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ค าน า  

 
กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักระบาดวิทยาได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอ

วีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้น าแนวคิดและวิธีการด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมของกองควบคุมโรคเอดส์ 
กรุงเทพมหานคร และโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์  (AIDS Control and Prevention ; AIDSCAP) ของ
องค์กร Family Health International (FHI) มาประยุกต์และปรับปรุ ง ให้ เหมาะสมกับการด า เนินงานใน
ระดับประเทศจนถึงปัจจุบันได้ด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน  8 กลุ่มประกอบด้วย
กลุ่มพนักงานบริการหญิงกลุ่มทหารกองประจ าการกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ กลุ่มนักเรียน
ชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปีที่ 2  

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มทหาร
กองประจ าการ และพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 ได้ท า
การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการเฝ้าระวังใน ปี พ.ศ. 2555-2558 มาเพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม
ของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอ
วี/เอดส์ในรูปแบบของพฤติกรรมที่น าไปสู่การติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มนักเรียน 

ส านักระบาดวิทยาขอขอบพระคุณที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ทุกท่านที่ได้
ร่วมด าเนินการเฝ้าระวังและได้ร่วมกันพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ให้ก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน หากมีข้อเสนอแนะ 
ข้อสังเกตที่จะเป็นประโยชน์ พบข้อผิดพลาดประการใดกรุณาแจ้งให้กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพิเศษ 
ส านักระบาดวิทยาทราบด้วย จะเป็นพระคุณ 
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รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมัพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี 
ในกลุ่มทหารกองประจ าการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 

*************************************************************************************** 
บทน า 

ตั้งแต่เริ่มพบว่ามีการรายงานโรคเอดส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ .ศ. 2524 การแพร่ระบาดของโรค
เอดส์ได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก จากการคาดประมาณของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ระบุว่า สิ้นปี 
พ.ศ. 2559 จะมีผู้ติดเชื้อเอดส์ประมาณ 36.7 ล้านคน เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 34.5 ล้านคน และเด็ก (น้อยกว่า 15 ปี) 
ประมาณ 2.1 ล้านคน (1)  

สถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ที่ได้รับรายงานมีจ านวนผู้ติดเชื้อเดิมและยังมีชีวิตทั้งหมด 
390,792 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเอดส์อยู่ในช่วงวัยแรงงานอายุระหว่าง 20 - 39 ปี โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงกลุ่มอายุ 30 
–  34 ปี ร้อยละ 24.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 47.77 (2) 

จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยเอดส์เพียงอย่างเดียวที่ส านักระบาดวิทยาด าเนินการอยู่ จึงไม่เพียงพอในการสะท้อน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และวางแผนในการป้องกันควบคุมปัญหาใน กลุ่มประชากรที่ส าคัญ 
เนื่องจากขาดข้อมูลด้านพฤติกรรมก่อนการติดเชื้อเอชไอวี ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2538  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจ าการ (3) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการ
ติดตามแนวโน้มพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และเตือนภัยการแพร่ระบาดของปัญหาเอดส์ในกลุ่ม
ทหารกองประจ าการ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังประชากรชายไทยวัย 18 - 29 ปี ที่เป็นตัวแทนประชากรช่วงวัยรุ่นและวัย
เจริญพันธุ์ ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาและเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ไปใช้ประกอบการวางแผนประเมินผลในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วี ในประชากรกลุ่มนี้ของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกอง

ประจ าการ  
2. เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในกลุ่มทหารกองประจ าการ  

 

วิธีการเฝ้าระวัง 
 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจ าการ   พ.ศ.2559 เป็นการ
ส ารวจพฤติกรรมของทหารกองประจ าการ ผลัดที่ 1 ที่สามารถอ่านออกและเขียนได้ ในค่ายทหารสังกัดกองทัพบกที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยเฝ้าระวัง (Sentinel site) ด าเนินการในพ้ืนที่เฝ้าระวัง 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ล าปาง เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี เลย นครพนม น่าน
นครสวรค์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ระนอง สงขลา ตรัง และพัทลุง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและค่ายทหารในสังกัด
กองทัพบก  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากขนาดตัวอย่างท่ีแต่ละจังหวัดค านวณจากสูตร   
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ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรดังนี้  
 

n = Z2PQ/d2 
 โดย ค่า   Z  = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ที่ระดับ Type I Error ที่   

เมื่อ  = 0.05 ค่า Z จะเท่ากับ 1.96  
ค่า   P = สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร ในที่นี้ หมายถึง ความชุกของพฤติกรรม   
             สุขภาพที่ส าคัญของประชากรในแต่ละพ้ืนที่  
ค่า Q = 1 – P  
ค่า d = ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า P  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administered questionnaire) ซึ่งผู้ตอบ
ไม่ต้องระบุชื่อ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะใช้เพ่ือระบุถึงตัวบุคคล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเก็บข้อมูลตามแนวทางการเฝ้าระวังของส านักระบาดวิทยา (3) โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูล 6 
ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับคู่นอน

ประเภทต่างๆ การใช้ถุงยางอนามัย การวางแผนครอบครัวและคุมก าเนิด  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์  
ส่วนที่ 4 การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติด เชื้อเอชไอวี/เอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ส่วนที่ 5 ความครอบคลุมของบริการเอชไอวี / เอดส์   
ส่วนที่ 6 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ในส่วนความรู้เกี่ยวกับโรค

เอดส์ ประกอบด้วยค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Global AIDS Response Progress 
Report (GARPR) (4) จ านวน 9 ข้อ และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง 1 ข้อ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดรายจังหวัดใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ ส่วนข้อมูล
ภาพรวมระดับประเทศใช้ค่ามัธยฐาน (median) ของสัดส่วนในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้า
ระวังใน ปี พ.ศ. 2559  จะน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเฝ้าระวังของปีที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมผล ใช้โปรแกรม Epi Info 7 ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย             และ
ค่ามัธยฐาน 
 

ผลการเฝ้าระวัง 

ข้อมูลทั่วไป 
 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มทหารกองประจ าการปี พ.ศ. 2559 ท าการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5,877 คน  มีอายุเฉลี่ย 21.5 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
50.1 และสถานภาพสมรส  ร้อยละ 49.5  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด ร้อยละ 32.4  รองลงมา
คือมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 30.9 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 16.5 อาชีพก่อนเป็นทหารกองประจ าการ 
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ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 27.4 รองลงมาเป็น ลูกจ้างโรงงาน/บริษัท ร้อยละ 22.5 และนักเรียนร้อยละ 
15.8 (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของทหารกองประจ าการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

ข้อมูลทั่วไป 2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนประชากรที่ศึกษา (คน) 4,080 4,049 4,034 3,567 5,877 
กลุ่มอายุ  (ร้อยละ) 
  20 - 24 ปี 96.3 95.8 95.8 97 96 
  25 - 29 ปี 3.8 4.2 4.2 3 4 
อายุเฉลี่ย (ปี)  21.4 22.7 22.4 21.4 21.5 
สถานภาพสมรส (ร้อยละ) 
  โสด 49.7 52.8 51.3 50.8 50.1 
  คู ่ 50 46.9 48.2 48.6 49.5 
  หย่า, แยก 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 
  หม้าย 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 
  อ่ืนๆ  NA NA 0 NA NA 

ระดับการศึกษา (ร้อยละ) 
  ประถมศึกษา 14.4 17.3 16.2 16.8 16.5 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 36.5 32.4 36.0 33.6 30.9 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย* 31 30.6 27.9 29.6 32.4 
  อาชีวศึกษา (ปวส.หริออนุปริญญา) 11.1 11.8 11.1 12.8 12.7 
  ปริญญาตรีขึ้นไป 7.0 8.0 8.6 7.2 7.2 
อาชีพก่อนเป็นทหารกองประจ าการ 
  รับจ้างทั่วไป 37 23.4 24.3 27.6 27.4 
  เกษตรกรรม 10.1 10.2 8.8 7.6 9.0 
  นักเรียน / นักศึกษา           18.2 20.7 22.1 17.8 15.8 
  ลูกจ้างในโรงงาน / บริษัท    22.3 22.9 22.1 23.5 22.5 
  ลูกจ้างร้านค้า 4.0 2.6 1.7 1.7 1.6 
  ค้าขาย 2.6 6.4 7.3 7.4 7.6 
  กรรมกร / ผู้ใช้แรงงาน        0.9 1.8 2.0 2.2 1.5 
  ว่างงาน 2.7 7.7 7.3 7.7 8.9 
  อ่ืนๆ 2.1 4.3 4.4 4.6 5.6 

  หมายเหตุ * รวม ปวช.     
 

การมีเพศสัมพันธ์ 

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 
การเคยมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มทหารกองประจ าการซึ่งเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 94.4 ใน

ปี พ.ศ. 2558 เป็น ร้อยละ 93.1 ในปี พ.ศ.2559 รวมถึงคนท่ีมีสถานะโสดแต่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ลดลงในปี พ.ศ. 2558 
จากร้อยละ 89.7 เป็น ร้อยละ 87.7 ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 15 ปี เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 17.4 
เป็นร้อยละ 18.6 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ.2555 จากร้อยละ 
41.4 เป็นร้อยละ 47.1 ในปี พ.ศ.2559 (ตารางท่ี 2)   
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ตารางที่ 2  ค่ามัธยฐานของร้อยละการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัยของทหารกอง  ประจ าการ 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

 

ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ 2555 2556 2557 2558 2559 

เคยมีเพศสัมพันธ์ 95.6 93.8 94.1 94.4 93.1 
คนโสดแต่เคยมีเพศสัมพันธ์ 91.5 85.0 86.7 89.7 87.5 

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 

  อายุเฉลี่ย (ปี)  16.2 16.2 16.3 16.1 16.1 

  มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปี  12.7 15 19.5 17.4 18.6 

  การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 41.4 40.6 41.1 44.7 47.1 
 

การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา 
ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคือ มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักมากที่สุดร้อยละ 78.7.3  

รองลงมามีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนร้อยละ 33.4 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายร้อยละ 2.8  ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับพนักงาน
บริการหญิงเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 คือจากร้อยละ 19.1 เป็นร้อยละ 22.1  ในปี พ.ศ.2559 และทหาร
กองประจ าการที่แต่งงานแล้วแต่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน (ที่ไม่ใช่พนักงานบริการหญิง  ภรรยา  หรือหญิงที่อยู่กิน
ด้วยกันในปัจจุบัน) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30.9  ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 36.7 ในปี พ.ศ. 2559  

ทหารกองประจ าการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆในรอบ 12 เดือน ลดลง
เกือบทุกกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 กับปี พ.ศ.2559 โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
พนักงานบริการหญิง จากร้อยละ 73.8 เป็นร้อยละ 67.3 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย จากร้อยละ 55.6 เป็นร้อยละ 50  มี
เพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน จากร้อยละ 47.4 เป็นร้อยละ 45.6 แต่การใช้ถุงยางอนามัยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก
หญิง เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากร้อยละ 15.7 เป็นร้อยละ 16.0   

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2558 กับ พ.ศ.2559 
เพ่ิมขึ้นในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แฟนหรือคู่รักหญิงและในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน คือร้อยละ 37.7 และ 
73.9 ตามล าดับ สาวนในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์หญิงอ่ืนและพนักงานบริการหญิงลดลงเหลือ ร้อยละ 84.3.1 และร้อยละ 
74.5  ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี  3  ค่ามัธยฐานของร้อยละการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมาและครั้งล่าสุดของ
ทหารกองประจ าการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2559   

 

พฤติกรรม 2555 2556 2557 2558 2559 

การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา     

       พนักงานบริการหญิง 17.3 23 22.6 19.1 22.1 

       แฟนหรือคู่รักหญิง* 84.1 81.8 82.7 95.3 78.7 

       ผู้ชาย 2.6 2.6 1.8 3.2 2.8 

       หญิงอ่ืน 43.3 36.4 34.5 36.1 33.4 
การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภท
ต่างๆ  ในรอบปีที่ผ่านมา 

   
  

       พนักงานบริการหญิง 73.8 67.2 71.7 73.8 67.3 

       แฟนหรือคู่รักหญิง 14.8 11.8 15.4 15.7 16.0 

       ผู้ชาย 50 45 42.9 55.6 50.0 

       หญิงอ่ืน 46.5 42 48.5 47.4 45.6 

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 

     พนักงานบริการหญิง 75.3 83.3 87.7 87.1 84.3 

     แฟนหรือคู่รักหญิง 42.2 38.8 35.3 35.7 37.7 

     ผูช้าย 70.7 61.3 75.9 67.7 73.9 
     หญิงอื่น 63.6 55.8 76.2 75.1 74.5 

แต่งงานแล้วแต่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน 42.8 37.1 33.5 30.9 36.7 
 

การใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนของทหารกองประจ าการ 

การใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนของทหารกองประจ าการ 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัยชาย ร้อยละ 34 ใช้ถุงยางอนามัยคุมก าเนิด ร้อยละ 28.1 ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉิน ร้อยละ 16 ในขณะที่การคุมก าเนิดโดยวิธีการหลั่งภายนอกพบถึงร้อยละ 26.7  (ตารางท่ี 4 )   
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ตารางท่ี 4  ค่ามัธยฐานของร้อยละการใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 
     12 เดือน ของทหารกองประจ าการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
  

การป้องกันการตั้งครรภ์ครั้งล่าสุด 2555 2556 2557 2558 2559 

     ถุงยางอนามัยชาย 26.08 27.02 29.75 33.3 34.0 

     ถุงยางอนามัยสตรี 1.18 1.26 1.17 2.0 1.4 

     ยาฉีดคุมก าเนิด 6.05 8.42 7.64 9.1 8.4 

     ยาเม็ดคุมก าเนิด 23.48 30.82 28.28 31.9 28.1 

     ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน 8.36 16.52 16.88 17.1 16.0 

     นับระยะปลอดภัย 4.39 10.89 9.99 9.6 9.5 

     หลั่งภายนอก 14.12 27.59 26.95 27.1 26.7 

     อ่ืนๆ 0.02 0.91 0.74 1.4 1.4 

     ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ 11.20 4.64 3.87 5.2 5.3 

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย 

การได้มาของถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของทหารกองประจ าการ ส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อ
จากร้านสะดวกซื้อถึง ร้อยละ 32.3  รองลงมา คือ การซื้อจากร้านขายยา ร้อยละ 15.8 ในขณะที่เหตุผลของการไม่ใช้
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 5 อันดับแรกคือ ไว้ใจซึ่งกันและกันร้อยละ 44.7  หลั่งภายนอกร้อยละ 
19.8 คู่นอนคุมก าเนิดร้อยละ 19.1 หาถุงยางอนามัยไม่ทันร้อยละ 16 และใช้แล้วความสุขลดลงร้อยละ 15.7 และ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัธยฐานของร้อยละแหล่งที่มาของถุงยางอนามัยและเหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 
    ของทหารกองประจ าการในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

