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This is Mitchel Warren, Executive Director of AVAC and welcome to the 
online training course for GPP. From the beginning of the AIDS epidemic, 
activists and advocates helped redefine the role of community 
engagement in clinical trials of HIV treatments — and eventual access 
around the world. 	  
สวัสดีครับ ผมชื่อ Mitchel Warren เป็นผู้อำนวยการขององค์กร AVAC ขอต้อนรับ
เข้าสู่หลักสูตรการฝึกอบรมหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการมีส่วนร่วมสำหรับ
โครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ จีพีพี (GPP) 
ตั้งแต่ตอนต้นของการระบาดของโรคเอดส์ นักกิจกรรม และ นักรณรงค์ ได้มี
บทบาทสำคัญในการกำหนดบทบาทของการทำงานร่วมกับชุมชนในการวิจัย ทาง
คลีนิกท่ีเกี่ยวกับการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และในท่ีสุดรวมถึงการเข้าถึงการรักษา 
ท่ัวท้ังโลก 	  

HIV prevention researchers were reminded of the challenges of such 
engagement during the initial PrEP efficacy trials, some of which were 
stopped prematurely due to controversies that arose over trial conduct, 
different expectations amongst different stakeholders, and varying 
perspectives on what was true and ethical.	  
นักวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีถูกเตือนถึงความยากลำบากของการทำ 

    งานร่วมกับชุมชนในช่วงแรกๆของการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชิ้อก่อน 
การสัมผัสเชื้อ (PrEP) บางโครงการ ซึ่งในบางพ้ืนท่ีการวิจัยถูกปิดไปก่อนกำหนด
เน่ืองจากมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย  ความขัดแย้งเกี่ยวกับความคาด
หวังท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและนักวิจัย และมุมมองท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับ
ว่าอะไรจริงและถูกต้องทางด้านจริยธรรม	  

This was not the first time there was distrust of medical research and 
researchers — nor will it be the last.	  
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ันไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายท่ีความไม่ไว้วางใจ
ต่อการวิจัยทางการแพทย์และนักวิจัยเกิดข้ึน	  

These trials were designed and implemented according to various global 
ethical guidance, as well as standards such as good clinical practice.	  
โครงการงานวิจัยเหล่าน้ันได้รับการออกแบบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์จริย 
ธรรมต่างๆของโลกรวมถึงมาตรฐานต่างๆ เช่น การปฏิบัติทางคลีนิกท่ีด	ี  

But the controversies highlighted that existing standards were not 
enough. 	  
แต่การโต้แย้งเหล่าน้ันทำให้เราเห็นว่ามาตรฐานต่างๆท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอ	  
They also reminded us of the challenges of stigma, marginalization, and 
discrimination that remain at the heart of HIV.	  
ความขัดแย้งเหล่าน้ันยังเตือนเราถึงความท้าทายของปัญหาการตีตรา การแบ่งแยก 
และการเลือกปฏิบัติซึ่งยังเป็นปัญหาหลักของเอชไอวี 
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Hello. I’m Patricia, and I’ll be your guide in this course. 	  
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ Patricia ดิฉันจะเป็นไกด์ของรายวิชาน้ี	  

Community and stakeholder engagement is widely accepted as key to 
biomedical HIV prevention research. How to go about it, though, is not 
clear-cut and can be challenging.	  
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่า
เป็นหัวใจต่อการดำเนินงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอช
ไอวี แต่จะทำอย่างไรน้ันเป็นความท้าทายอย่างย่ิงและไม่มีอะไรแน่นอนว่าต้องทำ
อย่างไร	  

In the introduction you just heard, you learned about a key case that 
helped lead to the development of the GPP Guidelines: the tenofovir 
PrEP efficacy trials. 	  
ในส่วนบทนำคุณได้รู้เกี่ยวกับกรณีสำคัญท่ีช่วยนำไปสู่การพัฒนาหลักเกณฑ์ GPP 
ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับการวิจัยประสิทธิภาพของยา tenofovir ในการป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ	  

Trials in Cambodia, Cameroon, and Nigeria were either terminated or 
never initiated due to a series of concerns and actions of civil society and 
other interested groups. 	  
โคงการวิจัยทางคลีนิกในประเทศกัมพูชา แคเมอรูน ไนจีเรีย ไม่เกิดข้ึนหรือถูกปิด
ไปเน่ืองจากความกังวลและการต่อต้านต่างๆของประชาสังคมและกลุ่มผลประโยชน์
อ่ืนๆ	  
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Click the items on your screen to learn more about the development and 
introduction of the GPP Guidelines.	  
กดปุ่มรายการต่างๆบนจอเพ่ือเรียนรู้ต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาและคำนำของหลัก 
เกณฑ์ GPP 
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Engaging stakeholders is not only the right thing to do; it also results in 
benefits for both stakeholders and the research itself. Let’s explore a 
case study where constructive, well-planned stakeholder engagement 
improved trial design. 	  
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีควรจะทำเท่าน้ันแต่
ผลลัพธ์ท่ีได้น้ันจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่องานวิจัยด้วย เรามา
สำรวจตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทางสร้างสรรค์และ
ท่ีมีการวางแผนท่ีดีช่วยทำให้รูปแบบการวิจัยดีข้ึน	  

