
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดัเพือ่การตดิตามและตัวชี้วดัเพือ่การตดิตามและ

ประเมินผลสำหรับประเมินผลสำหรับ  

โครงการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวีโครงการปองกันการตดิเชื้อเอชไอวี

และการดแูลผูติดเชื้อและการดแูลผูตดิเชื้อ  

ในกลุมชายที่มเีพศสมัพันธกับชายในกลุมชายที่มเีพศสมัพันธกับชาย

ในประเทศไทยในประเทศไทย  
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กิตติกรรมประกาศ 
คูมือฉบับน้ีเปนผลจากการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานที่เล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัด
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยไดพัฒนาและหาขอตกลงรวมกันเพื่อกําหนดตัวชี้วัดหลัก และนิยามของ
ตัวชี้วัดเหลาน้ันสําหรับกิจกรรมในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

องคการแฟมิล่ี เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล (FHI) เปนผูประสานงานในการจัดทําคูมือฉบับนี้ โดยทํางาน
รวมกับคณะทํางานเพื่อจัดทําแนวทางการตดิตามและประเมินผลในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกบัชายใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยองคกรชุมชน องคกรภาครัฐบาลและองคกรระหวางประเทศ ไดแก มูลนิธิ
เพื่อนพนักงานบริการ (สวิง) สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนยความรวมมือไทย-
สหรัฐดานสาธารณสุข องคกรพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และองคกร Pact 
ประเทศไทย ซึ่งคณะทํางานนี้เปนผูใหขอเสนอแนะที่สําคัญตลอดการจัดทําคูมือฉบับน้ี 

ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับ จติตินี (เจน) เขียนวิจิตร ที่ใหขอเสนอแนะที่มีคายิ่งตลอดกระบวนการทํางาน
และแปลคูมือฉบับน้ีเปนภาษาไทย เพื่อใหองคกรภาคีสามารถทําความเขาใจและเสนอขอคิดเห็นตอเน้ือหา
ของคูมือได ขอเสนอแนะทางวชิาการและกรอบแนวคิดตางๆ ในคูมือฉบับน้ีไดรับจาก ยพุิน ชินแสวงเกียรติ, 
ฟลลิป จิโรต, สุรางค จันทรแยม, ศิโรฒม จิตตแจง, อษุณีย กฤษณาวารินทร, ดนัย ลินจงรัตน, ชมนาถ มโน
ไพบูลย, ปณัสย ณ นคร, ชานติ โนริเอกา มินิเชลโล, จํารอง แพงหนองยาง, พัชรา รุมาคม, สุพล สิงหภูมิ, 
อัมพร ศรีสํารวล, ชาติวุฒิ วังวล และผูเขารวมการอบรมตัวชี้วัดนี้ ซึง่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  

การจัดทําคูมือฉบับนี้ไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) 
และองคการแฟมิลี่ เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล สํานักงานประเทศอินโดนีเซีย ไดใหความเอื้อเฟอ
ภาพประกอบปก
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บทนาํ 

การแพรระบาดของเชือ้เอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในภูมิภาคเอเชียเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ขอมูลลาสุดของคณะกรรมาธิการรวมเร่ืองโรคเอดสในเอเชีย แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย โดยคาดวาในอีก 10-12 ปขางหนานี้ การติดเชื้อใน
ประชากรกลุมนี้จะเพิ่มข้ึน จนกลายเปนสัดสวนท่ีสําคัญในภูมิภาคนี้  แมวาบริการที่เปนบริการเฉพาะ
สําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีอยูอยางจํากัด แตจากขอมูลพบวาในพืน้ที่ที่มีบริการเหลานั้นอยู ก็จะมี
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเขามาใชบริการเปนจํานวนมากพอสมควร 1 ความทาทายในเรื่องนี้ไมใชเพียง
การทําใหมีบริการเหลานี้แพรหลายมากขึ้น แตจะตองพิจารณาถึงการดําเนินการและผลที่เกิดขึ้นดวย 

หนวยงานหลายแหงไดรวมกันขับเคลื่อนเพื่อสรางความตอเนื่องและความเขมแข็งในการทํางานดานการ
ปองกันและการดูแลในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย อยางไรก็ตามขอมูลจากการทํางานดังกลาว ยงัมี
การแยกสวนและไมมีการประสานรวมกัน ทําใหมีขอจํากัดในการเปรียบเทียบผลลัพธจากการทํางาน และ
เนื่องจากมีความตองการสรางความเขมแข็งและขยายงานเพื่อตอบสนองตอการแพรระบาดของเชือ้เอชไอว ี
ทางองคกรพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ไดประสานใหทางองคกรแฟมิล่ี เฮลท 
อินเตอรเนชั่นแนล (FHI) ดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายในประเทศไทยขึ้น เพื่อใหตัวชี้วัดตางๆ มีความสอดคลองตองกันมากขึ้น 

การดําเนินการในระยะแรกเริ่มจากการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานระดับประเทศและองคกรชุมชนที่
ทํางานกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เพือ่บันทึกกิจกรรมตางๆ ท่ีกําลังดําเนินการอยู อภิปราย
แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผล และระบุชองวางของขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวม 
จากการประชมุพบวาหนวยงานตางๆ มีความตองการรวมกันดังตอไปนี้ 1) การจัดทําเอกสารและพัฒนา
คูมือหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการติดตามโครงการ 2) การทําใหนิยามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกบั
กลุมเปาหมายและกิจกรรมมีความสอดคลองกัน และ 3) เหตุผลของการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดตางๆ จาก
ประเด็นดังกลาว จงึเกิดการพฒันาคูมือฉบับนี้ข้ึน โดยคาดหวังวาคูมือนี้จะชวยในการพัฒนาคุณภาพของ
ขอมูล การแปลความหมาย และการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับโครงการได 

จากความคาดหวังขางตน จงึไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อรวมกันพัฒนาคูมือการติดตามและประเมินผล
โครงการ นําโดยองคการแฟมล่ีิ เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล สํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟค และคณะทํางาน
ประกอบดวยตัวแทนจากองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย ไดแก มูลนิธิเพื่อน
พนักงานบริการ (สวิง) สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ
ดานสาธารณสุข องคกรพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา และองคกร Pact ประเทศไทย  

                                                 
1

 Report of the Commission on AIDS in Asia. Redefining AIDS in Asia: Crafting an Effective Response. 
2008. Oxford University Press. 
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คูมือฉบับน้ีเปนผลมาจากการทํางานรวมกันของคณะทํางานดังกลาว โดยนําเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ประเภทของการดําเนินกิจกรรม ตัวชี้วัดหลักและนิยามของตัวชี้วัดตางๆ รวมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับตัวชีว้ัด
เพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึง่ขึน้อยูกับความตองการขอมูล และสามารถนําไปใชเพื่อการวางแผนเพื่อ
ประเมินผลการทํางานได 

คูมือฉบับน้ีเปนเอกสารที่เสมือน “มีชีวิต” ซึง่สามารถปรับปรงุใหทันสมัยไดตลอดเวลา โดยขึ้นอยูกับ
ประสบการณของหนวยงานระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติที่เกี่ยวของ ในขณะที่มีการจัดทํา
คูมือฉบับน้ี คณะทํางานไดตระหนักถึงการทํางานเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของ
หนวยงานอื่นดวย เชน การทํางานของ UNAIDS ในการจําแนกและใหความหมายของการดําเนินกิจกรรม
ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ซึ่งหากการทํางานดังกลาวชวยใหการจําแนกประเภทชัดเจนมากขึ้น 
ทางคณะทํางานอาจพจิารณาปรับปรงุการจาํแนกประเภทกิจกรรมและการใหความหมายในคูมือฉบบันี้ 
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและปองกันความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ความหมายของ ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

เพศวิถีของผูชายมีความหลายหลากมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ผูชาย (ในเชิงกายภาพ) 
ที่มีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกนั มักจะถูกจัดใหอยูในกลุมประชากรที่เรียกวา ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
(Men Who Have Sex with Men: MSM) โดยจะมีความหมายครอบคลุมถึงความหลากหลายของ
พฤติกรรมทางเพศและอัตลักษณทางเพศ ซึง่อาจรวมถึงชายที่มีความสัมพันธกับเพศเดียวกัน และชายที่มี
ความสัมพันธทางเพศกับท้ังผูชายและผูหญิง ชายบริการ และสาวประเภทสองที่เกดิเปนชายแตตองการมี
บทบาททางสังคมเปนเพศหญิงไมวาจะเปนพนักงานบริการหรือไม 

พฤติกรรมทางเพศและอัตลักษณทางเพศที่หลากหลายนี้ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธในภูมิภาคนี้ การทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการระบาด และความ
ตองการดานบริการของประชากรกลุมยอยตางๆ ภายใตกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมีความจําเปน
อยางยิ่ง เพื่อท่ีจะชวยปองกันการเจ็บปวยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวของกบัเอชไอวีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แมวาการทําความเขาใจถึงความซับซอนของประชากรกลุมยอยมีความสําคัญอยางยิง่ แตส่ิงเหลาน้ีเปน
เรื่องที่อยูนอกเหนือขอบเขตการทํางานของคณะทํางานนี้  ดงันั้นในคูมือฉบับน้ี จะใชความหมายของคําวา 
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย ตามที่ไดใหนิยามไวขางตน 

“ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย”  (MSM) เปนคําที่มีความหมายทางดานสาธารณสุข โดยจะมีความหมาย
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นระหวางผูชายดวยกนั ซึง่เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับอัตลักษณทางเพศ 
แรงจงูใจท่ีจะมีเพศสัมพันธ หรือการแสดงออกของตัวตนกับชุมชน คําวา “ผูชาย” หรือ “เพศ” จะมีการแปล
ความหมายที่แตกตางกันตามแตละสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังมีความแตกตางกันระหวางปจเจกบุคคลที่
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เขามาเกี่ยวของดวย ดงันั้น คาํวา ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย จงึมีความหมายครอบคลุมถึงความ
หลากหลายของบริบทและสภาพแวดลอมที่เกิดความสัมพันธทางเพศระหวางชายกับชาย 2 

 

ประเภทของการดําเนนิกจิกรรม 
การดําเนินกิจกรรมควรจะมีพื้นฐานจากหลักฐานเชิงประจักษ ในขณะที่ในภูมิภาคเอเชียยังมีขอจํากัดใน
เรื่องการดําเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย แตในประเทศตะวันตกนั้นมี
หลักฐานเชิงประจักษแสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพควรจะประกอบดวยกิจกรรม 8 
ประเภท ดังตอไปนี้ 3 

• กิจกรรมระดับบุคคล 
• กิจกรรมระดับกลุม  
• กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Outreach) 
• การใหคําปรึกษาอยางครอบคลุม เกี่ยวกับความเสี่ยง และบริการตางๆ 
• การใหคําปรึกษาแกคูนอนและการสงตอ 
• การใหความรูดานสุขภาพ/ ขอมูลสาธารณะ 
• การดูแล การรักษา 4 และการสงตอ 
• กิจกรรมระดับชุมชน 

คณะทํางานไดนําส่ิงที่กลาวมาขางตนมาใชเปนกรอบแนวคดิ และทําการปรับเปล่ียนเล็กนอยเพื่อใหเขากับ
ขอบเขตการทํางานจริง กจิกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การใหคําปรึกษาแกคูนอนและการ
สงตอ ไดถูกบูรณาการและกลายเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมอื่นๆ โดยจะไมมีการกลาวถึงกจิกรรมดังกลาว
แยกเฉพาะในคูมือฉบับน้ี คณะทํางานยังไดรวมกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งไวในคูมือนี้ดวย คือบริการเกี่ยวกับ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอีกประเภทหนึ่ง และในประเทศไทยเองก็มีการ
ใหบริการประเภทนี้โดยหลายๆ หนวยงานดวยกัน 

                                                 
2

 Source: Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM). http://www.msmasia.org/ (accessed 
08/04/09) 
3

 CDC (2007). Compendium of HIV Prevention Interventions with Evidence of Effectiveness 
4

 A note on treatment: treatment for HIV infection is a critical intervention that aims to reduce mortality 
and morbidity among HIV positive individuals. However, this guide does not include treatment but rather 
focuses on care and support. Guidance on clinical care and its related indicators are clearly defined 
grouping other documents (see the further reading section of this guide). 
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คณะทํางานไดมีความเห็นรวมกันวา ความเขมขนของการดําเนินกิจกรรม (Intensity of intervention) ก็
เปนปจจัยสําคญัอีกปจจัยหนึง่ที่ควรนํามาพิจารณา โดยความเขมขนนี้สามารถพิจารณาได 2 ประการคือ 

1. เน้ือหาของกจิกรรม (Content of intervention) 
2. ขอบเขตของกิจกรรมที่บุคคลนั้นไดรับ (Range of interventions) 

เอกสารฉบับน้ีจะนําเสนอการวัดระดับความเขมขน โดยพิจารณาเนื้อหาของกิจกรรม และบางกิจกรรมจะ
ถูกจําแนกออกเปนแบบ “เขมขน” (intense) และ “ไมเขมขน” (casual) ตัวอยางของกิจกรรมที่จะนําเสนอ
ตอไปน้ี เปนตัวอยางจากการทํากิจกรรมขององคกรชุมชนในประเทศไทย โดยจะจําแนกตามประเภทของ
การดําเนินกิจกรรม เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจชัดเจนมากขึ้น 

ประเภทและนิยามของการดําเนินกิจกรรม 

การดําเนินกจิกรรมระดับบุคคลแบบเขมขน (Intensive individual interventions) 

ความหมาย การดําเนินกิจกรรมแบบตัวตอตัวที่มีองคประกอบดังนี ้

• การใหความรูดานสุขภาพ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชือ้เอชไอวีและการปองกัน เปน
ตน), 

• การชวยเหลือบคุคลเพื่อประเมินความเสี่ยง, 
• การใหคําปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยง, 
• การแจกจายถงุยางอนามัย สารหลอล่ืน และ/ หรือเอกสารเผยแพรความรูตางๆ รวมทั้งการ

แจกจายชุดหรือเครื่องมือเพื่อการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย (เชน ถุงยางอนามัย สารหลอล่ืน และ
เอกสารเผยแพรความรู) 

• การสงตอเพื่อไปรับบริการในชมุชนและบริการทางการแพทย 

กิจกรรมประเภทนี้เปนการทํากิจกรรมแบบตัวตอตัวท่ีเนนการเสริมสรางทักษะ เพื่อชวยเหลือผูรับบริการ
ในการวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการประเมินความเสี่ยงดวย
ตนเอง นอกจากนี้กิจกรรมประเภทน้ีจะเกี่ยวของกบัการสงตอเพื่อไปรับบริการในชุมชนหรือท่ีศูนยบริการ
ทางการแพทย การดําเนินกิจกรรมประเภทนี้มักจะใชเวลานานกวา 2-3 นาที (เชน นานกวา 10 นาที) และ
ผูรับบริการจะมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มท่ี (ผูรับบริการมักจะถามคําถาม แสดงความคิดเห็น และรับ
ฟงอยางตั้งอกตั้งใจ)  

ขอควรพิจารณาดานลางนี้จะชวยในการตัดสินใจวากิจกรรมระดับบุคคลใดเปนแบบเขมขน  
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หากการทํากิจกรรมนั้น 

• เกี่ยวของกบัผูรับบริการ ซึ่งมีการพูดคุยและมีสวนรวมอยางเต็มที่ (ไมใชฟงอยางเดียว) 
• และ มีการเสริมสรางทักษะหรือศักยภาพ ไมใชการใหขอมูลพื้นฐานเทาน้ัน 
• และ ใชเวลานานกวา 2-3 นาที 
• และ มีการทํากิจกรรมแบบตัวตอตัว 

ดังน้ัน กิจกรรมดังกลาวจะเขาขายการดําเนินกิจกรรมระดับบุคคลแบบเขมขน 
ตัวอยางกิจกรรม 

• การใหคําปรึกษาแบบตัวตอตวั 
• การสนทนาแบบตัวตอตัวระหวางการเยี่ยมบาน 
• การใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสายดวนแบบตัวตอตัว  
• การใหคําปรึกษาทางอินเตอรเน็ท แบบตัวตอตัว (รวมถึงการใหคําปรึกษาโดยการแชท) 
• กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในชุมชน ที่มีการพูดคุยแบบตัวตอตัวในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 

กิจกรรมตางๆ ที่กลาวขางตน เปนกิจกรรมที่เขาขายตามความหมายของการดําเนินกิจกรรมระดับบุคคล
แบบเขมขน และกิจกรรมประเภทนี้ยังรวมถึงการสงตอไปยังสถานบริการตางๆ เชน เพื่อไปรับบรกิาร
เกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ี

หมายเหตุ กิจกรรมระดับบุคคลแบบเขมขนนี้โดยทั่วไปจะไมรวมถึงการใหคําปรึกษาซึง่เปนสวนหนึ่งของ
การตรวจเอชไอวี ซึ่งอยูภายใตกิจกรรมใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ีโดยมีกิจกรรมหลักคือ การให
คําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี การตรวจเอชไอว ีและการใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี อยางไรก็
ตามหนวยงานบางแหงอาจจะมีการใหบริการคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี แตไมมีการตรวจเอชไอวีหรือ
ใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอว ีในกรณีเชนน้ี การใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวสีามารถนับรวมใน
กิจกรรมระดับบุคคลแบบเขมขนได  

การดําเนินกจิกรรมระดับบุคคลแบบไมเขมขน (Casual individual interventions) 
ความหมาย การดําเนินกิจกรรมแบบตัวตอตัวที่มีองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

• ความรูดานสุขภาพ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและการปองกัน เปนตน) 
และ/ หรือ 

• การแจกจายถุงยางอนามัย สารหลอล่ืน และ/ หรือเอกสารเผยแพรความรูตางๆ รวมท้ังการ
แจกจายชุดหรือเครื่องมือเพื่อการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย (เชน ถุงยางอนามัย สารหลอลื่น และ
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เอกสารเผยแพรความรู) 

กิจกรรมประเภทนี้เปนการทํากิจกรรมแบบตัวตอตัว ซึ่งมักจะทําโดยผูปฏิบัติงานเพื่อนชวยเพื่อนและผูนํา
ทางความคิด สวนใหญใชเวลาสั้นๆ (5-10 นาที) และเนนการใหขอมูลพื้นฐานเพื่อการปองกนั และอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ เชน ถุงยางอนามัย และสารหลอล่ืนชนิดน้ํา กิจกรรมประเภทนี้ถือเปนโอกาสในการสรางความ
ไววางใจระหวางชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และเจาหนาที่โครงการ ซึง่จะเปนพื้นฐานในการสราง
ความสัมพันธระยะยาว และสรางโอกาสในการทํากิจกรรมประเภทอื่นๆ ตอไป 

ขอควรพิจารณาดานลางนี้ จะชวยในการตัดสินใจวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมระดับบุคคลแบบไมเขมขน  

• เนนการใหความรูพื้นฐาน และ/ หรือการแจกจายถงุยางอนามัย สารหลอล่ืน และเอกสารเผยแพร
ความรูเทานั้น โดยไมมีการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีจากผูรับบริการ (เชน สวนใหญผูรับบริการจะฟง
อยางเดียว) 

• และ ใชเวลาไมนานนัก เพียง 2-3 นาที 
• และ เปนกิจกรรมแบบตัวตอตัว 

ดังน้ัน จึงเรียกวาเปนกิจกรรมระดับบุคคลแบบไมเขมขน 

หมายเหตุ ในบางกรณี เจาหนาที่โครงการอาจจะเริ่มตนพูดคุยกับผูรับบริการ โดยคิดวากิจกรรมคร้ังนี้จะ
เปนกิจกรรมแบบไมเขมขน แตหากผูรับบริการเริ่มตนถามคําถาม เจาหนาที่โครงการก็อาจจะตองพูดคุยถึง
ประเด็นตางๆ ในเชิงลึก และใชเวลานานในการพูดคุยกับผูรับบริการ กจิกรรมน้ีก็จะกลายเปนกิจกรรม
ระดับบุคคลแบบเขมขน 
ตัวอยางกิจกรรม 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนท่ีจัดเพื่อการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานที่พบปะสังสรรคของกลุมเปาหมาย 
เชน บาร ซาวนา และรานนวด โดยใหรวมกับ 

