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รายงาน เวทชุีมชน  “การวจิัยเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย” (HIV cure research) 
12 กุมภาพนัธ์ 2562 

ห้องประชุม 7A ศูนย์วจัิยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 
เกร่ินน า 
แม้ว่าการพฒันาการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในปัจจบุนัจะมีความก้าวหน้าไปมาก ทัง้ในด้านประสิทธิภาพ
ของยาต้านไวรัสท่ีเพ่ิมขึน้และการลดผลข้างเคียงท่ีเกิดจากฤทธ์ิของยาต้านไวรัส แตเ่ง่ือนไขหนึง่ท่ีส าคญั
และจ าเป็นคือ การกินยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิต สง่ผลให้ผู้ ท่ีมีเอชไอวีท่ีรักษาด้วยยาต้านไวรัสยงัคงต้อง
เผชิญกบัปัญหาหรืออปุสรรคหลายประการ ทัง้ในด้านสขุภาพ ท่ีจะเข้าสูภ่าวะชราภาพเร็วกว่าคนที่ไมม่ีเอช
ไอวีท่ีสง่ผลให้เผชิญกบัภาวะความเจ็บป่วยจากโรคไมเ่รือ้รัง หรือมะเร็งท่ีไมเ่ก่ียวกบัเอดส์ และในด้านการ
อยู่ร่วมกนัในสงัคมท่ีหลายคนยงัคงถกูถามว่า กินยาอะไร ป่วยเป็นอะไร และมีข้อกงัวลเร่ืองการถกูรังเกียจ
และถกูเลือกปฏิบตัิอนัเก่ียวกบัเอดส์ 
 
การวิจยัเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย (HIV cure) จงึมีความส าคญัในแง่ของการเป็นทางเลอืกในการ
ดแูลรักษาผู้ ท่ีตดิเชือ้เอชไอวี ช่วยลดปัญหาเร่ืองการรังเกียจ กีดกนัและการเลือกปฏิบตัิ ปัญหาเร่ืองภาระใน
การดแูลในระบบบริการสขุภาพ รวมทัง้ปัญหาด้านงบประมาณท่ีต้องใช้ในการดแูลรักษา 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชนระดบัประเทศ (National Community Advisory Board / NCAB) 
ประกอบด้วยสมาชิก CAB จากสถาบนัวิจยั/หนว่ยงานด้านการวิจยั 5 แห่ง และสมาชิกจากคณะกรรมการ
องค์กรพฒันาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และเครือข่ายผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จดัตัง้ขึน้เพื่อ
ด าเนินการเสริมสร้างบทบาทการมีสว่นร่วมของชมุชนในการวิจยั โดยให้ความส าคญักบัการด าเนินการ
เสริมศกัยภาพด้านการวิจยัในแก่ชมุชน จงึได้จดัเวทีชมุชนเร่ือง “การวิจยัเก่ียวกบัการรักษาการติดเอชไอวี
ให้หาย” ขึน้เป็นครัง้ท่ีสอง หลงัจากที่ได้จดัเวทีชมุชนในเร่ืองนีค้รัง้แรกในเดือนกมุภาพนัธ์ปี 2561 เพ่ือให้
ชมุชนที่เก่ียวข้องกบัการวิจยัและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าของการวิจยั 
พดูคยุ แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะกบัการวิจยั 
 
เวทีครัง้ท่ีสองมีความแตกตา่งจากครัง้แรก เน่ืองจากเน้นเร่ืองการหยดุยาต้านไวรัสของผู้ เข้าร่วมการวิจยั
การรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย ซึง่เป็นวิธีการท่ีมีความเสี่ยงและเป็นประเดน็ที่มีการอภิปราย โต้แย้งกนั
มาก เพราะการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นข้อแนะน าโดยองค์กร/หนว่ยงานท่ีดแูลรักษา
ผู้ ท่ีมีเอชไอวี แตก่ารวิจยั HIV cure จ าเป็นต้องมีวิธีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เน่ืองจากในปัจจบุนั
ยงัไมม่ีวิธีอื่นที่จะใช้ในการประเมินผลวิธีการรักษาท่ีใช้ในการวิจยั HIV cure ท่ีดีกว่านี ้  
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การจดัเวทีชมุชนเร่ือง การวิจยัเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย (HIV cure) จงึเป็นการประชมุท่ีเปิดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชมุชนหลากหลายท่ีเป็นผู้มีสว่นได้เสีย รวมทัง้ข้อควรค านงึถงึ
ในทางจริยธรรมในการวิจยั 
 
วัตถุประสงค์: 
เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องให้แก่สมาชิกชมุชน สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชนเก่ียวกบัการวิจยั
เอชไอวี เจ้าหน้าท่ีองค์กรพฒันาเอกชนที่ท างานด้านการปอ้งกนัและรักษาเอชไอวี และผู้ ท่ีสนใจเก่ียวกบั
แนวทางและยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการวิจยัเพี่อรักษาการติดเอชไอวีให้หาย ความก้าวหน้าเก่ียวกบัการวิจยั
เก่ียวกบัการรักษาการตดิเอชไอวีให้หายและผลของการวิจยั การวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย และข้อ
ค านงึของชมุชนและการมีสว่นร่วมของชมุชนในการวิจยัเพื่อการรักษาการติดเอชไอวี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม:  จ านวน 37   คน  ประกอบด้วย  

1. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ของสถาบนัการวิจยั  14  คน 
2. ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  2  คน 
3. ทีมวิจยัท่ีท างานเก่ียวกบัการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย  10  คน 
4. ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวี  3  คน 
5. องค์กรพฒันาเอกชนที่ท างานด้านการปอ้งกนัและรักษาเอชไอวี  8  คน 

 
สรุปการประชุม 
การสรุปเนือ้หาการประชุมจัดแบ่งเป็น 5 หัวข้อ 
ก. ความรู้เบือ้งต้นเร่ือง การรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย HIV cure 101 
ข. การหยุดการรักษาอย่างมีการวเิคราะห์ (Analytic Treatment Interruption / ATI) 
ค. โครงการหยุดการรักษาอย่างมีการวเิคราะห์ และการรักษาให้หายของหน่วยวจิัย SEARCH 
ง. ข้อควรค านึงทางจริยธรรมและข้อแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย และ

ชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ATI) ในการวจิัยเพื่อรักษาการตดิเอชไอวี
ให้หาย 

จ. ค าศัพท์และความหมายของการวจิัยเพื่อการรักษาเอชไอวีให้หาย 
------------------------------------------ 

 
 
กล่าวเปิดโดย ศ.กติตคุิณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วจัิยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย 
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ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นายแพทย์ประพนัธ์ ภานภุาค กลา่วแสดงความยินดีท่ีมีการจดัตัง้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาชมุชนระดบัประเทศ (NCAB) ท่ีมีผู้แทนมาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชนของสถาบนัวิจยัตา่งๆ
โดยมี NCAB เป็นพืน้ที่ในการเสริมสร้างศกัยภาพของสมาชิกเพื่อให้สามารถท าบทบาทหน้าท่ีในการให้
ค าแนะน าด้านการวิจยัในมมุมองของชมุชนแก่โครงการวิจยัของสถาบนัวิจยัตา่งๆ แตก่็มีความคาดหวงัตอ่ 
NCAB วา่ อยากเห็นบทบาทของ NCAB ในการพิจารณาให้ความเห็นโครงร่างการวิจยัท่ีมีการด าเนินการ
วิจยัในหลายพืน้ที่ในประเทศไทย และแสดงความยินดีท่ี NCAB ได้จดัท าเวทีชมุชนเร่ืองการรักษาการติด
เอชไอวีให้หายครัง้นี ้โดยมองว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิจยัเร่ืองนี ้เพราะจะได้รับฟังความคิดเห็นทัง้
จากชมุชนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
 
 
ก. ความรู้เบือ้งต้นเร่ือง การรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย HIV cure 101 
ดร. นิติยา ชมเชย จากหน่วยวิจยั SEARCH น าเสนอความรู้เบือ้งต้นเร่ือง การรักษาการติดเอชไอวีให้หาย
(ดดัแปลงมาจาก HIV Cure 101 ของ Australian HIV Cure Community Partnership) มีเนือ้หาสรุปได้
ดงันี ้

ในช่วงต้นของการติดเอชไอวีปริมาณเอชไอวีในเลือดจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แตจ่ะลดลงเร่ือยๆเมื่อ
ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส หากมีการกินยาต้านไวรัสอย่างถกูต้องและตอ่เน่ือง ยาต้านไวรัสจะช่วยกด
ปริมาณเชือ้เอชไอวีให้ลดลงมาจนอยู่ในระดบัท่ีตรวจวดัในเลือดไมเ่จอ ปัจจบุนัใช้เกณฑ์ท่ี 20 – 50 ตวัตอ่
มิลลิลิตร แตห่ากหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เชือ้เอชไอวีก็จะกลบัเพิ่มปริมาณขึน้อีก อย่างไรก็ตามยา
ต้านไวรัสจะไมส่ามารถก าจดัเชือ้เอชไอวีให้หมดไปจากร่างกาย เพราะจะมีเชือ้เอชไอวีจ านวนหนึง่ท่ีแฝงตวั/
หลบซอ่นอยู่ในเนือ้เย่ือหรือในอวยัวะสว่นตา่งๆ ในร่างกาย  การรักษาในปัจจบุนัจะมียทุธศาสตร์ท่ีใช้ในการ
กระตุ้นให้เอชไอวีท่ีแฝงตวัอยู่แสดงตวัออกมา ซึง่อาจท าให้มีปริมาณเอชไอวีท่ีเพิ่มสงูขึน้ในระดบัท่ีตรวจวดั
ได้ แตก่็จะมียทุธศาสตร์ท่ีจะก าจดัเอชไอวีท่ีแสดงตวัด้วย ซึง่จะท าให้เอชไอวีมีปริมาณลดลงในระดบัท่ี
ตรวจวดัไมเ่จอได้อีกครัง้ แตห่ากหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไปก็จะท าให้เอชไอวีกลบัมามีปริมาณเพิ่ม
สงูขึน้ได้อีกครัง้  

