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7.1 ค าน า 

ระบบสุขภาพเป็นค าทีใ่ช้อยา่งกวา้งๆ เพื่อบรรยายถึงหน่วยบริการ องค์กรและส่วนบุคคลจ านวนมากที่ให้บริการในการ

ดูแลสุขภาพในดา้นต่างๆ อยูม่ากมายในชุมชน รวมถึงงแพทย์ทัว่ไปท่ีเรียกจี.พี. (เจนเนอรัลแพร็คทชิั่นเนอร์ , General 

practitioner) ทันตแพทย์ (เดนทสิต์, Dentist) เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ (โซเชียล เวอ์คเกอร,์ Social worker) ล่าม (อิน

เทอร์พริตเทอร์, interpreter) โรงพยาบาลและหนวยบริการอื่นๆ ในด้านสุขภาพและสวัสดกิาร 

การเสาะหาข้อมูลและบริการท่ีทา่นต้องการอาจดเูป็นงานท่ีเหลือบ่ากวา่แรงนกั โดยเฉพาะถ้าทา่นรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือ

พูดภาษาอังกฤษได้อย่างจ ากัด อย่างไรกต็ามในฐานะท่ีเป็นผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ก็มคีวามเป็นไปได้ว่าท่านอาจ

จ าเป็นต้องใช้บริการทางสุขภาพบางอยา่งเหล่านี้ท่ีท่านอาจไมเ่คยใชม้าก่อน เป็นเรื่องส าคัญที่ทา่นจะต้องทราบวา่หน่วย

บริการสุขภาพท่ีให้บริการแก่ทา่นได้นั้นมีอะไรบ้างและจะติดต่อขอความชว่ยเหลือได้อย่างไร 

แพทย์ประจ าตัวของท่านและเจา้หน้าที่ทางสุขภาพในชมุชนของทา่นมีความเขา้ใจดวี่าระบบสุขภาพท างานอย่างไร ท่าน

สามารถสอบถามพวกเขาเกี่ยวกบัเรื่องการท างานของระบบสุขภาพได้โดยไม่ต้องบอกวา่ท่านมเีชื้อเอชไอวี พวกเขา

สามารถบอกท่านไดว้่าในท้องถิ่นที่ท่านอยู่นั้นมีโรงพยาบาล คลีนิและบริการอื่นๆ อย่างไรบ้าง และท่านสามารถติดต่อไป

ยังสถานท่ีหน่ึงในจ านนวนเหล่านั้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเรื่องเอชไอวี 

หน่วยบริกรทางสุขภาพหลายแห่งให้บริการฟรีถ้าทา่นมีบัตรเมดแิคร์ (เป็นบัตรรักษาพยาบาลที่เรียกในภาษาองักฤษวา่เมดิ

แคร์ คาร์ด, Medicare Card) วิธนีี้เรียกวา่บัลค์ บิลล่ิง (Bulk Billing) นั่นคือการเรียกเกเ็งินจากรัฐบาล แพทย์หลายคนและ

คลีนิคหลายแหง่ไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในคลีนิคถ้าทา่นแสดงบัตรเมดิแคร์ ท่านอาจยงัคงต้องเสียค่ายาหรือคา่

ตรวจสอบพิเศษที่แพทย์สั่งให้ท่าน รายละเอียดในบัตรเมดิแคร์จะได้รับการเก็บรกัษาเป็นความลับ 

ถ้าท่านมีบัตรเมดิแคร ์

 สอบถามวา่เขาใช้ระบบเรยีกเก็บเงินจากรัฐบาลที่เรียกบัลค์ บิลล่ิงหรือไม่ ก่อนท่ีท่านจะปรึกษาแพทย์หรือ

เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ 
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 น าบัตรเมดิแคร์ไปดว้ยเสมอเมื่อท่านไปหาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ 

 น าบัตรเมดิแคร์ไปดว้ยเสมอเมื่อท่านไปหาแพทย์ ไปคลีนิคหรือ โรงพยาบาล 

ถ้าท่านไมม่ีบัตรเมดิแคร์ หนว่ยบริการบางแห่งเช่น คลินิคสุขภาพทางเพศ (เซ็กชวล เฮ้ลท์คลีนิค, Sexual Health Clinic) 

