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ห้ องประชุม 7A ศูนย์ วจิ ัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุ งเทพฯ
เกริ่นนา
แม้ ว่าการพัฒนาการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในปั จจุบนั จะมีความก้ าวหน้ าไปมาก ทังในด้
้ านประสิทธิภาพ
ของยาต้ านไวรัสที่เพิ่มขึ ้นและการลดผลข้ างเคียงที่เกิดจากฤทธิ์ของยาต้ านไวรัส แต่เงื่อนไขหนึง่ ที่สาคัญ
และจาเป็ นคือ การกินยาต้ านไวรัสไปตลอดชีวิต ส่งผลให้ ผ้ ทู ี่มีเอชไอวีที่รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสยังคงต้ อง
เผชิญกับปั ญหาหรืออุปสรรคหลายประการ ทังในด้
้ านสุขภาพ ที่จะเข้ าสูภ่ าวะชราภาพเร็วกว่าคนที่ไม่มีเอช
ไอวีที่สง่ ผลให้ เผชิญกับภาวะความเจ็บป่ วยจากโรคไม่เรือ้ รัง หรื อมะเร็งที่ไม่เกี่ยวกับเอดส์ และในด้ านการ
อยู่ร่วมกันในสังคมที่หลายคนยังคงถูกถามว่า กินยาอะไร ป่ วยเป็ นอะไร และมีข้อกังวลเรื่ องการถูกรังเกียจ
และถูกเลือกปฏิบตั ิอนั เกี่ยวกับเอดส์
การวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย (HIV cure) จึงมีความสาคัญในแง่ของการเป็ นทางเลือกในการ
ดูแลรักษาผู้ที่ตดิ เชื ้อเอชไอวี ช่วยลดปั ญหาเรื่ องการรังเกียจ กีดกันและการเลือกปฏิบตั ิ ปั ญหาเรื่ องภาระใน
การดูแลในระบบบริการสุขภาพ รวมทังปั
้ ญหาด้ านงบประมาณที่ต้องใช้ ในการดูแลรักษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับประเทศ (National Community Advisory Board / NCAB)
ประกอบด้ วยสมาชิก CAB จากสถาบันวิจยั /หน่วยงานด้ านการวิจยั 5 แห่ง และสมาชิกจากคณะกรรมการ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเอดส์ (กพอ.) และเครื อข่ายผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จัดตังขึ
้ ้นเพื่อ
ดาเนินการเสริมสร้ างบทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิจยั โดยให้ ความสาคัญกับการดาเนินการ
เสริ มศักยภาพด้ านการวิจยั ในแก่ชมุ ชน จึงได้ จดั เวทีชมุ ชนเรื่ อง “การวิจยั เกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวี
ให้ หาย” ขึ ้นเป็ นครัง้ ที่สอง หลังจากที่ได้ จดั เวทีชมุ ชนในเรื่ องนี ้ครัง้ แรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 เพื่อให้
ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั และคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ได้ ร่วมติดตามความก้ าวหน้ าของการวิจยั
พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ ข้อเสนอแนะกับการวิจยั
เวทีครัง้ ที่สองมีความแตกต่างจากครัง้ แรก เนื่องจากเน้ นเรื่ องการหยุดยาต้ านไวรัสของผู้เข้ าร่วมการวิจยั
การรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย ซึง่ เป็ นวิธีการที่มีความเสี่ยงและเป็ นประเด็นที่มีการอภิปราย โต้ แย้ งกัน
มาก เพราะการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเป็ นเรื่ องสาคัญและเป็ นข้ อแนะนาโดยองค์กร/หน่วยงานที่ดแู ลรักษา
ผู้ที่มีเอชไอวี แต่การวิจยั HIV cure จาเป็ นต้ องมีวิธีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส เนื่องจากในปั จจุบนั
ยังไม่มีวิธีอื่นที่จะใช้ ในการประเมินผลวิธีการรักษาที่ใช้ ในการวิจยั HIV cure ที่ดีกว่านี ้
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การจัดเวทีชมุ ชนเรื่อง การวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย (HIV cure) จึงเป็ นการประชุมที่เปิ ดให้ มีการ
รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากชุมชนหลากหลายที่เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังข้
้ อควรคานึงถึง
ในทางจริ ยธรรมในการวิจยั
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องให้ แก่สมาชิกชุมชน สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเกี่ยวกับการวิจยั
เอชไอวี เจ้ าหน้ าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้ านการป้องกันและรักษาเอชไอวี และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
แนวทางและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการวิจยั เพี่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย ความก้ าวหน้ าเกี่ยวกับการวิจยั
เกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายและผลของการวิจยั การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทย และข้ อ
คานึงของชุมชนและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิจยั เพื่อการรักษาการติดเอชไอวี
ผู้เข้ าร่ วมประชุม: จานวน 37 คน ประกอบด้ วย
1. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ของสถาบันการวิจยั 14 คน
2. ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน 2 คน
3. ทีมวิจยั ที่ทางานเกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย 10 คน
4. ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวี 3 คน
5. องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้ านการป้องกันและรักษาเอชไอวี 8 คน
สรุ ปการประชุม
การสรุ ปเนือ้ หาการประชุมจัดแบ่ งเป็ น 5 หัวข้ อ
ก. ความรู้ เบือ้ งต้ นเรื่ อง การรั กษาการติดเอชไอวีให้ หาย HIV cure 101
ข. การหยุดการรักษาอย่ างมีการวิเคราะห์ (Analytic Treatment Interruption / ATI)
ค. โครงการหยุดการรักษาอย่ างมีการวิเคราะห์ และการรั กษาให้ หายของหน่ วยวิจัย SEARCH
ง. ข้ อควรคานึงทางจริยธรรมและข้ อแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรม ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
ชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรั ส (ATI) ในการวิจัยเพื่อรั กษาการติดเอชไอวี
ให้ หาย
จ. คาศัพท์ และความหมายของการวิจัยเพื่อการรั กษาเอชไอวีให้ หาย
------------------------------------------

กล่ าวเปิ ดโดย ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อานวยการศูนย์ วจิ ัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย
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ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวแสดงความยินดีที่มีการจัดตังคณะกรรมการที
้
่
ปรึกษาชุมชนระดับประเทศ (NCAB) ที่มีผ้ แู ทนมาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนของสถาบันวิจยั ต่างๆ
โดยมี NCAB เป็ นพื ้นที่ในการเสริมสร้ างศักยภาพของสมาชิกเพื่อให้ สามารถทาบทบาทหน้ าที่ในการให้
คาแนะนาด้ านการวิจยั ในมุมมองของชุมชนแก่โครงการวิจยั ของสถาบันวิจยั ต่างๆ แต่ก็มีความคาดหวังต่อ
NCAB ว่า อยากเห็นบทบาทของ NCAB ในการพิจารณาให้ ความเห็นโครงร่างการวิจยั ที่มีการดาเนินการ
วิจยั ในหลายพื ้นที่ในประเทศไทย และแสดงความยินดีที่ NCAB ได้ จดั ทาเวทีชมุ ชนเรื่ องการรักษาการติด
เอชไอวีให้ หายครัง้ นี ้ โดยมองว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิจยั เรื่ องนี ้ เพราะจะได้ รับฟั งความคิดเห็นทัง้
จากชุมชนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ก. ความรู้ เบือ้ งต้ นเรื่ อง การรั กษาการติดเอชไอวีให้ หาย HIV cure 101
ดร. นิติยา ชมเชย จากหน่วยวิจยั SEARCH นาเสนอความรู้เบื ้องต้ นเรื่ อง การรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย
(ดัดแปลงมาจาก HIV Cure 101 ของ Australian HIV Cure Community Partnership) มีเนื ้อหาสรุปได้
ดังนี ้
ในช่วงต้ นของการติดเอชไอวีปริมาณเอชไอวีในเลือดจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว แต่จะลดลงเรื่ อยๆเมื่อ
ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส หากมีการกินยาต้ านไวรัสอย่างถูกต้ องและต่อเนื่อง ยาต้ านไวรัสจะช่วยกด
ปริ มาณเชื ้อเอชไอวีให้ ลดลงมาจนอยู่ในระดับที่ตรวจวัดในเลือดไม่เจอ ปั จจุบนั ใช้ เกณฑ์ที่ 20 – 50 ตัวต่อ
มิลลิลิตร แต่หากหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส เชื ้อเอชไอวีก็จะกลับเพิ่มปริ มาณขึ ้นอีก อย่างไรก็ตามยา
ต้ านไวรัสจะไม่สามารถกาจัดเชื ้อเอชไอวีให้ หมดไปจากร่างกาย เพราะจะมีเชื ้อเอชไอวีจานวนหนึง่ ที่แฝงตัว/
หลบซ่อนอยู่ในเนื ้อเยื่อหรือในอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย การรักษาในปั จจุบนั จะมียทุ ธศาสตร์ ที่ใช้ ในการ
กระตุ้นให้ เอชไอวีที่แฝงตัวอยู่แสดงตัวออกมา ซึง่ อาจทาให้ มีปริ มาณเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ ้นในระดับที่ตรวจวัด
ได้ แต่ก็จะมียทุ ธศาสตร์ที่จะกาจัดเอชไอวีที่แสดงตัวด้ วย ซึง่ จะทาให้ เอชไอวีมีปริ มาณลดลงในระดับที่
ตรวจวัดไม่เจอได้ อีกครัง้ แต่หากหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสไปก็จะทาให้ เอชไอวีกลับมามีปริ มาณเพิ่ม
สูงขึ ้นได้ อีกครัง้
การวิจยั เรื่องการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายให้ ความสนใจกับภาวะสงบนิ่ง (remission) หมายถึง
ภาวะที่ไวรัสสงบนิ่งอยู่โดยที่ไม่ต้องกินยาต้ านไวรัสทุกวันดังเช่นเป็ นอยู่ โดยมีการวิจยั ที่ใช้ ยทุ ธศาสตร์ หลาย
ยุทธศาสตร์ เข้ าไปช่วยเสริมให้ ร่างกายสามารถควบคุมเอชไอวีไว้ ได้ ในภาวะสงบนิ่งให้ ได้ นานขึ ้น และหาก
สามารถกาจัดเอชไอวีจนหมดไปจากร่างกายได้ ก็จะเรี ยกว่า ได้ รับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายขาด
(sterilizing cure)
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เมื่อไวรัสเอชไอวีเข้ าสู่ร่างกาย จะเข้ าไปจับ/โจมตีไปที่ซีดีสี่ (CD4) เอชไอวีจะฉีดสารพันธุกรรมเข้ า
ไปเพื่อเปลี่ยนโครงสร้ างของเซลล์ และเพิ่มปริ มาณของเอชไอวี จากนันก็
้ จะขยายตัวแพร่ออกไปจับกับเซลล์
อื่นๆ เพื่อทาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเซลล์และขยายตัวต่อไป
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสมีพฒ
ั นาการมาตังแต่
