วัคซีนเอชไอวี - วัคซีนเก่าที่ยังมีผลอยู่
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

ณ ปัจจุบันนี้มีการวิจัยวัคซีนป้องกัน(การติด)เอชไอวีเพียงโครงการเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้วัคซีนสอง
ชนิดร่วมกันแบบปูพื้นและกระตุ้นสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีได้ระดับหนึ่ง ส่วนการวิจัยวัคซีนป้องกันเอชไอวี
โครงการอื่นไม่มีผลในการป้องกันเอชไอวีตามความคาดหวัง โครงการวัคซีนที่ได้ผลดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในวงการนักวิจัย
วัคซีนป้องกันเอชไอวีว่าโครงการวิจัยไทย หรือ The Thai trial (ซึ่งย่อมาจาก The Thai prime-boost AIDS vaccine trial)
การวิจัยไทยดังกล่าวประกาศผลในเดือนกันยายน 2009 (พศ. 2552) หรือเมื่อสิบปีที่ผ่านมา1
เมื่อมองย้อนหลังไปจนถึงจุดเริ่มต้นของการวิจัยไทยจะเห็นได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยกับการวิจัยไทยอยู่พอ
สมควรเพราะการวิจัยไทยใช้วัคซีนสองชนิดที่การวิจัยวัคซีนเอชไอวีโครงการอื่นก่อนหน้าที่ใช้วัคซีนทั้งสองนั้น (แต่ใช้แยก
กัน) ไม่มีผลดีตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น บทความในวารสาร Science เมื่อปี 2004 (พศ. 2547 หรือ 15 ปีที่ผ่านมา) ที่นัก
วิจัยวัคซีนเอชไอวีกลุ่มหนึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นที่ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยไทยเนื่องจากเหตุผลที่เอ่ยไปแล้วข้างบนว่าวัคซีนที่จะใช้ในการวิจัยไทยทั้งสองชนิดไม่มีผลในการป้อง
กันเอชไอวี2 แต่การวิจัยไทยก็ยังก้าวหน้าต่อไปและดำเนินการวิจัยได้ตามแผนและประกาศผลในปี 2009 ว่าการใช้วัคซีน
แบบปูพื้นและกระตุ้นมีผลในการป้องกันการติดเอชไอวีพอประมาณ (31%) ซึ่งถึงแม้ว่าผลดังกล่าวจะไม่สูงพอที่จะนำเอาวัค
ซีนไปใช้ขยายผลได้ก็ตาม แต่ผลดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเอชไอวีจำนวนหนึ่งประหลาดใจเป็นอย่างมาก
ในกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการวิจัยที่ใช้วัคซีนทั้งสองชนิดที่ใช้ในการวิจัยไทยสามารถกระตุ้น
ภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันได้สูงมากในอาสาสมัครชาวอาฟริกาซึ่งเพิ่มความหวังให้แก่นักวิจัยวัคซีนเอชไอที่เกี่ยวข้องพอ
สมควร3
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วารสาร Science Translational Medicine มีบทความวิชาการเกี่ยวกับผลงานวิจัย
ของโครงการวิจัย HVTN 097 โดยนักวิจัยชาวอาฟริกาใต้ ศาสตราจารย์ พญ. เกล็นดา เกรย์ (Prof. Glenda Gray) ซึ่งเป็น
นักวิจัยหลักคนหนึ่งของการวิจัยโครงการนี้ การวิจัย HVTN 097 ใช้วัคซีนสูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการวิจัยไทยเมื่อสิบกว่า
ปีที่แล้ว และผลที่ได้แสดงว่าวัคซีนเก่านี้ก็ยังคงสร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิจัยวัคซีนเอชไอวีอีกเช่นเคย4
การวิจัย HVTN 097 ดำเนินการในอาฟริกาใต้ซึ่งเอชไอวีที่ระบาดในประเทศอาฟริกาใต้เป็นเอชไอวีสายพันธ์ุซี
(HIV clade C) แต่เอชไอวีที่พบมากในประเทศไทยเป็นเอชไอวีสายพันธ์ุบีและอี (HIV clade B และ HIV clade E) ดังนั้น
ในการวิจัยไทยวัคซีนที่ใช้ฉีดปูพื้น (ALVAC-HIV) และวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้น (AIDSVAX B/E) จึงเป็นวัคซีนที่ออกแบบมา
สำหรับเอชไอวีทั้งสองสายพันธ์ุดังกล่าว
