คำจำกัดควำม
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

หมายถึง ผูท้ ถ่ี กู คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านการตอบสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่าง
สิง่ ส่งตรวจ ด้วยความยินยอม
คูปอง
หมายถึง สิง่ ทีแ่ สดงถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการ มี 2 ส่วนใช้แสดง
ประโยชน์ในการใช้สอย ได้แก่
ส่วนที่ 1
เป็ นส่วนทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการ ให้กบั เพือ่ นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 2
เป็ นส่วนทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการเก็บไว้ เพือ่ รับค่าเดินทางครัง้ ทีส่ อง ในกรณีทเ่ี พือ่ นของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านการตอบสัมภาษณ์และเก็บตัวอย่างสิง่
ส่งตรวจ ด้วยความยินยอม
ค่ำเดิ นทำง
หมายถึง การสนับสนุ นเป็ นเงินทีใ่ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ซึ่งเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการจ่ายให้
2 ครัง้
ครัง้ แรก
เป็ นค่าเดินทางในวันทีไ่ ด้ยนิ ยอมเข้าร่วมโครงการ
ครัง้ ที่ สอง
เป็ นค่าเดินทางทีใ่ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เมือ่ เพือ่ นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีคณ
ุ สมบัติ
ได้เข้าร่วมโครงการ
ตัวตัง้ ต้น
หมายถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งตัวตัง้ ต้นจะเป็นคน
เริม่ แรกของกระบวนการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยสุ่มแบบเครือข่าย (RDS)
กำรคัดเลือกแบบเครือข่ำย (Respondent Driven Sampling : RDS)
หมายถึง การคัดเลือกเริม่ จากตัวตัง้ ต้น จนไปถึงคนหรือเครือข่ายของตัวตัง้ ต้นต่อไป
เรือ่ ยๆ จนครบตามเป้าหมายจานวนตัวอย่างของการเฝ้าระวัง
แบบคัดกรอง
หมายถึง ข้อคาถามทีใ่ ช้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ ใช้พจิ ารณาการ
เข้าร่วมโครงการ
ที่ทำกำร
หมายถึง ข้อคำถำมทีใ่ ช้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร เพือ่ ใช้พจิ ำรณำกำร
เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งจะตัง้ อยู่ที่ใดก็ได้แล้วแต่จงั หวัดที่ รบั ผิ ดชอบหน่ วยเฝ้ ำระวัง
จะกำหนด

กำรเฝ้ ำระวังกำรติ ดเชื้อเอ็ชไอวี โรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และพฤติ กรรมที่สมั พันธ์กบั กำรติ ดเชื้อ
(Integreted Biological and Behavioral Surveillacne: IBBS)
ในกลุ่มผู้ใช้สำรเสพติ ดชนิ ดฉี ด
โดย วิ ธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเครือข่ำย (Respondent Driven Sampling: RDS)
บทนำ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ทาการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยวิธกี ารสารวจความ
ชุกด้วยการตรวจเลือดหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ในประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มโลหิตบริจาค กลุ่ม ผูใ้ ช้สารเสพติด
ชนิดฉีด กลุ่มหญิงฝากครรภ์ กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค และพนักบริการ ในพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด
ตัง้ แต่ เ ดือ นมิถุ น ายน พ.ศ. 2532 และได้ข ยายพื้น ที่เ ฝ้ า ระวัง จนครอบคลุ ม 76 จัง หวัดในเวลาต่ อ มา โดยมี
ั หาเอดส์ท่ีม ีก าร
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ติดตามแนวโน้ ม การแพร่ ร ะบาดของเชื้อ เอ็ช ไอวี ภายใต้ส ถานการณ์ ป ญ
เปลี่ย นแปลงมาโดยตลอด สานักระบาดวิทยาจึงได้พฒ
ั นาระบบและปรับปรุงวิธีการเฝ้ าระวังให้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี เป็ นการสารวจความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยการตรวจเลือดและ
ท าการส ารวจซ้ า ทุ ก ปี ปี ล ะครัง้ ในประชากรกลุ่ ม เดิม และด้ว ยวิธีก ารเฝ้ าระวัง ที่จ ะน าผลที่ร วบรวมได้ไ ป
เปรียบเทียบกับผลการเฝ้าระวังในปี ทผ่ี า่ นมา เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ผูใ้ ช้สารเสพติด
ชนิดฉีดเป็ นกลุ่ม ที่มคี วามเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอ็ชไอวีสูง การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มดัง กล่าวได้
ดาเนินการเฉพาะในคลินิกบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดเท่านัน้ โดยความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มผูใ้ ช้สาร
เสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยพบประมาณร้อยละ 40 ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมา และจากแนวโน้มของผลการ
เฝ้าระวัง พบว่าจานวนผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดทีเ่ ข้ารับบริการรักษาในคลินิกบาบัดยาเสพติดมีจานวนลดลงทุกๆ
ปี อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปค่อนข้างมากภายในเวลา
ไม่กป่ี ีทผ่ี ่านมา โดยมีการเปลี่ยนจากการใช้อนุ พนั ธ์ฝิ่นไปเป็ นเมธแอมเฟตามีน และมีหลักฐานทีแ่ สดงถึงจานวน
ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดลดลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ปจั จุบนั ยังมีขอ้ มูลค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับจานวนของผูใ้ ช้สารเสพ
ติดชนิดฉีด หรือความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด ทีไ่ ม่ได้เข้ารับการบาบัดด้วยการ
ใช้เมธาโดน ซึ่งปจั จัยทีก่ ล่าวมานี้ทาให้ไม่สามารถประเมินสถานการณ์การติดเชือ้ เอ็ชไอวีได้ครอบคลุมในกลุ่มผูใ้ ช้
สารเสพติดชนิดฉีดทีม่ อี ยู่ในประเทศไทย สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จึงพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเพื่อ
อธิบายสถานการณ์การติดเชือ้ เอ็ชไอวีในประชากรกลุ่มนี้ โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบเครือข่าย ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถ
เข้าถึง กลุ่ม ผู้ใ ช้ย าเสพติดในชุ ม ชนได้ โดยคาดหวัง ว่า การเฝ้ า ระวัง ด้ว ยวิธีการดัง กล่ าวนี้ จ ะสามารถอธิบาย
สถานการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด ได้ครอบคลุมมาก
ขีน้
ในปี 2553 สานักระบาดวิทยา ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุนโลก และได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทาการพัฒนาและบูรณาการระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื้อเอ็ชไอวี
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ม ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยใช้วธิ กี ารสุ่ม
แบบเครือ ข่ายเพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ในการประเมิน สถานการณ์ ก ารติดเชื้อ ในประชากรกลุ่ ม นี้ ซึ่ง กล่ าวได้ว่าเป็ น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทีเ่ ข้าถึงได้ยาก

จากการดาเนินงานเฝ้าระวังฯใน 8 จังหวัด พบว่าวิธีการเฝ้าระวังด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย
สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดได้เพียง 3 พืน้ ที่ ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ และสงขลา ผล
การเฝ้าระวังการติดเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชื้อ ปี 2553 พบ
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร้อยละ 21.3 เชียงใหม่ ร้อยละ 22.8 และสงขลา
ร้อยละ 21.2 ซึ่งต่ากว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดจากผลการเฝ้าระวังการติด
เชือ้ เอชไอวี (HIV sero-sentinel surveillance) เนื่องจากสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดอื่นนอกเหนือจาก
เฮโรอีน ซึ่งได้แก่ ยาบ้า ดอมิคมุ่ เป็ นต้น แต่ปญั หาอุปสรรคทีพ่ บในการดาเนินงานเฝ้าระวังฯคือการตรวจปสั สาวะ
เพื่อวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดมีความเข้าใจว่าตรวจหาสารเสพติดจึงไม่เข้า
มาร่วมการเฝ้าระวังฯ ดังนัน้ จึงมีการปรับวิธกี ารดาเนินงานเฝ้าระวังฯโดยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลสิ แทน
การตรวจปสั สาวะเพือ่ หาเชือ้ หนองในและหนองในเทียม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทราบสถานการณ์การติดเชือ้ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด
2. เพือ่ ทราบพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอ็ชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และประเมินปจั จัย
เสีย่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความชุกการติดเชือ้ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด
3. เพือ่ ใช้ในการคาดประมาณจานวนประชากรผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด
รูปแบบกำรเฝ้ ำระวัง
การเฝ้าระวังแบบภาคตัดขวาง (cross sectional survey) ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย
(Responsedent Driven Sampling:RDS)

พืน้ ที่เฝ้ ำระวัง (Study sites)
ทาการศึกษาใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สงขลา และเชียงใหม่
กลุ่มเป้ ำหมำย
เป็นผูใ้ ช้ยาเสพติดด้วยวิธฉี ีด ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นชายหรือหญิงทีม่ อี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
2. ใช้ยาด้วยวิธกี ารฉีดภายใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
3. ยินดีและให้การยินยอมเข้าร่วมโครงการ
4. มีคปู องสาหรับเข้าร่วมโครงการ หรือเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นตัวตัง้ ต้น
5. ต้องเป็ นผูท้ อ่ี าศัยหรือทางานอยู่ในจังหวัดนัน้ หรือใกล้เคียงกับในจังหวัดนัน้

ขนำดตัวอย่ำงของกำรเฝ้ ำระวัง
จากการประมาณการความชุกการติดเชือ้ เอ็ชไอวีทร่ี อ้ ยละ 38 ถ้าใช้คา่ ความเทีย่ งตรงที่ + 5%
ค่าแอลฟาที่ 0.05 เมือ่ ใช้คา่ design effect ที่ 2 จะทาให้ตอ้ งการขนาดกลุ่มตัวอย่างเพือ่ โครงการนี้ 270 คนต่อ
จังหวัด
ขนาดตัวอย่างคานวณโดยใช้สตู ร สาหรับกลุ่มประชากรทีเ่ ข้าถึงยากทีส่ ุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย ดังนี้

สาหรับการสุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย จะกาหนดให้ค่าสัดส่วนความแปรปรวนของการสุ่ม ( D =
Design Effect) = 2.0
P1 = ค่าสัดส่วนทีค่ าดว่าจะพบในการสุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นลักษณะแบบเครือข่าย เช่น สัดส่วนการใช้
ถุงยางอนามัยกับลูกค้าคนล่าสุดของหญิงขายบริการทางเพศทีท่ างานนอกสถานบริการ ในทีน่ ้จี ะใช้ค่า
สัดส่วนเท่ากับ 0.38 เพราะค่านี้เป็ นค่าสัดส่วนทีม่ คี วามแปรปรวนมากทีส่ ุด ทีจ่ ะได้ขนาดของตัวอย่าง
มากทีส่ ุด ซึง่ เป็ นสัดส่วนกันโดยตรง
P2 = ผลความแตกต่างของสัดส่วนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ทส่ี ามารถเกิดขึน้ ได้ใน
กลุ่มตัวอย่าง P2 = 0.53
= (P1+P2)/2

โดยมีค่า α=0.05 ดังนัน้ ช่วงความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ = 0.95
ค่าเพาเวอร์ทางสถิติ Power (1-β)=0.80

วิ ธีกำรเฝ้ ำระวัง
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการซึ่งหมายถึงผูใ้ ช้ยาด้วยวิธกี ารฉีด จะได้รบั การคัดเลือกโดยการคัดเลือกตัวอย่างแบบ
RDS ซึ่งเป็นวิธกี ารแบบเครือข่าย เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการจานวนหนึ่ง เพือ่ เป็ นตัวตัง้ ต้น
จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย หลังจากนัน้ ตัวตัง้ ต้น จะทาการคัดเลือกเพือ่ น โดยผ่านคูปอง ซึ่งมีการจากัดจานวน
คูปองคัดเลือก เพียง 3 ใบในแต่ละคนทีถ่ กู คัดเลือกแล้ว ซึ่งจะสะดวกต่อการกาหนดความยาวของห่วงลูกโซ่ และ
ความลึกในการเจาะเข้าถึงเครือข่ายกลุ่มประชากรเป้าหมาย เมือ่ ตัวตัง้ ต้นเลือกเพือ่ นมาจากเครือข่ายของตนเอง
และผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว จะถือว่ารุน่ ที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ ในทานองเดียวกัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรุน่ ที่ 1
ก็จะกลายเป็ นผูค้ ดั เลือก ซึ่งทาหน้าทีเ่ ลือกกลุ่มเพือ่ นมาเข้าร่วมโครงการต่อไป (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 รูปแบบของกำรสำรวจด้วยวิ ธีกำรคัดเลือกตัวอย่ำงแบบลูกโซ่ ( จำกตัวตัง้ ต้น ถึงรุ่นที่ 5 )
รุ่นที่ 2
ตัวตัง้ ต้น

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 1

การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น (Formative assessment /Mapping area)
ควรจะมีการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์การใช้ยา ปริมาณ จานวน และเครือข่าย
ผูใ้ ช้ยา สถานทีท่ ม่ี ผี ใู้ ช้ยาและมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด บริการในพืน้ ทีส่ าหรับผูใ้ ช้ยา เช่น สถาน
บาบัดรักษายาเสพติด และ drop-in center การประเมินศักยภาพของบุคลากร (ทัง้ ภาครัฐและเอกชน) ในพืน้ ที่
และความพร้อมของอุปกรณ์และสถานทีด่ าเนินงาน ทัง้ นี้ควรมีคณะทางานในพืน้ ที่ เช่น คณะทางานยาเสพติด
ของจังหวัด สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน (ควรทา check list ไว้ให้พน้ื ทีไ่ ด้ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ
หาข้อมูล) ส่วนกลาง (สานักระบาดวิทยา) อาจมีสว่ นร่วมในการประสานงานระหว่างหน่ วยงานและจัดทา
กระบวนการแลกเปลีย่ นข้อมูลในบางพืน้ ที่
โดยจะนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการพิจารณาตัดสินว่าจะทา IBBS ด้วยวิธี RDS หรือไม่ ถ้าใช้วธิ ี RDS
จะทาอย่างไร เช่น ทาเป็ นจุดคัดกรองเคลื่อนที่ (mobile recruitment sites)
ตัวชีว้ ดั สาคัญในการเฝ้าระวัง (Key indicators in the IBBS)
1) ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวี
2) การใช้ถุงยางอนามัยครัง้ ล่าสุดกับคูน่ อนประจา
3) การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาทีป่ ราศจากเชือ้ ในครัง้ ล่าสุดทีใ่ ช้ยาด้วยวิธกี ารฉีด
4) ไม่ได้ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับคนอื่น
5) ได้รบั สารทดแทนในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
6) มีความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ตามมาตรฐาน (ตามตัวชีว้ ดั UNGASS)
วิธกี ารดาเนินงาน
1) จัดตัง้ ทีมงาน โดยประกอบด้วย ทีมงานทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม และมีบทบาทตามขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน
ทีมงานภาครัฐ ประกอบด้วย

a. เจ้าหน้าทีใ่ ห้การปรึกษา/นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาล
b. เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
c. เจ้าหน้าทีส่ ารสนเทศ (IT) หรือเจ้าหน้าทีท่ ส่ี ามารถโอนถ่ายข้อมูลและส่ง DTB เข้าสูส่ ว่ นกลางได้
บทบาทหน้าที่
• ให้การปรึกษา เจาะเลือด
• บอกผลตรวจเลือด 1 สัปดาห์หลังวันทีเ่ ข้าโครงการ
• เชื่อมข้อมูลจากเครือ่ ง Audio PPC เข้าสูเ่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์
• ส่งข้อมูลจากเครือ่ ง PPC และข้อมูลคัดกรอง และข้อมูลการติดตามคูปอง เข้าส่วนกลางทุกวัน
• ลงผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในฐานข้อมูลรายบุคคล ทีร่ บั ข้อมูลดิบมาจากหน่ วยงานในพืน้ ที่
และส่งข้อมูลผลตรวจเดือนละ 2 ครัง้ เข้าส่วนกลาง
• จัดสรรเงินการปฏิบตั งิ านภาคสนามและของกลุ่มเป้าหมาย ให้กบั แต่ละพืน้ ที่ เป็ นรายเดือน
• ติดตามการดาเนินงานทุกวัน และแก้ไขปญั หาหรืออุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ทีมภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
a. อาสาสมัครจุดคัดกรอง
b. อาสาสมัครจุดแนะนาโครงการ
c. ผูส้ มั ภาษณ์/ผูช้ ่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม
บทบาทหน้าที่
• นัดหมาย IDUทางโทรศัพท์มาคัดกรองเพือ่ เข้าร่วมโครงการ
• แนะนาโครงการเฝ้าระวังฯ แจกแผ่นพับให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
• ตรวจสอบคูปอง หมายเลขคูปอง
• คัดกรอง IDU โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มแี บบฟอร์ม)
• ชีแ้ จงโครงการขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
• สัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม
• ชีแ้ จงวิธแี จกคูปอง ออกหมายเลขคูปอง
• จ่ายค่าชดเชยอาสาสมัคร ค่าตอบแทนครัง้ แรก และครัง้ สอง
• เขียนใบส่งต่อ ในกรณีทต่ี อ้ งรับการดูแลรักษาต่อ
หมายเหตุ
บทบาทหน้าทีม่ กี ารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและข้อตกลงของทีมดาเนินงานในแต่ละพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง
ฯ
2) จัดหาสถานทีด่ าเนินงานเฝ้าระวังฯ
- ควรเป็ นสถานที่ ทีป่ ลอดภัยสาหรับทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
- เป็ นสถานทีห่ าง่าย มีลกั ษณะเป็ นสัดส่วน มีความเป็ นส่วนตัว
- สะดวกสบายในการเดินทาง สาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

จัดตัง้ หน่ วยทีท่ าการเฝ้าระวัง เพือ่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ควรจัดห้องให้เป็ นสัดส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดาเนินงาน
- ห้องส่วนแรกด้านหน้า ควรเป็ นห้องทีใ่ ช้สาหรับคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
- ห้องส่วนด้านใน ควรเป็ นห้องทีใ่ ช้สมั ภาษณ์
- ควรจัดตัง้ สถานที่ ทีใ่ ช้สาหรับรอการสัมภาษณ์ หรือ สาหรับผูท้ ไ่ี ด้นดั หมายไว้ล่วงหน้าแล้ว
กาหนดเวลาทาการ
- ควรติดป้ายบอกเวลา เปิ ด และ ปิ ด ทาการไว้ในจุดทีส่ ามารถมองเห็นได้
- ควรเป็ นเวลาทีส่ ะดวกและเหมาะสมสาหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในการเข้ามาร่วมทากิจกรรม
การเฝ้าระวังฯ
3) ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
a. คัดเลือกตัวตัง้ ต้น โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างภาครัฐ และ NGOs โดยมีคุณสมบัตขิ องตัวตัง้
ต้น (SEED) มีดงั นี้
i. เป็นผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดภายใน 6 เดือนทีผ่ ่านมา
ii. ต้องมีเครือข่ายของเพื่อนทีใ่ ช้ยาด้วยวิธกี ารฉีดภายใน 6 เดือนทีผ่ ่านมา
iii. เต็มใจในการเข้าร่วมโครงการทีจ่ ะเป็นตัวตัง้ ต้น
iv. อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
v. มีการกระจายในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่ซ้าซ้อนกัน
vi. มีเครือข่ายมาก
vii. พยายามเลือกตัวตัง้ ต้นให้มคี วามครอบคลุมลักษณะทางประชากรทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
มีกลุ่ม ชาย หญิง อายุมาก อายุน้อย และกลุ่มชาติพนั ธุ์ อยูใ่ นสถานบาบัด และนอก
สถานบาบัด โดยให้มกี ลุ่มเหล่านี้เป็ นตัวแทนด้วย
b. คัดกรองผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ในการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมในการเฝ้าระวังต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญกับกลุ่มเป้าหมาย และมี
บทบาทหน้าทีด่ งั นี้
i. ลงทะเบียนทุกคนทีม่ าเข้าร่วมโครงการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ii. ตรวจสอบคุณสมบัตจิ ากข้อคาถามคัดกรอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
iii. เมือ่ ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรคัดกรอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกหมายเลข และ
จัดพิมพ์สติก๊ เกอร์ออกมาให้ แล้วติดสติก๊ เกอร์ในแฟ้มทีจ่ ดั เตรียมไว้แล้วเป็ นแฟ้มรายบุคคล
iv. ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมือ่ เสร็จสิน้ การคัดกรอง
v. ขอความยินยอมเพือ่ ทาการสัมภาษณ์และเก็บสิง่ ส่งตรวจ และเซ็นชื่อลงในแบบ check list
vi. เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการยินยอมเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ไปจุด
สัมภาษณ์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ ตอบแบบสอบถามในเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือ
c. แนะนาโครงการและขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการ

i. ชีแ้ จงประโยชน์ในการเข้าร่วมการเฝ้าระวัง
 ท่านจะได้รบั ทราบสภาวะสุขภาพ เพื่อการป้องกันตนเอง
 เมือ่ ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองแล้ว อาจเป็ นการป้องกันเพื่อนหรือคนรัก
ของท่านให้ปลอดภัยจากโรคได้
 เป็นโอกาสสาหรับการดูแลรักษาตนเอง เพื่อการมีสุขภาพทีด่ ี
ii. แนะนากระบวนการในการเข้าร่วมการเฝ้าระวัง
 ผูเ้ ข้าร่วมในการเฝ้าระวังจะตอบแบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับ ข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูล
ทางพฤติกรรม การเข้าถึงบริการการรักษา รวมถึงการเข้าถึงโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ ซึง่ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากมีคาถาม
ใดทีไ่ ม่อยากตอบสามารถข้ามคาถามนัน้ ได้
 เจ้าหน้าทีจ่ ะพูดอธิบายเรือ่ งการ ตรวจหาเชือ้ เอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และขอเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชือ้ เอชไอวี และซิฟิลสิ โดย
ผูเ้ ข้าร่วมการเฝ้าระวังสามารถกลับมาฟงั ผล ภายหลังจากเจาะเลือด 1
สัปดาห์ ในการกลับมาฟงั ผลขอให้นาคูปองมาด้วย
 ผูเ้ ข้าร่วมการเฝ้าระวังได้รบั คูปองไปให้เพื่อนเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ แต่
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของท่านว่าต้องการแนะนาเพื่อนหรือไม่ และ
เพื่อนของท่านก็มสี ทิ ธิในการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ
เช่นเดียวกัน
d. ตอบแบบสอบถาม
i. แนะนาขัน้ ตอนการตอบแบบสอบถามโดยการบันทึกข้อมูลในเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือ
(Pocket PC)
ii. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการรับเครือ่ ง Pocket PC จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มกี ารบันทึกเลขรหัสเครือ่ ง
ให้ตรงกับหมายเลขคูปอง พร้อมทัง้ ติด sticker 1 ชิน้ ที่ Pocket PC logsheet
(ภาคผนวกที่ 13 หน้าที่ 45) พร้อมทัง้ เซ็นรับรอง การให้เครือ่ งแก่ผใู้ ช้สารเสพติดชนิด
ฉีด
- เจ้าหน้าทีค่ อยให้คาแนะนาวิธกี ารบันทึกข้อมูลในเครือ่ ง Pocket PC
- กรณีทม่ี ปี ญั หาเรือ่ งสายตา เจ้าหน้าทีส่ ามารถช่วยบันทึกข้อมูลแทนได้
- เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมทัง้ บันทึกผลการเก็บข้อมูล (Complete หรือ Incomplete) ใน Pocket PC logsheet
- ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมือ่ เสร็จสิน้ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
- ส่งต่อไปทีจ่ ุดการตรวจหาเชือ้ เอ็ชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
e. เก็บตัวอย่างเลือด
i. การให้คาปรึกษาก่อนเก็บสิง่ ส่งตรวจ

