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จดหมายข่าวสำ�หรับผู้เข้าร่วม

ข้อความจาก Dr. Steve
Grinspoon และ Dr. Pam
Douglas หัวหน้าโครงการวิจัย
ร่วม REPRIEVE
สวัสดีทุกคน เราหวังว่าคุณจะสุขภาพดีตอนที่
ได้รับจดหมายข่าวฉบับนี้ เราตระหนักดีถึงช่วง
เวลาอันท้าทายที่ทั่วโลกป ระสบกับโรคระบาด
COVID-19 ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา และเรารู้สึก
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณยังคงเข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE อย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นผู้
สนับสนุนการทดลองในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า
7,000 คนจาก 5 ทวีป เราประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายสำ�คัญหลายประการร่วมกันในปีที่
ผ่านมา ความช่วยเหลือของคุณช่วยให้เราได้รับผลลัพธ์ที่สำ�คัญต่อการ
ปรับปรุงที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนสุขภาพโดยรวมของ
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งทำ�ให้เราเข้าใจว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสม และปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความสามารถด้านสรีระที่ลดลงในกลุ่มผู้เข้าร่วม ที่สำ�คัญคือ
เรายังคงมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างสม่ำ�เสมอที่จะทำ�ให้การทดลองนี้
เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีปัญหาใหญ่หรือประเด็นด้านความปลอดภัย
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เราจะขอให้คุณลงนามในแบบฟอร์มแสดง
ความยินยอมที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะขยายเวลาติดตามผลการทดลอง
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราจะบรรลุเป้าหมาย ระยะเวลาติดตามผลสูงสุด
ที่คาดไว้จะอยู่ที่ 6-10 ปี ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ REPRIEVE เมื่อใด โปรดทราบว่าเรายังไม่แน่ใจว่าจำ�เป็นต้อง
มีระยะเวลานี้สำ�หรับการติดตามผลหรือไม่ เรากำ�ลังกำ�หนดระยะเวลา
สูงสุดที่จะทำ�ให้แน่ใจได้ถึงโครงสร้างพื้นฐานของการทดลองที่จำ�เป็น
เมื่อเวลาผ่านไป แต่มีแนวโน้มว่าระยะเวลาติดตามผลจะสั้นกว่านั้น
ดังที่คุณอาจทราบแล้วว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและความ
ปลอดภัยในการวิจัย (DSMB) ที่กำ�กับดูแลโครงการ REPRIEVE จะ
ตัดสินใจว่าจะให้การทดลองเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด โดยจะอิงตามจำ�นวน
เหตุการณ์โรคหัวใจ (เช่น หัวใจวายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือด
สมอง) ที่ได้รับรายงาน ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
เกี่ยวกับหัวใจให้ทีมศึกษาวิจัยของคุณทราบ แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่า
เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจหรือไม่ก็ตาม หรือหากคุณมีอาการไม่
ชัดเจน โปรดแจ้งให้ทีมศึกษาวิจัยของคุณทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้
เราสามารถบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ เราหวังว่าการตอบคำ�ถาม
หลัก (Primary Research Question) ของการศึกษาวิจัยนี้ จะช่วยให้
เราสามารถพัฒนาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจที่ปรับให้
เหมาะกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะได้

ข้อเท็จจริงเกีย
่ ว
กับโครงการ
REPRIEVE

ขอขอบคุณ
สำ�หรับการเข้า
ร่วมอย่างต่อเนื่อง

ĉ เรากำ�ลังฉลองให้
กับการติดตามผลที่เสร็จสมบูรณ์อีก 1 ปีนับ
ตั้งแต่ที่ผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกลงทะเบียนโครงการ
REPRIEVE ซึ่งมีระยะเวลาเข้าร่วมโดยเฉลี่ย 4 ปี
ĉ REPRIEVE เผยแพร่ต้นฉบับไปแล้วเกือบ 20
รายการ...และยังมีอีกมากที่จะเผยแพร่ต่อไป
ĉ มีการนำ�เสนอสิ่งที่ค้นพบจากโครงการ
REPRIEVE ในการประชุมต่างๆ มากกว่า 10 ครั้ง
ไม่ว่าจะเป็น Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections, AIDS, Association
of Nurses in AIDS Care และ International
Association of Clinical Research Nurse
conference
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สุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดย
รวม เราไม่สามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้หากเราละเลย
การดูแลร่างกาย และเราไม่สามารถมีความสุขได้หาก
เราละเลยสุขภาพจิต นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะส่ง
ผลในเชิงบวกต่อสุขภาพจิตและสุขภาพหัวใจของคุณ
1. จงกระฉับกระเฉง
2. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
3. มีสติ
4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด

ข้อความจาก REPRIEVE Community
Advisory Board (CAB)
ในขณะที่เรากำ�ลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ห้าของโรคระบาดเอชไอวี/เอดส์
นั้น เราได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิจัยเพื่อปรับปรุงสุขภาพใน
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี การดำ�เนินการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีนั้น มีความรุดหน้าไปเป็นอย่างมาก
แต่ก็ยังจำ�เป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแนวทางและการรักษาเชิงป้องกัน
ที่เป็นไปได้ การที่คุณเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ ไม่ได้เป็นเพียงประโยชน์
ต่อสุขภาพของตัวคุณเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ที่มี
เชื้อเอชไอวีเป็นเวลาหลายปีข้างหน้าจากนี้ ในนามของ REPRIEVE
CAB เราขอขอบคุณในความพยายามและความทุ่มเทที่คุณมีต่อการ
ทดลองที่สำ�คัญนี้

