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เครือข่ายการวิจัย ACTG (AIDS Clinical Trials Group) เป็นเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเอดส์/เอช
ไอวีที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา  ก่อตั้งพร้อมๆกับการค้นพบว่ายา AZT สามารถใช้ในการรักษาเอดส์ได้ และ1

ผลพลอยได้ของการก่อตั้งกลุ่มการวิจัยนี้นำไปสู่จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community Advisory Board หรือที่
เรียกว่า CAB) เพื่อเป็นช่องทางให้ตัวแทนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยโรคเอดส์และตัวแทนชุมชนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆให้สามารถ
มีส่วนร่วมในการวิจัยของเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน ACTG มีเครือข่ายสถาบันการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
แพร่กระจายไปหลายประเทศในสามทวีป(อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ อาฟริกา และเอเซีย) ทุกๆปีเครือข่าย ACTG มีการ
ประชุมประจำปีเพื่อให้นักวิจัยและทีมวิจัยรวมถึงตัวแทนของคณะกรรมการที่ปรีกษาชุมชนของสถาบันการวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเครือข่ายและการวิจัยสำคัญต่างๆของเครือข่าย นอกเหนือจากความ
รู้เกี่ยวกับการวิจัยแล้ว การประชุมประจำปียังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะเฉพาะ
ต่างๆอีกด้วย

การประชุมย่อยของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน2

เช่นเดียวกับการประชุมประจำปีทุกครั้ง การประชุม ACTG ปีนี้กลุ่มหรือคณะกรรมการย่อยต่างๆของเครือข่ายมี
การประชุมล่วงหน้าของตนหนึ่งวันก่อนการประชุมทางการ รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนที่มีการประชุมล่วงหน้าหนึ่ง
วันก่อนการประชุมทางการและต่อด้วยการประชุมเฉพาะอีกค่อนวัน (3/4 ของวัน) หลังจากการประชุมทางการจบลงแล้ว ซึ่ง
การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนนี้มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับต่างๆของเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
คณะกรรมการชุมชนจากสถานที่ต่างๆ (สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมประจำปี 2015 
มีทั้งหมด 68 คนจากประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ อาฟริกา และเอเซีย)

การนำเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนคณะใหม่
สำหรับปีนี้มีการนำเสนอของคณะกรรมการที่ปรึษาชุมชนที่เพิ่มเข้ามาอีกสามคณะได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา

ชุมชนจากประเทศบอสวานา(Boswana) จากประเทศอาฟริกาใต้ และจากแวนเดอร์บิลท์(สหรัฐอเมริกา) การนำเสนอทั้ง
สามไม่ต่างไปจากการนำเสนอของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนคณะอื่นๆที่ผ่านมาในอดีต เนื้อหาการนำเสนอโดยรวมเน้น
แต่การแนะนำโครงสร้างและกิจกรรมประจำของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนนั้นๆ สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชนนั้น คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของสถาบันการวิจัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในอาฟริกามักจะ
ประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และสำหรับกิจกรรมหลักของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนโดย
ทั่วไปเป็นการประชุมประจำเดือนหรือทุกสองเดือนและเสริมด้วยกิจกรรมรณรงค์ในวาระสำคัญต่างๆเป็นครั้งคราว 

การนำเสนอโดยมากไม่เอ่ยถึงบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนที่นอกเหนือจากการประชุม หรือการสรุป
บทเรียน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนในกระบวนการวิจัยอย่างแท้จริง 
อย่างไรก็ตามในช่วงการซักถามหลังการนำเสนอของแต่ละครั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสซักถาม
เกี่ยวกับประเด็นที่ลึกและมีความละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นไปกว่าการนำเสนอ นอกจากนั้นแล้วยังมีวาระการประชุมอีกวาระ
หนี่งที่เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการคณะกรรมการที่
ปรีกษาชุมชนที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการนำเสนอ

การมีส่วนร่วมแบบรอ(ง)รับ
จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนหนึ่งมีความเห็นว่าบทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษา

ชุมชนของตนเป็นลักษณะตั้งรับ หรือเป็นการมีส่วนร่วมที่รอให้ทีมวิจัยเป็นผู้ริเริ่มและคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของ
สถาบันวิจัยจะทำหน้าที่รองรับหรือตอบสนองการริเริ่มหรือการเรียกร้องจากนักวิจัย/ทีมวิจัย ทำให้บทบาทโดยทั่วไปของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเป็นการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพัฒนามาแล้วโดยคณะกรรมการหรือ

 ริเริ่มในปี 1986 เรียกในขณะนั้นว่า AIDS Treatment and Evaluation Units หรือ AETU’s ภายใต้สถาบันแห่งชาติด้านโรคภูมิแพ้1

และโรคติดเชื้อ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) ซึ่งผลของการวิจัยโดย AETU’s ทำให้รัฐสภา
สหรัฐอเมริกาจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ส่งผลให้สถาบันอื่นๆหันมาให้ความสนใจต่อการวิจัย
ด้านนี้และก่อตั้งเป็นกลุ่มการวิจัยที่เรียกว่า Clinical Studies Groups และในปีต่อมา(1997)ทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันและเรียกว่า AIDS 
Clinical Trials Group - ACTG) 

 ในที่นี้จะเอ่ยถึงแต่การประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชนของเครือข่ายและเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของคณะกรรม2

การท่ีปรึกษาชุมชน ส่วนเนื้อหาอื่นของการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนและการประชุมของเครือข่ายทั้งหมด สามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากเวปไซด์ของเครือข่าย ACTG 



อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแทบจะไม่มีเลยที่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนริเริ่มเสนอประเด็นสำหรับการวิจัยเพื่อให้นัก
วิจัยนำไปพัฒนาต่อ ดังนั้นกิจกรรมหลักของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนคณะต่างๆจึงจำกัดอยู่เฉพาะการประชุมประจำ
เดือนหรือทุกๆสองเดือนดังที่กล่าวมาแล้ว และเวลาที่ใช้ในการประชุมส่วนมากก็เป็นการรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ
วิจัยต่างๆที่สถาบันต้นสังกัด(ของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน)ดำเนินการอยู่หรือมีแผนที่จะดำเนินการต่อไป ผู้เข้าร่วมคน
หนึ่งที่เป็นสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของเขาและของเครือข่ายเอ่ยว่า 

ที่นั่งที่(ต่อสู้)ได้มา
นอกจากการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของเครือข่ายทั้งหมดที่เรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษา

ชุมชนระดับโลก(Global Community Advisory Board) หรือที่เรียกสั้นๆว่า “จีแค๊ป (GCAB)” แล้วคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ชุมชนของเครือข่าย ACTG ยังมีคณะกรรมการเฉพาะอีกชุดที่เรียกว่า Community Scientific Subcommittee - CSS 
หรือคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนมี
การประชุมเฉพาะเพิ่มขึ้นมาจากการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของเครือข่ายทั้งหมด และการประชุมเฉพาะ
ของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมจากชุมชนโดยทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิด
เห็นได้ด้วย

ประเด็นสำคัญในการประชุมได้แก่การจัดสรรให้สมาชิกของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนแต่ละ
คนเข้าไปเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์คณะต่างๆของเครือข่ายซึ่งมีอยู่ 11 คณะ เช่น คณะ
กรรมการด้านวัณโรค(Tuberculosis (TB) Transformative Science Group) คณะกรรมการด้านแหล่งเชื้อเอชไอวีและ
การกำจัดเชื้อไวรัส(HIV Reservoirs And Viral Eradication Transformative Science Group) เป็นต้น และนอกเหนือ
จากคณะกรรมการ/กลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวแล้ว สมาชิก CSS แต่ละคนต้องเป็นกรรมการของโครงการวิจัยที่เครือ
ข่ายดำเนินการอยู่อย่างน้อยคนละ 2 โครงการวิจัย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว กรรมการของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์
ของชุมชนแต่ละคนต้องมีหน้าที่มากพอสมควร และที่เป็นอยู่มีกรรมการบางคนที่มีภาระงานมากในขณะที่กรรมการบางคน
แทบจะไม่มีภาระงานเท่าไร ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ถูกยกมาปรึกษาหารือกันแทบทุกปี

