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เร่ืองเล่าขาน….คนท างาน M
โดย

นางสาว รุ่งรัตน์  มิตรเจริญถาวร



ก าเนิดของกลุ่มดาวกระจาย

•    เป็นพีเ่ลีย้งพาแกนน าเข้าอบรมกบัสมาคม ฟ้าสีรุ้ง
        แห่งประเทศไทย ปี 2553

•   เกดิการรวมกลุ่มของMSMช่ือกลุ่มดาวกระจาย
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MSM  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา









กจิกรรมพฒันา



กจิกรรมที่ 1

1 . จดัตั้งศูนย์ Safety  Corner  มุมสบาย สบาย สไตล์M
   เพือ่บริการถุงยางอนามัย  เจลหล่อลืน่ชนิดน า้

และเอกสารแผ่นพบั















ทีมพ่ีเล้ียงและแกนน ากลุ่มดาวกระจาย



กจิกรรมที่ 2

• รณรงค์เพือ่การมีเพศสัมพนัธ์ทีป่ลอดภยัโดยท ากจิกรรมกลุ่ม 

  แจกถุงยางอนามัย  เจลหล่อลืน่ชนิดน า้  ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุด

นัดพบของกลุ่มMSM   ที่บริเวณท่าน า้ จงัหวดักาญจนบุรี

 ในวนัศุกร์และเสาร์ เวลา 22.00 – 24.00น.    

 พร้อมทั้ง ประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถงึทีต่ั้งของศูนย์ 

 Safety  Corner 
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ท ากจิกรรมกลุ่ม



แจกถุงยางอนามยั



แจกถุงยางอนามยั



แจกถุงยางอนามยัและ
เจลหล่อล่ืนชนิดน ้า



กจิกรรมที่ 3

• รณรงค์ป้องกนัเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

      ในงานเทศกาลส าคญัต่างๆ เช่น  วนัวาเลนไทน์ ,  

VCT  DAY และวนัเอดส์โลก
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กจิกรรมที่ 4

• จดังานค่ายทักษะสัมพนัธ์  คนพนัธ์ M โดยมีสมาชิก

ร่วมกจิกรรม  50 คน ในวนัที ่ 11 - 12 พฤษภาคม 2556 

ณ.แพชาวดง  บ้านหม่องกะแทะ อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบุรี

• จดังานค่ายทกัษะสัมพนัธ์ คนพนัธ์ุM  (โครงการต่อเน่ืองปีที่2)
ในวนัที ่ 19 - 20 เมษายน  2557 

   ณ.หาดเพชรรีสอร์ท อ.ชะอ า  จ. เพชรบุรี
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กจิกรรมที่ 5

• ให้การปรึกษาในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โดยแกนน ากลุ่มดาวกระจาย ทุกวนัพธุ

    เวลา 8.00 – 16.00น.  ณ.ห้องศูนย์องค์รวม
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ใหก้ารปรึกษาโดย
แกนน ากลุ่มดาวกระจาย



กจิกรรมที่ 6

• ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์   HOT LINE สายสีม่วง

 เวลา 8.00 – 22.00น. ทุกวนั
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กจิกรรมที่ 7

• จดัให้มีช่องทางตดิต่อทาง   Facebook  , Lineและ

google blog  sport
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จัดให้มีช่องทางตดิต่อ
ทางFacebook



จัดให้มีช่องทางตดิต่อ
ทาง Line



จัดให้มีช่องทางตดิต่อ
ทางgoogle blog  sport

 



กจิกรรมที่  8

• มีรายการวทิยุ  จดัทีส่ถานีวทิยุท่องเทีย่ว วฒันธรรมกาญจนบุรี  
ทางคลืน่วทิยุ FM 96.25 MHZ   ช่ือรายการ มานาสาระ  

   ทุกวนัเสาร์และอาทติย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.
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กจิกรรมที่ 9
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มีระบบส่งต่อเพือ่เป็นช่องทางด่วนระหว่างชุมชน
กบัโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา



Flow Chart การให้บริการทีเ่ป็นมิตร
* ผู้รับบริการ กลุ่ม MARPS

ผู้รับบริการกลุ่ม MARPS

            ห้องเบอร์ 7 
- ค้น OPD การ์ดหรือท าบัตรใหม่
- ประเมินปัญหา

ต้องการตรวจ 
Anti HIV

ห้องตรวจ
แผนกต่าง ๆ

VCT HIV

ห้อง LAB

NO

Yes



ผลลพัธ์

1. จ านวน MSM ทีเ่ข้าถึงบริการถุงยางอนามยัและเจลหล่อลืน่ชนิดน า้
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รายการ ปี 2554 ( ราย ) ปี 2555 ( ราย ) ปี 2556 ( ราย )

 จ านวน MSM เข้าถึง
บริการถุงยางอนามยั
และเจลหล่อลืน่ชนิดน า้

125 220
(เพิม่ร้อยละ 58.7)

350
(เพิม่ร้อยละ 53.0)



ผลลพัธ์   ( ต่อ )

2. จ านวน MSM ทีเ่ข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเลอืดโดยสมัครใจ
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ปี 2554  ( ราย  ) ปี 2555 ( ราย  ) ปี 2556 ( ราย  )

VCT + VE VCT + VE VCT + VE

110 17 168
(เพิม่ร้อยละ 50.9)

34 285
(เพิม่ร้อยละ 56.5)
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บทเรียนที่ได้รับ

เมื่อกระแสโลกเปลีย่นไป  กระแสการยอมรับ MSM แพร่หลาย   
เจ้าหน้าที่ต้องออกจากกรอบการท างานแบบเดมิๆโดย
1.  ต้องเช่ือในพลงัความสามารถใน Self  Efficacy ของกลุ่ม MSM 

2.  ความไว้วางใจ เช่ือว่าคนมีความต้องการพืน้ฐาน 5 ขั้นของ Maslow

3.  Empowerment การให้โอกาส  สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกนั

4.  สุดท้ายหน้าทีข่องเราคอื Coaching 
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การท างานเป็น team work

 โดยยดึผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

http://play.kapook.com/dookdik/animation/cat-922-1





