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เป้าหมายของการพัฒนาวัคซีนคือให้ได้วัคซีนที่ มี

ประสทิธผิลในการป้องกนัโรคได้ร้อยเปอร์เซนต ์อย่างไรกต็ามหาก

วคัซีนมีประสิทธิผลไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์ กจ็ะยังใช้ในการควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่นักวทิยาศาสตร์

ก าลังขะมักเขม้นพัฒนาวคัซีนอยู่นี้  การให้ความรู้ เร่ืองการป้องกัน

การติดเช้ือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการป้องกันด้วยวิธี

ต่างๆ ยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินต่อไป 

 

 

 

วัคซีนที่น ามาศึกษาในโครงการวิจัยคร้ังนี้ คือวัคซีน 

อัลแว็กซ์-เอชไอวี (วีซีพี1521) [ALVAC-HIV (vCP1521)] 

และวัคซีน AIDSVAX B/E (gp120) ซึ่งผ่านการทดสอบทาง

คลินิคหลายคร้ัง และน าไปสู่ระยะที่3 ช่ือว่า “โครงการศกึษาวคัซนี

เอดส์ทดลองระยะที่ 3” หรือที่เรียกว่า อาร์วี 144 ศึกษาในกลุ่ม

ผู้ใหญ่ไทย ที่ไม่ติดเช้ือเอชไอวี  โดยมีข้อค้นพบว่ากลุ่มที่ได้รับ

วคัซีนมีโอกาสการตดิเช้ือเอชไอวีน้อยกว่า 31% เมื่อเปรียบเทยีบ

กบักลุ่มที่ได้รับสารเลียนแบบ   

 

โครงการศึกษาต่อเนื่ องคร้ังนี้ ที่ เรียกว่า อาร์วี306   

(RV306) ด้วยการใช้วัคซีนรูปแบบเดิมแล้วเพิ่มการฉีด

กระตุ้นอกีหนึ่งคร้ังที่หนึ่งปี  เพื่อที่จะก าหนดวคัซนีตวักระตุ้น

ที่สามารถขยายเวลาป้องกันได้  ซึ่ งการศึกษาคร้ังนี้ จะ

ตรวจสอบลักษณะการตอบสนองของภูมิคุ้มกันดั้งเดิมและ

ภมูิคุ้มกนัจ าเพาะในสารคัดหลั่งจากเยื่อบุ ได้แก่ สารคัดหลั่ง

จากเยื่อบุปากมดลูกและช่องคลอด น ้าอสุจิ และล าไส้ใหญ่

ส่วนปลาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลินกิสุขภาพครอบครวั 

อาคารศรีพัฒน์ ช้ัน 11 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

โทรศัพท ์053-895557, 053-946772-3 ในเวลาราชการ 

หรือ มอืถอื 081-7241763 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วคัซีนคืออะไร ? 

 

 

ใครเป็นอาสาสมคัรไดบ้า้ง 
 

- คนไทยมีบัตรประชาชนอายุ 20 ถึง 40 ปี, น า้หนัก

มากกว่า 45 กโิลกรัม 

- สามารถมาพบแพทย์ตามนัดได้ในระยะเวลา 2 ปี 

(24 เดอืน)   

- อ่าน/เขยีนภาษาไทยได้  

- สขุภาพสมบูรณแ์ขง็แรง  

- ไม่ตดิเชื้อเอชไอวี 

- เพศหญิง ผลการตรวจการตั้งครรภ์ต้องเป็นลบ  

และไม่อยู่ในระยะให้นมบุตร และยินดีคุมก าเนิดใน

ระยะ 45 วันก่อนการฉีดวัคซีนเขม็แรก และต่อเนื่อง

ถงึ 3 เดอืนหลังการฉีดวัคซีนเขม็สดุท้าย 

 

 

สนใจต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั 

โครงการวิจยัวคัซีนเอชไอวี – อารวี์ 306 

 

ติดต่อไดท่ี้.... 

