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	 ปี	พ.ศ.	2552	กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์	วัณโรค	และมาลาเรีย	 ได้สนับสนุนโครงการการป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวี	 แบบผสมผสานส�าหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อฯ	 โดยการส่งเสริมบริการ							

เชงิรุกและการสร้างเครือข่ายบรกิารท่ีบูรณาการ	มเีป้าหมายเพือ่ขยายขอบเขตการจดักจิกรรมการป้องกนัเอชไอว	ี	

ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง	(Female	Sex	Worker:	FSW)	กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย	(Men	who	have	

Sex	with	Men:	MSM)	กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด	(Intravenous	Drug	User:	IDU)	และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	

(Migrant	Worker:	MW)	และส�านกัระบาดวทิยา	ได้พฒันาระบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมทีส่มัพันธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวี	

และการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มแรงงานข้ามชาติขึ้นเป็นครั้งแรก	 เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหา								

เอชไอวแีละเอดส์ในประชากรกลุม่น้ี	 เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชือ้เอชไอวี	

และประเมนิผลการด�าเนนิงานของโครงการดงักล่าว	และในปี	พ.ศ.2553	ได้เร่ิมเฝ้าระวังประชากรทีม่ภีาวะเส่ียงสูง	

ต่อการติดเชื้อฯ	 เป็นครั้งแรก	พบว่าขั้นตอนในการด�าเนินงานยังพบประเด็นท่ีควรได้รับการพัฒนาบางประการ								

เช่น	การสุ่มตัวอย่าง	เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังฯ	เป็นต้น	จึงได้ปรับปรุงแนวทางฉบับนี้ขึ้นใหม่	 เพื่อใช้ในการ

ด�าเนนิงานเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอว	ีและการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่แรงงาน

ข้ามชาติ	ตั้งแต่รอบที่	2	เป็นต้นไป

		 ส�านกัระบาดวทิยา	 ขอขอบพระคณุทุกท่านและทกุหน่วยงานท่ีได้สนบัสนนุการพัฒนาระบบเฝ้าระวงันี้			

ด้วยดมีาตลอดและยนิดรีบัฟังทกุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวงัต่อไปให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด	และได้ประโยชน์	

ตามวัตถุประสงค์

	 	 	 	 	 	 	 ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค
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	 ปัจจบัุนการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศไทยมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึน้	ประกอบกบัประสบปัญหา	

การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 และภาคเกษตรกรรม	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 ทั้งนี้เนื่องจาก									

อัตราการเพ่ิมของประชากรของคนไทยทีล่ดลง	ท�าให้ก�าลงัแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลงตามไปด้วย	

เกิดภาวะการว่างงานของประชากรเพิ่มขึ้น	 แรงงานจากภาคเกษตรต่างอพยพเข้ามาท�างานในภาคอุตสาหกรรม

และบริการ	 ส่งผลให้แรงงานในภาคการเกษตรท้องถิ่นซ่ึงเป็นแรงงานไร้ฝีมือเป็นส่วนใหญ่เกิดการขาดแคลน										

จงึมกีารแก้ปัญหาโดยการใช้แรงงานเคลือ่นย้ายจากประเทศเพือ่นบ้านเข้ามาทดแทน	เนือ่งจากยงัมงีานบางประเภท			

ที่คนไทยไม่นิยมท�า	 เพราะเห็นว่าเป็นงานท่ีหนัก	 สกปรก	 และรายได้น้อย	 เช่น	 งานกรรมกรในเรือประมง														

งานก่อสร้าง	 งานรีดยางพารา	 ฯลฯ	 รัฐบาลจึงมีนโยบายในการผลักดันแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย						

ให้เข้าสู ่ระบบปกติ	 (regularization)	 โดยท�าข้อตกลงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (Memorandum	 of																						

Understanding	-	MOU)	ทั้ง	3	ประเทศ	คือ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	กัมพูชา	และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์	(หรือที่เดิมเรียกว่าพม่า)	เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานทั้ง	3	ประเทศเข้าเมืองโดยกระบวนการ

ที่เป็นทางการระหว่างทั้ง	 2	 ประเทศ	 คือ	 การมีหนังสือเดินทาง	 และใบอนุญาตท�างาน	 ตามเกณฑ์ของรัฐบาล							

ทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ในขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อนแล้ว					

เข้าสู่กระบวนการพสิจูน์สญัชาต	ิ โดยรฐับาลต้นทางเป็นฝ่ายตรวจสอบ	และออกหนงัสอืเดนิทาง	ขณะท่ีรฐับาลไทย	

ยินยอมออกเอกสารการท�างานในประเทศ	 เม่ือเข้าเกณฑ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาติ	 จึงเป็นประโยชน์																

ต่อการทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศ	 ปัจจุบันจ�านวนประชากรข้ามชาติท่ีเข้าเมืองในประเทศไทย					

ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถบอกจ�านวน	 ท่ีแน่นอนได้ว่ามีจ�านวนเท่าใด	 แต่จากการประมาณการของส�านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติประมาณว่า	 มีประชากรข้ามชาติท้ังท่ีมีเอกสารรับรองและไม่มีเอกสารรับรอง													

(Documented	and	Undocumented	 labour))	 ในภาพรวมประมาณ	2.5	ล้านคนเศษ	 (ข้อมูลจากเอกสาร

ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อสิงหาคม,	 2552)	 จากที่ได้กล่าวข้างต้น	 แรงงานข้ามชาติจึงเป็นกลุ่มคน	

บทที่ 1
บทน�ำ



2

กลุ่มหนึ่งในสังคมไทยที่นับวันจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	อาจท�าให้ปัญหาสุขภาพต่างๆ	 เช่น	 โรคเท้าช้าง	 ไข้มาเลเรีย	

และโรคเอดส์	เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	และจะส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบบริการสาธารณสุข	

 

	 ในปี	พ.ศ.	2553	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก	

(Global	 Fund)	 ในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึง

บริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก	(Comprehensive	HIV-Prevention	Among	Most	at	risk	population	

by	Promoting	Integrated	Outreach	and	Networking:	CHAMPION)	(โครงการด้านเอดส์	รอบที่	8)	เพื่อ

ช่วยเสรมิการด�าเนนิงานในงบประมาณปกต	ิส�านกัระบาดวทิยาได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการเฝ้าระวงั	เพือ่ประเมนิผล	

โครงการดังกล่าว	ด้วยระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ

การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่แรงงานข้ามชาต	ิให้สามารถครอบคลมุผูใ้ช้แรงงานต่างชาตทิีเ่พิม่สงูขึน้	ทัง้ทีถ่กูกฎหมาย

และผดิกฎหมาย	ซึง่การเฝ้าระวงัดงักล่าวเป็นรูปแบบของการบรูณาการการเฝ้าระวงัการติดเชือ้เอชไอว	ี โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ร่วมกับพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 (IBBS)	 โดยวิธีการ

ตรวจเลือดหาการตดิเชือ้เอชไอว	ีการเกบ็ปัสสาวะเพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	และการตอบ

แบบสอบถามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังจะ

อธิบายได้ดีกว่าการด�าเนินการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี	 และการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่

เพียงวิธีเดียว	

	 ผลจากการเฝ้าระวัง	 ในปี	พ.ศ.2553	พบว่า	แรงงานข้ามชาติ	 มีบัตรประกันสุขภาพเพียงร้อยละ	40.1	

เคยมปีระวตักิารมอีาการของโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	ร้อยละ	20.6	ซึง่ในผูท้ีเ่คยมอีาการดงักล่าวไม่ได้ไปรบัการรกัษา

สงูถงึร้อยละ	36.2	และมผีูท้ีร่กัษาเองหรอืซือ้ยากินเอง	ร้อยละ	29.6	ประชากรเคล่ือนย้ายท้ังหมดเคยได้รับการตรวจ

เลอืด	หาการติดเชื้อเอชไอวี	 เพียงร้อยละ	20.8	 และในจ�านวนนี้ทราบผลการตรวจร้อยละ	64.4	 โดยประชากร										

เคลือ่นย้ายทีไ่ด้รบัการตรวจเลอืดหาการติดเชือ้เอชไอว	ีใน	12	เดือนทีผ่่านมาเพียงร้อยละ	10.4	กลุ่มตัวอย่างรูจ้กั

หรือเคยเห็นถุงยางอนามัยร้อยละ	 81.4	 ทราบว่าถุงยางอนามัยมีเพื่อป้องกันเอชไอวี/เอดส์	 สูงถึงร้อยละ	 71.5	

ประวัติการเคยมีเพศสัมพันธ์ของประชากรเคลื่อนย้าย	 พบว่าส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์	 ร้อยละ	 74.4																		

โดยในจ�านวนน้ีมสีามีหรอืภรรยาแล้ว	ร้อยละ	99.6	แรงงานข้ามขาต	ิมเีพศสมัพนัธ์กบัคนอืน่ทีไ่ม่ใช่สามหีรอืภรรยา	

ในรอบ	12	เดอืนทีผ่่านมา	ร้อยละ	8.6	และมกีารใช้ถงุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์กับคนอืน่	ทีไ่ม่ใช่สามหีรือภรรยา	

ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	ใช้ทุกครั้ง	ร้อยละ	33.6	การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ประชากรเคลือ่นย้ายมเีพศสมัพนัธ์

ครัง้ล่าสดุ	มากท่ีสดุกบัสามี/ภรรยา	ร้อยละ	85.0	มเีพศสมัพนัธ์ครัง้ล่าสุดกบัชาย/หญงิอืน่	ที่ไม่ใช่แฟน	ร้อยละ	0.7	

และมกีารสวมถงุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์คร้ังล่าสุดกบัหญงิบริการ	มากท่ีสุด	 ร้อยละ	79.1	ประชากรเคลือ่นย้าย						

มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ	UNGASS	ร้อยละ	26.2	

	 อย่างไรก็ตาม	ในการด�าเนินการเฝ้าระวังในรอบที่ผ่านมา	ยังมีกระบวนการที่ประสบปัญหาในบางพื้นที่	

เช่น	 การเลือกและสุ่มตัวอย่าง	 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	 จึงอาจสะท้อนสภาพปัญหาไม่ตรงกับสถานการณ	์					

ดงันัน้ในการเฝ้าระวงัฯ	ในปี	2555	น้ี	จงึได้ปรับปรุงวธิกีารสุม่เลอืกตวัอย่าง	และมกีระบวนการนเิทศตดิตามด�าเนนิ

การเฝ้าระวัง	 เพื่อให้การเฝ้าระวังในรอบนี้เกิดประโยชน์	 สามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงท่ี

เกี่ยวข้อง	 ได้รับทราบสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในแรงงานข้ามชาติอย่างแท้จริง	 เพื่อเตรียมรองรับการจัดการด้าน

สาธารณสุขต่อไป	
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วัตถุประสงค์ทั่วไป

		 เพื่อศึกษาข้อมูลความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และข้อมูลปัจจัยเสี่ยง						

ทีส่มัพนัธ์กับการตดิเชือ้เอชไอว	ีในระดบัประเทศ	และระดับจังหวัด	เพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบโครงการป้องกัน	

การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์	

วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 1.	เพือ่ตดิตามความชกุของการติดเชือ้เอชไอว	ีและการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในแรงงานข้ามชาติ

	 2.	เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 และโรคติดต่อ 

															ทางเพศสัมพันธ์	ในประชากรกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

	 3.	เพือ่ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทีสั่มพันธ์กับการติดเชือ้เอชไอว	ีและโรคตดิต่อ				

											 		 ทางเพศสัมพันธ์
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ประชากรที่เฝ้าระวัง

	 แรงงานข้ามชาต	ิอายรุะหว่าง	15	–	49	ปี	สญัชาต	ิลาว	กมัพชูา	และพม่า	ทีป่ระกอบอาชพีในประเทศไทย	

เกณฑ์การคัดเลือกผู้จะเข้าร่วมในการเฝ้าระวัง	(Subject	selection)	มีดังนี้

	 1.	ผู้จะเข้าร่วมในการเฝ้าระวังจะถูกตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่	ดังนี้

	 	 1.1	เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง	(Inclusion	criteria)

	 	 	 1.1.1	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	ทั้งที่จดทะเบียน	และไม่ได้จดทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตท�างาน

	 	 	 	 	ภายในประเทศ	รวมทั้งมีหรือไม่มีเอกสารรับรองใดๆ	จากทางราชการ

	 	 	 1.1.2	กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มาจาก	3	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์		

	 	 	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกัมพูชา	

	 	 	 1.1.3	พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า	6	เดือน

	 	 	 1.1.4	ประกอบอาชีพ	5	อาชีพ	ได้แก่	ประมง	ประมงที่ต่อเนื่อง	กรรมกรก่อสร้าง	เกษตรกรรม		

	 	 และพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	

	 	 	 1.1.5	ยินยอมให้เก็บข้อมูล

	 1.2	เกณฑ์ในการคัดออก	(Exclusion	criteria)

	 	 	 1.2.1	แรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพแบบเช้าไปเย็นกลับ	โดยไม่พักอาศัยในประเทศไทย

	 	 	 1.2.2	กลุ่มคนไทยที่ไร้สัญชาติ	คนไทยไร้สิทธิ	กลุ่มชาติพันธุ์	และชนเผ่าต่างๆ	ในประเทศไทย

	 	 	 1.2.3	ไม่ยินยอมให้ข้อมูล	

	 	 	 1.2.4	มีปัญหาการได้ยิน

บทที่ 2
วิธีด�ำเนินงำนเฝ้ำระวังกำรติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ
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พื้นที่เฝ้าระวัง

	 พื้นที่ที่ด�าเนินการเฝ้าระวัง	 ได้แก่	 พ้ืนท่ี	 10	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ตาก	 นครพนม

อุบลราชธานี	สมุทรปราการ	กาญจนบุรี	ชลบุรี	ตราด	ตรัง	และจังหวัดสงขลา

นิยามศัพท์

 อาสาสมคัร หมายถงึ	กลุม่ตวัอย่างทีเ่ลือกสุ่มได้	มคีณุสมบติัครบตามเกณฑ์	และยนิยอมเข้าร่วมโครงการ

อาชีพของประชากรที่เฝ้าระวัง	ได้แก่	

	 1.	อาชีพประมง	หมายถึง	การประกอบอาชีพจับสัตว์น�้า	

	 2.	อาชีพต่อเนื่องจากการประมง	หมายถึง	การประกอบอาชีพแล่สัตว์น�้า	คัดแยกชนิดและขนาด	และ	

	 	 การท�าความสะอาดอาหารทะเล	เช่น	แกะกุ้ง	แล่ปลา	ลอกปลาหมึก	ขูดปลา	เป็นต้น

	 3.	อาชีพกรรมกรก่อสร้าง	หมายถึง	การใช้แรงงานเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	

	 4.	 อาชีพเกษตรกรรม	 หมายถึง	 การประกอบอาชีพในกระบวนการผลิตอาหาร	 และ	 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

		 	 โดยวิธีการเพาะปลูกพืช	และวิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บก	สัตว์น�้า	

	 5.	 อาชีพพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	 หมายถึง	 การประกอบอาชีพโดยใช้แรงงานในโรงงาน 

	 	 อุตสาหกรรม

 เจ้าหน้าที่ หมายถึง	เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินโครงการ	เข้าร่วมท�างานในการเก็บข้อมูลภาคสนามทัง้บคุลากร

ภาครฐั	และเอกชนทกุคน	ซึง่ประกอบด้วย	นกัวชิาการสาธารณสขุ	พยาบาล	ผูใ้ห้การปรกึษา	ผูท้�าหน้าที	่การบรหิาร

ทมี	พนกังานสาธารณสขุต่างด้าว	(พสต.)	อาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว	(อสต.)	ผูท้�าหน้าทีล่่ามในการสมัภาษณ์

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

	 	ขนาดตวัอย่างในระดบัประเทศ	ใช้ตัวอย่างจ�านวน	2,400-2,800	คน	โดยเกบ็ตัวอย่างในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	

10	 จังหวัด	 จ�านวนตัวอย่างส�าหรับการเฝ้าระวังที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลในระดับจังหวัดนั้น						

สามารถค�านวณได้จากสูตร

  n		=	จ�านวนตัวอย่าง	

 Zα	=	ค่ามาตรฐานจากตาราง	Z	ที่ระดับ	Type	I	Error	ที่	α	เมื่อ	α	=	0.05	ค่า	Z	จะเท่ากับ	1.96

		 P		=	 สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร	 ในที่นี้หมายถึงความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของ 

	 	 	 แรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่	

	 N		=	จ�านวนแรงงานข้ามชาต	ิ3	สญัชาต	ิตามมตคิณะรฐัมนตรี	ณ	เดอืนเมษายน	2555	และการคาดประมาณ	 

	 	 	 จ�านวนแรงงานข้ามชาติในแต่ละจังหวัด

	 e		=	ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้	(โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า	P)

n	
p
=	 	N	Z2	P(1	–	P)

