PrEP - ไม่ แพร๊ บ (ตอนสุดท้ าย)
นิวตั ร สุวรรณพัฒนา

ขอเกริ่น...
บทความเรื่ อง “PrEP ไม่แพร๊ บ” เขียนเพื่อทบทวนข้ อถกเถียงเรื่ อง การนา PrEP มากาหนดใช้ เป็ น
ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันในหลายประเทศทัว่ โลก รวมทังประเทศไทย
้
ซึง่ คาดว่ากาลังมีการดาเนินการ
จัดทาอยู่ และคาดว่าจะมีกระบวนการจัดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเร็ ววันนี ้
บทความนี ้เป็ นตอนสุดท้ าย โดยพยายามรวบรวมความเคลื่อนไหวและข้ อโต้ แย้ งเรื่ อง PrEP ณ ปี
พ.ศ. ปั จจุบนั พร้ อมทังข้
้ อมูลโครงการวิจยั PrEP ที่ใกล้ ปีปั จจุบนั
ปี ปั จจุบัน 2558 กับคาถาม ประเทศไทยเอายังไงเรื่ อง PrEP
ด้ านการวิจัย
ผมอยากเริ่มต้ นด้ วยการมองว่า ผลการวิจยั 2 ชิ ้นสาคัญในยุโรปคือ “PROUD” ในอังกฤษ และ
“IPERGAY” ในฝรั่งเศส ที่เพิ่งประกาศผลในช่วงปลายปี 2557 ชี ้ว่าประสิทธิผลในการป้องกันฯ ในกลุม่
MSM อาจกลายเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการผลักดันการกาหนด PrEP เป็ นยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมด้ านการ
ป้องกันในยุโรป พร้ อมกับการเคลื่อนไหวให้ ศนู ย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหภาพยุโรป (ECDC) ออก
แนวปฏิบตั กิ ารใช้ PrEP และให้ องค์การอาหารและยาของสหภารพยุโรป (EU FDA) รับพิจารณาขึ ้น
ทะเบียนเพิ่มเติมคุณสมบัตขิ อง Truvada เป็ นยาใช้ เพื่อการป้องกัน ทังที
้ ่ก่อนหน้ านัน้ ยังลังเล ตามที่ได้
กล่าวไปแล้ วในบทความตอนแรก นัน่ ย่อมส่งผลเนื่องต่อการประกาศใช้ PrEP เป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการ
ป้องกันสาหรับกลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรป
สาหรับภาพรวมโครงการวิจยั และผลการวิจยั เรื่ อง PrEP ในรอบ 5 ปี (2553 – 2558) i ผมขอ
จาแนกออกเป็ นกลุม่ ๆ ดังนี ้
กลุม่ โครงการวิจยั และผลการวิจยั PrEP ในกลุม่ เกย์ กะเทย และกลุม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์ได้ กบั ทัง้
2 เพศ
ปลายปี 2553 ประกาศผลวิจยั iPrEX ซึง่ เป็ นการวิจยั ใน 6 ประเทศ 3 ทวีป ระบุการใช้ PrEP ช่วย
ลดความเสี่ยงจากการได้ รับเอชไอวีได้ 42 % แต่หากกินยาอย่างสม่าเสมอ จะป้องกันการรับเอชไอวีได้ 92
% และการวิเคราะห์อย่างละเอียดในภายหลังระบุสามารถป้องกันได้ 99%
ปลายปี 2557 ประกาศผลวิจยั PROUD & IPERGAY ในยุโรประบุการให้ ยาต้ านไวรัสในทันที่ชว่ ย
ลดความเสี่ยงจากการได้ รับเอชไอวี 86% (รายละเอียดเอ่ยถึงไปแล้ วในบทความ ตอนแรก)
กลุม่ โครงการวิจยั และผลการวิจยั PrEP ในกลุม่ หญิง-ชายมีเพศสัมพันธ์ตา่ งเพศ (Heterosexual)
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ต้ นปี 2554 ประกาศผลวิจยั Partner PrEP และ TDF2 ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ ระบุลด
ความเสี่ยงการถ่ายทอดเชื ้อในเพศสัมพันธ์ระหว่าง “คูต่ า่ ง” ได้ 75% และหากกินยาอย่างสม่าเสมอจะ
ป้องกันการรับเอชไอวีได้ 90%
