ້ວຍຢາ ເພາະວ່າຢາມີລາຄາແພງ ແລະ 
ຫາຢາກ, ແຕ່ວ່າສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍ ໃຊ້ ວັກແຊງ (Vaccine).

ອາການສະແດງໃນແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີ ອາການໄຂ້,   ເມື່ອຍ,  ຕາເຫຼືອງ ຫຼື ຜີວເຫຼືອງ (ຂີ້ຫມາກເຫຼືຶອງ),  
ປັດສະວະສີດຳ ແລະອາຈົມມີສີຂາວ.

ພະຍາດອັກເສບຕັບ ບີ ສາມາດກະທົບຕໍ່ການ ຖືພາ  ແລະຕັ້ງ ຄັນ ຖ້າຫາກວ່າຕັບຖືກທຳຮ້າຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ 
ພະຍາດຕັບ ແລະມະເຮັງຕັບ.  ເດັກ ທີ່  ເກີດ ກັບ ແມ່ ທີ່ ມີ ພະຍາດ ນີ້ ກໍ ອາດ ຈະ ຕິດ ເຊື້ອ ພະຍາດ ນີ້ ພ້ອມ.

ພະຍາດຕຸ່ມໂປ(Human Papilloma Virus HPV,warts)   ເປັນ ຕຸ່ມ ນ້ອຍໆບໍ່ ມີ ອາ ການ ປວດ  ເປັນ ຕຸ່ມ 
ຫຍາ ບໆຕາມ ຜິວໜັງ. ສາມາດ ສະຫຼາຍ ອອກ ໄດ້  ແຕ່ ບໍ່ ສາມາດ ປິ່ນປົວ ໃຫ້ຫາ ຍຂາດ.

ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ: ພະຍາດ ຕຸ່ມ ໂປປະກົດຂື້ນຕາມຂ້າງໃນຮີມອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍິງ ແລະ 
ຂ້າງໃນອະໄວຍະວະເພດ, ແລະຕາມບໍລີເວນຮູທະວານ. ຕຸ່ມອາດຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະເລືອດຊືມອອກ 
ໃນເວລາຄອດລູກ ແລະ ເຂດ ບໍລິ ເວນ ເຊ ອາດຈະ ເປັນ ໄດ້  (c-section may be required). ພະຍາດ ແບບ ນີ້ 
ຈະ ມີ ຍາກ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ເດັກ ຈະ ຕິດ ເຊື້ອ ພະຍາດໃນເວລາຄອດ

ອາການສະແດງອອກໃນຜູ້ຊາຍ: ຕຸ່ມ ໂປ ຈະ ເກີດ ຢູ່ ຕາມຂ້າງ ນອກ ຫຼື ຂ້າງ ໃນ ຂອງອະ ໄວ ຍະ ເພດ ຊາຍ  ແລະ 
ອ້ອມ ຕາມ ບໍລິ ເວນ ຮູ ທະວານ.

ບາງ ປະ ເພດ ພະຍາດ ຕຸ່ມ ເຫຼົ່າ ນີ້ ສາມາດ ເປັນ ມະ ເຮັງ ທີ່ປາກມົດລູກ ຫຼືອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍອາດສາ 
ມາດປ້ອງດ້ວຍວັກແຊງ. ການກວດຫາມະເຮັງປາກມົດລູກທີ່ ເຮັດ ຢ່າງ ປົກກະຕິ, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພົບເຫັນ 
ອາການກ່ອນແຕ່ຫົວທີ.

ເຊື້ອພະຍາດ ຂາດ ພູມ ຕ້ານທານ ຂອງ ຮ່າງ ກາຍ (Human Immunodeficiency Virus (HIV) ບໍ່ມີວິທີປີ່ນປົວດ້
ວຍຢາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ການບຳບັດ ແລະດູແລຮັກສານັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຄົນ ເຮົາ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ 
ນີ້ ສາມາດຳລົງຊີວິດ ໄດ້ ຢ່າງຍືນຍາວ ແລະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.

ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີຫຍັງຢັ້ງຢືນ, ຫຼື ພາຍໃນ 2 ເຖີງ 4 ອາທິດ ຫລັງມີສຳພັນ 
ກັບຜູ້ຖືເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີອາການໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ທ້ອງຂີ້ຮາກ, ມີອາການໄຂ້ຄີງຮ້ອນ, ຕຸ່ມນໍ້າເຫຼືອງ 
ໄຄ່ເບັງ ແລະນໍ້າໜັກລຸດລົງ.

ເຊື້ອພະຍາດ HIV ບໍ່ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ຕັ້ງ ຄັນ  ແຕ່ ມັນ ອາດ ຈະ ສ້າງ ບັນຫາ  ໃນ ເວລາ ກ່ອນ ຈະ ຄອດ ລູກ  
ແລະສາມາດ ຜ່ານໄປຫາເດັກໃນທ້ອງແມ່ລະຍະຕັ້ງທ້ອງ, ເວລາຄອດ, ຫຼື  ເວລາ ລູກ ກິນ ນົມ, ດັ່ງນັ້ນ 
ການກວດກາສຸຂະພາບ ຕ້ອງ ຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນ.

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ການກວດກາແລະການປີ່ນປົວສຸຂະພາບຫເປັນສໍາຄັນ   
ສ່ວນຫຼາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ໃນຮ່າງກ່າຍຄົນ  ໂດຍ ປາສະຈາກການສະແດງ
ອາການອັນໃດອັນໜຶ່ງອອກ ມາ. ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນນັ້ນອາດສາມາດມີເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ 
ຜ່ານໄປສູ່ຄົນອື່ນໆໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກ. ໝາຍເຖິງວ່າມີແມ່ຍິງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍ ແຮງ,  ເມື່ອ ເວລາ 
ຕັ້ງທ້ອງ ອາດ ມີ ລູກນອກພົກ, ຫຼຸລູກ ໄດ້ ງ່າຍ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ສາເຫດມາຈາກພະຍາດຕິດເຊື້ອ 
ທາງເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປີ່ນປົວ, ເພາະວ່າ ພວກແມ່ຍິງບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບພະຍາດຕິດເຊື້ອ. 

ມີ ວິທີ ທາງ ດຽວເພື່ອຍຸຕິການແຜ່
ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດ
ສຳພັນໄປສູ່ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ ຊາຍ ນັ້ນ 
ຄືຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້
ໃນເມື່ອ ເວລາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີອາການ
ອັນໃດອັນໜຶ່ງສະແດງອອກມາແລະຕ້ອງຫມັ້ນໃຈວ່າ
ຄູ່ຮັກຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວເຊັ່ນດ່ຽວກັນ.
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນສາມາດປີ່ນປົວດ້ວຍຢາ,
ແຕ່ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຕິດເຊື້ອຄືນອີກ ພາຍຫລັງຈາກການປີ່ນປົວ 
ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງຮ່ວມເພດສຳພັນ ໂດຍ ບັງ ເອີນກັບຄູ່ ຮ່ວມ
 ເພດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ ອີກ. 

ແມ່ ແລະຜູ້ຊາຍຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ກວດກາ ສຸຂະພາບ ທຸກໆ 6 ຫາ 12 ເດືອນ ຖ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ 
ມີເພດສຳພັນ ຮ່ວມ ກັບ ຫຼາຍ ຄົນ, ຖ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຄູ່ຮັກຂອງເຂົາອາດມີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນໆ   ຫຼື  
ຖ້າວ່າເຂົາເອງ ຫຼື ວ່າຄູ່ຮັກຂອງເຂົາຫາກນຳໃຊ້ເຂັມສັກຢາເຊັ່ນສັກເຮໂຣອິນ. ບາງປະເພດການກວດກາ ສຸຂະ 
ພາບກໍໃຊ້ຕົວຢ່າງເລືອດ; ການກວດປະເພດອື່ນໆ ໃຊ້ຕົວຢ່າງນໍ້າເຊື້ອແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຈາກອະໄວຍະວະ 
ເພດຂອງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕົວຢ່າງ ຈາກປາກຂອງຄົນ.

ການກວດພີສູດປະຈໍາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມລະອາຍຕໍ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ

 ໂຮງໝໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການປະນາມລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຕໍ່ການມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນດ້ວຍ 
ການເປີດການຮັບກວດກາຫາເຊື້ອ ແລະປີ່ນປົວວ່າເປັນຫນ້າທີ່ປະຈຳຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອແມ່ຍິງ 
ແລະຜູ້ຊາຍ. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມດວກສະບາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
,ພວກເຂົາເຊໝັ້ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະຮັກສາຄວາມລັບ.

ບັນດາສູນຮັກສາສຸຂະພາບບາງຈຸດເປີດຮັບການ ກວດກາ ແລະປີ່ນປົວສຸຂະພາບເຫມືອນວ່າເປັນ 
ໜ້າ ທີ່ສ່ວນໜື່ງຂອງການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະກວດປະຈຳສະເພາະແມ່ຍີງຕັ້ງຄັນ. ໃນເມື່ອບັນ 
ດາຜູ້ຊາຍຕິດຕາມພັນລະຍາເຂົ້າມາກວດ, ພະນັກງານສາທາກໍ ຕ້ອງ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ 
ປີ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດທາງ ເພດ ສຳພັນ ໂລດ. ອັນນີ້ຫມາຍເຖິງວ່າ ແມ່ຍິງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະບອກສາມີຂອງ
ລາວ ແລະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າສາມີລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.

ເປັນ ຫຍັງ ຂ້ອຍ 
 ຈຶ່ງ ໄປ ໂຮງໝໍ?

ພວກ ເຮົາ ບໍ່ 
ສາມາດ ປິ່ນປົວ 

ພະຍາດ ຊຶມ ເຊື້ອ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ
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”ການກວດກາສຸຂະພາບດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ”ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລະອາຍໃຈຕໍ່ການ
ກວດກາແລະປີ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.

ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ປະ ເທດ ປາປົວ ນີວ ກີເນຍ (Papua New Guinea) ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ
ບົດທີ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງຫໍມ. ສຳລັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແລ້ວ ເປັນທຳມະດາໃນບັນດາຊຸມຊົນນີ້, 
ເພາະວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນທີ່ນີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການກວດກາ ສຸຂະພາບ 
ແລະການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອ. ແມ່ຍິງສ່ວນ ຫຼາຍໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກພະຍາດອັກເສບປາກມົດ 
ລູກ (Pelvic Inflammatory disease PID), ມົດລູກຊືມເຊື້ອຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ 
ເພດສຳພັນບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ການ ເປັນອັກເສບປາກມົດລູກ ເປັນປະຈຳຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເປັນໝັນ, ດັ່ງ 
ນັ້ນ ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພະຍາດນີ້ອາດຈະຕັ້ງທ້ອງບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຕະລອດໄປ. ການເປັນໝັນ 
ສຳລັບແມ່ຍີງຄົນໃດຄົນໜື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ ໂສກ ເສົ້າທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງເປັນໝັນອາດຈະຖືກແຍກປ່ຽວ ແລະ 
ຖືກທຸບຕີຈາກຜູ້ ເປັນຜົວ.

ນາງ ມາຣີ ສະ ເໜີ ໃຫ້ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ທີ່ໃຫ້ການປືກສາກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ 
ສຳພັນ, ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ  ແລະການປີ່ນປົວແກ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆໃນຊົນນະບົດໂດຍຜ່ານ  ”ທີມແພດເຄື່ອນ
ທີ່”(mobileoutreachtea).ບັນດາທີມນີ້ປະກອບດ້ວຍ 2 ຫາ 3 ຄົນຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, 
ເດີນທາງດ້ວຍລົດຕູ້ນ້ອຍພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນການແພດທີ່ນຳເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຂອງປະເທດ. ໂດຍ 
ການຊ່ວຍເຫຼຶອໃຫ້ບັນຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ສາຫດການເປັນໝັນເນື່ຶອງມາຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ 
ພັນໄດ້ຢ່າງໃດ. ບັນດາທີມດັ່ງກ່າວຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ວິທີຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ 
ສຸດ ແລະຄວນໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດ ຕໍ່ ທາງ ເພດ ສຳພັນ ເປັນ ປົກກະຕິ.

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດມາ ແລ້ວເພາະໄດ້ນຳການເຜີຍແຜ່ ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ 
ໂດຍຕົງໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ແຕ່ວ່າ ເປັນຜົນສຳເລັດມີລັກສະນະພີເສດເພາະວ່າການບໍລິການດ້ານ 
ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການກວດກາຄວາມປະສົງ ສຳລັບຜູ້ 
ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະໄວຫນຸ່ມ. ສີ່ງນີ້ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະບາຍ ໃຈແກ່ໄວ ໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງໂສດໄດ້ມີໂອ 
ກາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະການບໍລິການດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ 
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກວດກາສຸຂະພາບທົ່ວໄປ. 

ທີມແພດເຄື່ອນທີ່ກໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປີດການ
ບໍລິການ  ໂດຍປາສະຈາກການ
ຈຳແນກປະເພນີ ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ. 
ໃນສາສະຫນາຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ເທິງ
ພູດອຍບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມີເມຍ ແລະ
ຜົວຫຼາຍຄົນໂດຍປົກກະຕິ. ຜູ້ຄົນທັງ
ຫຼາຍໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວສຳລັບໝົດທຸກ
ຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນໃນເວລາແຕ່ງງານ. ຕາມ
ທີ່ພວກເຂົາ ເເລືອກເອງ.

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ຄລິນິກເຄື່ອນທີ່
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ຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງກັບການປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ
ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເມີນພາບເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງກາຍມາຕິດເຊື້ອ 

ຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.ຕົວຢ່າງ,ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນບໍ່ໄດ້ອຳນວຍຕໍການ 
ແຜ່ຂະຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເເພດສຳພັນ, ແຕ່ວ່າ ອີກຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນໂດຍສະເລ່ຍ, ແມ່ 
ຍິງອາດຈະເຮັດການຄ້າປະເພນີເພື່ອເງີນ  ໂດຍ ປາສະຈາກ ການປ້ອງກັນຕົວ ຫຼື ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ.
ຫຼາຍໆສະຖານະການສາມາດເຮັດໃຫ້ສີ່ງໃດສີ່ງໜຶ່ງສະດວກສະບາຍຂື້ນ ຫຼືຫຍຸ້ງຍາກຂື້ນສຳລັບແມ່ຍງທີ່ຈະ
ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ແມ່ຍິງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດ:

ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງນາງ, 
ຜູ້ ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມີຄູ່ຮັກຫຼາຍຄົນ.

