
ยาเพร็บ (PrEP) ได้รับการแนะนให้ทุกคนท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวีกิน   

ผู้ชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (รวมถึงชายข้ามเพศและบุคคลท่ีไม่จำากัดเพศว่าเป็นชายหรือหญิง (non-binary)  
อาจมีความเส่ียง หากคุณ:

แผ่นข้อมูลเกี่ยวกับยาเพร็บ (PrEP)
www.getprepd.org.au/th/

การเตรียมพร้อม (PrEP’D)เป็นความริเริ่มแห่งขาติของออส เตรเลียเพื่อชายเกย์และ
ชายอื่นๆ (ซิสหรือแทรนส์) เพศที่ไม่จำากัดตายตัวว่าเป็นชายหรือหญิง ผู้ซึ่งมีเพศ
สัมพันธ์กับชายเกี่ยวกับยา PrEP (ยาป้องกันก่อนสัมผัสสำาหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ)

PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis (ยาต้านไวรัสท่ีให้กับผู้ท่ียังไม่ได้ติดเช้ือเอชไอวี) ยาเพร็บ (PrEP) เป็น
ยาเม็ดซ่ึงคนท่ีไม่มีเช้ือเอชไอวีสามารถกินได้เพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี การกินยาเพร็บ (PrEP) ก่อนสัมผัสเช้ือเอช
ไอวีหมายความว่า ในระบบของคุณมียาเพียงพอท่ีจะหยุดเช้ือเอชไอวี หากมันเข้าสู่ร่างกายของคุณ หากคุณกินยาเพร็บ 
(PrEP) ตามแพทย์ส่ัง มันได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่ามีประสิทธิผลมากสำาหรับการป้องกันเช้ือเอชไอวีและลดความเส่ียงใน
การแพร่กระจายเช้ือเอชไอวีได้เกือบ 100% 

ก่อนจะเร่ิมกินยาเพร็บ (PrEP) คุณจะต้องไปหาแพทย์ของคุณเพ่ือขอใบส่ังยา แพทย์จีพีทุก
คนสามารถเขียนใบส่ังยาเพร็บ (PrEP) ได้ ก่อนกินยาเพร็บ (PrEP) คุณต้องไม่มีเช้ือเอชไอวี 
ดังน้ัน คุณจึงจำาเป็นต้องตรวจหาเช้ือเอชไอวี แพทย์ของคุณจะตรวจหาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อ่ืนๆ และตรวจสุข ภาพไตของคุณด้วย เม่ือคุณเร่ิมกินยาเพร็บ (PrEP) แล้ว คุณจะ
ต้องตรวจสุภาพทางเพศเต็มรูปแบบทุก ๆสามเดือน เม่ือคุณกลับไปรับใบส่ังยาเพร็บ (PrEP) 
ใบต่อไป และแพทย์ของคุณอาจตรวจสุขภาพไตของคุณด้วย  

ยาเพร็บ (PrEP) เป็นยาสำาหรับใคร?

ยาเพร็บ (PrEP) คืออะไร?

เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือมีแนว
โน้มท่ีจะไม่ใช้ถุงยางอนามัย (หรือ
หากถุงยางอนามัยปริหรือหลุดออก) 
กับคู่นอนช่ัวคราว

ใช้ยาเสพติดเพ่ือความบันเทิง เช่น 
คริสตัล (เมธแอมฟิตามีน ) หรือ GHB 
(แกมมา ไฮดรอกซีบูทีเรต) 

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เม่ือเร็วๆ 
น้ี เช่น โรคหนองในในทวารหนัก โรค
คลามีเดียในทวารหนักหรือโรคซิฟิลิส   

เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือมีแนว
โน้มท่ีจะไม่ใช้ถุงยางอนามัย (หรือ
หากถุงยางอนามัยปริหรือหลุดออก) 
กับคู่นอนท่ีมีเช้ือเอชไอวี ซ่ึงไม่ได้
รับการรักษา หรือรับการรักษาแต่มี
ปริมาณไวรัสท่ีสามารถตรวจเจอ

ฉันสามารถเริ่มต้นกินยาเพร็บ (PrEP)ได้อย่างไร?

https://getprepd.org.au/th/
https://getprepd.org.au/th/


ฉันสามารถรับยาเพร็บ (PrEP) ได้ที่ไหนและจะมีค่าใช้ จ่ายเท่าไร?

หากคุณเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในออสเตรเลียพร้อมบัตรเมดิแคร์ ทันทีท่ีคุณได้รับใบส่ังยาจากแพทย์ของคุณ คุณสามารถนำาใบส่ังยา
ไปรับยาเพร็บ (PrEP) ของคุณได้จากร้านขายยาใกล้บ้านคุณท่ีสุด เหมือนกับท่ีคุณทำากับใบส่ังยาอ่ืนๆ (แม้ว่าร้านขายยาบางร้าน
อาจต้องส่ังยามาให้คุณ)  เหมือน กับใบส่ังยาอ่ืนๆ ท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คุณจะต้องจ่ายค่ายาเม่ือคุณรับยาเพร็บ (PrEP)

ท่ีร้านขายยา  ปัจจุบันยาเพร็บ (PrEP) ราคา 
$30 ต่อหน่ึงใบส่ัง (30 เม็ด) และราคา 
$7.30 สำาหรับผู้ถือบัตรลดราคา นอกจากน้ี 

คุณยังสามารถซ้ือยาน้ีได้จากร้านขายยาในต่างประเทศทางออนไลน์ และนำายาเข้าออสเตรเลียได้อย่างถูกกฎหมายด้วย  ราคายาจะแตก
ต่างกัน ดังน้ันจะมีประโยชน์ท่ีจะเปรียบเทียบราคาท่ี เว็บไซต์ต่างๆคิด 

คุณสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีท่ีคุณจะได้ยาเพร็บ (PrEP) ได้ท่ีน่ี: www.getprepd.org.au/th/ways-to-get-prep/

ฉันสามารถเข้าถึงยาเพร็บ (PrEP)  
ได้อย่างไร หากฉันไม่มีบัตรเมดิแคร์?

หากฉันมีเงินไม่พอที่จะซื้อยาเพร็บ (PrEP) ล่ะ?

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ คุณสามารถนำาเข้ายาเพร็บ (PrEP) ได้อย่างถูก
กฎหมาย ท่ีมีมูลค่าคร้ังละ 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ร้านขายยาในต่างประเทศ
ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงต้องมีใบส่ังยาจากแพทย์ของคุณ
ก่อนท่ีคุณจะส่ังยาทางออนไลน์ เว็บไซต์น้ีมีข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงวิธีค้นหา
ร้านขายยาในต่างประเทศทางออนไลน์เหล่าน้ี : www.getprepd.org.au/
th/ways-to-get-prep/#personalimportation

หากคุณมีเงินไม่พอท่ีจะซ้ือยาเพร็บ (PrEP) คุณสามารถขอความช่วยเหลือผ่านโครงการบัตร
คูปอง คุณสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับส่ิงเหล่าน้ีได้ท่ีน่ี:  
www.getprepd.org.au/th/cant-afford-prep/

ราคา สำาหรับผู้ถือบัตรลดราคา

30 เม็ด $30 $7.30

แล้วโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นล่ะ?

ยาเพร็บ (PrEP) ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี แต่ไม่ป้องกันการติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างอ่ืนหรือการต้ังครรภ์ การตรวจสุขภาพทาง
เพศเป็นประจำาเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับผู้ชายทุกคนท่ีมีเพศสัมพันธ์ หากคุณมีเพศสัมพันธ์ คุณควรตรวจสุขภาพทางเพศทุกสามเดือน หาก
คุณกำาลังกินยาเพร็บ (PrEP) การตรวจหาโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของการไปหาแพทย์ของคุณทุกคร้ังเพ่ือรับใบส่ังยา
เพร็บ (PrEP) ของคุณ เพ่ือ ให้ม่ันใจว่าหากคุณเป็นโรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์ คุณจะได้รับการวินิจ ฉัยโรคและได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็ว โรคติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์อาจไม่แสดงอาการ ซ่ึงน่ีคือเหตุผลว่าทำาไมการตรวจอย่างสม่ำาเสมอจึงเป็นส่ิงสำาคัญ   

https://getprepd.org.au/th/ways-to-get-prep/
https://getprepd.org.au/th/ways-to-get-prep/#personalimportation
https://getprepd.org.au/th/ways-to-get-prep/#personalimportation
https://getprepd.org.au/th/cant-afford-prep/


หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (ไม่ใช่ผู้ชายข้ามเพศ) ท่ีมีเพศ
สัมพันธ์กับผู้ชาย คุณสามารถเร่ิมต้นด้วยการกินยาสองเม็ด
ก่อนมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2-24 ช่ัวโมง เพ่ือให้มีการ
ป้องกันระดับสูง 

แล้วต่อจากน้ันให้กินยาวันละหน่ึงเม็ดทุกวัน 

คุณอาจต้องการกินยาเพร็บตามความต้องการ (On-demand PrEP)  
หากคุณไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มากพอท่ีจะกินยาเพร็บประจำาทุกวัน 
(daily PrEP) เพ่ือลดค่าใช้จ่าย หากคุณไม่ต้องการกินยาประจำาทุก
วัน คุณจำาเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าคุณอาจมีเพศสัมพันธ์
เม่ือไร หรือสามารถถ่วงการมีเพศสัมพันธ์ไปได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง
หรือไม่ หากคุณกินยาเพร็บตามความต้องการ (On-demand PrEP) 
คุณจำาเป็นต้องกินยาตามกำาหนดโดสของยา เพราะการลืมกินยา
โดสใดไปหมายถึงมันอาจไม่ป้องกันเช้ือเอชไอวีได้ หากคุณเป็นคน
ชอบลืมกินยา น่ีอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับคุณ 

หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือเป็นผู้หลากหลายทางเพศ เราไม่ขอ
แนะนำาให้คุณกินยาเพร็บตามความต้องการ (On-demand PrEP) 
แต่ขอแนะนำาให้กินเพร็บประจำาทุกวัน (daily PrEP) เพ่ือให้ม่ันใจว่า
มีการปกป้องเต็มรูป แบบ หากคุณกำาลังกินฮอร์โมนเพ่ือยืนยันเพศ 
และหากคุณมีเพศสัมพันธ์ทางรูด้านหน้าหรือช่องคลอด 

เพ่ือท่ีจะกินยาเพร็บตามความต้องการ (On-demand PrEP) คุณ
จำาเป็นต้อง:

• กินยาสองเม็ด ก่อนการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2-24 ช่ัวโมง  

• กินยาหน่ึงเม็ด หลังจากกินสองเม็ดแรกไปแล้ว 24 ช่ัวโมง  

• กินยาหน่ึงเม็ด หลังจากน้ัน 24 ช่ัวโมง (48 ช่ัวโมง หลังจากกิน
สองเม็ดแรกไปแล้ว)

วิธีจำาง่ายๆคือ 2+1+1

หากคุณมีเพศสัมพันธ์อีกในเวลาน้ี คุณจำาเป็นต้องกินยาวันละหน่ึง
เม็ดทุกวันไปจนกว่าหลังการมีเพศสัมพันธ์คร้ังสุดท้ายแล้วสองวัน   

2 pills

2–24 hours
before sex

24 hours after 
first dose

48 hours after 
first doseSex

1 pill 1 pill

การกินยาเพร็บประจำาทุกวัน (daily PrEP) สามารถรวมถึง
การกินยาเพร็บ (PrEP) เป็นระยะเวลาหน่ึง เม่ือคุณต้องการ
ท่ีจะปกป้องตัวคุณเองจากเช้ือเอชไอวี เช่น ระหว่างฤดูร้อน 
ช่วงวันหยุดหรือกิจกรรมแห่งความภาค ภูมิใจของคนหลาก
หลายทางเพศ  

คุณจำาเป็นต้องกินยาวันละหนึ่งเม็ดทุกวันไป
จนกว่าหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายแล้ว

สองวัน

หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือเป็นผู้มีความหลากหลายทาง
เพศท่ีมีเพศ สัมพันธ์กับผู้ชาย แพทย์แนะนำาให้กินยาเพร็บ
ประจำาทุกวัน (daily PrEP) ท้ังน้ีเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปกป้อง
เต็มรูปแบบ หากคุณกำาลังกินยาฮอร์โมนยืนยันเพศและหาก
คุณมีเพศสัมพันธ์ทางรูด้านหน้าหรือช่องคลอด กินยาประจำา
วันวันละหน่ึงเม็ดจนครบเจ็ดวันเต็ม เพ่ือให้ได้การปกป้องเต็ม
รูปแบบ แล้วต่อจากน้ันกินวันละหน่ึงเม็ดทุกวัน  

2 pills

2–24 hours
before sex

24 hours after 
first dose

48 hours after 
first doseSex

1 pill 1 pill

การกินยาเพร็บ
ประจำาทุกวัน 
(DAILY PrEP)  

วันที่ 1

วันที่ 1

วันที่ 5

วันที่ 2

วันที่ 2

วันที่ 6

วันที่ 3

หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (ไม่ใช่ชายข้ามเพศ)  
ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

คนอื่นล่ะ:

วันที่ 3

วันที่ 7
2 เม็ด

ก่อนการมีเพศ
สัมพันธ์อย่างน้อย 

2-24 ชั่วโมง
เพศสัมพันธ์

1 เม็ด

หลังจากกิน
สองเม็ดแรกไป
แล้ว 24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง หลัง
จากกิน สองเม็ด

แรกไปแล้ว

1 เม็ด

การกินยาเพร็บตามความ
ต้องการ (ON-DEMAND PrEP) 
(หรือการกินยาเพร็บตาม
เหตุการณ์ (EVENT-BASED 
PrEP))

การปกป้องเต็ม

การป้องกันระดับสูง

วันที่ 4

ฉันควรกินยาเพร็บ (PrEP) อย่างไร?
การกินยาเพร็บ (PrEP) มีหลายวิธีต่างกัน มันยังคงเป็นยาตัวเดียวกัน เพียงแค่มีวิธีกินต่างกัน คุณสามารถเลือกวิธีท่ี
ใช้งานได้สำาหรับคุณ 



ผู้ชายหลายคนหยุดกินยาเพร็บ (PrEP) ระหว่างการระบาด
ใหญ่ของโรคโควิด-19 เพราะการล็อกดาวน์และข้อจำากัดอ่ืนๆ 
หมายความว่าพวกเขามีเพศสัมพันธ์น้อยลง หากหลังจากท่ี
คุณหยุดกินไปแล้วกำาลังกลับมาเร่ิมต้นกินยาเพร็บ (PrEP) 
อีก ส่ิงแรกท่ีต้องพิจารณาคือ คุณตรวจสุขภาพทางเพศคร้ัง
สุดท้ายเม่ือไร เพ่ือให้ม่ันใจว่าคุณไม่มีเช้ือเอชไอวี หากคุณไม่
ได้ตรวจในสามเดือนท่ีผ่านมา คุณควรไปตรวจ นอกจากน้ัน 
คุณควรตรวจดูว่าคุณมียาเหลืออยู่ก่ีเม็ด  คุณเก็บมันไว้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่ ดูว่ายาหมดอายุหรือยัง และคุณมีใบส่ังยาท่ี
ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ 

เวลาน้ีมีทางเลือกสำาหรับการป้องกันเช้ือเอชไอวีมากกว่าเคย คุณสามารถเลือกอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างผสมกันท่ีใช้ได้ดีท่ีสุดสำาหรับคุณ 
ยาเพร็บ (PrEP) เป็นทางเลือกหน่ึง ส่วนทางเลือกอ่ืนๆ ได้แก่:

มีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี ท่ีน่ี:  
www.getprepd.org.au/th/other-ways-to-prevent-hiv/

 z ถุงยางอนามัย เม่ือใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการป้องกันเช้ือเอชไอวีและการต้ังครรภ์ และยังช่วยลดความเส่ียงในการติด
โรคทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ (ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กำาจัดความเส่ียงน้ันก็ตาม)  

 z ระดับปริมาณไวรัสในร่างกายตรวจไม่เจอ (UVL) มีผลในการป้องกันการแพร่เช้ือเอชไอวี หากคนท่ีมีเช้ือเอชไอวีกำาลังรับการ
รักษาตัวและมีระดับปริมาณไวรัสในร่างกายตรวจไม่เจอ น่ีหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถแพร่หรือส่งต่อเช้ือเอชไอวีไปยังคู่นอน
ของเขาได้ น่ีเป็นท่ีรู้จักกันในนามว่า การรักษาคือการป้องกัน คุณอาจเคยได้ยินเก่ียวกับเร่ืองน้ีมาแล้วท่ีเรียกว่า ‘U=U’ ซ่ึงหมายถึง 
‘ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (Undetectable equals Untransmittable)’

 z ยาต้านไวรัสหลังจากสัมผัสเช้ือ (PEP) ก็มี หากคุณคิดว่าคุณได้สัมผัสเช้ือเอชไอวีไปแล้ว ยาน้ีไม่ใช่อย่างเดียวกับยาเพร็บ 
(PrEP)  ยาเพ็บ (PEP) เป็นยาชุดหน่ึงท่ีต้องกินเป็นเวลาหน่ึงเดือนหลังจากท่ีเป็นไปได้ว่ามีการติดเช้ือเอชไอวี ควรเร่ิมกินยา เพ็บ 
(PEP)โดยทันที มันจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุดหากเร่ิมกินภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการสัมผัสเช้ือ แต่ต้องเร่ิมกินภายใน 72 ช่ัวโมงของ
การสัมผัสเช้ือ ดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี www.getpep.info.

ยาท่ีใช้สำาหรับยาเพร็บ (PrEP) เป็นยาท่ีปลอดภัยและไม่มีผลข้าง
เคียง คนส่วนมากกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลย บางคนจะมีผลข้าง
เคียงปานกลางเช่น คล่ืนใส้ ท้องเสียและปวดศีรษะเม่ือเร่ิมต้นกินยา
เพร็บ (PrEP) ตาม ปกติผลข้างเคียงเหล่าน้ีจะหายไปภายในสอง
สามวันหรือสองสามสัปดาห์ 

ฉันควรเริ่มต้นกินยาเพร็บ 
(PrEP) อีกอย่างไรหลังจาก
หยุดกินไปแล้ว?

แล้วทางเลือกอื่นสำาหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีล่ะ?

มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่?

เม่ือคุณเร่ิมต้นกินยาเพร็บ (PrEP) 
อีกคร้ังหน่ึง ให้ม่ันใจว่าคุณกินยา
เพร็บ (PrEP) ตามท่ีคุณได้ รับคำา
แนะนำาให้กิน และกินตามกำาหนดโดส
ของยาเพ่ือให้ม่ันใจว่าคุณได้รับการ
ปกป้องเต็มรูปแบบ  

น้อยมากท่ียาเพร็บ (PrEP) จะสามารถมีผลต่อการทำางานของไต
ของคุณ นอกจากน้ียังมีผลต่อความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูก
เล็กน้อยมากด้วยเช่นกัน แต่น่ีจะกลับไปเป็นปกติหลังจากหยุดกิน
ยาเพร็บ (PrEP) แพทย์ของคุณจะเฝ้าติดตามดูแลผลข้างเคียงของ
คุณด้วยการตรวจเลือดดูการทำางานของไต  

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.getprepd.org.au/th/

ฉันสามารถหยุดการกินยาเพร็บ (PrEP) ได้อย่างปลอดภัย
อย่างไร?

หากคุณเป็นผู้ชายตรงเพศ (ไม่ใช่ผู้ชายข้ามเพศ)ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอ่ืน เพ่ือท่ีจะหยุดกินยาเพร็บ (PreP) คุณจะต้องกินยา
วันละหน่ึงเม็ดเป็นเวลา 48 ช่ัวโมงหลังการมีเพศสัมพันธ์คร้ังสุดท้ายของคุณ หากคุณเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือบุคคลท่ีมีเพศหลาก
หลาย คุณจะต้องกินยาวันละหน่ึงเม็ดเป็นเวลา 28 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์คร้ังสุดท้ายของคุณ  

https://getprepd.org.au/th/other-ways-to-prevent-hiv/
http://www.getpep.info
https://getprepd.org.au/th/

