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HIV R4P คืออะไร ตอนที่ 1 เป็ นส่วนทีแ่ นะนากว้างๆ ของการประชุมเรือ่ งการวิจยั เพื่อการป้องกันการ
ได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี (HIV Research for Prevention) เป็นการทาความรูจ้ กั การประชุมนี้ผ่าน W
5 H 1 หรือ Who, What, Where, When, How and Why โดยยังคงติดค้าง W อีกหนึ่งตัว เรือ่ ง Why
หรือ ทาไม? ดังนัน้ ในตอนที่ 2 นี้จงึ เป็ นมุมมอง/ความคิดซึง่ เป็นการคาดเดาของผมว่า ทาไมการจัด
ประชุมครัง้ แรกจึงเป็ นประเทศแอฟริกาใต้ ?
ทำไมเขำถึงเลือกปักหมุดจัดกำรประชุม HIV R4P ครัง้ แรกนี้ ที่ประเทศแอฟริ กำใต้ ?
ผมคิดว่า... คงเป็ นเพราะ... “ความสาเร็จและความท้าทาย”
ประเทศแอฟริกาใต้ได้แสดงให้เห็น ศักยภาพบนความยากลาบาก ในการฝา่ ฟนั แก้ไขปญั หา
เอดส์ จนได้รบั การกล่าวถึงว่ามีความก้าวหน้าทีด่ ที ส่ี ุดประเทศหนึ่งในโลก แม้ว่าแอฟริกาใต้ยงั คงเป็ น
ประเทศทีม่ ผี ทู้ ม่ี เี ชือ้ เอชไอวีอยูม่ ากทีส่ ุดในโลก โดยรายงานของ UNAIDS ปี 2556 ระบุว่ามีอยูถ่ งึ 6
ล้าน 1 แสนคน
ในช่วงหลายปีมานี้ แอฟริกาใต้กลายเป็นประเทศทีม่ กี ารใช้จา่ ยเงินด้านเอดส์และมีคนทีเ่ ข้าถึง
และได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั รายงานของ UNAIDS ในปี 2555 ระบุ
ว่า 81% ของผูใ้ หญ่ทม่ี เี ชือ้ เอชไอวี และ 63 % ของเด็กทีม่ เี อชไอวี ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตาม
ข้อแนะนาขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2553 (CD4 counts of < 350 cells/mm3) รวมทัง้ 83 %
ของหญิงทีม่ เี อชไอวีและตัง้ ครรภ์กไ็ ด้รบั ยาต้านไวรัสเพื่อลดการถ่ายทอดเชือ้ ในทารกแรกเกิด
แอฟริกาใต้ยงั คงเดินหน้าปรับปรุงการบริการรักษาโรคทีม่ าจากการได้รบั เชือ้ ร่วมกับเอชไอวี
(HIV co-infection) เช่น วัณโรคให้ดขี น้ึ
แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในไม่ก่ปี ระเทศทีม่ กี ารรณรงค์ในชุมชนด้วยการผนวกเอาการตรวจหาเชือ้
เอชไอวีรวมเข้าไว้กบั บริการตรวจหาเชือ้ และป้องกันโรคอื่นๆ เช่น มาลาเรีย เบาหวาน ตับอักเสบ และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และ เพราะ...
แอฟริกาใต้และคนแอฟริกาใต้ยงั เป็ นผูน้ าในงานวิจยั ด้านการป้องกันการได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอช
ไอวี โดยเป็นทัง้ ผูอ้ อกแบบ ผูส้ นับสนุ น และเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารดาเนินงานโครงการทดลองวิจยั ทีส่ าคัญ
จานวนหนึ่ง ซึง่ ขณะนี้มกี ารดาเนินโครงการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอช
ไอวี (Biomedical HIV Prevention Trials) อยูถ่ งึ 13 โครงการในพืน้ ที่ 15 แห่งในประเทศแอฟริกาใต้
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โครงการวิจยั เหล่านี้ บางโครงการมีการดาเนินงานในหลายพืน้ ที่ ในขณะเดียวกันบางพืน้ ทีก่ ม็ ี
การดาเนินโครงการวิจยั หลายโครงการเช่นกัน บนฐานข้อมูลของ AVAC (Global Advocacy for HIV
Prevention) มีการจัดแบ่งโครงการวิจยั ออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. ด้านไมโครบิไซด์ (Microbicide) การใช้สารทาเคลือบช่องคลอดและช่องทวาร 6 โครงการ (IPM
027, FACTS 001, MTN 020, MTN 025, CARPRISA 008, MTN 017)
2. ด้านแพร๊บ (PrEP) การป้องกันฯ ก่อนการสัมผัสเชือ้ ฯ 3 โครงการ (TAPS Demo Project,
CHAMPS, ADAPT (HPTN 097)
3. ด้านวัคซีนป้องกัน (Preventive Vaccine) 3 โครงการ (HVTN 086/SAAVI 103, HPTN 052,
HVTN 097)
4. ด้านการรักษาเสมือนการป้องกัน (Treatment as Prevention/TasP) 3 โครงการ (START,
HPTN 071, ANRS 12249)
ผูท้ ส่ี นใจดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปสืบค้นต่อได้ทน่ี ่คี รับ http://www.avac.org/pxrd (27 พฤศจิกายน
2557;13:25 น.)
