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และ  การวจิัยทางชีวเ  วชศาสตรเ กี่ย กับการปองกันกา  ร  ติดเ ชื้อเอชไอวี
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การดูแลรักษาเอชไอวี

-การรักษาโรคฉวยโอกาส
-ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
-การรักษาดวยาตานไวรัส
-ราคาที่สามารถจายไดและสามารถ

 เขาถึงได

การปองกัน

-การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-เข็มฉีดยาสอาด
-เลือดปลอดเชื้อ
-การปองกันการถายเชื้อจากแมส

 
ู

ลูก

-ถุงยางอนามัย
-การรักษาโรคติดตอทางเพศ
-การขลิบหนงัหุมอวัยวะเพศชาย

ความยุติธรรมทางสังคม

-ความเทาเทียม
-ความยากจน

การวิจัย

-วัคซีน
-สารเคลือบชองคลอด/

 ภายใน

-PrEP 
-อื่นๆ

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี

-ไมมีคาใชจาย
-สามารถเขาถึงได 
-ไมมีการเลือกปฏบิัติหรือเสี่ยง

 ตอการตีตรา

-การรักษาความลับ

การจัดการปญหาเอชไอ

 วีที่ครอบคลุม



ยุ ทธศาสตรใ นช วงต า งๆ

กอนสัมผัสเชื้อ ชวงการถายทอดเชื้อ ภายหลังการติดเชื้อ

•ถุงยางอนามัยชายและหญิง และ
 สารหลอลื่น

•การปองกันการถายเชื้อจากแมสูลูก

•อุปกรณฉีดยาที่สอาด

•การใหยาตานภายหลังการไดรับเชื้อ 
(PEP -post exposure 
prophylaxis)

-------------------------

•สารเคลือบชองคลอดและทวาร
 หนัก

•การรักษาโรคฉวยโอกาส

•การรักษาดวยยาตานไวรัส

•การดูแลสขุภาพที่ดีและโภชนาการ

•การปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการศีกษา

------------------------

•วัคซีน”เพื่อการรักษา”

•การปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เนน
 เรื่องสิทธิ

•VCT (การใหคําปรึกษาและการ
 ตรวจหาเชื้อฯ)

•การคัดกรองและการรักษา
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

• การขลบิหนังหุมปลายอวัยวะเพศ
 ชายดวยวิธีการแพทย

-----------------------

•วัคซีนเพื่อการปองกัน

•PrEP (pre 
exposure 
prophylaxis)



พัฒนาการใน

 หองทดลอง

ระยะที่ 2(ประ
 สิทธิ ผล)

2 ถึง 4 ป

10 ปขึ้นไป

ระยะที่ 1
(ความ

 ปลอดภัย)

1 ถึง 6 เดือน

ระยะที่ 2
(ความ

 ปลอดภัย)

จนถึง 2 ป

อาสาจํานวนไม

 



มาก

200-400 คน 3,000-10,000 
คน

ทางเลือกต า งๆใ นก ารปองกันคนพบไดอย า งไร?

แนวคิด ทดลองในสัตว

การวิจัยในคนการวิจัยกอนที่จะทําในคน

อาสาสมัครการวิจัย

หองทดลอง

Presenter
Presentation Notes
As you can see, drug development is a long and complicated process…taking more than a decade to develop and test a new drug for use.
Before any new drug candidate can be tested in human beings, the developers have to show that (a) it’s not likely to be harmful to humans and (b) it may be beneficial. The research is done in laboratory testing and in animals and can take anywhere from 2 to 6 years.  Currently there are over 30 candidates in pre-clinical testing (i.e. that is, that have not yet entered human testing).
If a product is approved for human trials, it goes first through a series of Phase I safety trials, where small numbers of people who are at low risk of infection use the product and are carefully monitored for signs of problems.  Next come one or more Phase II trials to gather extended safety data and establish safety among different groups of people–-for example, those who may already be HIV positive or have another sexually transmitted infection. 
If a product is shown to be safe in these first two phases, a product can then be tested for effectiveness.  The Phase III trials can take several years because they need to enroll thousands of women who use the product for many months up to several years to see if it reduces their risk of HIV infection. It may be necessary to do two Phase III trials before a product can be licensed for use. Sometimes Phase 2 studies are expanded to become Phase 2b trials, which are similar to Phase 3 trials in scope. We have therefore included these in the Phase 3 column here.
While clinical trials are going on in women, researchers also need to undertake separate trials to look at whether the product is irritating to the penis or rectum. 
[Products in Phase I/II are counted as Phase II and products from Phase II/IIB are counted as Phase III products. 13] 




โครงกา  รวิจัย เพือปองกันเ  อชไอวตีางๆ



ยุทธศาสตรการปองกันเอชไอวทีี่ทําการ
ทดลองอยูเพี่อพิสูจนวาการใชยาตานไ วรัสอาจ
ลดการเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไ อวใีนประชากร
ที่ ยังไ มติดเชื้อไ ด 
ในยุทธศาสตรนี้ คนที่ เขารวมการทดลองกินยา
ตานไ วรัสหนึ่งตัวหรือหลายตัวผสมกันกอนที่ จะ
สัมผัสกับเชื้อ และหวงัวาการกินยาจะชวยลด
ความเสี่ยงของพวกเขาในการติดเชื้อ
PrEP ยังเปนเพียงการทดลองและยังไมมีการ
พิสูจนวาจะใช ไ ดผลในมนุษย

PrEP คืออะไร?



