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รายงาน การประชุมปรึกษาหารือเร่ือง 
“การควบคุมเชือ้ไวรัสเอชไอวแีละการรับ-ถา่ยทอดเชือ้” 

10 มกราคม 2561 
หอ้งประชุม 7A ศูนยว์จัิยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

 

ความเป็นมา 
สืบเน่ืองมาจากความกา้วหนา้ดา้นการวิจยัเรื่องการปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีในระหว่างคู่

ตา่ง ซึง่ในการประชมุ 9th IAS Conference on HIV Science ณ กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวนัที่ ๒๓ –  
26 กรกฎาคม 2560ท่ีผ่านมา ไดม้ีการกลา่วถงึความส าเรจ็ของผลการวิจยัดงักลา่ว และน าไปสูก่ารรณรงค์
ระดบัสากล U = U หรอื Undetectable = Untransmittable ตอ่มาไดม้ีการกลา่วถงึและพดูคยุกนัอยู่ใน
สว่นของกลุม่/เครอืขา่ยผูท่ี้มีเอชไอวีและองคก์รพฒันาเอกชนจ านวนหนึ่ง รวมทัง้สมาชิกของคณะกรรมการ
ท่ีปรกึษาชมุชน 

 คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ (คปป.) และคณะกรรมการองคก์ารพฒันาเอกชนดา้น
เอดส ์(กพอ.) เห็นว่าความกา้วหนา้ดา้นการวิจยัดงักลา่ว และการรณรงค ์จะสง่ผลอย่างมีนยัยะส าคญัตอ่
การด าเนินงานยตุิปัญหาเอดส ์และเปา้หมายดา้นการรกัษา 90-90-90 ดา้นคณุภาพชีวิตที่ดีของผูท่ี้มีเชือ้
เอชไอวีและคู ่รวมไปถงึผลดา้นการปอ้งกนั 

 
วัตถุประสงค:์ 

1. เพื่อใหค้วามรูท่ี้ถกูตอ้งเก่ียวกบัการควบคมุเชือ้เอชไอวีและการรบั-ถ่ายทอดเชือ้แก่สมาชิกชมุชน
และผูท้  างานดา้นเอชไอวี 

2. เพื่อพฒันาขอ้เสนอในการจดัท าแนวปฏิบตัิและแนวทางการจดัระบบบริการดแูลรกัษา และปอ้งกนั
การรบั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอว ี

3. เพื่อพฒันาขอ้เสนอในการจดัท าแนวทางการสื่อสารสาธารณะ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม: จ านวน 70  คน ประกอบดว้ย สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ 
- NCAB สมาชิกเครอืขา่ยผูท่ี้มีเอชไอวี   เจา้หนา้ท่ีองคก์ารสาธารณกศุลดา้นเอชไอวี/เอดส ์นกัวิจยั/ทีมวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งจากRIHES และTRC เจา้หนา้ท่ีส  านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์(สอวพ.) 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และภาค ี
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ผู้จัดการประชุม 

1. คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ 
2. ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย  
3. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
4. ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 

 
การจดัท ารายงานแบง่ออกเป็น 3 สว่นใหญ่คือ 
สว่นที่หนึ่ง : ประเดน็ส  าคญัจากการน าเสนอผลการศกึษาของโครงการวิจยั 3 โครงการและถอ้ยแถลงสวิต 
(Swiss statement) 
สว่นที่สอง : ประเดน็ที่พดูคยุแลกเปลี่ยนในการประชมุ  
สว่นที่สาม : การระดมความคิดเหน็เบือ้งตน้ดว้ยการใชบ้ตัรค  า โดยมีการประมวลค าตอบรวมทัง้ความ
คิดเห็นมาแลกเปลี่ยนในระหว่างการประชมุเป็นระยะ 

----------------------------------------------------- 
 
ส่วนทีห่น่ึง : ประเดน็ส าคัญจากการน าเสนอผลการศึกษาของโครงการวจิัย 3 โครงการและถอ้ย
แถลงสวติ 
 
การประชมุไดม้ีการน าเสนอผลการศกึษาและประเดน็ส  าคญัจากโครงการศกึษาวิจยั 3 โครงการ รวมทัง้
ถอ้ยแถลงสวิตในเรื่อง การใหก้ารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัในผูท่ี้มีเชือ้เอชไอวีในคูผ่ลเลือดตา่ง (ฝ่ายหนึ่งมีเอช
ไอวี และอีกฝ่ายไมม่ีเอชไอวี) พบว่า เม่ือผูท่ี้มีเอชไอวีไดร้บัการรกัษาไปจนถงึสภาพการตรวจไมพ่บปรมิาณ
เอชไอวีในเลือด จะท าใหไ้มม่ีโอกาสถ่ายทอดเชือ้ไปยงัคูท่ี่ไมม่ีเอชไอวี โดยการมีเพศสมัพนัธท่ี์ไมใ่ชถ้งุยาง
อนามยั  มีประเดน็ส  าคญัเรื่อง ความรู ้ความเขา้ใจเรื่องสภาวะการกดไวรสัในเลือด (viral load 
suppression / VLS) การตรวจไมพ่บปรมิาณไวรสัในเลือด (undetectable viral load / UVL) และการไมม่ี
โอกาสถ่ายทอดเชือ้ไปยงัคูท่ี่ไมม่ีเอชไอวี โดยการมีเพศสมัพนัธท่ี์ไมใ่ชถ้งุยางอนามยั   มี 5 ประเดน็คือ 
 
