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บงกช เจตนส์ว่าง

ศนูยค์วามรว่มมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสขุ

1 สิงหาคม 2559

PrEP COUNSELING



หวัขอ้วนัน้ี

การใหค้ าปรกึษาเรือ่งการกินยาตา้นไวรสัเพ่ือการป้องกนั

กอ่นการสมัผสัเช้ือเอชไอวี

ขอ้มลูพ้ืนฐาน และความร ูค้วามเขา้ใจ

เรือ่ง PrEP ส าหรบัผ ูใ้หค้ าปรกึษา

แนวทางส าคญัในการใหค้ าปรกึษาเรือ่งการกินยาตา้น

ไวรสัเพ่ือการป้องกนักอ่นการสมัผสัเช้ือเอชไอวี (PrEP

Counseling)
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ขอ้มลูพ้ืนฐาน และความร ูค้วามเขา้ใจ

เรือ่ง PrEP ส าหรบัผ ูใ้หค้ าปรกึษา
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ขอ้มลูพ้ืนฐาน และความร ูค้วามเขา้ใจ

เรือ่ง PrEP ส าหรบัผ ูใ้หค้ าปรกึษา
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• Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) การใชย้าตา้นไวรสั “กอ่น” การ

สมัผสัเช้ือ ในรปูแบบยากิน เพ่ือน ายาเขา้ส ูก่ระแสเลือดและเน้ือเยือ่

ต่างๆ กอ่นสมัผสัเช้ือเอชไอวี

• ทีโนโฟเวียร ์(TDF) หรอื ทีโนโฟเวียร/์เอ็มไทรซิตาบีน (TDF/FTC) กิน

วนัละ 1 ครัง้

• iPrEX: การศึกษาใน MSM และ Transgender 2499 คน ใน 6 ประเทศ

 TDF/FTC ป้องกนัการติดเช้ือได ้44%

• Partners PrEP: ค ูห่ญิง/ชายท่ีผลเลือดต่าง TDF ป้องกนัได ้62% , 

TDF/FTC 73%

• Bangkok TDF Study: ผ ูใ้ชย้า TDF ป้องกนัได ้49%



ประสิทธิผลของ PrEP ข้ึนกบั Adherence
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PrEP ส าหรบั 

“ผ ูท่ี้มีความเสี่ยงสงูต่อการติดเช้ือเอชไอวี”

แนวทางของประเทศไทย ปี 2014
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แนวทางขององคก์ารอนามยัโลก ปี 2015



ขอ้แนะน าเรือ่ง PrEP

แนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี 

ประเทศไทย 2557
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การใชย้าตา้นไวรสัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี
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แนวทางส าคญัในการใหค้ าปรกึษาเรือ่ง PrEP
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ทบทวนความเขา้ใจเรือ่งพฤติกรรมเสี่ยง

ใหข้อ้มลู

เนน้การกินยาอยา่งสม ่าเสมอ



ทบทวนความเขา้ใจเรือ่งพฤติกรรมเสี่ยง

• ทบทวนพฤตกิรรมเสี่ยง/ความเสี่ยงครัง้ลา่สดุอีกครัง้

• ประเมนิระยะท่ีตรวจไมพ่บเชือ้ที่ชดัเจน (window period)/

วิธีการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี ณ.หนว่ยบริการ

• ประเมนิอาการ Acute HIV Infection: ระยะเวลาเฉลี่ยหลงัรบั

เชือ้จนเกดิอาการ = 11 วนั (อาการโดยรวมประมาณ 87% 

- ไข ้ปวดเมือ้ยกลา้มเนือ้ อ่อนเพลีย)

• ประเมนิอาการโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

• ทบทวนการปรบัลดพฤตกิรรมเสี่ยง/ แนะน าการใชถ้งุยาง

อนามยั
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ใหข้อ้มลู 
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ม ี2 สว่นหลกัๆ คือ

1) ขอ้มลูเร่ืองตวัยา PrEP: 

ตวัยาที่กนิคือยาอะไร

ผลขา้งเคียงของยาท่ีกิน (ไมร่นุแรง-หายเอง)

กินอย่างไรถึงป้องกนัไดด้ทีี่สดุ

การเก็บยา/ ซ้ือยา PrEP ไดท้ี่ไหน

ขอ้ควรระวงัในการกินยา PrEP เชน่ กนิยา-หยดุยา-

กลบัมากนิยาอีกครัง้??



ใหข้อ้มลู (2) 
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2) ขอ้มลูเร่ืองการตรวจและตดิตาม

ตรวจคดักรองกอ่นกนิยา การท างานของไต (Cr) และ

ไวรสัตบัอกัเสบบี และส าหรบัผูห้ญิงตรวจ urine pregnancy 

ทกุครัง้กอ่นใหย้า

ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีทกุ 2-3 เดอืน

ตรวจ Cr. เมือ่กนิยาครบ 3 เดอืนและตดิตามทกุ 6 เดอืน

ตรวจหาโรคตดิตอ่ทางเพสสมัพนัธ์



เนน้การกินยาอยา่งสม ่าเสมอ
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ประเมนิความตอ้งการท่ีแทจ้ริง-แรงจงูใจในการกินยา PrEP ใหส้ม า่เสมอ

ส ารวจเกี่ยวกบัสิ่งท่ีชว่ยใหก้ินยาไดด้สีม า่เสมอ และส่ิงท่ีเป็นอปุสรรคตอ่

การกินยา และประเมนิการกินยาท่ีผา่นมาโดยทัว่ไป

สง่เสริม-สนบัสนนุใหก้ินยาสม า่เสมอ และลดอปุสรรคที่ขดัขวางการกินยา

 สง่เสริมใหผู้ร้บับริการคิด “ท าอย่างไรใหก้ินยาสม า่เสมอทกุวัน ไมข่าดยา”

 “คิดถึงอปุสรรค-ปัญหาที่ท าใหก้ินยาไมส่ม า่เสมอ ขาดยา” และ “แกไ้ข ลด

อปุสรรคนัน้อย่างไร”

สรปุวิธีการที่ใช ้และประเมนิความมัน่ใจ

 ตวัอย่าง ปรบัตามกิจวตัรประจ าวนั พกยาตดิตวั เตอืนโดยโทรศัพท ์กินตาม

ยาที่ใชเ้ป็นประจ า (เชน่ วิตามนิ)



สรปุประเด็นส าคญั PrEP Counseling

14

ทีมสขุภาพและผ ูใ้หค้ าปรกึษา

มคีวามรู ้ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเร่ืองการ

กินยาตา้นไวรสั เพื่อการป้องกนักอ่น

สมัผสัเชือ้ PrEP

มทีศันคตท่ีิดี เชื่อมัน่ตอ่แนวทางป้องกนั 

PrEP

มทีกัษะพื้นฐานที่ส าคญัในการให้

ค าปรึกษา (สรา้งสัมพันธภาพ ฟังอย่างเป็น

มิตร ค าถาม ใหข้อ้มูล  แกะรอยปัญหา พจิารณา

ทางเลือก ใหก้ าลังใจ สะทอ้นความ ความสรุป...)
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ขอบคณุครบั


