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ภาคผนวก ก 

เอกสารรับรองโครงการที่เกีย่วข้องกบัมนุษย์ 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือยนิยอมด้วยความสมัครใจ 
 

ส่วนที ่1: เอกสารแนะน าส าหรับอาสาสมัคร 
 
การวจัิยเร่ือง  ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี ว ีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 เป็นการศึกษาความรู้เร่ืองเช้ือเอช พี วี และความตระหนกัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งศึกษา
หาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และความตระหนักเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ของ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งน้ีเพื่อน ามาซ่ึงประโยชน์ในการปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขในการท่ีจะพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เร่ือง เช้ือเอช พี วใีนจงัหวดัเชียงใหม่ และเป็นแนวทางในการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบั เช้ือเอช พี ว ีต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี วี จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 395 
คน 

ขั้นตอนการศึกษา 
 หากท่านตกลงใจเขา้ร่วมในการศึกษา และผา่นเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการเป็นผูใ้หข้อ้มูล และพิมพ์
ลายน้ิวมือในหนงัสือยินยอมดว้ยความสมคัรใจ เราจะให้ท่านท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
ซ่ึงแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปจ านวนทั้งหมด 16 
ขอ้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ทั้งหมด 15 ขอ้และตอนท่ี 3 แบบสอบถาม
วดัความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดจาก เช้ือเอช พี ว ีทั้งหมด 10 ขอ้ 

ความเส่ียงและ/หรือความไม่สุขสบายต่างๆ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางเพศ ซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตวั ท่านอาจจะมีความรู้สึกอึดอดั ไม่สบายใจเม่ือพูดคุยถึงเร่ือง
เหล่าน้ี อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่พูดคุยในประเด็นท่ีท่านไม่อยากให้ข้อมูลได้ โดยไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อตวัท่านเอง ทั้ งน้ีเราจะพยายามท าทุกอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัและ
ความลบัของท่าน  
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ประโยชน์ทีท่่านพงึจะได้รับ 
 ท่านอาจไม่ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากการเขา้ร่วมการศึกษา อยา่งไรก็ตามการให้ขอ้มูล
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเร่ือง เช้ือเอช พี วี ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และเป็นแนวทางในการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบั เช้ือเอช พี ว ีต่อไป 

ทางเลอืกอืน่ของการเข้าร่วมการศึกษา 
 หากท่านรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะให้ขอ้มูล และเลือกท่ีจะไม่เขา้ร่วมการศึกษา หรือบอกยุติการ
ให้ความร่วมมือในขั้นตอนใดๆของการศึกษา การปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่มีผลต่อ
การไดรั้บบริการจากสถานบริการสุขภาพ ตามสิทธ์ิท่ีท่านควรจะไดรั้บ 

การรักษาความลบั 
 การรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูลจะมีการปกปิดช่ือของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยการบนัทึกขอ้มูลเป็น
ระบบตวัเลขซ่ึงไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลไปถึงผูใ้ห้ขอ้มูลได ้การเก็บขอ้มูลไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั 
รวมถึงการท าลายขอ้มูลหลงัจากการศึกษาเสร็จส้ินภายใน 1 ปี 

 สิท ธิประโยชน์ อ่ืน อันจะเกิดจากผลการวิจัยให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั สามารถติดต่อไดท่ี้ 
  นายประทกัษพ์งษ ์วงศกิ์ติ 
  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
  คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  เบอร์โทรศพัท ์081-884-1512 (ในเวลาราชการ) 

 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา สามารถติดต่อไดท่ี้ 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ บุญเชียง 
  ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  เบอร์โทรศพัท ์053-945018 (ในเวลาราชการ) 
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หนังสือยนิยอมด้วยความสมัครใจ 
ส่วนที ่2: ใบเซ็นยนิยอมด้วยความสมัครใจ 

การวจิยัเร่ือง   ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี ว ีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัท่ีใหค้  ายนิยอม  วนัท่ี …….. เดือน ……………………… พ.ศ. ……………. 

