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DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT HOẶC CHUYÊN MÔN 
 

AIDS  Hội chứng suy giẩm miễn dịch mắc phải 

CBO  Tổ chức dựa trên cộng đồng 

EJAF  Elton John AIDS Foundation 

HIV  Virus gây suy giảm miễn dịch ở người  

LGBT  Đồng tính nữ, đồng tính nam, người chuyển giới, người song tính 

LINKAGES LINKAGES viết tắt của chương trình kết nối xuyên lục địa các dịch vụ HIV cho các quần thể 
chịu ảnh hưởng bởi HIV. Đây là chương trình được điều hành bởi FHI 360 về dự phòng HIV và 
AIDS, can thiệp chăm sóc điều trị và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ Thái Lan và các tổ 
chức dựa vào cộng đồng ở địa phương để tăng cường các dịch vụ cho người sống với HIV chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV 

MSM MSM là cách viết tắt của cụm từ nam quan hệ tình dục đồng giới. nó miêu tả những người nam 
giới có quan hệ tình dục với nam giới, bất kể họ có quan hệ tình dục với nữ giới hay khong 
hoặc có bản dạng giới cá nhân hoặc xã hội là người đồng tính hay song tính. Cách định nghĩa 
này rất hữu ích vì nó bao gồm cả những người đàn ông tự xác định mình là người dị tính nhưng 
có quan hệ tình dục với nam giới.  

YMSM  MSM trẻ tuổi 

NGO  Tổ chức phi chính phủ  

outreach Tiếp cận à một cụm từ có tính bao quát lớn gồm thông tin, giáo dục và/hoặc tuyên truyền liên 
quan đến xét nghiệm, dự phòng, điều trị và chăm sóc HIV.  

PEPFAR Kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp của Tổng Thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS 

PEP PEP là cụm viết tắt của dự phòng sau phơi nhiễm. Từ “dự phòng” có nghĩa là việc phòng tránh 
và bảo khỏi sự nhiễm bệnh. Sử dụng PEP có nghĩa uống thuốc kháng virus sau khi có nguy 
cơ lâynhiễm với HIV để phòng tránh việc lây nhiễm bệnh.  

PrEP PrEP là cụm viết tắt của dự phòng trước phơi nhiễm. Từ “dự phòng” có nghĩa là việc phòng 
tránh và bảo vệ khỏi sự nhiễm bệnh. Sử dụng PrEP có nghĩa là một người âm tính với HIV 
uống thuốc kháng virus để giúp bản thân phòng tránh khỏi việc nhiễm HIV 

Pop-up clinic  Phòng khám lưu động là việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV được thực hiện ngoài khuôn 
khổ của bệnh viên/phòng khám thuường kỳ. Ví dụ, một phòng khám lưu động có thể xuất hiện 
trong một căn lều hoặc một chiếc xe bên ngoài của quán bar dành cho người đồng tính để xét 
nghiệm HIV cho khách của quán bar đó 

UNAIDS  Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS 

USAID  Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ
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1. CÂU CHUYỆN CỦA TESTXXX CHO ĐẾN NAY 
 

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan của chiến dịch cho đến nay, tổng hợp các đánh giá thu được, phương pháp xây dựng 
tài liệu, và phần giới thiệu với các Đối tác thực hiện trong nước 

 

1.1 Giới thiệu 

Nhiều quốc gia Châu Á đang ghi nhận các cón số báo động cao về sự lây nhiễm HIV trong cộng đồng MSM. Đây là minh 
chứng nói riêng cho những khu vực đô thị lớn như Băng-cốc, Ja-ka-ta, Ma-li-na, và Sài Gòn. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV được báo 
cáo 15-31% ở các thành phố này. Ở nơi mà dữ liệu hiện có, tỷ lệ xét nghiệm HIV trong cộng đồng MSM trẻ ở độ tuổi 18 đến 
29 là ít hơn 50%.  

Trong khi đó, thông qua truyền thông và công nghệ ở Đông Nam Á – đặc biệt là ở các khu vực đô thị - đang phát triển bùng 
nổ. Môi trường trực tuyến với các trang web, các ứng dụng hẹn hò trên di động được MSM trẻ sử dụng để tìm kiém bạn tình 
rất thường xuyên. Điều này mang lại cho các nhà chiến lược cơ hội mới để tiếp cận và tham gia vào các vấn đề nhân khẩu 
học chưa có tiền lệ 

testXXX được phát triển bởi APCOM để ứng phó với đại dịch và cơ hội dịch vụ HIV dành cho MSM trẻ ở khu vực. testXXX trao 
quyền cho phòng khám cộng đồng hiện hữu để tiếp cận và tuyển mộ các MSM trẻ ở phạm vi rộng hơn. Nó thực hiện điều này 
bằng việc khai thác sức mạnh truyền thông hiện đại và sang kiến để gây tiếng vang thay đổi kiến thức, thái độ và hành vi của 
MSM trẻ  

Năm 2014, testBKK được lập để chạy tử chiến dịch testXXX ở Băng-cốc. Năm 2015, APCOM được nhận một khoản tài trợ từ 
Elton John AIDS Foundation (EJAF) để tiếp tục thực hiện testBKK và bắt đầu thí điểm tại Ja-kat-ta (testJKT), Ma-li-na 
(testMNL), và Sài Gòn (testSGN).1 

Báo cáo sau đây cho thấy tác dụng sử dụng chiến thuật mới của chiến dịch testXXX trong việc nâng coa hiệu quả xét nghiệm 
HIV trong khu vực. Các chiến thuật bao gồm nhiều khuôn khổ đa dạng, từ sự tích hợp tham gia và các kênh đặt chỗ trực 
tuyến tới các nội dung video và các sự kiện truyền thông các bên tổ chức. Quan trọng là, các chiến thuật này thu hút được 
lượng khan giả trước giờ chưa từng có.  

Ấn phẩm này không cố gắng đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch testXXX. Thay vào đó, nó nhà tài liệu hoá các phân tích 
được chia sẻ bởi các chiến lược gia của testXXX ở Băng-cốc, Ja-ka-ta, Ma-ni-la, và Sài Gòn, từ việc thực hiện chiến dịch ở 
các thành phố của họ, tới đối thoại vùng testXXX ở Băng-cốc trong thời gian 23-25 tháng 5/2018. 

Các phân tích này chú trọng và các chiến dịch nào đang hoạt động tốt trong việc tiếp cận và tuyển mộ MSM trẻ để tham gia 
tiến trình xét nghiệm, dự phòng, điều trị và chăm sóc HIV, và chân nhắc các hoạt động để chạy thử ở các thành phố khác. 
Báo được coi là nguồn dữ liệu cho cả các nhà chiến lược testXXX và các chiến dịch chịch vụ HIV khác trong khu vực.  

 

 

                                        
1 Trang web của chiến dịch testBKK, testMNL, testJKT, testSGN có thể truy cập qua đường dẫn lần lượt sau đây, http://testBKK.org, 
http://testMNL.org, http://testJKT.org, and http://testSGN.org 

http://testbkk.org/
http://testbkk.org/
http://testmnl.org/
http://testjkt.org/
http://testsgn.org/
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1.2 Tổng kết các phân tích: Các bài học kinh nghiệm từ việc triển khai 
testXXX ở Băng-cốc, Ja-ka-ta, Ma-ni-la & Sài Gòn 

 

16 điều phân tích dưới đây được rút ra từ các nghiên cứu thực tiễn sẽ được chi tiết hoá sau trong báo cáo:  

 

A. Tiến trình cam kết (Từ trực tuyến tới ngoại tuyến) và Sự tích hợp 
 

1. Sự tích hợp: Các chiến lược gia nên biết các kênh kỹ thuật để đặt nền tảng cho tiến trình 
mà người dùng chuyển biến từ cam kết sang hành động, sau đó tích hợp vào hệ thống 
và các kỹ thuật để theo dõi quá trình mà họ quyết định thực hiện/đặt lịch xét nghiệm 
(xem mục 2.1.1) 

 

2. Tiến trình cam kết: Các chiến lược gia nên hiểu tại sao các đối tượng mục tiêu lại 
không theo tới hoạt động mong đợi cuối cùng (xét nghiệm HIV), và sử dụng các phân 
tích này để tạo ra một quá trình cam kết gắn kết chặt chẽ (xem 2.1.2) 

 
3. Người quen: Các nhà chiến lược phải chỉ ra được những người bạn đồng hành hỗ trợ cho 

những cá nhân đang lưỡng lự, sợ sệt hoặc cảm thấy sẵn sàng để làm xét nghiệm (xem 
2.1.3) 

 