้ ช่วงปี 2528 – 2532 โดยยาต้ านไวรัสตัวแรกที่ใช้
คือยา Zidovudine หรือที่ร้ ูจกั กันในชื่อ AZT เริ่ มใช้ ในปี 2530 จนปั จจุบนั มีการพัฒนายาสูตรผสมที่ใช้ ยา
ต้ านไวรัส 2 – 3 ตัวผสมกันในเม็ดเดียวขึ ้นมาใช้ ในการรักษา และมียาต้ านไวรัสหลายกลุม่ ให้ เลือกใช้
อย่างไรก็ตามยาต้ านไวรัสสูตรที่มีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถกดหรือกาจัดเชื ้อเอชไอวีให้ หมดไปจาก
ร่างกายได้ ในการวิจยั ด้ านการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย จะมีการใช้ ยาต้ านไวรัสหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่
นามาใช้ ที่ควรจะมีประสิทธิภาพและไม่มีผลข้ างเคียงมากไปกว่ายาต้ านไวรัสที่มีใช้ อยู่ในปั จจุบนั เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายแก่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั
การรักษาการติดเอชไอวีให้ หายมีความจาเป็ นที่ต้องพิจารณาอยู่ 4 ด้ าน 1) การรักษาด้ วยยาต้ าน
ไวรัสแม้ จะช่วยรักษาด้ วยการกดและกาจัดเชื ้อเอชไอวีในร่างกาย แต่ก็มีพิษต่อร่างกายและยังมีผลข้ างเคียง
ที่เกิดจากการใช้ ยาต้ านไวรัสเกิดขึ ้นด้ วย การใช้ ยาต้ านไวรัสไปตลอดชีวิตจะเพิ่มความเสี่ยงที่ร่างกายจะ
ได้ รับพิษและผลข้ างเคียงในระยะยาว 2) คนบางกลุม่ เข้ าไม่ถงึ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส ที่ต้องมีคา่ ใช้ จ่าย
ในการดูและ การพัฒนาระบบบริการรองรับ 3) การดูแลรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสมีคา่ ใช้ จ่ายและการให้ การ
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในผู้ที่มีเอชไอวีจานวนมากย่อมเป็ นภาระทางการเงินด้ านการดูแลรักษาทังต่
้ อ
ครอบครัวและประเทศ และ 4) ผู้ที่มีเอชไอวีต้องเผชิญกับการรังเกียด กีดกัน และการเลือกปฏิบตั ิ รวมทังใน
้
บางประเทศยังมีการตัดสินว่าการทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับเอชไอวีถือเป็ นความผิดทางอาชญากรรมด้ วย เหตุผลทัง้
4 ด้ านนี ้ทาให้ เห็นถึงความจาเป็ นในการพัฒนาการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย
การรักษาการติดเอชไอวีให้ หายคือความพยายามในการจัดการกับไวรัสเอชไอวีที่แฝงตัวหลบซ่อน
อยู่ในเซลล์ในอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย แหล่งหลบซ่อนตัวของไวรัสมักจะอยู่ในเลือด ต่อมน ้าเหลือง ไข
กระดูก ลาไส้ และสมอง
การวิจยั เกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายในปั จจุบนั เป็ นการศึกษาโอกาสและความเป็ นไป
ได้ ในการยืดระยะเวลาของภาวะสงบนิ่งของเอชไอวี (HIV remission) ออกไป โดยทัว่ ไปเมื่อหยุดการรักษา
ด้ วยยาต้ านไวรัสราว 2 สัปดาห์ จะพบการเด้ งกลับมาของไวรัสเอชไอวีจนตรวจพบได้ อีก
ปั จจุบนั มีผ้ ทู ี่ได้ รับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายโดยไม่มีเชื ้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายเลยเพียงคน
เดียวคือ นาย Timothy Brown ซึง่ เดิมมีเอชไอวีและป่ วยด้ วยมะเร็งที่มีอนั ตรายถึงชีวิตและต้ องได้ รับการ
รักษา แพทย์ได้ ทาการรักษาด้ วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยได้ เจาะจงเลือกไขกระดูกของคนที่ไม่มีตวั
CCR5 ซึง่ เป็ นช่องทางหนึง่ ที่เอชไอวีใช้ จบั และเข้ าไปสูเ่ ซลล์ในร่างกายมาปลูกถ่ายให้ กบั Timothy Brown
จึงส่งผลให้ เขาไม่มีเชื ้อเอชไอวีหลงเหลืออยู่ในร่างกายเลย
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การวิจยั ด้ านการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายพบว่า ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่ได้ รับผลิตภัณฑ์ในการ
วิจยั เข้ าไป จะสามารถยืดระยะเวลาหรือชะลอเวลาเด้ งกลับของไวรัสออกไปได้ เมื่อเทียบกับผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั ที่ไม่ได้ รับผลิตภัณฑ์ใด ๆ เลย อาทิ โครงการวิจยั RV 397 ที่พบว่ามีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั 1
รายที่ได้ VRC 01 สามารถยืดระยะเวลาการเด้ งกลับของไวรัสออกไปได้ นาน 9 เดือน หรื อ กรณี Boston A
และ Boston B ที่สามารถยืดระยะเวลาการเด้ งกลับของไวรัสออกไปได้ ปีกว่า และยังพบว่า มีกลุม่ ผู้ที่ได้ รับ
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเร็วในระยะแรกๆ ของการได้ รับหรื อติดเชื ้อ เช่น ช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก ร่างกายก็
จะสามารถกดปริมาณไวรัสลงได้ อย่างรวดเร็ว รวมทังสามารถควบคุ
้
มปริ มาณของไวรั สหลังการรักษาได้
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีคาเรียกคนกลุม่ นี ้ว่าเป็ น Post Treatment Controller
การวิจยั ด้ านการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย จะมีการออกแบบให้ มีช่วงของการหยุดการรักษาด้ วย
ยาต้ านไวรัสเพื่อศึกษาวิจยั ว่า ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ใช้ ในการชะลอการเด้ งกลับของไวรัสที่อยู่ในภาวะ
สงบนิ่งนันได้
้ ผลหรือไม่ โดยเรียกช่วงการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสนี ้ว่า การหยุดการรักษาอย่างมีการ
วิเคราะห์ (Analytical Treatment Interruption – ATI) จะมีการติดตามเฝ้าระวังตรวจวัดปริ มาณไวรัสใน
เลือด (viral load) และภูมิค้ มุ กัน (CD4) อย่างเข้ มข้ น แม้ ATI อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากการเด้ งกลับของไวรัสหลังหยุดการรักษา แต่ก็ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและมีการทาเพิ่ม
มากขึ ้นในการวิจยั เกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย
วิธีการหรือยุทธศาสตร์ หลักๆ ที่นามาใช้ ในการควบคุมปริ มาณไวรัสในภาวะสงบนิ่ง มีหลายวิธีการ
คือ ยุทธศาสตร์ การใช้ สารกระตุ้นให้ เอชไอวีออกจากระยะแฝงตัว (Latency Reversing Agent – LRA)
เพื่อให้ ยาต้ านไวรัสทาลาย หรือเซลล์บางเซลล์ที่มีเอชไอวีก็จะตายไปเอง วิธีการนี ้มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ข้ อดี
คือ ปั จจุบนั มียาหลายชนิดที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ใช้ ในคน ที่สามารถนามาใช้ เป็ นสารกระตุ้นได้ และการ
กระตุ้นนี ้ถือเป็ นการ“เปิ ดสวิตช์” ที่อาจทาให้ ไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในเซลล์ที่ติดเชื ้อกลับมาแสดงตัวอีกครัง้
ข้ อเสียคือ แม้ จะสามารถกาจัดไวรัสที่แสดงตัวออกมาได้ แต่ยงั ไม่สามารถลดขนาดของแหล่งกบดานของ
ไวรัสลงได้ รวมทังมี
้ ข้อกังวลใจว่า ไวรัสที่แสดงตัวออกมาและไม่ได้ ถกู กาจัดไปด้ วยยาต้ านไวรัส อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงและอันตรายจากการเจ็บป่ วยได้ ปั จจุบนั การวิจยั ส่วนมากจึงมีการใช้ สารกระตุ้นให้ เอชไอวีแสดง
ตัวร่วมกับยุทธศาสตร์ อื่นๆ เพื่อพยายามหาทางกาจัดเอชไอวีให้ หมดหรือให้ น้อยลงมากที่สดุ
ยุทธศาสตร์ การกันเอชไอวี
้
เป็ นแนวทางการให้ สารที่เข้ าไปปิ ดกันเอชไอวี
้
ไว้ ในเซลล์ ไม่ให้ สามารถ
สร้ างเอชไอวีเพิ่มขึ ้นและแพร่ขยายออกไปยังเซลล์อื่นได้
ยุทธศาสตร์ การป้องกันด้ วยภูมิค้ มุ กัน เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ใช้ เพิ่มความสามารถในการตอบสนองของ
ภูมิค้ มุ กันเพื่อให้ ร่างกายสามารถกาจัดเซลล์ที่เป็ นแหล่งเพาะเอชไอวีได้ โดยใช้ เสริ มกับยุทธศาสตร์ การใช้
สารกระตุ้นเพื่อให้ เอชไอวีแสดงตัวและกาจัด การรักษาด้ วยภูมิค้ มุ กันนี ้ มีการใช้ สารเข้ าไปเสริ มภูมิค้ มุ กันที่
ทาให้ เม็ดเลือดขาวตรวจจับเชื ้อและทาลายเชื ้อได้ ดีขึ ้น เช่น TLR7, TLR9 agonists และมีการใช้ แอนติบอดี ้
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ที่ยบั ยังเชื
้ ้อได้ อย่างกว้ างขวางสามารถป้องกันสายพันธุ์ของเชื ้อเอชไอวีได้ หลายชนิดที่เรี ยกว่า bNAbs
(broadly neutralizing antibodies)
ยุทธศาสตร์ การใช้ วคั ซีนรักษาเอชไอวี เป็ นการใช้ วคั ซีนรักษาที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริ มการ
ตอบสนองของภูมิค้ มุ กันต่อเอชไอวีให้ สามารถควบคุมเชื ้อได้ ดีขึ ้น โดยใช้ วคั ซีนบางชนิดที่ผลิตได้ จาก
โปรตีนหรื อพันธุกรรมของเอชไอวี และแนวทางที่ใช้ กนั มากคือการใช้ วคั ซีนสองประเภทร่วมกัน โดยมีการ
ฉีดวัคซีนชนิดที่ผลิตจากสารพันธุกรรมเป็ นวัคซีนปูพื ้น และฉีดวัคซีนอีกชนิดหนึง่ ที่มีการใช้ ตวั นาเข้ าเป็ น
ไวรัสเป็ นวัคซีนกระตุ้นเพื่อการเสริมภูมิค้ มุ กัน
การวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย ยังมีประเด็นที่ต้องคานึงถึงอีกหลายเรื่ อง อาทิ ข้ อควร
คานึงทางจริ ยธรรมที่ต้องพิจารณาหลักๆ ในเรื่ อง กระบวนการขอความยินยอมที่จะต้ องพิจารณาว่า ผู้สนใจ
เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ มีการตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั บนฐานความเข้ าใจการวิจยั อย่างชัดเจน หรื อ
การมีเกณฑ์ในการคัดเข้ าและคัดออกที่ระบุอย่างชัดเจน หรื อเรื่ องความหลากหลายในโครงการวิจยั และ
แนวทางในการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข็มงวด หรื อ
การสื่อสารเรื่ องนี ้กับสาธารณะที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้ านและมีความระมัดระวังในเรื่ อง การสร้ างความ
สนใจ หรื อสร้ างข้ อโต้ แย้ ง ความขัดแย้ งกันที่เพิ่มมากขึ ้น การสื่อสารที่ใช้ เพื่อการระดมทุน หรื อสรรหา
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั หรือเพื่อสร้ างชื่อเสียงทางวิชาชีพให้ กบั นักวิจยั และทีมวิจยั ฯลฯ
ท้ ายสุดการพัฒนาทิศทางการวิจยั เพื่อการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายจาเป็ นต้ องคานึงถึงการ
ทางานกับผู้มีสว่ นได้ เสีย การมีสว่ นร่วม การให้ การศึกษา การสร้ างความหวัง ที่วางอยู่บนพื ้นฐานความจริ ง
-----------------------------------------ข. การหยุดการรักษาอย่ างมีการวิเคราะห์ (Analytic Treatment Interruption / ATI)
