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[การแนะน า] สวัสดีครบั/ค่ะ ผม/ดิฉันชื่อ (ชื่อของผู้สัมภาษณ์) จะเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านในวันนี ้

ก่อนอื่นผม/ดิฉันขอขอบคุณที่ท่านไดเ้สียสละเวลาพดูคุยกับผม/ดิฉัน  

ประสบการณ์และความคิดเหน็ของท่านเกี่ยวกบัการวิจยันี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับงานวิจัยในอนาคต   

ดังนั้นเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในวันนี ้

ค าถามบางข้ออาจเป็นประเด็นที่ออ่นไหว แต่ทุกเรื่องที่เราสนทนากันจะถูกรกัษาเป็นความลับ  

จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาและน าไปถอดข้อความภายหลัง แต่จะไม่ปรากฏข้อมูลทีส่ามารถระบุตัวตนได้ 

เช่น ชื่อหรือสถานที่ต่างๆ  เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน   ส าหรับค าถามใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการตอบ 

ท่านสามารถบอกผม/ดิฉันได้และเราจะข้ามค าถามนั้นไป  ท่านมีสิทธิทีจ่ะถอนตัวออกจากการวิจยันี้เมื่อใดก็ได้  

ในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงคห์รือภัยคกุคามทางสังคมที่ได้ถูกรายงานขณะสัมภาษณ์ 

ผม/ดิฉันจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่วิจัยและจะแจ้งให้ท่านทราบด้วย   

ในการสมัภาษณค์รั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทา่นมีค าถามก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสนทนาหรอืไม่ครับ/คะ 

ค าถามสองสามข้อแรกของผม/ดิฉนั จะถามว่าท่านรูส้ึกอย่างไรโดยทั่วไปเกีย่วกับการวิจัย  แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม  

ผม/ดิฉันอยากจะเน้นว่าเราต้องการข้อเสนอแนะไมว่่าจะเป็นในดีหรือไมด่ี  เราอยากทราบจริงๆ ว่าท่านคิดอะไร 

ดังนั้นได้โปรดตอบอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จะเป็นไปไดโ้ดยไมต่้องเกรงใจ 

กลุม่ค าถาม หวัขอ้ ค าถามปลายเปดิ ค าถามเพือ่ขอความกระจ่าง หมายเหต ุ
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1. 

ประสบการณ์

ทัว่ไปเกีย่วกบั

การวจิัย 

1.1 

ประสบการณ์ทั่วไปแ

ละแรงจูงใจในการเข้

าร่วมการวิจัยครั้งนี ้

โดยรวมแล้วท่านจะอธิบ

ายถึงประสบการณใ์นก

ารเข้ารว่มการวิจัยครั้งนี้

ว่าอย่างไร 

a) อะไรที่ท าใหท้่านอยาก

เข้าร่วมในการวิจยัครั้ง

น้ี 

b) ท่านมีกระบวนการคิดเ

พื่อตัดสินใจที่จะเขา้ร่ว

มในการวิจัยครั้งนี้อย่า

งไร 

c) ท่านมีประสบการณ์กับเ

จ้าหน้าที่คลินิกอยา่งไร

บ้าง 

d) ท่านมีความรู้สึกสะดวก

สบายในขั้นตอนการวิ

จัยครั้งนีม้ากน้อยเพียง

ใด 

ท่านรู้สึกว่ากระบวนกา

รทางการแพทย์และทา

งห้องปฏบิัติการมคีวาม

แตกต่างกันอย่างไร 

ส าหรบัผูส้ัมภ

าษณ์:  

อ้างอิงถึงแบบ

ส ารวจขอ้มูลพื้

นฐานด้านพฤ

ติกรรม  

หัวขอ้ H 

ค าถาม H1 

 1.2 

ความรู้สกึเกี่ยวกับกา

ท่านมีประสบการณ์เกี่ย

วกับการสอดเจลโดยเจ้า
a) ท่านรู้สึกอย่างไรทีเ่จ้า

หน้าทีด่ าเนินการสอดเ
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รสอดเจล  หน้าทีว่ิจยัวันนี้อยา่งไร จล 

 ก่อน 

 ขณะ 

 หลัง 

[หวัขอ้ตอ่ไป]  ต่อไป เราก าลังจะถามท่านเป็นค าถามที่เจาะจงเกี่ยวกับเจลที่วิจัย   

2. 