• การแจกจายถุงยางอนามัย 
• การแจกสารหลอล่ืนชนิดน้ํา 
• การแจกจายเอกสารเผยแพรความรูตางๆ 
• รายการวิทยุ ซึง่รวมถึงการโทรศัพทเขามาในรายการเพื่อถามตอบปญหาตางๆ 

การดําเนินกจิกรรมระดับกลุมแบบเขมขน (Intensive group interventions) 
ความหมาย การทํากิจกรรมแบบเปนกลุม (มากกวา 2 คนขึ้นไป) ของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย หรือ
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เจาหนาท่ีผูใหบริการ (รวมทั้งเจาหนาที่ท่ีไดคาจางและอาสาสมัคร) ซึ่งมีองคประกอบตางๆ ดังน้ี 

• ความรูดานสุขภาพ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและการปองกัน เปนตน) 
• การชวยเหลือบคุคลเพื่อประเมินความเสี่ยง 
• การใหคําปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยง และ 
• การสงตอเพื่อไปรับบริการในชมุชนและบริการทางการแพทย 

 

กิจกรรมประเภทนี้เปนการทํากิจกรรมกับกลุมเปาหมายหรือเจาหนาท่ีโครงการจํานวนไมเกินคร้ัง
ละ 25 คน โดยชวยผูรับบริการในการวางแผนเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ของตนเอง กจิกรรมประเภทนี้ยังรวมถึงการสงตอผูรับบริการกับเครือขายอืน่ๆ ทั้งในสถานบริการ
สาธารณสุขและในชุมชน รูปแบบของการดําเนินกิจกรรมประเภทนี้มีท้ังใชรูปแบบเพือ่น และไมใชเพื่อน 
โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึงทักษะ ขอมูล ความรู และการสนับสนนุในดานตางๆ กจิกรรมประเภทนี้จะตอง
เปนการสรางเสริมทักษะ กิจกรรมประเภทนี้มักจะใชเวลาพอสมควร (เชน นานกวา 1 ชัว่โมง) หรืออาจ
ประกอบดวยหลายบทเรียน และผูรับบริการจะมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการดําเนินกิจกรรมดวย 

หากมีการทํากิจกรรมระดับกลุมแบบเขมขน  กับผูรับบริการมากกวา 25 คน ก็ควรจะแบงจํานวนคนที่
รายงานเปนสวนๆ เชน การทํากิจกรรมกลุมกับผูรับบริการจํานวน 35 คน ควรจะแยกรายงานเปน 2 กลุม
กิจกรรม (กลุมแรก 20 คนและกลุมที่สอง 15 คน) แบบฟอรมรายงานควรจะมีที่สําหรับบันทึกวากิจกรรมนี้
เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน  

หมายเหตุ: การดําเนินกิจกรรมระดับกลุมไมรวมถึงการใหความรูแบบกลุม ซึ่งไมไดมีองคประกอบของ
การสรางเสริมทักษะ แตเนนการใหความรูเพียงอยางเดียว ซึง่กิจกรรมใหความรูแบบเปนกลุมนี้จะถูกนับ
รวมในการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารเร่ืองสุขภาพ/ การใหขอมูลตอสาธารณะ 
ตัวอยางกิจกรรม 

กิจกรรมของผูรับบริการ/ ผูไดรับประโยชนจากกิจกรรม 
• การจัดใหความรูเฉพาะประเด็น (โดยเปนการใหความรูและการอภิปรายแบบเขมขน) ซึ่งรวมถึง

การจัด movie night “coming out from the closet” 
• การจัดใหความรูในสถานที่ตางๆ (โดยเปนการทํากิจกรรมกลุมมีใหความรูและการอภิปรายแบบ

เขมขน) 
• การประชุมกลุมสนับสนุน 
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริมทักษะ (จะตองเกี่ยวของกับทักษะเพื่อการปองกันการติด

เชื้อเอชไอวี) 
- ทักษะการสื่อสาร 
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- ทักษะในการเตรียมตนเอง 
- ทักษะในการตอรอง 

กิจกรรมของผูใหบริการ (ซึ่งหมายถึงเจาหนาท่ีโครงการ ทั้งเจานหาที่ที่ไดรับคาจางและอาสาสมัคร) 
• คายแกนนํา 
• การอบรมแกนนํา 
• การอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเอชไอวีและความเขาใจในประเด็นละเอียดออน สําหรับเจาหนาที่

สาธารณสุขและเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน 

การดําเนินกจิกรรมระดับกลุมแบบไมเขมขน (Casual group interventions) 
ความหมาย การทํากิจกรรมแบบเปนกลุม (มากกวา 2 คนขึ้นไป) ของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ซึง่มี
องคประกอบตางๆ ดังนี้  

• ความรูดานสุขภาพ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและการปองกัน) และ/ หรือ 
• การแจกจายถุงยางอนามัย สารหลอล่ืน และ/ หรือเอกสารเผยแพรความรูตางๆ รวมท้ังการ

แจกจายชุดหรือเครื่องมือเพื่อการมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย (เชน ถุงยางอนามัย สารหลอลื่น และ
เอกสารเผยแพรความรู) 

กิจกรรมประเภทนี้เปนการทํากิจกรรมกับกลุมเปาหมายหรือเจาหนาท่ีโครงการจาํนวนไมเกินคร้ังละ 25 คน 
กิจกรรมประเภทนี้มักจะใชเวลาไมนานนัก และผูรับบริการมักจะไมไดมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในการดําเนิน
กิจกรรมดวย สวนใหญผูรับบริการจะรับฟงอยางเดียวก และอาจถามคําถามเล็กนอย ซึ่งมักจะเปนคําถาม
ทั่วๆ ไป และไมไดเกี่ยวของกับความเสี่ยงของบุคคล ซึ่งสวนใหญเปนการดําเนินกิจกรรมแบบครั้งเดียวจบ 
และไมไดมีองคประกอบของการสรางเสริมศักยภาพ 

หากมีการทํากิจกรรมระดับกลุมแบบไมเขมขน  กับผูรับบริการมากกวา 25 คน ก็ควรจะแบงจํานวนคนที่
รายงานเปนสวนๆ เชน การทํากิจกรรมกลุมกับผูรับบริการจํานวน 35 คน ควรจะแยกรายงานเปน 2 กลุม
กิจกรรม (กลุมแรก 20 คนและกลุมที่สอง 15 คน) แบบฟอรมรายงานควรจะมีที่สําหรับบันทึกวากิจกรรมนี้
เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน  
ตัวอยางกิจกรรม 

• กิจกรรมเคลื่อนท่ีหรือการใหความรูในพื้นที่ที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายพบปะกัน (เชน การจัดมุม
สุขภาพ) 

• การจัดฉายภาพยนตรเกี่ยวกับชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย โดยมีการใหความรูดานสุขภาพรวม
ดวยอยางไมเปนทางการ และ/หรือ การแจกจายอุปกรณ (เชน ถุงยางอนามัย และสารหลอล่ืน
ชนิดนํ้า รวมทั้งเอกสารเผยแพรความรูตางๆ) 

• การจัดใหความรูเฉพาะประเด็นสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (เชน การเพิ่มความตระหนัก 
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การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี) ในบาร โรงเรียน สถานประกอบการและ
ชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 

• กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนในกลุมเล็กสําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน โดยเนนการให
ความรูพื้นฐาน และ/ หรือการแจกจายถงุยางอนามัย สารหลอล่ืน และเอกสารเพื่อการใหความรู
ดานสุขภาพ 

• กิจกรรมชุมชนของกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย เชน งานเทศกาล พาเหรด แฟชั่นโชวถงุยาง
อนามัย ประกวดนางงามฟาสีรุง มุมสุขภาพและนิทรรศการซึ่งเนนกลุมเปาหมายชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย เปนตน 

การใหคําปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอว ี(HIV counseling and testing (HTC) 
interventions) 

ความหมาย กจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมระดับบุคคล ที่ประกอบดวยกิจกรรม 4 สวนคือ  

1. การใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอว ี
2. การตรวจหาเชื้อเอชไอวี และ 
3. การใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี  
4. การบันทึกผลการตรวจ 

 

กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับบริการไดทราบสถานะการติดเชื้อของตน เสริมความเขาใจเร่ืองการตดิ
เชื้อเอชไอวี การประเมินความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพรเชื้อ การวางแผนเพื่อปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพรเชื้อเอชไอวี และการสงตอเพื่อไปรบับริการทางการแพทยอื่นๆ การปองกัน
และความตองการทางจิต-สังคมดวย โดยท่ัวไปกิจกรรมประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นที่ศูนยดร็อปอิน คลินิก
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ คลินิกสุขภาพทั่วไป โรงพยาบาล สถานบริการเพื่อใหคําปรึกษาและตรวจเอชไอ
วี หรือคลิกนิกเคลื่อนที่ 

หนวยบริการที่จะรายงานภายใตกิจกรรมน้ีจะตองใหบริการครบทั้งส่ีกิจกรรม แตศูนยบริการหลายแหงที่มี
การใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี และหลังจากนั้นจะสงตอผูรับบริการไปตรวจเอชไอวีที่ศูนยบริการ
อื่น ซึง่กิจกรรมรูปแบบนี้จะไมนับภายใตกิจกรรมการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี แตควรจะนับ
ภายใตการดําเนินกิจกรรมระดับบุคคลแบบเขมขน อยางไรก็ตามศูนยบริการหลายแหงอาจมีการเชื่อมโยง
เครือขายที่เขมแข็ง ที่จะสามารถติดตามผูรับบริการ รวมทั้งการใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวีหาก
ผูรับบริการตองการได ในกรณีเชนนี้ศูนยบริการสามารถรายงานภายใตกิจกรรมนี้ได หรือหากศูนยบริการ
ใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอว ีและมีเจาหนาท่ีเพื่อนชวยเพื่อนพาไปตรวจเอชไอวี และรับบริการให

                                                 
5

 หมายเหตุในบางกรณี จะนับเฉพาะพื้นที่ที่ใหบริการครบทั้ง 4 กจิกรรมเทานั้น แตจากคํานิยามที่กลาวมานี้เปน
การประยกุตมาจากการทํางานของหนวยงานในประเทศไทยและถือเปนบริบทเฉพาะในพื้นที่นี้ 



 14

คําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี และสามารถเชื่อมโยงบริการได กรณีเชนน้ีก็สามารถรายงานภายใต
กิจกรรมน้ีไดเชนกัน 5 
ตัวอยางกิจกรรม 

• การใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอว ี
• การสงตอเพื่อไปตรวจเอชไอวี (ไมวาเจาหนาที่จะไปดวยหรือไมก็ตาม) 
• การตรวจหาเชื้อเอชไอว ี
• การติดตามกับศูนยบริการเพื่อดูจํานวนผูรับบริการท่ีมาจากการสงตอ 
• การใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี (รวมถึงการสงตอเพื่อไปรับบริการโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ คลินิกสุขภาพทั่วไป หรือบริการดานจิตสังคม และการสนับสนุนเพื่อเขาถึงยาตาน
ไวรัส) 

• การบันทึกจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี 

บริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (STI clinical management) 
ความหมาย กจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมระดับบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและ
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การสืบสวนที่มาของการตดิตอ (การเปดเผยตอคูนอน และการรักษาคู
นอน) การใหคําปรึกษา (การอธิบายถึงการวนิิจฉัย ความสําคัญและการลดความเสี่ยง) การสาธิตวิธีการใช
ถุงยางอนามัย การใหคําปรึกษา (การใชยาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง) การติดตามและ/ หรือการสงตอ 
ซึ่งการใหบริการเหลานี้มักจะเกิดขึ้นที่ศูนยดร็อปอิน คลินิกโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คลินิกสุขภาพทั่วไป 
โรงพยาบาล และคลินิกเคล่ือนท่ี 
ตัวอยางกิจกรรม 

• การตรวจคัดกรอง 
• การวินิจฉัยโรคติดตอทางเพศสัมพันธตามสาเหตุ โดยการตรวจทางหองปฏิบัติการ หรือการ

วินิจฉัยตามอาการ 
• การรักษา (เบื้องตนหรือแบบอืน่ๆ) 
• การสงตอเพื่อไปรับบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี และบริการสุขภาพทั่วไป 
• การคนหาที่มาของโรค  
• การใหคําปรึกษาเรื่องการวินิจฉัย การลดความเสี่ยง และการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
• การติดตามการรักษาหรือการสงตอ (เชน การดูแลขั้นตติยภูมิเพื่อการรักษาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธสําหรับผูรับบริการท่ีดื้อยาสูตรพื้นฐาน) 
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กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและการสนับสนุนที่เกี่ยวของกับเอชไอวี (HIV care and support 
interventions) 
ความหมาย กจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมที่กี่ยวกับการดูแลและการสนับสนุน ไดแก กจิกรรมท่ีชวย
บรรเทาความเจ็บปวดและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนท่ีประสบปญหาที่เกี่ยวของกบัเอชไอวี 6 การ
ดําเนินกิจกรรมประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการเขาถึงการตรวจวินิจฉัย การดูแลดานสุขภาพ และการ
สนับสนุนบริการตางๆ อยางครอบคลุม การลดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตจากเอชไอว ี การสรางโอกาส
เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อและผูไดรับผลกระทบ
จากการติดเชื้อเอชไอว ี7 

กิจกรรมดานการดูแลและการรักษา สวนใหญจะเกิดขึ้น (หรือผานทาง) ศูนยดร็อปอิน คลินิกโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ คลินิกสุขภาพทั่วไป โรงพยาบาล คลินิกเคลื่อนที่ กิจกรรมการดูแลที่บาน และองคกรชุมชน
อื่นๆ  
ตัวอยางกิจกรรม 

• การใหคําปรึกษาและการสนับสนุนเกี่ยวกับยาตานไวรัส 
• การสงตอเพื่อรักษาโรคฉวยโอกาส และการรับยาตานไวรัส (รวมทั้งการตรวจ CD4) 
• การดูแลเชิงรุกสําหรับผูติดเชื้อ (ความเจ็บปวดและอาการตางๆ การควบคุมอาการขางเคียง) 
• การใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต 
• การสรางเสริมทักษะในการดํารงชวีิต ทักษะการดูแลตนเอง 
• การสนับสนุนผูติดเชื้อ และกลุมสนับสนุน 
• การปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งสวนใหญจะรวมถึงการใหคําปรึกษาเรื่องการ

มีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และการใชถุงยางอนามัย การสงตอเพื่อไปรบับริการวางแผนครอบครัว 
อนามัยเจริญพันธุ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใชเข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดปลอดเชื้อ 
และการสงตอเพื่อไปรบับริการดานสุขภาพทั่วไป 

• การสนับสนุนดานโภชนาการ 
• การสงตอไปยงัองคกรชุมชนอื่นๆ ที่ใหบริการดานการดูแลและการสนับสนุน  

กิจกรรมระดับชุมชน (Community level interventions) 
ความหมาย กจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อสรางบริบทแวดลอมที่เกื้อหนุนตอการทํางาน 
(เชน การสรางบรรทัดฐานในชุมชน) มากกวาที่จะเนนการสื่อสารเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในระดับ
                                                 
6

 Family Health International. Palliative Care Strategy for HIV and other Diseases. 2008. 
7

 UNAIDS. National AIDS Programmes: A Guide to Monitoring and Evaluating HIV/AIDS Care and 
Support. 2005.  
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บุคคลและระดับกลุม กิจกรรมประเภทนี้มักจะทําในบริบทท่ีกวางขวางที่ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายอาศัย
อยูและมีปฏิสัมพันธกัน แตไมไดเฉพาะเจาะจงวาเปนกจิกรรมเฉพาะของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
กิจกรรมลักษณะนี้สวนใหญเปนการสรางทางเลือกเกี่ยวกับคานิยมทางสังคม (รวมทั้งความเชื่อ และวิถี
ปฏิบัติ) นโยบาย หรือสภาพแวดลอมตางๆ 
ตัวอยางกิจกรรม 

• กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเอชไอวี เชน กิจกรรมวันเอดสโลก กิจกรรมในวันเทศกาลตางๆ เชน วันสงกรานต วัน
วาเลนไทน และปใหม 

• กิจกรรมชุมชน เชน การจัดแสดงในดิสโกเธค บาร หรือสถานที่อื่นๆ ท่ีมีโอกาสในการเขาถึงสมาชิกของ
ชุมชน 

• การรณรงคการตลาดเพื่อสังคมเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย  
• กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนโยบาย รวมท้ังการรณรงคเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรค และกิจกรรม

เชิงโครงสรางอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกับเจาของกิจการ เพื่อกระตุนใหพวกเขาเห็นความสําคัญในการสราง
สภาพแวดลอมเพื่อการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี เชน การสนับสนุนใหมีถุงยางอนามัยและสารหลอ
ล่ืน การจัดแสดงสื่อส่ิงพิมพ การอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีและการสง
พนักงานไปที่สถานบริการเพื่อตรวจเอชไอวีหรือตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

การสื่อสารดานสาธารณสขุ/ ขอมูลสาธารณะ (Health communication/ public 
information) 
ความหมาย กจิกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมที่นําเสนอขอความหรือขอมูลเพื่อการปองกันการแพรระบาด
ของเชือ้เอชไอวีผานทางสื่อชองทางใดชองทางหนึ่ง หรือหลายชองทางเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ปลอดภัย การลดความเสี่ยงของบุคคล และ/ หรือใหความรูตอบุคคลท่ีมีความ
เส่ียงตอการติดเชื้อ เกี่ยวกับสถานบริการที่เกี่ยวของ 
ตัวอยางกิจกรรม 

• ส่ืออิเลคโทรนิก ไดแก อินเตอรเน็ท เว็ปไซท ขอความส้ันทางโทรศัพท คลิปวิดีโอ และหนังส้ัน 
• โฆษณา และการสนทนาทางวิทยุ 
• โปสเตอร โปสการด จดหมายขาว ส่ือโฆษณาขนาดใหญ แผนพับ ใบปลิว ฟลิปชารต คูมือสําหรับ

เจาหนาที่ภาคสนาม 
• การจัดบูธในการประชุม และกิจกรรมชุมชนตางๆ 
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สรุปตัวชีว้ัด 
ตัวชี้วัดตามกิจกรรมท่ีกลาวมามีทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด ซึง่สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ ตัวชี้วัด
หลัก (Core: C) ตัวชีว้ัดเพิ่มเติม (Additional: A) และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล (Evaluation: CE) ตาราง
ขางลางนี้เปนตารางสรุปตัวชี้วดัสําหรับโครงการชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย  แบงเปนตัวชีวั้ดหลัก 8 ตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 13 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 9 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลักหมายถึงตัวชี้วัดที่กําหนด
โดยอางองิจากตัวชี้วัดท่ีจะตองรายงานตอหนวยงานระดับนานาชาติ เชน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (USG) 
โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ (UNAIDS) และกองทุนโลก (Global Fund) และเพื่อการบริหาร
จัดการโครงการ ตัวชี้วัดน้ีเปนขอมูลพื้นฐานซึง่ควรจะทําการเก็บรวบรวมและใชประโยชนเพื่อการพัฒนา
โครงการและนําเสนอเปนรายงานความกาวหนาตอผูใหทุน เจาหนาท่ี และผูไดรับประโยชน นอกจากนี้
ตัวชี้วัดเหลาน้ีจะถูกใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อทําการประเมินผลการทํากิจกรรมในระดับ outcome และ
ผลกระทบตอไป  

สวนตัวชี้วัดเพิ่มเติมเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถเพิ่มเขาไปในระบบการติดตามโครงการไดหากมีความเกี่ยวของ
กับกิจกรรมที่ดําเนินการอยู ซึง่โครงการอาจตัดสินใจที่จะใชตัวชี้วัดเหลานี้เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การใหบริการ 

ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลที่นําเสนอในที่นี้ เปนตัวชี้วัดท่ีไดรับการยอมรับจากนานาชาติ ตัวชี้วัดเหลาน้ีใช
เพื่อวัดความกาวหนาของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายระดับประเทศและระหวางประเทศ เชน  
ตัวชี้วัดของ UNGASS ซึง่การเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดกลุมนี้จะทําไดโดยการศึกษาพิเศษ เชน การ
สํารวจชุมชน ซึ่งจะใชเมื่อตองการประเมิน outcome และ impact ของโครงการ 

หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วดัจะรายงานเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการอยูเทานั้น 
หากตัวชี้วัดหลักไมเกี่ยวของกบัโครงการที่ดําเนินการอยู ก็ไมจําเปนตองรายงานตามตัวชีว้ัดนั้น  
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ประเภทของ
ตัวช้ีวดั: หลัก (C)/ 
เพ่ิมเติม (A)/ 
ประเมินผล (E) 

 

ตัวช้ีวดั 

 

ประเภทการดําเนินกิจกรรม 

 

หนวยงานที่ตองการ
ตัวช้ีวดั 

C1 จํานวนคนที่ไดรับบริการ ผาน
กิจกรรมระดับบุคคลหรือ
กิจกรรมกลุมแบบเขมขน
หรือไมเขมขน 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน กิจกรรมสื่อสาธารณะ 

กระทรวงสาธารณสุข 
สปสช. กองทุนโลก 
รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/ OGAC) 

C2 จํานวนผูติดเชื้อชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายที่เขาถึง
บริการพื้นฐานของกจิกรรมการ
ปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขน 

รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/ OGAC) 

C3 จํานวนคนที่ไดรับคําปรึกษา
และการตรวจเอชไอวี และ
ไดรับผลการตรวจ 

การใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ี

UNGASS#7, กองทุน
โลก รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/OGAC) 

C4 รอยละของคนที่ผานการตรวจ
เอชไอวีและไดรับผลการตรวจ 

การใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ี

UNGASS#7 

C5 จํานวนคนที่ผานการตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

บริการดานโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

รัฐบาลสหรัฐ 
(ประเทศไทย) 

C6 จํานวนคนที่ไดรับการรักษา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

บริการดานโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

รัฐบาลสหรัฐ 
(ประเทศไทย) 

C7 จํานวนผูติดเชื้อท่ีไดรับการ
ตรวจ CD4 

การดูแลและสนับสนุนดานเอช
ไอว ี

รัฐบาลสหรัฐ 

C8 จํานวนคนที่ผานการอบรม กิจกรรมระดับบุคคลหรือระดับ
กลุมแบบเขมขน 

องคการอนามัยโลก
รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/ OGAC) 

A1 จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมกับ
ผูรับบริการ (ท้ังรายใหมและ
รายเกา) 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

 

A2 จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยของการ
ทํากิจกรรม 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
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ประเภทของ
ตัวช้ีวดั: หลัก (C)/ 
เพ่ิมเติม (A)/ 
ประเมินผล (E) 

 

ตัวช้ีวดั 

 

ประเภทการดําเนินกิจกรรม 

 

หนวยงานที่ตองการ
ตัวช้ีวดั 

ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

A3 จํานวนถุงยางอนามัยท่ี
แจกจาย 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน กิจกรรมส่ือสาธารณะ 

รัฐบาลสหรัฐ 
(ประเทศไทย) 

A4 จํานวนสารหลอล่ืนท่ีแจกจาย กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน กิจกรรมส่ือสาธารณะ 

รัฐบาลสหรัฐ 
(ประเทศไทย) 

A5 จํานวนหนวยบริการถุงยาง
อนามัย 

กิจกรรมระดับชุมชน รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/ OGAC) 

A6 จํานวนเอกสารเผยแพรความรู
ดานสุขภาพที่แจกจาย 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน กิจกรรมส่ือสาธารณะ 

 

A7 รอยละของคนที่ไปรับบริการ
ที่มาจากการสงตอ 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน การใหคําปรึกษาและ
การตรวจเอชไอวี  บริการดาน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 

A8 จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางทักษะ 

กิจกรรมระดับบุคคลและ/หรือ
กิจกรรมระดับกลุมแบบเขมขน 

 

A9 จํานวนครั้งที่จดักิจกรรม
เสริมสรางทักษะ 

กิจกรรมระดับบุคคลและ/หรือ
กิจกรรมระดับกลุมแบบเขมขน 

 

A10 จํานวนหนวยบริการที่ให
คําปรึกษาและการตรวจเอชไอ
วีตามมาตรฐานระดับประเทศ 

การใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ี

 

A11 จํานวนผูติดเชื้อท่ีไดรับการ การดูแลและสนับสนุนดานเอช  
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ประเภทของ
ตัวช้ีวดั: หลัก (C)/ 
เพ่ิมเติม (A)/ 
ประเมินผล (E) 

 

ตัวช้ีวดั 

 

ประเภทการดําเนินกิจกรรม 

 

หนวยงานที่ตองการ
ตัวช้ีวดั 

ชวยเหลือจากเจาหนาที่
โครงการในการเขาถึงบริการ
การดูแลรักษาและการ
สนับสนุน 

ไอว ี

A12 จํานวนองคกรท่ีทํางานดาน
การปองกันเอชไอวี การดูแล
และการสนับสนุนในชุมชน 

กิจกรรมระดับชุมชน  

A13 จํานวนองคกรท่ีไดรับความ
ชวยเหลือทางวชิาการ 

กิจกรรมระดับชุมชน  

E1 รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่เขาถงึโดยโครงการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

กระทรวงสาธารณสุข 
สปสช. กองทุนโลก 
รัฐบาลสหรัฐ 
(PEPFAR/ OGAC) 
UNGASS #9 

E2 รอยละของประชากรกลุมเสี่ยง
ที่สามารถอธิบายวิธีการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได
ถูกตอง และมีความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกบัการแพรระบาด
ของเชื้อเอชไอวี 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

UNGASS #14 

E3 รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่เคยเขาถึงส่ือเพือ่
กลุมเปาหมาย ผานทาง
โทรทัศน วิทยุ และสื่ออื่นๆ 

การสื่อสารเชิงสาธารณะ/ 
ขอมูลสาธารณะ 

 

E4 รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่รายงานวาใชถุงยาง
อนามัย ในการมีเพศสัมพันธ
ทางทวารหนักครั้งลาสุดกับคู
นอนชาย 

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

UNGASS#19 
กองทุนโลก 

E5 รอยละของชายบริการที่ใช กิจกรรมระดับบุคคลแบบ UNGASS#18 
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ประเภทของ
ตัวช้ีวดั: หลัก (C)/ 
เพ่ิมเติม (A)/ 
ประเมินผล (E) 

 

ตัวช้ีวดั 

 

ประเภทการดําเนินกิจกรรม 

 

หนวยงานที่ตองการ
ตัวช้ีวดั 

ถุงยางอนามัย ในการมี
เพศสัมพันธครั้งลาสุดกับลูกคา 

เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน 

E6 รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่เคยตรวจเอชไอวีและ
ทราบผลการตรวจ 

การใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ี

UNGASS #8 

E7 รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่ติดเชือ้เอชไอว ี

กิจกรรมระดับบุคคลแบบ
เขมขนและไมเขมขน กิจกรรม
ระดับกลุมแบบเขมขนและไม
เขมขน การใหคําปรึกษาและ
การตรวจเอชไอว ี

UNGASS#23 
กองทุนโลก 

E8 รอยละของเจาหนาที่ท่ีผานการ
อบรมเพื่อทํากจิกรรมเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของเชือ้
เอชไอว ี

กิจกรรมระดับบุคคลและระดับ
กลุมแบบเขมขนและไมเขมขน 

กองทุนโลก 

E9 รอยละของหนวยงานที่
ใหบริการชุมชนพื้นฐาน (การ
ปองกัน การดูแล และการ
สนับสนุน) 

กิจกรรมระดับชุมชน  

 

นิยามตัวช้ีวัด 

ตารางขางลางน้ีแสดงนิยามของตัวชี้วัดแตละตัวตามที่ไดกลาวมาขางตน ทั้งตัวชี้วัดหลักเพื่อการติดตาม 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 

หมายเหตุ เร่ืองความถ่ีของการรายงานขอมูล 

หนวยงานผูใหทุนบางรายกําหนดใหมีการรายงานตัวชี้วัดหลักทุกคร่ึงปและประจําป อยางไรก็ตามองคกร
บางแหงอาจจะรายงานตามตัวชี้วัดเหลาน้ีบอยกวาน้ัน (เชน รายงานทุกเดือน) ท้ังน้ีการตัดสินใจวาจะ
รายงานขอมูลบอยหรือไมอยางไร ก็ควรจะพิจารณาวาขอมูลมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วหรือไมเพียงใด (เชน 
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คุณคิดวาตัวเลขรายงานจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญภายใน 1 เดือน, 2 เดือน หรือ 3 
เดือน) หากขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ก็อาจไมตองรายงานบอยมากนัก นอกจากนี้ควรจะ
พิจารณาวาจะนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางไร หากเก็บขอมูลบอยมาก อาจจะไมมีเวลาสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลและการวางแผนเพื่อใชประโยชนจากขอมูล 

ตัวชี้วัดหลัก 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 1 (C1) จาํนวนคนที่ไดรับบริการ ผานกิจกรรมระดับบุคคลหรือกิจกรรม
กลุมแบบเขมขนหรือไมเขมขน 
ความหมาย จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายหรือประชากรทั่วไปที่ไดรับประโยชนจาก

การดําเนินกิจกรรมในรอบระยะเวลารายงานนั้น 

ตัวชี้วัดนี้จะนับจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายหรือประชากรทั่วไปท่ีไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

• กิจกรรมระดับบุคคล (แบบเขมขนและไมเขมขน) 
• กิจกรรมระดับกลุม (แบบเขมขนและไมเขมขน) 
• การสื่อสารดานสาธารณสุข/ ขอมูลสาธารณะ (สําหรับประชากร

ทั่วไป) 

ในรอบระยะเวลาการรายงาน โดยจําแนกตามกิจกรรม (ไดแก กิจกรรม
ภาคสนาม การสรางเสริมศักยภาพ/ การอบรม การใหคําปรึกษา), จาํแนกตาม
ระดับความเขมขน (แบบเขมขนหรือไมเขมขน) และจําแนกวาเปนกิจกรรม
ระดับบุคคลหรือกิจกรรมรัดับกลุม (ขนาดเล็ก) 

ในแตละรอบการรายงาน ควรจําแนกจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ี
เขาถึงบริการเปน รายใหม (ไมเคยมีสวนรวมหรือไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินกิจกรรมในรอบรายงานนั้น) และ รายเกา (คนท่ีเคยมีสวนรวมหรือ
ไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมในรอบรายงานนั้น) ผูรับบริการจะถูก
นับเปนรายใหมแคครั้งเดียว เฉพาะคร้ังแรกท่ีเขามามีสวนรวมหรือไดรับ
ประโยชนจากการทํากิจกรรมในรอบรายงานนั้น  

ผูรับบริการจะถูกนับเปน “รายใหม” ท่ีทํากิจกรรมตางๆ เปนคร้ังแรก เชน หาก
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายมาใชบริการระดบับุคคลแบบเขมขน เชน การให
คําปรึกษาแบบตัวตอตัวท่ีศูนยดร็อปอิน เขาจะถูกนับวาเปนผูรับบริการ “ราย
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ใหม” หากผูรับบริการรายนั้นกลับมาเพื่อใชบริการระดับบุคคลแบบไมเขมขน 
เชน การใหความรูเร่ืองการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ีเขาก็จะถูกนับวาเปน 
“รายใหม” ดวยเชนกัน หากเขากลับมาเพื่อรับบริการเดิมเพิ่มเติม เชน บริการ
ใหคําปรึกษา ผูรับบริการนั้นก็จะถูกนับเปน “รายเกา” 

ตัวชี้วัดนี้เปนการรายงานตามรายกิจกรรม ดังนั้นจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงแตละบริการ (โดยจําแนกเปน “ราย
ใหม” และ “รายเกา”) ในแตละรอบการรายงาน 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ไดรับการบริการคือ จํานวนรวม
ของผูรับบริการรายใหมท้ังหมดที่เขาถึงในรอบระยะเวลารายงานนั้น 

หมายเหตุ สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่ือดานสาธารณสุข/ ขอมูลสาธารณะ ซึ่ง
มักจะเขาถึงกลุมประชากรทั่วไปดวย จึงไมจําเปนตองแยกรายงานจํานวนนี้
เปน “รายใหม” และ “รายเกา” 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เปนการติดตามเพื่อวัดความกาวหนาของโครงการ โดยเปรียบเทียบ

วาไดเขาถึงเปาหมายจํานวนเทาไรในรอบปนั้น  และใชเพื่อติดตามแนวโนม 
และเพื่อตั้งเปาหมายประจําป 

เคร่ืองมือในการวัด แบบฟอรมบันทึกขอมูลของเจาหนาที่ภาคสนาม, เพื่อนชวยเพื่อน, แพทยดาน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และผูใหคําปรึกษา สามารถใชเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวนผูรับบริการได โดยในแบบฟอรมควรจะสามารถจําแนกไดวา
ผูรับบริการรายนั้น เปนรายใหมหรือรายเกา  

แบบฟอรมบันทึกขอมูลควรจะสามารถจําแนกความเขมขนของการทํากจิกรรม
ดวย ดังน้ี 

• การทํากิจกรรมแบบเขมขน ระดับบุคคลหรือระดับกลุม 
• การทํากิจกรรมแบบไมเขมขน ระดับบุคคลหรือระดับกลุม  
 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชตัวชี้วัดน้ีเพื่อต้ังเปาหมายประจําป และใชในการ
วางแผน การรูจํานวนกลุมเปาหมายที่เขาถึงบริการ สามารถนํามาใชวางแผน
วาเกี่ยวกับจาํนวนเจาหนาที่และอุปกรณที่ใชในการทํางาน 

จํานวนผูรับบรกิารชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีเปน “รายใหม” สามารถ
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นํามาใชคาดประมาณความครอบคลุมของโครงการในรอบระยะเวลารายงาน
ได และชวยในการตั้งเปาหมายและติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ 

จํานวนผูรับบรกิารชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีเปน “รายเกา” จะชวยใหเห็น
ความเขมขนของการทํากิจกรรม (ความถี่ที่ทํากิจกรรมกับชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายแตละราย) รวมท้ังการวางแผนเพื่อดูวาตองการบุคลากรจํานวนเทาไร 
และจะตองใชความพยายามในการทํางานเทาไร (จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชายที่เขาถงึโดยเจาหนาที่โครงการมีจํานวนเทาไร และมีความตองการ
บุคลากรเพิ่มเติมอีกหรือไม)  

ความทาทายที่สําคัญหน่ึงในการแปลความหมายจํานวนคนที่เขาถึงบริการ ใน
กรณีที่เปนรายใหม โดยเฉพาะในกิจกรรมภาคสนาม อาจกอใหเกิดปญหาการ
นับซ้ําท้ังในโครงการเดียวกันและระหวางโครงการ ดงัน้ันเพื่อที่จะลดปญหา
การนับซ้ํา เจาหนาที่โครงการควรจะถามผูรับบริการวา เคยไดรับบริการน้ีมา
กอนหรือไม ซึ่งวิธีนี้อาจจะชวยใหลดจํานวนการนับซ้ํา “รายใหม” ไดบาง 
สําหรับกิจกรรมที่ทําในศูนยบริการ อาจจะไมมีปญหาน้ีเกิดขึ้น เพราะสวนใหญ
จะมีประวัติผูรับบริการและสามารถที่จะตรวจสอบไดวาผูรับบริการรายนัน้เคย
มาใชบริการแลวหรือไม 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 2 (C2) จาํนวนผูติดเชือ้ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงบริการพื้นฐาน
ของกิจกรรมการปองกันเพ่ือสงเสริมสุขภาพสําหรบัผูติดเชื้อเอชไอว ี
ความหมาย จํานวนผูติดเชื้อชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับประโยชนจากบริการพื้นฐาน

ภายใตกิจกรรมการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ในรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ตัวชี้วัดนี้เปนการนับจํานวนผูติดเชื้อชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับบรกิาร
จากการใชบริการคร้ังลาสุด (จากคลินิกหรือศูนยบริการ หรือการดูแลและเยี่ยม
ผูปวยท่ีบานและชุมชน) ดังท่ีจะกลาวตอไป ซึง่เปนบริการพื้นฐานภายใต
กิจกรรมการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี

- การประเมินพฤติกรรมทางเพศและการสงเสริมการใชถุงยางอนามัย (และ
สารหลอล่ืน) และการใหคําปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยง 

- การประเมินสถานะของคูนอน และการตรวจคูนอนหรือการสงตอคูนอน
เพื่อไปตรวจเอชไอว ี
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- การประเมินโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการรักษาหรือการสงตอเพื่อ
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการรักษาคูนอน 

- การประเมินความตองการวางแผนครอบครัว และการสนับสนุนการ
คุมกําเนิด หรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการต้ังครรภที่ปลอดภัย หรือการสงตอ
เพื่อรับบริการวางแผนครอบครัว 

- การประเมินการใชยาตานไวรัสอยางถูกตองและตอเนื่อง และการ
สนับสนุนหรือการสงตอเพื่อรับบริการเรื่องการกินยาอยางถูกตองและ
ตอเนื่อง 

- การประเมินความตองการอืน่ๆ และสงตอเพื่อเขารวมโครงการตางๆ ของ
ผูติดเชื้อในชุมชน เชน การดูแลที่บาน กลุมหรือเครือขายผูติดเชื้อตางๆ เปน
ตน 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ การปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ถอืเปนสวนหนึ่งของกล

ยุทธการปองกนัอยางครอบคลุม และเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับกจิกรรมเชิง
พฤติกรรมและกิจกรรมทางการแพทย 

ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นภาพของการทํางานของคลินิกหรือ
ศูนยบริการและโครงการที่ทํางานในชุมชนวาไดใหบริการปองกันทัง้กิจกรรม
ทางการแพทยและกิจกรรมเชิงพฤติกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการปองกัน
ทางดานสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อและลดการแพรเชื้อเอชไอวีไปสูคูนอนและลูก 

เคร่ืองมือในการวัด แบบฟอรมบันทึกขอมูลของเจาหนาที่ภาคสนาม, เพื่อนชวยเพื่อน, แพทยดาน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และผูใหคําปรึกษา สามารถใชเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจํานวนผูรับบริการได โดยในแบบฟอรมควรจะสามารถจําแนกไดวา
ผูรับบริการรายนั้น เปนรายใหมหรือรายเกา  
 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชขอมูลนี้เพื่อวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อ หาก
เขาถึงกลุมเปาหมายนอย ก็อาจจะตองพัฒนากิจกรรมเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากขึ้น หากเขาถึงกลุมเปาหมายจํานวนมาก เจาหนาที่
โครงการก็จะตองการบันทึกบทเรียนและแลกเปลี่ยนกับองคกรภาคี นอกจากนี้
โครงการในระดับประเทศก็สามารถใชขอมูลน้ีในการพัฒนาคุณภาพโครงการ



 26

และขยายโครงการได 

หากโครงการทราบจํานวนหรอืสามารถคาดประมาณจํานวนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายที่ติดเชื้อเอชไอวีท่ีอยูในชุมชน ก็สามารถคํานวณความ
ครอบคลุมไดจากสูตรขางลางนี้ 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด 
ท่ีไดรับประโยชนจากในรอบระยะเวลารายงาน 

/ 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมด 

= 

รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับประโยชน 
จากกิจกรรมการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 3 (C3) จาํนวนคนที่ไดรับบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี และ
ไดรับผลการตรวจ 
ความหมาย จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ไดรับบริการใหคําปรึกษากอนการ

ตรวจเอชไอวี จาํนวนคนที่ตรวจเอชไอวีท้ังหมด จํานวนคนที่ไดรับคําปรึกษา
หลังการตรวจเอชไอวีและไดรับผลการตรวจแลว และจํานวนชายที่มี
เพศสัมพันธทั้งหมดท่ีติดเชื้อเอชไอวี ในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น 

ตัวชี้วัดนี้ควรจะจําแนกได ดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับคําปรึกษากอนการตรวจ
เอชไอวี 

