
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา  
หรือ วัคซีนเอชพีวี

ถาม: เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) คืออะไร และติดต่อได้
อยา่งไร
เชื้อไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา (เอชพีวี – HPV) เป็นเชื้อไวรัสท่ีพบ
ได้บอ่ย ทำาให้เกิดโรคได้ท้ังผู้ชายและผู้หญิง ติดต่อได้ทางอวัยวะ
เพศถูไถกันระหว่างการมีเพศสัมพันธกั์บผู้ท่ีมีเชื้อไวรัส เชื้อไวรัส
ติดต่อผ่านรอยถลอกบนผิวหนังและไม่ติดต่อผ่านทางเลือดหรือ
สารคัดหล่ังอ่ืนๆของรา่งกาย การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกัน
การติดเชื้อได้อยา่งจำากัดเพราะไม่สามารถคลุมอวัยวะเพศได้
ท้ังหมด

คนท่ีมีเพศสัมพันธส์ว่นใหญจ่ะได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวีท่ีอวัยวะเพศ
ในชว่งใดชว่งหน่ึงของชีวิต โดยปกติรา่งกายมักจะกำาจัดไวรัสน้ี
ไปได้เองตามธรรมชาติและไม่ทำาให้เกิดอาการใดๆ แต่ในบางครั้ง
อาจเป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคร้ายแรงได้ รวมท้ัง

•  มะเร็งปากมดลูกในแทบทุกกรณี

•  90% ของมะเร็งทวารหนัก 

•  65% ของมะเร็งชอ่งคลอด

•  60% ของมะเร็งบริเวณคอหอยหลังชอ่งปาก

•  50% ของมะเร็งอวัยวะเพศหญิง 

•  35% ของมะเร็งอวัยวะเพศชาย

•  หูดท่ีอวัยวะเพศในแทบทุกกรณี

การฉีดวัคซีนให้ผู้ชายจะชว่ยป้องกันมะเร็งในผู้ชายและหูดท่ี
อวัยวะเพศ และท่ีสำาคัญยังสามารถชว่ยป้องกันผู้หญิงจากมะเร็ง
ปากมดลูกอีกด้วย

ถาม: วัคซีนเหล่านี้ทำางานอยา่งไร
วัคซีนเหล่าน้ีทำางานโดยการกระตุ้นภูมิคุม้กันให้สามารถต่อสู้กับ
เช้ือโรคบางชนิด หากคนท่ีได้รบัวัคซนีแล้วสมัผัสกับเชื้อโรคเหล่าน้ี  
ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น ทำาให้ป้องกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ 

ถาม: วัคซีนท่ีจะนำามาใช้เป็นวัคซีนชนิดใด
วัคซีนเอชพีวีชนิดท่ีนำามาใช้สามารถป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีได้ 9 
สายพันธุ ์(สายพันธุ ์6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)   

ถาม: บุตรจำาเป็นต้องได้รับวัคซีนเอชพีวีก่ีเข็ม
แนวทางปฏิบัติของออสเตรเลียในปัจจุบันน้ันแนะนำาให้ฉีดวัคซีน
เอชพีวีสองเข็มโดยฉีดห่างกันหกเดือน หลักฐานท่ัวโลกระบุว่า
วัคซีนเอชพีวีหน่ึงเข็มมีแนวโน้มท่ีจะให้ภูมิคุ้มกันอยา่งเพียงพอ 
ท่านจะได้รับการติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
หากแนวทางปฏิบัติของออสเตรเลียในปัจจุบันได้เปล่ียนจากการ
ฉีดวัคซีนเอชพีวีสองเข็มเป็นหน่ึงเข็ม

เด็กวัยรุน่บางรายได้รับคำาแนะนำาให้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
เอชพีวี 3 เข็มตามกำาหนด และควรไปรับเข็มท่ีสามกับแพทย์เวช
ปฏิบัติท่ัวไป (GP- จีพี) อยา่งน้อย 4 เดือนหลังจากได้รับเข็มท่ี
สอง ซึ่งรวมถึงนักเรียนท่ีได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีเข็ม
แรกไม่ว่าจะเป็นชนิดใดเม่ืออายุ 15 ปีขึ้นไป นักเรียนท่ีมีระบบ
ภูมิคุ้มกันบกพรอ่งมากผิดปกติได้รับคำาแนะนำาให้ฉีดวัคซีนเอชพี
วี 3 เข็มกับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป (GP- จีพี)โดยให้คำาจำากัด
ความว่าเป็นผู้ท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพรอ่งแต่กำาเนิด หรือ ภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพรอ่งท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง (บี ลิมโฟไซต์ แอนติบอดี 
(B lymphocyte antibody) และ ที ลิมโฟไซด์ (T lymphocyte) 
บกพรอ่งท้ังหมดหรือบางสว่น), ติดเชื้อเอชไอวี, มีเน้ือร้าย, ได้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะ หรือได้รับยากดภูมิต้านทานขนาดสูง (ไม่รวม
การไม่มีม้าม หรือการทำางานของม้ามผิดปกติ)

ถาม: ใครควรรับการฉีดวัคซีน
ท่ีศูนย์สอนภาษาอังกฤษแบบเรง่รัด (Intensive English Centres) 
นักเรียนอายุ 12 ปีและไม่เกิน 15 ปี ควรได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ
ไวรัสเอชพีวีสองเข็มตามกำาหนด นักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไปและผู้ท่ี
มีระบบภูมิคุ้มกันบกพรอ่งมากผิดปกติ (อ่านคำาตอบหัวข้อ  
“บุตรจำาเป็นต้องได้รับวัคซีนเอชพีวีก่ีเข็ม”) ควรรับวัคซีนป้องกัน
เชื้อไวรัสเอชพีวี 3 เข็มตามกำาหนด สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้ท่ีหมายเลข 1300 066 055 

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส ์(NSW Health) 
จัดโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้เด็กวัยรุน่ ตามคำา
แนะนำาของสภาวิจัยด้านสาธารณสุขและการแพทย์
แห่งชาติ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้ปกครองต้องเซ็นแบบฟอร์ม
ให้ความยินยอม

ขั้นตอนต่อไป
•  อ่านเอกสารข้อมูลน้ีโดยละเอียด
•   หากท่านประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฮิว
แมนแปปิลโลมา (เอชพีวี – HPV) ให้ท่านกรอกแบบ
ฟอร์มให้ความยินยอมฉีดวัคซีน และให้บุตรนำาแบบ
ฟอร์มท่ีเซ็นยินยอมแล้วคืนให้ทางโรงเรียน 

•   หากท่านไม ่ประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฮิว
แมนแปปิลโลมา อยา่กรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอม
หรือคืนแบบฟอร์มให้ทางโรงเรียน  

NSW Health Thai เอกสารข้อมูลสำาหรบัผู้ปกครอง  

Human papillomavirus (HPV) vaccine



ถาม: ใครไมค่วรได้รับการฉีดวัคซีน
ไม่ควรฉีดวัคซีนเอชพีวีให้แก่บุคคลต่อไปน้ี

•  ผู้ท่ีต้ังครรภ์หรืออาจจะต้ังครรภ์

•  ผู้ท่ีเคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงหลังจากได้รับ
วัคซีนเข็มก่อนหน้าน้ี

•  ผู้ท่ีเคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงเน่ืองจากสว่น
ประกอบใดๆของวัคซีน (รายชื่ออยูด้่านล่าง)

•  มีประวัติว่ามีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงต่อยีสต์

ถาม: วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีเพียงใด
วัคซีนน้ีป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งเป็น
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกกว่า 90% ในผู้หญิง และยังสามารถ
ป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งในผู้ชายได้อีก
ด้วย   

การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าวัคซีนยังคงให้ความคุ้มครองเกือบ 
100% หลังจากได้รับมามากกว่า 10 ปี เน่ืองจากระยะเวลาท่ีทำาให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปเป็นมะเร็งปากมดลูกมักใช้เวลากว่า 10 ปี
ขึ้นไป บทบาทของวัคซีนในการลดการเป็นมะเร็งปากมดลูกอาจ
จะยังไม่เป็นท่ีประจักษ์ไปอีกระยะหน่ึง 

อยา่งไรก็ตามจำานวนไวรัสเอชพีวีสายพันธุท่ี์เป็นสาเหตุของมะเร็ง
ปากมดลูกลดลง 77% ซี่งสายพันธุเ์หล่าน้ีเป็นสาเหตุของมะเร็ง
ปากมดลูกเกือบ 75%

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากข้าพเจ้าต้องการรอให้
บุตรโตกว่านี้ก่อน
การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีจะมีประสิทธภิาพมากท่ีสุด
หากฉีดให้เด็กวัยรุน่ก่อนท่ีจะเริ่มมีเพศสัมพันธ ์วัคซีนจะฉีดให้ท่ี
โรงเรียนเท่าน้ัน โดยท่านต้องสง่แบบฟอร์มให้ความยินยอมตัว
จริงกลับคืนมาขณะท่ีบุตรของท่านศึกษาอยูท่ี่ศูนย์สอนภาษา
อังกฤษแบบเรง่รัด (Intensive English Centre) หรืออยูช่ั้นปีท่ี 7 
หากท่านเลือกท่ีจะรอให้บุตรโตกว่าน้ีก่อน ท่านจะต้องนัดหมาย
ไปรับวัคซีนท่ีแพทย์ท่ัวไป (GP- จีพี)  

ถาม: วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีมีสว่นประกอบ
ของสารเติมแต่งอะไรบ้าง
วัคซีนมีสว่นประกอบของ ยีสต์ สารเสริมฤทธิช์นิดอะลูมิเนียม 
(aluminium adjuvant) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) แอล- 
ฮิสติดีน (L-histidine) โพลีซอร์เบท (polysorbate) และ โซเดียมบอ
เรท (sodium borate) สารเติมแต่งท่ีใสใ่นวัคซีนเหล่าน้ีมีจำานวน
น้อยมากเพื่อชว่ยกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีน 
หรือทำาหน้าท่ีเป็นสารกันเสีย

ถาม: วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน
วัคซีนในประเทศออสเตรเลียปลอดภัยและต้องผ่านการตรวจ
สอบอยา่งเข้มงวด ก่อนได้รับการอนุมัติออกใช้โดย Therapeutic 
Goods Administration (หน่วยงานกำากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อการบำาบัดรักษา หรือ TGA) นอกจากน้ี TGA ยังติดตาม
สังเกตการณ์ความปลอดภัยหลังจากได้นำาวัคซีนมาใช้แล้ว

ถาม: ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีอะไรบ้าง
ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีเพียงเล็กน้อย มักจะมีอาการปวด 
บวมและแดงบริเวณท่ีฉีดวัคซีน อาการข้างเคียงท่ีรุนแรงพบได้
น้อยมาก 

ผู้ปกครองในรัฐนิวเซาท์เวลส์ท่ีได้รับการติดตามในวันหลังจาก
ท่ีนักเรียนได้รับวัคซีนเอชพีวี รายงานว่านักเรียน 9% มีอาการ
ข้างเคียงท่ีไม่รุนแรง ในขณะท่ีมีนักเรียนเพียง 0.4% เท่าน้ันท่ี
ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลข้างเคียง
ของวัคซีนมีอยูใ่นข้อมูลเก่ียวกับยาเพื่อผู้บริโภค (Consumer 
Medicine Information - CMI) ซึ่งสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination หากพอ่แม่กังวล
ใจเก่ียวกับอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์
ท่ัวไป (GP- จีพี) และแพทย์ควรเป็นผู้สง่รายงานไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านอีกด้วย

ถาม: ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอนนะฟิแล็กซิส) คืออะไร  
ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรงอาจทำาให้หมดสติและ
ถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว อาการนีแ้ทบจะไม่
เกิดขึ้น  หลังการฉดีวัคซนี พยาบาลผู้ฉีดวัคซีนในโรงเรียนทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมวิธกีารบำาบัดอาการจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่ง
เฉียบพลันและรุนแรง

ถาม: บุตรสาวของข้าพเจ้ายังจำาเป็นต้องตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smears - แพ็บสเมียร์ส) 
หรือไม่
ยังจำาเป็นต้องตรวจ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสม่ำาเสมอ 
(แต่เดิมเรียก การตรวจแปปสเมียร์- Pap smears) ยังจำาเป็น
สำาหรับผู้หญิงท่ีได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีแล้ว 