จะให้บริการในคลีนคิฟรีก่อนท่ีจะเข้าปรึกษาแพทย์ จงถามเสมอวา่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้รับบริการในคลีนิคฟรี ท้ังที่ไม่มี

บัตรเมดิแคร์ เจา้หน้าทีด่้านสุขภาพในชมุชนของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ขา่วสารและข้อมูลสุขภาพส าหรับผู้

โยกย้ายถิ่นฐาน (ไมแกร๊นท์ รีซอร์ส เซ็นเตอร,์ Migrant Resource Centre) จะแนะน าไดว้่าทา่นสามารถสมคัรขอบัตรเมดิ

แคร์ได้หรือไม่ 

ในตอนท้ายของจุลลสารน้ีมีรายชือ่หน่วยบริการต่างๆ ท่ีท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเกีย่วกับเชื้อเอชไอวีหรือไปพบเพื่อขอ

รายละเอียดเพิม่เตมิ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อหนว่ยบริการเหล่านี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหน่วยบริการท่ีอยู่ในท้องถิ่นของ

ท่าน 

ต่อไปนี้คือข้อมูลอย่างย่อๆ เกี่ยวกับบริการตา่งๆ ในข่ายที่ท่านจะใช้มากกว่าอยา่งอื่น 

7.2 แพทย์ทั่วไป 

ในขณะน้ีท่านอาจพบแพทย์อย่างสม่ าเสมออยู่เพยีงคนเดยีว หรือไปเมดดิคอล เซ็นเตอร์ (Medical Centre) และพบแพทย์

คนใดก็ได้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทีเ่ซ็นเตอร์ในขณะนั้น 

แต่เมื่อทา่นมเีชื้อเอชไอวีการพบแพทย์ที่มีความช านาญเป็นก้าวส าคัญในการท่ีจะรักษาสุขภาพให้ด ีโปรดคิดถึงบริการ

ชนิดตา่ง  ๆ ท่ีท่านน่าจะจ าเป็นตอ้งใชแ้ละเลือกแพทยข์องทา่นตามนั้น 

ต่อไปนี้คือข้อแนะน าที่ส าคัญ 

 ท่านควรหาแพทย์สักคนที่ท่านรู้สึกสบายใจที่จะพดูคุยด้วยและไปหาเพื่อตรวจรา่งกายอย่างสม่ าเสมอ 

 แพทย์ของทา่นควรมีความรูเ้ป็นอย่างดีในเรื่องเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 

 แพทย์ของทา่นมีประสบการณ์ในด้านการบ าบัดรกัษาคนไข้ที่มีเชื้อเอชไอวี 

 แพทย์ของทา่นสามารถส่ังจา่ยยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ (ยาเหล่านี้เรียกวา่เอสวันฮันเดรด็รั๊กส์, s100 Drugs) ไม่ใช่
แพทย์ทุกคนจะสามารถส่ังจ่ายยาเอสอวันฮันเดรด็ ดรั๊กส์ ได้ ถ้าแพทย์ของท่านส่ังจา่ยยาดงักล่าวไม่ได้ เขาอาจส่งต่อท่าน
ไปยังแพทย์ที่สามารถส่ังจ่ายได้หรือโทรศัพท์ถึงสภาโรคเอดส์ในรฐัหรือเขตเทอริทอร่ีของท่านหรือไมก่็โทรศัพท์ถึงสมาคมยา
ต้านเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Society for HIV Medicine) เพื่อขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 แพทย์ของทา่นอยู่ในท้องถิ่นที่ท่านอยู่อาศยัและสามารถขอความช่วยเหลือได้ง่าย 

 ท่านไว้วางใจในการตัดสินใจของแพทย์คนน้ัน 
แพทย์ของทา่นควรเป็นผู้ที่สามารถ 

 ให้ความดูแลในเรื่องสุขภาพท่ัวไป 

 ตอบค าถามของทา่นในแบบท่ีท่านเข้าใจ 

 ให้ความช่วยเหลือในการเฝา้สังเกตสุขภาพของทา่นและส่ังจา่ยยาช่วยป้องกันมิใหเ้กดิการเจ็บปว่ย 
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 ส่งท่านต่อไปหาผู้อื่น (ทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) เมื่อจ าเป็น 

