
1 
 

PrEPi - ไม่แพร๊บ (ตอนแรก) 
นิวตัร สวุรรณพฒันา 

 
ผมขอเร่ิมต้นเร่ืองวา่.... 

หนึง่ในประเด็นท่ีพดูกนัมาก อยา่งน้อยก็ในฝ่ังของผู้แทนชมุชน ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยัเร่ืองเอช
ไอวีในมนษุย์คือ เร่ือง การเข้าถึงยา/ผลิตภณัฑ์/วิธีการท่ีเป็นผลมาจากการวิจยั  

ข้อสงัเกตหนึง่คือ ทีมวิจยัและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั (IRB) มกัจะไมค่ดิถึงเร่ืองเหลา่นี ้
โดยวิเคราะห์กนัว่า เพราะทัง้สองกลุม่ท างานอยูบ่นแนวปฏิบตัท่ีิดีด้านการวิจยัทางคลินิก (Good Clinical 
Practice หรือ GCP) ซึง่ไมไ่ด้ระบวุ่า มีความครอบคลมุเร่ือง การเข้าถึงผลิตภณัฑ์หลงัเสร็จสิน้การวิจยัเข้า
ไว้ด้วย 

แม้จะมีข้อถกเถียงเร่ืองนีม้านาน ตัง้แตส่มยัท่ีมีโครงการทดลองวิจยัวคัซีน ผลิตภณัฑ์ และวิธีการ 
ทัง้ด้านการรักษาและป้องกนัเอชไอวี ว่า ทีมวิจยัและองค์กรท่ีเก่ียวข้องควรพดูคยุกบัผู้ ให้ทนุ ผู้สนบัสนนุ
งานวิจยั และบริษัทผู้ เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการวิจยั วา่ กรณีการด าเนินโครงการวิจยัในพืน้ท่ี
ประเทศไทย จะมีหลกัประกนัการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เหลา่นัน้ให้กบัคนในประเทศได้อยา่งไร เชน่ ใน
ราคาท่ีหนว่ยงานรับผิดชอบสามารถก าหนดงบประมาณซือ้หามาให้บริการได้ และในปัจจบุนัก็คงต้องพดู
วา่ อยูใ่นราคาคา่ใช้จา่ยท่ีระบบหลกัประกนัสขุภาพสามารถก าหนดเป็นสิทธิประโยชน์ให้ผู้มารับบริการได้ 
หรือให้คนในประเทศสามารถซือ้หามาใช้ด้วยตนเองได้ 

แตก็่ดเูหมือนวา่ ประเดน็นีย้งัคงสถานะของการเป็น “ข้อถกเถียง” ท่ีหมายความวา่ ยงัไมมี่ข้อสรุป
ชดัเจน วา่จะมีแนวทางจดัการกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร ....จนอาจพดูได้วา่ ก็ท าวิจยัให้ได้ความรู้กนัมาก่อน แล้ว
คอ่ยวา่กนัวา่จะใช้ความรู้นัน้ให้เกิดประโยชน์กบัคนจ านวนมากอยา่งเป็นรูปธรรมและอยูใ่นราคาท่ีไมแ่พง
ได้อยา่งไร 

5 ปีให้หลงัมานี ้ประเดน็การเข้าถึงผลิตภณัฑ์หลงัการวิจยั เป็นหวัข้อสนทนาหนึง่ท่ีพดูคยุกนั
ส าหรับคนในชมุชนท่ีท างานเก่ียวข้องกบัการวิจยัด้านเอชไอวี และคนในชมุชนจากกลุ่มประชากรท่ีเป็น
เป้าหมายของการวิจยัและการด าเนินงาน ท่ีล่าสดุเรียกกนัวา่ “Key Populations” เพราะมีการอ้างอิงข้อมลู
ทางระบาดวิทยาวา่ ไวรัสเอชไอวีแพร่ระบาดในคนกลุม่นีใ้นอตัราท่ีสงู 

ด้านการท าวิจยั มีการท าวิจยัท่ีเรียกว่าเป็น การวิจยัทางชีวเวชศาสตร์เพ่ือป้องกนัการได้รับเชือ้เอช
ไอวี (Biomedical HIV Prevention Trial) ท่ีเน้นไปท่ีประชากรกลุม่เป้าหมาย โดยมีผลการวิจยัท่ีเป็น
ความหวงัด้านการป้องกนัทยอยประกาศออกมาเร่ือยๆ  