B. Cam kết của Truyền thông Kỹ thuật số và Truyền thông Xã hội 
 

4. Nội dung về lối sống: Thông tin thống kê và trực tiếp về sức khoẻ sẽ không thu hút được 
người thuộc đối tượng đích. Thay vào đó, các nhà chiến lược có lẽ muốn cân nhắc việc tạo 
ra những nội dung về lối sống của người đồng tính nam để tiếp cận được sự tham gia của 
các đối tượng này như một cách để thúc đẩy lượng truy cập web đến các nguồn tin y tế. 
(xem 2.2.1) 

 
5. Bài viết mục tiêu: Nhân khẩu học MSM trẻ bao gồm nhóm nhân khẩu khác nhau đại diện 

cho các đặc điểm và lối sống khác nhau. Các nhà vận động nên mang sự đa dạng đến 
văn bản quảng cáo trực tuyến của mình để mỗi người có thể kết nối với nhiều đặc điểm 
khác nhau của đối tượng đích. (xem 2.2.2) 

 
6. Đa dạng hóa các điểm tiếp cận trực tuyến: Các nhà vận động nên thử nghiệm với nhiều 

nền tảng quảng cáo trực tuyến để xác định nền tảng quảng cáo nào tạo lưu lượng truy 
cập, tang nhận thức và thu hút đặt chỗ cao nhất. (xem 2.2.3) 

 

C. Video chiến dịch 
 

7. Xây dựng cộng đồng: Các nhà vận động nên nắm bắt sức mạnh và tính phổ biến của 
từng dự án video để xây dựng quy mô và sức mạnh cộng đồng trực tuyến trong tương 
lai cho họ. (xem 2.3.1) 

 
8. Thumb stopping: Các nhà vận động nên tìm một cách để tạo ra một video thu hút chú ý 

ngay từ vài giây đầu tiên. Thuyết phục đối tượng tiếp tục xem nó bằng các yếu tố địa 
phương, vui vẻ và, có lẽ là nghịch ngợm. (xem 2.3.2) 
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9. YouTube Card and Endcreen: Các nhà vận động nên tạo ra các video YouTube để có 

các tương tác trực tiếp với người xem, bao gồm cả việc thực hiện video kêu gọi hành 
động với chỉ một cú click chuột, nhúng thẻ và tính năng endscreen được YouTube hỗ 
trợ. (xem 2.3.3)  

 
10. Báo cáo thời gian xem: Các nhà vận động xây dựng chuỗi các video nên lưu ý đến dữ 

liệu người xem xem nội dung của mình trong bao lâu để có cái hình hợp lý về nội dung 
mà người xem thật sự hướng tới (trái lại với trường hợp họ chỉ nhấp chuột rồi bỏ qua). 
(xem 2.3.4)  

A. Các sự kiện kích hoạt  
 

11. Bữa tiệc tiếp cận: Lôi cuốn MSM trẻ xét nghiệm ở các quán bar các bữa tiệc của cộng 
đồng họ là điều khả thi, nhưng các nhà chiến lược phải tạo ra được trải nghiệm vui vẻ và 
phong phú về địa điểm để tiếp cận với các đối tượng mới. (xem 2.4.1)  

 

12. Tiếp cận tại trường đại học: Hợp tác với các trường đại học là một cách mạnh mẽ để tiếp 
cận các bạn trẻ. Tiếp cận có thể diễn ra ở các mức độ khác nhau: thông qua ban quản 
lý, câu lạc bộ sinh viên, qua các phòng khoa quan tâm tới vấn đề về y tế và phát triển  
(xem 2.4.2) 

 

13. Bao phủ truyền thông: Mọi người thích đọc về nhân sinh. Các chiến lược gia nên sử 
dụng các câu chuyện hấp dẫn và của các tình nguyên viên và những đối tượng hướng lợi 
để điều chỉnh độ bao phủ truyền thông của các sự kiện kích hoạt (xem 2.4.3) 

 

 
B. Đối tác chiến lược 
 

14. Đối tác xã hội dân sự: Trong các thành phối nơi LGBT đang chịu các hành vi và thái 
độ kỳ thị từ xã hội, các nhà chiến lược nên thu hút các mạng lưới nhà bảo vệ nhân 
quyền để đảm bảo sự tồn tại của các chiến dịch, bảo vệ người hưởng lợi và bảo vệ 
testXXX về mọi mặt (xem 2.5.1) 

15. Quảng bá LGBT: Các nhà vận động nên làm việc với các đơn vị quảng cáo có kinh 
nghiệm, những người là một phần của cộng đồng LGBT nơi họ sống. Họ có vẻ rất am hiểu 
các vấn đề, văn hoá địa phương, và có thể đem lại một số mối quan hệ để tuyên truyền 
chiến dịch tốt hơn (xem 2.5.2)  

16. Các cá nhân có ảnh hưởng xã hội: Những nhà vận động nên tìm kiếm những cá nhân có 
ảnh hưởng với các liên kết cá nhân tới các vấn đề để có thể kết nối với các đối tượng 
mục tiêu, sau đó hãy tối đa hoá tiềm năng của họ để nâng cao hiểu biết, mức tham gia, 
và hành động. (xem 2.5.3) 
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1.3 Báo cáo này đã được xây dựng như thế nào?  

Báo cáo này dựa trên các bài học được chia sẻ trong suốt Đối thoại Khu vực testXXX, diễn ra ở Băng-cốc trong suốt 23-25 
tháng 5/2018 và có tám nhà chiến lược của testXXX tham gia từ Băng-cốc, Ja-ka-ta, Ma-ni-la và Sài Gòn.  

Nội dung và khung chương trình của buổi đối thoại đã rà soát 5 chủ đề: quá trình cam kết và sự tích hợp; việc sản xuất nội 
dung video quảng cáo, sự tham gia của truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội; các sự kiện kích hoạt; và các đối tác 
chiến lược. nhóm được tư vấn về các cơ hội làm việc như một đội công tác cấp khu vực thông qua email sau khi kết thúc buổi 
đối thoại  

Một số các nguồn thông tin định tính và định lượng khác cũng đã được thu thập để tăng cường cho các phân tích được báo 
cáo trong ấn phẩm này. Ấn phẩm bao gồm các đánh giá tại chỗ của các báo cáo tiến độ hàng quý và nghiên cứu tác động ở 
mỗi chiến dịch testXXX, và sự tham vấn  hoặc phỏng vấn những bên liên quan như đơn vị xây dựng thuương hiệu, nhà sản 
xuất nội dung kỹ thuật số, cá nhân ảnh hưởng xã hội. dữ liệu cũng được kiểm tra bằng công cụ Gooble Analytics và Facebook 
Insights ở các website của chiến dịch và Facebook Page tương ứng. 
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1.4 Hiện trạng của đô thị 

testXXX triển khai dưới sự tài trợ của EJAF ở bốn thành phố Đông Nam Á: Băng-Cốc (Thái Lan), Ja-ka-ta (In-đô-nê-si-a), Ma-
ni-la (Phi-líp-pin), và Sài Gòn (Việt Nam). Các thành phố này là địa bàn tập trung của Sáng kiến Đa đô thị cho MSM và TG, một 
liên minh rộng lớn của các đối tác Liên hợp quốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đơn vị đối tác của họ, 
các chương trình AIDS quốc gia, chính quyền tại các thành phố và các tổ chức của cộng đồng MSM và người chuyển giới ở 
Châu Á để tăng quy mô hiệu quả, các ứng phó toàn diện và về quyền HIV cho MSM và người chuyển giới. Vùng Châu Á Thái 
Bình Dương đã chứng kiến sự bành trướng của tỷ lệ lây nhiễm HIV trong MSM từ 7% trên tổng số các ca nhiễm của tất cả các 
quần thể đích vào năm 2000 gia tăng thành 26% năm 2016. 

Mục tiêu chung của chiến dịch testXXX là tiếp cận và thu hút MSM làm xét nghiệm HIV/STI ở các phòng khám đối tác và, 
trong trường hợp tái phát hiện ca mất dấu, đảm bảo khách hàng đó sẽ được điều trị tại các cơ sở y tế. Đọc tài liệu hiện trạng 
của đô thị bên dưới để hiểu them về tổng quan mỗi chiến dịch testXXX. 

Ngoại trừ testBKK, được chỉ đạo trực tiếp bởi APCOM, APCOM đã chọn các đối tác để triển khai, đối tác triển khai cấp quốc 
gia tại Ja-ka-ta, Ma-ni-la, và Sài Gòn để triển khai testXXX. APCOM đã nhận thấy, mô hình này có rất nhiều ưu điểm. Nó giúp 
cho chiến dịch tiếp cận với các kiểu quan hệ khó tiếp cận và những tổ chức này với cơ cấu tình nguyện viên của mình có thể 
đẩy mạnh các hoạt động của chiến dịch. Họ cũng có các mối quan hệ đối tác với các CBOs địa phương tại thành phố đó.  

