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คุณส�ม�รถใช้ชีวิตอย่�งปกติสุขกับเอชไอวี หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อมูลบ�งประก�รเพื่อช่วย 

เหลือคุณ

เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับคุณที่จะต้องทร�บข้อมูลปัจจุบันเพื่อที่จะได้ส�ม�รถจัดก�รกับเอชไอวี 

บ�งทีข้อมูลเหล่�นี้อ�จจะม�กไปสำ�หรับคุณก็ได้

คำ�แนะนำ�ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมม�จ�กบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี บุคคลที่สอนเรื่องเอชไอวี 

และแพทย์เอชไอวี บุคคลเหล่�นี้ได้เลือกคำ�แนะนำ�เหล่�นี้ในฐ�นะเป็นคำ�แนะนำ�ที่สำ�คัญที่สุด

ที่คุณควรทร�บ

ห�กคุณต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม คุณควรสนทน�กับแพทย์หรือสภ�โรคเอดส์ หรือ องค์กร “ผู้

ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี”

หน้� “แหล่งติดต่อ” ที่อยู่ตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้จะแจ้งให้คุณทร�บชื่อ เว็บไซต์ และ

หม�ยเลขโทรศัพท์ของหน่วยง�นที่ส�ม�รถช่วยคุณได้ในเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำ� 

แนะนำ�เหล่�นี้ รวมทั้งองค์กรหล�กวัฒนธรรมต่�งๆ สภ�โรคเอดส์ และองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่

กับเอชไอวี” องค์กรหล�กวัฒนธรรมบ�งองค์กรอ�จส�ม�รถให้ข้อมูลเป็นภ�ษ�ของคุณเอง 

ถ้�คุณต้องก�ร

นอกจ�กนั้น ยังมีร�ยละเอียดเกี่ยวกับบริก�รล่�มอยู่ในตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้ด้วย คุณ

ส�ม�รถใช้ล่�มได้เมื่อเวล�คุณสนทน�กับแพทย์หรือกับผู้ให้บริก�รอื่นๆ ถ้�เข�ไม่จัดห�ล่�ม

ให้คุณ คุณก็ขอให้เข�จัดให้  คุณส�ม�รถใช้บริก�รล่�มท�งโทรศัพท์ได้ไม่ว่�คุณจะอยู่ที่ไหน

ในออสเตรเลีย โดยจะมีก�รเชื่อมโยงท�งโทรศัพท์ระหว่�งคุณ ผู้ให้บริก�ร และล่�ม นี่คือ

บริก�รทีเรียกว่� บริก�รแปลและล่�ม (TIS)

อนึ่ง ถือว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย ถ้�แพทย์ บริก�รสุขภ�พ ล่�ม หรือองค์กรอื่นๆ ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่บุคคลอื่น นอกเสียจ�กว่�คุณอนุญ�ตให้เข�ทำ�เช่นนั้นได้ หรือใน

สถ�นก�รณ์พิเศษจริงๆ ห�กมีกรณีดังกล่�วเกิดขึ้น มีองค์กรที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริก�ร

สุขภ�พ และองค์กรช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย อยู่ตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้ที่อ�จช่วยคุณได้

คำ�นำ�
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เป็นสิ่งสำ�คัญที่คุณควรมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับแพทย์ของคุณ พย�ย�มห�แพทย์ที่คุณพูด

คุยด้วยได้ ที่ส�ม�รถอธิบ�ยทุกสิ่งทุกอย่�งได้อย่�งชัดเจน และเป็นผู้ที่เคยรักษ�ผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีม�ก่อน แพทย์บ�งคนอ�จพูดภ�ษ�อื่นได้ด้วย หรือคุณจะขอใช้บริก�รล่�มก็ได้ 

คุณส�ม�รถขอคำ�แนะนำ�ในเรื่องก�รห�แพทย์ได้จ�กองค์กรหล�กวัฒนธรรม สภ�โรค

เอดส์ หรือองค์กร  ”ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี” 

แพทย์จะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นไม่ได้ นอกเสียจ�กว่�คุณอนุญ�ตให้เข�ทำ�

เช่นนั้นได้ หรือในกรณีพิเศษจริงๆ

ถ้�คุณไม่พอใจกับก�รดูแลสุขภ�พที่คุณได้รับ คุณส�ม�รถร้องเรียนได้ ร�ยชื่อขององค์กร

ที่รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริก�รสุขภ�พในแต่ละรัฐ อยู่ที่หน้�“แหล่งก�รติดต่อ” ในตอน

ท้�ยของหนังสือเล่มนี้

แพทย์
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ถ้�คุณสูบบุหรี่ ก�รเลิกสูบเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำ�ให้สุขภ�พของคุณดีขึ้น

ผู้สูบบุหรี่ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีคว�มโน้มเอียงที่จะเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็งประเภทต่�งๆ และ

ก�รติดเชื้ออื่นๆ นอกจ�กนั้น ช�ยที่สูบบุหรี่มีคว�มโน้มเอียงที่จะมีปัญห�เกี่ยวกับก�รแข็งตัว

ของอวัยวะสืบพันธุ์

ห�กคุณต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติม คุณควรสนทน�กับแพทย์หรือสภ�โรคเอดส์ หรือ องค์กร “ผู้

ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี”

นอกจ�กนั้น คุณยังส�ม�รถพูดกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับเรื่องต่�งๆที่จะช่วยให้คุณเลิกสูบ

บุหรี่ได้ด้วย ตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้มีร�ยชื่อหน่วยง�นที่ให้ข้อมูลและบริก�รต่�งๆ ที่จะ

ช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่

ก�รเลิกสูบบุหรี่
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ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอ�จเป็นโรคหัวใจและโรคอื่นๆเช่นโรคเบ�หว�นก่อน

วัย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคเหล่�นี้เกิดขึ้น เป็นสิ่งสำ�คัญที่คุณจะต้อง

มีน้ำ�หนักตัวที่สมบูรณ์ โดยก�รรับ ประท�นอ�ห�รที่มีคุณภ�พและ

ออกกำ�ลังก�ยเป็นประจำ� 

มัลติวิต�มินทั่วไปอ�จช่วยได้ถ้�คุณไม่ได้รับประท�นอ�ห�รอย่�ง

สมดุล แต่มันจะไม่ส�ม�รถแทนก�รรับประท�นอ�ห�รที่ดีได้                 

นอกจ�กนั้น คุณยังส�ม�รถลดอ�ก�รข้�งเคียงอันเกิดจ�กย�เอชไอวี

ลงได้บ้�ง ด้วยประเภทของอ�ห�รที่คุณรับประท�น และเวล�ที่คุณรับ

ประท�น

ขอทร�บข้อมูลเพิ่มเติมได้จ�กแพทย์ หรือจ�กนักโภชน�ก�รเอชไอวี

ก�รควบคุมอ�ห�ร และ 
ก�รออกกำ�ลังก�ย
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คุณไม่จำ�เป็นต้องบอกเพื่อน ครอบครัว น�ยจ้�ง หรือเพื่อนร่วมง�นว่�คุณติดเชื้อเอชไอวี มัน

อ�จเป็นเรื่องย�กในก�รเลือกว่�คุณควรจะบอกใคร และอ�จเป็นเรื่องย�กที่จะพูดเรื่องนี้ใน

ชุมชนของคุณ มีหล�ยคนเกรงว่�พวกเข�จะถูกทอดทิ้งเมื่อเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครคนหนึ่งคน