ด้วยการดาเนินงานดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้คนแอฟริกาใต้ได้เข้าถึงยาต้านไวรัสเพื่อการ
รักษาและป้องกันดังทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้ว ยังส่งผลให้กว่า 1 ทศวรรษทีผ่ ่านมา (ปี 2544 – 2556)
แอฟริกาใต้มจี านวนผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ลดลงจาก 640,000 ราย ไปอยูท่ ่ี 370,000 ราย หรือ
เท่ากับ 42 % ในภาพรวม และเท่ากับ 72 % ของกลุ่มประชากรในวัยเด็ก ตัวเลขอีกส่วนทีย่ นื ยันผลเรือ่ ง
นี้คอื ในปี 2552 – 2555 อัตราการได้รบั เชือ้ ฯ รายใหม่ในกลุ่มผูห้ ญิงก็ลดลง 21 % และในกลุ่มชายทีม่ ี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย (MSM) ก็ลดลงจาก 13.2 ไปที่ 9.9 %
ดังนัน้ ถ้าจะให้ตอบโดยสรุป ผมคิดว่า เขาปกั หมุดเลือกจัดการประชุม HIV R4P ทีป่ ระเทศ
แอฟริกาใต้เป็ นประเทศแรกก็เพราะ ต้องการจะสื่อสารว่า แม้ปจั จุบนั แอฟริกาใต้ยงั คงเป็ นประเทศที่
เผชิญกับปญั หาการป้องกันและรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ทส่ี งู ทีส่ ุดประเทศหนึ่งของโลก แต่เมือ่ ย้อนมอง
จากอดีตทีผ่ ่านมาแอฟริกาใต้กไ็ ด้มกี ารดาเนินงานด้านเอดส์ทม่ี คี วามก้าวหน้าไปมาก ดังนัน้ นอกจากจะ
เป็นการแสดงความชื่นชมในความมุง่ มันและทุ
่
่มเทแล้ว ยังสามารถบอกเป็ นนัยได้อกี ว่า “ยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ทาอีกมาก” ทีน่ บั เป็ นความท้าทายหากต้องการทีจ่ ะยุตปิ ญั หาเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573 (2030)
แอฟริ กำใต้ มำถึงจุดนี้ ได้อย่ำงไร เมื่อย้อนมองกลับไปแอฟริ กำใต้ที่ผมรู้จกั
ผมคิด...ทบทวนความทรงจา ย้อนกลับไปกลางปี 2543 (2000) เมือ่ ได้มโี อกาสไปเยือนทวีป
แอฟริกาเป็ นครัง้ แรก และประเทศแรกทีผ่ มได้ไปคือประเทศแอฟริกาใต้ โดยเป็นการไปร่วมประชุม
นานาชาติว่าด้วยเรือ่ งโรคเอดส์ ระดับโลก ครัง้ ที่ 13 แต่ถอื เป็นครัง้ แรกของผม โดยการประชุมจัดขึน้ ณ
เมืองเดอร์บนั (Durban)

การประชุม
นานาชาติเรื่ องโรคเอดส์ ระดับโลกครัง้ ที่ 13 ณ เมืองเดอร์ บนั แอฟริ กาใต้

2

ณ ช่วงเวลานัน้ มีผปู้ ว่ ยด้วยอาการสัมพันธ์กบั เอดส์ทวโลก
ั่
(รวมทัง้ ประเทศแอฟริกาใต้และ
ประเทศไทย) กาลังล้มตายเป็นจานวนมากเนื่องจากไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส รัฐบาลไทยโดย
กระทรวงสาธารณสุขกาลังเริม่ ทดลองจัดบริการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย โดย
เริม่ เป็ นโครงการนาร่องทีเ่ รียกว่า “Access To Care 1” (ATC 1) เพื่อให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ยจานวน
1,500 คนทัวประเทศ
่
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศแอฟริกาใต้แล้ว ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ใน
ขณะนัน้ คือ นาย Thabo Mbeki ได้ปฏิเสธว่า เอดส์ไม่ได้เป็ นอาการเจ็บปว่ ยทีม่ าจากการได้รบั เชือ้ ไวรัส
เอชไอวี นันท