ข. จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับการตรวจเอชไอว ี
ค. จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับคําปรึกษาหลังการตรวจเอช

ไอวี และไดรับผลการตรวจดวย 
ง. จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธที่ติดเชื้อเอชไอวี 

ศูนยบริการหลายแหงมีการใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวีเพียงอยางเดียว 
และสงตอผูรับบริการไปตรวจเอชไอว ีณ ศูนยบริการอื่น ในกรณีนี้ จะไมนับวา
เปนการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี แตควรจะนบัเปนกิจกรรมระดับ
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บุคคลแบบเขมขนหรือไมเขมขน ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัเนื้อหาของการใหคําปรึกษาน้ัน 

ในบางกรณี ศนูยบริการบางแหงอาจมีเครือขายเชื่อมโยงอยางเขมแข็งกับ
ศูนยบริการที่ตรวจเอชไอวี และสามารถติดตามผูปวยได รวมทั้งหาก
ผูรับบริการตองการรับบริการใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวี ที่ศูนยบริการ
นี้ ก็สามารถใหบริการได ในกรณีนี้หนวยบริการนี้สามารถรายงานภายใต
กิจกรรมการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวีได สวนในกรณีที่ผูรับบรกิารรับ
การใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวีท่ีองคกรชุมชน แลวเจาหนาที่เพื่อนชวย
เพื่อนพาผูรับบริการไปตรวจเอชไอวี เพือ่ตรวจยืนยัน และรับคําปรึกษาหลงัการ
ตรวจเอชไอวี โดยสามารถเชื่อมโยงรับบริการกันได ในสวนน้ีก็ควรจะรายงาน
ภายใตกิจกรรมใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวีเชนกัน 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เปนการติดตามเพื่อวัดผลของโครงการวาไดเขาถึงเปาหมายจํานวน

เทาไรในรอบปน้ัน ขอมูลจํานวนคนที่ไดรับบริการใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ีและจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีมีความสําคัญในการนํามาใชคาด
ประมาณความครอบคลุมของบริการ และชวยเพิ่มจํานวนคนที่ทราบผลเลือด
ของตนมากขึ้น โดยผูติดเชื้อเอชไอวีควรไดรับการสงตอเพื่อไปรับบริการการ
ดูแลและรักษาที่มีอยูในชุมชน  

เคร่ืองมือในการวัด บันทึกการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ีสามารถใชเพื่อบันทึกจํานวนคน
ที่ไดรับคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี จํานวนคนที่ไดรับการตรวจเอชไอว ี
และจํานวนคนที่กลับมารับการใหคําปรึกษาหลังการตรวจและรับผลการตรวจ
เอชไอว ีและจํานวนผูติดเชื้อเอชไอว ี

แบบฟอรมรายงานควรจะมีที่สําหรับบันทึกกิจกรรมทั้งส่ีนี้แยกจากกันได 
การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชตัวชี้วัดน้ีสําหรับการวางแผน การทราบจํานวนผู
มารับบริการจะชวยใหสามารถคาดประมาณจํานวนผูใหคําปรึกษาและจํานวน
เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการท่ีตองการ รวมถึงจาํนวนชุดตรวจที่ตองการได 

ผูจัดการโครงการอาจจะตองพิจารณาดูความแตกตางรหวางจํานวนคนที่รับ
คําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี และจํานวนคนที่ตรวจเอชไอวี หากมีคนที่
ไดรับคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอว ีแตไมไดตรวจเอชไอว ีอาจจะมีปญหา
บางอยางเกิดขึ้นกับบรกิารใหคําปรึกษากอนการตรวจเอชไอวี  ซึง่ผูจัดการ
โครงการจะตองหาคําตอบตอไป ซึง่อาจทําไดโดยการพูดคุยกับผูใหคําปรึกษา 
รวมทั้งผูรับบริการ เพื่อที่จะทําใหทราบวาเพราะเหตุใดจึงไมไปใชบริการตรวจ
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เอชไอว ีซึง่อาจจะมีหลายสาเหตุดวยกัน ไดแกคาบริการ หรือการไมเขาใจ
ความหมายของการตรวจ  

ตัวชี้วัดที่ 6 (ขางลางน้ี) จะดูเฉพาะรอยละของคนที่หายไประหวางการตรวจ
และการรับคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวแีละการรับผลตรวจ 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 4 (C4) รอยละของคนที่ผานการตรวจเอชไอวีที่กลับมาฟงผล 
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตรวจเอชไอวีและไดรับผลการตรวจ  

ตัวชี้วัดนี้คํานวณโดยใชจํานวนคนทั้งหมดท่ีผานการตรวจเอชไอวีและไดรับฟง
ผลการตรวจเอชไอว ีหารดวยจํานวนคนทั้งหมดที่ไดรับการตรวจเอชไอวีในรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

หมายเหตุเกี่ยวกับเวลา ในบางกรณี ผูรับบรกิารจะตองรอผลตรวจประมาณ 
2-3 วัน ซึ่งอาจจะเปนชวงเดียวกับท่ีระยะเวลารายงานสิ้นสุด แตอาจยงัมีคน
อีกจํานวนหนึ่งยังไมไดรับผลการตรวจ ดังนั้นเพื่อปองกันความสับสน ตัวชี้วัดนี้
ควรจะรายงานกอนส้ินสุดรอบการรายงาน 2 สัปดาห  ซึง่จะชวยใหมีเวลาเพียง
พอท่ีจะใหคนกลับมารับผลตรวจ สวนคนที่มาตรวจเอชไอวภีายใน 2 สัปดาห
กอนที่จะส้ินสุดระยะเวลารายงาน อาจจะไปนบัรวมในรายงานในรอบปถัดไป 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ผานการตรวจเอชไอว ีและไดรับ
ผลตรวจ 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ผานการตรวจเอชไอว ี 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้มีความสําคัญในการชี้ใหเห็นประเด็นท่ีจะตองทําการศึกษาตอไป 

ในศูนยบริการที่มีการตรวจเอชไอวีแบบทราบผลเร็ว ตัวชี้วดันี้ก็นาจะมีคา
ใกลเคียงกับ 100% และหากแนวโนมของตวัชี้วัดนี้เปนไปอยางคงที่ สถาน
บริการก็อาจจะตัดสินใจที่จะไมทําการติดตามตัวชี้วัดนี้เปนประจําก็ได 

สวนในศูนยบริการที่ผูรับบริการจะตองกลับมาฟงผลวันอื่น เปนส่ิงท่ีสําคัญ
อยางยิ่งทีจ่ะตองติดตามวามีจํานวนคนที่หายไปเทาไร เพื่อที่จะชวยชี้ใหเห็น
ปญหาในการบริการ 

เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้สามารถคํานวณไดจากขอมูลตามตัวชี้วัดหลักที่ 5 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตรวจเอชไอว ี
และไดรับผลตรวจในรอบระยะเวลาการรายงาน (“ค” จากตัวชี้วัดหลักที่ 4) 
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/ 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่มาตรวจเอชไอวีท้ังหมด 
ในรอบระยะเวลาการรายงาน ( “ข”จาก ตัวชีว้ัดหลักที่ 5) 

= 

รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
ที่มาตรวจเอชไอวีและไดรับผลตรวจ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดท่ีมีความหมายที่ใชในการตัดสินใจในโครงการ เปนตัวชี้วัด
ที่บอกจาํนวนของผูรับบริการที่ไมไดรับบริการครบ และชี้ใหเห็นปญหาของ
บริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี หากมีคนจํานวนมากไมกลับมาฟง
ผลตรวจ ก็จะตองทําการศึกษาตอไปวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น เพื่อนํา
ขอมูลมาพัฒนาหรือปรับปรุงบริการ 

จํานวนคนที่กลับฟงผลตรวจไมควรจะมีคาสูงกวาจํานวนคนทั้งหมดที่ผานการ
ตรวจเอชไอวีในรอบระยะเวลารายงาน หากมีกรณีน้ีเกิดขึ้น อาจเกิดจากความ
ผิดพลาดในการรายงานของเจาหนาท่ี 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 5 (C5) จาํนวนคนที่เขารับการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ความหมาย จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ไดรับการตรวจวนิิฉัยโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธในรอบระยะเวลาการรายงาน 

การตรวจวินิจฉัยในที่น้ี อาจเปนการตรวจทางการแพทย (ตรวจตามอาการ)  
และการวินิจฉัยสาเหตุการติดเชื้อ (การตรวจโดยหองปฏิบัติการ) 

หมายเหตุเกี่ยวกับเวลา ตัวชีว้ัดนี้จะนับจํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับผล
ตรวจจากหองปฏิบัติการในรอบระยะเวลารายงาน ในกรณีที่ผูรับบริการรอผล
การตรวจหาเชื้อจากหองปฏิบัติการ อาจมีความเปนไปไดท่ีจะเปนชวงที่ส้ินสุด
รอบการรายงาน ผูรับบริการเหลาน้ีควรจะถูกนับรวมในรอบระยะเวลาการ
รายงานตอไปเม่ือไดรับผลการตรวจแลว 

หากเปนการตรวจตามอาการ (ไมมีการตรวจทางหองปฏิบัตกิาร) ในกรณีน้ีจะ
นับผูรับบริการทุกคนที่มาตรวจจนถงึวันสุดทายของรอบการรายงาน 

ในแตละรอบระยะเวลาการรายงาน ควรจําแนกจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับ
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ชายท่ีผานการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนผูรับบริการ “รายใหม” (ไม
เคยรับการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงาน) และ 
“รายเกา” (เคยผานการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบรายงานนั้น) 
โดยการนับ “รายใหม” จะนับเพียงคร้ังเดียว คือคร้ังแรกที่ตรวจโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงานนั้น 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ การติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนตัวชี้ใหเห็นวาเปนบุคคลนั้นเปนผูท่ีมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และอาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี
ได ตัวชี้วัดนี้เปนการติดตามความกาวหนาตามเปาหมายของโครงการ ถึง
จํานวนคนที่เขามาตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธถึงในรอบปหน่ึง 

เคร่ืองมือในการวัด บันทึกของคลินกิ สามารถใชบนัทึกเพื่อนับจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
ที่ผานการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบการรายงานนั้น 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

การนับจํานวนคนที่ผานการตรวจวินิจฉัย จะไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา
มากนัก รวมทั้งไมไดบอกวาจะมีการลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตหรือไม  
นอกจากนี้สาเหตุท่ีทําใหคนที่ผานการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธไมไปรับ
การรักษาหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงของตน อาจมีหลายประการ ซึ่ง
สาเหตุประการหนึ่งอาจเปนเรื่องการเขาถึงบริการ ซึ่งจะตองทําการศึกษา
ตอไป เพือ่ทําความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการแสวงหาบริการ
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

อยางไรก็ตามตัวชี้วัดน้ีอาจมีประโยชนในการชี้ใหเห็นประสิทธิภาพของการให
ความรูเรื่องการลดความเสี่ยงในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน โดยเฉพาะเมื่อผนวก
เขากับความรูเกี่ยวกับการแสวงหาบริการดานสาธารณสุข และการรับรูความ
เส่ียงของบุคคล ซึ่งขอมูลนี้อาจจะเก็บรวบรวมโดยผานการสํารวจชุมชน 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 6 (C6) จาํนวนคนไดรับการรกัษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ความหมาย จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ไดรับการรักษาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธในรอบระยะเวลาการรายงาน รวมทั้งคนที่ไดรับการรักษาเบื้องตน
และการรักษาตามอาการดวย 

สําหรับตัวชี้วัดน้ี ควรจะนับการรักษาทั้งหมดที่เร่ิมตนกอนที่กอนท่ีจะส้ินสุด
ระยะเวลาการรายงาน แมวาการรักษานั้นจะยังคงดําเนินอยูตอไปหลังจากที่
ส้ินสุดระยะเวลาการรายงานแลว 
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ในแตละรอบระยะเวลาการรายงาน ควรจําแนกจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายท่ีมารับการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนผูรับบริการ “รายใหม” (ไม
เคยรับการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงาน) และ 
“รายเกา” (เคยรับการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบรายงานนั้น) โดย
การนับ “รายใหม” จะนับเพียงคร้ังเดียว คอืครั้งแรกที่รักษาโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงานนั้น 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เปนการติดตามความกาวหนาของโครงการ ถงึจํานวนคนที่เขาถึงใน

รอบหนึ่งป เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการ  
เคร่ืองมือในการวัด บันทึกการใหบริการ สามารถใชเพื่อบันทึกจาํนวนคนที่เคยไดรับการรักษา หรือ

กําลังรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จนถึงส้ินสุดระยะเวลารายงาน 
การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้ ควรพจิารณาควบคูกบัจํานวนชายทีมี่เพศสัมพันธกับชายที่มาตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงาน (ตามตัวชี้วัดท่ี 7) ขอมูล
ดังกลาวแสดงใหผูจัดการโครงการเห็นถึงรอยละของคนที่ผานการตรวจและ
ไดรับการรักษา หรือกําลังรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งสามารถคํานวณ
ไดตามสูตรดานลางน้ี 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับการรักษา (หรือกาํลังรักษา) 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลาการรายงาน 

(ตัวชี้วัดหลักที่ 8) 

/ 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับการตรวจ 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงาน 

(ตัวชี้วัดหลักที่ 7) 

= 

รอยละชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ผานการตรวจ 
และไดรับการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธในรอบระยะเวลารายงาน 

ตัวชี้วัดนี้เม่ือใชรวมกับขอมูลความถี่ท่ีผูรับบริการมาใชบริการ จะแสดงใหเห็น
วาบุคคลนั้นยังคงมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศอยางตอเนื่อง หรืออาจมีการดื้อยา
ที่รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไมวาในกรณีใดก็ตาม เปนเรื่องที่สําคัญท่ี
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ศูนยบริการจะตองพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อที่จะชวยใหบุคลากร
ทางการแพทยสามารถติดตามการมาใชบริการอยางตอเนื่องของผูรับบริการได 
ซึ่งในกรณีควรจะนับเปนผูรับบริการหนึ่งรายเทานั้น หากบุคคลนั้นมารับบริการ
รักษาโรคที่แตกตางกัน ก็แสดงใหเห็นวาเขาอาจจะตองการความรูเพิ่มเติมและ
กิจกรรมอื่นๆ ที่จะชวยใหเขาสามารถลดพฤติกรรมเส่ียงได หากบุคคลเดียวกัน
กลับมารักษาโรคเดียวกันซ้ําๆ หลายครั้ง กอ็าจจะแสดงถงึอาการดื้อยา ใน
กรณีนี้แพทยควรจะพิจารณาสงผูรับบริการตอไปยังสถานบริการเฉพาะทาง ซึ่ง
จะชวยใหวินิจฉัยไดวาเกิดการดื้อยาหรือไมและสามารถใหการรักษาที่
เหมาะสมได 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 7 (C7) จาํนวนผูติดเชือ้ที่ไดรับการตรวจ CD4 
ความหมาย จํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับการตรวจ CD4 อยาง

นอยหนึ่งคร้ังในรอบระยะเวลารายงาน 
ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ การตรวจ CD4 เปนตัวชี้วัดที่มีความหมายในเชิงการปองกันการเจ็บปวยและ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อ และเปนตัวที่จะชวยบอกวาผูติดเชื้อ
รายใดที่ควรไดรับยาตานไวรัส และการทราบระดับ CD4 ก็จะชวยในเรื่องการ
จัดการทางการแพทย และการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได 

ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดท่ีประเทศตองการ และเปนตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับการ
ตัดสินใจในโครงการ เมื่อใชประกอบกับขอมูลอื่นๆ  

เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดท่ีศูนยบริการที่ใหบริการยาตานไวรัสจะตองรายงานไป
ใหกับทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) อยางไรก็ตามขอมูล
ดังกลาวอาจจะไมไดมีการจําแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงและตามกลุมประชากร 
ดังน้ัน ศูนยบริการอาจจะตองมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ไมไดบันทึก
เฉพาะประวัติการตรวจเอชไอวแีละการตรวจ CD4 แตควรจะมีประวัติของ
ประชากรกลุมเส่ียงดวย (ในกรณีของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย) 

ในศูนยบริการบางแหงที่ไมมีการตรวจ CD4 แตอาจจะใหบริการอยางอื่นแกผู
ติดเชื้อท่ีเปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เจาหนาที่โครงการอาจจะขอให
ผูรับบริการรายงานดวยตนเองวาเคยไดรับการตรวจ CD4 หรือไม 

หากมีการตรวจ CD4 และมีการบันทึกขอมูลในหองปฏิบัติการ ณ ศูนยบริการ
นั้น ก็สามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชได แตอาจจะตองปรับแบบฟอรมการ
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บันทึกเพื่อใหสามารถจําแนกพฤติกรรมเสี่ยงหรือประชากรกลุมเส่ียงได 
การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

การทราบจํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับการตรวจ 
CD4 อยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ สําหรับผูจดัการโครงการแลวการมีขอมูล
สัดสวนของผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับการตรวจ CD4 
อาจจะมีความสําคัญตอการตัดสินใจในโครงการ นอกจากนี้อาจจะมีความ
ตองการจัดการอบรมเพิ่มเติมใหกับเจาหนาที่เพื่อชวยกระตุนใหผูติดเชื้อไปรับ
การตรวจ หรืออาจชวยลดอปุสรรคในการเขาถึงบริการ เชน การเขาถึงบริการ
และคาบริการดวย ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม หากรูวามีผูติดเชื้อในกลุมชาย
ที่มีเพศสัมพันธจํานวนมากท่ียังไมไดรับการตรวจ CD4 อาจจะตอง
ทําการศึกษาตอไปวาทําไมจึงเปนเชนนั้น 

สูตรการคํานวณ รอยละผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับการ
ตรวจ CD4  

จํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับการตรวจ CD4 
(ตัวชี้วัดหลักที่ 9) 

/ 

จํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับบริการที่ศูนยบริการ 

= 

รอยละของผูติดเชื้อในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
ท่ีไดรับการตรวจ CD4 

ตัวช้ีวัดหลักที่ 8 (C8) จาํนวนคนที่ผานการอบรม 
ความหมาย จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดที่ผานการอบรม ท้ังการอบรม และ/ หรือการ

เสริมสรางศักยภาพแบบทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหสามารถใหบริการ
ที่มีคุณภาพไดในประเด็นเฉพาะตางๆ ในรอบระยะเวลาการรายงาน การอบรม
ในที่น้ีหมายรวมถึงการอบรมใหมและการอบรมระหวางการใหบริการ 

ตัวชี้วัดนี้ควรจาํแนกตามประเด็นตางๆ ท่ีใชในการอบรม ดังน้ี 

ก. สารสนเทศเชิงกลยุทธ  รวมถึงการติดตามประเมินผล การเฝาระวัง 
และการจัดการขอมูลทางดานสาธารณสุข (เชน ฐานขอมูล) 

ข. การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับประเด็นเอชไอวี 
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ค. การพัฒนาศักยภาพขององคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับประเด็นเอชไอว ี
ง. การลดการรังเกียจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอว ี
จ. การขับเคลื่อนของชุมชนในเรื่องการปองกัน การดูแล และ/หรือการ

รักษา  
ฉ. การปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี
ช. ประเด็นอื่นๆ (ระบุ)  

ตัวชี้วัดนี้สําหรับเจาหนาท่ีโครงการเทานั้น (เจาหนาที่ที่จางสําหรับการทํา
โครงการ หรืออาสาสมัคร) เทานั้น ไมนับรวมผูรับบริการ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เพื่อการติดตามความกาวหนาของการทํางาน โดยเปรียบเทียบกับ

เปาหมายเกี่ยวกับจํานวนผูผานการอบรม และยังแสดงใหเห็นความตองการ
ดานการอบรมของเจาหนาที่ รวมทั้งทําใหทราบวาเจาหนาที่มีทักษะอะไรอยู
บางแลว 

