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ผมขอเริ่มต้ นเรื่ องว่า....
หนึง่ ในประเด็นที่พดู กันมาก อย่างน้ อยก็ในฝั่ งของผู้แทนชุมชน ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการวิจยั เรื่ องเอช
ไอวีในมนุษย์คือ เรื่ อง การเข้ าถึงยา/ผลิตภัณฑ์/วิธีการที่เป็ นผลมาจากการวิจยั
ข้ อสังเกตหนึง่ คือ ทีมวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั (IRB) มักจะไม่คดิ ถึงเรื่ องเหล่านี ้
โดยวิเคราะห์กนั ว่า เพราะทังสองกลุ
้
ม่ ทางานอยูบ่ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีด้านการวิจยั ทางคลินิก (Good Clinical
Practice หรื อ GCP) ซึง่ ไม่ได้ ระบุว่า มีความครอบคลุมเรื่ อง การเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ หลังเสร็จสิ ้นการวิจยั เข้ า
ไว้ ด้วย
แม้ จะมีข้อถกเถียงเรื่ องนี ้มานาน ตังแต่
้ สมัยที่มีโครงการทดลองวิจยั วัคซีน ผลิตภัณฑ์ และวิธีการ
ทังด้
้ านการรักษาและป้องกันเอชไอวี ว่า ทีมวิจยั และองค์กรที่เกี่ยวข้ องควรพูดคุยกับผู้ให้ ทนุ ผู้สนับสนุน
งานวิจยั และบริษัทผู้เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการวิจยั ว่า กรณีการดาเนินโครงการวิจยั ในพื ้นที่
ประเทศไทย จะมีหลักประกันการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เหล่านันให้
้ กบั คนในประเทศได้ อย่างไร เช่น ใน
ราคาที่หน่วยงานรับผิดชอบสามารถกาหนดงบประมาณซื ้อหามาให้ บริการได้ และในปั จจุบนั ก็คงต้ องพูด
ว่า อยูใ่ นราคาค่าใช้ จา่ ยที่ระบบหลักประกันสุขภาพสามารถกาหนดเป็ นสิทธิประโยชน์ให้ ผ้ มู ารับบริการได้
หรื อให้ คนในประเทศสามารถซื ้อหามาใช้ ด้วยตนเองได้
แต่ก็ดเู หมือนว่า ประเด็นนี ้ยังคงสถานะของการเป็ น “ข้ อถกเถียง” ที่หมายความว่า ยังไม่มีข้อสรุป
ชัดเจน ว่าจะมีแนวทางจัดการกับเรื่ องนี ้อย่างไร ....จนอาจพูดได้ วา่ ก็ทาวิจยั ให้ ได้ ความรู้กนั มาก่อน แล้ ว
ค่อยว่ากันว่าจะใช้ ความรู้นนให้
ั ้ เกิดประโยชน์กบั คนจานวนมากอย่างเป็ นรูปธรรมและอยูใ่ นราคาที่ไม่แพง
ได้ อย่างไร
5 ปี ให้ หลังมานี ้ ประเด็นการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์หลังการวิจยั เป็ นหัวข้ อสนทนาหนึง่ ที่ พดู คุยกัน
สาหรับคนในชุมชนที่ทางานเกี่ยวข้ องกับการวิจยั ด้ านเอชไอวี และคนในชุมชนจากกลุ่มประชากรที่เป็ น
เป้าหมายของการวิจยั และการดาเนินงาน ที่ล่าสุดเรี ยกกันว่า “Key Populations” เพราะมีการอ้ างอิงข้ อมูล
ทางระบาดวิทยาว่า ไวรัสเอชไอวีแพร่ระบาดในคนกลุม่ นี ้ในอัตราที่สงู
ด้ านการทาวิจยั มีการทาวิจยั ที่เรี ยกว่าเป็ น การวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ เพื่อป้องกันการได้ รับเชื ้อเอช
ไอวี (Biomedical HIV Prevention Trial) ที่เน้ นไปที่ประชากรกลุม่ เป้าหมาย โดยมีผลการวิจยั ที่เป็ น
ความหวังด้ านการป้องกันทยอยประกาศออกมาเรื่ อยๆ
การเข้ าไปพูดคุย สร้ างการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผา่ นการอบรมเรื่ อง “แนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อการมีสว่ นร่วม
ฯ” (Good Participatory Practice หรื อ GPP) กับทีมวิจยั ซึง่ เนื ้อหาใน GPP ได้ เอ่ยครอบคลุมเรื่ อง การ