10 or more years

วิธีก า รปองกันโดย ใ  ช ย าต านไวรัส

วิธกีารปองกันที่ใชยาตานไวรัส

การปองกันการถายเชื้อจาก

 แมสูลูก (PMTCT)
การใชยาตานภายหลัง

 การสัมผัสเชือ้ (PEP
Post-Exposure 
Prophylaxis)

การใชยาตานกอนการสมัผัสเชื้อ 
(PrEP

Pre-Exposure 
Prophylaxis)

“การรักษาเพื่อการปองกัน”

ใชเฉพาะที่ทางชองคลอด / 
ทวารหนัก

(สารเคลือบ, หวงครอบ, 
ฯลฯ)

กิน

(ยาเม็ด)

วิธีการที่ออกฤทธิ์ยาว

การฉีด

นํามาใชแลว กําลังวิจัยอยู



การใชตาง ทๆี่อาจเปนไปได

ทางปาก (ยา)

 ใช เฉพาะที่  (สารเคลือบ, 
หวง, ฟลม)

 การฉีด



วิธีการตางๆที่อาจใชกับ PrEP

ทุกวัน (กินยาวนัละหนึ่งเมด็)
เปนชวงๆ (ทุกอาทิตย, ทุกสองอาทิตย, ทุก
เดือน)
เฉพาะกรณี/กิจ (ในชวงเวลาที่ มเีพศสัมพันธ)
วิธีการที่ออกฤทธิ์ยาว (ฉีดประจําเดือน, หวง
ครอบที่ ออกฤทธิ์เปนเดือน)



PrEP ดวยการกิน
• tenofovir disoproxil fumarate -TDF 

ชื่อการคา: Viread

• tenofovir + emtricitabine – TDF/FTC
ชื่อการคา: Truvada

PrEP เฉพาะที่
• tenofovir gel (TVF gel)

ตัวยาที่ใชในการทดลอง PrEP เพื่อพิสูจนประสิทธิผลในโครงการตางๆ 





โครงกา  รทดลอง   PrEP ในประเ  ทศไทย

iPrEx:ในกลุมชายมเีพศฯกับชาย, กินยา Truvada ทุก
วัน, ทดลองในเชียงใหม; ผลการวจิัยพิมยเผยแพร
ในวันที่  23 พฤศจิกายน 
CDC: ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด, กินยา tenofovir ทุกวนั
, ทดลองในกรุงเทพ



โครงการทดลอง  PrEP ตางๆ





การทดลอง
 

 PrEP บางโครงการ
 

 ‐(ใช
 

 tenofovir เปนฐา
 

น)

Location Sponsor/
Funder

Population PrEP Agent Status

South Africa
CAPRISA 004

CAPRISA/ 
USAI 
D

900 women Vaginal 1% 
tenofovir gel 
(coitally 
dependent)

Completed. 
Results released in July, 

at Vienna (39% 
reduction in HIV)

Thailand Bangkok Tenofovir 
Study

CDC 2400 IDU Daily oral TDF Fully enrolled

Brazil, Ecuador, Peru, S. 
Africa, Thailand, US

iPrEx

UCSF/
NIH& 
BMGF

2499 MSM Daily oral 
FTC/TDF

Fully enrolled.
Results end 2010

Kenya, Uganda
Partners PrEP Study

UW / 
BMGF

4700 HIV discordant 
couples

Daily oral
TDF, daily oral
FTC/TDF

~83% enrolled
Results Q4 2012

Kenya, South Africa 
(Malawi, Tanzania Zambia)

FEM-PrEP

FHI / 
USAID& 
BMGF

3900  women Daily oral 
FTC/TDF

~22% enrolled 
Results Q3 2012

South Africa, Uganda, 
Zimbabwe (Malawi, Zambia) 

VOICE / MTN 003

MTN / NIH 4950)women Daily oral TDF,  
daily oral 
FTC/TDF,

Daily tenofovir gel

~12% enrolled 
Results 2013



 โครงการทดลอง
 

 PrEP ตางๆ
 

  (ใช
 

 tenofovir เปนฐา
 

น)safety
Location Sponsor/

Funder
Population / 
Primary Goal

PrEP Agent Status

Cameroon, Ghana, 
Nigeria

FHI / BMGF 936 high-risk women
safety

Daily oral TDF Completed 2006
Safety demonstrated.

