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ค�ำน�ำ
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักระบาดวิทยาได้พฒ
ั นาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การ ติดเชือ้
เอชไอวีขน้ึ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 โดยได้น�ำแนวคิดและวิธกี ารด�ำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมของกรุงเทพมหานคร
กองกามโรค และ AIDSCAP มาประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงานในระดับประเทศ จนถึงปจั จุบนั
ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชื้อเอชไอวี ใน 12 กลุ่มประชากรทัวไป
่ ประกอบด้วย           
กลุม่ หญิงขายบริการ กลุม่ ทหารกองประจ�ำการ กลุม่ พนักงานชายและหญิง  ในสถานประกอบกิจการ กลุม่ นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ชายและหญิง และกลุม่ ประชากรทัวไปชายและหญิ
่
ง
รายงานฉบับนี้เป็ นการสรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร      
กลุม่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2, 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ชายและหญิง ซึง่ ได้ดำ� เนินการเก็บข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2555 และได้ทำ� การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการเฝ้าระวังในปีทผ่ี า่ นๆมา เพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์
ปจั จุบนั และแนวโน้มของพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการควบคุม
ป้องกัน และแก้ไขปญั หาเอชไอวี/เอดส์ ในรูปแบบของพฤติกรรมทีน่ � ำไปสูก่ ารติดเชือ้ เอชไอวี ในประชากรกลุ่ม
นักเรียน
ส�ำนักระบาดวิทยา ขอขอบพระคุณทีป่ รึกษา และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานเฝ้าระวังปญั หาเอดส์ ทุกท่าน
ทีไ่ ด้ร่วมด�ำเนินการเฝ้าระวัง และได้ร่วมกันพัฒนางานเฝ้าระวังปญั หาเอดส์ให้กา้ วหน้ามาจนถึงปจั จุบนั หากมี      
ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ หรือพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้กลุม่ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักระบาดวิทยา ทราบด้วยจะเป็ นพระคุณ
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บทนํา

ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี นับเป็ นเครื่องมือในการติดตาม
สถานการณ์ปญั หาเอดส์ทส่ี ําคัญชิน้ หนึ่งของประเทศไทย ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั
การติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองระบาดวิทยา (ชื่อเดิมของ
สํานักระบาดวิทยา) ในปี พ.ศ. 2538(1,2) โดยได้นําแนวคิดและวิธ ีก ารดําเนินการเฝ้ าระวัง
พฤติก รรมของกรุง เทพมหานคร กองกามโรค และ AIDSCAP มาประยุก ต์แ ละปรับ ปรุง ให้
เหมาะสมกับการดําเนินงานเฝ้าระวังในระดับประเทศ(3,4) และได้ดําเนินการเก็บข้อมูลครัง้ แรก
ในประชากร 4 กลุ่มๆ ละ 350 คนต่อจังหวัด ได้แก่ กลุ่มทหารกองประจําการ กลุ่มคนงานชาย
และหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม และหญิงตัง้ ครรภ์ ดําเนินการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครัง้ ในเดือ น
มิถุนายน โดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง (Self-administer questionnaire) เป็ นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เริม่ ดําเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มนักเรียนชายและหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5(5)
ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ได้รบั การปรับปรุงระเบียบวิธกี ารเฝ้าระวัง คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
แนวทางในการดําเนินการเก็บข้อมูล และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมฯ มีคุณภาพดีขน้ึ (6-10)
ในปี พ.ศ. 2546 สํานักระบาดวิทยาได้เพิม่ ประชากรกลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้ามา
เป็ นประชากรเฝ้าระวัง เพื่อเพิม่ ความครอบคลุม (Coverage) ของการเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ
ในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะทําให้เ ข้าใจสถานการณ์ ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นได้ดขี ้นึ ดาย
ประยุ ก ต์ก ารศึก ษาวิจ ยั ของศู น ย์ค วามร่ว มมือ ไทย-สหรัฐ ด้า นสาธารณสุ ข ในการใช้เ ครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ม ือ ถือ ในการเก็บ ข้อ มูล โดยได้ทํ า การศึก ษาเพื่อ ประเมิน ความเที่ย งตรงและ
ความเป็ นไปได้ของการนํ าเครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือมาใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มวัยรุ่น ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า คอมพิวเตอร์มอื ถือเป็ นเครื่องมือที่ทําให้ได้
ข้อมูลที่มคี ุณ ภาพและช่ว ยให้การเก็บข้อ มูล มีความคล่อ งตัว มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และ
ในปีต่อมาก็ได้นําเครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือมาใช้ในการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 และปีท่ี 5 ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและติดตามแนวโน้ มพฤติกรรมที่สมั พันธ์กบั การติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีท่ี 2
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วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อศึก ษาและติดตามแนวโน้ มพฤติก รรมสุขภาพของ นัก เรียนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 2
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 2 ในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
2. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
3. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
4. ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ประชากรเฝ้ าระวัง
นักเรียนชายและหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
นักเรียนชายและหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนอาชีวศึกษาชายและหญิง ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ท่ี 2
ขนาดตัวอย่าง
สํานักระบาดวิทยา กําหนดพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีเ่ ป็ นหน่ วยเฝ้าระวัง จํานวน 24 จังหวัด จําแนก
ตามเขตสาธารณสุข แต่ในปี พ.ศ.2555 ได้รบั ข้อมูลจาก 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุร ี
ปทุมธานี ลพบุร ี นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา ราชบุร ี สมุทรสงคราม เชียงราย ลําปาง สุโขทัย
พิษณุ โลก นครราชสีมา บุรรี มั ย์ อุดรธานี สกลนคร ศรีสะเกษ แพร่ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี
พังงา ตรัง และสงขลา คํานวณขนาดตัวอย่างของประชากรแต่ละกลุ่มก่อนดําเนินการเก็บข้อมูล
เพื่อให้ได้จาํ นวนขนาดตัวอย่างทีเ่ พียงพอ และเหมาะสมสําหรับการติดตามสถานการณ์ของแต่ละ
จังหวัด โดยแนะนําให้แยกคํานวณขนาดตัวอย่างครัง้ ละกลุ่มประชากร ดังนัน้ ก่อนการดําเนินการ
เฝ้าระวัง จังหวัดต่างๆ จึงต้องทําการคํานวณขนาดตัวอย่าง สําหรับ 6 กลุ่มประชากร
จํานวนตัว อย่ างสํ าหรับ การเฝ้ าระวังที่เ หมาะสมเพื่อ ใช้ใ นการติดตามข้อ มูล ในระดับ
จังหวัดนัน้ สามารถคํานวณได้จากสูตร

n = Z2PQ/d2
โดย
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ค่า Z = ค่ามาตรฐานจากตาราง Z ทีร่ ะดับ Type I Error ที่ α
เมือ่ α = 0.05 ค่า Z จะเท่ากับ 1.96
ค่า P = สัดส่วนทีค่ าดว่าจะพบในประชากร ในทีน่ ้หี มายถึงความชุกของพฤติกรรม
สุขภาพทีส่ าํ คัญของประชากรในแต่ละพืน้ ที่
ค่า Q = 1 – P
ค่า d = ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้โดยมีหน่ วยการวัดเดียวกับค่า P
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วิ ธีการเลือกตัวอย่าง
สํานักระบาดวิทยาแนะนําให้จงั หวัดสุ่มเลือกตัวอย่างครัง้ ละกลุ่มประชากร และแนะนําให้
สุ่มเลือกตัวอย่างด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างที่อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น (Probability sampling)
โดยสํานักระบาดวิทยาแนะนํ าให้จงั หวัดใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ Two stage cluster
sampling technique ซึง่ แบ่งการสุ่มเลือกตัวอย่างเป็ น 3 ขัน้ ซึง่ การสุ่มเลือกในขัน้ ที่ 1 เป็ นการ
สุ่มเลือกโรงเรียน ขัน้ ที่ 2 เป็ นการสุ่มเลือกห้องเรียน และขัน้ ที่ 3 เป็ นการสุ่มเลือกนักเรียน
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล
สํานักระบาดวิทยาได้พฒ
ั นาเครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือมาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยอาศัย
เครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือในการตอบคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือ
มีล กั ษณะคล้ายคลึง กับการตอบแบบสอบถาม แต่ มขี ้อ ดีค ือ ผู้ต อบคําถามไม่จําเป็ นต้อ งตอบ
คําถามทุกข้อ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือสามารถข้ามข้อคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่าง
แม่นยํา นอกจากนี้ ยังช่ วยให้ค วามมันใจกั
่ บผู้ต อบถามเรื่อ งการรักษาความลับ เนื่อ งจากข้อ
คําถามจะปรากฏขึ้นบนหน้ าจอครัง้ ละ 1 ข้อ เมื่อตอบข้อคําถามนัน้ ๆ เสร็จสิ้นแล้ว คําถามข้อ
ถัดไปจะปรากฏขึน้ มาแทนที่
ในปี พ.ศ. 2555 ได้มกี ารปรับปรุงแบบสอบถามในเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปด้
่ านประชากร
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเ พศสัมพันธ์ในช่ วง 12
เดือนทีผ่ ่านมากับคู่นอนประเภทต่างๆ การใช้ถุงยางอนามัย การวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ แอลกอฮอล์
ส่วนที่ 4 การติดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 ความครอบคลุมของบริการเอชไอวี / เอดส์
ส่วนที่ 6 ความรู้ ทัศนคติเกีย่ วกับโรคเอดส์และการประเมินความเสีย่ งของตนเอง ในส่วน
ความรู้เ กี่ย วกับ โรคเอดส์ ประกอบด้ว ยคํา ถามความรู้เ กี่ย วกับ โรคเอดส์ข อง Global AIDS
Response Progress Reporting (GARPR)(11) จํานวน 5 ข้อ และการประเมินความเสี่ยงของ
ตนเอง 1 ข้อ
การเก็บข้อมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้รบั ผิดชอบดําเนินการเก็บข้อมูล โดยจะประสานงาน
กับสถานศึกษาต่างๆ ที่สุ่มเลือกได้ เพื่อดําเนินการเก็บข้อมูล โดยแนะนํ าให้จงั หวัดดําเนินการ
เก็บข้อมูลตามแนวทางต่อไปนี้
1. ดําเนินการประสานงานกับ โรงเรีย นเพื่อ ดํ าเนิ นการเก็บข้อ มูล และการจัด เตรีย ม
สถานทีส่ าํ หรับการเก็บข้อมูล
2. ดําเนินการเก็บข้อมูลครัง้ ละห้อง และจัดให้นกั เรียนชายและนักเรียนหญิงนังแยกกั
่
น
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3. จัดสถานทีใ่ นการเก็บข้อมูล โดยให้นักเรียนนัง่ ห่างกันพอสมควร (จัดห้องที่ใช้ในการ
เก็บข้อ มูล ในลัก ษณะเดียวกับ การจัด ห้อ งสอบ) เพื่อ ป้อ งกันไม่ใ ห้นัก เรียนแอบมองการตอบ
คําถามของเพื่อน
4. เจ้าหน้ าที่เก็บข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็ นผู้แนะนํ าความเป็ นมาของ
ระบบเฝ้าระวัง วิธกี ารตอบแบบสอบถาม และอธิบายนิยามศัพท์ท่สี ําคัญให้นักเรียนทราบก่อน
การดําเนินการเก็บข้อมูล และปล่อยให้นกั เรียนตอบแบบสอบถามตามลําพัง
5. ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม นักเรียนสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ
คําถามได้
6. เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย นักเรียนจะยกมือเรียกเจ้าหน้ าทีเ่ ก็บ
ข้อ มูล เพื่อให้เจ้าหน้ าที่ไ ด้ต รวจความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามและส่งคืนอุ ปกรณ์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื ถือ
การจัดการและการวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังการเก็บข้อ มูลในแต่ล ะวัน เจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบในการจัดการข้อมูลต้อ งทําการ
โอนถ่ายข้อ มูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือทุ กเครื่องสู่เ ครื่อ งคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้จดั เก็บข้อมูล
ข้อมูลที่ได้ให้ทําการส่งต่อมายังสํานักระบาดวิทยาทุกวันที่ดําเนินการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูล
อีกครัง้ ในรูปของ อิเลคทรอนิคส์ ไฟล์ เมือ่ ดําเนินการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว
การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วดั โดยอาศัยวิธกี ารทางสถิติท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Epi Info เวอร์ชนั ่ 3.5.4 ใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่ามัธยฐาน
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ผลการเฝ้ าระวังพฤติ กรรมที่สมั พันธ์กบั การติ ดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทัวไป
่
การเฝ้าระวังในปี พ.ศ.2555 ดําเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
จํานวน 17,851 คน เป็ นเพศชายจํานวน 8,139 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 45.6 นัก เรียนชายที่ต อบ
แบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 13.6 ปี (อายุต่ําสุด 12 ปี อายุสูงสุด 19 ปี ) ส่วนใหญ่พกั อาศัยอยู่กบั
บิดามารดา ร้อยละ 84.3 และเคยดูส่อื ลามกอนาจาร ร้อยละ 42.6
นักเรียนหญิง ที่ต อบแบบสอบถามจํานวน 9,712 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.4 มีอ ายุเ ฉลี่ย
13.5 ปี (อายุต่ําสุด 12 ปี อายุสงู สุด 18 ปี) ส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา ร้อยละ 81.3
การมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการใช้ถงุ ยางอนามัย
นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 2 ร้อยละ 5.3 และนักเรียนหญิง ร้อ ยละ 5.1 เคยมี
เพศสัมพันธ์แล้ว อายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของนักเรียนชาย เท่ากับ 13.2 ปี ส่วน
อายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกนักเรียนหญิงเท่ากับ 13.3 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิงมี
เพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั มากทีส่ ุด
การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก พบว่าในกลุ่มนักเรียนชายใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกมีค่ามัธยฐาน ร้อยละ 52.9 และนักเรียนหญิงมีการใช้ถุงยาง
อนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกค่ามัธยฐาน ร้อยละ 50.0 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐานร้อยละการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
ชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
การมีเพศสัมพันธ์ครังแรก
้
นักเรียนชาย
− เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
− อายุเฉลีย่ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก (ปี )
− การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
นักเรียนหญิ ง
− เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
− อายุเฉลีย่ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก (ปี )
− การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก

2549 2550 2551 2552 2553 2554

2555

2.9 3.2 3.7
13.0 13.1 13.0
45.8 50.0 51.8

4.2
12.9
50.7

4.4
12.8
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4.2
12.2
55.1

5.3
13.2
52.9

1.5 1.9 2.3
13.0 13.4 13.0
33.3 50.0 48.3

2.6
13.0
41.5

3.0
13.0
48.9

3.0
12.3
44.9

5.1
13.3
50.0
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ประสบการณ์ การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถงุ ยางอนามัยในรอบปี ที่ผา่ นมา
นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ทผ่ี ่านมา ร้อยละ 2.7 นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ใน
รอบปี ท่ผี ่านมา ร้อยละ 2.7 และกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่าส่วนใหญ่มเี พศสัมพันธ์กบั แฟน
หรือ คนรัก อย่า งไรก็ต ามสัด ส่ ว นของการใช้ถุ งยางอนามัยเมื่อ มีเ พศสัมพัน ธ์ก ับคู่ นอนเกือ บ
ทุกประเภทยังอยู่ในระดับตํ่า และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมาจะพบว่าไม่แตกต่างกันมากนัก
เมื่อ พิจารณาจําแนกตามกลุ่มคู่นอน พบว่ า ใช้ถุ ง ยางอนามัยเพิ่มขึ้นในกลุ่ มนัก เรียนชายที่ม ี
เพศสัมพันธ์กบั หญิงบริการ และแฟนหรือคนรัก แต่ลดลงในนักเรียนทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั คู่นอนที่
รู้จกั ผิวเผิน และเพศเดียวกัน ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงก็ใช้ถุงยางอนามัยเพิม่ ขึ้นในนักเรียนที่ม ี
เพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคนรัก แต่การใช้ถุงยางอนามัยไม่ต่างจากปี ทผ่ี ่านมาเมื่อมีพ่ ศสัมพันธ์กบั
คู่ทร่ี จู้ กั ผิวเผิน (ตารางที่ 2, 3)
ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐานร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี ่านมาของนักเรียนชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
2549

2550

การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
ผูห้ ญิงบริการ
0.5
0.5
แฟน หรือคนรัก
1.7
1.5
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
0.8
0.8
เพศเดียวกัน
0.4
0.4
การใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครังในรอบปี
้
ที่ผา่ นมากับ
ผูห้ ญิงบริการ
37.5 50.0
แฟน หรือคนรัก
37.5 50.0
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
50.0 66.7
เพศเดียวกัน
50.0 50.0
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
ผูห้ ญิงบริการ
70.0 93.7
แฟน หรือคนรัก
55.5 67.9
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
59.4 77.5
เพศเดียวกัน
50.0 56.6
การมีเพศสัมพันธ์โดยได้สิ่งของตอบ
แทน

12

0.4

0.3

2551

2552

2553

2554

2555

0.8
1.9
1.1
0.8

1.0
2.3
1.2
0.7

0.7
2.1
1.0
0.5

0.8
2.3
1.1
0.8

0.5
2.1
1.0
0.4

49.2
41.5
60.2
47.5

52,4
45.4
51.5
42.1

52.5
36.9
64.2
51.1

40.0
44.8
52.8
50.0

50.0
50.0
50.0
33.3

73.4
53.4
69.9
57.6

65.9
57.7
62.4
52.6

69.5
53.4
72.8
64.4

80.0
69.0
66.7
70.8

75.0
53.3
50.0
50.0

0.6

0.7

0.5

0.6

0.3

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

6

ตารางที่ 3 ค่ามัธยฐานร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี ่านมาของนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
พฤติ กรรมการมีเพศสัมพันธ์ในปี ที่ผา่ นมา
การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
แฟน หรือคนรัก
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
การใช้ถงุ ยางอนามัยในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
แฟน หรือคนรัก
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน

2549 2550

2551

2552

2553

2554

2555

0.9
0.1

0.9
0.2

1.2
0.2

1.7
0.2

1.7
0.2

1.6
0.2

2.3
0.6

25.0
50.0

25.0
17.6

25.7 23.0
33.3 63.2

30.0
70.0

21.8
50.0

30.0
50.0

การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
แฟน หรือคนรัก
41.4
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
--

33.3
50.0

40.4
33.3

33.1
63.2

44.4
65.0

36.6
50.0

48.1
80.0

การมีเพศสัมพันธ์โดยได้สิ่งของตอบแทน

0.0

0.1

0.1

0.2

0.3

0.2

0.0

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย
นักเรียนชายส่วนใหญ่มแี หล่งทีม่ าของถุงยางอนามัย คือ ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ รองลงมา
คือซือ้ จากร้านขายยา และเครือ่ งขายแบบหยอดเหรียญ ร้อยละ 32.1, 12.8 และ 12.8 ตามลําดับ
นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มแี หล่งที่มาของถุงยางอนามัยคือ ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ รองลงมาคือ
ได้รบั จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ร้อยละ 29.8 และ 19.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 4, 5)
ตารางที่ 4 ร้อยละแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
แหล่งที่มาของถุงยาง
อนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมไว้
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายแบบหยอด
เหรียญ
อื่นๆ
ปกติมกี ารพกถุงยาง
อนามัยติดตัว

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555*

11.0
8.0
17.0
25.0
6.0
2.0
10.0
14.0

23.4
6.1
13.9
21.7
5.2
1.7
4.3
19.1

29.0
9.0
18.0
27.0
2.0
2.0
10.0
1.0

31.2
11.6
13.8
18.1
4.3
2.2
9.4
8.0

33.9
10.4
11.3
19.1
3.5
2.6
7.0
10.4

33.3
7.1
14.3
20.7
0.0
0.0
0.0
0.0

11.9
NA
12.8
32.1
3.7
NA
NA
12.8

7.0
0.9

4.3
0.9

2.0
1.3

1.4
1.1

1.7
1.0

0.0
0.9

NA
NA

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครัง้ ล่าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555

ตารางที่ 5 ร้อยละแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
แหล่งที่มาของถุงยาง
อนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมไว้
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายแบบหยอด
เหรียญ
อื่นๆ
ปกติมกี ารพกถุงยาง
อนามัยติดตัว

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555*

15.6
0.0
9.4
18.8
3.1
0.0
46.9
3.1

9.5
0.0
9.5
35.7
4.7
0.0
38.1
2.4

15.6
6.7
4.4
20.0
2.2
0.0
48.9
2.2

25.9
1.9
9.3
18.5
3.7
0.0
33.3
5.6

25.3
4.6
11.5
20.7
2.3
2.3
28.7
2.3

8.3
0.0
0.0
19.1
0.0
0.0
33.3
0.0

19.1
NA
12.8
29.8
6.4
NA
NA
10.6

3.1
0.1

0.0
0.1

0.0
0.3

1.9
0.2

2.3
0.3

0.0
0.2

NA
NA

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครัง้ ล่าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็ น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”
2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555

พฤติ กรรมการใช้สารเสพติ ด สารมึนเมา และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีนักเรียนเพียงส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่มปี ระสบการณ์เคยใช้สารเสพติด สารเสพติดที่พบว่า
นักเรียนชายใช้มากทีส่ ุด ได้แก่ กัญชา และยาบ้า ร้อยละ 1.5, 0.8 ตามลําดับ
ส่ ว นนั ก เรีย นหญิง มีป ระสบการณ์ ใ ช้ส ารเสพติด ในรอบปี ท่ีผ่ า นมาน้ อ ยมากในการมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุดนักเรียนชายเคยใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศ ร้อยละ 0.5 ในขณะทีน่ ักเรียน
หญิงใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้ ล่าสุด ร้อยละ 0.2 (ตารางที่ 6, 7)
ตารางที่ 6 ร้อยละการใช้สารเสพติดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
การใช้สารเสพติ ดและเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์
ชนิดของสารเสพติดทีน่ กั เรียนเคยใช้
ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
เฮโรอีน
กัญชา
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555**
1.3
1.8
0.2
2.1

1.1
2.0
0.3
2.8

1.7
2.1
0.6
4.1

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

1.8
2.2
0.3
5.0

2.1
2.0
0.3
5.3

3.0
2.2
0.3
5.7

0.8
0.2
0.2
1.5

8

ยาเค
ยาอี
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้ ล่าสุด

0.2 0.3
0.2 0.4
35.5 33.7
0.4 0.3

0.4 0.3 0.3 0.3
0.6 0.4 0.2 0.5
34.9 38.6 39.7 40.0
0.4 0.6 0.4 0.6

0.0
0.1
10.4
0.5

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง
ดังต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน

ตารางที่ 7 ร้อยละการใช้สารเสพติดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
การใช้สารเสพติ ดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ 2549 2550 2551 2552 2553 2554
ชนิดของสารเสพติดทีน่ กั เรียนเคยใช้
ยาบ้า
0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
กาว ทินเนอร์
0.8 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7
เฮโรอีน
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
กัญชา
0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
ยาเค
0.1 0.0 0.1 0.1 0
0.0
ยาอี
0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
22.3 21.7 25.3 24.3 27.9 27.5
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้ ล่าสุด
0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0

2555**
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
9.1
0.2

** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้างดังต่อไปนี้ และ
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ในการตอบคําถามความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่าข้อคําถามทีน่ ักเรียนชาย
ตอบถูกน้อยทีส่ ุด คือ “คนทีด่ สู ุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อย
ละ 46.7 รองลงมา คือ “คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/
เอดส์” ตอบถูกเพียงร้อยละ 51.7 ข้อคําถามทีต่ อบถูกมากทีส่ ุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้
ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูก ร้อยละ 84.4 ส่วนข้อ
คําถามที่นัก เรีย นหญิงตอบถูก น้ อ ยที่สุ ด คือ “คนติด เชื้อ เอชไอวี/เอดส์ไ ด้ จากการกินอาหาร
ร่วมกับผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์” ตอบถูกเพียงร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 53.1 ข้อคําถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ
“การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้”
ตอบถูก ร้อยละ 88.4
สําหรับความรู้แ ละความตระหนัก เรื่องโรคเอดส์ตามตัว ชี้ว ดั GARPR 5 ข้อ พบว่ า
นักเรียนชายตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 12.0 นักเรียนหญิงตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 13.1 ซึ่ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงสามารถตอบถูกตามตัวชี้วดั GARPR 5 ข้อ และตอบถูกทุกข้อ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 8, 9)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 8 ร้อยละของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีต่ อบคําถามเกีย่ วกับความรู้
เรือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
1.การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความ
เสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมี
เพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์ได้
3.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์ได้
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูก
ยุงกัด
5.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกิน
อาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
77.5 78.5 76.7 78.0 76.2 72.9 61.5
94.2 93.2 92.8 93.8 92.8 91.4 84.4
58.2 55.7 63.8 60.9 61.8 58.4 46.7
45.4 52.2 57.5 54.4 56.1 50.8 75.4
47.5 46.5 47.5 43.2 44.0 45.6 51.7
16.0 12.6 16.6 14.6 15.0 11.0 12.0

ตารางที่ 9 ร้อยละของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีต่ อบคําถามเกีย่ วกับความรู้
เรือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
1.การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความ
เสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมี
เพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์ได้
3.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์ได้
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูก
ยุงกัด
5.กินอาหารร่วมกันติดเชือ้ เอดส์ได้
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
79.2 78.5 78.0 79.6 77.2 76.6 72.2
93.3 94.0 92.9 94.0 93.3 92.9 88.4
73.0 70.7 76.1 73.8 74.0 72.2 53.1
53.4 50.0 53.5 50.8 52.0 49.0 77.7
53.5 45.0 48.8 42.3 44.4 40.6 45.5
17.7 13.7 19.1 16.5 16.9 12.9 13.1

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

10

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
การตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ พบว่านักเรียนชายเคยตรวจเลือดหาเชือ้
เอชไอวีและรูผ้ ลในปีทผ่ี ่านมา ร้อยละ 4.1 ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 2.7 (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ร้อยละการตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555***
นักเรียนชาย
10.2 11.1 11.1 9.1 11.0 10.5
4.1
นักเรียนหญิง
6.3 6.3 6.3 5.9 5.0 6.3
2.7
หมายเหตุ *** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือด เพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และรูผ้ ลหรือไม่

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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ผลการเฝ้ าระวังพฤติ กรรมที่สมั พันธ์กบั การติ ดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทัวไป
่
จากการสํ า รวจพฤติ ก รรมที่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ในกลุ่ ม นั ก เรีย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 ในพืน้ ที่เฝ้าระวังจํานวน 23 จังหวัด รวมทัง้ หมด
16,742 คน จําแนกเป็ นเพศชาย 6,295 คน และเพศหญิง 10,447 คน นักเรียนชายมีอายุเฉลี่ย
16.4 ปี อายุต่ ําสุด 15 ปี อายุสูงสุด 21 ปี นักเรียนชาย พักอาศัยอยู่กบั บิดาและมารดา ร้อยละ
83.6 เคยดูส่อื ลามกอนาจาร ร้อยละ 69.7
นักเรียนหญิงมีอายุเฉลีย่ 16.3 ปี และอายุต่าํ สุด 11 ปี อายุสงู สุด 20 ปี นักเรียนหญิง
ส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั บิดามารดาร้อยละ 81.6 เคยดูส่อื ลามกอนาจาร ร้อยละ 28.7 (ตารางที่
11, 12)
ตารางที่ 11 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
ข้อมูลทัวไป
่
จํานวนประชากรที่ศึกษา (คน)
มัธยฐานอายุ (Median) (ปี )
ปจั จุบนั พักอาศัยอยู่กบั
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดาคนเดียว
เพื่อน
แฟน
พักกับญาติ
อยู่คนเดียว
เคยดูหนังสือโป๊ วิซดี โี ป๊ วิดโี อโป๊

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
5,893 5,707 6,370 5,747 6,386 6,649 7,216 6,295
17
17
17 16 16 16 15.7 16.4
73.5 75.1 75.6 76.2 74.3
11.0 11.4 10.8 12.0 11.7
0.0 0.5 0.4 0.7 0.7
0.0 0.0 0.1 0.2 0.4
9.4 8.4 9.9 9.7 9.5
0.9 0.8 0.4 1.2 0.9
81.7 82.4 80.6 82.4 81.8

74.3
12.0
0.5
0.2
9.5
1.0
81.2

72.3
13.3
0.3
0.1
9.7
0.7
77.5

83.6
1.7
0.1
12.9
1.1
69.7

หมายเหตุ **** คําถามปี พ.ศ. 2555 ในช่วง 12 เดือน นักเรียนเคยดูสอ่ื ลามกอนาจาร หรือไม่
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ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 12 ร้อยละข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548-2555
ข้อมูลทัวไป
่
จํานวนประชากรที่ศึกษา (คน)
อายุเฉลีย่ (ปี )
ปจั จุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดาคนเดียว
เพื่อน
แฟน
พักกับญาติ
อยู่คนเดียว
เคยดูหนังสือโป๊ วิซดี โี ป๊ วิดโี อโป๊

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
8,074 7,713 9,734 8,409 9,726 10,870 11,935 10,447
17 16 16 16 16 16
15.6 16.3
73.7
11.8
0.3
0.0
9.4
0.3
48.3

70.9
12.6
0.4
0.0
10.0
0.2
54.4

73.1
12.5
0.6
0.1
10.1
0.5
53.6

74.6
13.3
0.6
0.2
10.7
0.6
54.3

73.5 72.9
14.3 13.3
0.7 0.3
0.1 0.1
11.0 9.9
0.4 0.5
52.0 48.1

71.9 81.6
14.5
0.1
1.7
0.05 0.2
11.4 14.8
0.3
0.9
44.0 28.7

หมายเหตุ **** คําถามปี พ.ศ. 2555 ในช่วง 12 เดือน นักเรียนเคยดูสอ่ื ลามกอนาจาร หรือไม่

การมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการใช้ถงุ ยางอนามัย
นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 24.8 โดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรก ร้อยละ 56.4 (ตารางที่ 13)
นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 20.2 และในจํานวนนี้มเี พศสัมพันธ์ครัง้ แรก
โดยสมัครใจ ร้อยละ 74.2 ซึ่งมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และคู่ของนักเรียนหญิงใช้ถุงยาง
อนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ร้อยละ 53.4 (ตารางที่ 14)
การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถงุ ยางอนามัยในรอบปี ที่ผา่ นมา
ในรอบปี ท่ผี ่านมา พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั
มากทีส่ ุด ร้อยละ 16.0 และ 13.4 ตามลําดับ สําหรับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ของทัง้ นักเรียน
ชาย เมื่อมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงอื่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา และนักเรียนหญิงเมื่อมี
เพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั และชายอื่นเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 13)
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีทผ่ี ่านมา โดยได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน
ทัง้ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 13,
14)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 13 ร้อยละพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548-2555
ประวัติการมีเพศสัมพันธ์
2548 2549 2550
เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
17.7 21.0 21.2
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
46.9 48.2 49.7
ในรอบปี ที่ผา่ นมา เคยมีเพศสัมพันธ์กบั
หญิงขายบริการ
2.3 1.9 2.2
แฟนหรือคนรัก
12.0 14.3 13.7
หญิงอื่น
4.2 4.6 3.8
ผูช้ าย
1.3 1.5 2.1
การใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครังกั
้ บคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปี ที่ผา่ นมา
หญิงขายบริการ
73.9 66.7 60.6
แฟนหรือคนรัก
21.9 27.8 25.0
หญิงอื่น
56.3 52.8 66.7
ผูช้ าย
1.3 50.0 40.0
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
หญิงขายบริการ
44.8 12.6 84.7
แฟนหรือคนรัก
77.4 47.2 44.1
หญิงอื่น
92.1 66.7 71.1
ผูช้ าย
46.4 50.0 50.0
1.8 1.1 1.2
มีเพศสัมพันธ์เพือ่ แลกกับเงิ นหรือสิ่ งของ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา

2551 2552 2553 2554 2555
24.1 24.7 25.9 28.0 24.8
51.1 51.5 51.0 51.1 56.4
2.0 2.8 2.1
15.2 16.6 17.0
4.9 3.0 5.4
2.1 1.9 1.8

2.3
19.3
5.0
2.4

65.2
27.3
54.5
44.9

66.3
28.2
63.9
41.7

76.0 69.0 75.0
28.4 28.2 32.9
61.6 54.5 52.9
39.6 43.9 40.0

80.0
44.7
67.7
45.8
1.3

78.1
46.3
70.9
49.6
1.4

76.0
47.9
70.8
52.3
1.5

83.3
51.2
73.0
59.1
1.9

ตารางที่ 14 ร้อยละพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548-2555
ประวัติการมีเพศสัมพันธ์
2548 2549 2550 2551
เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
8.7 12.2 12.9 14.7
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
39.1 42.8 46.3 49.9
ครัง้ แรก
มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกโดยความสมัครใจ
62.5 70.9 71.1 72.5
ในรอบปี ที่ผา่ นมาเคยมีเพศสัมพันธ์กบั
แฟนหรือคนรัก
5.5 8.8 9.9 10.5
ชายอื่น
0.5 0.7 0.8 0.9
การใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครังกั
้ บคู่นอนประเภทต่างๆในรอบปี ที่ผา่ นมา
แฟนหรือคนรัก
16.0 20.7 19.7 20.4
ชายอื่น
29.2 27.7 33.3 35.7
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
แฟนหรือคนรัก
77.4 47.2 34.6 38.1
ชายอื่น
92.1 66.7 50.0 48.6
มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิง่ ของ
0.2 0.4 0.3 0.5
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา

20

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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1.3
16.0
3.7
1.7

2552 2553 2554 2555
13.9 15.5 16.4 20.2
47.6 49.2 54.1 53.4
73.1 75.4 78.6 74.2
9.8
0.5

11.0 11.1 13.4
0.5 0.9 1.4

19.6 21.3 22.7 22.2
42.1 35.9 53.3 30.6
34.7 38.1 46.5 43.8
54.5 60.9 66.7 55.6
0.6 0.5 0.7 0.6

14

75.0
56.5
60.0
50.0
0.7

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย
นักเรียนชายส่วนใหญ่มแี หล่งทีม่ าของถุงยางอนามัย คือ ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ รองลงมา
คือ ร้านขายยา คิดเป็ นร้อยละ 43.4 และ 17.2 ตามลําดับ นักเรียนหญิงส่วนใหญ่แหล่งทีม่ าของ
ถุงยางอนามัย คือ ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ รองลงมาคือ ซือ้ จากร้านขายยา เป็ นร้อยละ 34.5 และ
17.2 ตามลําดับ (ตารางที่ 15, 16)
ตารางที่ 15 ร้อยละแหล่งทีไ่ ด้มาของถุงยางอนามัยในนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
แหล่งที่นักเรียนได้ถงุ ยางอนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมมา
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ
อื่นๆ

2549
13.9
1.7
10.8
47.6
3.4
4.1
4.3
12.3
1.5

2550
16.3
3.0
8.7
41.7
2.1
3.0
4.4
10.8
2.1

2551 2552 2553
28.2 24.8 32.3
3.4 4.4 6.2
15.1 16.8 16.5
42.7 37.2 35.6
3.7 3.0 2.0
2.3 2.8 2.7
4.6 2.6 4.8
0.0 7.1 0.0
0.0 1.3 0.0

2554
31.2
2.25
11.4
30.7
2.85
1.5
3.4
7.2
0.0

2555*
11.5
17.2
43.4
1.7
5.2

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”
2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555

ตารางที่ 16 ร้อยละแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
แหล่งที่นักเรียนได้ถงุ ยางอนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมมา
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ
อื่นๆ

2549
8.9
1.1
9.7
30.4
1.1
0.3
44.1
2.7
1.1

2550
9.8
1.7
12.2
28.1
2.4
2.0
39.7
3.7
0.3

2551
14.1
2.4
10.6
27.1
1.8
1.5
42.6
0.0
0.0

2552
15.5
2.2
12.7
25.1
1.7
1.4
39.2
2.2
0.0

2553
16.0
2.1
12.9
29.3
1.3
3.0
35.4
0.0
0.0

2554 2555*
16.3 17.9
0.0
11.6 29.1
26.8 34.5
1.1
0.4
0.0
33.8
0.0
2.7
0.0

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”
2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555
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พฤติ กรรมการใช้สารเสพติ ด และดื่มแอลกอฮอล์
สารเสพติดทีพ่ บว่านักเรียนชายใช้มากทีส่ ุด ได้แก่ กัญชา และ ยาบ้า ร้อยละ 3.7 และ
2.5 ตามลําดับ สารเสพติดทีน่ ักเรียนหญิงใช้มากทีส่ ุด คือ กัญชา และ ยาบ้า ร้อยละ 0.3 และ
0.2 ตามลําดับ นักเรียนชายใช้สารเสพติดก่ อนร่วมเพศในปี ท่ผี ่านมา ร้อยละ 0.6 ในขณะที่
นักเรียนหญิงใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศในปีทผ่ี ่านมา ร้อยละ 0.1 (ตารางที่ 17, 18)

ตารางที่ 17 ร้อยละการใช้สารเสพติดของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549-2555
การใช้สารเสพติ ดและดื่มแอลกอฮอล์ 2549
ยาบ้า
5.1
กาว ทินเนอร์
2.6
เฮโรอีน
0.3
กัญชา
10.1
ยาเค
0.3
ยาอี
0.6
แอลกอฮอล์
67.8
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้ ล่าสุด
0.8

2550
4.8
2.9
0.3
11.8
0.3
0.4
67.0
0.8

2551
5.3
3.4
0.5
12.3
0.3
0.6
67.9
0.9

2552
5.9
2.6
0.5
13.8
0.4
0.5
69.2
0.9

2553
6.3
2.7
0.5
13.5
0.3
0.6
69.7
1.2

2554 2555**
8.2
2.5
2.7
0.4
0.95
0.3
15.0
3.7
0.4
0.3
0.5
0.3
68.1 32.7
1.4
0.6

** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้างดังต่อไปนี้ และ
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน

ตารางที่ 18 ร้อยละการใช้สารเสพติดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549-2555
การใช้สารเสพติ ดและดื่มแอลกอฮอล์
ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
เฮโรอีน
กัญชา
ยาเค
ยาอี
แอลกอฮอล์
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้ ล่าสุด

2549
0.5
0.3
0.1
1.1
0.1
0.1
45.8
0.1

2550
0.3
0.3
0.1
0.8
0.0
0.1
43.3
0.1

2551
0.5
0.5
0.1
1.0
0.0
0.1
47.0
0.0

2552
0.7
0.4
0.1
1.1
0.0
0.1
48.5
0.1

2553
0.7
0.4
0.1
1.1
0.0
0.1
48.8
0.2

2554 2555**
0.65 0.2
0.4
0.0
0.0
0.0
1.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
49.4 18.1
0.2
0.1

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง
ดังต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน
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ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
คําถามความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่าข้อคําถามทีน่ กั เรียนชายตอบถูกน้อย
ทีส่ ุด คือ “คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์” ตอบถูก
เพียงร้อยละ 62.7 รองลงมา คือ “คนทีด่ สู ุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบ
ถูกเพียงร้อยละ 67.0 ข้อคําถามทีต่ อบถูกมากทีส่ ุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมี
เพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 91.8 รองลงมา
คือ “การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็นผูไ้ ม่มเี ชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และไม่มคี ่นู อนอื่น ลดความเสีย่ งใน
การติดเชืเ้ อชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 77.9
คําถามที่นัก เรียนหญิง ตอบถูก น้ อ ยที่สุ ดคือ “คนติด เชื้อเอชไอวี/เอดส์ไ ด้ จากการกิน
อาหารร่วมกับผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์” ตอบถูกเพียงร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ “คนที่ดูสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 70.2 คําถามที่ตอบถูกมากที่สุด
คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้”
ตอบถูกมากถึงร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ “การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็ นผู้ไม่มเี ชื้อเอชไอวี/
เอดส์ และไม่มคี ู่นอนอื่น ลดความเสี่ยงในการติดเชื้เอชไอวี/เอดส์ได้” ซึ่งตอบถูกมากถึงร้อยละ
81.1
ความรูแ้ ละความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชีว้ ดั GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนชาย
ตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 25.2 ส่วนนักเรียนหญิงตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 25.9 ซึง่ การตอบถูก
ตามตัวชีว้ ดั GARPR 5 ข้อ ของทัง้ นักเรียนชายและหญิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ทีผ่ ่านมา (ตารางที่ 19, 20)
ตารางที่ 19 ค่ามัธยฐานร้อยละของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ทีต่ อบคําถามเกีย่ วกับ
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2555
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
1.การมีค่น
ู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
3.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ได้
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด
5.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหาร
ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
82.7

83.4 82.2

83.7

83.2

81.3

77.9

96.1

95.5 95.5

96.0

96.0

95.5

91.8

77.3

75.0 78.3

78.0

76.7

74.3

67.0

60.6

58.8 63.3

60.5

60.5

55.6

73.1

69.0

68.1 68.0

62.4

62.0

55.3

62.7

30.3

22.6 32.2

28.6

28.9

21.9

25.2

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ตารางที่ 20 ค่ามัธยฐานร้อยละของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ทีต่ อบคําถามเกีย่ วกับ
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2554
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
2549 2550
1.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์
93.7 93.8
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
2.การมีค่น
ู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความ เสีย่ ง 81.7 83.2
ในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
3.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด
60.3 57.5
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหาร
69.0 68.2
ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
5.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/
84.8 84.9
เอดส์ได้
32.1 28.3
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง

2551 2552 2553 2554 2555
94.0

94.5

95.3

95.4

93.5

81.9

84.9

84.2

81.2

81.1

62.2

57.8

56.2

51.6

73.1

70.1

63.2

61.5

56.0

55.4

86.4

85.3

85.3

83.8

70.2

35.3

30.3

29.7

23.5

25.9

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
นัก เรียนชายเคยตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีแ ละรู้ผ ลในปี ท่ผี ่ านมา ร้อยละ 4.4
นักเรียนหญิงเคยตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีและรูผ้ ล ร้อยละ 2.5 (ตารางที่ 21)

ส่ ว น

ตารางที่ 21 ค่ามัธยฐานร้อยละของการตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
ชาย
หญิง

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555***
12.4 11.2 12.0 11.7 10.7 11.7 10.9 4.4
6.8 5.6 6.5 6.4 5.0 6.0 4.7 2.5

หมายเหตุ *** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือด เพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์และรูผ้ ลหรือไม่
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ผลการเฝ้ าระวังพฤติ กรรมที่สมั พันธ์กบั การติ ดเชื้อเอชไอวี กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพปี ที่ 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
ข้อมูลทัวไป
่

การเฝ้ าระวัง พฤติ ก รรมที่ส ัม พัน ธ์ ก ับ การติด เชื้อ เอชไอวีใ นกลุ่ ม นั ก เรีย น
อาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 2 ในพืน้ ที่ทด่ี ําเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมจํานวน 23
จังหวัด ปี พ.ศ. 2555 ดําเนินการเก็บข้อมูลในนักเรียน จํานวน 13,348 คน เป็ นนักเรียนชาย
จํานวน 6,932 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.9 อายุเฉลี่ย 16.7 ปี โดยส่วนใหญ่พกั อาศัยอยู่กบั บิดาและ
มารดา และพบว่า นักเรียนชายเคยดูส่อื ลามกอนาจาร ร้อยละ 72.2 ส่วนนักเรียนหญิง จํานวน
7,338 คน อายุเฉลี่ย 16.6 ปี ส่วนใหญ่ โดยพักอาศัยอยู่กบั บิดาและมารดา และพบว่าร้อยละ
38.1 ของนักเรียนหญิงเคยดูส่อื ลามกอนาจาร (ตารางที่ 22, 23)
ตารางที่ 22 ร้อยละข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียนชายอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
ข้อมูลทัวไป
่
จํานวนประชากรที่ศึกษา (คน)
อายุเฉลีย่ (Median) (ปี )
ปจั จุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดาคนเดียว
เพื่อน
แฟน
พักกับญาติ
อยู่คนเดียว
เคยดูหนังสือโป๊ วิซดี โี ป๊
วิดโี อโป๊

2548

2549

2551

2552

2553

2554

2555

7,668 7,054 8,296 6,659
17
17
17
17

8,286
17

8,056 7,675
17
16

6,932
16.7

70.5
9.8
3.8
0.8
9.7
1.4
89.1

73.4
11.0
2.9
1.0
10.1
1.6
86..2

71.3
9.5
3.9
1.0
9.1
1.6
87.1

2550

71.9
10.4
2.7
0.9
8.9
1.3
89.4

72.3
10.6
3.6
1.2
10.3
2.0
87.1

71.8
10.5
3.0
0.9
10.0
1.7
85.1

69.0
11.0
1.7
1.4
9.7
2.0
80.0

76.5
5.3
0.9
13.6
2.9
72.2

หมายเหตุ **** คําถามปี พ.ศ. 2555 ในช่วง 12 เดือน นักเรียนเคยดูสอ่ื ลามกอนาจาร หรือไม่