 ก่อนเก็บสิง่ ส่งตรวจ เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาจะให้บริการปรึกษา ก่อนที่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะเก็บสิง่ ส่งตรวจและจะสอบถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ว่า
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ต้องการฟงั ผลตรวจหรือไม่
 ลงลายมือชื่อในแบบ check list และลงวันนัดการฟงั ผลในคูปองส่วนต้นขัว้
ii. การเจาะเลือด
 การเจาะเลือด
1. เจ้าหน้าทีต่ ดิ สติก๊ เกอร์ทม่ี หี มายเลข ลงบนหลอดเลือด
2. เจ้าหน้าทีเ่ จาะเลือดผูเ้ ข้าร่วมโครงการประมาณ 5 มิลลิลติ ร โดยใช้
หลอดชนิด EDTA (มีสารทีท่ าให้เลือดไม่แข็งตัว) เพือ่ ตรวจเชือ้ เอ็ชไอวี
3. เจ้าหน้าทีต่ ดิ สติก๊ เกอร์ทม่ี หี มายเลข ลงในใบนาส่งตัวอย่างเลือดไปที่
ห้องปฏิบตั กิ าร
iii. การขนส่งสิง่ ส่งตรวจ
 เก็บตัวอย่างเลือดไว้ทอ่ี ุณหภูม ิ 18-25 องศาเซลเซียส และนาส่งพร้อมใบนาส่ง
ตัวอย่างไปทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของ โรงพยาบาล ในตอนเช้าวันรุง่ ขึน้
 เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารจะทาการตรวจผลแและส่งผลตรวจให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดภายใน 7 วัน
 ให้เก็บซีร ั ่มทัง้ หมด เพือ่ นาส่งไปตรวจการติดเชือ้ รายใหม่ต่อไป
f. อธิบายวิธกี ารชวนเพือ่ นมาเข้าร่วมโครงการ แจกคูปอง และจ่ายค่าเดินทาง
i. การชวนเพือ่ นมาเข้าร่วมการเฝ้าระวัง
ii. การแจกคูปอง 3 ใบให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
 เจ้าหน้าทีช่ แ้ี จงรายละเอียดให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทราบถึงการแจกคูปองให้
เพือ่ น
 เสร็จสิน้ กระบวนการรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
iii. การจ่ายค่าเดินทาง
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีเ่ ป็ นตัวตัง้ ต้น และผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีไ่ ด้รบั แจกคูปองจากตัวตัง้ ต้น
จะได้รบั ค่าเดินทางสาหรับเป็ นค่าสละเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเป็ นผูท้ ผ่ี า่ นลาดับ
ขัน้ ตอน การดาเนินงานรับเป็ นผูเ้ ข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิน้ กระบวนการ
กำรรับค่ำเดิ นทำงครังแรก
้
1. เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการผ่านขัน้ ตอนในเป็ นการรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ดังแผนผังขัน้ ตอนกำร
ได้รบั ค่ำเดินทำง ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั ค่าเดินทางครัง้ แรก
2. เสร็จสิน้ กระบวนการจ่ายค่าเดินทาง

กำรรับค่ำเดิ นทำงครังที
้ ่สอง
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มาติดต่อทีท่ าการ เพือ่ ขอรับค่าเดินทางครังที
้ ่สอง โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ถือคูปองต้นขัว้ มายื่นทีท่ าการเพือ่ ตรวจสอบก่อนรับค่าเดินทาง
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบคูปองว่าถูกต้องหรือไม่ หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะสอบถามผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ ถึงจานวนผูท้ ไ่ี ม่รบั คูปอง ว่ามีกค่ี น โดยใช้แบบสอบถามปฏิเสธคูปอง และจ่ายค่า
เดินทางครังที
้ ่สอง ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ โดยบันทึก จานวนเพือ่ นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ลง
ในคูปองส่วนรับค่าเดินทาง
3. ถ้าผูเ้ ข้าร่วมโครงการ รับค่าเดินทางครบทัง้ 3 ใบ ให้ผจู้ ดั การคูปอง ขอเก็บรวบรวมคูปอง
ดังกล่าวจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการกลับคืนมา
ค่าเดินทางในการมาเข้าร่วมโครงการครัง้ แรก จานวน 200 บาท เมือ่ กลับมาฟงั ผลเลือดจะได้รบั
ค่าเดินทางครัง้ ที่ 2 จานวน 100 บาท และเมือ่ เพือ่ นมาเข้าร่วมโครงการจะได้รบั ค่าตอบแทน
คูปองละ 50 บาท
g. นัดฟงั ผลการตรวจเลือด
4) การบริหารจัดการข้อมูล
a. ขัน้ ตอนการถ่ายโอนข้อมูลจาก เครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือ (Pocket PC) ลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทจ่ี ุด
คัดกรอง
i. เมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการในแต่ละวัน เจ้าหน้าทีพ่ น้ื ทีต่ รวจสอบจานวนผูท้ ผ่ี า่ นการคัดกรอง
กับสิง่ ส่งตรวจว่ามีจานวนตรงกันหรือไม่
ii. เจ้าหน้าทีพ่ น้ื ทีโ่ อนถ่ายข้อมูลจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือ มายังฐานข้อมูลหลักโดยใช้
โปรแกรมทีต่ ดิ ตัง้ ในคอมพิวเตอร์ ทีป่ ระจาอยู่ท่ี ณ จุดทาการ ทุกเดือน
iii. เจ้าหน้าทีพ่ น้ื ทีบ่ นั ทึกข้อมูลผลการตรวจเลือดลงในฐานข้อมูลสิง่ ส่งตรวจ สัปดาห์ละครัง้
b. ขัน้ ตอนการส่งข้อมูลจากจุดคัดกรองเข้าสูส่ ว่ นกลาง
i. เจ้าหน้าทีพ่ น้ื ทีท่ าการส่งฐานข้อมูลหลัก ซึ่งมีฐานข้อมูลแบบสอบถาม ฐานข้อมูลคัดกรอง
และฐานข้อมูลการติดตามคูปอง มายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักระบาดวิทยา ทุก
วันทาการทาง email: gfboegroup@gmail.com
ii. เจ้าหน้าทีพ่ น้ื ทีท่ าการส่งฐานข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารมายังสานักระบาดวิทยา
ทุกเดือน
c. การตรวจสอบข้อมูลของส่วนกลาง
i. ทุกวัน เจ้าหน้าทีส่ านักระบาดวิทยาตรวจสอบจานวนการเข้า-ออกของคูปอง และความ
ซ้าซ้อนของบุคคล โดยตรวจสอบข้อมูลด้านประชากรของผูเ้ ข้าร่วม เช่น เพศ อายุ
การศึกษา การเข้าร่วมโครงการใน 1 ปี ทผ่ี า่ นมา สถานภาพการบาบัดยาเสพติด และการติด
เชือ้ เอชไอวี

5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจด้วยวิธสี มุ่ ตัวอย่างแบบ RDS จะใช้ RDSAT โปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเฝ้ ำระวัง
1. แบบ Check list (ภาคผนวกที่ 1 หน้าที่ 18) เป็ นแบบบันทึก สาหรับใช้ตรวจสอบขัน้ ตอนการทางาน
ของเจ้าหน้าทีป่ ระจาแต่ละจุด โดยกาหนดให้เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละจุด เซ็นชื่อ ลงในแบบบันทึกนี้ เพือ่ เป็ นการยืนยันว่า
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ผา่ นขัน้ ตอนนัน้ ๆ แล้วและจะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม เพือ่ ให้หวั หน้างานตรวจสอบความสมบูรณ์
2. แบบคัดกรองโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก 4 หน้าที่ 22 ) หมายถึง แบบคัด
กรอง ทีม่ ขี อ้ คาถามใช้สาหรับถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็ นข้อคาถามทีใ่ ช้พจิ ารณาคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. เอกสารชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ และใบขอความยินยอม (ภาคผนวก 2 และ 3 หน้าที่ 19 - 21 )
4. แบบลงทะเบียนจุดสัมภาษณ์ (IT log sheet) หมายถึง เจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดสัมภาษณ์ จะเป็ นผูบ้ นั ทึก
หมายเลขคูปอง วันที่ ลงในแบบบันทึกนี้ เพือ่ ใช้ลงทะเบียนการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ กับผูเ้ ข้าร่วม
โครงการในแต่ละวัน
5. เครือ่ งมือคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ ทีบ่ รรจุแบบสอบถามทีต่ อบด้วยตนเองโดยการบันทึกข้อมูลเข้าไป
ในคอมพิวเตอร์มอื ถือ ข้อมูลทีร่ วบรวมประกอบไปด้วย ข้อมูลทั ่วไป ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ยา ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ และข้อมูลการเข้าถึงโครงการป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ ในกลุ่มผูใ้ ช้ดว้ ยวิธกี ารฉีด
6. แบบลงทะเบียน สิง่ ส่งตรวจ ได้แก่ ใบนาส่งตัวอย่างเลือด ณ จุดทีเ่ ก็บสิง่ ส่งตรวจ (ภาคผนวก 10, 11
หน้าที่ 41-42) หมายถึง เจ้าหน้าทีป่ ระจาจุดเก็บสิง่ ส่งตรวจ จะเป็ นผูบ้ นั ทึกหมายเลขคูปอง วันที่ เวลา ในการ
ลงทะเบียนรับสิง่ ส่งตรวจจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการในแต่ละวัน แบบลงทะเบียนนี้จะใช้นาส่งพร้อมสิง่ ส่งตรวจไปยัง
ห้องปฏิบตั กิ าร
7. แบบบันทึกกรณีปฏิเสธคูปอง (ภาคผนวก 14 หน้า 46) หมายถึง แบบบันทึกทีใ่ ช้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการในเวลาทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการมารับค่าเดินทางครัง้ ทีส่ องหรือกลับมาฟงั ผลการตรวจ โดยจะมีการสอบถาม
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในเรือ่ งการแจกคูปองให้เพือ่ น ว่า มีเพือ่ นจานวนเท่าใดทีป่ ฏิเสธการรับคูปอง ถ้ามีคนปฏิเสธ
การรับคูปอง ให้เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกลงในแบบบันทึกนี้
8. คูปอง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนแรก คือ คูปองต้นขัว้
ส่วนสอง คือ คูปองตรวจสุขภาพ
ด้ำนหน้ ำคูปองต้นขัว้ ประกอบด้วย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ วันทีน่ ดั ฟงั ผล
การตรวจ และจานวนเพือ่ นทีส่ ามารถชวนให้มาเข้าร่วมโครงการได้
ด้ำนหน้ ำคูปองตรวจสุขภำพ ประกอบด้วย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ วันและ
เวลาเปิดทาการและวันหมดอายุของคูปอง
ด้ำนหลังคูปอง ประกอบด้วยแผนทีข่ องสถานทีท่ าการทีโ่ ครงการกาหนดให้เป็ นหน่ วยเฝ้าระวังฯ

กำรดำเนิ นงำนรับผู้เข้ำร่วมกำรเฝ้ ำระวังฯ
1. เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ ได้ทาการเลือกตัวตัง้ ต้น แล้วทาหน้าทีช่ แ้ี จงรายละเอียดของโครงการ
(ภาคผนวกที่ 2 แผ่นพับแนะนาโครงการตามตัวอย่าง หน้าที่ 19-20) ให้ตวั ตัง้ ต้นรับทราบ ดาเนินการสัมภาษณ์
แล้วเจาะเลือด หลังสิน้ สุดขัน้ ตอนการดาเนินงาน ตัวตัง้ ต้น 1 คน จะได้รบั คูปอง 3 ใบ เพือ่ ใช้สาหรับคัดเลือก
เพือ่ นมาเข้าร่วมโครงการ
2. เมือ่ เพือ่ นหรือผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มาเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจสอบคูปอง ว่าเป็น
คูปองทีห่ มดอายุหรือไม่ ส่วนใหญ่กาหนดไว้ 14 วัน โดยขึน้ อยู่กบั ตัวตัง้ ต้นทีป่ ฏิบตั งิ าน หลังจากนัน้ ตรวจสอบ
หมายเลขคูปองชัดเจนหรือไม่ และเป็ นคูปองตรวจสุขภาพหรือไม่
3. ถ้าคูปองทีต่ รวจสอบนัน้ ถูกต้อง สมบูรณ์ เจ้าหน้าทีเ่ ริม่ ดาเนินการชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการโดย
ทีม่ เี นื้อหาตามแผ่นพับแนะนาโครงการเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ และต้องทาอะไรเพื่อประโยชน์ของตนเองในแต่ละขัน้ ตอน
4. หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จะผ่านจุดการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนของการเข้าร่วมโครงการหรือไม่
วิ ธีกำรถำมคำถำมเครือข่ำย
1.1.1 จานวนเพื่อนทีย่ งั ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ในปีทผ่ี ่านมา กีค่ น
1.1.2 เพื่อนส่วนใหญ่ได้รบั การบาบัดรักษาหรือไม่ มีประมาณกีค่ นทีไ่ ด้รบั
การบาบัดรักษา
1.1.3 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนทีใ่ ช้ยาเสพติดชนิดฉีดด้วยกันเป็ นอย่างไร (เขาคบกันเป็ นเพื่อนไหม
หรือแต่ละคนไม่สงั คม ไม่คบซึง่ กันและกัน)
1.1.4 มีกจิ กรรมอื่นๆด้วยกันกับเพื่อนบ้างไหม? มีกจิ กรรมอะไรบ้างคะ?
1.1.5 การติดต่อเพื่อนๆเหล่านี้อย่างไร (โทรศัพท์ ไปหาทีบ่ า้ น ฯลฯ)
1.1.6 มีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนพวกนี้ไหม? รูท้ อ่ี ยูข่ องเพื่อนไหม
1.1.7 พบกับเพื่อน ๆ เหล่านี้บ่อยไหม และเมือ่ พบเจอกัน คุณมี
กิจกรรมอะไรกัน
1.1.8 คุณคิดว่าในกลุ่มเพื่อน มีใครบ้างเป็นทีร่ จู้ กั ของทุกคน หรือเป็นทีช่ ่นื ชอบในกลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพ
ติด?
1.1.9 คุณคิดว่าจะติดต่อคนๆนี้ได้ไหมคะ? ติดต่ออย่างไร
ประเด็นทำงด้ำนจริ ยธรรม
1) การขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
หลังจากรับฟงั การอธิบายเกี่ยวกับโครงการแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั เอกสารรายละเอียด
โครงการและใบยินยอม หรือหากจาเป็ นเจ้าหน้าทีโ่ ครงการจะเป็ นคนอ่านให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฟงั ภาษา
ทีใ่ ช้ในเอกสารประกอบและในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการจะใช้ภาษาในระดับทีผ่ จู้ บการศึกษาต่ากว่า
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเข้าใจได้ และในกรณีทอ่ี าสาสมัครอ่านหนังสือไม่ออกผูว้ จิ ยั จะอธิบาย
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รายละเอียดโครงการวิจยั ต่อหน้าพยาน (พยานไม่ใช่เจ้าหน้าทีใ่ นทีมวิจยั เช่น เพื่อน หรือญาติของ
อาสาสมัคร) และให้พยานร่วมลงลายมือชื่อในใบยินยอมด้วย คาถามทุกคาถามจะได้รบั การอธิบายจาก
เจ้าหน้าที่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รบั การอธิบายจนเข้าใจว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ตอ้ งเป็นไปด้วย
ความสมัครใจอย่างแท้จริง และสามารถถอนตัวออกจากโครงการได้ทุกเวลา โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลในการ
ถอนตัว ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกคนต้องยืนยันด้วยวาจาว่าเข้าใจและเห็นด้วยกับรายละเอียดทุกข้อใน
เอกสารและในใบยินยอมทีใ่ ห้อ่านเพื่อจะเข้าร่วมโครงการครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการอาจเลือกทีจ่ ะตอบ
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียวโดยไม่เก็บสิง่ ส่งตรวจก็ได้ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการให้ความยินยอมเข้าร่วม
โครงการแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารใบยินยอมนัน้ หลังจากนัน้ จะให้
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีและผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้หากต้องการ หลังจากการตอบแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การ
เจาะเลือดจานวน 5 ซีซี หรือ 1 ช้อนชา เพื่อตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียดเอกสารแนะนาอาสาสมัครและใบยินยอม
2) การรักษาความลับของข้อมูล
จะไม่มกี ารบันทึกชื่อบนแบบสอบถามหรือสิง่ ส่งตรวจ
จะมีเพียงหมายเลขคูปองทีจ่ ะใช้เชื่อมโยง
ข้อมูลในแบบสอบถามกับสิง่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร จะไม่มขี อ้ มูลทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถระบุตวั บุคคลได้
เอกสารทัง้ หมดทัง้ ทีเ่ ป็นกระดาษและข้อมูลทีเ่ ป็นไฟล์คอมพิวเตอร์จะเก็บไว้ภายใต้ระบบทีม่ กี ารป้องกันความ
ปลอดภัย เช่น ตูล้ อ็ คกุญแจ ซึง่ สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลได้เพียงผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตแล้วเท่านัน้
ข้อมูลในไฟล์
คอมพิวเตอร์ (ซึง่ รวมทัง้ ข้อมูลสิง่ ส่งตรวจ) จะเก็บไว้ในห้องทีม่ กี ุญแจล็อค โดยการใช้คอมพิวเตอร์จะต้องใช้
รหัสเฉพาะเพื่อเข้าสู่ระบบ ทัง้ การใช้ Windows operating system และ Software (MS Excel or MS
Access) และการเข้าถึงข้อมูลจะมีผวู้ จิ ยั หลัก และผูร้ ว่ มดาเนินงานวิจยั ทัง้ หมดเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ในสถานทีท่ ท่ี าการศึกษาคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์มอื ถือจะดูแลโดยเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการจะใช้คอมพิวเตอร์มอื ถือเฉพาะในระหว่างการตอบแบบสอบถามเท่านัน้ และหลังจบการตอบ
แบบสอบถามแต่ละครัง้
จะมีการเชื่อมคอมพิวเตอร์มอื ถือกับคอมพิวเตอร์สนามทีม่ ฐี านข้อมูลอยูพ่ ร้อมกับ
ถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มอื ถือไปทีค่ อมพิวเตอร์สนาม
ดังนัน้ ผูท้ ใ่ี ช้คอมพิวเตอร์มอื ถือตอบ
แบบสอบถามคนต่อไปจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนทีต่ อบแบบสอบถามไปก่อนหน้า
หลังจากวิเคราะห์ขอ้ มูลและเผยแพร่ผลการศึกษาแล้ว แบบเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดย
เอกสารทัง้ หมดเป็ นกระดาษ จะเก็บไว้ในตูล้ อ็ คกุญแจและจากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผูว้ จิ ยั ส่วนฐานข้อมูล
ในไฟล์คอมพิวเตอร์ จะมีรหัสป้องกันทัง้ Login password and MS Access password
กำรนิ เทศและสนับสนุนกำรดำเนิ นงำนระหว่ำงหน่ วยงำนในพื้นที่และจำกส่วนกลำง
1) หน่ วยงานร่วมดาเนินงานในพืน้ ทีม่ กี ารประชุมอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ (โดยมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก) เพือ่ รายงานความก้าวหน้าและปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และหาทางออก
ร่วมกัน

2)

3)

พืน้ ทีส่ ามารถพิมพ์รายงานสรุปข้อมูลการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ นามาใช้ประกอบการ
ประชุมร่วมกันเพือ่ กาหนดแนวทางการดาเนินงานหรือการแก้ปญั หา เช่น ข้อมูลจานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ การกระจายคูปองของตัวตัง้ ต้น เป็ นต้น
ส่วนกลางติดตามนิเทศและให้การสนับสนุ นในพืน้ ที่ (โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ในช่วง 2-3
สัปดาห์แรก) และทุกเดือนหลังจากนัน้

ในกรณี ที่ผ้เู ข้ำร่วมโครงกำรแจ้งว่ำเคยได้รบั กำรตรวจเลือดมำก่อนแล้ว
ในกรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมโครงการบอกว่าเคยเจาะเลือดมาก่อนหน้าทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการแต่ไม่ทราบผลการ
ตรวจเลือด
“เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่ทราบผลเลือด หรือทราบว่าผลเลือดเป็ นลบนัน้ ก็ยงั คงมีโอกาสเสีย่ งสูงที่
จะติดเชือ้ เอ็ชไอวีจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จึงให้ดาเนินการตามกระบวนการเฝ้าระวังฯทัง้ หมดโดย
การเจาะเลือดเพือ่ ตรวจหาเชือ้ เอ็ชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กบั การติดเชือ้ เอ็ชไอวี”

แผนผังขัน้ ตอนกำรได้รบั ค่ำเดิ นทำง
ขัน้ ตอนการได้รบั ค่าเดินทาง
ขัน้ ตอนการได้รบั ค่าเดินทาง
ครังแรก
้
ในการเข้าร่วมโครงการ
ครังที
้ ่สอง เมือ่ เพือ่ นได้เข้าร่วมการศีกษา

แผนผังลาดับขัน้ ตอน การดาเนินงานรับผูเ้ ข้าร่วมการเฝ้าระวังฯ
ติดต่อทีท่ าการ

ตรวจสอบคูปอง
คัดกรอง

ไม่ผำ่ น
ยุติกำรเข้ำร่วม
โครงกำร

ไม่ผำ่ น

ชีแ้ จงโครงการและขอคายินยอม

ไม่ผำ่ น

จุดสัมภาษณ์
ให้การปรึกษาก่อนเจาะเลือดและสอบถามการกลับมาฟงั ผล

เจาะเลือด

แจกคูปอง 3 ใบ

จ่ายค่าตอบแทน

ให้กลับบ้าน

ให้การปรึกษา

เสร็จสิ้ นขัน้ ตอน
พร้อมนัดฟั งผลภำยใน
7 วัน

หลัง 7 วัน กลับมาฟงั ผล

ภำคผนวก

หมายเลขคูปอง ..............................................
แบบ Checklist

จานวนผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั ____คน
วันที่ (ว/ด/พ.ศ.)

