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แผ่นพับนี้มีไว้เพื่อทุกคนที่สนใจห�ข้อมูล
เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี
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โดยจะมีคำ�อธิบ�ยว่�
เชื้อเอชไอวีคืออะไร 
วิธีก�รป้องกันตนเอง
จ�กก�รติดเชื้อเอชไอวี 
และก�รแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
นอกจ�กนี้ยังอธิบ�ยถึง
วิธีก�รตรวจห�เชื้อเอชไอวี
และวิธีก�รรักษ�เชื้อเอชไอวี



คำ�ถ�มบ�งข้อที่แผ่นพับนี้ให้คำ�ตอบได้:
• เชื้อเอชไอวีคืออะไร

• ฉันจะติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร

• เชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบต่อร่างกายของฉันอย่างไร

• ฉันจะป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร

• ฉันควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่

• ฉันจะตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ที่ไหน

• มีการบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวีแบบใดในออสเตรเลียบ้าง

• มีบริการใดที่สามารถช่วยเหลือฉันได้บ้าง

• หากฉันติดเชื้อเอชไอวี ฉันมีสิทธิอะไรบ้าง

แผ่นพับนี้มีไว้เพื่อคุณ ถ้�คุณ:
• มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน และไม่ค่อยใช้ถุงยางอนามัย

• มีคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี

• มีคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี และคุณต้องการมีลูก

• เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน

• มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อเอชไอวี

• เคยใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาอื่น ๆ ร่วมกับผู้อื่น

• มีการใช้เข็ม สัก เจาะ หรือขั้นตอนทางการแพทย์ชนิดต่างๆในต่างประเทศ และ คุณไม่ 
 แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีหรือไม่

• มีหลายวิธีที่คุณสามารถป้องกันตนเองและคู่นอนของคุณ
	 ไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้

• มีหลายวิธีที่คุณสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้

• การบำาบัดรักษาเอชไอวีจะทำาให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีได้

• หากคุณติดเชื้อเอชไอวี	มีบริการมากมายที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

4



5



6



เอชไอวี HIV เป็นตัวย่อของคำ�ว่� ฮิวแมน อิมมิวโนเดฟฟิ
เชียนซี ไวรัส Human ImmunODEFICIEnCY VIRuS 
เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดภ�วะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
คนติดเชื้อเอชไอวี (เอชไอวีบวก) เมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

เชื้อเอชไอวีโจมตีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งช่วย
ป้องกันร่างกายคุณจากโรคต่าง ๆ 

เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์คือสิ่งเดียวกันหรือไม่
เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์มักเขียนเป็นคำ�เดียวกัน แต่เชื้อเอชไอวี
และโรคเอดส์นั้นแตกต่�งกัน

เชื้อเอชไอวีคือเชื้อไวรัสที่ทำาลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณ  
ถ้าไม่ได้รับการบำาบัดรักษา เชื้อเอชไอวีจะนำาไปสู่โรคเอดส์ 

เอดส์ AIDS เป็นตัวย่อของคำาว่า แอคไควร์ อิมมูน เดฟฟิเชียนซี ซิน
โดรม (Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง)  โดยจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับความเสียหายอย่าง
รุนแรง และร่างกายของคุณไม่สามารถต่อสู้กับการติดเชื้อต่างๆได้  
โรคเอดส์ทำาให้คุณป่วยหนัก

ในออสเตรเลียนั้น เกือบทุกคนที่ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�เชื้อเอช
ไอวีจะไม่พัฒน�ไปเป็นโรคเอดส์

ปัจจุบันมีการรักษาใหม่ๆ มากมาย  ซึ่งเป็นการต่อสู้กับเชื้อเอชไอ
วีและลดความเสียหายที่เชื้อเอชไอวีกระทำาต่อระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายคุณ

เชื้อเอชไอวีพบได้ในสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น เลือด น้ำาอสุจิ น้ำา
เมือกในช่องคลอด และน้ำานมแม่
การติดเชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นได้เมื่อสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อ
เอชไอวีได้เข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึ่งเท่านั้น
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คุณจะติดเชื้อเอชไอวีได้อย่�งไร



คุณส�ม�รถติดเชื้อเอชไอวีได้จ�ก:
• การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
• การใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ฉีดยาอ่ืนๆ ร่วมกับผู้อ่ืน
• การเจาะและการสักตามร่างกายที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
• การถ่ายเลือดและขั้นตอนการแพทย์ชนิดต่างๆในบางประเทศ. 

ในออสเตรเลีย การถ่ายเลือดและขั้นตอนการแพทย์ชนิดต่างๆมีความ
ปลอดภัย

นอกจากนี้เชื้อเอชไอวียังสามารถติดต่อได้จากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์ 
การคลอด หรือการให้นมบุตร หากแม่มีเอชไอวีบวก 

คุณไม่ส�ม�รถติดเชื้อเอชไอวีได้จ�ก:
• การไอหรือจาม
• การจูบ กอด หรือร้องไห้ 
• การนอนร่วมเตียงเดียวกันกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี  
• การทานอาหารร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี 
• การใช้ห้องส้วมหรือห้องน้ำาร่วมกับผู้ท่ีติดเช้ือเอชไอวี
• การโดนแมลงหรือยุงกัดหรือต่อย
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อ�ก�รของเชื้อเอชไอวีมีอะไรบ้�ง
คุณอาจไม่มีอาการใดๆ เมื่อคุณติดเชื้อเอชไอวีใหม่ๆ

แต่ในบางกรณี เมื่อคุณติดเชื้อเอชไอวี คุณอาจรู้สึกไม่สบาย รู้สึกเหมือนเป็น
หวัด อ่อนเพลีย และมี:

• ไข้
• เหงื่อออกขณะนอนหลับตอนกลางคืน
• ผื่นตามผิวหนัง
• อาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดต่างๆ

การตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีเป็นประจำาถือเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ
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วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี - โดยไม่มีก�รรักษ�

วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี - โดยมีก�รรักษ�

ระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยคุณ
ช่วยป้องกันร่�งก�ยคุณจ�กก�รติด
เชื้อและโรคต่�งๆ และทำ�ให้คุณมี
สุขภ�พดี

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

ซ่ึงประกอบไปด้วยเซลล์ต่�งๆ เป็นจำ�นวน
ม�กท่ีทำ�ง�นร่วมกันเพ่ือค้นห�และกำ�จัด
เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือโรคอ่ืนๆ 
ท่ีทำ�ให้คุณป่วย  เซลล์ส่วนหน่ึงในน้ันเรียก
ว่�เซลล์เม็ดเลือดข�ว เรียกอีกอย่�งหน่ึงว่� 
เซลล์ CD4 (หรือเซลล์ T4)

ระบบภูมิคุ้มกันของร่�งก�ยคุณ
ช่วยป้องกันร่�งก�ยคุณจ�กก�รติด
เชื้อและโรคต่�ง ๆ และทำ�ให้คุณ
มีสุขภ�พดี

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

CD4

ซ่ึงประกอบไปด้วยเซลล์ต่�งๆ เป็นจำ�นวน
ม�กท่ีทำ�ง�นร่วมกันเพ่ือค้นห�และกำ�จัด
เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือโรคอ่ืนๆ 
ท่ีทำ�ให้คุณป่วย  เซลล์ส่วนหน่ึงในน้ันเรียก
ว่�เซลล์เม็ดเลือดข�ว เรียกอีกอย่�งหน่ึงว่� 
เซลล์ CD4 (หรือเซลล์ T4)
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วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี - โดยไม่มีก�รรักษ�

วงจรชีวิตของเชื้อเอชไอวี - โดยมีก�รรักษ�

CD4

CD4

HIV HIV

HIV

เชื้อเอชไอวีโจมตีและทำ�ล�ย
เซลล์ CD4 ของคุณ และทำ�ให้
ระบบภูมิคุ้มกันของคุณเสียห�ย

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง คุณมี
แนวโน้มที่จะติดเชื้อรุนแรงที่อ�จนำ�ไปสู่ก�ร
เสียชีวิตได้  เมื่อระยะเวล�ผ่�นไป ห�กคุณ
ไม่ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�เชื้อเอชไอวี จำ�นวน
เซลล์ CD4 ในร่�งก�ยของคุณจะลดจำ�นวน
ต่ำ�ลงอย่�งม�ก  นี่คือช่วงที่คุณอ�จพัฒน�ไป
เป็นโรคเอดส์ได้

HIV

HIV
HIV

HIV

CD4

HIV

HIV

เชื้อเอชไอวีโจมตีและทำ�ล�ยเซลล์ 
CD4 และทำ�ล�ยระบบภูมิคุ้มกันของ
คุณ  ก�รรักษ�เชื้อเอชไอวีส�ม�รถ
เข้�ถึงได้  มีประสิทธิภ�พและจะลด
ปริม�ณไวรัสในร่�งก�ยของคุณ

ด้วยก�รรักษ�  ไวรัสเอชไอวีจะหยุด
ทำ�ล�ยระบบภูมิคุ้มกันของคุณ
ถ้�คุณย่ิงเร่ิมรักษ�ให้เร็วเท่�ไหร่ก็จะ
เป็นผลดีกับคุณม�กเท่�น้ัน
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ฉันจะรู้ได้อย่�งไรว่�ฉันติดเชื้อ
เอชไอวี

13

วิธีเดียวที่จะรู้ได้ว่าคุณติดเชื้อเอชไอวีคือการตรวจ
เลือดหาเชื้อเอชไอวี  การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี
ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวก และเก็บเรื่อง
คุณเป็นความลับ

คุณไม่จำาเป็นต้องมีบัตรเมดิแคร์เพื่อตรวจที่คลินิกบางแห่ง และ
คุณไม่จำาเป็นต้องให้ชื่อจริงหากคุณไม่ต้องการ  คลินิกจะต้อง
ติดต่อคุณอย่างน้อยสองวิธีเพื่อแจ้งผลการตรวจ ซึ่งอาจจะเป็น
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล หรือที่อยู่ไปรษณียที่ถูกต้อง์ก็ได้

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคลินิกต่างๆ ให้โทร
ติดต่อ Sexual Health Infolink ได้ที่หมายเลข 1800 451 624 
หรือ Multicultural HIV and Hepatitis Service ได้ที่หมายเลข 
02 9515 1234

มีหลายวิธีที่คุณสามารถตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีได้ คุณ
สามารถ:
• ไปยังคลินิกสุขภาพทางเพศ
• ไปยังคลินิกตรวจแบบรู้ผลเร็วที่เรียกว่า อะ [เทสต์] a[TEST]  
 (หากคุณเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันเท่านั้น)
• สอบถามแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ประจำาตัว (GP) ของคุณเพื่อ  
 ขอรับการตรวจ
• ทำาการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากหยดเลือดแห้ง (DBS) ได้ที่บ้าน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่าง ๆ ของการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี ให้ดูที่หน้า 15

ถือเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการตรวจและ
ผลการตรวจที่จะได้ แต่การตรวจเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะ
รู้ได้ว่าคุณติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
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หลายคนไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งหมายความว่าพวก
เขาไม่ได้รับผลประโยชน์ทางสุขภาพจากการรักษาเอชไอวี  
นอกจากนี้ การไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีหมายความว่าคุณ
สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ้

หากคุณกังวลเรื่องการเก็บข้อมูลเป็นความลับ ให้ปรึกษา
แพทย์ประจำาตัวของคุณ คลินิกสุขภาพทางเพศ หรือคลินิกอะ
[เทสต์] a[TEST] (ดูที่หน้า 15) 

ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมีจะถูก
เก็บไว้เป็นความลับ

ใครควรเข้�รับก�รตรวจเลือด
ใครก็ตามที่คิดว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีควรไป
ตรวจเลือด

คุณควรตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ถ้าคุณ:
• มีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน และไม่ค่อยใช้ถุงยางอนามัย

• มีคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี

• มีคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี และคุณต้องการมีลูก

• เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน

• มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในประเทศที่มีการ 
 ระบาดของเชื้อเอชไอวี

• เคยใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาอื่น ๆ ร่วมกับผู้อื่น

• มีการใช้เข็ม สัก เจาะ หรือขั้นตอนทางการแพทย์ชนิดต่างๆ 
 ในต่างประเทศ และคุณไม่แน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการ 
 ฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีหรือไม่



นี่คือวิธีการตรวจที่ใช้บ่อยที่สุด 
แพทย์ของคุณจะเก็บตัวอย่างเลือดและ
ส่งไปยังห้องแล็บเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
หากผลการตรวจของคุณแสดงว่ามีเชื้อ
เอชไอวี แพทย์จะทำาการตรวจซ้ำาเพื่อ
ยืนยันผล

ใช้เลือดหยดเล็ก ๆ หนึ่งหยดจากนิ้วมือของ
คุณในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถรู้
ผลตรวจได้ใน 30 นาที

ผลการตรวจมีความเป็นไปได้สามอย่าง:
ผลลบ - ไม่มีเชื้อเอชไอวี
ผลบวก - มีเชื้อเอชไอวี คุณจะต้องทำาการ
ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีเพื่อยืนยันผล
ไม่แสดงผล - การตรวจไม่ได้ผล คุณต้อง
ทำาการตรวจใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถสั่งชุดตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี 
จากหยดเลือดแห้ง ทางออนไลน์ 
และทำาการตรวจได้ที่บ้าน

คุณต้องใช้เข็มขนาดเล็กที่ให้มาในชุดตรวจ 
เพื่อเจาะเก็บเลือดสองสามหยดจากนิ้วมือ
ของคุณ 
และส่งไปยังห้องแล็บเพื่อทำาการตรวจ 
คุณจะได้รับผลการตรวจภายในหนึ่ง
สัปดาห์

ทุกคนที่ต้องการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ด้วยกัน

• ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ด้วยกัน
• คนจากประเทศที่มีการระบาด
ของเชื้อเอชไอวี
• คนที่มีคู่นอนจากประเทศที่มี
การระบาดของเชื้อเอชไอวี 
คุณต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และ
อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ คุณ
ไม่จำาเป็นต้องมีบัตรเมดิแคร์
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ฉันควรรับก�รตรวจเลือดบ่อยแค่ไหน
หากคุณไม่เคยรับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีมาก่อน มีเหตุผลดี ๆ 
หลายข้อที่คุณควรตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในตอนนี้

พวกเราหลายคนต้องตรวจบ่อยกว่าผู้อื่น
ปรึกษาแพทย์ของคุณหรือคลินิกสุขภาพทางเพศเพื่อดูว่าคุณควร
เข้ารับการตรวจบ่อยแค่ไหน

ประเภทต่�งๆของก�รตรวจ
ประเภทของก�ร

ตรวจห�เชื้อเอชไอวี
ก�รตรวจทำ�ง�นอย่�งไร ใครส�ม�รถตรวจได้บ้�ง

ก�รตรวจเลือด
ห�เชื้อ
เอชไอวี

(การตรวจหาเอช
ไอวีแอนติบอดี)

