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ค าน า 
ระบบเฝ์าระวังการติดเช้ือเอชไอวี โรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือ

เอชไอวี กล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย เป์นระบบเฝ์าระวังท่ีส านักระบาดวิทยา ร์วมกับศูนย์ความร์วมมือไทย-
สหรัฐ ด์านสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร และหน์วยงานภาคประชาสังคม 
ท่ีด าเนินงานในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย ได์ร์วมกันพัฒนาขึ้น ซึ่งระบบเฝ์าระวังนี้จะเป์นระบบเฝ์าระวัง 
ท่ีมีความส าคัญอย์างยิ่ง ท่ีจะให์ข์อมูลเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวี การติดต์อของโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์และ
พฤติกรรมต์างๆ ท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ ในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์              
กับชาย  
 ส านักระบาดวิทยา ขอขอบพระคุณ ส านักงานสาธารณสุข ผ์ูเช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา และเจ์าหน์าท่ี
ผ์ูรับผิดชอบงานเฝ์าระวังการติดเช้ือเอชไอวี ท่ีได์ให์ข์อคิดเห็นส าหรับการปรับปรุงแนวทางการเฝ์าระวังการติด
เช้ือเอชไอวี  โรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี กล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์
กับชาย หากพบข์อผิดพลาดประการ กรุณาแจ์งให์งานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์               
กล์ุมงานเฝ์าระวังทางระบาดวิทยาพิเศษทราบด์วย จะเป์นพระคุณ   
 
         
 

คณะผ์ูจัดท า 
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แนวทางการเฝ้าระวังการติดเช้ือเอชไอวี โรคติดต้อทางเพศสัมพันธ้ 
และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ้กับการติดเช้ือเอชไอวี  

ในกลุ้มชายไทยที่มีเพศสัมพันธ้กับชาย  

ความเป้นมา  
การเฝ์าระวังพฤติกรรมเส่ียง และความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี ในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ซึ่งส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการนั้น ได์ขยายผลมาจากการศึกษาของศูนย์ความร์วมมือ
ไทย - สหรัฐ ด์านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และสมาคมฟ์าสีรุ์งแห์งประเทศไทย 
ด าเนินการศึกษาวิจัย ป์ 2546 ซึ่งเป์นป์แรกของการด าเนินการศึกษา โดยกรุงเทพมหานครเป์นจังหวัดน าร์อง
การศึกษา  ผลการศึกษาพบความชุกการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายสูงกว์ากล์ุมอื่น 
การศึกษาครั้งต์อมาในป์ 2548 ได์ขยายพื้นท่ีศึกษาเพิ่มเติม คือ จังหวัดเชียงใหม์และภูเก็ต พร์อมท้ังได์มีการ
เพิ่มกล์ุมเป์าหมายย์อยในการศึกษา ได์แก์ กล์ุมชายขายบริการทางเพศ และสาวประเภทสอง ผลการศึกษาพบ
ความชุกการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุมชายท่ัวไปท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายในจังหวัดเชียงใหม์และภูเก็ต คิดเป์นร์อยละ 
17.3 และ 28.3 ตามล าดับ ผลการศึกษาท้ังสองครั้ง ท าให์ทราบว์าความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุม
ประชากรดังกล์าวอยู์ในระดับสูง แสดงให์เห็นว์าการแพร์ระบาดของเอชไอวีในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย
ยังคงเป์นป์ญหาสาธารณสุขท่ีต์องท าการเฝ์าระวังและป์องกัน ดังนั้น  ในป์ 2550 ส านักระบาดวิทยา  กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได์ก าหนดให์กล์ุมประชากรชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายเป์นหนึ่งในกล์ุม
ประชากรท่ีอยู์ในระบบการเฝ์าระวังพฤติกรรมเส่ียงและความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามแนวโน์มทางระบาดวิทยาของการติดเช้ือเอชไอวีและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี  

จากการเฝ์าระวังในพื้นท่ีสามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม์ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ท่ีส านักระบาด
วิทยาด าเนินการนั้น ยังไม์เพียงพอท่ีจะตอบค าถามในระดับประเทศได์ เพราะพื้นท่ีดังกล์าวเป์นจังหวัดท่ีมี
นักท์องเท่ียวทั้งชาวไทยและต์างประเทศนิยมมาท์องเท่ียวเป์นจ านวนมาก ในการด าเนินการเฝ์าระวังในจังหวัด
ท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กกว์าหรือเป์นจังหวัดท์องเท่ียวขนาดเล็ก เครื่องมือและระบบท่ีใช์อยู์อาจไม์เหมาะสม ดังนั้น
ในป์ 2551 ส านักระบาดวิทยา จึงท าการศึกษาเพื่อทดลองรูปแบบและเครื่องมือท่ีจะใช์ในการขยายพื้นท่ีเฝ์า
ระวังให์ครอบคลุม และสามารถเข์าใจระบาดวิทยาการติดเช้ือเอชไอวีและความแตกต์างของการระบาดใน
ระดับจังหวัด/ภูมิภาค และสามารถประยุกต์เข์ากับระบบเฝ์าระวังปกติภายใต์ทรัพยากรท่ีมีอยู์ พื้นท่ีใน
การศึกษาครั้งนี้มีสองจังหวัด คือ พัทลุงและอุดรธานี ผลการศึกษา พบว์า ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีใน
กล์ุมชายท่ัวไปท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย คิดเป์นร์อยละ 5.5 และ 4.7 ตามล าดับ จากการศึกษาสามารถต้ัง
ข์อสังเกตว์าจังหวัดท่ีมีนักท์องเท่ียวนิยมน์อยมักมีความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีต่ ากว์าจังหวัดซึ่งเป์นท่ีนิยม
ของนักท์องเท่ียว เพราะการท์องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และการมีเพศสัมพันธ์  

ป์ 2552 ได์มีการส ารวจซ้ าในพื้นท่ีสามจังหวัด ได์แก์ จังหวัดเชียงใหม์ ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดย
การส ารวจครั้งนี้ได์แบ์งประชากรกล์ุมย์อยออกเป์น 3 กล์ุม เพื่อจะใช์ในการเฝ์าระวังฯไว์อย์างชัดเจน ได์แก์ 
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กล์ุมชายท่ัวไปท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have sex with Men : MSM) กล์ุมชายขายบริการทางเพศ 
(Men Sex Worker : MSW) และสาวประเภทสอง (Transgender : TG)  และต์อมาในป์ 2553 ส านักระบาด
วิทยาได์ขยายพื้นท่ีเฝ์าระวังฯเพิ่มขึ้นอีก 7 จังหวัด รวมทั้งส้ินเป์น 12 จังหวัด ประกอบด์วยพื้นท่ี 5 จังหวัดท่ีเคย
ด าเนินการ ได์แก์ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม์ อุดรธานี และพัทลุง ส์วนจังหวัดท่ีท าการเพิ่มเข์ามาใน
ระบบเฝ์าระวังฯ 7 จังหวัดใหม์ ได์แก์ ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ขอนแก์น อุบลราชธานี และสงขลา  

ป์ 2555 ได์มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเฝ์าระวังฯ โดยมีการส ารวจในประชากรท้ัง  
3 กล์ุม และด าเนินการใน 12 จังหวัด ดังเช์นการส ารวจในป์ 2553 หลังจากนั้นได์ส านักระบาดได์ด าเนินงานเฝ์า
ระวังฯ ต์อเนื่องในป์ 2557 และป์ 2559 ในกล์ุมประชากรชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย  3 กล์ุมดังเดิม และ
ด าเนินการใน 5 จังหวัด ได์แก์ ภูเก็ต ชลบุรี ขอนแก์น กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม์ ดังนั้นเพื่อเฝ์าระวังการ
ติดเช้ือ และติดตามผลการด าเนินงานเพื่อควบคุมและป์องกันการติดเช้ือในกล์ุมประชากรเส่ียง ส านักระบาดจึง
จัดการส ารวจอีกครั้งในป์ 2561 ซึ่งแนวทางการด าเนินงานฯ ฉบับนี้ น าเสนอขั้นตอน กระบวนการ และ
รายละเอียดของการด าเนินงานเฝ์าระวังฯ เพื่อใช์เป์นแนวทางในการด าเนินงานในป์ พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค้ 

1) เพื่อศึกษาความชุกของการติดเช้ือเอชไอวี ความชุกของโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรม
ท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

2) เพื่อศึกษาอัตราการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม์ และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุม
ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 

3) เพื่อติดตามแนวโน์มทางระบาดวิทยาของความชุกในการติดเช้ือเอชไอวี โรคติดต์อทาง
เพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี ในกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย  

4) เพื่อประยุกต์ใช์วิธีการเฝ์าระวังพฤติกรรมและความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกล์ุมชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชายให์เข์ากับการด าเนินการในระบบปกติ 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ 
1. ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย แบ์งออกเป์น 3 กล์ุมคือ 
กล์ุมสาวประเภทสอง (Transgender : TG) หมายถึง ผ์ูท่ีแต์งกายแบบผ์ูหญิง หรือ ดูมีหน์าอก หรือ 

แต์งหน์าแบบผ์ูหญิง หรือมีวิถีชีวิตแบบผ์ูหญิง 
กล์ุมชายรักชาย (Men who have sex with Men : MSM) หมายถึง  ผ์ูชายท่ีมีความรัก ความ

ปรารถนาทางเพศกับชายด์วยกัน 
กล์ุมชายขายบริการทางเพศ (Men Sex Worker : MSW) หมายถึง ชายท่ียินยอมให์ผ์ูอื่นมีการร์วม

ประเวณีหรือกระท าการอื่นใดเพื่อส าเร็จความใคร์ทางกามารมณ์ โดยได์รับค์าตอบแทนในการร์วมประเวณีหรือ
ส าเร็จความ  ใคร์ทางกามารมณ์ในครั้งนั้น ภายใน 12 เดือนท่ีผ์านมา     



IBBS MSM 2018 (http://www.boe.moph.go.th/aids/download.php) 
 

3 
 

 
2. ประเภทของสถานท่ีพบปะ จุดรวมตัว แบ์งเป์น 

2.1.  สถานบันเทิง  ได์แก์ 
คาราโอเกะ รหัส 01 หมายถึง เป์นสถานท่ีท่ีให์ความบันเทิงชนิดหนึ่ง ท่ีอยู์ในรูปแบบของ

เพลง การให์บริการคาราโอเกะจะมีหลากหลายรูปแบบเช์นการให์บริการห์องส์วนตัว หรือห์องรวมพร์อม
อุปกรณ์คาราโอเกะในสถานบันเทิงหรือร์านอาหาร โดยสถานบันเทิงคาราโอเกะบางแห์งอาจมีการบริการขาย
บริการทางเพศพ์วงเข์ามาด์วย 

บาร์เบียร์/ผับ/ไนต์คลับ/ดิสโก์เธค รหัส 02 หมายถึง 
 - บาร์เบียร์ หมายถึง  สถานท่ีจ าหน์ายเครื่องด่ืมท่ีมีเบียร์ และเครื่องด่ืมชนิดอื่นๆ 
 - ผับ หมายถึง สถานท่ีจ าหน์ายเครื่องด่ืมชนิดต์างๆ 

- ไนท์คลับ หมายถึง เป์นสถานท่ีบันเทิงส าหรับพบปะ ด่ืม เต์นร า ท่ีโดยมากจะเป์นธุรกิจ
กลางคืน ไนท์คลับนั้นมีความแตกต์างจาก บาร์, ผับหรือโรงเหล์า คือ มีพื้นท่ีเต์นร าท่ีเรียก แดนซ์ฟลอร์และมีบูธ
ดีเจท่ีเล์นเพลงแดนซ์และเพลงป์อป บางไนท์คลับมากิจกรรมบันเทิงอื่น เช์น ตลก, เต์นเปล้ืองผ์า 

 - ดิสโก์เธค หมายถึง สถานบันเทิงท่ีมีบริการให์ด่ืมกิน เต์นร า เต์นดิสโก์ 
 คาบาเรต์ รหัส 03 หมายถึง คาบาเรต์ (Cabaret) คือรูปแบบของความบันเทิงท่ีประกอบด์วย 

การแสดงตลก การร์องเพลง การเต์นและการละครในสถานท่ีต์างๆ เช์น ร์านอาหารหรือไนท์คลับท่ีมีเวทีการ
แสดง และมีผ์ูชมท่ีนั่งอยู์กับโต์ะ (มักมีการด่ืมหรือกินอาหาร) และดูการแสดงนั้นไปด์วย โดยมีการแนะน าของ
พิธีกร 

บาร์เกย์/บาร์อะโกโก์/โฮสต์บาร์ รหัส 04 หมายถึง 
- บาร์เกย์ หมายถึง บาร์เฉพาะท่ีจัดให์พิเศษ (หรือเน์น) ให์ลูกค์าเกย์มาใช์ บาร์เกย์เป์นศูนย์

รวมของสังคมเกย์และเป์นสถานท่ีท่ีชาวรักเพศเดียวกันและกล์ุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศนิยมมา
พบปะสังสรรค์กันอย์างเป์ดเผย 

- บาร์อะโกโก์ หมายถึง สถานบันเทิงท่ีมีนักเต์นอะโกโก์ลักษณะเต์นโชว์รูดเสาและสวมเส้ือผ์า
น์อยช้ินในการแสดงประเภทนี้ 

 - โฮสต์บาร์ หมายถึง เป์นสถานท่ีผ์อนคลายส าหรับผ์ูหญิงและเกย์ คล์ายคลึงกับสถานท่ีของ
ผ์ูชายเช์น เลานจ์ หรือ โคโยต้ี แต์ส่ิงท่ีต์างกัน คือโฮสต์บาร์จะเน์นการแสดงลักษณะท่ีเต์นร าควงค์ูกันไปกลาง
ฟลอร์ส าหรับสถานต้ังท่ีนั้นส์วนใหญ์จะอยู์ค์อนข์างลึก ลับตาคน และถ์าหากไม์มีคนแนะน า ก็อาจจะไม์สามารถ
เคยหาพบได์ บางสถานท่ีอาจจะหรูหรา บางท่ีอาจจะดูเก์าโทรม แต์ท่ีจุดเด์นของโฮสต์บาร์ คือ ตัวโฮสต์ ซึ่งส์วน
ใหญ์จะเป์นหนุ์มวัยรุ์น หน์าตาดี แต์งตัวดี และการบริการท่ีได์จากโฮสต์ คือ การเต์นร า และการเอาอกเอาใจ 

 
2.2. ซาวน้าและนวดสปา  ได์แก์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B9%8A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89
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ซาวน์า รหัส 05 หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดบริการห์องส าหรับอบตัว มักจะจัดแยกส าหรับ
ให์บริการหญิงและชาย 

มาสซาส/นวดสปา รหัส 06 หมายถึง  
-มาสซาส หมายถึง สถานท่ีท่ีให์บริการนวด มีอ์างส าหรับอาบน้ า เตียงนอนส าหรับนวด 

โดยท่ัวไปผ์ูให์บริการเป์นหญิง บางแห์งอาจจะมีสาวประเภทสองร์วมด์วย 
-นวดสปา หมายถึง เป์นสถานท่ีท่ีให์บริการนวด นวดโดยใช์น้ ามัน 

2.3. พื้นที่สาธารณะ (Park) ได์แก์ 
สวนสาธารณะ ริมถนน ชายหาด ริมแม์น ้า ริมเขื่อน สนามกีฬา รหัส 07 หมายถึง พื้นท่ีท่ี

จัดไว์เพื่อประชาชนท่ัวไปได์ใช์เป์นท่ีพักผ์อน มีศาลา ต์นไม์ สนามหญ์า ไม์ดอก ไม์ใบ ไม์ผล ท าให์สวยงามร์มรื่น 
เหมาะท่ีจะนั่งพัก หรือเดินเล์นเพื่อให์จิตใจสงบสบาย หรือออกก าลังกาย เช์น เป์นต์น 

2.4. สถานที่นัดพบหรือจุดรวมตัวอื่นๆ (Other) ได์แก์ 
หม์ูบ์าน/ชุมชน รหัส 08 หมายถึง สถานท่ีอยู์อาศัยของมนุษย์ท่ีมักจะพบในพื้นท่ีชนบท หรือ

ใช์เรียกช่ือเขตปกครองท์องถิ่นขนาดเล็กท่ีประกอบไปด์วยหลายๆ ครอบครัว หมู์บ์าน/ชุมชน  
โรงงาน รหัส 09 หมายถึง สถานท่ีหรืออาคาร ท่ีมีการใช์เครื่องจักร หรือมีใช์คนงานในการ

ประกอบการ ในการผลิตสินค์าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีท้ังโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ์ 
  ห์างสรรพสินค์า/โรงภาพยนตร์/โรงหนัง รหัส 10 หมายถึง  