่ าให้รฐั บาลของเขาไม่ได้มกี ารดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการป้องกันและการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส อันเป็ นผลให้มชี าวแอฟริกาใต้จานวนมากได้รบั เชือ้ เอชไอวี และเสียชีวติ จากความ
เจ็บปว่ ยทีส่ มั พันธ์กบั เอดส์เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ในบทความเรือ่ ง “เรียนรูจ้ ากอาฟริกาใต้: สองด้านของ
เหรียญหนึ่ง” ของคุณอุดม ลิขติ วรรณวุฒ ิ ก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดส่วนหนึ่งของเรือ่ งนี้ไปแล้ว
การปฎิเสธเรือ่ งเอดส์ดงั กล่าวของนาย Thabo Mbeki นาไปสู่การเคลื่อนไหวและออก
แถลงการณ์เดอร์บนั (“Durban Declaration”) ทีล่ งนามโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์กว่า 5,000 คนใน
ปี 2543 เพื่อยืนยันเรือ่ งไวรัสเอชไอวีมจี ริงและเป็ นสาเหตุของอาการปว่ ยทีเ่ รียกว่าเอดส์ ซึง่ พรากเอา
ชีวติ ของผูค้ นทัวโลกจ
่
านวนมากไปจากคนทีร่ กั และรูจ้ กั
แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ทล่ี งนามในแถลงการณ์น้ี จะต้องมีปริญญาแพทยศาสตร์หรือมี
ปริญญาเอก นัยว่าเพื่อเป็นการยืนยันองค์ความรูท้ างสถาบันวิชาการของผูล้ งนาม อีกทัง้ ได้มกี ารขอให้
นักวิทยาศาสตร์ทท่ี างานในบริษทั ธุรกิจเอกชนไม่ให้รว่ มลงนามด้วย นัยว่าเพื่อเป็ นการหลีกเลีย่ งข้อ
ครหาเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนของอุตสาหกรรมยาและบรรษัทยา ทัง้ นี้มผี ทู้ ไ่ี ด้รบั รางวัลโนเบลจานวน
11 คน ทีร่ ว่ มลงนามในแถลงการณ์น้ดี ว้ ย
แถลงการณ์น้ีรา่ งขึน้ และเผยแพร่เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนทีจ่ ะมีการประชุมในช่วงวันที่ 9 –
14 กรกฎาคม 2543 เพื่อโต้ตอบกับ “ขบวนการปฏิเสธเรือ่ งเอดส์” (AIDS denialism) ว่าไม่ได้มสี าเหตุ
มาจากเชือ้ ไวรัสเอชไอวี และเพื่อเป็นการส่งสาสน์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงถึงประธานาธิบดี Thabo Mbeki และ
รัฐบาลของเขา

การ์ ตนู ล้ อเลียน "การปฏิเสธเอดส์" ของ
รัฐบาลแอฟริ กาใต้ ของนาย Thabo Mbeki

เมือ่ มีการเผยแพร่แถลงการณ์ รัฐบาลแอฟริกาใต้ โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขและโฆษกรัฐบาลก็ได้
ออกมาปฏิเสธแถลงการณ์น้ีทนั ที
Michale Specter ผูส้ ่อื ข่าวจากหนังสือพิมพ์ New Yorker ได้เขียนบทความชื่อ “The
DENIALISTS: AIDS denial in South Africa” เรียก แถลงการณ์เดอร์บนั นี้ว่าเป็ น “เอกสารทีน่ ่าเศร้า
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ทีส่ ุดชิน้ หนึ่งในประวัตศิ าสตร์วทิ ยาศาสตร์สมัยใหม่” (“one of the saddest documents in modern
scientific history”) และการทีป่ ระธานาธิบดียอมรับและอยูร่ ว่ มในขบวนการปฏิเสธเรือ่ งเอดส์นนั ้ ได้
ส่งผลให้การแพร่ระบาดของเอดส์ในประเทศแอฟริกาใต้ทวีความรุนแรงขึน้ จนถึงขัน้ ทีอ่ าจทาให้ประเทศ
ล่มสลายได้ www.en.wikipedia.org/wiki/durban_declaration (3 ธันวาคม 2557;15:18 น.)