1. ข้อความส าคัญทีเ่สนอจากถอ้ยแถลงส าคัญ 1 ชิน้ และการศึกษาวจัิยส าคัญ 3 โครงการ  

1) “ผูท่ี้มีเชือ้เอชไอวีท่ีไดร้บัยาตา้นไวรสัจนตรวจไมพ่บเชือ้ในเลือด ไมส่ามารถถ่ายทอดเชือ้ใหค้นอื่น
ทางเพศสมัพนัธไ์ด”้ บนเง่ือนไข 
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 ผูท่ี้มเีชือ้เอชไอวีคนนัน้กินยาตา้นไวรสัอย่างถกูตอ้งสม ่าเสมอ และไดร้บัการตรวจติดตามการ
รกัษาในสว่นปรมิาณไวรสัในเลือดอย่างตอ่เน่ือง 

 ปรมิาณเชือ้ไวรสัเอชไอวีถกูกดลงจนต ่ากวา่ระดบัท่ีตรวจพบได ้(<40 copies/mL)  อย่างนอ้ย 
6 เดือน 

 หลงัเริ่มตน้การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั จะตอ้งใชเ้วลาเพื่อในการกดปรมิาณเชือ้ไวรสัใหล้ดลง
จนตรวจไมพ่บ 

 เม่ือพบภาวะลม้เหลวในการกดไวรสัตอ้งมีการด าเนินการอยา่งรวดเรว็ อาทิ การสง่เสรมิการ
กินยาอย่างถกูตอ้งตรงเวลา และหรอืการปรบัเปลี่ยนสตูรยา  

2) “การมีเพศสมัพนัธท่ี์ไมใ่ชถ้งุยางอนามยักบัคนที่มีปรมิาณเชือ้ไวรสัที่ตรวจไมพ่บ เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั” 

3) ควรแนะน าใหคู้ฝ่่ายเลือดลบใช ้PrEP หรอื ใชถ้งุยางฯ ในช่วง 6 เดือนแรกของการรกัษาจนกวา่จะ
ตรวจไมพ่บปรมิาณเชือ้ไวรสัเอชไอวีในเลือด 

4) ควรแนะน าใหคู้ฝ่่ายเลือดลบใชวิ้ธีการปอ้งกนัอื่นๆ รว่มดว้ย อาทิ การใชถ้งุยางฯ หรอื PrEP ใน
กรณีท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัคนอื่นที่ไมใ่ช่คู่ 

2. ผลการวจิัยไม่มกีารตรวจพบการถา่ยทอดเชือ้เอชไอวรีะหว่างคู่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ จากการมี
เพศสัมพนัธโ์ดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในจ านวนคร้ังตอ่ไปนี ้(มีคา่ความไมแ่น่นอนทางสถิติเรื่อง 
โอกาสการถา่ยทอดเชือ้เอชไอวีเม่ือมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางฯ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0% - 0.3% ตอ่ปี) 
1) PARTNERS  

 ระยะท่ี 1 คู ่hetero จ านวน 36,000 ครัง้ใน 548 คู ่(มีเพศสมัพนัธท์างทวารหนกัดว้ย 11.1 %) 
และคู ่MSM จ านวน 22,000 ครัง้ ใน 340 คู ่ 

 ระยะท่ี 2 ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จะสิน้สดุในปี 2562 
2) Opposites Attract คู ่MSM จ านวน 17,000 ครัง้ ใน 343 คู่ (มากกว่า 12,000 ครัง้ เป็นการท่ีฝ่าย

เลือดลบไมไ่ดร้บั PrEP และฝ่ายเลือดบวกตรวจไมพ่บปรมิาณไวรสั) 
3) HPTN 052 (ไมม่ีขอ้มลูรายงานเรื่องจ านวนครัง้ของการมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั) 

 ผลกลางเทอม (interim result) ปี 2554 พบการใหย้าตา้นไวรสัเรว็ ชว่ยลดการถ่ายทอดเชือ้
ไปสูคู่ไ่ด ้96 % 

 ผลสิน้สดุโครงการ (final result) ปี 2559 พบการใหย้าตา้นไวรสัเรว็ ชว่ยลดการถ่ายทอดเชือ้
ไปสูคู่ไ่ด ้93 % โดยมีคูฝ่่ายเลือดลบ 8 รายที่ไดร้บัเชือ้หลงัจากที่คูฝ่่ายเลอืดบวกเริ่มตน้การกิน
ยาตา้นไวรสั และยงัไมอ่ยู่ในสภาพการกดปรมิาณไวรสัจนตรวจไมพ่บในเลือด 
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 ดงันัน้มีขอ้สรุปยืนยนัวา่ ไมพ่บการถ่ายทอดเชือ้ในขณะท่ีคูฝ่่ายเลือดบวกอยู่ในสภาพการกด
ปรมิาณไวรสัจนตรวจไมพ่บในเลือด 

3. เหตุผลทีคู่่ตา่ง มีเพศสัมพนัธโ์ดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย (จากโครงการวิจยั PARTNER ระยะท่ี 1) 
1) เช่ือว่าไมม่ีการถ่ายทอดเชือ้ใหคู้ ่(ผูช้าย 57 % ผูห้ญิง 52 % และ MSM 63 %) 
2) รูส้กึว่า ใหค้วามรื่นรมยไ์ดม้ากกว่า (ผูช้าย 38 % ผูห้ญิง 41 % และ MSM 61 %) 
3) พยายามจะตัง้ครรภ ์(ผูห้ญิงท่ีมีผลเลือดลบ 15 %) 