 ช่วยนดัหมายบริการอื่นๆ ให้ท่านถ้าจ าเป็น และ 

 ส่ังจ่ายยาเอส วันฮันเดร็ด ดรัก๊ส์ให้ท่านได้ 

7.3 คลีนิคสขุภาพทางเพศ 

คลีนิคเหล่านีใ้ห้บริการมากกวา่เพียงดา้นการแพทย์ โดยให้บรกิารด้านการแนะแนว และความชว่ยเหลือสนับสนุนในด้าน

สุขภาพทางเพศและระบบสืบพันธุ์ รวมถึงเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ์

การใช้คลีนคิสุขภาพทางเพศสามารถให้ประโยชน์หลายประการดงันี้ 

 เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มากกวา่ในการรักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ์

 คลีนิคส่วนมากมีบริการในช่วงเยน็ 

 คลีนิคส่วนมากไม่เรียกร้องว่าทา่นจะต้องแสดงหลักฐานประจ าตวั 

 คลีนิคส่วนมากให้บรกิารฟรี และ 

 คลีนิคหลายแหง่ไม่เรียกตรวจบัตรเมดิแคร์ 

7.4 โรงพยาบาล 

อาจมีบางครั้งที่ท่านจ าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ตัวอย่าง เช่น ทา่นอาจมีโรคแทรกซ้อนที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาเป็น

พิเศษ 

โรงพยาบาลสามารถให้บริการหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อเอชไอวีโดยที่ท่านไม่ต้องคา้งคืนในโรงพยาบาล บริการตา่งๆ 

ที่มาจากโรงพยาบาลเหล่านี้อาจอ านวยความสะดวกให้ได้เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะถ้าทา่นไม่มีบริการพิเศษเฉพาะดา้นอยู่

ในท้องถิ่นมากรายนกั 

โรงพยาบาลให้บริการในเรื่องเหล่านี้ 

บริการส าหรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Services)  

 มีทีมงานเจา้หน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องเชื้อเอชไอวี/โรคเอส์ เชน่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่แนะแนว นักโภชนาการ 

(ไดเอ็ดทเีชยีน, Dietitian) และเจา้หน้าที่อาชีวะบ าบัด (อ็อคควิเพชั่นนัลเทอราพิส์, Occupational Therapist) 

 พยาบาลส าหรับชุมชนที่สามารถให้การดูแลและความช่วยเหลือทีบ่้านของทา่น 

 แผนกจ่ายยาทีม่ียาเอส วันฮันเดร็ด ดรั๊กส์ (s100 drugs) และยาอื่น ๆ 

 มีคลีนิคที่ขั้นตอนปฏิบัติการและการตรวจสอบในเรื่องบางอยา่งหรือการใช้ยา สามารถกระท าได้ภายในเวลาหน่ึงวัน 

บริการส าหรับผู้ป่วยใน (In-patient Services) 

เมื่อท่านต้องเข้ามานอนคา้งในโรงพยาบาลสักหนึ่งคืนหรือมากกวา่ น่ันคือท่านเข้าโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 
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บางครัง้โรงพยาบาลอาจเป็นสถานท่ีน่ากลัวได้ จะมีคนตา่งๆ ถามค าถาม ท าการตรวจสอบตา่งๆ และจ าเป็นที่ท่านจะต้อง

เซ็นชื่อในแบบฟอร์แสดงความยนิยอม ท้ังหมดนี้อาจท าให้ท่านเครียดและรู้สึกวา่ตนเองควบคุมสถานการณ์รอบๆ ตวัไม่ได้ 

เฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อท่านรู้สึกไม่สบาย 

ถ้าท่านไม่ได้พดูหรือไม่เขา้ใจภาษาองักฤษอยา่งแจ่มแจ้ง น่ันเป็นการส าคัญที่ทา่นจะต้องมีล่ามอาชีพมาอยู่ดว้ยเมื่อมีผู้มา

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ยา หรือผลการตรวจ ถ้าท่านถูกขอให้เซ็นชื่อในแบบฟอร์มที่ท่านอ่านไม่ออก จง

คอยจนกว่าล่ามจะมา เพื่อล่ามจะได้อธิบายให้ท่านเข้าใจก่อน 

จงอยา่กลัวทีจ่ะยืนยันวา่ท่านต้องการล่ามหรือต้องมั่นใจวา่ท่านมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกับการตรวจ การรักษาและการดูแลที่

