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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
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	 การพััฒนาหลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ั�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรอง

เอชไอวีด้้วยตนเอง	 (HIV	Self	 Screening	Test)	 จัด้ทำำาขึึ้�นเพ่ั�อเป็นแนวทำางในการพััฒนา

ค้วามสูามารถขึ้องผูู้้ให้บริการปรึกษาจากหน่วยบริการภาค้รัฐแลัะภาค้ประชาสัูงค้มใน 

การให้บริการปรกึษาด้้านเอชไอวใีนการโค้้ชแลัะการใหบ้ริการปรกึษาเพั่�อตรวจเอชไอวด้ี้วย	

HIV	 Self	 Screening	 Test	 ได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั	 แลัะเพิั�มโอกาสูให้ประชาชน 

กลุ่ัมเป้าหมายสูามารถเข้ึ้าถึงบริการปรึกษาแลัะการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีเพ่ั�อทำราบ 

สูถานะการติด้เช่�อ	 รวมทัำ�งเข้ึ้าสูู่ระบบการดู้แลัรักษาแลัะการป้องกันได้้สูะด้วก	 รวด้เร็ว	 

แลัะทัำ�วถึงมากขึึ้�น	 อีกทัำ�งเป็นแนวทำางพััฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาอย่างต่อเน่�อง	

อันจะนำามาซึึ่�งการเพิั�มโอกาสูในการยุติปัญหาเอด้ส์ู	 ภายในปี	 2573	 สูอด้ค้ล้ัองกับ 

แผู้นยุทำธิศาสูตร์ป้องกันแลัะแก้ไขึ้ปัญหาเอด้ส์ูแห่งชาติ	 พั.ศ.	 2560	 -	 2573	 แลัะพััฒนา 

ระบบบริการด้้านโรค้เอด้ส์ู	โด้ยเฉพัาะการให้บริการปรึกษาเพ่ั�อสูนับสูนุนการตรวจคั้ด้กรอง

เอชไอวีด้้วย	 HIV	 Self	 Screening	 Test	 ให้เป็นการจัด้บริการทีำ�มีประสิูทำธิิผู้ลั	 ปลัอด้ภัย	 

มีคุ้ณภาพั	 แลัะคุ้้มค่้า	 เหมาะสูมกับสูถานการณ์ในปัจจุบันทีำ�มีการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค้ 

ติด้เช่�อไวรัสูโค้โรนา	2019	(COVID-19)	เพ่ั�อยกระดั้บคุ้ณภาพับริการปรึกษาแลัะบูรณาการ

งานป้องกันรักษาอย่างมีประสิูทำธิิภาพัแลัะยั�งย่นบนฐานวิถีชีวิตใหม่	

	 หลัักสููตรฯ	ประกอบด้้วยหน่วยการเรียนรู้	จำานวน	5	หน่วย	ประกอบด้้วย	การตรวจ

คั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 (HIV	 Self	 Screening	Test:	HIVSST)	 การโค้้ช/การปรึกษา

ออนไลัน์	แรงจูงใจ	แห่งการเปลีั�ยนแปลัง:	ทัำกษะการให้การปรึกษา	แนวทำางการให้การปรึกษา

ก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวี	 แลัะระบบการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี 

ด้้วยตนเอง	 ทีำ�มีเน่�อหาค้วามรู้แลัะกิจกรรมฝึึกทัำกษะ	 ทีำ�ผูู้้อ่านสูามารถนำาไปเป็นแนวทำาง 

ในการฝึึกทัำกษะการปรึกษา/การโค้้ชเพ่ั�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี 

ด้้วยตนเอง	(HIV	Self	Screening	Test)	ได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั

ค้ณะผูู้้จัด้ทำำา	

กิตติกรรมประกาศ
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษา
เพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี 
ด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test)

	 ประเทำศไทำยมีเป้าหมายการยุติปัญหาเอด้ส์ูในปี	2573	โด้ยการลัด้ผูู้้ติด้เช่�อเอชไอวีรายใหม่	ให้น้อย

กว่าปีลัะ	 1,000	 ราย	 ลัด้การเสีูยชีวิตในผูู้้ติด้เช่�อเอชไอวีเหล่ัอปีลัะไม่เกิน	 4,000	 ราย	 แลัะลัด้การเล่ัอก

ปฏิิบัติอันเกี�ยวเน่�องจากเอชไอวีแลัะเพัศภาวะลัง	 ร้อยลัะ	 90	 ซึึ่�งมีการกำาหนด้ยุทำธิศาสูตร์ป้องกัน	 แลัะ 

แก้ไขึ้ปัญหาเอด้ส์ูแห่งชาติ	 พั.ศ.	 2560	 -	 2573	 การสู่งเสูริมให้กลุ่ัมเป้าหมายเฉพัาะเข้ึ้าถึงการตรวจ 

หาเช่�อเอชไอวี	 เพ่ั�อให้ทำราบสูถานะการติด้เช่�อขึ้องตนเอง	 เป็นกลัยุทำธ์ิหนึ�งในการยุติปัญหาเอด้สู์	 แลัะ

มาตรการหนึ�งทีำ�ประเทำศไทำยจะนำามาใช้แก้ไขึ้ปัญหาเอด้สู์ในปัจจุบัน	 ค่้อ	 การสูนับสูนุนให้ประชาชน 

ทีำ�มีพัฤตกิรรมเสีู�ยง	สูามารถใช้ชุด้ตรวจค้ดั้กรองการตดิ้เช่�อเอชไอวด้ี้วยตนเองได้้	ซึึ่�งจะสูอด้รบักับข้ึ้อจำากัด้	

ในสูถานการณ์การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค้โค้วิด้	19	ทีำ�ทำำาให้ผูู้้มีพัฤติกรรมเสีู�ยงหร่อสูงสัูยว่าติด้เช่�อ	ไม่สูามารถ

ไปตรวจหาเช่�อทีำ�สูถานพัยาบาลัตามปกต	ิชุด้ทำด้สูอบนี�จะทำำาใหป้ระชาชนนำาไปใช้ตรวจค้ดั้กรองการตดิ้เช่�อ

เบ่�องต้น	เพ่ั�อให้รู้สูถานะการติด้เช่�อขึ้องตนเองได้้เร็ว	แลัะตรวจยน่ยันอีกค้รั�งทีำ�สูถานพัยาบาลั	ซึึ่�งจะนำาไป	

สูู่การป้องกันหากไม่ติด้เช่�อ	 แลัะหากพับว่าติด้เช่�อจะเข้ึ้าสูู่ระบบดู้แลัรักษาด้้วยยาต้านไวรัสูเอชไอวี 

ในสูถานพัยาบาลัทัำ�วประเทำศได้้อย่างรวด้เร็วตามสิูทำธิิการรักษา	

	 	 จากการสูำารวจค้วามต้องการฝึึกอบรมเพ่ั�อพััฒนาศักยภาพัด้้านการให้การปรึกษาขึ้องบุค้ลัากร

สูาธิารณสุูขึ้ทีำ�ปฏิิบัติงานด้้านเอชไอวี/เอด้ส์ู	 ในสูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้	ในเด่้อนกรกฎาค้ม	2564	พับว่า	

บุค้ลัากรสูาธิารณสุูขึ้ทีำ�ปฏิิบัติงานด้้านเอชไอวี/เอด้ส์ูมากกว่าร้อยลัะ	 48	 ไม่เค้ยอบรมการให้การปรึกษา	

แลัะร้อยลัะ	 90	 ต้องการอบรมฟ้ื้�นฟูื้การให้การปรึกษาด้้านเอชไอวี/เอด้ส์ู	 แลัะจากการสูำารวจการรับรู้	 

ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองในเด่้อนสิูงหาค้ม-กันยายน	2564	พับว่า	 ผูู้้ตอบแบบสูำารวจ	 ร้อยลัะ	45	

รู้จักชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ร้อยลัะ	55	ไม่รู้จักหร่อไม่แน่ใจ	แลัะประมาณร้อยลัะ	50	เค้ยคิ้ด้

จะใช้ชุด้ตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 โด้ยเฉพัาะในกลุ่ัม	MSM/TGW/Bisexual	 ซึึ่�งเหตุผู้ลัทีำ�จะใช้ 

ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ค่้อ	(1)	ค้วามสูะด้วกเร่�องเวลัา	สูถานทีำ�	(2)	ตรวจเพ่ั�อค้วามสูบายใจ	

แลัะไว้เตรียมใจก่อนไปตรวจเอชไอวีทีำ�สูถานบริการ	แลัะ	(3)	เพ่ั�อป้องกันได้้ถูกต้อง	สู่วนอุปสูรรค้ในการเข้ึ้าถึง

บริการตรวจเอชไอวี	 ได้้แก่	 (1)	 ไม่มีเวลัาไปตรวจทีำ�โรงพัยาบาลั	 (2)	 เขิึ้นอายเวลัาเจอเจ้าหน้าทีำ�	 แลัะ 

(3)	 เค้ยเจอประสูบการณ์ทีำ�ไม่ดี้	 โด้ยวิธีิการทีำ�ต้องการเพ่ั�อรับทำราบข้ึ้อมูลัแลัะวิธีิการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรอง 

เอชไอวีด้้วยตนเอง	 นอกจากต้องการรับทำราบข้ึ้อมูลัด้้วยตนเองจากการอ่านเอกสูารในชุด้ตรวจ	 หร่อรับ

	 หลัักการแลัะเหตุุผลั

ง
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ทำราบขึ้้อมูลัจากลัิงก์วิดี้โอข้ึ้างกล่ัองแล้ัว	 ยังมีค้วามต้องการขึ้อรับค้ำาอธิิบายเม่�อไปรับชุด้ตรวจแลัะ 

ขึ้อรับการปรึกษากับเจ้าหน้าทีำ�ทำางออนไลัน์	 ซึึ่�งรูปแบบทีำ�ต้องการในการบริการ	 ค่้อ	 ต้องการค้นแนะนำา	

(supervised)	ก่อนตรวจ	แลัะหลัังตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี	ผู่้านทำางโทำรศัพัท์ำ	วิดี้โอค้อลั	หร่อการเจอตัวต่อตัว	

ดั้งนั�น	จึงจำาเปน็ต้องพััฒนาระบบบรกิารด้้านเอชไอว/ีเอด้ส์ู	โด้ยเฉพัาะการใหบ้ริการปรึกษาเพ่ั�อสูนับสูนุน

การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วย	HIV	Self	Screening	Test	ให้เป็นการจัด้บริการทีำ�มีประสิูทำธิิผู้ลั	ปลัอด้ภัย	

มีคุ้ณภาพั	 แลัะคุ้้มค่้า	 เหมาะสูมกับสูถานการณ์ในปัจจุบันทีำ�มีการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค้ติด้เช่�อไวรัสูโค้โรนา	

2019	(COVID-19)	เพ่ั�อยกระดั้บคุ้ณภาพับริการปรึกษาแลัะบูรณาการงานป้องกันรักษาอย่างมีประสิูทำธิิภาพั

แลัะยั�งย่นบนฐานวิถีชีวิตใหม่

	 การจัด้ทำำา “หลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ื่�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี

ด้้วยตนเอง (HIV Self Screening Test)”	 จึงมีค้วามจำาเป็นอย่างยิ�ง	ในการพััฒนาค้วามสูามารถขึ้อง 

ผูู้้ให้บริการปรึกษาจากหน่วยบริการภาค้รัฐแลัะภาค้ประชาสัูงค้มในการให้บริการปรึกษาได้้อย่างมี

ประสิูทำธิิภาพั	 ซึึ่�งจะทำำาให้ประชาชนกลุ่ัมเป้าหมาย	 สูามารถเข้ึ้าถึงบริการปรึกษาแลัะการตรวจคั้ด้กรอง	 

เอชไอว	ีเพ่ั�อทำราบสูถานะการตดิ้เช่�อขึ้องตนเอง	รวมทัำ�งเข้ึ้าสูู่ระบบการปอ้งกันแลัะการด้แูลัรักษา	ได้้สูะด้วก	

รวด้เร็ว	แลัะทัำ�วถึงมากขึึ้�น	เพ่ั�อเพิั�มโอกาสูในการยุติปัญหาเอด้ส์ูภายในปี	2573	ต่อไป

	 1.	 เพ่ั�อพััฒนาศักยภาพัผูู้้ให้บริการปรึกษาด้้านเอชไอวีในการโค้้ชแลัะการให้บริการปรึกษาเพ่ั�อ 

ตรวจเอชไอวีด้้วย	HIV	Self	Screening	Test	ได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั

	 2.	 เพ่ั�อให้ประชาชนกลุ่ัมเป้าหมาย	 สูามารถเข้ึ้าถึงบริการปรึกษาแลัะการตรวจค้ัด้กรองเอชไอว ี

เพ่ั�อทำราบสูถานะการติด้เช่�อ	 รวมทัำ�งเข้ึ้าสูู่ระบบการดู้แลัรักษาแลัะการป้องกันได้้สูะด้วก	 รวด้เร็ว	 แลัะ 

ทัำ�วถึงมากขึึ้�น

	 3.	 เพ่ั�อแลักเปลีั�ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ัมผูู้้ปฏิิบัติงานแลัะพััฒนาระบบบริการการให้การปรึกษา

อย่างต่อเน่�อง

	 หลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพั่�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 (HIV	

Self	Screening	Test)	ประกอบด้้วยหน่วยการเรียนรู้	จำานวน	5	หน่วย	ประกอบด้้วย	

	 หน่วยทีำ�	1	 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(HIV	Self	Screening	Test:	HIVSST)	

	 หน่วยทีำ�	2		 การโค้้ช/การปรึกษาออนไลัน์	

	 หน่วยทีำ�	3		 แรงจูงใจแห่งการเปลีั�ยนแปลัง	:	ทัำกษะการให้การปรึกษา	

	 หน่วยทีำ�	4		 แนวทำางการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวี	

	 หน่วยทีำ�	5		 ระบบการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ทีำ�มีเน่�อหาค้วามรู้	แลัะ

กิจกรรมฝึึกทัำกษะทีำ�ผูู้้ให้บริการปรึกษาสูามารถนำาไปเป็นแนวทำางในการฝึึกทัำกษะการปรึกษา/การโค้้ช	 

	 วััตุถุุประสงค์์

	 กรอบเนื้้�อหาหลัักสูตุร
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

เพ่ั�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 (HIV	 Self	 Screening	 Test)	 ได้้อย่างมี

ประสิูทำธิิภาพั

	 บุค้ลัากรสูาธิารณสุูขึ้ภาค้รัฐ/ภาค้ประชาสัูงค้ม	 ทีำ�รับผิู้ด้ชอบในการให้บริการปรึกษาด้้านเอชไอวี	

จำานวน	60	ค้น/รุ่น

	 ใช้เวลัาตลัอด้หลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ั�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วย

ตนเอง	(HIV	Self	Screening	Test)	จำานวน	3	วัน	เวลัา	8.30	-	16.30	น.

	 บรรยาย	อภิปราย	แลัะฝึึกปฏิิบัติ	

	 สูถานทีำ�	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ	กรมค้วบคุ้มโรค้	ผู่้านระบบออนไลัน์	Zoom	

Meeting	

	 1.	 มีคุ้ณวุฒิด้้านจิตวิทำยา	 จิตวิทำยาการปรึกษา	 ด้้านสัูงค้ม	 หร่อด้้านการแพัทำย์	 พัยาบาลั	 หร่อ 

การสูาธิารณสุูขึ้

	 2.	 มีประสูบการณ์ในการสูอนแลัะการทำำางานด้้านจิตวิทำยา	 ด้้านเอชไอวี/เอด้ส์ู	 หร่อการพััฒนา

พัฤติกรรมสุูขึ้ภาพั

	 จุุดเด่นื้ของหลัักสูตุร

	 ค์ุณสมบัตุิของผู�เข�ารับการอบรม

	 ระยะเวัลัา

	 วัิธีีการดำาเนื้ินื้การ

	 ค์ุณสมบัตุิของวัิทยากร

	 สูร้างแลัะพััฒนาศักยภาพัผูู้้ให้บริการปรึกษาด้้านเอชไอวีในการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ั�อตรวจ	 

เอชไอวีด้้วย	 HIV	 Self	 Screening	 Test	 ได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั	 สูามารถจัด้การค้วามเสีู�ยงต่อการ 

ติด้เช่�อเอชไอวีขึ้องผูู้้รับบริการ	 โด้ยใช้กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การให้การปรึกษาเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจในการ 

ตรวจเล่ัอด้แลัะการปรับพัฤติกรรมแบบกระชับ	 เพ่ั�อให้ประชาชนกลุ่ัมเป้าหมายสูามารถเข้ึ้าถึงบริการ 

ปรึกษาแลัะการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีเพ่ั�อทำราบสูถานะการติด้เช่�อ	 รวมทัำ�งเข้ึ้าสูู่ระบบการดู้แลัรักษา 

แลัะการป้องกันได้้สูะด้วก	รวด้เร็ว	แลัะทัำ�วถึงมากขึึ้�น	อีกทัำ�งสูามารถประยุกต์ใช้แลัะต่อยอด้องค์้ค้วามรู้ใน

การจัด้บริการด้้านเอชไอวีให้เหมาะสูมกับสูถานการณ์ในปัจจุบันทีำ�มีการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค้ติด้เช่�อไวรัสู

โค้โรนา	2019	(COVID-19)	โด้ยเป็นการจัด้ฝึึกอบรมทีำ�มีการฝึึกปฏิิบัติการโค้้ชแลัะการปรึกษาในรูปแบบ

ทำางไกลั
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 1.	 รองศาสูตราจารย์	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

	 2.	 ผูู้้ช่วยศาสูตราจารย์	ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

	 3.	 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

	 4.	 ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 5.	 นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 6.	 นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 7.	 ทำนพัญ.ภัทำร์ศยา	มุกลีัมาศ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 8.	 ด้ร.ศศมน	ศรีสุูทำธิิศักด์้	กองการพัยาบาลั

	 9.	 นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั

	 รายชื่้�อค์ณะวัิทยากร

	 ตุารางระยะเวัลัาการอบรม	

	 วัันที่่�	1	ของการอบรม

	 หนื้่วัยการเรียนื้รู�ที�	1	 การตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง	(HIV	self-screening	test:	HIVSST)

08.30	-	09.00	นื้.

09.00	-	09.30	นื้.

09.30	-	11.00	นื้.

ลังทำะเบียน	

พิัธีิเปิด้	 แลัะชี�แจงค้วามสูำาคั้ญขึ้องการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพั่�อตรวจเอชไอวี

ด้้วย	HIV	Self	Screening	Test	โด้ย	พัญ.ชีวนันท์ำ	เลิัศพิัริยสุูวัฒน์	ผูู้้อำานวยการ						

กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

1.1	 ค้วามรู้แลัะข้ึ้อแนะนำาการใช้ชุด้ตรวจค้ดั้กรองเอชไอวด้ี้วยตนเอง	(HIVSST)

	 •	 นิยามขึ้องการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 •	 ประโยชน์ขึ้องการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 •	 ข้ึ้อค้วรระวังจากการคุ้กค้ามทำางสูังค้ม	 (Social	 harms)	 ในการใช้ 

	 	 ชุด้ตรวจ

	 •	 ค้ำาแนะนำาทัำ�วไปเกี�ยวกับชุด้ตรวจแลัะวิธีิการใช้	

โด้ย	ทำนพัญ.ภัทำร์ศยา	มุกลีัมาศ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ	

1.2	หลัักการการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณแลัะมีประสิูทำธิิภาพั		

	 •	 หลัักการ	5	C	

	 •	 เป้าหมายการให้บริการปรึกษาเพ่ั�อตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี

	 •	 กระบวนการตรวจเอชไอวี	(Process	of	testing)	

โด้ย	ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ	
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 หนื้่วัยการเรียนื้รู�ที�	2	 การโค์�ชื่/การปรึกษาออนื้ไลันื้์

2.1	 แนวคิ้ด้การจัด้บริการปรึกษาแลัะการโค้้ชบนฐานวิถีชีวิตใหม่

	 •	 รูปแบบการให้บริการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	

	 	 (1)	 แบบมีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	(Supervised)		

			 	 	 a.	แบบเจอตัว	(face-to-face)

			 	 	 b.	แบบทำางไกลั	(telehealth)

			 	 (2)	 แบบไม่มีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	(unsupervised)

โด้ย	ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ	

รับประทำานอาหารกลัางวัน

2.2	 การปรึกษาออนไลัน์		

	 •	 ค้วามหมายแลัะประเภทำขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	

	 •	 มาตรฐานทำางจริยธิรรมขึ้องการปรึกษาออนไลัน์

	 •	 คุ้ณลัักษณะทีำ�จำาเป็นขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	

	 •	 เทำค้นิค้แลัะทัำกษะการปรึกษาออนไลัน์

โด้ย	รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

2.2	 การปรึกษาออนไลัน์	(ต่อ)	

	 •	 ทัำกษะการปรึกษาออนไลัน์	(แบ่งกลุ่ัมฝึึกปฏิิบัติ)

	 	 กลุ่ัม	1	 รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	

	 	 	 	 มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 ด้ร.ศศมน	ศรีสุูทำธิิศักด์้	กองการพัยาบาลั

	 	 กลุ่ัม	2	 ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	

	 	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 	 	 	 นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั

	 	 กลุ่ัม	3	 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ	

	 	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 	 กลุ่ัม	4	 ผู้ศ.	ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	

	 	 	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์	

	 	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

11.00	-	12.00	นื้.

12.00	-	13.00	นื้.

13.00	-	14.00

14.00	-	15.00	นื้.
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 หนื้่วัยการเรียนื้รู�ที�	3	 แรงจุูงใจุแห่งการเปลัี�ยนื้แปลัง	:	ทักษะการปรึกษา

แนวคิ้ด้ทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจ

	 •	 ทำฤษฎีค้วามมุ่งมั�น	(Self	Determination	Theory)

	 •	 ระยะการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม	(The	Stages	of	Change)

	 	 โด้ย	ด้ร.อัจฉรา		ภักดี้พิันิจ กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

2.3	 การโค้้ช	(Coach)

	 •	 ค้วามหมายแลัะประเภทำการโค้้ช

	 •	 กลัยุทำธ์ิการโค้้ชแบบ	CBC	

	 •	 เทำค้นิค้แลัะทัำกษะการโค้้ช

โด้ย	รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

10.30	-	12.00	นื้.

รับประทำานอาหารกลัางวัน12.00	-	13.00	นื้.

15.00	-	16.30	นื้.

	 วัันที่่�	2	ของการอบรม

08.30	-	09.00	นื้.

09.00	-	10.30	นื้.

ลังทำะเบียน	

2.3	 การโค้้ช	(Coach)	(ต่อ)

	 •	 เทำค้นิค้แลัะทัำกษะการโค้้ช	(แบ่งกลุ่ัมฝึึกปฏิิบัติ)

	 	 กลุ่ัม	1	 รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	

	 	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 ด้ร.ศศมน		ศรีสุูทำธิิศักด์้		กองการพัยาบาลั

	 	 กลุ่ัม	2	 ด้ร.อัจฉรา		ภักดี้พิันิจ	

	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

										 	 นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั

  กลุ่ัม	3 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ

	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

	 	 กลุ่ัม	4	 ผู้ศ.	ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	

	 	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										 	 นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์	

	 	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

ทัำกษะการให้การปรึกษา	OARS	(Open-ended	questions	-	Affirmation	-	

Reflection	-	Summary)	ฝึึกปฏิิบัติ	อภิปรายแลัะสูรุปผู้ลัการปฏิิบัติ	(4	กลุ่ัม)

กลุ่ัม	1	 รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

		 	 ด้ร.ศศมน	ศรีสุูทำธิิศักด์้	กองการพัยาบาลั

กลุ่ัม	2	 ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

		 	 นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั

กลุ่ัม	3	 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

		 	 นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ	

	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

กลุ่ัม	4		ผู้ศ.	ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	

	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

		 	 นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์	

	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

13.00	-	16.30	นื้.

	 หนื้่วัยการเรียนื้รู�ที�	4	 แนื้วัทางการให�การปรึกษาก่อนื้แลัะหลัังการตุรวัจุเอชื่ไอวัีด�วัย	HIVSST

	 วัันที่่�	3	ของการอบรม

08.30	-	09.00	นื้. ลังทำะเบียน	

09.00	-	10.00	นื้. กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การให้การปรึกษาเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจในการตรวจเล่ัอด้แลัะ

การปรับพัฤติกรรมแบบกระชับ

โด้ย	ด้ร.อัจฉรา	ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

10.00	-	12.00	นื้. แนวทำางการให้บริการปรึกษาก่อนแลัะหลัังตรวจเอชไอวี
ฝึึกปฏิิบัติ		อภิปรายแลัะสูรุปผู้ลัการปฏิิบัติ	(4	กลุ่ัม)
กลุ่ัม	1  รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา
										ด้ร.ศศมน		ศรีสุูทำธิิศักด์้		กองการพัยาบาลั
กลุ่ัม	2  ด้ร.อัจฉรา		ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ
										นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั
กลุ่ัม	3		 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา
										นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ	
	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ
กลุ่ัม	4 	ผู้ศ.ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	
	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา
										นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์		
	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

รับประทำานอาหารกลัางวัน

แนวทำางการให้บริการปรึกษาก่อนแลัะหลัังตรวจเอชไอวี	(ต่อ)

ฝึึกปฏิิบัติ		อภิปรายแลัะสูรุปผู้ลัการปฏิิบัติ	(4	กลุ่ัม)

กลุ่ัม	1	 รศ.	ด้ร.จุฑามาศ	แหนจอน	ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										ด้ร.ศศมน		ศรีสุูทำธิิศักด์้		กองการพัยาบาลั

กลุ่ัม	2		ด้ร.อัจฉรา		ภักดี้พิันิจ	กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

										นางสูาวอุไรพัร	จันทำะอุ่มเม้า	กองการพัยาบาลั

กลุ่ัม	3	 ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										นางพััชรภรณ์	ภวภูตานนท์ำ	

	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

กลุ่ัม	4  ผู้ศ.	ด้ร.วรากร	ทำรัพัย์วิระปกรณ์	

	 	 ค้ณะศึกษาศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

										นางเค้ร่อทิำพัย์	จันทำรธิานีวัฒน์	

	 	 กองโรค้เอด้ส์ูแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิ

12.00	-	13.00	นื้.

13.00	-	15.00	นื้.

	 หนื้่วัยการเรียนื้รู�ที�	5	 ระบบการดูแลัส่งตุ่อหลัังการตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

15.00	-	16.00	นื้.

16.00	-	16.30	นื้.

5.1	 แนวทำางการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(Linkage	 

	 referral	services	after	HIVSST)	ตามผู้ลัการตรวจ	3	กรณี

	 5.1.1	 ผู้ลัมีปฏิิกิริยา	(reactive)

	 5.1.2	 ผู้ลัไม่มีปฏิิกิริยา	(non-reactive)

	 5.1.3	 ผู้ลัไม่ชัด้เจน	(invalid)

5.2	 ช่องทำางการเช่�อมโยงเข้ึ้ารับบริการหลัังการตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วย 

	 ตนเอง	(Channels	of	linkages)

โด้ย	ด้ร.พัวงทำอง	อินใจ	ค้ณะแพัทำยศาสูตร์	มหาวิทำยาลััยบูรพัา

Wrap	up	สูอบถามเพิั�มเติม	แลัะข้ึ้อเสูนอแนะ

	 1.	 บุค้ลัากรได้้รับการพััฒนาศักยภาพัมีค้วามรู้แลัะทัำกษะใหม่ๆ	 ด้้านการปรึกษาแลัะการโค้้ช	
สูามารถให้บริการปรึกษาเพ่ั�อสูนับสูนุนตรวจเอชไอวีด้้วย	HIV	Self	Screening	Test	ได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั
	 2.	 มีระบบบริการให้การปรึกษาทีำ�เหมาะสูมกับการให้บริการในสูถานการณ์การแพัร่ระบาด้ขึ้อง 
โรค้โค้วิด้	19
	 3.	 ผูู้้รับบริการในกลุ่ัมประชากรหลัักแลัะประชาชนทัำ�วไปเข้ึ้าถึงบริการปรึกษาแลัะการตรวจคั้ด้กรอง
เอชไอวีเพิั�มขึึ้�น

	 ประโยชื่นื้์ที�ค์าดวั่าจุะได�รับ
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

ข้อแนะนำา
การใช้คู�มือประกอบการอบรม
หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพ่ือตรวจเอชไอวี
ด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง 
(HIV Self Screening Test)

	 คู่้ม่อหลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ั�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	

(HIV	 Self	 Screening	 Test)	 จัด้ทำำาขึึ้�นสูำาหรับใช้ประกอบการอบรมหลัักสููตร	 ซึึ่�งมีทัำ�งภาค้ทำฤษฎีแลัะ 

ภาค้ปฏิิบัติ	ใช้ระยะเวลัาอบรม	3	วัน	หลัักสููตรฯ	ประกอบด้้วยหน่วยการเรียนรู้	จำานวน	5	หน่วย	ประกอบด้้วย	

การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	HIV	Self	Screening	Test	:	HIVSST)	การโค้้ช/การปรึกษาออนไลัน์	

แรงจูงใจแห่งการเปลีั�ยนแปลัง:	 ทัำกษะการให้การปรึกษา	แนวทำางการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจ 

เอชไอวี	 แลัะระบบการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 ในแต่ลัะหน่วยการเรียนรู้จะ 

มีเน่�อหาค้วามรู้แลัะกิจกรรมฝึึกทำักษะสูำาหรับผูู้้เข้ึ้าอบรมศึกษาเพั่�อเตรียมตัวก่อนการอบรมแลัะทำบทำวน

หลัังรับการอบรมเพั่�อให้การจัด้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิูทำธิิภาพัแลัะบรรลัตุามวัตถุประสูงค้เ์น่�องจาก

เป็นการจัด้การอบรมรูปแบบทำางไกลั	

	 ลัำาดั้บขัึ้�นตอนการอบรม	ดั้งนี�

 หน่วยทีี่� 1 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง (HIV Self Screening Test: HIVSST)

   ใช้้เวลา 1 ช่้�วโมง 30 นาทีี ประกอบด้้วยเน้�อหา ด่้งนี�

	 	 	 •	 ค้วามรู้แลัะข้ึ้อแนะนำาการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(HIVSST)

	 	 	 	 (บรรยายแลัะค้ลิัปวิดี้โอการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง)

	 	 	 •	 หลัักการการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณแลัะมีประสิูทำธิิภาพั	

 หน่วยทีี่� 2 การโค้้ช/การปรึกษาออนไลัน์ 

   ใช้้เวลา 6 ช่้�วโมง ประกอบด้้วยเน้�อหา ด่้งนี�

	 	 	 •	 แนวคิ้ด้การจัด้บริการปรึกษาแลัะการโค้้ชบนฐานวิถีชีวิตใหม่

	 	 	 •	 การปรึกษาออนไลัน์

	 	 	 •	 การโค้้ช	(Coach)

	 	 	 บรรยายแลัะฝึึกปฏิิบัติโด้ยใช้	 ใบงาน	 2.1	 SMART	 Goal	 ใบงาน	 2.2	 การโค้้ชเพ่ั�อ 

คิ้ด้แก้ปัญหาตาม	PRACTICE	Model	แลัะใบงาน	2.3	จินตนาการสูำารวจชีวิต	5	มิติ
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หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
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 หน่วยทีี่� 3 แรงจูงใจแห่งการเปลีั�ยนแปลัง: ทัี่กษะการให้การปรึกษา

   ใช้้เวลา 5 ช่้�วโมง ประกอบด้้วยเน้�อหา ด่้งนี�

	 	 	 •	 แนวคิ้ด้ทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจ

	 	 	 	 (บรรยายแลัะฝึึกใช้ใบงาน	3.1	แบบสูอบถามแรงจูงใจในการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรม 

	 	 	 	 สุูขึ้ภาพั)

	 	 	 •	 ทัำกษะการให้การปรึกษา	OARS

	 	 	 	 (กิจกรรม	 3.1	 การฝึึกทัำกษะการปรึกษาโอเออาร์เอสู	 (OARS)	 โด้ยใช้แบบบันทึำก	 

	 	 	 	 การสัูงเกตการณ์โอเออาร์เอสู	(OARS))

 หน่วยทีี่� 4 แนวที่างการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวี

   ใช้้เวลา 4 ช่้�วโมง ประกอบด้้วยเน้�อหา ด่้งนี� 

	 	 	 •	 กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การให้การปรึกษาเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจในการตรวจเล่ัอด้แลัะ 

	 	 	 	 การปรับพัฤติกรรมแบบกระชับ

	 	 	 •	 แนวทำางการให้บริการปรึกษาก่อนแลัะหลัังตรวจเอชไอวี

	 	 	 	 (กิจกรรม	4.1	การฝึึกทัำกษะการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวี	โด้ยใช้

กรณีศึกษา	การฝึึกทัำกษะการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวี	แลัะใช้แบบบันทึำกการสัูงเกตการณ์

โอเออาร์เอสู	(OARS))

 หน่วยทีี่� 5 ระบบการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

   ใช้้เวลา 1 ช่้�วโมง ประกอบด้้วยเน้�อหา ด่้งนี� 

	 	 	 •	 แนวทำางการด้แูลัสู่งต่อหลัังการตรวจค้ดั้กรองเอชไอวด้ี้วยตนเอง	(Linkage	referral	 

	 	 	 	 services	after	HIVSST)	

	 	 	 •	 ช่องทำางการเช่�อมโยงเข้ึ้ารับบริการหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	

	 	 	 	 (บรรยายแลัะกิจกรรมทีำ�	5.1	3-2-1)

ฑ
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•	 การใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 	 4

•	 หลัักการการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณ		 6

	 แลัะมีประสิูทำธิิภาพั	

•	 กิจกรรม	1.1	 	 9

แรงจูงใจแห�งการเปล่่ยนแปลง: ทัักษะการให้การปรึกษา  38
•	 การปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจ	 40	