-ห์างสรรพสินค์า หมายถึง อาคารหรือกล์ุมของอาคารท่ีมีการขายสินค์าและบริการแบบขาย
ปลีก อาจอยู์ในร์มภายใต์อาคารเดียวกัน หรืออยู์กลางแจ์งแบบเป์ดโล์งก็ได์ ผลิตภัณฑ์ท่ีขายในศูนย์การค์าไม์ได์
จัดแบ์งตามแผนก ขึ้นอยู์กับตัวแทนจ าหน์ายท่ีจะขอเช์าพื้นท่ีหรือล็อกท่ีศูนย์การค์าได์จัดสรรไว์ให์ ดังนั้นเรา
อาจเห็นภัตตาคารต้ังอยู์ข์างร์านหนังสือหรือร์านเครื่องดนตรีก็ได์ในศูนย์การค์า 

-โรงภาพยนตร์/โรงหนงั หมายถึง เป์นสถานท่ีสร์างขึ้นโดยเฉพาะส าหรับชมภาพยนตร์ โรง
ภาพยนตร์ส์วนใหญ์สร์างขึ้นเพื่อท าธุรกิจ ให์สาธารณชนจ์ายค์าผ์านประตูเข์ามารับชม ฟ์ล์มภาพยนตร์จะถูก
ฉายจากเครื่องฉาย ให์ปรากฏภาพบนจอท่ีด์านหน์าของบริเวณท่ีนั่งชมภายในโรงภาพยนตร์ โดยนยิมสร์างท่ีนั่ง
บนพื้นแบบข้ันบันไดไล์ระดับ จากด์านหลังลงไปยังด์านหน์า 

โรงแรม/บังกะโล/เกสเฮ์าส์ รหัส 11 หมายถึง   
 -โรงแรม หมายถึง แหล์งบริการท่ีพักอาศัยช่ัวคราว ซึ่งอาจจะมีการจัดให์มีผ์ูให์บริการทางเพศ 

หรืออาจจะมีผ์ูให์บริการทางเพศมาใช์สถานท่ีของโรงแรม โดยทางโรงแรมไม์เป์นธุระจัดหาหรือไม์มีส์วน
เกี่ยวข์อง 

 -บังกะโล หมายถึง สถานท่ีหรือห์องพักท่ีมีราคาถูกส าหรับให์นักท์องเท่ียวหรือ นักเดินทางได์
เข์าไปพัก ซึ่งบังกะโลนั้นเมื่อเทียบกับโรงแรมแล์วจะไม์มีเครื่องอ านวยความสะดวกหรือความหรูหราทันสมัย
เหมือนกับโรงแรม บังกะโลจะเน์นความเป์นธรรมชาติมากท่ีสุด บังกะโลส์วนมากจะต้ังอยู์ใกล์กับแหล์ง
ท์องเท่ียวธรรมชาติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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  -เกสต์เฮาส์ หมายถึง สถานท่ีหรือห์องพักท่ีท่ีมีเพียงห์องพักและอาหารเช์า 
  หอพัก รหัส 13 หมายถึง สถานท่ีท่ีจัดขึ้นเพื่อรับผ์ูพักตามกฎหมายว์าด์วยหอพัก เช์น ท่ีพัก
อาศัยส าหรับนักเรียนนักศึกษา เป์นต์น 

 ร์านอาหาร/ร์านกาแฟ/คอฟฟ์์ช็อป รหัส 13 หมายถึง  เป์นสถานท่ีเป์ดบริการท้ังอาหารและ 
เครื่องด่ืม มีพนักงานเสริฟ มักมีพนักงานเสริมขายเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (เด็กเชียร์เบียร์) อาจมีดนตรีหรือไม์
มีก็ได์ อาจให์บริการทางเพศแอบแฝง 

 ร์านเสริมสวย/ร์านเช์าชุด รหัส 14 หมายถึง   
 - ร์านเสริมสวย หมายถึง สถานท่ีรับแต์งผม แต์งหน์า แต์งเล็บ ฯลฯ 
 - ร์านเช์าชุด หมายถึง สถานท่ีให์เช์าเส้ือผ์าเพื่อสวมใส์ในงานต์างๆ   
 คณะหมอล้า/คณะมโนราห์ รหัส 15 หมายถึง 
 - คณะหมอล า หมายถึง คณะศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย์างหนึ่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - คณะมโนราห์ หมายถึง คณะศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย์างหนึ่งของภาคใต์ 

    ฟ์ตเนส รหัส 16 หมายถึง  สถานท่ีท่ีออกก าลังกายซึ่งใช์บริการได์ท้ังหญิงและชาย 
2.5. สถานศึกษา (Academic) ได์แก์ 

โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หน์วยงานการศึกษาอื่น ๆ รหัส 17 หมายถึง 
สถานท่ีท่ีมีหน์าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม์ว์าจะเป์นของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  

3. อาสาสมัคร หมายถึง กล์ุมเป์าหมายท่ีเข์าร์วมด าเนินงานส ารวจในครั้งนี้ เช์น กล์ุมชายรักชาย กล์ุม
ชายขายบริการทางเพศ และกล์ุมสาวประเภทสอง   

4. หัวหน์างาน หรือ ผ์ูดูแล หมายถึง ผ์ูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในภาคสนามให์เป์นไปตามแนว
ทางการด าเนินงานเฝ์าระวังฯ  

5. เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม หมายถึง ผ์ูท่ีท าหน์าท่ีในการด าเนินการภาคสนาม ประกอบด์วย เจ์าหน์าท่ี
สัมภาษณ์ เจ์าหน์าท่ีคอมพิวเตอร์ เจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการ เจ์าหน์าท่ีจ์ายค์าตอบแทน 
  

เกณฑ้ของกลุ้มเป้าหมายของการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ  

มีคุณสมบัติดังต์อไปนี้ 

1. เป์นชายโดยก าเนิด หมายถึง บุคคลท่ีได์ระบุว์าเป์นเพศชายต้ังแต์เกิด  
2. อายุต้ังแต์ 15 ป์ขึ้นไป  
3. สัญชาติไทย  เป์นการระบุสัญชาติไทยโดยผ์ูตอบแบบสอบถาม โดยไม์ต์องตรวจสอบตามหลักฐาน

ใดๆ    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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4. มีเพศสัมพันธ์กับผ์ูชายโดยมีการสอดใส์อวัยวะเพศทางปาก   หรือทางทวารหนัก   ภายใน   6   
เดือนท่ีผ์านมา    

 บุคคลท่ีจะเข์าร์วมการด าเนินงานได์จะต์องมีคุณสมบัติครบทุกข์อตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หากผ์ูใดมี
คุณสมบัติไม์ครบโดยขาดข์อหนึ่งข์อไดไป ถือว์ามีคุณสมบัติไม์ครบ ถ์ามีคุณสมบัติไม์ครบ เมื่อจบแบบสอบถาม
เพื่อคัดกรองแล์วเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจะจบการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ 

รูปแบบวิธีด าเนินการ 
เป์นการส ารวจความชุกการติดเช้ือเอชไอวีและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือ เอชไอวีและโรคติดต์อ

ทางเพศสัมพันธ์ แบบภาคตัดขวาง ในกล์ุมชายไทยท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยวิธีการตอบแบบสอบถามด์วย
ตนเองลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ  Pocket PC เพื่อเก็บข์อมูลด์านประชากรและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับ
การติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ การเก็บตัวอย์างสารน้ าในช์องปากและตรวจเลือด เพื่อ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี และซิฟ์ลิส ตามล าดับ 

ระเบียบการด าเนินงานเฝ้าระวัง 

พื้นที่ด าเนนิการ 
ด าเนินการในจังหวัด เชียงใหม์ ภูเก็ต ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
เริ่มเก็บข์อมูลต้ังแต์กรกฎาคม –สิงหาคม พ.ษ. 2561 

ขนาดตัวอย้าง  
ด าเนินการในกล์ุมประชากรเป์าหมายกล์ุมชายรักชาย กล์ุมชายขายบริการทางเพศ และกล์ุมสาว

ประเภทสอง จ านวน 2,800 คน  

การสุ้มตัวอย้าง 
ใช์วิธีการคัดกรองและเลือกรับอาสาสมัครด์วยวิธีการส์ุมตัวอย์างแบบ วัน-เวลา-สถานท่ี (Venue Days 

Times Sampling : VDTS) ซึ่งประยุกต์มาจากการส์ุมตัวอย์างแบบ Time-space sampling โดย “วัน-เวลา-
สถานท่ี” (VDTS) เป์นการสร์างชุดข์อมูลสถานท่ีนัดพบส าหรับส์ุมตัวอย์างชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชายจากวัน
ต์างๆ ในรอบสัปดาห์ และช์วงเวลาต์างๆ ในรอบวัน โดยใช์ขั้นตอนหลักๆ 4 ข้ันตอนด์วยกัน คือ  

1) การส ารวจและท าแผนท่ีของสถานท่ีนัดพบ  
2) การนับจ านวนผ์ูมาใช์สถานท่ีนั้นๆ  
3) การตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกและสอบถามความสมัครใจเข์าร์วมการด าเนินงาน   
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4) การคัดเลือกสถานท่ี และรับอาสาสมัครเข์าร์วมการด าเนินงาน (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกท่ี 
3 ) 

โดยในแต์ละจังหวัดรวบรวมรายช่ือสถานบริการตามช์วงเวลาแจงนับ หลังจากนั้นส์งข์อมูลมายังส านัก
ระบาดวิทยา โดยส านักระบาดวิทยาจะด าเนินการส์ุมเลือกสถานท่ีบริการให์ และแจ์งไปยังจังหวัดให์ด าเนินการ
เก็บข์อมูลให์ครบตามจ านวนของขนาดตัวอย์างท่ีได์ส์ุมและก าหนดไว์ 

การรักษาความลับ  
การเฝ์าระวังนี้จะไม์มีการเก็บช่ือหรือข์อมูลส์วนตัวใดๆ ของอาสาสมัคร การเก็บข์อมูลจะใช์วิธีให์

อาสาสมัครตอบค าถามด์วยตนเองลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อเพิ่มความเป์นส์วนตัวและการรักษา
ความลับของข์อมูล ข์อมูลท่ีได์จากการตอบแบบสอบถามจะถูกเช่ือมโยงกับตัวอย์างสารน้ าในช์องปากและ
ป์สสาวะ โดยใช์แถบรหัสเฉพาะ   เจ์าหน์าท่ีภาคสนามจะให์บัตรประจ าตัว เพื่อแนะน าการตรวจสุขภาพแก์
อาสาสมัครพร์อมติดสต๊ิกเกอร์แถบรหัสบนบัตรประจ าตัว เพื่อให์อาสาสมัครน าไปตรวจสุขภาพตามสถานท่ีท่ีได์
ระบุไว์ด์านหลังของบัตรประจ าตัวอาสาสมัคร 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน แบ้งออกเป้น 
1. แบบฟอร์ม 

1.1 แบบบันทึกการท างานในพื้นท่ี (FM01_ IBBS MSM 2018) 
1.2 ใบยินยอม (FM02_ IBBS MSM 2018) 
1.3 แบบบันทึกการใช์เครื่องคอมพิวเตอร์และโอนถ์ายข์อมูล (FM3_IBBS MSM 2018) 
1.4 แบบฟอร์มบันทึกการให์การปรึกษา รายบุคคล  (FM4_IBBS MSM 2018) 
1.5 แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) 
1.6 แบบฟอร์มน าส์งเลือดตรวจหา VL  (FM6_IBBS MSM 2018) 
1.7 แบบฟอร์มรับตัวอย์างตรวจสารน้ าในช์องปาก (FM7_IBBS MSM 2018) 
1.8 แบบบันทึกผลการตรวจสารน้ าในช์องปาก รายบุคคล (FM8_IBBS MSM 2018) 
1.9 แบบฟอร์มบันทึกน าส์งเลือดตรวจหาการติดเช้ือรายใหม์ (FM9_IBBS MSM 2018) 
1.10 เอกสารเบิกเงินค์าตอบแทนตรวจสารน้ าในช์องปาก 

 (FM10_IBBS MSM 2018) 
1.11 เอกสารเบิกเงินค์าตอบแทนตรวจเลือด 

 (FM11_IBBS MSM 2018) 
1.12 เอกสารเบิกเงินค์าตอบแทนในการกลับมาฟ์งผลเลือด (FM12_IBBS MSM 2018) 

 

2. อุปกรณ์ส าหรับส่ิงส์งตรวจทางห์องปฏิบัติการ 
2.1 ชุดตรวจสารน้ าในช์องปาก (Oraquick®) 
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2.2 หลอด EDTA (ฝาม์วง) จ านวน 2 หลอด 
2.3 หลอด clot tube (ฝาแดง) จ านวน 1 หลอด 
2.4 หลอด micro tube 2 cc. 1 หลอด 

 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือจะมีแบบสอบถาม ประกอบด์วย (ภาคผนวกท่ี 2) 

3.1 ข์อค าถามคัดกรอง จ านวน 3 ข์อ 
3.2 ข์อค าถาม ประกอบด์วย 

ส์วนท่ี 1 ข์อมูลท่ัวไป ประกอบด์วยค าถาม จ านวน 17 ข์อ 
ส์วนท่ี 2 พฤติกรรมทางเพศ  
ส์วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช์สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ประกอบด์วยค าถาม จ านวน 5 ข์อ 
ส์วนท่ี 4 การป์วยและการเข์าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์และเอช  
ไอวี/เอดส์ ประกอบด์วยค าถาม จ านวน 15 ข์อ 
ส์วนท่ี 5 ความรู์ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประกอบด์วยค าถาม จ านวน 5 ข์อ 
ส์วนท่ี 6 การตีตราและเลือกปฏิบัติ  ประกอบด์วยค าถาม จ านวน 8 ข์อ 

 

4. สต๊ิกเกอร์แถบรหัส  
สต๊ิกเกอร์แถบรหัส หมายถึง สต๊ิกเกอร์ท่ีมีแถบรหัส ซึ่งก ากับด์วยหมายเลข จ านวน 6 หลัก 

โดย 2 หลักแรกคือรหัสจังหวัด หลักท่ี 3 ประเภทกล์ุมประชากร โดยให์หมายเลข 7 แทนกล์ุมชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชาย และ 3 หลักสุดท์ายคือ ล าดับท่ีของจ านวนตัวอย์างท่ีท าการส ารวจ โดยตัวอย์าง 1 
ราย จะมีจ านวนสต๊ิกเกอร์ 20 ดวง  

 

5. แบบฟอร์มท่ีอยู์ประจ าจุดด าเนินงานเพื่อใช์ในการบริหารจัดการภาคสนาม 
5.1 แบบบันทึกการใช์เครื่องคอมพิวเตอร์และโอนถ์ายข์อมูล (IT sheet)  
5.2 แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) 

 
6. แบบฟอร์มท่ีอยู์ห์องปฏิบัตการในพื้นท่ี  

6.1 แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) 
6.2 แบบฟอร์มน าส์งเลือดตรวจหา VL  (FM6_IBBS MSM 2018) 
6.3 แบบฟอร์มบันทึกน าส์งเลือดตรวจหาการติดเช้ือรายใหม์ (FM9_IBBS MSM 2018) 

 
7. ชุดอุปกรณ์ เป์นชุดอุปกรณ์ท่ีมีการจัดเตรียมในการเก็บข์อมูล ชุดอุปกรณ์ 1 ชุดต์ออาสาสมัคร 1 คน 

ชุดอุปกรณ์ มีดังนี้  
6.1 แบบบันทึกการท างานในพื้นท่ี (FM01_ IBBS MSM 2018) 
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6.2 ใบยินยอม (FM02_ IBBS MSM 2018) 
6.3 แบบฟอร์มบันทึกการให์การปรึกษา รายบุคคล (FM4_IBBS MSM 2018) 
6.4 แบบบันทึกผลการตรวจสารน้ าในช์องปาก รายบุคคล (FM8_IBBS MSM 2018) 
6.5 ชุดตรวจสารน้ าในช์องปาก (Oraquick®) 
6.6 หลอด EDTA (ฝาม์วง) จ านวน 2 หลอด 
6.7 หลอด clot tube (ฝาแดง) จ านวน 1 หลอด 
6.8 ถุงยางอนามัยและสารหล์อล่ืน 

  

