
คําจํากัดความ 

 

ผูเขารวมโครงการ หมายถึง ผูท่ีถูกคัดเลือกเขารวมโครงการ โดยผานการตอบสัมภาษณและเก็บตัวอยาง

ส่ิงสงตรวจ ดวยความยินยอม 

คูปอง     หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงถึงการเปนสวนหนึ่งของการเขารวมโครงการ มี  2 สวนใชแสดง 

   ประโยชนในการใชสอย ไดแก 

สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีผูเขารวมโครงการ ใหกับเพื่อนของผูเขารวมโครงการ  

สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีผูเขารวมโครงการเก็บไว เพื่อรับคาเดินทางครั้งท่ีสอง ในกรณีท่ีเพื่อนของ

ผูเขารวมโครงการไดเขารวมโครงการ โดยผานการตอบสัมภาษณและเก็บตัวอยางส่ิง

สงตรวจ ดวยความยินยอม  

คาเดินทาง  หมายถึง  การสนับสนนุเปนเงินท่ีใหกับผูเขารวมโครงการ ซึ่งเจาหนาท่ีจะทําการจายให 

   2 ครั้ง 

   ครั้ง แรก เปนคาเดินทางในวันท่ีไดยินยอมเขารวมโครงการ 

ครั้งท่ี สอง เปนคาเดินทางท่ีใหกับผูเขารวมโครงการ เมื่อเพื่อนของผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติ          

ไดเขารวมโครงการ 

ตัวต้ังตน  หมายถึง  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการจากเจาหนาท่ี ซึ่งตัวตั้งตนจะเปนคน

เร่ิมแรกของกระบวนการคัดเลือกผูเขารวมโครงการโดยสุมแบบเครือขาย (RDS)  

การคัดเลือกแบบเครือขาย (Respondent Driven Sampling : RDS)  

หมายถึง การคัดเลือกเริ่มจากตัวตั้งตน จนไปถึงคนหรือเครือขายของตัวตั้งตนตอไป

เรื่อยๆ จนครบตามเปาหมายของการเฝาระวัง 

แบบคัดกรอง หมายถึง ขอคําถามท่ีใชตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเขารวมโครงการ เพื่อใชพิจารณาการ

เขารวมโครงการ 

ที่ทําการ หมายถึง ขอคําถามท่ีใชตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ เพื่อใชพิจารณาการ

เขารวมโครงการ  ซ่ึงจะต้ังอยูที่ใดก็ไดแลวแตจังหวัดที่รับผิดชอบหนวยเฝาระวัง

จะกําหนด 

 

 1 



การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ  

(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 กลุมชายท่ีมาตรวจรักษากามโรค และ พนักบริการ ในพื้นท่ีเฝาระวัง 14 จังหวัด 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2532 และไดขยายพื้ นท่ีเฝาระวังจนครอบคลุม 76 จังหวัดในเวลาตอมา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อติดตามแนวโนมการ แพร ระบาดของเชื้อเอ็ชไอวี ภายใตสถานการณปญหาเอดสท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงมาโดยตลอด สํานักระบาดวิทยาจึงไดพัฒนาระบบและปรับปรุงวิธีการเฝาระวั งใหเหมาะสมกับ

สถานการณอยางตอเนื่อง 

 การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี เปนการสํารวจความชุกของการติ ดเชื้อเอ็ชไอวี  โดยการตรวจเลือดและ

ทําการสํารวจซ้ําทุกป ปละครั้ง ในประชากร กลุม เดิม และ ดวย วิธีการเฝาระวัง ท่ีจะนําผลท่ีรวบรวมไดไป

เปรียบเทียบกับผลการเฝาระวังในปท่ีผานมา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อเอ็ชไอวี ผูใชสารเสพติด

ชนิดฉีด เปนกลุมท่ีมีความเส่ียงตอการติดเชื้อ เอ็ชไอวี สูง การเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมดังกลาวได

ดําเนินการเฉพาะในคลินิกบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดเทานั้น  โดยความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูใชสาร

เสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยพบประมาณรอยละ 40 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  และจากแนวโนมของผลการ

เฝาระวัง พบวาจํานวน ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ท่ีเขารับบริการรักษาในคลินิกบําบัด ยาเสพติดมีจํานวนลดลงทุกๆ 

ป อยางไรก็ตาม รูปแบบการใชยาเสพติดชนิดฉีดในประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปคอนขางมากภายในเวลา

ไมก่ีปท่ีผานมา โดยมีการเปลี่ยนจากการใชอนุพันธฝนไปเปนเมธแอมเฟตามีน และมีหลักฐานท่ีแสดง ถึงจํานวน

ผูใชสารเสพติดชนิดฉีดลดลงอยางเห็นไดชัด แตปจจุบันยังมีขอมูลคอนขางนอยเก่ียวกับจํานวนของ ผูใชสารเสพ

ติดชนิดฉีด หรือความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด  ท่ีไมไดเขารับการบําบัดดวยการ

ใชเมธาโดน ซึ่งปจจัยท่ีกลาวมานี้ทําใหไมสามารถประเมินสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีไดครอบคลุมในกลุมผูใช

สารเสพติดชนิดฉีด ท่ีมีอยูในประเทศ ไทย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จึงพัฒนา ระบบการเฝาระวังเพื่อ

อธิบายสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีในประชากรกลุมนี้ โดยใชวิธีการสุมแบบเครือขาย ซึ่งเปนวิธีการ ท่ีสามารถ

เขาถึงกลุมผูใชยาเสพติดในชุมชนได โดยคาดหวัง วาการเฝาระวัง ดวยวิธีการ ดังกลาว นี้จะสามารถอธิบาย

สถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวีและ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใ นกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด  ไดครอบคลุมมาก

ขี้น 

 ในป 2553 นี้สํานักระบาดวิทยา ไดรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนโลก  และไดรับความรวมมือ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการ พัฒนาและบูรณาการระบบเฝาระวังพฤติกรรม ท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ช ไอวี 

ความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุม ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด  โดยใชวิธีการสุม

แบบเครือขาย เพื่อใหไดขอมูลในการประเมินสถานการณการติดเชื้อในประชากรกลุมนี้ ซึ่ง กลาว ไดวาเปน

กลุมเปาหมายเฉพาะท่ีเขาถึงไดยาก 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อทราบสถานการณการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในกลุมผูใชยาดวย-วิธีการฉีด 

2. เพื่อทราบพฤติกรรมสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเพื่อประเมิน

ปจจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธกับความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 

3. เพื่อใชในการคาดประมาณจํานวนประชากรผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 

วิธีการศึกษา  

เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวางในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ในพื้นท่ี 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ตรัง สงขลา เชียงใหม และ จังหวัดเชียงราย ดวยวิธีการสุม

แบบเครือขาย 
 

ขนาดตัวอยางของการเฝาระวัง 
 

จากการประมาณการความชุกการติดเชื้อเอ็ชไอวีท่ีรอยละ 38 ถาใชคาความเท่ียงตรงท่ี + 5%  

คาแอลฟาท่ี 0.05 เมื่อใชคา design effect ท่ี 2  จะทําใหตองการขนาดกลุมตัวอยางเพื่อโครงการนี้ 270 คนตอ

จังหวัด 

รูปแบบการศึกษา 
 

ผูเขารวมโครงการซึ่งหมายถึงผูใชยาดวยการฉีด จะไดรับการคัดเลือกโดยการคัดเลือกตัวอยางแบบ 

RDS ซึ่งเปนวิธีการแบบเครือขาย  เจาหนาท่ีจะทําการคัดเลือกผูเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง เพื่อเปนตัวตั้งตน

จากประชากรกลุมเปาหมาย หลังจากนั้นตัวตั้งตน จะทําการคัดเลือกเพื่อน โดยผานคูปอง ซึ่งมีการจํากัดจํานวน

คูปองคัดเลือก เพียง 3 ใบในแตละคนท่ีถูกคัดเลือกแลว ซึ่งจะสะดวกตอการกําหนดความยาวของหวงลูกโซ และ

ความลึกในการเจาะเขาถึงเครือขายกลุมประชากรเปาหมาย เมื่อตัวตั้งตนเลือกเพื่อนมาจากเครือขายของตนเอง

และผานการเขารวมโครงการแลว  จะถือวารุนท่ี 1 เสร็จสมบูรณ  ในทํานองเดียวกัน  ผูเขารวมโครงการรุนท่ี 1  

ก็จะกลายเปนผูคัดเลือก  ซึ่งทําหนาท่ีเลือกกลุมเพื่อนมาเขารวมโครงการตอไป (รูปท่ี 1) 
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รูปที่ 1  รูปแบบของการสํารวจดวยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบลูกโซ ( จากตัวต้ังตน ถึงรุนที่ 5 ) 

 

 

 
 

เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวัง 
 

1. แบบ Check list (ภาคผนวกท่ี 1 หนาท่ี 17) เปนแบบบันทึก สําหรับใชตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน

ของเจาหนาท่ีประจําแตละจุด โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีแตละจุด เซ็นชื่อ ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อเปนการยืนยันวา 

ผูเขารวมโครงการไดผานขั้นตอนนั้นๆ แลวและจะถูกเก็บไวในแฟม เพื่อใหหัวหนางานตรวจสอบความสมบูรณ  

2. แบบคัดกรองโดยใชโปรแกรมฐานขอมูลในคอมพิวเตอร (ภาคผนวก 4 หนาท่ี 21 ) หมายถึง แบบคัด

กรอง ท่ีมีขอคําถามใชสําหรับถามผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนขอคําถามท่ีใชพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ   

3. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ และใบขอความยินยอม (ภาคผนวก 2 และ 3 หนาท่ี 18 - 20 ) 

4. แบบลงทะเบียนจุดสัมภาษณ (IT log sheet) หมายถึง เจาหนาท่ีประจําจุดสัมภาษณ จะเปนผูบันทึก

หมายเลขคูปอง วันท่ี ลงในแบบบันทึกนี้ เพื่อใชลงทะเบียนการใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดมือถือ กับผูเขารวม

โครงการในแตละวัน 

5. เครื่องมือคอมพิวเตอรขนาดมือถือ ท่ีบรรจุแบบสอบถามท่ีตอบดวยตนเองโดยการบันทึกขอมูลเขาไป

ในคอมพิวเตอรมือถือ ขอมูลท่ีรวบรวมประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไป  ขอมูลดานพฤติกรรมการใชยา ขอมูลดาน

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และขอมูลการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส ในกลุมผูใชดวยวิธีการฉีด 

6. แบบลงทะเบียน ส่ิงสงตรวจ ไดแก ใบนําสงตัวอยางเลือด และปสสาวะ ณ จุดท่ีเก็บส่ิงสงตรวจ 

(ภาคผนวก 10, 11 หนาท่ี 39-40) หมายถึง เจาหนาท่ีประจําจุดเก็บส่ิงสงตรวจ จะเปนผูบันทึกหมายเลขคูปอง 

รุนที่ 1 

รุนที่ 2 
รุนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 5 

ตัวตั้งตน 
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วันท่ี เวลา ในการลงทะเบียนรับส่ิงสงตรวจจากผูเขารวมโครงการในแตละวัน แบบลงทะเบียนนี้จะใชนําสงพรอม

ส่ิงสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการ 

7. แบบบันทึกกรณีปฏิเสธคูปอง (ภาคผนวก 14 หนา 43) หมายถึง แบบบันทึกท่ีใชกับผูเขารวม

โครงการในเวลาท่ีผูเขารวมโครงการมารับคาเดินทางคร้ังท่ีสองหรือกลับมาฟงผลการตรวจ โดยจะมีการสอบถาม

ผูเขารวมโครงการ ในเรื่องการแจกคูปองใหเพื่อน วา มีเพื่อนจํานวนเทาใดท่ีปฏิเสธการรับคูปอง ถามีคนปฏิเสธ

การรับคูปอง ใหเจาหนาท่ีบันทึกลงในแบบบันทึกนี้ 

8. คูปอง แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย 

   สวนแรก คือ คูปองตนขั้ว 

   สวนสอง คือ คูปองตรวจสุขภาพ 

   ดานหนาคูปองตนข้ัว ประกอบดวย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ี วันท่ีนัดฟงผล

การตรวจ และจํานวนเพื่อนท่ีสามารถชวนใหมาเขารวมโครงการได 

   ดานหนาคูปองตรวจสุขภาพ ประกอบดวย หมายเลขคูปอง หมายเลขโทรศัพทของสถานท่ี วันและ

เวลาเปดทําการและวันหมดอายุของคูปอง 

   ดานหลังคูปอง ประกอบดวยแผนท่ีของสถานท่ีทําการท่ีโครงการกําหนดใหเปนหนวยเฝาระวังฯ
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เกณฑการเขารวมโครงการ ดังตอไปน้ี  
 

1. เปนผูท่ีมีอายมุากกวาหรือเทากับ 18 ป 

2. ใชยาดวยวิธีการฉีดภายใน 6 เดือนท่ีผานมา 

3. ยินดีและใหการยินยอมเขารวมโครงการ 

4. มีคูปองสําหรับเขารวมโครงการ หรือเปนผูท่ีไดรับเลือกจากเจาหนาท่ีใหเปนตัวตั้งตน 

5. ตองเปนผูท่ีอาศัยหรือทํางานอยูในจังหวัดนั้น หรือใกลเคียงกับในจังหวัดนั้น 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

เตรียมการดําเนินงาน 

1.  เตรียมทีมงานท่ีผานการฝกอบรมการดําเนินงาน 

2.  เตรียมตัวตั้งตน ซึ่งเจาหนาท่ีเปนผูคัดเลือกหรือคนหา เพื่อนัดเขามาในสถานท่ีดําเนินงานเฝาระวัง 

3.  สถานท่ี 

- ควรเปนสถานท่ี ท่ีปลอดภัยสําหรับท้ังเจาหนาท่ีและผูเขารวมโครงการ 

- เปนสถานท่ีหางาย มีลักษณะเปนสัดสวน มีความเปนสวนตัว 

- สะดวกสบายในการเดินทาง สําหรับผูเขารวมโครงการ  

4. จัดตั้งหนวยท่ีทําการเฝาระวัง เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล 

- ควรจัดหองใหเปนสัดสวน เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน 

  - หองสวนแรกดานหนา ควรเปนหองท่ีใชสําหรับคัดกรองผูเขารวมโครงการ  

- หองสวนดานใน ควรเปนหองท่ีใชสัมภาษณ และเปนหองเก็บส่ิงสงตรวจ ตามลําดับ สําหรับ

หองเก็บส่ิงสงตรวจ ควรมีหองน้ําในตัว เพื่อใหสะดวกในการเก็บส่ิงสงตรวจ 

- ควรจัดตั้งสถานท่ี ท่ีใชสําหรับรอการสัมภาษณ  หรือ สําหรับผูท่ีไดนัดหมายไวลวงหนาแลว 

5. กําหนดเวลาทําการ 

- ควรติดปายบอกเวลา เปด และ ปด ทําการไวในจุดท่ีสามารถมองเห็นได 

- ควรเปนเวลาท่ีสะดวกและเหมาะสมสําหรับผูเขารวมโครงการ ในการเขามารวมทํากิจกรรม

การเฝาระวังฯ 

6. อุปกรณท่ีใช ณ ท่ีทําการ 

- แบบบันทึกตางๆ 

- ชุดเก็บส่ิงสงตรวจ 
 

การดําเนินงาน 

1.  เจาหนาท่ีโครงการ ไดทําการเลือกตัวตั้งตน แลวทําหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดของโครงการ(ภาคผนวก

ท่ี 2 แผนพับแนะนําโครงการตามตัวอยาง หนาท่ี 18-19) ใหตัวตั้งตนรับทราบ ดําเนินการสัมภาษณแลวเจาะ

เลือดและเก็บปสสาวะ หลังส้ินสุดขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวตั้งตน 1 คน จะไดรับคูปอง 3 ใบ เพื่อใชสําหรับ

คัดเลือกเพื่อนมาเขารวมโครงการ 

 



2. เมื่อเพื่อนหรือผูเขารวมโครงการ มาเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบคูปอง วาเปน

คูปองท่ีหมดอายุหรือไม สวนใหญกําหนดไว 14 วัน โดยขึ้นอยูกับตัวตั้งตนท่ีปฏิบัติงาน หลังจากนั้นตรวจสอบ

หมายเลขคูปองชัดเจนหรือไม และเปนคูปองตรวจสุขภาพหรือไม 

3.  ถาคูปองท่ีตรวจสอบนั้นถูกตอง สมบูรณ  เจาหนาท่ีเร่ิมดําเนินการชี้แจงรายละเอียดของโครงการโดย

ท่ีมีเนื้อหาตามแผนพับแนะนําโครงการเพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบวัตถุประสงค ประโยชนจากการเขารวม

โครงการ และตองทําอะไรเพื่อประโยชนของตนเองในแตละขั้นตอน 

4. หลังจากนั้นผูเขารวมโครงการ จะผานจุดการคัดกรองจากเจาหนาท่ี วาผูเขารวมโครงการมีคุณสมบัติ 

ครบถวนของการเขารวมโครงการหรือไม 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานคัดกรอง 
 

1. ลงทะเบียนทุกคนท่ีมาเขารวมโครงการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติจากขอคําถามคัดกรอง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3. เมื่อผูเขารวมโครงการผานการคัดกรอง โปรแกรมคอมพิวเตอรจะบันทึกหมายเลข และจัดพิมพ

สติ๊กเกอรออกมาให แลวติดสติ๊กเกอรในแฟมท่ีจัดเตรียมไวแลวเปนแฟมรายบุคคล 

4. ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมื่อเสร็จส้ินการคัดกรอง 

5. ขอความยินยอมเพื่อทําการสัมภาษณและเก็บส่ิงสงตรวจ และเซ็นชื่อลงในแบบ check list 

6. เมื่อผูเขารวมโครงการยินยอมเขารวมโครงการ เจาหนาท่ีจะสงผูเขารวมโครงการ ไปจุดสัมภาษณ 

เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ตอบแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ 

 

 

ในกรณีที่ผูเขารวมโครงการแจงวาเคยไดรับการตรวจเลือดมากอนแลว 

 

ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการมีผลการตรวจเลือดเอ็ชไอวีมากอนแลวและทราบวาผลเลือดบวก 

“ถาเจาหนาท่ีทราบวาผูเขารวมโครงการอยูในระบบการรักษาอยูแลว ไมตองเจาะเลือดอาสาสมัคร

ดังกลาวใหมอีกคร้ัง ใหดําเนินขั้นตอนการเก็บปสสาวะเพื่อตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม และ

เก็บขอมูลพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีได” 

 

ในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการบอกวาเคยเจาะเลือดมากอนหนาท่ีจะเขารวมโครงการแตไมทราบผลการ

ตรวจเลือด 

“เนื่องจากผูเขารวมโครงการไมทราบผลเลือด หรือทราบวาผลเลือดเปนลบนั้นก็ยังคงมโีอกาสเส่ียงสูงท่ี

จะติดเชื้อเอ็ชไอวีจากการใชเข็มฉีดยารวมกัน จึงใหดําเนินการตามกระบวนการเฝาระวังฯท้ังหมดโดย

การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี เก็บปสสาวะเพื่อตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม และเก็บ

ขอมูลดานพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี” 
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ข้ันตอนการดําเนินการตอบแบบสอบถาม 
 

1. แนะนําขั้นตอนการตอบแบบสอบถามโดยการบันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ (Pocket PC)  

2.ผูเขารวมโครงการรับเคร่ือง Pocket PC จากเจาหนาท่ี ซึ่งไดมีการบันทึกเลขรหัสเคร่ือง ใหตรงกับ

หมายเลขคูปอง พรอมท้ังติด sticker 1 ชิ้นท่ี Pocket PC logsheet (ภาคผนวกท่ี 13 หนาท่ี 42) พรอมท้ังเซ็น

รับรอง การใหเคร่ืองแกพนักงานบริการ  

- เจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําวิธีการบันทึกขอมูลในเครื่อง Pocket PC 

- กรณท่ีีมีปญหาเรื่องสายตา เจาหนาท่ีสามารถชวยบันทึกขอมูลแทนได 

- เมื่อผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว เจาหนาท่ีตรวจสอบความสมบูรณของ

