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In this module, you’ll learn why stakeholder engagement is a key 
factor in trial site selection as well as how to meaningfully involve 
stakeholders in the design of trial protocols and the informed 
consent process. 

ในบทเรยีนนี้ 
คณุจะไดเ้รยีนรู้วา่ทาํไมการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีเปน็ปัจจัยหลักในการเลอื
กสถานที่ทาํวจัิยและวธิทีี่จะไดรั้บความรว่มมอือยา่งดจีากกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีในการ
ออกแบบโครงรา่งงานวจัิยและกระบวนการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่ว
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Choosing sites for a clinical trial is critical to the trial’s success. 
Click on each tab to learn more.  

การเลอืกสถานที่ของโครงการวจัิยทางคลนีคิเปน็สิ่งที่สาํคัญตอ่ความสาํเรจ็ของงาน
วจัิย  

กรณุากดปุ่ม เพื่อเรยีนรู้เพิ่มเตมิ 
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Site selection is when trial funders, sponsors, or networks 
evaluate locations for a clinical trial to take place. Just as the 
clinical capacity of a site is seriously considered, its stakeholder 
engagement programs should also be a requirement for the 
selection process. 

การเลอืกสถานที่วจัิยขึ้นอยู่กับการประเมนิของผู้ใหท้นุการวจัิย ผู้สนับสนุนการวจัิย 
หรอืเครอืขา่ยการวจัิย 



ในขณะที่ความสามารถทางคลนีคิเปน็สว่นสาํคัญที่ควรคาํนงึถงึ 
โปรแกรมเกี่ยวกับการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีกค็วรเปน็เงื่อนไขหนึ่
งของกระบวนการคัดเลอืกสถานที่วจัิยดว้ยเชน่กัน 
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More experienced trial sites typically have established 
stakeholder engagement plans and programs.  

โดยทัว่ไปแลว้ 
สถานที่งานวจัิยที่มปีระสบการณม์ากจะมแีผนและโปรแกรมเกี่ยวกับการสรา้งการมี
สว่นรว่มของผู้ไดเ้สยีเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

New trial sites may not have much evidence of stakeholder 
engagement, but their demonstrated commitment to stakeholder 
engagement should be considered. 

สถานที่วจัิยใหม่ๆ 
อาจจะไมม่หีลักฐานเกี่ยวกับแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยีมากแตก่ารแส
ดงใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ในการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้มสีว่นไดเ้สยีสมควรไดรั้บ
การพจิารณาเชน่กัน 

 

Previous engagement experience is not a guarantee for success. 
For example, sites may need to consider their strategies if they 
are working with a new population. 

ประวัตกิารทาํงานสรา้งการมสีว่นรว่มของสถานที่วจัิยไมไ่ดเ้ปน็การรับรองวา่การสร้
างการมสีว่นรว่มจะประสบความสาํเรจ็ ตัวอยา่งเชน่ 
สถานที่การวจัิยอาจจะตอ้งทบทวนพจิารณากลยทุธต์า่งๆของสถานที่วจัิยหากวา่จะต้
องทาํงานกับประชากรกลุ่มใหม  ่
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Site selectors can consider factors like whether the site develops 
stakeholder engagement plans that are closely linked to the 
research program, or if the site uses multiple stakeholder 
engagement advisory mechanisms, has partnerships with 
communitybased organizations, or has experience with more 
vulnerable populations and related human rights issues.  

ผู้คัดเลอืกสถานที่ควรคาํนงึถงึปัจจัยตา่งๆ เชน่ 
สถานที่นัน้พัฒนาแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มที่สอดคลอ้งกับโปรแกรมงานวจัิยหรื
อไม ่



หรอืสถานที่นัน้ใชก้ลไกที่หลากหลายในการสรา้งการมสีว่นรว่มของกลุ่มผู้ที่มสีว่นไ
ดเ้สยี หรอืมปีระสบความสาํเรจ็ในการสรา้งความรว่มมอืกับองคก์รตา่งๆ ในชมุชน 
หรอืทมีวจัิยของสถานที่นัน้มปีระสบการณกั์บกลุ่มเปราะบางและที่เกี่ยวกับดา้นสทิธิ
มนุษยชน 
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Here are a couple of examples of these participatory practices in 
action!  

