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ການປ້ອງກັນ
ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ

ກະລຸນາບອກຂອ
້ ຍແດ່
ວາ່ ມີບ ັນຫາຫຍ ັງຜີດເກີດ
້ ຂອ
ຂືນ
້ ຍເຫັ ນວາ່ ເຈົາ້ ບ່ ໍ
ຮູສ
ຶ ສະບາຍ?
້ ກ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈ ແຕ່ຂ້ອຍກຈ
ໍ ະເວົ້າສູ່
ເຈົ້າຟັງໃນຂ້າງໜ້າ. ນັບແຕ່ ອິດສະຕິບັນ
ກັບມາແຕ່ຕົວເມືອງໄດ້ສອງອາທິດ ແລະ
ຂ້ອຍກໍດີໃຈ ທີ່ເຫັນລາວກັບມ
 າ. ແຕ່ການ
ຮ່ວມເພດກັບລາວຂ້ອຍຮູ້ສຶກເຈັບປວດຫຼາຍ 
ແລະ ກໍແສບເວລາຂ້ອຍໄປອຸຈະລະ ຂ້ອຍ
ຢາກໃຫ້ລາວໜີໄປເລີຍ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດ
ຢ່າງໃດດີ.

ການຊືມເຊື້ອ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ເປັນການເຈັບເປັນໜຶ່ງຊື່ງຕິດຕໍ່ຜ່ານຈາກຄົນນື່ງໄປ
ຫາຄົນໜຶ່ງໃນເວລາຮ່ວມເພດ. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນທັງຫມົດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ມັນມີຄວາມ
ສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຄ
 ົນເຮົາຕ້ອງສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະຄິດແລະເວົ້າ ກ່ຽວກັບພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານ
ຝຶດເຄືອງໃຈ ຫຼື ນະອາຍການປຶກສາສົນທະນາເລື່ອງ ພະຍາດຕິດຕ
 ໍ່ທາງເພດສຳພັນທີ່ກ
 ອງປະຊຸມຝຶກອ
 ົບຮົມ
ໃດໜຶ່ງ ສາມາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໄ ດ້ເວົ້າແບບສະບາຍຄືກັບພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບ
ຊື່ງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດສຳພັນ, ເຊັ່ນພະຍາດທ້ອງຂີ້ຮາກ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.ການປຶກສາສົນທະນາ
ໃນກຸ່ມສາມາດຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນບໍ່ພຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພ
ອັນຕະລາຍແກ່ຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ ຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຢູ່ທີ່ຊຸດຝ
 ຶກ
ອົບຮົມ ສາມາດກະຈາຍຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນໃຫ້ແ
 ກ່ ທົ່ວຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
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ການປ້ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ເລີ່ມຈາກຈຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມພົບກັນ
ເມື່ອເວລາພວກທ່ານເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງ
ເລີ່ມຕນ
ົ້ ຖາມຜູເ້ ຂົ້າຮ
ວ
່ ມຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຫຍັງ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຮັບຮູຫຍ
້ ງັ ແ
 ດ່ຜ
 າ
່ ນມາ.
ປະຈຸບັນນີ້ມີຜູ້ຄົນຢ່າງຫລວງຫຼາຍຮັບຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບເຊື້ອ ພະຍາດໄວຣັດສ HIV ໃຫ້ພ6ມຕ້ານ
ທານຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດເກີດຄວາມອ່ອນເພຍ ສາເຫດເນື່ອງຂອງການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ
ຊື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກເອດ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໂລກເອດ, ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນຖືກ
ຕິດເຊື້ອ. ເພາະວ່າໂລກ ເອດ ເປັນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເວລາຜ່ານມາ. ແຕ່ວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ລອດຈາກ
ການເສຍຊີວິດ, ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອສິດສອນຜູ້ຄົນກ່ຽວກັບການປ້ອງ
ກັນ ແລະປີ່ນປົວຄົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກເອດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີຜູ້ຄົນຢ່່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຍີນຂ່າວກ່ຽວກັບເຊື້ອເອດ.
ຂ້ອຍໄດ້ຊັກຖາມເລື້ອຍໆວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເຊື້ອ
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນມັນແນວໃດ.

ແມ່ນແລ້ວ,ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ການ
ບອກກ່າວເລື່ອງເຊື້ອໂລກເອດ
ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍກັບພະ
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,
ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ຈະເລີ່ມປຶກ
ສາສົນທະນາຈາກຈຸດນີ້.

ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍເປັນເພດອ່ອນແອຕໍ່ພ
 ະຍາດທາງເພດສຳພັນ ແລະພະຍາດ
ທາງເພດສຳພັນກໍ່ເປັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ພະຍາດຕິດເຊື້ອ
ທາງເພດສຳພັນ ບາງປະເພດສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ຮຸນແຮງ, ເປັນໝັນ, ເກີດບັນຫາຕໍ່ການຕັ້ງທ້ອງ,
ແລະບາງລາຍກໍສູນເສຍຊີວິດ. ພະຍາດທາງເພດສຳພັນສາມາດສ້າງບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງອີກ
ຕື່ມໃ ຫ້ເດັກເກີດມາເປັນຄົນພິການ, ປັນຍາອ່ອນຈາກແມ່ທີ່ຕິດເຊື້ອບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່
ຍິງເພື່ອພັດທະນາສະຕິປັນຍາເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕົນອັນເປັນກຸນແຈສູ່ການ
ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ກ່ອງຈຳແນກເພດຢູ່ຫນ້າທີ 44 ແລະການພົວພັນແມ່ນ
ການມີພະລັງ. ຢູ່ຫນ້າທີ 58 ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັບແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຄວນເວົ້າແບບ
ໃຊ້ສຽງດັງແດ່. ທ່ານສາມາດທຳໃຫ້ເຫມາະສົມກັນກັບຫຼາຍກິດຈະກໍາຢູໃ່ ນບົດຮຽນພາກນີ້ ເພື່ອສັງລວມພະ
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໂດຍລວມ ຫຼື ພຽງແຕ່ເຊື້ອໂລກເອດ
ເມື່ອຂ້ອຍປ່ອຍຄຳເວົ້າຄັ້ງທຳອີດຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າເຖີ່ງການ
ສ່ຽງໃນການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ ຫຼືຮູຊ່ອງຄອດທີ່ບໍ່ຖືກປ້ອງກັນ. ຂ້ອຍໄດ້ແຈ້ງອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນຊາບ
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຟັງພຽງເຄິ່ງໜິຶ່ງ ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ຊຸບຊິບກັນພາຍໃນຫມູ່ເຂົາເຈົ້າເອງ. ຫລັງຈາກນັ້ນ,
ແມ່ຍີງບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າມາຫາຂ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຈັບເອົາຖົງຢາງອະນາໄມທີ່ແຈກລ້າຈາກຂ້ອຍຫມົດ, ແຕ່
ວ່າສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍແດ່ເຂົາເຈົ້າ. ສີ່ງສຳຄັນເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ, ແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນນັ້ນມີ
ບາດແຜຢູ່ຮີມສົບ. ຂໍໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າໃນເວລາເລີ່ມກອງປະຊຸມວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນຫຍັງ? ຂ້ອຍໄດ້
ມີໂອກາດເວົ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບອາການຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນໃຫ້ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃ ຈ.

ເລີ່ມຈາກຈຸດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຝ
 ຶກອົບຮົມພົບກັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຄຳຖາມທີ່ປິດລັບ

ບາງຄັ້ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ໃນເມື່ອຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງຕິດເຊື້ອທາງເພດ
ສໍາພັນພາຍທີ່ກອງປະຊຸມ. ກິດຈະກຳນີ້ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ສະບາຍໃຈຂຶ້ນ ເພື່ອຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມຝຶກອ
 ົບຮົມ
ຢາກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ເຂົາເຈົ້າກັງວົນ ຫຼື ບໍ່ຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້.
ກິດຈະການນີ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນດີທີ່ສຸດ ໃນເມື່ອທຸກໆຄົນໃນທີ່ປະຊຸມຮູ້ຂຽນຫນັງສື. ຈະສາມາດເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນທັງສອງເພດຍິງ ແລະຊາຍໃນກຸ່ມດຽວກັນ, ຫຼືອາດຈະແບ່ງເປັນກຸ່ມພຽງແຕ່ເພດຍິງ ຫຼື ພຽງ
ແຕ່ເພດຊາຍກໍໄດ້.

1 ແນະນຳໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຂຽນນຄຳຖາມໜຶ່ງລົງໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍຕໍ່າສຸດໜຶ່ງຂໍ້ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ
ທາງເພດສຳພັນ. ແລ້ວເກັບແຜ່ນເຈ້ຍທັງໝົດໃສ່ລົງໃນຖົງ ຫຼຶ ໝວກ. ຈະບໍ່ມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ວ່າໃຜຂຽນ
ຄຳຖາມຫຍັງ ແລະເຈົ້າສາມາດຖາມເພີ່ມເຕີມໄດ້ເໝືອນກັນ ໃນເມື່ອມີຜູ້ຄົນຢາກຈະຖາມແຕ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າລະອາຍທີ່ຈະຖາມເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວ.
ຂ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼືໂທລະສັບຫາຂ້ອຍ
ກ່ອນການເປີດກອງປະຊຸມ ແລະຝາກຄຳຖາມຜ່ານຖົງໄປສະນີ ຫຼືໂທລະສັບ
ມືຖືຂ້ອຍ.ພວກເຂົາເຊື່ອຫມັ້ນວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຜູ້ໃດຖາມຫຍັງ.

 ະຮັບເອົາຄຳຕອບກັບ. ທ່ານສາມາດປະຕິບັດດັ່ງນີ້ໃນເວລາ
2 ທວນຄືນຄໍາຖາມ ແລະເລືອກເອົາເພື່ອຈ
ເລີ່ມຕົ້ນຫຼື ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ຫຼື ສັງລ
 ວມທັງຫມົດກອງປະຊຸມ. ທ່ານອາດຈະເກັບຮັກສາບາງຄໍາ
ຖາມເພື່ອກອງປະຊຸມອື່ນອີກ. ແຕ່ວ່າຊີ້ແຈງວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງ ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ
ຄໍາຖາມຂອງຕົນເອງຖືກປະລະ.
 ົດແມ່ນອີງໃ ສ່ຄໍາຖາມ, ທ່ານສາມາດຈະແກ້ໄຂຄໍາຕອບໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ, ໂດຍເຊື້ອເຊີນຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ
3 ທັງໝ
ກໍ່ໄດ້ເພື່ອມາຕອບຄໍາຖາມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວເພື່ອເປີດການສົນທະນາ. ທ່ານອາດຈະເຊື້ອເຊີນ
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເຂົ້າຮ່ວມນໍາ ເພື່ອຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມ.
ວາງຫີ ບ ຮັ ບ ຄ ຳຖ າມໄວ້ ຕ າມສະຖານທີ່ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສາມາດປ່ ອ ນ
ບັດຄໍາຖາມສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຖາມດ້ວຍສຽງດັງໆ. ຈົກເອົາບັດຄໍາຖາມ
ອອກຈາກຫີບມາອ່ານເບີ່ງ ແລະເພື່ອສົນທະນາຢູ່ໃນແຕ່ລະກອງປະຊຸມ.

ຂ້ອຍເຕືອນກຸ່ມຕະລອດມາວ່າບໍ່ຄວນໃຫ້ເກີດເລື່ອງດັ່ງເຊັ່ນ
ຄໍາຖາມໂງ່ຈ້າ, ແລະຖ້າວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີຄໍາຖາມໜຶ່ງ, ມີໂອກາດເປັນໄປ
ໄດ້ຫຼາຍມີຄົນອື່ນໆຫຼາຍຄົນມີຄວາມກັງວົນໃນບັນຫາດຽວກັນ.

ຖາມ

ຫີບຄຳ
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ຮຽນຮູກ
້ ານຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ເພື່ອຊ່ວຍທຳການປ້ອງກັນ
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ເກີດມາຈາກເຊື້ອຈຸລີນຊີຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມ
ກະແສເລືອດ, ນໍ້າເຊື້ອຂອງຜູ້ຊາຍ, ຫຼືນໍ້າເມືອກຂອງແມ່ຍິງ. ເຊື້ອຈຸລີນຊີດັ່ງກ່າວນີ້ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະ
ເບິ່ງດ
 ້ວຍສາຍຕາເປົ່າບໍ່ເຫັນ. ພະຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນດັ່ງກ່າວຕິດຕໍ່ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງເທົ່າ
ນັ້ນໃນເລືອດຄົນຕິດເຊື້ອ, ນ້ຳເຊື້ອ ຫຼືນໍ້າເມືອກຊ່ອງຄອດແມ່ຍິງເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນອື່ນຜ່ານການສໍາ
ພັນລະວ່າງອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຍີງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜ່ານຮູທະວານຮອຍຈີກ ຫຼື ບາດແຜບົນຜີວໜັງ. ຄົນເຮົາບໍ່
ອາດສາມາດຈະໄດ້ຮັບພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນໃດໜຶ່ງໄດ້ໂດຍທາງອື່ນ ເຊັ່ນຈາກການສໍາພັດຄົນ

ການຮ່ວມເພດໂດຍປັດສະຈາກການປ້ອງກັນ.
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຜ່ານຈາກຄົນໜຶ່ງທີ່ຕິດເຊື້ອໄປຫາອີກ
ຄົນໜຶ່ງ ຖ້າວ່າຄຸ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ (ອະໄວຍະວະເພດຜູຊ
້ າຍຜ່ານເຂົ້າ
ໄປໃນອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍງິ )ຫຼື ການຮ່ວມເພດທາງຮູທະວານ (ອະໄວ
ຍະວະເພດຜູ້ຊາຍຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮູທະວານແມ່ຍງີ ຫຼື ຜູຊ
້ າຍ) ໂດຍປາສະ
ຈາກການນຳໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມ.
ການຮ່ວມເພດຜ່ານປາກ. ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານຈາກ
ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອຄົນໜຶ່ງໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງ(ໃຊ້ປາກດູດອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ້ຊາຍອີກ
ຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼື ຮູທະວານ)ໂດຍປາສະຈາກການນໍາໃຊ້ຖົງ
ຢາງອານາໄມ ຫຼື ແຜ່ນຢາງກັນລະຫວ່າງປາກຄົນໜຶ່ງ 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.
ການສັກຢາ, ຜິວຫນັງເປີດ, ຮອຍສັກລາຍ, ທີ່ໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ຫຼື ອຸປະກອນມີຄົມ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອ. ເຂັມສັກຢາ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄົມນໍາໃຊ້ສັກຢາປົວພະຍາດ, ເຈາະຜີວ
ໜັງເຂົ້າໄປ, ຂູດ ເຖືອ ຫຼື ສັກລາຍບົນຜີວໜັງຄົນເຮົາ,ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ປະປົນກັບເຊື້ອ
ອັກເສບຕັບ ບີ ຫຼື HIV ທີ່ສາມາດນຳເຊື້ອພະຍາດຈຳພວກນີ້ຕິດຕໍ່ຫາຄົນອື່ນໂດຍຜ່ານເຂັມສັກຢາ, ເຄື່ອງມື
ດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນຄວນນຳໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ຫຼື ເຄື່ອງມືທຂ
ີ່ າ
້ ເຊື້ອມາໃຫມ່ໆທຸກຄັ້ງໃນການສັກຢາ, ແຖ ຫຼືສກ
ັ ລາຍ.
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ຄົນຜູ້ໜຶ່ງສາມາມດມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງພະຍາດໃນເວລາດຽວກັນ. ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດ
ຕິດເຊື້ອພ
 ະຍາດອື່ນອີກ
ຍ້ອນວ່າການຕິດເຊື້ອພະຍາດເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍຂອງຄົນອ່ອນລົງ.
ແລະມີເຊື້ອພະຍາດທາງເພດແນວໃໝ່ເກີດຂ
 ື້ນ ການປ່ອຍນ້ຳເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼືເພດຍິງ ຫຼື
ບາດແພ ຕາມຜິວໜັງສາມາດເຮັດໃ ຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງການໄດ້ງ່າຍ

ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນຕິດຕໍ່ໄ ດ້ງ່າຍ ຈາກຜູ້ຊາຍໄປຫາແມ່ຍິງ
ມີເຫດຜົນຫລັກ 3 ປະການວ່າຮ່າງກາຍແມ່ຍິງອ່ອນໄຫວ ຕໍ່ການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນໄດ້ງ່າຍກ່ວາຮ່າງ
ກາຍຜູ້ຊາຍ.
1. ນ້ຳເຊື້ອຂອງຜູ້ຊາຍສາມາດບັນຈຸ ເຊື້ອພ
 ະຍາດທາງເພດສໍາພັນຫຼາຍກວ່ານ້ຳເມືອກຂອງແມ່ຍິງ ທີ່
ບັນຈຸເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນ. ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ຍິງຈຶ່ງໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍ ເມື່ອຜ
 ູ້ຊາຍປ່ອຍ ຫຼື
ສີດນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໃສ່ແມ່ຍິງ ກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການປ່ອຍລິງເຂົ້າໃສ່ໂຍນີ ຮູທະວານ ແລະປາກ
ຂອງແມ່ຍິງ.
2. ໃນເມື່ອຜູ້ຊາຍຕິດເຊື້ອແລ້ວໃນການຮ່ວມເພດກັບແມ່ຍິງ ໂດຍປາສະຈາກການປ້ອງກັນ (ບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງ
ອະນາໄມ) ແລະປ່ອຍນໍ້າເຊື້ອເຂົ້າໄປໃນອະໄວຍະເພດແມ່ຍິງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍ້າເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳລົງຊີ
ວິດຍາວນານໃນຮ່າງກ່າຍແມ່ຍີງ, ດັ່ງນັ້ນ ເຊື້ອຈຸລີນຊີຂອງພະຍາດທາງເພດສໍາພັນມີເວລາພຽງພໍ
ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມແກ່ການເກີດເຊື້ອໂລກໃນແມ່ຍິງ. ການລ້າງທາງໃນສ່ອງຄອດແມ່ຫຼັງຈາກ
ຮ່ວມເພດສໍາພັນຈະບໍ່ຂັບໄລ່ນໍ້າເຊື້ອນັ້ນອອກໄດ້ໝົດ
3. ຜີວໜັງອະໄວຍະເພດ ແລະຮູທະວານແມ່ຍີງເປັນຜີວບາງ ແລະຂາດ ຫຼື ຈີກງ່າຍໃນເວລາຮ່ວມເພດ
ສໍາພັນ, ສ່ວນຜີວຫນັງຫຸ້ມອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍໜາກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ ເຊື້ອພະຍາດຜ່ານຜີວຫນັງຂ້າງ
ໃນຂອງອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍີງເຂົ້າໄປໄດ້ງ່າຍກ່ວາຜີວໜັງຂ້າງນອກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ.
				

ຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ໃນເມື່ອຮ່ວມເພດສໍາພັນກັບ
ຜູ້ອື່ນ,ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍີ່ງກັບຜູ້ຊາຍມີເຊື້ອຢູ່ແລ້ວ. ການຮ່ວມເພດ
ສໍາພັນທາງຮູທະວານ ເປັນວິທີຮ່ວມເພດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ
ເອດ ແລະຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສໍາພັນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ເຮັດການປ້ອງກັນ.
ທຸກຄັ້ງທີ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນຄວນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ.

ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ
ການຮ່ວມເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ໝາຍເຖີງວິທີທາງຮ່ວມເພດສໍາພັນທີ່ມີການປ້ອງກັນ ຫຼື ເຮັດ
ໃຫ້ການຕິດເຊຶ້ອຜ່ານໄປຫາຄູ່ຮ່ວມເພດຮັກລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ໝາຍເຖີງໃຫ້ສໍາຜັດຜີວຫນັງອະໄວຍະວະ
ເພດຂອງຄູ່ຮ່ວມເພດ ແລະບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍີງມາສໍາຜັດອະໄວ
ຍະວະເພດ ຫຼື ປາກຕົນເອງ (ເບີ່ງຫນ້າ 90 ແລະຫນ້າ 130 ເຖີງຫນ້າ 133 ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ). ການ
ຮ່ວມເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ເກີດມີໄດ້ໃນເມື່ອແມ່ຍີງສາມາດເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນຮ່ວມກັບ
ຄູ່ຮັກລາວ (ເບິ່ງຫນ້າ 99 ເຖີງ ຫນ້າ 103) ແລະໃນເມື່ອເວລາທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຳນາດໃຫ້ແ
 ກ່ຍິງ
ໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍີງທັງຫຼາຍ, ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາ ແລະເຮັດວຽການດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ສຸຂະ
ພາບ) ເພື່ອການກວດຜົນ ແລະການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ການຂະຫຍາຍການຊຶມເຊື້ອທາງເພດເປັນແນວໃດ
ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຕໍ່ແບບແຜນທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນດ້ານເພດກະຈ່າຍພະຍາດຕິດ
ເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ. ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຕ້ອງການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນຕົນ
ເອງໄດ້ໂດຍສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຕໍ່ຜົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ວ່າວຽກນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອທັງສອງ
ຝ່າຍເຊື່ອຖືຊື່ງກັນ ແລະກັນ ແລະບໍ່ຄວນມີເຊື້ອໂລກໃດໜຶ່ງໃນເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນຮ່ວມສໍາພັນຄັ້ງທໍາອິດ. ກິດຈະກໍາ
ນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າເຊື້ອໂລກກະຈາຍທົ່ວໄປຕະຫຼອດໃນຊຸມຊົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຈະມີພຽງແຕ່ບາງ
ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຄົນເປັນຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນກໍ່ຕາມ.

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຫລີ້ນເກມຈັບມືຖືແຂນ

ກິດຈະກໍານີ້ນໍາໃຊ້ ເຊື້ອ HIV ເປັນຕົວຢ່າງ, ແຕ່ວ່າ ເຊື້ອະຍາດຕິດຕໍ່ເພດສໍາພັນທັງໝົດສາມາດ ແຜ່ຜາຍ
ໃນເສັ້ນທາງດຽວກັນ.
ການກະກຽມ, ແຈກຢາຍເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ຂິດວົງມົນລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ 3 ແຜ່ນ. ຂຽນໂຕ
X ລົງໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ 1 ແຜ່ນ. ປ່ອຍປະແຜ່ນທີ່ເຫຼືອເປັນແຜ່ນເຈ້ຍເປົ່າ. ແລ້ວພັບແຜ່ນເຈ້ຍເພື່ອປິດບັງ
ເຊື່ອງເຄື່ອງໝາຍ.

1 ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍທັງຫມົດມາປົນກັນ ແລະແຈກຍາຍໃຫ້ຄົນລະແຜ່ນ. ຈົ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເບີ່ງເຈ້ຍຂອງຕົນ
ເອງ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນເຈ້ຍໃຜກໍ່ໄດ້.
ຂ້ອຍກໍຢາກຈັບ
ສະບາຍດີ!

2 ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົ່ງຍ່າງໄປອ້ອມໆແລະ				
ຂໍຈັບມືເຈົ້າແດ່.

ມືເຈົ້າເຫມືອນກັນ

ຈັບມືຖືແຂນກັບ 3 ຄົນ ແລະນັ່ງລົງ.				

3 ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີໂຕ X ຢູ່ໃນແຜ່ນເຈ້ຍ
ຕົນເອງລຸກຢືນຂຶ້ນ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ທີ່ໄດ້ຈັບມືຖືແຂນກັບບຸກຄົນທີ່ມີໂຕ X
ໃນແຜ່ນເຈ້ຍລຸກຢືນຂື້ນເຫມຶອນກັນ.
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ນັ່ງຢູ່ກັບຄົນ
ທີ່ໄດ້ຈັບມືຖືແຂນກັບຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ຢືນ
ຢູ່ລຸກຢືນຂື້ນ. ຢໍ້າໄປຢໍ້າມາຈົນກະທັ້ງ
ແຕ່ລະຄົນໄດ້ລຸກຢືນຂື້ນ.
ຊີ້ແຈງວ່າສໍາລັບກິດຈກໍານີ້, X ເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ເຊື້ອHIV ແລະຈັບມືຖືແຂນກັບຄົນທີ່ຖືເຄື່ອງຫມາຍ
X ຫມາຍເຖິງໄດ້ຮ່ວມເພດສໍາພັນປາສະຈາກການປ້ອງກັນ. ສີ່ງນີ້ໝາຍເຖິງໝົດທຸກຄົນທີ່ລຸກຢືນຂຶ້ນ
ອາດສາມາດມີເຊື້ອ HIV
4 ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີວົງມົນໃນແຜ່ນເຈ້ຍຂອງຕົນຍົກມືຂື້ນ. ຊີ້ແຈງວ່າວົງມົນເປັນຖົງອະນາໄມ, ດັ່ງນັ້ນ
ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຖົງອານາໄມເປັນທີ່ປ້ອງຈາກເຊື້ອ HIV ແລະສາມາດນັ່ງລົງໄດ້.

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຫລີ້ນເກມຈັບມືຖືແຂນ (ຕໍ່)

5 ສົນທະນາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ. ເຈົ້າອາສາມາດສອບຖາມດັ່ງນີ້.
• ບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເຈ້ຍມີ ໂຕ X ລາວຮູ້ສືກແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມຫມາຍວ່າຖືເຊື້ອ HIV?
• ແຕ່ລະຄົນຮູ້ໄດ້ແນວໃດໃນເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ລຸກຢືນຂື້ນ?
ຫຼື ແມ່ຍິງໄດ້ ຮ່ວມເພດສໍາພັນກັບຄົນທີ່ຖືເຊື້ອ HIV ?

ບຸກຄົນໜຶ່ງຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າລາວເອງ

• ໃນເມື່ອເວລາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ວົງມົນເປັນເຄື່ອງຫມາຍຖົງຢາງອະນາໄມ, ເຈົ້າຮູ້ສືກສະບາຍໃຈບໍ?
ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າດີໃຈບໍ (ອຸ່ນໃຈ) ທີ່ເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ?

6 ເກັບເຈ້ຍທັງໝົດ ແລະສົ່ງອອກໄປຖິ້ມອີກ. ສ້າງກິດຈະການຂຶ້ນມາໃໝ່, ແຕ່ວ່າ ຄັ້ງນີ້ຈະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ມີບາງທາງເລືອກທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດ.
• ທັງຫມົດບໍ່ມີເພດສໍາພັນ--ບໍ່ມີຄົນໃດຈັບມືຖືແຂນກັນ
• ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ--ມີຖົງຢາງຈຳນວໜຶ່ງ ຫຼືຖົງມືໃຫ້ສໍາລັບໃຫ້ຊຸບຫຸ້ມມື.
• ມີພຽງແຕ່ຄູ່ດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ມີພະຍາດຕິດເຊື້ອ ແລະໄດ້ຮ່ວມເພດສໍາພັນກັບເຈົ້າ--ຈັບມືໄດ້
ຫລັງຈາກເບີ່ງເຈ້ຍຂອງກັນ ແລະກັນ, ແລະຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັບມືຄົນໃດຄົນໜື່ງເລີຍ.
• ຮູ້ສືກເລື່ອງເພດໃນທາງທີ່ບໍ່ມີສ່ວນແບ່ງນໍ້າເຊື້ອຈາກຮ່າງກາຍ,
ເຊັ່ນວ່າໃຫ້ຄວາມສະໜຸກສະ
ໜານຕໍ່ກັນດ້ວຍການໃຊ້ມື---ສໍາຜັດປາຍນີ້ວມື ຫຼື ແຂວນສອກຊູນກັນແທນທີ່ຈະຈັບມືກັນ.

7 ຫລັງຈາກກິດຈະກໍາແລ້ວ, ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືເຈ້ຍມີໂຕ X ລຸກຢືນຂຶ້ນອີກ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ
ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຈັບມືກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊຸບຖົງຫຸ້ມມືຕົນເອງ.
8 ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ເວົ້າກ່ຽວກັບປະຕິບັດການທີ່ພວກເຂົາລົງມືເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.
9 ທ່ານສາມາດຖາມໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍໃຈສໍາລັບຄົນຄົນໜຶ່ງທີ່ນໍາໃຊ້ການ
ປ້ອງກັນໃນເວລາຈັບມືກັນ. ເປັນຫຍັງ? ມັນອາດຈະສະບາຍໃຈຂຶ້ນໃນເວລານີ້ບໍ? ຫຼືຖ້າຫາກວ່າເຂົາ
ເຈົ້າມີສາຍສຳພັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວຫນ້າເຊື່ອຖື, ເປັນບັນຫາບໍ?ເປັນຫຍັງ?
10

ສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບສີ່ງໃດຈະເຮັດງ່າຍຂຶ້ນ ຫຼື ຫຍຸ້ງຢາກກວ່າເກົ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖີງພະຍາດຕິດເຊື້ອ
ທາງເພດສໍາພັນກັບຄູ່ຮັກ.
• ທ່ານຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ? ຖ້າຫາກວ່າຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ເຈົ້າມີເພດສໍາພັນຮ່ວມກັບໄດ້ບອກເຈົ້າວ່າ
ລາວມີພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ? ຮູ້ຈັກດີກວ່າບໍ ຫຼື ບໍ່ຈໍາເປັນຮູ້ຈັກ? ເປັນຫຍັງ?
• ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຮູ້ຈັກດີກວ່າ, ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຢາກບອກລາວດ້ວຍວິທທ
ີ ີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ?
• ທ່ານສາມາດຮູ້ຫຍັງ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນ?
ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ?

ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານ

ທ່ານສາມາດສີ້ນ
 ສຸດກິດຈະກຳດ້ວຍການເຕືອນແຕ່ລະຄົນວ່າ ບໍ່ມີການພົວພັນແບບບັງເອີນເຊ່ນຈັບມື
ຫຼືກອດຈະສາມາດນໍາເຊື້ອHIVຫຼື ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຈາກຄົນໄປຫາອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ສົນທະນາເລື່ອງບັນຫາສຸຂະພາບ ສາເຫດເນື່ອງມາຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຖືກປີ່ນປົວ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີປີ່ນປົວ ແລະປ້ອງກັນການ
ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໃນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ຢູ່ທີ່ນິ້ມີບາງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຊື້ອ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນໄປ. ເຈົ້າອາດສາມາດພົບເຫັນຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ໆ
ແມ່ຍິງຂາດແພດຫມໍ ຫຼື ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຄໍາເນາະນໍາ ແລະປືກສາ.
ເຊື້ອພະຍາດ ພະຍາດໜອງໃນ Gonorrhea ແລະ Chlamydia ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າໄດ້
ຮັບການປີ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊືມເຊື້ອຮ້າຍແຮງ ແລະຂາດສົມບູນໃນແມ່ຍິງ
ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະບັນຫາສ່ຽງກັບອັນຕະລາຍໃນເດັກນ້ອຍເວລາຕັ້ງຄັນ ແລະຄອດເດັກ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ: ລາວອາດຈະບໍ່ທັນຮູ້ອາການຫຍັງໝົດ ຫຼືບາງເທື່ອຍັງບໍ່ທັນປະກົດຂຶ້ນ
ເປັນເວລາຫຼາຍຄັ້ງ ຫລັງຈາກມີເພດສໍາພັນກັບຜູຕ
້ ດ
ິ ເຊື້ອມາແລ້ວ. ມີນ້ຳໜອງຖືກຂັບອອກຈາກຊ່ອງຄອດ
ຫຼື ປວດທອ
້ ງນ້ອຍ ຫຼື ເຈັບຈ
ກ
ຸ , ເປັນໄ ຂ້ ແ
 ລະເຈັບເວລາຍ່ຽວ (ໄປປັດສະວະ). ການຮ່ວມເພດສໍາພັນຜ່ານທາງ
ປາກກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີໂລກຫນອງໃນ (Gonorhea) ສາມາດເກິດບາດແຜໃນຮູຄໍມີຫນອງ ຫຼືຕ່ອມລໍາຄໍບວມ.
ອາການສະແດງອອກໃນຜູ້ຊາຍ: ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ຫຼຼື ມີກໍ່ສະແດງອອກໃນ 2 ຫາ 5 ມື້
ພາຍຫລັງໄດ້ຮ່ວມເພດສໍາພັນກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ. ມີຫນອງຖືກຂັບອອກມາຜ່ານທໍ່ອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍ,
ມີອາການເຈັບປວດເວລາຍ່ຽວ (ໄປປັດສະວະ). ພະຍາດຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງ
ທ້ອງຂອງແມ່ດ້ວຍອາການເຈັບທ້ອງຄອດລູກກ່ອນກໍານົດ, ເດັກມີນໍ້າຫນັກຕໍ່າ, ເດັກເສຍຊີວິດໃນມົດລູກ
(ຫຼຸລູກ), ຫຼື ເດັກເກີດມາແລ້ວເສຍຊີວິດ ແລະສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດບວມໃນເດັກໄດ້ເຫມືອນກັນ
ແລະພະຍາດອັກເສບຕາ ຊື່ງນໍາໄປສູ່ຕາບອດໃນເດັກ. ແມ່ຍິງອາດສາມາດໄດ້ຮັບພະຍາດມົດລູກອັກເສບ
(Pelvic inflammatory disease) ຫຼື ລູກນອກພົກ (Ectopic pregnancy ) ຊຶ່ງນໍາໄປສູ່ເດັກເກີດມາບໍ່ສົມບູນ
ແລະເຖິງການເສຍຊີວິດໄດ້.
ພະຍາດ ຊີພິລິດ (Syphilis)  ເປັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ
ຄົນເຮົາ ແລະສາມາດຢູ່ໄດ້ຫຼາຍປີ. ສາມາດປ້ອງກັນດູແລໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ດ້ວຍຢາ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການ
ປີ່ນປົວແຕ່ຫົວທີ, ແຕ່ຈະນໍາໄປສູ່ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະເຖິງຕາຍໄດ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ: ມີບາດແຜອ່ອນໆປາສະຈາກອາການເຈັບປວດ (ຝີ)ຕາມ
ອົງຄະທາດທີ່ເຫັນເໝືອນຕຸ່ມ ຫຼື ບາດແຜເປີດ.
ພະຍາດຊີບຟີລິດ (Syphilis) ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດລ
 ູກກ່ອນ
ກໍານົດ, ເດັກມີນໍ້າໜັກເບົາ, ເສຍຊີວິດໃນມົດລູກແມ່ (ຫຼຸລູກ) ຫຼື ເດັກເກີດມາແລ້ວຕາຍ. ບາງເທື່ອເດັກເກີດ
ມາ ກໍຕດ
ິ ເຊື້ອໂລກຊີຟລ
ີ ດ
ິ ໄດ້ເຫມືອນກັນ, ນໍາໄປສູກ
່ ານເຈັບປ່ວຍທີ່ຮນ
ຸ ແຮງ ແລະເຖີງແກ່ຄວາມຕາຍໄດ້.
ພະຍາດຕຣິໂຊໂມນເິ ອຍຊິດ (Trichomoniasis) ເປັນເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນສະໜິດໜຶ່ງ (ລົງຂາວ)ທີ່
ສ້າງຄວາມລຳຄານ ແລະຄັນພາຍໃນຊ່ອງຄອດ, ສາມາດປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.ບັນ
ດາແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ: ມີກີ່ນເຫມັນປ່ອຍອອກມາຈາກທາງຊ່ອງຄອດ, ຕາມມາດ້ວຍ
ລົງຂາວມີສີແດງ ແລະຄັນຕາມຮູອະໄວຍະວະເພດ ແລະເຈັບປວດ ຫຼື ອອກຮ້ອນເວລາໄປເບົາ.
ອາການຈະຮ້າຍຂຶ້ນທັງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຍິງເກີດມາສາມາດຕິດເຊື້ອໃນອະໄວຍະວະເພດມາ
ພ້ອມ. ແຕ່ຫາກຍາກທີ່ສຸດທ
 ີ່ເດັກຈະພົບບັນຫາໃນເວລາປັດສະວະ ແລະຫາຍໃຈລໍາບາກ.
ພະຍາດຝີໝາກມ່ວງ ( Chancroid) ກໍ່ໃຫ້ເກີດບາດແຜທີ່ເຈັບປວດຕາມອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ຕາມບໍລິເວນ
ທະວານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລອອກມາງ່າຍ ແລະບວມ ຕາມກົກຂາ. ເຮັດໃຫ້ສັບສົນໄດ້ງ່າຍກັບຊີຟີລິດ
ແລະສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍຢາ

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ພະຍາດສົບຫີໄກ່ (Genital Herpes) ສາເຫດເກີດຈາກ ໄວຣັດ (virus) ບໍ່ມີການປີ່ນປົວສໍາລັບສົບຫີໄກ່
ແຕ່ວ່າ ເປັນການປີ່ນປົວທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ສືກວ່າດີຂຶ້ນ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີຫຍັງ ຫຼື ລະຍະເວລາຕິດເຊື້ອຄັ້ງທໍາອີດ, ຮູ້ສືກອອກຮ້ອນ
ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະຄັນຕາມອະໄວຍະວະເພດຕາມມາ ດ້ວຍຕຸ່ມນ້ອຍເຫມືອນຢອດນໍ້າມີອາການປວດ ຊື່ງ
ແຕກອອກແລະສ້າງໃຫ້ເປັນແຜປວດ, ມີອາການໄຂ້, ເຫມືອນກັບເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່. ພາຍຫລັງການຕິດ
ເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດ, ບາດແຜຈະປະກົດຢູ່ບ່ອນເກົ່າຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າອາດຈະມີລັກສະນະອ່ອນ.
ຖ້າວ່າແມ່ຍິງຕັ້ງທ້ອງ ແລະເປັນການຕິດເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດ, ພະຍາດສົບຫີໄກ່ (Herpes) ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເດັກ
ເສຍຊີວິດຄາຢູ່ມົດລູກ (ຕາຍເວລາຈະຄອດອອກມາ), ເດັກຕິດເຊື້ອພະຍາດຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາທາງດ້ານພັດທະນາສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ.
ພະຍາດອັກເສບຕັບ ບີ (Hepatitis B) ບໍ່ສາມາດປີ່ນປົວໄດ້ງ່າຍດ້ວຍຢາ ເພາະວ່າຢາມີລາຄາແພງ ແລະ
ຫາຢາກ, ແຕ່ວ່າສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍໃຊ້ວັກແຊງ (Vaccine).
ອາການສະແດງໃນແມ່ຍິງ  ແລະ ຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີ ອາການໄຂ້, ເມື່ອຍ, ຕາເຫຼືອງ ຫຼື ຜີວເຫຼືອງ (ຂີ້ຫມາກເຫຼືຶອງ),
ປັດສະວະສີດໍາ ແລະອາຈົມມີສີຂາວ.
ພະຍາດອັກເສບຕັບ ບີ ສາມາດກະທົບຕໍ່ການຖືພາ ແລະຕັ້ງຄ
 ັນ ຖ້າຫາກວ່າຕັບຖືກທໍາຮ້າຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດຕັບ ແລະມະເຮັງຕັບ. ເດັກທ
 ີ່ເກີດກ
 ັບແມ່ທີ່ມີພະຍາດນີ້ກໍອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ພ້ອມ.
ພະຍາດຕຸ່ມໂປ (Human Papilloma Virus HPV,warts) ເປັນຕຸ່ມນ້ອຍໆບໍ່ມີອາການປວດ ເປັນຕຸ່ມ
ຫຍາບໆຕາມຜິວໜັງ. ສາມາດສະຫຼາຍອອກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ: ພະຍາດຕຸ່ມໂ ປປະກົດຂື້ນຕາມຂ້າງໃນຮີມອະໄວຍະວະເພດແມ່ຍິງ ແລະ
ຂ້າງໃນອະໄວຍະວະເພດ, ແລະຕາມບໍລີເວນຮູທະວານ. ຕຸ່ມອາດຈະຂະຫຍາຍໃຫຍ່ ແລະເລືອດຊືມອອກ
ໃນເວລາຄອດລູກ ແລະເຂດບໍລິເວນ ເຊ ອາດຈະເປັນໄດ້ (c-section may be required). ພະຍາດແບບນີ້
ຈະມຍ
ີ າກທີ່ສຸດ ທີ່ເດັກຈ
 ະຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນເວລາຄອດ
ອາການສະແດງອອກໃນຜູ້ຊາຍ: ຕຸ່ມໂປ ຈະເກີດຢູ່ຕາມຂ້າງນອກ ຫຼືຂ້າງໃນ ຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ ແລະ
ອ້ອມຕາມບໍລິເວນຮູທະວານ.
ບາງປະເພດພະຍາດຕຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເປັນມະເຮັງ ທີ່ປາກມົດລູກ ຫຼືອະໄວຍະວະເພດຜູ້ຊາຍອາດສາ
ມາດປ້ອງດ້ວຍວັກແຊງ. ການກວດຫາມະເຮັງປາກມົດລູກທີ່ເຮັດຢ່າງປົກກະຕິ, ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພົບເຫັນ
ອາການກ່ອນແຕ່ຫົວທີ.
ເຊື້ອພະຍາດຂາດພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ (Human Immunodeficiency Virus (HIV) ບໍ່ມີວິທີປີ່ນປົວດ້
ວຍຢາໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ການບໍາບັດ ແລະດູແລຮັກສານັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍຄົນເຮົາຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ນີ້ ສາມາດໍາລົງຊີວິດໄດ້ຢ່າງຍືນຍາວ ແລະມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.
ອາການສະແດງອອກໃນແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ: ບໍ່ມີຫຍັງຢັ້ງຢືນ, ຫຼື ພາຍໃນ 2 ເຖີງ 4 ອາທິດ ຫລັງມີສໍາພັນ
ກັບຜູ້ຖືເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີອາການໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ທ້ອງຂີ້ຮາກ, ມີອາການໄຂ້ຄີງຮ້ອນ, ຕຸ່ມນໍ້າເຫຼືອງ
ໄຄ່ເບັງ ແລະນໍ້າໜັກລຸດລົງ.
ເຊື້ອພະຍາດ HIV ບໍ່ກະທົບຕກ
ໍ່ ານຕັ້ງຄ
 ັນ ແຕ່ມັນອາດຈະສ້າງບັນຫາ ໃນເວລາກ່ອນຈະຄອດລູກ
ແລະສາມາດຜ່ານໄປຫາເດັກໃນທ້ອງແມ່ລະຍະຕັ້ງທ້ອງ, ເວລາຄອດ, ຫຼື ເວລາລູກກິນນົມ, ດັ່ງນັ້ນ
ການກວດກາສຸຂະພາບຕ້ອງຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ

ການກວດກາ ແລະການປີ່ນປົວສຸຂະພາບຫເປັນສໍາຄັນ
ສ່ວນຫຼາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ສາມາດຢູ່ໄດ້ໃນຮ່າງກ່າຍຄົນ ໂດຍປາສະຈາກການສະແດງ
ອາການອັນໃດອັນໜຶ່ງອອກມາ. ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນນັ້ນອາດສາມາດມີເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ຜ່ານໄປສູ່ຄົນອື່ນໆໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກ. ໝາຍເຖິງວ່າມີແມ່ຍິງຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເມື່ອເວລາ
ຕັ້ງທ້ອງອາດມີລູກນອກພົກ, ຫຼຸລູກໄດ້ງ່າຍ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ສາເຫດມາຈາກພະຍາດຕິດເຊື້ອ
ທາງເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປີ່ນປົວ, ເພາະວ່າ ພວກແມ່ຍິງບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບພະຍາດຕິດເຊື້ອ.
ມີວ
 ິທທ
ີ າງດຽວເພື່ອຍຸຕິການແຜ່
ເປັນຫຍັງຂ
 ້ອຍ
ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດ
ຈຶ່ງໄປໂຮງໝໍ?
ສໍາພັນໄປສູ່ບັນດາແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍນັ້ນ
ຄືຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້
ໃນເມື່ອເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີອາການ
ອັນໃດອັນໜຶ່ງສະແດງອອກມາແລະຕ້ອງຫມັ້ນໃຈວ່າ
ຄູ່ຮັກຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວເຊັ່ນດ່ຽວກັນ.
ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນສາມາດປີ່ນປົວດ້ວຍຢາ,
ແຕ່ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຕິດເຊື້ອຄືນອີກ ພາຍຫລັງຈາກການປີ່ນປົວ
ຖ້າຫາກວ່າລາວຍັງຮ່ວມເພດສໍາພັນໂດຍບັງເອີນກັບຄູ່ຮ່ວມ
ເພດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນອີກ.

ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດປິ່ນປົວ
ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ.

ແມ່ ແລະຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາສຸຂະພາບ ທຸກໆ 6 ຫາ 12 ເດືອນ ຖ້າວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ
ມີເພດສຳພັນຮ່ວມກັບຫຼ
 າຍຄົນ, ຖ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຄູ່ຮັກຂອງເຂົາອາດມີເພດສໍາພັນກັບຄົນອື່ນໆ ຫຼື
ຖ້າວ່າເຂົາເອງ ຫຼື ວ່າຄູ່ຮັກຂອງເຂົາຫາກນໍາໃຊ້ເຂັມສັກຢາເຊັ່ນສັກເຮໂຣອິນ. ບາງປະເພດການກວດກາສຸຂະ
ພາບກໍໃຊ້ຕົວຢ່າງເລືອດ; ການກວດປະເພດອື່ນໆ ໃຊ້ຕົວຢ່າງນໍ້າເຊື້ອແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຈາກອະໄວຍະວະ
ເພດຂອງແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຕົວຢ່າງ ຈາກປາກຂອງຄົນ.

ການກວດພີສູດປະຈໍາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມລະອາຍຕໍ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ
ໂ ຮງໝໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການປະນາມລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ຕໍ່ການມີພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນດ້ວຍ
ການເປີດການຮັບກວດກາຫາເຊື້ອ ແລະປີ່ນປົວວ່າເປັນຫນ້າທີ່ປະຈໍາຂອງສູນຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອແມ່ຍິງ
ແລະຜູ້ຊາຍ. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມດວກສະບາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
,ພວກເຂົາເຊໝັ້ນວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະຮັກສາຄວາມລັບ.
ບັນດາສູນຮັກສາສຸຂະພາບບາງຈຸດເປີດຮັບການກວດກາ
ແລະປີ່ນປົວສຸຂະພາບເຫມືອນວ່າເປັນ
ໜ້າທີ່ສ່ວນໜື່ງຂອງການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະກວດປະຈໍາສະເພາະແມ່ຍີງຕັ້ງຄັນ. ໃນເມື່ອບັນ
ດາຜູ້ຊາຍຕິດຕາມພັນລະຍາເຂົ້າມາກວດ, ພະນັກງານສາທາກໍຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການກວດ ແລະ
ປີ່ນປົວເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສຳພັນໂລດ. ອັນນີ້ຫມາຍເຖິງວ່າ ແມ່ຍິງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະບອກສາມີຂອງ
ລາວ ແລະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າສາມີລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ.

ຮຽນຮູ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍເຊື້ອຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ
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”ການກວດກາສຸຂະພາບດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບ” ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລະອາຍໃຈຕໍ່ການ
ກວດກາແລະປີ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ປະເທດ ປາປົວ ນີວ ກີເນຍ (Papua New Guinea) ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ
ບົດທີ່ຫາ
່ ງໄກຈາກໂຮງຫມໍ. ສໍາລັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນແລ້ວ ເປັນທໍາມະດາໃນບັນດາຊຸມຊົນນີ້,
ເພາະວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນທີ່ນີ້ບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການກວດກາສຸຂະພາບ
ແລະການປີ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອ. ແມ່ຍິງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກພະຍາດອັກເສບປາກມົດ
ລູກ (Pelvic Inflammatory disease PID), ມົດລູກຊືມເຊື້ອຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນບໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ. ການເປັນອັກເສບປາກມົດລູກເປັນປະຈໍາຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເປັນໝັນ, ດັ່ງ
ນັ້ນ ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພະຍາດນີ້ອາດຈະຕັ້ງທ້ອງບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຕະລອດໄປ. ການເປັນໝັນ
ສໍາລັບແມ່ຍີງຄົນໃດຄົນໜື່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າ ແມ່ຍິງເປັນໝັນອາດຈະຖືກແຍກປ່ຽວ ແລະ
ຖືກທຸບຕີຈາກຜູ້ເປັນຜົວ.
ນາງ ມາຣີ ສະເໜີໃຫ້ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ທີ່ໃຫ້ການປືກສາກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ
ສໍາພັນ, ການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະການປີ່ນປົວແກ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆໃນຊົນນະບົດໂດຍຜ່ານ ”ທີມແພດເຄື່ອນ
ທີ່” (mobile outreach tea). ບັນດາທີມນີ້ປະກອບດ້ວຍ 2 ຫາ 3 ຄົນຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ,
ເດີນທາງດ້ວຍລົດຕູ້ນ້ອຍພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນການແພດທີ່ນຳເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຂອງປະເທດ. ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼຶອໃຫ້ບັນຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ
ສາຫດການເປັນໝັນເນື່ຶອງມາຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ພັນໄດ້ຢ່າງໃດ. ບັນດາທີມດັ່ງກ່າວຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ວິທີຮ່ວມເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່
ສຸດ ແລະຄວນໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເປັນປົກກະຕິ.
ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວເພາະໄດ້ນໍາການເຜີຍແຜ່
ແລະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ
ໂດຍຕົງໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ແຕ່ວ່າ ເປັນຜົນສໍາເລັດມີລັກສະນະພີເສດເພາະວ່າການບໍລິການດ້ານ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການກວດກາຄວາມປະສົງ ສໍາລັບຜູ້
ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະໄວຫນຸ່ມ. ສີ່ງນີ້ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະບາຍໃຈແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງໂສດໄດ້ມີໂອ
ກາດເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະການບໍລິການດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການກວດກາສຸຂະພາບທົ່ວໄປ.
ທີມແພດເຄື່ອນທີ່ກໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປີດການ
ບໍລິການ ໂດຍປາສະຈາກການ
ຈໍາແນກປະເພນີ ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ.
ໃນສາສະຫນາຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ເທິງ
ພູດອຍບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນມີເມຍ ແລະ
ຜົວຫຼາຍຄົນໂດຍປົກກະຕິ. ຜູ້ຄົນທັງ
ຫຼາຍໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວສໍາລັບໝົດທຸກ
ຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນໃນເວລາແຕ່ງງານ. ຕາມ
ທີ່ພວກເຂົາເເລືອກເອງ.

ຄລິນິກເຄື່ອນທີ່
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຄວາມສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງກັບການປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ
ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເມີນພາບເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງກາຍມາຕິດເຊື້ອ
ຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.ຕົວຢ່າງ,ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນບໍ່ໄດ້ອໍານວຍຕໍການ
ແຜ່ຂະຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເເພດສໍາພັນ, ແຕ່ວ່າ ອີກຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນໂດຍສະເລ່ຍ, ແມ່
ຍິງອາດຈະເຮັດການຄ້າປະເພນີເພື່ອເງີນ ໂດຍປາສະຈາກ ການປ້ອງກັນຕົວ ຫຼື ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ.
ຫຼາຍໆສະຖານະການສາມາດເຮັດໃຫ້ສີ່ງໃດສີ່ງໜຶ່ງສະດວກສະບາຍຂື້ນ ຫຼືຫຍຸ້ງຍາກຂື້ນສໍາລັບແມ່ຍງທີ່ຈະ
ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ.