ขอมูล พรอมท้ังบันทึกผลการเก็บขอมูล (Complete หรือ Incomplete) ใน Pocket PC logsheet  

- ลงลายมือชื่อในแบบ check list เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล 

- สงตอไปท่ีจุดการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวีและการตรวจปสสาวะหาเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

ข้ันตอนการใหการปรึกษากอนเก็บสิ่งสงตรวจ 
 

1. กอนเก็บส่ิงสงตรวจ เจาหนาท่ีผูใหการปรึกษาจะใหบริการปรึกษา กอนท่ีผูเขารวมโครงการจะเก็บส่ิง

สงตรวจและจะสอบถามผูเขารวมโครงการ วา ผูเขารวมโครงการ ตองการฟงผลตรวจหรือไม 

2. ลงลายมือชื่อในแบบ check list และลงวันนัดการฟงผลในคูปองสวนตนขั้ว  
 

ข้ันตอนการเจาะเลือดและเก็บปสสาวะ 
 

การเก็บปสสาวะ 

1. เจาหนาท่ีนําสติ๊กเกอรท่ีมีหมายเลข ติดท่ีกระปองปสสาวะ (งดการติดท่ีฝากระปอง) 

 2.เจาหนาท่ีอธิบายใหผูเขารวมโครงการ ทราบวา ใหเก็บปสสาวะสวนแรก (เมื่อเริ่มปสสาวะทันที) โดย

เก็บประมาณ ครึ่งกระปอง ปดฝาใหแนน และเช็ดกระปองภายนอกกอนนําสงใหเจาหนาท่ี 

3.เมื่อผูเขารวมโครงการ นํากระปองพรอมปสสาวะมาสง ใหเจาหนาท่ีบันทึกจํานวนปสสาวะพรอมท้ังติด 

sticker ลงใน Urine PCR Logsheet กรณีท่ีไดปสสาวะปริมาณนอย ใหรอเก็บปสสาวะเพิ่ม (ถาสามารถทําได) 

ถาไมได ก็ใหตรวจรับปสสาวะนั้น และนํากลับหองปฏิบัติการโดยใสในกลองโฟมท่ีมี Ice–pack และเก็บไวใน

ตูเย็นไมตองแชแข็ง (freeze) แลวนําสงไปตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียมสัปดาหละ 2 ครั้ง 
 

การเจาะเลือด 

1. เจาหนาท่ีติดสติ๊กเกอรท่ีมีหมายเลข ลงบนหลอดเลือด 

2. เจาหนาท่ีเจาะเลือดผูเขารวมโครงการประมาณ 5 มิลลิลิตร โดยใชหลอดชนิด EDTA (มีสารท่ีทําให

เลือดไมแข็งตัว) เพื่อตรวจเชื้อเอ็ชไอวี 

3. เจาหนาท่ีติดสติ๊กเกอรท่ีมีหมายเลข ลงในใบนําสงตัวอยางเลือดไปท่ีหองปฏิบัติการ 
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ข้ันตอนการแจกคูปอง 3 ใบใหกับผูเขารวมโครงการ 
 

1. เจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดใหกับผูเขารวมโครงการทราบถึงการแจกคูปองใหเพื่อน  

2. เสร็จส้ินกระบวนการรับผูเขารวมโครงการ 
 

ข้ันตอนการจายคาเดินทาง 

ผูเขารวมโครงการท่ีเปนตัวตั้งตน และผูเขารวมโครงการท่ีไดรับแจกคูปองจากตัวตั้งตน จะไดรับคา

เดินทางสําหรับเปนคาสละเวลาและคาใชจายในการเดินทาง โดยเปนผูท่ีผานลําดับขั้นตอน การดําเนินงานรับ

เปนผูเขารวมโครงการจนเสร็จส้ินกระบวนการ  
 

สําหรับการรับคาเดินทางครั้งแรก 

1.  เมื่อผูเขารวมโครงการผานขั้นตอนในเปนการรับผูเขารวมโครงการ ดังแผนผังขั้นตอนการไดรับคา

เดินทาง ผูเขารวมโครงการจะไดรับคาเดินทางครั้งแรก 

2. เสร็จส้ินกระบวนการจายคาเดินทาง 
 

สําหรับการรับคาเดินทางครั้งที่สอง 

1.  ผูเขารวมโครงการ มาติดตอท่ีทําการ เพื่อขอรับคาเดินทางครั้งที่สอง โดยผูเขารวมโครงการถือ

คูปองตนขั้วมายื่นท่ีทําการเพื่อตรวจสอบกอนรับคาเดินทาง  

2.  เจาหนาท่ีจะตรวจสอบคูปองวาถูกตองหรือไม หลังจากนั้น เจาหนาท่ีจะสอบถามผูเขารวม 

โครงการ ถึงจํานวนผูท่ีไมรับคูปอง วามีก่ีคน โดยใชแบบสอบถามปฏิเสธคูปอง และจายคาเดินทางครั้งที่สอง 

ใหแกผูเขารวมโครงการ โดยบันทึก จํานวนเพื่อนของผูเขารวมโครงการ ลงในคูปองสวนรับคาเดินทาง 

3. ถาผูเขารวมโครงการ รับคาเดินทางครบท้ัง 3 ใบ ใหผูจัดการคูปอง ขอเก็บรวบรวมคูปองดังกลาว

จากผูเขารวมโครงการกลับคืนมา 

คาเดินทางในการมาเขารวมโครงการคร้ังแรก จํานวน 200 บาท เมื่อกลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะจะ

ไดรับคาเดินทางครั้งท่ี 2 จํานวน 100 บาท และเมื่อเพื่อนมาเขารวมโครงการจะไดรับคาตอบแทนคูปองละ 50 

บาท 
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แผนผังข้ันตอนการไดรับคาเดินทาง 

ขั้นตอนการไดรับคาเดินทาง  

ครั้งแรก ในการเขารวมโครงการ 

ขั้นตอนการไดรับคาเดินทาง  

ครั้งที่สอง เมื่อเพื่อนไดเขารวมการศีกษา 
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แผนผังลําดับขั้นตอน การดําเนินงานรับผูเขารวมโครงการ 

ยุติการเขารวม

โครงการ 

ไมผาน 

ไมผาน 

ติดตอท่ีทําการ 

ใหการปรึกษากอนเจาะเลือดและเก็บปสสาวะและสอบถามการกลับมาฟงผล 

คัดกรอง 

จุดสัมภาษณ 

ใหการปรึกษา 

ใหกลับบาน 
เสร็จสิ้นข้ันตอน 

พรอมนัดฟงผลภายใน 

7 วัน  

 

หลัง 7 วัน กลับมาฟง

 

เจาะเลือดและเก็บปสสาวะ 

แจกคูปอง 3 ใบ 

ตรวจสอบคูปอง 

ชี้แจงโครงการและขอคํายินยอม 

จายคาตอบแทน 

ไมผาน 
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ข้ันตอนการสงตัวอยางเลือดไปตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี  

 

1.  เก็บตัวอยางเลือดไวท่ีอุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส และนําสงพรอมใบนําสงตัวอยางไปท่ี

หองปฏิบัติการ     โรงพยาบาล ในตอนเชาวันรุงขึ้น 

2. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการจะทําการตรวจผลแและสงผลตรวจใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดภายใน 7 วัน 

3. ใหเก็บซีรั่มท้ังหมด เพื่อนําสงไปตรวจการติดเชื้อรายใหมตอไป 

 

 การรายงานผลการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี 

 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด ติดตามผลการตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี จากหองปฏิบัติการและลงบันทึกใน 

ฐานขอมูล 
 

 การรายงานผลการตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด ติดตามผลการตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียมแลวลงบันทึกใน 

ฐานขอมูล 
 

 

ข้ันตอนการสงตอขอมูล 

 

เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการในแตละวัน 

1. เจาหนาท่ีพื้นท่ีตรวจสอบจํานวนผูท่ีผานการคัดกรองกับส่ิงสงตรวจวามีจํานวนตรงกันหรือไม 

2. เจาหนาท่ีพื้นท่ีโอนถายขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ มายังฐานขอมูลหลักโดยใชโปรแกรมท่ี

ติดตั้งในคอมพิวเตอร ท่ีประจําอยูท่ี ณ จุดทําการ 

3. เจาหนาท่ีพื้นท่ีทําการสงฐานขอมูลหลัก ซึ่งมีฐานขอมูลแบบสอบถาม ฐานขอมูลคัดกรอง และฐานขอมูล

การติดตามคูปอง มายังสํานักระบาดวิทยา ทุกวันทําการทาง email: gfboegroup@gmail.com  

4. เจาหนาท่ีพื้นท่ีทําการสงฐานขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมายังสํานักระบาดวิทยา ทุกเดือน 

5. เจาหนาท่ีสํานักระบาดวิทยาตรวจสอบจํานวนการเขา ออกของคูปอง และความซ้ําซอนของบุคคล ทุก

วัน 
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การตรวจหาการติดเชื้อหนองในและหนองในเทียม  

(Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae) ทางหองปฏิบัติการ 

 

 การตรวจหาการติดเชื้อโรคหนองในจาก N. gonorrhoeae และโรคหนองในเทียมจาก 

 C. trachomatis ทางหองปฏิบัติการสามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับชนิดของส่ิงสงตรวจและความเหมาะสมของ

สถานการณนั้นๆ 

การตรวจหา N. gonorrhoeae 

1. การเพาะเชื้อ (Culture) เปนวิธีการตรวจท่ีใชเปนมาตรฐานและมีความจําเพาะสูงสุด โดยการเลี้ยง

เชื้อดวยอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีจําเพาะ (selective media; chocolate agar) ในภาวะท่ีเหมาะสม (3-7% CO2) ผลการ

ตรวจสามารถทราบผลภายใน 2-3 วัน
1
 วิธีนี้ยังใชทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะไดดวย  

   สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) ชองทวารหนัก ชองปาก 

และส่ิงสงตรวจจากชองปากมดลูก (endocervical swab)   

2. การตรวจหาตัวเชื้อดวยกลองจุลทรรศน (Microscopy) วิธีนี้เปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วเหมาะสําหรับ

หองปฏิบัติการขนาดเล็ก วิธีนี้เปนการตรวจคัดกรอง โดยการเก็บตัวอยางส่ิงสงตรวจมาปายบนสไลดแกวแลว

ยอมดวยสี gram ความไวของวิธีนี้ ขึ้นกับเพศและชนิดของส่ิงสงตรวจ เชน การตรวจหนองจากเพศชายท่ีมี

อาการหนองใน พบวาความไว 90% ความจําเพาะ 95% ในเพศหญิงส่ิงสงตรวจจากชองปากมดลูก ใหความไว 

50% ความจําเพาะ 95% 
2 
   

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และ ส่ิงสงตรวจจากชอง       

ปากมดลูก (endocervical swab) 

3. การตรวจหาตัวเชื้อดวยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
3
 (ELISA) โดยการติดฉลาก

ภูมิคุมกันท่ีสังเคราะหขึ้นมาดวยสารท่ีควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมี (enzyme) แลวนําไปทําปฏิกิริยากับส่ิงสง

ตรวจ นําไปอานผลดวยเครื่องอานชนิดท่ีสามารถกําหนดความยาวคลื่นแสงท่ีจําเพาะได วิธีนี้มีความไว 70% 

และความจําเพาะ 95% 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และ ส่ิงสงตรวจจากชอง       

ปากมดลูก (endocervical swab) 

4. การตรวจหาสารพันธุกรรม  

4.1 ดวยวิธี Probe Hybridization เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งในหลอดทดลอง วิธี

นี้มีความไว 83-100% ความจําเพาะ 96-100% 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab)   

4.2 ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) วิธีนี้เปนการเพิ่มขยายสารพันธุกรรมท่ี

ตองการใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมหลายลานเทาจนสามารถตรวจวัดไดในหลอดทดลอง คนพบครั้งแรกโดย 

Kary Mullis และคณะในป 1983 วิธีนี้มีความไว 94-98% ความจําเพาะ 96-98%
4, 5 

 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) 
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การตรวจหา C. trachomatis 

1. การเพาะเชื้อ (Culture) เปนวิธีตรวจท่ีใชเปนมาตรฐานและมีความจําเพาะสูงสุด แตการเพาะเชื้อ 

Chlamydia คอนขางยุงยากและซับซอนเนื่องจากตัวเชื้อจะเจริญเติบโตไดในเซลลท่ีมีชีวิตเทานั้น ดังนั้น

หองปฏิบัติการท่ีสามารถเพาะเชื้อนี้จะตองมีความพรอมท้ังอุปกรณและความชํานาญเฉพาะ ระยะเวลาการเพาะ

เชื้อจนทราบผลใชเวลามากกวา 2 สัปดาหขึ้นไป 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) 

2. การตรวจหาตัวเชื้อดวยกลองจุลทรรศน (Microscopy) ทําโดยการยอมส่ิงสงตรวจดวยสี Giemsa
6
, 

iodine หรือติดฉลากแลวนํามาดูดวยกลองจุลทรรศน แตเปนวิธีท่ีใหความไวต่ํา เนื่องจากลักษณะท่ีคอนขาง

ซับซอนของตัวเชื้อ ทําใหตองอาศัยผูเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง จึงไมนิยมตรวจในหองปฏิบัติการท่ัวไป 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) 

3. การตรวจหาตัวเชื้อดวยการติดฉลากภูมิคุมกันท่ีสังเคราะหขึ้นมาดวยสารเรืองแสง (Direct 

Fluorescence Assay, DFA) ทําโดยการนําส่ิงสงตรวจมาทําปฏิกิริยากับภูมิคุมกันสังเคราะหดังกลาว แลวนําไป

อานผลดวยกลองจุลทรรศนท่ีมีอุปกรณสําหรับอานสารเรืองแสงได วิธีนี้มีความไว 70% ความจําเพาะ 95%
7 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) 

4. การตรวจหาตัวเชื้อดวยวิธี Enzyme Linked Immuno Assay  (ELISA) โดยการติดฉลากภูมิคุมกันท่ี

สังเคราะหขึ้นมาดวยสารท่ีควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมี (enzyme) แลวนําไปทําปฏิกิริยากับส่ิงสงตรวจ นําไปอาน

ผลดวยเคร่ืองอานชนิดท่ีสามารถกําหนดความยาวคล่ืนแสงท่ีจําเพาะ วิธีนี้มีความไว 60-80%
8
 และความจําเพาะ 

95% 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) 

5. การตรวจหาสารพันธุกรรม 

5.1 ดวยวิธี Probe Hybridization เปนการตรวจหาสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งในหลอดทดลอง วิธี

นี้มีความไว 83-100% ความจําเพาะ 96-100%
9
 

สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชองปาก

มดลูก (endocervical swab) ปสสาวะ 

5.2 ดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) วิธีนี้เปนการเพิ่มขยายสารพันธุกรรมท่ี

ตองการใหมีจํานวนมากขึ้นกวาเดิมหลายลานเทาจนสามารถตรวจวัดไดในหลอดทดลอง คนพบครั้งแรกโดย 

Kary Mullis และคณะในป 1983 วิธีนี้มีความไว 94-98% ความจําเพาะ 96-98%
4, 5 

  

       สิ่งสงตรวจ : ส่ิงสงตรวจจากทอปสสาวะในผูชาย (urethral swab) และส่ิงสงตรวจจากชอง

ปากมดลูก (endocervical swab) ปสสาวะ 
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ข้ันตอนการเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะ โดยเจาหนาที่หองปฏิบัติการในพื้นที่ 

 

1. เตรียมอุปกรณดังนี้ 

1.1 Transfer Pipette เพียงพอกับจํานวนปสสาวะ โดยใหใชครั้งเดียวท้ิง 

1.2 หลอด Micro tube ขนาด 2 มิลลิลิตร โดยปดสติ๊กเกอรรหัส BED ท่ีเก็บไดในวันนั้น 

ตัวอยางละ 3 หลอด 

1.3 กระบอกใสน้ํายาฆาเชื้อสําหรับท้ิง Transfer Pipette ท่ีใชแลว 

2. ตรวจสอบกระปองปสสาวะวาปดสนิทดีแลว และเขยากระปองปสสาวะเบาๆ โดยใหปสสาวะเขากันใหดี 

3. เปดฝากระปองปสสาวะ ดูด ปสสาวะ* ดวย Transfer Pipette ใสในหลอด micro tube ท้ัง 3หลอด 

โดยใสหลอดละประมาณ  1.5 มิลลิลิตร และปดฝา หลังจากนั้นสง ไปท่ี โรงพยาบาลบางรัก กลุมโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ  สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อ

ตรวจหาการติดเชื้อหนองใน และหนองในเทียม 
 

หมายเหตุ  *   ข้ันตอนการดูดปสสาวะลงใน micro tube ตองใชเทคนิคปราศจากเชื้อ (Aseptic 

Technique)  
  

วิธีการนําสงตัวอยางปสสาวะ ไปที่กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
 

1. เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการจะทําการดูดปสสาวะลงใน micro tube ภายในวันท่ีท่ีไดรับตัวอยาง โดย

แบงเปน 3 หลอด โดยหลอดท้ังหมดท่ีเตรียมสงใหเก็บรักษาไวในตูเย็น (อุณหภูมิ ~ 4 องศาเซลเซียส ) โดยไม

ตองแชแข็ง  

2. ใหทําการสงหลอดสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยไมเกิน 7 วันหลังจากเก็บปสสาวะมาแลว  
 

 

ข้ันตอนการขนสงตัวอยางปสสาวะ 
 

1. นําหลอดปสสาวะท้ังหมด บรรจุลงในกลองบรรจุตัวอยางท่ีจัดเตรียมไวให 

2. นํากลองบรรจุตัวอยางท้ังหมดใสในถุงพลาสติก ท่ีเตรียมใหแลวบรรจุในกลองโฟม 

3. บรรจุ Ice pack ลงในกลองโฟม 

4. ใสใบนําสงตัวอยางปสสาวะ Urine PCR log Sheet (ตัวจริง) ท่ีบันทึกวัน เวลา ท่ีแยกตัวอยางปสสาวะ

และสงตัวอยางปสสาวะใหเรียบรอย โดยทําสําเนาเก็บ ไวท่ีหองปฏิบัติการในพื้นท่ี 

5. ท่ีมุมบนซายของกลองโฟมเขียนชื่อ โรงพยาบาล หรือสถานท่ีท่ีทําการแยกตัวอยางปสสาวะ ท่ีดานบน

กลองโฟม แลวนําสงไปท่ีกลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

 

เอกสารอางอิง 
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ภาคผนวก ที ่1  
แบบ Checklist 

     จํานวนผูใชสารเสพติดชนิดฉีดที่คุณรูจัก ____คน 
วันที่ (ว/ด/

พ.ศ.) 

__________   

 

                                                                                               

____________________________ 

 

ลายเซ็น

เจาหนาที่

ประจําจุด 

1.  สามารถเขารวมโครงการได  ได  ไมได   

2.  ชี้แจงรายละเอียดและใบยินยอม  ยินยอม (ใหสัมภาษณและตรวจ

เลือด และปสสาวะ) 

 ไมยินยอม  

 

 

3. ถามเรื่องเครือขายและแบบสอบถามใน

คอมพิวเตอรมือถือ 

 ทํา  ยังไมทํา  

4.  ใหคําปรึกษากอนตรวจเอ็ชไอวี  ทํา  ยังไมทํา  

5.  กลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ  นัดฟงผล วันท่ี_______  ไมตองการฟงผล  

6.  เจาะเลือดแลว  ทํา  ยังไมทํา  

7.   เก็บปสสาวะแลว  ทํา  ยังไมทํา  

8.  จายคูปอง 3 ใบแลว  จาย  ยังไมจาย  

9.  จายคาตอบแทนครั้งแรกแลว  จาย  ยังไมจาย  

กรณีกลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ 

10. กลับมาฟงผลเลือดและปสสาวะ พรอม

ใหการปรึษา  

 ฟงผล วันท่ี________ 

 

 ไมมาฟงผล 

 

 

11. การสงตอ  สงตอดูแลรักษาเรื่องผลเลือด 

 สงตอดูแลรักษาเรื่องผลปสสาวะ 

 ไมสงตอ 

 ไมสงตอ 

 

วันที่จายคาตอบแทนครั้งที่สอง 

 คูปองใบที่ 1       วันที่ _______________________ 

 คูปองใบที่ 2       วันที่ _______________________ 

 คูปองใบที่ 3       วันที่ _______________________ 
 

 

ลายเซ็นของผูตรวจสอบความถูกตอง   .................................... วันที่ ............................ 