ตอ่ไปนะครับ นี้คอืตัวอยา่งของการปฏบัิตทิี่ดเีพื่อการมสีว่นรว่ม 

 

A funding team, when visiting a potential site for a multicenter 
trial, speaks directly with the CAB to determine whether their 
input is routinely requested and incorporated into the decision 
making about recruitment, retention, and informed consent 
procedures. 

เมื่อทมีผู้สนับสนุนไปประเมนิสถานที่งานวจัิย 
แหง่หนึ่งสาํหรับงานวจัิยที่มสีถานที่วจัิยหลายๆแหง่ 
ทมีนัน้สื่อสารโดยตรงกับสมาชกิของ CAB 
เพื่อที่ยนืยันวา่นักวจัิยในทอ้งถิ่นนัน้ไดข้อและผนวกความคดิเหน็ของสมาชกิของ 
CAB ในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสรรหา การคงรักษาผู้เขา้รว่มงานวจัิย 
และขัน้ตอนในการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่ว  

 

When applying for research funding, a research team submits a 
detailed stakeholder engagement plan with a corresponding 
budget that includes dedicated staff members.  

ในการขอทนุสนับสนุนการวจัิย 
ทมีวจัิยจะเสนอรายละเอยีดเกี่ยวกับแผนการสรา้งการมสีว่นรว่มพรอ้มกับงบประมา
ณสาํหรับแผนที่รวมถงึทมีเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับงานนี้โดยเฉพาะ 
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The protocol, a document that outlines every detail about how a 
trial is conducted, is developed long before the trial starts.  

โครงรา่งงานวจัิยคอืเอกสารที่สรา้งไวล้ว่งหนา้กอ่นทาํงานวจัิยและมรีายละเอยีดที่เ
กี่ยวกับวธิดีาํเนนิงานวจัิย 

 



Ensuring stakeholder input into trial protocols can be challenging. 
Many stakeholders will not have highly specific expertise on 
scientific and technical aspects of the trial, and protocols are 
often complex documents to review. 

การที่ทมีวจัิยจะเขยีนโครงรา่งงานวจัิยที่รวมความคดิเหน็ของกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีเ
ปน็เรื่องที่ทา้ทาย กลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีตา่งๆ  
อาจจะไมม่ทัีกษะทางวทิยาศาสตรแ์ละไมคุ่้นเคยกับเทคนคิการทาํงานวจัิย 
และโครงรา่งงานวจัิยมักจะเปน็เอกสารที่ซับซอ้นในการพจิารณา 

 

Protocols are often not written in the same place that the trial is 
conducted, so opportunities for community stakeholders to 
provide input before a protocol is finalized can be limited. 

โดยทัว่ไปแลว้ โครงรา่งงานวจัิยถกูเขยีนจากสถานที่อื่นที่หา่งไกลจากพื้นที่วจัิย 
ดังนัน้โอกาสที่กลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีจะใหค้วามคดิเหน็ตอ่โครงรา่งการวจัิยกอ่นรา่งสุ
ดทา้ยนัน้อาจจะมอียา่งจาํกัด 

 

Stakeholder input, especially about the acceptability of key trial 
procedures, may be more relevant with larger trials, and when a 
trial involves populations at higher risk of HIV infection.  

ความคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีอาจจะมปีระโยชนม์ากขึ้นในงานวจัิยขนาดใหญแ่ละ
งานวจัิยที่รวมถงึกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสงูมากตอ่การตดิเชื้อเอชไอว ี
โดยเฉพาะความคดิเหน็ที่เกี่ยวกับการยอมรับขัน้ตอนหลักๆ ของงานวจัิย  

 

Some level of stakeholder review, however, is important for all 
trial protocols.  Different strategies can be undertaken at different 
stages of the protocol development process to ensure that input 
has been incorporated, and that the research is feasible, 
relevant, and acceptable to the stakeholders and local population 
where they are conducted. 