										Ne2+ Z2	P	(1	–	P)
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วิธีการเลือกตัวอย่าง

	 ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเชื้อ

เอชไอวี	 	 (Integrated	 Biological	 and	 Behavioral	 Surveillance	 System:IBBS)	 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ			

ส�านักระบาดวิทยาแนะน�าให้จังหวัดเลือกตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น					

(Probability	 Sampling)	 จังหวัดไม่ควรใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น	 (Non-probability	

sampling)		ในขัน้ตอนแรก	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด	จดัท�าบญัชรีายช่ือสถานประกอบกจิการทีม่กีลุม่แรงงาน

ข้ามชาต	ิ โดยประสานงานกับส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 และองค์กรเอกชนในพื้นที่	 จากนั้นจัดส่งรายช่ือสถาน

ประกอบกิจการ	 ที่มีแรงงานข้ามชาติให้ส�านักระบาดวิทยา	 เพ่ือสุ่มเลือกสถานประกอบกิจการด�าเนินการเฝ้า							

ระวังฯ	ทั้งนี้เพื่อลดอคติในการเลือกตัวอย่าง	

	 เมื่อส�านักระบาดวิทยา	 ได้รับรายช่ือสถานประกอบกิจการจะด�าเนินการจัดกลุ่มสถานประกอบการ

แต่ละประเภท	 เช่น	 ในจังหวัด	 ก.	 มีโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า	 3	 แห่ง	 มีจ�านวนแรงงาน	 5,500	 คน										

(แห่งที่	1	–	2200	คน	แห่งที่	2	–	1800	คน	แห่งที่	3-	1500	คน)	มีฟาร์มสุกร	2	แห่ง	จ�านวนแรงงาน	420	คน	

(แห่งที่	1	–	220	คน	แห่งที่	2	–	200	คน)	และที่พักแรมของแรงงานก่อสร้าง	1	แห่ง	จ�านวนแรงงาน	200	คน	

รวมจ�านวนแรงงาน	ทัง้หมด	6070	คน	และในจังหวดั	ก	ต้องการจ�านวนตัวอย่าง	150	คน	ค�านวณจ�านวนตวัอย่าง

ในแต่ละสถานประกอบกิจการดังนี้	

โรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า		แห่งที่	1		ต้องใช้ตัวอย่าง	=			 	 =	54.3	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ~	55	คน

	 	 	 	 		 แห่งที่	2		ต้องใช้ตัวอย่าง	=				 	 =	44.4	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	~	45	คน

	 	 	 	 	 แห่งที่	3		ต้องใช้ตัวอย่าง	=				 	 =	37	คน

            

ฟาร์มสุกร		 	 	 	 แห่งที่	1	ต้องใช้ตัวอย่าง	=				 	 =	4.9	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ~	5	คน

	 	 	 	 	 แห่งที่	2	ต้องใช้ตัวอย่าง	=				 	 =	4.9	คน

	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 ~	5	คน

ที่พักแรมแรงงานก่อสร้าง			 	 ต้องใช้ตัวอย่าง	=				 	 =	3.7	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ~	4	คน

 

		 	 	 	 	 	 	 	 	รวมที่ค�านวณได้	151	คน	

          

	 เมือ่ได้จ�านวนตวัอย่างแต่ละแห่งแล้ว	หากสถานประกอบกิจการใดมจี�านวนตัวอย่างน้อย	อาจใช้การสุม่ตัวอย่าง	

แบบง่าย	 (Simple	 random	 sampling)	 โดยการจับสลาก	 หรือสุ่มเลือกด้วยคอมพิวเตอร์	 หรือตารางเลขสุ่ม						

แต่หากสถานประกอบกิจการใดต้องการจ�านวนตัวอย่างมาก	 ให้ค�านวณตามสัดส่วน	 เช่นเดียวกับการค�านวณ			

2200	x	150
6070

1800	x	150
6070

1500	x	150
6070

200	x	150
6070

220	x	150
6070

150	x	150
6070
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ขนาดตวัอย่าง	จากนัน้สุม่เลอืกตวัอย่างโดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบมรีะบบ	(Systematic	Sampling)	จากบญัชรีายชือ่	

แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบกิจการนั้นๆ	โดย	

	 1)	ก�าหนดหมายเลขประจ�าหน่วยตามบัญชีรายชื่อของแรงงานข้ามชาติ	(Sampling	frame)	

	 2).	ค�านวณช่วงของการสุ่ม	(n/N)

	 3).	ท�าการสุ่มหาตัวสุ่มเริ่มต้น	(Random	start)	

	 4).	นับหน่วยของตัวอย่างนับไปตามช่วงของการสุ่ม	(Random	interval)	

	 เช่น	ต้องการสุ่มแรงงานข้ามชาติ	200	คน	จากแรงงานข้ามชาติทั้งหมด	1,000	คน	ดังนั้นจึงสุ่มทุกๆ			

5	คน	เลอืกมา	1	คน	สมมตเิมือ่สุม่ผูท่ี้ตกเป็นตวัอย่างประชากรคนแรกได้หมายเลข	003	คนทีส่องทีต่กเป็นตวัอย่าง

ได้แก่หมายเลข	008	ส�าหรับคนที่สามและคนต่อ	ๆ	ไป	จะได้หมายเลข	013	,	018	,	023	,	…	,	998	รวมกลุ่ม

ตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น	200	คน	เป็นต้น

การด�าเนินการเก็บข้อมูล 

	 	ในการเฝ้าระวงันีฯ้	อาศยัการเก็บข้อมลูด้วยวธิกีารตอบแบบสอบถามของอาสาสมคัรโดยผ่านการแปลภาษา	

ของพนกังานสมัภาษณ์	ทัง้นีผู้ต้อบไม่ต้องระบชุือ่	หรือข้อมลูอืน่ๆ	ท่ีจะใช้เพ่ือระบตัุวบคุคลได้	เพ่ือสร้างความมัน่ใจ

ในการรักษาความลับให้กับอาสาสมัคร	 การตอบแบบสอบถามนี้ใช้ได้เฉพาะ	 ผู้ที่เข้าใจในภาษาพูด	 หรืออ่าน										

ในภาษาของตนเอง	 โดยมีผู้จัดการภาคสนาม	 ชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจ	

รวมถงึให้ค�าแนะน�าก่อนการตอบแบบสอบถาม	หลังจากนัน้จึงปล่อยให้พนกังานสัมภาษณ์ซ่ึงอาจได้แก่	พนกังาน

สาธารณสุขต่างด้าว	 อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว	 หรือเจ้าหน้าที่โครงการฯ	 ภาคเอกชนอ่านค�าถามรายข้อ					

และบันทึกค�าตอบลงในแบบสอบถาม	 เมื่อตอบเสร็จแล้วให้น�าแบบสอบถามใส่ในแฟ้มคืนผู้จัดการภาคสนาม										

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลควรบันทึกเวลาในการตอบแบบสอบถามไว้ด้วย	ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้

จะมอีคตหิรอืไม่	การเกบ็ข้อมลูเริม่ตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภาคม	เป็นต้นไป	จนกว่าจะได้จ�านวนตวัอย่างครบตามจ�านวน	

หากสถานท่ีที่สุ่มเลือก	 เก็บจ�านวนตัวอย่างไม่ครบตามจ�านวนที่ส�ารวจไว้ก่อนหน้านั้น	 ให้เลื่อนไปเก็บข้อมูล											

ในสถานที่ล�าดับถัดไป	โดยไม่กลับไปในสถานที่เดิมอีกครั้ง	อนึ่ง	ควรด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน

วันที่	15	กรกฏาคม	เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลให้ส�านักระบาดวิทยาได้	ภายในวันที่	31	กรกฎาคม	
 

กระบวนการเก็บข้อมูล

	 1.	 เจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียดโครงการให้อาสาสมัครทราบ	 เป็นรายกลุ่ม	 หรือรายบุคคล	 หรือ 

			 	 ผ่านเอกสารแผ่นพับแนะน�าการเข้าร่วมโครงการ

	 2.	คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัคร	และสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังฯ	

	 3.	มอบแบบสอบถามและเอกสารอื่นๆ	ให้กับอาสาสมัคร

	 4.	จดัล�าดบัก่อนหลงัอาสาสมคัร	เพือ่เข้าสูก่ระบวนการเกบ็ข้อมลู	อาจใช้บตัรควิ	หรอืจดัทีน่ัง่ตามล�าดบั

	 5.	ให้อาสาสมัครเดินไปตามจุดต่าง	ๆ	ที่ก�าหนด	โดยมีผู้บริหารทีม	หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แนะ	ดังนี้

	 	 ก.	 จุดที่	 1	 คัดกรองอาสาสมัคร	 และชี้แจงรายบุคคล	 และอ่านค�ายินยอมการเข้าร่วมโครงการให้ 

	 		 อาสาสมัครทราบ	 เมื่ออาสาสมัครแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัคร	 เจ้าหน้าที่ 

	 	 จะท�าเครือ่งหมาย	ในช่องยนิยอม	และลงลายมอืชือ่ของเจ้าหน้าทีผู่ส้มัภาษณ์	พร้อมทัง้ประทบัลายมอืชือ่	 

	 	 ของอาสาสมัคร	แสดงถึงความยินยอมในขั้นตอนต่างๆ	และใช้แบบตรวจสอบรายการประกอบ

	 	 ข.	 จุดที่	 2	 อาจมีหลายแห่งตามสภาพของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้พนักงานสัมภาษณ์	 ซ่ึงอาจเป็น 
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	 พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว	 อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว	 (พสต.,	 อสต)	 ที่สามารถสื่อสารภาษา 

	 เดียวกันกับอาสาสามัคร	 ด�าเนินการสัมภาษณ์	 หากอาสาสมัครสามารถตอบค�าถามได้ด้วยตนเองโดย 

	 ใช้แบบสอบถามจดัเตรยีมไว้	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลู	แล้วส่งต่อไปทีจ่ดุการตรวจหา 

	 เชื้อเอชไอวีและการตรวจปัสสาวะหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 ค.	จุดที่	3	ก่อนการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี	อาสาสมัครจะได้รับการให้ค�าปรึกษา

	 ง.		จดุที	่4	ด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่าง	โดยอาสาสมคัรจะถกูเจาะเลอืดจากหลอดเลือดด�าบรเิวณแขนจ�านวน		 

	 5	 มิลลิลิตร	 และเก็บปัสสาวะเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์ การเจาะเลือดและ 

	 เก็บปัสสาวะ

	 จ.	 จุดท่ี	 5	 ให้การปรึกษาภายหลังการเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ	 หลังจากท่ีอาสาสมัครได้ตอบ 

	 แบบสอบถามแล้ว	 อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการให้ค�าปรึกษาหลังการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อ 

	 เอชไอว	ี และได้รับการนัดให้มาฟังผลการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี	 และผลการตรวจหา 

	 การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 หลังจากที่อาสาสมัครมาเข้าร่วมโครงการ	 ประมาณ	 2	 สัปดาห์	 

	 และมอบค่าพาหนะ/ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

	 1.	แบบสอบถามพฤตกิรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเชือ้เอชไอว	ีจ�าแนกตามสญัชาติของกลุม่ประชากรทีเ่ฝ้า

ระวัง	ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้	

		 	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์	 	 	 	 จ�านวน	15	ข้อ

		 	 ส่วนที่	2	พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย	 	 	 	 จ�านวน	23	ข้อ	

		 	 ส่วนที่	3	พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	และ	แอลกอฮอล์		 จ�านวน	6	ข้อ	

		 	 ส่วนที่	4	การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการ 

	 	 	 ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		 จ�านวน	10	ข้อ

		 	 ส่วนที่	5		ความครอบคลุมของบริการด้านเอชไอวี	/	เอดส์	 	 จ�านวน	4	ข้อ

		 	 ส่วนที่	6		ความรู้และการประเมินความเสี่ยงของตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์		 จ�านวน	6	ข้อ

	 2.	แบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางห้องปฎิบัติการ	

	 		 2.1	ใบน�าส่งตัวอย่างเลือดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

	 		 2.2	ใบน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะ	Urine	PCR	log	sheet	

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 ก.	การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	

	 		 ส�านักระบาดวิทยาได้ประยุกต์ใช้แนวทางขององค์การอนามัยโลกดังนี้	 คือ	 หากผลการตรวจด้วย			

วธิกีารตรวจคัดกรองขัน้ต้นด้วย	 ELISA	 สองวธิ	ี ทีม่หีลักต่างกนัให้ผลบวกเหมอืนกนัถอืว่าติดเชือ้	 หรือตรวจด้วย	

ELISA	1	ครั้งและตรวจด้วย	Particle	agglutination	test	(PA)	1	ครั้ง	ให้ผลบวกเหมือนกัน	ถือว่าติดเชื้อ	

	 ข.	การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

		 	 แรงงานข้ามชาติทุกรายที่เข้าร่วมโครงการจะถูกขอให้เก็บปัสสาวะเพ่ือตรวจหาเช้ือหนองในและ

หนองในเทียม	 (Chlamydia	 trachomatis	 and	Neisseria	 gonorrhoea	 )	กระป๋องเกบ็ปัสสาวะและผลการตรวจ								
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จะไม่มชีือ่แต่จะตดิเพยีงหมายเลขคปูอง	สิง่ส่งตรวจจะถูกส่งต่อให้กบับรษิทัรบัส่งตวัอย่างและบรษิทัตรวจตวัอย่าง

เพื่อตรวจหาเชื้อหนองในและเชื้อหนองในเทียม	 (Chlamydia	 trachomatis	 and	Neisseria	 gonorrhoeae)					

โดยวิธี	PCR	(Amplicor,	Roche	Molecular	Systems,	Branchburg,	NJ)	แรงงานข้ามชาติ	ที่เข้าร่วมโครงการ

ต้องกลบัมายงัสถานทีส่มัภาษณ์ของโครงการภายใน	2	อาทติย์เพือ่รบัฟังผลการตรวจ	โดยต้องให้หมายเลขบนคูปอง	

เพือ่เชือ่มโยงกบัผลการตรวจของตนเอง	และถ้าผลการตรวจพบว่ามกีารตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	แรงงานข้ามชาติ	

จะได้รับข้อมูลและค�าอธิบายระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการการป้องกันและดูแลรักษาโรคตามระบบปกติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 แบบสอบถามทีไ่ด้จะถกูน�ามาตรวจความเรยีบร้อย	และท�าการบนัทกึข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ

การลงรหัสตัวแปร	 (ภาคผนวก	ช.)	 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ข้อมูลที่ได้จะถูก

น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจังหวัด	 และส่งต่อมายังส�านักระบาดวิทยาเพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ

ประเทศต่อไป	 การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูตามตวัชีว้ดั	 โดยอาศยัวธิกีารทางสถติทิีเ่หมาะสมกับ

ลกัษณะของข้อมลู	และการให้น�า้หนกั	กับจ�านวนตัวอย่างที่เหมาะสม	

เปิดโอกาสให้ซักถามจนพอใจและให้

เวลาคิดตัดสินใจ

เจ้าหน้าที่	สธ./ล่าม

(	พสต.,อสต.	)

เจ้าหน้าที่	สธ./ล่าม

(	พสต.,อสต.	)

-	 เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์จะท�าเคร่ืองหมายใน

ช่องยินยอม	 และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ี

ผู้สัมภาษณ์	 -	 จนท.ลงทะเบียนอาสาสมัครโดย							

จัดท�ารหัสแรงงานข้ามชาติ	 ลงในบัตรรหัสท่ี						

จัดท�าขึ้นเฉพาะ	(ไม่มีการใส่ชื่อ-สกุล)

เก็บส่ง	 Lab	 รพ.จังหวัด	

หรอืสถานทีต่ดิตอ่ประสาน

งานไว้	เพื่อเตรียมรอระบบ

สง่ตอ่	ใหห้นว่ยงานทีด่�าเนิน

การตรวจ	 โดยส่วนกลาง	

จะแจง้ผลการตรวจ	ภายใน	

2	-	8	สัปดาห์	

เจาะเลือด

เส้นเลือดด�า

ประมาณ	5	มล.

สถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐที่โครงการก�าหนด

ภายในเวลาไม่เกิน	8	สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ

ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองหรือโดย

การสัมภาษณ์

ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี เก็บปัสสาวะครึ่งกระป๋อง	10	มล.

