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เดือนเมษายน 2020

สารจาก Dr. Steve Grinspoon 
และ Dr. Pam Douglas นกัว จิยั
หลกัรว่มของการศ กึษาว จิยั 
REPRIEVE
การศึกษาวิจัย REPRIEVE ณ  
เวลานี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  
สิ่งที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโรค
หัวใจจาก ผู้เข้าร่วมการศึกษา
วิจัย REPRIEVE นั้นอาจส่ง
ผลกระทบต่อ ผู้ที่ติดเชื้อ  
HIV ทั่วโลก ท่านควรภาค
ภูมิใจที่ได้ทราบว่าตนเอง ได้
สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวง
และยั่งยืนนานต่อการศึกษา
โรคหัวใจ ในผู้ติดเชื้อ HIV ทั่ว
โลกไปอีกหลายปีในอนาคต
ข้างหน้า

การเขา้รว่มการศ กึษาว จิยัของทา่น
เป น็ ส ิง่ส ำาคญั 
แม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE เป็นจำานวน
มาก แต่การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยของแต่ละรายก็มีความ
สำาคัญอย่างยิ่ง ในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE 
และการมาพบแพทย์ ในการศึกษาวิจัยทุกครั้งนั้น ท่าน
อาจได้สร้างคุณูปการที่สำาคัญ ต่อองค์ความรู้ที่เรามีเกี่ยว
กับ HIV และโรคหัวใจซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อ  
HIV ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่าน และสืบเนื่องไปยัง
คนรุ่นต่อไปในอนาคต

ขอ้เทจ็จร งิเก ีย่วกบั REPRIEVE 
 ĉ การศึกษาวิจัย REPRIEVE เป็นการศึกษาผู้ติด
เช้ือ HIV แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในทุกวันน้ี และท่านก็เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยท่ีสำาคัญย่ิงน้ี 

 ĉ เรากำาลังเฉลิมฉลองปีที่ 5 ของการติดตามผลการศึกษาวิจัย REPRIEVE

 ĉ ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยรายท่ี 7,770 ลงทะเบียนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2019

 ĉ ในขณะนี้เว็บไซต์ของ REPRIEVE มีเพจที่เป็นศูนย์กลางของผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยที่ท่าน

 ĉ จะสามารถรับฟังเร่ืองราวต่างๆ จากผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยและ

 ĉ แบ่งปันเร่ืองราวเก่ียวกับ REPRIEVE ของตัวท่านเองได้ ไปท่ีลิงก์น้ี:  
http://www.reprievetrial.org/for-participants/

ขอบคุณสำาหรับ
การเข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง

พบกบัผ ูเ้ขา้รว่มการศ กึษาว จิยั REPRIEVE ทา่นอ ืน่ๆ
แม้การศึกษาวิจัย REPRIEVE จะมีผู้เข้าร่วมทั่วโลกกว่า 7,500 ราย แต่ผู้เข้าร่วม
แต่ละรายก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวของตัวเอง

พบกับ Marcus Conway จาก คอลเลจพาร์ก รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา 

Marcus ติดเชื้อ HIV มานานกว่า  
30 ปีแล้ว เขาใช้เวลาเดินเล่นกับ
สุนัขและยังคงทำางานอยู่ในชุมชน
ของเขา เขาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการที่เขามีชีวิตยืนยาวแม้ติด
เชื้อ HIV นั้นเกิดจากการที่เขา
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง รับ
ประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 และออกกำาลังกายอยู่เสมอ
 Marcus ได้ช่วยจัดตั้งและดำาเนิน
การกลุ่มสนับสนุนต่างๆ สำาหรับผู้ติดเชื้อ HIV รายอื่นๆ มาเป็นเวลาหลายปีและ
จะเรียกตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรม  

Marcus เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย REPRIEVE เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว เขาเชื่อ
มั่นอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมการศึกษา วิจัยทางคลินิกคือการ
เรียนรู้เกี่ยวกับโรคหรืออาการเจ็บป่วยให้มาก ขึ้น เขาเชื่อว่าการเข้าร่วมในการ
ศึกษาวิจัย REPRIEVE จะช่วยให้เขามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน HIV และโรค
หัวใจเพิ่มมากขึ้น เขาหวังว่าผลการศึกษาวิจัยของ REPRIEVE จะแสดงให้เห็น
ว่าการเกิดโรคหัวใจ สามารถป้องกันได้จากการใช้ยาในกลุ่มสแตติน