   คลินิกสขุภาพครอบครัว   

   อาคารศรีพัฒน์ ช้ัน 11  

   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 โทรศัพท ์053-895557, 053-946772-3 ในเวลาราชการ 

      หรือ มือถอื 081-7241763 (ตลอด 24 ช่ัวโมง)  
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 ความหวังระยะยาวที่ดีที่สุดส าหรับการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคเอดสค์ือ การพัฒนาวคัซนีป้องกันโรคเอดสท์ี่มีความ

ปลอดภยั มีประสทิธผิลในการป้องกนัโรค และมีราคาไม่แพง  

 

 
 
 ทั่วโลก, ในทุกๆ วนั มีคนตดิเช้ือโรคเอดส ์จ านวน 8,000คน 

และทุกๆ นาทมีีวยัรุ่นอายุต ่ากว่า 25 ปีตดิเช้ือเอชไอวี 

 ทั่วโลก, มีผู้ตดิเช้ือเอชไอวจี านวน 34 ล้านคน  

 ปัจจุบัน ทั่วโลก มีประชากรที่เสยีชีวติจากโรคเอดสจ์ านวน 

  ประมาณปีละ 2 ล้านคน  

 ประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ตดิเช้ือเอชไอวทีี่มีชีวติ                        

     จ านวน 500,000 คน  

 

 
 

ค าตอบ คือ ยังไม่ทราบ นักวิทยาศาสตร์ก าลังศึกษาและ

พัฒนาวัคซีนกันอย่างขะมักเขม้น ซึ่งท ามากว่า 20 ปีที่แล้ว และ

ถึงแม้จะผลิตวัคซีนได้แล้ว ก็ยังต้องใช้เวลาในการทดสอบและ

ประเมินผลดูความปลอดภยัและประสทิธผิลของวคัซนีอกีระยะหนึ่ง  

 

 

 

 การพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีในการ

ทดลองในห้องปฎิบัติการและในสัตวท์ดลอง หลักจากนั้นจงึจะน ามา

ทดสอบในคน ซึ่งขั้นตอนการทดสอบในคนจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้   

-ระยะที ่1 : ใช้อาสาสมัครที่มีสขุภาพแขง็แรงจ านวนน้อย ไม่ถงึ

ร้อยคน (อาสาสมัครที่มีผลเลือดเอชไอวเีป็นลบและไม่มีพฤตกิรรม

เสี่ยง) เพื่อทดสอบดูความปลอดภยัและขนาดของวคัซนีที่เหมาะสม  

-ระยะที่ 2:  ใช้อาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงจ านวนมากกว่า

ระยะที่  1 (มีผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ และไม่มีหรือมีพฤติกรรม

เสีย่ง) เพื่อดูความปลอดภัยและการกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทาน

ของร่างกาย  

-ระยะที่ 3 : ใช้อาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงจ านวนมาก (มี

ผลเลือดเอชไอวีเป็นลบ และส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง) เพื่อดู

ความปลอดภยัและประสทิธผิลในการป้องกนัโรค  

ตลอดการทดสอบทั้ง 3 ระยะนี้  จะมีคณะกรรมการคณะ

หนึ่งเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าอาสาสมัครทุกคน

ปลอดภยั    

   ระยะท่ี 1       ระยะท่ี 2                  ระยะท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมในโครงการการทดสอบวัคซนีเป็นการเขา้ร่วม

โดยสมัครใจ นักวจิัยตอ้งใหข้อ้มูลและรายละเอยีดของโครงการ

แก่ผูเ้ขา้ร่วมฯ จนแน่ใจว่าผูเ้ขา้ร่วมฯ เขา้ใจวัตถุประสงค์ของ

โครงการ รายละเอียดของการทดสอบท าอย่างไร จ านวนครัง้ที่

ตอ้งมาพบนักวจิัย ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับและผลขา้งเคยีงของวคัซนี 

 
           ผลการทดสอบที่ผ่านมาปฏิกิร ิยาภายหลังการไดร้ับ
วคัซนีสรปุไดด้ังนี ้

    ALVAC         AIDSVAX 
ปวดและกดเจ็บ                 84.6%           49.5%   

เคลอืนไหวแขนขา้งทีฉ่ีดไดน้อ้ย      69.8%           36.7% 
บวม              28.7%            9.0%    

ผืน่แดงบรเิวณทีฉ่ีด   3.5%        1.0%   

เป็นไตแข็งบรเิวณทีฉ่ีด   3.9%        0.8%)  
อ าก ารที่ เกิด ขึ้ นทั ้ ง ร่ างก ายที่ พ บ บ่ อ ย ม าก  คื อ  

อ่อนเพลีย (64%) ปวดเมื่อยตามร่างกาย (52.3%) ปวดศีรษะ 
(44.8%) และปวดขอ้  (26.9%)  ส าหรับผื่นขึ้นบริเวณทั่ วตัว

เกดิขึน้นอ้ยมาก (<5%) โดยทั่วไปอาการดังกล่าวจะหายไปใน 3 
วนั 

 

ตลอดระยะเวลาของการทดสอบ อาสาสมัครจะไดร้ับ
การดูแลอย่างระมัดระวังจากแพทย์ในโครงการ เพื่อดูว่าจะมี

