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HIV  เพิ่งได้รับการวินิฉัยว่าติดเชื้อ 
2.1 มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปัจจุบนัน้ี 

2.2 การรักษาความลับและการได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

2.3 จะบอกใหใ้ครรู้บ้าง 

2.4 จะเป็นอยา่งไรถา้ท่านมใิชผู้่อยู่อาศัยถาวรของประเทศออสเตรเลีย 
 

2.1 มีอะไรเกิดขึน้บ้างในปัจจบุันนี ้

อาจจะเป็นชว่งชีวติที่ยากเหลือเกนิเมื่อทราบว่าทา่นมีเชื้อเอชไอวี หลายคนยงัคงไม่ทราบอะไรมากนักเกี่ยวกับ เชื้อเอชไอวี/โรค
เอดส ์(HIV/AIDS) และที่แย่ก็คือความเชื่อผิดๆ หลายอย่างยังคงติดอยู่กับโรคนี้แม้วา่ท่านจะได้รับเชื้อเอชไอวีมาเป็นเวลานาน
แล้ว แต่ท่านก็อาจยังรู้สึกสับสนและวิตกกงัวลเกี่ยวกับอนาคตได้ ท่านอาจรู้สึกเสมือนวา่ท่านเป็นโรคนี้อยู่เพียงคนเดียวเทา่นั้น 

ส่ิงส าคัญคือ ให้ระลึกไว้เสมอว่ามิใชม่ีแต่ทา่นเพียงคนเดียวเทา่นัน้ ยังมีคนอื่นอกีเป็นพันๆ คนในประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นผู้ติด
เชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส ์รวมทัง้คนจ านวนมากจากกลุ่มชนชาติตา่งๆ  การเรยีนรู้ท่ีจะใช้ชวีิตอยูก่ับเชื้อเอชไอวี/โรเอดส ์ อาจใช้
เวลาและดูเหมือนว่าการมเีชื้อเอชไอวี (HIV-positive) จะท าให้มกีารเปล่ียนแปลงหลายอยา่งเกดิขึ้นกับท่านท้ังในการ
ด ารงชีวติ การงาน ความสมัพันธก์ับคู่ครอง คู่นอน กับครอบครัวและเพื่อน โปรดค่อยๆ ใชเ้วลาในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต 
ท่านไม่จ าเป็นต้องรีบตัดสินใจในเรื่องตา่งๆ ในเวลาเดียวกันมีองคก์รต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียที่สามารถช่วยท่านไดใ้นเรื่อง
ข้อมูล ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ หลายคนท่ีท างานกับองค์กรเหล่านี้ก็มเีชื้อเอชไอวดี้วย 

มีองคก์รต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลียที่สามารถชว่ยท่านในเรื่องขอ้มูล ค าแนะน า และความชว่ยเหลือ หลายคนท่ีท างานกับ
องค์กรเหล่านี้ก็มเีชื้อเอชไอวดี้วย และองค์กรบางแห่งเช่น โพสิทีฟ ไลฟ ์นิวเซ้าเวลล์  (Positive Life NSW) เป็นองคก์รซึง่ตั้งขึ้น
โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่มเีชื้อเอชไอวี รวมทั้งครอบครัว คู่ครอง/คู่นอน และเพื่อนๆ ของพวกเขา 

“ครอบครัวของผมมาอยู่ที่นี่เมื่อตอนท่ีผมยังเล็กมาก ดังนั้นผมจึงพดูภาษาอังกฤษด้วยส าเนยีงออสเตรเลีย และเกือบ
ตลอดเวลาผมรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนออสเตรเลีย แตว่ัฒนธรรมความเชื่อ และคา่นิยมของพ่อแม่ ก็เปน็เรื่องส าคัญส าหรับผม
เช่นกัน ผมไม่อาจบอกทา่นได้วา่ตัวเองเป็นเกย์หรือมีเชื้อเอชไอวี ท่านคงรับไม่ได้ เป็นเรื่องยากทีเ่พือ่นๆ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่
ทางสุขภาพบางคนจะเขา้ใจ ในท่ีสุดผมได้รับความชว่ยเหลือจากองค์กรแห่งหน่ึงที่ผู้ใช้บริการจ านวนมากมาจากพื้นฐานด้าน
วัฒนธรรมที่แตกตา่งไป เจา้หน้าที่ท่ีนี่เข้าใจถงึความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ผมต้องใช้ชวีิตอยู่และต้องเผชิญดว้ย” 

