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The connection between 
TB and HIV ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງ  

TB ແລະ HIV 

ອັນນ້ີແມ່ນເຈັ້ຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບວັນນະໂຣກ (TB) ແລະ ໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງໃນມະນຸດ (HIV) ຊ່ຶງເປັນ 
ໄວຣັສທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດໂຣກພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ (AIDS). ຄົນທີ່ມີ HIV ຈະເປັນຜູ້ມີທາງທ່ີຈະປ່ວຍດ້ວຍການຕິດເຊື້ອໂຣກແລະພະ 
ຍາດອື່ນໆຫຼາຍກວ່າຜູ້ອ່ືນ. TBແມ່ນນ່ຶງຂອງບັນດາພະຍາດເຫຼົ່ານ້ັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ ກວດພົບວ່າເປັນໂຣກ TB ຫຼື ຖ້າທ່ານມີໂຣກ 
HIV, ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນນ້ີແມ່ນສໍາລັບທ່ານ.

ມີຄົນປະມານ 40ລ້ານຄົນທ່ີຢູ່ກັບໂຣກ HIV ຫຼື AIDS, ປະມານ 13ລ້ານຄົນທ່ີຍັງມີໂຣກ TB ອີກນໍາ.  ການກວດພົບແຕ່ເບື້ອງຕ້ົນ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຖ້າຫາກທ່ານມີທັງໂຣກ HIV ແລະTB ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະໄດ້ເລີ້ມການປິ່ນປົວທັງ ໂຣກ HIV ແລະTB.  ຖ້າຫາກວ່າການ
ຕິດເຊື້ອໂຣກທັງສອງຢ່າງນີ້ບ່ໍໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວ ມັນກໍອາດຈະຮວມ ກັນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດໄດ້.

ພາກ 1:  ວັນນະໂຣກ (TB)

TB ແມ່ນຫຍັງ?

TB ແມ່ນເກີດມາຈາກແບັກທີເຣັຍ (ເຊື້ອໂຣກ). ມັນເປັນພະຍາດທ່ີປົກກະຕິແລ້ວຈະກະທົບກະເທືອນຕໍ່ປອດ ແຕ່ວ່າມັນກໍສາມາດ
ກະທົບກະເທືອນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ສມອງ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ກະດູກສັນຫຼັງ. TB ສາມາດເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ 
ຫຼື ແອບແຝງ (ນອນ) ຢູ່. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, TB ທ່ີເຄ່ືອນໄຫວໄດ້ສາມາດກ່ໍໃຫ້ເກີດມີບັນຫາສຸຂພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼື 
ແມ່ນແຕ່ເສັຍຊີວິດໄດ້.

TB ແຜ່ຜາຍໄດ້ແບບໃດ?

ແບັກທີເຣັຍ TB (ເຊື້ອໂຣກ) ແຜ່ຂຍາຍຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນ່ຶງໂດຍທາງອາກາດ ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະແຜ່ຂຍາຍ 
ໃນເມ່ືອຜູ້ທ່ີມີໂຣກ TB ຊຶ່ງຢູ່ໃນຣະຍະເຄື່ອນໄຫວ ໄອ, ຫົວ, ຈາມ ຫຼື ຮ້ອງເພງ.  ຜູ້ໃດທ່ີຢູ່ໃກ້ກໍສາມາດຫາຍໃຈເອົາແບັກທີເຣັຍ TB 
ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປແລະກໍຈະຕິດໂຣກ TB. ໂຣກTB ບ່ໍ ແຜ່ຂຍາຍດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ຈອກ ຫຼື ຈານຮ່ວມກັນ ຫຼື ໂດຍທາງ 
ນໍ້າລາຍໃນເວລາຈູບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ.

ແມ່ນຫຍັງແມ່ນອາການຂອງໂຣກ TB ທ່ີເຄ່ືອນໄຫວ?

