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ค�าน�า

 

	 กระทรวงสาธารณสขุ	โดยส�านกัระบาดวทิยาไดพ้ฒันาระบบเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการ	ตดิเชือ้

เอชไอวขีึน้ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2538	 โดยไดน้�าแนวคดิและวธิกีารด�าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของกรงุเทพมหานคร	

กองกามโรค	และ	AIDSCAP	มาประยกุตแ์ละปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัการด�าเนินงานในระดบัประเทศ	จนถงึปจัจบุนั

ไดด้�าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอว	ี ใน	 12	 กลุ่มประชากรทัว่ไป	 ประกอบดว้ย											

กลุม่หญงิขายบรกิาร	กลุม่ทหารกองประจ�าการ	กลุม่พนกังานชายและหญงิ		ในสถานประกอบกจิการ	กลุม่นกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2,	5	และนกัเรยีนอาชวีศกึษาชัน้ปีที	่2	ชายและหญงิ	และกลุม่ประชากรทัว่ไปชายและหญงิ

	 รายงานฉบบัน้ีเป็นการสรุปผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอว	ี ในประชากร						

กลุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2,	5	และนกัเรยีนอาชวีศกึษาชัน้ปีที	่2	ชายและหญงิ	ซึง่ไดด้�าเนินการเกบ็ขอ้มลู

ในปี	พ.ศ.	2555	และไดท้�าการเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัผลการเฝ้าระวงัในปีทีผ่า่นๆมา	เพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์

ปจัจุบนัและแนวโน้มของพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว	ี ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการควบคุม	

ป้องกนั	 และแกไ้ขปญัหาเอชไอว/ีเอดส	์ ในรปูแบบของพฤตกิรรมทีน่�าไปสูก่ารตดิเชือ้เอชไอว	ี ในประชากรกลุ่ม

นกัเรยีน	

	 ส�านกัระบาดวทิยา	ขอขอบพระคณุทีป่รกึษา	และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานเฝ้าระวงัปญัหาเอดส	์ทกุทา่น	

ทีไ่ดร้่วมด�าเนินการเฝ้าระวงั	 และไดร้่วมกนัพฒันางานเฝ้าระวงัปญัหาเอดสใ์หก้า้วหน้ามาจนถงึปจัจุบนั	 หากม	ี					

ขอ้เสนอแนะ	ขอ้สงัเกตทีจ่ะเป็นประโยชน์	หรอืพบขอ้ผดิพลาดประการใด	กรณุาแจง้ใหก้ลุม่พฒันาระบบเฝ้าระวงั

ทางระบาดวทิยา	โรคเอดส	์วณัโรค	และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ	์ส�านกัระบาดวทิยา	ทราบดว้ยจะเป็นพระคณุ

ส�านกัระบาดวทิยา	กรมควบคมุโรค
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ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธก์บัการติดเช้ือเอชไอวี กลุ่มนักเรียน  

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 

 

 

 

บทนํา 

 ระบบเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีนับเป็นเครื่องมอืในการตดิตาม

สถานการณ์ปญัหาเอดสท์ีส่ําคญัชิน้หน่ึงของประเทศไทย ระบบเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บั

การติดเชื้อเอชไอวใีนประชากรกลุ่มต่างๆ ได้ถูกพฒันาขึ้นโดยกองระบาดวทิยา (ชื่อเดมิของ

สํานักระบาดวทิยา) ในปี พ.ศ. 2538
(1,2)

 โดยได้นําแนวคิดและวิธีการดําเนินการเฝ้าระวงั

พฤติกรรมของกรุงเทพมหานคร กองกามโรค และ AIDSCAP มาประยุกต์และปรบัปรุงให้

เหมาะสมกบัการดําเนินงานเฝ้าระวงัในระดบัประเทศ
(3,4)

 และได้ดําเนินการเก็บข้อมูลครัง้แรก   

ในประชากร 4 กลุ่มๆ ละ 350 คนต่อจงัหวดั ได้แก่ กลุ่มทหารกองประจําการ กลุ่มคนงานชาย

และหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม และหญิงตัง้ครรภ์ ดําเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครัง้ในเดอืน

มถุินายน โดยใชแ้บบสอบถามตอบดว้ยตนเอง (Self-administer questionnaire) เป็นเครื่องมอื

ในการเกบ็ขอ้มลู ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ไดเ้ริม่ดําเนินการเฝ้าระวงัในกลุ่มนักเรยีนชายและหญงิ

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5
(5)

  

ระบบเฝ้าระวงัพฤตกิรรมฯ ไดร้บัการปรบัปรุงระเบยีบวธิกีารเฝ้าระวงั คําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรม 

แนวทางในการดําเนินการเกบ็ขอ้มลู และวธิกีารวเิคราะหข์อ้มูลอยู่เสมอ เพื่อใหร้ะบบเฝ้าระวงั

พฤตกิรรมฯ มคีุณภาพดขีึน้
(6-10)

  

  ในปี พ.ศ. 2546 สํานักระบาดวทิยาได้เพิม่ประชากรกลุ่มนักศึกษาอาชวีศกึษา เข้ามา

เป็นประชากรเฝ้าระวงั เพื่อเพิม่ความครอบคลุม (Coverage) ของการเฝ้าระวงัพฤติกรรมฯ      

ในกลุ่มวยัรุ่น ซึ่งจะทําให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวยัรุ่นได้ดขีึ้น ดาย

ประยุกต์การศึกษาวิจยัของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรฐั ด้านสาธารณสุข ในการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์มือถือในการเก็บข้อมูล โดยได้ทําการศึกษาเพื่อประเมินความเที่ยงตรงและ     

ความเป็นไปได้ของการนําเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมสุขภาพใน

กลุ่มวยัรุ่น ในจงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า คอมพวิเตอรม์อืถอืเป็นเครื่องมอืที่ทําให้ได้

ข้อมูลที่มคีุณภาพและช่วยให้การเก็บข้อมูลมคีวามคล่องตวั มปีระสทิธิภาพ และรวดเรว็และ      

ในปีต่อมากไ็ดนํ้าเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่2 และปีที ่5 ดว้ย  
 

วตัถปุระสงค ์

 เพื่อศกึษาและตดิตามแนวโน้มพฤตกิรรมที่สมัพนัธ์กบัการตดิเชื้อเอชไอวขีองนักเรยีน 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัร

วชิาชพีปีที ่ 2   
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2 

 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

 เพื่อศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพของ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และนกัเรยีนอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่ 2 ในดา้น

ต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ ์

2. พฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั 

3. พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

4. ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี
 

ประชากรเฝ้าระวงั 

 นกัเรยีนชายและหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 นกัเรยีนชายและหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 นกัเรยีนอาชวีศกึษาชายและหญงิ ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี ปีที ่2  
 

ขนาดตวัอย่าง 

 สาํนกัระบาดวทิยา กําหนดพืน้ทีจ่งัหวดัทีเ่ป็นหน่วยเฝ้าระวงั จาํนวน 24 จงัหวดั จาํแนก

ตามเขตสาธารณสุข แต่ในปี พ.ศ.2555 ได้รบัขอ้มูลจาก 23 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันนทบุร ี

ปทุมธานี ลพบุร ีนครนายก ตราด ฉะเชงิเทรา ราชบุร ีสมุทรสงคราม เชยีงราย ลําปาง สุโขทยั 

พษิณุโลก นครราชสมีา บุรรีมัย ์อุดรธานี สกลนคร ศรสีะเกษ แพร่ อุบลราชธานี สุราษฏรธ์านี 

พงังา ตรงั และสงขลา คํานวณขนาดตวัอย่างของประชากรแต่ละกลุ่มก่อนดําเนินการเกบ็ขอ้มูล 

เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนขนาดตวัอยา่งทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมสาํหรบัการตดิตามสถานการณ์ของแต่ละ

จงัหวดั โดยแนะนําใหแ้ยกคาํนวณขนาดตวัอยา่งครัง้ละกลุ่มประชากร ดงันัน้ ก่อนการดําเนินการ

เฝ้าระวงั จงัหวดัต่างๆ จงึตอ้งทาํการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง สาํหรบั 6 กลุ่มประชากร 

 จํานวนตัวอย่างสําหรบัการเฝ้าระวังที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลในระดับ

จงัหวดันัน้สามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร 
 

n = Z
2
PQ/d

2
 

  

โดย ค่า Z = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ทีร่ะดบั Type I Error ที ่α  

เมือ่ α = 0.05 ค่า Z จะเท่ากบั 1.96  

ค่า P = สดัส่วนทีค่าดว่าจะพบในประชากร ในทีน้ี่หมายถงึความชุกของพฤตกิรรม

สุขภาพทีส่าํคญัของประชากรในแต่ละพืน้ที ่ 

ค่า Q = 1 – P  

ค่า d = ช่วงกวา้งของความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดโ้ดยมหีน่วยการวดัเดยีวกบัค่า P  
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วิธีการเลือกตวัอย่าง 

 สาํนกัระบาดวทิยาแนะนําใหจ้งัหวดัสุ่มเลอืกตวัอย่างครัง้ละกลุ่มประชากร และแนะนําให้

สุ่มเลอืกตวัอย่างด้วยวธิกีารเลอืกตวัอย่างที่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability sampling) 

โดยสํานักระบาดวทิยาแนะนําให้จงัหวดัใช้วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ Two stage cluster 

sampling technique ซึง่แบ่งการสุ่มเลอืกตวัอย่างเป็น 3 ขัน้ ซึง่การสุ่มเลอืกในขัน้ที ่1 เป็นการ

สุ่มเลอืกโรงเรยีน ขัน้ที ่2 เป็นการสุ่มเลอืกหอ้งเรยีน และขัน้ที ่3 เป็นการสุ่มเลอืกนกัเรยีน  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลู 

 สํานักระบาดวทิยาได้พฒันาเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืมาใชใ้นการเก็บขอ้มูล โดยอาศยั

เครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืในการตอบคําถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมโดยใช้เครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอื    

มลีกัษณะคล้ายคลึงกับการตอบแบบสอบถาม แต่มขี้อดีคือผู้ตอบคําถามไม่จําเป็นต้องตอบ

คําถามทุกขอ้ เน่ืองจากเครื่องคอมพวิเตอรม์อืถอืสามารถขา้มขอ้คําถามที่ไม่เกี่ยวขอ้งได้อย่าง

แม่นยํา นอกจากน้ี ยงัช่วยให้ความมัน่ใจกับผู้ตอบถามเรื่องการรกัษาความลบั เน่ืองจากข้อ

คําถามจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอครัง้ละ 1 ข้อ เมื่อตอบข้อคําถามนัน้ๆ เสร็จสิ้นแล้วคําถามข้อ

ถดัไปจะปรากฏขึน้มาแทนที ่ 

 ในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารปรบัปรงุแบบสอบถามในเครือ่งคอมพวิเตอรม์อืถอืประกอบดว้ย

ส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากร  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ในช่วง 12 

เดอืนทีผ่่านมากบัคู่นอนประเภทต่างๆ การใชถุ้งยางอนามยั การวางแผนครอบครวัและคุมกําเนิด  

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิ  สารมนึเมา และ แอลกอฮอล ์ 

ส่วนที ่4 การตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละการเขา้ถงึบรกิารตรวจหาการตดิเชื้อ

เอชไอว/ีเอดสแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 

ส่วนที ่5 ความครอบคลุมของบรกิารเอชไอว ี/ เอดส ์  

ส่วนที ่6 ความรู ้ทศันคตเิกีย่วกบัโรคเอดสแ์ละการประเมนิความเสีย่งของตนเอง ในส่วน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประกอบด้วยคําถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของ Global AIDS 

Response Progress Reporting (GARPR)
(11)

 จํานวน 5 ขอ้ และการประเมนิความเสี่ยงของ

ตนเอง 1 ขอ้  
 

การเกบ็ข้อมลู 

 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผู้รบัผดิชอบดําเนินการเก็บขอ้มูล โดยจะประสานงาน

กบัสถานศกึษาต่างๆ ที่สุ่มเลอืกได้ เพื่อดําเนินการเก็บขอ้มูล โดยแนะนําให้จงัหวดัดําเนินการ

เกบ็ขอ้มลูตามแนวทางต่อไปน้ี 

 1. ดําเนินการประสานงานกับโรงเรยีนเพื่อดําเนินการเก็บข้อมูล และการจดัเตรยีม

สถานทีส่าํหรบัการเกบ็ขอ้มลู 

 2. ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูครัง้ละหอ้ง และจดัใหน้กัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงินัง่แยกกนั 
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3. จดัสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู โดยให้นักเรยีนนัง่ห่างกนัพอสมควร (จดัหอ้งที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูลในลกัษณะเดียวกับการจดัห้องสอบ) เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรยีนแอบมองการตอบ

คาํถามของเพื่อน  

 4. เจา้หน้าที่เก็บข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัเป็นผู้แนะนําความเป็นมาของ

ระบบเฝ้าระวงั วธิกีารตอบแบบสอบถาม และอธบิายนิยามศพัท์ที่สําคญัให้นักเรยีนทราบก่อน

การดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู และปล่อยใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามตามลาํพงั  

 5. ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม นักเรยีนสามารถสอบถามประเดน็ขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

คาํถามได ้ 

 6. เมื่อนักเรยีนตอบแบบสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย นักเรยีนจะยกมอืเรยีกเจ้าหน้าทีเ่ก็บ

ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามและส่งคนือุปกรณ์

เครือ่งคอมพวิเตอรม์อืถอื 
 

การจดัการและการวิเคราะหข้์อมลู 

 หลงัการเก็บข้อมูลในแต่ละวนั เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบในการจดัการข้อมูลต้องทําการ   

โอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มอืถือทุกเครื่องสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จดัเก็บข้อมูล 

ขอ้มูลที่ได้ให้ทําการส่งต่อมายงัสํานักระบาดวทิยาทุกวนัที่ดําเนินการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูล    

อกีครัง้ในรปูของ อเิลคทรอนิคส ์ไฟล ์เมือ่ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูครบถว้นแลว้  

 การวเิคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวเิคราะห์ข้อมูลตามตวัชี้วดั โดยอาศยัวธิกีารทางสถิติที่

เหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มลู ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม Epi Info เวอรช์ัน่ 3.5.4 ใชค้่าสถติ ิ

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่ามธัยฐาน 
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ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 
 

ข้อมลูทัว่ไป 

 การเฝ้าระวงัในปี พ.ศ.2555 ดําเนินการเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

จํานวน 17,851 คน เป็นเพศชายจํานวน 8,139 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 นักเรยีนชายที่ตอบ

แบบสอบถามมอีายุเฉลี่ย 13.6 ปี (อายุตํ่าสุด 12 ปี อายุสูงสุด 19 ปี) ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบั

บดิามารดา รอ้ยละ 84.3 และเคยดสูื่อลามกอนาจาร รอ้ยละ 42.6  

 นักเรยีนหญิงที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 9,712 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 มอีายุเฉลี่ย

13.5 ปี (อายตุํ่าสุด 12 ปี อายสุงูสุด 18 ปี) ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บับดิามารดา รอ้ยละ 81.3  
 

การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใช้ถงุยางอนามยั 

 นักเรยีนชายชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 5.3 และนักเรยีนหญิง ร้อยละ 5.1 เคยมี

เพศสมัพนัธแ์ลว้ อายุเฉลีย่ของการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกของนักเรยีนชาย เท่ากบั 13.2 ปี ส่วน

อายุเฉลีย่ของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกนักเรยีนหญงิเท่ากบั 13.3 ปี ทัง้เพศชายและเพศหญงิมี

เพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกัมากทีสุ่ด 

 การใช้ถุงยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก พบว่าในกลุ่มนักเรยีนชายใช้ถุงยาง

อนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกมคี่ามธัยฐาน รอ้ยละ 52.9 และนักเรยีนหญิงมกีารใช้ถุงยาง

อนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกค่ามธัยฐาน รอ้ยละ 50.0 (ตารางที ่1) 
  

ตารางท่ี 1  ค่ามธัยฐานรอ้ยละการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใชถุ้งยางอนามยัของนกัเรยีน

ชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรก 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

นักเรียนชาย        

− เคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ 2.9 3.2 3.7 4.2 4.4 4.2 5.3 

− อายุเฉลีย่เมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก (ปี) 13.0 13.1 13.0 12.9 12.8  12.2 13.2 

− การใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก 45.8 50.0 51.8 50.7 53.2 55.1 52.9 

นักเรียนหญิง        

− เคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ 1.5 1.9 2.3 2.6 3.0 3.0 5.1 

− อายุเฉลีย่เมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก (ปี) 13.0 13.4 13.0 13.0 13.0 12.3 13.3 

− การใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก 33.3 50.0 48.3 41.5 48.9 44.9 50.0 
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ประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธแ์ละการใช้ถงุยางอนามยัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 นักเรยีนชายมเีพศสมัพนัธ์ในรอบปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 2.7 นักเรยีนหญงิมเีพศสมัพนัธ์ใน

รอบปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 2.7 และกลุ่มที่เคยมเีพศสมัพนัธ์ พบว่าส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์กบัแฟน

หรอืคนรกั อย่างไรก็ตามสดัส่วนของการใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพนัธ์กับคู่นอนเกือบ      

ทุกประเภทยงัอยู่ในระดบัตํ่า และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาจะพบว่าไม่แตกต่างกนัมากนัก 

เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุ่มคู่นอน พบว่า ใช้ถุงยางอนามยัเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรยีนชายที่มี

เพศสมัพนัธ์กบัหญงิบรกิาร และแฟนหรอืคนรกั แต่ลดลงในนักเรยีนทีม่เีพศสมัพนัธก์บัคู่นอนที่

