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The VOICE...เสียงท่ีไม่ได้ถูกทิง้ไว้ข้างหลัง  
นิวตัร สวุรรณพฒันา 

 
ความพยายาม...ด้านการพฒันาวิธีการป้องกนัการรับ-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีในผู้หญิงในทวีปแอฟริกา ยงัไม่
ประสบผลส าเร็จ   ผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงวยัรุ่นหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ทัง้แอฟริกาใต้และ
แอฟริกากลาง ยงัคงมีอตัราการรับ-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีสงู นัน่ท าให้นกัวิจยัพยายามคิดค้น “เคร่ืองมือ” 
เพ่ือให้ผู้หญิงสามารถใช้ในการป้องกนัตนเอง จากการรับ-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี หากแตว่า่ผลการวิจยัใน
กลุม่ผู้หญิง ท่ีประกาศในชว่ง 5 – 10 ปีนี ้ก็ยงัไมมี่โครงการใดระบผุลเป็นท่ีน่าพอใจ 

ร่วม 10 ปีมานี ้มีโครงการวิจยั ท่ีน าเอาเม็ดยาต้านไวรัสมาใช้ในการกินเพ่ือป้องกนัฯ ในรูปแบบท่ี
เรียกกนัว่า PrEP ซึง่ชีใ้ห้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกนัได้ดีในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุม่
ชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย และการด าเนินการวิจยัและพฒันา PrEP ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

บนความพยายาม ในการด าเนินโครงการวิจยัในกลุม่ผู้หญิง อยา่งตอ่เน่ืองยาวนานกวา่ 20 ปี เพ่ือ
พฒันาสารเคลือบช่องคลอด (Microbicide / ไมโครบไิซด์) ยงัคงไมป่ระสบความส าเร็จ ปัจจบุนัมีการ
ทดลองน าเอายาต้านไวรัส มาใช้เป็นสารตัง้ต้นหลกัของไมโครบไิซด์ ซึง่เรียกกนัวา่ ARV based 
Microbicide   

กลางเดือนพฤศจิกายน 2557 หลงักลบัจากเข้าร่วมประชมุ HIV R4P1 ผมได้อา่นบทความชิน้หนึง่2 
ท่ีบอกเลา่ประสบการณ์ของนกัวิจยั จากโครงการวิจยัท่ีเรียกวา่ VOICE (Vaginal and Oral Interventions 
to Control the Epidemic)  

VOICE3 ท าการทดลองกบัผู้หญิงกวา่ 5,000 คน จาก 3 ประเทศในทวีปแอฟริกาคือ แอฟริกาใต้, 
ซิมบปัเว และอกูนัดา ผู้หญิงท่ีเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรในการทดลอง ถกูแบง่เป็นกลุม่ท่ีได้รับผลิตภณัฑ์จริง 
ทัง้ในรูปแบบเจลและเม็ดยา กบักลุม่ควบคมุซึง่จะได้รับสารเลียนแบบ (placebo) การแบง่กลุม่ใช้วิธีการ
สุม่เลือกและเป็นความลบั โดยไมมี่ใครรู้วา่ใครอยูใ่นกลุม่ใด ได้รับผลิตภณัฑ์จริงหรือสารเลียนแบบ แต่
ทัง้หมดถกูขอให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับแจกทกุวนั 

หลงัประกาศผลโครงการวิจยั ผู้คนพากนัแสดงความผิดหวงัและประหลาดใจ ท่ีอตัราการได้รับเชือ้
เอชไอวีโดยเฉล่ีย ของอาสาสมคัรในโครงการ สงูกวา่ท่ีคาดประมาณไว้ แตเ่ม่ือเปรียบเทียบด ูกลบัไมพ่บ
ความแตกตา่งมากนกั ในกลุ่มท่ีได้รับผลิตภณัฑ์จริง กบักลุม่ท่ีได้รับสารเลียนแบบ  