ฟังผลการตรวจ ไม่ฟังผลการตรวจ

ให้บริการปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

สอบถามความสมัครใจ ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ

แผนภูมิการด�าเนินงานการเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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ตัวอย่างแผนผังการจัดพื้นที่การด�าเนินงานเฝ้าระวัง

ห้องน�้า

ทางเข้า

จุดที่ 5

-	ให้การปรึกษาภายหลังการเจาะเลือด

และเก็บปัสสาวะ	

-	นัดหมายฟังผลและ

-	มอบค่าพาหนะ/ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร

จุดที่ 4

ห้องเก็บตัวอย่างเลือด/ปัสสาวะ

จุดที่ 3

	จุดให้การปรึกษา

จุดที่ 2

ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

(อาจมีหลายจุดตามจ�านวนพนักงาน

สัมภาษณ์)

จุดที่ 1

คดักรองอาสาสมคัร	และชีแ้จงรายบคุคล	

และอ่านค�ายินยอมการเข้าร่วมโครงการ

ให้อาสาสมัครทราบรอการสัมภาษณ์
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ชี้แจง/ฝึกอบรมทีมงานพนักงานสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่

ชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย หรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการก่อนการเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1

โดยอาจจัดท�าเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล แล้วแต่กรณี
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บทที่ 3
ตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรเฝ้ำระวัง

	 กลุ่มแรงงานข้ามชาติรอบนี้ได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ใช้ในการเฝ้าระวังฯ	ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลัก

ในระดับนานาชาติ	หรือ	Global	AIDS	Response	Progress	Reporting	(GARP)	และตัวชี้วัดที่จ�าเป็นในระดับ

ประเทศ	ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายละเอียดตัวชี้วัดและในการเฝ้าระวัง

ตัวชี้วัด การวัด ล�าดับข้อค�าถาม

พฤติกรรมทางเพศ	(Sexual	behavior)

1.		ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่เคยมี							
เพศสัมพันธ์	

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	16

2.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	 ที่ใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ตัวต้ัง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบว่าใช้ถุงยาง
อนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ค�าถามข้อที่	20

3.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีมีเพศสัมพันธ์	
กับแฟน	หรือคู่รักในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบ	ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์
กับแฟน/คู่รักในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา	
ตัวหาร	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม			
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	22

4.	 ค่ามัธยฐานของจ�านวนแฟน	 หรือคู่รักที่มี
เพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ค่ามัธยฐานของจ�านวนแฟน	หรือคู่รัก ค�าถามข้อที่	22				
(ตัวเลือกที่	1)
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ตัวชี้วัด การวัด ล�าดับข้อค�าถาม

5.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	 ที่ใช้ถุงยาง
อนามยัทกุครัง้เมือ่มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน	หรือ
คู่รักในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบ	ท่ีใช้ถุงยางอนามัย	
ทุกคร้ังกับแฟน/คู่รักในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา
ตัวหาร	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	23

6.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีมีเพศสัมพันธ์	
กับหญิงอืน่ทีไ่มใ่ชแ่ฟน/คูร่กั	ในชว่ง	12	เดอืน
ที่ผ่านมา

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบ	 ที่เคยมีเพศ
สัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่แฟน/คู่รักใน
ช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	24

7.	คา่มธัยฐานของจ�านวนหญิงอืน่ทีไ่มใ่ชแ่ฟน/
คู่รัก	ท่ีมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค่ามัธยฐานของจ�านวนคู่นอนท่ีเป็นหญิงอ่ืน	
ที่ไม่ใช่แฟน/คู่รัก

ค�าถามข้อที่	24
(ตัวเลือกที่	1)

8.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีใช้ถุงยางอนามัย	
ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่
แฟน/คู่รัก	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบ	 ที่ใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่แฟน/
คู่รัก	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	25

9.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีมีเพศสัมพันธ์	
กับหญิง/ชายขายบริการ	 ในช่วง	 12	 เดือน					
ที่ผ่านมา

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบ	ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์	
หญิง/ชายขายบริการ	 ในช่วง	 12	 เดือน			
ที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	26

10.	 ค่ามัธยฐานของจ�านวนหญิงบริการท่ีมี
เพศสัมพันธ์	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ค่ามัธยฐานของจ�านวนหญิงบริการ ค�าถามข้อที่	26
(ตัวเลือกที่	1)

11.		ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีใช้ถุงยางอนามัย	
ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิง/ชายขาย
บริการในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบที่ใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งกับหญิง/ชายขายบริการ
ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	27
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12.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติเพศชาย	ที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบเพศชาย	ทีเ่คยมี
เพศสัมพันธ์กับชายในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามข้อที่	28

13.	 ค่ามัธยฐานของจ�านวนคู่นอนชาย	 ของ
แรงงานข้ามชาติเพศชายในช่วง	 12	 เดือนที่
ผ่านมา

ค่ามัธยฐานของจ�านวนคู่นอนชาย ค�าถามข้อที่	28
(ตัวเลือกที่	1)

14.	รอ้ยละของแรงงานขา้มชาตเิพศชาย	ทีใ่ช้
ถงุยางอนามยัทุกคร้ังเมือ่มเีพศสมัพันธกั์บชาย	
ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบเพศชาย	 ท่ีใช้
ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับชายเม่ือมีเพศ
สัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

	ค�าถามข้อที่	29

15.	 จ�านวนคู่นอนทั้งหมดที่มีเพศสัมพันธ์						
ในช่วง	12	เดือน	ที่ผ่านมา

ค่ามัธยฐานของจ�านวนคู่นอน ค�าถามข้อที่	30

16.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติท่ีมีเพศสัมพันธ์	
โดยได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน	

ตวัตัง้	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบ	ทีมี่เพศสมัพนัธ	์
โดยได้รับเงินหรือส่ิงของเป็นค่าตอบแทน	
ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	 12	 เดือนที่
ผ่านมา

ค�าถามข้อที่	32

ตัวช้ีวัดใน	Global	AIDS	Response	Progress	Report

17.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	อายุ	15-24	ปี	 
ที่สามารถบอกวิธีการป้องกันการติดเชื้อ					
เอชไอวีได้อย่างถูกต้อง	

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบท่ีอายุ	15-24	ปี	
และตอบตัวเลือกท่ี	1	ในค�าถามข้อท่ี	58-62	
ตัวหาร	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด

ค�าถามข้อที่	58-62
(ตัวเลือกที่	1)

18.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	อายุ	15-24	ปี	
ที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ	15	ปี

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบ	ท่ีมีอายุ	15-24	ปี	
ที่มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า	 15	 ปี	 
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ค�าถามข้อ	17					
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ตัวชี้วัด การวัด ล�าดับข้อค�าถาม

19.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	อายุ	15-49	ปี	 
ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่า	 1	 คน	 
ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา	

ตัวต้ัง	 ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบท่ีมีอายุ	15-49	 ปี	
ท่ีมีเพศสัมพันธ์มากกว่า	 1	 คน	 ในช่วง	 
12	เดือนที่ผ่านมา
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่ เคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	 12	 เดือน										
ที่ผ่านมา

ค�าถามข้อที่	30

20.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	อายุ	15-49		ปี	 
ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่า	 1	 คน											
ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา	และใช้ถุงยางอนามัย	
ครั้งล่าสุด	ในการมีเพศสัมพันธ์

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบอายุ15-49	ปี	
ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนมากกว่า	 1	 คน	
ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา	และใช้ถุงยางฯ
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา

ค�าถามขอ้ที	่30	และ
ค�าถามข้อที่	32

21.		รอ้ยละของแรงงานขา้มชาต	ิอาย	ุ15-49	ป	ี 
ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอวี	
และรู้ผลการตรวจ	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา						
ตัวชี้วัดอื่น	ๆ

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบ	อายุ15-49	ปี	 
ท่ีได้รับการตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี	 
และรู้ผลการตรวจ	ในช่วง	12	เดือนท่ีผ่านมา	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
อายุ	15-49	ปี	

ค�าถามขอ้ที	่50	และ
ค�าถามข้อที่	51

ตัวชี้วัดอื่นๆ

22.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ									
ถุงยางอนามัยจ�าแนกตามแหล่งที่ ไ ด้ รับ													
ถุงยางอนามัย	

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1-4	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ที่ใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด

ค�าถามข้อที่	34

23.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	 ที่ใช้วิธี
ป้องกันการตั้งครรภ์	จ�าแนกตามชนิดวิธี

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	36	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ข้อที่	36	ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	36

24.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	 ทีมีปัญหา			
ในเรื่องตั้งครรภ์	 โดยไม่พร้อม	 (ท�าแท้ง)	
จ�าแนกตามวิธีจัดการปัญหา

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบท่ีตอบตัวเลือกท่ี	1
ในค�าถามข้อที่	37	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	37
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25.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีใช้สารเสพติด	
สารมึนเมา	และแอลกอฮอล์

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบท่ีตอบตัวเลือกท่ี	1
ในค�าถามข้อที่	39	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	39

26.	ร้อยละของแรงงานข้ามชาติ	ท่ีใช้สารเสพติด	
ก่อนมีเพศสัมพันธ์	

ตัวต้ัง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบท่ีตอบตัวเลือกท่ี	1
ในค�าถามข้อที่	41
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือน	(ข้อท่ี	21)

ค�าถามข้อที่	41

27.	รอ้ยละของแรงงานข้ามชาตท่ีิ	ใช	้กระบอก
ฉีดยา	หรือ	เข็มฉีดยาเสพติด	ร่วมกับผู้อื่น	

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	44	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

ค�าถามข้อที่	44

28.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่	 ไปรับ
บริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์	(โดยไม่มีอาการผิดปกติ	)

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	45	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	45

29.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่	 ไปรับ
บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	อย่าง
ถูกต้อง

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1-5	ในค�าถามข้อที่	46
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ข้อที่	46	ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	46
(ตัวเลือกที่	1-5)

30.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติท่ีมีอาการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ในวันที่สัมภาษณ์

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	47	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ข้อที่	47	ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	47

31.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติท่ี	 รู้จักสถานท่ี		 
ให้บริการตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวีและเอดส์

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	48
ตัวหาร	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด

ค�าถามข้อที่	48
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ตัวชี้วัด การวัด ล�าดับข้อค�าถาม

32.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่	 รู้ตัวว่า					
ติดเชื้อเอชไอวีก่อนเข้ามาประเทศไทย

ตวัตัง้	ไดแ้ก	่จ�านวนผู้ตอบทีรู่ต้วัวา่ติดเชือ้	
(ตอบตัวเลือกที่	1)	ในค�าถามข้อที่	49	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	49

33.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติท่ีทราบ
สถานะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ทราบสถานะ
การติดเชื้อ	 (ตอบตัวเลือกที่	 1	 ในค�าถาม
ข้อที่	52)	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	52

34.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่มีสิทธิ						
ในการรักษาพยาบาล	

ตัวตั้ง	 ได้แก่	 จ�านวนผู้ตอบที่มีสิทธิรักษา
พยาบาล	 (ตอบตัวเลือกท่ี	 1	 ในค�าถาม										
ข้อที่	54)
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	54

35.	 จ�านวนครั้งที่ได้รับ	 ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี	 เอดส์	
และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

ค่ามัธยฐานของจ�านวนครั้งที่ได้รับความรู้ ค�าถามข้อที่	55	

36.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ เคย														
ถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	/	แพทย์	/	พยาบาล	
แสดงท่าที	 หรือใช้วาจาไม่เป็นมิตร	 เม่ือไปรับ
บริการ	

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	58	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	58

37.	 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติท่ีประเมิน
ตนเองว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ตัวตั้ง	ได้แก่	จ�านวนผู้ตอบที่ตอบตัวเลือก
ที่	1	ในค�าถามข้อที่	64	
ตวัหาร	ไดแ้ก	่จ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

ค�าถามข้อที่	64
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บทที่ 4
 กำรเก็บตัวอย่ำงเลือดและปัสสำวะ

ขั้นตอนการให้การปรึกษาก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ

	 ก่อนเกบ็สิง่ส่งตรวจ	เจ้าหน้าทีใ่ห้การปรึกษาจะให้บริการปรึกษา	ก่อนทีอ่าสาสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการจะ

เก็บสิง่ส่งตรวจและจะสอบถามผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ว่าต้องการฟังผลตรวจหรอืไม่	และเซน็ชือ่ลงในแบบ	check	list	

และรับบัตรรหัสท่ีจัดท�าข้ึนเฉพาะ	 เพื่อนัดหมายมาฟังผลตรวจเลือดและผลตรวจปัสสาวะ	 ณ	 สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐที่โครงการก�าหนด	ภายในเวลาไม่เกิน	8	สัปดาห์

ขั้นตอนการเจาะเลือด

	 1.	เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข	ลงบนหลอดเลือด

	 2.	เจ้าหน้าที่เจาะเลือดผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ	5	มิลลิลิตร	โดยใช้หลอดแก้วเพื่อตรวจเชื้อเอชไอวี	

	 3.	 เจ้าหน้าท่ีติดสติ๊กเกอร์ท่ีมีหมายเลข	 ลงในใบน�าส่งตัวอย่างเลือด(ภาคผนวก	 9)	 ไปที่ห้องปฏิบัติการ		 

	 			ชันสูตรโรงพยาบาลของรัฐที่โครงการก�าหนด

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 

	 1.	 เก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิ	 18-25	 องศาเซลเซียส	 และน�าส่งพร้อมใบน�าส่งตัวอย่างไปที่ห้อง 

	 				ปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลของรัฐที่โครงการก�าหนด	ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น

	 2.		เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิารจะท�าการตรวจแและส่งผลตรวจให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุจงัหวดั	ภายใน	7	วนั
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บุคคลากรสาธารณสุข

ห้องปฎิบัติการ

ชันสูตรจังหวัด

ตรวจหา

แอนติบอดี้เอชไอวี

ตรวจหา

ซิฟิลิส

ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้แนะน�า

ขั้นตอนการตรวจหาแอนติบอดี	้					

ต่อเชื้อเอชไอวีไว้

ปั่นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน	(Centrifuge)

เพื่อแยกส่วนซีรั่มก่อนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

เจาะเลือดเส้นเลือดด�า5	มิลลิลิตร	/	พร้อมติดสติกเกอร์	

ส่งพร้อมใบน�าส่งตวัอย่าง	กรณ	ีไม่สามารถส่งตวัอย่างได้

ภายในวันที่เจาะเลือด	ให้เก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิ	

18-25	องศา	และน�าส่งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น

ขั้นตอนการเจาะเลือดและการส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

ขั้นตอนเก็บปัสสาวะ

	 1.	เจ้าหน้าที่น�าสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลขรหัสติดที่ตัวกระป๋องปัสสาวะด้านบนสุด	(งดปิดที่ฝาปิด)

	 2.	เจ้าหน้าที่อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	ทราบว่าให้เก็บปัสสาวะส่วนแรก	(เมื่อเริ่มปัสสาวะทันที)	โดย

เกบ็ประมาณ	ครึง่กระป๋อง	(	ไม่น้อยกว่า	10	มลิลลิติร)	ปิดฝาให้แน่น	และเชด็กระป๋องภายนอกก่อนน�าส่งให้เจ้าหน้าที่

	 3.	 เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	 น�ากระป๋องพร้อมปัสสาวะมาส่ง	 ให้เจ้าหน้าที่บันทึกจ�านวนปัสสาวะพร้อม						

ทั้งติด	sticker	ลงใน	Urine	PCR	log	sheet	กรณีที่ได้ปัสสาวะปริมาณน้อย	ให้รอเก็บปัสสาวะเพิ่ม	(ถ้าสามารถ

ท�าได้)	โดยการดื่มน�้ามากๆ	ถ้าไม่ได้	ก็ให้ตรวจรับปัสสาวะนั้น	และน�ากลับห้องปฏิบัติการโดยใส่ในกล่องโฟมที่มี	

Ice–pack	และเกบ็ไว้ในตูเ้ย็นไม่ต้องแช่แขง็	(freeze)	และส่งไปตรวจหาเชือ้หนองในและหนองในเทยีมสัปดาห์ละ	2	ครัง้.

ขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่างปัสสาวะ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่

อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 

	 1.	Transfer	pipette	เพียงพอกับจ�านวนแรงงานข้ามชาติที่จะเก็บ	ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

	 2.	หลอด	micro	tube	ขนาด	2	มิลลิลิตร	โดยปิดสติ๊กเกอร์ตัวอย่างละ	3	หลอด

	 3.	กระบอกใส่น�้ายาฆ่าเชื้อส�าหรับทิ้ง	transfer	pipette	ที่ใช้แล้ว

	 4.	กระป๋องบรรจุปัสสาวะ	ขนาด	30	ซีซี	

การเก็บรักษาตัวอย่างปัสสาวะ

	 1.	ตรวจสอบกระป๋องปัสสาวะว่าปิดสนทิดีแล้ว	และเขย่ากระป๋องปัสสาวะเบาๆ	โดยให้ปัสสาวะเข้ากันให้ดี

	 2.	เปิดฝากระป๋องปัสสาวะ	ดูดปัสสาวะด้วย	Transfer	pipette	ใส่ในหลอด	micro	tube	ทั้ง	3	หลอด	

โดยใส่หลอดละประมาณ	1.5	มลิลลิติร	และปิดฝา	หลงัจากนัน้ส่งมาทีห่น่วยตรวจส่วนกลางเพือ่ตรวจหาการตดิเช้ือ	

หนองใน	และหนองในเทียม

หมายเหตุ ขั้นตอนการดูดปัสสาวะลงใน micro tube ต้องใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ (aseptic technique) 



21á¹Ç·Ò§¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ 
Ã‹ÇÁ¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ ã¹¡ÅØ‹ÁáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒµÔ

วิธีการน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะไปที่หน่วยตรวจที่ส่วนกลาง

	 1.	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะท�าการดูดปัสสาวะลงใน	micro	 tube	ภายในวันที่ที่ได้รับตัวอย่าง	 โดย

แบ่งเป็น	3	หลอด	โดยหลอดทัง้หมดทีเ่ตรยีมส่งให้เก็บรกัษาไว้ในตูเ้ยน็	ไม่ต้องแช่แขง็	(อณุหภมู	ิ2	-	8	องศาเซลเซยีส)	

	 2.	ให้ท�าการส่งหลอดปัสสาวะสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	โดยไม่เกิน	3	วันหลังจากเก็บปัสสาวะมาแล้ว	

ขั้นตอนการขนส่งตัวอย่างปัสสาวะ

	 1.	น�าหลอดปัสสาวะทั้งหมด	บรรจุลงในกล่องบรรจุตัวอย่างที่จัดเตรียมไว้ให้

	 2.	น�ากล่องบรรจุตัวอย่างทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติก	ที่เตรียมให้แล้วบรรจุในกล่องโฟม	ที่บรรจุ	Ice	pack 

		 			ที่แช่เย็นไว้แล้ว

	 3.	ใส่ใบน�าส่งตวัอย่างปัสสาวะ	(Urine	PCR	log	sheet)	(ต้นฉบบั)	ซึง่บนัทกึวนั	เวลา	ทีแ่ยกตวัอย่างปัสสาวะ	 

	 				และส่งตวัอย่างปัสสาวะให้เรยีบร้อย	โดยท�าส�าเนาเกบ็	ไว้ทีห้่องปฏบัิตกิารในพืน้ที่

	 4.	 แจ้งจ�านวนตัวอย่างที่จะท�าการส่งตรวจให้บริษัทรับส่งตัวอย่างทราบ	 เพื่อให้บริษัทเตรียมอุปกรณ์ 

	 				ควบคุมความเย็น	2	-	8		�C	มาให้เพียงพอกับจ�านวนตัวอย่าง	

 

แผนภูมิการน�าส่งปัสสาวะ

(Urine	Transportation	flow	chart)

ห้องปฏิบัติการ	ส่วนกลาง

	(เก็บตัวอย่างไว้ที่	2	-	8			�C)ภายใน	4-	5	วัน

หากเก็บ	1	เดือน	เก็บที่	(เก็บตัวอย่างไว้ที่	-20			�C)

ห้องปฏิบัติการ

ชันสูตรของโรงพยาบาลที่ก�าหนดในโครงการ

แบ่งปัสสาวะใส่ในหลอด	micro	tube	3	หลอด	หลอดละ	

1.5	มิลลิลิตร	ทั้งหมด	3	หลอด	ภายใน	4	-5	วันนับจาก

วันที่เก็บปัสสาวะ	แจ้งบริษัทรับตัวอย่าง	
เขย่ากระป๋องปัสสาวะ	ให้ปัสสาวะเข้ากัน	

หน่วยงานหรือบริษัทท�าการตรวจเพื่อหาเชื้อหนองใน	และหนองในเทียม

ส่งผลการตรวจ	ไม่เกิน	3	สัปดาห์หลังจาก

บริษัทได้รับตัวอย่างจากจังหวัดโดย

1.	E-mail	ไปที่ส�านักระบาดวิทยา

2.	E-mail	ไปที่สสจ.

Drop-in	centers

 
 

 

แบ่ง

Urine	cup	ต้องมีการแช่เย็น	2	-	8		�C	

ติดสติกเกอร์รหัสที่ตัวกระป๋อง	หากจะไป

แบ่งตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการ

พร้อมใบน�าส่งตัวอย่าง Urine log
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ตารางที่ ๒ วิธีการด�าเนินการ

วิธีการ รายละเอียด

1.	ขนาดตัวอย่าง โดยมีจ�านวนตัวอย่างขั้นต่�าตาม	ที่ระบุในหน้าที่...........

-	จัดท�าบัญชีรายชื่อสถานประกอบกิจการ	หรือที่พักอาศัยของกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติภายในอ�าเภอท่ีเลือกสุ่ม	 โดยประสานงานกับหน่วยงาน	 จัดหางาน	

(ภาคผนวก	ค-แบบ	M1)	จังหวัด	และประสานงานกับองค์กรเอกชนในพ้ืนท่ี	

จากน้ันท�ารายช่ือแรงงานข้ามชาติ	 ในโรงงานที่ที่สุ่มได้ลงในแบบฟอร์ม					

(ภาคผนวก	ค-แบบM2)

2.	การสุ่มตัวอย่าง จังหวัดที่มีกลุ่มแรงงานข้ามชาติในอ�าเภอใดอ�าเภอหนึ่ง	 มากกว่าขนาด

ตัวอย่างที่ค�านวณได้

1.	ให้เลือกท�าการเฝ้าระวังในอ�าเภอ	ท่ีมีจ�านวนกลุ่มแรงงานข้ามชาติมากท่ีสุด	

เพียงอ�าเภอเดียว

2.	จัดกลุ่มประเภทสถานประกอบกิจการ

3.	ค�านวณขนาดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มประเภทสถานประกอบกิจการ

4.	 สุ่มเลือกตัวอย่าง	 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือการสุ่มตัวอย่าง

แบบมีระบบ

5.	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติทุกคนที่ท�างานอยู่ในสถานท่ี

ท�างานที่สุ่มเลือกได้

3.	เครื่องมือ -	แบบ	Checklist	(ภาคผนวก	ฉ)

-	แผ่นพับแนะน�าโครงการ	(ภาคผนวก	จ)

-	ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ	

-	ตารางแสดงจ�านวนแรงงานขา้มชาตทิี	่จดทะเบยีน	และลกัษณะประชากร	

ในจังหวัดที่ด�าเนินการเฝ้าระวัง	-	แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์

4.	กระบวนการ

4.1	ขัน้ตอนการชีแ้จงวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

-	 เจ้าหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ	 เปิดโอกาสให้ซักถามจนพอใจ	

และให้เวลาคิดตัดสินใจ

-	สอบถามความสมัครใจ	แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ

-	เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์จะท�าเครื่องหมายใน	ช่องยินยอม	และลงลายมือชื่อ

ของเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์

4.2	 ขั้นตอนการด�าเนินการตอบ

แบบสอบถาม

-	แนะน�าขั้นตอนการตอบแบบสอบถามที่มีภาษาไทย	ในกรณีที่อาสาสมัคร

ไมส่ามารถอา่นเขยีนภาษาไทยได้	อาสาสมัคร	สามารถขอให้พนักงานสาธารณสุข

ต่างด้าว	พสต.)	หรืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว	(อสต.)	เป็นผู้สัมภาษณ์

อาสาสมัครได้

12



23á¹Ç·Ò§¡ÒÃà½‡ÒÃÐÇÑ§¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ 
Ã‹ÇÁ¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¡ÒÃµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ ã¹¡ÅØ‹ÁáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒµÔ

วิธีการ รายละเอียด

-	เมือ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการตอบแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ

ความสมบรูณข์องขอ้มลู	แล้วส่งต่อไปทีจุ่ดการตรวจหาเชือ้เอชไอวแีละการ

ตรวจปัสสาวะหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4.3	 ขั้นตอนการให้การปรึกษา

ก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจ

-	กอ่นเกบ็ส่ิงส่งตรวจ	เจ้าหนา้ทีใ่หก้ารปรึกษาจะใหก้ารปรึกษา	กอ่นทีผู่เ้ขา้

รว่มโครงการจะเกบ็ส่ิงส่งตรวจและจะสอบถามผู้เขา้ร่วมโครงการวา่ต้องการ

ฟังผลตรวจหรือไม่

-	เซ็นชื่อลงในแบบ	check	list	และรับบัตรรหัสที่จัดท�าขึ้นเฉพาะ	เพื่อนัด

หมายมาฟังผลตรวจเลือดและผลตรวจปสัสาวะ	ณ	สถานบริการสาธารณสขุ

ของรัฐที่โครงการก�าหนด	ภายในเวลาไม่เกิน	8	สัปดาห์

4.4	ขั้นตอนการเจาะเลือด -	เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข	ลงบนหลอดเลือด

-	 เจ้าหน้าท่ีเจาะเลือดผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ	5	 มล.	 โดยใช้หลอดชนิด	

EDTA		เพ่ือตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี

-	เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข	ลงในใบน�าส่งตัวอย่างเลือดไปที่ห้อง

ปฏิบัติการ

4.5	ขั้นตอนเก็บปัสสาวะ -	เจ้าหน้าที่น�าสติ๊กเกอร์ที่มีหมายเลข	ติดที่ตัวกระป๋องปัสสาวะ

-	 เจ้าหน้าที่อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	ทราบว่า	ให้เก็บปัสสาวะส่วนแรก	

(เมื่อเริ่มปัสสาวะทันที)	โดยเก็บประมาณ	ครึ่งกระป๋อง	ปิดฝาให้แน่น	และ

เช็ดกระป๋องภายนอกก่อนน�าส่งให้เจ้าหน้าที่

-	 เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	 น�ากระป๋องพร้อม	 ปัสสาวะมาส่ง	 ให้เจ้าหน้าที่

บันทึกจ�านวนปัสสาวะพร้อมทั้งติด	sticker	ลงใน	Urine	PCR	log	sheet	

กรณีท่ีได้ปัสสาวะปริมาณน้อย	ให้รอเก็บปัสสาวะเพ่ิม	(ถ้าสามารถท�า	ได้)	ถ้า

ไม่ได้	 ก็ให้ตรวจรับปัสสาวะนั้น	 และน�ากลับห้องปฏิบัติโดยใส่ในกล่องโฟม

ที่มี	 Ice–pack	และเก็บไว้ใน	ตู้เย็นไม่ต้อง	 freeze	และส่งไปตรวจหาเชื้อ

หนองในและหนองใน	เทียมสัปดาห์ละ	2	ครั้ง

-	แรงงานข้ามชาติจะได้รับบัตรรหัสที่จัดท�าขึ้น	เฉพาะ	เพื่อนัดหมายมาฟัง

ผลตรวจเลือดและผลตรวจปัสสาวะ	ณ	 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐท่ี

โครงการก�าหนดภายในเวลาไม่เกิน	8	สัปดาห์	พร้อมกับมีข้อมูลเจ้าหน้าที่

และสถานที่ติดต่อ	 เพ่ือให้ข้อมูลหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถไป

รับบริการ	ปรึกษาเพิ่มเติมได้

5.	การรับค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านขั้นตอนตามกระบวนการ	จะได้ค่าเดินทาง
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วิธีการ รายละเอียด

6.	ขัน้ตอนการสง่ตวัอยา่งเลอืดไป

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี			

-	เก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิ	18-25	องศา	และน�าส่งพร้อมใบน�าส่งตัว

อย่างไปที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล	ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น

-	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะท�าการตรวจ	 แและส่งผลตรวจให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจังหวัดภายใน	7	วัน

7.	 ขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอย่าง

ปสัสาวะ	โดยเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตัิ

การในพื้นที่

1.	เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

-	Transfer	pipette	เพียงพอกับจ�านวนปัสสาวะ	โดยให้ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

-	หลอด	micro	tube	ขนาด	2	มล.	โดยปิดสต๊ิกเกอร์รหัส	ท่ีเก็บได้ในวันน้ัน	

ตัวอย่างละ		3	หลอด

-	กระบอกใส่น�้ายาฆ่าเชื้อส�าหรับทิ้ง	Transfer	poipette	ที่ใช้แล้ว

2.	ตรวจสอบกระป๋องปัสสาวะว่าปิดสนิทดีแล้ว	และเขย่ากระป๋องปัสสาวะ

เบาๆ	โดยให้ปัสสาวะเข้ากันให้ดี

3.	ปิดฝากระป๋องปัสสาวะ	ดูดปัสสาวะด้วย	Transfer	pipette	ใส่ในหลอด	

micro	tube	ทั้ง	3	หลอด	โดยใส่หลอดละประมาณ	1.5	มล.	และปิดฝา	

หลงัจากนัน้สง่มาทีก่ลุม่โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธห์รอืศนูยว์ทิยาศาสตรก์าร

แพทย์	เพื่อตรวจหาการติดเชื้อหนองใน	และหนองในเทียม

***	ขัน้ตอนการดูดปสัสาวะลงใน	micro	tube	ต้องใชเ้ทคนคิปราศจากเชือ้	

(aseptic	technique)	****

8.	 วิธีการน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะ	

ไปที่ กลุ่ ม โรคติ ด ต่อทาง เพศ

สัมพันธ์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์

1.	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะท�าการแบ่งปัสสาวะลงใน	micro	 tube	

ภายในวันที่ที่ได้รับตัวอย่าง	 โดย	 แบ่งเป็น	 3	 หลอด	 โดยหลอดทั้งหมดที่

เตรียมส่งให้เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น	(อุณหภูมิ	~	4	องศาเซลเซียส)	ไม่ต้องแช่แข็ง	

2.	ให้ท�าการส่งหลอดปัสสาวะอาทิตย์ละ	2	ครั้ง	โดยไม่เกิน	3	วันหลังจาก

เก็บปัสสาวะมาแล้ว

9.	 ขั้นตอนการขนส่งตัวอย่าง

ปัสสาวะ

1.	น�าหลอดปสัสาวะทัง้หมด	บรรจุลงในกลอ่งบรรจตุวัอยา่งทีจ่ดัเตรยีมไว้ให	้

2.น�ากล่องบรรจุตัวอย่างทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติกที่เตรียมให้แล้วบรรจุใน

กล่องโฟม

3.	บรรจุ	Ice	pack	ลงในกล่องโฟม

4.	ใส่ใบน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะ	Urine	PCR	log	sheet	(ตัวจริง)	ซึ่งบันทึก

วัน	 เวลา	ที่แยกตัวอย่างปัสสาวะและส่งตัวอย่างปัสสาวะให้เรียบร้อย	โดย

ท�าส�าเนาเก็บ	ไว้ที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่

5.	 ที่มุมบนซ้ายของกล่องโฟมเขียนชื่อ	 โรงพยาบาล	หรือสถานที่ที่ท�าการ

แยกตัวอย่างปัสสาวะที่ด้านบนกล่องโฟม	แล้วน�าส่งไปที่กลุ่มโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์
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การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี

วิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี

	 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	มักตรวจพบได้ในเวลา	3-12	สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ	ผู้ติดเชื้อ

บางรายอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้แต่มักจะไม่เกิน	 6	 เดือน	 แบ่งการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเป็น							

2	ขั้นตอนคือ

	 1.	การตรวจคัดกรองเบื้องต้น	(screening	test)

	 2.	การตรวจยืนยัน	(confirmatory	test)

ล�าดับขั้นตอนการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี

	 องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าขั้นตอนการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	 ไว้	 3	 แนวทางขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ	และความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรนั้นๆ	(ตารางที่	1	และ	รูปที่	1)

แนวทางที่ 1

	 ให้ตรวจทุกตัวอย่างตรวจโดยวิธี	ELISA	หรือ	particle	agglutination	หรือ	วิธีการตรวจโดยวิธีรวดเร็ว	 

	 หนึ่งการทดสอบ	ถ้าให้ผลบวก	ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลบวก	ถ้าเป็นผลลบ 

	 ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลลบ

แนวทางที่ 2

	 ให้ตรวจทุกตัวอย่างตรวจโดยวิธี	ELISA	หรือ	particle	agglutination	หรือ	วิธีการตรวจโดยวิธีรวดเร็ว 

	 สองวิธีที่ใช้แอนติเจนหรือหลักการที่ต่างกัน

	 1.ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกให้ผลลบ	ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลลบ	โดยไม่ 

	 ต้องท�าการตรวจโดยวิธีที่สอง

	 2.	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกเป็นบวก	ก็ให้ตรวจด้วยการวิธีที่สอง	ถ้าได้ผลบวกอีกให้ถือว่าการตรวจหา 

	 แอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลบวก	แต่ถ้าให้ผลลบ	ในครั้งที่สอง	ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อ 

	 เชื้อเอชไอวี	ให้ผลลบ

แนวทางที่ 3

	 1.	ให้ตรวจทกุตวัอย่างตรวจโดยวธิ	ีELISA	หรอื	particle	agglutination	หรอื	วธิกีารตรวจโดยวธีิรวดเรว็ 

	 สามวิธีที่ใช้แอนติเจนหรือหลักการที่ต่างกัน

	 2.	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกให้ผลลบ	ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีให้ผลลบ	โดยไม่ 

	 ต้องท�าการตรวจโดยวิธีที่สองและสาม

	 3.	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกเป็นบวก	ก็ให้ตรวจด้วยการวิธีที่สองและสาม	และให้แปลผล	ดังนี้

		3.1	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกเป็นบวก	ก็ให้ตรวจด้วยการวิธีที่สองให้ผลบวก	ให้ถือว่า

	การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลบวก	โดยไม่ต้องท�าการตรวจโดยวิธีที่สาม