รู้จกัผวิเผนิ และเพศเดยีวกนั ส่วนกลุ่มนักเรยีนหญิงก็ใช้ถุงยางอนามยัเพิม่ขึ้นในนักเรยีนที่มี

เพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคนรกั แต่การใชถุ้งยางอนามยัไมต่่างจากปีทีผ่่านมาเมื่อมีพ่ศสมัพนัธก์บั

คู่ทีรู่จ้กัผวิเผนิ (ตารางที ่2, 3) 
 

ตารางท่ี 2 ค่ามธัยฐานรอ้ยละพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์นรอบปีทีผ่่านมาของนกัเรยีนชาย 

               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การมีเพศสมัพนัธใ์นรอบปีท่ีผา่นมากบั 

     ผูห้ญงิบรกิาร 0.5 0.5 0.8 1.0 0.7 0.8 0.5 

     แฟน หรอืคนรกั 1.7 1.5 1.9 2.3 2.1 2.3 2.1 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ 0.8 0.8 1.1 1.2 1.0 1.1 1.0 

     เพศเดยีวกนั 0.4 0.4 0.8 0.7 0.5 0.8 0.4 

การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้ในรอบปีท่ีผา่นมากบั 

     ผูห้ญงิบรกิาร 37.5 50.0 49.2 52,4 52.5 40.0 50.0 

     แฟน หรอืคนรกั 37.5 50.0 41.5 45.4 36.9 44.8 50.0 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ 50.0 66.7 60.2 51.5 64.2 52.8 50.0 

     เพศเดยีวกนั 50.0 50.0 47.5 42.1 51.1 50.0 33.3 

การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั 

     ผูห้ญงิบรกิาร 70.0 93.7 73.4 65.9 69.5 80.0 75.0 

     แฟน หรอืคนรกั 55.5 67.9 53.4 57.7 53.4 69.0 53.3 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ 59.4 77.5 69.9 62.4 72.8 66.7 50.0 

     เพศเดยีวกนั 50.0 56.6 57.6 52.6 64.4 70.8 50.0 

การมีเพศสมัพนัธโ์ดยได้ส่ิงของตอบ

แทน 

0.4 0.3 0.6 0.7 0.5 0.6 0.3 
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ตารางท่ี 3 ค่ามธัยฐานรอ้ยละพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์นรอบปีทีผ่่านมาของนกัเรยีนหญงิ 

               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธใ์นปีท่ีผา่นมา 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การมีเพศสมัพนัธใ์นรอบปีท่ีผา่นมากบั       

 แฟน หรอืคนรกั 0.9 0.9 1.2 1.7 1.7 1.6 2.3 

คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 

การใช้ถงุยางอนามยัในรอบปีท่ีผา่นมากบั       

แฟน หรอืคนรกั 25.0 25.0 25.7 23.0 30.0 21.8 30.0 

คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ 50.0 17.6 33.3 63.2 70.0 50.0 50.0 

การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั 

แฟน หรอืคนรกั 41.4 33.3 40.4 33.1 44.4 36.6 48.1 

คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ -- 50.0 33.3 63.2 65.0 50.0 80.0 

การมีเพศสมัพนัธโ์ดยได้ส่ิงของตอบแทน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 
 

แหล่งท่ีมาของถงุยางอนามยั 

 นกัเรยีนชายส่วนใหญ่มแีหล่งทีม่าของถุงยางอนามยั คอื ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ รองลงมา 

คอืซือ้จากรา้นขายยา และเครือ่งขายแบบหยอดเหรยีญ รอ้ยละ  32.1, 12.8 และ 12.8 ตามลําดบั 

นักเรยีนหญิงส่วนใหญ่มแีหล่งที่มาของถุงยางอนามยัคอื ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ  รองลงมาคอื 

ไดร้บัจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุข รอ้ยละ  29.8  และ 19.1 ตามลาํดบั    (ตารางที ่4, 5) 
  

ตารางท่ี 4 รอ้ยละแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ประเทศ

ไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

แหล่งท่ีมาของถงุยาง

อนามยั 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*  

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 11.0 23.4 29.0 31.2 33.9 33.3 11.9  

ครพูยาบาล 8.0 6.1 9.0 11.6 10.4 7.1   NA  

ซือ้จากรา้นขายยา 17.0 13.9 18.0 13.8 11.3 14.3 12.8  

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 25.0 21.7 27.0 18.1 19.1 20.7 32.1  

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 6.0 5.2 2.0 4.3 3.5 0.0 3.7  

สถานบรกิารเตรยีมไว ้ 2.0 1.7 2.0 2.2 2.6 0.0   NA  

คู่นอนเตรยีมมา 10.0 4.3 10.0 9.4 7.0 0.0   NA  

เครื่องขายแบบหยอด

เหรยีญ 

14.0 19.1 1.0 8.0 10.4 0.0 12.8  

อื่นๆ 7.0 4.3 2.0 1.4 1.7 0.0   NA  

ปกตมิกีารพกถุงยาง

อนามยัตดิตวั 

0.9 0.9 1.3 1.1 1.0 0.9   NA  

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 
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                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 5 รอ้ยละแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 ประเทศ

ไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

แหล่งท่ีมาของถงุยาง

อนามยั 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 15.6 9.5 15.6 25.9 25.3 8.3 19.1 

ครพูยาบาล 0.0 0.0 6.7 1.9 4.6 0.0    NA 

ซือ้จากรา้นขายยา 9.4 9.5 4.4 9.3 11.5 0.0 12.8 

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 18.8 35.7 20.0 18.5 20.7 19.1 29.8 

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 3.1 4.7 2.2 3.7 2.3 0.0 6.4 

สถานบรกิารเตรยีมไว ้ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0    NA 

คู่นอนเตรยีมมา 46.9 38.1 48.9 33.3 28.7 33.3    NA 

เครื่องขายแบบหยอด

เหรยีญ 

3.1 2.4 2.2 5.6 2.3 0.0 10.6 

อื่นๆ 3.1 0.0 0.0 1.9 2.3 0.0    NA 

ปกตมิกีารพกถุงยาง

อนามยัตดิตวั 

0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2    NA 

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 

                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 

 

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 มนีักเรยีนเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ที่มปีระสบการณ์เคยใช้สารเสพติด สารเสพตดิที่พบว่า

นกัเรยีนชายใชม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กญัชา และยาบา้ รอ้ยละ 1.5, 0.8 ตามลาํดบั  

ส่วนนักเรียนหญิงมีประสบการณ์ใช้สารเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาน้อยมากในการมี

เพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดนกัเรยีนชายเคยใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศ รอ้ยละ 0.5  ในขณะทีน่ักเรยีน

หญงิใชส้ารเสพตดิก่อนรว่มเพศครัง้ล่าสุด รอ้ยละ 0.2 (ตารางที ่6, 7) 

ตารางท่ี 6 รอ้ยละการใชส้ารเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องนกัเรยีนชาย 

               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

การใช้สารเสพติดและเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล ์
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

ชนิดของสารเสพตดิทีน่กัเรยีนเคยใช ้        

ยาบา้ 1.3 1.1 1.7 1.8 2.1 3.0 0.8 

กาว ทนิเนอร ์ 1.8 2.0 2.1 2.2 2.0 2.2 0.2 

เฮโรอนี 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 

กญัชา 2.1 2.8 4.1 5.0 5.3 5.7 1.5 
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ยาเค 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 

ยาอ ี 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.5 0.1 

เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ 35.5 33.7 34.9 38.6 39.7 40.0 10.4 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้ล่าสดุ 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.6 0.5 
หมายเหตุ ** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้ง

ดงัต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 

ตารางท่ี 7  รอ้ยละการใชส้ารเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องนกัเรยีนหญงิ 

               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

การใช้สารเสพติดและเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

ชนิดของสารเสพตดิทีน่กัเรยีนเคยใช ้        

ยาบา้ 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 

กาว ทนิเนอร ์ 0.8 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.1 

เฮโรอนี 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

กญัชา 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.1 

ยาเค 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0.0 0.0 

ยาอ ี 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ 22.3 21.7 25.3 24.3 27.9 27.5 9.1 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้ล่าสดุ 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 
** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้งดงัต่อไปนี้ และ 

ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 
 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส ์

 ในการตอบคําถามความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัโรคเอดส ์พบว่าขอ้คําถามทีน่ักเรยีนชาย

ตอบถูกน้อยทีสุ่ด คอื “คนทีด่สูุขภาพรา่งกายแขง็แรงด ีมเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ตอบถูกเพยีงรอ้ย

ละ 46.7 รองลงมา คอื “คนตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได้ จากการกนิอาหารร่วมกบัผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ี

เอดส”์ ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 51.7 ขอ้คําถามทีต่อบถูกมากทีสุ่ด คอื “การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้

ขณะมเีพศสมัพนัธ์ลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได้” ตอบถูก รอ้ยละ 84.4 ส่วนข้อ

คําถามที่นักเรยีนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหาร

ร่วมกบัผูต้ดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์” ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 45.5  รองลงมาคอื “คนที่ดูสุขภาพร่างกาย

แขง็แรงด ีมเีชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได”้ ตอบถูกเพยีงร้อยละ 53.1 ข้อคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด คอื 

“การใช้ถุงยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอว /ีเอดส์ได้” 

ตอบถูก รอ้ยละ 88.4 

 สําหรบัความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตวัชี้วดั GARPR 5 ข้อ พบว่า

นักเรยีนชายตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 12.0 นักเรยีนหญิงตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 13.1 ซึ่ง

นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิสามารถตอบถูกตามตวัชี้วดั GARPR 5 ขอ้ และตอบถูกทุกขอ้ 

เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ตารางที ่8, 9) 
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ตารางท่ี 8 รอ้ยละของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีต่อบคาํถามเกีย่วกบัความรู ้

               เรือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้ง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์  2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดความ
เสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

 77.5 78.5 76.7 78.0 76.2 72.9 61.5 

2.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมี
เพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอช
ไอว/ีเอดสไ์ด ้

 94.2 93.2 92.8 93.8 92.8 91.4 84.4 

3.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอช
ไอว/ีเอดสไ์ด ้

 58.2 55.7 63.8 60.9 61.8 58.4 46.7 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูก
ยุงกดั 

 45.4 52.2 57.5 54.4 56.1 50.8 75.4 

5.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิ
อาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์

 47.5 46.5 47.5 43.2 44.0 45.6 51.7 

ตอบข้อท่ี 1 – 5 ได้ถกูต้อง  16.0 12.6 16.6 14.6 15.0 11.0 12.0 
 

ตารางท่ี 9 รอ้ยละของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีต่อบคาํถามเกีย่วกบัความรู ้

               เรือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้ง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์  2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดความ
เสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

 79.2 78.5 78.0 79.6 77.2 76.6 72.2 

2.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมี
เพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอช
ไอว/ีเอดสไ์ด ้

 93.3 94.0 92.9 94.0 93.3 92.9 88.4 

3.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอช
ไอว/ีเอดสไ์ด ้

 73.0 70.7 76.1 73.8 74.0 72.2 53.1 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูก
ยุงกดั 

 53.4 50.0 53.5 50.8 52.0 49.0 77.7 

5.กนิอาหารร่วมกนัตดิเชือ้เอดสไ์ด ้  53.5 45.0 48.8 42.3 44.4 40.6 45.5 

ตอบข้อท่ี 1 – 5 ได้ถกูต้อง  17.7 13.7 19.1 16.5 16.9 12.9 13.1 
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กลุ ่มนัก เ รียน ประ เทศไทย ป ี  พ.ศ. 2555 11 

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 

 การตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจ  พบว่านกัเรยีนชายเคยตรวจเลอืดหาเชือ้ 

เอชไอวแีละรูผ้ลในปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 4.1 ส่วนนกัเรยีนหญงิรอ้ยละ 2.7 (ตารางที ่10) 
 

 

ตารางท่ี 10 รอ้ยละการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*** 

นกัเรยีนชาย 10.2 11.1 11.1 9.1 11.0 10.5 4.1 
นกัเรยีนหญงิ 6.3 6.3 6.3 5.9 5.0 6.3 2.7 

หมายเหตุ *** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนเคยตรวจเลอืด เพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์      

และรูผ้ลหรอืไม ่
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กลุ ่มนัก เรียน ประ เทศไทย ป ี  พ.ศ. 2555 12 

ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 

 

ข้อมลูทัว่ไป 

 จากการสํารวจพฤติกรรมที่ส ัมพันธ์กับการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 ประเทศไทยปี พ.ศ. 2555  ในพืน้ที่เฝ้าระวงัจาํนวน 23 จงัหวดั รวมทัง้หมด 

16,742 คน จําแนกเป็นเพศชาย 6,295 คน และเพศหญงิ 10,447 คน นักเรยีนชายมอีายุเฉลี่ย 

16.4 ปี อายุตํ่าสุด 15 ปี อายุสูงสุด 21 ปี  นักเรยีนชาย พกัอาศยัอยู่กบับดิาและมารดา รอ้ยละ 

83.6   เคยดสูื่อลามกอนาจาร  รอ้ยละ 69.7   

 นกัเรยีนหญงิมอีายเุฉลีย่ 16.3 ปี และอายตุํ่าสุด 11 ปี อายสุงูสุด 20 ปี นกัเรยีนหญงิ

ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บับดิามารดารอ้ยละ 81.6 เคยดสูื่อลามกอนาจาร รอ้ยละ 28.7  (ตารางที ่

11, 12) 
 

ตารางท่ี 11 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

ข้อมูลทัว่ไป  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนประชากรท่ีศึกษา (คน)  5,893 5,707 6,370 5,747 6,386 6,649 7,216 6,295 

มธัยฐานอายุ (Median) (ปี)  17 17 17 16 16 16 15.7 16.4 

ปจัจบุนัพกัอาศยัอยู่กบั          

       บดิาและมารดา  73.5 75.1 75.6 76.2 74.3 74.3 72.3 83.6 

       บดิาหรอืมารดาคนเดยีว  11.0 11.4 10.8 12.0 11.7 12.0 13.3 - 

       เพื่อน  0.0 0.5 0.4 0.7 0.7 0.5 0.3 1.7 

       แฟน  0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 

       พกักบัญาต ิ  9.4 8.4 9.9 9.7 9.5 9.5 9.7 12.9 

       อยู่คนเดยีว  0.9 0.8 0.4 1.2 0.9 1.0 0.7 1.1 

เคยดหูนงัสอืโป๊ วซิดีโีป๊ วดิโีอโป๊  81.7 82.4 80.6 82.4 81.8 81.2 77.5 69.7 

หมายเหตุ **** คาํถามปี พ.ศ. 2555  ในช่วง 12 เดอืน นกัเรยีนเคยดสูือ่ลามกอนาจาร  หรอืไม ่
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ตารางท่ี 12  รอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ประเทศไทย  

                 ปี พ.ศ. 2548-2555 

ข้อมูลทัว่ไป  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนประชากรท่ีศึกษา (คน)  8,074 7,713 9,734 8,409 9,726 10,870 11,935 10,447 

อายุเฉลีย่  (ปี)  17 16 16 16 16 16 15.6 16.3 

ปจัจบุนันกัเรยีนพกัอาศยัอยู่กบั          

   บดิาและมารดา  73.7 70.9 73.1 74.6 73.5 72.9 71.9 81.6 

   บดิาหรอืมารดาคนเดยีว  11.8 12.6 12.5 13.3 14.3 13.3 14.5 - 

   เพื่อน  0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.3 0.1 1.7 

   แฟน  0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.05 0.2 

   พกักบัญาต ิ  9.4 10.0 10.1 10.7 11.0 9.9 11.4 14.8 

   อยู่คนเดยีว  0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.9 

เคยดหูนงัสอืโป๊ วซิดีโีป๊ วดิโีอโป๊  48.3 54.4 53.6 54.3 52.0 48.1 44.0 28.7 

หมายเหตุ **** คาํถามปี พ.ศ. 2555  ในช่วง 12 เดอืน นกัเรยีนเคยดสูือ่ลามกอนาจาร  หรอืไม ่
 

การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใช้ถงุยางอนามยั 

 นักเรยีนชายเคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ รอ้ยละ 24.8 โดยใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์

ครัง้แรก รอ้ยละ 56.4 (ตารางที ่13) 

 นกัเรยีนหญงิเคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ รอ้ยละ 20.2   และในจาํนวนน้ีมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก

โดยสมคัรใจ รอ้ยละ 74.2 ซึ่งมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง  และคู่ของนักเรยีนหญงิใชถุ้งยาง

อนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก รอ้ยละ 53.4 (ตารางที ่14) 
 

การมีเพศสมัพนัธแ์ละการใช้ถงุยางอนามยัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกั 

มากทีสุ่ด รอ้ยละ 16.0 และ 13.4 ตามลําดบั สําหรบัการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ของทัง้นักเรยีน

ชาย เมื่อมเีพศสมัพนัธ์กบัหญงิอื่นลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา และนักเรยีนหญงิเมื่อมี

เพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกั และชายอื่นเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ตารางที ่13) 

 พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์นรอบปีทีผ่่านมา  โดยไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 

ทัง้นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิ มแีนวโน้มลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ตารางที ่13, 

14)  
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ตารางท่ี 13  รอ้ยละพฤตกิรรมทางเพศของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่5 ประเทศไทย 

