ข้ อมูลการติดต่ อ
เจ้ าหน้ าที่วิจัยจะคอยให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านตลอดเวลา ระหว่างนัดหมาย
กรุณาติดต่อพวกเราหากมีเหตุผลดังต่อไปนี ้
 หากท่านมีอาการไม่สขุ สบายที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ หรื อ มีปัญหาการเจ็บป่ วยใดๆ
 หากท่านไม่สามารถมาตามนัดหมายการวิจยั ได้ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 หากการเข้ าร่วมการวิจยั ของท่านทาให้ ทา่ นมีปัญหากับคูข่ องท่าน ญาติพี่น้อง หรื อ
บุคคลอื่นๆ หรื อถ้ าพวกเขามีคาถามใดๆ
 หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลใดๆทีใ่ ห้ ไว้ ในเอกสารนี ้

เอ็มทีเอ็น-026

บุคคลที่สามารถติดต่ อได้
พิกลุ ชัย ลือชัย
โทรศัพท์: 085-123-8730
ดารารัตน์ วรจิตตานนท์
โทรศัพท์: 089-814-7649

เอกสารข้ อมูลสาคัญของการวิจัย

คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด
ชัน้ 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-6290
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ข้ อมูลสาคัญ

กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ต้องห้ าม

ผู้วิจยั ทาการวิจยั นี ้ เพื่อให้ ร้ ู ว่ายาวิจยั ที่ชื่อดาพิวิรีนมีความปลอดภัยหรื อไม่ เมื่อนามาใช้ ทาง
ทวารหนัก ดาพิวิรีนเป็ นยาต้ านไวรัสที่อาจจะนามาใช้ รักษาเอชไอวีในอนาคต ผู้เข้ าร่ วมการ
วิจยั จะได้ รับเจลทางทวารหนักทังหมด
้
8 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการวิจยั การเข้ าร่วมการวิจยั
รวมถึงการที่ทา่ นได้ รับสอดเจลหนึง่ ขนาด ตามด้ วยการสอดเจลวันละ 1 ครัง้ อีก 7 วันที่คลินิก
ซึ่งห่างจากการสอดเจลครั ง้ แรกประมาณ 2 สัปดาห์ นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังสนใจที่จะศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาวิจยั นี ้ว่ามีการดูดซึมและกาจัดออกจากร่างกายอย่างไร
การเข้ าร่ วมการวิจัยของท่ านเป็ นความสมัครใจ ท่ านไม่ จาเป็ นที่จะต้ องเข้ าร่ วมหรือ
อยู่ในโครงการ หากท่ านไม่ ต้องการ
ท่านจะมีนดั หมายการวิจยั 16 ครัง้ และการติดต่อ 1ครัง้ (ทางโทรศัพท์หรื อมาด้ วยตนเอง)
นัดหมายส่วนใหญ่จะใช้ เวลาประมาณ 1-3 ชัว่ โมง บางนัดหมายจะใช้ เวลานานขึ ้น เนื่องจาก
ท่านจะถูกขอให้ เก็บตัวอย่างเลือด สารน ้าในทวารหนัก และเก็บตัวอย่างชิ ้นเนื ้อทางทวารหนัก

ท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมการวิจัยนี ้ได้ หากท่านกาลังเข้ าร่ วมหรื อเข้ าร่ วมเมื่อไม่นานมานี ้ใน
การวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สาหรับอวัยวะสืบพันธุ์
หรื อทวารหนัก หรื อวัคซีน กรุ ณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่วิจัยทราบเกี่ยวกับการวิจยั ที่ท่านเข้ าร่ วม
เมื่อไม่นานมานี ้ กาลังเข้ าร่วม หรื อกาลังคิดว่าจะเข้ าร่วมในการวิจยั ใดๆ นอกจากนี ้ ท่านควร
จะแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่วิจยั ทราบว่าท่านกาลังใช้ ยาอะไรอยูบ่ ้ างหรื ออาจจะใช้ ในระหว่างการวิจยั
นี่คือสิ่งที่สาคัญมากต่อความปลอดภัยของท่าน การทากิจกรรมหรื อการใช้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่
กล่าวมาข้ างต้ นระหว่างที่อยู่ในการวิจัยอาจทาให้ การทางานของเจลแตกต่างไปจากเดิม
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเหล่านี ้อาจทาให้ เกิดการระคายเคืองต่อทวารหนักและอาจเพิ่มความ
เสีย่ งที่จะเกิดผลข้ างเคียงได้