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ตารางที่ 23 ค่ามัธยฐานร้อยละข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียนหญิงอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปี ท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ.2548-2555
ข้อมูลทัวไป
่
จํานวนประชากรที่ศึกษา (คน)
อายุเฉลีย่
ปจั จุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั
บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดาคนเดียว
เพื่อน
แฟน
พักกับญาติ
อยู่คนเดียว
เคยดูหนังสือโป๊ วิซดี โี ป๊
วิดโี อโป๊

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
7,063 7,611 8,396 6,305 7,972 7,187 7,338 6,416
17
17
17
17
16
16
16 16.6
65.8
12.1
3.6
0.8
10.8
0.8
58.8

67.6
12.1
4.0
1.6
10.2
1.0
59.4

66.6
11.2
2.3
1.4
10.7
0.9
64.5

67.9
12.8
4.8
2.3
10.7
1.5
63.6

68.9
13.2
3.5
2.0
11.0
1.2
61.9

67.0
13.6
2.9
1.8
11.0
1.3
58.1

65.0
15.3
1.0
1.8
10.7
0.7
55.7

72.8
6.8
2.5
14.7
2.2
38.1

ประสบการณ์ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการใช้ถงุ ยางอนามัย
นักเรียนชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์รอ้ ยละ 46.1 ใน โดยมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้
แรก 15.1 ปี มีเพียงร้อยละ 56.2 ทีใ่ ช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก แนวโน้มได้เพิม่
สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเพียงร้อยละ 39.4 12
(ตารางที่ 24)
นักเรียนหญิง พบว่าแนวโน้ มการเคยมีเพศสัมพันธ์มเี พิม่ สูงขึ้น จากร้อยละ 21.2 ในปี
พ.ศ. 254712 เป็ นร้อยละ 51.1 ในปี พ.ศ. 2555 อายุเ ฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก 15.3 ปี
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกมีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึน้ จากปี ท่ผี ่านมา เป็ นร้อยละ
54.6 ในปีพ.ศ.2555 (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 ค่ามัธยฐานร้อยละการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกและการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
ชายอาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
การมีเพศสัมพันธ์ครังแรก
้
นักเรียนชาย
− เคยมีเพศสัมพันธ์
− อายุเฉลีย่ เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก (ปี)
− ใช้ถุงยางอนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก

นักเรียนหญิง
− เคยมีเพศสัมพันธ์
− อายุเฉลีย่ เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก (ปี)
− ใช้ถุงยางอนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
37.5 36.2 40.2 43.3 44.0 46.6
15.5 15.4 15.5 15.3 15.1 15.0
43.8 45.2 48.3 48.3 51.4 49.4

49.8
14.7
55.0

46.1
15.1
56.2

29.7 28.2 34.1 36.5 37.4 41.0
15.9 15.7 16.0 15.6 15.5 15.0
40.0 39.0 41.3 45.6 47.3 48.1

41.6
15.0
50.0

51.1
15.3
54.6
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การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถงุ ยางอนามัยในรอบปี ที่ผา่ นมา
การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ทผ่ี ่านมาของนักเรียนชาย โดยมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั
มากที่สุดร้อยละ 29.9 รองลงมาคือมีเพศสัมพันธ์กบั คู่ท่รี ู้จกั กันผิวเผิน แนวโน้ มการใช้ถุงยาง
อนามัยทุก ครัง้ เมื่อ มีเพศสัมพันธ์ใ นปี ท่ผี ่านมาของนักเรียนชาย พบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัย
สูงขึ้นในกลุ่ มที่มเี พศสัมพัน ธ์ก ับพนัก งานบริก ารหญิง แต่ ก ารใช้ถุ ง ยางอนามัยทุ ก ครัง้ เมื่อ มี
เพศสัมพันธ์ค่นู อนประเภทอื่นๆ ลดลง ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด
เพิม่ สูงขึน้ ในกลุ่มทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั พนักงานบริการหญิง แฟนหรือคนรัก
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทนในรอบปีทผ่ี ่านมา
ของนักเรียนชายมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นร้อยละ 6.7 ในปี พ.ศ.
2555 (ตารางที่ 25)
ตารางที่ 25 ร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในปีทผ่ี ่านมาของนักเรียนชายอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
พฤติ กรรมการมีเพศสัมพันธ์
2548 2549
ในปี ที่ผา่ นมา
การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
หญิงขายบริการ
4.4 4.5
แฟนหรือคนรัก
25.0 25.3
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
8.3 10.2
เพศเดียวกัน
2.1 2.2
การใช้ถงุ ยางอนามัยในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
หญิงขายบริการ
65.9 67.8
แฟนหรือคนรัก
21.4 24.9
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
53.7 56.4
เพศเดียวกัน
38.8 40.0
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
หญิงขายบริการ
81.3 80.1
แฟนหรือคนรัก
42.2 42.6
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
62.9 69.4
เพศเดียวกัน
51.1 57.9
การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับ
เงิ นหรือสิ่ งของในรอบปี ที่ผา่ นมา

2.5

2.6

2550 2551 2552 2553 2554 2555

3.1
26.0
8.5
3.5

4.5
30.7
10.6
3.0

5.1
32.3
11.7
3.8

5.3
33.8
11.6
3.2

5.7
36.3
11.7
3.7

2.3
29.9
9.6
2.4

63.6
23.2
54.1
50.0

57.0
23.0
56.9
52.3

59.1
26.1
62.6
52.5

68.6
23.7
59.4
52.0

66.7
28.9
58.8
55.6

72.7
27.0
46.7
44.4

79.0
45.0
67.5
61.3

78.3
42.9
67.3
61.2

77.5
46.7
74.2
66.1

79.4
43.9
70.4
63.1

75.0
51.2
71.4
61.5

85.7
54.2
62.5
58.8

3.5

3.2

3.6

3.3

4.2

6.7

นักเรียนหญิงมีแนวโน้ มการมีเพศสัมพันธ์เพิม่ ขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยพบว่า ส่วนใหญ่
นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั ร้อยละ 37.8 สําหรับแนวโน้ มการใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครัง้ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงเพิม่ สูงขึ้นในกลุ่มที่มเี พศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคนรัก
แต่ลดลงในกลุ่มทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน เช่นเดียวกับการใช้ถุงยางอนามัยครัง้ ล่าสุด
ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทนในรอบปี ทผ่ี ่านมา
ของนักเรียนหญิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 1.1 ในปี พ.ศ. 2548 เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 6.4 ในปี
พ.ศ. 2555 (ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 ร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในปีทผ่ี ่านมาของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
พฤติ กรรมการมีเพศสัมพันธ์ใน
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
ปี ที่ผา่ นมา
การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
แฟนหรือคนรัก
22.3 22.8 26.0 28.9 29.9 32.6 33.8 37.8
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
1.7 2.4 1.1 3.2
การใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครังที
้ ่มีเพศสัมพันธ์ในรอบปี ที่ผา่ นมากับ
แฟนหรือคนรัก
11.8 11.7 15.1 15.5
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
31.0 33.3 34.5 35.8
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครังล่
้ าสุดกับ
แฟนหรือคนรัก
23.8 25.8 30.1 31.9
คู่ทร่ี จู้ กั กันผิวเผิน
34.3 47.5 52.0 48.8
1.1 1.3 1.7 1.7
การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงิ น
หรือสิ่ งของในรอบปี ที่ผา่ นมา

1.3

2.6

2.6

4.5

16.1 16.5
53.9 48.9

19.3
50.0

19.6
43.3

32.6 34.5
63.5 71.2
1.9 2.5

38.6
70.8
1.9

39.6
50.0
6.4

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย
นักเรียนชายส่วนใหญ่มแี หล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยโดยซือ้ จากร้านสะดวกซือ้ รองลงมา
คือ ซื้อจากร้านขายยา คิด เป็ นร้อยละ 42.4 และ 14.9 ตามลําดับ ส่ วนแหล่ง ที่มาของถุ ง ยาง
อนามัย ในนั ก เรีย นหญิง โดยซื้อ จากร้า นสะดวกซื้อ รองลงมาคือ ได้ ร ับ แจกจากเจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุข ร้อยละ 37.0 และ 21.4 ตามลําดับ (ตารางที่ 27, 28)

28
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กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

22

ตารางที่ 27 ร้อยละแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยของนักเรียนชายอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมมา
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบ
หยอด
อื่นๆ

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*
22.5 19.2 15.2 29.6 27.5 29.1 26.3 11.8
3.9
2.9
2.1
5.9
6.4
6.9
4.3 NA
10.5 13.2 13.5 15.5 15.2 15.7 14.5 14.9
39.3 39.7 38.6 37.2 32.1 30.9 31.6 42.4
4.6
3.9
3.1
4.1
4.3
3.4
2.9
1.8
3.4
3.2
2.7
2.4
1.7
2.6
1.4 NA
4.6
4.3
3.7
5.0
3.5
3.2
4.1 NA
10.0 11.9 10.1
0.2
7.8
6.6
5.8
6.4
1.4

1.7

1.9

0.1

1.4

1.6

1.4

0.5

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็ น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”
2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555

ตารางที่ 28 ร้อยละแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ครูพยาบาล
ซือ้ จากร้านขายยา
ซือ้ จากร้านสะดวกซือ้
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า
สถานบริการเตรียมมา
คู่นอนเตรียมมา
เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอด
อื่นๆ

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555*
13.5 12.7 11.5 12.9 19.3 17.2 18.8 21.4
1.0 0.9 0.0 1.1 1.5 2.5 1.4
NA
9.1 9.2 11.3 12.6 13.9 12.7 12.9 19.3
21.2 28.8 23.2 28.7 25.3 27.3 27.3 37.0
2.4 2.2 0.0 2.4 1.3 1.7 1.0 3.3
1.4 0.4 0.0 0.3 1.2 2.5 0.0
NA
47.6 39.8 38.4 41.6 34.4 32.4 30.6
NA
3.8 5.2 0.0 0.2 2.7 2.7 0.0 2.4
0.0 0.9 0.0 0.2 0.4 1.1 0.0 0.3

หมายเหตุ * 1.ปี พ.ศ. 2555 ข้อคําถามคือ ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมือ่ มีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยางอนามัยมา
อย่างไร โดยแบ่งข้อคําถามเป็ น “ถ้าได้รบั แจกได้รบั แจกจากใคร” และ “ถ้าซื้อ ซือ้ มาจากไหน”
2.NA หมายถึงไม่มตี วั เลือกในปี พ.ศ. 2555

ประสบการณ์การใช้สารเสพติ ด
สารเสพติดที่นักเรียนชายใช้มากที่สุด ได้แก่ กัญชา และ ยาบ้า ร้อยละ 6.7 และ 4.2
ตามลําดับ
สารเสพติดที่นัก เรียนหญิงใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า และ กัญชา ร้อ ยละ 0.9 และ 0.8
ตามลําดับ
ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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29

สําหรับการใช้สารเสพติด หรือ การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในปี ท่ผี ่านมา
นักเรียนชายใช้สารเสพติดก่อนการร่วมเพศ ร้อยละ 1.8 มี ในขณะที่นักเรียนหญิงใช้สารเสพติด
ก่อนร่วมเพศ ร้อยละ 0.3 (ตารางที่ 29, 30)
ตารางที่ 29 ร้อยละประสบการณ์การใช้สารเสพติดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชาย
อาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
การใช้สารเสพติ ดและเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์
ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
เฮโรอีน
กัญชา
ยาเค
ยาอี
แอลกอฮอล์
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้
ล่าสุด

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555**
12.0
4.8
0.7
22.0
0.5
1.4
78.8
1.4

7.6
3.9
0.5
16.5
0.7
0.4
78.1
1.7

9.7
5.7
0.6
22.7
0.5
0.9
75.8
1.8

12.8
5.8
1.0
24.0
0.6
1.1
75.2
2.3

13.0
4.7
1.0
23.8
0.8
1.2
74.4
2.5

14.1
4.7
1.1
24.8
0.9
1.3
74.2
2.7

17.4
4.6
1.2
25.1
0.7
1.1
74.7
3.8

4.2
0.5
0.5
6.7
0.4
0.4
38.8
1.8

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง
ดังต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน

ตารางที่ 30 ร้อยละประสบการณ์การใช้สารเสพติดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิง
อาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
การใช้สารเสพติ ดและเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์
ยาบ้า
กาว ทินเนอร์
เฮโรอีน
กัญชา
ยาเค
ยาอี
แอลกอฮอล์
ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครัง้
ล่าสุด

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555**
1.6 1.7 1.8 2.3 2.4 2.8 3.4 0.9
0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.4 0.1
0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1
1.3 2.2 3.0 2.9 3.3 3.1 2.9 0.8
0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1
0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1
54.0 51.9 52.1 54.1 55.9 57.4 58.3 26.6
0.0 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.5 0.3

หมายเหตุ ** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง
ดังต่อไปนี้ และ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์ บ่อยครัง้ แค่ไหน

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
คําถามความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์ ทีน่ กั เรียนชายตอบถูกน้อยทีส่ ุด คือ “คนติดเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์” ตอบถูกเพียงร้อยละ 56.9 รองลงมา

30
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คือ “คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 59.4 ข้อ
คําถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งใน
การติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 89.2 รองลงมา คือ “คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ได้ จากการถูกยุงกัด” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 73.5
ความรูแ้ ละความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชีว้ ดั GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนชาย
ตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 20.1 ซึง่ แนวโน้มการตอบถูกตามตัวชีว้ ดั GARPR 5 ข้อ ของนักเรียน
ชายเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 31)
คําถามที่นัก เรียนหญิง ตอบถูก น้ อ ยที่สุ ดคือ “คนติด เชื้อเอชไอวี/เอดส์ไ ด้ จากการกิน
อาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์” ตอบถูกเพียงร้อยละ 54.4 รองลงมาคือ “คนทีด่ ูสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 65.5 ข้อคําถามที่ตอบถูกมาก
ที่สุด คือ “การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ได้” ตอบถูกมากถึงร้อยละ 91.7 รองลงมาคือ “การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็นผูไ้ ม่มเี ชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้” ซึง่ ตอบถูกมากถึง
ร้อยละ 75.9
ความรูแ้ ละความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชีว้ ดั GARPR 5 ข้อ พบว่านักเรียนหญิง
ตอบถูกทัง้ 5 ข้อ ร้อยละ 21.4 แนวโน้ มการตอบถูกตามตัวชี้วดั GARPR 5 ข้อ เพิม่ ขึน้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีทผ่ี ่านมา (ตารางที่ 32)
ตารางที่ 31 การตอบคําถามเกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียนชาย
อาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
1.การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผู้
ไม่มเี ชือ้ เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อน
คนอื่น ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะ
มีเพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
3.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี
มีเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้
จากการถูกยุงกัด
5.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จาก
การกินอาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
82.5 76.7