การเข้าไปพดูคยุ สร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นการอบรมเร่ือง “แนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือการมีสว่นร่วม
ฯ” (Good Participatory Practice หรือ GPP) กบัทีมวิจยั ซึง่เนือ้หาใน GPP ได้เอย่ครอบคลมุเร่ือง การ
เข้าถึงผลิตภณัฑ์หลงัเสร็จสิน้การวิจยัไว้ด้วย ก็มีทีมวิจยัรุ่นใหม่ๆ  แสดงความสนใจและปรับมมุมองเพิ่มเตมิ
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วา่ บทบาทหน้าท่ีของทีมวิจยัไมไ่ด้หยดุอยูท่ี่การสร้างองค์ความรู้เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตามยงัไมค่อ่ยได้รับการ
ตอบสนองเร่ืองนีจ้าก IRB มากเทา่ไหร่  

บทความนีผ้มขอเขียนถึงประเดน็ข้อถกเถียงเร่ือง การก าหนดการใช้ PrEP เป็นยทุธศาสตร์ 
มาตรการ และวิธีการด้านการป้องกนัเอชไอวีในประเทศไทย โดยขอแบง่เป็น 2 ตอน 
 
ปลายปี 2553 หรือเม่ือ ราว 5 ปีก่อน 
วนัท่ี 8 – 9 ธนัวาคม 2553 มีการประชมุปรึกษาหารือผู้ มีส่วนได้เสียเร่ือง 
แนวทางการด าเนินงานป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในประเทศไทย : กรณี 
การป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีด้วยการให้ยาต้านไวรัสก่อนสมัผสัเชือ้ฯ 
(Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP ) ii  จดัขึน้ไมถ่ึงเดือนให้หลงัการ
ประกาศผลโครงการวิจยั iPrEX (23 พฤศจิกายน 2553) โดยเป้าหมาย
หนึง่ของการประชมุคือ การรับฟังความคดิเห็นด้านแนวทางในการก าหนด
ใช้ PrEP เป็นทางเลือกเพิ่มเตมิในยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัฯ ของ
ประเทศ  

iPrEX เป็นโครงการวิจยัท่ีศกึษาสมัฤทธ์ิผลของการกินยาต้านไวรัสฯ เพ่ือป้องกนัฯ ในกลุม่ชายท่ีมี
เพศสมัพนัธ์กบัชาย (MSM) ในพืน้ท่ี 11 แหง่ รวม 6 ประเทศทัว่โลก ผลการวิจยัพบวา่ตวัยามีประสิทธิผลใน
การลดความเส่ียงจากการได้รับเชือ้เอชไอวีอยูท่ี่ 43.8 % และหากมีการกินยาอย่างสม ่าเสมอมากกวา่ 90% 
ก็จะมีประสิทธิผลของการป้องกนัอยูท่ี่ 72.8 % แสดงให้เห็นวา่ ย่ิงมีความสม ่าเสมอในการกินยามาก ก็
นา่จะเพิ่มโอกาสในการป้องกนัการได้รับเชือ้ฯ ได้สงูขึน้  ซึง่ในท่ีประชมุมีเสียงสะท้อนหลากหลาย 

นักวิจัยคนหนึง่ระบไุว้ตัง้แตก่่อนมีการประกาศผลฯว่า “หากผลออกมาดี ก็มีการเตรียมกระบวนการ
เสนอและผลกัดนัผ่านช่องเร่งด่วน (fast track) ใหอ้งค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐฯ (US FDA) รับ
ข้ึนทะเบียนยา Truvada เพือ่ใหใ้ช้เป็น PrEP ได ้ทัง้นีเ้พือ่ใหส้ามารถน ามาใช้ไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย
ควบคมุอาหารและยา”  

