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ภาคผนวก ก 
 

เอกสารการพจิารณารับรองเชิงจริยธรรมการวจิยั 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

                ผู้ทรงคุณวุฒิ             สังกดั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์บุญเชียง กลุ่มวชิาการพยาบาลสาธารณสุข  
คณะพยาบาลศาสตร์  หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

  
แพทยห์ญิงลินดา เอ้ือไพบูลย ์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  

ดร.กฤษณา  กาเผอืก  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนยอ์นามยัท่ี 10  จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาคผนวก  ค 
 

การค านวณค่าดชันีความตรงด้านเนือ้หา 

แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาท างานใน
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 67 ข้อ 

ค่าดชันีความตรงดา้นเน้ือหา (content validity index)  =       จ  านวนขอ้ท่ีเห็นดว้ยตรงกนั 
             จ านวนขอ้ทั้งหมด 

ค่าดชันีความตรงดา้นเน้ือหาค านวณไดจ้ากค่าเฉล่ียของค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และ คนท่ี 2  =  0.82 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 1 และ คนท่ี 3  =  0.94 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของผูท้รงคุณวฒิุคนท่ี 2 และ คนท่ี 3  =  0.85 
รวม          =  2.61 
จ านวนคู่ของผูท้รงคุณวุฒิ       =  3 คู่ 
ดงันั้นดชันีความตรงตามเน้ือหา                                                    =  2.61/3 
ค่าดชันีความตรงตามเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมเส่ียง 
ทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มา 
ท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่    =  0.87 
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ภาคผนวก  ง 

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

ส่วนที ่1 เอกสารค าช้ีแจงแก่อาสาสมคัร/ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา 
ในกรณีอาสาสมคัรมอีายุ 18 - 24 ปี 

 
ช่ือโครงการศึกษา(ไทย): พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มา
ท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (ภ าษ าอั งกฤษ ):Sexual Risk Behaviors for HIV Transmission Among Immigrant Youth 
Workers in Mueang District, Chiang Mai Province 
ผู้ศึกษา นางสาวเวฬุรี มโนยศ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต    

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ผูศึ้กษาขอความร่วมมือท่านเขา้ร่วมในโครงการศึกษาเพื่อการคน้ควา้อิสระ เร่ืองพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือเพื่ออธิบายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี
และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน
ขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ี คือ เยาวชน
ขา้มชาติ (กลุ่มแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างดา้ว) ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15 - 24 ปี ท่ีท างานอยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 395 คน ในการตอบแบบสัมภาษณ์นั้นจะใชเ้วลาประมาณ 15 - 30 นาที 
โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ หน่วยงานท่ีท างาน
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานขา้มชาติท่ีจะได้รับทราบถึงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี และ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีในเยาวชนแรงงานขา้มชาติเพื่อเป็นแนวทางในการลด
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีและเป็นแนวทางในการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่ม
เยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ผูศึ้กษาจึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีการเขา้ร่วมการศึกษาเป็นไปตามความสมคัร
ใจของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมในการศึกษา หรือยุติการเขา้ร่วมการศึกษาไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ การตกลง หรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน 
และไม่มีผลทางดา้นกฎหมาย นอกจากน้ีขอ้ค ำถำมในแบบสัมภำษณ์บำงค ำถำมมีเน้ือหำเก่ียวกบัเร่ือง
เพศและเร่ืองยำเสพติด ซ่ึงอำจจะท ำให้ท่ำนรู้สึกอำย  อึดอดัใจ หรือไม่อยำกตอบ ท่ำนมีสิทธ์ิท่ีจะไม่
ตอบค ำถำม หรือขอขำ้มขอ้ค ำถำมนั้นได้ หรือยุติกำรให้สัมภำษณ์ไดต้ลอดเวลำ และดว้ยเหตุท่ีมีขอ้
ค ำถำมท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั เร่ืองพฤติกรรมทำงเพศและถือเป็นควำมลบัของท่ำน ในแบบสัมภำษณ์จึงไม่
มีกำรเก็บขอ้มูลท่ีจะสำมำรถระบุตวัตนของท่ำน มีเพียงกำรใชห้มำยเลขรหสัในแบบสัมภำษณ์เท่ำนั้น
นอกจำกน้ีหำกท่ำนมีขอ้ค ำถำมหรือขอ้สงสัยประกำรใดท่ีเก่ียวขอ้งกำรศึกษำสำมำรถติดต่อผูศึ้กษำได้
ตลอดเวลำ เม่ือท ำกำรประมวลผลและท ำกำรวิเครำะห์ทำงสถิติแล้วผลการศึกษาจะไม่เปิดเผย              
อตัลกัษณ์เฉพาะบุคคลของท่าน ผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลของท่านเป็นความลบัและด าเนินการอยา่งรัดกุม 
การน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปอภิปรายหรือพิมพเ์ผยแพร่จะท าในภาพรวมเท่านั้น ทั้งน้ีขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัท่านจะถูกท าลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวั
ของท่าน หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธ์ิของท่านกรุณาแจง้ใหผู้ศึ้กษารับทราบ ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อนั
เกิดจากผลการศึกษาจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 หากมีค าถามเก่ียวกับการศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อผูศึ้กษาได้ท่ี นางสาวเวฬุรี มโนยศ 
บา้นเลขท่ี 62/16 ถนนกู่เตา้ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 โทรศพัท ์
084-3667384 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชยั ท่ีภาควิชาเวช
ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศพัท์ 053-945472-4 ต่อ 120 (ในเวลา
ราชการ) 

