คําถามที่พบบ่อยในการใช้ งานระบบส่งข้ อความสัน้ (SMS)
กรณีที่ 1
อาสาสมัครไม่ได้ รับข้ อความจากระบบส่งข้ อความสันตามเวลาที
้
่ตงไว้
ั้
คําถาม: ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครควรที่จะส่งพาสเวิร์ดให้ กบั ระบบใช่หรื อไม่
คําตอบ: ใช่คะ่ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่ได้ รับข้ อความเตือนตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ เขาอาจส่งพาส
้
ผลิตภัณฑ์ การใช้ ผลิตภัณฑ์ควรที่จะ
เวิร์ดเพื่อที่จะเริ่ มชุดข้ อความสันและรายงานการใช้
รายงานนับตังแต่
้ ครัง้ ที่แล้ วที่อาสาสมัครได้ รายงาน โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเขาจะได้ รับ
ข้ อความเตือนหรื อไม่
กรณีที่ 2
หลังจากที่ตงระบบส่
ั้
งข้ อข้ อความสันกั
้ บเจ้ าหน้ าที่โครงการตอนที่ลงทะเบียนเข้ าร่วม
โครงการแล้ ว อาสาสมัครบอกว่าเขาไม่ได้ รับข้ อความสันจากระบบในวั
้
นถัดมา
คําถาม : เขาต้ องส่งข้ อความสันเข้
้ าร่วมระบบ SMS อีกครัง้ หนึง่ หรื อไม่
้ ตงเวลาไว้
ั้
24 ชัว่ โมง
คําตอบ : ไม่ต้องทําค่ะ โปรแกรมเมอร์ ของระบบข้ อความสันได้
หลังจากเวลาที่อาสาสมัครส่งข้ อความสันเพื
้ ่อตังเวลาเตื
้
อน เพื่อไม่ให้ เป็ นที่สบั สน กรุณา
บอกอาสาสมัครว่าข้ อความเตือนจะใช้ เวลา 24 ชัว่ โมงในการเข้ าไปอยูใ่ นระบบ (ซึง่
หมายถึงว่า มันอาจจะใช้ เวลานานกว่า 24 ชัว่ โมง
ก่อนที่อาสาสมัครจะได้ รับข้ อความเตือนครัง้ แรก) ในกรณีที่อาสาสมัครได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ไป
มากกว่า 1 เม็ดหรื อหลอด นับตังแต่
้ ที่ได้ รายงานไว้ เมื่อครัง้ ที่อยูใ่ นคลินิก ในกรณีนี ้ให้
้ ที่เขาได้ สง่ รายงานครัง้ แรก
อาสาสมัครส่งจํานวนครัง้ ที่เค้ าได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์นบั ตังแต่

กรณีที่ 3
โทรศัพท์มือถือของอาสาสมัครมีปัญหาและเขาไม่ได้ รับข้ อความสันมา
้ 2-3 วันแล้ ว เมื่อเขา
ได้ โทรศัพท์เครื่ องใหม่ เขาจึงเริ่ มได้ รับข้ อความเตือนอีกครัง้ หนึง่
คําถาม:เขาควรที่จะรายงานการใช้ ผลิตภัณฑ์ให้ กบั ระบบอย่างไร
้ การ
คําตอบ:อาสาสมัครควรที่จะรายงานจํานวนครัง้ การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ ใช้ ไปตังแต่
รายงานข้ อความสันชุ
้ ดที่แล้ ว หากเขาใช้ ผลิตภัณฑ์ทกุ วันและเวลาได้ ผ่านไป 3 วันแล้ ว ใน
ตัวอย่างนี ้ เขาสามารถรายงานการใช้ วา่ 3
กรณีที่ 4
อาสาสมัครท่านแรกจะมานัดกลาง (mid-period visit) พรุ่งนี ้
คําถาม: เราจะต้ องทําอย่างไรในการเตรี ยมข้ อมูลทุกอย่างเพื่อพร้ อมใช้ ในการสัมภาษณ์
เพื่อการบรรจบกันของข้ อมูล (Data Convergence Interview)
คําตอบ: แจ้ งให้ ทางทีมเราทราบโดยการส่งอีเมลให้ กบั mtn017sms@mtnstopshiv.org
วันก่อนนัดกลาง (mid period visit) และนัดจบ (end period visit) เพื่อที่จะเตือนทีม
BRWG ให้ โหลดข้ อมูลปฏิทินการใช้ ผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัคร เพื่อใช้ ในการให้ คําปรึกษา
วินยั การใช้ ผลิตภัณฑ์ (Adherence Counseling) ใบสรุปการส่งข้ อความสันนี
้ ้จะโหลดเข้ าสู่
ระบบทุกวันทําการ (จันทร์ - ศุกร์ ) โดยในใบสรุปนี ้จะมี 1)การรายงานจํานวนครัง้ ทังหมดที
้
่
อาสาสมัครใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ สง่ ข้ อมูลให้ กบั ระบบ 2)จํานวนครัง้ ที่เขาได้ สง่ ชุดข้ อความ
สันสํ
้ าเร็ จ

