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HBV โรคตับอักเสบบี เป็นเรื่องของทุกคนในครอบครัว 

โรคตับอักเสบบีคืออะไร? 

โรคตับอักเสบ ีเกิดจากการที่ตับติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี เช้ือไวรัสนี้จะเข้าไปท าลายตบัและก่อใหเ้กิดมะเร็งตบั หลายคนที่

ติดเช้ือไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกาย การติดเช้ือที่พบมากในหลายประเทศเป็นการตดิเช้ือจากแม่สู่ลกูขณะคลอด 

โรคตับอักเสบ- ข้อมูลพื้นฐาน 

โรคตับอักเสบ หมายถึง การอักเสบของตับ ตบัมีความส าคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของคุณ เมื่อตับเกิดการอักเสบหรือเสียหาย 

มันอาจท าหน้าที่ได้ไมค่รบถ้วนและด้วยเหตนุี้จึงส่งผลต่อสุขภาพของคุณ 

การอักเสบของตบัอาจเกดิจาก แอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือ เชื้อไวรัส ในประเทศออสเตรเลียไวรัสที่พบมากที่สุดทีท่ าให้เกิด

โรคตับอักเสบ คือไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี และ ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสเหล่านี้แตกต่างกันโดยส้ินเชิงมีเพียง

อย่างเดียวที่เหมือนกันคือส่งผลกระทบต่อตับ 

โรคตับอักเสบเอ ตดิต่อผ่านทางอาหารหรือน้ าทีป่นเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ร่างกายสามารถก าจัดเช้ือได้เองภายใน

ระยะเวลาอันส้ัน ปจัจบุันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคตบัอักเสบเอ 

โรคตับอักเสบซี ติดต่อผ่านทางเลอืด เชื้อตับอักเสบซจีะเข้าไปท าลายตับและก่อใหเ้กิดโรคมะเรง็ตับ มีการรักษาโรคตับ

อักเสบซีแต่ไม่มีวัคซีนส าหรับปอ้งกันโรคนี้ เอกสารฉบับนีน้ าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคตับอักเสบบี โรคตับอักเสบบีมีวัคซีน

ส าหรับป้องกันและยังมียาส าหรบัรักษาผูท้ี่เปน็โรค 

ถ้าคุณเป็นโรคตับอักเสบบีจะมีผลอย่างไรบ้าง? 

โรคตับอักเสบบีมทีั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผูใ้หญ่ส่วนมากที่ได้รับเชื้อจะก าจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ภายใน 6 เดือน 

และจะสร้างภูมิคุ้มกันไว้ต่อต้านโรค หลังจากที่ก าจัดเช้ือออกจากร่างกายแล้ว จะไม่ติดเช้ืออีกและจะไม่แพร่โรคนี้ไปสู่ผู้อื่น

ได้อีก กรณีนี้เรียกโรคตับอักเสบบีแบบเฉียบพลัน 

ผู้ที่ติดเชื้อเป็นเวลานานกว่า 6 เดอืนจะมีการด าเนินโรคกลายเป็นโรคตับอักเสบบเีรื้อรัง 90% ของทารกที่เป็นจะมีการ

ด าเนินโรคกลายเปน็เรื้อรังซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายของตบั ตับวาย (ตับไม่สามารถท าหน้าที่ได้ถูกต้อง) และอาจเป็น

โรคมะเรง็ตับเมื่อโตเป็นผู้ใหญ ่
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คนทีเ่ปน็โรคตับอักเสบบียิ่งอายุยงัน้อยยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากขึน้ทีต่ับจะถูกท าลายและกลายเป็นมะเร็งตับเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ 

ในประเทศออสเตรเลียคนที่เป็นโรคตับอักเสบบเีรื้อรังส่วนใหญ่เกดิในต่างประเทศและได้รับโรคตบัอักเสบบเีมื่ออยู่ในวัย

เด็กหรือทารก 

โรคตับอักเสบบีเร้ือรังและสุขภาพของคุณ 

ผู้ที่เป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรังจ าเป็นต้องพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้เพราะความเสียหายของตบัเกิดได้ตลอดเวลา 

แพทย์จะใหค้ าแนะน าทีด่ีที่สุดเกีย่วกับวิธีการดูแลตัวเอง วิธีดูแลตับที่ถูกต้อง พร้อมทัง้จะบอกว่าคณุมีความจ าเป็นต้องใช้ยา

หรือไม่ และจะส่งต่อคุณไปยังผู้เช่ียวชาญเรื่องตับถ้าหากมีความจ าเป็น คนส่วนใหญท่ี่เป็นโรคตบัอกัเสบบีเรื้อรงัมีสุขภาพดี

และไม่จ าเปน็ต้องใช้ยาส าหรับรกัษาโรคนี ้

จะช่วยตับของคุณได้อย่างไร? 

