แบบสอบถามข้อมูลเชิงปริมาณ:
ผู้รับบริการ
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กลุ่มที่ 1.1
แบบสอบถามข้ อมูลสาหรับ ผู้รับบริการPrEPแบบกินทุกวันครั้งแรก (ไม่ เคยมีประวัตกิ นิ Daily PrEP มาก่ อน)
(เฉพาะคนไทยที่รับPrEPภายใต้ สปสช.)
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งจะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

2. ไม่ยินดี

ในรายที่มารับบริ การและตัดสิ นใจขอกินยาPrEPเป็ นครั้งแรก
ค.ศ.
เลข 6 หลัก
หมายเลขPrEP

-

(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ
จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
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2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
 คู่เป็ นหญิง
 คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ปัจจุบนั ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
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 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก
 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว

 3. ทั้งรุ กและรับ

ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้ามเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท (กรณี เลือกไม่เคย ข้ามไปข้อ 13)
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ในปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
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 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
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17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา บ่อยมากน้อยเพียงไร
 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกฟรี จากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกฟรี จากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ในระยะ 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
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 8. ไม่ทราบชื่อโรค
ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจกินยาPrEP
21. ท่านตัดสิ นใจ ขอกินยาPrEP เป็ นครั้งแรก ในการรับบริ การครั้งนี้
อะไรคือเหตุผลที่ทาให้ท่านเลือกกินยาPrEP (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสั มพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่น ๆ
 2. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่น
 3. ช่วงนี้มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นเพราะมีคู่นอนหลายคนหรื อคู่นอนมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 4. ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้สม่าเสมอทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์
 5. คู่นอน/คนรัก กินยาPrEP อยู่ และแนะนาให้ตนเองกิน ยาPrEPไปด้วยกัน
 6. คู่นอน/คนรัก ปัจจุบนั ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ จึงขอกินยาเพื่อป้องกันตนเอง
 7. หมอ/พยาบาล แนะนาให้กินยาป้องกัน เพราะตนเองมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 8. เพื่อนสนิท/ญาติ แนะนาให้กินยาเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี
 9. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 6 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEP ไม่ ว่าท่ านจะเลือกกินหรื อไม่ กนิ ยาPrEP
22. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEPของหน่วยบริ การนี้อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
23. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
24. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 5. สะดวกน้อยที่สุด
25. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 7 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
26. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแหล่งใดบ้าง
 1. ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดมาก่อนเลย (ข้ามไปส่ วนที่ 8)
 2. เคยได้รับข่าวสาร
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................
ส่ วนที่ 8 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP

คาถาม

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4

รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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27. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

28. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

29. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()

30. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

31. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

32. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

33. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปั ญหาเมื่อคู่นอน/คนรัก/
ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

34. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง

()

()

()

()

()

ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว
เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
35. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
36. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย

รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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กลุ่มที่ 1.2
แบบสอบถามข้ อมูลสาหรับ ผู้รับบริการPrEPแบบกินทุกวันครั้งแรก (ไม่ เคยมีประวัตกิ นิ Daily PrEP มาก่ อน)
และ ไม่ ขอกินยา PrEP ในการรับคาปรึกษาครั้งแรก
(เฉพาะคนไทยที่รับPrEPภายใต้ สปสช.)
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งจะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

 1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

2. ไม่ยินดี

ในรายที่รับคาปรึ กษายาPrEP และยังไม่ตดั สิ นใจจะขอกินยาPrEP



รหัสผูต้ อบแบบสอบถาม
(เช่น 001, 002)
(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ
จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
 คู่เป็ นหญิง
 คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ปัจจุบนั ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก
 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว

 3. ทั้งรุ กและรับ

ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามถึงพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้ามเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท (กรณี เลือกไม่เคย ข้ามไปข้อ 13)
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ในปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
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 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
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พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา บ่อยมากน้อยเพียงไร
 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกฟรี จากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกฟรี จากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ในระยะ 6 เดือนที่ผา่ นมา ท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
(Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) ภายใต้ชดุ สิทธิประโยชน์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

14

 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
 8. ไม่ทราบชื่อโรค
ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจไม่ กินยาPrEP
21. ท่านตัดสิ นใจ ไม่ กนิ ยาPrEP ในการรับบริ การครั้งนี้
อะไรคือเหตุผลที่ทาให้ท่านเลือกไม่กินยาPrEP (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงต่ามากที่จะติดเชื้อเอชไอวี
 2. สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 3. สามารถใช้เข็มสะอาดได้ทุกครั้งเมื่อฉี ดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด
 4. วิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากยาPrEP
 5. ไม่ชอบที่จะต้องพยายามกินยาประจาทุกวัน
 6. คู่นอน/คนรัก ไม่สนับสนุนให้กินยาPrEP
 7. กังวลว่าคนรักหรื อคนรู ้จกั จะสงสัยว่าตนเองเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
 8. ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางกลับมารับยาต่อทุกครั้งที่หน่วยบริ การ
 9. กลัวว่ากินยาไปนาน ๆ หากติดเชื้อไอชไอวี เชื้อจะดื้อต่อยาได้
 10. ไม่พึงพอใจคุณภาพบริ การจากบุคลากรที่แนะนายาPrEPในหน่วยบริ การนี้
 11. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 6 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEP ไม่ ว่าท่ านจะเลือกกินหรื อไม่ กนิ ยาPrEP
22. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEPของหน่วยบริ การนี้อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
23. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
24. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
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 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
 5. สะดวกน้อยที่สุด
25. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 7 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
26. ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชแอวีจากแหล่งใดบ้าง
 1. ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดมาก่อนเลย (ข้ามไปส่ วนที่ 8)
 2. เคยได้รับข่าวสาร
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................
ส่ วนที่ 8 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP
คาถาม

