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คำถำมที่ถกู ถำมบ่ อยเกี่ยวกับ HPTN 083
1. HPTN 083 คืออะไร?
HPTN 083เป็ นกำรศึกษำวิจยั ครัง้ แรกที่เปรียบเทียบประสิทธิภำพของ CAB LA กับ TDF/FTC ชนิดรับประทำนทุกวัน
ในกำรป้องกันกำรติดเชื ้อ HIV (HIV PrEP) HPTN 083 ทดลองในกลุ่มผู้ชำยที่มีควำมสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน โดยไม่ได้ แปลงเพศ
(cisgender –MSM) และผู้หญิงข้ ำมเพศ (transgender women-TGW) ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับผู้ชำยในพื ้นที่ 43 แห่งใน
อำร์ เจนตินำ, บรำซิล, เปรู, สหรัฐอเมริ กำ, แอฟริกำใต้ , ไทยและเวียดนำม
2. ทำไมจึงทำกำรศึกษำนี?้
สำหรับหลำยๆคน, กำรรับประทำนยำทุกวันถือเป็ นเรื่องยำก กำรพัฒนำยำใหม่ HIV PrEP
ที่ปลอดภัยและออกฤทธิ์ยำวนำนอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำรป้องกันกำรติดเชื ้อ
HIVและช่วยผู้ที่มีปัญหำในกำรรับประทำนยำทุกวัน บำงคนอำจพบว่ำกำรฉีดยำ HIV PrEP เป็ นระยะๆ
สำมำรถทำได้ ง่ำยกว่ำกำรรับประทำนยำเม็ดทุกวันและอำจต้ องกำร CAB LA ด้ วยเหตุผลนี ้
3. องค์ กรใดบ้ ำงที่มีส่วนเกี่ยวข้ องใน HPTN 083?
กำรศึกษำวิจยั HPTN 083 เป็ นกำรศึกษำที่รับกำรสนับสนุนร่วมจำกสถำบันโรคภูมิแพ้ และโรคติดเชื ้อแห่งชำติ (National Institute of
Allergy and Infectious Diseases) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสถำบันสุขภำพแห่งชำติสหรัฐ (NIH), และบริษัท ViiV Healthcare
ยำที่ใช้ ในกำรศึกษำวิจยั ได้ รับจำก บริษัท ViiV Healthcare และบริษัท Gilead Sciences, Inc.
4. กำรศึกษำ HPTN 083 ทำอะไรบ้ ำง?
แบ่งกลุ่มผู้เข้ ำร่วมวิจยั แบบสุ่ม (โดยไม่ทรำบล่วงหน้ ำ) ในกำรรับยำ CAB หรือรับประทำนยำ TDF/FTC อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ทังผู
้ ้ เข้ ำร่วมวิจยั และทีมนักวิจยั ไม่ทรำบว่ำใครอยู่ในกลุ่มใด ผู้เข้ ำร่วมวิจยั ในแต่ละกลุ่มได้ รับทังกำรฉี
้
ดยำและยำเม็ดสำหรับรับประทำน
– ผู้เข้ ำร่วมวิจยั แต่ละคนจะได้ รับยำที่มีผลในกำรป้องกันและยำหลอก
(ยำที่ไม่มีผลในกำรป้องกัน)เพื่อปกปิ ดข้ อมูลตำมลักษณะของงำนวิจยั
ผู้เข้ ำร่วมวิจยั จะถูกแบ่งเป็ นสองกลุ่มโดยกำรสุ่มและมีกำรดำเนินกำรรวมสำมขันตอน:
้
ขันตอนที
้
่1 ประกอบด้ วยกำรรับประทำน CAB
ทุกวันและรับประทำนยำหลอก TDF/FTC ทุกวันนำน 5 สัปดำห์ หรือรับประทำน TDF/FTC ทุกวันและรับประทำนยำหลอก CAB
ทุกวันนำน 5 สัปดำห์ ; ขันตอนที
้
่ 2 ประกอบด้ วย กำรฉีดยำเข้ ำกล้ ำมเนื ้อ CAB LA 600 มิลลิกรัมทุก 8
สัปดำห์บวกกำรรับประทำนยำหลอก TDF / FTC ทุกวัน เป็ นเวลำ 148 สัปดำห์ หรือ กำรรรับประทำนยำ TDF /
FTCทุกวันบวกกำรฉีดยำหลอกเข้ ำกล้ำมเนื ้อ CAB LA ทุก 8 สัปดำห์เป็ นเวลำ148 สัปดำห์และขันตอนที
้
่3
ประกอบด้ วยกำรรับประทำนยำ TDF / FTC ทุกวันโดยไม่มีกำรปกปิ ดชนิดยำ เป็ นเวลำ 48 สัปดำห์หลังจำกขันตอนที
้
่ 2 เสร็จสิ ้น
5. ทำไมDSMB จึงแนะนำให้ ยุติกำรดำเนินกำรวิจัยในระยะที่มีกำรปกปิ ดข้ อมูล?
เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2563, คณะกรรมกำรตรวจสอบข้ อมูลและควำมปลอดภัย (DSMB) ได้ ตรวจสอบข้ อมูลกำรศึกษำ HPTN 083
และแนะนำว่ำระยะที่มีกำรปกปิ ดข้ อมูลของกำรศึกษำควรจะหยุดก่อนเวลำเพรำะข้ อมูลที่เก็บได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ระบุไว้
ผลกำรศึกษำพบว่ำ CAB LA,ที่ได้ รับทุกแปดสัปดำห์,มีประสิทธิภำพสูงเมื่อเทียบกับ TDF / FTC กำรติดเชื ้อ HIV ที่เกิดขึ ้นใน HPTN 083
มี 50 รำย โดยมีกำรติดเชื ้อเอชไอวี38 รำยในกลุ่มผุ้เข้ ำร่วมวิจยั ที่ได้ รับ TDF/FTC (อัตรำกำรเกิดอุบตั ิกำรณ์ 1.21%) และ มีกำรติดเชื ้อ
HIV 12 รำยในกลุ่มผู้เข้ ำร่วมวิจยั ที่ได้ รับ CAB (อัตรำกำรเกิดอุบตั ิกำรณ์ 0.38%): ซึง่ อำจกล่ำวได้ ว่ำ โดยประมำณกำรติดเชื ้อ HIV
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ในกลุ่ม TDF/FTC สูงเป็ นสำมเท่ำของกำรติดเชื ้อ HIV ในกลุ่ม CAB สถำบันแห่งชำติสหรัฐอเมริกำของโรคภูมิแพ้ และโรคติดเชื ้อ
(NIAID)ซึง่ เป็ นผู้สนับสนุนหลักกำรวิจัยนี ้, ได้ อนุมตั ิให้ ยตุ ิกำรวิจยั ที่ระยะที่มีกำรปกปิ ดข้ อมูลของกำรศึกษำวิจยั นี ้
6. ยำที่ใช้ ในกำรศึกษำถือว่ ำปลอดภัยหรือไม่ ?
ในภำพรวม, บุคคลที่ได้ รับ CAB LA และบุคคลที่ได้ รับ TDF / FTC ต่ำงมีควำมปลอดภัยระดับใกล้ เคียงกัน
7. จะเกิดอะไรขึน้ กับผู้เข้ ำร่ วมในHPTN 083 ตอนนี?้
ผู้เข้ ำร่วมวิจยั จะได้ รับแจ้ งผลกำรศึกษำและยำที่ได้ รับ ผู้เข้ ำร่วมวิจยั จะได้ รับโอกำสในกำรเลือกว่ำยังคงร่วมกำรศึกษำวิจยั นี ้หรือไม่,
โดยจะยังคงได้ รับยำที่มีผลกำรป้องกันในกลุ่มที่ถกู จัดไว้ ตอนเริ่มต้ นต่อไป ผู้เข้ ำร่วมวิจยั ที่ได้ รับยำ TDF / FTC ที่ต้องกำรใช้ CAB LA
จะสำมำรถเปลี่ยนยำตำมต้ องกำรได้ ทนั ทีที่สำมำรถทำได้ หำกผู้เข้ ำร่วมวิจยั ต้ องกำร,อำจจะยังคงรับประทำน TDF / FTC ทุกวันได้
8. ยำฉีด cabotegravir ถูกทดสอบเพื่อป้ องกันกำรติดเชือ้ HIV ในกลุ่มผู้หญิงที่มีควำมสัมพันธ์ กับเพศเดียวกัน
โดยไม่ ได้ แปลงเพศ(Cisgender Women) หรือไม่ ?
ใช่ กำรศึกษำวิจยั ที่เรียกว่ำ HPTN 084 เป็ นกำรทดสอบควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของกำรฉีด cabotegravir
สำหรับกำรป้องกันกำรติดเชื ้อ HIVในผู้หญิงกลุ่ม cisgender
กำรศึกษำวิจยั ดำเนินกำรในแอฟริกำทำงตอนใต้ ของทะเลทรำยซำฮำร่ำและเริ่มขึ ้นในปี 2560 HPTN 084 ได้ รับกำรตรวจสอบโดย
DSMB เช่นเดียวกันและได้ รับคำแนะนำให้ ดำเนินกำรต่อ
9. ทำไมDSMB จึงให้ คำแนะนำนีส้ ำหรับ HPTN 083 และตัดสินใจให้ HPTN 084 ดำเนินกำรต่ อไป?
HPTN 084เริ่มลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ประมำณหนึ่งปี หลังจำก HPTN 083 เริ่ มลงทะเบียน ข้ อมูลที่ได้ จำก HPTN
084ในปัจจุบนั ไม่เพียงพอที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ DSMB จะตรวจสอบข้ อมูลจำก HPTN 084 อีกครัง้ ในปี นี ้
10. กำรระบำดของ COVID - 19 มีผลต่ อกำรให้ คำแนะนำของ DSMB หรือไม่ ?
เนื่องจำก COVID-19 มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรและควำมสมบูรณ์ของข้ อมูลต่อจำกนี ้ของงำนวิจยั HPTN 083
อย่ำงมีนยั สำคัญ , DSMBจึงพิจำรณำผลกระทบของ COVID-19 ต่อกำรศึกษำในอนำคต ข้ อมูลที่ DSMB
ได้ ตรวจสอบเกือบทังหมดเป็
้
นข้ อมูลที่เก็บก่อนที่จะเกิดกำรหยุดชะงักเพรำะ COVID-19 ที่ศนู ย์วิจยั
11. CAB LA จะพร้ อมใช้ งำน HIV PrEP เมื่อไหร่ ?
มันเร็วเกินไปที่จะรู้ว่ำ CAB LA จะนำมำใช้ ได้ กบั ประชำชนทัว่ ไปเมื่อไหร่ เนื่องจำกกำรอนุมตั ิมีกระบวนกำรหลำยขันตอนที
้
่ต้องทำ,
รวมทังกำรตรวจสอบและกำรอนุ
้
มตั ิจำกองค์กำรอำหำรและยำแห่งสหรัฐอเมริกำและหน่วยงำนที่มีหน้ ำที่กำกับดูแลอื่น ๆ
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