แหล่งที่มาและเหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย   2555 2556 2557 2558 2559 

แหล่งที่ไปซื้อถุงยางอนามัย      

  - พกติดตัว NA 22.3 17.8 20.1 15.1 

  - ซื้อจากร้านขายยา 13.8 16.4 18.7 17.3 15.8 

  - ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เช่น เซ่เว่นอีเลฟเว่น ปัม๊น้ ามัน* 76.8 34.3 32.6 36.3 32.3 

  - ซื้อในห้างสรรพสินค้า 3.9 4.1 5.3 5.3 4.0 

  - สถานบริการเตรียมให้ NA 4 4.3 3.3 3.5 

  - คู่นอนเตรียมมา NA 2.1 2.3 2.3 1.6 

  - อ่ืนๆ NA 9.1 6.5 9.5 7.2 

  - เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ 3.9 NA NA NA NA 

เหตุผลที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย 5 อันดับแรก      

  - ไว้ใจซึ่งกันและกัน 44.6 43.6 43.2 45.7 44.7 

  - หาถุงยางอนามัยไม่ทัน 19.8 24.6 20.6 21.8 16.0 

  - หลั่งภายนอก 15.1 17.9 17.7 18.0 19.8 

  - ใช้แล้วความสุขลดลง 13.3 17.6 15.7 17.6 15.7 

  - คู่นอนคุมก าเนิด  เช่น  ยาเม็ด  ยาฉีด 18.2 15.3 15.7 14.9 19.1 
 

การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ 
 การตรวจเลือดในรอบ 12 เดือน 
 การตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของทหารกองประจ าการเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 27.5 ในปี พ.ศ. 2558 
เป็นร้อยละ 38.8 ในปี พ.ศ.2559  ส่วนการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์และรู้ผล เพ่ิมขึ้นเช่นกันจากร้อยละ 
17.9 ในปี พ.ศ.2558  เป็นร้อยละ 20.2 ในปี พ.ศ.2559 (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 6 ค่ามัธยฐานของร้อยละของการทราบผลตรวจเลือดของทหารกองประจ าการ  
ประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยตรวจเลือดเพื่อหา 
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

   เคยตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 38.4 37.1 38.0 27.5 38.8 

   เคยตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์และรู้ผล 18.3 19.3 22.1 17.9 20.2 
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อาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 ทหารกองประจ าการที่มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือน เพ่ิมขึ้นชัดเจน       โดยในปี 
พ.ศ.2559 พบมีอาการปัสสาวะแสบขัด ร้อยละ 14.3 มีแผลที่อวัยวะเพศ ร้อยละ 2.8 มีหนองไหลจากอวัยวะเพศ ร้อย
ละ 2.1 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอาการผิดปกติในรอบ 12 เดือน คือร้อยละ 75.6 (ตารางท่ี 7) 
การรักษาเม่ือมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจ าการในรอบ 12 เดือน ไปรับบริการที่โรงพยาบาล/
คลีนิคตรวจโรคทั่วไปของรัฐ ร้อยละ 8.4 ซื้อยากินเอง 3.6 และไปโรงพยาบาล/คลีนิคตรวจโรคทั่วไปของเอกชน ร้อย
ละ 3.5 และ (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7 ค่ามัธยฐานของร้อยละของอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจ าการ  
    ประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2556 – 2559  

อาการและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2556 2557 2558 2559 
อาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     

 มีอาการปัสสาวะแสบขัด 5.4 8.7 9.0 14.3 
 มีของเหลว ที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ 0.9 1.8 1.5 1.5 
 มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ 1.0 1.8 2.4 2.1 
 มีหนองไหลออกจากทวารหนัก 0.4 0.5 0.8 0.6 
 แผลที่อวัยวะเพศ 2.7 2.6 3.3 2.8 
 แผลที่ทวารหนัก 0.3 0.4 0.8 0.3 
 มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ 0.9 1.1 1.9 1.1 
 มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก 0.3 0.8 0.6 0.3 
 อ่ืนๆ 0.7 0.9 0.8 1.3 
 ไม่มีอาการผิดปกติในรอบ 12 เดือน 43.5 65.1 73.6 75.6 
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      

 ไปโรงพยาบาล/คลีนิคตรวจโรคทั่วไปของรัฐ 10.5 10.5 10.8 8.4 

 ไปโรงพยาบาล/คลีนิคตรวจโรคทั่วไปของเอกชน 4.1 3.8 4.0 3.5 

 ไปคลินิกกามโรคของเอกชน 0.9 1.0 1.1 1.1 

 ไปคลินิกกามโรคของรัฐ 0.7 0.3 0.7 0.8 

 ไปพบพยาบาลประจ าโรงเรียน 1.6 0.3 1.4 1.6 

 ซื้อยากินเอง 4.8 2.8 3.1 3.6 

 ปล่อยไว้ไม่ท าอะไรเลย 2.6 1.7 1.8 1.7 

 ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลยในรอบ 12 เดือน 74.8 65.6 68.0 79.2 
หมายเหตุ เริ่มมีการส ารวจในปี พ.ศ. 2556 
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การเข้าถึงบริการด้านการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ของทหารกองประจ าการ 
 แหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และหรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  5 อันดับแรกสูงสุดที่ได้รับความรู้ฯ คือ จากค่ายทหาร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐศูนย์
สุขภาพวัยรุ่น สื่อมวลชนต่างๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ อินเตอร์เนท  และศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีนัม
เบอร์วัน ร้อยละ  46.6, 37.1, 31.1, 29.5 และ 17.7 ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐานของร้อยละของการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์หรือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจ าการ  ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

แหล่งที่ได้รับความรู้ 2555 2556 2557 2558 2559 

จากค่ายทหาร 53.1 43.1 48.6 54.2 46.6 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ 33.8 40.7 28.0 29.6 37.1 
อินเตอร์เนท 19.5 30.7 25.9 30.1 29.5 
สื่อมวลชนต่างๆ   25.3 29.4 24.1 25.2 31.1 
เพ่ือน NA 25.0 15.4 16.7 16.8 
ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน NA NA 33.7 37.6 17.7 

 

การใช้สารเสพติดสารมึนเมา และแอลกอฮอล์ในรอบปีที่ผ่านมา  
ในปี พ.ศ. 2559 การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ของทหารกองประจ าการในรอบปี  ที่ผ่านมา 

5 อันดับแรก ได้แก่ เหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 74.3 ยาบ้าร้อยละ 27.5 กัญชาร้อยละ 20.3 ยาไอซ์   ร้อยละ 12.5 และ
ยาเคและเฮโรอีน ร้อยละ 1.3 และส่วนประสบการณ์การใช้เหล้า เบียร์ ไวน์ และแอลกอฮอล์      ก่อนมีเพศสัมพันธ์ใน
รอบปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2559 พบร้อยละ 71.6 (ตารางท่ี 9)     

ตารางท่ี 9 ค่ามัธยฐานของร้อยละการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ ของทหารกองประจ าการในรอบปี
ที่ผ่านมา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 - 2559 

พฤติกรรม 2555 2556 2557 2558 2559 
การใช้สารเสพติดฯ      
    เหล้า  เบียร์  ไวน์*  74.2 79.5 73.8 75.7 74.3 
    ยาบ้า 36.3 32.2 33.1 26.9 27.5 
    ยาไอซ์  NA 17.4 15.9 12.4 12.5 
    กัญชา 19.6 16.6 20.1 18.7 20.3 
    ยาแก้ไอ NA 15.6 17.8 13.1 NA 
    ยาเค NA 1.5 1.1 2.1 1.3 
    เฮโรอีน 2.4 0.8 1.0 1.6 1.3 
 การใช้เหล้า เบียร์ ไวน์ และแอลกอฮอล์
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 

63.3 71.7 77.5 71.9 71.6 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  
 ในปี พ.ศ.2559 ทหารกองประจ าการมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด GARPR(6) โดยตอบค าถามได้ถูกต้อง
ทั้ง 5 ข้อ ร้อยละ 36.8 และตอบถูกทั้ง 9 ข้อ ร้อยละ 18.2  ทั้งนี้เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ  พบว่าตอบข้อค าถาม “การใช้
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ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ถูกต้องมากที่สุด ร้อยละ 94.5  
ส่วนข้อค าถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เอดส์” โดยมีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ 65.5  เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้เกี่ยวกับเอดส์ของ
ทหารกองประจ าการ ตามตัวชี้วัดของ GARPR(6) ในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 พบว่าอยู่ในระดับต่ า คือร้อยละ 32.5-
38.8 (ตารางท่ี 10) 
  

ตารางท่ี 10 ค่ามัธยฐานของร้อยละความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ GARPR* ทหารกองประจ าการ  
                   ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555–2559 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 2555 2556 2557 2558 2559 
1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
และไม่มีคู่นอนคนอ่ืน  ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ได้ 

92.1 89.9 92.0 87.4 88.2 

2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ 

95.1 93 96.2 93.4 94.5 

3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ 71.3 68.8 68.3 71.2 73.4 

4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด 77.9 73.7 79.1 74.7 72.1 
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติด
เชื้อเอชไอวีเอดส์ 

71.5 68.9 72.1 66.2 65.5 

6.โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้*  - 85.7 84.1 82.4 78.0 

7.ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้*  - 90 90.4 89.0 88.8 

8.โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน*  - 74.8 72.1 73.6 68.8 
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันการ
ติดเชื้อเอดส์ได้* 

 - 71.4 67.9 65.9 66.7 

ตอบถูกต้องข้อ 1-5   38.8 32.5 34.9 34.8 36.8 

ตอบถูกต้องข้อ 1-9  - 27.8 22.6 20.2 18.7 
  หมายเหตุ ค าถามข้อ 6-9 เป็นค าถามที่เพิ่มการส ารวจใน ปี พ.ศ. 2556 
 

วิจารณ์ 
 ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มทหารกองประจ าการ ปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชากรวัยรุ่นชายวัยเจริญพันธ์  พบว่าทหารกองประจ าการยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  
เนื่องจากพฤติกรรมที่ส าคัญสองประการ ประการแรกคือพฤติกรรมที่เสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่มีแนวโน้ มเพ่ิมขึ้น  
ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนในรอบปี
ที่ผ่านมาที่เป็นพนักงานบริการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19.1 เป็นร้อยละ 22.1 จากปีที่ผ่านมา การมีสถานะภาพโสดแต่เคย
มีเพศสัมพันธ์แล้วยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประการที่สองพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  เช่น พฤติกรรม
การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่าพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 12 
เดือน การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการ หญิงอ่ืน และผู้ชายด้วยกัน มีแนวโน้มลดลง และเมื่อ
พิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด กับกับพนักงานบริการและหญิงอ่ืน มี
แนวโน้มลดลงเช่นกัน อีกทั้งอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วย  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นความ
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เสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนหรือขณะเข้ารับราชการทหาร  และในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ชาย – หญิง มีอิสระใน
การใช้ชีวิต และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือมีการได้รับค่าตอบแทนจากการมีเพศสัมพันธ์   รวมถึงผู้ชายต้องห่างไกล
ครอบครัว คนรัก  หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชายในค่ายทหาร อาจผลักดันให้ทหารกองประจ าการมีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้หญิงอ่ืน หรือผู้ชายอื่น   ส่วนอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจ าการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 
ได้แก่ อาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศและทวารหนัก แผลที่อวัยวะเพศและทวารหนัก และมี
ตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ  สอดคล้องกับ การรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2554 - 2558 พบผู้ป่วยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2554 พบป่วย 45.92 และ ปี พ.ศ.2558 พบสูงถึง 61.02 ต่อแสนประชากร  โดยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ทั้ง 8 โรค มี 3 โรคที่ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน คือ ซิฟิลิส (ปี พ.ศ.2554 พบป่วย 3.62 ปี พ.ศ.2558 พบ
ป่วย 5.16) หนองใน (ปี พ.ศ.2554 พบป่วย 12.56 ปี พ.ศ. 2558 พบป่วย 13.07) หนองในเทียม (ปี พ.ศ.2554 พบ
ป่วย 3.62 ปี พ.ศ.2558 พบป่วย 3.87) (5)  จะเห็นได้ว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยรวมแล้วยังคงมี
แนวโน้มสูงขึ้น สิ่งส าคัญ ที่เราต้องตระหนักคือ อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึง การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลโดยตรงต่อการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  โดยผู้ป่วยโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มากกว่าผู้ที่ ไม่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประมาณ 3-5 เท่า  ในด้านความรู้เรื่อง
การป้องกันพบว่าถึงแม้จะมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการใช้
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง   และทหารกองประจ าการสามารถตอบค าถามความรู้เรื่องการใช้ถุงยาง
อนามัยป้องกันเอดส์ตอบได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 90  แต่พฤติกรรมการในใช้ถุงยางอนามัยยังอยู่ในระดับต่ า รวมถึง
เหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยอันดับแรกยังคงเป็นเรื่องของการไว้ใจซึ่งกันการใช้วิธีการหลั่งภายนอก ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมาก  ดังนั้นแม้ว่าทหารกองประจ าการจะมีระดับของความรู้เรื่องการใช้
ถุงยางอนามัยหรือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ า หากไม่ตระหนักในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวก็ไม่เป็นผลต่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ 
 ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของทหารกองประจ าการ ยังคงพบว่ามี การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ของทหารกองประจ าการก่อนการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่ามีแนวโน้มคงที่ แต่เป็นข้อสังเกตพบว่ากลับมีการใช้
สารเสพติดเพ่ิมข้ึน คือ การใช้กัญชาและยาบ้า ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าการใช้สารเสพติดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ของทหารกองประจ าการ ร่วมด้วย  