                                                           
1 การประชมุ HIV R4P มีห้องน าเสนอเร่ือง PrEP and Microbicide Adherence in Women สนใจชมผ่าน Webcast ได้ที่ 
http://webcasts.hivr4p.org/portal  
2 “Yes, Doctor, I Took My Anti-HIV Meds (But Really, I Didn’t)”;  ANDERS KELTO; November 13, 2014; 11:57 AMET  
http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/13/363595295/yes-doctor-i-took-my-anti-hiv-meds-but-really-i-didnt 
3 รายละเอียดสว่นการออกแบบการวิจยั อา่นได้จากบทความช่ือ “ไม่มีเสียง หรือคนได้ยินแต่ไม่ฟัง : เรียนรู้จากโครงการ VOICE” โดย
คณุอดุม ลิขิตวรรณวฒิุ ทาง http://www.tncathai.org/ สว่นบทความวิชาการด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 

http://webcasts.hivr4p.org/portal
http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/13/363595295/yes-doctor-i-took-my-anti-hiv-meds-but-really-i-didnt
http://www.tncathai.org/
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….ค าถามถดัมาคือ “ท าไม ?” และไมน่าน นกัวิจยัก็ได้ค าตอบ 
พวกเขาพบวา่ แม้วา่จะมีผู้หญิงกวา่ 90 % ท่ีบอกวา่ พวกเธอใช้ผลิตภณัฑ์ ตามท่ีได้รับการบอก

จากทีมวิจยั แตเ่ม่ือมีการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งเลือด เพ่ือดรูะดบัของผลิตภณัฑ์ในกระแสเลือด กลบัพบวา่ 
มีเพียง 24 % ท่ีใช้เจล และ 30 % ท่ีกินยา 

....เพ่ือท าความเข้าใจเร่ืองน่ี นกัวิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ผู้หญิง 127 คนท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั เพ่ือ
ท าความเข้าใจวา่ 

...อะไรเป็นเหตท่ีุท าให้ผู้หญิงอดึอดัหรือลงัเลใจท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์ ? และท าไมพวกเธอจ านวนมาก 
จงึบอกว่า พวกเธอใช้มนั (ทัง้ๆ ท่ีไมไ่ด้ใช้) ? 

 
ค าตอบจ านวนหนึง่ สะท้อนความไม่สบายใจในตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ในโครงการวิจยั  
“ยาที่ให้ไปนีอ้าจท าให้ฉันป่วย/ไม่สบายได้” ผู้หญิงจ านวนหนึง่กงัวลใจว่า “หากยาตวันีแ้รง

พอทีจ่ะฆ่าเจ้าไวรัสเอชไอวีไดแ้ลว้ มนัก็อาจจะออกฤทธ์ิท าอะไรกบัตวัของฉนัดว้ย” พวกเธอกงัวลวา่ เจล
เคลือบชอ่งคลอดนีจ้ะออกฤทธ์ิกบัมดลกูของพวกเธอ และคูข่องพวกเธอก็แสดงความกงัวลใจวา่ มนัอาจ
สง่ผลกระทบ ท าให้พวกเธอมีลกูได้ยากด้วย แม้นกัวิจยัจะยืนยนัความปลอดภยัของตวัยาแล้วก็ตาม แตน่ัน่
ก็ยงัไมไ่ด้ท าให้พวกเธอและคูค่ลายความกงัวลใจได้4 

“มันท าให้ฉันอ้วน” ซึง่มนัก็เป็นเชน่นัน้จริงๆ ท่ีผู้หญิงสว่นมากมีน า้หนกัเพิ่มขึน้ในระหวา่งเข้าร่วม
โครงการวิจยั โดยบางคนอ้างวา่นัน่เป็นเพราะยา แตก็่มีข้อเท็จจริงอีกด้านหนึง่ท่ี Ariane Van Der Straten5 
หนึง่ในนกัวิจยัหลกัของโครงการบอกว่า ผู้หญิงท่ีเข้าร่วมโครงการทดลองวิจยั กินเพิ่มมากขึน้จริงๆ  

