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แนวทางการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มนักเร�ยนโดยใช
สมาร�ทโฟน 1

บทน�า

	 ส�านักระบาดวิทยาได้ริเริ่มด�าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2538	เพื่อติดตาม

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรต่างๆ	 จ�านวน	 4	 กลุ่ม	 ได้แก	่											

กลุม่พนกังานชายในโรงงานอตุสาหกรรม	กลุม่พนักงานหญงิในโรงงานอตุสาหกรรม	กลุม่หญงิตัง้ครรภ์ทีม่าฝากครรภ์ทีโ่รงพยาบาล	

และกลุ่มทหารกองประจ�าการ	 โดยด�าเนินการเฝ้าระวังในพื้นท่ี	 20	 จังหวัด	 และในปีถัดมา	 (พ.ศ.	 2539)	 ส�านักระบาดวิทยา										

ได้ขยายกลุ่มประชากรเฝ้าระวังออกไปอีก	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 และกลุ่มนักเรียนหญิงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5

	 ต่อมา	ในปี	พ.ศ.	2546	คณะกรรมการพฒันารปูแบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอว	ีได้เสนอแนะ

ให้เพิ่มประชากรกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเข้ามาเป็นประชากรเฝ้าระวัง	เพื่อเพิ่มความครอบคลุม	(Coverage)	ของการเฝ้าระวัง

พฤตกิรรมในกลุม่วยัรุน่	ซึง่จะท�าให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่วยัรุน่ได้ดข้ึีนด้วย	ในขณะเดยีวกัน	ศนูย์ความร่วมมอื

ไทย-สหรัฐ	ด้านสาธารณสุข	ได้ท�าการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ	เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมที่สัมพันธ์

กับการติดเช้ือเอชไอวี	 โดยได้ท�าการศึกษาเพื่อประเมินความเท่ียงตรงและความเป็นไปได้ของการน�าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มือถือ	

มาใช้ในการเกบ็ข้อมลูพฤตกิรรมทีสั่มพนัธ์กบัการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่วยัรุน่	ทีจ่งัหวดัเชยีงราย	ผลการศกึษาพบว่า	คอมพวิเตอร์

มือถือเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ	และช่วยให้การเก็บข้อมูลมีความคล่องตัว	ประสิทธิภาพดี	และรวดเร็ว	

	 ดงัน้ัน	กระทรวงศกึษาธกิาร	ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ	ศนูย์ความร่วมมอืไทย-สหรัฐ	ด้านสาธารณสขุ	และกลุม่ระบาดวทิยาโรคเอดส์	

วัณโรค	 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ส�านักระบาดวิทยา	 จึงได้ร่วมมือกัน	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมโดยใช้																									

เครือ่งคอมพวิเตอร์มอืถอืขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2547	นอกจากจะท�าการเฝ้าระวังพฤตกิรรมท่ีสมัพันธ์กบัการตดิเช้ือเอชไอวีต่อเนือ่งไปแล้ว	

คณะกรรมการพัฒนารปูแบบการเฝ้าระวงัพฤติกรรมฯ	ยงัได้เพิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธ์กับการเกดิโรคไม่ตดิต่อ	

และพฤติกรรมการแสดงความรุนแรงเข้ามาเป็นประเด็นท่ีจะท�าการเฝ้าระวังอีกด้วย	 และได้เลือกด�าเนินการทดลองระบบ													

เฝ้าระวังใหม่และเครื่องมือใหม่นี้ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา	ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	2	เป็นกลุ่มแรก	

	 ในการทดลองด�าเนินการเกบ็ข้อมลูเฝ้าระวังพฤตกิรรมสขุภาพในกลุม่นกัเรยีนอาชีวศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพปีท่ี	 2	

โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ	 พบว่า	 การน�าเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมาใช้เป็นทางเลือกท่ีดีในการเก็บ	 และบันทึกข้อมูล										

ทีมงานเฝ้าระวังสามารถด�าเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพจากนักเรียนมากกว่า	13,254	คน	จาก	24	จังหวัด	ได้ตามแผน

และเวลาที่ก�าหนดไว้	 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือในการเก็บข้อมูลเพียง	 120	 เครื่อง	 ในการด�าเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรม

สุขภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมีขั้นตอนการเตรียมการเก็บข้อมูลท่ีซับซ้อนกว่าการเตรียมการเฝ้าระวังโดยการใช้

แบบสอบถามทั่วไป	แต่ก็ท�าให้ได้ข้อมูลที่ปราศจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล	ท�าให้การเฝ้าระวังได้รับความร่วมมือ

จากทกุฝ่ายมากขึน้	ท�าให้กระบวนการเกบ็ข้อมลู	การจัดการข้อมลูมคีวามรวดเรว็มากข้ึน	และท�าให้ได้ผลการเฝ้าระวงัรวดเรว็ยิง่ขึน้	

	 ในปี	พ.ศ.	2548	ส�านักระบาดวทิยาจึงได้น�าวิธีการเกบ็ข้อมลูโดยใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์มือถือมาใช้ในประชากรทุกกลุม่ทีท่าง

ส�านักระบาดวิทยาด�าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีอยู่	 นั่นคือ	 กลุ่มนักเรียนชายและหญิง																		

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	กลุม่นักเรียนชายและหญิงชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	และกลุม่นกัเรยีนชายและหญงิอาชวีศึกษาชัน้ประกาศนียบตัร

วิชาชีพปีที่	2	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 ได้มกีารน�าสมาร์ทโฟนมาใช้แทนคอมพวิเตอร์มอืถอื	 และได้มกีารแก้ปรบัปรงุข้อค�าถาม	 ให้ครอบคลุม

พฤติกรรมด้านสุขภาพในกลุม่นักเรียน

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ได้มีการเพิ่มค�าถามทางด้านสุขภาพจิต	เพื่อให้คลอบคลุมเรื่องพฤติกรรมทุกด้านของกลุ่มนักเรียน	และ

ได้มกีารขยายจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัฯ	เพือ่ให้สามารถใช้ข้อมลูในระดบัเขตบรกิารสขุภาพได้	โดยได้รบังบประมาณสนบัสนุน

ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ขยายจากองค์การยูนิเซฟ	(UNICEF)

แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียนโดยใช้เครื่องสมาร์ทโฟน



2 แนวทางการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มนักเร�ยนโดยใช
สมาร�ทโฟน

	 ข้อมูลที่ได้จากระบบเฝ้าระวังนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม										

ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	นอกจากนี้	ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถน�าไปใช้เพื่อการวางแผน	ติดตาม	และประเมินผล	แผนงาน

โครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการให้สุขศึกษา	เพศศึกษา	และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มประชากรต่างๆ	อีกด้วย

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา	 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	 2	 นักเรียน									

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 เพื่อศึกษาและติดตามแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพของ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	และ

นักเรียนอาชีวศึกษา	ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	2	ในด้านต่างๆ	ต่อไปนี้

	 1.	 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

	 2.	 พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย

	 3.	 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	แอลกอฮอล์	และบุหรี่	

	 4.	 การตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการเข้าถึงบรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

	 5.	 ความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

 6.	 การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ

	 7.	 พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการควบคุมน�้าหนัก

	 8.	 กิจกรรมทางกาย

	 9.	 พฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต

ระเบียบวิธีการเฝ้าระวัง

	 1.	 ประชากรเฝ้าระวัง

	 	 นักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 	 นักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 นักเรียนอาชีวศึกษาชายและหญิง	ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ปีที่	2	

	 2.	 ขนาดตัวอย่าง

	 	 2.1		 ส�านกัระบาดวทิยาแนะน�าให้จงัหวดัต่างๆ	ค�านวณขนาดตวัอย่างของประชากรแต่ละกลุม่ก่อนด�าเนนิการเก็บข้อมูล	

เพื่อให้ได้จ�านวนขนาดตัวอย่างที่เพียงพอ	 และเหมาะสมส�าหรับการใช้งานของแต่ละจังหวัด	 โดยแนะน�าให้แยกค�านวณขนาด

ตัวอย่างครั้งละกลุ่มประชากร	ดังนั้น	ก่อนการด�าเนินการเฝ้าระวัง	จังหวัดต่างๆ	จึงต้องท�าการค�านวณขนาดตัวอย่าง	ส�าหรับ	6	

กลุ่มประชากร
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	 	 จ�านวนตวัอย่างส�าหรบัการเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสมเพ่ือใช้ในการตดิตามข้อมลูในระดบัจงัหวดันัน้สามารถค�านวณได้จากสตูร

n	=	(Z2PQ/d2) 

	 โดย	 ค่า	Z	=	 ค่ามาตรฐานจากตาราง	Z	ที่ระดับ	Type	I	Error	ที่	α 

	 	 	 	 	 	 	 เมื่อ	α	=	0.05	ค่า	Z	จะเท่ากับ	1.96	

	 	 	 ค่า	P	=	 สัดส่วนที่คาดว่าจะพบในประชากร	ในที่นี้หมายถึงความชุกของพฤติกรรมสุขภาพ

	 	 	 	 	 	 	 ที่ส�าคัญของประชากรในแต่ละพื้นที่	

	 	 	 ค่า	Q	=	 1	–	P	

	 	 	 ค่า	d	=	 ช่วงกว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้โดยมีหน่วยการวัดเดียวกับค่า	P

 ตัวอย่าง	การค�านวณของจังหวัดหนึ่ง	ซึ่งมีร้อยละของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นเท่ากับ
ร้อยละ	20	ดังนั้น	P	=	0.2,	Q	=	0.8	ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนจากการคาดประมาณ	d	=	0.05	จะได้จ�านวนตัวอย่างเท่ากับ	
246	คน	นัน่คอื	จงัหวดัควรด�าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพในนกัเรยีนชายช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	5	จ�านวนอย่างน้อย	246	คน	
ส่วนร้อยละของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นเท่ากับร้อยละ	13	ดังนั้น	P	=	0.13,	Q	=	0.87	
ก�าหนดค่าความคลาดเคลือ่นจากการคาดประมาณ	d=	0.025	จะได้จ�านวนตวัอย่างเท่ากบั	174	คน	นัน่คอื	จงัหวดัควรด�าเนนิการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	จ�านวนอย่างน้อย	174	คน
	 	 2.2		 กรณีค�านวณในโปรแกรม	Epi	Info	version	3.3.2,	3.4.3,	3.5.1	และ	3.5.4	(Version	ก่อน	Epi	Info	7)
	 	 	 	 2.2.1		 เปิดโปรแกรม	Epi	Info	แล้วเลือก	Menue	

	 	 	 	 Utilities	----->StatCalc----->Sample	size	&	power----->Population	survey	จะพบหน้าจอดังรูป

	 	 	 	 2.2.2		 ใส่ตัวเลขลงใน	3	ช่อง	ได้แก่	
	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Size	of	population	ใส่จ�านวนประชากรทั้งหมดที่เราจะไปเก็บข้อมูล	
	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Expect	frequency	ใส่ค่าตัวแปรที่เราสนใจ	เช่น	อาจจะเป็นร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย
ครั้งล่าสุดในรอบ	12	เดือน
	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Worst	acceptable	result	ใส่ผลที่สามารถยอมรับได้จากความคลาดเคลื่อน	
 ตวัอย่าง	จงัหวดัรืน่รมย์ต้องการไปเกบ็ข้อมลูในกลุม่นกัเรยีนชายมธัยมศกึษาปีที	่5	ซึง่มจี�านวนทัง้หมด	5,000	คน	มอีตัรา
การใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ	50	ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่	95	%	(ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ที่	5	%)	ค่าที่จะใส่คือ
	 	 	 	 	 	 	 -	 Size	of	population		 	 =	 5,000
	 	 	 	 	 	 	 -	 Expect	frequency	 	 	 =	 50
	 	 	 	 	 	 	 -	 Worst	acceptable	result	 =	 ค่า	Expect	frequency	+	5
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 50	–	5	=	45	หรือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	 50	+	5	=	55 
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เมื่อใส่ค่าลงในโปรแกรมแล้วกด	F4	จะได้ค่าดังรูป

เพราะฉะนั้นจ�านวนนักเรียนที่เราจะเก็บคือ	ประมาณ	360	คน

	 	 2.3		 กรณีค�านวณในโปรแกรม	Epi	Info	7

	 	 	 	 2.3.1		 เปิดโปรแกรม	Epi	Info	แล้วเลือก	Menue	

	 	 	 	 StatCalc----->Population	survey	จะพบหน้าจอดังรูป
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	 	 	 	 2.3.2		 ใส่ตัวเลขลงใน	3	ช่อง	ได้แก่	

	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Population	size	ใส่จ�านวนประชากรทั้งหมดที่เราจะไปเก็บข้อมูล	

	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Expect	frequency	ใส่ค่าตัวแปรที่เราสนใจ	เช่น	อาจจะเป็นร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย

ครั้งล่าสุดในรอบ	12	เดือน

	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Confidence	limits	ใส่ค่าความเชื่อมั่นที่เราต้องการ	หรือค่าความคลาดเคลื่อน	(95%	CI)

	 	 	 	 	 	 	 -	 ช่อง	Design	effect	ค่าอ�านาจในการท�านายประชากรจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	ถ้าค่านี้

สูงค่าอ�านาจในการท�านายก็จะสูงตาม	โดยส่วนใหญ่จะให้ค่าไว้ที่	1	ซึ่งเป็นค่าปกติ

	 	 	 	 	 	 	 -	 Cluster	 ในการเก็บข้อมูลเราสามารถให้โปรแกรมค�านวนประชากรแบ่งเป็น	 cluster	 ได้																				

โดยในกรณีนี้เราก�าหนดให้	1	จังหวัดเป็น	1	cluster

ตัวอย่าง	 จังหวัดรื่นรมย์ต้องการไปเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ซ่ึงมีจ�านวนท้ังหมด	 5,000	 คน	 มีอัตรา											

การใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ	50	ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่	95	%	(ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ที่	5	%)	ค่าที่จะใส่คือ

	 	 	 	 	 	 	 -	 Size	of	population	=	 5,000

	 	 	 	 	 	 	 -	 Expect	frequency	 =	 50

	 	 	 	 	 	 	 -	 Confidence	limits	 =	 +	5

เมื่อใส่ค่าลงในโปรแกรมแล้วจะได้ค่าดังรูป

 

เพราะฉะนั้นจ�านวนนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่เราจะเก็บคือ	ประมาณ	360	คน

	 3.	 วิธีการเลือกตัวอย่าง

	 	 ส�านักระบาดวิทยาแนะน�าให้จงัหวดัสุม่เลอืกตวัอย่างครัง้ละกลุม่ประชากร	และแนะน�าให้สุม่เลอืกตวัอย่างด้วยวธิกีาร

เลอืกตวัอย่างท่ีอาศยัหลกัความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	จงัหวัดไม่ควรใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะ

เป็น	 (Non-probability	sampling)	ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่เหมือนกัน	อนึ่ง	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

จังหวัดควรเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับวิธีการเลือกตัวอย่างด้วย

	 	 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง	แนวทางการเลือกตัวอย่างที่จังหวัดสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้
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กรณีที่	1	จังหวัดมีโรงเรียนที่มีกลุ่มประชากรเฝ้าระวังหลายโรงเรียน	และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกโรงเรียน

	 ในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถด�าเนินการเก็บตัวอย่างได้ทุกโรงเรียน	แนะน�าให้ใช้วิธีสุ่มเลือกตัวอย่าง	ดังนี้

	 1.	 ค�านวณขนาดตัวอย่างที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล

	 2.	 ก�าหนดจ�านวนโรงเรียนที่ต้องการด�าเนินการเก็บข้อมูล	

	 3.	 จัดท�ารายชื่อโรงเรียน	(Sampling	frame)	โดยใช้แบบ	P.2	และท�าการสุ่มโรงเรียนขึ้นมาตามจ�านวนที่ต้องการด้วย

วิธี	Simple	random	sampling	โดยใช้เลขสุ่มจากสมาร์ทโฟน	

	 4.	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะในโรงเรียนที่เลือกได้

	 5.	 ค�านวณจ�านวนนักเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนแยกตามเพศ	โดยอาศัยสูตร