 ในเรื่องชองการวัดความรู้ของทหารกองประจ าการสามารถตอบค าถามถูกต้อง ทั้ง 5 ข้อ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ของ GARPR(8)  ร้อยละ 36.8  ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ที่สามารถตอบค าถามถูกต้อง   
ได้ถึงร้อยละ 40.4(8) โดยพบว่ามีค าถามที่ตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือค าถาม “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกิน
อาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์” ซึ่งจะเห็นได้ว่าทหารกองประจ าการ ยังขาดความรู้เรื่องโรคเอดส์ในด้านความ
เข้าใจและการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างมาก แม้ว่าทหารกองประจ าการ จะมีร้อยละของแหล่งที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างมากที่ไดัรับ
จากค่ายทหาร หรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐมาแล้วก็ตาม แต่กระนั้นกระบวนการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ 
ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีนั้นควรหาแนวทางและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพ่ิมพูนทักษะให้มีการปฏิบัติตน
เพ่ือป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อในสังคมให้กับกลุ่มนี้เข้มข้นมากขึ้นเพ่ือ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ”GETTING TO ZERO” (6)  ร่วมด้วย โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่มีเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันรวมถึง
การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตให้กับโรงพยาบาลในหน่วยงานทหาร และร่วมวางแผนกับส านักงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่และภาคีเครือข่ายที่กว้างขวางมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเสริมสร้างโปรแกรมการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องและเป็นที่ ยอมรับของกลุ่ มเป้ าหมาย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรว งกลา โหม 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานเอกชน เป็นต้น  เช่น ให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการป้องกันโรค
เอดส์โดยเน้นประเด็นการเตรียมความพร้อม ด้านอนามัยเจริญพันธ์ เพ่ือการปลูกฝังการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยโดยเริ่มตั้งแต่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดจนในขณะรับราชการทหารกองประจ าการ 

2. จัดระบบบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการป้องกันดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เหมาะสม
โดยการประสานเครือข่ายให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มประชากร 

3. ในการส ารวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มทหารกองประจ าการ   ควรมีการปรับปรุง
เครื่องมือแบบสอบถาม และความถี่ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. สร้างกระแสสาธารณะในการลดการตีตรา (stigma) ในผู้ที่ซื้อถุงยางอนามัยหรือผู้ที่เป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
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รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สมัพันธ์กับการติดเช้ือเอชไอวี 
กลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 

****************************************************************************** 
บทน า 
  ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาและสร้างผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งมิติทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ จากสถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วย
เอดส์ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่
ได้รับรายงานมีจ านวนผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งสิ้น 390,792 ราย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเอดส์อยู่ในช่วงวัยแรงงานอายุระหว่าง 20 - 
39 ปี โดยพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงกลุ่มอายุ 30 –  34 ปี ร้อยละ 24.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/กรรมกร/ผู้ใช้แรงงาน 
ร้อยละ 47.77 (1) เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้จ านวน
ประชากรในวัยแรงงานซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เข้าสู่การท างานในสถานประกอบกิจการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามการ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีทั้งชายและหญิง 
ดังนั้นประชากรกลุ่มวัยแรงงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งต่อนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
 การเฝ้าระวังผู้ป่วยเอดส์เพียงอย่างเดียวที่ส านักระบาดวิทยาด าเนินการอยู่จึงไม่เพียงพอในการวิเคราะห์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เพ่ือเป็นการวางแผนในการป้องกัน ควบคุมปัญหาในกลุ่มแรงงานเนื่องจาก
โรคเอดส์เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ดังนั้นส านักระบาดวิทยา จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติด
เชื้อเอชไอวี ในประชากรเป้าหมายหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการด้วย(2) 

 ส าหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้วิธีการส ารวจซ้ า กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนงานชายและ
หญิงอายุ 15-29 ปี ที่ท างานในโรงงานภาคอุตสาหกรรมเขตพ้ืนที่เฝ้าระวัง 20 จังหวัดของประเทศ (2) ต่อมาส านัก
ระบาดวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจโดยเพ่ิมข้อค า ถามใน
แบบสอบถาม และขยายพ้ืนที่เฝ้าระวังเป็น 24 จังหวัด และขยายกลุ่มอายุเป้าหมายเป็น 15-49 ปี ในปี พ.ศ. 2547 
ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้เป็นตัวแทนของประชากรวัยแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังให้
สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เฝ้าระวังจากจังหวัดล าพูน
เป็นจังหวัดล าปาง และในปี พ.ศ. 2556 จากจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดยโสธร  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบ

กิจการ 
2. เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการ

ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ 
 

วิธีการเฝ้าระวัง 
 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ 
อาศัยวิธีการส ารวจซ้ าเป็นวิธีการเฝ้าระวัง โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในพนักงานชายและหญิงในสถาน
ประกอบกิจการ ที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี ที่ท างานในสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดที่เป็นหน่วยเฝ้าระวัง 24 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
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อุบลราชธานี ยโสธร อุดรธานี ตาก ล าปาง แพร่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก ราชบุรี สุมทรสงคราม พังงา สุราษฎร์
ธานี สงขลา และจังหวัดตรัง 

ค านวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรดังนี้  
n = Z2PQ/d2 

โดย ค่า Z = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ทีร่ะดับ Type I Error ที่  
เมื่อ = 0.05 ค่า Z จะเท่ากับ 1.96 
ค่า P = สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร ในที่นี้หมายถึงความชุกของพฤติกรรมสุขภาพที่ส าคัญของ
ประชากรในแต่ละพ้ืนที่  
ค่า Q=1 – P 

ค่า d = ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า P  
 
โดยเลือกตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างตามที่แต่ละจังหวัดค านวณได้ แล้วสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะ

เป็น (probability sampling) ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยทั่วไปจะท าการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการสุ่มเลือกสถานประกอบกิจการ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการสุ่มเลือกพนักงานในสถานประกอบ
กิจการ 

การส ารวจในรอบที่ 22 ปี พ.ศ. 2559 สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี ลพบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ล าปาง พิษณุโลก  
สุโขทัย  และพังงา 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (self–administered questionnaire) โดย
ผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เพ่ือระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับ
ให้กับผู้ตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับคู่นอน

ประเภทต่างๆ การใช้ถุงยางอนามัย การวางแผนครอบครัวและคุมก าเนิด  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์  
ส่วนที่ 4 การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
 ส่วนที่ 5 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเองในส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
ซึ่งประกอบด้วยค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัดของ Global AIDS Response Progress Report (GARPR)(5) 
จ านวน 5 ข้อและความรู้อ่ืนๆ ได้แก่ โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้โรคเอดส์
สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนการล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดด้านประชากร พฤติกรรม และความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์รายจังหวัด โดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ ข้อมูลทั่วไปและอายุ
ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจะใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนข้อมูลอ่ืนๆ จะใช้ค่ามัธยฐาน (median) ร้อยละของค าถามแต่ละข้อ
ของแต่ละจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังในรอบที่ 22 ปี พ.ศ. 2559 จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเฝ้าระวังตั้งแต่ปี 
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พ.ศ. 2555-2558  เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ รวบรวมผลโดยใช้โปรแกรม 
Epi Info 7 ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐาน 

 

ผลการเฝ้าระวัง 

ข้อมูลทั่วไป 
 จากการส ารวจพนักงานทั้งชายและหญิงในสถานประกอบกิจการที่ด าเนินการเฝ้าระวังฯ พบว่าระหว่างปี  
พ.ศ. 2555-2559  มีจ านวนพนักงานทั้งชายและหญิง ประมาณ 3,000-5,000 คนต่อปี โดยลักษณะประชากรในแต่ละ
ปีไม่มีความแตกต่างกัน  
  ในปี พ.ศ. 2559 ได้ท าการส ารวจพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ จ านวน 4,246 คน อายุระหว่าง 25-
29 ปีมากที่สุด ร้อยละ 22.4 อายุเฉลี่ย 31.3 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 64.7 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมากที่สุด ร้อยละ 31.9 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 41.0 (ตาราง
ที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไปของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

ข้อมูลทั่วไป 2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวนประชากรที่ศึกษา (คน) 4,014 3,688 4,328 3,342 4,246 
กลุ่มอายุ (ปี)      
       15-19  4.1 5.0 4.6 2.5 3.2 
       20-24  17.4 17.5 19.4 14.0 18.2 
       25-29  23.4 23.5 24.4 16.7 22.4 
       30-34  22.2 22.3 19.2 14.0 18.2 
       35-39  17.7 15.4 17.1 10.9 14.8 
       40-44  9.7 9.0 9.0 6.9 9.6 
       45-49  5.1 7.3 6.2 3.8 7.2 
อายุเฉลี่ย  30.9 30.9 30.8 30.0 31.3 
สถานภาพสมรส       
 โสด 34.5 35.0 38.3 31.8 21.5 
 คู ่ 63.2 62.7 58.3 66.4 64.7 
 หย่า, แยก 1.6 1.8 2.6 2.1 14.3 
 หม้าย 0.6 0.5 0.9 0.7 0.8 
 
ระดับการศึกษา (ร้อยละ) 

     

 ประถมศึกษา 10.0 14.9 12.2 10.6 8.9 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 19.2 24.8 22.0 17.3 19.6 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 29.0 31.6 30.8 30.5 31.9 
 อาชีวศึกษา 23.4 15.8 20.6 18.0 20.6 
 อุดมศึกษา 17.1 12.9 14.4 18.3 16.1 
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ข้อมูลทั่วไป 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได้* (ร้อยละ) 
    <5,000 บาท/เดือน - 10.7 9.6 5.0 4.4 
    5,000 – 10,000 บาท/เดือน - 55.0 46.2 48.1 36.6 
    >10,000–20,000 บาท/เดือน - 26.6 36.3 33.9 41.0 
    >20,000 – 30,000 บาท/เดือน - 4.8 5.3 5.3 4.6 
    >30,000 บาท/เดือน - 2.9 2.6 1.8 2.3 

     หมายเหตุ  * รายได้เริ่มมีการส ารวจใน ปี พ.ศ. 2556 
ส่วนพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ จ านวน   4,762  คน อายุระหว่าง 25-29  ปีมากที่สุด ร้อยละ 24.1  อายุเฉลี่ย  

32.5  ปี สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 66.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดร้อยละ  29.1  และมีรายได้ระหว่าง 
5,000-10,000 บาทมากที่สุดร้อยละ 50.9  (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 2 ลักษณะทั่วไปของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

ข้อมูลทั่วไป 2555 2556 2557 2558 2559 
จ านวนประชากร (คน) 3,913 4,287 3,807 3,641 4,636 
กลุ่มอายุ (ปี)      
 15-19  3.4 3.4 2.20 3.2 2.4 
 20-24  18.7 18.0 15.40 19.0 15.7 
 25-29  22.7 22.9 22.70 22.4 24.1 
 30-34  21.1 20.1 21.70 19.2 17.6 
 35-39  16.4 15.9 18.10 17.6 18.2 
 40-44  10.9 10.9 13.10 10.0 13.4 
 45-49  6.5 8.7 6.80 8.7 8.6 
อายุเฉลี่ย (mean) 31.2 31.7 32.5 31.8 32.5 
สถานภาพสมรส (ร้อยละ)      
 โสด 29.4 26.9 26.8 29.8 27.9 
 คู ่ 67.1 68.6 68.5 66.4 66.1 
 หย่า, แยก 1.7 2.4 3.1 2.5 3.2 
 หม้าย 1.8 2.1 1.6 1.2 2.6 
ระดับการศึกษา (ร้อยละ)      
ประถมศึกษา 12.54 15.6 15.3 12.2 10.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 18.16 20.8 22.0 18.6 19.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 26.49 29.6 30.7 30.6 29.1 
อาชีวศึกษา 16.00 13.0 13.3 14.3 16.4 
อุดมศึกษา 26.82 20.9 18.6 24.3 22.8 
รายได้* (ร้อยละ)      
<5,000 บาท/เดือน - 9.8 10.5 7.3 2.6 
5,000 – 10,000 บาท/เดือน - 60.1 55.2 54.1 50.9 
>10,000–20,000 บาท/เดือน - 24.8 30.0 32.5 36.1 
>20,000–30,000 บาท/เดือน - 3.8 3.3 4.4 4.8 
>30,000 บาท/เดือน - 1.5 1.0 1.6 1.2 
หมายเหตุ  * รายได้เริ่มมีการส ารวจใน ปี พ.ศ. 2556 
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พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และการใช้ถุงยางอนามัย 
 จากการส ารวจประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2559  เคยมี
เพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 92.1 เมื่อเปรียบเทียบประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2555-2559) พบว่า
มีแนวโน้มคงที่  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเท่ากับ 18 ปี และเมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา พบว่ามี
แนวโน้มคงที่ ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 42.8 และเมื่อเปรียบเทียบใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีแนวโน้มคงที่ (ตารางที่ 3)  

ส่วนประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2559 เคยมีเพศสัมพันธ์
แล้วร้อยละ 86.5 เมื่อเปรียบเทียบประวัติการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2555-2559) พบว่า พบว่ามี
แนวโน้มคงที่  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เท่ากับ  20.3 ปี เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5  ปีที่ผ่านมา พบว่ามี
แนวโน้มคงที ่  การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปี ร้อยละ 1.2  เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15   มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  ร้อยละ  
34.7  เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  (ตารางที่ 4) 

 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน
มา ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าพนักงานชายในสถานประกอบกิจการมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง  ร้อย
ละ  8.0  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน ร้อยละ  18.4   และ มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ร้อยละ  3.3   เมื่อเปรียบเทียบใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. 2555-2559)  แนวโน้มลดลง ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนประเภทต่างๆ ใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการทางเพศหญิง ร้อยละ  
82.7  หญิงอ่ืน และผู้ชาย ร้อยละ 22.8 และ 57.3  เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของการใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ยกเว้นกับหญิงอื่นมีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 3)  
 การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน
มา ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รัก  ร้อยละ  71.7  มี
เพศสัมพันธ์กับชายอ่ืน ร้อยละ  5.4 ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับแฟนหรือคนรัก ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีการ
ใช้เพียงร้อยละ  13  และใช้กับผู้ชายอ่ืน เพียงร้อยละ 39  (ตารางท่ี 4)    
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 
 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ในปีพ .ศ. 2559 
พบว่า การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับพนักงานบริการหญิง ร้อยละ  71.4  หญิงอ่ืน และผู้ชาย ร้อยละ 34.1 และ 
57.4  เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่มมีแนวโน้มลดลง 
(ตารางท่ี 3) 

ส าหรับการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของพนักงานหญิงพบว่าพนักงานหญิงในสถาน
ประกอบการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดกับผู้ชายอ่ืน  ร้อยละ  43.0  เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาแนวโน้ม
ลดลง   (ตารางที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ตารางท่ี 3  ค่ามัธยฐานของร้อยละของพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานชายในสถาน 
               ประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

