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ข้อเทจ็จริงของ U=U 

ศูนยว์ิจัยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

7 กุมภาพันธ ์2563 

1. ข้อมูล U=U หมายความว่าอยา่งไร และจะมีวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชือ้ที่อยูใ่นภาวะ U ไดอ้ยา่งไร 

 

U=U หรอื Undetectable=Untransmittable เป็นขอ้เท็จจรงิเชิงประจกัษ์ที่ไดจ้ากการศกึษาวิจยั 3 โครงการใหญ่ที่

รว่มกนัท าในหลายประเทศทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทย เป็นการศกึษาทีว่างแผนและด าเนินการอยา่งรดักมุ มีการ

ตรวจสอบจากหลายฝ่ายเพื่อใหข้อ้มลูนา่เช่ือถือที่สดุ ไดร้บัการตีพมิพเ์ผยแพรแ่ลว้ในวารสารการแพทยร์ะดบัชัน้น า สอง

การศกึษาเป็นการติดตามคูช่ายที่มีเพศสมัพนัธก์บัชายที่มีผลเลอืดตา่ง (ฝ่ายหนึง่ตดิเชือ้ อีกฝ่ายไมต่ิดเชือ้) สว่นอกี

การศกึษาเป็นการติดตามคูช่ายกบัหญิงที่มีผลเลอืดตา่ง โดยฝ่ายที่ติดเชือ้ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัจนมีปรมิาณ

เชือ้ไวรสัในเลอืดต ่ามาก คือต ่ากวา่ 200 copies ตอ่ซีซขีองเลอืด หรอืที่เรยีกวา่ตรวจไมเ่จอ (undetectable) นกัวิจยั

ติดตามคูท่ี่ไมต่ิดเชือ้ทกุ 1-2 เดือน ใหบ้นัทกึความถ่ีของการมเีพศสมัพนัธ ์การใชห้รอืไมใ่ชถ่งุยางอนามยัในการมี

เพศสมัพนัธค์รัง้นัน้ๆ โดยทกุคนไดร้บัขอ้มลูการใชถ้งุยางอนามยัอยา่งดี พรอ้มกบัไดร้บัแจกถงุยางอนามยัและสารหลอ่ลืน่

ไปใช ้อีกทัง้สามารถขอรบั Pre-exposure prophylaxis (PrEP) และ Post-exposure prophylaxis (PEP) ถา้มีความ

ตอ้งการ มีการเจาะเลอืดเพื่อตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี และซิฟิลสิ และการตรวจคดักรองโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ื่นๆ

เป็นระยะๆ  จากการติดตามคูท่ี่มผีลเลอืดตา่งดงักลา่วเกือบ 2,000 คู ่ไปเป็นระยะเวลา 3,000 คู-่ปี (เฉลีย่ติดตามแตล่ะคู่

ไปประมาณปีครึง่) ไมป่รากฎวา่มีใครตดิเชือ้เอชไอวีจากคูข่องเขาเลย ทัง้ๆ ทีม่ีเพศสมัพนัธท์ี่ไมไ่ดใ้ชถ้งุยางอนามยัมากถึง 

130,000 ครัง้ (เฉลีย่ปีละ 43 ครัง้ตอ่คน) แสดงว่าผู้ติดเชือ้ที่ไดรั้บยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชือ้ในเลอืดแลว้ 
(Undetectable) จะไม่ถา่ยทอดหรือแพร่เชือ้ให้ผู้อื่นแม้จะมีเพศสัมพันธโ์ดยไม่ใข้ถุงยางอนามัยกต็าม 

(Untransmittable) กล่าวคือ U=U หรอื ไมเ่จอ=ไมแ่พร ่
 

การศกึษาพบวา่ประมาณรอ้ยละ 40 ของคนที่ไมต่ดิเชือ้ในโครงการ ยงัมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยักบัคนอื่นนอก

