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	 การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเอชไอวีในผู้หญิงด้วยยาฉีดหยุดการทดลองก่อนกำหนดเพราะผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิจัยแสดงว่ายาต้านไวรัสแบบฉีดสามารถป้องกันการติดเอชไอวีได้ดีกว่ายาต้านไวรัสแบบกิน 
การยุติการทดลองก่อนกำหนดนี้ประกาศเมื่อวันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 และผลของการวิจัยโครงการนี้ได้รับการเผย
แพร่ในสื่อมวลชนพอประมาณเนื่องจากในคืนวันเดียวกับมีการเปิดเผยผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของการวิจัยที่
สำคัญมากอีกโครงการหนึ่งคือผลของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลการวิเคราะห์แสดงว่ามีผลดีกว่าที่คาดมาก

	 สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีในผู้หญิงด้วยยาต้านไวรัสชนิดฉีดนี้ The New York Times ซึ่งเป็น
นสพ. ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นับถือทั่วโลกมีข่าวเกี่ยวกับการวิจัยนี้โดยพาดหัวข่าวว่า:


	 “ยาฉีดเพื่อป้องกันเอชไอวีมีผลดีกว่ายากินทุกวันในหญิง: นักวิจัยหยุดการวิจัยทางคลินิกของยาก่อนกำหนด
เพราะผลที่น่าเชื่อมาก ยาที่มีประสิทธิผลดีกว่าจะใช้ฉีด 6 ครั้งต่อปีแทนที่จะเป็นการกินยาทุกวันรวม 365 เม็ดต่อปี” 
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	 ผลการวิจัยที่น่าเชื่อมากนี้และได้รับการกล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของเอชไอวี
ในผู้หญิงเพราะเท่าที่ผ่านมาผู้หญิงมีทางเลือกในการป้องกันการติดเอชไอวีน้อยกว่าชายทั้งๆที่ผู้หญิงทั่วโลกมีความเสี่ยง
ต่อการติดเอชไอวีสูงกว่าชายเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น สรีระ ความไม่เสมอภาคทางเพศ รวมทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ
ในสังคม

	 การวิจัยเกี่ยวกับยาฉีดเพื่อป้องกันเอชไอวีนี้ดำเนินการโดยเครือข่ายการวิจัยเอชพีทีเอ็น (HPTN) การวิจัยดังกล่าว
เป็นการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่ม-ควบคุมและอำพรางข้อมูลทั้งสองด้านที่ทั้งผู้เข้าร่วมการวิจัยและนักวิจัยไม่รู้ว่าใครได้ยาจริง
หรือยาเลียนแบบ การวิจัยนี้มีชื่อย่อว่าเอชพีทีเอ็น 084 (HPTN 084) มีผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นหญิงอายุระหว่าง 18-45 ปี 
จำนวน 3,223 คนจากสถานที่วิจัย 20 แห่งใน 7 ประเทศในซับซาฮะร่าอาฟริกา คือ บอสวานา เคนย่า มาลาวี อาฟริกาใต้ 
เอสวาตีนี อูแกนดา และ ซิมบับเว  
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	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกสุ่มออกเป็นสองกลุ่ม

	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มแรกได้รับยาต้านไวรัสคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีด (long-acting injectable 
cabotegravir หรือ CAB LA) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกๆ 8 อาทิตย์ และได้กินยาเลียนแบบของยาต้านไวรัสทรูวาดาทุกวัน

	 ผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่สองได้ยาฉีดเลียนแบบของยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดทุกๆ 8 อาทิตย์ และได้กินยา
ทรูวาดาทุกวัน

	 การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการดำเนินการวิจัย (Interim analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดไว้ก่อนใน
แผนการวิจัยแสดงว่ามีผู้หญิงติดเอชไอวี 38 คน ซึ่ง 4 คนเป็นผู้ที่ถูกสุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัสคาโบเทกราเวียร์ 
ชนิดฉีดซึ่งคิดเป็นอัตราการติดเชื้อ 0.21% และอีก 34 คนเป็นผู้หญิงที่ถูกสุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่ได้กินยาต้านไวรัสทรูวาดาทุก
วัน คิดเป็นอัตราการติดเชื้อ 1.79% 

