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สารจาก  
Dr. Steve Grinspoon และ   
Dr. Pam Douglas, ผ ูว้ จิยัหลกั
รว่มของ REPRIEVE
เราขอขอบคุณจากใจจริงสำาหรับการมี
ส่วนร่วมใน REPRIEVE อย่างต่อเนื่องของ
ท่าน เราตระหนักดีว่าภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุขอันเนื่องมาจาก COVID-19 ส่ง
ผลกระทบต่อเราทุกคนอย่างแตกต่างกัน
มากและเราขอชื่นชมว่าท่ามกลางทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา ท่านยังคงทุ่มเทให้
กับงานวิจัยสำาคัญที่เรากำาลังดำาเนินการร่วม
กันใน REPRIEVE 

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 นั้น ทีมผู้บริหาร
ของ REPRIEVE มุ่งเตรียมความพร้อมที่จะรับมือวิกฤตการระบาด
ของ COVID โดยได้ยื่นขอเงินทุนเพื่อทำาการศึกษา COVID ใน
กลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE ด้วยเหตุนี้เราจึงได้
รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถาบันโรคหัวใจ ปอด และโลหิต
วิทยาแห่งชาติ (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียนรู้เพิ่ม
เติมถึงอาการและประสบการณ์เกี่ยวกับ COVID นอกจากนี้เรา
ยังวางแผนที่จะวิเคราะห์แอนติบอดีต่อ COVID เพื่อพยายาม
ทำาความเข้าใจว่า COVID มีผลกระทบต่อประชากรผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทั่วโลกของเรามากเพียงใด 

นอกจากนี้เรายังตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรามีการศึกษาวิจัย
ย่อยใหม่ที่ใช้เลือดที่เก็บรวบรวมมาจากผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนใน
สถานที่วิจัยต่างๆ ของ ACTG เมื่อเข้าพบแพทย์ การศึกษาวิจัย
นี้จะดำาเนินการหาลำาดับดีเอ็นเอในตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสอบ
ความชุกของภาวะ Clonal Hematopoiesis of Indeterminate 
Potential (CHIP) การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่มีภาวะ CHIP จะมีอัตราการเป็นโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น จากการ
ศึกษาวิจัยภาวะ CHIP ใน REPRIEVE เราหวังว่าจะสามารถเรียน
รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหัวใจในกลุ่มผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัย REPRIEVE 

ท้ายที่สุดแล้วการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมแต่ละรายใน 
REPRIEVE มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเข้าร่วมการศึกษา
วิจัย REPRIEVE และการมาพบแพทย์ในการศึกษาวิจัยทุกครั้ง
นั้น ท่านอาจได้สร้างคุณูปการที่สำาคัญต่อองค์ความรู้ที่เรามีเกี่ยว
กับ HIV โรคหัวใจ และโรคร่วมอื่นๆ ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อผู้ติด
เชื้อ HIV ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านและสืบเนื่องไปยังคน
รุ่นต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณอีกครั้งสำาหรับการเข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัย REPRIEVE อย่างต่อเนื่องของท่าน 

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

COVID-19 สง่ผลกระทบตอ่ REPRIEVE อยา่งไร 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2020 สถานที่วิจัยทางคลินิกหลาย
แห่งจำาต้องปิดตัวลงเพื่อชะลอการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัสและเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัย ตลอดช่วงเวลานี้ สถานที่วิจัยทางคลินิกหลาย
แห่งหันไปใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระยะไกล และ
บางแห่งมีการจัดส่งยาสำาหรับการศึกษาวิจัยไปให้กับผู้เข้าร่วม 
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องยากสำาหรับผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัย REPRIEVE และทีมของเราจากสถานที่วิจัยต่างๆ อย่างไร
ก็ตาม แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ REPRIEVE ยังคงก้าวเข้าสู่ปี
ที่ 6 ของการติดตามผล และเรายังได้มีการประเมินอาการและตัวบ่ง
ชี้ทางชีวภาพของ COVID แบบบูรณาการเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้
เพิ่มเติมว่า COVID ส่งผลกระทบต่อผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าร่วมในการ
ศึกษาวิจัย REPRIEVE อย่างไร 

สิ่งสำาคัญคือต้องทราบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย REPRIEVE ไม่ได้
รับการยกเว้นจากการได้รับวัคซีน COVID แต่อย่างใด โปรดติดต่อ
ทีมศึกษาวิจัยในพื้นที่ของท่านหากมีข้อสงสัยใดๆ 

พบกบัผ ูเ้ขา้รว่มการศ กึษาว จิยั REPRIEVE 
ทา่นอ ืน่ๆ! 
Ernane Pinho
 ปาวูนา กรุงริโอเดจาเนโร 

REPRIEVE มีความสำาคัญต่อคุณโดยส่วนตัว
และต่อชุมชนของผู้ติดเชื้อ HIV อย่างไร  
สำาหรับผม โครงการมีความสำาคัญในการ
ติดตามและควบคุมอัตราคอเลสเตอรอล
ของผม และสำาหรับชุมชนของผู้ติดเชื้อ HIV โครงการนี้เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการดูแลและป้องกันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี 

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับความ
สำาคัญของการศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่างไร  
จากการระบาดของโรคเราต้องเพ่ิมความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและ
ร่างกายเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า การศึกษาวิจัยช่วยให้เราต่ืนตัวมากข้ึน 

คุณทำาอะไรเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพในระหว่างการระบาดของ 
COVID-19  
ผมอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ออกข้างนอกเมื่อจำาเป็นเท่านั้น สวม
หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการออกกำาลังกาย รับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ โดยทุกอย่างไม่มากจนเกินไป ตลอดจนคิดบวกเพื่อให้มี
สุขภาพจิตที่ดี 



ทา่นทราบหร อืไมว่า่เว บ็ไซต์
ของ REPRIEVE ม หีนา้เพจ
ใหมท่ ีเ่ผยแพรบ่ทความตา่งๆ  
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของเราเป็นวิธี
การสำาคัญในการแบ่งปันความรู้ให้กับทั้ง
ชุมชนทางวิทยาศาสตร์และผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
REPRIEVE!  

