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ข้อมูล U=U หมายความว่าอย่างไร และจะมีวิธีการตรวจสอบผู้ติดเชือ้ ที่อยูใ่ นภาวะ U ได้อย่างไร
U=U หรือ Undetectable=Untransmittable เป็ นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาวิจยั 3 โครงการใหญ่ที่

ร่วมกันทาในหลายประเทศทั่วโลก รวมทัง้ ประเทศไทย เป็ นการศึกษาทีว่ างแผนและดาเนินการอย่างรัดกุม มีการ
ตรวจสอบจากหลายฝ่ ายเพื่อให้ขอ้ มูลน่าเชื่อถือที่สดุ ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่แล้วในวารสารการแพทย์ระดับชัน้ นา สอง
การศึกษาเป็ นการติดตามคูช่ ายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายที่มีผลเลือดต่าง (ฝ่ ายหนึง่ ติดเชือ้ อีกฝ่ ายไม่ติดเชือ้ ) ส่วนอีก
การศึกษาเป็ นการติดตามคูช่ ายกับหญิงที่มีผลเลือดต่าง โดยฝ่ ายที่ติดเชือ้ ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนมีปริมาณ
เชือ้ ไวรัสในเลือดต่ามาก คือต่ากว่า 200 copies ต่อซีซขี องเลือด หรือที่เรียกว่าตรวจไม่เจอ (undetectable) นักวิจยั
ติดตามคูท่ ี่ไม่ติดเชือ้ ทุก 1-2 เดือน ให้บนั ทึกความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ การใช้หรือไม่ใช่ถงุ ยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์ครัง้ นัน้ ๆ โดยทุกคนได้รบั ข้อมูลการใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างดี พร้อมกับได้รบั แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลืน่
ไปใช้ อีกทัง้ สามารถขอรับ Pre-exposure prophylaxis (PrEP) และ Post-exposure prophylaxis (PEP) ถ้ามีความ
ต้องการ มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี และซิฟิลสิ และการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
เป็ นระยะๆ จากการติดตามคูท่ ี่มผี ลเลือดต่างดังกล่าวเกือบ 2,000 คู่ ไปเป็ นระยะเวลา 3,000 คู-่ ปี (เฉลีย่ ติดตามแต่ละคู่
ไปประมาณปี ครึง่ ) ไม่ปรากฎว่ามีใครติดเชือ้ เอชไอวีจากคูข่ องเขาเลย ทัง้ ๆ ทีม่ ีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ถงุ ยางอนามัยมากถึง
้ ที่ได้รับยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชือ้ ในเลือดแล้ว
130,000 ครัง้ (เฉลีย่ ปี ละ 43 ครัง้ ต่อคน) แสดงว่าผู้ติดเชือ
้ ให้ผอู้ ื่นแม้จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใข้ถุงยางอนามัยก็ตาม
(Undetectable) จะไม่ถา่ ยทอดหรือแพร่เชือ
(Untransmittable) กล่าวคือ U=U หรือ ไม่เจอ=ไม่แพร่
การศึกษาพบว่าประมาณร้อยละ 40 ของคนที่ไม่ตดิ เชือ้ ในโครงการ ยังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยกับคนอื่นนอก
คู่ เลยพบติดเชือ้ เอชไอวีขนึ ้ มา 15 ราย ทุกรายพิสจู น์ได้วา่ เป็ นเชือ้ คนละตัวกับกับคูข่ องตัวเองทีต่ ดิ เชือ้ ข้อมูลนีบ้ อกว่า การ
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับผู้ติดเชือ้ ที่กนิ ยาต้านไวรัสจนตรวจไม่เจอเชือ้ ในเลือดแล้วปลอดภัยจากเอชไอวี
มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่ไม่รู้สถานะการติดเชือ้ (ไม่เคยตรวจเลือด) หรือกับคนที่เคยตรวจ
