
ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสชนิดฉีดทุก 2 เดือน 
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ


	 อุปสรรคเกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่สำคัญคือความจำเป็นที่จะต้องกินทุกวันจึงจะได้ผลดีทั้งในการควบคุมไวรัส
และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น แต่สำหรับบางคนนั้นการกินยาทุกวันถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น สำหรับบางคนการกินยาทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกในบางโอกาส และสำหรับบางคนโดยเฉพาะ
คนที่ปกปิดสถานภาพการติดเอชไอวีของตนไม่ให้ผู้อื่นรู้การกินยาทุกวันเป็นเรื่องที่ยากและเสี่ยงต่อการเปิดเผยความจริง

	 ทางออกหนึ่งคือยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ออกฤทธิ์นานที่ไม่จำเป็นต้องกินทุกวันหรือใช้ทุกวัน ปัจจุบันยาต้านไวรัสที่
ออกฤทธิ์นาน (เช่น 1 เดือน) ชนิดกินยังไม่มี แต่มียาต้านไวรัสชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์นานให้เลือกใช้อยู่


	 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับสุขภาพ (Reuters Health) มีข่าวเกี่ยวกับการวิจัยยา
ต้านไวรัสชนิดฉีดทุก 2 เดือนที่การวิเคราะห์ผลแสดงว่ายามีความปลอดภัยและมีผลดีในการรักษาผู้มีเอชไอวี 
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	 การวิจัยแอทเลิซ-ทูเอ็ม (ATLAS-2M) เป็นการวิจัยทางคลินิกระยะสามบี (phase 3b) แบบสุ่มและเปิดเผยข้อมูลที่
กำลังดำเนินการวิจัยอยู่ในสถานที่วิจัยต่างๆจาก 13 ประเทศ การวิจัยใช้ยาต้านไวรัสชนิดฉีดแคบเบนูวา (Cabenuva) ซึ่ง
เป็นยาสองชนิดผสมกันคือยาคาโบเทกราเวียร์ (cabotegravir) และยาริวพิไวรีน (rilpivirine) เพื่อเปรียบเทียบว่าการฉีดยา
ทุก 2 เดือน (8 อาทิตย์) มีประสิทธิผลไม่ด้อยกว่าการฉีดยาทุก 1 เดือน (4 อาทิตย์) ที่เรียกว่า “non-inferiority study” ในผู้
มีเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสมาก่อนแล้วและการกินยาได้ผลดีจนกดไวรัสไว้ได้

	 ถึงแม้ว่ายาฉีดที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นยาสองชนิดเหมือนกัน แต่ขนาดของยาสองชนิดนั้นต่างกัน ยาแคบเบนูวาที่
ใช้ฉีดทุก 2 เดือน เป็นยาคาโบเทกราเวียร์ 600 มิลลิกรัม (มก.) บวกกับยาริวพิไวรีน 900 มก. ส่วนยาแคบเบนูวาที่ใช้ฉีด
ทุก 1 เดือน เป็นยาคาโบเทกราเวียร์ 400 มก. บวกกับยาริวพิไวรีน 600 มก.

	 จากจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยแอทเลิซ-ทูเอ็ม ทั้งหมด 1,045 คนซึ่งรวมผู้เข้าร่วมการวิจัยจากการวิจัยแอทเลิซ
โครงการแรก 391 คน (37% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด) ผู้เข้าร่วมการวิจัย 522 คนถูกสุ่มให้ได้รับยาฉีดทุก 8 อาทิตย์ และผู้เข้า
ร่วมการวิจัยอีก 523 คนถูกสุ่มให้ได้รับยาฉีดทุก 4 อาทิตย์ 
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	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดมีอายุเฉลี่ย 42 ปี ซึ่ง 27% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุมากกว่า 50 ปี ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว (73%) 18% เป็นคนผิวดำ และ ประมาณ 1 ใน 4 เป็นผู้หญิง (27%) ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมากมี
ปริมาณเฉลี่ยของซีดีสี่ (CD4) เท่ากับ 660 เซลล์ต่อลบ. มล.