                 ปี พ.ศ. 2548-2555 

ประวติัการมีเพศสมัพนัธ ์  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้  17.7 21.0 21.2 24.1 24.7 25.9 28.0 24.8 
ใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  46.9 48.2 49.7 51.1 51.5 51.0 51.1 56.4 
ในรอบปีท่ีผา่นมา เคยมีเพศสมัพนัธก์บั          
       หญงิขายบรกิาร  2.3 1.9 2.2 2.0 2.8  2.1 2.3 1.3 
       แฟนหรอืคนรกั  12.0 14.3 13.7 15.2 16.6 17.0 19.3 16.0 
       หญงิอื่น  4.2 4.6 3.8 4.9 3.0 5.4 5.0 3.7 
       ผูช้าย  1.3 1.5 2.1 2.1 1.9 1.8 2.4 1.7 
การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปีท่ีผา่นมา     
       หญงิขายบรกิาร  73.9 66.7 60.6 65.2 66.3 76.0 69.0 75.0 
       แฟนหรอืคนรกั  21.9 27.8 25.0 27.3 28.2 28.4 28.2 32.9 
       หญงิอื่น  56.3 52.8 66.7 54.5 63.9 61.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            54.5 52.9 
       ผูช้าย  1.3 50.0 40.0 44.9 41.7 39.6                                                                                         43.9 40.0 
การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั        
       หญงิขายบรกิาร  44.8 12.6 84.7 80.0 78.1 76.0 83.3 75.0 
       แฟนหรอืคนรกั  77.4 47.2 44.1 44.7 46.3 47.9 51.2 56.5 
       หญงิอื่น  92.1 66.7 71.1 67.7 70.9 70.8 73.0 60.0 
       ผูช้าย  46.4 50.0 50.0 45.8 49.6 52.3 59.1 50.0 
มีเพศสมัพนัธเ์พือ่แลกกบัเงินหรอืส่ิงของ 
   ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 1.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.9 0.7 

 

ตารางท่ี 14  รอ้ยละพฤตกิรรมทางเพศของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่5 ประเทศไทย 

                 ปี พ.ศ. 2548-2555 

ประวติัการมีเพศสมัพนัธ ์  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

เคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้  8.7 12.2 12.9 14.7 13.9 15.5 16.4 20.2 

ใชถุ้งยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ ์

ครัง้แรก 

 39.1 42.8 46.3 49.9 47.6 49.2 54.1 53.4 

มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกโดยความสมคัรใจ  62.5 70.9 71.1 72.5 73.1 75.4 78.6 74.2 

ในรอบปีท่ีผา่นมาเคยมีเพศสมัพนัธก์บั        

       แฟนหรอืคนรกั  5.5 8.8 9.9 10.5 9.8 11.0 11.1 13.4 

       ชายอื่น  0.5 0.7 0.8 0.9 0.5 0.5 0.9 1.4 

การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปีท่ีผา่นมา    

       แฟนหรอืคนรกั  16.0 20.7 19.7 20.4 19.6 21.3 22.7 22.2 

       ชายอื่น  29.2 27.7 33.3 35.7 42.1 35.9 53.3 30.6 

การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั    

       แฟนหรอืคนรกั  77.4 47.2 34.6 38.1 34.7 38.1 46.5 43.8 

       ชายอื่น  92.1 66.7 50.0 48.6 54.5 60.9 66.7 55.6 

มเีพศสมัพนัธเ์พื่อแลกกบัเงนิหรอืสิง่ของ   

ในรอบปีทีผ่่านมา 

 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 
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แหล่งท่ีมาของถงุยางอนามยั 

นกัเรยีนชายส่วนใหญ่มแีหล่งทีม่าของถุงยางอนามยั คอื ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ รองลงมา 

คอื รา้นขายยา คดิเป็นรอ้ยละ  43.4 และ 17.2 ตามลําดบั นักเรยีนหญงิส่วนใหญ่แหล่งทีม่าของ

ถุงยางอนามยั คอื ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้  รองลงมาคอื ซือ้จากรา้นขายยา เป็นรอ้ยละ 34.5 และ 

17.2 ตามลาํดบั (ตารางที ่15, 16) 

 

ตารางท่ี 15 รอ้ยละแหล่งทีไ่ดม้าของถุงยางอนามยัในนักเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

แหล่งท่ีนักเรียนได้ถงุยางอนามยั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 

ครพูยาบาล 

ซือ้จากรา้นขายยา 

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 

สถานบรกิารเตรยีมมา 

คู่นอนเตรยีมมา 

เครื่องขายถุงยางอนามยัหยอดเหรยีญ 

อื่นๆ 

13.9 

1.7 

10.8 

47.6 

3.4 

4.1 

4.3 

12.3 

1.5 

16.3 

3.0 

8.7 

41.7 

2.1 

3.0 

4.4 

10.8 

2.1 

28.2 

3.4 

15.1 

42.7 

3.7 

2.3 

4.6 

0.0 

0.0 

24.8 

4.4 

16.8 

37.2 

3.0 

2.8 

2.6 

7.1 

1.3 

32.3 

6.2 

16.5 

35.6 

2.0 

2.7 

4.8 

0.0 

0.0 

31.2 

2.25 

11.4 

30.7 

2.85 

1.5 

3.4 

7.2 

0.0 

11.5 

- 

17.2 

43.4 

1.7 

- 

- 

5.2 

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 

                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 16 รอ้ยละแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัของนักเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

แหล่งท่ีนักเรียนได้ถงุยางอนามยั 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 

ครพูยาบาล 

ซือ้จากรา้นขายยา 

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 

สถานบรกิารเตรยีมมา 

คู่นอนเตรยีมมา 

เครื่องขายถุงยางอนามยัหยอดเหรยีญ 

อื่นๆ 

8.9 

1.1 

9.7 

30.4 

1.1 

0.3 

44.1 

2.7 

1.1 

9.8 

1.7 

12.2 

28.1 

2.4 

2.0 

39.7 

3.7 

0.3 

14.1 

2.4 

10.6 

27.1 

1.8 

1.5 

42.6 

0.0 

0.0 

15.5 

2.2 

12.7 

25.1 

1.7 

1.4 

39.2 

2.2 

0.0 

16.0 

2.1 

12.9 

29.3 

1.3 

3.0 

35.4 

0.0 

0.0 

16.3 

0.0 

11.6 

26.8 

1.1 

0.0 

33.8 

0.0 

0.0 

17.9 

- 

29.1 

34.5 

0.4 

- 

- 

2.7 

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 

                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 
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พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และด่ืมแอลกอฮอล ์

 สารเสพตดิทีพ่บว่านักเรยีนชายใชม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กญัชา และ ยาบา้ รอ้ยละ 3.7  และ 

2.5 ตามลาํดบั    สารเสพตดิทีน่ักเรยีนหญงิใชม้ากทีสุ่ด คอื  กญัชา และ ยาบา้ รอ้ยละ 0.3 และ 

0.2 ตามลําดบั   นักเรยีนชายใช้สารเสพตดิก่อนร่วมเพศในปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 0.6 ในขณะที่

นกัเรยีนหญงิใชส้ารเสพตดิก่อนรว่มเพศในปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 0.1 (ตารางที ่17, 18) 

 

 

ตารางท่ี 17 รอ้ยละการใชส้ารเสพตดิของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ประเทศไทย  

 ปี พ.ศ. 2549-2555 

การใช้สารเสพติดและด่ืมแอลกอฮอล ์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

ยาบา้ 5.1 4.8 5.3 5.9   6.3                        8.2 2.5 

กาว ทนิเนอร ์ 2.6 2.9 3.4 2.6 2.7 2.7 0.4 

เฮโรอนี 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.95 0.3 

กญัชา 10.1 11.8 12.3 13.8 13.5 15.0 3.7 

ยาเค 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 

ยาอ ี 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.3 

แอลกอฮอล ์ 67.8 67.0 67.9 69.2 69.7 68.1 32.7 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้ล่าสดุ 0.8 0.8 0.9 0.9 1.2 1.4 0.6 
** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้งดงัต่อไปนี้ และ 

ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 
 

ตารางท่ี 18 รอ้ยละการใชส้ารเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ประเทศไทย  

               ปี พ.ศ. 2549-2555 

การใช้สารเสพติดและด่ืมแอลกอฮอล ์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

ยาบา้ 0.5 0.3 0.5 0.7 0.7 0.65 0.2 

กาว ทนิเนอร ์ 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 

เฮโรอนี 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

กญัชา 1.1 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 0.3 

ยาเค 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ยาอ ี 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

แอลกอฮอล ์ 45.8 43.3 47.0 48.5 48.8 49.4 18.1 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้ล่าสดุ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 
หมายเหตุ ** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้ง

ดงัต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 
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ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส ์

 คาํถามความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัโรคเอดส ์พบว่าขอ้คาํถามทีน่กัเรยีนชายตอบถูกน้อย

ทีสุ่ด คอื “คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้จากการกนิอาหารรว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส”์ ตอบถูก

เพยีงรอ้ยละ 62.7 รองลงมา คอื “คนทีด่สูุขภาพร่างกายแขง็แรงด ีมเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ตอบ

ถูกเพยีงรอ้ยละ 67.0 ขอ้คาํถามทีต่อบถูกมากทีสุ่ด คอื “การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมี

เพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 91.8 รองลงมา 

คอื “การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้มม่เีชือ้เอชไอว/ีเอดส ์และไมม่คีู่นอนอื่น ลดความเสีย่งใน

การตดิเชืเ้อชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 77.9 

คําถามที่นักเรยีนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกิน

อาหารร่วมกบัผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์” ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 55.4  รองลงมาคอื “คนที่ดูสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงด ีมเีชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได”้ ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 70.2 คําถามที่ตอบถูกมากที่สุด 

คอื “การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ 

ตอบถูกมากถึงร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ “การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวที่เป็นผู้ไม่มเีชื้อเอชไอวี/

เอดส์ และไม่มคีู่นอนอื่น ลดความเสี่ยงในการตดิเชื้เอชไอว/ีเอดส์ได”้ ซึ่งตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 

81.1 

 ความรูแ้ละความตระหนกัเรื่องโรคเอดสต์ามตวัชีว้ดั GARPR 5 ขอ้ พบว่านักเรยีนชาย

ตอบถูกทัง้ 5 ขอ้ รอ้ยละ 25.2 ส่วนนักเรยีนหญงิตอบถูกทัง้ 5 ขอ้ รอ้ยละ 25.9 ซึง่การตอบถูก

ตามตวัชีว้ดั GARPR 5 ขอ้ ของทัง้นักเรยีนชายและหญงิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี

ทีผ่่านมา (ตารางที ่19, 20) 
 

ตารางท่ี 19 ค่ามธัยฐานรอ้ยละของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีต่อบคาํถามเกีย่วกบั     

ความรูเ้รือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้ง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดความเสีย่ง

ในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้  

82.7 83.4 82.2 83.7 83.2 81.3 77.9 

2.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์

ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้
96.1 95.5 95.5 96.0 96.0 95.5 91.8 

3.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ี

เอดสไ์ด ้
77.3 75.0 78.3 78.0 76.7 74.3 67.0 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูกยงุกดั 60.6 58.8 63.3 60.5 60.5 55.6 73.1 

5.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิอาหาร

ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์
69.0 68.1 68.0 62.4 62.0 55.3 62.7 

ตอบข้อท่ี 1 – 5  ได้ถกูต้อง 30.3 22.6 32.2 28.6 28.9 21.9 25.2 
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ตารางท่ี 20 ค่ามธัยฐานรอ้ยละของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีต่อบคาํถามเกีย่วกบั      

ความรูเ้รือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้ง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2554 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์

ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้
93.7 93.8 94.0 94.5 95.3 95.4 93.5 

2.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดความ  เสีย่ง
ในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

81.7 83.2 81.9 84.9 84.2 81.2 81.1 

3.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูกยงุกดั 60.3 57.5 62.2 57.8 56.2 51.6 73.1 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิอาหาร

ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์
69.0 68.2 70.1 63.2 61.5 56.0 55.4 

5.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ี
เอดสไ์ด ้

84.8 84.9 86.4 85.3 85.3 83.8 70.2 

ตอบข้อท่ี 1 – 5  ได้ถกูต้อง 32.1 28.3 35.3 30.3 29.7 23.5 25.9 
 

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 

 นักเรยีนชายเคยตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวแีละรู้ผลในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.4 ส่วน

นกัเรยีนหญงิเคยตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวแีละรูผ้ล รอ้ยละ  2.5 (ตารางที ่21) 
 

 

 

ตารางท่ี 21 ค่ามธัยฐานรอ้ยละของการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจของนักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5  ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*** 

ชาย 12.4 11.2 12.0 11.7 10.7 11.7 10.9 4.4 

หญงิ 6.8 5.6 6.5 6.4 5.0 6.0 4.7 2.5 
  

หมายเหตุ *** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนเคยตรวจเลอืด เพือ่หาเชือ้เอชไอว/ีเอดสแ์ละรูผ้ลหรอืไม ่
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ผลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวี กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา  

ชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2  ประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2555 

 

ข้อมลูทัว่ไป 

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ส ัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน

อาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ในพืน้ที่ทีด่ําเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมจาํนวน 23 

จงัหวดั ปี พ.ศ. 2555  ดําเนินการเก็บข้อมูลในนักเรยีน จํานวน 13,348 คน เป็นนักเรยีนชาย 

จาํนวน 6,932 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 อายุเฉลี่ย 16.7 ปี โดยส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบับดิาและ

มารดา และพบว่า นักเรยีนชายเคยดูสื่อลามกอนาจาร รอ้ยละ 72.2 ส่วนนักเรยีนหญงิ จํานวน 

7,338 คน อายุเฉลี่ย 16.6 ปี ส่วนใหญ่โดยพกัอาศยัอยู่กบับดิาและมารดา  และพบว่าร้อยละ 

38.1 ของนกัเรยีนหญงิเคยดสูื่อลามกอนาจาร (ตารางที ่22, 23) 

  
 

ตารางท่ี 22 รอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีนชายอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2  

                 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

ข้อมูลทัว่ไป  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนประชากรท่ีศึกษา (คน)  7,668 7,054 8,296 6,659 8,286 8,056 7,675 6,932 

อายุเฉลีย่ (Median) (ปี)  17 17 17 17 17 17 16 16.7 

ปจัจบุนันกัเรยีนพกัอาศยัอยู่กบั         

  บดิาและมารดา  70.5 71.3 71.9 72.3 73.4 71.8 69.0 76.5 

  บดิาหรอืมารดาคนเดยีว  9.8 9.5 10.4 10.6 11.0 10.5 11.0 - 

       เพื่อน  3.8 3.9 2.7 3.6 2.9 3.0 1.7 5.3 

       แฟน  0.8 1.0 0.9 1.2 1.0 0.9 1.4 0.9 

       พกักบัญาต ิ  9.7 9.1 8.9 10.3 10.1 10.0 9.7 13.6 

       อยู่คนเดยีว  1.4 1.6 1.3 2.0 1.6 1.7 2.0 2.9 

เคยดหูนงัสอืโป๊ วซิดีโีป๊ 

วดิโีอโป๊  

 89.1 87.1 89.4 87.1 86..2 85.1 80.0 72.2 

หมายเหตุ **** คาํถามปี พ.ศ. 2555  ในช่วง 12 เดอืน นกัเรยีนเคยดสูือ่ลามกอนาจาร  หรอืไม ่
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ตารางท่ี 23 ค่ามธัยฐานรอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีนหญงิอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัร

วชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ.2548-2555 

ข้อมูลทัว่ไป  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนประชากรท่ีศึกษา (คน)                7,063 7,611 8,396 6,305 7,972 7,187 7,338 6,416 

อายุเฉลีย่   17 17 17 17 16 16 16 16.6 
ปจัจบุนันกัเรยีนพกัอาศยัอยู่กบั         
       บดิาและมารดา  65.8 67.6 66.6 67.9 68.9 67.0 65.0 72.8 
       บดิาหรอืมารดาคนเดยีว  12.1 12.1 11.2 12.8 13.2 13.6 15.3 - 
       เพื่อน  3.6 4.0 2.3 4.8 3.5 2.9 1.0 6.8 
       แฟน  0.8 1.6 1.4 2.3 2.0 1.8 1.8 2.5 
       พกักบัญาต ิ  10.8 10.2 10.7 10.7 11.0 11.0 10.7 14.7 
       อยู่คนเดยีว  0.8 1.0 0.9 1.5 1.2 1.3 0.7 2.2 
เคยดหูนงัสอืโป๊ วซิดีโีป๊  
วดิโีอโป๊ 

 58.8 59.4 64.5 63.6 61.9 58.1 55.7 38.1 

 

ประสบการณ์มีเพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใช้ถงุยางอนามยั 

 นักเรยีนชายที่เคยมเีพศสมัพนัธ์รอ้ยละ 46.1 ใน โดยมอีายุเฉลี่ยเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้

แรก 15.1 ปี มเีพยีงรอ้ยละ 56.2 ทีใ่ชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก แนวโน้มไดเ้พิม่

สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้ถุงยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกเพยีงร้อยละ 39.4
12

 

(ตารางที ่24) 

นักเรยีนหญิง พบว่าแนวโน้มการเคยมเีพศสมัพนัธ์มเีพิม่สูงขึ้น จากรอ้ยละ 21.2 ในปี 

พ.ศ. 2547
12

 เป็นร้อยละ 51.1 ในปี พ.ศ. 2555 อายุเฉลี่ยเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก 15.3 ปี    

การใช้ถุงยางอนามยัเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จากปีที่ผ่านมา เป็นรอ้ยละ 

54.6 ในปีพ.ศ.2555 (ตารางที ่24) 
 

ตารางท่ี 24 ค่ามธัยฐานรอ้ยละการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกและการใชถุ้งยางอนามยัของนกัเรยีน

ชายอาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

การมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรก  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

นกัเรยีนชาย          

− เคยมเีพศสมัพนัธ ์  37.5 36.2 40.2 43.3 44.0 46.6 49.8 46.1 

− อายุเฉลีย่เมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก (ปี)  15.5 15.4 15.5 15.3 15.1 15.0 14.7 15.1 

− ใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  43.8 45.2 48.3 48.3 51.4 49.4 55.0 56.2 

นกัเรยีนหญงิ          

− เคยมเีพศสมัพนัธ ์  29.7 28.2 34.1 36.5 37.4 41.0 41.6 51.1 

− อายุเฉลีย่เมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก (ปี)  15.9 15.7 16.0 15.6 15.5 15.0 15.0 15.3 

− ใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  40.0 39.0 41.3 45.6 47.3 48.1 50.0 54.6 
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การมีเพศสมัพนัธแ์ละการใช้ถงุยางอนามยัในรอบปีท่ีผา่นมา 

 การมเีพศสมัพนัธใ์นรอบปีทีผ่่านมาของนักเรยีนชาย โดยมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกั

มากที่สุดร้อยละ 29.9 รองลงมาคอืมเีพศสมัพนัธ์กบัคู่ที่รู้จกักนัผวิเผนิ แนวโน้มการใช้ถุงยาง

อนามยัทุกครัง้เมื่อมเีพศสมัพนัธ์ในปีที่ผ่านมาของนักเรยีนชาย พบว่ามกีารใช้ถุงยางอนามยั

สูงขึ้นในกลุ่มที่มเีพศสัมพนัธ์กับพนักงานบรกิารหญิง แต่การใช้ถุงยางอนามยัทุกครัง้เมื่อมี

เพศสมัพนัธ์คู่นอนประเภทอื่นๆ ลดลง ส่วนการใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้ล่าสุด 

เพิม่สงูขึน้ในกลุ่มทีม่เีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิารหญงิ แฟนหรอืคนรกั 

 พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์โดยไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทนในรอบปีทีผ่่านมา

ของนักเรยีนชายมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรอ้ยละ 6.7 ในปี พ.ศ. 

