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[การแนะน า] สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉันชื่อ (ช่ือของผู้สัมภาษณ์) จะเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านในวันนี ้

ก่อนอื่นผม/ดิฉันขอขอบคุณที่ท่านไดเ้สียสละเวลาพดูคุยกับผม/ดิฉัน  

ประสบการณ์และความคิดเหน็ของท่านเกี่ยวกบัการวิจยันี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ดังนั้นเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีท่่านสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในวันนี ้

ค าถามบางข้ออาจเป็นประเด็นที่ออ่นไหว แตทุ่กเรื่องที่เราสนทนากันจะถูกรักษาเปน็ความลบั 

จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาและน าไปถอดข้อความภายหลัง แต่จะไม่ปรากฏข้อมูลที่สามารถระบตุัวตนได้ 

เช่น ชื่อหรือสถานที่ต่างๆ  เพื่อปกป้องความเปน็ส่วนตัวของท่าน ส าหรับค าถามใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการตอบ 

ท่านสามารถบอกผม/ดิฉันได้และเราจะข้ามค าถามนั้นไป  ท่านมีสิทธิที่จะถอนตัวออกจากการวิจัยนี้เมื่อใดกไ็ด้  

ในกรณีของเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงคห์รือภัยคกุคามทางสังคมที่ได้ถูกรายงานขณะสัมภาษณ์ 

ผม/ดิฉนัจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่วิจัยและจะรายงานใหท้่านทราบด้วย   

ท่านจะอนุญาตใหผ้ม/ดิฉันบันทึกเสียงการสนทนาในวันนี้หรือไม่ 

ในการสมัภาษณค์รั้งนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทา่นมีค าถามก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสนทนาหรอืไม่ครับ/คะ 

ค าถามสองสามข้อแรกของผม/ดิฉัน จะถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรโดยทัว่ไปเกีย่วกับการวิจัย  แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม  

ผม/ดิฉันอยากจะเน้นว่าเราต้องการข้อเสนอแนะไมว่่าจะเป็นในทางบวกหรือลบ  เราอยากทราบจริงๆ 

ว่าท่านคดิอะไร ดังนั้นได้โปรดตอบอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ตอ้งเกรงใจ 



 

MTN-026/IPM 038 In-Depth Interview (IDI) Guide: Exit, Version 3, 22 Dec 2015      Page 2 of 
12 
 

 

 

 

กลุม่ค าถาม หวัขอ้ ค าถามปลายเปิด ค าถามเพือ่ขอความกระจ่าง หมายเหต ุ

1. 

ประสบการณ์

ทัว่ไปเกีย่วกบั

การวจิัย 

1.1 

ประสบการณ์ทั่ว

ไปและแรงจูงใจ

ในการเขา้ร่วมก

ารวิจัยครัง้นี ้

จากการที่เราพดูคุยกันเมื่อ 

2-3 

สัปดาห์ทีผ่่านมาเกีย่วกับเหตุ

ผลที่ท่านเข้าร่วมในการวิจยั

น้ี 

และความรู้สึกของท่านเปลีย่

นไปหรือไม่อย่างไรตั้งแต่คร

าวที่แลว้ 

a) ท่านจะอธิบายประสบก

ารณ์ในการเข้ารว่มกา

รวิจัยครัง้น้ีในภาพรวม

ทั้งหมดวา่อย่างไร 

b) ประสบการณ์ของท่านเ

กี่ยวกับเจา้หน้าทีค่ลินิ

กเป็นอย่างไร 

c) ประสบการณ์ของท่านเ

กี่ยวกับกระบวนการใน

การวิจัยนี้เป็นอยา่งไร 

d) ท่านรู้สึกว่ากระบวนกา

รทางการแพทย์และทา

ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ:์ 

ส าหรับค าถ

ามเพื่อขอคว

ามกระจ่างข้

อ a – d น้ัน 

แบบส ารวจ

การสอดยา

หนึ่งขนาดหั

วข้อ 

 A1และA2  

โดยที่:  
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งห้องปฏบิัติการวิจัยครั้

งนี้เป็นอย่างไร 

e) ท่านประสบกับปัญหาห

รือความยุ่งยากระหว่า

งการเข้าร่วมการทดล

องวิจัยหรือไม ่

f) กรุณาอธบิายเพิ่มเติม 

หัวขอ้ A1 

ค าถามเพื่อข

อความกระจ่

างข้อ a) 

เกี่ยวข้องกับ

ข้อ 1, 

ค าถามข้อ 

b) 

เกี่ยวข้องกับ

ข้อ 2, 4-6  

หัวขอ้ A2 

ค าถามข้อ 

c) และ d) 

เกี่ยวข้องกับ

ข้อ 14 

[หวัขอ้ตอ่ไป] ผม/ดิฉันจะเปลี่ยนไปพูดคุยเกีย่วกับประสบการณ์ในการใชเ้จลและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 
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2. 