จ�านวนนักเรียนชายที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	เท่ากับ

จ�ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนชำยที่ค�ำนวณได้

จ�ำนวนโรงเรียนที่จะด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล

จ�านวนนักเรียนหญิงที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	เท่ากับ

จ�ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนหญิงที่ค�ำนวณได้

จ�ำนวนโรงเรียนที่จะด�ำเนินกำรเก็บข้อมูล

	 	 เช่น	จังหวัดหนึ่งค�านวณขนาดตัวอย่างเพศชายได้	250	คน	และเพศหญิงค�านวณได้	200	คน	และจะด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลใน	10	โรงเรียน	ดังนั้น	จังหวัดจะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในนักเรียนชาย	โรงเรียนละ	25	คน	(250/10	คน)	และ	นักเรียน

หญิง	โรงเรียนละ	20	คน	(200/10	คน)

	 6.	 เมื่อทราบจ�านวนนักเรียนท่ีจะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนจ�าแนกตามเพศแล้ว	 ให้จัดท�าบัญชีห้องเรียนในแต่ละ

โรงเรียน	จ�าแนกตามเพศ	กรอกลงในแบบ	P.3	

	 7.	 สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมา	ครั้งละ	1	ห้อง	ด้วยวิธี	Simple	random	sampling	

	 8.	 เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคน	(ทั้งชายและหญิง)	ในห้องเรียน

	 9.	 หากจ�านวนตัวอย่างในห้องเรียนนั้น	 ยังไม่ครบตามจ�านวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการให้ท�าการสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป	

จนกว่าจะได้จ�านวนนักเรียนครบตามจ�านวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ	อนึ่ง	ถ้าเก็บข้อมูลของเพศใดเพศหนึ่งครบแล้ว	แต่อีกเพศ

หนึ่งยังไม่ครบ	ให้ด�าเนินการเก็บข้อมูลในห้องถัดไปเฉพาะเพศที่ยังเก็บข้อมูลได้ยังไม่ครบเท่านั้น

	 นอกจากนี้	จังหวัดยังสามารถสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการอื่นๆ	ได้	เช่น	One-stage	cluster	sampling,	Two-stage	clus-

ter	sampling	with	unequal	probability	(Probability	proportional	to	size),	Multi-stage	sampling	เป็นต้น

กรณีที่	2	จังหวัดสามารถด�าเนินการเก็บข้อมูลได้ทุกโรงเรียน

	 ในกรณีที่จังหวัดสามารถด�าเนินการเก็บตัวอย่างได้ทุกโรงเรียน	 แนะน�าให้ก�าหนดขนาดตัวอย่างท่ีจะต้องเก็บข้อมูลใน

แต่ละโรงเรียนให้แปรผันตามจ�านวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน	 โดยท�าการก�าหนดสัดส่วนล่วงหน้าตามจ�านวนขนาดตัวอย่างที่

ค�านวณได้	และจ�านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ทั้งหมดในจังหวัด	และใช้ค่าสัดส่วนที่ได้ในการก�าหนดจ�านวนนักเรียนที่จะ

ต้องด�าเนินการในแต่ละโรงเรียนต่อไป	ซึ่งจังหวัดสามารถด�าเนินการได้ดังนี้
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	 1.	 ก�าหนดค่าสัดส่วนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	ซึ่งค่าสัดส่วนสามารถค�านวณได้จากสูตร

จ�ำนวนตัวอย่ำงที่ค�ำนวณได้

จ�ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทั้งหมด

	 	 ในการก�าหนดค่าสดัส่วนจงัหวดัจะต้องค�านวณแยกตามเพศ	ดงันัน้จงัหวดัจะต้องด�าเนนิการค�านวณค่าสดัส่วน	2	คร้ัง	

นั้นคือ	

	 	 ค่าสัดส่วนเพศชาย	เท่ากับ

จ�ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนชำยที่ค�ำนวณได้

จ�ำนวนนักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทั้งหมด

	 	 ค่าสัดส่วนเพศหญิงเท่ากับ

จ�ำนวนตัวอย่ำงนักเรียนหญิงที่ค�ำนวณได้

จ�ำนวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทั้งหมด

	 	 เช่น	ถ้าจังหวัดค�านวณขนาดตัวอย่างของนักเรียนชายได้	250	คน	จังหวัดมีโรงเรียน	4	โรงเรียน	และมีนักเรียนชายชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	ทั้งหมด	1,000	คน	(รวมทุกโรงเรียนในจังหวัด)	ค่าสัดส่วนที่ได้คือ	0.25	(250/1,000)	หรือร้อยละ	25

	 2.	 เมื่อได้ค่าสัดส่วนแล้วให้ด�าเนินการค�านวณจ�านวนนักเรียนท่ีจะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนแยกตาม

เพศ	โดยอาศัยสูตร

	 	 จ�านวนนักเรียนชายที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	เท่ากับ

ค่ำสัดส่วนเพศชำย x จ�ำนวนนักเรียนชำยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ของแต่ละโรงเรียน

จ�านวนนักเรียนหญิงที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	เท่ากับ

ค่ำสัดส่วนเพศหญิง x จ�ำนวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ของแต่ละโรงเรียน

	 	 เช่น	ถ้าค่าสัดส่วนเท่ากับ	0.25	และโรงเรียนที่	1	มีนักเรียน	100	คน	จังหวัดจะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน	25	

คน	ถ้าโรงเรียนที่	2	มีนักเรียน	300	คน	จังหวัดจะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน	75	คน	เป็นต้น

	 3.	 เมื่อทราบจ�านวนนักเรียนที่จะต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียนจ�าแนกตามเพศแล้วให้จัดท�าบัญชีห้องเรียนในแต่ละ

โรงเรียน	จ�าแนกตามเพศ	กรอกลงในแบบ	P.2	และ	P.3	(ภาคผนวกที่	1)

	 4.	 สุ่มเลือกห้องเรียนขึ้นมา	ครั้งละ	1	ห้อง	ด้วยวิธี	Simple	random	sampling	

	 5.	 เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนทุกคน	(ทั้งชายและหญิง)	ในห้องเรียน

	 6.	 หากจ�านวนตัวอย่างในห้องเรียนนั้น	 ยังไม่ครบตามจ�านวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการให้ท�าการสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป	

จนกว่าจะได้จ�านวนนักเรียนครบตามจ�านวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ	อนึ่ง	ถ้าเก็บข้อมูลของเพศใดเพศหนึ่งครบแล้ว	แต่อีกเพศ

หนึ่งยังไม่ครบ	ให้ด�าเนินการเก็บข้อมูลในห้องถัดไปเฉพาะเพศที่ยังเก็บข้อมูลได้ยังไม่ครบเท่านั้น
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	 4.	 พื้นที่เฝ้าระวัง

ล�าดับ เขตบริการสุขภาพ รหัสจังหวัด จังหวัด

1 1 50 เชียงใหม่

2 1 52 ล�าปาง

3 1 54 แพร่

4 1 57 เชียงราย	

5 2 63 ตาก	

6 2 64 สุโขทัย

7 2 65 พิษณุโลก	

8 3 60 นครสวรรค์

9 3 61 อุทัยธานี

10 3 66 พิจิตร

11 4 12 นนทบุรี

12 4 13 ปทุมธานี	

13 4 16 ลพบุรี	

14 4 26 นครนายก

15 5 70 ราชบุรี	

16 5 75 สมุทรสงคราม

17 5 76 เพชรบุรี

18 5 77 ประจวบคีรีขันธ์

19 6 11 สมุทรปราการ

20 6 21 ระยอง

21 6 23 ตราด	

22 6 24 ฉะเชิงเทรา

23 7 40 ขอนแก่น

24 7 44 มหาสารคาม

25 8 47 สกลนคร

26 8 39 หนองบัวล�าภู

27 8 41 อุดรธานี	

28 8 48 นครพนม

29 9 30 นครราชสีมา

30 9 31 บุรีรัมย์

31 10 33 ศรีสะเกษ	

32 10 34 อุบลราชธานี

33 10 35 ยโสธร
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ล�าดับ เขตบริการสุขภาพ รหัสจังหวัด จังหวัด

34 11 82 พังงา

35 11 83 ภูเก็ต

36 11 84 สุราษฎร์ธานี

37 11 86 ชุมพร

38 12 90 สงขลา

39 12 91 สตูล

40 12 92 ตรัง

41 12 94 ปัตตานี

42  10 กรุงเทพมหานคร

	 5.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

	 	 ในปัจจบุนั	ส�านกัระบาดวทิยาได้พฒันาเครือ่งสมาร์ทโฟน	มาใช้ในการเกบ็ข้อมลู	 โดยอาศยัเครือ่งสมาร์ทโฟน	 ที่ใช้ระบบ						

ปฏบิตักิารแอนดรอยด์	การตอบค�าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมโดยใช้	เครือ่งสมาร์ทโฟน	มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการตอบแบบสอบถาม	

แต่มีข้อดี	 ที่ผู้ตอบค�าถามไม่จ�าเป็นต้องตอบค�าถามทุกข้อ	 เนื่องจากเครื่องสมาร์ทโฟน	 สามารถข้ามข้อค�าถามท่ีไม่เก่ียวข้อง								

ได้อย่างแม่นย�า	 นอกจากนี้	 ยังช่วยให้ความมั่นใจกับผู้ตอบถามเรื่องการรักษาความลับ	 เน่ืองจากข้อค�าถามจะปรากฏขึ้นบน									

หน้าจอครั้งละ	1	ข้อ	เมื่อตอบข้อค�าถามนั้นๆ	เสร็จสิ้นแล้วค�าถามข้อถัดไปจะปรากฏขึ้นมาแทนที่	

	 	 แบบสอบถามในเครื่องสมาร์ทโฟน	จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ดังนี้

	 	 5.1		 ข้อมูลทั่วไป	จ�านวน	2	ข้อ	 	 	 	

	 	 5.2		 พฤติกรรมทางเพศ	จ�านวน	27	ข้อ

	 	 5.3		 การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์	จ�านวน	6	ข้อ

	 	 5.4		 ความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง	จ�านวน	10	ข้อ

	 	 5.5		 พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	แอลกอฮอล์	และบุหรี่	จ�านวน	11	ข้อ	

	 	 5.6		 การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ	จ�านวน	8	ข้อ

	 	 5.7		 พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการควบคุมน�้าหนัก	จ�านวน	13	ข้อ

	 	 5.8		 กิจกรรมทางกาย	จ�านวน	4	ข้อ

	 	 5.9		 พฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต	จ�านวน	17	ข้อ

	 6.	 การเก็บข้อมูล

	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดควรเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการเก็บข้อมูล	 โดยจะประสานงานกับสถานศึกษาต่างๆ											

ที่เลือกได้	เพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูล	ส�านักระบาดวิทยาแนะน�าให้จังหวัดด�าเนินการเก็บข้อมูลตามแนวทางต่อไปนี้

	 	 6.1		 ด�าเนินการประสานงานกับโรงเรียนเพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูล	และการจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับการเก็บข้อมูล

	 	 6.2		 ควรด�าเนินการเก็บข้อมูลครั้งละห้อง	และถ้าสามารถท�าได้	ควรจัดให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนั่งแยกกัน

	 	 6.3		 ควรจัดสถานทีใ่นการเกบ็ข้อมลู	โดยให้นกัเรยีนนัง่ห่างกนัพอสมควร	(ควรจดัห้องทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูลในลักษณะ

เดียวกับการจัดห้องสอบ)	เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนแอบมองการตอบค�าถามของเพื่อน	
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  6.4		 เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของส�านักงานสาธารณสุขเป็นผู้แนะน�าความเป็นมาของระบบเฝ้าระวัง	 วิธีการตอบ
แบบสอบถาม	 และอธิบายนิยามศัพท์ที่ส�าคัญให้นักเรียนทราบก่อนการด�าเนินการเก็บข้อมูล	 และปล่อยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามตามล�าพัง	
	 	 6.5		 ควรประสานขอความร่วมมือให้อาจารย์อยู ่นอกห้องท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในขณะท่ีนักเรียนก�าลังตอบ
แบบสอบถาม
	 	 6.6		 ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม	นักเรียนสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับค�าถามได้	
	 	 6.7		 เจ้าหน้าทีเ่กบ็ข้อมูลไม่ควรเดินไปเดนิมาระหว่างทีน่กัเรยีนก�าลงัตอบแบบสอบถาม	และควรควบคมุก�ากบัไม่ให้
นักเรียนเดินไปเดินมาหรือพูดคุยกันระหว่างตอบแบบสอบถาม	
	 	 6.8		 เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย	 ให้นักเรียนยกมือเรียกเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นรายคน	 เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะ
ตรวจความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามและอุปกรณ์เครื่องสมาร์ทโฟน

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลังการเก็บข้อมูลในแต่ละวนั	เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการจดัการข้อมลูต้องท�าการโอนถ่ายข้อมลูจากเครือ่งสมาร์ทโฟน		
ทุกเครื่องสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลที่ได้ให้ท�าการส่งต่อมายังส�านักระบาดวิทยาทุกวันที่ด�าเนินการเก็บข้อมูล	
และส่งข้อมูลอีกครั้งในรูปของ	electronic	file	เมื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด	 โดยอาศัยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล	
และการให้น�้าหนักกับจ�านวนตัวอย่างที่เหมาะสม

การส่งต่อข้อมูล

	 ให้ส่งข้อมูลทุกวันที่ท�าการเก็บข้อมูล	โดยให้ส่งข้อมูลจาก	File	ที่ชื่อ	sync_studentD.mdb	มาให้กับส�านักระบาดวิทยา	
โดยเปลี่ยนชื่อ	File	ใหม่เป็น	XXsync_studentD.mdb	โดยที่
	 XX		 	 	 	 	 หมายถึง	 รหัสจังหวัด
	 sync_student	 หมายถึง	 file	ข้อมูลของกลุ่มนักเรียน
	 D	 	 	 	 	 	 หมายถึง	 ล�าดับวันที่ท�าการส่งข้อมูล	เช่น	ส่งข้อมูลของวันแรก	D	=	1	หรือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ส่งข้อมูลของวันที่	2	D	=	2	เป็นต้น
	 ดังนั้น	ถ้าจังหวัดอุบลราชธานี	(รหัสจังหวัด	34)	ท�าการส่งข้อมูลที่ท�าการเก็บในวันที่	2	
	 File	ข้อมูลจะมีชื่อว่า	34	sync_student2.mdb	เป็นต้น
	 ให้ท�าการส่งข้อมูลมาที่ส�านักระบาดวิทยา	โดยสามารถส่งได้ที่	center.bss@gmail.com
	 โดยควรจะบีบอัดข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีขนาดเล็กก่อนแนบไฟล์ส่ง

ขั้นตอนการด�าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่

	 ในระดับจังหวดัสามารถแบ่งหน้าทีผู่ด้�าเนนิการเฝ้าระวงัได้เป็น	2	กลุม่	ได้แก่	เจ้าหน้าทีเ่กบ็ข้อมลู	และผูป้ระสานงานภาค
สนาม	(Supervisors)

บทบาทของผู้ประสานงานภาคสนาม

 ในขั้นตอนการเตรียมงาน	ผู้ประสานงานภาคสนามมีหน้าที่	ดังนี้
	 1.	 ค�านวณขนาดตัวอย่างจ�าแนกตามเพศ
	 2.	 ก�าหนดจ�านวนโรงเรยีนทีจ่ะด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู	ในกรณทีีจ่ะต้องสุ่มเลอืกโรงเรียนให้ท�าการสุม่เลอืกโรงเรยีนโดยการ
สุ่มอย่างง่าย	 (Simple	 random	 sampling)	 โดยให้บันทึกรายช่ือโรงเรียนท้ังหมด	 และผลการสุ่มในแบบบันทึกการสุ่มเลือก

โรงเรียน	(แบบ	P.2)
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	 3.	 ประสานงานกับโรงเรียน	 เพื่อขอทราบจ�านวนห้องเรียน	 แล้วกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกการสุ่มเลือกห้องเรียน									

(แบบ	P.3)	เพื่อท�าการสุ่มเลือกห้องเรียนต่อไป

	 4.	 ก�าหนดจ�านวนนักเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน	จ�าแนกตามเพศ

	 5.	 จัดเตรียมทีมงานในการด�าเนินการเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน

	 6.	 ประสานงานกับโรงเรียนเรื่องวันและเวลาที่จะขอเข้าท�าการเก็บข้อมูล

	 7.	 ในกรณีที่จะต้องเดินทางไปรับเคร่ืองสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์	 ให้ประสานงาน	 ขอรถ	 และขออนุญาตผู้บังคับบัญชา									

เดินทางไปรับเครื่องสมาร์ทโฟน	 เนื่องจากต้องรับส่งในวันหยุดราชการ	 ให้ผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานตกลงเร่ือง	 วันเวลา					

ในการรับส่งกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 8.	 ท�าการตรวจรับเครื่องสมาร์ทโฟน	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ท่ีจะต้องใช้ในการด�าเนินงานเก็บข้อมูลจากจังหวัดส่งมอบ										

หรอืจากส�านักระบาดวทิยา	โดยผูร้บัจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนของเครือ่งมอืและสภาพของเครือ่งมอืก่อนลงนามรบัเครือ่ง	

สมาร์ทโฟน	 และอุปกรณ์	 และกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกการตรวจรับเครื่องสมาร์ทโฟน	 และอุปกรณ์การเก็บข้อมูล	 และ							

เอกสารแนบเครื่องสมาร์ทโฟน	(แบบ	P.1)	

	 9.	 เตรยีมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีจ่ะใช้จดัเกบ็ข้อมลู	โดยเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถใช้ได้ต้องมหีน่วยความจ�าไม่น้อยกว่า	

64	MB	มี	USB	port	และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้งาน	คือ	

	 	 9.1		 โปรแกรม	Microsoft	Access	2000/XP/2003/2007

	 	 9.2		 โปรแกรมบีบอัดข้อมูล	Winzip	หรือ	WinRAR

	 	 9.3		 โปรแกรม	NET	Framework	4.0

	 	 9.4		 โปรแกรม	sqliteodbc.exe

	 10.	ท�าการตรวจข้อมูลของจังหวัดที่ส่งมอบให้ตรงกับจ�านวนข้อมูลในแบบ	 P.1	 ถ้าครบถ้วนแล้วให้ท�าการลบข้อมูลออก

จากเครื่องสมาร์ทโฟน	ทุกเครื่อง	ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันให้ติดต่อส�านักระบาดวิทยาทันทีและห้ามลบข้อมูล

	 11.	ชาร์ตไฟเครื่องสมาร์ทโฟน	ทุกเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ	1	ชั่วโมง

	 12.	ท�าการสุ่มเลือกห้องเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล	และบันทึกผลล�าดับการสุ่มเลือกลงในแบบ	P.3	

	 ในสัปดาห์ที่ด�าเนินการเก็บข้อมูล	ผู้ประสานงานภาคสนามมีหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 เตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	ให้พร้อมที่จะใช้ในการด�าเนินการเก็บข้อมูล

	 2.	 ท�าการแจกจ่ายเครื่องสมาร์ทโฟน	 และเครื่องมือต่างๆ	 ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้กับทีมเก็บข้อมูล	 แล้วกรอกข้อมูล								

ลงในแบบบันทึกการรับ-ส่งเครื่องสมาร์ทโฟน	 ในส่วนของแบบบันทึกการรับเครื่องสมาร์ทโฟน	 (แบบ	P.4)	 เพื่อด�าเนินการเก็บ

ข้อมูลประจ�าวัน	และซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บข้อมูลกับทีมงานเก็บข้อมูลอีกครั้ง	โดยเฉพาะในประเด็น

  2.1	จ�านวนเครื่อง	และหมายเลขเครื่องที่ได้แจกจ่ายให้กับทีมงานเก็บข้อมูล
	 	 2.2	โรงเรียนที่จะด�าเนินการเก็บข้อมูล	และจ�านวนนักเรียนที่ต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน
	 	 2.3	ห้องเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล
	 3.	 รบัคนืเครือ่งสมาร์ทโฟน	จากทมีเกบ็ข้อมลู	โดยกรอกข้อมลูลงในแบบบนัทกึการรบั-ส่งเครือ่งสมาร์ทโฟน	ในส่วนของ
แบบบันทึกการส่งคืนเครื่องสมาร์ทโฟน	(แบบ	P.4)	
	 4.	 ท�าการโอนถ่ายข้อมูลจากเคร่ืองสมาร์ทโฟน	 สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมไว้	 เมื่อโอนถ่ายข้อมูลเรียบร้อย												
แล้ว	 ให้ชาร์ตไฟเคร่ืองสมาร์ทโฟน	 เป็นเวลาอย่างน้อย	 1	 ช่ัวโมงทุกวัน	 และจัดเตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	 ให้พร้อมที่จะใช้																
ในการด�าเนินการเก็บข้อมูลในวันต่อไป	อนึ่งหลังการโอนถ่ายข้อมูล	ไม่ต้องลบข้อมูลที่ได้โอนถ่ายแล้วออกจากเครื่อง
	 5.	 สนับสนุนการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล
	 6.	 ให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาในการเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล	
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	 บทบาทของผู้เก็บข้อมูลในวันที่ด�าเนินการเก็บข้อมูล
	 1.	 ทบทวนบทบาทของเจ้าหน้าที่	และขั้นตอนการด�าเนินงานเก็บข้อมูล
	 2.	 รับเครื่องสมาร์ทโฟนและเครื่องมือต่างๆ	ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ประสานงานภาคสนาม	(แบบ	P.4)	และซักซ้อม
ความเข้าใจในการเก็บข้อมูลกับผู้ประสานงานภาคสนามอีกครั้ง	โดยเฉพาะในประเด็น
	 	 2.1	จ�านวนเครื่อง	และหมายเลขเครื่องที่ได้รับ
	 	 2.2	โรงเรียนที่จะด�าเนินการเก็บข้อมูล	และจ�านวนนักเรียนที่ต้องเก็บข้อมูลในแต่ละโรงเรียน
	 	 2.3	ห้องเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล
	 3.	 เดินทางไปยังโรงเรียน	และห้องเรียนที่จะต้องด�าเนินการเก็บข้อมูลตามที่นัดแนะกับโรงเรียน
	 4.	 จัดโต๊ะนักเรียนเป็นแถวตามลักษณะการจัดที่นั่งสอบ	และติดหมายเลขบนโต๊ะ
	 5.	 เตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	 ก่อนเก็บข้อมูล	 โดยให้ตรงกับจ�านวนนักเรียนที่จะตอบแบบสอบถามของห้องนั้นๆ													
เพราะการเตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	เกินจ�านวนนักเรียนจะท�าให้สถานะของแบบสอบถามในเครื่องเป็น	reject	
	 6.	 ให้นักเรียนนั่งตามโต๊ะที่จัดเตรียมไว้
	 7.	 ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ท�าการเก็บข้อมูล	พร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบค�าถามลักษณะต่างๆ	
	 8.	 แจกเครื่องสมาร์ทโฟน
	 	 8.1	เลือกเพศในแบบสอบถามให้ตรงกับผู้ตอบ
	 	 8.2	ให้หมายเลขเครื่องตรงกับหมายเลขโต๊ะที่นั่งของนักเรียน
	 9.	 อธิบายวธิกีารตอบแบบสอบถามลกัษณะต่างๆ	ด้วยแผ่นโปสเตอร์ช่วยสอน	ครัง้ที	่2	และอธบิายค�าชีแ้จงให้กบันกัเรยีน
หน้าจอต่อหน้าจอ	พร้อมๆ	กับให้นักเรียนใช้เครื่องสมาร์ทโฟน	พลิกหน้าจอตามไปด้วย	
	 10.	หลังจากจบค�าชี้แจงแล้ว	ให้นักเรียนเริ่มลงมือตอบค�าถามได้
	 11.	ให้เวลาในการตอบค�าถามในเครื่องสมาร์ทโฟน	 อย่างอิสระ	 และสามารถยกมือถามเจ้าหน้าที่เมื่อมีประเด็นข้อสงสัย
เกี่ยวกับค�าถามได้
	 12.	เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือเรียกเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นรายคน	
	 13.	ให้เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลตรวจสอบเพศของแบบสอบถามให้ตรงกับเพศของนักเรียนคนนั้นๆ	 และตรวจสอบสถานะ	
(Status)	ทีนั่กเรียนกรอกว่าถกูต้องตามความต้องการของนกัเรยีนหรอืไม่	ถ้าสถานะท่ีแสดงถูกต้องตามความต้องการของนกัเรยีน
ก็ให้เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในนักเรียนคนนั้น	แต่ถ้ามีข้อผิดพลาด	ก็ให้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
	 14.	ตรวจสอบสภาพเครื่องว่าอยู่ครบถ้วน
	 15.	บันทึกผลการเก็บข้อมูลของแต่ละห้อง	ลงในแบบบันทึกผลการด�าเนินการเก็บข้อมูล	(แบบ	P.5)	และด�าเนินการเก็บ
ข้อมูลต่อไปจนได้จ�านวนตัวอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย
	 16.	คืนเครื่องสมาร์ทโฟน	และเครื่องมือต่างๆ	ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้กับผู้ประสานงานภาคสนาม	(แบบ	P.4)

	 17.	รายงานปัญหาที่พบในขณะเก็บข้อมูล
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	แบบบันทึกต่างๆ

ภาคผนวกที่	2	การเตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	ส�าหรับเก็บข้อมูล

ภาคผนวกที่	3	การเก็บข้อมูล

ภาคผนวกที่	4	การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม

ภาคผนวกที่	5	การโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสมาร์ทโฟน	

	 	 เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์	PC	หรือ	Notebook

ภาคผนวกที่	6	การติดตั้ง	Program	Epi	Info	ส�าหรับใช้	Monitor	ข้อมูล

ภาคผนวกที่	7	การ	Monitor	ข้อมูล

ภาคผนวกที่	8	ข้อค�าถามในเครื่องสมาร์ทโฟน



ภาคผนวกที่ 1
แบบบันทึกต่างๆ
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แบบ	P.1

แบบบันทึกการตรวจรับเครื่องสมาร์ทโฟน	และอุปกรณ์การเก็บข้อมูล

ผู้ส่ง ผู้รับ

ชื่อผู้ส่ง			

หน่วยงานต้นสังกัด			

ชื่อผู้รับ			

หน่วยงานต้นสังกัด					

อุปกรณ์ที่มีการส่งมอบ

	 1.	 สมาร์ทโฟน	..........................	 จ�านวน	............................	เครื่อง	

	 2.	 สายชาร์จไฟส�าหรับ	(Charger)	พร้อมสายพ่วงต่อ	USB	จ�านวน..............................	เส้น

	 3.	 สะพานไฟชนิด	4	รูเสียบ	 จ�านวน	.............................	ชุด

	 4.	 คู่มือการใช้เครื่องสมาร์ทโฟน	 จ�านวน	.............................	ชุด

	 5.	 แผ่นโปรแกรม	 จ�านวน	.............................	แผ่น

ผู้รับได้ตรวจรับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว	พบว่า

	 ได้รับอุปกรณ์ต่างๆ	ครบถ้วน	และอยู่ในสภาพดี	ใช้งานได้

	 มีปัญหา	ดังนี้	

	 	 ได้รับอุปกรณ์	ไม่ครบ	อุปกรณ์ที่ขาดไปได้แก่	..................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

	 	 อุปกรณ์ช�ารุด

อุปกรณ์ที่ช�ารุด ระบุความเสียหาย

ลงชื่อผู้ส่ง	......................................................................... ลงชื่อผู้รับ	..............................................................................

	 วันที่	............................................................................ 	 วันที่	.................................................................................

*แบบฟอร์มนี้ส่งกลับส�านักระบาดวิทยา 
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เอกสารแนบเครื่องสมาร์ทโฟน

แบบ	P.2

No.	 หมายเลขเครื่อง

(001-250)

Serial	number จ�านวนแบบสอบถามที่บันทึก

ในเครื่อง	(Record)

หมายเหตุ:	สภาพเครื่อง	

(กรณีที่มีปัญหา)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

*แบบฟอร์มนี้ส่งกลับส�านักระบาดวิทยา

ลงชื่อผู้ส่ง	......................................................................... ลงชื่อผู้รับ	..............................................................................

	 วันที่	............................................................................ 	 วันที่	.................................................................................
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No.	 หมายเลขเครื่อง

(001-250)

Serial	number จ�านวนแบบสอบถามที่บันทึก

ในเครื่อง	(Record)

หมายเหตุ:	สภาพเครื่อง	

(กรณีที่มีปัญหา)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

*แบบฟอร์มนี้ส่งกลับส�านักระบาดวิทยา

ลงชื่อผู้ส่ง	......................................................................... ลงชื่อผู้รับ	..............................................................................

	 วันที่	............................................................................ 	 วันที่	.................................................................................
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แบบ	P.3

แบบบันทึกการสุ่มเลือกโรงเรียน	กลุ่มนักเรียนชั้น................................

ล�าดับที่ ชื่อโรงเรียน อ�าเภอ จ�านวนนักเรียน ผลการสุ่มเลือก

ชาย หญิง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
*แบบฟอร์มนี้ส่งกลับส�านักระบาดวิทยา
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แบบ	P.4

แบบบันทึกการสุ่มเลือกห้องเรียน	กลุ่มนักเรียนชั้น.........................................
โรงเรียน..........................................................................

อ�าเภอ........................................จังหวัด...........................................

ล�าดับที่ ห้องเรียน/แผนก จ�านวนนักเรียนในห้องเรียน/แผนก ล�าดับที่สุ่มได้

ชาย หญิง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

*แบบฟอร์มนี้ส่งกลับส�านักระบาดวิทยา
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แบบ	P.5

แบบบันทึกผลการด�าเนินการเก็บข้อมูล	กลุ่มนักเรียนชั้น......................................

โรงเรียน..................................................................อ�าเภอ.....................................................