2555 (ตารางที ่25)  
 

ตารางท่ี 25 รอ้ยละพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์นปีทีผ่่านมาของนกัเรยีนชายอาชวีศกึษา  

                ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555  

พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์

ในปีท่ีผา่นมา 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การมีเพศสมัพนัธใ์นรอบปีท่ีผา่นมากบั        

     หญงิขายบรกิาร  4.4 4.5 3.1 4.5 5.1 5.3 5.7 2.3 

     แฟนหรอืคนรกั  25.0 25.3 26.0 30.7 32.3 33.8 36.3 29.9 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  8.3 10.2 8.5 10.6 11.7 11.6 11.7 9.6 

     เพศเดยีวกนั  2.1 2.2 3.5 3.0 3.8 3.2 3.7 2.4 

การใช้ถงุยางอนามยัในรอบปีท่ีผา่นมากบั  

     หญงิขายบรกิาร  65.9 67.8 63.6  57.0 59.1 68.6 66.7 72.7 

     แฟนหรอืคนรกั  21.4 24.9 23.2 23.0 26.1 23.7 28.9 27.0 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  53.7 56.4 54.1 56.9 62.6 59.4 58.8 46.7 

     เพศเดยีวกนั  38.8 40.0 50.0 52.3 52.5 52.0 55.6 44.4 

การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั  

     หญงิขายบรกิาร  81.3 80.1 79.0 78.3 77.5 79.4 75.0 85.7 

     แฟนหรอืคนรกั  42.2 42.6 45.0 42.9 46.7 43.9 51.2 54.2 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  62.9 69.4 67.5 67.3 74.2 70.4 71.4 62.5 

     เพศเดยีวกนั  51.1 57.9 61.3 61.2 66.1 63.1 61.5 58.8 

การมีเพศสมัพนัธเ์พื่อแลกกบั

เงินหรอืส่ิงของในรอบปีท่ีผา่นมา 

 2.5 2.6 3.5 3.2 3.6 3.3 4.2 6.7 

 

 นักเรยีนหญงิมแีนวโน้มการมเีพศสมัพนัธ์เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยพบว่า ส่วนใหญ่

นักเรยีนหญงิมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรอืคู่รกัรอ้ยละ 37.8 สําหรบัแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามยั

ทุกครัง้เมื่อมเีพศสมัพนัธ์ของนักเรยีนหญิงเพิม่สูงขึ้นในกลุ่มที่มเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรอืคนรกั 

แต่ลดลงในกลุ่มทีม่เีพศสมัพนัธก์บัคู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ เช่นเดยีวกบัการใชถุ้งยางอนามยัครัง้ล่าสุด
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 พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์โดยไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทนในรอบปีทีผ่่านมา

ของนกัเรยีนหญงิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2548 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 6.4 ในปี 

พ.ศ. 2555 (ตารางที ่26)  
 

ตารางท่ี 26 รอ้ยละพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธใ์นปีทีผ่่านมาของนกัเรยีนหญงิอาชวีศกึษา  

                ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555  

พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธใ์น

ปีท่ีผา่นมา 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

การมีเพศสมัพนัธใ์นรอบปีท่ีผา่นมากบั  

     แฟนหรอืคนรกั  22.3 22.8 26.0 28.9 29.9 32.6 33.8 37.8 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  1.7 2.4 1.1 3.2 1.3 2.6 2.6 4.5 

การใช้ถงุยางอนามยัทุกครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธใ์นรอบปีท่ีผา่นมากบั  

     แฟนหรอืคนรกั  11.8 11.7 15.1 15.5 16.1 16.5 19.3 19.6 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  31.0 33.3 34.5 35.8 53.9 48.9 50.0 43.3 

การใช้ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธค์รัง้ล่าสุดกบั  

     แฟนหรอืคนรกั  23.8 25.8 30.1 31.9 32.6 34.5 38.6 39.6 

     คู่ทีรู่จ้กักนัผวิเผนิ  34.3 47.5 52.0 48.8 63.5 71.2 70.8 50.0 

การมีเพศสมัพนัธเ์พื่อแลกกบัเงิน 

หรอืส่ิงของในรอบปีท่ีผา่นมา 

 1.1 1.3 1.7 1.7 1.9 2.5 1.9 6.4 

 

แหล่งท่ีมาของถงุยางอนามยั 
 

นกัเรยีนชายส่วนใหญ่มแีหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัโดยซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ รองลงมา 

คอื ซื้อจากร้านขายยา คดิเป็นร้อยละ  42.4 และ 14.9 ตามลําดบั ส่วนแหล่งที่มาของถุงยาง

อนามัยในนักเรียนหญิงโดยซื้อจากร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือ ได้ร ับแจกจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข รอ้ยละ 37.0 และ 21.4 ตามลาํดบั (ตารางที ่27, 28) 
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ตารางท่ี 27 รอ้ยละแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัของนักเรยีนชายอาชวีศกึษา  

 ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

แหล่งท่ีมาของถงุยางอนามยั 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 22.5 19.2 15.2 29.6 27.5 29.1 26.3 11.8 

ครพูยาบาล 3.9 2.9 2.1 5.9 6.4 6.9 4.3    NA 

ซือ้จากรา้นขายยา 10.5 13.2 13.5 15.5 15.2 15.7 14.5 14.9 

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 39.3 39.7 38.6 37.2 32.1 30.9 31.6 42.4 

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 4.6 3.9 3.1 4.1 4.3 3.4 2.9 1.8 

สถานบรกิารเตรยีมมา 3.4 3.2 2.7 2.4 1.7 2.6 1.4    NA 

คู่นอนเตรยีมมา 4.6 4.3 3.7 5.0 3.5 3.2 4.1    NA 

เครื่องขายถุงยางอนามยัแบบ

หยอด 

10.0 11.9 10.1 0.2 7.8 6.6 5.8 6.4 

อื่นๆ 1.4 1.7 1.9 0.1 1.4 1.6 1.4 0.5 

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 

                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 

 

ตารางท่ี 28 รอ้ยละแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัของนักเรยีนหญงิอาชวีศกึษา  

 ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

แหล่งท่ีมาของถงุยางอนามยั 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555* 

เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 13.5 12.7 11.5 12.9 19.3 17.2 18.8 21.4 

ครพูยาบาล 1.0 0.9 0.0 1.1 1.5 2.5 1.4    NA 

ซือ้จากรา้นขายยา 9.1 9.2 11.3 12.6 13.9 12.7 12.9 19.3 

ซือ้จากรา้นสะดวกซือ้ 21.2 28.8 23.2 28.7 25.3 27.3 27.3 37.0 

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ 2.4 2.2 0.0 2.4 1.3 1.7 1.0 3.3 

สถานบรกิารเตรยีมมา 1.4 0.4 0.0 0.3 1.2 2.5 0.0    NA 

คู่นอนเตรยีมมา 47.6 39.8 38.4 41.6 34.4 32.4 30.6    NA 

เครื่องขายถุงยางอนามยัแบบหยอด 3.8 5.2 0.0 0.2 2.7 2.7 0.0 2.4 

อื่นๆ 0.0 0.9 0.0 0.2 0.4 1.1 0.0 0.3 

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ขอ้คาํถามคอื ครัง้ล่าสดุ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยางอนามยัมา

อย่างไร โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น “ถา้ไดร้บัแจกไดร้บัแจกจากใคร” และ “ถา้ซื้อ ซือ้มาจากไหน” 

                2.NA หมายถงึไมม่ตีวัเลอืกในปี พ.ศ. 2555 

 

ประสบการณ์การใช้สารเสพติด 

 สารเสพตดิที่นักเรยีนชายใช้มากที่สุด ได้แก่ กญัชา และ ยาบ้า รอ้ยละ 6.7 และ 4.2 

ตามลาํดบั 

          สารเสพติดที่นักเรยีนหญิงใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า และ กญัชา ร้อยละ 0.9 และ 0.8 

ตามลาํดบั   
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 สําหรบัการใช้สารเสพตดิ หรอื การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมเีพศสมัพนัธ์ในปีที่ผ่านมา 

นักเรยีนชายใชส้ารเสพตดิก่อนการร่วมเพศ รอ้ยละ 1.8 ม ีในขณะที่นักเรยีนหญงิใชส้ารเสพตดิ

ก่อนรว่มเพศ รอ้ยละ 0.3 (ตารางที ่29, 30)  

ตารางท่ี 29 รอ้ยละประสบการณ์การใชส้ารเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องนกัเรยีนชาย 

 อาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

การใช้สารเสพติดและเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล ์

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

     ยาบา้  12.0 7.6 9.7 12.8 13.0 14.1 17.4 4.2 

     กาว ทนิเนอร ์  4.8 3.9 5.7 5.8 4.7 4.7 4.6 0.5 

     เฮโรอนี  0.7 0.5 0.6 1.0 1.0 1.1 1.2 0.5 

     กญัชา  22.0 16.5 22.7 24.0 23.8 24.8 25.1 6.7 

     ยาเค  0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.9 0.7 0.4 

     ยาอ ี  1.4 0.4 0.9 1.1 1.2 1.3 1.1 0.4 

     แอลกอฮอล ์  78.8 78.1 75.8 75.2 74.4 74.2 74.7 38.8 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้

ล่าสดุ 

 1.4 1.7 1.8 2.3 2.5 2.7 3.8 1.8 

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้ง

ดงัต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 
 

ตารางท่ี 30 รอ้ยละประสบการณ์การใชส้ารเสพตดิและเครือ่งดื่มแอลกอฮอลข์องนกัเรยีนหญงิ 

 อาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

การใช้สารเสพติดและเครือ่งด่ืม

แอลกอฮอล ์

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555** 

     ยาบา้  1.6 1.7 1.8 2.3 2.4 2.8 3.4 0.9 

     กาว ทนิเนอร ์  0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.4 0.1 

     เฮโรอนี  0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 

     กญัชา  1.3 2.2 3.0 2.9 3.3 3.1 2.9 0.8 

     ยาเค  0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 

     ยาอ ี  0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 

     แอลกอฮอล ์  54.0 51.9 52.1 54.1 55.9 57.4 58.3 26.6 

ใชส้ารเสพตดิก่อนร่วมเพศครัง้

ล่าสดุ 

 0.0 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.3 

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอลช์นิดใดบา้ง

ดงัต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิ สารมนึเมา และแอลกอฮอล ์บ่อยครัง้แค่ไหน 
 

ความรู้เก่ียวกบัโรคเอดส ์

 คาํถามความรูเ้กีย่วกบัโรคเอดส ์ทีน่กัเรยีนชายตอบถูกน้อยทีสุ่ด คอื “คนตดิเชือ้เอชไอว/ี

เอดสไ์ด ้จากการกนิอาหารรว่มกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส”์  ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 56.9 รองลงมา  
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คอื “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแขง็แรงด ีมเีชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได้” ตอบถูกเพยีงร้อยละ 59.4 ข้อ

คําถามที่ตอบถูกมากที่สุด คอื “การใช้ถุงยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งใน

การตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 89.2 รองลงมา คอื “คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์

ได ้จากการถูกยงุกดั” ตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 73.5  

 ความรูแ้ละความตระหนักเรื่องโรคเอดสต์ามตวัชีว้ดั GARPR 5 ขอ้ พบว่านักเรยีนชาย

ตอบถูกทัง้ 5 ขอ้ รอ้ยละ 20.1 ซึง่แนวโน้มการตอบถูกตามตวัชีว้ดั GARPR 5 ขอ้ ของนักเรยีน

ชายเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ตารางที ่31)  

คําถามที่นักเรยีนหญิงตอบถูกน้อยที่สุดคือ “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกิน

อาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส”์ ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 54.4  รองลงมาคอื “คนทีดู่สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงด ีมเีชื้อเอชไอว/ีเอดส์ได”้  ตอบถูกเพยีงรอ้ยละ 65.5 ขอ้คําถามที่ตอบถูกมาก

ที่สุด คอื “การใช้ถุงยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์ลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อเอชไอว/ี

เอดสไ์ด”้ ตอบถูกมากถงึรอ้ยละ 91.7 รองลงมาคอื “การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้เอช

ไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด”้ ซึง่ตอบถูกมากถงึ

รอ้ยละ 75.9 

 ความรูแ้ละความตระหนักเรื่องโรคเอดสต์ามตวัชีว้ดั GARPR 5 ขอ้ พบว่านักเรยีนหญงิ

ตอบถูกทัง้ 5 ขอ้ รอ้ยละ 21.4 แนวโน้มการตอบถูกตามตวัชี้วดั GARPR 5 ขอ้ เพิม่ขึน้เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา (ตารางที ่32)  

ตารางท่ี 31 การตอบคาํถามเกีย่วกบัความรูเ้รือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้งของนกัเรยีนชาย 

 อาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผู้

ไม่มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอน

คนอื่น  ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้

เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

 82.5 76.7 79.5 77.3 81.7 81.0 78.5 69.1 

2.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะ

มเีพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการ

ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

 96.4 96.1 95.0 95.2 95.9 95.6 93.5 89.2 

3.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี 

มเีชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้
 70.0 69.3 70.5 73.3 72.2 72.2 69.8 59.4 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ 

จากการถูกยงุกดั 
 55.3 57.1 54.4 58.3 58.2 58.8 51.7 73.5 

5.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จาก

การกนิอาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอช

ไอว/ีเอดส ์

 65.6 64.6 61.0 62.4 57.8 57.6 52.2 56.9 

ตอบข้อท่ี 1 – 5 ได้ถกูต้อง  22.7 22.7 21.7 24.7 28.7 23.2 19.0 20.1 
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ตารางท่ี 32 การตอบคาํถามเกีย่วกบัความรูเ้รือ่งโรคเอดสไ์ดถู้กตอ้งของนกัเรยีนหญงิ 

 อาชวีศกึษาชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลด

ความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว ี/เอดสไ์ด ้

 79.3 78.7 77.6 75.8 79.7 80.5 77.4 75.9 

2.การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมี

เพศสมัพนัธล์ดความเสีย่งในการตดิเชือ้

เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้

 95.2 93.6 93.6 93.8 95.4 94.8 95.4 91.7 

3.คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้

เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้
 82.2 81.9 81.3 83.6 83.1 82.2 81.7 65.5 

4.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการ

ถูกยุงกดั 
 51.1 54.0 53.0 57.8 55.8 54.3 52.2 74.2 

5.คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิ

อาหารร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์
 66.1 66.0 58.3 64.3 58.4 56.0 51.7 54.4 

ตอบข้อท่ี 1 – 5 ได้ถกูต้อง  24.1 25.7 24.6 25.9 30.9 23.9 18.1 21.4 

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี 

 นักเรยีนชายที่เคยตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและรู้ผลในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.2 ส่วน

นกัเรยีนหญงิทีเ่คยตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวรีูผ้ลในปีทีผ่่านมา คอื รอ้ยละ 8.6 (ตารางที ่33) 

ตารางท่ี 33 รอ้ยละการตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอวโีดยสมคัรใจของนกัเรยีนชายอาชวีศกึษา  

               ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555 

เคยตรวจเลือด 

หาเช้ือเอชไอวี 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ชาย  16.3 18.7 18.5 21.4 19.7 20.9 20.2 10.2 

หญงิ  13.0 11.8 12.3 16.3 12.4 14.3 13.2 8.6 
หมายเหตุ *** ปี 2555 ใชค้าํถาม ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา นกัเรยีนเคยตรวจเลอืด เพือ่หาเชือ้เอชไอว/ีเอดสแ์ละรูผ้ลหรอืไม ่
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วิจารณ์ 

จากการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ีในกลุ่มนกัเรยีน ประเทศไทย 

พ.ศ. 2555 พบว่าสดัส่วนของนักเรยีนชายและหญงิทีเ่คยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ยงัคงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 

โดยเมื่อมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกนัน้มอีายุเฉลีย่น้อยลงทุกกลุ่ม นอกจากน้ียงัพบว่านักเรยีนหญงิมี

การใชถุ้งยางอนามยัเพื่อการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกในระดบัตํ่า ส่วนนักเรยีนชายมกีารใชถุ้งยาง

อนามยัเพิม่ขึน้ 

ระดบัความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตวัชี้วดั Global AIDS Response Progress Reporting 

(GARPR) 5 ข้อ พบว่านักเรียนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์อยู่ในระดบัที่ตํ่ าและมีแนวโน้มลดลง   