4. การถา่ยทอดเชือ้ระหว่างคู่ทีเ่กดิขึน้ในช่วงด าเนินโครงการวจัิยเกิดจาก 

1) คูฝ่่ายผลเลือดบวกอยู่ในช่วงเริ่มตน้การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั และยงัไมอ่ยู่ในสภาวะกดเชือ้ฯได้
ส  าเรจ็ (จากโครงการ HPTN 052) 

 ผลเมื่อสิน้สดุโครงการ (final result) มีคูผ่ลเลือดลบติดเชือ้จ านวน 78 ราย (ผลกลางเทอม 
(interim result) มีคูผ่ลเลือดลบติดเชือ้จ านวน 39 ราย) 

 คูผ่ลเลือดลบไดร้บัเชือ้จากคูผ่ลเลือดบวกท่ี เพ่ิงเริ่มตน้การรกัษาและยงัไมส่ามารถกดไวรสัไว้
ไดห้รอืลม้เหลวในการกดไวรสั จ านวน 46 คน 

 การแยกแยะขอ้มลูแสดงว่า มีคูผ่ลเลือดลบจ านวน 8 รายท่ีไดร้บัเชือ้จากคูผ่ลเลือดบวกหลงั
การเริ่มตน้การรกัษาและยงัไมอ่ยู่ในสภาพการกดปรมิาณเชือ้ไวรสัจนตรวจไมพ่บในเลือด (มี 
38 ราย ตรวจพบก่อนที่คูผ่ลเลือดบวกจะเริ่มตน้การรกัษา) 

1) ฝ่ายผลเลือดลบ มีเพศสมัพนัธก์บัคูน่อนท่ีอยู่นอกโครงการ/หรอืติดเชือ้ฯจากคูท่ี่ไมใ่ช่คู่
ประจ าซึง่เป็นคูต่า่งของตน 

2) โดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั 
2) HPTN 052 : คูผ่ลเลือดลบไดร้บัเชือ้จากเพศสมัพนัธก์บัคูน่อกโครงการ/หรอืติดเชือ้ฯจากคู่

ท่ีไมใ่ช่คูป่ระจ าซึง่เป็นคูต่า่งของตน 

 รวม 26 คน จากทัง้หมด 78 คน 

 PARTNERS  
3) ระยะท่ี 1 มีคูผ่ลเลือดลบของ hetero 4 % และคู ่MSM 33 % ท่ีติดเชือ้ โดยพบการติดเชือ้

รวม 11 ราย เป็นคู ่hetero 1 ราย และคู ่MSM 8 ราย (8 รายมีประวตัิการมีเพศสมัพนัธ์
โดยไมใ่ชถ้งุยางฯกบัคูน่อนนอกโครงการ/หรอืตดิเชือ้ฯจากคูท่ี่ไมใ่ช่คูป่ระจ าซึง่เป็นคูต่า่ง
ของตน) 

4) ระยะท่ี 2 ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จะสิน้สดุในปี 2562 

 Opposites Attract  
1) พบการติดเชือ้ใหมใ่นคูผ่ลเลือดลบ 3 ราย จากคูน่อนนอกโครงการ 
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2) คูผ่ลเลือดลบมีเพศสมัพนัธก์บัคูน่อนท่ีอยู่นอกโครงการ 63 % โดยมี 38.5 % ท่ีไมไ่ดใ้ช้
ถงุยางฯ กบัคูน่อนนอกโครงการ  

3) โครงการให ้PrEP กบัคูผ่ลเลือดลบ 32.1 % ชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของการแนะน าใหใ้ช ้
PrEP ควบคูไ่ป กรณีท่ีมีคูน่อนอื่น 

5. Swiss Statement เป้าหมายของค าแถลงนี1้ 
1) สื่อสารกบัผูท่ี้มีเอชไอวีและคูว่่า 

 การมีเพศสมัพนัธก์บัผูอ้ยู่รว่มกบัเชือ้ไมใ่ช่เรื่องอนัตรายอย่างท่ีคิดกนั และไมไ่ดเ้ป็นการน าพา
ความเสี่ยงในการติดเชือ้มาสูคู่่ 

 หากคูใ่ดตดัสินใจท่ีจะไมใ่ชถ้งุยางอนามยัเพื่อป้องกนัเอชไอวี ตอ้งทราบว่า adherence เป็น
สิ่งท่ีจ  าเป็นตอ้งมีตลอดเวลา  

 ทัง้นี ้STI มีความส าคญักบัการสง่/รบัเชือ้ จงึตอ้งก าหนดกฎเกณฑใ์หช้ดัเจนส าหรบัการมี
เพศสมัพนัธก์บัคนอื่นๆ โดยแนะน าว่ายงัคงตอ้งใชถ้งุยางอนามยัเสมอหากมีเพศสมัพนัธก์บั
คนอื่น 

 ส าหรบัผูห้ญิง หากจะไมใ่ชถ้งุยางอนามยั ตอ้งพิจารณาว่าวิธีการคมุก าเนิดอื่นๆ ท่ีใชอ้ยู่มี
ปฏิกิรยิากบัยาตา้นไวรสัสตูรท่ีกินอยูห่รอืไม ่เพ่ือใหย้งัไดผ้ลปอ้งกนัการตัง้ครรภเ์ตม็ท่ี และ
หากตอ้งการตัง้ครรภ ์ไมม่ีความจ าเป็นตอ้งท าการลา้งเชือ้อีกตอ่ไป ตราบเท่าท่ียาตา้นไวรสัยงั
ไดผ้ลดีอยู ่