เข้ าถึงผลิตภัณฑ์หลังเสร็จสิ ้นการวิจยั ไว้ ด้วย ก็มีทีมวิจยั รุ่นใหม่ๆ แสดงความสนใจและปรับมุมมองเพิ่มเติม
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ว่า บทบาทหน้ าที่ของทีมวิจยั ไม่ได้ หยุดอยูท่ ี่การสร้ างองค์ความรู้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามยังไม่คอ่ ยได้ รับการ
ตอบสนองเรื่ องนี ้จาก IRB มากเท่าไหร่
บทความนี ้ผมขอเขียนถึงประเด็นข้ อถกเถียงเรื่ อง การกาหนดการใช้ PrEP เป็ นยุทธศาสตร์
มาตรการ และวิธีการด้ านการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย โดยขอแบ่งเป็ น 2 ตอน
ปลายปี 2553 หรือเมื่อ ราว 5 ปี ก่ อน
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2553 มีการประชุมปรึกษาหารื อผู้มีส่วนได้ เสียเรื่ อง
แนวทางการดาเนินงานป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีในประเทศไทย : กรณี
การป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยการให้ ยาต้ านไวรัสก่อนสัมผัสเชื ้อฯ
(Pre-Exposure Prophylaxis หรื อ PrEP ) ii จัดขึ ้นไม่ถึงเดือนให้ หลังการ
ประกาศผลโครงการวิจยั iPrEX (23 พฤศจิกายน 2553) โดยเป้าหมาย
หนึง่ ของการประชุมคือ การรับฟั งความคิดเห็นด้ านแนวทางในการกาหนด
ใช้ PrEP เป็ นทางเลือกเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันฯ ของ
ประเทศ
iPrEX เป็ นโครงการวิจยั ที่ศกึ ษาสัมฤทธิ์ผลของการกินยาต้ านไวรัสฯ เพื่อป้องกันฯ ในกลุม่ ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย (MSM) ในพื ้นที่ 11 แห่ง รวม 6 ประเทศทัว่ โลก ผลการวิจยั พบว่าตัวยามีประสิทธิผลใน
การลดความเสี่ยงจากการได้ รับเชื ้อเอชไอวีอยูท่ ี่ 43.8 % และหากมีการกินยาอย่างสม่าเสมอมากกว่า 90%
ก็จะมีประสิทธิผลของการป้องกันอยูท่ ี่ 72.8 % แสดงให้ เห็นว่า ยิ่งมีความสม่าเสมอในการกินยามาก ก็
น่าจะเพิ่มโอกาสในการป้องกันการได้ รับเชื ้อฯ ได้ สงู ขึ ้น ซึง่ ในที่ประชุมมีเสียงสะท้ อนหลากหลาย
นักวิจัยคนหนึง่ ระบุไว้ ตงแต่
ั ้ ก่อนมีการประกาศผลฯว่า “หากผลออกมาดี ก็มีการเตรี ยมกระบวนการ
เสนอและผลักดันผ่านช่องเร่ งด่วน (fast track) ให้องค์ การอาหารและยาของประเทศสหรัฐฯ (US FDA) รับ
ขึ้นทะเบียนยา Truvada เพือ่ ให้ใช้เป็ น PrEP ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถนามาใช้ได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ควบคุมอาหารและยา”
เอ็นจีโอและชุมชนที่เข้ าร่วมการประชุม แสดงความเห็นด้ วยกับการมีทางเลือกด้ านการป้องกัน
เพิ่มขึ ้น แต่ยงั แสดงความไม่มนั่ ใจในการนา PrEP มาใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันของประเทศ โดย
มองว่าผลที่ได้ 43.8 % ยังไม่สงู พอ และแสดงความกังวลใจหากจะมีการนาเอายาต้ านฯ มาใช้ เพื่อป้องกัน
ในขณะที่ยงั มีผ้ ทู ี่มีเอชไอวีจานวนมากเข้ าไม่ถึงยาต้ านเพื่อการรักษา พร้ อมแสดงความคลางแคลงใจเรื่ อง
ผลประโยชน์เบื ้องหลังของบริษัทยา Gilead ที่จะได้ รับจากการวิจยั ด้ วยการขายยา Truvada ซึง่ จะถูกเสนอ
ให้ คนที่ไม่มีเอชไอวีกินเพื่อป้องกัน โดยกินทุกวันๆ ละ 1 เม็ด พร้ อมเสนอให้ พิจารณาว่า ทาไมไม่เน้ นการ
ป้องกันด้ วยวิธีการอื่นเช่น การส่งเสริมการใช้ ถงุ ยางอนามัยฯ ซึง่ ราคาถูกกว่าและมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันสูงกว่า
