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บทนำ 
 ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี นับเป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์

ปัญหาเอดส์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งของประเทศไทย ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองระบาดวิทยา

(ชื่อเดิมของสำนักระบาดวิทยา) ในปี พ.ศ.2538(1,2) โดยได้นำแนวคิดและวิธีการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมของ
กรุงเทพมหานคร กองกามโรค และ AIDSCAP มาประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน

เฝ้าระวังในระดับประเทศ(3,4) ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ของกองระบาดวิทยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล

ในประชากร4กลุ่มๆละ350คนต่อจังหวัดได้แก่กลุ่มทหารกองประจำการกลุ่มคนงานชายและหญิงในโรงงาน

อุตสาหกรรม และหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งในเดือนมิถุนายน โดยใช้แบบสอบถาม
(Self-administerquestionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อมาในปีพ.ศ.2539ได้เริ่มดำเนินการเฝ้าระวัง

ในกลุ่มนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(5)
 ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ได้รับการปรับปรุงระเบียบวิธีการเฝ้าระวัง คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

แนวทางในการดำเนินการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ

มีคุณภาพดีขึ้น(6-11)

 ในปี พ.ศ.2546 สำนักระบาดวิทยามีแนวคิดที่จะเพิ่มประชากรกลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้ามาเป็น

ประชากรเฝ้าระวัง เพื่อเพิ่มความครอบคลุม (Coverage) ของการเฝ้าระวังพฤติกรรมในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจะทำให้
เข้าใจสถานการณ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ

ด้านสาธารณสุข ได้ทำการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ มาใช้เพื่อการเก็บข้อมูลพฤติกรรม โดยได้ทำการศึกษา

เพื่อประเมินความเที่ยงตรงและความเป็นไปได้ของการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น ในจังหวัดเชียงรายผลการศึกษาพบว่าคอมพิวเตอร์มือถือเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ

และช่วยให้การเก็บข้อมูลมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว(12-14)
 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักโรคไม่ติดต่อศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

และสำนักระบาดวิทยาจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นระบบเฝ้าระวังนี้จะเป็นระบบเฝ้าระวังที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลด้านความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวีและด้านพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

 ในการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ.2547 มีกิจกรรมต่างๆ

ที่สำคัญดังนี้

 1.	 การวางแผน	 และการเตรียมแบบสอบถาม	 เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก

หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข
 ในส่วนของการกำหนดประเด็นที่จะบรรจุไว้ในแบบสอบถาม สำนักระบาดวิทยาได้จัดประชุมระดม

สมอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักวิชาการด้านพฤติกรรมเข้า
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ร่วมประชุมเมื่อได้ประเด็นแล้วสำนักระบาดวิทยาร่วมกับสำนักงานคณะผู้เชี่ยวชาญด้านประชากร(OPTA)ได้ร่วม

กันออกแบบข้อคำถามและทดสอบกับกลุ่มประชากรเป้าหมายหลังจากนั้นสำนักระบาดวิทยาได้จัดให้มีการประชุม

เพื่อทบทวนแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญอีก2รอบ
 เมื่อได้แบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักระบาดวิทยาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการ

จัดทำแบบสอบถามสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุขและสำนักระบาดวิทยา

 ในส่วนของการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน สำนักระบาด

วิทยาซึ่งมีความคุ้นเคยกับระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
 อนึ่ง งบประมาณในการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ เป็น

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และเป็นงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากสำนักระบาดวิทยา

 2.	 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ของ

จังหวัดต่างๆ ได้รับทราบ สำนักระบาดวิทยาได้จัดให้มีการประชุมเป็นเวลา 2 วัน อบรมและชี้แจงขั้นตอนการ
ดำเนินงานต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การสุ่มตัวอย่าง การอธิบายวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือให้
นักเรียนทราบ ขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม การติดตั้ง Software ที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูล การถ่ายโอน

ข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลเป็นต้น

 หลังการประชุมชี้แจง สำนักระบาดวิทยา ได้ประเมินว่า ขั้นตอนต่างๆ มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ประกอบกับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังของจังหวัดยังไม่มีความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ บางคนยังไม่เคยรู้จักวิธี

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาก่อน อีกทั้งคู่มือแนวทางการดำเนินงานที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งแรก(15) ยังขาดความ
ชัดเจนของขั้นตอนการดำเนินงานจึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้จริง

 คณะทำงานจึงได้ลงความเห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมทีมเก็บข้อมูลของจังหวัดขึ้นอีกครั้ง โดยจะ

ทำการอบรมให้กับทุกคนที่จะร่วมดำเนินการ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และควรจะ
ปรับปรุงคู่มือแนวทางใหม่(16)

 3.	 การอบรมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและผู้ประสานงานภาคสนาม	 ของจังหวัดให้สามารถเก็บข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูล และสามารถถ่ายโอน

ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะได้ การอบรมใช้เวลาประมาณ 2 วัน ซึ่งสำนัก

ระบาดวิทยาได้จัดให้มีการอบรมและฝึกทักษะให้กับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของทุกจังหวัด (24 จังหวัด) ก่อนเริ่มดำเนิน
การเก็บข้อมูลจริง ในการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและผู้ประสานงานภาคสนามเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนอย่างชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทุกคนได้เข้าใจขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่การเตรียม
ห้องเรียนสำหรับการเก็บข้อมูล การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้นักเรียนทราบ การเตรียมคอมพิวเตอร์

มือถือ การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นก่อนแจกเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ การแจกเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ การชี้แจงวิธี

การตอบแบบสอบถามให้นักเรียนทราบ การขอความความร่วมมือในการให้ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับคืนจากนักเรียน และวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนกำลังตอบ
แบบสอบถาม
 4.	 	 การดำเนินการเก็บข้อมูล	  ในการดำเนินการเก็บข้อมูลในปี พ.ศ.2547 สำนักระบาดวิทยามี

เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือที่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลค่อนข้างจำกัด เพียง 150 เครื่อง สำนักระบาดวิทยาจึงได้

แบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือออกเป็น3ชุดๆละประมาณ40เครื่อง(สำนักระบาดวิทยาได้สำรองเครื่องประมาณ
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30 เครื่องไว้สำหรับการอบรมเจ้าหน้าที่) ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลได้ 3 จังหวัดพร้อมๆ กัน และได้จัด

ตารางการหมุนเวียนให้แต่ละจังหวัดสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือประมาณ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งทำให้การเฝ้า

ระวังสามารถดำเนินการเก็บข้อมูลใน24จังหวัดได้เสร็จสิ้นภายใน2เดือนคือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
 ในสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์เก็บข้อมูลจังหวัดจะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ในวันเสาร์ซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้อง

ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่อง และทำการลบข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือทุกเครื่อง ก่อน
นำเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือไปใช้งาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนามจะต้องจัดเตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่จะใช้จัดเก็บข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ต้องมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64MB มี

USB port และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ได้แก่
1)โปรแกรมPalmTMDesktop2)โปรแกรมSatelliteFormsVersion5.23)โปรแกรมMicrosoftAccess

20004)EpiInfo,3.2forWindows5)โปรแกรมWinzipและ6)โปรแกรมFTPเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูล
 ในวันที่ดำเนินการเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยจะรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ประสานงานภาคสนามและซักซ้อมความเข้าใจใน

การเก็บข้อมูลกับผู้ประสานงานภาคสนามอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นโรงเรียนที่จะดำเนินการเก็บข้อมูล จำนวน
นักเรียนที่ต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนและห้องเรียนที่จะต้องดำเนินการเก็บข้อมูล

 ในการเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ต้องจัดโต๊ะสำหรับการตอบแบบสอบถามเป็นแถวตามลักษณะ

การจัดที่นั่งสอบ ติดหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือบนโต๊ะ และจัดให้นักเรียนนั่งตามโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ทำการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบคำถามลักษณะต่างๆ ให้
นักเรียนทราบก่อนเริ่มแจกเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอกรหัสต่างๆ และเลือกเพศใน

แบบสอบถามให้ตรงกับผู้ตอบก่อนจะส่งเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือให้กับนักเรียนตอบแบบสอบถาม เมื่อแจกเครื่อง
คอมพิวเตอร์มือถือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะดำเนินการชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามให้นักเรียนฟัง

อีกรอบ โดยให้นักเรียนทดลองตอบสอบถามตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้ไปพร้อมกับการอธิบาย หลังจากจบการชี้แจงวิธี

การตอบแบบสอบถามแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจะแสดงหน้าจอเอกสารแนะนำโครงการและการขอความร่วม
มือในการตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่นักเรียนยินดีให้ข้อมูล คำถามแรกของการเก็บข้อมูลจริงจะปรากฏขึ้น และ

นักเรียนจะเริ่มต้นทำแบบสอบถาม ส่วนในกรณีที่นักเรียนไม่ยินดีให้ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือจะเปิดหน้าจอ
สุดท้ายและจะจบกระบวนการเก็บข้อมูลนักเรียนสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือคืนให้กับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

ได้ทันที อนึ่ง ในการตอบคำถาม หากนักเรียนไม่ประสงค์จะตอบคำถามข้อใดก็สามารถทำได้ โดยการเลือกที่จะไม่

ตอบคำถามข้อนั้นและคำถามข้อถัดไปจะปรากกฏขึ้น
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 เมื่อจบการเก็บข้อมูลในแต่ละวันแล้ว เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะต้องคืนเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือให้กับเจ้า
หน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนามเพื่อทำการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้จัด

เตรียมไว้ เมื่อโอนถ่ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนามจะต้องทำการชาร์ตไฟเครื่อง

คอมพิวเตอร์มือถือเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงทุกวัน และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือให้พร้อมที่จะใช้ใน

การดำเนินการเก็บข้อมูลในวันต่อไป

 ในวันสุดท้ายของการเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนามจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูล
ที่ทำการโอนถ่ายลงเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าครบถ้วนทุกชุดข้อมูลหรือไม่ ก่อนทำการตรวจสอบความครบถ้วนและ

ความเรียบร้อยของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเพื่อส่งต่อให้กับจังหวัดต่อไป


บทเรียนจากการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อ
เนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 สำนักระบาดวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางและมาตรฐาน

การดำเนินงานได้มีความพยายามพัฒนาการดำเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานในรอบที่ 10 ในปี

พ.ศ.2547สำนักระบาดวิทยาได้เพิ่มกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2 เข้ามาเป็นประชากร
เฝ้าระวัง และได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมในระดับชาติเป็นครั้งแรก
สำนักระบาดวิทยาได้สรุปจุดแข็งและปัญหาในการดำเนินการไว้เป็นบทเรียนของการดำเนินการดังนี้

 1. การดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังในระดับชาติในกลุ่มนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ทีมงานเฝ้าระวังสามารถดำเนินการเก็บข้อมูลจากนักเรียน 13,254 คน จากโรงเรียนต่างๆ ใน

24 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ตามแผนงานที่วางไว้และในเวลาที่กำหนด โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือในการเก็บ

ข้อมูลเพียง120เครื่อง
 2. การเตรียมการสำหรับเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากกว่าการเตรียมการเฝ้าระวังโดย

การใช้แบบสอบถามทั่วไป เนื่องจากกระบวนการมีรายละเอียดมากกว่าการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ ดังนั้น
ขั้นตอนการวางแผนสำหรับการดำเนินงานการเตรียมคู่มือและการอบรมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนที่ต้อง

อาศัยความรอบคอบและรัดกุมอย่างมาก

 3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือในการเฝ้าระวังจะทำให้เกิดความยุ่งยากในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน
แบบสอบถาม เนื่องจากจะต้องอาศัยโปรแกรมเมอร์ในการแก้แบบสอบถาม ทำให้ระบบขาดความยืดหยุ่นใน

การดำเนินการ

 4. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเก็บข้อมูลทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลได้รับความสนใจและความ

ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งจากโรงเรียนนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในการเก็บข้อมูล

 5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเก็บข้อมูลทำให้การตอบแบบสอบถามใช้เวลาน้อยลง เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์มือถือสามารถตรวจสอบคำตอบและสามารถข้ามข้อคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ตอบไปได้อย่างแม่นยำ

 6. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเก็บข้อมูลทำให้กระบวนการเฝ้าระวังใช้เวลาน้อยลง การดำเนิน

การเฝ้าระวังพฤติกรรมในรอบที่10ข้อมูลเฝ้าระวังของกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นข้อมูลที่สำนักระบาดวิทยาได้รับ

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร็วที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งกระบวนการบันทึกข้อมูลเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และเป็นกระบวนการที่สำนักงาน

สาธารณสุขมักมีปัญหาในการหาผู้มารับผิดชอบดำเนินการ
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สรุป และข้อเสนอแนะ 
 การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้เป็นทางเลือกที่ดีในการเก็บ และบันทึกข้อมูล ทีมงานเฝ้าระวัง

สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพจากนักเรียนมากกว่า13,254คนจาก24จังหวัดได้ตามแผนและ

เวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือในการเก็บข้อมูลเพียง 120 เครื่อง ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมีขั้นตอนการเตรียมการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนกว่าการเตรียมการ

เฝ้าระวังโดยการใช้แบบสอบถามทั่วไป แต่ก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล ทำให้

การเฝ้าระวังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมากขึ้น ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูลมีความรวดเร็ว

มากขึ้น และทำให้ได้ผลการเฝ้าระวังรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2548สำนักระบาดวิทยาจึงได้นำวิธีการเก็บข้อมูลโดย

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้ในประชากรทุกกลุ่มที่ทางสำนักระบาดวิทยาดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีอยู่นั่นคือกลุ่มนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มนักเรียนชายและหญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และกลุ่มนักเรียนชายและหญิงอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2
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ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5


วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 เพื่อศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่5และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ในด้านต่างๆต่อไปนี้

 1. พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
 2. พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

 3. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด
 4. พฤติกรรมการดื่มสุรา
 5. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอ็ชไอวี

 

ประชากรเฝ้าระวัง 
 นักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

 นักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

 นักเรียนอาชีวศึกษาชายและหญิงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2


ขนาดตัวอย่าง 
 สำนักระบาดแนะนำให้จังหวัดต่างๆคำนวณขนาดตัวอย่างของประชากรแต่ละกลุ่มก่อนดำเนินการเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างที่เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการใช้งานของแต่ละจังหวัด โดยแนะนำให้แยก

คำนวณขนาดตัวอย่างครั้งละกลุ่มประชากร ดังนั้น ก่อนการดำเนินการเฝ้าระวัง จังหวัดต่างๆ จึงต้องทำการ
คำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับ6กลุ่มประชากร



 จำนวนตัวอย่างสำหรับการเฝ้าระวังที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลในระดับจังหวัดนั้นสามารถ
คำนวณได้จากสูตร

n	=	(Z2PQ/d2)	
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 โดย ค่าZ=ค่ามาตรฐานจากตารางZที่ระดับTypeIErrorที่  
     เมื่อa =0.05ค่าZจะเท่ากับ1.96

   ค่าP=สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากรในที่นี้หมายถึงความชุกของพฤติกรรมสุขภาพ

    ที่สำคัญของประชากรในแต่ละพื้นที่

   ค่าQ=1–P

   ค่าd=ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่าP


วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 สำนักระบาดวิทยาแนะนำให้จังหวัดสุ่มเลือกตัวอย่างครั้งละกลุ่มประชากร และแนะนำให้สุ่มเลือก
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างที่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จังหวัดไม่ควรใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น(Non-probabilitysampling)ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
ที่ไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปสำนักระบาดวิทยาแนะนำให้จังหวัดแบ่งการสุ่มเลือกตัวอย่างเป็น 3 ระยะ ซึ่งการสุ่มเลือก

ในระยะที่ 1 เป็นการสุ่มเลือกโรงเรียน ระยะที่ 2 เป็นการสุ่มเลือกห้องเรียน และระยะที่ 3 เป็นการสุ่มเลือก

นักเรียน


เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 สำนักระบาดวิทยาได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยอาศัยเครื่อง

คอมพิวเตอร์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ PalmTMการตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการตอบแบบสอบถาม แต่มีข้อดี คือผู้ตอบคำถามไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อ เนื่องจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือสามารถข้ามข้อคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ความมั่นใจกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการรักษาความลับ เนื่องจากข้อคำถามจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอครั้งละ 1 ข้อ เมื่อตอบข้อ

คำถามนั้นๆเสร็จสิ้นแล้วคำถามข้อถัดไปจะปรากฏขึ้นมาแทนที่

 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในเครื่อง
คอมพิวเตอร์มือถือประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

 ส่วนที่1 คำชี้แจง
 ส่วนที่2 ข้อมูลทั่วไป

 ส่วนที่3 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

 ส่วนที่4 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
 ส่วนที่5 ประสบการณ์การใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



การเก็บข้อมูล 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บข้อมูล โดยจะประสานงานกับสถานศึกษา

ต่างๆ ที่เลือกได้ เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูล สำนักระบาดวิทยาแนะนำให้จังหวัดดำเนินการเก็บข้อมูลตามแนวทาง

ต่อไปนี้

 1.ดำเนินการประสานงานกับโรงเรียนเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ
เก็บข้อมูล

a
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 2.ดำเนินการเก็บข้อมูลครั้งละห้องโดยจัดให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนั่งแยกกัน
 3.จัดสถานที่ในการเก็บข้อมูล โดยให้นักเรียนนั่งห่างกันพอสมควร (จัดห้องที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใน

ลักษณะเดียวกับการจัดห้องสอบ)เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนแอบมองการตอบคำถามของเพื่อน

 4.เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แนะนำความเป็นมาของระบบเฝ้าระวัง

วิธีการตอบแบบสอบถาม และอธิบายนิยามศัพท์ที่สำคัญให้นักเรียนทราบก่อนดำเนินการเก็บข้อมูล และปล่อยให้

นักเรียนตอบแบบสอบถามตามลำพัง
 5.ในระหว่างการตอบแบบสอบถามนักเรียนสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามได้

 6.เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย นักเรียนจะยกมือเรียกเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามและอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ



การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังการเก็บข้อมูลในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลต้องทำการโอนถ่ายข้อมูลจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือทุกเครื่องสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้ให้ทำการส่งต่อมายังสำนัก

ระบาดวิทยาทุกวันที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลอีกครั้งในรูปของแผ่นดิสก์ (Diskette) เมื่อดำเนินการเก็บ
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด โดยอาศัยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของข้อมูลและการให้น้ำหนักกับจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม
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ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2550 

 
ไพโรจน์  จันทรมณี, จุฑามาศ  สินประจักษ์ผล, จิรพงษ์  สุทธะมุสิก, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์   



 

ข้อมูลทั่วไป 
 การเฝ้าระวังในปี พ.ศ.2550 ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน

18,802คนเป็นเพศชายร้อยละ48.7นักเรียนชายที่ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย13.4ปีส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่
กับบิดามารดาร้อยละ74.3 เคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์โป๊ร้อยละ36.2และเคยดูหนังสือโป๊วิซีดีโป๊วีดีโอโป๊

ร้อยละ44.6
 นักเรียนหญิงที่ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 13.3 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ

72.2เคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว๊บไซด์โป๊ร้อยละ13.7และเคยดูหนังสือโป๊วีซีดีโป๊วีดีโอโป๊ร้อยละ21.8


การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัย 
 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 3.2 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 1.9 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน คือ 13 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีเพศ
สัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักสูงสุด

 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก พบว่าในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีการใช้
ถุงยางอนามัยร้อยละ50.0(ตารางที่1)

 
ตารางที่	1	 ร้อยละประสบการณ์การมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
 ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	
เพศชาย	 เพศหญิง	

2547	 2548	 2549	 2550	 2547	 2548	 2549	

 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว  3.6 2.9 2.9 3.2 1.1 2.0 1.5 1.9

 อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก(ปี) 13.0 13.2 13.0 13.1 12.7 13.1 13.0 13.4

 การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 42.8 55.1 45.8 50.0 60.0 46.4 33.3 50.0












2550	
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ประสบการณ์การเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา 
 นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.1 นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 0.9 และถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์มักจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน หรือคนรัก อย่างไรก็ดี สัดส่วนของการใช้ถุงยาง

อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเกือบทุกประเภทยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจะพบว่ามี
ความแปรปรวนค่อนข้างสูงประเด็นที่น่าสังเกตอีกประเด็นหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์เพื่อรับแลกเงินหรือสิ่งของใน

กลุ่มนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ในปีพ.ศ.2550พบว่าในกลุ่มนักเรียนชายปีนี้มีสัดส่วนคงที่ร้อยละ0.3(ตารางที่2)



ตารางที่	2 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประเทศไทย

 พ.ศ.2547-2550

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	
เพศชาย	 เพศหญิง	

2547	 2548	 2549	 2550	 2547	 2548	 2549	

 การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับ

  ผู้ขายบริการ 0.8 0.5 0.5 0.5 - - - -  
  แฟนหรือคนรัก 2.9 1.0 1.7 1.5 0.8 0.6 0.9 0.9

  คู่ที่รู้จักกันผิวเผิน 1.3 0.6 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2

  เพศเดียวกัน 1.4 0.3 0.4 0.4 - - - -
 การใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมากับ

  ผู้ขายบริการ 50.0 50.0 37.5 50.0 - - - -
  แฟนหรือคนรัก 37.5 45.0 37.5 50.0 14.3 29.2 25.0 25.0

  คู่ที่รู้จักกันผิวเผิน 51.3 58.3 50.0 66.7 - - 50.0 -

  เพศเดียวกัน 33.3 0.0 50.0 50.0 - - - -
 การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับ

  ผู้ขายบริการ 60.0 80.0 70.0 93.7 - - - -
  แฟนหรือคนรัก 50.0 50.0 55.5 67.9 6.3 29.2 41.4 33.3

  คู่ที่รู้จักกันผิวเผิน 59.2 73.9 59.4 77.5 - - - 50.0
  เพศเดียวกัน 35.4 37.5 50.0 56.6 - - - -

การมีเพศสัมพันธ์โดยได้สิ่งของตอบแทน 24.3 20.0 0.4 0.3 0.0 0.0 10.9 0.0







2550	



�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

แหล่งที่มาของถุงยาง 
 สำหรับแหล่งที่มาของถุงยางอนามัย  ได้แก่  ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ  ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ครูพยาบาล  สถานบริการเตรียมไว้  เป็นต้น  โดยพบว่านักเรียนชายส่วนใหญ่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รองลงมา คือ ได้ถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 33.4 และ 21.7 ตามลำดับ นักเรียนหญิง
ส่วนใหญ่แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย คือ คู่นอนเตรียมมา  รองลงมา คือ ร้านสะดวกซื้อ  คิดเป็นร้อยละ 38.1

และ35.7ตามลำดับและการพกถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติในนักเรียนชายมีมากกว่านักเรียนหญิง(ตารางที่3)



ตารางที่	3	 แหล่งที่มาของถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประเทศไทยพ.ศ.2550

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 23.4 9.5
 ครูพยาบาล  6.1 0.0
 ซื้อจากร้านขายยา  13.9 9.5