การวิจยัเร่ืองการรักษาการติดเอชไอวีให้หายให้ความสนใจกบัภาวะสงบน่ิง (remission) หมายถงึ
ภาวะท่ีไวรัสสงบน่ิงอยู่โดยที่ไมต้่องกินยาต้านไวรัสทกุวนัดงัเช่นเป็นอยู ่โดยมีการวิจยัท่ีใช้ยทุธศาสตร์หลาย
ยทุธศาสตร์เข้าไปช่วยเสริมให้ร่างกายสามารถควบคมุเอชไอวีไว้ได้ในภาวะสงบน่ิงให้ได้นานขึน้ และหาก
สามารถก าจดัเอชไอวีจนหมดไปจากร่างกายได้ก็จะเรียกว่า ได้รับการรักษาการติดเอชไอวีให้หายขาด 
(sterilizing cure) 
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 เม่ือไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปจบั/โจมตีไปท่ีซีดีสี่ (CD4) เอชไอวีจะฉีดสารพนัธกุรรมเข้า
ไปเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเซลล์ และเพิ่มปริมาณของเอชไอวี จากนัน้ก็จะขยายตวัแพร่ออกไปจบักบัเซลล์
อื่นๆ เพื่อท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์และขยายตวัตอ่ไป 
 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีพฒันาการมาตัง้แตช่่วงปี 2528 – 2532 โดยยาต้านไวรัสตวัแรกท่ีใช้
คือยา Zidovudine หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ AZT เร่ิมใช้ในปี 2530 จนปัจจบุนัมีการพฒันายาสตูรผสมท่ีใช้ยา
ต้านไวรัส 2 – 3  ตวัผสมกนัในเมด็เดียวขึน้มาใช้ในการรักษา และมียาต้านไวรัสหลายกลุม่ให้เลือกใช้ 
อย่างไรก็ตามยาต้านไวรัสสตูรท่ีมีใช้อยู่ในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถกดหรือก าจดัเชือ้เอชไอวีให้หมดไปจาก
ร่างกายได้ ในการวิจยัด้านการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย จะมีการใช้ยาต้านไวรัสหรือผลิตภณัฑ์ท่ี
น ามาใช้ ท่ีควรจะมีประสิทธิภาพและไมม่ีผลข้างเคียงมากไปกว่ายาต้านไวรัสท่ีมีใช้อยู่ในปัจจบุนั เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสี่ยงหรืออนัตรายแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 
 การรักษาการตดิเอชไอวีให้หายมีความจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาอยู่ 4 ด้าน 1) การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสแม้จะช่วยรักษาด้วยการกดและก าจดัเชือ้เอชไอวีในร่างกาย แตก่็มีพิษตอ่ร่างกายและยงัมีผลข้างเคียง
ท่ีเกิดจากการใช้ยาต้านไวรัสเกิดขึน้ด้วย การใช้ยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตจะเพิ่มความเสี่ยงท่ีร่างกายจะ
ได้รับพิษและผลข้างเคียงในระยะยาว 2) คนบางกลุม่เข้าไมถ่งึการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ท่ีต้องมีคา่ใช้จ่าย
ในการดแูละ การพฒันาระบบบริการรองรับ 3) การดแูลรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีคา่ใช้จ่ายและการให้การ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ ท่ีมีเอชไอวีจ านวนมากย่อมเป็นภาระทางการเงินด้านการดแูลรักษาทัง้ตอ่
ครอบครัวและประเทศ และ 4) ผู้ ท่ีมีเอชไอวีต้องเผชิญกบัการรังเกียด กีดกนั และการเลือกปฏิบตัิ รวมทัง้ใน
บางประเทศยงัมีการตดัสินวา่การท าให้ผู้อื่นได้รับเอชไอวีถือเป็นความผิดทางอาชญากรรมด้วย เหตผุลทัง้ 
4 ด้านนีท้ าให้เห็นถงึความจ าเป็นในการพฒันาการรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย 
 การรักษาการตดิเอชไอวีให้หายคือความพยายามในการจดัการกบัไวรัสเอชไอวีท่ีแฝงตวัหลบซอ่น
อยู่ในเซลล์ในอวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกาย แหลง่หลบซอ่นตวัของไวรัสมกัจะอยู่ในเลือด ตอ่มน า้เหลือง ไข
กระดกู ล าไส้ และสมอง 
 การวิจยัเก่ียวกบัการรักษาการติดเอชไอวีให้หายในปัจจบุนัเป็นการศกึษาโอกาสและความเป็นไป
ได้ในการยืดระยะเวลาของภาวะสงบน่ิงของเอชไอวี (HIV remission) ออกไป โดยทัว่ไปเม่ือหยดุการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสราว 2 สปัดาห์ จะพบการเด้งกลบัมาของไวรัสเอชไอวีจนตรวจพบได้อีก  

ปัจจบุนัมีผู้ ท่ีได้รับการรักษาการติดเอชไอวีให้หายโดยไมม่ีเชือ้เอชไอวีอยู่ในร่างกายเลยเพียงคน
เดียวคือ นาย Timothy Brown ซึง่เดิมมีเอชไอวีและป่วยด้วยมะเร็งท่ีมีอนัตรายถงึชีวิตและต้องได้รับการ
รักษา แพทย์ได้ท าการรักษาด้วยวิธีการปลกูถ่ายไขกระดกู โดยได้เจาะจงเลือกไขกระดกูของคนที่ไมม่ีตวั 
CCR5 ซึง่เป็นช่องทางหนึง่ท่ีเอชไอวีใช้จบัและเข้าไปสูเ่ซลล์ในร่างกายมาปลกูถ่ายให้กบั Timothy Brown 
จงึสง่ผลให้เขาไมม่ีเชือ้เอชไอวีหลงเหลืออยู่ในร่างกายเลย  
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การวิจยัด้านการรักษาการติดเอชไอวีให้หายพบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีได้รับผลิตภณัฑ์ในการ
วิจยัเข้าไป จะสามารถยืดระยะเวลาหรือชะลอเวลาเด้งกลบัของไวรัสออกไปได้ เม่ือเทียบกบัผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจยัท่ีไมไ่ด้รับผลิตภณัฑ์ใด ๆ เลย อาทิ โครงการวิจยั RV 397 ท่ีพบว่ามีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 1 
รายที่ได้ VRC 01 สามารถยืดระยะเวลาการเด้งกลบัของไวรัสออกไปได้นาน 9 เดือน หรือ กรณี Boston A 
และ Boston B ท่ีสามารถยืดระยะเวลาการเด้งกลบัของไวรัสออกไปได้ปีกว่า และยงัพบว่า มีกลุม่ผู้ ท่ีได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วในระยะแรกๆ ของการได้รับหรือติดเชือ้ เช่น ช่วง 1 – 2 สปัดาห์แรก ร่างกายก็
จะสามารถกดปริมาณไวรัสลงได้อยา่งรวดเร็ว รวมทัง้สามารถควบคมุปริมาณของไวรัสหลงัการรักษาได้
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึง่มีค าเรียกคนกลุม่นีว้่าเป็น Post Treatment Controller  

การวิจยัด้านการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย จะมีการออกแบบให้มีช่วงของการหยดุการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสเพื่อศกึษาวิจยัว่า ผลิตภณัฑ์หรือวิธีการท่ีใช้ในการชะลอการเด้งกลบัของไวรัสที่อยู่ในภาวะ
สงบน่ิงนัน้ได้ผลหรือไม ่โดยเรียกช่วงการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนีว้า่ การหยดุการรักษาอย่างมีการ
วิเคราะห์ (Analytical Treatment Interruption – ATI) จะมีการติดตามเฝา้ระวงัตรวจวดัปริมาณไวรัสใน
เลือด (viral load) และภมูิคุ้มกนั (CD4) อย่างเข้มข้น แม้ ATI อาจท าให้เกิดความเสี่ยงและอนัตรายที่เกิด
จากการเด้งกลบัของไวรัสหลงัหยดุการรักษา แตก่็ได้รับการพิจารณาวา่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีการท าเพิ่ม
มากขึน้ในการวิจยัเก่ียวกบัการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย 

วิธีการหรือยทุธศาสตร์หลกัๆ ท่ีน ามาใช้ในการควบคมุปริมาณไวรัสในภาวะสงบน่ิง มีหลายวิธีการ 
คือ ยทุธศาสตร์การใช้สารกระตุ้นให้เอชไอวีออกจากระยะแฝงตวั (Latency Reversing Agent – LRA) 
เพื่อให้ยาต้านไวรัสท าลาย หรือเซลล์บางเซลล์ท่ีมีเอชไอวีก็จะตายไปเอง วิธีการนีม้ีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี
คือ ปัจจบุนัมียาหลายชนิดท่ีได้รับการอนมุตัิให้ใช้ในคน ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นสารกระตุ้นได้ และการ
กระตุ้นนีถื้อเป็นการ“เปิดสวิตช์” ท่ีอาจท าให้ไวรัสที่แฝงตวัอยู่ในเซลล์ท่ีติดเชือ้กลบัมาแสดงตวัอีกครัง้ 
ข้อเสียคือ แม้จะสามารถก าจดัไวรัสที่แสดงตวัออกมาได้ แตย่งัไมส่ามารถลดขนาดของแหลง่กบดานของ
ไวรัสลงได้ รวมทัง้มีข้อกงัวลใจว่า ไวรัสที่แสดงตวัออกมาและไมไ่ด้ถกูก าจดัไปด้วยยาต้านไวรัส อาจเพ่ิม
ความเสี่ยงและอนัตรายจากการเจ็บป่วยได้ ปัจจบุนัการวิจยัสว่นมากจงึมีการใช้สารกระตุ้นให้เอชไอวีแสดง
ตวัร่วมกบัยทุธศาสตร์อื่นๆ เพื่อพยายามหาทางก าจดัเอชไอวีให้หมดหรือให้น้อยลงมากท่ีสดุ 

ยทุธศาสตร์การกัน้เอชไอวี เป็นแนวทางการให้สารท่ีเข้าไปปิดกัน้เอชไอวีไว้ในเซลล์ ไมใ่ห้สามารถ
สร้างเอชไอวีเพิ่มขึน้และแพร่ขยายออกไปยงัเซลล์อื่นได้ 

ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัด้วยภมูิคุ้มกนั เป็นยทุธศาสตร์ท่ีใช้เพิ่มความสามารถในการตอบสนองของ
ภมูิคุ้มกนัเพื่อให้ร่างกายสามารถก าจดัเซลล์ท่ีเป็นแหลง่เพาะเอชไอวีได้ โดยใช้เสริมกบัยทุธศาสตร์การใช้
สารกระตุ้นเพื่อให้เอชไอวีแสดงตวัและก าจดั การรักษาด้วยภมูิคุ้มกนันี ้มีการใช้สารเข้าไปเสริมภมูิคุ้มกนัที่
ท าให้เมด็เลือดขาวตรวจจบัเชือ้และท าลายเชือ้ได้ดีขึน้ เช่น TLR7, TLR9 agonists และมีการใช้แอนติบอดี ้
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ท่ียบัยัง้เชือ้ได้อย่างกว้างขวางสามารถปอ้งกนัสายพนัธุ์ของเชือ้เอชไอวีได้หลายชนิดท่ีเรียกวา่ bNAbs 
(broadly neutralizing antibodies) 

ยทุธศาสตร์การใช้วคัซีนรักษาเอชไอวี เป็นการใช้วคัซีนรักษาท่ีออกแบบมาเพื่อสง่เสริมการ
ตอบสนองของภมูิคุ้มกนัตอ่เอชไอวีให้สามารถควบคมุเชือ้ได้ดีขึน้ โดยใช้วคัซีนบางชนิดท่ีผลิตได้จาก
โปรตีนหรือพนัธกุรรมของเอชไอวี และแนวทางท่ีใช้กนัมากคือการใช้วคัซีนสองประเภทร่วมกนั โดยมีการ
ฉีดวคัซีนชนิดที่ผลิตจากสารพนัธกุรรมเป็นวคัซีนปพูืน้ และฉีดวคัซีนอีกชนิดหนึง่ท่ีมีการใช้ตวัน าเข้าเป็น
ไวรัสเป็นวคัซนีกระตุ้นเพื่อการเสริมภมูิคุ้มกนั 

การวิจยัเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย ยงัมีประเด็นที่ต้องค านงึถงึอีกหลายเร่ือง อาทิ ข้อควร
ค านงึทางจริยธรรมท่ีต้องพิจารณาหลกัๆ ในเร่ือง กระบวนการขอความยินยอมท่ีจะต้องพิจารณาว่า ผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการวิจยัได้มีการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยับนฐานความเข้าใจการวิจยัอย่างชดัเจน หรือ
การมีเกณฑ์ในการคดัเข้าและคดัออกที่ระบอุย่างชดัเจน หรือเร่ืองความหลากหลายในโครงการวิจยั และ
แนวทางในการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ ท่ีต้องมีการเฝา้ระวงัอย่างเขม็งวด หรือ 
การสื่อสารเร่ืองนีก้บัสาธารณะท่ีต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและมีความระมดัระวงัในเร่ือง การสร้างความ
สนใจ หรือสร้างข้อโต้แย้ง ความขดัแย้งกนัที่เพิ่มมากขึน้ การสื่อสารท่ีใช้เพื่อการระดมทนุ หรือสรรหา
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัหรือเพื่อสร้างช่ือเสียงทางวิชาชีพให้กบันกัวิจยัและทีมวิจยั ฯลฯ  

ท้ายสดุการพฒันาทิศทางการวิจยัเพื่อการรักษาการติดเอชไอวีให้หายจ าเป็นต้องค านงึถงึการ
ท างานกบัผู้มีสว่นได้เสยี การมีสว่นร่วม การให้การศกึษา การสร้างความหวงั ท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานความจริง  

