Lao

ຕາຕະລາງ ການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ຂອງ ຣັດ

NSW

ເປີດເຂົ້າເບງເວັບໄຊຕຂອງ ກົມ ອະນາໄມ ຣັດ NSW
ເພອເບງຕາຕະລາງ ການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ທ:
www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule

ຈງມື້ໄວສັກຢາ (Save the Date to Vaccinate)
ມັນເປັນສງສ�ຳຄັນທຕອງໃຫແນໃຈວາໄດຮັບການສັກຢາປອງກັນ
ໂຣກໃຫຖືກຕາມກ�ຳນົດເວລາ ເພອວາເດັກທາຣົກຈະໄດຖືກຄຸມ
ກັນແຕຕົ້ນ ແລະ ຈະບມີຄວາມສຽງຕການຕິດໂຣກທຮາຍແຮງ.
ໂຟນແອັບ (phone App) ຂອງ ‘Save the Date to Vaccinate’
ສາມາດຊວຍທານໃຫແນໃຈວາລູກທານໄດສັກຢາປອງກັນໂຣກ
ຖືກຕາມກ�ຳນົດເວລາ.

ຟອມບັນທຶກການສັກຢາປອງກັນໂຣກຂອງຜູໃຫຍ
ຟອມບັນທຶກການສັກຢາປອງກັນໂຣກຂອງຜູໃຫຍ ມີຢູໃນເວັບໄຊຕ
www.health.nsw.gov.au/immunisation ຊງອາດຈະສາມາດຊວຍ
ທານຕິດຕາມເບງການສັກຢາປອງກັນໂຣກຂອງທານໄດ.

ຂໍ້ມູນເພີ້ມຕມ

ເວັບໄຊຕ ຂອງ ກົມ ອະນາໄມ
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ເວັບໄຊຕຂອງ ກອງລົງທະບຽນການສັກຢາປອງ
ກັນໂຣກວັຍເດັກອອສເຕຣລຽນ
(Australian Childhood Immunisation Register)
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

ກວດເບິ່ງເວັບໄຊຕຂອງ ‘Save the Date to Vaccinate’ ເພອເອົາຂໍ້ມູນ
ແລະແຫຼງຂໍ້ມູນທມີປະໂຫຍດ ເຊນ ການ ສາມາດພິມເອົາຕາຕະລາງ
ການສັກຢາປອງກັນໂຣກແບບສວນຕົວສ�ຳລັບລູກທານ ແລະ ວິດີໂອ
ໄດທ: www.immunisation.health.nsw.gov.au

ບັນທຶກສຸຂພາບສວນຕົວ
ຂອງຂອຍ (ປຶ້ມຫົວສີຟາ - Blue
Book)
ມັນເປັນສງສ�ຳຄັນທຕອງນ�ຳເອົາປຶ້ມຫົວສີ
ຟາຂອງລູກທານໄປນ�ຳທຸກໆຄັ້ງທມີນັດ
ໝາຍເພອໃຫນາຍໝໍ / ພະຍາບານບັນທຶກ
ການສັກຢາຂອງລູກທານ.

ກົມໂຄງການອະນາໄມສັກຢາປອງກັນໂຣກແຫງປະ
ເທດອອສເຕຣເລັຍ ຂອງຣັຖບານອອສເຕຣລຽນ
(Australian Government Department of Health
Immunise Australia Program)
www.immunise.health.gov.au

ໂຄງການ ສັກຢາກັນໂຣກໄອໄກຫຼັງການຄອດລູກ
ຣັດ NSW

(NSW Antenatal Pertussis Vaccination Program)
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns
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ການຖືພາ

ການປອງກັນ & ແລະ
ການສັກຢາປອງກັນໂຣກ ເລີມ
້ ຈາກ
ກອນການຖືພາ ຈົນເຖິງຕອນຄອດລູກ

ກອນທທານຈະຖືພາ
ກອນທຈະຖືພາ ມັນເປັນສງສ�ຳຄັນທທານໄດສັກຢາປອງກັນໂຣກຄົບ
ແລວເພາະວາພູມຕານທານຂອງທານຈະຖືກຜານໄປຫາລູກທານ ແລະ
ຈະໃຫການຄຸມກັນໃນອາທິດຕົ້ນໆຂອງຊີວິດກອນທພວກເຂົາຈະສາ
ມາດສັກຢາໄດ. ການຕິດເຊື້ອໂຣກບາງຢາງສາມາດເປັນອັນຕຣາຍຕການ
ຖືພາຂອງທານ ດງນັ້ນເປັນສງທດີທສຸດທທານຕອງໄດຮັບການຄຸມກັນ
ກອນທານຖືພາ. ການກວດເລືອດແບບງາຍໆຄັ້ງດຽວສາມາດສະແດງ
ໃຫເຫັນວາທານໄດມີການຄຸມກັນຫຼືບ.

ໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ & ແລະ ໂຣກ ຣູແບລລາ

(MMR)

ຖາທານຕິດໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ ຫຼື ໂຣກຣູແບລລາໃນຊວງລະຍະ
ຖືພາ ທານອາດຈະຫຼລູກ ຄອດລູກກອນກ�ຳນົດ ຫຼື ລູກຂອງທານອາດ
ຈະເກີດມາພອມກັບຄວາມບສົມປະກອບແບບຮາຍແຮງ. ຖາທານບໄດ
ຖືກຄຸມກັນ ທານຄວນເລີ້ມສັກຢາເສັຍແຕດຽວນີ້. ມັນເປັນສງສ�ຳຄັນທ
ທານຕອງບຖືພາພາຍໃນ 28 ມື້ ຫຼັງຈາກການສັກຢາປອງກັນໂຣກ.

ໂຣກ ວາຣີແຊລລາ
(ໂຣກໝາກສຸກ )
ໂຣກໝາກສຸກສາມາດກໃຫ
ເກີດລູກທມີຄວາມບສົມປະ
ກອບແບບຮາຍແຮງໄດຖາ ທານ
ຕິດໂຣກນີ້ໃນຂະນະທີ່ຖືພາ.
ທານຄວນສັກຢາປອງກັນ
ໂຣກຖາທານບຖືກຄຸ ມກັນ.
ຫຼັງຈາກສັກຢາປອງກັນໂຣກ
ທານຕອງຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖື
ພາພາຍໃນລະຍະ 28 ມື້.

ໃນຂະນະທທານຖືພາ
ໂຣກຕັບເອກເສບ ຊະນິດ ບີ
ຜູຍິງທຖືພາທຸກໆຄົນໄດຖືກກວດເບງວາໄດຕິດໂຣກຕັບອັກເສບ
ຊະນິດ ບີ (B) ຫຼືບ ເພາະວາມັນສາມາດຜານຕໄປຫາລູກຂອງພວກເຂົາ
ໃນເວລາຄອດ. ຖາຫາກທານມີໂຣກນີ້ ທານຄວນໄດຮັບການກວດ
ເບງຈາກນາຍໝໍຊຽວຊານສະເພາະ ແລະ ລູກຂອງທານຕອງໄດຮັບການ
ຮັກສາດວຍຢາທມີຊວາ “ອິມມູໂນໂກລໂບລີນ” (immunoglobulin) ແລະໄດ
ຮັບການສັກຢາປອງກັນໂຣກຕັບອັກເສບຊະນິດ ບີ (B) ໃນທັນທີຫຼັງຈາກ
ເກີດ. ຖາບໄດຮັບການຮັກສາດງກາວນີ້ ລູກທານສາມາດຕິດໂຣກຕັບ
ອັກເສບຊະນິດ ບີ ແບບຊ�ຳເຮື້ອໄດ ຊງສາມາດນ�ຳພາໄປສູບັນຫາສຸຂພາບ
ອັນຮາຍແຮງ ເຊນ ຕັບພິການ ຫຼື ມະເຮັງຕັບ.