พฤติกรรมทางเพศ 2555 2556 2557 2558 2559 
เคยมีเพศสัมพันธ์ 92.2 83.8 92.2 94.9 92.1 
อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี) 18.1 18.2 18.0 18.0 18.0 
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปี 3.4 7.9 6.6 6.8 6.6 
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 42.6 38.5 38.3 36.7 42.8 
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 พนักงานบริการหญิง 10.0 13.3 15.6 8.9 8.0 
          แฟนหรือคู่รัก* NA 85.9 77.3 79.4 76.1 
 หญิงอ่ืน 22.6 21.7 22.3 14.1 18.4 
 ผู้ชาย 3.3 5.9 4.0 3.2 3.3 
การใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังกับคู่นอนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 พนักงานบริการหญิง 63.3 75.0 70.0 75.2 71.4 
          แฟนหรือคู่รัก* NA 15.7 14.2 14.9 19.8 
 หญิงอ่ืน 47.1 56.1 50.5 50.0 55.0 
 ผู้ชาย 33.3 36.7 44.4 52.8 57.4 
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคร้ังล่าสุด 
 พนักงานบริการหญิง 66.6 85.7 85.7 85.3 82.7 
          แฟนหรือคู่รัก* NA 30.8 21.1 26.8 34.1 
 หญิงอ่ืน 71.4 60.0 71.4 71.6 73.8 
 ผู้ชาย 57.8 50.0 63.0 71.4 70.7 
หมายเหตุ * เริ่มมีการส ารวจในปี พ.ศ.2556 

 

ตารางท่ี 4  ค่ามัธยฐานของร้อยละของพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานหญิงในสถานประกอบ
กิจการประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

พฤติกรรมทางเพศ 2555 2556 2557 2558 2559   
เคยมีเพศสัมพันธ์ 85.8 83.7 87.70 86.3 86.5   
อายุเฉลี่ย (mean) เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี) 20.6 20.4 20.2 19.0 20.3   
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 15 ปี  0.4 1.1 1.03 1.7 1.2   
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 30.6 29.5 32.1 30.9 34.7   
การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   
          แฟนหรือคู่รัก* NA 73.7 76.5 75.2 71.7   
          ชายอื่น   5.4 3.2 6.1 4.9 5.4   
การใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังกับคู่นอนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา   
          แฟนหรือคู่รัก* NA 9.2 10.5 9.6 13.0   
          ชายอื่น   28.2 32.9 27.8 44.0 39.0   
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคร้ังล่าสุด        
          แฟนหรือคู่รัก* NA 16.8 14.3 17.9 23.7   
          ชายอื่น   25.0 40.0 50.0 48.8 43.0   

 หมายเหตุ * เริ่มมีการส ารวจในปี พ.ศ.2556 
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แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย 
 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานชายในสถาน
ประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2559 พบว่าซื้อถุงยางอนามัยมาจากร้านสะดวกซื้อมากที่สุด ร้อยละ 21.6 รองลงมาคือพกติด
ตัว และซื้อจากร้านขายยา ร้อยละ 13.5 และ 9.1  (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 แหล่งของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานชายสถานประกอบกิจการ 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานหญิงในสถาน
ประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2559 พบว่าได้ถุงยางอนามัยมาจากร้านสะดวกซ้ือมากที่สุด ร้อยละ 29 รองลงมาคือ คู่นอน
เตรียมมา และแหล่งอ่ืนๆ ร้อยละ 23.9 และ 21.5 (รูปที่ 2) 

 

รูปที่ 2 แหล่งของการใช้ถุงยางอนามัยในการมเีพศสมัพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานหญิงสถานประกอบกิจการ 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
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วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ 
 วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้ งล่าสุดในรอบ 12 
เดือนที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดมากที่สุด ร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ การใช้ถุงยางอนามัย
ชาย และการหลั่งภายนอก ร้อยละ 21.1 และ 11.8 (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 วิธีในการป้องกันการตั้งครรภ์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

ส่วนพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ พบว่าใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดมากที่สุด ร้อยละ 43.7รองลงมาคือ 
ถุงยางอนามัยชาย และ ใช้ยาฉีดคุมก าเนิด ร้อยละ 20.8 และ 16.5 (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 วิธีในการป้องกนัการตั้งครรภ์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งลา่สุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
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ประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
 ในปี พ.ศ. 2559 ประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา 
พบว่าพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ร้อยละ 73.5  กัญชาร้อยละ 2.0 ยาบ้าร้อย
ละ 1.5 ยาไอซ์   ร้อยละ 1.4 กาว,ทินเนอร์   ร้อยละ   0.7  และเฮโรอีนร้อยละ 0.5 และมีการใช้สารเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้นในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา คือ ใช้เฮโรอีนมากที่สุดร้อยละ 0.4 รองลงมา คือ ยาไอซ์ ร้อยละ 0.1 (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางที่ 5 ค่ามัธยฐานของร้อยละของประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปี
ที่ผ่านมาของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

การใช้สารเสพติด สารมึนเมา 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 เหล้าเบียร์ไวน์ 53.8 61.7 59.0 56.3 73.5 
 กัญชา 2.1 2.7 2.0 1.7 2.0 
 ยาบ้า 2.0 2.3 1.4 1.5 1.5 
 ยาไอซ ์ 1.3 1.2 0.8 0.6 1.4 
 เฮโรอีน 0.9 1.1 0.7 0.6 0.5 
 กาว, ทินเนอร์ 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7 
 ยาอ ี 0.5 0.8 0.5 0.5 0 
การใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น      
 เฮโรอีน 1.5 0.5 0.9 1.0 0.4 
 ยาไอซ ์ 0.6 1.1 0.7 0.6 0.1 
 ยาบ้า 0.4 1.1 0.5 1.0 0 
 ฝิ่น 0.4 1.2 0.6 1.2 0 
 ดอร์มิคุ่ม 0.3 0.4 1.2 0.6 0 
 เมธาโดน 0.2 0.7 0.5 0.3 0 

 

ส าหรับพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการในปี พ.ศ. 2559 ประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา 
และแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่าพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ 
ร้อยละ 37.1 รองลงมาคือยาไอซ์   0.1   และไม่พบการใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น  (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัธยฐานของร้อยละประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 
เดือนที่ผ่านมาของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

การใช้สารเสพติด สารมึนเมา 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  2555 2556 2557 2558 2559 

การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*  
 เหล้า เบียร์ ไวน์   24.5 28.6 31.6 31.5 37.1 
 กัญชา   0.5 0.3 0.4 0.4 0 
 ยาบ้า   0.3 0.8 0.5 1.3 0 
 กาว ทินเนอร์   0.2 0.1 0 0.1 0 
 ยาอ ี   0.2 0.1 0 0.1 0 
 ยาไอซ ์   0.2 0.5 0 0.4 0.1 
การใช้สารเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น  
 เฮโรอีน   0.4 0.2 0 0.2 0 
 ฝิ่น   0.4 0.1 0 0 0 
 ดอร์มิคุ่ม   0.4 0.1 0 0 0 
 เมธาโดน   0.3 0.1 0 0.1 0 
 ยาบ้า   0.1 0.2 0 0.3 0 
 ยาไอซ ์   0.1 0.3 0 0.3 0 

 
การป่วยและการเข้าถึงบริการการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี  
อาการและวิธีการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ในปี 
พ.ศ. 2559 พบว่า มีอาการปัสสาวะแสบขัดมากที่สุด ร้อยละ 4.7 รองลงมาคือ มีแผลที่อวัยวะเพศ และมีตุ่ม ก้อน หูดที่
อวัยวะเพศ ร้อยละ 1.7 และ 0.5 ตามล าดับ พนักงานชายไปรับการรักษาเมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่
โรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ มากที่สุด  ร้อยละ 50.0  รองลงมาคือ  ซื้อยากินเอง และ ไปโรงพยาบาล/คลินิก
ตรวจโรคทั่วไปของเอกชน ร้อยละ 19.5 ร้อยละ 11.8   (ตารางที่ 7 และรูปที่ 5) 

ส าหรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และรู้ผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานชายในสถานประกอบ
กิจการ ในปี ร้อยละ 18.8   เมื่อเปรียบเทียบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มีแนวโน้มลดลง   
(ตารางที่ 7) 
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รูปที่ 5  ร้อยละของอาการผิดปกติหลังการมีเพศสัมพันธ์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

ตารางที่ 7 ค่ามัธยฐานของร้อยละการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีของพนักงานชายในสถาน
ประกอบกิจการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทย ปี  พ.ศ.  2555-2559 
 

อาการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/ 
การตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี 

พนักงานชายในสถานประกอบกิจการ 
2555 2556 2557 2558 2559 

สถานที่รักษาเมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา* 
 ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ NA 43.1 47.8 56.3 50.0 
 ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน NA 8.3 12.6 12.8 11.8 
 ไปคลินิกกามโรคของรัฐ NA 5.7 6.3 7.4 3.9 
 ไปคลินิกกามโรคของเอกชน NA 3.9 7.5 5.1 1.6 
 ซื้อยากินเอง NA 12.0 10.5 17.4 19.5 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยตรวจเลือดเพ่ือหา 
เชื้อเอชไอวี/เอดส์และรู้ผล 

18.1 25.1 22.1 21.2 18.8 

หมายเหตุ  *เริ่มส ารวจในปี พ.ศ.2556 
 

การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ในปี 
พ.ศ. 2559 พบว่า ปัสสาวะแสบขัด ร้อยละ 3.2  รองลงมาคือ มีของเหลวผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ และมีแผลที่อวัยวะ
เพศ ร้อยละ 1.3  และ  0.4  ตามล าดับ พนักงานหญิงไปรับการรักษาเมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่โรงพยาบาล/
คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ มากที่สุด  ร้อยละ 60.6  รองลงมาคือ  ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน และ 
ซื้อยากินเอง ร้อยละ 23.3  ร้อยละ 18.2  ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และรูปที่ 6) 
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ตารางที่ 8 ค่ามัธยฐานของร้อยละการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีของพนักงานหญิงใน
สถานประกอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

อาการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ 
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 

พนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ  
2555 2556 2557 2558 2559  

สถานที่รักษาเมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา *  
 ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของรัฐ - 50.1 50.0 58.8 60.6  
 ไปโรงพยาบาล/คลินิกตรวจโรคทั่วไปของเอกชน - 15.4 17.0 15.4 23.3  
 ไปคลินิกกามโรคของรัฐ - 2.8 6.3 2.5 3.7  
 ไปคลินิกกามโรคของเอกชน - 0.9 2.7 2.6 7.2  
 ซื้อยากินเอง - 14.8 4.0 17.4 18.2  
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเคยตรวจเลือดเพ่ือหา 
เชื้อเอชไอวี/เอดส์และรู้ผล 

19.4 25.3 22.2 21.4 15.9  

หมายเหตุ  *เริ่มส ารวจในปี พ.ศ.2556 
 

รูปที่ 6 ร้อยละของอาการผิดปกติหลังการมีเพศสัมพันธ์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
  

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 ในปี พ.ศ. 2559 พนักงานชายได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน   พบว่า   ได้รับความรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 
มากที่สุด  ร้อยละ 43.9   รองลงมาคือ  อินเทอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ   ร้อยละ  32.1  
และ  29.8  ตามล าดับ (ตารางที่ 9)   ส่วนพนักงานหญิงได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่าน   พบว่า   พบว่า   ได้รับความรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ มากที่สุด  ร้อยละ 49.6   รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ  และ
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ  33.8  และ  32.3  ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 9 ค่ามัธยฐานของร้อยละแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง 
จากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และSTI 2557 2558 2559 

เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ 19.0 40.7 7.8 
ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น 17.6 27.8 15.2 
อาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ 16.7 13.5 14.2 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ 37.8 26.3 29.8 
สื่อมวลชนต่างๆเช่นวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 48.8 36.0 43.9 
อินเตอร์เน็ต 26.4 27.8 32.1 

 

ตารางที่ 10 ค่ามัธยฐานของร้อยละแหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง 
จากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และSTI 2557 2558 2559 

เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ 29.3 23.2 21.6 
ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น 21 16.9 12.1 
อาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ 20.6 14.8 12.2 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ 46.4 32.5 33.8 
สื่อมวลชนต่างๆเช่นวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 67.6 48.1 49.6 
อินเตอร์เน็ต 31.9 36.1 32.3 

 

ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 5 ข้อ 

ตามตัวชี้วัดของ GARPR(5) ทั้งพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทั้ง 5 
ข้อ เท่ากับร้อยละ 40.4 และ 44.9 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555-
2559) ของพนักงานชายและพนักงานหญิงมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 7) 

รูปที่ 7   ร้อยละของการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ประเทศไทย  
              ปี พ.ศ. 2555-2559 
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เมื่อจ าแนกการตอบค าถามเป็นรายข้อจ านวน 9 ข้อในปี พ.ศ. 2558 นั้นพบว่า ข้อที่ตอบค าถามได้คะแนน
สูงสุดในพนักงานชาย  คือค าถามข้อที่ 2 “ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้ อ
เอชไอวี/เอดส์ได้” ร้อยละ  94.8 รองลงมาคือ ข้อที่ 7  และข้อที่  1  ร้อยละ92.5  และ  91.4  ตามล าดับ  ใน
พนักงานหญิง  คือค าถามข้อที่  7  “ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้”  ร้อยละ  93.3  รองลงมาคือ  ข้อที่  2  และข้อที่ 1  
ร้อยละ  92.3  และ  91.3  ตามล าดับ  ข้อค าถามที่ตอบได้คะแนนน้อยสุดคือ ค าถามข้อที่ 3  “คนที่ดูสุขภาพร่างกายดี
แข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์” ตอบถูกต้องร้อยละ 70.4 ในพนักงานชาย และร้อยละ 70.3  ในพนักงานหญิง 
(ตารางที่ 10 และ 11) 

 

ตารางที่11  ค่ามัธยฐานของร้อยละความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการ  
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
พนักงานชายในสถานประกอบกิจการ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์และไม่มีคู่นอนอ่ืนลดความเสี่ยงในการติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ได ้

95.0 89.8 90.6 90.1 91.4 

2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ 

96.2 92.1 94.5 93.6 94.8 

3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 

77.2 67.1 69.0 70.1 70.4 

4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการถูกยุงกัด 85.4 84.3 85.0 85.1 81.3 

5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากการกินอาหาร
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ 