ນາງໄດ້ແຕ່ງງານເຫມືອນກັບ ຍິງ ສາວຄົນ ໜຶ່ງ 
 ທີ່ຫວັງທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຜົວຂອງນາງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ

ນາງ ເປັນ ຍິງ ບໍລິການ ທາງ ເພດ.ມີຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ບໍ່ຈ່າຍ 
ຄ່າຫ້ອງຖ້າຫາກວ່ານາງຮ້ອງຂໍໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອະນາ 
ໄມ ຫຼື ບໍ່ ກໍ ສະ ແດງ ອາການ ທີ່  ຮຸນ ແຮງອອກມາ.

ນາງບໍ່ສາມາດອ່ານອອກ, ຫຼື ວ່ານາງບໍ່ເຄີຍ 
ໄດ້ຍີນໄດ້ຟັງຈັກເທື່ອກ່ຽວກັບພະຍາດ 

ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ 

ລັດຖະບານຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ການ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ເລື່ອງ ການບໍລິການ ທີ່ ຄວນ 
ໄດ້ ຮັບ  ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ.

ນາງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ບັນຫາສຸຂະພາບ 
ຂອງນາງເອງ ແລະ ເປັນ ຄົນລະອາຍໃຈທີ່ຈະ 
ເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບພາກສ່ວນ ສະ ເພາະ ຂອງ 
ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ.

ຄູ່ ຄອງ ເປັນ ຄົນ ໃຈ ໂຫດ ແລະບັງຄັບ ນາງ ຮ່ວມ  
ເພດ ສຳພັນຊໍ້າ ແລ້ວ ຊໍ້າ ອີກ ໂດຍສະເພາະ 
ເວລາ  ເກີດ ຄວາມ ມືນ ເມົາ..
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ແມ່ຍິງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຖ້າຫາກວ່າ;

ຄວາມສະເມີພາບຂອງແມ່ຍິງກັບການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ນາງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະສາມາດມີ  
ວຽກເຮັດງານທຳເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເງິນຕົນເອງ.

ນາງ ໄດ້ສືບທອດມໍລະດົກພາຍຫລັງພໍ່ແມ່ນາງ 
ຫຼື ຜົວຂອງນາງເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ

   
ນາງ ແລະຄູ່ຮັກຂອງນາງຮັບຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວ 
ໃດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນໄດ້ ແລະນຳ 
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເມື່ອເພດສຳພັນຮ່ວມກັນ.

ການຝືກຫັດໃນໂຮງຮຽນຂອງລາວປະກອບດ້ວຍ
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງເພດສຳພັນ

ນາງໄດ້ຮັບສິດທິບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າ ບໍລິ ການ ປິ່ນປົວຮັກ 
ສາສຸຂະພາບທີ່ໂຮງຫມໍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບເຮືອນຂອງນາງ,  
 ເຊັ່ນ ຄ່າການ ກວດ ສຸຂະພາບ  ເພື່ອພິສູດ ເບິ່ງ ເຊື້ອພະຍາດ 
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຊືງເປັນວຽກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດູແລ 
ຮັກສາສຸຂະພາບຢ່າງປົກກະຕິ ແລະດູແລຮັກສາການຕັ້ງທ້ອງ

 ນາງ ເຊື່ອຫມັ້ນວ່າສຸກຂະພາບທາງດ້ານເພດເປັນ 
ສຳຄັນ ແລະນາງບໍ່ໄດ້ລະອາຍໃນສຸກຂະພາບຮ່າງກາຍ 

ຂອງຕົນ ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບເພດຕົນເອງ.

ນາງ ສາມາດ ຕັດສິນວ່າຈະ ເລືອກ ເອົາ ເວລາໃດ, ດ້ວຍ 
ວິທີການໃດ ແລະກັບ ໃຜຜູ້ທີ່ຄວນຈະມີສຳພັນຮ່ວມ ກັນ.

ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕຳນິແຕ່ລະບຸກຄົນບໍ່ວ່າ ແມ່ຍີງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍເພາະ ສາ 
ເຫດພວກເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະຫຼົ້ມແຫຼວໃນການປ້ອງ 
ກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ຂ້ອຍພໍໃຈທີ່ຈະນຳໃຊ້ເກມການຫຼີ້ນ ບັດວາຍ
”Butwhy”ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມອງເຫັນທາງຊື່ງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບນຳຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກມາສູ່ແມ່ຍິງໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສ້າງນິທານເສັ້ນໄໝ ເພື່ອ 

ເປັນ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ການທີ່ປະຕິບັດໃນລະດັບຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງສີ່ງດີໃຫ້ເກີດຂື້ນ.

ບົດທີ 3: ເພດ ແລະສຸຂະພາບ ແລະບົດທີ 4: ຄວາມຮູ້ສືກທາງດ້ານເພດ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ 
ແນະນຳຫຼາຍວິທີເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາແມ່ຍິງໃນການປັອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ.
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ໂຮງລະຄອນຫຸ່ນໄດ້ຍົກສູງສະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ
ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະເຊື້ອເຮດໄອວີ(HIV)


ຢູໃ່ນເມອືງຫລກັນາວ (Lucknow)  ປະເທດອນິເດຍ, ກຸມ່ ໄວ ສາວທີ່ ບໍ່ ຮູ ້ດຽ່ງ ສານຳໃຊຫຸ້ນ່ຕກຸກະຕາ 

ຕົວໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປາໃສ່ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຊື້ອ  
ເຮດໄອວີ  (HIV). ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດລາຍການຫຼີ້ນລະຄອນກ້ອມ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ  ແລະຫລັງຈາກ 
ນັ້ນກໍ່ປາໄສຕໍ່ຜູ້ຮັບຟັງດ້ານສິດທິກ່ຽວກັບແມ່ຍີງຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະສີ່ງທີ່ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ທຳ 
ໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນທັງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະທັງເຊື້ອເຮດໄອວີ  (HIV) ໄປ ພ້ອມໆກັນ.

ໂຮງລະຄອນຫຸ່ນຊັກຊວນຜູ້ຟັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍທຸກເວລາ, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ຟັງບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບຕໍ່ 
ຜູ້ໃຫ້ຄຳປາໄສໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ບັນດາຫຸ່ນໄດ້ຈັດຫາການສືກສາທີ່ສຳຄັນແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອຜູ້ 
ຄົນທີ່ບໍ່ມີທາງເຂົ້າສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄວາມສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກງານໃນໂຄງການນີ້, ທີ່ໄດ້ປ່່ຽນ 
ຮູບໂສມຫຸ່ນຜູ້ສາວພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ມີຫຼາຍຄົນໃນຈຳພວກເຂົາເອງໄດ້ຖືກຝືກເພື່ອປາໄສໃນສາທາລະ 
ນະ. ປະຈຸ ບັນ ນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າພວກເຂົາຮູ້ສືກໝັ້ນໃຈ ແລະຜູກພັນທີ່ຈະເຮັດວຽກງານເພື່ອການປ່ຽນແປງ.  
ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຮັດວຽກໄດ້ດີ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ບົດບາດຍິງຊາຍແລະພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ
ໜຶ່ງ ໃນເຫດຜົນທີ່ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເປັນເພາະວ່າ 

ຫນ້າທີ່ຂອງເພດບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນ ບັນດາແມ່ຍິງໃຫ້ມີການເປັນຢູ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງ. 
ບົດບາດຍິງ ຊາຍ ລວມມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບວ່າແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຄວນ ຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ ແບບ 

ໃດ.  ໃນ ເມື່ອ ເວລາ ຜູ້ ຊາຍ ຕ້ອງການຄວບຄຸມວ່າ ຮ່ວມ ຮັກຢ່າງໃດ ແລະເວລາໃດ ແລະແມ່ນ ໃຜ ເປັນ ຄູ່ຮ່ວມ ເພດ, 
ພວກເຂົາ ບໍ່ ອາດ ຄິດ ພິຈາລະນາ ແມ່ຍິງ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຢ່າງ ໃດ  ແລະ ແມ່ຍິງ  ເຊື່ອ ຖື ວ່າຄວາມຮູ້ສືກຂອງພວກ 
ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບເພດສຳພັນບໍ່ເປັນເລື່ອງສຳຄັນ. ແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,  ແຕ່ ວ່າ 
ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນ ແລ້ວ ຜູ້ຍິງ  ແລະຜູ້ ຊາຍຕ້ອງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ ຈະຕ້ອງກ້າເວົ້າອອກ 
ມາດ້ວຍຄວາມຈີງໃຈກັບຄູ່ຮ່ວມ ເພດ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ມີ ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ ແລະເຫັນດີຕໍ່ ການ ຮ່ວມ ເພດ ສຳ 
ພັນ  ແບບ ນັ້ນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະການປຶກສາສົນທະນາບົດບາດຍິງ ຊາຍ, ການ ຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ  ແລສຸຂະ 
ພາບ. ຈົ່ງ ເບິ່ງບົດຮຽນ ພາກ 3  ວ່າ ດ້ວຍບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ  ແລະບົດຮຽນ ພາກ 4 ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮ່ວມ ເພດ 
ສຳພັນ  ແລະສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ

ນໍາໃຊ້ລະຄອນເພື່ອປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ສ້າງລະຄອນ   ແລະສະແດງມັນອອກມາພາຍໃນກຸ່ມເປັນທາງທີ່ດີທີ່ເບິ່ງບົດບາດຍິງ ຊາຍ ທີ່ ເປັນ ສິ່ງ 

ກີດຂວາງການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ປະຊາຊົນມັກ ຟັງວິທະຍຸ ແລະຊົມລະຄອນໂທ 
ລະທັດເພາະວ່າ ຕົວລະຄອນ ໄດ້ ເຊື່ອງ ຊ້ອນ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ໃນ ເລື່ອງ ໂດຍ ຕະຫຼອດ  ແລະ ໃນ ນິທານ  
ກໍ ລວມທັງ ມີ ເລື່ອງ ຕື່ນ ເຕັ້ນ. ລະຄອນສາມາດສະແດງສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໃຜ ເວົ້າ ເຖິງ  ເຊັ່ນ ເລື່ອງຜູ້ຊາຍໄດ້ຈ່າຍຄ່າສາວບໍ 
ລິການ ທາງ ເພດ ຫືຼ ຄ່າມີເພດສຳພັນກັບຊາຍຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ລະຄອນເພື່ອປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວ 
ກັບການປ່ຽນແປງຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບເພດ. ທ່ານຍັງ ອາດ ສາ 
ມາດນຳໃຊ້ລະຄອນ ເພື່ອປຶກສາການສົນທະຢ່າງເລີກເຊິ່ງກ່ຽວ ກັບ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ  ທີ່ ມີ ອິດ ທີ ພົນຕໍ່ ການ 
ຮ່ວມເພດສຳພັນຂອງຄົນເຮົາ.

ຕົວຢາ່ງ  ລະຄອນໃນຫນາ້ຕໍ່ໄປຈະສະ ເໜວີທິ ີການປະສົມປະສານລະຄອນ ກບັການປກຶສາສົນທະນາ. 
ທ່ານຍັງສາມາດດັດແປງຕົວຢ່າງຂອງລະຄອນໄດ້ອີກ ໂດຍນຳໃຊ້ບັນດາຕົວລະຄອນ ແລະ  ສະຖານ ທີ່ ທີ່ແທດ 
ເໝາະ ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ອ້າຍຈອກ  
(Jorge) ມັກ  
ກ່າວ ຫາ ຂ້ອຍ 
ວ່າຂ້ອຍມີຜູ້ 
ຊາຍອື່ນແລ້ວ

ຄູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍໄດ້ 
ທົດລອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ, 

ແຕ່ການຮວ່ມເພດມີຄວາມຮູ້ສືກ 
ບໍ່ເຫມືອນເກົ່າ.

ປ່ອຍໃຫ້ສາວ ບໍລິການ ທາງ ເພດ 
ເປັນ ຜຸ້ ໃສ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຂ້ອຍມີພຽງ 
ຄູ່ຮັກຄົນດຽວ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ກັງວົນເລື່ອງ

ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
 

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສຳພັນ
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ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີບາງວິທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະຄອນເປັນຫນ້າສົນໃຈ ແລະເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ການປຶກສາ 
ສົນທະນາ:

ໃຫ້ຜູ້ ສະ ແດງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຄື ເປັນ ຜູ້ ສະ ແດງ ຕົວ ຈິງ  ແລະ ເຂົ້າ ໃຈເຫດຜົນ  ເພື່ອ ທຳ ການສະ ແດງຂອງ •	
ພວກເຂົາ.
ໃຫ້ ຜູ້ ສະ ແດງ ສະ ແດງ ຜິດພາດ  ແລະທາງ ເລືອກ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ເພດເພື່ອສ້າງ ສຸຂະພາບ.•	
ຄິດຫາ ວິທີ ທາງ ຕ່າງໆທີ່ ລວມຢູ່ ໃນ ບັນຫາ ທີ່ ຂ້ອງ ກັບ ການ ມີ ເພດສຳພັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງອຳ •	
ນາດລະຫວ່າງຕົວລະຄອນ ແລະຜູ້ຄົນໄວແຕກຕ່າງໆ ຮູ້ຈັກເລືອກ ວິທີ ການ ຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ.