79.5

77.3

81.7

81.0

78.5

69.1

96.4 96.1

95.0

95.2

95.9

95.6

93.5

89.2

70.0 69.3

70.5

73.3

72.2

72.2

69.8

59.4

55.3 57.1

54.4

58.3

58.2

58.8

51.7

73.5

65.6 64.6

61.0

62.4

57.8

57.6

52.2

56.9

22.7

21.7

24.7

28.7

23.2 19.0 20.1

22.7

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ตารางที่ 32 การตอบคําถามเกีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ได้ถูกต้องของนักเรียนหญิง
อาชีวศึกษาชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์
1.การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลด
ความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี /เอดส์ได้
2.การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมี
เพศสัมพันธ์ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ได้
3.คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ได้
4.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการ
ถูกยุงกัด
5.คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกิน
อาหารร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ตอบข้อที่ 1 – 5 ได้ถกู ต้อง

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
79.3

78.7

77.6

75.8

79.7

80.5

77.4

75.9

95.2

93.6

93.6

93.8

95.4

94.8

95.4

91.7

82.2

81.9

81.3

83.6

83.1

82.2

81.7

65.5

51.1

54.0

53.0

57.8

55.8

54.3

52.2

74.2

66.1

66.0

58.3

64.3

58.4

56.0

51.7

54.4

24.1

25.7

24.6

25.9

30.9

23.9

18.1

21.4

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
นักเรียนชายที่เคยตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีและรู้ผลในปี ท่ผี ่านมา ร้อยละ 10.2 ส่ว น
นักเรียนหญิงทีเ่ คยตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีรผู้ ลในปีทผ่ี ่านมา คือ ร้อยละ 8.6 (ตารางที่ 33)
ตารางที่ 33 ร้อยละการตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจของนักเรียนชายอาชีวศึกษา
ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548-2555
เคยตรวจเลือด
หาเชื้อเอชไอวี
ชาย
หญิง

2548 2549 2550

2551 2552 2553 2554 2555

16.3 18.7 18.5
13.0 11.8 12.3

21.4 19.7 20.9 20.2 10.2
16.3 12.4 14.3 13.2 8.6

หมายเหตุ *** ปี 2555 ใช้คาํ ถาม ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนเคยตรวจเลือด เพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์และรูผ้ ลหรือไม่
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วิ จารณ์

จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน ประเทศไทย
พ.ศ. 2555 พบว่าสัดส่วนของนักเรียนชายและหญิงทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์แล้วยังคงเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ
โดยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกนัน้ มีอายุเฉลีย่ น้อยลงทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรียนหญิงมี
การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกในระดับตํ่า ส่วนนักเรียนชายมีการใช้ถุงยาง
อนามัยเพิม่ ขึน้
ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ตามตัว ชี้วดั Global AIDS Response Progress Reporting
(GARPR) 5 ข้อ พบว่ านั ก เรีย นมีค วามรู้เ รื่อ งโรคเอดส์อ ยู่ใ นระดับ ที่ต่ํ า และมีแ นวโน้ ม ลดลง
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ซึง่ ผลจากการเฝ้าระวังฯ พบว่าการใช้
ถุงยางอนามัยในรอบปี ท่ผี ่านมากับคู่นอนประเภทต่ างๆอยู่ในระดับตํ่าด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักเรียนหญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั จะใช้ถุงยางอนามัยตํ่ากว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ
อาจเป็ นเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจคู่รกั ของตนมากกว่าคู่นอนประเภทอื่นๆ ดังนัน้ การให้ความรู้
และการฝึกทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์กย็ งั เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น นอกเหนือจากความรูแ้ ละทักษะการใช้ถุงยาง
อนามัยแล้วนัน้ การมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการใช้ถุงยางอนามัยยังเป็ นประเด็นทีม่ คี วามสําคัญ ทัง้ นี้หาก
ไม่สามารถปรับเปลีย่ นความคิดทีว่ ่าการใช้ถุงยางอนามัยแสดงถึงการไม่เชื่อใจกันได้สูง ก็คงจะไม่
สามารถเพิม่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยได้
แหล่งที่มาของถุงยางอนามัยส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้านสะดวกซื้อ และ
คู่นอนเตรียมมา(ในกลุ่ ม เพศหญิง ) ยกเว้น กลุ่ม นัก เรีย นชายอาชีว ศึก ษาชัน้ ประกาศนี ย บัต ร
วิชาชีพปี ท่ี 2 ที่ส่วนใหญ่มแี หล่งที่มาของถุ งยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อ แต่ ผลจากการเฝ้า
ระวังครัง้ นี้พบว่าสัดส่วนแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีแนวโน้ม
สูงขึน้ ในทุกกลุ่ม สัดส่วนการพกถุงยางอนามัยติดตัวในชีวติ ประจําวันตามปกติของนักเรียนชายมี
มากกว่านักเรียนหญิง แม้จะอยูใ่ นระดับตํ่าแต่มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ นับเป็ นประเด็นทีท่ า้ ทายอย่าง
ยิง่ ต่ อ สังคมไทยในปจั จุบนั ที่จะต้อ งปรับทัศ นคติของสังคมต่ อถุ ง ยางอนามัย นอกจากนี้ จาก
สัดส่วนแหล่งทีม่ าของถุงยางอนามัยจากเครือ่ งขายถุงยางอนามัยหยอดเหรียญอยู่ในระดับตํ่าและ
มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ จึงจําเป็นจะต้องพัฒนาและสร้างช่องทางในการเข้าถึงแหล่งถุงยางอนามัย
ทีเ่ หมาะสมมากขึน้
นักเรียนทัง้ ชายและหญิงมีแนวโน้ มการมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิง่ ของสูงขึ้น
เรื่อยๆ การมีเพศสัมพันธ์ท่เี ร็วขึน้ ซึง่ สะท้อนจากสัดส่วนของนักเรียนทีเ่ คยมีเพศสัมพันธ์แล้วนัน้
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องนับเป็ นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิง่ ต่อสังคมไทยในปจั จุบนั ทัง้ ยัง
แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด ค่านิยมของคนในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
หากสังคมไม่ต้องการให้วยั รุ่นหรือวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการยับยัง้
การเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้ ซึ่ง ในที่น้ีรวมถึง สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึก ษา กลุ่ ม เพื่อ น
ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีว่ ยั รุน่ ใช้ชวี ติ อยู่ รวมไปถึงการวางตัวของบุคคลสาธารณะที่
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วัยรุน่ สนใจ หากสังคมปล่อยให้การเปลีย่ นแปลงนี้ดําเนินต่อไป การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหรือใน
วัยเรียนก็จะกลายเป็ นเรื่องที่ปกติ หรือเป็ นเรื่องทีส่ งั คมยอมรับต่อไปในอนาคต ดังเช่นที่เกิดขึน้
ในสังคมตะวันตก
ในขณะที่นั ก เรีย นเข้า ถึง สื่อ ที่ผ ลัก ดัน ให้ว ัย รุ่ น มีพ ฤติก รรมทางเพศที่เ สี่ย งมากขึ้น
นักเรียนกลับไม่สามารถเข้าถึงความรูท้ ส่ี าํ คัญในการป้องกันตัวเองจากภาวะคุกคามทางสุขภาพที่
สําคัญ ซึง่ สะท้อนให้เห็นจากผลของคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับโรคเอดส์ทค่ี ่อนข้างตํ่า ผลจากการเฝ้า
ระวังที่พ บว่านักเรียนมีแ นวโน้ มที่จะมีเ พศสัมพันธ์มากขึ้น และอัต ราการใช้ถุง ยางอนามัยตํ่ า
ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
เพศของนัก เรีย น เพศศึก ษา โดยเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของระบบการศึก ษาเรื่อ งเพศใน
โรงเรียนให้ เป็ นมาตรการทีส่ ําคัญ (School Based HIV prevention program) ซึง่ จะช่วยให้
นัก เรีย นมีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อ งเพศอย่างถู ก ต้อ งเหมาะสม มีค วามรู้ค วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ช่วยยับยัง้ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ช่วยลดจํานวนคู่นอน และเพิม่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัย
ในประเด็นการเข้าถึงสื่อลามกของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 2 มีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี ท่ี 2 เคยดูส่อื ลามกอนาจารร้อยละ 70 - 72 ส่วนนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และนักเรียน
อาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 2 เคยดูส่อื ลามกอนาจาร ร้อยละ 20-40 จึงเป็ น
ประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับการควบคุมสื่อประเภทหนังสือ วีซดี ี และวิดโี อ
ควบคู่ไปกับการควบคุมสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต (คลิปโป๊) เพื่อเป็ นการลดสิง่ กระตุ้นทางเพศ
สําหรับวัยรุน่ กลุ่มนี้ นอกเหนือจากสื่อโป๊แล้ว ในปจั จุบนั สื่อสิง่ พิมพ์ปกติ (เช่น หนังสือพิมพ์) หรือ
สื่อโทรทัศน์ (เช่น ละครต่างๆ) ยังเป็ นสื่อที่สําคัญที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของนักเรียนด้วยเช่นกัน
เนื่องจากสื่อเหล่านี้เป็ นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็ นอย่างยิง่ และในปจั จุบนั สื่อต่างๆ เหล่านี้ม ี
ส่ว นร่ว มน้ อยมากในการส่ง เสริมพฤติก รรมที่ดขี องวัยรุ่นแต่ อ ย่างใด แต่ ก ลับเป็ นแหล่ งแสดง
แบบอย่างของพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
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ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรพิจารณาจัดบริการให้การปรึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของวัยรุน่ โดยมีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสัมพันธภาพระหว่างเพศตรง
ข้าม เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย
2. ควรพิจารณารูปแบบและวิธกี ารเข้าถึงถุงยางอนามัยของกลุ่มวัยรุ่นทีเ่ หมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่ งกระบวนการจัดการ การเข้าถึงถุงยางอนามัย
3. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มกี ารศึกษา
เรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งเพศศาสตร์ศกึ ษาทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม และปรับทัศนคติของ
เยาวชนทัง้ เพศหญิงและเพศชายให้มที ศั นคติในเชิงบวกในเรือ่ งการพกถุงยางอนามัย
ติดตัว
4. ทุกฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องควรหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาเรือ่ งเพศให้นกั เรียน และ
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรเพศศาสตร์ศกึ ษา สามารถตอบสนองความ
ต้องการเรียนรูข้ องนักเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังต้องพยายามให้การดําเนินงานด้านนี้
มีความเข้มข้นกว่าทีเ่ ป็ นอยู่
5. ควรดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการควบคุมเว็บไซต์ท่ี
ไม่เหมาะสมกับเยาวชน
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แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนชาย 2012

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ข้อที่
1.

คําถาม
ระดับชัน้ เรียน (LEVEL)

2.

เพศ (SEX)

3.

ปจั จุบนั นักเรียนอายุ

4.

ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่อาศัยของนักเรียน เป็ น
ลักษณะใด (HOME)

5.

ปัจจุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั ใคร
(พีช่ าย พีส่ าว ป้า ปู่ ย่า ตา ยายฯลฯ)
(LIVE)

คําตอบ
1. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
3. ปวช.ชัน้ ปี ท่ี 2
1. ชาย
2. หญิง
ปจั จุบนั อายุ……...........… ปี บริบรู ณ์ (AGE)
(ช่วงอายุ 12- 30 ปี )
 1. บ้านของตัวเอง (บ้านของพ่อแม่ หรือญาติ)
 2. บ้านเช่าห้องเช่า
 3. หอพักนอกโรงเรียน
 4. หอพักในโรงเรียนประจํา
 5. อื่นๆ ระบุ……………(ข้อ4a) (HOMEA)
 1. อยู่กบั ญาติ
 2. อยู่กบั พ่อแม่
 3. อยู่กบั เพื่อน
 4. อยูก่ บั แฟนหรือคู่รกั ของตนเอง
 5. อยู่คนเดียว
 6. อื่นๆ ระบุ……………(ข้อ5a) (LIVEA)
ระบุจงั หวัด.....................................






ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
พักอาศัยในจังหวัดใดนานทีส่ ดุ (PROV)
7. นักเรียนอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้มานาน
อยู่นาน................ปี (DRPROVY)
เท่าไร (DRPROV)
............. เดือน (DRPROVM)
6.

40

8.

ปัจจุบนั สถานภาพการมีค่ขู อง
นักเรียน เป็ นอย่างไร (STA)

9.

ในช่วง 12 เดือน นักเรียนเคยดูสอ่ื
ลามกอนาจาร หรือไม่ (MEDIA)








1. ยังไม่มคี ่/ู แฟน
2 เคยมี แต่ปจั จุบนั เลิกกันแล้ว
3. มีค่/ู แฟนและอยู่ดว้ ยกัน
4. มีค่/ู แฟนแต่ไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน
1. เคย
2. ไม่เคย
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ข้อที่
10.

11.

คําตอบ

คําถาม

 1. ดูหนังสือโป๊ (BOOK)
 2. การ์ตูนลามก (CARTOON)

ในช่วง 12 เดือน ถ้านักเรียนเคยดูสอ่ื
ลามกอนาจาร ชนิดใดบ้าง (ตอบได้
หลายคําตอบ) (SEE)






นักเรียนรูส้ กึ ว่านักเรียนเป็นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง
(SEXIDENT)






3. นิตยสารปลุกใจ (MAGAZINE)
4. ซีดี (CD) ดีวดี ี (DVD)โป๊ (CD)
5. เว็บไซต์ลามกอนาจาร (WEB)
6. คลิปลามกอนาจาร (CLIP)

7. อื่นๆ ............. (ข้อ10a) (OTHERA)
1. ผูช้ าย
2. ผูห
้ ญิง
3. ไม่ใช่ทงั ้ สองแบบ (กรุณาระบุ)............... (ข้อ10a) (SEXIDENTA)

ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมทางเพศ
ข้อที่
12.

คําตอบ

คําถาม

นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่
(FSEX)
13. นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกด้วย
ความสมัครใจ หรือไม่ (FSFORCE)
14. นักเรียนจําอายุการมีเพศสัมพันธ์ครัง้
แรกได้หรือไม่ (FSAGE)

 1. เคย
 2. ไม่เคย
 1. สมัครใจ
 2. ไม่สมัครใจ
 1. จําได้ และมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก เมื่ออายุ .................. ปี
(FSYAGE) (ช่วงอายุ 9-30 ปี )

15.