จ�านวนนักเรียนชายที่ต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล	...............	คน

จ�านวนนักเรียนหญิงที่ต้องด�าเนินการเก็บข้อมูล	...............	คน

ล�าดับที่ ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน

ชาย

จ�านวนนักเรียน

หญิง

จ�านวนนักเรียน

ชายสะสม

จ�านวนนักเรียน

หญิงสะสม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

รวม



ภาคผนวกที่ 2
การเตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน 
ส�าหรับเก็บข้อมูล
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	 ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่องสมาร์ทโฟน	 โดยตรวจดูวันและเวลาของเคร่ืองว่าตรงกับวันเวลาปัจจุบัน

หรือไม่	และตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้ในการส�ารวจพฤติกรรมนักเรียน

ขั้นตอนการตั้งค่าวันที่และเวลา

2.	 ให้เลือกในส่วนของการตั้งค่าระบบ	

	 หลังจากนั้นให้เลื่อนหาเมนู	“เวลาและวันที่”

การเตรียมเครื่อง สมาร์ทโฟน ส�าหรับเก็บข้อมูล

	รูปที่	1	การตั้งค่า

รูปที่	2	การตั้งค่าเวลาและวันที่

1.	 เข้าไปที่การตั้งค่าระบบของเครื่องสมาร์ทโฟน	

	 เพื่อแก้ไขวันที่และเวลา
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การเข้าสู่โปรแกรม	student2016

แตะที่	Icon	ของหน้าจอของเครื่อง	สมาร์ทโฟน	

ชื่อ	Student2016	(รูปที่	4)

3.	 เมื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าของเวลาและวันที่แล้วท่านสามารถ

	 เลือกตั้งวันที่และเวลาให้ตรงตามปัจจุบันได้

 

	 3.1		 วันที่และเวลาอัตโนมัติ	จะใช้งานได้เมื่อ

	 	 	 เครื่องสมาร์ทโฟนต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต

	 3.2		 ตั้งวันที่ให้ตรงกับวันที่ปัจจุบัน

	 3.3		 ตั้งเวลาให้ตรงกับปัจจุบัน

รูปที่	3	รูปการตั้งค่าเวลาและวันที่

รูปที่	4	Icon	Student
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ใช้นิ้วแตะหน้าจอ	เพื่อเข้าสู่เมนู	(รูปที่	5)

รูปที่	5

	 ถ้าต้องการเริ่มท�าแบบสอบถามชุดใหม่	 ใช้นิ้วแตะท่ีปุ่ม								

ท�าแบบสอบถาม	 หน้าจอของเครื่องสมาร์ทโฟน	 จะปรากฏ										

หน้า	ID	ซึง่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน	ในการกรอกตวัเลขของ	ID	ใน

แต่ละช่อง	 ให้ใช้นิ้วแตะตรงช่องนั้นๆ	 หน้าจอของสมาร์ทโฟน										

จะปรากฏแป้นพิมพ์ขึ้นมา	 ให้สามารถใส่ตัวเลขได้ดังได้อธิบายไว้

แล้วในข้างต้น	(รูปที่	6)

รูปที่	6
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ID	ของแบบสอบถามประกอบไปด้วย	(รูปที่	7)

	 1)	 รหัสจังหวัด	(2	หลัก)

	 2)	 รหัสโรงเรียน	(2	หลัก)

	 3)	 รหัสระดับชั้น	(1	หลัก)

	 	 1	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

	 	 2	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

	 	 3	คือ	นักเรียนอาชีวศึกษา	ชั้นปวช.ปีที่	2

	 4)	 รหัสห้อง	(2	หลัก)

	 5)	 รหสัRandom	(Running	4	หลกั)	กดเมือ่เริม่เคสใหม่

ทุกครั้ง	

	 6)	 เลือกเพศที่เก็บแบบสอบถาม

รูปที่	7

*	 เมื่อรวมกันแล้วจะมีรหัสทั้งหมด	 11	 หลัก	 เจ้าหน้าที่จะต้องใส่อย่างตั้งใจเพราะเมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว										

เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสได้อีก	

	 หลังจากนั้นใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม	เริ่มท�าแบบสอบถาม	

*	 ห้ามให้นักเรียนเลอืกเพศของแบบสอบถามเอง	เพราะเมือ่นกัเรยีนเลอืกผดิ	จะท�าแบบสอบถามไปจนเสรจ็โดย	Record	นัน้ๆ	

จะไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้

หมายเหตุ	 :	 ให้เตรียมเครื่อง	 สมาร์ทโฟน	 โดยการใส่รหัสเตรียมไว้	 โดยให้ตรงกับจ�านวนนักเรียนที่ก�าลังจะตอบแบบสอบถาม				

ณ	ขณะนั้น	มิฉะนั้น	Record	ของแบบสอบถามในเครื่องที่ตั้งรหัสไว้แต่ไม่มีนักเรียนตอบจะกลายเป็น	Reject	



ภาคผนวกที่ 3
การเก็บข้อมูล
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การเก็บข้อมูล

การเตรียมเครื่องสมาร์ทโฟน	และนักเรียนเพื่อตอบแบบสอบถาม

รูปที่	8

รูปที่	9

	 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ใส่รหัส	11	หลักลงในเครื่องสมาร์ทโฟน	ตามจ�านวน

ที่มีนักเรียนในขณะนั้น	

	 1.	 ให้นักเรียนนั่งประจ�าโต๊ะที่มีหมายเลขที่นั่งติดไว้	

	 2.	 เจ้าหน้าที่จะแนะน�าตัว	และชี้แจงความเป็นมา	

	 3.	 เจ้าหน้าทีจ่ะส่งเครือ่งสมาร์ทโฟน	ให้กบันกัเรยีนแต่ละคน	และต้องตรวจ

สอบว่าหมายเลขของเครื่องสมาร์ทโฟน	ตรงกับหมายเลขที่นั่งของนักเรียน	

	 4.	 ตรวจสอบว่า	นักเรียนเป็นนักเรียนหญิงหรือนกัเรียนชาย	ถ้าเป็นนกัเรยีน

หญงิให้เจ้าหน้าทีใ่ช้น้ิวแตะทีปุ่ม่	นักเรียนหญิง	ถ้าเป็นนกัเรยีนชายให้เจ้าหน้าท่ีใช้นิว้

แตะทีปุ่ม่	นกัเรียนชาย	และส่งเครือ่งสมาร์ทโฟน	ให้กับนกัเรยีนจนครบ	ค้างหน้าจอ

นีไ้ว้

 

ค�าถามประเภทที่	1

	 เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับปี	พ.ศ.	ให้ใส่ปี	พ.ศ.	4	หลัก	วิธีการตอบ

ให้ใช้นิ้วแตะที่ปุ่มตัวเลข	 บนหน้าจอของเครื่องสมาร์ทโฟน	ทีละตัว	

ดังรูป	ถ้าต้องการลบตัวเลข	ให้ใช้นิ้วแตะที่เครื่องหมาย	“X”	ที่หน้า

จอของเครื่องสมาร์ทโฟน	 หลังจากได้ค�าตอบท่ีต้องการแล้ว	 ให้ใช้							

นิ้วแตะที่ปุ่ม	“ข้อถัดไป”(รูปที่	9)



28 แนวทางการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มนักเร�ยนโดยใช
สมาร�ทโฟน

รูปที่	10

รูปที่	11

ค�าถามประเภทที่	2	

	 เป็นค�าถามทีต้่องการค�าตอบเพยีงค�าตอบเดยีว	ดงัรปู	(รปูที	่10)

ค�าถามประเภทที่	3

	 เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับตัวเลข	 วิธีการตอบให้ใช้นิ้วแตะท่ีปุ่ม

ตัวเลขบนหน้าจอของเครื่องสมาร์ทโฟน	 ทีละตัว	 ดังรูป	 ถ้าต้องการ

ลบตัวเลข	 ให้ใช้นิ้วแตะท่ีเครื่องหมาย	 “X”	 ที่หน้าจอของเคร่ือง								

สมาร์ทโฟน	 หลังจากได้ค�าตอบท่ีต้องการแล้ว	 ให้ใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม

ค�าถามถัดไป	(รูปที่	11)

	 ให้ใช้น้ิวแตะตัวอักษรข้อที่ต้องการตอบ	 ให้ใช้	 นิ้วแตะที่ปุ่ม	

“ข้อถัดไป”	 หรือถ้านักเรียนต้องการกลับไปแก้ไขค�าตอบ	 หรือดู										

ค�าตอบท่ีตอบผ่านไปแล้วนักเรียนสามารถกลับไปในข้อท่ีท�าผ่านมา

แล้วได้	 โดยใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม	 “ย้อนกลับ”	 และใช้นิ้วแตะที่ปุ่มค�าถาม

ถัดไปเพื่อท�าแบบสอบถามต่อ
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ค�าถามประเภทท่ี	4 

	 เป็นค�าถามทีต่อบได้มากกว่า	 1	 ค�าตอบ	 ถ้ายงัไม่มกีารตอบค�าถาม	

ให้ใช้นิว้แตะค�าตอบทีต้่องการตอบ	(รูปท่ี	12)

	 ถ้ามีค�าตอบอื่นๆ	 จะต้องระบุ	 ให้ใช้นิ้วแตะอื่นๆ	 ระบุ	 แล้วหน้าจอเครื่องสมาร์ทโฟน	 จะปรากฏคล้ายแป้น

คีย์บอร์ด	ให้เลือกตัวอักษรที่ต้องการ	ดังรูปที่	13

รูปที่	12

รูปที่	13
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จะกลับไปสู ่หน ้าเมนูหลักเพื่อที่จะเก็บ

แบบสอบถามคนต่อไป	(รูปที่	15)

	 เมื่อตอบแบบสอบเสร็จจะข้ึนหน้าแบบสอบถามหน้านี้	 (รูปท่ี	 14)	 ให้เจ้าหน้าท่ีกดปุ่มส�าหรับ	 เจ้าหน้าท่ีแล้ว

ป้อนรหัส	“1111”	เป็นอันจบแบบสอบถาม

รูปที่	14

รูปที่	15



ภาคผนวกที่ 4
การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
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การตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม

หลังจากนักเรียนตอบแบบสอบถามเรยีบร้อยแล้ว	หน้าจอโปรแกรมหลกั

ของเครื่องสมาร์ทโฟน	แล้วใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม	“จัดการข้อมูล”	

ใส่	Password	“admin”	(รูปที่	16)

เลอืกข้อมลูทีม่ปัีญหาแล้วแตะเลอืกหวัข้อของหน้าจอเครือ่งสมาร์ทโฟน	

เพื่อเลือกหัวข้อที่จะข้ามไปในแต่ล่ะส่วน	(รูปที่	17)	

รูปที่	16

รูปที่	17
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สามารถแก้ไขรหัสใหม่ได้โดยกดปุ่มแก้ไขรหัส	โดยใส่รหัสใหม่	

แล้วใส่	Password	(“1111”)	(รูปที่	19)	

 เช่นเดียวกับการลบข้อมูลมี	2	แบบ

	 1.	 ลบเฉพาะข้อมูลใดที่ต้องการโดยเลือกข้อมูลนั้นแล้วแตะลบข้อมูลโดยใส่	Password	(“1111”)

	 2.	 ลบทั้งหมดแตะลบข้อมูลทั้งหมด	โดยใส่	Password	

(“deleteall”)	(รูปที่	18)

รูปที่	18

รูปที่	19
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การกู้แบบสอบถาม	ถ้ามีค�าถามที่ได้มีการตอบค�าถามไว้	แล้วเครื่องเกิด

มีปัญหาสามารถใช้นิ้วแตะปุ่มกู้แบบสอบถาม	(รูปที่	20)

ระบบจะตรวจสอบว่ามีแบบสอบถามค้างในเครื่องหรือไม่	(รูปที่	21)

รูปที่	20

รูปที่	21
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เมื่อพบจะย้อนกลับมาตอบแบบสอบถามหน้านั้น	(รูปที่	22)

รูปที่	22



ภาคผนวกที่ 5
การโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสมาร์ทโฟน 
เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
หรือ Notebook
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การโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องสมาร์ทโฟน เข้าสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1	ขั้นตอนในการติดตั้งไดร์เวอร์		Lenovo	

เตรียมโปรแกรมที่จัดมาให้ในแผ่น	CD	ชื่อโปรแกรม	

หลังจากนั้น	ต่อเครื่องสมาร์ทโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์	

เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องต่ออินเตอร์เน็ต	(รูปที่	23)

จากนั้นให้ท่านเปิดโปรแกรม	AdbDriver.com

จะได้ดังรูปด้านล่าง	รูปที่	24

รูปที่	23

รูปที่	24
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เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเห็นว่ามีชื่อ

ของ	สมาร์ทโฟนทีต่่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์	

จากน้ัน	ให้คลิกเลือกไปทีช่ือ่ของสมาร์ท

โฟนได้เลย	(รูปที่	25)

เมื่อคลิกเลือกแล้วจะเห็นเป็นแถบสีน�้าเงิน

แสดงสถานการณ์เลอืก	จากน้ันให้ท่านคลิกที่

ปุ่ม	

คลิกเพื่อติดตั้ง	โปรแกรมจะท�าการติดตั้งไดร์

เวอร์ของสมาร์ทโฟน	(รูปที่	26)

รูปที่	25

รูปที่	26

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสี

เขียวปรากฏอยู่	ดังรูปที่	27	

หลังจากนั้นให้กดปิดไปได้เลย

รูปที่	27
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รูปที่	28

รูปที่	29

2.	ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม	sqliteodb.exe

ท�าการเปิดโปรแกรมขึ้นมา	จะได้ตามรูปที่	28

แล้วคลิกที่ปุ่ม	Next	แล้วจะพบหน้าจอดัง	รูปที่	29
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จากนั้นเลือกคลิกที่ปุ่ม		I	Agree		เพื่อท�าการติดตั้ง	จะพบหน้าจอดังรูปที่	30

เลือกที่	ปุ่ม		Next	อีกครั้ง	จะพบหน้าจอดังรูปที่	31

รูปที่	30

รูปที่	31
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ให้เลือกตามรูปภาพด้านบนได้เลย	จากนั้นให้เลือกที่ปุ่ม	Install	จะพบหน้าจอดังรูปที่	32

รอโปรแกรมท�าการติดตั้งสักครู่	เมื่อติดตั้งเสร็จจะพบหน้าจอดังรูปที่	33

โปรแกรมท�าการติดตั้งเสร็จแล้ว	ให้กดที่ปุ่ม		Finish

รูปที่	32

รูปที่	33



42 แนวทางการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มนักเร�ยนโดยใช
สมาร�ทโฟน

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม	Sync

1.	 ให้คัดลอกโฟลเดอร์	“Sync_student“		

	 ในแผ่น	CD		ไปวางไว้ใน	ไดร์	C		ดังรูปที่	34

2.	 เปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์		

	 Sync_student	จะพบ	ดังรูปที่	35

3.	 ท�าการ	Sync	ข้อมูล

*******หมายเหตุเครื่องไหนที่ติดแจ้งเตือนความปลอดภัย	 ให้ท�าการปลดล็อก	 โดยเลือกท่ี	

“Option”	ดังรูปที่	36

รูปที่	34

รูปที่	35

รูปที่	36
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จากนั้นเลือกที่	“Enable	this	content”	ดังรูปที่	37

คลิกที่ปุ่ม		“OK”	จะพบดังรูปที่	38

รูปที่	37

รูปที่	38
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	 ท� า ก า ร โ อ น ถ ่ า ย ข ้ อ มู ล

แบบสอบถามจากเครื่องสมาร์ทโฟน		

โดยการกดท่ีปุม่	รบัข้อมลู				โปรแกรม	

Access	จะท�าการดึงข้อมลูเข้ามาเกบ็

ไว้ใน	 Database	 โดยกดปุ่ม	 “รับ

ข้อมูล”	เมื่อเรียบร้อยแล้ว	โปรแกรม

จะขึ้น	Dialog	Box	ว่า	“เพิ่มข้อมูล

จ�านวน	 	 รายการ”	 	 ให้คลิกที่ปุ ่ม	

“OK”			รูปที่	39-40

รูปที่	39

รูปที่	40
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รูปที่	41

รูปที่	42

สามารถกดดูข้อมูลที่	Sync	แล้วได้	โดย	กด	F11	ที่คอมพิวเตอร์	ดังรูปที่	41

สามารถดูข้อมูลที่	ตาราง	Answer		ดังรูปที่	42



ภาคผนวกที่ 6
การติดตั้ง Program Epi Info 
ส�าหรับใช้ Monitor ข้อมูล
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การ Setup Program Epi Info 
ส�าหรับใช้ Monitor ข้อมูล

1.	 การติดตั้ง	Epi	Info	3.5.4

เลือก	folder	Epi	info	3.5.4	(รูปที่	43)

เปิด	folder	Epi	Info	3.5.4	จะพบ	file	setup.exe	ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่	setup.exe	(รูปที่	44)

รูปที่	43

รูปที่	44
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แล้วคลิกที่ปุ่ม	Next	(รูปที่	45)

แล้วคลิกที่ปุ่ม	Next	(รูปที่	46)

รูปที่	45

รูปที่	46
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แล้วคลิกที่ปุ่ม	Next	(รูปที่	47)

แล้วคลิกที่ปุ่ม	Next	(รูปที่	48)

รูปที่	47

รูปที่	48
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แล้วคลิกที่ปุ่ม	Finish	(รูปที่	49)

รูปที่	49
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2.	 การติดตั้ง	Epi	Info	7.2

	 เลือก	folder	Epi	info	7.2	ตามรูปที่	43	แล้วเปิด	folder	Epi	Info	7.2	จะพบ	file	Launch	

Epi	Info	7.exe	และfolder	Epi	Info	7	ดังรูปที่	50

	 ให้	copy	Launch	Epi	Info	7.exe	และfolder	Epi	Info	7	ไปไว้ที่	drive	C	ตามรูปที่	51

รูปที่	50



52 แนวทางการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มนักเร�ยนโดยใช
สมาร�ทโฟน

	 แล้วเลือกที่	Launch	Epi	Info	7.exe	คลิกขวา	เลือก	Send	to	>>>Destop	

(create	shortcut)	รูปที่	52

	 แล้วจะพบ	shortcut	Launch	Epi	Info	7.exe	ที่หน้า	Destop	

เพื่อเปิดใช้โปรแกรม	รูปที่	53

รูปที่	52

รูปที่	53
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	 การเปิดใช้โปรแกรม	Epi	Info	7	ครัง้แรกในเครือ่งคอมพวิเตอร์ในบางเครือ่งอาจพบปัญหาเก่ียว