       
ลงนาม  ........................................ (ผูศึ้กษา) 

                    (นางสาวเวฬุรี  มโนยศ) 
      วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ ............. 
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ส่วนที ่1 เอกสารค าช้ีแจงแก่ผู้ปกครองของอาสาสมคัร/ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา 
ในกรณีอาสาสมคัรมอีายุ 15 - 17 ปี 

 
 
ช่ือโครงการศึกษา(ไทย): พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มา
ท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (ภ าษ าอั งกฤษ ):Sexual Risk Behaviors for HIV Transmission Among Immigrant Youth 
Workers in Mueang District, Chiang Mai Province 
ผู้ศึกษา นางสาวเวฬุรี มโนยศ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ผูศึ้กษาขอความร่วมมือท่านให้บุคคลในปกครองของท่าน เขา้ร่วมในโครงการศึกษาเพื่อการ
คน้ควา้อิสระ เร่ืองพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้มาท างาน
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อ
การติดเช้ือเอชไอวีและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอช
ไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติท่ีเข้ามาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาน้ี คือ เยาวชนขา้มชาติ (กลุ่มแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างดา้ว) ท่ีมีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี 
(โดยบุคคลในปกครองของท่านมีอาย ุ15 - 17 ปี ซ่ึงมีอำยอุยูใ่นช่วงท่ีตอ้งกำรศึกษำ) ท่ีท างานอยูใ่นเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 395 คน การสัมภาษณ์จะใชเ้วลาประมาณ 15 - 30 นาที โดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ หน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้ง
กบัแรงงานขา้มชาติท่ีจะได้รับทราบถึงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวี และปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีในเยาวชนแรงงานขา้มชาติเพื่อเป็นแนวทางในการลดพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการติดเช้ือเอชไอว ีและเป็นแนวทางในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติท่ีเขา้
มาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เน่ืองจำกบุคคลในปกครองของท่ำนมีอำยุอยู่ในช่วงท่ีตอ้งกำรศึกษำแต่มีอำยุน้อยกวำ่ 18 ปีซ่ึง
ในกรณีท่ีอำสำสมคัรอยูใ่นช่วงอำยุ 15 - 17 ปี เม่ืออำสำสมคัรยินยอมท่ีจะไดรั้บกำรสัมภำษณ์จะตอ้ง
ได้รับควำมยินยอมด้วยวำจำจำกผูป้กครองของอำสำสมัครก่อนจึงจะสำมำรถท ำกำรสัมภำษณ์
อำสำสมคัรได้ผูศึ้กษาจึงขอความยินยอมดว้ยวาจาจากท่านก่อนท่ีจะท าการสัมภาษณ์อาสาสมคัรได้
ทั้งน้ีการเขา้ร่วมการศึกษาเป็นไปตามความสมคัรใจของบุคคลในปกครองของท่าน ขอ้ค ำถำมในแบบ
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สัมภำษณ์บำงค ำถำมมีเน้ือหำเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัเร่ืองเพศ พฤติกรรมทำงเพศและเร่ืองยำเสพติด ซ่ึง
ถือเป็นควำมลบัของบุคคลในปกครองของท่านอำจจะท ำให้บุคคลในปกครองของท่านรู้สึกอำย อึดอดั
ใจ หรือไม่อยำกตอบ ซ่ึงบุคคลในปกครองของท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค ำถำม หรือขอขำ้มขอ้ค ำถำม
นั้นได ้หรือยุติกำรให้สัมภำษณ์ไดต้ลอดเวลำ โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ การตกลงหรือปฏิเสธการ
เขา้ร่วมการศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในปกครองของท่านและไม่มีผลทางดา้นกฎหมายใน
แบบสัมภำษณ์จึงไม่มีกำรเก็บขอ้มูลท่ีจะสำมำรถระบุตวัตนของบุคคลในปกครองของท่าน มีเพียงกำร
ใช้หมำยเลขรหัสในแบบสัมภำษณ์เท่ำนั้นนอกจำกน้ีหำกท่ำนมีขอ้ค ำถำมหรือขอ้สงสัยประกำรใดท่ี
เก่ียวข้องกำรศึกษำสำมำรถติดต่อผูศึ้กษำได้ โดยผูศึ้กษำจะให้เบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้
ตลอดเวลำผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลของบุคคลในปกครองของท่านเป็นความลบัและด าเนินการอยา่งรัดกุม 
ท าการสัมภาษณ์ในสถานท่ีท่ีปลอดภยัมีความเหมาะสมต่อการให้ขอ้มูลท่ีมีความเป็นส่วนตวั การน า
ขอ้มูลท่ีได้ไปอภิปรายหรือพิมพเ์ผยแพร่จะท าในภาพรวมเท่านั้น ทั้งน้ีขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลในปกครองของท่านจะถูกท าลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อนัเกิด
จากผลการศึกษาจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 หากมีค าถามเก่ียวกับการศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อผูศึ้กษาได้ท่ี นางสาวเวฬุรี มโนยศ 
บา้นเลขท่ี 62/16 ถนนกู่เตา้ ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 โทรศพัท ์
084-3667384 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชยั ท่ีภาควิชาเวช
ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศพัท์ 053-945472-4 ต่อ 120 (ในเวลา
ราชการ) 