เอ็นจีโอและชุมชนท่ีเข้าร่วมการประชมุ แสดงความเห็นด้วยกบัการมีทางเลือกด้านการป้องกนั
เพิ่มขึน้ แตย่งัแสดงความไมม่ัน่ใจในการน า PrEP มาใช้เป็นยทุธศาสตร์ด้านการป้องกนัของประเทศ โดย
มองวา่ผลท่ีได้ 43.8 % ยงัไมส่งูพอ และแสดงความกงัวลใจหากจะมีการน าเอายาต้านฯ มาใช้เพ่ือป้องกนั
ในขณะท่ียงัมีผู้ ท่ีมีเอชไอวีจ านวนมากเข้าไมถ่ึงยาต้านเพ่ือการรักษา พร้อมแสดงความคลางแคลงใจเร่ือง
ผลประโยชน์เบือ้งหลงัของบริษัทยา Gilead ท่ีจะได้รับจากการวิจยัด้วยการขายยา Truvada ซึง่จะถกูเสนอ
ให้คนท่ีไมมี่เอชไอวีกินเพ่ือป้องกนั โดยกินทกุวนัๆ ละ 1 เม็ด พร้อมเสนอให้พิจารณาว่า ท าไมไมเ่น้นการ
ป้องกนัด้วยวิธีการอ่ืนเชน่ การสง่เสริมการใช้ถงุยางอนามยัฯ ซึง่ราคาถกูกวา่และมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัสงูกวา่  
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ผู้แทนชุมชน MSM ท่ีท างานใกล้ชิดกบัหน่วยงานควบคมุโรคของไทย-สหรัฐ แสดงความตัง้ใจผลกัดนั
การใช้ PrEP ในกลุม่ MSM โดยยืนยนัวา่ ผลการวิจยัชีว้่า MSM ไมค่อ่ยใช้ถงุยางอนามยัฯ ท าให้มีความ
เส่ียงในการได้รับ-ถ่ายทอดเชือ้ฯ สงู 

นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยอ่ืนๆ แสดงความมุง่มัน่ในการด าเนินการวิจยัเร่ือง PrEP ตอ่ไป พร้อมเสนอ
ให้มีการท าวิจยัในกลุม่ MSM ท่ีมีอายนุ้อย เน่ืองจากมีข้อมลูระบมีุเพศสมัพนัธ์บอ่ยครัง้และไมใ่ช้ถงุยาง
อนามยั 

หน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ ส านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ (สอวพ.) ศนูย์
อ านวยการบริหารจดัการปัญหาเอดส์ (ศบ.จอ.) และกรมควบคมุโรค แสดงความสนใจท่ีจะพฒันานโยบาย
และยทุธศาสตร์การป้องกนัโดยรวมเอา PrEP เข้าเป็นทางเลือกหนึง่ในการป้องกนั 
 
ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2557) 
มีเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุและคดัค้านการใช้ PrEP ท่ีขอหยิบยกมาเขียนไว้ท่ีนี ้
ด้านการวิจัย  

มีการด าเนินโครงการวิจยัเร่ือง PrEP ในอีกหลายกลุม่ประชากร ทัง้ชาย-หญิง, กลุม่ผู้หญิง, กลุม่ชายท่ี
มีเพศสมัพนัธ์กบัชาย (Men who have Sex with Men หรือ MSM) กลุม่กะเทย/สาวประเภทสอง 
(Transgender หรือ TG), กลุม่ผู้ใช้ยาเสพตดิด้วยวิธีการฉีด (People Who inject Drugs หรือ PWID)  และ
ผลการวิจยัท่ีทยอยเผยแพร่ออกสูส่าธารณะ โดยรวมแสดงประสิทธิผลการป้องกนัท่ีดีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ แตมี่
เง่ือนไขอยูท่ี่การใช้ยาสม ่าเสมอ ยกเว้นโครงการวิจยัในกลุม่ผู้หญิงหลายโครงการท่ียงัไมไ่ด้แสดง
ประสิทธิผลการป้องกนัท่ีดีนกั และบางโครงการต้องยตุิการวิจยัเน่ืองจากพบว่าผู้หญิงท่ีเข้าร่วม
โครงการวิจยั ไมไ่ด้ใช้ผลิตภณัฑ์การวิจยัตามแนวทางการวิจยั ท าให้มีอาสาสมคัรได้รับเชือ้ฯ ในระหวา่งการ
วิจยั จนต้องยตุโิครงการวิจยัไปก่อน 