ໂຣກ ໄອໄກ (pertussis)
ເວລາທດີທສຸດສ�ຳລັບການສັກຢາປອງກັນໂຣກໄອໄກນີ້ ແມນ ໃນໄຕຣ
ມາດທີສາມຂອງການຖືພາແຕລະຄັ້ງ (ທາງທດີ ແມນຕອນ ຖືພາໄດ
28 ອາທິດ). ການສັກຢານີ້ຈະໃຫການຄຸມກັນສ�ຳລັບທານ ແລະ
ລູກທານແຕຕົ້ນໆ ເພາະວາພູມຄຸມກັນຈະຜານເຂົ້າໄປຫາລູກທານທຢູໃນ
ທອງ. ການສັກຢາປອງກັນໂຣກໄອໄກໃນຊວງລະຍະການຖືພາມີຄວາມ
ປອດໄພສ�ຳລັບທັງແມແລະເດັກທຢູໃນທອງອີກດວຍ.
ພອມດຽວກັນ ທານຄວນຂໍໃຫຄູຂອງທານ, ພເຖົ້າແມເຖົ້າພປູແມຍາຂອງ
ລູກທານ ແລະ ຜູດູແລທເປັນຜູໃຫຍທີ່ໃກຊິດໃຫສັກຢາໄວຢາງຕ�່ຳສອງ
ອາທິດກອນທເດັກຈະເກີດມາຖາຫາກວາພວກເຂົາບທັນເຄີຍສັກຢາປອງ
ກັນໂຣກໄອໄກ ມາກອນ ໃນລະຍະ10 ປີທຜານມາ.

ໂຣກ ໄຂຫວັດໃຫຍ (influenza)
ການເປັນໄຂຫວັດໃຫຍໃນຂະນະຖືພາອາດຈະຮາຍແຮງເພາະວາອາດຈະ
ເພີ້ມຄວາມສຽງໃນການຄອດລູກກອນກ�ຳນົດ ແລະ ລູກເກີດມາມີນ�້ຳ
ໜັກນອຍ. ການສັກຢາປອງກັນໂຣກໄຂຫວັດໃຫຍໃນຊວງລະຍະຖືພາມີ
ຄວາມປອດໄພແລະມີປະສິດທິຜົນແລະ ເປັນທແນະນ�ຳຢາງແຂງຂັນສ�ຳລັບ
ຜູຍິງທຖືພາທຸກໆຄົນ. ຢາສັກປອງກັນໂຣກໄຂຫວັດໃຫຍ ແມນສັກໃຫ
ຟຣີສ�ຳລັບຜູຍິງທຖືພານອກຈາກນີ້ແລວກໍຍັງໃຫການຄຸມກັນແກລູກຂອງ
ທານທຢູໃນທອງຈົນເຖິງຫົກເດືອນຫຼັງຈາກເກີດ.

ຫຼັງຈາກການເກີດຂອງລູກທານ
ເປັນການປອດໄພສ�ຳລັບທານທຈະຮັບການສັກຢາປອງກັນໂຣກທ
ສັກປະຈ�ຳທວໄປ ໃນທັນທີຫຼັງຈາກການຄອດລູກ ເຖິງວາທານຈະໃຫລູກ
ກິນນົມທານກໍຕາມ. ທານຄວນສັກຢາປອງກັນໂຣກໄອໄກກອນທທານ
ຈະອອກຈາກໂຮງໝໍຖາຫາກວາທານບໄດສັກໃນຊວງລະຍະໄຕຣມາດທີ
ສາມຂອງການຖືພາ.
ການສັກຢາປອງກັນໂຣກຄັ້ງທ�ຳອິດຂອງລູກທານ, ໂຣກຕັບອັກເສບ
ປະເພດບີ (B), ແມນຖືກແນະນ�ຳໃຫສັກຫຼັງຈາກເກີດມາ ແລະ ກ�ຳນົດ
ການສັກຢາຄັ້ງຕໆໄປແມນໃນເວລາທລູກທານມີອາຍຸ 6-8 ອາທິດ.
ເດັກທາຣົກທເກີດຈາກແມທມີໂຣກຕັບອັກເສບປະເພດບີ (B) ຕອງມີການ
ກວດເລືອດ 3 ເດືອນ ຫຼັງຈາກສັກຢາປອງກັນ ໂຣກຕັບອັກເສບປະ
ເພດບີ (B) ຄົບຊຸດ ເພອໃຫແນໃຈວາພວກເຂົາໄດຮັບການຄຸມກັນ.
ທານ ແລະ ນາຍໝໍຂອງທານອາດຈະໄດຮັບຈົດໝາຍເຕືອນຈາກ
ກົມອະນາໄມ ຣັດ NSW.

ມັນເປັນສງສ�ຳຄັນທທານຕອງ
ສັກຢາປອງກັນໂຣກໃຫຄົບ
ເພາະວາພູມຄຸມກັນຂອງທານ
ຈະຜານໄປຫາລູກຂອງທານ.