โปรดอยา่ล มื 
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศึกษาวิจัย  
REPRIEVE ทราบเกี่ยวกับยาตัวใหม่
ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมการศึกษา
 วิจัยล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าท่านไม่ได้
ใช้ยาใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่เข้าร่วม
การศึกษาวิจัย REPRIEVE

REPRIEVE และ COVID-19 สุขภาพของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE นั้นสำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทีมศึกษาวิจัย REPRIEVE  
สำาหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ REPRIEVE และ COVID-19 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.reprievetrial.org.



มุง่เนน้ไปท ีผ่ลการคน้พบ:  

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าท่านต้องการทราบ
ว่าการเข้าร่วมการศึกษา วิจัย REPRIEVE ของท่าน
มีความสำาคัญต่อการวิจัยเกี่ยวกับ HIV และโรคหัวใจอย่างไร 

เม่ือการลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE เสร็จส้ิน
สมบูรณ์ นักวิจัยจะเผยแพร่รายงานเก่ียวกับการรับสมัครผู้เข้าร่วม
การศึกษา วิจัย REPRIEVE เช่นท่าน และเก่ียวกับสถานะสุขภาพ
ของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยในเวลาท่ีเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ใน
อนาคตจะมีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจำานวนมากจากข้อมูลน้ี
 ด้านล่างเป็นวิธีการเพียงไม่ก่ีวิธีท่ีเราดำาเนินการแบ่งปันส่ิงท่ีเราค้น
พบให้กับชุมชน

บทความเก่ียวกับวิธีการท่ีเราใช้ในการรับสมัครผู้เข้าร่วม
ใน การศึกษาวิจัย REPRIEVE ได้รับการเผยแพร่อยู่ใน
วารสาร HIV Research & Clinical Practice. บทความ
เร่ือง “Successful recruitment of a multi-site international 
randomized placebo-controlled trial in people with HIV 
with attention to diversity of race and ethnicity: critical role 
of central coordination” (ความสำาเร็จในการรับสมัครผู้ติดเช้ือ
 HIV ของการศึกษาวิจัยแบบสุ่มท่ีมีการควบคุมด้วยยาหลอก ระดับ
นานาชาติหลายแห่งโดยให้ความสนใจกับความหลากหลาย ของ
เช้ือชาติและชาติพันธ์ุ: บทบาทสำาคัญของการประสานงานแบบรวม
ศูนย์) ได้เน้นย้ำาถึงความพยายามเป็นอย่างมากในการรับสมัครผู้เข้า
ร่วม การศึกษาวิจัยของศูนย์ศูนย์ประสานงานคลินิก และศูนย์วิจัย
ทางคลินิกและสรุปถึงความสำาเร็จของ REPRIEVE ในการรับสมัคร ผู้
เข้าร่วมการศึกษาวิจัยกว่า 7,500 รายและกลายเป็นงานวิจัยทางการ
แพทย์เก่ียวกับ HIV และโรคหัวใจแบบสุ่มท่ีมีการควบคุมด้วยยา
หลอกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ทุกวันน้ี  

เรากำาลังวางแผนที่จะเผยแพร่ชุดบทความที่รวบรวมสิ่งที่เรา
 ค้นพบจากผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย REPRIEVE เป็นการ
เฉพาะ หัวข้อของบทความต่างๆ จะรวมถึงรูปแบบของการใช้ยา
ต้านไวรัสและการทำางานของระบบ ภูมิคุ้มกันจากผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ลักษณะทางคลินิกของผู้เข้า
ร่วมการศึกษาวิจัยที่มีการระบุจากบุคคลข้ามเพศ และภาวะเจริญ
พันธุ์ในสตรีตรงเพศ นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน (สภาพทางการแพทย์นอกเหนือจาก HIV) รวมถึงความผิด
ปกติของไต ภาวะเปราะบาง และการสะสมไขมันที่กล้ามเนื้อหัวใจ
 นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราค้นพบและสามารถแบ่งปันข้อมูล
ให้กับท่านได้ ซึ่งทั้งหมดมาจากงานวิจัย REPRIEVE ที่ท่านร่วมเป็น
ส่วนหนึ่ง เมื่อชุดงานวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว เราจะมีการจัดทำา
บทสรุปสั้นๆ เพื่อแบ่งปันให้กับท่าน

