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HIV R4P: คืออะไร? (ตอนท่ี 2) 
นิวตัร สุวรรณพฒันา 

17 มกราคม 2558 
 

HIV R4P คอือะไร ตอนที ่1 เป็นส่วนทีแ่นะน ากวา้งๆ ของการประชุมเรือ่งการวจิยัเพื่อการป้องกนัการ
ไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ี(HIV Research for Prevention) เป็นการท าความรูจ้กัการประชุมนี้ผ่าน W 
5 H 1 หรอื Who, What, Where, When, How and Why โดยยงัคงตดิคา้ง W อกีหนึ่งตวั เรือ่ง Why 
หรอื ท าไม? ดงันัน้ในตอนที ่2 นี้จงึเป็นมุมมอง/ความคดิซึง่เป็นการคาดเดาของผมว่า ท าไมการจดั
ประชุมครัง้แรกจงึเป็นประเทศแอฟรกิาใต้ ? 
 
ท ำไมเขำถึงเลือกปักหมดุจดักำรประชุม HIV R4P ครัง้แรกน้ีท่ีประเทศแอฟริกำใต้? 
 
ผมคดิว่า... คงเป็นเพราะ... “ความส าเรจ็และความทา้ทาย” 

ประเทศแอฟรกิาใตไ้ดแ้สดงใหเ้หน็ ศกัยภาพบนความยากล าบาก ในการฝา่ฟนัแกไ้ขปญัหา
เอดส ์จนไดร้บัการกล่าวถงึว่ามคีวามกา้วหน้าทีด่ทีีสุ่ดประเทศหนึ่งในโลก แมว้่าแอฟรกิาใตย้งัคงเป็น
ประเทศทีม่ผีูท้ ีม่เีชือ้เอชไอวอียูม่ากทีสุ่ดในโลก โดยรายงานของ UNAIDS ปี 2556 ระบุว่ามอียูถ่งึ 6 
ลา้น 1 แสนคน 
 ในช่วงหลายปีมานี้ แอฟรกิาใตก้ลายเป็นประเทศทีม่กีารใชจ้า่ยเงนิดา้นเอดสแ์ละมคีนทีเ่ขา้ถงึ
และไดร้บัการรกัษาดว้ยยาต้านไวรสัเพิม่มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั รายงานของ UNAIDS ในปี 2555 ระบุ
ว่า 81% ของผูใ้หญ่ทีม่เีชือ้เอชไอว ีและ 63 % ของเดก็ทีม่เีอชไอว ีไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั ตาม
ขอ้แนะน าขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ปี 2553 (CD4 counts of < 350 cells/mm3) รวมทัง้ 83 % 
ของหญงิทีม่เีอชไอวแีละตัง้ครรภก์ไ็ดร้บัยาตา้นไวรสัเพื่อลดการถ่ายทอดเชือ้ในทารกแรกเกดิ 
 แอฟรกิาใตย้งัคงเดนิหน้าปรบัปรงุการบรกิารรกัษาโรคทีม่าจากการไดร้บัเชือ้รว่มกบัเอชไอว ี
(HIV co-infection) เช่น วณัโรคใหด้ขีึน้ 
 แอฟรกิาใตเ้ป็นหนึ่งในไมก่ี่ประเทศทีม่กีารรณรงคใ์นชุมชนด้วยการผนวกเอาการตรวจหาเชือ้
เอชไอวรีวมเขา้ไวก้บับรกิารตรวจหาเชือ้และป้องกนัโรคอื่นๆ เช่น มาลาเรยี เบาหวาน ตบัอกัเสบ และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์ 
 และ เพราะ... 
 แอฟรกิาใตแ้ละคนแอฟรกิาใตย้งัเป็นผูน้ าในงานวจิยัดา้นการป้องกนัการไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอช
ไอว ีโดยเป็นทัง้ผูอ้อกแบบ ผูส้นบัสนุน และเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารด าเนินงานโครงการทดลองวจิยัทีส่ าคญั
จ านวนหน่ึง ซึง่ขณะนี้มกีารด าเนินโครงการวจิยัทางชวีเวชศาสตรเ์พื่อป้องกนัการไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอช
ไอว ี(Biomedical HIV Prevention Trials) อยูถ่งึ 13 โครงการในพืน้ที ่15 แห่งในประเทศแอฟรกิาใต้  
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โครงการวจิยัเหล่านี้ บางโครงการมกีารด าเนินงานในหลายพืน้ที ่ในขณะเดยีวกนับางพืน้ทีก่ม็ ี
การด าเนินโครงการวจิยัหลายโครงการเช่นกนั บนฐานขอ้มลูของ AVAC (Global Advocacy for HIV 
Prevention) มกีารจดัแบ่งโครงการวจิยัออกเป็น 4 ประเภทคอื 