ปัญหาในการ

ใชเ้จล และ 

วนิยัในการใช้ 

2.1 

ปัญหาทั่วไปเกี่ย

วกับเจล 

ท่านมีปัญหาเกี่ยวกบัเจลระห

ว่างการวิจัยหรือไม่ 

ถา้ม ี

 ปัญหาของท่านคืออะไ

ร 

 ท่านแกไ้ขปัญหาน้ันอ

ย่างไร 

ถา้ไมม่ ี

 นั่นเยี่ยมมากที่ไดย้ิน 

ท่านรู้สึกว่าท่านได้ท า

บางสิ่งบางอย่างทีเ่ฉพ

าะเจาะจงที่อาจจะช่วย

ป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญห

าต่างๆขึน้หรือไม ่

 ท่านคิดว่ามีประโยชน์

อะไรที่ไมค่าดคิดมาก่อ

นการใชเ้จลนี้หรือไม ่

ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ:์ 

อ้างอิงถึงแบ

บส ารวจการ

สอดยาหนึ่ง

ขนาดหวัข้อ 

B ค าถาม 

B3 

 2.2 

อาการข้างเคียงจ

ากเจล 

มีอาการข้างเคียงอะไรเกิดขึ้

นกับท่านระหว่างการทดลอง

วิจัยบ้างหรือไม ่

กรุณาอธบิายเพิ่มเติม ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ:์ 

อ้างอิงถึงกา

รสอดยาหนึ่

งขนาดหัวข้
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อ B ค าถาม 

B4-B7 

 2.3 

ปัจจัยที่ขัดขวาง

วินัยการใช้เจล 

บางคนอาจมีปัญหาหรือควา

มยุ่งยากในการใชเ้จลอย่าง

สม่ าเสมอ 

จากที่ท่านเป็นหนึง่ในไม่กีค่

นทีไ่ดท้ดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 

ท่านคิดว่ามีสาเหตอุะไรบ้าง

ที่ท่านคิดว่าท าไมผู้ชายหรือ

ผู้หญิงอาจมีปัญหาหรือควา

มยากล าบากในการใช้เจลนี้ 

 ท่านมีค าแนะน าอะไรบ้

างเพื่อให้ผู้ใช้ได้ปอ้งกั

นปัญหาเหล่านั้น 

 ท่านมีค าแนะน าอะไรบ้

างเพื่อให้ผู้ใช้ได้แก้ไข

ปัญหาเหล่านั้น  

 

[หวัขอ้ตอ่ไป] 

ตอนนีเ้ราจะพูดถึงประสบการณ์ของท่านในการสอดเจลและการให้ยาภายใตก้ารสังเกตโดยตรง 

3. 

ประสบการณ์เ

กีย่วกบัการให้

ยาภายใตก้าร

สังเกตโดยตรง 

3.1 

ความประทับใจทั่

วไปต่อการให้ยา

ภายใต้การสังเก

ตโดยตรง 

โปรดอธบิายเกี่ยวกับประสบ

การณ์ของท่านเกี่ยวกับการ

สอดเจลตลอดช่วงระยะเวลา 

7 วัน 

ถา้สอดเจล โดยเจา้หนา้ที ่

 ท่านรู้สึกอย่างไรทีเ่จ้า

หน้าที่สอดเจลเข้าไปใ

นร่างกายของท่าน 

[หรือ] 

ถา้สอดเจล ดว้ยตวัเอง 

ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ์: 

อ้างอิงถึงแบ

บส ารวจการ

สอดยาหนึ่ง
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 ท่านรู้สึกอย่างไรขณะ

