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วิธีก�รใชูคำ�แนะนำ�ฉบับนี ้

คำ�แนะนำ�ฉบับน้ีได้ถูกพัฒน�ขึ้นเป็นเครื่องมือสำ�หรับผู้นำ�ก�รอภิปร�ยชุมชนหรือผู้ทำ�ก�รรับผู้เข้�ร่วม
ก�รวิจัย ซึ่งเป็นผู้ที่จะแสดงวิดีโอเพื่อก�รศึกษ� นวัตกรรมแห่งเจลทว�รหนัก: ปฐมบทแห่งก�รวิจัย
ท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก  คำ�แนะนำ�น้ีได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ดำ�เนินก�ร
ใช้เป็นเครื่องมือในก�รเตรียมก�รฉ�ยวิดีโอในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร/ง�นนิทรรศก�ร  ข้อมูลที่
เตรียมไว้ให้เกี่ยวกับกระบวนก�รศึกษ�และวิจัยท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก
เป็นข้อมูลพื้นฐ�นสำ�หรับผู้ดำ�เนินก�ร และจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่�งม�กสำ�หรับผู้ดำ�เนินก�ร
ที่ไม่คุ้นเคยกับก�รวิจัยส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก  คำ�แนะนำ�ฉบับน้ีได้มีก�รนำ�เสนอชุดคำ�ถ�ม
สำ�หรับถ�มผู้รับชมวิดีโอไว้ด้วย  ผู้ดำ�เนินก�รอ�จเลือกที่จะใช้คำ�ถ�มเหล่�น้ีหรือคิดคำ�ถ�มขึ้นม�เอง
ก็ได้เพื่อให้เหม�ะสมกับคว�มสนใจของผู้รับชม  คุณไม่จำ�เป็นต้องกังวลถ้�คุณพบว่�คุณไม่ส�ม�รถ
ตอบคำ�ถ�มที่ผู้รับชมถ�มในระหว่�งที่ฉ�ยวิดีโอได้  ไม่มีใครถูกค�ดหวังให้รู้คำ�ตอบของทุกคำ�ถ�ม  
เพียงแค่แจ้งแก่ผู้ถ�มว่�คุณไม่รู้ และคุณจะไปห�คำ�ตอบม�ให้  พย�ย�มขอที่อยู่อีเมล์ของผู้ถ�มเพื่อ
ว่�คุณจะได้ต�มเรื่องได้  อีเมล์คำ�ถ�มม�ที่ rectalmicro@gmail.com และจะมีคนตอบคำ�ถ�มของคุณ
อย่�งเร็วที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้

คำ�แนะนำ�น้ีมีแบบฟอร์มสองฉบับที่จำ�เป็นต่อก�รเก็บรวบรวมคว�มคิดเห็นต่อวิดีโอ:

แบบฟอร์มการใช้สำาหรับผู้ดำาเนินการ: ผู้ดำ�เนินก�รกรอกแบบฟอร์มฉบับน้ีแล้วสแกนและส่ง
อีเมล์ให้กับ the International Rectal Microbicide Advocates (องค์ก�รเพื่อส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์
ท�งทว�รหนักระดับน�น�ช�ติ - IRMA) ที่ rectalmicro@gmail.com หลังจ�กก�รฉ�ยวิดีโอแต่ละครัง้ 

แบบฟอร์มการประเมินสำาหรับผู้รับชม: ผู้ดำ�เนินก�รพิมพ์แบบฟอร์มน้ีและแจกให้กับผู้รับชม
แต่ละท่�นที่ก�รฉ�ยวิดีโอในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร/ง�นนิทรรศก�ร/ก�รรับผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย กรุณ�
ขอคว�มร่วมมือให้ผู้รับชมกรอกแบบฟอร์มน้ี แล้วเก็บรวบรวมเพื่อสแกนและอีเมล์ให้กับ IRMA ที่ 
rectalmicro@gmail.com.

เราขอขอบคุณล่วงหน้าสำาหรับการให้ความคิดเห็นต่อวิดีโอ

mailto:rectalmicro@gmail.com
mailto:rectalmicro@gmail.com
mailto:rectalmicro@gmail.com
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1. ก�รนำ�เสนอส�รฆ่�เชือ้จุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก
และวิดีโอ

ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก (อ�ร์เอ็ม) คือผลิตภัณฑ์ที่กำ�ลังถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ
เอชไอวี และอ�จมีศักยภ�พในก�รป้องกันก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ ที่อ�จติดจ�กก�รมี
เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักแบบเป็นฝ่�ยรับ  ก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักแบบเป็นฝ่�ยรับโดยไม่
ป้องกันเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของก�รระบ�ดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเกย์และช�ยอื่นที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ช�ย (เอ็มเอสเอ็ม) เมื่อเทียบกับก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งช่องคลอดโดยไม่ป้องกัน ก�รมีเพศสัมพันธ์ท�ง
ทว�รหนักแบบเป็นฝ่�ยรับโดยไม่ป้องกันมีคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีม�กกว่� 10 ถึง 20 เท่�

ในขณะที่ก�รวิจัยอ�ร์เอ็มได้ขย�ยจ�กก�รวิจัยขัน้ต้นระยะที่ 1 สู่ก�รวิจัยท�งคลินิกระยะที่ 2 และ 3 
ที่มีขน�ดใหญ่ขึ้น จึงจำ�เป็นต้องมีอุปกรณ์เพื่อก�รศึกษ�เพื่อให้บุคคลทัง้หล�ยได้มีส่วนร่วมในก�รวิจัย
อ�ร์เอ็มและอธิบ�ยถึงประสบก�รณ์ในก�รเข้�ร่วมก�รวิจัย  เน่ืองด้วยก�รวิจัยก�รป้องกันเอชไอวีนัน้
ออกจะยุ่งย�กซับซ้อน มันจึงเป็นเรื่องย�กที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ถูก
ต้องและเข้�ใจได้ง่�ยแก่ชุมชน  ก�รพัฒน�อ�ร์เอ็มยังประสบกับอุปสรรค์เพิ่มขึ้นอีกบ�งประก�รเพร�ะ
ก�รสอดใส่ท�งทว�รหนัก ดังที่อ้�งถึงในคำ�แนะนำ�และวิดีโอว่� “เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก” ไม่ใช่
เรื่องที่พูดคุยกันได้อย่�งเปิดเผยเน่ืองด้วยมีก�รตีตร�และเลือกปฏิบัติอยู่ทัว่ไป และเน่ืองด้วยก�รมี
เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักเป็นสิ่งผิดกฏหม�ยในหล�ยประเทศ 

เพื่อเน้นย้ำ�คว�มจำ�เป็นของก�รมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอ�ร์เอ็ม the Population Council (สภ�ประช�กร), 
the International Rectal Microbicide Advocates (องค์ก�รเพื่อส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก
ระดับน�น�ช�ติ - IRMA) และ  the Microbicide Trials Network (เครือข่�ยก�รวิจัยส�รฆ่�เชื้อ
จุลินทรีย์ - MTN) ได้พัฒน�วิดีโอที่เรียกว่� นวัตกรรมแห่งเจลทว�รหนัก: ปฐมบทแห่งก�รวิจัยท�ง
คลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก  เป้�หม�ยของ นวัตกรรมแห่งเจลทว�รหนัก คือ
เพื่อส่งเสริมคว�มสนใจและก�รเข้�ร่วมในก�รวิจัยอ�ร์เอ็มท�งคลินิก ทำ�ให้มัน่ใจถึงคว�มถูกต้อง
และตรงต�มกันของข้อคว�มเกี่ยวกับอ�ร์เอ็ม และให้คว�มรู้แก่เจ้�หน้�ที่คลินิกและชุมชน  วิดีโอ
คว�มย�ว 14 น�ทีน้ีแนะนำ�แนวคว�มคิดสำ�คัญที่เป็นหลักของก�รวิจัยอ�ร์เอ็มทัง้หมด ได้แก่ ก�รเข้�
ร่วมโดยคว�มสมัครใจ คว�มเสี่ยงและประโยชน์ และก�รวิจัยท�งคลินิก  แม้ว่�จะไม่เกี่ยวข้องโดย
เฉพ�ะกับก�รวิจัยหน่ึงใด วิดีโอน้ีได้ถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อใช้ในก�รวิจัย MTN-017 (เอ็มทีเอ็น-017) ซึ่ง
เป็นก�รวิจัยอ�ร์เอ็มท�งคลินิกระยะที่ 2 โครงก�รแรก (ทดสอบเจลผสมทีโนโฟเวียร์)