1. ดา้นไมโครบไิซด ์(Microbicide) การใชส้ารทาเคลอืบช่องคลอดและช่องทวาร 6 โครงการ (IPM 
027, FACTS 001, MTN 020, MTN 025, CARPRISA 008, MTN 017) 

2. ดา้นแพรบ๊ (PrEP) การป้องกนัฯ ก่อนการสมัผสัเชือ้ฯ 3 โครงการ (TAPS Demo Project, 
CHAMPS, ADAPT (HPTN 097) 

3. ดา้นวคัซนีป้องกนั (Preventive Vaccine) 3 โครงการ (HVTN 086/SAAVI 103, HPTN 052, 
HVTN 097) 

4. ดา้นการรกัษาเสมอืนการป้องกนั (Treatment as Prevention/TasP) 3 โครงการ (START, 
HPTN 071, ANRS 12249)   

ผูท้ีส่นใจดูรายละเอยีดกส็ามารถเขา้ไปสบืคน้ต่อไดท้ีน่ี่ครบั http://www.avac.org/pxrd (27 พฤศจกิายน 
2557;13:25 น.) 
   

ดว้ยการด าเนินงานดงักล่าว นอกจากจะส่งผลใหค้นแอฟรกิาใตไ้ดเ้ขา้ถงึยาต้านไวรสัเพื่อการ
รกัษาและป้องกนัดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแลว้ ยงัส่งผลใหก้ว่า 1 ทศวรรษทีผ่่านมา (ปี 2544 – 2556) 
แอฟรกิาใตม้จี านวนผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้เอชไอวรีายใหมล่ดลงจาก 640,000 ราย ไปอยูท่ี ่370,000 ราย หรอื
เท่ากบั 42 % ในภาพรวม และเท่ากบั 72 % ของกลุ่มประชากรในวยัเดก็ ตวัเลขอกีส่วนทีย่นืยนัผลเรือ่ง
นี้คอื ในปี 2552 – 2555 อตัราการไดร้บัเชือ้ฯ รายใหมใ่นกลุ่มผูห้ญงิกล็ดลง 21 % และในกลุ่มชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) กล็ดลงจาก 13.2 ไปที ่9.9 % 
 ดงันัน้ถ้าจะใหต้อบโดยสรุป ผมคดิว่า เขาปกัหมดุเลอืกจดัการประชุม HIV R4P ทีป่ระเทศ
แอฟรกิาใตเ้ป็นประเทศแรกกเ็พราะ ตอ้งการจะสื่อสารว่า แมป้จัจุบนัแอฟรกิาใตย้งัคงเป็นประเทศที่
เผชญิกบัปญัหาการป้องกนัและรกัษาดา้นเอชไอว/ีเอดสท์ีส่งูทีสุ่ดประเทศหนึ่งของโลก แต่เมือ่ยอ้นมอง
จากอดตีทีผ่่านมาแอฟรกิาใตก้ไ็ดม้กีารด าเนินงานดา้นเอดสท์ีม่คีวามก้าวหน้าไปมาก ดงันัน้นอกจากจะ
เป็นการแสดงความชื่นชมในความมุง่มัน่และทุ่มเทแลว้ ยงัสามารถบอกเป็นนัยไดอ้กีว่า “ยงัมเีรือ่งทีต่อ้ง
ท าอกีมาก” ทีน่บัเป็นความทา้ทายหากตอ้งการทีจ่ะยตุปิญัหาเอดสใ์หไ้ดภ้ายในปี 2573 (2030) 
 