อยา่งต่อเน่ือง เชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั ซึง่ผลจากการเฝ้าระวงัฯ พบว่าการใช้

ถุงยางอนามยัในรอบปีที่ผ่านมากบัคู่นอนประเภทต่างๆอยู่ในระดบัตํ่าด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักเรยีนหญงิเมื่อมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนหรอืคู่รกัจะใช้ถุงยางอนามยัตํ่ากว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ 

อาจเป็นเพราะความไว้เน้ือเชื่อใจคู่รกัของตนมากกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ ดงันัน้การให้ความรู ้

และการฝึกทกัษะในการใชถุ้งยางอนามยัอย่างถูกต้องเพื่อป้องกนัการตัง้ครรภ ์ป้องกนัโรคตดิต่อ

ทางเพศสมัพนัธ ์และโรคเอดสก์ย็งัเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น
  
นอกเหนือจากความรูแ้ละทกัษะการใชถุ้งยาง

อนามยัแลว้นัน้ การมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใชถุ้งยางอนามยัยงัเป็นประเดน็ทีม่คีวามสําคญั ทัง้น้ีหาก

ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นความคดิทีว่่าการใชถุ้งยางอนามยัแสดงถงึการไมเ่ชื่อใจกนัไดสู้ง กค็งจะไม่

สามารถเพิม่อตัราการใชถุ้งยางอนามยัได ้ 

แหล่งที่มาของถุงยางอนามยัส่วนใหญ่ไดจ้ากเจา้หน้าที่สาธารณสุข รา้นสะดวกซื้อ และ   

คู่นอนเตรยีมมา(ในกลุ่มเพศหญิง) ยกเว้นกลุ่มนักเรยีนชายอาชีวศึกษาชัน้ประกาศนียบตัร

วชิาชพีปีที่ 2 ที่ส่วนใหญ่มแีหล่งที่มาของถุงยางอนามยัจากร้านสะดวกซื้อ แต่ผลจากการเฝ้า

ระวงัครัง้น้ีพบว่าสดัส่วนแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัทีไ่ดร้บัจากเจา้หน้าทีส่าธารณสุขมแีนวโน้ม

สงูขึน้ในทุกกลุ่ม สดัส่วนการพกถุงยางอนามยัตดิตวัในชวีติประจาํวนัตามปกตขิองนักเรยีนชายมี

มากกว่านกัเรยีนหญงิ แมจ้ะอยูใ่นระดบัตํ่าแต่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ นับเป็นประเดน็ทีท่า้ทายอย่าง

ยิง่ต่อสงัคมไทยในปจัจุบนั ที่จะต้องปรบัทศันคติของสงัคมต่อถุงยางอนามยั นอกจากน้ีจาก

สดัส่วนแหล่งทีม่าของถุงยางอนามยัจากเครือ่งขายถุงยางอนามยัหยอดเหรยีญอยู่ในระดบัตํ่าและ

มแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ จงึจาํเป็นจะตอ้งพฒันาและสรา้งช่องทางในการเขา้ถงึแหล่งถุงยางอนามยั

ทีเ่หมาะสมมากขึน้ 

นักเรยีนทัง้ชายและหญงิมแีนวโน้มการมเีพศสมัพนัธ์เพื่อแลกกบัเงนิหรอืสิง่ของสูงขึ้น

เรื่อยๆ การมเีพศสมัพนัธท์ี่เรว็ขึน้ซึง่สะท้อนจากสดัส่วนของนักเรยีนทีเ่คยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้นัน้ 

มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองนับเป็นประเดน็ที่ท้าทายอย่างยิง่ต่อสงัคมไทยในปจัจุบนั ทัง้ยงั

แสดงให้เห็นถงึความเปลี่ยนแปลงของแนวคดิ ค่านิยมของคนในสงัคมที่เกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

หากสงัคมไม่ต้องการใหว้ยัรุ่นหรอืวยัเรยีนมเีพศสมัพนัธ์ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมอืกนัในการยบัยัง้

การเปลี่ยนแปลงในครัง้น้ี ซึ่งในที่น้ีรวมถึง สถาบนัครอบครวั สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน   

ตลอดจนถงึสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีว่ยัรุน่ใชช้วีติอยู ่รวมไปถงึการวางตวัของบุคคลสาธารณะที ่ 
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วยัรุน่สนใจ หากสงัคมปล่อยใหก้ารเปลีย่นแปลงน้ีดําเนินต่อไป การมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่นหรอืใน

วยัเรยีนก็จะกลายเป็นเรื่องที่ปกต ิหรอืเป็นเรื่องทีส่งัคมยอมรบัต่อไปในอนาคต ดงัเช่นที่เกดิขึน้

ในสงัคมตะวนัตก 

 ในขณะที่นักเรียนเข้าถึงสื่อที่ผลักดันให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงมากขึ้น 

นกัเรยีนกลบัไมส่ามารถเขา้ถงึความรูท้ีส่าํคญัในการป้องกนัตวัเองจากภาวะคุกคามทางสุขภาพที่

สาํคญั ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็จากผลของคะแนนความรูเ้กีย่วกบัโรคเอดสท์ีค่่อนขา้งตํ่า ผลจากการเฝ้า

ระวงัที่พบว่านักเรยีนมแีนวโน้มที่จะมเีพศสมัพนัธ์มากขึ้น และอัตราการใช้ถุงยางอนามยัตํ่า      

ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาแนวทางในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมทาง

เพศของนักเรียน เพศศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษาเรื่องเพศใน

โรงเรยีนให ้เป็นมาตรการทีส่ําคญั (School Based HIV prevention program) ซึง่จะช่วยให้

นักเรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั มทีศันคตทิีด่ต่ีอการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ช่วยยบัยัง้การมี

เพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร ช่วยลดจาํนวนคู่นอน และเพิม่อตัราการใชถุ้งยางอนามยั   

ในประเดน็การเขา้ถงึสื่อลามกของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 5 และนักเรยีนอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที่ 2 มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยนกัเรยีนชายมธัยมศกึษาปีที ่5 และนักเรยีนอาชวีศกึษา ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี

ปีที ่2 เคยดูสื่อลามกอนาจารรอ้ยละ 70 - 72 ส่วนนักเรยีนหญงิมธัยมศกึษาปีที ่5 และนักเรยีน

อาชวีศึกษา ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที่ 2 เคยดูสื่อลามกอนาจาร ร้อยละ 20-40 จงึเป็น

ประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสําคญักบัการควบคุมสื่อประเภทหนังสอื วซีดี ีและวดิโีอ

ควบคู่ไปกบัการควบคุมสื่อลามกทางอนิเตอร์เน็ต (คลปิโป๊) เพื่อเป็นการลดสิง่กระตุ้นทางเพศ

สาํหรบัวยัรุน่กลุ่มน้ี นอกเหนือจากสื่อโป๊แลว้ ในปจัจบุนัสื่อสิง่พมิพป์กต ิ(เช่น หนังสอืพมิพ)์ หรอื

สื่อโทรทศัน์ (เช่น ละครต่างๆ) ยงัเป็นสื่อที่สําคญัที่ส่งผลถงึพฤตกิรรมของนักเรยีนด้วยเช่นกนั 

เน่ืองจากสื่อเหล่าน้ีเป็นสื่อที่สามารถเขา้ถงึไดง้่ายเป็นอย่างยิง่ และในปจัจุบนัสื่อต่างๆ เหล่าน้ีมี

ส่วนร่วมน้อยมากในการส่งเสรมิพฤติกรรมที่ดขีองวยัรุ่นแต่อย่างใด แต่กลบัเป็นแหล่งแสดง

แบบอยา่งของพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมสําหรบัวยัรุ่น 
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ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรพจิารณาจดับรกิารใหก้ารปรกึษาในรปูแบบทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของวยัรุน่ โดยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมัพนัธภาพระหว่างเพศตรง

ขา้ม เพื่อป้องกนัการมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร และการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั 

2. ควรพจิารณารปูแบบและวธิกีารเขา้ถงึถุงยางอนามยัของกลุ่มวยัรุ่นทีเ่หมาะสม 

โดยเฉพาะในเรือ่งกระบวนการจดัการ การเขา้ถงึถุงยางอนามยั 

3. กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงสาธารณสุข ควรเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดม้กีารศกึษา

เรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งเพศศาสตรศ์กึษาทีถู่กตอ้งและเหมาะสม และปรบัทศันคตขิอง

เยาวชนทัง้เพศหญงิและเพศชายใหม้ทีศันคตใินเชงิบวกในเรือ่งการพกถุงยางอนามยั   

ตดิตวั  

4. ทุกฝา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งควรหาแนวทางพฒันาการจดัการศกึษาเรือ่งเพศใหน้กัเรยีน และ

ครอบครวัเขา้มามสี่วนรว่มในหลกัสตูรเพศศาสตรศ์กึษา สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดอ้ยา่งเตม็ที ่อกีทัง้ยงัตอ้งพยายามใหก้ารดาํเนินงานดา้นน้ี

มคีวามเขม้ขน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ 

5. ควรดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพจิารณาการควบคุมเวบ็ไซตท์ี่

ไมเ่หมาะสมกบัเยาวชน 
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แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนชาย 2012 

 
 

              

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

1. ระดบัชัน้เรยีน (LEVEL)  1. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 2. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 3. ปวช.ชัน้ปีที ่2 
2. เพศ (SEX)  1. ชาย 

 2. หญงิ 
3. ปจัจบุนันกัเรยีนอาย ุ

 

ปจัจบุนัอาย…ุ…...........… ปีบรบิรูณ์ (AGE) 

              (ชว่งอายุ 12- 30 ปี) 
4. ปัจจบุนัทีอ่ยู่อาศยัของนกัเรยีน เป็น

ลกัษณะใด (HOME) 

 1. บา้นของตวัเอง (บา้นของพ่อแม่ หรอืญาต)ิ 

 2. บา้นเช่าหอ้งเช่า 

 3. หอพกันอกโรงเรยีน 

 4. หอพกัในโรงเรยีนประจาํ 

 5. อื่นๆ ระบ…ุ…………(ขอ้4a) (HOMEA) 

5. ปัจจบุนั นกัเรยีนพกัอาศยัอยู่กบัใคร 

(พีช่าย พีส่าว ป้า ปู ่ย่า ตา ยายฯลฯ) 

(LIVE) 

 1. อยู่กบัญาต ิ 

 2. อยู่กบัพ่อแม ่

 3. อยู่กบัเพื่อน 

 4. อยู่กบัแฟนหรอืคู่รกัของตนเอง 

 5. อยู่คนเดยีว 

 6. อื่นๆ ระบ…ุ…………(ขอ้5a) (LIVEA) 

6. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

พกัอาศยัในจงัหวดัใดนานทีส่ดุ (PROV) 

ระบุจงัหวดั..................................... 

 

7. นกัเรยีนอาศยัอยู่ในจงัหวดัน้ีมานาน

เท่าไร (DRPROV) 

 

อยู่นาน................ปี (DRPROVY) 

           ............. เดอืน (DRPROVM) 

 

8. ปัจจบุนั สถานภาพการมคีู่ของ

นกัเรยีน เป็นอย่างไร (STA) 

 1. ยงัไม่มคีู่/แฟน 

 2  เคยม ีแต่ปจัจุบนัเลกิกนัแลว้ 

 3. มคีู่/แฟนและอยู่ดว้ยกนั 

 4. มคีู่/แฟนแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 

9. ในช่วง 12 เดือน นกัเรยีนเคยดสูือ่

ลามกอนาจาร  หรอืไม ่(MEDIA) 

 1. เคย 

 2. ไม่เคย  
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

10.  ในช่วง 12 เดือน ถา้นกัเรยีนเคยดสูือ่

ลามกอนาจาร  ชนิดใดบา้ง (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (SEE) 

 1. ดหูนงัสอืโป๊ (BOOK) 

 2. การต์ูนลามก (CARTOON) 

 3. นิตยสารปลุกใจ (MAGAZINE) 

 4. ซดี ี(CD)  ดวีดี ี(DVD)โป๊ (CD)  

 5. เวบ็ไซตล์ามกอนาจาร (WEB) 

 6. คลปิลามกอนาจาร (CLIP) 

 7. อื่นๆ ............. (ขอ้10a) (OTHERA) 

11.  นกัเรยีนรูส้กึว่านกัเรยีนเป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ 

(SEXIDENT)  

 

 1. ผูช้าย  

 2. ผูห้ญงิ  

 3. ไมใ่ชท่ัง้สองแบบ (กรุณาระบุ)............... (ขอ้10a) (SEXIDENTA)

  
 

ส่วนท่ี  2  พฤติกรรมทางเพศ   

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

12.  นกัเรยีนเคยมเีพศสมัพนัธ ์ หรอืไม่ 

(FSEX) 

   1.  เคย 

   2.  ไม่เคย  

13.  นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกดว้ย

ความสมคัรใจ  หรอืไม่ (FSFORCE) 

   1.  สมคัรใจ 

   2.  ไม่สมคัรใจ 
14.  นกัเรยีนจาํอายุการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้

แรกไดห้รอืไม่ (FSAGE) 

   1. จาํได ้และมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  เมื่ออายุ  ..................  ปี 

(FSYAGE) (ชว่งอายุ 9-30 ปี)                                               (ขอ้14a) 

   2. จาํไม่ได ้
15.  นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรกกบัใคร 

(FSWHO_M) 

 

 

   1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 

   2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 

   3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย 

   4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ 

   5.  ญาต/ิพีน้่อง 

   6.  ผูห้ญงิอื่น  ทีไ่มใ่ช่คาํตอบขอ้  2  และ  4 

   7.  ผูช้ายอื่น  ทีไ่มใ่ชค่าํตอบขอ้  1  และ  3 

   8.  อื่นๆ  ระบุ..................... (ขอ้15a) (FSWHO_MA) 

17 นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธ ์ ครัง้แรก  ที่

ไหน (FSWHERE) 

   1.  บา้นของตวัเอง  (บา้นของพ่อแม่  หรอืญาต)ิ   

   2.  บา้นเช่า  หอ้งเช่า   

   3.  หอพกันอกโรงเรยีน 

   4.  หอพกัในโรงเรยีนประจาํ 

   5.  หา้งสรรพสนิคา้ 

   6.  บา้นเพื่อน 

   7.  โรงแรมหรอืหอ้งเช่าชัว่คราว 

   8.  สถานบรกิารทางเพศ 

   9.  สถานศกึษา 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

 10.  จาํไม่ได ้

 11.  อื่นๆ  ระบุ  ....................................... (ขอ้17a) (FSWHERE) 

18 ในการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรก  

นกัเรยีนไดใ้ชถุ้งยางอนามยัหรอืไม่ 

(FSCON) 

   1.  ใชถุ้งยางอนามยั 

   2.  ไม่ใชถุ้งยางอนามยั 

   3.  จาํไม่ได ้

19 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

เคยร่วมเพศ หรอืไม่ (YSEX) 

   1.  เคย 

   2. ไม่เคย   

20 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน หรอื คู่รกั  

หรอืไม่ (YSL) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน.........คน  (ขอ้ 20a) (YSLN)   

   2.  ไม่มเีพศสมัพนัธ ์    

21 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

แฟน หรอื คู่รกั  บ่อยครัง้แค่ไหน 

(YSLCO) 

   1.  ใชทุ้กครัง้   

   2.  ใชบ้างครัง้ 

   3.  ไม่เคยใช ้

   

22 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัแฟนหรอื

คู่รกั  ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมา  

นกัเรยีนใชถุ้งยางอนามยั หรอืไม่ 

(LSLCO) 

   1. สวม 

   2. ไม่สวม 

   3. จาํไม่ได ้

23 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

มเีพศสมัพนัธก์บัหญงิอื่น (คู่นอน

ชัว่คราว) ทีไ่มใ่ชห่ญงิขายบรกิารทาง

เพศ แฟนหรอืคู่รกั  หรอืไม่ 

(YSNR_M) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน.........คน  (ขอ้ 23a)  (YSNR_MN) 

   2.  ไม่มเีพศสมัพนัธ ์ 

24 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

หญงิอื่น  บ่อยครัง้แค่ไหน 

(YSNRCO_M)   

   1.  ใชทุ้กครัง้   

   2.  ใชบ้างครัง้ 

   3.  ไม่เคยใช ้

25 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัหญงิอื่น  

ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยั หรอืไม่ (LSNRCO_M) 

   1. สวม 

   2. ไม่สวม 

   3. จาํไม่ได ้

29 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังาน

บรกิารทางเพศหญงิหรอืไม่ (YSP) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน..........คน (ขอ้29a) (YSPN) 

   2.  ไมม่เีพศสมัพนัธ ์ 

30 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

พนกังานบรกิารทางเพศหญงิบ่อยครัง้

   1.  ใชทุ้กครัง้   

   2.  ใชบ้างครัง้ 

   3.  ไม่เคยใช ้
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

แค่ไหน (YSPCO) 

31 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัพนกังาน

บรกิารทางเพศหญงิ ในช่วง  12  

เดอืนทีผ่่านมา  นกัเรยีนใชถุ้งยาง

อนามยั หรอืไม่ (LSLCOP) 

   1. สวม 

   2. ไม่สวม 

   3. จาํไม่ได ้

32 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้าย

ดว้ยกนั  ทางปากหรอืทางทวารหนกั  

หรอืไม่ (YSM) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน............คน (ขอ้ 32a)  (YSMN) 

   2.  ไมม่เีพศสมัพนัธ ์ 

 

33 ถา้เคยมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธ์

ทางทวารหนกักบัผูช้ายทีอ่ยูต่ามสถาน

บนัเทงิ  หรอื  สถานทีส่าธารณะ  บ่อยครัง้

แค่ไหน  (FRYSM) 

 

