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PrEP COUNSELING
ผ่องพรรณ  เสาร์เขียว, 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



PIMAN clinic

Prevention Infection for 
Man; PIMAN



3

การให้ค าปรึกษาส าหรับการกนิยาต้านล่วงหน้า 
เพือ่ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี

การให้ยาล่วงหน้าPrEP

ก่อนการตดิเชือ้

เพื่อป้องกันการ
ตดิเชือ้เอชไอวี

PrEP

PrEP



PrEP

Client 
center

Counselor Physician

Factor

On PrEPOff PrEP



• Client

– Risk Perception

– Information about PrEP

– Believe/ Attitude to PrEP

– Partner/Friends/Family

– Health
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Factor



• Risk assessment

• Information about PrEP

– Efficacy

– Side effect

– Guidance to take PrEP

– Eligibility Assessment

• PrEP counseling

• Clinical management/Safety plan
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Counselor, Physician



ส่ิงที่ต้อง concern ระหว่างที่ใช้ PrEP

Risk 
assessment

Acute viral 
infection

Eligibility Adherence

Social harm Check up
Regular HIV 

testing

Information 
PrEP



• สอบถาม พดูคุย เก่ียวกับการมีเพศสัมพนัธ์และการ
ป้องกัน วิธีการ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันที่
ผ่านมา

• ประเมนิความต้องการ ความรู้สึก วธีิที่จะคงสถานะ
ให้เป็นลบ

• พดูคุยถงึแนวทาง วธีิการในการป้องกัน
• เสนอวิธีการ และร่วมกันหาแนวทางที่เป็นไปได้
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Risk assessment/ reduction



• Risk

• Acute viral infection

• Information of PrEP

• Interest to use PrEP

• Attitude

• If yes, PrEP use plan

• If no, Risk Reduction Couseling
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Assess Eligibility for PrEP

PrEP อาจไม่ fit ส าหรับทุกคน



PrEP counseling

Risk reduction 
counseling

HIV testing 
and counseling

Decision to 
take PrEP

PrEP
Counseling

Risk, Ready,  
Understanding

Facilitator
Barrier

Check up



• ช่วงเร่ิมต้น Initiate visit

• ช่วงกลาง Mid period

• ช่วงสุดท้าย Final visit
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PrEP counseling



• Adherence counseling

• Assess Social harm

• Side effect , Safety plan

• Other HIV prevention methods

• HIV testing and check up
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PrEP counseling, initiate



Introduce

Explore

Identify

Strategy

Plan

13

Adherence counseling



Adherence counseling; Explore
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• Facilitator
– ความเชื่อม่ันในยา

– ครอบครัว คู่นอน

– สามารถจัดการกับ
ชีวิตประจ าวัน

– มีสิ่งช่วยเตอืน

– เข้าถงึยาได้ดี

• Barrier
– กลัวคนอื่นเหน็ยา

– คู่นอนไม่เช่ือใจ

– เปล่ียนกิจวัตร
ประจ าวัน

– ดื่มเหล้า

– ไปเที่ยวกับเพื่อน

– ลืม
ข้อมูลด้านประสิทธิผลการป้องกันของยา PrEP
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Adherence counseling; Identify

เราควรท าอย่างไร เพื่อให้สามารถกินยาได้ทุกวัน

วธีิการใดบ้าง เพื่อช่วยให้กินยาได้ทุกวัน

จากสิ่งที่คุยกัน เราพบว่า..... เป็นสิ่งที่ท าให้เรากินยาไม่ได้
ทุกวัน



ปรับให้เข้ากับ
ชีวิตประจ าวัน

กล่องแบ่งยา
เปิดเผยการใช้PrEP
กับคู่/ครอบครัว

เช่ือมกับกจิกรรม
จัดการกับ
ผลข้างเคียง
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Strategy, Plan



• สิ่งส าคัญคือ 
– ไม่ตดัสินผู้รับบริการ

– ต้องประเมินด้วยใจเป็นกลาง

– ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

– ไม่กดดนั

– ไม่ชมเชยเกินไป

– support
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PrEP Counseling



• Adherence counseling

• Assess Social harm

• Side effect

• HIV testing and creatinine

• Continue?
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PrEP counseling, mid



• Risk reduction counseling

• HIV testing 

• Stop PrEP after last risk, how long?
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PrEP counseling, final



PrEP counseling

Risk reduction 
counseling

HIV testing 
and counseling

Decision to 
take PrEP

PrEP
Counseling

Risk, Ready,  
Understanding

Facilitator
Barrier

Check up



ส่ิงส าคญัทีต้่องเน้นผู้ทีรั่บประทาน PrEP

• PrEP ต้องใช้วิธีการป้องกันอ่ืนควบคู่ไปด้วย 

• PrEP เป็นการป้องกันของแต่ละบุคคล

• PrEP ต้องมารับการตรวจเลือดเอชไอวีอย่างเป็นประจ า

• PrEP ไม่สามารถป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นไได้

• PrEP เป็นทางเลือกหน่ึง 

• PrEP is your choice. ..One pill a day keeps 
HIV away!



• อาสาสมัครโครงการวิจัย ที่พมิานเซ็นเตอร์

• เจ้าหน้าที่คลินิกพมิาน

• ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ทมีผู้จัดงาน QI FORUM
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Acknowledge
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ขอบคุณค่ะ


