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02_01_010	   Hello, I’m Jonathan and I’ll be your guide in this module. Now 
that you know the history of the GPP Guidelines and why 
stakeholder engagement is fundamental to research, we’ll 
explore the scope and structure of the guidelines document 
itself.	  

สวัสดีครับ ผมชื่อ Jonathan ผมจะเป็นไกค์ของหน่วยเรียนน้ี ตอนน้ีคุณ
ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติและเหตุผลของ หลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการ
มีส่วนร่วมแล้ว ในหน่วยน้ีเราจะเรียนเกี่ยวกับขอบเขตของหลักเกณฑ์ 
และโครงสร้างของ GPP	  

This module also discusses how GPP compares with other 
ethical guidance documents in the field, as well as the guiding 
principles of GPP, which form the foundation of stakeholder 
relationships.	  

ในหน่วยน้ีเราจะเปรียบเทียบเอกสารท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเอ่ยถึงมุมมอง
ด้านจริยธรรมของการดําเนินการทดลองการวิจัย และศึกษาหลักการพ้ืน
ฐานของ GPP ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	  
 	  
We’ll briefly introduce the GPP Blueprint, a planning tool for 
creating a GPP plan at a trial site…	  

เราจะแนะนำกี่ยวกับกรอบความคิดของ GPP ซึ่งเป็นเครื่องมือหน่ึงใน
สร้างแผน GPP ของศูนย์การวิจัยได	้  

…and we’ll discuss the distinction between goals, objectives, 
and the activities within a stakeholder engagement plan.	  

เราจะมาพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย วัตถุประสงค์หลัก
ต่างๆ และกิจกรรมต่างๆของแผนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสีย 



02_01_020_01	   GPP is just one of several guidance documents for biomedical 
HIV-prevention trials. In this activity, we’ll learn about other 
internationally recognized guiding frameworks for clinical 
research, and see where GPP fits into the picture. 	  

หลักเกณฑ์ GPP เป็นเพียงเอกสารหน่ึงของเอกสารแนะแนวทางสำหรับ
การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกิจกรรม
ของหน่วยเรียนน้ี คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับเอกสารแนวทางท่ีเป็นท่ียอมรับ
กันในระดับโลกสำหรับการวิจัยทางคลีนิก และเห็นว่า GPP อยู่ตรงไหน
ของแนวทางเหล่าน้ัน	  

Click each labeled section to learn more.	  

คุณสามารถกดปุ่มต่างๆ เพ่ือท่ีจะเรียนข้อมูลเพ่ิมเติมครับ

02_01_020_02	   To learn about the scope of these various guidelines, let’s take 
the example of informed consent in an HIV prevention trial.  	  

เราจะเรียนเกี่ยวกับขอบเขตของหลักเกณฑ์ต่างๆ จากตัวอย่างการให้
ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว จากงานวิจัย (Informed 
Consent) การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

02_01_020_03	   GCP would guide the conduct of the informed consent process 
with a trial participant… 	  

การปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิกท่ีดี (Good Clinical Practice หรือ GCP) 
จะเป็นเอกสารแนวทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วม
ในโครงการวิจัย

02_01_020_04	   …while GPP provides guidance on using stakeholder expertise 
to enhance the design of materials and approaches for obtaining 
informed consent.  	  

ในขณะท่ีหลักเกณฑ์ GPP ใช้ความเชี่ยวชาญของผู้มีส่วนได้เสียท่ีจะ
เพ่ิมคุณภาพของการออกแบบสื่อต่างๆและวิธีการในการขอความยินยอม
โดยได้รับการบอกกล่าว



02_01_020_05	   The UNAIDS and World Health Organization ethical 
considerations document provides guidance that outlines why 
informed consent is fundamental to ethical trial conduct.	  

เอกสารของโครงการเอดส์แห่งสหประชาติ (UNAIDS) และองค์กร
อนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับข้อพิจารณาทางจริยธรรม ให้แนวทางท่ี
อธิบายว่าทำไมการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวจึงเป็น
รากฐานสำคัญของการวิจัยท่ีมีจริยธรรม

02_01_030	   There are three sections of the GPP guidelines.	  

หลักเกณฑ์ GPP ได้รับการจัดแบ่งอออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 	  

Module 1 highlighted concepts from Section 1: The Importance 
of Good Participatory Practice.	  

