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HIV R4P: คืออะไร? (ตอนท่ี 1) 
นิวตัร สุวรรณพฒันา 

7 มกราคม 2558 
 

ปลายเดอืนตุลาคมปี 2557 ผมมโีอกาสไดร้บัทนุใหเ้ขา้ร่วมประชมุนานาชาตชิือ่ HIV R4P ทีต่่างประเทศ 
ผมจงึมเีรื่องราวอยากบอกเล่าใหไ้ดอ้่านกนั อกีทัง้เกบ็เป็นบนัทกึของตวัเองดว้ย โดยคดิวา่จะทยอยเขยีน
ไปเรื่อยๆ เป็นส่วน เป็นตอน บนัทกึชิน้แรกจงึอยากเริม่ตน้ดว้ยการท าความรูจ้กักบัการประชมุครัง้นี้ที่
เรยีกวา่ HIV R4P โดยผา่น  W 5 H 1 หรอื Who, What, Where, When, How and Why 

 

HIV R4P คืออะไร (What) ? 
HIV R4P มชีือ่เตม็วา่ HIV Research for Prevention ไม่แน่ใจวา่ผูอ้า่นทกุคนจะเหน็เหมอืนกบัผม
หรอืไม่วา่ วธิเีรยีกชือ่ย่อการประชมุนี้เป็นการผสมเอาวธิกีารยอ่ในการพมิพย์คุดจิติอลทีน่ิยมใชก้นั นี่ท า
ใหภ้าพลกัษณ์การประชมุแลดไูม่เคร่งขรมึในแบบการประชมุวจิยัทางวทิยาศาสตรต์ามขนบทีป่ฏบิตักินั
มา ซึ่งศาสนาจารย ์Mpho Tutu ลูกสาวของสุดทอ้งของ Desmond Tutu ไดเ้อ่ยแซวในทีพ่ธิเีปิดการ
ประชมุวา่ “ชือ่การประชมุนี้ท าใหฉ้นัรูส้กึเหมอืนเป็นวยัรุ่นทีเ่ขา้ชัน้เรยีนอ่านออกเสยีง A B C D เลย” 
นอกจากนี้ นาง GNM Pandor รฐัมนตรวีทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศแอฟรกิาใต้กย็งัแซวซ ้า
วา่เป็นชือ่ทีเ่หมอืนชื่อเพลง Hip Hop  
 โดยย่อแลว้ HIV R4P เป็น 

HIV R4P เป็นการประชมุทีน่ าเอาการประชมุเรื่องวคัซนี (Vaccine) และไมโครบไิซด ์
(Microbicide) ทีต่่างคนต่างจดั มาจดัรวมไวด้ว้ยกนัและเพิม่เตมิเรือ่งงานวจิยัล่าสดุทีข่ยายออกไปในส่วน
ทีเ่ป็นเทคโนโลยแีละมมุมองใหม่ๆ ดา้นการป้องกนัเอชไอว ี

HIV R4P เป็นการประชมุทางวทิยาศาสตรร์ะดบัโลกครัง้ทีห่นึ่ง ทีมุ่่งใหค้วามส าคญักบังานวจิยั
ดา้นชวีเวชศาสตรเ์พื่อการป้องกนัเอชไอว ี(Biomedical HIV Prevention) และจดัขึน้ในชว่งจงัหวะส าคญั
คอื การคน้หาทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัเอชไอวดีว้ยเทคโนโลยทีางชวีเวชศาสตร ์ทีม่ที ัง้
ความทา้ทายและความกา้วหน้าไปขา้งหน้าอย่างรวดเรว็ในชว่ง 4 – 5 ปีทีผ่า่นมานี้ เมื่อเทยีบกบั
ชว่งเวลาของการระบาดร่วม 30 ปีทีผ่า่นมา 

HIV R4P เป็นการประชมุทีอ่อกแบบเพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการและการมสี่วนร่วมของ
ผูเ้ขา้ร่วมทีม่คีวามหลากหลายจากแงมุ่มต่างๆ ของการวจิยั เพื่อใหร้่วมกนัพูดคยุแลกเปลีย่นถงึอุปสรรค
และความทา้ทายส าคญัทัง้เรือ่งความกา้วหน้าทางการวจิยั และเรื่องวา่ท าอย่างไรใหค้นไดเ้ขา้ถงึและ
ไดร้บับรกิารป้องกนัทีเ่ป็นผลมาจากงานวจิยัเหล่านี้ ภายใตข้อ้เทจ็จรงิเรื่องงบประมาณทีม่อียูไ่ม่มาก 
และเหตุทางกฎหมายและนโยบายทีท่ าใหเ้รือ่งการใหบ้รกิารทางเพศ การใชส้ารเสพตดิ และการรกัเพศ
เดยีวกนักลายเป็นเรือ่งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลใหช้วีติของผูค้นจ านวนมากตกอยู่ในความเสีย่งของการ
ไดร้บั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ี