แล้วว่าไม่ติดเชือ้ แต่นานเกิน 3-6 เดือนไปแล้ว ซึง่ อาจติดเชือ้ ขึน้ มาแล้วก็ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์เรือ่ ง U=U มีมาก่อนนัน้ แล้วหลายปี จากการศึกษาก่อนหน้านี ้ ที่พบว่าการเริม่ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เร็ว จะสามารถป้องกันคูน่ อนของเขาไม่ให้ติดเชือ้ ได้ถึง 96% ที่รูจ้ กั กันในชื่อว่า ‘Treatment as Prevention’ โดยที่ 4%
ที่ยงั ติดเชือ้ อยูน่ นั้ เพราะกินยาต้านฯยังไม่ถงึ 6 เดือน เชือ้ ยังไม่ถึงระดับ undetectable ดังนัน้ ถ้าดูเฉพาะคูข่ องคนที่
undetectable ก็จะป้องกันได้ 100% เช่นกัน ดังนัน
้ U=U จึงเป็ นข้อเท็จจริงที่ยงั ไม่มีใครแย้งได้
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ส่วนจะมีวิธีการตรวจสอบผูต้ ิดเชือ้ ว่าอยูใ่ นภาวะ Undetectable ได้อย่างไรนั้น ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกบอกไม่ได้
นอกจากการตรวจวัดระดับปริมาณไวรัสในเลือดที่ผตู้ ิดเชือ้ ทุกคนมีสทิ ธิ์ตรวจได้ปีละครัง้ หรือมากกว่านัน้ ถ้ามีประวัตกิ ินยา
ไม่ตอ่ เนื่อง หรือในปี แรกที่กินยาตรวจได้ 2 ครัง้ คือหลังกินยา 6 เดือนและ 12 เดือน ดังนัน้ ผูท้ ี่จะทราบก็คือแพทย์ผรู้ กั ษา
และตัวคนไข้เอง คนอื่นอยากจะรูก้ ็ตอ้ งถามคนไข้ ส่วนคนไข้จะบอกความจริงหรือไม่ก็แล้วแต่ปัจจัยแวดล้อมว่ามีเหตุใดที่
จะทาให้เขาไม่พดู ความจริงหรือไม่ และคนที่รบั ข้อมูลก็ตอ้ งไปชั่งนา้ หนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลเองเพื่อตัดสินใจกระทา
การใดๆ
2.

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กบั หลายคูน่ อนในกลุ่ม U ดังกล่าว มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร
U=U เพียงแต่บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ปอ้ งกันกับผูต้ ิดเชือ้ ที่กินยาต้านไวรัสจน U (undetectable) แล้ว

ปลอดภัยจากการติดเชือ้ เอชไอวี U=U ไม่ได้บอกว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ปอ้ งกันก็ได้ เพราะการมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ปอ้ งกัน เป็ นการตกลงยินยอมร่วมกันของคนสองคนบนพืน้ ฐานของข้อมูล และความไว้เนือ้ เชื่อใจที่มีอยู่ และบน
พืน้ ฐานของความต้องการว่าจะป้องกันหรือไม่ปอ้ งกันอะไร เช่น ป้องกันเอชไอวี หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือป้องกันการตัง้ ครรภ์ หรือป้องกันทัง้ 2 หรือ 3 อย่าง เพราะ U ตัวแรกป้องกันได้เฉพาะเอชไอวีเท่านัน้ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ปอ้ งกันต้องเป็ นการตกลงพร้อมใจของทัง้ คูเ่ ท่านัน้ คนอื่นไม่เกี่ยว U=U ก็ไม่เกี่ยว ถ้าคู่นอนของเขา
เข้าใจและยินยอม ดังนัน้ การทีค่ นที่ undetectable (U) แล้วจะไปมีเพศสัมพันธ์กบั หลายคูน่ อน ไม่วา่ จะป้องกันหรือไม่
ป้องกันก็ตาม ไม่เกี่ยวกับ U=U การนาข้อเท็จจริงของ U=U ไปตีความ ขยายความ หรือตัง้ เป็ นทฤษฎีใหม่ ลัทธิใหม่ ล้วน
แล้วแต่เป็ นเรือ่ งของปั จเจกบุคคล อาจถูกก็ได้ ผิดก็ได้ ปั ญญาชนควรใช้ปัญญาในการพิจารณาแยกแยะให้ถ่องแท้ รอบ
ด้าน ว่าสิง่ ใดถูก สิง่ ใดมีประโยชน์ แล้วนาไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับจริตของแต่ละบุคคล ไม่ควรจะมาบอกว่า U=U ไม่จริง
หรือไม่ควรจะเผยแพร่ เพราะ U=U มีประโยชน์กบั ผูต้ ิดเชือ้ และสังคมในวงกว้างหลายเท่าตัวมาก
3.

