ข้อถกเถียงบนส่ ือของประเทศไทยเก่ ียวกับประเด็น ตรวจไม่พบ = แพร่เชือ้ ไม่ได้ หรือ U=U
สําหรั บผ้ ูอย่ ูร่วมกับเชือ้ เอชไอวี: คําแถลงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ (อีกครัง้ )
ในฐานะผ้เู ขียนงานตีพิมพ์ผลการวิจยั จากสามการศึกษา ที่แสดงข้อมูลที่ทําให้เกิด
คําแถลงความเห็นพ้องทางวิ ทยาศาสตร์ (Scientific Consensus Statement) เรื่ อง U=U ต่อ
‘ความเสี่ยงของการแพร่เชื อ้ เอชไอวีทางเพศสัมพันธ์จากผ้ทู ี่อยู่ร่วมกับเชื อ้ เอชไอวีที่มีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบ หรื อ
undetectable viral load’ ทางผ้เู ขียนขอยืนยันในความยึดมัน่ ต่อคําแถลงฯ และหลักฐานที่สนับสนุนคําแถลงฯ ดังกล่าว
เราเชื่อว่าการยืนยันในครั ง้ นี ้มีความจําเป็ นอย่างยิ่งในขณะนี ้
เพื่อตอบคําถามและข้อถกเถียงในสังคมออนไลน์และสื่อวงกว้างในประเทศไทย
ที่มีต่ อการถ่ ายทอดเชื อ้ เอชไอวีในขณะที่มีปริมาณไวรัสเอชไอวีที่ตรวจไม่ พบ
คําแถลงฯ ได้ รับการร่ างเป็ นครั ง้ แรกเมื่อ ปีค.ศ. 2016 และได้ รับการรับรองจากนักวิจัยเอชไอวีชั น้ นําทั่วโลก
รวมถึงองค์ กรต่ างๆ เกือบ 1,000 องค์ กร ในกว่ า 100 ประเทศ คําแถลงนี ย้ ืนยันว่ า “ขณะนี
ม้ ีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่ า เมื่อผ้อู ยู่ ร่ วมกับเชื อ้ เอชไอวีกินยาต้ านไวรัสอย่ างต่ อเนื่อง
และมีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่ พบเป็ นเวลา 6 เดือน
มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ ใช้ถุงยางอนามัย จะไม่ มีความเสี่ยงในการถ่ ายทอดเชื อ้ เอชไอวีอย่ างแน่ นอน”
คําแถลง U=U นี ร้ ่ างขึ น้ เพื่อ ตอบรับกับการขาดความเข้าใจของผ้ใู ห้บริการทางการแพทย์ และชุมชนในวงกว้าง
ว่ าการรักษาที่ประสบผลสําเร็จนั น้ นับว่ าเป็ นการป้ องกันการถ่ ายทอดเชื อ้ เอชไอวี
และยังต้ องการที่จะขจัดความเชื่อผิดๆ ที่ก่ อให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเอชไอวี
ข้อเท็จจริงนี ม้ ีหลักฐานที่หนักแน่ นมาสนับสนุน และมีการเก็บข้อมูลผ่ านงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก รวมทั ง้
ประเทศไทย ส่ งผลให้ผลการวิจัยได้ รับการตีพมิ พ์ ในวารสารทางการแพทย์ ท่ได้ี รับการยอมรับมากท่สุี ด
• HIV Prevention Trials Network (HPTN) 052
งานวิจยั นี ้นําโดย เครื อข่ายการทดลองเพื่อป้องกันเอชไอวี หรื อ HIV Prevention Trials Network (HPTN) จากสหรัฐฯ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีอาสาสมัครเข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
1,763 คน จากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อคูน่ อนเป็ นคนที่มีเชื ้อเอชไอวีและมีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบอย่างคงที่แล้ วนัน้
คนกลุม่ นี ้จะไม่แพร่เชื ้อเอชไอวีให้ แก่คนู่ อนทางเพศสัมพันธ์ได้
• Opposites Attract
