
เก็บมาเลา่ขาน สารพนัเร่ือง MSM แบบคนคณุภาพ

ประภาภรณ ์      กจิวฒันาชยั

พยาบาลวชิาชพีช านาญการ

โรงพยาบาลอุดรธานี



เปิดต านานการท างานกบักลุม่ MSM จงัหวดัอดุรธานี

8 ปีที่ผา่นมา

เร่ิมจากรูจ้กัสาวประเภทสองเทา่น้ัน(รูแ้ตว่า่เคา้เรียกเกยแ์ตไ่มรู่จ้กั)

ไมเ่คยไดย้นิค าวา่ MSM

ประมาณการผูร้ับบริการที่นภาคลินิกไมถึ่งสิบคน

จะเร่ิมยงัไงด?ี???



 เราเป็นเอม็   คนน้ันเป็นเอม็มัย๊?

 เพศสมัพนัธร์ะหวา่งชายกบัชาย(พฤติกรรม)

 เกย(์อตัลกัษณ)์

                            เขาเป็นเอม็ตามสถานการณ์

 ออกเรือประมง

 ทหารในคา่ย

 ผูต้อ้งขงั

 เมา(เหลา้ขาวหนา้เวทหีมอล า)

 ตอ้งการทรพัยสิ์น

 พนักงานบารเ์กย์



ศพัทเ์หลา่น้ีคนท างานที่ เกี่ยวขอ้งกบั MSM เคยไดย้ินหรือไม?่ รูสึ้กอยา่งไร?

ลา้งตูเ้ยน็

ฟนัดาบ

ถวายบวั  บว๊บ

ลวกกว๋ยเตี๋ยว/ต าแตง/ล าแหลว่

ท าแทง้

แถมทอง

นับไม ้

ภาษารู



เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร? 
การเข้าถึง/การเข้าสู่ระบบ (Reach/Recruit)

5

Demand creation.

RAMP.

Mobile VCT (Same day result)

เครือข่ายร้านขายยา  (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

Special event  for promote VCT.



Demand Creation



จัดประกวดเต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อจัดประกวดเต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อ Dance Dance ((Check upCheck up) ) For HealthFor Health

เข้าค่าย

เกบ็คะแนน, ฝึกซ้อมเต้น

VCT

ประกวด



บรรยากาศ Dance (Check up) For Health 
เต้น (ตรวจ) เพ่ือก้าวต่อ  13 ก.ย. 57

คลิบ VDO/VDO ทีม ชัทดาวน์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม ชัทดาวน์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม เค ซี แดนท์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม เค ซี แดนท์.mp4


รณรงคเ์น่ืองในวนัเอดสโ์ลก (1 ธนัวาคม 2557)

 วธิีการด าเนินงาน 

จัดรถประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือบุคคล

     และส่ือ สสส.

จัดท าป้ายค าขวญั + รณรงค์

Cover Dance  (เต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อ)

  



บรรยากาศ เดินรณรงค์ “วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง 

คลิบ VDO/งานทุ่ง ฟีเมล์.mp4
คลิบ VDO/งานทุ่ง ฟีเมล์.mpg
คลิบ VDO/งานทุ่ง ชัดดาว.mp4
คลิบ VDO/งานทุ่ง ชัดดาว.avi


วธิีการด าเนินงาน 

จดัเวทีใหค้วามรูเ้ร่ืองเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

การแสดงของทีมเต้น ที่ได้รับรางวลั...

    ประกวดเต้น (ตรวจ) เพือ่ก้าวต่อ

จดับทูใหค้วามรู ้และแจกถงุยางอนามยั ของ 

    น้องๆ เอม็เฟรนด์อุดรธานี

 Mobile VCT

 จดักิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการ  

                                        ณ   ม.ราชภฏัอุดรธานี  11 ก.พ. 58 



  กิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการในสถานศึกษา
          ณ   มณ   ม..ราชราชภฏัภฏัอดุรธานี  อดุรธานี  11 11 กก..พพ. . 58 58 



บรรยากาศ บรรยากาศ ““เดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรัก” ” 
ณ  ถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี   ณ  ถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี   21 21 กก..พพ. . 58 58 

คลิบ VDO/ชัดดาว จี๊ด จีด1.mp4


Clip ประชาสัมพนัธ์ นภาคลินิก รพ.อุดรธานี

ส่ือ ส่ือ สสสสสส..  ใน สถานประกอบการ พ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีใน สถานประกอบการ พ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี



เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร? 
การเข้าถึง/การเข้าสู่ระบบ (Reach/Recruit)

15

Demand creation.