	 ผลที่ได้แสดงว่าประสิทธิผลในการป้องกันการติดเอชไอวีของยาทั้งสองชนิดสูงมากและผลการวิเคราะห์ยังแสดง
ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยมีวินัยในการกินยาเป็นอย่างดี และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยาฉีดคาโบเทกราเวียร์มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันการติดเอชไอวีสูงกว่ายากินทรูวาดา 89% และผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากทำให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลและดูแลความปลอดภัยของการวิจัย หรือ Data and Safety Monitoring Board (DSMB) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
อิสระไม่ขึ้นกับการวิจัยแนะนำให้ทีมวิจัยหยุดการอำพรางข้อมูลและเสนอยาฉีดคาโบเทรกราเวียร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
ทุกคนก่อนกำหนดที่ตามแผนเดิมจะต้องติดตามผู้เข้าร่วมการวิจัยไปจนถึงปี 2022 และให้ทีมวิจัยเปิดเผยผลที่ได้แก่ผู้เข้า
ร่วมการวิจัยและสาธารณชน 
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	 ข้อมูลทางประชากรของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สำคัญได้แก่เช่น อายุเฉลี่ยของผู้หญิงที่เข้าร่วมการวิจัยเท่ากับ 26 ปี 
และมากกว่าครึ่ง (57%) ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุระหว่าง 18-25 ปี และ 82% ไม่ได้อยู่กับคู่ครอง ผู้เข้าร่วมการวิจัยกว่า
ครึ่งหนึ่ง (55%) บอกว่ามีคู่เพศสัมพันธ์สองคนหรือมากกว่าสองคนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาและ 34% ของผู้เข้าร่วมอยู่กับ
คู่เพศสัมพันธ์ที่บอกว่าติดเอชไอวีหรือเป็นผู้ที่ไม่รู้ผลการตรวจเอชไอวี

	 


 จาก Shot to Prevent H.I.V. Works Better Than Daily Pill in Women โดย Apoorva Mandavili เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 ใน https://1

www.nytimes.com/2020/11/09/health/HIV-shot-prep-women.html?

 จาก Trial results reveal that long-acting injectable cabotegravir as PrEP is highly effective in prevent เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 ใน https://2

www.who.int/news/item/09-11-2020-trial-results-reveal-that-long-acting-injectable-cabotegravir-as-prep-is-highly-effective-in-
preventing-hiv-acquisition-in-women

 จากแถลงข่าวของ HPTN: HPTN 084 Study Demonstrates Superiority of CAB LA to Oral FTC/TDF for the Prevention of HIV เมื่อ 9 3

พฤศจิกายน 2563 ใน https://www.hptn.org/news-and-events/press-releases/hptn-084-study-demonstrates-superiority-of-cab-la-to-
oral-ftctdf-for
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	 ก่อนหน้าการเปิดเผยผลของการวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 ไม่กี่เดือนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกันคือการวิจัยเอชพีทีเอ็น 083 
(HPTN 083) ที่มีรูปแบบการวิจัยเช่นเดียวกันแต่เป็นการวิจัยในกลุ่มชายร่วมเพศกับชายและหญิงแปลงเพศในหลาย
ประเทศในอาเมริกาเหนือ อาเมริกาใต้และเอเซียก็มีผลว่ายาฉีดคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดป้องกันการติดเอชไอวีได้ดีกว่ายา
ทรูวาดาที่กินทุกวัน 

	 ผลการวิจัยในผู้หญิงนี้ถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญมาก ศาสตราจารย์ ซิเนด เดลานิ-โมเล็ทเทรท (Prof. Sinead 
Delany-Moretlwe) ประธานโครงการวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 และผู้อำนวยการการวิจัยของสถาบันเอชไอวีและอนามัยเจริญ
พันธ์ของมหาวิทยาลัยวิทส์วอเตอร์สแรนด์ (University of the Witswatersrand) ประเทศอาฟริกาใต้ กล่าวว่าผลของการ
วิจัยนี้สำคัญมากต่อผู้หญิงชาวอาฟริกันซึ่งการลดอัตราการติดเชื้อเป็นเรื่องที่สำคัญ และเนื่องจากการกินยาทุกวันเพื่อ
ป้องกันการติดเอชไอวียังคงเป็นความท้าทายอยู่ ดังนั้นยาฉีดที่มีประสิทธิผลเช่นยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์นาน
จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญอีกทางหนึ่งสำหรับผู้หญิงในอาฟริกา และนักวิจัยคนอื่นของการวิจัยก็มีความเห็นคล้ายๆกัน	 	 

