
คูมือการกิน





ทุกวันนี้ วิทยาการด้านการป้องกันเอชไอวีได้พัฒนา

ก้าวหน้าไปกว่าเดิมมาก เรามีถุงยางอนามัย เรามีวิธีตรวจเอชไอวี

ที่รู ้ผลได้เร็วขึ้น เรามียาต้านไวรัสเพื่อการรักษา และปัจจุบัน 

ได้มีการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันก่อนการติดเชื้อหรือที ่

เรียกกันว่า เพร็พ (PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis) 

ซึง่นับว่ามีประสทิธผิลในการป้องกนัสงู และน�าไปสูก่ารมทีางเลอืก

ในการป้องกัน

คู ่มือเพร็พฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการกินเพร็พ 

ส�าหรบัผูท้ีส่นใจการกินเพรพ็เพือ่ป้องกนัเอชไอว ีโดยจะครอบคลมุ

เนื้อหาที่ส�าคัญ เช่น เรื่องการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน การ

กินเพร็พ ประสิทธิผลของยา วิธีกิน และข้อควรระวังต่างๆ ในการ

กินยา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อท่านใน

การเตรียมพร้อมเพื่อการกินเพร็พ

ด้วยความขอบคุณ

คณะผู้จัดท�า

1



2



3



4



5



6



7



8



9



ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus 

เป็นไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคเอดส์ เมื่อเข้ามาในร่างกายของเรา 

จะท�าลายเม็ดเลือดขาว CD4 ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันของเรา ท�าให้

ระบบภูมิคุ ้มกันของเราเสื่อมลงเรื่อยๆ จนป้องกันโรค

แทรกซ้อนไม่ได้
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Acute (แอ็คคิวท์) หรือระยะเฉียบพลัน 

มีอาการเหมือนไข้หวัด ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ อ่อนเพลีย ต่อม 

น�า้เหลืองโต และมักจะหายเองได้ใน 1-2 สัปดาห์

ยังไม่มีอาการ หลังช่วงแอ็คคิวท์ ผู้มีเชื้อมักมี

สุขภาพแข็งแรงไปอีก 5-8 ปี จึงคิดว่าไม่เป็นอะไร ส่วนใหญ่ไม่รู้

ตัวว่ารับเชื้อมาแล้ว

หากติดเชื้อเป็นเวลานาน และมีภูมิคุ ้มกัน 

ลดลง จะมีอาการของโรคฉวยโอกาสในระยะนี้
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อาการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน
Acute HIV

อาการเหล่านี้จะเกิดข้ึนใน

ช่วง 10-14 วันแรกหลังจาก 

รับเชื้อมา คนทั่วไปอาจไม่รู้ตัว 

ว่ารับเชื้อมาแล้ว อาการเหล่านี้ 

จะมีอยู ่ประมาณ 2 สัปดาห์ 

หรือเรื้อรังเป็นเดือน และจะ

หายไปเอง คุณอาจคิดว่านี่เป็น

อาการไข้หวัดทั่วไป จึงไม่ได้ 

ไปพบแพทย ์  หรือไม ่ ได ้ ไป 

ตรวจเอชไอวี
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การติดเชื้อระยะเฉียบพลันจะ

ท�าให้เราถ่ายทอดเชื้อให้คู่ของเรา 

ได้ง่าย เพราะในร่างกายมีเชื้อไวรัส

ระดับสูงมาก ดังนั้น ถ้าเรารู้ตัวเร็ว

ก็จะสามารถปกป้องคู่ของเราไม่ให้

ตดิเชือ้ได้ และทีส่�าคญัก่อนกนิเพร็พ

ต้องมั่นใจว่าไม่ได้อยู่ในช่วง Acute 

“ถ้ามีอาการดังที่กล่าวมา ก็มาหาหมอได้เลยครับ บอกหมอด้วย

นะว่ามอีาการทีส่งสัยว่าจะเป็นการติดเชือ้เอชไอวรีะยะเฉยีบพลนั 

คุณหมอจะได้ให้เราตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจที่เหมาะสม”

“ให้รีบไปหาหมอเพื่อ
ตรวจร่างกายและตรวจเลือด
เลยครับ ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี
กับการรักษานะครับ”