การพจิารณาโดยผู้มสีว่นไดเ้สยีบางระดับมคีวามสาํคัญตอ่โครงรา่งการวจัิยทกุอยา่ง  
การใชก้ลยทุธท์ี่หลากหลายในแตล่ะขัน้ตอนในการสรา้งโครงรา่งงานวจัิยจะชว่ยรับ
รองวา่ความคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีอยู่ในงานวจัิยเพื่อที่จะสรา้งความมัน่ใจวา่งา



นวจัิยนี้มคีวามเปน็ไปได ้มคีวามเกี่ยวขอ้งกับทอ้งถิ่น 
และไดรั้บการยอมรับจากผู้มสีว่นไดเ้สยี  
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Stakeholders can contribute to protocol development in many 
ways. Click on each question to learn how. 

กลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีสามารถใหค้วามคดิเหน็กับโครงรา่งงานวจัิยในหลายๆทาง 
กรณุากดปุ่มคาํถามเพื่อที่จะเรยีนรู้วธิกีารตา่งๆ 
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In this activity, you’ll explore strategies for obtaining stakeholder 
input in development of a protocol. 
ในกจิกรรมนี้ คณุสามารถเรยีนรู้เกี่ยวกับกลยทุธต์า่งๆ 
เพื่อที่จะไดค้วามคดิเหน็ของกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีสาํหรับการพัฒนาโครงรา่งงานวจัิย 
 

First, you’ll read a hypothetical scenario. Then, you will play the 
role of three different research team members and think about 
GPP from each perspective. 
อยา่งแรกนะครับ คณุจะไดอ้า่นสถานการณส์มมตุ ิ
จากนัน้คณุจะไดส้วมบทบาทเปน็เจา้หนา้ที่ของทมีวจัิย ทัง้หมด 3 คน 
ตอ่จากนัน้คณุควรจะนกึถงึวธิดีาํเนนิการของหลักเกณฑ ์GPP 
จากมมุมองของเจา้หนา้ที่แตล่ะคน 

 

Longacting injectable or LAI,  drug formulations of PrEP may 
offer a more convenient option than taking pills orally on a 
regular basis and a way to ensure better adherence. Consider 
the body of research required to determine whether this strategy 
is safe and effective, and to determine how the intervention 
would best be delivered. 
PrEP ที่เปน็ยาฉีดที่มผีลระยะยาวหรอื Long-acting injectable (LAI) 
อาจเปน็ตัวเลอืกหนึ่งที่สะดวกกวา่การกนิยาเมด็ทกุวันและเปน็วธิทีี่จะรับรองวา่ผู้เข้
ารวม่งานวจัิยใชย้าอยา่งถกูตอ้ง คณุควรจะทบทวนเอกสารงานวจัิยตา่ง  ๆ
เพื่อที่จะพจิรณาวา่กลยทุธน์้ีปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ 
และตัดสนิใจวา่วธิใีดจะเปน็วธิทีี่ดทีี่สดุสาํหรับการนาํเอา PrEP ชนดิฉีดนี้ไปใช ้
 

Consider the following hypothetical  scenario. Phase I and II trials 
of LAI have been conducted in various sites and populations, and 



results so far have been promising. An efficacy trial is being 
planned, to be conducted with a variety of populations at higher 
risk of HIV infection. The trial will likely be conducted at existing 
LAI trial sites, and may include new sites. 
กรณุาอา่นสถานการณส์มมตุติอ่ไป งานวจัิย LAI ระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง 
(Phase I and Phase II trials) กาํลังดาํเนนิการในสถานที่และกลุ่มตา่ง  ๆ
และผลงานวจัิยมแีนวโนน้ที่ด ีการศกึษาประสทิธภิาพของยา 
(การวจัิยระยะที่สามหรอื Phase III ) 
นี้อยู่ชว่งการวางแผนในกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสงูตอ่การตดิเชื้อเอชไอวกีลุ่มตา่งๆ  
งานวจัิยอาจจะเกดิขึ้นในสถานที่ที่มกีารทดสอบ LAI 
อยู่แลว้และอาจจะรวมถงึสถานที่ใหมก่ไ็ด ้

 