•	 ใบงาน	3.1	 	 43

•	 ทัำกษะการปรึกษา	OARS	 	 44

•	 กิจกรรม	3.1	 	 47

การโค้ช/การปรึกษาออนไลน์  10
•	 ค้วามหมาย	ประเภทำแลัะมาตรฐานทำางจริยธิรรม	 12

	 ขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	 	

•	 คุ้ณลัักษณะแลัะทัำกษะทีำ�จำาเป็นขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	 14

•	 การปรึกษาออนไลัน์ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพั	 	 14
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1หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)



2 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

หน�วยการเรยีนรู้ท่่ั

1 การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test: HIVSST)

	 เม่�อจบแล้ัวผูู้้เรียนสูามารถ

	 1.	 อธิิบายค้วามรู้แลัะให้ข้ึ้อแนะนำาการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองได้้

	 2.	 อธิิบายหลัักการการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณแลัะมีประสิูทำธิิภาพัได้้

	 1.	 ค้วามรู้แลัะข้ึ้อแนะนำาการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 	 1.1	 นิยามขึ้องการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 	 1.2	 ประโยชน์ขึ้องการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 	 1.3	 ข้ึ้อค้วรระวังจากการคุ้กค้ามทำางสัูงค้ม	(Social	harms)	ในการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี

ด้้วยตนเอง

	 	 1.4	 ค้ำาแนะนำาทัำ�วไปเกี�ยวกับวิธีิการใช้ชุด้ตรวจ	วิธีิจัด้เก็บชุด้ตรวจ	วิธีิการตรวจ	วิธีิแปลัผู้ลัการตรวจ	

วิธีิทิำ�งชุด้ตรวจทีำ�ใช้แล้ัวอย่างปลัอด้ภัย	แลัะข้ึ้อมูลัเกี�ยวกับบริการหลัังการตรวจ	

	 2.	 หลัักการการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณแลัะมีประสิูทำธิิภาพั		

	 	 2.1	 หลัักการ	5	C	

	 	 	 •	 Consent:	การยินยอม

	 	 	 •	 Confidentiality:	การรักษาค้วามลัับ

	 	 	 •	 Counseling:	การปรึกษา

	 	 	 •	 Correct	test	results:	ผู้ลัตรวจทีำ�ถูกต้อง

	 	 	 •	 Connection/linkage	 to	 prevention,	 care,	 and	 treatment:	 ระบบสู่งต่อเพ่ั�อ 

	 	 	 	 เข้ึ้าสูู่บริการป้องกัน	ดู้แลัแลัะรักษา

	 	 2.2	 เป้าหมายการให้บริการปรึกษาเพ่ั�อตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี

	 	 2.3	 กระบวนการตรวจเอชไอวี	(Process	of	testing)	

	 วััตุถุุประสงค์์	

	 แนื้วัค์วัามค์ิด



3หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 1.	 เอกสูารประกอบการบรรยาย	(Print	out	จาก	Power	Point)	

	 2.	 ค้ลิัปวิดี้โอ

	 3.	 ใบค้วามรู้

	 1	ชั�วโมง	30	นาทีำ	

	 1.	 การบรรยาย	

	 2.	 กิจกรรมก่อนเรียน

	 	 การศึกษา	E-learning	เร่�องการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 1.	 การทำด้สูอบ		

	 2.	 การสูะท้ำอนคิ้ด้

	 3.	 การมีสู่วนร่วมในการถาม	ตอบแลัะแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น	

	 วััสดุแลัะอุปกรณ์			

	 ระยะเวัลัา

	 กิจุกรรม	

	 การประเมินื้ผลั	



4 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ค่้อ	กระบวนการทีำ�ผูู้้ทีำ�ต้องการทำราบสูถานะเอชไอวีขึ้องตนเอง	

ทำำาการตรวจคั้ด้กรองเบ่�องต้น	เก็บตัวอย่างทำด้สูอบ	(สูารนำ�าในช่องปาก	หร่อเล่ัอด้ค้รบสู่วน)	แลัะแปลัผู้ลั

การทำด้สูอบด้้วยตนเองโด้ยใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองแบบรวด้เร็ว	 (Rapid	 test)	 สูามารถทำำาได้้ในบริเวณพ่ั�นทีำ� 

ทีำ�เป็นสู่วนตัว	โด้ยด้ำาเนินการด้้วยตนเองหร่อมีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	(Supervised)	ซึึ่�งผู้ลัทีำ�ได้้เป็นเพีัยงผู้ลัคั้ด้กรอง

ในเบ่�องต้นเท่ำานั�น	ไม่ได้้เป็นการสูรุปวินิจฉัยแต่อย่างใด้	หากผู้ลัทีำ�ได้้มีปฏิิกิริยา	(Reactive)	ผูู้้นั�นค้วรได้้รับ

บริการต่อเน่�องในการตรวจยน่ยันผู้ลัตามมาตรฐานการตรวจเช่�อเอชไอวีขึ้องประเทำศต่อไป	

	 การตรวจค้ัด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองเป็นวิธีิทีำ�เป็นทีำ�ยอมรับกันโด้ยทัำ�วไป	 มีค้วามปลัอด้ภัยแลัะ 

ค่้อนข้ึ้างมีค้วามแม่นยำาสููง	การเพิั�มการให้บริการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองเข้ึ้าไปในระบบให้บริการ

การตรวจเอชไอวีสูามารถเพิั�มค้วามค้รอบค้ลุัม	 ค้วามถี�ในการตรวจเอชไอวี	 โด้ยเฉพัาะกลุ่ัมทีำ�เข้ึ้าถึง 

การตรวจได้้ยากในการบรกิารแบบปกต	ิโด้ยเฉพัาะกลุ่ัมประชากรหลััก	ผูู้้ทีำ�อยูห่่างไกลั	หร่อในกลุ่ัมเยาวชน

ทีำ�มีเพัศสูมัพัันธิตั์�งแต่อายนุ้อย	แต่ยงัมีโอกาสูในการเข้ึ้าถึงบริการทีำ�เป็นมิตรได้้ยาก	ซึึ่�งสูามารถสูรปุประโยชน์

ในการใช้	การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ดั้งนี�

	 1.	 กระตุ้นการเข้ึ้าถึงการตรวจเอชไอวี

	 2.	 ผูู้้รับบริการมีอิสูระในการตัด้สิูนใจ	

	 3.	 มั�นใจเร่�องการรักษาค้วามลัับ	

	 4.	 สูร้างการเพิั�มอำานาจแลัะค้วามสูามารถในการกำาหนด้เสู้นทำางหร่อวิถีชีวิตขึ้องตัวเอง	

	 5.	 สูะด้วก	(ใช้งานง่าย	อ่านผู้ลัเร็ว)	

	 6.	 ลัด้ระยะเวลัาแลัะภาระขึ้องผูู้้รับบริการ	แลัะผูู้้ให้บริการ	

	 1.	 โอกาสูในการคิ้ด้ทำำาร้ายตนเอง	(Potential	for	Harm)	

	 	 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองจำาต้องให้บริการภายใต้กรอบด้้านสิูทำธิิมนุษยชน	 เพ่ั�อ 

ลัด้โอกาสู	 ในการคิ้ด้ทำำาร้ายตนเองทีำ�อาจจะเกิด้ขึึ้�น	 โด้ยก่อนการตรวจค้ัด้กรองผูู้้ใช้บริการต้องได้้รับ 

ข้ึ้อมูลัทีำ�เพีัยงพัอ	 แลัะชุด้ตรวจคั้ด้กรองต้องมีคุ้ณภาพัสููงแลัะมีมาตรฐานคุ้ณภาพัตามมาตรฐานขึ้อง 

กรมวิทำยาศาสูตร์การแพัทำย์

	 2.	 การบังคั้บให้ตรวจ	(Coerced	testing)

	 	 การใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองค้วรต้องค้ำานึงถึงค้วามเสีู�ยงทีำ�จะเกิด้ขึึ้�นกับการเปิด้เผู้ย

ข้ึ้อมูลั	หร่อมีการถูกบีบบังคั้บให้ตรวจทัำ�งจากคู่้ขึ้องตนเองก่อนการมีเพัศสัูมพัันธ์ิ	หร่อเจ้าขึ้องสูถานประกอบการ	

เช่น	สูถานบันเทิำงทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับการมีเพัศสัูมพัันธ์ิ	

	 การใชื่�ชืุ่ดตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 ค์วัามหมายของการตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 ประโยชื่นื้์ในื้การใชื่�การตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 ข�อค์วัรระวัังจุากการค์ุกค์ามเชื่ิงสังค์ม	(Social	harms)	ในื้การใชื่�ชืุ่ดตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง
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(HIV Self Screening Test)

	 การใช้ชุด้ตรวจหาเช่�อเอชไอวีด้้วยตนเอง	 ผูู้้ตรวจจำาเป็นต้องทำำาค้วามเข้ึ้าใจวิธีิการใช้จากคู่้ม่อ	แลัะ

วิธีิอ่านผู้ลัการตรวจอย่างลัะเอียด้	 เพัราะการตรวจด้้วยตนเอง	 ไม่ได้้มีค้วามชำานาญเหม่อนแพัทำย์	 หร่อ 

ผูู้้เชี�ยวชาญ	 ดั้งนั�นเพ่ั�อให้ได้้ผู้ลัทีำ�ใกล้ัเคี้ยงกับค้วามจริงมากทีำ�สูุด้	 ผูู้้ใช้ชุด้ตรวจค้วรให้ค้วามสูำาคั้ญกับ 

การทำำาค้วามเข้ึ้าใจวิธีิการใช้แลัะสูามารถปฏิิบัติตามขัึ้�นตอนการตรวจได้้อย่างถูกต้อง	 กรณีทีำ�ใช้ชุด้ตรวจ 

ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 การตรวจหลัังจากมีค้วามเสีู�ยงมาแล้ัวไม่ถึง	 3	 เด่้อน	 การหยด้เล่ัอด้น้อยหร่อมากเกินไป	 

หร่อกรณีอ่�น	ๆ 	ทีำ�อาจสู่งผู้ลัให้การตรวจมีค้วามผิู้ด้พัลัาด้	ทำำาให้การอ่านค่้าจากชุด้ตรวจผิู้ด้	ดั้งนั�นการตรวจ

เพีัยงค้รั�งเดี้ยว	อาจไม่สูามารถยน่ยันผู้ลัทีำ�แน่ชัด้	100%	ได้้	เพัราะชุด้ตรวจเป็นการตรวจคั้ด้กรองเบ่�องต้น

เท่ำานั�น	จึงจำาเป็นต้องตรวจย่นยันทีำ�สูถานพัยาบาลัอีกค้รั�งเพ่ั�อค้วามมั�นใจในการตรวจผู้ลั

	 ข้ึ้อมูลัทีำ�จำาเป็นสูำาหรับผูู้้ใช้ชุด้ตรวจเอชไอวีด้้วยตนเองจะค้รอบค้ลุัมในประเด็้น	ดั้งนี�

	 1.	 ค้ำาแนะนำาทัำ�วไปเกี�ยวกับวิธีิการใช้ชุด้ตรวจ	

	 2.	 วิธีิจัด้การแลัะจัด้เก็บชุด้ตรวจก่อนทำำาการตรวจคั้ด้กรองด้้วยตนเอง

	 3.	 วิธีิอ่านผู้ลัแลัะแปลัผู้ลัการตรวจ

	 4.	 สิู�งทีำ�ค้วรทำำาหลัังจากอ่านผู้ลั	รวมทัำ�งข้ึ้อมูลัเกี�ยวกับบริการหลัังการตรวจ	เช่น	การใหบ้ริการปรึกษา	

การตรวจวินิจฉัยเพิั�มเติม	การดู้แลัป้องกันแลัะการรักษา

	 5.	 วิธีิทิำ�งชุด้ตรวจทีำ�ใช้แล้ัวอย่างปลัอด้ภัย

	 6.	 ประเด็้นทำางจริยธิรรมแลัะทำางกฎหมาย	เช่น	ห้ามมิให้มีการบังคั้บตรวจ

	 ผู้ลัทีำ�ได้้จากการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองจะสูามารถมีผู้ลัออกมาได้้	3	แบบ	ดั้งนี�	

	 1.	 ผู้ลัทีำ�มีปฏิิกิริยา	 (Reactive)	 หร่ออาจจะเรียกกันว่า	 “ผู้ลัเป็นบวก”	 หมายค้วามว่า	 นำ�ายาใน 

ชุด้ตรวจคั้ด้กรองทำำาปฏิิกิริยากับสูารในตัวอย่างทีำ�ได้้จากเล่ัอด้	 หร่อสูารจากนำ�าในช่องปากขึ้องผูู้้ใช้บริการ	

ผูู้้ใช้บริการค้วรเข้ึ้าไปรับการตรวจย่นยันผู้ลัอีกค้รั�งทีำ�สูถานบริการสูาธิารณสูุขึ้	 ซึึ่�งจะมีวิธีิการตรวจเล่ัอด้ 

ทีำ�ให้ผู้ลัได้้แม่นยำาทีำ�สุูด้	ตามมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีขึ้องประเทำศไทำย

	 ข�อแนื้ะนื้ำาการใชื่�ชืุ่ดตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 ผลัที�ได�จุากการใชื่�ชืุ่ดตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 3.	 การนำาเอาชุด้ตรวจไปใช้ในทำางทีำ�ผิู้ด้	(Misuse	of	HIVSST)

	 	 การใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองเพ่ั�อการรับทำราบสูถานะขึ้องผู้ลัเล่ัอด้สูำาหรับ 

ใช้ประกอบการรบัสูมัค้รงาน	โด้ยผูู้้ประกอบการ	เจ้าขึ้องธุิรกิจ	หร่อหน่วยงานอาจจะทำำาการจดั้ซ่ึ่�อชุด้ตรวจ

เอชไอวีด้้วยตนเองเพ่ั�อตรวจเล่ัอด้ขึ้องผูู้้มาสูมัค้รงานเพ่ั�อให้ทำราบสูถานะผู้ลัเล่ัอด้ก่อนรับสูมัค้รเข้ึ้าทำำางาน

ซึึ่�งเป็นการนำาเอาชุด้ตรวจไปใช้ในทำางทีำ�ผิู้ด้	 เน่�องจากเป็นค้วามผู้ิด้ในเชิงนโยบาย	 ผิู้ด้กฎหมาย	 แลัะเป็น 

การลัว่งลัะเมดิ้สิูทำธิิมนุษยชน	จงึจำาเปน็ต้องมีการสู่�อสูาร	ประชาสูมัพัันธ์ิให้ผูู้้ทีำ�เกี�ยวข้ึ้องตระหนกัถึงนโยบาย

แลัะกฎหมายว่าด้้วยการมีชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองนั�น	 มิใช่เป็นไปเพ่ั�อเอ่�อประโยชน์หร่อ 

เปิด้โอกาสูให้ผูู้้ประกอบการนำาเอาชุด้ตรวจคั้ด้กรองฯ	ไปใช้เพ่ั�อตรวจสูถานะขึ้องผู้ลัเล่ัอด้
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	 2.	 ผู้ลัทีำ�ไม่มีปฏิิกิริยา/ผู้ลัเป็นลับ	 (Nonreactive)	 หมายค้วามว่า	 ชุด้ตรวจค้ัด้กรองไม่สูามารถ 

หาการติด้เช่�อเอชไอวีในสูารทีำ�ตรวจได้้	 แต่ถ้าผูู้้ใช้บริการเพิั�งได้้รับเช่�อเอชไอวีมาแลัะยังอยู่ในช่วงระยะ 

หลับแฝึง	(window	period)	ค้วรสู่งต่อไปยังสูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้เพ่ั�อตรวจยน่ยันการติด้เช่�อ	

	 3.	 ผู้ลัการทำด้สูอบทีำ�ไม่ถูกต้อง	 (Invalid)	 หมายค้วามว่า	 ผู้ลัการตรวจไม่ชัด้เจน	 ซึึ่�งอาจเกิด้จาก 

การทีำ�ชุด้ตรวจคั้ด้กรองมีปัญหา	 หร่อเกิด้จากค้วามผิู้ด้พัลัาด้ในวิธีิการตรวจ	 จำาเป็นต้องมีการตรวจซึ่ำ�า 

โด้ยใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองชุด้ใหม่	

	 นอกจากนี�	ผู้ลัการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองอาจมีค้วามค้ลัาด้เค้ล่ั�อนได้้ในกรณีต่อไปนี�

 	เพิั�งได้้รับเช่�อเอชไอวีมาแลัะยังอยู่ในช่วงระยะหลับแฝึง	(Window	period)

 	ได้้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผูู้้มีเช่�อเอชไอวีแลัะอยู่ในช่วงกำาลัังรับยาต้านไวรัสู	 ซึึ่�งผู้ลัการตรวจจะ 

	 	 ไม่สูามารถบ่งบอกได้้ว่ายังมีเช่�อไวรัสูอยู่ในร่างกาย	

 	เข้ึ้าร่วมการศึกษาวิจัยวัค้ซีึ่นเอชไอวี

 	กำาลัังรับประทำานยาเพัร็พั	(PrEP)	หร่อ	เพ็ัพั	(PEP)	ซึึ่�งหากได้้รับเช่�อเอชไอวี	จะมีปฏิิกิริยาตอบสูนอง 

	 	 ขึ้องแอนติบอดี้�ช้ากว่าปกติ	ทำำาให้ช่วง	Window	period	ย่ด้ออกไป

 	ปฏิิบัติตามขัึ้�นตอนการตรวจไม่ถูกต้อง	 เช่น	 การเก็บตัวอย่างเล่ัอด้หร่อสูารนำ�าจากช่องปาก 

	 	 ในปริมาณทีำ�ไม่เพีัยงพัอ

	 การตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี	 รวมถึงการรับทำราบผู้ลัการตรวจเป็นสิูทำธิิสู่วนบุค้ค้ลั	 ซึึ่�งเกี�ยวข้ึ้อง

ทัำ�งสิูทำธิิผูู้้ป่วยแลัะสิูทำธิิขึ้องบุค้ค้ลั	 การจัด้บริการตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวีจึงค้วรด้ำาเนินการด้้วย 

ค้วามระมัด้ระวังโด้ยการจัด้บริการทีำ�เหมาะสูม	ซึึ่�งการจัด้บริการปรึกษาแลัะตรวจหาการตดิ้เช่�อเอชไอวีใน

ประเทำศไทำย	 ได้้มีการพััฒนารูปแบบการจัด้บริการมาอย่างต่อเน่�องเพ่ั�อสู่งเสูริมการเข้ึ้าถึงบริการตรวจหา

การติด้เช่�อเอชไอวี	 โด้ยองค์้การอนามัยโลักแลัะโค้รงการเอด้ส์ูแห่งสูหประชาชาติ	 ได้้เสูนอหลัักการ	 5	 C	 

เพ่ั�อใช้เป็นหลัักการพ่ั�นฐานในการสู่งเสูริมให้ผูู้้รับบริการเข้ึ้าสูู่กระบวนการตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิูทำธิิภาพัแลัะมีจรรยาบรรณ	โด้ยค้ำานึงถึงสิูทำธิิขึ้องผูู้้รับบริการเป็นสูำาคั้ญ

	 การให้บริการตรวจเอชไอวีอย่างมีจรรยาบรรณแลัะมีประสิูทำธิิภาพั	ยึด้ตามหลัักการ	5	C	ซึึ่�งค้รอบค้ลุัม

ประเด็้นขึ้องการยนิยอม	การรักษาค้วามลัับ	การปรึกษา	ผู้ลัตรวจทีำ�ถูกต้องแลัะระบบสู่งต่อเพ่ั�อเข้ึ้าสูู่บริการ

ป้องกัน	 ดู้แลัแลัะรักษาในการให้ข้ึ้อมูลัแลัะการเข้ึ้าถึงบริการการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 โด้ยมี

รายลัะเอียด้ดั้งนี�

 1. การยินยอม (Consent)	 กรณีทีำ�ซ่ึ่�อชุด้ตรวจมาตรวจด้้วยตนเอง	 ผูู้้ใช้บริการไม่จำาเป็นเซ็ึ่น 

ใบยนิยอม	แต่ต้องมีการสู่�อสูารเพ่ั�อมิให้นำาเอาชุด้ตรวจเอชไอวีมาใช้แบบเป็นการบังคั้บ	เช่น	ระหว่างคู่้นอน	

หร่อใช้ประกอบเป็นเง่�อนไขึ้ในการประกอบอาชีพั	 หร่อการบังคั้บตรวจเอชไอวีในการสูมัค้รงาน	 เป็นต้น	

	 หลัักการการตุรวัจุเอชื่ไอวัีอย่างมีจุรรยาบรรณแลัะมีประสิทธีิภาพ

	 หลัักการ	5	C	
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	 1.	 เป้าหมายในการป้องกัน	(Preventive	goal)	 เพ่ั�อลัด้การแพัร่กระจายเช่�อแลัะให้ข้ึ้อมูลัวิธีิการ

ติด้ต่อขึ้องเอชไอวี

	 2.	 เป้าหมายในการให้การสูนับสูนุน	(Supportive	goal)	เพ่ั�อลัด้ค้วามวิตกกังวลัแลัะค้วามเศร้าโศก	

ทีำ�เกิด้จากการวินิจฉัยโรค้

	 3.	 เป้าหมายในการให้ขึ้้อมูลัทีำ�ถูกต้อง	 (Education	 goal)	 เพ่ั�อให้ข้ึ้อมูลัค้วามรู้แก่ผูู้้รับบริการ 

เพ่ั�อช่วยให้มีทำางเล่ัอกในการปฏิิบัติแลัะนำาทำางเล่ัอกไปปฏิิบัติได้้

	 4.	 เป้าหมายในการเข้ึ้าถึงแหล่ังสูนับสูนุนช่วยเหล่ัอ	(Access	to	resources	goal)	เพ่ั�อจัด้หาแหลัง่	

ในการสูนับสูนุนสู่งเสูริมการติด้ตามแลัะค้้นหาทำางเล่ัอกทีำ�เหมาะสูมแก่ผูู้้รับบริการ

	 เป้าหมายของการให�บริการการปรึกษาเพ่�อตุรวัจุหาการตุิดเชื่้�อเอชื่ไอวัี

สู่วนกรณีการให้บริการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองแบบมีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	อาจต้องมีการแจ้งยินยอมให้

ผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะสูามารถให้บริการเพ่ั�อให้ค้ำาแนะนำา/ช่วยเหล่ัอในการตรวจกับผูู้้ใช้ชุด้ตรวจ

 2. การรักษาค้วามลัับ (Confidentiality)	ในการใช้ชุด้ตรวจเอชไอวีด้้วยตนเอง	ผูู้้ทีำ�ต้องการตรวจ

มีสิูทำธิิทีำ�จะเก็บผู้ลัการตรวจไว้กับตนเอง	แม้กรณีทีำ�ตรวจโด้ยมีผูู้้ให้การปรึกษา/การชี�แนะ	ผูู้้ใช้บริการมีสิูทำธิิ�

เล่ัอกว่าจะแจ้งหร่อไม่แจ้งผู้ลัการตรวจให้กับผูู้้ให้การปรึกษาหร่อผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	อยา่งไรก็ตามผูู้้ให้การปรึกษา

หร่อผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะสูามารถแนะแนวทำางแลัะแจ้งถึงการรักษาค้วามลัับขึ้องผูู้้ใช้บริการได้้เช่นเดี้ยวกับ 

การตรวจเอชไอวีแบบปกติเพ่ั�อให้ผูู้้ตรวจคั้ด้กรองด้้วยตนเองสูามารถเข้ึ้าถึงบริการได้้อย่างต่อเน่�อง

 3. การปรึกษา (Counseling)	 เน่�องจากการตรวจเอชไอวีด้้วยตนเอง	การปรึกษาสูามารถให้ได้้

ทัำ�งก่อน	 แลัะ/หร่อหลัังการตรวจเอชไอวีด้้วยตนเอง	 แต่ผูู้้ใช้บริการสูามารถทีำ�เล่ัอกทีำ�จะรับ	 หร่อไม่รับ 

การปรึกษาได้้	ค้วรมีการสู่�อสูาร	การจัด้ระบบบริการ	แลัะช่องทำางให้ผูู้้ตรวจสูามารถเข้ึ้าถึงการปรึกษาได้้

หลัายช่องทำางมากกว่าการเข้ึ้ามารับบริการ	ณ	สูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้เพีัยงอย่างเดี้ยว

 4. ผลัตรวจทีี่�ถููกต้อง (Correct results)	การยน่ยนัคุ้ณภาพัชุด้ตรวจค้ดั้กรองเอชไอวด้ี้วยตนเอง

เป็นสิู�งทีำ�จำาเป็น	 เพ่ั�อให้แน่ใจว่าผู้ลัขึ้องชุด้ตรวจทีำ�ได้้เป็นผู้ลัทีำ�ถูกต้องแลัะเช่�อถ่อได้้	 ค้วรเล่ัอกใช้ชุด้ตรวจทีำ�

ผู่้านการจด้ทำะเบียนจากสูำานักงานค้ณะกรรมการอาหารแลัะยาเทำ่านั�น	 เพัราะได้้รับการรับรองคุ้ณภาพั 

ตามมาตรฐานกระทำรวงสูาธิารณสุูขึ้แลัะค้วรอบรมให้เจ้าหน้าทีำ�แลัะผูู้้ตรวจสูามารถใช้ชุด้ตรวจได้้ถูกต้อง

 5. ระบบสู่งต่อเพ่ื่�อเข้้าสูู่บริการป้องกัน ดู้แลัแลัะรักษา (Connection/linkage to prevention, 

care, and treatment) ผูู้้ทีำ�ตรวจชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองจำาเป็นต้องได้้รับข้ึ้อมูลัในการ 

เข้ึ้าถึงระบบบริการเอชไอวีแบบองค์้รวม	 โด้ยมีการสู่�อสูารแลัะจัด้รูปแบบให้เข้ึ้าถึงบริการทีำ�ปรับบริบทำ 

ให้เหมาะสูมกับกลุ่ัมประชากรหลัักแลัะจัด้ให้ใช้เวลัาในการรับบริการต่าง	 ๆ	 สัู�นลังเพั่�อลัด้ภาระให้กับทัำ�ง

ผูู้้รับแลัะผูู้้ให้บริการ



8 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 กระบวนการในการให้บริการเพ่ั�อตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี	มี	5	ขัึ้�นตอน	ดั้งนี�	

	 1.	 การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาเช่�อเอชไอวี	(Pre-test	counseling)	เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการ

มีค้วามรู้ค้วามเข้ึ้าใจทีำ�ถูกต้องเกี�ยวกับเอด้ส์ู	 สูามารถประเมินพัฤติกรรมเสีู�ยงต่อการติด้เช่�อเอชไอวี 

ขึ้องตนเองได้้	 แลัะเตรียมค้วามพัร้อมขึ้องผูู้้รับบริการในการตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวีแลัะการรับทำราบ

ผู้ลัการตรวจ

	 2.	 การยินยอมรับการตรวจหาเช่�อเอชไอวี	(Informed	consent)	ซึึ่�งในการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี

ด้้วยตนเองแบบมีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	ค้วรต้องมีการแจ้งยินยอมให้ผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะสูามารถให้บริการแนะนำา/ช่วยเหล่ัอ	

ในการตรวจด้้วย	

	 3.	 การตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวี	(HIV	testing)	ต้องด้ำาเนินการโด้ยใช้วิธีิการทำางห้องปฏิิบัติการ

ทีำ�ได้้มาตรฐานแลัะชุด้ตรวจทีำ�ใช้ต้องผู่้านการรับรองจากสูำานักงานค้ณะกรรมการอาหารแลัะยา	 ซึึ่�งใน 

การตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจแบบรวด้เร็วจะเป็นการทำด้สูอบอย่างง่ายไม่ต้องใช้เค้ร่�องม่อ 

ทีำ�ซัึ่บซ้ึ่อน	อ่านผู้ลัด้้วยตาเปล่ัา	ผู้ลัทำด้สูอบออกเร็วตามระยะเวลัาทีำ�กำาหนด้

	 4.	 การใหบ้ริการปรกึษาหลัังการตรวจหาเช่�อเอชไอว	ี(Post-test	counseling)	ผูู้้รับบริการทีำ�ตรวจ

หาการติด้เช่�อเอชไอวี	 ค้วรได้้รับบริการปรึกษาหลัังการตรวจการติด้เช่�อเอชไอวี	 เพ่ั�อรับทำราบสูถานะการ

ติด้เช่�อ	แลัะเข้ึ้าสูู่ระบบบริการป้องกันแลัะดู้แลัรักษาอย่างเหมาะสูม

	 5.	 การให้บริการปรึกษาต่อเน่�อง	 (Ongoing	 counseling)	 โด้ยเน้นเกี�ยวกับการมีพัฤติกรรม 

ทำางเพัศทีำ�เหมาะสูม	การป้องกันกรณีทีำ�ผู้ลัเล่ัอด้เป็นลับ	แลัะรับการดู้แลัรักษาหากผู้ลัเล่ัอด้พับการติด้เช่�อ	

รวมทัำ�งการสูนับสูนุนให้ผูู้้มีเช่�อเอชไอวีสูามารถประเมินถึงข้ึ้อดี้แลัะข้ึ้อเสีูยขึ้องการเปิด้เผู้ยผู้ลัเล่ัอด้กับคู่้	

	 ขัึ้�นตอนขึ้องกระบวนการตรวจหาเอชไอวี	แสูด้งดั้งภาพัทีำ�	1	-	1

กระบวนการตรวจเอชไอวีภาพที่่�	1	-	1

	 กระบวันื้การตุรวัจุเอชื่ไอวัี	(Process	of	testing)

Pre-test Counselling

Informed consent

Rapid HIV test

Post-test Counselling

Ongoing Counselling
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ค้ำาชี�แจง	ให้ด้ำาเนินการดั้งนี�

	 1.	 ผูู้้เข้ึ้ารับการอบรมสูรุปค้วามรู้เป็นผัู้งค้วามคิ้ด้	หร่อการบันทึำกค้วามรู้ในรูปแบบต่าง	ๆ	

	 2.		จับคู่้สูมาชิกกลุ่ัมทีำ�ต้องการรู้จัก

	 3.		สูร้างสัูมพัันธิภาพัเชิงบวก	 (เช่น	 การแนะนำาตนเอง	 สิู�งทีำ�ประทัำบใจ	 ค้วามค้าด้หวังในการเข้ึ้า 

อบรม	ฯลัฯ	โด้ยใช้เวลัาประมาณ	2	นาทีำ)	

	 4.	 เปรียบเทีำยบการบันทึำกค้วามรู้ขึ้องตนเองกับคู่้	(ทำำาเค้ร่�องหมาย)	

	 5.	 สูรุปข้ึ้อคิ้ด้แลัะประโยชน์ทีำ�ได้้รับแลัะแนวทำางการนำาไปใช้

	 	 ..................................................................................................................................................		

	 	 ..................................................................................................................................................		

	 	 ..................................................................................................................................................		

	 	 ..................................................................................................................................................		

	 	 ..................................................................................................................................................