ຕົວຢ່າງລະຄອນກ່ຽວກັບເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຜູ້ສະແດງທັງຫຼາຍ:
ນີນາ :  ອາຍຸ 18 ປີ, ຖືສາສະໜາ, ແຕ່ງງານກັບຣາຈິບ ມີລູກນຳກັນ 3 ຄົນ
ຣາຈີບ :  ເປັນພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົ່ງ, ແຕ່ງງານກັບນີນາ, ລາວຂັບລົດຂົນສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເມືອງເລື້ອຍໆ 
 ລາວມີແຟນສາວ ຊື່ວ່າຮູບປາ ອາ ໄສຢູ່ ໃນ ອີກບ້ານອື່ນ.
ຮູບປາ:  ເປັນແຟນສາວຂອງ ຣາຈີບ, ເປັນແມ່ຂອງລູກຂອງຣາຈີບ.
ໂມຮານ:   ແຕ່ງງານ ແລ້ວ ແລະເປັນ ຄົນຊື່ສັດຕໍ່ໄມຢາ, ລາວຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ (HIV) ແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ໄມຢາ :  ເປັນ ແພດ ປະຈຳ ບ້ານ, ແຕ່ງງານກັບໂມຮານ
ຈີຕາ :  ເປັນສາວ ບໍລິການ ທາງ ເພດຢູ່ ໃນ ເມືອງ

ຣູບປາ ພາລູກຂອງລາວທີ່ ເຈັບ ເປັນໄປພົບໄມຢາ, ແພດ ປະຈຳ ບ້ານ. ໄມຢາ ໄດ້ ປິ່ນປົວ ເດັກ  ແລະເວົ້າ 
ສູ່ຣູບປາຟັງກ່ຽວກັບ ເຊື້ອເຮດໄອວີ  (HIV) . ໄມຢາໄດ້ຖາມລາວ ວ່າ  ເພື່ອນ ຊາຍ ເຈົ້າ ໄດ້ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມບໍ?

ຣູບປາຕອບວ່າ; ບໍ່. (ທ່ານ ຄວນ ນຳພາ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມຢຸດ ຢູ່ ຕອນ ນີ້  ເພື່ອ ປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ  ໂດຍ ຍົກ ສະພາບ ຊີວິດຂອງຣູບປາ).

ໄມຢາບອກຣູບປາວ່າ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຜົວຂອງລາວຊື່ສັດຕໍ່ລາວກໍຕາມ. ພວກ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ໃຊ້ຖົງຢາງອະ 
ນາໄມສະ ເໝີ,  ເພາະວ່າ ພວກ ເຂົາ ອາດ ເຄີຍ ມີ ເພດ ສຳພັນ ກັບ ຄົນ ອື່ນ ມາ ແລ້ວ. ໃນຕອນ ທຳ ອິດ ໂມຮານ 
ບໍ່ຕ້ອງການ ນຳໃຊ້ຖົງແຕ່ວ່າເວລານີ້ ລາວ ເຄີຍ ໃຊ້ ມັນ ແລ້ວ (ຢຸດຢູ່ຈຸດ ນີ້ອີກ ແລະສືບ ຕໍ່ ປຶກສາສົນທະນາ).

ໃນລະຫວາ່ງ ເວລາ ດຽວ ກນັນັ້ນ, ຣາຈບີກຳລງັຂບັລດົຂນົສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເມອືງ.  ໃນຄໍ່າຄນືນັ້ນ, ລາວກໍ່ 
ຈັດການຮ່ວມເພດກັບຈີຕາ ທີ່ເປັນສາວບໍລິການ ທາງ ເພດ (ຢຸດຢູ່ຕອນ ນີ້ອີກ ແລະປຶກສາສົນທະນາຕໍ່).

ຣາຈີບມີ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ທີ່ຈິຕາສະ ເໜີ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ໃຫ້ ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ! ຍ້ອນ ວ່າສະມາຄົມ 
ສາວ ບໍລິການໄດ້ສອນກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະພວກເຂົາທັງຫມົດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າ 
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຣາຈີບ ມີເພດສຳພັນມາແລ້ວກັບແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ວ່າ ນາງ 
ຈີຕາ ເປັນທຳອີດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຕົວ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໃນ ຕອນ ຕົ້ນ ຣາຈີບ ປະຕິ ເສດແຕ່ນາງ ກໍ ຍັງ   
ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາ ໄມ  ແຕ່ ແລ້ວ ລາວ ບໍ່ ສົນ ໃຈ.(ຢຸດ ແລະສົນທະນາຕໍ່).

ໃນຕອນເຊົ້າ, ຣາຈີບໄດ້ກັບມາຫານີນາ. ລາວຍັງຈື່ສິ່ງທີ່ນາງຈິຕາ ເວົ້າກ່ຽວກັບ ເຊື້ອເຮດໄອວີ. 
ຣາຈີບ ກໍ ເຄີຍ ພິຈາລະນາ ວ່າ ຈະ ເວົ້າ ກັບ ນີນາເມຍຂອງລາວກ່ຽວກັບ ເລື່ອງ ນຳ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ  
ແຕ່ກໍ ຍັງ ຄິດ ວ່າ ຖ້າ ຫາກຈະ ໃຊ້ກໍ ຢ້ານ ວ່າ  ເມຍ ຂອງ ລາວ ຈະ ເກີດ ຄວາມສົງໄສວ່າ ລາວບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ເມຍ. 
ຄໍ່າຄືນມື້ນັ້ນ, ຣາຈີບ ແລະນີນາມີເພດສຳພັນ  ໂດຍ ບໍ່ ນຳ ໃຊ້ຖົງຢາງ ອະນາໄມ ເລີຍ. 

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ກ່ອນຈະ ເລີ່ມ ລົງມືກິດຈະກຳນິ້,  ຄວນ ປະດິດ ຄິດ ແຕ່ງລະຄອນ ເລື່ອງໜຶ່ງສາກ ອນ.   ເປັນ ລະຄອນ ທີ່ມີຫຼາຍ 
ສະພາບການທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ສະແດງບົດບາດ ຕ່າງໆຕໍ່ ກັນ  ແລະ ກັນ  ໂດຍຜ່ານເຂົ້າໄປ ເຖິງ ເລື່ອງສາຍ 
ສຳພັນທາງເພດ.
ເພື່ອເລີ່ມທຳກິດຈະກຳ, ຕ້ອງ ໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈດີເລື່ອງ ແຜ່ນ ຂະຫຍາຍ 
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ເບີ່ງຫນ້າທີ່ 110 . ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ກຸ່ມບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳເກມຫຼີ້ນການຈັບ
ມື ສະບາຍດີໃນຫນ້າ ທີ 112 ຫາ ຫນ້າ 113, ອາດຈະເປັນແນວຄິດທີ່ດີທີ່ຕ້ອງ ຫຼີ້ນ ເກ ມນີ້ ກ່ອນ.
ໃນເມື່ອກຸ່ມພ້ອມແລ້ວ, ເຊີນຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມທີ່ຈະເປັນຕົວລະຄອນທີ່ ທ່ານ ໄດ້ ກຽມ ໄວ້.  ເລົ່າ ລະ 
ຄອນ ສູ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຟັງປະມານ 2 ຫືຼ 3 ນາທີ ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າຄິດຫາ ວິທີ ຈະ ສະ ແດງ ໃນແຕ່ລະສາກ.
 ເມື່ອ ເວລາທຳ ການສະ ແດງລະຄອນ, ໃຫ້ຢຸດໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນ ໃດ ໜຶ່ງເພື່ອຊັກຖາມວ່າ ນີ້ ແມ່ນ ການສະ ແດງ 
 ເພື່ອ ຊ່ວຍ ຫຼື ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ທ່ານ ອາດ ຈະຖາມໃນແຕ່ລະຈຸດສຳຄັນ ວ່າຕົວ 
ລະຄອນສາມາດທຳ ການສະແດງທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ຈາກ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ສະ ແດງ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຕົວ 
ລາວເອງ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມ ເພດຂອງລາວ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະຄອນ, ຈົ່ງ ບອກ ໃຫ້ນັກສະແດງຢຸດ ເຊົາ ການສະ ແດງ  ແລະກັບ ຄືນ ໄປຮ່ວມກຸ່ມເພື່ອ 
ປຶກສາ ສົນທະນາວ່າ ບົດບາດທາງເພດຂອງຕົວລະຄອນມີ ສ່ວນ ກ່ຽວ ພັນ ກັບຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ  
ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເຂົາເອງ ຫຼື ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ຈາກ ການ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ທ່ານອາດຈະຖາມຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ວິທີ ທາງ ຂອງແຕ່ລະຕົວລະຄອນ 
ທີ່ ເໝາະ ສົມ ກັບຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ. ຄວາມບໍ່ສະເມີພາບທາງເພດ 
ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມຢ່າງໃດແກ່ແມ່ຍິງໃນລະຄອນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດ
ຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ?

ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາຕົວລະຄອນຫາກຊື່ສັດຕໍ່ກັນໃນເລື່ອງເພດສຳພັນ ແລະ 
ພວກ ເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຊື່ງກັນ ແລະກັນຢ່າງໃດ?ແມ່ນຫຍັງທີ່ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນີ້?

(ລະຄອນ ເລື່ອງ ນີ້ ຍັງ ມີ ຕໍ່ ອີກ ຫຼາຍ ສາກ,  ແຕ່ ວ່າ ມັນ ກໍ ເຖິງ ສາກ ທີ່ ດີ ທີ່ ຄວນ ຢຸດ. ຈົ່ງ ປຶ ກສາ ສົນທະນາ 
ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແລະຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ຄິດ ວ່າ ຈະ ມີ ເລື່ອງ ຫຍັງ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ສາກ ຕໍ່ ໄປ, ຈົ່ງເບິ່ງຄຳ 
ຖາມຕ່າງໆ ໃນກ້າວທີ 4 ຂອງ ກິດຈະກຳໃນຫນ້າຕໍ່ໄປ).

ກດິຈະກາໍ. ລະຄອນເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

1

2

3

4

ເຈົ້າຄິດວ່າຕົວ
ລະຄອນຄວນເຮັດ
ຫຍັງ ໃນເວລານີ້?   

ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຣູປາ ຄວນ 
ຕັດສີນໃຈຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຣາຈີບ 
ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.ໃນ 
ທີ່ສຸດ, ນາງກໍຮູ້ວ່າຜົວຂອງ  

ນາງມີເພດສຳພັນກັບຍິງອື່ນ.

ຂ້ອຍຢາກຈະຮູ້ວ່າ ມີຫຍັງ  
ອີກ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ຈິຕາ ຮ່ວມ ເພດ 
ສຳພັນໂດຍ ໃຊ້ຖົງຢາງອະ 
ນາໄມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຣາຈີບ 

ມີ ຄວາມພໍໃຈ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສຳພັນ
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ທ່ານອາດສາມາດປັບກະດານເກມການຫຼີ້ນ ໃນຫນ້າ 197 ເພື່ອສົນທະນາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບ ເຊື້ອພະ 
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ   ແລະເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໃດ.   ການປຶກສາສົນທະນາ 
ໃນກະດານເກມຂອງເຊຶ້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຂອງເຈົ້າ:

 ເພື່ອ ທົດ ສອບ ພວກເຂົາ ວ່າ ພວກ ເຂົາຮັບຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ•	
ພັນຕ່າງໆ 

ຄົ້ນຄວ້າຫາເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ•	
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນປະ ເພດ ຕ່າງໆ.

ຝຶຫັດ  ເພື່ອອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຕ່າງໆ•	
ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ.

ຊອກຫາບົດຮຽນ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຕື່ມ.•	

ເພື່ອຂໍ້ມູນແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດກະດານເກມການຫຼິ້ນຢ່າງໃດ  ແລະຈະຫຼິ້ນຢ່າງໃດ, 
ເບີ່ງ ຫນ້າ 197 ຫາຫນ້າ 199.

ການກະກຽມ: ສ້າງຄຳຖາມ ເລື່ອງ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບສຸຂະພາບ 
ໃນໜ້າ 114 ຫາໜ້າ 115  ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ເລື່ອງ ເຊື້ອ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຊື່ງທ່ານ ຄວນນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງ
ຄຳຖາມຂໍ້ ມູນ ຕົວ ຈິງຂອງສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ ຂໍ້ ມູນ ຈຳນວນ
 ໜຶ່ງ ຢູ່ ທີ່ ໜ້າ ນີ້ (ຄຳຕອບຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ປະກອບ ໄວ້ເພື່ອ
ທ່ານທີ່ນີ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ຄວນຕື່ມລົງໃສ່ໃນ ເຈ້ຍ ແຜ່ນ ຄາດ. 
ອາດ ຈະ ໃຊ້ແຜ່ນເຈ້ຍຄຳຕອບ ໃສ່ ເຈ້ຍ ຕ່າງກັນ).

ກດິຈະກາໍ. ກະດານເກມກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຈູບກັນຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ຜ່ານຈາກຄົນໜຶ່ງ ໄປຫາອີກຄົນ ໜຶ່ງ. ຖືກ ຫຼື ຜີດ.  
(ຄຳ ຕອບ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນ ວ່າ ຖືກ)

ຈົ່ງ ຂຽນ ຊື່  ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ 

ພັນຕ່າງໆ ຈຳນວນ 3 ຊື່ ທີ່ ເປັນ ພະຍາດຕິດ 

ຕໍ່ຜ່ານຈາກແມ່  ໄປຫາລູກໃນລະຍະຕັ້ງ 

ຄັນ ຫຼື ຄອດລູກ.

(ຄຳ ຕອບ ທີ່ ຖຶກຕ້ອງ ຄຳຕອບທີ່ຖືກ:ຊື່ ຕົວໃດໜື່ງ 

ໃນຈຳນວນ: ຊີຟີລີດ,  ເຮ ດ ໄອ ວີ, ເຮປາໄຕ  ຕິດ 

ບີ,ໂກໂນເຣຍະ, ກລາມີເດຍ.

ຄົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ກລາມີເດຍມີອາ 

ການສະ ແດງ ອາການ ເຈັບເປັນສະ 

ເໝີ. ຖືກ ຫຼື ຜິດ 

(ຄຳ ຕອບ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນ ວ່າ ຜິດ)

ຈົ່ງ ຂຽນ ຊື່ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ ພັນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ຍິງ ເປັນ ໝັນ ຖືກ ຫຼື ຜີດ  
(ຄຳ ຕອບ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ:  ແມ່ນ ວ່າໄດ້ 
ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ)

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ກດິຈະກາໍ. ກະດານເກມກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາໃນເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນ.ເພື່ອສ້າງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປຶກສາສົນທະນາ, 
ໃຊ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຈິງ ແລະເຫດຜົນວ່າ
ເປັນຫຍັງ  ແມ່ຍິງ ທັງຫຼາຍ ຈຶ່ງ ພໍ້ ແຕ່ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດ ຕໍ່ ທາງ ເພດ ສຳພັນ?
ຕໍ່ ຄຳ ຖາມ ນີ້. ບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ຜິດ ແລະຖືກ. ຈຸດປະສົງ 
ແມ່ນເພື່ອ ໃຊ້ ປຶກສາ ສົນທະນາ ຢູ່ ໃນ ກຸ່ມ ເທົ່າ ນັ້ນ. 
ຈົ່ງ ຄົ້ນຄວ້າ ຄຳ ຖາມ ຕ່າງໆ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້

ກລາຣາ ແລະແອດຕີແບນໄດ້ແຕ່ງງານມາເປັນເວລາ 6 ປີ ແລະພວກ 

ເຂົາເຈົ້າມີລູກ 3 ຄົນ. ແອດຕີແບນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເພຶ່ອເຮັດວຽກ 

ເປັນຊ່າງກໍ່  ເພື່ອຈະໄດ້  ເງິນ ພິ ເສດ ຕື່ມ.  ແຕ່ ບໍ່ ນານປານໃດທີ່ ໄດ້ກັບມາ, 

ກລາຣາເລີ່ມມີນໍ້າຢາງເຫຼືອງໄຫລອອກມາທາງອະໄວຍະວະເພດ.  

ລາວມີຄວາມລະອາຍໃຈທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ ແອດຕີແບນ ແລະຮູ້ສຶກອຶດອັດ 

ທີ່ສຸດທີ່ຈະບອກ ຕໍ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ.

ກລາຣາ ຄວນຈະເຮັດຫຍັງ?ເຈົ້າຄິດວ່າ ແອດຕີແບນຄວນຈະເຮັດ 

ຫຍັງ ຖ້າວ່າ ກລາຣາ ຫາກບອກແອດຕີແບນ? ເປັນຫຍັງ?

ເພື່ອຫຼີ້ນລະຄອນ ນີ້: ໃນເມື່ອປະກອບ ທິມ 
ສະ ແດງ ຫຼື ຜູ້ ສະ ແດງ  ເພື່ອ ປືກສາ ຫາລື 
ຕາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາ, ຈົ່ງ  
ແນະນຳ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ຊອກ ຫາ  
ວິທີ ການສະ ເໜີ  ແລະ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ຖາມກຸ່ມທັງຫມົດ ວ່າເປັນຫຍັງຂໍ້ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ ໃດ ໜຶ່ງ ອາດ ຈະດີກວ່າຂໍ້ອື່ນໆ ແລະ  
ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ອາດ ຈະ ຖາມ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ  
ປະຊຸມ ຄົນ ອື່ນໆ ສະ ເໜີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ 
ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄື ກັນ.

ເມື່ອເກມການຫຼີ້ນໄດ້ຈົບລົງ, ເຂົາ 
ກໍ່ເຊື້ອເຊີນຜູ້ ສະ ແດງ ນະຄອນ ອອກ ມາ ມີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນກ່ຽວກັບບາງສີ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ມາ.  ຈາກ ນັ້ນ  ກໍ ຄວນຖາມເຂົາເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າມີບັນຫາອື່ນໆ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບເຊື້ອພະ 
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຊື່ງທາງກຸ່ມຕ້ອງການຢາກຈະປຶກສາສົນທະນາ ແລະຮຽນຮູ້ຕື່ມໃນເລື່ອງ 
ນັ້ນ. ຈົ່ງມອບ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ  ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝຶກ ອົບຮົມ ສ້າງ ແຜນ ເຮັດ ກິດຈະກຳອື່ນໆ. 

ອານີຊາໄດ້ຮັບ ເຊື້ຶອເຮດໄອວີຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດມາ. ລັດໄດ້ສະ 
ໜອງການ ປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະລາວກາຍມາເປັນ 
ຍິງໜຸ່ມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ສອງສາມປີຜ່ານໄປ, ມີຜູ້ທີ່ລາວຮັກ 
ເມື່ອກ່ອນມາຖາມຂໍແຕ່ງງານກັບລາວ, ແຕ່ວ່າ ລາວໄດ້ບອກ 
ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນວ່າລາວຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ, ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຮູ້ 
ສືກເສຍອາລົມ ແລະໄດ້ໜີໄປ. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ພົບມີລານ. 
ພວກເຂົາທັງສອງດີໃຈຫຼາຍ ແລະມີລານເວົ້າວ່າລາວຕ້ອງການ 
ແຕ່ງງານກັບອານີຊາ ແລະກໍ່ມີຄອບຄົວນຳກັນ. ອານີຊາ 
ບໍ່ກ້າທີ່ຈະບອກມີລານ ວ່າລາວຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ເພາະ 
ຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ມີລານ ຈະຕ້ອງຖີ້ມລາວໄປອີກ. 
ອານີຊາ ຄວນເຮັດຫຍັງ? ມີລານ ຄວນເຮັດຫຍັງ?

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສຳພັນ



126

ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜີດຊອບຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ຄວາມ ຄິດ ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍ ມັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຊື່ ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາຄວນມີການຄວບ 

ຄຸມທັງຫມົດຢ່າງໃດ ແລະເວລາໃດເຂົາມີເພດສຳພັນ. ຜູ້ຊາຍບາງຈຳພວກກໍມີຄູ່ ຮ່ວມເພດທາງເພດສຳພັນ 
ຫຼາຍຄົນ ຫຼື ປີດລັບຈາກເມຍ ແລະແຟນສາວຂອງ ເຂົາ. ຜູ້ຊາຍ ແບບ ນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນລູກຜູ້ຊາຍທີ່ 
ເປັນຫ່ວງໃນເລື່ອງປົກປ້ອງຕົນຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຫຼື ຮັກສາສຸຂະພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ອາດຈະມີຄວາມລະອາຍໃຈເຫມືອນກັນ ທີ່ຈະຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຂົາທຳໄປບໍ່ເຫມາະສົມກັບບົດບາດຂອງ 
ເພດຊາຍ ແລະຄວາມຫວັງໃນຕົວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປະຕິບັດ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ ຫຼື 
ພໍໃຈແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍບໍ່ໃຊ້ກຳລັງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ.

ແຕ່ວ່າ ຍັງ ມີຜູ້ຊາຍບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປັບປຸງສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍຢ່າງຕັ້ງ 
ໜ້າ,  ເຮັດວຽກງານເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມ ຮຸນ ແຮງ    ແລະ  ແນະນຳ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍ  ແລະແມ່ຍິງ ມີຄວາມສຳພັນທາງ 
ເພດ ທີ່ ມີ ສຸຂະພາບ ທີ່ ດີ. ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ ທີ່ ພາກບົດຮຽນອື່ນໆຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້-
ເບີ່ງໂດຍສະເພາະບົດຮຽນ ພາກ ທີ 3: ເພດ ແລະສຸຂະພາບ, ບົດຮຽນ ພາກ ທີ 4: ຄວາມຮູ້ສືກທາງເພດ 
ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ, ບົດຮຽນ ພາກ ທີ 6: ການ ຍຸຕິ ການ ທຳລາຍທາງເພດ, ບົດຮຽນ ພາກ ທີ 8: ການ 
ຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະການຄອດທີ່ປອດໄພ, ຢູ່ທີ່ນີ້ ມີບາງຕົວຢ່າງ ທີ່ ເປັນ ວິທີ ທາງ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ  ເພື່ອ 
ບໍລິຫານຈັດການເພື່ອ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໂດຍສະເພາະເຊື້ອເຮດໄອວີ.

ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເປັນເໝືອນຄູຝຶກແລະສະແດງບົດບາດເປັນຕົວແບບ
ໜຶ່ງຂອງວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ວິທີການທີ່ ສົ່ງ ເສີມຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 

ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງເພດ  ເປັນ ຜູ້ ຕິດຕາມ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະສີ່ງສຳຄັນຄືຈະຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ ແລະພາກ 
ພູມພໍໃຈ  ໃນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ມີຫຼາຍໂຄງການໃນທົ່ວໂລກໄດ້ໃຫ້ການຝືກອົບຮົມ 
ແກ່ຜູ້ຊາຍເພື່ອທີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະເວົ້າກັບຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບ  ເຂົາຄື ຜູ້ ຊາຍ, ຜູ້ ທີ່ ເປັນຜົວ, ຜູ້ ທີ່ ເປັນພໍ່,  
ຊຶ່ງພວກ ເຂົາຄວນ ເປັນ ຜູ້ ຊາຍ ປະ ເພດ ໃດ.

ບັນດາຜູ້ຊາຍໃນປະເທດຕັນຊາເນຍກາຍມາເປັນຜູ້ຊະນະເລີດໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອເຮຊໄອວີ
ໂຄງການສ້າງ ຜູ້ ຊາຍ  ເປັນ ແຊ້ມປ້ຽນ  ໄດ້ ສົ່ງ ເສີມໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃນ ປະເທດ ຕັນຊາເນຍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນ 

ຮ່ວມໃນວຽກ ງານ ເພື່ອສຸຂະພາບຄອບຄົວເຊັ່ນ; ວິທີຈະປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ແລະ 
ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຕ່າງໆ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມກອງ ປະຊຸ ມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບບົດ 
ບາດຂອງຜູ້ຊາຍ, ໄດ້ແລກປ່ຽນວິທີການຕັດສີນໃຈໃນຄູ່ບ່າວສາວ, ສາມີພັນລະຍາ ແລະວິທີປະຕິບັດເພດ 
ສຳພັນຢ່າງປອດໄພທີ່ສຸດ.

ໃນການເມືອງ ແລະຊີວິດຂອງຄົນທົ່ວໄປໃນປະເທດຕັນຊາເນຍ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເປັນຄົນຕັດສີນບັນ 
ຫາ. ແຕ່ໃນຄວາມຄິດ ເຫັນຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍ, ຜູ້ບໍ່ກ້າວຂຶ້ນເພື່ອດູແລສຸຂະພາບຄອບຄົວໄດ້. ຜູ້ຈັດຕັ້ງຮວບ 
ຮວມທີ່ຊະນະເລີດ ໄດ້ຄົ້ນພົບ ວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ແນ່ນອນແທ້.  ຄະນະຜູ້ຈັດຕັ້ງຮວບຮວມ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຊຸມຊົນ 
ຕ່າງໆຢູ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງພາຍໃນປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊອບຖາມຜູ້ນຳເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້ຊາຍຄົນໃດເຫັນວ່າດີ 
ເດັ່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກ ເຂົາເອງ ເພື່ອປັບປຸງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບ 
ຄົວຕົນເອງ ຫຼື ຊຸມຊົນ ແລະມີແຕ່  3 ຄົນໃນເກືອບແຕ່ລະບ້ານ. ເປັນໂຕເລກທີ່ມີ ຈຳນວນໜ້ອຍສຳລັບຜູ້ຊາຍ 
ທັງຫຼາຍ, ແຕ່ໂຄງການຜູ້ຊະນະເລີດ ເຫັນວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ໂຄງການເປີດກອງປະຊຸມຊຸມຊົນຂຶ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ມີໂອກາດສະແດງອອກ 
ກ່ຽວກັບຊີວິດການ ເປັນ ຢູ່  ແລະຄວາມ ຮູ້ສຶກຂອງ ພວກ ເຂົາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະປັບປຸງສົ່ງເສີມ 
ສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຮູ້ຫລັກຖານຄຳໃຫ້ການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ແຕ່ລະຊຸມຊົນໄດ້ 
ເລືອກເອົາຄົນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ມາເປັນຜູ້ຊະນະເລີດປະຈຳທ້ອງຖີ່ນຂອງຕົນ. 

 ເພື່ອ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ລະດັບ ຊາດ

ກ່ຽວ ກັບ ຊີວິດ  ແລະຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. 
ການ ສ້າງ ຂະ ບວນການ  ແມ່ນ ມີ ການສະ ແດງ ຮູບ ພາບ
ແລະແລກ ປ່ຽນກັນ ເລົ່ານິທານຈຳນວນ 12  ເລື່ອງ 
ຂອງ ພວກ ຜູ້ ຊາຍ ພວກ ເຂົາ ສ້າງ ຂະ ບວນການ ທີ່ ໃຫຍ່ 
ໂຕ ສົມຄວນໃນ ນະຄອນຫຼວງ  ເພື່ອ ຈະ ດືງ ເອົາປະຊາຊົນ
 ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ   ໃຫ້ເກີດ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ. ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ໄດ້ວາງສະ ແດງຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍພ້ອມດ້ວຍນິທານ
 ລົງ ໃສ່ປະຕີທີນຊື່ງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ ໄປທົ່ວທັງປະເທດຕັນ
ຊາເນຍ.

ດ້ວຍການຝືກອົບຮົມ ການ ປູກ ຈິດ ສຳນຶກວ່າ 
ດ້ວຍ ບົດບາດ ຍິງ ຊາຍ,ໂຄງການໄດ້ຊັກຊວນທັງໄວໜຸ່ມ 
 ແລະອາວຸ ໂສ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມເລື່ອງຄູ່ຜົວເມຍວ່າ  ດ້ວຍ
ການ ປ້ອງ ກັນເຊື້ອ ເຮດ ໄອ ວີ (HIV)  ແລະພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ ແລະຊ່ວຍ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນ
ອື່ນໆເຫັນໄດ້ວ່າບົດບາດຍິງ ຊາຍ ແມ່ນ ຫຍັງທີ່ ເປັນອັນ
ຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບ ແລະຄອບຄົວຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າເອງ.

ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນ

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ລົງເຮັດວຽກເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງ 
ໃນຄອບຄົວ ແລະຮັກສາໄວ້ຄວາມສະຫງົບໃນຄອບຄົວ
ບ່ອນທີ່ມີການຜິດຖຽງກັນ

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງຕັດສີນໃຈທີ່ຈະມີເມຍຄົນ ດຽວເທົ່ານັ້ນ 
ແລະຍັງຈະຊື່ສັດຕໍ່ເມຍລາວ, ບໍ່ຄືຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໃນບ້ານ
ຂອງລາວ. 
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ການສືກສາຂອງຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ຜູ້ຊາຍຊຸມນຸມ
ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຄືເອົາຜູ້ ຝຶກ ອົບຮົມ ຈາກ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງກິດຈະກຳ ເພື່ອ 

ການປ່ຽນແປງຈະຕ້ອງພົບປະພວກເຂົາເຈົ້າໃນກິດຈະກຳ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ. ການແຂ່ງ 
ຂັນກີລາ ແລະພິທີທາງສາສະໜາ, ສະຖານ ທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ, ຈຸດບໍລິການຜ່ານ ແດນ  ແລະຈຸດຊຸມນຸມຂອງ 
ສັງຄົມຜູ້ຊາຍ ເຊັ່ນ; ບ່ອນຂາຍເຄື່ອງດື່ມ, ຮ້ານກາເຟ, ບ່ອນຈອດລົດ ຂົນສົ່ງ ແລະເຮືອນ ພັກທັງ ໝົດ ເປັນ ຈຸດ 
ທີ່ ເໝາະ ສົມ ດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່  ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ຫຼື 
ຊັກ ຊວນ ໃຫ້ ເຂົ້າ ມາ ປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ເປັນສີ່ງສຳຄັນຄືກັນທີ່ຮັບເອົາໂຄງການໆສືກສາຈັດວາງໃນສະຖານທີ່ບ່ອນຜູ້ຊາຍໃນຊຸມຊົນມັກຈະ
ຊອກຫາຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຮ່ວມເພດສຳພັນ ຫຼື ສັກຢາເສບຕິດ. ຖ້າຫາກ ວ່າ ທ່ານ ສາມາດ ສືບ ຕໍ່ສະ ແດງ 
ໃຫ້ ເຫັນ  ແລະຖ້າ ຫາກ ວ່າ ທ່ານ ສາມາດ ສະ ແດງ ໃຫ້ ຜູ້ ຊາຍ ວ່າ ທ່ານບໍ່ ເປັນ ຜູ້ ຕັດສີນ ບັນຫາ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຫຼື 
ພາ ເຂົາ ຫຼີກ ເວັ້ນສາຍຕາ ຂອງ ພວກ ຕຳຫຼວດ, ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຈະເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວທ່ານ  ແລະມອບຖົງຢາງອະ 
ນາໄມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ຫຼື ຊິີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວິທີ ການ ໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ຊຶ່ງ ເປັນ ວິທີ ການທີ່ດີເພື່ອ 
ເປັນ ການ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ກ່ຽວ ກັບການປຶກສາສົນທະນາ.

ບີມຟາມ (BEMFAM), ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງ ເຣໂອ ເດີ ຈານເນໂຣ  (Rio de Janeoro)  
ປະເທດ ບຣາຊິນ ຈັດໂຄສະນາເຂດນອກ ໃນໂຮງຮຽນແຊມບາທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງໜຶ່ງ, ເປັນສະຖານ 
ທີ່ບ່ອນບັນຜູ້ຊາຍໄວຫນຸ່ມຈາກບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ມາຝືກເຕັ້ນລຳ ແລະກຽມການເພື່ອງານເທດສະ 
ການຄານີວານ(Carnival)       ດ້ວຍການຝືກເຕັ້ນລຳດັ່ງກ່າວ   ຄູຝືກກໍ່ສິດສອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ 
ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະເຊື້ອ  ເຮ ດ ໄອ ວີ, ຄຽງຄູ່ກັບບົດຮຽນແຊມບາ ບຣາຊິນ. ທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສົນທະນາ ແລະຮັບຟັງໄດ້ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ..

ຢ່າລືມຈັບຖົງຢາງອະ 
ນາໄມ ໄປ ຕິດ ໂຕ 

ກ່ອນທ່ານຈະອອກ 
ໄປຈາກ ທີ່ ນີ້

ການຕ້ານຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ການຂົ່ມຂືນ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທຳຮ້າຍແມ່ຍິງໃນຫຼາຍທາງ, ປະກອບດ້ວຍການແຜ່ຂະ 

ຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະຕາມມາເກີດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຕົກ 
ເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງ. ແມ່ຍິງຈຳນວນ ຫຼວງຖືກນີນທາ, ທຸບຕີ ແລະປ່ອຍປະ ຈາກຄອບຄົວຂອງ 
ເຂົາ. ຜູ້ຊາຍທັງເປັນຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ທ່າທີນີ້ ແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອັນສຳຄັນໃນວຽກງານ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງທັງ ມວນ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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   ກຸ່ມຜູ້ຊາຍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ກຸ່ມຝູງຊົນໃນອາຟຣິກກາໃຕ້ ໄດ້ວິຕົກກັງວົນໃນເລື່ອງຕິດເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະ 

ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານເພດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ວ່າແຕ່ລະຢ່າງຂອງບັນຫານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງໃດ . ຮູ້ໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງໃດ ເພື່ອໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບຜູ້ຊາຍໂດຍຕົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນ 
ຫາສອງຢ່າງຄືຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການ ຕິດ ເຊື້ອເຮດໄອວີ, ພວກເຂົາເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມໜຶ່ງຮຽກວ່າ ກຸ່ມ ຜູ້ ຊາຍ 
ເປັນ ເພື່ອນ ຮ່ວມ ງານ (Men as Partners).

ໜຶ່ງ ໃນ ຈຳນວນ ເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນຄວາມ 
ຮຸນແຮງ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອເຮດໄອວີ, ດູແລຮັກສາ ແລະອຸ້ມຊູ ເພີ່ມ ເຕີມ ຂຶ້ນ. ເປົ້າ 
ໝາຍສອງ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຫັນ ໄດ້  ແນວ ຄິດ  ແລະການ ກະທຳ ຂອງ ຕົນ; ຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວິດ, ວິທີ 
ການວາງຕົວ ແລະແນວຄິດຄວາມເປັນເພດຊາຍ. ບັນດາຜູ້ຊາຍເຫມືອນເພື່ອນຄູ່ຄິດ (MAP) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ 
ຊາຍຮູ້ຄິດ ກ່ຽວກັບບາງຄວາມຄາດຫມາຍທາງເພດ ຈະນຳພາຜູ້ຊາຍໄປສ້າງອັນຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບຕົນ 
ເອງພ້ອມກັບ ສຸຂະພາບຄູ່ຮ່ວມ ເພດ ແລະຄອບຄົວຕົນເອງ.

ສ້າງຄວາມປັ່ນປວນຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມບົດບາດຍິງ ຊາຍ ແລະການປ່ຽນແປງທັດສະນະທ່າ 
ທີຍາວນານ ແລະວິທີການວາງຕົວ, ຜູ້ຊາຍເຫມືອນເພື່ອນຮ່ວມຄິດ (MAP) ຈັດໃຫ້ມີການຝືກອົບຮົມດ້ານ 
ການສືກສາຮ່ວມກັບກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍໃນຫຼາຍບໍລິເວນ-ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະຫະພັນການ 
ຄ້າ,  ເຮືອນ ຈຳ, ອົງການປະຕິບັດ ທຳ, ຫໍປະຊຸມຊຸມຊົນ ແລະສະໜາມກີລາ. ກອງ ປະຊຸມປຶກສາ ຫາລື  ເພື່ອນຳ 
ໃຊ້ການສົນທະນາ, ການສະ ແດງ ບົດບາດ  ແລະກິດຈະກຳ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຕ່າງໆ  ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມເຫັນໄດ້
ຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມສຳພັນທາງເພດ, ລັກສະນະຄວາມເປັນພໍ່ ແລະແມ່, ການດູແລ ແລະບົດບາດຍິງ ຊາຍ 
ທີ່ ກຳຈັດທາງ ເລືອກ ຂອງ ທັງ ສອງ ເພດຄື  ເພດ ຍິງ  ແລະເພດ ຊາຍ.

                ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນ 

ກຸ່ມ ຜູ້ ຊາຍ ເປັນ ເພື່ອນ ຮ່ວມ ງານ (Men as Partners) ກໍ່ນຳໃຊ້ກິດຈະກຳອື່ນໆອີກ, ລວມມີຂອບເຂດ 
ຖະໜົນ, ການຊຸມນຸມ, ປ້າຍ ແຜ່ນ ໃຫຍ່ ແລະຂ່າວສານ ຕ່າງໆທີ່ສະແດງອອກວ່າຜູ້ຊາຍໄດ້ເຮັດວຽກ  ເພື່ອ 
ຄວາມ ສະ ເໝີ ຍິງ ຊາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງ ຈັດ ຊຸດຝືກອົບຮົມຕ່າງໆພະນັກງານ ທີ່ ປິ່ນປົວ ຮັກສາ ສຸຂະ 
ພາບ  ໃຫ້ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ຮູ້  ເພື່ອບໍລິການປິ່ນປົວ ເຊື້ອພະຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຊາຍ.

ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວອາຟຣີກກາໃຕ້ຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍ. ປັດຈຸບັນໄດ້ມີໂຄງການ (Men 
as Partners) ໃນຫຼາຍກ່ວາ 15 ປະເທດໃນອາຟຣີກກາ, ເອເຊຍ ແລະອາເມຣີກາລາຕິນ.

ການສຳຫຼວດຂອງພວກເຮົາ  
ໄດ້ ສະຫຼຸບ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ຈຳນວນ 

 ໜຶ່ງ ຍັງ ຄິດ ວ່າ ຖ້າ ຫາກແມ່ ຍິງ ນຸ່ງ 
ເຄື່ອງ ໃນ ການ ຍົ້ວຕັນຫາ ຖື ວ່າ 
ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງລາວທີ່ 
ຖືກ ຂົ່ມຂືນໃຫ້ສົນທະນາສີ່ງນີ້.



130

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຮ່ວມເພດຕ້ອງການໃຫ້ມີການພົວພັນທີ່ດີ
ການຝືກຫັດຮຽນ ຮູ້ ເລື່ອງເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ, ໝາຍວ່າການມີເພດສຳພັນທີ່ ມີ ການປ້ອງກັນ ຫຼື  

ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວ, ຫມາຍ 
ຄວາມວ່າ ໃຫ້ມີຄວາມສຳຜັດນ້ອຍເທົ່າທີ່ນ້ອຍໄດ້ກັບອົງຄະ ທາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຕ່າງໆຂອງຄູ່ຮ່ວມ 
ເພດ, ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຍິງຕິດອະໄວຍະວະເພດ 
ຂອງເຈົ້າ ຫຼື ປາກ.ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບີ່ງ ຫົວຂໍ້: ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສາມາດເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ 
ພໍໃຈສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ.

ຈັດໄວ້ 2 ຄູ່ ຝືກຫັດເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນຄູ່ໜຶ່ງຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ຄູ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃຫ້ກັນ ແລະກັນ ແລະເຂົ້າມາຕົກລົງກັນ. ຖ້າຫາກວ່າ ຄຸ່ໜຶ່ງຕ້ອງການຝືກຫັດເພດສຳພັນ ແບບ ວິທີ ທ່າ ດຽວ 
ແລະຄູ່ໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຕ້ອງການຝືກຫັດຫຼາຍ ທ່າແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຈລະຈາກັນ. ການເຈ 
ລະຈາກ່ຽວກັບເພດສຳພັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກ, ແຕ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພື່ອປະຕິບັດ. ເພື່ອວິທີທີ່ຈະຝືກຫັດ ແລະ 
ກາຍ ເປັນຄວາມ ເຄີຍ ຊິນ  ແລ ະສະບາຍ ໃຈ  ແລະມີ ປະສົບ ປະການ ໃນ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນກັບຄູ່ຮັກ, ເບີ່ງການ 
ຕິດຕໍ່ເພື່ອຄວາມສຳພັນ ໃຫ້ ມີ ສຸຂະພາບ ດີ ຂຶ້ນ (ໜ້າ 97 ຫາ 105), ແລະການຝືກຫັດກ່ຽວກັບຄວບຄຸມການ 
ຄອດ (ໜ້າ 184).

ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຝືກຫັດ ໃນເມື່ອມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນກຳລັງ
ຝືກຫັດຢູ່. ມີຄົນຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະສະຫນັບສະໜູນຄົນອື່ນໆໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບວິທີ ແລະການຝືກຫັດມັນ, ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຈະເປັນຂອງທຸກຄົນ.

ຄວາມສະດວກສະບາຍກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງກັບຄູ່ຮ່ວມ ເພດ ສຳພັນ ໃນເວລາມີເພດສຳພັນເປັນວິທີທີ່ໄດ້ 

ຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ ແລະ 
ກໍ່ມີຄົນຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນໄດ້ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງພວກຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບແນວຄິດ 
ການນຳໃຊ້ຖົງອະນາໄມ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຈ  ເພື່ອ ປຶກສາສົນທະນາ, ນຳມາເວົ້າ, ຊື້ ແລະ 
ນຳໃຊ້.