2) ใหค้  าแนะน ากบัผูใ้หบ้รกิารท่ีใหบ้รกิารการใหค้  าปรกึษาเรื่องการปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้ฯกบัผูท่ี้มี
เอชไอวี โดยไมพ่ดูเฉพาะเรื่องการใชถ้งุยางอนามยั 100 % ว่า  

 ผูใ้หบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มลูโดยละเอียด ทัง้กบัผูอ้ยู่รว่มกบัเชือ้และคู ่ในแง่ความส าคญัของ การ
กินยาอย่างถกูตอ้งสม ่าเสมอ การมาตรวจสม ่าเสมอ การมี STI และการคมุก าเนิด 

 การพดูคยุวา่การปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีระหว่างคู ่เป็น “ความรบัผิดชอบรว่มกนั” 
ของทัง้สองฝ่าย ถงึแมจ้ะเนน้ว่าในคูผ่ลเลือดตา่งใหฝ่้ายผลเลือดลบเป็นผูต้ดัสินใจในขัน้
สดุทา้ย ว่าจะเลิกใชถ้งุยางอนามยัหรอืไม่ 

 และยงัคงตอ้งใชถ้งุยางอนามยั หากมีเพศสมัพนัธก์บัคูค่นอื่นๆ หรอืเพิ่งเริ่มความสมัพนัธใ์หม่
กบัคนอื่น ซึง่ท  าใหไ้มแ่นใ่จเรื่องสถานะ การติดเชือ้ของคูค่นนัน้ 

 

                                                           

1 เป้าหมายของค าแถลงนีเ้พ่ือตอ้งการสื่อสารใหข้อ้มลุแก่แพทยแ์ละนกักฎหมายเป็นล าดบัแรกๆ ทัง้นีม้ีเหตสุืบเน่ืองจากมาจากกฎหมาย
ของประเทศสวิสเซอรแ์ลนดท่ี์เอาผิดการมีเพศสมัพนัธร์ะหวา่งผูม้ีเชือ้ฯและไมม่ีเชือ้ฯ ถงึแมว้า่จะเป็นการกระท าท่ียินยอมทัง้สองฝ่ายก็
ตาม สว่นการใหข้อ้มลุกบัผุม้ีเชือ้ฯนัน้ นบัเป็นเป้าหมายรองลงมา – เพ่ิมเติมโดยคณุอดุม ลิขิตวรรณวฒิุ 
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ขอ้มลูพืน้ฐานของโครงการวิจยั 3 โครงการและค าแถลงสวิต 
1. ความรู้ความเข้าใจนีว้างอยู่บนความรู้จากค าแถลง 1 ชิน้ และการศึกษาวจัิย 3 ชิน้  

1) Swiss statement ปี 2551 ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
2) HPTN 052 ปี 2548 – 2554 ท าใน 9 ประเทศ (รวมประเทศไทย) (DSMB ใหแ้ถลงผลกลางเทอม 

(Interim result)ในปี 2554 แตย่งัคงติดตามผูเ้ขา้รว่มโครงการตามก าหนดจนถงึปี 2558 เพื่อดู
ระยะเวลาของประสิทธิผลของยาตา้นไวรสัตอ่การปอ้งกนั)   

3) PARTNERS  

 ระยะท่ี 1 ปี 2553 – 2557 ท าใน 14 ประเทศในยโุรป  

 ระยะท่ี 2 ปี 2557 – 2561 โดยเพิ่มจ านวนคู ่MSM มากขึน้  
4) Opposites Attract ปี 2555 – 2559 ท าใน 5 เมืองใน 3 ประเทศ (รวมกรุงเทพฯ) 

(มีการออกแบบใหเ้ป็นตวัแทนขอ้มลูที่ดีของการปอ้งกนัฯ รูปแบบตา่งๆ ในคู ่MSM ผลเลือดตา่ง ท่ี
ใชก้นัอยู่ในชีวิตจรงิ เช่น ไมบ่งัคบัการใช ้PrEP ในฝ่ายเลือดลบ ไมม่ีขอ้ก าหนดเรื่อง ใช/้ไม่ใชถ้งุยาง 
เป็นตน้) 

2. โครงการศึกษาวจัิยทัง้ 3 โครงการท าในคู่ผลเลอืดตา่ง (ฝ่ายหน่ึงมีผลเลอืดเอชไอวบีวก และ
อกีฝ่ายไม่มเีอชไอว/ีมผีลเลอืดลบ) 
1) HPTN 052 มีคูผ่ลเลือดตา่ง 1,763 คู ่มีคูต่า่งเพศ (คู ่heterosexual) 97 % (106 คูจ่ากประเทศ

ไทย) 
2) PARTNERS  

 ระยะท่ี 1 มีคูผ่ลเลือดตา่ง 1,166 คู ่ มาตรวจตดิตามอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 888 คู ่(คูต่า่งเพศหญิง-
ชาย (คู ่hetero)  548 คู่ และคู ่MSM 340 คู)่ 

 ระยะท่ี 2 ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จะสิน้สดุในปี 2562 
3) Opposites Attract คู ่MSM ผลเลือดตา่ง จ านวน 358 คู ่(105 คู่จากกรุงเทพฯ) มี 343 คูท่ี่มาตรวจ