หมายเลขคูปอง .............................................. 
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ภาคผนวกที่ 2 

แผนพับแนะนําโครงการ 

 

ชื่อโครงการ     
 

โครงการสํารวจพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและความชุกของการติดเชื้อ เอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยการสนับสนุนการดําเนินการภายใต

กองทุนโลกรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1. เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงความชุกของการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

2. เพื่อคาดประมาณความชุกของการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

3. เพื่อประเมินความชุกของพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

ทานจะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ 
 

1. ทานจะไดรับทราบสภาวะสุขภาพโดยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ เอ็ชไอวี และตรวจปสสาวะ เพื่อหาเชื้อหนองใน และห นองในเทียม รวมถึงไดรับบริการสงตอเพื่อรับ

บริการรักษาในระบบของรัฐตามปกติ โดยทานจะไมเสียคาใชจายใดๆในการตรวจ 

2. ขอมูลท่ีไดจากโครงการนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการแกทานและเพื่อน  ตลอดจนการใหบริการดานการปองกันการติดเชื้อ เอ็ชไอวี 

ในประเทศไทย 

ทานจะไดรับประโยชนอะไรจากการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอ็ชไอวี 
 

1. ทานจะไดรับทราบสภาวะสุขภาพ เพื่อการปองกันตนเอง 

2. เมื่อทราบสภาวะสุขภาพของตนเองแลว อาจเปนการปองกันเพื่อนหรือคนรักของทานใหปลอดภัยจากโรคได 

3. เปนโอกาสสําหรับการดูแลรักษาตนเอง เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี  
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                การตรวจหาเช้ือโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 
 

ตรวจปสสาวะหาหนองใน และหนองในเทียม โดยวิธีพิเศษนี้ ไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

• โรคหนองในและหนองในเทียมอาจไมมีอาการแสดงใหเห็น  

• วิธีพิเศษนี้สามารถทราบผลการติดเชื้อได โดยไมตองตรวจภายใน  

• ปกติราคาคาตรวจหาเชื้อหนองใน และหนองในเทียม 1,000 บาท  

 

เมื่อเขารวมโครงการทานตองทําอะไรบาง  
 

1. เราจะสัมภาษณทานเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไป ขอมูลทางพฤติกรรม การเขาถึงบริการการรักษา รวมถึงการเขาถึงโครงการปองกันและแกไขปญห าเอดส ซึ่งจะ

ใชเวลาประมาณ 30 นาที หากมีคําถามใดท่ีทานไมตองการตอบทานสามารถขามคําถามนั้นได 

2. เจาหนาท่ีจะพูดคุยกับทานเรื่องการ ตรวจหาเชื้อ เอ็ชไอวี และการตรวจหาหนองในและหนองในเทียม และขอเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ เอ็ชไอวี โดยทาน

สามารถกลับมาฟงผล ภายหลังจากเจาะเลือด 1 สัปดาห และจะขอเก็บปสสาวะ ซึ่งเราจะนําไปตรวจหาเชื้อหนองในและหนองในเทียม โดยจะทราบผล

หลังจากเก็บปสสาวะ 1 สัปดาห เชนเดียวกัน ในการกลับมาฟงผลขอใหทานนําคูปองมาดวย 

3. เราจะใหคูปองแกทานสําหรับไปใหเพื่อนเพื่อมาเขารวมโครงการ    แตท้ังนี้ ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของท านวาตองการแนะนําเพื่อนหรือไม และเพื่อนของ

ทานก็มีสิทธิในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือไมเขารวมโครงการเชนเดียวกัน  

ขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับหรือไม  

     ขอมูลของทานจะถูกรักษาไวเปนความลับสูงสุด  ท้ังนี้ขอยืนยันวา จะไมมีการบันทึกชื่อของทานลงบนแบบสอบถามและส่ิงสงตรวจท้ังหมด  

เราขอขอบคุณทานที่สละเวลาเขามามีสวนรวมในโครงการนี้ หากมีขอสงสัยใดๆเก่ียวกับโครงการทานสามารถสอบถามไดจากเจาหนาท่ี หรือ

โทรศัพทติดตอ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ  ท่ีเบอรโทร . ( หมายเลขโทรศัพทของหนวยเฝาระวัง )

• โรคหนองในและหนองในเทียม สามารถรักษาหายขาดได 

• การตรวจคร้ังนี้ไมมีการตรวจหาสารเสพติดใดๆท้ังส้ิน 
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ภาคผนวกที่ 3 

ใบยินยอมเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ 

  

 โครงการบูรณาการการเฝาระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวี โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และพฤติกรรมท่ี

เส่ียงตอการติดเชื้อ ในกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเครือขาย  

 

 วันใหคํายินยอม วันท่ี ..................เดือน...............................พ.ศ........................................  

 

 กอนท่ีจะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูดําเนินโครงการเฝา

ระวังถึงวัตถุประสงคของการเฝาระวัง วิธีการเฝาระวัง อันตรายหรืออาการท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

เฝาระวัง รวมท้ังประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นจากการเฝาระวังอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว 

 ผูดําเนินโครงการเฝาระวังรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ท่ีขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง 

ซอนเรน จนขาพเจาพอใจ 

 ขาพเจามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขารวมในโครงการนี้เมื่อใดก็ได และเขารวมโครงการนี้โดยสมัครใจ

และการบอกเลิกการเขารวมโครงการนี้ จะไมมีผลตอการรักษาโรคท่ีขาพเจาจะไดรับตอไป 

 ผูดําเนินโครงการรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเก่ียวกับตัวขาพเจาเปนความลับและจะเปดเผยได

เฉพาะในรูปท่ีเปนสรุปผลการดําเนินโครงการ หรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการ

สนับสนุนและกํากับดูแลโครงการ 

 

 ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมนี้

ดวยความเต็มใจ 

  ลงนาม........................................... .......................... ผูยินยอม 

  ลงนาม..................................................................... พยาน 

  ลงนาม..................................................................... พยาน 
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบคัดกรองเขารวมโครงการ 

 

หมายเลขคูปอง ____________________________ 

วันท่ี (วัน/เดือน/ป) ___/___/___  

UIC code ____________________________  

น้ําหนัก ________________ กิโลกรัม  สวนสูง ________________ เซนติเมตร  

รอบวงขอมือขวา______________ เซนติเมตร ความยาวของแขนขวาดานลาง___________เซนติเมตร 

รอยสักมีท่ีไหนบาง 

_______________________________________________________________________________ 

รอยแผลเปนมีท่ีไหนบาง  

_______________________________________________________________________________ 

 

 คําถาม เขาเกณฑ ไมเขาเกณฑ 

1 ปจจุบันอายุก่ีป?   ≥ 18 ป  < 18 ป  

2 เคยฉีดยาเสพติดท่ีผิดกฏหมายหรือไม?   เคย  ไมเคย 

3 ฉีดยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไหร?   ภายใน 6 เดือนท่ี

ผานมา 

 > 6 เดือนท่ีผานมา 

4 คุณอาศัยอยูในหรือทํางานในพื้นท่ีหรือไม?  ใช  ไมใช 

5 ผูรับการคัดกรองมีรอยการฉีดยาหรือไม   มี  

(ส้ินสุดการคัดกรอง) 

 ไมม ี

(ถามตอขอ 6) 

6 กรณีไมมีรอยการฉีดยาปรากฏ ใหผูรับการ

คัดกรองอธิบายและสาธิตดังตอไปนี้ : 

6.1 การเลือกและเตรียมบริเวณท่ีจะใชฉีด 

6.2 การจัดเตรียมอุปกรณท่ีจะใชฉีด 

6.3 วิธีการฉีด 

6.4 การจัดการตางๆ หลังจากฉีดเสร็จ 

 

 

 ถูกตอง 

 ถูกตอง 

 ถูกตอง 

 ถูกตอง 

 

 

 ไมถูกตอง 

 ไมถูกตอง 

 ไมถูกตอง 

 ไมถูกตอง 

 ผูรับการคัดกรองอธิบายไดถูกตองถึง 3 ขอ

หรือไม 

 ใช  ไมใช 
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ภาคผนวกที่ 5 

บทพูดอธิบายในกรณีที่เพื่อนไมผานการคัดกรอง  

ในกรณีท่ีเพื่อนไมผานการคัดกรอง ไมวาจะดวยสาเหตุประการใด ใหทําการคัดกรองจนครบทุกขั้นตอน

กอน และไมตองบอกเหตุผลท่ีแทจริงท่ีเพื่อนไมผานการคัดกรอง แตใหอธิบายโดยใชแนวทางดังตอไปนี้ 

“เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการท่ีตองการใหเพื่อนผูใชยาเขารวมหลายๆ กลุม โดยแตละกลุมจะกําหนด

จํานวนท่ีทางโครงการตองการไว และขณะนี้กลุมท่ีตรงกับทาน มีเพื่อนมาเขารวมโครงการครบตามจํานวน

ท่ีเราตองการแลว ทางโครงการจึงตองขออภัยทานเปนอยางสูงคะ/ครับ แตทานสามารถเขารวมกิจกรรม

อื่นๆท่ี Drop-in หรือสถานท่ีท่ีหนวยเฝาระวังฯจัดไว รวมถึงรับขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพอื่นๆ

จากท่ีศูนยไดคะ/ครับ” 

 

 “ขอบคุณท่ีสละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ” 
 

บทพูดอธิบายในกรณีที่เพื่อนไมมีคูปอง  

ในกรณีท่ีเพื่อนตองการเขารวมโครงการ แตไมไดรับคูปอง ใหอธิบายโดยใชแนวทางดังตอไปนี้ 

“เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการท่ีผูท่ีจะเขารวมไดตองไดรับคูปองมาจากเพื่อนท่ีเปนผูใชยาเทานั้น ซึ่ง

ทางโครงการไมสามารถแจกคูปองใหทานไดเอง ดังนั้นตอนนี้ทานจะตองรอจนกวาจะไดคูปองจากเพื่อน

ของทานท่ีไดเขาโครงการไปแลวถึงจะเขาโครงการได แตทานสามารถเขารวมกิจกรรมอื่นๆท่ี Drop-in หรือ

สถานท่ีท่ีหนวยเฝาระวังฯจัดไว รวมถึงรับขอมูลขาวสารและบริการดานสุขภาพอื่นๆจากท่ีศูนยไดแมจะไมมี

คูปองคะ/ครับ” 

 

 “ขอบคุณท่ีสละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ” 
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ภาคผนวกที่ 6 

คําถามสําหรับการชวยคัดกรอง IDU 

 

คําถามทั่วไป 

- หาเข็มฉีดยาจากท่ีไหนบาง / ซื้อเข็มฉีดยาจากท่ีไหนบาง ราคาเทาไร 

- ฉีดตําแหนงไหนบาง  

- ลองใหอธิบายขั้นตอน/วิธีการฉีด (การจัดเตรียมอุปกรณ การผสมยา การดูดยาเขาเข็ม การจับเข็ม 

การแทงเขาเสนเลือด การโชก การฉีดบอเลือด การจัดการตางๆ หลังฉีดเสร็จ ซึ่งขั้นตอนการ

เตรียมยาแตละประเภทจะแตกตางกันไป) 

- ถาอธิบายไมคลอง ใหสาธิตขั้นตอนการฉีดรวมดวย 

a. ใหสงสัยคนตอไปนี้ไวกอน  

i. คนท่ีทําไมถูกตองตามวิธีการฉีด  

ii. คนท่ีสาธิตไมคลอง 

iii. คนท่ีอางวาใหคนอื่นฉีดใหตลอด รวมท้ังผสมยาใหทุกอยาง   

- คําถามเก่ียวกับคลินิกยาเสพติด (เชน รูจักคลินิกท่ีไหนบาง เคยบําบัดไหม รูจักจนท.ใครบาง)  

- คําถามเก่ียวกับคนท่ีใหคูปองมา (เชน เพื่อนท่ีเคยใชยาดวยกัน) 

เฮโรอีน 

- หาเฮโรอีนไดท่ีไหนบาง  

- ตอนนี้ราคาเทาไร  

- ฉีดผงเขาไปแลวรูสึกอยางไร 

โดมิกุม 

- หาโดมิกุมไดท่ีไหนบาง / รานขายยาแถวไหน ชื่ออะไร 

- ตอนนี้ราคาเทาไร 

- โดมิกุมมีสีอะไร 

- ผสมยาอยางไร 

- ฉีดโดมิกุมเขาไปแลวรูสึกอยางไร 

ยาบา 

- หายาบาไดท่ีไหนบาง  

- ตอนนี้ราคาเทาไร 

- ผสมยาอยางไร 

- ทําไมถึงใชดวยวิธีฉีด 

- ฉีดยาบาเขาไปแลวรูสึกอยางไร 

 

 

หมายเหตุ 
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ตองมีการอบรมผูทําหนาท่ีคัดกรองสําหรับคําตอบท่ีถูกตองท้ังในสวนนี้และท่ี PSI ไดจัดทําไวแลว สวนใหญ

ท่ีมักจะจับผิดไดมากจะพบไดในขั้นตอนการสาธิตวิธีการฉีด (ซึ่งแตกตางกันบางในยาแตละประเภท) กลุมท่ี

ฉีดผงเฮโรอีนมามักจะไมคอยมีปญหาในการตอบและสาธิต กลุมท่ีตอบวาฉีดยาบาตองซักถามมากหนอย 

การสุมเลือกคําถามมาถามคงตองเปนคําถามท่ีสอดคลองกับผูใชยาแตละประเภทดวย บางครั้งใชวิธีใหเขา

พยายามอธิบายอะไรก็ไดเพื่อพิสูจนวาเขาเปนผูใชสารเสพติดดวยวิธีการฉีด (IDU) จริงๆ ซึ่งคนท่ีเปนผูใช

ยาจริงจะเลาตอไดอีกพอสมควร แตท่ีไมไดใชยาดวยวิธีการฉีดมักจะจบแคขอมูลท่ีเขาเตรียมมาตอบเทานั้น 
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ภาคผนวกที่ 7 

บทพูด อธิบายเรื่องแจกคูปองใหผูเขารวมโครงการคัดเลือกเพื่อน  

 

กรุณาใชแนวทางนี้อธิบายขั้นตอนการคัดเลือกเขาโครงการโดยใชคูปองใหแกผูเขารวมโครงการ 

 

“นี่เปนคูปองสามใบ (สองหรือหนึ่ง) สําหรับใชในการคัดเลือกคนท่ีนองรูจักท่ี 

ใชยาดวยวิธีการฉีดเหมือนกับนอง 

ฉีดยาอยางนอย 1 ครั้งใน 6 เดือนท่ีผานมา 

อายุมากกวาหรือเทากับ 18 ป และอาศัยหรือทํางานในจังหวัดนี้ 

โดยตองมั่นใจวาเขาไมเคยไดรับคูปองจากคนอื่นมากอน (หมายถึงวายังไมเคยเขารวมโครงการนี้มากอน) 

ถาเปนไปได ใหนองแจกคูปองใหกับเพื่อน/คนรูจักท่ีมีลักษณะแตกตางกันกับนอง (เชน เพื่อนท่ีอายุมาก/

นอย เพื่อนท่ีอยูในระบบบําบัดการใชยา ฯลฯ)”  

 

“ขอยอนกลับไปคําถามท่ีเมื่อตอนแรกท่ีถามนองวานองรูจักคนก่ีคนท่ีเปนผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเหมือนกัน 

แลวเขารูจักนองดวย และนองเจอเขาภายในหนึ่งเดือนท่ีผานมา  นองไดบอกวานองรูจัก..........คน เวลา

แจกคูปองอยากใหนองแจกในคนกลุมนี้ท่ีนองบอกวารูจักเขา”  

 

“อยาแจกคูปองใหกับคนท่ีไมรูจัก ลองนึกถึงเพื่อน/คนรูจักสาม (สองหรือหนึ่ง) คนในกลุมขางตนท่ีนองคิด

วาจะแจกคูปองใหกับเขาได”  

 

“บอกคนท่ีนองชวนมาเขาโครงการดวยวาโครงการนี้เปนโครงการท่ีไมขอชื่อผูเขารวมโครงการ และจะรักษา

ความลับของผูเขารวมโครงการ ซึ่งขอมูลท่ีผูเขารวมโครงการใหจะถูกนําไปใชในการพัฒนาโครงการ

ปองกันเอ็ชไอวี/เอดส ถาเขารับคูปองท่ีนองแจก ใหบอกท่ีตั้งโครงการ และเอาแผนท่ีเตรียมไวใหเขาดูวาเขา

จะมารับการสัมภาษณไดท่ีไหน โดยบอกเขาดวยวาใหเขาโทรมานัดหมายลวงหนากอน ตามเบอรโทรศัพท

ท่ีอยูบนคูปอง และบอกเขาดวยวาใชเวลาในการดําเนินการประมาณอยางนอยสองชั่วโมง ซึ่งรวมถึงเจาะ

เลือด เก็บปสสาวะและตอบแบบสอบถาม พรอมรับการใหการปรึกษาท้ังกอนและหลังการตรวจ”  

 

“ตอนนี้อยากใหนองดูท่ีคูปอง คูปองแตละใบจะมีสองสวน ในแตละสวนมีหมายเลขรหัสอยู ซึ่งจะเปนเลข

ประจําตัวของคนท่ีนองแจกคูปองให บนคูปองมีวันหมดอายุดวย เวลาแจกคูปองใหบอกเขาดวยวาใหมา

กอนวันหมดอายุ”  

 

“ฉีกคูปองตรวจสุขภาพ (คูปอง สีเขียว) ใหกับเพื่อน/คนรูจักท่ีนองตองการแจกคูปองให คูปองตนขั้ว(คูปอง

สีฟา) นองเปนคนเก็บไวเพื่อนํามาแสดงเวลามารับคาตอบแทนในการคัดเลือกเพื่อน/คนรูจักมาเขา

โครงการ”  
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“สําหรับเพื่อน/คนรูจักแตละคนท่ีนองคัดเลือกมา และผานเกณฑการเขารวมโครงการ และเขาเต็มใจเขารวม

โครงการ นองจะไดรับคาตอบแทน 50 บาท ตอคน”  

 

“เมื่อนองแจกคูปองและเพื่อนมาเขารวมโครงการแลว นองสามารถกลับมารับคาตอบแทนสําหรับการ

คัดเลือกได ซึ่งทางเราขอใหเปนวันเดียวกับท่ีนองมาฟงผลตรวจเลือดและปสสาวะ และทางเราขอใหนอง

กรุณาโทรมาตามเบอรโทรศัพทท่ีใหไวบนคูปอง เพื่อนัดหมายวัน/เวลาท่ีจะมารับคาตอบแทน”  

 

“นองคนเดียวเทานั้นท่ีจะเปนคนคัดเลือกเพื่อน/คนรูจัก ดวยคูปองท่ีใหไปนี้ได ถานองใหคนอื่นเอาคูปองไป

แจกแทนนอง นองจะไมสามารถรับเงินคาตอบแทนสําหรับการคัดเลือกได นองตองเก็บคูปองตนขั้วนี้ไวใหดี 

เพราะถาหายไปนองจะไมสามารถรับคาตอบแทนในการคัดเลือกได”  

 

“ขอบคุณท่ีสละเวลามาเขารวมโครงการ มีคําถามไหมคะ/ครับ” 
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ภาคผนวกที่ 8 

แนวทางการใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 
 

 ผูใหการปรึกษาควรเขาใจแนวทางการใหบริการปรึ กษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี  

ประกอบดวยขั้นตอน  กระบวนการ และทักษะของการใหบริการของการใหบริการปรึกษาและตรวจหาการ

ติดเชื้อเอ็ชไอวี อยางถูกตองชัดเจน รวมท้ังมีการฝกทักษะการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

แนวทางการใหการปรึกษาและการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี  ประกอบดวย  

1. การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี  (Pre-test   counseling) 

2. การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Post-test counseling) 

3. การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (Ongoing counseling) 
 

1.  การใหบริการปรึกษากอนการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Pre-test counseling) 

ขั้นตอนการใหการปรึกษา  

1.1 สรางสัมพันธภาพ และตกลงบริการ  

  ผูใหบริการปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพ โดยการแนะนําตัว  สรางความคุนเคย และ

บรรยากาศใหผูรับบริการรูสึกเปนกันเองและสะดวกใจท่ีจะพูดถึงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเป นสวนตัว เชน 

พฤติกรรมทางเพศสัมพันธ การใชสารเสพติด และการปองกัน รวมท้ังประวัติสวนตัวอื่นๆ เปนตน  จากนั้น 

ตกลงประเด็นการปรึกษา  เวลาท่ีใช  และการรักษาความลับ  

1.2 สํารวจเหตุผลท่ีมารับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงตางๆ 

สํารวจโดยการสอบถามเหตุผลของการมามารับการตรวจ  การมารับบริการเปนความ 

สมัครใจหรือไม  หรือไดรับการสงมารับการตรวจ  ผูรับบริการปรึกษาคิดวาตนเองมีความเส่ียงตอการติด

เชื้อเอ็ชไอวีมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด โดยพยายามเชื่อมโยงกับการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงของผูมารับ

การปรึกษา 

1.3 ใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีและโรคเอดส 

ผูใหการปรึกษาตรวจสอบความรู  ความเขาใจเก่ียวกับโรคเอดส การติดเชื้อ เอ็ชไอวี  การรับ

และถายทอดเชื้อ  การปองกัน  รวมท้ังเปดโอกาสใหผูรับการปรึกษาประเมินตนเองวามีโอกาสเส่ียงตอการ

รับและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวีหรือไม เพราะเหตุใด  ผูใหบริการปรึกษาสามารถอธิบายเพิ่มเติมและแกไข

ความเขาใจท่ีอาจไมถูกตอง 

1.4 อธิบายความหมายของผลการตรวจ และการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

  ผูใหการปรึกษาประเมินความเขาใจของผูรับบริการ และใหขอมูลเพื่อความเขาใจท่ี 

ถูกตอง เก่ียวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี ความหมายของผลการตรวจและการติดเชื้อเอ็ชไอวี เชน 

ผลเลือดบวก หมายความวา 

- ไดรับเชื้อเอ็ชไอวี เขาสูรางกาย 

- ผูติดเชื้อสามารถรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวีสูผูอื่นไดทางเลือด น้ําอสุจิ น้ําจากชองคลอดและสตรี

มีครรภจะสามารถผานเชื้อไปยังทารกในครรภได 
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- เมื่อติดเชื้อเอ็ชไอวี จะมีอาการของโรคเอดส ชาหรือเร็วขึ้นอยูกับระบบภูมิคุมกันและการดูแล

สุขภาพ 

ผลเลือดลบ หมายความวา  

- ไมติดเชื้อเอ็ชไอวี  

- อาจติดเชื้อแลว แตยังตรวจไมพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี  คืออาจยังอยูในระยะ Window period  ใน

กรณีท่ีผูรับบริการมีพฤติกรรมเส่ียง แนะนําใหตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 3 เดือนหลังจากการเส่ียง

ครั้งสุดทาย (โดยในชวงท่ีรอตรวจซ้ํา ผูรับบริการควรมีพฤติกรรปองกันการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี) 

- ผลเลือดท่ีเปนลบในครั้งนี้ ไมไดหมายความวาตอไปจะไมติดเชื้อหากยังมีพฤติกรรมเส่ียงอยู 

Window period หมายถึง ระยะท่ียังตรวจไมพบการติดเชื้อเอ็ชไอวี คือเมื่อเชื้อเอ็ชไอวีเขา 

สูรางกาย  ระบบภูมิคุมกันของรางกายจะเริ่มสรางภูมิตานทานตอเชื้อ เอ็ชไอวี การตรวจโดยใชวิธีตรวจหา

ภูมิตานทาน (anti -HIV testing)  จะสามารถตรวจพบการติดเชื้อไดประมาณ 6 สัปดาหหลังจากรับเชื้อ เอ็ช

ไอวี    หากผลการตรวจเปนลบ  และพบวาผูรับบริการมีพฤติกรรมเส่ียงในชวงระยะเวลาดังกลาว ให

พิจารณาในการตรวจติดตามซ้ําอีกครั้งเมื่อ  12 สัปดาหหลังจากมีพฤติกรรมเส่ียงคร้ังสุดทาย    

ในชวง Window period  นี้  แมผลการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี เปนลบ แตผูนั้นยัง

สามารถถายทอดเชื้อไปสูบุคคลอื่นได 

- เตรียมความพรอมท่ีจะรับทราบผลการตรวจ 

 ผูใหการปรึกษาใหผูรับบริการประเมินความคาดหมายตอผลการตรวจ  จะทําอยางไรถาผลเลือด

เปนบวก หรือลบ  ทราบผลการตรวจแลวจะบอกใครบาง บอกอยางไร และคาดวาบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาอยางไร 

รวมท้ังถามถึงการวางแผนชีวิต การงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

 - อธิบายเก่ียวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

 ผูใหการปรึกษาพูดคุยรายละเอียดของการตรวจ คาใชจาย ระยะเวลาท่ีตองรอผล การแจงผล  

การท่ีตองมา รับทราบดวยตนเอง ไมแจงทางโทรศัพทหรือทางจดหมาย   นัดหมายการฟงผลการตรวจ 

รวมท้ังการปองกันการรับและถายทอดเชื้อระหวางรอผล และการใหการปรึกษาหลังการตรวจ วิธีการติดตอ

ขอรับการปรึกษาหากมีปญหาระหวางรอผลการตรวจ 

 - การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

ผูใหการปรึกษาควรเอื้ออํานวยใหผูรับบริการสามารถตัดสินใจดวยตนเองวา การ 

ตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีนั้นจําเปนสําหรับเขาหรือไม และผูรับการปรึกษาตองการจะตรวจหรือไม โดยให

พิจารณาเหตุผล และเปดโอกาสใหตัดสินใจดวยตนเอง โดยไมเรงรัด 

ในกรณีท่ีตัดสินใจไมตรวจ   ผูใหการปรึกษาควรสํารวจเหตุผลของการตัดสินใจ  และใหการ

ปรึกษาตามสภาพปญหา เชน ผูรับบริการบางรายท่ีอยูในระยะ  Window period อาจตองการมาตรวจเมื่อ

พนระยะดังกลาว และในบางรายมีความวิตกกังวลเก่ียวกับผลเลือด และยังไมพรอมท่ีจะรับทราบผลการ

ตรวจ 

ผูใหการปรึกษาควรใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเส่ียง  เนื่องจากหากไดประเมินแลว

วาผูรับบริการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการรับและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวี  แตไมพรอมท่ีจะตรวจในครั้งนั้น 

ผูรับบริการควรท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงและมีแนวทางการปองกันท่ีเหมาะสม 
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- ยุติบริการ  

 ผูใหการปรึกษา และผูรับการปรึกษารวมกันสรุปประเด็นท่ีไดพูดคุยกัน การตัดสินใจรับการ

ตรวจและ เปดโอกาสใหซักถาม  และสามารถใหหมายเลขโทรศัพทหนวยบริการสุขภาพเพื่อใหสามารถ

ติดตอไดเมื่อตองการ นัดฟงผลตามวัน เวลาท่ีผูรับการปรึกษาสะดวก  และเนนเร่ื องการรักษาความลับอีก

คร้ัง และการมาฟงผลการตรวจดวยตนเอง จากนั้น สงผูรับบริการไปรับการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวีตาม

ระบบของสถานบริการสุขภาพตอไป 

 

 

2. การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี (Post-test Counseling) 

 

ผูรับบริการท่ีตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี  ควรไดรับบริการปรึกษาหลังตรวจหาการติด 

เชื้อเอ็ชไอวี เพื่อรับทราบสถานะการติดเชื้อ และเขาสูระบบบริการปองกันและดูแลรักษาอยางเหมาะสม 

 

 

 

ขั้นตอนการใหการปรึกษา  

1. ดํารงสัมพันธภาพท่ีดีกับผูรับการปรึกษา  ทบทวนความเขาใจในการปรึกษากอน 

การตรวจหาการติ ดเชื้อเอ็ชไอวี   ในเร่ืองความหมายของผลเลือด และ Window period ใหผูรับบริการ

ปรึกษาถามขอสงสัย 

 

2.1 แจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

  -  ผูใหการปรึกษาถามความรูสึกและการคาดการณตอผลการตรวจ  

- ผูใหการปรึกษาควรแจงผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีดวยทาที และน้ําเสียงปกติ ไม

ออมคอม  รวมท้ังอธิบายความหมายของผลการตรวจอยางชัดเจน 

2.1.1  กรณีผลการตรวจเปนลบ  หลังจากแจงผลใหผูรับบริการทราบแลว ควรให 

การปรึกษาในประเด็นตอไปนี้  

-  ประเมินโอกาสเส่ียงตอการรับและถายทอดเชื้อในระยะ Window period  และ

ความจําเปนในการตรวจซ้ํา  โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ 

-  การใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเส่ียง  

-  ใหขอมูลเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อและลดพฤติกรรมเส่ียง และการชวนคู

เพศสัมพันธมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

-  วางแผนลดพฤติกรรมเส่ียง รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายท่ีสามารถปฏิบัติ

ไดจริง โดยคํานึงถึงการใชชีวิตในบริบทของผูรับบริการเปนหลัก 

o ไมมีเพศสัมพันธ (Abstinent) 

o รักเดียวใจเดียว (Be faithful) 

o ใชถุงยางอนามัย (Condom) 

ไมวาผลการตรวจเลือดจะเปนลบ หรือบวก ควรเริ่มตนดวยการประเมินและเตรียมความพรอม

ของผูรับบริการ ซ่ึงผูใหการปรึกษาจะมีวิธีการบอกผลเลือดอยางเปนขั้นตอนเพื่อลดความรุนแรงของ

ปฏิกิริยาทางจิตใจท่ีจะเกิดขึ้น และท่ีสําคัญผูใหการปรึกษาจําเปนตองตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของให

ถูกตอง ท้ังผลเลือดและถูกตัวบุคคล กอนเริ่มกระบวนการปรึกษา  
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- ชวนคูเพศสัมพันธมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

-  ยุติบริการ  

-  เปดโอกาสใหซักถามและใหขอมูลแหลงบริการท่ีสามารถติดตอได  

-  สงตอบริการตามประเด็นปญหาท่ีพบ หรือผูรับบริการตองการ  

  2.1.2  ผลการตรวจเปนบวก  

-  ผูใหการปรึกษาแจงผลการตรวจอยางเปนขั้นตอน ชัดเจน ไมออมคอม 

-  ใหการปรึกษาโดยใหความสําคัญตอปฏิกิริยาทางจิตใจของผูรั บบริการท่ีเกิดขึ้น 

โดยการตอบสนองดวยทาทีท่ีเขาใจ ยอมรับอารมณความรูสึกท่ีเกิดขึ้น ในกรณีท่ีผูรับการปรึกษาไมยอมรับ

ผลการตรวจ  ผูใหการปรึกษาตองสํารวจเหตุผลและความเขาใจ ชวยใหผูรับการปรึกษารับรูวาตองใชเวลา

ระยะหนึ่งในการปรับตัว รวมท้ัง ประเมินภาวะซึมเศรา และความคิดฆาตัวตาย 

-  เสริมสรางกําลังใจ  ใหขอมูลในเร่ืองการรักษาสุขภาพ การเขาถึงระบบการดูแล

รักษา  และการรักษาดวยยาตานไวรัส  ไดแก การตรวจสุขภาพ การตรวจระดับ  CD4 และ Viral load เพื่อ

รับการรักษาท่ีเหมาะสม และรวมถึงแหลงใหความชวยเหลือทางสังคม เชน กลุมและชมรมผูติดเชื้อ ฯลฯ 

-  การวางแผนแนวทางการดําเนินชีวิตสงเสริมใหผูรับการปรึกษาจัดการกับ

ปญหาตางๆ 

-  วางแผนการรักษาสุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง  

-  การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย และลดพฤติกรรมเส่ียงจากปจจัยอื่น เชน  การใช

เข็มฉีดสารเสพติดท่ีปลอดภัย เพื่อปองกันการรับเชื้อเอ็ชไอวีเพิ่มและการรับเชื้อด้ือยา  รวมท้ังการปองกันคู

เพศสัมพันธและบุตร     

-  การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ และการดูแลบุตร  

-  เปดประเด็นการพูดคุยเก่ียวกับการแจงผลการติดเชื้อ เอ็ชไอวี กับคูหรือผูอื่น 

โดยพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นดวย รวมท้ังแนวทางแกไขอยางเหมาะสม 

-  การสงตอและยุติบริการ  

-  สงเสริมใหผูรับบริการ ใชบริการจากแหลงความชวยเหลือตางๆ  

-  เปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย  

-  นัดหมายผูรับการปรึกษาตามประเด็นปญหา และความตองการสามารถติดตอได

เมื่อตองการ 

-  สงตอบริการตามประเด็นปญหาท่ีผูรับบริการตองการ 

2.1.3 กรณีผลการตรวจกํ้าก่ึง หรือผลไมชัดเจน (Indeterminate)  เมื่อผลการตรวจคัดกรอง

ท้ัง 3 วิธี  ไดผลกํ้าก่ึง หรือผลไมชัดเจน  ผูใหการปรึกษาแจงผูรับบริการทราบวาผลการตรวจขั้นตนยังไดรับ

ผลไมชัดเจน ยังไมสามารถบอกผลการตรวจไดในครั้งนี้   มีความจําเปนตองตรวจซ้ํา เพื่อตรวจยืนยันทาง

หองปฏิบัติการ หลังจากการตรวจคร้ังแรกในชวงเวลา  2 สัปดาห ซึ่งหากผลยังกํ้าก่ึงเชนเดิม ควรตรวจซ้ํา

อีกเมื่อ 3 เดือน และ 6 เดือน (ท้ังนี้ ผลการตรวจยืนยัน หองปฏิบัติการจะเปนผูแจงผลการตรวจท่ีถูกตองแก

ผูใหการปรึกษาทราบ)  
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-  ประเมินอารมณความรูสึกของผูรับบริการเก่ียวกับผลท่ียังสรุปไมไดนี้ 

นอกจากนี้ บางรายอาจมีความคาดหวังตอผลการตรวจวานาเปนลบมากขึ้น ผูใหการปรึกษาควรใหขอมูลท่ี

เปนกลาง และพูดคุยถึงระดับความเส่ียง  

-  เปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย  

-  นัดหมายผูรับการปรึกษาตามประเด็นปญหาและความตองการ สามารถติดตอ

ไดเมื่อตองการ  

 

 

3. แนวทางการใหบริการปรึกษาคูผลเลือดตางกัน (Discordant counseling) 

 

ผลเลือดตาง (Discordant) คือ ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีท่ีผลของคูเพศสัมพันธตางกัน 

ฝายหนึ่งติดเชื้อ แตอีกฝายหนึ่งไมติดเชื้อ จากผลการปฏิบัติงาน คลินิกปรึกษาสุขภาพ สถาบันบําราศนรา

ดูร ปงบประมาณ 2551 พบวามีคูเพศสัมพันธของผูติดเชื้อท่ีมารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีดวย

ความสมัครใจ จํานวน 277 ราย มีผลการตรวจเปนลบรอ ยละ 45.5 และผลตรวจเลือดเปนลบ (Window 

period) รอยละ 32.8 ถือเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี 

 การใหการปรึกษาคูกรณีผลเลือดตาง สวนใหญมักจะพบจากผูรับบริการท่ีมาฟงผลการตรวจ

รายบุคคล  แลวพบวาผลการตรวจของตนเปนผลบวก หลังจากนั้น จึงใหคูมาตรวจดวยและพบวาผลการ

ตรวจเปนลบ ซึ่งหากดูจากกระบวนการแลว จะพบวาท้ังคูจะผานการใหการปรึกษารายบุคคลมากอน 

ประเด็นปญหาในกรณีผลเลือดตางท่ีมักจะพบบอย ๆ คือ 

3.1 หากฝายชายติดเชื้อ แตคูไมติดเชื้อ  พบวาการยอมรับของภรรยาจะพบคอนขางสูง 

เนื่องจากสั งคมไทยยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานของชาย  แตปญหาท่ีเปนกังวล คือ อาชีพ 

การงาน การเล้ียงดูบุตร และภรรยา ฯลฯ 

3.2 หากฝายหญิงติดเชื้อ และคูไมติดเชื้อ  ปญหาทางดานอารมณและความรูสึกจะมีมากกวา 

ฝายภรรยามักจะเกิดความกังวลและกลัวสามีจะสงสัยในเร่ืองพฤติ กรรมวาติดเชื้อจากใคร และจะบอกผล

เลือดกับสามีอยางไร ฯลฯ 

3.3 การใชชีวิตคูดานเพศสัมพันธ จะตองทําอยางไร เพราะฝายท่ีไมติดเชื้อมักกลัวการติดเชื้อ        

หรือหากจะมีการปองกัน ก็จะกลัวอีกฝายหนึ่งจะนอยใจ คิดมาก สวนฝายท่ีติดเชื้อมักจะมีความกังวลวาจะ

ถายทอดเชื้อใหอีกฝายหนึ่ง 

3.4 ขอคําถามหรือขอสงสัยวาฝายท่ีติดเชื้อ รับเชื้อมาจากอะไร หรือจากใคร 

3.5 ซึ่งประเด็นปญหาท่ีพบ ผูใหการปรึกษาควรใหการปรึกษารายบุคคลกอนท่ีจะใหการ

ปรึกษา     ในรูปแบบ Couple Counseling 

 

ขั้นตอนการใหการปรึกษา 
 

 1. สรางสัมพันธภาพและตกลงบริการ 
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 ผูใหการปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพกันท้ังสองฝายอยางเปนกลาง ทบทวนประเด็นปรึกษาใน

ครั้งนี้ 

-   สํารวจปญหาและความตองการ  

-   ความรูความเขาใจเก่ียวกับผลเลือดตาง ซึ่งโอกาสท่ีจะพบไดมีถึง 30 – 50 % และการ

ปฏิบัติตัว รวมท้ังการดูแลซึ่งกันและกัน  และการมีเพศ สัมพันธท่ีปลอดภัย  โดยไดรับความรวมมือจากอีก

ฝายดวยความเต็มใจ 

-   การสํารวจความรูสึก  อารมณ และความวิตกกังวลของท้ังสองฝายตอผลเลือดท่ีตางกัน 

โดยใหท้ังสองฝายไดระบายความรูสึก 

-   สํารวจปญหาอื่นๆ  และผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคตอสัมพันธภาพระหวางคู 

 2. วางแผนแกไขปญหา 

 ผูใหการปรึกษาสนับสนุนชวยใหท้ังคูไดแกไขปญหารวมกัน โดยสํารวจศักยภาพของครอบครัว  

ใครเปนผูมีบทบาทหลัก หรือชวยกันหาแผนแกไขปญหาตามลักษณะของปญหา 

 3. ยุติบริการ 

ผูใหการปรึกษารวมกับผูรับการปรึกษาสรุปประเด็นท่ีไดพูดคุยกันใหชัดเจนกอนยุติ 

บริการ  หากมีการนัดหมายคร้ังตอไป ใหตกลงเร่ืองเวลา และพิจารณาถึงความพรอมจากท้ังคูดวย 

 

 

4. การใหบริการปรึกษาตอเนื่อง (Ongoing counseling) 

 จากการใหการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี   โดยสวนใหญจะมีประเด็นและ

ปญหาตางๆ ท่ีจําเปน  ซึ่งไม สามารถพูดคุยไดละเอียดในชวงเวลาดังกลาว จึงควรมีการใหบริการปรึกษา

ตอเนื่องตามลําดับความสําคัญของปญหาในผูรับบริการแตละราย โดยการนัดหมายเปนระยะๆตามความ

เหมาะสม  ประเด็นการปรึกษาสวนใหญ ไดแก 

  -   การใหการปรึกษาคูผลเลือดตางกัน (Discordant counseling) 