 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 21.7 35.7

 ซื้อจากห้างสรรพสินค้า 5.2 4.7

 สถานบริการเตรียมไว้ 1.7 0.0 

 คู่นอนเตรียมมา  4.3 38.1
 เครื่องขายแบบหยอดเหรียญ 19.1 2.4
 อื่นๆ   4.3 0.0

 ปกติมีการพกถุงยางอนามัยติดตัว 45.5 11.1

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย	 เพศชาย	 เพศหญิง	



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
 มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีประสบการณ์เคยใช้สารเสพติด สารเสพติดที่พบว่านักเรียนใช้มาก

ได้แก่ กัญชา กาว/ทินเนอร์ กระท่อมและยาบ้า โดยนักเรียนชายใช้กัญชา ร้อยละ 2.8 และมีแนวโน้มของการใช้

กัญชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ กาว/ทินเนอร์ ร้อยละ 2.0 กระท่อม ร้อยละ 2.0 และยาบ้า
ร้อยละ 1.1 ส่วนนักเรียนหญิงมีประสบการณ์เคยใช้กาว/ทินเนอร์ ร้อยละ 1.0 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 0.5

กระท่อมร้อยละ0.4และยาบ้าร้อยละ0.2

 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนักเรียนหญิงเคยใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศ ร้อยละ 0.1 มีการดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อนการร่วมเพศร้อยละ0.2 ในขณะที่ นักเรียนชายใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครั้งล่าสุดร้อยละ0.3

มีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการร่วมเพศครั้งล่าสุดร้อยละ0.6(ตารางที่4)


ตารางที่	4 การใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประเทศไทย

 พ.ศ.2457-2550

เพศชาย	 เพศหญิง	

2548	 2549	 2550	 2547	 2548	 2549	

  ยาบ้า 1.2 1.0 1.3 1.1 0.0 0.3 0.2 0.2
  กาวทินเนอร์ 1.4 1.6 1.8 2.0 0.1 0.6 0.8 1.0

  เฮโรอีน 0.0 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1

 กัญชา 2.1 2.6 2.1 2.8 0.0 0.4 0.4 0.5
 ฝิ่น 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0

  ยาเค 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0
  ยาอี 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0

  กระท่อม 1.0 2.1 1.8 2.0 0.0 0.0 0.5 0.4

 ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครั้งล่าสุด 15.8 55.0 66.6 11.8 0.0 0.0 12.5 5.5

 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศ 39.4 50.0 50.0 19.5 14.6 0.0 36.6 8.5
 ครั้งล่าสุด



2550	
การใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

2547	



�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

เพศชาย	 เพศหญิง	

2548	 2549	 2550	 2547	 2548	 2549	

 การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้ 92.8 93.3 94.2 93.2 94.2 93.2 93.3 94.0
 การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ป้องกัน 75.9 78.5 77.5 78.5 74.9 78.8 79.2 78.5

 เอดส์ได้

 ยุงเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์ได้ 52.3 50.3 45.4 52.2 54.6 50.7 53.4 50.0
 กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้ 50.5 52.2 47.5 46.5 54.9 53.6 53.5 45.0

 คนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ 62.0 56.0 58.2 55.7 72.5 68.6 73.0 70.7
 การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ - 95.6 94.9 93.3 - 96.9 96.4 95.9

 มียายับยั้งเชื้อเอดส์(ต้านไวรัส)ได้ 50.6 48.1 41.8 59.1 54.6 50.86 43.7 62.7

 ตอบข้อที่1–5ได้ถูกต้อง 13.5 13.5 16.05 12.6 20.0 15.60 17.7 13.7
 ตอบถูกทุกข้อ   - - 5.3 6.9 - - 6.8 8.0




2550	
ความรู้เรื่องโรคเอดส์	

2547	

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์
 ในการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ พบว่านักเรียนชายตอบถูกทั้ง 7 ข้อ  ร้อยละ

6.9 ข้อคำถามที่ตอบถูกน้อยที่สุด คือ “กินอาหารกับผู้ติดเชื้อสามารถติดเชื้อเอดส์ได้” ตอบถูกเพียงร้อยละ 46.5

และ “ยุงเป็นพาหะเชื้อเอดส์” รองลงมา ตอบถูกเพียงร้อยละ 52.2 ได้ ข้อคำถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้

เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้”ซึ่งตอบถูกมากถึงร้อยละ93.3ส่วนในนักเรียนหญิงตอบถูกทั้ง7ข้อ
ร้อยละ8.0ข้อคำถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ“กินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้”ตอบถูกเพียง

ร้อยละ 45.0 ข้อคำถามตอบถูกมากที่สุด คือ “การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้” ซึ่งมากถึงร้อย

ละ95.9

 สำหรับความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS จำนวน 5 ข้อ พบว่านักเรียน

ชายตอบถูกทั้ง5ข้อร้อยละ12.6ส่วนในนักเรียนหญิงตอบถูกทั้ง5ข้อร้อยละ13.7(ตารางที่5)


ตารางที่	5 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

 ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียน        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประเทศไทย พ.ศ. 2550 


จิรพงษ์ สุทธะมุสิก, ไพโรจน์  จันทรมณี, จุฑามาศ สินประจักษ์ผล, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์   



ข้อมูลทั่วไป 
 การเฝ้าระวังในปี พ.ศ.2550 ดำเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน

16,104คนเพศชาย6,370คนและเพศหญิง9,734คนนักเรียนชายมีอายุเฉลี่ย17ปี (อายุต่ำสุด13ปีอายุ

สูงสุด25ปี)นักเรียนชายส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา (ร้อยละ75.6)ร้อยละ63.2ของนักเรียนชาย

เคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์และร้อยละ80.6เคยดูหนังสือโป๊วิซีดีโป๊วีดีโอโป๊(ตารางที่1)

 นักเรียนหญิงมีอายุเฉลี่ย16ปี (อายุต่ำสุด12ปีอายุสูงสุด22ปี)นักเรียนหญิงส่วนใหญ่พักอาศัย
อยู่กับบิดามารดา (ร้อยละ 73.1) ร้อยละ 26.0 ของนักเรียนหญิงเคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว๊บไซด์และร้อยละ 53.6

เคยดูหนังสือโป๊วีซีดีโป๊วีดีโอโป๊(ตารางที่2)



การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัย 
 นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ21.2อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียน

ชายเท่ากับ 15.2 ปี นักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคู่รักสูงสุด ร้อยละ 81.1 และใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ47.0
 นักเรียนหญิงร้อยละ12.9เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วโดยสัดส่วนของนักเรียนหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกือบทั้งหมดของนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 96.6) เป็นการมีเพศ
สัมพันธ์ครั้งแรกโดยสมัครใจเพียงร้อยละ71.1และคู่ของนักเรียนหญิงร้อยละ46.3ใช้ถุงยางอนามัย



การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา 
 แนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักของนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในการสำรวจรอบปี

พ.ศ.2550พบว่านักเรียนชายร้อยละ13.7และนักเรียนหญิงร้อยละ9.9มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักในรอบปีที่

ผ่านมา การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 25.0 และ ร้อยละ
20.0)

 การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่รู้จักกันผิวเผินของนักเรียนหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี พ.ศ.2550

นักเรียนหญิง ร้อยละ 0.8 มีเพศสัมพันธ์กับชายที่รู้จักกันผิวเผิน ส่วนนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น

ร้อยละ3.8

 นักเรียนชายร้อยละ2.2มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการในรอบปีที่ผ่านมาและใช้ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งร้อยละ60.6

 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 0.8

นักเรียนหญิงร้อยละ0.3มีเพศสัมพันธ์เพื่อรับแลกเงินหรือสิ่งของนักเรียนชายพบมากกว่านักเรียนหญิง





�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 
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แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย 
 โดยส่วนใหญ่นักเรียนชายได้ถุงยางอนามัยมาจากร้านสะดวกซื้อร้อยละ41.7รองลงมาคือได้รับจาก

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ร้อยละ16.3)และชื้อจากเครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ(ร้อยละ10.8)
 สำหรับแหล่งที่มาของถุงยางอนามัยนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ได้จากคู่นอนเตรียมมา ร้อยละ39.7 รองลง

มาคือได้จากร้านสะดวกซื้อ(ร้อยละ28.1)


ตารางที่	10 แหล่งที่มาของถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประเทศไทยพ.ศ.2548–2550

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย	 นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	

2548	 2549	 2550	 2548	 2549	 2550	

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.8.3 13.9 16.3 0.0 8.9 9.8

 ครูพยาบาล 0.0 1.7 3.0 0.0 1.1 1.7

 ซื้อจากร้านขายยา 12.1 10.8 8.7 0.0 9.7 12.2

 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 40.0 47.6 41.7 21.1 30.4 28.1
 ซื้อจากห้างสรรพสินค้า 0.0 3.4 2.1 0.0 1.1 2.4

 สถานบริการเตรียมมา 0.0 4.1 3.0 0.0 0.3 2.0
 คู่นอนเตรียมมา 2.3 4.3 4.4 50.0 44.1 39.7

 เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ 3.9 12.3 10.8 0.0 2.7 3.7
 อื่นๆ  - 1.5 2.1 - 1.1 0.3

   

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
 นักเรียนชายร้อยละ11.8 เคยใช้กัญชารองลงมาคือกระท่อม (ร้อยละ6.6)มีนักเรียนหญิงเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่เคยใช้สารเสพติดโดยสารเสพติดที่นักเรียนหญิงเคยใช้มากที่สุดคือกัญชา(ร้อยละ0.8)
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ชนิดของสารเสพติดที่นักเรียนเคยใช้	 นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	

2548	 2549	 2550	 2548	 2549	 2550	

ตารางที่	11		การใช้สารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ประเทศไทยพ.ศ.2548-2550


 ยาบ้า  5.1 5.1 4.8 0.4 0.5 0.3

 กาวทินเนอร์ 3.0 2.6 2.9 0.5 0.3 0.3
 เฮโรอีน  0.4 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1

 กัญชา  11.9 10.1 11.8 0.6 1.1 0.8

 ฝิ่น  0.4 0.7 0.7 0.0 0.1 0.1

 ยาเค  0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0

 ยาอี  0.6 0.6 0.4 0.0 0.1 0.1
 กระท่อม  6.8 0.2 6.6 0.3 0.4 0.3

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์
 นักเรียนชายที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 7 ข้อมีเพียงร้อยละ 16.7 ข้อคำถามที่ตอบผิดมากที่สุดคือ

“กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้” ซึ่งมีผู้ตอบถูกเพียง ร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ ข้อคำถาม “ยุงสามารถเป็น
พาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน”มีผู้ตอบถูกร้อยละ43.1

 ส่วนนักเรียนหญิงที่ผู้ตอบถูกทั้ง7ข้อร้อยละ18.4ข้อคำถามที่ตอบผิดมากที่สุดเช่นเดียวกับนักเรียน

ชายคือข้อคำถาม“กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้”มีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ34.2รองลงมาคือ“ยุงสามารถ
เป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คน”มีผู้ตอบถูกร้อยละ42.6

 สำหรับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตามตัวชี้วัด UNGASS(8)จำนวน 5 ข้อ พบว่านักเรียนชายตอบถูกทั้ง
5ข้อร้อยละ22.6ส่วนนักเรียนหญิงตอบถูกทั้ง5ข้อสูงกว่านักเรียนชายคือตอบถูกร้อยละ28.3และเป็นที่น่า

สังเกตเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ลดลงอย่างต่อเนื่องใน

รอบ3ปีที่ผ่านมา
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ความรู้เรื่องโรคเอดส์	
นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	

2548	 2549	 2550	 2548	 2549	 2550	

ตารางที่	12 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง

  ประเทศไทยพ.ศ.2548-2550

 การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้ 97.0 96.1 95.5 94.9 93.7 93.8

 การมีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ป้องกัน 84.1 82.7 83.4 81.8 81.7 83.2
 เอดส์ได้
 ยุงเป็นพาหะเชื้อเอดส์  58.6 60.6 43.1 57.3 60.3 42.6
 กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้ 69.5 69.0 33.0 71.4 69.0 34.2

 คนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ 77.4 77.3 75.0 84.4 84.8 84.9

 การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้ 98.9 98.1 97.7 - 98.6 98.6
 มียายับยั้งเชื้อเอดส์(ต้านไวรัส)ได้ 48.7 45.8 60.6 52.9 48.9 65.1
 ตอบข้อที่1–5ได้ถูกต้อง 31.0 30.3 22.6 31.3 32.1 28.3
 ตอบถูกทุกข้อ   - 14.2 16.7 - 15.6 18.4



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี 

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2   

ประเทศไทย  ปี2550 


จุฑามาศ  สินประจักษ์ผล, ไพโรจน์ จันทรมณี,  จิรพงษ์  สุทธะมุสิก, ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ 



ข้อมูลทั่วไป 
  การเฝ้ าระวั งพฤติกรรมที่ สัมพันธ์กับการติดเชื้ อ เอ็ช ไอวี ในกลุ่ มนัก เรียนอาชีวศึกษา

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ในปีพ.ศ.2550ดำเนินการเก็บข้อมูลในนักเรียนจำนวน16,692คนเป็นนักเรียน
ชายจำนวน8,296คน(ร้อยละ49.7)มีอายุเฉลี่ย16.7ปีอายุต่ำสุด12ปีอายุสูงสุด26ปีส่วนใหญ่พักอาศัย

อยู่กับบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 71.9 มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์โป๊ และดูหนังโป๊ วีซีดีโป๊ วีดีโอโป๊

คิดเป็นร้อยละ 67.7 และ 89.4 ส่วนนักเรียนหญิงมีจำนวน 8,396 คน (ร้อยละ 50.2) มีอายุเฉลี่ย 16.5 ปี อายุ
ต่ำสุด 12 ปี อายุสูงสุด 26 ปี ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 66.6 มีการใช้คอมพิวเตอร์

เข้าเว็บไซด์โป๊และดูหนังโป๊วีซีดีโป๊วีดีโอโป๊คิดเป็นร้อยละ31.5และ64.5(ตารางที่1)



ตารางที่	13ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550

ข้อมูลทั่วไป	
นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	

2549	 2550	 2547	 2548	 2549	 2550	

 จำนวนประชากรที่ศึกษา(คน) 6524 7668 7054 8296 6730 7063 7611 8396

 อายุเฉลี่ย(Median)(ปี) 17 16.9 16.8 16.7 17.0 16.7 16.6 16.6
 ปัจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยู่กับ 

  บิดาและมารดา 69.5 70.5 71.3 71.9 67.2 65.8 67.6 66.6
  บิดาหรือมารดาคนเดียว 11.5 9.8 9.5 10.4 9.0 12.1 12.1 11.2

  เพื่อน   4.0 3.8 3.9 2.7 4.0 3.6 4.0 2.3

  แฟน    1.2 0.8 1.0 0.9 0.7 0.8 1.6 1.4
  พักกับญาติ  10.1 9.7 9.1 8.9 9.2 10.8 10.2 10.7

  อยู่คนเดียว  0.8 1.4 1.6 1.3 1.6 0.8 1.0 0.9
 เคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์โป๊ - 56.8 61.0 67.7 - 24.6 26.0 31.5

 เคยดูหนังสือโป๊วิซีดีโป๊วีดีโอโป๊ - 89.1 87.1 89.4 - 58.8 59.4 64.5

2548	2547	



�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัย 
 นักเรียนชายร้อยละ40.2และนักเรียนหญิงร้อยละ28.2เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วอายุเฉลี่ยของการมี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชาย เท่ากับ 15.5 ปี และนักเรียนหญิง เท่ากับ 16 ปี สำหรับการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก คิดเป็นร้อยละ 26.0

และ 96.5 ตามลำดับ และนักเรียนทั้งชายและหญิงใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกค่อนข้างต่ำ
คือ ร้อยละ 41.3 ในนักเรียนหญิง และร้อยละ 48.2 ในนักเรียนชาย โดยนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์โดยความ

สมัครใจคิดเป็นร้อยละ69.8


ตารางที่	14 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชั้นอาชีวศึกษา

  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	

	

เพศชาย	 เพศหญิง	

2549	 2550	 2547	 2548	 2549	 2550	2548	2547	

 เคยมีเพศสัมพันธ์  32.0 37.5 36.2 40.2 21.2 29.7 28.2 34.1

 อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก(ปี) 15.7 15.5 15.4 15.5 15.6 15.9 15.7 16.0

 ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 39.4 43.8 45.2 48.3 30.4 40.0 39.0 41.3
 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยความสมัครใจ - - - - 66.5 65.3 65.6 69.8



 

การมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา 
  ในรอบปีที่ผ่านมานักเรียนชายส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก คิดเป็นร้อยละ 27.3

มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของ  คิดเป็นร้อยละ 3.0
ส่วนนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักคิดเป็นร้อยละ26มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งคิดเป็น

ร้อยละ15.6มีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งของคิดเป็นร้อยละ1.9เมื่อเปรียบเทียบการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่
ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2550 พบว่าการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักมีแนวโน้มสูงขึ้น

แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมากอยู่







��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ตารางที่	15	 ร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในปีที่ผ่านมาของนักเรียนอาชีวศึกษา

 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์	
ในปีที่ผ่านมา	

เพศชาย	 เพศหญิง	

2549	 2550	 2547	 2548	 2549	 2550	2548	2547	

 การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมากับ
  หญิงขายบริการ 3.0 4.4 4.5 3.05 - - - -

 แฟนหรือคนรัก 7.1 25.0 25.3 26.0 4.9 22.3 22.8 26.0
 คู่ที่รู้จักกันผิวเผิน 10.8 8.3 10.2 8.5 1.5 1.7 2.4 1.1

 เพศเดียวกัน  1.5 2.1 2.2 3.5 - - - - 

 การใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมากับ
 หญิงขายบริการ 56.9 65.9 67.8 63.6 - - - -

 แฟนหรือคนรัก 10.6 21.4 24.9 23.2 8.0 11.8 11.7 15.1
 คู่ที่รู้จักกันผิวเผิน 31.8 53.7 56.4 54.1 25.0 31.0 33.3 34.5

 เพศเดียวกัน  33.3 38.8 40.0 50.0 - - - -


  สำหรับแหล่งที่มาของถุงยาอนามัย ได้แก่ ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครูพยาบาลสถานบริการเตรียมไว้เป็นต้นโดยนักเรียนชายส่วนใหญ่ได้ถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อรองลงมา

ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ38.6และ15.2ตามลำดับส่วนนักเรียนหญิงส่วนใหญ่ได้ถุงยางอนามัย

จากคู่นอนเตรียมมา รองลงมา ร้านสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 38.4และ 23.2ตามลำดับการพกถุงยางอนามัย

เป็นเรื่องปกติในนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง   

ตารางที่	16	 แหล่งที่มาของถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2
  ประเทศไทยพ.ศ.2550

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 15.2 11.5

 ครูพยาบาล 2.1 0.0

 ซื้อจากร้านขายยา 13.5 11.3

 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ 38.6 23.2

 ซื้อจากห้างสรรพสินค้า 3.1 0.0
 สถานบริการเตรียมมา 2.7 0.0

 คู่นอนเตรียมมา 3.7 38.4

 เครื่องขายถุงยางอนามัยแบบหยอด 10.1 0.0

 อื่นๆ 1.9 0.0

แหล่งที่มาของถุงยางอนามัย	 นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	



�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ประสบการณ์การใช้สารเสพติด 
  มีนักเรียนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เคยใช้สารเสพติดสารเสพติดที่ใช้มากได้แก่กัญชายาบ้ากาว

ทินเนอร์ กระท่อม เป็นต้น  นักเรียนชายเคยใช้ กัญชามากที่สุด (ร้อยละ 22.7) รองลงมาคือกระท่อม

(ร้อยละ 10.7) ส่วนนักเรียนหญิงมีประสบการณ์การใช้สารเสพติดน้อยกว่านักเรียนชาย นักเรียนหญิงเคยใช้กัญชา

มากที่สุดเช่นกัน (ร้อยละ 3.0) รองลงมาเป็นยาบ้า (ร้อยละ 1.8) และมีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เคยสาร
เสพติดโดยการฉีด(ร้อยละ0.9ในกลุ่มนักเรียนชายและร้อยละ0.2ในกลุ่มนักเรียนหญิง)

  ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดนักเรียนชายมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการร่วมเพศ ร้อยละ

8.0ส่วนนักเรียนหญิงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการร่วมเพศมีเพียงร้อยละ1.5(ตารางที่17)



ตารางที่	17 ร้อยละการใช้สารเสพติดของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2
  ประเทศไทยพ.ศ.2547-2550

ประสบการณ์ใช้สารเพติด	
เพศชาย	 เพศหญิง	

2549	 2550	 2547	 2548	 2549	 2550	2548	2547	

  ยาบ้า   12.1 12.0 7.6 9.7 1.3 1.6 1.7 1.8

  กาวทินเนอร์  4.9 4.8 3.9 5.7 0.5 0.6 0.8 0.9

  เฮโรอีน   0.5 0.7 0.5 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2
  กัญชา   21.3 22.0 16.5 22.7 1.1 1.3 2.2 3.0

  ฝิ่น    1.1 1.4 1.6 1.0 0.0 0.0 0.2 0.1
  ยาเค    0.4 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1

  ยาอี    1.1 1.4 0.4 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3

  กระท่อม   10.4 10.8 8.4 10.7 0.4 0.4 1.0 1.2
 ใช้สารเสพติดก่อนร่วมเพศครั้งล่าสุด 2.3 1.4 1.7 1.8 0.0 0.0 0.3 0.2

 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนร่วมเพศล่าสุด 19.6 7.8 7.6 8.0 3.9 1.4 1.9 1.5




ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
 ในการสอบถามความรู้เรื่องโรคเอดส์ พบว่านักเรียนชายที่ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 7 ข้อมีเพียง

ร้อยละ 12.6 และตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ ตามตัวชี้วัด UNGASS คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยข้อคำถามที่
ตอบถูกน้อยที่สุด คือ “ยุงสามรถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้” คิดเป็นร้อยละ 54.4 ข้อคำถามที่ตอบถูกมาก

ที่สุดคือ“การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์”คิดเป็นร้อยละ96.4ส่วนนักเรียนหญิงที่ตอบคำถาม

ได้ถูกต้องทั้ง7ข้อมีเพียงร้อยละ15.3และตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง5ข้อตามตัวชี้วัดUNGASSคิดเป็นร้อยละ

24.5โดยข้อคำถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือ“ยุงเป็นพาหะเชื้อเอดส์ได้”คิดเป็นร้อยละ53.0ข้อคำถามที่ตอบถูกมาก

ที่สุด คือ “การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกันทำให้ติดเชื้อเอดส์” คิดเป็นร้อยละ 97.9 เช่นเดียวกับเพศชาย เมื่อ
เปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคเอดส์ใน 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาทั้งชายและหญิงมีความรู้เรื่อง

โรคเอดส์โดยตอบแบบสอบถามของUNGASSถูกทั้ง5ข้อมีแนวโน้มลดลง
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ความรู้เรื่องโรคเอดส์	
นักเรียนชาย	 นักเรียนหญิง	

2549	 2550	 2547	 2548	 2549	 2550	2548	2547	

ตารางที่	18 ร้อยละของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ 

  เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องประเทศไทยพ.ศ.2547-2550

 ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันเอดส์ได้ 91.0 96.4 96.1 95.0 94.9 95.2 93.6 93.6

 มีคู่นอนคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ 87.9 82.5 76.7 79.5 78.3 79.3 78.7 77.6
 ป้องกันเอดส์ได้