แอฟริกำใต้มำถึงจดุน้ีได้อย่ำงไร เม่ือย้อนมองกลบัไปแอฟริกำใต้ท่ีผมรู้จกั 
 ผมคดิ...ทบทวนความทรงจ า ยอ้นกลบัไปกลางปี 2543 (2000) เมือ่ไดม้โีอกาสไปเยอืนทวปี
แอฟรกิาเป็นครัง้แรก และประเทศแรกทีผ่มไดไ้ปคอืประเทศแอฟรกิาใต ้โดยเป็นการไปรว่มประชุม
นานาชาตวิ่าดว้ยเรือ่งโรคเอดส ์ระดบัโลก ครัง้ที ่13 แต่ถอืเป็นครัง้แรกของผม โดยการประชุมจดัขึน้ ณ 
เมอืงเดอรบ์นั (Durban)  
 
 

การประชมุ

นานาชาตเิร่ืองโรคเอดส์ ระดบัโลกครัง้ที่ 13 ณ เมืองเดอร์บนั แอฟริกาใต้ 

http://www.avac.org/pxrd
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 ณ ช่วงเวลานัน้ มผีูป้ว่ยดว้ยอาการสมัพนัธก์บัเอดสท์ัว่โลก (รวมทัง้ประเทศแอฟรกิาใตแ้ละ
ประเทศไทย) ก าลงัลม้ตายเป็นจ านวนมากเนื่องจากไมไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั รฐับาลไทยโดย
กระทรวงสาธารณสุขก าลงัเริม่ทดลองจดับรกิารใหก้ารรกัษาดว้ยยาต้านไวรสัโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย โดย
เริม่เป็นโครงการน ารอ่งทีเ่รยีกว่า “Access To Care 1” (ATC 1) เพื่อใหก้ารรกัษาแก่ผูป้ว่ยจ านวน 
1,500 คนทัว่ประเทศ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศแอฟรกิาใตแ้ลว้ ประธานาธบิดขีองแอฟรกิาใตใ้น
ขณะนัน้คอื นาย Thabo Mbeki ไดป้ฏเิสธว่า เอดสไ์มไ่ดเ้ป็นอาการเจบ็ปว่ยทีม่าจากการไดร้บัเชือ้ไวรสั
เอชไอว ีนัน่ท าใหร้ฐับาลของเขาไมไ่ดม้กีารด าเนินการเพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึการป้องกนัและการรกัษา
ดว้ยยาตา้นไวรสั อนัเป็นผลใหม้ชีาวแอฟรกิาใตจ้ านวนมากไดร้บัเชือ้เอชไอว ีและเสยีชวีติจากความ
เจบ็ปว่ยทีส่มัพนัธก์บัเอดสเ์พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ  ซึง่ในบทความเรือ่ง “เรยีนรูจ้ากอาฟรกิาใต:้ สองดา้นของ
เหรยีญหนึ่ง” ของคุณอุดม ลขิติวรรณวุฒ ิกไ็ดก้ล่าวถงึรายละเอยีดส่วนหนึ่งของเรือ่งนี้ไปแลว้ 
 การปฎเิสธเรือ่งเอดสด์งักล่าวของนาย Thabo Mbeki น าไปสู่การเคลื่อนไหวและออก
แถลงการณ์เดอรบ์นั (“Durban Declaration”) ทีล่งนามโดยแพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตรก์ว่า 5,000 คนใน
ปี 2543 เพื่อยนืยนัเรือ่งไวรสัเอชไอวมีจีรงิและเป็นสาเหตุของอาการปว่ยทีเ่รยีกว่าเอดส ์ซึง่พรากเอา
ชวีติของผูค้นทัว่โลกจ านวนมากไปจากคนทีร่กัและรูจ้กั 
 แพทยแ์ละนกัวทิยาศาสตรท์ีล่งนามในแถลงการณ์นี้ จะต้องมปีรญิญาแพทยศาสตรห์รอืมี
ปรญิญาเอก นยัว่าเพื่อเป็นการยนืยนัองคค์วามรูท้างสถาบนัวชิาการของผูล้งนาม อกีทัง้ไดม้กีารขอให้
นกัวทิยาศาสตรท์ีท่ างานในบรษิทัธุรกจิเอกชนไมใ่หร้ว่มลงนามดว้ย นยัว่าเพื่อเป็นการหลกีเลีย่งขอ้
ครหาเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้นของอุตสาหกรรมยาและบรรษทัยา  ทัง้นี้มผีูท้ ีไ่ดร้บัรางวลัโนเบลจ านวน 
11 คน ทีร่ว่มลงนามในแถลงการณ์นี้ดว้ย  
 แถลงการณ์นี้รา่งขึน้และเผยแพรเ่ป็นเวลาหลายสปัดาห์ก่อนทีจ่ะมกีารประชุมในช่วงวนัที ่9 – 
14 กรกฎาคม 2543 เพื่อโตต้อบกบั “ขบวนการปฏเิสธเรือ่งเอดส”์ (AIDS denialism) ว่าไมไ่ดม้สีาเหตุ
มาจากเชือ้ไวรสัเอชไอว ีและเพื่อเป็นการส่งสาสน์ทีเ่ฉพาะเจาะจงถงึประธานาธบิด ีThabo Mbeki และ
รฐับาลของเขา 
     

