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ตารางการฉี ดวัคซีนรัฐนิ วเซาท์เวลส์

แบบฟอร์มบันทึกการรับวัคซีนส�ำหรับผู้ ใหญ่

ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิ วเซาท์เวลส์เพื่อดู
ตารางการฉี ดวัคซีนรัฐนิ วเซาท์เวลส์ท่ี ใช้อยู่ ในปัจจุบันที่ :

ค้นหาแบบฟอร์ม บันทึกการรับวัคซีนส�ำหรับผู้ ใหญ่ ได้ท่ี
www.health.nsw.gov.au/immunisation ซึ่งจะช่วยท่านติดตาม
การรับวัคซีนของท่าน

www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule

นั ดวันไปรับวัคซีน

(Save the Date to Vaccinate)

การรับวัคซีนตรงตามก�ำหนดเวลาเป็ นสิ่งส�ำคัญ เพื่อสร้าง
ภูมิคมุ้ กันให้เด็กทารกแต่เนิ่ นๆและท�ำให้ ไม่เสี่ยงต่อการเป็ น
โรคที่อันตรายร้ายแรง แอพส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ ‘Save the
Date to Vaccinate’ จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้วา่ บุตรของท่านได้รบ
ั
การฉี ดวัคซีนตรงตามก�ำหนดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
รัฐนิ วเซาท์เวลส์
www.health.nsw.gov.au/immunisation

เว็บไซต์ทะเบียนการฉี ดวัคซีนคุ้มกันโรค
ในวัยเด็กของออสเตรเลีย (Australian
Childhood Immunisation Register)
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

ค้นหาข้อมูลและอุปกรณ์ ตา่ งๆที่เป็ นประโยชน์ เช่น
พิมพ์ตารางการรับวัคซีนส่วนตัวส�ำหรับบุตร และวิดี โอ
ได้ที่เว็บไซต์ของ ‘Save the Date to Vaccinate’ ที่
www.immunisation.health.nsw.gov.au

สมุดบันทึกการรับวัคซีนส่วน
บุคคล (Blue Book- บลูบุ๊ค)
การน� ำสมุดบันทึกการรับวัคซีนของบุตร
หรือบลูบุ๊ค ไปในวันนั ดหมายฉี ดวัคซีน
เพื่อให้พยาบาลหรือแพทย์ลงบันทึกไว้มี
ความส�ำคัญมาก

โปรแกรมการฉี ดวัคซีนคุ้มกันโรคของ
ออสเตรเลีย (Immunise Australia Program)
กระทรวงสาธารณสุขประเทศออสเตรเลีย
www.immunise.health.gov.au

โปรแกรมการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไอกรน
ในระยะตัง้ ครรภ์ของรัฐนิ วเซาท์เวลส์ (NSW
Antenatal Pertussis Vaccination Program)

www.health.nsw.gov.au/protectnewborns
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การตัง้ ครรภ์

ภูมิคมุ้ กันและการฉี ด
วัคซีนตัง้ แต่ก่อนการตัง้
ครรภ์จนถึงหลังคลอด

ก่อนท่ีท่านจะตัง้ ครรภ์
การฉี ดวัคซีนให้ครบก่อนตัง้ ครรภ์เป็ นสิ่งส�ำคัญเนื่ องจากภูมิคมุ้ กัน
ของท่านสามารถส่งผ่านไปให้ทารกได้และจะสร้างภูมิคมุ้ กันให้
ทารกในช่วงสัปดาห์แรกๆหลังคลอดก่อนที่จะได้รบั การฉี ดวัคซีน
การติดเชือ้ บางชนิ ดมีอันตรายต่อการตัง้ ครรภ์ดงั นั ้นการป้ องกัน
ก่อนการตัง้ ครรภ์จึงเป็ นสิ่งที่ดที ่สี ุด วิธีการตรวจเลือดอย่างง่าย
สามารถบอกได้วา่ ท่านมีภูมิคมุ้ กันหรือไม่

โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
หากท่านเป็ นโรคหัด คางทูม หรือหัดเยอรมันระหว่างตัง้ ครรภ์
ท่านอาจแท้ง คลอดก่อนก�ำหนด หรือทารกอาจมีความพิการร้าย
แรงแต่ก�ำเนิ ดได้ หากท่านไม่มีภูมิคมุ้ กันท่านควรได้รบั วัคซีน สิ่งที่
ส�ำคัญคือท่านต้องไม่ตัง้ ครรภ์ภายหลังการฉี ดวัคซีนเป็ นเวลา
28 วัน