เพราะวัคซีนเอชพีวีไม่สามารถป้องกันเชื้อเอชพีวีทุกชนิดท่ีเป็น
สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไปทุกคน
ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ ์ควรไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เป็นประจำาทุก 5 ปี ไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี
หรือไม่ก็ตาม

ถาม: จะต้องทำาอยา่งไรหากบุตรข้าพเจ้าเป็นโรค
หอบหืด และต้องใช้ยาขยายหลอดลมท่ีมีสารคอร์ติ
โซนหรือเพรดนิโซน “ชนิดพน่” 
การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ท่ีเป็นโรคหอบหืดน้ันปลอดภัยไม่ว่ากำาลังใช้
ยารักษาชนิดใด
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ถาม: ใครเป็นผู้ให้ความยินยอมฉีดวัคซีน และถอน
การให้ความยินยอมได้หรือไม่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่าน้ันท่ีสามารถให้ความยินยอมฉีด
วัคซีนแก่นักเรียนอายุต่ำากว่า 18 ปี นักเรียนท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปี
ขึ้นไปให้ความยินยอมเองได้ และควรกรอกแบบฟอร์มให้ความ
ยินยอมและเซ็นชื่อในสว่นท่ีให้บิดามารดา/ผู้ปกครองกรอกราย
ละเอียด 

ท่านถอนการให้ความยินยอมได้ทุกเม่ือโดยแจ้งให้โรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์ไปท่ีโรงเรียนเพื่อถอนการให้
ความยินยอม

ถาม: นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ัง
ครรภ์ควรรับวัคซีนนี้หรือไม่
ไม่ควรฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะ
ต้ังครรภ์ ในวันท่ีมีคลินิกฉีดวัคซีนพยาบาลจะถามนักเรียนหญิง
ว่าต้ังครรภ์หรืออาจจะต้ังครรภ์หรือไม่ หากนักเรียนตอบว่าใช ่
เธอจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้
ปรึกษาเรื่องการต้ังครรภ์กับบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยด่วน เพื่อ
ไปปรึกษาแพทย์ นอกจากน้ีเธอจะได้รับรายละเอียดของหน่วย
บริการด้านสุขภาพท่ีให้คำาปรึกษา ความชว่ยเหลือ และแนะแนว
ทาง

ถาม: ข้าพเจ้าควรทำาอยา่งไร หากบุตรของข้าพเจ้า
ไมไ่ด้รับวัคซีนท่ีโรงเรียนเนื่องจากป่วยหรือไมไ่ด้ไป
โรงเรียนในวันท่ีพยาบาลมาฉีดวัคซีน
ท่านควรติดต่อแพทย์ใกล้บ้านเพื่อนัดหมายให้บุตรของท่านไปฉีด
วัคซีน

ถาม: ขา้พเจ้าจะเขา้ถึงบนัทึกการฉดีวัคซนีได้อยา่งไร
ข้อมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุตรท่านจะถูกอัปโหลดไป
ยังทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Immunisation Register หรือ AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ
บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของบุตรท่าน

ผู้ปกครองสามารถขอสำาเนาบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของ
บุตรจากทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (AIR) ได้ทุก
เม่ือจนบุตรอายุ 14 ปี และนักเรียนท่ีมีอายุ 14 ปีขึ้นไปสามารถขอ
บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของตนเองได้ดังน้ี

•  โดยการใช้บัญชีออนไลน์ของ Medicare ผ่าน myGov my.gov.au/

•  โดยการใช ้Medicare Express Plus App www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โทรสายสอบถามข้อมูลท่ัวไปของ AIR ได้ท่ี 1800 653 809

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลเก่ียวกับบุตรของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลท่ีท่านกรอกลงในแบบฟอร์มให้ความยินยอม ได้รับการ
คุ้มครองอยา่งเครง่ครัดภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์และ
รัฐบาลกลาง ว่าด้วยเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลและการรักษา
เป็นความลับ (โปรดดูคำาชี้แจงเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลท่ีแนบ
มาน้ี) ข้อมูลน้ีจะถูกบันทึกลงในทะเบียนการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์และนำาไปบรรจุ
ขึ้นในทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Immunisation Register - AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ประวัติการรับวัคซีนท่ีมีอยูข่องบุตรท่านและไปดูได้ใน MyGov

นักเรยีนหญงิท่ีได้รบัการฉดีวัคซนีป้องกันเชื้อไวรสัเอชพวีี –  
การเซ็นใบยินยอมหมายความว่าท่านยินดีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
สุขภาพของบุตรท่านบรรจุลงในหน่วยทะเบียนโครงการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกแห่งชาติ (National Cervical Screening 
Program Register) ต่อไป

ถาม: ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการฉีด
วัคซีนในโรงเรียนได้ท่ีไหน
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย

•  โดยไปท่ีเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ ท่ี   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำาท้องถ่ินของท่าน
ได้ท่ี 1300 066 055 
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แบบฟอร์ม์ให้้ความยิินยิอมสำำาห้ร์บั
การ์ฉีีดวัคซีนีป้้องกันไวร์สัำเอชพีวีี
บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม  กรุณากรอกข้�อความเปน็ตััวพีมิพ์ีด�วยปากกาหมกึสำดีำาหรอืสำนีำาเงิน

220730-2-23

1. ร์ายิละเอยีิดของนักเร์ยีิน

2. สำถานภาพีการ์เป็้นคนพี้�นเมอ้ง

นามสกุุล

ชื่่�อ

วััน เด่ือน ปีเีกิุดื

ช่ื่�อโรงเรยีน

หมายเลขบัตัรเมดิืแคร์
หมายเลขข้างชื่่�อบุัตรของ 
ท่่านบันบััตรเมดิืแคร์

เพศ

M F
คลมุเคร่อ-Indeterminate/
เพศกุำากุวัม-Intersex/ 
ยงัไมกุ่ำาหนดื-Unspecified

ชื่ั�นปีทีี่�

3. ร์ายิละเอยีิดของท่่าน - บดิามาร์ดาห้ร์อ้ผู้้ป้้กคร์อง
ข้าพเจ้้าได้ือ่านข้อมลูที่�ได้ืรับัและเข้าใจ้เกีุ�ยวักัุบัปีระโยชื่นแ์ละ
ผล ข้างเคียงที่�อาจ้เกิุดืข้�นจ้ากุวััคซีีนปีอ้งกัุนไวัรัสเอชื่พีวีั
ด้ืวัยปีระกุารฉะนี�ข้าพเจ้้ายินยอมใหบุ้ัตรของข้าพเจ้้าตามช่ื่�อที่�
ระบุัข้างต้น รบััวััคซีนีปีอ้งกัุนไวัรสัเอชื่พวีีัตามตารางกุำาหนดืสอง 
เข็ม และอนญุาตใหเ้ปีดิืเผยข้อมลูสขุภาพของบุัตรเพ่�อกุารเช่ื่�อม
โยงกัุบัสำานกัุท่ะเบีัยนกุารตรวัจ้คัดืกุรองมะเรง็ปีากุมดืลกูุแหง่ชื่าติ 
(National Cervical Screening Program Register) ในอนาคต  

ขา้พเจ้้าขอรบััรองตามควัามรู้ที่�มอียู่อยา่งดีืที่�สดุืว่ัา บุัตรของขา้พเจ้้า:
1. ไมเ่คยมปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงหลังจ้ากุได้ืรบัักุารฉดีื วััคซีนี

ใดืๆ
2. ไมม่ปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงจ้ากุสว่ันปีระกุอบัใดืๆของ

วััคซีนี ตามรายกุารที่�แจ้้งไว้ัในเอกุสารขอ้มลูสำาหรบััผูป้ีกุครองที่�
แนบัมาด้ืวัย 

3. ไมตั่�งครรภ์
ชื่่�อบัดิืามารดืา/ผูป้ีกุครอง (ตัวัอยา่งเชื่น่ JOHN SMITH)

ที่�อยู ่(ตัวัอยา่งเช่ื่น 5 SMITH LANE)

เขต

หมายเลขโท่รศพัท์่มอ่ถ่ือ 

ลายเซีน็บัดิืามารดืา / ผูป้ีกุครอง วัันที่�

เบัอรโ์ท่รศพัท์่สำารองที่�ติดืต่อได้ืสะดืวักุที่�สดุื
(รวัมหมายเลขรหสัท้่องที่� เชื่น่ตัวัอยา่งเชื่น่02)

รหสัไปีรษณีีย์

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

• เก็ุบับันัท้่กุกุารฉดีืวััคซีนีนี�ไว้ัเพราะท่่านอาจ้ต้องแสดืง ขอ้มลูนี�
ในภายหลัง

• ขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบักุารฉดีืวััคซีนีของบุัตรจ้ะได้ืรบัักุารอัปีโหลดื
โดืยอัตโนมติัไปียงั Australian Immunisation Register
(AIR) ท่่านอาจ้ต้องกุารแจ้้งใหแ้พท่ยเ์วัชื่ปีฏิิบัติัทั่�วัไปี
(GP- จี้พ)ี ของท่่านท่ราบัเพ่�ออัปีเดืตขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบัวัันที่�ฉดีื
วััคซีนี

ห้ากบุตัร์ของท่่านมอีาการ์ไมพ่ีงึป้ร์ะสำงค์ท่ี�ท่่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพีท่ยิข์องท่่าน

• ใชื่้ผา้เย็นหมาดืๆปีระคบับัริเวัณีที่�ได้ืรับักุารฉีดืยา เพ่�อลดื
อากุารเจ็้บั

• รับัปีระท่านยาแกุ้ปีวัดืพาราเซีท่ตามอล

• ด่ื�มนำามากุข้�น 

Thai

ไมใ่ชื่่ ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัอะบัอรจิิ้น ใช่ื่ เปีน็ชื่าวัเกุาะ ท่อรเ์รสสเตรท่ ใชื่ ่เปีน็ทั่�งชื่าวัอะบัอรจิิ้นและชื่าวัเกุาะ ท่อรเ์รสสเตรท่

เพศหญิิงเพศชาย

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

• เก็ุบับันัท้่กุกุารฉดีืวััคซีนีนี�ไว้ัเพราะท่่านอาจ้ต้องแสดืง ขอ้มลูนี�
ในภายหลัง

• ขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบักุารฉดีืวััคซีนีของบุัตรจ้ะได้ืรบัักุารอัปีโหลดื
โดืยอัตโนมติัไปียงั Australian Immunisation Register
(AIR) ท่่านอาจ้ต้องกุารแจ้้งใหแ้พท่ยเ์วัชื่ปีฏิิบัติัทั่�วัไปี
(GP- จี้พ)ี ของท่่านท่ราบัเพ่�ออัปีเดืตขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบัวัันที่�ฉดีื
วััคซีนี

ห้ากบุตัร์ของท่่านมอีาการ์ไมพ่ีงึป้ร์ะสำงค์ท่ี�ท่่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพีท่ยิข์องท่่าน

• ใชื่้ผา้เย็นหมาดืๆปีระคบับัริเวัณีที่�ได้ืรับักุารฉีดืยา เพ่�อลดื
อากุารเจ็้บั

• รับัปีระท่านยาแกุ้ปีวัดืพาราเซีท่ตามอล

• ด่ื�มนำามากุข้�น 
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บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันไวรัสเอชพึีวี บิดามาร์ดา/ผู้้้ป้กคร์อง บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันไวรัสเอชพีึวี

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันไวรัสเอชพีึวี

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันไวรัสเอชพีึวี

วัคซีีนเข็้มทีำ� 1

วัคซีีนเข้็มทีำ� 2

ช้�อนักเร์ยีิน (ตัวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH)

ช้�อนักเร์ยีิน (ตัวัอยา่งเช่ื่น JANE SMITH)

ช้�อนักเร์ยีิน (ตัวัอยา่งเช่ื่น JANE SMITH)

เวัลาที่�ฉดีืวััคซีนี   
(ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง)

เวัลาที่�ฉดีืวััคซีนี   
(ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง)

