The VOICE...เสียงที่ไม่ ได้ ถูกทิง้ ไว้ ข้างหลัง
นิวตั ร สุวรรณพัฒนา

ความพยายาม...ด้ านการพัฒนาวิธีการป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีในผู้หญิงในทวีปแอฟริกา ยังไม่
ประสบผลสาเร็จ ผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงวัยรุ่นหลายประเทศในทวีปแอฟริ กา ทังแอฟริ
้
กาใต้ และ
แอฟริกากลาง ยังคงมีอตั ราการรับ-ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีสงู นัน่ ทาให้ นกั วิจยั พยายามคิดค้ น “เครื่ องมือ”
เพื่อให้ ผ้ หู ญิงสามารถใช้ ในการป้องกันตนเอง จากการรับ-ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวี หากแต่วา่ ผลการวิจยั ใน
กลุม่ ผู้หญิง ที่ประกาศในช่วง 5 – 10 ปี นี ้ ก็ยงั ไม่มีโครงการใดระบุผลเป็ นที่น่าพอใจ
ร่วม 10 ปี มานี ้ มีโครงการวิจยั ที่นาเอาเม็ดยาต้ านไวรัสมาใช้ ในการกินเพื่อป้องกันฯ ในรูปแบบที่
เรี ยกกันว่า PrEP ซึง่ ชี ้ให้ เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันได้ ดีในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุม่
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย และการดาเนินการวิจยั และพัฒนา PrEP ยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
บนความพยายาม ในการดาเนินโครงการวิจยั ในกลุม่ ผู้หญิง อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี เพื่อ
พัฒนาสารเคลือบช่องคลอด (Microbicide / ไมโครบิไซด์) ยังคงไม่ประสบความสาเร็จ ปั จจุบนั มีการ
ทดลองนาเอายาต้ านไวรัส มาใช้ เป็ นสารตังต้
้ นหลักของไมโครบิไซด์ ซึง่ เรี ยกกันว่า ARV based
Microbicide
กลางเดือนพฤศจิกายน 2557 หลังกลับจากเข้ าร่วมประชุม HIV R4P1 ผมได้ อา่ นบทความชิ ้นหนึง่ 2
ที่บอกเล่าประสบการณ์ของนักวิจยั จากโครงการวิจยั ที่เรี ยกว่า VOICE (Vaginal and Oral Interventions
to Control the Epidemic)
VOICE3 ทาการทดลองกับผู้หญิงกว่า 5,000 คน จาก 3 ประเทศในทวีปแอฟริ กาคือ แอฟริกาใต้ ,
ซิมบัปเว และอูกนั ดา ผู้หญิงที่เข้ าร่วมเป็ นอาสาสมัครในการทดลอง ถูกแบ่งเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับผลิตภัณฑ์จริง
ทังในรู
้ ปแบบเจลและเม็ดยา กับกลุม่ ควบคุมซึง่ จะได้ รับสารเลียนแบบ (placebo) การแบ่งกลุม่ ใช้ วิธีการ
สุม่ เลือกและเป็ นความลับ โดยไม่มีใครรู้วา่ ใครอยูใ่ นกลุม่ ใด ได้ รับผลิตภัณฑ์จริงหรื อสารเลียนแบบ แต่
ทังหมดถู
้
กขอให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับแจกทุกวัน
หลังประกาศผลโครงการวิจยั ผู้คนพากันแสดงความผิดหวังและประหลาดใจ ที่อตั ราการได้ รับเชื ้อ
เอชไอวีโดยเฉลี่ย ของอาสาสมัครในโครงการ สูงกว่าที่คาดประมาณไว้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบดู กลับไม่พบ
ความแตกต่างมากนัก ในกลุ่มที่ได้ รับผลิตภัณฑ์จริง กับกลุม่ ที่ได้ รับสารเลียนแบบ