การเข้ าร่วมการวิจยั จะใช้ เวลาประมาณ 40 วัน หากท่านเข้ าร่วม ท่านจะถูกเลือกโดยการสุม่
ให้ อยู่ 1 ใน 2 กลุม่ ของเจลสอดทวารหนักที่วิจยั กลุม่ หนึ่งจะได้ รับเจลเลียนแบบไม่ออกฤทธิ์
ซึง่ ไม่มียาวิจยั ส่วนอีกกลุม่ หนึง่ จะได้ รับเจลที่มียาดาพิวริ ี น ไม่วา่ ท่านจะอยูใ่ นกลุม่ ไหน โปรด
จ าไว้ ว่ า เรายัง ไม่ร้ ู ว่า ยาที่ อ ยู่ใ นเจลจะป้ องกัน ท่ า นจากการติ ด เชื อ้ เอชไอวี ห รื อ ไม่ และ
การศึกษาวิจยั นี ้ไม่ได้ ทดสอบว่าเจลจะป้องกันเอชไอวีได้ หรื อไม่ มีเพียง 2 วิธีที่ทราบกันดี วา่
สามารถป้องกันเอชไอวีได้ คือ การใช้ ถงุ ยางอนามัยและ/หรื อ การรับประทานยาเพื่อป้องกัน
การติดเชื ้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื ้อ (เพร็ บ) เจ้ าหน้ าที่วิจยั สามารถบอกท่านเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับ
ทางเลือกเหล่านี ้

ในระหว่างการวิจยั ท่านจะถูกขอให้ หลีกเลีย่ งกิจกรรมและการใช้ ยาเหล่านี ้ ตลอดระยะเวลา
ที่เข้ าร่วมการวิจยั ได้ แก่
 การใช้ ยาเฮพาริ น (heparin) รวมถึงโลวีนอกส์® (Lovenox®) วาร์ ฟาริ น (Warfarin)
พลาวิกซ์® (Plavix®) การรักษาด้ วยฮอร์ โมนทดแทน (ในรูปแบบยาเม็ด ยาฉีด หรื อ
เจล) แอสไพริ น (Aspirin) (ขนาดสูงกว่า 81 มิลลิกรัมต่อวัน) ยาต้ านการอักเสบชนิด
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) หรื อยาอื่นๆ ที่ทาให้ เกิดภาวะเลือดออกง่าย และยาที่
เหนี่ยวนา หรื อยับยังเอนไซม์
้
ไซโตโครมพี3เอ (CYP3A) (เจ้ าหน้ าที่วิจยั จะอธิบาย
รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับยาเหล่านี ้)
มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ทา่ นจะถูกขอให้ งด 72 ชัว่ โมงก่อนกาหนดนัดแต่ละครัง้ และ
ระหว่างระยะเวลา 7 วันที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
 การมีเพศสัมพันธ์แบบเป็ นฝ่ ายรับ (ทางทวารหนัก การกระตุ้นทวารหนักและอวัยวะ
สืบพันธุ์ด้วยปาก การกระตุ้นทวารหนักด้ วยนิ ้ว หรื อการใช้ เซ็กซ์ทอยทางทวารหนัก)
 การใช้ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่วิจัย ทางทวารหนัก และ/หรื อทางช่อง
คลอด (สาหรับกระเทยหรื อสาวประเภทสอง)
นอกจากนี ้โปรดจาไว้ วา่ ท่านยังถูกขอให้ งดกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น 72 ชัว่ โมง
หลังจากการเก็บตัวอย่างชิ ้นเนื ้อทางทวารหนัก
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