การรู้ว่าตัวเองอยู่ในอาการติดเชื้อ
ระยะเฉียบพลัน (Acute) หรือไม่ ส�าคัญอย่างไร

ซึง่อาจจะตรวจไม่พบเอชไอว ี ถ้าเรา

ก�าลังกินยาเพร็พและเป็นช่วงที ่

ติดเชื้อระยะเฉียบพลัน เราจะต้อง

รีบไปพบคุณหมอและหยุดยา คุณ

หมอจะเปลี่ยนตัวยาเป็นยาต้าน

ไวรัสเพ่ือรักษาเอชไอวีแทนการ 

กินเพร็พ

“ถ้าหนูสงสัยว่าติดเชื้อระยะเฉียบพลัน
จะท�าไงดีคะคุณหมอขา”

“แล้วหนูจะตรวจเมื่อไหร่ดีคะ”
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“ต้องแจ้งคุณหมอว่าเราก�าลังกินเพร็พ 
และปรึกษาคุณหมอว่าจะต้องหยุดกิน
เพร็พมั้ย หรือควรกินต่อจนกว่าจะทราบ
ผลเลือด”

“หมอจะนัดหนูมาตรวจเอชไอวีซ�้า
ในช่วงหลังระยะแฝง (window 
period) อีกครั้งประมาณ 1 เดือน”

“ระหว่างรอผลตรวจ หรือผลตรวจ
จะเป็นอย่างไร ก็อย่าลืมใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครั้งกับทุกคนนะครับ”

“แล้วหนตู้องตรวจยงัไงบ้าง”

“แล้วถ้าหนูกินเพร็พอยู่ล่ะ”
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เพร็พ (PrEP) คือการกินยาต้านไวรัสเพื่อการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยกินเป็นประจ�าในกรณีที่มี

ความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี เช่น เป็นโรคติดต่อทางเพศ

สมัพนัธ์บ่อยๆ มีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ได้ใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ 

หรือ คู่ที่มีผลเลือดต่าง เป็นต้น

เพร็พ (PrEP) ในปัจจุบันที่กินเพื่อป้องกันเอชไอวี

ประกอบด้วยตัวยาสองตัวคือ ยาทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir) 

และยาเอ็มไซตาบีน (Emtricitabine)
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Æเพื่อประสิทธิผลสูงงสุดในการป้องกัน 
ใช้เพร็พร่วมกับถุงยางอนามัยป้องกันได้ทั้งเอชไอวี 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เพร็พ กินเพื่อป ้องกันก ่อน 
การติดเชื้อ ต ้องกินเป็นประจ�า 
ทุกวัน หลักการคล้ายกินยาคุม 
เพื่อป้องกันไม่ให้ท้อง ซึ่งถ้ากิน 
ไม่สม�่าเสมอหรือลืมกินก็มีสิทธิ์ท้อง 
ได้อยู่ เพร็พก็ต้องกินสม�่าเสมอเป็น
ประจ�าและต้องกินก่อนมพีฤตกิรรม
เสี่ยง 1 สัปดาห์จึงจะมีประสิทธิผล 
สูงสุด

Æเพร็พต้องกินสม�า่เสมอ จะได้ผลดีต้องกินทุกวัน
(กินวันละเม็ด)

Æกินเพร็พเมื่อผลเอชไอวีเป็นลบเท่านั้น ถ้าผลเลือดบวก
ต้องเปลี่ยนไปกินยาต้านไวรัสเพื่อการรักษาแทน

PrEP
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เหมาะ
แกการ

ใครบา
ง ?

กินเพร
็พ
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เพร็พคือการกินยาต้านไวรัส เพื่อให ้

มีปริมาณยาเพียงพอในร ่างกาย และ

เนื้อเยื่อต่างๆ ที่จะสามารถป้องกันการ 

ติดเชื้อเอชไอวีก ่อนที่จะไปสัมผัสเชื้อ 

ซึ่งต้องกินเพร็พอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 

1 สัปดาห์ขึ้นไปเพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับยา

เพียงพอในร่างกาย ลักษณะการกินคล้าย

กับการกินยาคุมเพ่ือป้องกันการต้ังครรภ ์

ซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันจึงจะได้ผลดี

เพรพ็จะเข้าไปสร้างเกราะป้องกนัรอบๆ 

T- cell ซึ่งจะช่วยยับยั้งไม่ให้เอชไอวี ที่เข้า

มาสามารถแบ่งขยายพันธ์ุในเซลล์ได้

เหมาะ
แกการ

ใครบา
ง ?