        
ลงนาม  ..............................................(ผูศึ้กษา) 

          (นางสาวเวฬุรี  มโนยศ) 
      วนัท่ี........ เดือน...........................พ.ศ ............. 
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ส่วนที ่2 เอกสารยนิยอมการเข้าร่วมการศึกษา (Inform Consent) 
 

เร่ือง   พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศต่อกำรติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยำวชนขำ้มชำติท่ีเขำ้มำท ำงำนใน 
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการศึกษาคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 
 
ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี  
ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี  
 
 
 
 
 ลงช่ือหรือลายน้ิวมือ...................................................... 

                     (…………..………………………..) 

      วนัท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. ............. 
 

ลงช่ือ......................................................(ผูข้อค ายนิยอม) 

               (…………..………………………..) 

          นท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. ............. 
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างเพิม่เตมิ 
 
ตารางที ่จ.1   คะแนนเฉล่ียของควำมรู้เก่ียวกบักำรติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มเยำวชนขำ้มชำติ

จ ำแนกตำมเพศ (n=442) 
 

คะแนนควำมรู้ เพศชำย 
(n=220) 

เพศหญิง 
(n=222) 

รวม 
(n=442) 

 
p-value 

คะแนนเฉล่ีย 4.8 4.4 4.6 0.031* 
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 2.0 2.1 2.0  

ค่ำคะแนนนอ้ยท่ีสุด 0 0 0  
ค่ำคะแนนมำกท่ีสุด 8 8 8  

* ทดสอบโดยใชส้ถิติ Independent t-test 
*แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี p - value < 0.05 
 
ตารางที ่จ.2  อำยเุฉล่ียเม่ือมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกในกลุ่มเยำวชนขำ้มชำติจ ำแนกตำมเพศ(n=252) 
 

คะแนนควำมรู้ เพศชำย 
(n= 143) 

เพศหญิง 
(n= 109) 

รวม 
(n=442) 

 
p-value 

อำยเุฉล่ีย 18.6 17.7 18.2 0.001* 
ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 2.1 2.13 2.53  

อำยนุอ้ยท่ีสุด 13 13 0  
อำยมุำกท่ีสุด 24 24 8  

* ทดสอบโดยใชส้ถิติ Independent t-test 
*แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี p - value < 0.05 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ตวัอย่างแบบคดักรองอาสาสมัคร 
 

แบบคดักรองอาสาสมคัร 

“พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้ามชาติทีเ่ข้ามาท างานใน
อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่” 

 

วธีิท ำแบบคดักรอง: ใหผู้ส้ัมภำษณ์ท ำเคร่ืองหมำยถูก ลงในช่อง  หรือเติมตวัเลขหรือ
ขอ้ควำมลงบนจุดประ (....................) ในแบบคดักรองก่อนท ำกำรสัมภำษณ์จริง 

1.วนัท่ีท ำกำรสัมภำษณ์....................................... 

2.    อำย ุ15-24 ปี (ระบุอำย.ุ...................ปี เกิดปี พ.ศ/ ค.ศ......................) 

      อำยนุอ้ยกวำ่ 15 ปีหรือมำกกวำ่ 24 ปี 

3.  สัญชำติ...................................... 