โรคอีสุกอี ใส
โรคอีสุกอี ใสสามารถท�ำให้
ทารกมีความพิการรุนแรง
แต่ก�ำเนิ ดได้หากท่านเป็ น
โรคนี ้ระหว่างตัง้ ครรภ์
ท่านควรได้รบั วัคซีนหาก
ยังไม่มีภูมิคมุ้ กัน ท่านต้อง
หลีกเลี่ยงการตัง้ ครรภ์
ภายหลังการฉี ดวัคซีน
เป็ นเวลา 28 วัน

ในระหว่างท่ีท่านตัง้ ครรภ์
โรคไวรัสตับอักเสบชนิ ดบี
ผู้หญิงที่ตงั ้ ครรภ์ทุกคนจะได้รบั การตรวจหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิ ด
บี เพราะเชือ้ นี ้สามารถผ่านไปยังทารกในระหว่างคลอด หากท่านเป็ น
โรคนี ้ท่านควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทารกจ�ำเป็ นต้องได้รบั การ
รักษาทันทีหลังคลอดโดยการให้ “อิมมิวโนโกลบูลิน” และฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี หากทารกไม่ ได้รบั การรักษานี ้อาจท�ำให้
เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบชนิ ดบีเรือ้ รังในระยะต่อมา ซึ่งเป็ นสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาเช่นตับถูกท�ำลายหรือมะเร็งตับ

โรคไอกรน
ช่วงเวลาที่ดที ี่สุดส�ำหรับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไอกรนคือในช่วง
สามเดือนสุดท้ายของการตัง้ ครรภ์ทุกครรภ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขณะอายุครรภ์ 28 สัปดาห์) เพื่อให้ภูมิคมุ้ กันแต่เนิ่ นๆแก่ท่านและ
ทารก เพราะสารภูมิตา้ นทานหรือแอนติบอดีจะถูกส่งผ่านไปยังทารก
ในครรภ์ การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไอกรนในขณะตัง้ ครรภ์มีความ
ปลอดภัยต่อแม่และทารกในครรภ์
ท่านควรขอให้คคู่ รอง ปู่ ย่าตายายของทารก และผู้ ใหญ่ ใกล้ชิดท่านใด
ที่เป็ นผู้ช่วยเหลือดูแลเด็ก ไปฉี ดวัคซีนอย่างน้ อยสองสัปดาห์ก่อน
ทารกคลอด หากพวกเขายังไม่ ได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคไอกรนในระยะ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไข้หวัดใหญ่
การป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่ ในระหว่างตัง้ ครรภ์อาจเป็ นอันตรายร้ายแรง
ท�ำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ต่อการคลอดก่อนก�ำหนด และทารกมีน�้ำ
หนั กตัวน้ อย การฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ในระหว่างตัง้ ครรภ์
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และแนะน� ำให้ผู้หญิงที่ตงั ้ ครรภ์ทุกคน
รับวัคซีนนี ้ ผู้หญิงที่ตงั ้ ครรภ์รบั วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรีซึ่ง
จะสามารถสร้างภูมิคมุ้ กันให้ทารกในครรภ์ ได้ดว้ ยไปจนถึงหกเดือน
หลังคลอด

ระยะหลังคลอดบุตร
ท่านสามารถรับวัคซีนที่ก�ำหนดให้ฉีดตามปกติ ได้อย่างปลอดภัย
ทันทีหลังคลอด รวมทัง้ ในขณะที่ ให้นมบุตร ท่านควรรับวัคซีน
ป้ องกันโรคไอกรนก่อนกลับบ้าน หากยังไม่ ได้ฉีดในช่วงสามเดือน
สุดท้ายของการตัง้ ครรภ์
วัคซีนเข็มแรกที่บุตรของท่านได้รบั คือวัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิ ด
บี ซึ่งแนะน� ำให้ฉีดทันทีหลังคลอด และวัคซีนเข็มถัดไปฉี ดเมื่อ
บุตรของท่านอายุ 6-8 สัปดาห์
ทารกที่เกิดจากมารดาที่มีเชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิ ดบี จะต้องรับการ
ตรวจเลือด 3 เดือนหลังจากฉี ดวัคซีนครบตามก�ำหนดแล้วเพื่อให้
แน่ ใจว่าเด็กทารกมีภูมิคมุ้ กัน ท่านและแพทย์ของท่านอาจได้รบั
จดหมายเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิ วเซาท์เวลส์

การฉี ดวัคซีนให้ครบเป็ น
สิ่งส�ำคัญเนื่ องจาก
ภูมิคมุ้ กันของท่านจะส่ง
ผ่านไปให้ทารกได้