Instructions: Click the pdf icon on the right of your screen to read the 
Microbicide Trials Network (MTN) 017 trial case summary.	  
วิธีใช้: กดปุ่ม pdf ท่ีอยู่ตรงขวามุมของหน้าจอ เพ่ือท่ีจะอ่านบทสรุปงานวิจัย 
Microbicide Trials Network (MTN) 017
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Click each tab to learn more about the benefits of Good Participatory 
Practices.	  
กดปุ่มเพ่ือท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ GPP
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According to the GPP Guidelines, a stakeholder is a person or group who 
can have an impact on or be affected by a biomedical HIV prevention 
trial.	  
ในหลักเกณฑ์ของ GPP ผู้มีส่วนได้เสีย คือบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีผลต่อหรือท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอว	ี  

Do we mean the same thing when we talk about community stakeholders 
and other stakeholders? No. GPP makes a distinction.	  
คุณคิดว่าเราพูดถึงสิ่งเดียวกันหรือไม่เมื่อเราพูดถึงผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนและผู้มี 
ส่วนได้เสียอ่ืนๆ? คำตอบคือไม่ GPP เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน (community 
stakeholders) และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน (stakeholders) สองกลุ่มน้ีไม่เหมือนกัน	  

Community stakeholders are one subset of stakeholders –—specifically 
those within the geographic locale around a trial site or research Center. 	  
ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนเป็นกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ภายใน
บริเวณรอบรอบพ้ืนท่ีวิจัยหรือศูนย์วิจัย 	  

Community stakeholder engagement, therefore, specifies outreach 
activity in that area. It would likely involve people and groups who would 
participate, or be affected by a trial. 	  
ดังน้ันการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนระบุถึงกิจกรรมท่ีต้อง
ลงพ้ืนท่ี และเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้คน และกลุ่มต่างๆท่ีอาจเข้าร่วมการวิจัย
หรือท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการวิจัย 	  

Stakeholder engagement is more broad, including outreach at other 
levels; for instance, national media groups, policy makers, and global 
normative agencies.  
การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นการดำเนินการท่ีกว้างกว่ารวมถึงกิจ 
กรรมออกพ้ืนท่ีในระดับอ่ืนๆ เช่น การทำงานกับกลุ่มสื่อมวลชนระดับประเทศ ผู้
กำหนดนโยบาย และ องค์กรและผู้สนับสนุนระดับโลก  

Typically these are stakeholders who might have an impact on research. 	  
These distinctions between community and stakeholder engagement will 
apply throughout this course. It is important to note, however, that they 
are often used interchangeably in real-life research settings.	  
โดยท่ัวไปแล้ว คนเหล่าน้ีคือผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจจะส่งผลต่องานวิจัย	  
ในรายวิชาน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆน้ันจะมีความหมายแตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องสำคัญท่ี
ต้องคำนึงว่าในการวิจัยจริงๆน้ัน ท้ังสองคำน้ีมักจะถูกใช้แทนกัน 
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 Next, we’ll review various categories of stakeholders. Click on each 
layer    of the circle to learn more.	  
ต่อไปนะคะ เราจะทบทวนหมวดหมู่ต่างๆของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคุณกดปุ่มระดับชั้น
ในวงกลมน้ันๆ นะคะ
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Now let’s match specific examples of stakeholders with the categories 
they most commonly fit into.	  
เรามาจับคู่ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้เสียกับหมวดหมู่ท่ีเข้ากันนะคะ
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We’ve seen that not addressing complexities and stakeholder concerns 
can damage a trial’s progress and outcome.	  
ดังท่ีเราได้เห็นมาแล้วว่าการไม่จัดการกับปัญาเกี่ยวกับความซับซ้อนและความ
กังวลของผู้มีส่วนได้เสียจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความก้าวหน้าของการวิจัย
และผลของการวิจัย 	  

Not only is meaningful engagement necessary, standardized guidance on 
how to go about engagement is also important.  
นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีมีความหมายจริงๆน้ันเป็นสิ่งจำเป็นแล้ว การ
แนะแนวท่ีเป็นมาตรฐานว่าการสร้างการมีส่วนร่วมจะทำได้อย่างไรยังเป็นสิ่งสำคัญ
มาก	  