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การประชุม HIV R4P มีห้องนาเสนอเรื่อง PrEP and Microbicide Adherence in Women สนใจชมผ่าน Webcast ได้ ที่
http://webcasts.hivr4p.org/portal
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“Yes, Doctor, I Took My Anti-HIV Meds (But Really, I Didn’t)”; ANDERS KELTO; November 13, 2014; 11:57 AMET
http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/11/13/363595295/yes-doctor-i-took-my-anti-hiv-meds-but-really-i-didnt
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รายละเอียดส่วนการออกแบบการวิจยั อ่านได้ จากบทความชื่อ “ไม่ มีเสียง หรือคนได้ ยินแต่ ไม่ ฟัง : เรี ยนรู้ จากโครงการ VOICE” โดย
คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ทาง http://www.tncathai.org/ ส่วนบทความวิชาการด้ านจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
1

….คาถามถัดมาคือ “ทาไม ?” และไม่นาน นักวิจยั ก็ได้ คาตอบ
พวกเขาพบว่า แม้ วา่ จะมีผ้ หู ญิงกว่า 90 % ที่บอกว่า พวกเธอใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ รับการบอก
จากทีมวิจยั แต่เมื่อมีการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างเลือด เพื่อดูระดับของผลิตภัณฑ์ในกระแสเลือด กลับพบว่า
มีเพียง 24 % ที่ใช้ เจล และ 30 % ที่กินยา
....เพื่อทาความเข้ าใจเรื่ องนี่ นักวิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ผ้ หู ญิง 127 คนที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั เพื่อ
ทาความเข้ าใจว่า
...อะไรเป็ นเหตุที่ทาให้ ผ้ หู ญิงอึดอัดหรื อลังเลใจที่จะใช้ ผลิตภัณฑ์ ? และทาไมพวกเธอจานวนมาก
จึงบอกว่า พวกเธอใช้ มนั (ทังๆ
้ ที่ไม่ได้ ใช้ ) ?
คาตอบจานวนหนึง่ สะท้ อนความไม่ สบายใจในตัวผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ ในโครงการวิจยั
“ยาที่ให้ ไปนีอ้ าจทาให้ ฉันป่ วย/ไม่ สบายได้ ” ผู้หญิงจานวนหนึง่ กังวลใจว่า “หากยาตัวนีแ้ รง
พอทีจ่ ะฆ่าเจ้าไวรัสเอชไอวีได้แล้ว มันก็อาจจะออกฤทธิ์ ทาอะไรกับตัวของฉันด้วย” พวกเธอกังวลว่า เจล
เคลือบช่องคลอดนี ้จะออกฤทธิ์กบั มดลูกของพวกเธอ และคูข่ องพวกเธอก็แสดงความกังวลใจว่า มันอาจ
ส่งผลกระทบ ทาให้ พวกเธอมีลกู ได้ ยากด้ วย แม้ นกั วิจยั จะยืนยันความปลอดภัยของตัวยาแล้ วก็ตาม แต่นนั่
ก็ยงั ไม่ได้ ทาให้ พวกเธอและคูค่ ลายความกังวลใจได้ 4
“มันทาให้ ฉันอ้ วน” ซึง่ มันก็เป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ ที่ผ้ หู ญิงส่วนมากมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นในระหว่างเข้ าร่วม
โครงการวิจยั โดยบางคนอ้ างว่านัน่ เป็ นเพราะยา แต่ก็มีข้อเท็จจริงอีกด้ านหนึง่ ที่ Ariane Van Der Straten5
หนึง่ ในนักวิจยั หลักของโครงการบอกว่า ผู้หญิงที่เข้ าร่วมโครงการทดลองวิจยั กินเพิ่มมากขึ ้นจริงๆ
