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๑. ช่ือองค์ความรู้ 
  ตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ภาพท่ี ๑: ตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง 
 
๒. ช่ือหน่วยงาน 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาคร โดยนายธนกร สง่าบา้นโคก นกัวชิาการสาธารณสุข
ปฏิบติัการ  และนางรินดา หมนันาเกลือ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี ๒ บา้นสาคร
ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล 
 
๓. กลุ่มเป้าหมายกบัผู้ใช้ 
  กลุ่มเด็กและวยัรุ่น กลุ่มวยัแรงงาน กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุและกลุ่มผูมี้พฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่กลา้
เปิดเผยตวั 
 
๔. ทีม่าความส าคัญ  
  ผลงานช้ินน้ีคิดข้ึนมาเพื่อตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมาย ไดศึ้กษาหาความรู้เร่ืองโรคเอดส์ โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวยัและกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง   ส่วนใหญ่ไม่กลา้เปิดเผย มีความเขินอาย
ในการพูดคุยปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือผูมี้ความรู้ในเร่ืองน้ี ผลงานช้ินน้ีจึงประดิษฐข้ึ์นมาเพื่อ 
ใหก้ลุ่มเป้าหมายไดมี้ความรอบรู้เร่ืองโรคเอดส์และรับค าปรึกษา รับขอ้เสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย 
ผา่นผลงานช้ินน้ี 



๒ 

 

 
๕. วตัถุประสงค์ 
  ๕.๑ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้มูลวชิาการเร่ืองโรคเอดส์และเพศศึกษา 
 ๕.๒ เพื่อรับค าปรึกษา รับทราบปัญหา ขอ้คิดเห็นต่างๆและขอ้เสนอแนะ 
 
๖. โครงสร้างและสาระส าคัญ  
  ผลงานตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง เป็นผลงานท่ีผลิตข้ึนมาใชใ้นชุมชนหมู่ท่ี ๒ บา้นสาคร โดยมี อสม.
รินดา หมนันาเกลือ เป็นแกนหลกัในการด าเนินกิจกรรม โดยมีวธีิการท าและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  ๖.๑ วสัดุและวธีิการท า:   
วสัดุ   ๑. เหล็กแผน่ขนาด ๗๐X ๒๔๐ ตารางเซนติเมตร หนา ๐.๖ มิลลิเมตร 
  ๒. ไมข้นาด ๑.๕ X ๓ น้ิว ยาว ๑.๕๐ เมตร 
   ๓. สีสเปรย ์๒ กระป๋อง 
  ๔. ตวัรีวทิ ๑๐๐ ตวั  
  ๕. กิโลชัง่น ้าหนกั ๑ ตวั 
  ๖. กระดาษสติกเกอร์ 
วธีิการท า ๑. ตดัแผน่เหล็กตามแบบท่ีก าหนด แลว้พบัข้ึนรูปทั้งหมด ๑๐ ช้ิน 
   ๒. น าแผน่เหล็กท่ีพบัข้ึนรูปแลว้ มาต่อดว้ยกนั โดยการใชรี้วทิย  ้า 
   ๓. น าไม ้๑.๕ X ๓ น้ิว มาตดัประกอบเป็นฐานล่างพร้อมท่ีจบักิโลชัง่น ้าหนกั 
   ๔.ฉีดพน่สีสเปรย ์
  ๕. พิมขอ้ความสติกเกอร์ แลว้น ามาแปะบนตู ้และตกแต่งความสวยงามตามตอ้งการ 

๖.๒ งบประมาณในการจดัท าตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง ทั้งส้ินเป็นเงิน ๑,๕๙๐บาท 
 ๖.๓ ผลท่ีไดรั้บ : มีผูเ้สนอปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ ราย ดงัน้ี 

ปัญหาทีไ่ด้รับการปรึกษา ผู้ให้ค าแนะน า 
เอดส์เกิดจากอะไร รินดา,เจา้หนา้ท่ี 
โรคเอดส์ติดต่อโดยการจูบไดห้รือไม่ รินดา 
เราจะรู้ไดอ้ยา่งไร วา่ติดเช้ือเอดส์หรือเปล่า รินดา 
การใชใ้บมีดท่ีร้านตดัผมร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์มีความเส่ียงแค่ไหน แลว้จะติด
เช้ือหรือเปล่า 

รินดา,เจา้หนา้ท่ี 



๓ 

 

คนท่ีติดเช้ือเอดส์มียารักษาใหห้ายขาดหรือเปล่า รินดา,เจา้หนา้ท่ี 
กินน ้าแกว้เดียวกบัคนติดเช้ือเอดส์ เราจะติดหรือไม่ รินดา 
ถา้เรานัง่ใกลก้บัคนท่ีติดเช้ือเอดส์ แลว้ยงุกดัคนท่ีติดเช้ือ และยงุตวันั้นมากดัเรา 
เราจะติดเช้ือหรือไม่ 

รินดา,เจา้หนา้ท่ี 

การใชถุ้งยางอนามยัปลอดภยั ๑๐๐% จริงหรือเปล่า ถา้เราคิดจะมีเพศสัมพนัธ์
กบัหญิงบริการ 