	 ยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ดังนั้นจึงสะดวกต่อการนำไปขยายผล เพราะคลินิก
เคลื่อนที่หรือคลินิกชุมชนต่างๆในพื้นที่ชนบทของประเทศรายได้ต่ำสามารถนำไปใช้ได้ แต่จะต้องจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับ
ราคายาเพื่อให้คนจำนวนมากสามารถใช้ได้ เพราะแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองคนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยา
เม็ดทรูวาดาที่ใช้กินทุกวันเพื่อป้องกันเอชไอวีได้เพราะราคายังแพงอยู่


	 การยุติการวิจัยก่อนกำหนดหมายความว่าทีมวิจัยจะต้องแจ้งผลการวิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยและเสนอยาคาโบ
เทกราเวียร์ให้แก่ทุกคนรวมถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยของกลุ่มที่ถูกสุ่มให้กินยาทรูวาดา (และได้รับยาฉีดเลียนแบบในช่วงที่ผ่าน
มาของการวิจัย) สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการฉีดยาคาโบเทกราเวียร์ การวิจัยจะต้องให้ยากินทรูวาดาไปจนกว่าการวิจัยจะจบลง
ตามแผนเดิมในปี 2022

	 ในเวบไซด์ขององค์การอนามัยโลกเอ่ยถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ที่จะต้องทำต่อไปซึ่งรวมถึง:


• 	การวิจัยยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดในวัยรุ่นหญิง เนื่องจากการวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 รับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่อายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ดังนั้นจะต้องทำการวิจัยเชื่อมต่อในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 18 ปี การวิจัยเอชพีทีเอ็น 084/01 ได้
เริ่มรับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่วัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีแล้ว การวิจัยนี้จะรับผู้เข้าร่วมการวิจัย 50 คนจากสถานที่การ
วิจัย 3 แห่ง นอกจากนั้นแล้วการวิจัยต่อยอดแบบเปิดฉลาก (Open Label Extension Study - OLE) ที่ผู้เข้าร่วม
การวิจัยทุกคนจะได้รับยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดทุกคนจะช่วยทำให้นักวิจัยมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการ
และกลไกในการจัดสรรยา วิธีการที่จะส่งเสริมให้คนใช้ยาและใช้อย่างต่อเนื่อง 


• ความปลอดภัยของยาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดต่อหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากคาโบเทกราเวียร์เป็นยาต้านไวรัสเอชไอ
วีกลุ่มเดียวกับยาโดลุเทกราเวียร์ (dolutegravir) ที่เคยมีความกังวลว่าอาจทำให้ทารกในครรภ์เป็นภาวะหลอด
ประสาทไม่ปิด (neural tube defects -NTDs) แต่การติดตามเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่กินยาโดลุเทกราเวียร์ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ในจำนวนที่มากขึ้นไม่พบภาวะผิดปกติที่มากกว่าที่พบในหญิงตั้งครรภ์โดยทั่วไป ความกังวลต่อ
เรื่องนี้จึงลดลง อย่างไรก็ตามการวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 จะต้องคอยติดตามดูผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับยาคาโบเท
กราเวียร์และตั้งครรภ์ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อทารกแต่อย่างใด


• การป้องกันการติดเอชไอวีโดยยาฉีดหมายถึงผู้หญิง/ผู้ใช้จะต้องไปรับฉีดที่คลินิกหรือสถานบริการทุกๆ 8 อาทิตย์
ซึ่งต่างกับการกินยาเพื่อป้องกันที่ผู้ใช้กินเองที่บ้านตามเวลาที่สะดวก ดังนั้นการขยายผลใช้สำหรับยาฉีดที่ออก
ฤทธิ์นานจำเป็นที่จะต้องปรับบริการป้องกันเอชไอวีและบริการสุขภาพทางเพศของพื้นที่ ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้อง
ประเมินการยอมรับของผู้ใช้บริการและศักยภาพของระบบสุขภาพของแต่ละพื้นที่ด้วย


การวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 แสดงว่าคาโบเทกราเวียร์ที่ออกฤทธิ์นานเหนือกว่ายากินทรูวาดา (FTC/TDF) ในการป้องกันเอชไอวีในผู้หญิงตามกำเนิดใน
ซับซาฮาร่า อาฟริกา 

                                                                                                                                                                               ภาพจากเวปไซด์ HPTN 



• เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) ที่ยาวของคาโบเทราเวียร์ชนิดฉีดจะมีผลต่อการดื้อยาหรือไม่  คาโบเทกรา4

เวียร์คงอยู่ในร่างกายได้นานทำให้ยามีประสิทธิผลในการป้องกันประมาณ 8 อาทิตย์ และมีหางของเภสัช
จลนศาสตร์ที่ยาวด้วยซึ่งหมายความว่ายาจะคงอยู่ในร่างกายในระดับที่มากพอที่จะตรวจพบได้เป็นเวลานานหลาย
เดือนหลังจากการฉีด ปริมาณยาที่ไม่สูงมากนักนี้อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเอชไอวีและอาจทำให้ไวรัส
เอชไอวีเกิดการดื้อยาได้หากผู้ใช้เกิดการติดเชื้อในระยะนั้น และผลของการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 (การวิจัยเอชพี
ทีเอ็น 077 - HPTN 077) แสดงว่าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ยังสามารถตรวจวัดยาในร่างกายของผู้หญิงเท่ากับ 66.3 
อาทิตย์ (ช่วงระหว่าง 17.7-182 อาทิตย์) ส่วนค่าเฉลี่ยของเวลาที่ยังสามารถตรวจวัดยาในร่างกายของผู้ชาย
เท่ากับ 42.7 อาทิตย์ (20.4-134 อาทิตย์) และเนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอว่าหางยาคาโบเทกราเวียร์ที่ยาว
จะมีผลต่อเชื้อดื้อยาหรือไม่ ดังนั้นการวิจัยเอชพีทีเอ็น 084 จึงแนะนำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนที่ต้องการเลิกใช้คาโบเท
กราเวียร์ชนิดฉีดให้กินยาต้านไวรัสทรูวาดาเป็นประจำทุกวันเป็นระยะเวลาที่ยาวพอที่จะครอบคลุมหางของคาโบ
เทกราเวียร์ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นจะทำได้หรือไม่ หรือผู้ใช้ต้องการที่จะทำตามหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องติดตามศึกษา
ต่อไปอย่างละเอียดในการวิจัยต่อยอดแบบเปิดฉลากที่จะต้องทำต่อไป


	 องค์การอนามัยโลกสรุปด้วยการเน้นว่าการควบคุมความคาดหวังไม่ให้สูงเกินไปเป็นสิ่งสำคัญเพราะในการนำ
เอายาคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดไปใช้เพื่อป้องกันการติดเอชไอวีในโลกจริงนั้นยังมีประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
ขยายผลใช้อีกหลายประเด็นที่จะต้องจัดการ และคาดว่าคงจะต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งปีที่จะสามารถนำเอาคาโบเทกรา
เวียร์ชนิดฉีดไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และสิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อไปคือการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำเอา
คาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดไปใช้เป็นยาป้องกันการติดเอชไอวี และการเตรียมความพร้อมเรื่องการผลิตยาในระดับใหญ่ต่อ
ไป

	 สิ่งสำคัญอีกประการคือการป้องกันการติดเอชไอวีด้วยการกินยาต้านไวรัสทุกวันยังคงเป็นวิธีการป้องกันที่มี
ประสิทธิผลดีและเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกยังแนะนำอยู่ 


	

 เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic) หมายถึงกระบวนการที่ร่างกายจัดการกับยา ตั้งแต่การนำยาเข้าสู่ร่างกาย การดูดซีมยาของร่างกายดูดซึมยา 4

และกระจายยาไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงยา และการขจัดยาออกจากร่างกาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “เภสัชจลนศาสตร์ 
(pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิมา กุสุมา ณ. อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ 
คงคา ลิขิตโดย อาจารย์นาตยา แสงวิชัยภัทร ใน https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/เภสัช
จลนศาสตร์%20(Pharmacokinetics).pdf

https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20(Pharmacokinetics).pdf
https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20(Pharmacokinetics).pdf

