
แบบสอบถามกลุ่มพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ 

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โดย ส�ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

ค�าชี้แจง กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำถึงแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์     

ในกลุ่มของคนวัยท�ำงำน อำยุระหว่ำง 15-49 ปี ซึ่งเป็นช่วงอำยุอยู่ในวัยเจริญพันธุ ์ ค�าตอบที่

ท่านให้กับการศึกษาครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยท่านไม่ต้องระบุชื่อ และ

ขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

0 ท่ำนมีเพื่อนสนิทหรือไม่ ý 1. มี จ�ำนวน ....5........... คน

ý 2. ไม่มีเพื่อนสนิท

ให้ท�าเครื่องหมายกากบาท X ลงใน     และเติมค�าตอบลงในช่องว่าง ขอได้โปรดตอบทุกข้อ 

ค�าถามมีทั้งหมด 44 ข้อ ดังตัวอย่าง

เมษำยน 2560

ส�ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค

กระทรวงสำธำรณสุข
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 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

1 พ.ศ. ที่ท่ำนเกิด พ.ศ. ....................ปัจจบุนัอำย.ุ....................ปี บรบิรูณ์

2 ปัจจุบันท่ำนมีสถำนภำพกำรมีคู่เป็นอย่ำงไร  1. ยังไม่มีคู่/แฟน

 2. เคยมี แต่ปัจจุบันเลิกกันแล้ว

 3. มีคู่ที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกัน 

 4. มีคู่ที่อยู่กินด้วยกัน 

 5. หย่ำร้ำง

 6. หม้ำย (คู่ที่เคยอยู่ด้วยกันซึ่งตำยจำกไปแล้ว)

3 ท่ำนเรียนจบกำรศึกษำสูงสุดระดับชั้นอะไร  1. ประถมศึกษำ

 2. มัธยมต้น

 3. มัธยมปลำย (ม.6 หรือ ปวช.)

 4. อนุปริญญำ, ปวส.

 5. ปริญญำตรี

 6. สูงกว่ำปริญญำตรี

4 ในปัจจุบัน ท่ำนมีรำยได้ประมำณเดือนละเท่ำไร  1. น้อยกว่ำ 5,000 บำท

 2. 5,000-10,000 บำท

 3. มำกกว่ำ 10,000-20,000 บำท

 4. มำกกว่ำ 20,000-30,000 บำท

 5. มำกกว่ำ 30,000 บำท

 ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

5 ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่  1. เคย

 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์

6 ท่ำนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่ออำยุเท่ำไร  อำยุ...............ปี

7 ท่ำนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร  1. พนักงำนบริกำรทำงเพศชำย

 2. แฟน หรือคนรัก เพศชำย

 3. ผู้ชำยคนอื่น ที่ไม่ใช่ค�ำตอบข้อ 1 และ 2 

 4. อื่นๆ ระบุ.....................

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

8 กำรมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คู่ของท่ำนสวมถุงยำง

อนำมัยหรือไม่

 1. สวม

 2. ไม่สวม

 3. จ�ำไม่ได้

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
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ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

9 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ�ำนวนคนที่ท่ำนเคยมี  

เพศสัมพันธ์ด้วยทั้งหมดกี่คน

 1. มี จ�ำนวน.....................คน 

 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

10 ปัจจุบันท่ำนมีแฟน คนรัก หรือคู่ท่ีอยู่กินด้วยกัน   

หรือไม่

 1. มี.....................คน

 2. ไม่มี

11 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์กับ

แฟน คนรัก หรือไม่

 1. เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คนรัก.........คน 

 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

12 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา หำกท่ำนเคยมีเพศสัมพนัธ์

กับแฟน คนรัก คู่ของท่ำนสวมถุงยำงอนำมัยหรือไม่

 1. สวมทุกครั้ง

 2. สวมบำงครั้ง

 3. ไม่เคยสวม

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน 

ที่ผ่ำนมำ 

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

13 ครั้งล ่าสุด ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา เม่ือมี           

เพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก คู่ของท่ำนสวมถุงยำง

อนำมัยหรือไม่

 1. สวมถุงยำงอนำมัย

 2. ไม่สวมถุงยำงอนำมัย

 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน คนรัก ในรอบ 12 เดือน       

ที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด 

14 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์    

กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก หรือไม่

 1. เคยมีเพศสัมพันธ์ชำยอื่น........คน 

 2. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชำยคนอื่น ในรอบ 12 เดือน

ที่ผ่ำนมำ

 3. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

15 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา หำกท่ำนเคยมีเพศสัมพนัธ์

กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก คู่ของท่ำนสวม

ถุงยำงอนำมัยหรือไม่

 1. สวมทุกครั้ง

 2. สวมบำงครั้ง

 3. ไม่เคยสวม

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชำยคนอื่น ในรอบ 12 เดือน

ที่ผ่ำนมำ 

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

16 ครั้งล ่าสุด ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา เม่ือมี          

เพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก      

คู่ของท่ำนสวมถุงยำงอนำมัยหรือไม่

 1. สวมถุงยำงอนำมัย

 2. ไม่สวมถุงยำงอนำมัย

 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชำยคนอื่น ที่ไม่ใช่ แฟน คนรัก 

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด 

17 ในรอบ 12 เดือนที่ผ ่านมา ท่ำนมีเพศสัมพันธ์        

โดย  ได้รับเงินหรือสิ่งของเป็นค่าตอบแทนหรือไม่

 1. ไม่ได้รับเงิน หรือสิ่งของเป็นค่ำตอบแทน

 2. ได้รับเงิน หรือสิ่งของเป็นค่ำตอบแทน

 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
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ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

18 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังส่าสุด ในรอบ 12 เดือน     

ที่ผ่านมา ท่ำนมีเพศสัมพันธ์กับใคร 

 1. พนักงำนบริกำรทำงเพศชำย

 2. แฟน หรือคนรัก เพศชำย

 3. ผู้ชำยคนอื่น ที่ไม่ใช่ค�ำตอบข้อ 1 และ 2

 4. อื่นๆ ระบุ.....................

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

19 ครั้งล ่าสุด ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา เม่ือมี         

เพศสัมพันธ์ คู่ของท่ำนสวมถุงยำงอนำมัยหรือไม่

 1. สวมถุงยำงอนำมัย

 2. ไม่สวมถุงยำงอนำมัย

 3. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด 

20 ถ้ำสวมถงุยำงอนำมยั ในการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้ล่าสดุ 

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนหรือคู่ของท่ำนน�ำ     

ถุงยำงอนำมัยมำจำกที่ไหน

 1. พกติดตัว

 2. ซื้อจำกร้ำนขำยยำ

 3. ซื้อจำกร้ำนสะดวกซื้อ

 4. ซื้อจำกห้ำงสรรพสินค้ำ

 5. สถำนบริกำรเตรียมไว้

 6. คู่นอนเตรียมมำ

 7. อื่นๆ ระบุ...........................

 8. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 9. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

21 คร้ังล่าสุด ในรอบ 12 เดือนท่ีผ ่ำนมำ เมื่อมี          

เพศสมัพนัธ์ ท่ำนหรอืคูข่องท่ำนไม่สวมถุงยำงอนำมยั

เพรำะอะไร (ตอบได้หลายค�าตอบ)

 1. หำถุงยำงอนำมัยไม่ทัน 

 2. ไว้ใจซึ่งกันและกัน 

 3. ใช้แล้วควำมสุขลดลง 

 4. คู่นอนคุมก�ำเนิด เช่น ยำเม็ด ยำฉีด เป็นต้น 

 5. หลั่งภำยนอก 

 6. อื่นๆ ระบุ........................... 

 7. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

 8. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

22 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด ในรอบ 12 เดือน    

ที่ผ่านมา ท่ำนหรือคู่ของท่ำนใช้วิธีใด ในกำรป้องกัน

กำรตั้งครรภ์ (ตอบได้หลายค�าตอบ)

 1. ถุงยำงอนำมัยชำย 

 2. ถุงอนำมัยสตรี 

 3. ยำฉีดคุมก�ำเนิด 

 4. ยำเม็ดคุมก�ำเนิด 

 5. ยำคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน 

 6. นับระยะปลอดภัย 

 7. หลั่งภำยนอก

 8. อื่นๆ ระบุ........................... 

 9. ไม่ได้ใช้วิธีป้องกันกำรตั้งครรภ์ 

 10. ไม่มีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด
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 ส่วนที่ 3  ประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

23 ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่ำนใช้สำรเสพติด        

สำรมึนเมำ ชนิดใดบ้ำง (ตอบได้หลายค�าตอบ)

 1. เฮโรอีน 

 2. ยำบ้ำ (เมทแอมเฟตำมีน) 

 3. กัญชำ 

 4. ยำอี 

 5. ยำเค 

 6. ยำไอซ์ 

 7. ดอร์มิกุ่ม 

 8. แวเลี่ยม 

 9. อะมิทริป 

 10. สำรระเหย (กำว, ทินเนอร์) 

 11. ปอปเปอร์ 

 12. ใช้สำรเสพติดอื่นๆ กรุณำระบุ.............

