
โครงการวิจัยการติดเชื้อเอชพีวีในวัยรุน
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ขั้นตอนการวิจัย
และการเก็บตัวอยาง
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วันนัดหมายระหวางป วันนัดหมายประจำปวันนัดหมายเบื้องตนวันตรวจคัดกรอง

ขอความยินยอมเขารวมการวิจัย

ตารางนัดหมายการวิจัยและการเก็บตัวอยาง สำหรับอาสาสมัครหญิง





ตารางนัดหมายการวิจัยและการเก็บตัวอยาง สำหรับวัยรุนชาย

ตรวจรางกาย

ตรวจเลือด

เก็บปสสาวะ
เพื่อตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เก็บตัวอยางจากอวัยวะเพศ

เก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก

ตรวจรางกาย

ตรวจเลือด

ตอบคำถามทางคอมพิวเตอร

เก็บตัวอยางจากอวัยวะเพศ

เก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก
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วันนัดหมายประจำปวันนัดหมายเบื้องตนวันตรวจคัดกรอง

ขอความยินยอมเขารวมการวิจัย

เก็บปสสาวะ
เพื่อตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ





6 เดือน 1 ป 1.5 ป 2 ป 2.5 ป 3 ปวันตรวจคัดกรอง/ 
วันนัดหมายเบื้องตน

1 ป 2 ป 3 ปวันตรวจคัดกรอง/ 
วันนัดหมายเบื้องตน

ก
การตรวจรางกาย



• หากตรวจพบวามีการตั้งครรภ ณ วันตรวจคัดกรองหรือ 
 วันนัดหมายเบื้องตน (สัปดาห 0) อาสาสมัครจะไมสามารถ
 เขารวมโครงการได

• หากอาสาสมัครตั้งครรภหลังจากเขารวมโครงการแลว 
 อาสาสมัครสามารถรวมโครงการตอไปได แตจะไมมีการตรวจ 
 ทางชองคลอด จนกระทั่งการตั้งครรภยุติลง 

• อาสาสมัครที่ตั้งครรภหรือคลอดบุตรแลว และไมสมัครใจที่จะ
 เขารวมโครงการตอไป สามารถขอถอนตัวออกจากโครงการ
 ไดตลอดเวลา 

คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
ผลตรวจการตั้งครรภ:



6 เดือน 1 ป 1.5 ป 2 ป 2.5 ป 3 ปข
การเก็บปสสาวะ
เพื่อตรวจการตั้งครรภ

วันตรวจคัดกรอง/ 
วันนัดหมายเบื้องตน





 วิธีเก็บตัวอยางปสสาวะ:

• ควรกลั้นปสสาวะอยางนอย 1 ชั่วโมง   
 กอนการเก็บตัวอยางปสสาวะ

• เก็บปสสาวะชวงแรก (ปริมาณ 20 ถึง 
 30 มล. ของกระแสปสสาวะเริ่มตน) 
 ลงในหลอดเก็บปสสาวะ

• ไมควรเก็บปสสาวะมากเกินไป เพราะอาจ
 ทำใหตัวอยางปสสาวะเจือจาง และอาจ 
 ทำใหผลทดสอบไมถูกตอง
                 

1 ป 2 ป 3 ปี

ค
การเก็บปสสาวะเพื่อตรวจ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วันนัดหมายเบื้องตน



ขอปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร
การตรวจภายในสำหรับผูหญิง:

คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
การตรวจภายในสำหรับผูหญิง:

• อาสาสมัครหญิงจะไดรับการนัดหมายระหวางปทุก 6 เดือน  
 หลังการนัดหมายเบื้องตนและการนัดหมายประจำป เพื่อเก็บ 
 ตัวอยางจากชองคลอดสำหรับตรวจหาเชื้อเอชพีวี การเก็บ 
 ตัวอยางจะทำโดยใชไมพันสำลีและไมใชเครื่องมือปากเปด
 

• งดมีเพศสัมพันธทุกรูปแบบ รวมถึงการสอดใสสิ่งแปลกปลอม 
 หรือสวนลางชองคลอดภายใน 24 ชั่วโมงกอนมาคลินิก