กับ	Security	ดังรูปที่	54	ในแต่ละ	Menu	ให้ไปคลิกเครื่องหมายถูก	(	/	)	ในช่อง	Always	ask	before	

opening	this	file

รูปที่	54



ภาคผนวกที่ 7
การ Monitor ข้อมูล
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การ Monitor ข้อมูล

1.	 โดยใช้โปรแกรม	Epi	Info	3.5.4	ในกรณีที่

	 ฐานข้อมูลเป็น	Access	2002-2003

เปิดโปรแกรม	Epi	Info	จะได้	รูปที่	55	เลือก	Analyze	Data

เลือก	Read	(Import)		รูปที่		56

รูปที่	55

รูปที่	56
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	เลือก	Data	Format	ของ	file	เป็น	Access2000	(รูปที่	57)

เลือก	Data	Source	ไปที่	c:\Sync_student\Sync_student.mdb	โดยคลิกที่ปุ่ม	“…”	และใช้เมาส์เลือก	Table	

Answer	ดังรูป	58	แล้วกด	OK

รูปที่	57

รูปที่	58
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กด	OK	อีกครั้ง	หลังจากขึ้นรูปที่	59

จากรูปที่	60	Record	Count	คือ	จ�านวน	Records	ทั้งหมดใน	Answer	ซึ่งแสดงจ�านวนข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล	

ดู	Status	ของข้อมูลทั้งหมดโดยเลือก	ค�าสั่ง	Frequencies->Iscomplete	แล้วคลิกปุ่ม	OK	ดังรูป	61,	62

จะได้	รูปที่	60

รูปที่	60

รูปที่	59

รูปที่	61
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รูปที่	62

รูปที่	63

	 จากรปูท่ี	63	ข้อมลูจ�านวน

ทั้งหมด	3120	Records	มี	Com-

plete	(Y)3101	records,	Incom-

plete	(No)		1	

								records	ถ้าต้องการดูข้อมูล

แยกตามเพศ	ให้เลอืกค�าสัง่	Table	

จะได้หน้าจอดังรูป	64

รูปที่	64
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Outcome	Variable	

เลือก	SEX	(รูปที่	65)

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ดงัรูปที	่67	หมายความว่า	

จากจ�านวน	Records	ทั้งหมด	3,102	

Records			

เพศชาย	(code	1)	มข้ีอมลู	Complete	

1,238	 Record,	 Incomplete	 0	

Record	 จากจ�านวนเพศชายทั้งหมด	

1,238	Records,	

เพศหญงิ	(code	2)	มข้ีอมลู	Complete	

1,863	 Record,	 Incomplete	 1	

Record	จากจ�านวนเพศหญิงทั้งหมด	

1,864	Records

Exposure	 Variable	 เลือก	

Iscomplete	 แล้วกด	 OK	

(รูปที่	66)

หมายเหตุ	:	จ�านวนข้อมูลที่ต้องการในแต่ละจังหวัด	จะต้องมี	Status	เป็น	Complete	ตามจ�านวนเพศชายและเพศหญิงที่ก�าหนดไว้

รูปที่	65

รูปที่	66

รูปที่	67
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2.	 โดยใช้โปรแกรม	Epi	Info	7.2	ในกรณีที่	ฐานข้อมูลเป็น	Access	

2007-2010	โดยการตรวจสอบโดยใช้	Epi	 Info	7.2	สามารถตรวจ

สอบได้ใน	2	menu	คือ

2.1	ตรวจสอบโดยใช้	menu		classic		รูปที่	68

Menu	classic	 เป็น	menu	ที่มีลักษณะการใช้เหมือนการในค�าสั่ง	 Epi	 Info	

3.5.4	เมือ่เราเปิดใช้	Menu	classic	จะพบหน้าจอดงัรปู	69	ซึง่สามารถรปูแบบ

ใช้ค�าสั่งต่างๆ	จะเหมือนกับ	Epi	Info	3.5.4	ทุกอย่าง

รูปที่	68

รูปที่	69
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2.2	ตรวจสอบโดยใช้	menu		VISUAL	DASHBOARD		รูปที่	70

เมื่อดับเบิ้ลคลิกไปที่	menu		VISUAL	

DASHBOARD	จะพบหน้าจอดังรูปที่	71

เลือก	set	a	data	source	now	รูปที่	72

รูปที่	70

รูปที่	71

รูปที่	72
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เลือก	 Database	 type	 ของ	 file	 เป็น	

Access	2002-2003	รูปที่	73

แล้วกด	OK	อีกครั้ง	ดังรูปที่	75

เลอืก	Data	Source	>>>Browse	แล้วไป

ที่	 c:\Sync_student\Sync_student.

mdb	ดังรูป	74	แล้วกด	OK

รูปที่	73

รูปที่	74

รูปที่	75
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เลือก	table	Answer	แล้ว	OK	จะได้รปูท่ี	76	

จ�านวน	Records	ทั้งหมดใน	Answer	แสดง

จ�านวนข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล	มีทั้งหมด	

3,102	record	ซึง่ในหน้าน้ี	จะปรากฏ	menu	

Defined	 Variables	 (ด้านซ้ายมือของ

หน้าต่าง)	และ	menu	Data	Filters	 (ด้าน

ขวามือของหน้าต่าง)

แล้วไปที่	 Add	 Analysis	 gadget	 >>>>	

Frequency	ดังรูปที่	78	

การดูความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมด	

เริ่มต้นให้คลิกขวาจะได้ดังรูปที่	77	

รูปที่	76

รูปที่	77

รูปที่	78
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แล้วคลิก	mouse	ซ้าย	ดังรูปที่	79	

เลือก	 Iscomplete	 แล้ว	OK	 จะได้ดังรูปที่	

80	และรูปที่	81			

รูปที่	79

รูปที่	80

รูปที่	81
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จากรูปที่	 81	 ข้อมูลจ�านวนทั้งหมด	 3,102	

Records	ม	ีComplete	(Y)	3,101	records,	

Incomplete	(No)	1	

records	 ถ้าต้องการดูความครบถ้วนของ

ข้อมลูแยกตามเพศ	ให้คลกิขวาแล้วไปที	่Add	

Analysis	gadget	>>>>	M	x	N	/	2	x	2	

Table	ดังรูปที่	82	

รูปที่	82

รูปที่	83

รูปที่	84

แล้วคลิก	mouse	ซ้าย	จะได้ดังรูปที่	83	

Outcome	Variable	เลือก	SEX	(รูปที่	84)	

Exposure	Variable	เลือก	Iscomplete
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รูปที่	85

รูปที่	86

แล้วกด	OK	(รูปที่	85)

ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูปที่	85	หมายความว่า	จากจ�านวน	Records	ทั้งหมด	3,102	Records			

										เพศชาย	(code	1)	มีข้อมูล	Complete	1,238	Record,	Incomplete	0	Record

										จากจ�านวนเพศชายทั้งหมด	1,238	Records,	

										เพศหญิง	(code	2)	มีข้อมูล	Complete	1,863	Record,	Incomplete	1	Record	

										จากจ�านวนเพศหญิงทั้งหมด	1,864	Records

ในโปรแกรม	Epi	Info	7.2	เราสามารถส่ง

ข้อมูลที่เราวิเคราะห์แล้วไปเก็บไว้ในรูป

แบบของตาราง	Microsoft	Excel	หรือ

ใน	 Microsoft	 Word	 ได้	 โดยคลิก	

mouse	ขวา	จะได้รูปที่	86
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เมื่อเลือก	 	Microsoft	 Excel	 หรือใน	Microsoft	Word	 ตารางทุกตารางที่เราวิเคราะห์ไว้จะถูกส่งไปท่ี	Microsoft	

Excel	หรือใน	Microsoft	Word	แล้วแต่ที่เราต้องการหรือเลือก	ดังรูปที่	87,	88

รูปที่	87

รูปที่	88



ภาคผนวกที่ 8
ข้อค�าถาม
ในสมาร์ทโฟน
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แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่			2	/	5	/	ปวช.2

จังหวัด	 ...........ตัวเลข	2	หลัก	(ตามรหัสมหาดไทย)

โรงเรียน	 ..........ตัวเลข	2	หลัก	(ก�าหนดเองในแต่ละจังหวัด)

ระดับชั้นเรียน	(LEVEL)	 	 1.	 มัธยมศึกษาปีที่	2	(H2)

	 2.	 มัธยมศึกษาปีที่	5	(H5)

	 3.	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	(V2)	

ห้องเรียน	 ..........ตัวเลข	2	หลัก	(ก�าหนดเองในแต่ละจังหวัด)

เลขที่แบบสอบถาม	 ..........ตัวเลข	4	หลัก	(เครื่องจะgenerateออกมาให้)

จังหวัด	 ...........ตัวเลข	2	หลัก	(ตามรหัสมหาดไทย)

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

1. พ.ศ.	ที่นักเรียนเกิด	(BIRTHTYEAR) พ.ศ.……...........…	

2. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร	(LIVE) �	1.	บิดาและมารดา	

�	2.	บิดาหรือมารดาคนเดียว

�	3.	เพื่อน

�	4.	แฟน

�	5.	พักกับญาติ	(ลุง	ป้า	น้า	อา)

�	6.	อยู่คนเดียว

�	7.	อื่นๆ	ระบุ…………………(LIVE_OTH)	

ส่วนที่	2	พฤติกรรมทางเพศ	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

3 นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์	หรือไม่	(FSEX) �	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

4 นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ	เท่าไหร่	(FSAGE) �	เมื่ออายุ	..................	ปี	(รอบอายุ	9-30	ปี)

5 นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร	(FSWHO_M) �	1.	 พนักงานบริการทางเพศชาย

�	2.	พนักงานบริการทางเพศหญิง

�	3.	แฟนหรือคู่รัก	เพศชาย

�	4.	แฟนหรือคู่รัก	เพศหญิง

�	5.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	และ	3

�	6.	ผู้หญิงอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	2	และ	4

�	7.	อื่นๆ	ระบุ...................	(FSWHO_MOTH)	
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

6 ในการมีเพศสัมพันธค์รั้งแรก	นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนได้

สวมถุงยางอนามัยหรือไม่	(FSCON)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

�	3.	จ�าไม่ได้

7 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	จ�านวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศ

สัมพันธ์ด้วยทั้งหมดกี่คน	(YSN)

�	....................................คน

�	ไม่มี	

8 ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน	คนรัก	หรือ	คู่ที่อยู่กินด้วยกัน	หรือไม่	

(LOVER)

�	1.	มี

�	2.	ไม่มี	

9 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับ

แฟน	หรือ	คู่รัก	หรือไม่	(YSL)

�	1.	มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน.........คน	(YSLN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์	

10 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนสวม

ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	หรือ	คู่รัก	บ่อยครั้ง

แค่ไหน	(YSLCO)

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

11 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ

แฟน	คนรัก	นักเรียนหรือคู่สวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	

(LSLCO)	

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

12 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับ

พนักงานบริการทางเพศหญิง	เช่น	โสเภณี	นักร้อง	

เด็กเสริฟ	นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศหรือไม่	

(YSP)

�	1.	มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน..........คน	(YSPN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์	

13 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนสวมถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิงบ่อยครั้ง

แค่ไหน	(YSPCO)

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

14 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	หากนักเรียนเคยมี

เพศสัมพันธ์กับพนักงานบริการทางเพศหญิง	นักเรียนสวมถุง

ยางอนามัยหรือไม่	(LSPCO)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

15 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น 

(คู่นอนชั่วคราว)	ที่ไม่ใช่หญิงขายบริการทางเพศ	แฟนหรือ

คู่รัก	หรือไม่	(YSNR_M)

�	1.	มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน.........คน	(YSNR_MN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์	

16 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนสวมถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น	บ่อยครั้งแค่ไหน	(YSNRCO_M)	

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

17 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	หากนักเรียนเคยมี

เพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่น	ที่ไม่ใช่	แฟน	คนรักพนักงาน

บริการทางเพศหญิง	นักเรียนสวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	

(LSNRCO_M)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

18 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

ด้วยกัน	(ทางปากหรือทางทวารหนัก)	หรือไม่	(YSM)

�	1.	 มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน............คน	(YSMN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์

19 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนสวมถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย	บ่อยครั้งแค่ไหน	(YSMCO)

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

20 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	หากนักเรียนเคยมี

เพศสัมพันธ	์(ทางปากหรือทางทวารหนัก)	กับผู้ชายด้วยกัน

นักเรียนสวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	(LSMCO)	

�	1.	 สวมถุงยางอนามัย

�	2.	 ไม่สวมถุงยางอนามัย

21 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์	

กับใคร	(LSWHO_M)

�	1.	 พนักงานบริการทางเพศชาย

�	2.	พนักงานบริการทางเพศหญิง

�	3.	แฟนหรือคู่รัก	เพศชาย

�	4.	แฟนหรือคู่รัก	เพศหญิง

�	5.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	และ	3

�	6.	ผู้หญิงอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	2	และ	4

�	7.	อื่นๆ	ระบุ.....................

22 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	

(LSCO)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย	

23 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนน�าถุงยางอนามัย	มาจากที่ไหน	

(HOWLSCO)	

�	1.	พกติดตัว

�	2.	คู่นอนเตรียมมา

�	3.	เพื่อน

�	4.	ครู/อาจารย์ในโรงเรียน

�	5.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

�	6.	ตู้หยอดเหรียญ

�	7.	ซื้อจากร้านขายยา

�	8.	ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ

�	9.	ซื้อจากห้างสรรพสินค้า

�	10.	สถานบริการเตรียมไว้	

�	11.	อื่นๆ	ระบุ………………(HOWLSCOA)

24 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนไม่สวมถุงยางอนามัย	เพราะอะไร	

(NOCON)	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 หาถุงยางอนามัยไม่ทัน	(NOCON_A)

�	2.	 ไม่รูจ้ะหาถุงยางอนามยัจากท่ีไหน	(NOCON_B)

�	3.	 ถุงยางอนามัยมีราคาแพง	(NOCON_C)

�	4.	 เห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้	(NOCON_D)

�	5.	 ไม่เคยรู้วิธีสวมถุงยางอนามัย	(NOCON_E)

�	6.	 ไว้ใจซึ่งกันและกัน	(NOCON_F)

�	7.	 คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้	(NOCON_G)

�	8.	 ตนเองปฏิเสธ	ไม่อยากใช้	(NOCON_H)
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

�	9.	 ใช้ยาก	หรือ	ไม่สะดวก	(NOCON_I)

�	10.	ใช้แล้วความสุขลดลง	(NOCON_J)

�	11.	เมาไม่ได้สติ	(NOCON_K)

�	12.	ขนาดถุงยางอนามัย	เล็กหรือใหญ่เกินไป	

(NOCON_L)

�	13.	คู่นอนคุมก�าเนิด	เช่น	ยาเม็ด	ยาฉีด	เป็นต้น	

(NOCON_M)

�	14.	หลั่งภายนอก	(NOCON_N)

�	15.	มีอาการแพ้	หรือระคายเคือง	(NOCON_O)

�	16.	อื่นๆ	(NOCON_P)	ระบุ	...........................	