 ยุงเป็นพาหะเชื้อเอดส์ 57.7 55.3 57.1 54.4 54.0 51.1 54.0 53.0

 กินอาหารร่วมกันติดเชื้อเอดส์ได้ 70.5 65.6 64.6 61.0 70.9 66.1 66.0 58.3
 คนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ 71.9 70.0 69.3 70.5 82.3 82.2 81.9 81.3

 ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน 98.5 98.4 97.9 96.4 99.1 98.7 98.5 97.9

 ทำให้ติดเชื้อเอดส์ได้มียายับยั้งเชื้อเอดส์ 50.2 49.8 47.9 60.1 55.9 53.5 54.4 65.8

 ตอบข้อที่1–5ได้ถูกต้อง 27.5 22.7 22.7 21.7 26.4 24.1 25.7 24.6
 ตอบถูกทุกข้อ  14.9 - 11.3 12.6 14.3 - 23.0 15.3
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อภิปรายผล 


กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์, ไพโรจน์  จันทรมณี, จุฑามาศ  สินประจักษ์ผล, 

จิรพงษ์  สุทธะมุสิก, ธนรักษ์ ผลิพัฒน ์




 การศึกษาการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในกลุ่มนักเรียน ประเทศไทย
พ.ศ.2550 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ยังคงมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ค่อนข้างต่ำ สัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศ

สัมพันธ์แล้วยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักเรียนยังใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะเมื่อมีสัมพันธ์กับแฟนหรือ
คนรัก มีนักเรียนหญิงในสัดส่วนที่สูงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่สมัครใจ นักเรียนชายส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึง

สื่อลามกได้มากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชายอาชีวศึกษา
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่2จะเคยใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์หรือเคยดูหนังสือโป๊วีซีดีโป๊วีดีโอโป๊

 การมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องนับเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

แนวคิด ค่านิยมของคนในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากสังคมไม่ต้องการให้วัยรุ่นหรือวัยเรียนมีเพศสัมพันธ์
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งในที่นี้รวมถึงสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา

กลุ่มเพื่อน ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่วัยรุ่นใช้ชีวิตอยู่ รวมไปถึงการวางตัวของบุคคลสาธารณะที่วัยรุ่น

สนใจ หากสังคมปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงนี้ดำเนินต่อไป การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหรือในวัยเรียนก็จะกลายเป็น
เรื่องที่ปกติหรือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับต่อไปในอนาคตดังเช่นที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก

 สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปิดกว้างต่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ การเข้าถึงสื่อต่างๆ
ทำได้ไม่ยากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อโป๊ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เป็นที่น่าสังเกตว่า

นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อประเภทหนังสือ วีซีดี และวีดีโอ ได้ง่าย จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้

ความสำคัญกับการควบคุมสื่อประเภทหนังสือ วีซีดี และวิีดีโอควบคู่ไปกับการควบคุมสื่อลามกทางอินเตอร์เน็ต

(คลิปโป๊)เพื่อเป็นการลดสิ่งกระตุ้นทางเพศสำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้
 นอกเหนือจากสื่อโป๊แล้ว ในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ปกติ (เช่น หนังสือพิมพ์) หรือสื่อโทรทัศน์ (เช่น ละคร

ต่างๆ) ยังเป็นสื่อที่สำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนด้วยเช่นกัน เนื่องจากสื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้

ง่ายเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันสื่อต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นเลย

แต่กลับเป็นแหล่งแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น

 ในขณะที่นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อที่ผลักดันให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงมากขึ้นนักเรียนกลับ
ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่สำคัญในการป้องกันตัวเองจากภาวะคุกคามทางสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผล

ของคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ที่ค่อนข้างต่ำ ผลจากการเฝ้าระวังที่พบว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์

มากขึ้นและอัตรามีการใช้ถุงยางอนามัยต่ำยังสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหาแนวทางในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน เพศศึกษา และ School Based HIV prevention program(17) เป็น

มาตรการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
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 เพศศาสตร์ศึกษา และ School based HIV prevention program ที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มี
ทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ช่วยลดจำนวนคู่นอน และเพิ่ม
อัตราการใช้ถุงยางอนามัย(17)

 ถึงแม้กลุ่มนักเรียนจะยังคงมีสัดส่วนของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทางเพศแล้วไม่มากนัก แต่การให้

ความรู้ และการฝึกทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และป้องกันโรคเอดส์ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น(18)

 นอกจากความรู้และทักษะการใช้ถุงยางอนามัยทัศนคติที่มีต่อการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นอีกประเด็นที่มี
ความสำคัญ ทั้งนี้หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าการใช้ถุงยางอนามัยแสดงถึงการไม่เชื่อใจกันได้ ก็คงจะไม่
สามารถเพิ่มอัตราการใช้ถุงยางอนามัยได้



ข้อเสนอแนะ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการศึกษาเรียนรู้

เกี่ยวกับเรื่องเพศศาสตร์ศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

 2. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนและครอบครัวสามารถเข้าถึงและสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในเรื่องเพศศาสตร์ศึกษา และ School based HIV prevention program เพื่อให้

โครงการสามารถตอบสนองความอยากรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังต้องพยายามให้การ
ดำเนินงานด้านนี้มีความเข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาบริการให้คำปรึกษาวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพกับเพศตรงข้ามเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร








�0 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

ในกลุ่มเยาวชน 


ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์, นุชนารถ แก้วดำเกิง 




 จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สัดส่วนของเยาวชนที่เคยมี

เพศสัมพันธ์แล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์

กับแฟนหรือเพื่อนสนิท โดยที่อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และมีรูปแบบค่านิยม
ทางเพศที่หลากหลาย  เช่น การมีคู่นอนหลายคน การแลกเปลี่ยนคู่นอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้จำนวน

ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการทำแท้ง

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

รวมทั้งชุมชน ได้เล็งเห็นปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ

ต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ให้สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ได้



ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และในชุมชน 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนดังนี้

	 1.		การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์สำหรับเด็กและเยาวชน	 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	 และ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ในปี	 พ.ศ.	

2548	

 เพื่อร่วมกันสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา เรื่อง
การเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษาทุกแห่งให้สามารถดำเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน บูรณาการ

ทรัพยากรร่วมกันและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดและท้องถิ่น


 2.		การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา		

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) ได้จัดทำโครงการก้าว

ย่างอย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษามีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด682แห่ง ใน68จังหวัดมีจำนวนครูที่ผ่านการอบรมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น3,557คนและ

จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษาทั้งหมด382,472คนและตั้งแต่ปีพ.ศ.2548กรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา การศึกษา
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นอกโรงเรียน  และการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยมีการสอดแทรกการสอนเพศศึกษาในสาระวิชาต่างๆ เช่น

สุขศึกษาและพลศึกษาวิทยาศาสตร์สังคมศึกษามีการพัฒนาชุดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาใน
แต่ละช่วงชั้น จัดการอบรมให้กับครูผู้สอนเพศศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา  จัดการอบรมให้
ความรู้กับกลุ่มผู้ปกครอง


 3.		การพัฒนาคู่มือ/แนวทางที่ส่งเสริมการป้องกันโรค		

  3.1	 แนวทางการสื่อสารเรื่องเอดส์	 และเพศ	 สำหรับผู้ปกครอง ในปีพ.ศ.2549 สอวพ.
ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ คณะครูและผู้ปกครองดำเนินโครงการสื่อสาร
อย่างไร ให้วัยใส ไกลเอดส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศ และสร้างเครือข่าย
การทำงานเอดส์ ในระบบการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตร ให้กับครูผู้สอนไว้เป็นแนวทางในการจัดอบรมกับ

กลุ่มผู้ปกครองโดยเน้นเนื้อหาสาระใน3ประเด็นดังนี้

   1. การสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มผู้ปกครองในบทบาทของตนเอง
   2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
   3. การสื่อสารกับคนในครอบครัว
  3.2		การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันเอดส์	 ในปี พ.ศ.
2543-2548 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุม

โรค (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะ
สมในการป้องกันเอดส์  ซึ่งประกอบด้วย หนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม

โดยใช้หลักของทักษะชีวิต วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ยังพัฒนาสื่อประกอบการเรียน
การสอนวีดีทัศน์เทปเสียงบทละครโดยจัดเป็นชุดให้กับครูผู้สอนมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชี้แจง
นโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงให้กับศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 175

เขตพื้นที่และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขยายผลต่อไป


 4.	 การพัฒนาช่องทางให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แก่เยาวชน เช่น
การผลิตสื่อให้ความรู้ต่างๆเช่นแผ่นพับวิดีโอวีซีดีชุดการเรียนการสอนโปสเตอร์เป็นต้นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารด้านเอดส์ในระดับอำเภอและตำบลในพื้นที่30จังหวัดในปีพ.ศ.2547-2550


 5.		การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์		
  5.1		การรณรงค์ในวันสำคัญ เช่นการณรงค์ในวันแห่งความรักวันเอดส์โลกมีการจัดรณรงค์ใน
สถานศึกษา หรือแหล่งชุมชนที่มีเยาวชนมารวมกันมาก เช่น ที่สยามสเแควร์ เซ็นเตอร์พ้อยต์ เป็นต้น เพื่อสร้าง

ความตระหนักในปัญหาเอดส์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม

 	 5.2	 การรณรงค์ผ่านสื่อระดับชาติ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ที่เยาวชน
ชอบอ่านดังตัวอย่าง
  โครงการ	 “คุยเปิดใจ	 รักปลอดภัย”	 โดยความร่วมมือของ 5 องค์กร คือ กรมควบคุมโรค
สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์PATHองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์และบริษัทโอกิลวี่วัน เวิล์ดไวด์

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ระหว่างพ่อแม่และบุตรหลาน ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม

2548มีกิจกรรมดังนี้
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 - จัดทำสปอตโทรทัศน์เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาสาระในรายการต่างๆ

 - จัดทำสปอตวิทยุเผยแพร่ทางสถานีวิทยุทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม7สถานี

 - จัดทำภาพโฆษณารูปแบบการ์ตูนเผยแพร่ในนิตยสาร14ฉบับ
 - ผลิตสื่อสนับสนุนโครงการเช่นซีดีเพลงทอล์คโชว์โปสเตอร์แผ่นพับปฏิทินพก

 - เปิดCallCenterเพื่อให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และแจกหนังสือคุยเปิดใจรักปลอดภัย
 - จัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Road Show ในตลาดนัดสวนจตุจักร ชุมชนแออัด และ

  โรงเรียน

 - จัดเสวนา“เปิดอกถกรัก”ณมหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 - เปิดเว็บไซต์ Openmindtalk.com เพื่อนำเสนอข่าวกิจกรรมในโครงการ และให้บริการดาวน์

  โหลดสื่อต่างๆ
 - ประชาสัมพันธ์บทความในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคมชัดลึกและข่าวสด

 โครงการ	“ยืดอก	พกถุง”มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย

“การใช้ถุงยางอนามัย คือ การแสดงความรับผิดชอบและปลอดภัย ดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันการติดเชื้อ”
ระยะเวลาในการดำเนินงานปี2550กิจกรรมดังนี้

 - ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ผ่านสปอตโทรทัศน์สอดแทรกในละครสปอตวิทยุหนังสือพิมพ์และ

เว็บไซต์poktoong.com
 - จัดคอนเสิร์ต2ครั้งและแคมปัสทัวร์6ครั้ง

 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสติกเกอร์เสื้อยืดเข็มกลัดที่บังแดดป้ายแขวนกระเป๋าที่ห้อย

โทรศัพท์พวงกุญแจและWristband


 6.		การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ		
	 	 โรคเอดส์	

 	 6.1		การพัฒนาแกนนำเยาวชนป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาเช่น

   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์  ในปีพ.ศ.2550สอวพ. ได้ร่วมกับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำในสถานศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวม55สถานศึกษาจำนวนประมาณ200คนโดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง

สถานการณ์เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด การจัดทำและเขียนโครงการ การบริหารจัดการ

โครงการ การทำกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเอดส์ ความรู้เรื่องถุงยางอนามัย
เป็นต้น และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน 5 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดนครราชสีมา นครปฐม พิษณุโลก ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษาและเยาวชน
เห็นความสำคัญของการป้องกันเอดส์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

   โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านการป้องกันเอดส์	 (Anti	 AIDS	

Academy)	 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยสอวพ.และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีค่านิยมที่ถูกต้องเรื่องเอดส์และเพศศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็นในการ

ป้องกันเอดส์  และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนแกนนำสามารถจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในสถานศึกษาหรือชุมชนได้  โดยดำเนินการในสถานศึกษา 52 แห่ง (มัธยมศึกษา

5แห่งอาชีวศึกษา19แห่งอุดมศึกษา28แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน)แห่งละ3คน(ครูผู้ควบคุม1คนเยาวชน
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แกนนำ2-3คน) ในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี ตราดสระแก้วสมุทรปราการนนทบุรีนครนายกนครสวรรค์

ปทุมธานีเพชรบูรณ์เชียงใหม่สุรินทร์อุดรธานีสุรินทร์และกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมประกอบด้วยการอบรม

แกนนำ การศึกษาดูงาน การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งชมรม และจัดกิจกรรมในสถานศึกษา และจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  ผลการดำเนินงานที่

ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ20,000คน
  6.2		การพัฒนาแกนนำเยาวชนป้องกันเอดส์ในชุมชนเช่น

   โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนในชุมชน ปี พ.ศ.2547-

2551ในพื้นที่30จังหวัดๆละ1-7ตำบลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกฯมีกิจกรรมประกอบ
ด้วย การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานด้านการป้องกันเอดส์ให้กับแกนนำระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมป้องกันเอดส์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยให้เยาวชนและแกนนำเยาวชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

	 	 	 โครงการเครือข่ายสื่อสารเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพห่างไกลเอดส์	 ระดับครัวเรือน	 เพื่อ

เมืองไทยแข็งแรง	  ดำเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ สอวพ. เริ่มดำเนินงานในปี 2548 กิจกรรมมี
การสร้างเครือข่ายเยาวชน20 เครือข่ายใน9จังหวัดคือจังหวัดกรุงเทพมหานครพิจิตรน่าน เชียงใหม่ชัยภูมิ

ภูเก็ตปัตตานีพระนครศรีอยุธยาและอุทัยธานี มีเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชน/หอกระจายข่าวโดยแกนนำเยาวชน

เป็นนักจัดรายการ เกิดเครือข่ายสื่อสารมวลชน 40 เครือข่าย ใน 14 จังหวัด  มีแกนนำประจำครอบครัวในพื้นที่
ชุมชน

  6.3		การจัดตั้งหน่วยงาน/องค์กรที่ทำงานด้านโรคเอดส์กับเยาวชนโดยเยาวชนเช่นเครือข่าย

เยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย (Youth net) ซึ่งมีเครือข่ายการทำงานใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้
ภาคเหนือภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมีกิจกรรมที่ดำเนินงานเช่นโครงการถุงยางอนามัยคุ้มครองสังคม

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องเพศ มีสิทธิเข้าถึงบริการและมีทางเลือกในการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

 	 6.4	การจัดประชุม/เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์	เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกได้รับฟังความคิด

เห็นของเยาวชนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เช่น

   โครงการวัยใสไกลเอดส์ดำเนินงานโดยสอวพ.มีกิจกรรมต่อเนื่องในปีพ.ศ.2547ดังนี้
   -จัดเสวนาคนรุ่นใหม่ ใส่ใจปัญหาเอดส์ เรื่องปัญหาที่นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อเอดส์และแนวทางการป้องกันในกลุ่มวัยรุ่น

   -จัดสัมมนา “วัยใส ไกลเอดส์” เรื่องการสอนเพศศึกษา แนวทางการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงใจวัยรุ่นสื่อในยุคปัจจุบันและความเสี่ยงของเยาวชน

   -จัดเวที“วัยใสส่งใจถึงนายก”
    *จัดประชุมเพื่อระดมสมองแกนนำเยาวชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อค้นปัญหา

และจัดทำเป็นข้อเสนอของเยาวชนเพื่อนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี

    *จัดเสวนาระหว่างท่านนายกรัฐมนตรี พระพิศาลธรรมพาทีและเยาวชน เพื่อผลักดันใน
เชิงนโยบายการดำเนินงานป้องกันเอดส์ในเยาวชน

   -จัดฟรีคอนเสิร์ต “เสริมใจ วัยใส ไกลเอดส์” ที่กระทรวงสาธารณสุขWorld AIDS Day
2004ที่สวนลุมไนท์บาร์ซาร์และMTVStayingAlive2004ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยการให้ข้อมูลผ่าน

นักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบและปลอดภัยจากเอดส์



�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

 สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์		ครั้งที่	10	 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิตในวันที่13-15กรกฎาคมพ.ศ.2548

 - มีการจัด Pre-seminar ในระดับเขต ก่อนวันสัมมนาโดย สคร. 12 เขต จัดเวทีสัมมนาย่อยใน
ระดับพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการทำงานในระดับพื้นที่โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

พื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป
 - ในงานสัมมนามีกิจกรรมเฉพาะสำหรับเยาวชน ได้แก่ การจัดเวทีวิชาการ การแสดงของเยาวชน

จากหลากหลายหน่วยงานเป็นต้น


 7.		การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชน		

  - การสนับสนุนถุงยางอนามัยฟรี แก่เยาวชนในช่วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ และ
มีการสนับสนุนที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลบางแห่ง และการสนับสนุนถุงยางอนามัยให้กับกลุ่มผู้บริการทางเพศ

ในโครงการถุงยางอนามัย100%

  -การส่งเสริมการขายถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพและราคาถูกผ่านกองทุนถุงยางอนามัยการขาย
โดยบุคคลในชุมชนเช่นแกนนำชุมชนหรือเยาวชนและการติดตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ

(เครื่องจำหน่ายฯ)

  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยผ่านเครื่องจำหน่ายฯในปีพ.ศ.
2545และกรมควบคุมโรค โดยสอวพ. ได้เริ่มโครงการที่สนับสนุนเครื่องจำหน่ายฯตั้งแต่ปีพ.ศ.2547  โดยใช้งบ

ประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลกฯ และงบประมาณภาครัฐ และต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนให้การสนับสนุนอีกจำนวนมาก ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องจำหน่ายฯ ในพื้นที่ทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย จำนวนประมาณ 10,000 เครื่อง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปสนใจมาใช้บริการจากเครื่องจำหน่ายฯจำนวนมากและจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ70 เห็นด้วยกับการติดตั้งเครื่องจำหน่ายฯและมีความพึงพอใจในการมารับบริการจากเครื่อง

จำหน่ายฯ



 8.		การให้บริการปรึกษา	และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	เช่น
  -คลินิกกามโรค ที่เปิดให้บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีบริการในทุกจังหวัด และ

บางแห่งยังได้มีการพัฒนาให้เป็นคลินิกที่รักษาเฉพาะกลุ่มเยาวชน เช่น คลินิกวัยรุ่น บางรัก เปิดให้บริการรักษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และให้คำปรึกษาแก่เยาวชนทุกวันเสาร์เวลา09.00-15.30น.กิจกรรมหลักคือการจัด
มุมให้การปรึกษาทางโทรศัพท์มีมุมนัดพบเรื่องสุขภาพของวัยรุ่น เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน

และต่อเนื่องด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ร่วมกับการให้สุขศึกษาโดยผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบ
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต

  - ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ซึ่งกรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานภายใต้การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE
NUMBERONE)ด้วยแนวคิดปรับทุกข์	สร้างสุข		แก้ปัญหา		พัฒนา		EQ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบ

ความต้องการของวัยรุ่น ที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ จากผู้ที่มีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาวัยใกล้เคียงกัน
ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ของวัยรุ่น



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่น

ได้ง่าย ทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และสถานศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา

จำนวน 61 โรงเรียน  แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 แห่ง และเขตภูมิภาค จำนวน 32 แห่ง ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนชนบทจำนวน36แห่ง

 กิจกรรมบริการ
 1. บริการให้คำปรึกษา(Counseling)รายบุคคล/รายกลุ่ม(Walkin)และทางโทรศัพท์(Phonein)

 2. บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และกิจกรรมกลุ่ม (Group

  Activities)
 3. บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง

  Talk/DJ
  -		การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์	 และยาป้องก้นและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส มีให้

บริการในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย และรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

และกองทุนประกันสังคมด้งนั้นเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้


 9.		การจัดระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  โดยให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  สามารถคัดกรองความเสี่ยง

ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถส่ง

ต่อเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอก  และต้องติดตามการส่งต่อ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการช่วย
เหลือได้อย่างเหมาะสม



ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเร่งรัดลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่การดำเนินงานที่ผ่านมาและ
ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคจำนวนมาก เช่นข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณด้านการป้องกันการติดเชื้อ

ที่ได้รับการจัดสรรลดลงทุกปี ประกอบกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ ทำให้บทบาทหน้าที่ในการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งยังไม่มีศักยภาพ

และประสบการณ์เพียงพอในการดำเนินงาน และยังขาดความตระหนักในปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคลที่ทำงานด้านเอดส์ในระดับพื้นที่น้อยลง  ทัศนคติที่แตกต่างของคนในสังคมใน
เรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชนและการสอนเพศศึกษาและเอดส์ นโยบายและโครงสร้าง

การปฏิบัติงานที่ไม่เอื้อต่อการทำงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นต้น


แนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน	

 หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมแห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 โดยมียุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา

เอดส์ดังต่อไปนี้





�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

ยุทธศาสตร์ที่	2.	บูรณาการป้องกัน	ดูแลรักษา	และลดผลกระทบตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย	
ประชากรเป้าหมายได้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน



ภาพความสำเร็จ	

 การติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรต่างๆลดลง


ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	

 การติดเชื้อเอ็ชไอวีรายใหม่ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดประมาณไว้



กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	

มาตรการที่	1	จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์อย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา
กลวิธ	ี

 1.1จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรในทุกเขตการศึกษา
 1.2จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษานอกหลักสูตรเช่นการศึกษาในกลุ่มเพื่อน

 (PeerEducation)ในทุกเขตการศึกษา
 1.3พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและปฏิบัติงานด้านเอดส์และเพศศึกษาในทุกเขตการศึกษา

 1.4พัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

มาตรการที่	 2	  พัฒนาระบบส่งต่อ เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทาง
  เพศสัมพันธ์และเอดส์

กลวิธ	ี

 2.1พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และศักยภาพบุคลากร
   ด้านสุขภาพและสังคมในสถานศึกษา

 2.2 พัฒนาระบบส่งต่อ การดูแลช่วยเหลือที่เป็นมิตรกับเยาวชน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
   เอกชนระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานสุขภาพ

 2.3 เพิ่มช่องทางเลือกในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ที่มีความหลากหลาย เช่น

   เครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยการแจกการขายและอื่นๆ
มาตรการที่	3 จัดและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เกิดการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและ

  ชุมชน

กลวิธ	ี

 3.1 จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์สำหรับเยาวชนในสถานศึกษาใน

   ระดับชาติ
 3.2 จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในระดับจังหวัดที่

   สอดคล้องกับปัญหาและบริบทสังคมท้องถิ่นและชุมชน

 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมแห่งชาติ  

 พ.ศ.2550-2554 



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

 3.3ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนในเรื่องการสื่อสารเรื่องเอดส์และ

