คําจํากัดความ
ผูเขารวมโครงการ

หมายถึง ผูที่ถูกคัดเลือกเขารวมโครงการ โดยผานการตอบสัมภาษณและเก็บตัวอยาง
สิ่งสงตรวจ ดวยความยินยอม
คูปอง
หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงการเปนสวนหนึ่งของการเขารวมโครงการ มี 2 สวนใชแสดง
ประโยชนในการใชสอย ไดแก
สวนที่ 1
เปนสวนที่ผูเขารวมโครงการ ใหกับเพื่อนของผูเขารวมโครงการ
สวนที่ 2
เปนสวนที่ผูเขารวมโครงการเก็บไว เพื่อรับคาเดินทางครั้งที่สอง ในกรณีที่เพื่อนของ
ผูเขารวมโครงการไดเขารวมโครงการ โดยผานการตอบสัมภาษณและเก็บตัวอยางสิ่ง
สงตรวจ ดวยความยินยอม
คาเดินทาง
หมายถึง การสนับสนุนเปนเงินที่ใหกับผูเขารวมโครงการ ซึ่งเจาหนาที่จะทําการจายให
2 ครั้ง
ครั้ง แรก
เปนคาเดินทางในวันที่ไดยินยอมเขารวมโครงการ
ครั้งที่ สอง
เปนคาเดินทางที่ใหกับผูเขารวมโครงการ เมื่อเพื่อนของผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติ
ไดเขารวมโครงการ
ตัวตั้งตน
หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการจากเจาหนาที่ ซึ่งตัวตั้งตนจะเปนคน
เริ่มแรกของกระบวนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการโดยสุมแบบเครือขาย (RDS)
การคัดเลือกแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling : RDS)
หมายถึง การคัดเลือกเริ่มจากตัวตั้งตน จนไปถึงคนหรือเครือขายของตัวตั้งตนตอไป
เรื่อยๆ จนครบตามเปาหมายของการเฝาระวัง
แบบคัดกรอง
หมายถึง ขอคําถามที่ใชตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเขารวมโครงการ เพื่อใชพิจารณาการ
เขารวมโครงการ
ที่ทําการ
หมายถึง ขอคําถามที่ใชตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ เพื่อใชพิจารณาการ
เขารวมโครงการ ซึ่งจะตั้งอยูที่ใดก็ไดแลวแตจังหวัดที่รับผิดชอบหนวยเฝาระวัง
จะกําหนด
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การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมที่ สัมพันธกับการติดเชื้อ
(Integreted Biological and Behavioral Surveillacne: IBBS)
ในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
โดย วิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling: RDS)
บทนํา
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ไดทําการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยวิธีกา รสํารวจความ
ชุกดวยการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในประชากรกลุมตางๆ ไดแก กลุมโลหิตบริจาค กลุม ผูใชสารเสพติด
ชนิดฉีด กลุมหญิงฝากครรภ กลุมชายที่มาตรวจรักษากามโรค และ พนัก บริการ ในพื้นที่เฝาระวัง 14 จังหวัด
ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2532 และไดขยายพื้ นที่เฝาระวังจนครอบคลุม 76 จังหวัดในเวลาตอมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนมการ แพร ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี ภายใตสถานการณปญหาเอดสที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด สํานักระบาดวิทยาจึงไดพัฒนาระบบและปรับปรุงวิธีการเฝาระวั
งใหเหมาะสมกับ
สถานการณอยางตอเนื่อง
การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี เปนการสํารวจความชุกของการติ ดเชื้อเอ็ชไอวี โดยการตรวจเลือดและ
ทําการสํารวจซ้ําทุกป ปละครั้ง ในประชากร กลุม เดิม และ ดวย วิธีการเฝาระวัง ที่ จะนําผลที่รวบรวมไดไป
เปรียบเทียบกับผลการเฝาระวังในปที่ผานมา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ผูใชสารเสพติด
ชนิดฉีด เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เอ็ชไอวี สูง การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมดังกลาวได
ดําเนินการเฉพาะในคลินิกบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดเทานั้น โดยความชุก ของการติดเชื้อ เอ็ชไอวี ในกลุม ผูใชสาร
เสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยพบประมาณรอยละ 40 ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา และจากแนวโนมของผลการ
เฝาระวัง พบวาจํานวน ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ที่เขารับ บริการรักษาในคลินิกบําบัด ยาเสพติด มีจํานวนลดลงทุกๆ
ป อยางไรก็ตาม รูปแบบการใชยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากภายในเวลา
ไมกี่ปที่ผานมา โดยมีการเปลี่ยนจากการใชอนุพันธฝนไปเปนเมธแอมเฟตามีน และมีหลักฐานที่แสดง ถึงจํานวน
ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ลดลงอยางเห็นไดชัด แตปจจุบันยังมีขอมูลคอนขางนอยเกี่ยวกับจํานวนของ ผูใชสารเสพ
ติดชนิดฉีด หรือความชุก ของการติ ดเชื้อ เอ็ชไอวี ในกลุม ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ที่ไมไดเขารับการบําบัดดวยการ
ใชเมธาโดน ซึ่งปจจัยทีก่ ลาวมานี้ทําใหไมสามารถประเมินสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีไดครอบคลุมในกลุมผูใช
สารเสพติดชนิดฉีด ที่มีอยูในประเทศ ไทย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จึงพัฒนา ระบบการเฝาระวังเพื่อ
อธิบายสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมนี้ โดยใชวิธีการสุมแบบเครือขาย ซึ่งเปนวิธีการ ที่สามารถ
เขาถึงกลุมผูใชยาเสพติดในชุมชนได โดยคาดหวัง วาการเฝาระวัง ดวยวิธีการ ดังกลาว นี้ จะสามารถอธิบาย
สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีและ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใ นกลุม ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ไดครอบคลุมมาก
ขี้น
ในป 2553 นี้สํานักระบาดวิทยา ไดรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนโลก และไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของทําการ พัฒนาและบูรณาการระบบเฝาระวังพฤติกรรม ที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ช ไอวี
ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุม ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด โดยใชวิธีการสุม
แบบเครือขาย เพื่อใหไดขอมูลในการประเมินสถานการณการติดเชื้อในประชากรกลุมนี้ ซึ่ง
กลาว ไดวาเปน
กลุมเปาหมายเฉพาะที่เขาถึงไดยาก
2

วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมผูใชยาดวย-วิธีการฉีด
2. เพื่อทราบพฤติกรรมสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเพื่อประเมิน
ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
3. เพื่อใชในการคาดประมาณจํานวนประชากรผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
วิธีการศึกษา
เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวางในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ตรัง สงขลา เชียงใหม และ จังหวัดเชียงราย ดวยวิธีการสุม
แบบเครือขาย
ขนาดตัวอยางของการเฝาระวัง
จากการประมาณการความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่รอยละ 38 ถาใชคาความเที่ยงตรงที่ + 5%
คาแอลฟาที่ 0.05 เมื่อใชคา design effect ที่ 2 จะทําใหตองการขนาดกลุมตัวอยางเพื่อโครงการนี้ 270 คนตอ
จังหวัด
รูปแบบการศึกษา
ผูเขารวมโครงการซึ่งหมายถึงผูใชยาดวยการฉีด
จะไดรับการคัดเลือกโดยการคัดเลือกตัวอยางแบบ
RDS ซึ่งเปนวิธีการแบบเครือขาย เจาหนาที่จะทําการคัดเลือกผูเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนตัวตั้งตน
จากประชากรกลุมเปาหมาย หลังจากนั้นตัวตั้งตน จะทําการคัดเลือกเพื่อน โดยผานคูปอง ซึ่งมีการจํากัดจํานวน
คูปองคัดเลือก เพียง 3 ใบในแตละคนที่ถูกคัดเลือกแลว ซึ่งจะสะดวกตอการกําหนดความยาวของหวงลูกโซ และ
ความลึกในการเจาะเขาถึงเครือขายกลุมประชากรเปาหมาย เมื่อตัวตั้งตนเลือกเพื่อนมาจากเครือขายของตนเอง
และผานการเขารวมโครงการแลว จะถือวารุนที่ 1 เสร็จสมบูรณ ในทํานองเดียวกัน ผูเขารวมโครงการรุนที่ 1
ก็จะกลายเปนผูคัดเลือก ซึ่งทําหนาที่เลือกกลุมเพื่อนมาเขารวมโครงการตอไป (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 รูปแบบของการสํารวจดวยวิธีการคั ดเลือกตัวอยางแบบลูกโซ ( จากตัวตั้งตน ถึงรุนที่ 5 )

รุนที่ 2
ตัวตั้งตน

รุนที่ 3

รุนที่ 4

รุนที่ 5

รุนที่ 1

เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวัง
1. แบบ Check list (ภาคผนวกที่ 1 หนาที่ 17) เปนแบบบันทึก สําหรับใชตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน
ของเจาหนาที่ประจําแตละจุด โดยกําหนดใหเจาหนาที่แตละจุด เซ็นชื่อ ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อเปนการยืนยันวา
ผูเขารวมโครงการไดผานขั้นตอนนั้นๆ แลวและจะถูกเก็บไวในแฟม เพื่อใหหัวหนางานตรวจสอบความสมบูรณ
2. แบบคัดกรองโดยใชโปรแกรมฐานขอมูลในคอมพิวเตอร (ภาคผนวก 4 หนาที่ 21 ) หมายถึง แบบคัด
กรอง ที่มีขอคําถามใชสําหรับถามผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนขอคําถามที่ใชพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
3. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ และใบขอความยินยอม (ภาคผนวก 2 และ 3 หนาที่ 18 - 20 )
4. แบบลงทะเบียนจุดสัมภาษณ (IT log sheet) หมายถึง เจาหนาที่ประจําจุดสัมภาษณ จะเปนผูบันทึก
หมายเลขคูปอง วันที่ ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อใชลงทะเบียนการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดมือถือ กับผูเขารวม
โครงการในแตละวัน
5. เครื่องมือคอมพิวเตอรขนาดมือถือ ที่บรรจุแบบสอบถามที่ตอบดวยตนเองโดยการบันทึกขอมูลเขาไป
ในคอมพิวเตอรมือถือ ขอมูลที่รวบรวมประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานพฤติกรรมการใชยา ขอมูลดาน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และขอมูลการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในกลุมผูใชดวยวิธีการฉีด
6. แบบลงทะเบียน สิ่งสงตรวจ ไดแก ใบนําสงตัวอยางเลือด และปสสาวะ ณ จุดที่เก็บสิ่งสงตรวจ
(ภาคผนวก 10, 11 หนาที่ 39-40) หมายถึง เจาหนาที่ประจําจุดเก็บสิ่งสงตรวจ จะเปนผูบันทึกหมายเลขคูปอง
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วันที่ เวลา ในการลงทะเบียนรับสิ่งสงตรวจจากผูเขารวมโครงการในแตละวัน แบบลงทะเบียนนี้จะใชนําสงพรอม
สิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ
7. แบบบันทึกกรณีปฏิเสธคูปอง (ภาคผนวก 14 หนา 43) หมายถึง แบบบันทึกที่ใชกับผูเขารวม
โครงการในเวลาที่ผูเขารวมโครงการมารับคาเดินทางครั้งที่สองหรือกลับมาฟงผลการตรวจ โดยจะมีการสอบถาม
ผูเขารวมโครงการ ในเรื่องการแจกคูปองใหเพื่อน วา มีเพื่อนจํานวนเทาใดที่ปฏิเสธการรับคูปอง ถามีคนปฏิเสธ
การรับคูปอง ใหเจาหนาที่บันทึกลงในแบบบันทึกนี้
8. คูปอง แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนแรก คือ คูปองตนขั้ว
สวนสอง คือ คูปองตรวจสุขภาพ
ดานหนาคูปองตนขั้ว ประกอบดวย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานที่ วันที่นัดฟงผล
การตรวจ และจํานวนเพื่อนที่สามารถชวนใหมาเขารวมโครงการได
ดานหนาคูปองตรวจสุขภาพ ประกอบดวย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานที่ วันและ
เวลาเปดทําการและวันหมดอายุของคูปอง
ดานหลังคูปอง ประกอบดวยแผนที่ของสถานที่ทําการที่โครงการกําหนดใหเปนหนวยเฝาระวังฯ
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เกณฑการเขารวมโครงการ ดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป
2. ใชยาดวยวิธีการฉีดภายใน 6 เดือนที่ผานมา
3. ยินดีและใหการยินยอมเขารวมโครงการ
4. มีคูปองสําหรับเขารวมโครงการ หรือเปนผูที่ไดรับเลือกจากเจาหนาที่ใหเปนตัวตั้งตน
5. ตองเปนผูที่อาศัยหรือทํางานอยูในจังหวัดนั้น หรือใกลเคียงกับในจังหวัดนั้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
เตรียมการดําเนินงาน
1. เตรียมทีมงานที่ผานการฝกอบรมการดําเนินงาน
2. เตรียมตัวตั้งตน ซึ่งเจาหนาทีเ่ ปนผูคัดเลือกหรือคนหา เพื่อนัดเขามาในสถานที่ดําเนินงานเฝาระวัง
3. สถานที่
- ควรเปนสถานที่ ที่ปลอดภัยสําหรับทั้งเจาหนาที่และผูเขารวมโครงการ
- เปนสถานที่หางาย มีลักษณะเปนสัดสวน มีความเปนสวนตัว
- สะดวกสบายในการเดินทาง สําหรับผูเขารวมโครงการ
4. จัดตั้งหนวยที่ทําการเฝาระวัง เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
- ควรจัดหองใหเปนสัดสวน เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
- หองสวนแรกดานหนา ควรเปนหองที่ใชสําหรับคัดกรองผูเขารวมโครงการ
- หองสวนดานใน ควรเปนหองที่ใชสัมภาษณ และเปนหองเก็บสิ่งสงตรวจ ตามลําดับ สําหรับ
หองเก็บสิ่งสงตรวจ ควรมีหองน้ําในตัว เพื่อใหสะดวกในการเก็บสิ่งสงตรวจ
- ควรจัดตั้งสถานที่ ที่ใชสําหรับรอการสัมภาษณ หรือ สําหรับผูที่ไดนัดหมายไวลวงหนาแลว
5. กําหนดเวลาทําการ
- ควรติดปายบอกเวลา เปด และ ปด ทําการไวในจุดที่สามารถมองเห็นได
- ควรเปนเวลาที่สะดวกและเหมาะสมสําหรับผูเขารวมโครงการ ในการเขามารวมทํากิจกรรม
การเฝาระวังฯ
6. อุปกรณที่ใช ณ ที่ทําการ
- แบบบันทึกตางๆ
- ชุดเก็บสิ่งสงตรวจ
การดําเนินงาน
1. เจาหนาที่โครงการ ไดทําการเลือกตัวตั้งตน แลวทําหนาที่ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ(ภาคผนวก
ที่ 2 แผนพับแนะนําโครงการตามตัวอยาง หนาที่ 18-19) ใหตัวตั้งตนรับทราบ ดําเนินการสัมภาษณแลวเจาะ
เลือดและเก็บปสสาวะ หลังสิ้นสุดขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวตั้งตน 1 คน จะไดรับคูปอง 3 ใบ เพื่อใชสําหรับ
คัดเลือกเพื่อนมาเขารวมโครงการ

2. เมื่อเพื่อนหรือผูเขารวมโครงการ มาเขารวมโครงการ เจาหนาที่จะทําการตรวจสอบคูปอง วาเปน
คูปองที่หมดอายุหรือไม สวนใหญกําหนดไว 14 วัน โดยขึ้นอยูกับตัวตั้งตนที่ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นตรวจสอบ
หมายเลขคูปองชัดเจนหรือไม และเปนคูปองตรวจสุขภาพหรือไม
3. ถาคูปองที่ตรวจสอบนั้นถูกตอง สมบูรณ เจาหนาที่เริ่มดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของโครงการโดย
ที่มีเนื้อหาตามแผนพับแนะนําโครงการเพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบวัตถุประสงค ประโยชนจากการเขารวม
โครงการ และตองทําอะไรเพื่อประโยชนของตนเองในแตละขั้นตอน
4. หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการ จะผานจุดการคัดกรองจากเจาหนาที่ วาผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติ
ครบถวนของการเขารวมโครงการหรือไม
ขั้นตอนการดําเนินงานคัดกรอง
1. ลงทะเบียนทุกคนที่มาเขารวมโครงการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติจากขอคําถามคัดกรอง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เมื่อผูเขารวมโครงการผานการคัดกรอง โปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกหมายเลข และจัดพิมพ
สติ๊กเกอรออกมาให แลวติดสติ๊กเกอรในแฟมที่จัดเตรียมไวแลวเปนแฟมรายบุคคล
4. ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมื่อเสร็จสิ้นการคัดกรอง
5. ขอความยินยอมเพื่อทําการสัมภาษณและเก็บสิ่งสงตรวจ และเซ็นชื่อลงในแบบ check list
6. เมื่อผูเขารวมโครงการยินยอมเขารวมโครงการ เจาหนาที่จะสงผูเขารวมโครงการ ไปจุดสัมภาษณ
เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ตอบแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ

ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการแจงวาเคยไดรับการตรวจเลือดมากอนแลว
ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการมีผลการตรวจเลือดเอ็ชไอวีมากอนแลวและทราบวาผลเลือดบวก
“ถาเจาหนาที่ทราบวาผูเขารวมโครงการอยูในระบบการรักษาอยูแลว ไมตองเจาะเลือดอาสาสมัคร
ดังกลาวใหมอีกครั้ง ใหดําเนินขั้นตอนการเก็บปสสาวะเพื่อตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม และ
เก็บขอมูลพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีได”
ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการบอกวาเคยเจาะเลือดมากอนหนาที่จะเขารวมโครงการแตไมทราบผลการ
ตรวจเลือด
“เนื่องจากผูเขารวมโครงการไมทราบผลเลือด หรือทราบวาผลเลือดเปนลบนั้น ก็ยังคงมีโอกาสเสี่ยงสูงที่
จะติดเชื้อเอ็ชไอวีจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน จึงใหดําเนินการตามกระบวนการเฝาระวังฯทั้งหมดโดย
การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี เก็บปสสาวะเพื่อตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม และเก็บ
ขอมูลดานพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี”
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ขั้นตอนการดําเนินการตอบแบบสอบถาม
1. แนะนําขั้นตอนการตอบแบบสอบถามโดยการบันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ (Pocket PC)
2.ผูเขารวมโครงการรับเครื่อง Pocket PC จากเจาหนาที่ ซึ่งไดมีการบันทึกเลขรหัสเครื่อง ใหตรงกับ
หมายเลขคูปอง พรอมทั้งติด sticker 1 ชิ้นที่ Pocket PC logsheet (ภาคผนวกที่ 13 หนาที่ 42) พรอมทั้งเซ็น
รับรอง การใหเครื่องแกพนักงานบริการ
- เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําวิธีการบันทึกขอมูลในเครื่อง Pocket PC
- กรณีทมี่ ีปญหาเรื่องสายตา เจาหนาที่สามารถชวยบันทึกขอมูลแทนได
- เมื่อผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว เจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล พรอมทั้งบันทึกผลการเก็บขอมูล (Complete หรือ Incomplete) ใน Pocket PC logsheet
- ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
- สงตอไปที่จุดการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวีและการตรวจปสสาวะหาเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ขั้นตอนการใหการปรึกษากอนเก็บสิ่งสงตรวจ
1. กอนเก็บสิ่งสงตรวจ เจาหนาที่ผูใหการปรึกษาจะใหบริการปรึกษา กอนที่ผูเขารวมโครงการจะเก็บสิ่ง
สงตรวจและจะสอบถามผูเขารวมโครงการ วา ผูเขารวมโครงการ ตองการฟงผลตรวจหรือไม
2. ลงลายมือชื่อในแบบ check list และลงวันนัดการฟงผลในคูปองสวนตนขั้ว
ขั้นตอนการเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ
การเก็บปสสาวะ
1. เจาหนาที่นําสติ๊กเกอรที่มีหมายเลข ติดที่กระปองปสสาวะ (งดการติดที่ฝากระปอง)
2.เจาหนาที่อธิบายใหผูเขารวมโครงการ ทราบวา ใหเก็บปสสาวะสวนแรก (เมื่อเริ่มปสสาวะทันที) โดย
เก็บประมาณ ครึ่งกระปอง ปดฝาใหแนน และเช็ดกระปองภายนอกกอนนําสงใหเจาหนาที่
3.เมื่อผูเขารวมโครงการ นํากระปองพรอมปสสาวะมาสง ใหเจาหนาที่บันทึกจํานวนปสสาวะพรอมทั้งติด
sticker ลงใน Urine PCR Logsheet กรณีที่ไดปสสาวะปริมาณนอย ใหรอเก็บปสสาวะเพิ่ม (ถาสามารถทําได)
ถาไมได ก็ใหตรวจรับปสสาวะนั้น และนํากลับหองปฏิบัติ การโดยใสในกลองโฟมที่มี Ice–pack และเก็บไวใน
ตูเย็นไมตองแชแข็ง (freeze) แลวนําสงไปตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียมสัปดาหละ 2 ครั้ง
การเจาะเลือด
1. เจาหนาที่ติดสติ๊กเกอรที่มีหมายเลข ลงบนหลอดเลือด
2. เจาหนาที่เจาะเลือดผูเขารวมโครงการประมาณ 5 มิลลิลิตร โดยใชหลอดชนิด EDTA (มีสารที่ทําให
เลือดไมแข็งตัว) เพื่อตรวจเชื้อเอ็ชไอวี
3. เจาหนาที่ติดสติ๊กเกอรที่มีหมายเลข ลงในใบนําสงตัวอยางเลือดไปที่หองปฏิบัติการ
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ขั้นตอนการแจกคูปอง 3 ใบใหกับผูเขารวมโครงการ
1. เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดใหกับผูเขารวมโครงการทราบถึงการแจกคูปองใหเพื่อน
2. เสร็จสิ้นกระบวนการรับผูเขารวมโครงการ
ขั้นตอนการจายคาเดินทาง
ผูเขารวมโครงการที่เปนตัวตั้งตน และผูเขารวมโครงการที่ไดรับแจกคูปองจากตัวตั้งตน จะไดรับคา
เดินทางสําหรับเปนคาสละเวลาและคาใชจายในการเดินทาง โดยเปนผูที่ผานลําดับขั้นตอน การดําเนินงานรับ
เปนผูเขารวมโครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
สําหรับการรับคาเดินทางครั้งแรก
1. เมื่อผูเขารวมโครงการผานขั้นตอนในเปนการรับผูเขารวมโครงการ ดังแผนผังขั้นตอนการไดรับคา
เดินทาง ผูเขารวมโครงการจะไดรับคาเดินทางครั้งแรก
2. เสร็จสิ้นกระบวนการจายคาเดินทาง
สําหรับการรับคาเดินทางครั้งที่สอง
1. ผูเขารวมโครงการ มาติดตอที่ทําการ เพื่อขอรับคาเดินทางครั้งที่สอง โดยผูเขารวมโครงการถือ
คูปองตนขั้วมายื่นที่ทําการเพื่อตรวจสอบกอนรับคาเดินทาง
2. เจาหนาที่จะตรวจสอบคูปองวาถูกตองหรือไม หลังจากนั้น เจาหนาที่จะสอบถามผูเขารวม
โครงการ ถึงจํานวนผูที่ไมรับคูปอง วามีกี่คน โดยใชแบบสอบถามปฏิเสธคูปอง และจายคาเดินทางครั้งที่สอง
ใหแกผูเขารวมโครงการ โดยบันทึก จํานวนเพื่อนของผูเขารวมโครงการ ลงในคูปองสวนรับคาเดินทาง
3. ถาผูเขารวมโครงการ รับคาเดินทางครบทั้ง 3 ใบ ใหผูจัดการคูปอง ขอเก็บรวบรวมคูปองดังกลาว
จากผูเขารวมโครงการกลับคืนมา
คาเดินทางในการมาเขารวมโครงการครั้งแรก จํานวน 200 บาท เมื่อกลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะจะ
ไดรับคาเดินทางครั้งที่ 2 จํานวน 100 บาท และเมื่อเพื่อนมาเขารวมโครงการจะไดรับคาตอบแทนคูปองละ 50
บาท
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แผนผังขั้นตอนการไดรับคาเดินทาง
ขั้นตอนการไดรับคาเดินทาง
ขั้นตอนการไดรับคาเดินทาง
ครั้งแรก ในการเขารวมโครงการ
ครั้งที่สอง เมื่อเพื่อนไดเขารวมการศีกษา
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แผนผังลําดับขั้นตอน การดําเนินงานรับผูเขารวมโครงการ
ติดตอที่ทําการ

ตรวจสอบคูปอง
คัดกรอง
ชี้แจงโครงการและขอคํายินยอม

ไมผาน
ยุติการเขารวม
โครงการ

ไมผาน
ไมผาน

จุดสัมภาษณ
ใหการปรึกษากอนเจาะเลือดและเก็บปสสาวะและสอบถามการกลับมาฟงผล

เจาะเลือดและเก็บปสสาวะ
แจกคูปอง 3 ใบ

จายคาตอบแทน

ใหกลับบาน

ใหการปรึกษา

เสร็จสิ้นขั้นตอน
พรอมนัดฟงผลภายใน
7 วัน

หลัง 7 วัน กลับมาฟง
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ขั้นตอนการสงตัวอยางเลือดไปตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี
1. เก็บตัวอยางเลือดไวที่อุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส และนําสงพรอมใบนําสงตัวอยางไปที่
หองปฏิบัติการ โรงพยาบาล ในตอนเชาวันรุงขึ้น
2. เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะทําการตรวจผลแและสงผลตรวจใหเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดภายใน
7 วัน
3. ใหเก็บซีรั่มทั้งหมด เพื่อนําสงไปตรวจการติดเชื้อรายใหมตอไป
การรายงานผลการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี
เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด ติดตามผลการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี จากหองปฏิบัติการและลงบันทึกใน
ฐานขอมูล
การรายงานผลการตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม
เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด ติดตามผลการตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียมแลวลงบันทึกใน
ฐานขอมูล
ขั้นตอนการสงตอขอมูล
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในแตละวัน
1. เจาหนาที่พื้นที่ตรวจสอบจํานวนผูที่ผานการคัดกรองกับสิ่งสงตรวจวามีจํานวนตรงกันหรือไม
2. เจาหนาที่พื้นที่โอนถายขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ มายังฐานขอมูลหลักโดยใชโปรแกรมที่
ติดตั้งในคอมพิวเตอร ที่ประจําอยูที่ ณ จุดทําการ
3. เจาหนาที่พื้นที่ทําการสงฐานขอมูลหลัก ซึ่งมีฐานขอมูลแบบสอบถาม ฐานขอมูลคัดกรอง และฐานขอมูล
การติดตามคูปอง มายังสํานักระบาดวิทยา ทุกวันทําการทาง email: gfboegroup@gmail.com
4. เจาหนาที่พื้นที่ทําการสงฐานขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมายังสํานักระบาดวิทยา ทุกเดือน
5. เจาหนาที่สํานักระบาดวิทยาตรวจสอบจํานวนการเขา ออกของคูปอง และความซ้ําซอนของบุคคล ทุก
วัน
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การตรวจหาการติดเชื้อหนองในและหนองในเทียม
(Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) ทางหองปฏิบัติการ
การตรวจหาการติดเชื้อโรคหนองในจาก N. gonorrhoeae และโรคหนองในเทียมจาก
C. trachomatis ทางหองปฏิบัติการสามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับชนิดของสิ่งสงตรวจและความเหมาะสมของ
สถานการณนั้นๆ
การตรวจหา N. gonorrhoeae
1. การเพาะเชื้อ (Culture) เปนวิธกี ารตรวจที่ใชเปนมาตรฐานและมีความจําเพาะสูงสุด โดยการเลี้ยง
เชื้อดวยอาหารเลี้ยงเชื้อที่จําเพาะ (selective media; chocolate agar) ในภาวะที่เหมาะสม (3-7% CO2) ผลการ
ตรวจสามารถทราบผลภายใน 2-3 วัน1 วิธีนี้ยังใชทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะไดดวย
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) ชองทวารหนัก ชองปาก
และสิ่งสงตรวจจากชองปากมดลูก (endocervical swab)
2. การตรวจหาตัวเชื้อดวยกลองจุลทรรศน (Microscopy) วิธีนี้เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วเหมาะสําหรับ
หองปฏิบัติการขนาดเล็ก วิธีนี้เปนการตรวจคัดกรอง โดยการเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจมาปายบนสไลดแกวแลว
ยอมดวยสี gram ความไวของวิธีนี้ ขึ้นกับเพศและชนิดของสิ่งสงตรวจ เชน การตรวจหนองจากเพศชายที่มี
อาการหนองใน พบวาความไว 90% ความจําเพาะ 95% ในเพศหญิงสิ่งสงตรวจจากชองปากมดลูก ใหความไว
50% ความจําเพาะ 95% 2
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และ สิ่งสงตรวจจากชอง
ปากมดลูก (endocervical swab)
3. การตรวจหาตัวเชื้อดวยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay 3 (ELISA) โดยการติดฉลาก
ภูมิคุมกันที่สังเคราะหขึ้นมาดวยสารที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมี (enzyme) แลวนําไปทําปฏิกิริยากับสิ่งสง
ตรวจ นําไปอานผลดวยเครื่องอานชนิดที่สามารถกําหนดความยาวคลื่นแสงที่จําเพาะได วิธีนี้มีความไว 70%
และความจําเพาะ 95%
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และ สิ่งสงตรวจจากชอง
ปากมดลูก (endocervical swab)
4. การตรวจหาสารพันธุกรรม
4.1 ดวยวิธี Probe Hybridization เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งในหลอดทดลอง วิธี
นี้มีความไว 83-100% ความจําเพาะ 96-100%
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
4.2 ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) วิธีนี้เปนการเพิ่มขยายสารพันธุกรรมที่
ตองการใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมหลายลานเทาจนสามารถตรวจวัดไดในหลอดทดลอง คนพบครั้งแรกโดย
Kary Mullis และคณะในป 1983 วิธีนี้มีความไว 94-98% ความจําเพาะ 96-98%4, 5
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
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การตรวจหา C. trachomatis
1. การเพาะเชื้อ (Culture) เปนวิธีตรวจที่ใชเปนมาตรฐานและมีความจําเพาะสูงสุด แตการเพาะเชื้อ
Chlamydia คอนขางยุงยากและซับซอนเนื่องจากตัวเชื้อจะเจริญเติบโตไดในเซลลที่มีชีวิตเทานั้น ดังนั้น
หองปฏิบัติการที่สามารถเพาะเชื้อนี้จะตองมีความพรอมทั้งอุปกรณและความชํานาญเฉพาะ ระยะเวลาการเพาะ
เชื้อจนทราบผลใชเวลามากกวา 2 สัปดาหขึ้นไป
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
2. การตรวจหาตัวเชื้อดวยกลองจุลทรรศน (Microscopy) ทําโดยการยอมสิ่งสงตรวจดวยสี Giemsa6,
iodine หรือติดฉลากแลวนํามาดูดวยกลองจุลทรรศน แตเปนวิธีที่ใหความไวต่ํา เนื่องจากลักษณะที่คอนขาง
ซับซอนของตัวเชื้อ ทําใหตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง จึงไมนิยมตรวจในหองปฏิบัติการทั่วไป
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
3. การตรวจหาตัวเชื้อดวยการติดฉลากภูมิคุมกันที่สังเคราะหขึ้นมาดวยสารเรืองแสง (Direct
Fluorescence Assay, DFA) ทําโดยการนําสิ่งสงตรวจมาทําปฏิกิริยากับภูมิคุมกันสังเคราะหดังกลาว แลวนําไป
อานผลดวยกลองจุลทรรศนที่มีอุปกรณสําหรับอานสารเรืองแสงได วิธีนี้มีความไว 70% ความจําเพาะ 95%7
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
4. การตรวจหาตัวเชื้อดวยวิธี Enzyme Linked Immuno Assay (ELISA) โดยการติดฉลากภูมิคุมกันที่
สังเคราะหขึ้นมาดวยสารที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมี (enzyme) แลวนําไปทําปฏิกิริยากับสิ่งสงตรวจ นําไปอาน
ผลดวยเครื่องอานชนิดที่สามารถกําหนดความยาวคลื่นแสงที่จําเพาะ วิธีนี้มีความไว 60-80%8 และความจําเพาะ
95%
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab)
5. การตรวจหาสารพันธุกรรม
5.1 ดวยวิธี Probe Hybridization เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งในหลอดทดลอง วิธี
นี้มีความไว 83-100% ความจําเพาะ 96-100%9
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชองปาก
มดลูก (endocervical swab) ปสสาวะ
5.2 ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) วิธีนี้เปนการเพิ่มขยายสารพันธุกรรมที่
ตองการใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมหลายลานเทาจนสามารถตรวจวัดไดในหลอดทดลอง คนพบครั้งแรกโดย
Kary Mullis และคณะในป 1983 วิธีนี้มีความไว 94-98% ความจําเพาะ 96-98%4, 5
สิ่งสงตรวจ : สิ่งสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และสิ่งสงตรวจจากชอง
ปากมดลูก (endocervical swab) ปสสาวะ
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ขั้นตอนการเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะ โดยเจาหนาที่หองปฏิบัติการในพื้นที่
1. เตรียมอุปกรณดังนี้
1.1 Transfer Pipette เพียงพอกับจํานวนปสสาวะ โดยใหใชครั้งเดียวทิ้ง
1.2 หลอด Micro tube ขนาด 2 มิลลิลิตร โดยปดสติ๊กเกอรรหัส BED ที่เก็บไดในวันนั้น
ตัวอยางละ 3 หลอด
1.3 กระบอกใสน้ํายาฆาเชื้อสําหรับทิ้ง Transfer Pipette ที่ใชแลว
2. ตรวจสอบกระปองปสสาวะวาปดสนิทดีแลว และเขยากระปองปสสาวะเบาๆ โดยใหปสสาวะเขากันใหดี
3. เปดฝากระปองปสสาวะ ดูด ปสสาวะ* ดวย Transfer Pipette ใสในหลอด micro tube ทั้ง 3หลอด
โดยใสหลอดละประมาณ 1.5 มิลลิลิตร และปดฝา หลังจากนั้นสง ไปที่ โรงพยาบาลบางรัก กลุมโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้อหนองใน และหนองในเทียม
หมายเหตุ *
Technique)

ขั้นตอนการดูดปสสาวะลงใน micro tube ตองใชเทคนิคปราศจากเชื้อ (Aseptic

วิธีการนําสงตัวอยางปสสาวะ ไปที่กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
1. เจาหนาที่หองปฏิบัติการจะทําการดูดปสสาวะลงใน micro tube ภายในวันที่ที่ไดรับตัวอยาง โดย
แบงเปน 3 หลอด โดยหลอดทั้งหมดที่เตรียมสงใหเก็บรักษาไวในตูเย็น (อุณหภูมิ ~ 4 องศาเซลเซียส) โดยไม
ตองแชแข็ง
2. ใหทําการสงหลอดสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยไมเกิน 7 วันหลังจากเก็บปสสาวะมาแลว
ขั้นตอนการขนสงตัวอยางปสสาวะ
1.
2.
3.
4.

นําหลอดปสสาวะทั้งหมด บรรจุลงในกลองบรรจุตัวอยางที่จัดเตรียมไวให
นํากลองบรรจุตัวอยางทั้งหมดใสในถุงพลาสติก ที่เตรียมใหแลวบรรจุในกลองโฟม
บรรจุ Ice pack ลงในกลองโฟม
ใสใบนําสงตัวอยางปสสาวะ Urine PCR log Sheet (ตัวจริง ) ที่บันทึกวัน เวลา ที่แยกตัวอยางปสสาวะ
และสงตัวอยางปสสาวะใหเรียบรอย โดยทําสําเนาเก็บ ไวที่หองปฏิบัติการในพื้นที่
5. ที่มุมบนซายของกลองโฟมเขียนชื่อ โรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ทําการแยกตัวอยางปสสาวะ ที่ดานบน
กลองโฟม แลวนําสงไปที่กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เอกสารอางอิง
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2. Hook EW, et al. Gonococcal Infection in the Adult: Sexually Transmitted Disease (Holmes
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6. Van Dyck E, et al. Chlamydia trachomatis infection. Laboratory diagnosis of Sexually
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7. Thompson C, et al. Evaluation of a Microdot Immunofluorescent Antigen Detection Test for
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for Diagnosis of Chlamydia trachomatis in Urogenital Samples. Sex Trans Dis 1994; 21:26-30
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ภาคผนวก
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หมายเลขคูปอง ..............................................
ภาคผนวก ที่ 1
แบบ Checklist
วันที่ (ว/ด/
พ.ศ.)

