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	 การประชุมวิชาการเกี่ยวกับเอชไอวีระดับโลก (The 10th International AIDS Society Conference on HIV 
Science - IAS 2019) ที่จัดขึ้นที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโดลุ-
เทกราเวียร์ (dolutegravir) หลายเรื่องรวมถึงการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของโดลุเทกราเวียร์กับการ
ตั้งครรภ์เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิจัยของการศึกษาเฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอด (Birth Outcomes 
Surveillance Study) ของการกินยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศบอตสวานาที่มีชื่อว่า “ซะพามโม” (Tsepamo) 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 แสดงว่าโดลุเทกราเวียร์อาจทำให้ทารกของแม่ที่กินโดลุเทกราเวียร์ในช่วงปฏิสนธิมีภาวะ
หลอดประสาทไม่ปิด (neural tube defect) ที่เป็นความพิการที่รุนแรงถึงตาย

	 สำหรับการประชุมไอเอเอสของปีนี้ (IAS 2019) การนำเสนอข้อมูลจากการติดตามผู้หญิงตั้งครรภ์ในบอตสวานาที่
กินโดลุเทกราเวียร์ในช่วงปฏิสนธิแสดงว่าโดลุเทกราเวียร์เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดประสาทไม่ปิดของทารกเล็กน้อย
และต่ำกว่าผลของการวิเคราะห์ครั้งแรก และผลการวิเคราะห์ที่นำเสนอในที่ประชุมนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The New 
England Journal of Medicine พร้อมกันด้วย  1

	 ภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเป็นความผิดปกติของทารกแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ทำให้
กระดูกสันหลังของทารกไม่เชื่อมต่อกันเมื่อทารกยังอยู่ในท้องของแม่ทำให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตหรือไม่สามารถมีชีวิตอยู่
รอดได้หลังคลอด อาการที่พบมากของภาวะหลอดสมองไม่ปิดคือกระดูกไขสันหลังผิดปกติ (spina bifida) สาเหตุหลักของ
ภาวะหลอดประสาทไม่ปิดคือแม่ขาดกรดโฟลิค (foric acid) ในช่วงตั้งครรภ์ กรดโฟลิคเป็นไวตามินบีชนิดหนึ่งที่ร่างกาย
ต้องการในการสร้างเซลล์ใหม่ และสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์อาจช่วยป้องกันการแท้งลูกหรือป้องกันภาวะผิดปกติของกระดูก
สันหลังในทารก 
	 การกินยาต้านไวรัสในระหว่างตั้งครรภ์อาจนำไปสู่ความผิดปกติของทารกหรือการคลอดที่ไม่เป็นปกติได้ ที่ผ่าน
มาผลของยาต้านไวรัสชนิดหนึ่งต่อการตั้งครรภ์และ/หรือการคลอดที่ผิดปกติเช่น การคลอดก่อนกำหนด จะเป็นที่รู้กันหลัง
จากที่มีการใช้ยาต้านไวรัสชนิดนั้นไปพอสมควรแล้ว ผลของโดลุเทกราเวียร์ต่อการตั้งครรภ์หรือการคลอดก็ไม่เป็นที่รู้กัน
มาก่อนเช่นกันจนกระทั่งประเทศบอตสวานาทำการศึกษาเฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอดของการกินยาต้านไวรัสชนิดต่างๆ
ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากบอตสวานาเป็นประเทศแรกในอาฟริกาที่เริ่มการรักษาผู้มีเอชไอวีด้วยสูตรยาต้านไวรัสสูตรแรก
ที่มีโดลุเทกราเวียร์เป็นหลักเมื่อปี 2014

	 





	 การศึกษาเฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาต้านไวรัสสูตรต่างๆของบอตสวานาที่เรียกว่า 
“ซะพามโม” เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล 8 แห่งในระยะแรก (ปี 2014) และต่อมามีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก 