   1.  ทุกวนั 

   2.  2-3  วนัต่อครัง้ 

   3.  4-5  วนัต่อครัง้ 

   4.  1     สปัดาหต่์อครัง้ 

   5.  2-3  สปัดาหต่์อครัง้ 

   6.  1  เดอืนต่อครัง้ 

   7.  2-3  เดอืนต่อครัง้ 

   8.  4-6  เดอืนต่อครัง้ 

   9.  เกนิกว่า  6  เดอืนต่อครัง้ 

 10.  ไม่เคยมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนกักบัผูช้ายทีอ่ยูต่ามสถานบนัเทงิ  

หรอื  สถานทีส่าธารณะ 

34 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

ผูช้าย  บ่อยครัง้แค่ไหน (YSMCO) 

   1.  ใชทุ้กครัง้   

   2.  ใชบ้างครัง้ 

   3.  ไม่เคยใช ้

35 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัผูช้าย 

ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยั หรอืไม่ (LSMCO) 

   1. สวม 

   2. ไม่สวม 

   3. จาํไม่ได ้

 

36 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัคู่นอน

ทัง้หมดกีค่นกีค่รัง้ (PARTNER) 

 จาํนวนคู่นอนทัง้หมด  จาํนวน.........  คน  (PARTNER_N)..........ครัง้
(PARTNER_FR) 

                                     

 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

มเีพศสมัพนัธ ์ โดยได้รบัเงินหรอื

ส่ิงของเป็นค่าตอบแทนหรอืไม่ 

(SFORCE) 

   1.  ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 

   2.  ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน จาํนวน...........ครัง้ 

(SFORCEN) 

  

38 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธ ์ กบัใคร 
(LSWHO_M) 

   1.  พนกังานบรกิารทางเพศชาย 

   2.  พนกังานบรกิารทางเพศหญงิ 

   3.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศชาย   

   4.  แฟนหรอืคู่รกั  เพศหญงิ 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

   5.   ญาต/ิพีน้่อง 

   6.  ผูห้ญงิอื่น  ทีไ่มใ่ช่คาํตอบขอ้  2  และ  4 

   7.  ผูช้ายอื่น  ทีไ่มใ่ชค่าํตอบขอ้  1  และ  3 

   8.  อื่นๆ  ระบุ..................... (ขอ้38a) (LSWHO_M) 

39 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนใช้

ถุงยางอนามยั  หรอืไม่ (LSCO) 

   1.  ใชถุ้งยางอนามยั 

   2.  ไม่ใชถุ้งยางอนามยั  

   3.  จาํไม่ได ้

40 ครัง้ล่าสุด ในช่วง 12 เดอืนทีผ่า่นมา     

เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยาง

อนามยัมาอย่างไร (HOWLSCO) 

   1. ไดร้บัแจก  

   2. ตวัเองซือ้  

   3. คู่นอนนํามา  

41 ถา้ไดร้บัแจก ไดจ้าก (FRCON)     1. เจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีม่าอบรม 

   2. คลนิิก/โรงพยาบาล 

   3. สถานีอนามยั 

   4. ศนูยบ์รกิารสขุภาพ  

   5. เพื่อน 

   6. โรงแรม 

   7. อื่นๆ ........................... (ขอ้41a) (FRCONA) 

42 ถา้ซือ้ ซือ้มาจาก (BUYCON)    1. ซือ้จากรา้นขายยา 

   2. ซิอ้จากรา้นสะดวกซือ้ เช่น เซ่เว่น ป ัม้น้ํามนั 

   3. ซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้ 

   4. เครื่องขายถุงยางอนามยัแบบหยอดเหรยีญ 

44 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนไม่ใช้

ถุงยางอนามยั  เพราะอะไร  (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (NOCON) 

 

   1.  หาถุงยางอนามยัไม่ทนั  (NOCON1) 

   2.  ไม่รูจ้ะหาถุงยางอนามยัจากทีไ่หน (NOCON2) 

   3.  ถุงยางอนามยัมรีาคาแพง (NOCON3) 

   4.  เหน็ว่าไม่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งใช ้(NOCON4) 

   5.  ไม่เคยรูว้ธิใีชถุ้งยางอนามยั (NOCON5) 

   6.  ไวใ้จซึง่กนัและกนั (NOCON6) 

   7.  คู่นอนปฏเิสธไม่อยากใช ้(NOCON7) 

   8.  ตนเองปฏเิสธ  ไม่อยากใช ้(NOCON8) 

   9.  ใชย้าก  หรอื  ไม่สะดวก (NOCON9) 

 10.  ใชแ้ลว้ความสขุลดลง (NOCON10) 

 11.  เมาไม่ไดส้ต ิ (NOCON11) 

 12.  ขนาดถุงยางอนามยั  เลก็หรอืใหญ่เกนิไป (NOCON12) 

 13.  คู่นอนคุมกาํเนิด  เช่น  ยาเมด็  ยาฉีด  เป็นตน้ (NOCON13) 

 14.  หลัง่ภายนอก (NOCON14) 

 15.  อื่นๆ  ระบุ  ........................... (ขอ้44a)  (NOCON_OTHER) 

45 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่น

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนหรอืคู่

   1.  ใช ้

   2.  ไม่ไดใ้ชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ ์  
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

ใชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ ์ หรอืไม ่

(ANC)  
46 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่น

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนหรอืคู่

ใชว้ธิใีดในการป้องกนัการตัง้ครรภ ์
(FPLAN)    

 

 1.  ถุงยางอนามยัชาย 

 2.  ถุงอนามยัสตร ี

 3.  ยาฉีดคุมกาํเนิด 

 4.  ยาเมด็คมุกาํเนิด     

 5.  ยาคุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

 6.  นบัระยะปลอดภยั 

 7.  หลัง่ภายนอก 

 8.  อื่นๆ  ระบุ................................ (ขอ้46a) (FPLAN)    
47 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

หรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภไ์ม่

พรอ้มหรอืไม่ (ABORT) 

   1.  ม ี

   2.  ไม่ม ี 

48 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  หาก

นกัเรยีนหรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภ์

ไม่พรอ้มนกัเรยีนจดัการกบัปญัหาน้ี

อย่างไร (CABORT) 

   1.  ตัง้ครรภต่์อ  

   2.  ยุตกิารตัง้ครรภ ์ (ทาํแทง้)  
 

49 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  หาก

นกัเรยีนหรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภ์

ไม่พรอ้มนกัเรยีนยุตกิารตัง้ครรภ ์(ทาํ

แทง้) อย่างไร (TXABORT) 

 1.  บุคลากรทางการแพทย ์  

 2.  ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย ์

 3.  ดว้ยตวัเอง   

ส่วนท่ี  3  พฤติกรรมการใช้สารเสพติด  สารมึนเมา  และ  แอลกอฮอล ์  

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

50 ในช่วง 12  เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิ  สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ หรอืไม่ (DRUG) 

   1.  ใช ้

   2.  ไม่ใช ้ 

51 ในช่วง 12  เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิ  สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ ชนิดใดบา้ง  ดงัต่อไปน้ี 

(ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(YDRUG) 

   1.  บุหรี ่ ยาเสน้ (CIG) 

   2.  เหลา้  เบยีร ์ ไวน์ (ALC) 

   3.  เฮโรอนี (HER) 

   4.  ยาบา้  (เมทแอมเฟตามนี) (AMP) 

   5.  กญัชา (MAR) 

   6.  ยาอ ี(ECS) 

   7.  ยาเค (KET)  

   8.  ยาไอซ ์(ICE) 

   9.  ดอรม์กุ่ิม (DOR) 

 10.  แวเลีย่ม  

 11.  อะมทิรปิ  (AMI) 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

 12.  สารระเหย  (กาว, ทนิเนอร)์ (TIN) 

 13.  ปอปเปอร ์(POP) 

 14.  กนิยาแกไ้อเป็นประจาํ (COD) 

 15.  ใชส้ารเสพตดิอื่นๆ  กรุณาระบุ.................. (ขอ้51a)  (DRUG_OTHA) 
52 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีนใช้

สารเสพตดิ สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ ก่อนมีเพศสมัพนัธ์

บ่อยครัง้แคไ่หน (UDRUG) 

   1. ใชทุ้กครัง้ 

   2. ใชบ้างครัง้ 

   3. ไม่ใช ้ 

53 ถ้าใช้สารเสพติด  ก่อนมเีพศสมัพนัธ ์ 

ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมานกัเรยีนใช้

สารเสพตดิ สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ ชนิดใดบา้ง (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (YSDRUG) 

   1.  เหลา้  เบยีร ์ ไวน์ (YS_ALC) 

   2.  เฮโรอนี (YS_HER) 

   3.  ยาบา้  (เมทแอมเฟตามนี) (YS_AMP) 

   4.  กญัชา (YS_MAR) 

   5.  ยาอ ี(YS_ECS) 

   6.  ยาเค (YS_KET)  

   7.  ยาไอซ ์(YS_ICE) 

   8.  ดอรม์กุ่ิม (YS_DOR) 

   9.  แวเลีย่ม (YS_VAL) 

 10.  อะมทิรปิ  (YS_AMI) 

 11.  สารระเหย  (กาว, ทนิเนอร)์ (YS_TIN) 

 12.  ปอปเปอร ์(YS_POP) 

 13.  กนิยาแกไ้อเป็นประจาํ (YS_COD) 

 14.  ใชส้ารเสพตดิอื่นๆ  กรุณาระบุ.................. (ขอ้53a)  

(YSDRUG_OTHA) 

54 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้ชนิดใดบา้ง  

(ตอบได้หลายคาํตอบ) (กรณีถ้าไม่

เคยฉีดเลือกข้อ 9 แล้วโปรดระบุ 

11)(YIDU) 

   1.  เฮโรอนี (YIDU_HER) 

   2.  ฝ่ิน  (YIDU_OPI) 

   3.  ดอรม์คิุ่ม (YIDU_DOR) 

   4.  เมธาโดน (YIDU_METH) 

   5.  ยาบา้ (YIDU_AMP) 

   6.  ยาไอซ ์ (YIDU_ICE) 

   7.  แวเลีย่ม (YIDU_VAL) 

   8.  อะมทิรปิ  (YIDU_AMI) 

   9.  อื่นๆระบุ........ (ขอ้54a) (YIDU_OTHA) 

55 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน  

ใช ้ กระบอกฉีดยา  หรอื  เขม็ฉดียา

เสพตดิ  ร่วมกบัผูอ้ื่น  หรอืไม่ 
(USEIDU) 

   1.  ใช ้    

   2.  ไม่ใช ้
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ส่วนท่ี  4  การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี/

เอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

4.1  การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

56 ในช่วง  12  เดือนทีผา่นมา  นกัเรยีน

มอีาการดงัต่อไปน้ีหรอืไม่ (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (YSYMSTI) 

 1. มขีองเหลวทีผ่ดิปกตไิหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI1) 

 2. มอีาการปสัสาวะแสบขดั (YSTI2) 

 3. มหีนองไหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI3) 

 4. มหีนองไหลออกจากทวารหนกั (YSTI4) 

 5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (YSTI5) 

 6.  แผลทีท่วารหนกั (YSTI6) 

 7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (YSTI7) 

 8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วารหนกั (YSTI8) 

 9 อื่นๆ …………………….(ขอ้56a)  (YSTI_OTHA) 

 10. ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ เลย (NOYSTI)  
57 ในวนัน้ี  นกัเรยีนมอีาการดงัต่อไปน้ี

หรอืไม่ (ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(DSYMSTI) 

 

   1. มขีองเหลวทีผ่ดิปกตไิหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI1) 

   2. มอีาการปสัสาวะแสบขดั (YSTI2) 

   3. มหีนองไหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI3) 

   4. มหีนองไหลออกจากทวารหนกั (DSTI4) 

   5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (DSTI5) 

   6  แผลทีท่วารหนกั (DSTI6) 

   7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (DSTI7) 

   8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วารหนกั (DSTI8) 

   9 อื่นๆ …………………….(ขอ้57a) (DSTI_OTHA) 

   10. ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ เลย (NODSTI) 
58 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน  

ไปรบับรกิารตรวจหาการตดิเชือ้

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์   (โดยไม่

มอีาการผดิปกต)ิ  หรอืไม่ (STI) 

   1.  เคยไปรบับรกิาร 

   2.  ไม่เคยไปรบับรกิาร 

 

59 ครัง้ล่าสุด ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา  

เมื่อมอีาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

นกัเรยีนรกัษาอย่างไร (HOWSYM) 

   1.  ไปโรงพยาบาล/คลนิิกทัว่ไปของรฐั 

   2.  ไปคลนิิกทัว่ไปของเอกชน 

   3.  ไปคลนิิกกามโรคของเอกชน 

   4.  ไปคลนิิกกามโรคของรฐั 

   5.  ไปพบ  พยาบาลประจาํโรงเรยีน 

   6.  ซือ้ยากนิเอง 

   7.  ปล่อยไว ้ ไม่ทาํอะไรเลย 
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4.2  ประสบการณ์ของการตรวจหาเช้ือเอชไอวี/เอดส ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

60 นกัเรยีนรูจ้กัสถานที ่ ทีใ่หบ้รกิารตรวจ

เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ หรอืไม่  
(VCT) 

   1. รู ้  

   2. ไม่รู ้ 

61 ถา้นกัเรยีนรูจ้กัสถานที ่ ทีใ่หบ้รกิาร

ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ที่

ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า  1  ขอ้) 
(WH_VCT) 

   1.  โรงพยาบาลรฐั/เอกชน (VCT1) 

   2.  ศนูยก์ามโรค (VCT2) 

   3.  คลนิิกรฐั/เอกชน (VCT3) 

   4.  คลนิิกนิรนามสภากาชาดไทย (VCT4) 

   5.  อื่นๆ  ระบุ................. (ขอ้61a) (VCT_OTH) 

62 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนเคยตรวจเลอืด  เพื่อหาเชือ้

เอชไอว/ีเอดสแ์ละรูผ้ลหรอืไม่  
(KNVCT) 

 

   1.  เคยและรูผ้ล  จาํนวน  .......  ครัง้ (ขอ้ 62a) (KNVCTN) 

   2.  เคยแต่ไม่รูผ้ล   

   3.  ไม่ไดต้รวจและรูผ้ลมาแลว้  

   4.  ไม่เคยตรวจ  

63 ครัง้ล่าสุด ทีน่กัเรยีนตรวจหาเชือ้เอช

ไอว/ีเอดสเ์พราะอะไร  (ตอบได้หลาย

คาํตอบ) (RESVCT) 

   1.ตวัเองมคีวามเสีย่ง  เช่น  มเีพศสมัพนัธโ์ดยไมไดป้้องกนั  

คู่นอนตดิเชือ้เอชไอว ี ถูกขม่ขนื  เป็นตน้ (RESVCT1) 

   2.  ตรวจก่อนแต่งงาน (RESVCT2) 

   3.  ตรวจก่อนตัง้ครรภ ์

   4.  ตรวจเพื่อฝากครรภ ์

   5.  ตรวจเพื่อสมคัรงาน (RESVCT3) 

   6.  ทาํประกนัสขุภาพ/ประกนัชวีติ (RESVCT4) 

   7.  ถูกคดัเลอืกเขา้เป็นทหารเกณฑ ์(RESVCT5) 

   8.  บรจิาคเลอืด (RESVCT6) 

   9.  สมคัรเรยีน (RESVCT7) 

 10.  บวช (RESVCT8) 

 11.  เขา้รบัการผ่าตดั (RESVCT9) 

 12.  ตรวจเพราะปว่ย (RESVCT10) 

 13.  เขา้ร่วมโครงการสาํรวจ/วจิยั (RESVCT11) 

 14.  อื่นๆระบุ.................................. (63a) (RESVCT_OTH) 

64 ในการตรวจเลอืดครัง้ล่าสดุ  เหตุผลที่

ทาํใหน้กัเรยีนไมต่รวจเลอืดเพื่อหาเชือ้

เอชไอว/ีเอดสเ์พราะอะไร  (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (NOVCT) 

   1. ไม่คดิว่ามคีวามเสีย่ง (NOVCT1) 

   2. ไม่อยากเสยีค่าใชจ้่าย (NOVCT2) 

   3. ค่าตรวจแพงเกนิไป (NOVCT3) 

   4. กลวัไม่เป็นความลบั  เช่น  ไม่ตอ้งการแจง้ชื่อเวลาทีไ่ป

ตรวจ  เป็นตน้ (NOVCT4) 

   5. ไม่รูว้่าตอ้งไปตรวจทีไ่หน (NOVCT5) 

   6. กลวัรูว้่าตดิเชือ้แลว้ทาํใจไม่ได ้(NOVCT6) 

   7. ไม่อยากถูกปฏบิตัอิย่างไม่ดหีรอืถูกดถููกเวลาทีไ่ปตรวจ 

(NOVCT7) 



49ผลการเฝ ้ าร ะวังพฤติกรรมที่ สัมพันธ ์กับการติด เชื้อ เอชไอวี 

กลุ ่มนัก เ รียน ประ เทศไทย ป ี  พ.ศ. 2555 42 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

   8. ทราบผลแลว้ (NOVCT8) 

   9. อื่นๆ  (โปรดระบุ)………………… (ขอ้64a)  (NOVCT_OTH) 
65 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนทีผ่่าน

มา  เมื่อตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

นกัเรยีนรูผ้ลหรอืไม่ (KNHIV) 

   1.  รูผ้ล 

   2.  ไม่รูผ้ล 

66 ปัจจบุนัน้ี นกัเรยีนมสีถานะตดิเชือ้

เอชไอว/ีเอดส ์ เป็นอย่างไร (HIVSTA) 

   1.  เป็นลบ  (ยงัไม่ไดต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส)์  

   2.  เป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ แลว้) 

   3.  เป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสจ์ากมารดา) 

   4.  ไม่ตอ้งการเปิดเผย  

   5.  ไม่รู ้ ไม่แน่ใจ  

   6.  ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวมีาก่อนเลย  
67 

 
ถ้าเป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส)์  

นกัเรยีนไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างไร 

(TRHIV) 