ที่เจ้าหน้าที่คลินิกก าลัง

มองท่านสอดเจลเข้าไ

ปในร่างกายของท่าน 

 ค าแนะน าวิธีการใช้นั้

นมีความชัดเจนเพยีงใ

ด 

ท่านมีค าถามเกี่ยวกับวิ

ธีการใชห้รือไม ่ถา้ม ี

ท่านจ าได้หรือไมว่่าเป็

นเรื่องเกีย่วกับอะไร 

 โปรดบอกผม/ดิฉันว่าท่

านรู้สึกอย่างไรเมือ่สอ

ดเจลเข้าไปในร่างกาย

ของท่าน 

ขนาดหวัข้อ 

A3 

 

ถ้าสอดเจลโ

ดยเจ้าหน้า

ที่อ้างอิงถงึข้

อความ 

3,5,7-11 

 

ถ้าสอดเจลโ

ดยด้วยตัวเอ

ง 

อ้างอิงถึงข้อ

ความ 1,2,6  

หัวขอ้ C, 

ค าถาม C1 

[หวัขอ้ตอ่ไป] เราจะพูดถึงความรู้สกึต่อการใช้เจล 
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4. 

การยอมรบัเจ

ล 

4.1 

ความประทับใจทั่

วไปต่อเจล 

ตลอดเวลา 7 วันที่ใช้เจล 

ท่านรู้สึกอย่างไรทีต่้องใช้เจ

ลทุกวัน  

a) ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อมีเ

จลอยู่ในร่างกาย 

a. 

ท่านชอบอะไรมากที่สุ

ดเกี่ยวกับเจล 

b. 

ท่านชอบอะไรน้อยที่สุ

ดเกี่ยวกับเจล 

b) หากท่านสามารถเปลี่ย

นแปลงผลิตภัณฑ์ได้แ

บบไหนกต็าม 

ท่านอยากเปลี่ยนอะไร

ท าให้ท่านชอบมากขึ้น 

c) ลักษณะใดบ้างของผลิ

ตภณัฑ์ทีท่ าให้ท่านชอ

บผลิตภณัฑ์นี ้

d) อะไรบ้างที่เป็นตัวขัดข

วางท าใหท้่านไม่ชอบ

ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ:์ 

อ้างอิงถึงแบ

บส ารวจการ

สอดยาหนึ่ง

ขนาดหวัข้อ 

B ค าถาม 

B1และ B2 

และหวัข้อ D 

ค าถาม D1-

D8 
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ผลิตภัณฑ์นี้/ 

เพราะอะไร 

 4.2 

การพูดคยุเกี่ยวกั

บเจลและอิทธิพล

ต่อสังคม 

นอกจากเจ้าหน้าทีค่ลินิก 

ท่านได้พดูคุยกับคนอื่นเกี่ยว

กับเจลหรอืไม ่

ไม ่

 มีเหตุผลอะไรเฉพาะห

รือไม่ทีท่ าใหท้่านไม่พู

ดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเ

จลนี ้

 ท่านได้พดูคุยกับคนอ่ื

นท่านอยากบอกอะไร

พวกเขาเกี่ยวกับเจลนี้ 

ใช ่

 ท่านพูดอะไรบ้างเกี่ยว

กับเจล 

 ท่านพูดกบัใคร 

 พวกเขาถามอะไรบ้างเ

กี่ยวกับเจล  

 พวกเขารูส้ึกอย่างไรที่

ท่านเข้ารว่มการทดลอ

งวิจัยนี ้
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 ท่านจะบอกอะไรกบัทั้ง

ผู้ชายหรือผู้หญงิเกี่ยว

กับเจลนี ้

 4.3 

การรับรูเ้กี่ยวกับ

ความสามารถใน

การพูดคยุเรื่องเจ

ลกับคูน่อน 

ท่านรู้สึกสบายใจเพียงใดเมื่

อต้องพูดถึงการใช้เจลในกา

รวิจัยกับคูน่อนของท่าน  

 ท่านจะอธิบายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ว่าอย่างไร 

- ท่านจะพูดอะไรบ้าง 

- ท่านยกเรื่องนี้ขึ้นมา

พูดเมื่อไหร ่

 ท่านคิดว่าอะไรจะท าใ

ห้การพูดเรื่องเจลนั้นง่

ายขึ้น 

[หากผู้เข้าร่วมการวิจัยบอกว่

าเขาได้พดูคุยเรื่องเจลกับคูน่

อน] 