ลายเซ็ีนพยาบัาล

ลายเซีน็พยาบัาล

วัันที่�

วัันที่�

หมายเลขรุน่ที่�ผลิตของวััคซีนี
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ขวัา
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บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม
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เฉีพึาะเจ�าหน�าทีำ�

เฉีพึาะเจ�าหน�าทีำ�
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วัคซีีนเข้็มทีำ� 2
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เวัลาที่�ฉดีืวััคซีนี   
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เวัลาที่�ฉดีืวััคซีนี   
(ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง)

ลายเซ็ีนพยาบัาล

ลายเซีน็พยาบัาล

วัันที่�

วัันที่�

หมายเลขรุ่นที่�ผลิตของวััคซีีน

หมายเลขรุ่นที่�ผลิตของวััคซีีน

ซีา้ย

ขวัา

ซีา้ย

ขวัา
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NSW Health Thai เอกสารข้อมูลสำาหรบัผู้ปกครอง  

วัคซนีป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยกั และไอกรน

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส ์(NSW Health) 
จัดโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้เด็กวัยรุน่ ตามคำา
แนะนำาของสภาวิจัยด้านสาธารณสุขและการแพทย์
แห่งชาติ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้ปกครองต้องเซ็นแบบฟอร์ม
ให้ความยินยอม

ขั้นตอนต่อไป
•  อ่านเอกสารข้อมูลน้ีโดยละเอียด
•  หากท่านประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยักและไอกรน ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มให้ความ
ยินยอมฉีดวัคซีน และให้บุตรนำาแบบฟอร์มท่ีเซ็นยินยอมแล้ว
คืนให้ทางโรงเรียน   

•  หากท่านไม่ ประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยักและไอกรน อยา่กรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอม
หรือคืนแบบฟอร์มให้ทางโรงเรียน 

ถาม: โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน คืออะไร
โรคคอตบี เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำาให้ทางเดินหายใจ
ตีบตัน หัวใจวาย และปลายประสาทอักเสบ ซึ่งอาจทำาให้ถึงตายได้

โรคบาดทะยัก เป็นโรคร้ายแรงของระบบประสาทอาจทำาให้ถึงตายได้ 
ผู้ป่วยมีอาการกล้ามเน้ือหดเกร็งทำาให้เจ็บปวดมาก ชัก และขากรรไกร
แข็ง ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคปอดบวม กระดูกหัก (จากกล้ามเน้ือหด
เกร็ง) ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้น

โรคไอกรน เป็นโรคติดต่อได้ง่ายมากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำาให้
เกิดอาการไอเป็นชุด วัยรุน่และผู้ใหญอ่าจไอเรื้อรังได้นานถึง 3 
เดือน อาการไอเป็นชุดๆท่ีรุนแรงอาจทำาให้อาเจียน กระดูกซี่โครง
หัก เส้นเลือดฝอยแตก ภาวะแทรกซ้อนในทารกได้แก่ โรคปอดอักเสบ 
การชัก และ ความเสียหายต่อสมอง (โรคสมองขาดเลือด - hypoxic 
encephalopathy) 

ถาม: โรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรนติดต่อได้อยา่งไร
โรคคอตบี เชื้อแบคทีเรียอาศัยอยูใ่นปาก จมูก ลำาคอ หรือผิวหนัง ของ
ผู้ติดเชื้อ คนเป็นโรคคอตีบจากการหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียจากการไอ 
หรือจามรดจากผู้ติดเชื้อ นอกจากน้ียังสามารถรับเชื้อโรคคอตีบจากสิ่ง
คัดหล่ังจากปาก จมูก ลำาคอ หรือ ผิวหนังของผู้ติดเชื้อ

โรคบาดทะยัก มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียท่ีพบได้ในดิน เชื้ออาจเข้าสู่
รา่งกายทางบาดแผลขนาดใหญห่รือขนาดเล็ก (บางครั้งอาจเป็นรอย
ขนาดเล็กบนผิวหนังท่ีมองไม่เห็นซึ่งปนเป้ือนด้วยดิน ฝุ่นผง หรือ มูล
สัตว์)

โรคไอกรน ติดต่อทางละอองน้ำามูก น้ำาลาย โดยการไอ หรือจามรดกัน 
หากไม่ได้รับการรักษาผู้ท่ีเป็นโรคไอกรนสามารถแพรเ่ชื้อโรคไปให้ 
ผู้อ่ืนได้ถึง 3 สัปดาห์ต้ังแต่เริ่มมีอาการไอ 

ถาม: วัคซีนเหล่านี้ทำางานอยา่งไร
วัคซีนเหล่าน้ีทำางานโดยการกระตุ้นภูมิคุม้กันให้สามารถต่อสู้กับเชื้อ
โรคบางชนิด หากคนท่ีได้รบัวัคซนีแล้วสมัผัสกับเชื้อโรคเหล่าน้ี ระบบ
ภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้น ทำาให้
ป้องกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ 

ถาม: วัคซีนมีประสิทธิภาพแค่ไหน
วัคซีนมีประสิทธภิาพดีมากในการป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 
และสามารถป้องกันโรคไอกรนได้ประมาณ 80%

ถาม: บุตรข้าพเจ้าต้องฉีดวัคซีนก่ีเข็มจึงจะป้องกันโรคได้
ต้องฉีดวัคซีน dTpa หน่ึงเข็มเพื่อชว่ยป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและ
ไอกรนไปจนถึงระยะเข้าสูวั่ยผู้ใหญ ่

ถาม: ใครควรรับการฉีดวัคซีน
เด็กวัยรุน่ทุกคน ควรรับวัคซีน dTpa หน่ึงเข็มเพื่อป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยักและไอกรน หลังจากท่ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
บาดทะยักและไอกรนมาแล้วในวัยเด็ก การฉีดเข็มกระตุ้นน้ีจึงมีความ
จำาเป็นเพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันไปจนเข้าสูวั่ยผู้ใหญ ่นักเรียนท่ีเคยได้
รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (ADT) มาแล้วสามารถรับ
วัคซีน dTpa เพื่อจะได้ป้องกันโรคไอกรนอีกด้วย

ถาม: ใครไมค่วรได้รับการฉีดวัคซีน
ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรนให้แก่บุคคล
ต่อไปน้ี 

•  ผู้ท่ีเคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน
เข็มก่อนหน้าน้ี

•  ผู้ท่ีเคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงเน่ืองจาก 
สว่นประกอบใดๆของวัคซีน (รายชื่ออยูห่น้าถัดไป)

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากข้าพเจ้าต้องการรอให้บุตร
โตกว่านี้ก่อน
บุตรของท่านสามารถรับวัคซีน dTpa ได้ฟรีท่ีโรงเรียนโดยสง่แบบ
ฟอร์มท่ีเซ็นยินยอมแล้วกลับคืนมาในขณะศึกษาท่ีศูนย์สอนภาษา
อังกฤษแบบเรง่รัด (Intensive English Centre) หรืออยูช่ั้นปีท่ี 7 เท่าน้ัน 
หากท่านเลือกท่ีจะรอให้บุตรโตกว่าน้ีก่อน ท่านจะต้องนัดหมายไปรับ
วัคซีนท่ีแพทย์ท่ัวไป (GP- จีพี)

ถาม: วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน
วัคซีนในประเทศออสเตรเลียปลอดภัยและต้องผ่านการตรวจสอบ
อยา่งเข้มงวด ก่อนได้รับการอนุมัติออกใช้โดย Therapeutic Goods 
Administration (หน่วยงานกำากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการ

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



บำาบัดรักษา หรือ TGA) นอกจากน้ี TGA ยังติดตามสังเกตการณ์ความ
ปลอดภัยหลังจากได้นำาวัคซีนมาใช้แล้ว

ถาม: วัคซีนมีสว่นประกอบของสารเติมแต่งอะไรบ้าง
วัคซีนมีสว่นประกอบของ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (aluminium 
hydroxide) และฟอสเฟต (phosphate) ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) 
ปริมาณเล็กน้อยมาก โพลีซอร์เบท 80 (polysorbate 80) และไกลซีน 
(glycine) และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเซลล์ของวัวในระหว่าง
การผลิต

ถาม: ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีอะไรบ้าง  
ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีเพียงเล็กน้อย มักจะมีอาการแดง ปวด 
และบวมบริเวณท่ีฉีดวัคซีน หรือมีไข้ อาการข้างเคียงท่ีรุนแรงพบได้
น้อยมาก ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลข้างเคียงของวัคซีนมีอยูใ่นข้อมูล
เก่ียวกับยาเพื่อผู้บริโภค (Consumer Medicine Information - CMI)  
ซึ่งสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
หากพอ่แม่กังวลใจเก่ียวกับอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ควร
ปรึกษาแพทย์ท่ัวไป (GP- จีพี) และแพทย์ควรเป็นผู้สง่รายงานไปยัง
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านอีกด้วย

ถาม: ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอนนะฟิแล็กซิส) คืออะไร  
ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรงอาจทำาให้หมดสติและถึงแก่
ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว อาการนีแ้ทบจะไมเ่กิดขึ้น  หลัง
การฉดีวัคซนี พยาบาลผู้ฉีดวัคซีนในโรงเรียนทุกคนได้รับการฝึกอบรม
วิธกีารบำาบัดอาการจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรง

ถาม: บุตรข้าพเจ้าควรฉีดวัคซีนนี้หรือไม ่หากเมื่อตอน
เป็นเด็กทารก เคยมีปฏิกิริยาแพ้อยา่งรุนแรงต่อวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรนชนิดเก่า (วัคซีน 
Triple Antigen หรือวัคซีน DTP) 
นอกเสียจากว่าบุตรของท่านมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรง
ต่อวัคซีนชนิดก่อน บุตรของท่านรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
และไอกรนน้ี (วัคซีน dTpa) ได้อยา่งปลอดภัย

ถาม: จะต้องทำาอยา่งไรหากบุตรข้าพเจ้าเป็นโรคหอบหืด 
และต้องใช้ยาขยายหลอดลมท่ีมีสารคอร์ติโซนหรือเพรด
นิโซน “ชนิดพน่” 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรนให้แก่ผู้ท่ีเป็น
โรคหอบหืดน้ันปลอดภัยไม่ว่ากำาลังใช้ยารักษาชนิดใด

ถาม: ใครเป็นผู้ให้ความยินยอมฉีดวัคซีน และถอนการให้
ความยินยอมได้หรือไม่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่าน้ันท่ีสามารถให้ความยินยอมฉีดวัคซีน
แก่นักเรียนอายุต่ำากว่า 18 ปี นักเรียนท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปให้ความ
ยินยอมเองได้ และควรกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมและเซ็นชื่อ
ในสว่นท่ีให้บิดามารดา/ผู้ปกครองกรอกรายละเอียด ท่านถอนการให้
ความยินยอมได้ทุกเม่ือโดยแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโทรศัพท์ไปท่ีโรงเรียนเพื่อถอนการให้ความยินยอม

ถาม: นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ังครรภ์
ควรรับวัคซีนนี้หรือไม่
ไม่ควรฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ังครรภ์ 
ในวันท่ีมีคลินิกฉีดวัคซีนพยาบาลจะถามนักเรียนหญิงว่าต้ังครรภ์หรือ
อาจจะต้ังครรภ์หรือไม่ หากนักเรียนตอบว่าใช ่เธอจะไม่ได้รับการฉีด
วัคซีน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาเรื่องการต้ังครรภ์กับ
บิดามารดา/ผู้ปกครองโดยด่วน เพื่อไปปรึกษาแพทย์ นอกจากน้ีเธอจะ
ได้รับรายละเอียดของหน่วยบริการด้านสุขภาพท่ีให้คำาปรึกษา ความ
ชว่ยเหลือ และแนะแนวทาง

ถาม: ข้าพเจ้าควรทำาอยา่งไร หากบุตรของข้าพเจ้าไมไ่ด้
รับวัคซีนท่ีโรงเรียนเนื่องจากป่วยหรือไมไ่ด้ไปโรงเรียนใน
วันท่ีพยาบาลมาฉีดวัคซีน
ท่านควรติดต่อแพทย์ใกล้บ้านเพื่อนัดหมายให้บุตรของท่านไปฉีด
วัคซีน