------------------------------------------ 
 

ข. การหยุดการรักษาอย่างมีการวเิคราะห์ (Analytic Treatment Interruption / ATI) 
นพ.Eugene Kroon จากหน่วยวิจยั SEARCH น าเสนอเร่ืองการหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ มี
เนือ้หาสรุปได้ดงันี ้
 การวิจยัการรักษาการตดิเอชไอวีให้หายในปัจจบุนัพบว่า แม้มีการให้ผลิตภณัฑ์การวิจยัหรือใช้
วิธีการตา่งๆ ร่วมกนั ก่อนที่จะมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) แม้จะท าให้
ไวรัสมีปริมาณลดลง แตก่็ยงัพบว่ายงัมีเซลล์ท่ีติดเอชไอวีหลงเหลืออยู่ สง่ผลให้มีไวรัสเด้งกลบัมาอีก การ
วิจยัจงึให้ความสนใจเร่ือง ATI เพื่อศกึษาเพิ่มเติมว่า ควรมีการหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์นาน
เพียงใด ก่อนท่ีจะมีการเร่ิมต้นให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอีกครัง้ เพื่อวิจยัเร่ืองการยืดระยะเวลาการเด้ง
กลบัของไวรัส 
 ทีมวิจยัของ SEARCH ตระหนกัว่า งานวิจยัขณะนีย้งัไมไ่ด้มีประโยชน์ด้านการรักษาใดๆ โดยตรง
กบัผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั แตก่็พบว่า มีผู้ เข้าร่วมการวิจยัจ านวนหนึง่ท่ีมีมมุมองเชิงบวกเร่ือง ATI โดยมอง
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ว่า การหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ในโครงการวิจยั น่าจะมีความปลอดภยั เน่ืองจากมีการติดตาม
อย่างเข้มข้น เม่ือเทียบกบัคนจ านวนหนึง่ท่ีมีการหยุดการรักษาด้วยตนเอง 
 การวิจยัจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการวดัแหลง่สะสมของเอชไอวีหรือแหลง่ท่ีเซลล์ติดเชือ้ท่ี
หลบหรือกบดาน อยู่และสามารถประกอบตวัเองขึน้มาเป็นไวรัสเอชไอวีเพื่อขยายและแพร่ขยายเพิ่มจ านวน
ได้อีก จากการวิเคราะห์ปริมาณพนัธกุรรมของไวรัสในเนือ้เย่ือซึ่งสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในเนือ้เย่ือตอ่ม
น า้เหลืองพบวา่ ในช่วงท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส คาดวา่จะมีเซลล์ท่ีติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีท่ีสามารถ
ประกอบตวัเองขึน้มาเป็นไวรัสได้ประมาณ 400 ล้านตวักบดานอยู่ในแหลง่สะสม  และลา่สดุเดือนมกราคม
ท่ีผ่านมามีขา่วเร่ืองหน่วยวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ในประเทศสหรัฐฯ มีเทคโนโลยีท่ีดีกวา่ในการนบั
แหลง่สะสมของไวรัสที่มีความแมน่ย ามากขึน้ และสามารถแยกแยะเซลล์ติดเชือ้เอชไอวีท่ีสามารถเพ่ิมตวัได้
อีกจากเซลล์ติดเชือ้ท่ีบกพร่องและไมส่ามารถขยายตวัเพิ่มได้อีก ค าถามส าคญัในเร่ืองนีค้ือ การควบคมุ
ปริมาณไวรัสในร่างกายให้ได้นัน้ ควรต้องมีปริมาณไวรัสในแหลง่สะสมหลงเหลืออยู่จ านวนเทา่ไหร่จงึจะถือ
ว่าสามารถควบคมุไวรัสได้โดยที่ไมต้่องกินยาต้านไวรัสทกุวนัตอ่ไป โดยอาจมีความแตกตา่งระหว่างคนแต่
ละคนด้วย 
 การวิจยัพบว่า เม่ือผู้ ท่ีมีเอชไอวีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะมีปริมาณไวรัสลดต ่าลงถงึจดุ
หนึง่ท่ีร่างกายสามารถควบคมุปริมาณไวรัสไว้ได้และมีปริมาณไวรัสอยู่ในระดบัท่ีคงที่ไมเ่พิ่มหรือลดไปจาก
ระดบันีม้ากนกัซึง่เรียกว่า viral set point อนัเป็นเร่ืองหนึง่ท่ีการวิจยัการรักษาการติดเอชไอวีให้หายให้
ความสนใจ 
 ในการท าวิจยัเก่ียวกบัการรักษาให้หายหรือการควบคมุเชือ้ให้อยู่ในระดบัต ่า ทีมวิจยัจะมีความ
คาดหวงั 2 เร่ืองคือ 1) การขยายระยะเวลาในการเด้งกลบัของไวรัสหรือการที่ตรวจวดัเชือ้ไมไ่ด้เป็น
เวลานานหลงัจากที่มีการหยดุกระบวนการวิจยัท่ีเพิ่มเข้าไปในสว่นของการให้ผลิตภณัฑ์หรือการใช้วิธีการ
ตา่งๆ และ 2) เม่ือพบว่าไวรัสเด้งกลบัมา จะมีปริมาณเชือ้ลดลงหรือควรน้อยลงกว่าก่อนที่จะมีให้ยาหรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 การหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) จงึมีความจ าเป็นในการวิจยั เพื่อใช้เป็นตวับง่ชีว้่า 
ปริมาณไวรัสที่เด้งกลบัมา มีน้อยกว่าก่อนเร่ิมกระบวนการวิจยัหรือไม ่หรือ ไมม่ีไวรัสเด้งกลบัมาหลงัจาก
หยดุการรักษา อยา่งไรก็ตาม ทีมวิจยัเห็นวา่มีข้อกงัวลเร่ือง ATI ในเร่ืองการสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจกบั
ผู้ เข้าร่วมการวิจยั เน่ืองจากการปฏิบตัิตาม ATI จะสวนทางกบัการให้ค าแนะน าด้านการรักษาท่ีต้องกินยา
ต้านไวรัสตอ่เน่ืองทกุวนัว่าจะมีผลดีตอ่การควบคมุปริมาณไวรัสในร่างกาย และยงัอาจเพิ่มความเสี่ยงใน
การมีไวรัสเด้งกลบัมาเป็นจ านวนมาก ท่ีอาจน าไปสูค่วามเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ฉวยโอกาส หรืออาจ
รุนแรงถงึการเสียชีวิต นอกจากนีย้งัอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชือ้ไวรัสให้กบัคูน่อนได้ด้วยหากไมม่ี
การปอ้งกนัในการมีเพศสมัพนัธ์ในขณะท่ีมีเชือ้ไวรัสเด้งกลบัมา 
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 หน่วยวิจยั SEARCH ด าเนินโครงการวิจยั RV397 ด้วยการให้ VRC01 เทียบกบัสารเลียนแบบ 
(placebo)ก่อนจะมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ท่ีได้รับ VRC01 มีการยืด
ระยะเวลาในการเด้งกลบัของไวรัสออกไปได้นานกว่ากลุม่ท่ีได้รับสารเลยีนแบบ ก่อนที่จะมีการกลบัมาเร่ิม
ให้ยาต้านไวรัสอีกครัง้ โดยพบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการไมไ่ด้รับอนัตรายใดๆ 

เกณฑ์การเร่ิมให้ยาต้านไวรัสอีกครัง้หลงั ATI ท่ีหน่วยวิจยั SEARCH ใช้ คือ มีการตรวจพบปริมาณ
ไวรัสในเลือดมากกวา่หรือเท่ากบั 1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร เพียงครัง้เดียว และมีการยืนยนั และ/หรือมีเชือ้
ไวรัสเพิ่มขึน้มากกว่าเดมิเท่ากบั 0.5 log10ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร ตอ่วนั และมีการยืนยนัคา่ CD4 น้อยกว่า 350 
เซลล์ หรือมี CD4 ลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ เทียบจากครัง้แรกก่อนท่ีจะหยดุยาต้านไวรัส รวมทัง้เกณฑ์
อื่นๆ คือ การมีอาการโรคเอดส์ มีกลุม่อาการของการติดเชือ้เอชไอวีระยะเฉียบพลนั มีการตัง้ครรภ์ และ
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความต้องการเร่ิมกลบัมากินยาต้านไวรัสเอง 
 หน่วยวิจยั SEARCH ได้ใช้เกณฑ์ดงักลา่วในโครงการวิจยั RV397 กบัอีก 4 โครงการของ 
SEARCH และมีความเห็นวา่ การใช้เกณฑ์ดงักลา่วเป็นเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยประกนัความปลอดภยั
ให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมีการหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40 
ราย ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้รับการรักษาตัง้แตใ่นระยะติดเชือ้ช่วงแรกๆ (ระยะเฉียบพลนั) ท่ีหนว่ยวิจยั SEARCH ไมม่ี
อาการท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มจ านวนไวรัสในช่วงท่ีมีการหยดุยาต้านไวรัส ไมม่ีภาวะดือ้ยาใหมเ่ม่ือกลับมา
เร่ิมยาต้านไวรัสอีกครัง้ ทกุรายสามารถควบคมุไวรัสได้อย่างรวดเร็วหลงักลบัมาเร่ิมยาต้านอีกครัง้ และไม่
พบว่ามีแหลง่สะสมเชือ้ไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึน้ด้วย 
 การวิจยัท่ีมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) มีความท้าทายท่ีหนว่ย
วิจยั SEARCH มองว่ากระบวนการขอความยินยอมท่ีการท าความเข้าใจกบัผู้ เข้าร่วมโครงการจะมีความ
ซบัซ้อนมากขึน้และต้องมีความมัน่ใจว่าผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจท่ีชดัเจน อีกสว่นเป็นเร่ืองของ
กระบวนการติดตามปริมาณไวรัสอย่างใกล้ชิด ท่ีจะสง่ผลกระทบให้เกิดการรบกวนเวลาของผู้ เข้าร่วม
โครงการเพิ่มมากขึน้ในการมารับการตรวจติดตามบอ่ยครัง้มากขึน้ที่หนว่ยวิจยั อีกเร่ืองเป็นเร่ือง การ
ปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้ไปสูคู่น่อน ท่ีจะต้องมีการเพิ่มการใช้ PrEP เข้ามาเป็นทางเลือกในการปอ้งกนั 
อย่างไรก็ตามจะมีความซบัซ้อนมากขึน้ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีคูม่ากกว่าหนึง่คน โดยขณะนีม้ีทีม
วิจยัของมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนา(North Carolina)ในประเทศสหรัฐฯ ท่ีท าการวิจยัเชิงสงัคมศาสตร์ใน
กลุม่ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัอยู่ ซึง่จะต้องมีการปรึกษาชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 
 การวิจยัท่ีมี ATI มีการกลา่วถงึความท้าทายใหมค่ือ การรอเวลาท่ีจะเร่ิมกลบัมาให้การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสใหมอ่อกไปจากเดิมท่ีเร่ิมให้เมื่อมีปริมาณไวรัสเด้งกลบัมาท่ี 1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรโดยให้รอ
ตอ่ไปเพื่อให้ร่างกายมีการสง่ภมูิคุ้มกนัออกมาจดัการกบัไวรัสก่อน ทัง้นีจ้ะท าให้เกิดการก าหนดคา่การท่ี
ร่างกายสามารถควบคมุไวรัสไว้ในระดบัคงที่ (viral set point) ใหมไ่ด้ด้วย ความท้าทายนีเ้ก่ียวกบัผลการ
ทดลองท่ีท าในลิงท่ีเป็นสตัว์ทดลองโดยทีมวิจยัทดลองชะลอการกลบัมาให้ยาต้านไวรัสออกไป เม่ือมี



รายงาน เวทีชมุชน“การวิจยัเพ่ือรักษาการติดเอชไอวีให้หาย”(HIV cure research)12 กมุภาพนัธ์ 2562   9 
 