ก�รตรวจห�เชื้อ
เอชไอวี

แบบรู้ผลเร็ว
a[Test]

ก�รตรวจห�
เชื้อเอชไอวี

จ�กหยดเลือด
แห้ง
(DBS)



ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อตรวจกับแพทย์
ทั่วไปที่เบิกจ่ายเงินจากรัฐบาล 
คลินิกสุขภาพทางเพศ และหน่วย
วางแผนครอบครัวแห่งรัฐ
นิวเซ้าธ์เวลส์ หากแพทย์ทั่วไปของ
คุณไม่ได้เบิกจ่ายเงินจาก
รัฐบาล คุณอาจต้องชำาระค่าบริการ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แพทย์ทั่วไป (GP)
คลินิกสุขภาพทางเพศ
หน่วยวางแผนครอบครัวแห่งรัฐนิว
เซ้าธ์เวลส์ (Family Planning NSW)

สามารถค้นหาศูนย์ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
แบบรู้ผลเร็วที่ เรียกว่า a[TEST] ได้ที่:
www.endinghiv.org.au/test-often/where-to-get-
tested/

สั่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวี หยดเลือดแห้ง
ทางออนไลน์ได้ที่:
https://www.hivtest.health.nsw.gov.au/ 

คุณจะได้รับชุดตรวจทางไปรษณีย์ในซอง
ปิดผนึกเป็นความลับ ซึ่งในซองจะมีทุก
อย่างที่คุณต้องใช้ในการตรวจ
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หากผลตรวจหาเชื้อเอชไอวีของคุณเป็นผลบวก คุณสามารถ
เริ่มต้นรับการบำาบัดรักษาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณ
จะยังคงมีสุขภาพที่ดี ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณจะแข็ง
แรงขึ้น และจะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในร่างกายของคุณ 
ซึ่งช่วยยับยั้งไม่ให้คุณแพร่เชื้อไปสู่คู่นอนของคุณได้

สถ�นที่ทำ�ก�รตรวจ ค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจ
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เชื้อเอชไอวีบำ�บัดรักษ�อย่�งไร
วิธีการรักษาเชื้อเอชไอวีที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมี
ประสิทธิภาพมาก

การรักษาเชื้อเอชไอวีด้วยยาที่เรียกว่า ยาต้านเชื้อไวรัส 
(ARVs)

ยาต้านเชื้อไวรัสไม่สามารถทำาลายเชื้อเอชไอวีให้หมดไป
ได้ แต่ยาจะชลอการเพิ่มจำานวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีใน
ร่างกายคุณ จึงยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสทำาลายระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายคุณ  เมื่อปริมาณของเชื้อไวรัสลดลงจนถึง
ระดับต่ำามาก (โดยปกติมักเกิดขึ้นหลายสัปดาห์หลังจาก
การเริ่มต้นการบำาบัดรักษา) เชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถแพร่
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้

หากคุณติดเชื้อเอชไอวีและคุณทำาการบำาบัดรักษาเชื้อเอช
ไอว ีคุณจะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีได้ 
การที่คุณเริ่มต้นบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุดจะมีผลดี
ต่อสุขภาพของคุณยิ่งขึ้น 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการบำาบัดรักษาเอชไอวี:

• ก�รบำ�บัดรักษ�เชื้อเอชไอวีมีประสิทธิภ�พม�ก แต่ 
 เป็นก�รบำ�บัดรักษ�ที่ต้องกระทำ�ต่อเนื่องไปตลอด 
 ชีวิต
• ยิ่งคุณเริ่มต้นก�รบำ�บัดรักษ�เชื้อเอชไอวีได้เร็ว  
 เท่�ไรก็จะมีผลดีต่อสุขภ�พของคุณม�กเท่�นั้น
• คุณจำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของแพทย์  
 อย่�งเคร่งครัด และต้องไม่ลืมกินย�โดยเด็ดข�ด
• บ�งคนได้รับผลข้�งเคียงจ�กย�เหล่�นี้ ห�กคุณ  
 มีอ�ก�รข้�งเคียงใด ๆ ถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่คุณต้อง 
 บอกให้แพทย์ทร�บ พวกเข�จะได้เลือกย�บำ�บัด  
 รักษ�ตัวอื่นเพื่อหยุดผลข้�งเคียงดังกล่�ว
•ก�รเริ่มใช้ย�ต้�นไวรัสเป็นก�รตัดสินใจที่สำ�คัญ
ซึ่งคุณต้องปรึกษ�กับแพทย์ของคุณ
คุณควรใช้เวล�ในก�รสอบถ�มปัญห�หรือข้อสงสัยกับแพทย์ 
เพื่อให้แน่ใจว่�คุณได้ข้อมูลทุกอย่�งที่จำ�เป็นแล้ว
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คุณส�ม�รถรับก�รบำ�บัดรักษ�
เชื้อเอชไอวีได้จ�กที่ไหน 
และมีค่�ใช้จ่�ยเท่�ไร
คนที่คุณควรพูดคุยเรื่องการบำาบัดรักษามากที่สุดคือแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเอชไอวี  หากแพทย์ของคุณไม่
ชำานาญด้านเชื้อเอชไอวี ให้นัดหมายแพทย์ที่คลินิกสุขภาพ
ทางเพศ หรือสอบถามแพทย์ของคุณเรื่องส่งตัวคุณไปหาผู้
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเอชไอวี

แพทย์ของคุณจะเขียนใบสั่งยาสำาหรับการบำาบัดรักษาเชื้อ
เอชไอวีที่เหมาะสมกับคุณ  คุณจำาเป็นต้องนำาใบสั่งยานี้ไปยัง:

• เภสัชกรของโรงพยาบาล: ในการขอรับยาจากเภสัชกร
ของโรงพยาบาล เป็นสิ่งสำาคัญที่คุณต้องโทรศัพท์ติดต่อก่อน 
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขาเปิดทำาการ
• เภสัชกรท้องถิ่น: สอบถามเภสัชกรท้องถิ่นของคุณว่า
ขายยาบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวีของคุณหรือไม่ วางแผนล่วง
หน้าเวลาที่คุณต้องการรับยาเพิ่ม และเผื่อเวลาให้เภสัชกรสั่ง
ซื้อยา เภสัชกรท้องถิ่นบางรายสามารถส่งมอบยาให้คุณโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เภสัชกรทุกคนจะต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้
เป็นความลับ
• เภสัชกรออนไลน์: คุณสามารถซื้อยาบำาบัดรักษาเชื้อ
เอชไอวีของคุณได้ทางอินเทอร์เน็ต และให้จัดส่งไปที่บ้านของ
คุณหรือที่อยู่อื่น ๆ หากคุณต้องการ

ทุกคนที่มีบัตรเมดิแคร์สามารถรับการบำาบัดรักษาเอชไอวีใน
รัฐนิวเซาธ์เวลส์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ การขอรับการบำาบัดรักษาเชื้อเอช
ไอวีในออสเตรเลียอาจทำาให้คุณต้องใช้เงินเป็นจำานวนมาก