83.5 83.0 84.7 80.2 80.3 

6. โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ NA 90.6 90.4 87.7 86.4 

7. ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ NA 94.9 94.6 91.8 92.5 

8. โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน NA 84.4 86.4 83.7 82.5 

9. การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ 
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ 

NA 84.6 83.4 78.3 83.1 

ตอบถูกข้อที่ 1-5 53.5 44.9 45.7 43.9 40.4 

ตอบถูกข้อที่ 1-9 NA 35.9 35.8 32.9 31.3 

        หมายเหตุ ค าถามข้อ 6-9 เป็นค าถามที่เพิ่มการส ารวจใน ปี พ.ศ. 2556 
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ตารางที่ 12  ค่ามัธยฐานของร้อยละความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ 
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2559 
 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
พนักงานหญิงในสถานประกอบกจิการ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ 

95.0 91.3 95.2 88.7 91.3 

2.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอ
วี/เอดส์และไม่มีคู่นอนอ่ืนลดความเสี่ยงในการติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ 

93.6 94.4 89.8 91.4 92.3 

3.คนที่ดูสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 

79.0 70.3 71.9 66.9 70.3 

4.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการถูกยุงกัด 83.7 86.0 89.2 85.1 82.5 
5.คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จากการกินอาหาร
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

84.2 84.9 83.8 83.8 79.5 

6. โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้ NA 91.8 89.8 88.2 85.8 
7. ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้ NA 95.2 96.0 99.4 93.3 
8. โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน NA 88.2 90.2 85.9 84.3 
9.การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ 
ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ 

NA 88.7 85.9 85.5 85.9 

ตอบถูก ข้อที่ 1-5 56.3 48.2 47.2 44.0 44.9 
ตอบถูกข้อที่  1-9 NA 40.5 36.9 33.1 36.6 
หมายเหตุ ค าถามข้อ 6-9 เป็นค าถามที่เพิ่มการส ารวจใน ปี พ.ศ. 2556 

วิจารณ์ 
 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในรอบ 5  ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าอายุ
เฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของพนักงานชายในสถานประกอบกิจการคงที่โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ปี ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่ดีเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าทางด้านร่างกาย จิตส านึกความรับผิดชอบ ก็จะมี
สูงขึ้นตาม(6) และชะลอการมีเพศสัมพันธ์ออกไป ซึ่งจะท าให้โอกาสรับเชื้อเอชไอวีน้อยลง ส่วนพนักงานหญิงในสถาน
ประกอบกิจการมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคงที่เช่นเดียวกัน โดยมีอายุเฉลี่ย 20 ปี ด้านการใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกทั้งในพนักงานชายและพนักงานหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นประเด็นที่
ต้องมีการรณรงค์สร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างต่อเนื่องต่อไป   
 ด้านการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงานชายกับคู่นอนประเภทพนักงานบริการหญิง  
หญิงอื่น  และผู้ชาย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปี คอืตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 และลดลงใน ปี พ.ศ. 2558 โดยที่การ
ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2555-2559 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากมีความรู้ความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขมี
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อสาธารณะ อินเทอร์เน็ต 
 ส าหรับพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการมีเพศสัมพันธ์กับชายอ่ืนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาน้อยกว่า ร้อย
ละ 10 มาโดยตลอด ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนี้เพ่ิมขึ้น สาเหตุอาจเกิดจากผู้หญิง
จะมีความรู้ความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อสาธารณะ อินเทอร์เน็ต 
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 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนประเภทต่างๆ ของพนักงานชายในสถานประกอบ
กิจการมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงอ านาจการต่อรอง
ที่แตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมทางในการแก้ปั ญหา
โดยเฉพาะด้านการเสริมพลังอ านาจส าหรับการต่อรองให้กับเพศหญิง 
 พนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ มีอาการผิดปกติจากการร่วมเพศคล้ายคลึงกัน เช่น ปัสสาวะ
แสบขัด มีของเหลวผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ และมีแผลที่อวัยวะเพศ สะท้อนปัญหาของโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ไม่ได้ลดลง และการที่มีอาการผิดปกติจากการร่วมเพศ แสดงถึงโอกาส และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ      
เอชไอวีด้วยเช่นกัน  การรักษาเมื่อมีอาการผิดปกติจากการร่วมเพศ มีบางส่วนที่ซื้อยากินเอง อาจเนื่องจากทัศนคติ
เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องน่าอายน่ารังเกียจในสังคมไทยที่จะเข้าไปรับการดูแลรักษาท่ีถูกต้องกับแพทย์  
 การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ 
ส่วนใหญ่ดื่ม เหล้า เบียร์ ไวน์ มากที่สุด  และพบการเสพยาบ้าเพ่ิมขึ้นแสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
นโยบายการป้องกันยาเสพติดก็ควรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ สามารถตอบค าถามทั้ง 5 ข้อได้ถูกต้องตามตัวชี้วัดของ 
Global Aids Response Progress Report 2012 (GARPR) (5) ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยข้อค าถามเป็นรายข้อที่ตอบผิด
มากที่สุด คือ “คนทีดู่สุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์” ซึ่งตอบถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่า 
ทั้งพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบกิจการ ยังขาดความรู้เรื่องโรคเอดส์ในด้านความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน 
ดังนั้นจึงควรหาแนวทางท่ีเหมาะสมในด้านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อให้กับกลุ่มนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการอาทิเช่น 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กลุ่มองค์กรเอกชน กระทรวง
สาธารณสุข 

2. หามาตรการใหม่และนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มพนักงานเช่น การส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามัยโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าของสถานประกอบการ 

3. สร้างวัฒนธรรมของสังคมเรื่องการมีคู่นอนคนเดียว และการพกถุงยางอนามัย 
4. สร้างกระแสสาธารณะในการลดการตีตรา (stigma) ในผู้ที่ซื้อถุงยางอนามัยหรือผู้ที่เป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 
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ข้อมูล : 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
5. Global AIDS Monitoring 2017.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http://www.unaids.org/sites/default/files/ 
media_asset/2017-Global-AIDS-Monitoring_en.pdf  (วันที่ค้นข้อมูล : 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
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Codeทหารกองประจ าการปี 2559 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ปี พ.ศ.ทีท่ ำกำรส ำรวจ (SYEAR) ตวัเลข 4 หลกั  
รหสัจงัหวดัทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ (PRO)  ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
รหสัอ ำเภอ (DISTRICT) ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
เลขทีแ่บบสอบถำม (ID) ตวัเลข 4 หลกั (จงัหวดัก ำหนดเอง) 

 
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
1 พ.ศ. ทีท่่านเกดิ  พ.ศ…………….ปัจจุบนัอายุ……..…ปี บรบิรูณ์ 

    (BIRTHYEAR)                      (AGE) 
 

2 ปัจจบุนัท่านมสีถานภาพการมคีูเ่ป็นอย่างไร (STA) 
 

 1. ยงัไมม่คีู่ / แฟน 
 2. เคยม ีแต่ปัจจุบนัเลกิกนัแลว้ 
 3. มคีูท่ีไ่มไ่ดอ้ยู่กนิดว้ยกนั  
 4. มคีูท่ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั   
 5. หยา่รา้ง 
 6. หมา้ย (คู่ทีเ่คยอยู่ดว้ยกนัแลว้ตายจากไปแลว้) 

 
3 ท่านเรยีนจบกำรศกึษำสงูสดุระดบัชัน้อะไร (EDU)  1 ประถมศกึษา 

 2 มธัยมตน้ 
 3 มธัยมปลาย (ม.6 หรอื ปวช.) 
 4 อนุปรญิญา, ปวส. 
 5 ปรญิญาตร ี
 6 สงูกว่าปรญิญาตร ี     

 
4 ก่อนถูกเกณฑท์หำรท่ำนมอีำชพีอะไร (OCC) 

 
 1.  รบัจา้งทัว่ไป 
 2.  เกษตรกรรม 
 3.  ท่าน / นกัศกึษา 
 4.  ลกูจา้งในโรงงาน / บรษิทั 
 5.  ลกูจา้งรา้นคา้  
 6.  คา้ขาย 
 7.  กรรมกร / ผูใ้ชแ้รงงาน 
 8.  ว่างงาน 
 9.  อื่น ๆระบ…ุ………………(OCC_OTH) 
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ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
5 ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ ์  หรอืไม ่(FSEX)  1.  เคย 

 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธ ์
 

6 ท่านมเีพศสมัพนัธ ์ครัง้แรกเมื่ออายุเท่าไร (FSAGE)     อายุ………ปี 
 

7 ท่านมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัใคร (FSWHO)  1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 
 2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
 3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ 
 5.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  3 
 6.  ผูห้ญงิคนอื่น  ทีไ่มใ่ช่ค าตอบขอ้  2  และ  4  
 7.  อื่นๆ  ระบุ..................... (FSWHO_OTH) 
 8. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

8 การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  ท่านสวมถุงยางอนามยั
หรอืไม่ (FSCON) 

 1.  สวม 
 2.  ไม่สวม 
 3.  จ าไม่ได ้
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

9 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา จ านวนคนทีท่่าน  เคยมี
เพศสมัพนัธด์ว้ย   ทัง้หมดกีค่น (YS) 

 1.จ านวน………….คน (YSN) 
 2.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืน 
 3.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

10 ปัจจบุนัท่านมแีฟน คนรกั  หรอื คู่ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนั    
หรอืไม่ (LOVER) 

 1. ม…ี…….คน(LOVERN) 
 2. ไมม่ ี

 

11 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธก์บั
แฟน  คนรกั   หรอืไม่ (YSL)    

 1. เคย   มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน/คู่รกั.........คน (YSLN)    
 2  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 3.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

12 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา    หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ท่านสวมถุงยางอนามยั    
หรอืไม่ (YSLCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ในรอบ 12 เดอืน  
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

13 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั  ท่านสวมถุงยางอนามยั  
หรอืไม่ (LSLCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกัในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
14 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธก์บั

ผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง 
แฟน คนรกั   หรอืไม่ (YSNR) 

 1  เคย  มเีพศสมัพนัธห์ญงิอื่น........คน (YSNRN)  
 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่นในรอบ  12  เดอืนที่

ผ่านมา 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

15 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  หากท่านเคยมเีพศสมัพนัธ์
กบัผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไมใ่ช่พนักงานบริการทางเพศ
หญิง แฟน คนรกั    ท่านสวมถุงยางอนามยั หรอืไม่ 
(YSNRCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่น ในรอบ 12 เดอืน 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

16 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่ แฟน คนรกั
พนักงานบริการทางเพศหญิง    ท่านสวมถุงยาง
อนามยั หรอืไม่(LSNRCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่น ในรอบ 12 เดอืน   

ทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

17 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยมเีพศสมัพนัธก์บั
พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ  เช่น โสเภณี  นกัรอ้ง เดก็
เสริฟ์ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่ายบรกิารทางเพศ ฯลฯ 
หรอืไม่  (YSP)   

  1. เคย   จ านวน………….คน (YSPN) 
  2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ ใน

รอบ 12 เดอืน 
  3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

18 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคยมเีพศสมัพนัธ์
กบัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ เช่น โสเภณี นกัรอ้ง 
เดก็เสริฟ์  นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่ายบรกิารทางเพศ 
ฯลฯ ท่านสวมถุงยางอนามยัหรอืไม่ (YSPCO)   

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
         ในรอบ 12 เดอืน 
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

19 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ เช่น โสเภณี 
นกัรอ้ง เดก็เสริฟ์  นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่ายบรกิาร
ทางเพศ ฯลฯ ท่านสวมถุงยางอนามยัหรอืไม่(LSPCO)   

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
         ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

20 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ ์(ทาง
ปากหรอืทางทวารหนัก)  กบัผูช้ายดว้ยกนั หรอืไม่ 
(YSM)   

 1.  มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนัทางปากหรอืทางทวาร
หนกั............คน (YSMN)    

 2.  ไม่เคย มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนั  ในรอบ  12  
เดอืนทีผ่่านมา 

 3.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
21 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคยมเีพศสมัพนัธ ์

(ทางปากหรอืทางทวารหนัก) กบัผูช้ายดว้ยกนัท่าน
สวมถุงยางอนามยั    หรอืไม่ (YSMCO)   

 1.สวมทุกครัง้ 
 2.สวมบางครัง้ 
 3.ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

22 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากนกัเรยีนเคย
มเีพศสมัพนัธ ์(ทางปากหรอืทางทวารหนัก) กบัผูช้าย
ดว้ยกนั ท่านสวมถุงยางอนามยั    หรอืไม่(LSMCO)   

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

23 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ทา่นมเีพศสมัพนัธ ์ โดย
ได้รบัเงินหรอืส่ิงของเป็นค่าตอบแทนหรอืไม่ 
(SFORCE)  

 1.  ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 2.  ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

24 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ส่าสดุ  ในรอบ  12  เดือนท่ี
ผา่นมา    ท่านมเีพศสมัพนัธก์บัใคร (LSWHO)     

 1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 
 2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
 3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ  
 5.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  3 
 6.  ผูห้ญงิคนอื่น  ทีไ่มใ่ช่ค าตอบขอ้  2  และ  4 
 7.  อื่นๆ  ระบุ..................... (LSWHO_OTH)     
 8. ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 9.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

25 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธ ์ ท่านใชถุ้งยางอนามยั  หรอืไม่ (LSCO) 

 1.  ใชถุ้งยางอนามยั 
 2.  ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

 

26 ถา้ใชถุ้งยางอนามยั  ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุด 
ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา   ท่านน าถุงยางอนามยั    
มาจากทีไ่หน (HOWLSCO) 

 1. พกตดิตวั 
 2. ซือ้จากรา้นขายยา 
 3. ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 
 4. ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 
 6. สถานบรกิารเตรยีมไว ้
 7. คู่นอนเตรยีมมา 
 8. อื่น ๆ ระบุ……………………….. 
 9. ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 10.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
27 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี

เพศสมัพนัธ ์ ท่านไมใ่ชถุ้งยางอนามยั  เพราะอะไร  
(ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 
 

 1.  หาถุงยางอนามยัไม่ทนั (Nocon1)   
 2.  ไวใ้จซึง่กนัและกนั (Nocon2) 
 3.  ใชแ้ลว้ความสขุลดลง (Nocon3) 
 4.  คู่นอนคุมก าเนิด เช่น ยาเมด็ ยาฉีด เป็นตน้ (Nocon4) 
 5.  หลัง่ภายนอก (Nocon5) 
 6.  อื่นๆ  ระบุ  (Nocon6) ระบุ.................. (Nocon_other) 
 7.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา (Nocon7) 
 8.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ(Nocon8) 