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ผู้แทนชุมชน MSM ที่ทางานใกล้ ชิดกับหน่วยงานควบคุมโรคของไทย-สหรัฐ แสดงความตังใจผลั
้
กดัน
การใช้ PrEP ในกลุม่ MSM โดยยืนยันว่า ผลการวิจยั ชี ้ว่า MSM ไม่คอ่ ยใช้ ถงุ ยางอนามัยฯ ทาให้ มีความ
เสี่ยงในการได้ รับ-ถ่ายทอดเชื ้อฯ สูง
นักวิจัยและหน่ วยงานวิจัยอื่นๆ แสดงความมุง่ มัน่ ในการดาเนินการวิจยั เรื่ อง PrEP ต่อไป พร้ อมเสนอ
ให้ มีการทาวิจยั ในกลุม่ MSM ที่มีอายุน้อย เนื่องจากมีข้อมูลระบุมีเพศสัมพันธ์บอ่ ยครัง้ และไม่ใช้ ถงุ ยาง
อนามัย
หน่ วยงานรับผิดชอบ อาทิ สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ศูนย์
อานวยการบริหารจัดการปั ญหาเอดส์ (ศบ.จอ.) และกรมควบคุมโรค แสดงความสนใจที่จะพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ การป้องกันโดยรวมเอา PrEP เข้ าเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการป้องกัน
ช่ วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2557)
มีเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนและคัดค้ านการใช้ PrEP ที่ขอหยิบยกมาเขียนไว้ ที่นี ้
ด้ านการวิจัย
มีการดาเนินโครงการวิจยั เรื่ อง PrEP ในอีกหลายกลุม่ ประชากร ทังชาย-หญิ
้
ง, กลุม่ ผู้หญิง, กลุม่ ชายที่
มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (Men who have Sex with Men หรื อ MSM) กลุม่ กะเทย/สาวประเภทสอง
(Transgender หรื อ TG), กลุม่ ผู้ใช้ ยาเสพติดด้ วยวิธีการฉีด (People Who inject Drugs หรื อ PWID) และ
ผลการวิจยั ที่ทยอยเผยแพร่ออกสูส่ าธารณะ โดยรวมแสดงประสิทธิผลการป้องกันที่ดีเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ แต่มี
เงื่อนไขอยูท่ ี่การใช้ ยาสม่าเสมอ ยกเว้ นโครงการวิจยั ในกลุม่ ผู้หญิงหลายโครงการที่ยงั ไม่ได้ แสดง
ประสิทธิผลการป้องกันที่ดีนกั และบางโครงการต้ องยุติการวิจยั เนื่องจากพบว่าผู้หญิงที่เข้ าร่วม
โครงการวิจยั ไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์การวิจยั ตามแนวทางการวิจยั ทาให้ มีอาสาสมัครได้ รับเชื ้อฯ ในระหว่างการ
วิจยั จนต้ องยุตโิ ครงการวิจยั ไปก่อน
กลางปี 2556 กพอ.และเครื อข่ายผู้ติดเชื ้อฯ จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาจากชุมชน ระดับประเทศ
(National Community Advisory Board หรื อ NCAB) และรวมกับภาคีฯ ระบุโครงการวิจยั การใช้ PrEP ใน
กลุม่ PWID ในกรุงเทพฯ ที่เรี ยกว่า Bangkok Tenofovir Study หรื อ BTS ดาเนินการวิจยั ที่ขดั หลัก
จริยธรรม หลายข้ อ อาทิ การไม่รวมเอาอุปกรณ์และเข็มสะอาดเข้ าไว้ ในชุดมาตรฐานด้ านการป้องกันฯ ทา
ให้ อาสาสมัครมีความเสี่ยงต่อการได้ รับเอชไอวี และเสนอให้ สถาบันวิจยั ต่างๆ ใช้ แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีเพื่อการมี
ส่วนร่วมฯ (Good Participatory Practice หรื อ GPP)
ตุลาคม 2557 มีการประกาศ ผลการวิจยั PROUD และ IPERGAY และการนาเสนอผลการวิจยั ในการ
ประชุม CROI ช่วง 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2588 ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐฯ ระบุวา่ การเริ่มต้ นให้ ยาต้ าน