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ มีบางวิธีในการรับการบำาบัดรักษา
เชื้อเอชไอวีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
ได้แก่:
• จากคลินิกสุขภาพทางเพศ
• การซื้อยาจากประเทศบ้านเกิดของคุณ
• การซื้อยาจากเภสัชกรออนไลน์ - คุณจำาเป็นต้องมีใบสั่งยา
• การเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองเพื่อการวิจัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์ของคุณ
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ภ�ษ�ที่ใช้โดยทั่วไปในก�รบำ�บัดรักษ�
เชื้อเอชไอวี
คำาบางคำาที่แพทย์ของคุณจะใช้ขณะที่คุณได้รับการบำาบัดรักษาได้แก่:

จำานวนหรือปริมาณเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในเลือด (Viral load) 
จำานวนหรือปริมาณเชื้อไวรัส ใช้อธิบายถึงปริมาณของเชื้อเอช
ไอวีที่อยู่ในเลือดของคุณ

หากปริมาณเชื้อไวรัสของคุณสูง หมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายคุณกำาลังถูกโจมตีและอ่อนแอลง

หากปริมาณเชื้อไวรัสของคุณอยู่ในระดับต่ำาหรือไม่สามารถตรวจพบได้ 
หมายความว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคุณยังไม่ถูกโจมตี และคุณมี
แนวโน้มที่จะเจ็บป่วยหรือพัฒนากลายไปเป็นโรคเอดส์ลดลง

การตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณเชื้อไวรัสของคุณ จะแสดงให้เห็นว่าการ
บำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวีของคุณนั้นได้ผลดีแค่ไหน 
ซึ่งสามารถช่วยให้คุณและแพทย์ของคุณตัดสินใจได้ว่าการบำาบัดรักษา
ของคุณนั้นได้ผลหรือไม่ หรือจำาเป็นต้องเปลี่ยนการรักษาเชื้อ เอชไอวีของ
คุณหรือไม่

ปริมาณเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในเลือดต่ำามากหรือไม่สามารถ
ตรวจพบได้
จำานวนหรือปริมาณเชื้อไวรัสที่ไม่สามารถตรวจพบได ้หมายถึงเชื้อเอชไอวี
ที่ยังคงอยู่ในร่างกายของคุณแต่มีปริมาณน้อยมาก  ปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
เลือดมีน้อยมากจนการตรวจเลือดไม่สามารถตรวจพบได้

เมื่อไม่สามารถตรวจพบปริมาณไวรัสของคุณ แปลว่าเชื้อเอชไอ
วีไม่ได้ทำาลายระบบภูมิคุ้มกันของคุณอยู่ และคุณไม่สามารถแพร่
เชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่นได้

ในการบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวีตามที่แพทย์สั่ง จะไม่สามารถตรวจพบ
ปริมาณเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในเลือดของคุณได้

คุณจำาเป็นต้องรับการตรวจเลือดอย่างสม่ำาเสมอเพื่อตรวจดูปริมาณเชื้อ
ไวรัสของคุณ  คุณจำาเป็นต้องรับการบำาบัดรักษาของคุณอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อรักษาปริมาณเชื้อไวรัสที่อยู่ในเลิอดของคุณไว้ให้อยู่ในระดับที่ไม่
สามารถตรวจพบได้

หากคุณติดเชื้อเอชไอวีและคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ
หรือติดต่อ  ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ (ดูที่หน้า 13) เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม  
และความช่วยเหลือ



22

ก�รเฝ้�สังเกตสุขภ�พของคุณ
การร่วมมือกับแพทย์ของคุณเพื่อรักษาสุขภาพของคุณให้ดีอยู่เสมอ
และป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้ออื่นๆ คือสิ่งที่สำาคัญการใช้ชีวิตที่ดีเมื่อ
ติดเชื้อเอชไอวี  การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำาเสมอเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก 
เพื่อให้แพทย์ของคุณตรวจดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสุขภาพของคุณ 
และแนะนำาคุณว่าควรทำาอย่างไรต่อไป

ก�รบำ�บัดเสริม
บางคนที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้ารับการบำาบัดเสริมชนิดต่างๆควบคู่ไปกับ
ยาบำาบัดรักษาเอชไอวี (ใช้ยาต้านไวรัส)

การบำาบัดเสริมชนิดต่างๆ ได้แก่:
• การฝังเข็ม
• การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
• การสะกดจิตบำาบัด
• การนวด
• การทำาสมาธิ
• ธรรมชาติบำาบัด
• ยาแผนโบราณ
• วิตามิน

การบำาบัดเสริมชนิดต่างๆ ไม่สามารถบำาบัดรักษาหรือทำาให้หายขาด
จากเชื้อเอชไอวีได้ แต่อาจช่วยเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดจากยาบำาบัด
รักษาเชื้อเอชไอวีของคุณ

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณกำาลังใช้การบำาบัดเสริมใดๆ อยู่ เนื่องจาก
การบำาบัดเสริมเหล่านั้นอาจมีผลกระทบกับการใช้ยาบำาบัดรักษาเชื้อ
เอชไอวีของคุณ

โหลดของไวรัสก่อน
ก�รรักษ�

โหลดที่ตรวจสอบพบ

โหลดท่ีตรวจสอบไม่พบ

โหลดของไวรัสที ่ตรวจสอบไม่พบ

ผลของก�รรักษ�คืออะไร

โหลดของไวรัสหลัง
ก�รรักษ�
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คุณสามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นไม่ให้ติดเชื้อเอช
ไอวีได้โดย:

ก�รใช้ถุงย�งอน�มัยและ
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

สิ่งนี้จะช่วยป้องกันคุณและผู้อื่นจากการติดเชื้อที่คุณ
สามารถได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ นั่นคือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ (STIs) รวมถึงเชื้อเอชไอวีด้วย

ถุงยางอนามัยมีหลายรูปทรง หลายขนาด และหลายสีสัน
คุณอาจต้องลองใช้หลาย ๆ ประเภทเพื่อหารุ่นที่เหมาะกับ
คุณที่สุด

ถุงยางอนามัยสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดน้ำา
เท่านั้น น้ำามันและวาสลีนจะทำาให้ถุงยางอนามัยเสื่อมและ
อาจแตกได้ 

คุณสามารถซื้อถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้จาก: 
• เภสัชกร
• ซูเปอร์มาร์เก็ต
• ร้านสะดวกซื้อ
• เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติในห้องน้ำาทั้งชายและหญิง 

คุณสามารถขอรับถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นฟรีได้
จาก:
• คลินิกการวางแผนครอบครัว
• ศูนย์อนามัยชุมชน
• คลินิกสุขภาพทางเพศ
• ACON (ดูที่หน้า 35)



26

ก�รรักษ�เสมือนก�รป้องกัน (TasP)

หากคุณติดเชื้อเอชไอวี การรับการบำาบัดรักษาเอช
ไอวีตามที่แพทย์ของคุณสั่ง จะทำาให้ไม่สามารถ
ตรวจพบปริมาณเชื้อไวรัสของคุณได้  การที่ไม่
สามารถตรวจพบปริมาณของเชื้อไวรัส หมายความ
ว่าคุณไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อื่นได้

ก�รใช้ย�ป้องกันก่อนก�รสัมผัสเชื้อ
 เอชไอวีี (PreP)

หากคุณไม่มีเชื้อเอชไอวี เพร็พ (PrEP) คือหนทาง
ในการป้องกันตนเองจากการได้รับเชื้อเอชไอวี ด้วย
การรับประทานทุกวัน วันละหนึ่งเม็ด

หากคุณเป็นผู้ชายที่เพิ่งเริ่มต้นเพร็พ (PrEP) คุณจำาเป็นต้อง
รับประทานยาทุกวันเป็นเวลา 7 วันก่อนที่คุณจะได้รับการ
ป้องกันเชื้อเอชไอวีได้อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงรับประทานยา
เพร็พ (PrEP) วันละหนึ่งเม็ดต่อไป 