ถาม: ขา้พเจ้าจะเขา้ถึงบนัทึกการฉดีวัคซนีได้อยา่งไร
ข้อมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุตรท่านจะถูกอัปโหลดไปยังทะเบียน
การฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian Immunisation Register 
หรือ AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน
ของบุตรท่าน

ผู้ปกครองสามารถขอสำาเนาบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของบุตรจาก
ทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (AIR) ได้ทุกเม่ือจนบุตรอายุ 
14 ปี และนักเรียนท่ีมีอายุ 14 ปีขึ้นไปสามารถขอบันทึกประวัติการได้
รับวัคซีนของตนเองได้ดังน้ี

•  โดยการใช้บัญชีออนไลน์ของ Medicare ผ่าน myGov my.gov.au/

•  โดยการใช ้Medicare Express Plus App www.humanservices.gov.
au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โทรสายสอบถามข้อมูลท่ัวไปของ AIR ได้ท่ี 1800 653 809

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลเก่ียวกับบุตรของข้าพเจ้า
ข้อมูลท่ีท่านกรอกลงในแบบฟอร์มให้ความยินยอม ได้รับการคุ้มครอง
อยา่งเครง่ครัดภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐบาลกลาง 
ว่าด้วยเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลและการรักษาเป็นความลับ (โปรดดู
คำาชี้แจงเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลท่ีแนบมาน้ี) ข้อมูลน้ีจะถูกบันทึก
ลงในทะเบียนการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
รัฐนิวเซาท์เวลส์และนำาไปบรรจุขึ้นในทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Immunisation Register - AIR) เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงกับประวัติการรับวัคซีนท่ีมีอยูข่องบุตรท่านและไปดู
ได้ใน MyGov

ถาม: ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการฉีดวัคซีน
ในโรงเรียนได้ท่ีไหน
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย

•  โดยไปท่ีเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ ท่ี   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำาท้องถ่ินของท่านได้ท่ี 
1300 066 055 

NSW Health Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine หน้า 2

September 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220728-1-23

http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination


2 0

2 0

//

/ /

แบบฟอร์ม์ให้้ความยิินยิอมสำำาห้ร์บัการ์ฉีีด
วัคซีนีป้้องกันโร์คคอตีบี บาดทะยิักและไอกร์น

1. ร์ายิละเอยีิดของนักเร์ยีิน

2. สำถานภาพการ์เป็้นคนพ้�นเมอ้ง

3. ร์ายิละเอยีิดของท่าน - บดิามาร์ดาห้ร์อ้ผู้้ป้้กคร์อง

นามสกุุล

ชื่่�อ

วััน เด่ือน ปีเีกิุดื

ข้้าพเจ้้าได้ือ่านข้้อมลูท่ี่�ได้ืรัับและเข้้าใจ้เกุ่�ยวักัุบปีรัะโยชื่น์
และ ผลข้้างเค่ียงท่ี่�อาจ้เกิุดืข้้�นจ้ากุวััคีซี่นปีอ้งกัุนโรัคีคีอต่ีบ 
บาดืที่ะยักุและไอกุรัน
ดัืงนั�นข้้าพเจ้้ายินยอมให้บุ้ตีรัข้องข้้าพเจ้้าตีามชื่่�อดัืงกุล่าวัข้้าง
ต้ีน รัับวััคีซี่นปีอ้งกัุนโรัคีคีอต่ีบ บาดืที่ะยักุและไอกุรันห้น้�งเข้็ม

ข้า้พเจ้้าข้อรับัรัองตีามคีวัามรู้ัท่ี่�มอ่ยู่อย่างด่ืท่ี่�สดุืว่ัา บุตีรัข้องข้า้พเจ้้า:
1. ไมเ่คียมป่ีฏิิกิุรัยิากุารัแพอ้ยา่งรุันแรังห้ลังจ้ากุได้ืรับักุารัฉีด่ื วััคีซีน่ใดืๆ
2. ไมม่ป่ีฏิิกิุรัยิากุารัแพอ้ยา่งรุันแรังจ้ากุสว่ันปีรัะกุอบใดืๆข้อง

วััคีซ่ีน ตีามรัายกุารัท่ี่�แจ้้งไว้ัในเอกุสารัข้อ้มลูสำาห้รับัผูป้ีกุคีรัองท่ี่�แนบ
มาด้ืวัย 

3. ไมตั่ี�งคีรัรัภ์์

ชื่่�อบดิืามารัดืา/ผูป้ีกุคีรัอง (ตัีวัอยา่งเชื่น่JOHN SMITH)

ท่ี่�อยู ่(ตัีวัอยา่งเชื่น่ 5 SMITH LANE)

เข้ตี

ห้มายเลข้โที่รัศัพัท์ี่มอ่ถ่ือ 

ลายเซีน็บดิืามารัดืา / ผูป้ีกุคีรัอง วัันท่ี่�

เบอรัโ์ที่รัศัพัท์ี่สำารัองท่ี่�ติีดืต่ีอได้ืสะดืวักุท่ี่�สุดื
(รัวัมห้มายเลข้รัห้สัท้ี่องท่ี่� เชื่น่ตัีวัอยา่งเช่ื่น02)

รัห้สัไปีรัษณีย์่

ชื่่�อโรังเร่ัยน

ห้มายเลข้บตัีรัเมดิืแคีรั์
ห้มายเลข้ข้้างชื่่�อบุตีรัข้อง 
ท่ี่านบนบัตีรัเมดิืแคีรั์

เพศั

M F

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม  กรุณากรอกข้�อความเปน็ตัีวพมิพด์�วยปากกาหมกึสำดีำาหรอืสีีนำาเงิน

220728-2-23

Thai

คีลมุเคีรัอ่-Indeterminate/
เพศักุำากุวัม-Intersex/ยงัไม่
กุำาห้นดื-Unspecified

ชื่ั�นปีท่ีี่�

ไมใ่ชื่่ ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัอะบอรัจิิ้น ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัเกุาะ ที่อรัเ์รัสสเตีรัที่ ใชื่ ่เปีน็ทัี่�งชื่าวัอะบอรัจิิ้นและชื่าวัเกุาะ ที่อรัเ์รัสสเตีรัที่

เพศหญิิงเพศชาย
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บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคคอตีีบิ 
บิาดทึะยักและไอกรน

บิดามาร์ดา/ผู้้้ป้กคร์อง
บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคคอตีีบิ บิาดทึะยักและไอกรน

บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคคอตีีบิ บิาดทึะยักและไอกรน

ชื่้�อนักเร์ยีิน (ตัีวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH) ชื่้�อนักเร์ยีิน (ตัีวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH)

บนัทึกของพยิาบาล

แขน แขน

ลายเซ็ีนพยาบาล ลายเซีน็พยาบาลวัันท่ี่� วัันท่ี่�

: :

/

ห้มายเลข้รุั่นท่ี่�ผลิตีข้องวััคีซี่น ห้มายเลข้รุั่นท่ี่�ผลิตีข้องวััคีซี่นซีา้ย

ข้วัา

ซีา้ย

ข้วัา

เหตุผุลท่ี่�ไม่ไ่ด้้รับัการัฉ่ีด้วััคซ่ีน

ลาห้ยุดื
ไมย่อมรับัวััคีซ่ีน
ปีว่ัย
ไมม่ล่ายเซ็ีน 
ยกุเลิกุคีำายนิยอม 

อ่�นๆ

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์ บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพาะเจ้�าหน�าทีึ� เฉีพาะเจ้�าหน�าทีึ�

เวัลาท่ี่�ฉ่ีดืวััคีซ่ีน   
(ใช้ื่รัะบบนาฬิิกุาย่�สิบส่�ชื่ั�วัโมง)

เวัลาท่ี่�ฉีด่ืวััคีซีน่   
(ใช้ื่รัะบบนาฬิิกุาย่�สบิส่�ชื่ั�วัโมง)

ตี�องทึำาอะไรบิ�างหลังจ้ากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ตี�องทึำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึง
ประสีงค์บิริเวณทีึ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็ุบบนัท้ี่กุกุารัฉีด่ืวััคีซ่ีนน่�ไว้ัเพรัาะท่ี่านอาจ้ต้ีองแสดืง ข้้อมลูน่�
ในภ์ายห้ลัง

•  ข้อ้มลูเกุ่�ยวักัุบกุารัฉีด่ืวััคีซีน่ข้องบุตีรัจ้ะได้ืรับักุารัอัปีโห้ลดื
โดืยอัตีโนมติัีไปียงั Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่ี่านอาจ้ต้ีองกุารัแจ้้งให้แ้พที่ยเ์วัชื่ปีฏิิบติัีทัี่�วัไปี 
(GP- จ่้พ)่ ข้องท่ี่านที่รัาบเพ่�ออัปีเดืตีข้อ้มลูเกุ่�ยวักัุบวัันท่ี่�ฉีด่ื
วััคีซีน่

ห้ากบุตีร์ของท่านมอีาการ์ไมพ่งึป้ร์ะสำงค์ที�ท่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพทยิข์องท่าน

• ใชื่้ผา้เย็นห้มาดืๆปีรัะคีบบรัิเวัณีท่ี่�ได้ืรัับกุารัฉี่ดืยา เพ่�อลดื
อากุารัเจ็้บ

• รัับปีรัะที่านยาแกุ้ปีวัดืพารัาเซีที่ตีามอล

• ด่ื�มนำามากุข้้�น 
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วััคซีีนป้อ้งกัันโรคอีสุุกัอีใสุ 

ถาม: โรคอีีสุุกอีีใสุคือีอีะไร
โรคอีีสุุกอีีใสุเป็็นโรคติิดต่ิอีได้ง่่ายมาก เกิดจากเชื้้�อีไวรัสุทีี่�
ที่ำาให้้เกิดงู่สุวัด (varicella-zoster virus) ป็กติิในเด็กทีี่�แข็็ง่แรง่
จะมีอีาการไม่รุนแรง่และเป็็นอียูร่ะยะสุั�นๆ อีาการได้แก่ มีไข็้
ต่ิาๆ น้ามูกไห้ล อ่ีอีนเพลีย และผ้ื่�นข็้�นติามผิื่วห้นัง่ซึ่้�ง่ต่ิอีมาจะ
กลายเป็็นติุ่มมีน้าใสุๆ สุว่นผู้ื่ให้ญ่จ่ะมีอีาการรุนแรง่กว่า และ
อีาจเป็็นอัีนติรายถ้ึง่ชื้ีวิติได้ห้ากผู้ื่ป่็วยมีภููมิต้ิานที่านต่ิา ผู้ื่ป่็วย
ห้น้�ง่ใน 4,000 รายจะมีภูาวะทีี่�กล้ามเน้�อีเสุียการป็ระสุานง่าน
อียา่ง่เฉีียบพลัน (ภูาวะสุูญ่เสุียการที่รง่ตัิวทีี่�เกิดจากสุมอีง่สุว่น
เซึ่รีเบลลัมถึูกที่ำาลาย - acute cerebellar ataxia) ผู้ื่ป่็วยห้น้�ง่ใน 
100,000 รายจะมีอีาการสุมอีง่อัีกเสุบ (encephalitis) การติิดเชื้้�อีนี�
ในข็ณะตัิ�ง่ครรภ์ูจะสุง่่ผื่ลให้้เด็กที่ารกพิการแต่ิแรกเกิด รวมทัี่�ง่เกิด
รอียแผื่ลเป็็น และมีความผิื่ดป็กติิข็อีง่กระดูกแข็นและข็า 

ถาม: โรคอีีสุุกอีีใสุติิดต่ิอีได้อีย่า่งไร
เม้�อีเริ�มป่็วยในระยะแรกเชื้้�อีไวรัสุติิดต่ิอีได้ด้วยการไอีรดกัน ระยะ
ต่ิอีมาเชื้้�อีไวรัสุติิดต่ิอีได้โดยการสุัมผัื่สุถึูกติุ่มน้าทีี่�ผิื่วห้นัง่โดยติรง่ 
โรคนี�ติิดต่ิอีได้ง่่ายมากในผู้ื่ทีี่�ไม่เคยเป็็นโรคอีีสุุกอีีใสุ ห้ร้อีผู้ื่ทีี่�ไม่
เคยได้รับภููมิคุ้มกันโรค ระยะแพรเ่ชื้้�อีข็อีง่ผู้ื่ป่็วยเริ�มตัิ�ง่แต่ิห้น้�ง่
ห้ร้อีสุอีง่วันก่อีนมีผ้ื่�น (ในชื้ว่ง่ทีี่�มีน้ามูกไห้ล) ไป็จนถ้ึง่ห้้าวันต่ิอีมา 
(ชื้ว่ง่ทีี่�ติุ่มน้าจะแห้้ง่และติกสุะเก็ด)

