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วตัถปุระสงคห์ลกัของการศกึษา 

 เพื่อประเมินถึงการตดิเช้ือเอชไอวี-1 ท่ีลดลงหลงัจาก

รบัประทานยา Truvada ในกลุ่มชายท่ีมี

เพศสมัพนัธก์บัชายท่ีไม่ตดิเช้ือเอชไอวี-1

 เพื่อประเมินความสมัพนัธข์องเหตุการณไ์ม่พึง

ประสงคช์นิดไม่รา้ยแรง ระหว่างการรบัประทานยา 

Truvada กบัการไดร้บัยาเลียนแบบวนัละครั้ง ใน

กลุ่มชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชายท่ีไม่ตดิเช้ือเอชไอวี-1



วตัถปุระสงคร์องของการศกึษา 

 เพ่ือประเมินการเกิดอาการกาํเรบิของไวรสัตบัอกัเสบ ในอาสาสมคัรท่ีมี

HBsAg+ ในระหว่างและภายหลงัการไดร้บัยาTruvada
 เพ่ือประเมินดผูลตอ่การเปล่ียนแปลงความหนาแน่นของมวลกระดูก การ

กระจายของไขมนัในรา่งกาย และไขมนัในเลือด ในอาสาสมคัรท่ีไม่ตดิเช้ือ 

HIV ในระหว่างและภายหลงัการไดร้บัยาTruvada

 เพ่ือประเมินดผูลท่ีเกิดจากการไดร้บัยา Truvada ก่อนการตดิเช้ือ HIV 
ว่าจะมีผลตอ่การดาํเนินของโรค โดยศึกษาจากระดบัของ plasma RNA 
ระดบั CD4 การด้ือตอ่ยาตา้น และอาการทางคลินิกอ่ืน ๆ 

 เพ่ือประเมินทศันคตแิละพฤตกิรรมเสีย่งท่ีสมัพนัธก์บัความลม้เหลวหรอื

ความสาํเรจ็ ในการป้องกนัโดยการกินยาตา้นลว่งหนา้



The iPrEx Study (ต่อ)

 การติดตามผลหลกั ๆ จากการไดร้บัยาตา้น  ไดแ้ก่ :
การติดเช้ือ HIV รายใหม่ระหว่างการศึกษา

อาการไม่พงึประสงค ์ ( ทีส่ําคญัคือ ไต และ ตบั )
ผลขา้งเคียงโดยเมตตาบอลิก (กระดูก และ ไขมนัในเลือด)
การกาํเริบของอาการไวรสัตบัอกัเสบบ ีในคนทีเ่ป็นพาหะ 

(HBsAg+)
พฤติกรรมเสีย่ง และ การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

ความสมํา่เสมอในการกินยา  (Adherence)



The iPrEx Study (ต่อ)

การติดตามผลหลกั ๆ จากการไดร้บัยาตา้น (ต่อ) 
ไดแ้ก่ :
ถา้หากมีการติดเช้ือ HIV :
 ดูภาวะการด้ือยาตา้นไวรสั  

 Viral load / CD4



The iPrEx Study

อาสาสมคัร MSM ที่มีความเสีย่งสูง
จํานวน 3,000 คน (ตอนเริม่ตน้)

การสุ่มแบบ 1:1  โดยใหกิ้นยาป้องกนั
ล่วงหนา้วนัละครั้ง

FTC/TDF vs Placebo (ยา
เลียนแบบ หรือ ยาเปรียบเทียบ)



คณุสมบตัขิองอาสาสมคัร

 มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

 เป็นเพศชาย (โดยกาํเนิด) 

 เป็น ชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย เกย ์สาวประเภทสอง 

 มีสุขภาพโดยทัว่ไปแข็งแรงดี (เช็คด ู:-ไต ตบั เลือด)