กระบวนการในด าเนินงานเฝ้าระวังฯ 

1. การเตรียมการในพื้นที ่
  1.1 จังหวัดจะได์รับหมายเลขล าดับท่ีของช่ือสถานบริการ ตามกรอบประชากรของแต์ละจังหวัด จาก
ทางส านักระบาดวิทยา ซึ่งทางส านักระบาดวิทยา ได์ด าเนินการส์ุมตัวอย์าง อย์างง์ายของล าดับท่ี ของ
ช่ือสถานบริการ (Random sampling) ตามกรอบประชากร เพื่อด าเนินการเก็บข์อมูลตามสถานท่ี
นั้นๆ จนกว์าจะได์จ านวนของกล์ุมเป์าหมาย ครบตามขนาดตัวอย์างท่ีค านวณได์  
   1.2 จังหวัดจะได์รับสต๊ิกเกอร์แถบรหัส 1 แผ์น จ านวน 20 ดวง ซึ่งเป์นรหัสเดียวกันเพื่อน าไปใช์ใน
งานภาคสนาม  
   1.3 จังหวัดด าเนินการโดยใช์กรอบประชากรพิจารณาตามหมายเลขล าดับสถานบริการหรือสถานท่ี
ท่ีส์ุมได์ ในการลงพื้นท่ีเก็บข์อมูล 
   1.4 ประสานงานในการเตรียมพื้นท่ีกับเจ์าของสถานประกอบการท่ีส์ุมได์  
   1.5 จัดทีมงาน ซึ่งประกอบด์วย หัวหน์างานและเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม  
   1.6 หัวหน์างานเตรียมชุดอุปกรณ์ใส์ในกระเป์าผ์าและเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ  
   1.7 หัวหน์างาน แจกชุดอุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือท่ีบรรจุข์อค าถามแบบคัดกรองและ
แบบสอบถาม ให์กับเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม 

 
2. การเก็บข้อมูลในพืน้ที่  

   2.1 หัวหน์าทีมแจกชุดอุปกรณ์ให์กับเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม 
   2.2 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามตรวจสอบชุดอุปกรณ์เก็บข์อมูลให์ครบถ์วน 
   2.3 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม แนะน าตัวเองและช้ีแจงการด าเนินงานตามแผ์นพับแนะน าการด าเนินงาน  
   2.4 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม ซักถามและคัดกรอง โดยใช์เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ถ์าพบว์ามี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม จะให์ข์อมูลรายละเอียดกระบวนการของการ
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ด าเนินงานเพิ่มเติม   เช์น การตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีจากการเก็บสารน้ าในช์องปาก/เจาะเลือด 
การสัมภาษณ์ เป์นต์น ซึ่งรวมถึงการช้ีแจงพูดคุยเบื้องต์นถึงเรื่องผลการตรวจ  
   2.5 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม จะขอความยินยอม และให์อาสาสมัครเก็บเอกสารยินยอมไว์กับตนเอง
จ านวน 1 ชุด และรวบรวมท่ีเหลือ 1 ชุด เพื่อเป์นหลักฐานให์กับหัวหน์างานซึ่งเป์นผ์ูดูแล 
   2.6 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม ช้ีแจงตามข้ันตอนการเก็บสารน้ าในช์องปาก/เจาะเลือด  
   2.7 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม ติดสต๊ิกเกอร์แถบรหัสท่ี หลอดเก็บสารน้ าในช์องปาก/เจาะเลือด 
   2.8 อาสาสมัคร เก็บสารน้ าในช์องปากเสร็จ ส์งให์เจ์าหน์าท่ี เจ์าหน์าท่ีเซ็นช่ือลงในบัตรประจ าตัว
ของอาสาสมัคร ในหัวข์อเก็บสารน้ าในช์องปาก และบันทึกในใบรับสารน้ าในช์องปาก  
   2.9 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามลงบันทึกในรายงานสรุปส าหรับเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม  
   2.10 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม ส์งหลอดและสต๊ิกเกอร์แถบรหัส ไปให์เจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการ เพื่อท า
การตรวจผลเบื้องต์น 
   2.11 เจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการ ด าเนินการขั้นตอนการตรวจสารน้ าในช์องปากและเจาะเลือด และ
เซ็นช่ือลงในบัตรประจ าตัวของอาสาสมัคร เมื่อเจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการเซ็นช่ือแล์ว ให์เจ์าหน์าท่ี
ภาคสนาม ด าเนินการต์อ  
   2.12 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม สอบถามกับอาสาสมัครว์าต์องการให์สัมภาษณ์ หรือ ต์องการตอบด์วย
ตนเอง  
   2.13 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม    ลงหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ    และติดแถบรหัส
สต๊ิกเกอร์ท่ีแบบบันทึกการใช์เครื่องคอมพิวเตอร์และโอนถ์ายข์อมูล   
   2.14 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามตรวจสอบความครบถ์วนของข์อมูลหลังอาสาสมัครเสร็จส้ินการตอบ
แบบสอบถาม หรือ เจ์าหน์าท่ีภาคสนามสัมภาษณ์เสร็จและบันทึกลงในแบบบันทึกการใช์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และโอนถ์ายข์อมูล   
   2.15 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม เซ็นต์ช่ือลงในบัตรประจ าตัวของอาสาสมัครในหัวข์อการสัมภาษณ์ เมื่อ
ท าการสัมภาษณ์เสร็จส้ินและได์ตรวจสอบความถูกต์องของข์อมูลแล์ว 
   2.16 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามลงบันทึกในรายงานสรุปส าหรับเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม 
   2.17 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามให์บัตรประจ าตัวอาสาสมัครและแนะน าการตรวจสุขภาพแก์อาสาสมัคร
พร์อมติดสต๊ิกเกอร์แถบรหัสประจ าตัวอาสาสมัคร เพื่อให์อาสาสมัครน าไปตรวจสุขภาพตามท่ีได์มีการ
แนะน าจากเจ์าหน์าท่ี 
   2.18 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามตรวจสอบความครบถ์วนของรายการท้ังหมด ของอาสาสมัครแต์ละคนท่ี
เข์าร์วมการด าเนินงานในวันนัน้ โดยตรวจสอบจากรายงานสรุปส าหรับเจ์าหน์าท่ีภาคสนาม เพื่อใช์งาน
ตามกิจกรรมท่ีเหลือต์อไป 
   2.19 เจ์าหน์าท่ีภาคสนาม ส์งคืนสต๊ิกเกอร์แถบรหัสท่ีเหลือ ให์กับหัวหน์าทีม 
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   2.20 หัวหน์าทีมจ์ายค์าตอบแทนแก์อาสาสมัคร โดยมีการตรวจสอบลายเซ็นท่ีบัตรประจ าตัว
อาสาสมัครว์าได์ผ์านการเก็บข์อมูลครบถ์วนหรือไม์ ถ์าข์อมูลครบถ์วนหัวหน์าทีมท าการจ์าย
ค์าตอบแทน ถุงยางอนามัย สารหล์อล่ืน และแผ์นพับความรู์ แผ์นพับแนะน าคลินิกท่ีให์บริการและให์
อาสาสมัครท าเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายถูกลงในช์องว์าได์รับส่ิงต์างๆ ครบถ์วนตาม
รายละเอียดด์วยตนเอง ในใบส าคัญรับเงิน หัวหน์าทีมจ์ายค์าตอบแทนตรวจสอบรายละเอียดพร์อมท้ัง
ติดสต๊ิกเกอร์แถบรหัส  พร์อมท้ังลงช่ือ และเจ์าหน์าท่ีจุดจ์ายค์าตอบแทนลงบันทึกและติดสต๊ิกเกอร์
แถบรหัสในแบบฟอร์มรับ-จ์ายค์าตอบแทน  
   2.21 หัวหน์าทีม บันทึกในรายงานสรุปส าหรับหัวหน์าทีม และเก็บใบส าคัญรับเงินไว์เป์นหลักฐานใน
การจ์ายเงิน 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 

แบบสอบเพ่ือคัดกรอง 

เข้าข้าย 

ขอความยินยอม ใบยินยอม 

ยินยอมเข้าร้วม 

 จุดที ่3 เก็บส่ิงส้งตรวจสารน้ าในช้องปาก  

  จุดที่ 1 สมัภาษณ้ (ตอบแบบสอบถาม) 

จุดที่ 2 IT (ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล) 

 จุดที ่5 เจาะเลือด 

แจกถุงยางอนามัย+เจล ให้ค้าตอบแทน 150 บาท 
(ตรวจสารน้ าในช้องปาก) 

ไม้เข้าข้าย จบ 

ไม้ยินยอมเข้าร้วม 

ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

จบ 

ให้ค้าตอบแทน 100 บาท 
(เจาะเลือด) 

 กลับมาฟ้งผลเลอืด ให้ค้าตอบแทน 100 บาท  

  จุดที่ 6 ให้ค้าตอบแทน 

  จุดที่ 4 ให้ค าปรึกษาก้อนเจาะเลือด 
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แผนผังขั้นตอนการเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส้งตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ Lab ภาคสนาม 

• เจาะเลือดและลงบันทึกแบบฟอร้มเจาะเลือด (FM5_IBBS MSM 
2018) 

• ตรวจสารน้ าในช้องปากและยิงบาร้โค้ดลงผลสารน้ าในช้องปาก
ผ้านเครื่องคอมพิวเตอร้มอืถือ 

• เซ็นชื่อในบัตรประจ าตัวผู้เข้าร้วม 

• ลงบันทึกในแบบบันทึกการท างานในพ้ืนที่ (FM01_ IBBS MSM 
2018) 

• น าส้งเลือด พร้อมแบบฟอร้ม (FM5) ไปห้องปฏิบัติการพ้ืนที ่
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แผนผังขั้นตอนการเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่สมัภาษณ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ส าหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ้ภาคสนาม 

-  รับชุดอุปกรณ้ แบบรายงานสรุปและเครือ่งคอมพิวเตอร้ขนาดมอืถือ จากหัวหน้างาน 
-  อธิบายรายละเอยีดใบขอค ายินยอมและขอค ายินยอม 
-  อธิบายการใช้เครื่องคอมพิวเตอร้ขนาดมอืถือ 
-  ให้อาสาสมัครเก็บสารน้ าในช้องปากตามค าแนะน าวิธีเก็บของเจ้าหน้าที่  
-  ส้งตัวอย้างสารน้ าในช้องปากให้กับเจ้าหน้าที่ 
-  บันทึกการเก็บสารน้ าในช้องปากในบัตรประจ าตัว 
-  น าเครือ่งคอมพิวเตอร้ขนาดมือถือทีอ่าสาสมัครตอบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่ IT 
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− ตรวจสอบชุดอุปกรณ้ 

−  ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลใน IT sheet 
  
 

แผนผังขั้นตอนการเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี IT 
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แผนผังขั้นตอนการเก็บข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่จ้ายค้าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่จุดจ้ายค้าตอบแทน
สนาม 

 -  ตรวจสอบความครบถ้วนในบัตรประจ าตวั 
 -  จ้ายค้าตอบแทน/ถุงยางอนามัย สารหล้อลื่น 
     แผ้นพับความรู้/ตรวจสอบรายละเอียด 
    ในใบส าคัญรับเงิน ตดิสติกเกอร้แถบรหสั 
    พร้อมทั้งลงชื่อ 
 -  เซ็นชื่อในบัตรประจ าตัว 
 -  ลงบันทึกในใบจ้ายค้าตอบแทน 
 -  เก็บใบส าคัญรับเงิน  และบัตรประจ าตัวฯ  
    ไว้เป้นหลักฐาน  
  
 
  

แบบฟอร้มจ้ายค้าตอบแทน  
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แผนผังขั้นตอนการเก็บข้อมูลส าหรับหัวหน้างานภาคสนาม 
 

 

 

 

ในระหว้างงานสนามหัวหน้างานสนามจะต้องตรวจเช็คอุปกรณ้ สังเกตการท างานของ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สังเกตเหตุการณ้ระหว้างการสัมภาษณ้ ประชุมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

เม่ือเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลแต้ละคร้ังเพื่อสรุปและรายงานเหตุการณ้ 

ส าหรับหวัหน้างานภาคสนาม 

• ตรวจสอบสติ๊กเกอร้ที่เหลอื 

• ตรวจจ านวนหลอดเลือดที่เจาะได้กับแบบสอบถาม 

• ตรวจความถูกต้องของหมายเลขรหัสประจ าตัวกับผล
ตรวจทางน้ าลยและแบบสอบถาม 

• ตรวจสอบชุดอุปกรณ้และเอกสารทั้งหมดที่รบักลับคืน 

• ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลใน IT sheet 
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3. การบริหารจัดการข้อมูล 

ภาคสนาม 
1. ตรวจสอบจ านวนข์อมูลผ์ูตอบแบบสอบถาม กับจ านวนผ์ูท่ีเก็บส่ิงส์งตรวจ ในแต์ละวัน ให์ตรงกัน และมี

หมายเลขประจ าตัวที่ถูกต์องท้ังแบบสอบถามกับส่ิงส์งตรวจ 
2. บันทึกผลตรวจสารน้ าในช์องปาก จาก แบบบันทึกผลการตรวจสารน้ าในช์องปาก รายบุคคล (FM8_IBBS 

MSM 2018) ลงในเครื่องแท็บเล็ต 
3. น าส์งแบบฟอร์ม แบบบันทึกการใช์เครื่องคอมพิวเตอร์และโอนถ์ายข์อมูล (FM3_IBBS MSM 2018) ให์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
สาธารณสุขจังหวัด 

4. โอนถ์ายข์อมูลจากเครื่องท่ีใช์ตอบแบบสอบถาม เข์าคอมพิวเตอร์วันต์อวัน 
5. ลงบันทึกผลการตรวจทางห์องปฏิบัติการ จาก แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS 

MSM 2018) วันต์อวัน 
6. ตรวจสอบจ านวนข์อมูลผ์ูตอบแบบสอบถาม กับจ านวนผ์ูท่ีเก็บส่ิงส์งตรวจ ในแต์ละวัน ให์ตรงกัน และ

ตรวจสอบหมายเลขประจ าตัว ให์ถูกต์องตรงกันท้ังแบบสอบถามกับส่ิงส์งตรวจ 
7. เมื่อตรวจสอบท้ังสองข์อมูลถูกต์องแล์ว ให์ส์งข์อมูลดังต์อไปนี้ให์กับทางส านักระบาดวิทยาทุกวัน  

− ข์อมูลแบบสอบถาม 

− ข์อมูลผลการตรวจสารน้ าในช์องปาก 

− ข์อมูลผลการตรวจเลือด  
8. ทางส านักระบาดวิทยาท าการรวบรวมข์อมูลท้ัง 3 ชุด  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 แบบสอบถาม 
 

เจ์าหน์าท่ี กรอกข์อมูลและ ระบุกล์ุมเป์าหมาย ดังต์อไปนี้ 
1. ID [XXXXXXX] 
2. ระบุกลุ้มเป้าหมาย (TARGET) 

   ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM)  
   พนักงานขายบริการชาย (MSW)  
   สาวประเภทสอง (TG)  

3. ล าดับของสถานประกอบกิจการ / พื้นท่ีสาธารณะ (อยู้ด้านหลัง)   [XX]  (VENUECODE) 
4. สถานประกอบกิจการแห์งนี้ จัดอยู์ในประเภทรหัสตัวเลข (อยู้ด้านหลัง)  [ XX ] (VENUETYP) 

(Autogenerate) 
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เจ้าหน้าที่ ถามค าถาม  เพื่อคัดกรองคุณสมบัติเข้าร้วมเฝ้าระวัง 

S01 คุณอายุกี่ป์ (AGE) 
อายุ [    ] [    ] ป์ 

อายุเต็มป์ของผ์ูตอบ ให์กดระบุตัวเลขตามอายุจริง 
เศษ 6 เดือน ถือเป์น 1 ป์ 

S02 คุณมีสัญชาติไทยหรือไม์ (NAT) 
[    ] (1) ใช์ 
[    ] (2) ไม์ใช์ 
 
ถ์าตอบ 2 ไม์ผ์าน 
 

สัญชาติของผ์ูตอบ สัญชาติตามทะเบียนบ์าน บัตร
ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

S03 ในช์วง 6 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยมี
เพศสัมพันธ์หรือไม์ (S03) (ตอบได้มากกว้า 
1 ข้อ) 
 
(เพศสัมพันธ์หมายถึง การท่ีคุณหรือค์ู
เพศสัมพันธ์ของคุณเอาอวัยวะเพศสอดใส์เข์า
ไปในช์องคลอด ทางปากหรือทางทวารหนัก 
ไม์ว์าจะเป์นฝ์ายสอดใส์หรือฝ์ายถูกสอดใส์) 
(ROOTSEX)  
[    ] (1) มีเฉพาะทางทวารหนัก 
[    ] (2) มีเฉพาะทางปาก 
[    ] (3) มีท้ังทางปากและทางทวารหนัก 
[    ] (4) มีเฉพาะทางช์องคลอด 
[    ] (5) ไม์เคยมี 
ถ์าตอบ 4,5 ไม์ผ์าน 