กลางปี 2554 ประกาศผลวิจยั VOICE และ FEM PrEP เป็ นการวิจยั ในกลุม่ หญิงที่มีเพศสัมพันธ์
ต่างเพศ ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ โครงการวิจยั หยุดการให้ ยาก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ
วิจยั เนื่องจากพบกลุม่ ที่ใช้ ยาทดลองกับสารเลียนแบบ มีสดั ส่วนการได้ รับเชื ้อเอชไอวีเท่าๆ กัน ต่อมาเมื่อ
วิเคราะห์ระดับยาในกระแสเลือดพบว่า ผู้หญิงที่เข้ าร่วมฯ ไม่ได้ กินยา แม้ วา่ จะรายงานว่าได้ กินยาไว้ ก็ตาม
กลุม่ โครงการวิจยั และผลการวิจยั PrEP ในกลุม่ ผู้ใช้ ยาเสพติดด้ วยวิธีการฉีด ในกรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย ระบุลดความเสี่ยงการรับเชื ้อฯ ได้ 49 % และลดได้ 74 % ในกลุม่ ผู้ที่มากินยาต่อหน้ าทีมวิจยั
สาหรับปี 2558 มีโครงการวิจยั ในลักษณะการจัดบริการให้ PrEP (Demonstration Project)
จานวนหลายโครงการในหลายประเทศและทวีป ทังที
้ ่ยงั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินงานและสิ ้นสุดการ
ดาเนินงานแล้ ว

ในส่วนประเทศไทย ต้ นเดือนมิถนุ ายน 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับ
ภาคีวิจยั และภาคีของชุมชน MSM ในประเทศไทยประกาศทาโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มี
เชื ้อเอชไอวี 2 โครงการคือ 1) โครงการTest and Treat หรื อการตรวจเชื ้อเอชไอวีและรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส
ทันที เบื ้องต้ นศึกษาในชุมชนและสถานบริ การสาธารณสุข 7 จังหวัด ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี
ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ และ จ.สงขลา รับอาสาสมัคร 8,000 คน และ 2) โครงการประเมินการ
กินยาต้ านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื ้อก่อนสัมผัสเชื ้อฯ (PrEP) โดยศึกษาในกลุม่ ที่มีผลเอชไอวีเป็ นลบ 600
คน ในกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี และ จ.ชลบุรีทงั ้ 2 โครงการนี ้ดาเนินการในกลุม่ ชายรักชายและสาวประเภท
สองโดยเฉพาะ ใช้ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 3 ปี โดยเปิ ดรับสมัครอาสาสมัครทัง้ 2 โครงการ ตังแต่
้ เดือน
พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นมา จนถึงพฤษภาคม 2559 จากนันจะติ
้ ดตามอาสาสมัครทุกคนเป็ นเวลา 18
เดือน และใช้ เวลาสรุปผลการศึกษา 6 เดือนii
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ด้ านนโยบายและมาตรการ
ในประเทศไทย
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการรับ-ถ่ายทอดเชื ้อเอชไอวีฉบับปั จจุบนั ระบุ PrEP เป็ น
มาตรการทางเลือกในการป้องกันฯ อย่างหนึง่ แต่ยงั ไม่รวมอยูใ่ นชุดสิทธิประโยชน์ด้านการป้องกันของ
ประเทศ “การเข้ าถึงบริ การ PrEP ในประเทศไทยยังคงจากัดอยูใ่ นลักษณะของโครงการวิจยั และโครงการ
นาร่องในกลุม่ ประชากรสาคัญ เพื่อผลักดันเข้ าสูน่ โยบายต่อไป ในขณะนี ้บริการ PrEP ยังไม่ได้ อยูภ่ ายใต้
