แบบสอบถามกลุ่มนักเรียนหญิ งชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2,5, ปวช.2
จังหวัด
โรงเรียน
ระดับชัน้ เรียน

ห้องเรียน
เลขทีแ่ บบสอบถาม
เพศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
ข้อที่
คาถาม
1 พ.ศ. ทีน่ ักเรียนเกิด
2

ปัจจุบนั พักอาศัยอยู่กบั ใคร

ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมทางเพศ
ข้อที่
คาถาม
3 นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่
4

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกเมื่ออายุ เท่าไหร่

5

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับใคร

6

7
8

...........ตัวเลข 2 หลัก (ตามรหัสมหาดไทย)
..........ตัวเลข 2 หลัก (กาหนดเองในแต่ละจังหวัด)
1. มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
2. มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 2
..........ตัวเลข 2 หลัก (กาหนดเองในแต่ละจังหวัด)
..........ตัวเลข 4 หลัก (เครื่องจะgenerateออกมาให้)
1. ชาย
2. หญิง
คาตอบ
พ.ศ.……...........…
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.

บิดาและมารดา
บิดาหรือมารดาคนเดียว
เพื่อน
แฟน
พักกับญาติ (ลุง ป้ า น้า อา)
อยู่คนเดียว
อื่นๆ ระบุ…………………
คาตอบ

 1. เคย
 2. ไม่เคย
 เมื่ออายุ .................. ปี (รอบอายุ 9-30 ปี )

 1. แฟนหรือคู่รกั
 2. ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาตอบข้อ 1
 3. ญาติ/พีน่ ้อง
 4. อื่นๆ ระบุ...................
ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก นักเรียนหรือคู่ของ  1. สวมถุงยางอนามัย
 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย
นักเรียนได้สวมถุงยางอนามัยหรือไม่
 3. จาไม่ได้
ในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา จานวนคนทีน่ ักเรียน  1.มี...................................คน
 2.ไม่มี
เคยมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยทัง้ หมดกีค่ น
ปั จจุบนั นักเรียนมีแฟน คนรัก หรือ คู่ทอ่ี ยู่กนิ
 1. มี
ด้วยกัน หรือไม่
 2. ไม่มี

1

ข้อที่
คาถาม
9 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมี
เพศสัมพันธ์กบั แฟน หรือ คู่รกั หรือไม่
10 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนหรือคู่ของ
นักเรียนสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั
แฟน หรือ คู่รกั บ่อยครัง้ แค่ไหน
11 ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี
เพศสัมพันธ์กบั แฟน คนรัก นักเรียนหรือคู่สวม
ถุงยางอนามัย หรือไม่
12 ในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา นักเรียนมี
เพศสัมพันธ์กบั ชายอื่นทีไ่ ม่ใช่ แฟน หรือคนรัก
หรือไม่
13 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนสวม
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอื่น
บ่อยครัง้ แค่ไหน
14 ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หาก
นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ ายคนอื่น ที่
ไม่ใช่ แฟน คนรักพนักงานบริการทางเพศ
หญิ ง นักเรียนหรือคู่สวมถุงยางอนามัย หรือไม่
15 ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียน
มีเพศสัมพันธ์ กับใคร

16

17

18

ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนสวม
ถุงยางอนามัย หรือไม่
ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนนา
ถุงยางอนามัย มาจากทีไ่ หน

ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนไม่สวม

 1.
 2.
 1.
 2.
 3.
 1.
 2.

คาตอบ
มีเพศสัมพันธ์ จานวน.........คน
ไม่มเี พศสัมพันธ์
สวมทุกครัง้
สวมบางครัง้
ไม่เคยสวม
สวมถุงยางอนามัย
ไม่สวมถุงยางอนามัย

 1. มีเพศสัมพันธ์ จานวน.........คน
 2. ไม่มเี พศสัมพันธ์กบั ชายอื่นในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
 1.
 2.
 3.
 1.
 2.