RAMP.

Mobile VCT (Same day result)

เครือข่ายร้านขายยา  (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)

Special event  for promote VCT.



Demand Creation



จดัประกวดเต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อจดัประกวดเต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อ Dance Dance ((Check upCheck up) ) For HealthFor Health

เข้าค่าย

เกบ็คะแนน, ฝึกซ้อมเต้น

VCT

ประกวด



บรรยากาศ Dance (Check up) For Health 
เต้น (ตรวจ) เพ่ือก้าวต่อ  13 ก.ย. 57

คลิบ VDO/VDO ทีม ชัทดาวน์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม ชัทดาวน์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม เค ซี แดนท์.mp4
คลิบ VDO/VDO ทีม เค ซี แดนท์.mp4


รณรงคเ์น่ืองในวนัเอดสโ์ลก (1 ธนัวาคม 2557)

วธีิการด าเนินงาน 
จัดรถประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือบุคคล

     และส่ือ สสส.

จัดท าป้ายค าขวญั + รณรงค์

Cover Dance  (เต้นตรวจเพือ่ก้าวต่อ)

  



บรรยากาศ เดินรณรงค์ “วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 57”
งานประจ าปีทุ่งศรีเมือง 

คลิบ VDO/งานทุ่ง ฟีเมล์.mp4
คลิบ VDO/งานทุ่ง ฟีเมล์.mpg
คลิบ VDO/งานทุ่ง ชัดดาว.mp4
คลิบ VDO/งานทุ่ง ชัดดาว.avi


จดัเวทีใหค้วามรูเ้ร่ืองเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

การแสดงของทีมเต้น ที่ได้รับรางวลั...

    ประกวดเต้น (ตรวจ) เพือ่ก้าวต่อ

จดับทูใหค้วามรู ้และแจกถงุยางอนามยั ของ 

    น้องๆ เอม็เฟรนด์อุดรธานี

 Mobile VCT

 จดักิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการ  

                                        ณ   ม.ราชภฏัอุดรธานี  11 ก.พ. 58 



  กิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการในสถานศึกษากิจกรรมรณรงค ์เพ่ือแนะน าการบริการในสถานศึกษา
          ณ   มณ   ม..ราชราชภฏัภฏัอดุรธานี  อดุรธานี  11 11 กก..พพ. . 58 58 



บรรยากาศ บรรยากาศ ““เดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรัก” ” 
ณ  ถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี   ณ  ถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี   21 21 กก..พพ. . 58 58 

คลิบ VDO/ชัดดาว จี๊ด จีด1.mp4


Clip ประชาสัมพนัธ์ นภาคลินิก รพ.อุดรธานี

  ส่ือท่ีใชใ้น สถานประกอบการ พ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานีส่ือท่ีใชใ้น สถานประกอบการ พ้ืนท่ีจงัหวดัอุดรธานี





เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร? 
การตรวจการตดิเช้ือเอชไอว ี(Test)

Friendly services.
One stop service.

Mobile VCT.
Same day result.

26



เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร? 
การรักษา (Treat)

รักษาทุกระดบั CD4(เมือ่มคีวามพร้อม)

บูรณาการการให้ค าปรึกษา  การตรวจคดักรองโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ และการให้บริการยาต้านไวรัสแบบครบวงจร)

ท างานเป็นทีมสหวชิาชีพแบบให้บริการณ.จุดเดยีว

27



เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร? 
การคงอยู่ในระบบบริการ (Retain Positive)

การสร้างเครือข่ายการดูแลในระดบัชุมชน(จิตอาสากลุ่ม M-sunshine,  ทมี
เยีย่มบ้าน)

ประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลต่อเน่ืองด้านสังคม/
เศรษฐกจิ