คู ่เลยพบติดเชือ้เอชไอวีขึน้มา 15 ราย ทกุรายพิสจูนไ์ดว้า่เป็นเชือ้คนละตวักบักบัคูข่องตวัเองทีต่ดิเชือ้ ขอ้มลูนีบ้อกวา่การ
มีเพศสัมพันธโ์ดยไม่ป้องกนักบัผู้ติดเชือ้ที่กนิยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชือ้ในเลือดแลว้ปลอดภยัจากเอชไอวี 

มากกว่าการมีเพศสัมพนัธโ์ดยไม่ป้องกนักับคนที่ไม่รู้สถานะการติดเชือ้ (ไมเ่คยตรวจเลอืด) หรอืกบัคนท่ีเคยตรวจ

แลว้วา่ไมต่ิดเชือ้แตน่านเกิน 3-6 เดือนไปแลว้ ซึง่อาจติดเชือ้ขึน้มาแลว้ก็ได ้

 

ขอ้มลูเชิงประจกัษ์เรือ่ง U=U มมีาก่อนนัน้แลว้หลายปีจากการศกึษาก่อนหนา้นี ้ที่พบวา่การเริม่การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั

เรว็ จะสามารถปอ้งกนัคูน่อนของเขาไมใ่หต้ิดเชือ้ไดถ้ึง 96% ที่รูจ้กักนัในช่ือวา่ ‘Treatment as Prevention’ โดยที่ 4% 

ที่ยงัติดเชือ้อยูน่ัน้เพราะกินยาตา้นฯยงัไมถ่งึ 6 เดือน เชือ้ยงัไมถ่ึงระดบั undetectable ดงันัน้ ถา้ดเูฉพาะคูข่องคนที่ 

undetectable ก็จะปอ้งกนัได ้100% เช่นกนั ดงันัน้ U=U จงึเป็นขอ้เท็จจรงิที่ยงัไมม่ีใครแยง้ได ้
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สว่นจะมีวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชือ้ว่าอยูใ่นภาวะ Undetectable ได้อยา่งไรน้ัน ดจูากรูปลกัษณภ์ายนอกบอกไมไ่ด ้

นอกจากการตรวจวดัระดบัปรมิาณไวรสัในเลอืดท่ีผูต้ิดเชือ้ทกุคนมีสทิธ์ิตรวจไดปี้ละครัง้ หรอืมากกวา่นัน้ถา้มีประวตักิินยา

ไมต่อ่เนื่อง หรอืในปีแรกที่กินยาตรวจได ้2 ครัง้ คือหลงักินยา 6 เดือนและ 12 เดือน ดงันัน้ ผูท้ี่จะทราบก็คือแพทยผ์ูร้กัษา 

และตวัคนไขเ้อง คนอ่ืนอยากจะรูก็้ตอ้งถามคนไข ้สว่นคนไขจ้ะบอกความจรงิหรอืไมก็่แลว้แตปั่จจยัแวดลอ้มวา่มีเหตใุดที่

จะท าใหเ้ขาไมพ่ดูความจรงิหรอืไม ่และคนที่รบัขอ้มลูก็ตอ้งไปชั่งน า้หนกัความนา่เช่ือถือของขอ้มลูเองเพื่อตดัสนิใจกระท า

การใดๆ  

 

2. พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธก์บัหลายคูน่อนในกลุ่ม U ดังกล่าว มีความเสี่ยงหรือไม่อยา่งไร 

 

U=U เพียงแตบ่อกวา่การมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดป้อ้งกนักบัผูต้ิดเชือ้ที่กินยาตา้นไวรสัจน U (undetectable) แลว้

ปลอดภยัจากการตดิเชือ้เอชไอวี  U=U ไมไ่ดบ้อกวา่สามารถมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมไ่ดป้อ้งกนัก็ได ้เพราะการมีเพศสมัพนัธ์

โดยไมป่อ้งกนั เป็นการตกลงยินยอมรว่มกนัของคนสองคนบนพืน้ฐานของขอ้มลู และความไวเ้นือ้เช่ือใจที่มีอยู ่และบน

พืน้ฐานของความตอ้งการวา่จะปอ้งกนัหรอืไมป่อ้งกนัอะไร เช่น ปอ้งกนัเอชไอวี หรอืปอ้งกนัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