พวกเธอกินอาหารว่างที่แจกให้ ระหว่างการพบปะ พูดคุย
พวกเธอถูกบอกว่า ให้ กินยาพร้ อมกับกินข้ าว รวมทัง้
พวกเธอมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปกติ เพราะได้ รับค่าเดินทางและค่าชดเชยเวลา ที่เธอให้ กบั
โครงการวิจยั
นอกจากนี ้ ผู้ป่วยเอดส์ที่ซูบผอมลงเพราะอาการเจ็บป่ วย เมื่อได้ รับการรักษาด้ วยยา ก็มกั จะมี
น ้าหนักเพิ่มขึ ้น ตามสุขภาพที่ดีขึ ้นด้ วย นัน่ กลายเป็ นภาพลักษณ์ ที่ทาให้ พวกเธอกังวลใจ
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สนใจเรื่องปั จจัยของคูข่ องผู้หญิงต่อการใช้ /ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมจากบทความชื่อ “นัยของการเปิ ดเผย: มุมมองการสื่อสารกับคู่
เกี่ยวกับการใช้ สารเคลือบช่ องคลอด” ซึง่ เป็ นประสบการณ์จากโครงการ CAPRISA 008 โดยคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ได้ ที่
http://www.tncathai.org/
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Ariane Van Der Straten เป็ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์ เนีย ซานฟรานซิสโก ทาวิจยั จานวนมากด้ านชีวเวชศาสตร์
การแพทย์และพฤติกรรม เพื่อป้องกันการได้ รับ-ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ คนรักต่างเพศ งาน “Perspectives on use of oral and vaginal
antiretrovirals for HIV prevention : The VOICE-C qualitative study in Johannesburg, SA” และงานชิ ้นอื่นๆ ของเธอ ระบุวา่ “ความเข้ าใจ
เรื่องการใช้ ยาต้ านไวรัสเพื่อป้องกันและการตีตราเรื่ องเอชไอวีที่สมั พันธ์กบั ยาต้ านไวรัส เป็ นส่วนหนึ่งที่สง่ ผลให้ โครงการวิจยั VOICE ต้ องยุติลง
เร็วกว่ากาหนด http://www.rti.org/publications/abstract.cfm?pubid=23347
2

ดังนันจึ
้ งเป็ นไปได้ ที่คนจะมองเรื่ องน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น ว่าเกี่ยวข้ องกับยาต้ านไวรันที่กินเข้ าไป
ใช่วา่ จะมีแต่ข้อกังวลด้ านลบ ที่ทาให้ พวกเธอไม่ใช้ ยา/เจล เพราะผู้หญิงจานวนหนึง่ ตอบว่า “มัน
ทาให้ ผิวของฉันสวยใสขึน้ ” ผิวของพวกเธอดูสะอาดและสดใสขึ ้น ในระหว่างที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั พวก
เธอบอกว่า มันเกี่ยวข้ องกับยาที่ใช้ และทาให้ บางคนเอายาไปให้ กบั สมาชิกในครอบครั ว ที่มีปัญหาเรื่ อง
ผิวหนัง หรื อให้ กบั เพื่อน ที่อยากมีผิวเปล่งปลัง่ สดใสขึ ้น แต่ Van Der Straten ยืนยันว่า ไม่มีหลักฐานที่
แสดงให้ เห็นว่า ยานี ้จะทาให้ เกิดผลข้ างเคียงที่ดดู ีแบบนี ้ได้
ข้ อกังวลอีกเรื่ องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์คือ “ยานีจ้ ะทาให้ ฉันติดเชือ้ เอชไอวี” ข้ อกังวลใจนี ้
กลายเป็ นข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปในชุมชน เรื่ องนี ้ทาให้ นกึ ถึงวิกฤติ Ebola ที่เพิ่งเกิดขึ ้น กับข่าวที่วา่ มี