สำหรับการวิจัย HVTN 097 ทีมนักวิจัยต้องการเปรียบเทียบว่าวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันและ
ภูมิต้านทานในอาสาสมัครชาวอาฟริกาใต้ได้เช่นเดียวกับที่วัดได้ในอาสาสมัครชาวไทยของโครงการวิจัยไทยหรือไม่ ซึ่ง
ในบทความวิชาการที่เอ่ยถึงข้างบนและในสรุบย่อของเครือข่าย HVTN ทีมวิจัยพบว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นการตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4 T-cell) ใน 51.9% ของอาสาสมัครชาวอาฟริกาใต้ซึ่งสูงกว่า 36.4% ที่พบในอาสาสมัครชาวไทย
ของการวิจัยไทยที่ได้รับวัคซีนสูตรเดียวกัน และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันซีดีสี่นี้สม่ำเสมอไม่ขึ้นกับอายุหรือเพศของ
อาสาสมัครชาวอาฟริกาใต้ นอกจากนั้นแล้วทีมวิจัยยังพบว่าภูมิต้านทานของอาสาสมัครทั้งชาวไทยและอาฟริกาใต้เป็น
ภูมิต้านทานต่อเอชไอวีที่ข้ามสายพันธ์ุทั้งสายพันธ์ุเออี (clade AE) สายพันธ์ุบี (clade B) และสายพันธ์ุซี (clade C) อีก
ด้วย ภูมิต้านทานต่อสายพันธ์ุซีที่พบในอาสาสมัครชาวอาฟริกาใต้นั้นแรงมากกว่าที่ตรวจพบได้ในตัวอย่างเลือดจาก
อาสาสมัครชาวไทยของโครงการวิจัยไทยอีกด้วย และภูมิต้านทานที่ข้ามสายพันธ์ุดังกล่าวแรงกว่าที่ทีมวิจัยคาดไว้ก่อน
ผลของการวิจัย HVTN 097 ทำให้นักวิจัยจำนวนหนึ่งเปลี่ยนความคิดเดิมเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเอชไอวีที่สอด
คล้องกับสายพันธ์ุเอชไอวีที่ระบาดในแต่ละภูมิภาค และการที่วัคซีนสูตรที่ใช้ทดลองในประเทศไทยสามารถกระตุ้นให้เกิด
ภูมิต้านทานต่อเอชไอวีสายพันธ์ุซีต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจและต้องติดตามความก้าวหน้าต่อไป เพราะจากจำนวนผู้มี
เอชไอวีจากทั่วโลกในปัจจุบันประมาณ 38 ล้านคน ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการติดเอชไอวีสายพันธ์ุซี และเอชไอวีสายพันธ์ุ
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การวิจัยไทยใช้วัคซีนสองชนิดร่วมกันคือฉีดปูพื้นด้วย ALVAC-HIV และกระตุ้นซำ้ด้วยวัคซีน AIDSVAX B/E

จาก A Sound Rationale Needed for Phase III HIV-1 Vaccine Trials โดย Denis R. Burton และคณะ เผยแพร่ใน https://
science.sciencemag.org/content/303/5656/316
2

จาก Only HIV Vax To Show Any Eﬃcacy Prompted Strong Immune Response in New Study: Researchers gave the vaccine, previously
studied in Thailand, to participants in South Africa.โดย Benjamin Ryan ใน https://www.poz.com/article/hiv-vax-show-eﬃcacyprompted-strong-immune-response-new-study และ Cross clade vaccine induced immune responses found in South Africa from the
RV144/Thai HIV vaccine regimen โดย HIV Vaccine Trials Network (HVTN) ใน https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-09/hvtnccv091319.php
3

Immune correlates of the Thai RV144 HIV vaccine regimen in South Africa โดย Glenda E. Gray และคณะ ใน https://
stm.sciencemag.org/content/11/510/eaax1880
4

ซีเป็นเอชไอวีที่พบมากในอาฟริกาใต้ อินเดีย และจีน ดังนั้นวัคซีนป้องกันเอชไอวีที่มีผลต่อเอชไอวีสายพันธ์ุซีจะเป็นเครื่อง
มือสำคัญในการยุติการแพร่ระบาดของเอชไอวีในระดับโลก
จากการวิจัยแฟมบิลิ (Phambili) หรือการ
