
เพร็พ 
ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
มีว ิธ ีการที ่แตกต่างกันเพื ่อป้องกันตัวเองจากการได้ร ับ
เอชไอวี/เอดส์ ใช ้ถ ุงยางอนามัยเมื ่อค ุณมีเพศสัมพันธ์
เป ็นว ิธ ีท ี ่ใช ้ก ันมากที ่ส ุด แผ่นข้อเท็จจร ิงน ี ้จะอธิบาย
ถึงว ิธ ี เพ ิ ่มเต ิมในการป้องกันตัวเอง ที ่ เร ียกว่าเพร ็พ

Thai

เพร็พ (PrEP) คืออะไร

เพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis การป้องกันโรคก่อน
ได้รับเชื ้อ นี ่คือวิธีการป้องกันตัวเองจากการติดเชื ้อเอชไอวีโดยการทานยา
วันละหนึ่งเม็ดทุกวัน 

เพร็พ (PrEP) 

ไม่ใช่การป้องกันการติดเชื ้ออย่างอื ่นที ่คุณจะสามารถติดได้จากการมีเพศ
สัมพันธ์มันจึงยังเป็นสิ ่งสำาคัญที่คุณจะต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันจาก
โรคอื ่น ๆ เหล่านี ้

เพร็พ (PrEP) สำาหรับผู ้ใด 

เพร็พ (PrEP) ได้รับการแนะนำาสำาหรับผู ้ที ่มีความเสี ่ยงสูงในการติดเชื ้อเอช
ไอวี

คุณมีความเสี ่ยงสูงหากคุณ:

•  เป็นเพศชายที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู ้ชายคนอื ่นและไม่ได้ใช้ถุง
ยางอนามัยเป็นประจำา

• มีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที ่มีเชื ้อเอชไอวีและคุณต้องการที ่จะมีบุตร

• คู ่ครองของคุณมีเชื ้อเอชไอวีแต่ไม่รับประทานยาต้านเชื ้อเอชไอวี และไม่
ใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำา

เพร็พ (PrEP) สามารถช่วยให้คุณกังวลน้อยลงเกี ่ยวกับการติดเชื ้อเอชไอวี

เพร็พ (PrEP) ป้องกันจากการติดเชื้อเอชไอวีได้มากแค่ไหน 

เพร็พ (PrEP) ทำางานได้ดีถ้าคุณรับประทานทุกวัน คุณควรพยายามที่จะรับ
ประทานมันในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

หากคุณไม่รับประทานยาทุกวันคุณอาจจะไม่ได้รับการป้องกันจากเชื ้อเอช
ไอวีได้ดีนัก

ฉันจะต้องใช้เพร็พ (PrEP) นานแค่ไหนก่อนที่ฉันจะได้การ
ป้องกันจากการติดเชื้อเอชไอวี

มันขึ ้นอยู ่กับประเภทของการมีเพศสัมพันธ์ของคุณ

หากคุณเป็นเพศชายที่มีความสัมพันธ์กับผู ้ชายด้วยกันคุณจะได้รับการ
ป้องกันหลังจากการใช้เพร็พ (PrEP) ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน 

ถ้าคุณเป็นผู ้หญิงคุณจะต้องใช้มันทุกวันเป็นเวลา 20 วันก่อนที ่คุณจะ 
ได้รับการป้องกันได้

แพทย์ของคุณสามารถให้ข้อมูลเพิ ่มเติมได้

เพร็พ (PrEP) มีผลข้างเคียงไหม

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง คนส่วนใหญ่จะไม่มีผลข้างเคียง 

ผลข้างเคียงอาจรวมถึงอาการคลื ่นไส้, เวียนศีรษะ, ปวดหัว, เหน็ดเหนื ่อย, 
ปวดท้องและท้องเสีย โดยปกติอาการเหล่านี ้จะหยุดหลังจากสองถึงสาม
สัปดาห์ แต่ถ้ามีอาการนานมากกว่านั ้นคุณควรพบแพทย์ของคุณ

จะมีผลข้างเคียงในระยะยาวไหม

คนส่วนใหญ่ที ่ใช้เพร็พ (PrEP) ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงใด ๆ อย่างไรก็ตาม 
การใช้เพร็พ (PrEP) ในระยะยาวสามารถมีผลต่อไตของคุณ จึงเป็นสิ ่ง
สำาคัญที่ไตของคุณจะต้องถูกการตรวจสอบแพทย์ของคุณจะทำาการตรวจ
เลือดทุก ๆ สามเดือนในขณะที่คุณใช้เพร็พ (PrEP) อยู ่

ถ้าฉันใช้เพร็พ (PrEP) ฉันจะต้องใช้มันตลอดไปไหม

คุณไม่ต้องใช้เพร็พตลอดไป คุณสามารถหยุดและเริ ่มใช้เพร็พ (PrEP) ตาม
ความเปลี ่ยนแปลงในการใช้ชีวิตและความเสี ่ยงในการติดเชื ้อเอชไอวีของ
คุณ คุณควรใช้เพร็พ (PrEP) ในช่วงเวลาที ่คุณมีความเสี ่ยงสูงในการติดเชื ้อ
เอชไอวีเท่านั ้น