จํานวนผูใชสารเสพติดชนิดฉีดที่คุณรูจัก ____คน

__________

ลายเซ็น
เจาหนาที่
ประจําจุด

____________________________
 ได
 ยินยอม (ใหสัมภาษณและตรวจ
เลือด และปสสาวะ)
 ทํา

 ไมได
 ไมยินยอม

4. ใหคําปรึกษากอนตรวจเอ็ชไอวี

 ทํา

 ยังไมทํา

5. กลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ

 นัดฟงผล วันที่_______

 ไมตองการฟงผล

 ทํา
 ทํา
 จาย
 จาย

 ยังไมทํา
 ยังไมทํา
 ยังไมจาย
 ยังไมจาย

 ฟงผล วันที่________

 ไมมาฟงผล

 สงตอดูแลรักษาเรื่องผลเลือด
 สงตอดูแลรักษาเรื่องผลปสสาวะ

 ไมสงตอ
 ไมสงตอ

1. สามารถเขารวมโครงการได
2. ชี้แจงรายละเอียดและใบยินยอม
3. ถามเรื่องเครือขายและแบบสอบถามใน
คอมพิวเตอรมือถือ

6. เจาะเลือดแลว
7. เก็บปสสาวะแลว
8. จายคูปอง 3 ใบแลว
9. จายคาตอบแทนครั้งแรกแลว
กรณีกลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ
10. กลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ พรอม
ใหการปรึษา
11. การสงตอ

 ยังไมทํา

วันที่จายคาตอบแทนครั้งที่สอง
 คูปองใบที่ 1
 คูปองใบที่ 2
 คูปองใบที่ 3

วันที่ _______________________
วันที่ _______________________
วันที่ _______________________

ลายเซ็นของผูตรวจสอบความถูกตอง .................................... วันที่ ............................
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ภาคผนวกที่ 2
แผนพับแนะนําโครงการ

ชื่อโครงการ
โครงการสํารวจพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและความชุกของการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยการสนับสนุนการดําเนินการภายใต
กองทุนโลกรวมกับกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี
2. เพือ่ คาดประมาณความชุกของการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3. เพือ่ ประเมินความชุกของพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ทานจะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ
1. ทานจะไดรับทราบสภาวะสุขภาพโดยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอ็ชไอวี และตรวจปสสาวะ เพื่อหาเชื้อหนองใน และห นองในเทียม รวมถึงไดรับบริการสงตอเพื่อรับ
บริการรักษาในระบบของรัฐตามปกติ โดยทานจะไมเสียคาใชจายใดๆในการตรวจ
2. ขอมูลที่ไดจากโครงการนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการแกทานและเพื่อน ตลอดจนการใหบริการดานการปองกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี
ในประเทศไทย

ทานจะไดรับประโยชนอะไรจากการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี
1. ทานจะไดรับทราบสภาวะสุขภาพ เพื่อการปองกันตนเอง
2. เมือ่ ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองแลว อาจเปนการปองกันเพื่อนหรือคนรักของทานใหปลอดภัยจากโรคได
3. เปนโอกาสสําหรับการดูแลรักษาตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
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การตรวจหาเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตรวจปสสาวะหาหนองใน และหนองในเทียม โดยวิธีพิเศษนี้ ไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
• โรคหนองในและหนองในเทียมอาจไมมีอาการแสดงใหเห็น
• โรคหนองในและหนองในเทียม สามารถรักษาหายขาดได
• วิธีพิเศษนี้สามารถทราบผลการติดเชื้อได โดยไมตองตรวจภายใน
• การตรวจครั้งนี้ไมมีการตรวจหาสารเสพติดใดๆทั้งสิ้น
• ปกติราคาคาตรวจหาเชื้อหนองใน และหนองในเทียม 1,000 บาท

เมื่อเขารวมโครงการทานตองทําอะไรบาง
1. เราจะสัมภาษณทานเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป ขอมูลทางพฤติกรรม การเขาถึงบริการการรักษา รวมถึงการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญห าเอดส ซึ่งจะ
ใชเวลาประมาณ 30 นาที หากมีคําถามใดที่ทานไมตองการตอบทานสามารถขามคําถามนั้นได
2. เจาหนาที่จะพูดคุยกับทานเรื่องการ ตรวจหาเชื้อ เอ็ชไอวี และการตรวจหาหนองในและหนองในเทียม และขอเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ เอ็ชไอวี โดยทาน
สามารถกลับมาฟงผล ภายหลังจากเจาะเลือด 1 สัปดาห และจะขอเก็บปสสาวะ ซึ่งเราจะนําไปตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม โดยจะทราบผล
หลังจากเก็บปสสาวะ 1 สัปดาห เชนเดียวกัน ในการกลับมาฟงผลขอใหทานนําคูปองมาดวย
3. เราจะใหคูปองแกทานสําหรับไปใหเพื่อนเพื่อมาเขารวมโครงการ แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของท านวาตองการแนะนําเพื่อนหรือไม และเพื่อนของ
ทานก็มีสิทธิในการตัดสินใจที่จะเขารวมหรือไมเขารวมโครงการเชนเดียวกัน

ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับหรือไม
ขอมูลของทานจะถูกรักษาไวเปนความลับสูงสุด ทั้งนี้ขอยืนยันวา จะไมมีการบันทึกชื่อของทานลงบนแบบสอบถามและสิ่งสงตรวจทั้งหมด

เราขอขอบคุณทานที่สละเวลาเขามามีสวนรวมในโครงการนี้ หากมีขอสงสัยใดๆเกี่ยวกับโครงการทานสามารถสอบถามไดจากเจาหนาที่ หรือ

โทรศัพทติดตอ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ

ที่เบอรโทร

. ( หมายเลขโทรศัพทของหนวยเฝาระวัง

)

19

ภาคผนวกที่ 3
ใบยินยอมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ
โครงการบูรณาการการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมที่
เสี่ยงตอการติดเชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย
วันใหคํายินยอม วันที่ ..................เดือน...............................พ.ศ........................................
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูดําเนินโครงการเฝา
ระวังถึงวัตถุประสงคของการเฝาระวัง วิธีการเฝาระวัง อันตรายหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เฝาระวัง รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการเฝาระวังอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว
ผูดําเนินโครงการเฝาระวังรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง
ซอนเรน จนขาพเจาพอใจ
ขาพเจามีสิทธิที่จะบอกเลิกการเขารวมในโครงการนี้เมื่อใดก็ได และเขารวมโครงการนี้โดยสมัครใจ
และการบอกเลิกการเขารวมโครงการนี้ จะไมมีผลตอการรักษาโรคที่ขาพเจาจะไดรับตอไป
ผูดําเนินโครงการรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยได
เฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการดําเนินโครงการ หรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนและกํากับดูแลโครงการ
ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมนี้
ดวยความเต็มใจ
ลงนาม........................................... ..........................ผูยินยอม
ลงนาม..................................................................... พยาน
ลงนาม..................................................................... พยาน
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ภาคผนวกที่ 4
แบบคัดกรองเขารวมโครงการ
หมายเลขคูปอง ____________________________
วันที่ (วัน/เดือน/ป) ___/___/___
UIC code ____________________________
น้ําหนัก ________________ กิโลกรัม สวนสูง ________________ เซนติเมตร
รอบวงขอมือขวา______________ เซนติเมตร ความยาวของแขนขวาดานลาง___________เซนติเมตร
รอยสักมีที่ไหนบาง
_______________________________________________________________________________
รอยแผลเปนมีที่ไหนบาง
_______________________________________________________________________________
คําถาม
1
2
3
4
5
6

เขาเกณฑ

 ≥ 18 ป
 เคย
 ภายใน 6 เดือนที่
ผานมา
คุณอาศัยอยูในหรือทํางานในพื้นที่หรือไม?  ใช
ผูรับการคัดกรองมีรอยการฉีดยาหรือไม
 มี
(สิ้นสุดการคัดกรอง)
กรณีไมมีรอยการฉีดยาปรากฏ ใหผูรับการ
คัดกรองอธิบายและสาธิตดังตอไปนี้ :
6.1 การเลือกและเตรียมบริเวณที่จะใชฉีด  ถูกตอง
6.2 การจัดเตรียมอุปกรณที่จะใชฉีด
 ถูกตอง
6.3 วิธีการฉีด
 ถูกตอง
6.4 การจัดการตางๆ หลังจากฉีดเสร็จ
 ถูกตอง
ผูรับการคัดกรองอธิบายไดถูกตองถึง 3 ขอ  ใช
หรือไม
ปจจุบันอายุกี่ป?
เคยฉีดยาเสพติดที่ผิดกฏหมายหรือไม?
ฉีดยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไหร?

ไมเขาเกณฑ
 < 18 ป
 ไมเคย
 > 6 เดือนที่ผานมา
 ไมใช
 ไมมี
(ถามตอขอ 6)
 ไมถูกตอง
 ไมถูกตอง
 ไมถูกตอง
 ไมถูกตอง
 ไมใช
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ภาคผนวกที่ 5
บทพูดอธิบายในกรณีที่เพื่อนไมผานการคัดกรอง
ในกรณีที่เพื่อนไมผานการคัดกรอง ไมวาจะดวยสาเหตุประการใด ใหทําการคัดกรองจนครบทุกขั้นตอน
กอน และไมตองบอกเหตุผลที่แทจริงที่เพื่อนไมผานการคัดกรอง แตใหอธิบายโดยใชแนวทางดังตอไปนี้
“เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ตองการใหเพื่อนผูใชยาเขารวมหลายๆ กลุม โดยแตละกลุมจะกําหนด
จํานวนที่ทางโครงการตองการไว และขณะนี้กลุมที่ตรงกับทาน มีเพื่อนมาเขารวมโครงการครบตามจํานวน
ที่เราตองการแลว ทางโครงการจึงตองขออภัยทานเปนอยางสูงคะ/ครับ แตทานสามารถเขารวมกิจกรรม
อื่นๆที่ Drop-in หรือสถานที่ที่หนวยเฝาระวังฯจัดไว รวมถึงรับขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพอื่นๆ
จากที่ศูนยไดคะ/ครับ”
“ขอบคุณที่สละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ”
บทพูดอธิบายในกรณีที่เพื่อนไมมีคูปอง
ในกรณีที่เพื่อนตองการเขารวมโครงการ แตไมไดรับคูปอง ใหอธิบายโดยใชแนวทางดังตอไปนี้
“เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ผูที่จะเขารวมไดตองไดรับคูปองมาจากเพื่อนที่เปนผูใชยาเทานั้น ซึ่ง
ทางโครงการไมสามารถแจกคูปองใหทานไดเอง ดังนั้นตอนนี้ทานจะตองรอจนกวาจะไดคูปองจากเพื่อน
ของทานที่ไดเขาโครงการไปแลวถึงจะเขาโครงการได แตทานสามารถเขารวมกิจกรรมอื่นๆที่ Drop-in หรือ
สถานที่ที่หนวยเฝาระวังฯจัดไว รวมถึงรับขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพอื่นๆจากที่ศูนยไดแมจะไมมี
คูปองคะ/ครับ”
“ขอบคุณที่สละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ”
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ภาคผนวกที่ 6
คําถามสําหรับการชวยคัดกรอง IDU
คําถามทั่วไป
- หาเข็มฉีดยาจากที่ไหนบาง / ซื้อเข็มฉีดยาจากที่ไหนบาง ราคาเทาไร
- ฉีดตําแหนงไหนบาง
- ลองใหอธิบายขั้นตอน/วิธีการฉีด (การจัดเตรียมอุปกรณ การผสมยา การดูดยาเขาเข็ม การจับเข็ม
การแทงเขาเสนเลือด การโชก การฉีดบอเลือด การจัดการตางๆ หลังฉีดเสร็จ ซึ่งขั้นตอนการ
เตรียมยาแตละประเภทจะแตกตางกันไป)
- ถาอธิบายไมคลอง ใหสาธิตขั้นตอนการฉีดรวมดวย
a. ใหสงสัยคนตอไปนี้ไวกอน
i. คนที่ทําไมถูกตองตามวิธีการฉีด
ii. คนที่สาธิตไมคลอง
iii. คนที่อางวาใหคนอื่นฉีดใหตลอด รวมทั้งผสมยาใหทุกอยาง
- คําถามเกี่ยวกับคลินิกยาเสพติด (เชน รูจักคลินิกที่ไหนบาง เคยบําบัดไหม รูจักจนท.ใครบาง)
- คําถามเกี่ยวกับคนที่ใหคูปองมา (เชน เพื่อนที่เคยใชยาดวยกัน)
เฮโรอีน
- หาเฮโรอีนไดที่ไหนบาง
- ตอนนี้ราคาเทาไร
- ฉีดผงเขาไปแลวรูสึกอยางไร
โดมิกุม
- หาโดมิกุมไดที่ไหนบาง / รานขายยาแถวไหน ชื่ออะไร
- ตอนนี้ราคาเทาไร
- โดมิกุมมีสีอะไร
- ผสมยาอยางไร
- ฉีดโดมิกุมเขาไปแลวรูสึกอยางไร
ยาบา
- หายาบาไดที่ไหนบาง
- ตอนนี้ราคาเทาไร
- ผสมยาอยางไร
- ทําไมถึงใชดวยวิธีฉีด
- ฉีดยาบาเขาไปแลวรูสึกอยางไร

หมายเหตุ
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ตองมีการอบรมผูทําหนาที่คัดกรองสําหรับคําตอบที่ถูกตองทั้งในสวนนี้และที่ PSI ไดจัดทําไวแลว สวนใหญ
ที่มักจะจับผิดไดมากจะพบไดในขั้นตอนการสาธิตวิธีการฉีด (ซึ่งแตกตางกันบางในยาแตละประเภท) กลุมที่
ฉีดผงเฮโรอีนมามักจะไมคอยมีปญหาในการตอบและสาธิต กลุมที่ตอบวาฉีดยาบาตองซัก ถามมากหนอย
การสุมเลือกคําถามมาถามคงตองเปนคําถามที่สอดคลองกับผูใชยาแตละประเภทดวย บางครั้งใชวิธีใหเขา
พยายามอธิบายอะไรก็ไดเพื่อพิสูจนวาเขาเปนผูใชสารเสพติดดวยวิธีการฉีด (IDU) จริงๆ ซึ่งคนทีเ่ ปนผูใช
ยาจริงจะเลาตอไดอีกพอสมควร แตที่ไมไดใชยาดวยวิธีการฉีดมักจะจบแคขอมูลที่เขาเตรียมมาตอบเทานั้น
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ภาคผนวกที่ 7
บทพูด อธิบายเรื่องแจกคูปองใหผูเขารวมโครงการคัดเลือกเพื่อน
กรุณาใชแนวทางนี้อธิบายขั้นตอนการคัดเลือกเขาโครงการโดยใชคูปองใหแกผูเขารวมโครงการ
“นี่เปนคูปองสามใบ (สองหรือหนึ่ง) สําหรับใชในการคัดเลือกคนที่นองรูจักที่
ใชยาดวยวิธีการฉีดเหมือนกับนอง
ฉีดยาอยางนอย 1 ครั้งใน 6 เดือนที่ผานมา
อายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป และอาศัยหรือทํางานในจังหวัดนี้
โดยตองมั่นใจวาเขาไมเคยไดรับคูปองจากคนอื่นมากอน (หมายถึงวายังไมเคยเขารวมโครงการนี้มากอน)
ถาเปนไปได ใหนองแจกคูปองใหกับเพื่อน/คนรูจักที่มีลักษณะแตกตางกันกับนอง (เชน เพื่อนที่อายุมาก/
นอย เพื่อนที่อยูในระบบบําบัดการใชยา ฯลฯ)”
“ขอยอนกลับไปคําถามที่เมื่อตอนแรกที่ถามนองวานองรูจักคนกี่คนที่เปนผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเหมือนกัน
แลวเขารูจักนองดวย และนองเจอเขาภายในหนึ่งเดือนที่ผานมา นองไดบอกวานองรูจัก..........คน เวลา
แจกคูปองอยากใหนองแจกในคนกลุมนี้ที่นองบอกวารูจักเขา”
“อยาแจกคูปองใหกับคนที่ไมรูจัก ลองนึกถึงเพื่อน/คนรูจักสาม (สองหรือหนึ่ง) คนในกลุมขางตนที่นองคิด
วาจะแจกคูปองใหกับเขาได”
“บอกคนที่นองชวนมาเขาโครงการดวยวาโครงการนี้เปนโครงการที่ไมขอชื่อผูเขารวมโครงการ และจะรักษา
ความลับของผูเขารวมโครงการ ซึ่งขอมูลที่ผูเขารวมโครงการใหจะถูกนําไปใชในการพัฒนาโครงการ
ปองกันเอ็ชไอวี/เอดส ถาเขารับคูปองที่นองแจก ใหบอกที่ตั้งโครงการ และเอาแผนที่เตรียมไวใหเขาดูวาเขา
จะมารับการสัมภาษณไดที่ไหน โดยบอกเขาดวยวาใหเขาโทรมานัดหมายลวงหนากอน ตามเบอรโทรศัพท
ที่อยูบนคูปอง และบอกเขาดวยวาใชเวลาในการดําเนินการประมาณอยางนอยสองชั่วโมง ซึ่งรวมถึงเจาะ
เลือด เก็บปสสาวะและตอบแบบสอบถาม พรอมรับการใหก ารปรึกษาทั้งกอนและหลังการตรวจ”
“ตอนนี้อยากใหนองดูที่คูปอง คูปองแตละใบจะมีสองสวน ในแตละสวนมีหมายเลขรหัสอยู ซึ่งจะเปนเลข
ประจําตัวของคนที่นองแจกคูปองให บนคูปองมีวันหมดอายุดวย เวลาแจกคูปองใหบอกเขาดวยวาใหมา
กอนวันหมดอายุ”
“ฉีกคูปองตรวจสุขภาพ (คูปอง สีเขียว) ใหกับเพื่อน/คนรูจักที่นองตองการแจกคูปองให คูปองตนขั้ว(คูปอง
สีฟา) นองเปนคนเก็บไวเพื่อนํามาแสดงเวลามารับคาตอบแทนในการคัดเลือกเพื่อน/คนรูจักมาเขา
โครงการ”
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“สําหรับเพื่อน/คนรูจักแตละคนที่นองคัดเลือกมา และผานเกณฑการเขารวมโครงการ และเขาเต็มใจเขารวม
โครงการ นองจะไดรับคาตอบแทน 50 บาท ตอคน”
“เมื่อนองแจกคูปองและเพื่อนมาเขารวมโครงการแลว นองสามารถกลับมารับคาตอบแทนสําหรับการ
คัดเลือกได ซึ่งทางเราขอใหเปนวันเดียวกับที่นองมาฟงผลตรวจเลือดและปสสาวะ และทางเราขอใหนอง
กรุณาโทรมาตามเบอรโทรศัพทที่ใหไวบนคูปอง เพื่อนัดหมายวัน/เวลาที่จะมารับคาตอบแทน”
“นองคนเดียวเทานั้นที่จะเปนคนคัดเลือกเพื่อน/คนรูจัก ดวยคูปองที่ใหไปนี้ได ถานองใหคนอื่นเอาคูปองไป
แจกแทนนอง นองจะไมสามารถรับเงินคาตอบแทนสําหรับการคัดเลือกได นองตองเก็บคูปองตนขั้วนี้ไวใหดี
เพราะถาหายไปนองจะไมสามารถรับคาตอบแทนในการคัดเลือกได”
“ขอบคุณที่สละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ”
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ภาคผนวกที่ 8
แนวทางการใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี
ผูใหการปรึกษาควรเขาใจแนวทางการใหบริการปรึ
กษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี
ประกอบดวยขั้นตอน กระบวนการ และทักษะของการใหบริการของการใหบริการปรึกษาและตรวจหาการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวี อยางถูกตองชัดเจน รวมทั้งมีการฝกทักษะการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
แนวทางการใหการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี ประกอบดวย
1. การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Pre-test counseling)
2. การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชืเ้ออ็ชไอวี (Post-test counseling)
3. การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (Ongoing counseling)
1. การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Pre-test counseling)
ขั้นตอนการใหการปรึกษา
1.1 สรางสัมพันธภาพ และตกลงบริการ
ผูใหบริการปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพ โดยการแนะนําตัว สรางความคุนเคย และ
บรรยากาศใหผูรับบริการรูสึกเปนกันเองและสะดวกใจที่จะพูดถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เป
นสวนตัว เชน
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ การใชสารเสพติด และการปองกัน รวมทั้งประวัติสวนตัวอื่นๆ เปนตน จากนั้น
ตกลงประเด็นการปรึกษา เวลาที่ใช และการรักษาความลับ
1.2 สํารวจเหตุผลที่มารับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
สํารวจโดยการสอบถามเหตุผลของการมามารับการตรวจ การมารับบริการเปนความ
สมัครใจหรือไม หรือไดรับการสงมารับการตรวจ ผูรับบริการปรึกษาคิดวาตนเองมีความเสี่ยงตอการติด
เชื้อเอ็ชไอวีมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด โดยพยายามเชื่อมโยงกับการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงของผูมารับ
การปรึกษา
1.3 ใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคเอดส
ผูใหการปรึกษาตรวจสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส การติดเชื้อ เอ็ชไอวี การรับ
และถายทอดเชื้อ การปองกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูรับการปรึกษาประเมินตนเองวามีโอกาสเสี่ยงตอการ
รับและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวี หรือไม เพราะเหตุใด ผูใหบริการปรึกษาสามารถอธิบายเพิ่มเติมและแกไข
ความเขาใจที่อาจไมถูกตอง
1.4 อธิบายความหมายของผลการตรวจ และการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ผูใหการปรึกษาประเมินความเขาใจของผูรับบริการ และใหขอมูลเพื่อความเขาใจที่
ถูกตอง เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ความหมายของผลการตรวจและการติดเชื้อเอ็ชไอวี เชน
ผลเลือดบวก หมายความวา
- ไดรับเชื้อเอ็ชไอวี เขาสูรางกาย
- ผูติดเชื้อสามารถรับและถายทอดเชืเอ็้อชไอวีสูผูอื่นไดทางเลือด น้ําอสุจิ น้ําจากชองคลอดและสตรี
มีครรภจะสามารถผานเชื้อไปยังทารกในครรภได
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- เมื่อติดเชื้อเอ็ชไอวี จะมีอาการของโรคเอดส ชาหรือเร็วขึ้นอยูกับระบบภูมิคุมกันและการดูแล