 13. ไม่เคยใช้สำรเสพติดเลย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

 14. ไม่เคยใช้สำรเสพติดเลยตั้งแต่เกิด

24 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด ในรอบ 12 เดือน          

ที่ผ่านมา ท่ำนได้ใช้สำรเสพติด สำรมึนเมำ ก่อน       

กำรมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่ 

 1. ใช้

 2. ไม่ใช้

 3. จ�ำไม่ได้

 4. ไม่เคยใช้สำรเสพติด สำรมึนเมำ ในรอบ 12 เดือน       

ที่ผ่ำนมำ

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 6. ไม่เคยใช้สำรเสพติด สำรมึนเมำ และไม่เคยม ี        

เพศสัมพันธ์ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 7. ไม่เคยใช้สำรเสพติด สำรมึนเมำ และไม่เคยม ี        

เพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

25 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนใช้สำรเสพติดฉีด    

เข้ำเส้นชนิดใดบ้ำง (ตอบได้หลายค�าตอบ)

 1. เฮโรอีน 

 2. ฝิ่น 

 3. ดอร์มิคุ่ม 

 4. เมธำโดน 

 5. ยำบ้ำ 

 6. ยำไอซ์ 

 7. แวเลี่ยม 

 8. อะมิทริป 

 9. อื่นๆ ระบุ........ 

 10. ไม่เคยใช้สำรเสพติดฉีดเข้ำเส้นเลย ในรอบ 12 เดือน  

ที่ผ่ำนมำ 

 11. ไม่เคยใช้สำรเสพติดชนิดฉีดเข้ำเส้นเลยตั้งแต่เกิด
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ส่วนที่ 4

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

26 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนใช้กระบอกฉีดยำ   

หรือเข็มฉีดยำเสพติดร่วมกับผู้อื่นหรือไม่

 1. ใช้ 

 2. ไม่ใช้

 3. ไม่เคยใช้สำรเสพติดฉีดเข้ำเส้นเลย ในรอบ 12 เดือน  

ที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยใช้สำรเสพติดชนิดฉีดเข้ำเส้นเลยตั้งแต่เกิด

27 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนเคยดื่มเคร่ืองดื่ม       

ที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่

 1. เคย ดื่มครั้งแรก เมื่ออำยุ ..............ปี 

 2. ไม่เคยดื่ม

28 ในรอบ 1 เดือน ที่ผ่านมา ท่ำนดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

บ่อยแค่ไหน

 1. ทุกวัน 

 2. เกือบทุกวัน

 3. บำงวัน

 4. ไม่ดื่ม

29 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุดในรอบ 12 เดือน      

ที่ผ่านมา ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้

หลายค�าตอบ)

 1. ดื่ม

 2. ไม่ดื่ม 

 3. จ�ำไม่ได้

 4. ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือน      

ที่ผ่ำนมำ

 5. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 6. ไม่เคยดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และไม่เคยมีเพศ

สัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

 7. ไม่เคยดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และไม่เคยมี        

เพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด

  การป่วยและการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  และเอชไอวี/เอดส์

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

30 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือนที

ผ่านมา ท่ำนมีอำกำรดังต่อไปนีห้รอืไม่ (ตอบได้หลำย

ค�ำตอบ)

 1.  มีอำกำรปัสสำวะแสบขัด 

 2.  มีของเหลว ที่ผิดปกติไหลออกจำกอวัยวะเพศ 

 3.  มีหนองไหลออกจำกอวัยวะเพศ 

 4.  มีหนองไหลออกจำกทวำรหนัก 

 5.  แผลที่อวัยวะเพศ 

 6   แผลที่ทวำรหนัก 

 7.  มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่อวัยวะเพศ 

 8.  มีตุ่ม/ก้อน/หูดที่ทวำรหนัก 

 9  อื่นๆ ระบุ……………………. 