(NOCONOTH)

25 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์	โดยได้รับ

เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่	(SFORCE)

�	1.	 ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

�	2.	 ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

�	3.	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา

26 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนได้ใช้สารเสพติด	ก่อนการมีเพศสัมพันธ์	หรือไม่	

(YSDRUG)

�	1.	 ใช้

�	2.	 ไม่ได้ใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์

�	3.	 จ�าไม่ได้

27 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ก่อนมีเพศสัมพันธ์	

หรือไม่	(YSALCH)

�	1.	 ดื่ม

�	2.	 ไม่ได้ดื่มก่อนมีเพศสัมพันธ์	

�	3.	 จ�าไม่ได้

28 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรอืคูข่องนกัเรียนใช้วธิป้ีองกันการต้ังครรภ์	หรอืไม่	(ANC)	

�	1.	 ใช้

�	2.	 ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์	

29 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ	์

(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	 ถุงยางอนามัยชาย	(FPLAN_A)	

�	2.	 ถุงอนามัยสตรี	(FPLAN_B)	

�	3.	 ยาฉีดคุมก�าเนิด	(FPLAN_C)	

�	4.	 ยาเม็ดคุมก�าเนิด	(FPLAN_D)	

�	5.	 ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน	(FPLAN_E)	

�	6.	 นับระยะปลอดภัย	(FPLAN_H)	

�	7.	 หลั่งภายนอก	(FPLAN_I)	

�	8.	 อืน่ๆ	(FPLAN_J)	ระบุ...........	(FPLAN_OTH)	
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ส่วนท่ี	3	การตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการเข้าถงึบรกิารตรวจหาการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

30 ในรอบ	12	เดือนทีผ่านมา	นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือ

ไม่	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 มีอาการปัสสาวะแสบขัด	(YSTI_A)

�	2.	 มีของเหลว	ที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ	

(YSTI_B)

�	3.	 มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ	(YSTI_C)

�	4.	 มีหนองไหลออกจากทวารหนัก	(YSTI_D)

�	5.	 แผลที่อวัยวะเพศ	(YSTI_E)

�	6.	 แผลที่ทวารหนัก	(YSTI_F)

�	7.	 มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ	(YSTI_G)

�	8.	 มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก	(YSTI_H)

�	9.	 อื่นๆ	(YSTI_I)	ระบุ………….	(YSTI_OTH)

�	10.	ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ	เลยในช่วง	12	เดือนที่

ผ่านมา	(YSTI_J)

31 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีอาการโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	นักเรียนรักษาอย่างไร	(HOWSYM)

�	1.	 ไปโรงพยาบาล/คลินิกทั่วไปของรัฐ

�	2.	 ไปโรงพยาบาล/คลินิกทั่วไปของเอกชน

�	3.	 ไปคลินิกกามโรคของเอกชน

�	4.	 ไปคลินิกกามโรคของรัฐ

�	5.	 ไปพบพยาบาลประจ�าโรงเรียน

�	6.	 ซื้อยากินเอง

�	7.	 ปล่อยไว้	ไม่ท�าอะไรเลย

32 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยตรวจเลือด	เพื่อหา

เชื้อเอชไอวี/เอดส์หรือไม่	(YVCT)

�	1.	 เคย................................ครั้ง	(YVCTN)

�	2.	 ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชวี/เอดส์ในรอบ	12	

เดือนที่ผ่านมา	

�	3.	 ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชวี/เอดส์มาก่อนเลย

33 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อตรวจหาเชื้อเอช

ไอวี/เอดส์	นักเรียนรู้ผลหรือไม่	(KNVCT)

�	1.	 รู้ผล........ครั้ง	(KNVCTN)	

�	2.	 ไม่รู้ผล

34 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยได้รับ	ความรู้เกี่ยว

กับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	และหรือ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หรือไม่	(KNWHIV)

�	1.	 เคย	จ�านวน	.......	ครั้ง	(KNWHIVN)

�	2.	 ไม่เคย	
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

35 ในรอบ	12	เดือนผ่านมา	นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	และหรือโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จากที่ใดบ้าง	(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	 ครู/อาจารย์ในโรงเรียน	(WHO_KNWHIV_A)

�	2.	 ศนูย์สขุภาพวยัรุน่	เช่น	โครงการทูบีนมัเบอร์วนั	

ดรอปอิน	เซนเตอร์	ศูนย์บริการที่เป็นมิตร	เป็นต้น	

(WHO_KNWHIV_B)

�	3.	 อาสาสมัคร	/	เจ้าหน้าที่ให้ความรู้	เช่น	ทาง

ออนไลน์	คอลเซ็นเตอร์	หรือโดยลงพื้นที่	เป็นต้น	

(WHO_KNWHIV_C)

�	4.	 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ	

(WHO_KNWHIV_D)

�	5.	 สื่อมวลชนต่างๆ	เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	ฯลฯ	

(WHO_KNWHIV_E)

�	6.	 คลินิกภาคเอกชน	(WHO_KNWHIV_F)

�	7.	 อินเตอร์เนท	(WHO_KNWHIV_G)

�	8.	 เพื่อน	(WHO_KNWHIV_H)

�	9.	 จ�าไม่ได้ว่าใคร	(WHO_KNWHIV_I)

�	10.	อื่นๆ	ระบุ	(WHO_KNWHIV_J)	

ระบุ....................	(WKNWHIVA)

ส่วนที่	4	ความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

36 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น	ลดความเสี่ยงในการติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K1)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

37 การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K2)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

38 คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K3) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

39 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ได้	จากการถูกยุงกัด	(K4) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

40 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์	(K5)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

41 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	(K6) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

42 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	(K7) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

43 โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	(K8) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

44 การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์	

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	(K9)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

45 ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์	มากน้อยแค่ไหน	(RISKHIV)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่
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ส่วนที่	5	พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	แอลกอฮอล์	และบุหรี่	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

46 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	

หรือไม่	(DRUG)

�	1.	 เคย	

�	2.	 ไม่เคย	

47 ถ้าเคย	นักเรียนใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	ชนิดใดบ้าง	ดังต่อ

ไปนี้	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 เฮโรอีน	(DRUGS_A)

�	2.	 ยาบ้า	(เมทแอมเฟตามีน)	(DRUGS_B)

�	3.	 กัญชา	(DRUGS_C)

�	4.	 ยาอี	(DRUGS_D)

�	5.	 ยาเค	(DRUGS_E)	

�	6.	 ยาไอซ์	(DRUGS_F)

�	7.	 ดอร์มิกุ่ม	(DRUGS_G)

�	8.	 แวเลี่ยม	(DRUGS_H)

�	9.	 อะมิทริป	(DRUGS_I)

�	10.	สารระเหย	(กาว,	ทินเนอร์)	(DRUGS_J)

�	11.	ปอปเปอร์	(DRUGS_K)

�	12.	กินยาแก้ไอเป็นประจ�า	(DRUGS_L)

�	13.	ใช้สารเสพติดอื่นๆ	(DRUGS_M)	

ระบุ....	(DRUGS_OTHER)	

48 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่	(ALC) �	1.	เคย	ดืม่คร้ังแรก	เมือ่อาย	ุ..............ปี	(FAGEALC)

�	2.	ไม่เคยดื่ม	

49 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์หรือไม่	(YALC)

�	1.	 เคย	

�	2.	 ไม่เคยดื่ม	

50 ในรอบ	1	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยแค่

ไหน	(FRQ_ALC)

�	1.	 ทุกวัน	

�	2.	 เกือบทุกวัน

�	3.	 บางวัน

�	4.	 ไม่ดื่ม

51 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง	(ตอบได้

หลายค�าตอบ)	(TYPE_ALC)

�	1.	 เหล้า	หรือเหล้าปั่น

�	2.	 เบียร์

�	3.	 ไวน์

�	4.	 เหล้าขาว

�	5.	 อื่นๆ	ระบุ................

52 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	นักเรียนเคยสูบบุหรี่	รวมแล้วมากกว่า	5	

ซองหรือ	100	มวน	หรือไม่	(CIG)

�	1.	 เคยสบูครัง้แรก	เม่ืออาย.ุ.............ปี	(FAGE_CIG)

�	2.	ไม่เคยสูบ

53 ในรอบ	1	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน	(MCIG) �	1.	ทุกวัน	วันละ..............มวน	(MCIG_N))

�	2.	บางวัน

�	3.	ไม่สูบบุหรี่เลย	
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

54 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนหาบุหรี่สูบจากที่ไหน	

(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ	เช่น	เซเว่น	ปั้มน�้ามัน	

(WHERE_CIG_A)

�	2.	ซื้อในห้างสรรพสินค้า	(WHERE_CIG_B)

�	3.	ซื้อจากร้านขายชองช�า	(WHERE_CIG_C)

�	4.	ขอจากเพื่อน	(WHERE_CIG_D)

�	5.	ฝากให้คนที่อายุมากกว่า	18	ปี	ซื้อให้	

(WHERE_CIG_E)

�	6.	ได้จากคนในครอบครัว	((WHERE_CIG_F)

�	7.	 ที่อื่นๆ	(WHERE_CIG_G)	ระบุ..................	

(WCIGA)

55 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่	หรือ

ไม่	(NO_CIG)

�	1.	 เคย..................ครั้ง	(NO_CIG_N)

�	2.	 ไม่เคย	

56 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยหยุดสูบบุหรี่ได้	หรือ

ไม่	(STOP_CIG)

�	1.	 เคย	หยุดสูบบุหรี่ได้นาน.........วัน(STOP_

CIG_N)

�	2.	 ไม่เคย	

ส่วนที่	6	การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

57 ในรอบ	12	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนขับขี่	รถมอเตอร์ไซค์	

หรือซ้อนท้าย	หรือไม่	(YMC)

�	1.	 เคย

�	2.	 ไม่เคย	

58 ในรอบ	12	เดือน	ที่ผ่านมา	เมื่อนักเรียนขับขี่	รถมอเตอร์ไซค์	

หรอืซ้อนท้าย	นักเรยีนสวมหมวกกนัน็อกหรอืไม่	(YHELMET)

�	1.	 ทุกครั้ง

�	2.	 เกือบทุกครั้ง

�	3.	 บางครั้ง

�	4.	 ไม่เคยสวมหมวกกันน็อกเลย	

�	5.	 ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

59 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	ภายใน	1	ชม	ก่อนนักเรียนขับขี่	

รถมอเตอร์ไซค์	นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์	

หรือไม่	(DYMC)

�	1.	เคยดื่ม

�	2.	ไม่เคยดื่ม

�	3.	ไม่เคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

�	4.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

60 	ใน12	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนขับรถยนต์หรือนั่งข้างคนขับ

รถยนต์	(รถยนต์	หมายถึง	รถเก๋ง	รถตู้	รถแท็กซี่	รถกระบะ)	

หรือไม่	(YCAR)

�	1.	 เคย

�	2.	 ไม่เคย	

61 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อนักเรียนขับรถหรือนั่งข้างคน

ขับนักเรียนคาดเข็มขัดนิรภัย	บ่อยแค่ไหน	(YBELT)

�	1.	 ทุกครั้ง

�	2.	 เกือบทุกครั้ง

�	3.	 บางครั้ง

�	4.	 ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเลย	

�	5.	 ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

62 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	ภายใน	1	ชม	ก่อนนักเรียนขับ

รถยนต์	นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์	

หรือไม่	(YDCAR)

�	1.	เคยดื่ม	

�	2.	ไม่เคยดื่ม

�	3.	ไม่เคยขับรถยนต์

�	4.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

63 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยประสบอุบัติเหตุ

จราจร	จนได้รับบาดเจ็บ	หรือไม่	(YACC)

�	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

64 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียน	เคยประสบอุบัติเหตุ

จราจร	ได้รับบาดเจ็บ	ต้องไปรักษาที่	สถานพยาบาล	หรือไม่	

(YADMIT)

�	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

�	3.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

ส่วนที่	7	พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการควบคุมน�้าหนัก	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

65 นักเรียนมีส่วนสูงกี่เซนติเมตร	 ................	เซนติเมตร	(HIGHT)

66 นักเรียนมีน�้าหนักตัวกี่กิโลกรัม …………..	กิโลกรัม	(WEIGHT)

67 นักเรียนคิดว่ารูปร่างของนักเรียนเป็นอย่างไร	(BODY) �	1.	ผอมมาก	

�	2.	ค่อนข้างผอม

�	3.	พอดี	

�	4.	ค่อนข้างอ้วน

�	5.	อ้วนมาก

68 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยพยายามท�าสิ่งใดในข้อ

ต่อไปนี้เกี่ยวกับน�้าหนักตัวของนักเรียนหรือไม่	(M_WEIGHT)

�	1.	ลดน�้าหนัก	

�	2.	ท�าให้น�้าหนักตัวคงเดิม

�	3.	เพิ่มน�้าหนัก	

�	4.	ไม่ได้	ท�าอะไรเกี่ยวกับน�้าหนักตัวเองเลย

69 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียน	เคยใช้วิธีต่างๆ	ต่อไปนี้ใน

การลดหรือควบคุมน�้าหนักตัวหรือไม่	(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	รับประทานอาหารบางมื้อ/ลดมื้ออาหาร	

(M_WEIGHT_MULTI_A)

�	2.	รับประทานอาหารเสริม	เช่น	ผงบุก	(M_

WEIGHT_MULTI_B)

�	3.	ผลิตภัณฑ์	เช่น	ชา	สมุนไพร	มะขามแขก	

(M_WEIGHT_MULTI_C)

ค�าตอบ

�	4.	กินยาระบาย	(M_WEIGHT_MULTI_D)

�	5.	กินยาหรือใช้ยาลดน�้าหนัก	(M_WEIGHT_

MULTI_E)

�	6.	ท�าให้อาเจียน	(M_WEIGHT_MULTI_F)

�	7.	เล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย	(M_WEIGHT_

MULTI_G)
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

�	8.	ใช้เครื่องหรือนวดสลายไขมัน	(M_WEIGHT_

MULTI_H)

�	9.	ดูดไขมัน	(M_WEIGHT_MULTI_I)

�	10.	อื่นๆ	(M_WEIGHT_MULTI_J)

ระบุ	................	(MWEIGHTA)

70 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรส

หวาน	เช่น	น�้าอัดลม	บ่อยครั้งแค่ไหน	(DRINK)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

71 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินขนมขบเคี้ยว	เช่น	

มันฝรั่งทอด	มันฝรั่งแผ่น	ข้าวโพดอบกรอบ	ข้าวเกรียบ	บ่อย

ครั้งแค่ไหน	(CRACKER)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

72 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินอาหาร	ฟาสต์ฟู้ด	

เช่น	แฮมเบอร์เกอร์	ไก่ชุบแป้งทอด	พิซซา	แซนวิซ	ฮอทดอก

บ่อยครั้งแค่ไหน	(FASTFOOD)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

73 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินอาหารบรรจุกล่อง

โฟม	บ่อยครั้งแค่ไหน	(FOAM)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

74 ใน	1	สปัดาห์ทีผ่่านมา	นกัเรยีนกนิผลไม้สด	หรือไม่	(W_FRUIT)	 �	1.	กิน................วัน	(W_FRUIT_D)

�	2.	ไม่กิน	

75 ในวันล่าสุด	ที่กินผลไม้	นักเรียนกินผลไม้สดอะไรบ้าง	

(LFRUIT)	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	ส้ม	(LFRUIT_A)

�	2.	แอปเปิ้ล	(LFRUIT_B)	

�	3.	มะม่วง	(LFRUIT_C)

�	4.	แตงโม	(LFRUIT_D)	

�	5.	สับปะรด	(LFRUIT_F)

�	6.	ทุเรียน	(LFRUIT_G)

�	7.	มังคุด	(LFRUIT_H)

�	8.	อื่นๆ	ระบุ.....................	(FRUIT_OTHER)	

76 โดยปกตินักเรียนกินผักบ่อยครั้งแค่ไหน	(VEGET) �	1.	ทุกวัน

�	2.	เกือบทุกวัน

�	3.	บางวัน

�	4.	นานๆ	ครั้ง

�	5.	ไม่กินผักเลย

77 ประเภทผักที่	นักเรียน	กินบ่อยครั้งคืออะไร

(VEGET_FR)

�	1.	ผักสด	ผักดิบ	รวมถึงสลัดผักดิบ

�	2.	ผักที่ผ่านการปรุงหรือแปรรูปด้วยความร้อน

หรือน�้าผัก

�	3.	ปกติกินไม่บ่อย
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ส่วนที่	8	กิจกรรมทางกาย	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

78 ในภาคเรียนนี้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนพละศึกษารวมสัปดาห์ละ

กี่ชั่วโมง	(EXCER)

�	1.	มี	..................	ชั่วโมง	(EXCER_H)

�	2.	ไม่มี

79 นอกจากการเรียนพละศึกษาในชั่วโมงเรียนแล้ว	ในรอบ	1	

เดือนที่ผ่านมา	โดยเฉลี่ยนักเรียนเล่นกีฬา	หรือ	เข้าร่วม

กิจกรรมการออกก�าลังกาย	เช่น	การเต้นแอโรบิก	และการวิ่ง

ออกก�าลัง	สัปดาห์ละกี่วัน	(W_EXCER)

�	1.	ออกก�าลังการ	..................	วัน/สัปดาห์	

(EXCER_D)

