๑
๑. ชื่ อองค์ ความรู้
ตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง

ภาพที่ ๑: ตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง
๒. ชื่ อหน่ วยงาน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลสาคร โดยนายธนกร สง่าบ้านโคก นักวิชาการสาธารณสุ ข
ปฏิบตั ิการ และนางริ นดา หมันนาเกลือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๒ บ้านสาคร
ตาบลสาคร อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
๓. กลุ่มเป้ าหมายกับผู้ใช้
กลุ่มเด็กและวัยรุ่ น กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มวัยผูส้ ู งอายุ และกลุ่มผูม้ ีพฤติกรรมเสี่ ยงที่ไม่กล้า
เปิ ดเผยตัว
๔. ทีม่ าความสาคัญ
ผลงานชิ้นนี้คิดขึ้นมาเพื่อต้องการให้กลุ่มเป้ าหมาย ได้ศึกษาหาความรู ้เรื่ องโรคเอดส์ โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้ าหมายทุกกลุ่มวัยและกลุ่มเป้ าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง ส่ วนใหญ่ไม่กล้าเปิ ดเผย มีความเขินอาย
ในการพูดคุยปรึ กษากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขหรื อผูม้ ีความรู ้ในเรื่ องนี้ ผลงานชิ้นนี้ จึงประดิษฐ์ข้ ึนมาเพื่อ
ให้กลุ่มเป้ าหมายได้มีความรอบรู ้เรื่ องโรคเอดส์และรับคาปรึ กษา รับข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มเป้ าหมาย
ผ่านผลงานชิ้นนี้

๒
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร ข้อมูลวิชาการเรื่ องโรคเอดส์และเพศศึกษา
๕.๒ เพื่อรับคาปรึ กษา รับทราบปัญหา ข้อคิดเห็นต่างๆและข้อเสนอแนะ
๖. โครงสร้ างและสาระสาคัญ
ผลงานตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง เป็ นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใช้ในชุมชนหมู่ที่ ๒ บ้านสาคร โดยมี อสม.
ริ นดา หมันนาเกลือ เป็ นแกนหลักในการดาเนิ นกิจกรรม โดยมีวธิ ี การทาและผลการดาเนินงาน ดังนี้
๖.๑ วัสดุและวิธีการทา:
วัสดุ
๑. เหล็กแผ่นขนาด ๗๐X ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร หนา ๐.๖ มิลลิเมตร
๒. ไม้ขนาด ๑.๕ X ๓ นิ้ว ยาว ๑.๕๐ เมตร
๓. สี สเปรย์ ๒ กระป๋ อง
๔. ตัวรี วทิ ๑๐๐ ตัว
๕. กิโลชัง่ น้ าหนัก ๑ ตัว
๖. กระดาษสติกเกอร์
วิธีการทา
๑. ตัดแผ่นเหล็กตามแบบที่กาหนด แล้วพับขึ้นรู ปทั้งหมด ๑๐ ชิ้น
๒. นาแผ่นเหล็กที่พบั ขึ้นรู ปแล้ว มาต่อด้วยกัน โดยการใช้รีวทิ ย้า
๓. นาไม้ ๑.๕ X ๓ นิ้ว มาตัดประกอบเป็ นฐานล่างพร้อมที่จบั กิโลชัง่ น้ าหนัก
๔.ฉี ดพ่นสี สเปรย์
๕. พิมข้อความสติกเกอร์ แล้วนามาแปะบนตู ้ และตกแต่งความสวยงามตามต้องการ
๖.๒ งบประมาณในการจัดทาตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง ทั้งสิ้ นเป็ นเงิน ๑,๕๙๐บาท
๖.๓ ผลที่ได้รับ : มีผเู ้ สนอปั ญหาและข้อเสนอแนะ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๑๕ ราย ดังนี้
ปัญหาทีไ่ ด้ รับการปรึกษา
ผู้ให้ คาแนะนา
เอดส์เกิดจากอะไร
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
โรคเอดส์ติดต่อโดยการจูบได้หรื อไม่
ริ นดา
เราจะรู ้ได้อย่างไร ว่าติดเชื้ อเอดส์หรื อเปล่า
ริ นดา
การใช้ใบมีดที่ร้านตัดผมร่ วมกับผูต้ ิดเชื้ อเอดส์มีความเสี่ ยงแค่ไหน แล้วจะติด
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
เชื้อหรื อเปล่า