เคร่ืองมือในการวัด ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนคนที่ผานการอบรมนี้ควรจะบันทึกในแบบบันทึกขอมูล 
โดยแบบบันทึกน้ีควรจะระบุวันท่ีอบรม หวขอหรือประเด็นการอบรม และ
จํานวนคนที่เขารวมการอบรม นอกจากนี้ควรระบุชื่อผูเขารับการอบรม 
เพื่อท่ีจะไดทราบวาเจาหนาทีค่นใดผานการอบรมเรื่องใดมาบาง ซึง่จะทําใหได
ขอมูลท่ีเปนประโยชนมากขึ้น  

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

จํานวนเจาหนาที่ที่ผานการอบรมตางๆ แสดงใหเห็นถึงทักษะที่มีอยูของ
เจาหนาท่ีโครงการ หากมีขอมูลวาใครบางที่ผานการอบรม ผูจัดการโครงการ
สามารถตัดสินใจไดวาใครบางที่จําเปนตองไดรับการอบรมใหม โดยเฉพาะ
หากมีเจาหนาที่ลาออกไปและมีเจาหนาท่ีที่รับเขามาใหม  การทราบวามี
ประเด็นอะไรที่ไดจัดอบรมแลว ก็จะชวยใหผูจัดการโครงการสามารถวางแผน
สําหรับการอบรมเรื่องอื่นๆ ได 

ตัวชี้วัดนี้นับเฉพาะจํานวนคนที่ผานการอบรมเทานั้น แตไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนหรือการนําความรูไปใช ซึง่ผูจัดการโครงการควรจะตองพจิารณา
เรื่องการติดตามเจาหนาที่ดวย 
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 1 (A1) จํานวนครัง้ท่ีทํากจิกรรมหรือใหบริการ (ใหมและเกา) 
ความหมาย จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมหรือใหบริการกับกลุมเปาหมายในกลุมชายที่มี

เพศสัมพันธกับชายในรอบระยะเวลาการรายงาน 

จํานวนครั้งในที่น้ี หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการใหบริการคร้ังใดก็ตามท่ี
เจาหนาท่ีโครงการทํากิจกรรมกับผูรับบริการ ซึ่งรวมท้ังผูรับบริการรายใหมและ
รายเกา 

ตัวชี้วัดนี้นับจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท้ังหมดที่เขารวมหรือไดรับ
ประโยชนจากการทํากิจกรรมตอไปนี ้

• กิจกรรมระดับบุคคล (แบบเขมขนและไมเขมขน) 
• กิจกรรมระดับกลุม (แบบเขมขนและไมเขมขน) 
• การใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ี
• การใหบริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมหรือใหบริการทั้งหมดในรอบระยะเวลาการรายงาน 
คือจํานวนรวมของผูรับบริการรายใหมและรายเกา ท่ีใหบริการในรอบ
ระยะเวลาการรายงาน จํานวนนี้จะมาจากตัวชี้วัดหลักที่ 1, 5, 7 และ 8 และ
ควรจะจําแนกตามประเทภของกจิกรรมดวย  

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ใหขอมูลท่ีมีประโยชนในการบอกถึงภาระงานที่ทําในรอบรายงาน 

และสามารถที่จะนํามาคํานวณเปนความเขมขนของกิจกรรมได ในแงของ
ขอบเขตการทํากิจกรรมกับผูรับบริการ 

เคร่ืองมือในการวัด จํานวนนี้คํานวณจากขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมไวเพื่อรายงานจํานวน
ผูรับบริการ (ตัวชี้วัดหลักที่ 1, 5, 7 และ 8) 

โดยสามารถคํานวณไดจากการรวมจํานวนผูรับบริการรายใหมและราย
เกาท่ีเขาถึงบริการท้ังหมดในรอบระยะเวลารายงาน จําแนกตามประเภท
กิจกรรม 
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การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

สําหรับผูจัดการโครงการ ตัวชีว้ัดนี้จะสามารถบอกภาพของภาระงานหรือ
ปริมาณงานที่ทําไปทั้งหมดในรอบระยะเวลาการรายงาน และชวยใหพิจารณา
ไดวาในโครงการของเราตองการจางเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครใหมอีกจํานวน
เทาไร 

นอกจากนี้ยงัเปนขอมูลพื้นฐานในการคํานวณจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ี
ผูรับบริการไดรับการบริการ (ตามตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ 2)  

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 2 (A2) จํานวนครัง้โดยเฉลี่ยของการทาํกจิกรรมหรือใหบริการกับ
ผูรับบริการ 
ความหมาย จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไดรับประโยชนจากกจิกรรม

ใดๆ ก็ตามที่ทําในรอบระยะเวลารายงาน 
ตัวตั้ง จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมกับผูรับบริการท้ังหมด ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก

จํานวนรวมของ “รายใหม” และ “รายเกา” สําหรับตัวชี้วัดหลักที่ 1, 5, 7 และ 8 
(ตามตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ 1) 

ตัวหาร จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมด (ตัวชี้วัดหลักท่ี 1) 
ความสําคัญ ความเขมขนของการทํากิจกรรมสามารถพิจารณาไดจากลกัษณะกิจกรรมและ

จํานวนครั้งที่ผูรับบริการไดทํากิจกรรมหรือรับบริการ ในปจจบุันมีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นไดหากมีการทํากิจกรรมกับ
ผูรับบริการหลายครั้ง และมีลักษณะของกิจกรรมที่หลากหลาย ตัวชี้วัดนี้ใช
ขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลประจําวันเพื่อคํานวณจํานวนครั้งท่ีผูรับบริการ
เขาถึงบริการ 

เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้คํานวณโดยการเก็บขอมูลจากทั้งตวัชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
สูตรท่ีใชในการคํานวณมีดังน้ี 

จํานวนครั้งที่ทํากิจกรรมกับผูรับบริการในรอบรายงาน 

/ 

จํานวนผูรับบรกิารทั้งหมดในรอบระยะเวลารายงาน 

= 

คาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายไดทํากิจกรรม 
ในรอบระยะเวลาการรายงาน 

การแปลความและ ตัวชี้วัดนี้พิจารณาความเขมขนเฉพาะในแงจํานวนครั้งที่ผูรับบริการไดทํา
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การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

กิจกรรม ดังนั้นจะไมไดใหขอมูลวาไดรับกิจกรรมประเภทใดบางหรือคุณภาพ
ของการบริการเปน อยางไรก็ตามบางองคกรอาจตัง้เกณฑวาหากผูรับบริการ
ไดทํากิจกรรมครบสามครั้งจึงนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผูจัดการ
โครงการจะตองตัดสินใจวาจะใชอะไรเปนเกณฑขั้นต่ําในการแปลความ ดังน้ัน
หากจํานวนครั้งนอยกวาสามก็แสดงวาจะตองใชความพยายามมากขึ้นในการ
ทํากิจกรรมกับกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

เพื่อท่ีจะวัดความเขมขนในแงของลักษณะของกจิกรรมท่ีทํากับผูรับบริการ 
ผูจัดการโครงการจะตองสรางระบบรหัสสวนตัวใหกับผูรับบริการ ซึง่สามารถ
ชวยใหเจาหนาท่ีโครงการทราบขอบเขตและลักษณะของกจิกรรมท่ีแตละ
บุคคลไดรับ โดยขอมูลนี้จะเชื่อมโยงกับขอมูลจากการสํารวจชุมชน และ
สามารถนํามาใชเพื่อวางแผนประเภทกิจกรรมที่จําเปนตองทําเพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 3 (A3) จํานวนถงุยางอนามัยที่แจกจาย 
ความหมาย จํานวนถุงยางอนามัยทั้งหมดที่แจกจายในรอบระยะเวลาการรายงาน และ

รวมถึงจํานวนถุงยางอนามัยที่แจกจายฟรีผานทางกิจกรรมภาคสนาม หรือ
กิจกรรมอื่นๆ และการแจกจายไปที่หนวยบริการเพื่อจําหนายผานโครงการ
การตลาดเพื่อสังคม 

หากโครงการมีการแจกจายถงุยางอนามัยไปท่ีหนวยบริการ ไมวาจะเพื่อการ
แจกฟรี หรือจําหนาย โครงการนั้นก็จะตองรายงานจาํนวนถุงยางอนามัย
ทั้งหมดที่แจกจายดวย ตัวอยางเชน หากโครงการไดใหถุงยางอนามัยจาํนวน 
300 ชิ้นแกบารแหงหนึ่ง กจ็ะตองนับจํานวนถงุยางอนามัยทัง้ 300 ชิ้นนั้น 
แมวาเจาหนาท่ีโครงการอาจจะไมทราบวาถุงยางอนามัยนั้นไดถูกแจกจายหรือ
จําหนายใหกับกลุมเปาหมายหรือไม 

หากมีระบบเพื่อติดตามวาไดแจกจายถงุยางอนามัยจํานวนเทาไรไปที่หนวย
บริการ โดยเฉพาะในโครงการการตลาดเพื่อสังคม อาจจะพจิารณาจาํแนก
ตัวชี้วัดนี้เปน 2 สวน คือ1) จาํนวนถุงยางอนามัยที่แจกจายฟรี และ 2) จํานวน
ถุงยางอนามัยที่จําหนายผานโครงการการตลาดเพื่อสังคม ซึ่งวิธีการจําแนก
ขอมูลจะกลาวตอไปในสวนของการแปลความและการใชประโยชนจากขอมูล 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้นํามาใชเพื่อติดตามวัดผลของโครงการวาไดเขาถึงเปาหมายจํานวน
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เทาไรในรอบปน้ัน และสามารถนํามาคาดประมาณจํานวนถุงยางอนามัยท่ี
ตองการในอนาคต และต้ังเปาหมายประจําป 

เคร่ืองมือในการวัด สําหรับบริการที่มีการแจกจายถุงยางอนามยัดวย ในแบบฟอรมบันทึกขอมูล
ควรมีที่สําหรับบันทึกจํานวนถงุยางอนามัยท่ีแจกจายไปดวย ตัวชี้วัดนี้เปน
ตัวชี้วัดที่คอนขางงายตอการรายงาน หากเจาหนาท่ีบันทึกจํานวนถุงยาง
อนามัยท่ีแจกจายไปใหกับผูรับบริการโดยทันที หรือในเวลาท่ีสั้นที่สุดหลังจาก
ที่มีการใหบริการแลว  

นอกจากนี้มีวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการนับจาํนวนถุงยางอนามยัที่แจกจายคือ 
การสรางระบบการเบิก-จายอปุกรณ หากโครงการทราบวามีจํานวนถุงยาง
อนามัยเทาไรในชวงเริ่มตนการรายงาน โครงการก็สามารถคํานวณไดงายๆ วา
ไดแจกจายไปจาํนวนเทาไร และมีจํานวนเทาไรที่เหลืออยู 

จํานวนถุงยางอนามัยที่มีอยู ณ ตอนเร่ิมตนรอบการรายงาน 

 – 

จํานวนถุงยางอนามัยที่มีอยู ณ ตอนสิ้นสุดรอบรายงาน  

= 

จํานวนถุงยางอนามัยท่ีแจกจายในรอบรายงานนั้น 

หมายเหตุ หากถุงยางอนามัยหมดอายุระหวางรอบรายงานนั้น: ก็ไมควรนับ
จํานวนถุงยางอนามัยที่หมดอายุน้ีรวมเปนจํานวนที่แจกจาย โดยในแบบฟอรม
รายงานควรจะมีท่ีสําหรับบันทึกจํานวนถุงยางอนามัยที่หมดอายุในรอบ
รายงานดวย 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชตัวชี้วัดน้ีเพื่อต้ังเปาหมายโครงการและวางแผน
สําหรับทรัพยากร การทราบจาํนวนถุงยางอนามัยท่ีแจกจายไป กอ็าจจะชวย
ใหคาดประมาณจํานวนถุงยางอนามัยที่ตองการในอนาคตได 

ตัวชี้วัดนี้สามารถบอกโครงการไดวา มีการแจกจายถงุยางอนามัยไปเปน
จํานวนเทาไร แตไมไดบอกเรื่องการใชถงุยางอนามัย หากโครงการตองการ
ทราบวากลุมเปาหมายใชถุงยางอนามัยหรือไม และใชถูกตองหรือไม ก็จะตอง
ทําการสํารวจชมุชนตอไป อยางไรก็ตามตัวชี้วดันี้สามารถใชเปนตัวเทียบเคียง
เพื่อดูการใชถุงยางอนามัย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได ซึง่ 
อาจทําไดโดยการคํานวณและติดตามสัดสวนของถงุยางอนามัยที่แจกจายไป
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ผานทางโครงการการตลาดเพื่อสังคม เนื่องจากเปนตัวที่แสดงใหเห็นวาบุคคล
ใชเงินของตนเองเพือ่ซือ้ถุงยางอนามัย ดงันั้น ตัวชี้วัดนี้จะมีประโยชนอยางมาก
หากมีการจําแนกขอมูลเปนจํานวนถุงยางอนามัยที่แจกจายฟรี และจํานวน
ถุงยางอนามัยที่จําหนายในโครงการการตลาดเพื่อสังคม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 4 (A4) จํานวนสารหลอล่ืนที่แจกจาย 
ความหมาย จํานวนสารหลอล่ืนท้ังหมดที่แจกจายในรอบระยะเวลาการรายงาน รวมถึง

จํานวนสารหลอล่ืนท่ีแจกจายฟรี ผานทางกจิกรรมภาคสนาม หรือกิจกรรม
อื่นๆ รวมทั้งการแจกจายไปที่หนวยบริการเพื่อจําหนายผานโครงการการตลาด
เพื่อสังคม ซึง่ตวัชี้วัดนี้ก็เหมือนกับจํานวนถงุยางอนามัยที่แจกจาย 

หากโครงการมีการแจกจายสารหลอล่ืนไปที่หนวยบริการ ไมวาจะเพื่อการแจก
ฟรี หรือจําหนาย โครงการนั้นก็จะตองรายงานจํานวนสารหลอล่ืนท้ังหมดที่
แจกจายดวย ตัวอยางเชน หากโครงการไดใหสารหลอล่ืนจํานวน 300 ชิ้นแก
บารแหงหนึ่ง กจ็ะตองนับจํานวนสารหลอล่ืนท้ัง 300 ชิ้นนั้น แมวาเจาหนาท่ี
โครงการอาจจะไมทราบวาสารหลอล่ืนนั้นไดถูกแจกจายหรือจําหนายใหกับ
กลุมเปาหมายหรือไม 

หากมีระบบเพื่อติดตามวาไดแจกจายสารหลอล่ืนจํานวนเทาไรไปที่หนวย
บริการ โดยเฉพาะในโครงการการตลาดเพื่อสังคม อาจจะพจิารณาจาํแนก
ตัวชี้วัดนี้เปน 2 สวน คือ1) จาํนวนสารหลอล่ืนที่แจกจายฟรี และ 2) จํานวน
สารหลอล่ืนที่จําหนายผานโครงการการตลาดเพื่อสังคม ซึง่วธีิการจําแนก
ขอมูลจะกลาวตอไปในสวนของการแปลความและการใชประโยชนจากขอมูล 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้นํามาใชเพื่อติดตามวัดผลของโครงการวาไดเขาถึงเปาหมายจํานวน

เทาไรในรอบปน้ัน และสามารถนํามาคาดประมาณจํานวนสารหลอล่ืนที่
ตองการในอนาคต และต้ังเปาหมายประจําป 

เคร่ืองมือในการวัด สําหรับบริการที่มีการแจกจายสารหลอล่ืน ในแบบฟอรมบันทึกขอมูลควรมีที่
สําหรับบันทึกจาํนวนสารหลอล่ืนที่แจกจายไปดวย ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดท่ี
คอนขางงายตอการรายงาน หากเจาหนาที่บันทึกจํานวนสารหลอล่ืนที่แจกจาย
ไปใหกับผูรับบริการโดยทันที หรือในเวลาท่ีส้ันที่สุดหลังจากที่มีการใหบริการ
แลว  

นอกจากนี้มีวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการนับจํานวนสารหลอล่ืนที่แจกจายคือ การ
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สรางระบบการเบิก-จายอุปกรณ หากโครงการทราบวามีจํานวนสารหลอลื่น
เทาไรในชวงเร่ิมตนการรายงาน โครงการก็สามารถคํานวณไดงายๆ วาได
แจกจายไปจาํนวนเทาไร และมีจํานวนเทาไรที่เหลืออยู 

จํานวนสารหลอล่ืนที่มีอยู ณ ตอนเริ่มตนรอบรายงาน 

– 

จํานวนสารหลอล่ืนที่มีอยู ณ ตอนสิ้นสุดรอบรายงาน  

= 

จํานวนสารหลอล่ืนท่ีแจกจายในรอบรายงานนั้น 
การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชตัวชี้วัดน้ีเพื่อต้ังเปาหมายโครงการและวางแผน
สําหรับทรัพยากร การทราบจาํนวนสารหลอล่ืนที่แจกจายไป ก็อาจจะชวยให
คาดประมาณจํานวนสารหลอล่ืนที่ตองการในอนาคตได 

ตัวชี้วัดนี้สามารถบอกโครงการไดวา มีการแจกจายสารหลอล่ืนไปเปนจํานวน
เทาไร แตไมไดบอกเร่ืองการใชสารหลอล่ืน หากโครงการตองการทราบวา
กลุมเปาหมายใชสารหลอล่ืนหรือไม และใชถูกตองหรือไม ก็จะตองทําการ
สํารวจชุมชนตอไป อยางไรกต็ามตัวชี้วัดนี้สามารถใชเปนตัวเทียบเคียงเพื่อดู
การใชสารหลอล่ืน และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของบุคคลได ซึ่ง อาจทําได
โดยการคํานวณและติดตามสัดสวนของสารหลอล่ืนท่ีแจกจายไปผานทาง
โครงการการตลาดเพื่อสังคม เนื่องจากเปนตวัท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลใชเงิน
ของตนเองเพื่อซื้อสารหลอล่ืน ดังน้ัน ตัวชี้วัดนี้จะมีประโยชนอยางมากหากมี
การจําแนกขอมูลเปนจํานวนสารหลอล่ืนที่แจกจายฟรี และจํานวนสารหลอล่ืน
ที่จําหนายในโครงการการตลาดเพื่อสังคม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 5 (A5) จํานวนจุดหรือหนวยบริการถุงยางอนามัย 
ความหมาย จํานวนพื้นท่ีหรือหนวยบริการที่มีถุงยางอนามัยใหบริการอยางตอเนื่อง และมี

การเติมถุงยางอนามัยอยางสม่ําเสมอ ในรอบระยะเวลาการรายงาน 

 การมีถุงยางอยางสม่ําเสมอหมายถึง การมีการจัดหาอุปกรณอยางตอเนื่อง
เดือนละคร้ัง หนวยบริการนี้ รวมถึงพื้นที่ที่ใหบริการถุงยางอนามัยฟรี หรือ
จําหนายถุงยางอนามัยที่เปนสวนหนึ่งของการตลาดทางสังคมในชุมชน 

หนวยบริการนี้ หมายถึง สถานที่ เชน บาร โรงเรียน และรานอาหาร หนวย
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บริการบางแหงอาจจะมีตูถุงยางอนามัยหลายแหง หรือในบางสถานอาจมี
ถุงยางอนามัยไวบริการในหลายจุด (เชน ในถวยหรือตระกรา ท่ีอยูในหนวย
บริการน้ัน)  

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้มีประโยชนในการคาดประมาณความตองการถุงยางอนามัยของ

ประชากร และเพื่อติดตามการมีอยูของถงุยางอนามัยและการเขาถึงถุงยาง
อนามัยในชุมชน และยังชวยใหเห็นความครอบคลุมของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร
ของจุดหรือหนวยบริการดวย 

เคร่ืองมือในการวัด ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดน้ีไดมาจากบันทึกหรือรายงานของโครงการ ซึง่บันทึกนี้
เปนสวนหนึ่งของระบบการเบิกจาย และสามารถใชในการติดตามจํานวน
ถุงยางอนามัย และ/ หรือจํานวนสารหลอล่ืนที่แจกจายในรอบรายงานนั้น 

ในแบบฟอรมบนัทึกขอมูล ควรจะบันทึกชื่อของหนวยบริการและสถานที่ และ
จํานวนถุงยางอนามัยท่ีแจกจายไปที่หนวยบริการน้ัน (ซึ่งจํานวนถุงยางอนามัย
นี้จะนําไปรายงานตามตัวชี้วัดหลักที่ 2 ซึ่งควรจําแนกขอมูลเปนจํานวนถงุยาง
อนามัยท่ีแจกจายฟรี และจํานวนถุงยางอนามัยที่แจกจายไปท่ีหนวยบริการ) 
นอกจากนี้ควรจะบันทึกจํานวนสถานที่หรือตูถุงยางอนามัยที่มีอยูในแตละ
หนวยบริการ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