 อ่านเพิ่มเติมได้จาก “Dolutegravir safety in pregnancy: risk is lower than first reported” โดย Keith Alcorn ใน https://www.aidsmap.com/1
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พญ. รีเบคกา แซสท์ (Dr. Rebeca Zash) นำเสนอผลการการศึกษาเฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอดในหญิงตั้ง
ครรภ์ในประเทศบอตสวานาในการประชุม IAS 2019 ภาพโดย Roger Pebody ใน nam aidsmap
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รวมทั้งหมด 18 แห่งเมื่อปี 2018 และในการนำเสนอในที่ประชุม IAS 2019 นั้นเป็นผลของการวิเคราะห์การคลอด 
119,477 ครั้งจนถึงเดือนมีนาคม 2019 

	 แพทย์หญิงรีเบคกา แซสท์ (Dr. Rebecca Zash) ผู้นำเสนออธิบายว่าจนถึงเดือนมีนาคม 2019 มีทารกที่มีภาวะ
หลอดประสาทไม่ปิด 98 ราย หรือ 0.08% ของการคลอดทั้งหมด ซึ่ง 26 รายนั้นทารกเสียชีวิตในครรภ์ และ 49 รายเป็น 
กรณีกระดูกไขสันหลังผิดปกติ 

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาต้านไวรัสสูตรต่างๆในช่วงปฏิสนธิแล้ว ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด
เกิดในทารกของหญิงตั้งครรภ์ที่กินโดลุเทกราเวียร์มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาต้านสูตรอื่น ซึ่งการวิเคราะห์ผลแสดงว่า
ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด 5 รายในการคลอดโดยแม่ที่กินโดลุเทกราเวียร์ทั้งหมด 1,683 ราย หรือ 0.3% ของการคลอด
ทั้งหมดของแม่กลุ่มนี้ ส่วนภาวะหลอดประสาทไม่ปิดอีก 15 รายเป็นการคลอดของแม่ 14,792 คนที่กินยาต้านไวรัสสูตรอื่น 
หรือ 0.1% 

	 พญ. รีเบคกา แซสท์ เพิ่มเติมว่าผลของการคลอดที่ทารกมีภาวะหลอดประสาทไม่ปิดระหว่างหญิงที่กินยาโดลุเท
กราเวียร์ระหว่างตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเอชไอวีนั้นไม่มีความแตกต่างกัน และผู้นำเสนอเน้นว่านอกเหนือจาก
ยาต้านไวรัสโดลุเทกราเวียร์และยาต้านไวรัสแอฟฟาไวเร็นซ์ (efavirenz) แล้ว ในปัจจุบันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของยาต้าน
ไวรัสชนิดอื่นต่อการคลอดที่ทารกมีภาวะหลอดประสาทไม่ปิด


	 นอกจากผลของการศึกษาเฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอดโครงการซะพามโมดังกล่าวแล้ว ยังมีผลของการติดตาม
เฝ้าระวังผลลัพธ์ของการคลอดของโรงพยาบาลอื่นอีก 22 แห่งที่ไม่รวมในการศึกษาเฝ้าระวังซะพามโม ซึ่งรวมการคลอด
อีก 3,076 กรณีในช่วงตุลาคม 2018 ถึงมีนาคม 2019 ซึ่งจากการคลอดทั้ง 3,076 รายดังกล่าว มีการคลอดจากหญิงที่มี
เอชไอวี 742 ราย ซึ่ง 73% ของแม่ที่มีเอชไอวีกินยาต้านไวรัสในช่วงปฏิสนธิและจากกลุ่มนี้มีผู้ที่กินโดลุเทกราเวียร์ระหว่าง 
การปฏิสนธิ 28%