ต์องการทราบว์าในช์วง 6 
เดือนท่ีผ์านมาเคยมี
เพศสัมพันธ์กับผ์ูชายหรือไม์  

เพศสัมพันธ์ หมายถึง การท่ีคุณ
หรือค์ูเพศสัมพันธ์ของคุณเอา
อวัยวะเพศสอดใส์เข์าไปในช์อง
คลอด ทางปากหรือทางทวาร
หนัก ไม์ว์าจะเป์นฝ์ายสอดใส์
หรือฝ์ายถูกสอดใส์ 
ถ์ามี มีเพศสัมพันธ์ทางปาก ทาง
ทวารหนัก หรือ ท้ังทางปากและ
ทางทวารหนัก 
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ส้วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป – กลุ้มเป้าหมาย ตอบด้วยตนเอง 
ข้อ ค าถาม ชื่อตัวแปร ค าตอบ 
1 คุณมีเพศสัมพันธ์ทวารหนักกับผ์ูชาย ครั้ง

แรกเมื่ออายุเท์าไร 
FA_ANAL …………..…… ป์   

2 ใน 1 สัปดาห์ท่ีผ์านมาคุณมีเพศสัมพันธ์ทาง
ทวารหนักกับผ์ูชายกี่ครั้ง 

NUM_1WKM .................... ครั้ง 

3 ในรอบ12เดือนท่ีผ์านมาท์านมีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนักกับผ์ูชายหรือไม์  

ANAL12 1. เคย        
2. ไม์เคย (ส์งคืนเจ์าหน์าท่ี)      

4 โดยท่ัวไปคุณมีความรู์สึกทางเพศกับเพศใด
มากท่ีสุด 

sexattract 1. ผ์ูชาย        
2. ผ์ูหญิง 
3. ผ์ูชายผ์ูหญิงพอๆกัน        
4. สาวประเภทสอง 

5 คุณจัดตัวเองอยู์ในกล์ุมใดต์อไปนี้ sexuality 1. รักต์างเพศ 
2. รักท้ังสองเพศ (ไบเซ็กชวล) 
3. รักเพศเดียวกัน  
4. อื่นๆ ระบุ ……… 
 
 

6 คุณคิดว์าคุณเป์นผ์ูชายหรือผ์ูหญิง sexident 1. ผ์ูชาย        
2. ผ์ูหญิง 
3. ไม์ใช์ท้ังสองแบบ   ให์
ระบุ…………  

7 ป์จจุบันคุณอาศัยอยู์ในจังหวัดนี้ใช์หรือไม์ PROV_RESD [    ] (1) ใช์ 
[    ] (2) ไม์ใช์ 

8 จังหวัดท่ีอยู์ของท์าน Province, district ท่ีอยู์ 
9 คุณพักอาศัยอยู์ในจังหวัดนี้ มานานเท์าไหร์

แล์ว 
DRPROV ………ป์  ..........เดือน 

10 ป์จจุบัน  ท์านท างานหรือไม์  OCC  1. ไม์ได์ท างาน 
 2. ท างาน 

11 ป์จจุบัน  ท์านศึกษาอยู์หรือไม์ STU  1. ไม์ได์ศึกษา 
 2. ก าลังศึกษา 

12 ท์านเรียนจบการศึกษาสูงสุดระดับใด LEV  1. ไม์ได์เรียนหนังสือ            
 2. ประถมศึกษา 
 3. มัธยมศึกษาตอนต์น  
4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท์า 
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ข้อ ค าถาม ชื่อตัวแปร ค าตอบ 
 5. อนุปริญญา / ปวส.  
6. ปริญญาตรี 
 7. ปริญญาโท   
8. สูงกว์าปริญญาโท 

13 ท์านได์ขลิบปลายอวัยวะเพศหรือไม์ CIR 1. ขลิบ   2. ไม์ขลิบ 3. อื่นๆ 
14 สถานภาพของท์านในป์จจุบันเป์นอย์างไร

(ตอบได้มากกว้า 1 ค าตอบ) 
MAR 1.โสด                

 2. มีค์ูกับผ์ูชาย  
3.มีค์ูกับผ์ูหญิง  
4.อื่นๆ ระบ…ุ……………………………  

15 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ์านมาท์านเคยได์ค์ูนอน
ชายจากการไปเท่ียวตามสถานบันเทิง
เริงรมย์หรือไม์  

PLMPRT 1. เคยได์ค์ูนอนชาย 
จ านวน______ครั้ง/สัปดาห์ 
2. ไม์เคย 

16 ท์านรู์จักค์ูนอน (ชาย) คนล์าสุด  จากท่ีไหน WHEPL 1. ออนไลน์/เวป /application 
2. สถานบันเทิง เช์น ผับ 
ร์านอาหาร 
3. ซาวน์า 
4. สถานบริการทางเพศ เช์น บาร์ 
สปา 
5. อื่นระบุ ....................... 

17 ท์านใช์ อินเตอร์เน็ทในการหาค์ูนอนชาย
บ์อยแค์ไหน  

INMPRT  1.  ทุกวัน                    
 2.  มากกว์าสัปดาห์ละครั้ง 
 3.  สัปดาห์ละครั้ง          
 4.  เดือนละครั้ง     
 5.  น์อยกว์าเดือนละครั้ง   
 6.  ไม์เคยใช์หาค์ูนอนชาย 
 

 
ส้วนที่ 2 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ้ 

ข้อ ค าถาม ชื่อตัวแปร ค าตอบ 
18 ครั้งล์าสุด ท่ีคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

กับผ์ูชาย คุณใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์ 
LCON_ANAL  1. ใช์ (ให้ตอบ 

HOWCON_ANAL ต้อเนือ่ง) 
 2. ไม์ใช์ (ให้ตอบ 
DISCON_ANAL ต้อเนือ่ง) 

19 ครั้งล์าสุดท่ีคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
กับผ์ูชาย คุณใช์ถุงยางอนามัยโดยได์มาแบบ
ไหน   

HOWCON_ANAL  1. ได์รับแจก  
 2. ตัวเองซื้อมา 
 3. ค์ูนอนน ามา 
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ข้อ ค าถาม ชื่อตัวแปร ค าตอบ 
20 ครั้งล์าสุดท่ีคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

กับผ์ูชาย คุณไม์ใช์ถุงยางอนามัยเพราะอะไร 
DISCON_ANAL  1. ไม์รู์จะหาถุงยางอนามัยจากท่ี

ไหน 
 2. ไว์ใจซึ่งกันและกัน 
 3. ค์ูนอนปฏิเสธไม์อยากใช์  
 4. ตนเองปฏิเสธ ไม์อยากใช์ 
 5.อื่นๆ ระบุ ........................... 

21 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล์าสุดท์านจัดตัวเอง
อยู์ในกล์ุมใด 

SEXPOS  1. ฝ์ายรุก (ผ์ูสอดใส์)       
 2. ฝ์ายรับ (ผ์ูถูกสอดใส์)   
 3. ท้ังฝ์ายรุกและฝ์ายรับ   
 4. อื่น ๆ ระบุ ...............  

22 ในรอบ 3 เดือนท่ีผ์านมา เมื่อท์านมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผ์ูชาย ท์านใช์
ถุงยางอนามัยบ์อยครั้งแค์ไหน 

M3con_anal  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย  

 ส้วนแยกตามคู้นอน   
23 ในรอบ 3 เดือนท่ีผ์านมา ท์านมีเพศสัมพันธ์ 

ทางทวารหนักหรือไม์ 
-เพศชาย ก่ีคน  
-เพศหญิง ก่ีคน  
สาวประเภทสอง ก่ีคน  

M3ANAL ถ์ามีค์าบล็อกประเภทค์ู
นอน 

 1. ไม์เคยมี (ข์ามไปตอบข์อที่ 
S15) 
 2. มี ให์ระบุจ านวนคน 
เพศชาย (M3M)…..คน 
เพศหญิง.(M3F)......คน     
สาวประเภทสอง (M3TG)......คน 

MSM,TG ตอบส์วนนี้ 
ค์ูนอนประจ า 

ผ์ูชาย 
24 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนประจ าท่ีเป์นชายหรือไม์ 
M3REGM  1. มี  

 2. ไม์มี 
 

25 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมี
เพศสัมพันธ์กับค์ูนอนประจ าท่ีเป์นชายกี่คน 

(NUM_REGM) กี่คน ……  คน 

26 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับค์ูนอนประจ าท่ีเป์นชายบ์อยครั้ง
แค์ไหน 

  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย  

27 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนประจ าท่ี
เป์นชาย คุณใช์ถุงยางอนามัย หรือไม์ 

LCON_REGM  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

ผ์ูหญิง 
28 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนประจ าท่ีเป์นหญิง หรือไม์ 
M3REGFM  1. มี  
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 2. ไม์มี 

29 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมี
เพศสัมพันธ์กับค์ูนอนประจ าท่ีเป์นหญิงกี่คน  

NUM_REGFM กี่คน …….  คน 

30 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับค์ูนอนประจ าท่ีเป์นหญิงบ์อยครั้ง
แค์ไหน 

M3CON_REGFM  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

31 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนประจ าท่ี
เป์นหญิงคุณใช์ถุงยางอนามัย หรือไม์ 

LCON_REGFM  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

สาวประเภทสอง 
32 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนประจ าท่ีเป์นสาวประเภทสอง หรือไม์ 
M3REGTG  1. มี  

 2. ไม์มี 
33 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมาคุณมี

เพศสัมพันธ์กับ ค์ูนอนประจ าท่ีเป์นสาว
ประเภทสองกี่คน  

NUM_REGTG กี่คน …….  คน 

34 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับค์ูนอนประจ าท่ีเป์นสาวประเภท
สองบ์อยครั้งแค์ไหน 

M3CON_REGTG  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

35 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนประจ าท่ี
เป์นสาวประเภทสอง คุณใช์ถุงยางอนามัย
หรือไม์ 

LCON_REGTG  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

ค์ูนอนช่ัวคราว 
ผ์ูชาย 
36 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นชาย หรือไม์ 
M3NREG_M  1. มี  

 2. ไม์มี 
37 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมี

เพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นชายกี่คน  
NUM_NREG_M กี่คน …….  คน 

38 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นชายบ์อยครั้ง
แค์ไหน 

M3CON_NREG_M  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

39 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่
เป์นชายคุณใช์ถุงยางอนามัย หรือไม์ 

LCON_NREG_M  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

ผ์ูหญิง 
40 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นหญิง หรือไม์ 
M3NREG_FM  1. มี  

 2. ไม์มี 
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41 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมี

เพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นหญิงกี่
คน  

NUM_NREG_FM กี่คน …….  คน 

42 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณใช์ถุงยาง
อนามัย กับค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นหญิง
บ์อยครั้งแค์ไหน 

M3CON_NREG_FM  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

43 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่
เป์นหญิงคุณใช์ถุงยางอนามัย หรือไม์ 

LCON_NREG_FM  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

สาวประเภทสอง 
43 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมีเพศสัมพันธ์กับ

ค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นสาวประเภทสองหรือไม์ 
M3NREG_TG  1. มี  

 2. ไม์มี 
44 ถ์ามีในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณมี

เพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นสาว
ประเภทสองกี่คน  

NUM_NREG_TG กี่คน …….  คน 

45 ถ์ามี ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับ ค์ูนอนช่ัวคราวที่เป์นสาวประเภท
สองบ์อยครั้งแค์ไหน 

M3CON_NREG_TG  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

46 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์กับค์ูนอนช่ัวคราวที่
เป์นสาวประเภทสองคุณใช์ถุงยางอนามัย 
หรือไม์ 

LCON_NREG_TG  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

3.ค์ูนอนท่ีท์านซื้อบริการทางเพศ (SW) 
ผ์ูชายขายบริการ 
47 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยซื้อบริการ

ทางเพศกับชายขายบริการ หรือไม์ 
M3MSW  1. เคย  

 2. ไม์เคย 
48 ถ์ามีในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณใช์ถุงยาง

อนามัยกับชายขายบริการบ์อยครั้งแค์ไหน 
M3CON_MSW กี่คน …….  คน 

49 ครั้งล์าสุดท่ีคุณซื้อบริการทางเพศกับชาย
ขายบริการ คุณใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์ 

LCON_MSW  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

50 ครั้งล์าสุดท่ีคุณซื้อบริการทางเพศกับชาย
ขายบริการ คุณใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์ 

LCON_MSW  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

ผ์ูหญิงขายบริการ 
51 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยซื้อบริการ

ทางเพศกับหญิงขายบริการ หรือไม์ 
M3FSW  1. เคย  

 2. ไม์เคย 
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52 ถ์ามี ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์ถุงยาง

อนามัยกับหญิงขายบริการบ์อยครั้งแค์ไหน 
M3CON_FSW  1. ใช์ทุกครั้ง 

 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

53 ครั้งล์าสุดท่ีคุณซื้อบริการทางเพศกับหญิง
ขายบริการ คุณใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์ 

LCON_FSW  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

สาวประเภทสอง 
54 ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยซื้อบริการ

ทางเพศกับสาวประเภทสอง หรือไม์ 
M3TGSW  1. เคย  

 2. ไม์เคย 
55 ถ์ามี ในช์วง3 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์ถุงยาง

อนามัยกับสาวประเภทสองบ์อยครั้งแค์ไหน 
M3CON_TGSW  1. ใช์ทุกครั้ง 

 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์เคยใช์เลย 

56 ครั้งล์าสุดท่ีคุณซื้อบริการทางเพศกับสาว
ประเภทสอง คุณใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์ 

LCON_TGSW  1. ใช์  
 2. ไม์ใช์ 

    
57 ในรอบ 12 เดือนที่ผ้านมาท์านเคยมี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือส่ิงตอบแทน
อื่นบ์างหรือไม์ 

M12SW  1. เคย      
 2 .ไม์เคยเลย  
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เฉพาะ MSW 

ค์ูนอนซื้อขาย 
58 จากข้อ 19 ให้ระบุประเภทคู้นอน  

เพศชาย เป์นคู์นอน…. 
เพศหญิงเป์นคู์นอน…. 
หรือ สาวประเภทสอง เป์นคู์นอน…..  
ตอบได์มากกว์า 1 ค าตอบ 

- M3MREG/M3FREG/M3TGRE
G 
- M3MNREG/M3FNREG/M3T
GNREG 
- M3MSW/M3FSW/M3TGSW 
- M3MCL/M3FCL/M3TGCL 
 

1.ค์ูนอนประจ า(REG)                
2.ค์ูนอนช่ัวคราว (NREG) 
3.ค์ูนอนท่ีท์านซื้อบริการทางเพศ 
(SW)  
4.ท่ีเป์นลูกค์า (CL) 

59 คุณขายบริการทางเพศ มานานเท์าไหร์  DRSW=mont …………… ป์ ………….. เดือน 
 

60 โปรดเลือกรูปแบบขายบริการ ท่ีท์านเคย
ท า(ตอบได์มากกว์า 1 ค าตอบ) 

TYPE  1. ผ์านทางอินเตอร์เนต/ออนไลน์/
application 
 2. สถานบริการให์ระบุ
ประเภท…………….. 
 3. พื้นท่ีสาธารณะ 
 4. อื่นๆ ระบ…ุ……………………… 

61 ในระยะ 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณขายบริการ
กับลูกค์าชาย/เกย์ หรือไม์ 

M3MCL  1. ขาย 
 2. ไม์ขาย  (ข้ามไปข้อ S17) 

62 ในระยะ 3 เดือนท่ีผ์าน คุณใช์ถุงยาง
อนามัยกับลูกค์าชาย/เกย์ บ์อยครั้งแค์ไหน 

M3CON_MCL  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์ใช์เลย 

63 ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ท่ีผ์านมา** คุณมี
จ านวนลูกค์าชาย/เกย์ กี่คน 
(**เป้นสัปดาห้สุดท้ายของเดือนที่ 3) 

1WKNUM_MCL ....................คน  
ถ้าไม้มี ให้ใส้ 0 

64 ในคืนล้าสุดที่ได้ลูกค้าชาย/เกย้  
คุณมีลูกค์าจ านวนกี่คน และกี่ครั้งท่ีมี
เพศสัมพันธ์ 

LNUM_MCL .................คน  .............ครั้ง 

65 ในคืนล์าสุดท่ีได์ลูกค์าชาย/เกย์ ท์านได์
สวมถุงยางอนามัยกับลูกค์าชาย/เกย์ 
หรือไม์  

LCON_MCL  1. ใช์ 
 2. ไม์ใช์ 
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ค์ูนอนซื้อขาย 
66 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมานอกจากลูกค์า

