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กลุมงานวิจัยหลักของสถาบัน ฯ 
• HIV/AIDS  ( งานวิจัยหลัก )
• สารเสพติด / การบริโภคสุรา
• สิ่งแวดลอม / มลภาวะทางอากาศ / สารพิษตกคางทาง

 
เกษตร

• โภชนาการ  (โรคอวน, กลุมโรคเมตตาบอลิก)

• โรคเขตรอน/โรคตดิเชื้ออุบัติใหม ;
 

มาเลเรีย, หวัดนก, ฯลฯ
• วิจัยระบบสุขภาพภาคเหนอื 5



เครือขายการวิจัยดานโรคเอดสระดับนานาชาต  ิ

ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยของ NIH

1. CMU Clinical Trial Unit (CMU CTU)
- Adult AIDS Clinical Trial Group (AACTG)   
(แหงเดียวในประเทศไทยและเอเซียน)

- Pediatric AIDS Clinical Trial Group (PACTG)
International Maternal Pediatrics Adolescent AIDS 
Clinical Trial (IMPAACT) (หนึ่งในสองของประเทศ)

2. JHU Clinical Research Site (JHU CRS)
HIV Prevention Trial Network (HPTN)
(แหงเดียวในประเทศไทยและเอเซียน)



•  โครงการปองกันการติดเชื้อในชาย    (iPrEx)

•  โครงการปองกันการติดเชื้อในคูตาง  (HPTN 052)

•  โครงการการขับเคลื่อนชุมชนและการเขาถึง 
(โครงการพาไทย   Project ACCEPT/HPTN043)

งานวิจัยดานปองกนั HIV ใหญ ๆ ที่ 
มช.







ในขณะที่มีผูปวยเอดสสามารถเขาถึง  
ยาตานเพิ่มขึ้น 2 ราย 

แตเรากลบัมีผูติดเชื้อรายใหม  
เพิ่มขึ้น  5 รายในเวลาเดียวกัน ?

การรักษา  <=>  การปองกัน
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โอกาสในการปองกันการติดเชื้อ HIV ที่ทาทาย

นานเปนป

การรักษา HIV
 ดวยยาตาน เพื่อลด

การแพรเชื้อ

เชื้อ HIV เขาสูรางกายแลว

นานเปนป

กอนสัมผัสเชื้อ

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยง &

ใชวิธีปองกัน
ขลิบหนงั

ถุงยาง

Cohen et al, JCI, 2008
Cohen  IAS 2008

ชั่วโมง

Vaccines
ART PrEP
Microbicides

วัคซีน

กินยาลวงหนา

เจลฆาเชื้อ

สัมผัสเชือ้ 
(กอน/ขณะรวมเพศ)

72 ชั่วโมง

Vaccines
ART PEP

วัคซีน

กินยาเมื่อ

รับเชื้อแลว

สัมผัสเชื้อ 
(หลังรวมเพศ)
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Vaccine – neutr antibodies




วิธีการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ที่ใชในปจจบุัน

รูผลเลือด HIV ของตนเอง

การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม

ถุงยางอยามัย ช/ญ

การรกัษา STIs

การขรบิหนังหุมปลาย

การรกัษาผูติดยาเสพติด
การใชเข็มสะอาดในผูฉีด

 ยา
การคัดกรองเลือดผูบรจิาค

การปองกันการตั้งครรภที่ไมพรอม

การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก

Structural interventions



โอกาสการแพรเชื้อ HIV ตามระยะเวลาของการดําเนินของโรค



Powers et al Lancet ID, 2008
โอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV โดยปจจัยตาง ๆ จากการศึกษา



Source: Analysis and Advocacy (A2) Thailand Team, Pattaya presentation to ASAP meeting, January 2006.

Estimated number of new HIV infections in Thailand 1988-2008
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iPrEx: 
PrEP Initiative

Sponsored by NIH/NIAID/DAIDS
With co-funding from the

Bill and Melinda Gates Foundation
And drug donated by

Gilead Sciences



โครงการวิจัย
 การใหยาตานไวรัสเพื่อปองกันการติด

 เชื้อเอชไอวีในเพศชาย
 

Chemoprophylaxis for HIV Prevention in Men 

(IPrEx)



ไดรับทนุสนับสนุนจาก..

