
การวจิยัทางชีวเวชศาสตร์เพือ่ป้องกนัการตดิเช้ือ HIV: 

ความรู้พืน้ฐาน



ความรู้พื้นฐาน

แนะนาํทางเลือกของวิธีการทางชีวเวชศาสตร์ในการป้องกนัการติดเช้ือ HIV ท่ีกาํลงัทาํการวิจยั

อยู ่หรือท่ีนาํมาใชแ้ลว้: 
วคัซีน AIDS 
สารเคลือบ - Microbicides
การใชย้าเพ่ือป้องกนัก่อนสัมผสัเช้ือ - Pre-exposure prophylaxis (PrEP)
การรักษาเพ่ือการป้องกนั - Treatment as prevention
การขริบหนงัหุม้อวยัวะเพศชาย - Medical male circumcision
ในแต่ละวิธีการเราจะทบทวนเก่ียวกบั:
วิธีการน้ีคืออะไร? 
มนัอาจใชไ้ดผ้ลอยา่งไร? 
สรุปยอ่: เรารู้อะไรบา้ง?



ชุดเครืองมือ HIV/AIDS 

ก่อนสัมผัสเชือ้ ช่วงการถ่ายทอดเชือ้ หลังการตดิเชือ้

• ถุงยางอนามยัชาย และหญงิ

• การใช้เขม็สอาด

• การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

(ป้องกนัการถ่ายเช้ือจากแม่สู่ลูก)

• การให้ยาต้านหลงัการสัมผสัเช้ือ

(PEP)

• สารเคลอืบ (ช่องคลอด / ทวาร)

• การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

• การรักษา

• การรักษา การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม

• วคัซีนเพือ่รักษา

HIV/AIDS 

• การศีกษา การปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม

• การเปลีย่นเขม็ใหม่

• การขริบหนังหุ้มฯของผู้ใหญ่

• การให้ยาต้านก่อนสัมผสัเช้ือ

(PrEP)

• วคัซีนป้องกนั

• การรักษาโรคตดิต่อทางเพศ

(เช่น HSV-2)



วคัซีนคืออะไร?

 สารท่ีสอนใหร้ะบบภูมิคุม้กนัใหรู้้จกัป้องกนัตวัมนั

เองต่อเช้ือไวรัสหรือเช้ือแบคทีเรีย

 ในปัจจุบนัยงัไม่มวีคัซีน AIDS ทีไ่ด้ผล

 วคัซีน AIDS ไม่สามารถทาํใหเ้ป็นเอดส์

 ไม่มีวคัซีนอะไรท่ีมีประสิทธิผล 100% วคัซีนท่ีรับ
การจดทะเบียนทั้งหมดมีประสิทธิผล 70%-95% 



วคัซีนทาํงานอยา่งไร?
 ดว้ยการสอนใหร่้างกายรู้จกัและต่อสู้กบัส่ิงท่ีบุกรุกเขา้ไปในร่างกาย – วคัซีน

ประกอบดว้ยไวรัสในปริมาณเลก็นอ้ยหรือก๊อบป้ีของไวรัส

 วคัซีน AIDS ไม่มส่ีวนของ HIV มีแต่ก๊อบป้ีของช้ินส่วนหรือหลายส่วนของ
ไวรัสท่ีผลิตข้ึนมา

 ร่างกายตอบสนองดว้ยการสร้างภมิูตา้นทานหรือเซลนกัฆ่า

 เม่ือคนท่ีไดรั้บวคัซีน “เห็น” ไวรัสในภายหลงัจากการมีเพศสัมพนัธ์หรือผา่น
เขม็ฉีด ร่างกายจะเรียกภมิูตา้นทานท่ีถกูสร้างดว้ยวคัซีนหรือเซลนกัฆ่าเพื่อ
ต่อตา้นการติดเช้ือหรือลดการกาํเริบของเช้ือโรคหากเกิดการติดเช้ือแลว้

เป้าหมาย: HIV ถูก

ควบคุมหรือฆ่า

ร่างกายรู้จกัไวรัศ ร่างกายส่งสัญญาณ

เตอืน

เซลนักสู้

ดาํเนินการต่อสู้
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ประเภทของวคัซีน AIDS ท่ีมีการทดลอง

 วคัซีนเพือ่การป้องกนั
• ออกแบบสาํหรับคนท่ียงัไม่ติดเช้ือ
• ลดความเส่ียงของการติดเช้ือ หรือ

ปริมาณเช้ือไวรัสหลงัการติดเช้ือ

 วคัซีนเพือ่การรักษา
• ออกแบบสาํหรับคนท่ีมีเช้ือแลว้
• ใชร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย

ควบคุมเช้ือ HIV ในร่างกาย

ภูมิคุ้มกับที่เก่ียวกับของเหลวของร่างกาย

ภูมิคุ้มกันที่เก่ียวกับเซล



เรารู้อะไรบา้ง?