พวกเธอกินอาหารวา่งท่ีแจกให้ระหวา่งการพบปะ พดูคยุ 
พวกเธอถกูบอกวา่ ให้กินยาพร้อมกบักินข้าว รวมทัง้ 
พวกเธอมีรายได้เพิ่มขึน้จากปกติ เพราะได้รับคา่เดนิทางและคา่ชดเชยเวลา ท่ีเธอให้กบั

โครงการวิจยั 
นอกจากนี ้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีซูบผอมลงเพราะอาการเจ็บป่วย เม่ือได้รับการรักษาด้วยยา ก็มกัจะมี

น า้หนกัเพิ่มขึน้ ตามสขุภาพท่ีดีขึน้ด้วย นัน่กลายเป็นภาพลกัษณ์ ท่ีท าให้พวกเธอกงัวลใจ 

                                                           
4 สนใจเร่ืองปัจจยัของคูข่องผู้หญิงตอ่การใช้/ไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์ อา่นเพ่ิมเติมจากบทความชื่อ “นัยของการเปิดเผย: มุมมองการส่ือสารกับคู่
เกี่ยวกับการใช้สารเคลือบช่องคลอด” ซึง่เป็นประสบการณ์จากโครงการ CAPRISA 008 โดยคณุอดุม ลิขิตวรรณวฒิุ ได้ที่
http://www.tncathai.org/ 
5 Ariane Van Der Straten เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลยัคาลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ท าวิจยัจ านวนมากด้านชีวเวชศาสตร์
การแพทย์และพฤติกรรม เพื่อป้องกนัการได้รับ-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีในกลุม่คนรักตา่งเพศ งาน “Perspectives on use of oral and vaginal 
antiretrovirals for HIV prevention : The VOICE-C qualitative study in Johannesburg, SA” และงานชิน้อ่ืนๆ ของเธอ ระบวุา่ “ความเข้าใจ
เร่ืองการใช้ยาต้านไวรัสเพ่ือป้องกนัและการตีตราเร่ืองเอชไอวีที่สมัพนัธ์กบัยาต้านไวรัส เป็นสว่นหนึ่งที่สง่ผลให้โครงการวิจยั VOICE ต้องยตุิลง
เร็วกวา่ก าหนด http://www.rti.org/publications/abstract.cfm?pubid=23347  

http://www.tncathai.org/
http://www.rti.org/publications/abstract.cfm?pubid=23347
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ดงันัน้จงึเป็นไปได้ ท่ีคนจะมองเร่ืองน า้หนกัท่ีเพิ่มขึน้ ว่าเก่ียวข้องกบัยาต้านไวรันท่ีกินเข้าไป 
ใชว่า่จะมีแตข้่อกงัวลด้านลบ ท่ีท าให้พวกเธอไมใ่ช้ยา/เจล เพราะผู้หญิงจ านวนหนึง่ตอบวา่ “มัน

ท าให้ผิวของฉันสวยใสขึน้” ผิวของพวกเธอดสูะอาดและสดใสขึน้ ในระหวา่งท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั พวก
เธอบอกวา่ มนัเก่ียวข้องกบัยาท่ีใช้ และท าให้บางคนเอายาไปให้กบัสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีปัญหาเร่ือง
ผิวหนงั หรือให้กบัเพ่ือน ท่ีอยากมีผิวเปลง่ปลัง่สดใสขึน้ แต ่Van Der Straten ยืนยนัว่า ไมมี่หลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นว่า ยานีจ้ะท าให้เกิดผลข้างเคียงท่ีดดีูแบบนีไ้ด้ 

ข้อกงัวลอีกเร่ืองเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์คือ “ยานีจ้ะท าให้ฉันตดิเชือ้เอชไอวี” ข้อกงัวลใจนี ้
กลายเป็นขา่วลือท่ีแพร่สะพดัออกไปในชมุชน เร่ืองนีท้ าให้นกึถึงวิกฤติ Ebola ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ กบัขา่วท่ีวา่ มี
เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลสขุภาพถกูจู่โจม และบางคนถกูฆา่โดยคนในพืน้ท่ี เพราะเช่ือว่าเจ้าหน้าท่ีเหลา่นีเ้ป็นผู้
แพร่กระจายเชือ้ไวรัส Ebola  