สวมทุกครัง้
สวมบางครัง้
ไม่เคยสวม
สวมถุงยางอนามัย
ไม่สวมถุงยางอนามัย

 1. แฟนหรือคู่รกั
 2. ผูช้ ายอื่น ทีไ่ ม่ใช่คาตอบข้อ 1
 3. ญาติ/พีน่ ้อง
 4. อื่นๆ ระบุ..............
 1. สวมถุงยางอนามัย
 2. ไม่สวมถุงยางอนามัย
 1. พกติดตัว
 2. คู่นอนเตรียมมา
 3. เพื่อน
 4. ครู/อาจารย์ในโรงเรียน
 5. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
 6. ตูห้ ยอดเหรียญ
 7. ซื้อจากร้านขายยา
 8. ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ
 9. ซื้อจากห้างสรรพสินค้า
 10. สถานบริการเตรียมไว้
 11. อื่น ๆ ระบุ………………
 1. หาถุงยางอนามัยไม่ทนั
 2. ไม่รจู้ ะหาถุงยางอนามัยจากทีไ่ หน
 3. ถุงยางอนามัยมีราคาแพง
2

ข้อที่

19

20

21

22

23

คาถาม
ถุงยางอนามัย เพราะอะไร (ตอบได้หลาย
คาตอบ)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมี
เพศสัมพันธ์ โดยได้รบั เงิ นหรือสิ่ งของเป็ น
ค่าตอบแทนหรือไม่
ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ใช้สารเสพติดก่อน
การมีเพศสัมพันธ์หรือไม่
ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12
เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้ด่มื เครื่องดื่มทีม่ ี
แอลกอฮอล์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์ หรือไม่
ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วธิ ี
ป้ องกันการตัง้ ครรภ์หรือไม่
ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมี
เพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วธิ ใี ด
ในการป้ องกันการตัง้ ครรภ์ (ตอบได้หลาย
คาตอบ)

คาตอบ
 4. เห็นว่าไม่มคี วามจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้
 5. ไม่เคยรูว้ ธิ สี วมถุงยางอนามัย
 6. ไว้ใจซึง่ กันและกัน
 7. คู่นอนปฏิเสธไม่อยากใช้
 8. ตนเองปฏิเสธ ไม่อยากใช้
 9. ใช้ยาก หรือ ไม่สะดวก
 10. ใช้แล้วความสุขลดลง
 11. เมาไม่ได้สติ
 12. ขนาดถุงยางอนามัย เล็กหรือใหญ่เกินไป
 13. คู่นอนคุมกาเนิด เช่น ยาเม็ด ยาฉีด เป็ นต้น
 14. หลังภายนอก
่
 15. มีอาการแพ้ หรือระคายเคือง
 16. อื่นๆ ระบุ ...........................
 1. ไม่ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน
 2. ได้รบั เงินหรือสิง่ ของเป็ นค่าตอบแทน
 3. ไม่มเี พศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา
 1. ใช้
 2. ไม่ได้ใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์
 3. จาไม่ได้
 1. ดื่ม
 2. ไม่ได้ดม่ื ก่อนมีเพศสัมพันธ์
 3. จาไม่ได้
 1. ใช้
 2. ไม่ได้ใช้วธิ ปี ้ องกันการตัง้ ครรภ์

 1. ถุงยางอนามัยชาย
 2. ถุงอนามัยสตรี
 3. ยาฉีดคุมกาเนิด
 4. ยาเม็ดคุมกาเนิด
 5. ยาคุมกาเนิดฉุกเฉิน
 6. นับระยะปลอดภัย
 7. หลังภายนอก
่
 8. อื่นๆ ระบุ...........
ส่วนที่ 3 การติ ดเชื้อโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการตรวจหาการติ ดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และโรคติ ดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
ข้อที่
คาถาม
คาตอบ
24 ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา นักเรียนมี
 1. มีอาการปั สสาวะแสบขัด
 2. มีของเหลวทีผ่ ดิ ปกติไหลออกจากอวัยวะเพศ
อาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้หลาย
 3. มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ
คาตอบ)
3