 ใหท้่านชว่ยเล่าบทสน

ทนาดังกล่าวนั้น 

 ท่านพูดถงึอะไรบ้าง 

 คู่ของท่านมีการตอบส

นองอย่างไร 
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 4.4 

การคาดการณ์ค

วามเป็นไปไดท้ี่จ

ะใชเ้จล 

เพื่อป้องกนัเอชไ

อว ี

ในช่วงการเริ่มต้นการวิจัยน้ั

นท่านเคยพูดถึงว่า 

ถ้ามเีจลส าหรับทวารหนักใน

ลักษณะทีค่ล้ายกันที่ใช้ป้อง

กันเอชไอวไีด้บ้าง 

แล้วท่านคิดว่าจะ 

[เป็นไปไม่ได้อย่างมาก, 

เป็นไปไม่ได้, เปน็ไปได้, 

เป็นไปไดอ้ย่างมาก] 

ที่ท่านจะใช้เจลส าหรับเพศสั

มพันธ์ทางทวารหนัก 

ตอนนี้ความคิดเห็นของท่านเ

ปลี่ยนไปจากเดิมหรือไมเ่มื่อ

ท่านได้ใช้เจลเป็นเวลา 7 วัน 

 กรุณาบอกผม/ดิฉันว่า

ท าไมถึง 

[เป็นไปไม่ได้อย่างมาก

, เป็นไปไม่ได้, 

เป็นไปได,้ 

เป็นไปไดอ้ย่างมาก] 

ที่ท่านจะใช้เจลในอนา

คต 

 อะไรที่ท าใหท้่านคดิว่า

มีความเปน็ไปมากที่ท่า

นจะใช้เจล 

 อะไรทีท่ าให้มีความเป็

นไปได้นอ้ยที่ท่านจะใ

ช้เจล 

ส าหรบัผูส้ัม

ภาษณ:์ 

อ้างอิงถึงแบ

บส ารวจข้อ

มูลพื้นฐานด้

านพฤติกรร

ม หัวข้อ G 

ค าถาม G1 

 4.5 

การรับรู้ปจัจัยขอ

งวินัยการใช้เจล

ส าหรับเพศสัมพั

หากท่านคิดถึงประสบการณ์

ในชีวิตของท่านเอง 

มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะป้องกัน

ท่านจากการใช้เจลส าหรับก

 ประเภทของคู่นอน 

(คู่นอนช่ัวคราว, 

มีความสัมพันธ์แบบจริ

ส าหรับผูส้ัม

ภาษณ์: 

อ้างอิงแบบ

ส ารวจขอ้มู

ลพื้นฐานด้า



 

MTN-026/IPM 038 In-Depth Interview (IDI) Guide: Exit, Version 3, 22 Dec 2015      Page 11 of 
12 
 

นธ์ทางทวารหนั

ก 

ารมีเพศสัมพันธ์ทางทวารห

นัก 
งจัง, คู่นอนครั้งเดยีว 

ฯลฯ) 

 บทบาททางเพศแบบเป็

นฝ่ายรับหรือผู้เปน็ฝ่า

ยรุก 

 ท่านคิดว่าท่านจะใช้เจ

ลเพื่อกิจกรรมทางเพศ

แบบอื่นหรือไม่ 

(เช่นการท าออรัลเซ็ก

ซ์ทางช่องทวารหนัก/ก

ารใช้ลิ้นกับช่องทวาร

หนักหรือล้างตู้เย็น 

ฯลฯ) 

นพฤติกรรม 

หัวขอ้ G 

ค าถาม G2-

G4 

 4.6 

ข้อแนะน าเกี่ยวกั

บ เจล 

ท่านจะแนะน าเจลกับคนอื่นๆ

หรือไม ่

ท าไม  

[ตอ่ไป] เรามาถึงส่วนสุดท้าย ซึ่งจะถามเกี่ยวกบัการออกแบบเจล 
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[หวัขอ้ตอ่ไป] นั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการทราบจากคุณส าหรับวนันี้ 

แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปผม/ดิฉันมคี าถามอีกเล็กน้อย… 

 5.1 ท่านมีประสบการณ์ในการใชเ้จลที่เรายังไม่มีโอกาสพูดถึงอกีหรือไม ่

5. บทสรปุ 5.2 ท่านคิดว่ามีสว่นของค าถามที่คิดว่าควรจะถามให้ต่างจากนี้หรือไม ่

 5.3 ท่านมีข้อค าถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม ่

[ประโยคปดิทา้ย] นี่เป็นค าถามทั้งหมดที่มีนะครับ/ค่ะ ขอบคุณท่านที่เสยีสละเวลามาพูดคุยในวันนี้ครับ/คะ 

 