	 ผลลัพธ์หลักในการประเมินประสิทธิผลที่ไม่ด้อยกว่าของการฉีดยาแคบเบนูวาที่ใช้ฉีดทุก 2 เดือนกับการฉีดทุก 1 
เดือนคือสัดส่วนของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด 50 ตัวต่อมิลลิลิตร (มล.) หรือมากกว่า 

	 ผลลัพธ์ที่สำคัญอีกผลลัพธ์หนึ่งคือความล้มเหลวทางไวรัส (virological failure) ซึ่งการวิจัยนิยามว่าหมายถึงผู้เข้า
ร่วมการวิจัยที่มีปริมาณไวรัสในเลือดมากกว่า 200 ตัวต่อมล. ติดต่อกันสองครั้ง

	 ในอาทิตย์ที่ 48 ของการฉีดยาทั้งสองวิธี 94.3% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับฉีดยาแคบเบนูวาทุก 2 เดือนมี
ปริมาณไวรัสในระดับที่วัดไม่ได้ (ต่ำกว่า 50 ตัวต่อมล.) เทียบกับ 93.5% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับการฉีดยาแคบเบนู-
วาทุกเดือน และ 2% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาฉีดทุก 2 เดือนมีปริมาณไวรัสในเลือดเท่ากับ 50 ตัวต่อมล. หรือ
มากกว่าเปรียบเทียบกับ 1% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาฉีดทุก 1 เดือน ซึ่งความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มที่ปรับแล้ว
เท่ากับ 0.8% ที่แสดงว่าการฉีดยาแคบเบนูวาทุก 8 อาทิตย์มีประสิทธิผลไม่ด้อยกว่าการฉีดยาแคบเบนูวาทุก 4 อาทิตย์

	 ส่วนความล้มเหลวทางไวรัสนั้นเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาฉีดทุก 2 เดือนเป็นจำนวน 8 คน (1.5%) และ
เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาฉีดทุก 1 เดือนเพียง 2 คน (0.4%)

	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เกิดความล้มเหลวทางไวรัส (มีปริมาณไวรัสในเลือดมากกว่า 200 ตัวต่อมล.) 9 คนของ 10 คน
ทั้งหมดสามารถควบคุมปริมาณไวรัสให้อยู่ในระดับที่วัดไม่ได้อีกครั้งหลังจากที่เปลี่ยนกลับไปกินยาต้านไวรัสทุกวัน 
(หมายเหตุ 2)  

	 ผู้ร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มมีอาการข้างเคียงคล้ายกัน อาการปวดบริเวณที่ฉีดเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อย
ที่สุดซึ่งเกิดขึ้นกับประมาณ 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมการวิจัย อาการปวดบริเวณฉีดเกิดขึ้นบ่อยในผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มที่ได้
รับยาฉีดทุก 2 เดือน (30% ของการฉีด) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาฉีดทุกเดือน (20% ของการฉีด)

	 นอกเหนือจากอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้ว 81% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอาการข้างเคียงอื่นๆ แต่ไม่มีการตายที่
เกี่ยวกับการรักษาทั้งสองวิธี และประมาณ 1% ของผู้เข้าร่วมการวิจัยของทั้งสองกลุ่มมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง 

	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ได้รับยาฉีดทุก 2	 เดือน 5 คน ถอนตัวออกจากการวิจัยเพราะอาการข้างเคียง และผู้
เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ได้รับยาฉีดทุกเดือน 8 คน ออกจากการวิจัยเพราะอาการข้างเคียง 


 จาก Cabotegravir Plus Rilpivirine Injected Every 8 weeks Seems Safe, Effective in HIV โดย Marilynn Larkin เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 ใน 1
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	 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563	 องค์การยาของยุโรป (European Medicines Agency) อนุมัติให้ใช้ยาคาโบเทกรา
เวียร์ชนิดฉีดร่วมกับยาริวพิไวรีนชนิดฉีด หรือริวพิไวรีนชนิดเม็ด สำหรับรักษาผู้ใหญ่ที่มีเอชไอวีและมีปริมาณไวรัสในเลือด
ที่วัดไม่ได้ในทวีปยุโรปและเป็นการอนุมัติสำหรับการใช้ยาทั้งสองแบบคือที่ใช้ทุกเดือนหรือทุกสองเดือน  
3