ข้อที่

25

26

27

28

29

คาถาม

คาตอบ
 4. มีหนองไหลออกจากทวารหนัก
 5. แผลทีอ่ วัยวะเพศ
 6 แผลทีท่ วารหนัก
 7. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีอ่ วัยวะเพศ
 8. มีตุ่ม/ก้อน/หูดทีท่ วารหนัก
 9 อื่นๆ…………………….
 10. ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ เลยในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา
่
ฐ
ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมา เมื่อมี  1. ไปโรงพยาบาล/คลินิกทัวไปของรั
 2. ไปโรงพยาบาล/คลินิกทัวไปของเอกชน
่
อาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียน
 3. ไปคลินิกกามโรคของเอกชน
รักษาอย่างไร
 4. ไปคลินิกกามโรคของรัฐ
 5. ไปพบพยาบาลประจาโรงเรียน
 6. ซื้อยากินเอง
 7. ปล่อยไว้ ไม่ทาอะไรเลย
 1. เคย................................ครัง้
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคย
ตรวจเลือด เพื่อหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์หรือไม่  2. ไม่เคยตรวจหาเชือ้ เอชวี/เอดส์ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา
 3. ไม่เคยตรวจหาเชือ้ เอชวี/เอดส์มาก่อนเลย
ครัง้ ล่าสุด ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา เมื่อ  1. รูผ้ ล........ครัง้
 2. ไม่รผู้ ล
ตรวจหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ นักเรียนรูผ้ ล
หรือไม่
 1. เคย จานวน ....... ครัง้
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคย
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันตนเองจาก  2. ไม่เคย
การติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ หรือไม่
 1. ครู/อาจารย์ในโรงเรียน
ในรอบ 12 เดือนผ่านมา นักเรียนได้รบั
ความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันตนเองจากการติด  2. ศูนย์สุขภาพวัยรุ่น เช่น โครงการทูบนี ัมเบอร์วนั ดรอปอิน
เซนเตอร์ ศูนย์บริการทีเ่ ป็ นมิตร เป็ นต้น
เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และหรือโรคติดต่อทาง
 3. อาสาสมัคร / เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรู้ เช่น ทางออนไลน์ คอล
เพศสัมพันธ์ จากทีใ่ ดบ้าง (ตอบได้หลาย
เซ็นเตอร์ หรือโดยลงพืน้ ที่ เป็ นต้น
คาตอบ)
 4. เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาล/คลินิกภาครัฐ
 5. สื่อมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
 6. คลินิกภาคเอกชน
 7. อินเตอร์เนท
 8. เพื่อน
 9. จาไม่ได้ว่าใคร
 10. อื่นๆ ระบุ...........................

4

ส่วนที่ 4 ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์และการประเมิ นความเสี่ยงของตนเอง
ข้อที่
คาถาม
คาตอบ
30 การมีค่นู อนเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นผูไ้ ม่มเี ชือ้
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
เอชไอวี/เอดส์และไม่มคี ่นู อนคนอื่น ลดความเสีย่ งในการ
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
31 การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความ  1. ใช่
 2. ไม่ใช่
เสีย่ งในการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้
32 คนทีด่ สู ุขภาพร่างกายแข็งแรงดี มีเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้  1. ใช่
 2. ไม่ใช่
33 คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ได้ จากการถูกยุงกัด
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
34 คนติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ได้ จากการกินอาหารร่วมกับผู้  1. ใช่
 2. ไม่ใช่
ติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
35 ปั จจุบนั นักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้
 1. ไม่เสีย่ งเลย
เอชไอวี/เอดส์ มากน้อยแค่ไหน
 2. เสีย่ งเล็กน้อย
 3. เสีย่ งปานกลาง
 4. เสีย่ งค่อนข้างมาก
 5. เสีย่ งมาก
ส่วนที่ 5 พฤติ กรรมการใช้สารเสพติ ด สารมึนเมา และแอลกอฮอล์
ข้อที่
คาถาม
คาตอบ
36 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนใช้สารเสพติด
 1. เคย
 2. ไม่เคย
สารมึนเมา หรือไม่
37 ถ้าเคย นักเรียนใช้สารเสพติด สารมึนเมา ชนิดใดบ้าง  1. เฮโรอีน
 2. ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน)
ดังต่อไปนี้ (ตอบได้หลายคาตอบ)
 3. กัญชา
 4. ยาอี
 5. ยาเค
 6. ยาไอซ์
 7. ดอร์มกิ มุ่
 8. แวเลีย่ ม
 9. อะมิทริป
 10. สารระเหย (กาว, ทินเนอร์)
 11. ปอปเปอร์
 12. กินยาแก้ไอเป็ นประจา
 13. ใช้สารเสพติดอื่นๆ กรุณาระบุ....
38 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์หรือไม่
 1. เคย ดืม่ ครัง้ แรก เมื่ออายุ ..............ปี
 2. ไม่เคยดื่ม
39 ในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ ี
 1. เคย
แอลกอฮอล์หรือไม่
 2. ไม่เคยดื่ม
40 ในรอบ 1 เดือน ทีผ่ ่านมา นักเรียนดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์บ่อย  1. ทุกวัน
แค่ไหน
 2. เกือบทุกวัน
 3. บางวัน
 4. ไม่ดม่ื
5

ข้อที่
คาถาม
41 นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ชนิดใดบ้าง (ตอบ
ได้หลายคาตอบ) (TYPE_ALC)

6

คาตอบ
 1.เหล้า หรือเหล้าปั น่
 2.เบียร์
 3.ไวน์
 4.เหล้าขาว
 5.อื่นๆ ระบุ................