   เพศ

 3.4ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายผู้ปกครอง/ครอบครัว ในการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศ เช่น
   ค่ายครอบครัวอบอุ่น

มาตรการที่	4 พัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการตัดสินใจและดำเนินงานด้านการป้องกันเอดส์ทุกระดับ
กลวิธี		

 4.1 ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินโครงการด้านเอดส์ในทุกระดับ

 4.2สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการทำงานด้านเอดส์
 4.3 สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำงานกิจกรรมป้องกันเอดส์ในและนอกสถานศึกษา

  การทำงานของกลุ่มเยาวชนแกนนำชุมชนและเครือข่าย
 4.4พัฒนาเครือข่ายครูแกนนำในการทำงานด้านเอดส์

มาตรการที่	5 ส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน

  การป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา
กลวิธ	ี

 5.1สร้างความร่วมมือขององค์กรต่างๆในชุมชนกับสถานศึกษาในการป้องกันเอดส์

 5.2พัฒนาสมรรถนะของอค์กรท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านเอดส์ในสถานศึกษา


กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน 
มาตรการที่	1 จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม
  ของเครือข่ายเยาวชนในแต่ละชุมชน

กลวิธ	ี

 1.1จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาในชุมชนผ่านเครือข่ายเยาวชนที่มีอยู่
 1.2พัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มเยาวชนในด้านการทำงานเอดส์และเพศศึกษาในชุมชน
 1.3พัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชน

 1.4ส่งเสริมระบบและแนวทางการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 1.5ติดตามประเมินผลโครงการและการเฝ้าระวัง

 1.6พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

มาตรการที่	2	 พัฒนาและสนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการป้องกันโรคติดต่อ
  ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

กลวิธ	ี

 2.1สนับสนุนการให้บริการเชิงรุก เช่น บริการให้การปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอ็ชไอวี
  โดยสมัครใจในสถานที่ที่เหมาะสม

 2.2พัฒนาการให้บริการที่เป็นมิตรมีคุณภาพและทั่วถึง
 2.3พัฒนาระบบส่งต่อสำหรับการบริการทางสุขภาพและสังคม







�� การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

มาตรการที่		3	 จัดและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เกิดการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและ

  ชุมชน

กลวิธี	
 3.1 พัฒนาสมถรรนะของผู้นำชุมชนหรือผู้ได้รับความเคารพนับถือให้เข้าใจและมีทักษะการสื่อสาร

  เรื่องเอดส์และเพศสัมพันธ์
 3.2 พัฒนาบทบาทของเยาวชนในชุมชนเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ

 3.3 สนับสนุนกิจกรรมและการศึกษาในชุมชนที่มีเยาวชนเป็นศูนย์กลาง

 3.4 จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับชุมชน
มาตรการที่	4ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการตัดสินใจและดำเนินงานด้านการป้องกันเอดส์ทุกระดับ

กลวิธี	
 4.1 ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมในการตัดสินใจและดำเนินโครงการด้านเอดส์ในทุกระดับ

 4.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการทำงานด้านเอดส์

 4.3 ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านเอดส์ให้สอดคล้องกับวถีชีวิตของ
  เยาวชนในชุมชน

 4.4 ส่งเสริม/สนับสนุนบทบาทบุคลากรและเครือข่ายที่ทำงานกับเยาวชนในชุมชน

มาตรการที่	5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ
  ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

กลวิธ	ี

 5.1 สร้างความร่วมมือขององค์กรต่างๆในชุมชนให้สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในการป้องกันเอดส์
 5.2 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายและแผนงานด้านเอดส์ที่สอดคล้องกับ

  เยาวชนในแต่ละชุมชน




**************•************

 



��การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

นโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 


ชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง 


 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์พบผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นกลุ่มเยาวชน อายุตั้ง

แต่ 15–24 ปี อันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และไม่มีการป้องกันการติดเชื้อ HIV กระทรวง

ศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษาดังนี้

 1. ถือเป็นนโยบายที่จะดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์เข้ารับการ

ศึกษาไม่รังเกียจและหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์
 2. ให้สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกในภาระหน้าที่และดำเนินการป้องกันโรคเอดส์ร่วมกัน

อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง

 3. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเพศ

ศึกษา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา มาใช้ในระบบการเรียนการสอนเพื่อผลทางการพัฒนา
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

 4. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริมบทบาทของครู บุคลากร โดยพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะให้กับครู ส่งเสริมการทำงานวิจัย เพื่อเป็นบุคลากรหลักในการให้คำปรึกษาและรับผิดชอบในการป้องกัน

เยาวชนให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์

 5. สร้างภูมิคุ้มกัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความเข้มแข็ง

 6. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นภายในสถานศึกษา โดยมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น
คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม และให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา อย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนพร้อมกวดขันกำชับให้นักเรียนนักศึกษาไม่ออกจากเคหะสถานหลังเวลา22.00น.

 7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจาก

มุมอับ ลับตา ควบคุมปัจจัยเสี่ยงบริเวณรอบสถานศึกษา และประสานครอบครัวกับชุมชนร่วมมือกันเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์

 8. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ต้องสร้างความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน ในการร่วมมือกัน

เพื่อป้องกันโรคเอดส์และปรับเปลี่ยนเจตคติที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้ติดเชื้อ

 9. ให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เป็นเกณฑ์ในการประกอบการ

พิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้ปฏิบัติงาน และการโอนย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษาที่ไม่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

 10. ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตรวจราชการทุกระดับจะต้องร่วมกันรณรงค์เพื่อลดเป้าหมายเยาวชนกลุ่ม

เสี่ยงให้หมดไป และให้กำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างจริงจัง

และต่อเนื่องสำหรับสถานศึกษาพื้นที่ที่ทำดีให้ยกย่องชมเชยและมอบเกียรติบัตร
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ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
  การดำเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการต้องร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทางเลือก หลักสูตรการเรียนการสอน การส่งเสริมความสามารถพิเศษ การหล่อหลอม
บุคลิกภาพเพื่อตนเองและการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการรู้จักใคร่ครวญแยกแยะผิดชอบชั่วดีและฝึกฝนวินัยใน

ตนเองเพื่อรู้จักยับยั้งชั่งใจตามยุทธศาสตร์10ประการดังนี้
  1. การสร้างกระแสและพลังขับเคลื่อนทางสังคมให้เกิดความตระหนัก รับรู้พิษภัย และแสวงหา

แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

  2. การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของ
โรคเอดส์และเข้าร่วมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

  3. การลดปัจจัยเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และสร้างปัจจัยเสริมที่เป็น
ประโยชน์ในกลุ่มเยาวชน

  4. การสร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นกำแพงป้องกันและสกัดกั้นสื่อที่ไม่

เหมาะสมค่านิยมและเจตคติที่ไม่ถูกต้อง
  5. การเข้ามามีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน และสถาบันทางสังคมให้มีความตระหนัก

ความตื่นตัวเกิดจิตสำนึกเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

  6. การพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน

  7. การบริหารจัดการ เพื่อให้นำยุทธศาสตร์การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา

ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
  8. การนำหลักธรรมคำสอนตามแนวทางของศาสนาสู่เยาวชน เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตด้วย

ความร่วมมือระหว่างสถาบันทางศาสนาและสถานศึกษา
  9. ส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่านิยมที่ไม่ถูก

ต้อง โดยเฉพาะการซื้อขายบริการทางเพศ การซื้อขายบริการโสเภณีเด็ก การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่รับผิดชอบ และใช้
สุราเป็นสื่อในการทำกิจกรรม

  10. เสริมสร้างให้สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ร่วมมือกันที่จะเกื้อหนุนให้เกิดความรัก ความอบอุ่น

แก่ผู้ติดเชื้อและความรับผิดชอบร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์


มาตรการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษา 


1.  นโยบายด้านเยาวชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการในการปลูกสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนมีคุณธรรม

และจริยธรรมที่ดีรวมทั้งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยได้กำหนดคุณธรรมพื้นฐาน8ประการได้แก่ขยัน		ประหยัด		
ซื่อสัตย์	มีวินัย	สุภาพ	สะอาด	สามัคคี	มีน้ำใจ	 เป็นคุณธรรมสำคัญของการดำรงชีวิตและกระทรวงศึกษาธิการ

ได้นำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา

จำนวนประมาณ15ล้านคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่
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  1.1	 ปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มสาระศาสนา	ศีลธรรม	จริยธรรม	และหน้าที่พลเมืองเพื่อ

ให้โรงเรียนทุกแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้

นักเรียนชั้น ป.1–ป.6 ทุกคนเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง ทุกภาคเรียนทุกชั้นปีอย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 2ช.ม. ในช่วงเวลา 1ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงาน

สภาการศึกษาพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนกว่า20,000คนและร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมถวายความรู้แก่พระ
สงฆ์ระหว่างปีพ.ศ.2548-2550จำนวน4,000รูปเพื่อทำหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาและสนับสนุน

การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  พร้อมจัดทำหนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1–ป.6 หนังสือเรียน

หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1–ม.6 ระดับชั้นละ 1 เล่ม จัดพิมพ์เล่มละ 300,000 เล่ม โดยแต่ละระดับจะมีเนื้อหาสาระ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีหนังสืออ่านเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในกรอบคุณธรรม จริยธรรม

อันดี  นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวม17 เล่ม จัดพิมพ์เล่มละ 48,000 เล่ม เพื่อเป็นหนังสืออ่านเสริมสำหรับนักเรียน นอกเหนือจาก

หนังสือที่กำหนดให้เรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนแล้ว

  1.2	 ส่งเสริมการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ทุกช่วงชั้น	โดยพัฒนาหนังสือเรียน

และหนังสืออ่านประกอบเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งอบรมผู้บริหาร  ครูผู้สอนและ
ศึกษานิเทศก์จากทุกเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน1,246คนให้สามารถน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ใน1,750โรงเรียน
  1.3		พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผู้เรียน	 โดยใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญา

เป็นแนวทางของการพัฒนา และติดตามสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีประมาณ 18,523 แห่ง ทั่วประเทศ โดย

กำหนดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบประมาณ2,000โรงเรียนในปีพ.ศ.2550-2551ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจัดทีมที่ปรึกษา  อันประกอบด้วยพระร่วมกับศึกษานิเทศก์ 1,424  รูป/คน  เพื่อพัฒนา

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นรายโรงเรียนพร้อมผลิตสื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ25,000ชุด
  1.4		ส่งเสริมสนับสนุนการใช้กิจกรรมลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 เนตรนารี	 เป็นเครื่องมือในการสอน

คุณธรรมภาคปฏิบัติ โดยพัฒนาครูผู้สอนและสนับสนุนการจัดชุมนุมลูกเสือในทุกเขตพื้นที่ ในรอบปีพ.ศ. 2550 ที่

ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมชุมชนกว่า 400,000 คน รวมทั้งจัดค่ายคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยทำความดี

ถวายในหลวงโดยนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการ78,320คนใน14,240โครงการซึ่งได้มีการคัดเลือกเป็นโครงการ
ดีเด่น เพื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่าง 1,424 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ได้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการรักนวลสงวนตัว โครงการบริโภคด้วยปัญญา โครงการรักษ์สัตว์

โครงการรักษ์น้ำสิ่งแวดล้อมถวายในหลวงเป็นต้น

  1.5		จัดค่ายดนตรีนาฎศิลป์ภาคฤดูร้อนเพื่อเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างครบวงจร

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกเขตพื้นที่60,000คน
  1.6		จัดทำโครงการแผนที่ความดี	 เยาวชนค้นธรรม	 นำสื่อความดี	 โดยจัดค่ายพัฒนา พระครู

และนักเรียน 1,050 รูป/คน เพื่อจัดทำโครงการและผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น นำเสนอบุคคลในชุมชนที่สมควรเป็น

แบบอย่าง

  1.7	 เผยแพร่หนังสือ	 รวมงานวิจัยการปลูกฝังคุณธรรม ใน 10 ประเทศ หนังสือการปลูกฝัง

คุณธรรม(ของมูลนิธิฉือจี้)รายการละ35,000เล่มพร้อมซีดี“พุทธทาสเปิดดวงตา”ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ
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  จึงกล่าวได้ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันดำเนินการตาม

นโยบายและมาตรการที่ได้ให้แนวทางไว้อย่างแพร่หลายมีการดำเนินกิจกรรมสำคัญโดยสรุปได้แก่

   • กิจกรรมค่ายประเภทต่างๆและจิตอาสาให้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวน1,147,340คน

   • กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวน106,450คน

   • โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน1,242โครงงาน
   • โครงการเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงจำนวน14,240โครงงาน

   • กิจกรรมสำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา พระสงฆ์ เครือข่ายชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

    จำนวน160,000คน
  ภายใต้กรอบนโยบายและการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งมั่น

พยายามปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และลด
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ



2. แนวทางแก้ไขปัญหาเยาวชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม

โดยมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกระดับ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและ

เยาวชน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งสภาพปัญหา

ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ดังนั้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่

สร้างสรรค์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  สำหรับนโยบายและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาต่างๆใช้เป็นกรอบใน

การดำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนั้นได้มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

  2.1	 เสริมความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง จัดการอบรมบุคลากรแกนนำในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก
534โรงเรียนจำนวน2,670คนได้แก่ผู้บริหารและครูแนะแนวซึ่งจะพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนครูผู้สอน

ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในอัตราส่วน1ต่อนักเรียน20คนและมีผู้นำนักเรียนและผู้ปกครองที่เป็นแกนนำในการ

พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเป็นหลักในการเสริมความเข้มแข็งของระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาและขยายผลไป

ยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ

  2.2		พัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน	 โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดดำเนิน
การตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก เพื่อติดตามดูแลความประพฤตินักเรียนนอกสถานศึกษา ในหอพัก ร้านเกมส์

ศูนย์การค้า ลดพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มพื้นที่ดีเพื่อเยาวชนโดยมีกรณีศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการ

อย่างได้ผล เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เป็นต้น

แบบที่จะพัฒนาและขยายผล

  2.3		สนับสนุนดูแลการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ	 ด้วยความตระหนักว่าเด็กและเยาวชน
จำนวนไม่น้อยมีความต้องการพิเศษในการเรียนรู้ที่สถานศึกษาไม่ตระหนักหรือไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น

เด็กพิการเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้เด็กต่างวัฒนธรรมหรือเด็กที่มีความเบื่อหน่ายความเครียดความก้าวร้าว

ขาดเรียน และอาจลาออกจากโรงเรียนในที่สุด กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้และดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มพิเศษ ให้ครูสามารถจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสม

  จากการประเมินสถานศึกษาของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ได้พบว่าโรงเรียน จำนวน 25,591 แห่ง หรือร้อยละ 82.29 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด

มีนักเรียนที่ผ่านมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
  นอกจากมาตรการที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวปฏิบัติในการติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนดังนี้

  1.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องติดตามดูแล และแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียนทั้งที่อยู่ในและนอกสถานศึกษา

  2.ในระดับสถานศึกษา ให้มีการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบดูแลนักเรียนและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดการ

อบรมนำร่องแล้ว โดยรูปแบบดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาบุคคล 5 กลุ่ม ให้เป็นหลักในการจัดระบบดูแลนักเรียน

อันได้แก่ (1) ผู้บริหารสถานศึกษา (2) ครูแนะแนว ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน (3) ครูผู้สอนทั่วไป

(4)ผู้นำนักเรียนและ(5)ผู้ปกครองที่จะเป็นแกนนำ
  3.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงการเรียนการสอนทักษะชีวิตและ

จัดการเรียนการสอนสันติศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะตระหนักในคุณค่าของแนวคิดที่แตกต่าง และ
สามารถจัดการกับความเครียด ความกดดัน รับฟังจากมุมมองที่หลากหลายและสามารถระงับข้อขัดแย้งได้ด้วย

สันติวิธี

  4.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายเช่นการชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารีค่ายธรรมะค่ายศิลปะดนตรีกีฬารวมทั้ง

กิจกรรมที่ช่วยการสอนเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อเข้าถึงนักเรียนที่มีปัญหาและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพโดยนักเรียนไม่เสียโอกาสในการเรียน

  5.ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรม หรือมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเกินความสามารถ

ของสถานศึกษาที่จะแก้ไขได้ตามลำพัง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่มีความชำนาญจัดการ

อบรม ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของค่าย หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษ
และให้วางระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง

  6.สำหรับเยาวชนนอกโรงเรียนที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เร่งสำรวจและร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้โอกาสที่จะกลับ

มารับการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

  7.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบส่งเสริมความ
ประพฤติเด็กและเยาวชน ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนอกสถานศึกษา ช่วยลดพื้นที่เสี่ยงและส่งเสริมการ

พัฒนาพื้นที่ดีสำหรับเยาวชนภายในจังหวัด

  เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีของสังคมนั้นจำเป็น

ต้องใช้เวลาในการให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับสิ่งดีงาม และนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนต้องมี

การเผยแพร่ต้นแบบของผู้ทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในรุ่นต่อๆไปซึ่งทั้งหมดนี้การดำเนินการ
ให้ได้ผลจำเป็นต้องใช้เวลาพอควร
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Practice of Epidemiology

Palmtop-assisted Self-Interviewing for the Collection of Sensitive Behavioral
Data: Randomized Trial with Drug Use Urine Testing
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Palmtop-assisted self-interviewing (PASI) may provide a cheaper and more mobile alternative to audio-
computer–assisted self-interviewing (ACASI) for collecting sensitive behavioral data. To evaluate PASI, in late
2002 the authors enrolled 1,283 Thai students aged 15–21 years in a randomized trial. Data collection used PASI,
ACASI, self-administered questionnaire, and face-to-face interview in combination with drug-use urine testing. By
use of reported levels of behaviors and agreement between self-reports of smoking and urine test results, PASI and
ACASI (alpha ¼ 0.05) were compared for noninferiority, and PASI and interview were compared for superiority
(alpha¼ 0.05). Noninferiority of PASI was demonstrated by use of self-reports of the most sensitive areas of sexual
behavior (e.g., oral sex, sexual intercourse, commercial sex, history of genital ulcers, pregnancy), as well as self-
reports of less sensitive behaviors (e.g., alcohol use, dietary behaviors, symptoms of depression). Data generally
showed noninferiority of PASI, ACASI, and self-administered questionnaires when compared with each other and
superiority ofPASI, ACASI, andself-administeredquestionnaireswhencomparedwith interviews.PASI agreements
between self-reports of tobacco smoking and presence of nicotine metabolites in urine were noninferior to ACASI
and superior to interviews. The establishment of PASI noninferiority and superiority using behavioral and biologic
measures suggests that PASI is a scientifically acceptable alternative for collecting sensitive behavioral data.

adolescent; computers, handheld; data collection; HIV; sexual behavior; substance abuse detection; substance-
related disorders; Thailand

Abbreviations: ACASI, audio-computer–assisted self-interviewing; HIV, human immunodeficiency virus; PASI,
palmtop-assisted self-interviewing.

Comprehensive assessment of human immunodeficiency
virus (HIV) risk behaviors, such as sexual and drug-use
histories, is vital to planning and evaluating HIV prevention
programs. However, collection of these data continues to
rely heavily on self-report through methods such as face-
to-face interviews and self-administered questionnaires,
particularly in field settings. Self-reported data on socially
and legally proscribed behaviors suffer a number of chal-

lenges in terms of their validity and reliability (1, 2). During
an interview, respondents may feel uncomfortable providing
truthful information regarding sensitive or stigmatized be-
haviors, and interviewer behavior may affect responses. For
example, adolescents often are reticent about disclosing
sexual or drug-use behavior to adult interviewers (3). Con-
cerns about privacy and possible negative reactions from the
interviewer may prompt respondents to withhold or distort
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information that they feel might meet with disapproval.
Variation for the same interviewer or among multiple inter-
viewers may further affect the reliability of data. In addition,
interviews may be affected by social expectations and cul-
tural norms, particularly when these differ for subpopula-
tions or for different contexts. For example, disclosure of
drug use may be affected by the severity of drug penalties or
by the social acceptability of drug use in certain age groups,
genders, or subcultures. When self-reports of drug use have
been compared with laboratory analysis of hair and urine,
findings have indicated underreporting of up to 80 percent
(4, 5). Self-reports of sexual experience by men may be
different from those by women, depending on different so-
cial norms about the preservation of virginity. In Thailand,
for instance, young men are expected to be sexually expe-
rienced, whereas young women are not (6). Consequently,
sexual behavior is often overreported by men and under-
reported by women, especially when face-to-face interviews
are used (6).

Recently, a variety of computer-based interview technolo-
gies have become available, notably audio-computer–
assisted self-interviewing (ACASI). Using this method,
respondents hear questions through an earphone and can
read them simultaneously on a computer screen, on which
they are asked to click or type in their answers. A growing
body of literature has provided evidence that ACASI yields
more complete and accurate reporting of health risk behav-
iors than other methods do and that it is feasible in a variety
of research designs and population groups (3, 7–9). ACASI
has several advantages over interviews and questionnaires.
It provides greater privacy for respondents than interviews
do, and it permits the use of complicated skip patterns,
which are particularly impractical in questionnaires and to
some extent in interviews. Preprogrammed skip patterns in
ACASI augment data consistency and decrease the amount
of missing data. ACASI also allows the investigators to
closely monitor the quality of data they collect on an ongo-
ing basis and facilitates immediate data processing and anal-
ysis. It eliminates the need for laborious and expensive
coding and data entry or transcription of data from paper
to electronic database. Drawbacks of ACASI include the
investigator-driven nature of the research (leaving no room
for respondents to deviate from or elaborate on responses),
the need for computer-literate respondents, expensive com-
puter infrastructure (hardware and software), and problems
in moving computer equipment from setting to setting. The
use of laptop computers may mitigate some inconveniences;
however, laptops are relatively expensive and cumbersome
for remote field studies, especially with large samples.
ACASI probably is most useful for repeated assessments
in fixed settings (e.g., hospitals) but less so for collecting
data in changing locations or in remote field sites.

The use of a hand-held minicomputer or palmtop may
help to overcome some of these disadvantages while re-
taining the strengths of computer-assisted interviewing.
Palmtop technology is hand held, requires less computer
literacy (i.e., simplified keyboard or use of a stylus to key
in responses), has greater flexibility and mobility, and is
relatively inexpensive. It is increasingly used in field inves-
tigations and in medical settings (10, 11). However, it is un-

known to what extent palmtop-assisted self-interviewing
(PASI) is feasible for use in populations at risk for HIV
infection and whether the degree of accuracy and complete-
ness of data is the same as with ACASI or other data col-
lections measures, such as self-administered questionnaires
and interviews. The small size of PASI equipment and lim-
ited display may place constraints on questions that can be
asked and the convenience (and accuracy) of responses. In
general, few studies have evaluated PASI technology for
research data collection; those that have mostly evaluated
it as an alternative for self-administered questionnaires us-
ing pen and paper (12–14).

To date, no studies have compared PASI with ACASI or
with interviews. In this study, we compared the accuracy
and completeness of data collected by PASI with those
collected by ACASI, self-administered questionnaires, and
interviews. Urine testing for drug use was used to validate
self-reports.