	3.2	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกเป็นบวก	ก็ให้ตรวจด้วยการวิธีที่สองและสามให้ผลลบ

	ก็ให้ถือว่าการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	ให้ผลลบ

	3.3	ถ้าผลการตรวจโดยวิธีแรกเป็นบวกและวิธีที่สองเป็นลบ	แต่วิธีที่สามเป็นบวก	ให้ถือว่า

	การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี	เป็นบวก

	 การที่จะเลือกทดสอบโดยใช้แนวทางที่	 2	 และ	 3	 วิธีการแรกควรจะใช้ชุดทดสอบที่มีความไวสูงสุดการ
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ทดสอบคร้ังที่สองและสามให้เลือกใช้ชุดทดสอบที่มีความจ�าเพาะสูงขึ้นกว่าชุดทดสอบแรก	 แต่อย่างไรก็ตาม								

การตรวจเพือ่การวนิจิฉยัให้ท�าการเจาะเลอืดซ�า้และท�าการตรวจซ�า้ทกุรายท่ีให้ผลการตรวจเป็นบวก	เพือ่ป้องกัน

ความผิดพลาดทางห้องปฏิบัติการและความผิดพลาดที่เกิดจากการสับเปลี่ยนของตัวอย่างเลือด

ตารางที ่ ๓ ข้อแนะน�าขององค์การอนามัยโลกในการเลือกใช้แนวทางส�าหรับการทดสอบโดยมีเงื่อนไขของ

 วัตถุประสงค์และอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี

วัตถุประสงค์		 	 	 	 	 	 ความชุก		 	 	 แนวทาง

เพื่อการตรวจเลือดและบริจาคเลือด		 	 	ทุกอัตราความชุก		 	 		 แนวทางที่	1

เพื่อการเฝ้าระวัง			 	 	 	 >	10	%		 	 	 แนวทางที่	1

	 	 	 	 	 	 <	10	%		 	 	 แนวทางที่	2

เพื่อการวินิจฉัย	

  

-	มีอาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวี		 		 ทุกอัตราความชุก		 	 แนวทางที่	2

-	ไม่มีอาการ		 	 	 	 	 >	10	%		 	 	 แนวทางที่	2

	 	 	 	 	 	 <	10	%		 	 	 แนวทางที่	3

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี

	 การตรวจทางห้องปฏิบัติการส�าหรับการเฝ้าระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีนั้น	 มิได้เน้นการตรวจ

เพื่อหาการติดเชื้อเป็นรายบุคคลแต่เป็นการวัดความชุก	(prevalence)	ของการติดเชื้อของกลุ่มคนในทางปฏิบัติ

จึงอาศัยผลจากวิธีตรวจคัดกรองขั้นต้น	 (screening	 test)	 เป็นหลัก	 ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้	 supplementary	

test	ร่วมด้วย	เน่ืองจากค่าพยากรณ์ผลบวก	(Predictive	Value	Positive)	จะเพิม่มากข้ึน	ถ้าความชกุในประชากร	

นั้นๆ	 สูง	 องค์การอนามัยโลกจึงได้มีข้อแนะน�าว่าให้ใช้ความชุกที่ร้อยละ	 10	 เป็นเส้นแบ่งว่าควรตรวจหา															

การติดเชื้อเอชไอวี	ดังนี้

	 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นที่สูงกว่าร้อยละ	 10	 อาศัยการตรวจด้วย	 simple	 test	 หรือ	

rapid	test	หากได้ผลบวกครั้งเดียวก็ให้ถือว่ามีการติดเชื้อ	

		 ในกรณีท่ีความชุกของการติดเชื้อในพื้นที่ต�่ากว่าร้อยละ	 10	 อาศัยการตรวจด้วย	 simple	 test	 หรือ	

rapid	test	หากได้ผลบวกให้ตรวจซ�้าอีกครั้งด้วยชุดน�้ายาทดสอบที่มีหลักการหรือการเตรียมแอนติเจนแตกต่าง

จากวิธีทดสอบครั้งแรก

	 ในประเทศไทย	 ส�านักระบาดวิทยาได้ประยุกต์ใช้แนวทางขององค์การอนามัยโลก	 โดยอาศัยการตรวจ

ด้วยวิธี	Screening	test	เป็นหลัก	หากผลการตรวจด้วย	Screening	test	ด้วย	ELISA	สองวิธีที่ต่างหลกัการให้

ผลบวกเหมอืนกันหรอืตรวจด้วย	ELISA	และ	Particle	agglutination	test	(PA)	ให้ผลบวก	เหมอืนกนั	ก็ถือว่ามีการ

ติดเชื้อ	(รูปที่	1)
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รูปที่ 1

ขั้นตอนการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในงานเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี /  

(HIV Testing Algorithm for Sero-surveillance)

การรายงานผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด	 ติดตามผลการตรวจหาเชื้อเอชไอวี	 จากห้องปฏิบัติการและลงบันทึกในฐานข้อมูล

ตามแบบเก็บรวบรวมข้อมูลทางห้องปฎิบัติการ	(	ภาคผนวก	7	)

การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล (Analysis and Interpretation)

น�าข้อมูลด้านชีววิทยาเกี่ยวกับผลการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี	 การตรวจปัสสาวะเพื่อหาโรคติดต่อทาง								

เพศสัมพันธ์	 และข้อมูลทางด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	 มาวิเคราะห์	 และแปลผล	 เพื่อหา						

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลตรวจต่างๆ	 ซึ่งจะสามารถใช้อธิบายสถานการณ์ได้ดีกว่าการด�าเนินการ

เฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี	อย่างเดียว	

การเรียบเรียงและน�าเสนอข้อมูล (Consolidation and Presentation)

น�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงให้เห็นลักษณะของการกระจาย	การเกิดโรคตามบุคคล	เวลา	สถานที่	แล้วน�า

เสนอข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ	เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประโยชน์ได้

การบันทึกข้อมูล

	 ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง	 (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด)	 ด�าเนินการบันทึกข้อมูล														

ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดไว้ให้	 ผู้รับผิดชอบควรบันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์	 เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จขอให้ส่ง

ข้อมลูดบิพร้อมส่งแบบสอบถามทีเ่รยีงล�าดบัตรงกบัข้อมลูท่ีบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์	ให้ทางส�านกัระบาดวทิยา	

โดยทันที

Serum	Specimen

Screening	test

- 

Serum	Specimen

- 

Report	Inconclusive

- 

Report	Inconclusive

+ 

Serum	Specimen

+ 

Supplementary	test	2

+ 

Report	Positive
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ก�าหนดบทบาทของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

	 1.	 หัวหน้างาน	 (Project	 manager)	 เป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานในระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์																		

ในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ท�าหน้าที่

	 	 1.1	 เป็นผูป้ระสานหลกัในการด�าเนนิการเฝ้าระวงัโรคเอดส์ระดับจังหวดั	ร่วมกบัทมีผู้ให้การปรกึษา	

	 	 	 ทีมเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ	(specimen)	โดยเจ้าหน้าที่ห้องตรวจทางปฏิบัติการ	และท�าหน้าที่

	 	 	 ประสานการส่งตวัอย่างสิง่ส่งตรวจให้ห้องตรวจทางปฏบิติัการ	หรอืศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์

	 	 1.2	 เป็นหวัหน้าทีมด�าเนนิงานเกบ็ข้อมลูภาคสนาม	โดยประสานความร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่าย	(NGO)	

	 	 	 ในพื้นที่	เพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังฯ	และรวบรวมข้อมูลรายวัน

	 	 1.3	 ติดตามสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังโรคเอดส์การเก็บข้อมูลภาคสนาม	 และสรุปผลการ

	 	 	 ด�าเนินงานทุกวัน

	 2.	 เจ้าหน้าท่ีสัมภาษณ์	 ซึ่งเป็น	 พนักงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (พสต.)	 หรืออาสาสมัคร

สาธารณสขุต่างชาต	ิ(อสต.)	ท�าหน้าทีเ่ป็นล่ามในการสมัภาษณ์เพ่ือตอบแบบสอบถาม	และเป็นล่ามในการให้การปรกึษา	

ก่อนการเจาะเลือด	คุณสมบัติของพนักงานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	(พสต.)	หรือ	อาสาสมัครสาธารณสุข

ต่างชาติ	(อสต.)	คือ	อ่าน	เขียนภาษาไทยได้	สามารถพูดได้ทั้ง	2	ภาษา	(ภาษาไทยและภาษาประเทศตนเอง)

	 3.	 เจ้าหน้าท่ีให้บริการปรกึษาก่อน	/	หลงัการเจาะเลอืด	เป็นบคุลาการทางสาธารณสุขของรฐัทีท่�าหน้าที่

บริการปรึกษาในโรงพยาบาล	 หรือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (พสต.)	 หรือ	 อาสาสมัครสาธารณสุข									

ต ่างชาติ	 (อสต.)	 โดยผ่านการอบรมการให้การปรึกษาที่ได ้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข																																			

(มีใบประกาศนียบัตร)

	 4.	 เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร	 เป็นบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ	ซึ่งท�าหน้าที่ในการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	 เพ่ือหาเชื้อเอชไอวีในพื้นที่	 และท�าหน้าที่ในการแยกส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (เลือดและ

ปัสสาวะ)	บรรจุหีบห่อเพื่อรอรถขนส่งมารับ

	 5.	 เจ้าหน้าท่ีองค์กรเอกชน	ทีด่�าเนนิงานเกีย่วกบัแรงงานข้ามชาตใินพืน้ที	่(NGO)	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสาน

งานระหว่างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่

Flow Chart การไหลเวียนของข้อมูล

-	วิเคราะห์ข้อมูล

	ในภาพรวมของจังหวัด

-	ส่งข้อมูลย้อนกลับให้จังหวัด

การส่งข้อมูลข่าวสารย้อนกลับ

-	วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของประเทศ

-	ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว

-	ส�าเนาข้อมูล	(	Raw	data)	ส่งส�านักระบาดวิทยา	

-	แบบสัมภาษณ์	เก็บที่	สสจ.

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตรวจสอบ

ส�านักระบาดวิทยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ระดับจังหวัด
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ตารางที ๔ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังฯ

บุคลากร หน่วยงาน/คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

1.	หัวหน้างาน	

(Project	manager)

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1.	 เป็นผู้ประสานหลักในการด�าเนินการเฝ้า

ระวงัโรคเอดสร์ะดบัจงัหวดั	รว่มกับทมีผูใ้หก้าร

ปรึกษา	 ทีมเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ	 (speci-

men)	โดยเจ้าหน้าที่ห้องตรวจทางปฏิบัติการ	

และท�าหน้าที่ประสานการส่งตัวอย่างสิ่งส่ง

ตรวจให้ห้องตรวจทางปฏิบัติการ	 หรือศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.	เป็นหัวหน้าทีมด�าเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนาม	

โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	

(NGO)	ในพื้นที่	เพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลการ

เฝ้าระวังฯ	และรวบรวมข้อมูลรายวัน

3.	 ติดตามสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง

โรคเอดส์การเก็บข้อมูลภาคสนาม	และสรุปผล	

การด�าเนินงานทุกวัน

2.	เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์	 อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	

(อสต.)	 /	 พนักงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างชาติ	(พสต.)	

-	 ท�าหน้าท่ีเป็นล่ามในการสัมภาษณ์เพื่อตอบ

แบบสอบถาม	 และเป็นล่ามในการให้การ

ปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

-	อ่าน	เขียนภาษาไทยได้	สามารถพูดได้ทั้ง	2	

ภาษา	(ภาษาไทยและภาษาประเทศตนเอง)

3.	 เจ้าหน้าที่ให้	 บริการ

ปรึกษาก่อน/หลังการ

เจาะเลือด

บุคลากรทางสาธารณสุขของรัฐ ท�าหน้าที่บริการปรึกษาก่อนการเจาะเลือด

4.	 เจ้าหน้าท่ีทางห้อง

ปฏิบัติการชันสูตร	

เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลที่เข้า

ร่วมโครงการ

ท�าหน้าที่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อ

หาเช้ือเอชไอวีในพ้ืนท่ี	 และท�าหน้าที่ในการ

แยกสิง่ส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	(เลอืดและ

ปัสสาวะ)	บรรจุหีบห่อเพื่อรอรถขนส่งมารับ

5 . 	 เจ้ าห น้า ท่ีองค์ กร

เอกชนสาธารณประโยชน	์

(NGO)	

Drop-	In ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบุคลากร

ทางด้านสาธารณสุข	 กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
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ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมสถานที่เพื่อการเฝ้าระวัง

การจัดหาสถานที่ 

1.	ควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส�าหรับทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	

2.	เป็นสถานท่ีหาง่าย	มลีกัษณะเป็นสดัส่วน	มคีวามเป็นส่วนตวั	เช่น	โรงงาน	หรอืบ้านผูน้�าในชมุชน	หรอืสถานอีนามยั

3.	สะดวกในการเดินทาง	ส�าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	

4.	การประสานงานกับสถานประกอบการ	เพือ่ขอความอนเุคราะห์น�าแรงงานข้ามชาตอิอกนอกสถานประกอบการ	

หรอืการประสานงานขอเข้าด�าเนนิงานเฝ้าระวงัในสถานประกอบการ	(ควรด�าเนนิการขออนญุาตอย่างเป็นทางการ	

โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการ)

การจัดสถานที่

1.	ควรจัดห้องให้เป็นสัดส่วน	เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน	จัดหาที่นั่งพักรอ	เพื่อรับบริการตามจุดต่างๆ	

2.	ส่วนแรกของห้อง	ใช้ส�าหรับการด�าเนินงานคัดกรองอาสาสมัคร	ส่วนถัดไปเป็นส่วนของการตอบแบบสอบถาม

โดยการสัมภาษณ์	

3.	 ส่วนด้านในของห้อง	 ใช้สัมภาษณ์	 และเก็บตัวอย่างเลือด/ปัสสาวะ	ควรมีห้องน�้าในตัว	หรือสถานที่ใกล้เคียง

เพื่อให้สะดวกในการเก็บปัสสาวะ	
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

การจัดท�ารหัสแรงงานข้ามชาติ

หมายเลขรหัส

รหัสประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข	10	หลัก	(	XX	-	XXXX	–	XXXX)

หลักที่	1	–	2	ได้แก่	รหัสจังหวัด	คือ	11=สมุทรปราการ	23=ตราด	20=ชลบุรี	63=ตาก	92=	ตรัง	

		 	 	 	 			90=สงขลา	34=อบุลราชธาน	ี48=นครพนม	50=เชยีงใหม่	71=กาญจนบรุ1ี.2	

หลักที่	3	เป็นเลข	2	แสดงว่าเป็น	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	

หลักที่	4	–	6	เป็นรหัสโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ	ฯ	ซึ่งเป็นสถานที่ส่งต่อ

หลักที่	7	–	10	ล�าดับที่ของตัวอย่างเลือด

	 เช่น	ตัวอย่าง	63--2203-0001	หมายถึง	63	คือ	จังหวัดตาก	2	คือ	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	203	คือ	

	 รหัสโรงพยาบาลอ�าเภอ	หรือ	จังหวัด	0001	หมายถึง	ผู้เข้าร่วมโครงการคนที่	1

การติดสติกเกอร์

	ชิ้นที่	1	ติดที่มุมขวาของแบบสอบถาม

	ชิ้นที่	2	ติดที่หลอดเลือดเพื่อส่งตรวจที่ห้องปฎิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาล

	ชิ้นที่	3	ติดที่ใบน�าส่งตัวอย่างเลือดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	

	ชิ้นที่	4	ติดที่ภาชนะใส่ปัสสาวะบริเวณตัวกระป๋อง	งดการติดที่ฝากระป๋อง

	ชิ้นที่	5	ติดที่ใบน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะ	Urine	PCR	log	sheet

	ชิ้นที่	6	ติดที่บัตรนัดฟังผล

	ชิ้นที่	7	ติดที่แบบฟอร์มบันทึกการจ่ายเงินค่าตอบแทน

	ชิ้นที่	8	ติดที่แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการ

	ชิ้นที่	9-11	ติดที่หลอดMicro	tube	ที่แบ่งปัสสาวะ	3	หลอด	

	ชิ้นที่	12	ติดที่แขนหรือเสื้อแรงงานข้ามชาติ	เพื่อป้องกันการสลับตัว

	ชิ้นที่	13	แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนในการท�ากิจกรรม	

หมายเหตุ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ	 ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดก�าหนดพื้นที่	 ซึ่งเป็นสถานที่ส่งต่อใน

การฟังผล	หรืออยู่ในพื้นที่ด�าเนินการเฝ้าระวัง

รหัสจังหวัด

	 	 	จังหวัด		 			รหัสจังหวัด	 	จังหวัด			 	 			รหัสจังหวัด

	 	 1	เชียงใหม่		 		 50	 2.	ตาก			 	 	 63

	 	 3.	นครพนม		 	 48	 4.	อุบลราชธานี			 	 34

	 	 5.	สมุทรปราการ		 11	 6.	กาญจนบุรี		 	 	 71

	 	 7.	ชลบุรี		 	 20		 8.	ตราด		 	 	 23

	 	 9.	ตรัง		 	 	 92	 10	สงขลา		 	 	 90
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ภาคผนวก ข

บทบาทของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้จัดการภาคสนาม (Administrative manager)	 เป็นผู้รับผิดชอบทุกกระบวนการของการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ตั้งแต่การวางแผนก�าหนดตารางเวลา	 งบประมาณ	 การจัดการพาหนะ	 การประสานงาน	 การสนับสนุน

แบบสอบถามแก่พื้นที่	การบันทึกข้อมูล	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผู้จัดการภาคสนามนี้	อาจมีผู้ช่วยเหลือ

ทั้งที่เป็นลูกจ้างโครงการ	หรือผู้แทนองค์กรเอกชนในพื้นที่	.	เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้จัดการข้อมูล (Data manager)	โดยปกติผู้ท�าหน้าที่ผู้จัดการข้อมูล	มักเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลในสนาม

ด้วยตนเอง	และรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ควบคมุงานภาคสนาม	ในแต่ละวนั	ตรวจสอบความครบถ้วนทกุฉบับ		

3. ผู้บันทึกข้อมูล (Data entry clerks) จ�านวนของผู้บันทึกข้อมูล	ขึ้นอยู่กับปริมาณแบบสอบถามในแต่ละวัน	

และจ�านวนของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีต้่องจดัเตรยีมไว้อย่างเพยีงพอ	ระยะเวลาในการบนัทึกข้อมลู	ขึน้อยูกั่บความ

เข้าใจในแบบสอบถาม	ตัวแปร	ประสบการณ์การบันทึกข้อมูล	.	.	