•  สถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of 

Health หรือ NIH) ประเทศสหรฐัอเมริกา

•  มูลนิธิบิลกับเมลินดา เกตส (Bill & Melinda 

Gates Foundation)



11 สถาบันวิจัยจาก 6 ประเทศ 
ครอบคลุม 4 ทวีป

ACSA, Impacta, Immensa, Peru  (3)

Eqidad, Ecuador     (1)

San Francisco  and Boston, USA    (2)

DTHF, South Africa    (1)

FIOCRUZ, Praca Onze, USP, Brazil    (3)

RIHES, Thailand      (1)



iPrEx: 
Safety, Efficacy, and Behavior

Gladstone Institute 
of Virology and 
Immunology

http://www.fenwayhealth.org/site/PageServer
http://www2.usp.br/portugues/index.htm


เปรู

ไทย

บราซิล อัฟริกาใต

เอกวาดอรสหรัฐอเมริกา

ประเทศทีเ่ขารวมโครงการประเทศทีเ่ขารวมโครงการ

Presenter
Presentation Notes
โครงการนี้เป็นการศึกษาในคู่ที่มีคนหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี แต่อีกคนหนึ่งยังไม่ติดเชื้อ ศึกษาพร้อมกันทั่วโลกได้แก่
1. ทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย (เมืองเชนไนและพูเน่) ประเทศไทย(เชียงใหม่)
2. ทวีปอัฟริกา ได้แก่ ประเทศมาลาวี (เมืองลิลองเวและเบลนไทร์) ประเทศซิมบับเว (เมืองฮาราเร่)
3. ทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่	ประเทศบราซิล (เมืองริโอ เดอ จาเนโร และปอร์โต เอลริเก้)
4. ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเสส)



หัวหนาวิจัยหลัก (สวนกลาง)

• Robert M Grant, MD, MPH   
(Protocol Chair, PI)
Gladstone Institute of Virology 
and Immunology
University of California, San 
Francisco,  USA



ผูวิจัยหลัก (ประเทศไทย)

• รองศาสตราจารยนายแพทยสุวัฒน จริยาเลิศศกัดิ์ 
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• ทันตแพทยสุรสิงห วิศรตุรัตน 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม



ทําไมเลอืกทําใน MSM?
• ในชวงป 2002 ถึง 2004 

– โครงการวิจัยเกี่ยวกับ  PREP ไมมีการทําในกลุม  MSM
• สถานการณการติดเชื้อ HIV ในกลุม MSM มีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว

– ทั้งในประเทศอเมริกา
– ในหลายประเทศในทวีปเอเซีย  รวมถึงประเทศไทย
– ในหลายประเทศในทวีปอัฟริกา 

• สัมฤทธผิลในการปองกันการติดเชื้อโดย Prep อาจตองตางออกไปในกลุมที่ม
 

ี
เพศสัมพันธทางทวาร

– ความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV ผานทางทวารจะสูงกวาทางชองคลอด
– อาจมีความแตกตางในการรับเชื้อและการเขาถึงของยาในบริเวณทวาร

• iPrEx  เปนโครงการวิจัย Prep เพียงหนึ่งเดียวที่ทําใน MSM





Free Internet service for volunteer

CASI zone Physical Exam room

Counseling room

Waiting area



คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน  MSM CAB



PIMAN CAB member PIMAN CAB member 

CAB Meeting at PIMAN Center



CMU HIV/AIDS CAB Meeting



SA-CAB Meeting

PIMAN-CAB Meeting



CAB Participation

Meeting every 2 months basis to give 
suggestion on research and related 
documents

 
i.e ICF

 
and related activities



CAB Seminar: discussion

Ethics in Human Experimenting 
Research and related issue concerning 
HIV/AIDS; Poster presentation of 
RIHES studies; CAB aspects towards 
research; Informed Consent Form; 
CAB role; Problem Solving in Case AE 
Reports and Case Studies, etc



CAB Seminar: discussion

Ethics in Human Experimenting 
Research and related issue concerning 
HIV/AIDS; Poster presentation of 
RIHES studies; CAB aspects towards 
research; Informed Consent Form; 
CAB role; Problem Solving in Case AE 
Reports and Case Studies, etc