หน่วยการเรียนท่ี 1 เน้นเน้ือหาสำคัญของส่วนท่ี1 คือ ความสำคัญการ
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการมีส่วนร่วม	  

Next, we’ll discuss Section 2: Guiding Principles of GPP in 
Biomedical HIV-Prevention Trials.	  

ต่อไปนะครับ เราจะพูดถึง ส่วนท่ี 2 คือ หลักการพ้ืนฐานของ GPP ใน
โครงการวิจัยทางชีวเวชศสาตร์เพ่ือป้องกันติดเชื้อเอชไอว	ี  

Click Next to continue.	  

กดปุ่ม Next เพ่ือท่ีจะดำเนินการต่อไป



02_01_040_01	   GPP’s six guiding principles form the foundation of positive, 
collaborative, and mutually beneficial relationships between 
research teams and stakeholders. 	  

หลักการพ้ืนฐานของ GPP ท้ัง 6 องค์ประกอบเป็นรากฐานของความ
สัมพันธ์ในเชิงบวกท่ีเป็นการทำงานร่วมกัน และท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างทีมการวิจัยและผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด 	  

Let’s explore them in more detail. Click each image to learn 
more.	  

เรามาสำรวจเพ่ิมเติมกันนะครับ กดรูปภาพต่างๆ เพ่ือท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติม
ครับผม

02_01_040_02	   Ethical research requires respect for human rights, social and 
cultural norms, and the research process.	  
งานวิจัยท่ีมีจริยธรรมต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ค่านิยม วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและกระบวนการทางการวิจัย	  

Respect among all stakeholders lays the foundation for 
successful research.	  
ความเคารพซึ่งกันและกันในระหว่างผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดเป็นรากฐาน
ของงานวิจัยท่ีสำเร็จผล



02_01_040_03	   Research teams and stakeholders need a common 
understanding of both the research and the social and cultural 
issues.	  
ทีมการวิจัยและผู้มีส่วนได้เสียต้องมีความเข้าใจเหมือนกัน ท้ังประเด็น
เกี่ยวกับการวิจัย และ ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม 	  

Researchers may need to increase their socio-cultural 
competency by learning more about local norms and beliefs, 
and stakeholders’ priorities.	  
นักวิจัยควรจะต้องเพ่ิมเติมความรู้และความสามารถทางสังคมวัฒนธรรม
ของพวกเขาโดยเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องบรรทัดฐานและ 
ความเชื่อด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และลำดับความสำคัญท่ี
หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสีย	  

Stakeholders may need to increase their research competency 
in order to provide meaningful and independent input into 
discussions about the trial.	  
ผู้มีส่วนได้เสียควรจะต้องเพ่ิมเติมความรู้และความสามาถทางการวิจัยเพ่ือ
ท่ีจะให้ความคิดเห็นท่ีมีสาระและความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระในการปรึกษา
หารือเกี่ยวกับโครงการวิจัย	  

02_01_040_04	   Scientific integrity requires that the trial answers valid questions 
and operates according to highest scientific standards.	  
ความเท่ียงตรงทางวิทยาศาสตร์กำหนดว่าโครงการวิจัยต้องตอบคำถาม
ท่ีสมเหตุสมผลและดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สูงสุด 	  

Ethical integrity reflects the core principles on which scientific 
research is based—respect for people, beneficence, and justice.	  
ความเท่ียงตรงทางจริยธรรมสท้อนถึงหลักการพ้ืนฐานท่ีการวิจัยทางวิ
ทยาศาตร์อ้างอิงอยู่ ซึ่งได้แก่ความเคารพในบุคคล ผลประโยชน์และ
ความยุติธรรม	  



02_01_040_05	   Research teams should communicate clearly and in a timely 
manner about all relevant trial information.	  
ทีมวิจัยควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยท่ีชัดเจนและทัน
การณ์แก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดครับ	  

Stakeholder feedback should be acknowledged and responded 
to, and stakeholders should understand the extent to which their 
feedback can influence the trial.	  
นักโครงการวิจัยควรจะรับรู้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและตอบ
สนองความคิดเห็นน้ันๆ เพ่ือความโปร่งใส และผู้มีส่วนได้เสียควรเข้าใจ
ว่าความคิดเห็นของพวกเขาท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อโครงการวิจัยอย่างไร	  

02_01_040_06	   Researchers should conduct valid and ethical research, use 
good participatory practices, and make sure there is sufficient 
funding to support stakeholder engagement.	  