นพ.Eugene Kroon จากหน่วยวิจยั SEARCH นาเสนอเรื่ องการหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ มี
เนื ้อหาสรุปได้ ดงั นี ้
การวิจยั การรักษาการติดเอชไอวีให้ หายในปั จจุบนั พบว่า แม้ มีการให้ ผลิตภัณฑ์การวิจยั หรื อใช้
วิธีการต่างๆ ร่วมกัน ก่อนที่จะมีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) แม้ จะทาให้
ไวรัสมีปริ มาณลดลง แต่ก็ยงั พบว่ายังมีเซลล์ที่ติดเอชไอวีหลงเหลืออยู่ ส่งผลให้ มีไวรัสเด้ งกลับมาอีก การ
วิจยั จึงให้ ความสนใจเรื่อง ATI เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่า ควรมีการหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์นาน
เพียงใด ก่อนที่จะมีการเริ่มต้ นให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอีกครัง้ เพื่อวิจยั เรื่ องการยืดระยะเวลาการเด้ ง
กลับของไวรัส
ทีมวิจยั ของ SEARCH ตระหนักว่า งานวิจยั ขณะนี ้ยังไม่ได้ มีประโยชน์ด้านการรักษาใดๆ โดยตรง
กับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั แต่ก็พบว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั จานวนหนึง่ ที่มีมมุ มองเชิงบวกเรื่ อง ATI โดยมอง
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ว่า การหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ในโครงการวิจยั น่าจะมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการติดตาม
อย่างเข้ มข้ น เมื่อเทียบกับคนจานวนหนึง่ ที่มีการหยุดการรักษาด้ วยตนเอง
การวิจยั จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการวัดแหล่งสะสมของเอชไอวีหรื อแหล่งที่เซลล์ติดเชื ้อที่
หลบหรื อกบดาน อยู่และสามารถประกอบตัวเองขึ ้นมาเป็ นไวรัสเอชไอวีเพื่อขยายและแพร่ขยายเพิ่มจานวน
ได้ อีก จากการวิเคราะห์ปริมาณพันธุกรรมของไวรัสในเนื ้อเยื่อซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเนื ้อเยื่อต่อม
น ้าเหลืองพบว่า ในช่วงที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส คาดว่าจะมีเซลล์ที่ติดเชื ้อไวรัสเอชไอวีที่สามารถ
ประกอบตัวเองขึ ้นมาเป็ นไวรัสได้ ประมาณ 400 ล้ านตัวกบดานอยู่ในแหล่งสะสม และล่าสุดเดือนมกราคม
ที่ผ่านมามีขา่ วเรื่องหน่วยวิจยั ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในประเทศสหรัฐฯ มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าในการนับ
แหล่งสะสมของไวรัสที่มีความแม่นยามากขึ ้น และสามารถแยกแยะเซลล์ติดเชื ้อเอชไอวีที่สามารถเพิ่มตัวได้
อีกจากเซลล์ติดเชื ้อที่บกพร่องและไม่สามารถขยายตัวเพิ่มได้ อีก คาถามสาคัญในเรื่ องนี ้คือ การควบคุม
ปริ มาณไวรัสในร่างกายให้ ได้ นนั ้ ควรต้ องมีปริ มาณไวรัสในแหล่งสะสมหลงเหลืออยู่จานวนเท่าไหร่จงึ จะถือ
ว่าสามารถควบคุมไวรัสได้ โดยที่ไม่ต้องกินยาต้ านไวรัสทุกวันต่อไป โดยอาจมีความแตกต่างระหว่างคนแต่
ละคนด้ วย
การวิจยั พบว่า เมื่อผู้ที่มีเอชไอวีได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสจะมีปริ มาณไวรัสลดต่าลงถึงจุด
หนึง่ ที่ร่างกายสามารถควบคุมปริมาณไวรัสไว้ ได้ และมีปริ มาณไวรัสอยู่ในระดับที่คงที่ไม่เพิ่มหรื อลดไปจาก
ระดับนี ้มากนักซึง่ เรียกว่า viral set point อันเป็ นเรื่ องหนึง่ ที่การวิจยั การรักษาการติดเอชไอวีให้ หายให้
ความสนใจ
ในการทาวิจยั เกี่ยวกับการรักษาให้ หายหรื อการควบคุมเชื ้อให้ อยู่ในระดับต่า ทีมวิจยั จะมีความ
คาดหวัง 2 เรื่ องคือ 1) การขยายระยะเวลาในการเด้ งกลับของไวรัสหรื อการที่ตรวจวัดเชื ้อไม่ได้ เป็ น
เวลานานหลังจากที่มีการหยุดกระบวนการวิจยั ที่เพิ่มเข้ าไปในส่วนของการให้ ผลิตภัณฑ์หรื อการใช้ วิธีการ
ต่างๆ และ 2) เมื่อพบว่าไวรัสเด้ งกลับมา จะมีปริ มาณเชื ้อลดลงหรื อควรน้ อยลงกว่าก่อนที่จะมีให้ ยาหรื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการวิจยั
การหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) จึงมีความจาเป็ นในการวิจยั เพื่อใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ว่า
ปริ มาณไวรัสที่เด้ งกลับมา มีน้อยกว่าก่อนเริ่มกระบวนการวิจยั หรื อไม่ หรื อ ไม่มีไวรัสเด้ งกลับมาหลังจาก
หยุดการรักษา อย่างไรก็ตาม ทีมวิจยั เห็นว่ามีข้อกังวลเรื่ อง ATI ในเรื่ องการสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจกับ
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั เนื่องจากการปฏิบตั ิตาม ATI จะสวนทางกับการให้ คาแนะนาด้ านการรักษาที่ต้องกินยา
ต้ านไวรัสต่อเนื่องทุกวันว่าจะมีผลดีตอ่ การควบคุมปริ มาณไวรัสในร่างกาย และยังอาจเพิ่มความเสี่ยงใน
การมีไวรัสเด้ งกลับมาเป็ นจานวนมาก ที่อาจนาไปสูค่ วามเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อฉวยโอกาส หรื ออาจ
รุนแรงถึงการเสียชีวิต นอกจากนี ้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื ้อไวรัสให้ กบั คูน่ อนได้ ด้วยหากไม่มี
การป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่มีเชื ้อไวรัสเด้ งกลับมา
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หน่วยวิจยั SEARCH ดาเนินโครงการวิจยั RV397 ด้ วยการให้ VRC01 เทียบกับสารเลียนแบบ
(placebo)ก่อนจะมีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ที่ได้ รับ VRC01 มีการยืด
ระยะเวลาในการเด้ งกลับของไวรัสออกไปได้ นานกว่ากลุม่ ที่ได้ รับสารเลียนแบบ ก่อนที่จะมีการกลับมาเริ่ ม
ให้ ยาต้ านไวรัสอีกครัง้ โดยพบว่าผู้เข้ าร่วมโครงการไม่ได้ รับอันตรายใดๆ
เกณฑ์การเริ่มให้ ยาต้ านไวรัสอีกครัง้ หลัง ATI ที่หน่วยวิจยั SEARCH ใช้ คือ มีการตรวจพบปริ มาณ
ไวรัสในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร เพียงครัง้ เดียว และมีการยืนยัน และ/หรื อมีเชื ้อ
ไวรัสเพิ่มขึ ้นมากกว่าเดิมเท่ากับ 0.5 log10ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร ต่อวัน และมีการยืนยันค่า CD4 น้ อยกว่า 350
เซลล์ หรื อมี CD4 ลดลงมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ เทียบจากครัง้ แรกก่อนที่จะหยุดยาต้ านไวรัส รวมทังเกณฑ์
้
อื่นๆ คือ การมีอาการโรคเอดส์ มีกลุม่ อาการของการติดเชื ้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน มีการตังครรภ์
้
และ
ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความต้ องการเริ่มกลับมากินยาต้ านไวรัสเอง
หน่วยวิจยั SEARCH ได้ ใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวในโครงการวิจยั RV397 กับอีก 4 โครงการของ
SEARCH และมีความเห็นว่า การใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยประกันความปลอดภัย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการฯ ที่มีการหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ โดยผู้เข้ าร่วมโครงการฯ จานวน 40
ราย ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ รับการรักษาตังแต่
้ ในระยะติดเชื ้อช่วงแรกๆ (ระยะเฉียบพลัน) ที่หน่วยวิจยั SEARCH ไม่มี
อาการที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มจานวนไวรัสในช่วงที่มีการหยุดยาต้ านไวรัส ไม่มีภาวะดื ้อยาใหม่เมื่อกลับมา
เริ่ มยาต้ านไวรัสอีกครัง้ ทุกรายสามารถควบคุมไวรัสได้ อย่างรวดเร็วหลังกลับมาเริ่ มยาต้ านอีกครัง้ และไม่
พบว่ามีแหล่งสะสมเชื ้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ ้นด้ วย
การวิจยั ที่มีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ (ATI) มีความท้ าทายที่หน่วย
วิจยั SEARCH มองว่ากระบวนการขอความยินยอมที่การทาความเข้ าใจกับผู้เข้ าร่วมโครงการจะมีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้นและต้ องมีความมัน่ ใจว่าผู้เข้ าร่วมโครงการฯ มีความเข้ าใจที่ชดั เจน อีกส่วนเป็ นเรื่ องของ
กระบวนการติดตามปริมาณไวรัสอย่างใกล้ ชิด ที่จะส่งผลกระทบให้ เกิดการรบกวนเวลาของผู้เข้ าร่ วม
โครงการเพิ่มมากขึ ้นในการมารับการตรวจติดตามบ่อยครัง้ มากขึ ้นที่หน่วยวิจยั อีกเรื่ องเป็ นเรื่ อง การ
ป้องกันการถ่ายทอดเชื ้อไปสูค่ นู่ อน ที่จะต้ องมีการเพิ่มการใช้ PrEP เข้ ามาเป็ นทางเลือกในการป้องกัน
อย่างไรก็ตามจะมีความซับซ้ อนมากขึ ้นในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั มีคมู่ ากกว่าหนึง่ คน โดยขณะนี ้มีทีม
วิจยั ของมหาวิทยาลัยนอร์ ทแคโรไลนา(North Carolina)ในประเทศสหรัฐฯ ที่ทาการวิจยั เชิงสังคมศาสตร์ ใน
กลุม่ ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั อยู่ ซึง่ จะต้ องมีการปรึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
การวิจยั ที่มี ATI มีการกล่าวถึงความท้ าทายใหม่คือ การรอเวลาที่จะเริ่ มกลับมาให้ การรักษาด้ วย
ยาต้ านไวรัสใหม่ออกไปจากเดิมที่เริ่มให้ เมื่อมีปริ มาณไวรัสเด้ งกลับมาที่ 1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรโดยให้ รอ
ต่อไปเพื่อให้ ร่างกายมีการส่งภูมิค้ มุ กันออกมาจัดการกับไวรัสก่อน ทังนี
้ ้จะทาให้ เกิดการกาหนดค่าการที่
ร่างกายสามารถควบคุมไวรัสไว้ ในระดับคงที่ (viral set point) ใหม่ได้ ด้วย ความท้ าทายนี ้เกี่ยวกับผลการ
ทดลองที่ทาในลิงที่เป็ นสัตว์ทดลองโดยทีมวิจยั ทดลองชะลอการกลับมาให้ ยาต้ านไวรัสออกไป เมื่อมี
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ปริ มาณไวรัสเด้ งกลับมาที่ 1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร จนกระทัง่ ปริ มาณไวรัสขึ ้นสูงที่ 100,000 ก๊ อบปี ต้ อ่
มิลลิลิตรแล้ วปริมาณไวรัสมีการปรับลดลงเอง โดยพบว่ามีลิงจานวน 3 ตัวจาก 11 ตัวที่สามารถควบคุม
ไวรัสได้ 100 เปอร์ เซ็นต์
ข้ อค้ นพบดังกล่าวถือเป็ นความท้ าทายว่า การเริ่มกลับมาให้ ยาต้ านไวรัสเมื่อปริ มาณไวรัสเด้ ง
กลับมาที่ 1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรอาจเป็ นการกลับมาเริ่ มให้ ยาต้ านไวรัสในช่วงเวลาที่เร็วเกินไป ควรมี