แนวคิดที่ชวยสนับสนุน PrEP ?
• มีการวิจัยเบื้องตนที่สนับสนุนวาการกินยาตานลวงหนาอาจม

 
ี

ประโยชน

– การใชยาตานเพื่อปองกันการแพรเชื้อจากแมสูลกู
– การกนิยาตานภายหลังมีเหตุการณเสี่ยงตอการรับเชื้อ (PEP) เชน 

ในบุคลากรทางการแพทยทีถู่กเข็มตํา  หรือ ผูหญิง (หรือผูชาย) ถูก
 ขมขืน 

– การทดลองในลิงโดยใหยาตาน แลวฉีดหรือใสเชื้อ SHIV เขาไป
• ยาตานไวรัสมหีลากหลายใหเลือกใชและมีความปลอดภัยมากขึ้น ?

• มียาตานที่กนิเพียงวันละครั้ง ที่ไดผลดีและอาการขางเคียงนอย
– TDF: tenofovir disoproxil fumarate: Viread ®
– FTC: emtricitibine: Emtriva ®
– TDF/FTC: Truvada ®





ยาตานเมด็เดียว จะชวย  
ปองกนัการตดิเชื้อ HIV ได  

หรือ ?



ทําไมจึงเลือกใชยา Truvada  
(FTC/TDF)

• เปนสูตรยาตานไวรัส (NRTI) 2 ตัว มารวมกัน 
(co-formulated emtricitabine + 

Tenofovir)  (FTC/TDF)
• แตละตัวเปนยาตานที่มีอาการขางเคียงพบคอนขางนอย
• รับประทานสะดวก เพียงวันละครั้ง
• พบอัตราเกิดการเชื้อไวรัสดื้อยาคอนขางนอยจากรายงาน
• เปนยาใชรวมในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีไดคอนขางดี 



วัตถุประสงคหลักของการศึกษา 

• เพื่อประเมินถึงการติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่ลดลงหลังจากรับประทานยา 
Truvada ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไมติดเชือ้เอชไอวี-1

• เพื่อประเมินความสัมพันธของเหตุการณไมพึงประสงคชนิดไมรายแรง 
ระหวางการรับประทานยา Truvada กับการไดรับยาเลียนแบบวัน

 ละครั้ง ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายที่ไมติดเชือ้เอชไอวี-1



วัตถุประสงครองของการศึกษา 
• เพื่อประเมินการเกิดอาการกําเริบของไวรัสตับอักเสบ ในอาสาสมัครทีม่

 
ี

HBsAg+ ในระหวางและภายหลงัการไดรับยาTruvada
• เพื่อประเมินดูผลตอการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของมวลกระดูก การกระจาย

 ของไขมันในรางกาย และไขมันในเลือด ในอาสาสมัครที่ไมติดเชื้อ HIV ใน
 ระหวางและภายหลังการไดรับยาTruvada

• เพื่อประเมินดูผลที่เกิดจากการไดรับยา Truvada กอนการติดเชื้อ HIV วา
 จะมีผลตอการดําเนินของโรค โดยศึกษาจากระดับของ plasma RNA 

ระดับ CD4 การดื้อตอยาตาน และอาการทางคลินิกอื่น ๆ 
• เพื่อประเมินทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธกับความลมเหลวหรือ

 ความสําเร็จ ในการปองกันโดยการกินยาตานลวงหนา



The iPrEx Study (ตอ)
• การติดตามผลหลัก ๆ จากการไดรบัยาตาน  ไดแก :

– การติดเชื้อ HIV 
– อาการไมพึงประสงค  ( ที่สําคัญคือ ไต และ ตับ )
– ผลขางเคียงโดยเมตตาบอลิก (

 
กระดูก และ ไขมันในเลือด )

– การเพิ่มจํานวนเชื้อตับอักเสบบี ในคนที่เปนพาหะ (HBsAg+)
– พฤติกรรมเสี่ยง และ การเกดิโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
– ความสม่ําเสมอในการกินยา  (Adherence)
– ถาหากมีการติดเชื้อ HIV :