4.   ท ำงำนในอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

      ท ำงำนนอกอ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

***อาสาสมัครทีต่อบค าถามตรงกบัเกณฑ์การคัดเข้าของการศึกษาให้ด าเนินการสัมภาษณ์ต่อไปได้***
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ภาคผนวก  ช 

ตวัอย่างแบบสัมภาษณ์ 
 

แบบสัมภาษณ์เยาวชนข้ามชาติทีม่อีายุ 15 - 24 ปี 
“พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวใีนกลุ่มเยาวชนข้ามชาติทีเ่ข้ามาท างาน 

ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” 
วิธีท ำแบบสัมภำษณ์: ให้ผูส้ัมภำษณ์ท ำเคร่ืองหมำย ถูก ลงในช่อง หรือเติมตวัเลขหรือขอ้ความ
ลงบนจุดประ (……….) หำกผูต้อบไม่ตอ้งกำรตอบใหท้ ำเคร่ืองหมำย ถูก ลงในช่อง ไม่ตอบ 

 
ส่วนที ่1 คุณลกัษณะทัว่ไปและการประกอบอาชีพของเยาวชนข้ามชาติ 

ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
1. เพศ (gender) ชาย (1) 

หญิง (2) 
 

2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ(age) ............ปี  
(เกิดปี พ.ศ/ค.ศ. ..............) 

 

3. ท่ำนมีชำติพนัธ์ุอะไร (ethnic) ไทใหญ่ (1) 
 พม่ำ (2) 
 กมัพชูำ (3) 
 ลำว (4) 
 มง้ (5) 
 ปกำเกอะญอ (6) 
 อำข่ำ (7) 
 อ่ืนๆระบุ............................(8) 
 ไม่ตอบ (9) 

ระบุใชต้วัแปร 
ethnicc 

4. ท่านมีสัญชาติอะไร (nation)  พม่า (1) 
 ลาว (2) 
 กมัพชูา (3) 
 อ่ืนๆระบุ............................. (4) 

ระบุใชต้วัแปร 
nationn 
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ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
5. ปัจจุบนัสถำนภำพของท่ำนคือ

อะไร (status) 
โสดแบบมีคู่รัก (แฟน) (1) 
โสดแบบไม่มีคู่รัก (แฟน) (2) 
อยู่ กินด้วยกันโดยแต่งงำนตำม
ประเพณี/จดทะเบียนสมรส(3) 
อยูกิ่นดว้ยกนัเฉยๆ(4) 
หมำ้ย/หยำ่/แยกกนัอยู ่(5) 

 

6. ท่ำนไดเ้รียนหนงัสือท่ีประเทศ
บำ้นเกิดหรือไม่ (edu_home) 

 ไม่ไดเ้รียน (1) 
  เรียน (2) 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
edu_levell 

7. ท่ำนไดเ้รียนหนงัสือท่ีประเทศ
ไทยหรือไม่ (edu_th) 

ไม่ไดเ้รียน (1) 
 เรียน (2) 
 
 
 
 

1. ระบบ
การศึกษา 
(eduth_sys) 
ระบบกศน. (1) 
ระบบสามญั (2) 
2.ระบุใชต้วัแปร 
eduth_levell 

8. ท่ำนมำอยู่ประเทศไทยนำน
เท่ำใดแลว้ (thliv_time) 

จ ำนวนปี...............ปี 
จ ำนวนเดือน...............เดือน 
จ ำนวนวนั...............วนั 
 จ  ำไม่ได ้(999) 

 

9. ท่ำนท ำงำนในจงัหวดัเชียงใหม่
นำนเท่ำใดแลว้ (cmliv_time) 

จ ำนวนปี...............ปี 
จ ำนวนเดือน...............เดือน 
จ ำนวนวนั...............วนั 
 จ  ำไม่ได ้(999) 

 

10. ท่ำนมีญำติอยูใ่นเมืองไทย
หรือไม่(ญำติเป็นสัญชำติใดๆ 
ก็ได)้ 
(relative) 

มี (1) 
 ไม่มี (2) 
 ไม่ตอบ (9) 
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ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
11. ท่ำนมีบตัรประจ ำตวัเพื่อกำรอยู่

อำศยัในประเทศไทยหรือไม่ 
(idcard) 

 
 
 
 
 

ระบุชนิดบตัร 
(idcardname) 

12. ท่ำนมีใบอนุญำตใหท้ ำงำน
หรือเอกสำรท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือไม่ 
(workcard) 

 มี (1) 
 ไม่มี (2) 
 ไม่ตอบ (9) 

 

13. สิทธิในกำรรักษำพยำบำลของ
ท่ำนคือสิทธิใด (health) 