__________

1. สามารถเข้าร่วมโครงการได้
2. ชีแ้ จงรายละเอียดและใบยินยอม
3. ถามเรือ่ งเครือข่ายและแบบสอบถามใน
คอมพิวเตอร์มอื ถือ
4. ให้คาปรึกษาก่อนตรวจเอ็ชไอวี
5. กลับมาฟงั ผลเลือด

 ได้
 ยินยอม (ให้สมั ภาษณ์และตรวจ
เลือด)
 ทา

 ไม่ได้
 ไม่ยนิ ยอม

ลำยเซ็น
เจ้ำหน้ ำที่
ประจำจุด
__________
__________

 ยังไม่ทา

__________

 ทา
 นัดฟงั ผล วันที_่ ______

 ยังไม่ทา
 ไม่ตอ้ งการฟงั ผล

__________

 ยังไม่ทา
 ยังไม่จ่าย
 ยังไม่จ่าย

__________
__________
__________

 ทา
6. เจาะเลือดแล้ว
 จ่าย
7. จ่ายคูปอง 3 ใบแล้ว
 จ่าย
8. จ่ายค่าตอบแทนครัง้ แรกแล้ว
กรณี กลับมำฟังผลเลือด
9. กลับมาฟงั ผลเลือด พร้อมให้การปรึษา
 วันทีก่ ลับมาฟงั ผล__________________
10. การส่งต่อ

 ส่งต่อดูแลรักษาเรือ่ งผลเลือด

 ไม่สง่ ต่อ

วันที่จ่ำยค่ำตอบแทนครัง้ ที่สอง
 คูปองใบที่ 1
วันที่ _______________________
 คูปองใบที่ 2
วันที่ _______________________
 คูปองใบที่ 3
วันที่ _______________________

ลายเซ็นของผูต้ รวจสอบความถูกต้อง .................................... วันที่ ............................

ภำคผนวกที่ 2
แผ่นพับแนะนำโครงกำร

ชื่อโครงกำร
โครงการสารวจพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื้อเอ็ชไอวีและความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสนับสนุนกำรดำเนิ นกำรภำยใต้
กองทุนโลกร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข

วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงความชุกของการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
2. เพือ่ คาดประมาณความชุกของการติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. เพือ่ ประเมินความชุกของพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอ็ชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ท่ำนจะได้รบั ประโยชน์ อะไรจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
1. ท่านจะได้รบั ทราบสภาวะสุขภาพโดยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี และตรวจปสั สาวะ เพื่อหาเชื้อหนองใน และหนองในเทียม รวมถึงได้รบั บริการส่งต่อเพื่อรับ
บริการรักษาในระบบของรัฐตามปกติ โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการตรวจ
2. ข้อมูลทีไ่ ด้จากโครงการนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแก่ทา่ นและเพือ่ น ตลอดจนการให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในประเทศไทย

ท่ำนจะได้รบั ประโยชน์ อะไรจำกกำรตรวจเลือดเพื่อหำเชื้อเอ็ชไอวี
1. ท่านจะได้รบั ทราบสภาวะสุขภาพ เพือ่ การป้องกันตนเอง
2. เมือ่ ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองแล้ว อาจเป็ นการป้องกันเพือ่ นหรือคนรักของท่านให้ปลอดภัยจากโรคได้

3. เป็นโอกาสสาหรับการดูแลรักษาตนเอง เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี

เมื่อเข้ำร่วมโครงกำรท่ำนต้องทำอะไรบ้ำง
1. เราจะสัมภาษณ์ทา่ นเกีย่ วกับ ข้อมูลทั ่วไป ข้อมูลทางพฤติกรรม การเข้าถึงบริการการรักษา รวมถึงการเข้าถึงโครงการป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ ซึ่งจะ
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากมีคาถามใดทีท่ า่ นไม่ตอ้ งการตอบท่านสามารถข้ามคาถามนัน้ ได้
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะพูดคุยกับท่านเรื่องการ ตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี โรคติต่อทางเพศสัมพันธ์ และขอเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี และซิฟิลสิ โดยท่านสามารถ
กลับมาฟงั ผล ภายหลังจากเจาะเลือด 1 สัปดาห์ ในการกลับมาฟงั ผลขอให้ทา่ นนาคูปองมาด้วย
3. เราจะให้คูปองแก่ท่านสาหรับไปให้เพื่อนเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ แต่ทงั ้ นี้ ขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของท่านว่าต้อง การแนะนาเพื่อนหรือไม่ และเพื่อนของ
ท่านก็มสี ทิ ธิในการตัดสินใจทีจ่ ะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกัน

ข้อมูลของท่ำนจะถูกเก็บเป็ นควำมลับหรือไม่
ข้อมูลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับสูงสุด ทัง้ นี้ขอยืนยันว่า จะไม่มกี ารบันทึกชื่อของท่านลงบนแบบสอบถามและสิง่ ส่งตรวจทัง้ หมด

เรำขอขอบคุณท่ำนที่สละเวลำเข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรนี้ หากมีขอ้ สงสัยใดๆเกีย่ วกับโครงการท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ หรือ
โทรศัพท์ตดิ ต่อ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบโครงการ ทีเ่ บอร์โทร. (หมายเลขโทรศัพท์ของหน่ วยเฝ้าระวัง)

ภำคผนวกที่ 3
ใบยิ นยอมเข้ำร่วมโครงกำรด้วยควำมสมัครใจ
โครงการบูรณาการการเฝ้าระวังการติดเชือ้ เอ็ชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กบั การติดเชือ้ ในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเครือข่าย
วันให้คายินยอม วันที่ ..................เดือน...............................พ.ศ........................................
ก่อนทีจ่ ะลงนามในใบยินยอมให้ทาการวิจยั นี้ ข้าพเจ้าได้รบั การอธิบายจากผูด้ าเนินโครงการเฝ้า
ระวังถึงวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง วิธกี ารเฝ้าระวัง อันตรายหรืออาการทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินงาน
เฝ้าระวัง รวมทัง้ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการเฝ้าระวังอย่างละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว
ผูด้ าเนินโครงการเฝ้าระวังรับรองว่าจะตอบคาถามต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง
ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้าพอใจ
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกการเข้าร่วมในโครงการนี้เมือ่ ใดก็ได้ และเข้าร่วมโครงการนี้โดยสมัครใจ
และการบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการนี้ จะไม่มผี ลต่อการรักษาโรคทีข่ า้ พเจ้าจะได้รบั ต่อไป
ผูด้ าเนินโครงการรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกีย่ วกับตัวข้าพเจ้าเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยได้
เฉพาะในรูปทีเ่ ป็ นสรุปผลการดาเนินโครงการ หรือการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ หี น้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนและกากับดูแลโครงการ
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทกุ ประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้
ด้วยความเต็มใจ
ลงนาม.....................................................................ผูย้ นิ ยอม
ลงนาม.....................................................................พยาน
ลงนาม.....................................................................พยาน

ภำคผนวกที่ 4
แบบคัดกรองเข้ำร่วมโครงกำร
หมายเลขคูปอง ____________________________
วันที่ (วัน/เดือน/ปี ) ___/___/___
UIC code ____________________________
น้ าหนัก ________________ กิโลกรัม ส่วนสูง ________________ เซนติเมตร
รอบวงข้อมือขวา______________ เซนติเมตร ความยาวของแขนขวาด้านล่าง___________เซนติเมตร
รอยสักมีทไ่ี หนบ้าง
_______________________________________________________________________________
รอยแผลเป็ นมีทไ่ี หนบ้าง
_______________________________________________________________________________
คาถาม
1
2
3
4
5
6

ปจั จุบนั อายุกป่ี ี ?
เคยฉีดยาเสพติดทีผ่ ดิ กฏหมายหรือไม่?
ฉีดยาเสพติดครัง้ ล่าสุดเมือ่ ไหร่?

เข้าเกณฑ์

 ≥ 18 ปี
 เคย
 ภายใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
คุณอาศัยอยู่ในหรือทางานในพืน้ ทีห่ รือไม่?  ใช่
ผูร้ บั การคัดกรองมีรอยการฉีดยาหรือไม่
 มี
(สิน้ สุดการคัดกรอง)
กรณีไม่มรี อยการฉีดยาปรากฏ ให้ผรู้ บั การ
คัดกรองอธิบายและสาธิตดังต่อไปนี้ :
4.1 การเลือกและเตรียมบริเวณทีจ่ ะใช้ฉีด  ถูกต้อง
4.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ฉีด
 ถูกต้อง
4.3 วิธกี ารฉีด
 ถูกต้อง
4.4 การจัดการต่างๆ หลังจากฉีดเสร็จ
 ถูกต้อง
ผูร้ บั การคัดกรองอธิบายได้ถูกต้องถึง 3 ข้อ  ใช่
หรือไม่

ไม่เข้าเกณฑ์
 < 18 ปี
 ไม่เคย
 > 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
 ไม่ใช่
 ไม่ม ี
(ถามต่อข้อ 6)

 ไม่ถกู ต้อง
 ไม่ถกู ต้อง
 ไม่ถกู ต้อง
 ไม่ถกู ต้อง
 ไม่ใช่

ภำคผนวกที่ 5
บทพูดอธิ บำยในกรณี ที่เพื่อนไม่ผ่ำนกำรคัดกรอง

ในกรณีทเ่ี พื่อนไม่ผ่านการคัดกรอง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด ให้ทาการคัดกรองจนครบทุก
ขัน้ ตอนก่อน และไม่ตอ้ งบอกเหตุผลทีแ่ ท้จริงทีเ่ พื่อนไม่ผ่านการคัดกรอง แต่ให้อธิบายโดยใช้แนวทาง
ดังต่อไปนี้ “เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการทีต่ อ้ งการให้เพื่อนผูใ้ ช้ยาเข้าร่วมหลายๆ กลุ่ม โดยแต่ละ
กลุ่มจะกาหนดจานวนทีท่ างโครงการต้องการไว้ และขณะนี้กลุ่มทีต่ รงกับท่าน มีเพื่อนมาเข้าร่วม
โครงการครบตามจานวนทีเ่ ราต้องการแล้ว ทางโครงการจึงต้องขออภัยท่านเป็ นอย่างสูงค่ะ /ครับ แต่ท่าน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ Drop-in หรือสถานทีท่ ห่ี น่ วยเฝ้าระวังฯจัดไว้ รวมถึงรับข้อมูลข่าวสาร
และบริการด้านสุขภาพอื่นๆจากทีศ่ ูนย์ได้ค่ะ/ครับ”
“ขอบคุณทีส่ ละเวลามาเข้าร่วมโครงการ มีคาถามไหมคะ/ครับ”
บทพูดอธิ บำยในกรณี ที่เพื่อนไม่มีคปู อง
ในกรณีทเ่ี พือ่ นต้องการเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ได้รบั คูปอง ให้อธิบายโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้
“เนื่องจากโครงการนี้เป็ นโครงการทีผ่ ทู้ จ่ี ะเข้าร่วมได้ตอ้ งได้รบั คูปองมาจากเพือ่ นทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้ยาเท่านัน้ ซึง่
ทางโครงการไม่สามารถแจกคูปองให้ทา่ นได้เอง ดังนัน้ ตอนนี้ทา่ นจะต้องรอจนกว่าจะได้คปู องจากเพือ่ น
ของท่านทีไ่ ด้เข้าโครงการไปแล้วถึงจะเข้าโครงการได้ แต่ทา่ นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ Drop-in หรือ
สถานทีท่ ห่ี น่ วยเฝ้าระวังฯจัดไว้ รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสุขภาพอื่นๆจากทีศ่ นู ย์ได้แม้จะไม่ม ี
คูปองค่ะ/ครับ”
“ขอบคุณทีส่ ละเวลามาเข้าร่วมโครงการ มีคาถามไหมคะ/ครับ”

ภำคผนวกที่ 6
คำถำมสำหรับกำรช่วยคัดกรอง IDU
คำถำมทั ่วไป
- หาเข็มฉีดยาจากทีไ่ หนบ้าง / ซื้อเข็มฉีดยาจากทีไ่ หนบ้าง ราคาเท่าไร
- ฉีดตาแหน่ งไหนบ้าง
- ลองให้อธิบายขัน้ ตอน/วิธกี ารฉีด (การจัดเตรียมอุปกรณ์ การผสมยา การดูดยาเข้าเข็ม การจับเข็ม
การแทงเข้าเส้นเลือด การโช้ก การฉีดบ่อเลือด การจัดการต่างๆ หลังฉีดเสร็จ ซึ่งขัน้ ตอนการ
เตรียมยาแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป)
- ถ้าอธิบายไม่คล่อง ให้สาธิตขัน้ ตอนการฉีดร่วมด้วย
a. ให้สงสัยคนต่อไปนี้ไว้ก่อน
i. คนทีท่ าไม่ถกู ต้องตามวิธกี ารฉีด
ii. คนทีส่ าธิตไม่คล่อง
iii. คนทีอ่ า้ งว่าให้คนอื่นฉีดให้ตลอด รวมทัง้ ผสมยาให้ทกุ อย่าง
- คาถามเกีย่ วกับคลินิกยาเสพติด (เช่น รูจ้ กั คลินิกทีไ่ หนบ้าง เคยบาบัดไหม รูจ้ กั จนท.ใครบ้าง)
- คาถามเกีย่ วกับคนทีใ่ ห้คปู องมา (เช่น เพือ่ นทีเ่ คยใช้ยาด้วยกัน)
เฮโรอีน
- หาเฮโรอีนได้ทไ่ี หนบ้าง
- ตอนนี้ราคาเท่าไร
- ฉีดผงเข้าไปแล้วรูส้ กึ อย่างไร
โดมิ กมุ
- หาโดมิกุมได้ทไ่ี หนบ้าง / ร้านขายยาแถวไหน ชื่ออะไร
- ตอนนี้ราคาเท่าไร
- โดมิกุมมีสอี ะไร
- ผสมยาอย่างไร
- ฉีดโดมิกุมเข้าไปแล้วรูส้ กึ อย่างไร
ยำบ้ำ
- หายาบ้าได้ทไ่ี หนบ้าง
- ตอนนี้ราคาเท่าไร
- ผสมยาอย่างไร
- ทาไมถึงใช้ดว้ ยวิธฉี ีด
- ฉีดยาบ้าเข้าไปแล้วรูส้ กึ อย่างไร

หมำยเหตุ

ต้องมีการอบรมผูท้ าหน้าทีค่ ดั กรองสาหรับคาตอบทีถ่ กู ต้องทัง้ ในส่วนนี้และที่ PSI ได้จดั ทาไว้แล้ว ส่วนใหญ่
ทีม่ กั จะจับผิดได้มากจะพบได้ในขัน้ ตอนการสาธิตวิธกี ารฉีด (ซึ่งแตกต่างกันบ้างในยาแต่ละประเภท) กลุ่มที่
ฉีดผงเฮโรอีนมามักจะไม่คอ่ ยมีปญั หาในการตอบและสาธิต กลุ่มทีต่ อบว่าฉีดยาบ้าต้องซักถามมากหน่อย
การสุม่ เลือกคาถามมาถามคงต้องเป็ นคาถามทีส่ อดคล้องกับผูใ้ ช้ยาแต่ละประเภทด้วย บางครัง้ ใช้วธิ ใี ห้เขา
พยายามอธิบายอะไรก็ได้เพือ่ พิสจู น์วา่ เขาเป็ นผูใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธกี ารฉีด (IDU) จริงๆ ซึ่งคนทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้
ยาจริงจะเล่าต่อได้อกี พอสมควร แต่ทไ่ี ม่ได้ใช้ยาด้วยวิธกี ารฉีดมักจะสิน้ สุดเมือ่ หมดข้อมูลทีเ่ ขาได้เตรียมมา
ตอบเท่านัน้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสพสำรเสพติ ดเข้ำเส้น เฮโรอีน และกำรเสพสำรเสพติ ดเข้ำเส้น
1. หน่ วยวัดเฮโรอีน

o หน่วยเล็กทีส่ ุดคือ “ตัว” ขนาดใส่ในหลอดกาแฟความยาวประมาณก้นกรองบุหรี่ และบีบแบนๆ
o 4 ฝา = 1 บิก๊ 5 บิก๊ = 1 แหนบ
แหนบ = 1 ออนซ์
20 บิก๊ = 1
ออนซ์
o หลอดบิก๊ เท่ากับ หลอดใส่กมิ จ๊อ ชาวยาเรียกหลอดบิก๊ หรือหลอดเบอร์ 5
2. เข็มฉีดยาทัวไปที
่ ใ่ ช้ฉีดเป็ นเข็มเบอร์ 0.5 เรียกอีกอย่างว่าเข็มขาไก่ เข็มเบอร์ 24 เป็ นเข็มหัวยาว ใช้

ฉีดบริเวณทีเ่ ส้นลึกๆ
3. เฮโรอีนหรือผงขาวทีด่ ี จะมีลกั ษณะเป็ นสีขาวบริสุทธิ ์ ฉีดเข้าไปแล้วจะรูส้ กึ ขึน้ (เมา) มีกลิน่ ออกทาง

จมูก และเมือ่ ทาการละลาย ผงทีด่ จี ะต้องวิง่ เข้าหาน้า ถ้าผงทีไ่ ม่ค่อยดีนนั ้ น้าจะวิง่ เข้าหาผง
4. อาการทีเ่ รียกว่า “หนาวเลือด” หรือ “หนาวน้ า” จะเป็ นอาการทีห
่ นาวสัน่ หนาวสะท้าน

- หนาวเลือด เชื่อว่าเกิดจาก การใช้เข็มฉีดยาหรือกระบอกร่วมกันแล้วล้างเลือดออกไม่หมด
- หนาวน้ า เชื่อว่าเกิดจาก การใช้น้ามากเกินไป และมีของน้อยเกินไป
**จริงๆ แล้วอำกำรหนำวเลือดและหนำวน้ ำนัน้ เกิดจำกกำรทีใ่ ช้เข็ม อุปกรณ์หรือน้ ำทีไ่ ม่สะอำด และ
เกิดกำรติดเชื้อ
5. อุปกรณ์ในการเตรียมผงขาวเพื่อฉีดเข้าเส้น มีดงั นี้ ช้อนหรือฝาขวด น้ า เข็มและกระบอกฉีด สาลี

สายรัด (เพื่อใช้หาเส้น) และแอลกอฮอล์ (เพื่อทาความสะอาด) แต่ถา้ เป็นยาบ้าจะต้องมีไฟด้วย
6. ขัน้ ตอนเตรียมยาเพื่อฉีด

- ผงขาว มีดงั นี้ เทของลงช้อนหรือฝาขวด เอาน้ าผสมลงไป ละลายผง ดูดใส่เข็ม แล้วฉีดเข้าเส้น
- ยาบ้า มีดงั นี้ บดยาบ้า ผสมน้า ใช้ไฟลนให้ละลาย ดูดใส่เข็ม แล้วฉีดเข้าเส้น
- โดมิ ค่มุ มีดงั นี้ บดยา ละลายน้า ใช้สาลีกรอง ดูดยาใส่เข็ม แล้วฉีดเข้าเส้น
เมทาโดนมีขนาดตัง้ แต่เบอร์ 0 ถึงเบอร์ 10 โดยเบอร์ 0 จะไม่มยี าผสมอยูม่ แี ต่น้าเชื่อม
7. บ่อเลือดอยูต่ รงโคนขาหนีบ