ผ์ูชาย/เกย์แล์ว คุณขายบริการให์กับลูกค้า
เพศอื่นอีกหรือไม์  

SEXCL 
NUM_FMCL / 
NUM_TGCL 

 1. มีลูกค์าท่ีเป์นเพศ  
1.1 ลูกค์าท่ีเป์นหญิง 
(NUM_FMCL) …… คน   
ตอบต้อเนือ่ง M1CON_FCL  และ 
LCON_FCL  
1.2 ลูกค์าท่ีเป์นสาวประเภทสอง 
(NUM_TGCL)… คน ตอบ ต้อเนื่อง 
M1CON_TGCL และ LCON_TGCL  
 2. ไม์มีลูกค์าเพศอื่น   (ข้ามไปข้อ 
SW22) 

67 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา ท์านขายบริการ
ให์กับลูกค์าท่ีเป์นหญิง ท์านใช์ถุงยาง
อนามัย บ์อยครั้งแค์ไหน  
 

M1CON_FCL   1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์ใช์เลย 

68 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา ท์านขายบริการ
ให์กับลูกค์าท่ีเป์นหญิง ครั้งล์าสุดท์านใช์
ถุงยางอนามัยหรือไม์  

LCON_FCL  
 

 1. ใช์ 
 2. ไม์ใช์ 

69 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา ท์านขายบริการ
ให์กับลูกค์าท่ีเป์นสาวประเภทสอง ท์านใช์
ถุงยางอนามัย บ์อยครั้งแค์ไหน  
 

M1CON_TGCL  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์ใช์เลย 

70 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา ท์านขายบริการ
ให์กับลูกค์าท่ีเป์นสาวประเภทสอง ครั้ง
ล์าสุดท์านใช์ถุงยางอนามัยหรือไม์  

LCON_TGCL  1. ใช์ 
 2. ไม์ใช์ 

71 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยซื้อบริการ
กับพนักงานบริการหญิงหรือไม์ 

M1FSW  1. ซื้อ 
 2. ไม์ซื้อ   (ข้ามไปส้วนที่ 3) 



IBBS MSM 2018 (http://www.boe.moph.go.th/aids/download.php) 
 

 

30 
 

ข้อ ค าถาม ชื่อตัวแปร ค าตอบ 
เฉพาะ MSW 

ค์ูนอนซื้อขาย 
72 ในช์วง 1 เดือนท่ีผ์านมา ถ์าคุณเคยซื้อ

บริการกับพนักงานบริการหญิง คุณใช์
ถุงยางอนามัยบ์อยครั้งแค์ไหน 

M1CON_FSW  1. ใช์ทุกครั้ง 
 2. ใช์บางครั้ง 
 3. ไม์ใช์เลย 
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ส์วนท่ี 3 ประสบการณ์การใช์สารเสพติด   
ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
73 ในช์วง12 เดือนท่ีผ์านมาคุณใช์สารเสพติดหรือสาร

กระต์ุนในข์อต์อไปนี้หรือไม์ 
(ตอบได์มากกว์า 1 ข์อ)  
 

M12DRUG  1. ปอปเปอร์  
 2. เหล์า เบียร์ ไวน์  
 3.  ยาบ์า (เมทแอมเฟตามีน)  
 4.  กัญชา  
 5.  ยาไอซ์  
 6.  ไวอากร์า  
 7.  ใช์สารเสพติดอื่นๆกรุณาระบุ ___ 
 8.  ในช์วง 12 เดือนท่ีผ์านมา ไม์ได์ใช์
สารเสพติด   
 9.  ไม์เคยใช์สารเสพติดในชีวิต 

 
 

ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
74 ครั้งล์าสุดท่ีมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก คุณใช์สาร

เสพติด/แอลกอฮอล์ก์อนมีเพศสัมพันธ์หรือไม์ 
DRUGSEX 

 1. ใช์               2. ไม์ใช์ 

75 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านใช์สารเสพติดฉีด
เข์าเส์น หรือไม์   

M12IDU  1. ใช์         
 2. ไม์ใช์ (ข์ามไปส์วนท่ี 4) 

76 ถ์าใช์ในรอบ 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านใช์สารเสพติด
ฉีดเข์าเส์นชนิดใดบ์าง  (ตอบได์หลายค าตอบ) 

M12IDUA / 
M12IDUF / 
M12IDUS 

 1.  เฮโรอีน   
 2.  ไอซ์ 
 3.  อื่นๆระบุ............. 

77 ครั้งล์าสุดท่ีฉีดสารเสพติดเข์าเส์น ท์านใช์ 
กระบอกฉีดยา  หรือ เข็มฉีดยาเสพติด ร์วมกับ
ผ์ูอื่น  หรือไม์  

SHIDU 
 1. ใช์       
 2. ไม์ใช์ 

 
ส์วนท่ี 4 การป์วยและการเข์าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ 

ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
78 ในรอบ 3 เดือนท่ีผ์านมาท์านเคยไปตรวจหาการ

ติดเช้ือโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ หรือไม์ 
STI3  1. เคย    

 2.  ไม์เคย 
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ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
79 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ์านมาท์านมีอาการผิดปกติท่ี

สงสัยว์าเป์นโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ หรือไม์ 
M1SYSTI  1.ม ี

 2.ไม์มี (ถ์าไม์มีข์ามไปข์อ  R4) 
80 ครั้งล์าสุด เมื่อมีอาการผิดปกติ ท์านรักษา

อย์างไร  
HOWSYM  1 .ไปโรงพยาบาล/คลินิกท่ัวไปของรัฐ 

 2. ไปคลินิกท่ัวไปของเอกชน 
 3. ไปคลินิกโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ของ
เอกชน  
 4. ไปคลินิกโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ของ
รัฐ 
 5. ซื้อยากินเอง   
 6. ปล์อยไว์ ไม์ท าอะไรเลย 

81 ท์านเคยตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือเอชไอวี/ เอดส์ 
หรือไม์  

VCT  1. เคยและรู์ผล  
 2. เคยแต์ไม์รู์ผล 
 3. ไม์เคยตรวจหาเช้ือเอชไอวี / เอดส์ (ข์าม
ไปข์อ R7) 

82 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านตรวจหาเช้ือเอชไอวี/
เอดส์ หรือไม์  
 

M12VCT /   1. เคยและรู์ผล  
 2. เคยแต์ไม์รู์ผล 
 3. ไม์ตรวจเพราะรู์ผลมาแล์ว (ข์ามไปข์อ 
R7) 

83 ถ์าเคยใน 12 เดือน  ท์านไปรับการตรวจท่ีไหน
บ์าง  (ตอบได์มากกว์า 1 ข์อ) 

WHRVCT  1 .ไปโรงพยาบาลของรัฐ 
 2. ไปโรงพยาบาลของเอกชน 
 3. สถานบริการของรัฐ  ท่ีมิใช์โรงพยาบาล 
 4. อื่นๆ ระบุ........................... 

84 ป์จจุบันนี้ท์านมีสถานะติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ เป์น
อย์างไร  

HIVSTA 
 

☐ 1. เป์นลบ (ยังไม์ติดเช้ือเอชไอวี)  

☐ 2.เป์นบวก (ติดเช้ือเอชไอวีแล์ว) 

☐ 3.ไม์รู์ ไม์แน์ใจ  

☐ 4.ไม์ตอบ  
85 ท์านเคยรับประทานยาต์านไวรัสเอดส์(เพร็พ)  

ก์อนการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต์อการสัมผัสเช้ือเอช
PrEP ☐ 1. เคยรับประทาน  

☐2. ไม์เคยรับประทาน ไปfreecon3 
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ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
ไอวี โดยต์องรับประทานอย์างต์อเนื่องทุกวนั 
หรือไม์ 

86 ใน3 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยรับประทานยาต์าน
ไวรัสเอดส์(เพร็พ)  ก์อนการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต์อ
การสัมผัสเช้ือเอชไอวี โดยต์องรับประทานอย์าง
ต์อเนื่องทุกวัน หรือไม์ 

PrEP3 ☐ 1. เคยรับประทาน  

☐2. ไม์เคยรับประทาน 

87 ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยได์รับถุงยาง
อนามัย ฟรี หรือไม์ 
 

FREECON3 ☐1. เคย  

☐ 2.  ไม์เคย (ข์ามไปท่ีข์อ R11) 

88 ถ์าเคยได์รับฟรี คุณได์รับจากใคร (ตอบได์
มากกว์า 1 ข์อ) 
 

WHOFRCON ☐1. โรงเรียน (WHOFRCON_A)   

☐2. สถานประกอบกิจการ / สถานบันเทิง 
(WHOFRCON_B) 

☐3. โรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ
(WHOFRCON_C) 

☐4. โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน
(WHOFRCON_D)   

☐5. องค์กรเอกชน (NGOs) 
(WHOFRCON_E) 

☐6. แกนน าอาสาสมัคร/อสส./อสม. 
(WHOFRCON_F) 

☐7. เพื่อน / คนรู์จัก (WHOFRCON_G) 

☐8. อื่นๆ ระบุ ……(WHOFRCON_H) 
…………. (WHOFRCON_I) 

89 ในช์วง 3 เดือนท่ีผ์านมา คุณเคยได์รับเจลหล์อ
ล่ืน ฟรี หรือไม์  

FreeGEL3 ☐1. เคย      

☐ 2.  ไม์เคย (ข์ามไปท่ีข์อ R13) 
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ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
90 ถ์าเคยได์รับฟรี คุณได์รับจากใคร  (ตอบได์

มากกว์า 1 ข์อ) 
 

WHOFRGEL ☐1. โรงเรียน (WHOFRGEL_A)   

☐2. สถานประกอบกิจการ / สถานบันเทิง 
(WHOFRGEL_B) 

☐3. โรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ
(WHOFRGEL_C) 

☐4. โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน
(WHOFRGEL_D)   

☐5. องค์กรเอกชน (NGOs) (WHOFRGEL_E) 

☐6. แกนน าอาสาสมัคร/อสส./อสม. 
(WHOFRGEL_F) 

☐7. เพื่อน / คนรู์จัก (WHOFRGEL_G) 

☐8. อื่นๆ ระบุ ……(WHOFRGEL_H) …………. 
(WHOFRGEL_I) 

91 ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยได์รับ
ความรู้เรื่องการป์องกันเอดส์และโรคติดต์อทาง
เพศสัมพันธ์ หรือไม์ 
 

KNWHIV3 ❑1. เคย  
❑2.ไม์เคย (ข์ามไปส์วนท่ี 5) 

92 ถ์าเคยท์านเคยได์รับจากใคร WHOKNW ☐1. โรงเรียน (WHOKNW_A)   

☐2. สถานประกอบกิจการ / สถานบันเทิง 
(WHOKNW_B) 

☐3. โรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ
(WHOKNW_C) 

☐4. โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน
(WHOKNW_D)   

☐5. องค์กรเอกชน (NGOs) (WHOKNW_E) 
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ข์อท่ี ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 

☐6. แกนน าอาสาสมัคร/อสส./อสม. 
(WHOKNW_F) 

☐7. เพื่อน / คนรู์จัก (WHOKNW_G) 

☐8. อื่นๆ ระบุ ……(WHOKNW_H) …………. 
(WHOKNW_I) 

 
ส์วนท่ี 5 ความรู์เกี่ยวกับเช้ือเอชไอวี/เอดส์และประเมินความเส่ียง 

ข์อท่ี ค าถาม ค าตอบ ช่ือตัวแปร 
ความรู์   
93 การมีค์ูนอนเพียงคนเดียวท่ีเป์นผ์ูไม์มีเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ลดความเส่ียงใน

การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได์  
1. ใช์ 2. ไม์ใช์ 

K1 

94 การใช์ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ ลดความเส่ียงในการติด
เช้ือเอชไอวี/เอดส์ได์  

1. ใช์ 2. ไม์ใช์ 
K2 

95 คนท่ีดูสุขภาพร์างกายแข็งแรงดี มีเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได์ 1. ใช์ 2. ไม์ใช์ K3 
96 คนติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได์ จากการถูกยุงกัด  1. ใช์ 2. ไม์ใช์ K4 
97 คนติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ได์ จากการกินอาหารร์วมกับผ์ูติดเช้ือเอชไอวี/

เอดส์ 
1. ใช์ 2. ไม์ใช์ 

K5 

 
ส์วนท่ี 6 การตีตราและเลือกปฏิบัติ   

ข์อ ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
98 สมาชิกในครอบครัว (แม์เพียงหนึ่งคน) แสดงท์าทีรังเกียจ เช์น ไม์สนใจ 

ไม์พูดด์วย หรือพูดจาประชดประชัน ต าหนิ ดุด์า หรือนินทาท์าน 
เพราะท์าน (เป์นเกย์  หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือเป์นสาวประเภท
สอง )  หรือไม์ 

SD1  1. สมาชิกในครอบครัวไม์เคย
แสดงท์าทีรังเกียจ 
 2. สมาชิกในครอบครัวแสดง
ท์าทีรังเกียจ ณ ป์จจุบัน 
 3.สมาชิกในครอบครัวเคย
แสดงท์าทีรังเกียจ แต์ป์จจุบันไม์
รังเกียจแล์ว 
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ข์อ ค าถาม ช่ือตัวแปร ค าตอบ 
 4. สมาชิกในครอบครัวไม์รู์
สถานภาพของตน 
 5. ไม์ทราบ/ไม์แน์ใจ 

99 ในช์วง 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยถูกปฏิเสธการรับเข์าเรียนหรือเข์า
ท างาน หรือให์ออกจากการเรียนหรือให์ออกจากงาน เพราะท์าน (เป์น
เกย์  หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือเป์นสาวประเภทสอง )  หรือไม์    

SD2 ☐1. เคย     ☐ 2.  ไม์เคย 
Msw ไม์ต์องตอบข์อนี ้

100 ในช์วง 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยเจ็บป์วยไม์สบาย ไปเข์ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือไม์ 

SD3 ☐1. เคย      

☐ 2.  ไม์เคย (ข้ามไป SD6) 
101 ในกรณีที่เคย การท่ีท์าน (เป์นเกย์  หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือเป์น

สาวประเภทสอง  ) ท าให์ท์านเคยถูกแพทย์ พยาบาล หรือเจ์าหน์าท่ีใน
คลินิก / โรงพยาบาล ปฏิเสธการท่ีจะให์การรักษา หรือไม์  

SD4 ☐1. เคย      

☐ 2.  ไม์เคย 

102 ในกรณีที่เคย การท่ีท์าน (เป์นเกย์  หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือเป์น
สาวประเภทสอง  ) ท าให์ท์านเคยได์รับการดูแลเอาใจใส์จากแพทย์ 
พยาบาล หรือเจ์าหน์าท่ีในคลินิก / โรงพยาบาล แย้กว้าเมื่อเทียบกับ
ผ์ูป์วยคนอื่นๆ หรือไม์  

SD5 ☐1. เคย      

☐ 2.  ไม์เคย 

103 ในช์วง 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยตัดสินใจไม้ไปรับการตรวจรักษา ท่ี
คลินิก / โรงพยาบาล ท้ังท่ีมีความจ าเป์น เนื่องจากกลัวว์าผ์ูให์บริการ
จะมีทัศนคติท่ีไม์ดีต์อผ์ูท่ี(เป์นเกย์  หรือใช์ยาเสพติดด์วยการฉีด หรือ 
เป์นพนักงานบริการ หรือเป์นสาวประเภทสอง )  หรือไม์ 
 

SD6  1. เคย      

☐2. ไม์เคย  
 3. ไม์เคยป์วยจนจ าเป์นต์อง
รับการตรวจรักษาในช์วง 12 
เดือนท่ีผ์านมา 

104 ท์านรู์สึกอับอายเพราะ (เป์นเกย์  หรือเป์นผ์ูใช์ยาเสพติดด์วยการฉีด 
หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือเป์นสาวประเภทสอง)  มากน์อยเพียงใด 

SD7  1. รู์สึกอับอายเล็กน์อย 

☐ 2. รู์สึกอับอายพอควร 

 3.  ไม์รู์สึกอับอายเลย 
105 ในช์วง 12 เดือนท่ีผ์านมา ท์านเคยถูกบังคับให์มีเพศสัมพันธ์ทางปาก

หรือทวารหนัก เพราะท์าน(เป์นเกย์  หรือ เป์นพนักงานบริการ หรือ
เป์นสาวประเภทสอง  หรือเป์นแรงงานข์ามชาติ)  โดยท่ีท์านไม์ยินยอม 
หรือไม์ 

SD8 ☐1. เคย  

☐ 2.  ไม์เคย 
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ภาคผนวกที่ 2 ล าดับ/รหัสประเภทสถานบริการ สถานที่นัดพบ 
 