ติดตามอย่างนอ้ย 1 ครัง้ (ระยะติดตามเฉลี่ย 1.5 ปี) 
3. ในคู่ผลเลอืดตา่ง ฝ่ายทีม่ีผลเลอืดบวก ไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสจนอยู่ในสภาวะตรวจ

ไม่พบเชือ้  
1) HPTN 052 ขณะนัน้ยงัไมไ่ดร้ะบเุกณฑใ์นการวดัปรมิาณไวรสัในสภาพตรวจไมพ่บในเลือดไว ้
2) PARTNERS  

 ระยะท่ี 1 ก าหนดเกณฑก์ารตรวจปรมิาณไวรสัในเลือดไมพ่บไวท่ี้ นอ้ยกว่าสองรอ้ยก๊อปป้ีตอ่
มิลลิลิตร ( < 200 copies/ml) 

 ระยะท่ี 2 ปี ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ จะสิน้สดุในปี 2562 
3) Opposites Attract ก าหนดเกณฑก์ารตรวจปรมิาณไวรสัในเลือดไมพ่บไวท่ี้ < 200 copies/ml  
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----------------------------------------------------- 
 
ส่วนทีส่อง ประเดน็ทีพ่ดูคุยแลกเปลีย่นในการประชุม  
ประเดน็การการอภิปราย พดูคยุ ซกัถาม แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเหน็ระหว่างการประชมุมี 2 หวัขอ้  

ก. สภาพการกดไวรสัเอชไอวีจนตรวจไมพ่บปรมิาณไวรสัในเลือด (undetectable HIV viral load) กบั 
การปรบัปรุงระบบบรกิาร และเปา้หมายตา่งๆตามทิศทางการยตุิปัญหาเอดส ์

ข. UVL กบัการพฒันาการสื่อสาร 
 
ก. สภาพการกดไวรัสเอชไอวจีนตรวจไม่พบปริมาณไวรัสในเลอืด (undetectable HIV viral 

load/UVL) กับ การปรับปรุงระบบบริการ และเป้าหมายตา่งๆ ตามทศิทางการยุตปัิญหาเอดส ์
การอภิปรายแลกเปลี่ยนไดข้อ้เสนอ 5 ขอ้ คือ  

1. การใช ้UVL ในการทบทวน/ปรบัระบบบรกิารและนโยบาย 

 ควรมีการหาขอ้สรุปเรื่องการก าหนดเกณฑ ์UVL และการรณรงคส์ื่อสารเรื่อง การตรวจไมพ่บ
ปรมิาณไวรสัในเลือด = การไมถ่่ายทอดเชือ้เอชไอวี หรอื (Undetectable = Untransmittable / U 
= U)  ท่ีใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกบัประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดการสื่อสารท่ีชดัเจนรว่มกนั  

 การน าผลการตรวจติดตาม VL มาใชป้ระโยชนใ์นจดับรกิารสง่เสรมิการรกัษาและปอ้งกนัควรมีการ
พฒันาระบบสนบัสนนุการตรวจติดตามปรมิาณไวรสัในเลือด (VL) ท่ีเหมาะสมส าหรบัประเทศไทย 
ทัง้ในเรื่อง 

1)  ปรบัความถ่ีในการวดั VL จาก 1 ครัง้/ปี เป็น 2 - 4 ครัง้/ปี  
2) พฒันาความไวหรอืความละเอียดออ่นของผลการตรวจ  

 การปรบัปรุงพฒันาแนวทางการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหผู้ท่ี้มีเอชไอวีและคูต่า่ง รบัรูแ้ละ
เขา้ใจเรื่อง UVL ท่ีสมัพนัธก์บัเรื่องทางเลือกการปอ้งกนั เพศสมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัและเป็นสขุ 
การวางแผน การตดัสินใจระหว่างคู่ 

 การปรบัใชเ้รื่อง UVL เขา้ไวใ้นแนวทางการดแูลรกัษาและปอ้งกนัของประเทศ โดยมีการทบทวน
และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิเรื่อง การตรวจติดตามและแนวทางการใหบ้รกิารผูท่ี้อยู่ใน
สถานะ UVL การรกัษาทกุระดบั CD4, การรกัษาเสมือนการปอ้งกนั (Treatment as Prevention  / 
TasP), การก าจดัการถ่ายทอดเชือ้ในทารกแรกเกิด (Elimination of Mother to Child 
Transmission / EMTCT) ไปพรอ้มกนั 

 การใชก้ารรณรงคส์ื่อสารเรื่อง U = U เป็นกลวิธีช่วยสง่เสรมิใหค้นเขา้สูร่ะบบการดแูลรกัษา ตาม
แนวทางการรกัษาเสมือนการปอ้งกนั และเดินไปตามเปา้หมาย 90-90-90 ภายในปี 2563 
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2. การใช ้UVL เป็นแนวทางการปรบัปรุงระบบบรกิารใหก้ารปรกึษา (counseling service system) ท่ีให้
ทางเลือกท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูท่ี้มีเอชไอวีแตล่ะคน แตล่ะประเภท โดย
วางอยู่บนการใหผู้ร้บับรกิารเป็นผูต้ดัสินใจเลือกทางเลือก และเคารพการตดัสินใจของผูร้บับรกิารตาม
แนวทางผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง (client center) 

 การใหท้างเลือกในการมีเพศสมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัและเป็นสขุท่ีครบถว้น อาทิ การใชถ้งุยาง
อนามยั, PrEP, PEP, UVL  