 ก่อนท่ีจะให้ลงนามในใบยินยอมให้ท าการศึกษาวิจยัน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บค าอธิบายจากผูว้ิจยัถึง
วตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ความเส่ียง หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจยั รวมทั้ ง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยัอยา่งละเอียด และมีความเขา้ใจดีแลว้ 

 ผูว้ิจยัได้ตอบค าถามต่างๆ ท่ีขา้พเจา้สงสัย ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น จนขา้พเจา้
พอใจ  

 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้เป็นความลบั จะเปิดเผยไดเ้ฉพาะในรูปแบบ
ของการสรุปผลการวิจยัเท่านั้น โดยผูว้ิจยัจะไม่ตามไปเก็บขอ้มูลของขา้พเจา้ท่ีบา้น และหากเกิด
อนัตรายใดๆจากการวจิยั ขา้พเจา้จะไดรั้บการดูแลรักษาพยาบาลอยา่งดีท่ีสุด 

 ขา้พเจา้ยนิยอมดว้ยความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมในการวิจยัคร้ังน้ี และขา้พเจา้สามารถท่ีจะถอน
ตวัออกจากการวจิยัคร้ังน้ีเม่ือใดก็ได ้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อการรักษาพยาบาลตามสิทธ์ิท่ีขา้พเจา้
ควรจะไดรั้บ  

 หากขา้พเจา้มีขอ้สงสัยหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบัการศึกษาน้ี หรือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ นายประทกัษพ์งษ ์วงศกิ์ติ เบอร์โทรศพัท ์081-884-1512 หรือติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เบอร์โทรศพัท ์053-945018 (ในเวลาราชการ) 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้ และมีความเขา้ใจดีทุกประการ ขา้พเจา้ยินดีใหข้อ้มูล โดย
พิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือในใบยนิยอมน้ี ดว้ยความเตม็ใจ 

....................................   ลายพิมพน้ิ์วหวัแม่มืออาสาสมคัร 
ลงนาม     .........................................................      ผูข้อความยนิยอม 

(..........................................................) 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถาม 
 
ตอนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามตอนท่ี 1 มีทั้งหมด 16 ขอ้ เป็นค าถามเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน 
โปรดเลือกท าเคร่ืองหมาย    ลงใน       หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็นจริง 
1. อาย ุ….. ปี 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  ประถมศึกษา 
  มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 
  อนุปริญญา หรือ ปวส. 
  ปริญญาตรี หรือมากกวา่ 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
3. อาชีพหลกั 
  นกัศึกษา 
  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  ลูกจา้งชัว่คราว / ลูกจา้งประจ า / รับจา้งทัว่ไป 
  เจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวั 
  วา่งงาน 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
4. รายได ้ต่อเดือน 
  ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
  5,001 - 15,000 บาท 
  15,001 - 25,00 บาท 
  มากกวา่ 25,00 บาท 
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5. สถานะทางเพศ 
  สาวประเภทสอง/กะเทย 
  เกย ์
  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………… 
ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรม( ภายใน 90 วนั ท่ีผา่นมา) 
6. มีการใชส้ารเสพติด  
  ไม่ใช่  
  ใช่ โปรดระบุ …………… 
7. มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
8. พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์และการใชถุ้งยางอนามยั 
  ไม่มีเพศสัมพนัธ์ (ขา้มไปตอบ ขอ้ 9) 
  มีเพศสัมพนัธ์ 
    ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง 
    ใชถุ้งยางอนามยัเป็นบางคร้ัง 
    ไม่เคยใชถุ้งยางอนามยั 
9. มีคู่นอนท่ีเป็นเพศหญิง  
  ไม่ใช่ 
  ใช่ ระบุจ านวน ...... คน 
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ขอ้ 9-16 เป็นค าถามเก่ียวกบัประวติัการเจบ็ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการไดรั้บการวนิิจฉยั
วา่ติดเช้ือ HIV ใหท้่านเลือกค าตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
 
ขอ้ ท่านเคยมีประวติัการเจบ็ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และการไดรั้บ