	 กิจุกรรม	1.1	ค์ิด-ค์ู่-แบ่งปันื้

สูาระค้วามรู้ สิู�งทีี่�แบ่งปัน
บันทึี่กค้วามรู้

มี ไม่มี

นิยามขึ้องการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(HIVSST)

ประโยชน์ขึ้อง	HIVSST

ข้ึ้อค้วรระวังจากการคุ้กค้ามทำางสัูงค้ม	(Social	harms)	

ในการใช้	HIVSST

ค้ำาแนะนำาทัำ�วไปเกี�ยวกับวิธีิการใช้ชุด้ตรวจ	HIVSST

หลัักการการตรวจเอชไอวีด้้วยหลััก	5	C

เป้าหมายการให้บริการปรึกษาเพ่ั�อตรวจหา

การติด้เช่�อเอชไอวี

กระบวนการตรวจเอชไอวี	(Process	of	testing)
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หน�วยการเรยีนรู้ท่่ั

2 การโค้ช/การปรึกษาออนไลน์

	 เม่�อศึกษาหน่วยทีำ�	2	จบแล้ัวผูู้้เรียนสูามารถ

	 1.	 สูรุปประเด็้นสูำาคั้ญเกี�ยวกับค้วามหมาย	ประเภทำ	มาตรฐานทำางจริยธิรรม	คุ้ณลัักษณะทีำ�จำาเป็น	 

	 	 ขัึ้�นตอนแลัะการปรึกษาออนไลัน์ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพัได้้

	 2.	 อธิิบายค้วามหมาย	หลัักการพ่ั�นฐาน	กระบวนการโค้้ช	แลัะเทำค้นิค้การโค้้ชได้้

	 3.	 ระบุทัำกษะทีำ�จำาเป็นต่อการปรึกษาแลัะการโค้้ชออนไลัน์ได้้

	 4.	 ยกตัวอย่างแนวทำางการปรึกษาแลัะโค้้ชออนไลัน์ได้้

	 5.	 สูรุปประเด้น็สูำาคั้ญเกี�ยวกับค้วามหมาย	หลัักการ	เป้าหมายแลัะแนวทำางการโค้้ชแลัะการบรกิาร

ปรึกษาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ได้้

	 1.	 การปรึกษาออนไลัน์	

	 		 1.1	 ค้วามหมาย	ประเภทำแลัะมาตรฐานทำางจริยธิรรมขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	

	 		 1.2	 คุ้ณลัักษณะทีำ�จำาเป็นขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	

	 		 1.3	 การปรึกษาออนไลัน์ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพั

		 2.	 การโค้้ช	(Coach)

		 	 2.1	 ค้วามหมายแลัะประเภทำการโค้้ช

		 	 2.2	 ทำฤษฎีแลัะเทำค้นิค้การโค้้ช

		 	 2.3	 การโค้้ชพัฤติกรรม-การรู้คิ้ด้	(Cognitive	behavioral	coaching:	CBC)

		 3.	 การจัด้บริการปรึกษาแลัะการโค้้ชบนฐานวิถีชีวิตใหม่

	 		 3.1	 รูปแบบการให้บริการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	

	 		 3.2	 แนวทำางการบริการปรึกษาเพ่ั�อตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีในชุมชน

	 วััตุถุุประสงค์์	

	 แนื้วัค์วัามค์ิด
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	 6	ชั�วโมง								

	 1.	 การบรรยาย	

	 2.	 กิจกรรมกลุ่ัม

	 3.	 การฝึึกปฏิิบัติกลุ่ัมย่อย

	 1.	 เอกสูารประกอบการบรรยาย	(Print	out	จาก	Power	Point)	

	 2.	 ค้ลิัปวิดี้โอ

	 3.	 ใบค้วามรู้

	 วััสดุแลัะอุปกรณ์			

	 ระยะเวัลัา

	 กิจุกรรม	

	 1.	 การทำด้สูอบ

	 2.	 การสูะท้ำอนคิ้ด้

	 3.	 การมีสู่วนร่วมในการถาม	ตอบแลัะแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น	

	 การประเมินื้ผลั	
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	 การปรึกษาออนไลัน์	 (Online	 counseling)	 มีช่�อเรียกได้้หลัากหลัาย	 เช่น	 การปรึกษาทำาง

อินเทำอร์เน็ต	 (Internet	 counseling)	 การปรึกษาอิเล็ักทำรอนิกส์ู	 (e-counseling)	 สูุขึ้ภาพัจิตทำางไกลั	

(Telemental	 health)	 การปรึกษาทำางไซึ่เบอร์	 (Cyber-counseling)	 โด้ยเริ�มบริการในค้รั�งแรกราว 

ปี	 ค้.ศ.	 1986	 มหาวิทำยาลััย	 Cornell	 ประเทำศสูหรัฐอเมริกา	 ผู่้านโปรแกรม	 Ask	 Uncle	 Ezra	 ซึึ่�งมี 

การพััฒนามาอย่างต่อเน่�อง	 แลัะเข้ึ้ามามีบทำบาทำอย่างมากในช่วงการแพัร่ระบาด้ขึ้องโค้วิด้-19	 ในสู่วนนี�

เน่�อหาประกอบด้้วย	ค้วามหมายแลัะประเภทำขึ้องการปรึกษาออนไลัน์	

	 การปรึกษาเชิงจิตวิทำยา	 (Counseling)	 หมายถึง	 กระบวนการทีำ�มีปฏิิสัูมพัันธ์ิระหว่างบุค้ค้ลัใน 

การเอ่�ออำานวย	ช่วยเหล่ัอแลัะแก้ปัญหาด้้านบุค้ลิักภาพั	อารมณ์	พัฤติกรรม	อาชีพั	การสูมรสู	การศึกษา	

การฟ้ื้�นฟูื้	 แลัะพััฒนาการ	 โด้ยผูู้้ให้การปรึกษานำาเทำค้นิค้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การฟัื้งอย่างใสู่ใจ	 การแนะแนว	 

การแนะนำา	การอภิปราย	การกระจ่างค้วามคิ้ด้แลัะบริหารแบบทำด้สูอบ	(Test)	เพ่ั�อให้ผูู้้รับการปรึกษาได้้

สูำารวจ	เข้ึ้าใจตนเอง	เข้ึ้าใจผูู้้อ่�น	แลัะเข้ึ้าใจสิู�งแวด้ล้ัอม	กระทัำ�งสูามารถแก้ไขึ้ปัญหาได้้อย่างมีประสิูทำธิิภาพั	

การปรึกษาสูามารถทำำาได้้ทัำ�งในรูปแบบขึ้องการปรึกษาแบบออฟื้ไลัน์แลัะการปรึกษาออนไลัน์

	 การปรกึษาแบบออฟื้ไลัน	์หมายถึง	การปรกึษาทีำ�ผูู้้ให้การปรกึษาแลัะผูู้รั้บการปรกึษา	(Counselee)	

มีปฏิิสัูมพัันธ์ิกันโด้ยตรง	ณ	สูถานบริการให้การปรึกษา	เช่น	โรงพัยาบาลั	มหาวิทำยาลััย	ค้ลิันิกหร่อหน่วยงาน

ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทำยา	

	 การปรึกษาออนไลัน์	 (Online	 counseling)	 หมายถึง	 การให้บริการช่วยเหล่ัอทำางสุูขึ้ภาพัจิตทีำ� 

ผูู้้ให้การปรึกษาแลัะผูู้้รับการปรึกษามีปฏิิสัูมพัันธ์ิผู่้านการออนไลัน์	 โด้ยกระบวนการปรึกษาเป็นได้้ทัำ�ง 

การตอบสูนองทัำนทีำ	 (Real-time)	หร่อการทิำ�งข้ึ้อค้วามบนอินเทำอร์เน็ตในรูปแบบขึ้องแพัลัตฟื้อร์มต่าง	ๆ	

เช่น	 แอปพัลิัเค้ชัน	 เว็ปแอปพัลิัเค้ชัน	 เว็บไซึ่ต์	 อีเมลั	 วีดิ้ทัำศน์ออนไลัน์	 แชทำออนไลัน์ผู่้านโทำรศัพัท์ำม่อถ่อ	

ค้อมพิัวเตอร์หร่อแท็ำบเล็ัต

	 1.	 การปรึกษาออนไลัน์ผู่้านข้ึ้อค้วาม	 (Text-based	 online	 counseling)	 เป็นการปรึกษาผู่้าน 

การพิัมพ์ัโต้ตอบระหว่างกันหร่อการแชทำ	(Chat)	แบ่งเป็น	2	รูปแบบ	ดั้งนี�	

	 	 1.1	 การแชทำในเวลัาเดี้ยวกัน	 (Synchronize	 chat)	 เป็นสู่�อสูารในช่วงเวลัาเดี้ยวกันโด้ยเม่�อ

ผูู้้รับการปรกึษาพิัมพ์ัปรึกษาแลัะผูู้ใ้ห้การปรึกษาพิัมพ์ัโต้ตอบทัำนทีำ	ผู่้านโปรแกรมหร่อแอปพัลัเิค้ชันต่าง	ๆ 	

เช่น	วอตส์ูแอปป์	(WhatsApp)	วีแชทำ	(WeChat)	แมสูเซึ่นเจอร์	(Messenger)	ไลัน์	(Line)	ฯลัฯ	

	 	 1.2	 การสู่�อสูารทีำ�ตอบสูนองต่างเวลัาหร่อการแชทำต่างเวลัา	(Asynchronous	chat)	เป็นสู่�อสูาร

ต่างเวลัากันโด้ยเม่�อผูู้้รับการปรึกษาพิัมพ์ัปรึกษาแลัะผูู้้ให้การปรึกษาไม่ได้้พิัมพ์ัโต้ตอบทัำนทีำ	 ซึึ่�งมักเป็น 

การฝึากข้ึ้อค้วามผู่้านกล่ัองข้ึ้อค้วาม	อีเมลั	

	 ค์วัามหมาย	ประเภทแลัะมาตุรฐานื้ทางจุริยธีรรมของการปรึกษาออนื้ไลันื้์

	 ค์วัามหมาย

	 ประเภทการปรึกษาออนื้ไลันื้์
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	 การปรกึษาออนไลันค์้วรด้ำาเนนิการโด้ยยดึ้หลัักมาตรฐานทำางจรยิธิรรมสูำาหรบัการปรกึษาออนไลัน์	

ซึึ่�งบัญญัติไว้โด้ยองค์้การวิชาชีพัด้้านการปรึกษา	เช่น	The	American	Psychological	Association	(APA),	

American	Counseling	Association	(ACA),	National	Board	for	Certified	Counselors	(NBCC)	

แลัะ	International	Society	for	Mental	Health	Online	(ISMHO)	ขึ้องประเทำศสูหรัฐอเมริกา	แต่ใน

ประเทำศไทำยยังไม่ได้้มีการกำาหนด้มาตรฐานทำางจริยธิรรมสูำาหรับการปรึกษาออนไลัน์ไว้	 อย่างไรก็ตาม

สูามารถใช้มาตรฐานดั้งกล่ัาวมาปรับใช้ได้้	ยกตัวอย่างได้้ดั้งนี�

	 1.	 การรักษาค้วามลัับ	(Confidentiality)	โด้ยผูู้้ให้บริการชี�แจงแนวทำางการรักษาข้ึ้อมูลัสู่วนบุค้ค้ลั	

ทีำ�เป็นผู้ลัมาจากข้ึ้อจำากัด้ขึ้องการปรึกษาออนไลัน์ทีำ�อาจจะมีการรั�วไหลัขึ้องข้ึ้อมูลัสู่วนบุค้ค้ลั	เช่น	การเข้ึ้า

ถึงข้ึ้อมูลั	การยน่ยนัตัวตน	การเก็บรักษาข้ึ้อมูลัโด้ยการใช้รหัสูผู่้าน	การปลัอด้ภัยขึ้องเว็บไซึ่ต์	แอปพัลิัเค้ชัน	

ทีำ�ใช้ในการปรึกษาออนไลัน์	 คุ้ณลัักษณะขึ้องผูู้้ให้บริการ	 การยอมรับค้วามเสีู�ยง	 การบันทึำกการสู่�อสูาร	 

แลัะการสู่งต่อข้ึ้อมูลักรณีเพ่ั�อการให้บริการทีำ�มีประสิูทำธิิภาพั	ทัำ�งนี�ต้องผู่้านการยินยอมจากผูู้้รับบริการ

	 2.	 การสูร้างสัูมพัันธิภาพัออนไลัน์	 (Establishing	 the	 online	 relationship)	 เป็นการแนะนำา

ตนเอง	การขึ้อทำราบข้ึ้อมูลัพ่ั�นฐานขึ้องผูู้้รับบริการ	การชี�แจงวัตถุประสูงค์้	ขึ้อบเขึ้ตการปรึกษา	ระยะเวลัา	

ข้ึ้อจำากัด้	 การรักษาค้วามลัับ	 สูิทำธิิประโยชน์	 ค้วามเสีู�ยง	 การพัิทัำกษ์สิูทำธิิ�	 การยินยอมในการรับบริการ	 

(การเซ็ึ่นใบยินยอมหร่อย่นยันด้้วยเสูียง)	 การรับมอบฉันทำะ	 ช่องทำางการติด้ต่อปกติแลัะกรณีฉุกเฉิน 

ทำางเล่ัอกอ่�น	ๆ	ในการรับบริการปรึกษา	

	 3.	 การด้ำาเนินการภายใต้พัระราชบัญญัติว่าด้้วยการกระทำำาค้วามผิู้ด้เกี�ยวกับค้อมพิัวเตอร์	พั.ศ.	2560	

แลัะ	(ฉบับทีำ�	2)	พั.ศ.	2560	เพ่ั�อให้ไม่ต้องขัึ้ด้ต่อข้ึ้อกฎหมายต่าง	ๆ	

	 4.	 ขัึ้�นตอนการปฏิิบัติงานมีมาตรฐาน	 (Standard	Operating	 Procedures)	 เป็นการให้บริการ 

ทีำ�ผูู้้รับบริการได้้รับบริการด้้วยวิธีิการเด้ยีวกัน	ได้้แก่	คุ้ณสูมบัติ	ค้วามสูามารถแลัะการปฏิิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพัขึ้องผูู้้ให้บริการ	รูปแบบ	ค้วามถี�แลัะอัตราการให้บริการ	การให้ข้ึ้อมูลัแลัะการบันทึำกข้ึ้อมูลั	รวมทัำ�ง

แนวทำางปฏิิบัติในกรณีฉุกเฉินแลัะการสู่งต่อ	

	 มาตุรฐานื้ทางจุริยธีรรมของการปรึกษาออนื้ไลันื้์

	 2.	 การปรึกษาผู่้านเสีูยง	(Tele-counseling)	เป็นการปรึกษาทีำ�ผูู้้ให้การปรึกษาแลัะผูู้้รับการปรึกษา

สู่�อสูารผู่้านเสีูยง	เช่น	การปรึกษาทำางโทำรศัพัท์ำ	หร่อโปรแกรมการโทำรศัพัท์ำต่าง	ๆ	

	 3.	 การปรึกษาออนไลัน์ทัำ�งภาพัแลัะเสีูยง	เป็นการปรึกษาผูู้้ให้การปรึกษาแลัะผูู้้รับการปรึกษาเห็น

ทัำ�งภาพัแลัะเสีูยงในเวลัาเดี้ยวกัน
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	 ผูู้้ให้การปรึกษาออนไลัน์	ค่้อผูู้ที้ำ�มีคุ้ณสูมบัติขึ้องการเป็นผูู้้ให้การปรึกษาโด้ยผู่้านการอบรมหลัักสููตร

การปรึกษาเชิงจิตวิทำยาเบ่�องต้น	 ปริญญาตรี	 ปริญญาโทำหร่อปริญญาเอกจิตวิทำยาการปรึกษา	 แลัะมี

คุ้ณลัักษณะอ่�น	ๆ	ทีำ�จำาเป็นดั้งนี�

	 1.	 มีเจตค้ติทีำ�ดี้ต่อการปรึกษาออนไลัน์	 เช่น	 การปรึกษาออนไลัน์เป็นบริการทีำ�เข้ึ้าถึงได้้ง่ายแลัะ

สูะด้วกรวด้เร็ว	

	 2.	 มีค้วามถนดั้แลัะค้วามสูบายใจในการปรกึษาออนไลัน	์เช่น	การใช้อินเทำอรเ์น็ต	การใช้ค้อมพัวิเตอร์	

การพิัมพ์ัแลัะการจ้องหน้าจอค้อมพิัวเตอร์หร่อโทำรศัพัท์ำ	

	 3.	 ค้วามสูามารถในการถ่ายทำอด้เน่�อหา	 อารมณ์แลัะค้วามรู้สูึกผู่้านตัวอักษรแลัะการเผู้ชิญหน้า

แบบออนไลัน์	

	 4.	 การจัด้การอารมณ์	 กรณีทีำ�ผูู้้ให้การปรึกษาอาจมีค้วามเค้รียด้	 ค้วามวิตกกังวลัหร่อค้วามโกรธิ 

ทีำ�อาจเกิด้ขึึ้�นทัำ�งก่อน	ขึ้ณะแลัะหลัังการปรึกษาออนไลัน์

	 5.	 การย่ด้หยุ่นทำางการรู้คิ้ด้	 เป็นค้วามสูามารถในการสูลัับค้วามสูนใจจด้จ่อแลัะการแก้ปัญหาทีำ�

หลัากหลัาย	ทัำ�งในสู่วนขึ้องการให้ข้ึ้อมูลัแลัะการช่วยเหล่ัอด้้านจิตใจทีำ�สูอด้ค้ล้ัองตรงกับค้วามต้องการขึ้อง

ผูู้้รับบริการ

	 การปรึกษาออนไลัน์ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพัประกอบด้้วยเน่�อหาทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับปัจจัยทีำ�ช่วยเพิั�ม

ประสิูทำธิิภาพัการปรึกษาออนไลัน์	 ขัึ้�นตอนการรับบริการปรึกษาออนไลัน์	 แลัะข้ึ้อดี้แลัะข้ึ้อจำากัด้ขึ้อง 

การปรึกษาออนไลัน์	โด้ยมีรายลัะเอียด้	ดั้งต่อไปนี�

	 1.	 มีค้วามเข้ึ้าใจต่อเหตุการณ์ชีวิตขึ้องผูู้้รับการปรึกษาทัำ�งขึ้ณะออนไลัน์แลัะบริบทำแวด้ลั้อมขึ้อง 

ผูู้้รับการปรึกษาในโลักค้วามเป็นจริง	(ออฟื้ไลัน์)

	 2.	 สูามารถสูะท้ำอนค้วามคิ้ด้ขึ้องผูู้้รับการปรึกษาในรูปแบบขึ้องการพิัมพ์ั

	 3.	 มีค้วามค้ดิ้สูรา้งสูรรค้ใ์นการใช้สัูญลัักษณต่์าง	ๆ 	ในการสูะทำอ้นค้วามรู้สูกึ	เช่น	ขึ้นาด้แลัะรปูแบบ

ขึ้องตัวอักษร	การเล่ัอกใช้สีู	อิโมจิแลัะกราฟิื้กต่าง	ๆ	

	 4.	 สูามารถบูรณาการเทำค้นิค้แลัะกระบวนการปรึกษาผู่้านการสู่�อสูารออนไลัน์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 อีเมลั	

แชทำ	หร่อโทำรศัพัท์ำ	ฯลัฯ

	 5.	 มีทัำกษะแลัะค้วามสูามารถในการช่วยเหล่ัอ	 สูนับสูนุน	 แลัะให้ข้ึ้อมูลัทีำ�สูำาคั้ญแลัะจำาเป็น 

ขึ้ณะให้การปรึกษาออนไลัน์ได้้	

	 ค์ุณลัักษณะแลัะทักษะที�จุำาเป็นื้ของการปรึกษาออนื้ไลันื้์

	 การปรึกษาออนื้ไลันื้์ที�มีประสิทธีิภาพ

	 ค์ุณลัักษณะที�จุำาเป็นื้ของผู�ให�การปรึกษาออนื้ไลันื้์	

	 ทักษะที�จุำาเป็นื้ของการปรึกษาออนื้ไลันื้์



15หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

	 1.	 พััฒนาเทำค้โนโลัยีทีำ�เข้ึ้าถึงแลัะใช้งานได้้ง่าย	เช่น	แอปพัลิัเค้ชัน/เว็บแอปพัลิัเค้ชัน

	 2.	 การอำานวยค้วามสูะด้วกในการติด้ต่อกับผูู้้รับบริการ

	 3.	 มีระบบรักษาค้วามปลัอด้ภัยข้ึ้อมูลัขึ้องผูู้้รับบริการ	

	 4.	 ค้วามง่ายแลัะสูะด้วกในการใช้แอปพัลิัเค้ชัน/เว็บแอปพัลิัเค้ชัน

	 5.	 ค้วามเร็วขึ้องอินเทำอร์เน็ต

	 6.	 ค้วามสูามารถแลัะทัำกษะขึ้องผูู้้ให้บริการในการปรึกษาออนไลัน์

	 7.	 ค้วามเช่�อมโยงกับประกันสุูขึ้ภาพั

	 1.	 ด้าวน์โหลัด้แอปพัลิัเค้ชัน	หร่อเข้ึ้าเว็บแอปพัลิัเค้ชันขึ้องบริการให้การปรึกษาออนไลัน์

	 2.	 ลังทำะเบียนเพ่ั�อเข้ึ้าใช้บริการ

	 3.	 ย่นยันตัวตน	(ตามข้ึ้อกำาหนด้ขึ้องแต่ลัะบริการ)

	 4.	 นัด้หมายวัน	เวลัาการรับบริการ

	 5.	 ย่นยันการนัด้หมาย	

	 6.	 ชำาระค่้าบริการ	(กรณีเสีูยค่้าบริการ)

	 7.	 เข้ึ้ารับบริการตามวันเวลัาทีำ�ได้้นัด้หมาย

 ข้้อดี้
	 1.	 ผูู้้รับบริการเข้ึ้าถึงบริการได้้ง่าย
	 2.	 ผูู้้ให้บริการสูามารถเข้ึ้าถึงผูู้้รับบริการได้้ง่าย	โด้ยเฉพัาะกลุ่ัมทีำ�ไม่ต้องการเปิด้เผู้ยตัวตน	
	 3.	 ค้วามกล้ัาในการเปิด้เผู้ยข้ึ้อมูลั	เน่�องจากไม่จำาเป็นต้องเปิด้ใบหน้าแลัะตัวตนในกรณีการพิัมพ์ั
	 4.	 ผูู้้รับบริการสูามารถเปิด้เผู้ยตัวตนแลัะเร่�องราวได้้อย่างอิสูระ	
	 5.		ผูู้้รับบริการมีเวลัาทำบทำวนค้วามคิ้ด้ก่อนการพิัมพ์ั
	 6.		ช่วยลัด้ค้วามเค้รียด้	ค้วามวิตกกังวลัแลัะค้วามทุำกข์ึ้ใจขึ้องผูู้้รับบริการ	
	 7.		สูะด้วกรวด้เร็ว	ประหยัด้เวลัาแลัะค่้าใช้จ่ายในการเดิ้นทำาง	
 ข้้อจำากัด้
	 1.		ปฏิิสัูมพัันธ์ิ	เช่น	การสัูมผัู้สูในการแสูด้งค้วามรู้สึูกเห็นอกเห็นใจ	(Empathy)	ต่อผูู้้รับบริการ		 	
	 2.		ยากต่อการสัูงเกตอย่างรอบด้้าน	
	 3.		ค้วามค้ลัาด้เค้ล่ั�อนในการสัูงเกตภาษากาย	เช่น	สีูหน้า	นำ�าเสีูยง	ค้วามสูอด้ค้ล้ัองทำางอารมณ์กับ
ภาษาพูัด้หร่อการพิัมพ์ัค้วามคิ้ด้	อารมณ์แลัะค้วามรู้ต่าง	ๆ	
	 4.	 การเผู้ชิญหน้าแบบจริง	(Real	time)	กรณีทีำ�พิัมพ์ัข้ึ้อค้วามทิำ�งไว้
	 5.	 การรักษาค้วามลัับ	(ประเด็้นทำางจริยธิรรม)	จากการสู่งต่อข้ึ้อมูลั
	 6.	การวินิจฉัยโรค้อาจทำำาได้้ยาก	เช่น	การตรวจร่างกาย	การทำำาแบบทำด้สูอบทำางจิตวิทำยา	เป็นต้น

	 การปรึกษาออนื้ไลันื้์ที�มีประสิทธีิภาพ

	 ขั�นื้ตุอนื้การรับบริการปรึกษาออนื้ไลันื้์

	 ข�อดีแลัะข�อจุำากัดของการปรึกษาออนื้ไลันื้์
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	 ค์วัามหมายแลัะประเภทการโค์�ชื่	(Coaching)

	 สูมาค้มนักจิตวิทำยาแห่งอเมริกา	(American	psychology	association:	APA,	ออนไลัน์)	นิยาม

ค้วามหมายขึ้องการโค้้ช	หมายถึง	การสูอนแลัะการฝึึกอบรมทีำ�มุ่งเน้นการเสูริมสูร้างศักยภาพัขึ้องบุค้ค้ลัทีำ�

ได้้รับการโค้้ชให้มีค้วามรู้แลัะทัำกษะค้วามสูามารถเฉพัาะบางอย่าง	 เช่น	 การโค้้ชการบริหาร	 (Executive	

coaching)	การโค้้ชชีวิต	(Life	coaching)	ฯลัฯ	หร่อการพััฒนาสูมรรถนะ	เช่น	นักกีฬา	หร่อทัำกษะทำาง

วิชาการ	(Academic	coach)	สู่วนไลัฟ์ื้โค้้ช	หร่อการโค้้ชชีวิต	(Life	coaching)	เป็นรูปแบบขึ้องการสูอน

แลัะการสูนับสูนุนทัำ�งแบบรายบุค้ค้ลัแลัะรายกลุ่ัมทีำ�ออกแบบมาเฉพัาะเพ่ั�อช่วยเหล่ัอให้บุค้ค้ลัได้้ค้้นพับ	 

แลัะบรรลุัเป้าหมายทีำ�สูำาคั้ญขึ้องชีวิตทัำ�งบุค้ลิักภาพัแลัะการทำำางาน	

	 การโค้้ช	หมายถึง	ค้วามสูามารถหร่อทัำกษะทีำ�เอ่�ออำานวยให้เกิด้การเรียนรู้	พััฒนา	แลัะเปลีั�ยนแปลัง

พัฤติกรรม	การโค้้ชจะเกี�ยวข้ึ้องกับการเสูริมสูร้างแลัะการพััฒนาทัำกษะขึ้องผูู้้รับบริการ	ผู่้านกระบวนการ

เรียนรู้ทีำ�ประกอบด้้วยวิธีิการแลัะกิจกรรมทีำ�หลัากหลัาย	เช่น	การสูนทำนา	การอบรม	การสูอน	การสัูงเกตการณ์	

การใช้ตัวแบบ	 (Model)	 บทำบาทำสูมมติ	 การให้ข้ึ้อมูลัย้อนกลัับ	 (Feedback)	 แลัะการสูะท้ำอนคิ้ด้ 

โด้ยกระบวนการพ่ั�นฐานขึ้องการโค้้ชเน้นทีำ�การตั�งเป้าหมาย	 พััฒนากลัยุทำธ์ิ	 แลัะนำาไปสูู่การปฏิิบัติให้ 

เกิด้ผู้ลัสูำาเร็จ	

	 การโค้้ช	 เป็นการปลัด้ล็ัอกศักยภาพัขึ้องบุค้ค้ลัเพ่ั�อเพิั�มสูมรรถนะอย่างเต็มศักยภาพั	 (Whitmore,	

2010)

	 การโค้้ชแตกตา่งจากการปรกึษาเชิงจิตวิทำยาแลัะการบำาบัด้	โด้ยทีำ�การโค้้ชเนน้ทีำ�การพััฒนาศกัยภาพั	

ให้เกิด้ขึึ้�น	ณ	 ปัจจุบันแลัะพััฒนาให้ดี้ขึึ้�นในอนาค้ต	 การโค้้ชมุ่งเน้นการพิัจารณาวิธีิการสูร้างพัฤติกรรม	 

แลัะสิู�งต่าง	ๆ 	ให้บรรลุัเป้าหมายแลัะค้วามตอ้งการขึ้องผูู้รั้บการโค้้ชเปน็สูำาคั้ญ	ซึึ่�งเป็นการมุ่งเนน้การพััฒนา

สูมรรถนะหร่อทัำกษะต่าง	ๆ	ซึึ่�งไม่ใช่การแก้ไขึ้คุ้ณลัักษณะทำางจิตวิทำยา

	 ประเภทำการโค้้ชสูามารถจำาแนกได้้ตามผูู้ที้ำ�ทำำาหน้าทีำ�ในการโค้้ชแลัะวตัถุประสูงค์้การโค้้ช	กล่ัาวโด้ย

สูรุป	ดั้งนี�

	 1.	 การโค้้ชโด้ยเพ่ั�อน	 (Peer	 coaching)	 เป็นการโค้้ชโด้ยเพ่ั�อนร่วมงาน	 เพ่ั�อนร่วมชั�นเรียน	หร่อ

เพ่ั�อนในกลุ่ัมต่าง	ๆ 	ทีำ�มีประสูบการณ์แลัะค้วามรับผิู้ด้ชอบค้ล้ัายค้ลึังกัน	จึงเกิด้ค้วามไว้วางใจได้้ง่าย	โด้ยมี

วัตถุประสูงค์้เพ่ั�อให้เกิด้การแลักเปลีั�ยนเรียนรู้แลัะการพััฒนา	

	 2.	 การโค้้ชโด้ยผูู้้เชี�ยวชาญ	 (Expert	 coaching)	 เป็นการโค้้ชโด้ยผูู้้ทีำ�มีค้วามรู้แลัะทัำกษะการโค้้ช 

ในเน่�อหาสูาระขึ้องเร่�องทีำ�จะโค้้ชสููง	 โด้ยมีวัตถุประสูงค์้เพ่ั�อให้เกิด้การเรียนรู้แลัะพััฒนาอย่างถูกต้อง	 

แลัะรวด้เร็ว	

	 3.	 การโค้้ชโด้ยผูู้้บริหาร	 (Administrator	 coaching)	 เป็นการโค้้ชโด้ยผูู้้บริหารเพ่ั�อให้บุค้ลัากร 

มีค้วามรู้แลัะทัำกษะการปฏิิบัติงานตามหน้าทีำ�แลัะค้วามรับผิู้ด้ชอบทีำ�กำาหนด้

	 ค์วัามหมาย	

	 ประเภทของการโค์�ชื่	
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	 ทฤษฎีีแลัะเทค์นื้ิค์การโค์�ชื่

	 การกำาหนด้กรอบแนวคิ้ด้ค้วรต้องมีทำฤษฎีเป็นกรอบแนวคิ้ด้ในการสูร้างรูปแบบหร่อโปรแกรม	

(Intervention)	การโค้้ช	เช่นเดี้ยวกับการปรกึษา	(Counseling)	ทำฤษฎทีำางจิตวิทำยาการปรกึษาทีำ�สูามารถ

นำามาใช้ได้้	ได้้แก่	ทำฤษฎีจิตวิเค้ราะห์	พัฤติกรรม-การรู้คิ้ด้	(Cognitive	behavioral	coaching)	แนวคิ้ด้

เน้นทำางออก	(Solution-focused	approach)	การยึด้บุค้ค้ลัเป็นศูนย์กลัาง	เกสูตัลัท์ำ	(Gestalt)	อัตถิภวนิยม	

(Existential	coaching)	ภววิทำยา	(Ontological	coaching)	การเล่ัาเร่�อง	(Narrative	coaching)	จิตวิทำยา

เชิงบวก	 (Positive	 psychology)	 การวิเค้ราะห์การสู่�อสูาร	 (Transactional	 analysis)	 แลัะโปรแกรม

ภาษาประสูาทำสัูมผัู้สู	(Neuro	Linguistic	Programing:	NLP)	

	 แนวคิ้ด้ทีำ�นิยมนำามาใช้ในด้้านสุูขึ้ภาพั	 ค่้อ	 แนวคิ้ด้ขึ้องการโค้้ชพัฤติกรรม-การรู้คิ้ด้	 (Cognitive	

behavioral	coaching:	CBC)	 เป็นการโค้้ชโด้ยใช้โปรแกรมทีำ�ออกแบบมาเพ่ั�อเพิั�มคุ้ณภาพัทัำกษะการคิ้ด้

ขึ้องผูู้้รับการปรึกษาโด้ยการประสูานงานร่วมกันระหว่างโค้้ชแลัะผูู้้รับการปรึกษา	 ซึึ่�งรูปแบบการโค้้ช 

ให้ค้วามสูำาคั้ญกับการระบุเป้าหมายทีำ�อยู่บนพ่ั�นฐานค้วามเป็นจริงแลัะการสูนับสูนุนช่วยเหล่ัอให้ผูู้้รับ 

การปรึกษาตระหนักรู้ต่ออารมณ์แลัะการรู้ค้ิด้ทีำ�เป็นอุปสูรรค้ในการบรรลัุเป้าหมาย	 รวมทัำ�งการฝึึกทำักษะ

การคิ้ด้	แลัะสูร้างพัฤติกรรมใหม่

	 4.	การโค้้ชการรู้คิ้ด้	(Cognitive	coaching)	เป็นการโค้้ชทีำ�มุ่งเน้นให้ผูู้้รับการโค้้ชมีทัำกษะการรู้คิ้ด้	

ได้้แก่	การรับรู้	การให้เหตุผู้ลั	การตัด้สิูนใจ	การคิ้ด้แก้ปัญหา	การสูร้างสูรรค์้นวัตกรรม	ปัจจุบันเป็นรูปแบบ

หนึ�งขึ้องการจัด้การเรียนการสูอนทีำ�เปลีั�ยนจากผูู้้สูอน	ผูู้้เอ่�ออำานวยเป็นโค้้ชเพ่ั�อเสูริมสูร้างแลัะพััฒนาผูู้้เรียน

ให้มีค้วามรู้	ค้วามสูามารถ	มีการคิ้ด้ขัึ้�นสููง	มีวิธีิการเรียนรู้	(learning	how	to	learn)	มีการประเมินตนเอง	

แลัะกำาหนด้เป้าหมายในการพััฒนาตนเองได้้

	 5.	 การโค้้ชเพ่ั�อการเปลีั�ยนแปลัง	มีวัตถุประสูงค์้เพ่ั�อช่วยเหล่ัอให้ผูู้้ทีำ�รับการโค้้ชเกิด้การเปลีั�ยนแปลัง

อย่างลุ่ัมลึัก	ชัด้เจนแลัะรวด้เร็วในชีวิตหร่อการทำำางาน	ซึึ่�งพับเห็นได้้ตั�งแต่ในห้องทีำ�ให้บริการโค้้ช

	 6.	 การโค้้ชสูขุึ้ภาพั	(Health	and	wellness	coach)	เป็นการโค้้ชทีำ�มุ่งเนน้ให้ผูู้้รับการโค้้ชมสุีูขึ้ภาพั	

ทีำ�สูมบูรณ์แข็ึ้งแรง

		 7.	 การโค้้ชชีวิต	(Life	coach)	เป็นการโค้้ชทีำ�มุ่งเน้นให้ผูู้้รับการโค้้ชมีค้วามผู้าสูกุเพิั�มขึึ้�นในทุำกบริบทำ	

ขึ้องชีวิต	 ซึึ่�งวิธีิการต่าง	 ๆ	 ต้องสูอด้ค้ล้ัองกับค่้านิยมสู่วนบุค้ค้ลั	 การโค้้ชแบบองค์้รวมค้รอบค้ลุัม 

การเปลีั�ยนแปลังทัำ�งด้้านบุค้ลิักภาพัแลัะพััฒนาการ

	 นอกจากนี�การโค้้ชยังสูามารถจำาแนกได้้ตามวัตถุประสูงค์้แลัะบริบทำ	 เช่น	 การโค้้ชทัำกษะแลัะ

สูมรรถนะ	การโค้้ชพััฒนาการ	การโค้้ชการบริหารแลัะภาวะผูู้้นำา	การโค้้ชการบริหารจัด้การ	การโค้้ชทีำม	

การโค้้ชอาชีพั	การโค้้ชข้ึ้ามวัฒนธิรรม	ฯลัฯ	สูำาหรับการโค้้ชการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(HIVSST)	นั�น	

เป็นการโค้้ชเพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการมีสูมรรถนะในการตรวจคั้ด้กรองฯ	 การโค้้ชเพ่ั�อการเปลีั�ยนแปลังแลัะ 