28 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสดุ  ในรอบ  12  เดือนท่ี
ผา่นมา    ท่านหรอืคู่ของทา่น  ใชว้ธิใีดในการป้องกนั
การตัง้ครรภ ์ (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 
    
 

 1.  ถุงยางอนามยัชาย (FPLAN1)    
 2.  ถุงอนามยัสตร ี(FPLAN2)    
 3.  ยาฉีดคมุก าเนิด (FPLAN3)    
 4.  ยาเมด็คมุก าเนิด (FPLAN4)       
 5.  ยาคมุก าเนิดฉุกเฉิน (FPLAN5)    
 6.  นบัระยะปลอดภยั (FPLAN6)    
 7.  หลัง่ภายนอก (FPLAN7)    
 8.  อื่นๆ  ระบุ............................ (FPLAN_OTH)  
 9. ไม่ไดใ้ชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ์  (FPLAN9)    
 10.ไม่มเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 

(FPLAN10)    
 11.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (FPLAN11)   

  

ส่วนท่ี 3    ประสบการณ์การใช้สารเสพติด  สารมึนเมา และแอลกอฮอล ์

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
29 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ

เมา ชนิดใด บา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 

 1. เฮโรอนี (Drug1) 
 2. ยำบำ้ (เมทแอมเฟตำมนี) (Drug2) 
 3. กญัชำ(Drug3) 
 4. ยำอ(ีDrug4) 
 5. ยำเค(Drug5) 
 6. ยำไอซ(์Drug6) 
 7. ดอรม์กิุ่ม(Drug7) 
 8. แวเลีย่ม(Drug8) 
 9. อะมทิรปิ(Drug9) 
 10. สำรระเหย (กำว ทนิเนอร)์ (Drug10)  
 11.ปอปเปอร(์Drug11) 
 12.สำรเสพตดิอื่นๆ (Drug12) ระบุ....... (Drug_Other) 
 13. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิเลยในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 

(Drug13) 
 14. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิเลยตัง้แต่เกดิ (Drug14) 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
30 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ

เมา ก่อนมีเพศสมัพนัธบ์่อยครัง้แค่ไหน (UDRUG) 
 
 

   1. ใชทุ้กครัง้ 
   2. ใชบ้างครัง้ 
   3. ไมใ่ช ้ 
   4. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิก่อนมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืน

ทีผ่่านมา 
   5. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลเ์ลยใน

รอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
   6. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลก์่อนมี

เพศสมัพนัธแ์ละไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และ
แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา 

  7. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลก์่อนมี
เพศสมัพนัธแ์ละไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และ
แอลกอฮอลเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

31 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้
เสน้ชนิดใดบา้ง  (ตอบได้หลายค าตอบ)  

   1.  เฮโรอนี (IDU_HER) 
   2.  ฝ่ิน  (IDU_OPI) 
   3.  ดอรม์คิุม่ (IDU_DOR) 
   4.  เมธาโดน (IDU_METH) 
   5.  ยาบา้ (IDU_AMP) 
   6.  ยาไอซ ์(IDU_ICE)  
   7.  แวเลีย่ม (IDU_VAL) 
   8.  อะมทิรปิ (IDU_AMI)  
   9.  อื่นๆระบุ........ (IDU_OTH) 
 10. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่านมา (IDU_10) 
 11. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 

(IDU_11) 
32 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใช ้กระบอกฉีดยา  

หรอื เขม็ฉีดยาเสพตดิ ร่วมกบัผูอ้ื่น  หรอืไม่ (USEIDU) 
  1. ใช ้    
  2. ไมใ่ช ้
  3. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่านมา 
  4. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 

 

33 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอลห์รอืไม่ (ALC12) 

 1.  เคย    ดืม่ครัง้แรก เมื่ออายุ ..............ปี (ALC_age) 
 2.  ไม่เคยดื่ม    

34 ในรอบ 1 เดือน ท่ีผา่นมา ท่านดื่มทีม่แีอลกอฮอลบ์่อย
แค่ไหน (ALC1M) 

 1.  ทุกวนั                   3.  บางวนั 
 2.  เกอืบทุกวนั            4.  ไมด่ื่ม 
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ส่วนท่ี 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
และเอชไอวี/เอดส ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
35 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุดในรอบ  12  เดือนที

ผา่นมา  ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ (ตอบได้
หลายค าตอบ) 
 
 
 
 
 

 1. มอีำกำรปัสสำวะแสบขดั (YSTI1) 
 2. มขีองเหลว ทีผ่ดิปกตไิหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI2) 
 3. มหีนองไหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI2) 
 4. มหีนองไหลออกจำกทวำรหนกั (YSTI3) 
 5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (YSTI4) 
 6  แผลทีท่วำรหนกั (YSTI5) 
 7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (YSTI6) 
 8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วำรหนกั (YSTI7) 
 9 อื่นๆ ……………………. (YSTI_OTH) 
 10. ไม่มอีำกำรผดิปกตใิดๆ เลยในช่วง 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

(YSTI10)  
 11. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (YSTI11) 

36 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุด ในรอบ 12 เดอืนที่
ผ่านมา  เมื่อมอีาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ท่าน
รกัษาอย่างไร (HOWSYM) 

   1.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของรฐั 
   2.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของเอกชน 
   3.  ไปคลนิิกกำมโรคของเอกชน 
   4.  ไปคลนิิกกำมโรคของรฐั 
   5.  ไปพบ  พยำบำลประจ ำโรงเรยีน 
   6.  ซือ้ยากนิเอง 
   7.  ปล่อยไว ้ ไมท่ าอะไรเลย 
   8. ไมม่อีาการผดิปกตใิดๆ เลย  ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
   9. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

37 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยตรวจเลอืด  
เพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์หรอืไม่ (YVCT) 
 

 1. เคย จ านวน  .......  ครัง้ (YVCTN) 
 2. ไม่เคยตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ใน 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 3. ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์าก่อนเลย 

38 ถ้าเคย ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ท่านรูผ้ล
การตรวจหรอืไม ่(KNVCT)  

 1. รูผ้ลจ านวน  .......  ครัง้ (KNVCTN)     
 2. ไม่รูผ้ล 
 3. ไม่เคยตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 4.ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์าก่อนเลย 

39 ในรอบ  12  เดือนผา่นมา  ท่านไดร้บัความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส ์ และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ จากที่
ใดบา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 

 1. เจา้หน้าทีใ่นค่ายทหาร (WHO_KNWHIV1) 
 2. ศนูยส์ขุภาพวยัรุ่น  เช่น  โครงการทบูนีมัเบอรว์นั    ดรอป

อนิเซนเตอร ์ ศนูยบ์รกิารทีเ่ป็นมติร  เป็นตน้ 
(WHO_KNWHIV2) 

 3. อาสาสมคัรใหค้วามรู ้(WHO_KNWHIV3) 
 4. เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาล/คลนิิกภาครฐั 

(WHO_KNWHIV4) 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
   5. สือ่มวลชนต่างๆ  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ฯลฯ 

(WHO_KNWHIV5)  
 6. คลนิิกภาคเอกชน (WHO_KNWHIV6) 
 7. อนิเตอรเ์นท (WHO_KNWHIV7) 
 8. เพื่อน (WHO_KNWHIV8) 
 9. จ าไม่ไดว้่าใคร (WHO_KNWHIV9)   
 10.  อื่นๆ (WHO_KNWHIV10) ระบุ......................  

                                          (WHO_KNWHIV_OTH) 
 11.  ใน  12  เดอืนทีผ่่านมา  ไม่เคยไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการ

ป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ และหรอื
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(WHO_KNWHIV11) 
 

ส่วนท่ี   5   ความรู ้ ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละการประเมินความเส่ียงของตนเอง 
ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
40 กำรมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดสไ์ด ้ (K1) 

 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

41 กำรสวมถุงยำงอนำมยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธล์ดควำมเสีย่งในกำรตดิ
เชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้  (K2) 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

42 คนทีด่สูขุภำพร่ำงกำยแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K3) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
43 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จำกกำรถูกยุงกดั (K4)     1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
44 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จำกกำรกนิอำหำรร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี

เอดส ์ (K5) 
1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

45 โรคเอดสเ์ป็นแลว้รกัษาใหห้ายขาดได ้(K6) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
46 ยาคุมฉุกเฉินใชป้้องกนัโรคเอดสไ์ด ้(K7) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
47 โรคเอดสส์ามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนี  (K8) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
48 การลา้งอวยัวะเพศหลงัจากการมเีพศสมัพนัธ ์ ป้องกนัการตดิเชือ้เอดสไ์ด้ 

(K9) 
1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
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Codeพนักงานในสถานประกอบกิจการชายปี 2559 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ปี พ.ศ.ทีท่ ำกำรส ำรวจ (SYEAR) ตวัเลข 4 หลกั  
รหสัจงัหวดัทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ (PRO)  ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
รหสัอ ำเภอ (DISTRICT) ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
รหสัโรงงำน (CLUSNO)  ตวัเลข 2 หลกั (จงัหวดัก ำหนดเอง) 
เลขทีแ่บบสอบถำม (ID) ตวัเลข 4 หลกั (จงัหวดัก ำหนดเอง) 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
1 พ.ศ. ทีท่่านเกดิ  พ.ศ…………….ปัจจุบนัอายุ……..…ปี บรบิรูณ์ 

    (BIRTHYEAR)                      (AGE) 
 

2 ปัจจบุนัท่านมสีถานภาพการมคีูเ่ป็นอย่างไร (STA) 
 

 1. ยงัไมม่คีู่ / แฟน 
 2. เคยม ีแต่ปัจจุบนัเลกิกนัแลว้ 
 3. มคีูท่ีไ่มไ่ดอ้ยู่กนิดว้ยกนั  
 4. มคีูท่ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั   
 5. หยำ่รำ้ง 
 6. หมำ้ย (คู่ทีเ่คยอยู่ดว้ยกนัแลว้ตำยจำกไปแลว้) 

 

3 ท่านเรยีนจบกำรศกึษำสงูสดุระดบัชัน้อะไร (EDU)  1 ประถมศกึษำ 
 2 มธัยมตน้ 
 3 มธัยมปลำย (ม.6 หรอื ปวช.) 
 4 อนุปรญิญำ, ปวส. 
 5 ปรญิญำตร ี
 6 สงูกว่ำปรญิญำตร ี     

 

4 ในปัจจุบนั ท่านมรีายไดป้ระมาณเดอืนละเท่าไร (INC)  1. น้อยกว่ำ 5,000 บำท 
 2. 5,000-10,000 บำท 
 3. มำกกว่ำ 10,000 –20,000 บำท 
 4. มำกกว่ำ 20,000 –30,000 บำท 
 5. มำกกว่ำ 30,000 บำท 

 
 
 

ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
5 ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ ์  หรอืไม ่(FSEX)  1.  เคย 

 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธ ์
 

6 ท่านมเีพศสมัพนัธ ์ครัง้แรกเมื่ออายุเท่าไร (FSAGE)     อาย…ุ……ปี 
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7 ท่านมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัใคร (FSWHO)  1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 

 2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
 3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ 
 5.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  3 
 6.  ผูห้ญงิคนอื่น  ทีไ่มใ่ช่ค าตอบขอ้  2  และ  4  
 7.  อื่นๆ  ระบุ..................... (FSWHO_OTH) 
 8. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

8 การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  ท่านสวมถุงยางอนามยั
หรอืไม่ (FSCON) 

 1.  สวม 
 2.  ไม่สวม 
 3.  จ าไม่ได ้
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

9 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา จ านวนคนทีท่่าน  เคยมี
เพศสมัพนัธด์ว้ย   ทัง้หมดกีค่น (YS) 

 1.จ านวน………….คน (YSN) 
 2.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืน 
 3.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

10 ปัจจบุนัท่านมแีฟน คนรกั  หรอื คู่ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนั    
หรอืไม่ (LOVER) 

 1. ม…ี…….คน(LOVERN) 
 2. ไมม่ ี

 

11 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ์
กบัแฟน  คนรกั   หรอืไม ่(YSL)    

 1. เคย   มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน/คู่รกั.........คน (YSLN)    
 2  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 3.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

12 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา    หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ท่านสวมถุงยางอนามยั    
หรอืไม่ (YSLCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ในรอบ 12 เดอืน  
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

13 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั  ท่านสวมถุงยางอนามยั  
หรอืไม่ (LSLCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกัในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

14 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ์
กบัผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไมใ่ช่พนักงานบริการทางเพศ
หญิง แฟน คนรกั   หรอืไม่ (YSNR) 

 1  เคย  มเีพศสมัพนัธห์ญงิอื่น........คน (YSNRN)  
 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่นในรอบ  12  เดอืน 

ทีผ่่านมา 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
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15 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  หากท่านเคยมี

เพศสมัพนัธก์บัผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่พนักงาน
บริการทางเพศหญิง แฟน คนรกั    ท่านสวม
ถุงยางอนามยั หรอืไม่ (YSNRCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่น ในรอบ 12 เดอืน 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

16 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  หากท่าน
เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญิงคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่ แฟน 
คนรกัพนักงานบริการทางเพศหญิง    ท่านสวม
ถุงยางอนามยั หรอืไม่(LSNRCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิคนอื่น ในรอบ 12 เดอืน   

ทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

17 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ์
กบัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ  เช่น โสเภณี  
นกัรอ้ง เดก็เสริฟ์ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีข่ายบรกิาร
ทางเพศ ฯลฯ หรอืไม่  (YSP)   

  1. เคย   จ านวน………….คน (YSPN) 
  2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ ใน

รอบ 12 เดอืน 
  3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

18 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ เช่น 
โสเภณี นกัรอ้ง เดก็เสริฟ์  นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาที่
ขายบรกิารทางเพศ ฯลฯ ท่านสวมถุงยางอนามยั
หรอืไม่ (YSPCO)   

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
         ในรอบ 12 เดอืน 
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

19 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคย
มเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ เช่น 
โสเภณี นกัรอ้ง เดก็เสริฟ์  นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาที่
ขายบรกิารทางเพศ ฯลฯ ท่านสวมถุงยางอนามยั
หรอืไม่(LSPCO)   

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
         ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

20 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธ ์
(ทางปากหรอืทางทวารหนัก)  กบัผูช้ายดว้ยกนั 
หรอืไม่ (YSM)   

 1.  มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนัทางปากหรอืทางทวารหนกั
............คน (YSMN)    

 2.  ไม่เคย มเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายดว้ยกนั  ในรอบ  12  เดอืนที่
ผ่านมา 