4. ผู้ควบคุมการเก็บข้อมูลและพนักงานสัมภาษณ์ (Data collection supervisors and interviewers) 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ควรจัดหาบุคลากรเพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ของล่าม	

เพื่อให้แน่ใจว่า	กระบวนการเก็บข้อมูล	เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

5. ผู้น�าทาง (Field guides)	 หากผู้ที่ท�าหน้าที่สัมภาษณ์	 ไม่คุ้นเคยพื้นท่ีตั้งของสถานประกอบกิจการต่างๆ						

ควรมผีูที้รู่จ้กัทีต่ัง้ของพืน้ทีน่ัน้	ซึง่ส่วนใหญ่	จะเป็นพนกังานสาธารณสุขต่างด้าว	หรือเจ้าหน้าทีข่ององค์กรเอกชน						

ในพื้นที่	จะท�าให้สามารถบริหารเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้	

6. ล่าม (Translators) ในการเก็บรวบรวม	ข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติ	มีความจ�าเป็นต้องประสานความร่วมมือ

จัดหาล่ามจากอาสาสมัครในพื้นท่ี	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านเน้ือหา	 ของแบบสอบถาม	 และผู้ท�าหน้าที่ล่าม		

ควรได้รับการฝึกอบรมจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ	
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แบบ	M1	

ภาคผนวก ค

แบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ

จังหวัด..........................................

ล�าดับ ชื่อสถานประกอบ

การ

ที่อยู่ (อ�าเภอ/

จังหวัด)

ประเภทกิจการ จ�านวน (คน)

หมายเหต	ุผูป้ระสานงานของจงัหวดั	จดัท�ารายชือ่สถานประกอบการ	จากการส�ารวจหรอืประสานงานกบัองค์กร

เอกชนในพื้นที่	จัดส่งให้ส�านักระบาดวิทยาล่วงหน้าก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูล
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แบบ	M2

แบบรายงานผลภาคสนาม (Field Information Sheet)

จังหวัด..........................................

ล�าดับ
ชื่อสถาน

ประกอบการ

ผลการเก็บข้อมูล	(ให้เขียนจ�านวนคนลงในช่อง	และหรือ	note)

เก็บข้อมูลได้

(คน)

ไม่ตรงตาม

เกณฑ์คัดเลือก

(คน)

ไม่ให้ความ

ร่วมมือ

(คน)
	อื่นๆ หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ใบน�าส่งตัวอย่างเลือดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
โรงพยาบาล……………………………………..	จังหวัด…………………………………….

รหัสชุดตรวจกรอง	(Screening	test)	ที่ใช้ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี…………………………........................................

รหัสชุดตรวจเสริมที่	1	(Supplementary	test	1)	ที่ใช้ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี…………………………....................

รหัสชุดตรวจเสริมที่	2	(Supplementary	test	2)	ที่ใช้ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี…………………………....................

ที่ รหัส อายุ

ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

จด

ทะเบียน

ไม่ได้จด

ทะเบียน
Screening

Supplementary	

test	1

Supplementary	

test	2

ผล

ซิฟิลิส

1. ติดสติ๊กเกอร์

2. ติดสติ๊กเกอร์

3. ติดสติ๊กเกอร์

4. ติดสติ๊กเกอร์

5. ติดสติ๊กเกอร์

6. ติดสติ๊กเกอร์

7. ติดสติ๊กเกอร์

8. ติดสติ๊กเกอร์

9. ติดสติ๊กเกอร์

10. ติดสติ๊กเกอร์

11. ติดสติ๊กเกอร์

12. ติดสติ๊กเกอร์

13. ติดสติ๊กเกอร์

14. ติดสติ๊กเกอร์

15. ติดสติ๊กเกอร์

วันที่เจาะเลือด	........................................

เวลาที่เจาะเลือด…………………………………

ชื่อผู้ส่งเลือด………………………….......……..

ส�าหรับเจ้าหน้าที่เจาะเลือด

วันที่ตรวจ	…………………………………….

เวลาตรวจ	…………………………………….

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
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ใบน�าส่งตัวอย่างปัสสาวะ	Urine	PCR	log	sheet

วันที่	…..........…	เดือน	….............................…พ.ศ.	เวลา	...................…….น.

รหัสสถานบริการ	.........................	ชื่อสถานบริการ	.........................	จังหวัด	..............................

ล�าดับที่ รหัส จ�านวนน้�าปัสสาวะ

Volume	urine	

(ml)

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ

CT NG

1 ติดสติ๊กเกอร์

2 ติดสติ๊กเกอร์

3 ติดสติ๊กเกอร์

4 ติดสติ๊กเกอร์

5 ติดสติ๊กเกอร์

6 ติดสติ๊กเกอร์

7 ติดสติ๊กเกอร์

8 ติดสติ๊กเกอร์

9 ติดสติ๊กเกอร์

10 ติดสติ๊กเกอร์

11

12

ชื่อผู้แยกตัวอย่าง

…………………...................

ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง

…………………...................

ชื่อผู้รับตัวอย่าง

…………………...................
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ภาคผนวก ง

บัตรนัดหมาย
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ภาคผนวก จ

แผ่นพับแนะน�าโครงการ ส�าหรับ พสต./อสต.อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ชื่อโครงการ 

โครงการส�ารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีและความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี	และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	โดยการสนับสนุนการด�าเนินการภายใต้กองทุนโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.	เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี

2.	เพื่อคาดประมาณความชุกของการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.	เพื่อประเมินความชุกของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ

1.	ท่านจะได้รับทราบสภาวะสุขภาพ	โดยการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและตรวจปัสสาวะเพื่อหาการ

ติดเช้ือหนองใน	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 กรณีที่พบความผิดปกติ	 จะบริการส่งต่อเพื่อรับบริการรักษาในระบบ

ของรัฐตามปกติ

2.	ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากโครงการนี	้จะเปน็ประโยชนใ์นการพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการใหบ้รกิารแกท่า่นและเพือ่นๆ	

ตลอดจนการให้บริการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	ในประเทศไทย

ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี

1.	ท่านจะได้รับทราบภาวะสุขภาพ	เพื่อการป้องกันตนเอง

2.	เมื่อทราบภาวะสุขภาพของตนเองแล้ว	อาจเป็นการป้องกันเพื่อนหรือคนรักของท่านให้ปลอดภัยจากโรคได้

3.	เป็นโอกาสส�าหรับการดูแลรักษาตนเอง	เพื่อการมีสุขภาพที่ดี	

การตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจปัสสาวะหาหนองใน	และหนองในเทียม	โดยวิธีพิเศษนี้	ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

•	โรคหนองในและหนองในเทียมอาจไม่มีอาการแสดงให้เห็น	

•	วิธีพิเศษนี้สามารถทราบผลการติดเชื้อได้	โดยไม่ต้องตรวจภายใน	(ส�าหรับสตรี)	

•	ปกติราคาค่าตรวจหาเชื้อหนองใน	และหนองในเทียม	1,000	บาท		
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•	โรคหนองในและหนองในเทียม	สามารถรักษาหายขาดได้

•	การตรวจครั้งนี้ไม่มีการตรวจหาสารเสพติดใดๆทั้งสิ้น

เมื่อเมื่อเข้าร่วมโครงการท่านต้องท�าอะไรบ้าง 

1.	เราจะขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับ	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลทางพฤติกรรม	การเข้าถึงบริการการรักษา	รวมถึงการเข้า

ถึงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	30	นาที	หากมีค�าถามใดที่ไม่ต้องการตอบท่าน

สามารถข้ามค�าถามข้อนั้นๆได้

2.	เจา้หนา้ท่ีจะพดูคยุกบัท่านเรือ่งการ	ตรวจหาการติดเชือ้เอชไอว	ีและการตรวจหนองใน	หนองในเทยีม	และขอ

เจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว	ีโดยขอใหก้ลบัมาฟังผล	ภายหลงัจากเจาะเลอืด	2	สปัดาห	์และจะขอเก็บ

ปัสสาวะ	ซึ่งจะน�าไปตรวจหาการติดเชื้อหนองในและหนองในเทียม	โดยจะทราบผลหลังจากเก็บปัสสาวะ	2	-	8	

สัปดาห์	เช่นเดียวกัน	โดยกลับมาฟังผล	ณ	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีโครงการก�าหนด	ขอให้ท่านน�าบัตรฟังผล	

มาด้วย	เนื่องจากเป็นการตรวจโดยไม่มีชื่อระบุตัวบุคคล	แต่ใช้เลขรหัสเป็นการรักษาความลับเฉพาะส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่ 

	 ข้อมูลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด	 ทั้งนี้ขอยืนยันว่า	 จะไม่มีการบันทึกชื่อของท่านลงบน

แบบสอบถามและสิ่งส่งตรวจทั้งหมด	

ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่สละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับโครงการท่าน

สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่	 หรือโทรศัพท์ติดต่อ	 คุณ.......................	 ที่เบอร์โทร.	 ...............................												

ที่เบอร์โทร.	..........................................
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ภาคผนวก ฉ 
สติ๊กเกอร์รหัส

แบบตรวจสอบความครบถ้วนในการท�ากิจกรรม Checklist

ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด

วันที่ (ว/ด/พ.ศ.) ___________________

1.	ชี้แจงรายละเอียดและแสดงความยินยอม			 	 ยินยอม	(ให้สัมภาษณ์)		 		 ไม่ยินยอม

 

	 	 	 	 	 	 	 ยินยอมให้	(ตรวจเลือด)	 	 ไม่ยินยอม

	 	 	 	 	 	 	 ยินยอมให้	(ตรวจปัสสาวะ)		 ไม่ยินยอม

2.	เก็บข้อมูลพฤติกรรม	 	 	 ท�า	 	 			 					ยังไม่ได้ท�า

3.	แจกบัตรนัดฟังผลสุขภาพ		 	 แจก	 	 	 					ยังไม่ได้แจก

4.	ให้การปรึกษาก่อนตรวจเอชไอวี		 ท�า	 	 	 					ยังไม่ได้ท�า

5.	การเจาะเลือดตรวจ		 	 	 ท�า		 	 	 					ยังไม่ได้ท�า

6.	การเก็บปัสสาวะ		 	 	 ท�า		 	 	 					ยังไม่ได้ท�า

7.	หลักฐานการเงิน	 	 	 เซ็นรับ		 	 	 					ยังไม่ได้เซ็นรับ

8.	จ่ายค่าตอบแทน	(ค่าพาหนะ	150	บาท)	 	จ่าย	 	 	 					ยังไม่ได้จ่าย

ลายเซ็นของผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของกิจกรรม.............................

วันที่...........เดือน .......... พ.ศ..............
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 ภาคผนวก ช

คู่มือการลงรหัสตัวแปร

หน้าปก

จังหวัด Province ใส่รหัสจังหวัด พิมพ์เลขรหัสจังหวัด

11=สมุทรปราการ	23=ตราด

20=ชลบุรี	63=ตาก	92=	ตรัง

90=สงขลา	34=อุบลราชธานี

48=นครพนม	50=เชียงใหม่

71=กาญจนบุรี

การตอบแบบสอบถาม SAQ	BY 1	ตอบด้วยตนเอง	

2	สัมภาษณ์โดย

ลงเลขหมายตามหัวข้อ

สัมภาษณ์โดย By 2.1	พสต.	

2.2	อสต.	

2.3	เจ้าหน้าที่

ถ้าตอบ	2.1	ลงบันทึกเป็น	21

ถ้าตอบ	2.2	ลงบันทึกเป็น	22

ถ้าตอบ	2.3	ลงบันทึกเป็น	23
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

1 เพศ sex 1.	ชาย

2.	หญิง

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

2 ท่านอายุเท่าไร Age ระบุอายุเต็ม………………	ปี ลงข้อมูลตามอายุจริง

3 ปัจจุบัน สถานภาพการมีคู่

ของท่านเป็นอย่างไร

Status 1.	ไม่มีคู่	หรือ	แฟน

2.	เคยมี	แต่ปัจจุบันเลิกกันแล้ว

3.	มีคู่	แต่ไม่ได้อยู่กินด้วยกัน

4.	มีคู่ที่อยู่กินด้วยกัน

5.	หย่าร้าง

6.	หม้าย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

4 ขณะนี้ท่านอาศัยอยู่กับใคร Stay

Staytext

1.	อยู่กับพ่อแม่

2.	อยู่กับญาติพี่น้อง

3.	อยู่คนเดียว

4.	อยู่กับแฟน	หรือ	คู่รัก

5.	อยู่กับเพื่อน

6.	อื่นๆ	ระบุ....................

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	6	ต้อง

ตอบเพิ่มเติม

อื่นๆ	ระบุ.................... พิมพ์ระบุบุคคลท่ีอยู่ด้วย

5 ขณะน้ี	สถานท่ี่ีอยูอ่าศยัของ

ท่านเป็นลักษณะใด

Place

Placetext

1.	บ้านของตัวเอง	(เป็นเจ้าของ)

2.	บ้านเช่า/ห้องเช่าในบริเวณที่

ท�างาน

3.	บ้านเช่า/ห้องเช่านอกท่ีท�างาน

4.	อื่น	ๆ	ระบุ....................

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	4	ต้อง

ตอบเพิ่มเติม

อื่น	ๆ	ระบุ พิมพ์ระบุสถานที่

6 ท่านมีสัญชาติอะไร Nation 1.	พม่า	

2.	กัมพูชา

3.	ลาว

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

7 ท่านเรียนหนังสือจบช้ันอะไร Edu

Egrade

Sgrade

hgrade

1.	ไม่ได้เรียน	

2.	ต�่ากว่าประถม	

3.	ประถมศึกษา	

				ระบุจ�านวนปีที่เรียน……ปี

4.	มัธยมต้น	

				ระบุจ�านวนปีที่เรียน……ปี

5.	มัธยมปลาย	(ม.6	หรือ	ปวช.)	