จํานวนหนวยบริการนี้สามารถใชในการบริหารจัดการโครงการได โดยเฉพาะ
การคาดประมาณจํานวนถงุยางอนามัยที่ตองการในอนาคต หากเจาหนาท่ี
โครงการสังเกตเห็นขณะที่ไปเติมถุงยางอนามัยวาในหนวยบริการบางแหงไมมี
ถุงยางอนามัยเหลืออยู ก็ควรจะตองพิจารณาวาควรมาเติมถุงยางอนามัยให
บอยขึ้น หรือเพิม่จํานวนถุงยางอนามัยใหมากขึ้น นอกจากนี้การทราบจํานวน
ตูถุงยางอนามยั หรือถวย/ ตระกราใสถุงยางอนามัย ที่อยูในแตละหนวยบริการ 
กจ็ะเปนประโยชนชวยใหทีมงานสามารถวางแผนเพื่อเตรียมถุงยางอนามัยมา
ใหอยางเพียงพอ 

ตัวชี้วัดนี้มีประโยชนมาก หากนํามาใชคาดประมาณความครอบคลุมของ
หนวยบริการในชุมชน ซึง่สามารถคํานวณไดดังนี้ 

จํานวนหนวยบริการที่มีการใหบริการถุงยางอนามัยอยางตอเนื่อง 
ในรอบรายงาน 

/ 
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จํานวนหนวยบริการท้ังหมดในชุมชน 

= 

รอยละของหนวยบริการที่ใหบริการถุงยางอนามัยอยางตอเน่ือง 

รอยละของหนวยบริการท่ีมีถุงยางอนามัยอยางตอเนื่องน้ี มีความสําคัญและ
สามารถใชเพื่อวางแผนเพื่อขยายบริการ (เพิ่มจํานวนหนวยบริการที่ใหบริการ
ถุงยางอนามัยมากขึ้น) เพื่อใหประชากรเขาถึงถงุยางอนามยัไดมากขึ้น 

ขอควรพิจารณาถึงจํานวนของหนวยบริการนี้ คือตัวชี้วัดนี้ไมไดใหขอมูลวาใคร
บางที่เขาถึงถุงยางอนามัย และไมสามารถที่จะตั้งสมมติฐานวากลุมเปาหมาย
เปนผูเขาถึงถุงยางอนามัย รวมท้ังไมสามารถที่จะตีความอางอิงวาการเขาถึง
ถุงยางอนามัยจะเกี่ยวของกับการใชถุงยางอนามัย 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 6 (A6) จํานวนเอกสารเผยแพรความรูดานสุขภาพท่ีแจกจาย 
ความหมาย จํานวนเอกสารความรูดานสุขภาพที่แจกจาย (เชน แผนพับ โปสการด 

โปสเตอร ใบปลิว หนังสือ) ท่ีเจกจายใหกับชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย และ/ 
หรือแจกจายไปใหกับหนวยบริการ (เชน บาร ซาวนา) ในรอบระยะเวลาการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดนี้จะรวมถึงส่ือตางๆ ทีแ่จกจายใหกับหนวยบริการท่ีเกี่ยวกับการดูแล
ดวย เชน ระบบงานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใหคําปรึกษาและการตรวจ
เอชไอว ีการดูแลและการสนับสนุน ส่ือในที่นี้อาจเปนส่ือที่โครงการผลิตเอง 
และสื่อท่ีไดจากโครงการหรือหนวยงานอื่นๆ  

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการโดย

นํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย และใชเพื่อคาดการณความตองการของสือ่ใน
อนาคตได 

เคร่ืองมือในการวัด สําหรับบริการที่มีการแจกจายสื่อเพื่อสรางเสริมสุขภาพ ควรจะมีแบบฟอรม
รายงานที่มีชองเพื่อบันทึกจํานวนสื่อท่ีไดแจกจายไป ตัวชีว้ัดนี้คอนขางงายที่จะ
รายงาน หากเจาหนาที่ทําการบันทึกทันทีหรือในระยะเวลาที่ส้ันท่ีสุดหลังจากมี
การแจกจาย 

หากมีเอกสารเหลือจากการแจกจาย เชนในบาร หรือสถานประกอบการ หรือ
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จากหนวยบริการถุงยางอนามยั ก็จะตองบันทึกจํานวนที่หลืออยูดวย 

หากมีระบบการเบิกจายอปุกรณ ก็สามารถนํามาใชเพื่อคํานวณเอกสาร
เผยแพรความรูดานสุขภาพที่ทําการแจกจาย หากโครงการทราบแนนอนวามี
ส่ือเทาไรในตอนแรกของรอบรายงาน ก็สามารถคํานวณไดอยางงายวาในตอน
ส้ินสุดระยะการรายงานมีส่ือเหลืออยูเทาไร 

จํานวนสื่อท้ังหมดที่มีอยูในตอนตนของรอบการรายงาน 

- 

จํานวนสื่อทั้งหมด ณ วันส้ินสุดการรายงาน 

= 

จํานวนสื่อทั้งหมดที่ไดแจกจายไปในรอบการรายงาน 

ผูจัดการโครงการอาจเปรียบเทียบจํานวนการแจกจายจากบันทึกของเจาหนาที่ 
และระบบบันทึกการเบิกจาย เพื่อที่จะดูจํานวนสื่อที่แจกจายไปได 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้สวนใหญใชเพื่อคาดการณความตองการสื่อในอนาคต การทราบวา
ตอนนี้มีส่ืออยูเทาไร ก็สามารถชวยใหรูวาตองจัดพิมพเพิ่มอกีเทาไร 

ในการแปลความหมายของตัวชี้วัดนี้ ผูจัดการโครงการจะทราบจาํนวนสื่อท่ี
แจกจายไป แตจํานวนนี้อาจจะไมไดบอกวาผูรับส่ือไดนําขอมูลหรือความรูไป
ใชประโยชนอะไร และสื่อนั้นมีความเหมาะสมกับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
หรือไม หรือแมแตชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงส่ือหรือไม (โดยเฉพาะใน
กรณีที่วางเอกสารนั้นในพื้นที่อื่นๆ เพื่อการแจกจาย) 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 7 (A7) รอยละของผูมารับบริการที่มาจากการสงตอ 
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่มารับบริการชุมชน และ/ หรือบริการ

ทางการแพทยที่ศูนยบริการ ซึง่เกิดจากการสงตอโดยเจาหนาท่ีโครงการในรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

ตัวชี้วัดนี้รวมถึงการสงตอที่ผานมาทางเจาหนาที่ภาคสนาม และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของทางการแพทยอื่นๆ เชน การสงตอเพื่อรับบริการจากกลุมสนับสนุน 
การสงตอเพื่อรับบริการที่คลินิก เชน การใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ี
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และบริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน 

ตัวชี้วัดนี้ หากเปนไปไดควรจําแนกตามประเภทของบริการ (เชน การให
คําปรึกษาและตรวจเอชไอวี หรือบริการดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) 

ตัวตั้ง ตัวชี้วัดนี้ สามารถอาจใชตัวตัง้ได 2 แบบคือ 

1. จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีมารับบรกิารทางการแพทย และ/ 
หรือบริการชุมชน และรายงานวาไดรับการสงตอมาจากเจาหนาที่
โครงการในรอบระยะเวลาการรายงาน 

2. จํานวนบัตรสงตอที่รวบรวมไวที่ศูนยบริการในรอบระยะเวลารายงาน 

ตัวหาร จํานวนการสงตอท้ังหมดที่เจาหนาท่ีโครงการทําใหกับชายที่มีเพศสัมพันธกับ
ชายเพื่อไปรับบริการชุมชน และ/ หรือบริการทางการแพทยในรอบระยะเวลา
การรายงาน 

ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ชวยในการประเมินการใชบริการ และสามารถใชเปนตัวแทนเพื่อวัด
ประสิทธิภาพของการสงตอในโครงการ  

เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้คํานวณจากการทบทวนบันทึกของโครงการ รวมท้ังรายงานทางการ
แพทย และบันทึกประจําวันของเจาหนาท่ีภาคสนาม หรือบันทึกอื่นๆ เพื่อที่จะ
นับจํานวนการสงตอท่ีเกิดขึ้นในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในรอบ
ระยะเวลาการรายงาน แบบฟอรมการบันทึกการสงตอควรจะสามารถจําแนก
ประเภทประชากรกลุมเส่ียง และสามารถชี้ไดวาเปนการสงตอมาจากบริการใด 

จํานวนการสงตอท่ีตนทางสามารถนําเปรียบเทียบกับจํานวนชายที่มี
เพศสัมพันธที่รายงานดวยตนเองวาไดรับการสงตอมา หรือเปรียบเทียบกับ
จํานวนบัตรสงตอที่รวบรวมไดที่ศูนยบริการในรอบระยะเวลารายงาน หาก
ตองการใหผูรับบริการรายงานดวยตนเองวามาจากการสงตอ ผูใหบริการ
จะตองถามผูรับบริการวาไดรบัการสงตอมาหรือไม และควรจะจําแนก
ผูรับบริการตามกลุมเส่ียงดวย  

ตัวชี้วัดนี้สามารถคํานวณไดดังตอไปน้ี 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีมารับบรกิาร 
และรายงานวาไดรับการสงตอมาจากเจาหนาท่ีโครงการ 

หรือ จํานวนบตัรสงตอท่ีเจาหนาที่คลินิกไดรับ 
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/ 

จํานวนการสงตอที่เกิดขึ้นกับชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
เพื่อมารับบริการในรอบระยะเวลาการรายงาน 

= 

รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีมาใชบริการ 
 ท่ีเปนผลมาจากการสงตอ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ขอมูลน้ีสามารถใชประเมินประสิทธิภาพของการสงตอ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการ (เชน จากเจาหนาที่ภาคสนามมาที่คลินิก ที่เปนการทํางานใน
โครงการเดียวกัน) และเปนการยากที่จะวัดวาเม่ือมีการสงตอไปที่บริการทาง
การแพทยโดยโครงการอื่น เชน เม่ือสงตอไปที่สถานบริการของรัฐบาล หรอื
สถานบริการที่บริหารโดยองคกรอื่น ในกรณีน้ี การวัดตัวชี้วดัน้ีจะตองมีการตก
ลงรวมกันระหวางโครงการและองคกรที่เกี่ยวของ โดยอาจจะนับขอมูลจาก
จํานวนบัตรสงตอหรือจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานดวยตนเอง
วาไดรับการสงตอมา 

หากโครงการใชวิธีการรายงานดวยตนเอง โดยวิธีนี้อาจจะยากที่จะจําแนกวา
ผูรับบริการรายใดที่ถูกสงตอโดยเจาหนาที่โครงการ หรือเจาหนาที่จากโครงการ
อื่นที่ทํางานในพื้นท่ีเดียวกัน และอาจจําเปนตองถามคําถามกับผูรับบริการวา
ไดรับการสงตอมาจากเจาหนาที่โครงการหรือไม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 8 (A8) จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางทักษะ 
ความหมาย จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขารวมกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางทักษะที่

เกี่ยวของกบัการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลในรอบระยะเวลาการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดนี้รวมท้ังชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขารวมกิจกรรมเพื่อการ
เสริมสรางทักษะที่จัดขึ้นในกลุมเล็ก แตไมไดหมายรวมถึงจํานวนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายที่เขารวมกิจกรรมการเสริมสรางทักษะระดับบุคคล ที่อาจ
เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมระดับบุคคลแบบเขมขน 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ โดย
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เปรียบเทียบกับเปาหมายโครงการ และสามารถใชเพื่อวางแผนกิจกรรม
เสริมสรางทักษะ 

เคร่ืองมือในการวัด ขอมูลน้ีไดมาจากบันทึกของโครงการที่บันทึกการเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
ทักษะ โดยในตารางการจัดกิจกรรมควรจะมีวันท่ีที่จัดกิจกรรม หัวขอกิจกรรม 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม และการจําแนกตามประชากรกลุมเสี่ยง (ในกรณีท่ี
จัดกิจกรรมท่ีไมไดเนนเฉพาะกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย แตอาจจะมีชาย
ที่มีเพศสัมพันธกับชายเขารวมกิจกรรม) 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ขอมูลนี้
สามารถใชเพื่อการออกแบบการสํารวจชุมชน ซึง่จะใชประเมินประสิทธิภาพ
ของกจิกรรมการเสริมสรางทักษะ 

ขอจํากัดหน่ึงของตัวชี้วัดนี้คือ ตัวชี้วัดนี้ไมไดใหขอมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของ
ความรูหรือการนําไปใชในระยะยาว 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 9 (A9) จํานวนครัง้ท่ีจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ 
ความหมาย จํานวนครั้งที่จดักิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับ

ชายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในรอบระยะการ
รายงาน 

ตัวชี้วัดนี้สวนใหญจะนับการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมทักษะท่ีทําในกลุมเล็ก 
แตไมนับรวมกิจกรรมการเสริมสรางทักษะในสวนของกิจกรรมระดับบุคคล
แบบเขมขน 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการโดย

เทียบกับเปาหมายของโครงการ 
เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้ไดมาจากบันทึกของโครงการ เชน แบบฟอรมบันทึกการเขารวม

กิจกรรม (ดูตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่ 5) โดยแบบฟอรมจะตองระบุวันท่ีจัดกิจกรรม 
หัวขอกิจกรรม และจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขารวมกิจกรรม 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ผูจัดการโครงการสามารถใชขอมูลนี้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริม
ทักษะในอนาคต และสามารถใชวัดภาระงานได 

ขอจํากัดหน่ึงของตัวชี้วัดนี้คือ ไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของกิจกรรมที่จัด 
ดังน้ันจึงควรมีการประเมินคุณภาพของกิจกรรมโดยใชเคร่ืองมือหรือวิธีการ
อื่นๆ เชน รายการตรวจสอบ และการสังเกตรวมดวย 
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ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 10 (A10) จํานวนหนวยบริการที่ใหคําปรกึษาและการตรวจเอชไอวี
ตามมาตรฐานระดับประเทศ 
ความหมาย จํานวนหนวยบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีการใหบริการใหคําปรึกษากอน

และหลังการตรวจเอชไอวี และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ที่เปนไปตามมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ใชเพื่อประเมินคุณภาพของบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี 

ที่จัดใหแกชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
เคร่ืองมือในการวัด ขอมูลน้ีสามารถเก็บรวบรวมไดโดยใชรายการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพ

บริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวีตามมาตรฐานระดับประเทศ รายการ
ตรวจสอบนี้ควรจะใชโดยเจาหนาที่ที่ผานการอบรมแลว และจะตองทําการ
ปรับปรงุรายการตรวจสอบเปนระยะ โดยความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยูกบัการ
เปล่ียนแปลงภายในโครงการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทําการประเมินคร้ังลาสุด หาก
ไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก ก็อาจจะทําการประเมินปละคร้ัง แตหากมีการ
เปล่ียนแปลงในระบบบริการมาก (หรือคาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงมาก ซึ่ง
เปนผลจากการนําขอเสนอแนะจากการประเมินคร้ังที่ผานมามาปรับปรงุ
บริการ) ก็อาจจะตองทําการประเมินคุณภาพบริการบอยขึ้น เชน ไตรมาสละ
ครั้ง หรือปละสองครัง้ เปนตน 

ผลจากการประเมินโดยใชรายการตรวจสอบคุณภาพบริการ ควรจะนําเสนอ
ใหกับสถานบริการ เพื่อนํามาวางแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาที่พบดวย 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

มาตรฐานระดับประเทศจะถูกมองวาเปน มาตรฐานขั้นต่ํา ที่จําเปนจะตองมีใน
การจัดบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอวี การมีขอมูลวามีสถานบริการ
กี่แหงที่เปนไปตามมาตรฐานระดับประเทศ จะแสดงใหวากลุมเปาหมายนาจะ
ไดเขาถึงบริการท่ีดีดวย 

ตัวชี้วัดนี้จะเปนประโยชนหากพิจารณาเปนคาสัดสวนมากกวาที่จะพิจารณา
ตามจํานวนจริง เพือ่ที่จะใหเห็นความครอบคลุมของคุณภาพของบริการ สูตร
คํานวณขางลางนี้จะใชเพื่อคํานวณสัดสวนของสถานบริการที่ใหบริการให
คําปรึกษาและการตรวจเอชไอวีที่เปนไปตามมาตรฐานระดับประเทศ 

จํานวนหนวยบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงท่ีใหบริการ 
ใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเอชไอวี 
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และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีท่ีเปนไปตามมาตรฐานระดับประเทศ 

/ 

จํานวนหนวยบริการในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งที่ใหบริการใหคําปรึกษา 
กอนและหลังการตรวจเอชไอว ีและการตรวจหาเชื้อเอชไอว ี

= 

รอยละของหนวยบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
ที่ใหบริการใหคําปรึกษากอนและหลังการตรวจเอชไอว ี

และการตรวจหาเชื้อเอชไอวีท่ีเปนไปตามมาตรฐานระดับประเทศ 

การแปลความความหมายตัวชี้วัดนี้ จาํนวนและสัดสวนมีความสําคัญที่แสดง
ใหเห็นวามีหนวยบริการที่มีมาตรฐานระดับประเทศ แตตัวชี้วัดนี้ไมสามารถ
บอกถงึการเขาถึงบริการใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ีดังน้ันจึงควรมี
ขอมูลจํานวนคนที่เขามารับบริการดวย หากหนวยบริการสวนใหญใหบริการ
เปนไปตามมาตรฐานระดับประเทศ แตจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายมา
ใชบริการนอย ก็อาจจะตองทาํการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใชการสนทนากลุม 
การสัมภาษณเจาหนาที่หรือผูมารับบริการเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงบริการ
เพื่อใหชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายมาใชบริการมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 11 (A11) จํานวนผูติดเชื้อที่ไดรับคําปรึกษาเรื่องการปองกันเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี 
ความหมาย จํานวนผูติดเชื้อในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีไดรับคาํปรึกษาเร่ืองการ

ปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี(positive prevention) 
อยางนอยหนึ่งครั้ง ในรอบระยะเวลาการรายงาน 

การใหคําปรึกษาเรื่องการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี 
ควรจะรวมเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพทางเพศ การปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การชะลอความกาวหนาของการดําเนินโรค และ
การระมัดระวังไมใหแพรเชื้อสูผูอื่น รวมทั้งจิตสังคมและการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธดวย 

การใหคําปรึกษาเรื่องการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี 
อาจจะเปนสวนหนึ่งของการใหบริการดานการดูแลและการสนับสนุน 

ตัวตั้ง - 
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ตัวหาร - 
ความสําคัญ การปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวีควรจะพิจารณาเพื่อให

เปนองคประกอบสําคัญหนึ่งของการใหคําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวีสําหรับ
ผูที่ติดเชื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสุขภาพกายและจิต รวมทั้งสุขภาพ
ทางเพศและการปองกันการแพรเชื้อสูผูอื่น การทราบขอมูลวามีผูติดเชื้อ
จํานวนเทาไรที่ไดรับคําปรึกษาเรื่องการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติด
เชื้อเอชไอวี จะชวยใหสามารถประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาหลังการ
ตรวจเอชไอวีได 

เคร่ืองมือในการวัด แบบฟอรมในการใหคําปรึกษาสามารถนํามาใชเพื่อบันทึกและนับจํานวนครั้งที่
มีการใหคําปรึกษาเร่ืองการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี 
แบบฟอรมการใหคําปรึกษาจะมีรายการการตรวจสอบที่สามารถเตือนผูให
คําปรึกษาคํานึงถงึเรื่องที่พูดคยุ และสามารถนับเปนจํานวนครั้งหากมีการ
พูดคุยเรื่องการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

การแปลความขอมูลนี้จะตองคํานึงวาตัวชี้วัดนี้วัดจํานวนผูติดเชื้อที่เปนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายที่ไดรับบรกิาร แตไมสามารถวัดคุณภาพของการให
คําปรึกษาได หรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นหลังจากมีการ
ใหบริการ 

เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการตองการใหผูติดเชื้อท่ีเปนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายไดรับบริการใหคําปรึกษาเร่ืองการปองกันเพื่อสงเสริม
สุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นการนําเสนอตัวชี้วัดในรูปของรอยละจะมี
ความหมายมากกวา รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับการให
คําปรึกษาเร่ืองการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวีอยาง
นอยหนึ่งคร้ัง สามารถคํานวณไดดังตอไปน้ี 

จํานวนผูติดเชื้อที่เปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไดรับคําปรึกษา 
เร่ืองการปองกนัเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี

ในรอบระยะเวลาการรายงาน 

/ 

จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ผานการตรวจเอชไอว ี
และไดรับผลการตรวจในระยะเวลาการรายงาน (ตัวชี้วัดหลักที่ 4) 

= 
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รอยละของผูติดเชื้อในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
ท่ีไดรับคําปรึกษาเร่ืองการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับ 

ผูติดเชื้อเอชไอวีอยางหนอยหนึ่งคร้ัง ในรอบระยะเวลาการรายงาน 

* สําหรับตัวชีว้ดัหลักที่ 5 การไดรับผลการตรวจหมายความรวมถึงการไดรับ
คําปรึกษาหลังการตรวจเอชไอวีดวย 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมหลักที่ 12 (A12) จํานวนผูติดเชื้อทีไ่ดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่
โครงการในการเขาถึงบริการการดูแลรักษาและการสนับสนุน 
ความหมาย จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีท้ังหมดที่ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่โครงการ

ในการเขาถึงบริการทางการแพทยและชุมชน และบริการสนับสนุนอื่นๆ ในรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 

ความชวยเหลือในที่นี้ หมายถึงจาํนวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีโครงการนําผูรับบริการ
ไปใชบริการเพือ่การดูแลและการสนับสนุนท่ีมีอยูในชุมชน ซึ่งเจาหนาที่
โครงการในที่นี้อาจจะเปนเจาหนาท่ีภาคสนามที่พบปะผูรับบริการ และนํา
ผูรับบริการไปรบับริการอื่นๆ ในชุมชน และรวมถึงเจาหนาที่ท่ีคลินิกที่ใหบริการ
กับผูรับบริการ (เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ) และเปนผูนําผูรับบริการไป
เพื่อรับบริการอืน่ๆ (เชน การใหคําปรึกษาและตรวจเอชไอวี)  

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชวัดประสิทธิภาพของการดูแลอยางตอเนือ่ง ในการ

ชวยเหลือผูติดเชื้อใหเขาถึงบรกิารตางๆ ที่มีอยูในชุมชนหรือบริการทาง
การแพทย และชวยวัดคุณภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดการใหการ
ดูแลอยางตอเนือ่ง 

เคร่ืองมือในการวัด แบบฟอรมการบันทึกที่ใชสําหรับตัวชี้วัดนี้ขึ้นอยูกับเจาหนาที่ที่ใหการชวยเหลือ 
ตัวอยางเชน หากอาสาสมัครภาคสนามนําผูรับบริการท่ีเปนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายไปรับบริการสนับสนุนจากชุมชน เขาหรือเธออาจจะจด
บันทึกไดในสมุดบันทึกประจําวันของตนเอง สวนในสถานบริการทาง
การแพทยก็อาจจะประยุกตในแบบฟอรมใหมีชองท่ีจะสามารถบันทึกไดวา
เจาหนาท่ีโครงการเปนผูนําผูรับบริการมารับบริการ โดยในแบบฟอรมดังกลาว
ควรจะมีขอมูลวันที่ท่ีใหความชวยเหลือ สถานที่หรือหนวยบริการท่ีนํา
ผูรับบริการไปใชบริการ และควรระบุกลุมประชากรเสี่ยงดวย 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก

สําหรับผูจัดการโครงการ ตัวชีว้ัดนี้สามารถนําไปใชเพื่อวัดการใหบริการ
เชื่อมโยงหรือเครือขายระหวางบริการตางๆ แตจะไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
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ขอมูล ประสิทธิภาพของเครือขายบริการนั้น และมไดบอกวาผูรับบริการยังคงมารบั
บริการน้ันอยางตอเน่ืองหรือไม หากตองการเก็บรวบรวมขอมูลเหลานั้น ก็
อาจจะตองทําการสําหรวจเพิ่มเติมในกลุมผูติดเชื้อ เพื่อศึกษาวากลุมนี้ได
เขาถึงบริการดานการดูแลและการสนับสนุนอะไรบาง ความถี่ของการใช
บริการ และบริการน้ันสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได
หรือไม 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 13 (A13) จํานวนองคกรหรือหนวยงานท่ีทํางานดานการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี การดูแล และการสนับสนุนในชุมชน 
ความหมาย จํานวนองคกรหรือหนวยงานทั้งหมด ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่กําลัง

ทํางานดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การดูแล และการสนับสนุนสําหรับ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายในชุมชนในรอบระยะเวลาการรายงาน 

หนวยงานในที่น้ีหมายความรวมถึงกลุมหรือองคกรทั้งทีจ่ดทะเบียนและไมจด
ทะเบียนที่รวมกันทํางานเพื่อการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวี การ
ดูแลและการสนับสนุนสําหรับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย บริการในท่ีนี้
หมายถึงบริการสนับสนุนดานจิตสังคม (ทั้งระดับบคุคลและระดับกลุม) บริการ
ดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใหคําปรึกษาและตรวจเอชไอวี กจิกรรม
เพื่อนชวยเพื่อน และการดูแลผูปวยที่บาน เปนตน 

ตัวตั้ง - 
ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ใชเพื่อติดตามจํานวนขององคกรหรือหนวยงานที่กําลังทํางานดาน

การปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย รวมถงึการ
ดูแล และการสนับสนุนในชุมชน โดยสามารถใชเพื่อวางแผนการทํางานเพื่อลด
ความซ้ําซอนและชองวางของโครงการ และสามารถใชขอมูลน้ีเปนตัวหาร
สําหรับตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลที่ 9  

เคร่ืองมือในการวัด ขอมูลน้ีสามารถเก็บรวบรวมโดยการทําแผนที่ชุมชน โดยทํางานใกลชิดรวมกับ
กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และสามารถทําไดโดยการทบทวนรายงาน
หรือบันทึกของหนวยงาน 

ตัวชี้วัดนี้ไมจําเปนตองทําการเก็บรวบรวมขอมูลบอย หากมีขอมูลวามีองคกร
จํานวนไมมากนักท่ีทํางานอยู และ/ หรือไมมีการเปล่ียนแปลงมากนักเกี่ยวกับ
จํานวนองคกรท่ีทํางาน 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก

ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อวางแผนกิจกรรมของโครงการ โดยการระวังความ
ซ้ําซอนของกิจกรรมระหวางหนวยงาน และสามารถขยายขอบเขตของกิจกรรม
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ขอมูล ที่ทําในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย ภายใตแนวคิด การดูแลอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัดนี้สามารถชวยสรางเครือขาย ซึ่งอาจจะมีความหมายถึงกลุมขององคกร
หรือหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวของกบัการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี
การดูแล และการรักษาสําหรับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

ขอมูลน้ีควรนําเสนอขอมูลจําแนกตามประเภทของบริการ (การปองกัน การ
ดูแล และการสนับสนุน) แทนที่จะนําเสนอเปนจํานวนรวม 

ตัวชี้วัดนี้ เปนการนับจํานวนองคกรหรือหนวยงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้น 
แตไมไดเปนการวัดคุณภาพของบริการ อยางไรก็ตามตัวชี้วดันี้ก็ชวยจะใหเห็น
ภาพจํานวนและบทบาทหนาท่ีขององคกรตางๆ ซึง่จะเปนประโยชนในการวาง
แผนการดําเนินกิจกรรมอยางสมเหตุสมผล 

ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมที่ 11 (A11) จํานวนองคกรทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ  
ความหมาย จํานวนองคกรหรือหนวยงานทั้งหมด ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่ทํางาน

กับกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย และไดรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก
โครงการในรอบระยะเวลาการรายงาน  

ตัวชี้วัดนี้จะตองจาํแนกความชวยเหลือ ตามประเด็นดังตอไปนี้  

ก. สารสนเทศเชิงกลยุทธ รวมถึงการติดตามประเมินผล การเฝาระวัง 
และการจัดการขอมูลทางดานสาธารณสุข 

ข. การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับประเด็นดานเอชไอว ี
ค. การพัฒนาศักยภาพขององคกรที่ทํางานเกี่ยวกับประเด็นดานเอชไอว ี
ง. การลดการรังเกียจที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อเอชไอว ี
จ. การขับเคลื่อนของชุมชนในเรื่องการปองกัน การดูแล และ/หรือการ

รักษา  
ฉ. การปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพสําหรับผูติดเชื้อเอชไอว ี
ช. ประเด็นอื่นๆ (ระบุ)  

กิจกรรมเพื่อสรางเสริมศักยภาพสวนใหญมักจะเกิดขึ้นมากกวาหนึ่งครั้ง และ
จะใหความสําคัญเปนประเด็นๆ ไปในแตละคร้ัง สวนใหญจะเกิดขึ้นในรูปของ
การจัดอบรม ในบางกรณ ีอาจมีการติดตามเพื่อจะดูวาการอบรมที่ใหไปได
นําไปใชหรือไม นอกจากนี้การใหคําปรึกษาก็ถือเปนสวนหนึ่งของการสราง
ศักยภาพดวย 

ตัวตั้ง - 
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ตัวหาร - 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนกิจกรรม ซึ่งสวนใหญจะถูก

กําหนดโดยผูใหทุน 
เคร่ืองมือในการวัด ตัวชี้วัดนี้สามารถนับไดจากบนัทึกของโครงการที่มีการบันทึกกิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพ เชน การอบรมและการใหคําปรึกษาที่ทําในรอบระยะเวลา
การรายงาน ในบันทึกของโครงการจะตองบันทึกวันที่ของการทํากิจกรรม 
องคกรที่เขารวม และหัวขอการอบรมดวย 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้สามารถนํามาใชเพื่อการวางแผนการอบรมในอนาคต สามารถชวย
ลดความซ้ําซอน โดยผูจัดการโครงการอาจจะนํามาชวยวางแผนเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกองคกรที่ยังไมเคยไดรับประโยชน 

ขอจํากัดหน่ึงของตัวชี้วัดนี้คือ ไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับความยัง่ยืนและการนํา
ความรูที่ไดไปใช จงึควรมีการติดตามเพื่อที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ของการใหความ
ชวยเหลือทางวชิาการ อยางไรก็ตาม หากมีการติดตามเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน กอ็าจจะใชโอกาสนี้ในการประเมินความสําเร็จของการอบรม และ
เพื่อใหทราบประเด็นที่ตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม 
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ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 1 (E1) รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงโดย
โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอว ี
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถงึโดยโครงการปองกันการติดเชือ้

เอชไอว ี

รอยละในที่นี้หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ทราบวาจะ
ไปตรวจหาเชื้อเอชไอวีไดจากท่ีไหน และเคยไดรับถุงยางอนามัยในรอบ 12 
เดือนที่ผานมา จํานวนนี้จะหารดวยจํานวนชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายท่ีทําการ
สํารวจและตอบคําถามน้ีทั้งหมด 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตอบวา “ใช “ ในทั้งสองคําถาม 
ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ใชเพื่อประเมินความกาวหนาในการดําเนินโครงการปองกันการติด

เชื้อเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 
เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังทางพฤติกรรมหรือการสํารวจอืน่ๆ 

กลุมตัวอยางจะตองตอบคําถามดังตอไปนี ้     

1. คุณทราบหรือไมวาคุณจะไปตรวจหาเชื้อเอชไอวีไดท่ีไหน 
2. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดรับแจกถุงยางอนามัยหรือไม 

(เชน ผานทางเจาหนาท่ีภาคสนาม ศูนยดร็อปอิน หรือคลินิกตรวจ
สุขภาพทั่วไป) 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับตัวชี้วัดน้ี ควรจาํแนกเปนกลุมอายุ (นอยกวา 25 
ป และ 25 ปหรอืมากกวา) หากเปนไปไดองคกรภาคประชาชนที่ทํางาน
ใกลชิดกับกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายควรเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของ
กลุมเปาหมาย โดยขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจะตองเก็บเปน
ความลับ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

การเขาถึงและ/ หรือการสํารวจกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเปนความทา
ทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ดงัน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุม
ตัวอยาง กจ็ะตองอภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูล
ดวย และหากมีแหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาด
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ประมาณจากแหลงที่เชื่อถือไดท่ีสุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดกลุมตัวอยาง คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ี
เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วดันี้ดวย 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 2 (E2) รอยละของประชากรชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่
สามารถอธิบายวธิีการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีไดถูกตอง และมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่สามารถอธิบายวิธีการปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อเอชไอวีไดอยางถูกตอง และมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
แพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี

รอยละในที่นี้ หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่สามารถตอบ
คําถามเกี่ยวกับความรูดานเอชไอว ี(ขางลางนี้) หารดวยจํานวนชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายที่ทําการสํารวจและตอบคําถามนี้ทั้งหมด 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตอบคําถามถูกท้ัง 5 ขอ 
ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตอบคําถามนี้ทั้งหมด รวมท้ังคนที่ตอบวา 

ไมทราบ 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เปนการประเมินความกาวหนาของการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ

แพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังทางพฤติกรรม หรือการสํารวจอืน่ๆ 

กลุมตัวอยางจะตองตอบคําถามดังตอไปนี ้

1. การมีคูนอนคนเดียว สามารถชวยลดความเสี่ยงในการแพรระบาด
ของเชือ้เอชไอวไีดหรือไม 

2. การใชถุงยางอนามัยสามารถชวยลดการแพรระบาดของเชือ้เอชไอวี
ไดหรือไม 

3. คนที่มีลักษณะภายนอกที่ดีสามารถมีเชื้อเอชไอวีไดหรือไม 
4. คนเราจะติดเชื้อเอชไอวีจากการถูกยุงกัดไดหรือไม 
5. การรับประทานอาหารรวมกับผูติดเชื้อ ทําใหเราติดเชื้อเอชไอวีได

หรือไม 

ตัวชี้วัดนี้ควรจาํแนกตามกลุมอายุ (นอยกวา 25 ป และ 25 ปหรือมากกวา)  

คําถาม 3 ขอแรกไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตคําถามที่ 4 และ 5 อาจจะใช
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ความเขาใจผิดตามบริบทของแตละพื้นที่มาถามแทนได 

กลุมตัวอยางทีต่อบวาไมเคยไดยินเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส (กลุมที่ตอบ
วา “ไมทราบ”) ไมควรนําจํานวนนั้นมารวมในตัวตั้ง แตละตองรวมไวในตัวหาร 

หากเปนไปไดองคกรภาคประชาชนที่ทํางานใกลชิดกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายควรเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมาย โดยขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจะตองเก็บเปนความลับ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดท่ีมีประโยชนสําหรับพื้นที่ที่ยังขาดความรูเกี่ยวกับเอชไอวี
และเอดส เพราะเปนตัวชี้วัดที่สามารถวัดความกาวหนาของการเผยแพร
ความรูได อยางไรก็ตามในพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถใชเปนตัวชี้วัดไดวาประชากร
ยังคงมีความรูเกี่ยวกับเอชไอวีอยูในระดับดี 

การเขาถึงและ/ หรือการสํารวจกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเปนความทา
ทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ดงัน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุม
ตัวอยาง กจ็ะตองอภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูล
ดวย และหากมีแหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาด
ประมาณจากแหลงที่เชื่อถือไดท่ีสุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดกลุมตัวอยาง คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ี
เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วดันี้ดวย 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 3 (E3) รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวา
เคยไดรับส่ือเพ่ือกลุมเปาหมาย ผานทางโทรทัศน วทิยุ หรือส่ืออื่นๆ 
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวาเคยไดรับทราบขาวสาร

เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีผานทางสือ่ตางๆ เชน 
โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ท ในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 

รอยละในที่นี้ หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่เคยไดรับ
ขาวสารหารดวยจํานวนชายทีมี่เพศสัมพันธกับชายท่ีทําการสํารวจทั้งหมด 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตอบคําถามวา “’เคยไดยินหรือเคยเห็น” 
ในคําถามใดคําถามหนึ่งขางลางน้ี 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ทําการสํารวจทั้งหมด 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดเพื่อประเมินกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารดานสาธารณสุข/ 

ขอมูลสาธารณะ 
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เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังทางพฤติกรรมหรือการสํารวจอืน่ๆ 

กลุมตัวอยางจะตองตอบคําถามดังตอไปนี ้

1. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยไดยินประกาศใดๆ ในวิทยุที่
กลาวถึงเรื่องการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีสําหรับชายที่
มีเพศสัมพันธกับชายหรือไม 

2. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยใชเว็บไซตท่ีเกี่ยวกับชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย และเคยเห็นขอมูลท่ีเกี่ยวกับเอชไอวีหรอืไม 

3. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยชมรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหา
เกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือไม 

คําถามตางๆ เหลานี้ สามารถเพิ่มหรือปรับคําถามตามประเภทของสื่อที่ทํา
กิจกรรมได 

ตัวชี้วัดนี้ควรจะจําแนกตามกลุมอายุ (ตํ่ากวา 25 ป และ 25 ปและมากกวา) 

หมายเหตุ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมานี้สามารถวิเคราะหโดยดูวารอยละเทาไร
ของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายท่ีตอบวา “เคยไดยินหรือเคยเห็น” ทั้งสอง
คําถาม หรือทั้งสามคําถามก็ได ซึ่งการวิเคราะหแบบนี้อาจจะใชสําหรับ
โครงการที่มีส่ือสําหรับโครงการโดยเฉพาะ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้มีประโยชนสําหรับพืน้ท่ีที่มีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารดาน
สาธารณสุข การแปลความหมายของขอมูลจะตองอางองิจากการสํารวจกลุม
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

การสํารวจกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนความทาทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
ดังน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง กจ็ะตอง
อภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูลดวย และหากมี
แหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาดประมาณจากแหลงที่
เชื่อถือไดที่สุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขนาดกลุมตัวอยาง 
คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ีเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการรายงานตัวชีวั้ดนี้ดวย 
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ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 4 (E4) รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวา
ใชถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักครั้งลาสุดกับคูนอนชาย 
ความหมาย รอยละของผูชายที่รายงานวาใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธทางทวาร

หนักคร้ังลาสุดกับคูนอนชาย 

รอยละในที่นี้หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่รายงานวา
ใชถุงยางอนามยัในการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักคร้ังลาสุด หารดวยจํานวน
กลุมตัวอยางทัง้หมดที่รายงานวามีเพศสัมพันธทางทวารหนักกับคูนอนชายใน
รอบ 6 เดือนที่ผานมา 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวาใชถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธทางทวารหนักครั้งลาสุด 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวามีเพศสัมพันธทางทวารหนักกับ
คูนอนชายในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 

ความสําคัญ ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงในการแพรเชื้อเอชไอวี การใชถุงยาง
อนามัยอยางสม่ําเสมอและถูกตองเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับชายทีมี่
เพศสัมพันธกับชาย เพราะหากไมมีการปองกัน  อาจทําใหมีความเสี่ยงสูงจาก
การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักได นอกจากนี้ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายยัง
อาจจะมีคูนอนท่ีเปนผูหญิง ซึง่อาจจะทําใหติดเชื้อเอชไอวีได  

การใชถุงยางอนามัยกับคูนอนลาสุดท่ีเปนผูชายถูกพจิารณาวาเปนตัวชี้วัดที่
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมในระยะยาว ตัวชี้วัดนีส้ามารถใชเพื่อประเมิน
ความกาวหนาของการปองกนัการแพรระบาดของเชือ้เอชไอวีไดในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ทีอ่าจจะมีเพศสัมพันธกับคูนอนโดยไมมีการปองกัน 

เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังพฤติกรรมหรือการสํารวจอื่นๆ 

ขอมูลของตัวชีวั้ดนี้ ควรจําแนกตามกลุมอายุ (ต่ํากวา 25 ป และ 25 ปหรือ
มากกวา) 

การถามคําถามเหลานี้มีวิธีการหลายวิธี และควรคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรม
ดวย นอกจากนี้ผูทําการสัมภาษณก็จะตองผานการอบรมกอน เพื่อจะไดถาม
คําถามไดอยางเหมาะสม และผูตอบก็รูสึกสบายใจที่จะใหคําตอบที่แทจริง  

หากเปนไปไดองคกรภาคประชาชนที่ทํางานใกลชิดกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายควรเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมาย โดยขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจะตองเก็บเปนความลับ 
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การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

สําหรับชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย การใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ
ทางทวารหนักครั้งลาสุดกับคูนอน เปนตัวชี้วดัที่จชี้ใหเห็นระดับและแนวโนม
ของการมีเพศสัมพันธโดยการปองกันและไมปองกัน สําหรับชายท่ีมี
เพศสัมพันธกับทั้งผูชายและผูหญิง ตัวชี้วัดน้ีไมสามารถบอกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับผูหญิงได ในการสํารวจบางแหง อาจพบวากลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูชายอาจจะมีคูนอนทั้งสองเพศได จงึควรทําการศึกษาการใช
ถุงยางอนามัยระหวางคูนอนหญิงและคูนอนชายดวย ในกรณีนี้ขอมูลเกี่ยวกับ
การใชถุงยางอนามัยกับคูนอนหญิงและคูนอนชาย ควรนําเสนอแยกจากกัน 

การสํารวจกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนความทาทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
ดังน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง กจ็ะตอง
อภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูลดวย และหากมี
แหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาดประมาณจากแหลงที่
เชื่อถือไดที่สุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขนาดกลุมตัวอยาง 
คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ีเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการรายงานตัวชีวั้ดนี้ดวย 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 5 (E5) รอยละของชายบริการที่รายงานวาใชถุงยางอนามัย 
ในการมีเพศสัมพันธกับลูกคาคนลาสุด 
ความหมาย รอยละของชายบริการท่ีรายงานวาใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธกับ

ลูกคาคนลาสุดที่เปนผูชาย 

รอยละในที่นี้ หมายถึง จํานวนทั้งหมดของกลุมตัวอยางที่รายงานวาใชถงุยาง
อนามัยในการมีเพศสัมพันธกับลูกคาคนลาสุดที่เปนผูชาย หารดวยจํานวน
กลุมตัวอยางทัง้หมดที่รายงานวาขายบริการในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งการ
ขายบริการนี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธโดยการแลกเปลี่ยนเพื่อเงิน ส่ิงของ 
หรือบริการ 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวามีการใชถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธกับลูกคาคนลาสุด 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่รายงานวาขายบริการในรอบ 12 เดือนที่
ผานมา 

ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมชายบริการ ที่อาจมีเพศสัมพันธแบบไมปองกนั
กับลูกคา 
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เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังทางพฤติกรรมหรือการสํารวจอืน่ๆ 

กลุมตัวอยางจะตองตอบคําถามดังตอไปนี ้

              คุณใชถุงยางอนามัยกับลูกคาคนลาสุดของคุณหรือไม 

ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดน้ีควรจะจําแนกเปนกลุมอายุ (ต่ํากวา 25 ป และ 25 ป
หรือมากกวา) 

หากเปนไปไดองคกรภาคประชาชนที่ทํางานใกลชิดกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายควรเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมาย โดยขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจะตองเก็บเปนความลับ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้อาจจะใหขอมูลการคาดประมาณอัตราการใชถุงยางอนามัยที่สูง
เกินไป อยางไรก็ตามอาจจะปรับคําถามเปนการถามวาความถี่ในการใชถุงยาง
อนามัยในการมีเพศสัมพันธ กับลูกคา เปนการใชถุงยางอนามัยทุกคร้ัง 
บางคร้ัง หรือไมเคยใชเลย แตก็อาจจะมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับความจําได 

นอกจากนี้แนวโนมของการใชถุงยางอนามัยกับลูกคาคนลาสุด โดยทั่วไปแลวก็
จะสะทอนแนวโนมของการใชถุงยางอนามัยอยางสมํ่าเสมอ 

ตัวชี้วัดนี้ถามเฉพาะการใชถุงยางอนามัยกับลูกคาคนลาสุดที่เปนผูชาย แต
หากทราบวาชายบริการก็อาจมีลูกคาผูหญิง ก็อาจจะถามเพื่อประเมินอัตรา
การใชถุงยางอนามัยได โดยจําแนกเปนการใชถุงยางอนามัยกับลูกคาผูชาย
และลูกคาผูหญิง 

การสํารวจกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายเปนความทาทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 
ดังน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง กจ็ะตอง
อภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูลดวย และหากมี
แหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาดประมาณจากแหลงที่
เชื่อถือไดที่สุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขนาดกลุมตัวอยาง 
คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ีเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการรายงานตัวชีวั้ดนี้ดวย 
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ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 6 (E6) รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เคยตรวจ
เอชไอวีและทราบผลการตรวจ 
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีและทราบผล

การตรวจในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 

รอยละในที่นี้ หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เคยตรวจหาเชื้อเอช
ไอวีและทราบผลการตรวจในรอบ 12 เดือนที่ผานมา หารดวยจํานวนชายทีมี่
เพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ทําการสํารวจ 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ผานการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและทราบผล
การตรวจในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ทําการสํารวจ 
ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะประเมินความกาวหนาในการทํางานให

คําปรึกษาและการตรวจเอชไอวีในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย เปนเร่ือง
สําคัญที่ชายที่มีเพศสัมพันธกับชายควรจะทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวขีอง
ตน เพื่อที่จะปองกันตนเองและปองกันไมใหแพรไปสูผูอื่น การทราบสถานะ
ของตน ก็เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญท่ีเกี่ยวของกบัการแสวงหาบริการเพื่อการ
รักษา 

เคร่ืองมือในการวัด การเฝาระวังพฤติกรรมหรือการสํารวจอื่นๆ 

กลุมตัวอยางจะตองตอบคําถามดังตอไปนี ้

1. ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยตรวจเอชไอวีหรือไม  

หากเคยตรวจ 

2. ฉันไมตองการทราบผลตรวจของคุณ แตคุณทราบผลตรวจหรือไม 

ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดน้ี ควรจะจําแนกเปนกลุมอายุ (ต่ํากวา 25 ป และ 25 ป
และมากกวา) 

หากเปนไปไดองคกรภาคประชาชนที่ทํางานใกลชิดกับกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชายควรเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมเปาหมาย โดยขอมูล
ที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางจะตองเก็บเปนความลับ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อประเมินความครอบคลุมของบริการใหคําปรึกษาและ
การตรวจหาเชื้อเอชไอวีในชุมชนได  
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การเขาถึงและ/ หรือการสํารวจกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายเปนความทา
ทายอยางหนึ่ง ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาอาจจะไมไดเปนตัวแทนของกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย ดงัน้ันหากมีขอจํากัดเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของกลุม
ตัวอยาง กจ็ะตองอภิปรายขอจํากัดน้ันไวในการแปลความหมายของขอมูล
ดวย และหากมีแหลงขอมูลหลายแหลง ก็ควรจะเลือกใชขอมูลการคาด
ประมาณจากแหลงที่เชื่อถือไดท่ีสุด นอกจากนี้ควรจะบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดกลุมตัวอยาง คุณภาพและความเชื่อถือไดของขอมูล และประเด็นท่ี
เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วดันี้ดวย 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 7 (E7) รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ติดเชื้อเอช
ไอว ี
ความหมาย รอยละของชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ติดเชือ้เอชไอว ี

รอยละในที่นี้หมายถึงจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายทั้งหมดที่ติดเชื้อเอชไอ
วี หารดวยจํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีทั้งหมดใน
รอบ 12 เดือนที่ผานมา 

ตัวตั้ง จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ติดเชื้อเอชไอวีในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  
(ตัวชี้วัดหลักท่ี 6) 

ตัวหาร จํานวนชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีในรอบ 12 เดือนที่
ผานมา (ตัวชี้วัดหลักที่ 6) 

ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้ใชเพื่อประเมินความกาวหนาของการทํางานเพื่อลดความชุกในการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

เคร่ืองมือในการวัด บันทึกการใหคําปรึกษาสามารถใชเพื่อบันทึกจํานวนชายทีมี่เพศสัมพันธกับ
ชายท่ีเคยตรวจเอชไอวีในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และควรมีการทบทวนเพื่อนับ
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอว ี

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้สามารถคํานวณจากขอมูลจากการตรวจเอชไอวีในกลุมชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย 

เนื่องจากมีความยากในการเขาถึงกลุมชายทีมี่เพศสัมพันธกับชาย ขอมูลนี้
อาจจะมีขอจํากัดมากกวาขอมูลจากกลุมประชากรทั่วไป ดังน้ันหากมีขอจาํกัด
เกี่ยวกับขอมูล ก็จะตองอภิปรายไวในการแปลความดวย 

ตัวชี้วัดนี้เปนตัวแทนเฉพาะกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงบริการให
คําปรึกษาและตรวจเอชไอวีเทานั้น แตอาจจะไมสามารถเปนตัวแทนในพื้นที่
อื่นๆ ที่ไมมีบริการนี้ได 
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ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 8 (E8) รอยละของเจาหนาท่ีที่ผานการอบรม เพ่ือการ
ทํางานปองกนัการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ี
ความหมาย จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดที่ผานการอบรมและ/ หรือการสรางเสริมศักยภาพเพื่อ

การทํางานปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในรอบ 12 เดือนที่ผานมา 
หารดวยจํานวนเจาหนาที่ท้ังหมด 

จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดควรรวมเฉพาะเจาหนาที่ที่ใหบริการ หรือบริหาร
จัดการบริการนั้น ไมควรจะรวมพนักงานทําความสะอาดหรือเจาหนาที่ท่ังไป 

ตัวตั้ง จํานวนเจาหนาที่ที่ผานการอบรมและ/ หรือการสรางเสริมศักยภาพในรอบ 12 
เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดที่ใหบริการ และ/หรือบริหารจัดการบริการนั้นใหกับ
ผูรับบริการ 

ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถใชเพื่อประเมินการทํางานเพื่อสรางเสริมศักยภาพในการ
ดําเนินโครงการ และสามารถชวยประเมินวาเจาหนาท่ีมีทักษะเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือในการวัด จํานวนนี้ไดจากการคํานวณจากบันทึกหรือรายงานของโครงการที่ใชเพื่อดู
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางศักยภาพของเจาหนาที่ 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ขอมูลน้ีมีประโยชนเพื่อประเมินทักษะของเจาหนาที่ของโครงการ เม่ือนําเสนอ
ขอมูลโดยจําแนกตามหัวขอหรือประเด็นในการอบรม จะชวยใหเห็นวาการ
อบรมใดท่ีจะตองใหความสําคัญตอไป 

ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลที่ 9 (E9) รอยละของหนวยงานท่ีใหบริการชุมชนพื้นฐาน 
(การปองกนั การดูแลและการสนับสนนุ) 
ความหมาย จํานวนหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ใหบริการพื้นฐานสําหรับการ

ปองกัน การดูแลและการสนับสนุนในชุมชน หารดวยจํานวนองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งหมด หารดวยจํานวนองคกรภาครัฐและเอกชนที่ใหบริการใดๆ ก็
ตามดานการปองกัน การดูแลและ/ หรือการสนับสนุน 

บริการชุมชนพืน้ฐาน ไดแก 8 

• การสื่อสารเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
• การใหคําปรึกษาและการตรวจเอชไอว ี

                                                 
8

 Cortez C. et al. USG/UNAIDS Implementers Meeting. Kigali, Rwanda, 2007. 
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• การแจกจายถงุยางอนามัย 
• การรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
• ความเชื่อมโยงระหวางการดูแลและการรักษา 

หนวยงานในที่น้ี หมายความรวมถึงองคกร/ กลุมท่ีจดทะเบียนและไมไดจด
ทะเบียน ที่มารวมตัวกันเพื่อทํางานปองกัน การดูแลและการสนับสนุนในกลุม
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

ตัวตั้ง จํานวนองคกรภาครัฐและเอกชนที่ใหบริการพื้นฐานเกี่ยวกับการปองกัน การ
ดูแลและ/ หรือการสนับสนุนในชุมชน 

ตัวหาร จํานวนองคกรภาครัฐและเอกชนที่ใหบริการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการปองกัน 
การดูแลและ/ หรือการสนับสนุนในชุมชน (ตัวชี้วัดเพิ่มเติมท่ี 10) 

ความสําคัญ ตัวชี้วัดนี้สามารถนํามาใชเพื่อประเมินความครอบคลุมของการใหบริการ
พื้นฐานสําหรับชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายในชุมชน 

เคร่ืองมือในการวัด การทําแผนที่ชุมชน เพื่อสํารวจองคกรตางๆ ในชุมชน สามารถนํามาใชเพื่อดู
จํานวนองคกรท่ีมีอยูในพื้นท่ี และองคกรตางๆ เหลานั้นกําลังดําเนินกิจกรรม
อะไรอยูบาง และหากมีการประเมินคุณภาพของบริการโดยใชรายการ
ตรวจสอบ กจ็ะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของบริการดวย 

การแปลความและ
การใชประโยชนจาก
ขอมูล 

ตัวชี้วัดนี้มีประโยชนในการประเมินความครอบคลุม ความมีอยูของบริการใน
พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง แตไมสามารถประเมินความครอบคลุมในแงของการเขาถึง
บริการ หากตองการวัดการเขาถึงบริการก็จะตองทําการสํารวจชุมชนเพื่อทีจ่ะ
วัดวามีชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายจาํนวนเทาไรที่ทราบเกี่ยวกับบริการและเคย
ใชบริการนั้น 

นอกจากนี้อาจจะเก็บขอมูลตามตัวชี้วัดนี้ตามพื้นที่บริการ (การปองกัน, การ
ดูแล, และการสนบัสนุน) ซึ่งจะมีประโยชนมากกวาที่จะนําเสนอเฉพาะจํานวน
หนวยงาน 
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วิธีการนบัจํานวนคน 
โครงการสวนใหญจะตองรายงานจาํนวนผูรับบริการวามีจาํนวน “รายใหม” และ จํานวน “รายเกา” เทาไรใน
รอบระยะเวลาการรายงาน โดยจะนับผูรับบริการวาเปน “รายใหม” เม่ือเขาไดเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งหรือไดรับบริการใดบริการหน่ึงเปนครั้งแรกในรอบระยะเวลาการรายงานนั้น เชน หากผูรับบริการท่ีเปน
ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชายมารับการตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูรับบริการรายนั้นก็จะถูก
นับวาเปน “รายใหม” ในครั้งแรกที่มารับบริการ หากผูรับบริการรายเดียวกันนั้นกลับมารับบริการอื่นอีก โดย
อาจเปนกจิกรรมระดับบุคคลแบบเขมขน เชน การใหคําปรึกษา ผูรับบริการรายนี้ก็จะถูกนับเปน “รายใหม” 
ในกิจกรรมใหคําปรึกษาดวย แตหากผูรับบริการรายนี้กลับมารับคําปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง เขาก็จะกลายเปน
ผูรับบริการ “รายเกา” และในกรณีเดียวกันหากผูรับบริการรายนั้นกลับมารับบริการเกี่ยวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอีกครั้งหนึ่ง เขาก็จะถูกนับเปนผูรับบริการรายเกาดวยเชนกัน 

เพื่อวัตถุประสงคในการรายงาน ผูรับบริการท้ังหมดจะถูกนับวาเปนรายใหมในตอนเริ่มตนรอบระยะเวลา
การรายงาน ไมวาผูรับบริการนัน้จะเคยไดรับบริการในเดือนกอนที่จะเริ่มรอบรายงานใหมหรือไม เชน การ
รายงานภายใตขอกําหนดขององคกรพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ผูรับบริการจะถูก
นับวาเปน “รายเกา” ในเดือนกันยายน แตเมื่อเร่ิมตนรอบระยะเวลาการรายงานใหมในเดือนตุลาคม หาก
เขามารับบริการเปนครั้งแรกในรอบการรายงานใหม ผูรับบริการเหลานั้นก็จะถูกนับเปน “รายใหม” ดังน้ัน 
ในชวงเริ่มตนรอบระยะเวลาการรายงาน (ในกรณีของ USAID จะเปนวันที่ 1 ตุลาคม) โดยในเดือนตุลาคม
ผูรับบริการท้ังหมดก็จะถูกนับวาเปนผูรับบริการรายใหม 
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วิธีการเชิงคุณภาพ 
วิธีการเชิงคุณภาพที่ใชกันมีอยูหลายวิธีดวยกัน โดยสวนใหญจะเปนการพูดคุยในรูปของการสนทนากลุม 
และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการและเจาหนาที่โครงการ รวมถึงการสังเกตสิ่งท่ี
กําลังดําเนินการอยู ขอมูลที่เก็บรวบรวมดวยวิธีการเชิงคุณภาพจะชวยเสริมขอมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ซึ่ง
เปนการเก็บขอมูลท่ีทําเปนประจํา ซึง่การเก็บขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติ เม่ือมีการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ก็
จะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโครงการไดดียิ่งขึ้น 

คูมือฉบับน้ีเนนเฉพาะวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเทาน้ัน แตเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีควร
พิจารณาวาจะนําวิธีการเชิงคุณภาพมาชวยเสริมเพื่อทําใหตัวชี้วัดน้ีสมบูรณข้ึนไดอยางไร วิธีการเชิง
คุณภาพสามารถใชเพื่อประเมินคุณภาพของบริการได รายการตรวจสอบการประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance (QA) Checklist) สามารถนํามาใชไดเพื่อพิจารณาวาการดําเนินโครงการเปนอยางไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว ซึง่การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชรายการตรวจสอบมีหลายวิธีดวยกัน เชน 
การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก และการตรวจสอบจากบันทกึหรือรายงาน 

นอกจากนี้ยงัมีวิธีการเชิงคุณภาพอื่นที่สามารถประเมินคุณภาพจากมุมมองของผูรับบริการ ไดแก การ
สํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการ การสํารวจนี้สามารถทําไดในศุนยบริการ หรือระหวางการทํากิจกรรม
ภาคสนาม ซึ่งวิธีการน้ีทําใหเห็นมุมมองหรือความคิดเห็นของผูรับบริการตอโครงการ วามีการดําเนิน
โครงการดีหรือไมและอยางไร และหากตองการทราบทัศนะของชุมชนตอโครงการ ก็อาจทําไดโดยการใช
แบบสอบถามท่ีผูตอบไมตองบอกชือ่ โดยนําแบบสอบถามดังกลาววางไวในสถานที่เปาหมาย และขอให
ผูรับบริการชวยตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลววางไวในกลองรับขอมูลที่อยูที่
บริเวณทางออกของสถานที่แหงนั้น  

การพิจารณาวาจะนําขอมูลเชิงคุณภาพมาชวยสรางเสริมความเขมแข็งใหกับโครงการและประเมินผล
โครงการไดอยางไร เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ โดยควรใชแผนการติดตามประเมินผลโครงการ เพือ่วาง
แผนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ซึง่จะแตกตางจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยขอมูลเชิงคุณภาพอาจจะ
เปนการเก็บขอมูลเปนชวงๆ บางเวลาเทาน้ัน การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในชวงเร่ิมตนโครงการเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ โดยเฉพาะเมื่อโครงการตองการวัดผลการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ขอมูลเชิงคุณภาพ
อาจจะเก็บในชวงกลางของการดําเนินโครงการ เพื่อดูความกาวหนาของการทํางานและนําขอมูลมาใชเพื่อ
วางแผนโครงการตอไป และเพื่อการประเมินผลตอนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ ในตอนตอไปของคูมือนีจ้ะ
เปนรายชื่อเอกสารเพิ่มเติม ท่ีจะใหขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 
และการใชขอมูลเชิงคุณภาพในโครงการ    
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