สุขภาพ
ผลเลือดลบ หมายความวา
- ไมติดเชื้อเอ็ชไอวี
- อาจติดเชื้อแลว แตยังตรวจไมพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี คืออาจยังอยูในระยะ Window period ใน
กรณีที่ผูรับบริการมีพฤติกรรมเสี่ยง แนะนําใหตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 3 เดือนหลังจากการเสี่ยง
ครั้งสุดทาย (โดยในชวงที่รอตรวจซ้ํา ผูรับบริการควรมีพฤติกรรปองกันการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี)
- ผลเลือดที่เปนลบในครั้งนี้ ไมไดหมายความวาตอไปจะไมติดเชื้อหากยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู
Window period หมายถึง ระยะที่ยังตรวจไมพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี คือเมื่อเชื้อเอ็ชไอวีเขา
สูรางกาย ระบบภูมิคุมกันของรางกายจะเริ่มสรางภูมิตานทานตอเชื้อ เอ็ชไอวี การตรวจโดยใชวิธีตรวจหา
ภูมิตานทาน (anti -HIV testing) จะสามารถตรวจพบการติดเชื้อไดประมาณ 6 สัปดาหหลังจากรับเชื้อ เอ็ช
ไอวี หากผลการตรวจเปนลบ และพบวาผูรับบริการมีพฤติกรรมเสี่ยงในชวงระยะเวลาดังกลาว ให
พิจารณาในการตรวจติดตามซ้ําอีกครั้งเมื่อ 12 สัปดาหหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดทาย
ในชวง Window period นี้ แมผลการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี เปนลบ แตผูนั้นยัง
สามารถถายทอดเชื้อไปสูบุคคลอื่นได
- เตรียมความพรอมที่จะรับทราบผลการตรวจ
ผูใหการปรึกษาใหผูรับบริการประเมินความคาดหมายตอผลการตรวจ จะทําอยางไรถาผลเลือด
เปนบวก หรือลบ ทราบผลการตรวจแลวจะบอกใครบาง บอกอยางไร และคาดวาบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาอยางไร
รวมทั้งถามถึงการวางแผนชีวิต การงาน เศรษฐกิจ และสังคม
- อธิบายเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ผูใหการปรึกษาพูดคุยรายละเอียดของการตรวจ คาใชจาย ระยะเวลาที่ตองรอผล การแจงผล
การที่ตองมา รับทราบดวยตนเอง ไมแจงทางโทรศัพทหรือทางจดหมาย
นัดหมายการฟงผลการตรวจ
รวมทั้งการปองกันการรับและถายทอดเชื้อระหวางรอผล และการใหการปรึกษาหลังการตรวจ วิธกี ารติดตอ
ขอรับการปรึกษาหากมีปญหาระหวางรอผลการตรวจ
- การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ผูใหการปรึกษาควรเอื้ออํานวยใหผูรับบริการสามารถตัดสินใจดวยตนเองวา การ
ตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีนั้นจําเปนสําหรับเขาหรือไม และผูรับการปรึกษาตองการจะตรวจหรือไม โดยให
พิจารณาเหตุผล และเปดโอกาสใหตัดสินใจดวยตนเอง โดยไมเรงรัด
ในกรณีที่ตัดสินใจไมตรวจ ผูใหการปรึกษาควรสํารวจเหตุผลของการตัดสินใจ และใหการ
ปรึกษาตามสภาพปญหา เชน ผูรับบริการบางรายที่อยูในระยะ Window period อาจตองการมาตรวจเมื่อ
พนระยะดังกลาว และในบางรายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลเลือด และยังไมพรอมที่จะรับทราบผลการ
ตรวจ
ผูใหการปรึกษาควรใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากหากไดประเมินแลว
วาผูรับบริการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการรับและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวี แตไมพรอมที่จะตรวจในครั้งนั้น
ผูรับบริการควรที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงและมีแนวทางการปองกันที่เหมาะสม
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- ยุติบริการ
ผูใหการปรึกษา และผูรับการปรึกษารวมกันสรุปประเด็นที่ไดพูดคุยกัน การตัดสินใจรับการ
ตรวจและ เปดโอกาสใหซักถาม และสามารถใหหมายเลขโทรศัพทหนวยบริการสุขภาพเพื่อใหสามารถ
ติดตอไดเมื่อตองการ นัดฟงผลตามวัน เวลาที่ผูรับการปรึกษาสะดวก และเนนเรื่ องการรักษาความลับอีก
ครั้ง และการมาฟงผลการตรวจดวยตนเอง จากนั้น สงผูรับบริการไปรับการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี ตาม
ระบบของสถานบริการสุขภาพตอไป

2. การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Post-test Counseling)
ผูรับบริการที่ตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ควรไดรับบริการปรึกษาหลังตรวจหาการติด
เชื้อเอ็ชไอวี เพื่อรับทราบสถานะการติดเชื้อ และเขาสูระบบบริการปองกันและดูแลรักษาอยางเหมาะสม

ไมวาผลการตรวจเลือดจะเปนลบ หรือบวก ควรเริ่มตนดวยการประเมินและเตรียมความพรอม
ขั้นตอนการให
ของผูรับบริกการปรึ
าร ซึ่งกผูษา
ใหการปรึกษาจะมีวิธีการบอกผลเลือดอยางเปนขั้นตอนเพื่อลดความรุนแรงของ
ษา าทบทวนความเข
าใจในการปรึ่เกีก่ยษาก
น
ปฏิกิริยาทางจิ1.ตใจทีดํา่จรงสั
ะเกิมดพัขึ้นนธภาพที
และที่สํา่ดคัีกญับผูผูใรหับกการปรึ
ารปรึกกษาจํ
เปนตองตรวจสอบเอกสารที
วขอองให
การตรวจหาการติ
้อ เอ็ชไอวี
ถูกตอง ทั้งผลเลืดเชื
อดและถู
กตัวบุในเรื
คคล่อกงความหมายของผลเลื
อนเริ่มกระบวนการปรึกอดษาและ Window period ใหผูรับบริการ
ปรึกษาถามขอสงสัย
2.1 แจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ผูใหการปรึกษาถามความรูสึกและการคาดการณตอผลการตรวจ
- ผูใหการปรึกษาควรแจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีดวยทาที และน้ําเสียงปกติ ไม
ออมคอม รวมทั้งอธิบายความหมายของผลการตรวจอยางชัดเจน
2.1.1 กรณีผลการตรวจเปนลบ หลังจากแจงผลใหผูรับบริการทราบแลว ควรให
การปรึกษาในประเด็นตอไปนี้
- ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการรับและถายทอดเชื้อในระยะ Window period และ
ความจําเปนในการตรวจซ้ํา โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ
- การใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง
- ใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อและลดพฤติกรรมเสี่ยง และการชวนคู
เพศสัมพันธมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
- วางแผนลดพฤติกรรมเสี่ยง รวมกันวางแผน กําหนดเปา หมายที่สามารถปฏิบัติ
ไดจริง โดยคํานึงถึงการใชชีวิตในบริบทของผูรับบริการเปนหลัก
o ไมมีเพศสัมพันธ (Abstinent)
o รักเดียวใจเดียว (Be faithful)
o ใชถุงยางอนามัย (Condom)
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- ชวนคูเพศสัมพันธมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
- ยุติบริการ
- เปดโอกาสใหซักถามและใหขอมูลแหลงบริการที่สามารถติดตอได
- สงตอบริการตามประเด็นปญหาที่พบ หรือผูรับบริการตองการ
2.1.2 ผลการตรวจเปนบวก
- ผูใหการปรึกษาแจงผลการตรวจอยางเปนขั้นตอน ชัดเจน ไมออมคอม
- ใหการปรึกษาโดยใหความสําคัญตอปฏิกิริยาทางจิตใจของผูรั บบริการที่เกิดขึ้น
โดยการตอบสนองดวยทาทีที่เขาใจ ยอมรับอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผูรับการปรึกษาไมยอมรับ
ผลการตรวจ ผูใหการปรึกษาตองสํารวจเหตุผลและความเขาใจ ชวยใหผูรับการปรึกษารับรูวาตองใชเวลา
ระยะหนึ่งในการปรับตัว รวมทั้ง ประเมินภาวะซึมเศรา และความคิดฆาตัวตาย
- เสริมสรางกําลังใจ ใหขอมูลในเรื่องการรักษาสุขภาพ การเขาถึงระบบการดูแล
รักษา และการรักษาดวยยาตานไวรัส ไดแก การตรวจสุขภาพ การตรวจระดับ CD4 และ Viral load เพื่อ
รับการรักษาที่เหมาะสม และรวมถึงแหลงใหความชวยเหลือทางสังคม เชน กลุมและชมรมผูติดเชื้อ ฯลฯ
- การวางแผนแนวทางการดําเนินชีวิตสงเสริมใหผูรับการปรึกษาจัดการกับ
ปญหาตางๆ
- วางแผนการรักษาสุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง
- การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยงจากปจจัยอื่น เชน การใช
เข็มฉีดสารเสพติดที่ปลอดภัย เพื่อปองกันการรับเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่มและการรับเชื้อดื้อยา รวมทั้งการปองกันคู
เพศสัมพันธและบุตร
- การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ และการดูแลบุตร
- เปดประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับการแจงผลการติดเชื้อ เอ็ชไอวี กับคูหรือผูอื่น
โดยพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดวย รวมทั้งแนวทางแกไขอยางเหมาะสม
- การสงตอและยุติบริการ
- สงเสริมใหผูรับบริการ ใชบริการจากแหลงความชวยเหลือตางๆ
- เปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย
- นัดหมายผูรับการปรึกษาตามประเด็นปญหา และความตองการสามารถติดตอได
เมื่อตองการ
- สงตอบริการตามประเด็นปญหาที่ผูรับบริการตองการ
2.1.3 กรณีผลการตรวจก้ํากึ่ง หรือผลไมชัดเจน (Indeterminate) เมื่อผลการตรวจคัดกรอง
ทั้ง 3 วิธี ไดผลก้ํากึ่ง หรือผลไมชัดเจน ผูใหการปรึกษาแจงผูรับบริการทราบวาผลการตรวจขั้นตนยังไดรับ
ผลไมชัดเจน ยังไมสามารถบอกผลการตรวจไดในครั้งนี้ มีความจําเปนตองตรวจซ้ํา เพื่อตรวจยืนยันทาง
หองปฏิบัติการ หลังจากการตรวจครั้งแรกในชวงเวลา 2 สัปดาห ซึ่งหากผลยังก้ํากึ่งเชนเดิม ควรตรวจซ้ํา
อีกเมื่อ 3 เดือน และ 6 เดือน (ทั้งนี้ ผลการตรวจยืนยัน หองปฏิบัติการจะเปนผูแจงผลการตรวจที่ถูกตองแก
ผูใหการปรึกษาทราบ)
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- ประเมินอารมณความรูสึกของผูรับบริการเกี่ยวกับผลที่ยังสรุปไมไดนี้
นอกจากนี้ บางรายอาจมีความคาดหวังตอผลการตรวจวานาเปนลบมากขึ้น ผูใหการปรึกษาควรใหขอมูลที่
เปนกลาง และพูดคุยถึงระดับความเสี่ยง
- เปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย
- นัดหมายผูรับการปรึกษาตามประเด็นปญหาและความตองการ สามารถติดตอ
ไดเมื่อตองการ

3. แนวทางการใหบริการปรึกษาคูผลเลือดตางกัน (Discordant counseling)
ผลเลือดตาง (Discordant) คือ ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีที่ผลของคูเพศสัมพันธตางกัน
ฝายหนึ่งติดเชื้อ แตอีกฝายหนึ่งไมติดเชื้อ จากผลการปฏิบัติงาน คลินิกปรึกษาสุขภาพ สถาบันบําราศนรา
ดูร ปงบประมาณ 2551 พบวามีคูเพศสัมพันธของผูติดเชื้อที่มารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีดวย
ความสมัครใจ จํานวน 277 ราย มีผลการตรวจเปนลบรอ ยละ 45.5 และผลตรวจเลือดเปนลบ (Window
period) รอยละ 32.8 ถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี
การใหการปรึกษาคูกรณีผลเลือดตาง สวนใหญมักจะพบจากผูรับบริการที่มาฟงผลการตรวจ
รายบุคคล แลวพบวาผลการตรวจของตนเปนผลบวก หลังจากนั้น จึงใหคูมาตรวจดวยและพบวาผลการ
ตรวจเปนลบ ซึ่งหากดูจากกระบวนการแลว จะพบวาทั้งคูจะผานการใหการปรึกษารายบุคคลมากอน
ประเด็นปญหาในกรณีผลเลือดตางที่มักจะพบบอย ๆ คือ
3.1 หากฝายชายติดเชื้อ แตคูไมติดเชื้อ พบวาการยอมรับของภรรยาจะพบคอนขางสูง
เนื่องจากสั งคมไทยยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของชาย แตปญหาที่เปนกังวล คือ อาชีพ
การงาน การเลี้ยงดูบุตร และภรรยา ฯลฯ
3.2 หากฝายหญิงติดเชื้อ และคูไมติดเชื้อ ปญหาทางดานอารมณและความรูสึกจะมีมากกวา
ฝายภรรยามักจะเกิดความกังวลและกลัวสามีจะสงสัยในเรื่องพฤติ กรรมวาติดเชื้อจากใคร และจะบอกผล
เลือดกับสามีอยางไร ฯลฯ
3.3 การใชชีวิตคูดานเพศสัมพันธ จะตองทําอยางไร เพราะฝายที่ไมติดเชื้อมักกลัวการติดเชื้อ
หรือหากจะมีการปองกัน ก็จะกลัวอีกฝายหนึ่งจะนอยใจ คิดมาก สวนฝายที่ติดเชื้อมักจะมีความกังวลวาจะ
ถายทอดเชื้อใหอีกฝายหนึ่ง
3.4 ขอคําถามหรือขอสงสัยวาฝายที่ติดเชื้อ รับเชื้อมาจากอะไร หรือจากใคร
3.5 ซึ่งประเด็นปญหาที่พบ ผูใหการปรึกษาควรใหการปรึกษารายบุคคลกอนที่จะใหการ
ปรึกษา ในรูปแบบ Couple Counseling
ขั้นตอนการใหการปรึกษา
1. สรางสัมพันธภาพและตกลงบริการ
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ครั้งนี้

ผูใหการปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพกันทั้งสองฝายอยางเปนกลาง ทบทวนประเด็นปรึกษาใน

- สํารวจปญหาและความตองการ
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลเลือดตาง ซึ่งโอกาสที่จะพบไดมีถึง 30 – 50 % และการ
ปฏิบัติตัว รวมทั้งการดูแลซึ่งกันและกัน และการมีเพศ สัมพันธที่ปลอดภัย โดยไดรับความรวมมือจากอีก
ฝายดวยความเต็มใจ
- การสํารวจความรูสึก อารมณ และความวิตกกังวลของทั้งสองฝายตอผลเลือดที่ตางกัน
โดยใหทั้งสองฝายไดระบายความรูสึก
- สํารวจปญหาอื่นๆ และผลกระทบที่เปนอุปสรรคตอสัมพันธภาพระหวางคู
2. วางแผนแกไขปญหา
ผูใหการปรึกษาสนับสนุนชวยใหทั้งคูไดแกไขปญหารวมกัน โดยสํารวจศักยภาพของครอบครัว
ใครเปนผูมีบทบาทหลัก หรือชวยกันหาแผนแกไขปญหาตามลักษณะของปญหา
3. ยุติบริการ
ผูใหการปรึกษารวมกับผูรับการปรึกษาสรุปประเด็นที่ไดพูดคุยกันใหชัดเจนกอนยุติ
บริการ หากมีการนัดหมายครั้งตอไป ใหตกลงเรื่องเวลา และพิจารณาถึงความพรอมจากทั้งคูดวย

4. การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (Ongoing counseling)
จากการใหการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี โดยสวนใหญจะมีประเด็นและ
ปญหาตางๆ ที่จําเปน ซึ่งไม สามารถพูดคุยไดละเอียดในชวงเวลาดังกลาว จึงควรมีการใหบริการปรึกษา
ตอเนื่องตามลําดับความสําคัญของปญหาในผูรับบริการแตละราย โดยการนัดหมายเปนระยะๆตามความ
เหมาะสม ประเด็นการปรึกษาสวนใหญ ไดแก
การใหการปรึกษาคูผลเลือดตางกัน (Discordant counseling)
- การใหการปรึกษากรณีเปดเผยผลสถานะการติดเชื้อเอ็ชไอวีกับคูเพศสัมพันธ
(Disclosure)
- การใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk Reduction)
- การใหการปรึกษาปญหาดานจิตสังคม เชน มีความคิดทํารายตัวเองหรือฆาตัวตาย
- การเตรียมความพรอมกอนรับการรักษาดวยยาตานไวรัส
- การปรับตัวและแนวทางการดําเนินชีวิต ฯลฯ
ขั้นตอนการใหการปรึกษา
1. ตอนรับผูรับบริการปรึกษา พูดคุย ทักทายดวยทาทีเปนมิตร โดยพูดคุยเรื่องทั่วๆ
ไป(small talk) กอนเขาสูประเด็นปญหาที่จะติดตาม
2. เขาสูประเด็นปญหาใหการปรึกษา สอบถามถึงความกาวหนา หรือการดําเนินของ
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ปญหาที่เคยพูดคุยกันครั้งที่แลว หลีกเลี่ยงการคาดคั้น หรือแสดงความคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- แสดงความชื่นชมอยางจริงใจ เมื่อผูรับบริการปรึกษาสามารถแกไขปญหาได ถึงแมเปน
เพียงระดับหนึ่งของเปาหมายที่ผูรับบริการตั้งไวท้งั หมดก็ตาม
- ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงใหครอบคลุมทุกพฤติกรรมเสี่ยง กับผูรับบริการปรึกษาทุกราย
ในทุกครั้งที่มารับบริการ
- แสดงทาทียอมรับและเขาใจ เมื่อผูรับบริการปรึกษายังแกไขปญหาไมสําเร็จอยางที่
ตั้งเปาหมายไวในครั้งแรก ผูใหการปรึกษาควรสําร วจอุปสรรคในการทําตามแผน และ
วางแผนรวมกันในการแกไขปญหาดังกลาว
3. สํารวจปญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนแกไขปญหาดังกลาว
หลังจากผูรับบริการไดรับการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี แลว โดยเฉพาะ
ผูที่ติดเชื้อ เอ็ชไอวี ซึ่งจะพบปญหาทางดานสังคมจิต ใจ และตองมีการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตของตนเอง
และครอบครัวอยางมาก ในการใหบริการปรึกษาตอเนื่อง การสํารวจปญหาตางๆจะเปนไปตามบริบทของ
ผูรับบริการ ซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหา บุคคลแวดลอมที่เกี่ยวของ เหตุปจจัย และสภาพแวดลอม
ที่ตางกันไป ซึ่งพบวา ปญหาตางๆมักมีความเกี่ยวเนื่องกัน และทยอยเกิดขึ้นตามระยะเวลาและภาวะ
สุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูรับบริการที่มีปจจัยทางจิตสังคมคอนขางมีความละเอียดออน เชน กลุมที่มีปญหา
สุขภาพ กลุมวัยรุน กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เปนตน การวางแผนใหการปรึกษาเพื่อแก ไขปญหา
และใหการชวยเหลือ ควรดําเนินการเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง
4. ยุติบริการ
- สรุปประเด็นปญหาที่พูดคุยในครั้งนี้ รวมทั้งทางเลือกที่ผูรับบริการเปนผูเลือกเอง
- นัดหมายครั้งตอไป โดยควรคํานึงถึง ความเรงดวนของปญหาและความสะดวกของ
ผูรับบริการปรึ กษาในการมาตามนัด และเปดโอกาสใหผูรับบริการปรึกษามีสวนรวม
กําหนดวันนัดดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดความรับผิดชอบในการมาตามนัดมากขึ้น
- ใหหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่สามารถติดตอผูใหการปรึกษาได
ในกรณีที่ผูรับบริการที่มีปญหาวิกฤต เชน มีความคิดทํารายตัวเอง ผูใหบริการปรึกษา
สามารถใหหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได หรือขอหมายเลขโทรศัพทสวนตัวของผูรับบริการไว เพื่อ
เฝาระวัง และหาแนวทางชวยเหลือตอไปเมื่อปญหาดังกลาวยังคงอยู รวมทั้งมีแนวโนมรุนแรงขึ้น แตพึง
พิจารณาโดยอยูในดุลพินิจของผูใหการปรึกษา
แนวทางการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
การใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอชไอวี ไดเห็นความสําคัญของการ
ใหบริการปรึกษาตามบริบทของกลุมผูรับบริการกลุมตางๆ โดยเนนที่ผูรับบริการเปนหลัก โดยการใหการ
ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีของทุกกลุมเปาหมายในภาพรวมจะมีกระบวนการและขั้นตอน
เชนเดียวกัน แตจะมีประเด็นการปรึกษาที่ตางกันไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม การใชภาษา ปจจัยทางจิต
สังคม แบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงเฉพาะกลุม ซึ่งสงผลตอแนวทางการใหการปรึกษา และการประเมิ นความ
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เสี่ยง รูปแบบการปองกันการรับและถายทอดเชื้อ และการเขาถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ช
ไอวี ซึ่งผูใหการปรึกษาสามารถใชทักษะเฉพาะ และปรับใชในการใหการปรึกษาสําหรับผูรบั บริการแตละ
ราย
การใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในทุกกลุมเปาหมายจะตองเนนหลัก 3C คือ
C – Confidential การรักษาความลับ
C – Counseling การบริการปรึกษา
C – Consent
การยินยอมรับการตรวจ
ความจําเปนและความสําคัญ
การใชสารเสพติดทั้งชนิดฉีดเขาเสน และสารเสพติดชนิดอื่น เชน สุรา กัญชา
แอมแฟตตามีน
(ยาบา) รวมทั้งยากลอมประสาท และยากระตุนประสาทชนิดตางๆ เปนปจจัยนําไปสูการรับและถายทอด
เชื้อเอ็ชไอวีของผูเสพ ผูเสพรวม และผูมีพฤติกรรมเสี่ยงรวมกับผูเสพซึ่งเปนทั้งทางตรง และทางออม
ผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน มีโอกาสเสี่ยงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี โดยตรงจากการใช
อุปกรณการเสพรวมกัน การใชเข็มและกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยไมมีการทําความสะอาด
กอนใช การเสพในขณะถูกคุมขังอันเปนเหตุใหไมสามารถทําความสะอาดอุปกรณการเสพไดอยางถูกวิธี
สวนผูใชสารเสพติดชนิดอื่น ได แก สุรา กัญชา ยาบา ยาไอซ ฯลฯ ผูเสพสวนใหญจะขาดสติ ขาดการ
ควบคุมตนเอง และมักอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ เอ็ชไอวี เชน การมี
เพศสัมพันธที่ไมปองกัน ปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหกลุมผูใชสารเสพติด เปนกลุมที่เสี่ยงตอกา
รรับและ
ถายทอดเชื้อเอ็ชไอวีที่คอนขางสูง
ปจจัยทางจิตสังคม
กลุมผูใชสารเสพติดเปนกลุมผูที่ไดรบั ผลกระทบทางสังคมจากปญหายาเสพติด รวมทั้งผลกระทบ
ทางดานรางกายและจิตใจจากฤทธิ์ของสารเสพติด และปญหาสัมพันธภาพของครอบครัว และคนรอบขาง
1. สารเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานบุคลิกภาพและ
สุขภาพอนามัย กรณี ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด พบวา จะมีโอกาสติดและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวี ถึงรอยละ 50
นอกจากนี้ ตัวยาบางชนิดเชน แอมเฟตามีน หรือยาบา หากมีการใชอยางตอเนื่องในระยะยาวจะสงผล
กระทบตอระบบจิตและประสาทสวนกลาง และทําลายสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนอาจจะทําให
ผูเสพเขาสู “ภาวะจิตใจลมละลาย ” ได ซึ่งก็มีอาการประสาทหลอน มีความสับสน กังวลใจและนอนไมหลับ
หวาดระแวง หูแวว หรือคลุมคลั่ง รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงตางๆ จนสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่น
2. ผูใชสารเสพติดสวนใหญจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม และถูกจํากัดสิทธิทางกฎหมาย เชน
การเขารับราชการ และการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง
3. ผูใชสารเสพติดที่เปนผูใชแรงงาน ขณะเสพมักปฏิบัติงานดวยความประมาทขาดสติ กอใหเกิด
อุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่นําไปสูความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน เชน กลุมผูขับขี่รถบรรทุก และผูทีทํางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ฯลฯ เปนเหตุใหเกิดปญหาครอบครัว และปญหาทางสังคมที่ซับซอนมากยิ่งขั้น
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ทั้งนี้ ปจจัยดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลทําใหผูใชสารเสพติดสวนใหญมี สังคมเฉพาะกลุม หลีกเลี่ยง
การเขาสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีและการสนับสนุนจากครอบครัว เปนกลุมที่เขาถึงยาก และพบวาอัตรา
การเขารับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีคอนขางต่ํา
การประเมินความเสี่ยง
การใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี ผูใหการปรึกษาควรประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูรับบริการที่มีประวัติการใชสารเสพติดเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ดังนี้
- ประวัติการใชสารเสพติดชนิดตางๆ ระยะเวลาที่ใช ชนิดและวิธีการใช
- ประวัติการรักษาการติดสารเสพติด และประวัติปญหาสุขภาพอื่นๆ
- พฤติกรรมการปองกันการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี ไดแก วิธีการ ความ
สม่ําเสมอของการปองกัน
- การลดอันตรายจากการใชสารเสพติด (Harm Reduction)
- แรงจูงใจในการลด ละ เลิกการใชสารเสพติด โดยเฉพาะผูใชสารเสพติดดวยวิธีการฉีด
รวมกันจะมีความเสี่ยงสูงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี
นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ก็มีความสําคัญ ทั้งนี้พบวาผูใหการ
ปรึกษาสวนหนึ่งอาจประเมินความเสี่ยงจากการใชสารเสพติด มากกวาประเมินพฤติกรรมเสี่ยงอื่น
ผูรับบริการจึงขาดโอกาสการประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยงอื่นๆ ดังนั้น ผูใหการปรึกษาจึง
จําเปนตองประเมินความเสี่ยงดานอื่นดวยเชนกัน ไดแก
- พฤติกรรมทางเพศที่ไมปองกัน
- รูปแบบการมีคูเพศสัมพันธที่เสี่ยงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี
- การรับเลือด หรือสารคัดหลั่งอื่นๆ จากกรณีของ การสัก การรับเลือดจาก
บริการสุขภาพ ฯลฯ
แนวทางการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีสําหรับกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
การใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ
เอ็ชไอวี สําหรับกลุมผูใชสารเสพติด ชนิดฉีด ใช
กระบวนการ และมีขั้นตอนการใหบริการเชนเดียวกับกลุมผูรับบริการกลุมอื่น ผู ใหการปรึกษาควรศึกษา
ปจจัยทางจิตสังคมเกี่ยวกับบริบทของผูใชสารเสพติด เพื่อใหบริการปรึกษาอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากการสรางสัมพันธภาพที่ดีเพื่อเพิ่มความไววางใจ การประเมินความเสี่ยงอยางรอบดาน
โดยการเขาใจบริบทและวิถีชีวิตของผูใชสารเสพติดแลว
การใหการปรึกษาจําเปนตองเนนเรื่องการรักษาความลับเชนเดียวกับผูรับบริการกลุมอื่นๆ โดย
ระบบการลงทะเบียนผูรับบริการ ควรเปนแบบเดียวกับระบบการใหบริการปรึกษาทั่วไป และไมควรสง
ขอมูลของผูรับบริการไปใหหนวยงานอื่นโดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจาก ผูรับบริการที่ ใชสารเสพติดสวน
ใหญจะมีความกังวล ไมตองการใหผูอ่ืนทราบประวัติการใชสารเสพติด และจะใหความรวมมือในการรับ
บริการ หากมีความมั่นใจเกี่ยวกับการรักษาความลับ
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ผูใหการปรึกษาควรสงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการลดอันตรายจากการใชยา ซึ่งในกรณีกลุมผูใช
สารเสพติดชนิดฉีด ควรเสนอและสงตอเขารับบริการรักษาดวยเมธาโดน และการสงเสริมการใชเข็มสะอาด
โดยไมทําใหคาบริการเปนอุปสรรคตอการเขาถึง ซึ่งจะสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดให
บุคคลทุกคนไดรับ "การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโ ดยไมเสียคาใชจายและ
ทันตอเหตุการณ" (มาตรา ๕๑)
การสงตอรับบริการรักษาและชวยเหลือที่เกี่ยวของ
การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี หากผูรับบริการยังมีปญหาที่ซับซอน ซึ่ง
อาจเปนปญหาเกี่ยวกับการใชสารเสพติด ปญหาการลดอันตรายจากการใช ยา หรือปญหาดานสังคมอื่นๆ
ผูใหบริการปรึกษาควรสงตอผูรับบริการไปรับบริการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรเครือขายดานยา
เสพติด ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาความสมัครใจของผูรับบริการ
เครือขายองคกรเอกชนที่ทํางานดานยาเสพติด ไดแก
1. เครือขายผูใชยาแหงประเทศไทย
2. เครือขายลดอันตรายจากสารเสพติดแหงเอเชีย
3. มูลนิธิรักษไทย
4. เครือขายผูติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดสประเทศไทย
5. มูลนิธิรณรงคเพื่อการเขาถึงรักษาเอดส
6. มูลนิธิเขาถึงเอดส
7. มูลนิธิพีเอสไอ/บานโอโซน
8. บานออรเดน
9. ศูนยลดอันตรายจากการใชยาบานมิตรสัมพันธ กรุงเทพฯ
10. นักกิจกรรมอิสระที่ทํางานในประเด็นผูใชยา
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ภาคผนวกที่ 9
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการสงตอจากจุดตั้งโครงการ (Interview site) ไปยังจุดรับบริการ
ในกรณีที่มีผลเลือดเปนบวก และผลปสสาวะมีเชื้อหนองในและหนองในเทียม

ในกรณีที่ไมมี STI/VCT clinic ใหประสาน PCM และ Drop-in center (DIC) ในพื้นที่ในเรื่องของระบบสงตอ
ในพื้นที่ เชน จังหวัดเชียงรายใหสงคลินิกกามโรคของ รพ.ศูนยฯ (คลินิก สสจ.เกา)
แนวทางการปฏิบัติรับ Refer case ของพื้นที่แตละแหง ในกรณีที่
1. ผูรับบริการไมมี ID : ยังไมมีงบประมาณรองรับ ขึ้นอยูกับพื้นที่ สวนใหญเก็บเงินในราคาถูก
หรือใหฟรี
2. ผูรับบริการตางสิทธิ์ หรือ ตางพื้นที่ : ใหหนวย DIC ออกหนังสือรับรองบุคคลนั้นไดอาศัยอยู
ในหนวย DIC (ตามที่อยู) เพื่อขอยายสิทธิ์ประกันสุขภาพมาใชที่หนวยบริการในพื้นที่
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ภาคผนวกที่ 10
ใบนําสงตัวอยางเลือดผูใชยาดวยวิธีการฉีด IDU
โครงการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยการสงเสริมบูรณาการและสรางเครือขายการเขาถึง
บริการของกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก GF8-BOE
โรงพยาบาล
จังหวัด
รหัสชุดตรวจกรอง
(Screening test)
ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
รหัสชุดตรวจเสริมที่ 1 (Supplementary test 1) ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
รหัสชุดตรวจเสริมที่ 2 (Supplementary test 2) ที่ใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
ลําดับ
ที่

หมายเลขคูปอง

วันที่เจาะเลือด
เวลาที่เจาะเลือด
ชื่อผูสงเลือด
สําหรับเจาหนาที่เจาะเลือด

อายุ

รหัสชุดตรวจฯ
ดูไดที่ดานหลัง

ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
Screening
test

Supplementary
test 1

วันที่แยกซีรั่ม
เวลาแยกซีรั่ม
วันที่สงซีรั่ม
ชื่อผูสงซีรั่ม

Supplementary
test 2

ผลการตรวจ
ซิฟลิส

วันที่รับซีรั่ม
ชื่อผูรับซีรั่ม

สําหรับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
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ตารางแสดง รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
รหัส

รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

รหัส

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

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

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

MB 4

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

RA 6

MB 5

Elecsys HIV Combi

RA 7

MB 6
MB 7
MB 8

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

RA 8
RA 9
WB 1

รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี

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

หมายเหตุ กรณีชุดตรวจที่ใชงานไมมีรายชื่ออยูในตาราง กรุณาระบุชื่อชุดตรวจแทนการใชรหัสชุดตรวจ
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ภาคผนวกที่ 11
ใบนําสงตัวอยางปสสาวะ (Urine PCR log Sheet) RDS IDU
วันที่ …..........… เดือน ….............................…พ.ศ. 2553 เวลา ...................…….น.
จังหวัด …......................…...................…………………..
ลําดับ
ที่

หมายเลขคูปอง

1

ติดสติ๊กเกอร

2

ติดสติ๊กเกอร

3

ติดสติ๊กเกอร

4

ติดสติ๊กเกอร

5

ติดสติ๊กเกอร

6

ติดสติ๊กเกอร

7

ติดสติ๊กเกอร

8

ติดสติ๊กเกอร

9

ติดสติ๊กเกอร

10

ติดสติ๊กเกอร

Volume
urine (ml)

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
CT

ชื่อผูแยกตัวอยาง ..........................

ชื่อผูสงตัวอยาง ..........................

ชื่อผูรับตัวอยาง ..........................

วันที่แยกตัวอยาง ..........................

วันที่สงตัวอยาง ..........................

วันที่รับตัวอยาง ..........................

สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

NG

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
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ภาคผนวกที่ 12
แบบบันทึกการจายเงินคาตอบแทน
บันทึกโดยผูคัดกรอง
คาเดินทางครั้งแรก
คาตอบแทนคูปองเพื่อนมาเขารวมโครงการฯ ใบที่ 1 / ใบที่ 2 / ใบที่ 3 จํานวน 50 บาทตอ 1 ใบ
คาเดินทางครั้งที่ 2 กลับมาฟงผลตรวจเลือดยืนยันและตรวจปสสาวะ จํานวน 100 บาท
ลําดับ
หมายเลขคูปอง
ว/ด/ป
จํานวนเงินที่ ลายเซ็นเจาหนาที่
ที่
จาย (บาท)
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ภาคผนวกที่ 13

วันที่

แบบบันทึกการใชเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ
หมายเลขเครื่อง
หมายเลขคูปอง
ลายชื่อเจาหนาที่
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ
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ภาคผนวกที่ 14
แบบสอบถามกรณีการปฏิเสธไมรับคูปอง
วิธีการใชแบบสอบถาม : รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณแบบตัวตอตัว จากผูคัดเลือกที่กลับมารับคาเดินทาง
ครั้งที่สอง ในแตละครั้ง
มีผูที่ปฏิเสธรับคูปองกี่คน ? _______ คน ( ถาไมมีคนที่ปฏิเสธ (คือตอบ 0) ไมตองกรอกแบบสอบถามที่
เหลือนี้ )
คูปอง หมายเลข [ ] [ ]- ____________________วันที่สัมภาษณ:: _________
1. ครั้งนี้เปนครั้งแรกของคุณที่มาที่นี่เพื่อรับคาเดินทางใชหรือไม ?

ใช

ไมใช

ถาใช ใหถามตอ ถาไมใช ใหตอบคําถามตั้งแตชวงที่มาครั้งสุดทายและไดกรอกแบบสอบถามแบบเดียวกันนี้
จนถึงปจจุบัน
2. คุณแจกคูปองออกไปไดกี่ใบ ? ____________ ใบ
( ตั้งแตครั้งสุดทายที่คุณมารับคาเดินทางจนถึงปจจุบัน ถา > 0, กรอกแบบสอบถามกรณีผูปฏิเสธไมรับ
คูปอง )

มีตอดานหลัง
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คนที่ ___
เหตุผลของบุคคล
เหลานั้นที่ปฏิเสธ
รับคูปอง?
(เช็คทุกคําตอบ
ไมตองอาน
คําตอบ ถามแต
ละคนที่ปฏิเสธ
รับคูปอง)

คนที่ ___

งานยุงมาก
ไมใชผูใชสารเสพติดชนิด
ฉีด
อายุนอยกวา18 ป
ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผานมา
กลัวคนอื่นรู
ที่ตั้งโครงการอยูไกล
คาเดินทางนอยไป
ไมสนใจ
ไมสะดวกใจ
อื่นๆ_________

1 งานยุงมาก
2 ไมใชผใู ชสารเสพติด
3 ชนิดฉีด
อายุนอยกวา18 ป
ไมไดฉีดภายใน 6
เดือนที่ผานมา
กลัวคนอื่นรู
4
ที่ตั้งโครงการอยูไกล
5
คาเดินทางนอยไป
6 ไมสนใจ
7 ไมสะดวกใจ
8 อื่นๆ_________
9
88

คนที่ ___

คนที่ ___
1 งานยุงมาก
2 ไมไมใชผูใชสารเสพติดชนิด
3 ฉีด
อายุนอยกวา18 ป
ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผานมา
กลัวคนอื่นรู
4
ที่ตั้งโครงการอยูไกล
5
คาเดินทางนอยไป
6 ไมสนใจ
7 ไมสะดวกใจ
8 อื่นๆ_________
9
88

คนที่ ___

1 งานยุงมาก
2 ไมใชผใู ชสารเสพติด
3 ชนิดฉีด
อายุนอยกวา18 ป
ไมไดฉีดภายใน 6
เดือนที่ผานมา
กลัวคนอื่นรู
4
ที่ตั้งโครงการอยูไกล
5
คาเดินทางนอยไป
6 ไมสนใจ
7 ไมสะดวกใจ
8 อื่นๆ_________
9
88

1 งานยุงมาก
2 ไมไมใชผูใชสารเสพติด
3 ชนิดฉีด
อายุนอยกวา18 ป
ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนที่
ผานมา
กลัวคนอื่นรู
4
ที่ตั้งโครงการอยูไกล
5
คาเดินทางนอยไป
6 ไมสนใจ
7 ไมสะดวกใจ
8 อื่นๆ_________
9
88
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
88

ภาคผนวกที่ 15
แบบสอบถาม

______________________________________________________________________________________________

พนักงานสัมภาษณ: กลาวคําแนะนําตัวและใหคําอธิบาย
“สวัสดีคะ / ครับ ดิฉัน / ผม ชื่อ ……... เปนพนักงานสัมภาษณของ โครงการเพื่อสุขภาพ โดยขณะนี้
ทางโครงการกําลังทําการสํารวจพฤติกรรมการฉีดสารเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดเพื่อศึกษาขอมูลพฤติกรรม
เกี่ยวกับการฉีดสารเสพติดและการมีเพศสัมพันธ
ในการศึกษานี้ เราจะทําการสัมภาษณ ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ประมาณ 2400 คน โดยคําตอบที่ได
ทั้งหมดจะนําไปวิเคราะหเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฉีด และใชสําหรับการศึกษาและพัฒนาโครงการสําหรับ
ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
คําถามบางคําถามเปนเรื่องที่คอนขางสวนตัว บางคําถามก็จะ เกี่ยวกับประสบการณหรือพฤติกรรมของ
คุณในชวงหลายเดือนที่ผานมา ซึ่งอาจจะยากที่จะจดจําหรือตอบ แตอยางไรก็ตาม ดิฉัน /ผมจะขอขอบพระคุณ
เปนอยางยิ่ง ถาคุณสามารถตอบคําถามไดตรงกับความเปนจริงที่สุด ”
นอกจากนี้ ขอยืนยันวาการสัมภาษณครั้งนี้จะไมมีการบันทึกชื่อของ คุณ และจะไมมีใครรูวาคุณเปนใคร ขอมูล
ทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บเปนความลับสูงสุด และในระหวางการสัมภาษณ หากคุณรูสึกไมสะดวกใจหรือไม
สบายใจ คุณสามารถที่จะหยุดใหสัมภาษณไดทุกเวลา ทางโครงการขอขอบพระคุณสําหรับการสละเวลามาเพื่อ
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกเรา โดยในการตอบคําถามนี้จะใชเวลาประมาณ 30 นาที”
q001 ตอบแบบสอบถาม โดย
ดวยตนเอง
เจาหนาที่สัมภาษณ
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สวน A: เครือขาย RDS
No.
Questions and filters
A1 มีคนที่ฉีดยาเสพติดจํานวนกี่คน ที่คุณรูจักเปน
การสวนตัวโดยรูจักดวยชื่อเลนหรือชื่อจริง
และคุณสามารถติดตอกับพวกเขาไดโดยตรง
A2 กี่คนที่คุณพบเจอใน 1 เดือนที่ผานมา
A3 ในจํานวนคนที่คุณรูจักมีกี่คนที่กําลังไดรับ
การบําบัดรักษา ในปจจุบัน

Coding categories
จํานวนคนที่ฉีดยาเสพติดที่คุณ
รูจัก

Codes
|____|____|____|

จํานวนเพื่อน

|____|____|____|

จํานวนคนที่ไดรับการ
บําบัดรักษา

|____|____|____|

Skip to

Note
TUC
NQ 1

TUC
NQ1a
TUC
NQ 2

คําอธิบาย การบําบัดรักษาการติดยาเสพ
ติด หมายถึง การบําบัดรักษาในระบบดวยตัว
ยาทางการแพทยแผนปจจุบัน เชน เมธาโดน
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สวน B: ขอมูลทางดานประชากร
No.
Questions and filters
B1 กรุณาระบุเพศของคุณ

B2 ปจจุบันคุณอายุกี่ป
(อายุเต็ม -ในกรณีที่ไมทราบอายุที่
แนนอนใหตอบโดยประมาณ)
B3 คุณสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับใด

B4 สถานภาพสมรสของคุณในปจจุบันเปน
อยางไร

B5 ปจจุบัน คุณทํางานหรือไม
B6 โดยเฉลี่ย 6 เดือนที่ผานมา คุณมีรายไดตอ
เดือน กอนที่จะหักคาใชจาย ประมาณเทาไร
B7 คุณอยูที่ จังหวัดนี้ มานานเทาไรแลว

Coding categories
เพศชาย
เพศหญิง
อื่นๆ
ป
ไมตอบ
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมตน )ม 3.หรือเทียบเทา (
มัธยมปลาย )ม 6.หรือ
เทียบเทา / ป.วช.
อนุปริญญา /ปว.ส / .ปว.ท.
ปริญญาตรี หรือสูงกวา
ไมตอบ
โสด
แตงงานแลว หรือ อยูดวยกัน
เฉยๆ
แตงงานแลวแตแยกกันอยู
มีแฟนแตไมไดอยูดวยกัน
หยา
มาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
ทํางาน
ไมไดทํางาน
ไมตอบ
ไมมีรายได
จํานวนเงิน (บาท)
ไมตอบ
ป
เดือน
อยูมาตั้งแตเกิด
ไมตอบ

Codes
1
2
888
|____|____|
999

Note
TUC
DM1

อายุต่ํากวา 18
→ จบการ
สัมภาษณ

TUC
DM4

1
2
3
4
5

TUC
DM2

6
7
999
1
2

TUC
DM5

3
4
5
6
888
999
1
0
999
0
_________
999
|____|____|
|____|____|
666
999

B8 คุณอาศัยอยูที่อําเภออะไร
B9 ใน 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเขารวมการ
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผูฉีดสารเสพติด ที่
สัมภาษณคุณเกี่ยวกับโรคเอดส และเขารับ

Skip to

TUC
DM8
TUC
DM9

เปนลักษณะ
drop down
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

1
0
999
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No.

Questions and filters
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวีบางหรือไม
B10 คุณเคยไดรับการบําบัดการติดสารเสพติด
(บําบัดเมธาโดน) มากอนหรือไม
B11 ปจจุบันนี้คุณกําลังรับการบําบัดรักษายาเสพ
ติดอยูหรือไม
B12 ( สําหรับเชียงใหม ) ถาเคย คุณเขารับการ
บําบัดที่ไหน

B13 (สําหรับเชียงราย) ถาเคย คุณเขารับการ
บําบัดที่ไหน

B14

(สําหรับกรุงเทพ) ถาเคย คุณเขารับการ
บําบัดที่ไหน

B15 (สําหรับสงขลา) ถาเคย คุณเขารับการบําบัด
ที่ไหน

B16 (สําหรับตรัง) ถาเคย คุณเขารับการบําบัดที่
ไหน
B17 (สําหรับนนทบุรี) ถาเคย คุณเขารับการ
บําบัดที่ไหน

Coding categories

Codes

เคย
ไมเคย
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
คลีนิคหมอภานุ
คลีนิคหมอจําลอง
พิงคพยอมคลินิก
เจริญราษฏรคลินิก
เครือขายผูใชยา (TDN)
คลีนิคฟาใหม
ศูนยบําบัดแมริม
บานเพื่อน หรือ ศูนย58
สวนดอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงพยาบาล เวียงชัย
โรงพยาบาล แมสาย
โรงพยาบาล แมจัน
โรงพยาบาล แมสรวย
โรงพยาบาล แมฟาหลวง
โรงพยาบาล แมลาว
โรงพยาบาล เชียงแสน
โรงพยาบาล เชียงของ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สถานบริการเอกชน
สถานบริการ สังกัด
กรุงเทพมหานคร )ศูนย ฯ ,รพ .
วชิระ ,รพ .ตากสิน(
อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลจะนะ
โรงพยาบาลสงขลา
ศูนยบําบัดยาเสพติด สงขลา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงพยาบาลตรัง
อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
สถาบันบําราศนราดูร
โรงพยาบาลปากเกร็ด
อื่นๆ (โปรดระบุ)

1
0
999
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
888
1
2
3
4
5
6
7
8
888
1
2
3

Skip to

Note
TUC
HS3

0 → B28

TUC
HS3a

888
1
2
3
4
888
1
888
1
2
3
888
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No.
Questions and filters
B18 (สําหรับสมุทรปราการ) ถาเคย คุณเขารับ
การบําบัดที่ไหน
B19 (สําหรับปทุมธานี) ถาเคย คุณเขารับการ
บําบัดที่ไหน

Coding categories
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สถาบันธัญญรักษ
โรงพยาบาลปทุมธานี
อื่นๆ (โปรดระบุ)
B20 (สําหรับเชียงใหม) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
คลีนิคหมอภานุ
คลีนิคหมอจําลอง
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
พิงคพยอมคลินิก
ดังกลาวหรือไม
เจริญราษฏรคลินิก
เครือขายผูใชยา (TDN)
คลีนิคฟาใหม
ศูนยบําบัดแมริม
บานเพื่อน หรือ ศูนย58
สวนดอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
B21 (สําหรับเชียงราย) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
โรงพยาบาล เวียงชัย
โรงพยาบาล แมสาย
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
โรงพยาบาล แมจัน
ดังกลาวหรือไม
โรงพยาบาล แมสรวย
โรงพยาบาล แมฟาหลวง
โรงพยาบาล แมลาว
โรงพยาบาล เชียงแสน
โรงพยาบาล เชียงของ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
B22 (สําหรับกรุงเทพ) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
สถานบริการเอกชน
สถานบริการ สังกัด
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
กรุงเทพมหานคร )ศูนย ฯ ,รพ .
ดังกลาวหรือไม
วชิระ ,รพ .ตากสิน(
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
B23 (สําหรับสงขลา) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
โรงพยาบาลหาดใหญ
โรงพยาบาลจะนะ
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
โรงพยาบาลสงขลา
ดังกลาวหรือไม
ศูนยบําบัดยาเสพติด สงขลา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
B24 (สําหรับตรัง) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่ผาน
โรงพยาบาลตรัง
อื่นๆ (โปรดระบุ)
มา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
ดังกลาวหรือไม
B25 (สําหรับนนทบุรี) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
สถาบันบําราศนราดูร
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
โรงพยาบาลปากเกร็ด
ดังกลาวหรือไม

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

Skip to

Note

888
999
1
2
3
4
888
1
888
1
2
3
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No.

Questions and filters

B26 (สําหรับสมุทรปราก าร) ถาเคย ในชวง 3
เดือนที่ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถาน
บริการดังกลาวหรือไม
B27 (สําหรับปทุมธานี) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่
ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ
ดังกลาวหรือไม
B28 (สําหรับกรุงเทพ) คุณเปนอาสาสมัครโครงการ
ศึกษายาตาน Tenofovir/ทีนอฟ หรือไม
B29 (สําหรับเชียงใหม) คุณเปนอาสาสมัครของ
โครงการศึกษา Suboxone / 058 หรือไม
B30 คุณเคยรับยาตานไวรัสหรือไม

Coding categories
อื่นๆ (โปรดระบุ)
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สถาบันธัญญรักษ
โรงพยาบาลปทุมธานี
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ใช
ไมใช
ไมตอบ
ใช
ไมใช
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

Codes
888
1
888
1
2
888
1
0
999
1
0
999
1
0
999

Skip to

Note

TUC
HS7
TUC
HS8

50

สวน C: การใชสารเสพติดและการใชเข็มฉีดยา
No.
C1

C2
C3

C4
C5

Questions and Filters
คุณฉีดสารเสพติดครั้งลาสุดเมื่อใด

คุณเริ่มฉีดสารเสพติดมานานเทาไรแลว
นับตั้งแตครั้งแรกที่ฉีด
ในชวง 30วันที่ผานมา คุณไดฉีดสารเสพ
ติดประเภทใดบาง ดังตอไปนี้ (ตอบไดหลาย
คําตอบ)

ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณฉีดสารเสพติด
ทั้งหมดกี่ครั้ง
ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณใชเข็มและ
กระบอกฉีด ใหม ทั้งหมดกี่ครั้ง

Coding categories
วันนี้
ภายใน 7 วันที่ผานมา
ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
ภายใน 3 เดือนที่ผานมา
ภายใน 6 เดือนที่ผานมา
ภายใน 1 ปที่ผานมา
นานกวา 1 ปที่ผานมา
จํานวนป
จํานวนเดือน
เฮโรอีน
ยาบา
ยาอี
โดมิคุม
ฝน
กัญชา
ยาเค )เคตามิน(
เมธาโดน
แอนตี้แวน
ไดอาซีแพม
อื่นๆ (โปรดระบุ)
จํานวนครั้ง
ไมไดฉีดเลย
จํานวนครั้ง
ไมไดใชเลย

Codes
1
2
3
4
5
6
7
|____|____|
|____|____|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
888
|____|____|____|
0
|____|____|____|
0

Skip to

4 → C14
5 → C14
6 → STOP
7 → STOP

TUC
DU5
MA

0 → C14
If C5=C4 skip
C7, C8
If 0 skip C14,
C17

C6

ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณไดใหเข็มหรือ
กระบอกฉีดยาที่คุณใชแลวกับผูอื่นเพื่อไปใช
ตอเปนจํานวนกี่ครั้ง

จํานวนครั้ง
ไมไดใหเลย

|____|____|____|
0

If 0 skip C16

C7

ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณไดใชเข็มหรือ
กระบอกฉีดยาที่ผูอื่นใชมากอนแลวเปน
จํานวนกี่ครั้ง

จํานวนครั้ง
ไมไดใชเลย

|____|____|____|
0

If 0 skip C17

C8

ในชวง 1 เดือนที่ผานมา เมื่อคุณไดเข็ม
หรือกระบอกฉีดยาใหม คุณใชกี่ครั้งจึงจะทิ้ง
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณไดเขารวม

จํานวนครั้ง
ไมไดใชซ้ําเลย
เขารวม

|____|____|____|
0
1

C9

Note
TUC
DU2,
UNGA
SS4

PSI
DALY1

PSI
DALY2
&3
TUC
RB2
PSI
DALY2
&3
TUC
RB2a
TUC
RB1
PSI
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No.