Van อธิบายเพิ่มเตมิวา่ “เราไมท่ราบชดัเจน วา่มีผู้หญิงจ านวนเทา่ไหร่ ท่ีเช่ือขา่วลือนี ้แตค่วามกลวั
ก็แผข่ยายไปเร็วกวา่ไวรัส” นัน่ก็อาจท าให้พวกผู้หญิงไมต้่องการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ไป 

 
ค าตอบจ านวนหนึง่สะท้อนความกังวลใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บ้าน ปัจจบุนัครอบครัวและ

ชมุชนจ านวนมากทัว่ทวีปแอฟริกา ยงัคงแสดงความรังเกียจและตีตราเร่ืองเอชไอวี ท าให้มีรายงานว่า 
ผู้หญิงจ านวนหนึง่แสดงความกงัวลใจวา่ หากพวกเธอใช้ยาต้านไวรัสท่ีบ้าน สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว
และชมุชนอาจแสดงความรังเกียจและเลือกปฏิบตัติอ่พวกเธอ นอกจากนี ้คูข่องพวกเธอก็แสดงความกงัวล
ใจ เร่ืองท่ีต้องหลบันอนกบัผู้หญิงท่ีใช้ยาต้านไวรัส โดยเร่ืองนี ้Van Der Straten ยืนยนัวา่ ผู้หญิงบางคน
ต้องใช้เวลานานมาก ในการหาท่ีเก็บซ่อนยาและเจลไว้ในท่ีๆ ไมใ่ห้ใครเห็น เพ่ือหลีกเล่ียงข้อสงสยัของเพ่ือน
บ้าน 

ความกงัวลใจดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ นอกจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัผู้หญิง และกบัคูแ่ล้ว 
สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจ าวนับนเง่ือนไขทางคา่นิยม ความเช่ือในสงัคม-วฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีมี
ผล ตอ่การใช้หรือไมใ่ช้ผลิตภณัฑ์ของโครงการวิจยั6 

 
ค าตอบอีกจ านวนหนึง่สะท้อนเร่ือง ความเข้าใจต่อตัวผลิตภัณฑ์ กับการประเมินว่าใครควร

ใช้ ผู้หญิงคนหนึง่ให้เจลเคลือบช่องคลอดกบัเพ่ือนของเธอท่ีเป็นพนกังานบริการ (Sex worker) โดยให้
เหตผุลท่ีท าเชน่นัน้วา่ “หากเจลนีป้้องกนัเอชไอวีได ้เพือ่นของฉนัก็ควรจะเป็นคนทีเ่หมาะทีจ่ะใช้มนั” 
ในขณะท่ี มีผู้หญิงอีกคนเช่ือวา่ เจลมีคณุสมบตัใินการท าความสะอาดช่องคลอด เธอจงึเอาเจลไปให้กบั

                                                           
6 สนใจการวิเคราะห์เร่ืองเงื่อนไขทางสงัคม-วฒันธรรมฯ อา่นเพ่ิมเติมได้จากบทความชื่อ “ความรู้พืน้ฐาน: ผู้หญิงกับเอชไอวี 001 (FACT 

001)” ซึง่เป็นประสบการณ์จากโครงการ FACT 001 โดยคณุอดุม ลิขิตวรรณวฒิุ ได้ที่ http://www.tncathai.org/  

http://www.tncathai.org/
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ญาต ิท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีน า้จ ากดั และไมมี่ระบบบริการจดัการสขุาภิบาล Van Der Straten ระบวุา่ เจล
ไมมี่คณุสมบตัเิหลา่นีอ้ยูเ่ลย 

