ทาไมต้องศึกษาโครงการนี้

เมื่อเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต้องทา
อะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ

โรคตับอักเสบบีเป็ นการติดเชือ้ ไวรัสร้ายแรงที่
มีผลต่อตับและเชือ้ จะถ่ายทอดผ่านทางเลือดและสาร
คัดหลั่งจากร่างกาย การฉีดวัคซีน (เป็ นการให้ยาทาง
เข็มฉีดยา) สามารถป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
บีแต่ไม่ได้รกั ษาไวรัสตับอักเสบบี

เพื่อค้นหาว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ที่มีช่ือ
ว่าเฮปลิแซฟ-บี มีประสิทธิภาพสาหรับผูใ้ หญ่ท่ตี ิดเชือ้
เอชไอวีมากกว่าวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาตรฐานที่ใช้
ในปั จจุ บั น คื อ วั ค ซี น เอนจี ริ ก ซ์ - บี ห รื อ ไม่ และ
โครงการวิจยั จะศึกษาถึงผลข้างเคียงของวัคซีน

การฉี ด วัคซี นไวรัสตับอัก เสบบีในผู้ท่ีติดเชือ้
เอชไอวี ใ ช่ ว่ า จะได้ผ ลเสมอไป วิ ธี ก ารหลัก ในการ
ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี (เอชบีวี) ในผูต้ ิด
เชือ้ เอชไอวีคือการฉีดวัคซีน 3 เข็ม ภายในระยะเวลา
6 เดื อ น วัค ซี น ตัว ใหม่ท่ี ได้รับ อนุญ าตจากองค์การ
อาหารและยาแห่ ง ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ที่ มี ช่ื อ
เรี ย กว่ า วั ค ซี น เฮปลิ แ ซฟ-บี ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ตอบสนองต่อเชือ้ ไวรัสได้ดีกว่า ในผูท้ ่ีใช้วัคซีนเอชบีวี
ตัวเดิมซึ่งมีการตอบสนองน้อยกว่าประชากรทั่วไปที่
ไม่มีเชือ้ เอชไอวี

วิธีการรักษาทีใ่ ช้ในโครงการ

➢ รับการซักประวัติและตรวจร่างกาย
➢ มาตรวจตามนัดของโครงการวิจยั ทุกครัง้
➢ จะต้องบันทึกปฏิกิรยิ าใดๆ ที่ทา่ นมีต่อ
วัคซีนลงในสมุดบันทึกประจาวัน หลังจาก
ได้รบั วัคซีน และนากลับมาที่คลินิกในการ
นัดหมายครัง้ ต่อไป
➢ ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตดิ ตามผลการรักษาผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ การส่ง
ข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือวิธีการอื่นๆ
ที่ท่านอนุญาต
➢ เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ อาสาสมัครจะได้รบั
การติดตามผลประมาณ 72 สัปดาห์

โครงการวิจยั นีจ้ ะแบ่งเป็ น 2 กลุม่
กลุ่ม เอ เป็ นผูท้ ่เี คยได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมา
ก่อนแต่ไม่มีภมู คิ มุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบี จะได้รบั
การสุ่มแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม (1:1:1) ดังแสดงในภาพ
กลุ่ม บี เป็ นผูท้ ่ไี ม่เคยได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมา
ก่อน จะได้รบั วัคซีนเฮปลิแซฟ-บี 3 เข็ม
กลุ่ม เอ

กลุ่ม บี

Arm 1เดือนที่ 0 เดือนที่ 1
Arm 2เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดือนที่ 6 เดือนที่ 0 เดือนที่ 1เดือนที่ 6
Arm 3 เดือนที่ 0 เดือนที่ 1 เดือนที่ 6

เฮปลิแซฟ-บี

เอนจีริกซ์-บี
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ท่านคือคนทีเ่ ราค้นหา

เปิ ดรับเพียง 80 ท่านเท่านัน้ โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้น
ดังต่อไปนี ้
• ชายหรือหญิงอายุตงั้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป
• เป็ นผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี
• ไม่มีการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
• เป็ นผูท้ ่เี คยได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนแต่
ไม่มีภมู ิคมุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบีหรือเป็ นผูท้ ่ไี ม่เคย
ได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน
• อาสาสมัครทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ยินดีท่ี
จะต้องคุมกาเนิดตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
โครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการวิจัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภญ
ิ โญ

สนใจเข้าร่วมคัดกรองโครงการติดต่อ
คลินิกรักษ์สขุ ภาพ
ชัน้ 1 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มช.
(ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
โทร. 085-040 8881หรือ 053-93 6148 ต่อ 469

อาสาสมัครเพื่อเข้ าร่วมโครงการ
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