	 จากการคลอด 3,076 รายนี้มีภาวะหลอดประสาทไม่ปิดที่ได้รับการยืนยันแน่นอน 1 ราย และอีก 2 รายที่อาจเป็น
ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด และจากสามกรณีดังกล่าว 1 รายเป็นแม่ที่กินโดลุเทกราเวียร์ ส่วนอีก 2 รายเป็นแม่ที่ไม่มีเอชไอวี 
ผู้นำเสนอระบุว่าปรากฏการณ์ของภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในกลุ่มหญิงที่กินยาต้านไวรัสโดลุเทกราเวียร์เท่ากับ 0.66% 
ซึ่งสอดคล้องกับปรากฎการณ์ของภาวะหลอดประสาทไม่ปิดที่พบในการวิจัยซะพามโม และในหญิงที่ไม่มีเอชไอวีปรากฏ
การณ์ของภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเท่ากับ 0.09% ซึ่งสอดคล้องกับปรากฎการณ์ของภาวะหลอดประสาทไม่ปิดที่พบใน
การวิจัยซะพามโมเช่นกัน 


	 ในข่าวที่นำเสนอใน nam aidsmap ที่อ้างถึงข้างบน ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ในประเทศบราซิลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีก ซึ่งจากประเทศบราซิลมีหญิงตั้งครรภ์อายุระหว่าง 15 ปี ถึง 49 ปี จำนวน 
22,614 คนที่กินยาโดลุเทกราเวียร์ ระหว่างปี 2017 (ปีที่บราซิลเริ่มใช้โดลุเทกราเวียร์ในการรักษา) ถึงเดือนมีนาคม 2018 
และจากข้อมูลของประเทศบราซิลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีผู้หญิงที่กินโดลุเทกราเวียร์หรือราลเท็กกราเวียร์ 
(raltegravir) ในช่วงปฏิสนธิหรือช่วงตั้งครรภ์จำนวน 382 คน (ซึ่งจำนวนนี้รวมถึงหญิงที่กินยาราลเท็กกราเวียร์ร่วมด้วย) 
และหญิงอีก 1,086 คนที่กินแอฟฟาไวเร็นซ์ และ/หรือราลเท็กกราเวียร์ และจากทั้งสองกลุ่มดังกล่าวไม่พบภาวะหลอด
ประสาทไม่ปิดเลย 

	 สำหรับการป้องกันภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารกนั้น ข้อแนะนำคือการเสริมไวตามินบีในอาหารรวมทั้งกรด
โฟลิคในรูปอาหารเสริม (folate supplemenation) ให้แก่หญิงก่อนการตั้งครรภ์และในเดือนแรกของการตั้งครรภ์ 
2

	 

	 nam aidsmap ยังมีข่าวเกี่ยวกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโดลุเทกราเวียร์ที่นำเสนอในที่ประชุม
ไอเอเอส 2019 ที่แนะนำให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือระดับกลางเริ่มการรักษาผู้มีเอชไอวีทุกคนด้วยสูตรยาต้านไวรัสที่มียา
โดลุเทกราเวียร์ด้วย 
3

	 คำแนะนำดังกล่าวต้องการที่จะยุติความกังวลหรือความไม่แน่นอนว่าหญิงวัยเจริญพันธ์ควรใช้ยาโดลุเทกราเวียร์
หรือไม่ เนื่องจากหลังจากที่การวิจัยซะพามโมเปิดเผยผลการวิเคราะห์ระหว่างการวิจัยว่าหญิงที่กินโดลุเทกราเวียร์ในช่วง
ปฏิสนธิคลอดบุตรที่มีภาวะหลอดสมองไม่ปิดในอัตราที่สูงกว่ายาต้านไวรัสชนิดอื่น ผลดังกล่าวทำให้องค์การอนามัยโลก
ออกคำแนะนำชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าหญิงในวัยเจริญพันธ์อาจใช้โดลุเทกราเวียร์ได้หากว่าพวกเธอสามารถเข้าถึงวิธี
การคุมกำเนิดต่างๆที่มีคุณภาพดีได้อย่างสม่ำเสมอ และคำแนะนำชั่วคราวนั้นเน้นว่าหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของโดลุเทกราเวียร์ยังไม่แน่นอน