ไม่ เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4
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27. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

28. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

29. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()

30. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

31. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

32. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

33. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปั ญหาเมื่อคู่นอน/คนรัก/
ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

34. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเอง

()

()

()

()

()

ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว
เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
35. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
36. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
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กลุ่มที่ 2
แบบสอบถามข้ อมูลผู้รับบริการPrEPแบบกินทุกวันรายใหม่ แต่ เคยกินยาPrEPแบบกินทุกวันมาก่ อนแต่ หยุดไปและ
ขอกินยาPrEPใหม่
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ดั ทาขึน้ เพือ่ ศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยจัดบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึง่ จะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

 1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

ค.ศ.
หมายเลขPrEP

2. ไม่ยินดี

เลข 6 หลัก

-

(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
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 คู่เป็ นหญิง  คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย  อื่น ๆ
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้ ณ ปัจจุบนั (เลือกได้ 1 ข้อ)
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 1. ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก
 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
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9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว
 3. ทั้งรุ กและรับ
ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามถึงพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้มเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท (กรณี เลือกไม่เคย ข้ามไปข้อ 13)
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ใน
ปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
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 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา บ่อยมากน้อยเพียงไร
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 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกจากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ตั้งแต่ท่านหยุดกินยาPrEPคราวก่อนท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
 8. ไม่ทราบชื่อโรค
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ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจหยุดยาPrEP
21. ประวัติการกินยาPrEPครั้งก่อน
21.1 ครั้งก่อน ท่านกินยาPrEPติดต่อกันนานประมาณ ............... เดือน
21.2 ท่านหยุดกินยาPrEP เมื่อ เดือน ................. ปี พ.ศ. ...........
21.3 เหตุผลที่ท่านหยุดยา PrEP ในครั้งก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงต่ามากที่จะติดเชื้อเอชไอวี
 2. สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 3. สามารถใช้เข็มสะอาดได้ทุกครั้งเมื่อฉี ดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด
 4. วิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากยาPrEP
 5. ไม่ชอบที่จะต้องพยายามกินยาประจาทุกวัน
 6. คู่นอน/คนรัก ไม่สนับสนุนให้กินยาPrEP
 7. กังวลว่าคนรักหรื อคนรู ้จกั จะสงสัยว่าตนเองเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
 8. ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางกลับมารับยาต่อทุกครั้งที่หน่วยบริ การ
 9. กลัวว่ากินยาไปนาน ๆ หากติดเชื้อไอชไอวี เชื้อจะดื้อต่อยาได้
 10. ไม่พึงพอใจคุณภาพบริ การจากบุคลากรที่แนะนายาPrEPในหน่วยบริ การนี้
 11. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 6 การตัดสิ นใจกลับมารั บยาPrEPอีกในครั้งนี้
22. เหตุผลที่ทาให้ท่านเลือกกินยาPrEP ในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสั มพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่น ๆ
 2. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่น
 3. ช่วงนี้มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นเพราะมีคู่นอนหลายคนหรื อคู่นอนมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 4. ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้สม่าเสมอทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์
 5. คู่นอน/คนรัก กินยาPrEP อยู่ และแนะนาให้ตนเองกิน ยาPrEPไปด้วยกัน
 6. คู่นอน/คนรัก ปัจจุบนั ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ จึงขอกินยาเพื่อป้องกันตนเอง
 7. หมอ/พยาบาล แนะนาให้กินยาป้องกัน เพราะตนเองมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 8. เพื่อนสนิท/ญาติ แนะนาให้กินยาเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี
 9. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 7 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEPที่ท่านมีต่อหน่ วยบริการ
23. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
24. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
35. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
 5. สะดวกน้อยที่สุด
36. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 8 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
37. ปัจจุบนั ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชแอวีจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................
ส่ วนที่ 10 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP
ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5

28. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

29. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

30. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()

31. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

32. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

33. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

34. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปัญหาเมื่อคู่นอน/คน
รัก/ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

35. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง

()

()

()

()

()

คาถาม

ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว

รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
36. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
37. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย

รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
(Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) ภายใต้ชดุ สิทธิประโยชน์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

26

กลุ่มที่ 3
แบบสอบถามข้ อมูลผู้รับบริการ PrEPแบบกินทุกวัน ที่มา ขอรับยาต่ อเนื่องตั้งแต่ 1 เดือนขึน้ ไปจนถึงปัจจุบัน
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยจัดบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งจะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