 ไม่มีการตดิเช้ือเอชไอวี-1โดยวิธีตรวจภูมิตา้นทานปกติ

 มีพฤตกิรรมทางเพศท่ีเส่ียงสูงตอ่การตดิเช้ือเอชไอวี-1 

 มีความยนิดีและลงนามยนิยอมเขา้รว่มการวิจยั 



เกณฑค์ดัออก

 ตามรายละเอียดในเอกสารโครงการ เช่น 
มีการตดิเช้ืออยา่งรุนแรง  กาํลงัป่วยเป็น
โรคตบัอกัเสบจากเช้ือไวรสั  กาํลงัไดร้บัยา
บางชนิดท่ีมีผลกระทบตอ่การศึกษา ตดิ
สุรา/ยาเสพตดิ เป็นเบาหวาน โรคหวัใจ 
ฯลฯ



บรกิารทีอ่าสาสมคัรจะไดร้บัในการเขา้
รว่มโครงการ (โดยยอ่)

 นดัหมาย และตรวจ HIV ทุกเดือน

 อาสาสมคัรจะไดร้บัคาํปรึกษาเพ่ือ

ประเมินพฤตกิรรมเสี่ยง 

คาํปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจเลือด

 ถุงยางอนามยั และ สารหล่อล่ืน ตามตอ้งการ

 การตรวจวินิจฉยัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์และใหก้ารรกัษาหากตรวจพบ

 การตรวจเลือดดคูวามปลอดภยั ไต ตบั ทุก สาม เดือน

     (ขอเก็บตวัอยา่งเลือดท่ีเหลือเพ่ือการศึกษาในอนาคต)

 การตรวจรา่งกายทุกครัง้โดยแพทย์

 การตอบคาํถามโดยใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือประเมินความเส่ียงและการกินยา



ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
 การตรวจเช็คสุขภาพ

 การตรวจ HIV  (HBV/HCV)
 การใหค้าํปรกึษาเพ่ือป้องกนัการตดิเช้ือเอชไอวี

 วคัซีนป้องกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบบีในกรณีทีไ่ม่มี

ภมิูคุม้กนั

 ถุงยางอนามยั พรอ้มสารหลอ่ลื่น

 ไดร้บัการรกัษาหากเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

รวมทั้งคู่นอน



ทาํไมเลือกทาํใน MSM?
 ในช่วงปี 2002 ถึง 2004 

 โครงการวิจยัเก่ียวกบั  PREP ไม่มีการทาํในกลุม่ MSM
 สถานการณก์ารตดิเช้ือ HIV ในกลุ่ม MSM มีแนวโนม้ทีสู่งข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว

 ทั้งในประเทศอเมรกิา

 ในหลายประเทศในทวีปเอเซีย  รวมถึงประเทศไทย

 ในหลายประเทศในทวีปอฟัรกิา 

 สมัฤทธิผลในการป้องกนัการตดิเช้ือโดย Prep อาจตอ้งตา่งออกไปในกลุ่มท่ี
มีเพศสมัพนัธท์างทวาร

 ความเสีย่งในการตดิเช้ือ HIV ผา่นทางทวารจะสูงกว่าทางช่องคลอด

 อาจมีความแตกตา่งในการรบัเช้ือและการเขา้ถึงของยาในบรเิวณทวาร

 iPrEx เป็นโครงการวิจยั Prep เพยีงหน่ึงเดียวท่ีทาํใน MSM



ผลการศึกษา 

วเิคราะห์ข้อมูล จากเร่ิมต้น จนถงึ 

วนัที ่1 พฤษภาคม 2553



Fully enrolled as of December 2009

Lima

Iquitos
Guayaquil

Sao Paulo

Rio de Janeiro

Boston

San Francisco

Cape Town

Chiang Mai

Sites 11
Participants 2,499







Participants 2,499





ความกา้วหนา้ของโครงการ iPrEx
จนถึงปัจจุบนัเฉพาะท่ีเชียงใหม่

 เริ่มรบัอาสาสมคัรที่ เชียงใหม่          กุมภาพนัธ ์2552

 หยุดรบัอาสาสมคัรรายใหม่            17 ธนัวาคม 2552

 จาํนวนอาสาสมคัรที่คดักรอง              157 คน

 จาํนวนอาสาสมคัรที่เขา้รว่ม                 114 คน

 หยุดกินยาในการทดลอง                   สิงหาคม 2553
 ปัจจบุนัยงัตามศึกษาผลหลงัหยุดยาจนถึง กพ.54