Now imagine that you are a member of a research team that will 
conduct the injectable PrEP efficacy trial. 
ตอ่ไปนี้คณุจะสวมบทบาทวา่คณุเปน็เจา้หนา้ที่ของทมีวจัิยที่จะดาํเนนิการศกึษาเป
ระสทิธภิาพของ PrEP แบบฉีด  

 
For each of the research team roles listed, think about how you 
would engage stakeholders in the protocol development process.  
ในบทบาทของเจา้หนา้ที่ทมีวจัิยตา่งๆที่ระบใุนรายการขา้งลา่งนี้ 
กรณุานกึถงึวธิทีี่คณุจะขอความรว่มมอืจากกลุ่มผู้มสีว่นไดเ้สยีในกระบวนการพัฒ
นาโครงรา่งงานวจัิย 

 

Roles include 

บทบาทเหลา่นี้รวมถงึ 
 
 (1) head of the global research network 

หัวหนา้ของเครอืขา่ยงานวจัิยระดับโลก 

 
(2) Community liaison officer at a trial site  
เจา้หนา้ที่ประสานงานชมุชนของสถานที่วจัิย 
 
(3) leading national investigator 
นักวจัิยหลักระดับชาต ิ

 



Pick a role and answer the question that follows. More than one 
response may apply, so be sure to click on each one and read 
feedback. Once you are done, choose another role and continue. 
กรณุาเลอืกหนึ่งบทบาท จากนัน้ตอบคาํถามตอ่ไป  
ในแตล่ะคาํถามอาจจะมคีาํตอบมากกวา่ 1 คาํตอบ  
ดังนัน้คณุควรกดปุ่มแตล่ะปุ่มและคณุควรอา่นขอ้เสนอแนะนัน้ๆ 
เมื่อคณุเสรจ็สิ้นกับการสวมบทบาทแรกแลว้ เลอืกบทบาทตอ่ไปนะครับ 

 

Click one of the three roles now. 
กรณุากดหนึ่งบทบาทของสามบทบาทนี้ครับ 

 

06_05_020 

 

 

You are the head of a research network that is drafting the 
efficacy trial protocol and you will coordinate the conduct of trial 
sites worldwide  
คณุคอืหัวหนา้ของเครอืขา่ยงานวจัิยที่กาํลังรา่งโครงรา่งงานวจัิยของการศกึษาประ
สทิธภิาพและคณุจะเปน็คนประสานงานของแตล่ะสถานที่งานวจัิยทัว่โลก 

 

In each of the countries, you need to identify the most 
appropriate trial populations 

ในแตล่ะประเทศ คณุจาํเปน็ตอ้งระบกุลุ่มประชากรจะศกึษาที่เหมาะสมที่สดุ 
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Decisions have been made to conduct the LAI PrEP efficacy trial, 
funds have been committed, and trial sites have been chosen  
ไดม้กีารตัดสนิแลว้วา่จะทาํการศกึษาประสทิธภิาพของ LAI PrEP 
งบประมาณไดรั้บอนุมัตแิลว้ และสถานที่งานวจัิยไดถ้กูคัดเลอืกเรยีบรอ้ยแลว้  

 

You are the community liaison officer at one of the chosen trial 
sites. The lead investigator at your site has asked you to get 
feedback on the protocol from community stakeholders 

คณุคอืเจา้หนา้ที่ประสานงานชมุชนของสถานที่วจัิยที่ไดรั้บเลอืกแหง่หนึ่งหัวหนา้ที
มวจัิยของคณุขอใหค้ณุดาํเนนิการขอขอ้เสนอแนะตอ่โครงรา่งงานวจัิยจากกลุ่มผู้มี
สว่นไดเ้สยีในชมุชน 
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You are a leading national researcher and you will be overseeing 
trial conduct at sites throughout your country  



 คณุคอืนักวจัิยหลักระดับชาตแิละคณุจะเปน็คนรับผดิชอบสถานที่วจัิยตา่ง  ๆ
ในประเทศของคณุ 

 

You sit on the protocol development team and require input on 
how to design a largescale trial that is appropriate for various 
regions within your country 

คณุเปน็คนหนึ่งในทมีพัฒนาโครงรา่งงานวจัิยและจาํเปน็ที่ตอ้งขอความคดิเหน็สาํ
หรับการออกแบบงานวจัิยขนาดใหญท่ี่มคีวามเหมาะสมกับแตล่ะภมูภิาคในประเทศ
ของคณุ 
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Informed consent is one of the key pieces of ethical trial conduct, 
making stakeholder input especially important. Let’s review its 
main principles.  

การขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่วเปน็สิ่งที่สาํคัญอันหนึ่งของงานวจัิยที่
ทาํตามหลักการจรยิธรรม 
ซึ่งทาํใหก้ารรับความคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีเปน็สิ่งสาํคัญมาก 
เรามาทบทวนหลักการสาํคัญกันนะครับ 
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Informed consent is a formalized process that gives a person 
enough information to make an independent decision whether 
or not to participate in the trial.  

การขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่ว (informed consent)  
เปน็ขัน้ตอนที่เปน็ทางการที่ใหข้อ้มลูที่เพยีงพอเกี่ยวกับโครงการวจัิยแกค่นค
นหนึ่งในตัดสนิใจอยา่งเปน็อสิระวา่จะเขา้หรอืไมเ่ขา้รว่มในโครงการวจัิย  
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In this process, trial site staff members educate prospective 
participants about the trial, including the information about the 
trial’s purpose, potential risks and benefits, trial procedures, 
and what is expected of the participants.  

ในกระบวนการนี้ 
เจา้หนา้ที่ทมีวจัิยใหก้ารศกึษาแกผู่้ที่คาดวา่จะเขา้รว่มเกี่ยวกับโครงการวจัิย 
รวมถงึขอ้มลูที่เกี่ยวกับวัตถปุระสงคข์องงานวจัิย 
ความเสี่ยงและผลประโยชนท์ี่อาจจะเกดิขึ้น 
ขัน้ตอนการปฏบัิตขิองโครงการวจัิยและสิ่งที่คาดหวังจากผู้เขา้รว่มโครงการวจัิย 
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Keep in mind that informed consent is a trial procedure and an 
ongoing process.  

กรณุาจดจาํไวว้า่กระบวนการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่วเปน็ขัน้ตอน
หนึ่งของงานวจัิยและเปน็กระบวนการที่ตอ้งดาํเนนิการอยา่งตอ่เนื่อง  

Potential participants receive information about the trial, ask 
questions, and discuss it with researchers and others if they 
wish.  

ผู้ที่อาจจะเขา้รว่มโครงการวจัิยไดรั้บขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกับงานวจัิย 
และสามารถถามคาํถามและไดส้นทนากับนักวจัิยและบคุคลอื่นตามความตอ้งกา
ร  

 

They must demonstrate their understanding of all aspects of the 
trial before they agree to enroll and sign the consent form. 

ผู้ที่อาจจะเขา้รว่มโครงการวจัิยจะตอ้งแสดงความเขา้ใจทกุแงม่มุของงานวจัิยกอ่น
ที่จะตกลงเขา้รว่มการวจัิยและเซน็แบบฟอรม์การใหค้วามยนิยอม 
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Their understanding should be assessed and any questions 
should be addressed throughout the course of the trial.  

ทมีวจัิยควรจะประเมนิวา่ผู้เขา้รว่มโครงการวจัิยเขา้ใจและมคีาํถามใดหรอืไมต่ลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในงานวจัิย 

 

Participants may also decide to drop out or withdraw from the 
trial at any point, even after providing consent to enroll. 

ผู้เขา้รว่มงานวจัิยมสีทิธทิี่จะถอนตัวออกจากโครงการวจัิยไดต้ลอดเวลา 
ถงึแมว้า่เขาไดท้าํการตกลงเขา้รว่มโครงการแลว้กต็าม 
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Ensuring informed consent or voluntary participation is a complex 
aspect of clinical trials, and even more challenging, for 
example, in populations with lower levels of literacy. 

การรับประกันวา่การยนิยอมเขา้รว่มการวจัิยไดรั้บการบอกกลา่วแลว้ 
หรอืเปน็การเขา้รว่มโครงการโดยสมัครใจเปน็สิ่งที่ซับซอ้นของงานวจัิยทางคลี
นคิ และมคีวามทา้ทายเปน็อยา่งยิ่งสาํหรับเชน่  



กลุ่มคนที่มคีวามสามารถในการอา่นออกเขยีนไดต้ํ่า  
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A wide range of stakeholders can help research teams develop 
locally acceptable and effective informed consent procedures 
and materials.   