ท่านได้รับ เป็นสิทธิของท่านทีจ่ะเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตัวทา่นเองในทุกๆ ด้าน คนส่วนมากไมช่อบอยู่โรงพยาบาล 

อย่างไรกต็ามทา่นควรรู้สึกมั่นใจว่าระหว่างเวลานั้น คนจ านวนมากที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่าดีจะท างานอย่างดีที่สุด

เพื่อช่วยให้ท่านสบายดีอีกครัง้หนึ่ง เป็นไปได้ว่าทา่นจะมีทีมงานเล็กๆคอยดูทา่นอยู่ ทีมงานประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล

เจ้าหน้าที่แนะแนวและนักโภชนาการ จงใชเ้วลานี้เรียนรูใ้ห้มากที่สุดเท่าทีจ่ะท าไดใ้นเรื่องเกีย่วกับสุขภาพของท่านและ

ขั้นตอนท่ีท่านควรปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพให้ดใีนอนาคต 

แผนกฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ (Emergency/Casualty Department) 

ส าหรับบางคนแล้วเมื่อใดก็ตามทีจ่ าเป็นต้องพบแพทย์ พวกเขาชอบท่ีจะไปท่ีแผนกฉุกเฉินหรือแผนกอุบัติเหตขุอง

โรงพยาบาลใหญ่ๆ มากกว่า การท าเช่นนีจ้ะดีที่สุดก็ต่อเมื่อท่านจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเรง่ด่วนในขณะที่เป็นเวลา

กลางดกึหรือวันหยดุเสาร์อาทิตยห์รือวันหยุดราชการและไม่อาจตดิต่อแพทย์ประจ าของตนได้ อยา่งไรก็ตามถ้าทา่นไปท่ี

แผนกอุบัติเหตใินเมื่อปัญหาของท่านไม่ใชเ่รื่องฉุกเฉิน ท่านต้องเตรียมตัวไว้ส าหรับการรอคอยอันยาวนานก่อนท่ีจะได้พบ

แพทย์ และเมื่อไปพบแพทย์ครัง้ตอ่ๆ ไปในอนาคตก็มีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากวา่ท่านจะไม่ไดพ้บแพทย์หรือพยาบาล

คนเดิม 

7.5 หน่วยบริการอื่นๆ 

ในด้านเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส ์

องค์กรเหล่านี้มีความสนใจหลักในเรื่องของเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์และให้บริการในแบบท่ีแตกต่างกันออกไป องค์กรเหล่านี้ 

ได้แก่ สภาโรคเอดส์ (เอดส์เคานซ์ิล, AIDS Council), สมาคมผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (พีพิ่ล สิฟวิ่งวิธ เอชไอวี/เอดส์, 

People Living with HIV/AIDS), องค์กรดา้นการแพทย์บางแห่งและหน่วยงานต่างๆ ท่ีใหค้วามสนับสนุนและสวัสิดการ 

เช่น มูลนิธิบ้อบบี้โกลด์สมิธ (Bobby Goldsmith Foundation) สภาโรคเอดส์ หรือ เอดส์ เคาน์ซิล (AIDS Council) 

ให้บริการในด้านเหล่านี ้

 ให้ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

 ให้ข้อมูลรายละเอียดและการสนบัสนุนในด้านการรักษา ท่ีอยู่อาศยั และความชว่ยเหลือด้านการเงนิ 

 ให้ค าแนะน าในเรื่องการจ้างงานและปัญหาทางกฎหมาย 



 
 SECTION>HIV07THE HEALTH SYSTEM IN AUSTRALIA LANGUAGE>THAI DATE REVISED>01/02/2010Page>5 of 7 

  

 ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องกลุ่มสนับสนุนส าหรับสตรี ชายเกย์ คนหนุ่มสาว และอื่นๆ 

 ให้บริการดา้นการดูแลที่บ้านและความชว่ยเหลือ และ 

 ให้ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับหน่วยบริการอื่นๆ 

สมาคมผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ หรือ พีเพิ่ล ลิวิ่ง วิธ เอชไอวี/เอดส์ (People Living with HIV2AIDS) ให้บริการในเรื่อง

