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ค้นหาบริการต่างๆ

มีบริการฟรีต่างๆ ที่ท่านสามารถขอความช่วยเหลือโดยติดต่อ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฎในข้อมูลนี้ หรือคลิ๊กอ่านจากลิ๊งค์

บริการทุกอย่างถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ดูบริการทุกชนิด 

ของรัฐนิวเซาเวล์ ที่ www.positivelife.org.au/contacts   

หน่วยบริการการแพทย์หลายแห่งให้บริการฟรี ถ้าท่าน 

มีบัตรเมดดิแคร์ (Medicare card) วิธีนี้เรียกว่า “บัค บิลลิ่ง”  

(Bulk  Billing) ถ้าท่านไม่มีบัตรเมดดิแคร์ ให้โทรสอบถาม 

หน่วยบริการสุขภาพทางเพศที่ใกล้ที่สุด ว่าท่านจะได้รับ 

ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

ล่ามสุขภาพ

ข้อมูลการแพทย์ไม่สามารถเข้าใจได้ง่าย ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช ่

ภาษาแรกของท่าน ล่ามช่วยท่านได้ในเรื่องนี้ เมื่อท่านนัดหมาย 

เพื่อพบแพทย์ ให้แจ้งว่าท่านต้องการล่าม  

สิทธิต่างๆ ของท่าน

ท่านมีสิทธิ 

•	 ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดี และอย่างมีความเคารพ  

โดยไม่คำานึงถึงวิถีทางเพศ วัฒนธรรม หรือศาสนาของท่าน 

•	 เลือกแพทย์ที่ท่านรู้สึกคุ้นเคย หรือเป็นกันเองกับท่าน

•	 ถามคำาถามที่ท่านอยากได้คำาตอบ

•	 ตัดสินใจด้วยตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ และชีวิตท่าน   

บริการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือฟรี

The Heterosexual HIV/AIDS Service (Pozhet)  

(เดอ เฮเทอโรเซกชวล เอชไอวี / เอดส์ เซอร์วิส, โพสเฮ่ท)  

(หน่วยบริการเอชไอวี / เอดส์ สำาหรับคู่รักต่างเพศ):   
ให้ความช่วยเหลือ บริการข้อมูล ส่งต่อและจัดกิจกรรม สำาหรับ 

กลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ  
โทรฟรี: 1800 812 404   
www.pozhet.org.au

ACON Women & Families Affected by HIV Project  
(เอคอน วีเมน แอนด์ แฟมมิลี แอฟแฟคติด บาย เอชไอวี)  

(เอคอน สำาหรับผู้หญิง และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจาก 

เอชไอวี)  โครงการ : กิจกรรมทางสังคม กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  

กิจกรรมวันผู้หญิงโลก บริการด้านข้อมูล และนวด   

โทร: (02) 9699 8756  

www.acon.org.au/hiv/  

women-and-families/Peer-Support

Multicultural HIV/AIDS and Hepatitis C Service  
(มัลติเคาเชอรัล เอชไอวี / เอดส์ แอนด์ เฮปะไตตีสซี เซอวิส)  

(หน่วยบริการเอชไอวี / เอดส์ และไวรัสตับอักเสบซี สำาหรับ 

กลุ่มหลากภาษาและวัฒนธรรม) : ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี จากกลุ่มต่างภาษาและวัฒนธรรม เผยแพร่ข้อมูล 

สุขภาพในภาษาอื่นๆ นอกจากอังกฤษ.  
โทร: (02) 9515 5030 
หรือโทรฟรีสำาหรับเขตนิวเซาท์เวล ที่ 1800 108 098  

www.multiculturalhivhepc.net.au  

Paediatric HIV Service at the Sydney Children’s Hospital  
(พีเดียตริค เอชไอวี เซอร์วิส, แผนก เอชไอวี เด็กทารก  

โรงพยาบาลเด็กซิดนีย์) :  บริการทางการแพทย์ และ 

ความช่วยเหลือ สำาหรับหญิงตั้งครรภ์ และเด็กติดเชื้อเอชไอวี 

โทร: (02) 9382 1851 

บริการและเวบไซด์ต่างๆในเขตนิวเซาท์เวล

HIV + HETEROSEXUALS

จัดทำาโดย แฟมิลีแพลนิงนิวเซาท์เวล (FPNSW) ร่วมกับมัลติเคาเชอรัล เอชไอวี/เอดส์ แอนด์ เฮปะไตตีสซี เซอวิส (MHAHS), เอคอน (ACON) และ  