 การพิจารณาผลตอ่เน่ืองของ UVL ในเรื่องแนวทางการใหบ้รกิารเรื่องสขุภาพทางเพศและอนามยั
เจรญิพนัธ ์การวางแผนการตัง้ครรภห์รอืยตุิการตัง้ครรภ ์และการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่  

 การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเรื่อง couple counseling ใน EMTCT ท่ีก  าหนดใหผู้ห้ญิงท่ีมี
เอชไอวีและตัง้ครรภ ์พาคูม่าตรวจ เพื่อลดผลกระทบ/แรงกดดนั และปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูห้ญิง
ท่ีมีเอชไอวีและตัง้ครรภ ์กรณีท่ีมีความยากล าบากในการน าคูม่าตรวจ 

 การจดัรูปแบบการใหบ้ริการปรกึษาแบบคู ่และแบบเดี่ยว บนความละเอียดออ่นเรื่องรสนิยมและ
เพศวิถีของผูร้บับรกิารและคู ่(เพื่อหลีกเลี่ยงความอดึอดั และกดดนั กรณีผูร้บับรกิารปรกึษามี
พฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลายและ/หรอืมีคูห่ลายคน) เพื่อช่วยใหท้างเลือกในการมีเพศสมัพนัธ์
อย่างปลอดภยัและเป็นสขุ 

3. การปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ HIV พรอ้มๆ กบัการตรวจและรกัษา STIs ซึง่มีรายงานเรื่องอตัรา STIs 
เพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองในกลุม่ท่ีมอีายนุอ้ย 

4. การพฒันาศกัยภาพผูใ้หบ้รกิารเรื่อง เพื่อปรบัลดความกงัวลและเพิ่มความมั่นใจ ความสะดวกใจของผู้
ใหบ้รกิารในการน าขอ้มลูไปใชใ้หบ้รกิารในคลินิกเอชไอวี และบรกิารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในเรื่อง 

 การสง่เสรมิเรื่องการกินยาตา้นไวรสัอย่างถกูตอ้งตรงเวลา (adherence) และความเช่ือมั่นในเรื่อง
นีต้อ่ตวัผูท่ี้มีเอชไอวี 

 การเพิ่มความมั่นใจในการอธิบายเรื่อง UVL และเรื่อง U = U กบัการพดูคยุสื่อสารเรื่องการมี
ทางเลือกดา้นการปอ้งกนัที่เพิ่มขึน้ในผูท่ี้มเีชือ้ท่ีก  าลงัรบัยาตา้นไวรสัอยูใ่นคลินิกเอชไอวี      
มากกว่าการสง่เสรมิการใชถ้งุยางอนามยัอย่างเดียว  

 การเพิ่มความมั่นใจเรื่อง ทกัษะการพดูคยุ สื่อสารเรื่อง เพศสมัพนัธแ์ละพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
สขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ ์การวางแผนครอบครวั และการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ 

5. การน าเอาผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชจ้รงิใหเ้กิดผลในการปฏิบตัิเช่นเดียวกบัการวิจยั ยงัเป็นความทา้ทาย
และยงัไมส่รา้งความมั่นใจใหก้บัผูท้  าหนา้ท่ีดแูลระบบบรกิาร 

 
ข. UVL กับการพฒันาการสือ่สาร 
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1. การพฒันา “กระบวนการสื่อสาร” เรื่อง U = U  ใหเ้ป็นกระบวนการสื่อสารเชิงบวก และเป็นการสื่อสาร
ท่ีเสรมิพลงัใหก้บัผูท่ี้มีเอชไอวีและผูท่ี้อยู่ในภาวะเสี่ยงตดัสินใจเขา้สูร่ะบบการตรวจและรกัษา โดยไม่
สื่อสารไปในลกัษณะท่ีกดบงัคบัใหผู้ท่ี้มีเอชไอวีตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการปอ้งกนั (ตอ้งกินยาตอ่เน่ือง) 
แตเ่ป็นการสนบัสนนุเรื่อง การกินยาตอ่เน่ือง บนความสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวิตของผูท่ี้มีเอชไอวี
เพื่อดแูลสขุภาพตนเอง และมีทางเลือกในการปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีเพิ่มมากขึน้  

2. การพฒันากระบวนการสื่อสารหลายระดบัท่ีมียทุธศาสตรแ์ละเปา้หมายท่ีชดัเจน 

 กบัผูท่ี้มีเอชไอวี เพ่ือสง่เสรมิการเขา้สูบ่รกิารรกัษา และรณรงคใ์หค้นมาตรวจ “รูเ้รว็ รกัษาได”้ 

 กบัผูใ้หบ้รกิาร เพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิารปรกึษากบัผูท่ี้มีเอชไอวี และ/หรอืคู่ 

 กบัผูก้  าหนดนโยบาย เพ่ือสง่เสรมิการเขา้ถงึการตรวจเรว็ รูผ้ลเรว็ self testing และการจดัสรร
งบประมาณเพื่อเพิ่มรอบ/ความถ่ีในการตรวจ VL 

 กบัสงัคมสาธารณะ เพื่อเพิ่มความเขา้ใจ ลดความกลวั/กงัวล การรงัเกียจและการเลือกปฏิบตัิต่อผู้
ท่ีมีเชือ้เอชไอวี 

3. มีระบบการสื่อสารท่ีมีระบบตอบสนองตอ่ความเขา้ใจคลาดเคลื่อนและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามมา 
4. ส านกัโรคเอดสฯ์ มีความคิดจะจดัการหารอืเพื่อพฒันาแคมเปญรณรงค ์ในช่วงใกล้ๆ  นี ้

