ความเสี่ ยงทีจ่ ะเกิดขึน้
❑ การใช้ ยาต้ านไวรัสอาจจะมีผลข้ างเคียงได้
เช่ น คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ มีผื่น เวียนศีรษะ
ตาเหลือง ตัวเหลือง
❑ อาจเจ็บปวดหรื อฟกช้าจากการเจาะเลือด

ประโยชน์
ท
จ
่
ี
ะได้
ร
ั
บ
1. เป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆ
สาหรับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ยาเอบีซี/ดีทีจี/3ทีซี
เป็ นยาใหม่สาหรับเด็กอายุนอ้ ยๆ ที่คาดว่าจะมี
ความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพสู งเหมือนกับ
การให้ยานี้ในผูใ้ หญ่
2. ยาเอบีซี/ดีทีจี/3ทีซีเป็ นยาที่กินวันละครั้ง
ซึ่ งจะสะดวกแก่อาสาสมัครมากกว่า
ยาต้านไวรัสชนิดอื่นๆ ที่กินวันละ 2 ครั้ง
3. อาสาสมัครจะได้รับการตรวจสุ ขภาพทุกครั้งที่มา
ตามนัด การตรวจและทดสอบของการศึกษาวิจยั นี้
อาจช่วยให้อาสาสมัครยังคงมีสุขภาพที่ดี
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แม้ ว่าเด็กไม่ เข้ าร่ วมโครงการนี้
เด็กก็ยงั คงได้ รับการดูแลตามระบบบริการ
สาธารณสุ ขตามปกติ

หัวหน้ าโครงการ
พญ. ลินดา เอือ้ ไพบูลย์

โครงการวิจัย อิมแพ็ค 2019
การวิจัยระยะที่ 1/2 ด้ านเภสั ชจลนศาสตร์
ความปลอดภัยและความทนต่ อยา
อะบาคาเวียร์ /โดลูทกิ ราเวียร์ /ลามิวูดีน
ชนิดเม็ดละลายนา้ และชนิดออกฤทธิ์ทนั ที
ในเด็กทีต่ ิดเชื้อเอชไอวี-1 ทีม่ อี ายุน้อยกว่ า 12 ปี

ผู้ร่วมวิจัย
ศ.พญ.วิรัต ศิริสันธนะ
อ. ดร. พญ. ทวิตยิ า สุจริตรั กษ์
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่
พยาบาลโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0 5393 6148 ต่อ 447 มือถือ 08 4805 5130
Email: suchada@rihes.org

รับ...อาสาสมัคร..
เพื่อเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
สนับสนุนโดย...
สถาบันสุ ขภาพแห่ งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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อาสาสมัครต้ องทาอะไรบ้ าง
➢ ปั จจุบนั ยาต้านไวรัสสู ตรแรกที่แนะนาโดย
องค์การอนามัยโลกให้ใช้ในเด็กและวัย รุ่ น
ที่มีเชื้อเอชไอวี คือ สู ตรที่ประกอบด้วยยาอี
เอฟวี/สามทีซี/ทีดีเอฟ
➢ มีเด็กและวัยรุ่ นจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถกิน
ยาสู ตรดังกล่ าวได้ เนื่ องจากมี ผลข้างเคี ยง
จากการใช้ยาเกิดขึ้น
➢ การศึกษาวิจยั นี้ จึงจะทาเพื่อหาสู ตรยาต้าน
ไวรัสแบบรวมเม็ดสู ตรอื่นที่เด็กและวัยรุ่ น
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี
ประสิ ทธิ ผลในการรั ก ษาเอชไอวี คื อ
สามารถกดปริ มาณไวรัสได้ดี ซึ่ งขณะนี้ ยงั
มี ใ ห้เ ลื อ กใช้ไ ม่ ม าก เนื่ อ งจากขาดข้อ มู ล
ด้า นผลของการรั กษาและความปลอดภัย
ของยาจากการศึกษาวิจยั มาสนับสนุน

1. อายุน้อยกว่ า 12 ปี
2. นา้ หนักตั้งแต่ 6-40 กิโลกรัม
3. มีการติดเชื้อเอชไอวี
4. ไม่ เคยได้ รับยาต้ านไวรัสเอชไอวีมาก่ อน
หรื อได้ รับยาต้ านไวรัสมาแล้วและ
สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้ แล้ว

1. เพื่อศึกษาความปลอดภัยและการทน
ต่ อยาสู ตรผสมทีป่ ระกอบด้ วยยาอะบาคาเวียร์ /
โดลูทกิ ราเวียร์ /ลามิวูดีนชนิดเม็ดละลายนา้
และชนิดออกฤทธิ์ทนั ที ในเด็กทีต่ ิดเชื้ อเอชไอวี-1
2. เพื่อหาขนาดยาอะบาคาเวียร์ /โดลูทกิ ราเวียร์
และลามิวูดีนทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กทีม่ ี
นา้ หนักตัวต่ างๆกัน

➢ ลงนามยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ
(อาสาสมัครทีอ่ ายุ 7 ปี ขึน้ ไป) และมีผู้ปกครอง
ลงนามยินยอมในการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
➢ รับการตรวจคัดกรองคุณสมบัติโดยจะมีการ
สั มภาษณ์ ประวัติสุขภาพ ตรวจร่ างกาย และ
ตรวจเลือด
➢ กินยาทีไ่ ด้ รับอย่ างสมา่ เสมอตามคาแนะนาของ
แพทย์ และเจ้ าหน้ าทีโ่ ครงการวิจัย
➢ มาตรวจตามนัดของโครงการวิจัยทุกครั้ง
➢ มานอนค้ างทีโ่ รงพยาบาลนาน 1-2 คืน เพื่อตรวจ
วัดระดับยาในเลือด (เฉพาะอาสาสมัครบางราย)
➢ หากเป็ นเด็กหญิงทีม่ ปี ระจาเดือนแล้วต้ องคุม
กาเนิดในระหว่ างทีอ่ ยู่ในโครงการวิจัยนีด้ ้ วย
➢ แจ้ งให้ แพทย์ /พยาบาลทราบหากมีอาการผิด
ปกติใดๆ เกิดขึน้ ระหว่ างทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการวิจัย
➢ เมื่อเข้ าร่ วมโครงการวิจัยแล้วอาสาสมัครจะได้
รับการติดตามอย่ างน้ อย 1 ปี
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