ผลขา้งเคยีงทีร่นุแรงของวคัซนีเกดิขึน้หรอืไม ่ 

 

หลังจากไดร้ับวัคซนีแลว้มคีวามเป็นไปไดท้ีผ่ลการตรวจ

เลือดเอชไอวขีองอาสาสมัครเป็นบวก โดยวธิีการตรวจที่เรียกว่า 

“อไีลซา่”ซึง่เป็นผลจากวคัซนี เราเรยีกวา่ “ผลเลอืดบวกปลอม” 

เนื่องจากวัคซนีไมไ่ดท้ าจากเชือ้ไวรัสเอชไอว ีจงึไมม่ทีางตดิเชือ้

จากการฉีดวัคซนีแน่นอน นักวจิัยสามารถตรวจแยกไดว้า่เป็นการ

ตดิเชือ้จากวคัซนีหรอืจากการทีอ่าสาสมัครมพีฤตกิรรมเสีย่งไปรับ

เชือ้มาเอง ดังนัน้อาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงการไมค่วรมพีฤตกิรรม

เสีย่ง 

เนื่องจากวัคซนีเอชไอวยีังอยู่ในช่วงของการศกึษาวจิัย 

ดังนัน้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกราย ตอ้งลดพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรค

เอดส์ เช่น การฉีดยาเสพติดเขา้เสน้ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภยั 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่อาสาสมัครไปบรจิาคเลอืด ประกัน

ชีวติ เดินทางออกนอกประเทศ หรือไปสมัครงาน อาสาสมัคร

สามารถแสดงบัตรประจ าตัวการเขา้ร่วมในโครงการการทดสอบ

วคัซนีใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ หรอืใหต้ดิต่อมายังเจา้หนา้ทีโ่ครงการ

หรอืหากตอ้งการการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถตดิต่อ

เจา้หนา้ทีข่องโครงการไดต้ลอดเวลา  

 

 
 
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นสารอย่างหนึ่งที่

น าเขา้สู่ร่างกายแลว้จะท าใหร้ะบบภูมิตา้นทานของร่างกาย
สามารถจดจ า และป้องกันตนเองต่อเชือ้เอชไอวไีด ้วคัซนีป้องกัน

เอชไอวีทุกชนิดที่น ามาทดสอบในมนุษย์ขณะนี้ท าจากการ

สังเคราะหข์ึน้มาในหอ้งปฏบิัตกิาร ซึง่ไมส่ามารถท าใหต้ดิเชือ้ได ้
จากผลการศกึษาวจิัยวัคซนีเอชไอวทีี่ผ่านมา พบว่า วัคซนีชนิด

เดียวกันนี้สามารถลดโอกาสเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้31.2%   ซึง่
การป้องกันนี้อาจอยู่ไดร้ะยะเวลาสัน้ๆ และลักษณะอาสาสมัคร

สว่นใหญเ่ป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การตดิเชือ้เอชไอวตี ่า 
 

นักวทิยาศาสตรเ์ชือ่วา่วัคซนีทีม่ปีระสทิธผิล ถา้ใหก้อ่นที่
คนๆ นัน้จะไปรับเชือ้มา จะไดผ้ลดังนี ้ 

-ป้องกนัคนไมใ่หต้ดิเชือ้ 

-ตามทฤษฎแีลว้มคีวามเชือ่วา่ แมเ้มือ่ตดิเชือ้แลว้ ระบบ
ภมูติา้นทานของร่างกายจะขัดขวางไมใ่หเ้ชือ้เขา้ไปท าลายเซลล์

และก าจัดและก าจัดเชือ้เอชไอว ีออกไปจากรา่งกาย  

-ตามทฤษฎแีลว้มคีวามเชือ่วา่สามารถชว่ยชะลอ หรอื

ป้องกนัไมใ่หเ้ป็นโรคเอดสเ์ร็วขึน้ 
 

 

ท าไมตอ้งมีวคัซีนเอดส ์? 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัโรคเอดสแ์ละเอชไอวี

เหล่านี้ 

 

ปัจจุบนัมีวคัซีนท่ีใชป้้องกนัการติดเช้ือโรคเอดสห์รือยงั ? 

เหล่านี้   

 

การทดสอบวคัซีน 

เหล่านี้   

 

 

 

 

 

 

 

วคัซีนเอชไอวีคืออะไร ? 

 

การคุม้ครองอาสาสมคัรท่ีอยู่ในโครงการ 

เหล่านี้   
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