----------------------------------------------------- 
ส่วนทีส่าม : ประเดน็ทีม่ีการสรุปมาจากการระดมความคดิเหน็เบือ้งตน้ดว้ยค าถามและใชก้าร
เขยีนค าตอบลงในบัตรค า (จากนัน้ไดค้  าตอบท่ีไดร้บัน ามาเสรมิในการอภิปรายในช่วงถดัไป)  
1. ผูท่ี้มีเชือ้เอชไอวีท่ีไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัจนอยู่ในสภาพกดเชือ้ไวรสัในเลือดได ้จะมีโอกาส

ถ่ายทอดเชือ้ใหก้บัคูท่ี่ไมม่ีเอชไอวีผ่านการมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยัหรอืไม่ 
2. ท่านคิดวา่ ควรหรอืไมค่วรบอกผูท่ี้มีเอชไอวีเรื่อง UVL และการไมถ่่ายทอดเชือ้ใหก้บัคูท่ี่ไมม่ีเอชไอวี 

ผ่านการมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั  

 ควรบอก ......เพราะ ......... 

 ไมค่วรบอก...เพราะ .......... 
 
ค าถามทีถ่ามผู้เข้าร่วมประชุมข้อที ่1 คอื 
1. ผู้ทีม่ีเชือ้เอชไอวทีีไ่ดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสจนอยู่ในสภาพกดเชือ้ไวรัสในเลอืดได ้จะมี

โอกาสถา่ยทอดเชือ้ใหก้ับคู่ทีไ่ม่มีเอชไอวผ่ีานการมีเพศสัมพนัธโ์ดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
หรือไม่  

 ค าตอบท่ีไดจ้  านวนมากระบ ุVLS ไมท่  าใหคู้ต่า่ง (HIV-) ติดเชือ้อีก แตจ่  านวนหนึ่งระบ ุยงัมีโอกาส
ติดเชือ้ได ้แมจ้ะนอ้ยมาก และจ านวนหนึ่งระบ ุ(ไมม่ีทางกดไวรสัไดห้มด) เพราะรา่งกายมี HIV 
จ านวนมาก 
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 จ านวนหนึ่งเอย่ถงึเกณฑ ์HIV Suppression ว่า 

 ตอ้งรบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั นาน 6 เดือน 

 มาติดตามการรกัษาและกินยาตอ่เน่ือง 

 มี VL นอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 40-50 copies/ml 

 มีค  าถามว่า คนที่ undetectable จะมีโอกาสกบัมา detectable ไดอ้ีกไหม หากกินยาไมต่อ่เน่ือง 

 มีค  าแนะน าวา่ใหใ้ชถ้งุยาง เพื่อปอ้งกนั STIs 

 มีขอ้กงัวลเรื่องผูท่ี้มีเอชไอวีท่ีกินยาไมต่อ่เน่ือง แลว้ มีสภาพไวรสัยอ้นกลบั จะท าใหเ้กิดการแพร่
ระบาดอีก 

 
ค าถามทีถ่ามผู้เข้าร่วมประชุมข้อที ่2 คอื 
2. ทา่นคดิว่า ควรหรือไม่ควรบอกผู้ทีม่ีเอชไอวเีร่ือง UVL และการไม่ถา่ยทอดเชือ้ใหก้ับคู่ทีไ่ม่มี

เอชไอว ีผ่านการมีเพศสัมพนัธโ์ดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย  

 ควรบอก ......เพราะ ......... 

 ไม่ควรบอก...เพราะ ...... 
ควรบอก 
1. เป็นประโยชนต์อ่บคุคลและระบบ 

 เป็นสิทธิท่ีจะไดร้บัขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิ และเป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจและวางแผนชีวิต ท าใหม้ี
ทางเลือกในการด าเนินชีวิตคู ่(กรณีคูต่า่ง) ในเรือ่งเพศสมัพนัธแ์ละการมีลกู และยงัช่วยลดความ
กงัวล และการตีตราตนเอง (self stigma) เรื่องท่ีอาจท าใหคู้ห่รอืผูอ้ื่นตดิเชือ้ 

 ท าใหม้ีการพดูคยุเรื่อง HIV, STIs และทางเลือกการปอ้งระหว่างคู ่

 เป็นขอ้มลูและเป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชนท่ี์จะช่วยสง่เสรมิใหผู้ท่ี้มีเอชไอวีเขา้สูก่ารรกัษา กินยา
ตอ่เน่ืองตรงเวลา และน าไปสูก่ารดแูลสขุภาพตนเอง ท าใหไ้มเ่จ็บป่วย และไมม่ีความเจ็บป่วยจาก
โรคติดเชือ้ฉวยโอกาส (Opportunistic Infections / OIs) 

 เป็นประโยชนท์ัง้การรกัษาและการปอ้งกนั 
2. ควรบอกแบบมีรายละเอียด 

 ตอ้งใหข้อ้มลูที่ครบถว้น 

 ใหข้อ้มลู/แนะน าเรื่องการปรบัลดพฤติกรรมเสี่ยง 

 แนะน าใหใ้ชถ้งุยางเพื่อปอ้งกนัการรบัเชือ้ดือ้ยา (กรณีมีคูน่อนหลายคน และหรอืคู ่HIV-รบัเชือ้มา
จากคนอื่น) 