	 [ประเทศคานาดาเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในขณะนี้ที่อนุมัติให้ใช้ยาทั้งสองในการรักษาผู้ใหญ่ที่มีเอชไอ
วีและมีปริมาณไวรัสในเลือดที่วัดไม่ได้เมื่อ 20 มีนาคม 2563 ส่วนองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเลื่อนการให้
อนุมัติต่อยาฉีดแคบเบนูวาเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเคมีและการผลิต และยังไม่รู้ว่าเมื่อไรองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง]


	 นพ. เอ็ดการ์ โอเวอร์ตัน (Dr. Edgar Overton) นักวิจัยของการวิจัยแอทเลิซ-ทูเอ็มจากมหาวิทยาลัยอลาบามาของ
เมืองเบอร์มิงแฮมกล่าวกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าผลของการวิจัยเป็นข่าวที่ดีมากสำหรับวงการเอชไอวีเพราะเมื่อยาได้รับ
อนุมัติแล้วจะทำให้มีทางเลือกในการรักษาอีกอย่างสำหรับผู้มีเอชไอวีและนักวิจัยของการวิจัยนี้ต้องการที่จะร่วมมือกับการ
วิจัยอื่นๆต่อไปเพื่อขยายการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ออกฤทธิ์นานให้แก่ผู้มีเอชไอวีอื่นๆ

	 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอชไอวีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้คิดว่าผลของการวิจัยน้ีเป็นข่าวดีต่อผู้มีเอชไอวี พญ. แอน 
เน็ตต์ โซห์น (Dr. Annette Sohn) จากมูลนิธิแอมฟาร์ (amfAR) กล่าวว่าการเปลี่ยนจากการกินยาต้านไวรัสทุกวันมา
เป็นการฉีดยาหกครั้งต่อปีจะช่วยให้ชีวิตของผู้มีเอชไอวีเปลี่ยนแปลงไปมาก และตั้งข้อสังเกตุว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยแอทเลิซ-
ทูเอ็มส่วนมากมีอายุมากกว่า 40 ปี แต่ประชากรที่จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการรักษาที่ไม่ต้องทำบ่อยๆคือวัยรุ่น
และผู้ใหญ่ที่อายุน้อยที่มีปัญหาเกี่ยวกับวินัยในการกินยาต้านไวรัสทุกวัน อนึ่งยาต้านไวรัสชนิดฉีดนั้นคงอยู่ในร่างกายนาน
ดังนั้นความเสี่ยงต่อการดื้อยาจะเพิ่มมากขึ้นหากผู้ใช้ไม่มาฉีดยาตามกำหนด นอกจากนั้นแล้วการฉีดยาครั้งละ 3 มล. (3 
ซีซี) อาจเป็นปัญหาด้วยเพราะ 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแอทเลิซ-ทูเอ็มเกิดปฏิกิริยาในบริเวณที่ฉีดซึ่งถึงแม้ว่าส่วน
ใหญ่อาการจะเบาก็ตาม แต่ในชีวิตจริงแล้วเรื่องนี้อาจมีผลกระทบต่อวินัยในการใช้ก็ได้


[ในการวิจัยแอทเลิซ-ทูเอ็ม ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับการฉีดยาทุก 2 เดือน 6 คนมีไวรัสที่ดื้อต่อยาริวพิไวรีน และอีก 5 คนมี
ไวรัสที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสกลุ่มอินทีเกรส (integrase) ซึ่งยาคาโบเทกราเวียร์เป็นยากลุ่มนี้ ส่วนผู้เข้าร่วมการวิจัยกลุ่มที่ได้
รับยาฉีดทุกเดือนนั้น 1 คนมีไวรัสที่ดื้อต่อยาริวพิไวรีน และผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มนี้ 2 คนมีไวรัสที่ดื้อต่อยาต้านไวรัส
กลุ่มอินทีเกรส และการวิเคราะห์ภายหลังแสดงว่าการดื้อยาจำนวนหนึ่งนั้นมีอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนต้นการวิจัยที่ยังไม่ได้
เริ่มให้ยา]