การวนิิจฉยัวา่ติดเช้ือ HIV 
ใช่ ไม่ใช่ 

9 โรคเริมบริเวณอวยัวะเพศ   
10 โรคหนองในแท ้   
11 โรคหนองในเทียม   
12 โรคหูดหงอนไก่   
13 โรคซิฟิลิส   
14 โรคเช้ือราแคนดิดา   
15 โรคแผลริมอ่อน   
16 ไดรั้บการวินิจฉยัวา่ติดเช้ือเอช ไอ วี   
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ท่านเคยไดท้ราบเก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีก่อนการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ี?  
 ทราบ    
 ท่านเคยไดย้นิเก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีจากแหล่งขอ้มูลใด  (สามารถเลือกตอบได ้มากกวา่ 1 ขอ้) 

________ ส่ือโทรทศัน์ 
________ ส่ือวทิย ุ
________ อินเตอร์เนต 
________ บุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์พยาบาล เป็นตน้ 
________ โรงเรียน หรือ มหาวทิยาลยั 
________ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
________ แผน่พบั ใบปลิว 
________ คู่นอนท่ีเป็นเพศหญิง 
________ คู่นอนท่ีเป็นเพศหญิงท่ีเคยเป็นโรคหูดหงอนไก่ 
________ คู่นอนท่ีเป็นเพศชาย 
________ คู่นอนท่ีเป็นเพศชายท่ีเคยเป็นโรคหูดหงอนไก่ 
________ เพื่อนเพศหญิง 
________ เพื่อนเพศหญิงท่ีเคยเป็นโรคหูดหงอนไก่ 
________ เพื่อนเพศชาย 
________ เพื่อนเพศชายท่ีเคยเป็นโรคหูดหงอนไก่ 
________ สมาชิกในครอบครัว 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ  ________ 
 
 ไม่ทราบ 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามวดัความรู้  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีทั้งหมด 15 ขอ้ เป็นค าถามความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ี โดยใส่
เคร่ืองหมาย  ใน          โดยเลือกตอบ ถูก ผดิ หรือ ไม่ทราบ ขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีตรงตามความ
เขา้ใจของท่าน 

ขอ้ความ ถูก ผดิ ไม่ทราบ 
1. เช้ือเอช พี วี เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกใน

ผูห้ญิง 
   

2. เช้ือเอช พี ว ีเป็นเช้ือไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดโรคเริม     
3. เช้ือเอช พี ว ีสามารถท าใหเ้กิดโรคมะเร็งอวยัวะสืบพนัธ์ุได ้    
4. เช้ือเอช พี ว ีติดต่อไดจ้ากการมีเพศสัมพนัธ์อยา่งเดียวเท่านั้น    
5. สารคดัหลัง่ในร่างกายท่ีพบเช้ือเอช พี วี หากมีการสัมผสัทาง

ผวิหนงัก็จะสามารถแพร่กระจายเช้ือไดเ้ช่นกนั 
   

6. การเปล่ียนคู่นอนบ่อยคร้ังเป็นสาเหตุท่ีท าให้เส่ียงต่อการติด 
เช้ือเอช พี ว ีเพิ่มมากข้ึน 

   

7. คุณสามารถติดเช้ือเอช พี วี จากคู่นอนไดถึ้งแม ้คู่นอนจะไม่มี
อาการหรืออาการแสดงท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

   

8. คนส่วนใหญ่ท่ีติดเช้ือเอช พี ว ีบริเวณอวยัวะเพศ จะมีการแสดง
อาการหรืออาการแสดงอยา่งชดัเจน 

   

9. การฉีดวคัซีนในการป้องกันเช้ือเอช พี วี จะมีประสิทธิภาพ
ส าหรับเช้ือเอช พี ว ีบางสายพนัธ์ุเท่านั้น 

   

10. เช้ือ เอช พี ว ีบางสายพนัธ์ุสามารถหายเองไดโ้ดยไม่ตอ้งท าการ
รักษา 

   

11. การสวมถุงยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสัมพนัธ์สามารถลด
ความเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช พี ว ีได ้

   

12. การดูแลความสะอาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นขอ้ควรปฏิบติัท่ี
จะช่วยลดการติดเช้ือเอช พี ว ี

   