2.2 การรักษาความลับและการได้รับการปฏิบัตอิย่างไม่เปน็ธรรม 

การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึงข้อมูลท้ังหลายเกีย่วกับทา่นท่ีองคก์รด้านสุขภาพหรือองค์กรดา้นเชื้อเอชไอวี/
โรคเอดส์ได้รับมานั้นเป็นเรื่องสว่นตัวและพวกเขาไม่สามารถให้ขอ้มูลเหล่านั้นกับคนอื่นๆ ได้ นอกจากทา่นจะอนุญาต เป็นการ
ผิดกฎหมายในประเทศออสเตรเลียหากเจ้าหน้าที่ท่ีท างานในองคก์รใดๆ ดงักล่าวน าเรื่องการดูและสุขภาพของท่าน ไมว่่าจะ
เป็นด้านใดหรือแมแ้ต่ข้อเทจ็จรงิที่ท่านใช้บริการของพวกเขาไปพูดกับคนอื่นนอกองค์กร นอกจากจะได้รับอนุญาตจากท่าน
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เสียก่อน  นี่มิได้หมายถงึเฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่านั้น แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ (โซเซียล เวอร์คเกอร,์ social 

worker) เจา้หน้าที่แนะแนว (เคาน์เซ็ล-เลอร,์ counselor) ล่าม (อินเทอร์พริตเทอร์, interpreter) และพนักงานในแผนก
ต้อนรับด้วย คนเหล่านี้จะไปบอกสามี ภรรยา คู่ครอง/คู่นอน พ่อแม่หรือลูกของท่านเกี่ยวกับสุขภาพของท่านไม่ได้ หาก
ปราศจากความยินยอมของทา่น 

บางครัง้ท่านอาจรู้สึกว่ามคีนทราบเรื่องส่วนตวัของท่านหลายคนเหลือเกินแล้ว ตัวอย่างเช่นในคลีนิคท่านอาจพบแพทยจ์ านวน
หน่ึง พยาบาลและเจา้หน้าที่อื่นๆ อีก นี่เป็นเพราะในโรงพยาบาลและคลีนิคเจา้หน้าที่ท างานกับเปน็ทีมความรู้หรือการพูดถงึ
เกี่ยวกับสถานภาพในเรื่องเอชไอวี (HIV status) ของท่านเป็นไปเพื่อท่ีจะได้ให้การดูแลรักษาทีด่ีทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ท่าน 

การปฏิบัติอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Discrimination) หมายถึงการปฏิบัติอย่างไม่เทา่เทียมกันต่อบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเนื่องจาก
เพศ รสนิยมทางเพศ (sexuality) เชือชาติ สีผิวปัญหาสุขภาพหรอืความเชื่อทางศาสนาของคนเหล่านั้น 

ดังนั้นจงึเป็นการผิดกฏหมายในประเทศอออสเตรเลีย ถ้าเจา้หน้าที่ทางสุขภาพเลือกปฎิบัติต่อท่าน วิพากษ์วจิารณ์ตเิตยีนหรือ
ปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ท่านเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดดังต่อไปนี้ 

 ท่านมิได้พูดภาองักฤษ หรือพูดภาษาอังกฤษด้วยส าเนยีงภาษาอืน่ 

 ท่านมิได้ถือสัญชาติออสเตรเลีย 

 สถานภาพสมรสของทา่น 

 ท่านมีความพิการ 
 ท่านเป็นชาย 

 ท่านเป็นหญิง 
 ท่านเป็นหญิงทีม่ีเพศสัมพันธ์กับหญิงด้วยกัน เป็นชายทีม่ีเพศสมัพันธ์กับชายดว้ยกัน ท่านมีเพศสมัพันธ์ทั้งกับชายและ

หญิงหรือท่านแปลงเพศ (Transgender) 

 ท่านเป็นชายที่มเีพศสัมพันธก์ับหญิง หรือเป็นหญิงที่มเีพศสัมพันธก์ับชาย หรือ 

 ท่านฉีดยาเสพติด 

ถ้าท่านรู้สึกว่าทา่นได้รับการปฏฺบตัิอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องเหล่านีห้รือด้วยเหตุอื่นๆ ท่านสามารถยืน่เรื่องร้องเรียนได้   
เพียงแต่ท่านคลิ๊ก ปุ่ม ‘ค้นหาบริการตา่งๆ’ ที่อยู่ด้านบนของเวบไซด์นี้ ก็สามารถหา หมายเลขโทรศัพท์ของส านักงานต่อตา้น
การปฏิบัติอยา่งไมเ่ป็นธรรม (Antidiscrimination Board/Commission) ในแต่ละรัฐและในเขตเทอริทอรี (Territory) 
เจ้าหน้าที่ขององคก์รเหล่านี้ จะบอกได้ว่าเรื่องของท่านมีมูลพอท่ีจะยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือไม่ การยื่นเรื่อง
ร้องเรียนมิไดเ้ป็นการสร้างปัญหา ทุกคนมีสิทธ์ท่ีจะได้รับความนับถือและบริการท่ีด ี

