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โครงการ PrEP ท่ีก าลงัด าเนินการโดยศูนยว์จิยัโรคเอดส์ฯ

• โครงการเพร็พในชุมชน (Princess PrEP หรือ เพร็พพระองค์โสม)

• โครงการเพร็พที่คลีนิคนิรนาม (PrEP-30) 

• โครงการศึกษา PrEP (PrEP-sub study)



โครงการ เพร็พ พระองค์โสมฯ
• ให้ยาเพร็พฟรีส าหรับ MSM/TG และ migrant 1000 คน/ปี  
• ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี (มกราคม 2559-ธนัวาคม 2561)

• ด าเนินการที่ ศนูย์สขุภาพชมุชน 7 แหง่ใน 4 จงัหวดั 
• ศนูย์สขุภาพสมาคมฟ้าสีรุ้งกรุงเทพและหาดใหญ่ จ.สงขลา
• ศนูย์สขุภาพมลูนิธิสวิงกรุงเทพและพทัยา 
• ศนูย์สขุภาพมลูนิธิซิสเตอร์พทัยา 
• ศนูย์สขุภาพองค์กรแคร์แมทและมลูนิธิเอ็มพลสั จ.เชียงใหม่

• ได้รับการสนบัสนนุคา่ยาจากกองทนุปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี สภากาชาดไทย
• บคุลกรและสถานที่ และวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในการให้บริการให้ค าปรึกษาและตรวจเอชไอวี การท างานของ
ไต ตบัอกัเสบบี ที่ศนูย์สขุภาพชมุชน สนบัสนนุโดย โครงการ LINKAGAES (FHI 360, USAID)



ศูนย์สุขภาพชุมชนใน PrEP sub-study 
และ Princess PrEP program
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TOTAL: 300 + 3,000 (1,000 ต่อปี)



องคป์ระกอบของการใหบ้ริการ PrEP
• สถานบริการ

• ใกล้กลุม่เป้าหมาย 
• บรรยากาศเป็นมิตร 
• สะดวกสบาย 

• ผู้ให้บริการ : ทีมเจ้าหน้าท่ีชมุชน (ผู้ ให้ค าปรึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจเลือด เจ้าหน้าที่ติดตามดแูลและส่งตอ่)
• ได้รับการอบรมความรู้ท่ีเก่ียวข้อง คือ HIV STI PrEP, PEP, การปอ้งกนั และรักษา HIV ท่ีได้มาตรฐาน 
• มีความออ่นไหวตอ่การให้บริการกลุม่เปา้หมาย
• มีการติดตามประเมินคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ

• การสร้างความต้องการให้มารับบริการ: website, กิจกรรมขององค์กร, Enhanced Peer Mobilizer (EPM)
• บริการ

• HIV counseling and testing
• ถงุยาง/สารหลอ่ลื่น
• STI testing: Syphilis, NAAT GC/CT
• การดแูลสง่ตอ่และติดตามการรักษา HIV และ STI 
• Cr/Hepatitis-B antigen testing (สง่แลป รพ. หรือ เอกชนที่ใกล้เคียง) ก่อนเร่ิม PrEP



ท ำแบบสอบถำมดำ้น
พฤตกิรรม

ตรวจ HIV

ยนิดจีะกนิยำ 
PrEP

ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะ
กนิยำ PrEP

เจำะเลอืดเพือ่ตรวจ 
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antigen

เร ิม่ยำตำ้นไวรสัทนัที

นดัมำตรวจ HIV 
ตำมปกต ิ

(อยำ่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน)

ประเมนิควำมเสีย่งและให้
ค ำปรกึษำเรือ่ง PrEP

ใหค้ ำแนะน ำเพิม่เตมิเรือ่ง PrEP

สง่ตอ่พบแพทยเ์ฉพำะทำงดำ้นไต
และพจิำรณำคดักรองใหมเ่พือ่รบั
PrEP เมือ่ปญัหำเรือ่งไตไดร้บักำร
แกไ้ขแลว้ และ ตรวจ HIV อยำ่ง

นอ้ยทกุ 6 เดอืน

CrCl >60 
mL/min

ทำนยำ PrEP ตอ่

หยุดยำ PrEP

CrCL <60 
mL/min

นดั เดอืนที ่1, เดอืนที่ 3 
ทกุ 3 เดอืน

ใหย้ำ PrEP 1 ขวด
เพือ่เร ิม่ยำไดเ้ลย

PrEP Flow



Total 348 PrEP users in the Princess 
PrEP among 7 DiCs (By June30, 2016)



โครงการ PrEP-30

• โครงการให้บริการ PrEP แก่ผู้ที่สนใจ และประเมินว่ามีความเสี่ยง ทัง้ชาวไทย และชาวตา่งประเทศ อาย ุ
18 ปีขึน้ไป

• โครงการบริการที่ให้ผู้ รับบริการจา่ยคา่ใช้จา่ยเอง แตร่าคาไม่แพง ( ประมาณ 1000 บาท/เดือน หรือ 30 
บาท/วนั ) 

• ยาที่ใช้ คือ Teno-EM (TDF/FTC ของ GPO)

• การนดัและติดตาม หลงัเร่ิมยาครัง้แรก 1 เดือน และหลงัจากนัน้ทกุ 3 เดือน 

• Cr ครัง้แรก เดือนที่ 3 เดือนที่ 6 และเดือน ที่ 12 ในปีแรก หลงัจากนัน้ทกุ 6 เดือน

• บริการ: HCT, Cr/Anti-HBS, HBsAg, Hep-B vaccine, STI testing (Syphilis, 
NAAT GC/CT และอ่ืนๆ)



PrEP-30 clients

• 358 clients through April 2016

• Median age 32 (range 18-64)

• 97% male, 91% MSM, 1% TGW

• Risk behavior:
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Community-led PrEP Study Enrollment, 
as of Jun 30, 2016

RSAT BKK (26 Nov. 2015)

SISTERS PTY (22 Oct. 2015)

SWING BKK (29 Oct. 2015)

Enrollment: 98
Agreed to take PrEP: 59 (60%)

Enrollment: 127
Agreed to take PrEP: 63 (50%)

Enrollment: 45
Agreed to take PrEP: 20 (44%)

SWING PTY (24 Nov. 2015)

Enrollment: 34
Agreed to take PrEP: 24 (71%)

TOTAL ENROLLMENT: 304
(95% of total HIV-neg in T&T)

AGREED TO TAKE PREP: 166 (55%)