 พิสูจน์แนวความคิด! โครงการวคัซีนปูพ้ืน-กระตุน้ แสดงผลใน
การป้องกนัพอประมาณ (ลดความเส่ียง 31%)—ประกาศผล
พฤศจิกายน 2552

 นกัวจิยักาํลงัพยายามทาํความเขา้ใจวา่ทาํไมสูตรวคัซีนท่ีใชใ้น

โครงการ RV144 ไดผ้ลเพ่ือท่ีอาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ของวคัซีนอ่ืนๆได้



สารเคลือบฯ(microbicide) คืออะไร?

 สารเคลือบฯท่ีมีประสิทธิภาพอาจใชภ้ายในช่องคลอดหรือทวารเพื่อลด

ความเส่ียงในการถ่ายทอดเช้ือในระหวา่งการมีเพศสัมพนัธ์

 มีการทดลองสารเคลือบฯใน

รูปแบบต่างๆ--ครีม โฟม เจล

ห่วงภายในอวยัวะเพศหญิงท่ี

ออกฤทธ์ิชา้ แผน่ฟิลม ์

ของเหลวสวนทวาร และแท่ง

เหน็บทวาร



สารเคลือบอาจไดผ้ลอยา่งไร?

 สารเคลือบอาจป้องกนัไดโ้ดยส่วนผสมท่ีเป็นสารมีฤทธ์ิเช่นยาตา้นฯ(

ARV) ชนิดหน่ึงท่ีอาจจะกีดขวางการเคล่ือนไหวของเช้ือเอชไอวี

โดยตรงหรือแนวทางอีกอยา่งท่ีอาจเป็นส่ิงกีดขวางท่ีจุดสมัผสัเช้ือ (ช่อง

คลอดและ/หรือทวาร)



เรารู้อะไรบา้ง?
 พิสูจน์แนวความคิด! CAPRISA 004 ทดสอบเจลท่ีมีส่วนผสมของ

ยาตา้น tenofovir 1% (สารเคลือบท่ีใชย้าตา้น) ในหญิงรักต่างเพศ
และพิสูจน์ไดว้า่ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือไดป้ระมาณ 39%
 เจลท่ีมีส่วนผสมของ tenofovir 1% เป็นสารเคลือบชนิดเดียวท่ี

แสดงผลของโครงการขนาดใหญ่วา่มีผลในการป้องกนั สารเคลือบท่ีไม่
มีส่วนผสมของยาตา้นอ่ืนๆท่ีทดลองมาก่อน พิสูจน์ไดว้า่ปลอดภยัแต่ไม่

มีผลในการป้องกนั (เช่น PRO 2000, Carraguard)
 ขอ้มูลปัจจุบนัมีแต่สารเคลือบช่องคลอดเท่านั้น สารเคลือบทวารยงัไม่

คืบหนา้เท่า แต่กมี็ความกา้วหนา้ท่ีสาํคญัหลายอยา่ง



การใชย้าตา้นเพ่ือป้องกนัก่อนสมัผสัเช้ือ (PrEP) คือ?

 การใหย้าก่อนสมัผสัเช้ือโรคเป็นแนวคิดท่ีวา่คนกินยาเพือ่ป้องกนั

มากกวา่เพื่อรักษาโรค หรืออาการ

 PrEP สาํหรับการป้องกนัเอชไอวีหมายถึงผูท่ี้ยงัไม่ติดเช้ือกินยาตา้น

ไวรัส (ARVs) (ยาตา้นต่างๆท่ีใชรั้กษาผูท่ี้อยูก่บัเอชไอวี) เพื่อลดความ

เส่ียงของการติดเช้ือ



PrEP อาจไดผ้ลอยา่งไร?

 ยา ARVs กีดกั้น HIV เม่ือมนัทาํใหเ้ซลติดเช้ือ หรือกีดกั้นการ

ขยายตวัของHIV เม่ือมนัเขา้ไปในเซล ยา tenofovir และ 

truvada (ยาตา้นประเภท reverse-transcriptase 
inhibitors) เป็นยาท่ีถูกดูดซึมเขา้ไปในเซลและช่วยในการกีด

กั้นขั้นตอนสาํคญัของไวรัสในการขยายตวั

 ในผูท่ี้ยงัไม่ติดเช้ือ TDF และ TDF/FTC ดูเหมือนวา่ทาํให้

เกิดการป้องกนัโดยหยดุการขยายตวัของ HIV ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล

 สามารถดูวดีิโอไดท่ี้ http://vimeo.com/24036739

http://vimeo.com/24036739
http://vimeo.com/24036739


เรารู้อะไรบา้ง?