เอชเอชเอเอส (HHAS) มิถุนายน 2552

ผลการตรวจเลือด

 
รักและใส่ใจสุขภาพตนเอง

การรักษา

การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

ตัวฉันกับการต้ังครรภ์

ถ้าท่านต้องการล่ามเพื่อช่วยในการสื่อสารกับหน่วยบริการ 

เหล่านี้ ให้โทรติดต่องานบริการล่ามและแปล (ทิส) 

(Translating and Interpreting Service, TIS)      

หมายเลข 131 450



Positive Central (โพสิทีฟ เซนทรัล) (ศูนย์ผู้ติดเชื้อ) :   
นักสังคมสงเคราะห์, นักอาชีวะบำาบัด, นักกายภาพบำาบัด และ 

นักโภชนาการ สำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตซิดนีย์ตะวันตก 

ชั้นใน  
โทร: (02) 9395 0444

The Sanctuary (เดอ ซังชัวรี) :   
กลุ่มสนับสนุน, นวด, การบำาบัดเสริม, กิจกรรมสังคมต่างๆ  

และสุขศึกษาสำาหรับผู้ติดเชื้อ เขตซิดนีย์ตะวันตกชั้นใน   
โทร: (02) 9519 6142

HIV Community Team (เอชไอวี คอมมิวนิทีทีม,  

ทีมเอชไอวี ชุมชน) :  นักสังคมสงเคราะห์ นักกำาหนดอาหาร  

พยาบาลสุขภาพจิตและส่งต่อสำาหรับผู้ติดเชื้อ เขตซิดนีย ์

ตะวันออกเฉียงใต้   โทร: (02) 8305 3800

The Haven - Western Sydney  
(เดอเฮเฟน – เวสเทอน์ซิดนีย์) : ขายของชำาราคาต่ำา ช่วยเหลือ 

ด้านสังคม  นวด บริการอินเทอเนท และอาหารกลางวันทุกวัน   
โทร: (02) 9672 3600

Karumah - Positive Living Centre - Newcastle  
(คารุมาช - โพสสิทีฟลิฟวิ่ง เซนเตอร์ - นิวแคสเซิล)  

(คารุมาช - ศูนย์ผู้ติดเชื้อ-นิวแคสเซิล : นวด การบำาบัดเสริม  

อินเทอร์เนท ส่งต่อ สัมมนา นำาเที่ยวนอกสถานที่ และแนะแนว 

โทร: (02) 4940 8393 

www.karumah.com.au 

Positive Support Network 

(PSN) - Gosford (โพสิทีฟ ซัพพอท เนทเวิร์ค, พี เอส เอ็น –  

กอสฟอร์ด) (เครือข่ายช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ- กอสฟอร์ด) :   
บริการส่งต่อ เพื่อนช่วยเพื่อน และการบำาบัดด้วยวิธีธรรมชาติ)   
โทร: (02) 4323 2905

Bobby Goldsmith Foundation (BGF)  
(บ๊อบบี้โกลสมิธ เฟาเดเช่น, บีจีเอฟ) (มูลนิธิบ๊อบบี้โกลสมิธ) :  
ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติ อารมณ์ และการเงิน   
โทร: (02) 9283 8666 
โทรฟรี: 1800 651 011

www.bgf.org.au 

HIV/AIDS Legal Centre Inc (HALC) (เอชไอวี ลีกัล เซนเตอร์,  

เอชเออัลซี) (สำานักกฎหมายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์) :  

เอชไอวี ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการย้ายถิ่น

โทร: (02) 9206 2060 
โทรฟรี: 1800 063 060
www.halc.org.au 

Women Partners of Bisexual Men Service NSW  
(วีเมน พาทเนอส์ ออฟ ไบเซ็กชวล เมน เซร์อวิส นิวเซาท์เวล)  

(หน่วยบริการหญิงที่มีคู่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและ 

หญิง) : แนะแนว ช่วยเหลือ และข้อมูล       
โทร: (02) 9560 3011
www.lwchc.org.au/womenpartners  

Sex Workers Outreach Project (SWOP) 

(โครงการเข้าถึงผู้ทำางานบริการทางเพศ, สว๊อป) :    
ข้อมูล ความรู้ และแนะแนวสำาหรับผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ

โทร: (02) 9319 4866  

www.swop.org.au

Scarlet Alliance (Australian Sex Workers Association)  
(สคาเลต อไลแอนซ, สมาคมผู้ทำางานบริการทางเพศ  