 
 

 
 
 
 เมือ่มกีารเผยแพรแ่ถลงการณ์ รฐับาลแอฟรกิาใต ้โดยรฐัมนตรสีาธารณสุขและโฆษกรฐับาลกไ็ด้
ออกมาปฏเิสธแถลงการณ์นี้ทนัท ี
 Michale Specter ผูส้ ื่อขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์New Yorker ไดเ้ขยีนบทความชื่อ “The 
DENIALISTS: AIDS denial in South Africa”  เรยีก แถลงการณ์เดอรบ์นั นี้ว่าเป็น “เอกสารทีน่่าเศรา้

  

การ์ตนูล้อเลยีน "การปฏิเสธเอดส์" ของ

รัฐบาลแอฟริกาใต้ ของนาย Thabo Mbeki 
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ทีสุ่ดชิน้หนึ่งในประวตัศิาสตรว์ทิยาศาสตรส์มยัใหม่” (“one of the saddest documents in modern 
scientific history”) และการทีป่ระธานาธบิดยีอมรบัและอยูร่ว่มในขบวนการปฏเิสธเรือ่งเอดสน์ัน้ ได้
ส่งผลใหก้ารแพร่ระบาดของเอดสใ์นประเทศแอฟรกิาใตท้วคีวามรุนแรงขึน้จนถงึขัน้ทีอ่าจท าใหป้ระเทศ
ล่มสลายได ้www.en.wikipedia.org/wiki/durban_declaration (3 ธนัวาคม 2557;15:18 น.) 
 ผูท้ีส่นใจศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งแถลงการณ์เดอรบ์นั (The Durban Declaration) สามารถดไูดท้ี ่
http://www.nature.com/nature/journal/v406/n6791/full/406015a0.html  (3 ธนัวาคม 2557;15:40 น.) 
 

ในส่วนของการประชุมและผูจ้ดัการประชุมนัน้.... 
 
ครัง้นัน้ สมาคมนานาชาตเิรื่องโรคเอดส ์หรอื International AIDS Society (IAS) เลอืกประเทศ

แอฟรกิาใตเ้ป็นประเทศแรกของการจดัประชุมในทวปีแอฟรกิา โดยระบุดว้ยว่าเป็นการจดัประชุมครัง้
แรกในประเทศทีก่ าลงัพฒันา และเป็นประเทศทีม่อีตัราการแพรร่ะบาดของเอชไอวสีงูทีสุ่ดประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยก าหนดแก่นสาระ (theme) ของการประชุมครัง้นัน้ว่า “Break the Silence” หรอื “ท าลาย
ความเงยีบ” นยัว่าเพื่อเป็นการท าลายความเงยีบทีเ่ป็นเสมอืนแรงเรง่ของความมดืหรอืความตายจากเอช
ไอว/ีเอดสท์ีแ่ผ่ขยายปกคลุมไปทัว่ประเทศแอฟรกิาใตแ้ละอกีหลายประเทศในทวปีแอฟรกิา 