กลุ่มผู้มสีว่นรว่มไดเ้สยีในทอ้งถิ่นหลากหลายกลุ่ม 
สามารถที่จะชว่ยทมีวจัิยสรา้งกระบวนการสาํหรับการรา่งการใหค้วามยนิยอมโดยไ
ดรั้บการบอกกลา่ว (informed consent) และสื่อตา่งๆ  
ที่เปน็ที่ยอมรับและที่มปีระสทิธภิาพสาํหรับทอ้งถิ่นนัน้ๆ 
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Here are some examples of how stakeholder input can improve 
the design of informed consent materials and procedures. 

ตอ่ไปนะครับคอืตัวอยา่งของการที่ความคดิเหน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีชว่ยทาํใหก้ารออ
กแบบสื่อและกระบวนการสาํหรับการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่วดขีึ้น  
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Now that you have a basic understanding of the role of 
stakeholder engagement in these topic areas, take a few minutes 
to read the practices in the guidelines.  

ตอนนี้คณุไดเ้รยีนรู้ถงึพื้นฐานของบทบาทของการสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยี
ในหัวขอ้นี้ 
คณุควรจะใชเ้วลาทบทวนการปฏบัิตใินหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกับหัวขอ้นัน้ๆ นะครับ 

Click on the document on the right side of your screen. 
กรณุากดปุ่มเอกสารที่อยู่ขวามอืบนหนา้จอคณุนะครับ 
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In this module, we’ve learned about GPP for site selection, 
protocol development, and informed consent. Let’s wrap it up 
with one final activity. 

ในบทเรยีนนี้ เราไดเ้รยีนเกี่ยวกับ GPP ในการเลอืกสถานที่ทาํวจัิย 
การพัฒนาโครงรา่งงานวจัิยและการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่ว  
เรามาจบบทเรยีนนี้โดยการกจิกรรมสดุทา้ยนะครับ  

 

For this activity, we will use a hypothetical scenario about 
passive immunization research for HIV prevention. First, let’s 
review some basic facts about passive immunization 

ในกจิกรรมนี้ 
เราจะใชส้ถานการณส์มมตุซิึ่งเกี่ยวกับงานวจัิยเกี่ยวกับภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมา 
(passive immunization) เพื่อการป้องกันการตดิเชื้อเอชไอว  ี
เรามาเริ่มจากขอ้เทจ็จรงิขัน้พื้นฐานที่เกี่ยวกับภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมา 
 

Passive immunization refers to a process when premade 
antibodies, or immune molecules that protect against a specific 
pathogen, are transferred into a person. 

ภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมาหมายถงึกระบวนการที่แอนตบิอด ี(antibody) ที่สาํเรจ็รปูแลว้ 
หรอืโมเลกลุภมูคิุ้มกันสาํหรับตอ่ตา้นเชื้อโรคชนดิหนึ่ง ถกูใสเ่ขา้ไปในอกีบคุคลหนึ่ง  

 

Passive immunity is different than preventive vaccination, which 
is would cause the body to produce its own antibodies to fight a 
pathogen. 

ภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมาแตกตา่งจากการฉีดวัคซนีสาํหรับป้องกันซึ่งวัคซนีจะกระตุ้นให้
รา่งกายสรา้งแอนตบิอดเีพื่อตอ่ตา้นกับเชื้อโรคขึ้นมาเอง 
 

The theory behind passive immunization is that if protective 
antibodies are present in a person’s body at the time of 
exposure, the individual can avoid infection from the pathogen. 

ทฤษฎขีองภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมาคอืหากมแีอนตบิอดทีี่ตอ่ตา้นเชื้อโรคอยู่แลว้ในรา่งก
ายเมื่อตอนสัมผัสกับเชื้อโรคจะชว่ยใหบ้คุคลนัน้สามารถหลกีเลี่ยงการตดิเชื้อจากเชื้
อโรคนัน้ๆได ้



 

Passive immunization has been used for the prevention and 
treatment of many diseases, such as hepatitis B.  