กลางปี 2556 กพอ.และเครือขา่ยผู้ติดเชือ้ฯ จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากชมุชน ระดบัประเทศ 
(National Community Advisory Board หรือ NCAB) และรวมกบัภาคีฯ ระบโุครงการวิจยัการใช้ PrEP ใน
กลุม่ PWID ในกรุงเทพฯ ท่ีเรียกวา่ Bangkok Tenofovir Study หรือ BTS ด าเนินการวิจยัท่ีขดัหลกั
จริยธรรม หลายข้อ อาทิ การไมร่วมเอาอปุกรณ์และเข็มสะอาดเข้าไว้ในชดุมาตรฐานด้านการป้องกนัฯ ท า
ให้อาสาสมคัรมีความเส่ียงตอ่การได้รับเอชไอวี และเสนอให้สถาบนัวิจยัตา่งๆ ใช้แนวปฏิบตัท่ีิดีเพ่ือการมี
สว่นร่วมฯ (Good Participatory Practice หรือ GPP) 

ตลุาคม 2557 มีการประกาศ ผลการวิจยั PROUD และ IPERGAY และการน าเสนอผลการวิจยัในการ
ประชมุ CROI ชว่ง 23 – 26 กมุภาพนัธ์ 2588 ท่ีรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐฯ ระบวุา่การเร่ิมต้นให้ยาต้าน
ไวรัสทนัทีชว่ยลดอบุตัิการณ์ของการได้รับเชือ้ฯ สงู 86 % เป็นการยืนยนัวา่ การให้ยาต้านฯในกลุม่ท่ีมี
พฤตกิรรมเส่ียงมาก สามารถป้องกนัการรับเชือ้เอชไอวีได้ดีiii   
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ผลการวิจยัโครงการ IPERGAY ชีว้า่ นอกจากการกินยาต้านไวรัสฯ เพื่อป้องกนั ทกุวนัแล้ว ยงัมีการใช้ 
PrEP ในวิธีการท่ีใช้เฉพาะในชว่งท่ีมีเพศสมัพนัธ์ (on demand PrEP) ได้ด้วยiv 
 
ด้านนโยบายและมาตรการ  

ในประเทศไทยมีการปรับปรุงโครงสร้างทางนโยบายในการด าเนินการป้องกนัแก้ไขปัญหาเอดส์ โดย
การจดัตัง้เพิ่มเตมิคณะอนกุรรมการชีวเวชศาสตร์เพ่ือการป้องกนัฯ เอชไอวี (Biomedical HIV Prevention 
subcommittee) ภายใต้คณะกรรมการฯ เอดส์ชาติ 

ในสหรัฐอเมริกา FDA อนมุตัิค าขอของ Gilead ท่ีย่ืนขอแก้ไขคณุสมบตัขิองยา Truvada จากเดมิเพ่ือ
การรักษา เป็นเพ่ือใช้ส าหรับการป้องกนัฯ ด้วย ในขณะท่ี CDC สหรัฐฯ ก็ได้ออกแนวปฏิบตัสิ าหรับการใช้ 
PrEP ฉบบัใหม ่เม่ือพฤษภาคม 2557 แนะน าให้ใช้ PrEP ในคูผ่ลเลือดตา่ง, เกย์ท่ีไมใ่ช้ถงุยางอยา่ง
สม ่าเสมอหรือผู้ ท่ีมีโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ในชว่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา, ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดท่ี
แลกเปล่ียนเข็มกนั และกลุม่รักตา่งเพศท่ีไมค่อ่ยได้ใช้ถงุยางฯ กบัคูท่ี่มีความเส่ียงสงู ฉบบัแรกออกเม่ือ 
กรกฎาคม 2554)v 

พฤษภาคม 2557 WHO ก็ได้เผยแพร่แนวทางการป้องกนัแบบรอบด้านฉบบัใหมท่ี่ยงัคงเน้นวา่ การใช้
ถงุยางฯ อย่างถกูต้องและสม ่าเสมอเป็นวิธีการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุ แตก็่ได้เพิ่มเตมิข้อแนะน าให้
กลุม่เกย์ใช้ PrEP เป็นทางเลือกด้วย   