ค.ศ.
หมายเลขPrEP

2. ไม่ยินดี

เลข 6 หลัก

-

(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ
จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 คู่เป็ นหญิง
 คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย
 อื่น ๆ
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้ ณ ปัจจุบนั
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 1. ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว  ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก
 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว
 3. ทั้งรุ กและรับ
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ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามถึงพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้มเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ในปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
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 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ตั้งแต่ เริ่มต้ นกินยาPrEP บ่อยมากน้อยเพียงไร
 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
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 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกจากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ตั้งแต่เริ่ มต้นกินยาPrEPในครั้งนี้ ท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
 8. ไม่ทราบชื่อโรค
ส่ วนที่ 5 ประวัตริ ับประทานยาPrEP และผลข้ างเคียงจากยาที่ผ่านมา
21. ในครั้งนี้ ท่านเริ่ มกินยาPrEP มาตั้งแต่เดือน ............. พ.ศ. ..................................
22. ท่านกินยาPrEPติดต่อกันมาได้………….เดือน
23. เหตุผลที่ทาให้ท่านเลือกกินยาPrEP ในช่ วงที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
(Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) ภายใต้ชดุ สิทธิประโยชน์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

31

 1. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสั มพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่น ๆ
 2. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่น
 3. ช่วงนี้มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นเพราะมีคู่นอนหลายคนหรื อคู่นอนมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 4. ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้สม่าเสมอทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์
 5. คู่นอน/คนรัก กินยาPrEP อยู่ และแนะนาให้ตนเองกิน ยาPrEPไปด้วยกัน
 6. คู่นอน/คนรัก ปัจจุบนั ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ จึงขอกินยาเพื่อป้องกันตนเอง
 7. หมอ/พยาบาล แนะนาให้กินยาป้องกัน เพราะตนเองมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 8. เพื่อนสนิท/ญาติ แนะนาให้กินยาเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี
 9. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
24. การกินยาPrEP ในช่ วง 1 เดือนที่ผา่ นมาของท่านเป็ นอย่างไร
 1. กินยาได้เกือบครบทุกวัน (โดยเฉลี่ย 6-7 เม็ดต่อสัปดาห์)
 2. กินยาได้สม่าเสมอ ลืมบ้างบางวัน (โดยเฉลี่ย 4-5 เม็ดต่อสัปดาห์)
 3. ลืมกินยาบ่อยๆ (โดยเฉลี่ย 1-3 เม็ดต่อสัปดาห์)
 4. ไม่ได้กินยาเลย
อาการข้ างเคียงที่เกิดขึน้ จากยาPrEP ในช่ วงที่ผ่านมา
25. ท่านมีอาการข้างเคียงจากการกินยาPrEP ในระยะเวลา 1 เดือน ที่ผา่ นมาหรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ไม่มีอาการข้างเคียงใด (ถ้าเลือกไม่มีอาการ ข้ามไปข้อ 28)
 2. อาการคลื่นไส้/อาเจียนบ่อยๆ
 3. น้ าหนักลด
 4. ปวดศีรษะ
 5. ผื่นแพ้ คันตามัว
 6. อาการอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................
26. อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นดังกล่าว กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของท่านในระดับใด
 1. มีอาการเล็กน้อย ไม่กระทบการดาเนินชีวิตประจาวัน
 2. มีอาการปานกลาง กระทบการดาเนินชีวิตประจาวันบ้างบางครั้ง
 3. มีอาการมาก กระทบการดาเนินชีวิตประจาวันตลอดเวลา
27. ท่านมีวิธีการจัดการอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยา PrEP
 1. ไม่ได้จดั การอะไร ปล่อยให้อาการหายเอง
 2. หยุดรับประทานยาในบางวัน
 3. พบแพทย์เพื่อรับการรักษาอาการ
 4. ซื้ อยามารับประทานรักษาอาการเอง
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ส่ วนที่ 6 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
คาถามต่อไปนี้สอบถามถึงพฤติกรรมของท่าน ขณะที่ท่านกินยาPrEPในปัจจุบัน เทียบกับช่วงก่ อนที่ยงั ไม่ ได้ กนิ ยา
PrEP
28. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ สารเสพติดของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่เคยใช้สารเสพติดทุกชนิดมาก่อน (ข้ามไปข้อ 30)
 2. เคยใช้ แต่หยุดแล้วหลังเริ่ มกินยาPrEP
 3. ยังใช้อยู่ แต่ใช้นอ้ ยลงกว่าเดิม
 4. ใช้ยาเสตติดเหมือนที่เคยใช้ก่อนกินยาPrEP
 5. ใช้ยาเสพติดถี่มากขึ้นเทียบกับก่อนกินยาPrEP
29. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ กระบอกฉีดยา/เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่นของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่ได้ใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่นเลย
 2. ยังคงใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่น
30. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการมีเพศสั มพันธ์ ของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. จานวนคู่นอนยังคง เท่ าเดิม เทียบกับก่อนกินยาPrEP
 2. จานวนคู่นอน เพิม่ ขึน้ เทียบกับก่อนกินยาPrEP
3. จานวนคู่นอน ลดลง เทียบกับก่อนกินยาPrEP
31. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยของท่านเวลามีเพศสัมพันธ์เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อน
กินยาPrEP
 1. ไม่ค่อยใช้หรื อใช้ถุงยางอนามัยลดลงเมื่อเทียบกับก่อนกินยาPrEP
 2. ใช้ถุงยางอนามัยเหมือนเดิมเทียบกับก่อนกินยาPrEP
 3. ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเทียบกับก่อนกินยาPrEP
32. ในช่วงที่ผา่ นมา ท่านมีประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ เมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่เคยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน
 2. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอ้ ยลง
 3.ความถี่ เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พอ ๆ กับก่อนกินยาPrEP
 4. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นกว่าก่อนกินยาPrEP
ส่ วนที่ 7 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEPที่ท่านมีต่อหน่ วยบริการ
33. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
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 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
34. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
35. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
 5. สะดวกน้อยที่สุด
36. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 8 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
37. ปัจจุบนั ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEPจากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
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 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................