มรีะบบส่งต่อทีส่ามารถรับยาได้ทัว่ประเทศเพือ่ป้องกนัการขาดยา

Social   media.(line)
28





Retain Negative(ยากแต่กต้็องพยายาม)
 นดัทุก3- 6  เดือน

 โปรแกรม VCT  เตือนรายเดือนจากการลงนดั ผูบ้นัทึกขอ้มูลแจง้ 
CO. ทราบเพื่อติดตาม



ทีม่า

กราฟแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รบัการบริการกราฟแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รบัการบริการ

ในใน....นภาคลินิก รพนภาคลินิก รพ..อุดรธานี และ คลินิกเพ่ือน อุดรธานี และ คลินิกเพ่ือน ((นอกเวลาราชการนอกเวลาราชการ))

จ านวน



 

จ านวนผูท่ี้มารบับริการตรวจเอชไอวี ครัง้แรก แต่ละเดือน 

กนัยายน 2557 – กมุภาพนัธ ์2558

จ านวน (คน)

เดอืนก.พ. 58ม.ค. 58ก.ย. 57 ธ.ค. 57พ.ย. 57ต.ค. 57

34

17

32

18
25

44



จ านวนผู้มารับบริการท่ีคลินิกโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ รพ.อดุรธานี 
2555-2557

คน



ข้อมูลผู้ตดิเช้ือฯ ชายรักชาย (MSM) ทีเ่ข้ารับบริการดูแลรักษา 
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ปี 2552-2557

MSM Register : จ านวนการลงทะเบยีนผู้ตดิเชือ้ชายรักชาย
Median CD4 : ค่ามัธยฐานของระดับ CD4 ขณะเร่ิมรับยาต้านไวรัสของผู้ตดิเชือ้ชายรักชาย

ปี



ประเดน็อ่อนไหวในการท างานกบักลุ่มประชากร MSM

• Stigmatization(ทัง้ผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ)
• ค าศพัท์ที่ออ่นไหว

• ค าศพัท์ที่โดนใจ

• การจดับริการท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย(VCT  STI 
screening   ART)

• ก าแพงระหวา่งทีมผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ



หวัใจส าคญัส าหรับคนท างาน(ขอ้ควรระวงั)

• การพดูคยุ(ท าอย่างไรจะรู้วา่เป็น MSM? ถามยงัไงดี ?)
• การไม่อนมุานหรือเหมารวมกลุม่เป้าหมาย(แมนๆต้องเป็นฝ่ายรุกเทา่นัน้   สาวๆ มีนม 
ผมยาว ต้องเป็นฝ่ายรับเทา่นัน้)

• การฝึกฝน/ประสบการณ์ส าคญัมาก

• ระมดัระวงัค าพดูที่ออ่นไหว

• เก็บอารมณ์ ความรู้สกึในขณะพดูคยุ(บางครัง้มีเร่ืองข าๆ แตอ่าจจะท าให้เราข าไม่ออก)



การจดับริการด้านสขุภาพส าหรับกลุม่ MSM
• ปัญหา/อปุสรรคคืออะไร?

• ต้องจดับริการแบบพิเศษหรือธรรมดา(เขาอยากถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่พิเศษหรือเราคิดวา่
ต้องจดัให้เป็นพิเศษ)

• ถ้ามีบริการส าหรับกลุม่ MSM จะท าให้ภาระงานเพิ่มขึน้จริงหรือไม่?(ต้องใช้เวลาคยุ
นานกวา่จะไว้วางใจ??)



บคุลากรทางด้านสาธารณสขุท่ีท างานเก่ียวข้องกบั MSM ควรจะ...
• เทา่ทนัทศันคติและเข้าใจข้อจ ากดัของตนเองตอ่พฤติกรรมทางเพศของผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ

• พืน้ฐานที่ส าคญัท่ีสดุคือทศันคติที่ไม่ตดัสินคณุคา่ของคน

• หมัน่ส ารวจทศันคติของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตระหนกัและเท่าทนัทศันคติของตนเอง  
(ช่วยลดอคติและให้บริการท่ีเป็นมิตร)

ยอมรับในส่ิงท่ีเขาเป็น    ไม่ใช่ยอมรับอยา่งท่ีเราอยากใหเ้ขาเป็น