และ HIV R4P มวีาระการจดัทีก่ าหนดไวทุ้ก 2 ปี นัน่หมายความวา่ครัง้ที ่2 จะจดัขึน้ในปี 2559  
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ใครมาเข้าร่วมการประชมุบ้าง (Who) ? 
ผูท้ีเ่ขา้ร่วมการประชมุครัง้นี้ประกอบดว้ย นกัวจิยั ผูใ้หท้นุ ผูก้ าหนดนโยบาย ผูน้ าภาคธุรกจิเอกชน และ
นกัรณรงคจ์ากชมุชน รวมสิน้ 1,325 คน จาก 48 ประเทศ ใน 6 ทวปี มกีารใหท้นุเตม็และบางส่วนถงึ 
300 ทุน โดยมคีนไทยสองคนไดทุ้นเขา้ร่วมประชมุคอื ผมและอกีคนจาก AFRIMS  

ในระหวา่งการประชมุผมไดเ้หน็และคยุกบัทมีวจิยัจากสถาบนัวจิยั 4 แห่งในประเทศไทยทีเ่ขา้
ร่วม ม ีAFRIMS, VTC, TUC, ในกรุงเทพฯ และ RIHES จากเชยีงใหม่ ผมแปลกใจทีไ่ม่เหน็ทมีของ 
TRC ในการประชมุนี้ แตท่ี(่ไม่)น่าแปลกใจคอื คนไทยทีท่ างานในฝ ัง่ชมุชนและไมไ่ดอ้ยู่ในทมีวจิยัมเีพยีง 
2 คน คอืพีอุ่ดม (ซึ่งไดร้บัเชญิใหไ้ปร่วมพดูคยุ) และผมทีข่อและไดร้บัทุนพรอ้มกบัตอ้งน าโปสเตอรไ์ป
เสนอ กไ็ดแ้ตห่วงัวา่ในอนาคตสถาบนัวจิยัตา่งๆ จะสนบัสนุนใหค้นชมุชนอยา่งน้อยก็สมาชกิ
คณะกรรมการทีป่รกึษาจากชมุชน (Community Advisory Board หรอื CAB) จากแต่ละสถาบนัฯไปเขา้
ร่วมการประชมุลกัษณะนี้บา้ง 
 
การประชมุจดัท่ีไหน (Where) ? 
การประชมุครัง้นี้จดัขึน้ที่เมอืงเคปทาวน์ ประเทศแอฟรกิาใต ้ซึ่งถอืเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศ
ชายทะเลทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงระดบัโลกแห่งหนึ่งเลยทเีดยีว 
 
การประชมุจดัขึน้เมื่อไหร่ (When) ? 
การประชมุหลกัจดัขึน้ในวนัที ่28 – 31 ตุลาคม โดยมกีารประชมุล่วงหน้า 1 วนั คอืวนัที ่27 ตุลาคม 
2557 รวมทัง้สิน้เป็น 5 วนั 
 ผมมเีรื่องเล่านิดหน่อยเกีย่วกบัการเดนิทางและการลงทะเบยีนของผมคอื การทีผ่มอยู่เชยีงใหม่
ท าใหผ้มตอ้งเดนิทางผา่น 4 สนามบนิ โดยใชเ้วลาในการเดนิทางจากสนามบนิแรกถงึสนามบนิสุดทา้ย 
(รวมระยะเวลาพกัรอเปลีย่นเทีย่วบนิดว้ย) ทัง้สิน้กวา่ 24 ชัว่โมง เลน่เอาเหนื่อยมาก ผมออกจาก
เชยีงใหม่ชว่งบ่ายวนัที ่25 ไปถงึเคปทาวน์วนัที ่26 ตุลาคม ท าใหม้เีวลาพกัผอ่นครึง่วนักอ่นเริม่การ
ประชมุ 
 เชา้วนัที ่27 ตุลาคมระหวา่งไปเขา้แถวรอลงทะเบยีนทีม่กีารจดัเรยีงตามตวัอกัษรนัน้ ผมกเ็ลอืก
เขา้ยนืในชอ่งทีม่ตีวัอกัษร N (ชือ่ภาษาองักฤษของผมสะกดวา่ Niwat) คนทีย่นือยูข่า้งหลงัผมเป็นชาย
ผวิด าตวัสูงโปร่ง ใส่เสือ้แขนยาวสขีาวไม่มปีกเสือ้ กลดักระดมุเสือ้จนถงึเมด็บนปิดคอไว้ เขาไวผ้มถกัเปีย
ดว้ย เรยีกวา่ทัง้เสือ้ผา้ หน้าผม ดูปุ๊บกรู็ว้า่ (ไมน่่าจะเป็นนกัวทิยาศาสตร)์ เป็นคนจากส่วนของชมุชน
แน่ๆ หลงัจากทกัทาย ถามชือ่กนัแลว้ (เขาบอกผมวา่ชือ่ “Prince” จากประเทศ..... ผมนึกวา่เขาพูดเลน่
วา่เป็นเจา้ชายจากประเทศ....แต่สุดทา้ยชือ่เขาคอื Prince จรงิๆ) กเ็อ่ยถามผมประมาณวา่  
 