ผู้หญิงจำาเป็นต้องรับประทาน เพร็พ (PrEP) เป็นระยะเวลาที่
ยาวนานกว่า ก่อนที่จะได้รับการป้องกันเชื้อเอชไอวีได้อย่าง
เต็มที่  หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจำาเป็นต้องรับประทาน เพร็พ 
(PrEP) ทุกวันเป็นเวลา 20 วันก่อนที่คุณจะได้รับการป้องกัน
เชื้อเอชไอวีได้อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงรับประทานยาเพร็พ 
(PrEP) วันละหนึ่งเม็ดต่อไป 

คุณควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน  หากคุณไม่รับ
ประทานยาทุกวัน คุณอาจไม่ได้รับการป้องกันจากเช้ือเอชไอวี 

เพร็พ (PrEP) ไม่ช่วยป้องกันคุณจากโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องใช้ถุงยางอนามัย
เพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 

ปรึกษาแพทย์ของคุณหรือคลินิกสุขภาพทางเพศเพื่อดูว่า
เพร็พ (PrEP) เหมาะสมกับคุณหรือไม่
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ก�รป้องกันก�รติดเชื้อหลังสัมผัสเชื้อเอชไอวีี (PEP)
เพ็พ (PEP) คือยารักษาเชื้อเอชไอวีหลังจากที่คุณ
คิดว่าคุณได้สัมผัสเชื้อเอชไอวี โดยรับประทานเป็น
ระยะเวลาสี่สัปดาห์เพื่อช่วยป้องกันเชื้อเอชไอวี

เพ็พ (PEP) ใช้ได้กับทุกคนที่คิดว่าตนเองอาจได้สัมผัสเชื้อเอชไอวีเพราะ: 
• มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
• ใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาอื่น ๆ ร่วมกับผู้อื่น

คุณควรเริ่มต้นรับประทานเพ็พ(PEP) โดยเร็วที่สุด
ยานี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณรับประทานภายใน 72 
ชั่วโมงหลังจากได้สัมผัสเชื้อเอชไอวี

หากแพทย์คิดว่าเพ็พ (PEP) เหมาะสมกับคุณ คุณต้องรับ
ประทานยานี้ทุกวันเป็นเวลา 28 วัน

คุณสามารถขอรับเพ็พ( PEP) ได้จากคลินิกสุขภาพทางเพศ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อเอชไอวี และโรงพยาบาล
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ก�รใช้อุปกรณ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อ
อย่�งถูกวิธีในก�รฉีดย�เสพติด
การใช้เข็ม หลอดฉีดยา และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็น
ของส่วนตัวหรือเป็นของใหม่เท่านั้น คือวิธีที่ดีที่สุด
ในการป้องกันไม่ให้ตนเองและผู้อื่นติดเชื้อเอชไอวีี

คุณสามารถขอรับเข็มฉีดยาและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายได้จากโครงการเข็มและกระบอกฉีดยา Needle and 
Syringe Programs (NSP) และเภสัชกรบางแห่ง 

คุณสามารถขอรับอุปกรณ์ฉีดยาชิ้น
ใหม่ได้จากทุกที่ที่มีป้ายนี้ ➙
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ก�รใช้บริก�รระบบสุขภ�พ
ระบบสุขภาพประกอบไปด้วยหลายบริการ องค์กร และ
บุคลากรที่ให้บริการในเรื่องการดูแลสุขภาพ  ซึ่งรวมไปถึงโรง
พยาบาล คลินิก แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และล่าม

การค้นหาข้อมูลและบริการที่คุณต้องการอาจเป็นเรื่องยาก 
โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สบายหรือความรู้ภาษาอังกฤษของคุณ
มีจำากัด์  คุณอาจจำาเป็นต้องใช้บริการด้านสุขภาพที่คุณไม่เคย
ใช้มาก่อน  สิ่งสำาคัญคือคุณต้องรู้ว่ามีบริการด้านสุขภาพอะไร
บ้าง และพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

บริการด้านสุขภาพหลายแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ถ้าคุณมีบัตรเมดิแคร์้

สิ่งนี้เรียกว่า การเบิกจ่ายจากรัฐบาล(บัลค์ บิลลิ่ง bulk 
billing)  อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องชำาระค่ายาหรือค่าตรวจ
บางอย่างที่แพทย์สั่ง  

หากคุณมีบัตรเมดิแคร์ 
คุณควรสอบถามก่อนเสมอ
ว่ามีการบัลค์ บิลลิ่งหรือไม่
ก่อนที่คุณจะพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพคนอื่นๆ

พกบัตรเมดิแคร์ติดตัวไว้อยู่เสมอเวลาที่ไปพบแพทย์ คลินิก 
หรือโรงพยาบาล

ข้อมูลเมดิแคร์ของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

หากคุณไม่มีบัตรเมดิแคร์ คุณสามารถใช้
บริการที่คลินิกสุขภาพทางเพศบางแห่งได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย์้

หากต้องการค้นหาคลินิกสุขภาพทางเพศที่อยู่ใกล้บ้านคุณ 
กรุณาไปที่:  www.health.nsw.gov.au/sexualhealth/pages/
sexual-health-clinics.aspxt
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บทบ�ทของผู้เชี่ยวช�ญด้�น
สุขภ�พและบริก�รต่�งๆด้�นเอช
ไอวีี

แพทย์ทั่วไป (GP)

แพทย์ทั่วไป (GP) คือแพทย์ที่ทำางานในชุมชนแทนที่จะเป็น
โรงพยาบาล  คุณสามารถเข้าพบแพทย์ทั่วไป (GP) ได้ที่ศูนย์
การแพทย์หรือสถานพยาบาลเอกชน  แพทย์ทั่วไป (GP) บาง
รายสามารถเบิกจ่ายจากรัฐบาลได้ถ้าคุณมีบัตรเมดิแคร์(คุณ
ไม่ต้องชำาระค่าใช้จ่าย) แต่แพทย์ทั่วไป (GP) บางรายอาจ
คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการให้บริการ  ถือเป็นสิ่งสำาคัญ
เสมอที่คุณต้องตรวจดูว่ามีค่าธรรมเนียมในการพบแพทย์
ทั่วไป (GP) หรือไม่

หากคุณติดเชื้อเอชไอวี สิ่งสำาคัญคือต้องหาแพทย์ทั่วไป (GP) 
ที่เข้าใจในเชื้อเอชไอวีและมีประสบการณ์ในการบำาบัดรักษา
ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี  ไม่ใช่แพทย์ทั่วไป (GP) ทุกคนจะสามารถ
สั่งจ่ายยารักษาเชื้อเอชไอวีได้
หากแพทย์ทั่วไป (GP) ของคุณไม่สามารถสั่งจ่ายยารักษา
เชื้อเอชไอวีได้ พวกเขาสามารถส่งตัวคุณไปยังแพทย์ทั่วไป 
(GP) ที่สามารถสั่งจ่ายยาได้ หรือส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ่