Mỗi chiến dịch testXXX bắt buộc phải thiết lập quan hệ đối tác với một số phòng khám nhất định cung cấp các dịch vụ sức 
khoẻ tình dục bao gồm xét nghiệm và điều trị HIV và STI cho MSM. Những phòng khám được lựa chọn nên có cơ sở vật chất 
đầy đủ và nhạy cảm với các nhu cầu của MSM, bao gồm cả yếu tố không bình phẩm, bí danh, và chuyển gửi dịch vụ bảo mật. 
Các mục tiêu của nhà chiến lược, tóm lại là, tiếp cận và tuyển mộ MSM để thực hiện xét nghiệm HIV/STI tại các phòng khám 
đối tác.  

 

 Bangkok Jakarta Manila Saigon 

Tổng kết Đại dịch 
1 trong 4 MSM đang 

sống với HIV 
Gần 2 trong 10 MSM 

đang sống với HIV 

Gần 90% ca được 
chẩn đoán nhiễm 

HIV mới hằng ngày 
là MSM 

1 trong 10 MSM 
đang sống ở Sài Gòn 

có HIV 

Đối tác triển khai cấp 
Quốc gia 

APCOM GWL-INA Love Yourself 

Trung tâm nghiên 
cứu ứng dụng sức 
khoẻ cho Nam giới 

và cộng đồng 
(CARMAH) 

Quá trình triển khai 
Tháng 11/2015 đến 

hiện tại 
Tháng 4/2017 

đếnTháng 3/2018 
Tháng 11/2016 đến 

Tháng 10/2017 
Tháng 5/2016 đến 

Tháng 4/2017 

Số lượng các phòng 
khám đối tác 

5 7 8 10 



Thumb Stopping và 15 tình huống nghiên cứu khác về tuyên truyền thay đổi hành vi liên quan HIV | 11 

2. BÀI HỌC: BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA BỞI CÁC NHÀ CHIẾN 
LƯỢC TESTXXX 
 

Phần này cho thấy các điểm nổi bật từ các nhà chiến lược testXXX: 1. Tính tham gia và sự tích hợp; 2. Sự tham gia của truyền 
thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội; 3. Sản xuất nội dung Video; 4. Các sự kiện kích hoạt; và 5. Đối tác chiến lược  

 

2.1 Quá trình cam kết (Trực tuyến đến ngoại tuyến) và sự tích hợp  

Các đối tượng hưởng lợi và đối tượng đích tương tác với chiến dịch testXXX theo rất nhiều cách qua thời gian. Hình thức và 
mức độ tương tác của họ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả sự quan tâm của họ tới các vấn đề và sự quen thuộc với 
chiến dịch. Các đối tượng mục tiêu có thể nhấp chào các quảng cáo trên Facebook, ghé thăm website testXXX, đặc lịch trực 
tuyến để xét nghiệm HIV, hoặc làm xét nghiệm ở một phòng khám lưu động trong một sự kiện kích hoạt. Mỗi hành động hiện 
hữu này có thể biểu trưng cho những mức độ (cao hoặc thấp) tham gia khác nhau vào chiến dịch được triển khai trên nhiều 
kênh truyền thông. Tổng số các tương tác được nhắc tới ở đây chính là quá trình tham gia. Sự tích hợp giữa các yếu tố của sự 
tham gia chính là chìa khoá cho việc đảm bảo một chiến dịch gắn kết để tạo ra các mối quan hệ với đối tượng mục tiêu và làm 
sâu sắc hơn sự kết nối với các đối tượng hiện có.  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.1.1. testBKK đã sử dụng một hệ thống đặt lịch tích hợp 
để đo lường sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động  
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược nên biết các kênh kỹ thuật để tạo nền móng cho quá trình một người sử dụng trải qua từ 
lúc tham gia đến khi hành động, sau đó tích hợp hệ thống và công nghệ để theo dõi họ quyết định thực hiện/đặt lịch xét 
nghiệm bằng cách nào và khi nào 

Có bao nhiêu người thực sự làm xét nghiệm HIV sau khi tham gia vào chiến dịch testXXX? Câu hỏi này đã rất khó 
trả lời khi các phòng khám và các nhà chiến lược sử dụng các kênh công nghệ khác nhau để theo dõi tương tác trực 
tuyến và ngoài tuyến với các đối tượng mục tiêu. Các phòng khám sử dụng một hoặc nhiều kênh đặt lịch, trong khi 
testXXX sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và hệ thống quản lý nội dung, và bộ công cụ phân tích như Google 
Analytics và Facebook Insights. 

Với sự hỗ trợ từ LINKAGES Thái Lan được chỉ đạo bởi FHI360 và hỗ trợ bởi USAID và PEPFAR, testBKK đã giúp 
xoá bỏ những kẽ hở này bằng việc phát triển một kênh đặt lịch trực tuyến bảo mật, tuỳ chỉnh thông qua website của 
testBKK vá các điểm khác như Facebook Page và các quảng cáo trên các ứng dụng hẹn hò. Người dùng có thể 
nhấp chuột qua trang đặt lịch trực tuyến, có hai ngôn ngữ (Tiếng Thái và Tiếng Anh), lựa chọn phòng khám đốc tác 
của testBKK theo ý thích. Sau khi người dùng lựa chọn một ngày và thời gian, họ nhập các chi tiết liên lạc (số điện 
thoại, ID Lines, và tên [tuỳ chọn]). Họ sẽ thấy màn hình xác minh, sau đó lịch sẽ được chuyển tới phòng khám đã 
chọn  

Kênh này cho phép testBKK tiếp cận tới những người dùng mà có thể củng cố các nỗi lực. Ví dụ, trong ngày 1 tháng 
10/2017 tới 10 tháng 5/2018, trang đặt lịch trực tuyến đã được truy cập 46,436 lần thông qua các nguồn lực quảng 
bá lớn, trừ các bài đăng từ những người có sức ảnh hưởng. Lưu lựng truy cập hang đầu: 35.9% qua website của 
testBKK, 34,5% qua quảng cáo Facebook, và 26,4% qua quảng cáo trên Grindr, Hornet và Jack’d. Lượng truy cập 
thấp nhất là qua mã QR và bài đăng hữu cơ trên Facebook (0.25% kết hợp). testBKK có thể sử dụng những thông 
tin này một cách để phân bổ các nguồn lực hiệu quả hơn cho việc quảng bá đặt lịch xét nghiệm.  
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Những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội cũng được sử dụng như một kênh thu hút đặt lịch. Những người có 
tầm ảnh hưởng là những người nổi tiếng trong cộng đồng đồng tính nam ở Thai được tuyển một để tạo ra các nội 
dung (bài đăng, video) khuyến khích những người theo dõi là MSM trẻ đi xét nghiệm và đặt lịch xét nghiệm qua các 
kênh này.  

Nên ghi nhớ rằng một số phòng khám vẫn đón khách vãng lai, không thông qua việc đặt lịch hẹn trước. Điều đó 
chứng tỏ kênh này sẽ dễ để đo lường. Tính ứng dụng cao của sáng kiến này sẽ giúp cho các phòng khám và những 
nhà chiến lược có hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các công cụ trực tuyến và việc đặt lịch hẹn xét nghiệm HIV. 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.1.2 testMNL sử dụng kết nối theo dõi để đảm bảo khách 
hàng sẽ đi xét nghiệm 
 

Phân tích chính: Những nhà chiến lược hiểu tại sao các đối tượng mục tiêu của họ không theo đến bước hành động cuối cùng 
(xét nghiệm HIV), và sử dụng những phân tích đó để tạo ra một quá trình cam kết chặt chẽ hơn  

Nhiều người đặt lịch xét nghiệm HIV trực tuyến hoặc trực tiếp thông qua một phòng khám không phải luôn luôn theo 
tới bước xét nghiệm. điều này có thể xảy ra với nhiều lý do khác nhau nhưng quyên lịch hẹn hoặc đơn giản là thấy 
lưỡng lự.  

testMNL đã sử dụng phương pháp kết nối theo dõi với người đã đặt lịch xét nghiệm để giảm số lượng người không 
xuất hiện, chẳng hạn qua email, tin nhắn điện thoại, và gọi điện. Tất cả các phương pháp liên lạc được cá nhân hoá 
một cách phù hợp để họ cảm thấy đặc biệt, và do đó, đăng khả năng có thể thực hiện ca xét nghiệm. trong khi cơ 
chế này được đặt ở phòng khám đối tác của testMNL, nhưng lại không thể thực hiện được ở các phòng khám nhà 
nước, nơi sử dụng một hệ thống đặt lịch hẹn khác.  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.1.3 testJKT liệt kê ‘người ban’ để hỗ trợ những người 
đang lượng lự trong việc xét nghiệm 
 

Phân tích chính: Các chiến lược gia phải đưa ra một người bạn đồng hành với người đang do dự, sợ sệt hoặc cảm thấy sẵn 
sàng tham gia xét nghiệm 

Đối với nhiều MSM trẻ, lần xét nghiệm HIV đầu tiên có thể là một trải nghiệm khó khăn. Họ có thể lo lắng về sử ẩn 
danh của các dịch vụ mà họ sắp làm, hoặc lo sợ về viễn cảnh với kết quả dương tính. Những cảm giác này làm cho 
nhiều người quá sợ hãi để xét nghiệm và họ buông xuôi để sau này làm hoặc đơn giản là không nghĩ tới việc hẹn 
khám nữa.  