3. ควรบอกแบบมีเง่ือนไข 
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 ควรมีการประเมินผลกระทบดา้นบวกและลบก่อนบอก 

 ควรประเมินผูท่ี้มีเอชไอวี หากมีความพรอ้ม ดแูลรบัผิดชอบตนเองและผูอ้ื่นก็ควรบอก หากไม่
พรอ้มรบัผิดชอบก็ไมค่วรบอก 

4. ควรบอกผูอ้ื่นดว้ย 

 บอกคู ่เพ่ือใหคู้ ่HIV-ลดความกงัวลใจ ท าใหค้วามสมัพนัธด์ีขึน้ และเพ่ือใหคู้ม่ีเพศสมัพนัธท่ี์
เหมาะสม 

 บอกคนรอบขา้งดว้ย เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ 
 
ไม่ควรบอก : เพราะจะท าใหเ้กิดความไม่สบายใจ (กงัวลว่าจะไมใ่ชถ้งุยาง) 

 
ก าหนดการ 

เวลา หวัข้อ 
8:45 – 9:00 น. ลงทะเบียน 
9:00 – 9:15 น.  เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ โดย 

ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร.นายแพทยป์ระพนัธ ์ภานภุาค 
ผูอ้  านวยการ ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

๙:๑๕ – ๙:๔๕ น. ชีแ้จงวัตถุประสงคก์ารประชุม ส ารวจความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการควบคุมไวรัสเอช
ไอวแีละการรับ-ถา่ยทอดเชือ้เอชไอว ี
โดยคณุนิวตัร สวุรรณพฒันา คณะกรรมการที่ปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ 

๙:๔๕ – ๑๐:๔๕ น. ผลการวจิัยเกีย่วกับการรักษาและควบคุมเชือ้ไวรัสเอชไอวแีละการป้องกันการ
ถา่ยทอดเชือ้ระหว่างคู่ 

 การวิจยั HPTN 052น าเสนอโดย พญ. นนัทิสา โชติรสนิรมิต หวัหนา้ศนูยวิ์จยัดา้นโรคเอดส์
และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 การวิจยั PARTNER และ Opposites Attract โดย ดร.พญ.นิตยา ภานภุาค ศนูยวิ์จยัโรค
เอดส ์สภากาชาดไทย 

 ซกัถาม อภิปราย และแสดงความคิดเหน็โดย ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ด าเนินการอภิปรายโดย 
คณุอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ คณะกรรมการที่ปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ 

๑๐:๔๕ – ๑๑:๐๐ น. พกั 
๑๑:๐๐ – ๑๒:๓๐ น. การอภิปรายรว่ม “การควบคุมเชือ้ไวรัสเอชไอวแีละการรับ – ถา่ยทอดเชือ้ : ผลกระทบ

ต่อชีวติและการแก้ไขปัญหาเอชไอวขีองประเทศ” 

 11:00 – 11:15 น. “ผลกระทบตอ่ชีวิตและความสมัพนัธก์บัคูข่องการรกัษาเสมือนการ
ปอ้งกนั” โดยผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเก่ียวกบัการควบคมุเชือ้เอชไอวี ที่เป็นผูท้ี่มีผลเลือดลบ 
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เวลา หวัข้อ 

 11:16 – 11:30 น. “ผลสืบเน่ืองของการควบคมุเชือ้ไวรสัเอชไอวีและการไม่ถ่ายทอดเชือ้ตอ่
วิถีชีวิตของผูท้ี่มีเชือ้เอชไอวี” โดยผูเ้ขา้รว่มการวิจยัเก่ียวกบัการควบคมุเชือ้เอชไอวี ที่เป็นผู้
ที่มีผลเลือดบวก 

 11:31 – 11:45 น. “ขอ้ควรค านงึถงึและขอ้แนะน าจากเจา้หนา้ที่ผูด้แูลผูท้ี่มีเชือ้เอชไอวี 
โดย คณุพิรานนัท ์หงสช์เูกียรติ และคณุสมิุตร ทองเมือง 

 11:46 – 12:00 น. “ขอ้ค านงึของการควบคมุเชือ้และการปอ้งกนัการรบั-ถ่ายทอดเชือ้ตอ่
ยทุธศาสตร ์นโยบาย และระบบบรกิารเอชไอวี/เอดสข์องประเทศ ในการแกไ้ขปัญหาเอชไอ
วี/เอดส”์ โดยผูแ้ทน สอวพ. 

 12:00 – 12:15 น. “การสื่อสารและการใหค้วามรูแ้ก่ชมุชน เก่ียวกบัการปอ้งกนัการรบั-
ถ่ายทอดเชือ้ การควบคมุเชือ้และการไม่ถ่ายทอดเชือ้” โดยคณุกมล อปุแกว้ มลูนิธิเอดส์
แหง่ประเทศไทย 

 12:16 – 12:30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ด าเนินการอภิปรายโดย  
คณุนิวตัร สวุรรณพฒันา คณะกรรมการที่ปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ  

๑๒:๓๐ – ๑๓:๓๐ น. อาหารกลางวนั 
๑๓:๓๐ – ๑๕:๐๐ น.   ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะตอ่การควบคมุเชือ้เอชไอวีและการรบั-ถ่ายทอดเชือ้ 

 สรุปขอ้เสนอแนะตอ่ผูก้  าหนดนโยบายและผูมี้สว่นไดเ้สีย 
ด าเนินการอภิปรายโดย 
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ 
ปิดการประชมุ 

 
 
 