การที่มีผู้แนะนาไม่ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มคนไข้ทเี่ ป็ น U=U ท่านเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไร
ความจริง คาถามข้อนีไ้ ด้ตอบไปแล้วในคาถามก่อนหน้านี ้ (ข้อ 3) ขอยา้ อีกครัง้ ว่า ข้อเท็จจริงเรือ่ ง U=U ไม่ได้เกี่ยวกับการ
แนะนาว่าไม่ตอ้ งใช้ถงุ ยางอนามัยแล้วถ้า U (undetectable) เพียงแต่บอกว่าถ้าเป็ น U (undetectable) แล้ว จะไม่ใส่
ถุงยางอนามัยเพราะไม่มีถงุ ยาง ถุงยางแตก ก็ไม่เป็ นไร หรืออยากมีลกู ตามช่องทางธรรมชาติ ก็ทาได้ ไม่ตอ้ งเป็ นกังวล
หรือโทษตัวเอง จะได้มีความมั่นใจในชีวิตมากขึน้ ชีวติ ครอบครัวจะได้มีความสุข มากขึน้ ส่วนการตัดสินใจจะใส่หรือไม่ใส่
ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครัง้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะแวดล้อม และการตัดสินใจและการยินยอมร่วมกันของคน 2
คนที่จะมีเพศสัมพันธ์กนั ว่าต้องการอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร เป็ นห่วงอะไร เช่น เป็ นห่วงเรือ่ งตัง้ ครรภ์ หรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ หรือไม่ เพราะ การที่เป็ น U (undetectable) ไม่สามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์ หรือโรคติดต่อทาง
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เพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ถา้ ไม่ใส่ถงุ ยางอนามัย ดังนัน้ ข้อเท็จจริง (fact) ของ U=U จึงไม่ใช่เป็ นตัวชีว้ า่ ไม่ตอ้ งใส่ถงุ ยางอนามัย
หรือพูดสัน้ ๆคือ “U equals to U but does not equal to condomless sex”
4.

ข้อมูลอืน่ ที่ท่านต้องการสื่อไปยังผู้ติดเชือ้ เอชไอวี และประชาชนเพิ่มเติม
การถกเถียงหรือความเห็นต่างเรือ่ งการนาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ของเรือ่ ง U=U ไปประยุกต์ใช้ทงั้ กับผูต้ ิดเชือ้ และสังคมใน
ภาพรวมซึง่ กาลังเกิดขึน้ ในบ้านเราขณะนีไ้ ม่ใช่สงิ่ แปลกอะไร เพราะได้เกิดขึน้ แล้วในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก่อนหน้าเรา
หลายปี เพราะแพทย์ ผูต้ ิดเชือ้ และประชาชนทั่วไปต่างก็มีขอ้ กังวล หรือแนวคิดของตัวเองในการนาข้อมูลเรือ่ ง U=U ไปใช้
ในวงกว้าง ทุกคนต่างก็หวังดี และสิง่ ที่เป็ นห่วงก็ลว้ นแล้วแต่มเี หตุมีผล ส่วนจะเกิดขึน้ จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เป็ นอีก
เรือ่ งหนึง่
บางคนก็ไม่รูค้ วามจริง ฟั งคนเขาวิจารณ์แล้วก็พลอยเห็นด้วย ร่วมวิจารณ์ดว้ ย บางคนที่รูจ้ ริงก็คิดว่าไม่ควรจะบอกความ
จริงทัง้ หมดแก่ผตู้ ดิ เชือ้ หรือสังคม เช่น มีคนไข้คนหนึง่ มาเล่าให้ฟังว่าไปอ่านเจอเรือ่ ง U=U จากสือ่ ต่างประเทศ ตัวเองก็
undetectable มาหลายปี แล้ว คราวไปพบแพทย์ครัง้ ล่าสุด แพทย์ถามว่า 3 เดือนที่ผา่ นมาใส่ถงุ ยางอนามัยกี่ครัง้ ในการ
มีเพศสัมพันธ์ 10 ครัง้ คนไข้ก็ตอบไปตามความจริงว่า 3 ครัง้ เพราะไม่อยากจะไปโกหกหมอว่าใส่ทกุ ครัง้ เหมือนเมื่อตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากกลัวถูกหมอว่า ตอบไปเท่านัน้ คุณหมอเปรีย้ งใส่เลย “เธอนีใ่ จร้ายมาก แกล้งจะทาให้
