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ปลายเดือนตุลาคมปี 2557 ผมมีโอกาสได้รบั ทุนให้เข้าร่วมประชุม นานาชาติชอ่ื HIV R4P ทีต่ ่างประเทศ
ผมจึงมีเรื่องราวอยากบอกเล่าให้ได้อ่านกัน อีกทัง้ เก็บเป็นบันทึกของตัวเองด้วย โดยคิดว่าจะทยอยเขียน
ไปเรื่อยๆ เป็นส่วน เป็นตอน บันทึกชิน้ แรกจึงอยากเริม่ ต้นด้วยการทาความรูจ้ กั กับการประชุมครัง้ นี้ท่ี
เรียกว่า HIV R4P โดยผ่าน W 5 H 1 หรือ Who, What, Where, When, How and Why
HIV R4P คืออะไร (What) ?
HIV R4P มีชอ่ื เต็มว่า HIV Research for Prevention ไม่แน่ใจว่าผูอ้ า่ นทุกคนจะเห็นเหมือนกับผม
หรือไม่วา่ วิธเี รียกชือ่ ย่อการประชุมนี้เป็นการผสมเอาวิธกี ารย่อในการพิมพ์ยคุ ดิจติ อลทีน่ ิยมใช้กนั นี่ทา
ให้ภาพลักษณ์การประชุมแลดูไม่เคร่งขรึมในแบบการประชุมวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ตามขนบทีป่ ฏิบตั กิ นั
มา ซึ่งศาสนาจารย์ Mpho Tutu ลูกสาวของสุดท้องของ Desmond Tutu ได้เอ่ยแซวในทีพ่ ธิ เี ปิดการ
ประชุมว่า “ชือ่ การประชุมนี้ทาให้ฉนั รูส้ กึ เหมือนเป็นวัยรุ่นทีเ่ ข้าชันเรี
้ ยนอ่านออกเสียง A B C D เลย”
นอกจากนี้ นาง GNM Pandor รัฐมนตรีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแอฟริกาใต้กย็ งั แซวซ้า
ว่าเป็นชือ่ ทีเ่ หมือนชื่อเพลง Hip Hop
โดยย่อแล้ว HIV R4P เป็น
HIV R4P เป็นการประชุมทีน่ าเอาการประชุมเรื่องวัคซีน (Vaccine) และไมโครบิไซด์
(Microbicide) ทีต่ ่างคนต่างจัด มาจัดรวมไว้ดว้ ยกันและเพิม่ เติมเรือ่ งงานวิจยั ล่าสุดทีข่ ยายออกไปในส่วน
ทีเ่ ป็นเทคโนโลยีและมุมมองใหม่ๆ ด้านการป้องกันเอชไอวี
HIV R4P เป็นการประชุมทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกครัง้ ทีห่ นึ่ง ทีม่ ุ่งให้ความสาคัญกับงานวิจยั
ด้านชีวเวชศาสตร์เพื่อการป้องกันเอชไอวี (Biomedical HIV Prevention) และจัดขึน้ ในช่วงจังหวะสาคัญ
คือ การค้นหาทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันเอชไอวีดว้ ยเทคโนโลยีทางชีวเวชศาสตร์ ทีม่ ที งั ้
ความท้าทายและความก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในช่วง 4 – 5 ปีทผ่ี า่ นมานี้ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาของการระบาดร่วม 30 ปีทผ่ี า่ นมา
HIV R4P เป็นการประชุมทีอ่ อกแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ ข้าร่วมทีม่ คี วามหลากหลายจากแง่มุมต่างๆ ของการวิจยั เพื่อให้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลีย่ นถึงอุปสรรค
และความท้าทายสาคัญทัง้ เรือ่ งความก้าวหน้าทางการวิจยั และเรื่องว่าทาอย่างไรให้คนได้เข้าถึงและ
ได้รบั บริการป้องกันทีเ่ ป็นผลมาจากงานวิจยั เหล่านี้ ภายใต้ขอ้ เท็จจริงเรื่องงบประมาณทีม่ อี ยูไ่ ม่มาก
และเหตุทางกฎหมายและนโยบายทีท่ าให้เรือ่ งการให้บริการทางเพศ การใช้สารเสพติด และการรักเพศ
เดียวกันกลายเป็นเรือ่ งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลให้ชวี ติ ของผูค้ นจานวนมากตกอยู่ในความเสีย่ งของการ
ได้รบั -ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวี
และ HIV R4P มีวาระการจัดทีก่ าหนดไว้ทุก 2 ปี นันหมายความว่
่
าครัง้ ที่ 2 จะจัดขึน้ ในปี 2559
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ใครมาเข้าร่วมการประชุมบ้าง (Who) ?