ถาม: วััคซีีนเหล่่านี�ทำำางานอีย่า่งไร
วัคซีึ่นเห้ล่านี�ที่ำาง่านโดยการกระติุ้นภููมิคุ้มกันให้้สุามารถึต่ิอีสุูกั้บ
เชื้้�อีโรคบาง่ชื้นิด ห้ากคนทีี่�ได้รบัวัคซึ่นีแล้วสุมัผัื่สุกับเชื้้�อีโรคเห้ล่านี�  
ระบบภููมิคุ้มกันข็อีง่พวกเข็าจะติอีบสุนอีง่อียา่ง่มีป็ระสุิที่ธิภิูาพ
มากข็้�น ที่ำาให้้ป้็อีง่กันการเกิดโรคห้ร้อีลดความรุนแรง่ข็อีง่โรคได้ 

ถาม: วััคซีีนนี�มีประสุิทำธิิภาพดีเพีย่งใด
วัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุห้น้�ง่เข็็มมีป็ระสุิที่ธิภิูาพป้็อีง่กันโรค
อีีสุุกอีีใสุได้ 80-85% และมีป็ระสุิที่ธิภิูาพดีมากในการป้็อีง่กัน
อีาการรุนแรง่ข็อีง่โรค

ถาม: ใครควัรรับการฉีดวััคซีีน
นักเรียนอีายุไม่เกิน 14 ปี็ ต้ิอีง่ได้รับวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุห้น้�ง่
เข็็ม เว้้นเสียีแต่่ว่้าเคยได้้รับัวั้คซีนีนี�มาแล้้ว้ (ป็กติิจะฉีีดเม้�อีอีายุ 
18 เด้อีน) หรัอืเคยเป็น็โรัคอสีีุกอใีสีมาแล้้ว้ นักเรียนอีายุ 14 ปี็ข็้�น
ไป็ต้ิอีง่ได้รับวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุสุอีง่เข็็ม ซึ่้�ง่ฉีีดห้่าง่กันอียา่ง่
น้อีย 1-2 เด้อีนโดยไป็รับได้จากแพที่ย์

ถาม: ใครไมค่วัรได้รับการฉีดวััคซีีน
ไม่ควรฉีีดวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุให้้แก่บุคคลต่ิอีไป็นี�ค้อี 
•  ผู้ื่ทีี่�เคยมีป็ฏิิกิริยาภููมิแพ้อียา่ง่เฉีียบพลันรุนแรง่ห้ลัง่จากได้รับ
วัคซึ่ีนเข็็มก่อีนห้น้านี�

•  ผู้ื่ทีี่�เคยมีป็ฏิิกิริยาภููมิแพ้อียา่ง่เฉีียบพลันรุนแรง่เน้�อีง่จากสุว่น
•  ป็ระกอีบใดๆข็อีง่วัคซึ่ีน (รายชื้้�อีอียูห่้น้าถัึดไป็)
•  ผู้ื่ทีี่�ตัิ�ง่ครรภ์ู (ไม่ควรตัิ�ง่ครรภ์ูภูายใน 28 วันห้ลัง่จากได้รับการฉีีด
วัคซึ่ีน)

•  ผู้ื่ใดทีี่�เคยได้รับการถ่ึายเล้อีด/การฉีีดอิีมมิวโนกล็อีบบิวลิน 
ภูายใน 12 เด้อีนทีี่�ผื่่านมา

•  ผู้ื่ทีี่�เคยได้รับวัคซึ่ีนชื้นิดเชื้้�อีเป็็นแต่ิอ่ีอีนฤที่ธิิ�ภูายใน 4 สุัป็ดาห์้ทีี่�
ผื่่านมา (เชื้น่ วัคซึ่ีน MMR (โรคหั้ด คาง่ทีู่ม และหั้ดเยอีรมัน)  
วัคซึ่ีนบีซึ่ีจี (วัณโรค) ห้ร้อีไข็้เห้ล้อีง่) วัคซึ่ีนบีซึ่ีจี (วัณโรค)  
ห้ร้อีไข็้เห้ล้อีง่)

•  ผู้ื่ทีี่�มีภููมิคุ้มกันบกพรอ่ีง่ เชื้น่
 i.  ผู้ื่ทีี่�ติิดเชื้้�อีเอีชื้ไอีวี/เอีดสุ์

 ii.  ผู้ื่ทีี่�กำาลัง่รับการรักษาซึ่้�ง่กดภููมิต้ิานที่านในข็นาดสุูง่  
เชื้น่ เคมีบำาบัด รัง่สุีรักษา ห้ร้อี รับป็ระที่านยา 
คอีร์ติิโคสุเติอีรอียด์ข็นาดสุูง่

 iii.  ผู้ื่ทีี่�มีภููมิคุ้มกันต่ิามากรวมทัี่�ง่ผู้ื่ทีี่�เป็็นโรคมะเร็ง่ต่ิอีมน้า
เห้ล้อีง่ มะเร็ง่เม็ดเล้อีดข็าว และมะเร็ง่ทีี่�แพรก่ระจายไป็สุู่
อีวัยวะอ้ี�น 

ถาม: ปฏิิกิริย่าภูมิแพ้อีย่า่งเฉีย่บพลั่นแล่ะรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอีนนะฟิิแล็่กซีิสุ) คือีอีะไร  
ป็ฏิิกิริยาภููมิแพ้อียา่ง่เฉีียบพลันและรุนแรง่อีาจที่ำาให้้ห้มดสุติิและ
ถ้ึง่แก่ชื้ีวิติได้ห้ากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว อาการนี้้�แทบจะไม่่
เกิดขึ้้�นี้  หลัังการฉีด้วััคซีน้ี้ พยาบาลผู้ื่ฉีีดวัคซึ่ีนในโรง่เรียนทีุ่กคน
ได้รับการฝึึกอีบรมวิธิกีารบำาบัดอีาการจากป็ฏิิกิริยาภููมิแพ้อียา่ง่
เฉีียบพลันและรุนแรง่

กระที่รวง่สุาธิารณสุุข็รัฐนิวเซึ่าท์ี่เวลสุ ์(NSW Health) 
จัดโครง่การฉีีดวัคซึ่ีนในโรง่เรียนให้้เด็กวัยรุน่ ติามคำา
แนะนำาข็อีง่สุภูาวิจัยด้านสุาธิารณสุุข็และการแพที่ย์
แห้่ง่ชื้าติิ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้ื่ป็กครอีง่ต้ิอีง่เซึ่็นแบบฟอีร์ม
ให้้ความยินยอีม

ขั้ั�นต่อนต่่อไป็
•  อ่ีานเอีกสุารข็้อีมูลนี�โดยละเอีียด
•  ห้ากท่ี่านป็ระสุง่ค์ให้้บุติรรับวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุ 
ให้้ท่ี่านกรอีกแบบฟอีร์มให้้ความยินยอีมฉีีดวัคซึ่ีน 
และให้้บุติรนำาแบบฟอีร์มทีี่�เซึ่็นยินยอีมแล้วค้นให้้ที่าง่
โรง่เรียน 

•  ห้ากท่ี่านไม่ป่็ระสุง่ค์ให้้บุติรรับวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุ 
อย่า่กรอีกแบบฟอีร์มให้้ความยินยอีมห้ร้อีค้นแบบฟอีร์ม
ให้้ที่าง่โรง่เรียน

NSW Health Thai เอกสีารัขั้้อมูล้สีำาหรับัผูู้้ป็กครัอง  

Varicella (chickenpox) vaccine



ถาม: ควัรทำำาอีย่า่งไรหากข้้าพเจ้้าไมม่ีบันทึำกประวััติิ 
หรือีจ้ำาไมไ่ด้ว่ัาบุติรเคย่เป็นโรคอีีสุุกอีีใสุหรือีเคย่ได้
รับวััคซีีนแล้่วัหรือีย่ัง
เด็กและผู้ื่ให้ญ่ร่ับวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุได้อียา่ง่ป็ลอีดภัูยห้าก
ไม่มีป็ระวัติิทีี่�แน่นอีนว่าเคยเป็็นโรคอีีสุุกอีีใสุ ห้ร้อีไม่มีห้ลักฐานว่า
ได้รับการฉีีดวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุมาก่อีน

ถาม: วััคซีีนป้อีงกันโรคอีีสุุกอีีใสุมีสุว่ันประกอีบข้อีง
สุารเติิมแต่ิงอีะไรบ้าง
วัคซึ่ีนมีสุว่นป็ระกอีบข็อีง่ ซูึ่โครสุ (sucrose) ไฮโดรไลซึ่์ พอีร์ไซึ่น์ 
เจลาติิน (hydrolysed porcine gelatin) ยูเรีย (urea) โมโนโซึ่เดียม 
กลูติาเมติ (monosodium glutamate) สุว่นป็ระกอีบติกค้าง่ข็อีง่
เซึ่ลล์ MRC-5 นีโอีมัยซึ่ิน (neomycin) และ bovine serum ใน
ป็ริมาณเล็กน้อียมาก สุารเติิมแต่ิง่มีอียูใ่นป็ริมาณน้อียมาก เพ้�อี
ชื้ว่ยกระติุ้นการติอีบสุนอีง่ที่าง่ภููมิคุ้มกันข็อีง่วัคซึ่ีน ห้ร้อีที่ำาห้น้าทีี่�
เป็็นสุารกันเสุีย วัคซึ่ีนสุัมผัื่สุกับผื่ลิติภัูณฑ์์ทีี่�ผื่ลิติจากเซึ่ลล์ข็อีง่วัว
ในระห้ว่าง่การผื่ลิติ 

ถาม: วััคซีีนปล่อีดภัย่แค่ไหน
วัคซึ่ีนในป็ระเที่ศอีอีสุเติรเลียป็ลอีดภัูยและต้ิอีง่ผื่่านการติรวจ
สุอีบอียา่ง่เข็้มง่วด ก่อีนได้รับการอีนุมัติิอีอีกใชื้้โดย Therapeutic 
Goods Administration (ห้น่วยง่านกำากับดูแลผื่ลิติภัูณฑ์์สุุข็ภูาพ
เพ้�อีการบำาบัดรักษา ห้ร้อี TGA) นอีกจากนี� TGA ยัง่ติิดติาม
สุัง่เกติการณ์ความป็ลอีดภัูยห้ลัง่จากได้นำาวัคซึ่ีนมาใชื้้แล้ว

ถาม: วััคซีีนป้อีงกันโรคอีีสุุกอีีใสุมีผล่ข้้างเคีย่งอีะไร
บ้าง 
ผื่ลข็้าง่เคียง่ข็อีง่การฉีีดวัคซึ่ีนมีเพียง่เล็กน้อีย มักจะมีอีาการ
แดง่ ป็วด และบวมบริเวณทีี่�ฉีีดวัคซึ่ีน ห้ร้อีมีไข็้ อีาการข็้าง่เคียง่
ทีี่�รุนแรง่พบได้น้อียมาก ข็้อีมูลเพิ�มเติิมเกี�ยวกับผื่ลข็้าง่เคียง่
ข็อีง่วัคซึ่ีนมีอียูใ่นข็้อีมูลเกี�ยวกับยาเพ้�อีผู้ื่บริโภูค (Consumer 
Medicine Information - CMI) ซึ่้�ง่สุามารถึดูได้ทีี่�เว็บไซึ่ต์ิ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ห้ากพอ่ีแม่กัง่วล
ใจเกี�ยวกับอีาการข็้าง่เคียง่ห้ลัง่การฉีีดวัคซึ่ีน ควรป็ร้กษาแพที่ย์
ทัี่�วไป็ (GP- จีพี) และแพที่ย์ควรเป็็นผู้ื่สุง่่รายง่านไป็ยัง่ห้น่วยง่าน
สุาธิารณสุุข็ใกล้บ้านอีีกด้วย