 3.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
 

21 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธ ์(ทางปากหรอืทางทวารหนัก) กบั
ผูช้ายดว้ยกนัท่านสวมถุงยางอนามยั    หรอืไม ่
(YSMCO)   

 1.สวมทุกครัง้ 
 2.สวมบางครัง้ 
 3.ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
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22 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา หากท่านเคย

มเีพศสมัพนัธ ์(ทางปากหรอืทางทวารหนัก) กบั
ผูช้ายดว้ยกนั ท่านสวมถุงยางอนามยั    หรอืไม่
(LSMCO)   

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

23 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ทา่นมเีพศสมัพนัธ ์ 
โดยได้รบัเงินหรอืส่ิงของเป็นค่าตอบแทนหรอืไม่ 
(SFORCE)  

 1.  ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 2.  ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

24 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ส่าสดุ  ในรอบ  12  
เดือนท่ีผา่นมา    ท่านมเีพศสมัพนัธก์บัใคร 
(LSWHO)     

 1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 
 2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 
 3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ  
 5.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  3 
 6.  ผูห้ญงิคนอื่น  ทีไ่มใ่ช่ค าตอบขอ้  2  และ  4 
 7.  อื่นๆ  ระบุ..................... (LSWHO_OTH)     
 8. ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 9.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

25 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธ ์ ท่านใชถุ้งยางอนามยั  หรอืไม่ (LSCO) 

 1.  ใชถุ้งยางอนามยั 
 2.  ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

 

26 ถา้ใชถุ้งยางอนามยั  ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้
ล่าสุด ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา   ท่านน าถุงยาง
อนามยั    มาจากทีไ่หน (HOWLSCO) 

 1. พกตดิตวั 
 2. ซือ้จากรา้นขายยา 
 3. ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 
 4. ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 
 5. สถานบรกิารเตรยีมไว ้
 6. คู่นอนเตรยีมมา 
 7. อื่น ๆ ระบุ……………………….. 
 8. ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 9.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

 

27 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธ ์ ท่านไมใ่ชถุ้งยางอนามยั  เพราะอะไร  
(ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 
 
 

   1.  หาถุงยางอนามยัไมท่นั  (NOCON1) 
   2.  ไม่รูจ้ะหาถุงยางอนามยัจากทีไ่หน (NOCON2) 
   3.  ถุงยางอนามยัมรีาคาแพง (NOCON3) 
   4.  เหน็ว่าไมม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้งใช ้(NOCON4) 
   5.  ไม่เคยรูว้ธิสีวมถุงยางอนามยั (NOCON5) 
   6.  ไวใ้จซึง่กนัและกนั (NOCON6) 
   7.  คู่นอนปฏเิสธไม่อยากใช ้(NOCON7) 
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     8.  ตนเองปฏเิสธ  ไม่อยากใช ้(NOCON8) 

   9.  ใชย้าก  หรอื  ไม่สะดวก (NOCON9) 
 10.  ใชแ้ลว้ความสขุลดลง (NOCON10) 
 11.  เมาไมไ่ดส้ต ิ (NOCON11) 
 12.  ขนาดถุงยางอนามยั  เลก็หรอืใหญ่เกนิไป (NOCON12) 
 13.  คู่นอนคมุก าเนิด  เช่น  ยาเมด็  ยาฉีด  เป็นตน้ 

(NOCON13) 
 14.  หลัง่ภายนอก (NOCON14) 
 15. มอีาการแพ ้หรอืระคายเคอืง (NOCON15) 
 16.  อื่นๆ  ระบุ  ........................... (NOCON_OTHER) 
 17.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา (NOCON17) 
 18.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (NOCON18) 

28 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสดุ  ในรอบ  12  
เดือนท่ีผา่นมา    ท่านหรอืคู่ของท่าน  ใชว้ธิใีดใน
การป้องกนัการตัง้ครรภ ์ (ตอบได้หลายค าตอบ) 
    
 

 1.  ถุงยางอนามยัชาย (FPLAN1)    
 2.  ถุงอนามยัสตร ี(FPLAN2)    
 3.  ยาฉีดคมุก าเนิด (FPLAN3)    
 4.  ยาเมด็คมุก าเนิด (FPLAN4)       
 5.  ยาคมุก าเนิดฉุกเฉิน (FPLAN5)    
 6.  นบัระยะปลอดภยั (FPLAN6)    
 7.  หลัง่ภายนอก (FPLAN7)    
 8.  อื่นๆ  ระบุ(FPLAN7) ระบ.ุ.................. (FPLAN_OTH)  
 9. ไม่ไดใ้ชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ์  (FPLAN9)    
 10.ไม่มเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา (FPLAN10)    
 11.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (FPLAN11)   

  
 

ส่วนท่ี 3    ประสบการณ์การใช้สารเสพติด  สารมึนเมา และแอลกอฮอล ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
29 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ

เมา ชนิดใด บา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 

 1. เฮโรอนี (Drug1) 
 2. ยำบำ้ (เมทแอมเฟตำมนี) (Drug2) 
 3. กญัชำ(Drug3) 
 4. ยำอ(ีDrug4) 
 5. ยำเค(Drug5) 
 6. ยำไอซ(์Drug6) 
 7. ดอรม์กิุ่ม(Drug7) 
 8. แวเลีย่ม(Drug8) 
 9. อะมทิรปิ(Drug9) 
 10. สำรระเหย (กำว ทนิเนอร)์ (Drug10)  
 11.ปอปเปอร(์Drug11) 
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   12.สำรเสพตดิอื่นๆ (Drug12)กรุณำ 

ระบ.ุ............... (Drug_Other) 
 13. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิเลยในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

(Drug13) 
 14. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิเลยตัง้แต่เกดิ (Drug14) 

30 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ
เมา ก่อนมีเพศสมัพนัธบ์่อยครัง้แค่ไหน (UDRUG) 
 
 

   1. ใชทุ้กครัง้ 
   2. ใชบ้ำงครัง้ 
   3. ไมใ่ช ้ 
   4. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิก่อนมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืน

ทีผ่่ำนมำ 
   5. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิ สำรมนึเมำ และแอลกอฮอลเ์ลยใน

รอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
   6. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิ สำรมนึเมำ และแอลกอฮอลก์่อนมี

เพศสมัพนัธแ์ละไม่เคยใชส้ำรเสพตดิ สำรมนึเมำ และ
แอลกอฮอลใ์นรอบ 12 เดอืนทีผ่ำ่นมำ 

  7. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิ สำรมนึเมำ และแอลกอฮอลก์่อนมี
เพศสมัพนัธแ์ละไม่เคยใชส้ำรเสพตดิ สำรมนึเมำ และ
แอลกอฮอลเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

31 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้
เสน้ชนิดใดบา้ง  (ตอบได้หลายค าตอบ)  

   1.  เฮโรอนี (IDU_HER) 
   2.  ฝ่ิน  (IDU_OPI) 
   3.  ดอรม์คิุม่ (IDU_DOR) 
   4.  เมธำโดน (IDU_METH) 
   5.  ยำบำ้ (IDU_AMP) 
   6.  ยำไอซ ์(IDU_ICE)  
   7.  แวเลีย่ม (IDU_VAL) 
   8.  อะมทิรปิ (IDU_AMI)  
   9.  อื่นๆระบุ........ (IDU_OTH) 
 10. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิฉีดเขำ้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่ำนมำ (IDU_10) 
 11. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิชนิดฉีดเขำ้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 

(IDU_11) 
32 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใช ้กระบอกฉีดยา  

หรอื เขม็ฉีดยาเสพตดิ ร่วมกบัผูอ้ื่น  หรอืไม่ (USEIDU) 
  1. ใช ้    
  2. ไมใ่ช ้
  3. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่านมา 
  4. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 
 

33 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอลห์รอืไม่ (ALC12) 

 1.  เคย    ดืม่ครัง้แรก เมื่ออายุ ..............ปี (ALC_age) 
 2.  ไม่เคยดื่ม    
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
34 ในรอบ 1 เดือน ท่ีผา่นมา ท่านดื่มทีม่แีอลกอฮอลบ์่อย

แค่ไหน (ALC1M) 

 1.  ทุกวนั                   3.  บางวนั 
 2.  เกอืบทุกวนั            4.  ไมด่ื่ม 

ส่วนท่ี 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอวี/เอดส ์
ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
35 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุดในรอบ  12  เดือนที

ผา่นมา  ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ (ตอบได้
หลายค าตอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มอีำกำรปัสสำวะแสบขดั (YSTI1) 
 2. มขีองเหลว ทีผ่ดิปกตไิหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI2) 
 3. มหีนองไหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI3) 
 4. มหีนองไหลออกจำกทวำรหนกั (YSTI4) 
 5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (YSTI5) 
 6  แผลทีท่วำรหนกั (YSTI6) 
 7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (YSTI7) 
 8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วำรหนกั (YSTI8) 
 9 อื่นๆ (YSTI9)ระบ…ุ……………. (YSTI_OTH) 
 10. ไม่มอีำกำรผดิปกตใิดๆ เลยในช่วง 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

(YSTI10)  
 11. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (YSTI11) 

36 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุด ในรอบ 12 เดอืนที่
ผ่านมา  เมื่อมอีาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ท่าน
รกัษาอย่างไร (HOWSYM) 

   1.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของรฐั 
   2.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของเอกชน 
   3.  ไปคลนิิกกำมโรคของเอกชน 
   4.  ไปคลนิิกกำมโรคของรฐั 
   5.  ไปพบ  พยำบำลประจ ำโรงเรยีน 
   6.  ซือ้ยำกนิเอง 
   7.  ปล่อยไว ้ ไมท่ ำอะไรเลย 
   8. ไมม่อีำกำรผดิปกตใิดๆ เลย  ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
   9. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

37 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยตรวจเลอืด  
เพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์หรอืไม่ (YVCT) 
 

 1. เคย จ ำนวน  .......  ครัง้ (YVCTN) 
 2. ไม่เคยตรวจหำเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ใน 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
 3. ไม่เคยตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์ำก่อนเลย 

 

38 ถ้าเคย ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ท่านรูผ้ล
การตรวจหรอืไม ่(KNVCT)  

 1. รูผ้ลจ ำนวน  .......  ครัง้ (KNVCTN)     
 2. ไม่รูผ้ล 
 3. ไม่เคยตรวจหำเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
 4.ไม่เคยตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์ำก่อนเลย 

39 ในรอบ  12  เดือนผา่นมา  ท่านไดร้บัความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส ์ และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ จากที่
ใดบา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 

 1. เจำ้หน้ำทีใ่นสถำนประกอบกจิกำร (WHO_KNWHIV1) 
 2. ศนูยส์ขุภำพวยัรุ่น  เช่น  โครงกำรทบูนีมัเบอรว์นั    ดรอป

อนิเซนเตอร ์ ศนูยบ์รกิำรทีเ่ป็นมติร  เป็นตน้ 
(WHO_KNWHIV2) 

 3. อำสำสมคัรใหค้วำมรู ้(WHO_KNWHIV3) 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
   4. เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาล/คลนิิกภาครฐั 

(WHO_KNWHIV4) 
 5. สือ่มวลชนต่างๆ  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ฯลฯ 

(WHO_KNWHIV5)  
 6. คลนิิกภาคเอกชน (WHO_KNWHIV6) 
 7. อนิเตอรเ์นท (WHO_KNWHIV7) 
 8. เพื่อน (WHO_KNWHIV8) 
 9. จ าไม่ไดว้่าใคร (WHO_KNWHIV9)   
 10.  อื่นๆ................................. (WHO_KNWHIV_OTH) 
 11.  ใน  12  เดอืนทีผ่่านมา  ไม่เคยไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการ

ป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ และหรอื
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(WHO_KNWHIV11) 

ส่วนท่ี   5   ความรู ้ ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละการประเมินความเส่ียงของตนเอง 
ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
40 กำรมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคน

อื่น  ลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K1) 
 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

41 กำรสวมถุงยำงอนำมยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธล์ดควำมเสีย่งในกำรตดิ
เชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้  (K2) 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

42 คนทีด่สูขุภำพร่ำงกำยแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K3) 
 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

43 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จำกกำรถูกยุงกดั (K4)     
 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

44 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จำกกำรกนิอำหำรร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส ์ (K5) 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

45 โรคเอดสเ์ป็นแลว้รกัษาใหห้ายขาดได ้(K6) 
 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

46 ยาคุมฉุกเฉินใชป้้องกนัโรคเอดสไ์ด ้(K7) 
 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

47 โรคเอดสส์ามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนี  (K8) 
 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

48 การลา้งอวยัวะเพศหลงัจากการมเีพศสมัพนัธ ์ ป้องกนัการตดิเชือ้เอดสไ์ด้ 
(K9) 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
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Codeพนักงานในสถานประกอบกิจการหญิงปี 2559 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ปี พ.ศ.ทีท่ ำกำรส ำรวจ (SYEAR) ตวัเลข 4 หลกั  
รหสัจงัหวดัทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ (PRO)  ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
รหสัอ ำเภอ (DISTRICT) ตวัเลข 2 หลกั (ตำมรหสัมหำดไทย)  
รหสัโรงงำน (CLUSNO)  ตวัเลข 2 หลกั (จงัหวดัก ำหนดเอง) 
เลขทีแ่บบสอบถำม (ID) ตวัเลข 4 หลกั (จงัหวดัก ำหนดเอง) 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
1 พ.ศ. ทีท่่านเกดิ  พ.ศ…………….ปัจจุบนัอายุ……..…ปี บรบิรูณ์ 

    (BIRTHYEAR)                      (AGE) 
 

2 ปัจจบุนัท่านมสีถานภาพการมคีูเ่ป็นอย่างไร (STA) 
 

 1. ยงัไมม่คีู่ / แฟน 
 2. เคยม ีแต่ปัจจุบนัเลกิกนัแลว้ 
 3. มคีูท่ีไ่มไ่ดอ้ยู่กนิดว้ยกนั  
 4. มคีูท่ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั   
 5. หยา่รา้ง 
 6. หมา้ย (คู่ทีเ่คยอยู่ดว้ยกนัแลว้ตายจากไปแลว้) 

 
3 ท่านเรยีนจบกำรศกึษำสงูสดุระดบัชัน้อะไร (EDU)  1 ประถมศกึษา 

 2 มธัยมตน้ 
 3 มธัยมปลาย (ม.6 หรอื ปวช.) 
 4 อนุปรญิญา, ปวส. 
 5 ปรญิญาตร ี
 6 สงูกว่าปรญิญาตร ี     