ສ່ວນຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ມີໂຣກ TB ທີ່ເຄ່ືອນໄຫວຈະ:

• ຮູ້ສຶກອ່ອນເພັຍ ຫຼື ເປັນໄຂ້
• ນໍ້າໜັກຫຼຸດໄວ
• ມີອາການໄອ (ບາງຄັ້ງມີເລືອດ) ແລະ ເຈັບໜ້າເອິກ

• ມີອາການໄຂ້ ແລະ
• ມີເຫ່ືອອອກຕອນກາງຄືນ
• ຫຼື ບາງຄ້ັງກໍບໍ່ມີອາການໃດໆ

ແມ່ນຫຍັງຄື ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຣກ TB ເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ໂຣກ TB ແຝງ?

ຜູ້ທີ່ມີໂຣກTB ເຄ່ືອນໄຫວຈະເປັນໄຂ້ຈາກເຊື້ອ ໂຣກTBຈໍານວນຫຼາຍທ່ີເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນຮ່າງ  ກາຍຂອງພວກເຂົາ.  ຜູ້ທ່ີມີໂຣກTB 
ແຝງກໍມີແບັກທີເຣັຍທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດໂຣກTBເຄ່ືອນໄຫວ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຈະບ່ໍເປັນໄຂ້ເພາະວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນັ້ນແອບແຝງ(ນອນ)
ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ.  
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ພາກ 2: ໄວຣັສທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກພູມຕ້ານທານ ບົກຜ່ອງ (HIV)

HIV ແມ່ນຫຍັງ?

HIV ແມ່ນໄວຣັສທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ AIDS.  ເຊື້ອHIV ໂຈມຕີລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕິດເຊື້ອ HIV ແລ້ວ 
ທ່ານກໍຈະຖືກເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ມີ HIVທາງບວກ.  ອັນນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ HIV ໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ເສັ້ນເລືອດຂອງທ່ານແລ້ວ.

ເຊື້ອHIV ແຜ່ຂຍາຍໄດ້ແບບໃດ?

ເຊື້ອHIV ຈະຫາພົບໄດ້ໃນຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ ເລືອດ, ນໍ້າອະສຸຈິ  ແລະ ນ້ໍາເມືອກຂອງຊ່ອງຄອດ ແລະ ນໍ້ານົມ.  
ການຕິດເຊື້ອHIV ສາມາດ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມ່ືອຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍນຶ່ງຊນິດຫຼືຫຼາຍກວ່າຂອງຜູ້ທ່ີມີເຊື້ອຢູ່ແລ້ວຜ່ານເຂົ້າໄປສູ່ເສັ້ນ
ເລືອດຂອງອີກຄົນນຶ່ງເທົ່ານ້ັນ.

ເຊື້ອHIV ສາມາດແຜ່ຂຍາຍໄດ້ໂດຍທາງທ່ີກ່າວຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີເທົ່ານ້ັນ:
• ມີເພດສໍາພັນໂດຍບ່ໍໃຊ້ຖົງຢາງອະນາມັຍ (ມີເພດສໍາພັນທ່ີບ່ໍປອດພັຍ)
• ໃຊ້ເຂັມ, ຫຼອດຢາ ແລະ ອຸປກອນສັກຢາອື່ນໆ ຮ່ວມກັນ
• ຈາກແມ່ຫາລູກໃນຂນະທ່ີຖືພາ ຄອດລູກ ຫຼື ໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່.
• ການປ່ຽນເລືອດ ແລະ/ຫຼື ຜລິດຕະພັນເລືອດ (ໃນ ອອສເຕຣເລັຍນີ້ ຜລິດຕະພັນເລືອດໄດ້ຖືກກວດຄັດກອງເບ່ິງເຊື້ອ HIV 

ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1985)

ເຊື້ອ HIVບໍ່ສາມາດແຜ່ຂຍາຍໄດ້ໂດຍທາງ: ໄອ, ຈູບ, ຈາມ,ຖ່ົມນ້ໍາລາຍ,ໄຫ້, ໃຊ້ຖ້ວຍຊາມ, ຜ້າປູບ່ອນນອນ,ສ້ວມຖ່າຍ,ຫ້ອງອາບ
ນໍ້າຮ່ວມກັນ ຫຼື ການຕ້ອງຊູນກັນແບບທັມມະດາຢ່າງໃດນຶ່ງ.