Để giảm sự chênh lệch giữa số người đặt lịch hẹn xét nghiệm và số người thực sự đi xét nghiệm, testJKT đã tạo nên 
một hệ thống ‘người bạn’. Hệ thống này nhằm hỗ trợ người đang lượng lự đi xét nghiệm bằng việc để một đồng đẳng 
đồng hành với học như một người bạn đáng tin cậy. người bạn có thể đưa ra lời khuyên cho người đi xét nghiệm, 
cùng họ đến buổi hẹn xét nghiệm.  

Một người ghét thăm trang web testJKT đang cố gắng tìm ra phòng khám đối tác nào gần anh ấy nhất và sẽ được 
đưa ra một danh sách các ‘người bạn’ sống trong khu vực lân cận của phòng khám. Danh sách bao gồm số liên lạc 
của người bạn và/hoặc địa chỉ email, để người dùng có thể tiếp cận.  

Sáng kiến này đã gia tăng thành công số lượng người xét nghiệm và giúp xoá bỏ sự ngại ngần có thể gặp phải trong 
lần xét nghiệm đầu tiên.  
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2.2 Sự tham gia của Truyền thông Kỹ Thuật Số và Truyền thông Xã hội 

Sự tham gia mạnh mẽ của truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội là yếu tố quan tọng cho sự thành công của chiến 
dịch testXXX. Tính phổ biến của các công cụ truyền thông xã hội đang phát triển lớn mạnh trong vài năm gần đây, tiếp cận 
được với người trẻ ở thành thị sẽ kết nối dễ dàng hơn trước. Đời sống xã hội cũng được lên kế hoạch và trực tiếp qua các ứng 
dụng di động như Facebook và Instagram, trong khi MSM trẻ đang sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Blued, Grindr, Hornet 
và Jack’d ngày càng nhiều để tìm kiếm bạn tình. Nhằm mục đích giúp testXXX kết nối với các đối tượng mục tiêu, điều cần 
thiết là tương tác với họ trong không giantrwcj tuyến nơi họ vẫn đang thuần tuý tìm kiếm đáp ứng các nhu cầu về tình dục. 
Ngoài ra, truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội giúp cho testXXX kết nối với các đối tượng ít bộc lộ hàng ngày, như 
những MSM không tự xác định bản thân thuộc cộng đồng LGBT. 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.2.1 testBKK sử dụng ‘nội dung lối sống’để thu hút sự 
tham gia rộng hơn với các thông điệp sức khoẻ  
 

Phân tích chính: Các thống kê và thông tin trực tiếp về sức khoẻ không thu hút mọi người trong nhóm đối tượng mục tiêu. 
Thay vào đó, các nhà chiến lược có thể muốn cân nhặc việc sản xuất các nội dung lối sống của cộng đồng đồng tính nam để 
tiếp cận và thu hút đối tượng như cách thu hút lượt truy cập website và các nguồn lực về y tế.  

testBKK đã có được một số sức hút trực tuyến qua việc tạo ra nội dung blog về các vấn đề chính liên quan đến HIV 
như PrEP, PEP, và các bệnh lây qua đường tình dục sau khi chia sẻ các nội dung này trên Facebook Page của họ. 
Nhưng các nhà chiến lược cảm thấy các thông điệp quá trực diện và học thuật, kết quả là nó không giả quyết vấn 
đề được tốt như mong đợi.  

Chiến dịch do đó đã hướng tới việc phát triển nội dung gần hơn với lối sống của người đồng tính nam như cách để 
thu hút khán giả trên Facebook ghé thăm website của testBKK. Hai ví dụ chính được nêu ra ở các bài tin 15 phim 
Châu Á về người đồng tính nam mà bạn nên xem và 15 phim bộ Châu Á về người đồng tính nam mà bạn nên xem 
với người ấy. Phim lẻ và phim bộ nổi bật trong danh sách có bao gồm các thông điệp về các mối quan hệ LGBT và 
việc chung sống với HIV. Một số bài đăng trên blog cũng nổi bật với những câu chuyện cá nhân từ những người lần 
đầu tiên xét nghiệm HIV.  

Kết quả của phương pháp tiếp cận này là rất đáng khích lệ. Hai bài post đó đã nhận được 2100 lượt xem của trang 
và trên website testBKK trong vòng 2 tuần đầu kể thừ ngày được chia sẻ trên Facebook page. Áng chừng 20-30% 
lượng truy cập đã ghé thăm các trang nội dung khác của website testBKK, chẳng hạn như “Đi xét nghiệm ở đâu” và 
“Giữ an toàn như thế nào”. Đây cũng một phần do lời kêu gọi hành động bao như khuyến khích đặt lịch xét nghiệm 
bên trong chính các bài đăng.  

Một bài học quan trọng cho các chiến lược gia ở đây là để tìm hiểu thêm về sự quan tâm của các đối tượng đích, và 
sẻ dụng chủ đề này như cách để điều chỉnh lượng truy cập vào các nguồn thông tin về sức khoẻ 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.2.2. testSGN tạo ra những quảng cáo Facebook hiệu quả 
hơn bằng các bản tuỳ chỉnh các loại nhân khẩu học khác nhau của MSM trẻ  
 

Phân tích chính: Nhân khẩu học của MSM trẻ gồm nhiều tiểu sử nhân khẩu học khác nhau đại diện cho các đặc điểm và lối 
sống khác nhau. Các nhà chiến lược nên mang sự đa dạng đến cho các bài viết quảng cáo trực tuyến để qua đó kết nối với 
các đặc điểm khác nhau của đối tượng. 

https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%25B
https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%25B
https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%25B
https://www.testbkk.org/th/news/15-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%25B
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testSGN hiểu rằng các đối tượng của mìh có thể được chia ra làm 2 nhóm theo yếu tố nhân khẩu học: những nhân 
viên văn phòng trẻ và các học sinh sinh viên. Hai nhóm này có các kế hoạch sinh hoạt hàng ngày khác nhau, với 
người dân văn phòng chỉ có thể rảnh để đến phòng khám sau giờ làm việc (từ 5 đến 7 giờ tối) trong khi các học sinh 
sinh viên có thể đến khám sớm hơn nhiều. Nhận thấy sự khác nhau này, testSGN tạo ra hai bộ sản phẩm quảng 

bá2 trên Facebook Page của họ để quảng bá tới đối tượng của mình bằng các tiêu chí giữa dân văn phòng và học 
sinh sinh viên: người hâm hộ nam (và bạn nam giới) trên 19 tuổi và người hâm mộ nam (và bạn nam giới) dưới 20 
tuổi . Mỗi bộ quảng cáo có những thông tin quảng cáo và  nội dung được điều chỉnh sao cho phù hợp với lối sống 
của từng nhóm đối tượng.  

Cho nhân viên văn phòng, nội dụng sẽ như sau:  

 “Các phòng khám đối tác của chúng tôi vẫn mở cửa sau khi bạn kết thúc công việc. 
Đừng chờ đợi. Hãy xét nghiệm cùng với chúng tôi ngay khi có thể. Miễn phí, nhanh 
chóng, bảo mật, không phải báo danh” 

 

Bộ quảng cáo cũng có thể được chuẩn bị hơn nữa, về vấn đề sắp xếp thời gian quảng cáo, phù hợp với cả 
hai nhóm khác nhau. Ví dụ, các bộ quảng cáo hướng tới nhóm nhân viên văn phòng có thể chỉ cần hiển thị 
sau giờ làm việc, trong khi quảng cáo nhóm vào học sinh sinh viên có thể chạy cả ngày 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.2.3 testBKK đa dạng hoá các loại hình quảng cáo trực 
tuyến để tìm ra kênh nào tiếp cận và tuyển mộ MSM trẻ nhiều hơn  
 

Phân tích chính: Các chiến lược gia cần phải thí nghiệm các kênh quảng cáo trực tuyến đa chiều để tìm ra đâu là kênh có 
lượng truy cập, kiến thức và đặt lịch cao nhất.  