หรอืปอ้งกนัการตัง้ครรภ ์หรอืปอ้งกนัทัง้ 2 หรอื 3 อยา่ง เพราะ U ตวัแรกปอ้งกนัไดเ้ฉพาะเอชไอวีเทา่นัน้  การมี

เพศสมัพนัธท์ี่ไมไ่ดป้อ้งกนัตอ้งเป็นการตกลงพรอ้มใจของทัง้คูเ่ทา่นัน้ คนอื่นไมเ่ก่ียว U=U ก็ไมเ่ก่ียว ถา้คู่นอนของเขา

เข้าใจและยนิยอม ดงันัน้ การท่ีคนที่ undetectable (U) แลว้จะไปมีเพศสมัพนัธก์บัหลายคูน่อน ไมว่า่จะปอ้งกนัหรอืไม่

ปอ้งกนัก็ตาม ไมเ่ก่ียวกบั U=U การน าขอ้เทจ็จรงิของ U=U ไปตีความ ขยายความ หรอืตัง้เป็นทฤษฎีใหม ่ลทัธิใหม ่ลว้น

แลว้แตเ่ป็นเรือ่งของปัจเจกบคุคล อาจถกูก็ได ้ผิดก็ได ้ปัญญาชนควรใชปั้ญญาในการพิจารณาแยกแยะใหถ้่องแท ้รอบ

ดา้น วา่สิง่ใดถกู สิง่ใดมีประโยชน ์แลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้หต้รงกบัจรติของแตล่ะบคุคล ไมค่วรจะมาบอกวา่ U=U ไมจ่รงิ

หรอืไมค่วรจะเผยแพร ่เพราะ U=U มีประโยชนก์บัผูต้ิดเชือ้และสงัคมในวงกวา้งหลายเทา่ตวัมาก  
 

3. การที่มีผู้แนะน าไม่ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพนัธ ์ในกลุ่มคนไข้ทีเ่ป็น U=U ท่านเห็นดว้ยหรือไม่
อยา่งไร 

 

ความจรงิ ค าถามขอ้นีไ้ดต้อบไปแลว้ในค าถามก่อนหนา้นี ้(ขอ้ 3) ขอย า้อีกครัง้วา่ ขอ้เทจ็จรงิเรือ่ง U=U ไมไ่ดเ้ก่ียวกบัการ

แนะน าวา่ไมต่อ้งใชถ้งุยางอนามยัแลว้ถา้ U (undetectable) เพยีงแตบ่อกวา่ถา้เป็น U (undetectable) แลว้ จะไมใ่ส่

ถงุยางอนามยัเพราะไมม่ีถงุยาง ถงุยางแตก ก็ไมเ่ป็นไร หรอือยากมีลกูตามช่องทางธรรมชาติ ก็ท าได ้ไมต่อ้งเป็นกงัวล 

หรอืโทษตวัเอง จะไดม้ีความมั่นใจในชีวิตมากขึน้ ชีวติครอบครวัจะไดม้ีความสขุมากขึน้ สว่นการตดัสนิใจจะใสห่รอืไมใ่ส่

ถงุยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธแ์ตล่ะครัง้ ขึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม และการตดัสนิใจและการยินยอมรว่มกนัของคน 2 

คนที่จะมเีพศสมัพนัธก์นั วา่ตอ้งการอะไร ไมต่อ้งการอะไร เป็นหว่งอะไร เช่น เป็นหว่งเรือ่งตัง้ครรภ ์หรอืโรคติดตอ่ทาง

เพศสมัพนัธอ์ื่นๆ หรอืไม ่เพราะ การท่ีเป็น U (undetectable) ไมส่ามารถปอ้งกนัการตัง้ครรภ ์หรอืโรคติดตอ่ทาง
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เพศสมัพนัธอ์ื่นๆ ไดถ้า้ไมใ่สถ่งุยางอนามยั ดงันัน้ ขอ้เท็จจรงิ (fact) ของ U=U จึงไมใ่ชเ่ป็นตวัชีว้า่ไมต่อ้งใสถ่งุยางอนามยั  