ใดทร�บ คุณควรพิจ�รณ�ดูว่�ใครบ้�งที่จะให้คว�มสนับสนุนคุณ และใครบ้�งที่จะเก็บเรื่อง

ของคุณเป็นคว�มลับ

คุณไม่จำ�เป็นต้องบอกแพทย์ ทันตแพทย์ หรือบริก�รสุขภ�พอื่นๆว่�คุณติดเชื้อเอชไอวี แต่

เป็นคว�มคิดที่ดีถ้�คุณบอกให้คนเหล่�นี้ทร�บ เพื่อพวกเข�จะได้ลงมติได้ถูกต้องเกี่ยวกับ

สุขภ�พของคุณ บริก�รสุขภ�พเหล่�นี้จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้ใดอื่นไม่ได้ นอก

เสียจ�กว่�คุณอนุญ�ตให้เข�ทำ�เช่นนั้นได้ หรือในกรณีพิเศษจริงๆ 

ก�รบอกให้คู่นอนของคุณทร�บอ�จเป็นเรื่องย�ก ที่ปรึกษ�ส�ม�รถช่วยคุณได้เมื่อคุณและ

ถ้�คุณได้ตัดสินใจที่จะบอกให้คู่นอนของคุณทร�บ ในบ�งรัฐ กฎหม�ยระบุว่�คุณจะต้อง

บอกให้คู่นอนทุกคนของคุณทร�บ แต่ละรัฐมีกฎหม�ยที่แตกต่�งกันออกไป ดังนั้นคุณจึง

ควรสอบถ�มกับองค์กรช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย องค์กรหล�กวัฒนธรรม สภ�โรคเอดส์ หรือ

องค์กร “ผู้ดำ�รง ชีวิตอยู่กับเอชไอวี” ในท้องถิ่นของคุณ (ร�ยชื่อของหน่วยง�นเหล่�นี้อยู่ใน

ตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้)

ก�รบอกคนอื่นๆ



ก�รบอกคนอื่นๆ 05
ถ้�คุณยังไม่ได้เริ่มใช้ย�เอชไอวี คุณควรถ�มแพทย์ว่�คุณควรจะเร่ิมใช้

เมื่อไร ปัจจุบันนี้แพทย์จะพูดกับผู้ป่วยเกี่ยวกับก�รเริ่มใช้ย�เร็วขึ้นกว่�

ที่เคยปฏิบัติม�ก่อน ถ้�คุณติดเชื้อเอชไอวีม�เป็นเวล�น�นแล้ว แพทย์

ของคุณอ�จแนะนำ�ให้คุณเริ่มใช้ย�เอชไอวีทันที

มีก�รทดสอบส�มัญบ�งอย่�งที่จะช่วยคุณตัดสินใจในเรื่องก�รเริ่มใช้

ย�เอชไอวี คุณส�ม�รถขอทร�บข้อมูลเพิ่มเติมได้จ�กสภ�โรคเอดส์ 

หรือองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี” หรือองค์กรหล�กวัฒนธรรม 

(ร�ยชื่อของหน่วยง�นเหล่�นี้อยู่ในตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้)

สำ�หรับก�รตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับก�รใช้ย�เอชไอวีนั้น คุณจะต้องห�

รืออย่�งถี่ถ้วนกับแพทย์ของคุณ

ก�รเริ่มใช้ย�เอชไอวี
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ปัญห�ส�มัญที่สุดของก�รใช้ย�เอชไอวีคืออ�ก�รข้�งเคียง ห�รือกับ

แพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยให้อ�ก�รข้�งเคียงดีขึ้น

นอกจ�กนั้น คุณยังส�ม�รถพูดกับสภ�โรคเอดส์ องค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิต

อยู่กับเอชไอวี” หรือองค์กรหล�กวัฒนธรรม เพื่อขอทร�บข้อมูลเพิ่ม

เติม (ดูร�ยก�รที่อยู่ตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้) ก�รตัดสินใจใดๆ 

เกี่ยวกับก�รใช้ย�เอชไอวี จะต้องได้รับก�รห�รืออย่�งถี่ถ้วนกับแพทย์

ของคุณ

พูดกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับย�ใหม่ๆ ที่คุณส�ม�รถห�ม�ใช้ได้ แม้ว่�

ย�ที่คุณกำ�ลังใช้อยู่จะใช้ได้ดี แต่ก็อ�จมีย�ใหม่ๆ ที่อ�จใช้ได้ดีเช่น

เดียวกัน ย�ใหม่ๆ เหล่�นี้อ�จใช้ได้ง่�ยขึ้น โดยคุณอ�จส�ม�รถกิน

น้อยเม็ดลงในแต่ละวัน และย�ใหม่ๆ เหล่�นี้อ�จลดอ�ก�รข้�งเคียง

ลงด้วย

ย�เอชไอวี  และ  อ�ก�ร
ข้�งเคียง



คุณจะต้องกินย�เอชไอวีให้ตรงต�มที่แพทย์สั่งไม่ว่�คุณจะกำ�ลังเดินท�งหรืออยู่ในประเทศ

บ้�นเกิดของคุณ ย�เอชไอวีของคุณอ�จไม่ได้ผล ถ้�คุณไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะ นำ�ของแพทย์ 

เรื่องนี้หม�ยคว�มว่�ย�ของคุณและย�อื่นๆ ที่คล้�ยคลึงกันอ�จหยุดทำ�ง�นต่อต้�นเอชไอวี

ของคุณ นี่จะทำ�ให้ก�รบำ�บัดรักษ�อ�ก�รเอชไอวีของคุณย�กยิ่งขึ้น

คุณควรพูดกับแพทย์ของคุณก่อนที่คุณจะหยุดกินย�เอชไอวี ก�รหยุดย�บ�งชนิดจะต้อง

ทำ�ด้วยวิธีพิเศษ ถ้�คุณหยุดใช้ย� โอก�สที่คุณจะติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคที่อยู่ในคำ�จำ�กัด

คว�มของเอดส์จะสูงขึ้น บ�งทีคุณอ�จคิดอย�กเปลี่ยนเป็นย�อย่�งอื่นบ้�งก็ได้ แต่ก�ร

ตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับย�เอชไอวี คุณจำ�เป็นที่จะต้องห�รืออย่�งถี่ถ้วนกับแพทย์ของคุณ

ห�กคุณต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่�เหตุใดก�รใช้ย�เอชไอวีอย่�งถูกต้องจึงเป็น

สิ่งสำ�คัญ โปรดปรึกษ�แพทย์ของคุณ หรือติดต่อองค์กรหล�กวัฒนธรรม สภ�โรคเอดส์ หรือ

องค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี”

ก�รใช้ย�เอชไอวี07



08
ย�ที่แพทย์สั่ง ย�ที่เภสัชกรจ่�ยให้คุณ และย�อื่นๆ รวมถึงก�รบำ�บัดรักษ�ที่คุณได้รับจ�ก

บริก�รอื่นๆ นำ�ม�ใช้ร่วมกับย�เอชไอวีได้ นี่รวมถึงย�สมุนไพร และย�ใดๆที่คุณกินเมื่อคุณ

อยู่ในประเทศบ้�นเกิดของคุณ

นี่อ�จทำ�ให้ย�เอชไอวี ย�อื่นๆ และก�รบำ�บัดรักษ�ที่ให้ผลดีเปลี่ยนแปลงไปได้ เรื่องนี้รวม

ถึงก�รใช้ย�เม็ดคุมกำ�เนิด และก�รฝัง(อิมแพลนท์) ย�คุมกำ�เนิดสำ�หรับสตรี ย�เอชไอวีบ�ง