ปริมาณไวรัสเด้งกลบัมาท่ี 1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร จนกระทัง่ปริมาณไวรัสขึน้สงูท่ี 100,000 ก๊อบปีต้อ่
มิลลิลิตรแล้วปริมาณไวรัสมีการปรับลดลงเอง โดยพบว่ามีลิงจ านวน 3 ตวัจาก 11 ตวัท่ีสามารถควบคมุ
ไวรัสได้ 100 เปอร์เซน็ต์ 
 ข้อค้นพบดงักลา่วถือเป็นความท้าทายวา่ การเร่ิมกลบัมาให้ยาต้านไวรัสเม่ือปริมาณไวรัสเด้ง
กลบัมาท่ี 1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรอาจเป็นการกลบัมาเร่ิมให้ยาต้านไวรัสในช่วงเวลาท่ีเร็วเกินไป ควรมี
การทดลองปลอ่ยให้ร่างกายได้ปรับและสร้างการควบคมุปริมาณไวรัสเองก่อนท่ีจะมีการให้ยาต้านไวรัสอีก
ครัง้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนี ้ยงัมีข้อกงัวลตามมาว่า การปลอ่ยให้ปริมาณไวรัสเด้งกลบัขึน้สงูถงึ 
100,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร อาจท าให้เกิดความเสี่ยงและอนัตรายตอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั  
 การประชมุเร่ืองนีท่ี้บอสตนั ประเทศสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผู้แทนชมุชนเข้าร่วม
ประชมุด้วย มีความเห็นพ้องไปในทางเดียวกนัในการก าหนดเกณฑ์การหยุดการรักษาเป็นเวลานาน 4 – 8 
สปัดาห์ และปริมาณไวรัสสงู 100,000 ก๊อบปีต้่อมิลลิลิตร แม้จะมีความเสี่ยงตอ่การเกิดอาการผิดปกติ
ตา่งๆ และการเพิ่มความเสี่ยงของโอกาสในการถ่ายทอดเชือ้ไปยงัคูน่อน รวมทัง้อาจมีภาวะดือ้ยาด้วย ซึง่
ทีมวิจยั SEARCH มองว่า การท าวิจยัในผู้ เข้าร่วมโครงการจ านวนมากขึน้ ก็จะมีความเสี่ยงในเร่ืองเหลา่นี ้
เพิ่มมากขึน้ด้วย และหากจะมีการด าเนินการตามเกณฑ์ความท้าทายนี ้ก็อาจต้องเพ่ิมเกณฑ์การคดั
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัในเร่ืองการไมเ่คยมีประวตัิดือ้ยามาก่อนเข้าไว้ด้วย ทีมวิจยั SEARCH ก าลงัพิจารณา
การด าเนินในลกัษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ RV254 ซึง่เป็นโครงการ ATI และเป็นการติดตาม
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยักลุม่ใหญ่ระยะยาวในกรุงเทพฯ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นกลุม่ท่ีได้รับยาต้านไวรัส
ในการรักษาตัง้แตช่่วงระยะ 0 – 2 สปัดาห์ และ 2 – 4 สปัดาห์  

------------------------------------------ 
 
ค. โครงการหยุดการรักษาอย่างมีการวเิคราะห์ และการรักษาให้หายของหน่วยวจิัย SEARCH 
นพ.Eugene Kroon จากหน่วยวิจยั SEARCH น าเสนอโครงการหยดุการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ และ
การรักษาให้หายของหนว่ยวิจยั SEARCH มีเนือ้หาสรุปได้ดงันี ้
 หน่วยวิจยั SEARCH มผีู้ เข้าร่วมโครงการวิจยันบัรวมกนักว่า 600 คน ทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีมีเอชไอวีและ
เร่ิมต้นรับการรักษาตัง้แตร่ะยะแรกเร่ิมท่ีได้รับเชือ้เอชไอวี และมีการติดตามการรักษามาอย่างตอ่เน่ือง
ยาวนาน ท าให้หน่วยวิจยั SEARCH มีผู้ เข้าร่วมโครงการลกัษณะนีเ้ป็นกลุม่ขนาดใหญ่ท่ีสดุเม่ือเทียบกบั
หน่วยวิจยัในประเทศอื่นๆทัว่โลก และท าให้หนว่ยวิจยั SEARCH กลายเป็นหน่วยวิจยัท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ
สร้างประโยชน์ตอ่การท าวิจยัเร่ืองการรักษาการติดเอชไอวีให้หายทัง้นีห้น่วยงานวิจยั SEARCH ได้ด าเนิน
โครงการวิจยัเก่ียวกบัการรักษาการติดเอชไอวีให้หายหลายโครงการท่ีมีช่วงการหยดุการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ไว้ด้วย อาทิ 
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โครงการวิจยั RV411 ของหน่วยวิจยั SEARCH ด าเนินการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้กบัผู้ ท่ีมี
เอชไอวีและเข้าร่วมโครงการวิจยัในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว น้อยกวา่ 2 สปัดาห์ภายหลงัทราบผลการตรวจวา่
ติดเชือ้โดยผลเลือดยงัเป็นลบไมไ่ด้เปลี่ยนเป็นบวก การเร่ิมต้นการรักษาอย่างรวดเร็วพบว่า ปริมาณของ
เซลล์ท่ีมีพนัธกุรรมเอชไอวีลดลง ขนาดของแหลง่สะสมเชือ้เอชไอวีก็ลดลงอย่างมีนยัส าคญั เมื่อเทียบกบั
กลุม่ผู้ ท่ีมีเอชไอวีท่ีเร่ิมการรักษาในระยะของการติดเชือ้เรือ้รัง  
 โครงการวิจยั RV411 มีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัจ านวน 8 ราย เป็นชาย 7 คน และหญิง 1 คน มี
คา่เฉลี่ยของการรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ท่ี 2.8 ปี ทัง้ 8 คนเข้าร่วมการหยดุการรักษาอย่างมีการ
วิเคราะห์ (ATI) พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีไวรัสกลบัมาเพิ่มจ านวนคือ 26 วนั และแหลง่สะสมไวรัสของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีขนาดใหญ่ขึน้ในช่วงหยดุการรักษา แตไ่ด้ลดลงเมื่อกลบัมาเร่ิมการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสใหมอ่ีกครัง้  
 โครงการวิจยั SEARCH 019 มีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระยะแรก
ของการติดเชือ้ เร่ิมต้นการรักษาในระยะสปัดาห์ท่ี 3 – 4 หลงัทราบผลว่ามีการติดเชือ้เอชไอวี ผู้ เข้าร่วม
โครงการได้รับการรักษาตอ่เน่ืองนานมากกว่า 2 ปี กระบวนการวิจยัแบง่ผู้ เข้าร่วมเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก
ได้รับยาต้านไวรัสอย่างเดียว กลุม่ท่ีสองได้รับยา VHM เพิ่มเข้าไปกบัยาต้านไวรัส เม่ือครบ 10 สปัดาห์ก็เร่ิม
หยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและยา VHM คอื ยาโวริโนสแตท (Vorinostat) ยาไฮดรอกซีคลอโรควีน 
(Hydroxychloroquine) และยามาราไวรอค (Maraviroc)ในปริมาณ ขนาด และระยะเวลาตามท่ีได้
ออกแบบไว้ จากนัน้มีการตรวจติดตามปริมาณไวรัสทกุสปัดาห์ จนครบสปัดาห์ท่ี 34 ซึง่ถือเป็นระยะสิน้สดุ
โครงการ ทัง้นีจ้ะมีการกลบัมาเร่ิมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทนัทีท่ีปริมาณไวรัสเพิ่มสงูขึน้มากกว่า 1,000 
ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ เข้าร่วมทัง้หมดมีระยะเวลาท่ีตรวจพบการกลบัมาของเชือ้ไวรัสครัง้
แรกอยู่ท่ี 14 ถงึ 77 วนั โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ท่ี 22 วนั 
 โครงการวิจยั RV397 ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระยะแรกของการ
ติดเชือ้ เร่ิมต้นการรักษาในระยะสปัดาห์ท่ี 1 – 3 หลงัทราบผลว่ามีการตดิเชือ้เอชไอวี ผู้ เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการรักษาตอ่เน่ืองนานมากกว่า 2 ปี มีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบน้อยกว่า 50 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร และมี
ระดบัซีดีสี่มากกว่า 400 เซลล์ตอ่ลกูบาศก์มิลลลิิตร ในช่วงที่มีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมี
การวิเคราะห์มีกระบวนการวิจยัแบง่ผู้ เข้าร่วมเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกได้รับ VRC 01 (ภมูิต้านทานตอ่เอชไอวีท่ี
มีฤทธ์ิกว้างตอ่เอชไอวีหลายสายพนัธ์ซึง่เป็นภมิูต้านทานท่ีผลิตขึน้เลียนแบบภมิูต้านทานท่ีพบจากผู้มีเอช
ไอวีท่ีตดิเชือ้หลายปีแล้วคนหนึง่) กลุม่ท่ีสองได้รับสารเลียนแบบ โดยมีการตรวจติดตามผลเป็นตอ่เน่ืองแบง่
ออกเป็น 2 ขัน้ ขัน้แรกติดตามปริมาณอาร์เอนเอของเชือ้ว่าคงอยู่ในระดบัน้อยกว่า 50 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร 
ซึง่ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีควบคมุเชือ้ได้ และขัน้ที่สอง ติดตามปริมาณเชือ้ท่ีสะสมอยู่ ตวับง่ชีก้ารอกัเสบ และ
ระดบัซีดีสี่ ผลการวิจยัพบว่า VRC 01 ช่วยยืดระยะเวลาเด้งกลบัของไวรัสได้นานขึน้ โดยกลุม่ผู้ เข้าร่วมท่ี
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ได้รับ VRC 01 ร่างกายจะมีการกดไวรัสได้ต ่ากว่า 1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรนานเฉลี่ย 33 วนั (ตัง้แต ่13 – 
305 วนั) เทียบกบักลุม่ท่ีได้รับสารเลียนแบบท่ีกดไวรัสได้นานเฉลี่ย 14 วนั (ตัง้แต ่14 - 32 วนั) 

โครงการวิจยั HTX1001/RV 405 ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีอายตุัง้แต ่18 – 50 ปี ได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสในระยะแรกของการติดเชือ้ เร่ิมต้นการรักษาในระยะสปัดาห์ท่ี 1 – 4 หลงัทราบผลว่ามีการ
ติดเชือ้เอชไอวี มีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบน้อยกว่า 50 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร และมีระดบัซีดีสี่มากกว่า 400 
เซลล์ตอ่ลกูบาศก์มิลลิลติรกระบวนการวิจยัจะแบง่ผู้ เข้าร่วมแบบสุม่ออกเป็น 2 กลุม่ ในอตัราสว่น 2 ตอ่ 1   
กลุม่แรกจะได้รับยาต้านไวรัส และวคัซีน Ad26 กบัวคัซีน MVA ตามล าดบั จนถงึสปัดาห์ท่ี 48 จงึหยดุให้
วคัซีน กลุม่ท่ีสองจะได้รับสารเลียนแบบจนถงึสปัดาห์ท่ี 48 จะหยดุให้สารเลียนแบบ แตท่ัง้สองกลุม่ยงัรับ
ยาต้านไวรัสตอ่เน่ืองไปจนถงึสปัดาห์ท่ี 60 จากนัน้จงึท าการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีการ
วิเคราะห์จนถงึสปัดาห์ท่ี 96 โครงการวิจยัมีการก าหนดเปา้หมายหลกั 2 เปา้หมาย เปา้หมายแรก 
ประสิทธิภาพในการควบคมุเชือ้ไวรัสได้น้อยกวา่ 50 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตร ณ สปัดาห์ท่ี 84 และเป้าหมายที่
สอง ผู้ เข้าร่วมมีความปลอดภยั โดยจะมีอาการไมพ่งึประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัวคัซีนตัง้แต ่grade 3 ขึน้ไป ณ 
สปัดาห์ท่ี 96  
 ผลการวิจยั ณ ปัจจบุนั ในกลุม่ผู้ เข้าร่วม 27 รายท่ีรับเข้ามาร่วมโครงการช่วงเดือนตลุาคม – 
พฤศจิกายน 2559 ได้รับวคัซีนครบทัง้ 4 ครัง้ หยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทัง้ 27 ราย ตรวจพบการเด้ง
กลบัของไวรัส 26 ราย โดย มี 1 รายที่ยงัตรวจไมพ่บเชือ้เอชไอวี  ทัง้ 26 รายที่ตรวจพบการเด้งกลบัของ
ไวรัสได้กลบัมาเร่ิมยาต้านไวรัสใหม่ (ทีมวิจยัก าลงัอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลเก่ียวกบัระยะเวลาการเด้ง
กลบัของไวรัส) จากนัน้สามารถกดเชือ้ไว้ได้ต า่กว่า 20 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรทัง้ 26 ราย  