การประชุมครัง้นัน้ยงันบัเป็นครัง้แรกทีม่กีารจดัการบรรยายพเิศษในการประชุมฯ เพื่อเป็นการ
ร าลกึถงึและใหเ้กยีรตกิบั Dr.Jonathan Mann ซึง่เสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางเครือ่งบนิในปี 2541 (1998) 
ผูท้ีไ่ดร้บัเชญิใหม้าบรรยายคอืผูพ้พิากษา Edwin Cameron 

Dr.Jonathan Mann ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นแพทยค์นแรกๆ ทีท่ างานดา้นเอชไอว ีโดยใช้
มมุมองดา้นสาธารณสุข จรยิธรรม และสทิธมินุษยชน ทีอ่อกมารณรงคใ์หท้ัว่โลกให้ความสนใจกบัปญัหา
เอชไอว/ีเอดส ์ผมประทบัใจค าพดูของ James Curran จากศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อของ
สหรฐัอเมรกิาทีก่ล่าวไวอ้าลยัว่า “ส าหรบัสถาบนัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละแพทย/์นกัวทิยาศาสตร์
แลว้ มกัพดูแบบปลอดภยั(ไวก่้อน)ว่า เอดสเ์ป็นไวรสัชนิดทีม่กีารถ่ายทอดแพรร่ะบาดได ้....แต่ส าหรบั 
Dr.Jonathan Mann เขามองว่าเรือ่งนี้เป็นเรือ่งของสทิธมินุษยชนและเป็นประเดน็เรื่องสทิธใินระดบัโลก” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Mann_%28WHO_official%29 (17 มกราคม 2558;17:08 น.) 
 การบรรยายพเิศษในการประชุมครัง้นัน้ Edwin Cameron ผูพ้พิากษาศาลสงูของประเทศ
แอฟรกิาใต ้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะผูท้ีม่เีอชไอว ีทีต่อ้งเผชญิกบัความไมเ่ท่า
เทยีมกนัในการเขา้ถงึการรกัษาเมือ่เทยีบระหว่างประเทศในโลกทีพ่ฒันาแลว้กบัประเทศในโลกทีก่ าลงั
พฒันา แมว้่าเขาซึง่เป็นคนผวิขาว มสีถานะทางสงัคมสูง และมคี่าตอบแทนจากการท างานเพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หายามากนิได ้แต่เขากร็ูส้กึตกใจอย่างมากกบัราคาของยาตา้นไวรสัทีส่งูลบิลิว่ นัน่ยอ่มหมายความว่า 
คนอกีจ านวนมากทัว่โลกไม่สามารถไดร้บัการรกัษาทีจ่ าเป็นส าหรบัชวีติ 

การประชุมครัง้นัน้ยงัมกีารขบวนรณรงคเ์คลื่อนไหวเรื่องการเขา้ถงึการรกัษา ทีน่ าโดยกลุ่ม
รณรงคเ์พื่อเขา้ถงึการรกัษาประเทศแอฟรกิาใต้ (South Africa Treatment Action Campaign) ออกมา
รณรงคเ์คลื่อนไหวตลอดทัง้การประชุม ซึง่ผมยงัจ าไดด้ถีงึเสยีงกู่รอ้งอนัทรงพลงัของหญงิชาวแอฟรกินั

http://www.en.wikipedia.org/wiki/durban_declaration
http://www.nature.com/nature/journal/v406/n6791/full/406015a0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Mann_%28WHO_official%29
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หลากเชือ้ชาตติลอดช่วงการประชุม ทีท่ าใหเ้ลอืดในกายของผมสบูฉีดจากจงัหวะหวัใจทีเ่ตน้แรงเรง่รบั
กบัเสยีงการต่อสูข้องพวกเธอ  
 

 
 
 
 