ชนิดทำ�ให้ประสิทธิภ�พของย�คุมกำ�เนิดลดลงไป ถ้�สตรีกำ�ลังใช้ย�เม็ดคุมกำ�เนิดนั้นอยู่

เพื่อไม่ให้เกิดก�รตั้งครรภ์

โปรดปรึกษ�แพทย์ก่อนลงมือใช้ย�และก�รบำ�บัดรักษ�อื่นๆ

ย�อื่นๆ และ  
ก�รบำ�บัดรักษ�
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ถ้�คุณกำ�ลังกินย�เอชไอวีอยู่ ก�รดื่มแอลกอฮอล์อ�จก่อให้เกิดปัญห�สำ�หรับคุณ และจะ

ทำ�ให้คุณประสบคว�มลำ�บ�กยิ่งขึ้นในก�รกินย�ของคุณอย่�งถูกต้อง

นอกจ�กนั้น มันยังอ�จทำ�ให้อ�ก�รข้�งเคียงของย�เอชไอวีรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก และทำ�ให้คุณ

ฟื้นจ�กก�รติดเชื้ออื่นๆ ช้�ลงด้วย

ก�รดื่มแอลกอฮอล์อ�จเกี่ยวเนื้องกับก�รเสี่ยงต่ออันตร�ยในเรื่องเพศม�กขึ้น คุณควรรู้

ขอบเขตจำ�กัดของคุณเอง และป้องกันตัวคุณเองและคู่นอนของคุณให้ปลอดจ�กเอชไอวี

และก�รติดเชื้ออื่นๆ

แอลกอฮอล์



เอ็กสต�ซี คริสตัล (ไอซ์) และย�เสพติดอื่นๆ เป็นอันตร�ยต่อคุณได้

ทั้งในปัจจุบันและอน�คต ก�รใช้คริสตัล (ไอซ์) จะทำ�ให้สมองของ

คุณเสียห�ย

ย�เสพติดบ�งชนิดทำ�ให้ย�เอชไอวีทำ�ง�นไม่ได้ดีเท่�ที่ควร หรือ

ทำ�ให้เกิดอ�ก�รข้�งเคียงที่รุนแรงหนักขึ้น ย�เสพติดกับย�เอชไอวี

บ�งชนิดเมื่อผสมกันเข้�แล้วแย่ม�ก เรื่องนี้อ�จเป็นอันตร�ยอย่�ง

ยิ่งและอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เสียชีวิตได้ ก�รใช้ย�เสพติด ก�รอด

นอนเป็นระยะเวล� น�น และก�รรับประท�นอ�ห�รไม่เพียงพอ จะ

ทำ�ให้เป็นก�รย�กยิ่งขึ้นสำ�หรับร่�งก�ยของคุณในก�รต่อสู้กับก�ร

ติดเชื้อ

ถ้�คุณกำ�ลังใช้ย�เอชไอวีอยู่และใช้ย�เสพติดด้วย คุณควรพย�ย�ม

อย่�ทำ�ทั้งสองอย่�งพร้อมๆ กัน ควรทิ้งระยะห่�งกันอย่�งน้อยที่สุด

สองชั่วโมง

ถ้�คุณฉีดย�เสพติด โปรดอย่�ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ก�รฉีด รวมทั้ง

ช้อนและย�งรัดร่วมกับคนอื่น

ก�รใช้ย�เสพติดอ�จมีคว�มเชื่อมโยงกับก�รเสี่ยงที่ทวีขึ้นเมื่อมีก�ร

ร่วมเพศ คุณควรรู้ขอบเขตจำ�กัดของคุณ และป้องกันตัวเองและคู่

นอนจ�กเอชไอวีและก�รติดเชื้ออื่นๆ

10 ย�เสพติด



คุณควรพบแพทย์ของคุณทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เข�ตรวจเลือดเพื่อห�ปริม�ณไวรัส (ปริม�ณ

เอชไอวีในเลือดของคุณ) และตรวจนับ CD4 (เพื่อดูว่�ร่�งก�ยของคุณต่อสู้ก�รติดเชื้อได้ดี

แค่ไหน) นี่เป็นเรื่องที่สำ�คัญม�กอีกเรื่องหนึ่งด้วยถ้�คุณติดเชื้อเอชไอวีม�เป็นเวล�น�น อนึ่ง 

แพทย์ของคุณอ�จทดสอบเรื่องอื่นๆ ด้วย เพื่อตรวจดูอ�ก�รข้�งเคียงและคว�มเสียห�ยที่

เกิดขึ้นกับอวัยวะต่�งๆ ของคุณ ก�รทดสอบเหล่�นี้อ�จช่วยคุณตัดสิน ใจเกี่ยวกับย�เอชไอ

วี อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่�คุณจะตัดสินใจอย่�งไรเกี่ยวกับย�เอชไอวี คุณจำ�เป็นที่จะต้องห�รือ

อย่�งถี่ถ้วนกับแพทย์ของคุณเสมอ

ถ้�คุณต้องก�รทร�บข้อมูลเพิ่มเติม คุณห�รือกับสภ�โรคเอดส์ องค์กร“ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอช

ไอวี”หรือองค์กรหล�กวัฒนธรรม ด้วยก็ได้ (ร�ยชื่ออยู่ในตอนท้�ยของหนังสือเล่มนี้)

นี่เป็นเวล�ที่เหม�ะที่สุดที่จะห�รือกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสุขภ�พด้�นอื่นๆ รวมถึงเรื่องที่

ว่�คุณกำ�ลังรู้สึกอย่�งไรด้วย

ก�รตรวจสุขภ�พของคุณ11
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โปรดใช้ถุงย�งอน�มัยและวัตถุหล่อลื่นที่ใช้น้ำ�เป็นพื้นฐ�น เพื่อป้องกันก�รแพร่เอชไอวีเมื่อ

คุณร่วมเพศท�งช่องคลอดหรือท�งทว�รหนัก นี่จะให้คว�มคุ้มกันบ�งประก�รแก่คุณและคู่

นอนของคุณจ�กก�รติดเชื้อที่แพร่จ�กก�รมีเพศสัมพันธ์ (STI) เมื่อถึงเวล�ที่คุณต้องตรวจ

เลือดทุกๆ 3 เดือน คุณก็ควรขอร้องให้แพทย์ทำ�ก�รตรวจห� STI ด้วย

ก�รร่วมเพศท�งป�กเป็นก�รเสี่ยงต่อก�รแพร่เอชไอวีที่ต่ำ�ม�ก แต่ก�รใช้ถูงย�งอน�มัยหรือ 

“เด็นตัล แดม” (แผ่นย�งสี่เหลี่ยมบ�งๆ) จะช่วยป้องกันคุณและคู่นอนจ�กโรค STI อื่นๆ 

ด้วย

ถุงย�งอน�มัยนี้มีทั้งของช�ยและหญิง คุณซื้อถุงย�งอน�มัยและวัตถุหล่อลื่นได้จ�กซุเปอร์

ม�เก็ตและร้�นข�ยย� นอกจ�กนั้น คุณยังส�ม�รถซื้อถุงย�งอน�มัยจ�กตู้ข�ยอัตโน มัติ ที่