 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงหรือไม่ดื่มเลย 

 รับประทานอาหารครบทุกหมู่และหลีกเลี่ยงอาหารมัน 

 รักษาน้ าหนักให้เหมาะสมกับสุขภาพของคุณ 

 เลิกหรือลดการสูบบหุรี ่

 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 จัดการกับความเครียด เข้ารับความช่วยเหลือและพักผ่อนให้เพียงพอ 

 ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคตับอักเสบเอ  เพราะถ้าติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นใดเพิ่มเข้าไป ในขณะที่เป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรัง

อยู่แล้วจะท าให้โรคตับทวีความรุนแรงมากขึ้น 

‘พาหะน าโรคท่ีมีสุขภาพดี’ นั้น-ไม่มี 
โรคตับอักเสบบเีเรื้อรงัป็นโรคทีซั่บซ้อน เปลี่ยนแปลงได้ทุกช่วงเวลาพร้อมกับที่มีบางช่วงที่ตบัไม่โดนท าลาย ซ่ึง ในอดีตจะ

เรียกคนที่มีช่วงเวลาเหล่านี้ว่าเปน็ ‘พาหะน าโรคที่มีสขุภาพดี’  แต่ที่จริงแล้วโรคมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว ซ่ึงกว่าจะรู้ก็

เสี่ยงที่ตบัจะถูกท าลายและกลายเป็นโรคตับแข็งได้ ปัจจุบนันี้เป็นที่รู้กันแล้วว่า ‘พาหะน าโรคที่มีสขุภาพดี’ นั้นไม่มี วิธีเดียว

ที่จะรู้ว่าโรคตับอักเสบบเีรื้อรังก าลังมีผลอย่างไรกับตับของคุณคือต้องตรวจตบัเป็นประจ า ถึงในอดตีคุณเคยได้รับการบอก

กล่าวว่าเป็น ‘พาหะน าโรคที่มีสุขภาพดี’ คุณ ก็ต้องไปพบแพทย์เพือ่ตรวจเช็คปีละครั้ง  
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คุณเป็นโรคตับอักเสบบีได้อย่างไร? 
โรคตับอักเสบบีพบในของเหลวในร่างกายของผู้ตดิเช้ือ เช่น เลือด น้ าอสุจิ และของเหลวในช่องคลอด โรคตบัอักเสบบตีิด

ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายของผูต้ิดเช้ือผ่านเข้าสู่ร่างกายของบุคคลอื่น แม้ปริมาณของเหลวจะน้อยมากจนมองด้วยตาเปล่า

ไม่เห็น แต่ก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสไปได้ 

ยิ่งมีอายุน้อยเท่าไรขณะที่ได้รบัโรคตับอักเสบบีก็ย่ิงมคีวามเสี่ยงสูงขึ้นเท่านั้นที่โรคจะด าเนนิกลายเป็นโรคตับอักเสบบี

เรื้อรังเมื่อโตเป็นผูใ้หญ ่กรณีนี้ส่วนมากเกิดขึ้นจาก 

 ขณะคลอด เชื้อไวรัสจะติดต่อจากแม่ที่เปน็โรคไปยังทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา 

 ในวัยเด็ก จากคนหนึง่ติดต่อไปยงัอีกคนผ่านทางแผลหรือรอยบาดที่ไม่ปิดแผลใหเ้รียบร้อย 

คนวัยผู้ใหญ่ส่วนมากที่เป็นโรคตบัอักเสบบี สามารถก าจัดเช้ือไวรสัให้หมดไปได้  คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสนี้จาก 

 การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ทีเ่ป็นโรคโดยไม่สวมถุงยาง 

 การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 

โรคตับอักเสบบียงัติดต่อโดย 
 ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น มีดโกน, แปรงสีฟันหรือของใช้อื่นๆที่มเีลือดตดิอยู ่

 การฉีดยาและขั้นตอนทางการแพทย์ และทันตกรรมในประเทศที่อปุกรณ์ต่างๆไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง แต่ใน