การทดลองปล่อยให้ ร่างกายได้ ปรับและสร้ างการควบคุมปริ มาณไวรัสเองก่อนที่จะมีการให้ ยาต้ านไวรัสอีก
ครัง้ อย่างไรก็ตาม ความท้ าทายนี ้ ยังมีข้อกังวลตามมาว่า การปล่อยให้ ปริ มาณไวรัสเด้ งกลับขึ ้นสูงถึง
100,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั
การประชุมเรื่องนี ้ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีผ้ แู ทนชุมชนเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย มีความเห็นพ้ องไปในทางเดียวกันในการกาหนดเกณฑ์การหยุดการรักษาเป็ นเวลานาน 4 – 8
สัปดาห์ และปริมาณไวรัสสูง 100,000 ก๊ อบปี ต้ ่อมิลลิลิตร แม้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติ
ต่างๆ และการเพิ่มความเสี่ยงของโอกาสในการถ่ายทอดเชื ้อไปยังคูน่ อน รวมทังอาจมี
้
ภาวะดื ้อยาด้ วย ซึง่
ทีมวิจยั SEARCH มองว่า การทาวิจยั ในผู้เข้ าร่วมโครงการจานวนมากขึ ้น ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่ องเหล่านี ้
เพิ่มมากขึ ้นด้ วย และหากจะมีการดาเนินการตามเกณฑ์ความท้ าทายนี ้ ก็อาจต้ องเพิ่มเกณฑ์การคัด
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ในเรื่องการไม่เคยมีประวัติดื ้อยามาก่อนเข้ าไว้ ด้วย ทีมวิจยั SEARCH กาลังพิจารณา
การดาเนินในลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ RV254 ซึง่ เป็ นโครงการ ATI และเป็ นการติดตาม
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ ใหญ่ระยะยาวในกรุงเทพฯ โดยผู้เข้ าร่วมโครงการเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับยาต้ านไวรัส
ในการรักษาตังแต่
้ ช่วงระยะ 0 – 2 สัปดาห์ และ 2 – 4 สัปดาห์
-----------------------------------------ค. โครงการหยุดการรักษาอย่ างมีการวิเคราะห์ และการรั กษาให้ หายของหน่ วยวิจัย SEARCH
นพ.Eugene Kroon จากหน่วยวิจยั SEARCH นาเสนอโครงการหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์ และ
การรักษาให้ หายของหน่วยวิจยั SEARCH มีเนื ้อหาสรุปได้ ดงั นี ้
หน่วยวิจยั SEARCH มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั นับรวมกันกว่า 600 คน ทังหมดเป็
้
นผู้ที่มีเอชไอวีและ
เริ่ มต้ นรับการรักษาตังแต่
้ ระยะแรกเริ่ มที่ได้ รับเชื ้อเอชไอวี และมีการติดตามการรักษามาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทาให้ หน่วยวิจยั SEARCH มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการลักษณะนี ้เป็ นกลุม่ ขนาดใหญ่ที่สดุ เมื่อเทียบกับ
หน่วยวิจยั ในประเทศอื่นๆทัว่ โลก และทาให้ หน่วยวิจยั SEARCH กลายเป็ นหน่วยวิจยั ที่มีศกั ยภาพที่จะ
สร้ างประโยชน์ตอ่ การทาวิจยั เรื่องการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายทังนี
้ ้หน่วยงานวิจยั SEARCH ได้ ดาเนิน
โครงการวิจยั เกี่ยวกับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายหลายโครงการที่มีช่วงการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ าน
ไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ไว้ ด้วย อาทิ
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โครงการวิจยั RV411 ของหน่วยวิจยั SEARCH ดาเนินการให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสให้ กบั ผู้ที่มี
เอชไอวีและเข้ าร่วมโครงการวิจยั ในระยะเวลาที่รวดเร็ว น้ อยกว่า 2 สัปดาห์ภายหลังทราบผลการตรวจว่า
ติดเชื ้อโดยผลเลือดยังเป็ นลบไม่ได้ เปลี่ยนเป็ นบวก การเริ่ มต้ นการรักษาอย่างรวดเร็วพบว่า ปริ มาณของ
เซลล์ที่มีพนั ธุกรรมเอชไอวีลดลง ขนาดของแหล่งสะสมเชื ้อเอชไอวีก็ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับ
กลุม่ ผู้ที่มีเอชไอวีที่เริ่มการรักษาในระยะของการติดเชื ้อเรือ้ รัง
โครงการวิจยั RV411 มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั จานวน 8 ราย เป็ นชาย 7 คน และหญิง 1 คน มี
ค่าเฉลี่ยของการรับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอยู่ที่ 2.8 ปี ทัง้ 8 คนเข้ าร่วมการหยุดการรักษาอย่างมีการ
วิเคราะห์ (ATI) พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยที่ไวรัสกลับมาเพิ่มจานวนคือ 26 วัน และแหล่งสะสมไวรัสของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการฯ มีขนาดใหญ่ขึ ้นในช่วงหยุดการรักษา แต่ได้ ลดลงเมื่อกลับมาเริ่ มการรักษาด้ วยยาต้ าน
ไวรัสใหม่อีกครัง้
โครงการวิจยั SEARCH 019 มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในระยะแรก
ของการติดเชื ้อ เริ่มต้ นการรักษาในระยะสัปดาห์ที่ 3 – 4 หลังทราบผลว่ามีการติดเชื ้อเอชไอวี ผู้เข้ าร่วม
โครงการได้ รับการรักษาต่อเนื่องนานมากกว่า 2 ปี กระบวนการวิจยั แบ่งผู้เข้ าร่วมเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรก
ได้ รับยาต้ านไวรัสอย่างเดียว กลุม่ ที่สองได้ รับยา VHM เพิ่มเข้ าไปกับยาต้ านไวรัส เมื่อครบ 10 สัปดาห์ก็เริ่ ม
หยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสและยา VHM คือ ยาโวริ โนสแตท (Vorinostat) ยาไฮดรอกซีคลอโรควีน
(Hydroxychloroquine) และยามาราไวรอค (Maraviroc)ในปริ มาณ ขนาด และระยะเวลาตามที่ได้
ออกแบบไว้ จากนันมี
้ การตรวจติดตามปริมาณไวรัสทุกสัปดาห์ จนครบสัปดาห์ที่ 34 ซึง่ ถือเป็ นระยะสิ ้นสุด
โครงการ ทังนี
้ ้จะมีการกลับมาเริ่มการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสทันทีที่ปริ มาณไวรัสเพิ่มสูงขึ ้นมากกว่า 1,000
ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร ผลการวิจยั พบว่า ผู้เข้ าร่วมทังหมดมี
้
ระยะเวลาที่ตรวจพบการกลับมาของเชื ้อไวรัสครัง้
แรกอยู่ที่ 14 ถึง 77 วัน โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 22 วัน
โครงการวิจยั RV397 ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในระยะแรกของการ
ติดเชื ้อ เริ่ มต้ นการรักษาในระยะสัปดาห์ที่ 1 – 3 หลังทราบผลว่ามีการติดเชื ้อเอชไอวี ผู้เข้ าร่วมโครงการ
ได้ รับการรักษาต่อเนื่องนานมากกว่า 2 ปี มีปริ มาณไวรัสที่ตรวจพบน้ อยกว่า 50 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร และมี
ระดับซีดีสี่มากกว่า 400 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มิลลิลิตร ในช่วงที่มีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมี
การวิเคราะห์มีกระบวนการวิจยั แบ่งผู้เข้ าร่วมเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรกได้ รับ VRC 01 (ภูมิต้านทานต่อเอชไอวีที่
มีฤทธิ์กว้ างต่อเอชไอวีหลายสายพันธ์ซงึ่ เป็ นภูมิต้านทานที่ผลิตขึ ้นเลียนแบบภูมิต้านทานที่พบจากผู้มีเอช
ไอวีที่ตดิ เชื ้อหลายปี แล้ วคนหนึง่ ) กลุม่ ที่สองได้ รับสารเลียนแบบ โดยมีการตรวจติดตามผลเป็ นต่อเนื่องแบ่ง
ออกเป็ น 2 ขัน้ ขันแรกติ
้
ดตามปริมาณอาร์ เอนเอของเชื ้อว่าคงอยู่ในระดับน้ อยกว่า 50 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร
ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมเชื ้อได้ และขันที
้ ่สอง ติดตามปริ มาณเชื ้อที่สะสมอยู่ ตัวบ่งชี ้การอักเสบ และ
ระดับซีดีสี่ ผลการวิจยั พบว่า VRC 01 ช่วยยืดระยะเวลาเด้ งกลับของไวรัสได้ นานขึ ้น โดยกลุม่ ผู้เข้ าร่วมที่
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ได้ รับ VRC 01 ร่างกายจะมีการกดไวรัสได้ ต่ากว่า 1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรนานเฉลี่ย 33 วัน (ตังแต่
้ 13 –
305 วัน) เทียบกับกลุม่ ที่ได้ รับสารเลียนแบบที่กดไวรัสได้ นานเฉลี่ย 14 วัน (ตังแต่
้ 14 - 32 วัน)
โครงการวิจยั HTX1001/RV 405 ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีอายุตงแต่
ั ้ 18 – 50 ปี ได้ รับการรักษา
ด้ วยยาต้ านไวรัสในระยะแรกของการติดเชื ้อ เริ่ มต้ นการรักษาในระยะสัปดาห์ที่ 1 – 4 หลังทราบผลว่ามีการ
ติดเชื ้อเอชไอวี มีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบน้ อยกว่า 50 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร และมีระดับซีดีสี่มากกว่า 400
เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์มิลลิลติ รกระบวนการวิจยั จะแบ่งผู้เข้ าร่วมแบบสุม่ ออกเป็ น 2 กลุม่ ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1
กลุม่ แรกจะได้ รับยาต้ านไวรัส และวัคซีน Ad26 กับวัคซีน MVA ตามลาดับ จนถึงสัปดาห์ที่ 48 จึงหยุดให้
วัคซีน กลุม่ ที่สองจะได้ รับสารเลียนแบบจนถึงสัปดาห์ที่ 48 จะหยุดให้ สารเลียนแบบ แต่ทงสองกลุ
ั้
ม่ ยังรับ
ยาต้ านไวรัสต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์ที่ 60 จากนันจึ
้ งทาการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมีการ
วิเคราะห์จนถึงสัปดาห์ที่ 96 โครงการวิจยั มีการกาหนดเป้าหมายหลัก 2 เป้าหมาย เป้าหมายแรก
ประสิทธิภาพในการควบคุมเชื ้อไวรัสได้ น้อยกว่า 50 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตร ณ สัปดาห์ที่ 84 และเป้าหมายที่
สอง ผู้เข้ าร่วมมีความปลอดภัย โดยจะมีอาการไม่พงึ ประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับวัคซีนตัง้ แต่ grade 3 ขึ ้นไป ณ
สัปดาห์ที่ 96
ผลการวิจยั ณ ปั จจุบนั ในกลุม่ ผู้เข้ าร่วม 27 รายที่รับเข้ ามาร่วมโครงการช่วงเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2559 ได้ รับวัคซีนครบทัง้ 4 ครัง้ หยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสทัง้ 27 ราย ตรวจพบการเด้ ง
กลับของไวรัส 26 ราย โดย มี 1 รายที่ยงั ตรวจไม่พบเชื ้อเอชไอวี ทัง้ 26 รายที่ตรวจพบการเด้ งกลับของ
ไวรัสได้ กลับมาเริ่มยาต้ านไวรัสใหม่ (ทีมวิจยั กาลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับระยะเวลาการเด้ ง
กลับของไวรัส) จากนันสามารถกดเชื
้
้อไว้ ได้ ตา่ กว่า 20 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรทัง้ 26 ราย