ไวรัสทันทีชว่ ยลดอุบตั ิการณ์ของการได้ รับเชื ้อฯ สูง 86 % เป็ นการยืนยันว่า การให้ ยาต้ านฯในกลุม่ ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงมาก สามารถป้องกันการรับเชื ้อเอชไอวีได้ ดีiii
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ผลการวิจยั โครงการ IPERGAY ชี ้ว่า นอกจากการกินยาต้ านไวรัสฯ เพื่อป้องกัน ทุกวันแล้ ว ยังมีการใช้
PrEP ในวิธีการที่ใช้ เฉพาะในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ (on demand PrEP) ได้ ด้วยiv
ด้ านนโยบายและมาตรการ
ในประเทศไทยมีการปรับปรุงโครงสร้ างทางนโยบายในการดาเนินการป้องกันแก้ ไขปั ญหาเอดส์ โดย
การจัดตังเพิ
้ ่มเติมคณะอนุกรรมการชีวเวชศาสตร์ เพื่อการป้องกันฯ เอชไอวี (Biomedical HIV Prevention
subcommittee) ภายใต้ คณะกรรมการฯ เอดส์ชาติ
ในสหรัฐอเมริกา FDA อนุมตั ิคาขอของ Gilead ที่ยื่นขอแก้ ไขคุณสมบัตขิ องยา Truvada จากเดิมเพื่อ
การรักษา เป็ นเพื่อใช้ สาหรับการป้องกันฯ ด้ วย ในขณะที่ CDC สหรัฐฯ ก็ได้ ออกแนวปฏิบตั สิ าหรับการใช้
PrEP ฉบับใหม่ เมื่อพฤษภาคม 2557 แนะนาให้ ใช้ PrEP ในคูผ่ ลเลือดต่าง, เกย์ที่ไม่ใช้ ถงุ ยางอย่าง
สม่าเสมอหรื อผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา, ผู้ใช้ ยาเสพติดด้ วยวิธีการฉีดที่
แลกเปลี่ยนเข็มกัน และกลุม่ รักต่างเพศที่ไม่คอ่ ยได้ ใช้ ถงุ ยางฯ กับคูท่ ี่มีความเสี่ยงสูง ฉบับแรกออกเมื่อ
กรกฎาคม 2554)v
พฤษภาคม 2557 WHO ก็ได้ เผยแพร่แนวทางการป้องกันแบบรอบด้ านฉบับใหม่ที่ยงั คงเน้ นว่า การใช้
ถุงยางฯ อย่างถูกต้ องและสม่าเสมอเป็ นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ แต่ก็ได้ เพิ่มเติมข้ อแนะนาให้
กลุม่ เกย์ใช้ PrEP เป็ นทางเลือกด้ วย
ในขณะที่ The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ได้ ออกเอกสารระบุ
ว่า ยังไม่สามารถให้ คาแนะนาที่ชดั เจนสาหรับการใช้ PrEP ในวงกว้ างให้ กบั ประเทศสมาชิกในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป เนื่องจากยังคงรอข้ อมูลที่ชดั เจนเรื่ องประสิทธิผล ความคุ้มทุน ผลข้ างเคียง การดื ้อยา และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ ้นการกับการใช้ ถงุ ยางอนามัยก่อน และมีบางคาถามที่ต้องการคาตอบ อาทิ 1) จะมองเรื่ อง
ความยุตธิ รรมอย่างไร ในกรณีที่มีการให้ คนที่ไม่มีเอชไอวีได้ เข้ าถึงยาต้ านไวรัสเพื่อใช้ ป้องกัน ในขณะที่ยงั
ไม่สามารถให้ ยาต้ านไวรัสเพื่อการรักษากับผู้ที่มีเอชไอวีทกุ คนได้ 2) จะมองเรื่ องการจัดการงบประมาณ
ด้ านการรักษาและป้องกันในแต่ละประเทศอย่างไร ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยด้ านการรักษามีแต่เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
และค่าใช้ จา่ ยเรื่ อง PrEP ที่สงู จะกระทบกับงบด้ านการป้องกันด้ วยวิธีอื่นหรื อไม่ หากจะให้ PrEP จะให้ กบั
ใครที่เหมาะสมที่สดุ และ 3) จะเกิดอะไรขึ ้นกับประสิทธิผลด้ านการป้องกัน จะมีหลักประกันเรื่ องการใช้
PrEP อย่างต่อเนื่องอย่างไร และการใช้ PrEP จะส่งผลกระทบกับการใช้ ถงุ ยางฯ ลดลงหรื อไม่ โดย ECDC
จะขอรอดูผลการวิจยั โครงการ PROUD ในอังกฤษ และ IPERGAY ในฝรั่งเศส vi