การโค้้ชสุูขึ้ภาพัเป็นสูำาคั้ญ	 ซึึ่�งเป็นการโค้้ชโด้ยผูู้้เชี�ยวชาญทีำ�มีค้วามรู้	 ค้วามสูามารถในการตรวจคั้ด้กรอง 

เอชไอวีด้้วยตนเอง	
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	 การโค์�ชื่พฤตุิกรรม-การรู�ค์ิด	(Cognitive	behavioral	coaching:	CBC)

	 การโค้้ชพัฤติกรรม	-	การรู้คิ้ด้	(Cognitive	behavioral	coaching:	CBC)	เป็นรูปแบบการโค้้ชทีำ�เกิด้

จากการบูรณาการเทำค้นิค้ด้้านการรู้ค้ิด้	 พัฤติกรรม	 การจินตนาการแลัะการคิ้ด้แก้ปัญหา	 แลัะกลัยุทำธ์ิ 

ต่าง	ๆ	ขึ้องทำฤษฎีการรู้คิ้ด้	-	พัฤติกรรมนิยม	เพ่ั�อสูนับสูนุนให้ผูู้้รับการโค้้ชบรรลุัเป้าหมายทีำ�ต้องการ	CBC	

สูร้างขึึ้�นราวปี	1900	-	1999	โด้ยการบูรณาการแนวคิ้ด้แลัะกลัยุทำธ์ิขึ้องทำฤษฎีการรู้คิ้ด้	-	พัฤติกรรมนิยม	 

เช่น	Rational-Emotive	behavioral,	การคิ้ด้แก้ปัญหาทำางสัูงค้มแลัะเทำค้นิค้ต่าง	ๆ	ขึ้องทำฤษฎีการเน้น

ทำางออก	รวมทัำ�งทำฤษฎีการตั�งเป้าหมาย	(Goal	setting	theory)	ทำฤษฎีการรู้คิ้ด้	-	สัูงค้ม	(Social	cognitive	

theory)	แลัะแนวคิ้ด้การรับรู้ค้วามสูามารถขึ้องแบนดู้รา	(Bandura)	

	 ข้ึ้อตกลังเบ่�องต้น	 ขึ้อง	 CBC	 ค่้อ	 “วิธีิทีำ�บุค้ค้ลัค้ิด้ต่อสูถานการณ์ต่าง	 ๆ	 สู่งผู้ลัให้เขึ้ามีค้วามรู้สึูก 

ตามมา”	 ซึึ่�งการรู้คิ้ด้มี	3	ระดั้บ	ได้้แก่	ค้วามคิ้ด้อัตโนมัติ	 (Automatic	 thought)	ค้วามเช่�อระดั้บกลัาง	

(Intermediate	beliefs	 เช่น	 เจตค้ติ	กฎแลัะข้ึ้อตกลังเบ่�องต้น)	แลัะแก่นขึ้องค้วามเช่�อ	 (Core	belief)	 

โด้ยชุด้ขึ้องค้วามเช่�อ	2	ประเภทำหลัังนี�	ได้้รับการปลูักฝัึงมาตั�งแต่เยาว์วัย	ดั้งนั�นชุด้ขึ้องการรู้คิ้ด้	(Cognitive	

schema)	 ทีำ�ไม่ดี้จึงเป็นสูาเหตุทีำ�ทำำาให้เกิด้ค้วามค้ิด้อัตโนมัติ	 ทีำ�ค้อยขึ้วางกั�นไม่ให้บุค้ค้ลับรรลัุเป้าหมาย 

ขึ้องตนเองตามศักยภาพัทีำ�เป็นจริง	 โด้ยเฉพัาะค้วามค้ิด้อัตโนมัติทีำ�เรียกว่า	 การบิด้เบ่อน	 (Distort)	 หร่อ 

การคิ้ด้ผิู้ด้พัลัาด้นั�นเอง

	 เป็นการเอ่�ออำานวย	สูนับสูนุน	ช่วยเหล่ัอผูู้้รับบริการดั้งนี�

	 1.	 เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการบรรลุัเป้าหมายทีำ�เป็นจริงขึ้องตนเอง

	 2.	 เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการตระหนักรู้ต่อกระบวนการรู้คิ้ด้แลัะอารมณ์ทีำ�เป็นอุปสูรรค้ต่อการบรรลุัเป้าหมาย

	 3.	 เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการมีทัำกษะการคิ้ด้แลัะการแสูด้งพัฤติกรรมทีำ�มีประสิูทำธิิภาพัมากขึึ้�น

	 4.	 เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการพััฒนาแหล่ังทำรัพัยากรภายในทีำ�มั�นค้งแลัะยอมรับต่อการตัด้สิูนใจเล่ัอก 

ทำางเล่ัอกขึ้องตนเอง

	 5.	 เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการสูามารถโค้้ชตนเองได้้

 เป้าหมายการโค้้ช มีรายลัะเอียด้ดั้งนี�

 การตระหนักรู้ (Self-awareness)	การโค้้ชเพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการมีการตระหนักรู้ต่อกระบวนการรู้คิ้ด้

แลัะอารมณ์ทีำ�เป็นอุปสูรรค้ต่อการบรรลุัเป้าหมาย	 ทำำาได้้โด้ยการสูนับสูนุนให้ผูู้้รับบริการสูำารวจปัญหา 

หร่อสิู�งทีำ�ยากลัำาบากเพั่�อทีำ�จะท้ำาทำายให้เขึ้าได้้ค้้นหาทำางเล่ัอกในมุมมองใหม่	 ๆ	 โด้ยการใช้ค้ำาถามเชิง 

สุูนทำรียสูนทำนา	 (Socratic	 question)	 ทีำ�กระตุ้นการตระหนักรู้	 เช่น	 ค้ำาถามเชิงกระจ่าง	 (Clarification	

question:	เป็นค้ำาถามเพ่ั�อถามหาค้ำาอธิิบาย	ค้วามหมาย	ฯลัฯ)	การถามหาเหตุผู้ลัแลัะหลัักฐาน	(Reason	

	 ข�อตุกลังเบ้�องตุ�นื้

	 เป้าหมายชื่องการโค์�ชื่ตุาม	CBC	
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	 สัูมพัันธิภาพัระหว่างโค้้ชแลัะผูู้้รับบริการค่้อการทำำางานร่วมกันในการหาวิธีิการคิ้ด้แก้ปัญหา 

อย่างเป็นโค้รงสูร้างแลัะระบบ	 การใช้ค้ำาถามแบบสุูนทำรีย	 (Socratic	 questioning)	 เพ่ั�อให้เกิด้การมี 

สู่วนร่วมแลัะอภิปรายในเชิงรุก	 โด้ยโค้้ชสูนับสูนุนแลัะท้ำาทำายให้ผูู้้รับบริการเกิด้การตระหนักรู้	 การเห็น

คุ้ณค่้าในตนเอง	 การยอมรับตนเอง	 แลัะการเริ�มต้นพัฤติกรรมใหม่	 ๆ	 ผู่้านการให้ค้วามรู้แลัะฝึึกทัำกษะ 

ขึ้อง	CBC	ซึึ่�งเป้าหมายสููงสุูด้	ค่้อการทีำ�ผูู้้รับบริการสูามารถโค้้ชตนเองได้้

	 กระบวนการแลัะเทำค้นิค้การโค้้ชขึึ้�นอยู่กับปัญหาแลัะค้วามต้องการขึ้องผูู้้รับบริการ	 โด้ยทัำ�วไป

กระบวนการโค้้ชประกอบด้้วยการระบุ	ประเมินแลัะปรับเปลีั�ยนค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกแลัะพัฤติกรรมรวมทัำ�ง

สิู�งต่าง	ๆ	ทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับประเด็้นในการพััฒนา	โด้ยผูู้้รับบริการจะได้้รับการสูนับสูนุน	ช่วยเหล่ัอในการฝึึก

ปฏิิบัติสิู�งทีำ�ต้องการพััฒนาผู่้านทัำกษะการเผู้ชิญแลัะการทำด้ลัองกระทัำ�งเกิด้การเรียนรู้แลัะเปลีั�ยนแปลัง 

ตามแผู้นการทีำ�กำาหนด้	 สู่วนเทำค้นิค้การโค้้ชให้ค้วามสูำาคั้ญกับการเห็นอกเห็นใจ	 (Empathy)	 เทำค้นิค้ 

การเผู้ชิญ	 การทำด้ลัอง	 ผู้สูมสูานกับการปรับการรู้คิ้ด้	 ทัำ�งนี�โค้้ชแลัะผูู้้รับบริการจะร่วมกันประเมิน 

ค้วามตอ้งการในการโค้้ชทัำ�งในสู่วนขึ้องพัฤตกิรรมภายนอก	เป้าหมายขึ้องพัฤตกิรรมทีำ�ทำำาได้้จริง	แลัะ/หร่อ

กระบวนภายใน	ลัักษณะทำางจิตวิทำยาแลัะ/หร่อกระบวนการรู้คิ้ด้ทีำ�มีต่อปัญหาหร่อประเด็้นต่าง	ๆ	

	 บทบาทหนื้�าที�ของโค์�ชื่แลัะสัมพันื้ธีภาพ

	 กระบวันื้การโค์�ชื่แบบ	CBC

and	evidence	เช่น	รู้ได้้อย่างไรว่า......	เพัราะอะไรจึง	เหตุผู้ลัขึ้องการกระทำำาค่้ออะไร	ฯลัฯ)	การถามหา

ทำางเล่ัอก	(Alternative	views:	มุงมองทีำ�ต่างจากนี�เป็นอย่างไร	มีทำางเล่ัอกอ่�น	ๆ 	เป็นอย่างไร	ฯลัฯ)	การนำา

ไปใช้แลัะผู้ลัทีำ�เกิด้ขึึ้�นตามมา	(Implication	and	consequence:	อะไรจะเกิด้ขึึ้�นตามมาหลัังจากนี�	สิู�งนี�

เหม่อนหร่อต่างจากสิู�งนั�นอย่างไร	 ฯลัฯ)	 ซึึ่�งช่วยให้ผูู้้รับบริการได้้ทำบทำวน	 ค้รุ่นคิ้ด้	 สู่บเสูาะหาค้ำาตอบทีำ� 

ลึักซึึ่�งแลัะได้้ค้ำาตอบทีำ�สูร้างคุ้ณค่้าขึ้องทำางเล่ัอกแต่ลัะทำางเล่ัอกเพ่ั�อนำาไปปฏิิบัติอย่างมีค้วามหมาย

 ทัี่กษะการคิ้ด้ (Thinking skills)	ทัำกษะการคิ้ด้เป็นวิธีิการทีำ�ช่วยให้บุค้ค้ลัจัด้การกับค้วามเค้รียด้

ทีำ�สู่งผู้ลัให้เกิด้ค้วามคิ้ด้	โด้ยการเอ่�ออำานวยให้ผูู้้รับบริการได้้พิัจารณาระหว่างค้วามคิ้ด้	ค้วามเช่�อหร่อตรรกะ	

ค้วามจริงหร่อการพิัสููจน์ค้วามจริงด้้วยหลัักฐาน	(ยอมรับหร่อปฏิิเสูธิ)	แลัะค้วามเช่�อนี�มีประโยชน์หร่อไม่มี

ประโยชน์

 การยอมรับตนเอง (Self-acceptance)	เป็นการโค้้ชทีำ�มุ่งเน้นให้บุค้ค้ลัมีค้วามเช่�อเกี�ยวกับตนเอง

ว่า	“ฉันยอมรับ	(โอเค้)	เพัราะว่าฉันยังค้งมีชีวิตอยู่”	แลัะ	“ฉันสูามารถยอมรับตนเองได้้”	ซึึ่�งการยอมรับ

ตนเองไม่ได้้หมายถึงการตัด้สิูนประเมินตนเองว่า	ดี้	เลัว	อ่อนแอ	เข้ึ้มแข็ึ้ง	ประสูบค้วามสูำาเร็จ	หร่อล้ัมเหลัว	

ฯลัฯ	 แต่เป็นการตัด้สิูนหร่อประเมินทัำกษะหร่อค้วามบกพัร่องขึ้องทัำกษะต่าง	 ๆ	 ไม่ใช่ค้วามเป็นมนุษย์ 

ขึ้องเขึ้า	เช่น	“แม้ผู้ลัเล่ัอด้ฉันเป็นบวก	ชีวิตฉันก็ไม่ได้้แย่	ฉันยอมรับแลัะพัร้อมจะก้าวต่อไป”	
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	 กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การโค้้ชแบบ	CBC	แบ่งเป็น	2	รูปแบบ	ได้้แก่	การเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม	แลัะ

การปรับการรู้คิ้ด้	ดั้งนี�

 1. การเปลีั�ยนแปลังพื่ฤติกรรม	สิู�งแรกแลัะเป็นสิู�งสูำาคั้ญในการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรมค่้อการระบุ	

แลัะจัด้ลัำาดั้บค้วามสูำาคั้ญขึ้องเป้าหมาย	 โด้ยใช้เทำค้นิค้การสูร้างเป้าหมายแบบ	 SMART	 แลัะการค้ิด้แก้

ปัญหาด้้วย	PRACTICE	model

 การสูร้างเป้าหมายแบบ SMART	 เป็นเทำค้นิค้ทีำ�โค้้ชใช้ในการสูนทำนาเพั่�อระบุแลัะจัด้ลัำาดั้บ 

ค้วามสูำาคั้ญขึ้องเป้าหมายร่วมกับผูู้้รับบริการ	โด้ยตัวอักษรแต่ลัะตัวขึ้อง	SMART	มีค้วามหมายดั้งนี�

เป้าหมายทีำ�ชัด้เจนแลัะเฉพัาะเจาะจง	 เป็นการระบุเป้าหมายทีำ�ผูู้้รับ

บริการต้องการทำำาให้สูำาเร็จ	ตัวอย่างค้ำาถามทีำ�ใช้ในการโค้้ช	เช่น	“สิู�งทีำ�

ท่ำานต้องการค่้ออะไร”	“เป้าหมายขึ้องการโค้้ชในค้รั�ง	(Session)	นี�ค่้อ

อะไร”	 “เป้าหมายทีำ�ต้องการหลัังสิู�นสุูด้การโค้้ชค่้ออะไร”“อยากเห็น

ภาพัค้วามสูำาเร็จ	 เร่�องอะไร”	 แลัะ	 “หากเป้าหมายนี�สูำาเร็จ	 จะได้้รับ

ประโยชน์อะไรบ้าง”	เป็นต้น

เป้าหมายทีำ�วัด้แลัะประเมินผู้ลัได้้	 เป็นการรวบรวมต้องสูามารถประเมินผู้ลั	

แลัะมีตัวบ่งชี�ว่าได้้บรรลุัเป้าหมาย	ตัวอย่างค้ำาถามในการสูร้างเป้าหมาย

ทีำ�วัด้แลัะประเมินผู้ลัได้้	เช่น	“จะประเมินค้วามก้าวหน้าขึ้องค้วามสูำาเร็จ

ได้้อย่างไร”	“จะรู้ได้้อย่างไรว่าบรรลุัเป้าหมายแล้ัว”	เป็นต้น

เป้าหมายทีำ�ทำำาให้สูำาเร็จได้้	เป็นการตั�งเป้าหมายทีำ�ใหญ่	สูามารถสูร้างแรง

จูงใจแลัะทำำาให้สูำาเร็จได้้	ตัวอย่างค้ำาถามในการโค้้ช	เช่น	“เป้าหมายจะ

สูำาเร็จได้้อยา่งไร”	“ขัึ้�นตอนอะไรบา้ง			ทีำ�ต้องทำำาเพ่ั�อให้บรรลุัเป้าหมาย”	

เป็นต้น

เป้าหมายทีำ�เป็นจริง	 เป็นการตั�งเป้าหมายทีำ�มาจากค้วามต้องการอย่าง

แท้ำจริง	ทีำ�สูอด้ค้ล้ัองกับค้วามเช่�อแลัะค่้านิยมขึ้องตนเอง	ตัวอยา่งค้ำาถาม

ทีำ�ใช้ในการโค้้ชเพ่ั�อช่วยให้ผูู้้รับบริการค้้นหาเป้าหมายทีำ�แท้ำจริง	 เช่น 

“เป้าหมายนี�มีคุ้ณค่้าหร่อไม่	 อย่างไร”	 “ใช่เป้าหมายทีำ�ต้องการในตอนนี�

หร่อไม่	อยา่งไร”	“มีแหล่ังทำรัพัยากรหร่อสิู�งสูนับสูนุนเพีัยงพัอทีำ�จะทำำาให้

เป้าหมายนี�สูำาเร็จแล้ัวหร่อไม่	 อย่างไร”	 “เป้าหมายนี�สูอด้ค้ล้ัองกับ 

เป้าหมายชีวิตในระยะยาวหร่อไม่	อย่างไร”	แลัะ	“ตรวจผู้ลัเล่ัอด้แล้ัว 

มีประโยชน์อย่างไร”	เป็นต้น

	 กลัยุทธี์แลัะเทค์นื้ิค์การโค์�ชื่แบบ	CBC	
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 การคิ้ด้แก้ปัญหาด้้วย PRACTICE

	 PRACTICE	 เป็นกระบวนการทีำ�ช่วยในการคิ้ด้แก้ปัญหาแลัะสูร้างทำางเล่ัอกในการแก้ปัญหา	 แลัะ

เป็นกรอบแนวคิ้ด้ในการโค้้ชเพ่ั�อช่วยให้ผูู้้รับบริการเข้ึ้าใจปัญหา	สูร้างเป้าหมายทีำ�ทำำาได้้จริง	เล่ัอกทำางเล่ัอก	

ทีำ�นำาไปใช้สูร้างการเปลีั�ยนแปลังได้้	 ติด้ตามค้วามก้าวหน้าแลัะประเมินผู้ลัการนำาไปปฏิิบัติ	 โด้ยตัวอักษร	

แต่ลัะตัวมีค้วามหมายดั้งนี�

เป้าหมายบอกเวลัาค้วามสูำาเร็จ	เป็นการกำาหนด้ระยะเวลัาในการ

บรรลุัเป้าหมายแลัะแผู้นการด้ำาเนินการไว้อย่างชัด้เจน	 ตัวอย่าง

ค้ำาถามในการโค้้ชเพ่ั�อช่วยให้ผูู้้รับบริการระบุระยะเวลัาทีำ�ชัด้เจน

ขึ้องการบรรลัุเป้าหมาย	 เช่น	 “จะประเมินค้วามก้าวหน้าขึ้อง 

ค้วามสูำาเร็จได้้อย่างไร”	 “จะรู้ได้้อย่างไรว่าบรรลุัเป้าหมายแล้ัว”	

เป็นต้น

การระบปัุญหา:	เป็นการนำาเสูนอปัญหาหร่อสูมรรถนะเปา้หมาย	

หร่อผู้ลัลััพัธ์ิทีำ�ต้องการอย่างแท้ำจริง	 แลัะเป็นสิู�งทีำ�สูามารถพััฒนาได้้	 

การสูร้างทำางเล่ัอก	การเล่ัอกทำางเล่ัอกในการแก้ปัญหา	การขึ้ยายผู้ลั

แลัะการประเมินผู้ลั	 โด้ยใช้ค้ำาถาม	 เช่น	 “ปัญหาหร่อประเด็้นทีำ�

กังวลั	ค่้ออะไร”	“ท่ำานต้องการเปลีั�ยนแปลังอะไร”	“อะไรจะเกิด้

ขึึ้�นหากไม่มีปัญหานี�”	หร่อ	“จะรู้ได้้อย่างไร	ว่าปัญหานี�ได้้รับการ

แก้ไขึ้แล้ัว”	เป็นต้น

การสูร้างที่างเล่ัอก:	เป็นการสูร้างทำางเล่ัอก	โด้ยการถามค้ำาถาม	

เช่น	“ทำางเล่ัอกขึ้องท่ำานค่้ออะไร”	“ทำางเล่ัอกต่าง	ๆ	เป็นอย่างไร

บ้าง”

การสูร้างเป้าหมายทีี่�แท้ี่จริง: เป็นการค้้นหา	อภิปรายระบุเป้าหมาย

ทีำ�มาจากค้วามต้องการขึ้องผูู้้รับบริการแลัะสูามารถทำำาให้สูำาเร็จได้้

ในโลักค้วามเป็นจริง	เช่น	เป้าหมายแบบ	SMART	โด้ยการค้ำาถาม	

เช่น	 “อะไรค่้อสิู�งทีำ�ท่ำานต้องการทำำาให้สูำาเร็จ”	 “เป้าหมายแบบ	

SMART	ขึ้องท่ำานเป็นอย่างไร”
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การพิื่จารณาที่างเล่ัอก:	เป็นการตรวจสูอบผู้ลัลััพัธ์ิ	หร่อผู้ลักระทำบ
ขึ้องทำางเล่ัอกต่าง	ๆ	เช่น	ข้ึ้อดี้	ข้ึ้อเสีูย	แนวทำางในการจัด้การกับ
ผู้ลักระทำบ	 โด้ยการถามค้ำาถาม	 เช่น	 “อะไรจะเกิด้ขึึ้�นหากเล่ัอก
ทำางเล่ัอกนั�น”	“ทำางเล่ัอกแต่ลัะทำางเล่ัอกช่วยแก้ปัญหาได้้อย่างไร”	
หร่อ	 “ลัองประเมินประโยชน์ขึ้องแต่ลัะทำางเล่ัอก	 โด้ยค้ะแนน 
ศูนย์	หมายถึง	ไม่ช่วยในการแก้ปัญหา	แลัะค้ะแนนสิูบ	หมายถึง	
ทำางเล่ัอกนี�ช่วยในการแก้ปัญหาได้้มากทีำ�สุูด้	 ท่ำานจะให้ค้ะแนน
แต่ลัะทำางเล่ัอกเท่ำาใด้แลัะเพัราะเหตุใด้”	เป็นต้น

ที่างเล่ัอกทีี่�ดี้ทีี่�สุูด้:	 เป็นการเล่ัอกทำางเล่ัอกทีำ�มีแนวโน้มทีำ�จะ 
แก้ปัญหาได้้ด้ทีีำ�สูดุ้	โด้ยการถามค้ำาถาม	เช่น	“ทำางเล่ัอกใด้ทีำ�น่าจะ
แก้ปัญหาได้้ด้ีทีำ�สูุด้”	 “ทำางเล่ัอกนี�มีข้ึ้อดี้มากทีำ�สูุด้แลัะเป็น 
ทำางเล่ัอกทีำ�สูามารถจัด้การกับผู้ลักระทำบได้้ใช่หร่อไม่แลัะ 
อย่างไร”	เป็นต้น

การนำาที่างเล่ัอกไปปฏิิบัติ:	 เป็นการนำาทำางเล่ัอกมาแจกแจงเป็น 
วิธีิปฏิิบัติแลัะทำด้ลัองนำาไปใช้ในสูถานการณจ์ริง	โด้ยโค้้ชสูนับสูนุน	
ถาม	กระตุ้นแลัะเอ่�ออำานวย	ให้ผูู้้รับบริการลังม่อปฏิิบัติตามแผู้น	
โด้ยการกล่ัาวต่อไปนี�	“ลังม่อทำำาตามแผู้น”	“ได้้เวลัาทำด้ลัองใช้ทำาง
เล่ัอกต่าง	 ๆ	 แล้ัว”	 “พัร้อมหร่อยัง	 หากพัร้อมเริ�มลังม่อได้้เลัย”	
เป็นต้น

การประเมินผลั:	เป็นการวัด้หร่อประเมินผู้ลัหลัังการนำาทำางเล่ัอก
ไปปฏิิบัติ	โด้ยการใช้ค้ำาถาม	เช่น	“ประสูบค้วามสูำาเร็จอย่างไรบ้าง”	
“หากประเมินค้วามสูำาเร็จ	ท่ำานให้ค้ะแนนเท่ำาไรจาก	0	ถึง	10	ค้ะแนน”	
“ได้้เรียนรู้อะไรบ้างจากการนำาทำางเล่ัอกนี�ไปลัองปฏิิบัติ” 
“มีประเด็้นอะไร	 ทีำ�ต้องการพูัด้คุ้ยเพิั�มเติมอีกหร่อไม่	 อย่างไร”	
แลัะ	 “เราจะสิู�นสุูด้การโค้้ชได้้เลัยไหม	 ต้องการเพิั�มเติมประเด็้น
อ่�น	ๆ	หร่อไม่อย่างไร”	

C

T

I

E

Consideration of 
consequences 

Target most 
feasible solutions 

Implement of 
Chosen solutions 

Evaluation 

	 นอกจากนี�การสูนทำนาหร่อการใช้ค้ำาถามต่าง	 ๆ	 ยึด้ตามหลััก	 “5P”	 ได้้แก่	 ปัญหา	 (Problem)	 

นำาเสูนอประเด้น็	(Present	issues)	วตัถุประสูงค้	์(Propose)	ขึ้องการโค้้ช	ผู้ลัลััพัธ์ิทีำ�พึังพัอใจ	(Preferable	

outcomes/solutions)	หร่อสูมรรถนะทีำ�ต้องการ	(Performance)	

	 ในกระบวนการโค้้ช	หากพับว่าผูู้้รับบริการมีค้วามเค้รียด้หร่อกังวลั	โค้้ชสูามารถใช้เทำค้นิค้การจัด้การ

ค้วามเค้รียด้แลัะอารมณ์	 เช่น	 การผู้่อนค้ลัายกลั้ามเน่�อแบบก้าวหน้า	 (PMR:	 Progressive	 Muscle	 

Relaxation)	การลัด้ค้วามวิตกกังวลัอย่างเป็นระบบ	การจินตนาการ	การหายใจอย่างถูกวิธีิ	การปรับพัฤติกรรม	

การฝึึกการกล้ัาย่นยันตนเอง	(Self-assertiveness)	ได้้
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มิติบริบทำทำางสัูงค้ม	เช่น	การมีทัำกษะค้วามสูามารถตำ�า	ค้วามขัึ้ด้แย้ง	

การแยกตัว	 การใช้กลัไกการป้องกันตัว	 การไม่ปฏิิบัติตามกฎขึ้อง

หน่วยงาน	ฯลัฯ

S Social context

 2. การปรับโค้รงสูร้างการรู้คิ้ด้

	 	 การโค้้ชด้้วยเทำค้นิค้การปรับโค้รงสูร้างการรู้ค้ิด้มุ่งเน้นการช่วยให้ผูู้้รับบริการตระหนักรู้ต่อ 

ค้วามคิ้ด้แลัะค้วามเช่�อทีำ�ไม่สูมเหตุสูมผู้ลัแลัะไม่มีประโยชน์	ยกตัวอย่างพัอสัูงเขึ้ป	2	เทำค้นิค้	ดั้งนี�

 เที่ค้นิค้ ABCDEF model 

	 ABCDEF	 model	 เป็นเทำค้นิค้หนึ�งขึ้องทำฤษฎีการพิัจารณาเหตุผู้ลัแลัะอารมณ์	 (Rational	 

emotional	 behavioral	 therapy:	 REBT)	 เป็นกรอบแนวค้ิด้การโค้้ชทีำ�ช่วยในการสูำารวจเหตุการณ์ทีำ�

กระตุ้นให้เกิด้รูปแบบการคิ้ด้ทีำ�ไม่สูมเหตุสูมผู้ลัหร่อไม่มีประโยชน์	แลัะสูร้างค้วามคิ้ด้แลัะพัฤติกรรมใหม่ทีำ�

มีประสิูทำธิิภาพัแทำน	โด้ยตัวอักษรแต่ลัะตัวมีค้วามหมายดั้งนี�

	 A	 หมายถึง	 เหตุการณ์กระตุ้นทีำ�ทำำาให้เกิด้การตระหนักรู้ต่อปัญหาหร่อสูถานการณ์

	 B	 หมายถึง	 ค้วามคิ้ด้	ค้วามเช่�อแลัะการรับรู้ทีำ�มีต่อปัญหา

	 C	 หมายถึง	 อารมณ์	พัฤติกรรมหร่อร่างกายทีำ�เกิด้ขึึ้�นจากปัญหา

	 D	 หมายถึง	 การโต้แย้งแลัะการตรวจสูอบค้วามคิ้ด้	ค้วามเช่�อแลัะการรับรู้

	 E	 หมายถึง	 พัฤติกรรมใหม่ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพัหลัังจากด้ำาเนินการตรวจสูอบแลัะโต้แย้งค้วามคิ้ด้	 

	 	 	 	 	 ค้วามเช่�อแลัะการรับรู้

	 F	 หมายถึง	 แผู้นอนาค้ตทีำ�เกิด้ขึึ้�นจากการตั�งเป้าหมายทีำ�ได้้เรียนรู้จากในขัึ้�น	ABCDE

	 นอกจากนี�	 เทำค้นิค้	 ABCDEF	model	 ยังเป็นกรอบแนวค้ิด้ทีำ�สูามารถนำาไปใช้ในการจัด้การ

ค้วามเค้รียด้	พััฒนาศักยภาพัแลัะการจัด้การเพ่ั�อให้อึด้	ฮึึด้	สูู้	(Resilience)	

 เที่ค้นิค้ SPACE model 

	 SPACE	model	 ตามแนวค้ิด้	 Multimodal	 therapy	 เป็นกรอบแนวค้ิด้การโค้้ชเพั่�อช่วยให้ 

ผูู้้รับบริการตระหนกัรู้ต่อรูปแบบการค้ดิ้ทีำ�ไม่สูมเหตุสูมผู้ลั	แลัะการวางแผู้นปรบัปรุงการคิ้ด้ทีำ�มีประสิูทำธิิภาพั	

โด้ยโค้้ชทำำาหน้าทีำ�ในการช่วยเหล่ัอให้ผูู้้รับบริการสูำารวจชีวิตขึ้องตนเองใน	 5	 มิติ	 ได้้แก่	 พัฤติกรรม 

หร่อการกระทำำา	 (Actions)	 ค้วามค้ิด้	 (Cognition)	 อารมณ์	 (Emotions)	 ร่างกาย/สูรีระ	 (Physical/

physiological)	 แลัะบริบทำทำางสัูงค้ม	 (Social	 context)	 เพ่ั�อพิัจารณาเล่ัอกการคิ้ด้	 การรับรู้แลัะสูร้าง

แนวทำางปฏิิบัติทีำ�แตกต่างจากเดิ้ม	โด้ยมีรายลัะเอียด้	ดั้งนี�

มิติทำางร่างกาย/สูรีระ	เช่น	การถูกปลุักเร้าได้้ง่ายหร่อยาก	การนอน

หลัับยากหร่อง่าย	การหายใจต่�นหร่อลึัก	สุูขึ้ภาพักายแลัะสุูขึ้ภาพัจิต	

ฯลัฯ

S Physical/ 
physiological 
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มิติทำางพัฤติกรรมหร่อการกระทำำา	 เช่น	 การหลีักหนี	 ค้วามก้าวร้าว	

การเริ�มหร่อหยุด้แบบแผู้นพัฤติกรรมต่าง	ๆ	การใช้สูารเสูพัติด้	การมี

เพัศสัูมพัันธ์ิทีำ�ไม่ปลัอด้ภัย	ฯลัฯ

มิติทำางค้วามคิ้ด้	 เช่น	การสูงสัูยในตนเอง	ค้วามมั�นใจ	การบิด้เบ่อน

ค้วามคิ้ด้	 การมองโลักในแง่ร้าย	 ค้วามคิ้ด้ว่าตนเองล้ัมเหลัว	 ฉันไม่ดี้

แลัะฉันไม่ดี้	ฯลัฯ

มิติทำางอารมณ์	 เช่น	 ค้วามวิตกกังวลั	 ค้วามโกรธิ	 ค้วามค้ับข้ึ้องใจ	 

ค้วามผิู้ด้หวัง	 ค้วามรู้สึูกตกตำ�า	 ค้วามกลััว	 ค้วามเร่งรีบ	 ค้วามผิู้ด้	 

ค้วามท้ำอแท้ำ	ฯลัฯ	

A

C

E

Actions

Cognition 

Emotions 

	 การโค้้ชทำางสูุขึ้ภาพั	 หมายถึง	 การให้ค้วามรู้แลัะการสู่งเสูริมสุูขึ้ภาพัในบริบทำขึ้องการโค้้ชภายใต้

หลัักการ	 แนวคิ้ด้ทำฤษฎีทำางจิตวิทำยาในการเพิั�มค้วามผู้าสูุกแลัะเอ่�ออำานวยให้ผูู้้รับบริการบรรลุัเป้าหมาย

ด้้านสุูขึ้ภาพั	ซึึ่�งปัจจุบันนิยมนำามาใช้ในองค์้การต่าง	ๆ 	เพ่ั�อช่วยให้พันักงานประสูบค้วามสูำาเร็จในเป้าหมาย

ด้้านสุูขึ้ภาพัทีำ�ตั�งไว้	เช่น	การลัด้นำ�าหนัก	ค้วามดั้นโลัหิตสููง	การเลิักด่้�มสุูราแลัะบุหรี�	

	 การนำาการโค้้ชแบบ	 CBC	 ทำางสุูขึ้ภาพันี�ทำำาได้้ง่ายมาก	 โด้ยใช้การสัูมภาษณ์เพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจ	 

(Motivational	 interviewing)	 ในการสูร้างแรงจูงใจในการเปลีั�ยนแปลังสุูขึ้ภาพั	 นอกจากนี�ยังมีเทำค้นิค้

ขึ้อง	CBC	ในการสูำารวจสิู�งทีำ�ขึ้วางกันการบรรลุัเป้าหมายทำางสุูขึ้ภาพัทีำ�ตั�งไว้	เช่น	การสูนับสูนุนให้ผูู้้รับบริการ

ตรวจสูอบการหยุด้คิ้ด้ด้้านสุูขึ้ภาพั	(Health	inhibit	thinking)	แลัะเพิั�มค้วามคิ้ด้ด้้านสุูขึ้ภาพั