MATERIALS AND METHODS

Study population

A total of 1,283 male and female students, aged 15–21
years, attending two vocational schools in Chiang Rai,
Thailand, were enrolled (83.4 percent of 1,531 eligible stu-
dents). Students were given an explanation of the study in
classroom-based sessions and were asked for informed con-
sent. Once enrolled, all consenting participants completed
their survey instrument and provided a urine sample. The
study protocol was approved by the Scientific Research in
Human Subjects Committee of the Thailand Ministry of
Public Health and by an institutional review board of the
US Centers for Disease Control and Prevention.

Research design and data collection methods

The research design was a quasi-experimental, random-
ized, cross-sectional study in which students completed one
of four survey instruments. Randomization occurred at the
level of individual students, who were randomly assigned to
PASI, ACASI, self-administered questionnaire, or interview
as the method for completing the survey. Once assigned,
they were escorted to a designated area of the school where
their particular method was administered. Questions asked
about demographics, sexual and drug-use behaviors, dietary
habits, depressive symptoms, and suicidal ideation. The
content drew from other survey items that had been used
in this population (15); the mix of items was chosen to help
assess the different data collection methods in relation to
sensitive behaviors (e.g., sexual behavior, sexual health,
drug use, suicidal ideation), as well as less sensitive behav-
iors (e.g., smoking and dietary practices). Because previous
research suggests that people are more likely to disclose
sensitive behaviors in more remote periods of time (16),
questions were repeated for different time periods (e.g.,
the past week, the past 3 months, the past year, and ever).

All interviews were conducted in the central Thai lan-
guage. Interviews took about 45 minutes to complete, and
PASI, ACASI, and self-administered questionnaires each
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took about 30 minutes. In addition, PASI and ACASI re-
quired another 10 minutes for explaining the use of the
equipment (i.e., stylus and screen, keyboard, mouse, and
screen). Interviews were conducted by trained interview-
ers aged 21–25 years, who were matched to the gender of
the interviewee. Self-administered questionnaires were an-
swered by use of pen and paper. PASI and ACASI responses
were downloaded to one computer after each administra-
tion, while questionnaires and interviews were coded and
then double entered into a computer by use of a standard
database program. Urine specimens were collected from
participants immediately after they completed their survey
instrument.

Sample size and statistical methods

The sample size was determined by use of Power and
Precision software (Biostat, Englewood, New Jersey). We
evaluated sample size in terms of detection of differences in
levels of self-reported sensitive behaviors among the differ-
ent methods. We tested for noninferiority when we expected
a method not to yield lower levels of reported behaviors
(e.g., PASI vs. ACASI) and for superiority when we ex-
pected a method to yield higher levels of reported behaviors
(e.g., PASI vs. interviews). To evaluate noninferiority with
an effect size of 10 percent in reports of a sensitive behavior
that has a prevalence of 20 percent, a 95 percent degree of
assurance (one tailed), and a power of 80 percent, we needed
200 participants per data collection method. To evaluate
superiority with an effect size of 10 percent in reports of
a sensitive behavior that has a prevalence of 20 percent, a
95 percent degree of assurance (two tailed), and a power of
80 percent, we needed 315 subjects per method. Hence, the
total sample size for our study population was determined to
be 4 3 315 or 1,260.

Noninferiority of PASI vs. ACASI was evaluated by com-
paring levels of reported behavior with two-sample tests
by use of StatXact software (Cytel Software Corporation,
Cambridge, Massachusetts); superiority was evaluated by
comparing levels of reported behavior with two-sample
Pearson’s v2 tests by use of SPSS, version 11.0.1 for Win-
dows, software (SPSS, Inc., Chicago, Illinois). Both non-
inferiority and superiority are reflected in the presence of
p< 0.05. Because the sensitivity of behaviors may differ for
men and women, noninferiority and superiority compari-
sons were repeated for each gender separately.

Agreement between self-reports (use of amphetamine-
type substances and smoking) and urine test results was
assessed by use of Cohen’s kappa statistic (17) with SAS,
version 8.2, software (SAS Institute, Inc., Cary, North
Carolina). The completeness and consistency of collected
data (e.g., proportions of missing and inconsistent data)
were compared across the four data collection methods.

Urine specimen collection and laboratory analysis

Immediately after completion of their survey instrument,
students were asked to provide 30 ml of a first-catch urine
specimen. They were given clean plastic urine collection
cups fitted with a temperature indicator to detect cold urine

(i.e., possible adulteration) and asked to collect their urine in
a private restroom. A Rapid Drug Screen card (Craig Med-
ical, Vista, California) was used to test urine for the pres-
ence of amphetamine-type substances (e.g., amphetamine,
methamphetamine, and methylenedioxymethamphetamine
or ecstasy), nicotine (cotinine), and their metabolites. The
Rapid Drug Screen card is a lateral-flow, one-step immuno-
assay using cutoff concentration levels established by the
US Food and Drug Administration. According to the man-
ufacturer, sensitivity (93 percent) and specificity (100 per-
cent) of this drug assay are high. To rule out cross-reactivity
from ephedrine and other stimulants commonly found in
over-the-counter and prescription drugs, reactive urine
specimens were retested using gas chromatography/mass
spectrometry to confirm the presence of amphetamine-type
substances (Department of Clinical Pathology, Thanyarak
Institute of Drug Abuse, Pathumthani, Thailand).

RESULTS

Participant characteristics and results of randomization

Among the 1,283 students enrolled, 49.9 percent were
men, 60.4 percent were between 16 and 19 years of age,
67.0 percent lived with their parents, and 77.1 percent had
parents who were married. The monthly income of most
parents (58.2 percent) was less than 7,000 Thai bahts
(~US $170). These variables did not differ significantly
among the four data collection methods, which indicated
successful randomization (table 1).

Evaluation of PASI

Table 2 summarizes, by method, the frequencies with
which sensitive behaviors were answered affirmatively.
The reporting of almost all sensitive behaviors indicated
noninferiority of PASI and ACASI compared with self-
administered questionnaires and superiority of PASI, ACASI,
and self-administered questionnaires compared with inter-
views. For reasons of parsimony and to focus on the evalua-
tion of PASI, we will present in detail only the noninferiority
comparisons between PASI and ACASI and the superiority
comparisons between PASI and interviews.

Comparison of self-reported methods: sexual
risk behavior

Noninferiority of PASI versus ACASI. PASI was found to
be noninferior to ACASI regarding responses to questions
about sexual intercourse experience (defined as anal or
vaginal penetration), including whether intercourse had
occurred ‘‘today’’ or ‘‘yesterday’’ and whether a contracep-
tive was used during the most recent episode of intercourse.
PASI also was noninferior to ACASI with respect to report-
ing a history of buying and selling sex, having had a genital
ulcer, and having been pregnant (table 2).

Among men, PASI was noninferior to ACASI for all
questions where noninferiority was found in the full sample.
Among women, noninferiority was present for questions
about sexual intercourse experience (44.2 percent for PASI,
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43.3 percent for ACASI; p < 0.023), contraceptive use dur-
ing the latest intercourse (54.2 percent for PASI, 49.3 per-
cent for ACASI; p < 0.037), selling sex (4.3 percent for
PASI, 4.3 percent for ACASI; p < 0.001), and self-report
of having had a genital ulcer (8.7 percent for PASI, 6.1
percent for ACASI; p < 0.001) (data not shown).

Superiority of PASI versus interview. Interview respon-
dents were significantly more likely than PASI respondents to
answer affirmatively when asked if they ever had had sexual
contact (sexual stimulation, without penetration, by another
person) (table 2). However, when subsequently asked
whether this sexual contact involved oral sex, PASI respon-
dents were significantly more likely to affirm this (table 2).
Interview respondents were also significantly more likely
than PASI respondents to affirm that they had used contra-
ceptives during their latest sexual intercourse. PASI was
found to be superior for reports of sexual intercourse ‘‘today’’
or ‘‘yesterday,’’ selling and buying sex, reports of a genital
ulcer, and history of pregnancy. Interviews among men
showed the same response patterns of PASI as found in the
overall sample. However, among women, PASI was found
to be superior for reports of sexual intercourse ‘‘today’’ or
‘‘yesterday’’ (20.8 percent for PASI, 3.0 percent for inter-
view; p < 0.001) and history of pregnancy (10.4 percent for
PASI, 3.1 percent for interview; p < 0.05) (data not shown).

Comparison of self-reported methods: substance use,
dietary behavior, and depression/suicide

Noninferiority of PASI versus ACASI. PASI appeared to
be noninferior regarding responses to questions about alco-
hol use and smoking in the past 3 months and in the past
week. Noninferiority of PASI was also found regarding re-
sponses to questions about most dietary behaviors and most
symptoms of depression and suicide (table 2). Noninferior-
ity of PASI could not be demonstrated regarding reports of
ever having smoked, amphetamine-type substance use, at-
tempts to lose or maintain weight, and pessimistic feelings.

Among men, the pattern of PASI noninferiority to ACASI
was generally similar to that for the full sample. Noninfe-
riority was not present for alcohol use ‘‘today or yesterday,’’
which was more often reported during the interview. The

use of diet pills, laxatives, and purging was too infrequent
among men to evaluate. Among women, noninferiority of
PASI could not be demonstrated regarding questions about
alcohol use during the past 3 months, fasting, and most
symptoms of depression. Noninferiority was present for pes-
simism (11.7 percent for PASI, 14.6 percent for ACASI; p<
0.033) and for current efforts to gain or lose weight (71.2
percent for PASI, 71.3 percent for ACASI; p < 0.024) (data
not shown).

Superiority of PASI versus interview. PASI was superior
regarding disclosure of driving after drinking alcohol, con-
sidering oneself overweight, and having taken diet pills in
the past 30 days. PASI was not found to be superior regard-
ing other questions about alcohol use; smoking tobacco; use
of amphetamine-type substances; and most questions about
dieting, depressive symptoms, and suicide (table 2).

Among men, interview respondents were significantly
more likely to describe themselves as overweight (20.6 per-
cent for PASI, 33.8 percent for interviews; p < 0.004) or to
disclose alcohol use ‘‘today’’ or ‘‘yesterday’’ (31.8 percent
for PASI, 43.7 percent for interviews; p < 0.035). PASI was
superior for disclosures of feeling lonely (14.5 percent for
PASI, 3.9 percent for interviews; p < 0.001) and having
seriously considered suicide (12.7 percent for PASI, 5.2
percent for interviews; p< 0.001). Levels of reports of other
behaviors among men were similar to the levels found in the
full sample.

Among women, PASI respondents mirrored the full sam-
ple, except that interview respondents were more likely to
disclose feeling bored (3.7 percent for PASI, 9.8 percent for
interviews; p < 0.027) (data not shown).

Agreement between self-reports and laboratory
test results

Use of amphetamine-type substances (table 3). The
prevalence of recent use of amphetamine-type substances,
determined by urine test, was 2.8 percent (36/1,283). The
kappa value for self-reports of use of amphetamine-type
substances during the past week and the presence of me-
tabolites in urine was fair (j ¼ 0.43). Cell sizes were too
small to evaluate noninferiority and superiority regarding

TABLE 1. Demographic characteristics of 1,283 vocational school students in Chiang

Rai, Thailand, 2002

Characteristic

Method (%)

p valuePASI*
(n ¼ 328)

ACASI*
(n ¼ 325)

Self-
administered
questionnaire
(n ¼ 313)

Interview
(n ¼ 317)

Male 50.3 49.5 51.1 48.6 NS*

Aged 16–19 years 59.1 58.8 59.5 58.7 NS

Live with parents 66.2 68.9 67.5 65.6 NS

Parents married 77.7 77.5 78.1 74.8 NS

Income of �7,000 B* 63.1 55.4 57.2 59.7 NS

* PASI, palmtop-assisted self-interviewing; ACASI, audio-computer–assisted self-interviewing;

NS, not significant; B, Thai baht(s) (41.14 bahts ¼ US $1.00).
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TABLE 2. Frequencies of responses to questions among 1,283 vocational school students in Chiang Rai, Thailand, 2002

Affirmative response

Method

Noninferiority
(PASI* vs.
ACASI*)
(p value)

Superiority
(PASI vs.
interviews)
(p value)

PASI
(n ¼ 328)

ACASI
(n ¼ 325)

Self-
administered
questionnaire
(n ¼ 313)

Interview
(n ¼ 317)

No. % No. % No. % No. %

Sexual behavior and sexual health

Ever had sexual contacty 142 43.3 175 53.8 129 41.2 205 64.7 0.557 0.0001z
If ever, sexual contact involved oral sex 53 37.3 75 42.9 55 42.6 27 13.2 0.208 0.0001

Ever had sexual intercourse 192 58.5 183 55.8 159 50.8 180 56.8 0.0007 0.686

If ever, sexual intercourse today or yesterday 37 19.3 40 21.9 31 19.5 11 6.1 0.039 0.0002

If ever, used contraception for latest sexual
intercourse 90 46.9 66 36.1 72 45.3 133 73.9 0.0001 0.0001z

Ever sold sex 22 6.7 18 5.5 24 7.7 3 0.9 0.0001 0.0002

Ever bought sex 27 8.2 23 7.1 11 3.5 8 2.5 0.0001 0.0014

Ever had genital sore or ulcer 22 6.7 26 8.0 18 5.8 8 2.5 0.0001 0.0063

Partner or self ever been pregnant 36 11.0 38 11.7 30 9.6 24 7.6 0.0002 0.137

Alcohol and substance use

Ever used alcohol in past 3 months 275 83.8 278 85.5 262 83.7 263 83.0 0.002 0.765

If ever, used alcohol today or yesterday 80 29.1 87 31.3 69 26.3 84 32.0 0.023 0.473

If ever, drove after three drinks or more 209 76.0 208 74.8 175 66.8 170 65.0 0.005 0.017

Ever smoked tobacco 125 38.1 145 44.6 122 39.0 113 35.6 0.180 0.517

If ever, smoked in past 3 months 82 65.6 91 62.8 74 61.2 84 74.3 0.014 0.143

If ever in past 3 months, smoked in past week 79 96.3 81 89.0 66 89.2 71 84.5 0.002 0.976

Ever used amphetamine-type substance 66 20.1 81 24.9 65 21.0 69 21.8 0.056 0.608

If ever, used in past 3 months 20 30.3 2 28.4 12 18.8 14 20.3 0.055 0.180

If ever in past 3 months, used in past week 10 52.6 16 69.6 5 45.5 5 38.5 0.700 0.430

Dietary behavior

Consider self underweight 81 24.7 74 22.8 78 25.0 63 19.9 0.0002 0.142

Consider self overweight 111 33.8 118 36.3 113 36.1 137 43.2 0.021 0.007z
Currently trying to lose or stay same weight 174 53.0 196 60.3 169 54.0 166 52.4 0.239 0.862

If yes, ever fasted for 24 hours in past 30 days 41 23.6 43 21.9 32 18.9 30 18.1 0.004 0.224

If yes, ever took weight-loss pills in past 30 days 25 14.4 14 7.1 13 7.8 8 4.8 0.0001 0.003

If yes, ever induced vomiting or used laxatives in
past 30 days 32 18.4 34 17.3 22 13.2 22 13.3 0.003 0.203

Depressive symptoms, suicide ideation, and suicide
attempt

For at least 2 weeks in the past 3 months

Felt lack of energy 80 24.4 61 18.7 55 18.1 67 24.3 0.0001 0.976

Felt depressed 25 7.6 39 12.0 24 7.7 32 10.1 0.01 0.269

Felt bored 12 3.7 24 7.4 25 8.0 19 6.0 0.001 0.166

Felt pessimistic 31 9.5 56 17.2 59 18.8 43 13.6 0.200 0.101

Felt lonely 51 15.5 55 16.9 47 15.0 33 10.4 0.002 0.054

Ever seriously considered suicide 44 13.4 35 10.8 36 11.5 33 10.4 0.0001 0.239

Ever tried suicide 14 4.3 21 6.5 14 4.5 13 4.1 0.0001 0.956

* PASI, palmtop-assisted self-interviewing; ACASI, audio-computer–assisted self-interviewing.

y Sexual stimulation, without penetration by another person.

z Indicating superiority of the interview over PASI.
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agreements between self-reports and urine test results
among the four data collection methods.

Smoking (table 4). The prevalence of cotinine (nicotine)
in urine was 11.6 percent (149/1,283). The kappa value for
self-reports of having smoked tobacco ‘‘today’’ and the
presence of cotinine in urine was fair (j ¼ 0.56). The kappa
value for PASI responses (j ¼ 0.61) was noninferior to
that for ACASI responses (j ¼ 0.68) (v2 ¼ 0.55; p < 0.46)
and superior to interview responses (j ¼ 0.38) (v2 ¼ 4.3;
p < 0.038).

Data quality

Missing data (at least one item with missing data) or data
inconsistencies (disagreements between answers to ques-
tions on the same topic) were found for 80 percent of the
questionnaire respondents and for 14 percent of interview
respondents. No missing data or inconsistencies were found
for PASI and ACASI respondents.

DISCUSSION

Our findings suggest that, for the collection of sensitive
behavioral data, PASI is a scientifically acceptable and
a generally noninferior alternative to ACASI and self-
administered questionnaires, as well as a superior alternative
to interviews. Noninferiority of PASI was demonstrated by
use of self-reports of the most sensitive areas of sexual

behavior (e.g., sexual intercourse experience, buying and
selling sex, history of genital ulcers, pregnancy), as well
as self-reports of less sensitive behaviors (e.g., alcohol
use, dietary behaviors, symptoms of depression). For the
sake of brevity, we did not report on comparisons with
self-administered questionnaires or comparisons between
ACASI and interviews; however, our data generally showed
noninferiority of PASI, ACASI, and self-administered ques-
tionnaires when compared with each other and superiority
of PASI, ACASI, and self-administered questionnaires when
compared with interviews. Noninferiority or equivalence of
ACASI compared with self-administered questionnaires has
been established in other studies (13, 14, 18), but none has
evaluated PASI and other data-collection methods simulta-
neously. PASI agreements between self-reports of recent
tobacco smoking and the presence of nicotine metabolites
in urine were noninferior to those of ACASI and superior to
those of interviews. The establishment of PASI noninferior-
ity and superiority using biologic measures strengthens our
conclusions regarding the validity and suitability of PASI
for the collection of sensitive behavioral data.

Superiority of PASI (and of ACASI and self-administered
questionnaires) compared with interviews was found re-
garding self-reports of the most sensitive areas of sexual
behavior (e.g., history of oral sex, having had sexual inter-
course ‘‘today’’ or ‘‘yesterday,’’ buying and selling sex) and
in less sensitive areas of behavior (e.g., driving after drink-
ing alcohol, having recently taken diet pills (for women),
feelings of loneliness and suicide ideation (for men)). Inter-
views appeared to be superior to PASI for reports of some
behaviors, especially those that were socially more desirable

TABLE 3. Agreement between self-report, by method, of use

of amphetamine-type substances in the past week and urine

test results among 1,283 vocational school students in Chiang

Rai, Thailand, 2002

Self-report of
methamphetamine

use

Urine test result
Total
(no.)

Kappa*Negative
(no.)

Positive
(no.)

PASIy
No 312 6 318 0.38

Yes 6 4 10

ACASIy
No 305 4 309 0.44

Yes 10 6 16

Self-administered
questionnaire

No 300 5 305 0.32

Yes 3 2 5

Interview

No 311 1 312 0.66

Yes 2 3 5

Totalz 1,249 31 1,280 0.44

* v2 for differences between kappa values ¼ 2.1; p < 0.55.

yPASI, palmtop-assisted self-interviewing; ACASI, audio-computer–

assisted self-interviewing.

z Total does not add up to 1,283 because of missing values

among self-administered questionnaire respondents.

TABLE 4. Agreement between self-report of smoking (today)

and presence of cotinine (nicotine) in urine among 1,283

vocational school students in Chiang Rai, Thailand, 2002

Self-report of
smoking

Urine test result
Total
(no.)

Kappa*Negative
(no.)

Positive
(no.)

PASIy
Yes 284 11 295 0.61

No 12 21 33

ACASIy
Yes 275 14 289 0.68

No 8 28 36

Self-administered
questionnaire

Yes 260 14 274 0.49

No 19 20 39

Interview

Yes 272 29 301 0.38

No 4 12 16

Total 1,134 149 1,283 0.56

* v2 for differences between kappa values ¼ 9.7; p < 0.02.

yPASI, palmtop-assisted self-interviewing; ACASI, audio-computer–

assisted self-interviewing.
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(e.g., being sexually experienced), more acceptable (e.g.,
depressive symptoms among women), or more verifiable
(e.g., being overweight among men). Interestingly, if an af-
firmative answer regarding sexual experience was followed
up with a question about whether this experience included
oral sex or sexual intercourse ‘‘today’’ or ‘‘yesterday,’’ supe-
riority reversed from interviews to PASI. This confirms our
hypothesis that the more intimate or recent the sensitive
behavior, the more likely the respondent is to deny this in
a face-to-face interview but to answer affirmatively when
using a self-completed data collection method.

Patterns of noninferiority and superiority differed when
we stratified by gender. For both genders, potentially so-
cially undesirable responses were more commonly elicited
by PASI than by interview, and for most questions, regard-
less of social desirability, PASI was noninferior to ACASI.
Hence, our data suggest that, for both men and women, PASI
is an acceptable alternative to ACASI, self-administered
questionnaires, and interviews. Nevertheless, in our study,
affirmative responses to questions about sexual behavior
were more commonly reported by men than by women.
Whether this is due to a higher prevalence of the underlying
behavior, increased disclosure, or overreporting among
men, compared with women, is not clear. Thai sexual norms
expect young men to be sexually experienced and proscribe
discussion of sexuality by young women. Hence, further
evaluation of possible effects of gender on levels of reported
behaviors is desirable because of the relative rarity of some
responses and the limited statistical power for evaluating
gender and method interactions of our study.

Agreement between self-reports of smoking and urine
cotinine test results was fair, and self-administered methods
showed higher agreement than did interviews. Agreement
between self-reports and laboratory measures of drug use
tends to be imperfect and to vary widely (5, 9, 16). The
kappa calculations were nonconditional; hence, neither
urine test results nor questionnaire responses were used
as the reference standard. Both methods have significant
sources of error. Recall bias, inaccurate memorization, and
social desirability may affect the accuracy and completeness
of self-reports, while frequency, dose, inhalation, passive
exposure, and individual metabolism may affect the detect-
ability of cotinine in urine. The prevalence of metabolites of
amphetamine-type substances in urine from our study par-
ticipants (2.8 percent) was too low to draw any conclusions.
A higher prevalence had been expected according to pre-
vious research in this population, in which 28.9 percent of
students reported ever use and 10.3 percent of urine tests
were reactive for amphetamine-type substance use (15). The
decline in self-reports and the prevalence of positive urine
tests is likely the result of the Thai government’s strong
campaign against drug use during the past 5 years.

PASI enables many of the data collection efficiencies of
ACASI to be transferred to field settings. Careful program-
ming of skip patterns can eliminate missing data and data
inconsistency problems that plague self-administered ques-
tionnaires; data integrity was greatest in PASI and ACASI
and poorest in self-administered questionnaires. The ab-
sence of coding and data entry steps with PASI and ACASI
eliminates additional sources of error and allows field data

to be analyzed shortly after collection. The portability and
hand use of PASI may make it particularly useful in remote
settings where desktop or laptop computers, self-adminis-
tered questionnaires, and interviews are cumbersome. Sim-
ilarly, PASI may have wide application in cultural settings in
which HIV and other health risk behaviors are difficult to
discuss openly and need to be assessed in the most private
manner possible.