3)จะแจ้ งว่าอาสาสมัครได้ รับโบนัสจากการส่งข้ อความสันหรื
้ อไม่
คําถาม: ฉันจะได้ รับปฏิทิน SMS และใบสรุป SMS ได้ อย่างไร
คําตอบ: ล็อคอินเว็บไซต์ Atlas ของ SCHARP และเลือก MTN-017 ไปยัง SMS and
Audio Files หลังจากนันเลื
้ อก site ของคุณ กดเพื่อเลื่อนหน้ าลงไปหลังจากนันให้
้ ดบั เบิ ้ล
คลิ๊กที่แฟ้ม SMS เพื่อหาปฏิทินการใช้ ผลิตภัณฑ์และใบสรุปข้ อมูล SMS
กรณีที่ 5
อาสาสมัครใส่ตวั เลขผิดตอนที่รายงานการใช้ ผลิตภัณฑ์กบั ระบบส่งข้ อความสัน้
คําถาม: เขาจะแก้ ข้อความที่สง่ ผิดไปได้ อย่างไร
คําตอบ: อาสาสมัครควรส่งข้ อความสัน้ “เปลี่ยนคําตอบเป็ น”แล้ วส่งตัวเลขการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ อง ก่อนที่จะได้ รับข้ อความเตือนครัง้ ถัดไป อาสาสมัครไม่ควรที่จะส่ง
ข้ อความสันหลายๆครั
้
ง้ หากเป็ นตัวเลขเดียวกัน หรื อส่งข้ อความเป็ นตัวเลขหลายๆครัง้ โดย
ที่ไม่ได้ ระบุวา่ เปลี่ยนคําตอบเป็ น

กรณีที่ 6
อาสาสมัครตระหนักว่าเวลาเตือนที่เลือกไว้ ไม่ได้ เหมาะสมอย่างที่คิดไว้
คําถาม: เราจะเปลี่ยนเวลาเตือนได้ อย่างไร
คําตอบ: อาสาสมัครควรจะส่งข้ อความว่า “เวลาเตือน” และเวลาใหม่ที่เขาต้ องการที่จะ
ได้ รับข้ อความเตือน ระบบจะปรับข้ อมูลภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากที่ได้ รับข้ อความสันนั
้ น้
(ในเวลาทําการวันจันทร์ - ศุกร์ )
กรณีที่ 7
อาสาสมัครเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของเขาในระหว่างเข้ าร่วมโครงการ
คําถาม: เขาควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะได้ รับข้ อความเตือน
คําตอบ: อาสาสมัครควรที่จะแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่วิจยั ทราบ เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ แจ้ งให้
โปรแกรมเมอร์ ผู้ดแู ลระบบ SMS ต่อไป
ในระหว่างนี ้อาสาสมัครสามารถรายงานการใช้ ผลิตภัณฑ์โดยการส่งพาสเวิร์ดไปที่
เบอร์ โทรศัพท์ที่ใช้ เข้ าระบบ SMS
กรณีที่ 8
อาสาสมัครจบระยะการวิจยั ระยะแรก
คําถาม : เขาจะแจ้ งระบบข้ อความสันเพื
้ ่อหยุดการได้ รับข้ อความสันได้
้ อย่างไรในช่วงหนึง่
สัปดาห์ที่
เขาหยุดใช้ ผลิตภัณฑ์ (washout week)

คําตอบ: เมื่อคุณแจ้ งทางอีเมลให้ กบั mtn017sms@mtnstopshiv.org ว่าอาสาสมัครจะมา
นัดจบ (end period visit) ของเขา เราจะตังข้
้ อความเตือนว่าข้ อความสันจะหยุ
้
ดหลังจาก
นัดจบนัน้
คําถาม: เราจะเริ่ มการส่งข้ อความเตือนอีกครัง้
เมื่ออาสาสมัครเริ่ มระยะการศึกษาที่สอง(second study period) ได้ อย่างไร
คําตอบ: อาสาสมัครควรจะเข้ าระบบอีกครัง้ (join) แต่ละช่วงการศึกษาในแต่ละช่วงโดย
การส่งข้ อความสันว่
้ า
JOIN พาสเวิร์ด SMS เวลาเตือน ซึง่ การกระทําดังกล่าวจะทําให้ ข้อความเตือนเริ่ มอีกครัง้
ตามเวลาเตือนที่อาสาสมัคร
ได้ เลือกไว้