ข้อเท็จจริงแบบด่วนเกี่ยวกับวิดีโอ “นวัตกรรมแห่งเจลทว�รหนัก”
วิดีโอน้ีถูกสร้�งขึ้นโดย Paw Print Productions (พอว์พริน้ท์ 
โปรดักชัน่) ผ่�นคว�มร่วมมือระหว่�ง องค์ก�รเพื่อส�รฆ่�เชื้อ
จุลินทรีย์ท�งทว�รหนักระดับน�น�ช�ติ (IRMA), เครือข่�ยก�รวิจัย
ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ (MTN), และ สภ�ประช�กร  ทำ�ก�รถ่�ยทำ�ที่
สถ�นที่จริงในปี พ.ศ. 2555 ที่กรุงเทพมห�นคร ประเทศไทย, ที่  
the Desmond Tutu HIV Foundation (มูลนิธิเอชไอวี เดสมอนด์ 
ตูตู) ในเมืองเคปท�วน์ ประเทศแอฟริก�ใต้, ที่ Epicentro (ศูนย์
ระบ�ดวิทย�) ในเมืองลิม� ประเทศเปรู, ที่ Magee-Womens 
Hospital, University of Pittsburgh Medical Center (โรงพย�บ�ล
หญิง-แมกกี ศูนย์ก�รแพทย์แห่งมห�วิทย�ลัยพิตส์เบิร์ก) เมือง
พิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริก�, และในห้อง
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ทดลองปฏิบัติก�รของ the Center for Biomedical Research, 
Population Council (ศูนย์เพื่อก�รวิจัยชีวก�รแพทย์ สภ�
ประช�กร) นครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริก�  
จัดห�งบประม�ณโดย สภ�ประช�กร ด้วยก�รสนับสนุนจ�ก
กระทรวงต่�งประเทศแห่งประเทศสวีเดน และ International 
Development Cooperation Agency (หน่วยง�นคว�มร่วม
มือด้�นก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ) แห่งประเทศสวีเดน และได้
รับร�งวัลจ�ก the MTN และโดย IRMA ผ่�นท�งทุนสนับสนุน
จ�ก the MAC AIDS Fund (กองทุนแมคเอดส์)  และได้รับก�ร
สนับสนุนเพิ่มเติมจ�ก AIDS Foundation of Chicago (มูลนิธิ
เอดส์แห่งชิค�โก) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ IRMA

ตัวละครก�ร์ตูนสองตัว – คุณถุงย�ง และ ตัวแทนของเข� – 
และรวมถึงนักวิทย�ศ�สตร์ ผู้สนับสนุน สม�ชิกชุมชน และผู้เข้�
ร่วมก�รวิจัยท�งคลินิกอธิบ�ยเหตุผลที่คนเร�ต้องก�รท�งเลือก
ใหม่ๆ ในก�รป้องกันเอชไอวีและสิ่งที่กำ�ลังถูกดำ�เนินก�รอยู่เพื่อ
ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รน้ี

วิดีโอถูกพัฒน�จ�กกระบวนก�รที่มีคว�มครอบคลุมที่ขอ
คว�มร่วมมือจ�กคณะที่ปรึกษ�ก�รทำ�วิดีโอ Video Advisory 
Committee (VAC) 12 คน บุคคลตัวแทนจ�กสถ�นที่วิจัยเอ็ม
ทีเอ็น-017 ในประเทศเปรู ประเทศแอฟริก�ใต้ ประเทศไทย 
และประเทศสหรัฐอเมริก� นักวิจัยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สม�ชิกของ IRMA และผู้สนับสนุนจ�กชุมชน  คณะที่ปรึกษ�ฯ 
(VAC) ได้ให้แนวท�งในทุกแง่มุมของวิดีโอ ตัง้แต่ก�รพัฒน�
บทจนถึงก�รตัดต่อขัน้สุดท้�ย  วิดีโอฉบับคร่�วได้รับก�รฉ�ยให้ผู้เข้�ร่วม the Microbicides 2012 
conference (ก�รสัมมน�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ 2012) (กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย) กว่� 80 คน
ได้รับชม ซึ่งล้วนได้ให้ข้อเสนอแนะผ่�นท�งก�รตอบแบบสอบถ�ม และวิดีโอฉบับคร่�วน้ียังได้ถูก
ทดสอบในก�รอภิปร�ยกลุ่มแบบเน้นประเด็น 13 กลุ่ม ที่ 5 สถ�นที่วิจัย ในกลุ่มเกย์และช�ยอื่นที่มี
เพศสัมพันธ์กับช�ย และส�วประเภทสอง กว่� 100 คน  ข้อเสนอแนะที่ได้รับจ�กแบบสอบถ�มและ
กลุ่มเน้นประเด็นล้วนมีส่วนสำ�คัญในก�รพัฒน�วิดีโอฉบับสมบูรณ์

ส�ม�รถห�ดูวิดีโอน้ีได้บน YouTube ใน 3 ภ�ษ�: 

อังกฤษ – http://tinyurl.com/RectalRevEnglish; 

สเปน – http://tinyurl.com/RectalRevSpanish; 

ไทย – http://tinyurl.com/RectalRevThai. 

คุณส�ม�รถขอวิดีโอฉบับดิจิตอลในภ�ษ�อังกฤษ สเปน หรือไทย ได้โดยส่งอีเมล์ถึง IRMA ที่ 
rectalmicro@gmail.com. 

http://tinyurl.com/RectalRevEnglish
http://tinyurl.com/RectalRevSpanish
http://tinyurl.com/RectalRevThai
mailto:rectalmicro@gmail.com
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2. ก�รวิจัยท�งคลินิกและทดลองส�รฆ่�เชือ้
จุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก: เบือ้งหลังและพืน้ฐ�น

ส่วนน้ีจะครอบคลุมถึงข้อคว�มเกริ่นนำ�และข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับก�รพัฒน�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�ง
ทว�รหนัก (อ�ร์เอ็ม) และก�รวิจัยอ�ร์เอ็มท�งคลินิก

คว�มจำ�เป็นของส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก 
• มีก�รระบ�ดของเอชไอวีในหล�ยกลุ่มประช�กรและหล�ยแห่งทัว่โลก และคนเร�ต้องก�รท�ง

เลือกในก�รป้องกันตนเอง

• เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักเป็นก�รปฏิบัติปกติของหญิงและช�ยทัว่โลก

• เทียบกับก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งช่องคลอดโดยไม่ป้องกัน ก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักโดยไม่
ป้องกันมีคว�มเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดก�รติดเชื้อเอชไอวีม�กกว่� 10 ถึง 20 เท่� 

• แม้ว่�ถุงย�งอน�มัยจะเป็นวิธีก�รป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภ�พ หล�ยคนไม่ส�ม�รถหรือแค่ไม่
ต้องก�รใช้ถุงย�งอน�มัยทุกครัง้ที่เข�มีเพศสัมพันธ์

ก�รพัฒน�และวิจัยส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก 
ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งหว�รหนัก (อ�ร์เอ็ม) เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำ�ลังถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อป้องกันก�รติด
เชื้อเอชไอวี และอ�จมีศักยภ�พในก�รป้องกันก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ จ�กก�รมีเพศ
สัมพันธ์ท�งทว�รหนักแบบเป็นฝ่�ยรับ

• อ�ร์เอ็มทัง้หล�ยที่กำ�ลังถูกทดสอบในตอนน้ีบรรจุตัวย�ประเภทเดียวกัน เรียกว่�ย�ต้�นไวรัส  
(เออ�ร์วี) ที่ถูกใช้เพื่อบำ�บัดก�รติดเชื้อเอชไอวี

• ก�รพัฒน�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์เริ่มขึ้นเมื่อ 20 กว่�ปีที่แล้วและใน
ตอนแรกมุ่งเน้นเป็นผลิตภัณฑ์สำ�หรับใช้ในช่องคลอด  ในปัจจุบัน 
ก�รพัฒน�ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์สำ�หรับทว�รหนักเพื่อก�รใช้ระหว่�ง
ก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักด้วย  อ�ร์เอ็มกำ�ลังถูกทดสอบใน 
รูปแบบของเจล  รูปแบบอื่นๆ ก็ได้รับก�รพิจ�รณ�เช่นกัน ได้แก่  
ส�รหล่อลื่น ส�รสวนล้�ง และรูปแบบอื่นๆ

• ณ วันน้ี ยังไม่มีส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ใดๆ – ทัง้สำ�หรับช่องคลอดและ
ทว�รหนัก – ได้รับก�รพิสูจน์ว่�มีประสิทธิภ�พ ดังนัน้ส�รฆ่�เชื้อ
จุลินทรีย์ที่กำ�ลังถูกทดสอบอยู่น้ีจะมีให้แก่ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยท�ง
คลินิกเท่�นัน้  จะไม่มีส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ให้แก่ส�ธ�รณชนทัว่ไป