ผูท้ เ่ี ข้าร่วมการประชุมครัง้ นี้ประกอบด้วย นักวิจยั ผูใ้ ห้ทนุ ผูก้ าหนดนโยบาย ผูน้ าภาคธุรกิจเอกชน และ
นักรณรงค์จากชุมชน รวมสิน้ 1,325 คน จาก 48 ประเทศ ใน 6 ทวีป มีการให้ทนุ เต็มและบางส่วนถึง
300 ทุน โดยมีคนไทยสองคนได้ทุนเข้าร่วมประชุมคือ ผมและอีกคนจาก AFRIMS
ในระหว่างการประชุมผมได้เห็นและคุยกับทีมวิจยั จากสถาบันวิจยั 4 แห่งในประเทศไทยทีเ่ ข้า
ร่วม มี AFRIMS, VTC, TUC, ในกรุงเทพฯ และ RIHES จากเชียงใหม่ ผมแปลกใจทีไ่ ม่เห็นทีมของ
ั ่ มชนและไม่ได้อยู่ในทีมวิจยั มีเพียง
TRC ในการประชุมนี้ แต่ท(่ี ไม่)น่าแปลกใจคือ คนไทยทีท่ างานในฝงชุ
2 คน คือพีอ่ ุดม (ซึ่งได้รบั เชิญให้ไปร่วมพูดคุย) และผมทีข่ อและได้รบั ทุนพร้อมกับต้องนาโปสเตอร์ไป
เสนอ ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคตสถาบันวิจยั ต่างๆ จะสนับสนุนให้คนชุมชนอย่างน้อยก็สมาชิก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาจากชุมชน (Community Advisory Board หรือ CAB) จากแต่ละสถาบันฯไปเข้า
ร่วมการประชุมลักษณะนี้บา้ ง
การประชุมจัดที่ไหน (Where) ?
การประชุมครัง้ นี้จดั ขึน้ ที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเทีย่ วตากอากาศ
ชายทะเลทีม่ คี วามสวยงามและมีชอ่ื เสียงระดับโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว
การประชุมจัดขึน้ เมื่อไหร่ (When) ?
การประชุมหลักจัดขึน้ ในวันที่ 28 – 31 ตุลาคม โดยมีการประชุมล่วงหน้า 1 วัน คือวันที่ 27 ตุลาคม
2557 รวมทัง้ สิน้ เป็น 5 วัน
ผมมีเรื่องเล่านิดหน่อยเกีย่ วกับการเดินทางและการลงทะเบียนของผมคือ การทีผ่ มอยู่เชียงใหม่
ทาให้ผมต้องเดินทางผ่าน 4 สนามบิน โดยใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินแรกถึงสนามบินสุดท้าย
(รวมระยะเวลาพักรอเปลีย่ นเทีย่ วบินด้วย) ทัง้ สิน้ กว่า 24 ชัวโมง
่ เล่นเอาเหนื่อยมาก ผมออกจาก
เชียงใหม่ชว่ งบ่ายวันที่ 25 ไปถึงเคปทาวน์วนั ที่ 26 ตุลาคม ทาให้มเี วลาพักผ่อนครึง่ วันก่อนเริม่ การ
ประชุม
เช้าวันที่ 27 ตุลาคมระหว่างไปเข้าแถวรอลงทะเบียนทีม่ กี ารจัดเรียงตามตัวอักษรนัน้ ผมก็เลือก
เข้ายืนในช่องทีม่ ตี วั อักษร N (ชือ่ ภาษาอังกฤษของผมสะกดว่า Niwat) คนทีย่ นื อยูข่ า้ งหลังผมเป็นชาย
ผิวดาตัวสูงโปร่ง ใส่เสือ้ แขนยาวสีขาวไม่มปี กเสือ้ กลัดกระดุมเสือ้ จนถึงเม็ดบนปิดคอไว้ เขาไว้ผมถักเปีย
ด้วย เรียกว่าทัง้ เสือ้ ผ้า หน้าผม ดูป๊ บุ ก็รวู้ า่ (ไม่น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์) เป็นคนจากส่วนของชุมชน
แน่ๆ หลังจากทักทาย ถามชือ่ กันแล้ว (เขาบอกผมว่าชือ่ “Prince” จากประเทศ..... ผมนึกว่าเขาพูดเล่น
ว่าเป็นเจ้าชายจากประเทศ....แต่สุดท้ายชือ่ เขาคือ Prince จริงๆ) ก็เอ่ยถามผมประมาณว่า
“นายรูไ้ หมว่า เขาจัดแถวลงทะเบียนตามชือตั
่ วของเรา หรือว่าชือสกุ
่ ลของเรา ?”