หน่วยวิจยั SEARCH รวบรวมข้ อมูลด้ านความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ต่างๆ ทังหมด
้
จานวน 67 ราย ที่มีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อและติดตาม
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ทกุ ราย พบว่าทังหมดไม่
้
มีกลุม่ อาการของการติดเชื ้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน มี
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ร้ายแรง 2 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการวิจยั โดย 1 รายมีภาวะเกล็ดเลือด
ต่า และการทางานของไตลดลงในโครงการวิจยั SEARCH 019 อีก 1 รายมีอาการผื่นแพ้ ในโครงการ RV
397 และปั จจุบนั ทังสองรายหายเป็
้
นปกติ ทังหมดไม่
้
มีภาวะดื ้อยาใหม่เมื่อไวรัสเด้ งกลับมาเพิ่มจานวน ไม่มี
ภาวะการรักษาล้ มเหลว หลังจากที่กลับมาเริ่ มยาต้ านไวรัสและแหล่งสะสมเชื ้อเอชไอวีไม่เพิ่มขึ ้น
------------------------------------------
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ง. ข้ อควรคานึงทางจริยธรรมและข้ อแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรม ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
ชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรั ส (ATI) ในการวิจัยเพื่อรั กษาการติดเอชไอวี
ให้ หาย
1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม(โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์ หังสสูต และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ.อนันต์ จงเถลิง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนันต์ จงเถลิง มีความคิดเห็นต่อการวิจยั เกี่ยวกับ ATI ดังนี ้
ประเด็นสาคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับ ATI ในทางจริ ยธรรมคือการปกป้องสิทธิของผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั โดยพิจารณาว่า การให้ ข้อมูลเพื่อทาความเข้ าใจกับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ผ่าน
กระบวนการให้ ความยินยอมเข้ าร่วมโครงการวิจยั เป็ นการให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริ ง ไม่ได้ เป็ นการโน้ มน้ าว
หรื อชวนให้ เชื่อว่าการเข้ าร่วมจะเป็ นการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวมจนไม่ได้ สนใจว่าจะเกิดอันตราย
หรื อความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั และผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีความเข้ าใจอย่าง
ชัดเจนถึงเรื่องที่ตนเองกาลังเข้ าร่วม เช่น ความเข้ าใจเรื่ องการใช้ สารเลียนแบบ (placebo)
ประเด็นถัดมาเป็ นเรื่องกระบวนการขอความยินยอม (inform consent) ในการทาวิจยั มี
ความสาคัญมาก ที่จะต้ องทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการฯ มีความเข้ าใจข้ อมูล และตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการ
บนความเข้ าใจที่ชดั เจน โดยเฉพาะในการวิจยั ที่มีความซับซ้ อน มีอนั ตรายและความเสี่ยงกับผู้เข้ าร่วม
โครงการ กระบวนการขอความยินยอมสามารถทาได้ หลายวิธี ในกรณีการวิจยั ที่ไม่จาเป็ นเร่งด่วนใน
การเร่งรี บทาการวิจยั สามารถใช้ กระบวนการให้ การศึกษา ให้ ข้อมูล แบบการเข้ าชันเรี
้ ยน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั มีความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง
เกี่ยวกับความเข้ าใจของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่เข้ าใจว่า เมื่อหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสไป
แล้ ว หากมีไวรัสเด้ งกลับมา ก็สามารถกลับมาเริ่ มกินยาใหม่ได้ อีกครัง้ โดยไม่เกิดความเสี่ยงใดๆ เพราะ
ยังสามารถกลับมากินยาได้ เหมือนเดิมนัน้ นพ. อนันต์เน้ นว่าผู้เข้ าร่วมโครงการต้ องเข้ าใจให้ ชดั เจนว่า
“จะไม่เหมือนเดิม” โดยหมายความว่าสุขภาพของผู้ที่หยุดยาต้ านในการวิจยั นันจะแย่
้
กว่าเดิม
ประเด็นในทางจริยธรรมที่สาคัญอีกประเด็นหนึง่ คือ การรอให้ ไวรัสที่เด้ งกลับมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นจาก
1,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรมาเป็ น 100,000 ก๊ อบปี ต้ อ่ มิลลิลิตรแล้ วจึงค่อยให้ การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส
อีกครัง้ จะต้ องรอนานแค่ไหน และมีอนั ตรายหรือความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ ้นในช่วงนี ้หรื อไม่ เช่น
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีที่อาจถ่ายทอดไปสูค่ นู่ อน และทีมวิจยั มีแนวทางในการลดหรื อ
ป้องกันอันตรายและความเสี่ยงมีอะไรบ้ าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์ หังสสูต ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า การวิจยั เรื่ อง HIV cure
จาเป็ นต้ องมีการพิจารณา 2 ส่วนร่วมกันไปคือ ส่วนของการควบคุมและกาจัดไวรัสเอชไอวี และส่วน
ของการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันให้ ทางาน (Immune activation) เมื่อหยุดการรักษาจะทาให้ เชื ้อเด้ งกลับ
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ภูมิค้ มุ กันจะทาหน้ าที่กาจัดเชื ้อ ส่งผลให้ เกิดภาวะอักเสบและมีภาวะเจ็บป่ วยตามได้ จึงมีความจาเป็ น
ที่จะต้ องดูแลควบคูก่ นั ไป เพื่อมิให้ เกิดอันตรายและความเสี่ยงกับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั
อีกประเด็นคือ การใช้ ยาต้ านไวรัสและสารกระตุ้นอื่นๆเข้ าไปทาลายเอชไอวีที่จบั ซีดีสี่อยู่ในหลายๆ
จุดในร่างกาย ทังสมอง
้
ไขกระดูก ต่อมน ้าเหลืองนัน้ สารที่ใส่เข้ าไปยังมีโอกาสทาให้ เกิดการอักเสบ มี
แผลเป็ น (scar) ทาให้ ตอ่ มน ้าเหลืองถูกทาลายลงไปด้ วย ส่วนนี ้ก็เป็ นประเด็นที่จาเป็ นต้ องพิจารณาว่า
หากในอนาคตมียาต้ านไวรัสใหม่ที่ดีกว่าเป็ นทางเลือกในการรักษา จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั เสีย
โอกาสนี ้ไปหรือไม่
ประเด็นสุดท้ ายคือทีมวิจยั ควรมีการพิจารณาการใช้ VRC 07 แทนการใช้ VRC 01 เพราะจับไวรัส
สายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ ดีกว่า โดยจาเป็ นต้ องพูดคุยต่อรองกับผู้ให้ การสนับสนุนทุนการวิจยั
เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั คนไทยมากขึ ้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนันต์ จงเถลิง เพิ่มเติมประเด็น
การวิจยั เกี่ยวกับเรื่องนี ้ในประเทศไทยไม่ควรทาอย่างเร่งรี บ ควรรอให้ มีผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้ มว่าจะมี
ผลสาเร็จหรือที่มีความปลอดภัยจริงก่อนจะดีกว่า
นพ.Eugene Kroon ได้ แสดงความเห็นเรื่ อง ATI หากมีการปรับขยายช่วงเวลาของการกลับมาให้
ยาต้ านไวรัสอีกครัง้ โดยรอให้ ไวรัสเพิ่มปริ มาณขึ ้นเป็ น 100,000 ก๊ อบปี ต้ ่อมิลลิลิตร เพื่อให้ ภมู ิค้ มุ กันใน
ร่างกายเริ่มทางานในการจัดการกับไวรัสก่อน ก็อาจจะเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงและอันตรายต่อเรื่ อง
ความเจ็บป่ วยของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ด้วย ซึง่ ทีมวิจยั SEARCH ยังคงพิจารณาเรื่ องนี ้อยู่
2. ความคิดเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ของหน่วยวิจยั SEARCH
ผู้แทนผู้เข้ าร่วมการวิจยั ที่ให้ ความคิดเห็นมี 2 คน เป็ นผู้ที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั เกี่ยวกับการรักษา
เอชไอวีให้ หายที่รวมการหยุดยาต้ าน (ATI) ด้ วย โดยคนแรกเป็ นผู้ที่ได้ รับ VRC01 และมีการหยุดการ
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสได้ ราว 9 เดือน แต่ตอ่ มามีไวรัสเด้ งกลับคืนมาใหม่ จึงกลับมาเริ่ มยาต้ านไวรัส
ใหม่อีกครัง้ และการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในรอบใหม่ได้ ผลดี สามารถกดไวรัสให้ อยู่ในระดับตา่ จนวัด
ไม่ได้ อีกครัง้ ส่วนคนที่สองเป็ นผู้ที่ได้ รับสารเลียนแบบ ปั จจุบนั ไวรัสยังอยู่ในระดับต่า ยังไม่ต้องเริ่ มยา
ต้ านไวรัสอีกครัง้
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่ได้ รับ VRC01 และหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสได้ ราว 9 เดือน ต่อมามี
ไวรัสเด้ งกลับ และได้ กลับมากินยาต้ านไวรัสใหม่อีกครัง้ มองว่า การตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั เรื่ อง
การรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย เพราะเห็นว่าตนเองมีเอชไอวีแล้ ว ดังนันเมื
้ ่อมีโอกาสในการร่วม
โครงการวิจยั ที่อาจทาให้ หายได้ จงึ อยากลองด้ วยตนเอง เพราะมองว่า “ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ ว”
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั คนดังกล่าวเข้ าใจว่าการเข้ าร่วมโครงการวิจยั ยังมีความเสี่ยงจากการหยุด
การรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส แต่ก็ได้ ตดั สินใจด้ วยตนเอง โดยมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ว่าทีมวิจยั จะให้ การดูแล
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อย่างดี คิดว่าการได้ เข้ าร่วมโครงการวิจยั เป็ นบุญคุณที่ทีมวิจยั ให้ โอกาส และมีคา่ ใช้ จ่ายในการเดินทาง
ให้
ก่อนเข้ าร่วมและระยะแรกของการเข้ าร่วมโครงการวิจยั เขามีความกังวลใจบ้ างในเรื่ องการเข้ ามา
รับการติดตามเพื่อให้ VRC 01 ในแต่ละครัง้ ใช้ เวลาร่วม 1 ชัว่ โมง เนื่องจากใช้ เวลานานหากรวม
ระยะเวลาในการเดินทางด้ วย อาจไม่สะดวกกับการทางาน แต่ยงั สามารถจัดการเวลาทางานได้
เนื่องจากเป็ นงานอิสระ ทาให้ เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ สะดวกขึ ้น
การได้ หยุดกินยาต้ านไวรัสในช่วงที่เข้ าร่วมโครงการวิจยั ทาให้ ใช้ ชีวิตได้ สะดวกขึ ้น ไม่ต้องกังวล
เรื่ องการกินยา หรือลืมพกยาหากต้ องเดินทาง เมื่อทีมวิจยั แจ้ งว่ามีไวรัสเด้ งกลับมา รู้สกึ เสียดายแต่ก็ไม่
ผิดหวัง เพราะร่างกายมีการกดไวรัสได้ นานถึง 9 เดือนหลังหยุดกินยาต้ านไวรัส
