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ข้อมูลส ำหรับผู้เข้ำร่วมในกำรศึกษำของ EPIC-NSW: กำรเปลีย่นแปลงจำกกำรรับยำ PrEP ในกำรศึกษำเป็นกำรรับยำ PrEP 

นอกกำรศึกษำของ EPIC-NSW 

เรียนผู้เข้ำร่วมของ EPIC-NSW  

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2018 รัฐบาลออสเตรเลียไดป้ระกาศว่าจะมีรายช่ือยา PrEP อยู่ในสิทธิประโยชนท์างเภสัชกรรม (Pharmaceutical Benefit 

Scheme - PBS) ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2018  ซ่ึงหมายความว่า หากคุณมีบตัร Medicare คุณจะสามารถซ้ือยา PrEP 

ในราคาท่ีมีการอุดหนุนจากร้านขายยาชุมชนได ้ คุณยงัจะตอ้งใชใ้บสั่งยาของแพทย ์  

การศึกษาของ EPIC-NSW จะหยุดการ            ในวนัท่ี 30 เมษายน 2018  หากตอ้งการใชย้า PrEP ต่อไป 

คุณจะตอ้งปรึกษากบัแพทยข์องคุณและขอรับใบสัง่ยาเพ่ือ: 

 ซ้ือยา PrEP ผ่านทาง PBS ในราคาท่ีมีการอุดหนุนหากคุณมีบตัร Medicare (ปัจจุบนัอยูท่ี่ 39.5 เหรียญต่อเดือนหรือ 6.40 

เหรียญต่อเดือนส าหรับผูท่ี้มีบตัร Health Care) หรือ  

 ซ้ือยา PrEP ในราคาเต็มในออสเตรเลียหากคุณไม่มีสิทธ์ิในโครงการ Medicare หรือ  

 ซ้ือยา PrEP ทางออนไลนจ์ากต่างประเทศโดยการน าเขา้ดว้ยตนเอง 

 

คุณ   ลงทะเบียนเข้ำร่วม EPIC-NSW  ก่อนวันที ่ 1 มีนำคม 2017 หรือไม่ 

หากคุณลงทะเบียนเขา้ร่วมใน EPIC-NSW กอ่นวนัท่ี 1 มีนาคม 2017 คุณจะไดรั้บยา PrEP ต่อเป็นเวลา 2 ปี  

แพทยข์องคุณจะจดัเตรียมใบสั่งยาคร้ังสุดทา้ยใหก้บัคุณส าหรับยา PrEP ในการศึกษาเม่ือคุณเขา้รับการตรวจในการศึกษาของเดือนท่ี 21  

ในการเขา้รับการตรวจในการศึกษาคร้ังสุดทา้ยของคุณ (ในเดือนท่ี 24) หากคุณตอ้งการรับยา PrEP นอกการศึกษาต่อไป 

แพทยข์องคุณจะจดัเตรียมใบสั่งยาส าหรับ PrEP ใหก้บัคุณผ่านทาง PBS ในราคาท่ีมีการอุดหนุนหากคุณมีสิทธ์ิในโครงการ Medicare 

หรือใบสั่งยาท่ีจะซ้ือยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็มหรือซ้ือยา PrEP ทางออนไลนจ์ากต่างประเทศโดยการน าเขา้ดว้ยตนเอง 

อีกทางหน่ึงคือ คุณสามารถออกจากการศึกษาไดทุ้กเม่ือหลงัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2018 (วนัท่ีของการจดัท ารายการ PBS) เพ่ือรับยา PrEP ผ่านทาง 

PBS ในราคาท่ีมีการอุดหนุนหากคุณตอ้งการ  คุณควรยงัคงไปพบแพทยข์องคุณทุก ๆ 3 เดือนเพ่ือขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV 

การท างานของไตและ                         ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาตามปกติของคุณ  

ปรึกษากบัแพทยข์องคุณส าหรับการเขา้ถึงยา PrEP อย่างต่อเน่ือง  

คุณ   ลงทะเบียนเข้ำร่วม EPIC-NSW  หลังจากวันที ่ 1 มีนำคม 2017 หรือไม่ 

หากคุณลงทะเบียนหลงัจากวนัท่ี 1 มีนาคม 2017 คุณจะไดรั้บยา PrEP ในการศึกษา 3 เดือนสุดทา้ย 

เม่ือคุณเขา้รับการตรวจในการศึกษาคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ี 30 เมษายน 2018  ในการเขา้รับการตรวจในการศึกษาคร้ังสุดทา้ยน้ี 

แพทยข์องคุณจะพดูคุยเกีย่วกบัทางเลือกต่างๆ (ตามท่ีอธิบายขา้งตน้) ท่ีใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงยา PrEP นอกการศึกษา  

คร้ังต่อไปท่ีคุณกลบัไปท่ีคลินิก แพทยข์องคุณจะจดัเตรียมใบสั่งยาส าหรับ PrEP ใหก้บัคุณผ่านทาง PBS ในราคาท่ีมีการเงินอุดหนุน 