หน้าเพจบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของเราจะแสดง
รายการบทความตีพิมพ์ของ REPRIEVE ทั้งหมดจนถึง
ปัจจุบัน สำาหรับบางบทความนั้น เราได้สรุปเป็นภาษา
ธรรมดา 2-3 ย่อหน้าสั้นๆ เพื่อให้สามารถอ่านบทสรุป
ของแต่ละบทความได้ง่าย 

หากต้องการค้นหาบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของเรา ให้
ไปที่  
https://www.reprievetrial.org/learnmore/
reprieve-publications/

เคลด็ลบัเพ ือ่สขุภาพหวัใจ!  
เม ือ่พดูถ งึเคร ือ่งด ืม่
แอลกอฮอล์ ปร มิาณท ีพ่อ
เหมาะน ั น้เป น็ส ิง่ส ำาคญั   
หากท่านชอบจิบไวน์ เบียร์ หรือ
ค็อกเทลเป็นครั้งคราว ให้คำานึงถึง
ปริมาณที่พอเหมาะเพื่อป้องกันสุขภาพ
ของตนเอง 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะหมาย
ถึงการดื่มโดยเฉลี่ย 1-2 แก้วต่อวันสำาหรับผู้ชาย และ 1 แก้ว
ต่อวันสำาหรับผู้หญิง เบียร์ ไวน์ และสุราประเภทต่างๆ มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว 1 แก้วเท่ากับเบียร์
ทั่วไป 12 ออนซ์ ไวน์ 5 ออนซ์ หรือสุรา 40 ดีกรีอย่างเบอร์เบิ้น 
วอดก้า หรือจิน 1.5 ออนซ์ 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเต้านม โรคตับ ภาวะซึมเศร้า การ
ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ การดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด และโรค
พิษสุราเรื้อรัง 

ว ธิ กีารท ีด่ ตีอ่สขุภาพในการร บัม อืกบั
ความเคร ยีด 
 ĉ หยุดพักจากการรับชม อ่าน หรือฟังข่าว รวมถึงเรื่องราว
ต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย การตามทันข่าวสารเป็นเรื่องที่ดี แต่
การรับรู้สถานการณ์โรคระบาดอย่างต่อเนื่องอาจทำาให้อารมณ์

ไม่ปกติได้ ควรพิจารณาจำากัดการรับรู้ข่าวสารเพียงวันละ 2-3 
ครั้ง และเลิกดูหน้าจอโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์
ชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเข้านอน  

 ĉ ดูแลร่างกายตัวเอง 

 ĉ หายใจเข้าลึกๆ ยืดตัว หรือทำาสมาธิ  

 ĉ พยายามรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและครบ 5 หมู่  

 ĉ ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ  

 ĉ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ  

 ĉ ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันตามปกติ (เช่น การฉีด
วัคซีน การตรวจคัดกรองมะเร็ง เป็นต้น) ตามคำาแนะนำา
ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพของท่าน  

 ĉ หาเวลาผ่อนคลายความเครียด ลองทำากิจกรรมอื่นๆ ที่ท่าน
ชอบ  

 ĉ ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พูดคุยเรื่องความกังวลและความ
รู้สึกของท่านกับคนที่ท่านไว้ใจ 

 ĉ ติดต่อองค์กรในชุมชนหรือสถาบันทางศาสนาของท่าน 
ในขณะที่ยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ลอง
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันทางออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือ
ทางโทรศัพท์หรืออีเมล  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/index.html และ   
https://howrightnow.org/talk

สำาหรับข้อมูลล่าสุดเกี ่ยวกับ REPRIEVE โปรดเยี ่ยมชมเว็บไซต์ของเราที ่ WWW.REPRIEVETRIAL.ORG

สารจากแพทย์โรคหวัใจประจำาท มี  
นายแพทย ์Gerald Bloomfield, MD 
อย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายหลักของ 
REPRIEVE คือการตอบคำาถามว่า 
ยาในกลุ่มสแตติน (Pitavastatin) 
ช่วยลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทางโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เช่น หัวใจวายและโรคหลอดเลือด
สมอง ในผู้ติดเช้ือ HIV ท่ีได้รับการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือไม่ เพ่ือ
ให้ม่ันใจว่าเราสามารถตอบคำาถามน้ีได้ จึงจำาเป็นอย่างย่ิง
ท่ีท่านจะต้องรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับหัวใจท่ีอาจเกิด
ข้ึนให้ทีมศึกษาวิจัยของท่านทราบ แม้ว่าท่านจะไม่แน่ใจ
หรือมีอาการคลุมเครือท่ีเก่ียวข้องกับหัวใจของท่าน โปรด
แจ้งทีมศึกษาวิจัยของท่านโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือให้เราสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ทุกเหตุการณ์ จากการตอบคำาถามวิจัย
หลักของการศึกษาวิจัยน้ี เราหวังว่าจะสามารถพัฒนา
แนวทางการป้องกันและรักษาโรคหัวใจท่ีเหมาะสำาหรับผู้
ติดเช้ือ HIV โดยเฉพาะ 

ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา 
National Institute of 

Allergy and 
Infectious Diseases

National Heart, Lung, 
and Blood Institute

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/index.html