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลสุขภาพถูกจู่โจม และบางคนถูกฆ่าโดยคนในพื ้นที่ เพราะเชื่อว่าเจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้เป็ นผู้
แพร่กระจายเชื ้อไวรัส Ebola
Van อธิบายเพิ่มเติมว่า “เราไม่ทราบชัดเจน ว่ามีผ้ หู ญิงจานวนเท่าไหร่ ที่เชื่อข่าวลือนี ้ แต่ความกลัว
ก็แผ่ขยายไปเร็วกว่าไวรัส” นัน่ ก็อาจทาให้ พวกผู้หญิงไม่ต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ ไป
คาตอบจานวนหนึง่ สะท้ อนความกังวลใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์ ท่ บี ้ าน ปั จจุบนั ครอบครัวและ
ชุมชนจานวนมากทัว่ ทวีปแอฟริกา ยังคงแสดงความรังเกียจและตีตราเรื่ องเอชไอวี ทาให้ มีรายงานว่า
ผู้หญิงจานวนหนึง่ แสดงความกังวลใจว่า หากพวกเธอใช้ ยาต้ านไวรัสที่บ้าน สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว
และชุมชนอาจแสดงความรังเกียจและเลือกปฏิบตั ติ อ่ พวกเธอ นอกจากนี ้ คูข่ องพวกเธอก็แสดงความกังวล
ใจ เรื่ องที่ต้องหลับนอนกับผู้หญิงที่ใช้ ยาต้ านไวรัส โดยเรื่ องนี ้ Van Der Straten ยืนยันว่า ผู้หญิงบางคน
ต้ องใช้ เวลานานมาก ในการหาที่เก็บซ่อนยาและเจลไว้ ในที่ๆ ไม่ให้ ใครเห็น เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อสงสัยของเพื่อน
บ้ าน
ความกังวลใจดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า นอกจากปั จจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้หญิง และกับคูแ่ ล้ ว
สภาพแวดล้ อมในการใช้ ชีวิตประจาวันบนเงื่อนไขทางค่านิยม ความเชื่อในสังคม-วัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่มี
ผล ต่อการใช้ หรื อไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของโครงการวิจยั 6
คาตอบอีกจานวนหนึง่ สะท้ อนเรื่ อง ความเข้ าใจต่ อตัวผลิตภัณฑ์ กับการประเมินว่ าใครควร
ใช้ ผู้หญิงคนหนึง่ ให้ เจลเคลือบช่องคลอดกับเพื่อนของเธอที่เป็ นพนักงานบริ การ (Sex worker) โดยให้
เหตุผลที่ทาเช่นนันว่
้ า “หากเจลนีป้ ้ องกันเอชไอวีได้ เพือ่ นของฉันก็ควรจะเป็ นคนทีเ่ หมาะทีจ่ ะใช้มนั ”
ในขณะที่ มีผ้ หู ญิงอีกคนเชื่อว่า เจลมีคณ
ุ สมบัตใิ นการทาความสะอาดช่องคลอด เธอจึงเอาเจลไปให้ กบั
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สนใจการวิเคราะห์เรื่องเงื่อนไขทางสังคม-วัฒนธรรมฯ อ่านเพิ่มเติมได้ จากบทความชื่อ “ความรู้ พนื ้ ฐาน: ผู้หญิงกับเอชไอวี 001 (FACT
001)” ซึง่ เป็ นประสบการณ์จากโครงการ FACT 001 โดยคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ได้ ที่ http://www.tncathai.org/
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ญาติ ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีน ้าจากัด และไม่มีระบบบริการจัดการสุขาภิบาล Van Der Straten ระบุวา่ เจล
ไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ หล่านี ้อยูเ่ ลย
Van Der Straten ยังได้ กล่าวถึงเรื่ องที่ผ้ หู ญิงจานวนหนึง่ บอกว่า “ฉันไม่ ได้ มีเอชไอวีแล้ วทาไม
ฉันต้ องใช้ มันด้ วยล่ ะ” Van อธิบายประเด็นนี ้ โดยเปรี ยบเทียบว่า งานวิจยั ด้ านการป้องกัน มีความท้ า
ทายสาคัญตรงที่ “การบอกให้ คนที่มีสขุ ภาพดี ให้ ทาบางอย่างเพื่อให้ มีสขุ ภาพดีตอ่ ไป แทนที่จะเป็ นการมี
สุขภาพที่ดีขึ ้น” เช่นเดียวกับ การบอกคนที่ยงั ไม่มีเอชไอวี ให้ ใช้ เจลหรื อกินยาเพื่อให้ ยงั คงสถานะการไม่มี
เอชไอวีตอ่ ไปนัน้ ยากกว่า การที่บอกให้ คนที่มีเอชไอวีกินยาเพื่อให้ มีสขุ ภาพดีขึ ้น นอกจากนัน้ การรับรู้และ
ได้ เห็นผลข้ างเคียงของยาต้ านไวรัส ต่อตัวผู้ที่มีเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่กินยาอยู่ ก็มีผลต่อพฤติกรรมการกิน
ยาด้ วยเช่นกัน
คาถามสุดท้ ายที่ต้องทาความเข้ าใจคือ “ทาไมผู้หญิงเหล่ านี ้ ไม่ บอกความจริงกับนักวิจัย
หรือไม่ บอกกับคนอื่นๆ ว่ า พวกเธอไม่ ได้ ใช้ เจลหรือกินยา ?”7
นักวิจยั พยายามทาความเข้ าใจกับคาถามนี ้ และเห็นว่า เรื่ องนี ้ไม่มีคาตอบที่ชดั เจน แต่ก็นา่ จะพอ
เทียบเคียงได้ กบั เรื่ องที่ว่า โดยธรรมชาติแล้ ว มนุษย์มกั จะบอกกับคนอื่นๆว่า “เขาได้ ทาในสิ่งที่เขาควรจะทา
แม้ วา่ เขาจะไม่ได้ ทามันจริงๆ ก็ตาม” ซึง่ การบอกกับนักวิจยั ว่า “ฉันกินหรื อใช้ มนั ทุกวัน” ดูจะยุง่ ยากน้ อย
กว่าการพูดความจริง แล้ วกังวลว่าจะต้ องถูกซักถามหรื อถูกตาหนิ
อีกประเด็นที่กล่าวถึงคือ แม้ วา่ ผู้หญิงจานวนหนึ่งจะไม่ได้ กินยาหรื อใช้ เจลแล้ ว แต่พวกเธอก็อาจยัง
ต้ องการที่จะอยู่ร่วมในโครงการวิจยั ต่อไป เพาะต้ องการได้ รับประโยชน์บางอย่างจากโครงการวิจยั เช่น
อาจเป็ นเรื่ องการได้ เข้ าถึงและได้ รับบริ การสุขภาพที่ดีกว่าเดิม รวมทังมี
้ เงิน ที่พวกเธอได้ รับเป็ นค่าเดินทาง
และค่าชดเชยเวลาที่เข้ าร่วมโครงการด้ วย
คาถามและคาตอบที่ได้ รับเหล่านี ้ถูกนามาพูดคุยแลกเปลี่ยน ถกเถียงกัน ในการพัฒนามาตรการ
พิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ให้ ไปจริง Van Der Straten และ
Elizabeth Tolley8 นักวิจยั ด้ านพฤติกรรมสุขภาพและสังคมจากองค์กร FHI 360 บอกว่า โครงการวิจยั
Voice ทาให้ นกั วิจยั ได้ เรี ยนรู้สิ่งที่มีคณ
ุ ค่าคือ มุมมองภายในเรื่ องความคิดและพฤติกรรมของคน
ในช่ วงการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
ทังสองคนเสนอว่
้
า การวิจยั ในอนาคต แม้ วา่ การพิสจู น์ข้อเท็จจริงยังคงต้ องดูจาก การตรวจเลือด
เพื่อดูระดับยาในกระแสเลือดก็ตาม แต่ทีมวิจยั อาจต้ องพัฒนาเครื่ องมืออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การส่งข้ อความ
ไปเตือน และการเตือนทางสื่อออนไลน์ตา่ งๆ และ Tolley กาลังพัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการคัดกรอง
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เรื่องนี ้ มีระบุไว้ ในบทความชื่อ “ไม่ มีเสียง หรือคนได้ ยินแต่ ไม่ ฟัง : เรี ยนรู้ จากโครงการ VOICE” (เพิ่งอ้ างถึงในข้ อ 3) และบทความชื่อ
“แรงจูงใจของหญิงในการเข้ าร่ วมการวิจัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี” ซึง่ เป็ นบทความล่าสุดของคุณอุดม อ่านเพิ่มเติมได้ ที่
http://www.tncathai.org/
8
http://www.fhi360.org/experts/elizabeth-tolley-phd
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คนที่มีแนวโน้ มว่า จะไม่คอ่ ยใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอและตรงเวลา ตามกาหนดนัดหมายที่ระบุไว้ ใน
โครงการวิจยั
ปั จจุบนั กลุม่ นักรณรงค์เพื่อไมโครบิไซด์ ยังคงติดตามความก้ าวหน้ าการวิจยั โครงการ ASPIRE
(MTN020) และ RING (IPM027)9 ในการพัฒนาห่วงอนามัยสาหรับสอดใส่ในช่องคลอด ตัวห่วงบรรจุยา
ต้ านไวรัสไว้ และคงฤทธิ์ได้ นานราว 1 เดือน ทังสองโครงการมี
้
อาสาสมัครหญิงกว่า 4,500 คนจากประเทศ
มาลาวี แอฟริกาใต้ อูกนั ดา และซิมบัปเว โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงปลายปี 2558 หรื อต้ นปี 2559
แม้ วา่ นักรณรงค์จานวนหนึง่ รู้สกึ อ่อนล้ า และท้ อกับความผิดหวังครัง้ แล้ วครัง้ เล่า แต่ก็ยงั คง
ประกาศเดินหน้ าต่อ ในการเตรี ยมการณรงค์ เพื่อสร้ างหลักประกันว่า วันใดที่ผลความสาเร็จของงานวิจยั
ประกาศ ผู้หญิงทัว่ โลก รวมผู้หญิงในประเทศยากจนหรื อกาลังพัฒนา จะสามารถเข้ าถึงได้ อย่างเท่าเทียม
สาหรับผม นอกจากความน่าสนใจในการเรี ยนรู้ จากบทเรี ยนของงานวิจยั ที่ไม่ประสบความสาเร็จ
เหล่านี ้แล้ ว ผมเองคิดว่า นักวิจยั จานวนหนึง่ คงรู้สกึ แปลกใจกับคาตอบเหล่านี ้แน่ เห็นได้ จากความ
พยายาม ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนการออกแบบการวิจยั ให้ ดีขึ ้น ซึง่ ต้ องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนใน
พื ้นที่ เพื่อช่วยกันออกแบบการวิจยั ที่คานึงถึงปั จจัยทางสังคม – วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และ
บริบทแวดล้ อมด้ านบริ การสุขภาพ เศรษฐกิจ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้หญิงในพื ้นที่วิจยั
ท้ ายสุด....ผมนึกย้ อนกลับมามองประเทศไทยว่า ...ผู้หญิงในประเทศไทยเผชิญปั ญหาและประสบ
ชะตากรรมเดียวกันกับผู้หญิงในแอฟริกาใต้ หรื อไม่ ... ประจักษ์พยานมีให้ เห็นชัดเจนจากเพื่อนผู้ที่มีเชื ้อเอช
ไอวีเพศหญิงที่ผมรู้จกั พบเจออยูจ่ านวนมาก … แล้ วเราจะเรี ยนรู้หรื อเข้ าใจ เพื่อแก้ ไขเรื่ องเหล่านี ้ได้
อย่างไร.... ในขณะที่แผนงาน งบประมาณ การค้ นคว้ าองค์ความรู้ ด้ านการป้องกันเอชไอวี กลับมุง่ ทิศไป
ในทางอื่น เสมือนทิ ้งพวกเธอไว้ ข้างหลัง ให้ เผชิญชะตากรรมเพียงลาพัง
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