หากคุณมีสิทธ์ิในโครงการ Medicare หรือใบสั่งยาท่ีจะซ้ือยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธ์ิในโครงการ Medicare 

หรือซ้ือยา PrEP ทางออนไลนจ์ากต่างประเทศโดยการน าเขา้ดว้ยตนเอง ปรึกษากบัแพทยข์องคุณส าหรับการเขา้ถึงยา PrEP อย่างต่อเน่ือง 

คุณ   ลงทะเบียนเข้ำร่วม EPIC-NSW ระหว่ำงวันที ่1 เมษำยนถึง 30 เมษำยน 2018 หรือไม่ 
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หากคุณลงทะเบียนระหว่างวนัท่ี 1 เมษายนถึง 30 เมษายน 2018 คุณจะไดรั้บยา PrEP ในการศึกษาเป็นเวลาหน่ึงเดือนในคร้ังแรก 

และกลบัมาท่ีคลินิกเพ่ือใหคุ้ณเขา้รับการตรวจของเดือนท่ี 1  ในการเขา้รับการตรวจของเดือนท่ี 1 

(การเขา้รับการตรวจในการศึกษาคร้ังสุดทา้ยของคุณ) คุณจะไดรั้บยา PrEP ในการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน 

หากแพทยไ์ม่ไดก้งัวลเกีย่วกบัการปฏิบติัตามของคุณหรือความเป็นพิษของยา  ในการเขา้รับการตรวจในการศึกษาคร้ังสุดทา้ยน้ี 

แพทยข์องคุณจะพดูคุยเกีย่วกบัทางเลือกต่างๆ (ตามท่ีอธิบายขา้งตน้) ท่ีมีใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงยา PrEP นอกการศึกษา  

คร้ังต่อไปท่ีคุณกลบัไปท่ีคลินิก แพทยข์องคุณจะจดัเตรียมใบสั่งยาส าหรับ PrEP ใหก้บัคุณผ่านทาง PBS ในราคาท่ีมีการเงินอุดหนุน 

หากคุณมีสิทธ์ิในโครงการ Medicare หรือใบสั่งยาท่ีจะซ้ือยา PrEP ในออสเตรเลียในราคาเต็ม หากคุณไม่มีสิทธ์ิในโครงการ Medicare 

หรือซ้ือยา PrEP ทางออนไลนจ์ากต่างประเทศโดยการน าเขา้ดว้ยตนเอง  ปรึกษากบัแพทยข์องคุณส าหรับการเขา้ถึงยา PrEP อย่างต่อเน่ือง 

ฉันจะขอรับใบส่ังยำส ำหรับยำ PrEP หลงัจำกทีฉั่นเข้ำร่วมกำรศึกษำของ EPIC-NSW เสร็จส้ินแล้วได้จำกทีไ่หน 

คุณสามารถกลบัไปท่ีคลินิก EPIC ของคุณหรือไปพบแพทยท์ัว่ไป (โปรดโทรติดต่อแพทยเ์พ่ือยืนยนัว่า พวกเขาสามารถสั่งยา PrEP) 

เพ่ือขอรับใบสั่งยาและรับการทดสอบ HIV,                         และการท างานของไต  

ฉันจะรับยำ PrEP ของฉันได้จำกทีไ่หนหลงัจำก EPIC เสร็จส้ินลง 

คุณสามารถน าใบสั่งยาของคุณไปท่ีร้านขายยาใด ๆ ของชุมชนเพ่ือรับยา PrEP ของคุณ  

ขอแนะน าใหโ้ทรติดต่อร้านขายยากอ่นเพ่ือตรวจสอบว่ามียา PrEP อยู่ในสต็อกหรือไม่ อาจใชเ้วลาสองถึงสามวนัในการรับสต็อกยาของคุณ 

คุณตอ้งวางแผนล่วงหนา้เพ่ือไม่ใหย้า PrEP ขาดตลาด ควรรับประทานยาวนัละหน่ึงเม็ดทุกวนั  

ยาเม็ด PrEP ท่ีคุณซ้ือนอกการศึกษา EPIC-NSW อาจมีลกัษณะ (รูปร่างหรือสี) ไม่เหมือนกบัยา PrEP ในการศึกษาของคุณ 

เน่ืองจากอาจมีการผลิตโดยบริษทัยาอ่ืน  หากคุณมีขอ้กงัวลใดๆ โปรดปรึกษาแพทยข์องคุณ  

โปรดปรึกษำแพทย์ของคุณหำกคุณต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมที ่https://epic-nswstudy.org.au 

หำกคุณอำศัยอยู่ใน NSW คุณยังสำมำรถใช้ NSW Sexual Health Infolink ทีห่มำยเลข 1800 451 624 

เพื่อขอทรำบข้อมูลเกีย่วกบัสถำนทีท่ีส่ำมำรถซื้อยำ PrEP ได้ 

 