ประเทศออสเตรเลียมีความปลอดภัย 

 ผ่านการถ่ายเลือดในประเทศที่เลอืดไม่ได้ตรวจหาโรคตบัอักเสบบ ี          ในประเทศออสเตรเลียการถ่ายเลือดมีความ

ปลอดภัย 

 ผ่านวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมที่อาจเกี่ยวข้องกบัเลือด เช่น การฝังเขม็ 

 การใช้อุปกรณ์การสักที่ไม่ได้รับการฆ่าเช้ืออย่างถูกต้อง ซ่ึงรวมถึงการสักเพื่อเสริมความงาม 

คุณไม่ติดโรคตบัอักเสบบีจาก 

 ไอ  

 กอด 

 แมลงกัดต่อย 

 ใช้ห้องน้ าหรือสุขาร่วมกัน 

 การใช้อุปกรณ์ท าอาหารและช้อนส้อมร่วมกัน 

 สระว่ายน้ า 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทารกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตบัอักเสบบี 

อุบัติการณ์ของโรคตับอักเสบบีทั่วโลก 
ประชากรกว่า 350 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรัง ในแต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตถึง 1 ล้านคน โดยทั่วไปการติดเช้ือที่

เกิดขึ้นมากที่สุดเปน็การติดจากแม่สู่ทารกขณะคลอด 



SECTION>HBV01-IT’S FAMILY BUSINESS LANGUAGE>THAI DATE REVISED>01/07/2012 Page>4 of 7 

 

การแพร่กระจายของโรคตับอักเสบบีทั่วโลก 

 

ที่มา : WHO 2001 

ในประเทศออสเตรเลีย ส่วนมากผู้ที่เป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรัง คือ ผู้ที่เกิดในต่างประเทศที่มีโรคตับอักเสบบีเกิดขึ้นอยู่

ทั่วไป 

อาการของโรคตับอักเสบบีเป็นอย่างไร? 
คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคตบัอักเสบบีจะไม่มีอาการเฉพาะใดๆ และหลายคนอาจไม่ทราบว่ามีโรคตบัอกัเสบบีอยู่ในร่างกาย 

แต่ถึงจะไม่มีอาการใดๆ ตับก็ก าลังถูกท าลายจากเช้ือไวรัส 

อาการที่มีจะเป็นๆหายๆ และอาจคล้ายกับอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ อาการที่เป็นไปไดข้องโรคตับอักเสบบี ได้แก ่

 ปวดตามข้อต่อ ปวดเมื่อย 

 เบื่ออาหาร 

 คลื่นไส้ (ความรู้สึกเหมือนจะอาเจียน) 

 อาการปวดที่ตับ (ด้านบนขวาของช่องท้อง) 

 เหนื่อยล้า ภาวะซึมเศร้าและหงดุหงิด 

 อาเจียน 

วิธีเดียวที่จะทราบว่าคุณมีโรคตับอักเสบบี คือการได้รบัการตรวจเลือดที่ถูกต้อง 

การตรวจหาโรคตับอักเสบบี 
ไม่ใช่ว่าการตรวจเลือดทุกประเภทจะบอกได้ว่าเปน็โรคตับอักเสบบี แพทย์ต้องสั่งตรวจเลือดหาโรคตับอักเสบบีถึงจะ

สามารถทราบผลว่าติดเชื้อหรือไม่ การตรวจเลือดจะบอกว่าคุณเปน็โรคตบัอักเสบบีเรื้อรงั หรือ มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้าน
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โรคตับอักเสบบี ปรึกษาแพทยข์องคุณถ้าต้องการตรวจหาโรคตบัอกัเสบบี การตรวจสุขภาพส าหรับการย้ายถิ่นฐานมา

ออสเตรเลียไม่ตรวจหาโรคตับอักเสบบ ี

หากคุณเปน็โรคตับอักเสบบีเรื้อรงั แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจเพิม่เติมเพื่อดคูวามเสียหายของตับและความจ าเปน็ในการใช้

ยา แพทย์จะอธิบายถึงการตรวจแต่ละประเภทและอธิบายว่าท าไมถึงต้องสั่งตรวจเพิ่มเติม 

คุณควรตรวจหาโรคตับอักเสบบี ถ้าคุณ 

 เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีโรคตับอักเสบบเีกิดขึน้อยู่ทั่วไป หรือในประเทศที่ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตับอักเสบบีฟรีส าหรับทารกและเด็ก 

 มีบิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัวทีเ่ปน็โรคตับอักเสบบีโรคตับหรือโรคมะเร็งตบั 

 เคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคตับอักเสบบี หรือพักอาศัยกับคนที่เป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรัง 

 เคยถ่ายเลือด เคยผ่านขั้นตอนทางการแพทย์หรือท าฟันในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

 เคยมีส่วนร่วมในการปฏิบัตทิางวฒันธรรมที่เกี่ยวข้องกับเลือด เช่น สัก ฯลฯ 

โรคนี้มียารักษาหรือไม่? 
โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดแตม่ียาที่สามารถควบคุมเชื้อไวรัส  ช่วยลดความเสียหายของตบัและลดความเสี่ยงของการเป็น

โรคมะเรง็ตับ นอกจากนี้ยังช่วยตบัให้ซ่อมแซมตัวเองด้วย แพทย์ของคุณจะแจ้งคุณถ้าคุณจ าเป็นต้องใช้ยา นี่คือเหตุผล

ส าคัญที่ต้องไปพบแพทยข์องคุณอย่างสม่ าเสมอ 

หากคุณจ าเป็นต้องใช้ยาแพทย์ของคุณจะส่งคุณไปพบผู้เช่ียวชาญเรือ่งตับซ่ึงจะอธิบายถึงยาต่างๆที่มแีละยาใดที่ดทีี่สุด

ส าหรับคุณ คุณต้องพบผู้เชี่ยวชาญเป็นประจ าเมื่อคุณเริ่มใช้ยา และถ้ามีปัญหาในการใช้ยาคุณไม่ควรหยุดยาโดยไม่ปรึกษา

แพทย์ก่อน 

แจ้งให้แพทย์และผู้เช่ียวชาญของคุณทราบถ้าคุณใช้ยาใดๆ ที่มาจากธรรมชาติเช่นสมุนไพรหรือการเยียวยาแบบดั้งเดิม 

เพราะอาจมีผลต่อตบัหรือท าให้ยาท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แพทย์จะใหค้ าแนะน าว่ายาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณใด

ที่คุณควรหลีกเลี่ยง 

เราจะหยุดการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบบีอย่างไร? 
การฉีดวัคซีนเปน็วิธีที่ดีที่สุดส าหรับครอบครัวของคุณและคนใกล้ชิดในการป้องกันโรคตบัอักเสบบี 

ในประเทศออสเตรเลียมีการเสนอฉีดวัคซีนฟรีส าหรับทารกแรกเกิด และต้องฉีดซ้ าอีกภายในระยะเวลา 12 เดือนแรก

เพื่อที่จะได้ป้องกันได้อย่างเต็มที่ วัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

การฉีดวัคซีนนี้ฟรีส าหรับเด็กและวัยรุ่น และยังฉีดฟรีให้กับสมาชิกในครอบครัว และคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคตับ

อักเสบบี ควรปรึกษาแพทยข์องคณุเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

เราสามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบบีได้ ด้วยวิธีอื่นๆ อีกเช่น 

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด ไม่ใช้มีดโกนหนวด แปรงสีฟันหรืออุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน 

 ควรปิดบาดแผล ท าความสะอาดหยดเลือดที่เปื้อนตามที่ต่างๆด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือ    และ

อย่าให้ใครสัมผัสแผลของคุณ หรอืสัมผัสเลือดโดยไม่สวมถุงมือ 
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 ทิ้งของใช้ส่วนตัวเช่นกระดาษช าระ ผ้าอนามัย ผ้าอนามัยแบบสอดและผ้าพันแผลในถงุพลาสติกปิดผนึก 

 ใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อล่ืนทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ ์

 ไม่ใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน 

ใครท่ีคุณควรบอก? 
นี่เปน็ค าถามธรรมดาๆแตเ่ป็นเรื่องยากที่จะตอบเพราะทุกคนมคีวามจ าเปน็และความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน การบอกเรื่องราว

ของคุณกับคนที่เข้าใจและช่วยเหลือคุณได้นั้นเป็นเรื่องที่เปน็ประโยชน์ แต่คุณควรใช้เวลาในการตัดสินใจว่าใครที่คุณควร