8. ปกั เข็มโดนเส้นเอ็น,ฉีดลึกจนทะลุเส้น,ฉีดโดนเส้นเลือดแดง
9. ให้ดจู ากเลือดทีจ่ ะไหลย้อนเข้ามาในกระบอกฉีดหรือใช้วธิ โี ช๊ดเลือดดูก่อนว่ามีเลือดเข้ามาใน

กระบอกฉีดหรือไม่
10. ฝนกับกระจก,ฝนกับไม้ขดี ,ใช้ฟนั กัดแล้วรูด
11. อันละ5-10 บาท ซือ้ ได้ทร่ี า้ นขายยา
12. บวมปวด, ช๊อต, เป็ นผื่นคัน

 ข้อสังเกตผูท้ ฉ่ี ีดสารเสพติดเข้าเส้น
o รูปร่างลักษณะ – แก้มตอบ ตาคล้า ร่องตาลึก ริมฝีปากแห้ง ลิน้ เป็ นฝ้าขาวๆ น้ าลายแตกฟอง
o บุคลิกลักษณะถ้าเมา – เชื่องช้า เซื่องๆ ตาเยิม้
o การแต่งตัว – อาจจะใส่เสือ้ แขนยาวเพื่อปกปิดร่องรอยเข็มฉีดยา สวมแว่นกันแดด สวมหมวก
เพื่อปกปิดหน้า
 กลุ่มผูฉ้ ีดสารเสพติดเข้าเส้นจะนิยมสัก โดยเฉพาะคนทีเ่ คยติดคุกมาแล้ว ส่วนใหญ่จะสักบริเวณแขน
ขา หลัง ตัว หน้าท้อง หรือบนหน้า เหตุผลทีส่ กั เพราะต้องการให้ดูน่าเกรงขาม เก๋า เท่ห์ ดูดี และ
เพื่อป้องกันตนเองจากรุน่ เก๋า (โดยเฉพาะตอนทีอ่ ยูใ่ นคุก) รูปทีส่ กั อาจเป็นรูปมังกร ผูห้ ญิง หรือสัตว์
ต่างๆ
 ศัพท์ในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น
o เฮโรอีน – แป๊ะ ของ
o ยาบ้า – หนม เม็ด จ๊อก(กิง้ )
o โดมิคุ่ม – คุ่ม กุม้ ไอ้กุม้ โด
o การฉีด – ยิง โดน
o เข็มและกระบอกฉีดยา – สลิง้ ปืน
o เมามาก – เปรม เพียบ
o เมาแล้วเดินไม่รเู้ นื้อรูต้ วั – สเล้
o เดินหาของ (ยังไม่ได้เล่น) – เซิง้
o เงิน – ตั ๋ว
o นอนยิม้ – นอนซิม้
o ตารวจ –หัวทอง หัวปิงปอง
o ตารวจนอกเครือ่ งแบบ - ผี สก๊อต
o สายตารวจ – นิ้ว

o
o
o
o
o
o
o
o
o

โดนจับ – เกม
โดนเชิด – โดนหัก
คนทีอ่ อกไปเดินซือ้ ของ – เรือ
อยากยา (แบบจะลงแดง) – เสีย้ น
อยากยา (อยากเล่น) – เงีย่ น
พิการ – เดีย้ ง
ตาย – เลีย้ ว
คนทีร่ บั หน้าทีไ่ ปหาของ – ปล่อยเรือ
ยาบ้า - เรือเหล็ก

***************************************************************

ภำคผนวกที่ 7
บทพูด อธิ บำยเรื่องแจกคูปองให้ผ้เู ข้ำร่วมโครงกำรคัดเลือกเพื่อน
กรุณาใช้แนวทางนี้อธิบายขัน้ ตอนการคัดเลือกเข้าโครงการโดยใช้คปู องให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
“นี่เป็นคูปองสามใบ (สองหรือหนึ่ง) สาหรับใช้ในการคัดเลือกคนทีน่ ้องรูจ้ กั ที่
ใช้ยาด้วยวิธกี ารฉีดเหมือนกับน้อง
ฉีดยาอย่างน้อย 1 ครัง้ ใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมา
อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี และอาศัยหรือทางานในจังหวัดนี้
โดยต้องมั ่นใจว่าเขาไม่เคยได้รบั คูปองจากคนอื่นมาก่อน (หมายถึงว่ายังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน)
ถ้าเป็นไปได้ ให้น้องแจกคูปองให้กบั เพือ่ น/คนรูจ้ กั ทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันกับน้อง (เช่น เพือ่ นทีอ่ ายุมาก/
น้อย เพือ่ นทีอ่ ยู่ในระบบบาบัดการใช้ยา ฯลฯ)”
“ขอย้อนกลับไปคาถามทีเ่ มือ่ ตอนแรกทีถ่ ามน้องว่าน้องรูจ้ กั คนกีค่ นทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดเหมือนกัน
แล้วเขารูจ้ กั น้องด้วย และน้องเจอเขาภายในหนึ่งเดือนทีผ่ า่ นมา น้องได้บอกว่าน้องรูจ้ กั ..........คน เวลา
แจกคูปองอยากให้น้องแจกในคนกลุ่มนี้ทน่ี ้องบอกว่ารูจ้ กั เขา”
“อย่าแจกคูปองให้กบั คนทีไ่ ม่รจู้ กั ลองนึกถึงเพือ่ น/คนรูจ้ กั สาม (สองหรือหนึ่ง) คนในกลุ่มข้างต้นทีน่ ้องคิด
ว่าจะแจกคูปองให้กบั เขาได้”
“บอกคนทีน่ ้องชวนมาเข้าโครงการด้วยว่าโครงการนี้เป็ นโครงการทีไ่ ม่ตอ้ งการชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และจะ
รักษาความลับของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูลทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการให้จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาโครงการ
ป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ถ้าเขารับคูปองทีน่ ้องแจก ให้บอกทีต่ งั ้ โครงการ และเอาแผนที่เตรียมไว้ให้เขาดูวา่ เขา
จะมารับการสัมภาษณ์ได้ทไ่ี หน โดยบอกเขาด้วยว่าให้เขาโทรมานัดหมายล่วงหน้าก่อน ตามเบอร์โทรศัพท์
ทีอ่ ยู่บนคูปอง และบอกเขาด้วยว่าใช้เวลาในการดาเนินการประมาณอย่างน้อยสองชั ่วโมง ซึ่งรวมถึงเจาะ
เลือด เก็บปสั สาวะและตอบแบบสอบถาม พร้อมรับการให้การปรึกษาทัง้ ก่อนและหลังการตรวจ”
“ตอนนี้อยากให้น้องสังเกตทีค่ ปู อง คูปองแต่ละใบจะมีสองส่วน ในแต่ละส่วนมีหมายเลขรหัสอยู่ ซึ่งจะเป็น
เลขประจาตัวของคนทีน่ ้องแจกคูปองให้ บนคูปองมีวนั หมดอายุดว้ ย เวลาแจกคูปองให้บอกเขาด้วยว่าให้มา
ก่อนวันหมดอำยุ”
“ฉีกคูปองตรวจสุขภาพ (คูปอง สีเขียว) ให้กบั เพือ่ น/คนรูจ้ กั ทีน่ ้องต้องการแจกคูปองให้ คูปองต้นขัว้ (คูปอง
สีฟ้า) น้องเป็ นคนเก็บไว้เพือ่ นามาแสดงเวลามารับค่าตอบแทนในการคัดเลือกเพือ่ น/คนรูจ้ กั มาเข้า
โครงการ”

“สาหรับเพือ่ น/คนรูจ้ กั แต่ละคนทีน่ ้องคัดเลือกมา และผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และเขาเต็มใจเข้าร่วม
โครงการ น้องจะได้รบั ค่าตอบแทน 50 บาท ต่อคน”
“เมือ่ น้องแจกคูปองและเพือ่ นมาเข้าร่วมโครงการแล้ว น้องสามารถกลับมารับค่าตอบแทนสาหรับการ
คัดเลือกได้ ซึ่งทางเราขอให้เป็ นวันเดียวกับทีน่ ้องมาฟงั ผลตรวจเลือดและปสั สาวะ และทางเราขอให้น้อง
กรุณาโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ทใ่ี ห้ไว้บนคูปอง เพือ่ นัดหมายวัน/เวลาทีจ่ ะมารับค่าตอบแทน”
“มีเพือ่ นน้องคนเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นคนคัดเลือกเพือ่ น/คนรูจ้ กั ด้วยคูปองทีใ่ ห้ไปนี้ได้ ถ้าน้องให้คนอื่นเอา
คูปองไปแจกแทนน้อง น้องจะไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนสาหรับการคัดเลือกได้ น้องต้องเก็บคูปองต้น
ขัว้ นี้ไว้ให้ดี เพราะถ้าหายไปน้องจะไม่สามารถรับค่าตอบแทนในการคัดเลือกได้”
“ขอบคุณทีส่ ละเวลามาเข้าร่วมโครงการ มีคาถามอื่นทีต่ อ้ งการทราบอีกไหมคะ/ครับ”

ภำคผนวกที่ 8
แนวทำงกำรให้บริ กำรปรึกษำและตรวจหำกำรติ ดเชื้อเอ็ชไอวี
ผู้ ใ ห้ ก ารปรึก ษาควรเข้ า ใจแนวทางการให้ บ ริก ารปรึก ษาและตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอ็ช ไอวี
ประกอบด้วยขัน้ ตอน กระบวนการ และทักษะของการให้บริการของการให้บริการปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชือ้ เอ็ชไอวี อย่างถูกต้องชัดเจน รวมทัง้ มีการฝึ กทักษะการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
แนวทางการให้การปรึกษาและการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ประกอบด้วย
1. การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี (Pre-test counseling)
2. การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี (Post-test counseling)
3. การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง (Ongoing counseling)
.1การให้บริการปรึกษาก่อนการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี (Pre-test counseling)
ขัน้ ตอนการให้การปรึกษา
1.1 สร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ
ผู้ใ ห้บ ริก ารปรึก ษาต้ อ งสร้า งสัม พัน ธภาพ โดยการแนะน าตัว สร้า งความคุ้น เคย และ
บรรยากาศให้ผู้ร บั บริก ารรู้สึก เป็ น กัน เองและสะดวกใจที่จ ะพูด ถึง เรื่อ งราวต่ า ง ๆ ที่เ ป็ น ส่ว นตัว เช่ น
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด และการป้องกัน รวมทัง้ ประวัตสิ ่วนตัวอื่นๆ เป็ นต้น จากนัน้
ตกลงประเด็นการปรึกษา เวลาทีใ่ ช้ และการรักษาความลับ
1.2 สารวจเหตุผลทีม่ ารับการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี รวมทัง้ พฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ
สารวจโดยการสอบถามเหตุผลของการมามารับการตรวจ การมารับบริการเป็ นความ
สมัครใจหรือไม่ หรือได้รบั การส่งมารับการตรวจ ผู้ รบั บริการปรึกษาคิดว่าตนเองมีความเสีย่ งต่อการติด
เชือ้ เอ็ชไอวีมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด โดยพยายามเชื่อมโยงกับการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งของผูม้ ารับ
การปรึกษา
1.3 ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการติดเชือ้ เอ็ชไอวีและโรคเอดส์
ผูใ้ ห้การปรึกษาตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การติดเชื้อเอ็ชไอวี การรับ
และถ่ายทอดเชือ้ การป้องกัน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การปรึกษาประเมินตนเองว่ามีโอกาสเสีย่ งต่อการ
รับและถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีหรือไม่ เพราะเหตุใด ผูใ้ ห้บริการปรึกษาสามารถอธิบายเพิม่ เติมและแก้ไข
ความเข้าใจทีอ่ าจไม่ถกู ต้อง
1.4 อธิบายความหมายของผลการตรวจ และการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ผูใ้ ห้การปรึกษาประเมินความเข้าใจของผูร้ บั บริการ และให้ขอ้ มูลเพือ่ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง เกีย่ วกับการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ความหมายของผลการตรวจและการติดเชือ้ เอ็ชไอวี เช่น
ผลเลือดบวก หมำยควำมว่ำ
- ได้รบั เชือ้ เอ็ชไอวี เข้าสูร่ า่ งกาย
- ผูต้ ดิ เชือ้ สามารถรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีส่ผู อู้ ่นื ได้ทางเลือด น้ าอสุจิ น้ าจากช่องคลอดและสตรี
มีครรภ์จะสามารถผ่านเชือ้ ไปยังทารกในครรภ์ได้

- เมื่อติดเชื้อเอ็ชไอวี จะมีอาการของโรคเอดส์ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กบั ระบบภูมคิ มุ้ กันและการดูแล
สุขภาพ
ผลเลือดลบ หมำยควำมว่ำ
- ไม่ตดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
- อาจติดเชือ้ แล้ว แต่ยงั ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอ็ชไอวี คืออาจยังอยู่ในระยะ Window period ใน
กรณีท่ผี รู้ บั บริการมีพฤติกรรมเสีย่ ง แนะนาให้ตรวจซ้าอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อประมาณ 3 เดือนหลังจากการเสีย่ ง
ครัง้ สุดท้าย (โดยในช่วงทีร่ อตรวจซ้า ผูร้ บั บริการควรมีพฤติกรรป้องกันการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี)
- ผลเลือดทีเ่ ป็ นลบในครัง้ นี้ ไม่ได้หมายความว่าต่อไปจะไม่ตดิ เชือ้ หากยังมีพฤติกรรมเสีย่ งอยู่
Window period หมายถึง ระยะทีย่ งั ตรวจไม่พบการติดเชือ้ เอ็ชไอวี คือเมือ่ เชือ้ เอ็ชไอวีเข้า
สู่ร่างกาย ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายจะเริม่ สร้างภูมติ ้านทานต่อเชื้อเอ็ชไอวี การตรวจโดยใช้วธิ ตี รวจหา
ภูมติ า้ นทาน (anti -HIV testing) จะสามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ประมาณ 6 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อเอ็ช
ไอวี หากผลการตรวจเป็ น ลบ และพบว่าผู้รบั บริการมีพ ฤติกรรมเสี่ย งในช่ วงระยะเวลาดังกล่ าว ให้
พิจารณาในการตรวจติดตามซ้าอีกครัง้ เมือ่ 12 สัปดาห์หลังจากมีพฤติกรรมเสีย่ งครัง้ สุดท้าย
ในช่วง Window period นี้ แม้ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีเป็ นลบ แต่ผู้นัน้ ยัง
สามารถถ่ายทอดเชือ้ ไปสูบ่ ุคคลอื่นได้
- เตรียมความพร้อมทีจ่ ะรับทราบผลการตรวจ
ผูใ้ ห้การปรึกษาให้ผรู้ บั บริการประเมินความคาดหมายต่อผลการตรวจ จะทาอย่างไรถ้าผลเลือด
เป็นบวก หรือลบ ทราบผลการตรวจแล้วจะบอกใครบ้าง บอกอย่างไร และคาดว่าบุคคลนัน้ มีปฏิกริ ยิ าอย่างไร
รวมทัง้ ถามถึงการวางแผนชีวติ การงาน เศรษฐกิจ และสังคม
- อธิบายเกีย่ วกับการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ผูใ้ ห้การปรึกษาพูดคุยรายละเอียดของการตรวจ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาทีต่ อ้ งรอผล การแจ้งผล
การที่ต้องมารับทราบด้วยตนเอง ไม่แจ้งทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย นัดหมายการฟงั ผลการตรวจ
รวมทัง้ การป้องกันการรับและถ่ายทอดเชือ้ ระหว่างรอผล และการให้การปรึกษาหลังการตรวจ วิธกี ารติดต่อ
ขอรับการปรึกษาหากมีปญั หาระหว่างรอผลการตรวจ
- การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรเอือ้ อานวยให้ผรู้ บั บริการสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่า การ
ตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีนนั ้ จาเป็ นสาหรับเขาหรือไม่ และผูร้ บั การปรึกษาต้องการจะตรวจหรือไม่ โดยให้
พิจารณาเหตุผล และเปิ ดโอกาสให้ตดั สินใจด้วยตนเอง โดยไม่เร่งรัด
ในกรณีทต่ี ดั สินใจไม่ตรวจ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรสารวจเหตุผลของการตัดสินใจ และให้การ
ปรึกษาตามสภาพปญั หา เช่น ผูร้ บั บริการบางรายทีอ่ ยู่ในระยะ Window period อาจต้องการมาตรวจเมื่อ
พ้นระยะดังกล่าว และในบางรายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลเลือด และยังไม่พร้อมที่จะรับทราบผลการ
ตรวจ
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรให้การปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสีย่ ง เนื่องจากหากได้ประเมินแล้ว
ว่าผู้รบั บริการมีพ ฤติกรรมที่เ สี่ย งต่อ การรับและถ่ ายทอดเชื้อ เอ็ช ไอวี แต่ ไ ม่พ ร้อ มที่จ ะตรวจในครัง้ นัน้
ผูร้ บั บริการควรทีจ่ ะต้องมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งและมีแนวทางการป้องกันทีเ่ หมาะสม

- ยุตบิ ริการ
ผูใ้ ห้การปรึกษา และผูร้ บั การปรึกษาร่วมกันสรุปประเด็นทีไ่ ด้พดู คุยกัน การตัดสินใจรับการ
ตรวจและ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม และสามารถให้หมายเลขโทรศัพท์หน่ วยบริการสุขภาพเพื่อให้สามารถ
ติดต่อได้เมื่อต้องการ นัดฟงั ผลตามวัน เวลาทีผ่ รู้ บั การปรึกษาสะดวก และเน้นเรื่องการรักษาความลับอีก
ครัง้ และการมาฟงั ผลการตรวจด้วยตนเอง จากนัน้ ส่งผูร้ บั บริการไปรับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีตาม
ระบบของสถานบริการสุขภาพต่อไป
.2การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี (Post-test Counseling)
ผูร้ บั บริการทีต่ รวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ควรได้รบั บริการปรึกษาหลังตรวจหาการติด
เชือ้ เอ็ชไอวี เพือ่ รับทราบสถานะการติดเชือ้ และเข้าสูร่ ะบบบริการป้องกันและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

ไม่ว่าผลการตรวจเลื อดจะเป็ นลบ หรื อบวก ควรเริ่ มต้นด้วยการประเมิ นและเตรี ยมความพร้อม
ขัน้ ตอนการให้
ของผูร้ ับบริ การปรึ
าร ซึ่งกผูษา
ใ้ ห้การปรึ กษาจะมี วิธีการบอกผลเลื อดอย่างเป็ นขัน้ ตอนเพือ่ ลดความรุนแรงของ
ด่ กี ญบั ผูผูใร้้ ห้บั กการปรึ
ษา าเป็
ทบทวนความเข้
าใจในการปรึเ่ กีก่ยษาก่
น
ปฏิ กิริยาทางจิ1.ตใจทีดารงสั
จ่ ะเกิมดพั
ขึ้นนธภาพที
และทีส่ าคั
ารปรึ กกษาจ
นต้องตรวจสอบเอกสารที
วข้อองให้
การตรวจหาการติ
้อเอ็ชไอวี
ด และ Window period ให้ผรู้ บั บริการ
ถูกต้อง ทัง้ ผลเลืดอเชืดและถู
กตัวบุในเรื
คคล ่อก่งความหมายของผลเลื
อนเริ่ มกระบวนการปรึ กอษา
ปรึกษาถามข้อสงสัย
2.1 แจ้งผลการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ผูใ้ ห้การปรึกษาถามความรูส้ กึ และการคาดการณ์ต่อผลการตรวจ
- ผูใ้ ห้การปรึกษาควรแจ้งผลการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีดว้ ยท่าที และน้ าเสียงปกติ ไม่
อ้อมค้อม รวมทัง้ อธิบายความหมายของผลการตรวจอย่างชัดเจน
2.1.1 กรณีผลการตรวจเป็ นลบ หลังจากแจ้งผลให้ผรู้ บั บริการทราบแล้ว ควรให้
การปรึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- ประเมินโอกาสเสีย่ งต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อในระยะ Window period และ
ความจาเป็ นในการตรวจซ้า โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ
- การให้การปรึกษาเพือ่ ปรับลดพฤติกรรมเสีย่ ง
- ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดรตรวจคัดกรองทัง้ 3 วิธี ได้ผลก้ากึ่ง หรือ
ผลไม่ชดั เจน ผู้ให้การปรึกษาแจ้งผู้รบั บริการทราบว่าผลการตรวจขัน้ ต้นยังได้รบั ผลไม่ชดั เจน ยังไม่
สามารถบอกผลการตรวจได้ในครัง้ นี้ มีความจาเป็ นต้องตรวจซ้ า เพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิ บตั ิการ
หลังจากการตรวจครัง้ แรกในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งหากผลยังก้ากึ่งเช่นเดิม ควรตรวจซ้าอีกเมื่อ 3 เดือน
และ 6 เดือน (ทัง้ นี้ ผลการตรวจยืนยัน ห้องปฏิบตั กิ ารจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการตรวจทีถ่ ูกต้องแก่ผใู้ ห้การปรึกษา
ทราบ)
- ประเมินอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการเกีย่ วกับผลทีย่ งั สรุปไม่ได้น้ี
นอกจากนี้ บางรายอาจมีความคาดหวังต่อผลการตรวจว่าน่ าเป็ นลบมากขึน้ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรให้ขอ้ มูลที่
เป็นกลาง และพูดคุยถึงระดับความเสีย่ ง

- เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม ตอบข้อสงสัย
- นัดหมายผูร้ บั การปรึกษาตามประเด็นปญั หาและความต้องการ สามารถติดต่อ
ได้เมือ่ ต้องการ
3. แนวทางการให้บริการปรึกษาคูผ่ ลเลือดต่างกัน )Discordant counseling(
ผลเลือดต่าง (Discordant) คือ ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีทผ่ี ลของคูเ่ พศสัมพันธ์ต่างกัน
ฝา่ ยหนึ่งติดเชือ้ แต่อกี ฝา่ ยหนึ่งไม่ตดิ เชือ้ จากผลการปฏิบตั งิ าน คลินิกปรึกษาสุขภาพ สถาบันบาราศนรา
ดูร ปีงบประมาณ 2551 พบว่ามีคเู่ พศสัมพันธ์ของผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ ารับบริการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีดว้ ย
ความสมัครใจ จานวน 277 ราย มีผลการตรวจเป็ นลบร้อยละ 45.5 และผลตรวจเลือดเป็ นลบ (Window
period) ร้อยละ 32.8 ถือเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี
การให้การปรึกษาคู่กรณี ผ ลเลือ ดต่ า ง ส่ว นใหญ่ ม กั จะพบจากผู้ร บั บริการที่ม าฟ งั ผลการตรวจ
รายบุคคล แล้วพบว่าผลการตรวจของตนเป็ นผลบวก หลังจากนัน้ จึงให้ค่มู าตรวจด้วยและพบว่าผลการ
ตรวจเป็ น ลบ ซึ่งหากดูจ ากกระบวนการแล้ว จะพบว่าทัง้ คู่จ ะผ่านการให้การปรึกษารายบุค คลมาก่อน
ประเด็นปญั หาในกรณีผลเลือดต่างทีม่ กั จะพบบ่อย ๆ คือ
3.1 หากฝ่า ยชายติดเชื้อ แต่ คู่ไ ม่ ติด เชื้อ พบว่า การยอมรับ ของภรรยาจะพบค่อ นข้า งสูง
เนื่องจากสังคมไทยยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของชาย แต่ปญั หาที่เป็ นกังวล คือ อาชีพ
การงาน การเลีย้ งดูบุตร และภรรยา ฯลฯ
3.2 หากฝา่ ยหญิงติดเชื้อ และคู่ไม่ตดิ เชื้อ ปญั หาทางด้านอารมณ์ และความรูส้ กึ จะมีมากกว่า
ฝา่ ยภรรยามักจะเกิดความกังวลและกลัวสามีจะสงสัยในเรื่องพฤติกรรมว่าติดเชื้อจากใคร และจะบอกผล
เลือดกับสามีอย่างไร ฯลฯ
3.3 การใช้ชวี ติ คูด่ า้ นเพศสัมพันธ์ จะต้องทาอย่างไร เพราะฝา่ ยทีไ่ ม่ตดิ เชื้อมักกลัวการติดเชื้อ
หรือหากจะมีการป้องกัน ก็จะกลัวอีกฝา่ ยหนึ่งจะน้อยใจ คิดมาก ส่วนฝา่ ยทีต่ ดิ เชื้อมักจะมีความกังวลว่าจะ
ถ่ายทอดเชือ้ ให้อกี ฝา่ ยหนึ่ง
3.4 ข้อคาถามหรือข้อสงสัยว่าฝา่ ยทีต่ ดิ เชือ้ รับเชือ้ มาจากอะไร หรือจากใคร
3.5 ซึ่ง ประเด็น ปญั หาที่พ บ ผู้ใ ห้การปรึกษาควรให้การปรึก ษารายบุ ค คลก่ อ นที่จ ะให้การ
ปรึกษา ในรูปแบบ Couple Counseling
ขัน้ ตอนการให้การปรึกษา
1. สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ
ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องสร้างสัมพันธภาพกันทัง้ สองฝา่ ยอย่างเป็ นกลาง ทบทวนประเด็นปรึกษาใน
ครัง้ นี้

- สารวจปญั หาและความต้องการ
- ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลเลือดต่าง ซึ่งโอกาสทีจ่ ะพบได้มถี งึ 30 – 50 % และการ
ปฏิบตั ติ วั รวมทัง้ การดูแลซึ่งกันและกัน และการมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย โดยได้รบั ความร่วมมือจากอีก
ฝา่ ยด้วยความเต็มใจ

- การสารวจความรูส้ กึ อารมณ์ และความวิตกกังวลของทัง้ สองฝ่ายต่อผลเลือดทีต่ ่างกัน
โดยให้ทงั ้ สองฝา่ ยได้ระบายความรูส้ กึ
- สารวจปญั หาอื่นๆ และผลกระทบทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่
2. วางแผนแก้ไขปญั หา
ผูใ้ ห้การปรึกษาสนับสนุ นช่วยให้ทงั ้ คู่ได้แก้ไขปญั หาร่วมกัน โดยสารวจศักยภาพของครอบครัว
ใครเป็ นผูม้ บี ทบาทหลัก หรือช่วยกันหาแผนแก้ไขปญั หาตามลักษณะของปญั หา
3. ยุตบิ ริการ
ผูใ้ ห้การปรึกษาร่วมกับผูร้ บั การปรึกษาสรุปประเด็นทีไ่ ด้พดู คุยกันให้ชดั เจนก่อนยุติ
บริการ หากมีการนัดหมายครัง้ ต่อไป ให้ตกลงเรือ่ งเวลา และพิจารณาถึงความพร้อมจากทัง้ คูด่ ว้ ย
4) การให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง .Ongoing counseling)
จากการให้การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยส่วนใหญ่จะมีประเด็นและ
ปญั หาต่างๆ ทีจ่ าเป็ น ซึ่งไม่สามารถพูดคุยได้ละเอียดในช่วงเวลาดังกล่าว จึงควรมีการให้บริการปรึกษา
ต่อเนื่องตามลาดับความสาคัญของปญั หาในผูร้ บั บริการแต่ละราย โดยการนัดหมายเป็ นระยะๆตามความ
เหมาะสม ประเด็นการปรึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่
การให้การปรึกษาคูผ่ ลเลือดต่างกัน (Discordant counseling)
- การให้การปรึกษากรณีเปิ ดเผยผลสถานะการติดเชือ้ เอ็ชไอวีกบั คูเ่ พศสัมพันธ์
(Disclosure)
- การให้การปรึกษาเพือ่ ปรับลดพฤติกรรมเสีย่ ง (Risk Reduction)
- การให้การปรึกษาปญั หาด้านจิตสังคม เช่น มีความคิดทาร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
- การเตรียมความพร้อมก่อนรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
- การปรับตัวและแนวทางการดาเนินชีวติ ฯลฯ
ขัน้ ตอนการให้การปรึกษา
1. ต้อนรับผูร้ บั บริการปรึกษา พูดคุย ทักทายด้วยท่าทีเป็ นมิตร โดยพูดคุยเรือ่ งทั ่วๆ
ไป(small talk) ก่อนเข้าสูป่ ระเด็นปญั หาทีจ่ ะติดตาม
2. เข้าสูป่ ระเด็นปญั หาให้การปรึกษา สอบถามถึงความก้าวหน้า หรือการดาเนินของ
ปญั หาที่เ คยพูดคุ ย กัน ครัง้ ที่แล้ว หลีก เลี่ย งการคาดคัน้ หรือ แสดงความคาดหวัง ผลสัม ฤทธิข์ องการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
- แสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ เมื่อผูร้ บั บริการปรึกษาสามารถแก้ไขปญั หาได้ ถึงแม้
เป็ นเพียงระดับหนึ่งของเป้าหมายทีผ่ รู้ บั บริการตัง้ ไว้ทงั ้ หมดก็ตาม
- ประเมินพฤติกรรมเสีย่ งให้ครอบคลุมทุกพฤติกรรมเสีย่ ง กับผูร้ บั บริการปรึกษาทุกราย
ในทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการ
- แสดงท่าทียอมรับและเข้าใจ เมื่อผูร้ บั บริการปรึกษายังแก้ไขปญั หาไม่สาเร็จอย่างที่
ตัง้ เป้าหมายไว้ในครัง้ แรก ผูใ้ ห้การปรึกษาควรสารวจอุปสรรคในการทาตามแผน และวางแผนร่วมกันใน
การแก้ไขปญั หาดังกล่าว

สารวจปญั หาอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และวางแผนแก้ไขปญั หาดังกล่าว
หลังจากผูร้ บั บริการได้รบั การปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีแล้ว โดยเฉพาะผูท้ ่ี
ติดเชื้อเอ็ชไอวี ซึ่งจะพบปญั หาทางด้านสังคมจิตใจ และต้องมีการปรับตัวและปรับวิถชี วี ติ ของตนเองและ
ครอบครัวอย่างมาก ในการให้บริการปรึกษาต่อเนื่อง การสารวจปญั หาต่างๆจะเป็ นไปตามบริบทของ
ผูร้ บั บริการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความซับซ้อนของปญั หา บุคคลแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง เหตุปจั จัย และสภาพแวดล้อม
ที่ต่ างกันไป ซึ่ง พบว่าปญั หาต่า งๆมักมีค วามเกี่ย วเนื่ องกัน และทยอยเกิดขึ้น ตามระยะเวลาและภาวะ
สุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผูร้ บั บริการทีม่ ปี จั จัยทางจิตสังคมค่อนข้างมีความละเอียดอ่อน เช่น กลุ่มทีม่ ปี ญั หา
สุขภาพ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย เป็ นต้น การวางแผนให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปญั หา
และให้การช่วยเหลือ ควรดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง
4. ยุตบิ ริการ
- สรุปประเด็นปญั หาทีพ่ ดู คุยในครัง้ นี้ รวมทัง้ ทางเลือกทีผ่ รู้ บั บริการเป็ นผูเ้ ลือกเอง
- นัดหมายครัง้ ต่อไป โดยควรคานึ งถึง ความเร่งด่ว นของปญั หาและความสะดวกของ
ผู้รบั บริการปรึกษาในการมาตามนัด และเปิ ดโอกาสให้ผู้รบั บริการปรึกษามีส่วนร่วมกาหนดวันนัดด้วย
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในการมาตามนัดมากขึน้
- ให้หมายเลขโทรศัพท์ของหน่ วยงานทีส่ ามารถติดต่อผูใ้ ห้การปรึกษาได้
ในกรณีทผ่ี รู้ บั บริการทีม่ ปี ญั หาวิกฤต เช่น มีความคิดทาร้ายตัวเอง ผูใ้ ห้บริการปรึกษา
สามารถให้หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ หรือขอหมายเลขโทรศัพท์สว่ นตัวของผูร้ บั บริการไว้ เพือ่
เฝ้าระวัง และหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปเมือ่ ปญั หาดังกล่าวยังคงอยู่ รวมทัง้ มีแนวโน้มรุนแรงขึน้ แต่พงึ
พิจารณาโดยอยู่ในดุลพินิจของผูใ้ ห้การปรึกษา
3.

แนวทางการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอชไอวี ได้เห็นความสาคัญของการให้บริการ
ปรึกษาตามบริบทของกลุ่มผูร้ บั บริการกลุ่มต่างๆ โดยเน้นทีผ่ รู้ บั บริการเป็ นหลัก โดยการให้การปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีของทุกกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมจะมีกระบวนการและขัน้ ตอน เช่นเดียวกัน แต่
จะมีประเด็นการปรึกษาทีต่ ่างกันไปตามวิถชี วี ติ วัฒนธรรม การใช้ภาษา ปจั จัยทางจิตสังคม แบบแผน
พฤติกรรมเสีย่ งเฉพาะกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการให้การปรึกษา และการประเมินความเสีย่ ง รูปแบบการ
ป้องกันการรับและถ่ายทอดเชือ้ และการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ซึ่งผูใ้ ห้การ
ปรึกษาสามารถใช้ทกั ษะเฉพาะ และปรับใช้ในการให้การปรึกษาสาหรับผูร้ บั บริการแต่ละราย
การให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี ในทุกกลุ่มเป้าหมายจะต้องเน้นหลัก 3C คือ
C – Confidential การรักษาความลับ
C – Counseling การบริการปรึกษา
C – Consent
การยินยอมรับการตรวจ

ความจาเป็ นและความสาคัญ
การใช้สารเสพติดทัง้ ชนิ ดฉีดเข้าเส้น และสารเสพติดชนิ ดอื่น เช่น สุร า กัญชา แอมแฟตตามีน
(ยาบ้า) รวมทัง้ ยากล่อมประสาท และยากระตุน้ ประสาทชนิดต่างๆ เป็ นปจั จัยนาไปสู่การรับและถ่ายทอด
เชือ้ เอ็ชไอวีของผูเ้ สพ ผูเ้ สพร่วม และผูม้ พี ฤติกรรมเสีย่ งร่วมกับผูเ้ สพซึ่งเป็ นทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น มีโอกาสเสีย่ งต่อการรับและถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีโดยตรงจากการใช้
อุปกรณ์การเสพร่วมกัน การใช้เข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี โดยไม่มกี ารทาความสะอาด
ก่อนใช้ การเสพในขณะถูกคุมขังอันเป็ นเหตุให้ไม่สามารถทาความสะอาดอุปกรณ์ การเสพได้อย่างถูกวิธี
ส่วนผู้ใช้สารเสพติดชนิ ดอื่น ได้แก่ สุรา กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ ฯลฯ ผู้เสพส่วนใหญ่จะขาดสติ ขาดการ
ควบคุมตนเอง และมักอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี เช่น การมี
เพศสัม พัน ธ์ท่ไี ม่ป้อ งกัน ปจั จัย เหล่ า นี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้กลุ่ ม ผู้ใ ช้สารเสพติด เป็ น กลุ่ ม ที่เ สี่ย งต่ อ การรับและ
ถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวีทค่ี อ่ นข้างสูง
ปจั จัยทางจิตสังคม
กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดเป็ นกลุ่มผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบทางสังคมจากปญั หายาเสพติด รวมทัง้ ผลกระทบ
ทางด้านร่างกายและจิตใจจากฤทธิ ์ของสารเสพติด และปญั หาสัมพันธ์ภาพของครอบครัว และคนรอบข้าง
1. สารเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและ
สุขภาพอนามัย กรณีผใู้ ช้สารเสพติดชนิดฉีดพบว่า จะมีโอกาสติดและถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีถงึ ร้อยละ 50
นอกจากนี้ ตัวยาบางชนิดเช่น แอมเฟตามีน หรือยาบ้า หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะส่งผล
กระทบต่อระบบจิตและประสาทส่วนกลาง และทาลายสมองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กและเยาวชนอาจจะทาให้
ผูเ้ สพเข้าสู่ “ภาวะจิตใจล้มละลาย” ได้ ซึ่งก็มอี าการประสาทหลอน มีความสับสน กังวลใจและนอนไม่หลับ
หวาดระแวง หูแว่ว หรือคลุม้ คลั ่ง รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผอู้ ่นื
2. ผูใ้ ช้สารเสพติดส่วนใหญ่จะไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม และถูกจากัดสิทธิทางกฎหมาย เช่น
การเข้ารับราชการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
3. ผูใ้ ช้สารเสพติดทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ขณะเสพมักปฏิบตั งิ านด้วยความประมาทขาดสติ ก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุ และอุบตั ภิ ยั ทีน่ าไปสูค่ วามเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ เช่น กลุ่มผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุก และผูท้ ที างาน
เกีย่ วกับเครือ่ งจักร ฯลฯ เป็ นเหตุให้เกิดปญั หาครอบครัว และปญั หาทางสังคมทีซ่ บั ซ้อนมากยิง่ ขัน้
ทัง้ นี้ ปจั จัยดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็ นผลทาให้ผใู้ ช้สารเสพติดส่วนใหญ่มสี งั คมเฉพาะกลุ่ม หลีกเลี่ยง
การเข้าสังคม ขาดสัมพันธภาพทีด่ แี ละการสนับสนุ นจากครอบครัว เป็ นกลุ่มทีเ่ ข้าถึงยาก และพบว่าอัตรา
การเข้ารับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีคอ่ นข้างต่า
การประเมินความเสีย่ ง
การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ผูใ้ ห้การปรึกษาควรประเมินพฤติกรรมเสีย่ ง
ของผูร้ บั บริการทีม่ ปี ระวัตกิ ารใช้สารเสพติดเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ประวัตกิ ารใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ระยะเวลาทีใ่ ช้ ชนิดและวิธกี ารใช้
- ประวัตกิ ารรักษาการติดสารเสพติด และประวัตปิ ญั หาสุขภาพอื่นๆ

พฤติกรรมการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี ได้แก่ วิธกี าร ความ
สม่าเสมอของการป้องกัน
- การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction)
- แรงจูงใจในการลด ละ เลิกการใช้สารเสพติด โดยเฉพาะผูใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธกี ารฉีด
ร่วมกันจะมีความเสีย่ งสูงต่อการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี
นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ก็มคี วามสาคัญ ทัง้ นี้ พบว่าผูใ้ ห้การ
ปรึก ษาส่ ว นหนึ่ ง อาจประเมิน ความเสี่ย งจากการใช้ส ารเสพติด มากกว่ า ประเมิน พฤติก ร รมเสี่ย งอื่น
ผู้รบั บริการจึง ขาดโอกาสการประเมิน ตนเองเกี่ย วกับพฤติกรรมเสี่ย งอื่น ๆ ดัง นัน้ ผู้ใ ห้การปรึกษาจึง
จาเป็นต้องประเมินความเสีย่ งด้านอื่นด้วยเช่นกัน ได้แก่
- พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ป้องกัน
- รูปแบบการมีคเู่ พศสัมพันธ์ทเ่ี สีย่ งต่อการรับและถ่ายทอดเชือ้ เอ็ชไอวี
- การรับเลือด หรือสารคัดหลั ่งอื่นๆ จากกรณีของ การสัก การรับเลือดจาก
บริการสุขภาพ ฯลฯ
-

แนวทางการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวีสาหรับกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด
การให้ ก ารปรึก ษาและตรวจหาการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวีส าหรับ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ชนิ ด ฉี ด ใช้
กระบวนการ และมีขนั ้ ตอนการให้บริการเช่นเดียวกับกลุ่มผูร้ บั บริการกลุ่มอื่น ผูใ้ ห้การปรึกษาควรศึกษา
ปจั จัยทางจิตสังคมเกีย่ วกับบริบทของผูใ้ ช้สารเสพติด เพือ่ ให้บริการปรึกษาอย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้
นอกจากการสร้างสัมพันธภาพที่ดเี พื่อเพิม่ ความไว้วางใจ การประเมิน ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
โดยการเข้าใจบริบทและวิถชี วี ติ ของผูใ้ ช้สารเสพติดแล้ว
การให้การปรึกษาจาเป็ นต้องเน้ นเรื่องการรักษาความลับเช่นเดียวกับผูร้ บั บริการกลุ่มอื่นๆ โดย
ระบบการลงทะเบียนผูร้ บั บริการ ควรเป็ นแบบเดียวกับระบบการให้บริการปรึกษาทั ่วไป และไม่ควรส่ง
ข้อมูลของผูร้ บั บริการไปให้หน่ วยงานอื่นโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เนื่ องจาก ผูร้ บั บริการที่ใช้สารเสพติดส่วน
ใหญ่จะมีความกังวล ไม่ต้องการให้ผอู้ ่นื ทราบประวัตกิ ารใช้สารเสพติด และจะให้ความร่วมมือในการรับ
บริการ หากมีความมั ่นใจเกีย่ วกับการรักษาความลับ
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรส่งเสริมให้ผใู้ ช้ยาเข้าถึงบริการลดอันตรายจากการใช้ยา ซึ่งในกรณีกลุ่มผูใ้ ช้
สารเสพติดชนิดฉีด ควรเสนอและส่งต่อเข้ารับบริการรักษาด้วยเมธาโดน และการส่งเสริมการใช้เข็มสะอาด
โดยไม่ทาให้คา่ บริการเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึง ซึ่งจะสอดคล้องกับบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนู ญซึ่ง กาหนดให้
บุคคลทุกคนได้รบั "การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
ทันต่อเหตุการณ์" (มาตรา 51)
การส่งต่อรับบริการรักษาและช่วยเหลือทีเ่ กีย่ วข้อง
การให้บริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชือ้ เอ็ชไอวี หากผูร้ บั บริการยังมีปญั หาทีซ่ บั ซ้อน ซึ่ง
อาจเป็ นปญั หาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด ปญั หาการลดอันตรายจากการใช้ยา หรือปญั หาด้านสังคมอื่นๆ