เกี่ยวกับการเข้าไปเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้น สมาชิกคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชน
คนหนึ่งเอ่ยว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะ

จากความไม่สมดุลย์ของภาระหน้าที่ระหว่างกรรมการแต่ละคนของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนนี้ 
ทำให้ประธานของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชน(ซึ่งมีอยู่สองคนทำหน้าที่ร่วมกัน)พยายามสรรหาสมาชิก
ใหม่เข้าร่วม ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับเครือข่าย(หรือจีแค๊ป)เพียงแต่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของสถาบัน
การวิจัยของเครือข่าย ACTG ก็สามารถสมัครได้ แต่จะต้องผ่านการคัดกรองและสัมภาษณ์โดยกรรมการของคณะ
อนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

การสนับสนุนและสอนงาน (mentoring)
เนื่องจากภาระ/หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก 

ประกอบกับโครงสร้างและกลไกต่างๆของคณะกรรมการชุดต่างๆของ ACTG มีความซับซ้อนพอสมควร และเครือข่าย 
ACTG มีโครงการวิจัยต่างๆมากมาย ทั้งที่กำลังดำเนินการอยู่หรือที่อยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ ซึ่งหมายถึงว่าภาระและ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนจะมีมากตามไปด้วย ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการ
สนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกใหม่ โดยการจับคู่ระหว่างสมาชิกเก่าผู้ที่มีประสบการณ์กับสมาชิกใหม่เพื่อ
ให้สมาชิกผู้มีประสบการณ์ทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษา(หรือพี่เลี้ยง)ที่จะคอยสอนงานหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นต่อสมาชิกคน
ใหม่ 

ในการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสอนงาน
สำหรับสมาชิกใหม่ที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วมคนหนี่งที่ในอดีตเคยเป็นกรรมการของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของ

“....มีกรรมการบางคนที่ต้องการแต่เพียงว่าเพื่อที่จะสามารถเอ่ยได้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาชุมชน แต่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทอื่นใดเลย เพียงแต่มาร่วมประชุม 
ได้กินอาหารฟรีและรับเบี้ยเลี้ยงการประชุมเท่านั้นเอง....”

“....ที่นั่ง(ของชุมชน)ในคณะกรรมการโครงการวิจัยหรือคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์นั้น เป็นสิ่งที่
ได้มาเพราะการต่อสู้เรียกร้องของนักเคลื่อนไหวในอดีตที่ผ่านมาที่ผลักดันให้ผู้สนับสนุนการวิจัย
จัดสรรที่นั่งให้แก่ตัวแทนชุมชนในการประชุมด้านเอชไอวีเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยต่างๆตอบสนอง
ปัญหาและความจำเป็นของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นตัวแทนชุมชนต้องแสดงความรับผิดชอบว่าพร้อมและ
สามารถที่จะทำหน้าที่ที่ต่อสู้ได้มานี้....”