ອາການຂອງເຊື້ອ HIV ມີຫຍັງແດ່?

ທ່ານບ່ໍສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃຜຜູ້ນຶ່ງມີເຊື້ອ HIV ດ້ວຍພຽງແຕ່ການເບ່ິງເທົ່ານ້ັນ.  ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ HIVສ່ວນຫຼາຍຈະເບ່ິງຄືມີສຸຂພາບດີ 
ແລະ ຈະບ່ໍມີອາການໃດໆເລີຍ. ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ອາການໃດນ່ຶງຈະເລີ້ມປະກົດອອກມາໃຫ້ ເຫັນ ແລະ 
ຫຼາຍໆຄົນທ່ີມີເຊື້ອ HIVເອງກໍຈະບ່ໍຮູ້ຄືກັນ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ HIV ແລະ AIDS?

HIV ໂຈມຕີລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າຫາກວ່າບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ ເຊື້ອHIVກໍຈະ ທໍາລາຍລະບົບພູມ  
ຕ້ານທານຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫ້ບ່ໍສາມາດຕ່ໍສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອໂຣກທັມມະດາໄດ້ ແລະ ຄົນໆນ້ັນກໍຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເຈັບ 
ປ່ວຍແລະເຖິງຂ້ັນເສັຍຊີວິດໄດ້.  ສະພາບການແບບນ້ີເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນໂຣກ AIDS - ໂຣກພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ.

ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອ HIV ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ:
• ທ່ານມີໄວຣັສທ່ີກ່ໍໃຫ້ເກີດໂຣກ AIDS
• ອາດຈະບໍ່ມີອາການໃດໆ
• ສາມາດປ່ິນປົວໄດ້

ຖ້າທ່ານມີໂຣກ TBເຄ່ືອນໄຫວ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ:
• ມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ
• ເປັນໄຂ້ ແລະ ທ່ານອາດມີອາການຕ່າງໆເຊັ່ນ ໄອ, ຄີງຮ້ອນ, 

ນໍ້າໜັກຫຼຸດ, ເມ່ືອຍເພັຍແລະມີ ເຫ່ືອອອກຕອນກາງຄືນ
• ອາດຈະສາມາດແຜ່ຂຍາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ TB 

ໄປຫາຄົນອື່ນ
• ສາມາດກິນຢາເພ່ືອປ່ິນປົວພະຍາດໃຫ້ເຊົາ

ຖ້າທ່ານມີໂຣກ TBແຝງ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ:
• ມີເຊື້ອແບັກທີເຣັຍTBແຕ່ມັນບ່ໍເຄ່ືອນໄຫວ
• ບໍ່ເປັນໄຂ້
• ບໍ່ສາມາດແຜ່ຂຍາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄປຫາຄົນອື່ນ
• ສາມາດກິນຢາເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ກາຍເປັນໂຣກTB 

ເຄ່ືອນໄຫວໄດ້ໃນຂ້າງໜ້າ
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ພາກ 3:  TB  ແລະ HIV - ການກວດ ແລະ ການກວດຄັດກອງ

HIVເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານອ່ອນເພັຍລົງ - “ມັນເປີດປະຕູໃຫ້ແກ່ການຕິດເຊື້ອໂຣກອື່ນໆ” - ດ່ັງນ້ັນ ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອ HIV ແລະ 
ເຊື້ອTBແຝງ, ທ່ານກໍມີທາງທ່ີຈະກາຍໄປເປັນເຊື້ອ TBເຄ່ືອນໄຫວ.  ຖ້າການຕິດເຊື້ອສອງຢ່າງນ້ີບ່ໍໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ ມັນກໍຈະເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ.