	 การโค้้ชแบบ	CBC	จะมีประสิูทำธิิภาพัสููงสุูด้	เม่�อนำาไปใช้ในกรณีต่อไปนี�

	 1.	 แผู้นปฏิิบัติการขึ้องการโค้้ชไม่เพีัยงพัอทีำ�จะทำำาให้เกิด้การเปลีั�ยนแปลัง

	 2.	 อารมณ์หร่อการรู้คิ้ด้เป็นอุปสูรรค้ต่อการประสูบค้วามสูำาเร็จได้้อย่างเต็มศักยภาพั

	 3.	 ระดั้บขึ้องค้วามวิตกกังวลัแลัะการหลีักหนีสู่งผู้ลักระทำบทำางลับต่อสูมรรถนะ

	 4.	 ระดั้บขึ้องค้วามเค้รียด้สู่งผู้ลัต่อสุูขึ้ภาพักายแลัะสุูขึ้ภาพัจิต

	 5.	 เป็นเค้ร่�องม่อแลัะกรอบแนวทำางการโค้้ชเพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการเข้ึ้าใจตนเองได้้ดี้ขึึ้�น	 มีแนวทำางใน

การเปลีั�ยนแปลังบุค้ลิักภาพั	 แลัะเผู้ชิญต่อสูถานการณ์ทีำ�เค้ยหลีักเลีั�ยง	 ซึึ่�งเป็นวิธีิการให้ผูู้้รับบริการ	 

มีรูปแบบชีวิต	การคิ้ด้แลัะการแสูด้งออกทีำ�แตกต่างไปจากเดิ้ม	

	 การประยุกตุ์การโค์�ชื่แบบ	CBC	ทางสุขภาพแลัะค์วัามผาสุก

	 การประเมินื้ผลั	
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(HIV Self Screening Test)

	 ใบงานื้	2.1	SMART	Goal

 ค้ำาชี�แจง	จงยกตัวอย่างค้ำาถามทีำ�ใช้ในการโค้้ชเพ่ั�อการใช้ชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	แลัะ

รายลัะเอียด้ขึ้องเป้าหมาย

ตัวอย่างค้ำาถูาม ระบุรายลัะเอียด้ข้อง
การเขี้ยนเป้าหมาย

Specific

เป้าหมายทีำ�ชัด้เจนแลัะเฉพัาะเจาะจง

Achievable

เป้าหมายทีำ�ทำำาให้สูำาเร็จได้้

Relevant

เป้าหมายทีำ�กำาหนด้ระยะเวลัา

Time-Bound

เป้าหมายบอกเวลัาค้วามสูำาเร็จ

Measurable

เป้าหมายทีำ�วัด้แลัะประเมินผู้ลัได้้

S

M

A

R

T
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การสูร้างเป้าหมายทีำ�แท้ำจริงด้้วย	SMARTRealistic goals R

การสูร้างทำางเล่ัอกAlternative solutions generated A
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No.ที่างเล่ัอก ที่างเล่ัอก

	 ใบงานื้	2.2	การโค์�ชื่เพ่�อค์ิดแก�ปัญหาตุาม	PRACTICE	Model

 ค้ำาชี�แจง	จงตรวจสูอบการโค้้ชอยู่บนพ่ั�นขึ้อง	PRACTICE	Model	หร่อไม่	อย่างไร

ระบุปัญหา	สูมรรถนะเป้าหมายหร่อผู้ลัลััพัธ์ิทีำ�ต้องการอย่างแท้ำจริง

แลัะเป็นสิู�งทีำ�สูามารถพััฒนาได้้
Problem identificationP
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(HIV Self Screening Test)

เป้าหมายทีำ�ระบุระยะเวลัาเป็นการกำาหนด้ระยะเวลัาในการบรรลัุ

เป้าหมายแลัะแผู้นการด้ำาเนินการไว้อย่างชัด้เจน	

การพัจิารณาทำางเล่ัอก	ข้ึ้อดี้แลัะข้ึ้อจำากัด้ขึ้องแตล่ัะ

ทำางเล่ัอก

Time-bound	goal(s)	

Consideration of consequences 

T

C

ที่างเล่ัอก ข้้อดี้ ข้้อจำากัด้
ผลัการเล่ัอก

เล่ัอก ไม่เล่ัอก
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(HIV Self Screening Test)

	 ใบงานื้	2.3	จุินื้ตุนื้าการสำารวัจุชื่ีวัิตุ	5	มิตุิ

 ค้ำาชี�แจง ด้ำาเนินการดั้งนี�

	 1.	 จินตนาการถึงลัักษณะขึ้องบุค้ค้ลัทีำ�มีสูมรรถนะสููง	 ค้รอบค้ลัุม	 5	 มิติ	 ได้้แก่	 พัฤติกรรม 

หร่อการกระทำำา	 (Actions)	 ค้วามค้ิด้	 (Cognition)	 อารมณ์	 (Emotions)	 ร่างกาย/สูรีระ	 (Physical/

physiological)	แลัะบริบทำทำางสัูงค้ม	(Social	context)		

	 2.	 ตรวจสูอบสูภาพัปัจจุบันแลัะโอกาสูในการพััฒนา

ร�างกาย/สร�ระ

การกระทำ

ความคิดอารมณ�

บร�บททางสัมคม
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	 การจุัดบริการปรึกษาแลัะการโค์�ชื่บนื้ฐานื้วัิถุีชื่ีวัิตุใหม่

	 จากการกำาหนด้ยุทำธิศาสูตร์ป้องกันแลัะแก้ไขึ้ปัญหาเอด้ส์ูแห่งชาติ	พั.ศ.	2560	-	2573	กลัยุทำธ์ิหนึ�ง

ในการยติุปัญหาเอด้ส์ู	ค่้อ	การสู่งเสูริมให้กลุ่ัมเป้าหมายเฉพัาะเข้ึ้าถึงการตรวจหาเช่�อเอชไอวี	เพ่ั�อให้ทำราบ

สูถานะการติด้เช่�อขึ้องตนเอง	 มาตรการทีำ�ประเทำศไทำยจะนำามาใช้แก้ไขึ้ปัญหาเอด้ส์ู	 ค่้อ	 การสูนับสูนุนให้

ประชาชนทีำ�มีพัฤติกรรมเสีู�ยง	 สูามารถใช้ชุด้ตรวจค้ัด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีด้้วยตนเองได้้	 ซึึ่�งจะสูอด้ 

รับกับข้ึ้อจำากัด้ในสูถานการณ์การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค้โค้วิด้	 19	 ในปัจจุบันทีำ�ทำำาให้ผูู้้มีพัฤติกรรมเสีู�ยง	 

หร่อสูงสัูยว่าติด้เช่�อไม่สูามารถไปตรวจหาเช่�อทีำ�สูถานพัยาบาลัตามปกติ	จึงจำาเป็นต้องพััฒนาระบบบริการ

ด้้านเอด้ส์ูให้เป็นรูปแบบบริการบนฐานวิถีชีวิตใหม่	 แลัะเป็นการทำำางานร่วมกันทัำ�งเจ้าหน้าทีำ�ภาค้รัฐ	 แลัะ

ภาค้ประชาสัูงค้ม	 ซึึ่�งจะช่วยให้ประชากรกลุ่ัมเป้าหมายสูามารถเข้ึ้าถึงบริการปรึกษาแลัะการตรวจ	 

คั้ด้กรองเอชไอวี	เพ่ั�อทำราบสูถานะการติด้เช่�อขึ้องตนเอง	รวมทัำ�งเข้ึ้าสูู่ระบบการป้องกันแลัะการดู้แลัรักษา

ได้้สูะด้วก	รวด้เร็ว	แลัะทัำ�วถึงมากขึึ้�น	เพ่ั�อเพิั�มโอกาสูในการยุติปัญหาเอด้ส์ู	ภายในปี	2573	

	 รูปแบบการให�บริการตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง

	 รูปแบบการให้บริการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ค่้อ	“แบบมีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	(Supervised)”	

แลัะ	“แบบไม่มีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	(unsupervised)”

 แบบมีผู้ให้ค้ำาชี�แนะ (Supervised) 

	 วิธีิทีำ�มีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะเป็นวิธิีทีำ�ผูู้้ให้บริการสุูขึ้ภาพัจะสูามารถให้ข้ึ้อมูลัได้้ทัำ�งก่อน	 ระหว่าง	 แลัะหลััง 

การตรวจ	 ซึึ่�งผูู้้ใช้บริการจะเป็นผูู้้เก็บตัวอย่าง	แปลัผู้ลัชุด้ตรวจ	แลัะรับทำราบผู้ลัตรวจด้้วยตนเอง	 ซึึ่�งเป็น

วิธีิทีำ�ผูู้้ให้บริการยังสูามารถเข้ึ้าถึงตัวผูู้้ใช้บริการได้้ทำางใด้ทำางหนึ�ง	 ทัำ�งแบบเจอตัว	 (in	 person)	 หร่อ 

แบบการให้บริการสุูขึ้ภาพัทำางไกลั	 (telehealth)	 ทัำ�งทำางโทำรศัพัท์ำ	 หร่อทำางวีดิ้โอค้อลั	 จึงมีโอกาสูทีำ�จะ 

ให้ค้ำาแนะนำา	รวมถึงเช่�อมโยงเข้ึ้าสูู่ระบบบริการได้้โด้ยตรง

 แบบไม่มีผู้ให้ค้ำาชี�แนะ (Unsupervised) 

	 การให้บริการแบบไม่มีผูู้้ให้ค้ำาชี�แนะ	 ค่้อการทีำ�ผูู้้ตรวจค้ัด้กรองชุด้เอชไอวีด้้วยตนเอง	 ใช้วิธีิศึกษา

ข้ึ้อมูลัในการใช้ชุด้ตรวจด้้วยตนเอง	 อาจจะเป็นการอ่านวิธีิการใช้ตามคู่้ม่อทีำ�แนบมาในกล่ัองขึ้องชุด้ตรวจ	

หร่อเปิด้ดู้วีดิ้โอค้ลิัปทีำ�อธิิบายวิธีิการใช้ชุด้ตรวจ	 แลัะทำำาการเก็บตัวอย่าง	 แปลั	 แลัะทำราบผู้ลัการตรวจ	 

ด้้วยตนเอง	 ซึึ่�งเป็นวิธีิทีำ�จำาเป็นต้องสู่�อสูารให้ข้ึ้อมูลัแลัะจัด้ระบบบริการด้้านเอชไอวีอย่างค้รอบค้ลัุม	 

เพ่ั�อเช่�อมโยงผูู้้ตรวจคั้ด้กรองด้้วยตนเองเข้ึ้าสูู่ระบบการดู้แลัรักษาแลัะป้องกัน	
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	 แนื้วัทางการบริการปรึกษาเพ่�อตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีในื้ชืุ่มชื่นื้

	 แนวทำางการจัด้บริการปรึกษาเพ่ั�อตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	มี	6	รูปแบบ	ดั้งนี�

	 1.	 แบบ	On	site	with	online	supervised	counselling	(กรณีใช้	OFT	Professional	used)

	 2.	 แบบ	On	site	

	 3.	 แบบ	On	site	KPLHS	(Key	Population-led	Health	Services:	การให้บริการสุูขึ้ภาพัทีำ�มี

ชุมชนเป็นผูู้้นำาในการขัึ้บเค้ล่ั�อน)

	 4.	 แบบ	Hybrid

	 5.	 แบบ	Online

	 	 5.1	 กรณีขึ้อรับชุด้ตรวจ	ต้องการค้ำาแนะนำา/ช่วยเหล่ัอในการตรวจแลัะรับบริการปรึกษา

	 	 5.2	 กรณีซ่ึ่�อชุด้ตรวจเองต้องการค้ำาแนะนำา/ช่วยเหล่ัอในการตรวจ

	 6.	 แบบ	Unsupervised	testing
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1.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	 ด้้วย	OFT	 Professional	 used 

	 แบบ	On	site	with	online	supervised	counselling

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	On	site	with	online	supervised	counsellingภาพที่่�	2	-	1	

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การตรวจที่ DIC/HTC
(CSO/CHW นัดหมายกับเจาหนาที่สาธารณสุข

ในการรวมจัดบริการทาง online)

Online Pre-test counseling
โดยเจ�าหน�าที่สาธารณสุข และ CSO 

ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจร�วมบร�การ

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วย OFT Professional used
(CSO/CHW 1) ใหคำแนะนำ/ชวยเหลือในการตรวจ และ 2) ถายภาพผลการตรวจและสงให จนท.สธ. อานผล ทางออนไลน) 

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดวพีเรียด
90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 
วิธีการปองกันที่เหมาะสมกับผูรับบริการ 
การตรวจเอชไอวีเปนประจำและนัดหมาย
การตรวจสามเดือนขางหนา

ยินดีรับบร�การ
Informed consent

Online Post-test counseling 
โดยเจ�าหน�าที่สาธารณสุข

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุข
เพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ

ประเด็นพ�ดคุย

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา (Non-Reactive) ผลมีปฏิกิร�ยา (Reactive) ไม�สามารถแปลผลได� (Invalid result)

ผู�รับบร�การ

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/การปองกัน
เอชไอวี 

1. ความรู ความเขาใจที่มีเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ
 และการตรวจยืนยันผล        
3. window period/ผลของ 
 window period ที่อาจกระทบ
 ตอผลการตรวจ
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนอง
 ตอผลเลือด, การชั่งน้ำหนัก
 ขอดีขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือ
ฆาตัวตายและแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน 
และประโยชนของการเขารับรักษาเร็ว

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของชุดตรวจ
(อาจเกิดจากวิธีการตรวจคัดกรองไมถูกตอง
หรือชุดตรวจไมสมบูรณ)



32 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

2.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	On	site	

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	On	site	ภาพที่่�	2	-	2	

ผู�รับบร�การ

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การ HTC ทางโทรศัพท�/
online platform (social networks web 

message boards, e-mail)

Pre-test counseling โดย CSO
ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วยตนเอง
(CSO/CHW ให�คำแนะนำ/ช�วยเหลือในการตรวจ)

Post-test counseling 
โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW)

ยินดีรับบร�การ
Informed consent

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/การปองกัน
เอชไอวี

ประเด็นพ�ดคุย

1. ความรู ความเขาใจที่มีเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ
 และการตรวจยืนยันผล        
3. window period/ผลของ
 window period ที่อาจกระทบ
 ตอผลการตรวจ
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนองตอ
 ผลเลือด, การชั่งน้ำหนักขอดี
 ขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา (Non-Reactive) ผลมีปฏิกิร�ยา (Reactive) ไม�สามารถแปลผลได� (Invalid result)

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดวพีเรียด
90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต 
วิธีการปองกันที่เหมาะสมกับผูรับบริการ 
การตรวจเอชไอวีเปนประจำ 
และนัดหมายการตรวจสามเดือนขางหนา

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือฆาตัวตาย
และแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน และประโยชน
ของการเขารับรักษาเร็ว 

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ (อาจเกิดจากวิธีการตรวจ
คัดกรองไมถูกตอง หรือชุดตรวจ
ไมสมบูรณ)

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุข
เพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ



33หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

3.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	on	site	 

	 KPLHS

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	On	site	KPLHSภาพที่่�	2	-	3	

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/
การปองกันเอชไอวี

ประเด็นพ�ดคุย

1. ความรู ความเขาใจที่มีเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ
 และการตรวจยืนยันผล        
3. window period/ผลของ
 window period ที่อาจกระทบ
 ตอผลการตรวจ
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนองตอ
 ผลเลือด, การชั่งน้ำหนักขอดี
 ขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

Pre-test counseling
โดย CSO ท่ีผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW

ยินดีรับบร�การ
Informed consent

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วย HIVST  
(CSO/CHW ให�คำแนะนำ/ช�วยเหลือในการตรวจ)

Post-test counseling 
โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW)

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา
(Non-Reactive)

ผลมีปฏิกิร�ยา
(Reactive)

ไม�สามารถแปลผลได� 
(Invalid result)

ผลบวก
(Positive result) 

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดว
พีเรียด 90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
วิธีการปองกันที่เหมาะสม
กับผูรับบริการ 
การตรวจเอชไอวีเปนประจำ     

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัด
ของชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือ
ฆาตัวตายและแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน 
และประโยชนของการเขา
รับรักษาเร็ว

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัด
ของชุดตรวจ (อาจเกิดจาก
วิธีการตรวจคัดกรองไมถูกตอง
หรือชุดตรวจไมสมบูรณ)

แจงผลการตรวจรายบุคคล
อยางชัดเจน ตรงประเด็นและ
เปนสวนตัว ดูแลสภาวะจิตใจ
ใหขอมูลแบบกระชับ 
(การรักษาดวยยาตานไวรัส
การตรวจ CD4 การสงตอ
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย/
ลดพฤติกรรมเสี่ยง เครือขาย
และแหลงสนับสนุนทางสังคม)

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุข
เพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุข
เพ�่อนัดเข�าสู�ระบบการรักษา

ผล Reactive ให�เจาะเลือดจาก
หลอดเลือดดำตรวจยืนยันด�วย
ผลตรวจ 3 แบบ
(กรณีตรวจโดยศูนย KPLHS ที่ผาน
การอบรมและประเมินมาตรฐาน
การจัดบริการ และ/หรือมีเจาหนาท่ี
เทคนิคการแพทย)

ผู�รับบร�การ

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การที่ KPLHS ทางโทรศัพท�/
online platform (social networks 

web message boards, e-mail)



34 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

4.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	Hybrid

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	Hybridภาพที่่�	2	-	4	

ผู�รับบร�การ
ประเด็นพ�ดคุย

1. ความรู ความเขาใจที่มีเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ
 และการตรวจยืนยันผล        
3. window period/ผลของ
 window period ที่อาจกระทบ
 ตอผลการตรวจ
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนองตอ
 ผลเลือด, การชั่งน้ำหนักขอดี
 ขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/
การปองกันเอชไอวี

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การ HTC ทางโทรศัพท�/
online platform (social networks web 

message boards, e-mail)

Online Pre-test counseling
 (Zoom หรือ Line VDO call) โดย CSO 

ที่ผานการอบรมการใชชุดตรวจ/CHW

นัดหมาย online pretest 
counseling
ทำแบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงทางออนไลน

ยินดีรับบร�การ
Informed consent

Informed consent (on site)

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วยตนเองแบบ On site
(CSO/CHW ให�คำแนะนำ/ช�วยเหลือในการตรวจ)

Post-test counseling (โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW)

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา (Non-Reactive) ผลมีปฏิกิร�ยา (Reactive) ไม�สามารถแปลผลได� (Invalid result)

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดวพีเรียด
90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
วิธีการปองกันท่ีเหมาะสมกับผูรับบริการ
การตรวจเอชไอวีเปนประจำและ
นัดหมายการตรวจสามเดือนขางหนา

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือฆาตัวตาย
และแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน และประโยชน
ของการเขารับรักษาเร็ว

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ (อาจเกิดจากวิธีการตรวจ
คัดกรองไมถูกตองหรือชุดตรวจ
ไมสมบูรณ)

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุขเพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ



35หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

5.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	Online

	 5.1	 กรณีขึ้อรับชุด้ตรวจแลัะบริการปรึกษา

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	Online	กรณีขึ้อรับชุด้ตรวจแลัะบริการปรึกษาภาพที่่�	2	-	5	

ผู�รับบร�การ

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/
การปองกันเอชไอวี

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การตรวจทางโทรศัพท�/
online platform (social networks 

web message boards, e-mail)

Online Pre-test counseling
(Zoom หรือ Line VDO call) โดย CSO 

ที่ผานการอบรมการใชชุดตรวจ/CHW

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วยตนเองแบบ Real time online supervised testing, Informed Consent (online)
(CSO/CHW ใหคำแนะนำ/ชวยเหลือในการตรวจผาน Zoom หรือ Line VDO call)

Online Post-test counseling (โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW)

ยินดีรับบร�การ
นัดหมายวันเวลาจัดสง HIVST
นัดหมายวันเวลาเพื่อตรวจคัดกรอง
เอชไอวีแบบ online supervised 
testing

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา (Non-Reactive)

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดวพีเรียด
90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 
วิธีการปองกันที่เหมาะสมกับ
ผูรับบริการ 
การตรวจเอชไอวีเปนประจำ และ
นัดหมายการตรวจสามเดือนขางหนา

ผลมีปฏิกิร�ยา (Reactive)

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือฆาตัวตาย
และแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน และประโยชน
ของการเขารับรักษาเร็ว

ไม�สามารถแปลผลได� (Invalid result)

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ (อาจเกิดจากวิธีการตรวจ
คัดกรองไมถูกตอง หรือชุดตรวจ
ไมสมบูรณ

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุขเพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ

ประเด็นพ�ดคุย

1. ความรู ความเขาใจที่มีเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ
 และการตรวจยืนยันผล        
3. window period/ผลของ 
 window period ที่อาจกระทบ
 ตอผลการตรวจ
4. ประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนอง
 ตอผลเลือด, การชั่งน้ำหนักขอดี
 ขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

นัดหมาย online pretest
counseling
ทำแบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงทางออนไลน
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5.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวีในชุมชน	ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	Online

	 5.2	 กรณีซ่ึ่�อชุด้ตรวจเองต้องการค้ำาแนะนำา/ช่วยเหล่ัอในการตรวจ

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	Online	กรณีซ่ึ่�อชุด้ตรวจเองต้องการค้ำาแนะนำา/ช่วยเหล่ัอ

ในการตรวจ

ภาพที่่�	2	-	6	

ผู�รับบร�การ

ผลไม�มีปฏิกิร�ยา (Non-Reactive)

อธิบายผลตรวจ/เนนย้ำวินโดวพีเรียด
90 วัน
พูดคุยเรื่องการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 
วิธีการปองกันท่ีเหมาะสมกับผูรับบริการ 
การตรวจเอชไอวีเปนประจำ 
และนัดหมายการตรวจสามเดือน
ขางหนา

ผลมีปฏิกิร�ยา (Reactive)

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ
ดูแลสภาวะจิตใจ
ประเมินการทำรายตนเองหรือ
ฆาตัวตายและแหลงสนับสนุน
เนนย้ำการตรวจยืนยัน และประโยชน
ของการเขารับรักษาเร็ว 

ไม�สามารถแปลผลได� (Invalid result)

อธิบายผลตรวจ และขอจำกัดของ
ชุดตรวจ (อาจเกิดจากวิธีการตรวจ
คัดกรองไมถูกตอง หรือชุดตรวจ
ไมสมบูรณ

ประสานส�งต�อสถานบร�การสาธารณสุขเพ�่อตรวจยืนยันการติดเชื้อ

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

ซื้อชุดตรวจ HIVST เพ�่อใช�ตรวจเอง

นัดหมายวันเวลาเพ�่อขอรับบร�การตรวจคัดกรองเอชไอว�
แบบ online supervised testing

Online Post-test counseling 
(โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW)

ตรวจคัดกรองเอชไอว�ด�วยตนเองแบบ 
Real time online supervised testing 

(CSO/CHW ให�คำแนะนำ/ช�วยเหลือในการตรวจผ�าน Zoom หร�อ Line VDO call)
(ถายภาพผลการตรวจเพื่อเปนหลักฐานยืนยันการตรวจ)
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6.	 แนวทำางการจัด้บริการตรวจคั้ด้กรองการติด้เช่�อเอชไอวี	 ด้้วย	HIV	Self-test	แบบ	Unsupervised	 

	 testing	

แนวทำางการจัด้บริการแบบ	Unsupervised	testingภาพที่่�	2	-	7	

ผู�รับบร�การ

ไม�ยินดีรับบร�การตรวจ

ใหคำแนะนำเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง/
การปองกันเอชไอวี

ประเด็นพ�ดคุย

1. ความรู ความเขาใจท่ีมีตอเอชไอวี
2. อธิบายชุดตรวจ วิธีการตรวจ 
 การอานผลการตรวจ 
 และการตรวจยืนยันผล         
3. window period/ผลของ 
 window period ที่อาจ
 กระทบตอผลการตรวจ
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. ประเมินความพรอมใน
 การตรวจเลือด (ความคาดหวัง
 ตอผลเลือด, การตอบสนองตอ
 ผลเลือด, การชั่งน้ำหนักขอดี
 ขอเสียของการตรวจเอชไอวี)

พบแบบ peer to peer/ผ�าน online

นัดหมายรับบร�การทางโทรศัพท�/
online platform (social networks 

web message boards, e-mail)

Pre-test counseling
โดย CSO ที่ผ�านการอบรมการใช�ชุดตรวจ/CHW

Online Pre-test counseling On site Pre-test counseling

ต�องการตรวจเอชไอว�

นัดหมายวันเวลาจัดส�ง HIVST ตรวจด�วยตนเองที่บ�าน
แบบ unsupervised testing

(ถายภาพผลการตรวจเพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันการตรวจ)

ยินดีแจงผลการตรวจ

ใหคำแนะนำ นัดติดตามเพื่อ
การดูแลตอเนื่อง 
ประสานการดูแลสงตอ
ตามผลการตรวจ

ไมยินดีแจงผลการตรวจ

ตรวจด�วยตนเองที่ HTC
แบบ unsupervised testing

(ถายภาพผลการตรวจเพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันการตรวจ)

ต�องการตรวจเอชไอว�

ผู� ให�การปร�กษาติดตามผลการตรวจ 

ใหคำแนะนำการดูแลปองกัน
และแหลงสนับสนุนหาก
ตองการความชวยเหลือ
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หน�วยการเรยีนรู้ท่่ั

3 แรงจูงใจแห�งการเปล่่ยนแปลง: 
ทัักษะการให้การปรึกษา

	 เม่�อจบแล้ัวผูู้้เรียนสูามารถ

	 1.	 อธิิบายแนวคิ้ด้ทีำ�เกี�ยวข้ึ้องกับการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจได้้

	 2.	 ประยุกต์ใช้ทัำกษะการให้การปรึกษา	 OARS	 ในการสูร้างแรงจูงใจในการเปลีั�ยนแปลังแก่ 

ผูู้้รับบริการได้้

	 1.	 การปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจ

	 	 •	 ทำฤษฎีค้วามมุ่งมั�น	(Self	Determination	Theory)

	 	 •	 ระยะการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม	(The	Stages	of	Change)

	 2.	 ทัำกษะการให้การปรึกษา	OARS

	 	 •	 การถามค้ำาถามปลัายเปิด้	(Open-ended	questioning)

	 	 (วิธีิการเฉพัาะกระบวนการถาม-บอก-ถาม:	Elicit-Provide-Elicit)

	 	 •	 การช่�นชมย่นยันรับรอง	(Affirmation)

	 	 •	 การฟัื้งอย่างเข้ึ้าใจแลัะสูะท้ำอนค้วาม	(Reflective	listening)

	 	 •	 การสูรุปค้วาม	(Summarization)

	 วััตุถุุประสงค์์	

	 1.	 เอกสูารประกอบการบรรยาย	(Print	out	จาก	Power	Point)	

	 2.	 ค้ลิัปวิดี้โอ

	 3.	 ใบค้วามรู้

	 วััสดุแลัะอุปกรณ์			

	 แนื้วัค์วัามค์ิด
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	 1.	 การบรรยาย	

	 2.	 กิจกรรมกลุ่ัม

	 3.	 การฝึึกปฏิิบัติกลุ่ัมย่อย

	 5	ชั�วโมง								

	 ระยะเวัลัา

	 กิจุกรรม	

	 1.	 การทำด้สูอบ
	 2.	 การสูะท้ำอนคิ้ด้
	 3.	 การมีสู่วนร่วมในการถาม	ตอบแลัะแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น	

	 การประเมินื้ผลั	
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	 แนวคิ้ด้เกี�ยวกับการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมแลัะการสูร้างแรงจูงใจ		ประกอบด้้วยทำฤษฎีค้วามมุ่งมั�น	

(Self-determination	theory:	SDT)	แลัะระยะขึ้องการเปลีั�ยนแปลัง	ดั้งนี�

	 ทำฤษฎีค้วามมุ่งมั�น	(Self-determination	theory:	SDT)	พััฒนาโด้ย	Deci	&	Ryan	(2008)	ซึึ่�งเป็น

ทำฤษฎีแรงจูงใจทีำ�บุค้ค้ลัสูามารถนำาไปปฏิิบัติเพ่ั�อพััฒนาตนเอง	 โด้ยการเรียนรู้ผู่้านค้วามท้ำาทำายแลัะ 

การได้้รับประสูบการณ์ใหม่	 ๆ	 มีค้วามจำาเป็นในการพััฒนาค้วามเป็นตัวตนขึ้องบุค้ค้ลั	 ค้นสู่วนใหญ่มัก 

สูร้างแรงจูงใจโด้ยใช้รางวัลัภายนอก	เช่น	เงิน	ขึ้องรางวัลัทีำ�เรียกกันว่า	แรงจูงใจภายนอก	แต่	SDT	จะเน้น

การสูร้างแรงจูงใจทีำ�มาจากภายใน

	 หลัักการพััฒนาการทำางจิตวิทำยาขึ้อง	SDT	ทีำ�ทำำาให้บุค้ค้ลัพับกับค้วามสูำาเร็จ	ประกอบด้้วย

	 1)	 ค้วามสูามารถ	(Competence)	บุค้ค้ลัต้องเรียนรู้	เชี�ยวชาญในงานแลัะเรียนรู้ทัำกษะใหม่	ๆ	

	 2)	 ค้วามผูู้กพััน	 (Relatedness)	 บุค้ค้ลัต้องมีประสูบการณ์ขึ้องค้วามรู้สึูกเป็นเจ้าขึ้องแลัะผูู้กพััน

กับค้นอ่�น	ๆ	

	 3)	 ค้วามเป็นอิสูระ	 (Autonomous)	 บุค้ค้ลัต้องรู้สึูกว่าสูามารถค้วบคุ้มพัฤติกรรมแลัะเป้าหมาย

ขึ้องตนเองได้้	

	 สู่วนระดั้บขัึ้�นขึ้องแรงจูงใจ	แบ่งเป็น	6	ระดั้บ	 ได้้แก่	 (1)	การไม่มีแรงจูงใจ	 (2)	การให้รางวัลัแลัะ 

การทำำาโทำษ	 (3)	 ค้วามผูู้กพััน	 (4)	 รู้สึูกว่าดี้มีประโยชน์กับตนเอง	สูนุกสูนาน	 (5)	 สูอด้ค้ล้ัองกับเป้าหมาย	 

ค่้านิยม	แลัะ	(6)	อิ�มเอมจากภายใน	

	 เม่�อบุค้ค้ลัได้้พััฒนาค้วามสูามารถ	 ค้วามผูู้กพััน	 แลัะค้วามเป็นอิสูระ	 จะทำำาให้เกิด้ค้วามมุ่งมั�น	 

แลัะสูามารถสูร้างแรงจูงใจภายในได้้	 ซึึ่�งพััฒนาการทำางจิตวิทำยาเหลั่านี�ไม่ได้้เป็นสิู�งทีำ�เกิด้ขึึ้�นโด้ยอัตโนมัติ	

ดั้งนั�น	การพััฒนาบุค้ค้ลัจึงต้องมีการสูนับสูนุนทำางสัูงค้มอย่างต่อเน่�อง	การมีสัูมพัันธิภาพัแลัะมีปฏิิสัูมพัันธ์ิ

กับบุค้ค้ลัอ่�นจะเป็นได้้ทัำ�งการให้กำาลัังใจ	 หร่อขัึ้ด้ขึ้วางค้วามผู้าสุูกแลัะการเจริญงอกงามในชีวิตขึ้องบุค้ค้ลั

แลัะการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรมด้้วยการให้รางวัลัจะทำำาลัายค้วามเป็นอิสูระขึ้องบุค้ค้ลั	เพัราะพัฤติกรรมทีำ�

เกิด้จากการให้รางวัลัจะทำำาให้บุค้ค้ลัรู้สึูกว่าค้วบคุ้มพัฤติกรรมขึ้องตนเองได้้น้อยลังแลัะจะลัด้แรงจูงใจภายใน

	 การให้กำาลัังใจด้้านบวกโด้ยไม่ค้าด้หวัง	(Unexpected	positive	encouragement)	แลัะการให้

ข้ึ้อมูลัย้อนกลัับในค้วามสูามารถขึ้องบุค้ค้ลัจะช่วยเพิั�มแรงจูงใจภายใน	 เน่�องจากการให้ข้ึ้อมูลัย้อนกลัับ 

ช่วยทำำาให้ค้นรู้สึูกว่ามีค้วามสูามารถเพิั�มขึึ้�น	 สิู�งนี�จึงเป็นกุญแจสูำาคั้ญในการพััฒนาบุค้ค้ลัให้เกิด้ค้วาม 

มุ่งมั�นในการเปลีั�ยนแปลังตนเอง

	 การปรับเปลัี�ยนื้พฤตุิกรรมแลัะการสร�างแรงจุูงใจุ

	 ทฤษฎีีค์วัามมุ่งมั�นื้	(Self-determination	theory:	SDT)
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	 ระยะขึ้องการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม	(The	Stages	of	Change)	จำาแนกได้้เป็น	7	ระยะ	ได้้แก่

 1. ระยะเมินเฉย (Pre-contemplation)	 เป็นระยะทีำ�ยังไม่สูนใจเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรมโด้ย 

ยังไม่คิ้ด้พิัจารณาเร่�องทีำ�ตนเองจะเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรมภายใน	6	 เด่้อนข้ึ้างหน้านี�	 พับว่าผูู้้รับบริการกลุ่ัมนี� 

จะต่อต้าน	ไม่มีแรงจูงใจ	แลัะยังไม่พัร้อมทีำ�จะเข้ึ้าร่วมโปรแกรมการบริการทำางสุูขึ้ภาพัใด้	ๆ	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	ค่้อ	การให้ข้ึ้อมูลัแบบตรงไปตรงมา	เป็นกลัาง	ไม่ชี�นำาหร่อขู่ึ้ให้กลััว