ຜູ້ຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ ເພື່ອຜະລິດຖົງຢາງອະນາໄມເປັນຊີ້ນສ່ວນທຳມະດາຂອງເພດສຳພັນ ແລະເຕັມ 
ໄປດ້ວຍເພດຍົ້ວຍວນ. ບັນດາແມ່ຍິງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການ ສວມ ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມໃສ່ອະໄວຍະວະເພດ 
ໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍພໍໃຈ. ຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແມ່ຍິງສາມາດໃຫ້ໄດ້ ແລະຜູ້ຊາຍສາມາດ 
ຮັບໄດ້,ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຍອມຮັບແມ່ຍິງທີ່ມີການຄວບຄຸມເຫນືອກວ່າຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ ເຮັດໃຫ້ 
ໃນເວລາມີເພດສຳພັນ. ຖ້າວ່າຜູ້ຊາຍຄົນ ໃດ ໜຶ່ງຍອມຮັບສີ່ງດັ່ງກ່າວ, ເວລານັ້ນ ແມ່ຍິງທຸກຄັ້ງຈະຮູ້ສືກເຕັມ 
ໃຈເຮັດສິ່ງສຳຄັນໃນວິທີການຊື່ງ ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກ  ແລະພໍ ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ  ໃຫ້ ແກ່ ທັງເພດຍິງ ແລະຊາຍ. 
ຜູ້ຊາຍທີ່ ສວມ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມຍັງຕັ້ງທົນນານສົມຄວນ  ແລະແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ກໍ ວ່າ ຕົນ  ເອງມີ ຄວາມສຸກໃຈ.

ກ່ອນຜູ້ຄົນຈະກັບກາຍມາຮູ້ສືກສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໄດ້, ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ຢ່າງໃດ. ກິດຈະກຳໄດ້ອ້າງອີງເຖິງບົດຮຽນຂ້າງເທິງ (ຢູ່ຫນ້າ 97 ເຖິງ 105, ແລະຫນ້າ 
184) ຊື່ ງອາດສາມາດປັບໃຫ້ເຫມາະສົມໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງກັບກາຍມາຮູ້ສຶກສະບາຍ ໃຈຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະ 
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງລາວນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫຼາຍ ຄົນບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫຼື ສຳພັດຖົງຢາງອະນາໄມ. ແນມເບີ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ, ມີ  
ຄວາມຮູ້ສຶກກັບມັນຢ່າງໃດ, ບໍ່ໃຫ້ມ້ວນ ແລະຍືດມັນອອກ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ເຄີຍ ຊິນ ກັບ ມັນ. ບາງ ຄົນ ກໍ ວ່າ 
ເປັນ ເລື່ອງ ໂງ່ ງ່າວ ແຕ່ ຕ້ອງ ຄຳ ນຶງວ່າການ ນຳ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງອະນາ ໄມາ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ເພດເປັນ ວິທີ ການ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ 
ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ ຄົນ ເຮົາ ມີ ຄວາມ ນະ ອາຍ ໜ້ອຍ ລົງ .

ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ເພື່ອເຮດັກິດຈະກຳນີ້, ເຈົ້າຕອ້ງການຖງົຢາງອະນາໄມຈຳນວນຫຼາຍ ແລະບາງສິ່ງບາງຢາ່ງ ເພື່ອສວມຖງົ 
ຢາງອະນາໄມໃສ່. ຈະ ເປັນ ວິທີ ການ ທີ່ດີ ຖ້າ ຫາກມີວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຮູບຮ່າງເໝືອນກັນກັບອະໄວຍະວະ 
ເພດຊາຍເຊັ່ນ ກ້ວຍ, ຫຼືຫມາກແຕງ ແລະໝາກ ໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ  ເຊັ່ນ  ໝາກນໍ້າເຕົ້າ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຈະສາມາດຍືດໄດ້ເທົ່າໃດ.

ກອ່ນອື່ນແຈກຢາຍຖງົຢາງອະນາໄມໃຫແ້ຕລ່ະຄນົ 2 ຫາ 3 ອນັ. ແນະນຳເຂາົເຈົ້າເປດີຊອງໜຶ່ງກອ່ນ, ແລວ້ 
ຈັບອອກມາຈາກຖົງຫຸ້ມຫໍ່,  ເມື່ອ ເຫັນ ແລ້ວ ຮູ້ສຶກ ຢ່າງ ໃດ, ພຶ ມັນ ອອກ  ແລະຢືດມັນ ອອກ. ຖາມ ກ່ຽວ ກັບ 
ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເໝາະ ສົມ ຢູ່ ໃນໃນຖົງຢາງອະນາໄມບໍ?

ແນະນຳເຂົາສວມ ໃສ່ສອງນີ້ວມື  ແລະ  ສວມໃສ່ ນີ້ວມື ຕື່ມ ອີກ ວ່າ ໄດ້ ບໍ?  ແລະທີ່ ສຸດ ກໍ ໃຊ້ ສວມ ໝົດ ແຂນ?

ທ່ານ ສາມາດ ຈັດ ໃຫ້ ມີ ການ ແຂ່ງຂັນ ວ່າ ມີ ໝາກ ໄມ້  ຫຼື  ເຄື່ອງ ທົດ ລອງ ຕ່າງໆ ທີ່ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ນຳ ໃຊ້  
ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຖົງ ຢາງ ຂະໜາດ ຕ່າງໆ ການ ແຂ່ງຂັນ  ແບບ ນີ້ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ສຽງ ຫົວ ຊຶ່ງ ເປັນ ກິດຈະກຳ 
ທີ່ ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ ມີ ການ ພັກຜ່ອນ ແລະມີຄວາມສະໜຸກກັບກິດຈະກຳ.

ຍັດຫມາກບວບ ຫືຼ ໝາກໂມເຂົ້າໄປໃນຖົງຢາງອະນາໄມ-ຫືຼຍຶດຖົງຢາງອະນາໄມຫຸ້ມຫົວຄົນ-ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າຜູ້ຊາຍຫາຍາກຈະໃຫຍ່ໂພດສຳລັບຖົງຢາງອະນາໄມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຖົງຢາງອະນາໄມກໍ່ 
ໃຫຍ່ກວ່າຖົງອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນຄົນເຮົາເຫັນໄດ້ສີ່ງນີ້ຄືກັນ. ຄົນເຮົາສາມາດເປົ່າລົມເຂົ້າເຫມືອນໝາກ ປຸມ  
ເປົ້າ ເພື່ອຈະເຫັນວ່າຖົງຢາງ ອະນາ ໄມຈະຍຶດໄດ້ເທົ່າໃດ. 

ນຳໃຊ້ກ້ວຍ (ຫຼືແບບອື່ນໆ), ເຈົ້າສາມາດ
ແນະນຳວິທີໄສ່ຖົງຢາງອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຢ່າງໃດ. ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົດລອງດ້ວຍ
ຕົນເອງ. ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ
ຄົນເຮົາສາມາດໃສ່ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ, ຫຼື ແນະ
ນຳເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ມືດຽວ, ດ້ວຍ ການປີດຕາ
 ຫຼື  ເອົາ ມື ງູ້ມປາກ ເຮັດ.

ທ່ານ ຄວນ ຊຸກຍູ້ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ນຳ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແບບ ປະດິດ ຄິດ ສ້າງ. ເຫືມອນທີ່ ວ່າ ພວກ  
ເຂົາເຄີຍນຳ ໃຊ້ ມາ ແລ້ວ, ທ່ານຄວນອະທິບາຍວິທີການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຢ່າງ ມີ ປະສິດ ທິດ ຜົນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 
123).ທ່ານຄວນຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາມີຄວາມກັງວົນຫຍັງ ແດ່ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ 
ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົ້າອຸນ່ໃຈອກີວາ່ ຖງົອານາໄມປອດໄພເມື່ອນຳໃຊ.້   ເຈົ້າອາດສາມາດເໝອືນກນັອະທບີບາຍ 
ວ່າ ຖົງຢາງອະນາໄມມີປະສິດທິຜົນນ້ອຍສຳລັບປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊັ່ນ ພະ 
ຍາດສົບຫີໄກ່ (Herpes) ຊີຟີລິດ (Syphilis) ແລະຮຸຍແມນ ປາປີລົມມາໄວຣັດ (Human Papilloma Virus)  
ນອກຈາກວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຫຸ້ມບາດແຜໄດ້ເຕັມສ່ວນ.

ເຈົ້າສາມາດລອງຫຼີ້ນກັບຖົງຢາງອະນາໄມສຳລັບແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຈະສະດວກສະບາຍຂນໃນເມື່ອ 
ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມສຳລັບແມ່ຍິງຖ້າວ່າລາວຝືກຫັດຜູ້ດຽວ. ຫລັງຈາກໄດ້ນຳໃຊ້ຄັ້ງໜຶ່ງໃນອີກ 
ສອງສາມຄັ້ງຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໃນເມື່ອນາງຢາກມີເພດສຳພັນ.

ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ຕ້ອງການພົວພັນ ທີ່ດີ

4
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ຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ
• ຖົງຢາງອະນາໄມຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທີ່ເຢັນ, ແຫ້ງ ແລະນຳໃຊ້ກ່ອນວັນຫມົດອາຍຸ. ຫລັງວັນຫມົດ 

 ອາຍຸການນຳໃຊ້ມັກຈີກ ຫຼື ແຕກ.
• ບໍ່ຄວນເອາົຖງົຢາງອະນາໄມໄວໃ້ນຖງົສົ້ງ ຫຼ ືບອ່ນໃດບອ່ນໜຶ່ງ  ເພາະມນັຈະໄດຮ້ບັຄວາມຮອ້ນ  ແລະພາ 

 ແຕກງ່າຍ.
• ມີພຽງແຕ່ນໍ້າລາຍ ຫຼື ນໍ້າ-ພື້ນຖານການຫຼໍ່ລື່ນປອດໄພໃຊ້ກັບຖົງຢາງອະນາໄມ.ນໍ້າມັນ,  ເນີຍ  ແລະວາ 

 ເຊີລີນ ທຳຮ້າຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຖົງແຕກງ່າຍ.
• ຖົງຢາງອະນາໄມຈະຕ້ອງເປັນຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ຜູ້ຊາຍ ກັບຢອດນໍ້າມັນລໍ່ລື້ນຢອດເຂົ້າໄປ 

 ຂ້າງໃນຂອງຖົງຢາງອະນາໄມ, ໃກ້ໆກັບປາຍມືກ່ອນມັນບໍ່ທັນມ້ວນ, ຖົງຢາງອະນາໄມຈະຕ້ອງເປັນ 
 ຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ແມ່ຍີງ-ແລະບໍ່ຈີກງ່າຍ.

• ຖ້າວ່າ ແມ່ຍິງກະຕຸ້ນກ່ອນຜູ້ຊາຍຈະເຂົ້າມາຫາລາວ. ນຳໃຊ້ນໍ້າຫຼໍ່ລື່ນສູດນໍ້າ ສຳຄັນພີເສດສຸດເພຶ່ອມີ 
 ເພດສຳພັນທາງຮູທະວານ.

• ຖົງຢາງອະນາໄມສຳລັບແມ່ຍິງໃຫຍ່ກ່ວາສຳລັບຜູ້ຊາຍ. ຖົງອານາໄມສຳລັບແມ່ຍິງບໍ່ຄວນນຳເອົາມາ 
 ໃຊ້ກັບຜູ້ຊາຍ.

ຜົວຂ້ອຍເວົ້າວ່າຈະບໍ່ມີ 
ຄວາມຮູ້ສືກທີ່ດີໃນການ 

ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ

ເຈົ້າອາດຈະບອກລາວວ່າ
ຖ້າໃຊ້ດົນໄປທັງສອງຈະມີ

ຄວາມຮູ້ສືກດີ.

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະຜູ້ຍິງ.
(ເບີ່ງຫນ້າ 202 ຫາ 204) ເບິ່ງບ່ອນໃດແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານຫມໍ.

ຖົງຢາງອານາໄມສະເພາະຜູ້ຊາຍ ຖົງຢາງອານາໄມສະເພາະຜູ້ຍິງ

ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ການປ່ຽນແປງ---ແມ່ບາດກ້າວເດີນໜຶ່ງ
ຕ້ອງການຄວາມຮັບຮູ້ວ່າເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໃດ ແລະທຳຮ້າຍສຸ 

ຂະພາຍຢ່າງໃດ ເພື່ອຫາທາງປະຕິບັດການ ແລະຕິດຕໍໍ່ປະສານງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງເພດຂອງພວກເຮົາ. 
ຄົນເຮົາຈະຕ້ອງປ່ຽນນິດໄສຕິດຕົວຢ່າງຍາວນານເໝືອນກັນ. ແຕ່ວ່າ ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫມົດທຸກໄວ 
ແລະທຸກປະເພດສາຍສຳພັນຕ້ອງປ່ຽນແປງ ແລະຝືກຫັດເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດດ້ວຍວິທີໜຶ່ງດຽວ ຫຼື 
ວິທີອື່ນ.

ປ່ຽນຄຸນສົມບັດ (ປະຕິບັດຕົນ) ເປັນຂະບວນການຍາວນານ. ເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໄດ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 
ການໃຊ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເປົ້ໝາຍທີ່ປາຖະນາ---ໃນກໍລະນີນີ້, ຄື ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ,  
ໃຫ້ຄິດໃນເລື່ອງຂີດໝາຍຂອງບາດກ້າວທີ່ຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ. ຊອກຫາທາງເພື່ອຮັບຮູ້ 
ຄວາມກ້າວຫນ້າ ແລະເຫັນບາດກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງສາ 
ມາດເປັນໄປໄດ້.

ສ່ວນຫຼາຍການປ່ຽນແປງໃນຄຸນສົມບັດປະກອບດ້ວຍ  4 ຂັ້ນຕອນ. ກ່ອນອື່ນຄົນເຮົາໃຫ້ຄິດວ່າການ
ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ແລະຄົ້ນຫາທາງເລືອກຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຮັບໄດ້ຄວາມໃນຄວາມຈຳ 
ເປັນຕ້ອງປ່ຽນ ແລະຕັດສີນໃຈຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຢາກຈະທົດລອງປ່ຽນແປງ ແລະ 
ເສີມກຳລັງໃຫ້ການປ່ຽນແປງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບການຕັດສີນໃຈຂອງຕົນເອງ. ໃຫ້ຈຳໄວ້ 
ວ່າຂະບວນການສ້າງການປ່ຽນແປງ ໂດຍປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ເປັນເສັ້ນທາງຊື່ຕົງໄປຫາເປົ້າ. ບາງຄັ້ງຄົນເຮົາອາດ 
ຈະເດີນກັບຫລັງ ຫຼື ຢຸດລໍຖ້າ.ຄ່ອຍໆ ສະຫນັບສະຫນູນເຂົາເຈົ້າໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ. ມັນເປັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 
ຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອຕັ້ງເປົ້າໃນພື້ນທີໜຶ່ງ! 

