
สิทิธิ์ิ�และความรัับผิดิชอบของคณุ:  

การัใชช้วีติอยู่่�กบัไวรััสิตบัอกัเสิบบหีรัอืไวรััสิตบัอกัเสิบซีี

ในปรัะเทศออสิเตรัเลยีู่ ผิ่ท้ี�ใชช้วีติอยู่่�กบัโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบบ ี(โรัคตบัอกัเสิบบ)ี และโรัคไวรััสิตบั
อกัเสิบซี ี(โรัคตบัอกัเสิบซี)ี มสีิทิธิ์ิ�ที�จะปกป้องตนเองจากการัถูก่เลอืกปฏิบิตั ินอกจากนี�ผิ่ท้ี�ใชช้วีติอยู่่�
กบัโรัคตบัอกัเสิบบหีรัอืซียีู่งัมหีนา้ที�ปกป้องสิขุภาพของสิาธิ์ารัณชนดว้ยู่เช�นกนั 

· คณุมสีิทิธิ์ิ�ที�จะรัอ้งเรัยีู่นหากคณุไดรั้ับการัปฏิบิตั ิ
อยู่�างไม�เป็นธิ์รัรัมหรัอืหากคณุไม�พอใจกบัคณุภาพ
ของการับรักิารั

· แพทยู่ข์องคณุควรัรัวบรัวมขอ้มล่ดา้นสิขุภาพของ
คณุหรัอืทำาการัทดสิอบเมื�อไดรั้ับความยู่นิยู่อมของ
คณุแลว้เท�านั�น1 

· มเีพยีู่งไม�กี�กรัณีเท�านั�นที�บรักิารัดา้นสิขุภาพ
สิามารัถูเปิดเผิยู่ขอ้มล่ดา้นสิขุภาพของคณุได ้เช�น 
เมื�อมคีวามเสิี�ยู่งรัา้ยู่แรังต�อชวีติ สิขุภาพหรัอืความ
ปลอดภยัู่ของคณุหรัอืผิ่อ้ื�น เมื�อกฎหมายู่กำาหนด 
หรัอืในกรัณีที�มคีวามเสิี�ยู่งดา้นสิาธิ์ารัณสิขุ2

· คณุสิามารัถูขอใหน้ายู่จา้งของคณุทำาการัปรัับเปลี�ยู่น
ไดต้ามสิมควรัเพื�อใหค้ณุสิามารัถูปฏิบิตัหินา้ที�ตาม
ปกตขิองคณุได ้โดยู่ที�คณุน�าจะตอ้งแสิดงใบรัับรัอง
แพทยู่3์

· นายู่จา้งไม�สิามารัถูบอกคนอื�นว�าคณุเป็นโรัคตบัอกั
เสิบบหีรัอืซีโีดยู่ไม�ไดรั้ับอนุญาตจากคณุ4 แต�คณุควรั
พจิารัณาอยู่�างรัอบคอบถูงึเหตผุิลที�คณุตอ้งการับอก
นายู่จา้ง  

คุณุมีสีิทิธิ์ิ�ท ี�จะได้ร้ับัการั
ด้แูลรักัษาที�มีคีุณุภาพและ
เป็็นคุวามีลบั 

คุณุมีสีิทิธิ์ิ�ในการัรักัษาคุวามีลบั
ในที�ทำางานและการัป็รับัเป็ลี�ยนวธิิ์ี
การัทำางานตามีคุวามีเหมีาะสิมี 
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แหล�งขอ้มล่นี�มไีวเ้พื�อเป็นขอ้มล่ทั�วไปเท�านั�นและไม�ไดม้วีตัถูปุรัะสิงคเ์พื�อใหใ้ชแ้ทนคำาแนะนำาทางกฎหมายู่หรัอืทางการัแพทยู่ ์ เรัาสินับสินุนใหค้ณุขอคำาแนะนำาแบบอสิิรัะก�อนทำาการัตดัสินิ
ใจใด ๆ จากใชข้อ้มล่ที�ใหไ้ว ้ณ ที�นี� 

ข้อ้มีลูเพิ�มีเตมิี
สิำาหรัับรัายู่ละเอยีู่ดเพิ�มเตมิเกี�ยู่วกบัสิทิธิ์ิ�และความรัับผิดิชอบของ
คณุในการัใชช้วีติอยู่่�กบัโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบบหีรัอืโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบ
ซี ีไปที� hepatitisaustralia.com/your-rights-and-
responsibilities  หรัอืโทรัหาสิายู่ขอ้มล่โรัคไวรััสิตบัอกัเสิบไดท้ี�
หมายู่เลข 1800 437 222 เพื�อพด่คยุู่กบัองคก์รัโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบ
ปรัะจำาชมุชนในรััฐหรัอืเขตของคณุ 

คุณุมีหีนา้ที�รับัผิดิ้ชอบในการัป็กป้็องสิขุ้ภาพข้องสิาธิ์ารัณชนh
มบีางสิถูานการัณท์ี�คณุตอ้งเปิดเผิยู่ว�าคณุเป็นหรัอืเคยู่เป็นโรัคตบัอกัเสิบมาก�อนเพื�อปกป้อง
สิขุภาพของสิาธิ์ารัณชน 