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั คนที่สองที่ได้ รับสารเลียนแบบ ปั จจุบนั ไวรัสยังอยู่ในระดับต่า ยังไม่ต้องเริ่ ม
ยาต้ านไวรัสอีกครัง้ อภิปรายเสริมว่าการตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั เรื่ องการหยุดยาต้ านไวรัส แม้ ร้ ู
ว่ามีความเสี่ยง แต่ก็มองว่า ตนเอง “มีเอชไอวีแล้ ว ในชีวิตนี ้ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ ว”และตนเองเป็ นคน
“อยากรู้อยากลอง” ดังนันเมื
้ ่อมีโครงการวิจยั หรื อมีขา่ วว่ามีอะไรที่รักษาหาย หากมีโอกาสก็สนใจที่จะ
ลองที่จะเข้ าร่วมทังหมด
้
นพ. Eugene Kroonได้ ให้ ความเห็นเสริ มต่อความเห็นของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ทังสองคนต่
้
อเรื่ อง
ความเสี่ยงและทางเลือกว่า ทีมวิจยั รวมทังชุ
้ มชนและคณะกรรมการจริ ยธรรมควรมีกระบวนการที่มี
มาตรฐานเดียวกันและไม่มีอคติ เพื่อนามาใช้ ในการมองหรื อแยกแยะผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่มี
หลากหลายกลุม่ และพร้ อมที่จะเสี่ยงในการเข้ าร่ วมโครงการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส เพื่อทา
ความเข้ าใจว่า การคิดหรือตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการ
พิจารณาทางเลือกในการไม่เข้ าร่วมโครงการวิจยั อาทิ การเลือกอยู่กบั ไวรัสและกินยาต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ อยู่ในภาวะตรวจหาไวรัสไม่พบและไม่สามารถส่งผ่านเชื ้อให้ กบั คูน่ อนได้
3. ข้ อแนะนาจากชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในการวิจยั เพื่อรักษาเอชไอวีของ TAG
(Treatment Action Group) นาเสนอโดยคุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ
ข้ อเสนอแนะนี ้จัดทาโดย TAG ในปี 2557 และสารวจความคิดเห็นเพิ่มเติมในปี 2561 มาจาก
ความคิดเห็นของผู้รณรงค์ของชุมชนและทบทวนโครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ สาหรับการวิจยั และทา
ATI ในผู้ใหญ่เท่านัน้ โดยในปี 2561 มีผ้ ตู อบแบบการสารวจจานวน 85 คน มีสดั ส่วนของการเป็ นนัก
รณรงค์เกี่ยวกับการรักษาและการวิจยั เกี่ยวกับเอชไอวีมากที่สดุ 90 % รองลงมาเป็ นกรรมการจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 71% ผู้ตอบกลุ่มใหญ่ที่สดุ อยู่ในประเทศสหรัฐฯ
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จุดประสงค์ของการทาการสารวจเพื่อให้ มีการพัฒนาความก้ าวหน้ าในการทาวิจยั การรักษาการติด
เอชไอวีให้ หาย โดยมีการตระหนักเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมและเงื่อนไขเรื่ องคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการวิจยั ที่สง่ ผลให้ มีผ้ มู ีคณ
ุ สมบัติเข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ ในจานวนไม่มาก
การใช้ ATI อย่างมีจริยธรรมคือการออกแบบโครงการวิจยั ที่ลดความเสี่ยงให้ น้อยที่สดุ และไม่รวม
เอาผู้ที่มีความเสี่ยงมากจากผลข้ างเคียงไม่พงึ ประสงค์ที่อาจเกิดขึ ้นในงานวิจยั เข้ ามาในงานวิจยั มีการ
ใช้ ข้อมูลชัดเจนการอธิบายความเสี่ยงของ ATI ที่เป็ นไปได้ และที่สงสัยว่าจะเกิดขึ ้นไว้ ในเอกสารขอ
ความยินยอม และต้ องมีการชี ้แจงที่ชดั เจนว่า ATI ไม่ใช่ข้อแนะนาในแนวทางการรักษาเกี่ยวกับเอชไอ
วี รวมทังอาจเพิ
้
่มความเสี่ยงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมเจ็บป่ วยรุนแรงไปจนถึงเสียชีวิต
ATI มี 2 แบบคือ 1) การหยุดยาต้ านไวรัสที่กาหนดระยะเวลาหยุดไว้ อย่างแน่นอน เช่น 12 หรื อ 16
สัปดาห์ เป็ นการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมปริ มาณไวรัสของผลิตภัณฑ์/ยาที่ใช้ ในการทดลอง
วิธีการนี ้ยอมรับการเด้ งกลับของไวรัสในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นบ้ างและลดลงจนถึงระดับที่คงตัว (viral set
point) และ 2) การหยุดยาต้ านไวรัสที่ใช้ ปริ มาณไวรัสที่เพิ่มขึ ้นเป็ นตัวกาหนดในยุติการหยุดยาต้ าน
และเริ่ มรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสใหม่
ปั จจัยที่มีผลต่อความเสีย่ งเกี่ยวกับ ATIและข้ อแนะนามีดงั นี ้
1) จานวน CD4+T cell เมื่อหยุดการรักษา :สาหรับเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจยั และที่ต้องหยุดยา
ต้ าน (ATI) ทัง้ 2 แบบ ใช้ ที่มากกว่าหรื อเท่ากับ 500 เพราะลดระดับความเสี่ยงได้ มากที่สดุ
แต่ใน ATI แบบนับระยะเวลาที่ปริ มาณไวรัสเพิม่ สูงกว่าระดับที่กาหนดไว้ อาจใช้ CD4+ T
cell ที่ระดับต่ากว่าเช่น 350 ได้ หากต่ากว่านี ้ก็จะทาให้ มีความเสี่ยงเกิดขึ ้นกับผู้เข้ าร่วมฯได้
2) จานวน CD4+T cell ที่ต่าที่สดุ ที่ผ่านมา (CD4 nadir) : ในการเลือกผู้เข้ าร่วมการวิจยั และที่
ต้ องหยุดยาต้ านที่เหมาะสมควรเท่ากับ 350 แต่เกณฑ์นี ้ควรมีความยืดหยุ่นตามความ
รุนแรงของปริมาณไวรัสที่เพิ่มกลับที่การวิจยั กาหนดไว้ และเกณฑ์นี ้อาจยกเว้ นได้ ขึ ้นอยู่กบั
เงื่อนไขอื่นๆ เช่น ผู้เข้ าร่วมการวิจยั ได้ รับผลิตภัณฑ์หรื อยาที่ลดจานวน CD4+ เพียงชัว่ คราว
หรือในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจานวน CD4+ ที่ต่าที่สดุ
3) สุขภาพอื่นที่ต้องคานึงถึง :
 กรณีโรคหัวใจ การวิจยั เกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสหลายโครงการ
รวมทังการวิ
้
จยั SMART พบว่า ผู้เข้ าร่วมการวิจยั มีภาวะแทรกซ้ อนเกี่ยวกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (cardiovascular disease - CVD) รวมทังหั
้ วใจวายจนถึงเสียชีวิต
ดังนันในการเลื
้
อกผู้เข้ าร่วมการวิจยั และที่ต้องหยุดยาต้ านไวรัสในช่วงการวิจยั จึงควร
ประเมินหัวใจและหลอดเลือดในช่วงเริ่ มต้ นเพื่อลดโอกาสหัวใจวายของผู้เข้ าร่วมการ
วิจยั เมื่อหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสโดยเฉพาะในการวิจยั ที่ยอมให้ ปริ มาณไวรัส
เพิ่มขึ ้นในช่วงเวลาหนึง่ และเกณฑ์การคัดออก ควรรวมถึงประวัติการเป็ น CVD หรื อ
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ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ CVD ที่สงู โดยเครื่ องมือการประเมินความเสี่ยงที่เป็ นที่ยอมรับกัน
เช่น Framingham Risk Score
 กรณีโรคตับ ผู้ที่เป็ นโรคตับอักเสบบีหรื อซี (hepatitis B or C) จะมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้ อนสูงเมื่อหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส จึงควรกาหนดเป็ นเกณฑ์คดั
ออกหรือไม่รับผู้สนใจเข้ าร่วมฯ ที่เป็ นโรคตับเข้ าร่วมโครงการวิจยั และดังที่เป็ นที่
ปฏิบตั ิกนั อยู่ในปั จจุบนั นี ้ สาหรับผู้ที่ได้ รับการรักษาโรคตับอักเสบบีและซีจนหายแล้ ว
นัน้ ความปลอดภัยของการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสยังไม่เป็ นที่ร้ ูกนั การวิจยั
บางโครงการยอมให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับการรักษาโรคตับอักเสบจนหายแล้ วเข้ าร่วมการวิจยั ได้
แต่เรื่องนี ้เป็ นเหตุผลให้ ต้องมีการวิจยั เพิ่มเติม
 กรณีโรคติดเชื ้อร่วมอื่นๆมีหลักฐานที่แสดงว่าปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึ ้นจนสามารถวัดได้
ทาให้ การควบคุมการเป็ นโรคร่วมอื่นๆได้ แย่ลง เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
รวมทังการเป็
้
นโรคแพ้ ภมู ิตวั เอง (autoimmune disease) ที่กาลังได้ รับการรักษาด้ วย
ยากดภูมิค้ มุ กัน (immunosuppressive therapy) จึงควรกาหนดเกณฑ์คดั ออกที่
รวมถึงการติดเชื ้อร่วมหรื อเป็ นโรคร่วมต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคแพ้
ภูมิตวั เอง และโรคไต นอกจากนี ้การวิจยั ปั จจุบนั ที่ใช้ ATI มีการพิจารณาผู้มีประวัติ
เคยเป็ นโรคอื่นรวมด้ วย เช่น มะเร็ง และโรคระบบประสาท
 กรณีอายุ ผู้ที่มีอายุมากมีความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญต่อการเสียชีวิต จากการหยุดการ
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า นอกจากนี ้โครงการวิจยั สอง
โครงการเกี่ยวกับภูมิต้านทานที่มีฤทธิ์กว้ าง 3BNC117 มีการกาหนดเรื่ องการสูบบุหรี่
เกินวันละหนึง่ ซองเป็ นเกณฑ์คดั ออกซึง่ จากการสารวจความคิดเห็นของชุมชน ผู้ตอบ
ส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับเรื่ องนี ้
4) ระดับของไวรัสที่เพิ่มขึ ้นระหว่างการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส: การออกแบบ ATI ควร
มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณไวรัสที่เพิ่มจานวนกลับขึ ้นมาอีกกับตัวชี ้วัด
เกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิค้ มุ กันและการอักเสบ ซึง่ เป็ นสิ่งบ่งชี ้ถึงอาการเจ็บป่ วยต่างๆในผู้ที่มี
เอชไอวีที่ไม่ได้ รับการรักษาการออกแบบ ATI ที่มีการติดตามเฝ้าระวังถี่และเริ่ มรักษาด้ วย
ยาต้ านไวรัสอีกครัง้ ทันทีที่มีปริ มาณไวรัสเพิ่มขึ ้นจนสามารถวัดได้ จะทาให้ หลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการอักเสบได้ การหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสที่ยอมให้ ปริ มาณของไวรัส
เพิ่มกลับถึงระดับที่สงู ขึ ้น (ในบางกรณี มากกว่า 100,000 ตัว/มล. ในช่วงเวลาสันๆ)
้ โดยที่
ไม่เริ่มการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสทันที เป็ นเรื่ องที่น่ากังวลมากต่อความเสี่ยงต่างๆที่อาจ
เกิดขึ ้น กรณีที่มีการดาเนินการวิจยั ในเกณฑ์นี ้จะต้ องมีการติดตามและเฝ้าระวังบ่อยครัง้
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5)

6)

7)

8)

และควรมีการประเมินอาการทางคลินิกที่ไม่พงึ ประสงค์ด้วย ทังในระหว่
้
างและหลังยุติ ATI
อย่างต่อเนื่องเท่าที่จะเป็ นไปได้
การใช้ จานวน CD4+T cell: สาหรับการเริ่ มรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสใหม่เมื่อระดับ CD4+ สูง
น่าจะทาให้ ความเสี่ยงลดลง โดยเกณฑ์ที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไปคือ เมื่อ CD4+ ลดลงต่ากว่า 350