ออสเตรเลีย) : การศึกษา งานวิจัย และการเป็นตัวแทน 
โทร: (02) 9326 9455  

www.scarletalliance.org.au 

Needle and Syringe Programs (NSP)  

(โครงการเข็มและกระบอกฉีดยา, เอ็นเอสพี)    
ต้องการทราบ จุดทำาการใกล้ท่านท่ีสุด สอบถามจาก  

Alcohol and Drug Information Service  
(หน่วยบริการข้อมูลอัลกอฮอล์และสารเสพติด)  
โทร: (02) 9361 8000 
หรือโทรฟรี: 1800 422 599 
(จากนอกเขตซิดนีย)์
www.adin.com.au

NSW Users and AIDS Association (NUAA):   
เพื่อนให้ความรู้เพื่อน ช่วยเหลือ ข้อมูลและการเป็นตัวแทน  

สำาหรับผู้ใช้สารเสพติด 

โทรฟรี 1800 644 413
www.nuaa.org.au 
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The Gender Centre (เดอ เจนเดอร์ เซ็นเตอร์)
ความรู้ ความช่วยเหลือ และการส่งต่อ สำาหรับกรณ ี

ที่มีประเด็นการแปลงเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง

โทร: (02) 9569 2366

www.gendercentre.org.au

FREE MEDICAL SERVICES  
(หน่วยบริการทางการแพทย์ฟรี)

The Albion Street Centre (อัลเบียนสตรีทเซ็นเตอร์) :   
ยาเอชไอวีและตับอักเสบซี แนะแนว โภชนาการ และความรู้ 

โทร: (02) 9332 9600 

www.sesiahs.health.nsw.gov.au/  

albionstcentre

Sexual Health Services (หน่วยบริการสุขภาพทางเพศ) :  
รักษาและแนะแนวเอชไอวี ตรวจเช็คโรคติดต่อทางเพศ 

สัมพันธ์ สอบถามหน่วยบริการใกล้ท่านที่สุด ติดต่อ  

Sexual Health Infoline (สายข้อมูลสุขภาพทางเพศ) 
โทรฟรี: 1800 451 624 
หรืออ่านข้อมูลที่: www.health.nsw.gov.au/PublicHealth/ 

sexualhealth/sexual_phus.asp  

PEP (Post Exposure Prophylaxis) (เพ็พ) :

เป็นการรักษาที่อาจป้องกันเอชไอวีติดคู่นอนของท่าน กรณ ี

ถุงยางแตก รับข้อมูลเพื่มเติมที่ PEP Hotline (NSW)  

(เพ็พ สายด่วน) (นิวเซาท์เวล).  
โทรฟรี: 1800 737 669 

(1800 PEP NOW)

ผู้เชี่ยวชาญเอชไอวีที่ใกล้ท่านที่สุด ติดต่อ: 

HIV Information Line  
(เอชไอวี อินโฟเมเชอนลาย) (สายข้อมูลเอชไอวี)

โทร: (02) 9332 9700 
หรือ โทรฟรี: 1800 451 600 

Family Planning NSW Healthline

(สายสุขภาพ วางแผนครอบครัว นิวเซาท์เวล)

โทร: 1300 658 886

นอกจากนี้อ่านข้อมูลได้ที่:  
www.ashm.org.au/images/prescriber/ 

ashmprescribers.pdf 

หน่วยบริการสำาหรับผู้หญิงในรัฐอื่นๆ 

Positive Women Victoria 
โทร: (03) 9076 6918

www.positivewomen.org.au 

HIV Women’s Project, Women’s Health Statewide,  

South Australia (โครงการผู้ติดเชื้อเอชไอวีหญิง,  

งานสุขภาพผู้หญิงแห่งรัฐเซ้าท์ออสเตเรีย)  
โทร: (08) 8239 9600 

www.whs.sa.gov.au/project_hiv.php 

เวปไซด์อื่นๆ ของออสเตรเลีย

National Association of People Living with HIV/AIDS  
(สมาคมระดับประเทศผู้ใช้ชีวิตกับเอชไอวี / เอดส์) 
www.napwa.org.au

Australian Federation of AIDS Organisations  
(สมาพันธ์องค์กรด้านเอดส์ ออสเตรเลีย)

www.afao.org.au 

Positive Life NSW  
(โพสิทีฟไลฟ์ นิวเซาท์เวล) (กลุ่มผู้ติดเชื้อนิวเซ้าท์เวล)

www.positivelife.org.au/factsheets 

เวบไซด์ต่างประเทศ

www.positivewomen.co.nz

www.tht.org.uk

www.thebody.com

www.thewellproject.org 
www.icw.org
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