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HPTN083 เอกสารขอความยนิยอมฉบับย่อ 

บทนํา 

 เอชพีทีเอ็น083 เป็นการศกึษาเปรียบเทียบระหว่าง ยาใหม่แบบฉีดออกฤทธ์ิยาวท่ีช่ือคาโบทิกราเวียร์ 

(CAB  LA) กบัยาสตูรผสมแบบกินวนัละครัง้ คือ ทีโนโฟเวียร์และเอม็ทริซิทาบีน (TDF/FTC) ใช้เพ่ือป้องกนัการ

ติดเชือ้เอชไอวี จดุประสงค์ของการศกึษาวิจยันี ้เพ่ือศกึษาวา่ คาโบทิกราเวียร์สามารถป้องกนัการติดเชือ้เอชไอ

วีได้ดีเหมือน ทีโนโฟเวียร์และเอ็มทริซิทาบีนหรือไม่ ยาคาโบทิกราเวียร์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดกิน กับ ชนิดฉีด 

โดยผลการวิเคราะห์เบือ้งต้นของการศกึษา แสดงว่า    คาโบทิกราเวียร์ชนิดกิน มีประสิทธิผลและปลอดภยัดี

เม่ือใช้ร่วมกบัยากลุ่มเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ คณะผู้ วิจยัยงัไม่ทราบแน่ชัดว่ายาฉีดคาโบทิกราเวียร์จะมีฤทธ์ิป้องกัน

การติดเชือ้เอชไอวีได้หรือไม ่จงึต้องทําการศกึษาวิจยันี ้

รายละเอียดการศึกษาวิจัย 

 การศึกษานีจ้ะศึกษาในชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และสาวประเภทสอง(TGW) ท่ีมี

เพศสมัพนัธ์กบัชาย ผู้ ไม่ติดเชือ้เอชไอวี  4,500 คนในเอเชีย  อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้  และแอฟริกาใต้ ซึง่ท่ี

คลินิกชมุชนสีลม @ทรอปเมดท่ีเป็นสถานท่ีวิจยัท่ีร่วมในการศกึษาวิจยันี ้จะรับผู้ เข้าร่วมวิจยัจํานวน 177คนท่ีมี

สุขภาพแข็งแรง ไม่ติดเชือ้เอชไอวี อายุ 18 ปีขึน้ไป เป็นชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสองท่ีมี

ความเสี่ยงสูงในการติดเชือ้เอชไอวี การศึกษานีจ้ะดําเนินการท่ีคลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดผู้ เข้าร่วมการ

ศกึษาวิจยัจะถกูสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่เอ และบี และมี 3 ขัน้ตอน ผู้ เข้าร่วมวิจยัจะอยู่ในการศกึษาวิจัยนี ้

4 ปีคร่ึง หรือ 57 นดัหมาย ในขัน้ท่ี 1 ผู้ เข้าร่วมศกึษาวิจยัจะได้รับ ยากินคาโบทิกราเวียร์ หรือยากินสตูรผสมที

โนโฟเวียร์และเอ็มทริซิทาบีน เป็นเวลา 5 สปัดาห์เพ่ือดวู่าท่านไม่เกิดอาการแพ้ยา    ขัน้ท่ี 2 ผู้ ร่วมวิจยัในกลุม่

เอจะได้รับสารเลียนแบบไมอ่อกฤทธ์ิ (ท่ีคล้ายยาสตูรผสมทีโนโฟเวียร์และเอม็ทริซิทาบีน) กบัยาฉีดคาโบทิกรา

เวียร์ และในกลุม่บีจะได้รับยาสตูรผสมทีโนโฟเวียร์และเอม็ทริซิทาบีน กบัสารเลียนแบบไมอ่อกฤทธ์ิแบบฉีด ใน

ขัน้ท่ี 3 ทุกคนจะได้รับยากินสูตรผสมทีโนโฟเวียร์และเอ็มทริซิทาบีนเป็นเวลา 1 ปี โดยการทํางานร่วมกับ

พนัธมิตรผู้ เข้าร่วมวิจยัท่ีคลินิชุมชนสีลม @ทรอปเมดจะได้รับยากินป้องกนัการติดเชือ้ก่อนสมัผสัต่ออีกอย่าง

น้อย 6 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษาแบบปกปิดสองทางคือทัง้ผู้ วิจยัและผู้ เข้าร่วม