testXXX là một trong các chiến dịch đầu tiên sử dụng các ứng dụng hẹn hò một các có chiến lược để nâng nhận 
thức và việc đặt lịch xét nghiệm HIV. Các ứng dụng hẹn hò được sử dụng cho các quảng cáo cáo trả tiền ở Băng-
cốc, Ja-ka-ta và Ma-ni-la bao gồm có Grindr, Hornet, và Jack’d. Là không gian trực tuyến chủ yếu nơi người trẻ tìm 
kiếm tình dục – đặc biệt là trong môi trường mà mọi người không dễ để công khai – các kênh này đã trở thành một 
nơi quan trọng cho testBKK, nơi áp dụng kênh đặt lịch hẹn trực tuyến, để thu hút việc đặt lịch và xác định các ca 
mất dấu để đưa vào chương trình điều trị  

Sau khi phân tích các kết quả của những kênh marketing kỹ thuật số, testBKK nhận thấy quảng cáo trên Facebook 
và Hornet đã tạo ra lưu lượng truy cập cao nhất cho kênh đặt lịch trực tuyến. Quảng cáo Facebook năng suất hơn 
trong việc tang lượng đặt lịch, một phần vì sự kinh hoạt của Facebook cho người quảng cáo trong việc chi ngân 
sách. Trong khi đó, gói quảng cáo của Hornet, và khá nhiều ứng dụng hẹn hò khác, được cơ cấu với giá gói cố định. 
Tuy nhiên Hornet lại đem lại số lượng MSM trẻ đặt lịch hẹn và đi xét nghiệm cao nhất.  

Nghiên cứu thực tiễn này nêu bật giá trị của một hệ thống đặt lịch trực tuyến tích hợp (xem nghiên cứu thực tiễn 
2.1.1) để xác định ra những nguồn nào thu hút được nhiều giao dịch đặt lịch xét nghiệm nhất. Nó cũng nêu bật nhu 
cầu đối với các kênh đa dạng được dung để xác định lợi tức từ việc đầu tư vào quảng cáo.  

                                        
2 Có ba mức độ cấu trúc chiến dịch quảng cáo trên Facebook: chiến dịch, bộ quảng cáo và mục quảng cáo. Một chiến dịch bao gồm một hoặc 
nhiều hơn các bộ quảng cáo hoặc mục quảng cáo. Các nhà chiến lược có thể chọn một mục đích quảng cáo cho mỗi chiến dịch. Các bộ quảng 
cáo có thể chứa một hoặc nhiều mục quảng cáo. Các nhà chiến lược có thể xác định mục tiêu, ngân sách, kế hoạch, giá thầu và vị trí cấp độ 
trong cả bộ. Quảng cáo là nơi tính sáng tạo (hiệu ứng/video/hình ảnh/nội dung) được sử dụng. Học them về cấu trúc chiến dịch quảng cáo 
Facebook tại  https://www.facebook.com/business/a/campaign-structure 
 

https://www.facebook.com/business/a/campaign-structure
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2.3 Sản xuất video chiến dịch 

Việc sản xuất và phát tán mạnh mẽ video của chiến dịch có sức mạnh thay đổi kiến thức, thái độ và hành vi xung 
quanh kiến thức liên quan đến HIV. Nội dung này có thể đem lại sự khác nhau về định dạng và thể loại. Các kịch bản 
có thể giúp người xem phát cải thiện hiểu biết sâu sắc hơn về một vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày như thê 
nào, hẹn hò với một người dương tính với HIV như thế nào và các vấn đề liên quan của người LGBT. Theo một cách 
khác, các video bắt mắt sử dụng các nội dung hài hước có thể đảm bảo các thông điệp về sức khoẻ sẽ được xem và 
chia sẻ rộng rãi trên môi trường trực tuyến. Sản xuất các nội dung video với chat sluowngj cao, cho dù đó là một video 
ngắn công bố dịch vụ công khai (PSA) hoặc một website, là cách chính để tăng lượng tương tác với testXXX 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.3.1 testBKK sử dụng một bộ phim để xây dựng cộng 
đồng trực tuyến và gây ảnh hưởng thay đổi hành vi ở Băng-cốc 
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược nên  nắm bắt sức mạnh và tính phổ biến của các dự án video để xây dựng quy mô và 
sức mạnh của cộng đồng trực tuyến cho tương lai 

Trong mối quan hệ đối tác với một cộng đồng sáng tạo nổi tiếng trong việc sản xuất ra các video có tính lan 
truyền trên YouTube và các tiệc khiêu vũ của cộng đồng LGBT ở Băng-cốc, testBKK đã sản xuất một kịch 

bản phim bộ được tên là GAYOK Bangkok. Bộ phim đư3ợc chuyển thể từ chuyện đam mỹ với các diễn viên 

đại diện nhóm tuổi, cơ thể, biểu hiện giới và tình trạng HIV khác nhau, và nó cho thấy thực tế và những hình 
mẫu đa dạng của các cá thể đồng tính nam ở Băng-cốc. Các thông điệp về tình dục, bao gồm PrEP, được 
đưa khéo léo vào cốt chuyện, đã vẽ nên một bức tranh cuộc đời của các nhân vật.  

Trong thời gian chiếu trailer và một tuần sau khi một tuần tập cuối cùng lên sóng, số lượng người theo dõi 
Facebook của testBKK đã tăng lên tới 8 lần. Người dùng của website cũng tăng lên 20 lần cũng như lượt xem 
của trang tăng 18 lần.  

Bộ phim thu hút MSM trẻ và những người ủng hộ họ đến với Facebook của testBKK, xác định testBKK như 
một kênh thông tin đáng tin cậy với nội dung chất lượng. Lượng người hâm mộ lớn hơn chính là một công cụ 
hiệu quả cho testBKK để tiếp cận nhiều MSM hơn ở Băng-cốc qua việc tiếp tục phát tán nội dung. Điều này 
sẽ lần lượt làm tăng lượng truy cập, tăng lượng tương tác với các sáng kiến sau này của testBKK 

Nhưng không phải chỉ vì lượng thích trên trang Facebook – bộ phim đã chỉ ra những ảnh hưởng tích cực tới 
việc công nhận thương hiệu và kiến thức/thái độ. Theo nghiên cứu tác động được triển khai cho cùng nhóm 
đối tượng MSM trẻ ở Đại học Mahidol, đối tác nghiên cứu của testBKK, lượng người biết đến testBKK đã tăng 
lên 23.7% trong khi kiến thức về PrEP tăng lên 22.6%.  

Trong khi đây thật sự là một thành công cho testBKK, các chiến lược gia khác của testXXX không đạt được 
thành công tương tự trong việc sản xuất phim bộ online. Khi testJKT tạo một hệ thống Người bạn, nó lại 
không giúp tăng cường sức mạnh của chiến dịch trực tuyến. Các nhà chiếc lược kết luận rằng một bộ phim 
thành công cần phải có những yếu tố chính đóng góp cho thành công đó: kịch bản hay, chất lượng phim đẹp, 
diễn viên nổi tiếng và/hoặc kinh nghiệm, một ngân sách chắc chắn để quảng bá phim, và kỹ năng sản xuất 
kỹ thuật tổng quan.  

                                        
3 GAYOK Bangkok có thể xem tại testBKK.org/GayOkBangkok 
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Nghiên cứu thực tiễn 2.3.2 testMNL xây dựng các video cho chiến dịch có tính 
địa phương và liên kết được, sử dụng “thumb stopping” để thu hút người xem 
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược nên tìm ra cách để tạo các video thu hút sự chú ý từ những giây đầu tiên. Thuyết phục 
đối tượng của mình tiếp tục xem bằng cách làm cho video có tính địa phương hoá, vui vẻ và có lẽ là nghịch ngợm.  

testMNL kỳ vọng phát triển từ một bài học rút ra từ cuộc thảo luận nhóm với testBKK: đối tượng mục tiêu của 
họ cảm thất xét nghiệm HIV là rất khó xử và khó chịu. Nhưng thay vì thực hiện lại một ý tưởng mà testBKK đã 
làm, testMNL đã bắt tay vào làm một chủ đề có tính cộng hướng sâu sắc hơn với khán giả Phi-líp-pin. 

Video kết quả, Red Room4, có cảnh hai nam giới đang hôn nhau trên một chiếc giường. Một người mặc đồ da 
đen và bị trói bởi người kia. Góc máy quay bắt được cảm giác của trải nghiệm này, gần như là một cảnh phim 
nóng. Điều này được quay lại chỉ trong một vài giây của video, thu hút người xem chú ý vào nội dugn thay vì 
cứ tua nhanh phim, họ tiếp tục xem phần còn lại. Kỹ thuật này được gọi là “thumb stopping”.  