• ดูภาวะการดื้อยาตาน  
• Viral load
• ดูการตอบสนองทางภูมิตานทานและ CD4 Count



The iPrEx Study

• อาสาสมัคร MSM ที่มีความเสี่ยงสูง  จํานวน 2499 คน 
• การสุมแบบ 1:1  โดยใหกินยา  ปองกันลวงหนาวันละครั้ง
• FTC/TDF vs Placebo 
(ยาเลยีนแบบ หรือ ยาเปลา)



คุณสมบัติของอาสาสมัคร
• มีอายุ 18 ปขึ้นไป
• เปนเพศชาย (โดยกําเนิด)

• เปน ชายมีเพศสัมพันธกับชาย รวมถึงสาวประเภทสอง 
• มีสุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงดี (ไต ตับ เลือด)

• ไมมีการติดเชือ้เอชไอวี-1

• มีพฤตกิรรมทางเพศที่เสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวี-1

• มีความยินดีที่จะเขารวมการวิจัย 
• ฯลฯ



เกณฑคัดออก

• ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ เชน มีการ  
ติดเชื้ออยางรุนแรง  กําลังปวยเปนโรคตับ  
อักเสบจากเชื้อไวรัส  กําลังไดรับยาบางชนิดท  ี่

มีผลกระทบตอการศึกษา ติดสุรา/ยาเสพติด 
เปนเบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ



สูตรยาที่ใชในการศึกษาวิจัย

กินยา FTC/TDF หรือ ยาเลียนแบบ  หนึ่งเม็ด 

วันละครัง้ ตลอดการศึกษา 



บรกิารที่อาสาสมคัรจะไดรบัในการเขา
 รวมโครงการ (โดยยอ)

• นัดหมายทุก 1 เดอืน และตรวจ HIV ทุกเดอืน
• อาสาสมัครจะไดรับคําปรึกษาเพื่อ

– ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง 
– คําปรึกษากอนและหลังการตรวจเลือด

• การตรวจเลือด (ขอเก็บตัวอยางเลือดที่เหลือเพื่อการศึกษาในอนาคต)

• การตรวจรางกาย
• การตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หากเปนโรค  จะใหการรักษา
• การตอบคําถามบางสวนโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อประเมินความเสี่ยง



ประโยชนทีไ่ดรับ
• การตรวจเช็คสุขภาพ
• การตรวจ HIV  (HBV/HCV)
• การใหคําปรึกษาเพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
• วคัซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบใีนกรณีที่ไมมีภูมคิุมกัน
• ถุงยางอนามัย พรอมสารหลอลื่น
• ไดรบัการรักษาหากเปนโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ รวมทัง้

 
คูนอน



ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
• เจ็บหรือเกิดรอยช้ําจากการเจาะเลือดในแตละครั้ง
• อาจรูสึกอึดอัดใจ เมือ่ถูกถามเรื่องเพศสัมพันธ
• ผลขางเคียงจากยา Truvada ที่เคยมีรายงาน (คอนขางนอย)

– อาจเกิดปญหาการดื้อตอยาตานในอนาคตหากติดเชื้อ HIV
– คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
– อาการทางไต
– อาการทางกระดกู
– ทางโครงการจะมีการติดตามเกี่ยวกับอาการเหลานี้ และใหการดูแลรักษา
(จะมีการตรวจประเมนิอยางละเอียดเพื่อติดตามอาการขางเคียงจากยาตาน)



การเก็บรกัษาความลับของอาสาสมัคร

• ใชรหัสประจําตัว จะไมมีการระบชุือ่ในแบบฟอรมและตัวอยางเลือด 
ปสสาวะ เพื่อรักษาความลับ

• ขอมูลการศึกษาจะถูกเก็บไวในตูเอกสารที่ปดอยางแนนหนา
• ผูที่เขาขอมูลคือเจาหนาที่ของโครงการและผูที่ไดรับการมอบหมาย

 เฉพาะในคลินิกเทานั้น



คาใชจาย และคาตอบแทน

• อาสาสมคัรไมเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวม
• หากเกิดอาการเจ็บปวย/อาการขางเคยีงจากการเขารวม

 
โครงการ จะไดรับการรักษาโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ

• อาสาสมคัรจะไดรบัคาตอบแทนเปนเงิน 500 บาทใน
 

การมาพบแพทยทีค่ลินิกตามนดัในแตละครั้ง



เอกสารขอคํายินยอม (Informed Consent)
• เอกสารยินยอมเขารับการคัดกรอง และ ขอเก็บตัวอยาง