ประกนัสุขภำพ (1) 
ประกนัสังคม (2) 
 ประกนัสวสัดิกำรนำยจำ้ง (3) 
 ไม่มีสิทธิรักษำจ่ำยเอง (4) 
อ่ืน ๆ ระบุ........................... (5) 
ไม่ตอบ (9) 

 

14. ขณะ น้ีท่ ำนก ำลังป ระกอบ
อำชีพหลัก คืออะไรห รือใช้
เวลำในกำรท ำงำนใดมำกท่ีสุด  
(ตอบเพยีงข้อเดียว) 
(occupation) 

 ก่อสร้ำง (1) 
 ลูกจำ้งร้ำนอำหำร/เคร่ืองด่ืม (2) 
 รับจ้ำงท ำงำนบ้ำน /ดูแลภำยใน

บำ้น/ดูแลภำยนอกบำ้น(3) 
 ลูกจำ้งร้ำนคำ้ทัว่ไป (4) 
คา้ขาย (กิจการของตวัเอง) (5) 
 ลูกจำ้งในสถำนประกอบกำรอ่ืนๆ   
ลูกจำ้งเกษตรกร (7) 
ลูกจำ้งในโรงงำน (8) 
งำนขำยบริกำร (สถำนบนัเทิง) (9) 
พนกังำนในสถำนบนัเทิง (10) 
อ่ืน ๆ ระบุ.............................. (11) 

 

15. ท่ำนไดรั้บกำรจ่ำยค่ำจำ้ง
อยำ่งไร 
(income) 
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ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
16. ขณะน้ีท่ำนพกัอำศยัอยูก่บัใคร 

(liv_with) 
อยูค่นเดียว (1) 
 ครอบครัว/ญำติ (2) 
คู่สมรส/คู่รัก (แฟน) (3) 
นำยจำ้ง (4) 
เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน (5) 
ไม่ตอบ (9) 

 

17. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่ำนมำท่ำน
เคยดูส่ือลำมกอนำจำรหรือไม่ 
(ส่ือลามกอนาจาร คือ ส่ิงแสดง
ที่มีเจตนา ปลุกเร้าอารมณ์ทาง
เพศให้แก่ผู้ชม) (pornography) 

 เคย (1) 
 ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ (9) 
 

ตอบ:ไม่เคย
หรือไม่ตอบขา้ม
ไปขอ้ท่ี 19 

18. ในช่วง 12 เดือนท่ำนเคยดูส่ือ
ลำมกอน ำจำรช นิดใดบ้ ำง 
(ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
(porno_item) 

 
 
 
 

 

19. ท่ำนรู้จกัคนท่ีติดเช้ือ เอชไอวี
หรือเป็นโรคเอดส์บำ้งหรือไม่ 
(hivpp) 

รู้จกั (1) 
ไม่รู้จกั (2) 
 ไม่ตอบ (9) 

ตอบ:ไม่รู้จกั
หรือไม่ตอบขา้ม
ไปส่วนท่ี 2 

20. ท่ ำน มี ค น รู้ จัก ท่ี ป่ ว ยห รื อ
เสียชีวิตด้วย เอชไอวี /เอดส์
หรือไม่ 
(diehivpp) 

 มี (1) 
 ไม่มี (2) 
 ไม่แน่ใจ (3) 
 ไม่ตอบ (9) 
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ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 
ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
21. กำรใช้ถุงยำงอนำมัยสำมำรถ

ป้องกันกำรติดเช้ือ เอชไอวี /
เอดส์(klhiv_1) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ (9) 

 

22. กำรมีคู่นอนเพียงคนเดียวท่ีไม่มี
เช้ือเอชไอวี/เอดส์เป็นวิธีหน่ึงท่ี
สำมำรถป้องกนักำรติดเช้ือเอช
ไอว/ีเอดส์ได ้(klhiv_2) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

23. คนท่ีเรำมองเห็นว่ำมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงดี อำจเป็นคนท่ี
มีเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ (klhiv_3) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

24. ยงุสำมำรถเป็นพำหะน ำเช้ือเอช
ไอว/ีเอดส์มำสู่คนได ้(klhiv_4) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

25.   ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

26. กำรมีเพศสัมพนัธ์กบัคนรักท่ีน่ำ
ไวว้ำงใจโดยไม่ใชถุ้งยำง
อนำมยั ก็สำมำรถท ำใหติ้ดเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์ได ้(klhiv_6) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

27. ในปัจจุบนัมียำท่ีสำมำรถยบัย ั้ง
เช้ือเอชไอวี/เอดส์(ยำตำ้น
ไวรัส) (klhiv_7) 

 ใช่ (1) 
 ไม่ใช่ (2) 
 ไม่ทราบ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

 