๓
คนที่ติดเชื้อเอดส์มียารักษาให้หายขาดหรื อเปล่า
กินน้ าแก้วเดียวกับคนติดเชื้อเอดส์ เราจะติดหรื อไม่
ถ้าเรานัง่ ใกล้กบั คนที่ติดเชื้อเอดส์ แล้วยุงกัดคนที่ติดเชื้ อ และยุงตัวนั้นมากัดเรา
เราจะติดเชื้ อหรื อไม่
การใช้ถุงยางอนามัยปลอดภัย ๑๐๐% จริ งหรื อเปล่า ถ้าเราคิดจะมีเพศสัมพันธ์
กับหญิงบริ การ
การโอบกอดสัมผัสกับผูต้ ิดเชื้อเอดส์จะติดเอดส์หรื อเปล่า
การใช้หอ้ งน้ าร่ วมกับผูต้ ิดเชื้ อเอดส์ ตัวเราจะเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อหรื อเปล่า
การใช้หอ้ งน้ าร่ วมกับผูต้ ิดเชื้ อเอดส์ตวั เราจะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
มีวคั ซี นป้ องกันโรคเอดส์หรื อไม่
จะทราบได้อย่างไรว่าผูใ้ ดเป็ นโรคเอดส์
ใครบ้างเสี่ ยงต่อการติดเอดส์
หลังจากร่ วมประเวณี กบั หญิงที่สงสัยว่าติดเชื้อโดยไม่ป้องกัน จะทาอย่างไร

ริ นดา,เจ้าหน้าที่
ริ นดา
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
ริ นดา
ริ นดา
ริ นดา
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
ริ นดา,เจ้าหน้าที่
ริ นดา
ริ นดา,เจ้าหน้าที่

๖.๔ ผลการประการเมินความพึงพอใจตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง
ผลการประเมินความพึงพอใจตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยง ในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ มีผบู ้ นั ทึกประเมินความพึงพอใจในการใช้จานวน ๑๕ ราย ผลการประเมิน ดังนี้
ข้ อคาถาม

ระดับความพึงพอใจร้ อยละ
น้ อย (ร้ อยละ) ปานกลาง (ร้ อยละ) มาก (ร้ อยละ)
๔๐
๖๐
๓๓.๓๓
๖๖.๖๗
๔๐
๖๐
๓๓.๓๓
๖๖.๖๗

1. ท่านได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นจากตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยง
2. ท่านกล้าขอรับคาปรึ กษาผ่านตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยง
3. ท่านได้รับประโยชน์จากตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยง
4. ท่านมีความพึงพอใจการทางาน
ของตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยง
5. ท่านคิดว่าตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยงสมควร
๒๖.๖๗
๗๓.๓๓
มีเพิ่มขึ้นในชุมชน
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจพบว่า ตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยงควรมีเพิ่มในชุมชนร้อยละ

๔
๗๓.๓๓ และกล้าขอรับคาปรึ กษาผ่านตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยงและมีความพึงพอใจการทางานของตูบ้ อกบุญ
หยุดเสี่ ยง ร้อยละ ๖๖.๖๗

ภาพที่ ๒:
ขั้นตอนการผลิตตูฯ้
การพ่นสี

ภาพที่ ๓:
การใช้บริ การตูฯ้ (ความรู ้)
ศึกษาการใช้งาน

ภาพที่ ๔:
การใช้บริ การตูฯ้
ชัง่ น้ าหนัก (ดูค่า BMI)

ภาพที่ ๕:
การใช้บริ การตูฯ้
ขอรับคาปรึ กษา

๗. การนาไปใช้
ในช่วงที่นาตูบ้ อกบุญหยุดเสี่ ยงในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผทู ้ ี่ขอรับ
คาแนะนาและประเมินความพึงพอใจจานวน ๑๕ คน ส่ วนที่มาใช้บริ การตูใ้ นการชัง่ น้ าหนักหรื อหยิบ
เอาเอกสารความรู ้ไปมีจานวนมากกว่าผูท้ ี่ขอรับคาแนะนาและประเมินความพึงพอใจ
๗.๑ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา:
ปั ญหาที่ได้จากการนาตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยงไปใช้ พบว่า ข้อคาถามที่ได้รับไม่มีการระบุนาม
แขวง ทาให้ได้ปรับปรุ งในกระดาษข้อคาถามให้มีนามแขวง เพื่อการตอบและให้คาแนะนาได้ถูกคน
โดยได้มีการเขียนตอบและนาไปปิ ดประกาศไว้ที่ตูบ้ อกบุญ หยุดเสี่ ยง
๗.๒ แนวทางในการพัฒนา ผูจ้ ดั ทาต้องการพัฒนาผลงานชิ้นนี้โดยนาระบบสารสนเทศมาใช้
ดังนี้
๑.ใช้ระบบป้ อนข้อคาถามเข้ามายังในเครื่ องและบันทึกไว้ หลังจากนั้นก็มีคาแนะนาเกิดขึ้นแก่ผมู ้ าขอรับ
คาแนะนา
๒. เป็ นระบบตูท้ ดสอบความรู ้เรื่ องการป้ องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อมีผมู ้ าใช้ก็มี

๕
คาถามเกิดขึ้น เมื่อตอบคาถามเสร็ จ ระบบจะประมวลผลความรอบรู ้ของผูใ้ ช้ หากผูใ้ ช้มีความรู ้ตูบ้ อก
บุญ หยุดเสี่ ยง จะคายถุงยางอนามัยออกมาให้ ๑ ชิ้น ถ้าไม่มีความรอบรู ้ก็จะไม่คายถุงยางอนามัย