หรอืพดูสัน้ๆคือ “U equals to U but does not equal to condomless sex” 

 

4. ข้อมูลอืน่ที่ท่านต้องการสื่อไปยงัผู้ติดเชือ้เอชไอวี และประชาชนเพิ่มเติม 

 

การถกเถียงหรอืความเห็นตา่งเรือ่งการน าขอ้เทจ็จรงิเชิงประจกัษข์องเรือ่ง U=U ไปประยกุตใ์ชท้ัง้กบัผูต้ิดเชือ้และสงัคมใน

ภาพรวมซึง่ก าลงัเกิดขึน้ในบา้นเราขณะนีไ้มใ่ช่สิง่แปลกอะไร เพราะไดเ้กิดขึน้แลว้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก่อนหนา้เรา

หลายปี เพราะแพทย ์ผูต้ิดเชือ้ และประชาชนทั่วไปตา่งก็มีขอ้กงัวล หรอืแนวคิดของตวัเองในการน าขอ้มลูเรือ่ง U=U ไปใช้

ในวงกวา้ง ทกุคนตา่งก็หวงัดี และสิง่ที่เป็นหว่งก็ลว้นแลว้แตม่เีหตมุีผล สว่นจะเกิดขึน้จรงิหรอืไม ่มากนอ้ยเพียงใด เป็นอีก

เรือ่งหนึง่ 
 

บางคนก็ไมรู่ค้วามจรงิ ฟังคนเขาวิจารณแ์ลว้ก็พลอยเห็นดว้ย รว่มวิจารณด์ว้ย บางคนที่รูจ้รงิก็คิดวา่ไมค่วรจะบอกความ

จรงิทัง้หมดแก่ผูต้ดิเชือ้หรอืสงัคม เช่น มีคนไขค้นหนึง่มาเลา่ใหฟั้งวา่ไปอา่นเจอเรือ่ง U=U จากสือ่ตา่งประเทศ ตวัเองก็ 

undetectable มาหลายปีแลว้ คราวไปพบแพทยค์รัง้ลา่สดุ แพทยถ์ามวา่ 3 เดือนที่ผา่นมาใสถ่งุยางอนามยัก่ีครัง้ในการ

มีเพศสมัพนัธ ์10 ครัง้ คนไขก็้ตอบไปตามความจรงิวา่ 3 ครัง้ เพราะไมอ่ยากจะไปโกหกหมอวา่ใสท่กุครัง้เหมือนเมื่อตลอด

ระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา เนื่องจากกลวัถกูหมอวา่ ตอบไปเทา่นัน้ คณุหมอเปรีย้งใสเ่ลย “เธอนีใ่จรา้ยมาก แกลง้จะท าให้

สามีติดเชือ้หรอื” คนไขป้ลอ่ยโฮใหญ่ตอ่หนา้หมอเลย นี่แสดงวา่หมอทา่นนีย้งัไมเ่ปิดเผยความจรงิทัง้หมดกบัคนไข ้ซึง่ก็ยงั

มีอีกหลายคนที่เห็นดว้ยกบัความปรารถนาดขีองคณุหมอทา่นนี ้

 

ความเห็นตา่งดงักลา่ว ท าใหม้กีารโตเ้ถียงอยา่งเผ็ดรอ้นในท่ีประชมุนานาชาติเรือ่งเอชไอวีเมื่อ 3 ปีก่อนวา่ท าไมวงการ

แพทย ์วงการสาธารณสขุจงึยงัไม่เอาความรูเ้รือ่ง U=U ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัผูต้ิดเชือ้และกบัสงัคมอยา่งจรงิจงัเสยีที 

รออะไรหรอืเกรง็อะไรกนัอยู ่
 

ศนูยว์จิยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทยพิจารณาเรือ่ง U=U แลว้เห็นวา่มีประโยชนม์ากกวา่โทษหรอืขอ้กงัวล ทัง้ตอ่ผูต้ดิเชือ้