�	2.	ไม่ออกก�าลังกายแบบอื่น

80 ในวันที่นักเรียนเล่นกีฬา	หรือกิจกรรมการออกก�าลังกาย	

นอกเวลาเรยีน	นกัเรยีนเล่นกฬีานานเท่าไหร่ต่อวนั	(D_EXCER)

�	1.	น้อยกว่า	30	นาที	 	

�	2.	30	นาที	ไม่เกิน	1	ชั่วโมง	

�	3.	1-2	ชั่วโมง

�	4.	มากกว่า	2	ชั่วโมง

81 กิจกรรมการออกก�าลังกาย	หรือกีฬาสองอย่างแรกที่นักเรียน

เล่นนอกชั่วโมงพละศึกษาบ่อยที่สุดคืออะไร	(	ตอบ	2	อันดับ

แรก)	(PLAY_A)	

�	1.	ฟุตบอล	(FOOTBALL)	 	

�	2.	บาสเกตบอล	(BASK)

�	3.	เต้นแอโรบิก	(AEROBIC)	 	

�	4.	วอลเลย์บอล	(VOLLEY)

�	5.	ตะกร้อ	(TAKRAW)	 	

�	6.	วิ่ง	(RUN)

�	7.	ว่ายน�้า	(SWIM)	 	

�	8.	เทนนิส	(TENNIS)

�	9.	แบดมินตัน	 (BAT)	

�	10.	ปิงปอง	(PINGPON)

�	11.	อื่นๆ	ระบุ.................	(EX_OTHER)

ส่วนที่	9	พฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา

82 ฉันไม่ค่อยมีสมาธิ	หรือไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นาน	

(Q9a1)

�	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

83 ฉันมักจะพูดโกหก	หลอกลวง	หรือคดโกง	(Q9a2) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

84 ฉันเข้ากับเพื่อนคนอื่นไม่ได้	(Q9a3) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

85 ฉันรู้สึกไม่มีความสุข/เศร้า/เสียใจ	(Q9a4) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

86 ฉันมีผลการเรียนไม่ดี	(Q9a5) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

87 ฉันมีปัญหาการนอน	(Q9a6) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

88 ฉันเคยถูกคนอื่นรังแก	หรือถูกท�าร้ายร่างกาย	(Q9a7) �	1.	 ไม่จริง �	2.จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

ต้นทุนชีวิตของฉัน

89 ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า(Q9b1) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

90 ฉันรู้สึกปลอดภัย	อบอุ่น	และมีความสุข	เมื่ออยู่ใน

ครอบครัวตัวเอง	(Q9b2)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

91 ฉนัมคีรูทีส่นบัสนนุให้ฉนัท�าในสิง่ท่ีฉนัชอบ	หรอือยากท�า	

(Q9b3)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

92 ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความส�าคัญ	และเห็นคุณค่า

ของเด็กและเยาวชน	(Q9b4)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

ฉันเคยรู้สึกโกรธจนแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ออกมา

93 ใช้ค�าพูดท�าร้ายความรู้สึก	หรือค�าพูดก้าวร้าว	หรือเยาะ

เย้ยเสียดสี	(Q9c1)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

94 ท�าลายข้าวของ	(Q9c2) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

95 ใช้ก�าลังท�าร้ายคนอื่น	(Q9c3) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

เกม/อินเตอร์เนท

96 ฉันมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม/

อินเตอร์เนท	(Q9d1)	

�	1.	ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

97 เวลาที่ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกม/อินเต

อร์เนทมาก	ฉันมักท�าไม่ส�าเร็จ	(Q9d2)

�	1.	ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

98 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	ฉันมีความคิดอยากตาย	หรือ	

คิดว่าตายไปจะดีกว่า	(Q9e)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่
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แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่			2	/	5	/	ปวช.2

จังหวัด	 ...........ตัวเลข	2	หลัก	(ตามรหัสมหาดไทย)

โรงเรียน	 ..........ตัวเลข	2	หลัก	(ก�าหนดเองในแต่ละจังหวัด)

ระดับชั้นเรียน	(LEVEL)	 	 1.	 มัธยมศึกษาปีที่	2	(H2)

	 2.	 มัธยมศึกษาปีที่	5	(H5)

	 3.	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	2	(V2)	

ห้องเรียน	 ..........ตัวเลข	2	หลัก	(ก�าหนดเองในแต่ละจังหวัด)

เลขที่แบบสอบถาม	 ..........ตัวเลข	4	หลัก	(เครื่องจะgenerateออกมาให้)

เพศ	(SEX)	 	 1.	 ชาย

	 2.	 หญิง

ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

1 พ.ศ.	ที่นักเรียนเกิด	(BIRTHTYEAR) พ.ศ.……...........…	

2 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับใคร	(LIVE) �	1.	บิดาและมารดา	

�	2.	บิดาหรือมารดาคนเดียว

�	3.	เพื่อน

�	4.	แฟน

�	5.	พักกับญาติ	(ลุง	ป้า	น้า	อา)

�	6.	อยู่คนเดียว

�	7.	อื่นๆ	ระบุ…………………(LIVE_OTH)	

ส่วนที่	2	พฤติกรรมทางเพศ	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

3 นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์	หรือไม่	(FSEX) �	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

4 นักเรียนมีเพศสัมพันธค์รั้งแรกเมื่ออายุ	เท่าไหร่	(FSAGE) �	เมื่ออายุ	..................	ปี	(รอบอายุ	9-30	ปี)

5 นักเรียนมีเพศสัมพันธค์รั้งแรกกับใคร	(FSWHO_F) �	1.	แฟนหรือคู่รัก	

�	2.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	

�	3.	ญาติ/พี่น้อง

�	4.	อื่นๆ	ระบุ...................	(FSWHO_FOTH)	

6 ในการมีเพศสัมพันธค์รั้งแรก	นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนได้

สวมถุงยางอนามัยหรือไม่	(FSCON)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

�	3.	จ�าไม่ได้

7 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	จ�านวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศ

สัมพันธ์ด้วยทั้งหมดกี่คน	(YSN)

�	1.	 มี...................................คน

�	2.	 ไม่มี
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

8 ปัจจุบันนักเรียนมีแฟน	คนรัก	หรือ	คู่ที่อยู่กินด้วยกัน	หรือไม่	

(LOVER)

�	1.	มี

�	2.	ไม่มี	

9 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับ

แฟน	หรือ	คู่รัก	หรือไม่	(YSL)

�	1.	 มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน.........คน	(YSLN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์	

10 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนสวม

ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟน	หรือ	คู่รัก	บ่อยครั้ง

แค่ไหน	(YSLCO)

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

11 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับ

แฟน	คนรัก	นักเรียนหรือคู่สวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	

(LSLCO)	

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

12 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น

ที่ไม่ใช่	แฟน	หรือคนรัก	หรือไม่	(YSNR_F)

�	1.	 มีเพศสัมพันธ์	จ�านวน.........คน	(YSNR_FN)	

�	2.	ไม่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นในรอบ	12	เดือนที่

ผ่านมา

13 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนสวมถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น	บ่อยครั้งแค่ไหน	(YSNRCO_F)	

�	1.	สวมทุกครั้ง	

�	2.	สวมบางครั้ง

�	3.	ไม่เคยสวม

14 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	หากนักเรียนเคยมี

เพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น	ที่ไม่ใช่	แฟน	คนรักพนักงาน

บริการทางเพศหญิง	นักเรียนหรือคู่สวมถุงยางอนามัย	หรือ

ไม่	(LSNRCO_F)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย

15 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ์	

กับใคร	(LSWHO_F)

�	1.	แฟนหรือคู่รัก	

�	2.	ผู้ชายอื่น	ที่ไม่ใช่ค�าตอบข้อ	1	

�	3.	ญาติ/พี่น้อง

�	4.	อื่นๆ	ระบุ..............	(LSWHO_FOTH)	

16 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนสวมถุงยางอนามัย	หรือไม่	

(LSCO)

�	1.	สวมถุงยางอนามัย

�	2.	ไม่สวมถุงยางอนามัย	
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

17 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนน�าถุงยางอนามัย	มาจากที่ไหน	

(HOWLSCO)	

�	1.	พกติดตัว

�	2.	คู่นอนเตรียมมา

�	3.	เพื่อน

�	4.	ครู/อาจารย์ในโรงเรียน

�	5.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

�	6.	ตู้หยอดเหรียญ

�	7.	ซื้อจากร้านขายยา

�	8.	ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ

�	9.	ซื้อจากห้างสรรพสินค้า

�	10.	สถานบริการเตรียมไว้	

�	11.	อื่นๆ	ระบุ………………(HOWLSCO_OTH)

18 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนไม่สวมถุงยางอนามัย	เพราะอะไร	

(NOCON)	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	หาถุงยางอนามัยไม่ทัน	(NOCON_A)

�	2.	ไม่รูจ้ะหาถุงยางอนามยัจากท่ีไหน	(NOCON_B)

�	3.	ถุงยางอนามัยมีราคาแพง	(NOCON_C)

�	4.	เห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้	(NOCON_D)

�	5.	ไม่เคยรู้วิธีสวมถุงยางอนามัย	(NOCON_E)

�	6.	ไว้ใจซึ่งกันและกัน	(NOCON_F)

�	7.	คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้	(NOCON_G)

�	8.	ตนเองปฏิเสธ	ไม่อยากใช้	(NOCON_H)

�	9.	ใช้ยาก	หรือ	ไม่สะดวก	(NOCON_I)

�	10.	ใช้แล้วความสุขลดลง	(NOCON_J)

�	11.	เมาไม่ได้สติ	(NOCON_K)

�	12.	ขนาดถุงยางอนามัย	เล็กหรือใหญ่เกินไป	

(NOCON_L)

�	13.	คู่นอนคุมก�าเนิด	เช่น	ยาเม็ด	ยาฉีด	เป็นต้น	

(NOCON_M)

�	14.	หลั่งภายนอก	(NOCON_N)

�	15.	มีอาการแพ้	หรือระคายเคือง	(NOCON_O)

�	16.	อื่นๆ	(NOCON_P)	ระบุ	...........................	

(NOCONOTH)	

19 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนมีเพศสัมพันธ	์โดยได้รับ

เงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่	(SFORCE)

�	1.	ไม่ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

�	2.	ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทน

�	3.	ไม่มีเพศสัมพันธ์ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา

20 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนได้ใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

(YSDRUG)

�	1.	ใช้

�	2.	ไม่ได้ใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์

�	3.	จ�าไม่ได้
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

21 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	

นักเรียนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	ก่อนมีเพศสัมพันธ์	

หรือไม่	(YSALCH)

�	1.	ดื่ม

�	2.	ไม่ได้ดื่มก่อนมีเพศสัมพันธ์	

�	3.	จ�าไม่ได้

22 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์หรือไม่	

(ANC)	

�	1.	ใช้

�	2.	ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันการตั้งครรภ์	

23 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีเพศสัมพันธ์	

นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีใดในการป้องกันการตั้งครรภ	์

(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	ถุงยางอนามัยชาย	(FPLAN_A)	

�	2.	ถุงอนามัยสตรี	(FPLAN_B)	

�	3.	ยาฉีดคุมก�าเนิด	(FPLAN_C)	

�	4.	ยาเม็ดคุมก�าเนิด	(FPLAN_D)	

�	5.	ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน	(FPLAN_E)	

�	6.	นับระยะปลอดภัย	(FPLAN_H)	

�	7.	หลั่งภายนอก	(FPLAN_I)	

�	8.	อืน่ๆ	(FPLAN_J)	ระบุ...........	(FPLAN_OTH)	

ส่วนที	่3	การตดิเช้ือโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการเข้าถงึบรกิารตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศ

สัมพันธ์	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

24 ในรอบ	12	เดือนทีผ่านมา	นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือ

ไม่	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	มีอาการปัสสาวะแสบขัด	(YSTI_A)

�	2.	มีของเหลวที่ผิดปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ	

(YSTI_B)

�	3.	มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ	(YSTI_C)

�	4.	มีหนองไหลออกจากทวารหนัก	(YSTI_D)

�	5.	แผลที่อวัยวะเพศ	(YSTI_E)

�	6.	แผลที่ทวารหนัก	(YSTI_F)

�	7.	มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ	(YSTI_G)

�	8.	มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวารหนัก	(YSTI_H)	

�	9.	อื่นๆ	(YSTI_I)	…………………….	(YSTI_OTH)

�	10.	ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ	เลยในช่วง	12	เดือน

ที่ผ่านมา	(YSTI_J)	

25 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อมีอาการโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	นักเรียนรักษาอย่างไร	(HOWSYM)

�	1.	ไปโรงพยาบาล/คลินิกทั่วไปของรัฐ

�	2.	ไปโรงพยาบาล/คลินิกทั่วไปของเอกชน

�	3.	ไปคลินิกกามโรคของเอกชน

�	4.	ไปคลินิกกามโรคของรัฐ

�	5.	ไปพบพยาบาลประจ�าโรงเรียน

�	6.	ซื้อยากินเอง

�	7.	ปล่อยไว้	ไม่ท�าอะไรเลย
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

26 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยตรวจเลือด	เพื่อหา

เชื้อเอชไอวี/เอดส์หรือไม่	(YVCT)

�	1.	เคย................................ครั้ง	(YVCTN)	

�	2.	ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชวี/เอดส์ในรอบ	12	

เดือนที่ผ่านมา	

�	3.	ไม่เคยตรวจหาเชื้อเอชวี/เอดส์มาก่อนเลย

27 ครั้งล่าสุด	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อตรวจหาเชื้อเอช

ไอวี/เอดส์	นักเรียนรู้ผลหรือไม่	(KNVCT)

�	1.	 รู้ผล........ครั้ง	(KNVCTN)

�	2.	 ไม่รู้ผล

28 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยได้รับ	ความรู้เกี่ยว

กับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	และหรือ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	หรือไม่	(KNWHIV)

�	1.	เคย	จ�านวน	.......	ครั้ง	(KNWHIVN)	

�	2.	ไม่เคย	

29 ในรอบ	12	เดือนผ่านมา	นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	และหรือโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จากที่ใดบ้าง	(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	คร/ูอาจารย์ในโรงเรยีน	(WHO_KNWHIV_A)

�	2.	ศนูย์สขุภาพวยัรุน่	เช่น	โครงการทูบีนัมเบอร์วนั	

ดรอปอิน	เซนเตอร์	ศนูย์บรกิารท่ีเป็นมติร	เป็นต้น	

(WHO_KNWHIV_B)

�	3.	อาสาสมคัร	/	เจ้าหน้าท่ีให้ความรู	้เช่น	ทาง

ออนไลน์	คอลเซ็นเตอร์	หรอืโดยลงพ้ืนท่ี	เป็นต้น	

(WHO_KNWHIV_C)

�	4.	เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล/คลินกิภาครัฐ	

(WHO_KNWHIV_D)

�	5.	สือ่มวลชนต่างๆ	เช่น	วทิย	ุโทรทัศน์	ฯลฯ	

(WHO_KNWHIV_E)

�	6.	คลนิกิภาคเอกชน	(WHO_KNWHIV_F)

�	7.	อนิเตอร์เนท	(WHO_KNWHIV_G)

�	8.	เพือ่น	(WHO_KNWHIV_H)

�	9.	จ�าไม่ได้ว่าใคร	(WHO_KNWHIV_I)

�	10.	อืน่ๆ	(WHO_KNWHIV_J)	

ระบุ...........................	(WKNWHIVA)

ส่วนที่	4	ความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

30 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น	ลดความเสี่ยงในการติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K1)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

31 การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K2)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

32 คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	(K3) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

33 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ได้	จากการถูกยุงกัด	(K4) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

34 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้	จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์	(K5)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

35 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้	(K6) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

36 ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้	(K7) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

37 โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน	(K8) �	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

38 การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์	ป้องกันการติด

เชื้อเอดส์ได้	(K9)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่

39 ปัจจุบันนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอ

วี/เอดส์	มากน้อยแค่ไหน	(RISKHIV)

�	1.	ไม่เสี่ยงเลย

�	2.	เสี่ยงเล็กน้อย

�	3.	เสี่ยงปานกลาง

�	4.	เสี่ยงค่อนข้างมาก

�	5.	เสี่ยงมาก

ส่วนที่	5	พฤติกรรมการใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	แอลกอฮอล์	และบุหรี่	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

40 ในรอบ	12	เดอืนท่ีผ่านมา	นักเรียนใช้สารเสพตดิ	สารมนึเมา	

หรอืไม่	(DRUG)

�	1.	 เคย	

�	2.	 ไม่เคย	

41 ถ้าเคย	นักเรียนใช้สารเสพติด	สารมึนเมา	ชนิดใดบ้าง	ดังต่อ

ไปนี้	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 เฮโรอีน	(DRUGS_A)

�	2.	ยาบ้า	(เมทแอมเฟตามีน)	(DRUGS_B)

�	3.	กัญชา	(DRUGS_C)

�	4.	ยาอี	(DRUGS_D)

�	5.	ยาเค	(DRUGS_E)	

�	6.	ยาไอซ์	(DRUGS_F)

�	7.	ดอร์มิกุ่ม	(DRUGS_G)

�	8.	แวเลี่ยม	(DRUGS_H)

�	9.	อะมิทริป	(DRUGS_I)

�	10.	สารระเหย	(กาว,	ทินเนอร์)	(DRUGS_J)

�	11.	ปอปเปอร์	(DRUGS_K)

�	12.	กินยาแก้ไอเป็นประจ�า	(DRUGS_L)

�	13.	ใช้สารเสพติดอื่นๆ	กรุณาระบุ....	(DRUGS_

OTHER)	

42 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่	(ALC) �	1.	เคย	ดืม่คร้ังแรก	เมือ่อาย	ุ..............ปี	(FAGEALC)

�	2.	ไม่เคยดืม่	

43 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์หรือไม่	(YALC)

�	1.	 เคย	

�	2.	 ไม่เคยดื่ม	
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

44 ในรอบ	1	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยแค่

ไหน	(FRQ_ALC)

�	1.	 ทุกวัน	

�	2.	 เกือบทุกวัน

�	3.	 บางวัน

�	4.	 ไม่ดื่ม

45 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง	(ตอบได้

หลายค�าตอบ)	(TYPE_ALC)

�	1.	 เหล้า	หรือเหล้าปั่น

�	2.	 เบียร์

�	3.	 ไวน์

�	4.	 เหล้าขาว

�	5.	 อื่นๆ	ระบุ................