Kết thúc video, người đàn ông bị trói bị phải chịu đựng người kia chính là một người lừa đảo bán hang đa cấp 
– có những thức thường đến không báo trước ở Phi-líp-pin. Trong quý đầu tiên, video đã đạt được khá nhiều 
phản hồi tích cực với 103 nhận xét trên Facebook, và 43,000 lượt xem (thuần tuý) ở trang Facebook của 
testMNL. 

Các nhà chiến lược testMNL học được rằng nội dung video sẽ có tác dụng nếu: 1) nó mang tính địa phương 
và bắt kịp xu hướng; 2) vui vẻ; 3) gợi cảm, và bao gồm các thông điệp về tình dục tích cực. Chiến dịch về 
video đã minh chứng rằng các vấn đề chung có thể được nắm bắt xuyên biên giới, nhưng chìa khoá của việc 
triển khai thành công là phải chỉnh sửa nội dung và ý tưởng theo văn hoá địa phương và hoàn cảnh. testMNL 
luôn gắn liền lời kêu gọi hành động vào tất cả các bài đăng của họ, lượng người xem sẽ giúp tăng lượng truy 
cập  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.3.3 testBKK và testMNL sử dụng chức năng YouTube 
card và endscreen để truyền tải qua việc xem video những lời kêu gọi hành động  
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược tạo video YouTube để có tương tác trực tiếp với người xem bao gồm cả việc thực hiện lời 
kêu gọi hành động của video với chỉ một cú bấm/chạm vào video, bằng việc thêm các tính năng “card” và “endscreen” được 
cung cấp bởi YouTube.  

YouTube card và endscreen5 cho phép video mà testBKK và testMNL đăng tải cho kênh YouTube của chiến 
lược để có tương tác. Cards và endscreens có thể chỉ ra cho người xem những đường dẫn URL đặc biệt (định 
danh bất kỳ trang nào trong chiến dịch) và chỉ ra các hình ảnh, tiêu đề và lời gọi hành động tuỳ chỉnh. Card 
có thể hiển thị trong video, trong hi endscreen chỉ có thể hiển thị ở 25 giây cuối cùng của video. Cả hai đều 
có nền tảng làm việc khác nhau: máy tính để bàn, điện thoại, máy tính bảng. thẻ và endscreen là cách tốt 
nhất để tăng lượt xem của YouTube vào các nguồn và trang web y tế.  

Trong số các ví dụ, testBKK sử dụng YouTube Card để chỉ ra cho người xem thấy trang web về PrEP bộ 
phim GAYOK Băng-cốc nơi mà các diễn viên vào vai một cặp đôi vô tư nói về thuốc dự phòng trước phơi 

                                        
4 Xem “Red Room” tại kênh YouTube của testMNL http://YouTube.com/testMNL 
5 Để biết thêm về YouTube card và endscreen, hãy truy cập https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/cards 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4L3oSJJyDM&feature=youtu.be
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nhiễm. testMNL sử dụng một endscreen để chỉ cho người xem thấy trang “nơi đi xét nghiệm” và cuối chiến 
dịch video PSA 

 

Nghiên cứu thực tế 2.3.4 testBKK và testJKT đã nghiên cứu thời gian xem để áp 
dụng cho các bộ phim của họ để tránh những sai lầm cho việc sản xuất video 
tương lai.  
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược sản xuất những bộ phim nên chú ý đến giữ liệu về việc người xem xem nội dung bao lâu 
để hiểu rõ người xem thực sự xem nội dung gì (đối lập với các video họ đã từng nhấp vào nhưng rồi lại bỏ qua).  

Khi testBKK và testJKT đã thấy sự sụt giảm thời lượng xem và lượt xem các bộ phim của mình, họ tự hỏi các 
câu hỏi sau để tìm ra vấn đề:  

• Tôi có thay đổi kế hoạch đăng tải bao giờ chưa?  
• Có một video lẻ nào là nguyên nhân gây sụt giảm?  
• Nội dung gây sụt giảm là theo thời kỳ hay điển hình cho những gì đang diễn ra trong cuộc 

sống?  
• Có từ ngữ/hình ảnh cụ thể nào chỉ ra là nguyên nhân gây ra sự sụt giảm (chẳng hạn như những từ ngữ không 

phù hợp, hoặc lỗi/trục trặc của video)  
 

Sau khi chiếu các tập của bộ phim Baibus6 trên kênh YouTube, testBKK đã đánh giá thời gian xem trung 
bình của mỗi tập qua phân thích của YouTube. Bản đánh giá kết luận rằng hầu hết người xem đều dừng tập 
phim trước khi chiếu tới các thông thông điệp được quảng bá (vd thông báo của người dẫn chương trình hoặc 
ngôi sao truyền thông xã hội trên kênh đặt lịch của testBKK), được thiêts kế tại phần thứ ba của tập phim. 
Điều này gợi ra rằng, trong các sản phẩm phim bộ sắp tới, khi không thể đảm bảo được sự chú ý của người 
xem, một đoạn thông điệp chính nên được giới thiệu trước tập tiếp theo thông qua một đoạn trích oặc một 
đoạn thông báo.  

 

2.4  Các sự kiện kích hoạt  

Các sự kiện kích hoạt là cách quan trọng để tiếp cận MSM trẻ ở môi trường ngoại tuyến khi họ giao du xã hội. Các sự 
kiện này cần thời gian – từ việc chuẩn bị hậu cần và thiết kế tài liệu để đảm bảo quảng bá phù hợp – dù vậy đây cũng 
là một cách hiệu quả để tiếp cận MSM trẻ có nguy cơ cao nếu địa điểm và nội dung sang tạo phù hợp đối tượng mục 
tiêu. Những sự kiện này trước giừ luôn được tổ chức ở những địa điểm khá đa dạng, bao gồm cả các địa điểm phòng 
khám lưu động tại những buổi tiệc tùng ở Băng-cốc và các sự kiện giải trí tại các địa điểm cho LGBT ở Ja-ka-ta. 

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.4.1 testJKT và testBKK tổ chức các sự kiện sáng tạo để 

                                        
6 Chuỗi Baitbus trên trang web của testBKK là một loại hình game show nổi tiếng nóng bỏng và có tiền thuường. Chương trình giải đáp cho người 
tham gia về thái độ liên quan đến tình dục, sự thoả mãn và kiến thức về HIV. Mỗi tập, một bạn đồng tính nam trẻ tuổi được tuyển dụng từ cộng 
đồng qua ứng dụng hẹn hò bởi người dẫn chương trình và được mời lên một chiếc xe buýt nơi bắt đầu chương trình. Người tham gia sẽ được đồng 
hành cùng với một người nổi tiếng của cộng đồng ngồi chờ sẵn trong xe. Tiền thưởng sẽ được trao cho người tham gia có câu trả lời đúng. Xem seri 
testBKK Baitbus (tiếng Thái) ở testBKK.org/baitbus. 
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thu hút những người thích tiệc tùng đi xét nghiệm 
 

Phân tích chính: Thu hút MSM trẻ đi xét nghiệm tại các quán bar và các bữa tiệc của cộng đồng đồng tính nam là có thể, 
nhưng các nhà chiến lược phải đem lại trả nghiệm vui vẻ với các địa điểm đa dạng để tiếp cận các đối tượng mới 

Bạn sẽ xét nghiệm HIV nếu như thấy một phòng khám lưu động trong bữa tiệc mình tham dự chứ? Các nhà 
chiến lược của testBKK và testJKT đã đầu tư các nguồn lợi đáng kể vào việc khuyến khích khách quen tại 
địa điểm kết nối với MSM trẻ - để đạt được kết quả như cam kết.  

Năm 2017, testBKK đã kết hợp với gCircuit, lễ bữa tiệc của người đồng tính nam lớn nhất Châu Á diễn ra ở 
Băng-cốc trong lễ Songkran (Tết của Thái Lan). testBKK được thiết kế và sắp đặt một căn lều đặc biệt với 
các cơ sở vật chét để xét nghiệm tại địa điểm bên ngoài khu tổ chức tiệc chính. Các người mẫu sẽ phát bao 
cao su cho người tham dự. Nơi bắt mắt nhất là khu lều chụp hình, được thay đổi hang ngày theo chủ đề của 
đêm tiệc. Người tham gia có thể bước vào với bạn của mình, chụp hình và đăng lên các kênh truyền thông xã 
hội của họ.  