ล าดับ 
VENUECODE 

สถานที่นัดพบปะกันเป้นประจ าสม่ าเสมอ 
ประเภท รหัสประเภทสถานบริการ 

(VENUETYP) 
01 คาราโอเกะ Entertainment 1 
02 บาร์เบียร์/ผับ/ไนต์คลับ/ดิสโก์เธค Entertainment 1 
03 คาบาเรย์ Entertainment 1 
04 บารเกย์/บาร์อะโกโก์/โฮสต์บาร์ Host Bar 1 
05 ซาวน์า Sauna & Massage 2 
06 มาสซาส Sauna & Massage 2 
07 พื้นท่ีสาธารณะ เช์น สวนสาธารณะ ริม

ถนนชายหาด ริมแม์น้ า สนามกีฬา เป์นต์น 
Park 3 

08 หมู์บ์าน/ชุมชน Other 4 
09 โรงงาน Other 4 
10 ห์างสรรพสินค์า/โรงหนัง Other 4 
11 โรงแรม/บังกะโล/เกสเฮ์าส์ Other 4 
12 หอพัก Other 4 
13 ร์านอาหาร/ร์านกาแฟ/คอฟฟ์์ช็อป Other 4 
14 ร์านเสริมสวย/ร์านเช์าชุด Other 4 
15 คณะหมอล า/คณะมโนราห์ Other 4 
16 ฟ์ตเนส Other 4 
17 สถานศึกษา Academic 5 
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ภาคผนวกที่ 3 วิธีการสุ้มตัวอย้างแบบ วัน-เวลา-สถานที่ (Venue Day Time sampling: VDTS) 
 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและท าแผนที่ของสถานที่นัดพบ   
การรวบรวมข์อมูลของสถานท่ีในขั้นตอนนี้ จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมรายช่ือและข์อมูลสถานท่ีนัดพบ

หรือสถานท่ีท่ีมีกล์ุมเป์าหมายมารวมตัวกัน รวมถึงรายละเอียดต์างๆ เช์น ช่ือเจ์าของสถานท่ี ผ์ูจัดการหรือผ์ูดูแล ท่ี
อยู์ เบอร์โทรศัพท์ติดต์อ รวมถึงข์อมูลการติดต์อเจ์าของสถานท่ี ผ์ูดูแลในสถานท่ีนั้นๆ หรือสมาชิกในกล์ุม สถานท่ี
อ์างอิงหรือสถานท่ีใกล์เคียง ข์อมูลเหล์านี้ได์มาจากวารสาร นิตยสารเฉพาะกล์ุม ใบปลิวโฆษณา อินเตอร์เน็ต
ส าหรับชายรักชาย (ภาพท่ี 1)  ในเอกสารเหล์านี้จะมีแผนท่ีประกอบอยู์ด์วย นอกจากนี้อาจจะสอบถามข์อมูลจาก
องค์กรหรือหน์วยงานท่ีท างานกับกล์ุมเป์าหมาย เช์น สมาคมฟ์าสีรุ์ง หรือสมาคมอื่นๆ ท่ีท างานกับกล์ุมชายรักชาย 
ซึ่งจะมีข์อมูลรายละเอียดของกล์ุมเป์าหมาย และอาจจะสามารถติดต์อแกนน า หรือบุคคลท่ีสามารถให์ข์อมูลท่ี
เกี่ยวข์องได์ หรืออาจจะสอบถามจากสมาชิกกล์ุมหรือผ์ูมาใช์บริการในสถานท่ีนัดพบต์างๆ  

ข์อมูลสถานท่ีท่ีรวบรวมได์นี้ จะท าการตรวจสอบ (Verify) โดยสอบถามจากผ์ูรู์หรือปรึกษากับคนในชุมชน 
เช์น สถานบันเทิงแห์งนี้ยังเป์ดด าเนินการอยู์หรือป์ดกิจการไปแล์ว ข์อมูลเหล์านี้สามารถจัดเป์นประเภทต์างๆ ตาม
กิจกรรม เช์น สถานบันเทิง บาร์ ซาวน์า สถานนวด สถานออกก าลังกาย สวนสาธารณะ หรือ จัดอยู์ในประเภท
อื่นๆ เช์น ร์านเสริมสวย โรงหนัง ซึ่งแต์ละประเภทของสถานท่ีเหล์านี้จะมีกล์ุมเป์าหมายแตกต์างกันออกไป 

         
 
 
ภาพที่ 1 แหล์งข์อมูลต์างๆ ท่ีปรากฏบนเวบไซด์ทางอินเตอร์เน็ต นิตยสาร แหล์งท์องเท่ียวเฉพาะ  
 

หลังจากท่ีได์ข์อมูลสถานท่ีแล์ว ขั้นตอนต์อไปจะน าข์อมูลท่ีได์มาระบุต าแหน์งลงบนแผนท่ี ดังท่ีกล์าวมา
ข์างต์นว์า ในใบปลิวหรือใบโฆษณาสถานบันเทิงส์วนใหญ์จะมีแผนท่ีแนบมาด์วย  ซึ่งนักวิจัยสามารถน ารายละเอียด
แผนท่ีเหล์านั้นมาใส์ลงในแผนท่ีได์  ส าหรับการประเมินความชุกฯ ท่ีศูนย์ความร์วมมือไทย-สหรัฐฯ ได์ด าเนินการ
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ไปท้ังสองรอบนั้น ได์น าระบบส ารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ หรือระบบ GPS (Global Positioning System) เข์ามา
ช์วยในการส ารวจและจัดระบบการท าแผนท่ีตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
Systems/GIS) ข์อมูลสถานท่ีนัดพบของกล์ุมเป์าหมายพร์อมแผนท่ีนี้ จะเป์นข์อมูลพื้นฐานส าคัญท่ีแสดงจ านวน
สถานท่ีแหล์งนัดพบของกล์ุมในพื้นท่ีศึกษา และใช์วางแผนการท างาน การเดินทางและบุคลากร (ภาพท่ี 2) 

 
 
  
 
 
 
 

           
 

ภาพที่ 2 การแสดงต าแหน์งท่ีต้ังของสถานท่ีบนแผนท่ี 
 
ขั้นตอนที่ 2 การนับจ านวนผู้มาใช้สถานที่นัน้ๆ (การแจงนับคร้ังที่ 1) 

เมื่อได์แผนท่ีและจ านวนสถานบริการท้ังหมดพร์อมรายละเอียดแล์ว ในขั้นตอนนี้จะเป์นการนับจ านวน
ความหนาแน์นของกล์ุมเป์าหมายท่ีสัญจรอยู์บริเวณนั้นๆ ด์วยวิธีการสังเกต เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของหน์วย
สถานท่ีในด์านจ านวนผ์ูใช์บริการและประเมินว์ามีกล์ุมเป์าหมายมากเพียงพอท่ีจะท าการศึกษาต์อไปหรือไม์  ข์อมูล
สถานท่ีท่ีรวบรวมได์ในขั้นตอนท่ี 1 จะน ามาวางแผนก าหนดตารางเวลาในการนับ  หลักการของ VDTS ในการ
จัดการแจงนับนั้น จะต์องกระจายสถานท่ีท่ีท าการแจงนับ ในช์วงวันและช์วงเวลาท่ีแตกต์างกัน จากนั้นจะท าการ
นับซ้ าในสถานท่ีเดียวกันนั้นอีก ในวันต์างกัน โดยนับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป์นวันปลายสัปดาห์ซึ่งจะมีจ านวนผ์ูไป
ใช์บริการมากกว์าวันปกติ และวันปกติ จันทร์-พฤหัสบดี และนับช์วงเวลาท่ีต์างกัน เช์น ช์วงหัวค่ า 18.00 – 19.00 
น. และนับช์วงดึก 21.00 – 22.00 น. เป์นต์น (ตัวอย์างในตารางท่ี  1) ในการนับแต์ละสถานท่ีอาจจะท าการนับ
หน์วยนั้น 2 – 4 ครั้ง เพื่อหาค์าเฉล่ียและหาช์วงเวลาท่ีมีการสัญจรหนาแน์นท่ีสุดในแต์ละหน์วย VDT (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย์างการก าหนดตารางการแจงนับครั้งท่ี 1 (เวลาในการแจงนับหน์วยละ 1 ช่ัวโมง) 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เวลา/วัน          อาทิตย์               จันทร์           อังคาร         พุธ           พฤหัส           ศุกร์              เสาร์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    สับดาห้ที่ 1 
18:00 – 19:00 Park E  Sauna B       Club B Sauna C      Club A Park B        Sauna E 
21:00 – 22:00 Sauna A  Club C       Park D Park C      Sauna D Club E         Club D 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    สับดาห้ที่ 2 
18:00 – 19:00 Sauna B  Park A       Sauna C Club D     Club C Park C        Club B 
21:00 – 22:00 Club A  Club E       Park E Sauna D     Park D Sauna E        Park B 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    สับดาห้ที่ 3 
18:00 – 19:00 Park F             Sauna F       Club H Club G      Park I   Sauna I        Park F 
21:00 – 22:00 Club I              Park G       Sauna G Park H      Sauna H Club F       Sauna G 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 พนักงานจะไปอยู์ในท่ีซึ่งสามารถจะมองเห็นและนบัคนท่ีเดินผ์านเข์าออกยังสถานท่ีท่ีก าหนดได์สะดวก ท า
การนับจ านวนกล์ุมเป์าหมายท่ีเข์ามาในสถานท่ีหรือก์าวข์ามเส์นท่ีก าหนดหรือท าเครื่องหมายไว์ในช์วงเวลาท่ี
ก าหนด (เช์น หนึ่งช่ัวโมง)  การก าหนดขอบเขตอาจจะใช์เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือส่ิงท่ีมีอยู์ ณ บริเวณนั้น เช์น 
เสาไฟฟ์า กระถางต์นไม์ ทางเดินเท์า เป์นต์น และจะต์องก าหนดให์กว์างพอท่ีสามารถจะครอบคลุมบริเวณนั้น 
รวมทั้งทางเข์า และสามารถสังเกตเห็นการสัญจรได์ง์ายเพื่อสะดวกในการแจงนับจ านวน (ภาพท่ี 3) 
 

     
ภาพที่ 3 แสดงการก าหนดต าแหน์ง ขอบเขต และการแฝงตัวของพนักงาน 

ค านวณการนับมาตรฐาน (Standardized measurement) ส าหรับแต์ละหน์วย VDT โดยสมการต์อไปนี ้
         

ต ำแหน่งอำ้งองิของเขต 

เส้นก ำหนดขอบเขต 

กำรแฝงตวัของพนกังำน 
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  จ านวนชาย  x  ช์วงเวลา  VDT มาตรฐาน (เช์น ๔ ช่ัวโมง) 
                    ช์วงเวลาท่ีวัด (เช์น หนึ่งช่ัวโมง) ของสถานท่ีนั้น 

                  
ในการนับแต์ละครั้งจะท าต์อเนื่องเป์นเวลา 1 ช่ัวโมง ค์าเฉล่ียท่ีได์ (ค์าเฉล่ียจากผลรวมของการนับของ

พนักงานท้ังหมด หารด์วยจ านวนพนกังาน) จะเป์นคะแนนของหน์วยสถานท่ีเฉพาะในช์วงวันและเวลานั้นๆ 
พนักงานแจงนับแต์ละคนจะต์องท ารายงานสรุปและข์อเสนอแนะ เพื่อประเมินว์าหน์วยสถานท่ีนั้นเหมาะสมท่ีจะ
คัดเลือกเข์าส์ูการแจงนับครั้งท่ี 2 ต์อไปหรือไม์  ในรายงานสรุปการแจงนับ (ดูภาคผนวก 3-1) จะมีข์อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนความหนาแน์น ความสะดวกในการสัญจรไป-มา แสงสว์าง ความร์วมมือจากเจ์าของสถานท่ี มาตรการด์าน
ความปลอดภัย สถานท่ีบางแห์งจะถูกคัดออกในขั้นตอนนี้เนื่องจาก 1) มีสัดส์วนกล์ุมเป์าหมายท่ีเป์นชายรักชาย
น์อยมาก 2) มีจ านวนความหนาแน์นของการสัญจรน์อยมาก 3) มีความปลอดภัยน์อย เช์น มืดมาก มีมิจฉาชีพอยู์
บริเวณนั้น และ 4) การเดินทางเข์า-ออก สถานท่ีนั้นๆ ไม์สะดวก 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ้คัดเลือกและสอบถามความสมัครใจเข้าร้วมโครงการ  (การ
แจงนับคร้ังที่ 2) 

ในขั้นตอนนี้ จะท าการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผ์ูท่ีสัญจรอยู์บริเวณสถานท่ีนั้นว์าเป์น
กล์ุมเป์าหมายท่ีโครงการสนใจหรือไม์ หรือสถานท่ีท่ีท าการส ารวจนี้เป์นสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของกล์ุมเป์าหมาย
จริงหรือไม์ ทีมงานซึ่งประกอบไปด์วย หัวหน์างานสนาม ผ์ูประสานงานโครงการ  พนักงานแจงนับ 2-4 คน และ
เจ์าหน์าท่ีสารสนเทศจ านวน 1 คน (ในกรณีใช์คอมพิวเตอร์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป์นเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์) ปฏิบัติงานอยู์ในพื้นท่ีนั้นๆ เป์นเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เมื่อกล์ุมเป์าหมายเดินผ์านขอบเขตหรือบริเวณ
ท่ีท าเครื่องหมายไว์ พนักงานสนามท่ีผ์านการอบรมจะแนะน าตัว พร์อมท้ังอธิบายรายละเอียดการศึกษาคร์าวๆ 
และขอความร์วมมือท าการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองเข์าร์วมโครงการฯ  ในการด าเนินงานเฝ์าระวังนี้ ได์น าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดฝ์ามือมาใช์เพื่อสัมภาษณ์กล์ุมเป์าหมายและคัดกรองคุณสมบัติ (ชายไทย อายุ 15 ป์ขึ้นไป พัก
อาศัยอยู์ในกรุงเทพมหานคร เคยมีเพศสัมพันธ์กับผ์ูชายในช์วง 6 เดือนท่ีผ์านมา และสมัครใจเข์าร์วมในการ
ประเมินฯ)  การคัดกรองแต์คนละใช์เวลาประมาณ 15 นาที  ในแต์ละหน์วยสถานท่ีจะถูกแจงนับประมาณ 2 ครั้งๆ 
ละ 2 ช่ัวโมง ในช์วงวันและเวลาท่ีต์างกัน 

ค านวณผลได์ของการเข์าร์วมการศึกษา (Participation yield) ของแต์ละสถานท่ีตามสมการดังนี้ 
         เศษส์วนการคัดกรอง x เศษส์วนผ์ูท่ีสามารถเข์าร์วมการศึกษา x การนับมาตรฐานเฉล่ีย 

* เศษส้วนการคัดกรอง คือ ร้อยละของผู้ท่ีกรอกแบบฟอร้มการคัดกรองสมบูรณ้จากกลุ้มผู้ท่ีเข้าพบท้ังหมด 
* เศษส้วนผู้ท่ีสามารถเข้าร้วมการศึกษา คือ ร้อยละของผู้ท่ีสามารถเข้าร้วมการศึกษาจากผู้ท่ีถูกคัดกรองท้ังหมด  
* การนับมาตรฐานเฉล่ีย คือ ค้าเฉล่ียของการค านวณการนับมาตรฐาน ตามสูตรการค านวณในขั้นตอนท่ี 2 
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ตัดสินว์า ควรใช์ VDT หน์วยใดเพื่อการศึกษา โดยพิจารณาจากผลได์ของการเข์าร์วมการศึกษา        
(Participation yield) ท่ีประมาณการไว์ของแต์ละหน์วย (ดูสมการข์างต์น), การช่ังน้ าหนักระหว์างหน์วย VDT 
ของกล์ุมย์อยต์างๆ และองค์ประกอบอื่นๆท่ีเห็นว์าส าคัญ 

พนักงานแจงนับแต์ละคนจะต์องท าแบบสรุปและข์อเสนอแนะ เพื่อประเมินว์าหน์วยสถานท่ีนั้นเหมาะสม
ท่ีจะคัดเลือกเข์าส์ูการศึกษาต์อไปหรือไม์  ในแบบประเมินจะมีข์อมูลเกี่ยวกับกล์ุมประชากร ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา แสงสว์าง ความปลอดภัย ความร์วมมือจากเจ์าของสถานท่ี และป์ญหาท่ีเกิดขึ้นระหว์างท าการแจงนับ
ในครั้งนั้นเช์นเดียวกับการแจงนับครั้งท่ี 1 การคัดเลือกสถานท่ีเข์าส์ูกระบวนการต์อไปจะพิจารณาจากข์อมูล
จ านวนผ์ูอยู์ในข์ายท่ีต์องการและเต็มใจเข์าร์วมโครงการ ประกอบกับข์อมูลท่ีได์จากการสังเกต 

เมื่อเสร็จส้ินการแจงนับครั้งท่ี 2 ผ์ูควบคุมภาคสนามจะต์องท าแบบสรุปการแจงนับ ตามรายงานสรุปการ
แจงนับ (ดูภาคผนวก 3-1) เช์นเดียวกับการแจงนับครั้งท่ี 1 

ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกสถานที่และรับอาสาสมัครเข้าร้วมโครงการ 
จากการส ารวจและแบ์งพื้นท่ี ข์อมูลความหนาแน์นของการสัญจรในสถานท่ีคัดกรอง ข์อมูลจากการคัด

กรองคุณสมบัติผ์ูท่ีอยู์ในข์ายและสมัครใจเข์าร์วมโครงการฯ รวมถึงข์อมูลการประเมินจากใบรายงานสรุปของ
พนักงานสนาม น ามาพิจารณาร์วมกันจะได์หน์วยสถานท่ีชุดสุดท์ายท่ีเป์นตัวแทนของหน์วยสถานท่ีท้ังหมดในการ
คัดกรองกล์ุมเป์าหมายเพื่อเลือกรับเข์าโครงการ ซึ่งได์ประเมินแล์วว์าสถานท่ีเหล์านี้เหมาะสม มีกล์ุมเป์าหมายมาก
เพียงพอท่ีจะท าการศึกษา และสามารถเป์นตัวแทนของประชากรกล์ุมใหญ์ได์ จากนั้นจึงท าการประเมินและเก็บ
ตัวอย์าง  
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ภาคผนวกที่ 4 การปฏิบัติงานตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยชุดทดสอบที่ให้ผลไวชนิด Oraquick® HIV-
1/2 Rapid HIV-1/2 

 

1.1 ข้อบ้งชี้หรือวัตุประสงค้ 
 ชุดตรวจสอบออราควิคเอชไวอี 1/2 เป์นน้ ายาตรวจกรองแบบรวดเร็วใช์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เชิง

คุณภาพหาแอนติบอด้ีต์อเช้ือเอชไอวี 1 และ 2 ในสารน้ าในช์องปาก หรือเลือด หรือซีรั่ม หรือพลาสมาของมนุษย์ 
 

1.2 หลักการทดสอบ  
ออราควิคเอชไวอี 1/2 (OraQuick® HIV-1/2) เป์นการตรวจวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟฟ์เชิงคุณภาพ

ส าหรับตรวจหาแอนติบอดีต์อเช้ือเอชไอวี 1 และ 2 ผ์ูถูกตรวจสอบน าชุดตรวจสอบท่ีเป์นแผ์นซับสารน้ าในช์องปาก
ใส์เข์าไปในปากตรงระหว์างแก์มและเหงือกด์านนอก ถูเบาๆบริเวณเหงือกท้ังด์านบนและด์านล์างหนึ่งรอบจนแผ์น
ซับช์ุมช้ืน จากนั้นจ์ุมชุดตรวจสอบท่ีเป์นแผ์นซับสารน้ าในช์องปากลงในหลอดท่ีบรรจุน้ ายา developer solution  
การตรวจสอบเริ่มต์นจากสารน้ าจากช์องปากซึมในแผ์นซับสารน้ าในช์องปาก พร์อมกับน้ ายา  และเคล่ือนตัวไปตาม
แถบทดสอบโครมาโตกราฟฟ์  และละลายผสมกับสารสีแดงซึ่งเป์นโปรตีนเอท่ีจับกับคอลลอยดอลล์โกลด์ (protein 
A bound to colloidal gold) ในกรณีมีการติดเช้ือ HIV- 1 หรือ2 แอนติบอด้ีชนิดอิมมูโนโกลบูลิน G (IgG 
antibodies) ต์อเช้ือ HIV ในส่ิงส์งตรวจจะจับกับแอนติเจนสังเคราะห์ของเอชไอวี 1 และ 2 ในน้ ายาท าให์เกิดแถบ
สีบริเวณแถบทดสอบ (‘T’ test area)  ถ์าไม์มีแอนติบอด้ีต์อHIV- 1 หรือ 2 ในตัวอย์างส่ิงส์งตรวจ จะไม์เกิดแถบสี
บริเวณแถบทดสอบ (‘T’ test area) ต์อจากนัน้ตัวอย์างส่ิงส์งตรวจท่ีละลายผสมกับสารสีแดงจะเคล่ือนตัวต์อไป
ตามแถบควบคุม(‘C’ control area)โครมาโตกราฟฟ์ แอนติบอด้ีชนิดอื่นซึ่งพบได์เป์นปรกติในสารน้ าในช์องปากจะ
ท าให์เกิดแถบสีบริเวณแถบควบคุม เป์นการแสดงว์าการทดสอบสามารถเช่ือถือผลได์ (assay validity) และในส่ิง
ส์ง ตรวจมีสารน้ าจากช์องปากอยู์จริง รวมทั้งส่ิงส์งตรวจเคล่ือนตัวไปตามแถบโครมาโตกราฟฟ์อย์างสมบูรณ์ ส่ิงส์ง
ตรวจท่ีสามารถตรวจสอบได์นอกจากสารน้ าจากช์องปากคือเลือด พลาสมา หรือ ซีรั่มโดยใช์ loop พลาสติค เป์น
ตัวเก็บตัวอย์างและจ์ุมในหลอดท่ีบรรจุน้ ายา developer solution ก์อนท าการทดสอบต์อไป 

 
1.3 ค าเตือนและข้อควรระวัง 

1.3.1 มีมาตรการในการป์องกันการเป์ดเผยความลับของผลการตรวจของอาสาสมัคร เช์นจุดส าหรับการ
อ์านผลการตรวจต์องป์องกันการเข์าถึงของบุคคลท่ีไม์เกี่ยวข์อง 

1.3.2 ห์ามทานอาหาร ด่ืมน้ า แต์งหน์า หรือสูบบุหรี่บริเวณจุดรวบรวมตัวอย์างโดยยึดหลัก Universal 
precaution   
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1.3.3 สวมเส้ือคลุมและถุงมือส าหรับท างานกับน้ ายาหรือส่ิงส์งตรวจในห์องปฏิบัติการและไม์สวมเส้ือ
คลุมและถุงมือออกนอกห์องปฏิบัติการ ล์างมือทุกครั้งหลังสัมผัสกับน้ ายาและส่ิงส์งตรวจ  

1.3.4 ท าความสะอาดพื้นท่ีปฏิบัติงานด์วย 70% Alcohol  
1.3.5 ฆ์าเช้ือ และท้ิงส่ิงส์งตรวจท้ังหมด รวมทั้งน้ ายาท่ีท าการตรวจสอบแล์ว และวัสดุท่ีปนเป์์อนตาม

ข์อบังคับของขยะปนเป์์อนและอันตราย 
1.3.6 ห์ามใช์ชุดตรวจหลังวันหมดอายุ  

 
1.4 การเก็บชุดตรวจสอบ 

1.4.1 เก็บชุดตรวจสอบออราควิคเอชไอวี 1/2 (OraQuick® HIV-1/2 ) ท่ีอุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส 
1.4.2 ไม์ควรเป์ดชุดตรวจสอบจนกว์าจะท าการตรวจสอบ 
1.4.3 ถ์าเก็บชุดตรวจสอบออราควิคเอชไอวี 1/2 (OraQuick® HIV-1/2 ) ไว์ในต์ูเย็น ต์องน าชุด 

ตรวจสอบมาไว์ท่ีอุณหภูมิห์อง อย์างน์อย 30 นาที  ก์อนจะเป์ดชุดตรวจสอบและท าการ
ตรวจสอบ 

1.4.4 เมื่อเริ่มต์นเก็บส่ิงส์งตรวจแล์ว ต์องด าเนินการตรวจสอบต์อไปทันทีจนแล์วเสร็จ  ไม์สามารถเก็บ
ไว์เพื่อตรวจสอบในภายหลังได์ 

 
1.5 การควบคุมคุณภาพ  

1.5.1 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
1.5.1.1 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามต์องได์รับการฝ์กอบรมในการอธิบายข้ันตอนการเก็บตัวอย์างสารน้ า

ในช์องปากก์อนออกหน์วยปฏิบัติการ 
1.5.1.2 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามต์องอธิบายวิธีการเก็บตัวอย์างให์แก์อาสาสมัครท่ีเข์าร์วมโครงการ

ทุกคนอย์างละเอียดก์อนการเก็บตัวอย์าง 
1.5.1.3 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามต์องตรวจสอบหมายเลขประจ าอาสาสมัครท่ีท่ีติดกับชุดทดสอบต์อง

ตรงกับหมายเลขท่ีบัตรประจ าตัวของอาสาสมัครก์อนให์อาสาสมัครเก็บตัวอย์างสารน้ า
ในช์องปาก 
 

1.5.2 ชุดตรวจออราควิคเอชไอวี 1/2 (OraQuick® HIV-1/2 ) 
1.5.2.1 โดยแถบควบคุม  (Internal control)แถบสีบริเวณแถบควบคุม (‘C’ control area) 

ต์องปรากฏทุกครั้งไม์ว์าผลการตรวจสอบจะ  เป์นรีแอคทีพหรือนอนรีแอคทีพ (reactive 
or non-reactive) เพราะเป์นการแสดงว์าการทดสอบสามารถเช่ือถือผลได์ (valid) และ
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ในตัวอย์างส่ิงส์งตรวจมีสารน้ าจากช์องปากอยู์จริง รวมทั้งส่ิงส์งตรวจเคล่ือนตัวไปตาม
แถบโครมาโตกราฟฟ์อย์างสมบูรณ์   ถ์าในกรณีท่ีแถบสีบริเวณแถบควบคุม (‘C’ 
control area) ไม์ปรากฏแสดงว์าการทดสอบไม์สามารถเช่ือถือผลได์ (invalid) ควรท า
การตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง 

1.5.2.2 โดยสารควบคุมในชุดน้ ายาตรวจสอบ (External or Kit control) ตัวควบคุมในชุดน้ ายา
ตรวจสอบควรท าสัปดาห์ละครั้งโดยผ์ูท าการตรวจสอบ หรือเมื่อมีการ เปล่ียนชุดน้ ายา 
รวมถึงมีการเปล่ียนผ์ูท าการทดสอบด์วย  เพื่อเป์นการยืนยันว์าการปฏิบัติการทดสอบ
เป์นไปอย์างเหมาะสม  

1.5.2.3 โดยตัวอย์างควบคุมคุณภาพท่ีไม์บอกผล (Proficiency control)   ตัวควบคุมนี้จะ
ท า 4-6 เดือนครั้ง โดยผ์ูท าการทดสอบ  
 

1.6 สิ่งส้งตรวจ 
1.6.1 สารน้ าในช์องปาก (Oral Fluid) 

 
1.7 เคร่ืองมือและอุปกรณ้ 

1.7.1 แบบรายงานผลการตรวจรายบุคคล 
1.7.2 แบบฟอร์มรับตัวอย์างตรวจ 
1.7.3 ซองกระดาษขนาด A4 
1.7.4 สต๊ิกเกอร์รหัสประจ าตัวอาสาสมัคร 
1.7.5 กล์องถ์ายรูป  
1.7.6 ไฟฉาย  
1.7.7 นาฬิกาจับเวลา  
1.7.8 ถุงมือ  
1.7.9 70 % Alcohol 
1.7.10 โต์ะผิวเรียบขนาดอย์างน์อย 50 x 50 เซ็นติเมตรส าหรับต้ังชุดทดสอบเพื่ออ์านผล 
1.7.11 ถุงขยะส าหรับใส์ขยะติดเช้ือ และ ขยะไม์ติดเช้ือ 
1.7.12 เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน์ตบุ์ค พร์อม Barcode Scanner  

 
1.8 ส้วนประกอบในชุดทดสอบ 

1.8.1 Oraquick test device  



IBBS MSM 2018 (http://www.boe.moph.go.th/aids/download.php) 
 

 

46 
 

1.8.2 Developer solution vial  
1.8.3 Specimen collection loop  
1.8.4 Reusable test stand 

 
1.9 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.9.1 ส าหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ้ภาคสนาม  
1.9.1.1 เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์จะได์รับ Oraquick test device ท่ียังบรรจุอยู์ในห์อพลาสติก และ 

Developer solution vial พร์อมด์วยสต๊ิกเกอร์รหัสประจ าตัวของอาสาสมัคร  
1.9.1.2 เมือ่อาสาสมัครยินยอมท่ีจะเก็บตัวอย์างเพื่อตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ให์อธิบาย

ขั้นตอนการเก็บตัวอย์างดังนี้  
1.9.1.2.1 อธิบายวิธีการจับ Oraquick test device ให์บริเวณด์ามจับห์ามแตะบริเวณ

แผ์นซับ (Flat pad) เด็ดขาด    
1.9.1.2.2 ให์น าด์านแผ์นซับเข์าในช์องปากเพื่อซับสารน้ าในช์องปากใส์เข์าไปโดยใส์

แผ์นซับตรงระหว์างแก์มและเหงือกด์านนอก ถูเบาๆบริเวณเหงือกท้ัง
ด์านบนและด์านล์างสองรอบจนแผ์นซับช์ุมช้ืน 

1.9.1.2.3 น าส์ง Oraquick test device ให์แก์เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนาม   
1.9.1.3 เมื่ออาสาสมัครเข์าใจในขั้นตอนการเก็บแล์วให์เจ์าหน์าท่ีฉีกซอง Oraquick test device 

พร์อมตรวจสอบว์ามีสารดูดความช้ืนในซองบรรจุชุดตรวจหรือไม์ และตรวจสอบว์ามี
น้ ายาอยู์ในขวด Developer solution vial หรือไม์ หากไม์มีอย์างใดอย์างหนึ่งห์ามใช์
ชุดตรวจสอบชุดนั้น  

1.9.1.4 เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนามท าการติดสต๊ิกเกอร์รหัสเลขประจ าตัวของอาสาสมัครลง
บนด์ามจับOraquick test device ด์านตรงข์ามกับช์องอ์านผล ระวังห์ามจับโดยบริเวณ
แผ์นซับ และ ไม์ควรป์ดรูขนาดเล็ก 2 รูด์านหลังชุดตรวจสอบเพราะจะมีผลต์อการซึม
ของของเหลว 

1.9.1.5 เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนามส์ง Oraquick test device ให์กับอาสาสมัครเพื่อเก็บ
ตัวอย์างสารน้ าในช์องปากตามค าแนะน า  

1.9.1.6 เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนามติดสต๊ิกเกอร์ บน Developer solution vial และแบบ
รายงานผลการตรวจรายบุคคล 
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1.9.1.7 เมื่ออาสาสมัครเก็บตัวอย์างสารน้ าในช์องปากเสร็จแล์ว ให์เจ์าหน์าท่ีภาคสนามบันทึก
เวลาลงในแบบรายงานผลการตรวจรายบุคคลเสร็จแล์วเป์ดฝาขวด Developer 
solution อย์างระวังอย์าให์สารละลายหก  

1.9.1.8 ให์อาสาสมัคร ใส์ Oraquick test device ด์านท่ีเป์นแผ์นซับลงไปในขวด Developer 
solution จนถึงก์นขวด  

1.9.1.9 เจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนามน าส์งขวด Developer solution พร์อม Oraquick test 
device พร์อมด์วย สต๊ิกเกอร์ท่ีเหลือไปยังจุดรวบรวมตัวอย์าง ระวงัอย์างให์ Oraquick 
test device หลุดออกจากขวด  
   

1.9.2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวบรวมตัวอย้าง 
1.9.2.1 เมื่อเจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ภาคสนามน าส์งขวด Developer solution พร์อม Oraquick 

test device ให์เจ์าหน์าท่ีภาคสนามตรวจสอบว์าสต๊ิกเกอร์รหัสประจ าตัวอาสาสมัครท่ี
ติดอยู์ท่ี Oraquick test device ขวด Developer solution และ ใบรายงานผล
รายบุคคล ต์องตรงกันท้ังสามแห์ง  

1.9.2.2 ต้ัง ขวด Developer solution ลงบน Reusable test stand โดยให์ด์านท่ีจะอ์านผล
ออกด์านหน์า 

1.9.2.3 ติดสต๊ิกเกอร์รหัสอาสาสมัครลงในแบบฟอร์มรับตัวอย์างตรวจ พร์อมลงเวลาเก็บตัวอย์าง
และเวลาส าหรับการอ์านผล ด์วยนับเวลาจากท่ีเจ์าหน์าท่ีสัมภาษณ์ลงไว์ในใบรายงานผล
รายบุคคล ไปอีก 20 นาที  

1.9.2.4 เมื่อครบเวลาในการอ์านผลให์อ์านผลการทดสอบและบันทึกลงในใบรายงานผล
รายบุคคล ควรอ์านผลทันทีภายในเวลา 20 - 40 นาทีหลังจากการเก็บตัวอย์าง หาก
บริเวณท่ีอ์านผลมีแสงไฟน์อยควรใช์ไฟฉายส์องช์วยในการอ์านผล โดยส์องในมุมต้ังฉาก
กับชุดตรวจเพื่อป์องกันการสะท์อนของแสงจะท าให์อ์านผลไม์ชัดเจน 