วิจัย HVTN 504 ซึ่งเป็นการวิจัยวัคซีนเอชไอวีอีก
โครงการหนึ่งที่เครือข่าย HVTN ทำการวิจัยใน
อาสาสมัครชาวอาฟริกาใต้พบว่าอาสาสมัครที่มี
ดัชนีมวลกาย (body mass index - BMI) สูงหรือ
ค น ที่ อ้ ว น นั้ น ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ วั ค ซี น ที่ ใ ช้ วิ จั ย ใ น
โครงการนั้นจะต่ำ แต่ผลของการวิจัย HVTN 094
ไม่เป็นเช่นนั้น แม้กระทั่งอาสาสมัครที่มีมวลดัชนี
มวลกายสูงกว่า 30 ที่ถือว่าอ้วนนั้นการตอบสนอง
ของภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานต่อวัคซีนก็เหมือน
กับคนที่มีดัชนีมวลกายที่น้อยกว่า
การวิจัย HVTN 097 เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ P5 (The Pox-Protein Public-Private
ศาสตราจารย์ พญ. เกล็นดา เกรย์ นักวิจัยหลักคนหนึ่งของการวิจัยวัคซีนเอชไอวี HVTN
Partnership) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 097 และประธานสภาการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศอาฟริกาใต้ (South African
สถาบันภาคสาธารณชนและองค์กรเอกชนที่ก่อตั้ง Medical Research Council
ขึ้นเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันเอชไอวีที่ต่อเนื่องจาก
ผลของโครงการวิจัยไทย5 การวิจัย HVTN 097 เป็นการวิจัยวัคซีนที่ดำเนินการก่อนหน้าการวิจัยวัคซีนโครงการขนาดใหญ่
อีกโครงการหนึ่งที่เรียกว่า HVTN 702 ที่ดำเนินการในอาฟริกาใต้และใช้วัคซีนเดียวกันกับที่ใช้ในโครงการวิจัยไทย แต่
ดัดแปลงให้เหมาะสมกับเอชไอวีสายพันธ์ุซีที่ระบาดมากในภูมิภาคอาฟริกาใต้
การวิจัย HVTN 702 เป็นการวิจัยแบบสุ่มและควบคุมระยะที่ 2B/3 ที่มีอาสาสมัครหญิงและชายอายุระหว่าง 18
ถึง 35 ปี จำนวน 5,400 คน คาดว่าจะประกาศผลในกลางปี 20216
ในปัจจุบันยังมีผู้ติดเอชไอวีรายใหม่ประมาณวันละ 5,000 คนจากทั่วโลกถึงแม้ว่าพัฒนาการเกี่ยวกับการรักษาผู้
มีเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีจนไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่นได้ และการป้องกันการติดเอชไอวีด้วยวิธีการต่างๆ
รวมถึงการกินยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อหรือเพร็บจะมีผลดีและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากก็ตาม แต่การรักษาและ
การป้องกันดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวินัยในการกินยาที่ถูกต้อง ดังนั้นวัคซีนป้องกันการติดเอชไอวีที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมการใช้จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวีอยู่ ดังที่ นพ. แลรี่ คอรีย์ (Dr. Larry
Corey) นักวิจัยหลักและหัวหน้าของเครือข่ายการวิจัยวัคซีนป้องกันเอชไอวีกล่าวในภาพข้างล่าง

ภาคีของโครงการ P 5 ได้แก่สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติ (The National Institute of Allergy and Infectious Diseases หรือ NIAID) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (The National Institutes of Health) มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates
Foundation) สภาวิจัยทางการแพทย์ของอาฟริกาใต้ (South African Medical Research Council - SAMRC) เครือข่ายการวิจัยวัคซีนเอชไอวี (HVTN)
บริษัท Sanofi Pasteur และ GSK และ โครงการวิจัยเอชไอวีของกองทัพสหรัฐอเมริกา (The U.S. Military HIV Research Program - MHRP) ณ