การศึกษานี ้ได้ จดั ทําโดยมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีอาสาสมัครเข้ าร่วมโครงการทังหมด
้
358 คู่
(ชาย-ชาย) จาก ประเทศบราซิล ไทย และออสเตรเลีย โดย 1 ใน 3 ของอาสาสมัครทังหมดเป็
้
นคนไทย
รวมถึงมีนกั วิจยั ไทยเป็ นผู้ร่วมทําการศึกษาหลักด้ วย การวิจยั พบว่า
การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใส่ถงุ ยางอนามัยระหว่างคนที่มีเชื ้อเอชไอวีที่มีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบ

กับคูน่ อนที่ไม่มีเชื ้อเอชไอวีกว่า 12,447 ครัง้ นัน้ มีผ้ ไู ด้ รับการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีเป็ น ศูนย์
• The PARTNER Study
การศึกษา PARTNER มีการศึกษาเป็ น 2 ระยะ นําโดยนักวิจยั จาก University College London สหราชอาณาจักรฯ
และ the Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections ประเทศเดนมาร์ ก
มีอาสาสมัครที่เป็ นคูต่ า่ งเพศ 548 คู่ และ คูช่ าย-ชาย 972 คู่ คูเ่ หล่านี ้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
เมื่อฝ่ ายที่เป็ นคู่นอนที่มีเชื ้อเอชไอวีมีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบ ทังหมดกว่
้
า 112,000 ครัง้
และไม่มีการถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีเลยแม้ แต่รายเดียว
การนําผลการศึกษาทังหมดมาประมวลรวมกั
้
นนี ้
ทําให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์นานาชาติตา่ งเห็นพ้ องว่า
การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัยกับผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวีเมื่อมีปริ มาณไวรัสที่ตรวจไม่พบนัน้
ไม่มีความเสี่ยงที่จะถ่ายทอดเอชไอวีเลย ผลการศึกษาเหล่านี ้ได้ รับการสื่อสารออกไปในวงกว้ างแล้ ว ทังนี
้ ้ การที่คนๆ
หนึง่ จะเลือกใช้ ถงุ ยางอนามัยหรื อไม่ มีปัจจัยที่ต่างกันออกไป ขึ ้นอยู่กบั วิถีทางเพศ สถานการณ์ หรื อความสัมพันธ์กบั คู่
ของคนๆ นัน้
และแน่นอนว่ายังต้ องรวมถึงความมัน่ ใจว่ายาต้ านไวรัสที่คนู่ อนใช้ อยู่นนกดเชื
ั้
้อไวรัสลงได้ จริงและได้ อย่างต่อเนื่องแล้ ว
การศึกษาวิจยั ทังหมดนี
้
้ ได้ รับการออกแบบให้ ใช้ ผลการศึกษาได้ ทวั่ โลก และใช้ ได้ ในทุกที่ที่มีการเข้ าถึงยาต้ านไวรัสได้ ดี
ในฐานะผู้นําในวงการทํางานด้ านเอชไอวี เราทุกคนต้ องท้ าทายกับข้ อมูลที่ผิดๆ
และใช้ หลักฐานเพื่อหยุดยังการตี
้
ตราที่เกี่ยวข้ องกับเอชไอวี
เราขอผลักดันให้ สื่อและองค์กรทางการแพทย์ใช้ แนวทางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เหล่านี ้ ในการรายงานประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการแพร่เชื ้อเอชไอวี
เราขอสนับสนุนให้ บคุ คลและองค์กรออกมากล่าวกับสาธารณะและคนไข้
เพื่อทําความคุ้นเคยกับข้ อมูลจากการศึกษาเหล่านี ้ รวมถึงความเห็นพ้ องในระดับนานาชาติวา่ U=U (ตรวจไม่ พบ =
แพร่ เชือ้ ไม่ ได้ ) เป็ นเรื่ องจริง
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