นักวิจัยควรดำเนินงานวิจัยท่ีมีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และมี
จริยธรรม และนักวิจัยควรใช้การปฏิบัติท่ีมีส่วนร่วมและรับประกันว่ามี
เงินทุนท่ีเพียงพอท่ีจะสนับสนุนแผนการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ได้
เสียเพ่ือทำให้เกิดการทำงานร่วมมือกันท่ีดีท่ีสุด	  

Stakeholders should provide fair and constructive feedback and 
information, both to the trial team and to any groups they 
agreed to represent.	  

ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดควรจะให้ความคิดเห็นและข้อมูลท่ีเป็นธรรมและ
สร้างสรรค์กับทีมวิจัยและกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาเป็นผู้แทน 



02_01_040_07	   Community stakeholders have the right to support or refuse 
research in a specific area. 	  

ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนมีสิทธิท่ีจะให้การสนับสนุนหรือปฏิเสธงานวิจัย
ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง	  

Good participatory practices help community stakeholders 
understand the research so they can make informed decisions 
about whether to support it.	  

การปฏิบัตท่ีดีเพ่ือการมีส่วนร่วมช่วยผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนให้เข้าใจ
การวิจัย เพ่ือท่ีจะช่วยพวกเขาสามารถตัดสินใจจากฐานข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้ตัดสินใจว่าควรสนับสนุนการ
วิจัยน้ันหรือไม	่  

02_01_050	   Now let’s look at how the GPP guiding principles can apply to 
an actual research setting by reviewing the example of the 
MTN- 017 trial. 	  

เรามาดูกันนะครับว่า เราควรจะใช้หลักการพ้ืนฐานของ GPP ในงาน
วิจัยอย่างไร โดยเราจะทบทวนจากตัวอย่างของงานวิจัย MTN- 017	  

Drag each GPP guiding principle in the left column to its 
corresponding example in the right column. When finished, click 
Submit. 	  

ลากหลักการพ้ืนฐานของ GPP จากคอลัมน์ซ้ายมือ ไปสู่ตัวอย่างท่ีมี
ความหมายเหมือนกันในคอลัมน์ด้านขวาของหน้าจอ เมื่อเสร็จแล้วคลิก
ปุ่ม submit 



02_01_060	   The rest of this curriculum will focus on Section 3 of the GPP 
guidelines, which describes optimal practices for specific 
stakeholder engagement throughout the research process.	  
หน่วยสุดท้ายของหลักสูตรจะให้ความสนใจกับส่วนท่ี3 ของหลักเกณฑ์ 
GPP ซึ่งอธิบายถึงการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสียตลอดท้ังกระบวนการวิจัย	  

In Section 3, the research life cycle is broken down into 16 
different topic areas.  	  

ในส่วนท่ี 3 น้ี วัฏจักรของการวิจัย แบ่งออกเป็น 16 หัวข้อ	  

As shown in the diagram, these topic areas can be grouped into 
three trial stages. 	  

จากแผนภูมิน้ี หัวข้อเหล่าน้ีสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับดังต่อไปน้ี	  

The gold arrows indicate the ongoing engagement processes 
between the stages.  	  

จากลูกศรสีเหลืองน้ี คุณจะเห็นกระบวนการการทำงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีต่อเน่ืองในแต่ละข้ันตอน	  

Although it’s helpful to think of activities in relation to the trial 
stages, keep in mind that these activities related to the topic 
areas are not necessarily sequential or limited to these stages.	  

ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการคิดถึงกิจกรรมเหล่าน้ีดังเช่นข้ันตอน
ต่างๆของโครงการวิจัย แต่กิจกรรมเหล่าน้ีไม่จำเป็นต้องดำเนินไปตาม
ลำดับ หรือเป็นกิจกรรมสำหรับข้ันตอนเหล่าน้ันเท่าน้ัน

02_01_070	   Each topic area has five subsections, A through E. Let’s get 
familiar with the contents of each. Click the plus sign on a panel 
to learn more.	  
ในแต่ละหัวข้อมี 5 องค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่ A ถึง E เรามาเริ่มทำความ
รู้จักเกี่ยวกับเน้ือหาของแต่ละองค์ประกอบกันนะครับ กดปุ่มเครื่องหมาย
บวก เพ่ือท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติม



02_01_080	   Now we’ll learn about some of the practices that are common to 
most of the 16 GPP topic areas. Read each item and follow the 
directions on the screen. To help with answers, explore the topic 
areas in Section 3 of GPP, focusing on Subsection D in each, 
where practices are outlined.	  

ตอนน้ีเราจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆซึ่งเป็นสิ่งปกติของ GPP 16 
หัวข้อท้ังหมด กรุณาศึกษาแต่ละหัวข้อท่ีโชว์บนหน้าจอ และทำตามคำ
แนะนำบนจอ เพ่ือท่ีจะช่วยในการตอบคำถามต่างๆ คุณควรกลับไปศึกษา
ในหลักเกณฑ์ GPP ส่วนท่ี 3 โดยเน้นท่ีหัวข้อย่อย D ซึ่งสรุปเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่างๆ



02_01_090	   Rather than creating a separate plan for each topic area, the 
GPP Blueprint can help you develop one strategic GPP plan for 
stakeholder engagement, linking to relevant topic areas. 	  

แทนท่ีจะสร้างแผนแยกสำหรับแต่ละหัวข้อ กรอบความคิดของหลัก
เกณฑ์ GPP สามารถช่วยคุณพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ GPP สำหรับการ
ทำงานสร้างการมีส่วนร่วม ท่ีเชื่อมโยงถึงหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 	  

No one format or structure will fit all trial sites, but the GPP 
planning process, outlined in the Blueprint, includes basic 
elements and steps that all trial sites can use.	  

ไม่มีรูปแบบหรือโครงสร้างใดเพียงอย่างเดียวท่ีเหมาะสมกับโครงการ
วิจัยทุกแห่ง แต่กระบวนการวางแผน GPP ท่ีสรุปในกรอบความคิดมีองค์
ประกอบพ้ืนฐานและข้ันตอนต่างๆท่ีสถานท่ีวิจัยทุกแห่งสามารถนำไป
ใช้ได้ 	  

Most often, the Blueprint will be completed by those of you who 
are responsible for stakeholder engagement programs at a trial 
site.	  

โดยท่ัวไปแล้วผู้ท่ีได้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นผู้วางแผนน้ีครับ	  

Other research team members, CAB members, or advocates 
may also collaborate on the blueprint. 	  

สมาชิกคนอ่ืนของทีมวิจัย อาทิ คณะกรรมการท่ีปรึกษาชุมชน 
(Community Advisory Board - CAB) หรือนักรณรงค์สามารถให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียครับ	  

Each GPP Blueprint section contains a series of questions, 
along with an explanation that will help you to…	  

ในแต่ละหัวข้อน้ันมีคำถามกับคำอธิบายท่ีจะช่วยคุณในการท่ีจะ….	  

…Identify the goals and objectives of your research and 
stakeholder engagement…	  

ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของคุณและการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	  



02_01_100
To begin any GPP plan, you need to define goals that reflect the 
big picture purpose of stakeholder engagement for your trial. 	  

ก่อนท่ีจะเริ่มจัดทำแผน GPP คุณต้องกำหนดเป้าหมายท่ีสท้อนถึงภาพ 
กว้างๆ ของการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ได้เสียสำหรับโครงการวิจัย
ของคุณ	  

More specific objectives keep you on target and measure 
whether you are achieving your broader, long-term goals. 
Strong objectives should always answer the question: “What do 
I want to happen as a result of my GPP program?” 	  

วัตถุประสงค์ท่ีเจาะจงท้ังหลายทำให้คุณไปตามเป้าและวัดว่าคุณกำลัง
บรรลุเป้าหมายกว้างและสำหรับระยะยาวหรือไม่ วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน
ควรตอบคำถามอยู่เสมอว่า “ฉันต้องการให้อะไรเกิดข้ึนอันเป็นผลของ
โปรแกรม GPP ของฉัน” 	  
For each objective, you’ll outline a series of activities that 
together achieve your intended results.	  

