
ข้อเสนอแนะของผูมี้ส่วนได้เสียต่อ

แนวทางการปฏิบติัท่ีดีเพ่ือการมีส่วนร่วม (GPP) 

สาํหรบัการวิจยัทางชีวเวชศาสตร์

เพ่ือการป้องกนัเอชไอวี

ในประเทศไทย



บทนํา



เป้าประสงค์

เพือ่สาํรวจขอ้แนะนําของผูม้สีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบั   

แนวทางการปฏบิตัทิีด่เีพือ่การมสีว่นรว่ม (GPP) 

สาํหรบัการวจิยัทางชวีเวชศาสตรเ์พือ่การป้องกนั

เอชไอวใีนประเทศไทย 



วตัถปุระสงค์

เพือ่รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์

และการสนทนากลุม่ยอ่ยกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ

ในประเทศไทย 



วิธีการ



กลุ่มตวัอย่าง

ผูเ้ขา้รว่มม ี3 ประเภท: 

1) นกัวจิยัและเจา้หน้าทีว่จิยัประจาํสถานทีว่จิยั

2) เจา้หน้าทีข่ององคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รชุมชน 

3) สมาชกิของชุมชน รวมทัง้อาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มในโครงการวจิยั

ทางชวีเวชศาสตรเ์พือ่การป้องกนัเอชไอว ี 



การสมัภาษณ์

การสมัภาษณ์กระทาํเพือ่สาํรวจขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการมสีว่น

รว่มของชมุชนและแนวทางการปฏบิตัทิีส่ง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

ประกอบดว้ย 

• กลไกการใหค้าํปรกึษาจากชุมชน

• มาตรฐานของการป้องกนัเอชไอว ี

• การใหค้วามยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกกลา่ว (informed 

consent) 

• การสือ่สาร 



กระบวนการ

ในการสมัภาษณ์ มกีาร 

• บนัทกึเสยีง 

• ถอดความจากแฟ้มบนัทกึเสยีงเป็นตวัอกัษร

• แปลบทสมัภาษณ์นัน้ตามความจาํเป็น 

• วเิคราะหโ์ดยยดึตามประเดน็หลกัๆ  



ผลท่ีได้



• มกีารสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญั 14 ราย 

• มกีารสนทนากลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ 



เมือ่ประมวลจากคาํตอบของผูม้สีว่นไดเ้สยี..... 

   ต่อไปน้ีคอื ขอ้เสนอแนะ 12 ขอ้ เกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัทิี่

ดเีพือ่การมสีว่นรว่มสาํหรบัการวจิยัทางชวีเวชศาสตรเ์พือ่การ

ป้องกนัเอชไอวใีนประเทศไทย  



1)   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การปฏบิตัทิีด่ต่ีอชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั เปิดโอกาสใหผู้ท้ี่

คาดวา่จะเป็นอาสาสมคัรของโครงการวจิยัและชุมชนของ

พวกเขาไดม้สีว่นรว่ม 

การปฏบิตัทิีด่ต่ีอชมุชนฯ น้ีชว่ยกระตุน้ใหชุ้มชนไดเ้รยีนรูแ้ละ

แบ่งปนัเกีย่วกบัขอ้มลูและความรูต่้างๆเกีย่วกบัการวจิยั  



ชมุชนมสีทิธทิีจ่ะเขา้มาเกีย่วขอ้ง พวกเขามสีทิธิ

เพราะสิง่ทีพ่วกเราทาํอยู ่พวกเราทาํงานในชมุชน

พวกเราทาํกบัชมุชน พวกเขามสีทิธทิีจ่ะรูว้า่พวก

เรากาํลงัทาํอะไรกบัพวกเขา สทิธทิีจ่ะรูผ้ล พวกเขา

มสีทิธทิีจ่ะรูว้า่อะไรกาํลงัเกดิขึน้

นกัวจิยั
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2)   ความเช่ียวชาญ

ตวัแทนของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่หลกัๆ เชน่ กลุม่ผูใ้ชย้าโดยวธิฉีีด 