ถาม: นักเรีย่นหญิิงทีำ�ตัิ�งครรภ์หรือีคิดว่ัาอีาจ้จ้ะตัิ�ง
ครรภ์ควัรรับวััคซีีนนี�หรือีไม่
ไม่ควรฉีีดวัคซึ่ีนให้้แก่นักเรียนห้ญ่ิง่ทีี่�ตัิ�ง่ครรภ์ูห้ร้อีคิดว่าอีาจจะ
ตัิ�ง่ครรภ์ู ในวันทีี่�มีคลินิกฉีีดวัคซึ่ีนพยาบาลจะถึามนักเรียนห้ญ่ิง่
ว่าตัิ�ง่ครรภ์ูห้ร้อีอีาจจะตัิ�ง่ครรภ์ูห้ร้อีไม่ ห้ากนักเรียนติอีบว่าใชื้ ่
เธิอีจะไม่ได้รับการฉีีดวัคซึ่ีน นักเรียนจะได้รับการสุนับสุนุนให้้
ป็ร้กษาเร้�อีง่การตัิ�ง่ครรภ์ูกับบิดามารดา/ผู้ื่ป็กครอีง่โดยด่วน เพ้�อี
ไป็ป็ร้กษาแพที่ย์ นอีกจากนี�เธิอีจะได้รับรายละเอีียดข็อีง่ห้น่วย
บริการด้านสุุข็ภูาพทีี่�ให้้คำาป็ร้กษา ความชื้ว่ยเห้ล้อี และแนะแนว
ที่าง่
นัี้กเรย้่นี้หญิงิท้�ได้รบัวััคซีน้ี้ป้้องกันี้โรคอ้สุุกอ้ใสุไม่ค่วัรตัั้�งครรภ์์
ภ์าย่ในี้ 28 วัันี้หลัังจากได้รบัการฉีด้วััคซีน้ี้

ถาม: จ้ะต้ิอีงทำำาอีย่า่งไรหากบุติรข้้าพเจ้้าเป็นโรค
หอีบหืด แล่ะต้ิอีงใช้้ย่าข้ย่าย่หล่อีดล่มทีำ�มีสุารคอีร์ติิ
โซีนหรือีเพรดนิโซีน “ช้นิดพน่” 
การฉีีดวัคซึ่ีนป้็อีง่กันโรคอีีสุุกอีีใสุให้้แก่ผู้ื่ทีี่�เป็็นโรคห้อีบห้้ดนั�น
ป็ลอีดภัูยไม่ว่าพวกเข็ากำาลัง่ใชื้้ยารักษาชื้นิดใด

ถาม: ข้้าพเจ้้าสุามารถถอีนการให้ควัามย่ินย่อีมได้
หรือีไม่
ท่ี่านถึอีนการให้้ความยินยอีมได้ทีุ่กเม้�อีโดยแจ้ง่เป็็นลายลักษณ์
อัีกษร ห้ร้อีโที่รศัพท์ี่ไป็ทีี่�โรง่เรียนเพ้�อีถึอีนการให้้ความยินยอีม

ถาม: ข้้าพเจ้้าควัรทำำาอีย่า่งไร หากบุติรข้อีงข้้าพเจ้้า
ไมไ่ด้รับวััคซีีนทีำ�โรงเรีย่นเนื�อีงจ้ากป่วัย่หรือีไมไ่ด้ไป
โรงเรีย่นในวัันทีำ�พย่าบาล่มาฉีดวััคซีีน
ท่ี่านควรติิดต่ิอีแพที่ย์ใกล้บ้านเพ้�อีนัดห้มายให้้บุติรข็อีง่ท่ี่านไป็ฉีีด
วัคซึ่ีน

ถาม: ข้า้พเจ้้าจ้ะเข้า้ถึงบันทึำกการฉดีวััคซีนีได้อีย่า่งไร
ข็้อีมูลเกี�ยวกับการฉีีดวัคซึ่ีนข็อีง่บุติรท่ี่านจะถึูกอัีป็โห้ลดไป็
ยัง่ที่ะเบียนการฉีีดวัคซึ่ีนป็ระเที่ศอีอีสุเติรเลีย (Australian 
Immunisation Register ห้ร้อี AIR) เพ้�อีให้้สุามารถึเชื้้�อีมโยง่กับ
บันท้ี่กป็ระวัติิการได้รับวัคซึ่ีนข็อีง่บุติรท่ี่าน
ผู้ื่ป็กครอีง่สุามารถึข็อีสุำาเนาบันท้ี่กป็ระวัติิการได้รับวัคซึ่ีนข็อีง่
บุติรจากที่ะเบียนการฉีีดวัคซึ่ีนป็ระเที่ศอีอีสุเติรเลีย (AIR) ได้ทีุ่ก
เม้�อีจนบุติรอีายุ 14 ปี็ และนักเรียนทีี่�มีอีายุ 14 ปี็ข็้�นไป็สุามารถึข็อี
บันท้ี่กป็ระวัติิการได้รับวัคซึ่ีนข็อีง่ตินเอีง่ได้ดัง่นี�
•  โดยการใชื้้บัญ่ชื้ีอีอีนไลน์ข็อีง่ Medicare ผื่่าน myGov my.gov.au/

•  โดยการใชื้้ Medicare Express Plus App www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โที่รสุายสุอีบถึามข็้อีมูลทัี่�วไป็ข็อีง่ AIR ได้ทีี่� 1800 653 809

ถาม: จ้ะเกิดอีะไรข้ึ�นกับข้้อีมูล่เกี�ย่วักับบุติรข้อีง
ข้้าพเจ้้า
ข็้อีมูลทีี่�ท่ี่านกรอีกลง่ในแบบฟอีร์มให้้ความยินยอีม ได้รับการ
คุ้มครอีง่อียา่ง่เครง่่ครัดภูายใต้ิกฎห้มายข็อีง่รัฐนิวเซึ่าท์ี่เวลสุ์และ
รัฐบาลกลาง่ ว่าด้วยเร้�อีง่สุิที่ธิขิ็้อีมูลสุว่นบุคคลและการรักษา
เป็็นความลับ (โป็รดดูคำาชื้ี�แจง่เร้�อีง่สุิที่ธิขิ็้อีมูลสุว่นบุคคลทีี่�แนบ
มานี�) ข็้อีมูลนี�จะถึูกบันท้ี่กลง่ในที่ะเบียนการฉีีดวัคซึ่ีนภููมิคุ้มกัน
โรคข็อีง่กระที่รวง่สุาธิารณสุุข็รัฐนิวเซึ่าท์ี่เวลสุ์และนำาไป็บรรจุ
ข็้�นในที่ะเบียนการฉีีดวัคซึ่ีนป็ระเที่ศอีอีสุเติรเลีย (Australian 
Immunisation Register - AIR) เพ้�อีให้้สุามารถึเชื้้�อีมโยง่กับ
ป็ระวัติิการรับวัคซึ่ีนทีี่�มีอียูข่็อีง่บุติรท่ี่านและไป็ดูได้ใน MyGov

ถาม: ข้้าพเจ้้าจ้ะหาข้้อีมูล่เพิ�มเติิมเกี�ย่วักับการฉีด
วััคซีีนในโรงเรีย่นได้ทีำ�ไหน
ห้าข็้อีมูลเพิ�มเติิมได้โดย
•  โดยไป็ทีี่�เว็บไซึ่ต์ิข็อีง่กระที่รวง่สุาธิารณสุุข็รัฐนิวเซึ่าท์ี่เวลสุ์ ทีี่�   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติิดต่ิอีห้น่วยง่านด้านสุาธิารณสุุข็ป็ระจำาท้ี่อีง่ถิึ�นข็อีง่ท่ี่าน
ได้ทีี่� 1300 066 055 
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แบบฟอร์ม์ให้้ความยิินยิอมสำำาห้ร์บั
การ์ฉีีดวัคซีนีป้้องกันโร์คอสีำุกอใีสำ
บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์  กรุณากรอกข้�อความเปน็ตััวพิมิพ์ิด�วยปากกาหมกึสำดีำาหรอืสำนีำาเงิน

220733-2-23

1. ร์ายิละเอยีิดของนักเร์ยีิน

2. สำถานภาพิการ์เป้น็คนพิ้�นเมอ้ง

นามสกุุล

ชื่่�อ

วััน เด่ือน ปีเีกิุดื

ชื่่�อโรงเรยีน

หมายเลขบัตัรเมดิืแคร์
หมายเลขข้างชื่่�อบุัตรของ 
ท่่านบันบััตรเมดิืแคร์

เพศ

M F
คลมุเครอ่-Indeterminate/
เพศกุำากุวัม-Intersex/ 
ยงัไมกุ่ำาหนดื-Unspecified

ชื่ั�นปีทีี่�

3. ร์ายิละเอยีิดของท่่าน - บดิามาร์ดาห้ร์อ้ผู้้ป้้กคร์อง

ข้าพเจ้้าได้ือ่านข้อมลูที่�ได้ืรับัและเข้าใจ้เกีุ�ยวักัุบั
ปีระโยชื่นแ์ละ ผลข้างเคียงที่�อาจ้เกิุดืข้�นจ้ากุวััคซีีน
ปีอ้งกัุนโรคอีสุกุอีใส
ดัืงนั�นข้าพเจ้้ายินยอมใหบุ้ัตรของข้าพเจ้้าตามชื่่�อดัืง
กุล่าวัข้างต้น รับัวััคซีีนปีอ้งกัุนโรคอีสุกุอีใสหน้�งเข็ม 

ขา้พเจ้้าขอรบััรองตามควัามรู้ที่�มอียู่อยา่งดีืที่�สดุืว่ัา บุัตรของขา้พเจ้้า:
1. ไมเ่คยมปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงหลังจ้ากุได้ืรบัักุารฉีดีื วััคซีนีใดืๆ
2. ไมม่ปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงจ้ากุสว่ันปีระกุอบัใดืๆของวััคซีนี ตาม

รายกุารที่�แจ้้งไว้ัในเอกุสารขอ้มลูสำาหรบััผูป้ีกุครองที่�แนบัมาด้ืวัย 
3. ไมตั่�งครรภ์์

ชื่่�อบัดิืามารดืา/ผูป้ีกุครอง (ตัวัอยา่งเชื่น่JOHN SMITH)

ที่�อยู ่(ตัวัอยา่งเชื่น่5 SMITH LANE)

เขต

หมายเลขโท่รศพัท์่มอ่ถ่ือ 

ลายเซีน็บัดิืามารดืา / ผูป้ีกุครอง วัันที่�

เบัอร์โท่รศพัท์่สำารองที่�ติดืต่อได้ืสะดืวักุที่�สุดื
(รวัมหมายเลขรหสัท้่องที่� เชื่น่ตัวัอยา่งเชื่น่02)

รหสัไปีรษณีีย์

Thai

ไมใ่ชื่่ ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัอะบัอริจิ้น ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัเกุาะ ท่อร์เรสสเตรท่ ใช่ื่ เปีน็ทั่�งชื่าวัอะบัอริจิ้นและชื่าวัเกุาะ ท่อรเ์รสสเตรท่

เพศหญิิงเพศชาย
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บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคอีสุุกอีใสุ บิดามาร์ดา/ผู้้้ป้กคร์อง บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคอีสุุกอีใสุ

บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคอีสุุกอีใสุ

ชื่้�อนักเร์ยีิน (ตัวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH)

บนัทึ่กของพิยิาบาล

แขน
เวัลาที่�ฉีดีืวััคซีนี   
(ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง)

ลายเซ็ีนพยาบัาล วัันที่�

:
หมายเลขรุ่นที่�ผลิตของวััคซีีนซีา้ย

ขวัา

เหตุผุลท่ี่�ไม่ไ่ด้้รับัการัฉ่ีด้วััคซ่ีน

ลาหยุดื
ไมย่อมรับัวััคซีนี
ปีว่ัย
ไมม่ลีายเซีน็ 
ยกุเลิกุคำายินยอม 

อ่�นๆ

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์

เฉีพาะเจ้�าหน�าทีึ�

ชื่้�อนักเร์ยีิน (ตัวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH)

แขน
เวัลาที่�ฉีดีืวััคซีนี   
(ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง)

ลายเซ็ีนพยาบัาล วัันที่�

:

/

หมายเลขรุ่นที่�ผลิตของวััคซีีนซีา้ย

ขวัา

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพาะเจ้�าหน�าทีึ�

ต้�องทึำาอะไรบิ�างหลัังจ้ากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทึำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึง
ประสุงค์บิริเวณทีึ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็ุบับันัท้่กุกุารฉีดีืวััคซีนีนี�ไว้ัเพราะท่่านอาจ้ต้องแสดืง ขอ้มลูนี�
ในภ์ายหลัง

•  ขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบักุารฉีดีืวััคซีนีของบุัตรจ้ะได้ืรบัักุารอัปีโหลดื
โดืยอัตโนมติัไปียงั Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่่านอาจ้ต้องกุารแจ้้งใหแ้พท่ยเ์วัชื่ปีฏิิบัติัทั่�วัไปี 
(GP- จี้พ)ี ของท่่านท่ราบัเพ่�ออัปีเดืตขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบัวัันที่�ฉีดีื
วััคซีนี

ห้ากบุตัร์ของท่่านมอีาการ์ไมพ่ิงึป้ร์ะสำงค์ท่ี�ท่่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพิท่ยิข์องท่่าน

• ใชื่้ผา้เย็นหมาดืๆปีระคบับัริเวัณีที่�ได้ืรับักุารฉีีดืยา เพ่�อลดื
อากุารเจ็้บั

• รับัปีระท่านยาแกุ้ปีวัดืพาราเซีท่ตามอล

• ด่ื�มนำามากุข้�น 
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วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนดิบี

ถาม: โรคตับอักเสบชนิดบีคืออะไร
โรคตับอักเสบชนิดบีเป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ทำาให้มีไข้ ตัวเหลือง 
และรู้สึกไม่สบายตามรา่งกาย ซึ่งต่อมาสามารถทำาให้เป็นโรคตับแข็ง 
หรือมะเร็งตับได้ บางคนอาจมีโรคตับอักเสบชนิดบีแต่ไม่รู้ตัวว่าติด
เชื้อ คนเหล่าน้ีสามารถสง่ผ่านโรคน้ีไปให้ผู้อ่ืนโดยไม่รู้ตัว

ถาม: โรคตับอักเสบชนิดบีติดต่อได้อยา่งไร
•  ถ่ายทอดจากมารดาท่ีเป็นโรคไปยังลูกระหว่างคลอดและผ่านการ
ให้น้ำานมแม่

•  ถ่ายทอดจากเด็กไปยังเด็ก โดยมักจะผ่านเข้าทางรอยถลอกหรือ
บาดแผล

•  การมีเพศสัมพันธท่ี์ไม่ปลอดภัย
•  อุบัติเหตุโดนเข็มฉีดยาท่ิมตำา
•  การสักหรือเจาะบนรา่งกายโดยใช้เครื่องมือท่ีไม่ได้ผ่านการฆา่เชื้อ
•  การใช้อุปกรณ์การฉีดยารว่มกัน

ถาม: วัคซีนเหล่านี้ทำางานอยา่งไร
วัคซีนเหล่าน้ีทำางานโดยการกระตุ้นภูมิคุม้กันให้สามารถต่อสูกั้บเชื้อ
โรคบางชนิด หากคนท่ีได้รบัวัคซนีแล้วสมัผัสกับเชื้อโรคเหล่าน้ี  
ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธภิาพมาก
ขึ้น ทำาให้ป้องกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ 

ถาม: วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีเพียงใด  
วัคซีนตับอักเสบชนิดบีมีประสิทธภิาพมากในการป้องกันการติดเชื้อ
โรคตับอักเสบชนิดบี 

ถาม: ตามตารางท่ีกำาหนดต้องฉีดวัคซีนก่ีเข็ม
ท่ีศูนย์สอนภาษาอังกฤษ เรง่รัด (Intensive English Centres) 
นักเรียนจะได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบีคอร์ส 2 เข็ม โดยจะได้รับเข็ม
ท่ีสองห่างจากเข็มแรก 4 ถึง 6 เดือน

ถาม: บุตรข้าพเจ้าจะมีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบชนิด
บีหรือไม ่หากได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบีเพียงเข็ม
เดียว
ไม่มี เด็กวัยรุน่ (อายุ 11-15 ปี) จะต้องได้รับวัคซีนขนานสำาหรับผู้ใหญ ่
2 เข็มจึงจะมีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบชนิดบี

ถาม: ใครควรรับการฉีดวัคซีน
นักเรียนอายุ 11-15 ปี ทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดบีขนาดของผูใ้หญ่ 2 เข็ม ยกเว้นว่าเคยได้รับวัคซีนน้ีครบตาม
ตารางท่ีกำาหนดแล้วตอนเป็นทารก/เด็ก 

นักเรียนท่ีมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีนขนาดของเด็ก 3 เข็ม 
วัคซีน 2 เข็มแรกสามารถรับได้ท่ีโรงเรียน และนักเรียนจะได้รับ
จดหมายเพื่อนำาไปรับวัคซีนอีกเข็มให้ครบคอร์สท่ีแพทย์ท่ัวไป 
(GP- จีพ)ี

ถาม: ใครไมค่วรได้รับการฉีดวัคซีน
ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีให้แก่บุคคลต่อไปน้ีคือ

•  ผู้ท่ีมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงหลังจากได้รับวัคซีนเข็ม
ก่อนหน้าน้ี

•  ผู้ท่ีมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงเน่ืองจากสว่นประกอบ
ใดๆของวัคซีน (รายชื่ออยูด้่านล่าง)

•  ผู้ท่ีต้ังครรภ์

ถาม: วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน
วัคซีนในประเทศออสเตรเลียปลอดภัยและต้องผ่านการตรวจสอบ
อยา่งเข้มงวด ก่อนได้รับการอนุมัติออกใช้โดย Therapeutic Goods 
Administration (หน่วยงานกำากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการ
บำาบัดรักษา หรือ TGA) นอกจากน้ี TGA ยังติดตามสังเกตการณ์
ความปลอดภัยหลังจากได้นำาวัคซีนมาใช้แล้ว

ถาม: สารเติมแต่งในวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดบีมีอะไรบ้าง
วัคซีนมีสว่นประกอบของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อชว่ยกระตุน้การ
ตอบสนองทางภูมิคุม้กันของวัคซนี อาจมีสว่นประกอบของยีสต์โปรตีน 
และสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากเซลล์ของวัวในระหว่างการผลิต 

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส ์(NSW Health) 
จัดโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้เด็กวัยรุน่ ตามคำา
แนะนำาของสภาวิจัยด้านสาธารณสุขและการแพทย์
แห่งชาติ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้ปกครองต้องเซ็นแบบฟอร์ม
ให้ความยินยอม

ขั้นตอนต่อไป
•  อ่านเอกสารข้อมูลน้ีโดยละเอียด
•  หากท่านประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดบี ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมฉีดวัคซีน 
และให้บุตรนำาแบบฟอร์มท่ีเซ็นยินยอมแล้วคืนให้ทาง
โรงเรียน  

•  หากท่านไม่ ประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดบี อยา่ กรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมหรือคืนแบบ
ฟอร์มให้ทางโรงเรียน 

NSW Health Thai เอกสารข้อมูลสำาหรบัผู้ปกครอง   
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ถาม: ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดบีมีอะไรบ้าง
ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีเพียงเล็กน้อย มักจะมีอาการ
แดง ปวด และบวมบริเวณท่ีฉีดวัคซีน หรือมีไข้ อาการข้างเคียง
ท่ีรุนแรงพบได้น้อยมาก ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผลข้างเคียง
ของวัคซีนมีอยูใ่นข้อมูลเก่ียวกับยาเพื่อผู้บริโภค (Consumer 
Medicine Information - CMI) ซึ่งสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination หากพอ่แม่กังวล
ใจเก่ียวกับอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์
ท่ัวไป (GP- จีพี) และแพทย์ควรเป็นผู้สง่รายงานไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านอีกด้วย

ถาม: ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอนนะฟิแล็กซิส) คืออะไร
ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรงอาจทำาให้หมดสติและ
ถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว อาการนีแ้ทบจะไมเ่กิด
ขึ้น  หลังการฉดีวัคซนี พยาบาลผู้ฉีดวัคซีนในโรงเรียนทุกคนได้รับ
การฝึกอบรมวิธกีารบำาบัดอาการจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลัน
และรุนแรง

ถาม: ควรทำาอยา่งไรหากข้าพเจ้าไมม่ีบันทึกประวัติ 
หรือจำาไมไ่ด้ว่าบุตรได้รับวัคซีนตับอักเสบชนิดบีครบ
ตามตารางท่ีกำาหนดแล้วหรือยัง
บุตรของท่านรับวัคซีนตับอักเสบชนิดบีตามกำาหนดได้อีกโดยไม่เป็น
อันตรายแต่อยา่งใด

ถาม: บุตรข้าพเจ้าได้รับวัคซีน Hib วัคซีนนี้จะ
ป้องกันบุตรข้าพเจ้าจากโรคตับอักเสบชนิดบีหรือไม่
ป้องกันไม่ได้ วัคซีน Hib เป็นวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
เชื้อ Haemophilus influenzae type b เท่าน้ัน และฉีดให้แก่ทารกเม่ือ
อายุ 6 สัปดาห์, 4 เดือน, 6 เดือน และ 18 เดือน วัคซีนน้ีจะไม่สามารถ
ป้องกันบุตรท่านจากโรคตับอักเสบชนิดบี

ถาม: นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ัง
ครรภ์ควรรับวัคซีนนี้หรือไม่
ไม่ควรฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ัง
ครรภ์ ในวันท่ีมีคลินิกฉีดวัคซีนพยาบาลจะถามนักเรียนหญิงว่าต้ัง
ครรภ์หรืออาจจะต้ังครรภ์หรือไม่ หากนักเรียนตอบว่าใช ่เธอจะไม่ได้
รับการฉีดวัคซีน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ปรึกษาเรื่องการ
ต้ังครรภ์กับบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยด่วน เพื่อไปปรึกษาแพทย์ 
นอกจากน้ีเธอจะได้รับรายละเอียดของหน่วยบริการด้านสุขภาพท่ีให้
คำาปรึกษา ความชว่ยเหลือ และแนะแนวทาง

ถาม: จะต้องทำาอยา่งไรหากบุตรข้าพเจ้าเป็นโรค
หอบหืด และต้องใช้ยาขยายหลอดลมท่ีมีสารคอร์ติ
โซนหรือเพรดนิโซน “ชนิดพน่” 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบีให้แก่ผู้ท่ีเป็นโรคหอบหืด
น้ันปลอดภัยไม่ว่ากำาลังใช้ยารักษาชนิดใด

ถาม: ใครเป็นผู้ให้ความยินยอมฉีดวัคซีน และถอน
การให้ความยินยอมได้หรือไม่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่าน้ันท่ีสามารถให้ความยินยอมฉีดวัคซีน
แก่นักเรียนอายุต่ำากว่า 18 ปี นักเรียนท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปให้ความ
ยินยอมเองได้ และควรกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมและเซ็นชื่อ
ในสว่นท่ีให้บิดามารดา/ผู้ปกครองกรอกรายละเอียด ท่านถอนการ
ให้ความยินยอมได้ทุกเม่ือโดยแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือโทรศัพท์ไปท่ีโรงเรียนเพื่อถอนการให้ความยินยอม

ถาม: ข้าพเจ้าควรทำาอยา่งไร หากบุตรของข้าพเจ้า
ไมไ่ด้รับวัคซีนท่ีโรงเรียนเนื่องจากป่วยหรือไมไ่ด้ไป
โรงเรียนในวันท่ีพยาบาลมาฉีดวัคซีน
ท่านควรติดต่อแพทย์ใกล้บ้านเพื่อนัดหมายให้บุตรของท่านไปฉีด
วัคซีน

ถาม: ขา้พเจ้าจะเขา้ถึงบนัทึกการฉดีวัคซนีได้อยา่งไร
ข้อมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุตรท่านจะถูกอัปโหลดไป
ยังทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Immunisation Register หรือ AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับบันทึก
ประวัติการได้รับวัคซีนของบุตรท่าน