 2. ระยะลัังเลัใจ (Contemplation)	เป็นระยะทีำ�บุค้ค้ลัเริ�มมีค้วามคิ้ด้ลัังเลัว่าตนจะเปลีั�ยนแปลัง

พัฤติกรรมหร่ออยู่อย่างเดิ้มดี้	 มีการชั�งใจหาข้ึ้อดี้ข้ึ้อเสีูย	 คิ้ด้ว่าการเปลีั�ยนแปลังมีข้ึ้อดี้แต่ข้ึ้อเสีูยมีมากกว่า	

คิ้ด้ว่ามีอุปสูรรค้แลัะค้งทำำาไม่สูำาเร็จ	 ในระยะลัังเลัใจบุค้ค้ลัมีแนวโน้มว่าอาจจะทำำาการเปลีั�ยนแปลังภายใน

ระยะเวลัา	6	เด่้อนข้ึ้างหน้า	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	ค่้อ	การพูัด้คุ้ยถึงข้ึ้อดี้	ข้ึ้อเสีูย	เปิด้โอกาสูให้ทำบทำวนอย่างรอบด้้าน

 3. ระยะตัด้สิูนใจ (Determination)	เป็นระยะทีำ�บุค้ค้ลัเกิด้ค้วามตระหนักแลัะตัด้สิูนใจได้้ว่าจะ

ต้องกระทำำาการเปลีั�ยนแปลังตนเอง	 โด้ยมีการกำาหนด้ระยะเวลัาแน่นอน	แลัะมีแผู้นกว้าง	 ๆ	 ทีำ�จะทำำาการ

เปลีั�ยนแปลังตนเอง	 ซึึ่�งอุปสูรรค้ทีำ�ทำำาให้ไม่สูามารถลังม่อกระทำำาได้้อาจจะมาจากการขึ้าด้เป้าหมายหร่อ 

มีเป้าหมายไม่ชัด้เจน	อาจมีค้วามคิ้ด้	ค้วามเช่�อ	ค้วามกลััวบางอย่างซ่ึ่อนอยู่	ซึึ่�งพัลัังขึ้องค้วามคิ้ด้	ค้วามเช่�อ

เหล่ัานั�น	เป็นอุปสูรรค้ทีำ�สูำาคั้ญต่อการเปลีั�ยนแปลัง	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	ค่้อ	การให้ทำางเล่ัอก	ให้เล่ัอกได้้อย่างอิสูระ	เน้นค้วามรับผิู้ด้ชอบในการเล่ัอก	

แลัะสู่งเสูริมศักยภาพัในการลังม่อทำำาขึ้องผูู้้รับบริการ

 4. ระยะลังม่อปฏิิบัติ (Action)	ในระยะนี�บุค้ค้ลัจะเริ�มลังม่อกระทำำาการเปลีั�ยนแปลัง	มีการศึกษา

หาข้ึ้อมูลัเพ่ั�อทีำ�จะมีแผู้น/ขัึ้�นตอน/กลัวิธีิทีำ�จะช่วยให้ตนเองเปลีั�ยนแปลัง	 มีทัำกษะในการแก้ไขึ้แลัะ 

เผู้ชิญปัญหาในการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรมมากขึึ้�น	 ระยะเวลัาในการปฏิิบัติเพ่ั�อเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม 

ยังทำำาได้้ไม่ถึง	6	เด่้อน	ซึึ่�งระยะนี�จะต้องการการให้กำาลัังใจในการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	 ได้้แก่	 การสู่งเสูริมให้ผูู้้รับบริการได้้ลังม่อทำำาตามวิธีิทีำ�ตนเล่ัอก 

อย่างต่อเน่�อง	ช่วยขึ้จัด้อุปสูรรค้ในการลังม่อปฏิิบัติ

	 ระยะของการเปลัี�ยนื้แปลัง	(The	Stages	of	Change)

	 จากทีำ�กล่ัาวมา	 สัูงเกตได้้ว่าทำฤษฎีค้วามมุ่งมั�นเริ�มต้นมาจากการรวบรวมข้ึ้อสัูนนิษฐานทีำ�ว่า	 ทุำกค้น 

มีธิรรมชาตทีิำ�จะพััฒนาค้วามรู้สูกึเป็นตัวตน	นั�นค่้อ	ค้นมีแนวโน้มทีำ�จะพััฒนาตนเองด้้วยการเช่�อมโยงลัักษณะ

ทำางจิตใจขึ้องตนกับบุค้ค้ลัอ่�นแลัะกลุ่ัมค้นในสัูงค้ม	 ดั้งนั�น	สูภาพัแวด้ล้ัอมทำางสัูงค้มสูามารถเป็นสิู�งทีำ�ช่วย

เอ่�อให้บุค้ค้ลัเกิด้การพััฒนาตนเอง	 แลัะมีแนวโน้มทีำ�จะช่วยเสูริมสูร้างแรงจูงใจ	 หร่อเป็นอุปสูรรค้ใน

กระบวนการเปลีั�ยนแปลังพัฤติกรรม
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 5. ระยะค้งสูภาพื่ (Maintenance) บุค้ค้ลัทีำ�อยู่ในกลุ่ัมนี�พับว่าสูามารถค้งไว้ซึึ่�งการเปลีั�ยนแปลัง

พัฤติกรรมได้้อย่างน้อย	6	เด่้อนขึึ้�นไป	สูามารถเปลีั�ยนนิสัูยแลัะรูปแบบการด้ำาเนินชีวิต	โด้ยมีกิจวัตรตาม

พัฤติกรรมใหม่	พัยายามหลีักเลีั�ยงแลัะป้องกันตนเองทีำ�จะทำำาให้กลัับไปมีพัฤติกรรมเดิ้ม	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	 ค่้อ	 การป้องกันการกลัับไปสูู่พัฤติกรรมเดิ้ม	 มีวิถีชีวิตทีำ�สูมดุ้ลั	 

มีคุ้ณค่้า	บริหารเวลัา	ผู่้อนค้ลัาย	ดู้แลัสุูขึ้ภาพั	สัูงเกตสัูญญาณเต่อนทีำ�บ่งถึงการกลัับไปในค้วามเค้ยชินเดิ้ม

 6. ระยะกลัับไปมีพื่ฤติกรรมเดิ้ม เป็นค้รั�งเป็นค้ราว 1 - 2 ค้รั�ง (Lapse)	 เป็นการกลัับไปมี 

พัฤติกรรมเดิ้ม	ๆ 	เพีัยงค้รั�งหร่อสูองค้รั�งในระยะเวลัาอันสัู�นอาจเกิด้จากสูถานการณ์เสีู�ยง	3	ประเภทำ	ได้้แก่	

อารมณ์ทำางลับ	ค้วามขัึ้ด้แย้งในสัูมพัันธิภาพัสู่วนบุค้ค้ลั	แลัะแรงกด้ดั้นจากสัูงค้ม	(ตรงแลัะอ้อม)

 7. ระยะกลัับไปมพีื่ฤตกิรรมแบบเด้มิ (Relapse)	พับว่าบุค้ค้ลัทีำ�อยูร่ะยะนี�	จะกลัับไปมพีัฤตกิรรม

เหม่อนเดิ้มแบบทีำ�เค้ยเป็นมา	 ค้วามคิ้ด้สูำาคั้ญขึ้องในบุค้ค้ลัทีำ�อยู่ในระยะนี�	 จะมีค้วามคิ้ด้ทีำ�เป็นอุปสูรรค้ 

ต่อการเปลีั�ยนแปลัง	ได้้แก่	ค้วามคิ้ด้ว่าตนเองล้ัมเหลัวเน่�องจากไม่สูามารถทำำาตามสิู�งทีำ�ตนเองกำาหนด้ไว้ได้้	

ทำำาใหคิ้้ด้ว่าการเปลีั�ยนแปลังพัฤตกิรรมเปน็เร่�องยากอยู่นอกเหน่อการค้วบค้มุ	เช่น	อาจค้ดิ้ว่าเป็นเร่�องขึ้อง

เวรกรรมหร่อเป็นเร่�องขึ้องโชค้ชะตาค้วามอาภัพั	จึงทำำาให้ล้ัมเลิักทีำ�จะเปลีั�ยนแปลังตัวเอง

	 ระยะกลัับไปมีพัฤติกรรมเด้ิมซึ่ำ�า	 เป็นค้รั�งค้ราว	 แลัะระยะกลัับไปมีพัฤติกรรมเด้ิมเต็มรูปแบบ 

เหม่อนทีำ�เค้ยเป็นมา	 ถ่อว่าเป็นโอกาสูทีำ�ดี้ในการเรียนรู้แลัะค้้นพับตัวเองเพ่ั�อช่วยให้การฟ้ื้�นสูภาพัด้ำาเนิน 

ต่อไปได้้	ค้วรกระตุ้นให้บุค้ค้ลัมองว่าสิู�งทีำ�เกิด้ขึึ้�นเป็นบทำเรียนแทำนทีำ�จะคิ้ด้ว่าเป็นค้วามล้ัมเหลัว	

	 การตอบสูนองทีำ�เหมาะสูม	ค่้อ	การประคั้บประค้อง	ให้กำาลัังใจ	มองสิู�งทีำ�เกิด้ขึึ้�นอย่างตรงไปตรงมา	

สูรุปบทำเรียนมุ่งมั�นในการเปลีั�ยนแปลังต่อไป
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ช่�อ	-	สูกุลั	.......................................................................วัน/เด่้อน/ปี	ทีำ�สัูมภาษณ์	…………..…………………..

ค้ำาชี�แจง:		 ในแต่ลัะขัึ้�นบันได้จะหมายถึงค้วามคิ้ด้เห็นทีำ�มีต่อการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมสุูขึ้ภาพัขึ้องท่ำาน	 

	 	 	 โปรด้วงกลัมล้ัอมรอบหมายเลัขึ้	 เพีัยงหนึ�งหมายเลัขึ้เท่ำานั�น	 ทีำ�ตรงกับค้วามคิ้ด้เห็นขึ้องท่ำาน 

	 	 	 อย่างมากทีำ�สุูด้ในขึ้ณะนี�

แบบสูอบถามนี�ดั้ด้แปลังจากแบบสูอบถาม	Contemplation	Ladder	(Biener	&	Adams,	1991)

	 ใบงานื้	3.1	แบบสอบถุามแรงจุูงใจุในื้การปรับเปลัี�ยนื้พฤตุิกรรมสุขภาพ

10 หมายถึง

9

7

6

8 หมายถึง

5 หมายถึง

2 หมายถึง

0 หมายถึง
ในตอนนี้ฉันยังไมสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ฉันคิดวาในวันใดวันหนึ่งขางหนา ฉันจะตองมาไตรตรอง

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ฉันคิดวาในขณะนี้ฉันควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แตรูสึกวาตัวเองยังไมพรอมที่จะปฏิบัติ

ฉันเริ่มคิดหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทำใหฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได

ฉันเริ่มลงมือกระทำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

1

4

3
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	 ทัำกษะการปรึกษา	OARS	เป็นทัำกษะพ่ั�นฐานขึ้องการปรึกษา	ประกอบด้้วย	การใช้ค้ำาถามปลัายเปิด้					

(O:	 Open-ended	 questioning)	 การช่�นชมย่นยันรับรอง	 (A:	 Affirmation)	 การฟื้ังอย่างเข้ึ้าใจแลัะ 

สูะท้ำอนค้วาม	 (R:	 Reflective	 listening)	 แลัะการสูรุปค้วาม	 (S:	 Summarization)	 โด้ยมีรายลัะเอียด้	

ดั้งนี�

	 ทักษะการปรึกษา	OARS

	 การถามค้ำาถามปลัายเปิด้มีค้วามหมายดั้งนี�

	 1.	 การถามค้ำาถามปลัายเปิด้เป็นกระตุ้นให้พูัด้	 ทำำาให้มีการอธิิบายขึ้ยายค้วาม	 ซึึ่�งจะช่วยใน 

การสูำารวจปัญหาแลัะพัฤติกรรม	แลัะช่วยในการสูร้างค้วามสัูมพัันธ์ิ

	 2.	 การถามค้ำาถามปลัายเปิด้เป็นค้ำาถามเริ�มต้นก่อนจะเปลีั�ยนไปใช้ค้ำาถามทีำ�เป็นจุด้สูำาคั้ญ/เฉพัาะ

	 3.	 การถามค้ำาถามปลัายเปิด้เป็นค้ำาถามทีำ�ช่วยทำำาให้ทำราบข้ึ้อมูลัทีำ�มากขึึ้�นเกี�ยวกับการรับรู้	 คุ้ณค่้า	

แลัะค้วามพึังพัอใจแลัะสูามารถนำาไปสูู่ค้วามรับผิู้ด้ชอบขึ้องผูู้้รับบริการ

	 ตัวอย่างค้ำาถาม	:	“อะไรทีี�คุุณต้้องการเร่�มต้้นในว่นนี� ?” “อะไรทีี�ทีำาให้คุุณเข้้าร่วมในการร่กษา ?”

ผูู้้ให้บริการทีำ�ใช้วิธีิการขึ้องการสัูมภาษณ์เพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจ	 (Motivational	 interviewing:	MI)	 อาจจะ 

ให้ค้ำาแนะนำาหร่อให้ข้ึ้อมูลัแก่ผูู้้รับบริการได้้	 แต่ต้องกระทำำาโด้ยใช้จิตวิญญาณขึ้อง	MI	 ทีำ�ประกอบด้้วย 

การเปน็หุ้นสู่วน	(Partnership)	การยอมรบัในตวัตน	(Acceptance)	ค้วามเหน็อกเหน็ใจ	(Compassion)	

แลัะการกระตุ้นให้ทำำาการเปลีั�ยนแปลัง	 (Evocation)	 ดั้งนั�น	 ผูู้้ให้บริการค้วรต้องมีการขึ้ออนุญาตในการ 

ให้ข้ึ้อมูลัแก่ผูู้้รับบริการแลัะบอกข้ึ้อมูลัทีำ�ชัด้เจน	 เป็นทำางเล่ัอกในการปฏิิบัติ	 เพ่ั�อสู่งเสูริมให้ผูู้้รับบริการ 

มีค้วามเปน็อิสูระ	ในการเล่ัอกตดั้สิูนใจด้้วยตนเอง	การใช้ค้ำาถามปลัายเปดิ้จึงเป็นทัำกษะทีำ�ผูู้้ให้บริการนำามา

ใช้โด้ยมีวิธีิการขึ้องกระบวนการถาม-บอก-ถาม	(Elicit-Provide-Elicit)	ทีำ�เป็นวิธีิการสูนทำนาเพ่ั�อให้ข้ึ้อมูลั

แก่ผูู้้รับบริการ	มีวิธีิการดั้งนี�

 กระบวนการถูาม-บอก-ถูาม : Elicit-Provide-Elicit

	 1.	 ถาม:	เพ่ั�อดึ้งค้วามพัร้อมแลัะค้วามสูนใจในการเปลีั�ยนแปลัง

	 	 “ขึ้ออนุญาตให้ข้ึ้อมูลั”	“ผู้มมีข้ึ้อมูลับางอย่างเกี�ยวกับผู้ลัการตรวจสุูขึ้ภาพัขึ้องคุ้ณ”

	 	 “คุ้ณเค้ยได้้ยินเร่�องนี�มาอย่างไรบ้าง”

	 2.	 บอก:	ให้ข้ึ้อมูลัสูะท้ำอนกลัับอย่างเป็นธิรรมชาติ

	 	 “จากผู้ลัการตรวจพับว่า.........”

	 3.	 ถาม:	ค้วามเข้ึ้าใจ/การแปลัค้วามหมายขึ้องผูู้้รับบริการจากทีำ�ได้้รับฟัื้งข้ึ้อมูลั

	 		 “คุ้ณมีค้วามเห็นอย่างไรบ้าง”

	 		 “คิ้ด้อย่างไรกับข้ึ้อมูลัทีำ�ได้้รับฟัื้งมาทัำ�งหมด้”

	 การถุามค์ำาถุามปลัายเปิด	(Open-ended	questioning)
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	 การชื่้�นื้ชื่มย้นื้ยันื้รับรอง	(Affirmation)

	 การฟัังอย่างเข�าใจุแลัะสะท�อนื้ค์วัาม	(Reflective	listening)

	 การช่�นชมจะทำำาให้ผูู้้รับบริการเกิด้พัลัังอำานาจแลัะค้วามสูามารถแห่งตน	 (empowerment	 and	

self-efficacy)	กระตุ้นให้เกิด้ทัำศนค้ติว่า	“ฉันทำำาได้้”	ทำำาให้มีค้วามหวังแลัะค้วามเช่�อมั�นในตนเอง

 ลัักษณะข้องการช่�นชม

	 1.	 การแสูด้งให้เห็นค้วามพัยายาม	(สูร้างค้วามสูำาเร็จทีำ�เกินจริง)

	 	 เช่น	“แม้ว่าสูถานการณ์จะดู้ยากอย่างไร	คุ้ณยังไม่ย่อท้ำอทีำ�ให้ค้วามร่วมม่อในวันนี�”

	 2.	 การแสูด้งให้เห็นค้วามเข้ึ้มแข็ึ้ง	(เปลีั�ยนมุมมองทีำ�ต่อต้าน)

	 3.	 การเน้นยำ�าถึงค้วามเช่�อมั�น

		 	 เช่น “คุุณมีคุวามมุ่งม่�นมาก จนทีำาให้คุุณพบว่ธีีการทีี�ทีำาให้เก่ด้คุวามสำำาเร็จ”

 วิธีีการช่�นชม

	 1.	 ชมแบบชัด้เจนแลัะจริงใจ	(Clear	and	genuine)	

	 2.	 หลีักเลีั�ยงการใช้ค้ำาว่า	“ฉัน”	(focus	on	you,	parental	overtones)

	 3.	 ไม่พูัด้ถึงสิู�งทีำ�เป็นปัญหา

	 4.	 ชมทีำ�ค้วามสูามารถ/ศักยภาพัขึ้องผูู้้รับบริการ

	 5.	 สิู�งทีำ�เป็นแง่ลับหร่อการต่อต้านสูามารถเปลีั�ยนมุมมองเปน็แง่บวก	(reframing:	glass	half	full)

	 6.	 ค้ำาชมเชยไม่ใช่การช่�นชม

	 การสูะท้ำอนค้วามเป็นทัำกษะทีำ�สูำาคั้ญในการสูร้างสัูมพัันธิภาพัแลัะแสูด้งใหเ้ห็นถึงการฟัื้งแลัะสูะท้ำอน

ค้วามอย่างเข้ึ้าใจผูู้้รับบริการทีำ�แท้ำจริง	

 วิธีีการข้องการสูะท้ี่อนค้วาม

	 1.	 สูะท้ำอนทีำ�ประโยค้ข้ึ้อค้วามทีำ�ผูู้้รับบริการบอก	 ไม่ใช่ค้ำาถาม	 ลัด้นำ�าเสีูยงลังในช่วงท้ำายขึ้อง 

การสูะท้ำอน	ไม่ขึึ้�นเสีูยงสููง

	 2.	 พูัด้สัู�น	ๆ	ประมาณ	5	-	10	ค้ำา

	 3.	 จับค้วามรู้สึูกทีำ�ซ่ึ่อนอยู่ข้ึ้างในแม้จะไม่ได้้พูัด้ออกมา	สูะท้ำอนระดั้บค้วามรุนแรงขึ้องค้วามรู้สึูก

	 4.	 เว้นช่วง	หยุด้	รอ	แลัะมองสูบตา

 ประเภที่ข้องการสูะท้ี่อนค้วาม

	 1.	 การสูะท้ำอนค้วามแบบธิรรมด้า	(Simple	reflection)	แบ่งเป็น

	 	 1.1	 Repeating	-	ทำวนค้วาม

	 	 1.2	 Rephrasing	-	ทำวนวลีั

	 	 1.3	 Paraphrasing	-	ถ่ายทำอด้ค้วาม
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	 การสรุปค์วัาม	(Summarization)	

	 การสูรุปค้วามเป็นการสูรุปรวมค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกทีำ�ผูู้้รับบริการบอกเล่ัามาก่อนหน้านี�	เป็นการพูัด้

ใหม่ในสิู�งทีำ�ผูู้้รับบริการได้้เล่ัามาให้เป็นระบบมากขึึ้�น	 ซึึ่�งจะช่วยให้เห็นทิำศทำางการสูนทำนา	 การสูรุปค้วาม

ใช้ค้ำาพูัด้สัู�น	กระชับ	ให้ได้้ใจค้วามสูำาคั้ญทัำ�งหมด้	โด้ยสูรุปเน่�อหาแลัะค้วามรู้สึูกขึ้องผูู้้รับบริการ	การสูรุป

ค้วามอาจจะให้ค้วามเห็นได้้ว่าค้วามคิ้ด้แลัะค้วามรู้สึูกทีำ�ผูู้้รับบริการเล่ัามีค้วามสูอด้ค้ล้ัองกันอย่างไรบ้าง

	 การสูรุปค้วาม	แบ่งเป็น	3	ประเภทำ	ค่้อ

	 1.	 	การสูรุปรวบรวมประเด็้น	 (Collecting):	 รวบรวมข้ึ้อมูลัแล้ัวสูรุป	ค้วรใช้เป็นระยะ	ๆ	 เพัราะ

ช่วยกระตุ้น	change	talk	แต่ถ้าใช้บ่อยเกินไปจะทำำาให้การสูนทำนาไม่เป็นธิรรมชาติ

	 2.	 การสูรุปเช่�อมโยง	 (Linking):	 สูรุปค้ำาพูัด้ปัจจุบันทีำ�ขัึ้ด้แย้งกันกับสิู�งทีำ�พูัด้มาก่อนหน้านี�	 

กระตุ้นให้เห็นค้วามขัึ้ด้แย้งในสิู�งทีำ�คิ้ด้	เกิด้ค้วามลัังเลัว่าสิู�งทีำ�คิ้ด้/ทำำาอยูว่่าอาจไม่ใช่สิู�งทีำ�ดี้ทีำ�สุูด้	การสูรุปข้ึ้อมูลั

ทีำ�ขัึ้ด้แย้งกันให้ใช้ค้ำาเช่�อม	“แลัะ”	ไม่ใช้ค้ำาว่า	“แต่”

	 3.	 การสูรุปเพ่ั�อนำาไปสูู่การเปลีั�ยนแปลัง	 (Transitioning):	 สูรุปเม่�อเปลีั�ยนประเด็้นพูัด้คุ้ยหร่อ 

ต้องเล่ัอกเร่�องคุ้ย	

	 2.	 การสูะท้ำอนค้วามแบบซัึ่บซ้ึ่อน	(Complex	reflection)	แบ่งเป็น

	 	 2.1	 Client’s	true	meaning	or	feeling	-	ค้วามหมายหร่อค้วามรู้สึูกทีำ�แท้ำจริง

	 	 2.2	 Double	-	sided	-	สูะท้ำอนสูองด้้าน	ข้ึ้อค้วามทีำ�ขัึ้ด้แย้งกันขึ้องผูู้้รับบริการ

	 	 2.3	 Amplified	-	สูะท้ำอนค้วามให้หนักขึึ้�น

  เป้าหมายการสำะท้ีอน คุ้อ “อะไรคุ้อส่ำ�งทีี�ผู้้้ร่บบร่การต้้องการเปิด้เผู้ย/แสำด้ง/บอก”
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ค้ำาชี�แจง 

	 1.	 แบ่งกลุ่ัม	ๆ 	ลัะ	3	ค้น	เล่ัอกการสูวมบทำบาทำ	3	บทำบาทำ	ได้้แก่	ผูู้้รับบริการ	ผูู้้ให้การปรึกษา	แลัะ

ผูู้้สัูงเกตการณ์	โด้ยแต่ลัะบทำบาทำมีหน้าทีำ�ดั้งต่อไปนี�

 ผู้รับบริการ	 ให้ระบุสูถานการณ์ชีวิตทีำ�ท่ำานต้องการเปลีั�ยนแปลัง	 หร่อกำาลัังค้รุ่นคิ้ด้พิัจารณาถึง 

การเปลีั�ยนแปลัง	 แต่ยังไม่สูามารถตัด้สิูนใจได้้อย่างแน่นอน	 อาจเป็นบางเร่�องทีำ�ท่ำานยังมีค้วามรู้สึูก 

สูองฝัึกสูองฝ่ึาย	 ลัังเลัใจ	 ซึึ่�งการเปลีั�ยนแปลังนี�อาจจะก่อให้เกิด้สิู�งดี้	 ๆ	 กับท่ำาน	 ซึึ่�งท่ำานค้วรจะทำำาด้้วย 

เหตุผู้ลันั�น	ๆ 	แต่ท่ำานก็ยงัไม่ได้้ลังม่อกระทำำาสัูกทีำ	หลัังจากนั�นเล่ัาให้ผูู้้ให้การปรึกษาทำราบถึงการเปลีั�ยนแปลัง

ทีำ�ท่ำานกำาลัังค้รุ่นคิ้ด้พิัจารณาอยู่	โด้ยวิทำยากรกล่ัาวดั้งนี�

 “ในข้ณะนี�ฉ่ันอยากจะให้ผู้้้ทีี�สำวมบทีบาทีเป็นผู้้้ร่บบร่การได้้เล่าถึึงสำถึานการณ์ เร้�องราวหร้อบางส่ำ�ง

บางอย่างในชี้ว่ต้ข้องท่ีาน ซึึ่�งท่ีานกำาล่งคุ่ด้หร้อต้้องการเปลี�ยนแปลง แต่้ย่งไม่สำามารถึต่้ด้ส่ำนใจได้้ 

อย่างแน่นอน อาจเป็นบางเร้�องทีี�ท่ีานย่งมีคุวามร้้สึำกสำองฝัักสำองฝ่ัาย ล่งเลใจ ซึึ่�งอาจจะเป็นคุวามคุ่ด้  

คุวามเช้้�อ เจต้คุต่้ คุวามประพฤต่้ หร้อล่กษณะน่ส่ำย ฯลฯ ซึึ่�งการเปลี�ยนแปลงนี�อาจจะก่อให้เก่ด้ส่ำ�งดี้ ๆ  ก่บ

ท่ีาน แต่้ท่ีานก็ย่งไม่ได้้ลงม้อกระทีำาส่ำกทีี และข้อให้เป็นเร้�องทีี�ท่ีานอยากจะแบ่งปันให้ผู้้้อ้�นได้้ร่บทีราบ 

ไม่ใช่้เร้�องทีี�ซ่ึ่อนอย้่ลึกทีี�สุำด้ในใจที่าน หร้อเป็นเร้�องคุวามล่บทีี�ไม่ดี้ทีี�สุำด้ข้องที่าน ท่ีานพร้อมไหมคุะและ 

มีคุำาถึามอะไรบ้างไหมคุะ)

 ผู้ให้การปรึกษา	ให้ทำำาหนา้ทีำ�ให้ดี้ทีำ�สุูด้เทำา่ทีำ�จะทำำาได้้ในการชว่ยเหล่ัอใหผูู้้้รับบริการสูำารวจพัฤตกิรรม

ทีำ�ต้องการเปลีั�ยนแปลังตนเองอย่างเป็นกลัาง	โด้ยใช้ทัำกษะการปรึกษาโอเออาร์เอสู	(OARS)

	 โด้ยวิทำยากรกล่ัาวดั้งนี�

 “ข้อให้ผู้้้ทีี�สำวมบทีบาทีเป็นผู้้้ให้การปรึกษาทีำาหน้าทีี�ให้ดี้ทีี�สุำด้เที่าทีี�จะทีำาได้้ในการช้่วยเหล้อให้ 

ผู้้้ร่บบร่การสำำารวจพฤต่้กรรมทีี�ต้้องการเปลี�ยนแปลงต้นเองอย่างเป็นกลาง โด้ยใช้้ท่ีกษะการปรึกษา 

โอเออาร์เอสำ ท่ีานพร้อมไหมคุะและมีคุำาถึามอะไรบ้างไหมคุะ)

 ผู้สัูงเกตการณ์ ให้เฝ้ึาติด้ตามแลัะสัูงเกตพัฤติกรรมขึ้องผูู้้ให้การปรึกษา	 ได้้แก่	 การใช้ค้ำาถามเปิด้	

การช่�นชมจุด้ดี้ขึ้องผูู้้รับบริการ	 การสูะทำ้อนค้วาม	 การสูรุปค้วาม	 พัร้อมกับจด้บันทึำกการสูังเกตลังใน 

แบบบันทึำกการสัูงเกตการณ์โอเออาร์เอสู	(OARS)

	 2.	 ให้หมุนเวียนบทำบาทำทัำ�ง	3	จนค้รบ

	 3.	 อภิปรายแลัะแลักเปลีั�ยนค้วามคิ้ด้เห็นในกลุ่ัมย่อย	ในประเด็้นต่อไปนี�

	 			 3.1	 ผูู้้รับบริการมีค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกอย่างไร	ขึ้ณะทีำ�เล่ัาเร่�องราวตนเองกับผูู้้ให้การปรึกษา	

	 			 3.2	 ผูู้้ให้การปรกึษามคี้วามค้ดิ้	ค้วามรู้สูกึอยา่งไร	คิ้ด้ว่าตนเองใช้ทัำกษะอะไรบา้ง	ใช้ได้้ค้รบหร่อ

ไม่แลัะอย่างไร

	 	 3.3	 ผูู้้สัูงเกตการณ์เล่ัาถึงค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกแลัะเล่ัาถึงผู้ลัการบันทึำกในใบกิจกรรม

	 กิจุกรรม	3.1	การฝึึกทักษะการปรึกษาโอเออาร์เอส	(OARS)
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ค้ำาชี�แจง	 ผูู้้สัูงเกตการณ์บันทึำกผู้ลัการเฝ้ึาติด้ตามแลัะสัูงเกตพัฤติกรรมขึ้องผูู้้ให้การปรึกษาในการ 

	 	 ตอบสูนอง	 โด้ยใช้ทัำกษะการให้การปรึกษาแบบโอเออาร์เอสู	 (OARS)	 เม่�อท่ำานได้้ยินข้ึ้อค้วาม 

	 	 เหล่ัานั�น	 ให้ทำำาเค้ร่�องหมายถูก	 (/)	 ในช่องทีำ�กำาหนด้	 พัร้อมทัำ�งเขีึ้ยนตัวอย่างประเภทำขึ้อง 

	 	 การตอบสูนองแต่ลัะชนิด้ขึ้องโอเออาร์เอสู	(OARS)	

	 แบบบันื้ทึกการสังเกตุการณ์โอเออาร์เอส	(OARS)

การตอบสูนองข้อง
ผู้ให้ค้ำาปรึกษา

การใช้ค้ำาถามเปิด้

การช่�นชม

การสูะท้ำอนค้วาม

การสูรุป

จำานวนค้รั�ง 
(ขี้ด้เค้ร่�องหมายถููก)

ตัวอย่างทีี่�ดี้
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หน�วยการเรยีนรู้ท่่ั

4 แนวทัางการให้การปรึกษาก�อนและหลัง
การตรวจเอชไอวี

	 เม่�อจบแล้ัวผูู้้เรียนสูามารถ

	 1.	 อธิิบายแนวทำางการให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวีได้้

	 2.	 ให้การปรึกษาก่อนแลัะหลัังการตรวจเอชไอวีได้้

	 1.	 แนวทำางการให้บริการปรึกษาก่อนตรวจเอชไอวี

	 	 ประเด็้นในการให้การปรึกษา:

	 	 •	 ค้วามแตกต่างระหว่างเอชไอวีแลัะเอด้ส์ู

	 	 •	 ช่องทำางขึ้องการติด้เช่�อแลัะวิธีิป้องกัน

	 	 •	 แนะนำาชุด้ตรวจ	 วิธีิการตรวจ	 การตรวจย่นยันหากสูงสูัยว่าติด้เช่�อ	window	 period	 แลัะ 

	 	 	 ผู้ลัขึ้อง	window	period	ทีำ�อาจกระทำบต่อผู้ลัการวินิจฉัย

	 	 •	 ค้วามคิ้ด้ค้วามเช่�อทีำ�สูมเหตุผู้ลัเกี�ยวกับเอชไอวี

	 	 •	 ประเมินค้วามพัร้อมในการตรวจเอชไอวี

	 2.	 แนวทำางการให้บริการปรึกษาก่อนหลัังตรวจเอชไอวี

	 	 ประเด็้นในการให้การปรึกษา:

	 	 •	 อธิิบายผู้ลัการตรวจเล่ัอด้

	 	 •	 อธิิบายวิธีิการตรวจเพิั�มเติมในกรณีทีำ�ต้องมีการตรวจย่นยันผู้ลั

	 	 •	 ประเมินค้วามเข้ึ้าใจผูู้้รับบริการในค้วามหมายขึ้องผู้ลัการตรวจ

	 	 •	 ให้ข้ึ้อมูลัแลัะให้ค้ำาปรึกษาทีำ�สัูมพัันธ์ิกับผู้ลัเล่ัอด้ขึ้องผูู้้รับบริการ

	 3.	 กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การให้การปรึกษาเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจในการตรวจเอชไอวีแลัะการปรับพัฤติกรรม

แบบกระชับ

	 วััตุถุุประสงค์์	

	 แนื้วัค์วัามค์ิด
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	 4	ชั�วโมง								

	 1.	 การบรรยาย	

	 2.	 กิจกรรมกลุ่ัม

	 3.	 การฝึึกปฏิิบัติกลุ่ัมย่อย

	 1.	 เอกสูารประกอบการบรรยาย	(Print	out	จาก	Power	Point)	

	 2.	 ค้ลิัปวิดี้โอ

	 3.	 ใบค้วามรู้

	 วััสดุแลัะอุปกรณ์			

	 ระยะเวัลัา

	 กิจุกรรม	

	 1.	 การทำด้สูอบ

	 2.	 การสูะท้ำอนคิ้ด้

	 3.	 การมีสู่วนร่วมในการถาม	ตอบแลัะแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น	