ชุมชนแนะนำว่าในอดีตการสอนงานหรือ mentoring ช่วยให้สมาชิกใหม่รู้จักและคุ้นเคยกับการทำงานของคณะ
อนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนได้ดีขึ้น แต่ทว่าการแนะนำดังกล่าวเป็นการสอนงานที่ไม่เป็นระบบทำให้คุณภาพ
ของการสอนงานขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เลี้ยงหรือ mentor ดังนั้นเพื่อให้การสอนงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนควรมีการพัฒนาวิธีการสนับสนุนสอนงานที่เป็นระบบมากขึ้น และควร
มีการพัฒนาเครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ผู้สอนงานทำงานได้ดีขึ้นเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่างๆ ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือควรแจ้งให้ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิก
คณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนทราบถึงภาระหน้าที่และเวลาที่ต้องใช้ในการทำหน้าที่เป็นกรรมการต่างๆตาม
ข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และหลีกเลี่ยงการสร้างภาพพจน์
ที่ว่าภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ของชุมชนเป็นสิ่งที่ง่ายไม่หนักเกินไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนในการประชุม

การประชุมประจำปีของ ACTG ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากและผู้เข้าร่วมประชุมส่วน
มากเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเนื้อหาของการนำเสนอจะยากสำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช้นักวิทยาศาสตร์ อย่างไร
ก็ตามเนื้อหาของการประชุมมีความจำเป็นและสำคัญต่อความก้าวหน้าทางการรักษา(และป้องกัน)ที่เกี่ยวกับเอชไอวี ใน
ทางกลับกันความคิดเห็นของชุมชนจะช่วยทำให้นักวิจัยให้ความสำคัญต่อการวิจัยที่จำเป็นและสอดคล้องกับปัญหาที่เร่ง
ด่วน/จำเป็นของชุมชน และดังที่กล่าวมาแล้วสิทธิในการเข้าร่วมในการวิจัย(และการประชุม)นี้ได้มาจากการต่อสู้เรียกร้อง
ของนักเคลื่อนไหวต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นผู้เข้าร่วมที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนจำเป็นท่ีจะต้อง
พยายามทำความเข้าใจและเข้าร่วมการประชุมที่ตนเองสนใจหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่ นอกจาก
นั้นแล้วมีความคาดหวังว่าหลังจากการประชุม สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนที่เข้าร่วมประชุมควรสรุปสิ่งที่ตนเอง
เรียนรู้จากที่ประชุมให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนประจำสถาบันที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ด้วย 

แต่สิ่งที่เป็นอยู่ทุกปีและที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับเครือข่ายมีการปรึกษาหารือกันทุกปีคือมีผู้
เข้าร่วมจากชุมชนจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าประชุมและเลือกไปเที่ยวแทน และในการประชุมปีนี้มีการเอ่ยว่าปัญหานี้อาจส่งผลต่อ
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไปในอนาคต หากผู้ให้ทุนการวิจัยและนักวิจัยคิดว่าตัวแทนชุมชนไม่ตระหนักถึง
คุณค่าในการเข้าร่วมประชุมและใช้เวลา(และทรัพยากร)ไปในทางที่ไม่ถูก ในอนาคตงบประมาณด้านนี้อาจถูกตัดลง ผู้เข้า
ร่วมประชุมคนหนี่งเน้นว่าเครือข่ายการวิจัยอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติด้านโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ 
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) มีงบประมาณสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
น้อยกว่าเครือข่าย ACTG เป็นอย่างมาก ดังนั้นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ(จากการไม่เข้าร่วมประชุม)อาจถูกใช้เป็น
สาเหตุในการตัดงบประมาณด้านนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตามการปรึกษาหารือในเรื่องนี้ไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ และจากการคุยนอกห้องประชุม ผู้
ประสานงานชุมชนของเครือข่ายเอ่ยว่ามีผู้แนะนำให้เธอใช้วิธีการขานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม(roll call)ของแต่ละครั้ง แต่เธอไม่
เห็นด้วยเพราะคิดว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน

การป้องกันปัญหาคนไม่เข้าร่วมประชุมอีกวิธีการหนึ่งคือสถาบันต้นสังกัดของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนควรมี
การเตรียมความพร้อมของตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเกี่ยวกับการประชุมซึ่งรวมถึงเนื้อหา/วัตถุประสงค์ของการ
ประชุม และโครงสร้างของ ACTG และกลไกที่ปรึกษาชุมชนต่างๆของเครือข่าย นอกจากนั้นแล้วการคัดเลือกตัวแทนที่