28. กำรสัมผสัตวัผูติ้ดเช้ือเอดส์ท ำ
ใหติ้ดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ได ้
(klhiv_8) 
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ส่วนที ่3 การใช้ถุงยางอนามัยและพฤติกรรมในการมีเพศสัมพนัธ์ 
ขอ้ท่ี ค ำถำม ค ำตอบ หมำยเหตุ 
29. ท่ำนเคยมีเพศสัมพนัธ์หรือไม่ 

(เพศสัมพันธ์  หมายถึง การร่วม
เพศโดยอวัยวะเพศของคนใดคน
หน่ึงสอดใส่เข้าไปในช่องคลอด
หรือทวารหนักของอีกคนหน่ึง) 
(siexp) 

เคย (1) 
ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่เคย หรือ 
ไม่ตอบขา้มไป
ขอ้ท่ี 54 

30. ท่ำนเคยมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกเม่ือ
อำยเุท่ำใด (si_age) 

ระบุอำย.ุ................ปี 
 จ  ำไม่ได ้(99) 

 

31. ในชีวติท่ีผำ่นมำท่ำนเคยมี
เพศสัมพนัธ์มำแลว้กบัคนทั้งหมด
ก่ีคน (si_no) 

……….คน 
 จ  ำไม่ได ้(99) 
ไม่ตอบ (999) 

 

32. คู่นอนคร้ังแรกของท่ำนเป็นใคร 
(si_first) 

 
 
 

 

33. ในชีวติท่ีผำ่นมำเม่ือท่ำนมี
เพศสัมพนัธ์กบัคูน่อน 
ท่ำนเคยใชถุ้งยำงอนำมยัหรือไม่ 
(si_usecd) 

 ใช ้(1) 
 ใชเ้ป็นประจ าทุกคร้ัง (1) 
 ส่วนใหญ่ใช ้(2) 
 ใชบ้า้งบางคร้ัง (3) 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง
(si_usecdfreq) 

34. ท่ำนมีหรือเคยมีคู่ครองหรือไม่ 
(คู่ครอง หมายถงึคู่สมรสที่อยู่กนิ
ด้วยกนั) (cou_marry) 

 มี (1) 
 ไม่มี (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่มี หรือ 
ไม่ตอบ ขา้มไป
ขอ้ท่ี 36 

35. ท่ำนใชถุ้งยำงอนำมยักบัคู่ครอง
หรือไม่ (cd_marry) 

 ใช ้(1) 
 ใชเ้ป็นประจ าทุกคร้ัง (1) 
 ส่วนใหญ่ใช ้(2) 
 ใชบ้า้งบางคร้ัง (3) 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง
(marry_usecdfreq) 

36. ท่ำนมีหรือเคยมีคู่นอนประจ ำ
หรือไม่  
(คู่นอนประจ า หมายถึง คู่ที่ไม่ได้
อยู่กินด้วยกันหรืออยู่ ด้วยกันแต่
ไม่ได้แต่งงานกันแต่มีเพศสัมพันธ์
ด้วยกนัสม ่าเสมอ) (cou_reg) 

 
 
 

ตอบ:ไม่มี หรือ 
ไม่ตอบ ขา้มไป

ขอ้ท่ี 38 
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ขอ้ท่ี ค ำถำม ค ำตอบ หมำยเหตุ 
37. ท่ำนใชถุ้งยำงอนำมยักบัคู่นอน

ประจ ำหรือไม่ (cd_reg) 
 ใช ้(1) 
 ใชเ้ป็นประจ าทุกคร้ัง (1) 
 ส่วนใหญ่ใช ้(2) 
 ใชบ้า้งบางคร้ัง (3) 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง

(reg_usecdfreq) 

38. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำท่ำนเคยมี
เพศสัมพนัธ์กบัคู่นอนชัว่ครำว
หรือไม่ 
(คู่นอนช่ัวคราว หมายถึง ใครบาง
คนท่ีท่านเพศสัมพันธ์ด้วยซ่ึงไม่ใช่
คู่ครอง ไม่ใช่คู่นอนประจ าและ
ไม่ใช่คู่นอนท่ีมีการซ้ือขายบริการ
ทางเพศ) (cou_temp) 

 มี (1) 
 ไม่มี (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ :ไม่ มี ห รือ 
ไม่ ตอบข้ามไป
ขอ้ท่ี 41 

 

39. ท่ำนมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่นอน
ชัว่ครำวทั้งหมดก่ีคนในช่วง 12 
เดือนท่ีผำ่นมำ (coutemp_no) 

ระบุจ ำนวน…………คน 
 จ  ำไม่ได ้(99) 
 ไม่ตอบ (999) 

 
 

40. ท่ำนใชถุ้งยำงอนำมยักบัคู่นอน
ชัว่ครำว หรือไม่ (cd_temp) 