รินดา,เจา้หนา้ท่ี 

การโอบกอดสัมผสักบัผูติ้ดเช้ือเอดส์จะติดเอดส์หรือเปล่า รินดา 
การใชห้อ้งน ้าร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์ ตวัเราจะเส่ียงต่อการติดเช้ือหรือเปล่า รินดา 
การใชห้อ้งน ้าร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์ตวัเราจะเส่ียงต่อการติดเช้ือ รินดา 
มีวคัซีนป้องกนัโรคเอดส์หรือไม่ รินดา,เจา้หนา้ท่ี 
จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูใ้ดเป็นโรคเอดส์ รินดา,เจา้หนา้ท่ี 
ใครบา้งเส่ียงต่อการติดเอดส์ รินดา 
หลงัจากร่วมประเวณีกบัหญิงท่ีสงสัยวา่ติดเช้ือโดยไม่ป้องกนั จะท าอยา่งไร รินดา,เจา้หนา้ท่ี 
 

๖.๔ ผลการประการเมินความพึงพอใจตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง 
 ผลการประเมินความพึงพอใจตูบ้อกบุญหยดุเส่ียง ในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ มีผูบ้นัทึกประเมินความพึงพอใจในการใชจ้  านวน ๑๕ ราย ผลการประเมิน ดงัน้ี 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจร้อยละ 

น้อย (ร้อยละ) ปานกลาง (ร้อยละ) มาก (ร้อยละ) 
1. ท่านไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึนจากตูบ้อกบุญหยุดเส่ียง - ๔๐ ๖๐ 
2. ท่านกลา้ขอรับค าปรึกษาผา่นตูบ้อกบุญหยดุเส่ียง - ๓๓.๓๓ ๖๖.๖๗ 
3. ท่านไดรั้บประโยชน์จากตูบ้อกบุญหยดุเส่ียง - ๔๐ ๖๐ 
4. ท่านมีความพึงพอใจการท างาน 
    ของตูบ้อกบุญหยดุเส่ียง 

- 
๓๓.๓๓ ๖๖.๖๗ 

5. ท่านคิดวา่ตูบ้อกบุญหยดุเส่ียงสมควร 
    มีเพิ่มข้ึนในชุมชน 

- 
๒๖.๖๗ ๗๓.๓๓ 

 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจพบวา่ ตูบ้อกบุญหยดุเส่ียงควรมีเพิ่มในชุมชนร้อยละ  



๔ 

 

๗๓.๓๓ และกลา้ขอรับค าปรึกษาผา่นตูบ้อกบุญหยดุเส่ียงและมีความพึงพอใจการท างานของตูบ้อกบุญ
หยดุเส่ียง ร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพท่ี ๒:                              ภาพท่ี ๓:                             ภาพท่ี ๔:                               ภาพท่ี ๕:
ขั้นตอนการผลิตตูฯ้        การใชบ้ริการตูฯ้ (ความรู้)            การใชบ้ริการตูฯ้                  การใชบ้ริการตูฯ้          
       การพน่สี                          ศึกษาการใชง้าน              ชัง่น ้าหนกั (ดูค่า BMI)              ขอรับค าปรึกษา 
 
๗. การน าไปใช้ 
  ในช่วงท่ีน าตูบ้อกบุญหยดุเส่ียงในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ – กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ มีผูท่ี้ขอรับ
ค าแนะน าและประเมินความพึงพอใจจ านวน ๑๕ คน ส่วนท่ีมาใชบ้ริการตูใ้นการชัง่น ้ าหนกัหรือหยบิ
เอาเอกสารความรู้ไปมีจ านวนมากกวา่ผูท่ี้ขอรับค าแนะน าและประเมินความพึงพอใจ 

๗.๑ ปัญหาและแนวทางในการพฒันา:  
ปัญหาท่ีไดจ้ากการน าตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียงไปใช ้พบวา่ ขอ้ค าถามท่ีไดรั้บไม่มีการระบุนาม

แขวง ท าใหไ้ดป้รับปรุงในกระดาษขอ้ค าถามใหมี้นามแขวง เพื่อการตอบและใหค้ าแนะน าไดถู้กคน 
โดยไดมี้การเขียนตอบและน าไปปิดประกาศไวท่ี้ตูบ้อกบุญ หยดุเส่ียง  

๗.๒ แนวทางในการพฒันา ผูจ้ดัท าตอ้งการพฒันาผลงานช้ินน้ีโดยน าระบบสารสนเทศมาใช ้
ดงัน้ี 
๑.ใชร้ะบบป้อนขอ้ค าถามเขา้มายงัในเคร่ืองและบนัทึกไว ้หลงัจากนั้นก็มีค  าแนะน าเกิดข้ึนแก่ผูม้าขอรับ
ค าแนะน า  
๒. เป็นระบบตูท้ดสอบความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เม่ือมีผูม้าใชก้็มี



๕ 

 

ค าถามเกิดข้ึน เม่ือตอบค าถามเสร็จ ระบบจะประมวลผลความรอบรู้ของผูใ้ช ้หากผูใ้ชมี้ความรู้ตูบ้อก
บุญ หยดุเส่ียง จะคายถุงยางอนามยัออกมาให ้๑ ช้ิน ถา้ไม่มีความรอบรู้ก็จะไม่คายถุงยางอนามยั 
 