หรือต่าลงมากกว่า 30 % จากที่วดั ในช่วงเริ่ ม ATI เป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้ องปั จจัยกาหนด (parameter) เหล่านี ้ถือกันว่าเป็ นมาตรฐานขันต
้ า่ สุด
แต่ระดับจากัด (threshold) ที่สงู กว่านี ้หากเป็ นไปได้ จะเป็ นสิ่งที่ดีกว่า
ระยะเวลาของการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส: ควรจากัดที่ 16 อาทิตย์หรื อสันกว่
้ านัน้
เป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ เพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความเจ็บป่ วยต่า อย่างไรก็ตามควรมีการ
ติดตามทางคลินิกอย่างต่อเนื่องหลังยุติ ATI
การถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวี: ATI ส่งผลให้ ปริ มาณไวรัสเพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ มีความเสี่ยงในการ
ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีไปยังคูน่ อนเพิ่มขึ ้นด้ วย จึงควรมีการให้ บริ การคาปรึกษาที่ชดั เจนและ
มีระบบให้ บริการการป้องกันอย่างสม่าเสมอ รวมทังในกรณี
้
ที่เป็ นไปได้ ควรเอื ้ออานวยให้ คู่
เพศสัมพันธ์ของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ เข้ าถึง PrEP ด้ วย
การหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสที่เป็ นสูตรที่มียาที่ออกฤทธิ์ยาว (long-half lives)
ผู้เข้ าร่วมโครงการที่ใช้ ยาต้ านไวรัสในกลุม่ NNRTIs ซึง่ เป็ นยากลุม่ ที่ออกฤทธิ์ยาวหรื อมี
ระดับการคงอยู่ในร่างกายนาน อาจส่งผลนาไปสูก่ ารดื ้อยาชนิดนันได้
้ เมื่อยุติ ATI จึงควรมี
การพิจารณาปรับเปลี่ยนสูตรยาจากกลุม่ NNRTIs เป็ นกลุม่ PIs หรื อที่มียากลุม่ integrase
inhibitor เป็ นหลัก หรือสูตรที่ใช้ ยาทังสองกลุ
้
ม่ ร่วมกัน รวมทังระมั
้ ดระวังเรื่ องการใช้ ยาอื่นๆ
ของผู้เข้ าร่วมโครงการฯ ร่วมด้ วย เนื่องจากอาจมีปฏิกิริยาต่อยาต้ านไวรัสสูตรที่ปรับเปลี่ยน
ใหม่ด้วยเช่นกัน

4. ความคิดเห็นและการอภิปรายของผู้แทนชุมชน
ความคิดเห็นและการอภิปรายของผู้แทนชุมชนในส่วนที่ให้ การสนับสนุนการวิจยั เรื่ องการรักษาการติด
เอชไอวีให้ หายโดยมีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส สรุปได้ ดงั นี ้
การได้ หยุดกินยาต้ านไวรัส เป็ นความหวังของผู้ที่มีเอชไอวี และยังเป็ นผลดีตอ่ การดาเนิน
ชีวิตประจาวันที่ไม่ต้องพกยาและกินยาทุกวัน รวมทังถู
้ กคนมองด้ วยความสงสัยหรื อต้ องตอบคาถาม
ว่ากินยาอะไร
การวิจยั ลักษณะนี ้น่าจะเหมาะกับผู้ที่เพิ่งได้ รับเชื ้อมาไม่นาน และมีความพร้ อมที่จะเสี่ยงกับการ
หยุดพักการกินยาเนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์การเจ็บป่ วยที่สมั พันธ์กบั เอชไอวีมาก่อน
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สนับสนุนการศึกษาวิจยั เรื่องการรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย เพราะมองว่าเป็ นเรื่ องดี เป็ นเรื่ องที่
เฝ้ารอด้ วยความหวังว่าในอนาคตจะมีการรักษาให้ หายได้ และส่วนหนึง่ มีความเห็นว่า การหยุดยา
ต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์เป็ นเรื่องจาเป็ นเพราะต้ องมีการศึกษาและมีองค์ความรู้เพิ่มขึ ้น และ
ไม่ได้ มีความกังวลในเรื่องอันตราย เพราะเห็นว่า โครงการวิจยั มีมาตรการด้ านการดูแลและมีการ
ติดตามเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิด
ความคิดเห็นและการอภิปรายของผู้แทนชุมชนในส่วนที่แสดงความกังวลใจในการวิจยั เรื่ องการ
รักษาการติดเอชไอวีให้ หายโดยมีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ที่มีเอชไอวีที่ติดเชื ้อมาเป็ นระยะเวลานานรวมทังได้
้ รับการรักษาด้ วยเอชไอวีมาเป็ นระยะ
เวลานาน น่าจะไม่ได้ ให้ ความสนใจกับโครงการวิจยั ลักษณะนี ้ เพราะไม่พร้ อมหรื อไม่ต้องการเสี่งจาก
การหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสแล้ วมีปริ มาณไวรัสเด้ งกลับมา เนื่องจากกังวลเรื่ องการเกิดภาวะ
ดื ้อยาหรือเจ็บป่ วย เพราะส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ป่วยหนักจากโรคติดเชื ้อฉวยโอกาสมาแล้ ว
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเรื่องการต้ องเดินทางมารับการติดตามอย่างเข้ มข้ น ก็เป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยากในผู้
ที่มีเอชไอวีที่ทางานประจา
ผู้เข้ าร่วมประชุมจานวนหนึง่ มีข้อกังวลใจและไม่คอ่ ยเห็นด้ วยกับเรื่ องการหยุดยาต้ านไวรัสว่า อาจ
นาไปสูภ่ าวะดื ้อยา การมีเชื ้อเอชไอวีกลับเพิ่มขึ ้นมา และอาจนาไปสูก่ ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อฉวย
โอกาสบางโรคที่มีความรุนแรงที่อาจทาให้ เสียชีวิตได้ นอกจากนี ้ยังอาจมีผลต่อผลเลือดที่เปลี่ยนไป
เป็ นบวก (seroconversion) และส่งผลกระทบต่อการทางานที่มีการตรวจเลือดประจาปี และหาก
พบว่ามีเอชไอวีก็มกั ถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจและต้ องถูกให้ ออกจากงาน อีกทังในช่
้ วงที่มีการหยุดยา
ต้ านไวรัสและมีเชื ้อกลับขึ ้นมา ก็อาจจะมีโอกาสถ่ายทอดเชื ้อให้ กบั คูน่ อนได้ ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ได้ ปอ้ งกัน
บางส่วนมีข้อสงสัยว่า หากได้ รับการรักษาการติดเอชไอวีให้ หายแล้ ว เมื่อได้ รับเชื ้อเข้ ามาใหม่ก็จะ
มีโอกาสกลับมาติดเชื ้อใหม่อีกครัง้
ทีมวิจยั ตอบข้ อซักถามของชุมชนเรื่องทิศทางการวิจยั การรักษาการติดเอชไอวีให้ หายว่า หาก
พบว่า การผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เช่น การให้ สารกระตุ้น พร้ อมกับการให้ ภมู ิต้านทานที่มี
ฤทธิ์กว้ าง หรือการให้ วคั ซีน มีประสิทธิภาพหรื อแสดงผลต่อการยืดระยะเวลาที่ไวรัสเด้ งกลับออกไปได้
นานเพิ่มขึ ้นอีก ก็จะมีการพัฒนาแนวทางการวิจยั ที่ใช้ วิธีการแบบผสมผสานนี ้ต่อไป
กรณีที่มีจานวนผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่ต้องมีการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสเพิ่มมากขึ ้นใน
โครงการวิจยั อาจทามีโอกาสที่จะพบคนที่หยุดยาแล้ วมีภาวะดื ้อยาเพิม่ ขึ ้นได้ แต่ในส่วนข้ อกังวลว่าจะ
มีปริ มาณไวรัสเพิ่มสูงขึ ้นจนควบคุมไม่ได้ นนั ้ ทีมวิจยั มองว่าในการวิจยั จะมีการติดตามดูแหล่งสะสม
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ไวรัสอยู่ตลอด และพบว่าแหล่งสะสมไวรัสไม่ได้ โตขึ ้น จึงไม่น่าจะมีผลให้ เกิดความเสี่ยงที่จะมีปริ มาณ
ไวรัสเพิ่มสูงขึ ้นมากจนควบคุมไม่ได้
การวิจยั ในปั จจุบนั ยังมีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่เป็ นเพศหญิงน้ อยมาก หน่วยวิจยั SEARCHมี
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่เป็ นเพศหญิง 3 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่การทาวิจยั ในประเทศแถบแอฟริ กาน่าจะ
มีผ้ หู ญิงเพิ่มมากขึ ้น ทีมวิจยั คาดหวังว่าในการวิจยั จะมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั ทังในมิ
้ ติเรื่องเพศและอายุ แต่เรื่ องนี ้ยังเป็ นความท้ าทายอยู่ จึงยังอาจบอกไม่ได้ วา่ ความ
แตกต่างระหว่างเพศ การใช้ ฮอร์ โมนทางเพศ มีผลอย่างไรกับการวิจยั
การมีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่ยืดระยะเวลาที่ไวรัสเด้ งกลับมาได้ นานที่สดุ ถึง 9 เดือนหลังหยุดกิน
ยาต้ านไวรัส น่าจะเป็ นผลมาจากภูมิค้ มุ กัน โดยทีมวิจยั ยังวิเคราะห์ผลไม่เสร็จสิ ้น แต่กไ็ ม่ได้ มีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลหรือทาวิจยั เรื่องปั จจัยอื่นๆ ในการดาเนินชีวิตว่ามีสว่ นเกี่ยวข้ องด้ วยหรื อไม่
กระบวนการทาวิจยั มีคา่ ใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลานาน จึงมีความจาเป็ นในการเก็บตัวอย่างที่ได้
จากผู้เข้ าร่วมโครงการฯไว้ จานวนมากเพื่อการวิเคราะห์ผลในปั จจุบนั และใช้ ในอนาคต รายงาน
ผลการวิจยั ที่ออกมา อาจยังไม่ตอบวัตถุประสงค์หลักได้ ทงหมด
ั้
แต่ตวั อย่างที่เก็บไว้ จะช่วยตอบได้ ว่า
มีข้อค้ นพบใหม่ๆ อะไรบ้ างที่บอกให้ ร้ ูว่า ควรจะหยุดทาวิจยั หรื อยังควรทาต่อไป และการทาวิจยั ต่อ
ควรต้ องมองหรือทาไปในทิศทางใด
5. ทางเลือกและข้ อเสนอแนะ
1) หากการทาวิจยั HIV cure อาจเพิ่มอันตรายและความเสี่ยงให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั อาจ
พิจารณาเรื่องความจาเป็ นในการทาวิจยั เรื่ องนี ้ว่ายังจาเป็ นอยู่หรื อไม่ ในกรณีที่ผ้ ทู ี่มีเอชไอวี
สามารถอยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวีได้ โดยที่ไวรัสเอชไอวีไม่ได้ ทาอันตรายต่อสุขภาพ ก็อาจจะไม่
จาเป็ นต้ องกาจัดไวรัสเอชไอวีให้ หมดไปจากร่างกาย
2) หากจะมีการทาวิจยั HIV cure ต้ องมีการพิจารณาเรื่ องอันตรายและความเสี่ยงให้ ชดั เจน พร้ อมกับ
มีแนวทางในการติดตาม ประเมิน และป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังมี
้ แผน
ลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นตามมาด้ วย
3) เนื่องจากความมัน่ ใจของผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีทงด้
ั ้ านที่ไว้ วางใจทีมวิจยั และมีความมัน่ ใจใน
สถาบันหรือหน่วยวิจยั รวมทังมั
้ น่ ใจว่ามีคณะกรรมการจริ ยธรรมที่พิจารณาความเสี่ยงและปกป้อง
สิทธิของผู้เข้ าร่วมโครงการอยู่แล้ ว ทีมวิจยั จึงต้ องให้ ความสาคัญกับกระบวนการขอความยินยอม
โดยได้ รับการบอกกล่าว (informed consent) ควรมีการให้ ข้อมูลความรู้ที่ชดั เจนในเรื่ อง การหยุด
ยาต้ านไวรัสอย่างมีการวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ ในการวิจยั โดยมีกระบวนการตรวจทานว่า
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและชัดเจน และการตัดสินใจวางบนฐานความเข้ าใจ
ไม่ได้ ตดั สินใจเพราะมองว่าเป็ นการตอบแทนทีมวิจยั ที่ให้ การดูแลรักษาอย่างดี
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4) การให้ ข้อมูล ความรู้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและชัดเจนเกี่ยวกับการวิจยั ที่มีความซับซ้ อน