110 in total (100 incident, 10 at baseline)

At least one specimen with undetectable RNA
for all incident seroconverters

HIV Infections



36 were recorded among the 1,251 
participants given Truvada and 

64 among the 1,248 who had been 
given a placebo, 

Showing that the drug reduced the 
risk of infection by 43.8 percent 
(95%CI; 15.4 – 62.6), p = .005

Among 100 HIV incident cases



Efficacy related to drug adherence

Drug adherence > 50%, HIV risk 
reduction 50.2%
(95%CI 17.9%-69.7%), p = .006

Drug adherence > 90%, HIV risk 
reduction 72.8% 
(95%CI 40.7%-87.5%), p < .0006



Subset of study participants on Drug

Detectable drug level in blood/cell 
among active arm pts; TDF/FTC

9% (3 of 34) who became  
HIV infected

51% (22 of 43) who remained 
HIV negative



Efficacy related to HIV risk

Unprotected Receptive Anal 
Intercourse (URAI) at Baseline ; 
HIV risk reduction  58% 
(95%CI 32-74), p < .0006





Drug safety & drug resistance  

No different between both arms except ; 
 Nausea  (2% in TDF/FTC vs <1% in 

placebo, p=0.04)
Weight loss >5%  (2% in TDF/FTC vs 

<1% in placebo, p=0.04)
Drug resistance (FTC) in 3 pts; 1 in 

placebo, 2 in active drug but all occurred 
in HIV +ve at baseline 



การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเส่ียง

ในอาสาสมคัร ระหว่างเขา้รว่ม

ในโครงการ ประมาณ 2-3 ปี



Sexual Partners

7 ptn

2 ptn



Condom Use with High Risk Sex

50%

>70%



Conclusions
Oral FTC/TDF PrEP provided additional protection 
against the acquisition of HIV infection among 
MSM receiving a comprehensive 
package of prevention services.  
Detectable drug in blood strongly 
correlated with the prophylactic effect.









ความทา้ทาย ในการขยายผล 

จากการวิจยัดา้นการป้องกนั  

ไปสู ่โครงการดา้นสาธารณสุข 

ในสถานการณท่ี์เป็นจริง



อะไร ไม่เก่ียวกบัผลการศึกษาของ iPrEx

 PrEP ยงัไม่มีการแนะนาํใหน้าํไปใชไ้ด้

 ทา่นยงัอาจจะตดิเช้ือเอชไอวีได ้แมจ้ะกินยาป้องกนั PrEP
 PrEP ไม่ใช่วคัซีน หรอื ยาคมุกาํเนิดฉุกเฉิน ตอ้งมีการกิน

ยาตลอดเวลา

 PrEP ไม่ไดใ้ชส้าํหรบัผูมี้ความเส่ียงตอ่การตดิเช้ือทุกคนได ้

การศึกษาโครงการ iPrEx บอกไดเ้ฉพาะในกลุม่ท่ีมี

เพศสมัพนัธเ์ทา่นั้น



ความทา้ทายในการนาํเอามาตรการ PrEP ไปใชข้ยายผลจริง

ในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคเอดสใ์นแตล่ะประเทศ

ความปลอดภยัระยะสั้น-ยาว และ การด้ือยาตา้น ?
การมีความเส่ียงมากข้ึน เพราะเช่ือว่า ยาช่วยได้ ?
ความสมํา่เสมอในการกินยาตา้น ART PrEP ?

 จะมีการสรา้งแรงจงูใจอยา่งไร

 จะตอ้งกินไปนานแค่ไหน ตลอดชีวิตหรอื ? หรอืหยดุเม่ือหยดุเสี่ยง ?

 คูข่า หรอื คูน่อน ตอ้งกินดว้ยไหม หรอืกินฝ่ายเดยีว ?

 จะประเมินเรือ่งการกินยาสมํา่เสมออยา่งไร บอกเองหรอืตรวจเลือด ?

 จะตอ้งไปตรวจเลือดบ่อยแค่ไหน/หยุดยาทนัทีเม่ือตดิเช้ือไดไ้หม ?

 ใครจา่ย ใครควรกิน ควรหยุดเม่ือไหร่ => Cost effectiveness?
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