Iหากคณุเป็นโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบบหีรัอืซี ีคณุมสีิทิธิ์ิ�เลอืกว�าจะบอกเพื�อนและสิมาชกิครัอบครััวคนใด แต�
คณุควรัพจิารัณาที�จะบอกคนที�อาจสิมัผัิสิเชื�อไวรััสิเพื�อที�พวกเขาจะไดรั้ับการัตรัวจและรัับการัรัักษาหาก
จำาเป็น หากพวกเขายู่งัไม�ไดส้ิมัผัิสิเชื�อ พวกเขาสิามารัถูฉีีดวคัซีนีเพื�อที�พวกเขาจะไดไ้ม�สิามารัถูเป็น
โรัคตบัอกัเสิบบใีนอนาคต หากคณุไม�สิบายู่ใจที�จะบอกผิ่อ้ื�นที�อาจสิมัผัิสิเชื�อไปแลว้ คณุสิามารัถูขอให ้
แพทยู่แ์จง้ใหพ้วกเขาทรัาบโดยู่ไม�รัะบชุื�อได ้

หากคณุตอ้งการับรัจิาคุอวยัวะหรัอืรับรัจิาคุอวยัวะหรัอื
สิเปิ็รัม์ี คุณุจะได้ร้ับัสิเปิ็รัม์ี คุณุจะได้ร้ับัการัตรัวจโรัคไวรััสิตบั
อกัเสิบบแีละโรัคไวรััสิตบัอกัเสิบซี ีคณุอาจ
ยู่งัสิามารัถูบรัจิาคไดแ้ต�จะไดรั้ับการั
พจิารัณาเป็นรัายู่กรัณี8

คณุอาจตอ้งแจง้ใหบ้รัษิทัป็รัะกนัทรัาบอาจตอ้งแจง้ใหบ้รัษิทัป็รัะกนัทรัาบว�า
คณุเป็นโรัคตบัอกัเสิบบหีรัอืโรัคตบัอกัเสิบซีี
หากสิขุภาพของคณุสิามารัถูสิ�งผิลต�อการั
ตดัสินิใจของบรัษัิทปรัะกนัหรัอืขอ้ตกลงและ
เงื�อนไขของการัปรัะกนัใหค้ณุ หากคณุไม�
แจง้พวกเขา พวกเขาสิามารัถูทำาใหส้ิญัญา
ของคณุเป็นโมฆะไดห้ากคณุจำาเป็นตอ้ง
เคลมปรัะกนั6

หากคณุเป็นเจา้หนา้ที�สิาธิ์ารัณสิขุ้ คุณุตอ้งเจา้หนา้ที�สิาธิ์ารัณสิขุ้ คุณุตอ้ง
ป็ฏิบิตัติามีแนวทางแหง่ชาติป็ฏิบิตัติามีแนวทางแหง่ชาตเิรัื�องการัเปิด
เผิยู่ขอ้มล่เกี�ยู่วกบัไวรััสิที�สิ�งผิ�านทางเลอืด:7 
www1.health.gov.au/internet/main/
publishing.nsf/Content/cda-cdna-
bloodborne.htm

หากคณุสิมีคัุรัวซี่า่เพื�ออยูอ่าศัยัในณสิมีคัุรัวซี่า่เพื�ออยูอ่าศัยัใน
ออสิเตรัเลีออสิเตรัเลยีู่ คณุควรัตอบคำาถูามทกุขอ้อยู่�าง
สิตัยู่จ์รังิ ขอแนะนำาใหค้ณุขอความช�วยู่เหลอื
จากตวัแทนการัยู่า้ยู่ถูิ�นฐานที�จดทะเบยีู่นก�อน
ที�จะสิมคัรัเป็นพลเมอืงถูาวรัหรัอืขอสิญัชาต ิ
ในบางกรัณีอาจมกีารักำาหนดใหค้ณุตอ้งตรัวจ
โรัคตบัอกัเสิบ

หากคณุเป็นสิมีาชกิข้องกองทพัสิมีาชกิข้องกองทพั
ออสิเตรัเลยีออสิเตรัเลยี (Australian Defence 
Force - ADF) คณุตอ้งแจง้ให ้ADF ทรัาบ6

คณุไมีส่ิามีารัถบรัจิาคุเลอืด้ไมีส่ิามีารัถบรัจิาคุเลอืด้หรัอืพลาสิมา
ไดถู้า้คณุเป็นโรัคตบัอกัเสิบบหีรัอืโรัคตบั
อกัเสิบซี ีหรัอืเคยู่เป็นโรัคตบัอกัเสิบซีมีา
ก�อน5

1800 437 222
hepatitisaustralia.com

https://www.safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/resource-library/australian-charter-healthcare-rights-second-edition-a4-accessible
https://hivlegal.ashm.org.au/safe-behaviours-and-disclosure/
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https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-cdna-bloodborne.htm
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