ไว้ใจ 

คุณไม่ต้องบอกทุกคนว่าคุณเป็นโรคตับอักเสบบี แตคุ่ณต้องป้องกนัไม่ให้โรคนี้ตดิต่อไปยงัคนอืน่ๆ  และที่ส าคัญก็คือต้อง

บอกใหผู้้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับคุณหรือคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยทราบ เพื่อว่าพวกเขาจะได้ไปตรวจเลือดและรับวัคซีน 

กับคนอืน่ๆคุณไม่จ าเปน็ต้องบอก 

บอกเจ้าหน้าทีด่้านสุขภาพ เช่น ทนัตแพทย์หรือแพทย์อื่นๆ เพื่อพวกเขาจะได้ให้การดูแลทางการแพทย์ที่ดทีี่สุดกับคุณ แต่นี่

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องต้องรับผดิชอบในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและ

เก็บข้อมูลของคุณเปน็ความลับ พวกเขาจะไม่เลือกปฏิบตัิกับคุณไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม 

ในรัฐนิวเซาท์เวลล์มีบางกรณีที่กฎหมายก าหนดว่าคุณต้องบอกคนอื่นว่าเป็นโรคตบัอักเสบบเีรื้อรัง 

กรณีที่ว่านี้คือถ้า 

 บริษทัประกนัภัยของคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดเช้ือและการเจ็บป่วย 

 คุณท างานหรอืต้องการเข้าร่วมในกองทัพของออสเตรเตรเลีย 

 คุณต้องการบรจิาคเลือดหรือน้ าอสุจิ 

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะบอกใครดหีรือจะบอกอย่างไร คุณสามารถขอค าแนะน าได้จากหน่วยบริการด้านล่างนี้ 

ข้อมูลและความช่วยเหลือ 

แพทย์ของคุณสามารถตอบค าถามใด ๆ ทีคุ่ณอาจมีเกี่ยวกับโรคตับอักเสบบี หรือ คุณยังสามารถสอบถามได้ที่ 

Hepatitis NSW (เฮปไตตีส นิวเซาท์เวลล์) 

สายด่วน โรคตับอักเสบ 

โทรในซิดนีย:์ 02 9332 1599 

โทรจากที่อืน่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์: 1800 803 990 

www.hep.org.au 
 

Hepatitis Australia (เฮปไตตีส ออสเตรเลีย) 

สายข้อมูลแห่งชาต:ิ 1300 437 222 

www.hepatitisaustralia.com 

 

 

http://www.hep.org.au/
http://www.hepatitisaustralia.com/
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Cancer Council Help Line (แค็นเซอร ์เคานซิล เฮ็ลพ ไลน์-สายด่วนสภามะเร็ง) 

โทร : 13 11 20 

www.cancercouncil.com.au 

Multicultural HIV and Hepatitis Service (มัลติเคาเชอรัล เอชไอวี แอนด ์เฮปไตตีสเซอร์วิส-บริการ

ด้านเอชไอวี และโรคตบัอักเสบ ที่สอดรับกับวัฒนธรรมแบบต่างๆ) 

ข้อมูลโรคตบัอักเสบในภาษาไทย สามารถอ่านได้จาก 

www.mhahs.org.au 

HALC  

ส าหรับค าถามที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัตหิรือปญัหาทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโรคตบัอักเสบบ ี

โทร : 02 9206 2060 
โทรฟร:ี 1800 063 060 
www.halc.org.au 
Translating and Interpreting Service (TIS) (ทิส-บริการแปลและล่าม) 

โทร : 131 450  

หากต้องการพูดโทรศัพท์กับหน่วยบริการต่างๆเป็นภาษาไทย ให้โทรไปทีท่ิส  และเมื่อล่ามอยู่ในสายแล้ว ขอให้ล่ามโทรไป

ยังหน่วยบริการทีคุ่ณต้องการติดต่อด้วย ค่าใช้จ่ายในการโทรคดิตามอัตราค่าบริการของสายท้องถิน่ 

Health care interpreters (ล่ามด้านสุขภาพ) 

โรคตับอักเสบบเีปน็โรคที่ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจ โรงพยาบาบมีบริการล่ามไว้แปลส่ิงที่แพทย์พูดและค าถามทีคุ่ณ

ต้องการถามแพทย์ ตอนทีคุ่ณโทรนัดพบแพทย์ ใหบ้อกเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ว่าคุณต้องการล่าม 

http://www.cancercouncil.com.au/
http://www.mhahs.org.au/
http://www.halc.org.au/