Van Der Straten ยงัได้กลา่วถึงเร่ืองท่ีผู้หญิงจ านวนหนึง่บอกวา่ “ฉันไม่ได้มีเอชไอวีแล้วท าไม
ฉันต้องใช้มันด้วยล่ะ”  Van อธิบายประเด็นนี ้โดยเปรียบเทียบวา่ งานวิจยัด้านการป้องกนั มีความท้า
ทายส าคญัตรงท่ี “การบอกให้คนท่ีมีสขุภาพดี ให้ท าบางอยา่งเพื่อให้มีสขุภาพดีตอ่ไป แทนท่ีจะเป็นการมี
สขุภาพท่ีดีขึน้” เชน่เดียวกบั การบอกคนท่ียงัไมมี่เอชไอวี ให้ใช้เจลหรือกินยาเพ่ือให้ยงัคงสถานะการไมมี่
เอชไอวีตอ่ไปนัน้ ยากกว่า การท่ีบอกให้คนท่ีมีเอชไอวีกินยาเพ่ือให้มีสขุภาพดีขึน้  นอกจากนัน้ การรับรู้และ
ได้เห็นผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส ตอ่ตวัผู้ ท่ีมีเอชไอวี/ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีกินยาอยู่ ก็มีผลตอ่พฤติกรรมการกิน
ยาด้วยเชน่กนั 

 
ค าถามสดุท้ายท่ีต้องท าความเข้าใจคือ “ท าไมผู้หญิงเหล่านี ้ไม่บอกความจริงกับนักวิจัย 

หรือไม่บอกกับคนอ่ืนๆ ว่า พวกเธอไม่ได้ใช้เจลหรือกินยา ?”7 
 นกัวิจยัพยายามท าความเข้าใจกบัค าถามนี ้และเห็นวา่ เร่ืองนีไ้มมี่ค าตอบท่ีชดัเจน แตก็่นา่จะพอ
เทียบเคียงได้กบัเร่ืองท่ีว่า โดยธรรมชาตแิล้ว มนษุย์มกัจะบอกกบัคนอ่ืนๆวา่ “เขาได้ท าในสิ่งท่ีเขาควรจะท า 
แม้วา่เขาจะไมไ่ด้ท ามนัจริงๆ ก็ตาม” ซึง่การบอกกบันกัวิจยัวา่ “ฉนักินหรือใช้มนัทกุวนั” ดจูะยุง่ยากน้อย
กวา่การพดูความจริง แล้วกงัวลวา่จะต้องถกูซกัถามหรือถกูต าหนิ 
 อีกประเดน็ท่ีกลา่วถึงคือ แม้วา่ผู้หญิงจ านวนหนึ่งจะไมไ่ด้กินยาหรือใช้เจลแล้ว แตพ่วกเธอก็อาจยงั
ต้องการท่ีจะอยู่ร่วมในโครงการวิจยัตอ่ไป เพาะต้องการได้รับประโยชน์บางอยา่งจากโครงการวิจยั เชน่ 
อาจเป็นเร่ืองการได้เข้าถึงและได้รับบริการสขุภาพท่ีดีกว่าเดมิ รวมทัง้มีเงิน ท่ีพวกเธอได้รับเป็นคา่เดนิทาง
และคา่ชดเชยเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการด้วย 
 ค าถามและค าตอบท่ีได้รับเหลา่นีถ้กูน ามาพดูคยุแลกเปล่ียน ถกเถียงกนั ในการพฒันามาตรการ
พิเศษเพิ่มเตมิ เพื่อให้มัน่ใจว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัได้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีให้ไปจริง Van Der Straten และ 
Elizabeth Tolley8 นกัวิจยัด้านพฤตกิรรมสขุภาพและสงัคมจากองค์กร FHI 360 บอกว่า โครงการวิจยั 
Voice ท าให้นกัวิจยัได้เรียนรู้สิ่งท่ีมีคณุคา่คือ มุมมองภายในเร่ืองความคิดและพฤตกิรรมของคน
ในช่วงการเข้าร่วมโครงการวิจัย  

ทัง้สองคนเสนอวา่ การวิจยัในอนาคต แม้วา่การพิสจูน์ข้อเท็จจริงยงัคงต้องดจูาก การตรวจเลือด
เพ่ือดรูะดบัยาในกระแสเลือดก็ตาม แตที่มวิจยัอาจต้องพฒันาเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน่ การสง่ข้อความ
ไปเตือน และการเตือนทางส่ือออนไลน์ตา่งๆ และ Tolley ก าลงัพฒันาแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการคดักรอง
                                                           