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครังแรกกั
้
บใคร
(FSWHO_M)

17

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครังแรก
้
ที่
ไหน (FSWHERE)











2. จําไม่ได้
1. พนักงานบริการทางเพศชาย
2. พนักงานบริการทางเพศหญิง
3. แฟนหรือคู่รกั เพศชาย
4. แฟนหรือคู่รกั เพศหญิง
5. ญาติ/พีน
่ ้อง
6. ผูห
้ ญิงอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 2 และ 4
7. ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 1 และ 3
8. อื่นๆ ระบุ..................... (ข้อ15a) (FSWHO_MA)











1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(ข้อ14a)

บ้านของตัวเอง (บ้านของพ่อแม่ หรือญาติ)
บ้านเช่า ห้องเช่า
หอพักนอกโรงเรียน
หอพักในโรงเรียนประจํา
ห้างสรรพสินค้า
บ้านเพื่อน
โรงแรมหรือห้องเช่าชัวคราว
่
สถานบริการทางเพศ
สถานศึกษา
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ข้อที่

คําตอบ

คําถาม

 10. จําไม่ได้
 11. อื่นๆ ระบุ ....................................... (ข้อ17a) (FSWHERE)
18

19
20

21

22

23

24

25

29

30
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ในการมีเพศสัมพันธ์ครังแรก
้
นักเรียนได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่
(FSCON)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยร่วมเพศ หรือไม่ (YSEX)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
มีเพศสัมพันธ์กบั แฟน หรือ คู่รกั
หรือไม่ (YSL)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
แฟน หรือ คู่รกั บ่อยครัง้ แค่ไหน
(YSLCO)

 1. ใช้ถุงยางอนามัย
 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 3. จําไม่ได้

ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับแฟนหรือ
คู่รกั ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา
นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่
(LSLCO)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
มีเพศสัมพันธ์กบั หญิงอื่น (คู่นอน
ชัวคราว)
่
ทีไ่ ม่ใช่หญิงขายบริการทาง
เพศ แฟนหรือคู่รกั หรือไม่
(YSNR_M)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
หญิงอื่น บ่อยครัง้ แค่ไหน
(YSNRCO_M)
ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับหญิงอื่น
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (LSNRCO_M)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั พนักงาน
บริการทางเพศหญิงหรือไม่ (YSP)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
พนักงานบริการทางเพศหญิงบ่อยครัง้

 1. สวม
 2. ไม่สวม
 3. จําไม่ได้

 1. เคย
 2. ไม่เคย
 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน.........คน (ข้อ 20a) (YSLN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์
 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้
 3. ไม่เคยใช้

 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน.........คน (ข้อ 23a) (YSNR_MN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์

 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้
 3. ไม่เคยใช้
 1. สวม
 2. ไม่สวม
 3. จําไม่ได้
 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน..........คน (ข้อ29a) (YSPN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์
 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้
 3. ไม่เคยใช้

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

35

ข้อที่
31

คําตอบ

คําถาม
แค่ไหน (YSPCO)

ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับพนักงาน
บริการทางเพศหญิง ในช่วง 12
เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนใช้ถุงยาง
อนามัย หรือไม่ (LSLCOP)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย
ด้วยกัน ทางปากหรือทางทวารหนัก
หรือไม่ (YSM)

 1. สวม
 2. ไม่สวม
 3. จําไม่ได้

33

ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนมีเพศสัมพันธ์
ทางทวารหนักกับผูช้ ายทีอ่ ยูต่ ามสถาน
บันเทิง หรือ สถานทีส่ าธารณะ บ่อยครัง้
แค่ไหน (FRYSM)












34

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
ผูช้ าย บ่อยครัง้ แค่ไหน (YSMCO)
ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับผูช้ าย
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่ (LSMCO)
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 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน............คน (ข้อ 32a) (YSMN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์





ทุกวัน
2-3 วันต่อครัง้
4-5 วันต่อครัง้
1 สัปดาห์ต่อครัง้
2-3 สัปดาห์ต่อครัง้
1 เดือนต่อครัง้
2-3 เดือนต่อครัง้
4-6 เดือนต่อครัง้
เกินกว่า 6 เดือนต่อครัง้
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผูช้ ายทีอ่ ยูต่ ามสถานบันเทิง
หรือ สถานทีส่ าธารณะ
1. ใช้ทุกครัง้
2. ใช้บางครัง้
3. ไม่เคยใช้
1. สวม
2. ไม่สวม
3. จําไม่ได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 จํานวนคู่นอนทัง้ หมด จํานวน......... คน (PARTNER_N)..........ครัง้
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
(PARTNER_FR)
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน
ทัง้ หมดกีค่ นกีค่ รัง้ (PARTNER)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน  1. ไม่ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน
 2. ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน จํานวน...........ครัง้
มีเพศสัมพันธ์ โดยได้รบั เงิ นหรือ
(SFORCEN)
สิ่ งของเป็ นค่าตอบแทนหรือไม่
(SFORCE)

38

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับใคร
(LSWHO_M)






1.
2.
3.
4.

พนักงานบริการทางเพศชาย
พนักงานบริการทางเพศหญิง
แฟนหรือคู่รกั เพศชาย
แฟนหรือคู่รกั เพศหญิง

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่

39

41

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้
ถุงยางอนามัย หรือไม่ (LSCO)
ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยาง
อนามัยมาอย่างไร (HOWLSCO)
ถ้าได้รบั แจก ได้จาก (FRCON)

42

ถ้าซือ้ ซือ้ มาจาก (BUYCON)

44

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนไม่ใช้
ถุงยางอนามัย เพราะอะไร (ตอบได้
หลายคําตอบ) (NOCON)

45

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ น
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่

40

44

คําตอบ

คําถาม







































ญาติ/พีน่ ้อง
ผูห้ ญิงอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 2 และ 4
ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 1 และ 3
อื่นๆ ระบุ..................... (ข้อ38a) (LSWHO_M)
ใช้ถุงยางอนามัย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
จําไม่ได้
1. ได้รบั แจก
2. ตัวเองซือ้
3. คู่นอนนํามา
1. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ าอบรม
2. คลินิก/โรงพยาบาล
3. สถานีอนามัย
4. ศูนย์บริการสุขภาพ
5. เพื่อน
6. โรงแรม
7. อื่นๆ ........................... (ข้อ41a) (FRCONA)
1. ซือ้ จากร้านขายยา
ั ้ ้ามัน
2. ซิอ้ จากร้านสะดวกซือ้ เช่น เซ่เว่น ปมนํ
3. ซือ้ ในห้างสรรพสินค้า
4. เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ
1. หาถุงยางอนามัยไม่ทนั (NOCON1)
2. ไม่รจู้ ะหาถุงยางอนามัยจากทีไ่ หน (NOCON2)
3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (NOCON3)
4. เห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้ (NOCON4)
5. ไม่เคยรูว้ ธิ ใี ช้ถุงยางอนามัย (NOCON5)
6. ไว้ใจซึง่ กันและกัน (NOCON6)
7. คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้ (NOCON7)
8. ตนเองปฏิเสธ ไม่อยากใช้ (NOCON8)
9. ใช้ยาก หรือ ไม่สะดวก (NOCON9)
10. ใช้แล้วความสุขลดลง (NOCON10)
11. เมาไม่ได้สติ (NOCON11)
12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (NOCON12)
13. คู่นอนคุมกําเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็ นต้น (NOCON13)
14. หลังภายนอก
่
(NOCON14)
15. อื่นๆ ระบุ ........................... (ข้อ44a) (NOCON_OTHER)
1. ใช้
2. ไม่ได้ใช้วธิ ปี ้ องกันการตัง้ ครรภ์
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่

คําตอบ

คําถาม

ใช้วธิ ปี ้ องกันการตัง้ ครรภ์ หรือไม่

(ANC)

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ น  1. ถุงยางอนามัยชาย
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่  2. ถุงอนามัยสตรี
 3. ยาฉีดคุมกําเนิด
ใช้วธิ ใี ดในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
 4. ยาเม็ดคุมกําเนิด
(FPLAN)
 5. ยาคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
 6. นับระยะปลอดภัย
 7. หลังภายนอก
่
 8. อื่นๆ ระบุ................................ (ข้อ46a) (FPLAN)
47 ในช่วง 12 เดือนที่ ผา่ นมา นักเรียน  1. มี
ั
 2. ไม่ม ี
หรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์ไม่
พร้อมหรือไม่ (ABORT)
48 ในช่วง 12 เดือนที่ ผา่ นมา หาก
 1. ตัง้ ครรภ์ต่อ
ั
นักเรียนหรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์  2. ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (ทําแท้ง)
ั
ไม่พร้อมนักเรียนจัดการกับปญหานี
้
อย่างไร (CABORT)
49 ในช่วง 12 เดือนที่ ผา่ นมา หาก
 1. บุคลากรทางการแพทย์
ั
นักเรียนหรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์  2. ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
ไม่พร้อมนักเรียนยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (ทํา  3. ด้วยตัวเอง
แท้ง) อย่างไร (TXABORT)
ส่วนที่ 3 พฤติ กรรมการใช้สารเสพติ ด สารมึนเมา และ แอลกอฮอล์
คําตอบ
46

ข้อที่
50

51

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ หรือไม่ (DRUG)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง ดังต่อไปนี้
(ตอบได้หลายคําตอบ)
(YDRUG)

 1. ใช้
 2. ไม่ใช้












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บุหรี่ ยาเส้น (CIG)
เหล้า เบียร์ ไวน์ (ALC)
เฮโรอีน (HER)
ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (AMP)
กัญชา (MAR)
ยาอี (ECS)
ยาเค (KET)
ยาไอซ์ (ICE)
ดอร์มกิ ุ่ม (DOR)
แวเลีย่ ม
อะมิทริป (AMI)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่

52

53

54

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียนใช้
สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์
บ่อยครัง้ แค่ไหน (UDRUG)
ถ้าใช้สารเสพติ ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมานักเรียนใช้
สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้
หลายคําตอบ) (YSDRUG)

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นชนิดใดบ้าง
(ตอบได้หลายคําตอบ) (กรณี ถ้าไม่
เคยฉี ดเลือกข้อ 9 แล้วโปรดระบุ
11)(YIDU)

55

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ กระบอกฉีดยา หรือ เข็มฉีดยา
เสพติด ร่วมกับผูอ้ ่นื หรือไม่









12. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์) (TIN)
13. ปอปเปอร์ (POP)
14. กินยาแก้ไอเป็ นประจํา (COD)
15. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.................. (ข้อ51a) (DRUG_OTHA)
1. ใช้ทุกครัง้
2. ใช้บางครัง้
3. ไม่ใช้
















1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (YS_ALC)
2. เฮโรอีน (YS_HER)
3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (YS_AMP)
4. กัญชา (YS_MAR)
5. ยาอี (YS_ECS)
6. ยาเค (YS_KET)
7. ยาไอซ์ (YS_ICE)
8. ดอร์มกิ ุ่ม (YS_DOR)
9. แวเลีย่ ม (YS_VAL)
10. อะมิทริป (YS_AMI)
11. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์) (YS_TIN)
12. ปอปเปอร์ (YS_POP)
13. กินยาแก้ไอเป็ นประจํา (YS_COD)
14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.................. (ข้อ53a)
(YSDRUG_OTHA)
1. เฮโรอีน (YIDU_HER)
2. ฝิ่น (YIDU_OPI)
3. ดอร์มคิ ุ่ม (YIDU_DOR)
4. เมธาโดน (YIDU_METH)
5. ยาบ้า (YIDU_AMP)
6. ยาไอซ์ (YIDU_ICE)
7. แวเลีย่ ม (YIDU_VAL)
8. อะมิทริป (YIDU_AMI)
9. อื่นๆระบุ........ (ข้อ54a) (YIDU_OTHA)













1. ใช้
2. ไม่ใช้

(USEIDU)

46
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ส่วนที่ 4 การติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติ ดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.1 การติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
คําตอบ
ข้อที่
56

57

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนทีผา่ นมา นักเรียน
มีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้
หลายคําตอบ) (YSYMSTI)












ในวันนี้ นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้
หรือไม่ (ตอบได้หลายคําตอบ)














(DSYMSTI)

58

59

1. มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI1)
2. มีอาการปสั สาวะแสบขัด (YSTI2)
3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI3)
4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (YSTI4)
5. แผลทีอ่ วัยวะเพศ (YSTI5)
6. แผลทีท
่ วารหนัก (YSTI6)
7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีอ่ วัยวะเพศ (YSTI7)
8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีท
่ วารหนัก (YSTI8)
9 อื่นๆ …………………….(ข้อ56a) (YSTI_OTHA)
10. ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลย (NOYSTI)
1. มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI1)
2. มีอาการปสั สาวะแสบขัด (YSTI2)
3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI3)
4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (DSTI4)
5. แผลทีอ่ วัยวะเพศ (DSTI5)
6 แผลทีท
่ วารหนัก (DSTI6)
7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีอ่ วัยวะเพศ (DSTI7)
8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีท
่ วารหนัก (DSTI8)
9 อื่นๆ …………………….(ข้อ57a) (DSTI_OTHA)
10. ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลย (NODSTI)
1. เคยไปรับบริการ
2. ไม่เคยไปรับบริการ

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ไปรับบริการตรวจหาการติดเชือ้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โดยไม่
มีอาการผิดปกติ) หรือไม่ (STI)
่
ฐ
ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา  1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกทัวไปของรั
่
เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  2. ไปคลินิกทัวไปของเอกชน
 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน
นักเรียนรักษาอย่างไร (HOWSYM)
 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ
 5. ไปพบ พยาบาลประจําโรงเรียน
 6. ซือ้ ยากินเอง
 7. ปล่อยไว้ ไม่ทาํ อะไรเลย

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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4.2 ประสบการณ์ ของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ข้อที่
60

คําตอบ

คําถาม

นักเรียนรูจ้ กั สถานที่ ทีใ่ ห้บริการตรวจ  1. รู้
เลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ หรือไม่  2. ไม่รู้
(VCT)

61

ถ้านักเรียนรูจ้ กั สถานที่ ทีใ่ ห้บริการ
ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ที่
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(WH_VCT)

62

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
นักเรียนเคยตรวจเลือด เพื่อหาเชือ้
เอชไอวี/เอดส์และรูผ้ ลหรือไม่
(KNVCT)

48

63

ครังล่
้ าสุด ทีน่ กั เรียนตรวจหาเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์เพราะอะไร (ตอบได้หลาย
คําตอบ) (RESVCT)

64

ในการตรวจเลือดครัง้ ล่าสุด เหตุผลที่
ทําให้นกั เรียนไม่ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้
เอชไอวี/เอดส์เพราะอะไร (ตอบได้
หลายคําตอบ) (NOVCT)











โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน (VCT1)
ศูนย์กามโรค (VCT2)
คลินิกรัฐ/เอกชน (VCT3)
คลินิกนิรนามสภากาชาดไทย (VCT4)
อื่นๆ ระบุ................. (ข้อ61a) (VCT_OTH)
เคยและรูผ้ ล จํานวน ....... ครัง้ (ข้อ 62a) (KNVCTN)
2. เคยแต่ไม่รผู้ ล
3. ไม่ได้ตรวจและรูผ้ ลมาแล้ว
4. ไม่เคยตรวจ
1.
2.
3.
4.
5.
1.