 ใช ้(1) 
 ใชเ้ป็นประจ าทุกคร้ัง (1) 
 ส่วนใหญ่ใช ้(2) 
 ใชบ้า้งบางคร้ัง (3) 
 ไม่เคยใช ้(2) 
 ไม่ตอบ (9) 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง

(temp_usecdfreq) 
 

41. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำท่ำนเคย
ซ้ือบริกำรทำงเพศหรือไม่ 
(buysex) 

 เคย (1) 
 ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่เคยหรือ 
ไม่ ตอบข้ามไป
ขอ้ท่ี 43 

42. ท่ำนใชถุ้งยำงอนำมยักบัผูท่ี้ขำย
บริกำรทำงเพศ หรือไม่ 
 (cd_buysex) 

 
 
 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง

(bsex_usecdfreq) 
43. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำท่ำนเคย

ขำยบริกำรทำงเพศหรือไม่ 
(sellsex) 

 เคย (1) 
 ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ(9) 
 

ตอบ:ไม่เคยหรือ 
ไม่ ตอบข้ามไป
ขอ้ท่ี 45 
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ขอ้ท่ี ค ำถำม ค ำตอบ หมำยเหตุ 
44. ท่ำนใชถุ้งยำงอนำมยักบัลูกคำ้ท่ีมำ

ซ้ือบริกำรทำงเพศกบัท่ำน หรือไม่ 
(cd_sellsex) 

 
 
 
 
 

ควำมถ่ีในกำรใช้
ถุงยำง

(ssex_usecdfreq) 
 

45. ส่วนมำกท่ำนไดถุ้งยำงอนำมยัจำก
ท่ีใดมำกท่ีสุด (ตอบเพยีงข้อเดียว) 
(ผู้สัมภาษณ์ให้ผู้ตอบตอบด้วย
ตนเองโดยไม่อ่านค าตอบ) 
(place_cd) 

 
 
 
 

 

46. ท่ำนคิดวำ่ถุงยำงอนำมยัหำได้
สะดวกหรือไม่เม่ือตอ้งกำรใช ้
(cdeasy) 

สะดวก (1) 
ไม่สะดวก (2) 
ไม่ทรำบ (3) 
 ไม่ตอบ (9) 

 

47. ท่ำนเห็นดว้ยหรือไม่วำ่กำรใช้
ถุงยำงอนำมยัเป็นกำรลดควำมสุข
ในกำรมีเพศสัมพนัธ์ (cd_dehp) 

เห็นดว้ย (1) 
ไม่เห็นดว้ย (2) 
ไม่แน่ใจ (3) 
 ไม่ตอบ (9) 

 

48. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำก่อนมี
เพศสัมพนัธ์ท่ำนเคยใชส้ำรเสพติด
หรือไม่ (drugs_bfsi) 
(สารเสพติด หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์, ยาบ้า, สารระเหย, ยา
เสพติดชนิดฉีด) 

 เคย (1) 
 ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่เคย
หรือไม่ตอบไป
ขอ้ท่ี 50 
 

49. ถำ้ท่ำนใชส้ำรเสพติดก่อนมี
เพศสัมพนัธ์ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่น
มำท่ำนใชส้ำรเสพติดชนิดใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(drugsbfsi_item) 

 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
di7 

50. ท่ำนเคยถูกบังคับ  (ทำงร่ำงกำย
หรือจิตใจ) ให้มีเพศสัมพนัธ์โดย
ไม่ยนิยอมหรือไม่ (si_force) 

 เคย (1) 
 ไม่เคย (2) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่เคยหรือ 
ไม่ตอบ ขา้มไป
ขอ้ท่ี 52 
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ขอ้ท่ี ค ำถำม ค ำตอบ หมำยเหตุ 
51. ใครคือผูบ้งัคบั (ทำงร่ำงกำยหรือ

จิตใจ) ท่ำนให้มีเพศสัมพนัธ์โดย
ปรำศจำกกำรยนิยอม 
(si_forcepp) 

 
 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
si_forceppp 

52. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำท่ำนเคยมี
อำกำรเหล่ำน้ี เช่น มีแผลท่ีอวยัวะ
เพศ  ตกขำวท่ีมีลกัษณะท่ีผิดปกติ 
มีไข้ร่วมกับกำรปวดท้องน้อย 
ปั ส ส ำวะ ขัด  ห รื อ มี อ ำก ำร ท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ โ ร ค ห น อ ง ใ น 
ฝีม ะม่ วง  ไข่ ดันบ วม  เริม  หู ด 
หรือไม่ 
(std) 

เคย (1) 
ไม่เคย (2) 
 ไม่แน่ใจ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 