	 สำหรับพญ. บาร์บารา กริปส์โฮเวอร์ (Dr. Barbara Gripshover) ผู้อำนวยการแพทย์ของหน่วยภูมิคุ้มกันพิเศษ 
จอห์น ที คาเรย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ กล่าวว่าเนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาฉีดทุก
สองเดือนเป็นการวิจัยในผู้มีเอชไอวีที่สามารถควบคุมไวรัสให้อยู่ในปริมาณต่ำที่วัดไม่ได้เท่านั้น แต่การรักษาวิธีนี้จะเป็นสิ่ง
ที่ดีมากสำหรับผู้มีเอชไอวีที่ไม่สามารถกินยาได้ทุกวันและไม่สามารถควบคุมไวรัสให้อยู่ในระดับต่ำที่วัดไม่ได้ ซึ่งมีการวิจัย

 จาก GSK: ViiV Healthcare's Vocabria Gets EU Approval To Be Used With Janssen's Rekambys And Edurant เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 ใน 3

https://www.nasdaq.com/articles/gsk%3A-viiv-healthcares-vocabria-gets-eu-approval-to-be-used-with-janssens-rekambys-and
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หลายโครงการที่กำลังทำการศึกษาอยู่เพื่อที่จะช่วยผู้มีเอชไอวีที่มีปัญหาในการกินยาทุกวันให้เปลี่ยนไปเป็นการใช้ยาต้าน
ไวรัสที่ออกฤทธิ์นานที่จะช่วยให้พวกเขามีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ช่วยในการกิน/ใช้ยาอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพดี


	 การเปลี่ยนจากการกินยาทุกวันไปเป็นการฉีดยาทุกเดือนหรือสองเดือนมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติจริงอยู่บ้าง โดย
ทั่วไปแล้วผู้มีเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีในการรักษานั้นจำเป็นต้องไปคลินิกแพทย์ทุกสามเดือนหรือทุกหกเดือน
เท่านั้น แต่สำหรับยาฉีดนั้นผู้รับบริการต้องไปที่คลินิกทุกเดือนหรือทุกสองเดือนซึ่งหมายถึงการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ให้บริการ
ที่คลินิกที่มีงานมากพอสมควรอยู่แล้วโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้และคงจะเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่มีผลกระทบรุนแรงอีกต่อไปเป็นเวลาหลายเดือน 

	 นอกจากนั้นแล้วคลินิกต้องมีสถานที่สำหรับฉีดที่เป็นสัดส่วนเฉพาะด้วย และจะต้องมีตู้เย็นสำหรับเก็บยาฉีดซึ่ง
หมายถึงต้องมีพื้นที่สำหรับตู้เย็นและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นตามมาด้วย รวมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการฉีด
และการช่วยผู้บริการเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการฉีดยา ระบบติดตามและเตือนผู้รับบริการให้มาฉีดยาตามนัด และการ
จัดสรร/จัดเวรเจ้าหน้าที่ผู้ฉีดและเวลาสำหรับฉีดที่ต้องคำนึงถึงการผิดนัดหรือการมาฉีดล่าช้ากว่าเวลานัดที่ต้องรวมเวลา
สำหรับนัดใหม่ด้วย  
4