ตั้งอยู่ต�มห้องสุข�ส�ธ�รณะบ�งแห่งได้ด้วย คุณขอถุงย�งอน�มัยและวัตถุหล่อลื่นและ 

เด็นตัลแดมได้ฟรีจ�กคลินิกสุขภ�พท�งเพศ หรือสอบถ�มที่สภ�โรคเอดส์ของคุณ ถุงย�ง

อน�มัยมีรูปร่�ง ขน�ด คว�มหน� รส เนื้อย�ง และสี ต่�งๆกัน ลองใช้ถุงย�งอน�มัยแบบ

ต่�งๆ แล้วเลือกแบบที่เหม�ะกับคุณและคู่นอนของคุณ

ก�รร่วมเพศที่ปลอดภัย
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อุบัติเหตุอ�จเกิดขึ้นได้

ถ้�ถุงย�งอน�มัยแตก หรือถ้�คุณคิดว่�คุณทำ�ให้อีกบุคคลหนึ่งตกอยู่

ในก�รเสี่ยงต่อก�รติดเอชไอวี มีย�ที่จะช่วยทำ�ให้บุคคลนั้นปลอดจ�ก

ก�รติดเชื้อเอชไอวี ย�นี้เรียกว่� PEP (วิธีป้องกันหลังก�รติดต่อใกล้

ชิด) เป็นย�ชนิดเดียวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีใช้

บุคคลที่ตกอยู่ภ�ยใต้ก�รเสี่ยงจะต้องเริ่มใช้ย� PEP นี้ภ�ยใน  72  

ชั่วโมง (3 วัน) หลังจ�กที่ตกอยู่ภ�ยใต้ก�รเสี่ยง แต่เป็นก�รดีที่สุดถ้�

ใช้ย�นี้ภ�ยในสองส�มชั่วโมง

เพื่อที่จะทร�บว่�จะขอรับย� PEP นี่ได้จ�กที่ไหน หรือถ้�ต้องก�ร

ทร�บข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่โรงพย�บ�ลใหญ่ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด 

โทรศัพท์ถึงสภ�โรคเอดส์ หรือไปที่เว็บไซต์www.getpep.info

PEP(วิธีป้องกันหลังก�รติด
ต่อใกล้ชิด)ก�รร่วมเพศที่ปลอดภัย



จำ�นวนเชื้อไวรัส หรือ ไวรัลโหลด ของคุณคือปริม�ณเอชไอวีที่อยู่ใน

เลือดของคุณ เอชไอวีจะยังอยู่ในตัวคุณถ้�ผลของก�รตรวจเลือด

แสดงให้เห็นว่�มีไวรัล โหลดที่ตรวจห�ไม่พบ ทั้งนี้หม�ยคว�มว่�ก�ร

ทดสอบไม่ส�ม�รถวัดปริม�ณเล็กน้อยของเอชไอวีในเลือดของคุณได้

คุณอ�จมีไวรัล โหลดที่ตรวจห�ไม่พบในเลือดของคุณ แต่มีเอชไอวี

ม�กกว่�ในของเหลวอย่�งอื่นในร่�งก�ย เช่น น้ำ�อสุจิ ของเหลวจ�ก

ช่องคลอด และของเหลวที่หล่อเลี้ยงลำ�ไส้ตรงและทว�รหนัก นี่อ�จจะ

เป็นก�รเพิ่มโอก�สของก�รแพร่เอชไอวีไปยังคู่นอนของคุณ

ผลของก�รวิจัยร�ยง�นว่�ไวรัล โหลดที่ตรวจห�ไม่พบในเลือดของคุณ 

ทำ�ให้อันตร�ยของก�รเสี่ยงต่อก�รแพร่เอชไอวีลดน้อยลง แต่ยังไม่มี

ก�รพิสูจน์ว่�เป็นก�รระงับก�รเสี่ยงได้จริงๆ ถ้�ผลของก�รทดสอบ

เลือดครั้งสุดท้�ยแสดงให้เห็นว่�คุณมีจำ�นวนไวรัล โหลดที่ตรวจห�ไม่

พบ คุณก็ยังควรร่วมเพศที่ปลอดภัยด้วยก�รใช้ถุงย�งอน�มัยและวัตถุ

หล่อลื่นที่ใช้น้ำ�เป็นพื้นฐ�นอยู่ต่อ ไป

ไวรัล โหลด  
(จำ�นวนเชื้อไวรัส)14
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ถ้�คุณมีก�รติดเชื้ออีกตัวหนึ่งในขณะที่คุณติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว มันอ�จทำ�ให้ก�รติดเชื้อ

อีกตัวหนึ่งนั้นร้�ยแรงยิ่งขึ้น และมันอ�จทำ�ให้เป็นก�รย�กยิ่งขึ้นสำ�หรับร่�งก�ยของคุณที่จะ

ต่อสู้กับเอชไอวีและก�รติดเชื้ออื่นๆ

ถ้�คุณมีก�รติดเชื้อที่แพร่จ�กก�รมีเพศสัมพันธ์ (STI) เช่นโรคหนองในและคล�มีเดีย รวม

ทั้งเอชไอวี ทั้ง STI และเอชไอวีจะแพร่ไปยังคู่นอนของคุณได้ง่�ยยิ่งขึ้น โรค STI บ�งโรคจะ

ทำ�ให้ปริม�ณเอชไอวีในตัวคุณเพิ่มขี้น และมันยังจะทำ�ให้เป็นก�รย�กยิ่งขึ้นสำ�หรับร่�งก�ย

ของคุณที่จะต่อสู่กับก�รติดเชื้อ

ควรรับก�รตรวจ STI เป็นประจำ� ก�รตรวจ STI จะไม่เกิดขึ้นนอกเสียจ�กว่�คุณหรือแพทย์

ของคุณต้องก�รให้ตรวจ คุณขอให้แพทย์ตรวจ STI ได้เมื่อคุณไปห�แพทย์เพื่อก�รตรวจ

สอบอย่�งอื่นและเพื่อก�รตรวจสุขภ�พทุกๆส�มเดือน  โรค STI หล�ยโรคไม่ปร�กฎอ�ก�ร

ให้เห็น คุณไม่ต้องแสดงบัตรเมดิแคร์ที่คลินิกสุขภ�พท�งเพศบ�งแห่ง

ถ้�คุณและคู่นอนติดเชื้อเอชไอวี และไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย อ�จเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อเอชไอ

วีกันคนละชนิด ก�รติดเชื้อเอชไอวีต่�งชนิด (เรียกว่�ก�รกลับติดเชื้อใหม่ หรือ ก�รติดเชื้อ     

ซุเปอร์) อ�จลดประเภทของย�เอชไอวีต่�งๆ ที่คุณส�ม�รถใช้ได้

ก�รเป็นทั้งโรควัณโรค (ทีบี) และเอชไอวีอ�จทำ�ให้ก�รต่อสู้ก�รติดเชื้อทั้งสองย�กยิ่งขึ้น 

โปรดปรึกษ�แพทย์ของคุณเกี่ยวกับก�รรับก�รตรวจห�โรควัณโรค แพทย์ของคุณอ�จต้อง 

ก�รตรวจห�โรควัณโรคให้คุณ ถ้�คุณได้ไปเยี่ยมประเทศบ้�นเกิดของคุณม�

ก�รติดเชื้ออื่นๆ
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โรคตับอักเสบ บี เป็นไวรัสที่ทำ�ให้ตับเสียห�ย แพร่เชื้อได้ด้วยก�รมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงย�ง

อน�มัย หรือใช้อุปกรณ์ก�รฉีดย�เสพติดร่วมกัน นอกจ�กนั้น โรคนี้ยังอ�จแพร่เชื้อได้ด้วย