สิทธิการรักษาพยาบาลใด” หากต้ องการรับบริการจากสถานพยาบาลต่างๆ สามารถทาได้ โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยเอง ระบุราคายาอยูท่ ี่ประมาณ 750 – 2,000 บาท/เดือน พร้ อมแนะนาเกณฑ์การประเมินผู้ที่
เหมาะสมกับการใช้ PrEP การใช้ และการติดตามผู้ใช้ PrEPiii
คณะอนุกรรมการระดับประเทศ ด้ านเทคโนโลยีใหม่ทางชีวการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื ้อเอชไอ
วี ได้ เริ่มปรึกษาหารื อเรื่ องความเป็ นไปได้ ในการนาเอาบริ การ PrEP เข้ าไว้ ในชุดสิทธิประโยชน์ด้านการ
รักษาพยาบาลของประเทศ
ความเคลื่อนไหวทังสองประเด็
้
นข้ างต้ น บอกตรงไปตรงมาถึงความต้ องการในการผลักดันทาง
นโยบาย เพื่อนาเอา PrEP มาใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ และมาตรการด้ านการป้องกันของประเทศ เพื่อให้ เกิด
บริการ PrEP ในสถานพยาบาล ซึง่ สอดคล้ องกับทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การยุตปิ ั ญหาเอดส์
ภายในปี 2573 (Ending AIDS in 2030) ของประเทศ ซึ่งกาลังเริ่มต้ นในช่วงกลางปี 2558 โดยครัง้ นี ้ได้ มี
การกาหนดให้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ เทคโนโลยีใหม่ด้านชีวการแพทย์เพื่อการป้องกันฯ ขึ ้นมา
เพิ่มเติมด้ วย
ในระดับนานาชาติ
หลายประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ ซงึ่ ยังคงเผชิญปั ญหาอย่างหนักในด้ านการได้ รับ -ถ่ายทอดเชื ้อเอช
ไอวี มีการเคลื่อนไหว ผลักดันให้ มีการนา PrEP มากาหนดใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันอย่างเร่งด่วน
แซมเบียเป็ นประเทศหนึง่ ที่มีการออกมาผลักดันโดยคนในชุมชน นักรณรงค์เคลื่อนไหว ทังในและภาคี
้
นอก
ประเทศ โดยตังข้
้ อสังเกตว่า สาเหตุที่ยงั ไม่มีการนา PrEP มากาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันของ
ประเทศอาจเกี่ยวข้ องกับ โครงการวิจยั iPrEX ที่ดาเนินการในกลุม่ เกย์ และกะเทย ดังนันจึ
้ งเกิดความกังวล
ว่าการประกาศใช้ PrEP ในประเทศ จะเท่ากับเป็ นการยอมรับการมีอยูข่ องคนกลุม่ นี ้ในสังคมแซมเบีย อีก
ทังยั
้ งระบุวา่ การไม่ยอมประกาศนโยบายดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อคนกลุม่ อื่นๆ ที่จะได้ รับประโยชน์จาก
การป้องกันฯ เช่น กลุม่ “คูต่ า่ ง” (คนหนึง่ มีเอชไอวีอีกคนไม่มีเอชไอวี ซึง่ หมายรวมทังคนที
้ ่รักเพศเดียวกัน
และรักต่างเพศ)พร้ อมเรี ยกร้ องให้ มีการนาเอาเรื่ องนี ้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่ องผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น iv
ข้ อสังเกตข้ างต้ นทาให้ ผมนึกถึงข่าวเรื่ องที่ หลายประเทศในทวีปแอฟริกา ยังคงกาหนดให้ การเป็ น
เกย์ การพูดถึงเกย์ และการจัดบริ การให้ กบั เกย์ถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญาvvi
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รวมทังบรรยากาศการพู
้
ดคุยในกลุม่ นักรณรงค์ชมุ ชน หนึ่งวันก่อนการประชุม HIV R4P ที่เคป