Had mechanisms for meaningful stakeholder engagement been better 
defined at the time of the tenofovir PrEP trials, disruption may have been 
avoidable.  
หากกลไกต่างๆสำหรับการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียถูกกำหนดไว้ให้ดี 
กว่าท่ีเป็นอยู่ในช่วงการวิจัย tenofovir PrEP น้ันการต่อต้านขัดขวางการวิจัยอาจ
ไม่เกิดข้ึน	  

GPP is useful because it provides a standardized framework that can be 
adapted to provide guidance based on a given scenario — including 
community, social, cultural, and political contexts, as well as the trial 
itself. 	  
หลักสูตร GPP มีประโยชน์เน่ืองจาก GPP เป็นกรอบแนวความคิดท่ีทำให้เป็น	  
มาตรฐานเพ่ือให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการทำงานท่ีข้ึนอยู่กับสถาน 
การณ์ต่างๆ รวมท้ังท่ีข้ึนอยู่กับบริบทของชุมชน สังคม วัฒนธรรม และ การเมือง	  

The factors that influence how stakeholders respond to research will be 
different in each case, but having a framework within which to work 
provides needed direction.  	  
ปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อปฏิกริยาต่อการวิจัยของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆจะแตกต่างกัน 
ไปในแต่ละกรณี แต่การท่ีมีกรอบความคิดท่ีจะใช้ในการทำงานจะทำให้เรามี
แนวทางการทำงานท่ีด	ี  
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Click the items on your screen to learn more about GPP implementation.	  
กดปุ่มตรงหน้าจอเพ่ือท่ีจะเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนำเอา GPP ไปใช้ 
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Now it’s time to test your knowledge. Drag each action into the ‘Avoid’ or 
‘Adopt’ box.	  
ได้เวลาท่ีเราจะทดสอบความรู้ของคุณนะคะ ลากแต่ละตัวอย่างของการปฏิบัติงาน
ไปท่ี กล่องท่ีถูกต้อง กล่องท่ีไม่ควรทำ (Avoid) หรือกล่องท่ีควรจะทำ (Adopt)
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You have now covered content that introduces the history and rationale for 
the Good Participatory Practice Guidelines. 	  
ตอนน้ีคุณได้เรียนเกี่ยวกับประวัติและ เหตุผลของ หลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการมี
ส่วนร่วมแล้ว	  

You should have a good understanding of the importance of stakeholder 
engagement and the GPP Guidelines, and be able to define various types of 
stakeholders. 	  
คุณควรมีความเข้าใจท่ีดีถึงความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
และ หลักเกณฑ์ ของ GPP และสามารถนิยามผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่างๆได	้  

There are a number of key resources, including the GPP guidelines, that 
explain the material covered in this module in more detail. Learners are 
strongly encouraged to review these materials. 	  
คุณสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากเอกสารอ่ืนๆ รวมท้ังเอกสารของหลักเกณฑ์ GPP ท่ีมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเอ่ยถึงในหน่วยเรียนน้ี ดิฉันแนะนำให้ผู้เรียน
ทบทวนเอกสารของบทเรียนน้ีนะคะ	  

You can access them through the Resources button located at the top of 
your screen.  	  
คุณสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการกดปุ่ม Resources ท่ีด้านบนของหน้าจอหลัก	  

1. When you’re ready, continue on to the Module One Knowledge Check. 
2. เมื่อคุณพร้อม กรุณาทำบททดสอบความรู้สำหรับหน่วยเรียนท่ี1
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Welcome to the Knowledge Check for Module 1. Please read the instructions 
on your screen and then answer the questions that follow.	  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บททดสอบความรู้สำหรับหน่วยเรียนท่ี1คะ กรุณาอ่านคำถามบนหน้า
จอและตอบคำถามดังต่อไปน้ี
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Nice job! Click the Exit button to return to the homepage.  Continue on to the 
discussion forum and then complete the work assignment.	  
เก่งมากคะ กดปุ่ม Exit เพ่ือท่ีจะกลับไปหน้าจอหลัก ให้เข้าไปในห้องสนทนา 
(Discussion Forum) จากน้ันให้ตอบคำถามงานท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนใน
แต่ละชุดการสอน
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Sorry, but you missed two or more questions.	  
Please review the module content for questions that you missed, and try 
again!	  
ขอโทษคะ คุณตอบคำถามผิด > สองข้อ กรุณากลับไปทบทวนเน้ือหาของหน่วยเรียน
ใหม่ในคำถามท่ีคุณตอบผิด จากน้ันคุณสามารถกลับมาตอบคำถามอีกครั้ง