ແມ່ຍິງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດ:
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງນາງ,
ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມີຄູ່ຮັກຫຼາຍຄົນ.
ນາງໄດ້ແຕ່ງງານເຫມືອນກັບຍິງສ
 າວຄົນໜຶ່ງ
ທີ່ຫວັງທີ່ຈະເຊື່ອຟັງຜົວຂອງນາງໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
ນາງເປັນຍິງບໍລິການທາງເພດ.ມີຜູ້ຊາຍບາງຄົນບໍ່ຈ່າຍ
ຄ່ າ ຫ້ ອ ງຖ້ າ ຫາກວ່ າ ນາງຮ້ ອ ງຂໍ ໃ ຫ້ ໃ ສ່ ຖົ ງ ຢາງອະນາ
ໄມ ຫຼື ບໍ່ກໍສະແດງອາການທີ່ຮຸນແຮງອອກມາ.
ນາງບໍ່ສາມາດອ່ານອອກ, ຫຼື ວ່ານາງບໍ່ເຄີຍ
ໄດ້ຍີນໄດ້ຟັງຈັກເທື່ອກ່ຽວກັບພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ລັດຖະບານຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນເລື່ອງການບໍລິການ ທີ່ຄວນ
ໄດ້ຮັບ ໃ ຫ້ແກ່ແ
 ມ່ຍິງ.
ນາງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ບັນຫາສຸຂະພາບ
ຂອງນາງເອງ ແລະເປັນຄົນລະອາຍໃຈທີ່ຈະ
ເວົ້າອອກມາກ່ຽວກັບພາກສ່ວນສະເພາະ ຂອງ
ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ.
ຄູ່ຄອງເປັນຄົນໃຈໂຫດ ແລະບັງຄັບນາງຮ່ວມ
ເພດສໍາພັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໂດຍສະເພາະ
ເວລາ ເກີດຄວາມມືນເມົາ..

ຄວາມສະເມີພາບຂອງແມ່ຍິງກັບການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ

ແມ່ຍິງສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຖ້າຫາກວ່າ;
ນາງຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະສາມາດມີ
ວຽກເຮັດງານທໍາເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເງິນຕົນເອງ.
ນາງໄດ້ສືບທອດມໍລະດົກພາຍຫລັງພໍ່ແມ່ນາງ
ຫຼື ຜົວຂອງນາງເຖິງແກ່ມໍລະນະກໍາ
			
ນາງ ແລະຄູ່ຮັກຂອງນາງຮັບຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວ
ໃດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຊຶ່ງກັນ ແລະກັນໄດ້ ແລະນໍາ
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເມື່ອເພດສໍາພັນຮ່ວມກັນ.
ການຝືກຫັດໃນໂຮງຮຽນຂອງລາວປະກອບດ້ວຍ
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສໍາພັນ
ນາງໄດ້ຮັບສິດທິບໍ່ເສຍຄ່າ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າບໍລກ
ິ ານປິ່ນປົວຮັກ
ສາສຸຂະພາບທີ່ໂຮງຫມໍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບເຮືອນຂອງນາງ,
ເຊັ່ນ ຄ່າການກວດສຸຂະພາບ ເພື່ອພິສູດເບິ່ງ ເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຊືງເປັນວຽກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການດູແລ
ຮັກສາສຸຂະພາບຢ່າງປົກກະຕິ ແລະດູແລຮັກສາການຕັ້ງທ້ອງ
ນາງ ເຊື່ອຫມັ້ນວ່າສຸກຂະພາບທາງດ້ານເພດເປັນ
ສໍາຄັນ ແລະນາງບໍ່ໄດ້ລະອາຍໃນສຸກຂະພາບຮ່າງກາຍ
ຂອງຕົນ ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບເພດຕົນເອງ.
ນາງ ສາມາດ ຕັດສິນວ່າຈະເລືອກເອົາເວລາໃດ, ດ້ວຍ
ວິທີການໃດ ແລະກັບໃຜຜູ້ທີ່ຄວນຈະມີສໍາພັນຮ່ວມກັນ.
ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍານິແຕ່ລະບຸກຄົນບໍ່ວ່າ ແມ່ຍີງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍເພາະ ສາ

ເຫດພວກເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະຫຼົ້ມແຫຼວໃນການປ້ອງ

ກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ຂ້ອຍພໍໃຈທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເກມການຫຼີ້ນ ບັດວາຍ  

”But why” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມອງເຫັນທາງຊື່ງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບນໍາຄວາມຫຍຸ້ງ

ຍາກມາສູ່ແມ່ຍິງໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາສ້າງນິທານເສັ້ນໄໝ ເພື່ອ
ເປັນຈຸດສຸມໃ ນການທີ່ປະຕິບັດໃນລະດັບຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງສີ່ງດີໃຫ້ເກີດຂື້ນ.

ບົດທີ 3: ເພດ ແລະສຸຂະພາບ ແລະບົດທີ 4: ຄວາມຮູ້ສືກທາງດ້ານເພດ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
ແນະນໍາຫຼາຍວິທີເພື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາແມ່ຍິງໃນການປັອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນ.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ໂຮງລະຄອນຫຸ່ນໄດ້ຍົກສູງສະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ  
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະເຊື້ອເຮດໄອວີ (HIV)
ຢູໃ່ ນເມືອງຫລັກນາວ (Lucknow) ປະເທດອິນເດຍ, ກຸມ
່ ໄ ວສາວທີ່ບ
ຮ
ໍ່ ດ
ູ້ ຽ
່ ງສານໍາໃຊ້ຫນ
ຸ່ ຕຸກກະຕາ
ຕົວໃຫຍ່ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາປາໃສ່ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຊື້ອ
ເຮດໄອວີ (HIV). ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດລາຍການຫຼີ້ນລະຄອນກ້ອມ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະຫລັງຈາກ
ນັ້ນກໍ່ປາໄສຕໍ່ຜູ້ຮັບຟັງດ້ານສິດທິກ່ຽວກັບແມ່ຍີງຖືກຂົ່ມຂືນ ແລະສີ່ງທີ່ຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນເທົ່າທີ່ທໍາ
ໄດ້ ເພື່ອປ້ອງກັນທັງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະທັງເຊື້ອເຮດໄອວີ (HIV) ໄປ ພ້ອມໆກັນ.
ໂຮງລະຄອນຫຸ່ນຊັກຊວນຜູ້ຟັງເປັນຈໍານວນຫຼາຍທຸກເວລາ, ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ຟັງບໍ່ຮູ້ຈັກຈົບຕໍ່
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປາໄສໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ບັນດາຫຸ່ນໄດ້ຈັດຫາການສືກສາທີ່ສໍາຄັນແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອຜູ້
ຄົນທີ່ບໍ່ມີທາງເຂົ້າສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄວາມສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ, ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກງານໃນໂຄງການນີ້, ທີ່ໄດ້ປ່ຽນ
ຮູບໂສມຫຸ່ນຜູ້ສາວພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ມີຫຼາຍຄົນໃນຈໍາພວກເຂົາເອງໄດ້ຖືກຝືກເພື່ອປາໄສໃນສາທາລະ
ນະ. ປະຈຸບັນນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າພວກເຂົາຮູ້ສືກໝັ້ນໃຈ ແລະຜູກພັນທີ່ຈະເຮັດວຽກງານເພື່ອການປ່ຽນແປງ.
ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຮັດວຽກໄດ້ດີ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ
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ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ     
ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເປັນເພາະວ່າ
ຫນ້າທີ່ຂອງເພດບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນ ບັນດາແມ່ຍິງໃຫ້ມີການເປັນຢູ່ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງ.
ບົດບາດຍິງຊາຍ ລວມມີຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບວ່າແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ ຄວນຮ່ວມເພດສຳພັນແບບ
ໃດ. ໃນເມື່ອເວລາຜູ້ຊາຍຕ້ອງການຄວບຄຸມວ່າຮ່ວມຮັກຢ່າງໃດ ແລະເວລາໃດ ແລະແມ່ນໃຜເປັນຄູ່ຮ່ວມເພດ,
ພວກເຂົາບໍ່ອາດຄິດພິຈາລະນາແມ່ຍິງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ແລະແມ່ຍິງ ເຊື່ອຖືວ່າຄວາມຮູ້ສືກຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນບໍ່ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ. ແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ແຕ່ວ່າ
ເພື່ອປ
 ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນແລ້ວ ຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຕ້ອງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກ້າເວົ້າອອກ
ມາດ້ວຍຄວາມຈີງໃຈກັບຄູ່ຮ່ວມເພດ ກ່ຽວກັບກ
 ານມເີພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພ ແລະເຫັນດີຕໍ່ການຮ່ວມເພດສຳ
ພັນແບບນັ້ນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະການປຶກສາສົນທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຮ່ວມເພດສຳພັນ ແລສຸຂະ
ພາບ. ຈົ່ງເບິ່ງບົດຮຽນພາກ 3 ວ່າດ້ວຍບົດບາດຍິງຊ
 າຍ ແລະບົດຮຽນພາກ 4 ກ່ຽວກັບການຮ່ວມເພດ
ສຳພັນ ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ
ຄູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍໄດ້

ທົດລອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ,

ອ້າຍຈອກ
(Jorge) ມັກ
ກ່າວຫາຂ້ອຍ
ວ່າຂ້ອຍມີຜູ້
ຊາຍອື່ນແລ້ວ

ແຕ່ການຮວ່ມເພດມີຄວາມຮູ້ສືກ
ບໍ່ເຫມືອນເກົ່າ.

ປ່ອຍໃຫ້ສາວບໍລິການທາງເພດ
ເປັນຜຸ້ໃສ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຂ້ອຍມີພຽງ
ຄູ່ຮັກຄົນດຽວ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ກັງວົນເລື່ອງ
ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.

ນໍາໃຊ້ລະຄອນເພື່ອປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ສ້າງລະຄອນ ແລະສະແດງມັນອອກມາພາຍໃນກຸ່ມເປັນທາງທີ່ດີທີ່ເບິ່ງບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ເປັນສິ່ງ
ກີດຂວາງການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ປະຊາຊົນມັກຟັງວິທະຍຸ ແລະຊົມລະຄອນໂທ
ລະທັດເພາະວ່າ ຕົວລະຄອນໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນໃນເລື່ອງໂດຍຕະຫຼອດ ແລະໃນນິທານ
ກໍລວມທັງມ
 ເີລື່ອງຕື່ນເຕັ້ນ. ລະຄອນສາມາດສະແດງສິ່ງທີ່ບໍ່ມໃີ ຜເວົ້າເຖິງ ເຊັ່ນເລື່ອງຜູ້ຊາຍໄດ້ຈ່າຍຄ່າສາວບໍ
ລິການທາງເພດ ຫຼື ຄ່າມີເພດສໍາພັນກັບຊາຍຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ລະຄອນເພື່ອປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບເພດ. ທ່ານຍັງອາດສາ
ມາດນໍາໃຊ້ລະຄອນ ເພື່ອປຶກສາການສົນທະຢ່າງເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ທີ່ມ
ອ
ີ ິດທີພົນຕໍ່ການ
ຮ່ວມເພດສໍາພັນຂອງຄົນເຮົາ.
ຕົວຢ່າງ ລະຄອນໃນຫນ້າຕໍ່ໄປຈະສະເໜີວທ
ິ ກ
ີ ານປະສົມປະສານລະຄອນ ກັບການປຶກສາສົນທະນາ.
ທ່ານຍັງສາມາດດັດແປງຕົວຢ່າງຂອງລະຄອນໄດ້ອີກ ໂດຍນໍາໃຊ້ບັນດາຕົວລະຄອນ ແລະສະຖານທີ່ ທີ່ແທດ
ເໝາະໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
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ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີບາງວິທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະຄອນເປັນຫນ້າສົນໃຈ ແລະເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ການປຶກສາ
ສົນທະນາ:
• ໃຫ້ຜູ້ສະແດງມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຄືເປັນຜູ້ສະແດງຕົວຈ
 ິງ ແລະເຂົ້າໃຈເຫດຜົນ ເພື່ອທ
 ຳການສະແດງຂອງ
ພວກເຂົາ.
• ໃຫ້ຜູ້ສະແດງ ສະແດງຜິດພາດ ແລະທາງເລືອກໃນການຮ່ວມເພດເພື່ອສ້າງສຸຂະພາບ.
• ຄິດຫາວິທທ
ີ າງຕ່າງໆທີ່ລ
 ວມຢູ່ໃນບັນຫາ ທີ່ຂ້ອງກັບການມີເພດສໍາພັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງທາງອຳ
ນາດລະຫວ່າງຕົວລະຄອນ ແລະຜູ້ຄົນໄວແຕກຕ່າງໆຮູ້ຈັກເລືອກວິທກ
ີ ານຮ່ວມເພດສຳພັນ.

ຕົວຢ່າງລະຄອນກ່ຽວກັບເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ຜູ້ສະແດງທັງຫຼາຍ:
ນີນາ : ອາຍຸ 18 ປີ, ຖືສາສະໜາ, ແຕ່ງງານກັບຣາຈິບ ມີລູກນໍາກັນ 3 ຄົນ
ຣາຈີບ : ເປັນພະນັກງານຂັບລົດຂົນສົ່ງ, ແຕ່ງງານກັບນີນາ, ລາວຂັບລົດຂົນສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເມືອງເລື້ອຍໆ
ລາວມີແຟນສາວ ຊື່ວ່າຮູບປາ ອາໄສຢູ່ໃນອີກບ້ານອື່ນ.
ຮູບປາ: ເປັນແຟນສາວຂອງ ຣາຈີບ, ເປັນແມ່ຂອງລູກຂອງຣາຈີບ.
ໂມຮານ: 	ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະເປັນຄົນຊື່ສັດຕໍ່ໄມຢາ, ລາວຕິດເຊື້ອ ເຮດໄອວີ (HIV) ແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ໄມຢາ : ເປັນແພດປະຈຳບ້ານ, ແຕ່ງງານກັບໂມຮານ
ຈີຕາ : ເປັນສາວບໍລິການທາງເພດຢູ່ໃນເມືອງ
ຣູບປາ ພາລູກຂອງລາວທີ່ເຈັບເປັນໄປພົບໄມຢາ, ແພດປະຈຳບ້ານ. ໄມຢາໄດ້ປິ່ນປົວເດັກ ແລະເວົ້າ
ສູຣ
່ ບ
ູ ປາຟັງກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ (HIV) . ໄມຢາໄດ້ຖາມລາວວາ່ ເພື່ອນຊາຍເຈົ້າໄ ດ້ໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມບໍ?
ຣູບປາຕອບວ່າ; ບໍ່. (ທ່ານຄວນນຳພາຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຢຸດຢູ່ຕອນນີ້ ເພື່ອປ
 ຶກສາສົນທະນາກ່ຽວ
ກັບການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ໂດຍຍົກສະພາບຊີວິດຂອງຣູບປາ).
ໄມຢາ ບອກ ຣູບປາວ່າ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຜົວຂອງລາວຊື່ສັດຕໍ່ລາວກໍຕາມ. ພວກເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະ
ນາໄມສະເໝີ, ເພາະວ່າ ພວກເຂົາອາດເຄີຍມ
 ີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນມາແລ້ວ. ໃນຕອນທຳອິດ ໂມຮານ
ບໍ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ຖົງແຕ່ວ່າເວລານີ້ ລາວເຄີຍໃ ຊ້ມັນແລ້ວ (ຢຸດຢູ່ຈຸດນີ້ອີກ ແລະສືບຕໍ່ປຶກສາສົນທະນາ).
ໃນລະຫວ່າງເວລາດຽວກນ
ັ ນັ້ນ, ຣາຈີບກໍາລັງຂັບລົດຂົນສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເມືອງ. ໃ ນຄໍ່າຄືນນັ້ນ, ລາວກໍ່
ຈັດການຮ່ວມເພດກັບຈີຕາ ທີ່ເປັນສາວບໍລິການທາງເພດ (ຢຸດຢູ່ຕອນນີ້ອີກ ແລະປຶກສາສົນທະນາຕໍ່).
ຣາຈີບມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ທີ່ຈິຕາສະເໜີຢ
 ່າງຈິງຈັງໃຫ້ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ! ຍ້ອນວ່າສະມາຄົມ
ສາວບໍລິການໄດ້ສອນກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ
ແລະພວກເຂົາທັງຫມົດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຣາຈີບ ມີເພດສໍາພັນມາແລ້ວກັບແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ. ແຕ່ວ່າ ນາງ
ຈີຕາ ເປັນທໍາອີດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກປ້ອງກັນຕົວ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕອນຕົ້ນ ຣາຈີບ ປະຕິເສດແຕ່ນາງກໍຍັງ
ໃຫ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແຕ່ແລ້ວລາວບໍ່ສົນໃຈ.(ຢຸດ ແລະສົນທະນາຕໍ່).
ໃນຕອນເຊົ້າ, ຣາຈີບໄດ້ກັບມາຫານີນາ. ລາວຍັງຈື່ສິ່ງທີ່ນາງຈິຕາ ເວົ້າກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ.
ຣາຈີບ ກໍເຄີຍພ
 ິຈາລະນາ ວ່າຈະເວົ້າກັບ ນີນາເມຍຂອງລາວກ່ຽວກັບເລື່ອງນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ແຕ່ກຍ
ໍ ັງຄິດວ່າ ຖ້າຫາກຈະໃຊ້ກໍຢ້ານວ່າ ເມຍຂອງລາວຈະເກີດຄ
 ວາມສົງໄສວ່າ ລາວບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ເມຍ.
ຄໍ່າຄືນມື້ນັ້ນ, ຣາຈີບ ແລະນີນາມີເພດສໍາພັນໂດຍບນ
ໍ່ ຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມເລີຍ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ

(ລະຄອນເລື່ອງນີ້ ຍັງມີຕໍ່ອີກຫຼ
 າຍສາກ, ແຕ່ວ່າ ມັນກເໍຖິງສາກທີ່ດີທີ່ຄວນຢຸດ. ຈົ່ງປ
 ຶກສາສົນທະນາ
ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແລະຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄິດວ່າຈະມເີລື່ອງຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນສາກຕໍ່ໄປ, ຈົ່ງເບິ່ງຄໍາ
ຖາມຕ່າງໆ ໃນກ້າວທີ 4 ຂອງກິດຈະກຳໃນຫນ້າຕໍ່ໄປ).