 พิสูจน์แนวความคิด! โครงการทดลอง PrEP ขนาดใหญ่เก่ียวกบั

ความปลอดภยัและประสิทธิผลสามโครงการ (ในกลุ่มเกยแ์ละ

สาวประเภทสอง ในคู่ต่าง และในหญิงและชายรักต่างเพศ) แสดง

หลกัฐานในการลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ

 โครงการขนาดใหญ่หน่ึงโครงการในหญิงรักต่างเพศไม่มีผล

 การกินยาอยา่งถูกตอ้งเป็นส่ิงสาํคญั — คนท่ีสามารถกินยา

PrEP ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีวนิยัตามท่ีไดรั้บคาํแนะนาํมีความเส่ียงท่ี

ตํ่ากวา่



การรักษาเพือ่การป้องกนัคืออะไร?

 การใชก้ารรักษาดว้ยยาในผูท่ี้มีเช้ือเพ่ือลดความเส่ียง

ของการแพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้น

 ยทุธศาสตร์น้ีเป็นผลประโยชนร์องของการรักษา

ดว้ยยาตา้นไวรัส ซ่ึงผลประโยชน์หลกัคือสุขภาพ

ของคนท่ีใชย้า

 เหตุผลคือยาตา้นไวรัสลดปริมาณไวรัส ซ่ึงไดพิ้สูจน์

ผลแลว้วา่สามารถลดการติดต่อ(เช้ือ)กนัได้



เรารู้อะไรบา้ง?
 การรักษาเพ่ือป้องกนัมีผล! HPTN 052 โครงการทดลองท่ีทาํ

ในหลายประเทศกบัคู่ต่าง พิสูจน์วา่การเร่ิมรักษาลดความเส่ียง

ต่อการติดเช้ือของคู่ครองผูท่ี้ยงัไม่ติดเช้ือไดถึ้ง 96% และยงัลด
ความเส่ียงของการติดเช้ือ TB ของอวยัวะอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
ปอดของคู่ครองท่ีติดเช้ือไดอี้กดว้ย
 การวจิยัโดยการสงัเกตุหลายโครงการแสดงถึงความสมัพนัธ์

ระหวา่งปริมาณไวรัสท่ีตํ่ากบัความเส่ียงของการแพร่เช้ือให้

คู่ครองท่ีลดลง
 มีการวจิยัอ่ืนๆอีกท่ีกาํลงัดาํเนินอยูเ่พ่ือศึกษาถึงผลประโยชน์

อ่ืนๆต่อผูท่ี้ติดเช้ือและผลกระทบต่ออุบติัการณ์ของ HIV



การขริบหนงัหุม้อวยัวะเพศชายดว้ยวธีิการแพทย์

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัและผล (ecological) 4 โครงการ

 การศึกษาสถานการณ์ (cross-sectional) 35 โครงการ

 การศึกษาแบบมองไปขา้งหนา้ (prospective) 14 โครงการ

 การวจิยัสุ่มตวัอยา่งเปรียบเทียบ (randomized controlled) 3 โครงการ

 ขอ้มูลล่าสุดจากอาฟริกาใตพิ้สูจน์วา่การขริบหนงัหุม้ฯมีผลโดยตรงต่อการแพร่ระบาด

ของ HIV อตัราการติดเช้ือในผูช้ายท่ีขริบฯ ตํ่่ ากวา่ (ท่ีไม่ขริบ) 76%

ยนืยนัว่าการขริบฯด้วยวิธีการแพทย์ลดความเส่ียงต่อการตดิเช้ือ HIV ในกลุ่มชายรักต่าง

เพศประมาณ 60%



ขอ้เสนอแนะระดบัโลก

 ประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดสูง (>15%) เป็นการแพร่ระบาดโดยทัว่ไปเป็นในกลุ่มประชากรรัก
ต่างเพศ และอตัราการขริบฯตํ่าควรพิจารณาการขยายบริการขริบฯอยา่งเร่งด่วน

 มี 13 ท่ีถูกระบุ : Botswana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Rwanda, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, 
Zambia and Zimbabwe

 พิจารณาเก่ียวกบัจริยธรรม การส่ือสาร วฒันธรรม ระบบสุขภาพ การลงทุน ประเดน็ gender  
ยทุธศาสตร์การป้องกนัท่ีครอบคลุม

 ยงัไม่มีหลกัฐานแน่นอนวา่การขริบฯ สามารถป้องกนัในชายร่วมเพศกบัชาย (MSM)

 สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการขยายผลและแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆเก่ียวกบัการขริบ แวะชม

www.malecircumcision.org

http://www.malecircumcision.org/
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