เหล่านี ้

 ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นปัจจุบนัในเรื่องเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์และการบ าบดัรักษา 

 ออกจดหมายขา่วให้ข้อมูลรายละเอียดและกิจกรรมส าหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส ์

 จัดกจิกรรมสังสรรค์ส าหรับผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และ 

 ให้ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์จากทั่วโลก 

7.6 เจ้าหน้าที่แนะแนว, เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ 

การเป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์อาจเป็นเรื่องทกุข์ทรมานได้ แม้ว่าทา่นจะมีเพื่อน ครอบครวัและคู่ครองคอยใหก้าร

สนับสนุนท่านอยู่ก็ตาม แต่ก็อาจจะยังมีบางส่ิงบางอยา่งที่พวกเขาเหล่านั้นไมเ่ข้าใจ บริการต่างๆ และองค์กรหลายแห่ง 

เช่น สภาโรคเอดส์ โรงพยาบาล และคลีนิคสุขภาพทางเพศมเีจา้หน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่ สังคมสงเคราะห์ และ

นักจิตวิทยาที่ท่านสามารถพูดคุยด้วยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ การเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี 

การพูดคยุกับเจ้าหน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเป็นครัง้แรกอาจเป็นเรื่องยาก ท่านอาจรู้สึกวา่

ท่านไม่ต้องการหรือไม่จ าเป็นต้องพูดกับใครเกี่ยวกับการเป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี หรือรู้สึกว่าไมเ่ป็นการสมควรท่ีจะพดูถงึเรื่องที่

เป็นเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นกับคนแปลกหน้า 

การพบเจ้าหน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ หรือนักจติวิทยามิได้หมายความวา่ท่านไมส่ามารถรับมือกับปัญหา

ของตนเอง แต่การแนะแนวจะใหโ้อกาสท่านได้พูดคยุเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านและพบทางแก้ปญัหาที่ยากล าบาก

บางอยา่งของท่าน การเป็นผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เจา้หน้าทีแ่นะแนว เจา้หน้าที่สังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยาจะ

ไม่วิพากษ์วจิารณ์หรือต าหนิท่านที่มีเชื้อเอชไอวี เป็นเกย์ หรือเลสเบียน  หรือฉีดยาเพสติด เจา้หน้าที่อาจใหข้้อเสนอแนะ 

แต่พวกเขาจะสนันสนุนการตดัสินใจของท่านเสมอ 

เจ้าหน้าที่แนะแนวสามารถ: 

 ช่วยให้ท่านได้พบบริการท่ีเหมาะสม 

 ให้การสนับสนุนทางด้านก าลังใจ 

 ช่วยทา่นในการตดัสินใจว่าจะบอกเรื่องราวแก่ใคร จะบอกพวกเขาอย่างไร และแม้แต่อยู่กับท่านเมือ่ท่านจะบอก

เรื่องราวแกค่นเหล่านั้น 

 ไปยังการนัดหมายกับท่าน และ 

 อธิบายถงึส่ิงตา่งๆ ท่ีท่านไม่เขา้ใจ 
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เป็นเรื่องที่ทา่นจะต้องตดัสินใจดว้ยตนเองว่า ท่านต้องการการแนะแนวหรือไม่ บางคนพบเจา้หน้าที่แนะแนวคนเดียวกัน

เป็นประจ าในขณะที่คนอ่ืนๆ เลือกที่จะพบเจ้าหน้าที่แนะแนวเป็นครั้งคราวเพยีงเมื่อพวกเขารู้สึกวา่สถานการณ์คับขัน หรือ

เมื่อต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษ 

“แพทย์บอกว่าขา้พเจ้ามเีชื้อเอชไอวี แพทย์ก็ไม่รู้เรื่องเชื้อเอชไอวีมากนัก เขาเฝ้าแต่พดูวา่มีสถานท่ีหลายแห่งที่ขา้พเจ้าจะ

ไปหาได้เพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุน แต่แพทย์ก็ไม่ได้ชว่ยอะไรจริงจงั ข้าพเจ้ากลับบ้านและไมไ่ด้พยายามที่จะ

แสวงหาความช่วยเหลือ จริงๆ แล้วคือไม่เชื่อวา่มีความชว่ยเหลือใดๆทั้งส้ิน คิดแต่วา่ตัวเองคงจะตายในไมช่้าและคงจะไม่มี