และกลุม่พนกังานบรกิาร ลว้นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่

ประมาณคา่มไิด้

ความเชีย่วชาญของพวกเขาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหา

(อาสาสมคัร)และดาํรง(อาสาสมคัร)ไวใ้นโครงการ รวมถงึการ

พฒันามาตรฐานของการป้องกนั และการนํามาตรฐานนัน้ๆมา

ไปใชด้ว้ย 



3)   อคติ

การสรา้งการมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้หากมอีคต ิ

อคตอิาจมาจากทมีผูว้จิยัทีม่ต่ีอสมาชกิของชุมชน หรอืจาก

สมาชกิของชุมชนทีม่ต่ีอทมีนกัวจิยั 



ฉนัคดิวา่อาจมอีคตริะหวา่งชมุชนกบันกัวจิยั ใน

กรณีน้ี อคตหิมายถงึความไมไ่วว้างใจซึง่กนัและ

กนั แต่หากมกีารสรา้งความเขา้ใจรว่มใหเ้กดิขึน้

ตัง้แต่เริม่ตน้ในตอนทีก่าํหนดวตัถุประสงคข์องการ

วจิยั ชมุชนและนกัวจิยัน่าจะสามารถมสีว่นใน

เป้าหมายรว่มน้ีดว้ยกนั

สมาชกิ NGO
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4)   ความครอบคลมุ (Inclusive)

การมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมาย ตอ้งการการยอมรบัความ

คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีประเภทต่างๆกนัทัง้หมดทุก

ประเภท

ซึง่หมายถงึ การรวมถงึความคดิเหน็จากผูค้นทีม่สีถานะทาง

สงัคมตํ่า หรอื ดอ้ยการศกึษา มรีายไดต้ํ่า หรอืเขยีนอ่านได้

น้อย 



5)    ความย ัง่ยนื
การดาํเนินงานเรือ่งการสรา้งการสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชนจะมี

ประสทิธผิลมากทีส่ดุกต่็อเมือ่โครงรา่งการวจิยั(protocol)ของการ

วจิยัและนกัวจิยัและทมีทีต่อ้งดาํเนินงานตามโครงรา่งการวจิยัมแีผน

ต่างๆทีช่ดัเจนสาํหรบัการสรา้งการมสีว่นรว่มและดาํรงการมสีว่น

รว่มนัน้ใหย้ ัง่ยนื 

แผนและกลไกต่างๆสาํหรบัการสรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชน ควรเริม่

ดาํเนินการก่อนทีก่ารวจิยัจะเริม่  

ชมุชนควรมสีว่นรว่มไดต้ัง้แต่ในชว่งของการออกแบบการวจิยัหรอืการ

กาํหนดแผนปฏบิตักิารต่างๆสาํหรบัการวจิยั



6)    การสนับสนุนท่ีจาํเป็น

การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มทีม่ปีระสทิธผิลจาํเป็นทีห่น่วยงาน

ต่างๆของโครงการวจิยัสนบัสนุนวธิกีารต่างๆทีค่รอบคลุม

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มการวจิยัเพือ่ทีจ่ะปกป้องสขุภาวะของพวกเขา

ตลอดระยะเวลาของการทาํวจิยั (เช่น ใหพ้วกเขาสามารถ

เขา้ถงึอุปกรณ์การฉีดหรอืถุงยางอนามยัไดอ้ยา่งคงที่

สมํ่าเสมอ) 



7)    การฝึกอบรม
การฝึกอบรมทีจ่ดัใหแ้กผู่ค้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักลไกต่างๆทีเ่กีย่วกบั

การใหค้าํปรกึษาจากชุมชน ชว่ยใหพ้วกเขาทาํหน้าทีเ่ป็น
ผูใ้หค้าํปรกึษาแก่นกัวจิยัและเจา้หน้าของโครงการวจิยัทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

การฝึกอบรมน้ี อาจตอ้งอาศยัทัง้เงนิทุนสนบัสนุนทีอุ่ทศิมาเพือ่
การน้ีโดยเฉพาะ และเวลาทีเ่พยีงพอ และความมุง่มัน่ต่อการ
จดัการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง

การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองถอืวา่จาํเป็น เน่ืองจากความตอ้งการ
ความรูข้องกลไกการปรกึษาจากชุมชนอาจเปลีย่นไปได้
ตลอดระยะเวลาของโครงการวจิยั 



พวกเราจาํเป็นทีจ่ะไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

วา่พวกเราสามารถถอนตวัเมือ่ไรกไ็ด ้พวกเรา

ตอ้งการการอบรมเกีย่วกบัหลกัการต่างๆเกีย่วกบั

สทิธมินุษยชน และหลกัการเกีย่วกบัจรยิธรรม

ต่างๆของการวจิยั พวกเราจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ใจวา่

อะไรบา้งทีเ่ป็นการละเมนิหลกัการต่างๆของ

จรยิธรรมเหลา่น้ี

สมาชกิชมุชน
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8)    ความอ่อนไหว

การฝึกอบรมเรือ่งความอ่อนไหวถอืเป็นเรือ่งสาํคญั เน่ืองจาก
ผูค้นจาํนวนมากยงัมทีศันคตทิีม่อีคตต่ิอกลุม่ผูม้คีวามเสีย่ง  

การรูส้กึไวต่อประเดน็อ่อนไหวดงักล่าว เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการ
สือ่สารและการทาํความเขา้ใจ 

การฝึกอบรมเรือ่งความอ่อนไหวเป็นวถิทีางหน่ึงทีจ่ะทาํใหก้าร
สรา้งการมสีว่นรว่มของชุมชนเป็นไปอยา่งมคีุณภาพมากขึน้ 



9)    การให้คาํปรึกษาจากชมุชน

ขอใหต้ระหนกัวา่ คณะกรรมการทีป่รกึษาชุมชน (CAB) ไมไ่ดเ้ป็น
เพยีงรปูแบบเดยีวของการสรา้งการมสีว่นรว่มทีม่ปีระสทิธผิล

มคีวามจาํเป็นยิง่ทีจ่ะตอ้งสาํรวจหารปูแบบอื่นสาํหรบัการชกัชวนขอ
ขอ้คดิเหน็จากชมุชน 

กลไกการใหค้าํปรกึษาจากชมุชนทีเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัของผูใ้หทุ้น
สนบัสนุนสามารถเตบิโตเป็นอะไรกไ็ดท้ีเ่กนิไปกวา่เงือ่นไขของการ
ใหทุ้นเทา่นัน้ ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ลายเป็นสว่นทีป่ระสบผลสาํเรจ็สว่น
หน่ึงของโครงการวจิยั 



10)   กลไกการให้คาํปรึกษาจากชมุชนหลงั

         การวิจยัส้ินสดุ

ลองพจิารณาการสรา้งกลไกการใหค้าํปรกึษาจากชุมชนทัง้ใน

ระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาตกิลไกอืน่ๆทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมี

ความจาํเพาะต่อโครงการวจิยัใดโครงการหน่ึง แต่เป็นกลไก

ทีด่าํเนินการสบืเน่ืองต่อไปหลงัจากทีร่ะยะเวลาของการ

ดาํเนินโครงการวจิยัสิน้สดุลง



คลา้ยๆกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิแต่เป็น

คณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชนแหง่ชาต ิทีส่ามารถ

ปฏบิตังิานในลกัษณะเดยีวกบัคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาต ิพดูอกีแบบหนึง่กค็อืเครอืขา่ย

คณะกรรมการทีป่รกึษาชมุชนทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

ทีจ่ะสามารถชว่ยใหเ้สยีงของคณะกรรมการชมุชนไดย้นิ

กนัไปทัว่ทัง้ในสว่นบุคคล ในทีส่าธารณะ และในภาครฐั 

สมาชกิชมุชน
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11) กลไกการให้คาํปรึกษาชุมชนระดบัเครือข่าย

พจิารณาหากลไกทีจ่ะชว่ยสนบัสนุนและเพิม่พนูคุณคา่นกัวจิยั
และกลไกการใหค้าํปรกึษาชุมชนในระดบัเครอืขา่ย ไมใ่ชท่าํ
ในระดบับุคคลแต่เพยีงอยา่งเดยีว