วิจยัจะไมท่ราบวา่ใครอยู่กลุม่ไหนจนกวา่การศกึษาวิจยัจะสิน้สดุ 

นัดการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

นัดคัดเลือก เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะ 

o ให้ท่านได้อา่น ทําความเข้าใจ ซกัถามจนเข้าใจ และลงนามในเอกสารขอความยินยอม 

o ประเมินคณุสมบติัในการเข้าร่วมการศกึษาวิจยั, ตรวจร่างกาย, ตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า 

o เจาะเลือด เพ่ือตรวจเอชไอวี  ไวรัสตบัอกัเสบบีและซี  ตรวจสขุภาพตบัและไต   
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o หากผลการตรวจเอชไอวี  ไวรัสตับอักเสบบีและซีของท่านเป็นบวก  หรือผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการผิดปกติ ท่านจะไมมี่คณุสมบติัในการเข้าร่วมวิจยัครัง้นี ้ และท่านจะได้รับการสง่ต่อไป

รับการรักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ในทกุๆนดัการศกึษาวิจยัจะมีการสอบถามคําถามเก่ียวกบัเอชไอวี การตรวจร่างกาย การแจ้งผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการ ผลข้างเคียงของผลิตภณัฑ์ทางการวิจยั และยาอ่ืนๆท่ีท่านใช้อยู่ มอบถุงยางอนามยัและสาร

หลอ่ลื่น และมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากนีด้งัตอ่ไปนี ้

ขัน้ที่ 1  ระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

1.1 นัดเข้าร่วมวิจัย (สัปดาห์ที่ 0) เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะ 

o ตรวจสอบคณุสมบติัในการเข้าร่วมการศกึษาวิจยั 

o เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี  ไวรัสตบัอกัเสบบี  ซิฟิลิส วดัระดบัโคเลสเตอรอล ตรวจการทํางานของ

ตบัและไต ป้ายเก็บตวัอย่างจากทวารหนกั และตรวจปัสสาวะหาหนองใน และ หนองในเทียม 

o สุม่เลือกกลุม่ และ จ่ายยาเมด็ 

1.2 นัดสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เป็นนดัเพ่ือติดตามความปลอดภยัหลงักินยา เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะ 

o นบัเมด็ยาท่ีเหลือ เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี  ตรวจการทํางานของตบัและไต 

ขัน้ที่ 2  ระยะเวลา 3.5 ปี 

2.1 สัปดาห์ที่ 5 นัดฉีดยาเขม็แรก เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะ 

o เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี จ่ายยาเมด็ และ ฉีดยาเข็มแรกท่ีสะโพก 

2.2 นัดที่ฉีดยา ณ สัปดาห์ที่ 9 และหลังจากนัน้ทุก 8 สัปดาห์ (รวม 23 นัดหมายวิจัย)  

เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะ 

o สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ และความพงึพอใจระหวา่งการกินยากบัฉีดยา 

o เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี  ไวรัสตบัอกัเสบซี  ซิฟิลสิ วดัระดบัโคเลสเตอรอล ตรวจการทํางานของตบั

และไต เก็บเลือดเพ่ือการเก็บรักษาในระยะยาว และตรวจปัสสาวะตรวจคลื่นหวัใจไฟฟ้า ปีละครัง้ รวม 

3 ปี ป้ายเก็บตวัอย่างจากทวารหนกั และตรวจปัสสาวะหาหนองใน และ หนองในเทียมทกุ 6 เดือน

ตลอดขัน้ท่ี 2 

o ฉีดยาและจ่ายยาเมด็ 

2.2 นัดติดตามหลังฉีดยา ณ สัปดาห์ที่ 6 และ 10 และหลังจากนัน้ทุก 2สัปดาห์หลังฉีดยา (รวม 24 

นัดหมายวิจัย) เจ้าหน้าท่ีวิจยัจะเจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี  ตรวจการทํางานของตบัและไต ตรวจระดบั

ยาในเลือด  

ขัน้ตอนที่ 3 ขั ้ระยะเวลา 1 ปี รวมเวลา 5 นดัหมายวิจยั (สปัดาห์ท่ี 0, 12, 24, 36 และ 48) 

o สอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมทางเพศ และความพงึพอใจระหวา่งการกินยากบัฉีดยา 
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o เจาะเลือดเพ่ือตรวจเอชไอวี    ซิฟิลิส ตรวจการทํางานของตบัและไต ตรวจระดบัยาในเลือด ป้ายเก็บ