 หน่วยวิจยั SEARCH รวบรวมข้อมลูด้านความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัตา่งๆ ทัง้หมด

จ านวน 67 ราย ท่ีมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ โดยสามารถติดตอ่และติดตาม

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัได้ทกุราย พบว่าทัง้หมดไมม่ีกลุม่อาการของการติดเชือ้เอชไอวีระยะเฉียบพลนั มี

เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์ร้ายแรง 2 เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการวิจยัโดย 1 รายมีภาวะเกลด็เลือด

ต ่า และการท างานของไตลดลงในโครงการวิจยั SEARCH 019 อีก 1 รายมีอาการผ่ืนแพ้ ในโครงการ RV 

397 และปัจจบุนัทัง้สองรายหายเป็นปกติ ทัง้หมดไมม่ีภาวะดือ้ยาใหมเ่ม่ือไวรัสเด้งกลบัมาเพิ่มจ านวน ไมม่ี

ภาวะการรักษาล้มเหลว หลงัจากที่กลบัมาเร่ิมยาต้านไวรัสและแหลง่สะสมเชือ้เอชไอวีไมเ่พิ่มขึน้ 

------------------------------------------ 
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ง. ข้อควรค านึงทางจริยธรรมและข้อแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรม ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ATI) ในการวจิัยเพื่อรักษาการตดิเอชไอวี
ให้หาย 

 
1. ความคิดเหน็ของคณะกรรมการจริยธรรม(โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์  หงัสสตู และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นพ.อนนัต์ จงเถลิง) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนนัต์ จงเถลิง มีความคิดเห็นตอ่การวิจยัเก่ียวกบั ATI ดงันี ้

ประเดน็ส าคญัในการพิจารณาเก่ียวกบั ATI ในทางจริยธรรมคือการปกปอ้งสิทธิของผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจยัโดยพิจารณาว่า การให้ข้อมลูเพื่อท าความเข้าใจกบัผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัผา่น
กระบวนการให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยัเป็นการให้ข้อมลูข้อเท็จจริง ไมไ่ด้เป็นการโน้มน้าว
หรือชวนให้เช่ือว่าการเข้าร่วมจะเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวมจนไมไ่ด้สนใจวา่จะเกิดอนัตราย
หรือความเสี่ยงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั และผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีความเข้าใจอย่าง
ชดัเจนถงึเร่ืองท่ีตนเองก าลงัเข้าร่วม เช่น ความเข้าใจเร่ืองการใช้สารเลียนแบบ (placebo) 

ประเดน็ถดัมาเป็นเร่ืองกระบวนการขอความยินยอม (inform consent) ในการท าวิจยัมี
ความส าคญัมาก ท่ีจะต้องท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจข้อมลู และตดัสินใจเข้าร่วมโครงการ
บนความเข้าใจท่ีชดัเจน โดยเฉพาะในการวิจยัท่ีมีความซบัซ้อน มีอนัตรายและความเสี่ยงกบัผู้ เข้าร่วม
โครงการ กระบวนการขอความยินยอมสามารถท าได้หลายวิธี ในกรณีการวิจยัท่ีไมจ่ าเป็นเร่งด่วนใน
การเร่งรีบท าการวิจยั สามารถใช้กระบวนการให้การศกึษา ให้ข้อมลู แบบการเข้าชัน้เรียน เพื่อให้มัน่ใจ
ว่า จะท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีความเข้าใจอย่างแท้จริง  

เก่ียวกบัความเข้าใจของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีเข้าใจว่า เม่ือหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไป
แล้ว หากมีไวรัสเด้งกลบัมา ก็สามารถกลบัมาเร่ิมกินยาใหมไ่ด้อีกครัง้ โดยไมเ่กิดความเสี่ยงใดๆ เพราะ
ยงัสามารถกลบัมากินยาได้เหมือนเดิมนัน้ นพ. อนนัต์เน้นว่าผู้ เข้าร่วมโครงการต้องเข้าใจให้ชดัเจนว่า 
“จะไมเ่หมือนเดิม” โดยหมายความว่าสขุภาพของผู้ ท่ีหยดุยาต้านในการวิจยันัน้จะแย่กว่าเดิม 

ประเดน็ในทางจริยธรรมท่ีส าคญัอีกประเดน็หนึง่คือ การรอให้ไวรัสท่ีเด้งกลบัมีปริมาณเพิ่มขึน้จาก 
1,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรมาเป็น 100,000 ก๊อบปีต้อ่มิลลิลิตรแล้วจงึคอ่ยให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
อีกครัง้ จะต้องรอนานแคไ่หน และมีอนัตรายหรือความเสี่ยงอะไรท่ีจะเกิดขึน้ในช่วงนีห้รือไม ่เช่น 
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอวีท่ีอาจถ่ายทอดไปสูคู่น่อน และทีมวิจยัมีแนวทางในการลดหรือ
ปอ้งกนัอนัตรายและความเสี่ยงมีอะไรบ้าง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์  หงัสสตู ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การวิจยัเร่ือง HIV cure 
จ าเป็นต้องมีการพิจารณา 2 สว่นร่วมกนัไปคือ สว่นของการควบคมุและก าจดัไวรัสเอชไอวี และสว่น
ของการกระตุ้นภมูิคุ้มกนัให้ท างาน (Immune activation) เม่ือหยดุการรักษาจะท าให้เชือ้เด้งกลบั
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ภมูิคุ้มกนัจะท าหน้าท่ีก าจดัเชือ้ สง่ผลให้เกิดภาวะอกัเสบและมีภาวะเจ็บป่วยตามได้ จงึมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องดแูลควบคูก่นัไป เพื่อมิให้เกิดอนัตรายและความเสี่ยงกบัผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 

อีกประเดน็คือ การใช้ยาต้านไวรัสและสารกระตุ้นอื่นๆเข้าไปท าลายเอชไอวีท่ีจบัซีดีสี่อยู่ในหลายๆ
จดุในร่างกาย ทัง้สมอง ไขกระดกู ตอ่มน า้เหลืองนัน้ สารท่ีใสเ่ข้าไปยงัมีโอกาสท าให้เกิดการอกัเสบ มี
แผลเป็น (scar) ท าให้ตอ่มน า้เหลืองถกูท าลายลงไปด้วย สว่นนีก้็เป็นประเดน็ที่จ าเป็นต้องพิจารณาว่า 
หากในอนาคตมียาต้านไวรัสใหมท่ี่ดีกวา่เป็นทางเลือกในการรักษา จะท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัเสีย
โอกาสนีไ้ปหรือไม ่

ประเดน็สดุท้ายคือทีมวิจยัควรมีการพิจารณาการใช้ VRC 07 แทนการใช้ VRC 01 เพราะจบัไวรัส
สายพนัธุ์ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยได้ดีกว่า โดยจ าเป็นต้องพดูคยุตอ่รองกบัผู้ ให้การสนบัสนนุทนุการวิจยั 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัคนไทยมากขึน้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนนัต์ จงเถลิง เพิ่มเติมประเดน็
การวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นประเทศไทยไมค่วรท าอยา่งเร่งรีบ ควรรอให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีมีแนวโน้มวา่จะมี
ผลส าเร็จหรือท่ีมีความปลอดภยัจริงก่อนจะดีกว่า 

นพ.Eugene Kroon ได้แสดงความเห็นเร่ือง ATI หากมีการปรับขยายช่วงเวลาของการกลบัมาให้
ยาต้านไวรัสอีกครัง้ โดยรอให้ไวรัสเพิ่มปริมาณขึน้เป็น 100,000 ก๊อบปีต้่อมิลลิลิตร เพื่อให้ภมูิคุ้มกนัใน
ร่างกายเร่ิมท างานในการจดัการกบัไวรัสก่อน กอ็าจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและอนัตรายตอ่เร่ือง
ความเจ็บป่วยของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัได้ด้วย ซึง่ทีมวิจยั SEARCH ยงัคงพิจารณาเร่ืองนีอ้ยู่  

 
2. ความคิดเหน็ของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัของหนว่ยวิจยั SEARCH 

ผู้แทนผู้ เข้าร่วมการวิจยัท่ีให้ความคิดเห็นมี 2 คน เป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยัเก่ียวกบัการรักษา
เอชไอวีให้หายท่ีรวมการหยดุยาต้าน (ATI) ด้วย โดยคนแรกเป็นผู้ ท่ีได้รับ VRC01 และมีการหยดุการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ราว 9 เดือน แตต่อ่มามีไวรัสเด้งกลบัคืนมาใหม ่จงึกลบัมาเร่ิมยาต้านไวรัส
ใหมอ่ีกครัง้ และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในรอบใหมไ่ด้ผลดี สามารถกดไวรัสให้อยู่ในระดบัต า่จนวดั
ไมไ่ด้อีกครัง้ สว่นคนท่ีสองเป็นผู้ ท่ีได้รับสารเลียนแบบ ปัจจบุนัไวรัสยงัอยู่ในระดบัต ่า ยงัไมต้่องเร่ิมยา
ต้านไวรัสอีกครัง้  

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีได้รับ VRC01 และหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ราว 9 เดือน ตอ่มามี
ไวรัสเด้งกลบั และได้กลบัมากินยาต้านไวรัสใหมอ่ีกครัง้มองว่า การตดัสินใจเข้าร่วมโครงการวิจยัเร่ือง
การรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย เพราะเห็นว่าตนเองมีเอชไอวีแล้ว ดงันัน้เมื่อมีโอกาสในการร่วม
โครงการวิจยัท่ีอาจท าให้หายได้จงึอยากลองด้วยตนเอง เพราะมองว่า “ไมม่ีอะไรจะเสียอีกแล้ว”  

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัคนดงักลา่วเข้าใจว่าการเข้าร่วมโครงการวิจยัยงัมีความเสี่ยงจากการหยดุ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส แตก่็ได้ตดัสนิใจด้วยตนเอง โดยมัน่ใจและเช่ือมัน่ว่าทีมวิจยัจะให้การดแูล
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อย่างดี คิดว่าการได้เข้าร่วมโครงการวิจยัเป็นบญุคณุท่ีทีมวิจยัให้โอกาส และมีคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้ 

ก่อนเข้าร่วมและระยะแรกของการเข้าร่วมโครงการวิจยั เขามีความกงัวลใจบ้างในเร่ืองการเข้ามา
รับการติดตามเพื่อให้ VRC 01 ในแตล่ะครัง้ใช้เวลาร่วม 1 ชัว่โมง เน่ืองจากใช้เวลานานหากรวม
ระยะเวลาในการเดินทางด้วย อาจไมส่ะดวกกบัการท างาน แต่ยงัสามารถจดัการเวลาท างานได้ 
เน่ืองจากเป็นงานอิสระ ท าให้เข้าร่วมโครงการวิจยัได้สะดวกขึน้ 

การได้หยดุกินยาต้านไวรัสในช่วงที่เข้าร่วมโครงการวิจยั ท าให้ใช้ชีวิตได้สะดวกขึน้ ไมต้่องกงัวล
เร่ืองการกินยา หรือลืมพกยาหากต้องเดินทาง เม่ือทีมวิจยัแจ้งว่ามีไวรัสเด้งกลบัมา รู้สกึเสียดายแตก่็ไม่
ผิดหวงั เพราะร่างกายมกีารกดไวรัสได้นานถงึ 9 เดือนหลงัหยดุกินยาต้านไวรัส 

ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัคนที่สองท่ีได้รับสารเลียนแบบ ปัจจบุนัไวรัสยงัอยู่ในระดบัต ่า ยงัไมต้่องเร่ิม
ยาต้านไวรัสอีกครัง้ อภิปรายเสริมว่าการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการวิจยัเร่ืองการหยดุยาต้านไวรัส แม้รู้
ว่ามีความเสี่ยง แตก่็มองว่า ตนเอง “มีเอชไอวีแล้ว ในชีวิตนีไ้ม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว”และตนเองเป็นคน 
“อยากรู้อยากลอง” ดงันัน้เมื่อมีโครงการวิจยัหรือมีขา่วว่ามีอะไรท่ีรักษาหาย หากมีโอกาสก็สนใจท่ีจะ
ลองท่ีจะเข้าร่วมทัง้หมด   