สถาบันวิจัยของกองทัพวอลเตอร์รีด (The Walter Reed Army Institute of Research)
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จากสรุปโครงการ HVTN 702 ในเวปไซด์ AVAC ที่ https://www.avac.org/trial/hvtn-702

สำหรับผู้ที่ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยวัคซีนป้องกันเอชไอวี ในระยะสอง-สามปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น่าดีใจ
เพราะมีการวิจัยวัคซีนเอชไอวีขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ถึง 3 โครงการหลังจากที่ทิ้งช่วงไม่มีการวิจัยวัคซีนขนาด
ใหญ่มาเป็นเวลา 9 ปีตั้งแต่การประกาศผลของโครงการวิจัยไทย การวิจัยวัคซีนทั้งสามโครงการดำเนินการโดย HVTN
(HIV Vaccine Trials Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายการวิจัยวัคซีนเอชไอวีที่ใหญ่ที่สุดของโลก
นอกจากการวิจัย HVTN 702 ที่เอ่ยถึงไปแล้ว ในอาฟริกาใต้เครือข่าย HVTN ยังมีการวิจัย HVTN 705/
HPX2008 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยวัคซีนระยะ 2B และเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย HVTN กับบริษัทยาแจนส์เซ็น
(Janssen Pharmaceuticals) ที่ต้องการประเมินผลการฉีดวัคซีนสองชนิดร่วมกันแบบปูพื้นและกระตุ้นในการป้องกันการ
ติดเอชไอวีที่กำลังดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ (อาฟริกาใต้ มาลาวี แซมเบีย ซิมบับเว และโมแซมบิค)ในภูมิภาค
อาฟริกาใต้ การวิจัยนี้รวมอาสาสมัครผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี จำนวน 2,600 คน และคาดว่าจะรู้ผลในต้นปี
20227
การวิจัยวัคซีนขนาดใหญ่โครงการที่สามเป็นความร่วมมือระหว่าง HVTN และบริษัทยาแจนส์เซ็นเช่นเดียวกัน
การวิจัย HVTN 706/HPX3002 เป็นการวิจัยระยะที่ 3 ที่ใช้วัคซีนสองชนิดร่วมกันแบบปูพื้นและกระตุ้นเช่นกัน และดำเนิน
การในหลายประเทศในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และยุโรป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาร์เย็นตินา บราซิล เม็กซิโก เปรู อิตาลี
โปแลนด์ และสเปญ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเสริมของการวิจัย HVTN 705/HPX2008 ที่เอ่ยไปแล้ว โดยจะรับอาสาสมัครที่
เป็นชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงแปลงเพศ (transgender women) อายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี จำนวน 3,800 คน
โครงการวิจัยนี้เพิ่งประกาศเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา8
เกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้ในการวิจัย HVTN 705/HPX2008 และ HVTN 706/HPX300 นั้น วัคซีนที่ใช้ปูพื้นเป็นวัคซีน
Ad26.Mos4.HIV และวัคซีนที่ใช้กระตุ้นเป็นวัคซีน Clad C and Mosaic gp140 HIV bivalent ซึ่ง นพ. แลรี่ คอรีย์ เอ่ยว่า
จากการทดลองในลิงวัคซีน Ad26.Mos4.HIV สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อ SIV (ที่คล้ายกับไวรัสเอช
ไอวีแต่ติดในลิง) ได้ดีกว่าวัคซีนอื่นๆที่เคยทดลองมา
บทเรียนของความพยายามที่จะควบคุมโรคระบาดต่างๆในอดีตที่ผ่านมาบอกให้รู้ว่าปัจจัยสำคัญในการควบคุม
โรคระบาดนั้นได้แก่วัคซีนป้องกันและยาหรือวิธีการที่จะรักษาคนที่ป่วยหรือติดโรคนั้นให้หาย หากขาดทั้งสองอย่างนี้ การ
ป้องกันโรคระบาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งสำหรับเอชไอวีนั้นในปัจจุบันยังไม่มีทั้งวัคซีนและวิธีรักษาการติดเอชไอวีให้หายได้