	 การประเมินื้ผลั	
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	 การให้การปรึกษาการตรวจเอชไอวีแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ	 ค่้อ	 การให้การปรึกษาก่อนการตรวจ 

เอชไอวีแลัะการให้การปรึกษาหลัังการตรวจเอชไอวี	ดั้งนี�

	 มีวัตถุประสูงค์้	เพ่ั�อ

	 1)	 เตรียมค้วามพัร้อมขึ้องผูู้้รับบริการก่อนตรวจเล่ัอด้

	 2)	 อธิิบายทำำาค้วามเข้ึ้าใจเกี�ยวกับการติด้เช่�อหร่อไม่ติด้เช่�อเอชไอวี

	 3)	 ร่วมหาแนวทำางจัด้การเม่�อทำราบสูถานะการติด้เช่�อ

	 4)	 พูัด้คุ้ยในเร่�องเพัศสัูมพัันธ์ิ	สัูมพัันธิภาพั	รวมถึงพัฤติกรรมเสีู�ยงทีำ�สัูมพัันธ์ิกับการใช้ยาแลัะการมี

เพัศสัูมพัันธ์ิ	เพ่ั�อให้ผูู้้รับบริการเข้ึ้าใจถึงพัฤติกรรมเสีู�ยงแลัะการป้องกันการติด้เช่�อเอชไอวี

	 ขัึ้�นตอนการบริการ	มีดั้งนี�	

	 1)	 ประเมินค้วามรู้	ค้วามเข้ึ้าใจขึ้องผูู้้รับบริการ	แลัะพัฤติกรรมเสีู�ยง	

	 2)	 การให้ผูู้้รับบริการสูมัค้รใจยินยอมรับบริการตรวจเล่ัอด้ด้้วยตนเอง	 แลัะเน้นประเด็้นเร่�องการ

เก็บรักษาข้ึ้อมูลัเป็นค้วามลัับ	

		 3)	 ให้ข้ึ้อมูลัเกี�ยวกับวิธีิการ	ขัึ้�นตอนในการตรวจเอชไอวี	

	 4)	 เปิด้โอกาสูให้ผูู้้รับบริการซัึ่กถามเพ่ั�อเพิั�มค้วามเข้ึ้าใจ	ก่อนตรวจเล่ัอด้	

	 5)	 สู่งต่อสูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้เพ่ั�อตรวจย่นยันการติด้เช่�อ	หร่อการป้องกัน

	 ประเด็้นแลัะแนวทำางในการให้บริการปรึกษาก่อนตรวจหาเช่�อเอชไอวี	แสูด้งดั้งตารางทีำ�	1

	 แนื้วัทางการให�การปรึกษาก่อนื้แลัะหลัังการตุรวัจุเอชื่ไอวัี

	 การให�บริการปรึกษาก่อนื้ตุรวัจุหาเชื่้�อเอชื่ไอวัี	(Pre-test	Counseling)

ตารางที่่�	1 ประเด็้นแลัะแนวทำางในการให้บริการปรึกษาก่อนตรวจหาเช่�อเอชไอวี

ประเด็้น

1.	ค้วามรู้	ค้วามเข้ึ้าใจทีำ�มีเอชไอวี/เอด้ส์ู	

	 1.1	 ค้วามจำาเป็นขึ้องการตรวจเอชไอวี

	 1.2	 ค้วามแตกต่างระหว่างเอชไอวีแลัะเอด้ส์ู

	 1.3	 ช่องทำางขึ้องการติด้เช่�อแลัะวิธีิป้องกัน

2.	 วิธีิการตรวจแลัะการตรวจย่นยันหากสูงสัูย 

	 ว่าติด้เช่�อ

•	 ประเมินค้วามรู้	ค้วามเข้ึ้าใจขึ้องผูู้้รับบริการทีำ�มี 

	 ต่อโรค้เอด้ส์ู	แลัะการติด้เช่�อเอชไอวี	

•	 อธิิบายให้ขึ้อ้มูลัสัู�น	ๆ 	เพ่ั�อค้วามเข้ึ้าใจทีำ�ถกูต้อง	 

	 หร่อเพิั�มเติมค้วามรู้ทีำ�ตรงกับสูภาพัปัญหา	 

	 ค้วามจำาเปน็	หร่อค้วามตอ้งการขึ้องผูู้รั้บบริการ

•	 อธิิบายกระบวนการตรวจ	(finger	prick,	oral	 

	 swab,	blood	test)

•	 finger	prick	ตรวจเล่ัอด้จากการเจาะเก็บด้้วย 

	 ปลัายนิ�ว

แนวที่างในการให้การปรึกษา
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ตารางที่่�	1 ประเด็้นแลัะแนวทำางในการให้บริการปรึกษาก่อนตรวจหาเช่�อเอชไอวี	(ต่อ)

ประเด็้น

4.	window	 period	 แลัะผู้ลัขึ้อง	 window	 

	 period	ทีำ�อาจกระทำบต่อผู้ลัการวินิจฉัย

5.	การประเมินค้วามเสีู�ยง	(Risk	assessment)

6.	ประเมินค้วามพัร้อมในการตรวจเอชไอวี

แนวที่างในการให้การปรึกษา

•	 Oral	 Swab	 เป็นการเก็บตัวอย่างจากนำ�าใน 

	 ช่องปาก	 ทัำ�ง	 2	 วิธีินี�เป็นการตรวจคั้ด้กรอง 

	 หาการติด้เช่�อเอชไอวีเบ่�องต้น	 ซึึ่�งต้องได้้ 

	 รับการตรวจย่นยันด้้วยการเจาะเล่ัอด้จาก 

	 หลัอด้เล่ัอด้ด้ำา	3	ชุด้ตรวจ	โด้ยทัำ�ง	3	ชุด้ตรวจ	 

	 สูามารถใช้ได้้ทัำ�ง	3rd	generation	แลัะ/หร่อ	4th  

	 generation		

•	 3rd	 generation	 antibody	 ตรวจได้้เฉพัาะ	 

	 Anti-HIV	สูามารถตรวจพับการติด้เช่�อประมาณ	 

	 21	วัน	หร่อ	3	สัูปด้าห์หลัังติด้เช่�อ

•	 4th	 generation	 dual	 assay	 เป็นการตรวจ	 

	 Anti-HIV	 แลัะ/หร่อ	 HIV	 p24	 antigen	 ใน 

	 ค้ราวเดี้ยวกัน	 สูามารถตรวจพับการติด้เช่�อได้้ 

	 เร็วทีำ�สุูด้	2	สัูปด้าห์หลัังติด้เช่�อ	

•	 ประเมินระยะ	window	 period	 เพ่ั�อเตรียม 

	 ค้วามพัร้อมในการรับฟัื้งผู้ลัเล่ัอด้	ลัด้ผู้ลักระทำบ 

	 ด้้านจิตใจ

•	 ผูู้้รับบริการระบุพัฤติกรรมเสีู�ยงขึ้องตนเอง

•	 ทำำาค้วามเข้ึ้าใจถึงเหตุผู้ลัทีำ�ผูู้้รับบริการยังค้งมี 

	 พัฤติกรรมนั�นอยู่

•	 พััฒนากลัยุทำธ์ิทีำ�ระบุแนวทำางในการปฏิิบัติ 

	 เพ่ั�อปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมสุูขึ้ภาพั

ประเด้็นพูัด้คุ้ยเพ่ั�อประเมินค้วามพัร้อมในการ

ตรวจเอชไอวี

•	 ผูู้้รับบริการค้าด้หวังเกี�ยวกับผู้ลัการตรวจขึ้อง 

	 ตนในวันนี�อย่างไร

•	 ผูู้้รับบริการจะตอบสูนองต่อผู้ลันั�นอย่างไร

•	 ชั�งนำ�าหนักข้ึ้อดี้ข้ึ้อเสีูยขึ้องการตรวจเอชไอวี
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 2. การให้บริการปรึกษาหลัังตรวจหาเช่�อเอชไอวี (Post- test Counseling)

	 	 มีวัตถุประสูงค์้	เพ่ั�อ

	 	 1)	 ช่วยให้ผูู้้รับบริการเข้ึ้าใจแลัะรับม่อกับผู้ลัการตรวจเล่ัอด้ได้้

	 	 2)	 ให้ข้ึ้อมูลัทีำ�จำาเป็นเพิั�มเติมแก่ผูู้้รับบริการแลัะแนะนำาการให้บริการสู่งต่อหากจำาเป็น

	 1.	 อธิิบายผู้ลัการตรวจเล่ัอด้

	 2.	 อธิิบายวิธีิการตรวจเพิั�มเติมในกรณีทีำ�ต้องมีการตรวจย่นยันผู้ลั

	 3.	 ประเมินค้วามเข้ึ้าใจผูู้้รับบริการในค้วามหมายขึ้องผู้ลัการตรวจ

	 4.	 ให้ข้ึ้อมูลัแลัะให้ค้ำาปรึกษาทีำ�สัูมพัันธ์ิกับผู้ลัเล่ัอด้ขึ้องผูู้้รับบริการ

	 แนวทำางในการให้บริการปรึกษาหลัังตรวจหาเช่�อเอชไอวี	แสูด้งดั้งตารางทีำ�	2

	 ประเด็นื้ในื้การให�บริการปรึกษา

ตารางที่่�	2 แนวทำางในการให้บริการปรึกษาหลัังตรวจหาเช่�อเอชไอวี

กรณีผลัเล่ัอด้ลับ (negative result)

•	 แจ้งผู้ลัการตรวจรายบุค้ค้ลั	 สูถานทีำ�มีค้วาม 

	 เป็นสู่วนตัว

•	 ตรวจสูอบ	แลัะทำบทำวนค้วามเป็นไปได้้ว่าจะ 

	 อยู่ในระยะ	window	period	หร่อไม่	ถ้าใช่	 

	 ให้นัด้มาตรวจซึ่ำ�า

•	 ให้การปรกึษาเพั่�อลัด้พัฤตกิรรมเสีู�ยง	แลัะให้ 

	 ข้ึ้อมูลัเกี�ยวกับการแพัร่ขึ้องเช่�อเอชไอวี	 การ 

	 ป้องกันแลัะแผู้นในการลัด้พัฤติกรรมเสีู�ยง 

	 รายบุค้ค้ลั

•	 เปิด้โอกาสูให้ซัึ่กถาม	 ให้ข้ึ้อมูลัแหล่ังบริการ	 

	 สู่งต่อบริการตามปัญหาทีำ�พับ	หร่อผูู้้รับบริการ 

	 ต้องการ

•	 แจ้งผู้ลัการตรวจรายบุค้ค้ลั	สูถานทีำ�มคี้วามเป็น 

	 สู่วนตัว

•	 ให้ข้ึ้อมูลัแลัะแจ้งผู้ลัอย่างชัด้เจน	ตรงประเด็้น	 

	 ให้เวลัาผูู้้รับบริการเพ่ั�อทำำาค้วามเข้ึ้าใจแลัะ 

	 ยอมรับผู้ลัการตรวจ

•	 กรณีไม่ยอมรับผู้ลัการตรวจ	 ผูู้้ให้การปรึกษา 

	 ต้องสูำารวจเหตุผู้ลัแลัะค้วามไม่เข้ึ้าใจขึ้อง 

	 ผูู้้รับบริการแลัะเช่�อมโยงถึงพัฤติกรรมเสีู�ยงทีำ�ได้้ 

	 พูัด้คุ้ยในการปรึกษาก่อนตรวจเล่ัอด้

•	 ให้ข้ึ้อมูลัแบบกระชับ	ในเร่�องการรักษาด้้วยยา 

	 ต้านไวรัสู	 การตรวจ	 CD4	 การสู่งต่อ	 รวมถึง 

	 การมีเพัศสัูมพัันธ์ิทีำ�ปลัอด้ภัยแลัะลัด้พัฤติกรรม 

	 เสีู�ยง	เค้ร่อข่ึ้ายแลัะแหล่ังสูนับสูนุนทำางสัูงค้ม

•	 เปิด้โอกาสูให้ซัึ่กถาม

•	 นัด้ติด้ตามเพ่ั�อให้การปรึกษาต่อเน่�อง	แลัะสู่งต่อ 

	 เพ่ั�อเข้ึ้าสูู่ระบบการดู้แลัรักษา

กรณีผลัเล่ัอด้บวก (reactive result)
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	 กลัยุทำธ์ิแลัะเทำค้นิค้การปรึกษาแบบกระชับเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจในการตรวจเล่ัอด้แลัะการปรับพัฤติกรรม	

ใช้หลััก	A-OARS	โด้ยมีรายลัะเอียด้	ดั้งนี�

	 1.	 Ask	 permission	หมายถึง	 การขึ้ออนุญาตให้ข้ึ้อมูลั/การพูัด้คุ้ย	 ซึึ่�งเป็นการขึ้ออนุญาตพูัด้คุ้ย 

กับผูู้้รับบริการเกี�ยวกับการตรวจค้ัด้กรองเอชไอวี	 ผูู้้รับบริการมีแนวโน้มทีำ�ร่วมสูนทำนาด้้วยหากได้้รับการ

ขึ้ออนุญาต	

	 2.	 O	 =	 Use	 open	 ended	 questions	 หมายถึง	 การใช้ค้ำาถามปลัายเปิด้เพ่ั�อดึ้งข้ึ้อมูลัจาก 

ผูู้้รับบริการเกี�ยวกับค้วามท้ำาทำาย/อุปสูรรค้ในการรับการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี

	 3.	 A	 =	 Use	 affirming	 statements	 หมายถึง	 การใช้ข้ึ้อค้วามช่�นชมย่นยันเพ่ั�อปรับมุมมอง 

ให้เห็นว่าค้วามท้ำาทำาย/อุปสูรรค้ขึ้องผูู้้รับบริการเป็นสิู�งทีำ�เกิด้ขึึ้�นได้้เป็นปกติ

	 4.	 R	 =	 Reflective	 back	 หมายถึง	 การสูะทำ้อนกลัับในสิู�งทีำ�ผูู้้รับริการพูัด้เพ่ั�อแสูด้งให้เห็นว่า 

ผูู้้ให้การปรึกษาเข้ึ้าใจผูู้้รับบริการ	 ซึึ่�งมีประโยชน์ในการช่วยให้ผูู้้รับบริการระบุแนวทำางจัด้การปัญหา 

เพ่ั�อเอาชนะอุปสูรรค้ในการเปลีั�ยนแปลัง	 ผูู้้ให้การปรึกษาสูามารถให้ข้ึ้อมูลัค้ำาแนะนำาแลัะขึ้้อเสูนอแนะ 

ตามค้วามจำาเป็น	 ประเมินค้วามพัร้อมในการเปลีั�ยนแปลัง	 แลัะกระตุ้นเสูริมแรงให้ผูู้้รับบริการมี 

ค้วามมุ่งมั�นแลัะพัันธิะสัูญญา	(Commitment)	ในการปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมสุูขึ้ภาพัขึ้องตนเอง

	 5.	 S	 =	 Summarize	 หมายถึง	 การสูรุปเป้าหมายแลัะแผู้นการด้ำาเนินการในการเปลีั�ยนแปลัง 

ตามค้วามต้องการขึ้องผูู้้รับบริการ

แนวทำางการสูนทำนาตอ่ไปนี�จะแสูด้งเป็นขัึ้�นตอนขึ้องการสูรา้งแรงจูงใจแบบกระชับเพ่ั�อช่วยให้	ผูู้้ให้บริการ

ทีำ�ไม่ได้้มีค้วามเชี�ยวชาญในการสูนทำนาเพ่ั�อสูร้างแรงจูงใจมีค้วามมั�นใจในการพูัด้คุ้ยกับผูู้้รับบริการมากขึึ้�น	

	 1.	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องการสูนทำนา

  “เราจะมาพ้ด้คุุยก่นเกี�ยวก่บการต้รวจคุ่ด้กรองเอช้ไอวด้ี้วยต้นเอง ซึึ่�งจะเป็นแนวทีางในการด้้แล

สุำข้ภาพข้องคุุณให้ปลอด้ภ่ยจากเช้้�อเอช้ไอวี”

	 2.	 การขึ้ออนุญาตทีำ�จะให้ข้ึ้อมูลัเกี�ยวกับการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	แลัะการด้แูลัสุูขึ้ภาพั

หลัังการตรวจ	โด้ยการแจ้งค้วามสูำาคั้ญขึ้องการตรวจฯ

  “การต้รวจเช้้�อเอช้ไอวี มีคุวามสำำาคุ่ญก่บคุุณเน้�องจาก..

  “การต่้ด้เช้้�อเอช้ไอวีมีสำาเหตุ้มาจากการมพีฤต่้กรรมเสีำ�ยง ได้้แก่ การมีเพศส่ำมพ่นธ์ีทีี�ไม่ปลอด้ภ่ย 

การไม่ใช้้ถุึงยางอนาม่ยข้ณะมีเพศส่ำมพ่นธ์ีก่บคุ่้นอนทีี�ต่้ด้เช้้�อเอช้ไอวีทุีกคุร่�ง การใช้้เข็้มฉีัด้ยาร่วมก่น  

หร้อการก่นยาต้้านไวร่สำเพ้�อป้องก่นการต่้ด้เช้้�อเอช้ไอวีก่อนส่ำมผู่้สำเช้้�อหร้อยา PrEP (Pre-Exposure 

Prophylaxis) ทีี�ไม่สำมำ�าเสำมอ เป็นต้้น”

  “การต้รวจเอช้ไอวีด้้วยต้นเองเหมาะสำำาหร่บทุีกคุนทีี�ต้้องการร้้ว่าต่้วเองต่้ด้เช้้�อเอช้ไอวีหร้อไม่” 

	 กลัยุทธี์แลัะเทค์นื้ิค์การปรึกษาแบบกระชื่ับ

	 กลัยุทธี์แลัะเทค์นื้ิค์	A-OARS

	 ตุัวัอย่างแนื้วัทางการสนื้ทนื้าสร�างแรงจุูงใจุในื้การตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัี
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  “คุุณสำามารถึทีำาการเก็บต่้วอย่างเล้อด้หร้อนำ�าในช่้องปาก ทีำาการต้รวจและแปลผู้ลเบ้�องต้้น 
ด้้วยต่้วเอง เป็นว่ธีีทีี�เป็นทีี�ยอมร่บก่นโด้ยท่ี�วไปว่ามีคุวามปลอด้ภ่ย และคุ่อนข้้างมีคุวามแม่นยำาส้ำง” 
  “ว่ธีีการต้รวจสำะด้วกและเป็นส่ำวนต่้ว สำามารถึต้รวจทีี�ไหนเม้�อไหร่ก็ได้้” 
  “การใช้้ชุ้ด้ต้รวจเอช้ไอวีด้้วยต้นเองเป็นการต้รวจเบ้�องต้้นเท่ีาน่�น หากผู้ลการต้รวจเป็นบวก  
ต้้องไปต้รวจย้นย่นซึ่ำ�าทีี�สำถึานบร่การสำาธีารณสุำข้” 
  “คุุณสำามารถึข้อร่บคุำาแนะนำา/ช่้วยเหล้อในการต้รวจจากเจ้าหน้าทีี�ให้การปรึกษาผู่้าน 
ทีางออนไลน์ หร้อทีี�สำถึานบร่การสำาธีารณสุำข้ สำายด่้วนทีางโทีรศ่พท์ี หร้อศึกษาว่ธีีการต้รวจผู่้านส้ำ�อต่้าง ๆ 
เช่้น แผู่้นพ่บ คุล่ปว่ดี้โอ” 
  “คุุณมีส่ำทีธ่ี�ทีี�จะแจ้งหร้อไม่แจ้งผู้ลการต้รวจแก่ผู้้้ให้การปรึกษาได้้ แต้่ถ้ึาคุุณแจ้งผู้ลการต้รวจ 
แก่ผู้้้ให้การปรึกษา คุุณจะได้้ร่บการด้้แลส่ำงต่้อเพ้�อด้้แลร่กษาป้องก่นเอช้ไอวีได้้ท่ีนท่ีวงทีี ซึึ่�งจะเป็น 
ผู้ลดี้ต่้อสุำข้ภาพข้องคุุณ”
	 3.	 การชี�แจงข้ึ้อดี้ขึ้องการตรวจเอชไอวีหลัังจากมีพัฤติกรรมเสีู�ยง	
  “การต้รวจเอช้ไอวีด้้วยต้นเองมีประโยช้น์ก่บคุุณ คุ้อ ถ้ึาร้้ผู้ลเร็วว่ามีเช้้�อเอช้ไอวี คุุณจะได้้ร่บการ
ด้้แลร่กษาทีี�เร็ว แต่้ถ้ึาคุุณไม่มีเช้้�อเอช้ไอว ีคุุณก็จะได้้สำบายใจ และสำามารถึปอ้งก่นต้นเองใหคุ้งผู้ลเล้อด้เป็น
ลบต้ลอด้ไป”
  “คุวามกล่วการร้้ผู้ลการต้รวจ ปิด้ก่�นโอกาสำทีี�คุุณจะได้้ร่บการด้้แลร่กษาและป้องก่น”
	 4.	 ขัึ้�นตอนการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง
  “ส่ำ�งทีี�คุุณคุวรทีำาอย่างคุร่าว ๆ ต้ามแนวทีางในการต้รวจคุ่ด้กรองเอช้ไอวีด้้วยต้นเอง มีด่้งนี�” 
   “เล้อกชุ้ด้ต้รวจทีี�ผู่้านการจด้ทีะเบียนจากองค์ุการอาหารและยา (อย.) เท่ีาน่�น เพราะได้้ร่บการ
ร่บรองคุุณภาพต้ามมาต้รฐานกระทีรวงสำาธีารณสุำข้”
  “คุุณมีอ่สำระในการต่้ด้ส่ำนใจทีี�จะทีำาการต้รวจเอช้ไอวีด้้วยต้นเอง หร้อข้อร่บบร่การให้คุำาแนะนำา/
ช่้วยเหล้อการต้รวจจากเจ้าหน้าทีี�ให้การปรึกษา”
  “การต้รวจคุ่ด้กรองนี�จะให้ผู้ลแม่นยำา หล่งจากมีคุวามเสีำ�ยงมาแล้ว 90 ว่น หร้อ 3 เด้้อน”
  “คุวรเข้้าร่บการต้รวจย้นย่นผู้ล เพ้�อร่บการด้้แลร่กษาป้องก่นเอช้ไอวีต่้อเน้�องต้ามคุำาแนะนำา 
ข้องเจ้าหน้าทีี�”
	 5.	 การพิัจารณาร่วมกัน
   “คุุณคุ่ด้อย่างไรก่บข้้อม้ลทีี�ได้้ร่บฟัังมาท่ี�งหมด้”
   “ทีี�ผู่้านมาคุุณได้้มีการด้้แลต้นเองเพ้�อป้องก่นเอช้ไอวีอย่างไรบ้าง”
   “คุุณคุ่ด้ว่าจะปร่บเปลี�ยนพฤต่้กรรมอะไรบ้างเพ้�อป้องก่นไม่ให้ต่้ด้เช้้�อเอช้ไอวีทีี�ทีำาแล้วเก่ด้
ประโยช้น์มากทีี�สุำด้ก่บชี้ว่ต้ข้องคุุณ ? คุุณอยากทีี�จะเร่�มต้้นทีำาส่ำ�งน่�นหร้อไม่” 
	 6.	 ประเมินค้วามพัร้อมในการตรวจเอชไอวี	ดั้งนี�
  การถึามคุวามสำำาคุ่ญ เช่้น “การต้รวจเอช้ไอวีมีคุวามสำำาคุ่ญอย่างไร ?” 
  การถึามคุวามม่�นใจ เช่้น “คุุณม่�นใจแคุ่ไหนว่าคุุณจะสำามารถึต่้ด้ส่ำนใจต้รวจเอช้ไอวีและยอมร่บ
ผู้ลการต้รวจหากไม่เป็นไปต้ามทีี�คุุณคุาด้หว่งไว้ได้้ ?” “คุุณจะสำามารถึทีำาได้้ในต้อนนี�เลยไหม” หร้อ 
“ทีำาอย่างไร มีอะไรเป็นอุปสำรรคุ”
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 หมายเหตุ	หากพับว่าผูู้้รับบริการอยูใ่นระยะเมินเฉย	ไม่สูนใจรับการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี	ไม่ต้อง
ด้ำาเนินการขัึ้�นต่อไป	ผูู้้ให้การปรึกษาให้ค้ำาแนะนำาหร่อให้เอกสูารค้วามรู้เพ่ั�อสูนับสูนุนการจัด้การตนเอง	
	 7.	 หากผูู้้รับบริการยังลัังเลัใจในการรับการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวี	ผูู้้ให้การปรึกษากระตุ้น	สูนับสูนุน	
แลัะเอ่�ออำานวยให้ผูู้้รับบริการกล่ัาวค้ำาว่า	“จะเปลีั�ยนแปลัง	 (Evoke	change	talk)”	 ซึึ่�งผูู้้ให้การปรึกษา
ด้ำาเนินการผู่้าน	3	ขัึ้�นตอน	ดั้งนี�	
	 ขัึ้�นทีำ�	1	 เปรียบเทีำยบนำ�าหนักข้ึ้อดี้ข้ึ้อเสีูยขึ้องพัฤติกรรมเดิ้ม	
	 	 	 ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น	
   “ข้้อดี้ข้องการไม่ต้รวจเอช้ไอวีมีอะไรบ้าง”
   “มีข้้อเสีำยอะไรบ้างถ้ึาคุุณไม่ต้รวจเอช้ไอวี”
	 ขัึ้�นทีำ�	2	 เปรียบเทีำยบนำ�าหนักข้ึ้อดี้ข้ึ้อเสีูยขึ้องการเปลีั�ยนพัฤติกรรมในอนาค้ต
	 	 	 ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น
   “ข้้อดี้ข้องการต้รวจเอช้ไอวีมีอะไรบ้าง”
   “มีข้้อเสีำยอะไรบ้างถ้ึาคุุณต้รวจเอช้ไอวี”
	 ขัึ้�นทีำ�	3	 ดึ้งค้ำาพูัด้ให้ผูู้้รับบริการเอ่ยว่าจะเปลีั�ยนแปลัง	มี	3	ขัึ้�นตอนย่อย	ดั้งนี�
	 	 	 	 •	 ค้วามตั�งใจทีำ�จะเปลีั�ยนแปลัง	ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น	
     “การต้รวจเอช้ไอวีทีำาให้คุุณก่งวลอย่างไร”
	 	 	 	 •	 มองไปทีำ�อนาค้ต	ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น		
     “อะไรคุ้อเป้าหมายข้องคุุณ”
	 	 	 	 •	 การมองสู่วนดี้	ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น		
     “คุุณสำามารถึดึ้งจุด้แข็้งอะไรทีี�จะช่้วยให้คุุณต่้ด้ส่ำนใจต้รวจเอช้ไอวีและยอมร่บผู้ลการ
ต้รวจหากไม่เป็นไปต้ามทีี�คุุณคุาด้หว่งไว้ได้้”
      “คุุณจะต่้ด้ส่ำนใจต้รวจได้้ในต้อนนี�เลยไหม”
	 8.	 ร่วมกันวางแผู้นในการจัด้การปรับเปลีั�ยนพัฤติกรรมสุูขึ้ภาพัตนเอง
	 	 ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น
  “คุุณมีแผู้นในการปร่บเปลี�ยนพฤต่้กรรมสุำข้ภาพต้นเองอย่างไร ถ้ึาผู้ลเล้อด้เป็นบวก หร้อลบ”
  “มีว่ธีีการทีำาอย่างไร”
  “ข้ออนุญาต้ให้ข้้อม้ลเร้�องการด้้แลร่กษา/ป้องก่นเอช้ไอวีหล่งการต้รวจคุ่ด้กรอง”
  “คุุณจะมาร่บการต้รวจต่้ด้ต้ามเพ้�อด้้แลปร่บเปลี�ยนพฤต่้กรรมสุำข้ภาพหล่งจากต้รวจ คุ่ด้กรอง
เอช้ไอวีไปแล้วอย่างไร”
	 9.	 ถามค้ำาถามปลัายเปิด้เพ่ั�อให้เกิด้พัันธิะสัูญญา	
	 	 ตัวอย่างค้ำาถาม	เช่น
  “คุุณจะเร่�มเม้�อไหร่” “ทีำาอย่างไร” “มีอะไรช่้วยให้ทีำาสำำาเร็จ”
	 10.	 สูรุปการสูนทำนา
	 	 ผูู้้ให้การปรึกษาสูรุปการสูนทำนาโด้ยพิัจารณาจากข้ึ้อค้วามทัำ�งหมด้ทีำ�ผูู้้รับบริการกล่ัาวเกี�ยวกับ	
ค้วามปรารถนา	 ค้วามสูามารถ	 เหตุผู้ลัค้วามต้องการทีำ�บุค้ค้ลันั�นต้องการตรวจเอชไอวี/ปรับเปลีั�ยน
พัฤติกรรมสุูขึ้ภาพั
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ค้ำาชี�แจง 

	 1.	 แบ่งกลุ่ัม	ๆ	ลัะ	3	ค้น	เล่ัอกการสูวมบทำบาทำ	3	บทำบาทำ	ได้้แก่	 ผูู้้รับบริการ	 ผูู้้ให้การปรึกษา	

แลัะผูู้้สัูงเกตการณ์	โด้ยแต่ลัะบทำบาทำมีหน้าทีำ�ดั้งต่อไปนี�

 ผู้รับบริการ	 ให้สูมบทำบาทำเป็นกรณีศึกษา	 (Case)	 ตามทีำ�ได้้รับมอบหมาย	 โด้ยอ่านเร่�องราวแลัะ	

ทำำาค้วามเข้ึ้าใจกรณีศึกษาให้มากทีำ�สุูด้	 พัร้อมกับถ่ายทำอด้เร่�องราวขึ้องกรณีศึกษา	 โด้ยมีกฎขึ้องการสูวม

บทำบาทำ	(Rules	of	Role	Play)	ดั้งนี�

	 “ก่อนการสูวมบทำบาทำผูู้้รับการปรึกษาทุำกค้รั�ง	 ผูู้้เข้ึ้ารับการอบรมต้องกำาหนด้ช่�อแลัะอายุขึ้อง 

กรณีศึกษา	(Case)	ทุำกค้รั�ง	 เช่น	“ฉ่ันข้อสำวมบทีบาทีเป็นนาย/ นางสำาว............อายุ...........ปี” และกล่าวคุำา

ออกจากบทีบาทีทุีกคุร่�งเม้�อส่ำ�นสุำด้การฝึักปฏ่ิบ่ต่้ เช่้น “ฉ่ันไม่ใช่้นาย/ นางสำาว......ฉ่ันคุ้อ...(ช้้�อข้องต้นเอง)” 

เพ่ั�อป้องกันไม่ให้ผูู้้เข้ึ้ารับการอบรมเกิด้ค้วามรู้สึูกอึด้อัด้	ไม่สูบายใจแลัะลัด้ค้วามวิตกกังวลั.