 

   1.  ไดร้บัคาํแนะนําในเรื่องการดแูลสขุภาพอย่างถูกตอ้ง 

   2.  ไม่ไดร้บัการดแูลรกัษาเลย 

   3.  ไดต้รวจระดบัเมด็เลอืดขาว  ซดีโีฟร ์ แต่ยงัไม่ไดร้บัยา

ตา้นไวรสั 

   4.  ไดต้รวจระดบัเมด็เลอืดขาว  ซดีโีฟร ์ และไดร้บัยาตา้น

ไวรสั 

 

ส่วนท่ี  5    ความครอบคลมุของบริการเอชไอวี/ เอดส ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

68 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

เคยไดร้บั  ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

ตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 

หรอืไม่ (KNWHIV) 

   1.  เคย  จาํนวน  .......  ครัง้ (ขอ้ 68a) (KNWHIVN) 

   2.  ไม่เคย  

69 ในช่วง  12  เดือนผา่นมา  นกัเรยีน

ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

ตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 

จากทีใ่ดบา้ง (ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(WHO_KNWHIV) 

   1.  โรงเรยีน (KNWHIV1) 

   2. ศนูยส์ขุภาพวยัรุ่น เช่น โครงการทบูนีมัเบอรว์นั ดรอปอนิ 

เซนเตอร ์ศนูยบ์รกิารทีเ่ป็นมติร เป็นตน้ (KNWHIV2) 

   3. อาสาสมคัร / เจา้หน้าทีใ่หค้วามรู ้เช่น ทางออนไลน์  คอล

เซน็เตอร ์หรอืโดยลงพืน้ที ่เป็นตน้ (KNWHIV3) 

   4. เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาล/คลนิิกภาครฐั (KNWHIV4) 

   5. สือ่มวลชนต่างๆ  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ฯลฯ (KNWHIV5) 

   6. คลนิิกภาคเอกชน (KNWHIV6) 

   7. อนิเตอรเ์นท (KNWHIV7) 

   8. เพื่อน (KNWHIV8) 

   9. ไม่ทราบว่าใคร  (KNWHIV9) 

 10.  ไม่เคยไดร้บัความรู ้(KNWHIV10) 



50 ผลการเฝ ้ าร ะ วังพฤติกรรมที่ สัมพันธ ์กับการติด เชื้อ เอชไอวี 

กลุ ่มนัก เรียน ประ เทศไทย ป ี  พ.ศ. 2555 43 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

 11. อื่นๆ ระบุ........................... (ขอ้69a)  (KNWHIV_OTHA) 
70 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

เคยถูกเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ/แพทย/์

พยาบาล  แสดงท่าท ี หรอืใชว้าจาไม่

เป็นมติร  เมื่อไป  รบับรกิารประเภท

ใด  ดงัต่อไปน้ี  (ตอบได้หลาย

คาํตอบ) (BARR) 

   1.  ตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(BARR1) 

   2.  ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์(BARR2) 

   3.  รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั (BARR3) 

   4.  การใหบ้รกิารรกัษาโรคทัว่ไป (BARR4) 

   5.  บรกิารอื่นๆ  ระบุ………..(BARR_OTHA) 

   6.  ไม่เคยไดไ้ปรบับรกิารใดๆ เลย  (BARR5) 

   7.  ไม่มเีจา้หน้าทีส่าธารณสขุแพทย ์ /  พยาบาล  แสดงท่าที

รงัเกยีจ  (BARR6) 

 

ส่วนท่ี  6  ความรู ้ ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละการประเมินความเส่ียงของตนเอง 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

71 การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น ลดความเสีย่ง

ในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K1) 

 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

72 การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์

ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้
(K2) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

73 คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ี

เอดสไ์ด ้ (K3) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

74 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูกยุงกดั 
(K4)  

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

75 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิอาหาร

ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ (K5) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

76 ปจัจบุนันกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ มากน้อยแค่ไหน 
(RISKHIV) 

 1.  ไม่เสีย่งเลย 

 2.  เสีย่งเลก็น้อย 

 3.  เสีย่งปานกลาง 

 4.  เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5.  เสีย่งมาก 

77 ปจัจบุนันกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ตดิ เช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์มากน้อย

แค่ไหน (RISKSTI) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

78 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกั โดย

ไม่ใชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมี

ความเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ีมากน้อยแค่ไหน 
(RISKL) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
79 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัพนกังานบรกิาร

หญงิ โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่า

นกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ี     

มากน้อยแค่ไหน (RISKP_M) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
80 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัหญงิอื่น ทีไ่มใ่ช่

แฟนหรอืคู่รกั และไมใ่ชห่ญงิขายบรกิารทาง

เพศ โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่า

นกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ี     

มากน้อยแค่ไหน (RISKNR_M) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
82 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัชายดว้ยกนั โดยไม่

ใชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมคีวาม

เสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ีมากน้อยแค่ไหน 
(RISKM) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
83 ถา้นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิชนิดฉดี นกัเรยีนคดิว่า

นกัเรยีนมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ี   

มากน้อยแค่ไหน (RISKIDU) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
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  แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนหญิง 

 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

12.  ระดบัชัน้เรยีน (LEVEL)  1. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 2. ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 3. ปวช.ชัน้ปีที ่2 
13.  เพศ (SEX)  1. ชาย 

 2. หญงิ 
14.  ปจัจบุนันกัเรยีนอายุ (AGE) 

 

ปจัจบุนัอาย…ุ…...........… ปีบรบิรูณ์  

              (ชว่งอายุ 12- 30 ปี) 

15.  ปัจจบุนัทีอ่ยู่อาศยัของนกัเรยีน เป็น

ลกัษณะใด (HOME) 

(บา้นของตวัเอง หมายถงึ บา้นของพ่อ

แม่ หรอืญาต)ิ 

 

 1. บา้นของตวัเอง (บา้นของพ่อแม่ หรอืญาต)ิ 

 2. บา้นเช่าหอ้งเช่า 

 3. หอพกันอกโรงเรยีน 

 4. หอพกัในโรงเรยีนประจาํ 

 5. อื่นๆ ระบ…ุ…………(ขอ้ 4a) (HOMEA) 

16.  ปัจจบุนั นกัเรยีนพกัอาศยัอยู่กบัใคร 

(อยู่กบัญาต ิหมายถงึพีช่าย พีส่าว ป้า 

ปู ่ย่า ตา ยายฯลฯ) (LIVE) 

 1. อยู่กบัญาต ิ 

 2. อยู่กบัพ่อแม ่

 3. อยู่กบัเพื่อน 

 4. อยู่กบัแฟนหรอืคู่รกัของตนเอง 

 5. อยู่คนเดยีว 

 6. อื่นๆ ระบ…ุ…………(ขอ้ 5a) (LIVEA) 

17.  ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

พกัอาศยัในจงัหวดัใดนานทีส่ดุ 

(PROV) 

ระบุจงัหวดั..................................... 

 

18.  นกัเรยีนอาศยัอยู่ในจงัหวดัน้ีมานาน

เท่าไร (DRPROV) 

 

อยู่นาน................ปี  (DRPROVY) 

          ............. เดอืน (DRPROVM) 

 

19.  ปัจจบุนั สถานภาพการมคีู่ของ

นกัเรยีน เป็นอย่างไร (STA) 

 1. ยงัไม่มคีู่/แฟน 

 2  เคยม ีแต่ปจัจุบนัเลกิกนัแลว้ 

 3. มคีู่/แฟนและอยู่ดว้ยกนั 

 4. มคีู่/แฟนแต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 

20.  ในช่วง 12 เดือน นกัเรยีนเคยดสูือ่

ลามกอนาจาร  หรอืไม ่(MEDIA) 

 1. เคย 

 2. ไม่เคย  
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21.  ในช่วง 12 เดือน ถา้นกัเรยีนเคยดสูือ่

ลามกอนาจาร  ชนิดใดบา้ง (ตอบได้

หลายคาํตอบ) 

 1. ดหูนงัสอืโป๊ (BOOK) 

 2. การต์ูนลามก (CARTOON) 

 3. นิตยสารปลุกใจ (MAGAZINE) 

 4. ซดี ี(CD)  ดวีดี ี(DVD)โป๊ (CD)  

 5. เวบ็ไซตล์ามกอนาจาร (WEB) 

 6. คลปิลามกอนาจาร (CLIP) 

 7. อื่นๆ ............. (ขอ้10a) (OTHERA) 

22.  นกัเรยีนรูส้กึว่านกัเรยีนเป็นผูช้ายหรอืผูห้ญงิ 

(SEXIDENT)  

 

 1. ผูช้าย  

 2. ผูห้ญงิ  

 3. ไมใ่ชท่ัง้สองแบบ (กรุณาระบุ)............... (ขอ้11a) (SEXIDENTA)

  
 

ส่วนท่ี  2  พฤติกรรมทางเพศ   

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

12 นกัเรยีนเคยมเีพศสมัพนัธ ์ หรอืไม่ 

(FSEX) 

   1.  เคย 

   2.  ไม่เคย  

13 นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกดว้ย

ความสมคัรใจ  หรอืไม่ (FSFORCE) 

   1.  สมคัรใจ 

   2.  ไม่สมคัรใจ 
14 นกัเรยีนจาํอายุการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้

แรกไดห้รอืไม่ (FSAGE) 

   1. จาํได ้และมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  เมื่ออายุ  ..................  ปี 

(FSYAGE) (ชว่งอายุ 9-30 ปี)                                               (ขอ้14a) 

   2. จาํไม่ได ้
16 นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรกกบัใคร 

(FSWHO_F) 

 

   1. แฟนหรอืคู่รกั  

   2. ผูช้ายอื่น  ทีไ่ม่ใช่คาํตอบขอ้ 1  

   3. ญาต/ิพีน้่อง 

   4. อื่นๆ  ระบุ..................... (ขอ้16a) (FSWHO_FA) 

17 นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธ ์ ครัง้แรก  ที่

ไหน (FSWHERE) 

   1.  บา้นของตวัเอง  (บา้นของพ่อแม่  หรอืญาต)ิ   

   2.  บา้นเช่า  หอ้งเช่า   

   3.  หอพกันอกโรงเรยีน 

   4.  หอพกัในโรงเรยีนประจาํ 

   5.  หา้งสรรพสนิคา้ 

   6.  บา้นเพื่อน 

   7.  โรงแรมหรอืหอ้งเช่าชัว่คราว 

   8.  สถานบรกิารทางเพศ 

   9.  สถานศกึษา 

 10.  จาํไม่ได ้

 11.  อื่นๆ  ระบุ  .......................................( ขอ้17a) (FSWHEREA) 

18 ในการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรก  

นกัเรยีนไดใ้ชถุ้งยางอนามยัหรอืไม ่

   1.  ใชถุ้งยางอนามยั 

   2.  ไม่ใชถุ้งยางอนามยั 
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(FSCON)    3.  จาํไม่ได ้

19 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

เคยร่วมเพศ หรอืไม่ (YSEX) 

   1.  เคย 

   2. ไม่เคย   

20 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

มเีพศสมัพนัธก์บัแฟน หรอื คู่รกั  

หรอืไม่ (YSL) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน.........คน  (ขอ้ 20a) (YSLN)   

   2.  ไม่มเีพศสมัพนัธ ์    

21 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

แฟน หรอื คู่รกั  บ่อยครัง้แค่ไหน 

(YSLCO) 

   1.  ใชทุ้กครัง้   

   2.  ใชบ้างครัง้ 

   3.  ไม่เคยใช ้

22 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัแฟนหรอื

คู่รกั  ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมา  

นกัเรยีนใชถุ้งยางอนามยั หรอืไม่ 

(LSLCO) 

   1. สวม 

   2. ไม่สวม 

   3. จาํไม่ได ้

26 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีนมี

เพศสมัพนัธก์บัชายอื่น   หรอืไม ่

(YSNR_F) 

   1.  มเีพศสมัพนัธ ์จาํนวน.........คน  (ขอ้ 26a) (YSNR_FN) 

   2.  ไม่มเีพศสมัพนัธ ์ 

27 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธก์บั

ชายอื่น  บ่อยครัง้แคไ่หน 

(YSNRCO_F)   

 1.  ใชทุ้กครัง้   

 2.  ใชบ้างครัง้ 

 3.  ไม่เคยใช ้

28 ครัง้ล่าสุดในการร่วมเพศกบัชายอื่น  

ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมา  นกัเรยีน

ใชถุ้งยางอนามยั หรอืไม่(LSNRCO_F) 

 1. สวม 

 2. ไม่สวม 

 3. จาํไม่ได ้

36 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัคู่นอน

ทัง้หมดกีค่นกีค่รัง้ (PARTNER) 

 จาํนวนคู่นอนทัง้หมด  จาํนวน.........  คน  (PARTNER_N)..........ครัง้
(PARTNER_FR) 

                                     

 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

มเีพศสมัพนัธ ์ โดยได้รบัเงินหรอื

ส่ิงของเป็นค่าตอบแทนหรอืไม่ 

(SFORCE) 

   1.  ไม่ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน 

   2.  ไดร้บัเงนิหรอืสิง่ของเป็นค่าตอบแทน จาํนวน...........ครัง้ 

(SFORCEN) 

  

37 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธ ์ กบัใคร 
(LSWHO_F) 

 1. แฟนหรอืคู่รกั  

 2. ผูช้ายอื่น  ทีไ่ม่ใช่คาํตอบขอ้ 1  

 3. ญาต/ิพีน้่อง 

 4. อื่นๆ  ระบุ..................... (ขอ้ 37a) (LSWHO_FA) 
39 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนใช้

   1.  ใชถุ้งยางอนามยั 

   2.  ไมใ่ชถุ้งยางอนามยั  

   3.  จาํไมไ่ด ้
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ถุงยางอนามยั  หรอืไม่ (LSCO) 

40 ครัง้ล่าสุด ในช่วง 12 เดอืนทีผ่า่นมา     

เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์นกัเรยีนไดถุ้งยาง

อนามยัมาอย่างไร (HOWLSCO) 

   1. ไดร้บัแจก  

   2. ตวัเองซื้อ  

   3. คู่นอนนํามา  

41 ถา้ไดร้บัแจก ไดจ้าก (FRCON)   1. เจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่าอบรม 

 2. คลนิิก/โรงพยาบาล 

 3. สถานีอนามยั 

 4. ศนูยบ์รกิารสุขภาพ  

 5. เพือ่น 

 6. โรงแรม 

 7. อื่นๆ ........................... (ขอ้ 26a) (FRCONA) 

42 ถา้ซือ้ ซือ้มาจาก (BUYCON)  1. ซื้อจากรา้นขายยา 

 2. ซิ้อจากรา้นสะดวกซือ้ เช่น เซ่เว่น ป ัม้น้ํามนั 

 3. ซื้อในหา้งสรรพสนิคา้ 

 4. เครือ่งขายถุงยางอนามยัแบบหยอดเหรยีญ 

44 ครัง้ล่าสุด  ในชว่ง  12  เดอืนทีผ่่าน

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนไม่ใช้

ถุงยางอนามยั  เพราะอะไร  (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (NOCON) 

 

   1.  หาถุงยางอนามยัไม่ทนั  (NOCON1) 

   2.  ไม่รูจ้ะหาถุงยางอนามยัจากทีไ่หน (NOCON2) 

   3.  ถุงยางอนามยัมรีาคาแพง (NOCON3) 

   4.  เหน็ว่าไม่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งใช ้(NOCON4) 

   5.  ไม่เคยรูว้ธิใีชถุ้งยางอนามยั (NOCON5) 

   6.  ไวใ้จซึง่กนัและกนั (NOCON6) 

   7.  คู่นอนปฏเิสธไม่อยากใช ้(NOCON7) 

   8.  ตนเองปฏเิสธ  ไม่อยากใช ้(NOCON8) 

   9.  ใชย้าก  หรอื  ไม่สะดวก (NOCON9) 

 10.  ใชแ้ลว้ความสขุลดลง (NOCON10) 

 11.  เมาไม่ไดส้ต ิ (NOCON11) 

 12.  ขนาดถุงยางอนามยั  เลก็หรอืใหญ่เกนิไป (NOCON12) 

 13.  คู่นอนคุมกาํเนิด  เช่น  ยาเมด็  ยาฉีด  เป็นตน้ (NOCON13) 

 14.  หลัง่ภายนอก (NOCON14) 

 15.  อื่นๆ  ระบุ  ........................... (ขอ้ 44a) (NOCON_OTHA) 

45 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่น

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนหรอืคู่

ใชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ ์ หรอืไม ่

(ANC)  

   1.  ใช ้

   2.  ไม่ไดใ้ชว้ธิป้ีองกนัการตัง้ครรภ ์  

46 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่น

มา  เมื่อมเีพศสมัพนัธ ์ นกัเรยีนหรอืคู่

ใชว้ธิใีดในการป้องกนัการตัง้ครรภ ์
(FPLAN)    

 

 1.  ถุงยางอนามยัชาย 

 2.  ถุงอนามยัสตร ี

 3.  ยาฉีดคุมกาํเนิด 

 4.  ยาเมด็คมุกาํเนิด     

 5.  ยาคุมกาํเนิดฉุกเฉิน 

 6.  นบัระยะปลอดภยั 
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 7.  หลัง่ภายนอก 

 8.  อื่นๆ  ระบุ................................ 
47 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

หรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภไ์ม่

พรอ้มหรอืไม่ (ABORT) 

   1.  ม ี

   2.  ไม่ม ี 

48 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  หาก

นกัเรยีนหรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภ์

ไม่พรอ้มนกัเรยีนจดัการกบัปญัหาน้ี

อย่างไร (CABORT) 

   1.  ตัง้ครรภต่์อ  

   2.  ยุตกิารตัง้ครรภ ์ (ทาํแทง้)  
 