นพ. Eugene Kroonได้ให้ความเห็นเสริมตอ่ความเห็นของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัทัง้สองคนตอ่เร่ือง 
ความเสี่ยงและทางเลือกว่า ทีมวิจยัรวมทัง้ชมุชนและคณะกรรมการจริยธรรมควรมีกระบวนการท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนัและไมม่ีอคติ เพ่ือน ามาใช้ในการมองหรือแยกแยะผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีมี
หลากหลายกลุม่และพร้อมท่ีจะเสี่ยงในการเข้าร่วมโครงการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพื่อท า
ความเข้าใจว่า การคิดหรือตดัสินใจเร่ืองความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัการ
พิจารณาทางเลือกในการไมเ่ข้าร่วมโครงการวิจยั อาทิ การเลือกอยู่กบัไวรัสและกินยาตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆ 
จนกระทัง่อยู่ในภาวะตรวจหาไวรัสไมพ่บและไม่สามารถสง่ผ่านเชือ้ให้กบัคูน่อนได้ 

 
3. ข้อแนะน าจากชมุชนเก่ียวกบัการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในการวิจยัเพื่อรักษาเอชไอวีของ TAG 

(Treatment Action Group) น าเสนอโดยคณุอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ 
ข้อเสนอแนะนีจ้ดัท าโดย TAG ในปี 2557 และส ารวจความคิดเหน็เพิ่มเติมในปี 2561 มาจาก

ความคิดเหน็ของผู้รณรงค์ของชมุชนและทบทวนโครงการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ใช้ส าหรับการวิจยัและท า 
ATI ในผู้ใหญ่เท่านัน้ โดยในปี 2561 มีผู้ตอบแบบการส ารวจจ านวน 85 คน มีสดัสว่นของการเป็นนกั
รณรงค์เก่ียวกบัการรักษาและการวิจยัเก่ียวกบัเอชไอวีมากท่ีสดุ 90 % รองลงมาเป็นกรรมการจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชน 71% ผู้ตอบกลุ่มใหญ่ท่ีสดุอยู่ในประเทศสหรัฐฯ 
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จดุประสงค์ของการท าการส ารวจเพื่อให้มีการพฒันาความก้าวหน้าในการท าวิจยัการรักษาการติด
เอชไอวีให้หาย โดยมีการตระหนกัเร่ืองความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมและเง่ือนไขเร่ืองคณุสมบตัิ
เหมาะสมตอ่การวิจยัท่ีสง่ผลให้มีผู้มีคณุสมบตัิเข้าร่วมโครงการวิจยัได้ในจ านวนไมม่าก 

การใช้ ATI อย่างมีจริยธรรมคือการออกแบบโครงการวิจยัท่ีลดความเสี่ยงให้น้อยท่ีสดุและไมร่วม
เอาผู้ ท่ีมีความเสี่ยงมากจากผลข้างเคียงไมพ่งึประสงค์ท่ีอาจเกิดขึน้ในงานวิจยัเข้ามาในงานวิจยั มีการ
ใช้ข้อมลูชดัเจนการอธิบายความเสี่ยงของ ATI ท่ีเป็นไปได้และท่ีสงสยัวา่จะเกิดขึน้ไว้ในเอกสารขอ
ความยินยอม และต้องมีการชีแ้จงท่ีชดัเจนว่า ATI ไมใ่ช่ข้อแนะน าในแนวทางการรักษาเก่ียวกบัเอชไอ
วี รวมทัง้อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ เข้าร่วมเจ็บป่วยรุนแรงไปจนถงึเสียชีวิต 

ATI มี 2 แบบคือ 1) การหยดุยาต้านไวรัสที่ก าหนดระยะเวลาหยดุไว้อย่างแน่นอน เช่น 12 หรือ 16 
สปัดาห์ เป็นการประเมินประสิทธิภาพการควบคมุปริมาณไวรัสของผลิตภณัฑ์/ยาที่ใช้ในการทดลอง 
วิธีการนีย้อมรับการเด้งกลบัของไวรัสในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้บ้างและลดลงจนถงึระดบัท่ีคงตวั (viral set 
point) และ 2) การหยดุยาต้านไวรัสที่ใช้ปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึน้เป็นตวัก าหนดในยตุิการหยดุยาต้าน
และเร่ิมรักษาด้วยยาต้านไวรัสใหม ่ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเสีย่งเก่ียวกบั ATIและข้อแนะน ามีดงันี ้
1) จ านวน CD4+T cell เมื่อหยดุการรักษา :ส าหรับเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยัและท่ีต้องหยดุยา

ต้าน (ATI) ทัง้ 2 แบบ ใช้ท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 500 เพราะลดระดบัความเสี่ยงได้มากท่ีสดุ 
แตใ่น ATI แบบนบัระยะเวลาท่ีปริมาณไวรัสเพิม่สงูกว่าระดบัท่ีก าหนดไว้ อาจใช้ CD4+ T 
cell ท่ีระดบัต ่ากว่าเช่น 350 ได้หากต ่ากว่านีก้็จะท าให้มีความเสี่ยงเกิดขึน้กบัผู้ เข้าร่วมฯได้  

2) จ านวน CD4+T cell ท่ีต ่าท่ีสดุท่ีผ่านมา (CD4 nadir) : ในการเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยัและท่ี
ต้องหยดุยาต้านท่ีเหมาะสมควรเท่ากบั 350 แต่เกณฑ์นีค้วรมีความยืดหยุ่นตามความ
รุนแรงของปริมาณไวรัสที่เพิ่มกลบัท่ีการวิจยัก าหนดไว้ และเกณฑ์นีอ้าจยกเว้นได้ขึน้อยู่กบั
เง่ือนไขอื่นๆ เช่น ผู้ เข้าร่วมการวิจยัได้รับผลติภณัฑ์หรือยาที่ลดจ านวน CD4+ เพียงชัว่คราว 
หรือในกรณีท่ีไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบัจ านวน CD4+ ท่ีต ่าท่ีสดุ 

3) สขุภาพอื่นที่ต้องค านงึถงึ : 

 กรณีโรคหวัใจ การวิจยัเก่ียวกบัการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหลายโครงการ 
รวมทัง้การวิจยั SMART พบว่า ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีภาวะแทรกซ้อนเก่ียวกบัโรคหวัใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular disease - CVD)  รวมทัง้หวัใจวายจนถงึเสียชีวิต 
ดงันัน้ในการเลือกผู้ เข้าร่วมการวิจยัและท่ีต้องหยดุยาต้านไวรัสในช่วงการวิจยัจงึควร
ประเมินหวัใจและหลอดเลือดในช่วงเร่ิมต้นเพื่อลดโอกาสหวัใจวายของผู้ เข้าร่วมการ
วิจยัเม่ือหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเฉพาะในการวิจยัท่ียอมให้ปริมาณไวรัส
เพิ่มขึน้ในช่วงเวลาหนึง่ และเกณฑ์การคดัออก ควรรวมถงึประวตัิการเป็น CVD หรือ
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ผู้ ท่ีมีความเสี่ยงตอ่ CVD ท่ีสงูโดยเคร่ืองมือการประเมินความเสี่ยงท่ีเป็นที่ยอมรับกนั
เช่น Framingham Risk Score 

 กรณีโรคตบั ผู้ ท่ีเป็นโรคตบัอกัเสบบีหรือซี (hepatitis B or C) จะมีความเสี่ยงตอ่
ภาวะแทรกซ้อนสงูเม่ือหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส จงึควรก าหนดเป็นเกณฑ์คดั
ออกหรือไมรั่บผู้สนใจเข้าร่วมฯ ท่ีเป็นโรคตบัเข้าร่วมโครงการวิจยั และดงัท่ีเป็นที่
ปฏิบตัิกนัอยู่ในปัจจบุนันี ้ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการรักษาโรคตบัอกัเสบบีและซีจนหายแล้ว
นัน้ ความปลอดภยัของการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสยงัไมเ่ป็นที่รู้กนั การวิจยั
บางโครงการยอมให้ผู้ ท่ีได้รับการรักษาโรคตบัอกัเสบจนหายแล้วเข้าร่วมการวิจยัได้ 
แตเ่ร่ืองนีเ้ป็นเหตผุลให้ต้องมีการวิจยัเพิ่มเติม 

 กรณีโรคติดเชือ้ร่วมอ่ืนๆมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึน้จนสามารถวดัได้
ท าให้การควบคมุการเป็นโรคร่วมอ่ืนๆได้แย่ลง เช่น เบาหวาน และความดนัโลหิตสงู 
รวมทัง้การเป็นโรคแพ้ภมูิตวัเอง (autoimmune disease) ท่ีก าลงัได้รับการรักษาด้วย
ยากดภมูิคุ้มกนั (immunosuppressive therapy) จงึควรก าหนดเกณฑ์คดัออกท่ี
รวมถงึการติดเชือ้ร่วมหรือเป็นโรคร่วมตา่งๆ เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคแพ้
ภมูิตวัเอง และโรคไต นอกจากนีก้ารวิจยัปัจจบุนัที่ใช้ ATI มีการพิจารณาผู้มีประวตัิ
เคยเป็นโรคอื่นรวมด้วย เช่น มะเร็ง และโรคระบบประสาท 

 กรณีอาย ุผู้ ท่ีมีอายมุากมีความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญัตอ่การเสียชีวิต จากการหยดุการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสสงูกว่าคนที่มีอายนุ้อยกวา่ นอกจากนีโ้ครงการวิจยัสอง
โครงการเก่ียวกบัภมิูต้านทานท่ีมีฤทธ์ิกว้าง 3BNC117 มีการก าหนดเร่ืองการสบูบหุร่ี
เกินวนัละหนึง่ซองเป็นเกณฑ์คดัออกซึง่จากการส ารวจความคิดเหน็ของชมุชน ผู้ตอบ
สว่นใหญ่เห็นด้วยกบัเร่ืองนี ้

4) ระดบัของไวรัสที่เพิ่มขึน้ระหว่างการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส: การออกแบบ ATI ควร
มีการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณไวรัสที่เพิ่มจ านวนกลบัขึน้มาอีกกบัตวัชีว้ดั
เก่ียวกบัการกระตุ้นภมูิคุ้มกนัและการอกัเสบ ซึง่เป็นสิ่งบง่ชีถ้งึอาการเจ็บป่วยตา่งๆในผู้ ท่ีมี
เอชไอวีท่ีไมไ่ด้รับการรักษาการออกแบบ ATI ท่ีมีการติดตามเฝา้ระวงัถ่ีและเร่ิมรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสอีกครัง้ทนัทีท่ีมีปริมาณไวรัสเพิ่มขึน้จนสามารถวดัได้ จะท าให้หลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการอกัเสบได้ การหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสท่ียอมให้ปริมาณของไวรัส
เพิ่มกลบัถงึระดบัท่ีสงูขึน้ (ในบางกรณี มากกว่า 100,000 ตวั/มล. ในช่วงเวลาสัน้ๆ) โดยที่
ไมเ่ร่ิมการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทนัที เป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวลมากตอ่ความเสี่ยงตา่งๆท่ีอาจ
เกิดขึน้ กรณีท่ีมีการด าเนินการวิจยัในเกณฑ์นีจ้ะต้องมีการติดตามและเฝา้ระวงับอ่ยครัง้ 
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และควรมีการประเมินอาการทางคลินิกท่ีไมพ่งึประสงค์ด้วย ทัง้ในระหว่างและหลงัยตุิ ATI 
อย่างตอ่เน่ืองเท่าที่จะเป็นไปได้ 