C10
C11

C12

C13

C14
C15

Questions and Filters
โครงการแลกเปลี่ยนเข็มใหมและกระบอกฉีด
บางหรือไม
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณแลกเปลี่ยน
เข็มใหมและกระบอกฉีดกี่เข็ม
ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณใชอุปกรณใน
การเตรียมยา (เชน ชอน ,สําลี ,ถวย ,น้ํา)
รวมกับผูอื่นเปนจํานวนกี่ครั้ง
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณไดเข็มหรือ
กระบอกฉีดยามาจากที่ใดบาง (ตอบได
หลายคําตอบ)

ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณทําลายหรือทิ้ง
เข็มหรือกระบอกฉีดยาที่ใชแลวอยางไร (ตอบ
ไดหลายคําตอบ)

ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใชเข็ม
หรือกระบอกฉีดยาใหมหรือไม
ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใหเข็ม
หรือกระบอกฉีดยากับผูอื่นใชตอหรือไม

C16

ครั้งลาสุด ที่คุณไดใหเข็มหรือกระบอกฉีดที่
คุณใชแลวกับผูอื่นคือเมื่อใด

C17

ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใชเข็ม

Coding categories
ไมไดเขารวม

Codes
0

จํานวนเข็มและกระบอกฉีด
ไมไดแลกเปลี่ยนเลย
จํานวนครั้ง
ไมไดใชเลย

|____|____|____|
0
|____|____|____|
0

ซื้อจากหางสรรพสินคา
ซื้อจากสถานที่ที่ซื้อยา
เสพติด
ซื้อจากคลีนิค
ซื้อจากรานขายยาทั่วไป
ไดมาจากเพือ่ น
ไดมาจากโครงการแลกเปลี่ยน
เข็มสะอาด
ซื้อจากคนที่ขายยาเสพติด
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ใหเพื่อน
เก็บไวกับตัว
เอาไปซอน เชน ซอนตามรูเสา
ไฟฟา ,ใตทางเดิน
ทิ้งในถังขยะ
ทิ้งเฉพาะหัวเข็ม เก็บกระบอก
ไว
ทิ้งลงทอ
ทิ้งลงแมน้ํา, คลอง
เผา
ทิ้งในสถานที่ที่ฉีด
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ใช
ไมใช
ให
ไมให

วันนี้
ภายใน 1 สัปดาหที่ผา นมา
ภายใน 2 สัปดาหที่ผานมา
ภายใน 3 สัปดาหที่ผานมา
ภายใน 4 สัปดาหที่ผานมา
ใช

Skip to
0 → C11

Note
DALY6
PSI
DALY7

1
2

MA
TUC
DU7

3
4
5
6
7
888
1
2
3

MA

4
5
6
7
8
9
888
1
0
1
0

1
2
3
4
5
1

If 1 skip C17,
C18
0 → C17

GF
TUC
RB3,
UNGA
SS4.2
PSI
DALY4
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No.

C18

C19

C20

Questions and Filters
หรือกระบอกฉีดยาที่ผูอื่นใชมากอนแลว
หรือไม
ครั้งลาสุด ที่คุณไดใชเข็มหรือกระบอกฉีดที่
ผูอื่นใชมากอนแลวคือเมื่อใด

ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใช
อุปกรณในการเตรียมยา (เชน ชอน ,สําลี ,
ถวย ,น้ํา) รวมกับผูอื่นหรือไม
คุณเคยมีประสบการณใชยาเสพติดเกินขนาด
หรือไม

Coding categories
ไมใช

Codes
0

วันนี้
ภายใน 1 สัปดาหที่ผานมา
ภายใน 2 สัปดาหที่ผานมา
ภายใน 3 สัปดาหที่ผานมา
ภายใน 4 สัปดาหที่ผานมา
ใช
ไมใช

1
2
3
4
5
1
0

เคย
ไมเคย

1
0

Skip to
0 → C19

Note

DALY
Q4
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สวน D: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฉีดสารเสพติด
คําอธิบาย:
ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการฉีดสารเสพติด ในแตละขอความขอใหคุณแสดงความคิดเห็นวา
เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย มากนอยเพียงใดดังนี้
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1

2

3

4

5

เห็นดวยอยางยิ่ง
6

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีน้ําเงินจะแสดงความเห็นดวย และโทนสีสมจะแสดงความไมเห็นดวย โดยที่คุณสามารถเลือก
แสดงความคิดเห็นได 6ระดับ ดังนี้ 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง2 ,=ไมเห็นดวย3 ,=คอนขางไมเห็นดวย4 ,=คอนขางเห็นดวย5 ,=เห็น
ดวย และ 6=เห็นดวยอยางยิ่ง
คําตอบทั้งหมดนั้นไมมีขอใดทีถ่ ูกหรือผิด เราสนใจที่จะทราบความคิดเห็นที่แทจริงของคุณเทานั้น ดังนั้นจึงใครขอความกรุณา
เลือกตอบใหตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด

No.

Statements

D7

ฉันรูจักสถานที่ที่แจกหรือขายเข็มหรือกระบอก
ฉีดใหม
ฉันสามารถซื้อหรือหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม
ไดเมื่อตองการใช
ฉันมีเข็มหรือกระบอกฉีดใหมในเวลาที่ตองการ
ใช
รานที่ขายเข็มหรือสถานที่แจกเข็ม อยูใกลกับที่
พักของฉัน
การหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหมเปนเรื่องงาย
สําหรับฉัน
เมื่อฉันรีบรอนหรือเสี้ยนยามาก ฉันจะหาเข็ม
หรือกระบอกฉีดใหมยาก
เพื่อนๆแนะนําใหฉันใชเข็มหรือกระบอกฉีดใหม

D8

เพื่อนๆแนะนําวาอยาใชเข็มรวมกัน

D1
D2
D3
D4
D5
D6

D9
D10
D11
D12
D13

เพื่อนๆเตรียมเข็มหรือกระบอกฉีดใหมไวใหฉัน
เสมอ
ฉันรูสึกอายเมื่อตองไปซื้อเข็ม
ฉันรูสึกมั่นใจที่จะตองเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนเข็มใหม
ฉันไมกลาไปซื้อเข็มใหม เพราะกลัวถูกตํารวจ
จับ
การพกเข็มจะเปนเงื่อนไขของตํารวจในการ

1

2

3

4

5

6

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

คอนขาง
ไมเห็นดวย

คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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No.

Statements

1

2

3

4

5

6

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

คอนขาง
ไมเห็นดวย

คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

บังคับตรวจหาสารเสพติด
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32

ฉันตองไดยามากอน แลวถึงจะไปหาซื้อเข็ม
ไมเปนไรที่ฉันจะใชเข็มหรือกระบอกฉีดรวมกับ
คนที่ฉันรูจักเปนอยางดี
ถาเพื่อนมาขอเข็มที่ใชแลว ก็ตองใหเพราะ
คิดถึงใจเขาใจเรา
ฉันไมอยากเสี้ยนยาหรือลงแดง ฉะนั้นฉันจะยืม
เข็มฉีดยาจากคนอื่นมาใช ถาหากจําเปน
ฉีดดวยเข็มใหม ดีกวาใชเข็มที่เราใชแลว เพราะ
เลือดที่คางอยูมีเชื้อโรค
ฉันไมอยากทิ้งเข็มหรือกระบอกฉีดที่ใชแลว
เพราะเกรงวาจะหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม
ไมได
พอไดเข็มมาแลวใชหลายครั้งกอนจะทิ้ง เพราะ
เข็มหายาก
ฉันรูสึกไมกังวลใจเมื่อใชเข็มใหมหรือกระบอก
ฉีดทุกครั้ง
การใชเข็มฉีดยาอันเดิมมากกวาหนึ่งครั้ง ทําให
ฉีดแลวเจ็บมากขึน้ เนื่องจากหัวเข็มทื่อ
ฉันสามารถฉีดยาไดงายขึ้นเมื่อใชเข็มใหม
ฉันรูสึกปลอดภัยจากการติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อใช
เข็มหรือกระบอกฉีดใหมทุกครั้ง
ฉันไมเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอ็ชไอวี หากฉันเปลี่ยน
เฉพาะหัวเข็ม แตใชกระบอกรวมกัน
เพื่อนๆฉันคิดวาไมเปนไรที่จะใชเข็มหรือ
กระบอกฉีดรวมกับคนที่เรารูจักเปนอยางดี
ในกลุมเพื่อนของฉัน ทุกคนตางก็ตองใชเข็มของ
ใครของมัน
ในกลุมเพื่อนของฉัน เปนเรื่องปกติที่จะใช
อุปกรณในการฉีดรวมกัน
การเปลี่ยนเฉพาะหัวเข็ม แตใชกระบอกฉีด
รวมกัน ทําใหปลอดภัยจากการติดเชื้อเอ็ชไอวี
การลางเข็มหรือกระบอกฉีดดวยน้ําเปลาจนไมมี
เลือดติดจึงจะสะอาด ปลอดภัยจากโรคเอดส
ฉันใชเข็มหรือกระบอกฉีดรวมกับผูอื่นได เพราะ
ถึงจะติดเชือ้ เอ็ชไอวี แตก็รักษาหายได
ในอนาคต ถึงแมเพื่อนจะใหเข็มหรือกระบอกฉีด
ที่ใชแลว แตฉันก็จะไมใช
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No.
D33
D34
D35
D36
D37

Statements
ครั้งตอไปที่จะฉีด ฉันจะตองหาเข็มและกระบอก
ฉีดใหมใหได เพราะฉันกลัวติดเชื้อเอ็ชไอวี
ในอนาคต ถาหากเสี้ยนยาแตไมสามารถหาเข็ม
ใหมได ฉันจะไมยอมฉีด
กอนที่ฉันจะฉีดครั้งตอไป ฉันจะออกไปซื้อเข็ม
ฉีดยาอันใหม ถึงแมวาฉันจะมีสารเสพติดพรอม
ที่จะฉีดแลวก็ตาม
ฉันไมอยากใชเข็ม/กระบอกฉีดรวมกัน เพราะ
กลัวติดเชื้อเอ็ชไอวี
ฉันใหเข็มที่ใชแลวกับเพื่อนได เพราะฉันไมไดมี
เชื้อเอ็ชไอวี

1

2

3

4

5

6

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

คอนขาง
ไมเห็นดวย

คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

56

สวน E: ตัวชี้วัดความรูเกี่ยวกับเชื้อเอ็ชไอวีของ UNGASS
NO
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Statement
การมีคูนอนเพียงคนเดียว ที่ไมมีเชื้อเอ็ชไอวีเปนวิธีหนึ่ง ที่ปองกันการติดเชื้อ
เอดสได
การใชถุงยางอนามัย ขณะรวมเพศ เปนวิธีการหนึ่งที่ปองกันการติดเชื้อเอ็ช
ไอวีได
คนที่ดูจากภายนอก รางกายแข็งแรงดี อาจจะเปนคนที่มีเชื้อเอ็ชไอวีได
การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอ็ชไอวีทําใหติดเชื้อเอ็ชไอวีได
ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอ็ชไอวีมาสูคนได
การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําใหติดเชื้อเอ็ชไอวีได

ใช

Answer
ไมใช

ไมแนใจ

ใช

ไมใช

ไมแนใจ

ใช
ใช
ใช
ใช

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช

ไมแนใจ
ไมแนใจ
ไมแนใจ
ไมแนใจ

สวน F: เพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย
คําอธิบาย:
ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธที่ฝายรุกสอดใส
อวัยวะเพศของตนเขาไปยังอวัยวะเพศของฝายรับ
โดยตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับคูนอน 3 ประเภท ไดแก
.1“คูนอนประจํา”
หมายถึง คูนอนที่มีความผูกพันทางใจ มีความรูสึกใฝหาหรือมีความรูสึกดีๆให เชน แฟน หรือคนรัก
.2“คูนอนชั่วคราว”
หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย แตไมไดมีความผูกพันทางใจ การนอนดวยนั้นเปนเพียงเรื่องเซ็ก
เพียงอยางเดียว โดยไมมกี ารใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ
.3“คูนอนซื้อขาย”
หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย โดยมีการใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อเปนการ
แลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ (การซื้อหรือขายบริการทางเพศนั่นเอง โดยอาจจะใช เงิน ของมีคาอืน่ ๆ หรือสารเสพ
ติดเพื่อการแลกเปลี่ยน)
No.
Questions and Filters
F1 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดมี
เพศสัมพันธแบบสอดใสบางหรือไม
F2 ถามีเพศสัมพันธในชวง 3 เดือนที่ผานมา
คูนอนที่มีเพศสัมพันธแบบสอดใสคือใครบาง
(ตอบไดหลายคําตอบ)
F3

ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง
ลาสุด คุณมีเพศสัมพันธกับคูนอนประเภทใด

Coding categories
มี
ไมมี
คูนอนประจํา
คูนอนชั่วคราว
คูนอนซื้อขาย

Codes
1
0
1
2
3

คูนอนประจํา
คูนอนชั่วคราว

1
2

Skip to
0 → F5

Note
UNGA
SS4.1
UNGA
(ตอบ Sec
F1/F3/F5 แตละ SS
คูนอนของ 3
เดือน)
UNGA
SS
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No.

Questions and Filters

F4

ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง
ลาสุด มีการใชถุงยางอนามัยโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส หรือไม
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดมี
เพศสัมพันธแบบสอดใสบางหรือไม
ถามีเพศสัมพันธ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา
คูนอนที่มีเพศสัมพันธแบบสอดใสคือใครบาง
)ตอบไดหลายคําตอบ(

F5
F6

F7

ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง
ลาสุด มีการใชถุงยางอนามัยโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส หรือไม

Coding categories
คูนอนซื้อขาย
ใช
ไมใช

Codes
3
1
0

มี
ไมมี
คูนอนประจํา
คูนอนชั่วคราว
คูนอนซื้อขาย

1
0
1
2
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to
Go to F8

Note
UNGA
SS

0 → Sec G
(ตอบ Sec
F2/F4/F6 แตละ
คูนอนของ 12
เดือน)
(1/0 → F12 )

สวน F-1: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนประจํา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา – จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่ตอบวามีเพศสัมพันธใน 3 เดือน
คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนประจํา
คูนอนประจํา หมายถึง คูนอนที่มีความผูกพันทางใจ มีความรูสึกใฝหาหรือมีความรูสึกดีๆให เชน แฟน หรือคนรัก
No.
Questions and Filters
F8 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนประจํากี่คน
F9 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
แบบสอดใสกับคูนอนประจําทั้งหมดกี่ครั้ง
F10 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน
ประจํา บอยครั้งอยางไร
F11 ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด
ของคุณ กับ คูนอนประจํา คุณใชถุงยาง
อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ
สอดใส หรือไม

Coding categories
จํานวนคูนอนประจํา

Codes
|____|____|____|

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to

(1/0 → F16)

Note

UNGASS
4.3

สวน F-2: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนประจํา ในชวง 12 เดือนที่ผานมา - จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน
No.
Questions and Filters
F12 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี
เพศสัมพันธกับคูนอนประจํากี่คน

Coding categories
จํานวนคูนอนประจํา

Codes
|____|____|____|

Skip to

Note
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No.

Questions and Filters

F13 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี
เพศสัมพันธแบบสอดใสกับคูนอนประจํา
ทั้งหมดกี่ครั้ง
F14 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ โดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน
ประจํา บอยครั้งอยางไร
F15 ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด
ของคุณ กับ คูนอนประจํา คุณใชถุงยาง
อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ
สอดใส หรือไม

Coding categories

Codes

Skip to

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

1 → Sec F-3

1
0

(1/0 → ตาม
คําตอบแตละคู
นอนในขอ F6)

ใช
ไมใช

Note

สวน F-3: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราว ในชวง 3 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่มีเพศสัมพันธใน 3 เดือน
คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนชั่วคราว
คูนอนชั่วคราว หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย แตไมไดมีความผูกพันทางใจ การนอนดวยนั้นเปนเพียงเรื่องเซ็ก
เพียงอยางเดียว โดยไมมกี ารใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ
No.
Questions and Filters
F16 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนชั่วคราวกี่คน

Coding categories
จํานวนคูนอนชั่วคราว

Codes
|____|____|____|

F17 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
แบบสอดใสกับคูนอนชั่วคราวทั้งหมดกี่ครั้ง
F18 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ โดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน
ชั่วคราว บอยครั้งอยางไร
F19 ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด
ของคุณ กับ คูนอนชั่วคราว คุณใชถุงยาง
อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ
สอดใส หรือไม

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to

(1/0 → ตาม
คําตอบแตละคู
นอนในขอ F6)

Note

UNGASS
4.3

สวน F-4: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูน อนชั่วคราว ในชวง 12 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน
No.
Questions and Filters
F20 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี

Coding categories
จํานวนคูนอนชั่วคราว

Codes
|____|____|____|

Skip to

Note
59

No.

Questions and Filters
เพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราวกีค่ น
F21 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
แบบสอดใสกับคูนอนชั่วคราวทั้งหมดกี่ครั้ง
F22 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน
ชั่วคราว บอยครั้งอยางไร
F23 ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด
ของคุณ กับ คูนอนชั่วคราว คุณใชถุงยาง
อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ
สอดใส หรือไม

Coding categories

Codes

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to

Note

(1/0 → ตาม
คําตอบแตละคู
นอนในขอ F6)

สวน F-5: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่มีเพศสัมพันธใน 3 เดือน
คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนซื้อขาย
คูนอนซื้อขาย หมายถึง คูนอนทีม่ ีเพศสัมพันธดวย โดยมีการใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ (การซื้อหรือขายบริการทางเพศนั่นเอง โดยอาจจะใช เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ
สารเสพติดเพื่อการแลกเปลี่ยน(
No.
Questions and Filters
F24 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนซื้อขายกี่คน

Coding categories
จํานวนคูนอนซื้อขาย

Codes
|____|____|____|

F25 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนซื้อขายทั้งหมดกี่ครั้ง

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

F26 ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอนซื้อ
ขาย บอยครั้งอยางไร
F27 ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด
ของคุณ กับ คูนอนซื้อขาย คุณใชถุงยาง
อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ
สอดใส หรือไม

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to

(1/0 → Sec
G)

Note

UNGA
SS4.3

สวน F-6: ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขาย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่
ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน
No.