ในแต่ละวัตถุประสงค์ คุณควรเขียนสรุปชุดของกิจกรรมต่างๆท่ีเมื่อรวม
กันแล้วจะนำไปสู่ผลท่ีคุณคาดหวัง	  

The activities will usually describe who, what, when, why, how, 
how many, and the budget.	  

โดยท่ัวไปกิจกรรมเหล่าน้ีจะอธิบายเกี่ยวกับ ใคร ทำอะไร เมื่อไร ทำไหม 
อย่างไร เท่าไร และงบประมาณ	  

For example, a goal for stakeholder engagement may be to 
encourage greater involvement of younger MSM communities in 
Thailand’s upcoming PrEP research. 	  

อาทิเช่น เป้าหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสียอาจจะเพ่ือ
กระตุ้นให้กลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who has sex with 
men – MSM) ท่ีมีอายุน้อย ในประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนใน
โครงการวิจัย PrEP 	  

To achieve this goal, one of the objectives might be to increase 
research literacy among young MSM during the trial planning 
stage in order to incorporate their input into strategies for 
recruiting this population into a PrEP demonstration project.	  

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี หน่ึงในวัตถุประสงค์อาจเป็นวิธีท่ีจะเพ่ิมความ



02_01_110	   In this activity, identify whether each of the GPP work plan 
components listed below is an example of a goal, objective, or 
activity.	  
ในกิจกรรมน้ี ระบุว่าองค์ประกอบไหนของแผนงาน GPP ท่ีเรียงเป็น
รายการข้างล่างท่ีเป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือ กิจกรรม 

02_01_120
You’ve learned about the scope of GPP and how it is structured. 	  

คุณได้เรียนเกี่ยวกับขอบเขตของหลักเกณฑ์และโครงสร้างของ GPP	  

You’ve also learned the guiding principles of GPP.	  

และคุณยังได้เรียนเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์ GPP  

You were introduced to the GPP Blueprint, which is a step-by-
step guide to creating your stakeholder engagement plan. You 
have also learned about the distinction between GPP goals, 
objectives, and activities.	  

เราได้แนะนำกรอบความคิดของ GPP ซึ่งสอนให้คุณทำแผนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง และคุณได้เรียนรู้
เกี่ยวกับความแตกต่างของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกิจกรรมตามหลัก
เกณฑ์ของ GPP	  

There are a number of key resources that explain the material 
covered in this module in more detail, including section “2” of the 
GPP guidelines, which learners are strongly encouraged to 
review. You can access these materials through the Resources 
button which is located at the top of your screen.	  

คุณสามารถกดปุ่ม Resources บนหน้าจอ เพ่ิมท่ีจะค้นหาเอกสารสำคัญ
ท่ีจะช่วยอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม ในหน่วยการเรียนน้ี รวมท้ังส่วนประกอบท่ี 
2 ของหลักเกณฑ์ GPP 	  
●
● When you’re ready, continue on to the Module 2 Knowledge 

Check.	  
เมื่อคุณพร้อม กรุณาทำบททดสอบความรู้สำหรับหน่วยเรียนท่ี 2 



02_02_010_01 Welcome to the Knowledge Check for Module 2. Please read 
the instructions on your screen, and then answer the questions 
that follow.	  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บททดสอบสำหรับชุดการสอนท่ี 2 ครับ กรุณาอ่าน
คำถามบนหน้าจอและตอบคำถามดังต่อไปน้ี

 
02_02_080_a Sorry, but you missed two or more questions. Please review the 

module content for questions that you missed, and try again!	  

ขอโทษครับ คุณตอบคำถามผิด >2 กรุณากลับไปทบทวนเน้ือหาของ
หน่วยเรียนใหม่ในคำถามท่ีคุณตอบผิด จากน้ันคุณสามารถกลับมาตอบ
คำถามอีกครั้ง

02_02_080_b Nice job! Click the Exit button to return to the homepage. 
Complete the work assignment and then continue on to the 
discussion forum.	  

เก่งมากครับ กดปุ่ม Exit เพ่ือท่ีจะกลับไปหน้าจอหลัก ให้เข้าไปในห้อง
สนทนาจากน้ันให้ตอบคำถามงานท่ีได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนในแต่ละ
ชุดการสอน	  