One may view PASI as a variation on computer-assisted
self-interviewing (without audio), which sometimes has
been associated with lower levels of disclosure than with
ACASI (3), although some investigators have found rather
modest or mixed results in terms of differences between
these methods (19). We found few differences, and it may
be that for some respondents the audio was somewhat dis-
tracting, while for others it may have been helpful because
of the limited readability of the PASI displays. However,
since the time of our data collection, the storage capacity
of PASI devices has increased, and it is now feasible to
include audio files in PASI assessments, making this method
more comparable with ACASI. This would also allow PASI
to be used for more qualitative and less investigator-driven
types of research, for which the data can be analyzed by
using qualitative software. In addition, future applications
may include using PASI for collection of diary data, with
prompting of participants to report sexual activity and drug
use or other HIV risk behaviors at regular intervals, and
adding audio files and voice recognition. These features
may eliminate some of the small areas of difference (i.e.,
areas where noninferiority or superiority did not occur) that
were seen in this investigation. Future studies of PASI
should therefore evaluate whether the addition of these in-
novations will further the effectiveness of this method in the
accurate and complete reporting of sensitive behaviors.
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º‘¥æ≈“¥„π°“√∫—π∑÷°·≈–µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈  “¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
æƒµ‘°√√¡ à«πµ—«∑’Ë‰«µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷° ÕàÕπ‰À«·≈–°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ®‘µ„® ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ∑’Ë®–
µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à∑’Ë·¬°ºŸâµÕ∫‡ªìπ à«πµ—« ‚¥¬√«¡·≈â««‘∏’°“√π’È¡’Õ—µ√“°“√
µÕ∫√—∫æƒµ‘°√√¡„π‡™‘ß≈∫ Ÿß°«à“ „π¢≥–∑’Ë°“√ —¡¿“…≥å¡’Õ—µ√“°“√µÕ∫√—∫æƒµ‘°√√¡‡™‘ß∫«° Ÿß°«à“ ‡¡◊ËÕ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¢âÕ®”°—¥¢Õß°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ (PASI) ·≈–
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·∫∫µ—Èß‚µä–æ√âÕ¡‡§√◊ËÕß™à«¬øíß (ACASI) æ∫«à“°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥
ΩÉ“¡◊Õ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‰¡à¥âÕ¬‰ª°«à“«‘∏’„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·∫∫µ—Èß‚µä–æ√âÕ¡‡§√◊ËÕß™à«¬øíß ·µà¡’®ÿ¥‡¥àπ°«à“„π‡√◊ËÕß
√“§“·≈–§«“¡ –¥«°„π°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ ®÷ß‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ´÷Ëß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫°“√ª√–¬ÿ°µå„™â„Àâ
‡À¡“– ¡°—∫ß“π

§” ”§—≠: ¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß, ‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ, °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß : º≈°“√∑¥≈Õß
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß

ºà“π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

 ∂“ªπ“  ‡π“«å√—µπå* «‘‚√®πå  √ÿ®‘®π“°ÿ≈*  ÿ¿“¿√≥å  ®’¬–æ—π∏ÿå*
«‘™ÿ¥“  ‡Õ’È¬«Õ—°…√* √ÿàßÕ√ÿ≥  ©—π∑«—µ«ß»å* »ÿ¿æ√  ‰™¬§”‡¡“*
Õ—≠™≈’  «√“ß§å√—µπå* √‘™“√å¥ ‡Õ ‡®π°‘Èπ å** øî≈≈‘ª ‡Õ ¡Õ§*
∑«’∑√—æ¬å  »‘√ª√–¿“»‘√‘* ø√‘∑  «—π °√’π ·«π* ®Õ√å·¥π ¥—∫∫√‘« ·∑ææ–‚√*
*»Ÿπ¬å§«“¡√à«¡¡◊Õ‰∑¬- À√—∞ ¥â“π “∏“√≥ ÿ¢, ππ∑∫ÿ√’
**»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§·Ààß™“µ‘, ·Õµ·≈πµâ“,  À√—∞Õ‡¡√‘°“

** **
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∫∑π”
«—¬√ÿàπ §◊Õ«—¬¢Õß§«“¡ ¥„  ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ °“√

‡√’¬π√Ÿâ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß Õ¬“°√Ÿâ Õ¬“°≈Õß·≈–ÕàÕπ‰À«

ª√–™“°√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬Õ“¬ÿ√–À«à“ß Òı-ÚÙ ªï¡’

ª√–¡“≥√âÕ¬≈– Òˆ ¢Õßª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥(Ò) «—¬√ÿàπ‡À≈à“
π’È§◊Õ°”≈—ß ”§—≠¢Õß™“µ‘„πÕπ“§µ °“√æ—≤π“Õ¬à“ß

√«¥‡√Á«¢Õßª√–‡∑»‰∑¬∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–

°“√√—∫Õ“√¬∏√√¡µà“ß Ê µ“¡·∫∫µ–«—πµ° µ≈Õ¥®π
¿“«–«‘°ƒµ‘‡»√…∞°‘®„π™à«ß∑’Ëºà“π¡“ ‰¥â àßº≈°√–∑∫

µàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡ ™ÿ¡™π ·≈–§√Õ∫§√—«

 ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßº≈°√–∑∫‚¥¬µ√ßµàÕ —ß§¡
§◊Õ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßªí≠À“µà“ß Ê ‰¡à«à“®–‡ªìπªí≠À“

 —ß§¡ ¬“‡ æµ‘¥ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ«—¬Õ—π ¡§«√

‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ·µàßß“π ‚√§µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å
√«¡‰ª∂÷ßªí≠À“°“√∑”·∑âß ≈â«π‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬µ√ß°—∫

ª√–™“°√°≈ÿà¡π’È

®— ßÀ«—¥ ‡™’¬ß√“¬µ—È ßÕ¬Ÿà „π‡¢µ¿“§‡Àπ◊Õ¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–¡’™“¬·¥πµ‘¥°—∫ª√–‡∑»‡¡’¬π¡“√å

ªí≠À“∑’Ëæ∫∫àÕ¬§◊Õ °“√§â“¬“‡ æµ‘¥·≈–°“√„™â “√-
‡ æµ‘¥ ‚¥¬‡©æ“– “√·Õ¡‡øµ“¡’πÀ√◊Õ¬“∫â“

πÕ°®“°π’È‡™’¬ß√“¬¬—ß‡ªìπ®—ßÀ«—¥Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß

°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’·≈–¡’Õ—µ√“°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ
π’È Ÿß∑’Ë ÿ¥·ÀàßÀπ÷Ëß„π·∂∫‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ(Ú)

®“°√“¬ß“π§«“¡™ÿ°¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ °“¡‚√§

°“√„™â “√‡ æµ‘¥ ·≈–æƒµ‘°√√¡∑“ß‡æ»„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ
·≈–Àπÿà¡ “«„π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬(Û) ¬◊π¬—π«à“ªí≠À“°“√„™â

 “√‡ æµ‘¥·≈–æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’

„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬¬—ß§ß‡ªìπªí≠À“∑’ËºŸâ -
‡°’Ë¬«¢âÕß§«√‰¥â¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

ªí≠À“ ”§—≠„π°“√«“ß·ºπ·°â ‰¢ªí≠À“„π™à«ß∑’Ë

ºà“π¡“ §◊Õ ¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°µâÕß πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ „°≈â‡§’¬ß
§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‚¥¬‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ª√–™“°√°≈ÿà¡

‡ ’Ë¬ßµà“ß Ê √«¡∂÷ß°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ ¥—ßπ—Èπ®÷ßµâÕßæ—≤π“

‡∑§π‘§«‘∏’°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ√–∫∫·≈–¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æÕ¬à“ß‡√àß¥à«π

»Ÿπ¬å§«“¡√à«¡¡◊Õ‰∑¬ ›  À√—∞ ¥â“π “∏“√≥ ÿ¢
‡ªìπÀπà«¬ß“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

ª√–‡∑»‰∑¬°—∫»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡ ·≈–ªÑÕß°—π‚√§·Ààß™“µ‘

 À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õßªí≠À“π’È
®÷ß‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√»÷°…“æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß¢Õß«—¬√ÿàπ„π

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ™◊ËÕ‚§√ß°“√ çA Study into Preva-

lence of HIV, STD, Drug Use and Risk Behaviors
in Adolescents and Young Adults in Chiang Rai,

Thailandé À√◊Õ‡√’¬°¬àÕ Ê «à“ çPHRAYA Studyé ¢÷Èπ

„π æ.». ÚıÙÚ ‚¥¬„™â«‘∏’°“√ —¡¿“…≥åºà“π∑“ß®Õ
§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·∑π°“√ —¡¿“…≥åµ—«µàÕµ—« À√◊Õ∑’Ë

‡√’¬°«à“ Audio-Computer-Assisted Self-Interview

(ACASI) √à«¡°—∫°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßπÈ”≈“¬·≈–ªí  “«–
÷́Ëßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π§√—Èßπ—Èπ √ÿª‰¥â«à“ °“√„™â«‘∏’

 —¡¿“…≥å‚¥¬‡∑§π‘§°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß

ºà“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ√âÕ¡‡§√◊ËÕß™à«¬øíß ‡ªìπ«‘∏’‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
∑’Ëπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ°«à“°“√„™âæπ—°ß“π —¡¿“…≥å·≈–°“√µÕ∫

·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß≈ß∫π°√–¥“… ‚¥¬‡©æ“–°“√
‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫æƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß à«πµ—« ‡ªìπ

§«“¡≈—∫·≈–‰¡à°≈â“‡ªî¥‡º¬·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ °“√§âπæ∫

¥—ß°≈à“«π—∫‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ°Àπ÷Ëß¢Õß«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë
 “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â°—∫°“√»÷°…“ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ Ê

µàÕ‰ª‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’(Ù)

·¡â«à“°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬«‘∏’ ACASI  “¡“√∂™à«¬
≈¥ªí≠À“¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å·≈–«—¬√ÿàπ¬‘π¬Õ¡

„Àâ —¡¿“…≥å„π‡√◊ËÕß à«πµ—«¡“°¢÷Èπ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡«‘∏’

π’È¬—ß¡’¢âÕ®”°—¥§◊ÕµâÕß„™â‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√åµ—Èß‚µä–
´÷Ëß¡’√“§“·æß ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬≈”∫“° ‰¡à‡À¡“–°—∫°“√‡°Á∫

¢âÕ¡Ÿ≈¿“§ π“¡„π∑’ËÀà“ß‰°≈

®“°‡Àµÿº≈¥—ß°≈à“« »Ÿπ¬å§«“¡√à«¡¡◊Õ‰∑¬ -  À√—∞
¥â“π “∏“√≥ ÿ¢®÷ß‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√ ç°“√ª√–‡¡‘π

§«“¡‡∑’Ë¬ßµ√ß·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

‚¥¬„ÀâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õßºà“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ (PASI) ‡æ◊Ë Õ„™â ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡ΩÑ“√–«—ß

æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ ª√–‡∑»‰∑¬é À√◊Õ
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°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß : º≈°“√∑¥≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õßºà“π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

«“√ “√«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÚıÙ˘ ªï∑’Ë Òı ©∫—∫∑’Ë Ú Ú˘Ò

çEnhancing the Science of Self-report: Evalua-
ting the Accuracy and Feasibility of Palmtop-As-

sisted Self-Interviewing (PASI) for Behavioral Risk

Surveillance among Adolescents in Thailandé ¢÷Èπ„π
æ.». ÚıÙı ́ ÷Ëß‡ªìπ°“√π”‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

(PDA À√◊Õ palmtop) ¡“™à«¬„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ

§√—Èß·√° «—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¢Õß°“√»÷°…“¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ
ª√–‡¡‘π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à¡“„™â

‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡∑—¥‡∑’¬¡°—π

√–À«à“ß°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ
°—∫«‘∏’Õ◊Ëπ Ê Õ’° Û «‘∏’ §◊Õ °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ√âÕ¡

‡§√◊ËÕß™à«¬øíß (Audio-Computer-Assisted Self-Inter-

view À√◊Õ ACASI) °“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬ºà“π
æπ—°ß“π —¡¿“…≥å (Face-to-Face Interview À√◊Õ FFI)

·≈–°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß≈ß∫π°√–¥“…

(Self-Administered Questionnaire À√◊Õ SAQ)
√“¬ß“π©∫—∫π’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§«“¡‡∑’Ë¬ßµ√ß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√
‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ù «‘∏’ ·≈–‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√π”‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥

ΩÉ“¡◊Õ¡“„™â º≈°“√»÷°…“®–‡æ‘Ë¡∑“ß‡≈◊Õ°„Àâ·°àπ—°«‘®—¬
·≈–ºŸâ∑’Ë π„®„π°“√π”‡§√◊ËÕß¡◊Õ¡“„™â„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

‚¥¬‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πæƒµ‘°√√¡∑’Ë¡’§«“¡ÕàÕπ‰À«

°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ®‘µ„®·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°‰¥âßà“¬ ·≈–¡’
§«“¡‡∫’Ë¬ß‡∫π Ÿß

«‘∏’°“√»÷°…“

Ò. √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬
°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√»÷°…“·∫∫¿“§µ—¥¢«“ß

(cross-sectional survey) ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«‘∏’°“√‡°Á∫

¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ °—∫«‘∏’°“√
‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ√âÕ¡‡§√◊ËÕß™à«¬øíß

°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ºà“πæπ—°ß“π —¡¿“…≥å ·≈–°“√

µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß≈ß∫π°√–¥“… §«∫§Ÿà°—∫
°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßªí  “«–µ√«®À“ “√‡ æµ‘¥ ‡æ◊ËÕπ”¡“

ª√–‡¡‘π§«“¡ Õ¥§≈âÕß·≈–§«“¡·π∫„π¢Õß«‘∏’°“√
‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß ’Ë«‘∏’µàÕ°“√√“¬ß“πæƒµ‘°√√¡°“√„™â “√-

‡ æµ‘¥¿“¬„π™à«ß‡«≈“∑’Ëµà“ß°—π ‡™àπ Àπ÷Ëß«—π  “¡‡¥◊Õπ

À√◊ÕÀπ÷Ëßªï
Ú. ª√–™“°√∑’Ë»÷°…“

°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë»÷°…“‡ªìππ—°‡√’¬π™“¬ ·≈–À≠‘ß

Õ“¬ÿ√–À«à“ß Òı-ÚÒ ªï °”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π‚√ß‡√’¬π
 “¬Õ“™’æ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬  ÿà¡µ—«Õ¬à“ß®“°π—°‡√’¬π∑’Ë¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë°”Àπ¥‚¥¬„™â«‘∏’°“√ ÿà¡·∫∫À≈“¬¢—ÈπµÕπ

§‘¥ —¥ à«πµ“¡™—Èπªï·≈– “¢“«‘™“∑’Ë»÷°…“Õ¬Ÿà
°“√§”π«≥¢π“¥µ—«Õ¬à“ß

À“°µâÕß°“√ª√–‡¡‘π«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ù «‘∏’

«à“«‘∏’„¥¥’°«à“Õ’°«‘∏’Àπ÷Ëß ‚¥¬„Àâ¡’§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Ò% ®“°
§à“µ—Èßµâπ§«“¡™ÿ°∑’Ë Ú% ®–µâÕß„™âπ—°‡√’¬π ÛÒı §π

µàÕ°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–«‘∏’ √«¡ Õß«‘∏’‡∑à“°—∫ ˆÛ §π

¥—ßπ—Èπ À“°∑”°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥ Ù «‘∏’ ®–µâÕß¡’
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√«¡∑—ÈßÀ¡¥ Ò,Úˆ §π (π—°‡√’¬π™“¬ ˆÛ

§π π—°‡√’¬πÀ≠‘ß ˆÛ §π) (µ“√“ß∑’Ë Ò)
°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥”‡π‘π°“√√–À«à“ß«—π∑’Ë Ù-Òı

æƒ»®‘°“¬π ÚıÙı ¡’®”π«ππ—°‡√’¬π‡¢â“√à«¡°“√»÷°…“

∑—Èß ‘Èπ Ò,Ú¯Û §π (‡ªìπ™“¬ ˆÙ §π ·≈–À≠‘ß ˆÙÛ
§π)

µ“√“ß∑’Ë Ò

º≈∑’Ë‡æ‘Ë¡ (√âÕ¬≈–) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ACASI/PASI

ı Ò Òı Ú Úı

§«“¡™ÿ° (%) (ie SAQ)

Ò Ò,Ùı ÙÙ ÚÚÙ ÒÙı Ò

Ú Ú,Ú˜ ˆÛ Û Ò¯ ÒÚı

Û Ú,¯ÛÚ ˜ı Ûı Úı ÒÛı

Ù Û,Òı ¯Òı Û˜ ÚÒı ÒÙ

ı Û,ÚÒ ¯Òı ÛˆÙ Úˆ ÒÛ

À¡“¬‡Àµÿ: Based on 2-sample chi-squared test using Power and Pre-
cision software; p=0.05, 2-tail test, power=80%
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Û. °“√‡µ√’¬¡‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

Û.Ò °“√‡µ√’¬¡·∫∫ Õ∫∂“¡

§”∂“¡∑’Ë„™â„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈§√—Èßπ’Èª√–°Õ∫¥â«¬

™ÿ¥§”∂“¡ ˜  à«π‰¥â·°à  à«π∑’Ë Ò ¢âÕ¡Ÿ≈≈—°…≥–∑“ß

ª√–™“°√  à«π∑’Ë Ú ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫æƒµ‘°√√¡µà“ß Ê ‡™àπ

°“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√„™â “√

‡ æµ‘¥  à«π∑’Ë Û ª√–°Õ∫¥â«¬§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫¿“«–

∑“ßÕ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷°µà“ß Ê §«“¡À«—ß Õ“°“√À¥ÀŸà

·≈–§«“¡§‘¥¶à“µ—«µ“¬  à«π∑’Ë Ù ‡ªìπ§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫

æƒµ‘°√√¡°“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√·≈–°“√§«∫§ÿ¡πÈ”Àπ—°

„π à«π∑’Ë ı ‡°’Ë¬«°—∫ª√– ∫°“√≥å·≈–æƒµ‘°√√¡∑“ß‡æ»

 à«π∑’Ë ˆ ‡ªìπ‡√◊ËÕß‚√§µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å·≈–°“√

ªÑÕß°—πµà“ß Ê  ”À√—∫ à«π ÿ¥∑â“¬‡ªìπ·∫∫ª√–‡¡‘π

‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–«‘∏’ ‚¥¬∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ

«‘∏’π—Èπ Ê

„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ù «‘∏’ „™â·∫∫ Õ∫∂“¡™ÿ¥

‡¥’¬«°—π §◊Õ¡’¢âÕ§”∂“¡‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ·µàÕÿª°√≥å∑’Ë„™â

µà“ß°—π§◊Õ SAQ „™â·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë‡ªìπ°√–¥“… ·≈– FFI

„™âæπ—°ß“π —¡¿“…≥å®¥§”µÕ∫≈ß∫π°√–¥“…§”∂“¡

 à«π ACASI ·≈– PASI · ¥ß§”∂“¡ºà“π∑“ßÀπâ“®Õ

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ´÷Ëß°“√µÕ∫§”∂“¡·∫∫ ACASI ºŸâµÕ∫

øíß§”∂“¡®“°ÀŸøíß·≈–æ‘¡æå§”µÕ∫≈ß∫π·ªÑπæ‘¡æå

(keyboard)  ”À√—∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ ÷́Ëß¡’æ◊Èπ∑’Ë

Àπâ“®Õ®”°—¥ „™âª“°°“ (stylus) ‡ªìπÕÿª°√≥å„π°“√

ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–√Ÿª·∫∫¢Õß§”∂“¡∂Ÿ°ª√—∫‡ª≈’Ë¬π‡≈Á°-

πâÕ¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫‡π◊ÈÕ∑’Ë

Û.Ú °“√‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å

°“√»÷°…“„π§√—Èßπ’È ‰¥âπ”‡∑§π‘§„À¡à∑’Ë§‘¥«à“

®– “¡“√∂æ—≤π“«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ∑¥·∑π¢âÕ¥âÕ¬

¢Õß«‘∏’ ACASI π—Ëπ§◊Õ°“√„™â Personal Digital Assis-

tant (PDA) À√◊Õ palmtop À√◊Õ‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ ÷́Ëß‡√’¬°°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈«‘∏’π’È«à“ Palmtop-

Assisted Self-Interview (PASI) ‡§√◊ËÕß∑’Ë„™â„π‚§√ß°“√

§◊Õ Palm(tm) Handheld √ÿàπ m500 (Palm, Inc. CA,

USA) (√Ÿª∑’Ë Ò) „™â√–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ Palm OS ‡«Õ√å™—Ëπ

Ù. „™â´Õø∑å·«√å√–∫∫¿“…“‰∑¬ ThaiHack ‡«Õ√å™—Ëπ

Û.˜ (∫√‘…—∑ æ’¥’‡Õ‰∑¬ª“≈å¡ ®”°—¥, ª√–‡∑»‰∑¬)

‚ª√·°√¡·∫∫ Õ∫∂“¡æ—≤π“¥â«¬‚ª√·°√¡ Satellite

Forms ‡«Õ√å™—Ëπ Ù. (Pumatech, Inc., CA, USA)

(√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√‡µ√’¬¡ PDA ¥Ÿ„π  ÿ¿“¿√≥å ®’¬–æ—π∏ÿå

·≈–§≥–)(ı)

Ù. °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

¢—ÈπµÕπ„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡√‘Ë¡®“°°“√·π–π”

‚§√ß°“√·≈–Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß

‚§√ß°“√ °“√ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·≈–§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π‡ªìπ Ù

°≈ÿà¡‡æ◊ËÕµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ·µà≈–ª√–‡¿∑

°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘-

°“√ ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π™à«ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π ÚıÙı √“¬

≈–‡Õ’¬¥„π·µà≈– à«π¡’¥—ßπ’È

Ù.Ò °“√·π–π”‚§√ß°“√

‡®â“Àπâ“∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å‚§√ß°“√

·≈–¢—ÈπµÕπ°“√»÷°…“„Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑ÿ°§π∑’Ë‡¢â“√à«¡

√Ÿª∑’Ë Ò ‡§√◊ËÕß Palm(tm) ·≈–µ—«Õ¬à“ßÀπâ“®Õ·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë

æ—≤π“¥â«¬‚ª√·°√¡ Satellite Forms
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«“√ “√«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÚıÙ˘ ªï∑’Ë Òı ©∫—∫∑’Ë Ú Ú˘Û

‚§√ß°“√‚¥¬„™â¿“…“∑’Ë‡¢â“„®ßà“¬ æ√âÕ¡∑—Èß·®âß„Àâ

π—°‡√’¬π∑√“∫«à“°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√‡¢â“√à«¡‚¥¬

 ¡—§√„®‡∑à“π—Èπ °“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‰¡à¡’º≈‰¥â‡ª√’¬∫

À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫„π‡√◊ËÕßº≈°“√‡√’¬πÀ√◊Õ ∂“π¿“æ¢Õß

°“√‡ªìππ—°‡√’¬π œ≈œ ·≈–°“√»÷°…“§√—Èßπ’È ‰¡à∂“¡™◊ËÕ

À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πµ—«Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë “¡“√∂‚¬ß°≈—∫¡“∂÷ßºŸâ„Àâ

¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â ¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“§√—Èßπ’È∂Ÿ°‡°Á∫
‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‰¡à‡°Á∫‰«â ≥  ∂“π∑’Ë∑’Ë∑”°“√»÷°…“