ส่ วนที่ 9 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP
ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5

38. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

39. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

40. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()

41. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

42. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

43. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

44. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปัญหาเมื่อคู่นอน/คน
รัก/ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

45. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง

()

()

()

()

()

คาถาม
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ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว
เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
46. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
47. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
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กลุ่มที่ 4
แบบสอบถามข้ อมูลผู้รับบริการPrEPแบบกินทุกวันที่มาขอหยุดยาที่คลินิก
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ดั ทาขึน้ เพือ่ ศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยจัดบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึง่ จะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

 1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

ค.ศ.
หมายเลขPrEP

 2. ไม่ยินดี

เลข 6 หลัก

-

(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ
จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
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 คู่เป็ นหญิง
 คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย
 อื่น ๆ
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้ ณ ปัจจุบนั (เลือกได้ 1 ข้อ)
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว  ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก

 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
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 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว

 3. ทั้งรุ กและรับ

ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามถึงพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้มเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท (กรณี เลือกไม่เคย ข้ามไปข้อ 13)
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ในปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา บ่อยมากน้อยเพียงไร
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 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกจากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ตั้งแต่เริ่ มต้นกินยาPrEPในครั้งนี้ ท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
 8. ไม่ทราบชื่อโรค
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ส่ วนที่ 5 ประวัตริ ับประทานยาPrEP ผลข้ างเคียงจากยาที่ผ่านมา และเหตุผลที่ขอหยุดยา
21. ในครั้งนี้ ท่านเริ่ มกินยาPrEP มาตั้งแต่เดือน ............. พ.ศ. ..................................
22. ท่านกินยาPrEPติดต่อกันมาได้…………เดือน
23. เหตุผลที่ทาให้ท่านเลือกกินยาPrEP ในช่ วงที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสั มพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่น ๆ
 2. อยากกินยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่น
 3. ช่วงนี้มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นเพราะมีคู่นอนหลายคนหรื อคู่นอนมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 4. ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้สม่าเสมอทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์
 5. คู่นอน/คนรัก กินยาPrEP อยู่ และแนะนาให้ตนเองกิน ยาPrEPไปด้วยกัน
 6. คู่นอน/คนรัก ปัจจุบนั ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ จึงขอกินยาเพื่อป้องกันตนเอง
 7. หมอ/พยาบาล แนะนาให้กินยาป้องกัน เพราะตนเองมีพฤติกรรมเสี่ ยงสู ง
 8. เพื่อนสนิท/ญาติ แนะนาให้กินยาเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี
 9. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
24. การกินยาPrEP ในช่วงที่ผา่ นมาของท่านเป็ นอย่างไร
 1. กินยาได้เกือบครบทุกวัน (โดยเฉลี่ย 6-7 เม็ดต่อสัปดาห์)
 2. กินยาได้สม่าเสมอ ลืมบ้างบางวัน (โดยเฉลี่ย 4-5 เม็ดต่อสัปดาห์)
 3. ลืมกินยาบ่อยๆ (โดยเฉลี่ย 1-3 เม็ดต่อสัปดาห์)
 4. ไม่ได้กินยาเลย
อาการข้ างเคียงที่เกิดขึน้ จากยาPrEP ในช่ วงที่ผ่านมา
25. ท่านมีอาการข้างเคียงจากการกินยาPrEP ในระยะเวลา 1 เดือน ที่ผา่ นมาหรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ไม่มีอาการข้างเคียงใด (กรณี เลือกไม่มีอาการข้างเคียงใด ข้ามไปข้อ 29)
 2. อาการคลื่นไส้/อาเจียนบ่อยๆ
 3. น้ าหนักลด
 4. ปวดศีรษะ
 5. ผื่นแพ้ คันตามัว
 6. อาการอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................
26. อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นดังกล่าว กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของท่านในระดับใด
 1. มีอาการเล็กน้อย ไม่กระทบการดาเนินชีวิตประจาวัน
 2. มีอาการปานกลาง กระทบการดาเนินชีวิตประจาวันบ้างบางครั้ง
 3. มีอาการมาก กระทบการดาเนินชีวิตประจาวันตลอดเวลา
27. ท่านมีวิธีการจัดการอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาPrEP
 1. ไม่ได้จดั การอะไร ปล่อยให้อาการหายเอง
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 2. หยุดรับประทานยาในบางวัน
 3. พบแพทย์เพื่อรับการรักษาอาการ
 4. ซื้ อยามารับประทานรักษาอาการเอง
28.เหตุผลที่ท่านขอหยุดยาPrEPในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงต่ามากที่จะติดเชื้อเอชไอวี
 2. สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 3. สามารถใช้เข็มสะอาดได้ทุกครั้งเมื่อฉี ดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด
 4. วิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากยาPrEP
 5. ไม่ชอบที่จะต้องพยายามกินยาประจาทุกวัน
 6. คู่นอน/คนรัก ไม่สนับสนุนให้กินยาPrEP
 7. กังวลว่าคนรักหรื อคนรู ้จกั จะสงสัยว่าตนเองเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
 8. ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางกลับมารับยาต่อทุกครั้งที่หน่วยบริ การ
 9. กลัวว่ากินยาไปนาน ๆ หากติดเชื้อไอชไอวี เชื้อจะดื้อต่อยาได้
 10. แพทย์แนะนาให้หยุดยาPrEPเพราะมีอาการข้างเคียงจากยา
 11. ไม่พึงพอใจคุณภาพบริ การจากบุคลากรที่แนะนายาPrEPในหน่วยบริ การนี้
 12. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 6 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
คาถามต่อไปนี้สอบถามถึงพฤติกรรมของท่าน ขณะที่ท่านกินยาPrEPในปัจจุบัน เทียบกับ ก่ อนกินยาPrEP
29. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ สารเสพติดของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่เคยใช้สารเสพติดทุกชนิดมาก่อน (ข้ามไปข้อ 31)
 2. เคยใช้ แต่หยุดแล้วหลังเริ่ มกินยาPrEP
 3. ยังใช้อยู่ แต่ใช้นอ้ ยลงกว่าเดิม
 4. ใช้ยาเสตติดเหมือนที่เคยใช้ก่อนกินยาPrEP
 5. ใช้ยาเสพติดถี่มากขึ้นเทียบกับก่อนกินยาPrEP
30. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ กระบอกฉีดยา/เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่นของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่ได้ใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่นเลย
 2. ยังคงใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่น
31. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการมีเพศสั มพันธ์ ของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. จานวนคู่นอนยังคง เท่ าเดิม เทียบกับก่อนกินยาPrEP
 2. จานวนคู่นอน เพิม่ ขึน้ เทียบกับก่อนกินยาPrEP
3. จานวนคู่นอน ลดลง เทียบกับก่อนกินยาPrEP
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32. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยของท่านเวลามีเพศสัมพันธ์เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่ อน
กินยาPrEP
 1. ไม่ค่อยใช้หรื อใช้ถุงยางอนามัยลดลงเมื่อเทียบกับก่อนกินยาPrEP
 2. ใช้ถุงยางอนามัยเหมือนเดิมเทียบกับก่อนกินยาPrEP
 3. ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเทียบกับก่อนกินยาPrEP
33. ในช่วงที่ผา่ นมา ท่านมีประวัติการเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อเทียบกับก่ อนกินยาPrEP
 1. ไม่เคยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน
 2. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอ้ ยลง
 3.ความถี่ เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พอ ๆ กับก่อนกินยาPrEP
 4. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นกว่าก่อนกินยาPrEP
ส่ วนที่ 7 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEPที่ท่านมีต่อหน่ วยบริการ
34. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
35. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
36. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
 5. สะดวกน้อยที่สุด
37. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
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2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 8 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
38. ปัจจุบนั ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชแอวีจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................
ส่ วนที่ 9 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP
ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5

39. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

40. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

41. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()

42. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

คาถาม
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43. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

44. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

45. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปั ญหาเมื่อคู่นอน/คนรัก/
ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

46. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง

()

()

()

()

()

ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว
เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
47. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
48. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
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กลุ่มที่ 5
แบบสอบถามข้ อมูลผู้รับบริการ PrEPแบบกินทุกวัน ที่หยุดกินยานานกว่ า 1 เดือนขึน้ ไปและไม่ กลับมาที่คลีนิกอีก
แบบสอบถามต่อไปนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินยาPrEPเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ กินหรือไม่กิน ยาPrEP จากหน่วยจัดบริการ โปรดเลือกคาตอบในแต่ละคาถามด้านล่าง โดยการ
เลือกคาตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่งจะเป็ นประโยขน์ในการพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการPrEP
ในประเทศไทยต่อไป

 1. ยินดี

ข้าพเจ้า ยินดีทจี่ ะตอบแบบสอบถามนี ้

ค.ศ.
หมายเลขPrEP

2. ไม่ยินดี

เลข 6 หลัก

-

(เจ้าหน้าที่หน่วยบริ การ เป็ นผูแ้ จ้ง หมายเลข PrEP ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามทราบ)
หน่วยบริ การที่ท่านไปรับบริ การPrEP คือ
จังหวัด ราชบุรี ชื่อหน่วยบริ การ โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ตอบแบบสอบถาม ............../........../....................
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ องหน้ าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐาน
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (พ.ศ.)
วัน