	 ความกังวล ความกลัว (เข็มฉีดยาและการฉีดยา) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคิดและจัดการด้วย การศึกษาเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับการฉีดยาคาโบเทกราเวียร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโครงการหนึ่งพบว่าผู้
เข้าร่วมส่วนมากบอกว่าไม่เจ็บหรือเจ็บเพียงเล็กน้อยเมื่อถูกฉีด แต่ประมาณ 2 ใน 3 (จากจำนวนเต็ม 28 คนที่ได้รับยาฉีด
จริง) บอกว่ารู้สึกปวดหลังจากฉีดยาแล้ว และ 16% บอกว่าปวดมาก ซึ่งส่วนมากเริ่มปวด 1 วันหลังจากการฉีดและอาการ
ปวดคงอยู่โดยเฉลี่ยเป็นเวลา 4 วัน และมากกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมการวิจัย (13 คน) บอกว่าปวดอยู่เป็นเวลา 3 วัน แต่ระยะ
เวลาของการปวดหลังจากการฉีดจะลดลงเรื่อยๆในการฉีดครั้งต่อๆไป 
5

	 นอกจากความปวดที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ผู้เข้าร่วมการวิจัยยังมีความกังวล ความกลัวในการฉีดครั้งแรกด้วย ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นการฉีดที่สะโพกแต่ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมากคุ้นเคยกับการฉีดยาที่แขน ความรู้สีกกลัวนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ขนาดและความยาวของเข็มที่ดูใหญ่และยาวกว่าปกติด้วย ผู้เข้าร่วมการวิจัยระบุว่าความรู้สึกเช่นนี้ไม่มีผลต่อความเจ็บหรือ
ปวดเมื่อถูกฉีดแต่อย่างใด (เช่น บางคนรู้สึกกลัวว่าจะเจ็บก่อนการฉีด แต่ไม่รู้สึกเจ็บหรือเจ็บไม่มากเมื่อถูกฉีด) และความ
รู้สึกเช่นนี้ลดลงในการฉีดครั้งต่อไป

	 การถูกฉีดยาที่สะโพกมีผลต่อความรู้สึกที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ด้วย ผู้เข้าร่วมการวิจัยบางคนกล่าวว่าการที่ต้อง
ถอดกางเกงหรือขยับขอบกางเกงลงต่ำใต้สะโพกและถูกจัดท่าสำหรับฉีดคือนอนตะแคงและงอเข่านั้นเหมือนกับท่าที่จะถูก
สอดใส่จากด้านหลัง ทำให้มีความรู้สึกไม่สบายใจเท่าไร [เนื่องจากผู้เข้าร่วมการวิจัยนี้เป็นชายร่วมเพศกับชาย สำหรับชาย
รักต่างเพศการถูกจัดท่าดังกล่าวอาจไม่นำไปสู่ความรู้สึกเช่นนั้น หรือในทางตรงกันข้ามอาจทำให้ชายรักร่วมเพศบางคนมี
ความกระอักกระอ่วนมากขึ้น รวมถึงผู้หญิงบางคนด้วย]


	 ดังนั้นการนำเอาผลของการวิจัยไปขยายผลใช้ในทางปฏิบัติจะมีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจและเตรียมพร้อมต่อการ
ป้องกันและแก้ไขอุปสรรคต่างๆพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเกี่ยวกับระบบบริการ
ที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของแพทย์และพยาบาลที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการเพราะการฉีดยาที่
สะโพกเป็นเรื่องที่อาศัยความคุ้นเคยและความไว้วางใจกันในระดับหนึ่ง และการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยผู้รับบริการในการจัดการเกี่ยวกับความคาดหวังต่างๆรวมถึงการเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแทนที่จะพูดให้
เบาใจ (เช่น เจ็บบ้าง เจ็บนิดเดียว เป็นต้น) โดยเฉพาะการปวดที่เกิดขึ้นหลังวันที่ฉีดเพราะอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน
และกิจวัตรประจำวันของผู้รับบริการได้


 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงได้จาก Long-acting injectables appear feasible for long-term HIV treatment โดย Liz 4

Highleyman เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563 ใน https://www.aidsmap.com/news/nov-2020/long-acting-injectables-appear-feasible-long-term-
hiv-treatment

 จาก Lessons for Patient Education Around Long-Acting Injectable PrEP: Findings from a Mixed-Method Study of Phase II Trial 5

Participants โดย Katherine Meyers และคณะ ใน https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28744666/
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