สำาหรับข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนและการวิจัยสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ทางทวารหนัก สามารถดูได้ที่ the MTN ที่ www.mtnstopshiv.org/node/2864 และที่ IRMA 
ที่ www.rectalmicrobicides.org.

http://www.mtnstopshiv.org/node/2864
http://www.rectalmicrobicides.org
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ภ�พรวมของก�รวิจัยท�งคลินิก
• ก�รวิจัยท�งคลินิกเป็นก�รศึกษ�เพื่อค้นห�ว่�ผลิตภัณฑ์ – ที่ถูกพิจ�รณ�แล้วว่�ปลอดภัยจ�กก�ร

ศึกษ�ในห้องทดลองและสัตว์ – มีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พเมื่อใช้ในคนหรือไม่

• ก�รวิจัยท�งคลินิกจะถูกดำ�เนินก�รอย่�งมีขัน้ตอนและอยู่ภ�ยใต้ก�รสอดส่องจ�กรัฐและชุมชน
เพื่อปกป้องผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย  

• ก�รวิจัยท�งคลินิกสำ�หรับก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีจะถูกดำ�เนินก�รเป็นระยะๆ:  

• ระยะที่ 1 = ก�รยอมรับและคว�มปลอดภัยขัน้ต้น ถูก
ดำ�เนินก�รในประช�กรกลุ่มเล็กๆ เป็นระยะเวล�สัน้ๆ

• ระยะที่ 2 = ก�รยอมรับและคว�มปลอดภัยขัน้เพิ่มเติม 
ถูกดำ�เนินก�รในประช�กรกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น (อ�จถึงหล�ยร้อย
คน) เป็นระยะเวล�ที่น�นขึ้น อ�จแสดงเค้�ล�งเบื้องต้นว่�
ผลิตภัณฑ์อ�จมีประสิทธิภ�พ  

• ระยะที่ 3 = ประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยระยะ
ย�ว ถูกดำ�เนินก�รในกลุ่มประช�กรหล�ยพันคนเป็นเวล�
ประม�ณสองส�มปี เพื่อดูว่�ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถป้องกันก�ร
ติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่

สำ�หรับขูอม้ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รวิจัยท�งคลินิก ส�ม�รถด้ไดูที่:

Clinical Trials Explained (ACRIA) 
http://www.acria.org/files/clinical-trials-explained.pdf

Learn About Clinical Studies (ClinicalTrials.gov) 
http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand

ก�รเข้�ร่วมในก�รวิจัยท�งคลินิกสำ�หรับเครื่องมือป้องกันก�รติดเชื้อ 
เอชไอวีเช่นอ�ร์เอ็ม
ก�รเข้�ร่วมก�รวิจัยท�งคลินิกเป็นไปด้วยคว�มสมัครใจอย่�งสมบูรณ์ – มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะ
ตัดสินใจว่�จะเข้�ร่วมก�รวิจัยหรือไม่โดยก�รชัง่น้ำ�หนักของประโยชน์และคว�มเสี่ยงของก�รเข้�ร่วม
ก�รวิจัย

• โดยก�รเข้�ร่วมก�รวิจัย ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยยึดมัน่ในก�รใช้ผลิตภัณฑ์ที่วิจัย ม�คลินิกต�มนัด ทำ�
ต�มขัน้ตอนก�รวิจัย และร�ยง�นอย่�งเปิดเผยและซื่อสัตย์ถึงประสบก�รณ์ของเข�หรือเธอในก�ร
ใช้ผลิตภัณฑ์ 

• ผลิตภัณฑ์ที่กำ�ลังถูกทดสอบในก�รวิจัยท�งคลินิกยังไม่ได้รับก�รพิสูจน์ว่�ป้องกันก�รติดเชื้อ 
เอชไอวีได้ ดังนัน้จึงสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยจะต้องคงก�รประพฤติที่ลดคว�มเสี่ยงต่อ
ก�รสัมผัสเชื้อเอชไอวีในขณะที่เข้�ร่วมก�รวิจัย

• ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยทุกคนจะได้รับก�รให้ก�รปรึกษ�ให้ใช้ถุงย�งอน�มัยกับคู่นอนของพวกเข�   
ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยยังจะได้รับชุดม�ตรฐ�นเพื่อก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวี อันรวมถึงก�รให้ก�ร
ปรึกษ� ถุงย�งอน�มัย ส�รหล่อลื่น ก�รตรวจคัดกรองก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ และ
ก�รตรวจห�ก�รติดเชื้อเอชไอวีอย่�งเป็นประจำ�

http://www.acria.org/files/clinical-trials-explained.pdf
http://ClinicalTrials.gov
http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand
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ก�รปกป้องคว�มปลอดภัยของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย
• แต่ละประเทศที่ก�รวิจัยถูกดำ�เนินก�รอยู่มีกฎหม�ยและกฎระเบียบเพื่อปกป้องคว�มปลอดภัย

และคว�มอยู่สุขของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยท�งคลินิก

• คณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�ทุกก�รวิจัยเพื่อให้มัน่ใจว่�สิทธิของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยได้รับก�ร
ปกป้อง

• กลุ่มชุมชนและองค์กรสนับสนุนให้คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบก�รวิจัยและแผนก�รสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินก�รวิจัยเพื่อให้มัน่ใจว่�มันสะท้อนต่อก�รปฏิบัติและค่�นิยมวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ส�ม�รถด้ขูอม้ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีก�รปกปูองสิทธิของผู้เขู�ร่วมก�ร
วิจัยไดูที่:

Learn About Clinical Studies (ClinicalTrials.gov) 
http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand

Federal Policy for the Protection of Human Subjects (U.S. Department of Health and 
Human Services) 
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/commonrule/index.html

What is an IRB and its purpose? (New Hanover Regional Medical Center) 
http://www.nhrmc.org/body.cfm?id=2774

ก�รใช้ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก
• เน่ืองด้วยมันยังอยู่ในขัน้ก�รทดสอบ จึงยังไม่มีส�รฆ่�เชื้อ

จุลินทรีย์ท�งทว�รหนักสำ�หรับก�รใช้อย่�งแพร่หล�ย – มันกำ�ลัง
ถูกใช้ในก�รวิจัยท�งคลินิกเท่�นัน้

• ในก�รวิจัยปัจจุบัน อ�ร์เอ็มถูกสอดเข้�ไปในทว�รหนักโดยก�รใช้
หลอดสอดเจล

• ขึ้นอยู่กับรูปแบบของก�รวิจัย อ�ร์เอ็มอ�จถูกสอดทุกวันหรือใน
ช่วงเวล�(ก่อนและหลัง)ที่มีเพศสัมพันธ์

• ก�รวิจัยในอน�คตอ�จใช้วิธีก�รอื่นๆ เพื่อก�รสอดอ�ร์เอ็ม

ก�รพัฒน�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักที่มีคว�มปลอดภัยและมี
ประสิทธิภ�พส�ม�รถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ…
• ผู้คนสมัครใจที่จะเข้�ร่วมในก�รวิจัยท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก

• ภ�ยในก�รวิจัยท�งคลินิก ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์จะถูกเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เพื่อก�รป้องกัน
อื่นๆ หรือย�หลอก  ย�หลอกคือผลิตภัณฑ์ที่มีหน้�ต�และให้คว�มรู้สึกเหมือนอ�ร์เอ็มที่กำ�ลังถูก
ทดสอบ แต่ไม่บรรจุส�รออกฤทธิท์ี่มีอยู่ในอ�ร์เอ็ม

• นักวิทย�ศ�สตร์ ด้วยคว�มร่วมมือกับชุมชน จะยังคงค้นห�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักที่มี
คว�มปลอดภัย มีประสิทธิภ�พ และเป็นที่ต้องก�ร  ผู้คนต้องชอบที่จะใช้มันถ้�มันจะใช้ง�นได้ใน 
“โลกจริง”

http://ClinicalTrials.gov
http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand
http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/commonrule/index.html
http://www.nhrmc.org/body.cfm?id=2774
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3. คำ�ถ�มที่ถ้กถ�มบ่อย (FAQs) 

ผู้ดำ�เนินก�รส�ม�รถเตรียมคว�มพร้อมเพิ่มเติมเพื่อก�รฉ�ยวิดีโอในง�นประชุมเชิงปฏิบัติก�ร/ก�รรับ
ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย โดยก�รอ่�น FAQs น้ี  อ�จพิมพ์และเตรียมเอกส�รส่วนน้ีไว้ให้พร้อมใช้ในช่วงก�ร
อภิปร�ยหลังก�รฉ�ย

ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักคืออะไร?
ถ�ม. สารฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ทางทวารหนัก (อาร์เอ็ม) คืออะไร?

