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ถา้เราหลงรกัผูต้ดิเชื้อเอชไอว ีเราจะท าอย่างไร

• เราจะมีเซ็กสท์ี่ปลอดภยักบัคู่ที่ติดเช้ือไดไ้หม Can Sex Be Safe 
With HIV?

• เราจะมีโอกาสติดเช้ือเอชไอวเีท่าไร What Are the Chances 
of Getting HIV?

• เราจะมีลูกไดไ้ง Having Children With an HIV-
Infected Partner



“ครั้งหนึ่งผมเคยคบกับ
คนๆหนึ่ง แต่เขาไม่สามารถ
ที่จะมเีซ็กส์โดยปราศจาก
ความกลัวได้
นั่นเป็นเหตุท าให้เราเลิกกัน 
ผมรู้สึกเจ็บปวดแต่คุณไม่
สามารถที่จะต้านทานความ
กลัวที่ไม่มีเหตุผลได”้

http://www.gaystarnews.com/article/these-five-gay-men-have-stripped-to-
show-there-is-no-shame-in-being-hiv-positive/#gs.cFPTPvg

http://men.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.gaystarnews.com/article/these-five-gay-men-have-stripped-to-show-there-is-no-shame-in-being-hiv-positive/#gs.cFPTPvg


Sex and HIV ใครบา้งทีเ่ขา้ใจ

• “ขอโทษนะ” เสียงอ่อยๆ ของเค้าท าให้ผมใจอ่อน 
• “ไม่เป็นไรหรอก” ผมบอก พลางหันไปกอดให้เค้าสบายใจ 
• เป็นอีกครั้งที่ผมกับแฟนมีเซ็กซก์ันไม่ส าเร็จ อยู่ๆ เค้าก็หมดอารมณ์เสีย

ดื้อๆ ไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรให้ปวดหัว เราทั้งคู่ต่างรู้ดีว่า ท าไม... 
• มันเป็นเพราะตัวเค้ากลัวว่าจะแพร่เชื้อ HIV ที่อยู่ในเลือดของเค้ามาให้ผม 

ทั้งๆ ที่ตอนแรกเค้าก็มีอารมณ์อยู่ดีๆ ทั้งๆ ที่เค้าเองก็สวมถุงยางอนามัย
เรียบร้อย ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้มีเซ็กซก์ันรุนแรงจนต้องกลัวว่าถุงจะแตกหรอื
รั่ว ทั้งๆ ที่เค้าไม่ยอมแม้กระทั่งให้ผมท าออรัลเซ็กซใ์ห้ แต่แล้ว ขณะที่เรา
เริ่มต้นไปเพียงชั่วครู่ เค้าก็หยุด แล้วเอ่ยค าขอโทษ 



เซ็กสป์ราศจากความกลวั? 

• ยาเพรพ็เปิดประเดน็นี้มาอกีคร ัง้ 

• กลุม่ HIV-negative men คนทีเ่ชื่อวา่การไดร้บัการรกัษาแลว้จะลด
การถา่ยทอดเชื้อ และทีเ่ชื่อวา่คู่ had an undetectable viral 
load จะมเีซก็สท์ีไ่มป้่องกนัมากกวา่ 3.2 เท่า

• MSM ในบราซลิและไทย ไมไ่ดส้นใจเรื่อง VL suppression ก่อน
การมเีซก็สไ์มป้่องกนั

Opposites Attract study

http://www.aidsmap.com/Gay-partners-HIV-transmission-study-due-to-start-despite-practical-barriers/page/2317390/


HPTN 052, 2011
1763 คู่ผลเลอืดต่าง ใน 9 ประเทศ (รวมไทยดว้ย)

97 % Heterosexual

• Efficacy of ART ในการลดการถ่ายทอดเชื้อในคู่ผลเลือดต่าง 96%
• ติดตามนาน 1 ปี 
• กลุ่มท่ีให้ยาต้านทันทีมีการติดเช้ือเพิ่มเพียง 1 คู่ 

– โอกาสการแพร่เช้ืออยู่ที่ 0.1 ใน 100 คนต่อปี 

• กลุ่มท่ีรอจน CD4 < 250 มีการติดเช้ือถึง 27 คู่ 
– โอกาสการแพร่เช้ืออยูท่ี่ 1.7 ใน 100คนต่อปี 

• การกินยาต้านไวรัสเร็วจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้มากกว่าการกินยาช้าถึง 96%

http://www.aidsmap.com/Treatment-is-prevention-HPTN-052-study-shows-96-reduction-in-transmission-when-HIV-positive-partner-starts-treatment-early/page/1879665/


• 66.3% (n=946) primary regular partner
– 8.4% (n=79) มคู่ีเป็น HIV-positive 
– 70.6% (n=668) ) มคู่ีเป็น HIV-negative 
– 21.0% (n=199) ไม่รูผ้ลเลอืดคู่

• At baseline, รายงานวา่มเีพศสมัพนัธไ์มป้่องกนั 
– serodiscordant relationships 59.5%, ( n= 47) 
– seroconcordant relationship   76.4% (n = 510)

• มเีพศสมัพนัธไ์มป้่องกนักบัคู่ประจ า regular partner(s) ใน 6 เดอืนทีผ่่านมา
• serodiscordant 49.4% (n=39) VS seroconcordan 72.0% (n=481) 
• มเีพศสมัพนัธไ์มป้่องกนักบัคู่ช ัว่คราว casual partner(s) ใน 6 เดอืนทีผ่่านมา
• serodiscordant 36.7% (n=29) VS seroconcordant 21.4% (n=143)



• Rates of relationship break-up were high, at 29.5 per 100 
person-years

HIV incidence 
• Serodiscordant relationships was 2.20 per 100 person-

years, 
– much higher in the first year of the relationship
– men who reported receptive UAI in their relationship. 

• SeroConcordant (Both HIV neg) relationships 0.71 per 100 
person-years 

• Most men did not know their partner’s viral load
• no HIV seroconversions in those who reported that their 

partner had undetectable viral load





Opposites Attract study
May 2012-December 2014

observational cohort study

http://www.aidsmap.com/Gay-partners-HIV-transmission-study-due-to-start-despite-practical-barriers/page/2317390/


การศึกษา survey ในกลุม่คู่ MSM ที่มีผลเลอืดต่าง
• Australia 135 คู่ Bangkok 52 คู่ Rio de Janeiro 47 คู่
• Median age was 36 (with no difference in the HIV-positive and HIV-negative 

partners) ส่วนใหญ่คบกันมาไม่นาน
– 39% < 1 ปี
– 33% for one to five years and 
– 28% > 5 ปี

• At baseline พบคู่คนที่ HIV-positive ได้รับยาต้าน ART (84%) และ 82.9% undetectable 
viral load (under 200 copies/ml).

• 43%  ของ 152 คู่ที่มาติดตามอย่างน้อย 1 คร้ัง ไม่ได้มีคู่คนเดียว
• เคยได้รับการวินิจฉัย STI diagnosed ในปีก่อนเข้าการศึกษา (11% in the HIV-

positive partners and 7% in the HIV-negative)
• 88/152 คู่ (58%) มีเซ็กส์แบบไม่ป้องกัน จาก 5905 คร้ัง (เฉลี่ย67 คร้ัง)
• รายงานว่าไม่ไดใ้ช้ถุงยางระหว่างมเีซ็กส์กันจ านวน  (condomless anal sex)
• only 237, representing 4% of all episodes of condomless sex.



Table 1: HIV incidence in interim analysis of Opposites Attract

Type of 

condomless

(CL) anal sex

New linked 

trans-

missions

Couple years 

of follow up 

(CYFU)

No. of acts Incidence 

rate (95% CI)

Overall 0 150 5905 0 (0 to 2.46)

Any CL 0 91 5905 0 (0 to 4.06)

Insertive 0 78 3569 0 (0 to 4.74)

Receptive 0 57 2337 0 (0 to 6.46)

Any when VL 

<200 c/mL
0 89 5656 0 (0 to 4.16)

Any when VL 

>200 c/mL
0 2 237 0 (0 to 184.31)



The PARTNER study 1166 คู่ผลเลอืดต่าง แต่วา่  38.3% เป็นคู่เกย์
75 คลนิิก ใน 14 ประเทศในยุโรป

• Reported condomless sex a median of 37 
times per year

• No episodes of HIV transmission among 
16,400 episodes of anal sex (including 
condom-protected ones) in gay men
– Although 11 HIV-negative partners became HIV-

positive (10 MSM; 1 heterosexual; 8 reported 
condomless sex with other partners) 

• no phylogenetically linked transmissions 
occurred over eligible couple-years of follow-
up

http://www.aidsmap.com/The-PARTNER-study/page/2407924/


การใช้ PrEP ร่วมกบัยาต้านไวรสัเพ่ือการรกัษาในคู่ผลเลือดต่าง

Partners Demonstration Project

• คูผ่ลเลอืดต่างทีม่คีวามเสีย่งสงู 1,013 คู ่พบวา่ป้องกนัการตดิเชือ้ได ้96%
Landovitz RJ. CROI 2015, Plenary. 

Baeten J et al. CROI 2015, abstract 24.

คูท่ีฝ่่ายทีม่เีชือ้เริม่กนิยาตา้นไวรสั ใหฝ่้ายทีไ่มม่เีชือ้กนิ PrEP นาน 6 เดอืน

คูท่ีฝ่่ายทีม่เีชือ้ยงัไมเ่ริม่กนิยาตา้นไวรสั ใหฝ่้ายทีไ่มม่เีชือ้กนิ PrEP ไป
เรือ่ยๆ จนกระทัง่ครบ 6 เดอืนหลงัฝ่ายทีม่เีชือ้ไดเ้ริม่ยาตา้นไวรสั



แนวทางประเทศไทย 2559

• สามารถใหย้า PrEP ในผูห้ญงิทีก่  าลงัมแีผนทีจ่ะตัง้ครรภ ์และมคีวามเสีย่งที่

จะตดิเชื้อเอชไอวจีากคู่ 

– กรณีคู่ผลเลอืดต่างทีภ่รรยาไม่ตดิเชื้อ แต่สามตีดิเชื้อ 

– ให ้PrEP ในช่วงอย่างนอ้ย 1 สปัดาหก่์อน และ 4 สปัดาหห์ลงัการมเีพศสมัพนัธ์

โดยไม่ใชถ้งุยางอนามยัในช่วงไขต่ก 



ชาย หญงิ ทางเลอืกในการท าใหเ้กดิการต ัง้ครรภใ์นครอบครวัผูต้ดิเชื้อในกรณีมปีญัหามบีตุรยาก

ไมต่ดิ

เชื้อ

ตดิเชื้อ 1. การฉีดอสุจเิขา้ช่องคลอดดว้ยตนเอง

2. การช่วยเจริญพนัธุโ์ดยฉีดอสุจเิขา้โพรงมดลูก

3. มเีพศสมัพนัธว์นัไขต่กกรณีฝ่ายหญงิมรีะดบั VL < 50 copies/mLอาจใชว้ธิอีืน่

ร่วมดว้ยเพือ่การป้องกนัการตดิเชื้อของฝ่ายชายไดแ้ก่การใชย้าตา้นไวรสัเพือ่ป้องกนัก่อนและ

หลงัสมัผสัแก่ฝ่ายชายการขริบหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศชาย

ตดิเชื้อ ไมต่ดิ

เชื้อ

1. การช่วยเจริญพนัธุโ์ดยใชอ้สุจบิริจาค

2. การช่วยเจริญพนัธุห์ลงัการลา้งอสุจิ

3. มเีพศสมัพนัธว์นัไข่ตกกรณีฝ่ายชายมรีะดบั VL < 50 copies/mLอาจใช ้

ยาตา้นไวรสัเพือ่ป้องกนัก่อนและหลงัสมัผสัแก่ฝ่ายหญงิร่วมดว้ย

ตดิเชื้อ ตดิเชื้อ 1. การช่วยเจริญพนัธุห์ลงัการลา้งอสุจิ

2. การฉีดอสุจเิขา้ช่องคลอดดว้ยตนเองในชายทีม่รีะดบั VL < 50 copies/mL

3. มเีพศสมัพนัธว์นัไขต่กเมือ่ท ัง้คู่มรีะดบัVL < 50 copies/mL



เพศสัมพันธ์วันไข่ตก timed natural conception

• กรณีผูต้ดิเชื้อมรีะดบัVL < 50 copies/mL 

• การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ใชถ้งุยางอนามยัในวนัทีฝ่่ายหญงิมไีข่ตก

• กรณีฝ่ายชายไม่ตดิเชื้อหากไดท้  าการขรบิหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศชายมาก่อนและแผลหายแลว้

อย่างนอ้ย 6 สปัดาหก่์อนมเีพศสมัพนัธจ์ะช่วยลดความเสีย่งต่อการตดิเชื้อเอชไอวไีด ้

• การใชย้าตา้นไวรสัป้องกนัก่อนและหลงัสมัผสัในฝ่ายทีไ่ม่ตดิเชื้อก็ช่วยลดความเสีย่งต่อการรบั

เชื้อเอชไอวไีดม้ากขึ้น

– โดยแนะน าใหก้นิยาTDF/FTC ครัง้ละ 1 เมด็ทกุ 24 ช ัว่โมงในคู่ทีฝ่่ายหญงิไม่ตดิเชื้อ

– ใหผู้ห้ญงิกนิต ัง้แต่เริ่มมปีระจ าเดอืนจนกระท ัง่ตรวจพบการต ัง้ครรภจ์งึหยุดยาโดยจะตอ้งกนิยาจนถงึ

อย่างนอ้ย 4 สปัดาหห์ลงัการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้สุดทา้ย

– ในคู่ทีฝ่่ายชายไมต่ดิเชื้อใหผู้ช้ายกนิยาจนกระท ัง่ไมม่คีวามเสีย่งจงึหยุดยาไดโ้ดยตอ้งกนิยาไมน่อ้ยกวา่

4 สปัดาหห์ลงัมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้สุดทา้ย



มายาคตเิกี่ยวกบัเซก็ส์

• ขณะทีถ่งุยางอนามยัยงัเป็น gold standard ของการป้องกนัเอชไอวี

• มคีนทีก่งัวลมากมายเกี่ยวกบั PrEP วา่มนัจะท าใหไ้มใ่ชถ้งุยางอนามยัมากขึ้น 

แต่วา่อาจจะเขา้ใจผดิ  

• เขาไม่ไดต้อ้งการ PrEP เพื่อจะมีเพศสมัพนัธไ์ม่ป้องกนั คนกลุม่ที่

จะไม่ใชถ้งุยางอนามยั เขาไม่ใชอ้ยู่แลว้ตลอดเวลา 

• เหตผุลเดยีวทีจ่ะกนิเพรพ็ก็เพือ่ป้องกนัเอชไอว ีและนัน่ ก็คอืทางเลอืกสุขภาพที่

ดไีมใ่ช่หรอื



เครดติภาพ http://board.postjung.com/916096.html



TIPS FOR THE HIV-NEGATIVE/POSITIVE
PARTNER

• Encourage your HIV-positive partner ให้กินยา
ต้านให้สม่ าเสมอ

• ใช้ถุงยางให้ถูกต้องสม่ าเสมอทุกครั้ง 

• เลือกการมีเซ็กส์ที่ปลอดภัย less risky sexual 
behaviors

• คุยกับหมอเร่ือง pre-exposure prophylaxis (PrEP)

• คุยกับหมอเร่ือง (within 3 days) about post-
exposure prophylaxis (PEP) ถ้าคุณคิดว่าคุณไป
เส่ียงมา

• ตรวจเอชไอวีเป็นประจ า

• คัดกรอง STI สม่ าเสมอ และรีบรักษา

• ท าให้คู่ของคุณได้รับการตรวจเหมือนกัน

• รีบเริ่มยาต้านให้และกินยาต้านให้สม่ าเสมอ
• ท าตามค าแนะน าแพทย์เสมอ
• ใช้ถุงยางให้ถูกต้องสม่ าเสมอทุกครั้ง 
• เลือกการมีเซ็กสท์ี่ปลอดภัย less risky 

sexual behaviors
• บอกคู่ของคุณเกี่ยวกับ pre-exposure 

prophylaxis (PrEP)
• บอกคู่ของคุณเก่ียวกับ post-exposure 

prophylaxis (PEP) คุณคิดว่าคู่ของคุณไป
เสี่ยงมา

• คัดกรอง STI สม่ าเสมอ และรีบรักษา
• ท าให้คู่ของคุณได้รับการตรวจเหมือนกัน

HIV-Negative HIV-Positive

http://www.cdc.gov/hiv/basics/pep.html


โปรดจ าไว ้

• Taking responsibility for your health

• Telling your partners

• Having relationships

• Having sex





17 cm (about 6.5 inches—the 
same as a male condom) www.Adam





During Intercourse


