
 

ยาคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออกฤทธิ์ระยะยาวมีประสิทธิภาพอย่างสูงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชายโดย
กำเนิดและสาวประเภทสองซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย 

 

คณะกรรมการอิสระด้านกำกับดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัยแนะนำให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัย 

 

เดอร์แฮม นอรน์ทแคโรไลนา – วันนี้ เครือข่ายโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HPTN) แจ้งผลการวิจัยของ
โครงการวิจัย HPTN 083 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยระดับโลก แบบปกปิดข้อมูลสองทางเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลของยาคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออกฤทธิ์ระยะยาว (CAB LA) กับยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร์/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดี
เอฟ/เอฟทีซี) (ทรูวาด้า) ชนิดกินวันละครั้ง สำหรับการป้องกันการติดเชื้อก่อนการสัมผัส (PrEP) การศึกษาวิจัยนี้แสดงให้
เห็นว่า ยาคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออกฤทธิ์ระยะยาว (CAB LA) ส่งผลทำให้อัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในกลุ่มชายโดย
กำเนิดและสาวประเภทสองซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ในระหว่างการทบทวนข้อมูลของโครงการศึกษาวิจัยตามกำหนดการที่
วางแผนไว้ คณะกรรมการอิสระด้านกำกับดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) แนะนำให้ดำเนินการแจ้งผลการ
ศึกษาวิจัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยที่สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIAID) เป็นส่วน
หนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้ 

นายแพทย์ราฟาเอล เจ แลนโดวิทซ์ ประธานโครงการวิจัย HPTN 083 กล่าวว่า “ยาคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออก
ฤทธิ์ระยะยาวมีประสิทธิภาพอย่างสูงซึ่งสรุปผลได้อย่างชัดเจนเร็วกว่าที่คาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นเกือบ 2 ปีถือว่าเป็นข่าวที่น่า
ตื่นเต้นมาก” “ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่พวกเราจะมีตัวเลือกในการป้องกันเอชไอวีเพ่ิมเติมในไม่ช้านี้ สำหรับกลุ่มประชากร
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งรู ้สึกว่ายากต่อการกินยาหรือไม่ชอบการกินยา พวกเรารู้สึกทราบซึ้งต่อผู้เข้าร่วมวิจัยและสถานที่
ดำเนินการวิจัย” นายแพทย์แลนวิทซ์ ศาสตร์จารย์ด้านการแพทย์ประจำภาควิชาโรคติดเชื้อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ David 
Geffen มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) และรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและการวิจัยทางคลินิกด้าน
โรคเอดส์ประจำ UCLA (CARE) 

 
โดยภาพรวม โครงการวิจัย HPTN 083 รับผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 4,570 คน ในผู้ชายโดยกำเนิดและสาวประเภทสองซึ่งมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชายในประเทศอาร์เจนตินา บราซิล เปรู ไทย สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และแอฟริกาใต้ โดยที่ 2 ใน 3 ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยมีอายุน้อยกว่า 30 ปี และร้อยละ 12 เป็นกลุ่มสาวประเภทสอง โดยครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมวิจัยในสหรัฐอเมริกา
ระบุตัวเองว่าเป็นคนผิวสีหรือคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ทั้งนี ้พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย HPTN 
083 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยพบผู้เข้าร่วมวิจัยที่ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ในกลุ่มกินยา TDF/FTC จำนวน 38 คน (อัตราการติด
เชื้อรายใหม่ร้อยละ 1.21) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มยาฉีดคาโบทิกราเวียร์จำนวน 12 คน (อัตราการติดเชื้อราย
ใหม่ร้อยละ 0.38) ซึ่งหมายความว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มกินยา TDF/FTC มากกว่าประมาณเกือบ 3 เท่า เมื่อ



เปรียบเทียบกับกลุ่มยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ โดยอัตราส่วนความเสี่ยงอันตรายในกลุ่มยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ต่อกลุ่มกินยา 
TDF/FTC คือ 0.31 (ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 [nominal 95% CI] 0.16 – 0.59) จากผลสรุปเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายา
คาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออกฤทธิ์ระยะยาว (CAB LA) มีประสิทธิภาพอย่างสูงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชาย
โดยกำเนิดและสาวประเภทสอง 
 
 แพทย์หญิงเบียทริซ กริงซ์เทช ประธานร่วมในโครงการวิจัย HPTN 083 กล่าวว่า “ยาฉีดชนิดออกฤทธิ์ระยะยาว
สำหรับป้องการการติดเชื้อก่อนสัมผัสซึ่งไม่จำเป็นต้องกินยาเม็ดวันละครั้งถือว่าเป็นสิ่งเพ่ิมเติมทีย่อดเยี่ยมในกล่องเครื่องมือ
การป้องการติดเชื้อเอชไอวี” “กลยุทธการป้องกันไม่เคยมีรูปแบบใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” แพทย์หญิงเบียทริซ กริงซ์
เทช ผ ู ้อำนวยการศูนย ์ว ิจ ัยทางคลินิกด ้านเอชไอว ีเอดส ์ (The Instituto de Pesquisa Clinica Evandro Chagas 
HIV/AIDS Clinical Research Centre of the Oswaldo Cruz Foundation) กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 
 