ด้ านการเคลื่อนไหวของเอ็นจีโอและชุมชนทัง้ ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย มีการ
เคลื่อนไหวต่อต้ านปั ญหายาราคาแพง และการผูกขาดยาของบริษัท Gilead ซึง่ เป็ นผู้ผลิตยา Truvada ทัง้
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ที่ใช้ เพื่อการรักษา และที่นามาใช้ เป็ น PrEP ของประชาคมเอ็นจีโอและชุมชนทัว่ โลกปรากฏข่าวที่ผม
ติดตามได้ บางส่วนดังนี ้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 The Fair Pricing Coalition (FPC) ร่วมกับเครื อข่ายฯต่างๆ ออกจดหมาย
คัดค้ านการที่บรรษัทยา Gilead กาหนดการปรับขึ ้นราคายาต้ านไวรัส 3 ตัว คือ 1) Truvada เพิ่มขึ ้น 7.9%
2) Complera เพิ่มขึ ้น 7.3 % และ 3) Atripla เพิ่มขึ ้น 6.6% ในเดือนมกราคม 2555 ที่ผา่ นมา จดหมาย
เรี ยกร้ องประชาคมโลกร่วมกันคัดค้ านการขึ ้นราคายาของ Gilead นี ้ เสมือนเป็ นการตอกย ้าข้ อกังวลใจของ
ภาคประชาสังคมไทย ว่าคงต้ องร่วมกันติดตามและผลักดันเรื่ องนี ้ต่อไปvii
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 US FDA ประกาศอนุมตั ใิ ห้ มีการใช้ ยา Truvada (TDF + FTC) เพื่อใช้
สาหรับการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ คนที่ยงั มีสขุ ภาพดีอยู่ ในขณะที่องค์กรเอกชนด้ านสุขภาพใน
สหรัฐอเมริกาอย่าง AIDS Healthcare Foundation หรื อ AHF ซึง่ เป็ นองค์กรที่รณรงค์คดั ค้ านเรื่ องการใช้
PrEP ออกมาประกาศคัดค้ านทันทีและกล่าวว่า "การตัดสิ นใจของ FDA ครั้งนี จ้ ะนาภัยพิ บตั ิ มาสู่การต่อสู้
ป้ องกันเอดส์ในอเมริ กา เพราะมันจะไม่ส่งผลให้มีการลดการติ ดเชื ้อลง แต่จะทาให้มีการติ ดเชื ้อฯ เพิ่มมาก
ขึ้น” ในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวของ ภาคีเอ็นจีโอ คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชน
ด้ านเอดส์ (กพอ.) และเครื อข่ายผู้ติดเชื ้อฯ เคลื่อนไหวคัดค้ านการยื่นจดทะเบียนสิทธิบตั รยา Truvada กับ
กรมทรัพย์สินทางปั ญญาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555viii
เช้ าวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ระหว่างการประชุมเอดส์นานาชาติครัง้ ที่ 19 ณ กรุงวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา กลุม่ นักเคลื่อนไหวร่วม 50 คน นาโดย AHF ได้ บกุ เข้ ายึดบู๊ธของ Giliead ทาการรณรงค์
ประท้ วง เพื่อบอกกล่าวกับสาธารณะว่า ราคายา Truvada ของ Giliead ทาให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์เข้ าไม่ถึงการ
รักษา ป้ายประท้ วงระบุข้อความว่า ราคายา Truvada ในแอฟริกามีราคา 480 $/ปี ในขณะที่ในอเมริกามี
ราคาสูงถึง 10,000 $/ปี ซึง่ จะทาให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ในอเมริกากว่า 2,000 คนใน 9 รัฐที่เข้ าชื่อรอรับการรักษา
เพื่อช่วยชีวิต จะไม่ได้ รับการรักษา เพราะรัฐฯ ไม่สามารถหางบประมาณมาซื ้อยาราคาแพง เช่น Truvada
นี ้ได้ ix
30 กรกฎาคม 2556 ศาลของรัฐแคลิฟอร์ เนียได้ ออกคาสัง่ ให้ US FDA เปิ ดเผยเอกสารทุกชิ ้นที่ใช้ ใน
การสื่อสารกับบรรษัทยา Gilead เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาง Gilead ได้ ยื่นขออนุมตั ขิ ยายคุณสมบัตขิ องยาต้ าน