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງກວດຫາໂຣກ TB ຖ້າຂ້ອຍມີເຊື້ອHIV?

ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອ HIVມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຊອກຮູ້ວ່າທ່ານມີເຊື້ອTBແຝງຫຼືບ່ໍ ເພາະວ່າເຊື້ອ TBແຝງນ້ັນມີທາງທ່ີຈະ 
ກາຍເປັນເຊື້ອTB ເຄ່ືອນໄຫວໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຜູ້ທ່ີມີເຊື້ອ HIV.  ຖ້າທ່ານມີທັງເຊື້ອTBແຝງ ແລະ ເຊື້ອHIV 
ທ່ານກໍສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV ຖ້າຂ້ອຍມີເຊື້ອ TB ເຄ່ືອນໄຫວ?

ຖ້າທ່ານມີເຊື້ອTBເຄ່ືອນໄຫວ ມັນເປັນສ່ິງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງຊອກຮູ້ວ່າທ່ານມີເຊື້ອHIVຫຼືບ່ໍ ເພາະວ່າບາງຄ້ັງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອTBເຄ່ືອນ
ໄຫວນ້ັນກໍຈະເປັນຜູ້ມີເຊື້ອHIVນໍາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງກວດໃຫ້ຮູ້ວ່າຖ້າທ່ານມີທັງເຊື້ອHIV ແລະເຊື້ອTBເຄ່ືອນໄຫວ, 
ທ່ານກໍສາມາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອກວດເຊື້ອTB?

ມີການກວດເຊື້ອTBແບບທັມມະດາສາມຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ຕາມຄລີນິກກວດໜ້າເອິກໃນຣັດ NSW. ການກວດສາມຢ່າງມີຄື:
• ການກວດວັນນະໂຣກດ້ວຍຜິວໜັງ(TST)ຫຼື ທ່ີເອີ້ນວ່າ ການກວດ Mantoux
• ການຖ່າຍເອັກຊ໌ເຣໜ້າເອິກ
• ການກວດຂ້ີເຖ່ີ (ຖ່ົມ)

ການກວດເຫຼົ່ານ້ີສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ວ່າທ່ານເຄີຍໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດພັນກັບTBມາກ່ອນ(TBແຝງ) ຫຼື ທ່ານມີTBເຄ່ືອນໄຫວຫຼືບ່ໍ.

ຂ້ອຍຕ້ອງມີການກວດແບບໃດສໍາລັບHIV?

ການກວດເລືອດສໍາລັບ HIV ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ຕາມຄລີນິກກວດສຸຂພາບເພດສໍາພັນແຫ່ງໃດກໍໄດ້ໃນຣັດNSW ຫຼື 
ກວດກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານເອງກໍໄດ້.

ຕ້ອງເສັຍຄ່າຫຍັງບໍ່?

ການກວດເຊື້ອTBທຸກໆຢ່າງຢູ່ຕາມຄລີນິກກວດໜ້າເອິກໃນຣັດNSWແມ່ນຟຣີ.  ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການນັດໝາຍເພ່ືອໄປຫ
າຄລີນິກ ກວດໜ້າເອິກແຕ່ທ່ານອາດຈະບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ບັດ Medicare.

ການກວດເຊື້ອHIVຢູ່ຕາມຄລີນິກກວດສຸຂພາບເພດສໍາພັນໃນຣັດNSWແມ່ນຟຣີ ແລະທ່ານບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ບັດ Medicare. ການກວດນ້ີ
ຍັງມີຢູ່ຕາມຄລີນິກທ່ານໝໍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງໃຊ້ ບັດ Medicare.
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ພາກ 4:  ການປ່ິນປົວ TB ແລະ HIV