ກິດຈະກາ.
ໍ

ລະຄອນເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ກ່ອນຈະເລີ່ມລ
 ົງມືກິດຈະກໍານິ້, ຄວນປະດິດຄິດແ
 ຕ່ງລະຄອນເລື່ອງໜຶ່ງສາກອນ. ເປັນລະຄອນທີ່ມີຫຼາຍ
ສະພາບການທີ່ພົວພັນກັບຜູ້ສະແດງບົດບາດຕ່າງໆຕໍ່ກ
 ັນ ແລະກັນ ໂດຍຜ່ານເຂົ້າໄປເຖິງເລື່ອງສາຍ
ສໍາພັນທາງເພດ.

1 ເພື່ອເລີ່ມທໍາກິດຈະກໍາ, ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີເລື່ອງແຜ່ນຂະຫຍາຍ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ເບີ່ງຫນ້າທີ່ 110 . ຖ້າຫາກວ່າ ກຸ່ມບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາເກມຫຼີ້ນການຈັບ
ມື ສະບາຍດີ ໃນຫນ້າ ທີ 112 ຫາ ຫນ້າ 113, ອາດຈະເປັນແນວຄິດທີ່ດີທີ່ຕ້ອງຫຼີ້ນເກມນີ້ກ່ອນ.
2 ໃນເມື່ອກຸ່ມພ້ອມແລ້ວ, ເຊີນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຈະເປັນຕົວລະຄອນທີ່ທ່ານໄດ້ກຽມໄວ້. ເລົ່າລະ
ຄອນສພ
ູ່ ວກເຂົາເຈົ້າຟງັ ປະມານ 2 ຫຼື 3 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ພ
 ວກເຂົາເຈົ້າຄິດຫາວທ
ິ ຈ
ີ ະສະແດງໃນແຕ່ລະສາກ.
 ມ່ນການສະແດງ
3 ເມື່ອເວລາທຳການສະແດງລະຄອນ, ໃຫ້ຢຸດໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນໃ ດໜຶ່ງເພື່ອຊັກຖາມວ່າ ນີ້ແ
ເພື່ອຊ
 ່ວຍ ຫຼື ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ທ່ານອາດຈະຖາມໃນແຕ່ລະຈຸດສຳຄັນ ວ່າຕົວ
ລະຄອນສາມາດທຳການສະແດງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ພວກເຮົາສະແດງ
ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຕົວ
ລາວເອງ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງລາວ.
ເຈົ້າຄິດວ່າຕົວ
ລະຄອນຄວນເຮັດ
ຫຍັງໃ ນເວລານີ້?

ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຣູປາ ຄວນ

ຕັດສີນໃຈຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຣາຈີບ

ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.ໃນ
ທີ່ສຸດ, ນາງກໍຮູ້ວ່າຜົວຂອງ

ນາງມີເພດສໍາພັນກັບຍິງອື່ນ.

ຂ້ອຍຢາກຈະຮູ້ວ່າ ມີຫຍັງ
ອີກ ທີ່ຈະໃຫ້ຈິຕາຮ່ວມເພດ
ສຳພັນໂດຍໃຊ້ຖົງຢາງອະ
ນາໄມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຣາຈີບ
ມີຄວາມພໍໃຈ.

4 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະຄອນ, ຈົ່ງບ
 ອກໃຫ້ນັກສະແດງຢຸດເຊົາການສະແດງ ແລະກັບຄືນໄປຮ່ວມກຸ່ມເພື່ອ
ປຶກສາສນ
ົ ທະນາວ່າ ບົດບາດທາງເພດຂອງຕົວລະຄອນມີສວ
່ ນກຽ
່ ວພນ
ັ ກບ
ັ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເຂົາເອງ ຫຼື ຄູຮ
່ ່ວມເພດ ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
ທ່ານອາດຈະຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາວ່າ ວິທີທາງຂອງແຕ່ລະຕົວລະຄອນ
ທີ່ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງ. ຄວາມບໍ່ສະເມີພາບທາງເພດ
ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມຢ່າງໃດແກ່ແມ່ຍິງໃນລະຄອນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດ
ຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ?
ມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາຕົວລະຄອນຫາກຊື່ສັດຕໍ່ກັນໃນເລື່ອງເພດສໍາພັນ ແລະ
ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຄວາມພໍໃຈຊື່ງກັນ ແລະກັນຢ່າງໃດ?ແມ່ນຫຍັງທີ່ຍັງຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້?
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກະດານເກມກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

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

ເພື່ອທ
 ົດສອບພວກເຂົາ ວ່າພວກເຂົາຮັບຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ພັນຕ່າງໆ

•

ຄົ້ນຄວ້າຫາເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຍິງຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນປະເພດຕ່າງໆ.

•

ຝຶຫັດ ເພື່ອອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຕ່າງໆ
ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ຍິງ.

•

ຊອກຫາບົດຮຽນເພື່ອໃ ຫ້ເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຕື່ມ.

ເພື່ອຂໍ້ມູນແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດກະດານເກມການຫຼິ້ນຢ່າງໃດ
ເບີ່ງ ຫນ້າ 197 ຫາຫນ້າ 199.

ແລະຈະຫຼິ້ນຢ່າງໃດ,

ການກະກຽມ: ສ້າງຄໍາຖາມເລື່ອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ໃນໜ້າ 114 ຫາໜ້າ 115 ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເລື່ອງ ເຊື້ອ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຊື່ງທ່ານຄວນນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງ
ຄໍາຖາມຂໍ້ມູນຕົວຈ
 ິງຂອງສຸຂະພາບເຊັ່ນ ຂໍ້ມ
 ູນຈຳນວນ
ໜຶ່ງຢູ່ທີ່ໜ້ານີ້ (ຄໍາຕອບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ປະກອບໄວ້ເພື່ອ
ທ່ານທີ່ນີ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ຄວນຕື່ມລົງໃສ່ໃນເຈ້ຍແຜ່ນຄາດ.
ອາດຈະໃຊ້ແຜ່ນເຈ້ຍຄໍາຕອບໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງກັນ).
ຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ຈົ່ງຂຽນ ຊື່ ເຊື້ອພະຍາດຕິດ
 ີ່ເປັນພະຍາດຕິດ
ພັນຕ່າງໆ ຈຳນວນ 3 ຊື່ທ
ຈູບກັນຈະບໍ່ຕ
ິດເຊື້ອ ເຮດ
ູກໃນລະຍະຕັ້ງ
ໄອວີ
ຕໍ່ຜ່ານຈາກແມ່ ໄປຫາລ
ຜ່ານຈາກຄົນ
ໜຶ່ງໄປຫາອີກ
ຄົນ
ຄັນ ຫຼື ຄອດລູກ.
ໜຶ່ງ. ຖືກ ຫຼື ຜ
ີດ.
ທີ່ຖືກ:ຊື່ ຕົວໃດໜື່ງ
(ຄຳຕອບທ
 ີ່ຖ

ືກຕ້ອງແມ່ນວ

່າຖືກ)

າມີເດຍມີອາ
ຄົນຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ກລ
ເຈັບເປັນສະ
ການສະແດງອາການ
ເໝີ. ຖືກ ຫຼືຜິດ
 ິດ)
 ີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນວ່າຜ
(ຄຳຕອບທ

 ີ່ຖຶກຕ້ອງ ຄໍາຕອບ
(ຄຳຕອບທ
ອວີ, ເຮປາໄຕ ຕິດ
ໃນຈໍານວນ: ຊີຟີລີດ, ເຮດໄ
.
ບີ,ໂກໂນເຣຍະ, ກລາມີເດຍ

ຈົ່ງຂຽນຊື່ພະຍາດຕິ
ດຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ພັນ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ
ເປັນໝັນ ຖືກ ຫຼື
ຜີດ		
(ຄຳຕອບທ
 ີ່ຖືກຕ້ອງ:

ແມ່ນວ່າໄດ້
ນປີ່ນປົວ)

ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບກາ

ບົດບາດໜ້າທີ່ໃນເລື່ອງເພດ ແລະພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ກະດານເກມກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາໃນເລື່ອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນ. ເພື່ອສ້າງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການປຶກສາສົນທະນາ,
ໃຊ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຈິງ ແລະເຫດຜົນວ່າ
ເປັນຫຍັງ ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຈຶ່ງພໍ້ແຕ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອປົກ
ປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ?
ຕໍ່ຄຳຖາມນີ້. ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຜິດ ແລະຖືກ. ຈຸດປະສົງ
ແມ່ນເພື່ອໃ ຊ້ປ
 ຶກສາສົນທະນາຢູ່ໃນກຸ່ມເທົ່ານັ້ນ.
ຈົ່ງຄ
 ົ້ນຄວ້າຄຳຖາມຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້
ວກ
ງງານມາເປັນເວລາ 6 ປີ ແລະພ
ກລາຣາ ແລະແອດຕີແບນໄດ້ແຕ່
ກ
ບນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເພຶ່ອເຮັດວຽ
ເຂົາເຈົ້າມີລູກ 3 ຄົນ. ແອດຕີແ
,
ມາ
ບ
ັ
ກ
ດ້
ຕື່ມ. ແຕ່ບໍ່ນານປານໃດທີ່ໄ
ເປັນຊ່າງກໍ່ ເພື່ອຈະໄດ້ເງິນພເິສດ
.
ລອ ອກ ມາ ທາ ງອ ະໄວ ຍະ ວະ ເພດ
ກລ າຣ າເລີ່ ມ ມີ ນໍ້ າ ຢາ ງເຫຼື ອ ງໄຫ
ດ
ອັ
ົ້າຕໍ່ ແອດຕີແບນ ແລະຮູ້ສຶກອຶດ
ລາວມີຄວາມລະອາຍໃຈທີ່ຈະເວ
ທາລະນະສຸກ.
ທີ່ສຸດທີ່ຈະບອກ ຕໍ່ພະນັກງານສາ
ັດ
ົ້າຄິດວ່າ ແອດຕີແບນຄວນຈະເຮ
ກລາຣາ ຄວນຈະເຮັດຫຍັງ?ເຈ
ແອດຕີແບນ? ເປັນຫຍັງ?
ຫຍັງ ຖ້າວ່າ ກລາຣາ ຫາກບອກ

ເພື່ອຫຼີ້ນລະຄອນນີ້: ໃນເມື່ອປະກອບທິມ
ສະແດງ ຫຼື ຜູ້ສະແດງ ເພື່ອປ
 ືກສາຫາລື
ຕາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາ, ຈົ່ງ
ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊອກຫາ
ວິທກ
ີ ານສະເໜີ ແລະແກ້ໄ ຂບັນຫາ ແລະ
ຖາມກຸ່ມທັງຫມົດ ວ່າເປັນຫຍັງຂໍ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາໃດໜງຶ່ ອ
 າດຈະດີກວ່າຂໍ້ອນ
ື່ ໆ ແລະ
ຈາກນັ້ນ ກໍອາດຈະຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຄົນອື່ນໆ ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືກັນ.
ເມື່ອເກມການຫຼີ້ນໄດ້ຈົບລົງ, ເຂົາ

ອານີຊາໄດ້ຮັບ ເຊື້ຶອເຮດໄອວີຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດມາ. ລັດໄດ້ສະ
ໜອງການປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ 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?

ກໍ່ເຊື້ອເຊີນຜູສ
້ ະແດງນະຄອນ ອອກມາມີຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບາງສີ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້
ມາ. ຈາກນັ້ນ ກໍຄວນຖາມເຂົາເຈົ້າຖ້າຫາກວ່າມີບັນຫາອື່ນໆ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບເຊື້ອພະ
ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຊື່ງທາງກຸ່ມຕ້ອງການຢາກຈະປຶກສາສົນທະນາ ແລະຮຽນຮູ້ຕື່ມໃນເລື່ອງ
ນັ້ນ. ຈົ່ງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ສ້າງແຜນເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຜູຊ
້ າຍແບ່ງຄວາມຮັບຜີດຊອບຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ຊາຍ ມັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຂົາຄວນມີການຄວບ
ຄຸມທັງຫມົດຢ່າງໃດ ແລະເວລາໃດເຂົາມີເພດສໍາພັນ. ຜູ້ຊາຍບາງຈຳພວກກໍມີຄູ່ຮ່ວມເພດທາງເພດສໍາພັນ
ຫຼາຍຄົນ ຫຼື ປີດລັບຈາກເມຍ ແລະແຟນສາວຂອງເຂົາ. ຜູ້ຊາຍແບບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນລູກຜູ້ຊາຍທີ່
ເປັນຫ່ວງໃນເລື່ອງປົກປ້ອງຕົນຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ຫຼື ຮັກສາສຸຂະພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ອາດຈະມີຄວາມລະອາຍໃຈເຫມືອນກັນ
ທີ່ຈະຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຂົາທໍາໄປບໍ່ເຫມາະສົມກັບບົດບາດຂອງ
ເພດຊາຍ ແລະຄວາມຫວັງໃນຕົວເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປະຕິບັດ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ ຫຼື
ພໍໃຈແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍບໍ່ໃຊ້ກໍາລັງ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ.
ແຕ່ວ່າ ຍັງມ
 ີຜູ້ຊາຍບາງຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປັບປຸງສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ບົດບາດຍິງຊ
 າຍຢ່າງຕັ້ງ
ໜ້າ, ເຮັດວຽກງານເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ  ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ມີຄວາມສໍາພັນທາງ
ເພດ ທີ່ມ
 ີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ຍັງມ
 ີຫຼາຍຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ທີ່ພາກບົດຮຽນອື່ນໆຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ເບີ່ງໂດຍສະເພາະບົດຮຽນພາກທີ 3: ເພດ ແລະສຸຂະພາບ, ບົດຮຽນພາກທີ 4: ຄວາມຮູ້ສືກທາງເພດ
ແລະສຸຂະພາບທາງເພດ, ບົດຮຽນພາກທີ 6: ການຍຸຕກ
ິ ານທຳລາຍທາງເພດ, ບົດຮຽນພາກທີ 8: ການ
ຕັ້ງຄັນທີ່ສົມບູນ ແລະການຄອດທີ່ປອດໄພ, ຢູ່ທີ່ນີ້ ມີບາງຕົວຢ່າງ ທີ່ເປັນວິທທ
ີ າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ເພື່ອ
ບໍລິຫານຈັດການເພື່ອ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ໂດຍສະເພາະເຊື້ອເຮດໄອວີ.

ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເປັນເໝືອນຄູຝຶກ ແລະສະແດງບົດບາດເປັນຕົວແບບ
ໜຶ່ງຂອງວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດແມ່ນ
ວິທີການທີ່ສົ່ງເສີມຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງເພດ ເປັນຜຕ
ູ້ ິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະສີ່ງສໍາຄັນຄືຈະຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ ແລະພາກ
ພູມພໍໃຈ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ. ມີຫຼາຍໂຄງການໃນທົ່ວໂລກໄດ້ໃຫ້ການຝືກອົບຮົມ
ແກ່ຜູ້ຊາຍເພື່ອທີ່ຈະຮັບຟັງ ແລະເວົ້າກັບຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບ ເຂົາຄືຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ທີ່ເປັນຜົວ, ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່,
ຊຶ່ງພວກເຂົາຄວນເປັນຜູ້ຊາຍປະເພດໃດ.