ทาวน์ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2557 โดยในห้ องประชุมมีผ้ แู ทนจากชุมชนและนักเคลื่อนไหวผิวดาจาก
หลายประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ ช่วงหนึง่ มีข้อแนะนาสาหรับ คนชุมชนและนักรณรงค์ชาวแอฟริกาใต้ ที่
พูด/เคลื่อนไหวในการประชุมโดยประกาศตัวว่าเป็ นเกย์ ว่า อาจมีการถ่ายรูป ทาข่าวและเผยแพร่ในที่
สาธารณะ ซึง่ อาจกลายเป็ นอันตรายให้ ถกู รวบและจับตัวเมื่อเดินทางกลับประเทศ จึงควรระมัดระวังตัว
รวมทังได้
้ แนะนาแนวทางการรับมือกับเหตุการณ์ทานองนี ้ด้ วย
ด้ านการเคลื่อนไหวของเอนจีโอและชุมชน ทัง้ ในระดับนานาชาติและในประเทศไทย
ในระดับนานาชาติ
vii
การเคลื่อนไหวของ AHF เพื่อคัดค้ านการกาหนดใช้ PrEP เป็ นยุทธศาสตร์ มาตรการป้องกันเอช
ไอวี ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา AHF ได้ สง่ ผู้แทนไปแสดงการคัดค้ านใน
การประชุมประจาปี สาหรับผู้ถือหุ้นของบรรษัทยา Gilead ที่ซานฟรานซิสโก
AHF แสดงความกังวลใจและไม่เห็นด้ วยกับการนา PrEP มากาหนดใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการ
ป้องกันทางสาธารณสุขในทวีปยุโรป และแอฟริกา โดยระบุวา่ แอฟริกาต้ องการยาทรูวาด้ า สาหรับการ
รักษามากกว่าการป้องกัน และการนาเอาทรูวาด้ ามาใช้ ในการป้องกัน จะทาให้ เบียดบังเอางบด้ านการ
ป้องกันในแอฟริกาไปใช้ อีกทังไม่
้ เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ ใช้ PrEP ในกลุม่ เด็กสาวและผู้หญิง (เนื่องจาก
เป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการได้ รับเอชไอวีสงู กลุม่ หนึง่ ) เพราะอาจนาไปสูป่ ั ญหาเรื่ องภาวะดื ้อยาและผลกระทบ
ตามมา พร้ อมกับกล่าวหาว่า Gilead อยูเ่ บื ้องหลังเรื่ องนี ้
แม้ วา่ AHF จะต่อต้ านการใช้ PrEP เป็ นยุทธศาสตร์ ป้องกันด้ านสาธารณสุขในวงกว้ าง อัน
เนื่องมาจากข้ อสงสัยเรื่ องประสิทธิภาพของการนามาใช้ เป็ นมาตรการป้องกันเอชไอวีในโลกที่เป็ นจริง แต่
องค์กรก็ไม่ได้ ตอ่ ต้ านการใช้ PrEP ในระดับบุคคล โดยระบุวา่ แพทย์ควรมีอิสระในการสัง่ จ่าย PrEP ให้ กบั ผู้
มาขอรับบริการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขแวดล้ อมเป็ นรายกรณี และพร้ อมสนับสนุนแนวทางการใช้ PrEP
เป็ นรายกรณีให้ กบั ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย โดยเชื่อว่า จะช่วยลดการส่งผ่านเชื ้อเอชไอวีในชุมชนชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายในยุโรปได้
จอนท์ มิลิแกน (John Milligan) CEO และประธานบรรษัท Gilead ตอบข้ อซักถามของ AHF ว่า
Gilead กาลังทบทวนท่าที เรื่ องการยื่นขอปรับแก้ ไขคุณสมบัตขิ องทรูวาด้ าเพื่อใช้ เป็ นยาป้องกันในยุโรป
“(สาหรับ)เรื่ องที่พดู คุยกันว่า จะมีการใช้ PrEP ที่ไหนและเมื่อไรในทวีปแอฟริกา รวมทังจะมี
้ การใช้
งบประมาณเรื่ องนี ้อย่างไรนัน้ เป็ นสิ่งที่รัฐบาลและชุมชนควรเป็ นผู้ตดั สินใจ เพราะเรื่ องนี ้อยูเ่ หนือการ
ตัดสินใจของ Gilead ทังนี
้ ้ Gilead คิดว่าการให้ PrEP แก่ผ้ หู ญิงซึง่ มีความเสี่ยงสูงและไม่มีทางเลือกอื่นๆ