ผูใ้ ห้บริการปรึกษาควรส่งต่อผูร้ บั บริการไปรับบริการช่วยเหลือจากหน่ วยงานหรือองค์กรเครือข่ายด้านยา
เสพติด ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาความสมัครใจของผูร้ บั บริการ
เครือข่ายองค์กรเอกชนทีท่ างานด้านยาเสพติด ได้แก่
1. เครือข่ายผูใ้ ช้ยาแห่งประเทศไทย
2. เครือข่ายลดอันตรายจากสารเสพติดแห่งเอเชีย
3. มูลนิธริ กั ษ์ไทย
4. เครือข่ายผูต้ ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี/เอดส์ประเทศไทย
5. มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การเข้าถึงรักษาเอดส์
6. มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์
7. มูลนิธพิ เี อสไอ/บ้านโอโซน
8. บ้านออร์เด้น
9. ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาบ้านมิตรสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
10. นักกิจกรรมอิสระทีท่ างานในประเด็นผูใ้ ช้ยา
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แนวทำงกำรปฏิ บตั ิ งำนเรื่องกำรส่งต่อจำกจุดตัง้ โครงกำร (Interview site) ไปยังจุดรับบริ กำร
ในกรณี ที่มีผลเลือดเป็ นบวก และติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ในกรณีทไ่ี ม่ม ี STI/VCT clinic ให้ประสาน PCM และ Drop-in center (DIC) ในพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งของระบบส่งต่อ
ในพืน้ ที่ เช่น จังหวัดเชียงรายให้สง่ คลินิกกามโรคของ รพ.ศูนย์ฯ (คลินิก สสจ.เก่า)
แนวทางการปฏิบตั ริ บั Refer case ของพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง ในกรณีท่ี
1. ผูร้ บั บริการไม่ม ี ID : ยังไม่มงี บประมาณรองรับ ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ที่ ส่วนใหญ่เก็บเงินในราคาถูก
หรือให้ฟรี
2. ผูร้ บั บริการต่างสิทธิ ์ หรือ ต่างพืน้ ที่ : ให้หน่ วย DIC ออกหนังสือรับรองบุคคลนัน้ ได้อาศัยอยู่
ในหน่วย DIC (ตามทีอ่ ยู่) เพือ่ ขอย้ายสิทธิ ์ประกันสุขภาพมาใช้ทห่ี น่ วยบริการในพืน้ ที่
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ใบนำส่งตัวอย่ำงเลือดผูใ้ ช้สำรเสพติ ดชนิ ดฉี ด IDU
โครงกำรป้ องกันกำรติ ดเชื้อเอ็ชไอวีโดยกำรส่งเสริ มบูรณำกำรและสร้ำงเครือข่ำย
กำรเข้ำถึงบริ กำรของกลุ่มเป้ ำหมำยที่เข้ำถึงยำก GF8-BOE
โรงพยาบาล
จังหวัด
รหัสชุดตรวจกรอง
(Screening test)
ทีใ่ ช้ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี
รหัสชุดตรวจเสริมที่ 1 (Supplementary test 1) ทีใ่ ช้ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี
รหัสชุดตรวจเสริมที่ 2 (Supplementary test 2) ทีใ่ ช้ตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี
ลำดับ
ที่

หมำยเลขคูปอง

อำยุ

รหัสชุดตรวจฯ
ดูได้ ที่ด้านหลัง

ผลกำรตรวจหำกำรติ ดเชื้อเอชไอวี
Screening
test

Supplementary
test 1

Supplementary
test 2

ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
ติ ดสติ๊ กเกอร์
วันทีเ่ จาะเลือด
เวลาทีเ่ จาะเลือด
ชื่อผูส้ ง่ เลือด

วันทีแ่ ยกซีรมั ่

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่เจำะเลือด

ชื่อผูส้ ง่ ซีรมั ่

เวลาแยกซีรมั ่
วันทีส่ ง่ ซีรมั ่

สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ห้องปฏิ บตั ิ กำร

วันทีร่ บั ซีรมั ่
ชื่อผูร้ บั ซีรมั ่

สำหรับสถำบันวิ จยั
วิ ทยำศำสตร์สำธำรณสุข

ผลกำรตรวจ
ซิ ฟิลิ ส

ตำรำงแสดง รำยชื่อชุดตรวจกำรติ ดเชื้อเอชไอวี
รหัส

รายชือ่ ชุดตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี

รหัส

EO 1
EO 2
EO 3
EO 4
EO 5
MB 1
MB 2
MB 3

ENZYGNOST ANTI HIV 1/2 PLUS
ENZYGNOST HIV INTEGRAL II
GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab
GENSCREEN HIV 1/2 Version 2
Murex HIV Ag/Ab Combination
AXSYM HIV1/HIV2 gO
ACCESS HIV 1/2 New
AXSYM HIV Ag/Ab Combo

PA 1
PA 2
PA 3
RA 1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5

MB 4

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

RA 6

MB 5

Elecsys HIV Combi

RA 7

MB 6
MB 7
MB 8

IMX HIV 1/2 III Plus
Vitros Immunodiagnostic Products Anti 1+2
VIDAS HIV DUO ULTRA

RA 8
RA 9
WB 1

รายชือ่ ชุดตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี

Serodia HIV
Serodia HIV-1/2
SFD HIV 1/2 PA
Bioline HIV 1/2
Capillus HIV-1/HIV-2
CORE HIV-1&2
DoubleCheck II HIV 1+2
Determine HIV 1/2
ImmunoComb II HIV 1&2
Bispot
ONE STEP HIV(1&2) TRILINE TEST
RETROSCREEN HIV
SD BIOLINE HIV-1/2 3.O
HIV-BLOT 2.2

หมำยเหตุ กรณีชุดตรวจทีใ่ ช้งานไม่มรี ายชื่ออยู่ในตาราง กรุณาระบุช่อื ชุดตรวจแทนการใช้รหัสชุดตรวจ
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แบบบันทึกกำรจ่ำยเงิ นค่ำตอบแทน
บันทึกโดยผู้คดั กรอง
 ค่ำเดิ นทำงครังแรก
้
 ค่ำตอบแทนคูปองเพื่อนมำเข้ำร่วมโครงกำรฯ ใบที่ 1 / ใบที่ 2 / ใบที่ 3 จำนวน 50 บำทต่อ 1 ใบ
 ค่ำเดิ นทำงครังที
้ ่ 2 กลับมำฟั งผลตรวจเลือดยืนยันและตรวจปัสสำวะ จำนวน 100 บำท
ลำดับ
หมำยเลขคูปอง
ว/ด/ป
จำนวนเงิ นที่ ลำยเซ็นเจ้ำหน้ ำที่
ที่
จ่ำย (บำท)
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์

ภำคผนวกที่ 12

วันที่

แบบบันทึกกำรใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์มือถือ
หมายเลขเครือ่ ง
หมายเลขคูปอง
ลายชื่อเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์
ติดสติก๊ เกอร์

หมายเหตุ

ภำคผนวกที่ 13
แบบสอบถำมกรณี กำรปฏิ เสธไม่รบั คูปอง
วิธกี ารใช้แบบสอบถาม : รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว จากผูค้ ดั เลือกทีก่ ลับมารับค่าเดินทาง
ครัง้ ทีส่ อง ในแต่ละครัง้
มีผทู้ ป่ี ฏิเสธรับคูปองกีค่ น ? _______ คน ( ถ้าไม่มคี นทีป่ ฏิเสธ (คือตอบ 0) ไม่ตอ้ งกรอกแบบสอบถามที่
เหลือนี้ )
คูปอง หมายเลข [ ] [ ]- ____________________วันทีส่ มั ภาษณ์:: _________
1. ครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรกของคุณทีม่ าทีน่ ่ีเพือ่ รับค่าเดินทางใช่หรือไม่ ?  ใช่

 ไม่ใช่

ถ้าใช่ ให้ถามต่อ ถ้าไม่ใช่ ให้ตอบคาถามตัง้ แต่ช่วงทีม่ าครัง้ สุดท้ายและได้กรอกแบบสอบถามแบบเดียวกันนี้
จนถึงปจั จุบนั
2. คุณแจกคูปองออกไปได้ก่ใี บ ? ____________ ใบ
( ตัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายทีค่ ณ
ุ มารับค่าเดินทางจนถึงปจั จุบนั ถ้า > 0, กรอกแบบสอบถามกรณีผปู้ ฏิเสธไม่รบั
คูปอง )

มีต่อด้านหลัง

คนที่ ___
เหตุผลของบุคคล
เหล่านัน้ ทีป่ ฏิเสธ
รับคูปอง?
(เช็คทุกคาตอบ
ไม่ตอ้ งอ่าน
คาตอบ ถามแต่
ละคนทีป่ ฏิเสธ
รับคูปอง)

งานยุ่งมาก
ไม่ใช่ผใู้ ช้สารเสพติดชนิด
ฉีด
อายุน้อยกว่า18 ปี
ไม่ได้ฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
กลัวคนอื่นรู้
ทีต่ งั ้ โครงการอยู่ไกล
ค่าเดินทางน้อยไป
ไม่สนใจ
ไม่สะดวกใจ
อื่นๆ_________

คนที่ ___
 1 งานยุ่งมาก
 2 ไม่ใช่ผใู้ ช้สารเสพติด
 3 ชนิดฉีด
อายุน้อยกว่า18 ปี
ไม่ได้ฉีดภายใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา
กลัวคนอื่นรู้
4
ทีต่ งั ้ โครงการอยู่ไกล
5
ค่าเดินทางน้อยไป
 6 ไม่สนใจ
 7 ไม่สะดวกใจ
 8 อื่นๆ_________
9

88

คนที่ ___
 1 งานยุ่งมาก
 2 ไม่ไม่ใช่ผใู้ ช้สารเสพติดชนิด
 3 ฉีด
อายุน้อยกว่า18 ปี
ไม่ได้ฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
กลัวคนอื่นรู้
4
ทีต่ งั ้ โครงการอยู่ไกล
5
ค่าเดินทางน้อยไป
 6 ไม่สนใจ
 7 ไม่สะดวกใจ
 8 อื่นๆ_________
9
 88

คนที่ ___
 1 งานยุ่งมาก
 2 ไม่ใช่ผใู้ ช้สารเสพติด
 3 ชนิดฉีด
อายุน้อยกว่า18 ปี
ไม่ได้ฉีดภายใน 6
เดือนทีผ่ า่ นมา
กลัวคนอื่นรู้
4
ทีต่ งั ้ โครงการอยู่ไกล
5
ค่าเดินทางน้อยไป
 6 ไม่สนใจ
 7 ไม่สะดวกใจ
 8 อื่นๆ_________
9

88

คนที่ ___
 1 งานยุ่งมาก
 2 ไม่ไม่ใช่ผใู้ ช้สารเสพติด
 3 ชนิดฉีด
อายุน้อยกว่า18 ปี
ไม่ได้ฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผ่านมา
กลัวคนอื่นรู้
4
ทีต่ งั ้ โครงการอยู่ไกล
5
ค่าเดินทางน้อยไป
 6 ไม่สนใจ
 7 ไม่สะดวกใจ
 8 อื่นๆ_________
9

88

1
2
3

4
5
6
7
8
9

88

ภำคผนวกที่ 14
แบบสอบถำม
______________________________________________________________________________________________

พนักงานสัมภาษณ์ : กล่าวคาแนะนาตัวและให้คาอธิ บาย
“สวัสดีค่ะ / ครับ ดิฉัน / ผม ชื่อ……... เป็ นพนักงานสัมภาษณ์ของโครงกำรเพื่อสุขภำพ โดย
ขณะนี้ทางโครงการกาลังทาการสารวจพฤติกรรมการฉีดสารเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดเพื่อศึกษาข้อมูล
พฤติกรรมเกีย่ วกับการฉีดสารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์
ในการศึกษานี้ เราจะทาการสัมภาษณ์ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดประมาณ 2400 คน โดยคาตอบทีไ่ ด้
ทัง้ หมดจะนาไปวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฉีด และใช้สาหรับการศึกษาและพัฒนาโครงการสาหรับ
ผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด
คาถามบางคาถามเป็ นเรือ่ งทีค่ ่อนข้างส่วนตัว บางคาถามก็จะเกีย่ วกับประสบการณ์หรือพฤติกรรม
ของคุณในช่วงหลายเดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ อาจจะยากทีจ่ ะจดจาหรือตอบ แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉนั
/ผมจะ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ถ้าคุณสามารถตอบคาถามได้ตรงกับความเป็นจริงทีส่ ุด ”
นอกจากนี้ ขอยืนยันว่าการสัมภาษณ์ ครัง้ นี้จะไม่มกี ารบันทึกชื่อ ของคุ ณ และจะไม่มใี ครรู้ว่าคุณเป็ นใคร
ข้อมูลทัง้ หมดของคุณจะถูกเก็บเป็ นความลับสูงสุด และในระหว่างการสัม ภาษณ์ หากคุณรูส้ กึ ไม่สะดวกใจ
หรือไม่สบายใจ คุณสามารถที่จะหยุดให้สมั ภาษณ์ได้ทุกเวลา ทางโครงการขอขอบพระคุณสาหรับการสละ
เวลามาเพื่อข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่เรา โดยในการตอบคาถามนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที”
q001 ตอบแบบสอบถำม โดย
 ด้วยตนเอง
 เจ้าหน้าทีส่ มั ภาษณ์

6

ส่วน A: เครือข่ำย RDS
No.
Questions and filters
A1 มีคนทีฉ่ ีดยาเสพติดจานวนกีค่ น ทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั เป็ น
การส่วนตัวโดยรูจ้ กั ด้วยชือ่ เล่นหรือชือ่ จริง
และคุณสามารถติดต่อกับพวกเขาได้โดยตรง
(NETWORK)
A2 กีค่ นทีค่ ณ
ุ พบเจอใน 1 เดือนทีผ่ า่ นมา
(NETWORK_NO)
A3 ในจานวนคนทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั มีกค่ี นทีก่ าลังได้รบั
การบาบัดรักษา ในปจั จุบนั (Methadone no)

Coding categories
จานวนคนทีฉ่ ีดยาเสพติดทีค่ ณ
ุ
รูจ้ กั

Codes
|____|____|____|

จานวนเพือ่ น

|____|____|____|

จานวนคนทีไ่ ด้รบั การ
บาบัดรักษา

|____|____|____|

Skip to

Note

Skip to

Note

คาอธิ บาย กำรบำบัดรักษำกำรติ ดยำเสพ
ติ ด หมายถึง การบาบัดรักษาในระบบด้วยตัว
ยาทางการแพทย์แผนปจั จุบนั เช่น เมธาโดน

ส่วน B: ข้อมูลทำงด้ำนประชำกร
No.
Questions and filters
B1 กรุณาระบุเพศของคุณ (SEX)
B2 ปจั จุบนั คุณอายุกป่ี ี (AGE)
(อายุเต็ม - ในกรณี ทีไ่ ม่ทราบอายุที ่
แน่ นอนให้ตอบโดยประมาณ)
B3 คุณอยูท่ ่ี จังหวัดนี้ มานานเท่าไรแล้ว
(DRPROV)

B4 คุณอาศัยอยูท่ อ่ี าเภอ / เขต อะไร
(DISTRICT)
B5 คุณจบการศึกษาสูงสุดชัน้ อะไร (EDU)

Coding categories
เพศชาย
เพศหญิง
ปี

Codes
1
2
|____|____|

ปี
เดือน
ตัง้ แต่เกิด

|____|____|
|____|____|
666

อายุต่ากว่า 18
 จบการ
สัมภาษณ์

drop down list
by province
ไม่ได้เรี
เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย (ม.6 หรือ
เทียบเท่า ปวช.)
อนุปริญญา / ปวส. / ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
2
3
4
5
6
7

No.
Questions and filters
B6 ปจั จุบนั คุณมีสถานะการมีค่เู ป็ นอย่างไร
(STA)

Coding categories
ยังไม่มคี ่/ู แฟน
มีแฟนและอยู่ดว้ ยกัน
มีแฟนแต่ไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน
แต่งงานแล้วอยู่ดว้ ยกัน
แต่งงานแล้วแต่แยกกันอยู่
หย่า
หม้าย

Codes
1
2
3
4
5
6
7

B7 ปัจจุบนั คุณทางานหรือไม่ (OCC)

ทา
ไม่ได้ทา
B8 คุณมีรายได้ต่อเดือน (ทัง้ จากการทางานและ
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
อืน่ ๆ) ประมาณเท่าไร (INC)
มากกว่า 10,000- 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 -30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
B9 คุณเคยได้รบั การบาบัดรักษาการติดยาเสพติด
เคย
ไม่เคย
(บาบัดเมธาโดน) มาก่อนหรือไม่ (EVER
METHA )

Skip to

Note

Skip to

Note

1
2
1
2
3
4
5
1
2

ส่วน C: กำรใช้ยำเสพติ ดและกำรใช้เข็มฉี ดยำ
No.
C1
C2

C3

Questions and Filters
คุณเริม่ ฉี ดยาเสพติดครัง้ แรกเมือ่ อายุเท่าไร
(INJ FAGE)
คุณเคยฉี ดยาเสพติดประเภทใดบ้าง
(INJTYPE) ดังต่อไปนี้ (ตอบได้หลาย
คาตอบ)
เฮโรอีน INJTYPE_1
ฝิ่น INJTYPE_2
ดอมิคมุ่ INJTYPE_3
เมธาโดน INJTYPE_4
ยาบ้า INJTYPE_5
ยาไอซ์ INJTYPE_6
แวเลีย่ ม INJTYPE_7
อะมิทริป INJTYPE_8
อืน่ ๆ (โปรดระบุ) INJTYPE_888
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยฉี ดยา
เสพติดประเภทใดบ้าง ดังต่อไปนี้ (IDU12)

Coding categories
ปี
เฮโรอีน
ฝิ่น
ดอมิคมุ่
เมธาโดน
ยาบ้า
ยาไอซ์
แวเลีย่ ม
อะมิทริป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

เฮโรอีน
ฝิ่น
ดอมิคมุ่

Codes
|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
888

1
2
3

เลือกเฉพาะ
choice ทีต่ อบ

No.

C4

C5

C6
C7

C8

Questions and Filters
IDU12_1
IDU12_2
IDU12_3
IDU12_4
IDU12_5
IDU12_6
IDU12_7
IDU12_8
IDU12_888
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉีดยาเสพติด
ดังกล่าวในข้อ C3 บ่อยแค่ไหน (FQIDU)

ถ้าฉีดในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำคุณได้ใช้
เข็มหรือกระบอกฉีดที่ผอู้ ื่นใช้มำก่อนแล้ว
หรือไม่ (SHIDU)
ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉีดสารเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้นหรือไม่ (IDU1)
ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉีดสารเสพติด
ชนิดฉีดเข้าเส้นประเภทใดบ้าง ดังต่อไปนี้
TYPEIDU_1
TYPEIDU_2
TYPEIDU_3
TYPEIDU_4
TYPEIDU_5
TYPEIDU_6
TYPEIDU_7
TYPEIDU_8
TYPEIDU_888
ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉี ดยาเสพติด
ดังกล่ำวบ่อยแค่ไหน (FQ1MO)

Coding categories
เมธาโดน
ยาบ้า
ยาไอซ์
แวเลีย่ ม
อะมิทริป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

Codes
4
5
6
7
8
888

ฉีดมากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน
ฉีดวันละครัง้
ฉีด 2-3 วันต่อครัง้
ฉีด 4-5 วันต่อครัง้
ฉีด 1 สัปดาห์ตอ่ ครัง้
ฉีด 2-3 สัปดาห์ต่อครัง้
ฉีด 1 เดือนต่อครัง้
ฉีด 2-3 เดือนต่อครัง้
ฉีด 4-6 เดือนต่อครัง้
ฉีดเกิน 6 เดือนต่อครัง้
ใช้
ไม่ใช้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

เลือกเฉพาะ
choice ทีต่ อบ
ในข้อ C3

ฉีด
ไม่ฉดี

1
2

ตอบไม่ฉีด skip
C12

เฮโรอีน
ฝิ่น
ดอมิคมุ่
เมธาโดน
ยาบ้า
ยาไอซ์
แวเลีย่ ม
อะมิทริป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
ฉีดมากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน
ฉีดวันละครัง้
ฉีด 2-3 วันต่อครัง้

Skip to
ในข้อ C2

Note

PSI
DALY1

1
2
3
4
5
6
7
8
888
1
2
3

เลือกมาเฉพาะ
choice ทีต่ อบ
ในข้อ C7

PSI
DALY1

No.