เดือน

ปี

1. การศึกษาขั้นสู งสุ ด
 1.ไม่เคยเข้ารับการศึกษา
 2. กาลังศึกษาอยู่ (รวมการศึกษานอกโรงเรี ยน)
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 3. จบการศึกษาแล้ว
 1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น / ปวช.
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. สถานภาพสมรส
 1. โสด (ไม่มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกัน)
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 2. คู่ (มีคู่นอนประจาที่อยูด่ ว้ ยกันหรื อผูกพันกันมานาน)
 คู่เป็ นหญิง
 คู่เป็ นสตรี ขา้ มเพศ
 คู่เป็ นชาย
 อื่น ๆ
 3. หย่า (แยกทางกัน ไม่ผูกพันกันแล้ว)
 4. หม้าย (คู่รักเสี ยชีวิตแล้ว)
3. อาชีพหรื องานหลักในปั จจุบนั
 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
 2. ทางานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3. ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขายส่ วนตัว
 4. ลูกจ้าง/รับจ้างทัว่ ไป /บริ ษทั เอกชน
 5. ว่างงาน ไม่มีรายได้จากการทางาน
4. รายได้ต่อเดือนในปัจจุบนั
 1. น้อยกว่า 5,000 บาท
 2. ตั้งแต่ 5,000 – 9,999 บาท
 3. ตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท
 4. ตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท
 5. ตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท
 6. ตั้งแต่ 30,000 บาทหรื อมากกว่า
5. ประกันสุ ขภาพที่มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สิ ทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค
 2. สิ ทธิ ประกันสังคม
 3. สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. ประกันสุ ขภาพกับบริ ษทั เอกชน
 5. ไม่มีประกันสุ ขภาพใด ๆ
ส่ วนที่ 2 บทบาทและสถานะทางเพศ
6. เพศโดยกาเนิดของท่าน คือ
 1. ชาย
 2. หญิง
7. ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ท้ งั ทางปาก ทางทวารหนัก หรื อทางช่องคลอดกับ
 1. ชายเท่านั้น
 2. หญิงเท่านั้น
 3. ทั้งชายและหญิง
8. ท่านจัดตัวเองอยูใ่ นกลุ่มใดต่อไปนี้ ณ ปัจจุบนั (เลือกได้ 1 ข้อ)
 1. รักต่างเพศ (ชอบเพศตรงข้าม)
 2. รักสองเพศ (ชอบทั้งชายและหญิง)
 3. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (เกย์)
 4. สตรี ขา้ มเพศหรื อสาวข้ามเพศ
 ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว
 ยังไม่แปลงเพศแต่ตดั ลูกอัณฑะออก
 ยังไม่ได้ผา่ ตัดเลย
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 5. อื่น ๆ ระบุ ...................................................................
9. บทบาททางเพศในปัจจุบนั (ตอบเฉพาะเพศชายโดยกาเนิด)
 1. ฝ่ ายรุ กอย่างเดียว
 2. ฝ่ ายรับอย่างเดียว
 3. ทั้งรุ กและรับ
ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
10. ปัจจุบนั นี้ ท่านประเมินว่า ตัวเองมีโอกาสเสี่ ยงติดเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน จาก 0 ถึง 9
ไม่เสี่ ยงเลย 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 เสี่ ยงสู งสุ ด
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมส่ วนตัวของท่ าน
คาถามต่ อไปนีส้ อบถามถึงพฤติกรรมทั่วไปของท่ าน
11. ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมาถึงปัจจุบนั ท่านดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ
 1. ไม่ดื่มเลย
 2. ดื่มเป็ นครั้งคราว (สัปดาห์ละ 1-2 วัน)
 3. ดื่มค่อนข้างบ่อย (สัปดาห์ละ 3-5 วัน)
 4. ดื่มเป็ นประจา (สัปดาห์ละ 6-7 วัน)
การใช้ สารเสพติดทุกประเภท
12. ท่านเคยใช้ยาเสพติดทั้งชนิด กิน สู ดดม หรื อ ฉี ดเข้าเส้นเลือด/กล้มเนื้อ หรื อไม่
 1. ไม่ขอตอบคาถามนี้ (กรณี เลือกไม่ขอตอบ ข้ามไปข้อ 13)
 2. ไม่เคยใช้ยาเสพติดทุกประเภท (กรณี เลือกไม่เคย ข้ามไปข้อ 13)
 3. เคยใช้ยาเสพติดบางประเภทมาก่อน
12.1. ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมานี้ท่านมีการใช้ยาเสพติดอีกหรื อไม่
 1. ไม่ได้ใช้ หยุดไปแล้วมากกว่า 1 ปี
 2. ยังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ท่ านใช้ ยาเสพติดชนิดใดบ้ าง (ตอบทั้งกรณีเคยใช้ แล้ วหยุดไป และยังใช้ ในปัจจุบัน)
 1. ชนิดกินหรื อสู ดดม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. ยาแอมเฟตามีน
 2. ยาอี
 3. กัญชา
 4. ยาเค (เคตามีน)
 5. ยาไอซ์
 6. โคเคน
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 7. ป๊ อปเปอร์
 8. ฝิ่ น
 9. ดมกาว/สารระเหย
 10. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ ……………..
 2. ชนิดฉี ดเข้าเส้นเลือด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 0. ไม่ได้ใช้
 1. เฮโรอีน
 2. ยาไฮหรื อยาไอซ์
 3. ยาแอมเฟตามีนผสมน้ าฉี ด
 4. ยาโดมิกมุ หรื อยากลุม้
 5. ยาเค (เคตามีน)
 6. อื่น ๆ กรุ ณาระบุ …………………………………………………..
12.2. ในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน เคยใช้เข็ม และ/หรื อกระบอกฉี ดยาร่ วมกับคนอื่น
สาหรับการฉี ดยาเสพติดหรื อไม่
 1. ไม่เคยฉี ดยาเสพติดเข้าเส้น
 2. เคยฉี ดยาเสพติด แต่ไม่ใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
 3. เคยฉี ดยาเสพติด และใช้เข็มร่ วมกับผูอ้ ื่น
การมีเพศสั มพันธ์ กบั คู่นอนทั้งประจาและชั่วคราว
13. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
14. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นสตรีข้ามเพศ จานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
15. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้หญิงจานวนเท่าไหร่ ในช่ วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี จานวน ...................... คน
16. ท่านมีค่ ูนอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้ามเพศหรื อผู้หญิง ที่ท่านทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ในช่ วง 6 เดือนที่
ผ่ านมา
 1. ไม่มีเลย
 2. มี
 3. ไม่ทราบผลตรวจเลือดของคู่นอน
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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17. ท่านมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก/ทางช่องคลอดโดยใช้ ถุงยางอนามัย กับ คู่นอนที่เป็ นผู้ชายหรื อสตรีข้าม
เพศหรื อผู้หญิง ตั้งแต่ หยุดกินยาPrEP บ่อยมากน้อยเพียงไร
 1. ทุกครั้ง (100%) (กรณี เลือกทุกครั้ง ข้ามไปข้อ 19)
 2. บ่อยครั้ง (75%)
 3. บางครั้ง (50%)
 4. น้อยครั้ง (25%)
 5. ไม่เคย (0%)
18. เหตุผลที่ท่านไม่ได้ใช้/ไม่ค่อยใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ทาให้อารมณ์ทางเพศลดลงเวลาสอดใส่
 2. ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัย เพราะมีอาการแพ้ เป็ นผื่นคัน
 3. ราคาถุงยางแพงเกินไป
 4. ร้านขายถุงยางอยูไ่ กล ไม่สะดวกเดินทาง
 5. ถุงยางอนามัยแบบแจกฟรี หาไม่ค่อยได้
 6. รู ้สึกอายที่จะซื้ อถุงยางอนามัยจากร้านขาย
 7. คู่นอนไม่ชอบให้ใช้ถุงยางอนามัย
 8. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 9. กลัวคู่นอนสงสัยว่าเป็ นโรคเอดส์
19. โดยส่ วนใหญ่ ท่านได้ถุงยางอนามัยจากแหล่งใดมากที่สุด
 1. ซื้ อใช้เอง