7 เร่ืองนี ้มีระบไุว้ในบทความช่ือ “ไม่มีเสียง หรือคนได้ยินแต่ไม่ฟัง : เรียนรู้จากโครงการ VOICE” (เพ่ิงอ้างถึงในข้อ 3) และบทความช่ือ 
“แรงจูงใจของหญิงในการเข้าร่วมการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี” ซึง่เป็นบทความลา่สดุของคณุอดุม อา่นเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://www.tncathai.org/ 
8 http://www.fhi360.org/experts/elizabeth-tolley-phd 
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คนท่ีมีแนวโน้มวา่ จะไมค่อ่ยใช้ผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอและตรงเวลา ตามก าหนดนดัหมายท่ีระบไุว้ใน
โครงการวิจยั 

ปัจจบุนั กลุม่นกัรณรงค์เพ่ือไมโครบไิซด์ ยงัคงติดตามความก้าวหน้าการวิจยัโครงการ ASPIRE 
(MTN020) และ RING (IPM027)9 ในการพฒันาห่วงอนามยัส าหรับสอดใสใ่นชอ่งคลอด ตวัหว่งบรรจยุา
ต้านไวรัสไว้และคงฤทธ์ิได้นานราว 1 เดือน ทัง้สองโครงการมีอาสาสมคัรหญิงกว่า 4,500 คนจากประเทศ
มาลาวี แอฟริกาใต้ อกูนัดา และซิมบปัเว โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลชว่งปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559  

แม้วา่นกัรณรงค์จ านวนหนึง่ รู้สกึอ่อนล้า และท้อกบัความผิดหวงัครัง้แล้วครัง้เลา่ แตก็่ยงัคง
ประกาศเดนิหน้าตอ่ ในการเตรียมการณรงค์ เพ่ือสร้างหลกัประกนัวา่ วนัใดท่ีผลความส าเร็จของงานวิจยั
ประกาศ ผู้หญิงทัว่โลก รวมผู้หญิงในประเทศยากจนหรือก าลงัพฒันา จะสามารถเข้าถึงได้อย่างเทา่เทียม  
 ส าหรับผม นอกจากความนา่สนใจในการเรียนรู้ จากบทเรียนของงานวิจยัท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ
เหลา่นีแ้ล้ว ผมเองคิดวา่ นกัวิจยัจ านวนหนึง่คงรู้สกึแปลกใจกบัค าตอบเหลา่นีแ้น ่เห็นได้จากความ
พยายาม ในการพฒันาปรับเปล่ียนการออกแบบการวิจยัให้ดีขึน้ ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือกบัชมุชนใน
พืน้ท่ี เพ่ือชว่ยกนัออกแบบการวิจยัท่ีค านงึถึงปัจจยัทางสงัคม – วฒันธรรม ทศันคติ คา่นิยม ความเช่ือ และ
บริบทแวดล้อมด้านบริการสขุภาพ เศรษฐกิจ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของผู้หญิงในพืน้ท่ีวิจยั  
 

ท้ายสดุ....ผมนกึย้อนกลบัมามองประเทศไทยวา่ ...ผู้หญิงในประเทศไทยเผชิญปัญหาและประสบ
ชะตากรรมเดียวกนักบัผู้หญิงในแอฟริกาใต้หรือไม ่... ประจกัษ์พยานมีให้เห็นชดัเจนจากเพ่ือนผู้ ท่ีมีเชือ้เอช
ไอวีเพศหญิงท่ีผมรู้จกัพบเจออยูจ่ านวนมาก  … แล้วเราจะเรียนรู้หรือเข้าใจ เพ่ือแก้ไขเร่ืองเหลา่นีไ้ด้
อยา่งไร.... ในขณะท่ีแผนงาน งบประมาณ การค้นคว้าองค์ความรู้ด้านการป้องกนัเอชไอวี กลบัมุง่ทิศไป
ในทางอ่ืน เสมือนทิง้พวกเธอไว้ข้างหลงั ให้เผชิญชะตากรรมเพียงล าพงั  
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