Questions and Filters

C9

ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำคุณใช้เข็มและ
กระบอกฉีด ใหม่ บ่อยแค่ไหน (NEW1MO)

C10

ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้ใช้เข็มหรือ
กระบอกฉีดที่ผอู้ ื่นใช้มำก่อนแล้วบ่อยแค่
ไหน (SHARE1MO)

C11

ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณใช้อปุ กรณ์ใน
การเตรียมยา (เช่น ช้อน, สาลี, ถ้วย, น้า)
ร่วมกับผูอ้ ื่น บ่อยแค่ไหน (SHSUP1MO)

C12

ครัง้ ล่ำสุดเมือ่ คุณได้เข็มหรือกระบอกฉีด
ใหม่ คุณใช้ซำ้ กี่ครังจึ
้ งจะทิง้ (INJCOUNT)
ครัง้ ล่ำสุดทีค่ ณ
ุ ฉี ดยาเสพติด คุณได้ใช้เข็ม
หรือกระบอกฉีดใหม่หรือไม่ (LNEW)
คุณเคยมีประสบการณ์ใช้ยาเสพติดเกิ น
ขนำดหรือไม่ (OVERDRUG)

C13
C14

Coding categories
ฉีด 4-5 วันต่อครัง้
ฉีด 1 สัปดาห์ตอ่ ครัง้
ฉีด 2-3 สัปดาห์ต่อครัง้
ฉีด 1 เดือนต่อครัง้
ใช้ทุกครัง้
ใช้เกือบทุกครัง้
ใช้กบั ไม่ใช้พอๆกัน
แทบไม่ใช้
ไม่เคยใช้เลย
ใช้ทุกครัง้
ใช้เกือบทุกครัง้
ใช้กบั ไม่ใช้พอๆกัน
แทบไม่ใช้
ไม่เคยใช้เลย
ใช้ทุกครัง้
ใช้เกือบทุกครัง้
ใช้กบั ไม่ใช้พอๆกัน
แทบไม่ใช้
ไม่เคยใช้เลย
ไม่ได้ใช้ซ้าเลย (0 ครัง้ )
ใช้ซ้า l___l ครัง้
ใช้
ไม่ใช้
เคย
ไม่เคย

Codes
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
|____|____|
1
2
1
2

Skip to

ส่วน D: เพศสัมพันธ์และกำรใช้ถงุ ยำงอนำมัย
คาอธิ บาย:
ต่อไปนี้เป็ นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของคุณในเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ซึง่ หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทฝ่ี า่ ยรุกสอด
ใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปยังอวัยวะเพศของฝา่ ยรับ
โดยต่อไปนี้ เป็ นคำถำมเกี่ยวกับพฤติ กรรมกำรมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน 3 ประเภท ได้แก่
1.“คูน่ อนประจำ”
หมายถึง คูน่ อนทีม่ คี วามผูกพันทางใจ มีความรูส้ กึ ใฝห่ าหรือมีความรูส้ กึ ดีๆให้ เช่น แฟน หรือคนรัก

Note

PSI
DALY2
&3
TUC
RB2a

GF
SO1.2

2. “คู่นอนชัวครำว”
่
หมายถึง คูน่ อนทีม่ เี พศสัมพันธ์ดว้ ย แต่ไม่ได้มคี วามผูกพันทางใจ การนอนด้วยนัน้ เป็ นเพียงเรือ่ งเซ็ก
เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการให้หรือรับ เงิ น ของมีค่าอืน่ ๆ หรือ ยาเสพติ ด เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการมีเพศสัมพันธ์
3. “คู่นอนซื้อขำย”
หมายถึง คูน่ อนทีม่ เี พศสัมพันธ์ดว้ ย โดยมีการให้หรือรับ เงิ น ของมีค่าอืน่ ๆ หรือ ยาเสพติ ด เพือ่ เป็ นการ
แลกเปลีย่ นกับการมีเพศสัมพันธ์ (การซือ้ หรือขายบริการทางเพศนันเอง
่
โดยอาจจะใช้ เงิน ของมีคา่ อืน่ ๆ หรือยาเสพ
ติดเพือ่ การแลกเปลีย่ น)

No.
Questions and Filters
D1 คุณมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเมื่ออายุเท่าไหร่
(FASEX)
D2 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณมีเพศสัมพันธ์
หรือไม่ (SEX12)
D3 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณมีเพศสัมพันธ์
กับใครบ้าง และกีค่ น (ตอบได้หลายคาตอบ)
SEXPART12_R
SEXPART12_N
SEXPART12_S
D4 ครัง้ ล่ำสุดที่มีเพศสัมพันธ์ ในช่วง 12 เดือน
ที่ผำ่ นมำ คุณมีเพศสัมพันธ์กบั คูน่ อนประเภท
ใด (LSEXPART)
D5 ครัง้ ล่ำสุดที่มีเพศสัมพันธ์ ในช่วง 12 เดือน
ที่ผำ่ นมำ คุณใช้ถงุ ยางอนามัยหรือไม่
(CONL)

D6

ในช่วง 3 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้มี
เพศสัมพันธ์หรือไม่ (SEX3)

D7

ในช่วง 3 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณมีเพศสัมพันธ์
กับใครบ้าง และกีค่ น (ตอบได้หลายคาตอบ)
SEXPART3_r
SEXPART3_n

Coding categories
.................. ปี

Codes

Skip to

มี
1
ไม่มี
2
2  Sec E
คูน่ อนประจา 1 |____|____|____|
คูน่ อนชัวคราว
่
2 |____|____|____|
คูน่ อนซือ้ ขาย 3 |____|____|____|

คูน่ อนประจา
คูน่ อนชัวคราว
่
คูน่ อนซือ้ ขาย
ใช้
ไม่ใช้

1
2
3
1
2

มี
ไม่มี

1
2

คูน่ อนประจา 1 |____|____|____|
คูน่ อนชัวคราว
่
2 |____|____|____|
คูน่ อนซือ้ ขาย 3 |____|____|____|
ถ้าตอบ ห้ามตอบ 0

Note

ถ้าตอบ
ห้าม
ตอบ 0
คน

UNGA
SS
condo
m use
SO1.1d
วิ เครำะ
ห์ 3 ข้อ
ถ้าไม่มขี า้ มไป
ข้อเพศสัมพันธ์
1 เดือน ตอบ
2 D9

No.
D8

D9

Questions and Filters
SEXPART3_b
ในช่วง 3 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณใช้ถงุ ยำง
อนำมัยกับคู่นอนดังกล่าว บ่อยแค่ไหน
CON3r
CON3n
CON3b
ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้มี
เพศสัมพันธ์หรือไม่ (SEX1)

D10 ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณมีเพศสัมพันธ์
กับใครบ้าง และกีค่ น (ตอบได้หลายคาตอบ)
SEXPART1_1
SEXPART1_2
SEXPART1_3
D11 ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณใช้ถงุ ยำง
อนำมัยกับคู่นอนดังกล่าว บ่อยแค่ไหน
CON1r
CON1n
CON1b

Coding categories
ทุกครัง้
บางครัง้
ไม่เคยใช้เลย

มี
ไม่มี

Codes
คน
1
2
3

Skip to

Note

1
2

ถ้าไม่มี ข้ามไป
ส่วน E

UNGA
SS
condo
m use

Skip to
ถ้าไม่เคย ข้าม
ไปข้อเรือนจา
E5
ถ้าไม่เคย ข้าม
ไปข้อเรือนจา
E5

Note

คูน่ อนประจา 1 |____|____|____|
คูน่ อนชัวคราว
่
2 |____|____|____|
คูน่ อนซือ้ ขาย 3 |____|____|____|

ทุกครัง้
บางครัง้
ไม่เคยใช้เลย

1
2
3

ส่วน E: ช่วงเวลำขณะอยู่ในห้องขัง / เรือนจำ
No.
Questions and Filters
E1 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยถูกคุมขัง
ในห้องขังที่สถำนี ตำรวจหรือไม่
(IMPRSPLS12M)
E2 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยฉีดยา
เสพติดในห้องขังหรือไม่ (IDUPRISON)
E3

ถ้าเคย คุณฉีดยาเสพติดชนิดใดบ้างในห้อง
ขัง (ตอบได้หลายคาตอบ) (INJPRISON)

Coding categories
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เฮโรอีน
ฝิ่น
โดมิคมุ่
เมธาโดน
ยาบ้า
ยาไอซ์
แวเลีย่ ม

Codes
1
2
1
2
999
1
2
3
4
5
6
7

No.

Questions and Filters

E4

เข็มและกระบอกฉีดทีค่ ณ
ุ ใช้ฉดี ยาเสพติดใน
ห้องขังที่สถำนี ตำรวจ ได้ถกู ใช้โดยผูอ้ น่ื มา
ก่อนหรือไม่ (SHPRISON)
คุณเคยถูกคุมขังในเรือนจาหรือไม่ (PRISON)

E5
E6
E7
E8

E9

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยถูกคุมขัง
ในเรือนจำหรือไม่ (IMPRSINJAIL12M)
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยฉีดยาเสพ
ติดในเรือนจำหรือไม่ (IDUJAIL)
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉีดยาเสพติด
ชนิดใดบ้างในเรือนจำ (ตอบได้หลาย
คาตอบ)
INJTYPE_1
INJTYPE_2
INJTYPE_3
INJTYPE_4
INJTYPE_5
INJTYPE_6
INJTYPE_7
INJTYPE_8
INJTYPE_888
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณฉีดยาเสพติด
บ่อยแค่ไหนในเรือนจำ (FQ12M)

E10 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ เข็มและกระบอก
ฉีดทีค่ ณ
ุ ใช้ฉดี ยาเสพติดในเรือนจำ ได้ถกู ใช้
โดยผูอ้ น่ื มาก่อนหรือไม่ (SHSYRJAIL)

Coding categories
อะมิทริป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
ใช่
ไม่ใช่

Codes
8
888
1
2

เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เฮโรอีน
ฝิ่น
โดมิคมุ่
เมธาโดน
ยาบ้า
ยาไอซ์
แวเลีย่ ม
อะมิทริป
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
888

ถ้าไม่เคย ข้าม
ไปส่วน F
ถ้าไม่เคย ข้าม
ไปส่วน F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

เลือกเฉพำะ
choice ที่ตอบ
ในข้อ E8

ฉีดมากกว่า 1 ครัง้ ต่อวัน
ฉีดวันละครัง้
ฉีด 2-3 วันต่อครัง้
ฉีด 4-5 วันต่อครัง้
ฉีด 1 สัปดาห์ตอ่ ครัง้
ฉีด 2-3 สัปดาห์ต่อครัง้
ฉีด 1 เดือนต่อครัง้
ฉีด 2-3 เดือนต่อครัง้
ฉีด 4-6 เดือนต่อครัง้
ฉีดเกิน 6 เดือนต่อครัง้
ใช่
ไม่ใช่

Skip to

Note

ส่วน F: กำรเข้ำถึงบริ กำรตรวจสุขภำพ เพือ่ คัดกรองกำรติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์ใน 12 เดือนที่ผำ่ นมำ
No.
Questions and Filters
F1 ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยตรวจหา
การติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บา้ ง
หรือไม่ (STI) ถ้าเคยระบุ............ครัง้
คาอธิ บาย: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น
หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลสิ ฝีมะม่วง
แผลริมอ่อน)
F2 ถ้าเคย ครัง้ ล่าสุดทีค่ ุณไปตรวจหาการติด
เชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะอะไร
(RES_STI)
F3 ครังล่
้ าสุดในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณ
ไปตรวจเองหรือถูกส่งตัวไปตรวจหาการติด
เชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(REF_STI)

F4

คุณได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หรือไม่(DGSTI)

Coding categories
เคย
จานวน..............ครัง้
ไม่เคย

Codes
1

Skip to
2  Sec G

2

มีอาการ
เพือ่ ตรวจสุขภาพ

1
2

ต้องการไปเอง
ถูกส่งตัวไปตรวจโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ถูกส่งตัวไปตรวจโดย
ภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอ
เจ้าของประกอบการให้
ไปตรวจ
หน่วยบริการนัดให้ไปตรวจ
เป็ น
ไม่เป็ น

1
2
3
4
5
ตอบไม่เป็ น
ข้ำมไปส่วน H

1
2

ส่วน G: กำรป่ วยด้วยโรคติ ดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ
G1

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยมีอาการ
ดังต่อไปนี้บา้ งหรือไม่ (ตอบได้หลาย
คาตอบ) (SYSTI12)

มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ
มีอาการปสั สาวะแสบขัด
มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ
มีหนองไหลออกจากทวารหนัก
แผลทีอ่ วัยวะเพศ
แผลทีท่ วารหนัก
มีตุ่ม / ก้อน / หูดทีอ่ วัยวะเพศ
มีตุ่ม / ก้อน / หูดทีอ่ วัยวะทวารหนัก
ไม่มอี าการผิดปกติใดๆเลย
อื่นๆ.............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
888

G2

ครังล่
้ ำสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ เมื่อ
มีอาการผิดปกติ คุณรักษาอย่างไร
(HOWSYM)

ไปโรงพยาบาล/คลินิกทัวไปของรั
่
ฐ
ไปคลินิกทัวไปของเอกชน
่
ไปคลินิกกามโรคของเอกชน
ไปคลินิกกามโรคของรัฐ
ไปพบพยาบาลประจาโรงเรียน

1
2
3
4
5

ถ้าตอบไม่มี
อาการ ให้ขา้ ม
ไปข้อ H1

Note

6
7

ซือ้ ยากินเอง
ปล่อยไว้ ไม่ทาอะไรเลย

ส่วน H : ประสบกำรณ์ ในชีวิตของกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวี
No.
Questions and Filters
H1 คุณทราบสถานทีท่ ใ่ี ห้บริการตรวจเลือดเพือ่
หาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์หรือไม่ (PL_VCT)
H2

คุณเคยตรวจหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์มาก่อน
หรือไม่ (LT_VCT)

H3

ถ้าเคย เหตุผลที่ตรวจหำเชือ้ เอชไอวีเพราะ
อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (RES_VCT)

H4

ถ้าเคยตรวจครังล่
้ ำสุดคุณตรวจหาการติด
เชือ้ เอชไอวี/เอดส์เมื่อไหร่(WHE_VCT)

H5

ครัง้ ล่าสุด ในการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี คุณ
ไปตรวจเองหรือถูกส่งตัวไปตรวจหาการติด
เชือ้ เอชไอวี(REF_VCT)

Coding categories
ทราบ
ไม่ทราบ

Codes
1
2

Skip to

เคย
ไม่เคย

1
2

ถ้าตอบไม่เคย
ให้ขา้ มไปตอบ
I6

ตัวเองมีความเสีย่ งเช่น มี
เพศสัมพันธ์โดยไมได้ป้องกัน
ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผูอ้ ่นื ฯ
ตรวจก่อนแต่งงาน
ตรวจก่อนตัง้ ครรภ์
ตรวจเพือ่ ฝากครรภ์
ตรวจเพือ่ สมัครงาน
ทาประกันสุขภาพ/ประกันชีวติ
ถูกคัดเลือกเข้าเป็ นทหาร
บริจาคเลือด
สมัครเรียน
บวช
เข้ารับการผ่าตัด
ตรวจเพราะปว่ ย
เข้าร่วมโครงการสารวจ/วิจยั
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)...................
…….. ปี ……….. เดือน

1

ต้องการไปเอง
ถูกส่งตัวไปตรวจโดย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ถูกส่งตัวไปตรวจโดย
ภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอ
เจ้าของประกอบการให้ไปตรวจ
หน่วยบริการนัดให้ไปตรวจ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
888

1
2
3
4
5

Note
UNGA
SS1

No.
Questions and Filters
H6 ครัง้ ล่าสุด คุณไปตรวจหาเชือ้ เอชไอวี / เอดส์
ทีไ่ หน (WHER_VCT)

Coding categories
โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน
ศูนย์กามโรค
คลินิกรัฐ/ เอกชน
คลินิกนิรนามสภากาชาดไทย
อืน่ ๆ ระบุ...............................

Codes
1
2
3
4
5

Skip to

Note

SO1.4

ส่วน I: ประสบกำรณ์ กำรตรวจหำเชื้อเอชไอวี ภำยใน 12 เดือนที่ผำ่ นมำ
I1

I2

I3

I4

I5

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยตรวจ
เลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี / เอดส์ และรูผ้ ล
หรือไม่ (VCT12)

ครังล่
้ ำสุดที่คณ
ุ ตรวจในช่วง 12 เดือนที่
ผ่ำนมำ คุณได้รบั การปรึกษา ก่อนและหลัง
การตรวจหาเชือ้ เอชไอวีหรือไม่
(LTCO_VCT)
ป จั จุ บ ัน นี้ คุ ณ มีส ถานะติด เชื้อ เอชไอวีเ ป็ น
อย่างไร (HIVSTA)

ถ้าเป็ นบวก (ติดเชือ้ เอ็ชไอวี/ เอดส์)คุณ
ได้รบั การดูแลรักษาอย่างไร(TXHIV)

หากคุณได้รบั ยาด้านไวรัสคุณได้รบั ยาจากที่
ไหน(WHER_TXHIV)

เคยและรูผ้ ล (1)
เคยแต่ไม่รผู้ ล (2)
เคยตรวจมาก่อน 12 เดือนและรูผ้ ล
มาแล้ว
เคยตรวจมาก่อน 12 เดือนแต่ไม่รผู้ ล
ไม่เคยตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีมา
ก่อนเลย

1
2
3

ถ้าไม่เคย ให้
ข้ามไปข้อ I6

4
5

ถ้าตอบ 3 หรือ
4 ให้ตอบ I3

ได้รบั บริการปรึกษาเฉพาะก่อนการตรวจ
ได้รบั บริการปรึกษาเฉพาะหลังการตรวจ
ได้รบั บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ
ไม่ได้รบั บริการปรึกษา

1
2
3
4

เป็ นลบ (ยังไม่ตดิ เชือ้ เอชไอวี)
เป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวีแล้ว)
ไม่ตอ้ งการพูดถึง
ไม่รู้ ไม่แน่ใจ
ไม่ได้รบั การรักษาเลย
ได้รบั คาแนะนาในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

1
2
3
4
1
2

ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซี
ดีโฟร์แต่ไม่ถงึ เกณฑ์ทไ่ี ด้รบั ยา
ต้านไวรัส
ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซี
ดีโฟร์ และได้รบั ยาต้านไวรัส
สถานพยาบาลของรัฐ เช่น
โรงพยาบาล รพ.สต.ฯ
สถานพยาบาลเอกชน
โดยใช้สทิ ธิประกันสังคม
สถานพยาบาลเอกชนโดย
ซือ้ ยากินเอง

3

4
1
2
3
4

ถ้าตอบ เป็ นลบ,
ไม่ตอ้ งการพูด
ถึง, ไม่แน่ใจ ให้
ข้ามไป ส่วน J
ถ้าตอบ 1 หรือ
2 หรือ 3 ให้
ข้าม ไปทีส่ ว่ น
J

I6

ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมาเหตุผลทีท่ าให้คุณ
ไม่ไปตรวจเลือด เพื่อหาเชือ้ เอชไอวีเพราะ
อะไร (ตอบได้หลายคาตอบ)
(RESDIS_VCT)

ไม่คดิ ว่ามีความเสีย่ ง
ไม่อยากเสียค่าใช้จา่ ย
ค่าตรวจแพงเกินไป
กลัวไม่เป็ นความลับ เช่น ไม่
ต้อง การแจ้งชือ่ เวลาทีไ่ ป
ตรวจ เป็ นต้น
ไม่ตอ้ งการแจ้งชือ่ เวลาทีไ่ ป
ตรวจ
ไม่รวู้ า่ ต้องไปตรวจทีไ่ หน
กลัวผลการตรวจ
ไม่อยากถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่ดี
หรือถูกดูถกู เวลาทีไ่ ปตรวจ
ทราบผลแล้ว
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
888

ส่วน J: กำรเข้ำถึงกิ จกรรมกำรป้ องกันกำรติ ดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
No.
J1

Questions and Filters
คุณรูจ้ กั ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารดังต่อไปนี้บา้ ง
หรือไม่ (KNDROPIN)
หมายเหตุ: ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร หรือ drop-in
center คือ สถานทีท่ เ่ี ปิดเฉพาะสาหรับกลุม่ ผูใ้ ช้
ยาให้เข้ามาพบปะเพือ่ นและทากิจกรรมร่วมกัน
เช่น บ้านโอโซน บ้านมิตรภาพ บ้านมิตร
สัมพันธ์, TDN ฯ

J2

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณไปทีศ่ นู ย์ขอ้ มูล
ข่าวสารเป็ นจานวนกีค่ รัง้ (VISIT12M)

J3

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ มีเจ้าหน้าทีห่ รือ
อาสาสมัครจากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารมาพบปะ
พูดคุยกับคุณ เป็ นจานวนกีค่ รัง้ (VISITTIME)
เจ้าหน้าทีห่ รืออาสาสมัครจากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
มักจะไปหาหรือเจอคุณในสถานทีใ่ ดบ้าง (ตอบ
ได้หลายคาตอบ) (VISITPLACE)

J4

Coding categories
โอโซนประชาชืน่
มิตรสัมพันธ์
บ้านมิตรภาพ
บ้านอุ่นไอรัก
ออเดนเฮาส์
TDN
โอโซนฝาง
โอโซนจะนะ
ไม่รจู้ กั
ไม่เคยไปเลย
จานวนครัง้

0
|____|____|____|

ไม่เคยไปเลย
จานวนครัง้

0
|____|____|____|

บ้านของคุณเอง
บ้านเพือ่ น
บ้านของเจ้าหน้าทีเ่ อง
คลีนิค/สถานพยาบาล/ศูนย์บาบัด
แหล่งซื้อขายยาเสพติด
ร้านขายเข็มหรือกระบอกฉีด
วัด/สุเหร่า
สวนสาธารณะ

Codes

1
2
3
4
5
6
7
8

Skip to
ถ้ำตอบไม่ ให้
ข้ำมไปข้อ J4

ไม่เคยข้ามไป
ข้อ J5

Note

No.

Questions and Filters

Coding categories
สถานทีร่ า้ ง
ั
๊
ปมน้ามันสะพานลอย
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
อื่นๆ (โปรดระบุ)

J5

J6

J7

J8

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้เข็มหรือ
กระบอกฉีดใหม่มาจากทีใ่ ดบ้าง (ตอบได้หลาย
คาตอบ) (NEWSYR12M)

ครัง้ ล่ำสุด คุณได้เข็มหรือกระบอกฉีดยาใหม่มา
จากทีใ่ ด (LNEWSYR)

ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้รบั แจกเข็ม
และกระบอกฉี ดเป็ นจานวนกีช่ น้ิ
(NUM_NEW)
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้รบั ถุงยำง
อนำมัยมำจากทีใ่ ดบ้าง (FREECON12)
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)

จากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
เจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครจาก
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
จากร้านขายยาทัวไป
่
จากเพือ่ นทีไ่ ม่ได้ทางานอยู่
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสถานทีท่ ซ่ี อ้ื ขายยา
เสพติด
จากสถานพยาบาลของรัฐ
จากสถานพยาบาลของ
เอกชน
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

Codes

Note

9
10
11
12
888

1

UNGA
SS
SO1.3d
choice
ข้อ 6

2
3
4
5
6
888

จากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
เจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครจากศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
จากร้านขายยาทัวไป
่
จากเพือ่ นทีไ่ ม่ได้ทางานอยู่
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสถานทีท่ ซ่ี ้อื ยา เสพติด
จากสถานพยาบาลของรัฐ
จากสถานพยาบาลของเอกชน
อื่นๆ (โปรดระบุ)

4
5
6
888

ไม่เคยได้รบั เลย
จานวนเข็มและกระบอกฉีด

0
|____|____|____|

ซื้อเองจากร้านสะดวกซื้อ
ซื้อเองจากร้านขายยา
ซื้อเองจากเครือ่ งจาหน่ายถุงยาง
อนามัย
ได้ฟรีจากสถานพยาบาลรัฐ
ได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน
ได้ฟรีได้จากเพือ่ นทีไ่ ม่ได้ทางาน
อยู่ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้ฟรีจากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
เจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครจากศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

Skip to

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7

ถ้าตอบไม่เคย
ให้ขา้ มไปข้อ
J11

UNGASS
choice
ข้อ 7
UNGASS
SO1.3d

No.