ĉ นำ�ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมไปใช้ในกิจกรรมการทดลอง
ĉ รวบรวมมุมมองที่หลากหลายเพื่อนำ�ไปปรับปรุงความสามารถ
ในการประเมินและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
ĉ จัดหาฟอรัมที่ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ข้อมูลในการทดลอง มี
ปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าการทดลอง และติดต่อกับผู้เข้าร่วมคน
อื่นๆ รวมถึงสมาชิก CAB
หากคุณสนใจที่จะแสดงความคิดเห็นในชุมชนนี้ เราก็อยากให้คุณมา
เข้าร่วมด้วยกัน โปรดติดต่อ Evelynne ที่ efulda@mgh.harvard.edu
เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Alicia Diggs, NC, USA
Robert Ettinger, NY, USA
Janice Jarrells, NJ, USA
Angel Luis Hernandez, Puerto Rico
Shirley Selvage, AL, USA

คุณทราบหรือไม่ว่า REPRIEVE CAB มีบทบาทที่สำ�คัญในการดำ�เนิน
การทดลองนี้ เป้าหมายของ REPRIEVE CAB คือ

มุ่งเน้นสิ่งที่ค้นพบ

พบกับผู้เข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE คนอื่นๆ

เราตระหนักดีว่าคุณต้องการทราบว่าการที่คุณเข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE นี้เป็นประโยชน์อย่างไรต่อการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวีและโรค
หัวใจ

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคุณดูแลให้หัวใจแข็งแรง
อย่างไรบ้าง
ในการดูแลให้หัวใจแข็งแรงนั้น ฉันพยายามอย่าง
ดีที่สุดที่จะรับประทานแต่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพ งดรับ
ประทานอาหารขยะต่างๆ ฉันไม่สูบบุหรี่หรือดื่ม
แอลกอฮอล์ และฉันนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ
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ฉันรู้สึกว่าการวิจัยประเภทนี้มีความสำ�คัญมากขึ้นใน
ปัจจุบัน เพราะช่วยให้เราสามารถรักษาสุขภาพให้
อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ไวรัสอย่าง
COVID-19 ทำ�ให้เราเป็นโรคหัวใจ

าซ

โรคระบาด COVID-19 ส่งผลอย่างไรต่อความคิด
เห็นที่คุณมีต่อความสำ�คัญของการวิจัย

มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ REPRIEVE 6,952 คนอยูใ่ นการวินจ
ิ ฉัยนี้ และการฉีดวัคซีน
หมายถึงการได้รบ
ั วัคซีนป้องกันCOVID-19 ชนิดใดก็ได้อย่างน้อยหนึง่ โดส
อัตราการฉีดวัคซีนสะสมในกลุม
่ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ REPRIEVE จนถึงสิน
้ เดือน
พฤศจิกายน 2021
อัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยแบ่งตามประเทศในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE (ณ เดือนพฤศจิกายน 2021)
คือ 73% ประเทศ
ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการฉีด
วัคซีนสูงสุดคือ
ประเทศไทย (89%)
และเปรู (87%) ต่�ำ
สุดคือในยูกน
ั ดา
(12%) และเฮติ
ประเทศ
(0%)
บร

โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่าโครงการ REPRIEVE มี
ความสำ�คัญเนื่องจากความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการ
ศึกษาวิจัยนี้อาจช่วยให้เรา (ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี)
สามารถรักษาสุขภาพและ/หรือปรับปรุงคุณภาพชึ
วิตของเราให้ดีขึ้นได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับอัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มผู้
เข้าร่วมโครงการ REPRIEVE ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบอัตราการฉีด
วัคซีนในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยแบ่งตามประเทศได้

อัตราการฉีดวัคซีน

โครงการ REPRIEVE สำ�คัญต่อคุณอย่างไรบ้างทั้ง
ในแง่ส่วนตัวและต่อชุมชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

อัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

นา

ฉันเข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE เพราะฉันสนใจการเข้าร่วมการศึกษา
วิจัยที่ฉันสามารถช่วยยืนยันได้ว่า การรักษาด้วยยา
อาจช่วยป้องกันปัญหาโรคหัวใจได้

อย่างที่คุณทราบว่า ผู้ตรวจสอบในโครงการ REPRIEVE มีการเผยแพร่รายงานที่
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการ REPRIEVE ป้อน
เข้ามา จะมีการตีพิมพ์อีกมากในอนาคตจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้ ด้านล่างนี้
คือข้อสรุปของบทความที่เราเผยแพร่ในปี 2021

วา

เหตุใดคุณจึงเข้าร่วมโครงการ
REPRIEVE

ตส

BARRANCO CRS ลิมา เปรู

บอ

Ana Cecilia Castellanos

บทสรุป ข้อมูลจากโครงการ REPRIEVE เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคำ�ถาม
สำ�คัญเกี่ยวกับอัตราการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และมุ่งเน้นให้เห็นความไม่เท่าเทียมของอัตราการฉีดวัคซีนเมื่อนำ�ทุกประเทศมา
เปรียบเทียบกัน

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเรา
National Heart, Lung,
and Blood Institute

National Institute of
Allergy and
Infectious Diseases

สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด เกี ่ ย วกั บ โครงการ REPRIEVE โปรดดู ท ี ่ เ ว็ บ ไซต์ WWW.REPRIEVETRIAL.ORG ของเรา