โรคติดต่ออีกโรคหนึ่งที่จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับการควบคุมเอชไอวีที่ได้ผลคือโรคตับอักเสบซี (hepatitis C
virus) ซึ่งการรักษาโรคตับอักเสบซีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีมียาที่สามารถรักษาการติดเชื้อ
ให้หายได้ นอกจากนั้นแล้วโดยธรรมชาติประมาณ 1/4 ของผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบซีในระยะแรกร่างกายสามารถกำจัดการ
ติดเชื้อได้เองโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดใด ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อตับอักเสบซีเรื้อรังต่อไป แต่ก็ยังมียาสำหรับรัก
ษาผู้ติดเชื้อตับอักเสบซีเรื้อรังให้หายได้ และผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายจากการติดเชื้อตับอักเสบซีจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้
คนอื่นต่อไปได้
แต่ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบซีที่ได้รับการรักษาจนหายแล้วก็ยังสามารถกลับไปเป็นโรคตับอักเสบซีได้อีก ในปัจจุบัน
ก็ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันการติดไวรัสตับอักเสบซีได้ทำให้ต้องมีความพยายามค้นหาวัคซีนป้องกันตับอักเสบซีอีกต่อ
ไปเพื่อที่จะทำให้การควบคุมการติดไวรัสตับอักเสบซีให้ได้ผลอย่างแท้จริง
สำหรับเอชไอวียังไม่มีทั้งวัคซีนป้องกันและการรักษาให้หาย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผู้ที่มีเอชไอวีท่ีได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีจะไม่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ แต่การกินยาต้านไวรัสต้องกินติดต่อไปตลอดชีวิต หากหยุดกินยา
เมื่อไรไวรัสเอชไอวีที่ถูกกดไว้ก็จะสามารถขยายจำนวนเพิ่มขึ้นได้ใหม่ และทำให้สุขภาพแย่ลงและแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นต่อ
ไปได้ และถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันการแพร่เชื้อโดยการกินยาต้านไวรัสป้องกันไว้ก่อนการสัมผัสเชื้อก็ตาม แต่ก็เป็นการป้อง
กันในช่วงเวลาที่กินยาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง หากหยุดกินยาเมื่อไรโอกาสที่จะติดเอชไอวีก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นความหวังที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวีได้อย่างแท้จริงคงเป็นไปไม่ได้จนกว่าโลกจะมีวัคซีนป้อง
กันเอชไอวีที่ได้ผล รวมกับวิธีการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย หรืออย่างน้อยในการควบคุมไวรัสที่หลบนิ่งในร่างกายให้
สงบนิ่งต่อไปเป็นเวลาหลายๆปีโดยที่ไม่ต้องกินยาต้านไวรัสทุกวันไปตลอดชีวิต ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
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จากสรุปโครงการ HVTN 705/HPX2008 ในเวปไซด์ AVAC ที่ https://www.avac.org/trial/hpx2008-hvtn-705-imbokodo-study

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก NIH and partners to launch HIV vaccine eﬃcacy trial in the Americas and Europe ใน https://www.nih.gov/
news-events/news-releases/nih-partners-launch-hiv-vaccine-eﬃcacy-trial-americas-europe และ https://www.avac.org/trial/hvtn-706
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