 2. ได้รับแจกจากโรงพยาบาล
 3. ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
20. ตั้งแต่ท่านหยุดกินยาPrEPท่านป่ วยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
 1. ไม่เป็ น
 2. เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ซิ ฟิลิส
 2. หนองในแท้
 3. หนองในเทียม
 4. แผลริ มอ่อน
 5. พยาธิ ช่องคลอด
 6. เริ มที่อวัยวะเพศ
 7. กามโรคของต่อมน้ าเหลือง
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 8. ไม่ทราบชื่อโรค
ส่ วนที่ 5 การตัดสิ นใจหยุดยาPrEP
21. ประวัติการกินยาPrEPรอบหลังสุ ดนี้
21.1 รอบหลังสุ ด ท่านกินยาPrEPติดต่อกันนานประมาณ ............... เดือน
21.2 ท่านหยุดกินยาPrEP เมื่อ เดือน ................. ปี พ.ศ. ...........
21.3 เหตุผลที่ท่านหยุดยา PrEP ในครั้งหลังสุ ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. คิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงต่ามากที่จะติดเชื้อเอชไอวี
 2. สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 3. สามารถใช้เข็มสะอาดได้ทุกครั้งเมื่อฉี ดสารเสพติดเข้าเส้นเลือด
 4. วิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากยาPrEP
 5. ไม่ชอบที่จะต้องพยายามกินยาประจาทุกวัน
 6. คู่นอน/คนรัก ไม่สนับสนุนให้กินยาPrEP
 7. กังวลว่าคนรักหรื อคนรู ้จกั จะสงสัยว่าตนเองเป็ นผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
 8. ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางกลับมารับยาต่อทุกครั้งที่หน่วยบริ การ
 9. กลัวว่ากินยาไปนาน ๆ หากติดเชื้อไอชไอวี เชื้อจะดื้อต่อยาได้
 10. ไม่พึงพอใจคุณภาพบริ การจากบุคลากรที่แนะนายาPrEPในหน่วยบริ การนี้
 11. เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................
ส่ วนที่ 6 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการติดเชื้อเอชไอวี
คาถามต่อไปนี้สอบถามถึงพฤติกรรมของท่าน ขณะที่ท่านหยุดกินยาPrEP เทียบกับ ช่ วงที่ยังกินยาPrEPอยู่
22. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ สารเสพติดของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่ วงที่ยงั กินยาPrEPอยู่
 1. ไม่เคยใช้สารเสพติดทุกชนิดมาก่อน (ข้ามไปข้อ 24)
 2. เคยใช้ แต่หยุดแล้วหลังหยุดกินยาPrEP
 2. ยังใช้อยู่ แต่ใช้นอ้ ยลงกว่าเดิม เมื่อเทียบกับช่วงที่กินยาPrEP
 3. ใช้ยาเสพติดเหมือนที่เคยใช้ในช่วงกินยาPrEP
 4. ใช้ยาเสพติดถี่มากขึ้นเทียบกับในช่วงกินยาPrEP
23. ในช่วงปัจจุบนั พฤติกรรมการใช้ กระบอกฉีดยา/เข็มฉีดยาร่ วมกับผู้อื่นของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับ
ช่ วงที่ยังกินยาPrEPอยู่
 1. ไม่ได้ใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่นเลย
 2. ยังคงใช้กระบอกฉี ดยา/เข็มฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่น
24. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการมีเพศสั มพันธ์ ของท่านเป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่ วงที่ยงั กินยาPrEPอยู่
 1. จานวนคู่นอนยังคง เท่ าเดิม เทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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 2. จานวนคู่นอน เพิม่ ขึน้ เทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
3. จานวนคู่นอน ลดลง เทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
25. ในช่วงที่ผา่ นมา พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยของท่านเวลามีเพศสัมพันธ์เป็ นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่ วง
ที่ยงั กินยาPrEPอยู่
 1. ไม่ค่อยใช้หรื อใช้ถุงยางอนามัยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
 2. ใช้ถุงยางอนามัยเหมือนเดิมเทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
 3. ใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงที่ยงั กินยาPrEP
26. ในช่วงที่ผา่ นมา ท่ านมีประวัตกิ ารเป็ นโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ เมื่อเทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEPอยู่
 1. ไม่เคยเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน
 2. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น้อยลงเทียบกับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
 3.ความถี่ เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พอ ๆ กับช่วงที่ยงั กินยาPrEP
 4. ความถี่เป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยขึน้ กว่ าช่วงที่ยงั กินยาPrEP
ส่ วนที่ 7 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการจัดบริการยาPrEPที่ท่านมีต่อหน่ วยบริการ
27. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดบริ การยาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
28. ท่านมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้คาแนะนา/คาปรึ กษายาPrEP อยูใ่ นระดับใด
 1. พึงพอใจมากที่สุด
 2. พึงพอใจมาก
 3. พึงพอใจปานกลาง
 4. พึงพอใจน้อย
 5. พึงพอใจน้อยที่สุด
29. ความสะดวกในการเดินทางและการมาตามนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริ การ
 1. สะดวกมากที่สุด
 2. สะดวกมาก
 3. สะดวกปานกลาง
 4. สะดวกน้อย
 5. สะดวกน้อยที่สุด
30. ท่านอยากให้มีการจัดบริ การรับยาPrEPในสถานที่ต่อไปนี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
รายงานโครงการวิจยั การประเมินผลการดาเนินงานการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส
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1. ร้านขายยาที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
2.โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่ผา่ นการอบรมเรื่ องยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
3. องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการจัดบริ การยาPrEP
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
4. สถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ ..............................
ส่ วนที่ 8 การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับบริการPrEP
31. ปัจจุบนั ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกินยาPrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชแอวีจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1. จากเวบไซต์/อินเตอร์เน็ต
 2. จากแอปพลิเคชัน่ ชายรักชาย เช่น Hornet Grindr ฯลฯ
 3. Facebook / Instagram / Line group
 4. ทราบจาก เพื่อน/คู่นอน/กลุ่มคนใกล้ชิด
 5. อ่านจากหนังสื อพิมพ์/หนังสื อนิตยสารทัว่ ไป
 6. ฟังหรื อดูรายการจากโทรทัศน์/วิทยุ
 7. แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการยา PrEP ที่ติดตามโรงพยาบาลหรื อสถานที่ต่างๆ
 8. จากบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์/พยาบาล/เภสัช ฯลฯ)
 9. แหล่งอื่น ๆ ระบุ ...............................................
ส่ วนที่ 9 ความคิดเห็นของท่ านต่ อคนที่กนิ ยาPrEP
คาถาม