แพทย์ทั่วไป (GP) สามารถสั่งจ่าย ยาเพร็พ( PrEP) ได้ ดัง
นั้นถ้าคุณคิดว่า ยาเพร็พ (PrEP) คือยาที่เหมาะกับคุณ ให้
ปรึกษาแพทย์ทั่วไป (GP) ของคุณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม
เรื่องปัญหาสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านยาบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวี สามารถให้คำา
แนะนำาในทุกระยะของการดูแลและการบำาบัดรักษาได้  คุณ
ต้องมีจดหมายส่งตัวจากแพทย์ทั่วไป (GP) ของคุณเพื่อนัด
หมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเชื้อเอชไอวี
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คลินิกสุขภาพทางเพศ
คลินิกสุขภาพทางเพศมีอยู่ทั่วรัฐนิวเซาธ์เวลส์
คลินิกเหล่านี้ให้บริการทางด้านการแพทย์ การให้คำาปรึกษา 
และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับเพศและการมีบุตร รวมทั้ง
เชื้อเอชไอวีด้วย

คลินิกสุขภาพทางเพศทุกแห่ง:
• มีเจ้าหน้าที่ที่มากด้วยประสบการณ์เรื่องเชื้อเอชไอวี
• ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลินิกสุขภาพทางเพศบางแห่ง:
• เปิดทำาการในช่วงเย็นของบางวัน
• ไม่ขอหลักฐานประจำาตัว
• ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลให้การบำาบัดรักษาแบบเฉพาะทางแก่ผู้ที่ไม่
สบาย รวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเชื้อเอชไอวีบางคนทำางาน
ในโรงพยาบาลเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ 
และจิตแพทย์

ศูนย์บริการหลายแห่งมี เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษา 
นักสังคมสงเคราะห์ และจิตแพทย์ ที่คุณสามารถพูดคุย
เรื่องความรู้สึกของคุณ และหาทางออก
ให้แก่กับปัญหาบางอย่างของผู้ติดเชื้อเอชไอวีี

เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษาหรือนักสังคมสงเคราะห์สามารถ:
• ช่วยคุณหาบริการต่างๆ
• อธิบายถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำาบัดรักษาเชื้อ 
 เอชไอวีที่คุณอาจไม่เข้าใจ
• ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจ
• ช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณจะบอกใครว่าคุณติดเชื้อเอชไอวี   
 หรือแม้แต่อยู่กับคุณขณะที่คุณบอกแก่คนเหล่านั้นด้วยเช่นกัน
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ล่าม
หากคุณไม่สะดวกที่จะพูดภาษาอังกฤษ
คุณสามารถขอใช้ล่ามระหว่างที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพหรือบริการอื่น ๆ ได้

หน้าที่ของล่ามคือ การแปลทุกอย่างที่คุณและเจ้า
หน้าที่ด้านสุขภาพคุยกัน

เมื่อมีล่าม คุณจะสามารถ:
• เข้าใจทุกอย่างที่อีกฝ่ายบอกคุณ
• แน่ใจได้ว่าอีกฝ่ายเข้าใจทุกอย่างที่คุณพูด
• ถามคำาถามและได้รับคำาตอบ
• ทำาความเข้าใจและยินยอมให้ทำาการตรวจและการ
รักษา

ล่ามต้องปกป้องข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับเช่น
เดียวกับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพทั้งหมด

ล่ามทางโทรศัพท์มีให้บริการทุกที่ทั่วออสเตรเลีย
บริการนี้เรียกว่าบริการล่ามทางโทรศัพท์ ( Telephone 
Interpreter Service (TIS))
บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำาเป็นต้องจองล่วง
หน้า

หากต้องการใช้บริการ ให้โทรไปที่ 131450
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ศูนย์บริก�รด้�นเชื้อเอชไอวีีี

MulTICulTural HIV anD HEPaTITIS (MHaHS)

หน่วยบริการหลากวัฒนธรรมด้านเชื้อเอชไอวีและโรคตับ
อักเสบ (MHAHS) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่
ติดเชื้อเอชไอวี และช่วยให้ผู้คนเข้าใจเรื่องเชื้อเอชไอวีของตน 
สามารถใช้บริการด้านสุขภาพและบริการอื่น ๆ และให้การ
ช่วยเหลือด้านจิตใจด้วยเช่นกัน่

บริการนี้มีพนักงานสนับสนุนชายและหญิงจากเอเชีย แอฟริ
กัน ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ที่เข้าใจการใช้ชีวิต
กับเอชไอวี / เอดส์ว่าเป็นอย่างไรและการจัดการกับปัญหา
ทางวัฒนธรรม  บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่: www.mhahs.org.au
โทรศัพท์: 02 9515 1234

aCOn

เอคอน ACON เชี่ยวชาญด้านการป้องกันเชื้อเอชไอวี ให้
ความช่วยเหลือด้านเชื้อเอชไอวี และด้านสุขภาพแก่เลสเบี้ยน 
เกย์ ไบเซกชวล ทรานส์เจนเดอร์ และอินเทอร์เซ็กส์ (LGBTI)  
เอคอน ACON ช่วยเหลือผู้คนที่ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถ
ควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งสุขภาพของคู่ของพวก
เขา โดยการให้ข้อมูล โปรแกรม และบริการต่าง ๆ ได้แก่ การ
ให้คำาปรึกษา การสนับสนุน และกลุ่มช่วยเหลือ
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่: www.acon.org.au
โทรศัพท์: 02 9206 2000
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POZHET

พอซเฮท Pozhet ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คู่
ครอง และครอบครัวของพวกเขาทั่วรัฐนิวเซาธ์เวลส์่ 
โดยให้การศึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอ
วีที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม และเชื่อมโยงผู้คนเข้า
กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและสังคม  นอกจากนี้ พอซ
เฮท Pozhet ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อเอชไอวี
แก่ผู้มีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามทุกคนด้วย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่: 
www.pozhet.org.au
โทรศัพท์:  1800 812 404

POSITIVE lIfE nSw

Positive Life NSW ทำางานเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์
เชิงบวกของคนที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเชื้อ
เอชไอวี โดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งอคติ การแยกตัว
ออกจากสังคม การตีตรา และการแบ่งแยก  Positive 
Life ตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีปฏิบัติ
ที่เลือกปฏิบัติต่อคนที่ติดเชื้อเอชไอวี คู่ครอง เพื่อน 
ครอบครัว และผู้ดูแลของพวกเขาที่อยู่ในรัฐนิวเซาธ์
เวลส์
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่: 
www.positivelife.org.au
โทรศัพท์: 02 9206 2177 หรือ 1800 245 677
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ฉันยังมีชีวิตอยู่ แต่ฉันไม่รู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตอยู่ใน
โลกใบนี้ได้เพราะฉันปิดกั้นตัวเองออกจากชุมชน

ข้อกังวลทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีที่ผู้คนมี:

ฉันไม่กล้าไปตรวจเลือด ถ้าผลออกมา
เป็นผลบวกล่ะ ครอบครัวจะตัดขาด
จากฉัน ฉันไม่ขอรับรู้ดีกว่า

ในประเทศของฉันมีอคติมากมายเกี่ยว
กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

ครอบครัวฉันรู้สึกอับอายและไม่อยาก
พูดคุยกับฉัน

ฉันไม่อยากถูกเพิกถอนวีซ่าและถูกส่งตัวกลับ
ประเทศบ้านเกิด ฉันอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว
ฉันเป็นอิสระที่ได้เป็นตัวของตัวเอง

ในวัฒนธรรมของฉัน เราไม่คุยเรื่องเพศ
สัมพันธ์แม้แต่กับเพื่อนของฉันที่เป็นเกย์ก็ตาม



40

การตีตรา หมายถึงการที่คนบางคนประสบกับความ
เชื่อ ความรู้สึกและมุมมองเชิงลบ เนื่องมาจากเพศ 
รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สีผิว ปัญหาสุขภาพ หรือ
ความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา

เมื่อคนถูกมองว่าแปลกแยก พวกเขาจะถูกตัดสินและ
เลือกปฏิบัติ และต้องเผชิญกับการตีตรา
สิ่งนี้สามารถทำาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแยกตัวออกจาก
สังคม และอาจหยุดยั้งไม่ให้คนไปตรวจหาเชื้อเอชไอ
วี เริ่มรับการรักษา รวมทั้งใช้บริการด้านสุขภาพและ
บริการช่วยเหลือต่าง ๆ

ในออสเตรเลียถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย หากบุคคล
ใดหรือเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพคนใดเลือกปฏิบัติกับคุณ 
ตัดสินคุณ วิพากษ์วิจารณ์คุณ หรือปฏิเสธไม่ให้บริการ
คุณเพราะเพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สีผิว ปัญหา
สุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา
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เชื้อเอชไอวีกับกฎหม�ย

ถือเป็นสิ่งสำาคุญที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเอชไอวีกับกฎหมาย

ตามกฎหมายในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ คุณไม่จำาเป็นต้อง
บอกคู่นอนของคุณก่อนมีเพศสัมพันธ์กันว่าคุณติด
เชื้อเอชไอวี ตราบใดที่คุณใช้มาตรการป้องกันที่สม
เหตุสมผลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับเชื้อเอชไอวี

มาตรการป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ
เอชไอวีอาจรวมไปถึง: 
• การใช้ถุงยางอนามัย
• มีปริมาณไวรัสที่ไม่สามารถตรวจพบได้ 
 (จากการบำาบัดรักษาเชื้อเอชไอวี)
• คู่นอนของคุณได้รับยาป้องกันก่อนรับสัมผัสเชื้อเอชไอวี  
 เพร็พ (PrEP)์ 

หากคุณติดเชื้อเอชไอวี คุณควรสอบถามแพทย์ของคุณว่า
คุณสามารถใช้มาตรการป้องกันที่สมเหตุสมผลใดได้บ้างเพื่อ
ป้องกันไม่ให้คู่นอนของคุณได้รับเชื้อเอชไอวี

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม NSW Health ได้ที่:
www.health.nsw.gov.au/phact/Pages/pha-s79.aspx
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บริก�รให้คว�มช่วย
เหลือต่�งๆ

หน่วยบริก�รหล�กหล�ยวัฒนธรรม
ด้�นเชื้อเอชไอวีและโรคตับอักเสบ 
(Multicultural Hiv and Hepatitis)
www.mhahs.org.au
ซิดนีย์: 02 9515 1234
โทรฟรี: 1800 108 098
ชั้น 2, 18 Marsden Street
Camperdown, NSW 2050 
อีเมล: info@mhahs.org.au

aCOn
www.acon.org.au
โทร: 02 9206 2000
โทรฟรี: 1800 063 060
414 Elizabeth Street 
Surry Hills, NSW 2010
อีเมล: acon@acon.org.au

Positive life nSw
www.positivelife.org.au
โทร: 02 9206 2177
โทรฟรี: 1800 245 677
Suite 5.2, ชั้น 5, 414 Elizabeth Street 
Surry Hills, NSW 2010
อีเมล: contact@positivelife.org.au

Pozhet (Heterosexual HIV Service nSw)
www.pozhet.org.au
สายข้อมูล เอชไอวีสำาหรับผู้มีเพศสัมพันธ์
กับเพศตรงข้าม: 1800 812 404
18 Marsden Street 
Camperdown, NSW 2050
อีเมล:pozhet@pozhet.org.au

Bobby Goldsmith foundation (BGf)
BGF คือศูนย์บริการที่ครอบคลุมรัฐ
นิวเซาธ์เวลส์ที่ให้ความช่วยเหลือและข้อมูล
แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
www.bgf.org.au
โทรฟรี: 1800 651 011
ชั้น 3, 111-117 Devonshire Street
Darlinghurst, NSW 2010
โทร: 02 9283 8666
อีเมล:bgf@bgf.org.au

nuaa (nSw users and aIDS association)
NUUA นำาโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ใช้สารเสพติด โดยมีข้อมูลและให้การช่วย
เหลือแก่คนใช้สารเสพติดที่อยู่ในรัฐนิวเซาธ์
เวลส์
nuaa.org.au
โทร: 02 8354 7300
โทรฟรี: 1800 644 413
345 Crown Street
Surry Hills, NSW 2010
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เข้�รับก�รตรวจได้ที่ไหน
ค้นหาสถานที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตามทำาเลที่
ตั้ง  www.endinghiv.org.au/test-often/where-
to-get-tested

ศูนย์บริก�รด้�นสุขภ�พท�งเพศ
สายข้อมูล NSW Sexual Health: 
1800 451 624
www.health.nsw.gov.au/sexualhealth/pages/
sexual-health-clinics.aspx

ศูนย์บริก�รด้�นกฎหม�ย
(HalC) 
ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคตับอักเสบ
ใน รัฐนิวเซาธ์เวลส์
www.halc.org.au
โทร: 02 9206 2060
414 Elizabeth Street 
Surry Hills, NSW 2010 
อีเมล: halc@halc.org.au
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ก�รปฏิบัติต�ม
การปฏิบัติตาม หมายถึง การท่ีคุณต้อง
รับประทานยารักษาเอชไอวีทุกวันตาม
ท่ีแพทย์ส่ัง

ภูมิคุ้มกันโรคในร่�งก�ย แอนติบอด้ี
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพ่ือต่อสู้กับ
เช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัสต่างๆ เช่น 
เช้ือเอชไอวี

arV
ยาต้านไวรัสคือยาท่ีใช้ในการบำาบัด
รักษาเช้ือเอชไอวี

ก�รเบิกจ่�ย
หากแพทย์ของคุณสามารถเบิกจ่ายได้ 
การพบแพทย์ของคุณจะไม่เสียค่าใช้
จ่ายเน่ืองจาก Medicare เป็นผู้ชำาระ
เงินให้แก่แพทย์ หากแพทย์ของคุณไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินจากรัฐบาลได้ คุณ
ต้องชำาระเงินให้แก่แพทย์และทำาเร่ือง
ขอคืนเงินบางส่วนได้จากเมดิแคร์

เซลล์ CD4
เซลล์ CD4 คือเซลล์ประเภทหน่ึงใน
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท่ีเช้ือเอชไอ
วีเข้าโจมตีและกำาจัดท้ิงไป ย่ิงมีจำานวน
เซลล์ CD4 น้อยเท่าไร ระบบภูมิคุ้มกัน
จะย่ิงอ่อนแอลงเท่าน้ัน

ก�รทดลองท�งคลินิก
การทดลองทางคลินิกเป็นการศึกษา
วิจัยท่ีให้อาสาสมัครเข้าร่วมทดสอบ
การรักษาแบบใหม่ หรือจัดการกับโรค
ต่าง ๆ

ถุงย�งอน�มัย
ถุงยาง (เลเท็กซ์ ) ขนาดบางท่ีใช้สวม
ใส่บนอวัยวะะเพศชายท่ีแข็งตัว เพ่ือ
ป้องกันการต้ังครรภ์และลดโอกาสใน
การแพร่เช้ือเอชไอวีหรือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ

ก�รเก็บข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ
ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับคุณท่ีผู้เช่ียวชาญ
ด้านสุขภาพมีจะถูกเก็บไว้เป็นความ
ลับ ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพสามารถจะ
บอกเล่าถึงส่ิงท่ีคุณพูดก็ต่อเม่ือได้รับ
อนุญาตหรืออยู่ในสภาวการณ์ท่ีพิเศษ
มากเท่าน้ัน 