49 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  หาก

นกัเรยีนหรอืคู่มปีญัหาในเรื่องตัง้ครรภ์

ไม่พรอ้มนกัเรยีนยุตกิารตัง้ครรภ ์(ทาํ

แทง้) อย่างไร (TXABORT) 

 1.  บุคลากรทางการแพทย ์  

 2.  ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย ์

 3.  ดว้ยตวัเอง   

 

ส่วนท่ี  3  พฤติกรรมการใช้สารเสพติด  สารมึนเมา  และ  แอลกอฮอล ์  

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

50 ในช่วง 12  เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิ  สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ หรอืไม่ (DRUG) 

   1.  ใช ้

   2.  ไม่ใช ้ 

51 ในช่วง 12  เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิ  สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ ชนิดใดบา้ง  ดงัต่อไปน้ี 

(ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(YDRUG) 

   1.  บุหรี ่ ยาเสน้ (CIG) 

   2.  เหลา้  เบยีร ์ ไวน์ (ALC) 

   3.  เฮโรอนี (HER) 

   4.  ยาบา้  (เมทแอมเฟตามนี) (AMP) 

   5.  กญัชา (MAR) 

   6.  ยาอ ี(ECS) 

   7.  ยาเค (KET)  

   8.  ยาไอซ ์(ICE) 

   9.  ดอรม์กุ่ิม (DOR) 

 10.  แวเลีย่ม  

 11.  อะมทิรปิ  (AMI) 

 12.  สารระเหย  (กาว, ทนิเนอร)์ (TIN) 

 13.  ปอปเปอร ์(POP) 

 14.  กนิยาแกไ้อเป็นประจาํ (COD) 

 15.  ใชส้ารเสพตดิอื่นๆ  กรุณาระบุ.................. (ขอ้ 51a) 

(DRUG_OTHER) 
52 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา นกัเรยีนใช้

สารเสพตดิ สารมนึเมา  และ

   1. ใชทุ้กครัง้ 

   2. ใชบ้างครัง้ 
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แอลกอฮอล ์ ก่อนมีเพศสมัพนัธ์

บ่อยครัง้แคไ่หน (UDRUG) 

   3. ไม่เคยใช ้ 

53 ถ้าใช้สารเสพติด  ก่อนมเีพศสมัพนัธ ์ 

ในช่วง  12  เดอืนทีผ่่านมานกัเรยีนใช้

สารเสพตดิ สารมนึเมา  และ

แอลกอฮอล ์ ชนิดใดบา้ง (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (YSDRUG) 

   1.  เหลา้  เบยีร ์ ไวน์ (YS_ALC) 

   2.  เฮโรอนี (YS_HER) 

   3.  ยาบา้  (เมทแอมเฟตามนี) (YS_AMP) 

   4.  กญัชา (YS_MAR) 

   5.  ยาอ ี(YS_ECS) 

   6.  ยาเค (YS_KET)  

   7.  ยาไอซ ์(YS_ICE) 

   8.  ดอรม์กุ่ิม (YS_DOR) 

   9.  แวเลีย่ม (YS_VAL) 

 10.  อะมทิรปิ  (YS_AMI) 

 11.  สารระเหย  (กาว, ทนิเนอร)์ (YS_TIN) 

 12.  ปอปเปอร ์(YS_POP) 

 13.  กนิยาแกไ้อเป็นประจาํ (YS_COD) 

 14.  ใชส้ารเสพตดิอื่นๆ  กรุณาระบุ.................. (ขอ้ 53a) 

(DRUG_OTHA) 

54 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

ใชส้ารเสพตดิฉีดเขา้เสน้ชนิดใดบา้ง  

(ตอบได้หลายคาํตอบ) (กรณีไม่เคย

ฉีดเลือกข้อ9 แล้วโปรดระบุ 11) 

(YIDU) 

   1.  เฮโรอนี (YIDU_HER) 

   2.  ฝ่ิน  (YIDU_OPI) 

   3.  ดอรม์คิุ่ม (YIDU_DOR) 

   4.  เมธาโดน (YIDU_METH) 

   5.  ยาบา้ (YIDU_AMP) 

   6.  ยาไอซ ์ (YIDU_ICE) 

   7.  แวเลีย่ม (YIDU_VAL) 

   8.  อะมทิรปิ  (YIDU_AMI) 

   9.  อื่นๆระบุ........ (ขอ้ 54a) (IDU_OTHA) 

55 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน  

ใช ้ กระบอกฉีดยา  หรอื  เขม็ฉดียา

เสพตดิ  ร่วมกบัผูอ้ื่น  หรอืไม่ 
(USEIDU) 

   1.  ใช ้    

   2.  ไม่ใช ้

 

ส่วนท่ี  4  การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี/

เอดสแ์ละโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

4.1  การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

56 ในช่วง  12  เดือนทีผา่นมา  นกัเรยีน

มอีาการดงัต่อไปน้ีหรอืไม่ (ตอบได้

 1. มขีองเหลวทีผ่ดิปกตไิหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI1) 

 2. มอีาการปสัสาวะแสบขดั (YSTI2) 

 3. มหีนองไหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI3) 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

หลายคาํตอบ) (YSYMSTI)  4. มหีนองไหลออกจากทวารหนกั (YSTI4) 

 5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (YSTI5) 

 6.  แผลทีท่วารหนกั (YSTI6) 

 7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (YSTI7) 

 8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วารหนกั (YSTI8) 

 9. อื่นๆ ……………………. (ขอ้ 56a) (YSTI_OTH) 

 10. ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ เลย (NOYSTI)  
57 ในวนัน้ี  นกัเรยีนมอีาการดงัต่อไปน้ี

หรอืไม่ (ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(DSYMSTI) 

 

   1. มขีองเหลวทีผ่ดิปกตไิหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI1) 

   2. มอีาการปสัสาวะแสบขดั (YSTI2) 

   3. มหีนองไหลออกจากอวยัวะเพศ (YSTI3) 

   4. มหีนองไหลออกจากทวารหนกั (DSTI4) 

   5. แผลทีอ่วยัวะเพศ (DSTI5) 

   6  แผลทีท่วารหนกั (DSTI6) 

   7. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีอ่วยัวะเพศ (DSTI7) 

   8. มตุ่ีม/กอ้น/หดูทีท่วารหนกั (DSTI8) 

   9. อื่นๆ …………………….(ขอ้ 57a) (DSTI_OTH) 

   10. ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ เลย (NODSTI) 
58 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน  

ไปรบับรกิารตรวจหาการตดิเชือ้

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์   (โดยไม่

มอีาการผดิปกต)ิ  หรอืไม่ (STI) 

   1.  เคยไปรบับรกิาร 

   2.  ไม่เคยไปรบับรกิาร 

 

59 ครัง้ล่าสุด ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา  

เมื่อมอีาการโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

นกัเรยีนรกัษาอย่างไร (HOWSYM) 

   1.  ไปโรงพยาบาล/คลนิิกทัว่ไปของรฐั 

   2.  ไปคลนิิกทัว่ไปของเอกชน 

   3.  ไปคลนิิกกามโรคของเอกชน 

   4.  ไปคลนิิกกามโรคของรฐั 

   5.  ไปพบ พยาบาลประจาํโรงเรยีน 

   6.  ซือ้ยากนิเอง 

   7.  ปล่อยไว ้ไม่ทาํอะไรเลย 

 
 

4.2  ประสบการณ์ของการตรวจหาเช้ือเอชไอวี/เอดส ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

60 นกัเรยีนรูจ้กัสถานที ่ ทีใ่หบ้รกิารตรวจ

เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ หรอืไม่  
(VCT) 

   1. รู ้  

   2. ไม่รู ้ 

61 ถา้นกัเรยีนรูจ้กัสถานที ่ ทีใ่หบ้รกิาร

ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์   

ทีใ่ดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า  1  ขอ้) 

   1.  โรงพยาบาลรฐั/เอกชน (VCT1) 

   2.  ศนูยก์ามโรค (VCT2) 

   3.  คลนิิกรฐั/เอกชน (VCT3) 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

(WH_VCT)    4.  คลนิิกนิรนามสภากาชาดไทย (VCT4) 

   5.  อื่นๆ  ระบุ................. (ขอ้ 61a) (VCT_OTHA) 

62 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  

นกัเรยีนเคยตรวจเลอืด  เพื่อหาเชือ้

เอชไอว/ีเอดสแ์ละรูผ้ลหรอืไม่  
(KNVCT) 

 

   1.  เคยและรูผ้ล  จาํนวน  .......  ครัง้ (ขอ้ 62a) (KNVCTN) 

   2.  เคยแต่ไม่รูผ้ล   

   3.  ไม่ไดต้รวจและรูผ้ลมาแลว้  

   4.  ไม่เคยตรวจ  

63 ครัง้ล่าสุด ทีน่กัเรยีนตรวจหาเชือ้เอช

ไอว/ีเอดสเ์พราะอะไร  (ตอบได้หลาย

คาํตอบ) (RESVCT) 

   1.ตวัเองมคีวามเสีย่ง  เช่น  มเีพศสมัพนัธโ์ดยไมไดป้้องกนั  

คู่นอนตดิเชือ้เอชไอว ี ถูกขม่ขนื  เป็นตน้ (RESVCT1) 

   2.  ตรวจก่อนแต่งงาน (RESVCT2) 

   3.  ตรวจก่อนตัง้ครรภ ์

   4.  ตรวจเพื่อฝากครรภ ์

   5.  ตรวจเพื่อสมคัรงาน (RESVCT3) 

   6.  ทาํประกนัสขุภาพ/ประกนัชวีติ (RESVCT4) 

   7.  ถูกคดัเลอืกเขา้เป็นทหารเกณฑ ์(RESVCT5) 

   8.  บรจิาคเลอืด (RESVCT6) 

   9.  สมคัรเรยีน (RESVCT7) 

 10.  บวช (RESVCT8) 

 11.  เขา้รบัการผ่าตดั (RESVCT9) 

 12.  ตรวจเพราะปว่ย (RESVCT10) 

 13.  เขา้ร่วมโครงการสาํรวจ/วจิยั (RESVCT11) 

 14.  อื่นๆระบุ.................................. (ขอ้ 63a) (RESVCT_OTHA) 

64 ในการตรวจเลอืดครัง้ล่าสดุ  เหตุผลที่

ทาํใหน้กัเรยีนไมต่รวจเลอืดเพื่อหาเชือ้

เอชไอว/ีเอดสเ์พราะอะไร  (ตอบได้

หลายคาํตอบ) (NOVCT) 

   1. ไม่คดิว่ามคีวามเสีย่ง (NOVCT1) 

   2. ไม่อยากเสยีค่าใชจ้่าย (NOVCT2) 

   3. ค่าตรวจแพงเกนิไป (NOVCT3) 

   4. กลวัไม่เป็นความลบั  เช่น  ไม่ตอ้งการแจง้ชื่อเวลาทีไ่ป

ตรวจ  เป็นตน้ (NOVCT4) 

   5. ไม่รูว้่าตอ้งไปตรวจทีไ่หน (NOVCT5) 

   6. กลวัรูว้่าตดิเชือ้แลว้ทาํใจไม่ได ้(NOVCT6) 

   7. ไม่อยากถูกปฏบิตัอิย่างไม่ดหีรอืถูกดถููกเวลาทีไ่ปตรวจ 

(NOVCT7) 

   8. ทราบผลแลว้ (NOVCT8) 

   9. อื่นๆ  (โปรดระบุ)………………… (ขอ้ 64a)  (NOVCT_OTHA) 
65 ครัง้ล่าสุด  ในช่วง  12  เดือนทีผ่่าน

มา  เมื่อตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

นกัเรยีนรูผ้ลหรอืไม่ (KNHIV) 

   1.  รูผ้ล 

   2.  ไม่รูผ้ล 

66 ปัจจบุนัน้ี นกัเรยีนมสีถานะตดิเชือ้

เอชไอว/ีเอดส ์ เป็นอย่างไร (HIVSTA) 

   1.  เป็นลบ  (ยงัไม่ไดต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส)์  

   2.  เป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ แลว้) 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

   3.  เป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสจ์ากมารดา) 

   4.  ไม่ตอ้งการเปิดเผย  

   5.  ไม่รู ้ ไม่แน่ใจ  

   6.  ไม่เคยตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวมีาก่อนเลย  
67 

 
ถ้าเป็นบวก  (ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส)์  

นกัเรยีนไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างไร 

(TRHIV) 

 

   1.  ไดร้บัคาํแนะนําในเรื่องการดแูลสขุภาพอย่างถูกตอ้ง 

   2.  ไม่ไดร้บัการดแูลรกัษาเลย 

   3.  ไดต้รวจระดบัเมด็เลอืดขาว  ซดีโีฟร ์ แต่ยงัไม่ไดร้บัยา

ตา้นไวรสั 

   4.  ไดต้รวจระดบัเมด็เลอืดขาว  ซดีโีฟร ์ และไดร้บัยาตา้น

ไวรสั 

 

ส่วนท่ี  5    ความครอบคลมุของบริการเอชไอวี/ เอดส ์

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

68 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

เคยไดร้บั  ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

ตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 

หรอืไม่ (KNWHIV) 

 

   1.  เคย  จาํนวน  .......  ครัง้ (ขอ้ 68a)  (KNWHIVN) 

   2.  ไม่เคย  

69 ในช่วง  12  เดือนผา่นมา  นกัเรยีน

ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

ตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ 

และหรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 

จากทีใ่ดบา้ง (ตอบได้หลายคาํตอบ) 

(WHO_KNWHIV) 

   1.  โรงเรยีน (KNWHIV1) 

   2. ศนูยส์ขุภาพวยัรุ่น เช่น โครงการทบูนีมัเบอรว์นั ดรอปอนิ 

เซนเตอร ์ศนูยบ์รกิารทีเ่ป็นมติร เป็นตน้ (KNWHIV2) 

   3. อาสาสมคัร / เจา้หน้าทีใ่หค้วามรู ้เช่น ทางออนไลน์  คอล

เซน็เตอร ์หรอืโดยลงพืน้ที ่เป็นตน้ (KNWHIV3) 

   4. เจา้หน้าทีจ่ากโรงพยาบาล/คลนิิกภาครฐั (KNWHIV4) 

   5. สือ่มวลชนต่างๆ  เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ฯลฯ (KNWHIV5) 

   6. คลนิิกภาคเอกชน (KNWHIV6) 

   7. อนิเตอรเ์นท (KNWHIV7) 

   8. เพื่อน (KNWHIV8) 

   9. ไม่ทราบว่าใคร  (KNWHIV9) 

 10.  ไม่เคยไดร้บัความรู ้(KNWHIV10) 

 11. อื่นๆ ระบุ........................... (ขอ้ 69a)  (KNWHIV_OTHA) 
70 ในช่วง  12  เดือนท่ีผา่นมา  นกัเรยีน

เคยถูกเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ/แพทย/์

พยาบาล  แสดงท่าท ี หรอืใชว้าจาไม่

เป็นมติร  เมื่อไป  รบับรกิารประเภท

ใด  ดงัต่อไปน้ี  (ตอบได้หลาย

   1.  ตรวจเลอืดเพือ่หาเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์(BARR1) 

   2.  ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์(BARR2) 

   3.  รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั (BARR3) 

   4.  การใหบ้รกิารรกัษาโรคทัว่ไป (BARR4) 

   5.  บรกิารอื่นๆ  ระบุ………..(BARR_OTHA) 

   6.  ไม่เคยไดไ้ปรบับรกิารใดๆ เลย  (BARR5) 
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ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

คาํตอบ) (BARR)    7.  ไม่มเีจา้หน้าทีส่าธารณสขุแพทย ์ /  พยาบาล  แสดงท่าที

รงัเกยีจ  (BARR6) 
 

ส่วนท่ี  6  ความรู ้ ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดสแ์ละการประเมินความเส่ียงของตนเอง 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

71 การมคีู่นอนเพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นผูไ้ม่มเีชือ้ 

เอชไอว/ีเอดสแ์ละไม่มคีู่นอนคนอื่น  ลดความ

เสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ (K1) 
 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

72 การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ์

ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้  
(K2) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

73 คนทีด่สูขุภาพร่างกายแขง็แรงด ี มเีชือ้เอชไอว/ี

เอดสไ์ด ้ (K3) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

74 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ ได ้ จากการถูกยุงกดั 
(K4)  

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

75 คนตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสไ์ด ้ จากการกนิอาหาร

ร่วมกบัผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ (K5) 

 1.  ใช ่  2.  ไมใ่ช ่

76 ปจัจบุนันกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์ มากน้อยแค่ไหน 
(RISKHIV) 

 1.  ไม่เสีย่งเลย 

 2.  เสีย่งเลก็น้อย 

 3.  เสีย่งปานกลาง 

 4.  เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5.  เสีย่งมาก 

 

ข้อท่ี คาํถาม 
คาํตอบ 

77 ปจัจบุนันกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะ

ตดิ เช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์มากน้อย

แค่ไหน (RISKSTI) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
78 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนหรอืคู่รกั โดย

ไม่ใชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่านกัเรยีนมี

ความเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ีมากน้อยแค่ไหน 
(RISKL) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
81 ถา้นกัเรยีนมเีพศสมัพนัธก์บัชายอื่น ทีไ่ม่ใช่

แฟนหรอืคู่รกั และไม่ใช่หญงิขายบรกิารทาง

เพศ โดยไมใ่ชถุ้งยางอนามยั นกัเรยีนคดิว่า

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 
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นกัเรยีนมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ี มาก

น้อยแค่ไหน (RISKNR_F) 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 
83 ถา้นกัเรยีนใชส้ารเสพตดิชนิดฉดี นกัเรยีนคดิว่า

นกัเรยีนมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีมาก

น้อยแค่ไหน (RISKIDU) 

 1. ไม่เสีย่งเลย 

 2. เสีย่งเลก็น้อย 

 3. เสีย่งปานกลาง 

 4. เสีย่งค่อนขา้งมาก 

 5. เสีย่งมาก 

 

 

 


