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ยา PrEP (PrEP) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามว่า ยาตา้นไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชือ้ (pre exposure prophylaxis) 

PrEP เป็นยาทีใ่ชส้ าหรับป้องกันเชือ้ HIV 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• ยา PrEP เหมาะกับคุณ ถา้คุณเป็นผูม้คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ HIV 
• ยา PrEP มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกันเชือ้ HIV เมือ่ทานอย่างต่อเน่ืองทุกวันหรอืทานตามความตอ้งการตามค าแนะน า 

ของแพทยข์องคุณ 
• แพทยท์ั่วไป (GP) ทุกท่าน สามารถส่ังจ่ายยา PrEP ใหคุ้ณได ้
• คุณจ าเป็นตอ้งท านัดเพือ่พบแพทยข์องคุณเป็นประจ าเมือ่คุณเริม่ทานยา PrEP 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

ยา PrEP เป็นยาเม็ดทีใ่ชท้านโดยผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ HIV ยา PrEP ชว่ยลดความเสีย่งของการตดิเชือ้ HIV ไดถ้งึ 

รอ้ยละ 99 

ยา PrEP เหมาะกับคุณ ถา้คุณเป็นผูม้คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ HIV ตัวอย่างเชน่ 

• หากคุณเป็นผูช้ายทีม่เีพศสัมพันธก์ับผูช้ายโดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย 
• หากคุณมคีู่นอนทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ HIV และไม่ไดอ้ยู่ในการรักษา หรอืเป็นผูม้คีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้ HIV 

ยา PrEP ครอบคลุมภายใตเ้มดแิคร์ [Medicare] หรอืไม่? (Is PrEP covered under Medicare?) 

ครอบคลุม ยาทีใ่ชร่้วมกันในขนาดคงทีห่ลายชนดิซึง่มสีว่นผสมของยา tenofovir disoproxil ขณะน้ี มอียู่ในรายการของ 
โครงการสทิธปิระโยชน์ดา้นยา (Pharmaceutical Benefits Scheme - PBS) ของเมดแิคร ์ซึง่มไีวใ้หผู้ใ้ชย้า PrEP ทีม่บัีตร 
เมดแิครถู์กตอ้งไม่หมดอายุในออสเตรเลยี 

หากคุณมบัีตรเมดแิครแ์ละใบส่ังยาทีถู่กตอ้งไม่หมดอายุจากแพทย ์น่ันหมายความว่า คุณสามารถหาซือ้ยา PrEP ไดใ้นอัตรา 
สว่นลดทีร่า้นขายยาทั่วไปในออสเตรเลยี  

หากคุณไม่มบัีตรเมดแิคร ์คน้หาเว็บไซต ์PAN ส าหรับขอ้มูลเกีย่วกับวธิกีารจัดหายา PrEP รวมถงึ วธิซีือ้ยา PrEP ทางออนไลน์ 
ได ้
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ยา PrEP มปีระสทิธภิาพหรอืไม่? (Is PrEP effective?) 

ยา PrEP มปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกันเชือ้ HIV เมือ่ทานอย่างต่อเน่ืองทุกวันหรอืทานตามความตอ้งการตามค าแนะน า 
ของแพทยข์องคุณ 

ยา PrEP ปลอดภัยหรอืไม่? มผีลขา้งเคยีงอะไรบา้ง? (Is PrEP safe? What are the side 
effects?) 

บางคนประสบกับผลขา้งเคยีง เชน่ คลืน่ไส ้เบือ่อาหาร และปวดหัว ผลขา้งเคยีงเหล่าน้ีมักไม่รุนแรงและจะหายไปภายใน 
เดอืนแรก หากคุณกังวลเรือ่งผลขา้งเคยีงที่ยังไม่หายไป ใหไ้ปพบแพทยข์องคุณ  

ผูค้นในสัดสว่นนอ้ยทีรั่บยา PrEP แลว้อาจพัฒนาไปเกดิความเสยีหายทีไ่ตได ้ดังนัน้ จงึเป็นสิง่ส าคัญทีคุ่ณตอ้งท าการตรวจไต 
ทุกสามเดอืน หากคุณใชย้า PrEP 

ฉันจะขอรับยา PrEP ไดอ้ย่างไร? (How do I get PrEP?) 