 10. ไม่มีอำกำรผิดปกติใดๆ เลยในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 

 11. ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่เกิด 
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ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

31 ในการมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุด ในรอบ 12 เดือน        

ที่ผ่ำนมำ เม่ือมีอำกำรโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  

ท่ำนรักษำอย่ำงไร 

 1.   ไปโรงพยำบำล/คลนิิกตรวจโรคทัว่ไปของรฐั

 2.   ไปโรงพยำบำล/คลนิกิตรวจโรคทัว่ไปของเอกชน

 3.   ไปคลนิกิกำมโรคของเอกชน

 4.   ไปคลนิกิกำมโรคของรฐั

 5.   ไปพบพยำบำลประจ�ำสถำนประกอบกจิกำร

 6.   ซือ้ยำกนิเอง

 7.   ปล่อยไว้  ไม่ท�ำอะไรเลย

 8.  ไม่มอีำกำรผดิปกติใดๆ เลย  ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ

 9.  ไม่เคยมเีพศสมัพันธ์เลยตัง้แต่เกิด

32 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนเคยตรวจเลือด เพื่อ

หำเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือไม ่

  1.  เคย จ�ำนวน  .......  ครัง้ 

 2.  ไม่เคยตรวจหำเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ใน 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ

 3.  ไม่เคยตรวจหำกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์มำก่อนเลย

33 ถ้ำเคย ตรวจเลอืดเพือ่หำเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ ท่ำนรูผ้ล

กำรตรวจหรือไม่ 

 1. รู้ผลจ�ำนวน  .......  ครั้ง   

 2.  ไม่รู้ผล

 3.  ไม่เคยตรวจหำเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ในรอบ 12 เดือน        

ที่ผ่ำนมำ

 4. ไม่เคยตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์มำก่อนเลย

34 ในรอบ 12 เดือนผ่ำนมำ ท่ำนได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรป้องกันตนเองจำกกำรตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ และ

หรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ จำกที่ใดบ้ำง (ตอบได้

หลำยค�ำตอบ)

 1. เจ้ำหน้ำที่ในสถำนประกอบกิจกำร 

 2.  ศูนย์สุขภำพวัยรุ่น  เช่น  โครงกำรทูบีนัมเบอร์วัน    

ดรอปอินเซนเตอร์  ศูนย์บริกำรที่เป็นมิตร  เป็นต้น 

 3.  อำสำสมัครให้ควำมรู้ 

 4.  เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล/คลินิกภำครัฐ 

 5.  สื่อมวลชนต่ำงๆ  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 

 6.  คลินิกภำคเอกชน 

 7.  อินเตอร์เนท 

 8.  เพื่อน 

 9.  จ�ำไม่ได้ว่ำใคร 

 10. อื่นๆ ระบุ................................. 

 11. ในรอบ   12  เดือนที่ผ่ำนมำ  ไม่เคยได้รับควำมรู้เกี่ยว

กับกำรป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  

และหรือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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 ในนำมของ กระทรวงสำธำรณสขุ ขอขอบคณุทีใ่ห้ควำมร่วมมอืในกำรตอบแบบสอบถำม

ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงต่อกำรจดัระบบบรกิำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ ให้กบัประชำชน

ทั่วประเทศ กรุณำทวนค�ำตอบอีกครั้งว่ำท่ำนได้ตอบทุกข้อตำมควำมเป็นจริง 

 ขอให้ควำมตั้งใจดีของท่ำน จงส่งผลบุญกุศล ให้ท่ำนมีควำมสุข ควำมเจริญ ปรำศจำก

โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

 ส่วนที่ 5 ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง

ข้อที่  ค�าถาม ค�าตอบ

35 กำรมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่น        

ลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้

 1. ใช่  2. ไม่ใช่

36 กำรสวมถุงยำงอนำมัยทุกคร้ังขณะมีเพศสัมพันธ์ลดควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ      

เอชไอวี/เอดส์ได้   

 1. ใช่  2. ไม่ใช่

37 คนที่ดูสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงดี มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้  1. ใช่  2. ไม่ใช่

38 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้ จำกกำรถูกยุงกัด  1. ใช่  2. ไม่ใช่

39 คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้ จำกกำรกินอำหำรร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  1. ใช่  2. ไม่ใช่

40 โรคเอดส์เป็นแล้วรักษำให้หำยขำดได้  1. ใช่  2. ไม่ใช่

41 ยำคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้  1. ใช่  2. ไม่ใช่

42 โรคเอดส์สำมำรถป้องกันได้ด้วยวัคซีน   1. ใช่  2. ไม่ใช่

43 กำรล้ำงอวัยวะเพศหลังจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ ป้องกันกำรติดเชื้อเอดส์ได้  1. ใช่  2. ไม่ใช่

44 ปัจจุบันท่ำนคิดว่ำท่ำนมีควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มำกน้อยแค่ไหน   1.  ไม่เสี่ยงเลย

 2.  เสี่ยงเล็กน้อย

 3.  เสี่ยงปำนกลำง

 4.  เสี่ยงค่อนข้ำงมำก

 5.  เสี่ยงมำก