นัน้ เป็ นทางเลือกที่ทาได้ สาหรับแอฟริกา และยังอยูใ่ นระหว่างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องนี ้อยู่”
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การเคลื่อนไหวเรื่ อง PrEP กลับมาเป็ นข่าวในวงกว้ างอีกครัง้ ในการประชุม South Africa AIDS
Conference (SAAC) ครัง้ ที่ 7 จัดขึ ้น ณ เมืองเดอร์ บนั ประเทศแอฟริกาใต้ ช่วงต้ นเดือนมิถนุ ายน 2558
ครัง้ นี ้ประธาน IAS นายแพทย์ Chris Bayrer ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ในช่วงการนาเสนอหลักประจาวัน (Plenary)
โดยเปรี ยบเทียบการกระทาของ AHF ที่คดั ค้ านเรื่ องนี ้ ว่า
เป็ นขบวนการปฏิเสธ PrEP (PrEP Denialism) ที่เทียบได้
กับการปฏิเสธข้ อเท็จจริงเรื่ องเอดส์ (AIDS Denialism)
ของนาย Thabo Mbeki ประธานาธิบดีประเทศ
แอฟริกาใต้ เมื่อร่วม 15 ปี ก่อน (พ.ศ. 2543)ix
พร้ อมกับเรี ยกร้ องให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมออกมาประณามการกระทาของ AHF ในที่ประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมกลุม่ หนึง่ ได้ เคลื่อนไหว กล่าวโจมตี AHF และเรี ยกร้ องให้ สภาควบคุมการใช้ ยา
ของแอฟริกาใต้ (The South African Medicines Control Council (MCC)) อนุมตั กิ ารใช้ PrEP ในประเทศ
แอฟริกาใต้ ในทันที เพื่อเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการป้องกันฯ และเพื่อหยุดยังผู
้ ้ ที่มีเอชไอวีรายใหม่ที่มีเพิ่มขึ ้น
จานวน 1,200 คนทุกเดือน ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ทู ี่ต้องรับยาต้ านไวรัสเพื่อการรักษาลดจานวนลงไปด้ วย x
AHF ออกแถลงการณ์ตอบโต้ ปฏิเสธคากล่าวหา โดยชูยทุ ธศาสตร์ ด้านการป้องกันที่เน้ นไปที่การ
ส่งเสริมการใช้ ถงุ ยางฯ และการตรวจหาเชื ้อฯและการรักษา (Test and Treat) พร้ อมกับรูปรณรงค์วา่ ใน
ทวีปแอฟริกา ยังมีผ้ ทู ี่มีเอชไอวีจานวน 15.5 ล้ านคนที่ไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส และยังคงยืนยัน
ไม่เห็นด้ วยกับการใช้ PrEP เป็ นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันในวงกว้ าง โดยยืนยันสนับสนุนการให้ บริการใน
ระดับบุคคลเท่านัน้
พร้ อมกับเอ่ยถึง แผนการใช้ PrEP สาหรับหญิงวัยรุ่น
พื ้นเมืองชาวแอฟริกนั ที่ยงั ไม่มีเชื ้อเอชไอวี จานวน
20,000 คนใน 10 ประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี ใน
ลักษณะของโครงการวิจยั แบบการจัดบริ การให้ PrEP
(Demonstration Project) ว่า ควรต้ องมีการประกาศ
เตือนในวงกว้ างให้ นกั กิจกรรมด้ านเอดส์ได้ รับรู้มากกว่า
จะทากันเงียบๆ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ การพูดคุยและ
ถกเถียงกันในวงกว้ างxi
ในประเทศไทย
ขณะที่กลุม่ เอนจีโอจานวนหนึง่ แสดงตัวเข้ าร่วมในการให้ บริการและงานวิจยั เรื่ อง PrEP แต่กลุม่
เอนจีโออีกจานวนหนึง่ ยังคงแสดงความไม่เห็นด้ วยกับการใช้ PrEP โดยยืนเหตุผลว่า 1) การป้องกันด้ วย