„π°√≥’∑’Ë ‰¡àª√– ß§å ‡¢â “√à«¡„π°“√»÷°…“µàÕ‰ª

π—°‡√’¬π “¡“√∂∂Õπµ—«®“°°“√»÷°…“‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â ‡¡◊ËÕ
‡®â“Àπâ“∑’ËÕ∏‘∫“¬‚§√ß°“√·≈â«®÷ß¢Õ§«“¡¬‘π¬Õ¡‡¢â“

√à«¡‚§√ß°“√‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

Ù.Ú °“√·∫àß°≈ÿà¡π—°‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡¢â“√à«¡°“√‡°Á∫
¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–«‘∏’

‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π≈ßπ“¡„π„∫¬‘π¬Õ¡‡¢â“√à«¡

°“√»÷°…“·≈â« ·∫àßπ—°‡√’¬π‚¥¬„™â«‘∏’°“√ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
·∫∫ßà“¬ (simple random sampling) ÕÕ°‡ªìπ Ù °≈ÿà¡

·≈–„™â·∂∫ µ‘Í°‡°Õ√å ’‡æ◊ËÕ·¬°°≈ÿà¡°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
·µà≈–«‘∏’ (‰¥â·°à  ’‡À≈◊Õß À¡“¬∂÷ß ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ PASI

 ’™¡æŸ ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ ACASI  ’·¥ß  ”À√—∫ SAQ ·≈–

 ’‡¢’¬«  ”À√—∫ FFI) „π·∂∫ µ‘Í°‡°Õ√å¡’√À— ´÷Ëß„™â·∑π
™◊ËÕπ—°‡√’¬π À≈—ß®“°∑’Ëπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫·∂∫ µ‘Í°‡°Õ√å ’

‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«®÷ßπ”¡“µ‘¥∫πÀπâ“Õ°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬¡◊Õ

‚¥¬√À— π’È®–ª√“°ØÕ¬Ÿà∫π·∫∫ Õ∫∂“¡∑—Èß ’Ë·∫∫ ·≈–
µ‘¥∫π∂â«¬∑’Ë„™â‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßªí  “«– ‡æ◊ËÕ “¡“√∂‚¬ß

§”µÕ∫„π·∫∫ Õ∫∂“¡°—∫º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘

°“√‰¥â ®“°π—Èπ·¬°°≈ÿà¡µ“¡ ’‡æ◊ËÕ√—∫øíß§”™’È·®ß·≈–
µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡µàÕ‰ª

Ù.Û °“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡

°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑—Èß Ù °≈ÿà¡·¬°µÕ∫§”∂“¡·µà≈–
«‘∏’‚¥¬„™â§”∂“¡™ÿ¥‡¥’¬«°—π „π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬ FFI

æπ—°ß“π —¡¿“…≥å∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡‡ªìπºŸâ∂“¡·≈–®¥

∫—π∑÷°§”µÕ∫≈ß„π·∫∫ Õ∫∂“¡  ”À√—∫«‘∏’‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈
¥â«¬ SAQ π—°‡√’¬π‡ªìπºŸâÕà“π·≈–‡¢’¬π§”µÕ∫≈ß

„π·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß  à«π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â

PASI ·≈– ACASI π—°‡√’¬π‡ªìπºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë
æ—≤π“‰«â„π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ·≈–‡§√◊ËÕß

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™π‘¥µ—Èß‚µä– °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‰¥â√—∫°“√§—¥-

‡≈◊Õ°‡¢â“µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬«‘∏’ PASI ∂Ÿ°®—¥∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà
Àà“ß°—π„π√–¬–∑’Ë‰¡à “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ§”µÕ∫¢ÕßºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà

¢â“ß‡§’¬ß‰¥â‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡≈—∫·≈–§«“¡‡ªìπ à«πµ—«

„π°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ (√Ÿª∑’Ë Ú) ‡¡◊ËÕπ—°‡√’¬π‡¢â“
ª√–®”∑’Ë ‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√Õ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–¢—Èπ

√Ÿª∑’Ë Û ‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√Õ∏‘∫“¬¢—ÈπµÕπ«‘∏’„™â‡§√◊ËÕß palmtop

‡æ◊ËÕµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡

√Ÿª∑’Ë Ú π—°‡√’¬π°”≈—ßµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬«‘∏’ PASI
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µÕπ  °“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡·≈–°“√„™â‡§√◊ËÕß palmtop
Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ‡™àπ °“√„™âª“°°“ (stylus) °“√„™âªÿÉ¡

™à«¬æ‘¡æå °“√„™âªÿÉ¡™à«¬‡À≈◊Õµà“ß Ê (√Ÿª∑’Ë Û) „π

√–À«à“ßµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡À“°¡’¢âÕ¢—¥¢âÕßÀ√◊Õ ß —¬
π—°‡√’¬π “¡“√∂∂“¡‡®â“Àπâ“∑’Ëª√–®”ÀâÕß‰¥â∑—π∑’

¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√ —¡¿“…≥å (FFI) ·≈–°“√

µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õß (SAQ) ‰¥â∂Ÿ°π”¡“≈ß
√À— ·≈–ªÑÕπ‡¢â“‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å´È” Õß§√—Èß‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π§«“¡º‘¥æ≈“¥‚¥¬„™â‚ª√·°√¡¡“µ√∞“π∑’Ë √â“ß

‰«â ”À√—∫°“√ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈  à«π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√µÕ∫
ºà“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑—Èß Õß«‘∏’∂Ÿ°∂à“¬‚Õπ¡“‡°Á∫‰«â „π

‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‚¥¬°“√‚Õπ¬â“¬¢âÕ¡Ÿ≈‡¢â“ Ÿà∞“π¢âÕ¡Ÿ≈

Microsoft Access
Ù.Ù °“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß·≈–°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå∑“ß

ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßªí  “«–π—Èπ ‡°Á∫‡©æ“–
ªí  “«– à«πµâπª√–¡“≥ Ú-ı ¡‘≈≈‘≈‘µ√ ≈ß„π

∂â«¬‡°Á∫ªí  “«– ·≈–„π°“√µ√«®À“ “√‡ æµ‘¥„π
ªí  “«–π—Èπ„™â°“√µ√«®§—¥°√Õß‚¥¬«‘∏’ Dip DrugScan

3 test (Craig Medical Distribution Inc., CA) ‚¥¬¡’

‡°≥±å°“√«‘π‘®©—¬·Õ¡‡øµ“¡’π Ò. π“‚π°√—¡/
¡‘≈≈‘≈‘µ√ ‡¡∑·Õ¡‡øµ“¡’π Ò, π“‚π°√—¡/¡‘≈≈‘≈‘µ√

·≈–‚§µ‘π’π (Ú π°./¡≈.) À“°º≈°“√µ√«®ªí  “«–

æ∫ “√‡ æµ‘¥·Õ¡‡øµ“¡’π À√◊Õ‡¡∑·Õ¡‡øµ“¡’π®–
∑”°“√µ√«®¬◊π¬—πº≈∫«°Õ’°§√—Èß‚¥¬«‘∏’ GC-MS (Gas

Chromatography Mass Spectometry) ‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—πº≈∫«°≈«ß®“°°“√„™â¬“µ—«Õ◊Ëπ(ˆ)

°“√»÷°…“§√—È ßπ’È ‰¡à¡’°“√·®âßº≈°“√µ√«®

ªí  “«–·°àºŸâ „¥∑—Èß ‘Èπ√«¡∑—Èß‡®â“¢Õßªí  “«– ‡π◊ËÕß

®“°‡ªìπ°“√µ√«®‡æ◊ËÕÀ“°“√„™â “√‡ æµ‘¥‡∑à“π—Èπ ´÷Ëß
ºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¬àÕ¡√ŸâÕ¬Ÿà·≈â««à“µπ„™â “√‡ æµ‘¥

™π‘¥„¥À√◊Õ‰¡à ¢â“ß°≈àÕß‡°Á∫ªí  “«–®–¡’·∂∫µ√«®«—¥

Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µ‘¥‰«â‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æªí  “«– ÷́ËßÀ“°
Õÿ≥À¿Ÿ¡‘º‘¥ª√°µ‘ µâÕß‡°Á∫ªí  “«–„À¡àÕ’°§√—Èß‡æ◊ËÕ

ªÑÕß°—π°“√„™âπÈ”·∑πªí  “«–À√◊Õ‡°Á∫ªí  “«–≈à«ß

Àπâ“„π√–À«à“ß°“√‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª∑’Ë Ù

ı. °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
 ¡¡µ‘∞“π¢Õß°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È§◊Õ °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

¥â«¬«‘∏’µà“ß°—π®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·µ°µà“ß°—π
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°Á∫‚¥¬„™â PASI ®–¡’§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡∂Ÿ°µâÕß

‰¡à·µ°µà“ß®“° ACASI ·≈–¡’§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡∂Ÿ°-

µâÕß¡“°°«à“ SAQ ·≈– FFI πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ ¡¡µ‘∞“π
«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√ —¡¿“…≥å·µà≈–«‘∏’ ‚¥¬‡©æ“–

§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ÕàÕπ‰À« ‡™àπ ‡æ» —¡æ—π∏å

°“√„™â¬“‡ æµ‘¥ ®–¡’§«“¡·µ°µà“ß¡“° ·≈–„π‡√◊ËÕß∑’Ë
‰¡àÕàÕπ‰À«®–¡’§«“¡·µ°µà“ßπâÕ¬ ‡™àπ °“√ «¡À¡«°

π‘√¿—¬ À√◊Õ°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„™â

«‘∏’∑¥ Õ∫§«“¡∑—¥‡∑’¬¡°—π√–À«à“ß«‘∏’ PASI °—∫«‘∏’
ACASI ‚¥¬°“√∑¥ Õ∫·∫∫∑“ß‡¥’¬« (non-inferiority

with one tailed test for equivalency) ‚¥¬„™â StatXact

software ·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“ (superior-
ity with one tailed test for equivalency) √–À«à“ß«‘∏’

PASI ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫«‘∏’ FFI ‚¥¬°”Àπ¥¢π“¥§«“¡µà“ß

( ) ‡∑à“°—∫ Ú ¢π“¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ‡∑à“°—∫ .˘ı (ratio of
means in the interval = .¯, Ú.)

πÕ°®“°π’È¬—ß„™â ∂‘µ‘ McNemar chi square

‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°“√√“¬ß“π°“√„™â

√Ÿª∑’Ë Ù °≈àÕß‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßªí  “«–æ√âÕ¡¥â«¬·∂∫«—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘



63การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß : º≈°“√∑¥≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õßºà“π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

«“√ “√«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÚıÙ˘ ªï∑’Ë Òı ©∫—∫∑’Ë Ú Ú˘ı

¬“‡ æµ‘¥„π√–¬–‡«≈“µà“ß°—π °—∫º≈°“√µ√«®ªí  “«–

·≈–„™â ∂‘µ‘ Cohenûs kappa ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫§«“¡

 Õ¥§≈âÕß¢Õß§”µÕ∫∑’Ë‰¥â®“°°“√√“¬ß“π¥â«¬µπ‡Õß

°—∫º≈°“√µ√«®ªí  “«–  ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§√∫-

∂â«π¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈„™â«‘∏’‡∑’¬∫§«“¡§√∫∂â«π¢Õß§”µÕ∫

º≈°“√»÷°…“

º≈®“°°“√ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß  “¡“√∂§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π

∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥â∑—Èß ‘Èπ Ò,ıÛÒ §π

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡„π™à«ß«—π-‡«≈“∑’Ë∑”°“√ —¡¿“…≥å ¡’

π—°‡√’¬π∑’Ë‡¢â“√à«¡°“√»÷°…“§√—Èßπ’È®”π«π Ò,Ú¯Û §π

‡æ»™“¬ ˆÙ §π·≈–‡æ»À≠‘ß ˆÙÛ §π ·∫àßÕÕ°‡ªìπ

Ù °≈ÿà¡‡∑à“ Ê °—π‡æ◊ËÕµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß-

¡◊Õµà“ß°—π ¡’ºŸâ ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡

‚¥¬«‘∏’ PASI ®”π«π ÛÚ¯ §π ‡ªìπ‡æ»™“¬√âÕ¬≈– ı.Û

 à«π„À≠àÕ“¬ÿ√–À«à“ß Òˆ-Ò˘ ªï (√âÕ¬≈– ı˘.Ò) ·≈–

æ—°Õ“»—¬Õ¬Ÿà°—∫ºŸâª°§√Õß (√âÕ¬≈– ˆˆ.Ú) ºŸâª°§√Õß

 à«π„À≠à¡’ ∂“π¿“æ ¡√ ·≈–Õ¬Ÿà°‘π°—∫§Ÿà ¡√  (√âÕ¬≈–

˜˜.˜) √“¬‰¥â‡©≈’Ë¬¢ÕßºŸâª°§√Õßª√–¡“≥‡¥◊Õπ≈–

˜, ∫“∑ (√âÕ¬≈– ˆÛ.Ò) „π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√

µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ·µà≈–«‘∏’π—Èπ æ∫«à“

¢âÕ¡Ÿ≈≈—°…≥–∑“ßª√–™“°√¢Õßπ—°‡√’¬π∑’Ë‰¥â®“°°“√

‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ù «‘∏’ ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬-

 ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (µ“√“ß∑’Ë Ú)

°“√∑¥ Õ∫§«“¡∑—¥‡∑’¬¡ (non-inferiority) ·≈–§«“¡
‡Àπ◊Õ°«à“ (superiority)

„π°“√∑¥ Õ∫§«“¡∑—¥‡∑’¬¡ ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«‘∏’

PASI °—∫«‘∏’ ACASI ´÷Ëß∑—Èß Õß«‘∏’‡ªìπ°“√µÕ∫¥â«¬

µπ‡Õßºà“π∑“ß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ à«πµ—« Ÿß

æ∫Õ—µ√“°“√µÕ∫§”∂“¡ à«π„À≠à‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß

‡¥’¬«°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ

√âÕ¬≈– ˘ı °≈à“«§◊Õ „π°“√µÕ∫§”∂“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

æƒµ‘°√√¡∑“ß‡æ»π—Èπ «‘∏’ PASI ¡’§«“¡∑—¥‡∑’¬¡°—∫«‘∏’

ACASI µàÕ§”∂“¡‡√◊ËÕßª√– ∫°“√≥å°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å

°“√√“¬ß“π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å∑’Ë‡æ‘Ëß‡°‘¥¢÷Èπ„π Ò «—π∑’Ë

ºà“π¡“ °“√„™â«‘∏’°“√§ÿ¡°”‡π‘¥§√—Èß ÿ¥∑â“¬∑’Ë¡’‡æ»-

 —¡æ—π∏å °“√¡’ª√– ∫°“√≥å°“√´◊ÈÕÀ√◊Õ¢“¬∫√‘°“√

∑“ß‡æ» °“√¡’·º≈À√◊ÕÕ“°“√∑’Ë ß —¬«à“®–‡ªìπ‚√§

µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å √«¡∂÷ß°“√µ—Èß§√√¿å πÕ°®“°π’È

¬—ßæ∫«à“«‘∏’ PASI ¡’§«“¡∑—¥‡∑’¬¡°—∫«‘∏’ ACASI µàÕ

°“√µÕ∫§”∂“¡‡√◊ËÕßæƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß-

¥◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π™à«ß Û ‡¥◊Õπ·≈– ˜

«—π∑’Ëºà“π¡“ (µ“√“ß∑’Ë Û)

µ“√“ß∑’Ë Ú §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ®”·π°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ (√âÕ¬≈–)

§ÿ≥≈—°…≥–¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ PASI ACASI SAQ FFI

(n = ÛÚ¯) (n = ÛÚı) (n = ÛÒÛ) (n = ÛÒ˜)

‡æ»™“¬ ı.Û Ù˘.ı ıÒ.Ò Ù¯.ˆ

Õ“¬ÿ Òˆ-Ò˘ ªï ı˘.Ò ı¯.¯ ı˘.ı ı¯.˜

æ—°Õ“»—¬Õ¬Ÿà°—∫ºŸâª°§√Õß ˆˆ.Ú ˆ¯.˘ ˆ˜.ı ˆı.ˆ

 ∂“π¿“æ ¡√ ¢Õß∫‘¥“-¡“√¥“ ·µàßß“π·≈–Õ¬Ÿà¥â«¬°—π ˜˜.˜ ˜˜.ı ˜¯.Ò ˜Ù.¯

√“¬‰¥â‡©≈’Ë¬¢Õß∫‘¥“-¡“√¥“ ª√–¡“≥ ˜, ∫“∑ ˆÛ.Ò ıı.Ù ı˜.Ú ı˘.˜

À¡“¬‡Àµÿ «‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
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µ“√“ß∑’Ë Û °“√√“¬ß“π°“√¡’æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ßµà“ß Ê ®”·π°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ p-value

¢âÕ§”∂“¡ (Ò) (Ú) (Û) (Ù) (non- (superiority)

PASI ACASI SAQ FFI inferiority)

(n = ÛÚ¯) (n = ÛÚı) (n = ÛÒÛ) (n = ÛÒ˜) (Ò) ·≈– (Ú)* (Ò) ·≈– (Ù)**

æƒµ‘°√√¡∑“ß‡æ»

‡§¬¡’°“√ —¡º— ∑“ß‡æ» ÒÙÚ (ÙÛ.Û) Ò˜ı (ıÛ.¯) ÒÚ˘ (ÙÒ.Ú) Úı (ˆÙ.˜) .ıı˜ .Ò

- ¡’‡æ» —¡æ—π∏å∑“ßª“° ıÛ (Û˜.Û) ˜ı (ÙÚ.˘) ıı (ÙÚ.ˆ) Ú˜ (ÒÛ.Ú) .Ú¯ .Ò

‡§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å Ò˘Ú (ı¯.ı) Ò¯Û (ıı.¯) Òı˘ (ı.¯) Ò¯ (ıˆ.¯) .Ò .ˆ¯ˆ

- ¡’‡æ» —¡æ—π∏å¿“¬„π Ò «—π Û˜ (Ò˘.Û) Ù (ÚÒ.˘) ÛÒ (Ò˘.ı) ÒÒ (ˆ.Ò) .Û˘ .Ú

∑’Ëºà“π¡“

- „™â«‘∏’°“√§ÿ¡°”‡π‘¥§√—Èß ÿ¥∑â“¬ ıÒ (ÙÚ.ı) ÛÒ (Ú˜.˜) Û¯ (ÙÚ.Ú) ˘Ò (¯.ı) .Ò .Ò

∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å

‡§¬¢“¬∫√‘°“√∑“ß‡æ» ÚÚ (ˆ.˜) Ò¯ (ı.ı) ÚÙ (˜.˜) Û (.˘) .Ò .Ú

‡§¬´◊ÈÕ∫√‘°“√∑“ß‡æ» Ú˜ (¯.Ú) ÚÛ (˜.Ò) ÒÒ (Û.ı) ¯ (Ú.ı) .Ò .Ò

‡§¬¡’·º≈∑’Ë ß —¬«à“‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ ÚÚ (ˆ.˜) Úˆ (¯.) Ò¯ (ı.¯) ¯ (Ú.ı) .Ò .ˆ

∑“ß‡æ» —¡æ—π∏å

µ—«‡ÕßÀ√◊Õ§Ÿà‡§¬µ—Èß§√√¿å Ûˆ (ÒÒ.) Û¯ (ÒÒ.˜) Û (˘.ˆ) ÚÙ (˜.ˆ) .Ú .ÒÛ˜

æƒµ‘°√√¡°“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈å

- ¥◊Ë¡„π™à«ß Û ‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“ Ú˜ı (¯Û.¯) Ú˜¯ (¯ı.ı) ÚˆÚ (¯Û.˜) ÚˆÛ (¯Û.) .Ú .˜ˆı

- ¥◊Ë¡·≈â«¢—∫√∂ Ú˘ (˜ˆ.) Ú¯ (˜Ù.¯) Ò˜ı (ˆˆ.¯) Ò˜ (ˆı.) .ı .Ò˜

æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë

‡§¬ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ÒÚı (Û¯.Ò) ÒÙı (ÙÙ.ˆ) ÒÚÚ (Û˘.) ÒÒÛ (Ûı.ˆ) .Ò¯ .ıÒ˜

 Ÿ∫„π™à«ß Û ‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“ ¯Ú (ˆı.ˆ) ˘Ò (ˆÚ.¯) ˜Ù (ˆÒ.Ú) ¯Ù (˜Ù.Û) .ÒÙ .ÒÙÛ

 Ÿ∫„π ˜ «—π∑’Ëºà“π¡“ ˜˘ (˘ˆ.Û) ¯Ò (¯˘.) ˆˆ (¯˘.Ú) ˜Ò (¯Ù.ı) .Ú .˘˜ˆ

æƒµ‘°√√¡°“√„™â “√‡ æµ‘¥ (¬“∫â“)

‡§¬‡ æ¬“∫â“ ˆˆ (Ú.Ò) ¯Ò (ÚÙ.˘) ˆı (ÚÒ.) ˆ˘ (ÚÒ.¯) .ıˆ .ˆ¯

‡ æ„π™à«ß Û ‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“ Ú (Û.Û) ÚÛ (Ú¯.Ù) ÒÚ (Ò¯.¯) ÒÙ (Ú.Û) .ıı .Ò¯

‡ æ„π ˜ «—π∑’Ëºà“π¡“ Ò (ıÚ.ˆ) Òˆ (ˆ˘.ˆ) ı (Ùı.ı) ı (Û¯.ı) .˜ .ÙÛ

*°“√∑¥ Õ∫§«“¡∑—¥‡∑’¬¡√–À«à“ß«‘∏’ PASI ·≈–«‘∏’ ACASI
**°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“¢Õß«‘∏’ PASI µàÕ«‘∏’ FFI
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°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß : º≈°“√∑¥≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õßºà“π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

«“√ “√«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÚıÙ˘ ªï∑’Ë Òı ©∫—∫∑’Ë Ú Ú˘˜

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‰¡àæ∫«à“«‘∏’ PASI ¡’§«“¡∑—¥‡∑’¬¡

°—∫«‘∏’ ACASI Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ µàÕ§”∂“¡„π

‡√◊ËÕß°“√„™â¬“∫â“ À√◊Õª√– ∫°“√≥å°“√„™â “√‡ æµ‘¥

„π°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“ ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

«‘∏’ PASI °—∫«‘∏’ FFI ÷́ËßºŸâµÕ∫µâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫

æπ—°ß“π —¡¿“…≥å∑’Ëµπ‡Õß‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°¡“°àÕπ æ∫«à“«‘∏’

PASI ¡’§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“«‘∏’ FFI „π°“√√“¬ß“π°“√¡’

‡æ» —¡æ—π∏å °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å¿“¬„π Ò «—π∑’Ëºà“π¡“

°“√¡’ª√– ∫°“√≥å°“√´◊ÈÕÀ√◊Õ¢“¬∫√‘°“√∑“ß‡æ» °“√

¡’·º≈À√◊ÕÕ“°“√∑’Ë ß —¬«à“®–‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ»-

 —¡æ—π∏å °“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈å

·≈â«¢—∫√∂ ∑—Èßπ’È ‰¡àæ∫«à“«‘∏’ PASI ¡’§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“«‘∏’

FFI Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ „π‡√◊ËÕß°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ

‡§¬¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õß·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π™à«ß Û

‡¥◊Õπ∑’Ëºà“π¡“ √«¡∂÷ß°“√‡ æ¬“∫â“ (µ“√“ß∑’Ë Û)

„π°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ÷́ËßºŸâµÕ∫¡Õß«à“‡ªìπ ‘Ëß¥’

·≈–∂Ÿ°µâÕß ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¿“§¿Ÿ¡‘„® · ¥ßÕÕ°∂÷ß§ÿ≥¿“æ