ในขณะท่ี The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ได้ออกเอกสารระบุ
วา่ ยงัไมส่ามารถให้ค าแนะน าท่ีชดัเจนส าหรับการใช้ PrEP ในวงกว้างให้กบัประเทศสมาชิกในกลุม่สหภาพ
ยโุรป เน่ืองจากยงัคงรอข้อมลูท่ีชดัเจนเร่ืองประสิทธิผล ความคุ้มทนุ ผลข้างเคียง การดือ้ยา และผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึน้การกบัการใช้ถงุยางอนามยัก่อน และมีบางค าถามท่ีต้องการค าตอบ อาทิ 1) จะมองเร่ือง
ความยตุธิรรมอยา่งไร ในกรณีท่ีมีการให้คนท่ีไมมี่เอชไอวีได้เข้าถึงยาต้านไวรัสเพื่อใช้ป้องกนั ในขณะท่ียงั
ไมส่ามารถให้ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษากบัผู้ ท่ีมีเอชไอวีทกุคนได้ 2) จะมองเร่ืองการจดัการงบประมาณ
ด้านการรักษาและป้องกนัในแตล่ะประเทศอยา่งไร ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยด้านการรักษามีแตเ่พิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ 
และคา่ใช้จา่ยเร่ือง PrEP ท่ีสงูจะกระทบกบังบด้านการป้องกนัด้วยวิธีอ่ืนหรือไม ่หากจะให้ PrEP จะให้กบั
ใครท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และ 3) จะเกิดอะไรขึน้กบัประสิทธิผลด้านการป้องกนั จะมีหลกัประกนัเร่ืองการใช้ 
PrEP อย่างตอ่เน่ืองอยา่งไร และการใช้ PrEP จะสง่ผลกระทบกบัการใช้ถงุยางฯ ลดลงหรือไม ่ โดย ECDC 
จะขอรอดผูลการวิจยัโครงการ PROUD ในองักฤษ และ IPERGAY ในฝร่ังเศส vi  

 
ด้านการเคล่ือนไหวของเอ็นจีโอและชุมชนทัง้ในระดับนานาชาตแิละในประเทศไทย มีการ
เคล่ือนไหวตอ่ต้านปัญหายาราคาแพง และการผกูขาดยาของบริษัท Gilead ซึง่เป็นผู้ผลิตยา Truvada ทัง้
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ท่ีใช้เพ่ือการรักษา และท่ีน ามาใช้เป็น PrEP ของประชาคมเอ็นจีโอและชมุชนทัว่โลกปรากฏขา่วท่ีผม
ตดิตามได้บางสว่นดงันี ้

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 The Fair Pricing Coalition (FPC) ร่วมกบัเครือขา่ยฯตา่งๆ ออกจดหมาย
คดัค้านการท่ีบรรษัทยา Gilead ก าหนดการปรับขึน้ราคายาต้านไวรัส 3 ตวั คือ 1) Truvada เพิ่มขึน้ 7.9% 
2) Complera เพิ่มขึน้ 7.3 % และ 3) Atripla เพิ่มขึน้ 6.6% ในเดือนมกราคม 2555 ท่ีผา่นมา จดหมาย
เรียกร้องประชาคมโลกร่วมกนัคดัค้านการขึน้ราคายาของ Gilead นี ้เสมือนเป็นการตอกย า้ข้อกงัวลใจของ
ภาคประชาสงัคมไทย วา่คงต้องร่วมกนัติดตามและผลกัดนัเร่ืองนีต้อ่ไปvii  

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555  US FDA ประกาศอนมุตัใิห้มีการใช้ยา Truvada (TDF + FTC) เพ่ือใช้
ส าหรับการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีในกลุม่คนท่ียงัมีสขุภาพดีอยู่ ในขณะท่ีองค์กรเอกชนด้านสขุภาพใน
สหรัฐอเมริกาอยา่ง AIDS Healthcare Foundation หรือ AHF ซึง่เป็นองค์กรท่ีรณรงค์คดัค้านเร่ืองการใช้ 
PrEP ออกมาประกาศคดัค้านทนัทีและกลา่ววา่ "การตดัสินใจของ FDA คร้ังนีจ้ะน าภยัพิบติัมาสู่การต่อสู้
ป้องกนัเอดส์ในอเมริกา เพราะมนัจะไม่ส่งผลใหมี้การลดการติดเชื้อลง แต่จะท าใหมี้การติดเชื้อฯ เพ่ิมมาก
ข้ึน” ในขณะท่ีประเทศไทยเองก็มีความเคล่ือนไหวของ ภาคีเอ็นจีโอ คณะกรรมการองค์กรพฒันาเอกชน
ด้านเอดส์ (กพอ.) และเครือขา่ยผู้ติดเชือ้ฯ เคล่ือนไหวคดัค้านการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบตัรยา Truvada กบั
กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555viii  