ตอบ:ไม่เคย 
ไม่ตอบ หรือไม่
แน่ใจ ใหข้า้มไป

ส่วนท่ี4 

53. ในช่วง 12 เดือนท่ีผำ่นมำเม่ือท่ำน
มีอำกำรดงักล่ำวคร้ังล่ำสุดท่ำนมี
กำรรักษำอยำ่งไร (std_place) 
(ตอบเพยีงข้อเดียว) 

 
 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
std_placee 
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ส่วนที ่4 ทศันคติของผู้ทีไ่ม่เคยมีเพศสัมพนัธ์ ต่อการมีเพศสัมพนัธ์ 
(ผู้ทีเ่คยมีเพศสัมพนัธ์แล้ว ข้ามไปตอบตอนที ่5) 

ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
54. เหตุผลท่ีท่ำนยงัไม่มี

เพศสัมพนัธ์คืออะไร 
(rea_nosi) 

 
 
 
 

 

58. เพรำะอะไรท่ำนจึงมีควำมคิดท่ี
จะไม่ใช้ถุงยำงอนำมยั 
(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 
(ผู้สัมภาษณ์ให้ผู้ตอบตอบด้วย
ตนเองโดยไม่อ่านค าตอบ) 
(cd_nouserea) 

 
 
 
 
 

 
 

59. ท่ำนคิดวำ่ท่ำนสำมำรถ
แสวงหำถุงยำงอนำมยัจำกท่ีใด
มำกท่ีสุด 

 
 

ระบุใชต้วัแปร 
cdavaii 

60. ท่ำนคิดวำ่เป็นกำรสะดวก
หรือไม่ท่ีจะหำซ้ือหรือได้
ถุงยำงอนำมยัเม่ือตอ้งกำรใช ้
(cdeasfind) 

 สะดวก (1) 
 ไม่สะดวก (2) 
 ไม่ทรำบ (3) 
 ไม่ตอบ (9) 

 

61. ท่ำนเห็นดว้ยหรือไม่วำ่กำรใช้
ถุงยำงอนำมยัเป็นกำรลด
ควำมสุขในกำรมีเพศสัมพนัธ์ 
(cdnonhp) 

 เห็นดว้ย (1) 
 ไม่เห็นดว้ย (2) 
 ไม่แน่ใจ (3) 
 ไม่ตอบ(9) 
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ส่วนที ่5 พฤติกรรมหรือประสบการณ์การตรวจเลอืดหาเช้ือเอชไอวี/เอดส์ด้วยความสมัครใจและ 
การรับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกบัเอชไอว/ีเอดส์ 

ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
62. ท่ำนเคยไดรั้บกำรตรวจหำเช้ือ

เอชไอวี/เอดส์ หรือไม่ (hivtest) 
  

63. คร้ังล่ำสุดท่ำนเคยตรวจหำเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์ ท่ำนไปตรวจท่ี
ใด (last_hivtest) 

 
 
 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
last_hivtestt 

64. ท่ำนรู้จกัสถำนท่ีใหบ้ริกำร
ตรวจหำเช้ือเอชไอวี/เอดส์
หรือไม่ (hiv_knplace) 

 รู้จกั (1) 
 ไม่รู้จกั (2) 
 ไม่ตอบ (9) 

ตอบ:ไม่รู้จกั
หรือไม่ตอบไป
ขอ้ท่ี 66 
 

65. สถำนท่ีใหบ้ริกำรตรวจหำเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์ท่ีท่ำนรู้จกัอยูท่ี่
ไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(ผู้สัมภาษณ์ให้ผู้ตอบตอบด้วย
ตนเองโดยไม่อ่านค าตอบ) 
(hiv_place) 

 
 
 
 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
hp5 

66. ท่ำนเคยไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบั
โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์ กำร
ป้องกนัตนเองจำกกำรติดเช้ือ
เอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย
หรือไม่ 
(hivkl) 

 
 
 

 
 
 

67. ท่ำนเคยไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบั
โรคติดต่อทำงเพศสัมพนัธ์ และ
กำรป้องกนัตนเองจำกกำรติด
เช้ือเอชไอวี/เอดส์ทำงช่องทำง
ใดบำ้ง 

 
 
 
 
 

ระบุใชต้วัแปร 
hf15 
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ขอ้ท่ี ค าถาม ค าตอบ หมายเหตุ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(ผู้สัมภาษณ์ให้ผู้ตอบตอบด้วย
ตนเองโดยไม่อ่านค าตอบ) 
(hivkl_from) 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ - สกุล นางสาวเวฬุรี  มโนยศ 

วนั เดือน ปี เกดิ 1  พฤศจิกายน  2526 

ประวตัิการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2550 เภสัชศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2550 - 2551 เภสัชกร 
  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    
  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่      
 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบนั เภสัชกร 
  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่      

 
 

 