5) การใช้จ านวน CD4+T cell: ส าหรับการเร่ิมรักษาด้วยยาต้านไวรัสใหม่เม่ือระดบั CD4+ สงู
น่าจะท าให้ความเสี่ยงลดลง โดยเกณฑ์ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปคือ เม่ือ CD4+ ลดลงต ่ากว่า 350 
หรือต ่าลงมากกว่า 30 % จากที่วดัในช่วงเร่ิม ATI เป็นสิ่งท่ียอมรับได้โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมท่ีเก่ียวข้องปัจจยัก าหนด (parameter) เหลา่นีถื้อกนัว่าเป็นมาตรฐานขัน้ต า่สดุ 
แตร่ะดบัจ ากดั (threshold) ท่ีสงูกว่านีห้ากเป็นไปได้จะเป็นสิ่งท่ีดีกวา่ 

6) ระยะเวลาของการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส: ควรจ ากดัที่ 16 อาทิตย์หรือสัน้กว่านัน้
เป็นสิ่งท่ีดีที่สดุ เพราะมีความเสี่ยงตอ่สขุภาพและความเจ็บป่วยต ่า อยา่งไรก็ตามควรมีการ
ติดตามทางคลนิิกอย่างตอ่เน่ืองหลงัยตุิ ATI 

7) การถ่ายทอดเชือ้เอชไอวี: ATI สง่ผลให้ปริมาณไวรัสเพิ่มสงูขึน้ ท าให้มีความเสี่ยงในการ
ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีไปยงัคูน่อนเพิ่มขึน้ด้วย จงึควรมีการให้บริการค าปรึกษาท่ีชดัเจนและ
มีระบบให้บริการการปอ้งกนัอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ในกรณีท่ีเป็นไปได้ควรเอือ้อ านวยให้คู่
เพศสมัพนัธ์ของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัได้เข้าถงึ PrEP ด้วย 

8) การหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่เป็นสตูรท่ีมียาท่ีออกฤทธ์ิยาว (long-half lives)
ผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีใช้ยาต้านไวรัสในกลุม่ NNRTIs ซึง่เป็นยากลุม่ท่ีออกฤทธ์ิยาวหรือมี
ระดบัการคงอยู่ในร่างกายนาน อาจสง่ผลน าไปสูก่ารดือ้ยาชนิดนัน้ได้เมื่อยตุิ ATI จงึควรมี
การพิจารณาปรับเปลี่ยนสตูรยาจากกลุม่ NNRTIs เป็นกลุม่ PIs หรือท่ีมียากลุม่ integrase 
inhibitor เป็นหลกั หรือสตูรท่ีใช้ยาทัง้สองกลุม่ร่วมกนั รวมทัง้ระมดัระวงัเร่ืองการใช้ยาอื่นๆ 
ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมด้วย เน่ืองจากอาจมีปฏิกิริยาตอ่ยาต้านไวรัสสตูรท่ีปรับเปลี่ยน
ใหมด้่วยเช่นกนั  

 
4. ความคิดเหน็และการอภิปรายของผู้แทนชมุชน 

ความคิดเหน็และการอภิปรายของผู้แทนชมุชนในสว่นที่ให้การสนบัสนนุการวิจยัเร่ืองการรักษาการติด
เอชไอวีให้หายโดยมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สรุปได้ดงันี ้

การได้หยดุกินยาต้านไวรัส เป็นความหวงัของผู้ ท่ีมีเอชไอวี และยงัเป็นผลดีตอ่การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัที่ไมต้่องพกยาและกินยาทกุวนั รวมทัง้ถกูคนมองด้วยความสงสยัหรือต้องตอบค าถาม
ว่ากินยาอะไร  

การวิจยัลกัษณะนีน้่าจะเหมาะกบัผู้ ท่ีเพิ่งได้รับเชือ้มาไมน่าน และมีความพร้อมท่ีจะเสี่ยงกบัการ
หยดุพกัการกินยาเน่ืองจากไมเ่คยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยท่ีสมัพนัธ์กบัเอชไอวีมาก่อน 
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สนบัสนนุการศกึษาวิจยัเร่ืองการรักษาการติดเอชไอวีให้หาย เพราะมองว่าเป็นเร่ืองดี เป็นเร่ืองท่ี
เฝา้รอด้วยความหวงัวา่ในอนาคตจะมีการรักษาให้หายได้ และสว่นหนึง่มีความเห็นวา่ การหยดุยา
ต้านไวรัสอยา่งมีการวิเคราะห์เป็นเร่ืองจ าเป็นเพราะต้องมีการศกึษาและมีองค์ความรู้เพิ่มขึน้ และ
ไมไ่ด้มีความกงัวลในเร่ืองอนัตราย เพราะเห็นวา่ โครงการวิจยัมีมาตรการด้านการดแูลและมีการ
ติดตามเร่ืองความปลอดภยัอย่างใกล้ชิด 

 
ความคิดเหน็และการอภิปรายของผู้แทนชมุชนในสว่นที่แสดงความกงัวลใจในการวิจยัเร่ืองการ
รักษาการติดเอชไอวีให้หายโดยมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สรุปได้ดงันี ้

ผู้ ท่ีมีเอชไอวีท่ีติดเชือ้มาเป็นระยะเวลานานรวมทัง้ได้รับการรักษาด้วยเอชไอวีมาเป็นระยะ
เวลานาน นา่จะไมไ่ด้ให้ความสนใจกบัโครงการวิจยัลกัษณะนี ้เพราะไมพ่ร้อมหรือไมต้่องการเสี่งจาก
การหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแล้วมีปริมาณไวรัสเด้งกลบัมา เน่ืองจากกงัวลเร่ืองการเกิดภาวะ
ดือ้ยาหรือเจ็บป่วย เพราะสว่นใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ป่วยหนกัจากโรคติดเชือ้ฉวยโอกาสมาแล้ว  
นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาเร่ืองการต้องเดินทางมารับการติดตามอย่างเข้มข้น ก็เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยากในผู้
ท่ีมีเอชไอวีท่ีท างานประจ า  

ผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวนหนึง่มีข้อกงัวลใจและไมค่อ่ยเห็นด้วยกบัเร่ืองการหยดุยาต้านไวรัสว่า อาจ
น าไปสูภ่าวะดือ้ยา การมีเชือ้เอชไอวีกลบัเพิ่มขึน้มา และอาจน าไปสูก่ารเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ฉวย
โอกาสบางโรคท่ีมีความรุนแรงท่ีอาจท าให้เสียชีวิตได้ นอกจากนีย้งัอาจมีผลตอ่ผลเลือดท่ีเปลี่ยนไป
เป็นบวก (seroconversion) และสง่ผลกระทบต่อการท างานที่มีการตรวจเลือดประจ าปี และหาก
พบว่ามีเอชไอวีก็มกัถกูเพื่อนร่วมงานรังเกียจและต้องถกูให้ออกจากงาน อีกทัง้ในช่วงท่ีมีการหยดุยา
ต้านไวรัสและมีเชือ้กลบัขึน้มา ก็อาจจะมีโอกาสถ่ายทอดเชือ้ให้กบัคูน่อนได้ในกรณีท่ีมีเพศสมัพนัธ์
แบบไมไ่ด้ปอ้งกนั  

บางสว่นมีข้อสงสยัวา่ หากได้รับการรักษาการตดิเอชไอวีให้หายแล้ว เม่ือได้รับเชือ้เข้ามาใหมก่็จะ
มีโอกาสกลบัมาติดเชือ้ใหมอ่ีกครัง้ 

 
ทีมวิจยัตอบข้อซกัถามของชมุชนเร่ืองทิศทางการวิจยัการรักษาการติดเอชไอวีให้หายว่า หาก

พบว่า การผสมผสานวิธีการตา่งๆ เข้าด้วยกนั เช่น การให้สารกระตุ้น พร้อมกบัการให้ภมูิต้านทานที่มี
ฤทธ์ิกว้าง หรือการให้วคัซีน มีประสิทธิภาพหรือแสดงผลต่อการยืดระยะเวลาท่ีไวรัสเด้งกลบัออกไปได้
นานเพิ่มขึน้อีก ก็จะมีการพฒันาแนวทางการวิจยัท่ีใช้วิธีการแบบผสมผสานนีต้อ่ไป 

กรณีท่ีมีจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีต้องมีการหยดุการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพิ่มมากขึน้ใน
โครงการวิจยั อาจท ามีโอกาสท่ีจะพบคนที่หยดุยาแล้วมีภาวะดือ้ยาเพิม่ขึน้ได้ แตใ่นสว่นข้อกงัวลวา่จะ
มีปริมาณไวรัสเพิ่มสงูขึน้จนควบคมุไมไ่ด้นัน้ ทีมวิจยัมองว่าในการวิจยัจะมีการติดตามดแูหลง่สะสม
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ไวรัสอยู่ตลอด และพบว่าแหลง่สะสมไวรัสไมไ่ด้โตขึน้ จงึไมน่่าจะมีผลให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะมีปริมาณ
ไวรัสเพิ่มสงูขึน้มากจนควบคมุไมไ่ด้ 

การวิจยัในปัจจบุนัยงัมีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีเป็นเพศหญิงน้อยมาก หน่วยวิจยัSEARCHมี
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ีเป็นเพศหญิง 3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีการท าวิจยัในประเทศแถบแอฟริกาน่าจะ
มีผู้หญิงเพิ่มมากขึน้ ทีมวิจยัคาดหวงัว่าในการวิจยัจะมีการกระจายกลุ่มตวัอย่างผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจยัทัง้ในมิติเร่ืองเพศและอาย ุแตเ่ร่ืองนีย้งัเป็นความท้าทายอยู่ จงึยงัอาจบอกไมไ่ด้วา่ ความ
แตกตา่งระหวา่งเพศ การใช้ฮอร์โมนทางเพศ มีผลอย่างไรกบัการวิจยั 

การมีผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัท่ียืดระยะเวลาท่ีไวรัสเด้งกลบัมาได้นานที่สดุถงึ 9 เดือนหลงัหยดุกิน
ยาต้านไวรัส น่าจะเป็นผลมาจากภมูิคุ้มกนั โดยทีมวิจยัยงัวิเคราะห์ผลไมเ่สร็จสิน้ แต่กไ็มไ่ด้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูหรือท าวิจยัเร่ืองปัจจยัอื่นๆ ในการด าเนินชีวิตว่ามีสว่นเก่ียวข้องด้วยหรือไม ่ 

กระบวนการท าวิจยัมีคา่ใช้จ่ายสงูและใช้ระยะเวลานาน จงึมีความจ าเป็นในการเก็บตวัอย่างที่ได้
จากผู้ เข้าร่วมโครงการฯไว้จ านวนมากเพื่อการวิเคราะห์ผลในปัจจบุนัและใช้ในอนาคต รายงาน
ผลการวิจยัท่ีออกมา อาจยงัไมต่อบวตัถปุระสงค์หลกัได้ทัง้หมด แตต่วัอย่างที่เก็บไว้จะช่วยตอบได้ว่า 
มีข้อค้นพบใหม่ๆ  อะไรบ้างท่ีบอกให้รู้ว่า  ควรจะหยดุท าวิจยัหรือยงัควรท าตอ่ไป และการท าวิจยัตอ่
ควรต้องมองหรือท าไปในทิศทางใด  

 
5. ทางเลือกและข้อเสนอแนะ 

1) หากการท าวิจยั HIV cure อาจเพิ่มอนัตรายและความเสี่ยงให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั อาจ
พิจารณาเร่ืองความจ าเป็นในการท าวิจยัเร่ืองนีว้่ายงัจ าเป็นอยู่หรือไม ่ในกรณีท่ีผู้ ท่ีมีเอชไอวี
สามารถอยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวีได้โดยที่ไวรัสเอชไอวีไมไ่ด้ท าอนัตรายตอ่สขุภาพ ก็อาจจะไม่
จ าเป็นต้องก าจดัไวรัสเอชไอวีให้หมดไปจากร่างกาย 

2) หากจะมีการท าวิจยั HIV cure ต้องมีการพิจารณาเร่ืองอนัตรายและความเสี่ยงให้ชดัเจน พร้อมกบั
มีแนวทางในการติดตาม ประเมิน และปอ้งกนัอนัตรายและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้มีแผน
ลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามมาด้วย 