อาจพิจารณาแนวทางการจัดการให้ ความรู้แบบชันเรี
้ ยนให้ กบั ผู้ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั ได้ แต่
จาเป็ นพิจารณาช่องทางในการจัดการให้ ความรู้แบบคานึงถึงการรักษาความเป็ นส่วนตัวของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ด้ วย
5) การติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั จาเป็ นต้ องมีการวางแผนติดตามทัง้
ในระหว่างและหลังสิ ้นสุดการวิจยั ซึง่ จาเป็ นต้ องพิจารณาว่าจะใช้ เวลานานเท่าไหร่ในการติดตาม
ผลกระทบ
6) ควรมีการพิจารณาเรื่องความต่อเนื่องในการรับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในช่วงสิ ้นสุด
โครงการวิจยั ในกรณีที่มีผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสจากสถานบริ การ
พยาบาลแห่งอื่นที่ไม่ใช่หน่วยวิจยั ของสภากาชาดไทย หรื อการส่งต่อไปรับการรักษาในกรณีสิ ้นสุด
โครงการวิจยั หรือมีผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั ที่ต้องย้ ายภูมิลาเนาไปทางานหรื อไปใช้ ชีวิตในจังหวัดอื่น
-----------------------------------------จ. คาศัพท์ และความหมายของการวิจัยเพื่อการรั กษาเอชไอวีให้ หาย
ดาเนินการหารือโดย คุณอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ โดยนาศัพท์เฉพาะที่ใช้ ในการวิจยั มาปรึกษาหารื อกับ
สมาชิก CAB และผู้แทนชุมชน เพื่อให้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศัพท์สาหรับใช้ ในการสื่อสารกับชุมชนและ
คนทัว่ ไปที่ไม่ใช่นกั วิจยั หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์/พยาบาลที่รักษา/ดูแลเกี่ยวกับเอชไอวี รวมทังใน
้
การอธิบายโครงการวิจยั ให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจต้ องการเข้ าร่วมการวิจยั และเพื่อใช้ ในการขอความยินยอมเข้ าร่วม
การวิจยั นอกจากนันแล้
้ วยังเป็ นการเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานของเอชไอวีและการวิจยั เพื่อ
รักษาการติดเอชไอวีให้ หาย
คุณอุดมอธิบายความหมายพื ้นฐานของคาว่า Cure และการวิจยั เกี่ยวกับ HIV cure หลังจากนันได้
้
นาเสนอคาศัพท์เฉพาะในการวิจยั HIV cure เพื่อขอคาปรึกษากับชุมชน
คาศัพท์ที่นามาปรึกษาหารือเช่น HIV sterilizing cure (คาแปล “การกาจัดความสามารถในการสร้ าง
ตัวเชื ้อให้ หมดไป”), HIV functional cure (“การควบคุมเชื ้อเอชไอวีไม่ให้ แบ่งตัวโดยที่ไม่ต้องใช้ ยาต้ านไวรัส
ควบคู”่ ), HIV remission (“การควบคุมเชื ้อเอชไอวีให้ อยู่ในระดับต่า”), (HIV) Viral suppression (virologic
control) (“การกดไวรัสให้ อยู่ในระดับต่า”)เป็ นต้ น คาศัพท์เหล่านี ้เป็ นคาศัพท์ที่รวบรวมมาจากหลายแหล่ง
พร้ อมกับคาอธิบายความหมายของคาศัพท์แต่ละคา และคาแปลของคาศัพท์คานันๆ
้ ในภาษาไทยที่หน่วย
วิจยั SEARCH ใช้ ในเอกสารและการวิจยั ของหน่วยงาน
คุณอุดมได้ นาเสนอคาศัพท์ พร้ อมคาอธิบายความหมายของคาศัพท์ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมประชุมฟั งโดยยึด
แหล่งอ้ างอิงภาษาอังกฤษเป็ นหลัก จากนันจึ
้ งได้ ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอคาแปลคาศัพท์คานัน้ โดยมี
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การหยิบยกคาแปลคาศัพท์ที่ทางหน่วยวิจยั SEARCH ใช้ ขึ ้นมาประกอบด้ วย ดังตัวอย่างข้ างบนโดยรวม
ผู้เข้ าร่วมไม่มีความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะต่อคาเลือกใหม่ เนื่องจากไม่มีพื ้นฐานความเข้ าใจคาศัพท์
เหล่านันมาก่
้ อน และการแปลคาศัพท์เป็ นภาษาไทยที่ทีมวิจยั SEARCH ใช้ เป็ นคาศัพท์พรรณนา
ความหมายทางวิทยาศาสตร์ ซงึ่ ค่อนข้ างยากต่อการเข้ าใจ
การไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้ าร่วมประชุมนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าการให้ ความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวกับการวิจยั
เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย รวมทังความรู
้
้ ทางวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานเกี่ยวกับเอชไอวียงั เป็ นเรื่ องสาคัญ
และจาเป็ นต่อการทางานเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆในการวิจยั ด้ านนี ้ต่อไป
-----------------------------------------กาญจนา แถลงกิจ และนิวตั ร สุวรรณพัฒนา บันทึกรายงาน
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ตรวจทาน
------------------------------------------
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กาหนดการประชุม
เวทีชุมชนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อรั กษาการติดเอชไอวีให้ หาย
12 กุมภาพันธ์ 2562
ห้ องประชุม 7 A ศูนย์วิจยั โรคเอดส์สภากาชาดไทยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องให้ แก่สมาชิกชุมชนสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
เกี่ยวกับการวิจยั เอชไอวีเจ้ าหน้ าที่องค์กรสาธารณกุศลที่ทางานด้ านการป้องกันและรักษาเอชไอวีและผู้ที่
สนใจเกี่ยวกับแนวทางและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หายความก้ าวหน้ า
เกี่ยวกับการวิจยั เกี่ยวกับการรักษาติดเอชไอวีให้ หายและผลของการวิจยั การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเทศไทย
และข้ อคานึงของชุมชนและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิจยั เพื่อการรักษาการติดเอชไอวี
องค์ กรร่ วมจัด: คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระดับประเทศหน่วยวิจยั SEARCH ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
สภากาชาดไทย
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ : ผู้เข้ าร่วมการประชุมมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและสอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อการรักษาการติดเอชไอวีและผลที่ได้ จากการวิจยั โครงการต่างๆที่ผา่ นมาผู้เข้ าร่วมการ
ประชุมสามารถแยกแยะข้ อเท็จจริงและข่าวลือตลอดจนความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อการ
รักษาการติดเอชไอวีและสามารถให้ ข้อคิดเห็นและความรู้ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอ
วีแก่สมาชิกอื่นๆของชุมชนได้
กลุ่มเป้ าหมาย: ประมาณ 50 คน
1. สมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
2. สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเกี่ยวกับการวิจยั เอชไอวีคณะต่างๆในประเทศไทย
3. เจ้ าหน้ าที่องค์กรสาธารณกุศลที่ทางานด้ านการป้องกันและรักษาเอชไอวี
4. กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและที่สนใจ
5. เจ้ าหน้ าที่ของสถาบันการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. อื่นๆที่สนใจ
เวลา
8.30-9.00น.
9.00-9.15น.

หัวข้ อ
ลงทะเบียน
เปิ ดการประชุมและกล่าวต้ อนรับ

ผู้นาเสนอ
ศ.กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
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เวลา
9.15-10.15น.

หัวข้ อ
ผู้นาเสนอ
การวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวีให้ หาย
 นาเสนอโดย ดร. นิติยา ชมเชย หน่วยวิจย
ั
และโครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเทศ
SEARCH
ไทย
 ซักถามแสดงความคิดเห็นข้ อเสนอแนะ
10.15-10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.35-11.45น. 1. การหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์
 นาเสนอโดย นพ. Eugene Kroon หน่วย
(Analytic Treatment Interruption – ATI)
วิจยั SEARCH
2. โครงการหยุดการรักษาอย่างมีการวิเคราะห์  หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
(ATI) และการรักษาให้ หายของหน่วย
 มาตรการลดความเสี่ยงและการกากับ
วิจยั เซิร์ช
ติดตามเฝ้าดูความปลอดภัย(ต่อผู้เข้ าร่วม
การวิจยั )
 ผล/สิ่งที่ค้นพบจากการวิจยั ที่ผ่านมา
 ข้ อควรคานึงทางจริ ยธรรม
 ซักถามข้ อเสนอแนะ
11.45-12.45 น. เงื่อนไขข้ อควรคานึงทางจริ ยธรรมและข้ อแนะนา  ความคิดเห็นของคณะกรรมการจริ ยธรรม
ของคณะกรรมการจริ ยธรรมผู้มีสว่ นได้ เสียและ
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ปกรัตน์
ชุมชนเกี่ยวกับการหยุดการรักษาด้ วยยาต้ าน
หังสสูต และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นพ.
ไวรัส(ATI) ในการวิจยั เพื่อรักษาการติดเอชไอวี
อนันต์ จงเถลิง
ให้ หาย
 ความคิดเห็นของตัวแทนผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั 2 คน (ไม่ระบุชื่อ)
 สรุป“ข้ อเสนอแนะของชุมชนสาหรับการ
วิจยั ทางคลินิกที่เกี่ยวกับการหยุดการ
รักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในผู้ใหญ่”
(Community Recommendations for
Clinical Research Involving
Antiretroviral Treatment Interruptions
in Adults ) จาก Treatment Action
Group (TAG) โดยอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
NCAB
 แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
12.45-13.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.45-14.30น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนและซักถามเพิ่มเติมโดยผู้เข้ าร่วมจากชุมชน
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เวลา
หัวข้ อ
14.30-15.30 น. คาศัพท์และความหมายของการวิจยั เพื่อ
การรักษาเอชไอวีให้ หาย

15.30 น.

ผู้นาเสนอ
 ระดมความคิดจากผู้เข้ าร่วมการประชุม
เพื่อพัฒนาคาศัพท์สาคัญที่เกี่ยวกับการ
รักษาเอชไอวีให้ หายโดยอุดม ลิขิตวรรณ
วุฒิ สมาชิกคณะกรรมการ NCAB
 พัฒนาความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกับ
การรักษาเอชไอวีให้ หายที่เป็ นที่เข้ าใจได้
โดยผู้ที่ไม่ใช่นกั วิทยาศาสตร์

ปิ ดการประชุม
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