1.9.2.5 ในกรณีท่ีพื้นหลังของการทดสอบมีสีแดงจนรบกวนการอ์านผลภายใน 20 นาทีให์รอจน
พื้นหลังเป์นสีขาวจึงอ์านผลการทดสอบแต์ไม์ควรเกิน 40 นาที 

1.9.2.6 บันทึกผลการทดสอบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ์คโดย
การแสกนบาร์โค์ด  

1.9.2.7 ถ์ายรูปชุดตรวจโดยให์เห็นท้ังส์วนรหัสและผลการทดสอบ 
1.9.2.8 เก็บใบรายงานผลรายบุคคลไว์ในซองกระดาษเพื่อป์องกันการเป์ดเผยความลับของ

อาสาสมัคร 
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1.9.2.9  กรณีท่ีไม์สามารถอ์านผลตัวอย์างได์ ให์รีบติดต์อเจ์าหน์าท่ีภาคสนามทันทีเพื่อ
ประสานงานในการเก็บตัวอย์างใหม์ 

1.9.2.10  เมื่ออ์านผลและลงผลเรียบร์อยแล์ว ให์แกะสต๊ิกเกอร์ท่ีติดด์านหลังด์ามจับของ 
Oraquick test device ออก แล์วน า Oraquick test device ท้ิงลงในถังขยะท่ีท้ิงขยะ
ติดเช้ือ  
 

1.10 การอ้านผลและบันทึกผล 
1.10.1 ผลบวก (Reactive) ผลการทดสอบเป์นบวกจะปรากฏสองเส์นบนชุดทดสอบบริเวณแถบทดสอบ 

(‘T’ test area) และบริเวณแถบควบคุม (‘C’ control area) แสดงว์าปรากฏแอนติบอด้ีต์อเช้ือ
เอชไอวี1 หรือเอชไอวี 2 โดยแถบทดสอบและแถบควบคุมอาจมีความเข์มจางไม์เท์ากันในแต์ละ
ตัวอย์างท่ีตรวจสอบ 
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1.10.2 ผลลบ (Non-reactive) ผลการทดสอบเป์นลบจะปรากฎเส์นเดียวบนชุดทดสอบบริเวณแถบ
ควบคุม (‘C’control area) แสดงว์าไม์ปรากฎแอนติบอด้ีต์อเช้ือเอชไอวี1 หรือ เอชไอวี2 

 
 
 
 
 
 

1.10.3 การทดสอบไม์สามารถเช่ือถือผลได์ (Invalid) ในกรณีท่ีแถบสีบริเวณแถบควบคุม (‘C’ control 
area) ไม์ปรากฎ หรือ ปรากฏ แต์ไม์ตรงกับแถบควบคุม แสดงว์าการทดสอบไม์สามารถเช่ือถือ
ผลได์ (invalid) ควรท าการตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง ถ์าผลการทดสอบในสารน้ าจากช์องปากยังคงไม์
สามารถเช่ือถือผลได์ ควรตรวจสอบซ้ าในเลือด 
 
 
 
 
 
 

1.11 ข้อจ ากัดการทดสอบ 
1.11.1 เนื่องจากชุดทดสอบนี้ยังไม์ผ์านการรับรองของส านักงานอาหารและยา ประเทศไทย จึงไม์

สามารถน าใช์ในทางคลินิกได์ ใช์ได์เฉพาะในงานวิจัยเท์านั้น 
1.11.2 ชุดทดสอบนี้เป์นเพียงชุดคัดกรองการติดเช้ือเอชไอวีเบ้ืองต์น (HIV Screening test) ซึ่งอาจจะ

ตรวจไม์พบแอนติบอดีต์อเช้ือเอชไอวีของผ์ูติดเช้ือระยะแรก ๆ ซึง่มีปริมาณของแอนติบอดีไม์มาก
พอ ดังนั้นหากผลการตรวจเป์นไม์มีปฏิกิริยา (Non-Reactive) ก็ไม์ได์หมายความว์าผ์ูป์วยไม์เคย
สัมผัสหรือไม์ติดเช้ือเอชไอวี    

1.11.3 การทดสอบนี้ไม์เหมาะส าหรับสารน้ าจากร์างกายอื่นๆท่ีไม์ได์ระบไุว์รวมไปถึงสารน้ าจากช์องปาก
ท่ีเก็บด์วยวิธีอื่น หรือชุดตรวจสอบอื่น หรือตัวอย์างการทดสอบท่ีน ามารวมกัน (pooled 
specimens) 

1.11.4 ความเข์มหรือจางของแถบสี ไม์เป์นสัดส์วนโดยตรงกับปริมาณแอนติบอดีในร์างกาย 
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1.11.5 หากผลการทดสอบเป์นมีปฏิกิริยา (Reactive) จะควรท าการทดสอบยืนยันด์วยการใช์ตัวอย์าง
เลือดตามแนวทางการตรวจแอนติบอดีต์อเช้ือเอชไอวี ระดับชาติของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ป์ 2553 ส าหรับการวินิจฉัยการติดเช้ือรายบุคคล 

 
1.12 เอกสารอ้างอิง 

1.12.1  ค์ูมือการใช์งานของชุดตรวจสอบ OraQuick® HIV-1/2, OraSure Technologies, Inc., USA  
1.12.2 ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต์านไวรัสส าหรับผ์ูติดเช้ือเอชไอวีและผ์ูป์วยเอดส์ในประเทศไทย: แนว

ทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผ์ูติดเช้ือเอชไอวีและผ์ูป์วยเอดส์ระดับชาติ ป์ พ.ศ. 2553  
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ภาคผนวกที่ 5 การเก็บสิ่งส้งตรวจชนิดเลือด เพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไวอีโดยวิธีซีโรโลยี 
 

1.1 ข้อบ้งชี้หรือวัตุประสงค้ 
 ในโครงการการเฝ์าระวังความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีและพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี 

และโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์  ในกล์ุมพนักงานบริการชายและกล์ุมชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย จะมีการเก็บข์อมูล
เชิงพฤติกรรมและข์อมูลด์านการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต์อทางเพศสัมพันธ์ และมีการตรวจหาการติดเช้ือ -   
เอชไอวี โดยวิธีซีโรโลยี ซึ่งใช์ตัวอย์างเลือด  

 
1.2 หลักการ  

เนื่องจากวิธีการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีในโครงการนี้จะใช์การตรวจทางห์องปฏิบัติการและผลการ
ตรวจท่ีได์จะใช์ในการค านวณความชุกของการติดเช้ือและบอกผลการตรวจหาการติดเช้ือให์กับอาสาสมัครด์วย
ดังนั้นการเก็บตัวอย์างเลือดในโครงการนี้ต์องเน์นเรื่องการติดฉลากเพื่อบ์งช้ีให์ตรงกับข์อมูลของอาสาสมัครและ
ขนส์งในวิธีการท่ีต์องเพื่อให์ผลการตรวจท่ีมีคุณภาพ  

 
1.3 ค าเตือนและข้อควรระวัง 

1.3.1 ห์ามทานอาหาร ด่ืมน้ า แต์งหน์า หรือสูบบุหรี่บริเวณจุดรวมรวมตัวอย์าง และห์องปฏิบัติการ 
1.3.2 สวมถุงมือทุกครั้งท่ีจะท าการเก็บและขนส์งตัวอย์าง 
1.3.3 Ice Pack ควรแช์ไว์ในช์องแช์แข็งก์อนใช์งานอย์างน์อย 1 คืน  
1.3.4 ท าความสะอาดบริเวณท่ีมีตัวอย์างหกหรือเลอะด์วยน้ ายาด์วยสารฆ์าเช้ือท่ีเหมาะสมเช์น 0.5% 

ไฮโปคลอไรด์ 
1.3.5 ในขั้นตอนการแยกตัวอย์างให์ระวังการปนเป์์อน และการติดฉลากตัวอย์างผิด 
1.3.6 ตัวอย์างเลือดควรเก็บอยู์ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลาจนกว์าจะส์งถึงห์องปฏิบัติการ 

 
1.4 การเก็บวัสดุอุปกรณ้ และตัวอย้าง 

1.4.1 อุปกรณ์เจาะเลือด (ไซริงค์และเข็มเจาะเลือด) 
1.4.2 หลอดเจาะเลือด  
1.4.3 ส าลี 
1.4.4 กล์องโฟม  
1.4.5 Ice pack  
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1.5 การควบคุมคุณภาพ  
1.5.1 เจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการต์องได์รับการฝ์กอบรมในเก็บตัวอย์างเลือดจากเจาะเลือดท่ีท์องแขน 

และการขนส์งตัวอย์างจากสถานท่ีออกหน์วยปฏิบัติการถึงห์องปฏิบัติการ 
1.5.2 เจ์าหน์าท่ีต์องตรวจสอบหมายเลขประจ าอาสาสมัครท่ีก์อนติดสต๊ิกเกอร์ลงในหลอดเจาะเลือด 
1.5.3 การขนส์งตัวอย์างต์องรักษาอุณหภูมิให์อยู์ในระดับ 2 – 8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส์ง  

 
1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.6.1 ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
1.6.1.1 ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับภาคสนาม ตามหัวข์อ 1.4 ให์เพียงพอ 
1.6.1.2 เมื่ออาสาสมัครยินยอมท่ีให์เก็บตัวอย์าง เจ์าหน์าท่ีภาคสนามท าการตรวจสอบบัตร

ประจ าอาสาสมัคร  
1.6.1.3 ติดสต๊ิกเกอร์ท่ีตรงกับบัตรประจ าตัวอาสาสมัคร บนหลอดเลือดส าหรับเจาะเลือด  
1.6.1.4 เมื่ออาสาสมัครพร์อมให์เจาะเลือดให์ท าการเจาะเลือดโดยใช์เทคนิคปลอดเช้ืออย์าง

ถูกต์อง  
1.6.1.5 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามบันทึกในใบรายการว์าอาสาสมัครเข์าท าการเจาะเลือดแล์ว 
1.6.1.6 เจ์าหน์าท่ีภาคสนามติดสติกเกอร์ในใบน าส์งตัวอย์างและบันทึกรายละเอียด  
1.6.1.7 เก็บหลอดเลือดไว์ในกล์องโฟมท่ีบรรจุ Ice Pack และป์ดฝากล์องโฟม  
1.6.1.8 น าส์งกล์องโฟมท่ีบรรจุหลอดเลือด พร์อมด์วย ใบน าส์งตัวอย์างเลือดไปท่ีห์องปฏิบัติการ

โรงพยาบาลท่ีก าหนด 
 

1.6.2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการ 
ที่ภาคสนาม 

1) เจ์าหน์าท่ีเจาะเลือดปริมาณ 8-10  

− ใส์หลอด clot blood 1 หลอด จ านวน 5 cc  

− และใส์หลอด EDTA จ านวน 1 หลอด 3-5 cc. 
 

2) น าส์งตัวอย์างไปท่ีห์องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง พร์อมใบน าส์ง  

− แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018)  

− แบบฟอร์มน้าส์งเลือดตรวจหา VL (FM6_IBBSMSM 2018) 
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ที่ห้องปฏิบัติการ 

3) เจ์าหน์าท่ีห์องปฏิบัติการเมื่อได์รับตัวอย์างเลือด ให์ตรวจสอบจ านวนตัวอย์างเลือดพร์อม
กับตรวจสอบจ านวนตัวอย์างและหมายเลขให์ตรงกันท้ังในหลอดเลือดและใบน าส์ง
ตัวอย์าง แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) และ 
แบบฟอร์มน้าส์งเลือดตรวจหา VL (FM6_IBBSMSM 2018) 

4) ให์น าเลือดจาก EDTA tube แยกพลาสม์า ภายใน 24 ช่ัวโมง จ านวน 1-1.5 cc. และ
เก็บไว์ท่ีอุณหภูมิท่ี 4 องศา ถ้าตรวจพบเชื้อเอชไอวีให์ตรวจหา viral load ท่ี
ห์องปฏิบัติการพื้นท่ี 

5) Clot blood ใช์ส าหรับตรวจหาเช้ือเอชไอวี ซิฟ์ลิสและตับอักเสบ เมื่อท าการตรวจหา
การติดเช้ือเอชไอวีเสร็จแล์ว ให์ลงผลการตรวจในใบ แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและ
ตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) และถ์าตรวจพบเชื้อเอชไอวี ให์แยกซีรั่ม ใส์ 
micro tube 2 cc. เก็บไว์ท่ีอุณหภูมิ -20 องศา เพื่อน าส์งตรวจหาการติดเช้ือรายใหม์ 
พร์อมใบน าส์ง แบบฟอร์มบันทึกน้าส์งเลอืดตรวจหาการติดเชื อรายใหม์ (FM9_IBBS 
MSM 2018) ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

6) ส์งฉบับจริง แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด (FM5_IBBS MSM 2018) ท่ี
ลงผลตรวจเรียบร์อยแล์วให์กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อท าการบันทึกผลการ
ตรวจลงในฐานข์อมูล พร์อมท้ังท าส าเนา แบบฟอร์มบันทึกเจาะเลือดและตรวจเลือด 
(FM5_IBBS MSM 2018) ท่ีลงผลการตรวจเรียบร์อยแล์ว เก็บไว์ท่ีห์องปฏิบัติการ  

 
 

1.7 ข้อจ ากัดการปฏิบัติงาน 
1.7.1 ควรเตรียมน้ ายาล์างมือชนิดท่ีไม์ต์องล์างน้ าชนิดไม์ต์องล์างน้ า เพื่อใช์ในภาคสนาม 

 
1.8 เอกสารอ้างอิง 

1.8.1 Specimen Collection Manual, Thailand MOPH U.S. CDC Collaboration  
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ภาคผนวก 6 แนวทางการให้การปรึกษา ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อ 
ตรวจ Rapid ผลบวก ผลลบ 
HIV (3 test) • ให์ค าปรึกษาเรื่องความหมายของผลบวก 

• แจ์งเรื่องสถานท่ีให์บริการรักษา สิทธิการรักษา และ
การประสานงานกับ NGO เพื่อช์วยเหลือเรื่องการส์ง
ต์อเพื่อรับการรักษา 

• แจ์งเรื่องการตรวจ CD4, VL และนัดหมายเรื่องการ
รับผลด์วยตนเอง หรือการส์งผลให์หน์วยบริการท่ี
รักษา 

• ถามความสมัครใจ เพื่อส์งต์อไปท่ีเจ์าหน์าท่ี  NGO 
ช์วยเรื่องสิทธิ หรือ ไม์ต์องการให์ผ์านทาง NGO 

• ซักประวัติเรื่องพฤติกรรมเส่ียงภายใน 3 เดือน
ท่ีผ์านมา 

• ตรวจเลือดซ้ าท่ี 1, 3 เดือน (ถ์ามีพฤติกรรม
เส่ียง) 
 

HBsAg และ  
Anti HCV 

• แจ์งเรื่องผลและแนะน าเข์าส์ูการรักษาติดตาม (ท าไม
ต้องรักษา ท าไมไม้รักษา ข้อบ้งช้ีในการติดตาม
ต้อเนื่องเพื่อดูเรื่องมะเรง็ตับ หรือตับแข็ง ช้ีแจงว้า
ทางโรงพยาบาลจะพิจารณาตามมาตรฐานการรักษา) 

• ซักประวัติเรื่องพฤติกรรมเส่ียงภายใน 6 เดือน
ท่ีผ์านมาและระยะฟ์กตัวของเช้ือ 

• ตรวจเลือดซ้ าท่ี 6 เดือน (ถ์ามีพฤติกรรมเส่ียง)  
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• ถามความสมัครใจท่ีจะรับใบผลตรวจด์วยตนเองใน
วันนี้  

• แนะน าค์ูให์ไปตรวจ 

• แจก QR Code และแนะน าให์ดูข์อมูลความรู์การ
ปฏิบัติตัว โดยแสกนจาก QR code 

Syphilis (VDRL) • แจ์งความหมายของ VDRL reactive 

• ถามความสมัครใจ ท่ีจะรับใบผลตรวจด์วยตนเองใน
วันนี้  

• ซักประวัติว์าเคยเป์นและเคยรักษามาก์อนแล์ว
หรือไม์ 

• แจ์งสถานท่ีตรวจซ้ าเพื่อยืนยันการวินิจฉัย พร์อมกับ
แจ์งเรื่องการรักษาหายขาด 

• ซักประวัติเรื่องพฤติกรรมเส่ียงภายใน 3 เดือน 
และระยะฟ์กตัวของเช้ือ 

• แนะน าตรวจเลือดซ้ าภายใน 3 เดือน (ถ์ามี
พฤติกรรมเส่ียง) 

 