 
เลือดที่เหลือเพื่อการศึกษาในอนาคต

• เอกสารยินยอมเขารับการเขารวมการศึกษา และ ขอเก็บ
 

ตัวอยางเลือดที่เหลือเพื่อการศึกษาในอนาคต

• เอกสารยินยอมเขารวมการศึกษายอย DEXA และ 
ขอเก็บตัวอยางเลือดเพื่อการศึกษาในอนาคต



MSM Recruitment in Chiang 
Mai



Pre Screen Materials



iPrEx Materials



Condo 
m kit

Via Taxi

Material for Public Relation



Venue Map for MSM SpotsVenue Map for MSM Spots



กิจกรรมหาอาสาสมัครในโครงการวิจัยพิมาน



Cam 
pus

Spa and 

Recruitment activities



MSM Events & Activities



รายการโทรทัศน

WE TV
 

(ชอง 11)



รายการวิทยุ

CABs  talked 
about  various 

subjects & share  
experiences 

from 
conferences on 

HIV/AIDS

Dr. Linda Aurpibul talked about 
researches in IMPAACT



สารทีป่รกึษาชุมชน 

(4000 ฉบับ ออกทุก 2 เดือน)



• เริ่มรับอาสาสมัครที่ เชียงใหม             กุมภาพันธ 
2552

• หยดุรับอาสาสมัคร                         17 
ธันวาคม 2552

• จํานวนอาสาสมคัรที่คดักรอง
 

157 คน
• จํานวนอาสาสมคัรที่เขารวม            114 คน
• หยดุกินยาในการทดลอง เดือนสิงหาคม 2553
• ปจจุบนัยงัตามศึกษาผลหลังหยุดยาจนถึง กพ.54

ความกาวหนาของโครงการ iPrEx 
จนถึงปจจุบันเฉพาะที่เชียงใหม



อัตตลักษณทางเพศ



อาชีพ



อายุ



40 trials of 33 interventions
Type of 
intervention

Beneficial
Effect

Adverse
Effect

No
Effect

Total

Behaviour & 
microfinance

8 8

STI intervention 1 8 9

Circumcision 3 1 4

Diaphragm 1 1

Non-ARV 
microbicides

1 11 12

ARV microbicides 1 1

ARV oral 1 1

Vaccines 1 3 4

Adapted from Padian et al AIDS 2010, 24:621





สิ่งทีอ่าจคนพบจากการวิจัยทดลองยา/วัคซีน

จาก แยที่สุด                          
ดีที่สุด

 ไมปอง    ไมปลอด
 ไมปอง    แต    ปลอด

ปอง   แต    ไมปลอด

ทั้งปอง  และ  



ความกาวหนาการศกึษาวิจัยจนถึงปจจุบัน

• It is exciting
– Proof of concept for ARV prophylaxis
– Proof of concept for microbicides
ผลการวิจัย พสิูจนวา Prep ชวยลดโอกาสเสี่ยงตอการตดิเชื้อ

• Is it sufficient evidence to roll out globally
มหีลักฐานเพียงพอหรือไม ที่จะนําไปขยายผลทั่วโลก 





CAPRISA 004 

Effectiveness & safety of vaginal 
microbicide 1% tenofovir gel for 
prevention of HIV infection in 
women

Quarraisha  & Salim S Abdool Karim 
on behalf of the
CAPRISA 004 Trial Group



77

Available for download from: http://www.sciencemag.org/sciencexpress/recent.dtl



ประสิทธิภาพของ tenofovir gel ในการ  ปองกันการติดเชื้ อ HIV  

78

Tenofovir Placebo

# HIV infections 38 60

Women-years (# women) 680.6 (445) 660.7 (444)

HIV incidence
(per 100 women-years)

5.6 9.1

Incidence rate ratio: 0.61 (CI: 0.4
 

to 0.94); p = 0.017

Tenofovir gel ชวยลดการติดเชื้อ HIV ลงไปได 39%



โปรดติดตามผลการศึกษา  
ที่กําลังจะประกาศ  

เร็ว ๆ นี ้ และอีกหลาย  
โครงการ ที่กําลังตามมา?