ตอบ. ผลิตภัณฑ์ที่กำ�ลังถูกพัฒน�ขึ้นเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ 
เอชไอวี และอ�จมีศักยภ�พในก�รป้องกันก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ จ�กก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก  ในปัจจุบัน อ�ร์เอ็ม 
กำ�ลังถูกพัฒน�ในรูปแบบของเจล แต่ก็ส�ม�รถถูกสร้�งในรูปแบบอื่นๆ ได้ 
เช่น ส�รสวนล้�งทว�รหนัก ส�รหล่อลื่น หรือผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ

ถ�ม. อาร์เอ็มทำางานอย่างไร?

ตอบ. ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่กำ�ลังถูกทดสอบในปัจจุบันล้วนบรรจุย�ต้�นไวรัส (เออ�ร์วี) ที่ถูกใช้ใน
ก�รบำ�บัด   ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี  เออ�ร์วีทำ�ง�นโดยควบคุมปริม�ณเชื้อเอชไอวีให้อยู่ในระดับต่่ำ�
หรือไม่ส�ม�รถตรวจพบได้ในเลือด  วิทย�ศ�สตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่�เออ�ร์วีส�ม�รถป้องกันก�รติด
เชื้อเอชไอวีได้เมื่อใช้เป็นย�กิน  ในตอนน้ี นักวิทย�ศ�สตร์กำ�ลังทำ�ก�รทดสอบเพื่อดูว่�เออ�ร์วีในรูป
แบบของเจลส�ม�รถทำ�ง�นได้แบบเดียวกันหรือไม่ 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่กำ�ลังถูกทดสอบในปัจจุบันล้วนบรรจุเออ�ร์วี  ห�กแต่ว่� นักวิทย�ศ�สตร์และ 
ผู้สนับสนุนยังสนใจในผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ทัง้ที่ไม่บรรจุเออ�ร์วีเลยหรือบรรจุทัง้เออ�ร์วีและส่วน
ประกอบอื่นๆ เน่ืองด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี:

• ก�รปกป้องผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี: ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีอ�จได้รับก�รบำ�บัดด้วยเออ�ร์วีอยู่
แล้วและส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่มีเออ�ร์วีอ�จแทรกแซงก�รบำ�บัดของเข�ได้ 

• คว�มเป็นไปได้ในก�รดื้อย�สำ�หรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี: ถ้�ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีไม่ได้รับ
ก�รบำ�บัดด้วยเออ�ร์วีและเข�ใช้ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่บรรจุย�หน่ึงหรือสองตัวแม้ในปริม�ณเล็ก
น้อย เชื้อไวรัสอ�จกล�ยพันธ์ุดื้อย�และก่อให้เกิดคว�มล้มเหลวในก�รบำ�บัดได้เช่นกัน

• ก�รข�ดก�รป้องกันก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์อื่นๆ: มันสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ต้องเน้นให้
เข้�ใจว่�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่มีพื้นฐ�นจ�กเออ�ร์วีจะไม่ส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�ง
เพศสัมพันธ์ได้ทุกชนิด

• ก�รข�ดก�รป้องกันก�รตัง้ครรภ์: เออ�ร์วีไม่ส�ม�รถป้องกันก�รตัง้ครรภ์ได้ ดังนัน้จึงมีก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผสมเออ�ร์วีกับฮอร์โมนคุมกำ�เนิดสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รป้องกันทัง้ก�รตัง้ครรภ์และ
ก�รติดเชื้อเอชไอวี
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ถ�ม. ใครเป็นผู้ใชูอาร์เอ็ม “ฝ่ายรุก” หรือ “ฝ่ายรับ”?

ตอบ. ในปัจจุบัน อ�ร์เอ็มกำ�ลังถูกพัฒน�ในรูปแบบของเจล และจะถูกสอดด้วยตัวเองโดยผู้ถูก
สอดใส่ (ฝ่�ยรับ) โดยก�รใช้หลอดสอดเจลที่ถูกออกแบบม�เป็นพิเศษ ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ท�ง
ทว�รหนัก  หรือผู้สอดใส่ (ฝ่�ยรุก) ส�ม�รถใช้หลอดสอดเจลเพื่อสอดเจลเข้�ในทว�รหนักของคู่นอน
ได้  อ�ร์เอ็มที่กำ�ลังถูกทดสอบอยู่ในปัจจุบันน้ีไม่ได้ถูกออกแบบม�เพื่อท�อวัยวะเพศช�ยของผู้สอดใส่ 
แต่คว�มคิดน้ีก็กำ�ลังได้รับก�รพิจ�รณ�อยู่  อ�ร์เอ็มในอุดมคติจะมีคว�มง่�ยในก�รใช้ เหมือนส�ร 
หล่อล่ืนเพ่ือก�รมีเพศสัมพันธ์ และเข้�กันได้กับพฤติกรรมท�งเพศในปัจจุบันของบุคคล  ในขณะท่ีหลอด
สอดเจลกำ�ลังถูกใช้ในก�รวิจัยท�งคลินิก ผู้คนอ�จไม่ชอบใช้มันใน “โลกจริง”  เพร�ะว่�ผู้คนสอดส�ร
หล่อลื่นสำ�หรับก�รสอดใส่ท�งทว�รหนักด้วยน้ิวของเข� ไม่ใช่หลอดสอดเจล  ในขณะที่ก�รวิจัยอีก
ม�กกำ�ลังถูกดำ�เนินก�รต่อไป นักวิทย�ศ�สตร์และผู้สนับสนุนจะห�วิธีก�รสอดอ�ร์เอ็มที่เป็นที่ยอมรับ
และต้องก�ร

ถ�ม. สอดอาร์เอ็มที่ไหนและอย่างไร?

ตอบ.  อ�ร์เอ็มถูกออกแบบม�เพื่อสอดในทว�รหนักก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ
เอชไอวี  ในก�รวิจัยท�งคลินิกทัง้หล�ยที่ผ่�นม�จนถึงปัจจุบัน และเช่นเดียวกับที่กำ�ลังถูกดำ�เนิน
ก�รอยู่ ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ถูกสอดเข้�ไปในหว�รหนักของผู้ถูกสอด (“ฝ่�ยรับ”) ก่อนมีเพศสัมพันธ์
ด้วยหลอดสอดเจลที่บรรจุเจลไว้แล้วในปริม�ณที่แน่นอน  อ�ร์เอ็มในอุดมคติจะมีคว�มง่�ยในก�รใช้ 
เหมือนส�รหล่อลื่นเพื่อก�รมีเพศสัมพันธ์ และเข้�กันได้กับพฤติกรรมท�งเพศในปัจจุบันของบุคคล   

ถ�ม. สอดอาร์เอ็มเมื่อไหร่?

ตอบ. ณ ขณะน้ี ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่�งกันกำ�ลังถูกทดสอบในหล�ยๆ วิธี  ดังนัน้เวล�ในก�รสอด
จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นัน้ๆ และก�รวิจัยนัน้ๆ  หล�ยก�รวิจัยกำ�ลังพิจ�รณ�ก�รใช้ทุกวันและยังตรวจ
สอบก�รใช้อ�ร์เอ็มก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์  อ�ร์เอ็มในอุดมคติจะมีคว�มง่�ยในก�รใช้ เหมือน 
ส�รหล่อลื่นเพื่อก�รมีเพศสัมพันธ์ และเข้�กันได้กับพฤติกรรมท�งเพศในปัจจุบันของบุคคล   
นักวิทย�ศ�สตร์และผู้สนับสนุนจะห�วิธีก�รสอดอ�ร์เอ็มที่เป็นที่ยอมรับ

ถ�ม. อาร์เอ็มเขูาไปในไหน? มันออกมาอย่างไร?

ตอบ. ก�รสอดเจลแต่ละครัง้จะสอดเจลประม�ณ 4 มิลลิลิตร หรือประม�ณ 1 ช้อนช�  เจลจะ
เข้�ไปในรูทว�รหนักและน่�จะถูกดูดซับเข้�ไปในเน้ือเยื่อของรูทว�รหนัก  ส�รออกฤทธิ ์(ย�) ปริม�ณ
เล็กน้อยจ�กทัง้หมดที่มีอยู่ในเจลจะเข้�สู่กระแสเลือด

ถ�ม. ผู้อย่้ร่วมกับเชือ้เอชไอวีสามารถใชูอาร์เอ็มเพื่อปูองกันการส่งผ่านเชือ้ส่้ผู้ที่ไม่มีเชือ้
เอชไอวีไดูหรือไม่?

ตอบ.อ�ร์เอ็มที่กำ�ลังถูกพัฒน�อยู่น้ีบรรจุเออ�ร์วี ดังนัน้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจึงไม่ส�ม�รถใช้มัน
ได้  ต�มอุดมคติในอน�คตอ�จมีส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีส�ม�รถใช้เพื่อป้องกัน
ก�รส่งต่อเชื้อแก่ผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีได้

ถ�ม. การใชูอาร์เอ็มสามารถก่อใหูเกิดการดือ้ต่อการบำาบัดเอชไอวีไดูหรือไม่ถูาผู้ใชูเกิดติด
เชือ้เอชไอวี?