แพทยท์ั่วไป (GP) ทุกท่าน สามารถส่ังจ่ายยา PrEP ใหคุ้ณได ้คณุสามารถคน้หาแพทยท์ีส่ั่งจ่ายยาน้ีไดท้ีเ่ว็บไซต ์PAN  

หากคุณเป็นผูม้แีนวโนม้ทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากยา PrEP แพทยข์องคุณจะจัดใหคุ้ณเขา้รับการตรวจเลอืดเพือ่ประเมนิการท างาน 
ของไตและตับเพิม่เตมิไปจากการตรวจเชือ้ HIV  

เมือ่คุณผ่านเกณฑป์ระเมนิความเหมาะสมต่าง ๆ และตอ้งการจะเริม่ใชย้า PrEP แพทยข์องคุณจะออกใบส่ังจ่ายยาใหคุ้ณ  
หากคุณมบัีตรเมดแิคร ์คุณสามารถหาซือ้ยา PrEP ไดใ้นอัตราส่วนลดทีร่า้นขายยาทั่วไปในออสเตรเลยี อย่างไรก็ตาม  
รา้นขายยาบางแห่งอาจตอ้งส่ังยาชนดิน้ีเขา้มาในรา้น ซึง่อาจใชเ้วลาสองสามวัน 

 คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิแีละแหลง่จัดหายา PrEP ไดท้ี ่

• PAN (pan.org.au) 
• Alfred Health บรกิารยา PrEP ส าหรบัชาววกิตอเรยี (Alfred Health: Victorian PrEP Service)  

(alfredhealth.org.au/services/victorian-prep-service) 

จะเกดิอะไรขึน้หลังจากทีฉั่นเริม่ใชย้า PrEP? (What happens once I start PrEP?) 

คุณจ าเป็นตอ้งท านัดเพือ่พบแพทยข์องคุณเป็นประจ าเมือ่คุณเริม่ใชย้า PrEP 

คุณจะตอ้งตรวจเลอืดเพือ่ตรวจเชือ้ HIV และเขา้รับการตรวจอย่างอืน่เพือ่ดูว่า ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาน้ีไดด้เีพยีงใด  
คุณจะไดรั้บขอ้มูลเกีย่วกับวธิลีดความเสีย่งต่อการไดรั้บเชือ้ HIV 

คุณควรทานยาทุกวันตามทีแ่พทยส่ั์ง และแพทยข์องคุณจะแนะน าวธิทีีจ่ะชว่ยใหคุ้ณไม่ลมืทีจ่ะทานยาเป็นประจ า 

แจง้แพทยข์องคุณ หากคุณมปัีญหาในการจดจ าเพือ่ทานยาของคุณ หรอืหากคุณตอ้งการจะหยุดใชย้า PrEP 

https://www.staystifree.org.au/


 รับทราบขอ้เท็จจรงิ 

Get the facts 
staystifree.org.au 

 

 

เพจอัปเดต เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2020 

Page updated: 30 June 2020  

  

 

 คน้หาวธิตี่าง ๆ ทีคุ่ณสามารถทานยา PrEP ไดท้ี ่PAN (pan.org.au) 

ยา PrEP ป้องกันฉันจากโรคตดิตอ่ทางเพศชนดิอืน่หรอืไม่? (Does PrEP protect me from 
other STIs?) 

ไม่ป้องกัน ยา PrEP ไม่ไดป้้องกันคุณจากโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธอ์ย่างอืน่ เชน่ โรคซฟิิลสิหรอืโรคหนองใน 

หากคุณเริม่ใชย้า PrEP แลว้ เป็นสิง่ส าคัญทีคุ่ณจะตอ้งเขา้รับการตรวจโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธเ์ป็นประจ า ถงึแมว่้า 
คุณจะไม่มอีาการก็ตาม 

ฉันจะตอ้งใชย้า PrEP ไปนานเท่าใด? (How long do I need to be on PrEP?) 

คุณควรปรกึษาเรือ่งน้ีกับแพทยข์องคุณ 

มเีหตุผลหลายประการทีผู่ค้นจะหยุดใชย้า PrEP 

• หากคุณมคีวามเสีย่งในระดับทีต่ ่าลงต่อการตดิเชือ้ HIV เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติ คุณอาจตอ้งการหยุด 
ใชย้า PrEP 

• หาคุณพบว่า คุณไม่ตอ้งการทานยาทุกวันหรอืมักจะลมืทานยาของคุณ วธิป้ีองกันตัวคุณเองจากการตดิเชือ้ HIV วธิอีืน่ 
อาจไดผ้ลดมีากกว่าส าหรับคุณ 

• หากคุณไดรั้บผลขา้งเคยีงจากยาน้ี ซึง่รบกวนการใชช้วีติของคุณ คุณอาจตอ้งการทีจ่ะหยุดใชย้า PrEP 
• หากการตรวจเลอืดแสดงว่า ร่างกายของคุณมปีฏกิริยิาต่อยา PrEP ในทางทีไ่ม่ปลอดภัย แพทยข์องคุณอาจหยุดส่ังจ่าย 

ยา PrEP ใหคุ้ณ 

ยังมทีางเลอืกอืน่นอกจากยา PrEP หรอืไม่? (Are there any alternatives to PrEP?) 

ขึน้อยู่กับปัจจัยเสี่ยงของคุณ คุณอาจจะเหมาะทีจ่ะใชว้ธิกีารป้องกันเชือ้ HIV วธิอีืน่ เชน่ การใชย้า PEP หรอืใชว้ธิกีาร 

มเีพศสัมพันธท์ีป่ลอดภัยวธิอีืน่ 
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ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 
• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 
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