ບັນດາຜູ້ຊາຍໃນປະເທດ ຕັນຊາເນຍ ກາຍມາເປັນຜູ້ຊະນະເລີດໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອ ເຮຊໄອວີ
ໂຄງການສ້າງຜູ້ຊາຍ ເປັນແຊ້ມປ້ຽນ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃນ ປະເທດ ຕັນຊາເນຍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນວຽກງານເພື່ອສຸຂະພາບຄອບຄົວເຊັ່ນ; ວິທີຈະປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອ ເຮດໄອວີ ແລະ
ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຕ່າງໆ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມກອງປະຊຸມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບບົດ
ບາດຂອງຜູ້ຊາຍ, ໄດ້ແລກປ່ຽນວິທີການຕັດສີນໃຈໃນຄູ່ບ່າວສາວ, ສາມີພັນລະຍາ ແລະວິທີປະຕິບັດເພດ
ສໍາພັນຢ່າງປອດໄພທີ່ສຸດ.
ໃນການເມືອງ ແລະຊີວິດຂອງຄົນທົ່ວໄປໃນປະເທດຕັນຊາເນຍ, ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍເປັນຄົນຕັດສີນບັນ
ຫາ. ແຕ່ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນສ່ວນຫຼາຍ, ຜູ້ບໍ່ກ້າວຂຶ້ນເພື່ອດູແລສຸຂະພາບຄອບຄົວໄດ້. ຜູ້ຈັດຕັ້ງຮວບ
ຮວມທີ່ຊະນະເລີດ ໄດ້ຄົ້ນພົບ ວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ແນ່ນອນແທ້. ຄະນະຜູ້ຈັດຕັ້ງຮວບຮວມ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆຢູ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງພາຍໃນປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊອບຖາມຜູ້ນໍາເຫຼົ່ານີ້ ຜູ້ຊາຍຄົນໃດເຫັນວ່າດີ
ເດັ່ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເອງ
ເພື່ອປັບປຸງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບ
ຄົວຕົນເອງ ຫຼື ຊຸມຊົນ ແລະມີແຕ່ 3 ຄົນໃນເກືອບແຕ່ລະບ້ານ. ເປັນໂຕເລກທີ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍສໍາລັບຜູ້ຊາຍ
ທັງຫຼາຍ, ແຕ່ໂຄງການຜູ້ຊະນະເລີດ ເຫັນວ່າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ.

ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນ

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ ງໄດ້ ລົງເຮັດ ວຽກເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນ ແຮງ
ໃນຄອບຄົວ ແລະຮັກສາໄວ້ຄວາມສະຫງົບໃນຄອບຄົວ
ບ່ອນທີ່ມີການຜິດຖຽງກັນ

ຜູ້ ຊ າຍຄົ ນ ໜຶ່ ງ ຕັ ດ ສີ ນ ໃຈທີ່ ຈ ະມີ ເ ມຍຄົ ນ ດ ຽວເທົ່ າ ນັ້ ນ
ແລະຍັງຈະຊື່ສັດຕໍ່ເມຍລາວ, ບໍ່ຄືຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໃນບ້ານ
ຂອງລາວ.

ໂຄງການເປີດກອງປະຊຸມຊຸມຊົນຂຶ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍໄດ້ມີໂອກາດສະແດງອອກ
ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະປັບປຸງສົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຮູ້ຫລັກຖານຄໍາໃຫ້ການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ແຕ່ລະຊຸມຊົນໄດ້
ເລືອກເອົາຄົນໜຶ່ງໃ ນບັນດາຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ມາເປັນຜູ້ຊະນະເລີດປະຈໍາທ້ອງຖີ່ນຂອງຕົນ.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຂະບວນການລະດັບຊາດ
ກ່ຽວກັບຊີວິດແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາ.
ການສ້າງຂະບວນການ ແມ່ນມີການສະແດງຮູບພາບ
ແລະແລກປ່ຽນກັນເລົ່ານິທານຈຳນວນ 12 ເລື່ອງ
ຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ພວກເຂົາສ້າງຂະບວນການທີ່ໃຫຍ່
ໂຕສົມຄວນໃນນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈ
 ະດືງເອົາປະຊາຊົນ
ໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົນໃຈ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ວາງສະແດງຮູບພາບຂອງຜູ້ຊາຍພ້ອມດ້ວຍນິທານ
ລົງໃສ່ປະຕີທີນຊື່ງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໄປທົ່ວທັງປະເທດຕັນ
ຊາເນຍ.
ດ້ວຍການຝືກອົບຮົມການປູກຈິດສຳນຶກວ່າ
ດ້ວຍບົດບາດຍິງຊ
 າຍ,ໂຄງການໄດ້ຊັກຊວນທັງໄວໜຸ່ມ
ແລະອາວຸໂ ສເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເລື່ອງຄູ່ຜົວເມຍວ່າ ດ້ວຍ
ການປ້ອງກັນເຊື້ອ ເຮດໄອວີ (HIV) ແລະພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນອື່ນໆ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນ
ອື່ນໆເຫັນໄດ້ວ່າບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
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ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ການສືກສາຂອງຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ຜູ້ຊາຍຊຸມນຸມ
ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດຄືເອົາຜູຝ
້ ຶກອົບຮົມ ຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມສ້າງກິດຈະກໍາ ເພື່ອ
ການປ່ຽນແປງຈະຕ້ອງພົບປະພວກເຂົາເຈົ້າໃນກິດຈະກໍາ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລ້ວ. ການແຂ່ງ
ຂັນກີລາ ແລະພິທີທາງສາສະໜາ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ, ຈຸດບໍລິການຜ່ານແດນ ແລະຈຸດຊຸມນຸມຂອງ
ສັງຄົມຜູ້ຊາຍ ເຊັ່ນ; ບ່ອນຂາຍເຄື່ອງດື່ມ, ຮ້ານກາເຟ, ບ່ອນຈອດລົດຂ
 ົນສົ່ງ ແລະເຮືອນພັກທັງໝ
 ົດເປັນຈຸດ
ທີ່ເໝາະສົມດີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍ ຫຼື
ຊັກຊ
 ວນໃຫ້ເຂົ້າມາປຶກສາສົນທະນາກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
ເປັນສີ່ງສໍາຄັນຄືກັນທີ່ຮັບເອົາໂຄງການໆສືກສາຈັດວາງໃນສະຖານທີ່ບ່ອນຜູ້ຊາຍໃນຊຸມຊົນມັກຈະ
ຊອກຫາຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຮ່ວມເພດສໍາພັນ ຫຼື ສັກຢາເສບຕິດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດສືບຕ
 ໍ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນ ແລະຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດສະແດງໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ວ່າທ່ານບໍ່ເປັນຜູ້ ຕັດສີນບັນຫາຂອງພວກເຂົາ ຫຼື
ພາເຂົາຫຼີກເວັ້ນສາຍຕາຂອງພວກຕຳຫຼວດ, ເຂົາເຈົ້າຈິ່ງຈະເລີ່ມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວທ່ານ ແລະມອບຖົງຢາງອະ
ນາໄມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ຫຼື ຊິີ້ແຈງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວິທກ
ີ ານໃຊ້ເຂັມສັກຢາ ຊຶ່ງເປັນວິທກ
ີ ານທີ່ດີເພື່ອ
ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນກ
 ່ຽວກັບການປຶກສາສົນທະນາ.

ຢ່າລືມຈັບຖົງຢາງອະ
ນາໄມໄປຕິດໂ ຕ
ກ່ອນທ່ານຈະອອກ
ໄປຈາກທນ
ີ່ ີ້

ບີມຟາມ (BEMFAM), ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຢູໃ່ ນເມືອງ ເຣໂອ ເດີ ຈານເນໂຣ

(Rio de Janeoro)

ປະເທດ ບຣາຊິນ ຈັດໂຄສະນາເຂດນອກ ໃນໂຮງຮຽນແຊມບາທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງໜຶ່ງ, ເປັນສະຖານ
ທີ່ບ່ອນບັນຜູ້ຊາຍໄວຫນຸ່ມຈາກບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ມາຝືກເຕັ້ນລໍາ ແລະກຽມການເພື່ອງານເທດສະ
ການຄານີວານ  (Carnival)         ດ້ວຍການຝືກເຕັ້ນລໍາດັ່ງກ່າວ ຄູຝືກກໍ່ສິດສອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ
ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະເຊື້ອ ເຮດໄອວີ, ຄຽງຄູ່ກັບບົດຮຽນແຊມບາ ບຣາຊິນ. ທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເຖີງການສົນທະນາ ແລະຮັບຟັງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ..

ການຕ້ານຕໍ່ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ການຂົ່ມຂືນ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທໍາຮ້າຍແມ່ຍິງໃນຫຼາຍທາງ, ປະກອບດ້ວຍການແຜ່ຂະ
ຫຍາຍເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະຕາມມາເກີດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຕົກ
ເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງ. ແມ່ຍິງຈຳນວນຫຼວງຖືກນີນທາ, ທຸບຕີ ແລະປ່ອຍປະ ຈາກຄອບຄົວຂອງ
ເຂົາ. ຜູ້ຊາຍທັງເປັນຜູ້ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ທ່າທີນີ້ ແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອັນສໍາຄັນໃນວຽກງານ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງທັງມ
 ວນ.

						

ຜູ້ຊາຍແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປ້ອງກັນ
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			    ກຸ່ມຜູ້ຊາຍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ກຸ່ມຝູງຊົນໃນອາຟຣິກກາໃຕ້ ໄດ້ວິຕົກກັງວົນໃນເລື່ອງຕິດເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານເພດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຫັນໄດ້ວ່າແຕ່ລະຢ່າງຂອງບັນຫານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງໃດ . ຮູ້ໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງໃດ ເພື່ອໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກັບຜູ້ຊາຍໂດຍຕົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນບັນ
ຫາສອງຢ່າງຄືຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຕິດເຊື້ອເຮດໄອວີ, ພວກເຂົາເລີ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມໜຶ່ງຮຽກວ່າ ກຸ່ມຜຊ
ູ້ າຍ
ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ (Men as Partners).
ໜຶ່ງໃນຈຳນວນເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປ້ອງກັນຄວາມ
ຮຸນແຮງ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອເຮດໄອວີ, ດູແລຮັກສາ ແລະອຸ້ມຊູເພີ່ມເຕີມຂຶ້ນ. ເປົ້າ
ໝາຍສອງແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູໃ້ ຫ້ຜູ້ຊາຍເຫັນໄດ້ແນວຄິດ ແລະການກະທຳຂອງຕົນ; ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດ, ວິທີ
ການວາງຕົວ ແລະແນວຄິດຄວາມເປັນເພດຊາຍ. ບັນດາຜູ້ຊາຍເຫມືອນເພື່ອນຄູ່ຄິດ (MAP) ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້
ຊາຍຮູ້ຄິດ ກ່ຽວກັບບາງຄວາມຄາດຫມາຍທາງເພດ ຈະນໍາພາຜູ້ຊາຍໄປສ້າງອັນຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບຕົນ
ເອງພ້ອມກັບສ
 ຸຂະພາບຄູ່ຮ່ວມເພດ ແລະຄອບຄົວຕົນເອງ.
ສ້າງຄວາມປັ່ນປວນຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະການປ່ຽນແປງທັດສະນະທ່າ
ທີຍາວນານ ແລະວິທີການວາງຕົວ, ຜູ້ຊາຍເຫມືອນເພື່ອນຮ່ວມຄິດ (MAP) ຈັດໃຫ້ມີການຝືກອົບຮົມດ້ານ
ການສືກສາຮ່ວມກັບກຸ່ມຜູ້ຊາຍ ແລະເດັກຊາຍໃນຫຼາຍບໍລິເວນ-ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະຫະພັນການ
ຄ້າ, ເຮືອນຈຳ, ອົງການປະຕິບັດທໍາ, ຫໍປະຊຸມຊຸມຊົນ ແລະສະໜາມກີລາ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອນຳ
ໃຊ້ການສົນທະນາ, ການສະແດງບົດບາດ ແລະກິດຈະກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມເຫັນໄດ້
ຄວາມຮຸນແຮງ, ຄວາມສໍາພັນທາງເພດ, ລັກສະນະຄວາມເປັນພໍ່ ແລະແມ່, ການດູແລ ແລະບົດບາດຍິງຊາຍ
ທີ່ກຳຈັດທາງເລືອກຂອງທັງສ
 ອງເພດຄື ເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ.
ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າພວກເຮົາຈ
 ຳນວນ
ໜຶ່ງຍັງຄ
 ິດວ
 ່າຖ້າຫາກແມ່ຍິງ ນຸ່ງ
ເຄື່ອງໃນການຍົ້ວຕັນຫາ ຖືວ່າ
ເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງລາວທີ່
ຖືກຂົ່ມຂືນໃຫ້ສົນທະນາສີ່ງນີ້.

ກຸ່ມຜູ້ຊາຍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ (Men as Partners) ກໍ່ນໍາໃຊ້ກິດຈະກໍາອື່ນໆອີກ, ລວມມີຂອບເຂດ
ຖະໜົນ, ການຊຸມນຸມ, ປ້າຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ສະແດງອອກວ່າຜູ້ຊາຍໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອ
ຄວາມສະເໝີຍ
 ິງຊ
 າຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈ
 ັດຊຸດຝືກອົບຮົມຕ່າງໆພະນັກງານທີ່ປິ່ນປົວຮັກສາສຸຂະ
ພາບ ໃຫ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ເພື່ອບໍລິການປິ່ນປົວເຊື້ອພະຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຊາຍ.
ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວອາຟຣີກກາໃຕ້ຮ່ວມກັນສ້າງເຄືອຂ່າຍ. ປັດຈຸບັນໄດ້ມີໂຄງການ (Men
as Partners) ໃນຫຼາຍກ່ວາ 15 ປະເທດໃນອາຟຣີກກາ, ເອເຊຍ ແລະອາເມຣີກາລາຕິນ.
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ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຮ່ວມເພດ ຕ້ອງການໃຫ້ມີການພົວພັນທີ່ດີ
ການຝືກຫັດຮຽນຮູ້ເລື່ອງເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພ, ໝາຍວ່າການມີເພດສໍາພັນທີ່ມີການປ້ອງກັນ ຫຼື
ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຫມາຍ
ຄວາມວ່າ ໃຫ້ມີຄວາມສໍາຜັດນ້ອຍເທົ່າທີ່ນ້ອຍໄດ້ກັບອົງຄະທາດຂອງອະໄວຍະວະເພດຕ່າງໆຂອງຄູ່ຮ່ວມ
ເພດ, ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າເຊື້ອຈາກອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດຍິງຕິດອະໄວຍະວະເພດ
ຂອງເຈົ້າ ຫຼື ປາກ.ເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບີ່ງ ຫົວຂໍ້: ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສາມາດເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ
ພໍໃຈສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍ.
ຈັດໄວ້ 2 ຄູ່ ຝືກຫັດເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນຄູ່ໜຶ່ງຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ຄູ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ກັນ ແລະກັນ ແລະເຂົ້າມາຕົກລົງກັນ. ຖ້າຫາກວ່າ ຄຸ່ໜຶ່ງຕ້ອງການຝືກຫັດເພດສໍາພັນແບບວິທທ
ີ ່າດຽວ
ແລະຄູ່ໜຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຕ້ອງການຝືກຫັດຫຼາຍທ່າແຕກຕ່າງກັນ, ພວກເຂົາຈະຕ້ອງເຈລະຈາກັນ. ການເຈ
ລະຈາກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນອາດຈະເປັນເລື່ອງຍາກ, ແຕ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພື່ອປະຕິບັດ. ເພື່ອວິທີທີ່ຈະຝືກຫັດ ແລະ
ກາຍເປັນຄວາມເຄີຍຊ
 ິນ ແລະສະບາຍໃຈ ແລະມີປະສົບປະການໃນການມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ຮັກ, ເບີ່ງການ
ຕິດຕໍ່ເພື່ອຄວາມສໍາພັນໃ ຫ້ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ (ໜ້າ 97 ຫາ 105), ແລະການຝືກຫັດກ່ຽວກັບຄວບຄຸມການ
ຄອດ (ໜ້າ 184).
ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຝືກຫັດ ໃນເມື່ອມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນກໍາລັງ
ຝືກຫັດຢູ່. ມີຄົນຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ແລະສະຫນັບສະໜູນຄົນອື່ນໆໃຫ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ
ກັບວິທີ ແລະການຝືກຫັດມັນ, ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຈະເປັນຂອງທຸກຄົນ.

ຄວາມສະດວກສະບາຍກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ
ການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງກັບຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນ
ໃນເວລາມີເພດສໍາພັນເປັນວິທີທີ່ໄດ້
ຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນອື່ນໆ ແລະ
ກໍ່ມີຄົນຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນໄດ້ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງພວກຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບແນວຄິດ
ການນໍາໃຊ້ຖົງອະນາໄມ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃຈ ເພື່ອປ
 ຶກສາສົນທະນາ, ນໍາມາເວົ້າ, ຊື້ ແລະ
ນໍາໃຊ້.
ຜູ້ຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ ເພື່ອຜະລິດຖົງຢາງອະນາໄມເປັນຊີ້ນສ່ວນທໍາມະດາຂອງເພດສໍາພັນ ແລະເຕັມ
ໄປດ້ວຍເພດຍົ້ວຍວນ. ບັນດາແມ່ຍິງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີການສວມໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມໃສ່ອະໄວຍະວະເພດ
ໃຫ້ຜູ້ຊາຍໃນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍພໍໃຈ. ຈາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແມ່ຍິງສາມາດໃຫ້ໄດ້ ແລະຜູ້ຊາຍສາມາດ
ຮັບໄດ້,ມັນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍຍອມຮັບແມ່ຍິງທີ່ມີການຄວບຄຸມເຫນືອກວ່າຄູ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນ ເຮັດໃຫ້
ໃນເວລາມີເພດສໍາພັນ. ຖ້າວ່າຜູ້ຊາຍຄົນໃດໜຶ່ງຍອມຮັບສີ່ງດັ່ງກ່າວ, ເວລານັ້ນ ແມ່ຍິງທຸກຄັ້ງຈະຮູ້ສືກເຕັມ
ໃຈເຮັດສິ່ງສໍາຄັນໃນວິທີການຊື່ງເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສຸກ ແລະພໍໃ ຈຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ທັງເພດຍິງ ແລະຊາຍ.
ຜູ້ຊາຍທີ່ສວມຖົງຢາງອະນາໄມຍັງຕັ້ງທົນນານສົມຄວນ ແລະແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນ ກໍວ
 ່າຕົນເອງມີຄວາມສຸກໃຈ.
ກ່ອນຜູຄ
້ ນ
ົ ຈະກັບກາຍມາຮູສ
້ ກ
ື ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ນໍາໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມໄດ້, ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ວ່າຈະນໍາໃຊ້ຢ່າງໃດ. ກິດຈະກໍາໄດ້ອ້າງອີງເຖິງບົດຮຽນຂ້າງເທິງ (ຢູ່ຫນ້າ 97 ເຖິງ 105, ແລະຫນ້າ
184) ຊື່ງ ອາດສາມາດປັບໃຫ້ເຫມາະສົມໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງກັບກາຍມາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະ
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງລາວນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍເຫັນ ຫຼື ສໍາພັດຖົງຢາງອະນາໄມ. ແນມເບີ່ງຖົງຢາງອະນາໄມ, ມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກກັບມັນຢ່າງໃດ, ບໍ່ໃຫ້ມ້ວນ ແລະຍືດມັນອອກ ເພື່ອໃ ຫ້ມີຄວາມເຄີຍຊ
 ິນກັບມັນ. ບາງຄົນກໍວ່າ
ເປັນເລື່ອງໂງ່ງ່າວແຕ່ຕ
 ້ອງຄຳນຶງວ່າການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມາ ໃນການຮ່ວມເພດເປັນວິທກ
ີ ານທີ່ຍິ່ງໃ ຫຍ່
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄ
 ົນເຮົາມີຄວາມນະອາຍໜ້ອຍລົງ.

ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ຕ້ອງການພົວພັນທີ່ດີ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ຮ່ວມເພດກັນໂດຍໃຊ້ຖົງອະນຍາໄມ

ເພື່ອເຮັດກິດຈະກໍານີ້, ເຈົ້າຕ້ອງການຖົງຢາງອະນາໄມຈໍານວນຫຼາຍ ແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອສວມຖົງ
ຢາງອະນາໄມໃສ່. ຈະເປັນວທ
ິ ກ
ີ ານທດ
ີ່ ຖ
ີ າ
້ ຫາກມີວດ
ັ ຖຸສງິ່ ຂອງທີ່ມຮ
ີ ບ
ູ ຮ່າງເໝືອນກັນກັບອະໄວຍະວະ
ເພດຊາຍເຊັ່ນ ກ້ວຍ, ຫຼືຫມາກແຕງ ແລະໝາກໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເຊັ່
 ນໝາກນໍ້າເຕົ້າ, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຈະສາມາດຍືດໄດ້ເທົ່າໃດ.
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ກ່ອນອື່ນແຈກຢາຍຖົງຢາງອະນາໄມໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 2 ຫາ 3 ອັນ. ແນະນຳເຂົາເຈົ້າເປີດຊອງໜຶ່ງກ່ອນ, ແລ້ວ
ຈັບອອກມາຈາກຖົງຫຸ້ມຫໍ່,ເມື່ອເຫັນແ
 ລ້ວຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ, ພຶມັນອອກ ແລະຢືດມັນອອກ. ຖາມກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄິດເຫັນວ
 ່າພວກເຂົາເໝາະສົມຢູ່ໃນໃນຖົງຢາງອະນາໄມບໍ?

2

ແນະນໍາເຂົາສວມໃສ່ສອງນີ້ວມື ແລະ ສວມໃສ່ນ
 ີ້ວມືຕື່ມອີກ ວ່າໄດ້ບໍ? ແລະທີ່ສຸດກໍໃຊ້ສ
 ວມໝົດແຂນ?

3

ທ່ານສາມາດຈັດໃຫ້ມ
 ີການແຂ່ງຂັນວ່າມີໝາກໄມ້ ຫຼື ເຄື່ອງທົດລອງຕ່າງໆ ທີ່ຜ
 ູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້
ເຂົ້າໄປໃນຖົງຢາງຂະໜາດຕ່າງໆ ການແຂ່ງຂັນແບບນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີສຽງຫົວ ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳ
ທີ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມມ
 ີການພັກຜ່ອນ ແລະມີຄວາມສະໜຸກກັບກິດຈະກໍາ.
ຍັດຫມາກບວບ ຫຼື ໝາກໂມເຂົ້າໄປໃນຖົງຢາງອະນາໄມ-ຫຼືຍດ
ຶ ຖົງຢາງອະນາໄມຫຸມ
້ ຫົວຄົນ-ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າຜູ້ຊາຍຫາຍາກຈະໃຫຍ່ໂພດສໍາລັບຖົງຢາງອະນາໄມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຖົງຢາງອະນາໄມກໍ່
ໃຫຍ່ກວ່າຖົງອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນຄົນເຮົາເຫັນໄດ້ສີ່ງນີ້ຄືກັນ. ຄົນເຮົາສາມາດເປົ່າລົມເຂົ້າເຫມືອນໝາກປຸມ
ເປົ້າ ເພື່ອຈະເຫັນວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຈະຍຶດໄດ້ເທົ່າໃດ.

4

ນໍາໃຊ້ກ້ວຍ (ຫຼືແບບອື່ນໆ), ເຈົ້າສາມາດ
ແນະນໍາວິທີໄສ່ຖົງຢາງອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຢ່າງໃດ. ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົດລອງດ້ວຍ
ຕົນເອງ. ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ
ຄົນເຮົາສາມາດໃສ່ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ, ຫຼື ແນະ
ນໍາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໃຊ້ມືດຽວ, ດ້ວຍການປີດຕາ
ຫຼື ເອົາມືງູ້ມປາກເຮັດ.

4

ທ່ານຄວນຊກ
ຸ ຍູຜ
້ ເູ້ ຂົ້າຮວ
່ ມກອງປະຊຸມ ນຳໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມແບບປະດິດຄດ
ິ ສາ
້ ງ. ເຫມືອນທີ່ວາ
່ ພວກ
ເຂົາເຄີຍນຳໃຊ້ມາແລ້ວ, ທ່ານຄວນອະທິບາຍວິທກ
ີ ານໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມຢ່າງມປ
ີ ະສິດທດ
ິ ຜນ
ົ (ເບິ່ງ ໜ້າ
123).ທ່ານຄວນຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຂົາມີຄວາມກັງວົນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອຸນ
່ ໃຈອີກວ່າ ຖົງອານາໄມປອດໄພເມື່ອນໍາໃຊ້. ເຈົ້າອາດສາມາດເໝືອນກັນອະທີບບາຍ
ວ່າ ຖົງຢາງອະນາໄມມີປະສິດທິຜົນນ້ອຍສໍາລັບປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ເຊັ່ນ ພະ
ຍາດສົບຫີໄກ່ (Herpes) ຊີຟີລິດ (Syphilis) ແລະຮຸຍແມນ ປາປີລົມມາໄວຣັດ (Human Papilloma Virus)
ນອກຈາກວ່າຖົງຢາງອະນາໄມຫຸ້ມບາດແຜໄດ້ເຕັມສ່ວນ.
ເຈົ້າສາມາດລອງຫຼີ້ນກັບຖົງຢາງອະນາໄມສໍາລັບແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງຜູ້ໜຶ່ງຈະສະດວກສະບາຍຂນໃນເມື່ອ
ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມສໍາລັບແມ່ຍິງຖ້າວ່າລາວຝືກຫັດຜູ້ດຽວ.
ຫລັງຈາກໄດ້ນໍາໃຊ້ຄັ້ງໜຶ່ງໃນອີກ
ສອງສາມຄັ້ງຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໃນເມື່ອນາງຢາກມີເພດສໍາພັນ.
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ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ຜົວຂ້ອຍເວົ້າວ່າຈະບໍ່ມີ

ຄວາມຮູ້ສືກທີ່ດີໃນການ
ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ

ເຈົ້າອາດຈະບອກລາວວ່າ

ຖ້າໃຊ້ດົນໄປທັງສອງຈະມີ
ຄວາມຮູ້ສືກດີ.

ຂໍ້ມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບຖົງຢາງອະນາໄມ
• ຖົງຢາງອະນາໄມຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນທີ່ເຢັນ, ແຫ້ງ ແລະນໍາໃຊ້ກ່ອນວັນຫມົດອາຍຸ. ຫລັງວັນຫມົດ
ອາຍຸການນໍາໃຊ້ມັກຈີກ ຫຼື ແຕກ.

• ບໍ່ຄວນເອົາຖົງຢາງອະນາໄມໄວ້ໃນຖົງສົ້ງ ຫຼື ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ເພາະມັນຈະໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມຮ້ອນ 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.
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະຜູ້ຍິງ.
(ເບີ່ງຫນ້າ 202 ຫາ 204) ເບິ່ງບ່ອນໃດແມ່ຍິງບໍ່ມີທ່ານຫມໍ.

ຖົງຢາງອານາໄມສະເພາະຜູ້ຊາຍ	 ຖົງຢາງອານາໄມສະເພາະຜູ້ຍິງ

ເພດສໍາພັນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ ຕ້ອງການພົວພັນທີ່ດີ

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
		
ປ່ຽນແປງ
				
3. ທົດລອງສ້າງການປ່ຽນແປງ
				
				

ຕັດສີນໃຈນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
ຝືກຫັດເພື່ອສະເນີຄູ່
ຮັກໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.
ໂອລົມກັບຄູ່ຮັກ ແລະເລີ່ມຕົ້ນ
ເຈລະຈາໃນເລື່ອງປ່ຽນແປງ.
ທົດລອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມປະເພດຕ່າງໆ.

4. ເສີມກໍາລັງໃຫ້ການປ່ຽນແປງ
				
				

ສະຫນັບສະຫນູນແຕ່ລະຄົນອື່ນໆໃນການ
ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ.ຄວນພູມໃຈໃນຄວາມ
ກ້າວຫນ້າທີ່ເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ.
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ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອການປ້ອງກັນ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນຂອງຊຸມຊົນ
ການສືກສາ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຊຸມຊົນ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່
ທາງເພດສໍາພັນ ມີຫຼາຍວີທີການ. ຍິງສ
 າວ ຊາຍໜຸ່ມ, ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການຂອງຕົນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ,ໂບດ, ສະໂມສອນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກງານ ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ບໍລິເວນ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໃຊ້ວິທີທາງທີ່ສ້າງສັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມຫາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ຕ້ອງປູກຈິດສຳນຶກ
ກ່ຽວກັບກ
 ານມີເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ, ໃຫ້ອໍານາດແກ່ແມ່ຍິງໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພທາງເພດສໍາພັນ, ໃຫ້ໄປຮອດໄປເຖີງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະອຳນວຍການບໍການການກວດພະຍາດ
ທາງເພດສຳພັນ ແລະທຳການປີ່ນປົວ. ບົດຮຽນຫນ້າຕໍ່ໆໄປແມ່ນການແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ ແລະບັນດາ
ຕົວຢ່າງ ຂອງຍຸດທະສາດຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ.

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

ຮ້ານກິນດື່ມເຂດນີ້ໄດ້ກວດສຸ

ຂະພາບກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອໂລກ

ສະຖານທີ່ນີ້ປອດໄພໃນເວລາ
ກາງເວັນ, ແຕ່ແມ່ຍິງໄ ດ້ຖືກດັກ
ສະກັດ ໃນເວລາກາງຄືນ ຂ້ອຍ
ຄິດວ່າພວກເຮົາຄ
 ວນເຮັດ
ວຽກຢູ່ຍາມເຂດນີ້ ເພື່ອພ
 ະ
ຍານາມລົມກັບຍິງໜ
 ຸ່ມ.

ເອດ ໃ ນທກ
ຸ ແລງວັນອງັ ຄານ.

ຈົ່ງໝາຍຮ້ານດື່ມ ໂດຍແຕ້ມ ວ່າເປັນ
ຈຸດທີ່ຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອ.

ມີໂຮງຫມໍແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຖັດ
ໄ ປຈາກຈາກໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍົມຕອນປາຍ ທີ່ເປັນສະຖານ
ທີ່ ຈັດພ
 ິທີ ເພື່ອສ
 ຸຂະພາບ
ໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະແຈກ
ຢາຍ ຖົງຢາງອະນາໄມລ້າ.

ແຜນຍຸດທະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນຂອງຊຸມຊົນ

ກິດຈະກາ.
ໍ

ການຕາມລ່າຊັບສົມບັດເພື່ອຊອກຫາຊັບພະຍາກອນ  ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນປ້ອງກັນ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

ຄົນເຮົາອາດຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງ
ເຊື້ອພະະະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ທ່ານສາມາດສ້າງເກມການຫຼິ້ນເພື່ອຊ
 ອກຫາຊັບສົມບັດເພື່ອຄົ້ນ
ຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ແລະຄິດຫາຊັບພະຍາກອນອື່ນທີ່ອາດຈະມຢ
ີ ູ່ອີກ ທ່ານຄວນປັບປ່ຽນກິດ
ຈະກໍາໂດຍສະເພາະເພື່ອແນໃສ່ຊັບພະຍາກອນໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ ເຊັ່ນ: ຍິງຂຶ້ນສາວ, ແມ່ຍິງຕ່າງດ້າວ,
ຫຼື ໂສເພນິ (ທ່ານຍັງສາມາດດັດປັບກິດຈະກໍານີ້ ໃສ່ບົດຮຽນຫົວຂອ
ໍ້ ື່ນທີ່ຢູ່ໃນປື້ມຫົວນ
 ີ້).

1 ອະທິບາຍແກ່ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມວ່າ ການແຂ່ງຂັນນີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຊັບພະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຫຼາຍໄດ້
ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ທີມທີ່ສາມາດກຳ
ນົດຊັບພະກອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ເປັນທິມທີ່ທີ່ຮັບໄຊຊນະ.
ິ ານຕ່າງໆທີ່ສງັ ຄົມ
2 ຈັດຕັ້ງທີມຂຶ້ນ ແລະສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດຫາຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແລະການບໍລກ
ຕ້ອງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະສະຖານທີ່ໃດທີ່ເຂົາອາດຈະພົບ
ພໍ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່າຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີ: ປະຊາຊົນ, ກຸ່ມ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ,
ຕະລາດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ (ສະຖານທີ່ລົດຂົນສົ່ງ) ສະຖານທີ່ຜູ້ຄົນລວມຕົວກັນເພື່ອການເດີນທາງ
ຫຼື ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ. ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້, ຄວນສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ທີມລົງເຮັດວຽກຕາມສະຖານທີ່
ຕ່າງໆຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນກັບໄປເພື່ອເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງຫນ້າ.
 ຸກທີມເຂົ້າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮ່ວມກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນສີ່ງທີ່ເຂົາພົບເຫັນ ແລະລົງຄະແນນສຽງ
3 ນຳເອົາທ
ໃຫ້ທີມທີ່ມີຊັບສົມບັດຫຼາຍກ່າວຫມູ່----ຄືຜູ້ຊະນະເລີດ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າທີ່ນັ້ນເປັນເຮືອນທີ່ປອດໄພ ເພື່ອບັນດາແມ່ຍິງ
ພວກເຮົາຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານຄວາມຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຊອກຫາຢູ່ທີ່
ນັ້ນຊື່ງເປັນຖານເພື່ອນເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການແຕ່ງງານທີ່ຖືກບັງຄັບ
ພວກເຮົາຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ໄດ້ມີເດັກຊາຍຄົນ
ໜຶ່ງຈາກກອງເຄື່ອນໄຫວເຂດນອກ (Outreach brigade)
ມາສິດສອນເດັກຊາຍຄົນອື່ນໆ ໃນການນໍາໃຊ້ຖົງ
ຢາງອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພທາງເພດສໍາພັນ.

 ົດ, ຜເູ້ຂົ້າຝຶກອົບຮົມ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນຊື່ງຖືກຄົ້ນພົບໄດ້ ແລະເວົ້າເຖິງ
4 ລວມກັນທັງໝ
ຊ່ອງວ່າງ. ສະເຫນີໃຫ້ກຸ່ມ. ບ່ອນໃດທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ປະກອບເຄື່ອງມືທີ່ດີເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະບໍາບັດປີ່ນປົວ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ? ບ່ອນໃດທີ່ມີຊ່ອງວ່າງ? ມີກຸ່ມຄົນກຸ່ມໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຈາກ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່. ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມຄິດເຖິງຄວາມຄິດເພື່ອຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງບັນດາ
ຊ່ອງວ່າງນັ້ນ.(ການສົນທະນານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາແຜນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດຕົວຈ
 ິງ).
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ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ການລວມອໍານາດໃນທຸກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ
 ີວິດຂອງແມ່ຍິງ.
ມີຊຸມຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳປ້ອງການເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ການຝືກອົບ
ຮົມເພື່ອປ
 ູກຈິດສຳນຶກເພື່ອຊ
 ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄ ດ້
ເຫັນບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບັນດາແມ່ຍິງ. ການປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນແຕ່ເຂດ
ດຽວ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງການປ່ຽນແປງໄດ້.

ໂຄງການເອື້ອຍນ້ອງເພື່ອຊີວິດ ສາມາດສ້າງສຸຂະພາບທີ່ດ
 ີຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ໂຄງການເອື້ອຍນ້ອງ ເພື່ອຊີວິດຂອງໂຄງການໆເງິນຈຸລະພາກໃນປະເທດອາຟຣີກກາໃຕ້ ໄດ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ບັນດາແມ່ຍີງເລີ່ມທໍາທຸລະກິດ ແລະກາຍມາໃຊ້ມີຊີວິດແບບພໍພຽງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດຕັ້ງເພື່ອຍຸຕິ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ. ຊຶ່ງແ
 ຕ່ລະກຸ່ມມີ 5
ຄົນ, ແລະແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ພົບປະກັນ 2 ທິດຕໍ່ຄັ້ງ ເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂົ່ມຂືນ
ແລະຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງເພດ, ປະກອບດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. ການ
ຝືກຫັດກັບແຕ່ລະວິທີອື່ນໆເພື່ອສົນທະນາໃນຜົນໄດ້ຮັບກັບຄູ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫລັງຈາກການສົນທະນາໃນຫຼາຍຄັ້ງ, ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາຜູ້ນໍາຄົນໜຶ່ງ.
ບັນດາຫົວໜ້າກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ ພົບປະຜູ້ອາວຸໂສແລະສະມາຊິກ
ຄົນສໍາຄັນອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນເພື່ອຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນການຈັດຕັ້ງສໍາມະນາ ແລະກອງປະຊຸມ ຢູ່ໃນ
ບ້ານເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ທ້ອງຖີ່ນ ແລະການຂົ່ມຂືນ.ບັນດາແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍກໍ່ຈັດຕັ້ງການສະແດງກາງຖະໜົນກ່ຽວ
ກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນ ແລະກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນ ແລະ
ຄະດິອາດຊະຍາກອນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ບັນດາ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທີ່ສາທາລະນະ ແລະ
ບັນດາເຫດການຫມາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິງທັງ
ຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍທີ່ຈະປະເຊີນ
ຫນ້າກັບຄູ່ຮັກຂອງເຂົາເອງໃນຄວາມເປັນເຈົ້າ
ຂອງຕົນເອງນອກຈາກຈະສາມາດເວົ້າອອກມາ
ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຊຸມຊົນ.
ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະມາຊິກໂຄງການເອື້ອຍນອ
້ ງເພື່ອຊີວດ
ິ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້
ສ້າງເສດຖະກິດ, ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ກອງທືນກູ້ຍືມ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແກ່ຕົນເອງ. ບັນດາແມ່ຍິງ
ນໍາເຂົ້າມາສູ່ຄອບຄົວ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຍາວນານ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປພ້ອມກັນກັບທຸກຢ່າງທີ່ຄູ່ຮັກຂອງ
ເຂົາຕ້ອງການ. ໂຄງການໂດຍສະເພາະຊ່ວຍແມ່ຍງິ ຫນຸມ
່ ທີ່ສດ
ຸ ເພື່ອການຕໍ່ລອງທີ່ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ດ້ານຄວາມປອດໄພ
ທາງເພດ.

ແຜນຍຸດທະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນຂອງຊຸມຊົນ
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ຍຸຕິຄວາມເສື່ອມເສຍ ແລະຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ຄວາມລະອາຍ ແລະຄວາມເສື່ອມເສຍເປັນອຸປະສັກໃຫຍ່ຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ພັນໃນເມື່ອເວລາບັນດາແມ່ຍິງຖືກທໍາໃຫ້ນະອາຍຂອງການມີເພດສຳພັນ, ມັນເປັນການຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສໍາ
ລັບພວກເຂົາທີ່ຈະບອກໃຫ້ຄ
 ູ່ຮ່ວມເພດຂອງເຂົາໃຫ້ນໍາໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ຫຼື ທົດລອງແບບໃຫມ່ ແລະເຮັດ
ສິ່ງທີ່ປອດໄພກວ່າ. ໃນເມື່ອເວລາຜູ້ຊາຍຜູ້ມີເພດ
ສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍກໍເປັນເລື່ອງທີ່ເສື່ອມເສຍ,
ພວກເຂົາເຈົ້າປິດບ
 ັງການມີເພດສຳພັນ ແລະ
ມີການສະໜັບສະໜູນພຽງເລັກນ້ອຍເພື່ອທີ່ຈ
ະ
ມີການຮ່ວມເພດທີ່ປອດໄພ. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ມີເພດ
ສໍາພັນກັບແມ່ຍິງດ້ວຍກັນ ກໍ່ປະເຊີນຫນ້າກັບ
ຄວາມເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງຕົນເອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຮ່ວມເພດຂອງພວກເຂົາ
ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ເປັນການສ່ຽງສູງຕໍ່ການແພ່
ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ
ພັນກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ປິດບັງການມີເພດສຳພັນ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີ
ສະຫະພັນເຮັດວຽກງານທາງເພດສຳພັນມີຄວາມຕ້ອງ
ໂອກາດຮຽນຮູ້ການກຳຈັດການພົວພັນຂອງ
ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະສິດທິມະນຸດ
ນ້ຳເຊື້ອ ໂ ດຍການນຳໃຊ້ການເປີດປິດປະຕູນ້ຳ
ເຊື້ອ ແລະ ວິທ
 ິອື່ນໆທີ່ປອດໄພໃນການຮ່ວມເພດ.
ໃນເມື່ອມີຫຼາຍປະເພດຄວາມເສື່ອມເສຍໄດ້ຢອງຢູ່ເທີງຫລັງແມ່ຍິງ, ພວກຮັກຮ່ວມເພດ ແລະຜູ້ຍິງຕໍ່
ຜູ້ຍິງ ເຊັ່ນ; ຄົນພິການ, ຜູ້ເຮັດວ
 ຽກທາງເພດ, ການນໍາໃຊ້ເຂັມສັກຢາ, ມີຜີວດໍາ, ຫຼື ມາຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ມີຊັ້ນ
ຫຼືວັນນະຕໍ່າ. ມັນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຊຸມຊົນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ.

ການຊ່ວຍຜູບ
້ ຮ
ໍ່ ດ
ູ້ ຽງສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູປ
້ ອ
້ ງກນ
ັ ຕົນເອງຈາກເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ
ເຊື້ອເຮດໄອວີ ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນເປັນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະເຕີບໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່
ຄົນໜຸ່ມ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກຍິງໜຸ່ມ. ພວກຊາວຫນຸ່ມທັງຫຼາຍຫັນມາເຊີດຊູກຽດຕົນເອງ ເພື່ອເບິ່ງຄືນ
ຄຸນຄ່າຕົນເອງ, ແຜນການ ແລະທາງເລືອກ. ໃນຊຸມຊົນຫຼາຍແຫ່ງ, ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກ
ເຊື້ອເຮດໄອວີ, ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ອາດສາມາດອີງໃ ສ່ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເບີ່ງ ແຍງ.
ໂຄງການຍັງໄດ້ສະໜອງສະຖານໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊ
 າວໜຸ່ມ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຊ
 ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ. ນອກຈາກໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການສຶກສາກ່ຽວການມີເພດ, ພວກ
ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອພວກຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີການພັດທະນາວິຊາຊີບ ເຊັ່ນ; ວິທີຈະໄດ້ເງິນ ແລະຄຸ້ມຄອງເງິນ,
ນໍາໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ ແລະຝຶກຫັດວິຊາການປ້ອງກັນຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ
ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິທາງດ້ານກົດໝາຍ
ແລະຈະເຮັດແນວໃດໃນເມື່ອສິດທິຂອງເຂົາໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ຊາວໜຸ່ມມີການພົວພັນເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ໃນການເຂົ້າຫາ ແລະສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ເງິນຄ່າໂຮງຮຽນ,
ອາຫານ ແລະຊ່ວຍຄອບຄົວຈາກການເຈັບເປັນ. ຊາວໜຸ່ມພວກນີ້ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າປະເວນີ ເພື່ອ
ເງິນ ຫຼື ຈະໄປຫາການການປະພຶດທີ່ເປັນການສ່ຽງໄພແບບອື່ນ.
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ການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ

ການໂອ້ລົມທາງຕົງເລື່ອງສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດຢູ່ ປະເທດ ອູກັນດາ
ການໂອ້ລົມທາງຕົງໄດ້ເລີ່ມມີຂຶ້ນ ໃນປີ 1993 ເປັນໜັງສືພິມຖືກຂຽນອອກມາ ເພື່ອບັນດາຊາຍ
ຫນຸມ
່ ແລະຍິງຫນຸມ
່ ອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ. ຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບເພດສໍາພັນ
ແລະສຸຂະພາຍທາງເພດ, ປະສົບການໃນຊີວິດ, ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ດຽງສາ. ໜັງສືພິມ
ກາຍມາມີຊື່ສຽງໄວທີ່ສຸດ ແລະໜັງສືພິມສະບັບທີ 2, ຊື່ງມີຊື່ວ່າ ສຽງຂອງໄວໜຸ່ມ. ໄດ້ເລີ່ມອອກມາເພື່ອ
ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ທີ່ມີອາຍຸລ
 ະຫວ່າງ 10 ຫາ 14 ປີ. ຕໍ່ມາໃນປີ 1999,ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃຊ້ເວລາ
30 ນາທີ ອອກຂ່າວການໂອ້ລົມທາງຕົງ ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຮັບຟັງທົ່ວທັງປະເທດ.
ລາຍການໜັງສືພິມ ແລະວິທະຍຸ ສາຍຕົງໄດ້
ຜະລີດລາຍການເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ
ລວມທັງພາສາອັງກິດ. ລາຍການສາຍຕົງ ແ
 ລະເວົ້າ
ຕົງໄ ດ້ເຜີຍແຜ່ທົ່ວສາທາລະນະ ໃນ ເມືອງແບຣນ .
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຊາວຫນຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ,
ການໂອ້ລົມທາງຕົງ (Straight Talk) ໄ ດ້ສ້າງຕັ້ງສະ
ໂມສອນຢູ່ໃນຫຼາຍໂຮງຮຽນ ແລະບັນດາຊຸມຊົນ.
ພວກຊາວຫນຸ່ມທັງຫຼາຍຂຽນຈົດຫມາຍເຖິງ “ສາຍຕົງ”
ໃນແຕ່ລະມື້ ພ້ອມດ້ວຍຄໍາຖາມ, ຄວາມຄິດເຫັນ, ເລື່ອງ
ຊີວິດ ແລະອື່ນໆທີ່ມີເນື້ອໃ ນກ່ຽວກັບແ
 ຕ່ລະບັນຫາໃນ
ທຸກໆສະບັບ. ຫນັງສືພິມໄດ້ໃຫ້ລາງວັນເພື່ອເປັນກໍາ
ລັງໃຈໃນການຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າຫຼາຍໆຄັ້ງໃນໜຶ່ງອາ
ທິດ---ມີບາງໂຮງຮຽນຖືວ່າເປັນຜູ້ຊະນະຄືກັບກ
 ານ
ເຕະບານ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຈ
 ົດໝາຍຫຼາຍ
ກວ່າໂຮງຮຽນອື່ນ ໃ ນແຕ່ລະອາທິດ.
ນອກຈາກນີ້, ໜັງສືພິມຍັງເປັນຍັກໃຫຍ່ທໃີ່ ຫ້ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ວາລະສານ ໂດຍໃຫ້ຄຳຕອບທີ່
ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍຍັງເຮັດວ
 ຽກຄ້າຍວາລະສານ ໜັງສືພິມຍັງໄດ້
ປະກອບຮູບຊາວໜຸ່ມ, ຮູບແຕ້ມ ແລະຄໍາແນາະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຕົວຢ່າງ “ເຊື່ອຕົນເອງ: ຄິດຫຼາຍໆ
ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນຄິດເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງເຈົ້າ ແລະເຈົ້າຄິດຄືແນວໃດກ່ຽວກັບຕົນເອງ”.
ໃ ນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ເຂົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ ລາຍການສົນທະນາໂດຍຕົງ, ພໍ່ແມ່ ແລະບັນດາຄູ
ໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນເພາະວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີອິດທິພົນຫຼາຍໃນຊີວິດຂອງຄົນຫນຸ່ມ. ຫນັງສືພີມສຽງຕົງ
ຍັງໄ ດ້ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸສຽງຂອງພໍ່ແມ່ ແລະສຽງນາຍຄູອີກຕ
 ື່ມ ແລະຍັງໃຊ້ຊ
 ົ່ວໂມງຮຽນ ແບບ
ສົນທະນາ ໜ້າຕໍ່ໜ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະບັນດາຊຸມຊົນ ເພື່ອສ
 ົນທະນາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຊາວໜຸ່ມກຳລັງ
ມີບັນຫາປະເຊີນໜ້າຢູ່.

ແຜນຍຸດທະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດທາງເພດສຳພັນຂອງຊຸມຊົນ

ຫລັກສູດພື້ນຖານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດ ຢູ່ໃນປະເທດໂຄລົມເບຍ
ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານເພດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງການໆບໍລິ
ການດ້ານສຸຂະພາບ ຊຶ່ງອໍານວຍໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງທາງເລືອກທີ່ສົມບູນ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່
ທາງເພດສໍາພັນ ແລະການອູ້ມທ້ອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ສ້າງຕັ້ງໂຮງໝໍຢູ່ໃກ້ໆ ຫຼື ຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນທີ່
ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ຢູ່ໂບໂກຕາ ເມືອງເອກ ຂອງໂຄລົມເບຍ,
ກຸ່ມສາທາລະນະ ແລະໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບ
ລັດຖະບານ ເພື່ອຄອບຄົວ (PROFAMILIA)
ເພື່ອເລີ່ມນຳໃຊ້ຫລັກສູດພື້ນຖານຂອງໂຮງ
ຮຽນເພື່ອສິດສອນເຍົາວະຊົນ ແລະຜູ້ໃຫຍ່
ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງເພດ, ສຸຂະພາບທາງ
ເພດ ແລະຈະປ້ອງກັນການອູ້ມທ້ອງ ແລະ
ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ.
ໄວໜຸ່ມທັງຫຼາຍສາມາດເຂົ້າພົບທີ່ປືກສາດ້ານ
ສຸຂະພາບທາງເພດ ເພື່ອສະເໜີຄໍາຖາມໂດຍ
ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານມີໂທດຕໍ່ຄວາມຮູ້ສືກທາງເພດ ຫຼື
ຄວາມກັງວົນຂອງຕົນເອງ. ຫລັກສູດກໍ່ມີອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບເປັນປະຈຳ ໃນເມື່ອນັກສຶກສາສາ
ມາດສອບເສັງດ້ານສຸຂະພາບທາງສ່ວນຕົວ ແລະໄດ້ຮັບວິທີການຄວບຄຸມກຳເນີດຖ້າເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍ.
ເບື້ອງຕົ້ນ, ບາງຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈວ່າ ຄົນໜຸ່ມບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ຫຼື ການບໍລິການ.ອົງການ ເພື່ອຄອບຄົວ (PROFAMILIA) ໄດ້ພົບກັບບັນດາສະມາຊິກຊຸມຊົນ
ແລະໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕົວເລກທີ່ສູງຂອງຜູ້ອູ້ມທ້ອງ
ແລະເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສໍາພັນໃນກຸ່ມນັກສຶກສາ ແລະພວກໄວຫນຸ່ມອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ
ດ້ານແນວຄິດຂອງຄົນເຮົາ. ພໍ່ແມ່ ແລະຄູ ອາຈານທັງຫຼາຍຕ້ອງການຮັກສາຊາວໜຸ່ມໄວ້ຢ່າງປອດໄພ.
ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສຸມໃສ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ ແລະການ
ຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ. ໂຄງການປະກອບມີພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະຄູ, ເພາະສະນັ້ນ ທຸກຄົນຈະ
ຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະຈະໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ. ອົງການເພື່ອຄອບຄົວ
ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດມາແລ້ວ ເພາະວ່າ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຄືກັນກັບຄູສອນທາງດ້ານສຸຂະ
ພາບທາງເພດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງການຕັດສິນບັນຫາ.
ໃນເລື້ອງແຜນການສ້າງໂຮງຫມໍ ແລະການບໍລິການ. ດ້ວຍການສ້າງບັນດາຄູ່ຄິດລະຫ່ວາງໂຮງ
ຮຽນ, ກຸ່ມຊຸມຊົນ,ໂຮງຫມໍ ແລະລັດຖະບານ. ໂຄງການສາມາດໄດ້ຮັບກອງທືນ ແລະຊັບພະຍາກອນ, ທີ່
ຈໍາເປັນຕ້ອງສຶບຕໍ່ໄປເປັນເວລາຍາວນານ.
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