กินเพร
็พ
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ในกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย
ที่กินเพร็พสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง พบ
ประสิทธิผลสูงถึง 92% 

ในคู่ชายหญงิทีม่ผีลเลอืดต่าง (ฝ่าย
หนึ่งมีเชื้อแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มี) ที่กินยา
สม�่าเสมอ เพร็พสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงได้ 90%  
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l ถ้าคุณไปรับเอชไอวีมาระหว่าง

กนิเพรพ็ (อาจเกดิจากการกนิยา

 ไม่สม�่าเสมอ หรือมีปัจจัยเอื้อ

อื่นๆ ที่ท�าให้ติดเช้ือ) ต้องรีบ

ตรวจเลือดทันทีว่าเกิดการติด

เชื้อข้ึนหรือไม่ ดังนั้นคุณต้อง

ทราบอาการของการติดเชื้อ

ระยะเฉียบพลัน (Acute) และ

วิเคราะห์ตัวเองเบื้องต้นได้ หาก

มีอาการเหล ่านี้ ให ้รีบติดต ่อ 

เจ้าหน้าที่ทันที

ก่อนเริม่เพร็พต้องมีการตรวจดังนี้

l  ตรวจหาเช้ือเอชไอวี และ

ประเมินอาการ ของการตดิเชือ้

เอชไอวีระยะเฉยีบพลนั (Acute)

l  ตรวจค่าไต

l  ตรวจไวรัสตับอักเสบบี

Ü การประเมินความเสี่ยงคร้ัง

สุดท้ายจึงเป็นเร่ืองส�าคัญในการ

สังเกตอาการติดเชื้อระยะเฉียบ 

พลัน (Acute)

Ü ระหว่างการกินเพร็พจะต้อง

มีการตรวจเอชไอวี และตรวจหาค่า

ไต ทุกๆ 3 เดือน
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l กินวันละ 1 เม็ด ก�าหนดเลยว่า

จะกินตอนไหน (เช่น 8 โมงเช้า 

หรือ 2 ทุ่ม) แล้วกินให้ตรงเวลา

เดิมทุกวัน

l ถ้าลืมกนิยา ให้กนิเม็ดท่ีลมืทนัที

ที่นึกได้ แต่ถ้าลืมจนใกล้เวลาที่

จะกินเม็ดต่อไปแล้ว ก็ให้ข้าม

เม็ดท่ีลืมไปเลย แล้วกินตาม

ตารางปกติ เช่น ปกติกิน 6 โมง

เย็น แต่ลืมกิน มารู้ตัวเอาตอน 

4 ทุ ่ม ให้กินทันทีในตอนนั้น 

เพร็พกินยังไง?

ความสม�า่เสมอในการกนิเพรพ็ มผีลต่อการป้องกนั

แล้วกินครั้งต่อไปในเวลาเดิม 

(6 โมงเย็น) หรือ ปกติกิน 6 โมง

เย็น แต่ลืมกิน มารู้ตัวเอาตอน

บ่าย 2 ของวันถัดไป ให้กินตอน 

6 โมงเย็น 1 เม็ด และวันรุ่งขึ้น 

ก็กินตามตารางเวลาเดิม (นี่แค่

ตัวอย่าง ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้

เลยดีกว่าจะได้ไม่ลืม)

l ไม่ควรกินสองเม็ดในวันเดียว

l ไม่มข้ีอห้ามเรือ่งอาหาร สามารถ

กินอาหารทุกชนิดได้ตามปกติ
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มีคนจ�านวนแค่ 10% ที่ได้รับ 