ก�รใช้สิ่งต่�งๆ ที่มีคร�บเลือดติดอยู่ เช่น มีดโกนและแปรงสีฟัน ร่วมกัน 

อย่�งไรก็ต�ม วิธีก�รสำ�คัญที่โรคตับอักเสบ บี แพร่ไปทั่วโลก คือก�รแพร่เชื้อจ�กม�รด�

ม�ยังท�รกเมื่อคลอด

ในบ�งประเทศนอกเหนือไปจ�กออสเตรเลีย โรคนี้อ�จแพร่ได้ด้วยก�รถ่�ยเลือด หรือก�รใช้

อุปกรณ์ที่ไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อโรคต�มระเบียบก�รแพทย์ นอกจ�กนั้น ยังอ�จติดต่อถึงกันได้

จ�กก�รปฏิบัติต�มวัฒนธรรมและขนบประเพณี เช่น ก�รตัดหรือก�รเจ�ะร่�งก�ย

ก�รเป็นทั้งเอชไอวีและโรคตับอักเสบ บี อ�จทำ�ให้ก�รรักษ�โรคทั้งสองย�กยิ่งขึ้น

โปรดใช้ถุงย�งอน�มัยเมื่อร่วมเพศ ล้�งมือและของเล่นท�งเพศ และเปลี่ยนถุงย�งอน�มัย

และถุงมือระหว่�งคู่นอนแต่ละร�ย

ถ้�คุณฉีดย�เสพติด อย่�ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ รวมทั้งช้อน และส�ยรัดร่วมกับบุคคลอื่น อย่�

ใช้สิ่งต่�งๆ เช่น มีดโกนและแปรงสีฟันร่วมกับบุคคลอื่น

ห�รือกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี

โรคตับอักเสบ บี



โรคตับอักเสบ ซี เป็นไวรัสที่ทำ�คว�มเสียห�ยให้แก่ตับ ส่วนใหญ่แพร่

เชื้อด้วยก�รใช้อุปกรณ์ก�รฉีดย�เสพติดร่วมกัน และนอกจ�กนั้นก็

ยังแพร่เชื้อด้วยก�รใช้อุปกรณ์ที่มีคร�บเลือดติดอยู่ เช่น มีดโกนและ

แปรงสีฟัน และยังแพร่เชื้อผ่�นท�งก�รร่วมเพศที่ไม่ใช้ถุงย�งอน�มัย 

และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รร่วมเพศที่มีเลือดเข้�ม�เกี่ยวข้องด้วยบ้�ง 

(คุณอ�จมองไม่เห็นเลือดนั้น)

ในบ�งประเทศนอกไปจ�กออสเตรเลีย โรคนี้อ�จแพร่ได้ด้วยก�ร

ถ่�ยเลือด หรือก�รใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อโรคต�มระเบียบ

ก�รแพทย์ นอกจ�กนั้น ยังอ�จติดต่อถึงกันได้จ�กก�รปฏิบัติต�ม

วัฒนธรรมและขนบประเพณี เช่น ก�รตัดหรือก�รเจ�ะร่�งก�ย

ก�รเป็นทั้งเอชไอวีและโรคตับอักเสบ ซี อ�จเป็นเรื่องร้�ยแรงม�ก มัน

อ�จทำ�ให้ทั้งเอชไอวีและโรคตับอักเสบ ซี ลุกล�มเร็วยิ่งขึ้นในร่�งก�ย 

และทำ�ให้ก�รรักษ�โรคทั้งสองย�กม�กขึ้น

ถ้�คุณฉีดย�เสพติด อย่�ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ก�รฉีด รวมทั้งช้อนและ

ส�ยรัดร่วมกับบุคคลอื่น อย่�ใช้สิ่งต่�งๆ เช่นมีดโกน และแปรงสีฟัน

ร่วมกับบุคคลอื่น

ใช้ถุงย�งอน�มัยระหว่�งก�รร่วมเพศ ล้�งมือและของเล่นท�งเพศ 

และเปลี่ยนถุงย�งอน�มัยและถุงมือระหว่�งคู่นอนแต่ละร�ย

ห�รือกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับก�รตรวจห�โรคตับอักเสบ ซี

โรคตับอักเสบ ซี17
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มีวัคซีนสำ�หรับก�รติดเชื้ออื่นๆ อีกหล�ยประเภท ปรึกษ�แพทย์ของคุณเกี่ยวกับก�รฉีด

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ, โรคตับอักเสบ บี, โรคปอดบวม และโรคไข้หวัดใหญ่ (ฟลู) 

(ฉีดวัคซีนเป็นประจำ�ทุก ปี)

ก�รติดเชื้อเหล่�นี้จะทำ�ให้ร่�งก�ยของคุณต่อสู้กับเอชไอวีย�กยิ่งขึ้น และอ�จทำ�ให้ก�รใช้ย�

เอชไอวีที่กำ�ลังดำ�เนินไปด้วยดีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ก�รติดเชื้อเหล่�นี้ส�ม�รถลุกล�มอย่�ง

รวดเร็วยิ่งขึ้นในร่�งก�ยของคนที่ติดเชื้อเอชไอวี

สอบถ�มแพทย์ของคุณว่�มีวัคซีนอื่นไหมที่คุณจะเลือกใช้ได้ วัคซึนหนึ่งที่คุณส�ม�รถสอบ 

ถ�มได้ นั่นคือวัคซีนสำ�หรับฮิวแมน ป�ปิลโลม� ไวรัส (เอชพีวี) นี่เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดหูด 

เอขพีวีอ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เป็นโรคมะเร็งบ�งประเภทได้ด้วย

อนึ่ง โปรดห�รือกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวัคซีนที่คุณไม่ควรใช้ ถ้�คุณจะไปต่�งประเทศ 

คุณควรห�รือกับแพทย์เกี่ยวกับวัคซีนที่คุณส�ม�รถใช้ได้ และควรให้เวล�ตัวเองอย่�งเพียง

พอในก�รจัดห�วัคซีนเหล่�นี้

ก�รฉีดวัคซีน
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คนที่ติดเชื้อเอชไอวีมีโอก�สม�กขึ้นที่จะเป็นโรคมะเร็งประเภทหนึ่ง

ประ เภทใด

สำ�หรับช�ยที่ร่วมเพศกับช�ยด้วยกัน บ�งทีก�รเปลี่ยนแปลงต่อเซลล์

ที่อวัยวะสืบพันธุ์และทว�รหนัก อ�จเป็นส�เหตุทำ�ให้เกิดโรคมะเร็ง

ที่ทว�รหนักได้ นี่รวมถึงก�รเปลี่ยนแปลงต่อเซลล์จ�กฮิวแมน ป�ปิล

โลม� ไวรัส (เอชพีวี) อันเป็นไวรัสที่ทำ�ให้เกิดหูด เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อย

กว่�กับช�ยที่ติดเชื้อเอชไอวี และยิ่งพบม�กขึ้นกับช�ยที่ติดเชื้อเอชไอ

วีที่มีก�รตรวจนับ CD4 ต่ำ� (ซึ่งทำ�ให้ไม่ส�ม�รถต่อสู้กับก�รติดเชื้อ

ได้ดี) ช�ยที่มีอ�ยุเกิน 40 ปี ควรห�รือกับแพทย์เกี่ยวกับก�รตรวจห�

มะเร็งทว�รหนัก

สำ�หรับสตรี ก�รเปลี่ยนแปลงต่อเซลล์ที่ป�กมดลูกและมะเร็งป�ก

มดลูกเกิดขึ้นได้ไม่ว่�คุณจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ นี่รวมถึงก�ร