-  การใหการปรึกษากรณีเปดเผยผลสถานะการติดเชื้อเอ็ชไอวีกับคูเพศสัมพันธ  

(Disclosure)  

-  การใหการปรึกษาเพื่อปรับลดพฤติกรรมเส่ียง (Risk Reduction)
 
 

-  การใหการปรึกษาปญหาดานจิตสังคม เชน มีความคิดทํารายตัวเองหรือฆาตัวตาย 

-  การเตรียมความพรอมกอนรับการรักษาดวยยาตานไวรัส 

-  การปรับตัวและแนวทางการดําเนินชีวิต ฯลฯ 

 

ขั้นตอนการใหการปรึกษา 

1.  ตอนรับผูรับบริการปรึกษา พูดคุย ทักทายดวยทาทีเปนมิตร โดยพูดคุยเร่ืองท่ัวๆ  

ไป(small talk) กอนเขาสูประเด็นปญหาท่ีจะติดตาม 

2. เขาสูประเด็นปญหาใหการปรึกษา สอบถามถึงความกาวหนา หรือการดําเนินของ 
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ปญหาท่ีเคยพูดคุยกันครั้งท่ีแลว  หลีกเลี่ยงการคาดคั้น หรือแสดงความคาดหวังผลสัมฤทธ์ิของการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม   

- แสดงความชื่นชมอยางจริงใจ เมื่อผูรับบริการปรึกษาสามารถแกไขปญหาได ถึงแมเปน

เพียงระดับหนึ่งของเปาหมายท่ีผูรับบริการตั้งไวท้ังหมดก็ตาม 

- ประเมินพฤติกรรมเส่ียงใหครอบคลุมทุกพฤติกรรมเส่ียง กับผูรับบริการปรึกษาทุกราย  

ในทุกคร้ังท่ีมารับบริการ 

- แสดงทาทียอมรับและเขาใจ เมื่อผูรับบริการปรึกษายังแกไขปญหาไมสําเร็จอยางท่ี

ตั้งเปาหมายไวในครั้งแรก  ผูใหการปรึกษาควรสําร วจอุปสรรคในการทําตามแผน และ

วางแผนรวมกันในการแกไขปญหาดังกลาว 

3.  สํารวจปญหาอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น และวางแผนแกไขปญหาดังกลาว 

  หลังจากผูรับบริการไดรับการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวีแลว โดยเฉพาะ

ผูท่ีติดเชื้อ เอ็ชไอวี   ซึ่งจะพบปญหาทางดานสังคมจิต ใจ และตองมีการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตของตนเอง

และครอบครัวอยางมาก  ในการใหบริการปรึกษาตอเนื่อง  การสํารวจปญหาตางๆจะเปนไปตามบริบทของ

ผูรับบริการ ซึ่งขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหา บุคคลแวดลอมท่ีเก่ียวของ เหตุปจจัย และสภาพแวดลอม

ท่ีตางกันไป ซึ่งพบวา ปญหาตางๆมักมีความเก่ียวเนื่องกัน และทยอยเกิดขึ้นตามระยะเวลาและภาวะ

สุขภาพ  โดยเฉพาะกลุมผูรับบริการท่ีมีปจจัยทางจิตสังคมคอนขางมีความละเอียดออน เชน กลุมท่ีมีปญหา

สุขภาพ กลุมวัยรุน กลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย เปนตน การวางแผนใหการปรึกษาเพื่อแก ไขปญหา 

และใหการชวยเหลือ ควรดําเนินการเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง       

4.      ยุติบริการ 

- สรุปประเด็นปญหาท่ีพูดคุยในครั้งนี้  รวมท้ังทางเลือกท่ีผูรับบริการเปนผูเลือกเอง 

- นัดหมายครั้งตอไป โดยควรคํานึงถึง ความเรงดวนของปญหาและความสะดวกของ

ผูรับบริการปรึ กษาในการมาตามนัด และเปดโอกาสใหผูรับบริการปรึกษามีสวนรวม

กําหนดวันนัดดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดความรับผิดชอบในการมาตามนัดมากขึ้น 

- ใหหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานท่ีสามารถติดตอผูใหการปรึกษาได 

ในกรณีท่ีผูรับบริการท่ีมีปญหาวิกฤต  เชน มีความคิดทํารายตัวเอง ผูใหบริการปรึกษา

สามารถใหหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได หรือขอหมายเลขโทรศัพทสวนตัวของผูรับบริการไว เพื่อ

เฝาระวัง และหาแนวทางชวยเหลือตอไปเมื่อปญหาดังกลาวยังคงอยู รวมท้ังมีแนวโนมรุนแรงขึ้น แตพึง

พิจารณาโดยอยูในดุลพินิจของผูใหการปรึกษา   

 

แนวทางการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 

การใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอชไอวี ไดเห็นความสําคัญของการ 

ใหบริการปรึกษาตามบริบทของกลุมผูรับบริการกลุมตางๆ โดยเนนท่ีผูรับบริการเปนหลัก  โดยการใหการ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีของทุกกลุมเปาหมายในภาพรวมจะมีกระบวนการและขั้นตอน 

เชนเดียวกัน  แตจะมีประเด็นการปรึกษาท่ีตางกันไปตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม การใชภาษา ปจจัยทางจิต

สังคม แบบแผนพฤติกรรมเส่ียงเฉพาะกลุม ซึ่งสงผลตอแนวทางการใหการปรึกษา และการประเมินความ
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เส่ียง  รูปแบบการปองกันการรับและถายทอดเชื้อ และการเขาถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ช

ไอวี ซึ่งผูใหการปรึกษาสามารถใชทักษะเฉพาะ และปรับใชในการใหการปรึกษาสําหรับผูรับบริการแตละ

ราย   

 

การใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี  ในทุกกลุมเปาหมายจะตองเนนหลัก 3C  คือ    

C – Confidential   การรักษาความลับ 

       C – Counseling    การบริการปรึกษา 

     C – Consent         การยินยอมรับการตรวจ 

 

ความจําเปนและความสําคัญ 
 

การใชสารเสพติดท้ังชนิดฉีดเขาเสน และสารเสพติดชนิดอื่น เชน สุรา กัญชา  แอมแฟตตามีน 

(ยาบา) รวมท้ังยากลอมประสาท และยากระตุนประสาทชนิดตางๆ  เปนปจจัยนําไปสูการรับและถายทอด

เชื้อเอ็ชไอวีของผูเสพ ผูเสพรวม และผูมีพฤติกรรมเส่ียงรวมกับผูเสพซึ่งเปนท้ังทางตรง และทางออม 

ผูใชสารเสพติดชนิดฉีดเขาเสน มีโอกาสเส่ียงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวีโดยตรงจากการใช

อุปกรณการเสพรวมกัน  การใชเข็มและกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชื้อเอ็ชไอวี โดยไมมีการทําความสะอาด

กอนใช  การเสพในขณะถูกคุมขังอันเปนเหตุใหไมสามารถทําความสะอาดอุปกรณการเสพไดอยางถูกวิธี  

สวนผูใชสารเสพติดชนิดอื่น  ได แก สุรา กัญชา ยาบา ยาไอซ ฯลฯ ผูเสพสวนใหญจะขาดสติ ขาดการ

ควบคุมตนเอง และมักอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อ เอ็ชไอวี  เชน การมี

เพศสัมพันธท่ีไมปองกัน  ปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหกลุมผูใชสารเสพติด เปนกลุมท่ีเส่ียงตอกา รรับและ

ถายทอดเชื้อเอ็ชไอวีท่ีคอนขางสูง       

      

ปจจัยทางจิตสังคม 

 กลุมผูใชสารเสพติดเปนกลุมผูท่ีไดรับผลกระทบทางสังคมจากปญหายาเสพติด รวมท้ังผลกระทบ

ทางดานรางกายและจิตใจจากฤทธ์ิของสารเสพติด และปญหาสัมพันธภาพของครอบครัว และคนรอบขาง   

1. สารเสพติดทุกชนิด  จะมีผลกระทบโดยตรงตอรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะดานบุคลิกภาพและ

สุขภาพอนามัย  กรณีผูใชสารเสพติดชนิดฉีด พบวา จะมีโอกาสติดและถายทอดเชื้อ เอ็ชไอวีถึงรอยละ 50 

นอกจากนี้ ตัวยาบางชนิดเชน แอมเฟตามีน  หรือยาบา หากมีการใชอยางตอเนื่องในระยะยาวจะสงผล

กระทบตอระบบจิตและประสาทสวนกลาง และทําลายสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนอาจจะทําให

ผูเสพเขาสู “ภาวะจิตใจลมละลาย ” ได ซึ่งก็มีอาการประสาทหลอน มีความสับสน  กังวลใจและนอนไมหลับ 

หวาดระแวง หูแวว หรือคลุมคล่ัง รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงตางๆ จนสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่น 

2. ผูใชสารเสพติดสวนใหญจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม  และถูกจํากัดสิทธิทางกฎหมาย เชน 

การเขารับราชการ และการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  

3. ผูใชสารเสพติดท่ีเปนผูใชแรงงาน  ขณะเสพมักปฏิบัติงานดวยความประมาทขาดสติ กอใหเกิด

อุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีนําไปสูความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน เชน กลุมผูขับขี่รถบรรทุก และผูทีทํางาน

เก่ียวกับเครื่องจักร ฯลฯ เปนเหตุใหเกิดปญหาครอบครัว และปญหาทางสังคมท่ีซับซอนมากยิ่งขั้น  
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 ท้ังนี้ ปจจัยดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลทําใหผูใชสารเสพติดสวนใหญมี สังคมเฉพาะกลุม  หลีกเล่ียง

การเขาสังคม ขาดสัมพันธภาพท่ีดีและการสนับสนุนจากครอบครัว  เปนกลุมท่ีเขาถึงยาก และพบวาอัตรา

การเขารับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีคอนขางต่ํา  

   

การประเมินความเส่ียง 

การใหบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี ผูใหการปรึกษาควรประเมินพฤติกรรมเส่ียง

ของผูรับบริการท่ีมีประวัติการใชสารเสพติดเก่ียวกับประเด็นตางๆ ดังนี้  

-    ประวัติการใชสารเสพติดชนิดตางๆ   ระยะเวลาท่ีใช  ชนิดและวิธีการใช   

-    ประวัติการรักษาการติดสารเสพติด และประวัติปญหาสุขภาพอื่นๆ   

-     พฤตกิรรมการปองกันการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี ไดแก  วิธีการ  ความ    

สม่ําเสมอของการปองกัน    

- การลดอันตรายจากการใชสารเสพติด (Harm Reduction)   

- แรงจูงใจในการลด ละ เลิกการใชสารเสพติด โดยเฉพาะผูใชสารเสพติดดวยวิธีการฉีด

รวมกันจะมีความเส่ียงสูงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี 

นอกจากนี้ การประเมินความเส่ียงจากพฤติกรรมเส่ียงอื่นๆ ก็มีความสําคัญ ท้ังนี้พบวาผูใหการ

ปรึกษาสวนหนึ่งอาจประเมินความเส่ียงจากการใชสารเสพติด มากกวาประเมินพฤติกรรมเส่ียงอื่น 

ผูรับบริการจึงขาดโอกาสการประเมินตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ี ยงอื่นๆ  ดังนั้น ผูใหการปรึกษาจึง

จําเปนตองประเมินความเส่ียงดานอื่นดวยเชนกัน ไดแก 

- พฤติกรรมทางเพศท่ีไมปองกัน  

- รูปแบบการมีคูเพศสัมพันธท่ีเส่ียงตอการรับและถายทอดเชื้อเอ็ชไอวี   

- การรับเลือด หรือสารคัดหล่ังอื่นๆ จากกรณีของ การสัก การรับเลือดจาก 

บริการสุขภาพ ฯลฯ    

 

แนวทางการใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวีสําหรับกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 

 การใหการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอ็ชไอวี สําหรับกลุมผูใชสารเสพติด ชนิดฉีด ใช

กระบวนการ และมีขั้นตอนการใหบริการเชนเดียวกับกลุมผูรับบริการกลุมอื่น ผู ใหการปรึกษาควรศึกษา

ปจจัยทางจิตสังคมเก่ียวกับบริบทของผูใชสารเสพติด เพื่อใหบริการปรึกษาอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น   

 นอกจากการสรางสัมพันธภาพท่ีดีเพื่อเพิ่มความไววางใจ  การประเมินความเส่ียงอยางรอบดาน 

โดยการเขาใจบริบทและวิถีชีวิตของผูใชสารเสพติดแลว  

การใหการปรึกษาจําเปนตองเนนเร่ืองการรักษาความลับเชนเดียวกับผูรับบริการกลุมอื่นๆ  โดย

ระบบการลงทะเบียนผูรับบริการ ควรเปนแบบเดียวกับระบบการใหบริการปรึกษาท่ัวไป  และไมควรสง

ขอมูลของผูรับบริการไปใหหนวยงานอื่นโดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจาก ผูรับบริการท่ี ใชสารเสพติดสวน

ใหญจะมีความกังวล ไมตองการใหผูอื่นทราบประวัติการใชสารเสพติด และจะใหความรวมมือในการรับ

บริการ หากมีความมั่นใจเก่ียวกับการรักษาความลับ   
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ผูใหการปรึกษาควรสงเสริมใหผูใชยาเขาถึงบริการลดอันตรายจากการใชยา  ซึ่งในกรณีกลุมผูใช

สารเสพติดชนิดฉีด ควรเสนอและสงตอเขารับบริการรักษาดวยเมธาโดน และการสงเสริมการใชเข็มสะอาด   

โดยไมทําใหคาบริการเปนอุปสรรคตอการเขาถึง  ซึ่งจะสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดให

บุคคลทุกคนไดรับ  "การปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโ ดยไมเสียคาใชจายและ

ทันตอเหตุการณ" (มาตรา ๕๑)  

 

การสงตอรับบริการรักษาและชวยเหลือท่ีเก่ียวของ 

การใหบริการปรึกษาหลังการตรวจหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี  หากผูรับบริการยังมีปญหาท่ีซับซอน ซึ่ง

อาจเปนปญหาเก่ียวกับการใชสารเสพติด ปญหาการลดอันตรายจากการใช ยา หรือปญหาดานสังคมอื่นๆ  

ผูใหบริการปรึกษาควรสงตอผูรับบริการไปรับบริการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรเครือขายดานยา

เสพติด ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณาความสมัครใจของผูรับบริการ   

เครือขายองคกรเอกชนท่ีทํางานดานยาเสพติด  ไดแก  

1.  เครือขายผูใชยาแหงประเทศไทย 

2.  เครือขายลดอันตรายจากสารเสพติดแหงเอเชีย 

3.  มูลนิธิรักษไทย 

4.  เครือขายผูติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดสประเทศไทย 

5.  มูลนิธิรณรงคเพื่อการเขาถึงรักษาเอดส 

6.  มูลนิธิเขาถึงเอดส 

7.  มูลนิธิพีเอสไอ/บานโอโซน 

8.  บานออรเดน 

9.  ศูนยลดอันตรายจากการใชยาบานมิตรสัมพันธ กรุงเทพฯ 

10. นักกิจกรรมอิสระท่ีทํางานในประเด็นผูใชยา 
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ภาคผนวกที่ 9 

 

 แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการสงตอจากจุดต้ังโครงการ (Interview site) ไปยังจุดรับบริการ 

ในกรณีที่มีผลเลือดเปนบวก และผลปสสาวะมีเชื้อหนองในและหนองในเทียม  

 

 
 

ในกรณีท่ีไมม ีSTI/VCT clinic ใหประสาน PCM และ Drop-in center (DIC) ในพื้นท่ีในเร่ืองของระบบสงตอ

ในพื้นท่ี เชน จังหวัดเชียงรายใหสงคลินิกกามโรคของ รพ.ศูนยฯ (คลินิก สสจ.เกา) 
 

แนวทางการปฏิบัติรับ Refer case ของพื้นท่ีแตละแหง ในกรณีท่ี  

1. ผูรับบริการไมมี ID : ยังไมมีงบประมาณรองรับ ขึ้นอยูกับพื้นท่ี สวนใหญเก็บเงินในราคาถูก 

หรือใหฟรี 

2. ผูรับบริการตางสิทธ์ิ หรือ ตางพื้นท่ี : ใหหนวย DIC ออกหนังสือรับรองบุคคลนั้นไดอาศัยอยู

ในหนวย DIC (ตามท่ีอยู) เพื่อขอยายสิทธ์ิประกันสุขภาพมาใชท่ีหนวยบริการในพื้นท่ี  
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ภาคผนวกที่ 10 

ใบนําสงตัวอยางเลือดผูใชยาดวยวิธีการฉีด IDU 

โครงการปองกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีโดยการสงเสริมบูรณาการและสรางเครือขายการเขาถึง

บริการของกลุมเปาหมายที่เขาถึงยาก GF8-BOE 

โรงพยาบาล      จังหวัด      

รหัสชุดตรวจกรอง  (Screening test)  ท่ีใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัสชุดตรวจเสริมท่ี 1  (Supplementary test 1)  ท่ีใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัสชุดตรวจเสริมท่ี 2  (Supplementary test 2)  ท่ีใชตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

 

ลําดับ

ที่ 
หมายเลขคูปอง อายุ 

ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ผลการตรวจ

ซิฟลิส Screening  

test 

Supplementary 

test 1 

Supplementary 

test 2 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

 

 

 

วันท่ีเจาะเลือด   

เวลาท่ีเจาะเลือด   

ชื่อผูสงเลือด   

สําหรับเจาหนาท่ีเจาะเลือด 

วันท่ีแยกซีร่ัม   

เวลาแยกซีร่ัม   

วันท่ีสงซีร่ัม   

ชื่อผูสงซีร่ัม   

สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

วันท่ีรับซีร่ัม   

ชื่อผูรับซีร่ัม   

สําหรับสถาบันวิจัย 

วิทยาศาสตรสาธารณสุข 

รหัสชุดตรวจฯ  
ดูไดท่ีดานหลัง 
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ตารางแสดง รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี  

รหัส รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี รหัส รายชื่อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 

EO 1 ENZYGNOST ANTI HIV 1/2 PLUS PA 1 Serodia HIV 

EO 2 ENZYGNOST HIV INTEGRAL II PA 2 Serodia HIV-1/2 

EO 3 GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab PA 3 SFD HIV 1/2 PA 

EO 4 GENSCREEN HIV 1/2 Version 2 RA 1 Bioline HIV 1/2   

EO 5 Murex HIV Ag/Ab Combination RA 2 Capillus HIV-1/HIV-2 

MB 1 AXSYM HIV1/HIV2 gO RA 3 CORE HIV-1&2 

MB 2 ACCESS HIV 1/2 New RA 4 DoubleCheck II HIV 1+2 

MB 3 AXSYM HIV Ag/Ab Combo RA 5 Determine HIV 1/2 

MB 4 ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo RA 6 
ImmunoComb II HIV 1&2 

Bispot 

MB 5 Elecsys HIV Combi RA 7 
ONE STEP HIV(1&2) TRI-

LINE TEST  

MB 6 IMX HIV 1/2 III Plus RA 8 RETROSCREEN HIV 

MB 7 Vitros Immunodiagnostic Products Anti 1+2   RA 9 SD BIOLINE HIV-1/2 3.O  

MB 8 VIDAS HIV DUO ULTRA WB 1 HIV-BLOT 2.2 

 

หมายเหตุ กรณีชุดตรวจท่ีใชงานไมมีรายชื่ออยูในตาราง 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 

Volume 

urine (ml) 

ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

CT NG 

1 ติดสติ๊กเกอร   
 

2 ติดสติ๊กเกอร   
 

3 ติดสติ๊กเกอร   
 

4 ติดสติ๊กเกอร   
 

5 ติดสติ๊กเกอร   
 

6 ติดสติ๊กเกอร   
 

7 ติดสติ๊กเกอร   
 

8 ติดสติ๊กเกอร   
 

9 ติดสติ๊กเกอร   
 

10 ติดสติ๊กเกอร   
 

 
 

 

ชื่อผูแยกตัวอยาง .......................... 
 
วันท่ีแยกตัวอยาง .......................... 

ชื่อผูสงตัวอยาง .......................... 
 