µπ‡Õß ‡™àπ ª√– ∫°“√≥å‡§¬¡’°“√ —¡º— ∑“ß‡æ» °“√

„™â«‘∏’°“√§ÿ¡°”‡π‘¥ æ∫«à“«‘∏’ FFI ¡’Õ—µ√“°“√µÕ∫∑’Ë

 Ÿß°«à“«‘∏’ PASI Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (¥Ÿµ“√“ß∑’Ë

Û) „π∑“ß°≈—∫°—π §”∂“¡∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕßº‘¥°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°Õ“¬À√◊Õ≈”∫“°„®·≈–¥âÕ¬§ÿ≥§à“ ‡™àπ

ª√– ∫°“√≥å°“√ ◊́ÈÕÀ√◊Õ¢“¬∫√‘°“√∑“ß‡æ» °“√¡’‡æ»

 —¡æ—π∏å∑“ßª“° °“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õß

·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈â«¢—∫√∂ æ∫«à“«‘∏’ FFI ¡’Õ—µ√“°“√µÕ∫∑’Ë

µË”°«à“°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬«‘∏’ PASI

§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√√“¬ß“π·≈–º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕß
ªØ‘∫—µ‘°“√

Ò. §«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√√“¬ß“π°“√„™â¬“∫â“

·≈–º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

®“°°“√µ√«®ªí  “«– æ∫§«“¡™ÿ°¢Õß°“√

„™â “√‡ æµ‘¥ª√–‡¿∑·Õ¡‡øµ“¡’πÀ√◊Õ¬“∫â“¿“¬„π

˜ «—π∑’Ëºà“π¡“ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√√“¬ß“π°“√„™â “√-

‡ æµ‘¥ª√–‡¿∑¬“∫â“°—∫º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

‚¥¬„™â¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß (kappa) æ∫«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â¡’

µ“√“ß∑’Ë Ù §«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√√“¬ß“π°“√„™â¬“∫â“¿“¬„π ̃  «—π∑’Ëºà“π¡“ ®”·π°µ“¡«‘∏’‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫º≈µ√«®∑“ß

ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√ (urine)
°“√√“¬ß“π°“√„™â¬“∫â“¿“¬„π ˜ «—π Kappa

‰¡à„™â (§π) „™â (§π) √«¡

PASI ‰¡à„™â ÛÒÚ ˆ ÛÒ¯ .Û¯

„™â ˆ Ù Ò

ACASI ‰¡à„™â Ûı Ù Û˘ .ÙÙ

„™â Ò ˆ Òˆ

SAQ ‰¡à„™â Û ı Ûı .ÛÚ

„™â Û Ú ı

FFI ‰¡à„™â ÛÒÒ Ò ÛÒÚ .ˆˆ

„™â Ú Û ı

√«¡** Ò,ÚÙ˘ ÛÒ Ò,Ú¯ .ÙÙ

* 2  ”À√—∫§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß§à“ kappa ‡∑à“°—∫ Ú.Ò; p < .ıı
**®”π«π√«¡‰¡à‡∑à“°—∫ Ò,Ú¯Û ‡π◊ËÕß®“°¡’ºŸâ‰¡àµÕ∫§”∂“¡π’È Û √“¬
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§à“§«“¡ Õ¥§≈âÕß .ÙÙ (µ“√“ß∑’Ë Ù) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

§à“¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß (kappa) ·¬°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫

¢âÕ¡Ÿ≈ æ∫«à“¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß«‘∏’°“√‡°Á∫

¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ PASI ‰¡à·µ°µà“ß®“°«‘∏’ ACASI (.Û¯ ·≈–

.ÙÙ) ·µà¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ FFI

‚¥¬∑’Ë«‘∏’ FFI ¡’§à“§«“¡ Õ¥§≈âÕß Ÿß°«à“ (.ˆˆ)

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√§”π«≥¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß‚¥¬„™â

 ∂‘µ‘‰§ ·§«√å ( 2) π—Èπ®”π«πµ—«Õ¬à“ß„π·µà≈–‡´≈≈å®–

µâÕß¡’‰¡àπâÕ¬°«à“ ı(˜) ́ ÷Ëß®”π«πºŸâ„™â “√‡ æµ‘¥ª√–‡¿∑

¬“∫â“„π°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’ËµÕ∫¥â«¬«‘∏’ SAQ ·≈–«‘∏’ FFI

¡’ºŸâ„™â¬“∫â“Õ¬Ÿà‡æ’¬ß ı §π ÷́Ëß¡’®”π«ππâÕ¬‡°‘π‰ª∑’Ë®–

∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

Ú. §«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√√“¬ß“π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë

·≈–º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß√“¬ß“π

°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë°—∫°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√ ‚¥¬„™â¥—™π’

§«“¡ Õ¥§≈âÕß Kappa æ∫«à“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß∑’Ë .ıˆ

´÷Ëß Ÿß°«à“§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°“√√“¬ß“π°“√„™â¬“∫â“

·≈–‡¡◊ËÕ®”·π°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“§à“¥—™π’

§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ PASI ‰¡à

·µ°µà“ß®“° ACASI (.ˆÒ ·≈– .ˆ¯) ·µà¡’§«“¡

·µ°µà“ß®“°«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ FFI (µ“√“ß∑’Ë ı)

§«“¡§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

§«“¡‰¡à§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å·≈–‰¡à Õ¥§≈âÕß¢Õß

¢âÕ¡Ÿ≈ “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â Ú °√≥’¥â«¬°—π§◊Õ ¡’¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß

 à«π∑’Ë Ò) ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËµâÕßµÕ∫·µàºŸâµÕ∫‰¥â¢â“¡‰ª (°“√¢“¥

À“¬¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈) ÷́Ëßæ∫ªí≠À“π’È¡“°„π«‘∏’°“√µÕ∫

·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ SAQ (√âÕ¬≈– ˆÙ.ı)

·≈–æ∫∫â“ß„π«‘∏’ FFI (√âÕ¬≈– ˘.¯)  à«π°“√µÕ∫

·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬«‘∏’ PASI ·≈– ACASI ‰¡àæ∫§«“¡

º‘¥æ≈“¥π’È ·≈– Ú) „π°√≥’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ‰¡àµâÕßµÕ∫·µà

ºŸâµÕ∫‰¥âµÕ∫§”∂“¡≈ß‰ª„π·∫∫ Õ∫∂“¡ ‚¥¬æ∫«à“

«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬ SAQ ¡’§«“¡‰¡à Õ¥§≈âÕß Ÿß°«à“

∑ÿ°«‘∏’ (√âÕ¬≈– ı¯.ı) ·≈–æ∫∫â“ß„π«‘∏’‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫

FFI (√âÕ¬≈– ı.˜)  à«π«‘∏’ ACASI æ∫«à“¡’§«“¡‰¡à

 Õ¥§≈âÕßπâÕ¬¡“° (√âÕ¬≈– .Û) ·≈–‰¡àæ∫ªí≠À“

¥—ß°≈à“«„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫ PASI (µ“√“ß∑’Ë ˆ)

πÕ°®“°π’È®“°°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâµÕ∫

∑’Ë¡’µàÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·µà≈–«‘∏’π—Èπæ∫«à“ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬

µ“√“ß∑’Ë ı °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„π™à«ß Ò «—π∑’Ëºà“π¡“ ®”·π°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√

º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√ (urine)
°“√√“¬ß“π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„π™à«ß Ò «—π∑’Ëºà“π¡“ Kappa

‰¡à„™â (§π) „™â (§π) √«¡

PASI ‰¡à Ÿ∫ Ú¯Ù ÒÒ Ú˘ı .ˆÒ

 Ÿ∫ ÒÚ ÚÒ ÛÛ

ACASI ‰¡à Ÿ∫ Ú˜ı ÒÙ Ú¯˘ .ˆ¯

 Ÿ∫ ¯ Ú¯ Ûˆ

SAQ ‰¡à Ÿ∫ Úˆ ÒÙ Ú˜Ù .Ù˘

 Ÿ∫ Ò˘ Ú Û˘

FFI ‰¡à Ÿ∫ Ú˜Ú Ú˘ ÛÒ .Û¯

 Ÿ∫ Ù ÒÚ Òˆ

√«¡ Ò,ÒÛÙ ÒÙ˘ Ò,Ú¯Û .ıˆ

2  ”À√—∫§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß§à“ kappa ‡∑à“°—∫ ˘.˜; p < .Ú
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°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈æƒµ‘°√√¡‡ ’Ë¬ß : º≈°“√∑¥≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡¥â«¬µπ‡Õßºà“π‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥ΩÉ“¡◊Õ

«“√ “√«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ÚıÙ˘ ªï∑’Ë Òı ©∫—∫∑’Ë Ú Ú˘˘

Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„ÀâºŸâ „™â‡æ√“–„™âßà“¬ (¡“°°«à“

√âÕ¬≈– ¯) ºŸâµÕ∫‡ÀÁπ«à“‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥—ß°≈à“«∑”„Àâ

 “¡“√∂‰¥â§”µÕ∫∑’Ë„°≈â‡§’¬ß§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡“°¢÷Èπ·≈–

Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑”„ÀâºŸâµÕ∫¡’§«“¡‡ªìπ à«πµ—« Ÿß

¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë ˜

«‘®“√≥å·≈– √ÿª

¢â Õ¡Ÿ ≈∑’Ë ‰¥â®“°°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬„™â

§Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑—Èß Ú «‘∏’ (PASI ·≈– ACASI) ¡’§«“¡

 Õ¥§≈âÕß·≈–‡ªìπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π (non-inferior-

ity) Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ ·≈–¡’§«“¡·µ°µà“ß„π

°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“ (superiority) °—∫«‘∏’°“√

‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬ºà“πæπ—°ß“π —¡¿“…≥å (FFI) ´÷Ëß¢âÕ§âπ-

æ∫¥—ß°≈à“« Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬„πµà“ßª√–‡∑»∑’Ëæ∫

«à“∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–¢Õßæπ—°ß“π —¡¿“…≥å¡’º≈µàÕ°“√

µÕ∫§”∂“¡„π‡™‘ß∫«°À√◊Õ‡™‘ß≈∫‚¥¬‡©æ“–§”∂“¡∑’Ë

‡ªìπ‡√◊ËÕß≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ °√–∑∫°√–‡∑◊Õπ®‘µ„®‰¥âßà“¬(¯-ÒÛ)

°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‚¥¬„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¢π“¥

ΩÉ“¡◊Õ¡’§«“¡·µ°µà“ß„π°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡Àπ◊Õ°«à“

‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫«‘∏’°“√„™âæπ—°ß“π —¡¿“…≥å ‚¥¬

‚§√ß°“√œ ‰¥âæ¬“¬“¡≈¥º≈°√–∑∫®“°°“√ —¡¿“…≥å

‚¥¬„™âæπ—°ß“π —¡¿“…≥å∑’Ë‡ªìπ‡æ»‡¥’¬«°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√(ÒÙ) ºŸâµÕ∫µâÕß‡º™‘≠Àπâ“°—∫æπ—°ß“π —¡¿“…≥å

∑’Ëµπ‡Õß‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°¡“°àÕπ ‚¥¬‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫

æƒµ‘°√√¡ æ∫«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°Á∫‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å„π‡√◊ËÕß

º‘¥°ÆÀ¡“¬ æƒµ‘°√√¡„π∑“ß‰¡à¥’À√◊Õæƒµ‘°√√¡∑’ËºŸâ-

µÕ∫‡ÀÁπ«à“µÕ∫·≈â«Õ“®∑”„Àâ√Ÿâ ÷°Õ“¬À√◊Õ¥Ÿ‰¡à¥’ ¡’°“√

√“¬ß“πµË”°«à“«‘∏’°“√ PASI ·≈– ACASI Õ¬à“ß¡’π—¬-

 ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ „π∑“ß°≈—∫°—π §”∂“¡∑’ËºŸâµÕ∫¡Õß«à“

µÕ∫·≈â«∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¥’ · ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® °“√

„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬°“√ —¡¿“…≥å¡’√“¬ß“π Ÿß°«à“°“√µÕ∫

‚¥¬„™â PASI ·≈– ACASI Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘

÷́Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ACASI °—∫

Telephone ACASI ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈(Òı)

µ“√“ß∑’Ë ˆ §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ·≈–§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ®”·π°µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈

«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ (√âÕ¬≈–)
§ÿ≥¿“æ¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈

PASI ACASI SAQ FFI

- ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–µâÕßµÕ∫ ·µà‰¡àµÕ∫ (‰¡à ¡∫Ÿ√≥å)   ˆÙ.ı ˘.¯

- ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¡àµâÕßµÕ∫ ·µàµÕ∫ (‰¡à Õ¥§≈âÕß)  .Û ı¯.ı ı.˜

µ“√“ß∑’Ë ˜ ∑—»π§µ‘µàÕ°“√µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡µ“¡«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Ù «‘∏’

«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ (√âÕ¬≈–)
«‘∏’µÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡

PASI ACASI SAQ FFI

- ßà“¬ ¯Ú.ˆ ¯ˆ.Ú ˆ˜.˘ Ù¯.Ò

- µÕ∫‰¥âµ√ß°—∫§«“¡®√‘ß¢÷Èπ¡“° ˜Ú. ˆ˘.Ú ˆÛ. ı¯.˘
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Abstract The Collection of Risk Behavioral Data: Applying Palmtop Assisted Self-Interviewing
(PASI) as a New Data Collection Method
Sathapana Naorat*, Wiroj Rujijanakul*, Supaporn Jeeyapant*, Wichuda Aueaksorn*,
Rung-Arun Chantawatwong*, Supaporn Chaikummao*, Anchalee Varangrat*, Richard A
Jenkins**, Philip A Mock*, Taweesap Siraprapasiri*, Frits van Griensven*  , Jordan W
Tappero*
*ThailandMOPH-U.S.CDCCollaboration,Nonthaburi,Thailand,**DivisionofHIV/AIDSPre-
vention,CentersforDiseaseControlandPrevention,Atlanta,GA,USA
Journal of Health Science 2006; 15:289-302.

TheobjectivesofthispaperweretoenhanceandassesscompletenessofusingPASI(Palmtop-
AssistedSelf-Interview)forthecollectionofsensitiveself-reporteddataonbehaviorrisks,com-
paredwithACASI(Audio-Computer-AssistedSelf-Interview),SAQ(Self-AdministeredQuestion-
naire)andFFI(Face-to-FaceInterview)methodologies.Urinesampleswerecollectedandtestedfor
chemicalmarkersofrecentdrugusetoassessself-under-reportingineachofthefourmethods.

DatacollectionwasconductedduringNovember2002among1,283students(640malesand
643females)aged15to21yearsoldattwovocationalschoolsinChiangRaiprovince.Students
wererecruitedat theclassroom-basedsessionsduringwhichtrainednursesexplainedthestudy.
Followedconsent,studentswererandomizedequallyintooneofthefourinterviewmethods(ACASI,
PASI,FFI,andSAQ)toanswerthesamequestionnaire.Theinterviewconsistedofquestionsre-
gardingsocio-demographicscharacteristics,sexualanddrugusebehaviors,dietaryhabits,depres-
sivesymptomsandsuicidalideation.

Generally,itwasfoundthatcomputer-basedmethodsweremoreaccurate,complete,andhad
thelessdeviationwhencomparingwithurinetestresult.PASIandACASIwerealsomoreeffective,
reducedtimeanderrorsinthedataentryanddatamonitoringprocess.Thecomputer-basedinter-
viewtechnologyhasbecomeavailabletoapplyfordatacollectingregardingsensitivequestions.
Moreover, studiesusingcomputerhave shownhighparticipation rates, likely as a result of the
perceivedprivacyofdatacollection.Overall,PASIandACASIproducehigherratesofnegative
answersregardingbehaviorswhereasFFIproducedhigherratesofpositiveanswer.

PASIwasfoundtobenon-inferiortoACASIbutprovidedacheaperandwasmorehighly
mobile.Thismethod,whenappliedtoanappropriatestudy,becomesanalternativeforcollecting
sensitivebehavioraldata.

Key words: risk behavior data, palmtop, data collection
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The use of the handheld computer as a data collection tool for risk behavior surveillance among adolescent in
Northern Thailand
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Abstract
Desktop computer-assisted self-interviewing is an efficient and more accurate method for the assessment of sensitive
behavioral data than interviewer- or self-administered questionnaires. However, desktop computers are expensive and
immobile and may be of limited use in resource-strained and remote settings. Handheld mini-computers (also known
as palmtop computers) may provide a cheaper, more mobile and long lasting battery-powered alternative to desktop
computers for the collection of risk behavior data. This paper aims to introduce the use of PalmTM “handhelds” as a
data collection tool, in terms of hardware, software and applications, based on our experiences in risk behavior
surveillance among adolescents in Northern Thailand.
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(Personal Digital Assistant: PDA) 
 e-book 

 15  4.5 (1)

 (field data collection)  
(2), (3)

Foster (3)  8 
 6 

 500 

-
. . 2542

 “A Study into Prevalence of  HIV, STD, Drug Use and Risk Behaviors in Adolescents and Young Adults in 



73การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

S3 S
ISSN 0859-547X . http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

Chiang Rai, Thailand ”  “PHRAYA Study”
 Audio-Computer Assisted Self Interview (ACASI)  

(4)

. . 2545 -  “
 (PASI) 

 ”  “Enhancing the science of self-report: evaluating the accuracy 
and feasibility of Palmtop-Assisted Self-Interviewing (PASI) for behavioral risk surveillance among adolescents in 
Thailand”

, (5)

 (PalmOS) 

1.

“ ” (Palm™ handheld, Palm, Inc., , )  Personal Digital 
Assistant (PDA, )  (organizer) 

. . 2539  (3Com, Inc, US)  
“PalmPilot” 

 (stylus)  (handwriting recognition) 
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 2 
 PalmOS  Palm,   Clie  Sony 

 Microsoft PocketPC  WindowsCE  Hewlett-Packard 
Compaq   PalmOS “ ” (Palm) 
Microsoft PocketPC  WindowsCE “ ” (pocket PC)  1

 1 ( )  PalmOS  ( )
 Microsoft Windows CE  Microsoft Pocket PC 

1.1
1

 (CPU)  
 1

1 Personal computer  IBM PC compatible  IBM PC  x86 
 (Intel™)  AMD™  68000 
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 1

 (PC)  (Palm)

(Central Processing Unit)
 (Intel™)

 (AMD™)
 Dragonball 

 ARM ( )

Microsoft Windows  Linux PalmOS  (
)

 (flash memory)2

 CRT  LCD  video
card 160 160  320 320

(Input)
 (stylus)

 serial port, parallel port,
SCSI, USB, IEEE 1394, Bluetooth 

 Universal
Connector; 
Bluetooth ( )

 Windows   Linux 

1.2

 PalmOS  ROM (Read-Only Memory)  4.0 
 4  To Do, Address, Date Book, HotSync 

 RAM (Random Access
Memory)  RAM 

 (tap) 

2  non-volatile ( )
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 (writing area)  (
 abc)  (  123) 

 (  2)

 2

 Graffiti  
3  Graffiti 

 A  3

 3  Graffiti  
 A B C D  1 2 3 4

3
 TealScript 

/



77การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

S7 S
ISSN 0859-547X . http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

1.3

 PalmOS 

 PalmOS version  5.0 
PalmOS version  5.0  X-Master (http://www.linkesoft.com) 

 X-Master 
 Waba (http://www.wabasoft.com) 

 2 
ThaiHack  ,  (http://www.pdathaipalm.com)  ThaiPOS 

,  (http://www.kktechnologies.com)

1.4

 (port) 
 USB (Universal Serial Bus)  

 USB  (cradle)   4

 4.  USB 

 HotSync Manager  

 (syncronization) 
 “ ”  HotSync Manager 

HotSync  run  HotSync 
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 HotSync Manager  PalmOS  
 HotSync Manager 

 HotSync Manager  Palm Desktop 
 (http://www.palmone.com)

1.5

 Microsoft Windows 
 CPU 

 (compile) 
 .prc  (  .exe, .dll)  

 .pdb  Palm Desktop  .prc 
 .pdb  HotSync

 2 

 2.
*

Gnu PRC Tools freeware C, C++ command line
CodeWarrior commercial C, C++ IDE
AppForge Mobile VB commercial VB IDE  IDE MS Visual Basic
Satellite Forms commercial VB-like IDE
Borland JBuilder commercial Java IDE
SuperWaba freeware Java-like command line  IDE  JBuilder, EClipse 
IBM WebSphere commercial Java IDE

* IDE : Integrated Development Environment  editor, form designer, compiler,  debugger 
  IDE   Microsoft Visual Studio, Borland Delphi

 (PASI) (2) -
 Satellite Forms (Pumatech Inc., )

 Satellite Forms 
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 Rapid Application Development (RAD)
 (drag and drop)  (object-oriented programming)

 Visual Basic 

 dBase/FoxPro  Microsoft Access

 (compile) 

 (Library file)  ActiveX control  .ocx 
 HotSync 

1)

2)  (fields)  (table) 
 (relational database)  

3)  Satellite Forms 

4)  (compile)  .pdb 
 Palm Desktop (

Satellite Forms)

5)  Satellite Forms Runtime Engine (SFxxRDK.prc  SFxxSDK.prc) 
 runtime engine  Satellite 

Forms  runtime engine 
 runtime engine 

 .pdb  5  runtime engine 

6)
 HotSync
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( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

 5 ( )  Satellite Forms runtime engine  ( )
runtime engine  Satellite Forms             
( )  (PASI)

 6  Satellite Forms

1.6

 Satellite Forms 
 .pdb  dBase/FoxPro (.dbf)  Microsoft 

Access (.mdb) 
.pdb  HotSync  Satellite Forms  ActiveX 
control (.ocx)  Visual Basic 
ActiveX  Microsoft Access 

 SQL  Satellite Forms  Microsoft 
Access
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2.

-
 2 . . 2542 

. . 2545
 (Audio-Computer-Assisted Self-Interview : ACASI)  PHRAYA Study(4)

 1,725 
 (Local Area Network)  1  40 
 QDS (Nova Research, )

ACASI

 (Palmtop-Assisted Self-Interview:
PASI)  Palm PHRAYA(5) . . 2545  1,283 

 4  1) 
 (ACASI), 2) 

(PASI),  3)  (Face-to-Face Interview – FFI),  4) 
 (Self-Administered Questionnaire – SAQ) 

 PASI 
 Palm™ Handheld  m500   160 x160  8 

 PalmOS  4.0   ThaiHack  3.7  
 Satellite Forms  (version 4.0)  

HotSync  Microsoft Access 
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 1 
 1 Palmtop  3 

1)  ( / ),  ( / /
/ / )

2) ,
/

3)
Graffiti  (  7)

                   ( )        ( )                   ( )

  7  ( )
( )  ( )

 Graffiti 
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 8 ( )  ( )

 HotSync  Microsoft Access 

(data entry) 

 PHRAYA -  ACASI 
 40  1  44,500 

(8)  Palm PHRAYA  PASI  (  40 
 1 )  5,500 

 1  10 

3.

 PASI 

(response rate) 

(missing data)  (inconsistent data) 



84 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวี กลุ่มนักเรียน ด้วยเครื่องคอมพิวเเตอร์มือถือ 

S14                            Weekly Epidemiological Surveillance Report 2004  Vol. 35  No. 1S
ISSN 0859-547X . http://epid.moph.go.th/home_menu_20001.html

 Satellite Forms  Mobile VB 
 (compile) 
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