ตวัอย่างจากทวารหนกั และตรวจปัสสาวะหาหนองใน และ หนองในเทียม 

o จ่ายยาเมด็ 

หากท่านตดิเชือ้เอชไอวีระหว่างร่วมการศึกษาวิจัย 

หากท่านติดเชือ้เอชไอวีระหว่างอยู่ในการศกึษาวิจยั  ท่านต้องหยุดกินผลิตภณัฑ์ในการศกึษาวิจยั  (และหยดุ

ฉีดยาหากอยู่ในขัน้ท่ี 2) และ 

• หากอยู่ระหว่างขัน้ท่ี 1 ท่านจะได้รับการส่งตวัต่อไปยงัสถานบริการท้องถ่ินเพ่ือรับการรักษาเอชไอวีและ

ขอให้หยดุจากการร่วมการศกึษาวิจยั 

• หากอยู่ระหว่างขัน้ท่ี 2 ท่านจะได้รับการนดัหมายทุก 3 เดือนเป็นเวลาหนึ่งปี  เพ่ือตรวจระบบภูมิคุ้มกัน  

ปริมาณเชือ้เอชไอวีในเลือด  ความสมบูรณ์ของเลือด และตรวจการทํางานของตบัและไต  เก็บเลือดเพ่ือ

การเก็บรักษาในระยะยาว 

• หากอยู่ระหว่างขัน้ท่ี 3 ท่านต้องหยุดกิน ทีโนโฟเวียร์และเอ็มทริซิทาบีน (ทรูวาดา) และส่งต่อไปยงัสถาน

บริการท้องถ่ินเพ่ือรับการรักษาเอชไอวี 

ท่านอาจถูกถอดถอนออกจากการศกึษาวิจยัได้จาก ท่านไม่อยากอยู่ในการศกึษาต่อไป หรือ ท่านติดเชือ้เอช

ไอวี หรือ ผลิตภณัฑ์วิจยัไมป่ลอดภยัสําหรับท่าน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• การได้รับการให้คําปรึกษาระหวา่งร่วมการศกึษาวิจยัจะช่วยให้ท่านรู้วิธีหลีกเลี่ยงการติดเชือ้เอชไอวี และ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ และหากท่านติดเชือ้เอชไอวีท่านก็จะรู้ว่าจะดแูลตนเองให้ดีได้อย่างไรและไม่

ถ่ายทอดเชือ้ให้คูน่อน หากท่านติดเชือ้เอชไอวีท่านจะได้รับการสง่ตอ่ไปยงัสถานบริการท้องถ่ินเพ่ือรับการ

รักษาเอชไอวี หากท่านติดเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ ท่านจะได้รับการรักษาหรือสง่ต่อ และระหวา่งท่ี

อยู่ในการศกึษาวิจยัท่านจะได้รับการตรวจเลือดทางห้องปฏิบติัการเพ่ือติดตามสขุภาพของเลือด ตบัและ

ไต 

ความเส่ียง หรือความไม่สุขสบายที่อาจเกดิขึน้ 

• ผลข้างเคียงของคาโบทิกราเวียร์ ได้แก่ ปวดศีรษะ (14%)  ท้องเสีย (12%)และอ่อนเพลีย  สําหรับยาฉีด

คาโบทิกราเวียร์ ผู้ ร่วมการการศกึษาวิจยัอ่ืน 9 ใน 10 คนเล่าว่ารู้สกึเจ็บ ผิวหนงับวม  แดง  คนั  เป็นรอย

นูน  ท่ีตําแหน่งท่ีฉีดยา ยาฉีดท่ีได้รับในการศกึษาวิจยันีเ้ป็นยาท่ีออกฤทธ์ิระยะยาว  หมายความว่ายาจะ

อยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน  การฉีดยาหนึง่ครัง้ตวัยาสามารถอยู่ในร่างกายของท่านได้นานถึงหนึง่ปี หาก

ท่านเกิดอาการข้างเคียงของยาหลงัจากฉีดยา จะไมส่ามารถขจดัยาออกจากร่างกายได้โดยเร็ว  หากท่าน

อยู่ในกลุ่มเอ  ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้รับคาโบทิกราเวียร์ตวัยาจริง ผู้ วิจัยจะติดตามตรวจสุขภาพของท่านเป็น

เวลาหนึ่งปีหลงัจากการฉีดยาเข็มสุดท้าย  หากท่านติดเชือ้เอชไอวีขณะได้รับคาโบทิกราเวียร์ตวัยาจริง 

ท่านจะใช้  ยาคาโบทิกราเวียร์ตัวยาจริงและยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการ

รักษาการติดเชือ้เอชไอวีไมไ่ด้ผล 
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• ผลข้างเคียงของยาสตูรผสมทีโนโฟเวียร์และเอ็มทริซิทาบีน ได้แก่ ภาวะเลือดเป็นกรดแล็กติก และตบัโต

ขัน้รุนแรงร่วมกบัไขมนัพอกตบัท่ีอาจทําให้เกิดตบัวาย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ถ่ายเหลว ปวดท้อง 

• อาการข้างเคียงของอินทราไลปิด ซึ่งใช้เป็นสารเลียนแบบไม่ออกฤทธ์ิแบบฉีด ใช้ฉีดเข้ากล้ามบริเวณ

สะโพก อาจมีอาการข้างเคียงคือ ปวดศีรษะ วิตกกงัวล นอนไมห่ลบั คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผกู ปวดแขนขา 

กระสบักระสา่ย ท้องเสีย ง่วงซมึ หลอดลมอกัเสบ ติดเชือ้ทางเดินหายใจส่วนบน ไอ ติดเชือ้ระบบทางเดิน

ปัสสาวะ นํา้หนกัลด กล้ามเนือ้ตงึ 

• การเจาะเลือดอาจทําให้ปวด เป็นจํา้ ความไมส่ขุสบายจากการป้ายเก็บตวัอย่างจากทวารหนกั คําถาม

บางข้อ หรือ การตรวจบางอย่างอาจทําให้ท่านอดึอดัใจ แถบติดสําหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ(ECG) อาจ

ทําให้ผิวหนงัระคายเคือง หรือบคุคลอ่ืนอาจคิดวา่ท่านติดเชือ้เอชไอวีเพราะเห็นวา่ท่านร่วมการศกึษานี ้

ท่านอาจเกิดเชือ้ดือ้ยาหากท่านติดเชือ้เอชไอวี ระหวา่งร่วมการศกึษาวิจยั 

ค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ท่านไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ  สําหรับการมาตามนดัการวิจยั  

• ท่านจะได้รับ 1,000 บาท ตอ่นดัการวิจยั และนดัท่ีไมไ่ด้กําหนดไว้หากจําเป็น  

• ท่านจะได้รับ 1,250 บาท สําหรับนดัท่ีมีการฉีดยา  

ซึง่เป็นคา่ตอบแทนสําหรับการเสียเวลา การเดินทางไป และกลบั และคา่ใช้จ่ายระหวา่งมาตามนดัวิจยั 

ความลับของท่านจะได้รับการรักษาอย่างไร 

เพ่ือเป็นการรักษาความลบัของข้อมลู และตวัอย่างเลือดของท่าน จะใช้รหสัแทนการใช้ช่ือ แต่จะสามารถโยง

กลบัจากรหัสไปยังสถานท่ีวิจัยของท่านเท่านัน้ ช่ือ ท่ีอยู่ และข้อมลูส่วนตวัของท่านจะได้รับการปกป้องโดย

สถานท่ีวิจยั     

หากท่านมีคาํถามท่านสามารถสอบถามจากใครได้บ้าง 

หากท่านมีคําถามใดๆเก่ียวกบัการศกึษาวิจยันี ้ หรือได้รับบาดเจ็บจากการศกึษาวิจยั  ท่านสามารถติดตอ่ นพ. 

ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ หมายเลขโทรศพัท์ 086-880-0701 และ 02-590-3884 

หากท่านมีคําถามเก่ียวกับสิทธิของท่านในฐานะผู้ เข้าร่วมวิจัย  ท่านสามารถติดต่อท่ี สํานักเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยัในคน กระทรวงสาธารณสขุ อาคาร 2  ชัน้ 3 ตกึกรมแพทย์  ถนนติวา

นนท์ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 หมายเลขโทรศพัท์ 02-590-6171-2 

ผู้ เข้าร่วมวิจยักรุณาอา่นเอกสารขอความยินยอมฉบบัเตม็ก่อนจะตดัสินใจ ถงึแม้วา่ท่านตดัสินใจเข้าร่วมการ

ศกึษาวิจยัแล้วท่านสามารถถอนตวัออกจากการศกึษาวิจยัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีท่านต้องการ ท่านสามารถรับ

บริการท่ีคลนิิกชมุชนสีลม @ทรอปเมดได้ตามปกติแม้วา่ท่านจะไมไ่ด้ร่วมการศกึษาวิจยัแล้วก็ตาม 