ເປົ່າຫມາຍ:ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກັບຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນ
1.ໃຊ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທີ່ມີການສ່ຽງ
    ໂອລົມກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
    ເພື່ອຮຽນຮູ້ຕື່ມ.

2.ຮັບໄດ້ໃນຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ຕັດສີນໃຈນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
  ປ່ຽນແປງ ຝືກຫັດເພື່ອສະເນີຄູ່
    ຮັກໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
3.ທົດລອງສ້າງການປ່ຽນແປງ ໂອລົມກັບຄູ່ຮັກແລະເລີ່ມຕົ້ນ
    ເຈລະຈາໃນເລື່ອງປ່ຽນແປງ.
    ທົດລອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມປະເພດຕ່າງໆ.

4.ເສີມກໍາລັງໃຫ້ການປ່ຽນແປງ ສະຫນັບສະຫນູນແຕ່ລະຄົນອື່ນໆໃນການ
    ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.ຄວນພູມໃຈໃນຄວາມ
    ກ້າວຫນ້າທີ່ເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ.

ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ຕ້ອງການພົວພັນ ທີ່ດີ
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ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຂອງຊຸມຊົນ
ການສືກສາ ແລະໜ້າ ທີ່ຂອງຊຸມຊົນ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ 

ທາງເພດສຳພັນ ມີຫຼາຍວີທີການ. ຍິງ ສາວ ຊາຍ ໜຸ່ມ, ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ 
ການ ຂອງ ຕົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ,ໂບດ, ສະໂມສອນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກງານ ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ບໍລິ ເວນ 
ຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງ ໃຊ້ ວິທີທາງ ທີ່ສ້າງສັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ຕ້ອງ ປູກ ຈິດ ສຳນຶກ 
 ກ່ຽວ ກັບ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ ທີ່ ປອດ ໄພ, ໃຫ້ອຳນາດແກ່ແມ່ຍິງໃນການ ເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ 
ປອດໄພທາງເພດສຳພັນ, ໃຫ້ໄປຮອດໄປເຖີງກຸ່ມຊາວ ໜຸ່ມ ແລະອຳນວຍ ການ ບໍ ການ ການ ກວດພະຍາດ  
ທາງ ເພດ ສຳພັນ ແລະທຳ ການປີ່ນປົວ. ບົດຮຽນຫນ້າຕໍ່ໆໄປ ແມ່ນ ການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳ ແລະບັນດາ 
ຕົວຢ່າງ ຂອງຍຸດທະສາດຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

ວາງແຜນທີ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານເພດແລະຄວາມອັນຕະລາຍ

ແຜນທີ່ກິດຈະກຳເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ກຸ່ມຈະສາມາດຄົ້ນຫາ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ສຸຂະພາບຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານເພດຍິງ ຊາຍ. ແຜນທີ່ສາມາດເອົາສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍຖົງຢາງອະນາໄມ 
ເຂົ້າໄປ, ສະຖານທີ່ຄອຍຖ້າກວດພິສູດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ແຜນທີ່ສາມາດເອົາເຂົ້າໄດ້ 
ເໝືອນກັນສະຖານທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນ, ເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ຫຼື ເຂດທີ່ຂາຍປະເພນີ. ຕົວຢ່າງ ແຜນທີ່ 
ຊຸມຊົນ, ເບີ່ງ ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງໄປຫາ ອາຄານປ້ອງກັນຄວາມເປັນແມ່ (ຫນ້າ 218).

ສະຖານທີ່ນີ້ ປອດ ໄພ ໃນ ເວລາ 
ກາງ ເວັນ,  ແຕ່ ແມ່ຍິງ ໄດ້ ຖືກ ດັກ 
ສະກັດ  ໃນ ເວລາ ກາງຄືນ ຂ້ອຍ 

ຄິດ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ຄວນ ເຮັດ 
 ວຽກ ຢູ່ ຍາມເຂດ ນີ້  ເພື່ອ ພະ 

ຍາ ນາມ ລົມ ກັບ ຍິງ ໜຸ່ມ.

ຮ້ານ ກິນດື່ມ ເຂດ ນີ້ ໄດ້ ກວດ ສຸ 
ຂະພາບ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຕິດເຊື້ອ ໂລກ 

ເອດ  ໃນ ທຸກ ແລ ງວັນ ອັງຄານ.  
ຈົ່ງ ໝາຍ ຮ້ານ ດື່ມ  ໂດຍແຕ້ມ ວ່າ ເປັນ 

ຈຸດ ທີ່ ຕ້ອງ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ.

ມີໂຮງຫມໍແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຖັດ 
 ໄປ ຈາກຈາກໂຮງຮຽນມັດທະ 
ຍົມຕອນປາຍ ທີ່ ເປັນ ສະຖານ 

ທີ່ ຈັດ ພິທີ  ເພື່ອ ສຸຂະພາບ  
ໃນ ແຕ່ລະ ເດືອນ  ແລະແຈກ 
ຢາຍ ຖົງ ຢາງອະນາ ໄມ ລ້າ.

ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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 ກດິຈະກາໍ. ການຕາມລ່າຊັບສົມບັດເພື່ອຊອກຫາຊັບພະຍາກອນເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນປ້ອງກັນ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

1

2

3

4

ຄົນເຮົາອາດຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ 
ເຊື້ອພະະະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ທ່ານສາມາດສ້າງເກມການຫຼິ້ນ ເພື່ອ ຊອກ ຫາຊັບສົມບັດເພື່ອຄົ້ນ 
ຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະຄິດຫາຊັບພະຍາກອນອື່ນທີ່ອາດ ຈະ ມີ ຢູ່ ອີກ ທ່ານ ຄວນປັບປ່ຽນກິດ 
ຈະກຳໂດຍສະເພາະເພື່ອແນໃສ່ຊັບພະຍາກອນໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ ເຊັ່ນ: ຍິງຂຶ້ນສາວ, ແມ່ຍິງຕ່າງດ້າວ, 
ຫຼື ໂສເພນິ (ທ່ານ ຍັງ ສາມາດ ດັດ ປັບກິດຈະກຳນີ້  ໃສ່ ບົດຮຽນ ຫົວ ຂໍ້ ອື່ນ ທີ່ຢູ່  ໃນ ປື້ ມຫົວ ນີ້).

ອະທິບາຍແກ່ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມວ່າ ການແຂ່ງຂັນນີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້ 
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ທີມທີ່ສາມາດ ກຳ 
ນົດຊັບພະກອນ ໄດ້ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ເປັນ ທິມທີ່ທີ່ຮັບໄຊຊນະ.

ຈັດຕັ້ງທີມຂຶ້ນ ແລະສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດຫາຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ສັງຄົມ 
ຕ້ອງການ ເພື່ອນຳ ໃຊ້ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະສະຖານ ທີ່ ໃດທີ່ເຂົາອາດຈະພົບ 
ພໍ້ຊັບພະຍາກອນ ເຫຼົ່າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.

ສະຖານ ທີ່ ເຫຼົ່າ ນີ້ອາດຈະປະກອບມີ: ປະຊາຊົນ, ກຸ່ມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, 
ຕະລາດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ (ສະຖານທີ່ລົດຂົນສົ່ງ) ສະຖານທີ່ຜູ້ຄົນລວມຕົວກັນເພື່ອການເດີນທາງ  
ຫຼື ສະຖານ ທີ່ພັກຜ່ອນ. ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້, ຄວນສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ທີມລົງ ເຮັດ ວຽກຕາມສະຖານທີ່ 
ຕ່າງໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນກັບໄປເພື່ອເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງຫນ້າ.

ນຳ ເອົາ ທຸກ ທີ ມ ເຂົ້າ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນສີ່ງທີ່ເຂົາພົບເຫັນ ແລະລົງຄະແນນສຽງ 
ໃຫ້ທີມທີ່ມີຊັບສົມບັດຫຼາຍກ່າວຫມູ່----ຄືຜູ້ຊະນະເລີດ.

ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນຂອງ ຊຸມ ຊົນ

ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າທີ່ນັ້ນເປັນເຮືອນທີ່ປອດໄພ ເພື່ອບັນດາແມ່ຍິງ
ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຊອກຫາຢູ່ທີ່

ນັ້ນຊື່ງເປັນຖານ ເພື່ອນເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການ ແຕ່ງງານ ທີ່ ຖືກ ບັງຄັບ

ພວກເຮົາຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນ 
ໜຶ່ງຈາກກອງເຄື່ອນໄຫວເຂດນອກ (Outreach brigade) 

ມາສິດສອນເດັກຊາຍຄົນອື່ນໆ ໃນການນຳໃຊ້ຖົງ 
ຢາງອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພທາງເພດສຳພັນ.

ລວມກັນທັງ ໝົດ,  ຜູ້ ເຂົ້າ ຝຶກ ອົບຮົມ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຊື່ງຖືກຄົ້ນພົບໄດ້ ແລະເວົ້າເຖິງ 
ຊ່ອງວ່າງ. ສະເຫນີໃຫ້ກຸ່ມ. ບ່ອນໃດທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບເຄື່ອງມືທີ່ດີເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະບຳບັດປີ່ນປົວ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ? ບ່ອນໃດທີ່ມີຊ່ອງວ່າງ? ມີກຸ່ມຄົນກຸ່ມໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່. ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມຄິດເຖິງຄວາມຄິດເພື່ອຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນດາ
ຊ່ອງວ່າງນັ້ນ.(ການສົນທະນານີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການພັດທະນາແຜນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ).
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ການລວມອໍານາດໃນທຸກພາກສ່ວນຕ່າງໆເພື່ອຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ.
ມີ ຊຸມ ຊົນຈຳນວນ ໜຶ່ງ  ໄດ້ ສ້າງ ກິດຈະກຳ ປ້ອງ ການເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ການຝືກອົບ 

ຮົມ ເພື່ອ ປູກ ຈິດ ສຳນຶກ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອສັງຄົມ  ແລະເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ຍ້ອນ ເຫດຜົນ ທີ່ ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ 
ເຫັນ ບັນຫາ ຫຼາຍ ຢ່າງ ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບັນດາແມ່ຍິງ. ການ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ຢູ່ ໃນ  ແຕ່ເຂດ 
ດຽວ  ແມ່ນ ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງໄດ້.

ໂຄງການເອື້ອຍນ້ອງເພື່ອຊີວິດສາມາດສ້າງສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

ໂຄງການ ເອື້ອຍ ນ້ອງ ເພື່ອຊີວິດຂອງໂຄງການໆເງິນຈຸລະພາກໃນປະເທດອາຟຣີກກາໃຕ້  ໄດ້ຊ່ວຍ 
ໃຫ້ບັນດາແມ່ຍີງເລີ່ມທຳທຸລະກິດ ແລະກາຍມາໃຊ້ມີຊີວິດແບບພໍພຽງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດຕັ້ງເພື່ອຍຸຕິ 
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ. ຊຶ່ງ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ມີ 5  
ຄົນ, ແລະແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ພົບປະກັນ 2 ທິດຕໍ່ຄັ້ງ ເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂົ່ມຂືນ  
ແລະຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງເພດ, ປະກອບດ້ວຍການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ການ 
ຝືກຫັດກັບແຕ່ລະວິທີອື່ນໆເພື່ອສົນທະນາໃນຜົນໄດ້ຮັບກັບຄູ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຫລັງຈາກການສົນທະນາໃນຫຼາຍຄັ້ງ, ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນໜຶ່ງ. 
ບັນດາ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມ ເຫຼົ່າ ນີ້  ແມ່ນ ມີໜ້າ ທີ່ ພົບ ປະ ຜູ້ ອາວຸ ໂສແລະສະມາຊິກ
ຄົນສຳຄັນອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນເພື່ອຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນການຈັດຕັ້ງສຳມະນາ ແລະກອງປະຊຸມ ຢູ່ໃນ
ບ້ານເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ທ້ອງຖີ່ນ ແລະການຂົ່ມຂືນ.ບັນດາແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍກໍ່ຈັດຕັ້ງການສະແດງກາງຖະໜົນກ່ຽວ
ກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ ແລະກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນ ແລະ
ຄະດິອາດຊະຍາກອນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ບັນດາ
ກອງປະຊຸມ ເປີດ ກວ້າງ ທີ່ສາທາລະນະ ແລະ
ບັນດາເຫດການຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍທີ່ຈະປະເຊີນ
ຫນ້າກັບຄູ່ຮັກຂອງເຂົາເອງໃນຄວາມເປັນເຈົ້າ
ຂອງຕົນເອງນອກຈາກຈະສາມາດເວົ້າອອກມາ
ດ້ວຍການສະໜັບສະ ໜູນຈາກຊຸມຊົນ.
 

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະມາຊິກ ໂຄງ ການເອື້ອຍ ນ້ອງເພື່ອຊີວິດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ 
ສ້າງເສດຖະກິດ, ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ກອງທືນກູ້ຍືມ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແກ່ຕົນເອງ. ບັນດາແມ່ຍິງ 
ນຳເຂົ້າມາສູ່ຄອບຄົວ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຍາວນານ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປພ້ອມກັນກັບທຸກຢ່າງທີ່ຄູ່ຮັກຂອງ 
ເຂົາຕ້ອງການ. ໂຄງການໂດຍສະເພາະຊ່ວຍແມ່ຍິງຫຸ່ນມທີ່ສຸດ ເພື່ອການຕໍ່ລອງທີ່ດີຂຶ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພ 
ທາງເພດ.

ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ຍຸຕິຄວາມເສື່ອມເສຍແລະຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຄວາມລະອາຍ ແລະຄວາມເສື່ອມເສຍເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ 
ພັນໃນເມື່ອເວລາບັນດາແມ່ຍິງຖືກທຳໃຫ້ນະອາຍຂອງ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ, ມັນເປັນການ ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສຳ 
ລັບພວກເຂົາທີ່ຈະບອກ ໃຫ້ ຄູ່ຮ່ວມ ເພດຂອງເຂົາໃຫ້ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື ທົດລອງແບບໃຫມ່ ແລະ ເຮັດ 
ສິ່ງທີ່ ປອດໄພກວ່າ. ໃນເມື່ອ ເວລາຜູ້ຊາຍຜູ້ມີເພດ
ສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍກໍເປັນເລື່ອງທີ່ເສື່ອມເສຍ,
ພວກເຂົາເຈົ້າປິດ ບັງ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ ແລະ
ມີການສະໜັບສະ ໜູນ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ ເພື່ອທີ່ ຈະ
 ມີ ການ ຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພ. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີເພດ
ສຳພັນກັບແມ່ຍິງດ້ວຍກັນ ກໍ່ປະເຊີນຫນ້າກັບ
ຄວາມເສື່ອມເສຍຊື່ ສຽງ ຕົນ ເອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຮ່ວມເພດຂອງພວກເຂົາ
ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ເປັນການສ່ຽງສູງຕໍ່ການແພ່
ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ
ພັນກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ປິດ ບັງ ການ ມີ ເພດ ສຳພັນ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີ
ໂອກາດຮຽນຮູ້ການ ກຳຈັດ ການ ພົວພັນ ຂອງ 
ນໍ້າ ເຊື້ອ  ໂດຍ ກາ ນນຳ ໃຊ້ການ ເປີດ ປິດປະຕູ ນໍ້າ
 ເຊື້ອ   ແລະ ວິ ທິອື່ນ ໆ ທີ່ ປອດ ໄພ ໃນ ການ ຮ່ວມ ເພດ.

ໃນເມື່ອມີຫຼາຍປະເພດຄວາມເສື່ອມເສຍໄດ້ຢອງຢູ່ເທີງຫລັງແມ່ຍິງ, ພວກຮັກຮ່ວມເພດ ແລະຜູ້ຍິງ ຕໍ່ 
ຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ; ຄົນພິການ, ຜູ້ ເຮັດ ວຽກ ທາງ ເພດ, ການນຳໃຊ້ເຂັມສັກຢາ, ມີຜີວດຳ, ຫຼື ມາຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ ມີ ຊັ້ນ 
ຫຼື ວັນນະຕໍ່າ. ມັນ ຈະ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍ ຂຶ້ນສຳລັບຊຸມຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ.

ການຊ່ວຍຜູ້ບໍ່ຮູ້ດຽງສາເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເປັນບັນ ຫາ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ  ແລະ ເຕີບ ໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ 

ຄົນໜຸ່ມ,ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ພວກ ຍິງ ໜຸ່ມ. ພວກຊາວຫນຸ່ມທັງຫຼາຍຫັນມາເຊີດຊູກຽດຕົນເອງ ເພື່ອ ເບິ່ງ ຄືນ 
ຄຸນຄ່າຕົນເອງ, ແຜນການ ແລະທາງເລືອກ. ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງ, ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກ 
ເຊື້ອເຮດໄອວີ, ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ ບໍ່ ອາດ ສາມາດ ອີງ ໃສ່ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ເພື່ອ ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເບີ່ ງ ແຍງ.

ໂຄງການຍັງ   ໄດ້ ສະໜອງ ສະຖານໄດ້ ເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ   ໄດ້ ເຕົ້າ ໂຮມ ກັນ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຊຶ່ງກັນ   
ແລະກັນ. ນອກຈາກ   ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການສຶກສາກ່ຽວ ການ ມີເພດ, ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອພວກຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ ມີ ການພັດທະນາວິຊາ ຊີບ ເຊັ່ນ; ວິທີຈະໄດ້ເງິນ ແລະຄຸ້ມ ຄອງ ເງິນ, 
ນຳໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ ແລະຝຶກຫັດວິຊາ ການປ້ອງກັນຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ 
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະຈະເຮັດແນວໃດໃນເມື່ອສິດທິຂອງເຂົາ ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ຊາວ ໜຸ່ມມີ ການ ພົວພັນ ເຖິງ ຜູ້ ໃຫຍ່ ໃນການ ເຂົ້າ ຫາ  ແລະສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ເງິນຄ່າໂຮງຮຽນ, 
ອາຫານ ແລະຊ່ວຍຄອບຄົວຈາກ ການ ເຈັບ ເປັນ. ຊາວໜຸ່ມ ພວກ ນີ້  ອາດ ຈະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ຄ້າ ປະ ເວ ນີ  ເພື່ອ 
ເງິນ ຫຼື  ຈະໄປຫາການການ ປະພຶດ ທີ່ ເປັນ ການ ສ່ຽງ ໄພ ແບບ ອື່ນ.

ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນຂອງ ຊຸມ ຊົນ

ສະຫະພັນເຮັດວຽກງານທາງເພດສຳພັນມີຄວາມຕ້ອງ
ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະສິດທິມະນຸດ
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ການໂອ້ລົມທາງຕົງເລື່ອງສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດຢູ່ປະເທດອູກັນດາ

ການໂອ້ລົມທາງຕົງໄດ້ເລີ່ມມີຂຶ້ນ ໃນປີ 1993 ເປັນໜັງສືພິມຖືກຂຽນອອກມາ ເພື່ອບັນດາຊາຍ 
ຫຸ່ນມ ແລະຍິງຫຸ່ນມອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ. ຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເພດສຳພັນ 
ແລະສຸຂະພາຍທາງເພດ, ປະສົບການໃນຊີວິດ, ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ. ໜັງສືພິມ 
ກາຍມາມີຊື່ສຽງໄວທີ່ສຸດ ແລະໜັງສືພິມສະບັບທີ 2, ຊື່ງມີຊື່ວ່າ ສຽງຂອງໄວໜຸ່ມ. ໄດ້ເລີ່ມອອກມາ ເພື່ອ 
ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ດຽງ ສາ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 14 ປີ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1999,ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃຊ້ເວລາ 
30 ນາທີ ອອກຂ່າວການໂອ້ລົມທາງຕົງ ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຮັບຟັງທົ່ວທັງປະເທດ.

ລາຍການໜັງສືພິມ  ແລະວິທະຍຸ ສາຍ ຕົງໄດ້
ຜະລີດລາຍການເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ
 ລວມທັງພາສາອັງກິດ. ລາຍການ ສາຍ ຕົງ  ແລະເວົ້າ 
ຕົງ ໄດ້ ເຜີຍແຜ່ທົ່ວສາທາລະນະ ໃນ  ເມືອງແບຣນ .

ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊາວຫນຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ, 
ການໂອ້ລົມທາງຕົງ (Straight Talk)  ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະ
ໂມສອນຢູ່ໃນຫຼາຍໂຮງຮຽນ ແລະບັນດາຊຸມຊົນ.
ພວກຊາວຫນຸ່ມທັງຫຼາຍຂຽນຈົດຫມາຍເຖິງ “ສາຍຕົງ” 
 ໃນ ແຕ່ ລະ ມື້ ພ້ອມດ້ວຍຄຳຖາມ, ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ, ເລື່ອງ
ຊີວິດ  ແລະອື່ນໆ ທີ່ ມີ ເນື້ອ ໃນ ກ່ຽວ ກັບ ແຕ່ ລະ ບັນຫາ ໃນ
ທຸກໆສະບັບ. ຫນັງສືພິມໄດ້ໃຫ້ລາງວັນເພື່ອເປັນກຳ
ລັງໃຈໃນການຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໜຶ່ງອາ
ທິດ---ມີບາງໂຮງຮຽນຖື ວ່າ ເປັນ ຜູ້ ຊະນະ ຄື ກັບ ການ 
ເຕະບານ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ສົ່ງ ຈົດໝາຍ ຫຼາຍ
 ກວ່າ ໂຮງຮຽນ ອື່ນ  ໃນ ແຕ່ ລະອາ ທິດ.

ນອກຈາກ ນີ້, ໜັງສືພິມຍັງ ເປັນ ຍັກ ໃຫຍ່ທີ່ ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ ໃຫ້ ແກ່ ວາລະສານ  ໂດຍ ໃຫ້ ຄຳ ຕອບທີ່ 
ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດຕໍ່ ຄຳ ຖາມ ທີ່ ສົ່ງ ເຂົ້າ ມາ. ຄຽງ ຄູ່ ກັນ ນີ້ ກໍ ຍັງ ເຮັດ ວຽກ ຄ້າຍ ວາລະສານ ໜັງສືພິມຍັງ ໄດ້ 
ປະກອບຮູບ ຊາວ ໜຸ່ມ, ຮູບ ແຕ້ມ ແລະຄຳແນາະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຕົວຢ່າງ “ເຊື່ອຕົນເອງ: ຄິດຫຼາຍໆ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຄິດເຖິງການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ເຈົ້າ  ແລະເຈົ້າ ຄິດ ຄື  ແນວ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ຕົນ ເອງ”.

 ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໄດ້ ເຂົ້າ ຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ ລາຍການ ສົນທະນາ ໂດຍ ຕົງ, ພໍ່ແມ່ ແລະບັນດາຄູ 
ໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີອິດທິພົນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງຄົນຫນຸ່ມ. ຫນັງສືພີມສຽງຕົງ 
ຍັງ ໄດ້ ຜະລິດ ລາຍການວິທະຍຸສຽງ ຂອງ ພໍ່ ແມ່  ແລະສຽງ ນາຍຄູ ອີກ ຕື່ມ ແລະຍັງ ໃຊ້ ຊົ່ວໂມງ ຮຽນ  ແບບ 
ສົນທະນາ ໜ້າ ຕໍ່ໜ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະບັນດາຊຸມຊົນ  ເພື່ອ ສົນທະນາບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ກຳລັງ 
ມີ ບັນຫາ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ຢູ່.

ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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ຫລັກສູດພື້ນຖານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດຢູ່ໃນປະເທດໂຄລົມເບຍ

 ຊາວ ໜຸ່ມ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງການໆບໍລິ
ການດ້ານສຸຂະພາບ ຊຶ່ງອຳນວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງທາງເລືອກທີ່ສົມບູນ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່
ທາງເພດສຳພັນ ແລະການອູ້ມ ທ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍຢູ່ໃກ້ໆ ຫຼື ຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນທີ່ 
ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຢູ່ໂບໂກຕາ ເມືອງເອກ ຂອງໂຄລົມເບຍ, 
ກຸ່ມສາທາລະນະ ແລະໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ລັດຖະບານ ເພື່ອຄອບຄົວ (PROFAMILIA) 
ເພື່ອເລີ່ມນຳ ໃຊ້ຫລັກສູດພື້ນຖານຂອງໂຮງ
ຮຽນ ເພື່ອສິດສອນເຍົາວະຊົນ ແລະຜູ້ໃຫຍ່
ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງເພດ, ສຸຂະພາບທາງ
ເພດ ແລະຈະປ້ອງກັນການອູ້ມ ທ້ອງ ແລະ
ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.
ໄວ ໜຸ່ມທັງຫຼາຍສາມາດເຂົ້າພົບທີ່ປືກສາດ້ານ
ສຸຂະພາບທາງເພດ ເພື່ອສະ ເໜີຄຳຖາມໂດຍ
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານມີໂທດຕໍ່ຄວາມຮູ້ສືກທາງເພດ ຫຼື
ຄວາມກັງວົນຂອງຕົນເອງ. ຫລັກສູດກໍ່ມີອັນ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ສຸຂະພາບ ເປັນ ປະຈຳ ໃນເມື່ອນັກສຶກສາສາ 
ມາດສອບເສັງດ້ານສຸຂະພາບທາງສ່ວນຕົວ ແລະໄດ້ ຮັບວິທີການຄວບຄຸມກຳ ເນີ ດຖ້າເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍ.

ເບື້ອງຕົ້ນ, ບາງຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນ ໜຸ່ມບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ 
ທາງເພດ ຫຼື ການບໍລິການ.ອົງການ ເພື່ອຄອບຄົວ (PROFAMILIA) ໄດ້ພົບກັບບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນ 
ແລະໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕົວເລກທີ່ສູງຂອງຜູ້ອູ້ມ ທ້ອງ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ 
ເພດສຳພັນໃນກຸ່ມນັກສຶກສາ ແລະພວກໄວຫນຸ່ມອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ 
ດ້ານແນວຄິດຂອງຄົນເຮົາ. ພໍ່ແມ່ ແລະຄູ ອາຈານ ທັງຫຼາຍຕ້ອງການຮັກສາຊາວໜຸ່ມໄວ້ຢ່າງປອດໄພ.
ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງ ສຸມ ໃສ່ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ ແລະການ 
ຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ. ໂຄງການປະກອບມີພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະຄູ, ເພາະສະນັ້ນ ທຸກຄົນຈະ 
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະຈະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ. ອົງການເພື່ອຄອບຄົວ 
ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ ເພາະວ່າ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຄື ກັນ ກັບຄູສອນທາງດ້ານສຸຂະ 
ພາບທາງເພດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງການຕັດສິນບັນ ຫາ.

ໃນເລື້ອງແຜນການສ້າງໂຮງຫມໍ ແລະການບໍລິການ. ດ້ວຍການສ້າງບັນດາຄູ່ຄິດລະຫ່ວາງໂຮງ 
ຮຽນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ,ໂຮງຫມໍ ແລະລັດຖະບານ. ໂຄງການສາມາດໄດ້ຮັບກອງທືນ ແລະຊັບພະຍາກອນ, ທີ່
ຈຳເປັນຕ້ອງສຶບຕໍ່ໄປເປັນເວລາຍາວນານ.

ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ປ້ອງ ກັນ ພະຍາດ ທາງ ເພດ ສຳພັນຂອງ ຊຸມ ຊົນ