 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จาก เช่น “กรดโฟลิค” ใน honestdocs https://www.honestdocs.co/folic-acid หรือ https://www.pobpad.com/2

folic-acid

 จาก “Dolutegravir recommended for all in new Wold Health Organizaiton guidelines” โดย Keith Alcorn ใน https://www.aidsmap.com/3

news/jul-2019/dolutegravir-recommended-all-new-world-health-organization-guidelines

https://www.honestdocs.co/folic-acid
https://www.pobpad.com/folic-acid
https://www.pobpad.com/folic-acid
https://www.aidsmap.com/news/jul-2019/dolutegravir-recommended-all-new-world-health-organization-guidelines
https://www.aidsmap.com/news/jul-2019/dolutegravir-recommended-all-new-world-health-organization-guidelines


	 คีธ อัลคอร์น (Keith Alcorn) ผู้เขียนข่าวของ nam 
aidsmap ระบุว่าคำแนะนำใหม่ขององค์การอนามัยโลกเกี่ยว
กับการเริ่มรักษาผู้มีเอชไอวีทุกคนด้วยโดลุเทกราเวียร์ (ซึ่ง
หมายถึงยาต้านไวรัสสูตรแรกเป็นสูตรที่รวมโดลุเทกราเวียร์
เป็นหลัก) เป็นคำแนะนำที่ถือว่าเป็น “คำแนะนำที่หนักแน่น” 
ไม่มีความกำกวมที่ต้องแปลความแต่อย่างใด ซึ่งประเทศที่เพิก
เฉยต่อคำแนะนำนี้หมายความว่าประเทศนั้นต่อต้านหลักฐาน
ต่างๆที่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าโดลุเทกราเวียร์เป็นยาต้านไวรัส
สูตรแรกที่ดีที่สุดที่มีใช้อยู่ในขณะนี้

	 คำแนะนำล่าสุดสำหรับยาต้านไวรัสสูตรแรกและสูตรที่สอง
ปี 2019 ขององค์การอนามัยโลกได้แก่


๐ ยาต้านไวรัสสูตรแรกสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นทุกคนเป็นสูตรที่มี
โดลุเทกราเวียร์บวกกับยาต้านไวรัสกลุ่ม NRTIs (nucleoside 

reverse transcriptase inhibitors) อีก 2 อย่าง

๐ ทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นทุกคนสำหรับยาต้านสูตรแรกข้างบนคือแอฟฟาไวเร็นซ์ 400 มก. บวกกับยาต้านไวรัส
กลุ่ม NRTIs อีก 2 อย่าง (ซึ่งแอฟฟาไวเร็นซ์ฟ 400 มก. นั้นมีผลข้างเคียงน้อยกว่าขนาดที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปคือ 600 มก.)

	 สำหรับผู้ที่แพ้ยาสูตรแรกที่ไม่รวมโดลุเทกราเวียร์นั้นองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สูตรที่สองที่มีโด-
ลุเทกราเวียร์บวกกับยาชนิดใหม่จากกลุ่ม NRTIs เป็นหลัก

	 นอกจากนั้นแล้วคำแนะนำใหม่ยังรวมถึงคำแนะนำที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้โดลุเทกราเวียร์ในการรักษาเด็กและ
ทารกด้วย คำแนะนำที่มีเงื่อนไข (conditional recommendations) นั้นเป็นเพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่แน่นอนอย่าง
เพียงพอ ซึ่งได้แก่ 

	 ๐ การรักษาเด็กและทารกด้วยโดลุเทกราเวียร์ตามนำ้หนักตัวและต้องเป็นขนาดที่เหมาะสมกับช่วงน้ำหนักตัวด้วย