การใช้ ถงุ ยางฯ เป็ นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากกว่า 2) การกินยาต้ านฯ ในระยะเวลานานๆ โดยที่
ยังไม่มีเอชไอวี จะทาให้ เกิดผลข้ างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยเฉพาะต่อระบบการทางานของอวัยวะภายใน
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ร่างกาย เช่น ตับและไต อีกทังยั
้ งอาจก่อให้ เกิดเชื ้อดื ้อยาขึ ้นได้ จากกรณีที่ได้ รับเชื ้อเอชไอวีมาแล้ ว แต่ยงั คง
กินยาในรูปแบบการป้องกันอยู่ 3) การนา PrEP เข้ าสูช่ ดุ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ ใน
ภาวะที่มีงบประมาณจากัด จะเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญน้ อยกว่า เมื่อประเทศยังคงมีภาวะการดูแลรักษาโรค
ร้ ายแรงอื่นๆ ที่มีคา่ ใช้ จา่ ยแพง
ท้ ายบท
สาหรับผมประเด็นการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์หลังการวิจยั ยังเป็ นข้ อถกเถียงสาคัญในกลุม่ ผู้แทนชุมชน
ต่อเรื่ องการวิจยั และประโยชน์ที่จะได้ รับ เพราะแม้ ผ้ แู ทนชุมชนอาจมีจดุ ยืนร่วมกันในเรื่ องนี ้ว่า ชุมชนต้ อง
ได้ รับประโยชน์จากการวิจยั แต่กรณีของ PrEP ก็อาจมีบางกลุม่ ที่อิหลักอิเหลื่อใจในการสนับสนุนการใช้
อย่างไรก็ตาม ไม่นานเกินรอ ประเทศไทยจะต้ องตัดสินใจเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง ผมจึงพยายามคิดว่า
อะไรพอเป็ นหลักคิดให้ กบั เราในการพูดคุยเพื่อตัดสินใจในเรื่ องนี ้ได้ บ้าง ซึง่ อาจมีอยู่ 3 หลักคิดคือ
หลักคิดเรื่ องความยุตธิ รรม ที่นามาพิจารณาบนข้ อถกเถียงว่า การนาเอายาต้ านไวรัสที่ใช้ สาหรับ
การรักษามาใช้ เพื่อป้องกัน ในขณะที่ยงั คงมีผ้ ทู ี่มีเอชไอวีที่ต้องการการรักษายังเข้ าไม่ถึงการรักษาด้ วยยา
ต้ านไวรัส เป็ นเรื่ องที่ยตุ ธิ รรมหรื อไม่ หรื อในแง่ที่วา่ หากจะนายาต้ านไวรัสมาใช้ เพื่อการป้องกันจริง ใครเป็ น
ผู้ที่เหมาะจะได้ รับบริการนี ้ ควรเป็ นคนทุกกลุม่
หลักคิดเรื่ องการส่งเสริมทางเลือกการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ที่นามาพิจารณาบนข้ อถกเถียงว่า
แม้ การใช้ ถงุ ยางอนามัยเป็ นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ซึง่ ควรจะมีการส่งเสริมการเข้ าถึงและ
การใช้ อย่างจริงจัง แต่ก็ยงั มีคนจานวนหนึง่ ไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย จึงควรพิจารณาส่งเสริ ม PrEP เป็ น
ทางเลือกเพิ่มเติม
หลักคิดเรื่ องการบริ หารจัดการ ทังในเรื
้ ่ องระบบบริการและ เรื่ องระบบงบประมาณ ที่นามา
พิจารณาบนข้ อกังวลที่วา่ ประเทศมีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพรองรับที่ดีพอแล้ วหรื อยัง สาหรับการใช้
PrEP เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาการดื ้อยา และในแง่ที่ว่า การกาหนดให้ มีการใช้ PrEP เป็ นทางเลือกหนึง่
ในการป้องกัน จะทาให้ เกิดการเบียดบังงบประมาณด้ านการป้องกัน ซึง่ มีอยูจ่ ากัดอยู่แล้ วหรื อไม่
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