เราจะนำาเสนอข้อมูลในงานประชุม
วิชาการ ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยกว่า 600 
รายได้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย  
Pitavastatin to REduce Physical 
Function Impairment and FRailty 
in HIV (PREPARE) ซึ่งเป็นงานวิจัยขนาด
เล็กภายในการศึกษาวิจัย REPRIEVE เพื่อ
ประเมินผลกระทบของวิธีการรักษาในงาน

วิจัยที่มีต่อกล้ามเนื้อ และการทำางานของร่างกาย โดยได้มีการนำา
เสนอผลการทดสอบพื้นฐานจากผู้เข้าร่วมการศึกษา วิจัย 266 ราย
ก่อนเริ่มทำาการรักษา ตามงานวิจัยในงานประชุม 2020 Conference 
on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) 

ทีมศึกษาวิจัยพบว่าการสูญเสียหน้าที่การทำางานของร่างกายและ
 การเริ่มมีภาวะเปราะบางเป็นความผิดปกติที่พบได้ทั่วไปในคน วัย
กลางคนที่ติดเชื้อ HIV อย่างไรก็ตาม พวกเขาพบว่าการออกกำาลัง
กายและดัชนีมวลกาย (การวัดไขมันในร่างกาย) เป็นปัจจัยที่อาจ
ป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพทางกายเมื่ออายุมากขึ้น

ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา
National Institute of 

Allergy and 
Infectious Diseases

National Heart, Lung, 
and Blood Institute

สำาหรับข้อมูลล่าสุดเกี ่ยวกับ REPRIEVE โปรดเยี ่ยมชมเว็บไซต์ของเราที ่ WWW.REPRIEVETRIAL.ORG

รปูแบบการใชช้ วี ติเก ีย่วขอ้งกบัความดนัโลห ติอยา่งไร
ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเส่ียงสำาคัญสำาหรับการเกิดโรคหัวใจ เช่น หัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง ท่านอาจ
ไม่ทราบถึงส่ิงน้ี แต่ส่ิงท่ีท่านทำาและอาหารท่ีท่านรับประทานล้วนส่งผลกระทบต่อ ความดันโลหิต และสุขภาพโดย
รวมของท่าน การให้ความสำาคัญกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างอาจช่วยลด ความดันโลหิตลงได้ เคล็ดลับง่ายๆ ท่ี
ท่านสามารถทำาได้:

 ĉ  ลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) โดยใช้เนื้อสัตว์สดแทนเนื้อสัตว์แปรรูป และรับประทาน
ผักผลไม้สดแทนผักผลไม้กระป๋อง

 ĉ  จำากัดปริมาณซอสพร้อมปรุงหรือซอสปรุงรส เครื่องปรุงผสม หรือผลิตภัณฑ์ “สำาเร็จรูป” 
อย่างข้าวสำาเร็จรูป เป็นต้น

 ĉ  ออกกำาลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีในเกือบทุกวันของสัปดาห์ – อาจเป็นอะไรที่ง่ายๆ 
เช่น การเดินเล่นรอบบ้านหรือใกล้ๆ บ้าน

 ĉ  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ หากท่านสูบบุหรี่อยู่แล้ว ให้
ขอความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่จากแพทย์ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ครอบครัว หรือเพื่อนของท่าน

พบได้ตามปกติในอาหาร 
เพิ่มเข้าไปในขณะที่รับประทาน

หรือปรุงอาหาร
พบได้ในอาหารจากร้าน

อาหาร

อยู่ในอาหารแปรรูปจากร้าน
ขายของชำา

4%
13%
15%

68%

ดัดแปลงมาจาก He FJ et al,  
Prog Cardiovasc Dis 2010; 

52:363

แหลง่โซเด ยีม (เกล อื)  
ในอาหาร