ความสามารถ

ในการยอมรั

บ 

2.1 

การรับรูท้ี่เกี่ยวกบัเจล

ที่วิจัย  

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกั

บเจลน้ี 

 

หลังจากการสอดเจลแล้

ว  

ท่านรู้สึกว่าเจลเปน็อย่า

งไรในร่างกายของท่าน 

a) ประสาทสัมผัสของท่าน

มีความรูส้ึกอย่างไรเมื่อ

มีเจลอยู่ในร่างกายของ

ท่าน 

 อุณหภูม ิ

 ความยืดหยุ่น 

 การเคลื่อนไหวของเ

จล 

b) ท่านรู้สึกชอบอะไรมาก

ที่สุดเกี่ยวกับเจล 

c) ท่านรู้สึกชอบอะไรน้อย

ที่สุดเกี่ยวกับเจล 

      

 

[หวัขอ้ตอ่ไป] ตอนน้ีเราจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเพศสมัพันธ์ทางทวารหนัก  
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3. 

ประสบการณ์เ

กีย่วกบัเพศสั

มพนัธ์ทางทว

ารหนกั 

3.1 

ประวัตใินการมีเพศสั

มพันธ์ทางทวารหนัก

และการใช้ผลิตภณัฑ์

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวกั

บประสบการณก์ารมีเพ

ศสัมพันธท์างทวารหนัก 

a) เพศสัมพนัธ์ทางทวารห

นักเป็นสว่นหนึ่งของเพ

ศสัมพันธต์ามปกติของ

ท่านมากน้อยเพียงใด  

b) การมีเพศสัมพันธ์ทางท

วารหนักกับคู่นอนของ

ท่านมีผลกระทบอะไรห

รือไม ่

c) สิ่งที่ท่านชอบและไม่ช

อบเกี่ยวกับการมีเพศสั

มพันธ์ทางทวารหนักคื

ออะไร 

d) สิ่งใดที่ทา่นเตรียมเป็น

ปกติก่อนการมีเพศสัม

พันธ์ทางทวารหนัก 

(เช่น 

ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมพีร้อ

มก่อนการมีเพศสัมพันธ์ 

ฯลฯ) 

ส าหรบัผูส้ัมภ

าษณ์:  

ค าถาม A 

อ้างอิงถึง 

แบบส ารวจข้อ

มูลพื้นฐานด้า

นพฤติกรรม 

(CASI) 

ค าถาม B7 & 

B11 

ส าหรับค าถาม 

C-E อ้างอิงถึง 

แบบส ารวจข้อ

มูลพื้นฐานด้า

นพฤติกรรม 

(CASI)  ใน 

หัวขอ้ D 
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e) หากท่านก าลังจะมเีพศ

สัมพันธ์ทางทวารหนัก  

ผลิตภัณฑ์ใดทีท่่านใช้เ

ป็นประจ า 

a. ถ้าหากผู้เข้าร่วมวิจัย

ใช้ผลติภณัฑท์ี่ระบมุ

า: 

ไดค้ านึงถึงความสา

มารถในการป้องกนัเ

อชไอวขีณะใชผ้ลติ

ภัณฑ์เหลา่นั้นหรือไ

ม่ 

       i. 

ท่านพิจารณาจา

กอะไรเมื่อเลือก

ผลิตภัณฑ์ในกา

รป้องกันเอชไอ

วี: 

การวิจัยทางการ
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แพทย์, 

ค าแนะน าจากแ

พทย,์ 

จากค าบอกเล่าป

ากต่อปาก 

b. ถ้าไม่ใชผ้ลิตภัณฑ์: 

มีผลิตภณัฑ์อะไรที่เ

ฉพาะเจาะจงที่ท่านป

รารถนาจะเข้าถงึได้

หรือไม ่

เพราะเหตุใด 

 

f) ท่านมผีลติภณัฑ์อะไรเ

ฉพาะส าหรับหลังการมี

เพศสัมพนัธท์างทวารห

นัก (เช่น 

ผลิตภัณฑ์อะไรทีท่่านเ

ตรียมไวห้ลังจากมีเพศ

สัมพันธ)์ 



 

MTN-026/IPM 038 In-Depth Interview (IDI) Guide: SINGLEDOSE, Version 3, 22 December 2015-THAI      Page 7 of 7 

[หวัขอ้ตอ่ไป]  และนั่นคือทกุอย่างที่เราจะถามคุณในวันนี้  แต่ก่อนที่จะจบ ผม/ดิฉันมีค าถามอีกเลก็นอ้ย… 

4. บทสรปุ 4.1 ท่านคิดว่ามีสว่นของค าถามที่คิดว่าควรถามให้ต่างจากนี้หรือไม ่

 4.2 ท่านมีข้อค าถามหรือขอ้เสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม ่

[ประโยคปดิทา้ย]  นี่เป็นค าถามทั้งหมดที่มีนะครับ/คะ ขอบคุณที่ท่านเสยีสละเวลามาพูดคุยในวันนี้ครับ/คะ 

 