เปลี่ยนแปลงต่อเซลล์จ�กเอชพีวี เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยม�ก และจะร้�ย

แรงยิ่งขึ้นในสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี สตรีที่ติดเชื้อเอชไอวีควรรับก�รตรวจ

แพ็บ สเมียร์ ทุกปี

ห�รือกับแพทย์ของคุณ ห�กคุณต้องก�รทร�บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โรคมะเร็งเหล่�นี้และโรคมะเร็งประเภทอื่นๆ ที่คุณอ�จมีโอก�สที่จะ

เป็นม�กขึ้น สอบถ�มแพทย์ว่�ก�รฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเอชพีวีจะเป็น

ผลดีสำ�หรับคุณหรือไม่

โรคมะเร็ง



ก�รติดเชื้อเอชไอวีและอ�ก�รข้�งเคียงของย�เอชไอวีบ�งชนิด อ�จทำ�ให้น้ำ�ล�ยของคุณ

ลดน้อยลง ซึ่งเป็นส�เหตุทำ�ให้ฟันผุ นอกจ�กนั้น คุณยังมีโอก�สม�กขึ้นที่จะเป็นโรคเหงือก

อักเสบ และยิ่งมีโอก�สที่จะเป็นม�กขึ้นในระยะต้นๆ ของก�รติดเชื้อเอชไอวี คว�มรู้สึกของ

คุณและย�เอชไอวีบ�งชนิดอ�จทำ�ให้คุณขบและบดฟัน ซึ่งเป็นส�เหตุทำ�ให้ฟันของคุณสึก

กร่อนและปวดฟันได้

คุณควรไปพบทันตแพทย์ของคุณทุกหกเดือนหรือทุกสิบสองเดือน เพื่อแพทย์จะได้ตรวจ

เรื่องเหล่�นี้ เข�จะพูดกับคุณถึงวิธีก�รรักษ� และวิธีที่คุณจะช่วยยุติอ�ก�รเหล่�นี้ด้อย่�งไร

ห�รือกับสภ�โรคเอดส์หรือองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี” เกี่ยวกับแผนก�รรักษ�ฟันที่

อ�จมีอยู่

ทันตแพทย์ไม่ได้รับอนุญ�ตให้เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลอื่น นอกเสียจ�กว่�คุณ

อนุญ�ตให้เข�ทำ�เช่นนั้นได้

ถ้�คุณไม่พอใจกับก�รดูแลสุขภ�พที่คุณได้รับ คุณส�ม�รถร้องเรียนได้ ตอนท้�ยของหนังสือ

เล่มนี้มีร�ยชื่อองค์กรที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริก�รสุขภ�พในแต่ละรัฐ

ทันตแพทย์20
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ถึงแม้คุณจะติดเชื้อเอชไอวี แต่คุณก็ยังส�ม�รถมีบุตรได้ แต่คุณจะ

ต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รเลือกที่จะมีบุตร ถ้�คุณว�งแผน

ที่จะมีบุตร หรือคุณตรวจพบว่�คุณตั้งครรภ์ คุณต้องห�รือกับแพทย์

ของคุณโดยเร็วที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้

ไม่ว่�คุณจะเป็นช�ยหรือหญิง เมื่อคุณว�งแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควร

ห�รือกับแพทย์ถึงวิธี ก�รที่จะลดโอก�สของก�รแพร่เชื้อเอชไอวีไปยัง

คู่นอนของคุณและท�รก ในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ของม�รด�ที่ติดเชื้อ

เอชไอวีมิได้แพร่เชื้อเอชไอวีไปยังท�รกของตน

ก�รสนทน�กับบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีบุตรจะช่วยได้ม�ก ห�รือ

กับแพทย์หรือสภ�โรคเอดส์ หรือกับองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอ

วี” เพื่อขอให้เข�แนะนำ�คุณให้รู้จักกับช�ยและหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี

และมีบุตร

ก�รมีบุตร



มีหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งที่คุณอ�จทำ�ได้เพื่อช่วยให้คุณเผชิญกับก�รท้�ท�ยของเอชไอวี ก�ร

พูดคุยกับที่ปรึกษ�ก็อ�จช่วยได้ หรือมิฉนั้นก็ไปเข้�เรียนต�มหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้

ทักษะของก�รรับมือกับโรคนี้ ห�รือกับแพทย์ สภ�โรคเอดส์ และองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับ

เอชไอวี” เพื่อห�วิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับตัวคุณเอง อนึ่ง ก�รที่ได้พูดคุยกับกลุ่มครอบครัว เพื่อน 

และคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่ดี จะช่วยได้ม�กเช่นเดียวกัน

คนที่ติดเชื้อเอชไอวีมักจะตกอยู่ในภ�วะซึมเศร้�และวิตกกังวลบ่อยม�กขึ้น บ�งครั้งอ�ก�ร

เหล่�นี้จะไม่ปร�กฎให้เห็นอย่�งชัดเจน แต่ละครั้งที่คุณไปพบแพทย์ ห�รือเรื่องคว�มรู้สึก

ของคุณกับเข� แพทย์จะบอกไห้คุณทร�บว่�จะขอคว�มช่วยเหลือหรือก�รบำ�บัดรักษ�ได้

จ�กที่ไหนถ้�คุณจำ�เป็นต้องได้รับคว�มช่วย เหลือ 

โปรดพึงระลึกว่�เอชไอวีเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ แต่มันไม่กำ�หนดว่�คุณเป็นใคร

สุขภ�พจิต22



คว�มช่วยเหลือจ�กครอบครัว เพื่อน และบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีจะช่วยได้ม�ก คุณต้อง

แน่ใจว่�คุณมีกลุ่มเพื่อนที่ดีที่จะให้คว�มช่วยเหลือคุณ และคุณควรติดต่อกับพวกเข�อยู่

เสมอ 

ถ้�คุณรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะบอกคนในชุมชนของคุณ คุณควรห�รือกับสภ�โรคเอดส์ หรือ

องค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี”  องค์กรเหล่�นี้จัดกิจกรรมต่�งๆ เพื่อให้บุคคลที่ติดเชื้อ

เอชไอวีได้ม�พบปะสังสรรค์ระหว่�งกันและสร้�งมิตรใหม่ นอก จ�กนั้น องค์กรเหล่�นี้ยังจัด

ชั้นเรียนเพื่อให้ข้อมูลที่จะช่วยคุณในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภ�พและก�รกินดีอยู่ดี โปรดติดต่อกับ

องค์กรเหล่�นี้เพื่อขอรับทร�บข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อที่จะได้ทร�บว่�คุณจะพบปะกับบุคคล

อื่นๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ที่ไหน

คว�มช่วยเหลือด้�น
สังคม23



ถ้�คุณจะเดินท�งไปต่�งประเทศ มีหล�ยประเทศที่คุณเข้�ไม่ได้ถ้�

คุณติดเชื้อเอชไอวี

บริษัทประกันภัยก�รเดินท�งหล�ยแห่งจะบังคับให้คุณแจ้งให้เข�

ทร�บถ้�คุณมีปัญห�ด้�นก�รแพทย์ก่อนที่คุณจะออกเดินท�งไปต่�ง

ประเทศ เรื่องนี้รวมถึงกรณีที่คุณติดเชื้อเอชไอวี บริษัทประกันภัยบ�ง

บริษัทจะรับประกันก�รเดินท�งให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยเรียกเก็บ

เบี้ยประกันเพิ่ม

คุณควรนำ�ย�เอชไอวีติดตัวไปให้เพียงพอ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องหยุด