เช้าวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ระหวา่งการประชมุเอดส์นานาชาติครัง้ท่ี 19 ณ กรุงวอชิงตนั 
สหรัฐอเมริกา กลุม่นกัเคล่ือนไหวร่วม 50 คน น าโดย AHF ได้บกุเข้ายดึบู๊ธของ Giliead ท าการรณรงค์ 
ประท้วง เพ่ือบอกกลา่วกบัสาธารณะวา่ ราคายา Truvada ของ Giliead ท าให้ผู้ ป่วยเอดส์เข้าไมถ่ึงการ
รักษา ป้ายประท้วงระบขุ้อความวา่ ราคายา Truvada ในแอฟริกามีราคา 480 $/ปี ในขณะท่ีในอเมริกามี
ราคาสงูถึง 10,000 $/ปี ซึง่จะท าให้ผู้ ป่วยเอดส์ในอเมริกากวา่ 2,000 คนใน 9 รัฐท่ีเข้าช่ือรอรับการรักษา
เพ่ือชว่ยชีวิต จะไมไ่ด้รับการรักษา เพราะรัฐฯ ไมส่ามารถหางบประมาณมาซือ้ยาราคาแพง เชน่ Truvada 
นีไ้ด้ix  

30 กรกฎาคม 2556 ศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกค าสัง่ให้ US FDA เปิดเผยเอกสารทกุชิน้ท่ีใช้ใน
การส่ือสารกบับรรษัทยา Gilead เก่ียวกบัเร่ืองท่ีทาง Gilead ได้ย่ืนขออนมุตัขิยายคณุสมบตัขิองยาต้าน
ไวรัส Truvada ท่ีใช้ในการดแูลรักษาอาการภมูิคุ้มกนับกพร่อง (เอดส์) ให้สามารถน าไปใช้ได้ในการป้องกนั
การรับ-และถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี ด้วยวิธีการใช้ท่ีเรียกวา่ PrEP  ทัง้นี ้Michael Weinstein ประธานของ 
AHF ได้กลา่ววา่ “ค าสัง่ของศาลไดยื้นยนัข้อสงสยัลึกๆของเราข้อหน่ึงทีว่่า FDA ไดส้มคบคิดกบั Gilead ใน
การเร่งรัดการอนมุติัใหมี้การใช้ Truvada เพือ่การป้องกนัฯ โดยไม่ไดค้ านึงถึงผลของการวิจยัทางคลินิก 
ค าสัง่ของผูพิ้พากษา Judge Morrow แสดงใหเ้ห็นว่า FDA ไดแ้นะน าให ้Gilead ปกปิดผลการวิจยัทาง
คลินิกทีไ่ม่ปรารถนา รวมทัง้แนะน า Gilead ว่าควรจะพูดอย่างไรเพือ่มิใหผ้ลทีไ่ม่ปรารถนานัน้ส่งผลกระทบ
ต่อการที ่FDA จะพิจารณาอนมุติั”x 
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AHF เป็นองค์กรสญัชาติอเมริกนั เป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีท างานด้านเอดส์ ในหลายภูมิภาคและ
ประเทศ รวมถึงมีการเปิดส านกังานในประเทศไทยไปเม่ือปีท่ีผา่นมา ต้องนบัได้วา่ AHF เป็นองค์กรท่ี
ออกมารณรงค์คดัค้านการใช้ PrEP อยา่งชดัเจน โดยมีการใช้กลยทุธ์หลายวิธีการ เชน่ 

 การรณรงค์ตัง้ค าถามเร่ืองประสิทธิภาพและผลกระทบจากการใช้ PrEP 

 การฟ้องรองทางกฎหมายให้ศาลสัง่ให้ US FDA เปิดเผยเอกสารทัง้หมดท่ีมีการส่ือสารกบั Gilead  
จากการท่ี Gilead ย่ืนขอขยายคณุสมบตัขิองยา Truvada เพิ่มเตมิเพ่ือใช้ในด้านการป้องกนัฯ   