ผลข้างเคียงจากการกินเพร็พ เช่น 

ปวดท้อง ปวดหวั อาเจียน เบ่ืออาหาร 

และส่วนใหญ่จะดีขึ้นหรือหายไปหลัง

เดอืนแรกของการกินเพรพ็ ถ้าอาการ

ยังคงอยู ่หรือรุนแรงอยู ่  ให ้แจ ้ง 

คุณหมอที่ดูแลเราอยู่ทันที

ข้อควรระวังอืน่ๆ

l อย่าให้คนอื่นมากินยาเรานะ

l เก็บยาให้ดี ปิดซองสนิท ให้พ้นมือเด็ก

l ถ้าสงสัยว่าเราตดิเชือ้เอชไอวรีะยะเฉยีบพลนั 

ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจเอชไอวีทันที

l แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยหากคุณกินยาอ่ืนอยู่นอก

เหนือจากเพร็พ เช่น วิตามิน อาหารเสริม 

ฮอร์โมน ยาประจ�า หรือยาสมุนไพร

ผลข้างเคียงของเพร็พ?
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ผลข้างเคียงของไตและกระดูก เป็นผลข้างเคียงของการใช้ยา 
Tenofovir ทีอ่าจมีผลต่อค่าไต แต่เป็นในระดบัทีไ่ม่รนุแรง และสามารถ
กลับมาเป็นปกติได้หลังหยุดยา อาจมีการลดลงของมวลกระดูก 1% ใน
ช่วง 6-12 เดือนแรกหลังเริ่มยาและจะไม่ลดลงอีก

บางคนอาจกังวลเกีย่วกบัไต ซึง่ก่อนกนิเพรพ็คณุหมอจะให้คณุ
ตรวจเช็คการท�างานของไตก่อนอยู่แล้ว และตรวจเป็นระยะระหว่างกิน
เพร็พด้วย ถ้ามีค่าไตผิดปกติคุณหมออาจยังไม่จ่ายเพร็พให้คุณ

เพรพ็เป็นยาทีใ่ช้รกัษาโรคตบัอักเสบบไีด้ด้วย ดงัน้ันถ้าคณุมโีรค
ตบัอกัเสบบอียู ่ระหว่างทีก่นิเพรพ็คณุอาจจะไม่เป็นไร แต่เมือ่หยดุเพร็พ 
อาการของคุณอาจแย่ลง ดังนั้นก่อนกินเพร็พ คุณต้องตรวจดูว่ามีเชื้อ
ไวรสัตบัอักเสบบหีรอืไม่ ถ้าพบว่ามเีชือ้หมอจะให้ข้อมลูเพิม่เตมิ และขอ
ให้คุณมาติดตามอาการ
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l จัดตารางกินยาให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจ�าวัน เช่น หลังแปรงฟัน 

หลังอาหารเช้า

l ใช้เครื่องช่วยเตือน เช่น ตั้งฟังก์ชั่นในนาฬิกาปลุกในมือถือของคุณ

l ใช้ปฏิทินและคิดวิธีช่วยเตือนตัวเองไม่ให้ลืมกินยาในวันหยุด

 (ซึ่งกิจวัตรประจ�าวันอาจต่างไป เช่น ตื่นสาย ไปต่างจังหวัด ฯลฯ)

l มีใครบ้างมั้ยที่ช่วยเตือนให้เรากินยาได้ (แฟน?)

การกินยาสม�า่เสมอเป็นเรือ่งส�าคัญนะ!
ควรวางแผนว่าจะท�ายังไงให้กินยาได้วันละเม็ดโดยไม่ลืม 

ลองคิดดูซิว่า...

l ปกติมีปัญหาอะไรในการกินยารึเปล่า ลืมบ่อยมั้ย

l เคยท�าอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ลืมกินยา

l มีอะไรที่ช่วยเตือนความจ�าคุณได้มากที่สุด

ลองวิธีเหล่านี้ดูมั้ยจ๊ะ?
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ถึงจะกินเพร็พแล้วแต่ก็ไม่

ควรเลิกใช้ถุงยางนะ เพร็พไม่ได้

ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ เช่น เริม ซิฟิลิส หนองใน 

เพราะถ้าเราตดิเชือ้เอชไอวรีะยะ

เฉียบพลัน แล้วยังกินเพร็พต่อไป

อีกเกินกว่า 2 อาทิตย์ อาจท�าให้

เกิดเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาขึ้นมาได้ 

ทั้งนี้ การตรวจเอชไอวีโดยเร็วจะ

ดังนั้น เพื่อป้องกันให้ดีสุดๆ 

จากทัง้เอชไอว ีและโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์อืน่ๆ คณุต้องกนิเพร็พ

ทกุวนัสม�า่เสมอ และควรใช้ถงุยาง

อนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ช่วยให้คุณหมอสามารถดแูลคณุต่อ