 ผู้ให้การปรึกษา	ให้ทำำาหนา้ทีำ�ให้ดี้ทีำ�สุูด้เทำา่ทีำ�จะทำำาได้้ในการชว่ยเหล่ัอใหผูู้้้รับบริการสูำารวจพัฤตกิรรม

ทีำ�ต้องการเปลีั�ยนแปลังตนเองอย่างเป็นกลัาง	โด้ยใช้ทัำกษะการปรึกษาโอเออาร์เอสู	(OARS)

 ผู้สัูงเกตการณ์	 ให้เฝ้ึาติด้ตามแลัะสัูงเกตพัฤติกรรมขึ้องผูู้้ให้การปรึกษา	 ได้้แก่	 การใช้ค้ำาถามเปิด้ 

การช่�นชมจุด้ดี้ขึ้องผูู้้รับบริการ	 การสูะทำ้อนค้วาม	 การสูรุปค้วาม	 พัร้อมกับจด้บันทึำกการสูังเกตลังใน 

แบบบันทึำกการสัูงเกตการณ์โอเออาร์เอสู	(OARS)

	 2.	 ให้หมุนเวียนบทำบาทำทัำ�ง	3	จนค้รบ

	 3.	 อภิปรายแลัะแลักเปลีั�ยนค้วามคิ้ด้เห็นในกลุ่ัมย่อย	ในประเด็้นต่อไปนี�

	 	 3.1	 ผูู้้รับบริการมีค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกอย่างไร	ขึ้ณะทีำ�เล่ัาเร่�องราวตนเองกับผูู้้ให้การปรึกษา	

	 	 3.2	 ผูู้้ให้การปรึกษามีค้วามคิ้ด้	 ค้วามรู้สึูกอย่างไร	 คิ้ด้ว่าตนเองใช้ทัำกษะอะไรบ้าง	 ใช้ได้้ค้รบ

หร่อไม่แลัะอย่างไร

	 	 3.3	 ผูู้้สัูงเกตการณ์เล่ัาถึงค้วามคิ้ด้	ค้วามรู้สึูกแลัะเล่ัาถึงผู้ลัการบันทึำกในใบกิจกรรม

	 กิจุกรรม	4.1	การฝึึกทักษะการให�การปรึกษาก่อนื้แลัะหลัังการตุรวัจุเอชื่ไอวัี

กรณ่ศึกษา การฝึึกทัักษะการให้การปรึกษาก�อนและหลังการตรวจเอชไอวี

กรณ่ศึกษาทั่่ 1

	 หญิง	 อายุ	 23	 ปี	 อาชีพัขึ้ายขึ้องออนไลัน์	 มารับบริการตรวจคั้ด้กรองหาการติด้เช่�อเอชไอวี	

ประวัติ	 มีคู่้นอนเพัศหญิง	 ค้นรักค้นปัจจุบันเป็นค้นทีำ�	 3	 ค้บกันมานาน	 3	 ปี	 ไปไหนด้้วยกันตลัอด้	 

อยู่หอพัักด้้วยกัน	 ไม่มีประวัติการใช้อุปกรณ์ช่วยในการมีเพัศสัูมพัันธ์ิ	 นอกจากอวัยวะในร่างกาย	 

ทัำ�งปาก	 นิ�ว	 ไม่เค้ยสูวมถุงยางอนามัย	 แลัะปฏิิเสูธิการมีเพัศสัูมพัันธ์ิกับเพัศตรงข้ึ้าม	 ค้รั�งล่ัาสุูด้ 

ทีำ�มีสัูมพัันธ์ิกับคู่้นอนค้นปัจจุบันค่้อเม่�อสูองสัูปด้าห์ก่อนมา	 คิ้ด้ว่าตัวเองไม่เสีู�ยง	 แต่อยากตรวจ 

(ผู้ลัตรวจเล่ัอด้จากปลัายนิ�ว	negative)



58 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

กรณ่ศึกษา การฝึึกทัักษะการให้การปรึกษาก�อนและหลังการตรวจเอชไอวี (ต�อ)

กรณ่ศึกษาทั่่ 2 

กรณ่ศึกษาทั่่ 3 

กรณ่ศึกษาทั่่ 4 

	 หญิง	อายุ	22	ปี	(เป็นคู่้นอนขึ้อง	รายทีำ�	1)	อาชีพัขึ้ายขึ้องออนไลัน์	คู่้นอนชวนมารับการตรวจ	

คั้ด้กรองหาการติด้เช่�อเอชไอวี	ค้บกับค้นปัจจุบันมา	3	ปี	ประวัติเค้ยมีค้นรักมาแล้ัว	4	ค้น	เค้ยมีแฟื้น

เป็นผูู้้ชาย	 มีเพัศสัูมพัันธ์ิรักได้้ทัำ�งหญิงแลัะชาย	 มีบางค้รั�งทีำ�ไปพับแฟื้นเก่าบ้าง	 แลัะหากมีอะไรกัน 

กับแฟื้นเก่า	 ก็ใช้ถุงยางอนามัยตลัอด้	 แต่กับคู่้นอนผูู้้หญิงไม่ได้้ใช้ถุงยาง	 เพัราะค้ิด้ว่าไม่มีอะไรเสีู�ยง	

กับแฟื้นเก่าไม่ได้้จริงจังจะเป็นแฟื้น	 แลัะเขึ้าทำราบว่าค้บเพ่ั�อนผูู้้หญิงอยู่	 แต่บางค้รั�งทีำ�พับกัน	 มักจะ

ปรับทุำกข์ึ้	 พูัด้คุ้ยกัน	 จึงทำำาให้บางทีำก็เผู้ลัอไปนอนด้้วยกัน	 แลัะบอกแฟื้นผูู้้หญิงว่าไปธุิระต่างจังหวัด้	

(ผู้ลัตรวจเล่ัอด้จากปลัายนิ�ว	negative)

	 ชาย	 อายุ	 26	 ปี	 อาชีพั	 รับจ้าง	 มารับบริการตรวจค้ัด้กรองหาการติด้เช่�อเอชไอวี	 ต้องการ 

ทำราบผู้ลัเพั่�อจะเตรียมตัวแต่งงานกับแฟื้น	 ทีำ�ค้บกันมา	 8	 ปี	 งานปีใหม่ขึ้องบริษัทำฯ	 ทีำ�ผู่้านมาได้้ 

ด่้�มฉลัองกันในกลุ่ัมพันักงาน	 กลุ่ัมเพ่ั�อนทีำ�ทำำางานชวนกันไปต่อหลัังเลิักงาน	 เมาแลัะเค้ยมีเผู้ลัอใจ 

ไปมีอะไรกับเพ่ั�อนร่วมงาน	 ซึึ่�งมาทำราบทีำหลัังว่าเขึ้าแอบปล่ั�มตนเอง	 แต่เห็นว่าตนเองมีแฟื้นแล้ัว 

เลัยไม่กล้ัาบอกแลัะไม่คิ้ด้ผูู้กมัด้อะไร	 เข้ึ้าใจดี้ว่าตนเองกำาลัังจะแต่งงาน	 ตอนนี�แฟื้นไม่ทำราบ	 แลัะ 

ไม่ต้องการให้แฟื้นเป็นอันตรายจึงมาขึ้อตรวจเล่ัอด้	(ผู้ลัตรวจเล่ัอด้จากปลัายนิ�ว	negative)

	 ชาย	 อายุ	 35	 ปี	 มารับบริการตรวจเล่ัอด้หาการติด้เช่�อเอชไอวี	 ประวัติเค้ยถูกตัด้สิูนจำาคุ้ก 

ด้้วยค้ดี้ยาเสูพัติด้	 ด้้วยข้ึ้อหาเสูพัยาไอซ์ึ่	 ในระหว่างอยูเ่ร่อนจำา	 มีคู่้นอนหลัายค้น	 ใสู่ถุงยางบางค้รั�ง	

เท่ำาทีำ�จะมีบริการในเร่อนจำา	ออกมาได้้	6	เด่้อน	วันนี�ทีำ�มารับบริการ	อาบนำ�าค้ลัำาได้้ก้อนทีำ�ค้อด้้านขึ้วา

ตั�งใจมาหาหมอปรึกษาเร่�องก้อนทีำ�ค้อ	ระหว่างรอพับแพัทำย์	เห็นประกาศมีการตรวจเล่ัอด้ฟื้รี	จึงสูนใจ	

จึงเดิ้นมาตรวจ	ปฏิิเสูธิโรค้ประจำาตัว	 ไม่เจ็บก้อน	 ไม่มีไข้ึ้	 ทัำ�วไปอาการปกติ	 (ผู้ลัตรวจจากปลัายนิ�ว	

HIV	&	VDRL	positive)
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กรณ่ศึกษา การฝึึกทัักษะการให้การปรึกษาก�อนและหลังการตรวจเอชไอวี (ต�อ)

กรณ่ศึกษาทั่่ 5 

	 หญิง	อายุ	28	ปี	มารับบริการตรวจเล่ัอด้หาการติด้เช่�อเอชไอวี	เพัราะค้นรักทีำ�ค้บกันมา	5	ปี					

บอกว่าเขึ้าติด้เช่�อเอชไอวี	แลัะกินยาต้านไวรัสูตลัอด้	VL	ล่ัาสุูด้	หมอบอกตรวจไม่พับ	ทีำ�ผู่้านมาเวลัา

มีเพัศสัูมพัันธ์ิใสู่ถุงยางเป็นบางค้รั�ง	เค้ยรับการตรวจเล่ัอด้หาการติด้เช่�อเอชไอวี	ล่ัาสุูด้	เม่�อ	1	ปีทีำ�ผู่้านมา	

ผู้ลัตรวจไม่พับเช่�อ	 ตั�งใจจะมีลูักวันนี�จึงมาขึ้อรับการตรวจเล่ัอด้เพ่ั�อเตรียมตั�งค้รรภ์	 (ผู้ลัตรวจเล่ัอด้

จากหลัอด้เล่ัอด้ด้ำา	negative)

กรณ่ศึกษาทั่่ 6 

	 ชาย	อาย	ุ55	ปี	อาชีพัรับราชการ	มีหน้าตาดี้	มีเสูน่ห์	แลัะฐานะดี้	ทีำ�ผู่้านมาบางค้รั�ง	ไปราชการ

ต่างจังหวัด้	จะมีสัูงสูรรค์้กับเพ่ั�อนฝูึง	แลัะมีสูวยสูวยมาบริการ	 เสิูร์ฟื้ด้ริ�ง	 ทุำกค้รั�ง	 มีบางรายทีำ�นัด้ไป 

ต่อเฉพัาะหลัังเลิักจากร้านอาหาร	 สู่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ัมนักศึกษาทีำ�มาทำำางาน	 part	 time	 ไม่ได้้ใช้ 

ถุงยางอนามัยทุำกราย	 แลัะเค้ยตรวจเล่ัอด้หาการติด้เช่�อเอชไอวี	 ค้รั�งล่ัาสุูด้เม่�อ	 6	 เด่้อนทีำ�ผู่้านมา 

ผู้ลัตรวจไม่พับ	เด่้อนหน้ามีแผู้นจะลังพ่ั�นทีำ�ต่างจังหวัด้อีก	จึงมาตรวจเล่ัอด้ซึ่ำ�า	ตามทีำ�เจ้าหน้าทีำ�แนะนำา

ให้ตรวจซึ่ำ�า	(ผู้ลัตรวจจากปลัายนิ�ว	negative)

กรณ่ศึกษาทั่่ 7 

	 หญิง	อายุ	20	ปี	ติด้เช่�อเอชไอวีตั�งแต่กำาเนิด้จากมารด้าแลัะรับประทำานยาต้านไวรัสู	ร่างกาย

แข็ึ้งแรง	 ปัจจุบันเรียนใกล้ัจบมหาวิทำยาลััยแลัะมีคู่้รัก	 ต้องการให้คู่้รักขึ้องตัวเองตรวจเล่ัอด้เพ่ั�อ 

ทีำ�จะได้้สูามารถมีเพัศสัูมพัันธ์ิอย่างปลัอด้ภัย	แต่ไม่ยงัไม่แน่ใจว่าจะบอกเร่�องนี�กับคู่้รักขึ้องเขึ้าอย่างไร

กรณ่ศึกษาทั่่ 8 

	 หญิงอายุ	30	ปี	พับว่าแฟื้นขึ้องตนเองทีำ�ค้บมา	5	ปี	ยังไม่ได้้แต่งงานกัน	ทำราบโด้ยบังเอิญว่า

แฟื้นรับประทำานยาต้านไวรัสู	 โด้ยเห็นซึ่องยาแลั้วไปค้้นหาช่�อยาจากอินเทำอร์เน็ต	 เค้รียด้แลัะ 

วิตกกังวลัมากว่าตนเองจะได้้รับเช่�อจากแฟื้น	ขึ้ณะเดี้ยวกันก็เช่�อใจว่าแฟื้นเป็นค้นดี้	ไม่เจ้าชู้	
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ค้ำาชี�แจง ผูู้้สัูงเกตการณ์บันทึำกผู้ลัการเฝ้ึาติด้ตามแลัะสัูงเกตพัฤติกรรมขึ้องผูู้้ให้การปรึกษาในการ 

	 	 ตอบสูนองโด้ยใช้ทัำกษะการให้การปรึกษาแบบโอเออาร์เอสู	 (OARS)	 เม่�อท่ำานได้้ยินข้ึ้อค้วาม 

	 	 เหล่ัานั�น	 ให้ทำำาเค้ร่�องหมายถูก	 (/)	 ในช่องทีำ�กำาหนด้	 พัร้อมทัำ�งเขีึ้ยนตัวอย่างประเภทำขึ้อง 

	 	 การตอบสูนองแต่ลัะชนิด้ขึ้องโอเออาร์เอสู	(OARS)	

	 แบบบันื้ทึกการสังเกตุการณ์โอเออาร์เอส	(OARS)

การตอบสูนองข้อง
ผู้ให้ค้ำาปรึกษา

การใช้ค้ำาถามเปิด้

การช่�นชม

การสูะท้ำอนค้วาม

การสูรุป

จำานวนค้รั�ง 
(ขี้ด้เค้ร่�องหมายถููก)

ตัวอย่างทีี่�ดี้
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หน�วยการเรยีนรู้ท่่ั

5 ระบบการดูแลส�งต�อหลังการตรวจ
คัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง

	 เม่�อจบแล้ัวผูู้้เรียนสูามารถ
	 1.	 อธิิบายแนวทำางการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองได้้
	 2.	 ให้การปรึกษาเพ่ั�อการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเองได้้

	 1.	 แนวทำางการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 (Linkage	 referral	 services	
after	HIVSST)	ตามผู้ลัการตรวจ	3	กรณี
	 	 1.1	 ผู้ลัมีปฏิิกิริยา	(reactive)
	 	 1.2	 ผู้ลัไม่มีปฏิิกิริยา	(non-reactive)
	 	 1.3	 ผู้ลัไม่ชัด้เจน	(invalid)
	 2.	 ช่องทำางการเช่�อมโยงเข้ึ้ารับบริการหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	(Channels	of	linkages)

	 วััตุถุุประสงค์์	

	 แนื้วัค์วัามค์ิด

	 1.	 เอกสูารประกอบการบรรยาย	(Print	out	จาก	Power	Point)	
	 2.	 ค้ลิัปวิดี้โอ
	 3.	 ใบค้วามรู้

	 วััสดุแลัะอุปกรณ์			

	 1	ชั�วโมง								

	 ระยะเวัลัา

	 1.	 การบรรยาย	
	 2.	กิจกรรมกลุ่ัม
	 3.	การฝึึกปฏิิบัติกลุ่ัมย่อย

	 กิจุกรรม	

	 1.	 การทำด้สูอบ
	 2.	 การสูะท้ำอนคิ้ด้
	 3.	 การมีสู่วนร่วมในการถาม	ตอบแลัะแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น	

	 การประเมินื้ผลั	
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	 แนวทำางการดู้แลัสู่งต่อหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	ผูู้้ให้ปรึกษา/ผูู้้โค้้ชการใช้	ชุด้ตรวจ

คั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	สูามารถให้การปรึกษาได้้	3	แนวทำางตามผู้ลัการตรวจ	ดั้งนี�

	 1.	 กรณีผู้ลัทีำ�มีปฏิิกิริยา	(Reactive)	หร่อผู้ลัเปน็บวก	ให้ผูู้้ใช้ชุด้การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวด้ี้วยตนเอง

ไปรับการตรวจหาการติด้เช่�อเอชไอวีอีกค้รั�งทีำ�สูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้	เช่น	โรงพัยาบาลั	ฯลัฯ	เพ่ั�อย่นยัน

ผู้ลัการตรวจ	ซึึ่�งผู้ลัการตรวจเล่ัอด้อาจเป็นไปได้้ใน	2	แนวทำาง	ได้้แก่	ผู้ลัลับ	หมายถึง	ตรวจไม่พับเช่�อเอชไอวี	

หร่อผู้ลับวก	หมายถึง	ตรวจพับเช่�อเอชไอวี	ซึึ่�งกรณีทีำ�สูองผู้ลัเป็นบวกต้องเข้ึ้าสูู่ระบบการรักษาต่อไป

	 2.	 กรณีผู้ลัทีำ�ไม่มีปฏิิกิริยา/ผู้ลัเป็นลับ	(Non-reactive)	มีค้วามหมายได้้	2	กรณี	ดั้งนี�

	 	 2.1	 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีอยู่ในระยะ	 90	 วัน	 หลัังการสัูมผัู้สูเอชไอวี	 หร่อทีำ�เรียกว่า	 

ระยะหลับแฝึง	 (Window	 period)	 ค้วรนัด้หมายตรวจอีกค้รั�งในสูามเด่้อนข้ึ้างหน้า	 แลัะหากผู้ลัไม่มี 

ปฏิิกิริยาค้วรเข้ึ้ารับการตรวจเอชไอวีแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิอ่�น	 ๆ	 อย่างน้อยปีลัะ	 2	 ค้รั�ง 

ณ	สูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้	 แลัะหากยังมีพัฤติกรรมเสีู�ยงค้วรให้ค้ำาแนะนำาในการป้องกันแลัะ/หร่อสู่งต่อ 

สูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้เพ่ั�อรับบริการป้องกันด้้วยยาเพัร็พั	(PrEP)

	 	 2.2	 การตรวจคั้ด้กรองเอชไอว	ีหลัังการสัูมผัู้สูเช่�อเอชไอวี	90	วัน	ซึึ่�งเป็นระยะทีำ�เค้ยมีเพัศสัูมพัันธ์ิ

โด้ยการป้องกันอย่างน้อย	ด้้วยวิธีิการใช้ถุงยางอนามัยแลัะเจลัหล่ัอล่ั�น	ยาเพัร็พั	(PrEP)	หร่อยาเป๊ป	(PEP)	

ซึึ่�งผูู้้ใช้ชุด้การตรวจฯ	ค้วรเข้ึ้ารับการตรวจเอชไอวีแลัะโรค้ติด้ต่อทำางเพัศสัูมพัันธ์ิอ่�น	ๆ	อย่างน้อยปีลัะ	2	ค้รั�ง	

ณ	สูถานบริการสูาธิารณสุูขึ้

	 3.	 กรณีไม่สูามารถแปลัผู้ลัการทำด้สูอบได้้	(Invalid)	ให้ผูู้้ใช้ชุด้การตรวจฯ	ทำำาการทำด้สูอบซึ่ำ�าโด้ยใช้

ชุด้ตรวจคั้ด้กรองชุด้ใหม่	

	 สูรุปได้้ดั้งภาพัทีำ�	5	-	1

	 การดูแลัส่งตุ่อหลัังการตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง
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	 ช่องทำางการเช่�อมโยงเข้ึ้ารับบริการหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง	 (Channels	 of	 

linkages)	มีได้้หลัากหลัายวิธีิ	สูรุปพัอสัูงเขึ้ป	ดั้งนี�

	 1.	 ข้ึ้อมูลัเอกสูารชี�แนะในกล่ัองชุด้ตรวจแลัะเอกสูารทีำ�แจกเกี�ยวกับชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 2.	 สูายด่้วนโทำรศัพัท์ำหร่อบริการสุูขึ้ภาพัทำางไกลัให้ผูู้้ตรวจเอชไอวีด้้วยตนเองสูามารถเข้ึ้าถึงได้้	 

ทัำ�งก่อน	 หร่อหลัังการตรวจเช่�อ	 เพ่ั�อรับการให้การปรึกษา	 การช่วยสูนับสูนุนทำางเทำค้นิค้เพ่ั�อสู่งต่อแลัะ 

ให้ข้ึ้อมูลัในการเช่�อมโยงเข้ึ้ารับบริการ

	 3.	 สู่งข้ึ้อค้วามทำาง	 SMS	 ผู่้านแอปพัลิัเค้ชัน	 เช่น	 ไลัน์	 หร่อสู่�อช่องทำางต่าง	 ๆ	 ในการให้ข้ึ้อมูลั	 

สู่งข้ึ้อค้วามเต่อนหร่อลิังก์เข้ึ้าสูู่วีดิ้โอทีำ�กระตุ้นให้เข้ึ้ารับบริการหลัังการตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง

	 4.	 การติด้ตามหลัังการตรวจเอชไอวีด้้วยตนเองแบบเชิงรุกโด้ยชุมชน	 ผู่้านบริการการให้บริการ 

เอชไอวีทีำ�นำาโด้ยกลุ่ัมประชากรหลัักหร่อ	KPLHS	แลัะเจ้าหน้าทีำ�สุูขึ้ภาพัชุมชน

	 5.	 การให้การปรึกษาหลัังการตรวจโด้ยเจ้าหน้าทีำ�สุูขึ้ภาพัชุมชน	 แลัะสูนับสูนุนให้สู่งต่อเพ่ั�อรับ 

การตรวจเล่ัอด้เพ่ั�อย่นยันผู้ลัในกรณีทีำ�เหมาะสูม

	 ชื่่องทางการเชื่้�อมโยงเข�ารับบริการหลัังการตุรวัจุค์ัดกรองเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เอง	

	 สายด่วันื้แลัะหนื้่วัยบริการที�ให�บริการด�านื้เอชื่ไอวัี

	 ยกตุัวัอย่าง	เชื่่นื้	

1.	 สายด่วันื้ปรึกษาเอดส์แลัะท�องไม่พร�อม

1663

2.	 ค์ลันิื้กินื้รินื้าม	ศูนูื้ย์วัจิุยัโรค์เอดส	์สภากาชื่าดไทย

บริการปรึกษาออนื้ไลันื้์	LINE	Application	ID:	@486tuxwa

3.	 Buddy	station	ของกรมค์วับค์ุมโรค์

http://buddystation.ddc.moph.go.th/

4.	 มูลันื้ิธีิสถุาบันื้เพ่�อการวัิจุัยแลัะนื้วััตุกรรมด�านื้เอชื่ไอวัี	(IHRI)

https://ihri.org/th/

5.	 มูลันื้ิธีิเอ็มพลััส

https://www.mplusthailand.com/
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	 ยกตุัวัอย่าง	เชื่่นื้	

6.	 มูลันื้ิธีิรักษ์ไทย

7.	 สมาค์มฟั้าสีรุ�งแห่งประเทศูไทย

8.	 องค์์กรแค์ร์แมท

9.	 มูลันื้ิธีิเพ่�อนื้พนื้ักงานื้บริการ	(SWING)

10.	 บริการปรึกษาเพ่�อตุรวัจุเอชื่ไอวัีด�วัยชืุ่ดตุรวัจุเอชื่ไอวัีด�วัยตุนื้เองรูปแบบออนื้ไลันื้์

	 ชื่นื้ิด	Web	Based	Application	ของกรมค์วับค์ุมโรค์

https://www.raksthai.org/office-location.php

http://www.rsat.info/

https://www.caremat.org/

02-632-9502

testswing

Swing	Thailand

www.hivsst.com	
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ค้ำาชี�แจง	ให้ด้ำาเนินการดั้งนี�

	 1.	 ผูู้้เข้ึ้ารับการอบรมระบุสิู�งทีำ�ได้้เรียนรู้	 3	 สิู�งจากการเข้ึ้าร่วมการอบรม	 2	 สิู�งทีำ�จะนำาไปใช้ใน 

การทำำางานแลัะชีวิตประจำาวัน	แลัะ	1	สิู�งทีำ�ต้องการเรียนรู้เพิั�มเติมหร่อสิู�งทีำ�สูงสัูยใค้ร่รู้

	 2.	 นำาเสูนอผู้ลัการสูรุป

	 กิจุกรรมที�	5.1:	3-2-1

3-2-1

3 สิู�งทีี่�ได้้เรียนรู้

1.	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ………………...…………………………………………………………………………………………………………………..

2.	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 …………….………………………………………………………………………………………………………………………

3.	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………….………………………………………………….…………………………………………………………………

2 สิู�งทีี่�จะนำาไปใช้ในการที่ำางานแลัะชีวิตประจำาวัน

1.	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ………………...…………………………………………………………………………………………………………………..

2.	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 …………….………………………………………………………………………………………………………………………

1 สิู�งทีี่�ต้องการเรียนรู้เพิื่�มเติม หร่อสิู�งทีี่�สูงสัูยใค้ร่รู้

………….......…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……....………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………...........…………………………………………………………………………………………………………………..
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HIV Self Screening Test

การปร�กษาออนไลน�

การปร�กษาก�อนและหลัง
การตรวจเอชไอว�

การดูแลส�งต�อหลังการตรวจ
คัดกรองเอชไอว�ด�วยตนเอง

ทักษะการให�การปร�กษา
1 2 3 4 5
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ค้ำาชี�แจง	 โปรด้ทำำาเค้ร่�องหมาย		ขึ้องแต่ลัะข้ึ้อทีำ�ตรงกับระดั้บค้วามพึังพัอใจขึ้องท่ำานมากทีำ�สุูด้	เพ่ั�อนำา 

	 	 ข้ึ้อมูลัทีำ�ได้้ไปใช้เป็นแนวทำางในการปรับปรุงแลัะวางแผู้นพััฒนาหลัักสููตรในการจัด้อบรม 

	 	 ค้รั�งต่อไปให้มีประสิูทำธิิภาพัยิ�งขึึ้�น

ช่�อโรงพัยาบาลั/หน่วยงาน	..........................................	อำาเภอ	.........................	จังหวัด้	...........................

เขึ้ตบริการสุูขึ้ภาพัทีำ�	...................................................................................................................................

ขึ้นาด้ขึ้องโรงพัยาบาลั	

 	 ระดั้บ	A	(รพัศ.)

 	 ระดั้บ	S	(รพัทำ.ขึ้นาด้ใหญ่)	

 	 ระดั้บ	M1	(รพัทำ.ขึ้นาด้เล็ัก)

 	 ระดั้บ	M2	(รพัช.	>	120	เตียงขึึ้�นไป)

 	 ระดั้บ	F1	(รพัช.	60	-	120	เตียง)

 	 ระดั้บ	F2	(รพัช.	30	-	90	เตียง)

 	 ระดั้บ	F3	(รพัช.	10	เตียง)	

ข้้อมูลัทัี่�วไปส�วนทั่่ 1

1.	 อายุ............ปี

 	 ตำ�ากว่า	26	ปี	 	 26	-	35	ปี		 	 36	-	45	ปี		 	 46	-	55	ปี	 	 มากกวา่	55	ปีขึึ้�นไป

2.	 เพัศ

 	 1)	ชาย	 	 2)	หญิง

3.	 ระดั้บการศึกษา

 	 ตำ�ากว่าปริญญาตรี	 	 ปริญญาตรี	 	 ปริญญาโทำ	 	 ปริญญาเอก

4.	 ตำาแหน่ง	

 	 1)	พัยาบาลัวิชาชีพั	 	 2)	เภสัูชกร	 	 3)	นักวิชาการสูาธิารณสุูขึ้	

 	 4)	เจ้าหน้าทีำ�องค์้กรภาค้ประชาสัูงค้ม	 	 5)	อ่�น	ๆ	ระบุ	................................................

5.	 ระยะเวลัาในการปฏิิบัติงานด้้านการปรึกษาเอชไอวี/เอด้ส์ู	จำานวน	................	ปี

ข้้อมูลัสู่วนบุค้ค้ลัส�วนทั่่ 2

แบบประเมินค้วามพึื่งพื่อใจต่อหลัักสููตรการโค้้ช

แลัะการปรึกษาเพ่ื่�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรอง

เอชไอวีด้้วยตนเอง (HIV self-screening test)

ภาคผนวก ก 
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3.1	 โด้ยรวมแล้ัวท่ำานพึังพัอใจเพีัยงใด้

 	 พึังพัอใจมากทีำ�สุูด้	 	 พึังพัอใจมาก	 	 พึังพัอใจปานกลัาง

  	 พึังพัอใจน้อย		 	 พึังพัอใจน้อยทีำ�สุูด้	

 	 ไม่พึังพัอใจ	โปรด้ระบุ	สูาเหตุทีำ�ท่ำานไม่พึังพัอใจเพ่ั�อให้ค้ณะทำำางานนำาไปปรับปรุง

	 	 .................................................................................................................................................. 

	 	 ..................................................................................................................................................

	 	 ..................................................................................................................................................

3.2	 ในประเด็้นต่อไปนี�	ท่ำานพึังพัอใจเพีัยงใด้

ค้วามพึื่งพื่อใจต่อหลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษาเพ่ื่�อตรวจเอชไอวีด้้วยชุด้ตรวจ

คั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง (HIV self-screening test)

ส�วนทั่่ 3

ลัำาดั้บ
ระดั้บค้วามพึื่งพื่อใจ

มากทีี่�สุูด้ มาก ปานกลัาง น้อย น้อยทีี่�สุูด้
ประเด็้นการประเมินค้วามพึื่งพื่อใจ

1.1	 ค้วามค้รอบค้ลุัม	สูอด้ค้ล้ัองกับวัตถุประสูงค์้

1.2	 การจัด้ลัำาดั้บขัึ้�นตอนเน่�อหาวิชา

1.3	 ค้วามเหมาะสูมขึ้องเน่�อหากับเวลัา

1.4	 ค้วามน่าสูนใจ

1.5	 การได้้รับค้วามรู้	ค้วามเข้ึ้าใจเพิั�มขึึ้�น

1.6	 สูามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบัติงานได้้

1 . เนื�อหาวิชาในภาพรวม 

2.1	 ระบบสู่�อสูาร	อุปกรณ์มีค้วามเหมาะสูมกับรูปแบบ 

	 การเรียนรู้	แลัะกิจกรรมขึ้องหลัักสููตร

2.2	 ค้วามสูะด้วกในการฝึึกอบรมรูปแบบทำางไกลั	

2.3	 ระบบการลังทำะเบยีนให้ผูู้้เข้ึ้าร่วมประชุมแสูด้งตน	 

	 แลัะมี	QR	Code	เอกสูารประกอบการอบรม

2.4	 การประสูานงานแลัะอำานวยค้วามสูะด้วก

2. ปัจจัยเกื�อหนุนในการจัดฝึึกอบรม



74 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

ลัำาดั้บ
ระดั้บค้วามพึื่งพื่อใจ

มากทีี่�สุูด้ มาก ปานกลัาง น้อย น้อยทีี่�สุูด้
ประเด็้นการประเมินค้วามพึื่งพื่อใจ

 3.2 การโค้ช/การปรึกษาออนไลน์

1)	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องหัวข้ึ้อวิชา

2)	 จัด้ลัำาดั้บค้วามสัูมพัันธ์ิขึ้องเน่�อหาวิชาทีำ�สูอน

	 อย่างเหมาะสูม			

3)	 มีเทำค้นิค้การถ่ายทำอด้ค้วามรู้ให้เข้ึ้าใจ			

4)	 ตอบค้ำาถามชัด้เจนแลัะตรงประเด็้น

5)	 เสูริมสูร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

6)	 ให้โอกาสูแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น

7)	 มีการใช้สู่�ออุปกรณ์การสูอนทีำ�เหมาะสูมกับเน่�อหา

8)	 เอกสูารประกอบการบรรยาย

 3.3 แรงจูงใจแห�งการเปล่่ยนแปลง: ทัักษะการปรึกษา

1)	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องหัวข้ึ้อวิชา

2)	 จัด้ลัำาดั้บค้วามสัูมพัันธ์ิขึ้องเน่�อหาวิชาทีำ�สูอน
	 อย่างเหมาะสูม		

1)	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องหัวข้ึ้อวิชา

2)	 จัด้ลัำาดั้บค้วามสัูมพัันธ์ิขึ้องเน่�อหาวิชาทีำ�สูอนอยา่ง 

	 เหมาะสูม			

3)	 มีเทำค้นิค้การถ่ายทำอด้ค้วามรู้ให้เข้ึ้าใจ			

4)	 ตอบค้ำาถามชัด้เจนแลัะตรงประเด็้น

5)	 เสูริมสูร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

6)	 ให้โอกาสูแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น

7)	 มีการใช้สู่�ออุปกรณ์การสูอนทีำ�เหมาะสูมกับเน่�อหา

8)	 เอกสูารประกอบการบรรยาย

3. วิทัยากร/เทัคนิคการฝึึกอบรม
 3.1 การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง



75หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง
(HIV Self Screening Test)

ลัำาดั้บ
ระดั้บค้วามพึื่งพื่อใจ

มากทีี่�สุูด้ มาก ปานกลัาง น้อย น้อยทีี่�สุูด้
ประเด็้นการประเมินค้วามพึื่งพื่อใจ

3)	 มีเทำค้นิค้การถ่ายทำอด้ค้วามรู้ให้เข้ึ้าใจ			

4)	 ตอบค้ำาถามชัด้เจนแลัะตรงประเด็้น

5)	 เสูริมสูร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

6)	 ให้โอกาสูแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น

7)	 มีการใช้สู่�ออุปกรณ์การสูอนทีำ�เหมาะสูมกับเน่�อหา

8)	 เอกสูารประกอบการบรรยาย

 3.3 แรงจูงใจแห�งการเปล่่ยนแปลง: ทัักษะการปรึกษา (ต�อ)

 3.4 แนวทัางการให้การปรึกษาก�อนและหลังการตรวจเอชไอวี

 3.5 ระบบการดูแลส�งต�อหลังการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง

1)	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องหัวข้ึ้อวิชา

2)	 จัด้ลัำาดั้บค้วามสัูมพัันธ์ิขึ้องเน่�อหาวิชาทีำ�สูอน

	 อย่างเหมาะสูม			

3)	 มีเทำค้นิค้การถ่ายทำอด้ค้วามรู้ให้เข้ึ้าใจ			

4)	 ตอบค้ำาถามชัด้เจนแลัะตรงประเด็้น

5)	 เสูริมสูร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

6)	 ให้โอกาสูแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น

7)	 มีการใช้สู่�ออุปกรณ์การสูอนทีำ�เหมาะสูมกับเน่�อหา

8)	 เอกสูารประกอบการบรรยาย

1)	 การชี�แจงวัตถุประสูงค์้ขึ้องหัวข้ึ้อวิชา

2)	 จัด้ลัำาดั้บค้วามสัูมพัันธ์ิขึ้องเน่�อหาวิชาทีำ�สูอน

	 อย่างเหมาะสูม			

3)	 มีเทำค้นิค้การถ่ายทำอด้ค้วามรู้ให้เข้ึ้าใจ			

4)	 ตอบค้ำาถามชัด้เจนแลัะตรงประเด็้น
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(HIV Self Screening Test)

ลัำาดั้บ
ระดั้บค้วามพึื่งพื่อใจ

มากทีี่�สุูด้ มาก ปานกลัาง น้อย น้อยทีี่�สุูด้
ประเด็้นการประเมินค้วามพึื่งพื่อใจ

 3.5 ระบบการดูแลส�งต�อหลังการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (ต�อ)

5)	 เสูริมสูร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

6)	 ให้โอกาสูแสูด้งค้วามคิ้ด้เห็น

7)	 มีการใช้สู่�ออุปกรณ์การสูอนทีำ�เหมาะสูมกับเน่�อหา

8)	 เอกสูารประกอบการบรรยาย

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ขึ้อบคุ้ณทุำกท่ำานทีำ�ให้ค้วามร่วมม่อในการตอบแบบประเมินค้วามพึังพัอใจ

ข้้อเสูนอแนะอ่�น ๆส�วนทั่่ 4
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(HIV Self Screening Test)

ค้ำาสัู�งกรมค้วบคุ้มโรค้ ทีี่� 1890/2564
เร่�อง	 แต่งตั�งค้ณะทำำางานหลัักสููตรการโค้้ชแลัะการปรึกษา
	 เพ่ั�อตรวจเอชไอวี	ด้้วยชุด้ตรวจคั้ด้กรองเอชไอวีด้้วยตนเอง
	 (HIV	self-screening	test)

ภาคผนวก ข 
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(HIV Self Screening Test)
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(HIV Self Screening Test)

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรแลัะการรับรองหน่วยค้ะแนน
การศึกษาต่อเน่�องสูาข้าพื่ยาบาลัศาสูตร์ 

ภาคผนวก ค 
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