ตอบ. ในอันดับแรก มันสำ�คัญอย่�งยิ่งที่จะต้องชีแ้จงว่�ถ้�บุคคลกำ�ลังใช้อ�ร์เอ็มที่บรรจุเออ�ร์วี 
เข�จะไม่เกิดก�รดื้อย�ถ้�เข�ไม่มีเชื้อเอชไอวีและคงก�รไม่มีเชื้อเอชไอวี  มันมีคว�มเป็นไปได้ว่�ก�ร
สัมผัสต่อย�เออ�ร์วีปริม�ณเล็กน้อยในรูปแบบของส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์อ�จทำ�ให้เชื้อเอชไอวีของผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเกิดก�รดื้อย�นัน้ได้  ซึ่งอ�จส่งผลให้เกิดคว�มล้มเหลวในก�รบำ�บัดก�รติดเชื้อเอชไอวีใน
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บุคคลนัน้ได้เช่นกัน  ดังนัน้ ผู้ที่ใช้ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่บรรจุเออ�ร์วีจะต้องได้รับก�รตรวจห�ก�รติด
เชื้อเอชไอวีเป็นประจำ�เพื่อให้มัน่ใจว่�เข�คงก�รไม่มีเชื้อเอชไอวี

ถ�ม. การวิจัยทางคลินิกจัดการกับความเสี่ยงในการเกิดการดือ้ต่อการบำาบัดเอชไอวี
อย่างไร?

ตอบ. เพื่อเน้นย้ำ�ถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รวิจัย เช่นก�รวิจัยอ�ร์เอ็ม ที่บุคคลจะเกิดก�รดื้อต่อก�ร
บำ�บัดเอชไอวี นักวิจัยจะตรวจคัดกรองผู้ที่สนใจเข้�ร่วมก�รวิจัยทุกคนเพื่อห�ก�รติดเชื้อเอชไอวีเพื่อ
หลีกเลี่ยงก�รรับใครก็ต�มที่มีเชื้อเอชไอวีแล้วเข้�ร่วมในก�รวิจัย  ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยในทุกก�รวิจัยจะ
ได้รับก�รตรวจห�ก�รติดเชื้อเอชไอวีเป็นประจำ�เพื่อที่ว่�ถ้�ผู้ใดเกิดติดเชื้อเอชไอวีในระหว่�งที่อยู่ใน
ก�รวิจัย เข�จะได้หยุดใช้อ�ร์เอ็มอย่�งทันท่วงทีและถูกส่งต่อไปยังบริก�รดูแลและบำ�บัดที่เหม�ะสม  
นักวิทย�ศ�สตร์จะยังไม่มีคำ�ตอบทัง้หมดเกี่ยวกับคว�มเป็นไปได้ของก�รดื้อย�ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�ร
ใช้ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่บรรจุเออ�ร์วีจนกว่�ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีจะถูกใช้อย่�งกว้�งขว�งเป็นเวล�น�น

ถ�ม. อาร์เอ็มที่ใชูในการวิจัยสามารถก่อใหูเกิดอาการขูางเคียงไดูหรือไม่ และ ถูาเกิด มัน
จะก่อใหูเกิดอาการใดบูาง?

ตอบ. มันเป็นไปได้ว่�อ�ร์เอ็มที่ใช้ในก�รวิจัยจะก่อให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียง อันได้แก่ คว�มไม่สบ�ย
ในทว�รหนัก คัน ท้องเฟ้อ หรือคว�มรู้สึกอย�กผ�ยลม  อ�ร์เอ็มที่กำ�ลังถูกทดสอบยังส�ม�รถก่อให้
เกิดปัญห�อื่นๆ ที่เร�ยังไม่รู้ได้  กระบวนก�รวิจัยและพัฒน�ได้ถูกออกแบบม�เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์ที่
มีผลข้�งเคียงน้อยถึงไม่มีเลย  ถ้�ผลิตภัณฑ์จะถูกใช้โดยคนใน “โลกจริง” มันจะต้องเป็นที่ต้องก�ร
และมีผลค้�งเคียง ถ้�มี น้อยม�ก

ถ�ม. อาร์เอ็มจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะเพศชายของผู้สอดใส่ (ฝ่ายรุก) ไดูหรือไม่?

ตอบ. ได้มีก�รวิจัย “คว�มต้�นท�นของอวัยวะเพศช�ย” หรือ “คว�มปลอดภัยของอวัยวะเพศ
ช�ย” เพื่อให้มัน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์มีคว�มปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของช�ยผู้สอดใส่ หรือ “รุก”  ก�ร
วิจัยเหล่�น้ีดูว่�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภ�พเหล่�น้ีอ�จก่อให้เกิดก�รระค�ยเคืองต่ออวัยวะเพศช�ย
หรือภ�ยในท่อปัสส�วะช�ยหรือไม่  ข้อมูลน้ีมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จในก�รนำ�เสนอส�รฆ่�
เชื้อจุลินทรีย์ทัง้สำ�หรับทว�รหนักและช่องคลอด เพร�ะว่�ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดก�รระค�ยเคืองแก่ 
ผู้สอดใส่จะไม่ส�ม�รถถูกนำ�ม�ใช้อย่�งแน่นอน

ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักกับถุงย�งอน�มัย…
ถ�ม. เพราะว่าผู้ที่อย่้ในการวิจัยทางคลินิกไดูรับการส่งเสริมใหูใชูถุงยาง
อนามัย แลูวจะรู้ไดูอย่างไรว่าอาร์เอ็มมีประสิทธิภาพ?

ตอบ. แม้ว่�จะใช้คว�มพย�ย�มดีที่สุดเพียงใด ไม่ใช่ว่�ทุกคน – ทัง้ในก�ร
วิจัยและใน “โลกจริง” – ส�ม�รถใช้ถุงย�งอน�มัยได้ในทุกครัง้ที่เข�มีเพศ
สัมพันธ์  แม้ว่�ผู้ที่เข้�ร่วมในก�รวิจัยท�งคลินิกได้รับก�รปรึกษ�ถึงคว�มสำ�คัญ
ของก�รใช้ถุงย�งอน�มัย และได้รับแจกถุงย�งอน�มัยและส�รหล่อลื่นที่เหม�ะ
สมกับถุงย�งอน�มัย พวกเข�อ�จไม่ใช้มันทุกครัง้ที่เข�มีเพศสัมพันธ์  นักวิจัย
ที่ทำ�ก�รวิจัยหวังที่จะพบว่�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ได้เพิ่มก�รป้องกันก�รติดเชื้อ 
เอชไอวี แม้ในเวล�ที่ผู้คนไม่ใช้ถุงย�งอน�มัยทุกครัง้
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ถ�ม. สามารถใชูอาร์เอ็มและถุงยางอนามัยร่วมกันไดูหรือไม่?

ตอบ. แน่นอน  ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักจะเข้�กันได้กับถุงย�งอน�มัย เพื่อที่ผู้คนจะ
ส�ม�รถใช้มันกับถุงย�งอน�มัยได้เพื่อเพิ่มระดับก�รป้องกัน  มันจะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งในกรณีที่
บุคคลมีปัญห�ถุงย�งอน�มัยแตกหรือหลุด  ถ้�อ�ร์เอ็มถูกพบว่�มีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ 
ผู้คนที่ไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย ไม่ว่�จะด้วยเหตุผลใดก็ต�ม จะมีท�งเลือกที่สำ�คัญในก�รป้องกัน 

กระบวนก�รวิจัยท�งคลินิก…
ถ�ม. ทำาไมผู้คนถึงเขูาร่วมในการวิจัยทางคลินิก? 

ตอบ. ผู้คนที่เลือกเข้�ร่วมในก�รวิจัยคืออ�ส�สมัคร  พวกเข�ทำ�ก�รตัดสินใจโดยได้รับก�รบอก
กล่�วแล้ว เพื่อเข้�ร่วมก�รวิจัยเพื่อช่วยค้นห�ว่�ผลิตภัณฑ์มีคว�มปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ และมี
ประสิทธิภ�พ  ใครก็ต�มที่สนใจจะเข้�ร่วมก�รวิจัยจะต้องผ่�นกระบวนก�รให้คว�มยินยอมที่ได้
รับก�รบอกกล่�วแล้ว เพื่อให้มัน่ใจว่�เข�เข้�ใจทุกสิ่งเกี่ยวกับก�รวิจัย อันรวมถึงคว�มเสี่ยงและ
ประโยชน์ของก�รเข้�ร่วมก�รวิจัย สิ่งที่เข�ต้องทำ� และเพื่อให้มัน่ใจว่�ทุกคำ�ถ�มที่เข�ถ�มจะได้รับ
ก�รตอบ 

ถ�ม. จะใชูเวลานานเท่าใดถึงจะรู้ว่าอาร์เอ็มมีประสิทธิภาพ?