 1.ตัวเองมีความเสีย่ ง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไมได้ป้องกัน
คู่นอนติดเชือ้ เอชไอวี ถูกข่มขืน เป็ นต้น (RESVCT1)
 2. ตรวจก่อนแต่งงาน (RESVCT2)
 3. ตรวจก่อนตัง้ ครรภ์
 4. ตรวจเพื่อฝากครรภ์
 5. ตรวจเพื่อสมัครงาน (RESVCT3)
 6. ทําประกันสุขภาพ/ประกันชีวติ (RESVCT4)
 7. ถูกคัดเลือกเข้าเป็ นทหารเกณฑ์ (RESVCT5)
 8. บริจาคเลือด (RESVCT6)
 9. สมัครเรียน (RESVCT7)
 10. บวช (RESVCT8)
 11. เข้ารับการผ่าตัด (RESVCT9)
 12. ตรวจเพราะปว่ ย (RESVCT10)
 13. เข้าร่วมโครงการสํารวจ/วิจยั (RESVCT11)
 14. อื่นๆระบุ.................................. (63a) (RESVCT_OTH)
 1. ไม่คดิ ว่ามีความเสีย่ ง (NOVCT1)
 2. ไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย (NOVCT2)
 3. ค่าตรวจแพงเกินไป (NOVCT3)
 4. กลัวไม่เป็ นความลับ เช่น ไม่ตอ้ งการแจ้งชื่อเวลาทีไ่ ป
ตรวจ เป็ นต้น (NOVCT4)
 5. ไม่รวู้ ่าต้องไปตรวจทีไ่ หน (NOVCT5)
 6. กลัวรูว้ ่าติดเชือ้ แล้วทําใจไม่ได้ (NOVCT6)
 7. ไม่อยากถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่ดหี รือถูกดูถูกเวลาทีไ่ ปตรวจ
(NOVCT7)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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ข้อที่

65

66

67

คําตอบ

คําถาม

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อตรวจหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
นักเรียนรูผ้ ลหรือไม่ (KNHIV)
ปัจจุบนั นี้ นักเรียนมีสถานะติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ เป็ นอย่างไร (HIVSTA)

ถ้าเป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์)
นักเรียนได้รบั การดูแลรักษาอย่างไร
(TRHIV)






8. ทราบผลแล้ว (NOVCT8)
9. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………… (ข้อ64a) (NOVCT_OTH)
1. รูผ้ ล
2. ไม่รผู้ ล

1. เป็ นลบ (ยังไม่ได้ตดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์)
2. เป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ แล้ว)
3. เป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์จากมารดา)
4. ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย
5. ไม่รู้ ไม่แน่ใจ
6. ไม่เคยตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีมาก่อนเลย
1. ได้รบั คําแนะนําในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
2. ไม่ได้รบั การดูแลรักษาเลย
3. ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซีดโี ฟร์ แต่ยงั ไม่ได้รบั ยา
ต้านไวรัส
 4. ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซีดโี ฟร์ และได้รบั ยาต้าน
ไวรัส










ส่วนที่ 5 ความครอบคลุมของบริการเอชไอวี/ เอดส์
ข้อที่
68

69

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือไม่ (KNWHIV)
ในช่วง 12 เดือนผ่านมา นักเรียน
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จากทีใ่ ดบ้าง (ตอบได้หลายคําตอบ)
(WHO_KNWHIV)




1. เคย จํานวน ....... ครัง้ (ข้อ 68a) (KNWHIVN)
2. ไม่เคย

 1. โรงเรียน (KNWHIV1)
 2. ศูนย์สขุ ภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบนี มั เบอร์วนั ดรอปอิน
เซนเตอร์ ศูนย์บริการทีเ่ ป็ นมิตร เป็ นต้น (KNWHIV2)
 3. อาสาสมัคร / เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรู้ เช่น ทางออนไลน์ คอล
เซ็นเตอร์ หรือโดยลงพืน้ ที่ เป็ นต้น (KNWHIV3)
 4. เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (KNWHIV4)
 5. สือ่ มวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (KNWHIV5)
 6. คลินิกภาคเอกชน (KNWHIV6)
 7. อินเตอร์เนท (KNWHIV7)
 8. เพื่อน (KNWHIV8)
 9. ไม่ทราบว่าใคร (KNWHIV9)
 10. ไม่เคยได้รบั ความรู้ (KNWHIV10)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่
70

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยถูกเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข/แพทย์/
พยาบาล แสดงท่าที หรือใช้วาจาไม่
เป็ นมิตร เมื่อไป รับบริการประเภท
ใด ดังต่อไปนี้ (ตอบได้หลาย
คําตอบ) (BARR)










11. อื่นๆ ระบุ........................... (ข้อ69a) (KNWHIV_OTHA)
1. ตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (BARR1)
2. ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ (BARR2)
3. รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (BARR3)
4. การให้บริการรักษาโรคทัวไป
่ (BARR4)
5. บริการอื่นๆ ระบุ………..(BARR_OTHA)
6. ไม่เคยได้ไปรับบริการใดๆ เลย (BARR5)
7. ไม่มเี จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแพทย์ / พยาบาล แสดงท่าที
รังเกียจ (BARR6)

ส่วนที่ 6 ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมิ นความเสี่ยงของตนเอง
คําตอบ
ข้อที่
71

72

คําถาม

 1. ใช่
การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความเสีย่ ง
ในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ (K1)

 2. ไม่ใช่

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

(K2)
73
74

คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ได้ (K3)
คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด
(K4)

75
76

คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหาร
ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ (K5)
ปจั จุบนั นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน
(RISKHIV)

77

50

ปจั จุบนั นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ติด เชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากน้อย
แค่ไหน (RISKSTI)












1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่
78

คําตอบ

คําถาม

ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั โดย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่านักเรียนมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี มากน้อยแค่ไหน
(RISKL)

79

ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั พนักงานบริการ
หญิง โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่า
นักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี
มากน้อยแค่ไหน (RISKP_M)

80

ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงอื่น ทีไ่ ม่ใช่
แฟนหรือคู่รกั และไม่ใช่หญิงขายบริการทาง
เพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่า
นักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี
มากน้อยแค่ไหน (RISKNR_M)
ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั ชายด้วยกัน โดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความ
เสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี มากน้อยแค่ไหน

82

(RISKM)
83

ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดชนิดฉีด นักเรียนคิดว่า
นักเรียนมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี
มากน้อยแค่ไหน (RISKIDU)



























1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
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แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนหญิ ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ข้อที่
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

52

คําถาม
ระดับชัน้ เรียน (LEVEL)

คําตอบ

1. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
3. ปวช.ชัน้ ปี ท่ี 2
เพศ (SEX)
1. ชาย
2. หญิง
ปจั จุบนั อายุ……...........… ปี บริบรู ณ์
ปจั จุบนั นักเรียนอายุ (AGE)
(ช่วงอายุ 12- 30 ปี )
 1. บ้านของตัวเอง (บ้านของพ่อแม่ หรือญาติ)
ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่อาศัยของนักเรียน เป็ น
 2. บ้านเช่าห้องเช่า
ลักษณะใด (HOME)
(บ้านของตัวเอง หมายถึง บ้านของพ่อ  3. หอพักนอกโรงเรียน
 4. หอพักในโรงเรียนประจํา
แม่ หรือญาติ)
 5. อื่นๆ ระบุ……………(ข้อ 4a) (HOMEA)
 1. อยู่กบั ญาติ
ปัจจุบนั นักเรียนพักอาศัยอยู่กบั ใคร
(อยู่กบั ญาติ หมายถึงพีช่ าย พีส่ าว ป้า  2. อยู่กบั พ่อแม่
 3. อยู่กบั เพื่อน
ปู่ ย่า ตา ยายฯลฯ) (LIVE)
 4. อยู่กบั แฟนหรือคู่รกั ของตนเอง
 5. อยู่คนเดียว
 6. อื่นๆ ระบุ……………(ข้อ 5a) (LIVEA)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน ระบุจงั หวัด.....................................
พักอาศัยในจังหวัดใดนานทีส่ ดุ
(PROV)
นักเรียนอาศัยอยู่ในจังหวัดนี้มานาน
อยู่นาน................ปี (DRPROVY)
เท่าไร (DRPROV)
............. เดือน (DRPROVM)

19.

ปัจจุบนั สถานภาพการมีค่ขู อง
นักเรียน เป็ นอย่างไร (STA)

20.

ในช่วง 12 เดือน นักเรียนเคยดูสอ่ื
ลามกอนาจาร หรือไม่ (MEDIA)














1. ยังไม่มคี ่/ู แฟน
2 เคยมี แต่ปจั จุบนั เลิกกันแล้ว
3. มีค่/ู แฟนและอยู่ดว้ ยกัน
4. มีค่/ู แฟนแต่ไม่ได้อยู่ดว้ ยกัน
1. เคย
2. ไม่เคย
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ข้อที่
21.

22.

คําตอบ

คําถาม

 1. ดูหนังสือโป๊ (BOOK)
 2. การ์ตูนลามก (CARTOON)

ในช่วง 12 เดือน ถ้านักเรียนเคยดูสอ่ื
ลามกอนาจาร ชนิดใดบ้าง (ตอบได้
หลายคําตอบ)






นักเรียนรูส้ กึ ว่านักเรียนเป็นผูช้ ายหรือผูห้ ญิง
(SEXIDENT)






3. นิตยสารปลุกใจ (MAGAZINE)
4. ซีดี (CD) ดีวดี ี (DVD)โป๊ (CD)
5. เว็บไซต์ลามกอนาจาร (WEB)
6. คลิปลามกอนาจาร (CLIP)

7. อื่นๆ ............. (ข้อ10a) (OTHERA)
1. ผูช้ าย
2. ผูห
้ ญิง
3. ไม่ใช่ทงั ้ สองแบบ (กรุณาระบุ)............... (ข้อ11a) (SEXIDENTA)

ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมทางเพศ
ข้อที่
12
13
14

คําตอบ

คําถาม

นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่
(FSEX)
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกด้วย
ความสมัครใจ หรือไม่ (FSFORCE)
นักเรียนจําอายุการมีเพศสัมพันธ์ครัง้
แรกได้หรือไม่ (FSAGE)

 1. เคย
 2. ไม่เคย
 1. สมัครใจ
 2. ไม่สมัครใจ
 1. จําได้ และมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก เมื่ออายุ .................. ปี
(FSYAGE) (ช่วงอายุ 9-30 ปี )

16

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครังแรกกั
้
บใคร
(FSWHO_F)

17

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ครังแรก
้
ที่
ไหน (FSWHERE)

18

ในการมีเพศสัมพันธ์ครังแรก
้
นักเรียนได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่







(ข้อ14a)

2. จําไม่ได้
1. แฟนหรือคู่รกั
2. ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 1
3. ญาติ/พีน
่ ้อง
4. อื่นๆ ระบุ..................... (ข้อ16a) (FSWHO_FA)

บ้านของตัวเอง (บ้านของพ่อแม่ หรือญาติ)
บ้านเช่า ห้องเช่า
หอพักนอกโรงเรียน
หอพักในโรงเรียนประจํา
ห้างสรรพสินค้า
บ้านเพื่อน
โรงแรมหรือห้องเช่าชัวคราว
่
สถานบริการทางเพศ
สถานศึกษา
จําไม่ได้
อื่นๆ ระบุ .......................................( ข้อ17a) (FSWHEREA)
 1. ใช้ถุงยางอนามัย
 2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย













1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ข้อที่
19
20

21

22

26

27

28

36

คําตอบ

คําถาม

(FSCON)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยร่วมเพศ หรือไม่ (YSEX)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
มีเพศสัมพันธ์กบั แฟน หรือ คู่รกั
หรือไม่ (YSL)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
แฟน หรือ คู่รกั บ่อยครัง้ แค่ไหน
(YSLCO)
ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับแฟนหรือ
คู่รกั ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา
นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่
(LSLCO)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียนมี
เพศสัมพันธ์กบั ชายอื่น หรือไม่
(YSNR_F)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
ชายอื่น บ่อยครัง้ แค่ไหน
(YSNRCO_F)
ครังล่
้ าสุดในการร่วมเพศกับชายอื่น
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียน
ใช้ถุงยางอนามัย หรือไม่(LSNRCO_F)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั คู่นอน
ทัง้ หมดกีค่ นกีค่ รัง้ (PARTNER)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
มีเพศสัมพันธ์ โดยได้รบั เงิ นหรือ
สิ่ งของเป็ นค่าตอบแทนหรือไม่

 3. จําไม่ได้
 1. เคย
 2. ไม่เคย
 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน.........คน (ข้อ 20a) (YSLN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์
 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้
 3. ไม่เคยใช้
 1. สวม
 2. ไม่สวม
 3. จําไม่ได้
 1. มีเพศสัมพันธ์ จํานวน.........คน (ข้อ 26a) (YSNR_FN)
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์

 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้
 3. ไม่เคยใช้
 1. สวม
 2. ไม่สวม
 3. จําไม่ได้
 จํานวนคู่นอนทัง้ หมด จํานวน......... คน (PARTNER_N)..........ครัง้
(PARTNER_FR)
 1. ไม่ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน
 2. ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน จํานวน...........ครัง้
(SFORCEN)

(SFORCE)
37

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ กับใคร
(LSWHO_F)

39

54

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนใช้









1. แฟนหรือคู่รกั
2. ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาํ ตอบข้อ 1
3. ญาติ/พีน
่ ้อง
4. อื่นๆ ระบุ..................... (ข้อ 37a) (LSWHO_FA)
1. ใช้ถุงยางอนามัย
2. ไม่ใช้ถุงยางอนามัย
3. จําไม่ได้
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ข้อที่

คําตอบ

คําถาม

41

ถุงยางอนามัย หรือไม่ (LSCO)
ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนได้ถุงยาง
อนามัยมาอย่างไร (HOWLSCO)
ถ้าได้รบั แจก ได้จาก (FRCON)

42

ถ้าซือ้ ซือ้ มาจาก (BUYCON)

44

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนไม่ใช้
ถุงยางอนามัย เพราะอะไร (ตอบได้
หลายคําตอบ) (NOCON)

45

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ น
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่
ใช้วธิ ปี ้ องกันการตัง้ ครรภ์ หรือไม่

40

 1. ได้รบั แจก
 2. ตัวเองซื้อ
 3. คู่นอนนํามา





























1. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ าอบรม
2. คลินิก/โรงพยาบาล
3. สถานีอนามัย
4. ศูนย์บริการสุขภาพ
5. เพือ่ น
6. โรงแรม
7. อื่นๆ ........................... (ข้อ 26a) (FRCONA)
1. ซื้อจากร้านขายยา
ั ้ ้ามัน
2. ซิ้อจากร้านสะดวกซือ้ เช่น เซ่เว่น ปมนํ
3. ซื้อในห้างสรรพสินค้า
4. เครือ่ งขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ
1. หาถุงยางอนามัยไม่ทนั (NOCON1)
2. ไม่รจู้ ะหาถุงยางอนามัยจากทีไ่ หน (NOCON2)
3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง (NOCON3)
4. เห็นว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้ (NOCON4)
5. ไม่เคยรูว้ ธิ ใี ช้ถุงยางอนามัย (NOCON5)
6. ไว้ใจซึง่ กันและกัน (NOCON6)
7. คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้ (NOCON7)
8. ตนเองปฏิเสธ ไม่อยากใช้ (NOCON8)
9. ใช้ยาก หรือ ไม่สะดวก (NOCON9)
10. ใช้แล้วความสุขลดลง (NOCON10)
11. เมาไม่ได้สติ (NOCON11)
12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป (NOCON12)
13. คู่นอนคุมกําเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็ นต้น (NOCON13)
14. หลังภายนอก
่
(NOCON14)
15. อื่นๆ ระบุ ........................... (ข้อ 44a) (NOCON_OTHA)
1. ใช้
2. ไม่ได้ใช้วธิ ปี ้ องกันการตัง้ ครรภ์