ภมูคิุ้มกันที่ไดรั้บมาถกูใชเ้พื่อการป้องกันและการรักษาหลายๆโรค เชน่ 
โรคไวรัสตับอักเสบบ  ี

 

Since 2009, scientists have identified many new antibodies that 
are effective at blocking different types HIV in animals and in 
humans. 

นักวทิยาศาสตรไ์ดค้น้พบแอนตบิอดใีหม่ๆหลายอยา่งที่มปีระสทิธภิาพในการขัดขวา
งการตดิเชื้อเอชไอวชีนดิตา่งๆ ทัง้ในสัตวแ์ละในมนุษยตั์ง้แตป่ี 2009 

 

With this in mind, review the hypothetical scenario that follows 
and practice applying what you know about stakeholder 
engagement in site selection, informed consent, and protocol 
development processes. 

กรณุาคดิถงึเรื่องนี้อยู่ในใจ 
ทบทวนสถานการณส์มมตุติอ่ไปนี้และฝึกประยกุตใ์ชส้ิ่งที่คณุไดเ้รยีนรู้มาเกี่ยวกับก
ารสรา้งการมสีว่นรว่มของผู้ไดเ้สยีในการเลอืกสถานที่ทาํวจัิย 
การขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่วและกระบวนการการพัฒนาโครงรา่งงา
นวจัิย 
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Let's imagine a hypothetical scenario in which scientists have 
identified a specific antibody that prevents HIV infection. 

ลองนกึถงึสถานการณส์มมตุวิา่นักวทิยาศาสตรไ์ดค้น้พบแอนตบิอดชีนดิหนึ่งที่ป้อง
กันการตดิเชื้อเออชไอวไีด  ้ 
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Congratulations on completing the Module! We’ve covered GPP 
for site selection, protocol development, and informed consent. 

ขอแสดงความยนิดดีว้ย คณุเสรจ็สิ้นกับชดุการสอนนี้แลว้ครับ 
คณุไดเ้รยีนเกี่ยวกับการเลอืกสถานที่ทาํวจัิย 
การพัฒนาโครงรา่งงานวจัิยและการขอความยนิยอมโดยไดรั้บการบอกกลา่ว  

 



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.  

คณุสามารถกดปุ่ม Resources บนหนา้จอ 
เพื่อที่จะคน้หาเอกสารสาํคัญที่จะชว่ยอธบิายขอ้มลูเพิ่มเตมิ ในหนว่ยการเรยีนนี้ 
รวมถงึหลักเกณฑ ์GPP 
ขอแนะนาํอยา่งหนักแนน่ใหผู้้เรยีนทบทวนเอกสารเหลา่นี้  

 

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

คณุสามารถเขา้ถงึขอ้มลู resource ไดโ้ดยการกดปุ่มที่อยู่ดา้นบนของหนา้จอ 

 

When you’re ready, continue on to the Module 6 Knowledge 
Check. 

เมื่อคณุพรอ้ม กรณุาทาํบททดสอบความรู้สาํหรับหนว่ยเรยีนที่ 6 
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Welcome to the Knowledge Check for Module 6. Please read the 
instructions on your screen and then answer the questions that 
follow. 

ยนิดตีอ้นรับเขา้สู่บททดสอบสาํหรับชดุการสอนที่ 6 ครับ 
กรณุาอา่นคาํถามบนหนา้จอและตอบคาํถามดังตอ่ไปนี้  
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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. 

เกง่มากครับ กดปุ่ม Exit เพื่อที่จะกลับไปหนา้จอหลัก  
ใหเ้ขา้ไปในหอ้งสนทนาจากนัน้ใหต้อบคาํถามงานที่ไดรั้บมอบหมายใหค้รบถว้นใ
นแตล่ะชดุการสอน  
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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! 

ขอโทษครับ คณุตอบคาํถามผดิ ≥2 ขอ้ 
กรณุากลับไปทบทวนเนื้อหาของหนว่ยเรยีนใหมใ่นคาํถามที่คณุตอบผดิ 
จากนัน้คณุสามารถกลับมาตอบคาํถามอกีครัง้ 

 

 

 