ตอบ. ย�ทุกตัวต้องผ่�นกระบวนก�รพัฒน�ที่ย�วน�น  ก่อนที่ 
อ�ร์เอ็มจะถูกทดสอบในคน มันต้องผ่�นชุดก�รทดสอบทัง้หล�ยในห้อง
ทดลองปฏิบัติก�รและในสัตว์ที่ย�ทุกชนิดต้องผ่�นก่อนที่จะถูกทดสอบ
ในคน  หลังจ�กนัน้มันจะมีขัน้ต่�งๆ ของก�รวิจัยในคน – เรียกว่� “ก�ร
วิจัยท�งคลินิก” เพื่อดูว่�ผลิตภัณฑ์มีคว�มปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ  
กระบวนก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดโดยปกติใช้เวล�อย่�งน้อย 10 ปี 
(นับถึงเวล�ที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกทดสอบแล้วและมีว�งจำ�หน่�ยในตล�ด)

ถ�ม. มีความเสี่ยงในการเขูาร่วมการวิจัยอย่างไรบูาง?

ตอบ. บ�งกระบวนก�รอ�จทำ�ให้เกิดคว�มไม่สบ�ยก�ยหรือเป็นภ�ระ  มันยังเป็นไปได้ว่�
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกทดสอบอ�จก่อให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียง  แต่ละคนจะทำ�ก�รตัดสินใจด้วยตนเองที่จะ 
เข้�ร่วมก�รวิจัยหรือไม่ และส�ม�รถเลือกที่จะถอนตัวออกจ�กก�รวิจัยได้ทุกเมื่อด้วยทุกเหตุผล   
ถ้� ที่เวล�ใดก็ต�ม เจ้�หน้�ที่คลินิกรู้สึกว่�มันไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยที่จะคงอยู่
ในก�รวิจัย เข�จะแจ้งให้ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยทร�บ มันยังสำ�คัญยิ่งที่จะต้องเข้�ใจว่�ยังมีคณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�จริยธรรมและกลุ่มอื่นๆ อีกที่ทำ�ง�นเพื่อให้มัน่ใจว่�สิทธิของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยได้รับก�ร
ปกป้องและพวกเข�ได้รับคว�มปลอดภัย ผ่�นท�งกระบวนก�รสอดส่องคว�มปลอดภัยที่จะมีอยู่ตลอด
ก�รวิจัย 

ถ�ม. ผู้เขูาร่วมการวิจัยจะถ้กใหูสัมผัสกับเชือ้เอชไอวีเน่ืองจากการเขูาร่วมการวิจัยหรือไม่?

ตอบ. ไม่ ก�รวิจัยจะไม่เพิ่มโอก�สในก�รสัมผัสเชื้อเอชไอวีของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย  จริงๆ แล้ว 
เพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีของผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย ทุกคนจะได้รับก�รตรวจห�ก�รติดเชื้อ
เอชไอวีเป็นประจำ�และได้รับก�รปรึกษ�ถึงก�รใช้ถุงย�งอน�มัยอย่�งถูกวิธีและสม่่ำ�เสมอ และรวมถึง
ก�รตรวจห�ก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์อย่�งเป็นประจำ�และก�รเข้�ถึงก�รรักษ�ก�รติดเชื้อ
โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์
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ถ�ม. ผู้คนไดูรับการจ่ายเงินเพื่อใหูเขูาร่วมการวิจัยหรือไม่?

ตอบ. ก�รวิจัยชดเชยสำ�หรับเวล�ที่ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยใช้ในก�รวิจัย  จำ�นวนของค่�ชดเชยแตกต่�ง
กันไปต�มแต่ละก�รวิจัย และโดยปกติจะขึ้นอยู่กับเวล�ที่ใช้ในก�รม�ต�มนัดที่คลินิก และภ�ระของ
ก�รทำ�ต�มกระบวนก�รท�งคลินิก

ถ�ม. ผู้หญิงสามารถเขูาร่วมในการวิจัยอาร์เอ็มไดูหรือไม่?

ตอบ. ณ ตอนน้ี เพื่อที่จะค้นห�ว่�อ�ร์เอ็มมีประสิทธิภ�พหรือไม่ ก�รวิจัยทัง้หล�ยจะมุ่งเน้นที่
ก�รรับผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยที่เป็นเกย์ผู้ช�ย ช�ยอื่นที่มีเพศสัมพันธ์ช�ย และส�วประเภทสอง ที่มีเพศ
สัมพันธ์ท�งทว�รหนักแบบเป็นฝ่�ยรับ  อย่�งไรก็ต�ม ผู้หญิงหล�ยคนมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก
และได้ถูกรวมอยู่ในก�รวิจัยก�รยอมรับและคว�มปลอดภัยขัน้ต้นเพื่อให้มัน่ใจว่�อ�ร์เอ็มมีคว�ม
ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้หญิง  มันเป็นไปได้ว่�ในขณะที่อ�ร์เอ็มจะถูกพัฒน�ต่อไป มันจะ
ถูกทดสอบในผู้หญิงด้วยเช่นกัน

ถ�ม. อาร์เอ็มจะมีราคาเท่าไหร่?

ตอบ. มันยังไม่เป็นที่รู้ว่�อ�ร์เอ็มจะมีร�ค�เท่�ไรเพร�ะว่�มันยังอยู่ในกระบวนก�รวิจัยและพัฒน� 
เป้�หม�ยของนักวิทย�ศ�สตร์และผู้สนับสนุนคือก�รสร้�งอ�ร์เอ็มท่ีมีร�ค�ประหยัดและห�ซ้ือได้ง่�ย  
ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยง่�ยนัน้เป็นสิ่งสำ�คัญ  ซึ่งสำ�คัญเท่�กับก�รสร้�ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มปลอดภัย มีประสิทธิภ�พ และเป็นที่ยอมรับ

คำ�ถ�มเกี่ยวกับวิดีโอโดยเฉพ�ะ… 
ถ�ม. ทำาไมถึงใชูตัวการ์ต้นในประเด็นที่เคร่งเครียด?

ตอบ. จุดมุ่งหม�ยของวิดีโอคือก�รมีส่วนร่วม มีคว�มหวัง ส่งเสริม และให้คว�มรู้  วิดีโอได้ถูก
ทดสอบในกลุ่มประเด็นเฉพ�ะหล�ยกลุ่มจ�กทัว่โลกและส่วนใหญ่กล่�วว่�เข�ชอบตัวก�ร์ตูนและรู้สึก
ว่�มันช่วยให้เข�เข้�ใจข้อมูลที่ซับซ้อนที่แสดงในวิดีโอได้ดีขึ้น

ถ�ม. ตัวการ์ต้นผู้หญิงในวิดีโอคือใคร?

ตอบ. เธอคือตัวแทนของคุณถุงย�ง แต่เธอก็ส�ม�รถเป็นใครก็ได้ที่ผู้รับชมอย�กให้เธอเป็น –  
ผู้ให้ก�รปรึกษ� พย�บ�ล เพื่อน เป็นต้น  เหตุผลที่มีเธออยู่ในวิดีโอก็เพื่อให้ช่วยอธิบ�ยแนวคว�มคิด
หลักแก่คุณถุงย�งและช่วยผู้รับชมมีคว�มรู้สึกร่วมไปกับคุณถุงย�ง

ถ�ม. ทำาไมคุณถุงยางถึงเป็นตัวละครหลักในวิดีโอเกี่ยวกับอาร์เอ็ม?

ตอบ. คุณถุงย�งเป็นตัวละครหลักในวิดีโอเพร�ะถุงย�งอน�มัยในปัจจุบันเป็นวิธีก�รที่เป็นที่รู้จัก
ว่�ดีที่สุดในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีจ�กก�รมีเพศสัมพันธ์  และถุงย�งอน�มัยจะยังคงเป็นส่วน
สำ�คัญในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีต่อไป แม้ว่�จะมีวิธีใหม่ๆ ในก�รปกป้องตัวเร�เกิดขึ้นก็ต�ม  
ดังนัน้วิดีโอจึงเน้นประเด็นสำ�คัญที่ว่�อ�ร์เอ็มจะไม่มีท�งแทนที่ถุงย�งอน�มัย  ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์
ท�งทว�รหนัก เมื่อมีให้ใช้ได้จริง จะร่วมกับถุงย�งอน�มัยใน “กล่องเครื่องมือก�รป้องกัน” และเป็น
เพียงก�รป้องกันอีกท�งเลือกหน่ึงสำ�หรับผู้คนที่มีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก  มันค�ดเด�ได้ว่�บุคคล
จะใช้วิธีก�รป้องกันที่แตกต่�งกันไปต�มแต่ละเวล� ดังเช่นที่ผู้หญิงเลือกใช้วิธีก�รคุมกำ�เนิดที่แตกต่�ง
กันไปในแต่ละช่วงชีวิตของเธอ
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ถ�ม. ทำาไมผู้คนในวิดีโอถึงพ้ดถึงการไม่ใชูถุงยางอนามัย? 