 
เรือ่งราวบางส่วนเหล่านี้ไดถู้กบนัทกึไวใ้นหนงัสารคดรีางวลั Sundance ปี 2013 ทีช่ื่อ “Fire in 

the Blood” (เพลงิในเลอืด) http://fireintheblood.com/ (17 มกราคม 2558;13:25 น.)ทีก่ล่าวถงึปญัหาใน
อุตสาหกรรมยาของบรรษทัยาขา้มชาต ิทีท่ าให ้“ยาราคาแพง (มากๆ)” ส่งผลต่อการเขา้ถงึการรกัษาของ
ยาทีจ่ าเป็นในการดแูลรกัษาความเจบ็ปว่ยในชวีติ  

 
 
 
 
 
ส าหรบัผูท้ีส่นใจบนัทกึจงัหวะการต่อสูเ้รือ่งยาราคาแพงของขบวนการรณรงคเ์คลื่อนไหวของ

ประชาชนกบับรรษทัยายกัษ์ใหญ่ของโลก ทัง้ในช่วงการประชุมและการตดิตามหลงัการประชุม ก็
สามารถเขา้ไปตามลงิคน์ี้ http://www.actupny.org/reports/durban.html (17 มกราคม 2558;13:42 น.)
ซึง่เป็นของกลุ่ม Act up New York (ผมเรยีกว่ากลุ่ม “ลุกขึน้สู”้) ทีก่ าหนดแก่นสาระของการเคลื่อนไหว
รณรงคใ์นการประชุมครัง้นัน้ว่า “Treatment for All, Now!” เพื่อเป็นการเรยีกรอ้ง “การรกัษาส าหรบัทุก
คน เดีย๋วนี้!”  
 IAS ไดบ้นัทกึในหน้าประวตัศิาสตรข์องตนเองว่า การประชุมครัง้นัน้ไดส้รา้งใหเ้กดิแรงเหวีย่ง
ส าคญัทีเ่ปลีย่นใหโ้ลกหนัมาใส่ใจและมองปญัหาเอชไอว/ีเอดสเ์ป็นปญัหาสาธารณะสุขระดบัโลก
https://www.iasociety.org/Default.aspx?PageId=714 (17 มกราคม 2558;13:13 น.) 
 ปี 2559 (2016) นี้ IAS กไ็ดเ้ลอืกใหเ้มอืงเดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใตเ้ป็นเจา้ภาพในการจดั
ประชุมเรือ่งโรคเอดสร์ะดบัโลก ครัง้ที ่21 อกีครัง้ นัน่อาจถอืไดว้่าบนัทกึชิน้นี้ของผม เป็นการพาไปรูจ้กั
ประวตัศิาสตรห์น้าใหมข่องการประชุมครัง้ที ่1 เรือ่งการวจิยัเพื่อการป้องกนัการไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอช
ไอว ี(HIV R4P) พรอ้มๆ กบัยอ้นกลบัไปร าลกึบางส่วนของประวตัศิาสตรก์ารประชุมนานาชาตวิ่าดว้ย
เรือ่งโรคเอดสใ์นระดบัโลกเมือ่ปี 2543 ทีค่งพอนับว่าเป็นการมองปจัจบุนัและยอ้นร าลกึอดตี (เกอืบ) 16 
ปีแห่งความหลงักบัเอชไอว/ีเอดส ์ชวีติและการต่อสูข้องผูค้นในประเทศแอฟรกิาใต้ 
 

 

ขบวนรณรงค์ระหวา่งการ
ประชมุ Durban 2000 

 

การรณรงค์ของ Act Up New York 

ในช่วงการประชมุ Durban 2000 

 ภาพยนตร์สารคดี "เพลงิในเลอืด" 

http://fireintheblood.com/
http://www.actupny.org/reports/durban.html
https://www.iasociety.org/Default.aspx?PageId=714
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และในบนัทกึชิน้ใหม ่ผมจะเริม่เขา้ไปสู่เนื้อหาบางส่วนทีผ่มไดเ้ขา้ไปเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นในการประชุม 
HIV R4P เพื่อดวู่า มเีรือ่งอะไรบา้งทีน่กัวจิยัและผูเ้กี่ยวขอ้ง (เกอืบทัว่โลก) ไปประชุมรว่มกนัเพื่อบอกว่า 
“ยงัมสีิง่ทีต่อ้งท าอกีมาก โดยเฉพาะในการป้องกนัการไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว”ี  