“เห้ย! ถามดีนี ่ ผมก็ไม่รเู้ หมือนกันว่า เขาจัดยังไง ถ้าเป็นทีบ่ า้ นผม (ความจริงผม
ใช้คาว่า วัฒนธรรมแต่ใช้ในความหมายถึงเมืองไทย) ก็เรียงตามชือตั
่ ว”
2

“บ้านเราก็เรียงตามชือ่ ตัวเหมือนบ้านนาย แต่วา่ นีเ่ ป็นการประชุมของพวก
อเมริกนั บางทีเขาอาจจัดแถวอีกแบบก็ได้ ?”
ผมตัดสินใจถามคนทีเ่ พิง่ ลงทะเบียนเสร็จแล้วเดินสวนแถวออกมา .....ใช่แล้ว
ผมต้องย้ายไปเข้าแถวใหม่ในแถวทีม่ ตี วั อักษร S คิดในใจว่า “เสร็จเลย” เพราะเพื่อนผิวดาคนที่
ทักผมยังยืนยิม้ อยูใ่ นแถวเดิมโดยไม่เปลีย่ นแถว...นี่แหละความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ทาไมการจัดประชุมครัง้ แรกจึงเป็ นประเทศแอฟริ กาใต้ (Why) ?
สาหรับคาถามนี้ ผมขอยกไปเขียนในครัง้ หน้า เนื่องจากว่ามีเรือ่ งทีต่ อ้ งเขียนถึงเรื่องนี้อยูพ่ อสมควรครับ
การจัดประชุมมีขนึ้ อย่างไร/แบบใดบ้าง (How) ?
การประชุมมีรูปแบบการจัดเสนอ พูดคุย แลกเปลีย่ นทีห่ ลากหลาย แต่วา่ ไปก็เหมือนการประชุมด้านเอช
ไอวีทวๆ
ั ่ ไปคือ ประกอบด้วย
พิธเี ปิด และพิธปี ิด ซึ่งก็จะมีการเชิญบุคคลสาคัญมากล่าวให้แง่คดิ มุมมอง และนาเสนอความท้า
ทายในการทางาน รวมทัง้ พิธกี ารมอบรางวัลและราลึกถึงคนหรือเหตุการณ์สาคัญๆ
การประชุมหลัก (Plenary) 4 ห้อง ซึ่งจัดขึน้ ในช่วงเช้าของทุกวัน
การประชุมนาเสนอผลงานวิชาการ (Symposia) และการสนทนาโต๊ะกลม (Roundtable) 17
ห้อง ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันหลังการประชุมหลัก
การประชุมทีเ่ ปิดกว้างให้ผสู้ นใจเข้าร่วมโดยไม่ตอ้ งเสียค่าลงทะเบียน (Satellite) 12 ห้อง จัดขึน้
ในวันที่ 27 ตุลาคม หรือหนึ่งวันก่อนการประชุมหลัก
โดยในการประชุมมีการนาเสนอบทคัดย่องานวิจยั ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการให้เข้า
มานาเสนอในห้องต่างๆ รวม 722 ชิน้ แยกเป็นการนาเสนอทางวาจา 177 ชิน้ และการนาเสนอใน
รูปแบบโปสเตอร์ 545 ชิน้ (ผลงานของผมทีเ่ สนอไปรวมอยู่ในส่วนนี้) ทัง้ นี้กว่า 30 % เป็นผลงานวิจยั
ของนักวิจยั ชาวแอฟริกนั
อีกส่วนคือการพูดคุยในรูปแบบทีเ่ รียกว่า “Networking lunches with experts in the field” หรือ
การร่วมโต๊ะพูดคุยและกินข้าวกลางวันกับนักวิจยั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละเรื่อง ซึง่ เปิดโอกาสให้มกี าร
ลงทะเบียนจองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้า เนื่องจากจากัดให้เพียงโต๊ะละน่าจะไม่เกิน 10 คน ซึ่งก็จะมีนกั วิจยั ทีม่ ี
ชือ่ เสียงเป็นทีร่ ูจ้ กั ทัง้ ด้านการพัฒนาวัคซีน การป้องกันและการรักษา เช่น นักวิจยั จากกรณีเด็กน้อยมิส
ซิปซิปปี้ (Mississippi baby) มานังประจ
่
าในแต่ละโต๊ะ เป็นต้น
ทัง้ นี้ในส่วนขององค์กรทีจ่ ดั เรือ่ งการมีส่วนร่วมของชุมชนก็มกี ารจัดกิจกรรมร่วมทานอาหาร
กลางวันและพูดคุยงานรณรงค์ดว้ ยเช่นกัน และแม้แต่ในการประชุมอืน่ ๆ ทีผ่ มเคยเข้าไปร่วมก็มรี ูปแบบ
คล้ายกัน แต่ทผ่ี มเห็นแตกต่างไปบ้างก็คอื ในการประชุมครัง้ นี้ มีอาหารกลางวันเลีย้ งผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุก
คน และการร่วมโต๊ะกินข้าว-พูดคุยกับนักวิจยั ฯ นี้ทากันแบบใกล้ชดิ โดยนักวิจยั ก็อยู่ในบรรยากาศ
สบายๆ กินแซนวิชไปด้วย คุยไปด้วยเช่นเดียวกับผูร้ ่วมโต๊ะ อาหารทีก่ นิ ก็เหมือนกันหมด เน้นความ
สะดวก (แบบอเมริกนั คือแซนวิช) ไม่มหี รูหราเป็นพิเศษ
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แต่ผมก็ไม่ได้ไปร่วมกินและสนทนาในแบบนี้กบั เขานะครับ เพราะหลังจากคิดดูไปมาแล้ว การ
กินแซนวิชก็ตดิ คอพออยู่แล้ว หากต้องไปนังคุ
่ ยงานวิชาการไปด้วย คงทาให้ขนมปงั ติดคอจนอาจถึงขัน้
กลืนไม่ลงก็ได้ ....แม้วา่ ความจริงจะน่าสนใจเหมือนกันว่า บทสนทนาในโต๊ะจะมีเรือ่ งอะไรกันบ้าง ซึ่ง
หากเป็นผมคงไม่สนทนาเรือ่ งผลงานวิจยั เพราะเรื่องแบบนี้หาอ่านและเดีย๋ วก็ได้ฟงั ในห้องประชุมทีเ่ ขา
ไปนาเสนอกัน ผมคงถามเรื่องอื่นๆ มากกว่าทีเ่ กีย่ วกับความเป็นตัวตนและชีวติ ของเขา เช่น อ่านหนังสือ
อะไร ฟงั เพลงประเภทไหน ชีวติ ในวัยเด็กมีความสุขหรือทุกข์เรื่องไรบ้าง บันปลายชี
้
วติ ยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งการ
เอาชนะให้ได้หรือเปล่า ฯลฯ อะไรทานองนี้ ...หากเป็นคุณละคุณจะถามนักวิจยั พวกนี้เรื่องอะไรบ้าง?
เอาไว้รอเขียน + อ่าน HIV R4P คืออะไร? (ตอนที่ 2) ต่ออีกครัง้ นะครับ ซึ่งตอนหน้าจะว่าด้วยเรื่อง
Why? หรือทาไมเขาถึงเลือกปักหมุดจัดการประชุมครัง้ แรกนี้ ที่ประเทศแอฟริ กาใต้ ?

4