3) เน่ืองจากความมัน่ใจของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมีทัง้ด้านที่ไว้วางใจทีมวิจยั และมีความมัน่ใจใน
สถาบนัหรือหน่วยวิจยั รวมทัง้มัน่ใจว่ามีคณะกรรมการจริยธรรมท่ีพิจารณาความเสี่ยงและปกปอ้ง
สิทธิของผู้ เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ทีมวิจยัจงึต้องให้ความส าคญักบักระบวนการขอความยินยอม
โดยได้รับการบอกกลา่ว (informed consent) ควรมีการให้ข้อมลูความรู้ท่ีชดัเจนในเร่ือง การหยดุ
ยาต้านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องใช้ในการวิจยั โดยมีกระบวนการตรวจทานวา่
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัมคีวามเข้าใจท่ีถกูต้องและชดัเจน และการตดัสินใจวางบนฐานความเข้าใจ 
ไมไ่ด้ตดัสนิใจเพราะมองว่าเป็นการตอบแทนทีมวิจยัท่ีให้การดแูลรักษาอย่างดี 
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4) การให้ข้อมลู ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องและชดัเจนเก่ียวกบัการวิจยัท่ีมีความซบัซ้อน 
อาจพิจารณาแนวทางการจดัการให้ความรู้แบบชัน้เรียนให้กบัผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการวิจยัได้ แต่
จ าเป็นพิจารณาช่องทางในการจดัการให้ความรู้แบบค านงึถงึการรักษาความเป็นสว่นตวัของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัด้วย 

5) การติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั จ าเป็นต้องมีการวางแผนตดิตามทัง้
ในระหว่างและหลงัสิน้สดุการวิจยั ซึง่จ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะใช้เวลานานเทา่ไหร่ในการติดตาม
ผลกระทบ 

6) ควรมีการพิจารณาเร่ืองความตอ่เน่ืองในการรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในช่วงสิน้สดุ
โครงการวิจยั ในกรณีท่ีมีผู้ เข้าร่วมการวิจยัได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจากสถานบริการ
พยาบาลแห่งอื่นท่ีไมใ่ช่หน่วยวิจยัของสภากาชาดไทย หรือการสง่ตอ่ไปรับการรักษาในกรณีสิน้สดุ
โครงการวิจยัหรือมีผู้ เข้าร่วมการวิจยัท่ีต้องย้ายภมูิล าเนาไปท างานหรือไปใช้ชีวิตในจงัหวดัอื่น 

 
------------------------------------------ 

 
จ. ค าศัพท์และความหมายของการวจิัยเพื่อการรักษาเอชไอวีให้หาย 

ด าเนินการหารือโดย คณุอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ โดยน าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยัมาปรึกษาหารือกบั
สมาชิก CAB และผู้แทนชมุชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาศพัท์ส าหรับใช้ในการสื่อสารกบัชมุชนและ
คนทัว่ไปท่ีไมใ่ช่นกัวิจยัหรือนกัวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์/พยาบาลท่ีรักษา/ดแูลเก่ียวกบัเอชไอวี รวมทัง้ใน
การอธิบายโครงการวิจยัให้แก่ผู้ ท่ีสนใจต้องการเข้าร่วมการวิจยัและเพื่อใช้ในการขอความยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั นอกจากนัน้แล้วยงัเป็นการเสริมความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของเอชไอวีและการวิจยัเพื่อ
รักษาการติดเอชไอวีให้หาย 

คณุอดุมอธิบายความหมายพืน้ฐานของค าวา่ Cure และการวิจยัเก่ียวกบั HIV cure หลงัจากนัน้ได้
น าเสนอค าศพัท์เฉพาะในการวิจยั HIV cure เพื่อขอค าปรึกษากบัชมุชน  

ค าศพัท์ท่ีน ามาปรึกษาหารือเช่น HIV sterilizing cure (ค าแปล “การก าจดัความสามารถในการสร้าง
ตวัเชือ้ให้หมดไป”), HIV functional cure (“การควบคมุเชือ้เอชไอวีไมใ่ห้แบง่ตวัโดยที่ไมต้่องใช้ยาต้านไวรัส
ควบคู”่), HIV remission (“การควบคมุเชือ้เอชไอวีให้อยู่ในระดบัต ่า”), (HIV) Viral suppression (virologic 
control) (“การกดไวรัสให้อยู่ในระดบัต ่า”)เป็นต้น ค าศพัท์เหลา่นีเ้ป็นค าศพัท์ท่ีรวบรวมมาจากหลายแหลง่ 
พร้อมกบัค าอธิบายความหมายของค าศพัท์แตล่ะค า และค าแปลของค าศพัท์ค านัน้ๆ ในภาษาไทยท่ีหน่วย
วิจยั SEARCH ใช้ในเอกสารและการวิจยัของหน่วยงาน 

คณุอดุมได้น าเสนอค าศพัท์ พร้อมค าอธิบายความหมายของค าศพัท์ให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุฟังโดยยดึ
แหลง่อ้างอิงภาษาองักฤษเป็นหลกั จากนัน้จงึได้ขอความคิดเห็นและข้อเสนอค าแปลค าศพัท์ค านัน้ โดยมี
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การหยิบยกค าแปลค าศพัท์ท่ีทางหนว่ยวิจยั SEARCH ใช้ขึน้มาประกอบด้วย ดงัตวัอยา่งข้างบนโดยรวม
ผู้ เข้าร่วมไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตอ่ค าเลือกใหม ่เน่ืองจากไมม่ีพืน้ฐานความเข้าใจค าศพัท์
เหลา่นัน้มาก่อน และการแปลค าศพัท์เป็นภาษาไทยท่ีทีมวิจยั SEARCH ใช้เป็นค าศพัท์พรรณนา
ความหมายทางวิทยาศาสตร์ซึง่คอ่นข้างยากตอ่การเข้าใจ 

การไมม่ีข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมประชมุนีส้ะท้อนให้เห็นวา่การให้ความรู้พืน้ฐานที่เก่ียวกบัการวิจยั
เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้หาย รวมทัง้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเก่ียวกบัเอชไอวียงัเป็นเร่ืองส าคญั
และจ าเป็นตอ่การท างานเพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียตา่งๆในการวิจยัด้านนีต้อ่ไป 
 

------------------------------------------ 
 

กาญจนา แถลงกิจ และนิวตัร สวุรรณพฒันา บนัทกึรายงาน 
อดุม ลิขิตวรรณวฒุิ ตรวจทาน 

 
------------------------------------------ 
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ก าหนดการประชมุ 
เวทชุีมชนเกี่ยวกับการวจิัยเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หาย 

12 กมุภาพนัธ์ 2562 
ห้องประชมุ 7 A ศนูย์วิจยัโรคเอดส์สภากาชาดไทยกรุงเทพ 

 
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องให้แก่สมาชิกชมุชนสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชน
เก่ียวกบัการวิจยัเอชไอวีเจ้าหน้าท่ีองค์กรสาธารณกศุลที่ท างานด้านการปอ้งกนัและรักษาเอชไอวีและผู้ ท่ี
สนใจเก่ียวกบัแนวทางและยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการวิจยัเพื่อรักษาการตดิเอชไอวีให้หายความก้าวหน้า
เก่ียวกบัการวิจยัเก่ียวกบัการรักษาติดเอชไอวีให้หายและผลของการวิจยัการวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย
และข้อค านงึของชมุชนและการมีสว่นร่วมของชมุชนในการวิจยัเพื่อการรักษาการติดเอชไอวี 
 
องค์กรร่วมจัด: คณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชนระดบัประเทศหน่วยวิจยั SEARCH ศนูย์วิจยัโรคเอดส์
สภากาชาดไทย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ เข้าร่วมการประชมุมีความเข้าใจท่ีถกูต้องและสอดคล้องกบัความเป็นจริง
เก่ียวกบัการวิจยัเพื่อการรักษาการติดเอชไอวีและผลท่ีได้จากการวิจยัโครงการตา่งๆท่ีผา่นมาผู้ เข้าร่วมการ
ประชมุสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและขา่วลือตลอดจนความเช่ือท่ีไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อการ
รักษาการติดเอชไอวีและสามารถให้ข้อคิดเห็นและความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อรักษาการติดเอชไอ
วีแก่สมาชิกอื่นๆของชมุชนได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย: ประมาณ 50 คน 

1. สมาชิกชมุชนที่เก่ียวข้อง 
2. สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาชมุชนเก่ียวกบัการวิจยัเอชไอวีคณะตา่งๆในประเทศไทย 
3. เจ้าหน้าท่ีองค์กรสาธารณกศุลที่ท างานด้านการปอ้งกนัและรักษาเอชไอวี 
4. กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบนัการวิจยัท่ีเก่ียวข้องและท่ีสนใจ 
5. เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6. อื่นๆที่สนใจ 

 
เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 

8.30-9.00น. ลงทะเบียน  
9.00-9.15น. เปิดการประชมุและกลา่วต้อนรับ ศ.กิตติคณุ นายแพทย์ประพนัธ์ ภานภุาค 

ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
9.15-10.15น. การวิจยัเพ่ือรักษาการติดเอชไอวีให้หาย 

และโครงการวิจยัที่เก่ียวข้องในประเทศ 
ไทย 

 น าเสนอโดย ดร. นิติยา ชมเชย หน่วยวิจยั 
SEARCH 

 ซกัถามแสดงความคิดเหน็ข้อเสนอแนะ 

10.15-10.35 น.  พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.35-11.45น. 1. การหยดุการรักษาอยา่งมีการวิเคราะห์ 

(Analytic Treatment Interruption – ATI) 
2. โครงการหยดุการรักษาอยา่งมีการวิเคราะห์ 

(ATI) และการรักษาให้หายของหน่วย
วิจยัเซิร์ช 

 น าเสนอโดย นพ. Eugene Kroon หน่วย
วิจยั SEARCH 

 หลกัการและเหตผุลทางวิทยาศาสตร์ 

 มาตรการลดความเสี่ยงและการก ากบั
ติดตามเฝา้ดคูวามปลอดภยั(ตอ่ผู้ เข้าร่วม
การวิจยั) 

 ผล/สิ่งที่ค้นพบจากการวิจยัที่ผ่านมา 

 ข้อควรค านงึทางจริยธรรม 

 ซกัถามข้อเสนอแนะ 
11.45-12.45 น. เง่ือนไขข้อควรค านงึทางจริยธรรมและข้อแนะน า

ของคณะกรรมการจริยธรรมผู้ มีสว่นได้เสียและ
ชมุชนเก่ียวกบัการหยดุการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส(ATI) ในการวิจยัเพ่ือรักษาการติดเอชไอวี
ให้หาย 

 ความคิดเหน็ของคณะกรรมการจริยธรรม
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์  
หงัสสตู และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นพ.
อนนัต์ จงเถลิง 

 ความคิดเหน็ของตวัแทนผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจยั 2 คน (ไม่ระบช่ืุอ)  

 สรุป“ข้อเสนอแนะของชมุชนส าหรับการ
วิจยัทางคลินิกที่เก่ียวกบัการหยดุการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่” 
(Community Recommendations for 
Clinical Research Involving 
Antiretroviral Treatment Interruptions 
in Adults ) จาก Treatment Action 
Group (TAG) โดยอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ 
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชมุชน 
NCAB 

 แสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
12.45-13.45 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.45-14.30น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนและซกัถามเพ่ิมเติมโดยผู้ เข้าร่วมจากชมุชน 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
14.30-15.30 น. ค าศพัท์และความหมายของการวิจยัเพ่ือ 

การรักษาเอชไอวีให้หาย 
 ระดมความคิดจากผู้ เข้าร่วมการประชมุ

เพ่ือพฒันาค าศพัท์ส าคญัที่เก่ียวกบัการ
รักษาเอชไอวีให้หายโดยอดุม ลิขิตวรรณ
วฒุิ สมาชิกคณะกรรมการ NCAB 

 พฒันาความหมายของค าศพัท์เก่ียวกบั
การรักษาเอชไอวีให้หายที่เป็นที่เข้าใจได้
โดยผู้ที่ไม่ใชน่กัวิทยาศาสตร์ 

15.30 น.  ปิดการประชมุ  

 
 
 