13. เช้ือเอช พี ว ีทุกสายพนัธ์ สามารถก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้    
14. เช้ือเอช พี ว ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดมะเร็งในช่องปากได ้    
15. เช้ือเอช พี ว ีสามารถติดต่อ ไดใ้นเพศหญิงเท่านั้น    
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ตอนที ่3   แบบสอบถามวดัความตระหนกั 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามตอนท่ี 3 มีทั้งหมด 10 ขอ้ เป็นค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิด
จาก เช้ือเอช พี ว ีโดยใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่าน 
 

ขอ้ความ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
1. ท่านคิดวา่ เช้ือเอช พี ว ีไม่ได้ ท าใหเ้กิดเฉพาะ

มะเร็งปากมดลูกในเพศหญิงเท่านั้น แต่
สามารถท าใหเ้กิดมะเร็งอวยัวะเพศและทวาร
หนกัในเพศชายไดเ้ช่นกนั 

     

2. ท่านคิดวา่ผูท่ี้ติดเช้ือเอช พี ว ีแต่ไม่มีอาการ
หรืออาการแสดง ยงัคงปลอดภยัจากโรคมะเร็ง
ทวารหนกัหรืออวยัวะเพศ 

     

3. ปัจจุบนัโรคหูด มะเร็งทวารหนกัหรือมะเร็งท่ี
อวยัวะเพศสามารถรักษาได ้ท่านจึงไม่กงัวล
เก่ียวกบัโรคน้ีอีกต่อไป 

     

4. ท่านคิดวา่การรักษาความสะอาดของอวยัวะ
เพศเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยลด
ความเส่ียงการติดเช้ือเอช พี วี ได ้

     

5. แมจ้ะสวมถุงยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมี
เพศสัมพนัธ์ ท่านคิดวา่ยงัเส่ียงต่อการติดเช้ือ
เอช พี วี เน่ืองจาก เช้ือเอช พี ว ีสามารถติดต่อ
จากการสัมผสัผวิหนงัสู่ผวิหนงัได ้

     

6. เม่ือพบวา่ตนเองเส่ียงต่อการติดเช้ือเอช พี ว ี
ท่านยนิดีท่ีจะท าการตรวจคดักรองเพื่อช่วยลด
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
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ขอ้ความ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
7. หากท่านไดรั้บการวนิิจฉยัโดยแพทย ์วา่มีการ

ติดเช้ือเอช พี ว ีท่านคิดวา่เช้ือเอช พี ว ีนั้นจะ
ไม่พฒันาท าใหเ้กิดโรคมะเร็งทวารหนกัหรือ
อวยัวะเพศ 

     

8. ถึงแมจ้ะรักษาโรคหูดหงอนไก่ดว้ยวธีิจ้ีหรือตดั
ออกจนหายดีแลว้ ท่านคิดวา่อาจจะยงัมีโอกาส
กลบัมาเป็นซ ้ าไดอี้ก 

     

9. ท่านคิดวา่ถึงแมจ้ะไดรั้บวคัซีนเอช พี ว ีแลว้ ยงั
มีโอกาสท่ีจะไดรั้บเช้ือเอช พี ว ีสายพนัธ์ุอ่ืนได้
อีก หากยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศสัมพนัธ์
อยู ่

     

10. ท่านคิดวา่ควรจะมีการเผยแพร่ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากเช้ือ
เอช พี ว ีแก่กลุ่มชายรักชาย 

     

 
 
 
 
 
  



 

62 

ภาคผนวก ง 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ สังกดั 

ผศ. นพ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชยั หวัหนา้ศูนยว์ิจยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง 
 เพศสัมพนัธ์ สถาบวัจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ดร.อรุณรัตน์  ตั้งมัน่คงวรกลู ศูนยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง 
 เพศสัมพนัธ์ สถาบวัจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นายอมรินทร์  หน่อไชยวงค ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

63 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล นายประทกัษพ์งษ ์ วงศกิ์ติ 

วนั เดือน ปี เกดิ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2524 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา  2547 พยาบาลศาสตรบณัฑิต  
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2547 พยาบาลวชิาชีพ แผนกศลัยกรรม หู คอ จมูก ตา  
   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั พยาบาลวจิยั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แดด 
 