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
1

ไม่ เห็น
ด้ วย
2

ไม่
แน่ ใจ
3

เห็น
ด้ วย
4

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
5

32. ฉันอายที่ตอ้ งกินยาPrEPต่อหน้าผูอ้ ื่น

()

()

()

()

()

33. ผูท้ ี่กินยาPrEPควรซ่อนยาไว้ไม่ให้ผอู ้ ื่นเห็น

()

()

()

()

()

34. ฉันรู ้สึกภูมิใจที่สามารถกินยาPrEPได้ทุกวัน

()

()

()

()

()
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35. เพื่อน/คนรักของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

36. ครอบครัวของฉันจะสนับสนุนให้ฉนั กินยาPrEP

()

()

()

()

()

37. ผูท้ ี่กินยาPrEPมักจะถูกมองในเชิงลบจากสังคม

()

()

()

()

()

38. ผูท้ ี่กินยาPrEP มักจะประสบปั ญหาเมื่อคู่นอน/คน
รัก/ครอบครัว รู ้วา่ เขา/เธอกาลังกินยาPrEPอยู่

()

()

()

()

()

39. ผูท้ ี่กินยาPrEPได้รับคาชมเชยว่ามีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง

()

()

()

()

()

ประวัตกิ นิ ยาเป็ ป (PEP) หรื อ PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว
เป็ ป (PEP) หมายถึง การกินยาต้านฉุกเฉิ นภายใน 72 ชัว่ โมงเนื่องจากมีความเสี่ ยงจากการมีเพศสัมพันธ์โดย
ไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรื อถุงยางอนามัยแตก/รั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ หรื อความเสี่ ยงอื่นที่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี โดย
แพทย์จะให้กินยาต้านไวรัสฯ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
PrEPตามความต้ องการเป็ นครั้งคราว หมายถึง การกินยาต้านแบบ 2-1-1 คือ 2 เม็ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์ และ
ต่อด้วยยาต้าน วันละ 1 เม็ดอีก 2 วันต่อกัน
40. ท่านเคยกินยา เป็ ป แบบกินต่อเนื่อง 28 วันมาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
41. ท่านเคยกินยาPrEPตามความต้องการเป็ นครั้งคราว มาก่อนหรื อไม่
 1. ไม่เคย
 2. เคย
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