สามีติดเชือ้ หรือ” คนไข้ปล่อยโฮใหญ่ตอ่ หน้าหมอเลย นี่แสดงว่าหมอท่านนีย้ งั ไม่เปิ ดเผยความจริงทัง้ หมดกับคนไข้ ซึง่ ก็ยงั
มีอีกหลายคนที่เห็นด้วยกับความปรารถนาดีของคุณหมอท่านนี ้
ความเห็นต่างดังกล่าว ทาให้มกี ารโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนในที่ประชุมนานาชาติเรือ่ งเอชไอวีเมื่อ 3 ปี ก่อนว่าทาไมวงการ
แพทย์ วงการสาธารณสุขจึงยังไม่เอาความรูเ้ รือ่ ง U=U ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ผูต้ ิดเชือ้ และกับสังคมอย่างจริงจังเสียที
รออะไรหรือเกร็งอะไรกันอยู่
ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทยพิจารณาเรือ่ ง U=U แล้วเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษหรือข้อกังวล ทัง้ ต่อผูต้ ดิ เชือ้
และประชาชนทั่วไป จึงได้มีบทความ หรือจะเรียกว่านโยบายสาธารณะเรือ่ ง U=U ของสภากาชาดไทยก็ได้ออกมาตัง้ แต่ปี
2561 และนาเรือ่ ง U=U หรือ ไม่เจอ=ไม่แพร่ เป็ นคาขวัญในการรณรงค์วน
ั เอดส์โลกปี 2561 ผูส้ นใจสามารถหาอ่านได้
จากเว็ปไซด์ของศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยสรุป สภากาชาดไทยมองว่า U=U มีประโยชน์หลายด้านดังนี ้
้ จะได้มีแรงจูงใจในการกินยาต่อเนื่อง ไปตรวจหาปริมาณไวรัสในเลือดทุกปี ตามสิทธิ์ และต้องรูผ้ ลของ
 ผู้ติดเชือ
การตรวจนัน้ ว่าตรวจไม่เจอจริงหรือไม่ จะได้แต่งงาน มีครอบครัวได้ สุขภาพจิตดีขนึ ้ มีความมั่นใจตนเองมากขึน้
กล้าตัดสินใจเปิ ดเผยผลเลือดของตนให้คนู่ อนทราบมากขึน้ กล้าชวนคูไ่ ปตรวจเอชไอวีมากขึน้ กล้าตัดสินใจ
ตัง้ ครรภ์มากขึน้ และเลิกโทษตัวเองว่าตัวเองอาจทาให้คตู่ ิดเชือ้ ขึน้ มา เพราะไม่สามารถใส่ถงุ ยางอนามัยได้ทกุ
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ครัง้ หรือไม่ตอ้ งกลัวว่าพูดไม่จริงกับหมอเวลาหมอถามว่าใส่ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ หรือเปล่า ก็ตอบว่าทุกครัง้
เพราะเกรงใจหมอ ทัง้ ๆ ที่ในชีวิตจริงทาไม่ได้ทกุ ครัง้
ประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมเสีย่ ง หรือไม่เคยไปตรวจเลือดจะได้กล้าไปตรวจ เพราะถ้าตรวจเจอจะได้เข้าสู่
ระบบการดูแลรักษาทันที รักษาจนตรวจไม่เจอ นอกจากจะไม่ป่วยแล้ว ยังมีครอบครัวได้ และเมื่อสังคมเข้าใจ
ประเด็น U=U จะได้เลิกรังเกียจ และกีดกันผูต้ ิดเชือ้ สนับสนุนผูต้ ิดเชือ้ ให้เข้าสูร่ ะบบการรักษา ไม่มีเหตุผลในการ
ห้ามผูต้ ิดเชือ้ ไม่ให้เข้าทางาน เพราะผูต้ ิดเชือ้ ที่ได้รบั การรักษาแล้วไม่เป็ นอันตรายต่อคูน่ อนของเขาแม้จะไม่ใช้
ถุงยางอนามัยก็ตาม เขาก็ยงิ่ ไม่เป็ นอันตรายต่อคนในที่ทางาน อีกทัง้ คนไข้ที่ได้รบั ยาก็จะมีสขุ ภาพแข็งแรงและมี
อายุขยั เท่าคนอื่นๆ ที่ไม่ติดเชือ้ สามารถทาประโยชน์ให้กบั องค์กรได้ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ติดเชือ้ และไม่เพิ่ม
ภาระค่ารักษาพยาบาลให้กบั องค์กร เพราะรัฐรับภาระการรักษาพยาบาลให้ผตู้ ิดเชือ้ ทุกคน ดังนัน้ U=U น่าจะ
เป็ นประเด็นสาคัญที่จะทาให้สงั คมเลิกมองเอชไอวีและโรคเอดส์เป็ นโรคอันตราย เลิกตีตรา และเลิกรังเกียจผูต้ ดิ
เชือ้ เสียที
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