ได้ทันที และช่วยป้องกันไม่ให้เช้ือ

ดื้อยาด้วย ดังนั้น ถ้ามีอาการสงสัย

ว่าเป็นการติดเชื้อระยะเฉียบพลัน

ก็ให้รีบมาพบหมอทันทีนะ
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l ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ต้องมีผล

เลือดลบหรือไม่มีเชื้อจึงจะกิน

เพร็พได้)

l ตรวจแล็บอื่นๆ เช่น ไวรัสตับ 

อักเสบบี และการท�างานของไต 

เพื่อดูว่าร่างกายของเราพร้อมที่

จะเริ่มเพร็พมั้ย

l	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพร็พ เช่น 

การกินยา / ผลข้างเคียง

l	รับค�าปรึกษาเก่ียวกับวิธีกินเพร็พ 

อย่างถกูวธิ ีพร้อมรบัค�าปรกึษาใน

การใช้ถุงยาง และวิธีการป้องกัน

เอชไอวีอื่นๆ ที่ต้องท�าควบคู่ไป 

กับการกินเพร็พ
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  จะดื้อยาหรือไม่ ต้องอยู ่กับ

พฤติกรรมการกินยา คนที่มีโอกาส

ดือ้ยา คอืคนท่ีมเีชือ้อยูใ่นตัว การตรวจ

และมั่นใจว่าผลเลือดลบก่อนกินเพร็พ

จึงเป็นเรื่องส�าคัญเพื่อการป้องกัน 

ถ้าหยุดหรือลืมกินบ่อยๆ และ 

ไปรับเชื้อมาแต่ยังไม่รู้ตัว อาจมี

โอกาสดื้อยาได้
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หากประเมินตนเองว่าไม่มี

พฤติกรรมเสี่ยงแล้ว ทั้งจากเพศ

สัมพันธ์และการใช้สารเสพติด

ชนิดฉีด สามารถปรึกษาแพทย์

เพื่อหยุดการใช้เพร็พได้ แต่ควร

หยุดเพร็พหลังจากมีความเสี่ยง

ครั้งสุดท้ายไปแล้ว 4 สัปดาห์

สามารถกลับมารับค�าปรึกษา

เพือ่ใช้เพรพ็ใหม่ได้อกี (การประเมนิ

ความเสี่ยงและความพร้อมมีผลต่อ

การเริ่มและหยุดเพร็พ)
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แล้วเป๊ปมันต่างกับ
เพร็พยังไงเหรอ?

เพร็พ (PrEP) คือยาที่กิน

ก่อนการรับเชื้อเอชไอวี          

ส่วนเป๊ป (PEP) คือยาที่กิน

หลังการรับเชื้อเอชไอวี

เป๊ป (PEP) ย่อมาจาก Post – 

Exposure Prophylaxis คอื ยาต้าน

ไวรัส กินหลังจากสัมผัสเชื้อเอชไอวี

มา เช่น ถุงยางแตก โดนล่วงละเมิด 

มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และ

พบว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

เอชไอวี
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ช่วงเวลาในการรับเชื้อเอชไอวีอาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง
ตามภาพด้านล่างนี้ แต่ละช่วงก็จะมียาที่ใช้ต่างกันไป

ซึ่งเมื่อเทียบประสิทธิผลกันแล้ว 

เพรพ็ซึง่กนิทกุวนัเพือ่ป้องกนัก่อนก็

ย่อมได้ผลดีกว่า เป๊ปซึง่เป็นยาทีช่่วย

ป้องกันหลังมีความเสี่ยงมาแล้ว แต่

อย่างน้อยเป๊ปก็ยังเป็นทางออกใน

กรณีฉุกเฉิน แม้ประสิทธิผลจะดีไม่

เท่าเพร็พ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ป้องกัน

เสียเลย

“ถ้าเปรียบเพร็พเสมือนยาคุม

ก�าเนิด ที่ต้องกินทุกวันก่อนมีเซ็กซ์ 

ยาเป๊ปก็เหมือนยาคุมฉุกเฉินที่กิน

ทนัทหีลงัมเีซก็ซ์ แต่ต้องกนิต่อเนือ่ง

จนครบ 28 วัน ”
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ประสิทธิผลของเป๊ปขึ้นอยู่กับ