• งดเหน็บยาทางชองคลอดภายใน 24 ชั่วโมงกอนมาคลินิก 

• หากอยูระหวางมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ โปรดแจงพยาบาล 
 เพื่อเลื่อนวันนัดหมาย เชน เลื่อนนัดออกไป 3 – 7 วันหลังมี
 ประจำเดือน หรือ 6 สัปดาหหลังคลอดบุตร 



ง
การตรวจภายใน และการเก็บ
ตัวอยางสำหรับผูหญิง (1)

6 เดือน 1 ป 1.5 ป 2 ป 2.5 ป 3 ป วันนัดหมายเบื้องตน



คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
การตรวจวินิจฉัยดวยกลองคอลโปสโคป:

• หากพบวาอาสาสมัครหญิงมีผลตรวจแปบสเมียรที่ผิดปกติ   
 เล็กนอย (ไมใชระยะกอนมะเร็ง) และมีผลทางหองปฏิบัติการที่ 
 เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชพีวีที่ผิดปกติ อาสาสมัครจะถูกสงตัว 
 เพื่อตรวจวินิจฉัยดวยกลองคอลโปสโคป 

• การสองกลองคอลโปสโคป คือการตรวจโดยใชอุปกรณที่มี 
 เลนสขยาย เพื่อสองตรวจปากมดลูกไดชัดเจนขึ้น แพทยจะหยด 
 สารละลายน้ำสมสายชู และสารละลายไอโอดีนที่ปากมดลูกเพื่อ  
 จำแนกบริเวณที่ผิดปกติ และจะทำการตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติออก 
 เพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการตอไป (เรียกวาไบออปซี; biopsy) 

• แมพบวาอาสาสมัครอาจเปนมะเร็งหรือเปนมะเร็ง อาสาสมัครยัง 
 คงเขารวมโครงการตอไปได

การเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
(Cervical Biopsy)

เครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ

เครื่องมือปากเปด



มดลูก

รังไขทอรังไข

ปากมดลูก

ชองคลอด

เครื่องมือปากเปด

อุปกรณเก็บตัวอยาง

มดลูก

ชองคลอด

ง
การตรวจภายใน และการเก็บ
ตัวอยางสำหรับผูหญิง (2)

6 เดือน 1 ป 1.5 ป 2 ป 2.5 ป 3 ปวันนัดหมายเบื้องตน



• งดมีเพศสัมพันธทุกรูปแบบภายใน 24 ชั่วโมงกอนมาคลินิก

ขอปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร
การเก็บตัวอยางจากอวัยวะเพศชาย:



จ
การเก็บตัวอยางจาก
อวัยวะเพศชาย 1 ป 2 ป 3 ปวันนัดหมายเบื้องตน

chuenkamol
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• งดมีเพศสัมพันธทุกรูปแบบ รวมถึงการสอดใสสิ่งแปลกปลอม 
 หรือสวนลางทวารหนักภายใน 24 ชั่วโมงกอนมาคลินิก

• งดเหน็บยาทางทวารหนักภายใน 24 ชั่วโมงกอนมาคลินิก 

ขอปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร
การเก็บตัวอยางจากทวารหนัก:



1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน

1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน

ฉ
การเก็บตัวอยางจาก
ทวารหนัก



• หากมีนัดหมายเจาะเลือด ควรงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 
 (ยกเวนน้ำเปลา) กอนมาเจาะเลือดอยางนอย 8 ชั่วโมง  

• อาสาสมัครไมตองตรวจเลือดบางรายการ เชน การตรวจนับ 
 เม็ดเลือด (CBC), การตรวจหาจำนวนเม็ดเลือดขาวซีดี 4, 
 การตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือด (HIV RNA), และการตรวจ 
 สารเคมีในเลือด (serum chemistry) หากเคยตรวจมาแลว 
 ไมเกิน 12 สัปดาห กอนวันนัดหมายเบื้องตน (สัปดาห 0) 
 โดยใหแนบรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อเก็บ 
 เปนขอมูล

• เจาหนาที่โครงการจะเก็บตัวอยางเลือดครั้งละประมาณ 17 มล. 
 หรือ 3 ชอนชาครึ่ง ในแตละการนัดหมาย  

ขอปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร
การตรวจและเก็บตัวอยางเลือด:

คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
การตรวจและเก็บตัวอยางเลือด:



ช
การตรวจและ
เก็บตัวอยางเลือด

1 ป 2 ป 3 ป

1 ป 2 ป 3 ป

วันตรวจคัดกรอง/ 
วัดนัดหมายเบื้องตน

วันตรวจคัดกรอง/ 
วัดนัดหมายเบื้องตน

chuenkamol
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"ช"
การตรวจและ
เก็บตัวอย่างเลือด



• แนะนำใหอาสาสมัครกลั้วคอดวยน้ำยาบวนปากใหลึกถึงบริเวณ 
 คอหอย หลังชองปาก

• อาสาสมัครไมตองกลั้วคอซ้ำ แมวาจะเก็บตัวอยางไดในปริมาณ
 นอยก็ตาม

• หากอาสาสมัครไมสามารถกลั้วคอดวยน้ำยาบวนปากปริมาณ 
 10 มล. ไดในครั้งเดียว แนะนำใหกลั้วคอ 2 ครั้ง ครั้งละ 
 5 มล.

• แนะนำใหอาสาสมัครกลั้วคอดวยน้ำยาบวนปากนาน 30 วินาที 
 หรือใหนานที่สุดเทาที่จะทนได แลวจึงบวนเก็บลงในภาชนะ 
 เก็บตัวอยาง  
 

• ไมควรใชน้ำยาบวนปากกลั้วคอในตอนเชากอนมาคลินิก

• ไมควรแปรงฟนกอนเริ่มเก็บตัวอยางจากชองปาก

ขอปฏิบัติสำหรับอาสาสมัคร
การเก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก:

คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
การเก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก:



 วิธีเก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก:

• กลั้วปากดวยน้ำเกลือ 10 มล. นาน 
 10 วินาที แลวบวนทิ้ง 

• กลั้วคอดวยน้ำยาบวนปาก SCOPE� 
 10 มล. นาน 30 วินาที แลวบวนเก็บ 
 ลงในภาชนะเก็บตัวอยาง  

ซ
การเก็บตัวอยางน้ำกลั้วปาก

1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน

1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน



• คำตอบจากแบบสอบถามทางคอมพิวเตอร (ACASI) จะถูกเก็บ 
 เปนความลับ ยกเวนในกรณีที่มีขอสงสัยวาอาสาสมัครอาจถูก 
 ทำรายหรือไดรับอันตราย ซึ่งผูปกครองหรือผูปกครองตาม 
 กฎหมายจะไดรับแจงจากเจาหนาที่โครงการ

• อาสาสมัครที่เคยตอบแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรมาแลว 
 ไมเกิน 12 สัปดาห กอนวันนัดหมายเบื้องตน (สัปดาห 0) 
 ไมตองทำแบบสอบถามซ้ำ 

คำแนะนำสำหรับผูวิจัย
การตอบคำถามทางคอมพิวเตอร:



3. ขณะนี้ทานพักอาศัยอยูกับใคร?

ทั้งบิดาและมารดา

มารดา

ครอบครัวอุปถัมภ

สถานรับเลี้ยง

แฟน หรือ สามี/ภรรยา

อยูคนเดียว

ญาติ (ไมใชบิดา-มารดา)

บิดา

ไมทราบ

ไมเกี่ยวของ

คำถามตอไป

ไมมี
คำตอบ

คำถามกอน
หนานี้

ถามคำถาม
ซ้ำอีกครั้ง

การตอบคำถามทาง
คอมพิวเตอร

ญ 1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน

1 ป 2 ป 3 ปวัดนัดหมายเบื้องตน



ผูสนับสนุนทุนวิจัย:
 สถาบันสุขภาพแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health 
 and Human Development, National Institutes of Health, USA)  

สถานที่วิจัย:
 1. ศูนยประสานความรวมมือระหวาง ไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกดานโรคเอดส 
        (HIV-NAT) ภายใตศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 2. โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
 4. โรงพยาบาลเด็ก หมายเลข 1 เมืองโฮจิมินฮ ประเทศเวียดนาม
 5. โรงพยาบาลฮึงววง เมืองโฮจิมินฮ ประเทศเวียดนาม

หองปฏิบัติการกลางและศูนยวิเคราะหขอมูล:
 ศูนยประสานความรวมมือระหวาง ไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกดานโรคเอดส 
     (HIV-NAT) ภายใตศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ศูนยประสานงานโครงการวิจัย:
 มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส (TREAT Asia/amfAR) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กิตติกรรมประกาศ