ผูท้ ส่ี นใจศึกษาเพิม่ เติมเรือ่ งแถลงการณ์เดอร์บนั (The Durban Declaration) สามารถดูได้ท่ี
http://www.nature.com/nature/journal/v406/n6791/full/406015a0.html (3 ธันวาคม 2557;15:40 น.)
ในส่วนของการประชุมและผูจ้ ดั การประชุมนัน้ ....
ครัง้ นัน้ สมาคมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ หรือ International AIDS Society (IAS) เลือกประเทศ
แอฟริกาใต้เป็นประเทศแรกของการจัดประชุมในทวีปแอฟริกา โดยระบุดว้ ยว่าเป็นการจัดประชุมครัง้
แรกในประเทศทีก่ าลังพัฒนา และเป็นประเทศทีม่ อี ตั ราการแพร่ระบาดของเอชไอวีสงู ทีส่ ุดประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยกาหนดแก่นสาระ (theme) ของการประชุมครัง้ นัน้ ว่า “Break the Silence” หรือ “ทาลาย
ความเงียบ” นัยว่าเพื่อเป็ นการทาลายความเงียบทีเ่ ป็นเสมือนแรงเร่งของความมืดหรือความตายจากเอช
ไอวี/เอดส์ทแ่ี ผ่ขยายปกคลุมไปทัวประเทศแอฟริ
่
กาใต้และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา
การประชุมครัง้ นัน้ ยังนับเป็ นครัง้ แรกทีม่ กี ารจัดการบรรยายพิเศษในการประชุมฯ เพื่อเป็นการ
ราลึกถึงและให้เกียรติกบั Dr.Jonathan Mann ซึง่ เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางเครือ่ งบินในปี 2541 (1998)
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เชิญให้มาบรรยายคือผูพ้ พิ ากษา Edwin Cameron
Dr.Jonathan Mann ได้รบั การยกย่องให้เป็นแพทย์คนแรกๆ ทีท่ างานด้านเอชไอวี โดยใช้
มุมมองด้านสาธารณสุข จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ทีอ่ อกมารณรงค์ให้ทวโลกให้
ั่
ความสนใจกับปญั หา
เอชไอวี/เอดส์ ผมประทับใจคาพูดของ James Curran จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของ
สหรัฐอเมริกาทีก่ ล่าวไว้อาลัยว่า “สาหรับสถาบันทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทย์/นักวิทยาศาสตร์
แล้ว มักพูดแบบปลอดภัย(ไว้ก่อน)ว่า เอดส์เป็นไวรัสชนิดทีม่ กี ารถ่ายทอดแพร่ระบาดได้ ....แต่สาหรับ
Dr.Jonathan Mann เขามองว่าเรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนและเป็นประเด็นเรื่องสิทธิในระดับโลก”
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Mann_%28WHO_official%29 (17 มกราคม 2558;17:08 น.)