ผลก�รตรวจวินิจฉัย
ข้อสรุปท่ีแพทย์อาจระบุได้หลังจากการ
ตรวจ การทดสอบ และการพูดคุยกับผู้
ป่วยของตน

ก�รตรวจห�เช้ือเอชไอวี
จ�กหยดเลือดแห้ง (DBS)
แท่งตรวจหาเช้ือเอชไอวีท่ีใช้งานได้
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สะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นความลับ 
และสามารถส่ังได้ทางออนไลน์

เอชไอวีลบ
ผู้ท่ีไม่ติดเช้ือเอชไอวี

เอชไอวีบวก
ผู้ท่ีติดเช้ือเอชไอวี

สถ�นะก�รติดเช้ือเอชไอวี
สถานะการติดเช้ือเอชไอวีระบุว่าคุณ
เป็นเอชไอวีบวกหรือเอชไอวีลบ

ก�รตรวจห�เช้ือเอชไอวี
การตรวจเลือดเพ่ือค้นหาเช้ือเอชไอวีใน
ร่างกาย เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เอชไอวี 
แอนติบอด้ี เทสต์

ก�รติดเช้ือ
เช้ือโรคภายในหรือตามร่างกายท่ีทำาให้
คุณป่วย การติดเช้ืออาจเกิดจากเช้ือ
ไวรัส เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา หรือพยาธิ

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนคือสารช่วยหล่อล่ืน
ท่ีใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยเพ่ือลดการ
เสียดสีระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

เพ็พ PEP
การป้องกันหลังการสัมผัสเช้ือเอชไอ
วี คือการรักษาผู้ท่ีไม่มีเช้ือเอชไอวีต้อง
รับประทานยาภายใน 72 ช่ัวโมงหลัง
เหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มเส่ียงต่อเช้ือเอช
ไอวีเพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี

PrEP
Pre-exposure prophylaxis หรือ PrEP 
คือเม่ือคนท่ีไม่มีเช้ือเอชไอวีทานยาต้าน 
เช้ือเอชไอวีทุกวันเพ่ือปกป้องพวกเขา
จากเช้ือเอชไอวี

ก�รตรวจห�เช้ือเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว
ใช้เลือดหยดเล็ก ๆ หน่ึงหยดจากน้ิว
มือของคุณในการตรวจหาเช้ือเอชไอวี 
สามารถรู้ผลตรวจได้ใน 30 นาที

ย�เสพติดเพ่ือคว�มผ่อนคล�ย
แพทย์ไม่ได้ส่ังจ่ายยาเสพติดท่ีถูกใช้
เพ่ือความผ่อนคลายเหล่าน้ี ยาเสพติด
เพ่ือความผ่อนคลายทุกชนิดถือเป็นส่ิง
ผิดกฎหมายในออสเตรเลีย์

ย�ควบคุมพิเศษ ม�ตร� 100 
(ม.100)
ยาควบคุมพิเศษคือยาท่ีใช้บำาบัดรักษา
และป้องกันเช้ือเอชไอวี ซ่ึงสามารถส่ัง
จ่ายได้โดยแพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรม
เฉพาะทางเท่าน้ัน

ผู้ส่ังจ่�ยย� ม.100
แพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรมในการส่ัง
จ่ายยาควบคุมพิเศษตามมาตรา 100 
(ม.100) รวมท้ังยาท่ีใช้ในการบำาบัด
รักษาและป้องกันเช้ือเอชไอวี
โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ (STI)
โรคท่ีติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ซ่ึง
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส หรือ
พยาธิ

ก�รเปล่ียนแปลงในตัวอย่�งเลือด
เวลาท่ีใช้ในการตรวจพบภูมิคุ้มกันเช้ือ
เอชไอวีในเลือดหลังจากมีการติดเช้ือ 
บางคร้ังเรียกว่า ‘ระยะฟักตัว’

ผลข้�งเคียง
ปฏิกิริยาตอบโต้เชิงลบท่ีเกิดข้ึนจากยา
หรือการบำาบัดรักษา
ก�รตีตร�
ความเช่ือ ความรู้สึก และมุมมองเชิง
ลบท่ีสังคมหรือกลุ่มคนมีต่อคนอ่ืนอัน
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เน่ืองมาจากเพศ รสนิยมทางเพศ เช้ือ
ชาติ สีผิว ปัญหาสุขภาพ หรือความ
เช่ือทางศาสนา

TasP
การรักษาเสมือนการป้องกัน หรือ 
TasP เป็นการรับการบำาบัดรักษาเอช
ไอวีตามท่ีแพทย์ของคุณส่ัง เพ่ือทำาให้
ไม่สามารถตรวจพบปริมาณไวรัสของ
คุณได้

ก�รแพร่เช้ือ
การส่งผ่านโรคจากคนหน่ึงไปยังอีกคน
หน่ึง

ก�รบำ�บัดรักษ�
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีคนทำาเพ่ือให้ตนเองมี
สุขภาพแข็งแรงดีอยู่เสมอหรือดีข้ึนกว่า
เดิม การบำาบัดรักษารวมไปถึงการรับ
ยา การบำาบัดเสริมชนิดต่างๆ และ/หรือ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต

ปริม�ณไวรัสท่ีไม่ส�ม�รถตรวจพบ
ได้ (uVl)
ปริมาณไวรัสเช้ือเอชไอวีในเลือดท่ีไม่
สามารถตรวจพบได้ หมายถึง เช้ือเอช
ไอวีท่ียังคงอยู่ในร่างกายของคุณ แต่
มีปริมาณน้อยมาก น่ีคือเป้าหมาย
หลักของการบำาบัดรักษาเช้ือเอชไอ
วี เน่ืองจากมีนัยว่าระบบภูมิคุ้มกัน

กำาลังไม่ถูกโจมตี และบุคคลน้ัน ๆ ไม่
สามารถแพร่เช้ือเอชไอวีให้แก่คู่นอนได้

เคร่ืองข�ยสินค้�อัตโนมัติ
เคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติคือ เคร่ือง
ท่ีคุณสามารถซ้ือสินค้าต่าง ๆ เช่น 
ช็อกโกแลต กาแฟ หรือถุงยางอนามัย
ได้โดยการหยอดเหรียญเข้าไปใน
เคร่ืองและกดปุ่ม มักพบเคร่ืองขาย 
อัตโนมัติท่ีมีถุงยางอนามัยได้ตาม
ห้องน้ำาของสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ผับหรือ
มหาวิทยาลัย

ปริม�ณไวรัส
เป็นคำาท่ีใช้อธิบายถึงปริมาณของ
เช้ือเอชไอวีท่ีอยู่ในเลือดของคุณ ย่ิงมี
ปริมาณไวรัสสูงเท่าไรย่ิงมีโอกาสใน
การแพร่เช้ือเอชไอวีมากข้ึน และเช้ือ
เอชไอวีจะทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันของ
คุณอ่อนแอเร็วข้ึน

ไวรัส
เช้ือโรคท่ียาปฏิชีวนะบางชนิดไม่
สามารถรักษาได้ เช้ือโรคท่ีไม่สามารถ
รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ได้แก่ เช้ือเอช
ไอวี เช้ือไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับ
อักเสบซี ซ่ึงท้ังหมดน้ีสามารถรักษาได้
ด้วยยาต้านไวรัส

ระยะฟักตัว
ดูท่ี ‘การเปล่ียนแปลงในตัวอย่างเลือด’