J9

J10

J11

J12

J13

J14

Questions and Filters
ครัง้ ล่ำสุด คุณได้ถงุ ยางอนามัยมาจากทีใ่ ด
(FREECONL)

ในช่วง 1 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้รบั แจกถุงยำง
อนำมัยหรือไม่ ถ้ำได้รบั ระบุเป็นจานวนกีช่ น้ิ
(NUM_FREECON1)
เมื่อท่านต้องการฉีดยาเสพติด ท่านสามารถ
หาเข็มและกระบอกฉีดใหม่ ได้ยากง่าย
เพียงไร (ACCCON)

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยได้รบั ข้อมูล
ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์เป็ นจานวนกีค่ รัง้ (โดยประมาณ)
(KNWHIV) / (NUM_KNWHIV)
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณได้รบั ข้อมูล
ความรูเ้ กีย่ วกับป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
จากใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(WHO_KNWHIV)

ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยได้รบั กำร
ส่งต่อจำกเจ้ำหน้ ำที่/อำสำสมัครของศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อไปรับบริ กำรปรึกษำและ
ตรวจเอชไอวีและโรคติ ดต่อทำง

Coding categories

Codes

ไม่เคยได้รบั เลย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ซื้อเองจากร้านสะดวกซื้อ
ซื้อเองจากร้านขายยา
ซื้อเองจากเครือ่ งจาหน่ายถุงยาง
อนามัย
ได้ฟรีจากสถานพยาบาลรัฐ
ได้ฟรีจากสถานพยาบาลเอกชน
ได้ฟรีได้จากเพือ่ นทีไ่ ม่ได้ทางาน
อยู่ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้ฟรีจากศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
เจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครจากศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ (โปรดระบุ)

8
888
1
2
3

ไม่เคยได้รบั เลย
จานวนถุงยางอนามัย

หาได้ทุกครัง้
(สะดวกมาก)
หาได้บางครัง้
(ค่อนข้างลาบาก)
หาไม่ได้เลย (ลาบากมาก)
ไม่เคยได้รบั เลย
จานวนครัง้

เจ้าหน้าทีส่ ถานพยาบาลของรัฐ
เจ้าหน้าทีส่ ถานพยาบาล เอกชน
เจ้าหน้าที/่ อาสาสมัครจากศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ นทีไ่ ม่ได้ทางานอยู่ศนู ย์
ข้อมูลข่าวสาร
สือ่ สาธารณะ (โทรทัศน์/วิทยุ/
อินเตอร์เน็ต)
สือ่ สาธารณะ (แผ่นพับ/ใบปลิว/
เอกสารแจก)
การรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ
อื่นๆ ระบุ

ไม่เคยได้รบั เลย
จานวนครัง้
ไม่ตอบ

Skip to

4
5
6
7

888

0
|____|____|____|
1
2
3
0
|____|____|____|

1
2
3
4
5
6

888

0
|____|____|____|
999

ตอบไม่เคยข้าม
ไปข้อ J4

Note

No.

J15

J16

Questions and Filters
เพศสัมพันธ์ เป็ นจานวนกีค่ รัง้ (โดยประมาณ)
(NUMREF_VCT)
ในช่วง 12 เดือนที่ผำ่ นมำ คุณเคยได้รบั กำร
ส่งต่อจำกเจ้ำหน้ ำที่/อำสำสมัครของศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อไปรับกำรบำบัดยำเสพ
ติ ด (เช่น เมธาโดน) จานวนกีค่ รัง้
(โดยประมาณ) (NUMREF_TX)
ในช่วง12 เดือนทีผ่ ่านมาคุณเคยถูกเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข / แพทย์ / พยาบาล แสดงท่าที
หรือวาจา ไม่ตอ้ งการให้บริการคุณ เมื่อรับ
บริการดังต่อไปนี้หรือไม่(ตอบได้มำกกว่ำ 1
ข้อ) (BARRSERV)

Coding categories

ไม่เคยได้รบั เลย
จานวนครัง้
ไม่ตอบ

บาบัดรักษายาเสพติด
ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี
รับการรักษายาต้านไวรัส
การให้บริการรักษาโรคทัวไป
่
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้วยท่าทีปกติ
ใน 12 เดือนทีผ่ ่านมาใม่เคยไป
รับบริการใดๆเลย
บริการอื่นๆ ระบุ………..

Codes

Skip to

0
|____|____|____|
999

1
2
3
4
5
6
7
888

ส่วน K: ตัวชี้วดั ควำมรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีของ UNGASS
NO
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

Statement
การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้ เอชไอวี และไม่มคี ่นู อนคนอื่นลดความเสีย่ งในการติด
เชือ้ เอชไอวีได้ (K1)
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวีได้ (K2)
คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวีได้ (K3)
คนเราสามารถติดเชือ้ เอชไอวี ได้ จากการถูกยุงกัด (K4)
คนเราสามารถติดเชือ้ เอชไอวีได้ จากการกินอาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (K5)
การใช้เข็มและกระบอกฉีดใหม่ขณะฉีดยาเสพติด เป็ นวิธหี นึ่งทีป่ ้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ได้ (K6)
การใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกัน เป็ นเรือ่ งทีฉ่ นั สมควรทาเพือ่ มิตรภาพระหว่างเพือ่ น (K7)
ฉันใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกับเพือ่ นได้ เพราะเพือ่ นฉันไม่มเี ชือ้ เอชไอวี/เอดส์ (K8)
ฉันไม่อยากเสีย้ นยาหรือลงแดง ดังนัน้ ฉันจะยืมเข็มฉีดยาจากคนอืน่ มาใช้ ถ้าหากจาเป็ น (K9)

ใช่

Answer
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

Note

No.
L1

Questions and Filters
ในช่วงปี 2554 (ม.ค-ธ.ค) คุณเคยไปรับ
บริการจากสถานที่ ให้บริการตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้หรือไม่
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (EPP)

L2

ปจั จุบนั นี้คุณกาลังรับการบาบัดรักษายาเสพ
ติด (บาบัดเมธาโดน) อยู่หรือไม่ (MET_
LAST)
(สาหรับเชียงใหม่) ในช่วงปี 2554 (ม.ค-ธ.ค)
คุณเคยเข้ารับการบาบัดทีไ่ หนบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) (MET PLACE)

L3

L4

L5

(สาหรับกรุงเทพ และปริมณฑล) ในช่วงปี
2554 (ม.ค-ธ.ค) คุณเคยเข้ารับการบาบัดที่
ไหนบ้าง (update choice) (MET PLACE)

(สาหรับสงขลา) ในช่วงปี 2554 (ม.ค-ธ.ค)
คุณเคยเข้ารับการบาบัดทีไ่ หน (update
choice) (MET PLACE)

ส่วน L: คำดประมำณประชำกร
Coding categories
ไป ให้ระบุ
list ชื่ อสถานบริ การคลินิก
(กามโรค/HIV) ของแต่ ละ
จังหวัด
ไม่ได้ไป

Codes

ใช่
ไม่ใช่

1
2

คลีนิคหมอภานุ
คลีนิคหมอจาลอง
เจริญราษฏร์คลินิก
ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด
เชียงใหม่ (ฟ้าใหม่)
รพ.นครพิงค์
โรงพยาบาลมหาราชนครชียงใหม่
อื่นๆ (โปรดระบุ)

1
2
3
4

สถานบริการเอกชน
สถานบริการสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ศูนย์บริการสาธารณสุข,
รพ.วชิระ, รพ.ตากสิน)
โรงพยาบาลพระนังเกล้
่ า
สถาบันบาราศนราดูร
โรงพยาบาลปากเกร็ด
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สถาบันธัญญารักษ์
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
โรงพยาบาลราชวิถี
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ศูนย์บาบัดยาเสพติดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลจะนะ
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลเทพา
โรงพยาบาลสมเด็จฯอ.นาทวี
โรงพยาบาลสิงหนคร

5
6
888

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
888
1
2
3
4
5
6
7

Skip to

Note

No.

Questions and Filters

L6

(สาหรับกรุงเทพ) จนถึงเดือนธันวาคม 2554
คุณเป็ นอาสาสมัครโครงการศึกษายาต้าน
Tenofovir/ทีนอฟ หรือไม่ (TENOF)
(สาหรับเชียงใหม่) จนถึงเดือนธันวาคม 2554
คุณเป็ นอาสาสมัครของโครงการศึกษา
Suboxone / 058 (บ้านเพื่อน) หรือไม่
(SUBOX)

L7

Coding categories
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ไม่ใช่

Codes
888
1
2

Skip to

1
2

เรายังคงต้องการทีจ่ ะหาผูท้ ฉ่ี ีดสารเสพติดเพือ่ มาสัมภาษณ์อกี
คุณยินดีทจ่ี ะช่วยแนะนาผูฉ้ ดี สารเสพติดเข้าเส้นทีค่ ณ
ุ
รูจ้ กั มาสัมภาษณ์กบั เราสัก 3คนหรือไม่ โดยเราจะมีคา่ เดินทางมอบให้
โดยเราจะให้คปู องคุณไป 3ใบเพือ่ เอาไปให้คนทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั คูปอง 1ใบจะมี 3ส่วน คูปองส่วนที่ 1 ทางโครงการจะเป็ นผู้
เก็บเอาไว้ คูปองส่วนที่ 2 คุณเก็บไว้เพือ่ นามารับค่าตอบแทน หลังจากทีค่ นทีค่ ณ
ุ แนะนามานัน้ ได้ให้สมั ภาษณ์กบั เราเรียบร้อย
แล้ว และคูปองส่วนที่ 3 คุณเอาไปให้คนฉีดสารเสพติดทีค่ ณ
ุ ต้องการจะแนะนามา และให้เขาถือมาด้วยในวันทีม่ าสัมภาษณ์ โดย
เราจะไม่สมั ภาษณ์คนทีไ่ ม่มคี ปู องแนะนานี้ตดิ ตัวมา และเนื่องจากโครงการนี้มรี ะยะเวลาจากัด ดังนัน้ จึงขอให้คณ
ุ รีบแนะนาเขา
เหล่านัน้ ให้ตดิ ต่อเข้ามาโดยเร็วทีส่ ดุ
“ทัง้ นี้ คนที่ คณ
ุ สำมำรถแนะนำให้มำสัมภำษณ์ กบั เรำได้จะต้อง…”
1. เป็ นผูฉ้ ีดสารเสพติด
2. รูจ้ กั กับคุณเป็ นการส่วนตัว ซึง่ หมายถึง คนทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั ชือ่ เล่นหรือชือ่ จริง และรูว้ ธิ ที จ่ี ะติดต่อกับเขาเหล่านัน้ โดย
ทางใดทางหนึ่ง
3. มีอายุอยูใ่ นช่วง 18 45 - ปี
4. ต้องยังไม่เคยตอบแบบสอบถามของโครงกำรเพื่อสุขภำพ ซึง่ ทาการสารวจในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมนี้
5. มีคปู องส่วนที่ 3ทีไ่ ด้แจกคุณไป

สุดท้ายนี้ ดิฉนั /ผมขอขอบคุณทีส่ ละเวลาในการให้ขอ้ มูลทีส่ าคัญและเป็ นประโยชน์สาหรับโครงการของเราค่ะ /ครับ

Note

ภำคผนวก 15
ข้อคำถำมประเมิ น Intervention PSI
Part I: ควำมคิ ดเห็นเกี่ยวกับกำรฉี ดสำรเสพติ ด
คาอธิ บาย:
ต่อไปนี้ เป็ นคำถำมเกี่ยวกับควำมคิ ดเห็นของคุณในเรื่องกำรฉี ดสำรเสพติ ด ในแต่ละข้อความขอให้คณ
ุ แสดงความคิดเห็น
ว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย มากน้อยเพียงใดดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง
1

2

3

4

5

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง
6

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย

ค่อนข้ำงเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีน้าเงินจะแสดงควำมเห็นด้วย และโทนสีสม้ จะแสดงควำมไม่เห็นด้วย โดยทีค่ ณ
ุ สามารถเลือก
แสดงความคิดเห็นได้ 6ระดับ ดังนี้ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2=ไม่เห็นด้วย 3 =ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 4 =ค่อนข้างเห็นด้วย 5 =เห็น
ด้วย และ 6=เห็นด้วยอย่างยิง่
คาตอบทัง้ หมดนัน้ ไม่มขี อ้ ใดทีถ่ กู หรือผิด เราสนใจทีจ่ ะทราบความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณเท่านัน้ ดังนัน้ จึงใคร่ขอความกรุณา
เลือกตอบให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากทีส่ ดุ

No.

Statements

D7

ฉันรูจ้ กั สถานทีท่ แ่ี จกหรือขายเข็มหรือกระบอก
ฉีดใหม่
ฉันสามารถซือ้ หรือหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม่
ได้เมือ่ ต้องการใช้
ฉันมีเข็มหรือกระบอกฉีดใหม่ในเวลาทีต่ อ้ งการ
ใช้
ร้านทีข่ ายเข็มหรือสถานทีแ่ จกเข็ม อยูใ่ กล้กบั ที่
พักของฉัน
การหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม่เป็ นเรือ่ งง่าย
สาหรับฉัน
เมือ่ ฉันรีบร้อนหรือเสีย้ นยามาก ฉันจะหาเข็ม
หรือกระบอกฉีดใหม่ยาก
เพือ่ นๆแนะนาให้ฉนั ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดใหม่

D8

เพือ่ นๆแนะนาว่าอย่าใช้เข็มร่วมกัน

D1
D2
D3
D4
D5
D6

D9
D10

เพือ่ นๆเตรียมเข็มหรือกระบอกฉีดใหม่ไว้ให้ฉนั
เสมอ
ฉันรูส้ กึ อายเมือ่ ต้องไปซือ้ เข็ม

1

2

3

4

5

6

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

No.
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29

Statements
ฉันรูส้ กึ มันใจที
่ จ่ ะต้องเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นเข็มใหม่
ฉันไม่กล้าไปซือ้ เข็มใหม่ เพราะกลัวถูกตารวจ
จับ
การพกเข็มจะเป็ นเงือ่ นไขของตารวจในการ
บังคับตรวจหาสารเสพติด
ฉันต้องได้ยามาก่อน แล้วถึงจะไปหาซือ้ เข็ม
ไม่เป็ นไรทีฉ่ นั จะใช้เข็มหรือกระบอกฉีดร่วมกับ
คนทีฉ่ นั รูจ้ กั เป็ นอย่างดี
ถ้าเพือ่ นมาขอเข็มทีใ่ ช้แล้ว ก็ตอ้ งให้เพราะ
คิดถึงใจเขาใจเรา
ฉันไม่อยากเสีย้ นยาหรือลงแดง ฉะนัน้ ฉันจะยืม
เข็มฉีดยาจากคนอืน่ มาใช้ ถ้าหากจาเป็ น
ฉีดด้วยเข็มใหม่ ดีกว่าใช้เข็มทีเ่ ราใช้แล้ว เพราะ
เลือดทีค่ า้ งอยูม่ เี ชือ้ โรค
ฉันไม่อยากทิง้ เข็มหรือกระบอกฉีดทีใ่ ช้แล้ว
เพราะเกรงว่าจะหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม่
ไม่ได้
พอได้เข็มมาแล้วใช้หลายครัง้ ก่อนจะทิง้ เพราะ
เข็มหายาก
ฉันรูส้ กึ ไม่กงั วลใจเมือ่ ใช้เข็มใหม่หรือกระบอก
ฉีดทุกครัง้
การใช้เข็มฉีดยาอันเดิมมากกว่าหนึ่งครัง้ ทาให้
ฉีดแล้วเจ็บมากขึน้ เนื่องจากหัวเข็มทือ่
ฉันสามารถฉีดยาได้ง่ายขึน้ เมือ่ ใช้เข็มใหม่
ฉันรูส้ กึ ปลอดภัยจากการติดเชือ้ เอ็ชไอวีเมือ่ ใช้
เข็มหรือกระบอกฉีดใหม่ทุกครัง้
ฉันไม่เสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอ็ชไอวี หากฉันเปลีย่ น
เฉพาะหัวเข็ม แต่ใช้กระบอกร่วมกัน
เพือ่ นๆฉันคิดว่าไม่เป็ นไรทีจ่ ะใช้เข็มหรือ
กระบอกฉีดร่วมกับคนทีเ่ รารูจ้ กั เป็ นอย่างดี
ในกลุ่มเพือ่ นของฉัน ทุกคนต่างก็ตอ้ งใช้เข็มของ
ใครของมัน
ในกลุ่มเพือ่ นของฉัน เป็ นเรือ่ งปกติทจ่ี ะใช้
อุปกรณ์ในการฉีดร่วมกัน
การเปลีย่ นเฉพาะหัวเข็ม แต่ใช้กระบอกฉีด
ร่วมกัน ทาให้ปลอดภัยจากการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
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ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย
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No.
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37

Statements
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อย่างยิง่
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การล้างเข็มหรือกระบอกฉีดด้วยน้าเปล่าจนไม่มี
เลือดติดจึงจะสะอาด ปลอดภัยจากโรคเอดส์
ฉันใช้เข็มหรือกระบอกฉีดร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ เพราะ
ถึงจะติดเชือ้ เอ็ชไอวี แต่กร็ กั ษาหายได้
ในอนาคต ถึงแม้เพือ่ นจะให้เข็มหรือกระบอกฉีด
ทีใ่ ช้แล้ว แต่ฉนั ก็จะไม่ใช้
ครัง้ ต่อไปทีจ่ ะฉีด ฉันจะต้องหาเข็มและกระบอก
ฉีดใหม่ให้ได้ เพราะฉันกลัวติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ในอนาคต ถ้าหากเสีย้ นยาแต่ไม่สามารถหาเข็ม
ใหม่ได้ ฉันจะไม่ยอมฉีด
ก่อนทีฉ่ นั จะฉีดครัง้ ต่อไป ฉันจะออกไปซือ้ เข็ม
ฉีดยาอันใหม่ ถึงแม้วา่ ฉันจะมีสารเสพติดพร้อม
ทีจ่ ะฉีดแล้วก็ตาม
ฉันไม่อยากใช้เข็ม/กระบอกฉีดร่วมกัน เพราะ
กลัวติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ฉันให้เข็มทีใ่ ช้แล้วกับเพือ่ นได้ เพราะฉันไม่ได้มี
เชือ้ เอ็ชไอวี

Part II: ควำมคิ ดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้ถงุ ยำงอนำมัย
คาอธิ บาย:
ต่อไปนี้ เป็ นคำถำมเกี่ยวกับควำมคิ ดเห็นของคุณในเรื่องกำรใช้ถงุ ยำงอนำมัย ในแต่ละข้อความขอให้คณ
ุ แสดงความ
คิดเห็นว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย มากน้อยเพียงใดดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง
1

2

3

4

5

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง
6

ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้ำงไม่เห็นด้วย

ค่อนข้ำงเห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่ำงยิ่ ง

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีน้าเงินจะแสดงควำมเห็นด้วย และโทนสีสม้ จะแสดงควำมไม่เห็นด้วย โดยทีค่ ณ
ุ สามารถเลือก
แสดงความคิดเห็นได้ 6ระดับ ดังนี้ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 2 ,=ไม่เห็นด้วย3 ,=ค่อนข้างไม่เห็นด้วย4 ,=ค่อนข้างเห็นด้วย5 ,=เห็น
ด้วย และ 6=เห็นด้วยอย่างยิง่
คาตอบทัง้ หมดนัน้ ไม่มขี อ้ ใดทีถ่ กู หรือผิด เราสนใจทีจ่ ะทราบความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณเท่านัน้ ดังนัน้ จึงใคร่ขอความกรุณา
เลือกตอบให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากทีส่ ดุ

No.
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Statements
ถุงยางอนามัยโดยส่วนใหญ่ทฉ่ี นั ใช้ เป็ นถุงยาง
อนามัยทีไ่ ด้มาฟรีๆ
การหาซือ้ ถุงยางอนามัยเมือ่ ต้องการใช้ เป็ นเรือ่ ง
ง่ายสาหรับฉัน
เป็ นเรือ่ งปกติของคูน่ อนประจาของฉัน ทีจ่ ะขอให้
ฉันใช้ถงุ ยางอนามัย
ถุงยางอนามัยเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับคูน่ อนซือ้ ขาย
เท่านัน้
ไม่จาเป็ นต้องใช้ถงุ ยางอนามัยกับคูน่ อนประจา
เพราะว่าเราเชือ่ ใจกัน
ไม่จาเป็ นต้องใช้ถงุ ยางอนามัยกับคูน่ อนประจาถ้า
หากฉันรูผ้ ลตรวจเอ็ชไอวีแล้ว
การใช้ถงุ ยางอนามัยไม่ได้ทาให้ความรืน่ รมย์ใน
การมีเพศสัมพันธ์ลดลง
การใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างสม่าเสมอจะช่วย
ป้องกันคูน่ อนประจาของฉันจากการติดเชือ้ เอ็ชไอ
วี
คูน่ อนประจาของฉันจะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ถ้าฉันไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย
ถึงแม้จะใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับคูน่ อน แต่กจ็ าเป็ น
จะต้องใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
เพียงไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแค่ครัง้ เดียว อาจทา
ให้คนู่ อนประจาของฉันเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอ็ชไอวี
ถ้าฉันใช้ถงุ ยางอนามัยกับคูน่ อนประจา เขา/เธอ
จะคิดว่าตัวฉันไม่ปลอดภัย
ถ้าบอกกับคูน่ อนประจาว่าให้ใช้ถงุ ยางอนามัย
เขาจะสงสัยในตัวฉัน
การใช้ถงุ ยางอนามัยทาให้ฉนั กับคูน่ อนประจา
ของฉันเกิดความรูส้ กึ ไม่เชือ่ ใจกัน
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