ตอบ. คว�มจริงก็คือหล�ยๆ คนไม่ใช้ถุงย�งอน�มัยตลอดเวล� และเป็นไปด้วยหล�ยเหตุผล  ถ้�
มนุษย์เร�ใช้ถุงย�งอน�มัยอย่�งสม่ำ�เสมอและถูกวิธีในทุกครัง้ที่เข�มีเพศสัมพันธ์ เร�คงจะไม่มีก�ร
ระบ�ดของเอชไอวี และมันคงจะไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีวิธีก�รอื่นๆ ในก�รป้องกันก�รติดเชื้อ 
เอชไอวี  ดังนัน้ วิดีโอจึงได้รวมผู้คนจริงๆ ม�พูดถึงเหตุผลท่ีเข�อ�จไม่ใช้ถุงย�งอน�มัยทุกครัง้ท่ีมีเพศ
สัมพันธ์เพื่อช่วยอธิบ�ยถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีอ�ร์เอ็ม

ถ�ม. ทุกคนในการวิจัยอาร์เอ็มจะตูองทำาแบบเดียวกับที่ริกทำาในวิดีโอหรือไม่?

ตอบ. คว�มมุ่งหวังของวิดีโอคือเพื่อให้แนวคิดกับผู้คนว่�ก�รเข้�ร่วมก�รวิจัยอ�ร์เอ็มเป็นอย่�งไร  
ในก�รวิจัยใดๆ ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ – แต่ในแต่ละก�รวิจัย รูปแบบก�รใช้ (ใช้
อย่�งไรและใช้บ่อยแค่ไหน) จะแตกต่�งกันไป  ในก�รวิจัยอ�ร์เอ็มแต่ละก�รวิจัย ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัย 
จะได้รับก�รตรวจทว�รหนัก แต่คว�มถี่ (ทุกสัปด�ห์ ทุกเดือน เป็นต้น) จะแตกต่�งกันไปจ�กก�ร 
วิจัยหน่ึงสู่อีกก�รวิจัยหน่ึง  และในแต่ละก�รวิจัย ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยจะได้รับก�รให้ก�รปรึกษ� ก�ร
ตรวจห�ก�รติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์อื่นๆ และ 
จะถูกถ�มถึงก�รใช้เจลของพวกเข�  แต่ร�ยละเอียดจะแตกต่�งกัน  
เจ้�หน้�ที่ที่คลินิกจะอธิบ�ยร�ยละเอียดเฉพ�ะให้แก่ใครก็ต�มที่คิดที่จะ
เข้�ร่วมในก�รวิจัย

ถ�ม. การตรวจทวารหนักจะทำาใหูเจ็บมากหรือไม่? จากสีหนูา
ของริก มันด้เหมือนว่าจะเจ็บมาก

ตอบ. ก�รตรวจอ�จทำ�ให้บ�งคนรู้สึกไม่สบ�ยก�ย แต่คนส่วนใหญ่
ไม่รู้สึกว่�เจ็บ โดยเฉพ�ะถ้�เข�ส�ม�รถผ่อนคล�ยระหว่�งก�รตรวจได้

ถ�ม. ในตอนที่ ไบรอัน แคนเย็มบา ถ้กสัมภาษณ์ที่ ม้ลนิธิเอชไอวี เดสมอนด์ ต้ต้ เขา
ยืนอย่้หนูาปูายประกาศที่เขียนว่า “ยาวันละเม็ดจะปูองกันเอชไอวีไดูหรือไม่?” มันหมายถึง
อะไร?

ตอบ. ไบรอันยืนอยู่หน้�ป้�ยประก�ศที่ถูกออกแบบเพื่อรับอ�ส�สมัครเกย์ช�ย ช�ยอื่นที่มี
เพศสัมพันธ์กับช�ย และส�วประเภทสอง เข้�ในก�รวิจัยก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีที่เรียกว่� 
iPrEx (ไอเพร็กส์)  ก�รวิจัยน้ีสำ�รวจว่�ก�รกินย�เออ�ร์วีวันละเม็ด – ในกรณีน้ีคือย�ทรูว�ด้� – จะ
มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่  ก�รใช้ย�ทรูว�ด้�ทุกวันถูกแสดงให้เห็น
ในก�รวิจัยน้ีแล้วว่�มีประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะในกลุ่มผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยผู้ที่มีวินัยก�รกินย�ที่ดี
ม�ก  ผลของก�รวิจัยไอเพร็กส์ได้ถูกตีพิมพ์ใน the New England 
Journal of Medicine (ว�รส�รเภสัชกรรมแห่งนิวอิงแลนด์) ส�ม�รถ
ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
NEJMoa1011205 มีก�รวิจัยอื่นๆ อีกม�กม�ยที่แสดงให้เห็นว่�ก�ร
กินย�ทรูว�ด้�ทุกวันมีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีใน
กลุ่มคนรักต่�งเพศเช่นกัน  ในเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. 2555 สำ�นักง�น
อ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก�ได้อนุมัติก�รใช้ทรูว�ด้�เพื่อก�รป้องกัน
ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวี ส�ม�รถดูร�ย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm312210.htm

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1011205
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1011205
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312210.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312210.htm
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4. คำ�ถ�มแนะนำ�สำ�หรับก�รพ้ดคุย 

คำ�ถ�มแนะนำ�สำ�หรับก�รพูดคุยเหล่�น้ีไม่มีคำ�ตอบที่ “ถูก” หรือ “ผิด”  แค่มีเป้�หม�ยคือเพื่อกระตุ้น
ก�รพูดคุยในกลุ่มผู้รับชมวิดีโอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักและ 
ยุทธวิธีอื่นๆ ในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ดำ�เนินก�รอ�จเลือกที่จะใช้คำ�ถ�มเหล่�น้ีหรือถ�ม
คำ�ถ�มที่คิดขึ้นเองก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้รับชมและคว�มสนใจของพวกเข�

1. โดยส่วนตัวแล้ว คุณจะเลือกที่จะเข้�ร่วมในก�รวิจัยท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�ง
ทว�รหนักหรือไม่? ทำ�ไมถึงเข้�ร่วมหรือทำ�ไมถึงไม่เข้�ร่วม?

2. ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งหทว�รหนักกำ�ลังถูกพัฒน�ให้เป็นส�รหล่อลื่นเพื่อก�รมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็
อ�จเป็นส�รสวนล้�งทว�รหนักได้  แบบไหนที่คุณชอบม�กกว่�และทำ�ไมถึงชอบม�กกว่�?

3. ก�รวิจัยส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักในปัจจุบันขอให้ผู้เข้�ร่วมก�รวิจัยใช้หลอดสอดเจลเพื่อ
สอดเจลเข้�ในก้นและรูทว�รหนักของเข�  คุณคิดว่�ผู้คนใน “โลกจริง” จะมีคว�มสบ�ยใจที่จะใช้
หลอดสอดเจลหรือไม่? ทำ�ไมถึงสบ�ยใจและทำ�ไมถึงไม่สบ�ยใจ?

4. นึกถึงส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ที่สมบูรณ์แบบ  ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์นัน้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้�ง?  
มันจะต้องอยู่ในรูปแบบใด?  มันจะถูกสอดอย่�งไร?  มีอะไรอีกที่สำ�คัญต่อก�รทำ�ให้มัน่ใจว่�ส�ร
ฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักน้ีจะถูกใช้จริง?

5. แม้ว่�จะถูกพบว่�มีประสิทธิภ�พ มันก็เป็นไปได้ว่�ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์จะมีประสิทธิภ�พไม่เท่�กับ
ก�รใช้ถุงย�งอน�มัย  สำ�หรับคุณแล้วอ�ร์เอ็มต้องมีประสิทธิภ�พเท่�ใดคุณถึงจะเต็มใจใช้มัน?

6. ถ้�มีส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักจำ�หน่�ยอยู่ทัว่ไป มันจะเข้�ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในกล่อง
เครื่องมือเพื่อก�รป้องกัน เช่น ถุงย�งอน�มัยและถุงอน�มัยสตรี และ PrEP (ย�กินก่อนสัมผัส
เชื้อ)  คุณคิดว่�ผู้คนจะใช้ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักร่วมกับถุงย�งอน�มัย หรือคุณคิดว่�
เข�จะใช้มันโดยไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย? ทำ�ไม?

