
ข้อมูลทางวิชาการ
เรื่อง ข้อมูล U=U หมายความว่าอย่างไร

และจะมีวิธีการตรวจสอบผู้ติดเช้ือ
ท่ีอยู่ในภาวะ U ได้อย่างไร (ตอนท่ี 1)

U=U หรือ Undetectable=Untransmittable เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

3 โครงการใหญ่ ที่ร่วมกันท าในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นการศึกษาที่วางแผนและ
ด าเนินการอย่างรัดกุม มีการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเพ่ือให้ข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ในวารสารการแพทย์ระดับชั้นน า สองการศึกษาเป็นการติดตามคู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีผลเลือดต่าง 
(ฝ่ายหนึ่งติดเชื้อ อีกฝ่ายไม่ติดเชื้อ) ส่วนอีกการศึกษาเป็นการติดตามคู่ชายกับหญิงท่ีมีผลเลือดต่าง โดยฝ่ายที่ติด
เชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนมีปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดต่ ามาก คือต่ ากว่า 200 copies ต่อซีซีของ

เลือดหรือที่เรียกว่าตรวจไม่เจอ (undetectable) นักวิจัยติดตามคู่ที่ไม่ติดเชื้อทุก 1-2 เดือน ให้บันทึกความถี่
ของการมีเพศสัมพันธ์ การใช้หรือไม่ใช่ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้น ๆ โดยทุกคนได้รับข้อมูลการใช้

ถุงยางอนามัยอย่างดี พร้อมกับได้รับแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปใช้ อีกทั้งสามารถขอรับ Pre-
exposure prophylaxis (PrEP) และ Post-exposure prophylaxis (PEP) ถ้ามีความต้องการ มีการเจาะ
เลือดเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส และการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ เป็น

ระยะ ๆ จากการติดตามคู่ท่ีมีผลเลือดต่างดังกล่าวเกือบ 2,000 คู่ไปเป็นระยะเวลา 3,000 คู่-ปี (เฉลี่ยติดตามแต่
ละคู่ไปประมาณปีครึ่ง) ไม่ปรากฏว่ามีใครติดเชื้อเอชไอวีจากคู่ของเขาเลยทั้ง ๆ ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ถุงยาง

อนามัยมากถึง 130,000 ครั้ง (เฉลี่ยปีละ 43 ครั้งต่อคน) แสดงว่าผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอ
เชื้อในเลือดแล้ว (Undetectable) จะไม่ถ่ายทอดหรือแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนแม้จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยก็ตาม (Untransmittable)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

กล่าวคือ U=U หรือ ไม่เจอ=ไม่แพร่



ข้อมูลเชิงประจักษ์เรื่อง U=U มีมาก่อนนั้นแล้วหลายปี

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่พบว่าการเริ่มการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเร็ว จะสามารถป้องกันคู่นอนของเขาไม่ให้ติดเชื้อได้ถึง 96% 

ที่รู้จักกันในชื่อว่า “Treatment as Prevention” โดยที่ 4% ที่
ยังติดเชื้ออยู่นั้นเพราะกินยาต้านฯ ยังไม่ถึง 6 เดือน เชื้อยังไม่ถึง
ร ะ ดั บ  undetectable ดั ง นั้ น ถ้ า ดู เ ฉ พ า ะ คู่ ข อ ง ค น ที่ 

undetectable ก็จะป้องกันได้ 100% เช่นกัน ดังนั้น U=U จึง
เป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีใครแย้งได้

ส่วน จะมีวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชื้อว่าอยู่ในภาวะ Undetectable ได้อย่างไรนั้น ดูจากรูปลักษณ์

ภายนอกบอกไม่ได้ นอกจากการตรวจวัดระดับปริมาณไวรัสในเลือดที่ผู้ติดเชื้อทุกคนมีสิทธิ์ตรวจได้ปีละครั้ง 
หรือมากกว่านั้นถ้ามีประวัติกินยาไม่ต่อเนื่อง หรือในปีแรกที่กินยาตรวจได้ 2 ครั้ง คือหลังกินยา 6 เดือน 

และ 12 เดือน ดังนั้นผู้ที่จะทราบก็คือแพทย์ผู้รักษา และตัวคนไข้เอง คนอ่ืนอยากจะรู้ก็ต้องถามคนไข้ ส่วน
คนไข้จะบอกความจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมว่ามีเหตุใดที่จะท าให้เขาไม่พูดความจริงหรือไม่ และคนที่
รับข้อมูลก็ต้องไปชั่งน้ าหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลเองเพ่ือตัดสินใจกระท าการใด ๆ

การศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 40 ของคนที่ไม่ติดเชื้อในโครงการยังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยกับคนอื่นนอกคู่ เลยพบติดเชื้อเอชไอวีขึ้นมา 15 ราย
ทุกรายพิสูจน์ได้ว่าเป็นเชื้อคนละตัวกับคู่ของตัวเองที่ติดเชื้อ

ข้อมูลนี้บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับผู้ติดเชื้อ
ทีก่ินยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชื้อในเลือดแล้วปลอดภัยกว่า
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่ไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อ

(ไม่เคยตรวจเลือด)หรือกับคนที่เคยตรวจแล้วว่าไม่ติดเชื้อ
แตน่านเกิน3-6 เดือนไปแล้ว ซึ่งอาจติดเชื้อข้ึนมาแล้วก็ได้



ข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัส PrEP และ PEP ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร

PrEP มีข้อบ่งใช้โดยองค์การอนามัยโลกในผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมี Guideline ของประเทศก าหนด