วันท่ีสงตัวอยาง .......................... 

   สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ สําหรับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

ชื่อผูรับตัวอยาง .......................... 
 
วันท่ีรับตัวอยาง .......................... 

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

ที่ 

หมายเลขคูปอง ว/ด/ป จํานวนเงินที่

จาย (บาท) 

ลายเซ็นเจาหนาที่ 
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ภาคผนวกที่ 13 

แบบบันทึกการใชเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ 

วันท่ี หมายเลขคูปอง 
หมายเลขเคร่ือง

คอมพิวเตอร 
ลายชื่อเจาหนาท่ี หมายเหตุ 
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ภาคผนวกที่ 14 

แบบสอบถามกรณีการปฏิเสธไมรับคูปอง 

 

วิธีการใชแบบสอบถาม :  รวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณแบบตัวตอตัว จากผูคัดเลือกท่ีกลับมารับคาเดินทาง

ครั้งท่ีสอง ในแตละครั้ง 

มีผูท่ีปฏิเสธรับคูปองก่ีคน ?    _______   คน ( ถาไมมีคนท่ีปฏิเสธ (คือตอบ 0) ไมตองกรอกแบบสอบถามท่ี

เหลือนี้ )  

คูปอง หมายเลข  [     ] [     ]-  ____________________วันท่ีสัมภาษณ:: _________ 

 

1. ครั้งนี้เปนครั้งแรกของคุณท่ีมาท่ีนี่เพื่อรับคาเดินทางใชหรือไม ?    �  ใช         �  ไมใช 

 

ถาใช ใหถามตอ  ถาไมใช ใหตอบคําถามตั้งแตชวงท่ีมาครั้งสุดทายและไดกรอกแบบสอบถามแบบเดียวกันนี้ 

จนถึงปจจุบัน 

 

2.  คุณแจกคูปองออกไปไดก่ีใบ ?  ____________  ใบ 

 

(  ตั้งแตครั้งสุดทายท่ีคุณมารับคาเดินทางจนถึงปจจุบัน  ถา > 0,   กรอกแบบสอบถามกรณีผูปฏิเสธไมรับ

คูปอง   )

มีตอดานหลัง 

 43 



 

 คนท่ี ___ คนท่ี ___ คนท่ี ___ คนท่ี ___ คนท่ี ___ 

เหตุผลของบุคคล

เหลานั้นท่ีปฏิเสธ

รับคูปอง? 

(เช็คทุกคําตอบ 

ไมตองอาน

คําตอบ  ถามแต

ละคนท่ีปฏิเสธ

รับคูปอง) 

 

 

 

 

 

 

 

งานยุงมาก                          

ไมใชผูใชสารเสพติดชนิด

ฉีด        

อายุนอยกวา18 ป                 

ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนท่ี 

ผานมา               

กลัวคนอื่นรู                       

ท่ีตั้งโครงการอยูไกล                   

คาเดินทางนอยไป              

ไมสนใจ                           

ไมสะดวกใจ                         

อื่นๆ_________       

      

� 1 

� 2 

� 3 

 

 

 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 
88 

งานยุงมาก                          

ไมใชผูใชสารเสพติด

ชนิดฉีด       

อายุนอยกวา18 ป                 

ไมไดฉีดภายใน 6 

เดือนท่ีผานมา                      

กลัวคนอื่นรู                       

ท่ีตั้งโครงการอยูไกล                   

คาเดินทางนอยไป              

ไมสนใจ                           

ไมสะดวกใจ                         

อื่นๆ_________            

� 1 

� 2 

� 3 

 

 

 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 88 

งานยุงมาก                          

ไมไมใชผูใชสารเสพติดชนิด

ฉีด        

อายุนอยกวา18 ป                 

ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนท่ี

ผานมา  

กลัวคนอื่นรู                       

ท่ีตั้งโครงการอยูไกล                   

คาเดินทางนอยไป              

ไมสนใจ                           

ไมสะดวกใจ                         

อื่นๆ_________            

� 1 

� 2 

� 3 

 

 

 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 
88 

งานยุงมาก                          

ไมใชผูใชสารเสพติด

ชนิดฉีด        

อายุนอยกวา18 ป                 

ไมไดฉีดภายใน 6 

เดือนท่ีผานมา               

กลัวคนอื่นรู                       

ท่ีตั้งโครงการอยูไกล                   

คาเดินทางนอยไป              

ไมสนใจ                           

ไมสะดวกใจ                         

อื่นๆ_________            

� 1 

� 2 

� 3 

 

 

 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 
88 

งานยุงมาก                          

ไมไมใชผูใชสารเสพติด

ชนิดฉีด 

อายุนอยกวา18 ป                 

ไมไดฉีดภายใน 6 เดือนท่ี 

ผานมา  

กลัวคนอื่นรู                       

ท่ีตั้งโครงการอยูไกล                   

คาเดินทางนอยไป              

ไมสนใจ                           

ไมสะดวกใจ                         

อื่นๆ_________            

� 1 

� 2 

� 3 

 

 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 
88 
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ภาคผนวกที่  15 

แบบสอบถาม 

______________________________________________________________________________________________ 

 

พนักงานสัมภาษณ: กลาวคําแนะนําตัวและใหคําอธิบาย 

 “สวัสดีคะ / ครับ ดิฉัน / ผม ช่ือ……... เปนพนักงานสัมภาษณของ โครงการเพื่อสุขภาพ  โดยขณะน้ี

ทางโครงการกําลังทําการสํารวจพฤติกรรมการฉีดสารเสพติดในพื้นท่ี 8 จังหวัดเพื่อศึกษาขอมูลพฤติกรรม

เกี่ยวกับการฉีดสารเสพติดและการมีเพศสมัพันธ 

ในการศกึษาน้ี เราจะทําการสัมภาษณ ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ประมาณ 2400 คน โดยคําตอบท่ีได

ท้ังหมดจะนําไปวิเคราะหเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฉีด และใชสําหรับการศึกษาและพัฒนาโครงการสําหรับ

ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 

คําถามบางคําถามเปนเร่ืองท่ีคอนขางสวนตัว บางคําถามก็จะ เกี่ยวกบัประสบการณหรือพฤติกรรมของ

คุณในชวงหลายเดือนท่ีผานมา ซ่ึงอาจจะยากท่ีจะจดจําหรือตอบ แตอยางไรก็ตาม ดิฉัน  /ผมจะขอขอบพระคุณ

เปนอยางย่ิง ถาคุณสามารถตอบคําถามไดตรงกับความเปนจริงท่ีสุด ” 

นอกจากน้ี ขอยืนยันวาการสัมภาษณคร้ังน้ีจะไมมีการบันทึกช่ือของ คุณ และจะไมมีใครรูวาคุณเปนใคร ขอมูล

ท้ังหมดของคุณจะถูกเก็บเปนความลับสูงสุด  และในระหวางการสัมภาษณ หากคณุรูสึกไมสะดวกใจหรือไม

สบายใจ คุณสามารถท่ีจะหยุดใหสัมภาษณไดทุกเวลา ทางโครงการขอขอบพระคุณสําหรับการสละเวลามาเพื่อ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงแกเรา โดยในการตอบคําถามน้ีจะใชเวลาประมาณ 30 นาที” 

 

q001 ตอบแบบสอบถาม โดย 

� ดวยตนเอง 

� เจาหนาท่ีสัมภาษณ 
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สวน A: เครือขาย RDS 

 

No. Questions and filters Coding categories Codes Skip to Note 

A1  มีคนที่ฉีดยาเสพติดจํานวนก่ีคน ที่คุณรูจักเปน

การสวนตัวโดยรูจักดวยชื่อเลนหรือชื่อจริง   

และคุณสามารถติดตอกับพวกเขาไดโดยตรง   

จํานวนคนที่ฉีดยาเสพติดที่คุณ

รูจัก 

 

 

|____|____|____| 

 

 

 

 

 

TUC 

NQ 1 

A2  ก่ีคนที่คุณพบเจอใน 1 เดือนที่ผานมา จํานวนเพื่อน |____|____|____|  TUC 

NQ1a 

A3  ในจํานวนคนที่คุณรูจักมีก่ีคนที่กําลังไดรับ

การบําบัดรักษา ในปจจุบัน 

คําอธิบาย การบําบัดรักษาการติดยาเสพ

ติด หมายถึง การบําบัดรักษาในระบบดวยตัว

ยาทางการแพทยแผนปจจุบัน เชน เมธาโดน 

จํานวนคนที่ไดรับการ

บําบัดรักษา 

|____|____|____|  TUC 

NQ 2 
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สวน B: ขอมูลทางดานประชากร 

 

No. Questions and filters Coding categories Codes Skip to Note 

B1  กรุณาระบุเพศของคุณ เพศชาย 

เพศหญิง 

อื่นๆ 

1 

2 

888 

 TUC 

DM1 

B2  ปจจุบันคุณอายุก่ีป  

(อายุเต็ม - ในกรณีที่ไมทราบอายุที่

แนนอนใหตอบโดยประมาณ) 

ป 

ไมตอบ 

|____|____| 

999 

อายุต่ํากวา 18 

→ จบการ

สัมภาษณ 

TUC 

DM4 

B3  คุณสําเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับใด 

 

ไมไดศึกษา  

ประถมศึกษาปที่ 4 

ประถมศึกษาปที่ 6 

มัธยมตน )ม .3 หรือเทียบเทา (

มัธยมปลาย )ม .6 หรือ

เทียบเทา   / ป.วช. 

อนุปริญญา  /ปว.ส / .ปว.ท.     

ปริญญาตรี หรือสูงกวา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

999 

  TUC 

DM2 

B4  สถานภาพสมรสของคุณในปจจุบันเปน

อยางไร 

โสด  

แตงงานแลว หรือ อยูดวยกัน

เฉยๆ 

แตงงานแลวแตแยกกันอยู           

มีแฟนแตไมไดอยูดวยกัน 

หยา 

มาย 

อื่นๆ (โปรดระบุ)  

ไมตอบ        

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

888 

999 

 TUC 

DM5 

B5  ปจจุบัน คุณทํางานหรือไม ทํางาน 

ไมไดทํางาน 

ไมตอบ        

1 

0 

999 

 TUC 

DM8 

B6  โดยเฉลี่ย 6 เดือนที่ผานมา คุณมีรายไดตอ

เดือน กอนที่จะหักคาใชจาย ประมาณเทาไร  

 

ไมมีรายได 

จํานวนเงิน (บาท) 

ไมตอบ 

0 

_________ 

999 

 TUC 

DM9 

B7  คุณอยูที่ จังหวัดน้ี มานานเทาไรแลว  ป 

เดือน 

อยูมาตั้งแตเกิด 

ไมตอบ 

|____|____| 

|____|____| 

666 

999 

  

B8  คุณอาศัยอยูที่อําเภออะไร   เปนลักษณะ 

drop down 

 

B9  ใน 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเขารวมการ

ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับผูฉีดสารเสพติด ที่

สัมภาษณคุณเก่ียวกับโรคเอดส และเขารับ

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 
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No. Questions and filters Coding categories Codes Skip to Note 

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวีบางหรือไม 

B10  คุณเคยไดรับการบําบัดการติดสารเสพติด 

(บําบัดเมธาโดน) มากอนหรือไม   

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 TUC 

HS3 

B11  ปจจุบันน้ีคุณกําลังรับการบําบัดรักษายาเสพ

ติดอยูหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

1 

0 

 

0 → B28 

TUC 

HS3a 

B12   สําหรับเชียงใหม ( ) ถาเคย คุณเขารับการ

บําบัดที่ไหน 

คลีนิคหมอภานุ 

คลีนิคหมอจําลอง 

พิงคพยอมคลินิก 

เจริญราษฏรคลินิก 

 เครือขายผูใชยา (TDN) 

คลีนิคฟาใหม 

ศูนยบําบัดแมริม 

บานเพื่อน หรือ ศูนย58 

สวนดอก 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

888 

  

B13  (สําหรับเชียงราย) ถาเคย คุณเขารับการ

บําบัดที่ไหน 

โรงพยาบาล เวียงชัย 

โรงพยาบาล แมสาย 

โรงพยาบาล แมจัน 

โรงพยาบาล แมสรวย 

โรงพยาบาล แมฟาหลวง 

โรงพยาบาล แมลาว 

โรงพยาบาล เชียงแสน 

โรงพยาบาล เชียงของ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

888 

  

B14  สําหรับกรุงเทพ ( ) ถาเคย คุณเขารับการ

บําบัดที่ไหน 

สถานบริการเอกชน 

สถานบริการ สังกัด

กรุงเทพมหานคร )ศูนย ฯ ,รพ . 

วชริะ ,รพ .ตากสิน( 

อื่นๆ (โปรดระบุ)  

1 

2 

3 

 

888 

  

B15  (สําหรับสงขลา) ถาเคย คุณเขารับการบําบัด

ที่ไหน 

โรงพยาบาลหาดใหญ 

โรงพยาบาลจะนะ 

โรงพยาบาลสงขลา 

ศูนยบําบัดยาเสพติด สงขลา 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

888 

  

B16  (สําหรับตรัง) ถาเคย คุณเขารับการบําบัดที่

ไหน 

โรงพยาบาลตรัง 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

888 

  

B17  (สําหรับนนทบุร ี) ถาเคย คุณเขารับการ

บําบัดที่ไหน 

โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 

สถาบันบําราศนราดูร 

โรงพยาบาลปากเกร็ด 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

888 
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No. Questions and filters Coding categories Codes Skip to Note 

B18  (สําหรับสมุทรปราการ) ถาเคย คุณเขารับ

การบําบัดที่ไหน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

888 

  

B19  (สําหรับปทุมธานี) ถาเคย คุณเขารับการ

บําบัดที่ไหน 

สถาบันธัญญรักษ 

โรงพยาบาลปทุมธานี 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

888 

  

B20  (สําหรับเชียงใหม) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

คลีนิคหมอภานุ 

คลีนิคหมอจําลอง 

พิงคพยอมคลินิก  

เจริญราษฏรคลินิก 

เครือขายผูใชยา (TDN) 

คลีนิคฟาใหม 

ศูนยบําบัดแมริม 

บานเพื่อน หรือ ศูนย58 

สวนดอก 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

888 

  

B21  (สําหรับเชียงราย) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

โรงพยาบาล เวียงชัย 

โรงพยาบาล แมสาย 

โรงพยาบาล แมจัน 

โรงพยาบาล แมสรวย 

โรงพยาบาล แมฟาหลวง 

โรงพยาบาล แมลาว 

โรงพยาบาล เชียงแสน 

โรงพยาบาล เชียงของ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

888 

  

B22  (สําหรับกรุงเทพ) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

สถานบริการเอกชน 

สถานบริการ สังกัด

กรุงเทพมหานคร )ศูนย ฯ ,รพ .

วชริะ ,รพ .ตากสิน( 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ  

1 

2 

3 

 

888 

999 

  

B23  (สําหรับสงขลา) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

โรงพยาบาลหาดใหญ 

โรงพยาบาลจะนะ 

โรงพยาบาลสงขลา 

ศูนยบําบัดยาเสพติด สงขลา 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

888 

  

B24  (สําหรับตรัง) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่ผาน

มา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

โรงพยาบาลตรัง 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

888 

  

B25  สําหรับนนทบุรี( ) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

โรงพยาบาลพระน่ังเกลา 

สถาบันบําราศนราดูร 

โรงพยาบาลปากเกร็ด 

1 

2 

3 
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No. Questions and filters Coding categories Codes Skip to Note 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 888 

B26  (สําหรับสมุทรปราก าร ) ถาเคย ในชวง 3 

เดือนที่ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถาน

บริการดังกลาวหรือไม 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 

1 

888 

 

  

B27  (สําหรับปทุมธานี) ถาเคย ในชวง 3 เดือนที่

ผานมา คุณไดไปรับบริการจากสถานบริการ

ดังกลาวหรือไม 

สถาบันธัญญรักษ 

โรงพยาบาลปทุมธานี 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

888 

  

B28  (สําหรับกรุงเทพ) คุณเปนอาสาสมัครโครงการ

ศึกษายาตาน Tenofovir/ทีนอฟ  หรือไม 

ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 TUC 

HS7 

 

B29  (สําหรับเชียงใหม) คุณเปนอาสาสมัครของ

โครงการศึกษา Suboxone / 058 หรือไม 

ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 TUC 

HS8 

B30  คุณเคยรับยาตานไวรัสหรือไม เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 
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สวน C: การใชสารเสพติดและการใชเข็มฉีดยา 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

C1  คุณฉีดสารเสพติดครั้งลาสุดเมื่อใด วันน้ี 

ภายใน 7 วันที่ผานมา 

ภายใน 1 เดือนที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือนที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือนที่ผานมา 

ภายใน 1 ปที่ผานมา 

นานกวา 1 ปที่ผานมา 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

4 → C14 

5 → C14 

6 → STOP 

7 → STOP 

TUC 

DU2, 

UNGA

SS4 

C2  คุณเริ่มฉีดสารเสพติดมานานเทาไรแลว 

นับตั้งแตครั้งแรกที่ฉีด 

จํานวนป 

จํานวนเดือน 

|____|____| 

|____|____| 

 TUC 

DU5 

C3  ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณไดฉีดสารเสพ

ติดประเภทใดบาง ดังตอไปน้ี (ตอบไดหลาย

คําตอบ) 

เฮโรอนี 

ยาบา 

ยาอ ี

โดมิคุม 

ฝน 

กัญชา 

ยาเค )เคตามิน( 

เมธาโดน 

แอนตี้แวน 

ไดอาซีแพม 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

888 

 MA 

C4  ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณฉีดสารเสพติด

ทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมไดฉีดเลย 

|____|____|____| 

0 

 

0 → C14 

PSI 

DALY1  

C5  ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณใชเข็มและ

กระบอกฉีด ใหม ทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมไดใชเลย 

 

|____|____|____| 

0 

 

If C5=C4 skip 

C7, C8 

If 0 skip C14, 

C17 

 

C6  ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณไดใหเข็มหรือ

กระบอกฉีดยาที่คุณใชแลวกับผูอื่นเพื่อไปใช

ตอเปนจํานวนก่ีครั้ง    

จํานวนครั้ง 

ไมไดใหเลย 

 

|____|____|____| 

0 

 

 

If 0 skip C16 

PSI 

DALY2

&3  

TUC 

RB2 

C7  ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณไดใชเข็มหรือ

กระบอกฉีดยาที่ผูอื่นใชมากอนแลวเปน

จํานวนก่ีครั้ง     

จํานวนครั้ง 

ไมไดใชเลย 

 

|____|____|____| 

0 

 

 

If 0 skip C17 

PSI 

DALY2

&3 

TUC 

RB2a 

C8  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  เมื่อคุณไดเข็ม

หรือกระบอกฉีดยาใหม คุณใชก่ีครั้งจึงจะทิ้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมไดใชซํ้าเลย 

|____|____|____| 

0 

 TUC 

RB1 

C9  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  คุณไดเขารวม เขารวม 1  PSI 
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

โครงการแลกเปลี่ยนเข็มใหมและกระบอกฉีด

บางหรือไม 

ไมไดเขารวม 

 

0 

 
0 → C11 

 

DALY6 

C10  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณแลกเปลี่ยน

เข็มใหมและกระบอกฉีดก่ีเข็ม  

จํานวนเข็มและกระบอกฉีด 

ไมไดแลกเปลี่ยนเลย 

|____|____|____| 

0 

 PSI 

DALY7 

C11  ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคุณใชอุปกรณใน

การเตรียมยา (เชน ชอน ,สําล ี,ถวย ,นํ้า) 

รวมกับผูอื่นเปนจํานวนก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมไดใชเลย 

 

|____|____|____| 

0 

 

  

C12  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณไดเข็มหรือ

กระบอกฉีดยามาจากที่ใดบาง (ตอบได

หลายคําตอบ) 

ซ้ือจากหางสรรพสินคา 

ซ้ือจากสถานที่ที่ซ้ือยา

 เสพติด 

ซ้ือจากคลีนิค 

ซ้ือจากรานขายยาทั่วไป 

ไดมาจากเพือ่น 

ไดมาจากโครงการแลกเปลี่ยน

เข็มสะอาด 

ซ้ือจากคนที่ขายยาเสพติด  

อื่นๆ (โปรดระบุ)  