 “นายรูไ้หมวา่ เขาจดัแถวลงทะเบยีนตามชือ่ตวัของเรา หรอืวา่ชือ่สกุลของเรา ?” 
 “เหย้! ถามดนีี ่ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัวา่ เขาจดัยงัไง ถา้เป็นทีบ่า้นผม (ความจรงิผม
ใชค้ าวา่ วฒันธรรมแต่ใชใ้นความหมายถงึเมอืงไทย) กเ็รยีงตามชือ่ตวั” 
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 “บา้นเรากเ็รยีงตามชือ่ตวัเหมอืนบา้นนาย แต่วา่นีเ่ป็นการประชมุของพวก
อเมรกินั บางทเีขาอาจจดัแถวอกีแบบกไ็ด ้?” 

 ผมตดัสนิใจถามคนทีเ่พิง่ลงทะเบยีนเสรจ็แลว้เดนิสวนแถวออกมา .....ใชแ่ลว้ 
 ผมตอ้งยา้ยไปเขา้แถวใหม่ในแถวทีม่ตีวัอกัษร S คดิในใจวา่ “เสรจ็เลย” เพราะเพื่อนผวิด าคนที่
ทกัผมยงัยนืยิม้อยูใ่นแถวเดมิโดยไมเ่ปลีย่นแถว...นี่แหละความแตกต่างทางวฒันธรรม 
 
ท าไมการจดัประชมุครัง้แรกจึงเป็นประเทศแอฟริกาใต้ (Why) ? 
ส าหรบัค าถามนี้ ผมขอยกไปเขยีนในครัง้หน้า เนื่องจากวา่มเีรือ่งทีต่อ้งเขยีนถงึเรื่องนี้อยูพ่อสมควรครบั 
 
การจดัประชมุมีขึน้อย่างไร/แบบใดบ้าง (How) ? 
การประชมุมรีูปแบบการจดัเสนอ พูดคุย แลกเปลีย่นทีห่ลากหลาย แต่วา่ไปกเ็หมอืนการประชมุดา้นเอช
ไอวทีัว่ๆ ไปคอื ประกอบดว้ย  

พธิเีปิด และพธิปิีด ซึ่งกจ็ะมกีารเชญิบุคคลส าคญัมากล่าวใหแ้ง่คดิ มุมมอง และน าเสนอความทา้
ทายในการท างาน รวมทัง้พธิกีารมอบรางวลัและร าลกึถงึคนหรอืเหตกุารณ์ส าคญัๆ  

การประชมุหลกั (Plenary) 4 หอ้ง ซึ่งจดัขึน้ในชว่งเชา้ของทุกวนั 
การประชมุน าเสนอผลงานวชิาการ (Symposia) และการสนทนาโต๊ะกลม (Roundtable) 17 

หอ้ง ซึง่จดัขึน้ในระหวา่งวนัหลงัการประชมุหลกั 
การประชมุทีเ่ปิดกวา้งใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมโดยไมต่อ้งเสยีค่าลงทะเบยีน (Satellite) 12 หอ้ง จดัขึน้

ในวนัที ่27 ตุลาคม หรอืหนึ่งวนักอ่นการประชมุหลกั 
โดยในการประชมุมกีารน าเสนอบทคดัย่องานวจิยัทีผ่า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการใหเ้ขา้