Kết quả thì sao? Trong khi hơn một trăm người đã xét nghiệm, số các ca bỏ trị được tìm ra khá thấp. Căn lều 
này có tác dụng tốt trong việc nâng cao kiến thức và định vị testBKK như một phần của cộng đồng LGBT 
rộng lớn, nhưng nó không phải một cơ chế hiệu quả để xác định các ca bỏ trị  

testJKT đã chạy một loại sự kiện kích hoạt khác nhau hướng tới hoạt động giải trí nhiều hơn ở các địa điểm 
điểm nổi tiếng của LGBT, CLB Apollo. Đêm Fantasy World open-mic, nơi mà các cá nhân LGBT có thể phô 
diễn tài năng trên sân khấu, thuường xuyên duy trì số 500 người, và vào cửa miễn phí cho những người xét 
HIV tại các phòng khám lưu động sẵn sàn cho testJKT và các tổ chức cộng đồng (CBO) và các phòng khám 
đối tác. Nắm bắt đúng thời điểm là chìa khoá chính để thu hút người tham gia sự kiện. Do đó, testJKT thường 
xuyên tập trung vào đêm trước của ngày nghỉ lễ - nơi số lượng khách quen cao hơn bình thường và ngày thứ 
Tư – khi đồ uống được các quán bar bán với giá rẻ hơn ngày thường. 

Qua thời gian, các sự kiện sẽ trở nên thiếu hiệu quả bởi vì sự kiện thu hút khán giả tương tự nhau mỗi lần. Do 
đó, testJKT khuyến khích cùng người tham gia xét nghiệm nhiều lần. Việc đa dạng hoá địa điểm tổ chức vì 
vậy cũng quan trọng để giúp chương trình tổ chức có thể tiếp cận được với các khán giả mới  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.4.2 testMNL huy động sinh viên trong các trường đại học 
để tiếp cận MSM ở độ tuổi trẻ hơn 
 

Phân tích chính: Việc hợp tác với các trường đại học là một cách hiệu quả để tiếp cận MSM. Việc tiếp cận có thể triển khai ở 
nhiều cấp độ: thông qua ban quản lý, câu lạc bộ sinh viên, hoặc qua các phòng, khoa tập trung vào vấn đề sức khoẻ và phát 
triển.  

Một sức mạnh chính của chiến dịch testMNL là khả năng tiếp cận người trẻ tuổi ở các trường đại học. Các 
nhà chiến lược thấy được các điểm quan trọng trong việc tiếp cận và thu hút sự tham gia của MSM trẻ dưới 
18 tuổi, thường là độ tuổi tối thiểu được các ứng dụng hẹn hò, các quảng cáo Facebook Advertising, Google 
Adwords áp dụng để cho phép người dùng truy cập.  

Khi lựa chọn các trường đại học để hợp tác, các chiến lược gia testMNL khuyến nghị tìm kiếm các trường đại 
học đang có các dự án về giới và phát triển. Một số trong đó còn mời các tổ chức NGO để triển khai các bài 
giảng về tỷ lệ hiện nhiễm ở trong nước. đây là một đối tượng quan trọng và bất đắc dĩ phải chú ý cần được 
nắm bắt.  
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Một số trường đại học có thể không thích các thông điệp quảng bá về tình dục tích cực ở trong trường. Thực 
trạng này có thể được giảm nếu hợp tác với các câu lạc bộ sinh viên và hội sinh viên, thay vì chỉ hợp tác với 
ban quản lý.  

Trong bất kỳ trường hợp nào, testMNL nhấn mạnh tầm quant rọng của việc đặt ra các kỳ vọng cùng với nhân 
viên các trường đại học và các nhóm sinh viên bằng việc cung cấp cho họ những hoạt động sẽ diễn ra trong 
sự kiện, và tại sao nên tham gia. Nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan kính là chìa khoá để chó một sự 
kiện thành công và tránh khỏi các sự cố. Đây cũng là thời điểm tốt xin phép họ được hiển thị logo, sản xuất 
nội dung cho bài viết và chạy truyền thông xã hội và tương tự.   

Một bước bổ sung được thực hiện bởi testMNL là để yêu cầu khách hang xác minh họ có bạn tình nam không 
và nếu có thì bao nhiêu, sử dụng phương pháp đánh dấu vào trong mẫu đăng ký. Đây là một yếu tố nhỏ 
nhưng quan trọng với các loại xét nghiệm để đảm bảo thu được kết quả để tách riêng khách hang MSM và 
không phải MSM 

Trong khi các nhà chiến lược testXXX bị phân vân trong việc kết hợp tính vui vẻ của sự kiện với tính nghiêm 
túc của việc xét nghiệm HIV, trong các sự kiện này đang cung cấp các kênh hiệu quả để tìm ra các ca bỏ trị 
cũng như xây dựng thuương hiệu.  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.4.3 testMNL quảng bá sự kiện kích hoạt bằng việc cung cấp 
các câu chuyện thú vị cho báo chí  
 

Phân tích chính: Con người thích câu chuyện người thật việc thật. Các chiến lược gia nên sử dụng các câu chuyện người thật 
việc thật từ các tình nguyện viên và đối tượng hưởng lợi  

Mức độ bao phủ truyền thông là một con đường hiệu quả để tối đa số người tham gia vào sự kiện kích hoạt. 
Nhưng việc thu hút sự chú ý của các cây bút, nhà báo đối với các sự kiện liên quan đến HIV trong bối cảnh 
khó khan và thách thức bởi nhiều lý do khách nhau. Các lý do bao gồm có làm việc trong hoàn cảnh bị đàn 
áp, thiếu sự sẵn sàng cho các cuộc thảo luận cởi mở về các vấn đề của người đồng tính nam.  

testMNL tìm ra một cách để thu hút sự chú ý của truyền thông tích cực cho chiến dịch Let’s testMNL7, sự 
kiện kích hoạt lớn nhất của chiến dịch. Họ đã xây dựng và quảng bá những câu chuyện người thật việc thật 
hấp dẫn để tăng mức độ bao phủ nhằm tạo ra cú hích cho sự kiện kích hoạt. Các câu chuyện này có thể của 
tình nguyện viên, nhà vận động, đối tượng hưởng lợi của chiến dịch. testMNL thấy rằng truyền thông có vẻ đi 
theo hướng đó và do đó thu hút được sự tham gia lớn hơn. Ngoài ra, nhân viên truyền thông của Love 
Yourself cũng tiếp cận với người trẻ tuổi trong cộng đồng LGBT và động viên họ tình nguyện làm người mẫu 
cho các sự kiện, điều đó cũng giúp tạo ra mức độ bao phủ tốt hơn.  

  

                                        
7 Tìm hiểu thêm về Let’s testMNL tại http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html 

http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-anonymous.html
http://www.loveyourself.ph/2017/05/lets-testmnl-fast-easy-and-
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2.5 Đối tác chiến lược  

Các chiến lực gia testXXX sử dụng các quan hệ đối tác theo các cách khác nhau để hỗ trợ đạt được các mục tiêu 
chung của chiến lược. Một số các chiến dịch của testXXX sử dụng các mỗi quan hệ đối tác để tối đa hoá sự lan truyền 
và thu hút sự tiếp cận tới các khán giả khó tiếp cận hơn, hoặc dùng những kỹ năng đặc biệt hoặc tương ứng để thúc 
đẩy nội dung của video. Những mối quan hệ đối tác khác được chuẩn bị để giúp testXXX đối phó linh hoạt trong việc 
đối mặt với các luận điểm chính sách truyền thông đối lập và hướng tới sự ổn định về tài chính.  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.5.1 testJKT và MNL làm việc với các nhà bảo vệ nhân 
quyền để tăng cường sự linh hoạt của tổ chức trong môi trường đối lập  
 

Phân tích chính: Ở các thành phố nơi LGBT phải trải qua sự ghét bỏ và thái độ kì thị nặng nề từ xã hội, các nhà chiến lược 
nên kêu gọi các mạng lưới những nhà bảo vệ nhân quyền để đảm bảo chiến dịch có thể tồn tại, bảo vệ đối tượng đích, và bảo 
vệ chiến dịch testXXX 

testJKT triển khai trong môi trường chính trị và xã hội phản đối. Cùng thời điểm báo cáo này, tất cả các bar, 
câu lạc bộ LGBT đều bị đóng cửa bởi chính quyền thành phố. Tất cả các địa điểm tìm kiếm tình dục của 
MSM đều bị đóng cửa, sau khi xảy ra một cuộc đột kích vào một sauna của nổi tiếng cho gay. Các sự cố này 
đặt các các nhân và tổ chức chuyên nghiệp LGBT vào các nguy cơ tổn thương về thể chất cũng như các hậu 
quả pháp lý.  

Để đối phó với điều này, testJKT đã và đang xây dựng các mối quan hệ đối tác với những nhà bảo vệ nhân 
quyền ở quy mô quốc gia tại In-đô-nê-si-a, Arus Pelangi. Một tập thể có chuyên môn trong các vấn đề vận 
động và phát luật liên quan đến LGBT và đại diện cho cộng đồng LGBT. Họ cũng hỗ trợ tổ chức các hội thảo 
để giáo dục truyền thông về các chủ đề liên quan đến xu hướng tình dục, bản dạng và biểu hiện giới và các 
đặt điểm về tình dục. mạng lưới này có thể được kêu gọi hỗ trợ những người đang cần được trợ giúp khẩn 
cấp, cũng như hỗ trợ các nhà chiến lược testJKT nếu họ cần sự giúp sức.  