การบรรยายพิเศษในการประชุมครัง้ นัน้ Edwin Cameron ผูพ้ พิ ากษาศาลสูงของประเทศ
แอฟริกาใต้ ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะผูท้ ม่ี เี อชไอวี ทีต่ อ้ งเผชิญกับความไม่เท่า
เทียมกันในการเข้าถึงการรักษาเมือ่ เทียบระหว่างประเทศในโลกทีพ่ ฒ
ั นาแล้วกับประเทศในโลกทีก่ าลัง
พัฒนา แม้ว่าเขาซึง่ เป็นคนผิวขาว มีสถานะทางสังคมสูง และมีค่าตอบแทนจากการทางานเพียงพอทีจ่ ะ
ซือ้ หายามากินได้ แต่เขาก็รสู้ กึ ตกใจอย่างมากกับราคาของยาต้านไวรัสทีส่ งู ลิบลิว่ นัน่ ย่อมหมายความว่า
คนอีกจานวนมากทัวโลกไม่
่
สามารถได้รบั การรักษาทีจ่ าเป็นสาหรับชีวติ
การประชุมครัง้ นัน้ ยังมีการขบวนรณรงค์เคลื่อนไหวเรื่องการเข้าถึงการรักษา ทีน่ าโดยกลุ่ม
รณรงค์เพื่อเข้าถึงการรักษาประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa Treatment Action Campaign) ออกมา
รณรงค์เคลื่อนไหวตลอดทัง้ การประชุม ซึง่ ผมยังจาได้ดถี งึ เสียงกู่รอ้ งอันทรงพลังของหญิงชาวแอฟริกนั
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หลากเชือ้ ชาติตลอดช่วงการประชุม ทีท่ าให้เลือดในกายของผมสูบฉีดจากจังหวะหัวใจทีเ่ ต้นแรงเร่งรับ
กับเสียงการต่อสูข้ องพวกเธอ
ขบวนรณรงค์ระหว่างการ
ประชุม Durban 2000
การรณรงค์ของ Act Up New York
ในช่วงการประชุม Durban 2000

เรือ่ งราวบางส่วนเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสารคดีรางวัล Sundance ปี 2013 ทีช่ ่อื “Fire in
the Blood” (เพลิงในเลือด) http://fireintheblood.com/ (17 มกราคม 2558;13:25 น.)ทีก่ ล่าวถึงปญั หาใน
อุตสาหกรรมยาของบรรษัทยาข้ามชาติ ทีท่ าให้ “ยาราคาแพง (มากๆ)” ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษาของ
ยาทีจ่ าเป็ นในการดูแลรักษาความเจ็บปว่ ยในชีวติ

ภาพยนตร์ สารคดี "เพลิงในเลือด"

สาหรับผูท้ ส่ี นใจบันทึกจังหวะการต่อสูเ้ รือ่ งยาราคาแพงของขบวนการรณรงค์เคลื่อนไหวของ
ประชาชนกับบรรษัทยายักษ์ใหญ่ของโลก ทัง้ ในช่วงการประชุมและการติดตามหลังการประชุม ก็
สามารถเข้าไปตามลิงค์น้ี http://www.actupny.org/reports/durban.html (17 มกราคม 2558;13:42 น.)
ซึง่ เป็นของกลุ่ม Act up New York (ผมเรียกว่ากลุ่ม “ลุกขึน้ สู”้ ) ทีก่ าหนดแก่นสาระของการเคลื่อนไหว
รณรงค์ในการประชุมครัง้ นัน้ ว่า “Treatment for All, Now!” เพื่อเป็นการเรียกร้อง “การรักษาสาหรับทุก
คน เดีย๋ วนี้!”
IAS ได้บนั ทึกในหน้าประวัตศิ าสตร์ของตนเองว่า การประชุมครัง้ นัน้ ได้สร้างให้เกิดแรงเหวีย่ ง
สาคัญทีเ่ ปลีย่ นให้โลกหันมาใส่ใจและมองปญั หาเอชไอวี/เอดส์เป็ นปญั หาสาธารณะสุขระดับโลก
https://www.iasociety.org/Default.aspx?PageId=714 (17 มกราคม 2558;13:13 น.)
ปี 2559 (2016) นี้ IAS ก็ได้เลือกให้เมืองเดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมเรือ่ งโรคเอดส์ระดับโลก ครัง้ ที่ 21 อีกครัง้ นันอาจถื
่
อได้ว่าบันทึกชิน้ นี้ของผม เป็นการพาไปรูจ้ กั
ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของการประชุมครัง้ ที่ 1 เรือ่ งการวิจยั เพื่อการป้องกันการได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอช
ไอวี (HIV R4P) พร้อมๆ กับย้อนกลับไปราลึกบางส่วนของประวัตศิ าสตร์การประชุมนานาชาติว่าด้วย
เรือ่ งโรคเอดส์ในระดับโลกเมือ่ ปี 2543 ทีค่ งพอนับว่าเป็ นการมองปจั จุบนั และย้อนราลึกอดีต (เกือบ) 16
ปีแห่งความหลังกับเอชไอวี/เอดส์ ชีวติ และการต่อสูข้ องผูค้ นในประเทศแอฟริกาใต้
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และในบันทึกชิน้ ใหม่ ผมจะเริม่ เข้าไปสู่เนื้อหาบางส่วนทีผ่ มได้เข้าไปเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นในการประชุม
HIV R4P เพื่อดูว่า มีเรือ่ งอะไรบ้างทีน่ กั วิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง (เกือบทัวโลก)
่
ไปประชุมร่วมกันเพื่อบอกว่า
“ยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งทาอีกมาก โดยเฉพาะในการป้องกันการได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี”
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