ย�ระหว่�งที่คุณกำ�ลังท่องเที่ยว ขอจดหม�ยรับรองเรื่องย�เอชไอวี

จ�กแพทย์ และนำ�ติดตัวไปต่�งประ เทศด้วย เอ�ถุงย�งอน�มัยและ

วัตถุหล่อลื่นไปให้พร้อม เพร�ะอ�จไม่มีจำ�หน�ย หรือมีแต่เป็นแบบ

คุณภ�พต่ำ� คุณควรระมัดระวังอ�ห�รที่คุณรับประท�นและน้ำ�ที่คุณ

ดื่ม เพื่อที่คุณจะได้ไม่ป่วย

ถ้�คุณกำ�ลังว�งแผนก�รเดินท�ง คุณควรห�รือกับแพทย์ของคุณเกี่ยว

กับวัคซีนที่คุณใช้ได้ และให้เวล�ตัวเองอย่�งเพียงพอในก�รจัดห�วัค

ซีนนั้นๆ

ถ้�คุณต้องก�รทร�บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศต่�งๆ ที่ไม่

อนุญ�ตให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้�ประเทศ และเรื่องต่�งๆ เกี่ยวกับก�ร

เดินท�งไปต่�งประเทศ คุณควรห�รือกับสภ�โรคเอดส์หรือองค์กร “ผู้

ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี” ของคุณ หรือไปที่ www.hivtravel.org  (คุณ

อ�จต้องใช้นักแปลถ้�ไปที่เว็บไซต์นี้)

ก�รเดินท�ง24



ย�เอชไอวีอ�จมีร�ค�แพง และคนที่ติดเชื้อเอชไอวีบ�งคนประสบ

คว�มลำ�บ�กในก�รจ่�ยค่�ย� บ�งคนกำ�ลังพบว่�ก�รเปลี่ยนไปรับ

บริก�รสวัสดิก�รสังคมเป็นเรื่องย�ก ถ้�คุณมีปัญห�เกี่ยวกับก�รเงิน

เนื่องด้วยเหตุผลเหล่�นี้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ มีหน่วยง�นที่ส�ม�รถ

ช่วยคุณได้

ก�รจัดก�รกับเรื่องต่�งๆ ที่เกี่ยวกับกฎหม�ย เช่นก�รประกันชีวิต และ

ก�รทำ�พินัยกรรม หรือก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน เป็นสิ่ง

ที่ทุกคนควรทำ�ไว้ และมีหน่วยง�นที่ส�ม�รถช่วยเหลือคุณได้

ถ้�คุณต้องก�รว�งแผนที่เกี่ยวกับกฎหม�ย คุณห�รือกับองค์กรที่ให้

คว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ยได้ ร�ยชื่อขององค์กรเหล่�นี้อยู่ในตอน

ท้�ยของหนังสือเล่มนี้ หรือจะห�รือกับสภ�โรคเอดส์ หรือ องค์กร “ผู้

ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี” เกี่ยวกับหน่วยง�นที่ส�ม�รถช่วยคุณได้ใน

เรื่องเงินและกฎหม�ย

เงินและก�รว�งแผน25



บริก�รล่�ม

บริก�รแปลและล่�ม (TIS)
โทรศัพท์: 131 450

องค์กรหล�กวัฒนธรรมเอชไอวี

รัฐนิวเซ�ธ์เวลส์
บริก�รหล�กวัฒนธรรมเอชไอวี/เอดส์และตับ
อักเสบ ซี (MHAHS)
www.multiculturalhivhepc.net.au
โทรศัพท์: (02) 9515 5030
โทรฟรี: 1800 108 098 (ท่ัวรัฐนิวเซ�ธ์เวลส์)

รัฐควีนสแลนด์
โปรแกรมเอชไอวี/เอดส์ โรคตับอักเสบและสุขภ�พ
ท�งเพศ 
สภ�ชุมชนกลุ่มน้อยแห่งรัฐควีนสแลนด์(ECCQ)
www.eccq.com.au
โทรศัพท์: (07) 3844 9166

รัฐออสเตรเลียใต้
บริก�รก�รศึกษ�ส่วนตัวและก�รมอบอำ�น�จ
ชุมชน(PEACE)
บริก�รหล�กวัฒนธรรม
www.rasa.org.au/whatwedo/peace-multicultural.
aspx
โทรศัพท์: (08) 8245 8100

รัฐวิคทอเรีย
บริก�รสุขภ�พและคว�มช่วยเหลือหล�กวัฒนธรรม
http://www.ceh.org.au/mhss.aspx
โทรศัพท์: (03) 9342 9700

โรงพย�บ�ลอัลเฟร็ด – บริก�รเอชไอวี CALD
www.alfredhealth.org.au/hivaidsservice/
โทรศัพท์: (03) 9076 3942

รัฐออสเตรเลียตะวันตก
ศูนย์แหล่งให้คว�มช่วยเหลือผู้อพยพนครหลวง
www.mmrcwa.org.au
โทรศัพท์: (08) 9345 5755 

องค์กรเอชไอวี/เอดส์แห่งช�ติ

สหพันธรัฐองค์กรโรคเอดส์แห่งออสเตรเลีย 
(AFAO)
www.afao.org.au
โทรศัพท์: (02) 9557 9399

สม�คมผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี/เอดส์แห่งช�ติ 
(NAPWA)
www.napwa.org.au
โทรศัพท์: (02) 8568 0300
โทรฟรี: 1800 259 666

สภ�โรคเอดส์และองค์กร “ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับ

เอชไอวี”

มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย
สภ�ก�รดำ�เนินก�รโรคเอดส์แห่งเอซีที
www.aidsaction.org.au
โทรศัพท์: (02) 6257 2855

แหล่งติดต่อ



ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี(PLWHA)  เอซีที 
www.aidsaction.org.au/content/plwha/
โทรศัพท์: (02) 6257 4985

รัฐนิวเซ�ธ์เวลส์ (เอซีโอเอ็น)
ACON
www.acon.org.au
ซิดนีย์: (02) 9206 2000
นอร์เธิร์น รีเวอรส์: (02) 6622 1555
ฮันเตอร์ / มิด นอร์ธ โคสต์: (02) 4927 6808
อิลล�ว�ร์ร�: (02) 4226 1163
ศูนย์โพซิทิฟ ลิฟวิง เซ็นเตอร์:  
(02) 9699 8756
 
โพซิทิฟ ไลฟ์ นิวเซ�ธ์เวลส์
www.positivelife.org.au
โทรศัพท์: (02) 9361 6011
โทรฟรี: 1800 245 677

มณฑลภ�คเหนือ
สภ�โรคเอดส์และโรคตับอักเสบ ซีแห่งมณฑลภ�ค
เหนือ
www.ntahc.org.au 
ด�ร์วิน: (08) 8944 7777
อลิซ สปริงส์: (08) 8953 3172

รัฐควีนสแลนด์
สม�คมชุมชนสุขภ�พแข็งแรงแห่งควีนสแลนด์
www.qahc.org.au
บริสเบน: (07) 3017 1777
โทรฟรี: 1800 177 434
ซันไชน์ โคสต์: (07) 5458 9300
แคร์นส์: (07) 4041 5451

ควีนสแลนด์โพซิทิฟ พีเพิล
www.qpp.net.au
โทรศัพท์: 07 3013 5555
โทรฟรี: 1800 636 241