				ระบุจ�านวนปีที่เรียน……ปี

ถ้าตอบ	ประถมศึกษา	

มัธยมต้น	มัธยมปลาย	

ให้ระบุจ�านวนปีที่เรียน

ลงจ�านวนปีที่เรียน

ประถมศึกษา	

ลงจ�านวนปีที่เรียน

มัธยมต้น

ลงจ�านวนปีที่เรียน

มัธยมปลายหรือ	ปวช

8 ปัจจุบันท่านมีรายได้

ประมาณเดือนละเท่าไหร่

(ถามรายวัน	คูณด้วย	26	วัน)	

(Slary)

Salary 1.	น้อยกว่า	5,000	บาท

2.	5,000-10,000	บาท	

3.	มากกว่า	10,000	–	20,000	บาท	

4.	มากกว่า	20,000	–30,000	บาท

5.	มากกว่า	30,000	บาท

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

9 ท่านมีความเข้าใจภาษาไทยมากน้อยแค่ไหน

พูด Tspeak 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ฟัง TListen	 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

อ่าน Tread 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

10 ท่านมีความเข้าใจภาษาราชการของ

ประเทศตนเองมากน้อยแค่ไหน

พูด Mspeak 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

ฟัง MListen 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

อ่าน Mread 1.	มาก		2.	ปานกลาง

3.	น้อย		4.	พูดไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

11 ปัจจุบันท่านท�างานอะไร	

(งานที่ใช้เวลาท�างานมาก

ที่สุด)	

Job 1.	ประมง	

2.	ต่อเนื่องประมง

3.	เกษตรกรรม

4.	ก่อสร้าง

5.	ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบค�าตอบเช่น	

หากตอบว่า	ท�างาน

เกษตรกรรม	ให้บันทึก

ข้อมูลเป็น	3

Job6 อื่น	ๆ	ระบุ………

12 ท่านเข้า/ออกเมืองไทย

ทั้งหมดกี่ครั้ง

inout จ�านวน………….	ครั้ง พิมพ์ระบุจ�านวนครั้ง

13 ท่านเริ่มย้ายเข้ามาใน

ประเทศไทยครั้งแรก		

เมื่อกี่ปีกี่เดือนที่ผ่านมา

Ymob

mmob

จ�านวน………......ปี

จ�านวน…………เดือน

พิมพ์ระบุจ�านวนปี

พิมพ์ระบุจ�านวนเดือน

14 ท่านกลับประเทศของท่าน

ครั้งล่าสุด	มานานเท่าไหร่

Yreturn	

mreturn

จ�านวน…....…....ปี

จ�านวน…………เดือน

พิมพ์ระบุจ�านวนปี

พิมพ์ระบุจ�านวนเดือน

15 ท่านมีใบอนุญาตหรือ

เอกสารรับรองให้ท�างานใน

ประเทศไทย	หรือไม่

Wpermit 1.	มีใบอนุญาต

2.	ไม่มีใบอนุญาต

ตอบเลือกเลข	1	หรือ	2

Wpermit1 1.	มีใบอนุญาต.	(Wpermit1) หากตอบ	มีใบอนุญาต	

1	ให้ระบุ

1.1	ใบอนุญาตท�างาน	ที่ออกให้

โดยกรมการจัดหางาน	

ตอบ	 1.1	 บันทึกเลข

เป็น	11
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

1.2	ใบอนุญาตท�างาน	

ที่ออกให้โดยกลุ่มบุคคล	

เช่น	นายจ้าง,	นายหน้า	ฯลฯ

1.3	อื่นๆ	ระบุ…..

ตอบ	 1.2	 บันทึกเลข

เป็น	12

ตอบ	 1.3	 บันทึกเลข

เป็น	13

Wpermittext อื่นๆ	ระบุ….. พิมพ์ระบุใบอนุญาตที่

ได้รับ	

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัย

หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

16 ท่ าน เคยมี เ พศสั ม พันธ์ 							

มาก่อนหรือไม่

Esex 1.	เคยมีเพศสัมพันธ์

2.	ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบข้อ 2 ข้ามไป

ข้อ 39 

17 ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

เมื่ออายุเท่าไหร่

Fsex 1.	มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

2.	จ�าไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	 หากตอบ	

ข้อ	1	ต้องตอบข้อต่อไป

AFSEX 	อายุ	........	ปี หากตอบมีเพศสัมพันธ์	

ระบุอายุท่ีมีเพศสัมพันธ์	

ครั้งแรก

18 ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	

กับใคร

Fpart 1.	พนักงานบริการชาย

2.	พนักงานบริการหญิง

3.	แฟนหรือคู่รัก	เพศชาย

4.	แฟนหรือคู่รัก	เพศหญิง

5.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	

และ	3

6.	 ผู้หญิงอ่ืน	 ท่ีไม่ใช่ค�าตอบข้อ	 2	

และ	4

7.	อื่นๆ	ระบุ...........

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	เช่น	ตอบว่า	

มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก	

กับพนักงานบริการหญิง	

บนัทกึข้อมลูเปน็เลข 2



48

หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

Fparttext อื่นๆ	ระบุ........... พมิพร์ะบบุคุคลท่ีมีเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกนอก

เหนือจากข้อ	1-6

19 ท่านมีเพศสัมพันธ์	ครั้งแรก	

ที่ไหน

Fsplace 1.	บ้านของตัวเอง

2.	บ้านเช่า	ห้องเช่า

3.	หอพักนอกโรงงาน

4.	หอพักในโรงงาน

5.	ห้างสรรพสินค้า

6.	บ้านเพื่อน

7.	โรงแรมหรือห้องเช่าชั่วคราว

8.	สถานบริการทางเพศ

9.	สถานศึกษา

10.	ประเทศของตนเอง

11.	จ�าไม่ได้

12.	อื่นๆ	ระบุ

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	 เช่น	 มีเพศ

สัมพันธ์	 ครั้งแรก	 ที่

บ้านของตัวเอง	บันทึก

ข้อมูลเป็นเลข 1

โดยข้อ	1-9	เป็นสถานท่ี	

ตั้งในประเทศไทย

ถ้าตอบ/ข้อ12	 ให้ระบุ

สถานท่ีนอกเหนือจาก

ค�าตอบที่ให้

FSplacetext อื่นๆ	ระบุ ร ะ บุ ส ถ า น ที่ มี เ พ ศ

สัมพันธ์ครั้งแรก	

20 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก	

ท่านได้ ใช้ถุงยางอนามัย	

หรือไม่

Fscon 1.	ใช้ถุงยางอนามัย	

2	.ไม่ใช้ถุงยางอนามัย

3.	จ�าไม่ได้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	 เช่น	 ใช้ถุง

ยางอนามัย	 บันทึก

ข้อมูลเป็น 1

21 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านมีเพศสัมพันธ์	หรือไม่

Sex12m 1.	มีเพศสัมพันธ์ในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา

2.	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วง	 12	

เดือนที่ผ่านมา

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบข้อ	2	ให้ข้ามไป

ถามข้อ	39

22 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ท่านมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	

หรือ	คู่รัก	หรือไม่

SL12M 1.		มีเพศสัมพันธ์กับแฟน	หรือคู่รัก

2.	 ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่รัก	

ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบ	1	ระบจุ�านวน
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Num	SL จ�านวน	......	คน	 ระบุจ�านวนแฟน	 หรือ	

คู่รัก

23 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ท่านใช้ถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คู่รัก	

บ่อยครั้งแค่ไหน

CONL12M 1.	ใช้ทุกครั้ง	

2.	ใช้บางครั้ง

3.	ไม่ใช้เลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

24 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา 

ท่านมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน	

หรือชายอื่นท่ีไม่ใช่แฟน/

คู่รัก	หรือไม่

	NR12M 1.	มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น/ชาย

อื่นที่ไม่ใช่แฟน/คู่รัก

2.	 ไม่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น	

หรือ	ชายอื่น	ในช่วง	12	เดือน

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบ	 ข้อ1	 ให้ระบุ

จ�านวน

NumNR จ�านวน	.....คน	 ระบุจ�านวนหญิงอื่น/

ชายอื่ นที่ ไ ม่ ใช่แฟน	

คู่รัก	

25 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ทา่นใชถุ้งยางอนามยัขณะมี

เพศสมัพนัธก์บัหญงิอืน่หรอื

ชายอื่นท่ีไม่ใช่แฟน/คู่รัก

บ่อยครั้งแค่ไหน

	CONNR 1.	ใช้ทุกครั้ง	

2.	ใช้บางครั้ง

3.	ไม่ใช้เลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

26 ในช่วง	 12	 เดือนท่ีผ่านมา	 

ท่ า น มี เ พ ศ สั ม พั น ธ์ กั บ

พนักงานบริการหญิง	 หรือ	

พนักงานบริการชายหรือไม่	

	Swsex 1.	 มีเพศสัมพันธ์กับพนักงาน

บริการหญิง	หรือชาย	

2.	 ไม่มีเพศสัมพันธ์กับพนักงาน	

บริ ก ารหญิง 	 หรื อพนั ก งาน					

บริการชาย	ในช่วง	12	เดือน

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบ	1	ให้ระบุจ�านวน

NumSW	 จ�านวน	.....คน	 ระบุจ�านวนพนักงาน

บริการหญิง	หรือชาย
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

27 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านใช้ถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับพนักงาน

บริการชายหรือหญิง	บ่อยคร้ัง	

แค่ไหน

Conswsex 1.	ใช้ทุกครั้ง	

2.	ใช้บางครั้ง

3.	ไม่ใช้เลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าผู้ตอบเป็น เพศหญิง ให้ข้ามไปถามข้อ 30

28 ในช่วง	 12	 เดือนท่ีผ่านมา	

ท่านมีเพศสัมพันธ์โดยการ

สอดใส่กับผู้ชายด้วยกัน	

ทางปากหรอืทางทวารหนกั	

หรือไม่

MSM 1.	มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน	

	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน

	ในช่วง	12	เดือนที่ผ่านมา

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบ	1	ให้ระบุจ�านวน

NumMSM จ�านวน	.....คน ระบุจ�านวนผู้ชายท่ีมี

เพศสัมพันธ์	

29 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านใช้ถุงยางอนามัยขณะมี

เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	 บ่อยคร้ัง	

แค่ไหน

ConMSM 1.	ใช้ทุกครั้ง	

2.	ใช้บางครั้ง

3.	ไม่ใช้เลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

30 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านมเีพศสมัพันธก์บัคู่นอน

ทั้งหมดกี่คน	(Npart)

Numsex จ�านวนคู่นอนทั้งหมด	.........	คน	 ร ะบุ จ� า น ว น คู่ น อน

ทั้งหมด

31 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ทีผ่า่นมา	ทา่นมเีพศสมัพนัธ์	

กับใคร	

	Lsex 1.	พนักงานบริการชาย

2.	พนักงานบริการหญิง

3.	แฟนหรือคู่รัก	เพศชาย

4.	แฟนหรือคู่รัก	เพศหญิง

5.	 ผู้หญิงอ่ืน	 ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ				

2	และ	4

6.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	

และ	3

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	 เช่น	 ตอบ

มีเพศสัมพันธ์ล่าสุดกับ

แฟน	 คู่ รัก	 ให้บันทึก

ข้อมูลเป็น	3

ถ้าตอบข้อ7	 ให้ระบุ

ประเภทคู่นอน	 นอก

เหนือจากข้อ	1-6
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Lsextext	 7	อื่นๆ	ระบุ………………………….. ร ะ บุ บุ ค ค ลที่ มี เ พ ศ

สัมพันธ์ด้วยล่าสุด

32 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	 ท่านใช้ ถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์

หรือไม่

Lconsex 1.	ใช้	

2.	ไม่ใช้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

33 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ทีผ่า่นมา	ทา่นมเีพศสมัพนัธ์	

โดยได้รับเงินหรือสิ่งของ

เป็นค่าตอบแทนหรือไม่

Receive 1.	ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่า

ตอบแทน

2.	 ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่า

ตอบแทน

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

34 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์

ท่านได้ถุงยางอนามัยมา

อย่างไร	

(ถ้าเลือก	ค�าตอบ	ข้อ	1	-	4	

ให้ข้ามไปถาม	ข้อ	36)

Conget 1.	ได้รับ	จาก

2.	ตัวเองซื้อ			โดย

3.	คู่นอนน�ามา	

4.	ไปขอรับจากหน่วยงาน

สาธารณสุข/อาสาสมัคร

5.	ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	1	หรือ	2	

ให้ระบุ

GETBY 1.	ได้รับ	จาก	

1.1	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข			

ที่มาอบรม

1.2	คลินิก/โรงพยาบาล

1.3	สถานีอนามัย

1.4	อาสาสมัคร	/	พสต	/อสต

1.5	เพื่อน

1.6	โรงเรียน

1.7	โรงแรม

ระบุได้รับ	จาก	

หากตอบ	ข้อ	1.1								

ลงบันทึกเป็น	11	

GETBYtext 1.8	อื่นๆ	ระบุ..................	 ระบุได้รับจาก

BUYCON 1.	ตัวเองซื้อ		โดย

2.1	ซื้อจากร้านขายยา

ระบุตัวเองซื้อ	จาก
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

2.2	 ซิ้อจากร้านสะดวกซื้อ	 เช่น				 

เซเว่น	ปั๊มน�้ามัน

2.3	ซื้อในห้างสรรพสินค้า

2.4	เครือ่งขายถงุยางอนามยัแบบ

หยอดเหรียญ

หากตอบ	 ข้อ	 2.1	 ลง

บันทึกเป็น	21

BUYCONtext 2.5	อื่นๆ	ระบุซื้อจาก พิมพ์ระบุซื้อจาก

35 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

ท่านไม่ใช้ถุงยางอนามัย	

เพราะอะไร	 (ตอบได้หลายค�า

ตอบ)

Nocon-

Nocon3

1.	หาถุงยางอนามัยไม่ทัน	

2.	ไม่รู้จะหาถุงยางอนามัยจากท่ีไหน

3.	ถุงยางอนามัยมีราคาแพง

4.	เห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้องใช้

5.	ไม่เคยรู้วิธีใช้ถุงยางอนามัย

6.	ไว้ใจซึ่งกันและกัน

7.	คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้

8.	ตนเองปฏิเสธ	ไม่อยากใช้

9.	ใช้ยาก	หรือ	ไม่สะดวก

10.	ใช้แล้วความสุขลดลง

11.	เมาไม่ได้สติ	

12.	ขนาดถงุยางอนามยั	เล็กหรือ

ใหญ่เกินไป

13.	คู่นอนคุมก�าเนิด	เช่น	ยาเม็ด	

ยาฉีด	เป็นต้น

14.	หลั่งภายนอก

ลงข้อมูลตามหมายเลขข้อค�า

ตอบ	 เช่น	 ไว้ใจซึ่งกันและกัน	

ลงข้อมูลเป็น	 6	 หากตอบข้อ	

15	ต้องระบุเหตุผล

Nocontext 15.	อื่นๆ	ระบุ	........................	 ระบุเหตุผล

36 ครั้งล่าสุด	ในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

ท่าน	 หรือคู่ของท่าน	 ใช้วิธี

ปอ้งกนัการตัง้ครรภ	์หรอืไม	่

Fp-	Fp3 1.	ใช้

					1.1	ถุงยางอนามัยชาย

					1.2	ถุงอนามัยสตรี

					1.3	ยาเม็ดคุมก�าเนิด

					1.4	ยาฉีดคุมก�าเนิด

					1.5	ยาฝังคุมก�าเนิด

					1.6	ใส่ห่วงอนามัย	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ถ้าตอบ	1.2	ถุงอนามัย

สตรี	ให้บันทึกเป็น	12

ตอบ	 1.8	 นับระยะ

ปลอดภั ย ใ ห้ บั น ทึ ก			

เป็น	18
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

					1.7	ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน

					1.8	นับระยะปลอดภัย

					1.9	หลั่งภายนอก

					1.10อื่นๆ	ระบุ........	

2.	ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์

ถา้ตอบ	1.10	ให	้ลงเลข	

110	ระบุ........	

Fptext 1.10	อื่นๆ	ระบุ........	 พิมพ์ระบุ

37 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านหรือคู่นอน	มีปัญหาใน

เรื่องตั้งครรภ์	 โดยไม่พร้อม	

หรือไม่

Uw 1.	มี

2.	ไม่มี	(ข้ามไปถาม	ข้อ	39	.)