7. ถุงย�งอน�มัย ย�กินก่อนสัมผัสเชื้อ และในอน�คต ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ มีประสิทธิภ�พในระดับที่
ต่�งกัน  อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในก�รพูดคุยถึงคว�มแตกต่�งของประสิทธิภ�พของกลวิธีเหล่�น้ีกับผู้
ที่อ�จจะใช้มัน?

8. ก�รมีอยู่ของเทคโนโลยีก�รป้องกัน เช่น ย�กินก่อนสัมผัสเชื้อ และในอน�คต ส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์
ท�งทว�รหนัก ทำ�ให้เร�ทบทวนคว�มหม�ยของ “เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่�” อีกครัง้  เป็นเวล�
กว่�สิบปีที่ข้อคว�มที่พร่่ำ�สอนกันคือ “ใช้ถุงย�งอน�มัยทุกครัง้ที่คุณมีเพศสัมพันธ์”  คุณคิดว่� 
“เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่�” ควรถูกอธิบ�ยว่�อย่�งไรในอน�คต?

9. เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ ปฏิบัติโดยเกย์และช�ยรักทัง้สองเพศ 
ส�วประเภทสอง บุคคลข้�มเพศ และคนรักต่�งเพศในทัง้โลก  แต่กระนัน้พวกเร�หล�ยคนก็ยัง
ไม่สะดวกใจที่จะพูดถึงเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก  ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนัน้?  มีวิธีใดบ้�งที่เร�จะ
ปรับปรุงสถ�นก�รณ์น้ีได้?

10. สุขภ�พของทว�รหนักเป็นสิ่งที่มักถูกละเลยในก�รดูแลสุขภ�พทัว่ไป  เร�จะปรับปรุงสถ�นก�รณ์
น้ีได้อย่�งไร?  สุขภ�พของทว�รหนักมีคว�มสำ�คัญเพียงใดในบริบทของก�รวิจัยส�รฆ่�เชื้อ
จุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก?
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5. เอกส�รแบบประเมิน 

สองหน้�ต่อไปน้ีจะเป็นเอกส�รแบบประเมินสองฉบับ  สำ�หรับทุกก�รจัดฉ�ยวิดีโอ กรุณ�กรอกเอกส�ร
แบบก�รใช้โดยผู้ดำ�เนินก�ร และขอให้ผู้รับชมกรอกเอกส�รแบบประเมินโดยผู้รับชม  กรุณ�ส่งอีเมล์
เอกส�รที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้กับ IRMA ที่ rectalmicro@gmail.com. ข้อมูลอันสำ�คัญน้ีจะช่วย
พิจ�รณ�ผลกระทบของวิดีโอ และจะเสริมคว�มพย�ย�มในอน�คตที่จะพัฒน�วิดีโอเพื่อก�รศึกษ�ใน
ประเด็นที่คล้�ยคลึงกัน  เร�ขอขอบคุณล่วงหน้�สำ�หรับก�รสนับสนุนของคุณม� ณ ที่น้ี

mailto:rectalmicro@gmail.com


เอกส�รแบบก�รใช้โดยผู้ดำ�เนินก�ร
วันที่ฉ�ย _______________________________________________________________________________

สถ�นที่ฉ�ย  _____________________________________________________________________________

ชื่อของง�น  _____________________________________________________________________________

ประเภทของง�น  _________________________________________________________________________

จำ�นวนผู้รับชม (มีทัง้หมดกี่คนในง�น?)  ________________________________________________________

บรรย�ยลักษณะของผู้รับชม เช่น “ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเกย์ช�วแอฟริกันอเมริกัน” หรือ “ส�วประเภทสองช�วไทย”:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

กรุณ�บรรย�ยคร่�วๆ ถึงข้อเสนอแนะของผู้รับชม บวกหรือลบ และระบุคำ�ถ�มที่คุณคิดว่�น่�สนใจหรือไม่ส�ม�รถตอบได้:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



เอกส�รแบบประเมินโดยผู้รับชม – นวัตกรรมแห่งเจลทว�รหนัก
วันที่ฉ�ย _______________________________________________________________________________

สถ�นที่ฉ�ย  _____________________________________________________________________________

ชื่อง�น  ________________________________________________________________________________

กรุณาวงกลมล้อมตัวเลขที่อธิบายได้ตรงกับความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณมากที่สุด:

1. วิดีโอให้ข้อมูลเพียงพอ 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

2. วิดีโอน่�สนใจ 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

3. วิดีโอมีคว�มย�วที่พอดี (ไม่ย�วเกินไปหรือไม่สัน้เกินไป) 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

4. วิดีโอเพิ่มคว�มตระหนักของผม/ฉันถึงก�รวิจัยท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

5. ข้อมูลเชิงวิทย�ศ�สตร์ในวิดีโอนัน้ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

6. สำ�หรับผม/ฉัน ข้อมูลในวิดีโอดูน่�เชื่อถือได้ 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

7. วิธีที่วิดีโอแสดงถึงลักษณะของก�รเข้�ร่วมก�รวิจัยนัน้แสดงได้อย่�งมีคว�มสมดุล (คว�มเสี่ยงและประโยชน์, ข้อดีและ
ข้อเสีย) 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

8. ผมคงจะบอกต่อข้อมูลของก�รวิจัยท�งคลินิกเกี่ยวกับส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนักให้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมง�น 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

9. หลังจ�กท่ีได้รับชมวิดีโอแล้ว ตัวผมเองสนใจท่ีจะเข้�ร่วมในก�รวิจัยท�งคลินิกเก่ียวกับส�รฆ่�เช้ือจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

10. ผมจะแนะนำ�วิดีโอให้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมง�น 
1(ไม่เห็นด้วยเต็มที่)      2 (ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      3 (กล�งๆ)      4 (เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่)      5 (เห็นด้วยเต็มที่)

กรุณาแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับวิดีโอ:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นของคุณ
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6. แหล่งอู�งอิงอื่นๆ  

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รวิจัยและก�รสนับสนุนส�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ท�งทว�รหนัก และข้อมูล
ทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำ�หรับก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวี ส�ม�รถเข้�ชมได้ที่: 

International Rectal Microbicide Advocates – www.rectalmicrobicides.org 

หน้�แนะนำ�:

• IRMA-published materials (reports, fact sheets) – http://www.rectalmicrobicides.org/
materials.php

• Community and scientific presentations – www.rectalmicrobicides.org/community.php

• Publications on rectal microbicides and anal intercourse – www.rectalmicrobicides.org/
published.php

• IRMA YouTube page – www.youtube.com/IRMAadvocacy   

• IRMA blog – www.irma-rectalmicrobicides.blogspot.com 

Microbicide Trials Network – www.mtnstopshiv.org

หน้�แนะนำ�:

• Background on rectal microbicides – www.mtnstopshiv.org/node/2864 

• Information on MTN-017 – www.mtnstopshiv.org/news/studies/mtn017 

• Information on MTN-007 (precursor to MTN-017) – www.mtnstopshiv.org/news/studies/
mtn007

• Information on MTN-006 (precursor to MTN-007) – http://www.mtnstopshiv.org/news/
studies/mtn006

Population Council – www.populationcouncil.org 

หน้�แนะนำ�:

• Overview of microbicide efforts – www.popcouncil.org/topics/microbicides.asp 

AVAC – Global Advocacy for HIV Prevention – www.avac.org 

หน้�แนะนำ�:

• Global map of HIV prevention trials – http://data.avac.org/WorldMap.aspx 
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• HIV prevention research timeline – http://data.avac.org/Timeline.aspx 

อื่นๆ

• “Rectal Microbicide Development,” by Ian McGowan, Current Opinion 
in HIV and AIDS, October 2012. – http://rectalmicrobicides.org/docs/
RectalMicrobicideDevelopmentMcGowanOct2012.pdf 

• “Ready, Set, Rectal Microbicides: An Update on Rectal Microbicide Research and 
Advocacy,” by Jim Pickett, AIDSTAR-One, Spotlight on Prevention, October 2012. – 
http://rectalmicrobicides.org/docs/AIDSTAR-One_Prev_Spotlight_RectalMicrobicides.
pdf

การปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นมนุษย์

• Ethical considerations in biomedical HIV prevention trials (UNAIDS/WHO) – http://
www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2012/
jc1399_ethical_considerations_en.pdf 

• Learn About Clinical Studies: How participants are protected (ClinicalTrials.gov) – 
http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand

• Federal Policy for the Protection of Human Subjects (U.S. Department of Health and 
Human Services) – http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/commonrule/index.html

อธิบายการวิจัย

• Clinical Trials Explained (ACRIA) – http://www.acria.org/files/clinical-trials-explained.pdf

• Learn About Clinical Studies (ClinicalTrials.gov) – http://clinicaltrials.gov/ct2/info/
understand
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