 การรณรงค์ในลกัษณะต าหนิ ท าให้เกิดความอบัอาย ท่ีบางคนเรียกวา่เป็นการ “ชกใต้เข็มขดั” ด้วย
การออกมากลา่วว่า ทรูวาดาเป็น“ยาเพ่ือปาร์ตี”้ (Party Drug) และวา่ เกย์ท่ีใช้ PrEP เป็นพวก
“โสเภณีทรูวาดา” (Truvada Whore) ซึง่กลายเป็นข้อถกเถียงกนัในบรรดากลุม่เกย์และวงกว้าง 
และคนท่ีสนใจสามารถค้นอ่านเร่ิมต้นได้จากลิงค์ท่ีอ้างอิงไว้ท้ายบทxi  

 ลา่สดุเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ก็สง่ผู้แทนเข้าไปแสดงการคดัค้านการใช้ PrEP ในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีของ Gilead ซึง่ผมจะขอยกไปเขียนในตอนถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองราวคร่าวๆ ท่ีผมหยิบยกมาเป็นตวัอย่างนี ้นา่จะพอแสดงได้อยู่วา่ แม้เราจะมีผลการวิจยัหรือองค์
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เผยแพร่สูส่าธารณะมาร่วม 5 ปีแล้ว แตว่า่ การเคล่ือนเอาความรู้ท่ีได้ไปสูก่าร
ก าหนดเป็นนโยบาย เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัินัน้ไมง่่าย ดงักรณีตวัอยา่งของ PrEP และไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ แตเ่กิดขึน้ในหลายภมูิภาคและประเทศทัว่โลก  
 ความส าคญัของเร่ืองนี ้ด้านหนึง่คงย้อนกลบัไปดขู้อเสนอของ GPP ซึง่ก็พฒันาขึน้มาบนขบวนการ
เคล่ือนไหวเร่ืองการทดลองวิจยัเร่ือง PrEP ในคนท่ีผิดจริยธรรม ในกมัพชูา คาเมรูน และไนจีเรีย จนท าให้
ต้องยตุกิารทดลองวิจยัไปเม่ือร่วม 10 ปีท่ีผ่านมา ข้อเสนอหลกัข้อหนึง่ของ GPP จงึเสนอให้มีกระบวนการ
ปรึกษาหารือ พดูคยุกบัชมุชนผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ อยา่งรอบด้าน ทัง้ในชว่ง ก่อน ระหวา่ง และหลงัเสร็จสิน้
การวิจยั เพ่ือให้รับฟังเสียงทัง้ท่ีเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย เพ่ือน าไปสูก่ารพิจารณาข้อเสนอในการด าเนินการ
เพ่ือผลประโยชน์ของสงัคมและความก้าวหน้าด้านวิทยาการการแพทย์ด้านการป้องกนัและดแูลรักษา  
 ตอนหน้า มาดกูนัตอ่วา่ข้อถกเถียงเร่ือง PrEP - ไม่แพร็บ ในปีปัจจบุนัเคล่ือนมาสูจ่ดุไหนแล้ว 
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i การป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีด้วยการให้ยาต้านไวรัสก่อนสมัผสัเชือ้ฯ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) 
ii ผู้ที่สนใจอา่นรายงาน ลองเข้าไปสบืค้นที่คลงัข้อมลู http://www.tncathai.org/data.html  
iii รายงานการประชมุ NCAB ครัง้ที่ 2/2558 http://www.tncathai.org/ 
iv http://www.aidsmap.com/Second-European-PrEP-study-closes-placebo-arm-early-due-to-high-effectiveness/page/2917367/ 
v http://www.aidsmap.com/New-US-guidelines-recommend-PrEP/page/2853617/ 
vi http://www.aidsmap.com/European-CDC-cautious-about-PrEP/page/2891977/ 
vii จากบนัทกึ “Gilead, Truvada, PrEP การช่วยเหลือหรือผลก าไร ?”   
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/gilead-truvada-prep-
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%
E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%
E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3-/3491849575431 
viii จากบนัทกึ “อย.สหรัฐฯประกาศอนุมัติใช้ PrEP "ยาต้านส าหรับป้องกันฯ แล้ว” https://www.facebook.com/notes/niwat-
suwanphatthana/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%
AF%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B
8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-prep-
%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%
E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E
0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7/4303655830080 
ix จากบนัทกึ “Truvada : Giliead's Pill, Profits and Protest at Washington 25 July 2012” https://www.facebook.com/notes/niwat-
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