2.3 จะบอกให้ใครรู้บ้าง 

นี่มักจะเป็นเรื่องยาก แต่การมีเชือ้เอชไอวี (HIV Positive) ไม่ใชเ่รื่องที่จะต้องละอายอย่างไรก็ตามยังคงมคีวามเชื่อผิดๆ อีก
หลายอย่างและช้อมูลมีมากมายที่ไม่ถูกต้องอยู่ในสังคมทัว่ๆ ไป และผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีอาจจ าเป็นต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบว่า
จะพูดเรื่องนี้กับใครบ้าง กฏโดยทัว่ ๆไปคือ บอกเฉพาะกับคนที่จ าเป็นต้องรู้เทา่นั้น 

คนเหล่านั้นอาจรวมถึง 

 แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เจา้หน้าที่แนะแนวและคนอื่นๆ ที่ใหก้ารดูแลในเรื่องทีเ่กี่ยวกับเชื้อเอชไอวี  
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 คู่นอน 

การท่ีสามารถบอกคนที่ท่านไวว้างใจและจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ท่านได้นั้นเป็นส่ิงส าคญั บางทีท่านอาจจ าเป็น 

จะต้องใชเ้วลาในการพิจารณากว่าจะคิดไดว้่าคนเหล่านั้นคือใครบ้างโดยทัว่ๆ ไปท่านไม่จ าเป็นต้องบอกคนเหล่านี้วา่ท่านมีเชื้อ
เอชไอว ี

 นายจา้ง 
 เพื่อนร่วามงาน 

 คนที่ท่านอยู่ร่วมบ้านด้วย 

 คนที่ท่านเรียหนงัสือด้วย หรือ 

 คนที่ท่านคบหาสมาคมดว้ย 

“ในครั้งแรกที่รูว้่ามเีชื้อเอชไอวีฉนัหวาดกลัวมากเพราะไมเ่คยรู้อะไรเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์มาก่อน และไม่เคยรู้เรื่อง 
บริการต่างๆ หรือสถานท่ีทีจ่ะสามารถหาความรูเ้พิ่มเติมได้ ดงันั้นฉันจึงได้บอกคนหลายคนท่ีไม่จ าแป็นจะต้องบอก วา่ตนมเีชื้อ
เอชไอวี แล้วพวกเขาก็บอกคนอื่นต่อๆ ไปและภายในเวลาอันรวดเร็วก็ดเูหมือนวา่ทุกคนจะรู้เรื่องนีก้ันหมด ครอบครวของฉัน
ไม่ได้อยู่ที่นี ่ดังนั้นอยา่งน้อยพวกเขาก็ไมต่้องมีปัญหาในเรื่องนี้ เพือ่นๆ ที่ฉันมีในขณะน้ีไม่สนใจว่าฉันมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และ
ฉันได้เข้าร่วมกลุ่มที่จดัขึ้นเพื่อคนหนุ่มสาวที่มเีชื้อเอชไอวี ฉันยงัคงบอกใครๆ ว่าฉันมเีชื้อเอชไอวี เพยีงแต่ระมัดระวังมากขึ้นว่า
จะบอกใคร” 

2.4 จะเป็นอย่งไรถ้าฉันมิใช่ผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศออสเตรเลีย 

ทุกคนที่สมัครขอเป็นผู้อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียจะต้องได้รับการตรวจหาสารตา้นเชื้อเอชไอวี (HIV antibody test) 

และการตรวจสอบสุขภาพในเรื่องอื่นๆ กฎหมายและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นเรื่องซับซ้อน 

ถ้าท่านก าลังจะสมัครหรือได้ยื่นเรื่องสมัครขอเป็นผู้อยู่อาศยัถาวรแล้ว ส่ิงที่ส าคัญอยา่งยิ่งก็คือท่านจะต้องได้รับค าแนะน า
ทางดา้นกฎหมาย 

โปรดติดต่อสภาโรคเอดส์ในรัฐหรอืเขตเทอริทอร่ีของท่านโดยเร็วทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ สภาโรคเอดส์บางแหง่มีเจ้าหน้าที่ผู้สามารถ
ให้ควมชว่ยเหลือแก่ท่านไดใ้นเรื่องที่เกี่ยวกับการอยพยเขา้เมืองและถ้าส านกังานใดไมม่ีเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรงเขากจ็ะ
สามารถแนะน าไดว้่า ท่านจะหาความชว่ยเหลือที่ดีที่สุดในเรื่องนีไ้ด้จากทีใ่ด 