มาน าเสนอในหอ้งต่างๆ รวม 722 ชิน้ แยกเป็นการน าเสนอทางวาจา 177 ชิน้ และการน าเสนอใน
รูปแบบโปสเตอร ์545 ชิน้ (ผลงานของผมทีเ่สนอไปรวมอยู่ในส่วนนี้) ทัง้นี้กวา่ 30 % เป็นผลงานวจิยั
ของนกัวจิยัชาวแอฟรกินั 

อกีส่วนคอืการพูดคุยในรูปแบบทีเ่รยีกวา่ “Networking lunches with experts in the field” หรอื
การร่วมโต๊ะพูดคุยและกนิขา้วกลางวนักบันกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละเรื่อง ซึง่เปิดโอกาสใหม้กีาร
ลงทะเบยีนจองทีน่ัง่ล่วงหน้า เนื่องจากจ ากดัใหเ้พยีงโต๊ะละน่าจะไม่เกนิ 10 คน ซึ่งกจ็ะมนีกัวจิยัทีม่ี
ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัทัง้ดา้นการพฒันาวคัซนี การป้องกนัและการรกัษา เชน่ นกัวจิยัจากกรณเีดก็น้อยมสิ
ซปิซปิป้ี (Mississippi baby) มานัง่ประจ าในแตล่ะโต๊ะ เป็นตน้  

ทัง้นี้ในส่วนขององคก์รทีจ่ดัเรือ่งการมสี่วนร่วมของชมุชนกม็กีารจดักจิกรรมร่วมทานอาหาร
กลางวนัและพูดคุยงานรณรงคด์ว้ยเช่นกนั และแมแ้ต่ในการประชมุอืน่ๆ ทีผ่มเคยเขา้ไปร่วมกม็รีูปแบบ
คลา้ยกนั แตท่ีผ่มเหน็แตกต่างไปบา้งกค็อืในการประชมุครัง้นี้ มอีาหารกลางวนัเลีย้งผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุก
คน และการร่วมโต๊ะกนิขา้ว-พูดคุยกบันกัวจิยัฯ นี้ท ากนัแบบใกลช้ดิ โดยนกัวจิยักอ็ยู่ในบรรยากาศ
สบายๆ กนิแซนวชิไปดว้ย คยุไปดว้ยเชน่เดยีวกบัผูร้่วมโต๊ะ อาหารทีก่นิกเ็หมอืนกนัหมด เน้นความ
สะดวก (แบบอเมรกินัคอืแซนวชิ) ไมม่หีรูหราเป็นพเิศษ 
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แต่ผมกไ็มไ่ดไ้ปร่วมกนิและสนทนาในแบบนี้กบัเขานะครบั เพราะหลงัจากคดิดไูปมาแลว้ การ
กนิแซนวชิกต็ดิคอพออยู่แลว้ หากตอ้งไปนัง่คยุงานวชิาการไปดว้ย คงท าใหข้นมปงัตดิคอจนอาจถงึข ัน้
กลนืไม่ลงกไ็ด ้....แมว้า่ความจรงิจะน่าสนใจเหมอืนกนัวา่ บทสนทนาในโต๊ะจะมเีรือ่งอะไรกนับา้ง ซึ่ง
หากเป็นผมคงไม่สนทนาเรือ่งผลงานวจิยั เพราะเรื่องแบบนี้หาอา่นและเดีย๋วกไ็ดฟ้งัในหอ้งประชมุทีเ่ขา
ไปน าเสนอกนั ผมคงถามเรื่องอื่นๆ มากกวา่ทีเ่กีย่วกบัความเป็นตวัตนและชวีติของเขา เชน่ อา่นหนงัสอื
อะไร ฟงัเพลงประเภทไหน ชวีติในวยัเดก็มคีวามสุขหรอืทกุขเ์รื่องไรบา้ง บัน้ปลายชวีติยงัมสีิง่ทีต่อ้งการ
เอาชนะใหไ้ดห้รอืเปล่า ฯลฯ อะไรท านองนี้ ...หากเป็นคุณละคุณจะถามนกัวจิยัพวกนี้เรื่องอะไรบา้ง? 
 
เอาไวร้อเขยีน + อ่าน HIV R4P คืออะไร? (ตอนท่ี 2) ต่ออกีครัง้นะครบั ซึ่งตอนหน้าจะวา่ดว้ยเรื่อง 
Why? หรือท าไมเขาถึงเลือกปักหมุดจดัการประชมุครัง้แรกน้ีท่ีประเทศแอฟริกาใต้ ? 
 
 