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

888 

 MA 

TUC 

DU7 

C13  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณทําลายหรือทิ้ง

เข็มหรือกระบอกฉีดยาที่ใชแลวอยางไร (ตอบ

ไดหลายคําตอบ) 

ใหเพื่อน   

เก็บไวกับตัว 

เอาไปซอน เชน ซอนตามรูเสา

ไฟฟา ,ใตทางเดิน 

ทิ้งในถังขยะ 

ทิ้งเฉพาะหัวเข็ม เก็บกระบอก

ไว 

ทิ้งลงทอ 

ทิ้งลงแมนํ้า, คลอง 

เผา 

ทิ้งในสถานที่ที่ฉีด 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

888 

 MA 

C14  ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใชเข็ม

หรือกระบอกฉีดยาใหมหรือไม  

ใช 

ไมใช 

1 

0 

If 1 skip C17, 

C18 

GF 

C15  ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใหเข็ม

หรือกระบอกฉีดยากับผูอื่นใชตอหรือไม

  

ให 

ไมให 

 

1 

0 

 

0 → C17 

 

TUC 

RB3, 

UNGA

SS4.2 

C16  ครั้งลาสุด ที่คุณไดใหเข็มหรือกระบอกฉีดที่

คุณใชแลวกับผูอื่นคือเมื่อใด 

วันน้ี 

ภายใน 1 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 2 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 3 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 4 สัปดาหที่ผานมา 

1 

2 

3 

4 

5 

 PSI 

DALY4 

C17  ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใชเข็ม ใช 1   
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หรือกระบอกฉีดยาที่ผูอื่นใชมากอนแลว

หรือไม 

ไมใช 

 

0 

 
0 → C19 

 

C18  ครั้งลาสุด ที่คุณไดใชเข็มหรือกระบอกฉีดที่

ผูอื่นใชมากอนแลวคือเมื่อใด 

วันน้ี 

ภายใน 1 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 2 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 3 สัปดาหที่ผานมา 

ภายใน 4 สัปดาหที่ผานมา 

1 

2 

3 

4 

5 

 DALY 

Q4 

C19  ครั้งลาสุด ที่คุณฉีดสารเสพติดคุณไดใช

อุปกรณในการเตรียมยา (เชน ชอน ,สําล ี,

ถวย ,นํ้า) รวมกับผูอื่นหรือไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

  

C20  คุณเคยมีประสบการณใชยาเสพติดเกินขนาด

หรือไม 

เคย 

ไมเคย 

1 

0 
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สวน D: ความคิดเห็นเก่ียวกับการฉีดสารเสพติด 

คําอธิบาย: 

ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการฉีดสารเสพติด ในแตละขอความขอใหคุณแสดงความคิดเห็นวา 

เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย มากนอยเพียงใดดังน้ี 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง          เห็นดวยอยางยิ่ง 

1 2 3 4 5 6 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง ไมเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย คอนขางเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยอยางย่ิง 

 

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีนํ้าเงินจะแสดงความเห็นดวย และโทนสีสมจะแสดงความไมเห็นดวย โดยที่คุณสามารถเลือก

แสดงความคิดเห็นได 6 ระดับ ดังน้ี 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง  ,2 =ไมเห็นดวย  ,3 =คอนขางไมเห็นดวย  ,4 =คอนขางเห็นดวย  ,5 =เห็น

ดวย และ 6=เห็นดวยอยางย่ิง 

 

คําตอบทั้งหมดน้ันไมมีขอใดทีถู่กหรือผิด เราสนใจที่จะทราบความคิดเห็นที่แทจริงของคุณเทาน้ัน ดังน้ันจึงใครขอความกรุณา

เลือกตอบใหตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 

 

No. Statements 

1 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็นดวย 

 

3 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

4 

คอนขาง 

เห็นดวย 

5 

เห็นดวย 

 

6 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

D1  ฉันรูจักสถานที่ที่แจกหรือขายเข็มหรือกระบอก

ฉีดใหม 
1 2 3 4 5 6 

D2  ฉันสามารถซ้ือหรือหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม

ไดเมื่อตองการใช 
1 2 3 4 5 6 

D3  ฉันมีเข็มหรือกระบอกฉีดใหมในเวลาที่ตองการ

ใช 
1 2 3 4 5 6 

D4  รานที่ขายเข็มหรือสถานที่แจกเข็ม อยูใกลกับที่

พักของฉัน 
1 2 3 4 5 6 

D5  การหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหมเปนเรื่องงาย

สําหรับฉัน 
1 2 3 4 5 6 

D6  เมื่อฉันรีบรอนหรือเสี้ยนยามาก ฉันจะหาเข็ม

หรือกระบอกฉีดใหมยาก 
1 2 3 4 5 6 

D7  เพื่อนๆแนะนําใหฉันใชเข็มหรือกระบอกฉีดใหม 1 2 3 4 5 6 

D8  เพื่อนๆแนะนําวาอยาใชเข็มรวมกัน 1 2 3 4 5 6 

D9  เพื่อนๆเตรียมเข็มหรือกระบอกฉีดใหมไวใหฉัน

เสมอ 
1 2 3 4 5 6 

D10  ฉันรูสึกอายเมื่อตองไปซ้ือเข็ม  1 2 3 4 5 6 

D11  
ฉันรูสึกมั่นใจที่จะตองเขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนเข็มใหม 
1 2 3 4 5 6 

D12  
ฉันไมกลาไปซ้ือเข็มใหม เพราะกลัวถูกตํารวจ

จับ 
1 2 3 4 5 6 

D13  การพกเข็มจะเปนเงื่อนไขของตํารวจในการ 1 2 3 4 5 6 
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No. Statements 

1 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็นดวย 

 

3 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

4 

คอนขาง 

เห็นดวย 

5 

เห็นดวย 

 

6 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

บังคับตรวจหาสารเสพติด 

D14  ฉันตองไดยามากอน แลวถึงจะไปหาซ้ือเข็ม 1 2 3 4 5 6 

D15  
ไมเปนไรที่ฉันจะใชเข็มหรือกระบอกฉีดรวมกับ

คนที่ฉันรูจักเปนอยางด ี
1 2 3 4 5 6 

D16  
ถาเพื่อนมาขอเข็มที่ใชแลว ก็ตองใหเพราะ

คิดถึงใจเขาใจเรา 
1 2 3 4 5 6 

D17  
ฉันไมอยากเสี้ยนยาหรือลงแดง ฉะน้ันฉันจะยืม

เข็มฉีดยาจากคนอื่นมาใช ถาหากจําเปน 
1 2 3 4 5 6 

D18  
ฉีดดวยเข็มใหม ดีกวาใชเข็มที่เราใชแลว เพราะ

เลือดที่คางอยูมีเชื้อโรค 
1 2 3 4 5 6 

D19  

ฉันไมอยากทิ้งเข็มหรือกระบอกฉีดที่ใชแลว 

เพราะเกรงวาจะหาเข็มหรือกระบอกฉีดใหม

ไมได 

1 2 3 4 5 6 

D20  
พอไดเข็มมาแลวใชหลายครั้งกอนจะทิ้ง เพราะ

เข็มหายาก 
1 2 3 4 5 6 

D21  
ฉันรูสึกไมกังวลใจเมื่อใชเข็มใหมหรือกระบอก

ฉีดทุกครั้ง 
1 2 3 4 5 6 

D22  
การใชเข็มฉีดยาอันเดิมมากกวาหน่ึงครั้ง ทําให

ฉีดแลวเจ็บมากขึน้ เน่ืองจากหัวเข็มทื่อ 
1 2 3 4 5 6 

D23  ฉันสามารถฉีดยาไดงายขึ้นเมื่อใชเข็มใหม 1 2 3 4 5 6 

D24  
ฉันรูสึกปลอดภัยจากการติดเชื้อเอ็ชไอวีเมื่อใช

เข็มหรือกระบอกฉีดใหมทุกครั้ง 
1 2 3 4 5 6 

D25  
ฉันไมเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอ็ชไอวี หากฉันเปลี่ยน

เฉพาะหัวเข็ม แตใชกระบอกรวมกัน 
1 2 3 4 5 6 

D26  
เพื่อนๆฉันคิดวาไมเปนไรที่จะใชเข็มหรือ

กระบอกฉีดรวมกับคนที่เรารูจักเปนอยางดี 
1 2 3 4 5 6 

D27  
ในกลุมเพื่อนของฉัน ทุกคนตางก็ตองใชเข็มของ

ใครของมัน 
1 2 3 4 5 6 

D28  
ในกลุมเพื่อนของฉัน เปนเรื่องปกติที่จะใช

อุปกรณในการฉีดรวมกัน 
1 2 3 4 5 6 

D29  
การเปลี่ยนเฉพาะหัวเข็ม แตใชกระบอกฉีด

รวมกัน ทําใหปลอดภัยจากการติดเชื้อเอ็ชไอวี 
1 2 3 4 5 6 

D30  
การลางเข็มหรือกระบอกฉีดดวยนํ้าเปลาจนไมมี

เลือดติดจึงจะสะอาด ปลอดภัยจากโรคเอดส 
1 2 3 4 5 6 

D31  
ฉันใชเข็มหรือกระบอกฉีดรวมกับผูอื่นได เพราะ

ถึงจะติดเชือ้เอ็ชไอวี แตก็รักษาหายได 
1 2 3 4 5 6 

D32  
ในอนาคต ถึงแมเพื่อนจะใหเข็มหรือกระบอกฉีด

ที่ใชแลว แตฉันก็จะไมใช 
1 2 3 4 5 6 
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No. Statements 

1 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็นดวย 

 

3 

คอนขาง 

ไมเห็นดวย 

4 

คอนขาง 

เห็นดวย 

5 

เห็นดวย 

 

6 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

D33  
ครั้งตอไปที่จะฉีด ฉันจะตองหาเข็มและกระบอก

ฉีดใหมใหได เพราะฉันกลัวติดเชื้อเอ็ชไอวี 
1 2 3 4 5 6 

D34  
ในอนาคต ถาหากเสี้ยนยาแตไมสามารถหาเข็ม

ใหมได ฉันจะไมยอมฉีด 
1 2 3 4 5 6 

D35  

กอนที่ฉันจะฉีดครั้งตอไป ฉันจะออกไปซ้ือเข็ม

ฉีดยาอันใหม ถึงแมวาฉันจะมีสารเสพติดพรอม

ที่จะฉีดแลวก็ตาม 

1 2 3 4 5 6 

D36  
ฉันไมอยากใชเข็ม/กระบอกฉีดรวมกัน เพราะ

กลัวติดเชื้อเอ็ชไอวี 
1 2 3 4 5 6 

D37  
ฉันใหเข็มที่ใชแลวกับเพื่อนได เพราะฉันไมไดมี

เชื้อเอ็ชไอวี 
1 2 3 4 5 6 
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สวน E: ตัวชี้วัดความรูเก่ียวกับเชื้อเอ็ชไอวีของ UNGASS 

 

NO Statement Answer 

E1 การมีคูนอนเพียงคนเดียว ที่ไมมีเชื้อเอ็ชไอวีเปนวิธีหน่ึง ที่ปองกันการติดเชื้อ

เอดสได    

ใช ไมใช ไมแนใจ 

E2 การใชถุงยางอนามัย ขณะรวมเพศ เปนวิธีการหน่ึงที่ปองกันการติดเชื้อเอ็ช

ไอวีได    

ใช ไมใช ไมแนใจ 

E3 คนที่ดูจากภายนอก รางกายแข็งแรงดี อาจจะเปนคนที่มีเชื้อเอ็ชไอวีได   ใช ไมใช ไมแนใจ 

E4 การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอ็ชไอวีทําใหติดเชื้อเอ็ชไอวีได ใช ไมใช ไมแนใจ 

E5 ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอ็ชไอวีมาสูคนได   ใช ไมใช ไมแนใจ 

E6 การใชเข็มและกระบอกฉีดรวมกัน ทําใหติดเชื้อเอ็ชไอวีได ใช ไมใช ไมแนใจ 

 

สวน F: เพศสัมพันธและการใชถุงยางอนามัย 
 

คําอธิบาย:  

ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ซ่ึงหมายถึงการมีเพศสัมพันธที่ฝายรุกสอดใส

อวัยวะเพศของตนเขาไปยังอวัยวะเพศของฝายรับ  

 

โดยตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับคูนอน 3 ประเภท ไดแก 

  

1 . “คูนอนประจํา”  

หมายถึง คูนอนที่มีความผูกพันทางใจ มีความรูสึกใฝหาหรือมีความรูสึกดีๆให เชน แฟน หรือคนรัก 

 

2 . “คูนอนชั่วคราว”  

หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย แตไมไดมีความผูกพันทางใจ การนอนดวยน้ันเปนเพียงเรื่องเซ็ก 

เพียงอยางเดียว โดยไมมกีารใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ 

 

3 . “คูนอนซื้อขาย”  

หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย โดยมกีารใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ (การซ้ือหรือขายบริการทางเพศน่ันเอง โดยอาจจะใช เงิน ของมีคาอืน่ๆ หรือสารเสพ

ติดเพื่อการแลกเปลี่ยน) 
 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F1  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดมี

เพศสัมพันธแบบสอดใสบางหรือไม 

มี 

ไมม ี

1 

0 
0 → F5 UNGA

SS4.1 

F2  ถามีเพศสัมพันธในชวง 3 เดือนที่ผานมา 

คูนอนที่มีเพศสัมพันธแบบสอดใสคือใครบาง 

(ตอบไดหลายคําตอบ) 

คูนอนประจํา 

คูนอนชั่วคราว 

คูนอนซ้ือขาย 

1 

2 

3 

(ตอบ Sec 

F1/F3/F5 แตละ

คูนอนของ 3 

เดือน) 

UNGA

SS 

F3  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง

ลาสุด คุณมีเพศสัมพันธกับคูนอนประเภทใด 

คูนอนประจํา 

คูนอนชั่วคราว 

1 

2 

 UNGA

SS 
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

คูนอนซ้ือขาย 3 

F4  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง

ลาสุด มีการใชถุงยางอนามัยโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส หรือไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

Go to F8 UNGA

SS 

F5  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดมี

เพศสัมพันธแบบสอดใสบางหรือไม  

มี 

ไมม ี

1 

0 

 

0 → Sec G 

 

F6  ถามีเพศสัมพันธ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

คูนอนที่มีเพศสัมพันธแบบสอดใสคือใครบาง 

)ตอบไดหลายคําตอบ( 

คูนอนประจํา 

คูนอนชั่วคราว 

คูนอนซ้ือขาย 

1 

2 

3 

(ตอบ Sec 

F2/F4/F6 แตละ

คูนอนของ 12 

เดือน) 

 

F7  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใสครั้ง

ลาสุด มีการใชถุงยางอนามัยโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส หรือไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

(1/0 → F12 )  

 

สวน F-1: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนประจํา ในชวง 3 เดือนที่ผานมา – จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่ตอบวามีเพศสัมพันธใน 3 เดือน 
 

คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนประจํา  

คูนอนประจํา หมายถึง คูนอนที่มีความผูกพันทางใจ มีความรูสึกใฝหาหรือมีความรูสึกดีๆให เชน แฟน หรือคนรัก 
 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F8  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมเีพศสมัพันธ

กับคูนอนประจําก่ีคน 

จํานวนคูนอนประจํา 

 

|____|____|____|  

 

  

F9  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

แบบสอดใสกับคูนอนประจําทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

 

|____|____|____|  

  

 

 

 

F10  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน

ประจํา บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3  

  

F11  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด

ของคุณ กับ คูนอนประจํา คุณใชถุงยาง

อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ

สอดใส หรอืไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

(1/0 → F16) 

 

UNGASS

4.3 

 

สวน F-2: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนประจํา ในชวง 12 เดือนที่ผานมา - จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F12  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี

เพศสัมพันธกับคูนอนประจําก่ีคน 

จํานวนคูนอนประจํา 

 

|____|____|____|  
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

 

F13  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี

เพศสัมพันธแบบสอดใสกับคูนอนประจํา

ทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

 

|____|____|____|  

  

  

F14  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัยเมือ่มีเพศสัมพันธ โดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน

ประจํา บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3 

1 → Sec F-3  

F15  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด

ของคุณ กับ คูนอนประจํา คุณใชถุงยาง

อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ

สอดใส หรือไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

  

(1/0 → ตาม

คําตอบแตละคู

นอนในขอ F6) 

 

 

 

สวน F-3: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราว ในชวง 3 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่มีเพศสัมพันธใน 3 เดือน 
 

คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนชั่วคราว 

 คูนอนชั่วคราว หมายถึง คูนอนที่มีเพศสัมพันธดวย แตไมไดมีความผูกพันทางใจ การนอนดวยน้ันเปนเพียงเรื่องเซ็ก

เพียงอยางเดียว โดยไมมกีารใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F16  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

กับคูนอนชั่วคราวก่ีคน 

จํานวนคูนอนชั่วคราว 

 

|____|____|____|  

 

 

 

 

 

F17  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

แบบสอดใสกับคูนอนชั่วคราวทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

 

|____|____|____|  

  

  

F18  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ โดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน

ชั่วคราว บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3  

  

F19  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด

ของคุณ กับ คูนอนชั่วคราว คุณใชถุงยาง

อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ

สอดใส หรอืไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

(1/0 → ตาม

คําตอบแตละคู

นอนในขอ F6) 

UNGASS

4.3 

 

สวน F-4: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราว ในชวง 12 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F20  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี จํานวนคูนอนชั่วคราว |____|____|____|    
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

เพศสัมพันธกับคูนอนชั่วคราวก่ีคน    

F21  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

แบบสอดใสกับคูนอนชั่วคราวทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

 

|____|____|____|  

  

  

F22  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอน

ชั่วคราว บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3 

  

F23  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด

ของคุณ กับ คูนอนชั่วคราว คุณใชถุงยาง

อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ

สอดใส หรือไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

(1/0 → ตาม

คําตอบแตละคู

นอนในขอ F6) 

 

 

 

สวน F-5: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขาย ในชวง 3 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F2 แตละคูนอน ที่มีเพศสัมพันธใน 3 เดือน 
  

คําอธิบาย: ความหมายของคูนอนซื้อขาย 

คูนอนซื้อขาย หมายถึง คูนอนทีม่ีเพศสัมพันธดวย โดยมีการใหหรือรับ เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ สารเสพติด เพื่อ

เปนการแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ (การซ้ือหรือขายบริการทางเพศน่ันเอง โดยอาจจะใช เงิน ของมีคาอื่นๆ หรือ

สารเสพติดเพื่อการแลกเปลี่ยน( 
 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F24  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมเีพศสมัพันธ

กับคูนอนซื้อขายก่ีคน 

จํานวนคูนอนซ้ือขาย 

 

|____|____|____|  

 

 

 

 

 

F25  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

กับคูนอนซื้อขายทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

 

|____|____|____|  

  

 

 

 

 

F26  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอนซื้อ

ขาย บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3  

  

F27  ในการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส ครั้งลาสุด

ของคุณ กับ คูนอนซื้อขาย คุณใชถุงยาง

อนามัยโดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการ

สอดใส หรอืไม 

ใช 

ไมใช 

 

1 

0 

 

(1/0 → Sec 

G) 

 

UNGA

SS4.3 

 

สวน F-6: ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขาย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา-จะดึงมาเฉพาะคนที่

ตอบขอ F6 แตละคูนอนที่มีเพศสัมพันธใน 12 เดือน 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

F28  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมี

เพศสัมพันธกับคูนอนซื้อขายก่ีคน 

จํานวนคูนอนซ้ือขาย 

  

|____|____|____|  

   

 

 

 

F29  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีเพศสัมพันธ

กับคูนอนซื้อขายทั้งหมดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

  

|____|____|____|  

   

  

F30  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณใชถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธโดยเปนการใช

ตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส กับคูนอนซื้อ

ขาย บอยครั้งอยางไร 

ทุกครั้ง 

บางครั้ง 

(ระบุจํานวนครั้ง) 

ไมเคยใชเลย 

1 

2 

|____|____|____|  

3 

   