อย่างเช่น คุณอาจใช้เพร็พ (PrEP) เมื ่อคุณมีคู ่นอนเป็นจำานวนมาก หรือคุณ
กำาลังพยายามที่จะมีบุตร คุณสามารถหยุดการใช้เพร็พ (PrEP) ได้ถ้าสิ ่ง
เหล่านั ้นเปลี ่ยนแปลง
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เพร็พ 
ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

ฉันสามารถใช้เพร็พ (PrEP) ได้ไหมถ้าฉันพยายามท่ีจะต้ังครรภ์

ใช่ คุณสามารถใช้ได้ ถ้าคุณกำาลังพยายามที่จะตั ้งครรภ์และคู ่ของคุณมีเชื ้อ
เอชไอวี คุณสามารถใช้เพร็พ (PrEP) เพื ่อป้องกันตัวเองและทารกของคุณ
จากเชื ้อเอชไอวี

เพื ่อที ่จะได้รับการคุ ้มครองจากเชื ้อเอชไอวีคุณจะต้องใช้เพร็พ (PrEP) ทุก
วันเป็นเวลา 20 วันก่อนที ่คุณและคู ่ของคุณจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุง
ยางอนามัย คุณต้องใช้เพร็พ (PrEP) ทุกวันในขณะที่คุณกำาลังพยายามที่จะ
ตั ้งครรภ์และใช้เพร็พ (PrEP) เป็นเวลา 30 วันหลังจากครั ้งสุดท้ายที ่คุณมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

การใช้เพร็พ (PrEP) จะไม่หยุดคุณจากการตั ้งครรภ์

ถ้าคุณเป็นผู ้หญิงที ่มีเชื ้อเอชไอวีและคู ่ของคุณไม่ได้มีเชื ้อเอชไอวี คู ่ของคุณ
สามารถใช้เพร็พ (PrEP) เพื ่อป้องกันตัวเขาเองเมื ่อคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่
ใช้ถุงยางอนามัย 

ฉันสามารถใช้เพร็พ (PrEP) ได้หรือไม่ถ้าฉันใช้ยาอื่นๆอยู่

ใช้ได้ มันมักจะปลอดภัยที ่จะใช้เพร็พ (PrEP) และยาอื ่นๆในเวลาเดียวกัน 
แต่คุณควรตรวจสอบกับแพทย์ของคุณทุกครั ้ง

ฉันจะได้รับเพร็พ (PrEP) ได้อย่างไร

เพื ่อที ่จะได้รับเพร็พ (PrEP) คุณต้องไปพบแพทย์ที ่มีประสบการณ์ด้านเอช
ไอวีเพื ่อดูว่าคุณจะเหมาะสำาหรับการใช้เพร็พ (PrEP) หรือไม่

แพทย์จะถามคำาถามเกี ่ยวกับชีวิตทางเพศของคุณเพื ่อดูว่าคุณมีความเสี ่ยง
สูงในการติดเชื ้อเอชไอวีหรือไม่ แพทย์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็น
ส่วนตัวและเป็นความลับ

หากคุณมีความเสี ่ยงสูงแพทย์จะกระทำา:

• การตรวจหาเชื ้อเอชไอวี ถ้าผลแสดงว่าคุณมีเชื ้อเอชไอวีอยู ่แล้วคุณไม่ควร
ใช้เพร็พ (PrEP)

• การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี หากคุณมีโรคไวรัสตับอักเสบบีที ่เรื ้อรังคุณ
อาจจะต้องพบแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญก่อนที ่คุณจะรู ้ว่าคุณสามารถใช้เพร็พ
(PrEP) ได้หรือไม่

• การตรวจไต (จากการตรวจเลือด) เนื ่องจากสามารถรับผลกระทบจากยา
เพร็พ (PrEP) ได้

• การตรวจหาการติดเชื ้ออื ่นๆที ่คุณได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์

ถ้าหากว่าเพร็พ (PrEP) เหมาะกับคุณ แพทย์จะออกใบสั ่งยา และอธิบายวิธี
การต่าง ๆ ที ่คุณจะสามารถรับเพร็พ (PrEP) ได้ 

ฉันจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพร็พ (PrEP) ได้อย่างไร

สายข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเซาวท์เวลส์ (NSW Sexual Health 
Info Link) เป็นบริการทางโทรศัพท์ที ่สามารถ:

• ให้ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับเพร็พ (PrEP)

• ช่วยให้คุณเข้าใจว่าเพร็พ (PrEP) เหมาะสำาหรับคุณหรือไม่

• ช่วยให้คุณพบแพทย์ที ่มีประสบการณ์ด้านเชื ้อเอชไอวี และรู ้เกี ่ยวกับเพร็พ
(PrEP)

หากคุณต้องการที ่จะพูดคุยในภาษาของคุณ ให้โทรไปที ่บริการแปลและ
ล่าม (TIS) โทร 131 450 ให้ขอล่ามในภาษาของคุณและจากนั้นขอให้พวก
เขาต่อสายข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเซาวท์เวลส์ (NSW Sexual 
Health Info Link) โทร 1800 451 624