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ		

38 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

หากท่านหรือคู่ มีปัญหา

ในเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อม	

(ท�าแท้ง)	 ท่านจัดการกับ

ปัญหานี้อย่างไร

ManPreg

  
1.	ตั้งครรภ์ต่อ

2.	ยุติการตั้งครรภ์

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

Man-

pregby

ถ้าตอบ	2	ยุติการตั้งครรภ์	โดย

					2.1	บุคลากรทางการแพทย์	

						2.2	ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

					2.3	ด้วยตัวเอง

ระบุยุติการตั้ งครรภ์	

โดย

หากตอบ	2.1	บุคลากร

ทางการแพทย์	 ให้ลง

บันทึกเป็น	21

หากตอบ	 2.2	 ให้ลง

บันทึกเป็น	22

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ แอลกอฮอล์

หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

39 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านใช้สารเสพติด	 สาร

มึนเมาและแอลกอฮอล์ 	

หรือไม่

Druguse 1.	ใช้

2.	ไม่ใช้	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

40 ในช่วง	 12	 เดือนท่ีผ่านมา	

ท่านใช้สารเสพติด	 สาร

มึนเมา	 หรือแอลกอฮอล์	

ชนิดใดบ้าง	ดังต่อไปนี้	

(ตอบได้หลายค�าตอบ)

Drg12M1-	

Drg12M3

1.	บุหรี่	ยาเส้น

2.	เหล้า	เบียร์	ไวน์

3.	เฮโรอีน	

4.	ยาบ้า	(เมทแอมเฟตามีน)

5.	กัญชา

6.	ยาอี

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบ	 15	 ให้ระบุ

สารเสพติด

7.	ยาเค

8.	ยาไอซ์

9.	โดมิคุม

10.	แวเลี่ยม

11.	อะมิทริป	

12.	สารระเหย	(,กาว,	ทินเนอร์)	

13.	ปอปเปอร์

14.	กินยาแก้ไอเป็นประจ�า

15.	ใชส้ารเสพตดิอืน่ๆ	กรุณาระบุ

Drg12Mtext ใช้สารเสพติดอื่นๆ	กรุณาระบุ ระบุสารเสพติด

41 ในช่วง	 12	 เดือนท่ีผ่านมา	

ท่านใช้สารเสพติด	 สาร

มึนเมา	 หรือแอลกอฮอล์	

ก่อนมีเพศสัมพันธ์	หรือไม่	

DrgbSEX 1.	ใช้ทุกครั้ง	

2.	ใช้บางครั้ง	

3.	ไม่ใช้	(	ข้ามไปข้อ	43	)

4.	ไม่มีเพศสัมพันธ์	(	ข้ามไปข้อ	43	)

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

42 ถ้าใช้	สารเสพตดิ	กอ่นมเีพศ

สัมพันธ์	ในช่วง	12	เดือนที่

ผ่านมา	 ท่านใช้สารเสพติด	

สารมนึเมา	หรอืแอลกอฮอล์

ชนิดใดบ้าง	

kDrgSEX-	

KDrgSEX3

1.	เหล้า	เบียร์	ไวน์	

2.	เฮโรอีน	

3.	ยาบ้า	(เมทแอมเฟตามีน)	

4.	กัญชา

5.	ยาอี	

6.	ยาเค	

7.	ยาไอซ์

8.	โดมิคุม

9.	แวเลี่ยม

10.	อะมิทริป	

11.	สารระเหย	(,กาว,	ทินเนอร์)	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

12.	ปอปเปอร์	

13.	กินยาแก้ไอเป็นประจ�า	

14.	ใชส้ารเสพตดิอืน่ๆ	กรุณาระบุ

KDrgSEXtext ใช้สารเสพติดอื่นๆ ระบุ	สารเสพติดอื่นๆ

43 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านใช้สารเสพติดฉีดเข้า

เส้นชนิดใดบ้าง	

(ตอบได้หลายค�าตอบ)

KindDU-	

KindDU3

1.	ใช้	

	1.1.	เฮโรอีน

	1.2.	ฝิ่น	

	1.3.	โดมิคุม

	1.4.	เมธาโดน

	1.5.	ยาบ้า

	1.6.	ยาไอซ์	

	1.7.	แวเลี่ยม

	1.8.	อะมิทริป	

	1.9.	อื่นๆระบุ...	

	2.	ไม่ใช้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบ	 1.2.	 ฝิ่น	 ให้

บันทึกเป็น	12

หากตอบ	1.5.	ยาบ้าให้

บันทึกเป็น	15

ถ้า	 ตอบ	 1.9.	 ให้ระบุ

ชนดิสารเสพติดชนดิฉดี

KindDU-

text

อื่นๆระบุ ระบุชนิดสารเสพติด

ชนิดฉีด

44 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ทา่น	ใช	้กระบอกฉดียา	หรอื	

เข็มฉีดยาเสพติด	ร่วมกับผู้อ่ืน	

หรือไม่	

SharSy 1.	ใช้	

2.	ไม่ใช้

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ส่วนที่ 4 การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและ โรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

45 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่าน	 ไปรับบริการตรวจหา

การติดเชื้อโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ	์(โดยไมม่อีาการ

ผิดปกติ	หรือไม่

STI	 1.	เคยไปรับบริการ

2.	ไม่เคยไปรับบริการ

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

46 คร้ังล่าสุด	 เม่ือมีอาการผิด

ปกติ	ท่านรักษาอย่างไร	

STIUT 1.	 ไปโรงพยาบาล/คลินิกทั่วไป

ของรัฐ

2.	ไปคลินิกทั่วไปของเอกชน

3.	ไปคลินิกกามโรคของรัฐ

4.	ไปคลินิกกามโรคของเอกชน

5.	ไปพบพยาบาลประจ�าโรงงาน

6.	ซื้อยากินเอง

7.	หมอพื้นบ้าน

8 .ป ล่อยไว้ 	 ไม่ ท� าอะ ไร เลย	

เพราะ...

8.1	ไม่มีบัตรจดทะเบียน	

8.2	โรงพยาบาลอยู่ไกล

8.3	ไม่รู้จักโรงพยาบาล

8.4	ไม่มีรถ

8.5	นายจ้างไม่อนุญาต

8.6	กลัวถูกรังเกียจ

8.7	ไม่มีเงิน

8.9	อื่นๆ	ระบุ.................	

9.	ไม่เคยมอีาการผิดปกติใดๆ	เลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบ	8.1	ไม่มีบัตร

จดทะเบียนลงบันทึก

เป็น	81

หากตอบ	 8 .2 	 โรง

พยาบาลอยู่ ไ กลลง

บันทึกเป็น	82

หากตอบ	 8.3	 ไม่รู้จัก

โรงพยาบาลลงบันทึก

เป็น	83

หากตอบ	 8.9	 (บันทึก

เลข89.)

STIUTtext 8.9	อื่นๆ	ระบุ.................	 ระบุเหตุผล

47 ในวันนี้	 ท่านมีอาการโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หรือไม่	

(ตอบได้มากกว่า	1	อาการ)

S y m S T I	

-SymSTI	3

1.	มีอาการ	ดังต่อไปนี้

1.1	มีของเหลว	ที่ผิดปกติไหล

ออกจากอวัยวะเพศ	

1.2		มีอาการปัสสาวะแสบขัด

1.3	 มีหนองไหลออกจาก

อวัยวะเพศ

1.4	 มีหนองไหลออกจาก		

ทวารหนัก

1.5	แผลที่อวัยวะ	

1.6	แผลที่ทวารหนัก	

1.7	มีตุ่ม/ก้อน/หูดท่ีอวัยวะเพศ

1.8	มีตุ่ม/ก้อน/หูดท่ีทวารหนัก

ห า ก ต อบ 	 1 . 1 	 มี

ของเหลว	 ที่ผิดปกติ

ไหลออกจากอวัยวะ

เพศ	ลงบันทึกเป็น11

หากตอบ	1.2	มีอาการ

ปัสสาวะแสบขัด	 ลง

บันทึกเป็น12
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

1.9	อื่นๆ	

	2.	ไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลย

หากตอบ	1.9	ลงบนัทกึ

เปน็	19และระบอุาการ

SymSTIText 1.9	อื่นๆ ระบุอาการ

48 ท่านรูจ้กัสถานท่ีท่ีใหบ้รกิาร

ตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี	

และเอดส์	 ในประเทศไทย

หรือไม่	

ktest 1.	รู้จัก	(ตอบได้มากกว่า	1	ข้อ)

1.1	โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน	

1.2	ศูนย์กามโรค

1.3	คลินิกรัฐ/เอกชน

1.4	คลินิกนิรนาม

สภากาชาดไทย	

1.5	อื่นๆ	ระบุ...	

2.	ไม่รู้จัก

หากตอบ	 1 .1 	 โรง

พยาบาลรัฐ/เอกชน	ลง

บันทึกเป็น	11

หากตอบ	 1.2	 ศูนย์

กามโรคลงบันทึกเป็น	12

หากตอบ	 1.5	 อื่นๆ

บันทึกเป็น15	และระบุ

49 ท่านรู้ตัวว่าติดเช้ือเอชไอวี	

ก่อนเข้ามาประเทศไทยหรือไม่

KnHIV 1.	รู้	

2.	ไม่รู้	

3.	ไม่เคยตรวจ

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

50 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านเคยตรวจเลือด	 หาเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์หรือไม่	

Test 1.	เคย

2.	ไม่เคย	(ข้ามไปถามข้อ	54)

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

51 ถ้าเคยตรวจเลือด	 หาเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์	ในช่วง	12	เดือน	

ทีผ่า่นมา	ทา่นรูผ้ลการตรวจ

เลือด	หาเชื้อเอชไอวี/	เอดส์	

หรือไม่	

	KRHIV 1.	รู้ผล	

2.	ไม่รู้ผล

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

52 ปจัจบุนันี	้ทา่นทราบสถานะ

ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 หรือ

ไม่อย่างไร

Hstat 1.	ทราบ	

1.1	 เป็นลบ	 (ยังไม่ได้ติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์)	 (ข้ามไปถาม							

ข้อ	54)

1.2	 เป็นบวก	 (ติดเชื้อเอชไอวี	

/	เอดส์	แล้ว)	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ	1-3	

และหากตอบข้อ	1	ให้

ตอบติดจากอะไร

หากตอบ	1.2	เป็นบวก
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1.3	 เป็นบวก(ติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส์ตั้งแต่เกิด)	

2.	ไม่รู้	ไม่แน่ใจ	

3.	ไม่ต้องการเปิดเผย

(ติดเชื้อเอชไอวี	/	เอดส์	

แล้ว)	ลงบันทึกเป็น	12

หากตอบข้อ	 1.1,	 2,3	

ข้ามไปข้อ	54

53 ถ้าเป็นบวก	(ติดเชื้อเอชไอวี	

/	เอดส์)	ท่านได้รับการดูแล

รักษาอย่างไร

Acare 1.	 ได้รับค�าแนะน�าในเร่ืองการ

ดูแลสขุภาพเพยีงอยา่งเดียวอยา่ง

ถูกต้อง

2.	ไดร้บัยารกัษา	เชน่	ยารกัษาโรค

ติดเชื้อฉวยโอกาส

3.	 ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว					

ซีดีโฟร์	แต่ยงัไมไ่ด้รับยาต้านไวรัส

4.	 ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว				

ซีดีโฟร์	และได้รับยาต้านไวรัส	

5.	ไม่ได้รับการดูแลรักษาเลย

เพราะ

5.1	ไม่มีบัตรจดทะเบียน

5.2	โรงพยาบาลอยู่ไกล

5.3	ไม่รู้จักโรงพยาบาล

5.4	ไม่มีรถไปโรงพยาบาล

5.5	นายจ้างไม่อนุญาต

5.6	กลัวถูกรังเกียจ

5.7	ไม่มีเงิน

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	5	

ต้องแยกเป็น	 5.1	 ไม่มี

บัตรจดทะเบียน	 ลง

บันทึกเป็น	51

ต้องแยกเป็น	 5.2	 โรง

พยาบาลอยู่ ไกล	 ลง

บันทึกเป็น	52

54 ปัจจุบัน	 ท่านมีสิทธิใดใน

การรักษาพยาบาล	

Hcard 1.	มีสิทธิรักษาพยาบาล	

						1.1	สิทธิประกันสุขภาพ

	 แบบใหม่	(2,800	บาท)

				 1.2	สทิธปิระกนัสขุภาพเดมิ		

	 (30บาท)

						1.3	สิทธิประกันสังคม

						1.4	อื่นๆ	ระบุ........

2.	ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล	อะไรเลย

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	1	ให้ระบุ	

หากตอบ	 1.1	 สิทธิ

ประกันสุขภาพ	 ให้ลง

บันทึกเป็น	11

หากตอบ	 1.4	 อื่นๆ	

ระบุ..ให้ระบุเพิ่มเติม

Hcardtext ข้อ	1.4	อื่นๆ	ระบุ ระบุสทิธริกัษาพยาบาล

อื่นๆ	
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ส่วนที่ 5 ความครอบคลุมของบริการด้านเอชไอวี / เอดส์

หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

55 ในช่วง	 12	 เดือนที่ผ่านมา	

ท่านเคยได้รับ	 ความรู้เกี่ยว

กับการป้องกันตนเองจาก

การติดเชื้อเอชไอวี	 เอดส์	

และหรือโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	หรือไม่	

	Everk 1.	เคย	จ�านวน	.......	ครั้ง

2.	ไม่เคย	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

NumEverk หากตอบ	1	ให้ระบุจ�านวนครั้ง ระบุจ�านวนครั้งที่ได้รับ

56 ในช่วง	 12	 เดือนผ่านมา	

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันตนเองจากการ

ติดเชื้อเอชไอวี	 เอดส์	 และ

หรือ โรค ติดต่อทาง เพศ

สัมพันธ์	จากที่ใดบ้าง	

(ตอบได้หลายค�าตอบ)

Ksour-	

Ksour3

1.	สถานประกอบกิจการ	

(ที่ท�างาน)	

2.	 ศูนย์สุขภาพ	 เช่น	 ดรอปอิน	

เซนเตอร์	 ศูนย์บริการท่ีเป็นมิตร	

เป็นต้น

3.	อาสาสมัครให้ความรู้

4.	เจ้าหน้าที่	รพ/คลินิกภาครัฐ

5.	ส่ือมวลชนต่าง 	ๆเช่น	วิทยุ	โทรทัศน์

6.	คลินิกภาคเอกชน

7.	อินเตอร์เน็ต

8.	เพื่อน	

9.	อื่นๆ	ระบุ

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	9	 ให้ระบุ

ประเภท/ชนิดของสื่อ

Ksourtext อื่นๆ	ระบุ ระบุแหล่งความรู้

57 ถ้าท่าน	 ได้รับความรู้เกี่ยว

กับการป้องกันตนเองจาก

การติดเชื้อเอชไอวี	 เอดส์	

และหรือโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์	 ในช่วง	 12	 เดือน

ผ่านมา	 ได้รับความรู้ ใน

ภาษาอะไร

Langk 1.	ภาษาไทย

2.	ภาษาของตัวเอง	

3.	อื่นๆ	ระบุ..................

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

หากตอบข้อ	 3	 ขอให้

ระบุว่า	เป็นภาษาอะไร

Langktext ภาษาอื่นๆ ระบุภาษาที่ได้รับ

58 ในช่วง	 12	 เดือนท่ีผ่านมา	 

ท่ า น เ ค ย ถู ก เจ้ า ห น้ า ท่ี

สาธารณสุข	/	แพทย์	/	

Discr	-Discr	3 1.	เคย	บริการเรื่อง	

					1.1.	ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ		

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เช่น	 ตอบ	 1.1	 ตรวจ

เลือดเพ่ือหาเชื้อโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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พยาบาล	 แสดงท่าที	 หรือ

ใช้วาจาไม่เป็นมิตร	 เมื่อไป

รับบริการประเภทใด	ดังต่อ

ไปนี้	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

					1.2.	ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ

เอชไอวี

					1.3.	รับการรักษายาต้านไวรัส

					1.4.	การให้บริการรักษาโรค

ทั่วไป

					1.5.	บริการอื่นๆ	ระบุ……

					1.6.	ไม่เคยไปรับบริการ	

	2.	เจ้าหน้าที่แสดงท่าที/ใช้วาจา

เป็นมิตร

	ให้บันทึกเป็น	11

ถ้าตอบ	1.5	อืน่ๆ	ระบ.ุ.

ให้ระบุเพิ่มเติม

Discrtext-	

Discrtext2

บริการอื่นๆ	ระบุ…… ระบุบริการท่ีไม่เป็นมิตร

ส่วนที่ 6 ความรู้และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

59 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวท่ี

เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี	 และ

ไม่มีคู่นอนคนอื่น	 ลดความ

เส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีได้	

(	K1=K2	เดิม)

K1 1.	ใช่

2.	ไม่ใช่	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

60 การใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้

ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ

เส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวี	ได	้

(	K2=K1	เดิม)	

K2 1.	ใช่

2.	ไม่ใช่	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

61 คนที่ ดู สุ ขภาพร่ า งก าย					

แข็งแรงดี	 มีเชื้อเอชไอวีได้		

(	K-3=K5	เดิม)

K3 1.	ใช่

2.	ไม่ใช่	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

62 คนเราติดเชื้อเอชไอวีได้ 	 

จากการถูกยุงกัด

	(	K4=K3	เดิม)	

K4 1.	ใช่

2.	ไม่ใช่	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ
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หัวข้อ ค�าถาม ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

63 คนเราตดิเชือ้เอชไอวไีด้	จาก

การกินอาหารร่วมกับผู้ติด

เชื้อเอชไอวี	(K5=K4	เดิม)	

K5 1.	ใช่

2.	ไม่ใช่	

ลงข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

64 ปัจจุบันท่านคิดว่าท่านมี

ความ เสี่ ย ง ท่ี จะติ ด เ ช้ื อ						

เอชไอวี	มากน้อยแค่ไหน	

RiskHIV 1.	ไม่เสี่ยงเลย

2.	เสี่ยงเล็กน้อย

3.	เสี่ยงปานกลาง

4.	เสี่ยงค่อนข้างมาก

5.	เสี่ยงมาก

ให้ประเมินความเสี่ยง

ตนเอง	 ตอบตามลง

ข้อมูลตามหมายเลข

ข้อค�าตอบ

ผลการตรวจเลือดและปัสสาวะ

การตรวจ ตัวแปร ค�าตอบ ค�าอธิบาย

ผลการตรวจ	HIV HIV
1.	Positive ลงเลขค�าตอบตาม

2.	Negative ผลการตรวจเอชไอวี

ผลการตรวจ	Syphilis Syphilis
1.	Positive ลงเลขค�าตอบตาม

2.	Negative ผลการตรวจ	Syphilis

ผลการตรวจปัสสาวะ	CT CT
1.	Positive ลงเลขค�าตอบตาม

2.	Negative ผลการตรวจ	CT

ผลการตรวจปัสสาวะ	NG NG
1.	Positive ลงเลขค�าตอบตาม

2.	Negative ผลการตรวจ	NG
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