การประชุมกลุ่มเฉพาะเกี่ยวแหล่งเชื้อเอชไอวีและการกำจัดเชื้อไวรัส 
(HIV Reservoirs and Viral Eradication Transformative Science Group Think Tank)



เหมาะสม เป็นผู้ที่สนใจการวิจัย มีความตั้งใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม และมีรับผิดชอบต่อการประชุมและต่อการเล่า/รายงานให้
แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนที่ตนเองสังกัดอยู่เกี่ยวกับการประชุมที่ตนเองเข้าร่วม ฯลฯ ก็อาจจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้

นอกจากปัญหาการไม่เข้าร่วมประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนได้ขอร้องให้ผู้เข้า
ร่วมประชุมงดการใช้โทรศัพท์ฉลาด(กว่าผู้ใช้) รวมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารพกพา/ส่วนตัวอื่นๆในขณะประชุม
ด้วย และเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนให้ความสนใจต่อการประชุมอย่างคุ้มค่ากับความทุ่มเทและงบประมาณที่เครือข่าย
และผู้สนับสนุนงบประมาณจัดสรรให้แก่การเสริมสร้างมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัย

# # # # # # # # # # # 

ในวันเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ การนำเสนอสำคัญของวันคือการนำเสนอของนายแพทย์แอนโธนี เฟาชิ 
(Dr. Anthony S. Fauci) ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติด้านโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ ซึ่งได้เล่าถึงการนำเสนองบประมาณ
ของสถาบันแห่งชาติด้านโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อต่อกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่ซักถามเกี่ยวกับงบ
ประมาณต่อหัวของการรักษาโรคเอดส์ที่สูงกว่างบประมาณต่อหัวของการรักษาโรคร้ายแรงอื่นๆหลายเท่า ซึ่งในการนำ
เสนอนี้ผู้นำเสนอได้ฉายวิดีโอของการนำเสนอต่อรัฐสภา(และการซักถาม)ประกอบด้วย และเกี่ยวกับประเด็นนี้นายแพทย์
แอนโธนี เน้นว่างบประมาณที่ได้มานั้นต้องผ่านการพิจารณาและซักถามจากผู้กำหนดนโยบายต่างๆหลายระดับอย่างถี่ถ้วน 
ดังนั้นการใช้งบประมาณที่ได้มานี้ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้และต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและอย่างมีจิตสำนึกและความรับ
ผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนปีนี้ให้เวลาต่อการนำเสนอที่เกี่ยวกับการวิจัยหรือความรู้ท่ีเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ(กายและใจ)น้อยกว่าการประชุมปีก่อนๆที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วเวลาสำหรับการสรุปเนื้อหาของการนำเสนอ
ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์ของเวทีการประชุมใหญ่(เพื่อให้ผู้ที่เข้าฟังการนำเสนอหัวข้ออื่นในห้องประชุมอื่นที่มีเวลาซ้ำ
กัน)ก็มีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการปรึกษาเกี่ยวกับการประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ(และความ
น่าเชื่อถือ)ของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเสียเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อกลไกที่ปรึกษาจากชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการวิจัย ส่วนผลที่จะเกิดขี้นจากการปรึกษาหารือดังกล่าวคงต้องรอดูต่อไปในอนาคต และคงต้องอาศัยการทำงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา(และป้องกันปัญหา)ของกลุ่มทำงานเฉพาะกิจที่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับเครือข่ายที่มีอยู่แล้วและ
ที่จัดตั้งขึ้นต่อไป และต้องอาศัยสถาบันวิจัยต้นสังกัดที่ควรเตรียมความพร้อมของตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของ
สถาบันในการเข้าร่วมประชุมประจำปีของ ACTG ครั้งต่อไป