46 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	นักเรียนเคยสูบบุหรี่	รวมแล้วมากกว่า	5	

ซองหรือ	100	มวน	หรือไม่	(CIG)

�	1.	 เคยสบูครัง้แรก	เม่ืออาย.ุ.............ปี	(FAGE_CIG)

�	2.	 ไม่เคยสูบ	

47 ในรอบ	1	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน	(MCIG) �	1.	 ทุกวัน	วันละ..............มวน	(MCIG_N))

�	2.	บางวัน

�	3.	ไม่สูบบุหรี่เลย	

48 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนหาบุหรี่สูบจากที่ไหน	

(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ	เช่น	เซเว่น	ปั้มน�้ามัน	

(WHERE_CIG_A)

�	2.	ซื้อในห้างสรรพสินค้า	(WHERE_CIG_B)

�	3.	ซื้อจากร้านขายชองช�า	(WHERE_CIG_C)

�	4.	ขอจากเพื่อน	(WHERE_CIG_D)

�	5.	ฝากให้คนที่อายุมากกว่า	18	ปี	ซื้อให้	

(WHERE_CIG_E)

�	6.	ได้จากคนในครอบครัว	((WHERE_CIG_F)

�	7.	ที่อื่นๆ	(WHERE_CIG_G)	ระบุ..................	

(WCIGA)

49 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่	หรือ

ไม่	(NO_CIG)

�	1.	เคย..................ครั้ง	(NO_CIG_N)

�	2.	ไม่เคย	

50 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยหยุดสูบบุหรี่ได้	หรือ

ไม่	(STOP_CIG)

�	1.	เคย	หยุดสูบบุหรี่ได้นาน.........วัน	(STOP_

CIG_N)

�	2.	ไม่เคย	
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ส่วนที่	6	การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

51 ในรอบ	12	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนขับขี่	รถมอเตอร์ไซค์	

หรือซ้อนท้าย	หรือไม่	(YMC)

�	1.	 เคย

�	2.	 ไม่เคย	

52 ในรอบ	12	เดือน	ที่ผ่านมา	เมื่อนักเรียนขับขี่	รถมอเตอร์ไซค์	

หรือซ้อนท้าย	นักเรียนสวมหมวกกันน็อกหรือไม่	(YHEL-

MET)

�	1.	 ทุกครั้ง

�	2.	เกือบทุกครั้ง

�	3.	บางครั้ง

�	4.	ไม่เคยสวมหมวกกันน็อกเลย	

�	5.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

53 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	ภายใน	1	ชม	ก่อนนักเรียนขับขี่	

รถมอเตอร์ไซค์	นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์	

หรือไม่	(DYMC)

�	1.	 เคยดื่ม

�	2.	ไม่เคยดื่ม

�	3.	ไม่เคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

�	4.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

54 ใน12	เดือน	ที่ผ่านมา	นักเรียนขับรถยนต์หรือนั่งข้างคนขับ

รถยนต์	(รถยนต์	หมายถึง	รถเก๋ง	รถตู้	รถแท็กซี่	รถกระบะ)	

หรือไม่	(YCAR)

�	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

55 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	เมื่อนักเรียนขับรถหรือนั่งข้างคน

ขับนักเรียนคาดเข็มขัดนิรภัย	บ่อยแค่ไหน	(YBELT)

�	1.	ทุกครั้ง

�	2.	เกือบทุกครั้ง

�	2.	บางครั้ง

�	3.	ไม่เคยคาดเข็มขัดนิรภัยเลย	

�	4.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

56 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	ภายใน	1	ชม	ก่อนนักเรียนขับ

รถยนต์	นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์	หรือ

ไม่	(YDCAR)

�	1.	เคยดื่ม	

�	2.	ไม่เคยดื่ม

�	3.	ไม่เคยขับรถยนต์

�	4.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

57 	ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยประสบอุบัติเหตุ

จราจร	จนได้รับบาดเจ็บ	หรือไม่	(YACC)

�	1.	 เคย

�	2.	 ไม่เคย	(ข้ามไปส่วนที่	6)

58 ในรอบ	12	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียน	เคยประสบอุบัติเหตุ

จราจร	ได้รับบาดเจ็บ	ต้องไปรักษาที่	สถานพยาบาล	หรือไม่	

(YADMIT)

�	1.	เคย

�	2.	ไม่เคย	

�	3.	ไม่แน่ใจ/	จ�าไม่ได้

ส่วนที่	7	พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการควบคุมน�้าหนัก	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

59 นักเรียนมีส่วนสูงกี่เซนติเมตร	 ................	เซนติเมตร	(HIGHT)

60 นักเรียนมีน�้าหนักตัวกี่กิโลกรัม …………..	กิโลกรัม	(WEIGHT)
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

61 นักเรียนคิดว่ารูปร่างของนักเรียนเป็นอย่างไร	(BODY) �	1.	 ผอมมาก	

�	2.	ค่อนข้างผอม

�	3.	พอดี	

�	4.	ค่อนข้างอ้วน

�	5.	อ้วนมาก

62 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยพยายามท�าสิ่งใดในข้อ

ต่อไปนี้เกี่ยวกับน�้าหนักตัวของนักเรียนหรือไม่	(M6WEIGHT)

�	1.	 ลดน�้าหนัก	

�	2.	ท�าให้น�้าหนักตัวคงเดิม

�	3.	เพิ่มน�้าหนัก	

�	4.	ไม่ได้	ท�าอะไรเกี่ยวกับน�้าหนักตัวเองเลย

63 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียน	เคยใช้วิธีต่าง	ๆ	ต่อไปนี้ใน

การลดหรือควบคุมน�้าหนักตัวหรือไม่	(ตอบได้หลายค�าตอบ)	

�	1.	รับประทานอาหารบางมื้อ/ลดมื้ออาหาร	

(M_WEIGHT_MULTI_A)

�	2.	รับประทานอาหารเสริม	เช่น	ผงบุก	(M_

WEIGHT_MULTI_B)

�	3.	ผลิตภัณฑ์	เช่น	ชา	สมุนไพร	มะขามแขก	

(M_WEIGHT_MULTI_C)

�	4.	กินยาระบาย	(M_WEIGHT_MULTI_D)

�	5.	กินยาหรือใช้ยาลดน�้าหนัก	(M_WEIGHT_

MULTI_E)

�	6.	ท�าให้อาเจียน	(M_WEIGHT_MULTI_F)

�	7.	เล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย	(M_WEIGHT_

MULTI_G)

�	8.	ใช้เครื่องหรือนวดสลายไขมัน	(M_WEIGHT_

MULTI_H)

�	9.	ดูดไขมัน	(M_WEIGHT_MULTI_I)

�	10.	อื่นๆ	(M_WEIGHT_MULTI_J)

�	ระบุ	................	(MWEIGHTA)

64 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรส

หวาน	เช่น	น�้าอัดลม	บ่อยครั้งแค่ไหน	(DRINK)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

65 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินขนมขบเคี้ยว	เช่น	

มันฝรั่งทอด	มันฝรั่งแผ่น	ข้าวโพดอบกรอบ	ข้าวเกรียบ	บ่อย

ครั้งแค่ไหน	(CRACKER)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

66 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินอาหาร	ฟาสต์ฟู้ด	

เช่น	แฮมเบอร์เกอร์	ไก่ชุบแป้งทอด	พิซซา	แซนวิซ	ฮอทดอก

บ่อยครั้งแค่ไหน	(FASTFOOD)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

67 ในรอบ	1	เดือนที่ผ่านมา	นักเรียนเคยกินอาหารบรรจุกล่อง

โฟม	บ่อยครั้งแค่ไหน	(FOAM)

�	1.	เป็นประจ�า

�	2.	บางวัน

�	3.	นานๆ	ครั้ง

68 ใน	1	สัปดาห์ที่ผ่านมา	นักเรียนกินผลไม้สด	หรือไม่

(W1FRUIT)	

�	1.	กิน................วัน	(W1FRUIT_D)

�	2.	ไม่กิน	

69 ในวันล่าสุด	ที่กินผลไม้	นักเรียนกินผลไม้สดอะไรบ้าง	

(LFRUIT)	(ตอบได้หลายค�าตอบ)

�	1.	ส้ม	(LFRUIT_A)

�	2.	แอปเปิ้ล	(LFRUIT_B)	

�	3.	มะม่วง	(LFRUIT_C)

�	4.	แตงโม	(LFRUIT_D)	

�	5.	สับปะรด	(LFRUIT_F)

�	6.	ทุเรียน	(LFRUIT_G)

�	7.	มังคุด	(LFRUIT_H)

�	8.	อื่นๆ	ระบุ.....................	(FRUIT_OTHER)	

70 โดยปกตินักเรียนกินผักบ่อยครั้งแค่ไหน	(VEGET) �	1.	ทุกวัน

�	2.	เกือบทุกวัน

�	3.	บางวัน

�	4.	นานๆ	ครั้ง

�	5.	ไม่กินผักเลย

77 ประเภทผักที่	นักเรียน	กินบ่อยครั้งคืออะไร

(VEGET_FR)

�	1.	ผักสด	ผักดิบ	รวมถึงสลัดผักดิบ

�	2.	ผักที่ผ่านการปรุงหรือแปรรูปด้วยความร้อน

หรือน�้าผัก

�	3.	ปกติกินไม่บ่อย

ส่วนที่	8	กิจกรรมทางกาย	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

72 ในภาคเรียนนี้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนพละศึกษารวมสัปดาห์ละ

กี่ชั่วโมง	(EXCER)

�	1.	 มี	..................	ชั่วโมง	(EXCER_H)

�	2.	 ไม่มี

73 นอกจากการเรียนพละศึกษาในชั่วโมงเรียนแล้ว	ในรอบ	1	

เดือนที่ผ่านมา	โดยเฉลี่ยนักเรียนเล่นกีฬา	หรือ	เข้าร่วม

กิจกรรมการออกก�าลังกาย	เช่น	การเต้นแอโรบิก	และการวิ่ง

ออกก�าลัง	สัปดาห์ละกี่วัน	(W_EXCER)

�	1.	 ออกก�าลังการ	..................	วัน/สัปดาห์			

	 	 (EXCER_D)

�	2.	 ไม่ออกก�าลังกายแบบอื่น

74 ในวันที่นักเรียนเล่นกีฬา	หรือกิจกรรมการออกก�าลังกาย	

นอกเวลาเรียน	นักเรียนเล่นกีฬานานเท่าไหร่ต่อวัน	(D_EX-

CER)

�	1.	น้อยกว่า	30	นาที	 	

�	2.	30	นาที	ไม่เกิน	1	ชั่วโมง	

�	3.	1-2	ชั่วโมง

�	4.	มากกว่า	2	ชั่วโมง
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

75 กิจกรรมการออกก�าลังกาย	หรือกีฬาสองอย่างแรกที่นักเรียน

เล่นนอกชั่วโมงพละศึกษาบ่อยที่สุดคืออะไร	(	ตอบ	2	อันดับ

แรก)	

�	1.	ฟุตบอล	(FOOTBALL)	 	

�	2.	บาสเกตบอล	(BASK)

�	3.	เต้นแอโรบิก	(AEROBIC)	 	

�	4.	วอลเลย์บอล	(VOLLEY)

�	5.	ตะกร้อ	(TAKRAW)	 	

�	6.	วิ่ง	(RUN)

�	7.	ว่ายน�้า	(SWIM)	 	

�	8.	เทนนิส	(TENNIS)

�	9.	แบดมินตัน	 (BAT)	

�	10.	ปิงปอง	(PINGPON)

�	11.	อื่นๆ	ระบุ.................	(EX_OTHER)

ส่วนที่	9	พฤติกรรมสุขภาพด้านสุขภาพจิต	

ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา

76 ฉันไม่ค่อยมีสมาธิ	หรือไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นาน	

(Q9a1)

�	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

77 ฉันมักจะพูดโกหก	หลอกลวง	หรือคดโกง(Q9a2) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

78 ฉันเข้ากับเพื่อนคนอื่นไม่ได้(Q9a3) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

79 ฉันรู้สึกไม่มีความสุข/เศร้า/เสียใจ(Q9a4) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

80 ฉันมีผลการเรียนไม่ดี(Q9a5) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

81 ฉันมีปัญหาการนอน(Q9a6) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

82 ฉันเคยถูกคนอื่นรังแก	หรือถูกท�าร้ายร่างกาย(Q9a7) �	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

ต้นทุนชีวิตของฉัน

83 ฉันรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า(Q9b1) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

84 ฉันรู้สึกปลอดภัย	อบอุ่น	และมีความสุข	เมื่ออยู่ใน

ครอบครัวตัวเอง(Q9b2)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

85 ฉันมีครูที่สนับสนุนให้ฉันท�าในสิ่งที่ฉันชอบ	หรืออยาก

ท�า(Q9b3)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

86 ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความส�าคัญ	และเห็นคุณค่า

ของเด็กและเยาวชน(Q9b4)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

ฉันเคยรู้สึกโกรธจนแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ออกมา
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ข้อที่ ค�าถาม ค�าตอบ

87 ใช้ค�าพูดท�าร้ายความรู้สึก	หรือค�าพูดก้าวร้าว	หรือเยาะ

เย้ยเสียดสี	(Q9c1)

�	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

88 ท�าลายข้าวของ	(Q9c2) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

89 ใช้ก�าลังท�าร้ายคนอื่น	(Q9c3) �	1.	ไม่เคย

�	2.	บางครั้ง

�	3.	บ่อยครั้ง

�	4.	เป็นประจ�า

เกม/อินเตอร์เนท

90 ฉันมักอารมณ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม/อิน

เตอร์เนท	(Q9d1)	

�	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

91 เวลาที่ฉันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกม/อินเต

อร์เนทมาก	ฉันมักท�าไม่ส�าเร็จ	(Q9d2)

�	1.	 ไม่จริง �	2.	จริงบางครั้ง �	3.	ค่อนข้างจริง

92 ในช่วง	6	เดือนที่ผ่านมา	ฉันมีความคิดอยากตาย	หรือ	

คิดว่าตายไปจะดีกว่า	(Q9e)

�	1.	ใช่ �	2.	ไม่ใช่