ການປ່ິນປົວສໍາລັບ TB

ເຊື້ອ TBເຄ່ືອນໄຫວສາມາດຖືກປ່ິນປົວແລະຫາຍຂາດໄດ້ໃນບັນດາຜູ້ມີເຊື້ອHIV. TBເຄ່ືອນໄຫວ ຈະຖືກປິ່ນປົວດ້ວຍການກິນຢາ 
ປະຕິຊີວະນະປະສົມເປັນເວລາ 6 ເດືອນເປັນຢ່າງຕໍ່າ. ພະຍາ ບານຈະຄວບຄຸມເບິ່ງທ່ານກິນຢາTB ເພ່ືອກວດເບ່ິງວ່າມີອາການຂ້າງ
ຄຽງໃດໆເກີດຂ້ຶນ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປິ່ນປົວນ້ີແລ້ວສົມບູນ.

TBແຝງຊ່ຶງຢູ່ໃນຄົນທີ່ມີເຊື້ອHIVນ້ັນຖືກປ່ິນປົວດ້ວຍຢາປະຕິຊີວະນະເປັນຊຸດ 6 ເດືອນເພ່ືອປ້ອງກັນການກ້າວໄປເປັນTBເຄ່ືອນ 
ໄຫວ.

ການປ່ິນປົວໂຣກ HIV

ດຽວນ້ີຍັງບໍ່ມີການປ່ິນປົວສໍາລັບໂຣກ HIV  ແລະ ໂຣກAIDS, ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ  ມີຢາຫຼາຍໆຊນິດໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງຂ້ຶນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບ 
ໂຣກHIV ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເສັຍຫາຍທີ່ເຊື້ອໄວຣັສກໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບພູມຕ້ານທານນັ້ນຊ້າລົງ. ດ້ວຍການປ່ິນປົວ, ຫຼາຍໆຄົນທີ່ທີ່ມີເຊື້ອ
HIVສາມາດຢູ່ໄດ້ດີແລະສືບຕ່ໍຢູ່ຕໍ່ໄປດ້ວຍຊີວິດທີ່ມີສຸຂພາບດີ,ຫຍຸ້ງກັບວຽກງານທ່ົວໄປແລະມີຊີວິດສົມບູນ. 

ຕ້ອງເສັຍຄ່າຫຍັງບໍ່?

ການປິ່ນປົວທຸກໆຢ່າງສໍາລັບໂຣກTBແມ່ນຟຣີ. ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັດMedicare.

ບັນດາການປ່ິນປົວສໍາລັບໂຣກHIV ມີໄວ້ໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ມີ ບັດMedicare ໂດຍເສັຍຄ່າພຽງເລັກນ້ອຍ.

ພາກ 5:  ຂໍ້ມູນອ່ືນໆ

ການມີໂຣກ HIV ຫຼື TB ຈະກະທົບກະເທືອນ ສະພາບການຍ້າຍຖ່ິນຖານຂອງຂ້ອຍບໍ່?

TB:

ການຕິດເຊື້ອໂຣກTBແຝງ ຫຼື TBເຄ່ືອນໄຫວ ຈະບ່ໍ ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ສະພາບການຍ້າຍຖ່ິນຖານເຂົ້າມາຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍຂອງ 
ທ່ານ.

HIV:

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຢູ່ແບບຖາວອນ ການມີໂຣກHIV ກໍຈະບໍ່ກະທົບກະເທືອນສະພາບການຍ້າຍຖ່ິນຖານຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍຢູ່ແບບ ຖາວອນທຸກໆຄົນຈະຕ້ອງຜ່ານຂ້ໍກໍານົດການກວດສຸຂພາບຊ່ຶງຮວມເຖິງການກວດHIV ແລະ ຖ່າຍ 
ເອັກຊ໌ເຣໜ້າເອິກ.  ກົດໝາຍແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂໍເຂົ້າມາຢູ່ແບບຖາວອນນ້ັນແມ່ນຊັບຊ້ອນຫຼາຍ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາ
ຄັນທ່ີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກເອເຢັ່ນທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຍ້າຍຖ່ິນຖານ ຊຶ່ງມີໃບຮັບຮອງ ຈາກທາງການ.