ช่วงเวลาในการกินยาหลังสัมผัส 

เช้ือและระดับของเชื้อไวรัส ซึ่งการ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง

และระยะเวลามีผลต่อการเข้าไป

ป้องกันเชื้อ (ยิ่งกินยาให้ไวที่สุด 

เท่าไหร่ยิ่งดี)

กินให้เร็วที่สุดหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้ยา

เข้าไปต่อสู้กบัเชือ้ไวรัสได้เรว็ทีส่ดุ และให้คนไข้สร้าง

ระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันเอชไอวีก่อนที่จะ

แพร่เชื้อในร่างกาย ดังนั้น การกินเป๊ปจึงจ�าเป็นต้อง

กินให้เร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากสัมผัสเชื้อ

และต้องกินต่อเนื่องจนครบ 28 วัน

หลังจากกินเป๊ปแล้ว ผลตรวจ

ออกมาอาจไม่พบเช้ือเอชไอว ีเพราะ 

เป๊ปสามารถเข้าไปลดความไวในการ

สร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้คุณหมอจะให้

คนไข้มาตรวจเอชไอวีอีกครั้งเมื่อ 

กินเป๊ปครบสูตร และมาตรวจอีกใน 

3 เดือนต่อมา เพือ่ให้แน่ใจว่าป้องกนั

การติดเชื้อได้จริงๆ

กินเป๊ปเมื่อไหร่ดี?

ประสิทธิผลดีเยี่ยมเลยรึเปล่า?
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การกนิเป๊ปต้องกนิเข้าไปให้เรว็
ที่สุดหลังการสัมผัสเชื้อ และต้องกิน
ยาต่อเนื่องให้ครบ 28 วัน โดย
เป็นการกินยาที่ใช้สูตรเดียวกับยา
ต้านไวรัส 3 ชนิด ซึ่งระหว่างกินยา
ควรประเมินอาการข้างเคียงและ
ควรป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปสู ่ 
ผู้อื่นจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ
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คณุสามารถรบัค�าปรกึษาเพือ่รับ

เป๊ปได้ที่โรงพยาบาลรัฐตามปกติ 

แล้วจะได้รับในกรณีถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ โดยหมอจะพิจารณาความ

เหมาะสม และเบิกจากสิทธิ์หลัก

ประกันสุขภาพหรือสิทธิ์ประกัน

สังคม ส�าหรับกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ

ล่วงละเมิด คุณสามารถปรึกษาหมอ

เพื่อซื้อเป๊ป ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือ

ตดิต่อคลนิกินรินาม สภากาชาดไทย 

เพื่อปรึกษาและรับยา

การกินยาเป๊ปจะมีผลข้างเคียง 

เช่น ท้องเสยี ปวดหวั อิดโรย คลืน่ไส้ 

และอาเจียน ดังนั้น คนไข้จึงควร

ท�าความเข้าใจ และกินยาให้ครบ

เวลาที่ก�าหนด อย่างไรก็ดี ยังไม่มี

การสรปุแน่นอนว่าการกนิเป๊ปจะให้

ผลได้ 100 % หากไวรัสเข ้าสู ่

ร่างกายแล้ว ดังนั้นการป้องกันด้วย

ถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืนก ็

ยังเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดอยู่นะ
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ค�าว่าฉุกเฉินแปลว่าต้องสุด

วิสัยจริงๆ ไม่รู ้ล่วงหน้ามาก่อน 

ดังนั้นเป๊ปควรใช้ในกรณีคับขันที่

ท� า ให ้ เราเสี่ ยงต ่อการรับเชื้ อ 

เอชไอวีเท่านั้น ถ้าเรามีความเสี่ยง

อยู่บ่อยๆ เช่น ไม่ค่อยจะใช้ถุงยาง 

หรือ มีคู่ที่มีผลเลือดบวก การกิน    

 

เป๊ปทุกครั้งไปย่อมไม่ใช่ทางเลือก 

ที่ดี เพราะปริมาณยาท่ีใช ้ก็จะ 

สูงมาก แถมประสิทธิผลก็ลดลง 

อีกด้วย ในกรณีแบบนี้ ขอแนะน�า

ให้กนิ “เพรพ็” ซึง่เป็นการป้องกนั

ก่อนมีความเสี่ยง จะดีกว่านะครับ
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