ไวรัส Truvada ที่ใช้ ในการดูแลรักษาอาการภูมิค้ มุ กันบกพร่อง (เอดส์) ให้ สามารถนาไปใช้ ได้ ในการป้องกัน
การรับ-และถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวี ด้ วยวิธีการใช้ ที่เรี ยกว่า PrEP ทังนี
้ ้ Michael Weinstein ประธานของ
AHF ได้ กล่าวว่า “คาสัง่ ของศาลได้ยืนยันข้อสงสัยลึกๆของเราข้อหนึ่งทีว่ ่า FDA ได้สมคบคิ ดกับ Gilead ใน
การเร่ งรัดการอนุมตั ิ ให้มีการใช้ Truvada เพือ่ การป้ องกันฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลของการวิ จยั ทางคลิ นิก
คาสัง่ ของผูพ้ ิ พากษา Judge Morrow แสดงให้เห็นว่า FDA ได้แนะนาให้ Gilead ปกปิ ดผลการวิ จยั ทาง
คลิ นิกทีไ่ ม่ปรารถนา รวมทัง้ แนะนา Gilead ว่าควรจะพูดอย่างไรเพือ่ มิ ให้ผลที ไ่ ม่ปรารถนานัน้ ส่งผลกระทบ
ต่อการที ่ FDA จะพิจารณาอนุมตั ิ ”x
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AHF เป็ นองค์กรสัญชาติอเมริกนั เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่ทางานด้ านเอดส์ ในหลายภูมิภาคและ
ประเทศ รวมถึงมีการเปิ ดสานักงานในประเทศไทยไปเมื่อปี ที่ผา่ นมา ต้ องนับได้ วา่ AHF เป็ นองค์กรที่
ออกมารณรงค์คดั ค้ านการใช้ PrEP อย่างชัดเจน โดยมีการใช้ กลยุทธ์หลายวิธีการ เช่น
 การรณรงค์ตงค
ั ้ าถามเรื่ องประสิทธิภาพและผลกระทบจากการใช้ PrEP
 การฟ้องรองทางกฎหมายให้ ศาลสัง่ ให้ US FDA เปิ ดเผยเอกสารทังหมดที
้
่มีการสื่อสารกับ Gilead
จากการที่ Gilead ยื่นขอขยายคุณสมบัตขิ องยา Truvada เพิ่มเติมเพื่อใช้ ในด้ านการป้องกันฯ
 การรณรงค์ในลักษณะตาหนิ ทาให้ เกิดความอับอาย ที่บางคนเรี ยกว่าเป็ นการ “ชกใต้ เข็มขัด” ด้ วย
การออกมากล่าวว่า ทรูวาดาเป็ น“ยาเพื่อปาร์ ตี ้” (Party Drug) และว่า เกย์ที่ใช้ PrEP เป็ นพวก
“โสเภณีทรูวาดา” (Truvada Whore) ซึง่ กลายเป็ นข้ อถกเถียงกันในบรรดากลุม่ เกย์และวงกว้ าง
และคนที่สนใจสามารถค้ นอ่านเริ่มต้ นได้ จากลิงค์ที่อ้างอิงไว้ ท้ายบทxi
 ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา ก็สง่ ผู้แทนเข้ าไปแสดงการคัดค้ านการใช้ PrEP ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจาปี ของ Gilead ซึง่ ผมจะขอยกไปเขียนในตอนถัดไป

เรื่ องราวคร่าวๆ ที่ผมหยิบยกมาเป็ นตัวอย่างนี ้ น่าจะพอแสดงได้ อยู่วา่ แม้ เราจะมีผลการวิจยั หรื อองค์
ความรู้ที่เป็ นประโยชน์ เผยแพร่สสู่ าธารณะมาร่วม 5 ปี แล้ ว แต่วา่ การเคลื่อนเอาความรู้ที่ได้ ไปสูก่ าร
กาหนดเป็ นนโยบาย เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ินนไม่
ั ้ ง่าย ดังกรณีตวั อย่างของ PrEP และไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านัน้ แต่เกิดขึ ้นในหลายภูมิภาคและประเทศทัว่ โลก
ความสาคัญของเรื่ องนี ้ ด้ านหนึง่ คงย้ อนกลับไปดูข้อเสนอของ GPP ซึง่ ก็พฒ
ั นาขึ ้นมาบนขบวนการ
เคลื่อนไหวเรื่ องการทดลองวิจยั เรื่ อง PrEP ในคนที่ผิดจริ ยธรรม ในกัมพูชา คาเมรูน และไนจีเรี ย จนทาให้
ต้ องยุตกิ ารทดลองวิจยั ไปเมื่อร่วม 10 ปี ที่ผ่านมา ข้ อเสนอหลักข้ อหนึง่ ของ GPP จึงเสนอให้ มีกระบวนการ
ปรึกษาหารื อ พูดคุยกับชุมชนผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ อย่างรอบด้ าน ทังในช่
้ วง ก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ ้น
การวิจยั เพื่อให้ รับฟั งเสียงทังที
้ ่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย เพื่อนาไปสูก่ ารพิจารณาข้ อเสนอในการดาเนินการ
เพื่อผลประโยชน์ของสังคมและความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาการการแพทย์ด้านการป้องกันและดูแลรักษา
ตอนหน้ า มาดูกนั ต่อว่าข้ อถกเถียงเรื่ อง PrEP - ไม่ แพร็บ ในปี ปั จจุบนั เคลื่อนมาสูจ่ ดุ ไหนแล้ ว
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การป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยการให้ ยาต้ านไวรัสก่อนสัมผัสเชื ้อฯ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP)
ผู้ที่สนใจอ่านรายงาน ลองเข้ าไปสืบค้ นที่คลังข้ อมูล http://www.tncathai.org/data.html
iii
รายงานการประชุม NCAB ครัง้ ที่ 2/2558 http://www.tncathai.org/
iv
http://www.aidsmap.com/Second-European-PrEP-study-closes-placebo-arm-early-due-to-high-effectiveness/page/2917367/
v
http://www.aidsmap.com/New-US-guidelines-recommend-PrEP/page/2853617/
vi
http://www.aidsmap.com/European-CDC-cautious-about-PrEP/page/2891977/
vii
จากบันทึก “Gilead, Truvada, PrEP การช่ วยเหลือหรือผลกาไร ?”
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/gilead-truvada-prep%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%
E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%
E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3-/3491849575431
viii
จากบันทึก “อย.สหรัฐฯประกาศอนุมัติใช้ PrEP "ยาต้ านสาหรับป้องกันฯ แล้ ว” https://www.facebook.com/notes/niwatsuwanphatthana/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%
AF%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B
8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-prep%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%
E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E
0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7/4303655830080
ix
จากบันทึก “Truvada : Giliead's Pill, Profits and Protest at Washington 25 July 2012” https://www.facebook.com/notes/niwatsuwanphatthana/truvada-gilieads-pill-profits-and-protest-at-washington-25-july-2012/4339778293119
x
จากบันทึก “Truvada ผลประโยชน์ ผูกขาดของบรรษัทยา VS ทางเลือกสาหรับการป้องกัน”
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/truvada%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%
E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E
0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2vs%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA
%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/10201710333500570
xi
“Truvada Whores?” http://www.huffingtonpost.com/david-duran/truvada-whores_b_2113588.html และ “Why I Am a Truvada
Whore” http://www.out.com/entertainment/popnography/2014/05/20/.U3-LZy2Sqs4.facebook
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