 
4 ในปัจจุบนั ท่านมรีายไดป้ระมาณเดอืนละเท่าไร (INC)  1. น้อยกว่า 5,000 บาท 

 2. 5,000-10,000 บาท 
 3. มากกว่า 10,000 –20,000 บาท 
 4. มากกว่า 20,000 –30,000 บาท 
 5. มากกว่า 30,000 บาท 

 
 

ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
5 ทา่นเคยมเีพศสมัพนัธ ์  หรอืไม่ (FSEX)  1.  เคย 

 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธ ์
 

6 ท่านมเีพศสมัพนัธ ์ครัง้แรกเมื่ออายุเท่าไร (FSAGE)     อายุ………ปี 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
7 ท่านมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัใคร (FSWHO)  1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 

 2.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 3.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  2  
 4.  อื่นๆ  ระบุ.....................(FSWHO_OTH) 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ  

8 การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  ท่านสวมถุงยางอนามยั
หรอืไม่ (FSCON) 

 1.  สวม 
 2.  ไม่สวม 
 3.  จ าไม่ได ้
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

9 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา จ านวนคนทีท่่าน  เคยมี
เพศสมัพนัธด์ว้ย   ทัง้หมดกีค่น (YS) 

 1.จ านวน………….คน (YSN) 
 2.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืน 
 3.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

10 ปัจจบุนัท่านมแีฟน คนรกั  หรอื คู่ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนั    
หรอืไม่ (LOVER) 

 1. ม…ี………คน(LOVERN) 
 2. ไมม่ ี

11 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธก์บั
แฟน  คนรกั   หรอืไม่ (YSL)    

 1. เคย   มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน/คู่รกั.........คน (YSLN)    
 2  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 3.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

12 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา    หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ท่านสวมถุงยางอนามยั    
หรอืไม่ (YSLCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั ในรอบ 12 เดอืน  
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

13 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกั  คูข่องท่านสวมถุงยาง
อนามยั  หรอืไม่ (LSLCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธก์บัแฟน คนรกัในรอบ  12  เดอืน 

ทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

14 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยมเีพศสมัพนัธก์บั
ผูช้ายคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการทางเพศหญิง 
แฟน คนรกั   หรอืไม่ (YSNR) 

 1  เคย  มเีพศสมัพนัธห์ญงิอื่น........คน (YSNRN)  
 2. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอื่นในรอบ  12  

เดอืนทีผ่่านมา 
 3. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

15 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา  หากท่านเคยมี
เพศสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่พนักงานบริการ
ทางเพศหญิง แฟน คนรกั    ท่านสวมถุงยางอนามยั 
หรอืไม่ (YSNRCO) 

 1. สวมทุกครัง้ 
 2. สวมบางครัง้ 
 3. ไม่เคยสวม 
 4. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอื่น ในรอบ 12 

เดอืน 
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
16 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี

เพศสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอ่ืน  ท่ีไม่ใช่ แฟน คนรกั  คู่
ของนกัเรยีนสวมถุงยางอนามยั  หรอืไม่ (LSNRCO) 

 1.  สวมถุงยางอนามยั 
 2.  ไม่สวมถุงยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอื่น  ทีไ่มใ่ช่ แฟน คน

รกั ในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

17 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ทา่นมเีพศสมัพนัธ ์ โดย
ได้รบัเงินหรอืส่ิงของเป็นค่าตอบแทนหรอืไม่ 
(SFORCE)  

 1.  ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 2.  ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

18 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ส่าสดุ  ในรอบ  12  เดือน
ท่ีผา่นมา    ท่านมเีพศสมัพนัธก์บัใคร (LSWHO)     

 1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 
 2.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 
 3.  ผูช้ายคนอื่น  ทีไ่ม่ใช่ค าตอบขอ้  1  และ  2  
 4.  อื่นๆ  ระบุ..................... (LSWHO_OTH)     
 5.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ  

19 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธ ์ ท่านใชถุ้งยางอนามยั  หรอืไม่ (LSCO) 

 1.  ใชถุ้งยางอนามยั 
 2.  ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั 
 3.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 4.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ   

20 ถา้ใชถุ้งยางอนามยั  ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุด 
ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา   ท่านน าถุงยางอนามยั    
มาจากทีไ่หน (HOWLSCO) 

 1. พกตดิตวั 
 2. ซือ้จากรา้นขายยา 
 3. ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 
 4. ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 
 6. สถานบรกิารเตรยีมไว ้
 7. คู่นอนเตรยีมมา 
 8. อื่น ๆ ระบุ…………………(HOWLSCO_OTH) 
 9. ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 
 10.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

21 ครัง้ล่าสุด  ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  เมื่อมี
เพศสมัพนัธ ์ ท่านไมใ่ชถุ้งยางอนามยั  เพราะอะไร  
(ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
 
 

 1.  หาถุงยางอนามยัไม่ทนั (Nocon1)   
 2.  ไวใ้จซึง่กนัและกนั (Nocon2) 
 3.  ใชแ้ลว้ความสขุลดลง (Nocon3) 
 4.  คู่นอนคุมก าเนิด เช่น ยาเมด็ ยาฉีด เป็นตน้ 

(Nocon4) 
 5.  หลัง่ภายนอก (Nocon5) 
 6.  อื่นๆ  ระบุ  (Nocon6) ระบ.ุ................. 

(Nocon_other) 
 7.  ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 

(Nocon7) 
 8.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ(Nocon8) 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
22 ในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสดุ  ในรอบ  12  เดือนท่ี

ผา่นมา    ท่านหรอืคู่ของทา่น  ใชว้ธิใีดในการป้องกนั
การตัง้ครรภ ์ (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 
    
 

 1.  ถุงยางอนามยัชาย (FPLAN1)    
 2.  ถุงอนามยัสตร ี(FPLAN2)    
 3.  ยาฉีดคมุก าเนิด (FPLAN3)    
 4.  ยาเมด็คมุก าเนิด (FPLAN4)       
 5.  ยาคมุก าเนิดฉุกเฉิน (FPLAN5)    
 6.  นบัระยะปลอดภยั (FPLAN6)    
 7.  หลัง่ภายนอก (FPLAN7)    
 8.  อื่นๆ  ระบุ............................ (FPLAN_OTH)  
 9. ไม่ไดใ้ชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ์  (FPLAN9)    
 10.ไม่มเีพศสมัพนัธใ์นรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา 

(FPLAN10)    
 11.ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (FPLAN11)   

  
 

ส่วนท่ี 3    ประสบการณ์การใช้สารเสพติด  สารมึนเมา และแอลกอฮอล ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
23 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ

เมา ชนิดใด บา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 

 1. เฮโรอนี (Drug1) 
 2. ยำบำ้ (เมทแอมเฟตำมนี) (Drug2) 
 3. กญัชำ(Drug3) 
 4. ยำอ(ีDrug4) 
 5. ยำเค(Drug5) 
 6. ยำไอซ(์Drug6) 
 7. ดอรม์กิุ่ม(Drug7) 
 8. แวเลีย่ม(Drug8) 
 9. อะมทิรปิ(Drug9) 
 10. สำรระเหย (กำว ทนิเนอร)์ (Drug10)  
 11.ปอปเปอร(์Drug11) 
 12.สำรเสพตดิอื่นๆ (Drug12)กรุณำ 

ระบุ................ (Drug_Other) 
 13. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิเลยในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

(Drug13) 
 14. ไม่เคยใชส้ำรเสพตดิเลยตัง้แต่เกดิ (Drug14) 

24 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิ  สารมนึ
เมา ก่อนมีเพศสมัพนัธบ์่อยครัง้แค่ไหน (UDRUG) 
 

 1. ใช ้
 2. ไมใ่ช ้
 3. จ าไม่ได ้
 4. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมาในรอบ 12 เดอืน   

ทีผ่่านมา 
 5. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธใ์นรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
   6. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมาและไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
  7. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมาและไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์

เลยตัง้แต่เกดิ 
25 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้

เสน้ชนิดใดบา้ง  (ตอบได้หลายค าตอบ)  
   1.  เฮโรอนี (IDU_HER) 
   2.  ฝ่ิน  (IDU_OPI) 
   3.  ดอรม์คิุม่ (IDU_DOR) 
   4.  เมธาโดน (IDU_METH) 
   5.  ยาบา้ (IDU_AMP) 
   6.  ยาไอซ ์(IDU_ICE)  
   7.  แวเลีย่ม (IDU_VAL) 
   8.  อะมทิรปิ (IDU_AMI)  
   9.  อื่นๆระบุ........ (IDU_OTH) 
 10. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่านมา (IDU_10) 
 11. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 

(IDU_11) 
26 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านใช ้กระบอกฉีดยา  

หรอื เขม็ฉีดยาเสพตดิ ร่วมกบัผูอ้ื่น  หรอืไม่ (USEIDU) 
  1. ใช ้    
  2. ไมใ่ช ้
  3. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้เลยในรอบ 12 เดอืนที่

ผ่านมา 
  4. ไม่เคยใชส้ารเสพตดิชนิดฉีดเขา้เสน้เลยตัง้แต่เกดิ 

27 ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอลห์รอืไม่ (ALC12) 

 1.  เคย    ดืม่ครัง้แรก เมื่ออายุ ..............ปี (ALC_age) 
 2.  ไม่เคยดื่ม    

28 ในรอบ 1 เดือน ท่ีผา่นมา ท่านดื่มทีม่แีอลกอฮอลบ์่อย
แค่ไหน (ALC1M) 

 1.  ทุกวนั                   3.  บางวนั 
 2.  เกอืบทุกวนั            4.  ไมด่ื่ม 

 

ส่วนท่ี 4 การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์
และเอชไอวี/เอดส ์
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
29 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุดในรอบ  12  เดือนที

ผา่นมา  ท่านมอีาการดงัต่อไปนี้หรอืไม่ (ตอบได้
หลายค าตอบ) 
 
 
 

 1. มอีำกำรปัสสำวะแสบขดั (YSTI1) 
 2. มขีองเหลว ทีผ่ดิปกตไิหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI2) 
 3. มหีนองไหลออกจำกอวยัวะเพศ (YSTI3) 
 4. มหีนองไหลออกจำกทวำรหนกั (YSTI4) 
 5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (YSTI5) 
 6  แผลทีท่วำรหนกั (YSTI6) 
 7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (YSTI7) 
 8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วำรหนกั (YSTI8) 
 9 อื่นๆ (YSTI8) ระบ…ุ………. (YSTI_OTH) 
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ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
   10. ไม่มอีำกำรผดิปกตใิดๆ เลยในช่วง 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 

(YSTI10)  
 11. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ (YSTI11) 

30 ในการมีเพศสพันัธค์รัง้ล่าสุด ในรอบ 12 เดอืนที่
ผ่านมา  เมื่อมอีาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ท่าน
รกัษาอย่างไร (HOWSYM) 

   1.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของรฐั 
   2.  ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของเอกชน 
   3.  ไปคลนิิกกำมโรคของเอกชน 
   4.  ไปคลนิิกกำมโรคของรฐั 
   5.  ไปพบ  พยำบำลประจ ำโรงเรยีน 
   6.  ซือ้ยำกนิเอง 
   7.  ปล่อยไว ้ ไมท่ ำอะไรเลย 
   8. ไมม่อีำกำรผดิปกตใิดๆ เลย  ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
   9. ไม่เคยมเีพศสมัพนัธเ์ลยตัง้แต่เกดิ 

31 ในรอบ  12  เดือนท่ีผา่นมา  ท่านเคยตรวจเลอืด  
เพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์หรอืไม่ (YVCT) 
 

 1. เคย จ านวน  .......  ครัง้ (YVCTN) 
 2. ไม่เคยตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ใน 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 3. ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์าก่อนเลย 

 

32 ถ้าเคย ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ท่านรูผ้ล
การตรวจหรอืไม ่(KNVCT)  

 1. รูผ้ลจ านวน  .......  ครัง้ (KNVCTN)     
 2. ไม่รูผ้ล 
 3. ไม่เคยตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา 
 4.ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสม์าก่อนเลย 

 

33 ในรอบ  12  เดือนผา่นมา  ท่านไดร้บัความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ี
เอดส ์ และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ จากที่
ใดบา้ง (ตอบได้หลายค าตอบ) 
 

 1. เจา้หน้าทีใ่นสถานประกอบกจิการ (WHO_KNWHIV1) 
 2. ศนูยส์ขุภาพวยัรุ่น  เช่น  โครงการทบูนีมัเบอรว์นั    ดรอป

อนิเซนเตอร ์ ศนูยบ์รกิารทีเ่ป็นมติร  เป็นตน้ 
(WHO_KNWHIV2) 

 3. อาสาสมคัรใหค้วามรู ้(WHO_KNWHIV3) 
 4. เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาล/คลนิิกภาครฐั 

(WHO_KNWHIV4) 
 5. สือ่มวลชนต่างๆ  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ฯลฯ 

(WHO_KNWHIV5)  
 6. คลนิิกภาคเอกชน (WHO_KNWHIV6) 
 7. อนิเตอรเ์นท (WHO_KNWHIV7) 
 8. เพื่อน (WHO_KNWHIV8) 
 9. จ าไม่ไดว้่าใคร (WHO_KNWHIV9)   
 10.  อื่นๆ(WHO_KNWHIV9) ระบุ.. (WHO_KNWHIV_OTH) 
 11.  ในรอบ  12  เดอืนทีผ่่านมา  ไม่เคยไดร้บัความรูเ้กีย่วกบั

การป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ และหรอื
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(WHO_KNWHIV11) 
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ส่วนท่ี   5   ความรู ้ ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละการประเมินความเส่ียงของตนเอง 
 

ข้อท่ี ค าถาม ค าตอบ 
34 กำรมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคน

อื่น  ลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K1) 
 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

35 กำรสวมถุงยำงอนำมยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธล์ดควำมเสีย่งในกำรตดิ
เชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้  (K2) 

1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

36 คนทีด่สูขุภำพร่ำงกำยแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K3) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
37 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จำกกำรถูกยุงกดั (K4)     1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
38 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จำกกำรกนิอำหำรร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ี

เอดส ์ (K5) 
1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

39 โรคเอดสเ์ป็นแลว้รกัษาใหห้ายขาดได ้(K6) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
40 ยาคุมฉุกเฉินใชป้้องกนัโรคเอดสไ์ด ้(K7) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
41 โรคเอดสส์ามารถป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนี  (K8) 1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่
42 การลา้งอวยัวะเพศหลงัจากการมเีพศสมัพนัธ ์ ป้องกนัการตดิเชือ้เอดสไ์ด้ 

(K9) 
1.  ใช ่  2.  ไม่ใช ่

 
 
 
 
 
 
 


