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ยุทธศาสตรการปองกันการติดเชื้อเอชไ อวทีี่
กําลังทดลองอยูที่ ใชยาตานไ วรัสเพื่อลดความ
เสยงตอการติดเชื้อสําหรับผูที่ ยังไ มติดเชื้อ
ตามยุทธศาตรนี้ คนที่ ยังไ มติดเชื้อทานยาตาน
ชนิดเดียว หรือหลายชนิดพรอมกันกอนที่จะมี
โ อกาสสัมผัส/ไ ดรับเชื้อ ซึ่ งอาจจะลดความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อลงไ ด
PrEP ยังเปนการทดลองอยูและยังไ มไ ดพิสูจน
วาจะไดผลในมนุษย

PrEP คืออะไร?



แนวคิดในปจจุบนัวาจะนํา   PrEP มาใชอย างไร

กิน: ทุกวัน
กิน: เปนครั้งคราว ไ มเปนประจํา 
ใช เฉพาะที่ : เจล
ใช เฉพาะที่ : หวงรัดในชองคลอด, สูตร
หรือวิธีการอื่นๆ
ใชฉีด หรือวิธีอื่นที่ ออกฤท ธิ์ยาวตอเนื่อง



ตัวอย างของ   Microbicides



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] 




เมื่อการวิจัย เสรจ็สมบูรณ

ยาหรือผลิตภัณฑ ที่ทดลองจะถูกประเมนิ
ประสิท ธิผล (วาใชงานไดผลหรือไม) และความ
ปลอดภัย
ชั่งน้ําหนักดานประสิท ธิผล ความปลอดภัย และ
ภาระของการเจ็บปวยของโ รคนั้นตอประเทศและ
ปจจัยอื่นๆ
ยาหรือผลิตภัณฑ ที่ ดูวา “ดี” ในประเทศหนึ่งอาจจะ
ไมดีสําหรับประเทศอื่น
การอนุมัตินํายาหรือผลิตภัณฑมาใชในประเทศหนึ่ง
ควรพิจารณาจากปจจัยตางๆดานสาธารณสุขของ
ประเทศและควรใชความคิดเห็นของรัฐบาลและ
ประชาสังคมประกอบในการตดสินใจ



10 or more years

ก ารปองกันที่มีย าต าน(ARV)เปนฐาน

การปองกันที่ใชยาARVเปนฐาน

การปองกันการติดเชื้อจากแม

 


สูลูก  (PMTCT)
การใหยาตานหลัง

 สัมผสั/รับเชือ้ฯ (PEP 
หรือ

Post-Exposure 
Prophylaxis)

การใหยาตานกอนสัมผัส/รับเชื้อ

 ฯ (PrEP หรือ
Pre-Exposure 
Prophylaxis)

“การรักษาดวยยาตานฯเพื่อเปนการ
 ปองกัน” หรือ treatment as 

prevention

ใชเฉพาะที่ในชองคลอดหรือ

 ทวารหนัก

(เจล, หวงรัด, ฯลฯ) ทางปาก

(ยา)

ยาฉีดที่ออกฤทธิ์นาน

ที่มีการนํามาใชอยู อยูระหวางการวิจัย



PrEP ดวยการกินยา
• tenofovir disoproxil fumarate -TDF 

ชื่อทางการคา: Viread

• tenofovir plus emtricitabine – TDF/FTC
ชื่อทางการคา: Truvada

PrEP เฉพาะที่
• tenofovir gel (TVF gel)

ยาที่ใชทดลองใน PrEP เพื่อพิสูจนประสิทธิผล



ทําไมใช   Tenofovir ในการทดลอง
PrEP?

• มีประสิท ธิผลในการรักษาโ รคเกี่ยวกับ HIV 
• ปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก
• จากการวิจัยตางๆในลิงสามารถปองกันการติดเชื้อ 

SIV ไ ด
• มีความปลอดภัยสูงมาก
• อาการดื้อยาต่ํา 
• งายตอการใช  (ไ มตองกินยาหลายเม็ด ไ มมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับอาหาร ไ มมีปฏิกริยากับยา
คุมกําเนิด ยาตางๆสําหรับวณัโ รค และยาปฏิชีวนะ





โครงกา  รทดลอง   PrEP ในประเ  ทศไทย

โ ครงการ iPrEx: ทดลองในกลุมชายที่ มี
เพศสัมพันธกับชาย กินยา Truvada ทุกวนั 
ทดลองที่ เชียงใหม
โ ครงการ CDC: ทดลองในกลุมผูใชสารเสพติด
ชนิดฉีด กินยา tenofovir ทุกวัน ทดลองใน
กรุงเทพ  



โครงการ  PrEP ตาง แๆละชวงเ  วลา





การวจิัย
 

 PrEP ‐(tenofovir based)

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

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/early 

2011

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



 การวจิัย
 

 PrEP  (tenofovir based)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



ยาตานตาง ทๆี่ ใชในโครงการ
 

 PrEP ที่กําลังทํา วิจัยอยู ในขณะนี้



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

• ไมมีขอกังวลเกี่ยวกับหญงิตัง้ครรภ -เมื่อพบวาตั้งครรภจะตองหยดุใชเจล
• พฤติกรรมเสี่ยง(ที่อาสารายงานเอง)ไมเพิม่ขึ้นในขณะที่ใช



ผลระยะยาวของยาตอผูที่ มสีุขภาพดี: สัดสวนของ
ผลประโ ยชน(ตอผลเสีย)ตางกับผูที่ มีเชื้อ
การเขาถึง PrEP จําเปนตองมีการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และ
ตองตรวจเปนประจํา 
ผลขางเคียงของยา และผลรายของยาในระยะยาว ยังมีความ
เปนไปได
ความเปนไปไดของการดื้อยา: ยาที่ ใชศึกษาเปนยาที่ ใชในการ
รักษาดวย
ผูที่ มสีุขภาพดีจะใชยาอยางสม่ําเสมอหรือไม?
ในขณะที่ ท รัพยากรสําหรับการรักษายังมีจํากัด การนําเอายา
ตานไ วรัสมาใชในการปองกันมีความเหมาะสมหรือไม?
การนําไปปฏิบัติจริงในที่ ที มที รัพยากรจํากัด: การแบงยากันใช  
ตลาดคูขนาน 

ขอกังวลเกี่ยวกับ PrEP



ขอบคุณเจา
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