และประชาชนทั่วไป จึงไดม้ีบทความ หรอืจะเรยีกวา่นโยบายสาธารณะเรือ่ง U=U ของสภากาชาดไทยก็ไดอ้อกมาตัง้แตปี่ 

2561 และน าเรือ่ง U=U หรอื ไมเ่จอ=ไมแ่พร ่เป็นค าขวญัในการรณรงคว์นัเอดสโ์ลกปี 2561 ผูส้นใจสามารถหาอา่นได้

จากเว็ปไซดข์องศนูยว์จิยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย โดยสรุป สภากาชาดไทยมองวา่ U=U มีประโยชนห์ลายดา้นดงันี ้

 ผู้ติดเชือ้  จะไดม้ีแรงจงูใจในการกินยาตอ่เน่ือง ไปตรวจหาปรมิาณไวรสัในเลอืดทกุปีตามสทิธ์ิ และตอ้งรูผ้ลของ

การตรวจนัน้วา่ตรวจไมเ่จอจรงิหรอืไม ่จะไดแ้ตง่งาน มคีรอบครวัได ้สขุภาพจิตดีขึน้ มีความมั่นใจตนเองมากขึน้  

กลา้ตดัสนิใจเปิดเผยผลเลอืดของตนใหคู้น่อนทราบมากขึน้ กลา้ชวนคูไ่ปตรวจเอชไอวีมากขึน้ กลา้ตดัสนิใจ

ตัง้ครรภม์ากขึน้ และเลกิโทษตวัเองวา่ตวัเองอาจท าใหคู้ต่ิดเชือ้ขึน้มา เพราะไมส่ามารถใสถ่งุยางอนามยัไดท้กุ
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ครัง้  หรอืไมต่อ้งกลวัวา่พดูไมจ่รงิกบัหมอเวลาหมอถามวา่ใสถ่งุยางอนามยัทกุครัง้หรอืเปลา่ ก็ตอบวา่ทกุครัง้

เพราะเกรงใจหมอ ทัง้ๆ ที่ในชีวิตจรงิท าไมไ่ดท้กุครัง้  

 ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤตกิรรมเสีย่ง หรอืไมเ่คยไปตรวจเลอืดจะไดก้ลา้ไปตรวจ เพราะถา้ตรวจเจอจะไดเ้ขา้สู่

ระบบการดแูลรกัษาทนัที รกัษาจนตรวจไมเ่จอ นอกจากจะไมป่่วยแลว้ ยงัมคีรอบครวัได ้ และเมื่อสงัคมเขา้ใจ

ประเด็น U=U จะไดเ้ลกิรงัเกียจ และกีดกนัผูต้ิดเชือ้ สนบัสนนุผูต้ิดเชือ้ใหเ้ขา้สูร่ะบบการรกัษา ไมม่ีเหตผุลในการ

หา้มผูต้ิดเชือ้ไมใ่หเ้ขา้ท างาน เพราะผูต้ิดเชือ้ที่ไดร้บัการรกัษาแลว้ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่คูน่อนของเขาแมจ้ะไมใ่ช้

ถงุยางอนามยัก็ตาม เขาก็ยิง่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่คนในท่ีท างาน อีกทัง้คนไขท้ี่ไดร้บัยาก็จะมีสขุภาพแข็งแรงและมี

อายขุยัเทา่คนอื่นๆ ที่ไมต่ิดเชือ้  สามารถท าประโยชนใ์หก้บัองคก์รไดไ้มแ่ตกตา่งจากคนที่ไมต่ิดเชือ้ และไมเ่พิ่ม

ภาระคา่รกัษาพยาบาลใหก้บัองคก์ร เพราะรฐัรบัภาระการรกัษาพยาบาลใหผู้ต้ิดเชือ้ทกุคน ดงันัน้ U=U นา่จะ

เป็นประเด็นส าคญัที่จะท าใหส้งัคมเลกิมองเอชไอวีและโรคเอดสเ์ป็นโรคอนัตราย เลกิตตีรา และเลกิรงัเกียจผูต้ดิ

เชือ้เสยีท ี

 

 