	 ๐ในกรณีที่ไม่มีโดลุเทกราเวียร์ องค์การอนามัยโลกแนะนำสูตรทางเลือกสำหรับรักษาเด็กและทารกที่เป็นสูตร
ยาต้านไวรัสที่มีราลเท็กกราเวียร์เป็นหลัก

	 คำแนะนำใหม่นี้เน้นความสำคัญของการเปลี่ยนสูตรยาต้านจากที่ใช้อยู่เดิมมาเป็นสูตรที่ใช้โดลุเทกราเวียร์
สำหรับพื้นที่ที่การดื้อยากลุ่ม  non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors หรือ NNRTIs มีเพิ่มมากขึ้น และการ
รักษาที่ใช้แอฟฟาไวเร็นซ์เป็นหลักในพื้นที่นั้นจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการรักษาและการแพร่เชื้อไวรัสที่ดื้อยาจะมีมาก
ขึ้น

	 ในข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนระบุว่าในปัจจุบันมี 123 ประเทศที่รวมโดลุเทกราเวียร์ในสูตรยาต้านไวรัสสูตรแรก 
ซึ่งในประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ระดับกลาง 41 ประเทศที่ยาต้านไวรัสสูตรแรกได้แก่ยาโดลุเท-
กราเวียร์ ทีนอฟโฟเวียร์ (tenofovir) และลามิวูดีน (lamivudine) ส่วนประเทศในซับซาฮะร่าอาฟริกาที่อัตราการติดเอชไอ-
วียังสูงมากนั้นทุกประเทศในภูมิภาคนั้นใช้ยาต้านสูตรแรกที่รวมโดลุเทกราเวียร์ แต่ประเทศในเอเซียส่วนมากยังล้าหลังอยู่ 
ซึ่งผู้เขียนเอ่ยว่าประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทยยังคงใช้ยาสูตรแรกที่ใช้แอฟฟาไวเร็นซ์เป็นหลักอยู่

	 เกี่ยวกับความลังเล ความล่าช้าในการปรับแนวทางการรักษาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ต่างๆที่มีอยู่และตามคำแนะนำขององค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องนั้น เอกอัครราชฑูตเด็บโบร่าห์ เบิกซ์ (Ambassodor 
Deborah Birx) ที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเอดส์ระดับโลกของสหรัฐอเมริกา (US Global AIDS Coordinator) และผู้แทน
พิเศษของสหรัฐอเมริกาสำหรับการฑูตเกี่ยวกับสุขภาพระดับโลก (Global Health Diplomacy) กล่าวว่าความกังวลเกี่ยว
กับความปลอดภัยของโดลุเทกราเวียร์มีผลให้ผู้หญิงจำนวนมากถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้โดลุเทกราเวียร์ และเธอเน้นว่า 

	 “หากเราเปลี่ยนนโยบายไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เราปิดการเข้าถึงโดลุเทกราเวียร์สำหรับผู้หญิง
ปัญหาการแพร่ระบาดของเอชไอวีคงจบไปนานแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่มาก และเรากล่าวอยู่เสมอว่าเรายึดแนวทาง 
การทำงานที่เอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง แต่เมื่อเกี่ยวกับโดลุเทกราเวียร์แล้ว เราไม่ทำเช่นนั้น ดังนั้นควรให้กรณีนี้เป็นสิ่งเตือน
ให้เรารู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรในอนาคต” 

	 

	 ความเห็นดังกล่าวเหมือนกับจงใจพูดกับประเทศต่างๆที่ยังลังเลไม่กล้าเปลี่ยนการรักษาจากเดิมไปเป็นการรักษา
ด้วยสูตรยาต้านสูตรแรกที่ดีที่สุดในขณะนี้ คงต้องรอดูกันต่อไปว่าผู้กำหนดนโยบายของไทยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆจะ
ทำอย่างไรให้ผู้มีเอชไอวีในประเทศได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเหมือนกับประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศในอาฟริกาที่ยากจนกว่า
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