(ANC)
46

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ น  1. ถุงยางอนามัยชาย
มา เมื่อมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่  2. ถุงอนามัยสตรี
 3. ยาฉีดคุมกําเนิด
ใช้วธิ ใี ดในการป้องกันการตัง้ ครรภ์
 4. ยาเม็ดคุมกําเนิด
(FPLAN)
 5. ยาคุมกําเนิดฉุ กเฉิน
 6. นับระยะปลอดภัย
ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
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ข้อที่

47

48

49

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ั
หรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์ไม่
พร้อมหรือไม่ (ABORT)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา หาก
ั
นักเรียนหรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์
ั
ไม่พร้อมนักเรียนจัดการกับปญหานี
้
อย่างไร (CABORT)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา หาก
ั
นักเรียนหรือคู่มปี ญหาในเรื
่องตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อมนักเรียนยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (ทํา
แท้ง) อย่างไร (TXABORT)






7. หลังภายนอก
่
8. อื่นๆ ระบุ................................
1. มี
2. ไม่ม ี

 1. ตัง้ ครรภ์ต่อ
 2. ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ (ทําแท้ง)

 1. บุคลากรทางการแพทย์
 2. ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
 3. ด้วยตัวเอง

ส่วนที่ 3 พฤติ กรรมการใช้สารเสพติ ด สารมึนเมา และ แอลกอฮอล์
ข้อที่
50

51

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ หรือไม่ (DRUG)
ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง ดังต่อไปนี้
(ตอบได้หลายคําตอบ)
(YDRUG)

52

56

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียนใช้
สารเสพติด สารมึนเมา และ

 1. ใช้
 2. ไม่ใช้
1. บุหรี่ ยาเส้น (CIG)
2. เหล้า เบียร์ ไวน์ (ALC)
3. เฮโรอีน (HER)
4. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (AMP)
5. กัญชา (MAR)
6. ยาอี (ECS)
7. ยาเค (KET)
8. ยาไอซ์ (ICE)
9. ดอร์มกิ ุ่ม (DOR)
10. แวเลีย่ ม
11. อะมิทริป (AMI)
12. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์) (TIN)
13. ปอปเปอร์ (POP)
14. กินยาแก้ไอเป็ นประจํา (COD)
15. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.................. (ข้อ 51a)
(DRUG_OTHER)
 1. ใช้ทุกครัง้
 2. ใช้บางครัง้

















ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

49

ข้อที่

53

54

คําตอบ

คําถาม

แอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์
บ่อยครัง้ แค่ไหน (UDRUG)
ถ้าใช้สารเสพติ ด ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมานักเรียนใช้
สารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอล์ ชนิดใดบ้าง (ตอบได้
หลายคําตอบ) (YSDRUG)

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้สารเสพติดฉีดเข้าเส้นชนิดใดบ้าง
(ตอบได้หลายคําตอบ) (กรณี ไม่เคย
ฉี ดเลือกข้อ9 แล้วโปรดระบุ 11)
(YIDU)

55

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ใช้ กระบอกฉีดยา หรือ เข็มฉีดยา
เสพติด ร่วมกับผูอ้ ่นื หรือไม่

 3. ไม่เคยใช้


























1. เหล้า เบียร์ ไวน์ (YS_ALC)
2. เฮโรอีน (YS_HER)
3. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) (YS_AMP)
4. กัญชา (YS_MAR)
5. ยาอี (YS_ECS)
6. ยาเค (YS_KET)
7. ยาไอซ์ (YS_ICE)
8. ดอร์มกิ ุ่ม (YS_DOR)
9. แวเลีย่ ม (YS_VAL)
10. อะมิทริป (YS_AMI)
11. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์) (YS_TIN)
12. ปอปเปอร์ (YS_POP)
13. กินยาแก้ไอเป็ นประจํา (YS_COD)
14. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ.................. (ข้อ 53a)
(DRUG_OTHA)
1. เฮโรอีน (YIDU_HER)
2. ฝิ่น (YIDU_OPI)
3. ดอร์มคิ ุ่ม (YIDU_DOR)
4. เมธาโดน (YIDU_METH)
5. ยาบ้า (YIDU_AMP)
6. ยาไอซ์ (YIDU_ICE)
7. แวเลีย่ ม (YIDU_VAL)
8. อะมิทริป (YIDU_AMI)
9. อื่นๆระบุ........ (ข้อ 54a) (IDU_OTHA)

1. ใช้
2. ไม่ใช้

(USEIDU)

ส่วนที่ 4 การติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติ ดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
4.1 การติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์
คําตอบ
ข้อที่
56

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนทีผา่ นมา นักเรียน
มีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้

 1. มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI1)
 2. มีอาการปสั สาวะแสบขัด (YSTI2)
 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI3)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

50

57

ข้อที่

57

คําถาม
หลายคําตอบ) (YSYMSTI)

ในวันนี้ นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้
หรือไม่ (ตอบได้หลายคําตอบ)
(DSYMSTI)

58

59

คําตอบ




















4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (YSTI4)
5. แผลทีอ่ วัยวะเพศ (YSTI5)
6. แผลทีท
่ วารหนัก (YSTI6)
7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีอ่ วัยวะเพศ (YSTI7)
8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีท
่ วารหนัก (YSTI8)
9. อื่นๆ ……………………. (ข้อ 56a) (YSTI_OTH)
10. ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลย (NOYSTI)

1. มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI1)
2. มีอาการปสั สาวะแสบขัด (YSTI2)
3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ (YSTI3)
4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก (DSTI4)
5. แผลทีอ่ วัยวะเพศ (DSTI5)
6 แผลทีท
่ วารหนัก (DSTI6)
7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีอ่ วัยวะเพศ (DSTI7)
8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีท
่ วารหนัก (DSTI8)
9. อื่นๆ …………………….(ข้อ 57a) (DSTI_OTH)
10. ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลย (NODSTI)
1. เคยไปรับบริการ
2. ไม่เคยไปรับบริการ

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
ไปรับบริการตรวจหาการติดเชือ้
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โดยไม่
มีอาการผิดปกติ) หรือไม่ (STI)
่
ฐ
ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา  1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกทัวไปของรั
่
เมื่อมีอาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  2. ไปคลินิกทัวไปของเอกชน
 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน
นักเรียนรักษาอย่างไร (HOWSYM)
 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ
 5. ไปพบ พยาบาลประจําโรงเรียน
 6. ซือ้ ยากินเอง
 7. ปล่อยไว้ ไม่ทาํ อะไรเลย
4.2 ประสบการณ์ ของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่
60

คําตอบ

คําถาม

นักเรียนรูจ้ กั สถานที่ ทีใ่ ห้บริการตรวจ  1. รู้
เลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ หรือไม่  2. ไม่รู้
(VCT)

61

58

ถ้านักเรียนรูจ้ กั สถานที่ ทีใ่ ห้บริการ
ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
ทีใ่ ดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1. โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน (VCT1)
 2. ศูนย์กามโรค (VCT2)
 3. คลินิกรัฐ/เอกชน (VCT3)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

51

ข้อที่

คําตอบ

คําถาม
(WH_VCT)

62

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
นักเรียนเคยตรวจเลือด เพื่อหาเชือ้
เอชไอวี/เอดส์และรูผ้ ลหรือไม่
(KNVCT)

63

ครังล่
้ าสุด ทีน่ กั เรียนตรวจหาเชือ้ เอช
ไอวี/เอดส์เพราะอะไร (ตอบได้หลาย
คําตอบ) (RESVCT)

64

ในการตรวจเลือดครัง้ ล่าสุด เหตุผลที่
ทําให้นกั เรียนไม่ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้
เอชไอวี/เอดส์เพราะอะไร (ตอบได้
หลายคําตอบ) (NOVCT)

65

ครังล่
้ าสุด ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่าน
มา เมื่อตรวจหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
นักเรียนรูผ้ ลหรือไม่ (KNHIV)
ปัจจุบนั นี้ นักเรียนมีสถานะติดเชือ้
เอชไอวี/เอดส์ เป็ นอย่างไร (HIVSTA)

66








4. คลินิกนิรนามสภากาชาดไทย (VCT4)
5. อื่นๆ ระบุ................. (ข้อ 61a) (VCT_OTHA)
1. เคยและรูผ้ ล จํานวน ....... ครัง้ (ข้อ 62a) (KNVCTN)

2. เคยแต่ไม่รผู้ ล
3. ไม่ได้ตรวจและรูผ้ ลมาแล้ว
4. ไม่เคยตรวจ

 1.ตัวเองมีความเสีย่ ง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไมได้ป้องกัน
คู่นอนติดเชือ้ เอชไอวี ถูกข่มขืน เป็ นต้น (RESVCT1)
 2. ตรวจก่อนแต่งงาน (RESVCT2)
 3. ตรวจก่อนตัง้ ครรภ์
 4. ตรวจเพื่อฝากครรภ์
 5. ตรวจเพื่อสมัครงาน (RESVCT3)
 6. ทําประกันสุขภาพ/ประกันชีวติ (RESVCT4)
 7. ถูกคัดเลือกเข้าเป็ นทหารเกณฑ์ (RESVCT5)
 8. บริจาคเลือด (RESVCT6)
 9. สมัครเรียน (RESVCT7)
 10. บวช (RESVCT8)
 11. เข้ารับการผ่าตัด (RESVCT9)
 12. ตรวจเพราะปว่ ย (RESVCT10)
 13. เข้าร่วมโครงการสํารวจ/วิจยั (RESVCT11)
 14. อื่นๆระบุ.................................. (ข้อ 63a) (RESVCT_OTHA)
 1. ไม่คดิ ว่ามีความเสีย่ ง (NOVCT1)
 2. ไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย (NOVCT2)
 3. ค่าตรวจแพงเกินไป (NOVCT3)
 4. กลัวไม่เป็ นความลับ เช่น ไม่ตอ้ งการแจ้งชื่อเวลาทีไ่ ป
ตรวจ เป็ นต้น (NOVCT4)
 5. ไม่รวู้ ่าต้องไปตรวจทีไ่ หน (NOVCT5)
 6. กลัวรูว้ ่าติดเชือ้ แล้วทําใจไม่ได้ (NOVCT6)
 7. ไม่อยากถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่ดหี รือถูกดูถูกเวลาทีไ่ ปตรวจ
(NOVCT7)
 8. ทราบผลแล้ว (NOVCT8)
 9. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………… (ข้อ 64a) (NOVCT_OTHA)
 1. รูผ้ ล
 2. ไม่รผู้ ล



1. เป็ นลบ (ยังไม่ได้ตดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์)
2. เป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ แล้ว)

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555
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59

ข้อที่

67

คําตอบ

คําถาม

ถ้าเป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์)
นักเรียนได้รบั การดูแลรักษาอย่างไร
(TRHIV)

เป็ นบวก (ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์จากมารดา)
ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย
ไม่รู้ ไม่แน่ใจ
ไม่เคยตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีมาก่อนเลย
ได้รบั คําแนะนําในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
ไม่ได้รบั การดูแลรักษาเลย
ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซีดโี ฟร์ แต่ยงั ไม่ได้รบั ยา
ต้านไวรัส
 4. ได้ตรวจระดับเม็ดเลือดขาว ซีดโี ฟร์ และได้รบั ยาต้าน
ไวรัส








3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

ส่วนที่ 5 ความครอบคลุมของบริการเอชไอวี/ เอดส์
ข้อที่
68

69

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือไม่ (KNWHIV)




ในช่วง 12 เดือนผ่านมา นักเรียน
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
และหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จากทีใ่ ดบ้าง (ตอบได้หลายคําตอบ)

 1. โรงเรียน (KNWHIV1)
 2. ศูนย์สขุ ภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบนี มั เบอร์วนั ดรอปอิน
เซนเตอร์ ศูนย์บริการทีเ่ ป็ นมิตร เป็ นต้น (KNWHIV2)
 3. อาสาสมัคร / เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรู้ เช่น ทางออนไลน์ คอล
เซ็นเตอร์ หรือโดยลงพืน้ ที่ เป็ นต้น (KNWHIV3)
 4. เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ (KNWHIV4)
 5. สือ่ มวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (KNWHIV5)
 6. คลินิกภาคเอกชน (KNWHIV6)
 7. อินเตอร์เนท (KNWHIV7)
 8. เพื่อน (KNWHIV8)
 9. ไม่ทราบว่าใคร (KNWHIV9)
 10. ไม่เคยได้รบั ความรู้ (KNWHIV10)
 11. อื่นๆ ระบุ........................... (ข้อ 69a) (KNWHIV_OTHA)
 1. ตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (BARR1)
 2. ตรวจเลือดเพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ (BARR2)
 3. รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (BARR3)
 4. การให้บริการรักษาโรคทัวไป
่ (BARR4)
 5. บริการอื่นๆ ระบุ………..(BARR_OTHA)
 6. ไม่เคยได้ไปรับบริการใดๆ เลย (BARR5)

(WHO_KNWHIV)

70

60

คําตอบ

คําถาม

ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียน
เคยถูกเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข/แพทย์/
พยาบาล แสดงท่าที หรือใช้วาจาไม่
เป็ นมิตร เมื่อไป รับบริการประเภท
ใด ดังต่อไปนี้ (ตอบได้หลาย

1. เคย จํานวน ....... ครัง้ (ข้อ 68a) (KNWHIVN)
2. ไม่เคย
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ข้อที่

คําถาม
คําตอบ) (BARR)

คําตอบ
 7. ไม่มเี จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแพทย์ / พยาบาล แสดงท่าที
รังเกียจ (BARR6)

ส่วนที่ 6 ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมิ นความเสี่ยงของตนเอง
คําตอบ
ข้อที่
71

72

คําถาม

การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความ
เสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ (K1)

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์
ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

(K2)
73
74

คนทีด่ สู ขุ ภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/
เอดส์ได้ (K3)
คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด
(K4)

75
76

คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหาร
ร่วมกับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ (K5)
ปจั จุบนั นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน
(RISKHIV)

ข้อที่
77

78

1.
2.
3.
4.
5.

ไม่เสีย่ งเลย
เสีย่ งเล็กน้อย
เสีย่ งปานกลาง
เสีย่ งค่อนข้างมาก
เสีย่ งมาก
คําตอบ

คําถาม

ปจั จุบนั นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ติด เชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากน้อย
แค่ไหน (RISKSTI)
ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั แฟนหรือคู่รกั โดย
ไม่ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่านักเรียนมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี มากน้อยแค่ไหน
(RISKL)

81







ถ้านักเรียนมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอื่น ทีไ่ ม่ใช่
แฟนหรือคู่รกั
และไม่ใช่หญิงขายบริการทาง
เพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนคิดว่า















1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง

ผลการเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี
กลุ ่ ม นั ก เรี ย น ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555

54

61

83

62

นักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ เอชไอวี มาก
น้อยแค่ไหน (RISKNR_F)
ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดชนิดฉีด นักเรียนคิดว่า
นักเรียนมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี มาก
น้อยแค่ไหน (RISKIDU)









4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
1. ไม่เสีย่ งเลย
2. เสีย่ งเล็กน้อย
3. เสีย่ งปานกลาง
4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
5. เสีย่ งมาก
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