F31  ในการมีเพศสัมพันธ ครั้งลาสุดของคุณ กับ 

คูนอนซื้อขาย น้ัน ไดมีการใชถุงยางอนามัย

โดยเปนการใชตั้งแตเริ่มตนจนจบการสอดใส 

หรือไม 

ใช 

ไมใช 

  

1 

0 

  

(1/0 → Sec 

G) 

 

 

 

สวน G: ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชถุงยางอนามัย 

คําอธิบาย:  

ตอไปน้ีเปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของคุณในเรื่องการใชถุงยางอนามัย ในแตละขอความขอใหคุณแสดงความคิดเห็นวา 

เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย มากนอยเพียงใดดังน้ี 

 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง          เห็นดวยอยางยิ่ง 

1 2 3 4 5 6 

ไมเห็นดวยอยางย่ิง ไมเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย คอนขางเห็นดวย เห็นดวย เห็นดวยอยางย่ิง 

 

ในการแสดงความคิดเห็น โทนสีนํ้าเงินจะแสดงความเห็นดวย และโทนสีสมจะแสดงความไมเห็นดวย โดยที่คุณสามารถเลือก

แสดงความคิดเห็นได 6 ระดับ ดังน้ี 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง  ,2 =ไมเห็นดวย  ,3 =คอนขางไมเห็นดวย  ,4 =คอนขางเห็นดวย  ,5 =เห็น

ดวย และ 6=เห็นดวยอยางย่ิง 

 

คําตอบทั้งหมดน้ันไมมีขอใดทีถู่กหรือผิด เราสนใจที่จะทราบความคิดเห็นที่แทจริงของคุณเทาน้ัน ดังน้ันจึงใครขอความกรุณา

เลือกตอบใหตรงกับระดับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 

 

No. Statements 

1 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็น

ดวย 

 

3 

คอนขาง 

ไมเห็น

ดวย 

4 

คอนขาง 

เห็นดวย 

5 

เห็นดวย 

 

6 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

G1  
ถุงยางอนามัยโดยสวนใหญที่ฉันใช เปนถุงยาง

อนามัยที่ไดมาฟรีๆ 
1 2 3 4 5 6 

G2  การหาซ้ือถุงยางอนามัยเมื่อตองการใช เปนเรื่อง

งายสําหรับฉัน 
1 2 3 4 5 6 

G3  เปนเรื่องปกติของคูนอนประจําของฉัน ที่จะขอให

ฉันใชถุงยางอนามัย 
1 2 3 4 5 6 
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No. Statements 

1 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

2 

ไมเห็น

ดวย 

 

3 

คอนขาง 

ไมเห็น

ดวย 

4 

คอนขาง 

เห็นดวย 

5 

เห็นดวย 

 

6 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

G4  ถุงยางอนามัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับคูนอนซ้ือขาย

เทาน้ัน 
1 2 3 4 5 6 

G5  ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจํา

เพราะวาเราเชื่อใจกัน 
1 2 3 4 5 6 

G6  ไมจําเปนตองใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจําถา

หากฉันรูผลตรวจเอ็ชไอวีแลว 
1 2 3 4 5 6 

G7  การใชถุงยางอนามัยไมไดทําใหความรื่นรมยใน

การมีเพศสัมพันธลดลง 
1 2 3 4 5 6 

G8  
การใชถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอจะชวย

ปองกันคูนอนประจําของฉันจากการติดเชื้อเอ็ชไอ

วี 

1 2 3 4 5 6 

G9  คูนอนประจําของฉันจะเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

ถาฉันไมใชถุงยางอนามัย 
1 2 3 4 5 6 

G10  
ถึงแมจะใชเข็มฉีดยารวมกันกับคูนอน แตก็จําเปน

จะตองใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ  
1 2 3 4 5 6 

G11  
เพียงไมไดใสถุงยางอนามัยแคครั้งเดียว อาจทํา

ใหคูนอนประจําของฉันเสี่ยงตอการติดเชื้อเอ็ชไอวี 
1 2 3 4 5 6 

G12  
ถาฉันใชถุงยางอนามัยกับคูนอนประจํา เขา/เธอ

จะคิดวาตัวฉันไมปลอดภัย 
1 2 3 4 5 6 

G13  
ถาบอกกับคูนอนประจําวาใหใชถุงยางอนามัย 

เขาจะสงสัยในตัวฉัน 
1 2 3 4 5 6 

G14  
การใชถุงยางอนามัยทําใหฉันกับคูนอนประจํา

ของฉันเกิดความรูสึกไมเชื่อใจกัน 
1 2 3 4 5 6 
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สวน H: ชวงเวลาขณะอยูในหองขัง / เรือนจํา 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

H1  ในชวง 1 ปที่ผานมา  คุณเคยถูกคุมขังใน

หองขังที่สถานีตํารวจหรือไม       

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

If no, skip to 

question PR 5 

 

TUC 

PR1 

H2  ถาตอบวา  “เคย” คุณเคยฉีดยาเสพติดในหอง

ขังหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

If no, skip to 

question PR 5 

 

TUC 

PR1b 

H3  ถาคุณตอบวา  “เคย”   คุณฉีดยาเสพติดชนิด

ใดบางในหองขัง 

 เฮโรอีน 

 เมธาโดน    

ยาบา 

โดมิคุม (ยานอนหลับ) 

 ฝน  

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ   

1 

2 

3 

4 

5 

888 

999  

 TUC 

PR2 

H4  อุปกรณฉีดยาเสพติดที่คุณใชในขณะที่อยูใน

หองขัง  ไดถูกใชโดยผูอื่นมากอนหรือไม 

ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 TUC 

PR3. 

H5  ในชวง 1 ปที่ผานมา  คุณเคยถูกคุมขังใน

เรือนจําหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

If no, skip to 

question HS1a 

TUC 

PR5 

H6  ถาตอบวา  “เคย” คุณเคยฉีดยาเสพติดใน

เรือนจําหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

If no, skip to 

PR12 

 

TUC 

PR8. 

H7  ถาคุณตอบวา  “เคย”   คุณฉีดยาเสพติดชนิด

ใดบางในเรือนจํา 

 เฮโรอีน 

 เมธาโดน    

ยาบา 

โดมิคุม (ยานอนหลับ) 

 ฝน  

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ   

1 

2 

3 

4 

5 

888 

999  

 TUC 

PR9 

H8  อุปกรณฉีดยาเสพติดที่คุณใชในขณะที่อยูใน

เรือนจํา  ไดถูกใชโดยผูอื่นมากอนหรือไม 

ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

1 

0 

999 
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สวน I: การใหการปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

I1  คุณเคยตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวี  /เอดสหรือไม

  

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 

0 → I2 and I9 

TUC 

HS1a 

I2  คุณทราบสถานที่ที่ใหบริการตรวจเลือดเพื่อ

หาเชื้อเอ็ชไอวี / เอดสหรือไม 

ทราบ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 UNGA

SS1 

I3  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับบริการให

คําปรึกษากอนการตัดสินใจตรวจเลือด

หรือไม 

คําอธิบาย: การใหคําปรึกษากอนการ

ตัดสินใจตรวจเลือด โดยผูเชี่ยวชาญที่ผาน

การอบรมมาโดยเฉพาะ เปนการนัดพูดคุย

เพียงครั้งเดียวหรือมากกวาน้ัน โดยบุคคลน้ัน

จะใหขอมูลเก่ียวกับเชื้อเอ็ชไอวี  /เอดส และ

การตรวจหาเชื้อเพื่อเปนตัวชวยในการ

ตัดสินใจของคุณวาจะตรวจหาเชื้อหรือไม 

ไดรับ 

ไมไดรับ 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

  

I4  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเขารับการ

ตรวจหาเชื้อเอ็ชไอวีดวยความสมัครใจ 

หรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 

0 → I7 

 

I5  แลวคุณไดรับฟงผล หลังจากการตรวจ 

ภายใน 6 เดือนหรือไม 

ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 GF, 

TUC 

HS1c 

I6  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไดรับการให

คําปรึกษาหลังการตรวจเลือดหรือไม 

คําอธิบาย: การใหคําปรึกษาหลงัการตรวจ

เลือด เปนการใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญที่

ผานการอบรมมาโดยเฉพาะหลังจากผลการ

ตรวจออกมาแลว เปนการนัดพูดคุยเพียงครั้ง

เดียวหรือมากกวาน้ัน โดยบุคคลน้ันจะให

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติ

ตัวที่ถูกตองไมวาผลการตรวจจะออกมาเปน

ผลบวกหรือลบ 

ไดรับ 

ไมไดรับ 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

  

I7  คุณเคยไปตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี  /

เอดส ดวยความสมัครใจมาแลวก่ีครั้ง? 

(โดยประมาณ) 

ไมเคยตรวจเลย 

1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

3 – 5 ครั้ง 

6 – 10 ครั้ง 

มากกวา 10 ครั้ง 

ไมตอบ 

0 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

0 → I9  
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

I8  คุณไปตรวจ ดวยความสมัครใจ มาครั้ง

ลาสุดเมื่อใด? (โดยประมาณ) 

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

then → Sec J TUC 

HS1b 

I9  อะไรคือเหตุผลที่ทําใหคุณไมไปตรวจเลือด

เพื่อหาเชื้อเอ็ชไอวี (ตอบไดหลายคําตอบ) 

ไมคิดวามีความเสี่ยง 

ไมอยากเสียคาใชจาย 

 ไมตองการแจงชื่อเวลาที่

ไปตรวจ 

ไมรูวาตองไปตรวจที่ไหน 

กลัวผลการตรวจ 

ไมอยากถูกปฏิบัติอยางไมดี

หรือถูกดูถูกเวลาที่ไปตรวจ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

888  

999 

 Only 

those 

who 

answer 

0 in I7 
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สวน J: การตรวจหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

J1  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณมีอาการ

ดังตอไปน้ีบางหรือไม (ตอบไดหลาย

คําตอบ) 

ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน 

มีหนองหรือนํ้าหลั่งจากชอง 

คลอดหรือทอปสสาวะ 

ปสสาวะแสบขัด 

มีอาการบวมแดงบริเวณอวัยวะ

เพศ 

เปนผ่ืนหรือเปนแผล 

ปสสาวะบอย 

ตกขาวบอย 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมมีอาการใดๆเลย 

ไมตอบ 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

888 

0 

999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 → J3 

MA 

J2  คุณทําอยางไรเมื่อมีอาการดังกลาว (ตอบได

หลายคําตอบ) 
ไมไดรักษา 

ซ้ือยากินเอง 

ไปหาหมอที่โรงพยาบาล/คลีนิค

เอกชน 

หาหมอแผนโบราณ 

ไปที่ศูนยใหคําปรึกษา (drop-in 

center) 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

888 

999 

 MA 

J3  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยตรวจหา

การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธบาง

หรือไม  

คําอธิบาย: โรคติดตอทางเพศสัมพันธเชน 

หนองใน หนองในเทียม ซิฟลิส ฝมะมวง 

แผลริมออน) 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → J4 

0 → J6 

 

J4  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณไปตรวจหา

การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธมาแลว

ก่ีครั้ง 

1 ครั้ง 

2 ครั้ง 

3 – 5 ครั้ง 

6 – 10 ครั้ง 

มากกวา 10 ครั้ง 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

  

J5  ครั้งลาสุดที่คุณไปตรวจหาการติดเชื้อ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธคือเมื่อใด 

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

→ Sec K  
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

J6  อะไรคือเหตุผลที่ทําใหคุณไมไปตรวจหาการ

ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ตอบได

หลายคําตอบ) 

คิดวาไมมีความเสี่ยง 

ไมอยากเสียคาใชจาย 

 ไมตองการแจงชือ่เวลาที่ไป

ตรวจ 

ไมรูวาตองไปตรวจที่ไหน 

กลัวผลการตรวจ 

ไมอยากถูกปฏิบัติอยางไมดีหรือ

ถูกดูถูกเวลาที่ไปตรวจ 

ไมมีอาการ 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

888  

999 

 MA 
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สวน K: การเปดรับกิจกรรม 

 

No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

K1  คุณรูจักหรือเคยไดยินศูนยขอมูลขาวสารหรือ

เจาหนาที่จากศูนยขอมูลขาวสารดังตอไปน้ีบาง

หรือไม  

รูจัก / เคยไดยิน 

ไมรูจัก 

ไมตอบ 

 

 

1 

0 

999 

 

0 → K25 

Show 

DIC list 

in each 

provinc

e 

K2  กอนที่จะมาสัมภาษณวันน้ี คุณเคยไปที่ศูนย

ขอมูลขาวสารดงักลาวบางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

 

 

 

1 

0 

999 

 

0 → K6 

Show 

only 

selecte

d DIC 

from 

K1 

K3  คุณไปที่ศูนยขอมูลขาวสารครั้งแรกเมื่อใด  ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

 Show 

only 

selecte

d DIC 

from 

K1 

K4  กอนที่จะมาสัมภาษณวันน้ี คุณไปที่ศูนยขอมูล

ขาวสารครั้งลาสุดเมื่อใด  

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

 

 

 

Show 

only 

selecte

d DIC 

from 

K1 

K5  คุณไปที่ศูนยขอมูลขาวสารเปนจํานวนก่ีครั้ง จํานวนครั้ง 

ไมเคยไปเลย 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

0 

999 

 Show 

only 

selecte

d DIC 

from 

K1 

K6  คุณเคยไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครจาก ศูนยขอมูลขาวสารบางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

If K2=0 and 

K6=0 → K27 

Show 

only 

selecte

d DIC 

from 

K1 

K7  คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารครั้งแรก

เมื่อใด 

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

1 

2 

3 

4 
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No. Questions and Filters Coding categories Codes Skip to Note 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

5  

999 

K8  คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารครั้งลาสุด

เมื่อใด 

ภายใน 1 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 3 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 6 เดือน ที่ผานมา 

ภายใน 1 ป ที่ผานมา 

นานกวา 1 ป ที่ผานมา 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

4 

5  

999 

  

K9  คุณไดรับการติดตอจากเจาหนาที่หรือ

อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสารเปนจํานวนก่ี

ครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมเคยไดรับการ

ติดตอเลย 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

0 

 

999 

  

K10  เจาหนาที่หรืออาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร

มักจะไปหาหรือเจอคุณในสถานที่ใดบาง (ตอบได

หลายคําตอบ)  

 

บานของคุณเอง 

บานเพื่อน 

บานของเจาหนาที่เอง 

คลีนิค  /สถานพยาบาล  /

ศูนยบําบัด 

วัด  /สุเหรา 

สวนสาธารณะ 

สถานที่ราง 

หองนํ้าของปมนํ้ามัน

สะพานลอย 

ตลาด 

หางสรรพสินคา 

แหลงซ้ือขายยาเสพติด 

รานขายเข็มหรือกระบอกฉีด

ยา 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

888  

999 

 MA 

K11  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก

ถุงยางอนามัยจากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ

เจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร 

บางหรือไม  

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 

0 → K14 

UNGA

SS2 

K12  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก

ถุงยางอนามัยจากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ

เจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร 

บางหรือไม  

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

  

K13  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับแจกถุงยาง

อนามัยเปนจํานวนก่ีชิ้น 

จํานวนถุงยางอนามัย 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K14  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก

เข็มและกระบอกฉีดจากศูนยขอมูลขาวสาร 

เคย 

ไมเคย 

1 

0 

 

0 → K17 
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หรือเจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูล

ขาวสาร บางหรือไม 

ไมตอบ 999 

K15  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจก

เข็มและกระบอกฉีดจากศูนยขอมูลขาวสาร 

หรือเจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูล

ขาวสาร บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 UNGA

SS3 

K16  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับแจกเข็ม

และกระบอกฉีดเปนจํานวนก่ีชิ้น 

จํานวนเข็มและกระบอกฉีด 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K17  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับยาเสพติดจากศูนยขอมูล

ขาวสาร หรือเจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนย

ขอมูลขาวสาร บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → K16 

0 → K17 

 

K18  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับยาเสพติดก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K19  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัยจาก

ศูนยขอมูลขาวสาร หรือเจาหนาที/่อาสาสมัคร

จากศูนยขอมูลขาวสาร บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → K18 

0 → K19 

 

K20  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัยก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K21  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง

ตอไปยังบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด

โดยสมัครใจ จากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ

เจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร 

บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → K20 

0 → K21 

 

K22  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง

ตอไปยังบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด

โดยสมัครใจ เปนจํานวนก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K23  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง

ตอไปยังบริการตรวจหาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ จากศูนยขอมูลขาวสาร หรือ

เจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนยขอมูลขาวสาร 

บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → K22 

0 → K23 

 

K24  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง

ตอไปยังบริการตรวจหาโรคติดตอทาง

เพศสมัพันธ เปนจํานวนก่ีครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K25  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับการสง

ตอไปรับการบําบัดยาเสพติด จากศูนยขอมูล

ขาวสาร หรือเจาหนาที/่อาสาสมัครจากศูนย

ขอมูลขาวสาร บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

1 → K24 

0 → K25 
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K26  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับการสง

ตอไปรับการบําบัดยาเสพติด เปนจํานวนก่ี

ครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

K27  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับเอ็ชไอวี/เอดส บางหรือไม 

เคย 

ไมเคย 

ไมตอบ 

1 

0 

999 

 

0 → END 

 

K28  คุณไดรับขอมูลความรูเก่ียวกับเอ็ชไอวี/เอดส 

จากที่ใด (ตอบไดหลายคําตอบ) 

ศูนยขอมูลขาวสารหรือ

เจาหนาที/่อาสาสมัคร 

เจาหนาที่สาธารณสุขจาก

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดหรือศูนยควบคุมโรค 

พยาบาลหรือนักสังคม

สงเคราะห 

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ไมตอบ 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

888 

999 

  

K29  ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คุณไดรับขอมูล

ความรูเก่ียวกับเอ็ชไอวี/เอดสเปนจํานวนก่ี

ครั้ง 

จํานวนครั้ง 

ไมตอบ 

|____|____|____|  

999 

  

 

  

เรายังคงตองการที่จะหาผูที่ฉีดสารเสพติดเพื่อมาสัมภาษณอีก คุณยินดีที่จะชวยแนะนําผูฉีดสารเสพติดเขาเสนที่คุณรูจัก

มาสัมภาษณกับเราสัก 3 คนหรือไม โดยเราจะมีคาเดินทางมอบให 

โดยเราจะใหคูปองคุณไป 3 ใบเพื่อเอาไปใหคนที่คุณรูจัก คูปอง 1 ใบจะมี 3 สวน คูปองสวนที่ 1 ทางโครงการจะเปนผู

เก็บเอาไว คูปองสวนที่ 2 คุณเก็บไวเพื่อนํามารับคาตอบแทน หลังจากที่คนที่คุณแนะนํามาน้ัน ไดใหสัมภาษณกับเราเรียบรอยแลว 

และคูปองสวนที่ 3 คุณเอาไปใหคนฉีดสารเสพติดที่คุณตองการจะแนะนํามา และใหเขาถือมาดวยในวันที่มาสัมภาษณ โดยเราจะไม

สัมภาษณคนที่ไมมีคูปองแนะนําน้ีติดตัวมา และเน่ืองจากโครงการน้ีมีระยะเวลาจํากัด ดังน้ันจึงขอใหคุณรีบแนะนําเขาเหลาน้ัน ให

ติดตอเขามาโดยเร็วที่สุด 

“ทั้งน้ี คนที่คุณสามารถแนะนําใหมาสัมภาษณกับเราไดจะตอง…” 

1. เปนผูฉีดสารเสพติด 

2. รูจักกับคุณเปนการสวนตัว ซ่ึงหมายถึง คนที่คุณรูจักชื่อเลนหรือชื่อจริง และรูวิธีที่จะติดตอกับเขาเหลาน้ัน โดย

ทางใดทางหน่ึง 

3. มีอายุอยูในชวง 18 -  45 ป 

4. ตองยังไมเคยตอบแบบสอบถามของโครงการเพื่อสุขภาพ ซ่ึงทําการสํารวจในชวงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมน้ี 

5. มีคูปองสวนที่ 3 ที่ไดแจกคุณไป 

 

 

สุดทายน้ี ดิฉัน  /ผมขอขอบคุณที่สละเวลาในการใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนสําหรับโครงการของเราคะ  /ครับ 
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