
Social media and PrEP เขาไปถึงไหนกันแล้ว

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สัมมนา QI National Forum for HIV, TB and STIs คร้ังที่ 2



กรอบการน าเสนอการพัฒนาชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี

ภายใต้การด าเนินงานของสโมสรออนไลน์ Gay BKK

พัฒนาการของชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Gaybkk กับการเข้าถึงกลุ่มเกย์เพ่ือสื่อสารและจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เทคนิคการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนารูปแบบในอนาคต



พัฒนาการของชุมชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์

ภายใต้การด าเนินงานของสโมสรจิตอาสาออนไลน์ Gay BKK

นายพงษ์ศักดิ์   สกุลทักษิณ นักวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย



สโมสรจิตอาสาออนไลน์ Gay BKK Thailand
สโมสรจิตอาสาที่ส่งเสริมสุขภาพและสังคมที่ดีของเกย์ผ่านสื่อออนไลน์



กรอบทฤษฎีสร้างภาคีสู่พันธกิจชมุชน
(Community Coalition Action Theory)

องค์กรน า หรือ 
ผู้จัดสังสรรค์

สมาชิกกลไก
สร้างภาคีพันธกิจ

ภาวะผู้น า และ
การจัดทีมงาน

การจัดวาง
โครงสร้าง

การระดมจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน

ความผูกพัน และ
ร่วมมือในชุมชน

การร่วมวิเคราะห์
ปัญหาสู่วางแผน

การผนึกพลังปฏิบัติการ และ
จัดกระบวนการ วางยุทธศาสตร์

และด าเนินงาน

สมรรถนะ
กิจกรรม
ชุมชน

ผลลัพธ์
พฤติกรรม
สุขภาพ

ระยะก่อตัว (Formation) ระยะถักทอ (Maintenance)
ระยะปึกแผ่นและยั่งยืน 
(Institutionalization)

ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงใน
แต่ละชุมชน



แผนงานของ 4 ทีมงาน

ทีมสื่อรณรงค์

ทีมสุขภาพดี สังคมดี

ทีมจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร

ทีมขยาย
พันธมิตรชุมชน

มกราคม – กันยายน 2559

แผนการด าเนินงาน ความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน



ทีมงานสุขภาพดี สังคมดี



กรอบภารกิจ

• การเข้าถึงกลุ่มเกย์ในรูปแบบต่างๆ

• สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

• เชื่อมโยงและสนับสนุนสมาชิกให้ใช้ระบบบริการสุขภาพที่
ถูกต้องและเหมาะสม

• สนับสนุนให้เกิดการติดตามดูแลสุขภาพสมาชิกระยะยาว



การเข้าถึงกลุ่มเกยใ์นสังคมออนไลน์

2,956 Friends
2,629 Followers

7,438 Likes

8,880 Members

Fan page

Closed Group

95  Groups

2,934  Subscribe

105 Members

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559

24,942 ราย



สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ



สื่อรณรงค์จิ้มเพื่อสุขภาพ







สื่อรณรงค์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
และการจิ้มเพื่อสุขภาพ



กิจกรรมเฮฮามีสาระใน กทม.



เชื่อมโยงและสนับสนุนให้สมาชิก
ใช้ระบบบริการสุขภาพที่ถูกต้อง

จิ้มครั้งแรกจ ำนวน 686 คน
(กรกฎำคม 2555 – 31 กค 59)

จิ้มครั้งแรกในชีวิต 548 คน 
หรือร้อยละ 80)

เหตุผลที่มำจิ้ม
ล าดับที่ 1 ต้องการดูแลสุขภาพ/

อยากรู้สถานะผลเลือด
ล าดับที่ 2 เคยเสี่ยงมาก่อน/

ไม่มั่นใจตัวเอง
ล าดับที่ 2 จิ้มฟรี ได้ของสมนาคุณ



เป้าหมายจิ้มครั้งแรกปี 59

ม.ค.–ม.ีค. 59

100 คน100 คน 100 คน

36 คน

เม.ย.–ม.ิย. 59 ต.ค.–ธ.ค. 59

100 คน

50 คน

ก.ค.–ก.ย. 59

เป้าหมายจิ้มครั้งแรกปี  59 จ านวน 400 คน

30 คน



กิจกรรมกระจายถุงยังชีพ
กรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2559

27,417 ราย
(มีการนับซ้ า)

ถุงยางอนามัย
310,596 ชิ้น

เจลสูตรน้ า
132,524 ชิ้น

เกมส์ออนไลน์ แอดมิน กิจกรรม

สมาชิกไปแจก สถานบันเทิง



การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ
ร่วมกับผู้ให้บริการสุขภาพและสังคม

กรกฎาคม 2559 ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จ านวน 45 คน



สนับสนุนให้เกิดการติดตามดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกในระยะยาว



การติดตามดูแลสุขภาพระยะยาว

238 คน

177 คน

กรกฎาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2559

48 คน
60 คน

แจ้งผลเลือดบวกโดยสมัครใจ



เทคนิคที่ใช้ในการด าเนินการ
• มองชุมชนเกย์ออนไลน์เป็นชุมชนเสมือนจริงที่มีโครงสร้างการรวมตัว 

และมีความผูกพันกันและกันระหว่างสมาชิกชุมชน
• การท างานเป็นทีมงานย่อยๆ จากความสนใจและใช้ความเป็น

วิชาชีพของเกย์จิตอาสา ให้ทุกคนมีที่ยืน/มีความส าคัญ
• ให้หน่วยงานบริการสุขภาพและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มี

ภารกิจประสานกันเป็นภาพรวมสู่เป้าหมายเดียวกัน
• การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานไหลเวียนภายในทีมงาน

เพื่อการปรับแก้และพัฒนารูปแบบการท างานอย่างต่อเนื่อง และ
สะท้อนประสิทธิผลการด าเนินงาน



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส าหรับองค์กรที่สนใจ

• ปรับวิธีคิดและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
เกยท์ี่เปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• การเข้าถึงชุมชนเกยใ์นรูปแบบต่างๆมากขึ้น

• การสร้างแรงบันดาลใจร่วมกับการหนุนเสริมพลัง (Empower) 
ให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการชุมชนของตนเองด้วยตนเอง



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