ການເກັບເປັນຄວາມລັບ

ການເກັບເປັນຄວາມລັບໝາຍຄວາມວ່າຂ້ໍມູນໃດໆກ່ຽວກັບທ່ານທ່ີທາງບໍຣິການອະນາມັຍໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນເລື້ອງສ່ວນຕົວ ແລະ  
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄໍາອະນຸຍາດຈາກທ່ານ.  ໃນອອສເຕຣເລັຍນີ້ ມັນ ເປັນສ່ິງຜິດກົດໝາຍທີ່
ພະນັກງານອະນາມັຍຈະ ເວົ້າລົມເລື້ອງຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນ.

ການໃຊ້ນາຍພາສາ

ທ່ານສາມາດມີນາຍພາສາໄດ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານເວົ້າລົມກັບພະນັກງານອະນາມັຍ ຫຼື ບໍຣິການ  ອ່ືນໆ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານອະນາມັຍ, ບັນດານາຍພາສາ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຄວາມລັບຂອງທ່ານ.
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ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນາຍພາສາ ທ່ານຈະສາມາດ:
• ເຂົ້າໃຈທຸກໆຢ່າງທີ່ບອກທ່ານ
• ແນ່ໃຈວ່າທຸກໆຢ່າງທີ່ທ່ານເວົ້າຈະເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈ
• ຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ
• ເຂົ້າໃຈແລະຍິນຍອມຕ່ໍການກວດ ຫຼື ການປ່ິນປົວ

ນາຍພາສາທາງໂທຣະສັບ(TIS) ມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ ທຸກໆແຫ່ງໃນອອສເຕຣເລັຍ.  ຈົ່ງໂທຫາໝາຍເລກ 131 450 (ດ້ວຍຄ່າໂທທ້ອງຖິ່ນ) 
ແລະ ທ່ານກໍຈະຖືກຕ່ໍເຂົ້າຫາບໍຣິການທີ່ທ່ານຕ້ອງເວົ້ານໍາໂດຍມີນາຍພາສາຊ່ວຍ.

ບັນດາບໍຣິການຕ່າງໆທ່ີສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້:

ຄລີນິກ ກວດໜ້າເອິກ 
ເພ່ືອຊອກຫາຄລີນິກກວດໜ້າເອິກທ່ີໃກ້ທ່ານທ່ີສຸດ ຈົ່ງເປີດເບ່ິງ: 
www.health.nsw.gov.au/publichealth/in fectious/tb/pdf/chest_clinic/pdf

ຄລີນິກສຸຂພາບທາງເພດ 
ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຄລີນິກສຸຂພາບທາງເພດທ່ີໃກ້ບ້ານທ່ານທ່ີສຸດ ໃຫ້ເບ່ິງພາຍໃຕ້ຕົວອັກສອນ ‘S’ ໃນສມຸດໂທຣະສັບຫົວຂາວ 
ຫຼື ໂທຫາສາຍໃຫ້ຂ້ໍມູນດ້ານສຸຂພາບທາງເພດ ທີ່ໝາຍເລກ 1800 451 624

ເພື່ອເອົາຣາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບ HIV ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງຈົ່ງເປີດເບິ່ງ:  
ບໍຣິການ ໂຣກເຮັຊໄອວີ/ເອດສ໌ ແລະ ໂຣກຕັບອັກເສບ ປະເພດ C ນາໆວັທນະທັມ 
www.multiculturalhivhepc.net.au

ເພ່ືອເອົາຣາຍລະອຽດເພີ້ມຕ່ືມກ່ຽວກັບໂຣກTB ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ຈົ່ງເປີດເບ່ິງ: 
ບໍຣິການ ການສື່ສານອະນາມັຍນາໆວັທນະທັມ 
www.mhcs.nsw.gov.au

ກະຊວງສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ 
www.health.nsw.gov.au/PublicHealth/ Infectious/TB/index.asp