 ตามคำแนะนำคณะกรรมการด้านกำกับดูแลด้านข้อมูลและความปลอดภัย (DSMB) ส่วนการปกปิดข้อมูลและการ
สุ่มเลือกของการศึกษาวิจัยนี้จะยุติลง ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะได้รับการแจ้งผลสรุปเหล่านี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และ
จะถูกแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการวิจัยที่จะได้รับต่อไป ผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งอยู่ในกลุ่มกินยา TDF/FTC จะถูกเสนอให้ยาคา
โบทิกราเวียร์ชนิดฉีดออกฤทธิ์ระยะยาว (CAB LA) เมื่อพร้อมจะมีให้ใช้ได้ ผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มยาคาโบทิกราเวียร์ชนิดฉีด
ออกฤทธิ์ระยะยาวจะยังคงได้รับยาฉีดต่อไป ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่ต้องการฉีดยาคาโบทิกราเวียร์จะได้รับยากิน TDF/FTC 
  
 นายแพทย์ไมรอน โคเฮน ผู้ร่วมวิจัยหลัก ของเครือข่ายโครงการวิจัยเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HPTN) 
และผู้อำนวยการสถาบันด้านสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์  กล่าวว่า “จนกว่าที่พวกเราจะมีวัคซีน
สำหรับเอชไอวีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พวกเราจะต้องดำเนินการค้นหากลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมการป้องกันใหม่ๆ”  
“การเพ่ิมจำนวนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ประชาชนที่ต้องการป้องกันเอชไอวีมีโอกาสค้นหาวิธีป้องกันที่เหมาะสม
สำหรับพวกเขา” 
 
 โครงการวิจัย HPTN 084 เป็นอีกโครงการวิจัยหนึ่งซึ่งดำเนินไปด้วยกันที่ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา กำลัง
ดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ (Cabotegravir) กับยาสูตรผสมที
โนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี) ชนิดกินวันละครั้งสาหรับป้องกันการติดเชื้อก่อนการ
สัมผัสในผู้หญิงในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา การศึกษาวิจัยนี้ได้เริ่มดำเนินการ
ประมาณหนึ่งปีภายหลังจากโครงการวิจัย HPTN 083 โดยได้ถูกทบทวนโดยคณะกรรมการด้านกำกับดูแลด้านข้อมูลและ
ความปลอดภัย (DSMB) และถูกแนะนำให้ดำเนินการต่อไปตามแผน 
 

แพทย์หญิง วาฟา เอล-สาดร์ ผู ้อำนวยการ ICAP และศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและอายุรศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเป็นผู้วิจัยร่วมของ HPTN กล่าวว่า “ผลการศึกษาจาก HPTN 083 เป็นเหตุการณ์สำคัญใน
เส้นทางที่นำไปสู่การยุติการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี” และ “เรารอคอยผลการศึกษาจาก HPTN 084 โครงการ
ศึกษาวิจัยที่สำคัญที่ดำเนินการไปด้วยกัน ซึ่งทำการศึกษาในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอชไอวีในกลุ่มประเทศที่
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา 



HPTN 083 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา  (NIAID) 
ร่วมกับ บริษัทวิฟ เฮลแคร์ (ViiV Healthcare) และผลิตภัณฑ์ของโครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวิฟ เฮลแคร์  
(ViiV Healthcare) และ บริษัทกิลลิแอด ไซเอินซ์ (Gilead Sciences, Inc) 

การแถลงข่าวโดยย่อกำหนดให้จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 9.00 เขตเวลาตามฤดูกาลของภาคตะวันออก 

ข้อมูลเกี่ยวกับ HPTN 

เครือข่ายการวิจัยป้องกันเอชไอวี เป็นความร่วมมือระดับโลกในเครือข่ายการวิจัยทางคลินิกระหว่างผู้วิจัย         
นักจริยธรรม สมาชิกชุมชน และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เพื่อพัฒนาและทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของการวิจั ย            
ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรับเชื้อและการแพร่เชื้อเอชไอวี เครือข่ายการวิจัยป้องกันเอชไอวีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIAID) สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIMH) และ 
สถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติด (NIDA) เครือข่ายโครงการวิจัยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HPTN) ร่วมมือกับ
สถานที่วิจัยทางคลินิกมากกว่า 85 แห่ง ใน 19 ประเทศ เพ่ือประเมินการทดสอบและกลยุทธ์แบบใหม่ๆ ในการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนในการติดเชื้อสูง การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการโดยเครือข่าย โครงการวิจัยป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี (HPTN) มีจำนวนมากกว่า 50 โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ หรือเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมวิจยัที่
ได้รับการประเมินผลมากกว่า 161,000 คน การวิจัยมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสาน ได้แก่ การใช้ยาต้านไวรัส (การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส และการป้องกันการติดเชื้อก่อนสัมผัส) การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะการ
ฉีดยาเข้าหลอดเลือด การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง และมาตรการเชิงโครงสร้าง 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าเยี่ยมชมได้ที่ htpn.org  

 

 

 

 

https://www.hptn.org/