ไว้แล้ว เช่นคนที่ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์ คนที่มีประวัติเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้านี้ คนที่มีคู่นอนมากกว่า 3 คนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นต้น คนที่

เข้าข่ายดังกล่าวในประเทศไทยก็จะได้แก่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสองชาย หญิง หรือสาว
ประเภทสองที่มีอาชีพบริการทางเพศ ผู้เสพยาเสพติดโดยการฉีด และคู่ของผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสไม่ถึง 6 
เดือน ปริมาณไวรัสในเลือดยังไม่ถึงกับ undetectable PrEP ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเกือบ 

100% ถ้ากินสม่ าเสมอและถูกวิธี เช่น ทั่วโลกมีคนกิน PrEP กว่าล้านคน พบว่า PrEP ล้มเหลว เพียง 5 คนส่วน
ความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะช่วงเวลาในการใช้ไม่นาน และมีการตรวจดูการท างานของไตเป็นระยะตาม

ก าหนดเวลา

ในสังคมปัจจุบันในบริบทของประเทศไทย PrEP จัดเป็นมาตรการเสริม หรือมาตรการร่วม (กับถุงยาง
อนามัย และวิธีป้องกันอ่ืน ๆ) ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ที่ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งเวลา

มีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และวัยรุ่นสาวประเภทสอง โดยได้รับ
การบรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของการป้องกันโรคของคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์ เพ่ือหวังว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศร่วมกับการตรวจเร็ว รักษาเร็ว (Test and Treat) หรือ U=U ซึ่งหลาย

ประเทศพิสูจน์แล้วว่าเป็นมาตรการร่วม (U=U + PrEP) ที่มีประสิทธิภาพจริงในการยุติเอดส์ PrEP แม้จะต้อง
หาซื้อด้วยเงินส่วนตัวก็คุ้มค่า เพราะราคายาเพียงเดือนละ 340 บาท เทียบกับโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อขึ้นมาปีละ 

6% ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง

ส่วน PEP จะใช้กับคนที่ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่
ถุงยางอนามัย หรือถุงยางแตก หรือถูกข่มขืนมาหรือถูกเข็มที่ใช้กับผู้ติดเชื้อต า ประสิทธิภาพสูงแต่ไม่

สามารถบอกตัวเลขได้ เพราะไม่สามารถท า placebo-controlled trial ได้เนื่องจากผิดมนุษยธรรมส่วนความ
ปลอดภัยมีสูง เพราะรับประทานเพียงเดือนเดียว ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท รัฐยังไม่จ่ายให้ฟรี เพราะถือ
เป็นพฤติกรรมที่ตัวเองไปเสี่ยงมา นอกจากคนที่ถูกข่มขืนมา หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกเข็มต า ส่วนคนที่

เดินเข้ามาขอซื้อ PEP กินเอง เพราะไปเสี่ยงมา แพทย์ก็จะสั่งให้เพราะถือว่าเขาเป็นคนใส่ใจในสุขภาพ



จะเห็นได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันต้องเป็นการตกลงพร้อมใจของทั้งคู่เท่านั้น คนอ่ืนไม่เกี่ยว U=U

ก็ไม่เกี่ยว ดังนั้น การที่คนที่ undetectable (U) แล้วจะไปมีเพศสัมพันธ์กับหลายคู่นอน ไม่ว่าจะป้องกัน
หรือไม่ป้องกันก็ตามไม่เกี่ยวกับ U=U การน าข้อเท็จจริงของ U=U ไปตีความ ขยายความ หรือตั้งเป็น

ทฤษฎีใหม่ ลัทธิใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล อาจถูกก็ได้ผิดก็ได้ ปัญญาชนควรใช้ปัญญาใน
การพิจารณาแยกแยะให้ถ่องแท้ รอบด้าน ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดมีประโยชน์ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับจริตของ
แต่ละบุคคล ไม่ควรจะมาบอกว่า U=U ไม่จริงหรือไม่ควรจะเผยแพร่ เพราะ U=U มีประโยชน์กับผู้ติดเชื้อและ

สังคมในวงกว้างหลายเท่าตัวมาก ถ้าเทียบกับเรื่องใส่หรือไม่ใส่ถุงยางอนามัยอย่างเดียว

U=U เพียงแต่บอกว่าการมี เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันกับผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสจน U

(undetectable) แล้วปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี U=U ไม่ได้บอกว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้
ป้องกันก็ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันของคนสองคนบนพ้ืนฐานของ

ข้อมูล และความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีอยู่ และบนพ้ืนฐานของความต้องการว่าจะป้องกันหรือไม่ป้องกันอะไร เช่น 
ป้องกันเอชไอวี หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันทั้ง 2 หรือ 3 อย่าง 
เพราะ U ตัวแรกป้องกันได้เฉพาะเอชไอวีเท่านั้น หลักการที่กล่าวนี้ตรงกับกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ที่แก้ไข

ในปี 2553 ก่อนที่ข้อมูลเรื่อง U=U จะออกมา กฎหมายนี้ (เรียก Swiss Statement) บอกว่าชาวสวิสที่ติดเชื้อ 
ได้รับยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชื้อในเลือดตั้งแต่ 2 ครั้งติดต่อกันขึ้นไป สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของ

เขาโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้โดยไม่ผิดกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์อีกต่อไป ถ้าคู่นอนของเขาเข้าใจและยินยอม 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับหลายคู่นอนในกลุ่ม U ดังกล่าว มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร


