ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่กับการเลี้ยงลูกด้วยนม
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโอกาสที่ผู้มีเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีจนสามารถกดปริมาณไวรัสในเลือดให้
อยู่ต่ำกว่าปริมาณที่จะวัดได้(โดยวิธีการวัดปริมาณไวรัสที่ใช้กันโดยทั่วไป)อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก
เดือนในการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นจากการมีเพศสัมพันธ์นั้นเท่ากับศูนย์ (0) มีหลักฐานจากการวิจัยทางคลินิกหลายโครงการที่
ยืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อเลยจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันทั้งเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทางทวารหนักหลายหมื่น
ครั้ง ผลของการวิจัยเหล่านั้นจึงนำไปสู่การรณรงค์ที่เรียกว่า “ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” หรือ U = U (Undetectable =
Untransmittable)
สำหรับคนจำนวนหนึ่งอาจมีคำถามว่า “ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” ใช้ได้กับทุกสถานการณ์กับทุกช่องทางการแพร่เชื้อ
รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(ที่มีเอชไอวี)ด้วยหรือไม่?
คำตอบเกี่ยวกับ “ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” รวมถึงการป้องกันการแพร่เชื้อทางนมแม่(ที่มีเอชไอวี)หรือไม่?เป็นหัวข้อ
ของการนำเสนอหนึ่งของการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อป้องกันเอชไอวีหรือ HIVR4P 2018 ในเดือนตุลาคมที่
ผ่านมา และคำตอบคือ “ไม่ใช่”
การนำเสนอ What Does U=U Mean for Breastfeeding? (ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่หมายความว่าอย่างไรสำหรับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่?) โดย ดร. เลอนา เซอร์กิเดส (Dr. Lena Serghides) แสดงผลของการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่แสดง
ว่าการกดไวรัสเอชไอวีในเลือดจนตรวจไม่เจอนั้นยังไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้1
ผู้นำเสนอเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวี
จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีเอชไอวีได้ ดร. เซอร์กิเดสแสดงผลของการวิจัยสองโครงการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของการ
แพร่เชื้อทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ได้ผลดีจนกดไวรัส(หรือจนวัดไม่ได้)ได้
การวิจัยแรกคือการวิจัยพรอมิส (PROMISE trial) ที่รวมทารกที่กินนมแม่ที่มีเอชไอวีจำนวน 2,430 คน การวิจัยดัง
กล่าวพบว่าอัตราการติดเอชไอวีในทารกที่กินนมแม่เป็นเวลา 12 เดือนเท่ากับ 0.6% และอัตราการติดเอชไอวีในทารกที่กิน
นมแม่เป็นเวลา 24 เดือนเท่ากับ 0.9% และจากทารกทั้งหมด 8 คนที่กินนมแม่ผู้ซึ่งได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ได้
ผลดีจนมีปริมาณไวรัสต่ำกว่า 40 ตัวต่อมล. นั้นมีทารก 2 คนที่ติดเอชไอวี
ดร. เซอร์กิเดส นำเสนอผลของการวิจัย HPTN 046 ที่รวมทารก 1,527 คนจากแม่ที่มีเอชไอวี การวิจัยติดตาม
ทารกเหล่านี้เป็นเวลา 18 เดือนพบว่าอัตราการติดเอชไอวีของทารกที่แม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนั้นเท่ากับ 0.5%
และเนื่องจากการวิจัย HPTN 046 เปรียบเทียบอัตราการติดเอชไอวีของทารกของแม่ที่มีเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ต้านกับแม่ที่มีเอชไอวีและยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส สิ่งที่การวิจัยค้นพบที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือสุขภาพของ
แม่(โดยวัดที่ระดับซีดีสี่ - CD4)มีผลต่อความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีของลูก หากแม่มีสุขภาพดี(ซีดีสี่มากกว่า 350 ตัวต่อ
มล.)โอกาสที่ทารกจะติดเอชไอวีจะน้อยลง หากระดับซีดีสี่ต่ำ(กว่า 350 ตัวต่อมล.)ความเสี่ยงของทารกต่อการติดเอชไอวีก็
จะเพิ่มขึ้น (1.9%-3.5% ต่อ 8.9%)
นอกจากนั้นการวิเคราะห์อภิมาณโครงการหนึ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงของการติดเอชไอวีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และที่มีผลต่อหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงว่าอัตราการติดเอชไอวีของทารกที่กินนมแม่ที่มีเอชไอวีเป็นเวลา 6 เดือนเท่ากับ 1.1% และอัตราการติดเอชไอวีของทารกที่กินนมแม่ที่มีเอชไอวีเป็นเวลา 12 เดือนจะเพิ่มเป็น
2.9%
เหตุผลที่ยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัด
ไวรัสเอชไอวีในนำ้นมแม่ไปจนหมดสิ้นนั้นเป็น
เพราะในน้ำนมแม่มีไวรัสสองประเภทคือประเภท
ที่ไม่เกี่ยวกับเซลล์ หรือ cell-free virus (HIV
RNA) ซึ่ง ดร. เซอร์กิเดสอธิบายว่าไวรัสประเภท
นี้เป็นไวรัสที่ถูกวัดได้ในการตรวจวัดปริมาณ
ไวรัส (viral load) และไวรัสอีกประเภทที่พบในน้ำ
นมแม่คือไวรัสที่พบในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า
cell-associated HIV DNA ดร. เซอร์กิเดส อธิบายว่ายาต้านไวรัสสามารถกำจัดไวรัสประเภท
แรก(HIV RNA)ได้ แต่ยาต้านไวรัสไม่สามารถ
กำจัดเอชไอวีที่แฝงตัวอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์(cell-associated HIV DNA)ได้ ดังรูปด้านบนด้านซ้ายมือเป็นไวรัสที่ไม่อยู่

ดูการนำเสนอ What Does U=U Mean for Breastfeeding? โดย Dr. Lena Serghides ได้ที่ http://webcasts.hivr4p.org/console/player/
40493?crd_fl=0&ssmsrq=1542879027492&ctms=5000&csmsrq=5364 และสรุปการนำเสนอ Why U=U Does Not Cover Breastfeeding?
โดย Simon Collins ใน The Body Pro ได้ที่ http://www.thebodypro.com/content/81472/why-uu-does-not-cover-breastfeeding.html
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ในเซลล์ที่ยาต้าน สามารถกำจัดได้ ส่วนไวรัสด้านขวามือเป็นไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แล้วซึ่งยาต้านกำจัดไม่
ได้
ปัจจัยที่สำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เอชไอวีทางน้ำนมคือปริมาณนำ้นม(และปริมาณไวรัสในน้ำนม) ดร.
เซอร์กิเดส อธิบายว่าทารกคนหนึ่งจะกินนมแม่ประมาณ 3-4 ถ้วยต่อวันหรือประมาณ 750-1,000 มล. ต่อวัน ซึ่งเมื่อรวม
แล้วประมาณ 150 ลิตรภายใน 6 เดือน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอสมควร และในนมแม่มีเซลล์ภูมิคุ้มกันประมาณ 10,000
เซลล์ต่อมล.ซึ่งเท่ากับจะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งล้าน(1,000,000)เซลล์ในนมแม่ที่ทารกกินทุกวันหรือประมาณ
150,000,000 เซลล์ในช่วง 6 เดือนที่ทารกกินนมแม่ ที่สำคัญอีกประการคือนมแม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเพราะนอกจาก
คุณค่าทางอาหารแล้วประโยชน์ของนมแม่อีกอย่างคือการถ่ายทอดภูมิคุ้มกันของแม่สู่ลูก แต่ทว่าเอชไอวีนั้นขยายตัวได้ดี
ในภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้น และจากการทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงว่าเอชไอวีขยายตัวในน้ำนมได้ดีกว่าขยายตัวในเลือด
ถึง 10 เท่า
ในน้ำนมแม่มีเซลล์หลายชนิดที่มีเอชไอวีทั้งสองประเภทคือไวรัสที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวกับเซลล์ (HIV RNA) และไวรัส
ที่ผนวกตัวเข้ากับนิวเคลียสของเซลล์ภูมิคุ้มกันแล้ว (HIV DNA) และในน้ำนมแม่ยังมีเอชไอวีที่ผนวกตัวเข้ากับเซลล์
ภูมิคุ้มกันและแฝงตัวสงบนิ่งอยู่หรือ latently infected resting CD4 T-cells ซึ่งเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อนี้มีอายุนาน(half-life)ถึง
44 เดือนและเป็นไวรัสที่ยาต้านไม่สามารถกำจัดได้ ดังนั้นทารกท่ีกินนมแม่ที่มีเอชไอวีก็จะได้รับไวรัสประเภทต่างๆนี้ไปด้วย
และปริมาณไวรัสที่ทารกได้รับไปจากน้ำนมแม่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีของทารกไปด้วย ดร. เซอร์กิเดส อธิบาย
เพิ่มเติมว่าหากปริมาณไวรัสที่แฝงตัวเข้ากับเซลล์ในน้ำนมเพิ่มขึ้น 1 log จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีถึง 3 เท่า
และปริมาณไวรัสที่เป็นอิสระ(ไม่เกี่ยวกับเซลล์)ในน้ำนมที่เพิ่มขึ้น 1 log จะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเอชไอวี 2 เท่า2
การอักเสบของเต้านม (เช่น เต้านมอักเสบ เป็นผีที่เต้านม และเต้านมคัด) ก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติด
เอชไอวีของทารกด้วยเพราะต่อมน้ำนมที่อักเสบจะทำให้ไวรัสเอชไอวีกระจายตัว (HIV shedding)ในน้ำนมได้มากขึ้น ดังนั้น
การดูแลสุขภาพของเต้านมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน และดร. เซอร์กิเดส เน้นว่าถึงแม้ว่าจะวัดปริมาณเอชไอวีในเลือด
ไม่ได้ก็ตามแต่ในน้ำนมแม่นั้นยังจะมีไวรัสในปริมาณที่สูงพอที่จะวัดได้อยู่
ปัจจัยอีกปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีของทารกที่กินนมแม่ที่ติดเชื้อและกินยาต้านอยู่คือการกิน
ยาอย่างสม่ำเสมอของแม่ในช่วงหลังคลอด เพราะในช่วงหลังคลอดนั้นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีปัญหาอื่นๆเพิ่มขึ้นไม่ว่า
จะเป็นการนอนไม่พอเพราะต้องคอยตื่นมาดูแลทารก รวมทั้งแม่อาจมีอาการซึมเศร้าหลังคลอด หรือแม่ที่มีเอชไอวีและเลี้ยง
ลูกด้วยนมอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่เพียงพอและมีผลกระทบต่อวินัยในการกินยาอย่างสม่ำเสมอ
ผู้นำเสนอเน้นว่าการที่แม่กินยาต้านไวรัสจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของทารกที่กินนมแม่ได้ระหว่าง
50-90% แต่ทว่ายาต้านไวรัสจะไม่สามารถลดความเสี่ยงของทารกต่อการติดเอชไอวีได้อย่างหมดสิ้นดังนั้นเธอจึงสรุปว่า
สำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นยูไม่เท่ากับยู (U does not equal U) หรือ ไม่เจอไม่เท่ากับไม่แพร่
ดร. เซอร์กิเดส สรุปการนำเสนอด้วยพูดถึงทางเลือกหรือชั่งน้ำหนักว่าแม่ที่มีเอชไอวีควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่
ซึ่งทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่
หากเป็นพื้นที่ยากจนไม่มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับผสม
นมผง ทารกที่กินนมผงที่ใช้น้ำไม่สะอาดผสมจะมีความ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและตายจากโรคอื่นสูงมากกว่า
ความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีจากน้ำนมแม่ หรือหากแม่
ไม่สามารถหานมผงในปริมาณที่เพียงพอได้ แม่อาจ
ต้องเพิ่มสัดส่วนของน้ำ(ที่อาจสะอาดหรือไม่สะอาด
ก็ได้)มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณนมซึ่งจะทำให้นมเจือ
จางกว่าที่ควรและทำให้ทารกกินนมที่ไม่มีคุณค่าอาหาร
เพียงพอ หรือแม่ที่ยากจนอาจหย่านมลูกเร็วเกินไปและ
เลี้ยงลูกด้วยอาหารอื่นแทนเพราะไม่สามารถซื้อนมผง
ได้ต่อไปและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจทำให้ทารก
มีสุขภาพไม่ดีได้ ในสภาพเช่นนี้การเลี้ยงทารกด้วย
ภาพแสดงถึงไวรัสเอชไอวีที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ (วงกลมทรงไข่ที่สองด้านขวา) ซึ่ง นมแม่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับทารก
มีทั้งไวรัสเอสไอวีที่ยังไม่ได้ผนวกเข้ากับเซลล์ภูมิคุ้มกัน (ดาวสีแดง) และที่ผนวก
สำหรับแม่ที่มีน้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับผสม
ตัวมันเข้ากับเซลล์แล้ว (วงกลมทรงไข่สีส้ม) นอกจากไวรัสแล้ว ในนมแม่ยังมี
นมผงได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถหานมผงได้อย่าง
ยาต้านไวรัสที่แม่กินอยู่ด้วย ทั้งหมดนี้ทารกจะได้รับไปพร้อมกับน้ำนม
พอเพียงและสม่ำเสมอนั้นความเสี่ยงต่อการที่ทารกจะ
ติดเอชไอวีจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสูงเกินไป นอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสที่แม่กิน
ปริมาณไวรัสอาจแสดงเป็นค่า log เนื่องมาจากค่าดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้ถึง 10 เท่าทำให้สะดวกในการแสดงจำนวนที่น้อย
และที่มากได้ โดยปกติค่าจะแสดงเป็น log ฐาน 10 นั่นคือ 1.0 log มีค่าเท่ากับ 10 และ 2.0 log มีค่าเท่ากับ 10 ยกกำลัง 2 ซึ่งก็คือ 100 และ 3.0 log
จะเท่ากับ 1000 และ 4.0 log จะเท่ากับ 10000 และ 5.0 log จะเท่ากับ 100000 จาก http://www.4lifedd.com/hiv_aids.asp?ac=hiv_viral_load
และดูตารางการเปลี่ยนค่า log เป็นจำนวนได้จาก http://i-base.info/qa/factsheets/viral-load-converting-log-values-to-numbers
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เป็นประจำต่อทารกในครรภ์และทารกหลังคลอดที่ไม่ติดเอชไอวีที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดของ
ทารกต่ำกว่าปกติ หรือ ภาวะเลือดเป็นกรดแล็กติก และโลหิตจาง เป็นต้น ดังนั้นการเลี้ยงทารกด้วยนมผงจะเป็นทางเลือกที่
ปลอดภัยและดีกว่าสำหรับทารก
การนำเสนอของ ดร. เซอร์กิเดส เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่ “ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” และเน้น
ถึงความสำคัญของการรณรงค์สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นการป้องกันที่ได้ผลดีมากเฉพาะการแพร่เอชไอวีจากการมีเพศ
สัมพันธ์เท่านั้น และเน้นถึงความสำคัญของทั้งสอง“ยู” (U) ในการรณรงค์ คือยูแรกเป็นการตรวจไวรัสไม่เจออย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อยหกเดือน และยูที่สองที่หมายถึงไม่แพร่เอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนการแพร่เอชไอวีโดย
ช่องทางอื่นนั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานจากการวิจัยสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากความเสี่ยงของทารกติดเอชไอวีจากการกินนมแม่ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนได้ผลดีนั้นค่อน
ข้างต่ำ ดังนั้นการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ของน้ำนมแม่และความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้แก่ทารกจึงเป็นเรื่องที่ตัดสิน
ใจได้ยาก ทางออกหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คือปรึกษาหารือกับแม่อย่างเปิดเผยและเปิดใจไม่มีการประนามและด่วนตัดสินใจ
จากผู้ให้บริการ และการให้อิสระแก่แม่ที่มีเอชไอวีในการตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไร รวมถึงการเคารพการตัดสินใจของ
แม่ที่รองรับด้วยบริการต่างๆที่สนับสนุนการตัดสินใจของแม่โดยผู้ให้บริการเพื่อให้แน่นอนว่าแม่กินยาต้านอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงบริการตรวจปริมาณไวรัสแก่แม่และตรวจเอชไอวีของทารกอย่างเหมาะสม