ใคร ช่วยได้ แล้วขา้พเจา้ก็ปว่ยเปน็โรคแทรกซ้อนและท้ายที่สุดต้องเขา้โรงพยาลาล เจา้หน้าที่สังคมสงเคราะห์มาเยี่ยมและ

เรากเ็พียงแต่คยุกันเกี่ยวกับความหวั่นกลัวของขา้พเจ้าและวิธีที่ขา้พเจา้จะใชช้ีวติ  

ตั้งแต่นั้น ขา้พเจา้ได้พบเจ้าหน้าที่คนน้ีมารวมเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เรายังคงคยุกัยอยู่ในเรื่องความกลัวของขา้พเจ้าในเรื่องที่

จะตัองเจ็บปว่ยและตายลง แต่ก็ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องดีๆ ในชีวติของข้าพเจ้าดว้ย การท าเช่นนี้ชว่ยไดม้ากทเีดียว บางครั้ง

ข้าพเจ้ายงัคงรู้สึกวา่ตวัเองเดินอยู่บนเส้นทางที่ทอดไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก แต่ข้าพเจา้คดิวา่เราทกุคนคงจะเหมือนกัน” 

7.7 จะเข้ารับบริการที่จ าเป็นต่อท่านได้อย่างไร 

ส าหรับข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับระบบสุขภาพ โปรดสอบถามผู้ท่ีมีความเข้าใจเป็นอยา่งดวีา่ระบบน้ันท างานอย่าไร แพทย์ของ

ท่านหรือเจา้หน้าที่สุขภาพประจ าชุมชนสามารถช่วยได้ 

สอบถามแพทย์ของท่านถึงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องบริการท่ีเกีย่วข้องกับเขื้อเอชไอวี/โรคเอดส ์

ถ้าท่านไม่ได้พดูหรือเขา้ใจภาษาอังกฤษเป็นอยา่งดีจงใช้ล่าม โดยวิธีนี้ท่านจะได้รับประโยชน์มากทีสุ่ดจากบรกิารตา่งๆ 

ขอให้ใช้ล่ามอาชีพ อยา่ปล่อยใหเ้พื่อนหรือญาตเิป็นล่ามให้ท่าน 

สอบถามเสมอวา่ท่านต้องจา่ยเงนิส าหรับบริการน้ันหรือไม และถามวา่มีบริการท่ีเรียก บั๊ลบิลล่ิง (Bulk billing) หรือไม่ นั่น

คือผู้บริการเก็บเงินค่าบริการจากรัฐบาลโดยที่ท่านเพียงแสดงบตัรเมดิแคร์และเซ็นชื่อ 

ถ้าท่านไมม่ั่นใจวา่องคก์รนั้นให้บริการชนิดใด จงสอบถามหรือแวะไปดูว่านั้นคือสิง่ที่ท่านต้องการหรือไม่ 

ถ้าเป็นไปได้ จงคุยกับคนอื่นๆ ทีม่ีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ท่ีพวกเขาเห็นว่าเปน็ประโยชน์ท่ีสุด 

ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้หนว่ยบริการต่างๆ ดว้ยตวัท่านเอง ท่านอาจพบองค์กรหนึ่งทีใ่ห้บริการทุกอย่างที่ท่านต้องการ

อยู่ในขณะน้ี หรือท่านอาจเลือกใช้หน่วยบริการตา่งๆส าหรับเรื่องที่ต่างกันไป 

บางครัง้อาจเป็นเรื่องยากที่จะไดพ้บหน่วยบริการท่ีเหมาะกับท่าน ท่านอาจประสบกับความล้าช้า ได้รับข้อมูลรายละเอียด

ที่ขัดแย้งกันและต้องไปยังที่ตา่งๆ หลายแห่ง กวา่จะได้ข้อมูล/บริการท่ีท่านต้องการ ส่ิงส าคัญกค็ือทา่นจะต้องไม่ละความ

พยายาม ท่านไมช่อบหน่วยบรกิารหนึ่ง จงลองใช้หน่วยบริการอื่นๆ จนกระท่ังได้พบหน่วยงานท่ีเหมาะสมกับความตอ้งการ