Những nhà chiến lược testMNL cũng báo cáo rằng họ sử dụng những mạng lưới tương tự, để giúp đỡ kêu gọi 
sự chấp nhận rộng lớn hơn từ xã hội cho các thông điệp tích cực về tình dục của testXXX. 

Những loại hình đối tác cần thiết cho sự duy trì testXXX. Trong một số các hoàn cảnh họ được sử dụng để 
đảm bảo các sự kiện không bị cấm hoặc ngăn chặn bởi cảnh sát và đảm bảo sự an toàn cho những người 
tham dự.  

 

Nghiên cứu thực tiễn 2.5.2 testBKK hợp tác với các chuyên gia trong lĩnh vực có 
năng lực ảnh hưởng đến nhân khẩu học của người đồng tính nam để tạo ra các 
chiến dịch có sức ảnh hưởng cao một cách năng xuất.  
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược nên làm việc với các đơn vị kinh nghiệm và sang tạo, những người đã làm phần của cộng 
đồng LGBT trong thành phố. Họ sẽ dễ hiểu về các vấn đề, các văn hoá địa phương và các thể kết nối với các đầu mối giúp 
làn toả chiến dịch rộng lớn hơn. 

testBKK muốn sản xuất một video chiến dịch hấp dẫn để tiếp cận và tuyển mộ những MSM trẻ, đồng thời lan 
truyền thông điệp tích cực về tình dục. Trong khi Bangkok thường được khen ngợi là thành phố tiến bộ nhất 
trong khu vực, việc nói chuyện về tình dục và cuộc sống hạnh phúc của MSM vẫn là điều cấm kị trong chính 
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cộng đồng MSM. testBKK do đó xác định một nhu cầu được làm việc với các đối tác sản xuất có sự đồng 
cảm với các vấn đề và bối cảnh mà họ đang làm việc  

testBKK đã làm việc với hai đơn vị sáng tạo ở Băng-cốc để sản xuất nội dung video chiến dịch. Họ đã tuyển 

dụng Trasher Băng-cốc8, một đơn vị tổ chức tiệc và là nhà sản xuất có rất nhiều LGBT theo dõi, và Blued9, 
một ứng dụng hẹn hò với số lượng người dùng bản địa không ngừng tăng ở Thái-lan và sự kết nối với nhiều 
người có sức ảnh hưởng.  

Transher Băng-cốc đã làm bộ phim GAYOK Bangkok. Đơn vị này đã sáng tạo ra cách nói về các vấn đề mà 
người đồng tính nam đang phải đố diện ở Băng-cốc. Khả năng của đơn vị này là sử dụng các dòng câu 
chuyện thực tế và lồng ghép vào các thông điệp về xét nghiệm HIV vào các câu chuyện này để đảm bảo sự 
cân bằng giữa nhu cầu của testXXX và những thức mà khán giả muốn xem. Các nhà chiến lược testBKK đã 
lưu ý rằng họ cần phải hiểu cộng đồng đích, tôn trọng các giá trị về cảm xúc và hiểu rõ về xu hướng hiện nay. 
Bộ phim đầu tiên về những thay đổi tích cực ở thái độ của những người đồng tính nam đang sống với HIV và 
sử dụng PrEP. Nó cũng giúp tạo nên sức mạnh và độ lớn cộng đồng trực tuyến của chiến dịch testXXX (see 
2.3.4). 

Blued đã tạo ra nhiều bộ phim khác nhau, Baitbus. Mạch chuyện khá phong phú và phổ biến có gợi đến 
những hình ảnh nóng bỏng và một game show “chuyến xe tiền thưởng”. Những chương trình khác nhau 
phỏng vấn người tham gia về thái độ của họ liên quan tới tình dục, hạnh phúc và kiến thức về HIV. Ở mỗi tập, 
một người tham gia là đồng tính nam được đón từ một nơi công cộng thông qua ứng dụng hẹn hò Blued bởi 
người dẫn chương trình và sau đó mời họ bước vào một chuyến xe buýt nơi mà chương trình sẽ bắt đầu. 
Người tham gia sẽ đồng hành cùng với một khách mời ngôi sao là người trong giới đã chờ sẵn trong xe. Phần 
thưởng tiền mặt sẽ được dành cho người chơi với mỗi câu trả lời đúng. Blue sưr dụng những cá nhận nổi tiếng 
triên mạng xã hội để dẫn chương trình. Liên minh giữa thương hiệu testBKK và Blued sẽ giúp tạo vị thế cho 
testXXX như một chiến dịch tích cực về tình dục.  

testSGN, theo một cách khác lại sử dụng các đơn vị sản xuất không có quá nhiều kinh nghiệm với cộng đồng 
LGBT. Do đó họ cần them thời gian để trở nên nhạy bén hơn với các vấn đề liên quan.  

 

Nghiên cứu thực hiền 2.5.3 testBKK, testJKT và testMNL hợp tác với những 
người có sức ảnh hưởng trên môi trường mạng để tăng cường đối tượng đích một 
cách thông minh.  
 

Phân tích chính: Các nhà chiến lược nên tìm ra những người có sức ảnh hưởng với các liên hệ của cá nhân họ với các vấn đề 
để thu được sự kết nối thật sự với các khan giả của bạn, sau đó tối đa hoá các tiềm năng của họ để tăng cường sự hiểu biết, 
cam kết và hành động.  

Thu hút sự tham gia của “người có sức ảnh hưởng trên môi trường mạng” – người có lượng theo dõi lớn trên 
mạng xã hội và các liên hệ của họ với đối tượng đích – đang trở thành một cách quan trọng làm tang cường 
sự liểu biết cũng như lượng tương tác với testXXX ở Băng-cốc, Ja-ka-ta, và Ma-li-na. Ở mỗi thành phố, những 
cá nhân này đã tăng cường sự hiểu biết testXXX và đồng thời thu hút được lượng đặt lịch xét nghiệm HIV.  

Để áp dụng được các quan điểm của những người ảnh hưởng trên môi trường mạng, những nhà chiến lược 
đã trao đổi với 6 người có sức ảnh hưởng để tìm ra điều gì sẽ khuyến khích người họ tham gia vào chiến dịch.  

                                        
8 Tìm hiểu thêm về Trasher Băng-cốc tại https://www.facebook.com/trasherbangkok 
9 Tìm hiểm thêm Blued Thailand tại https://www.facebook.com/bluedthailand/ 

http://www.facebook.com/trasherbangkok
http://www.facebook.com/bluedthailand/
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Những người có tầm ảnh hưởng tin rằng sự đóng góp lớn nhất của họ cho testXXX là về: nâng cao sự hiểu 
biết, giảm thiểu sự kỳ thị, thay đổi những kiến thức thiếu chính xác, giúp đỡ người khác tìm ra thông tin đáng 
tin cậy, tạo ra sự tích cực, làm cho mọi người không do dự nữa mà đi xét nghiệm, giúp cho mọi người hiểu tại 
sao việc nói trao đổi về HIV lại quan trọng và hoàn toàn bình thuường 

Những người ảnh hưởng quyết định tham gia vào việc giúp đỡ những người bạn MSM trẻ tiếp cận với các 
dịch vụ uy tín, và giúp đỡ mọi người biết biết về tình trạng của họ, để tuyên truyền “lời cảnh báo thân thiện”, 
và bình thường hoá việc xét nghiệm bằng việc thúc đẩy hoạt động tình dục tích cực. Người có một người bạn 
đã qua đời vì căn bệnh này.  

Họ khuyến nghị những nhà chiến lược hãy đa dạng hoá các nhóm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội 
sử dụng trong chiến dịch. Thay vì làm việc với một ngôi sao với hàng trăm ngàn người theo dõi, làm việc với 
một số người ảnh hưởng có vài ngàn hoặc vài chục ngàn người theo dõi tập trung sẽ hiệu quả và tiết kiệm 
hơn nhiều.  

Các khán giả của những người có sức ảnh hưởng nhỏ có thể tập trung hơn và các vấn đề phù hợp, nghĩa là tỷ 
lệ và tương tác sẽ nhiều hơn và hiệu quả hơn, đó là một phương pháp mở rộng để kết hợp sức ảnh hưởng và 
thực tế. Ví dụ, một game thủ tự thú nhận mình là gay trên YouTube hoặc một người làm vlog về làm đẹp có 
thể có một lượng người theo dõi nhỏ hơn một diễn viên điện ảnh. Nhưng họ lại có thể kết nối được với một 
lượng người MSM trẻ chưa được khai thác nhà những người khác không thể làm được. 
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