Timelines

Figure: AV



FTC/TDF Placebo

# HIV infections ?? ??
Person-years (# MSM) ?? ??
HIV incidence
(per 100 MSM-years) ?? ??

Incidence rate ratio: 0.?? (CI: ?????); p = ?? 

?? % lower HIV incidence in FTC/TDF group

ประสิทธิภาพของ FTC/TDF ในการ  ปองกันการติดเชื้ อ HIV ใน iPrEx 



ผลการศึกษาของ  iPrEx จะไปทางไหน  
?

จาก แยที่สุด                          
ดีที่สุด

 ไมปอง    ไมปลอด
 ไมปอง    แต    ปลอด

ปอง   แต    ไมปลอด
ทั้งปอง  และ  ปลอด



EFFICACY
(สัมฤทธิผล)

Can  it  work ? (ดี)
(under  ideal  condition)

EFFECTIVENESSEFFECTIVENESS
((ประสิทธิผลประสิทธิผล))

Does  it  work ? Does  it  work ? ((ใชไดใชได))
(in  the  usual  practice)(in  the  usual  practice)

EFFICIENCY
(ประสิทธิภาพ)

Is it done economically ? Is it done economically ? 
((คุมคาคุมคา))

บันได 3 ขัน้ในการประเมินนวตกรรมใหม



บันได 4 ขั้นในการประเมินเทคโนโลยทีางการแพทย

Equity
ยานั้นกอใหเกิด

ความเปนธรรม

ในสังคมหรือไม ?

Efficiency
ยานั้น

ผลประโยชน

คุมกับตนทุน

ที่ลงไปหรือไม 
?

Effectiveness
ยานั้นใชได

 


ในทางปฏิบัต
 

ิ

หรือไม ?

Efficacy
ยานั้นดีจริง

หรือไม ?



ความทาทายในการสื่อสารสูสาธารณะ  
ใหเขาใจ  
ไมแตกตื่น  

ไม ................  
เมื่อประกาศผลการศึกษาแตละครั้ง











ความทาทาย ในการขยายผล จาก  
การวจิัยดานการปองกัน  ไปสู 
โครงการดานสาธารณสุข ใน  

สถานการณที่เปนจริง



New Biomedical Prevention Trials
• ทําโดยผูใหบริการ  :

– วัคซนี    
– การขริบหนังหุมปลายอวัยวะเพศ
– ทําหมนั

• ทําโดยแตละบุคคล  :

– ลดพฤตกรรมเสี่ยง ?

– การใสถุงยาง     ชาย   หญิง 
– การกินยาตาน   การใช  Microbicides



ความทาทายในการใชยาตาน เพื่อ  ปองกันการติดเชือ้ HIV
 ความตอเนื่องในการกินยา
 การมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับบุคคลและชุมชน 
 การขยายโครงการในชุมชนที่มีระดับความชุกของการติดเชื้อต่ํา
 คาใชจาย เพื่อการปองกัน  vs การรักษา
 ภาระในการตองใชยา ไมวาจะเปนยาทา หรือ ยากิน  อาการ
ขางเคียง และพิษจากการใชยาในระยะยาว
 การมีกลไกติดตอตามและประเมินผลกระทบในการระยะยาว
อยางไร  
 ตองตรวจ HIV บอยแคไหน ?



Once the FDA has received all the data has asked for, 
it must complete its review of a Fast Track submissio 
within six months. This means that a decision on 
licensing approval might be reached in early 2014.



Implementation: what’s next?
• Conduct and completion of the trials

• Cost-effectiveness analysis

• Safety studies in
– Women desiring pregnancy
– Lactating women
– High-risk youth
– Pregnant women? 

• Pilot studies
– Target populations?  High-risk MSM, sex workers, discordant couples

• On what scale could PrEP be successfully implemented? 
• Need for viral RNA or Ag testing before implementation?

– Degree of safety monitoring & HIV testing
– Adherence & risk behavior if PrEP is known to be safe & effective

• Non-inferiority studies:
– Intermittent / periodic dosing
– Other alternative agents – TMC 278, new agents (maraviroc?)



Ethical & Implementation Conundrums of Standard 
of Care in HIV Vaccine & Prevention Trials  

• What constitutes standard to provide to research participants?

• Provide if proven efficacy but not implemented widely?
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