เครอืขา่ยสามารถชว่ยใหน้กัวจิยัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัแนวทางการ
ปฏบิตัทิีด่เีพือ่การมสีว่นรว่มจากนกัวจิยัอื่นๆ และเครอืขา่ย
สามารถชว่ยใหก้ลไกการใหค้าํปรกึษาชุมชนกลไกต่างๆได้
เรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนต่างๆของการวจิยัจากกลไกการให้
คาํปรกึษาชุมชนของทีอ่ืน่ๆ 



12) ลงทุนในกลไกการให้คาํปรกึษาจากชมุชน 

การจดัตัง้และการฝึกอบรมกลไกการใหค้าํปรกึษาจากชุมชน

จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและการลงทุนเป็นอยา่งมาก 

ดงันัน้ ผูใ้หทุ้นและผูส้นบัสนุนอาจพจิารณาหาทางผดุงรกัษาการให้

ทุนในชว่งระหวา่งโครงการวจิยัต่างๆ

ทุนสนบัสนุนดงักลา่วจะทาํใหก้ลไกการใหค้าํปรกึษาจากชุมชน

ดาํเนินงานต่อไปได ้ดว้ยวธิน้ีี จะไมจ่าํเป็นตอ้งจดัตัง้และ

ฝึกอบรมกลุม่ทีป่รกึษาขึน้มาใหมส่าํหรบัทุกๆโครงการวจิยั 



สรปุ

ผูใ้หข้อ้มลูทุกคนยนืยนัอยา่งชดัเจนและหนกัแน่นวา่... 

พลวตัรดา้นสงัคมและดา้นพลงัอาํนาจสามารถขดัขวางการมี

สว่นรว่มของชุมชนทีแ่ทจ้รงิได ้ดงันัน้ การมสีว่นรว่มทีแ่ทจ้รงิ

และมปีระสทิธผิลจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่มกีารตระหนกัรูแ้ละให้

ความสนใจแก่พลวตัรเหลา่น้ี



การมสีว่นรว่มคอืกระบวนการเมอืง พวกเราควรตอ้ง

จรงิใจและตรงไปตรงมากบัเรือ่งน้ี เพราะวา่มนัเป็น

เชน่นัน้จรงิๆ

นกัวจิยั
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• แดน ออลแมน (Dan Allman) และ เมลสิซา ดทิมอร ์(Melissa 

Ditmore) สาํหรบัการเขยีนเรือ่งทีนํ่าเสนอน้ี 

• เราขอขอบคณุ AVAC สาํหรบัการสนบัสนุน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ ลอรี ่มลิเลอ่ร ์(Lori Miller) สาํหรบัการใหข้อ้มลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ตลอดกระบวนการจดัทาํ และ เอมลิี ่บาสส ์ (Emily 

Bass) สาํหรบัความเหน็ของเธอ

• TTAG ขอแสดงความขอบคุณเป็นพเิศษแก่ทุกคนทีเ่ขา้รว่มใน

การสนทนากลุม่ยอ่ยและการสมัภาษณ์เพือ่แบ่งปนั

ประสบการณ์และความคดิเหน็ของตน 



• โครงการน้ีคงไมส่ามารถดาํเนินการไดห้ากไมม่ผีูท้าํหน้าทีเ่ป็น

ลา่ม ซึง่มรีายนามดงัต่อไปน้ี คุณอุดม ลขิติวรรณวุฒ ิคุณสทุธิ

ดา มะลแิกว้ และคุณเปรมปรดีา ปราโมช ณ อยธุยา

• การแปล ดาํเนินการโดย คุณอนุสรณ์ ความหมัน่ คุณอุดม 

ลขิติวรรณวฒุ ิคุณเขมลกัษณ์ ดปีระวตั ิคุณอรตมิา หนาม

กุหลาบ คุณวสิตูร ประเสรฐิผล และคุณ Cecile Campagne

กิตติกรรมประกาศ (2)
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