โพซิทิฟ ไดเร็คช่ัน
www.positivedirections.org.au
บริสเบน: (07) 3028 4730
โทรฟรี: 1800 422 313
โกลด์โคสต์: (07) 5576 8366
ซันไชน์ โคสต์: (07) 5441 1222
ท�วน์สวิลล์: (07) 4721 1384
แคร์นส์: (07) 4051 1028

รัฐออสเตรเลียใต้
สภ�โรคเอดส์แห่งรัฐออสเตรเลียใต้
www.acsa.org.au
โทรศัพท์: (08) 8334 1611
โทรฟรี: 1800 888 559
 
โพซิทิฟ ไลฟ์ ออสเตรเลียใต้
www.hivsa.org.au
โทรศัพท์: (08) 8293 3700

รัฐท�สเมเนีย
สภ�โรคเอดส์ โรคตับอักเสบ & โรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
เน่ืองแห่งท�สเมเนีย
www.tascahrd.org.au
โทรศัพท์: (03) 6234 1242
 
รัฐวิคทอเรีย
สภ�โรคเอดส์/ศูนย์สุขภ�พเกย์ช�ยแห่งวิคทอเรีย
www.vicaids.asn.au
โทรศัพท์: (03) 9865 6700
โทรฟรี: 1800 134 840
ศูนย์โพซิทิฟ ลิฟวิง เซ็นเตอร์:  
(03) 9863 0444
โทรฟรี: 1800 622 795
 
ผู้ดำ�รงชีวิตอยู่กับเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) วิคทอเรีย
www.plwhavictoria.org.au
โทรศัพท์: (03) 9863 8733



รัฐออสเตรเลียตะวันตก
สภ�โรคเอดส์แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก
www.waaids.com
โทรศัพท์: (08) 9482 0000

องค์กรที่ช่วยให้คุณเลิกสูบบุหรี่

เลิกเด๋ียวน้ี (Quitnow)
www.quitnow.info.au
โทรศัพท์ส�ยควิทไลน์: 13 7848 (13 QUIT)

สภ�โรคมะเร็งออสเตรเลีย
www.cancer.org.au (มีลิงค์เช่ือมกับสภ�โรคมะเร็งแห่ง
รัฐและมณฑล)
ส�ยเฮล์พไลน์ของสภ�โรคมะเร็ง: 13 11 20

องค์กรคว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย

ศูนย์กฎหม�ยเอชไอวี/เอดส์
www.halc.org.au
โทรศัพท์: (02) 9206 2060
โทรฟรี: 1800 063 060

ศูนย์กฎหม�ยเอชไอวี/เอดส์ – วิคทอเรีย
www.vicaids.asn.au/plc-legal-assistance
โทรศัพท์: (03) 9863 0406

มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย
ลีเกิล เอด เอซีที
www.legalaidACT.org.au
โทรศัพท์: (02) 6243 3471
ส�ยข้อมูล 1300 654 314

มณฑลภ�คเหนือ
คณะกรรม�ธิก�รลีเกิล เอดแห่งมณฑลภ�คเหนือ
www.ntlac.nt.gov.au (มีลิงค์เช่ือมกับร�ยละเอียดก�ร
ติดต่อของสำ�นักง�นในมณฑลภ�คเหนือ)
โทรศัพท์ส�ยข้อมูลกฎหม�ย: 1800 019 343

รัฐนิวเซ�ธ์เวลส์
ลีเกิล เอด นิวเซ�ธ์เวลส์
www.legalaid.nsw.gov.au (เช่ือมกับร�ยละเอียดก�ร
ติดต่อของสำ�นักง�นในรัฐนิวเซ�ธ์เวลส์)

ลอว์ แอ็คเซส นิวเซ�ธ์เวลส์
www.lawaccess.nsw.gov.au
โทรศัพท์: 1300 888 529

รัฐควีนสแลนด์
ลีเกิล เอด ควีนสแลนด์
www.legalaid.qld.gov.au
โทรศัพท์: 1300 65 11 88

รัฐออสเตรเลียใต้
คณะกรรม�ธิก�รบริก�รกฎหม�ยแห่งรัฐ
ออสเตรเลียใต้
www.lsc.sa.gov.au (มีลิงค์เช่ือมกับร�ยละเอียดก�ร
ติดต่อของสำ�นักง�นต่�งๆ ในรัฐออสเตรเลียใต้)
ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย: 1300 366 424

รัฐท�สเมเนีย
คณะกรรม�ธิก�รลีเกิล เอด แห่งรัฐท�สเมเนีย
www.legalaid.tas.gov.au (มีลิงค์เช่ือมกับร�ยละเอียด
ก�รติดต่อของสำ�นักง�นในรัฐท�สเมเนีย)
ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย: 1300 366 611



รัฐวิคทอเรีย
ลีเกิล เอด วิคทอเรีย
www.legalaid.vic.gov.au (เช่ือมกับร�ยละเอียดก�ร
ติดต่อของสำ�นักง�นในรัฐวิคทอเรีย)
บริก�รข้อมูลด้�นกฎหม�ย: (03) 9269 0120
1800 677 402 (สำ�หรับผู้โทรจ�กชนบท)

รัฐออสเตรเลียตะวันตก
คณะกรรม�ธิก�รลีเกิล เอด แห่งรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก
www.legalaid.wa.gov.au (เช่ือมกับร�ยละเอียดก�ร
ติดต่อของสำ�นักง�นในรัฐออสเตรเลียตะวันตก)
โทรศัพท์ส�ยข้อมูลกฎหม�ย: 1300 650 579

องค์กรรับคำ�ร้องเรียนเกี่ยวกับบริก�รสุขภ�พ

มณฑลนครหลวงออสเตรเลีย
คณะกรรม�ธิก�รสิทธิมนุษยชน เอซีที
www.hrc.act.gov.au
โทรศัพท์: (02) 6205 2222

รัฐนิวเซ�ธ์เวลส์
คณะกรรม�ธิก�รรับคำ�ร้องเรียนก�รดูแลสุขภ�พ
www.hccc.nsw.gov.au
โทรศัพท์: (02) 9219 7444
โทรฟรี: 1800 043 159
มณฑลภ�คเหนือ
คณะกรรม�ธิก�รบริก�รสุขภ�พและชุมชน
www.hcscc.nt.gov.au
โทรศัพท์: (08) 8999 1969
โทรฟรี: 1800 004 474

รัฐควีนสแลนด์
คณะกรรม�ธิก�รคุณภ�พและคำ�ร้องเรียนด้�น
สุขภ�พ
www.hqcc.qld.gov.au
โทรศัพท์: (07) 3120 5999
โทรฟรี: 1800 077 308

รัฐออสเตรเลียใต้
คณะกรรม�ธิก�รรับคำ�ร้องเรียนด้�นสุขภ�พและ
บริก�รชุมชน
www.hcscc.sa.gov.au
โทรศัพท์: (08) 8226 8666
โทรฟรี: 1800 232 007

รัฐท�สเมเนีย
คณะกรรม�ธิก�รรับคำ�ร้องเรียนด้�นสุขภ�พ
www.healthcomplaints.tas.gov.au
โทรฟรี: 1800 001 170

รัฐวิคทอเรีย
คณะกรรม�ธิก�รบริก�รสุขภ�พ
www.health.vic.gov.au/hsc/
โทรศัพท์: (03) 8601 5200
โทรฟรี: 1800 136 066

รัฐออสเตรเลียตะวันตก
สำ�นักง�นทบทวนด้�นสุขภ�พ
www.healthreview.wa.gov.au
โทรศัพท์: (08) 9323 0600
โทรฟรี: 1800 813 583
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