United States
Extended Safety Trial

CDC 400 MSM
safety

Daily oral TDF Completed 
Results Q3 2010

Botswana
TDF2 Study

CDC 1200 heterosexual men 
and women 

safety and behavior

Oral  daily 
FTC/TDF

Completed
Results Q4 2010

Kenya, Uganda
E001/002

IAVI 150 MSM, high-risk 
women, HIV discordant 
couples

safety, acceptability

Oral FTC/TDF 
(daily & 

intermittent)

Fully enrolled
Results Q4 2010

United States
ATN 082

ATN / NIH 99 young MSM
safety, acceptability

Daily oral 
FTC/TDF

Enrolling
Results 2011

United States
HPTN 066

HPTN / NIH 60 MSM
PK

FTC/TDF 
(different dosing 
strategies)

Planning

TBD (Thailand, Africa)
HPTN 067

HPTN / NIH 360 MSM, women
safety, behavior

FTC/TDF 
(intermittent)

Planning



ผลของการทดลอง   PrEP ครัง้แรก: CAPRISA 004
• เพื่อพสิจูนประสทิธผิลและความปลอดภัยของเจลเคลอืบชองคลอดที่มีสวนผสมของ tenofovir อยู 1% เพื่อ

 ปองกนัการติดเชื้อในหญิง ดําเนินการในประเทศอาฟริกาใต
• หญิงไมตดิเชื้อ 889 คน สุมใหใชเจลทดลอง tenofovir  หรือ สารเลียนแบบ
• ปกปดขอมูลการสุมทั้งสองดาน สุมเพือ่ใหไดสารทดลองหรือสารเลยีนแบบ
• คดัเลือกหญิงที่ไมตดิเชื้อและมีความเสีย่งสูง รายงานวารวมเพศอยางนอยสองครั้งใน 30 วันที่ผานมา



ผลของการทดลอง   PrEP ครั้งแรก: CAPRISA 004
• ผลดานประสทิธผิล:

• ลดการติดเชื้อในกลุมที่ได เจล tenofovir ได 39% 
• ปองกนัการติดเชื้อ HSV-2 ในกลุมที่ใชเจล tenofovir ได 51% 

• ผลดานการดื้อยา:
• ไมพบการดือ้ยา tenofovir ในบรรดาหญิงที่อยูในกลุมที่ใชเจลและเกิดติดเชื้อในระหวางทดลอง

• ผลดานความปลอดภัย:
• อาการขางเคียงโดยทั่วไปไมสงูกวาปกติ

• พบมีอาการทองเสยีบางเล็กนอย (17% ตอ 11%, p:  0.015)
• ไมมีผลเสยีกับไต (หญิงที่มีอาการไตเสือ่ม(low creatinine clearance) ถกูคดัออกในชวงคดั

 กรอง)
• ไมมีผลขางเคียงเกีย่วกับการทํางานของตับในอาสาที่ติดเชื้อตับอกัเสบบี

• ไมมีขอกงัวลเกีย่วกบัหญิงตั้งครรภ -เมื่อพบวาตั้งครรภจะตองหยดุใชเจล
• พฤติกรรมเสี่ยง(ที่อาสารายงานเอง)ไมเพิม่ขึ้นในขณะที่ใช



iPrEx!

ผลของการวจิัย PrEP โครงการที่สอง 



ขอบคุณคะ!



ผลระยะยาวของยาตอผู ที่ มีสุขภาพดี สัดสวนของความเสี่ยงตอ
ประโ ยชแตกตางไปจากผูที่ ติดเชื้อเอชไอวีแลว
การตรวจหาเชื้อเอชไอวเีปนสิ่งจําเปนตอการเขาถึง PrEP และ
ตองเปนการตรวจอยางตอเนื่อง
ความเปนไปไดเกี่ยวกับผลขางเคียงและพิษของยาในระยะยาว
ความเปนไปไดตอการดื้อยา เพราะยาที่ใช วิจัยในปจจุบันเปนยา
ตัวเดียวกับที่ ใช ในการรักษา
การกินยาอยางถูกตองสม่ําเสมอในคนที่มสีุขภาพดีจะเปนไปได
ยากกวาหรือไม?
เมื่อคํานึงถึงทรัพยากรที่มจีํากัด เหมาะสมหรือไมที่จะนําเอายา
ตานไ วรัสมาใช เพื่อปองกัน
การปฏิบัติจริงในสภาวะที่ มีทรัพยากรจํากัด: การใชยารวมกัน 
ตลาดคูขนาน

ขอกังวลเกี่ยวกับ PrEP
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