ของท่าน 

“ครั้งแรกที่ขา้พเจ้าได้พดูกับเจ้าหน้าที่แนะแนวนั้นกค็ือเมื่อได้รับผลการตรวจวา่มีเชื้อเอชไอวี เขาพยายามช่วยจริงๆ แต่

ในขณะน้ันข้าพเจา้ไม่สามารถทีจ่ะคิดอะไรได้ เวลาผ่านไปเกือบปีกว่าข้าพเจ้าจะสามารถคุยกับใครในเรื่องนั้นได้ ขา้พเจา้

จึงบอกพี่สาว พ่ีอยูใ่นประเทศออสเตรเลียมานานกวา่และเขาพาขา้พเจา้กลับไปท่ีคลีนิคเดิมที่ขา้พเจ้าได้รับการตรวจ 
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ตอนนี้ข้าพเจ้าไปท่ีนั่นเป็นประจ า พวกเขาดูแลสุขภาพของข้าพเจา้และให้รายละเอียดต่างๆ มากมายเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/

โรคเอดส์ ถึงแมใ้นบางครัง้จะยังคงรู้สึกหวาดกลัวอนาคตอยู่แต่ขา้พเจา้ก าลังสนุกกับชีวติอีกครัง้หนึ่ง” 

7.8 ล่าม 

อาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะได้รับการดแูลรักษาทางการแพทย์ บริการและข้อมูลต่างๆ ถ้าทา่นไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่

เข้าใจภาษาองักฤษ 

อย่างไรกต็ามทา่นสามารถขอใหม้ีล่ามได้เมื่อท่านพบปรึกษาเจา้หน้าที่ทางสุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในด้านอื่นๆ 

หน้าที่ของล่ามคือการแปลทุกอยา่งที่ท่านและผู้ให้บริการพูดปรึกษากัน ล่ามไม่มีส่วนร่วมออกความเห็นในการปรึกษาของ

ท่าน 

การใช้ล่ามจะท าให้ท่านสามารถ 

 เข้าใจทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกแก่ท่าน 

 มั่นใจว่าเจา้หน้าทีเ่ข้าใจทุกอย่างที่ท่านพูด 

 ได้ถามค าถามและได้รับค าตอบ และ 

 สามารถเข้าใจและแสดงความยนิยอมใหม้ีการตรวจหรือการบ าบัดรักษาตา่ง ๆ 

คนจ านวนมากไม่ต้องการใช้ล่าม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเรื่องสุขภาพส่วนตัวและเรื่องที่ละเอยีดอ่อน ท่านอาจกังวลใจวา่

ล่ามอาจจะเป็นใครสักคนที่ท่านรู้จักในชุมชนของทา่น หรือแม้แต่เป็นเพื่อนที่ไม่ทราบวา่ท่านมเีชื้อเอชไอวี ล่ามก็

เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในทางสุขภาพ ที่มีหน้าที่ท่ีจะต้องรกัษาความลับ 

จงพยายามหลีกเล่ียงที่จะใช้ผู้ทีม่ไิด้มีคุณวฒุิในการเป็นล่ามมาเปน็ล่ามให้ท่าน พวกเขาอาจไมต่ระหนักถึงความส าคัญ

ของการรักษาความลับและมแีนวโน้มวา่พวกเขาไมเ่คยได้รับการฝึกอบรมความรู้ในการเป็นล่ามอย่างถูกต้อง (โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ความรู้ทางการแพทย์) 

ถ้าท่านต้องการ ท่านอาจให้เพื่อนหรือญาติที่ท่านไวว้างใจอยู่รว่มด้วยในขณะท่ีปรึกษาเจา้หน้าที่ทางสุขภาพโดยมีล่าม 

พวกเขาสามารถช่วยท าการนัดหมายและขอล่ามให้ท่านได้ อยา่งไรก็ตามเพื่อนและญาติไม่ควรเป็นล่ามให้ท่าน 

นอกจากนี้ยังมีล่ามทางโทรศัพท์ (Telephone interpreters) ที่สามารถให้บริการได้ทัว่ทุกแหง่ในออสเตรเลีย เป็นบริการท่ี

โยงโทรศัพท์ของท่านกับหน่วยบรกิารและล่ามเข้าด้วยกัน 