Questions and Filters

Coding categories

Codes

Skip to

Note
60

No.
Questions and Filters
F28 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี
เพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขายกีค่ น
F29 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ
กับคูนอนซื้อขายทั้งหมดกีค่ รั้ง
F30 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช
ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอนซื้อ
ขาย บอยครั้งอยางไร
F31 ในการมีเพศสัมพันธ ครั้งลาสุดของคุณ กับ
คูนอนซื้อขาย นั้น ไดมีการใชถุงยางอนามัย
โดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส
หรือไม

Coding categories
จํานวนคูนอนซื้อขาย

Codes
|____|____|____|

จํานวนครั้ง

|____|____|____|

ทุกครั้ง
บางครั้ง
(ระบุจํานวนครั้ง)
ไมเคยใชเลย

1
2
|____|____|____|
3

ใช
ไมใช

1
0

Skip to

Note

(1/0 → Sec
G)

สวน G: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัย
คําอธิบาย:
ตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการใชถุงยางอนามัย ในแตละขอความขอใหคุณแสดงความคิดเห็นวา
เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย มากนอยเพียงใดดังนี้
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1

2

3

4

5

เห็นดวยอยางยิ่ง
6

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ไมเห็นดวย

คอนขางไมเห็นดวย

คอนขางเห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวยอยางยิ่ง

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีน้ําเงินจะแสดงความเห็นดวย และโทนสีสมจะแสดงความไมเห็นดวย โดยที่คุณสามารถเลือก
แสดงความคิดเห็นได 6ระดับ ดังนี้ 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง2 ,=ไมเห็นดวย3 ,=คอนขางไมเห็นดวย4 ,=คอนขางเห็นดวย5 ,=เห็น
ดวย และ 6=เห็นดวยอยางยิ่ง
คําตอบทั้งหมดนั้นไมมีขอใดทีถ่ ูกหรือผิด เราสนใจที่จะทราบความคิดเห็นที่แทจริงของคุณเทานั้น ดังนั้นจึงใครขอความกรุณา
เลือกตอบใหตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด

No.
G1
G2
G3

Statements
ถุงยางอนามัยโดยสวนใหญที่ฉันใช เปนถุงยาง
อนามัยที่ไดมาฟรีๆ
การหาซื้อถุงยางอนามัยเมื่อตองการใช เปนเรื่อง
งายสําหรับฉัน
เปนเรื่องปกติของคูนอนประจําของฉัน ที่จะขอให
ฉันใชถุงยางอนามัย

1

2

3

4

5

6

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย

คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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No.
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14

Statements
ถุงยางอนามัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับคูนอนซื้อขาย
เทานั้น
ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจํา
เพราะวาเราเชื่อใจกัน
ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจําถา
หากฉันรูผลตรวจเอ็ชไอวีแลว
การใชถุงยางอนามัยไมไดทําใหความรื่นรมยใน
การมีเพศสัมพันธลดลง
การใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอจะชวย
ปองกันคูนอนประจําของฉันจากการติดเชื้อเอ็ชไอ
วี
คูนอนประจําของฉันจะเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ถาฉันไมใชถุงยางอนามัย
ถึงแมจะใชเข็มฉีดยารวมกันกับคูนอน แตก็จําเปน
จะตองใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ
เพียงไมไดใสถุงยางอนามัยแคครั้งเดียว อาจทํา
ใหคูนอนประจําของฉันเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี
ถาฉันใชถงุ ยางอนามัยกับคูนอนประจํา เขา/เธอ
จะคิดวาตัวฉันไมปลอดภัย
ถาบอกกับคูนอนประจําวาใหใชถุงยางอนามัย
เขาจะสงสัยในตัวฉัน
การใชถุงยางอนามัยทําใหฉันกับคูนอนประจํา
ของฉันเกิดความรูสึกไมเชื่อใจกัน

1

2

3

4

5

6

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย

คอนขาง
ไมเห็น
ดวย

คอนขาง
เห็นดวย

เห็นดวย

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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สวน H: ชวงเวลาขณะอยูใ นหองขัง / เรือนจํา
No.
Questions and Filters
H1 ในชวง 1 ปที่ผานมา คุณเคยถูกคุมขังใน
หองขังที่สถานีตํารวจหรือไม
H2

ถาตอบวา “เคย” คุณเคยฉีดยาเสพติดในหอง
ขังหรือไม

H3

ถาคุณตอบวา “เคย” คุณฉีดยาเสพติดชนิด
ใดบางในหองขัง

H4

อุปกรณฉีดยาเสพติดที่คุณใชในขณะที่อยูใน
หองขัง ไดถูกใชโดยผูอื่นมากอนหรือไม

H5

ในชวง 1 ปที่ผานมา คุณเคยถูกคุมขังใน
เรือนจําหรือไม

H6

ถาตอบวา “เคย” คุณเคยฉีดยาเสพติดใน
เรือนจําหรือไม

H7

ถาคุณตอบวา “เคย” คุณฉีดยาเสพติดชนิด
ใดบางในเรือนจํา

H8

อุปกรณฉีดยาเสพติดที่คุณใชในขณะที่อยูใน
เรือนจํา ไดถูกใชโดยผูอื่นมากอนหรือไม

Coding categories
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
เฮโรอีน
เมธาโดน
ยาบา
โดมิคุม (ยานอนหลับ)
ฝน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
ใช
ไมใช
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
เฮโรอีน
เมธาโดน
ยาบา
โดมิคุม (ยานอนหลับ)
ฝน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
ใช
ไมใช
ไมตอบ

Codes
1
0
999
1
0
999
1
2
3
4
5
888
999
1
0
999
1
0
999
1
0
999
1
2
3
4
5
888
999
1
0
999

Skip to
Note
If no, skip to TUC
question PR 5 PR1
If no, skip to TUC
question PR 5 PR1b
TUC
PR2

TUC
PR3.
If no, skip to TUC
question HS1a PR5
If no, skip to TUC
PR12 PR8.
TUC
PR9
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สวน I: การใหการปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี
No.
Questions and Filters
I1
คุณเคยตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี /เอดสหรือไม

I2

คุณทราบสถานที่ที่ใหบริการตรวจเลือดเพื่อ
หาเชื้อเอ็ชไอวี / เอดสหรือไม

I3

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับบริการให
คําปรึกษากอนการตัดสินใจตรวจเลือด
หรือไม
คําอธิบาย: การใหคําปรึกษากอนการ
ตัดสินใจตรวจเลือด โดยผูเชี่ยวชาญที่ผาน
การอบรมมาโดยเฉพาะ เปนการนัดพูดคุย
เพียงครั้งเดียวหรือมากกวานั้น โดยบุคคลนั้น
จะใหขอมูลเกี่ยวกับเชื้อเอ็ชไอวี /เอดส และ
การตรวจหาเชื้อเพื่อเปนตัวชวยในการ
ตัดสินใจของคุณวาจะตรวจหาเชื้อหรือไม
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเขารับการ
ตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวีดวยความสมัครใจ
หรือไม
แลวคุณไดรับฟงผล หลังจากการตรวจ
ภายใน 6 เดือนหรือไม

I4

I5

I6

I7

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับการให
คําปรึกษาหลังการตรวจเลือดหรือไม
คําอธิบาย: การใหคําปรึกษาหลังการตรวจ
เลือด เปนการใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญที่
ผานการอบรมมาโดยเฉพาะหลังจากผลการ
ตรวจออกมาแลว เปนการนัดพูดคุยเพียงครั้ง
เดียวหรือมากกวานั้น โดยบุคคลนั้นจะให
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกตองไมวาผลการตรวจจะออกมาเปน
ผลบวกหรือลบ
คุณเคยไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี /
เอดส ดวยความสมัครใจมาแลวกี่ครั้ง?
(โดยประมาณ)

Coding categories
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
ทราบ
ไมทราบ
ไมตอบ
ไดรับ
ไมไดรับ
ไมตอบ

Codes
1
0
999
1
0
999
1
0
999

เคย
ไมเคย
ไมตอบ
ใช
ไมใช
ไมตอบ
ไดรับ
ไมไดรับ
ไมตอบ

1
0
999
1
0
999
1
0
999

ไมเคยตรวจเลย
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 – 5 ครั้ง
6 – 10 ครั้ง
มากกวา 10 ครั้ง
ไมตอบ

0
1
2
3
4
5
999

Skip to

Note
TUC
0 → I2 and I9 HS1a
UNGA
SS1

0 → I7
GF,
TUC
HS1c

0 → I9
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No.
Questions and Filters
I8
คุณไปตรวจ ดวยความสมัครใจ มาครั้ง
ลาสุดเมื่อใด? (โดยประมาณ)

I9

อะไรคือเหตุผลที่ทําใหคุณไมไปตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี (ตอบไดหลายคําตอบ)

Coding categories
ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 1 ป ที่ผานมา
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ
ไมคิดวามีความเสี่ยง
ไมอยากเสียคาใชจาย
ไมตองการแจงชื่อเวลาที่
ไปตรวจ
ไมรูวาตองไปตรวจที่ไหน
กลัวผลการตรวจ
ไมอยากถูกปฏิบัติอยางไมดี
หรือถูกดูถูกเวลาที่ไปตรวจ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ

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

Skip to
Note
then → Sec J TUC
HS1b

Only
those
who
answer
0 in I7

888
999
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สวน J: การตรวจหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
No.
Questions and Filters
J1 ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีอาการ
ดังตอไปนี้บางหรือไม (ตอบไดหลาย
คําตอบ)

J2

J3

J4

J5

คุณทําอยางไรเมื่อมีอาการดังกลาว (ตอบได
หลายคําตอบ)

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยตรวจหา
การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธบาง
หรือไม
คําอธิบาย: โรคติดตอทางเพศสัมพันธเชน
หนองใน หนองในเทียม ซิฟลิส ฝมะมวง
แผลริมออน)
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไปตรวจหา
การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธมาแลว
กี่ครั้ง

ครั้งลาสุดที่คุณไปตรวจหาการติดเชื้อ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธคือเมื่อใด

Coding categories
ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน
มีหนองหรือน้ําหลั่งจากชอง
คลอดหรือทอปสสาวะ
ปสสาวะแสบขัด
มีอาการบวมแดงบริเวณอวัยวะ
เพศ
เปนผื่นหรือเปนแผล
ปสสาวะบอย
ตกขาวบอย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมมีอาการใดๆเลย
ไมตอบ
ไมไดรักษา
ซื้อยากินเอง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาล/คลีนิค
เอกชน
หาหมอแผนโบราณ
ไปที่ศูนยใหคําปรึกษา (drop-in
center)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 – 5 ครั้ง
6 – 10 ครั้ง
มากกวา 10 ครั้ง
ไมตอบ
ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 1 ป ที่ผานมา
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ

Codes
1
2

Skip to

Note
MA

3
4
5
6
7
888
0
999
1
2
3

0 → J3
MA

4
5
888
999
1
0
999

1
2
3
4
5
999
1
2
3
4
5
999

1 → J4
0 → J6

→ Sec K
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No.
Questions and Filters
J6 อะไรคือเหตุผลที่ทําใหคุณไมไปตรวจหาการ
ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ตอบได
หลายคําตอบ)

Coding categories
คิดวาไมมีความเสี่ยง
ไมอยากเสียคาใชจาย
ไมตองการแจงชือ่ เวลาที่ไป
ตรวจ
ไมรูวาตองไปตรวจที่ไหน
กลัวผลการตรวจ
ไมอยากถูกปฏิบัติอยางไมดีหรือ
ถูกดูถูกเวลาที่ไปตรวจ
ไมมีอาการ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ

Codes
1
2
3

Skip to

Note
MA

4
5
6
7
888
999
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สวน K: การเปดรับกิจกรรม
No.
Questions and Filters
K1 คุณรูจักหรือเคยไดยินศูนยขอมูลขาวสารหรือ
เจาหนาที่จากศูนยขอมูลขาวสารดังตอไปนี้บาง
หรือไม

K2

กอนที่จะมาสัมภาษณวันนี้ คุณเคยไปที่ศูนย
ขอมูลขาวสารดังกลาวบางหรือไม

K3

คุณไปที่ศูนยขอมูลขาวสารครั้งแรกเมื่อใด

K4

กอนที่จะมาสัมภาษณวันนี้ คุณไปที่ศูนยขอมูล
ขาวสารครั้งลาสุดเมื่อใด

K5

คุณไปที่ศูนยขอมูลขาวสารเปนจํานวนกี่ครั้ง

K6

คุณเคยไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ
อาสาสมัครจาก ศูนยขอมูลขาวสารบางหรือไม

K7

คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ
อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารครั้งแรก
เมื่อใด

Coding categories
รูจัก / เคยไดยิน
ไมรูจัก
ไมตอบ

เคย
ไมเคย
ไมตอบ

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 1 ป ที่ผานมา
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ
ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 1 ป ที่ผานมา
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ
จํานวนครั้ง
ไมเคยไปเลย
ไมตอบ

เคย
ไมเคย
ไมตอบ

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 1 ป ที่ผานมา

Codes
1
0
999

1
0
999

Skip to
0 → K25

0 → K6

1
2
3
4
5
999
1
2
3
4
5
999
|____|____|____|
0
999

1
0
999

If K2=0 and
K6=0 → K27

Note
Show
DIC list
in each
provinc
e
Show
only
selecte
d DIC
from
K1
Show
only
selecte
d DIC
from
K1
Show
only
selecte
d DIC
from
K1
Show
only
selecte
d DIC
from
K1
Show
only
selecte
d DIC
from
K1

1
2
3
4
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No.

K8

K9

K10

K11

K12

K13
K14

Questions and Filters

Coding categories
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ
คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ
ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา
ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา
อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารครั้งลาสุด
ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา
เมื่อใด
ภายใน 1 ป ที่ผานมา
นานกวา 1 ป ที่ผานมา
ไมตอบ
คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ
จํานวนครั้ง
อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารเปนจํานวนกี่
ไมเคยไดรับการ
ครั้ง
ติดตอเลย
ไมตอบ
เจาหนาที่หรืออาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร
บานของคุณเอง
บานเพื่อน
มักจะไปหาหรือเจอคุณในสถานที่ใดบาง (ตอบได
บานของเจาหนาที่เอง
หลายคําตอบ)
คลีนิค /สถานพยาบาล /
ศูนยบําบัด
วัด /สุเหรา
สวนสาธารณะ
สถานที่ราง
หองน้ําของปมน้ํามัน
สะพานลอย
ตลาด
หางสรรพสินคา
แหลงซื้อขายยาเสพติด
รานขายเข็มหรือกระบอกฉีด
ยา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
เคย
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก
ไมเคย
ถุงยางอนามัยจากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ
ไมตอบ
เจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร
บางหรือไม
เคย
ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก
ไมเคย
ถุงยางอนามัยจากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ
ไมตอบ
เจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร
บางหรือไม
จํานวนถุงยางอนามัย
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับแจกถุงยาง
ไมตอบ
อนามัยเปนจํานวนกี่ชิ้น
เคย
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก
ไมเคย
เข็มและกระบอกฉีดจากศูนยขอมูลขาวสาร

Codes
5
999
1
2
3
4
5
999
|____|____|____|
0

Skip to

999
1
2
3

Note

MA

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
888
999
1
0
999

0 → K14

UNGA
SS2

1
0
999
|____|____|____|
999
1
0

0 → K17
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No.

K15

K16
K17

K18
K19

K20
K21

K22

K23

K24

K25

Questions and Filters
หรือเจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูล
ขาวสาร บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก
เข็มและกระบอกฉีดจากศูนยขอมูลขาวสาร
หรือเจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูล
ขาวสาร บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับแจกเข็ม
และกระบอกฉีดเปนจํานวนกี่ชิ้น
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดจากศูนยขอมูล
ขาวสาร หรือเจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนย
ขอมูลขาวสาร บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดกี่ครั้ง
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัยจาก
ศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาที/่ อาสาสมัคร
จากศูนยขอมูลขาวสาร บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัยกี่ครั้ง
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง
ตอไปยังบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ จากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ
เจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร
บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง
ตอไปยังบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด
โดยสมัครใจ เปนจํานวนกี่ครั้ง
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง
ตอไปยังบริการตรวจหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ จากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ
เจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร
บางหรือไม
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง
ตอไปยังบริการตรวจหาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เปนจํานวนกี่ครั้ง
ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง
ตอไปรับการบําบัดยาเสพติด จากศูนยขอมูล
ขาวสาร หรือเจาหนาที/่ อาสาสมัครจากศูนย
ขอมูลขาวสาร บางหรือไม

Coding categories
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

Codes
999
1
0
999

จํานวนเข็มและกระบอกฉีด
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

|____|____|____|
999
1
0
999

จํานวนครั้ง
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

|____|____|____|
999
1
0
999

จํานวนครั้ง
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

|____|____|____|
999
1
0
999

จํานวนครั้ง
ไมตอบ

|____|____|____|
999

เคย
ไมเคย
ไมตอบ

จํานวนครั้ง
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ

Skip to

1
0
999

Note

UNGA
SS3

1 → K16
0 → K17

1 → K18
0 → K19

1 → K20
0 → K21

1 → K22
0 → K23

|____|____|____|
999
1
0
999

1 → K24
0 → K25
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No.
Questions and Filters
K26 ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง
ตอไปรับการบําบัดยาเสพติด เปนจํานวนกี่
ครั้ง
K27 ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเอ็ชไอวี/เอดส บางหรือไม
K28 คุณไดรับขอมูลความรูเกี่ยวกับเอ็ชไอวี/เอดส
จากที่ใด (ตอบไดหลายคําตอบ)

K29 ในชวง 3เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล
ความรูเ กี่ยวกับเอ็ชไอวี/เอดสเปนจํานวนกี่
ครั้ง

Coding categories
จํานวนครั้ง
ไมตอบ
เคย
ไมเคย
ไมตอบ
ศูนยขอมูลขาวสารหรือ
เจาหนาที/่ อาสาสมัคร
เจาหนาที่สาธารณสุขจาก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือศูนยควบคุมโรค
พยาบาลหรือนักสังคม
สงเคราะห
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไมตอบ
จํานวนครั้ง
ไมตอบ

Codes
|____|____|____|
999
1
0
999
1

Skip to

Note

0 → END

2

3
888
999
|____|____|____|
999

เรายังคงตองการที่จะหาผูที่ฉีดสารเสพติดเพื่อมาสัมภาษณอีก คุณยินดีที่จะชวยแนะนําผูฉีดสารเสพติดเขาเสนที่คุณรูจัก
มาสัมภาษณกับเราสัก 3คนหรือไม โดยเราจะมีคาเดินทางมอบให
โดยเราจะใหคูปองคุณไป 3ใบเพื่อเอาไปใหคนที่คุณรูจัก คูปอง 1ใบจะมี 3สวน คูปองสวนที่ 1 ทางโครงการจะเปนผู
เก็บเอาไว คูปองสวนที่ 2 คุณเก็บไวเพื่อนํามารับคาตอบแทน หลังจากที่คนที่คุณแนะนํามานั้น ไดใหสัมภาษณกับเราเรียบรอยแลว
และคูปองสวนที่ 3 คุณเอาไปใหคนฉีดสารเสพติดที่คุณตองการจะแนะนํามา และใหเขาถือมาดวยในวันที่มาสัมภาษณ โดยเราจะไม
สัมภาษณคนที่ไมมีคูปองแนะนํานี้ติดตัวมา และเนื่องจากโครงการนี้มีระยะเวลาจํากัด ดังนั้นจึงขอใหคุณรีบแนะนําเขาเหลานั้น ให
ติดตอเขามาโดยเร็วที่สุด
“ทั้งนี้ คนที่คุณสามารถแนะนําใหมาสัมภาษณกับเราไดจะตอง…”
1. เปนผูฉีดสารเสพติด
2. รูจักกับคุณเปนการสวนตัว ซึ่งหมายถึง คนที่คุณรูจักชื่อเลนหรือชื่อจริง และรูวิธีที่จะติดตอกับเขาเหลานั้น โดย
ทางใดทางหนึ่ง
3. มีอายุอยูในชวง 18 45 - ป
4. ตองยังไมเคยตอบแบบสอบถามของโครงการเพื่อสุขภาพ ซึ่งทําการสํารวจในชวงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมนี้
5. มีคูปองสวนที่ 3ที่ไดแจกคุณไป

สุดทายนี้ ดิฉัน /ผมขอขอบคุณที่สละเวลาในการใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนสําหรับโครงการของเราคะ /ครับ
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