ผู้ปกครองสามารถขอสำาเนาบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของบุตร
จากทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (AIR) ได้ทุกเม่ือจน
บุตรอายุ 14 ปี และนักเรียนท่ีมีอายุ 14 ปีขึ้นไปสามารถขอบันทึก
ประวัติการได้รับวัคซีนของตนเองได้ดังน้ี

•  โดยการใช้บัญชีออนไลน์ของ Medicare ผ่าน myGov my.gov.au/

•  โดยการใช ้Medicare Express Plus App www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โทรสายสอบถามข้อมูลท่ัวไปของ AIR ได้ท่ี 1800 653 809

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลเก่ียวกับบุตรของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลท่ีท่านกรอกลงในแบบฟอร์มให้ความยินยอม ได้รับการ
คุ้มครองอยา่งเครง่ครัดภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์และ
รัฐบาลกลาง ว่าด้วยเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลและการรักษาเป็น
ความลับ (โปรดดูคำาชี้แจงเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลท่ีแนบมาน้ี) 
ข้อมูลน้ีจะถูกบันทึกลงในทะเบียนการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์และนำาไปบรรจุขึ้นในทะเบียน
การฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian Immunisation 
Register - AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับประวัติการรับวัคซีนท่ีมี
อยูข่องบุตรท่านและไปดูได้ใน MyGov

ถาม: ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการฉีด
วัคซีนในโรงเรียนได้ท่ีไหน
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย

•  โดยไปท่ีเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ ท่ี   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำาท้องถ่ินของท่านได้ท่ี 
1300 066 055 
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1. ร์ายิละเอยีิดของนักเร์ยีิน

2.สำถานภาพิการ์เป็้นคนพิ้�นเมอ้ง

นาม่สกุล

ช่่�อ

ว้น เด่ือน ป็เีกิดื

ช่่�อโริงเริยีน

หม่ายเลขบต้ริเม่ดิืแคริ์
หม่ายเลขข้างช่่�อบุตริของ 
ท่านบนบ้ตริเม่ดิืแคริ์

เพศ

M F
คลมุ่เคริอ่-Indeterminate/
เพศกำากวม่-Intersex/ 
ยง้ไม่ก่ำาหนดื-Unspecified

ช่้�นป็ทีี�

3. ร์ายิละเอยีิดของท่่าน - บดิามาร์ดาห้ร์อ้ผู้้ป้้กคร์อง
ข้าพเจ้ิาได้ือ่านข้อม่ลูที�ได้ืริ้บและเข้าใจิเกี�ยวก้บป็ริะโยช่น์
และผล ข้างเคียงที�อาจิเกิดืข้�นจิากว้คซีีนป็อ้งก้นโริคต้บอ้ก
เสบช่นดิืบี
ด้ืงน้�นข้าพเจ้ิายินยอม่ใหบุ้ตริของข้าพเจ้ิาตาม่ช่่�อด้ืงกล่าว
ข้างต้น ริ้บว้คซีีนป็อ้งก้นโริคต้บอ้กเสบช่นดิืบีตาม่ตาริาง
กำาหนดืสองเข็ม่

ขา้พเจ้ิาขอริบ้ริองตาม่ความ่รู้ิที�ม่อียู่อยา่งดีืที�สดุืว่า บุตริของขา้พเจ้ิา:

1. ไม่เ่คยม่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ย่างรุินแริงหล้งจิากได้ืริบ้การิฉีดีื ว้คซีนีใดืๆ

2. ไม่ม่่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ย่างรุินแริงจิากส่วนป็ริะกอบใดืๆของว้คซีนี ตาม่
ริายการิที�แจ้ิงไว้ในเอกสาริขอ้ม่ลูสำาหริบ้ผูป้็กคริองที�แนบม่าด้ืวย 

3. ไม่ต้่�งคริริภ์์
ช่่�อบดิืาม่าริดืา/ผูป้็กคริอง (ต้วอยา่งเช่น่JOHN SMITH)

ที�อยู ่(ต้วอยา่งเช่่น5 SMITH LANE)

เขต

หม่ายเลขโทริศพ้ท์ม่อ่ถ่ือ 

ลายเซีน็บดิืาม่าริดืา / ผูป้็กคริอง ว้นที�

เบอริโ์ทริศพ้ท์สำาริองที�ติดืต่อได้ืสะดืวกที�สดุื
(ริวม่หม่ายเลขริหส้ท้องที� เช่น่ต้วอยา่งเช่น่02)

ริหส้ไป็ริษณีีย์

Thai

เพศหญิิงเพศชาย

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ท้กการิฉีดีืว้คซีนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดืง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีืว้คซีนีของบุตริจิะได้ืริบ้การิอ้ป็โหลดื
โดืยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพ่�ออ้ป็เดืตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีดื
ว้คซีนี

ห้ากบุตัร์ของท่่านมอีาการ์ไมพ่ิงึป้ร์ะสำงค์ท่ี�ท่่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพิท่ยิข์องท่่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดืๆป็ริะคบบริิเวณีที�ได้ืริ้บการิฉีดีืยา เพ่�อลดื
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดืพาริาเซีทตาม่อล

• ด่ื�ม่นำาม่ากข้�น 

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ท้กการิฉีดีืว้คซีนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดืง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีืว้คซีนีของบุตริจิะได้ืริบ้การิอ้ป็โหลดื
โดืยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพ่�ออ้ป็เดืตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีดื
ว้คซีนี

ห้ากบุตัร์ของท่่านมอีาการ์ไมพ่ิงึป้ร์ะสำงค์ท่ี�ท่่านเป็้นกังวล กรุ์ณาป้ร์กึษาแพิท่ยิข์องท่่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดืๆป็ริะคบบริิเวณีที�ได้ืริ้บการิฉีีดืยา เพ่�อลดื
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดืพาริาเซีทตาม่อล

• ด่ื�ม่นำาม่ากข้�น 
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บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกัน 
โรคตั้บิอักเสบิชนิดบิี บิดามาร์ดา/ผู้้้ป้กคร์อง บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคตั้บิอักเสบิชนิดบิี

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคตั้บิอักเสบิชนิดบิี วัคซีีนเข้็มทีำ� 1

วัคซีีนเข็้มทีำ� 2

ช้�อนักเร์ยีิน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH) ช้�อนักเร์ยีิน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

บนัทึ่กของพิยิาบาล

เวลาที�ฉีดีืว้คซีนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

เวลาที�ฉีดีืว้คซีนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

ลายเซ็ีนพยาบาล

ลายเซีน็พยาบาล

ลายเซีน็พยาบาล
ว้นที�

ว้นที�

ว้นที�

หม่ายเลขรุิ่นที�ผลิตของว้คซีีน

หม่ายเลขรุิ่นที�ผลิตของว้คซีีน

หม่ายเลขรุิ่นที�ผลิตของว้คซีีน
ซีา้ย

ขวา

ซีา้ย

ขวา

ซีา้ย

ขวา

เหตุุผลท่ี่�ไม่ไ่ด้้รับัการัฉ่ีด้วััคซีน่

ลาหยุดื
ไม่ย่อม่ริบ้ว้คซีนี
ป็ว่ย
ไม่ม่่ลีายเซีน็ 
ยกเลิกคำายนิยอม่ 

อ่�นๆ

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์ บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพึาะเจ�าหน�าทีำ� เฉีพึาะเจ�าหน�าทีำ�

วัคซีีนเข้็มทีำ� 1

วัคซีีนเข้็มทีำ� 2

เวลาที�ฉีดีืว้คซีนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

ลายเซ็ีนพยาบาล ว้นที�

หม่ายเลขรุิ่นที�ผลิตของว้คซีีนซีา้ย

ขวา

เฉีพึาะเจ�าหน�าทีำ�

ช้�อนักเร์ยีิน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคตั้บิอักเสบิชนิดบิี

แขน

แขน

แขน

แขน

เวลาที�ฉีดีืว้คซีนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)
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วัคซีนป้องกันโรคหดั คางทูม และหดัเยอรมนั  
(วัคซีน MMR)

ถาม: โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันคืออะไร
โรคหัด เป็นโรคติดต่อได้ง่ายมากจากเชื้อไวรัส ทำาให้มีไข้ ไอ และ
เป็นผ่ืน ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบอ่ยได้แก่ โรคปอดอักเสบ ท้องเสีย 
และ หูชั้นกลางอักเสบ สมองอักเสบเกิดขึ้นประมาณ 1 ใน 1000 
ราย และ 10-15% ของผู้ป่วยจะเสียชีวิตและหลายคนจะมีภาวะ
สมองเสียหายอยา่งถาวร
โรคคางทมู เป็นโรคติดต่อทำาให้ต่อมน้ำาเหลืองท่ีคอบวม และมี
ไข้ ผู้ติดเชื้อประมาณ 10% จะมีอาการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง
และไขสันหลัง (อาการท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของโรคเยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ) ขณะท่ีผู้ชายท่ีพ้นวัยเริ่มเจริญพันธุป์ระมาณ 15-30%  
จะมีการอักเสบของอัณฑะ (orchitis) หากติดเชื้อคางทูมในชว่ง
สามเดือนแรกของการต้ังครรภ์อาจทำาให้แท้งบุตรได้
โรคหดัเยอรมนั เป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัส ทำาให้เป็นผ่ืน 
มีไข้ และต่อมน้ำาเหลืองโต ทำาให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการ
รุนแรงหากมารดาติดเชื้อโรคน้ี ทารก 90% ท่ีติดเชื้อในชว่งสาม
เดือนแรกของการต้ังครรภ์ จะมีความพิการแต่กำาเนิดอยา่งรุนแรง 
ได้แก่ ความบกพรอ่งทางสติปัญญา ความบกพรอ่งทางการได้ยิน 
ความบกพรอ่งทางการมองเห็น หรือ ความพิการของหัวใจ

ถาม: โรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันติดต่อได้
อยา่งไร
โรคติดเชื้อไวรัสเหล่าน้ีติดต่อผ่านทางการไอและจาม โรคหัด
ติดต่อได้ง่ายท่ีสุดในบรรดาโรคติดต่อในมนุษย์ท้ังหมด เพียงแค่
อยูใ่นห้องเดียวกับผู้ท่ีเป็นหัดก็สามารถติดโรคได้

ถาม: วัคซีนเหล่านี้ทำางานอยา่งไร
วัคซีนเหล่าน้ีทำางานโดยการกระตุ้นภูมิคุม้กันให้สามารถต่อสู้กับ
เช้ือโรคบางชนิด หากคนท่ีได้รบัวัคซนีแล้วสมัผัสกับเชื้อโรคเหล่าน้ี  
ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น ทำาให้ป้องกันการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ 

ถาม: วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีเพียงใด
วัคซีน MMR มีประสิทธภิาพมากในการป้องกันโรคหัด คางทูม 
และหัดเยอรมัน 

ถาม: ใครควรรับการฉีดวัคซีน
วัยรุน่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันสอง
เข็ม จึงจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันอยา่ง
สมบูรณ์ นอกเสียจากว่าเคยได้รับวัคซีนสองเข็มน้ีแล้ว 

ถาม: ใครไมค่วรได้รับการฉีดวัคซีน
ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) 
ให้แก่บุคคลต่อไปน้ีคือ    
•  ผู้ท่ีมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันเข็มก่อนหน้าน้ี

•  ผู้ท่ีมีปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันรุนแรงเน่ืองจาก 
สว่นประกอบใดๆของวัคซีน (ตามรายการในหน้าถัดไป)

•  ผู้ท่ีต้ังครรภ์ (ไม่ควรต้ังครรภ์ภายใน 28 วันหลังจากได้รับวัคซีน)
•  ผู้ท่ีเคยได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นแต่อ่อนฤทธิภ์ายใน 4 สัปดาห์
ท่ีผ่านมา เชน่ วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส วัคซีนบีซีจี (วัณโรค) 
หรือไข้เหลือง

•  ผู้ใดท่ีเคยได้รับการถ่ายเลือด/การฉีดอิมมิวโนกล็อบบิวลิน 
ภายในปีท่ีผ่านมา

•  ผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง เชน่
 (i) ผู้ท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 (ii) ผู้ท่ีกำาลังรับประทานยาคอร์ติโคสเตอรอยด์ขนาดสูง
 (iii)  ผู้ท่ีกำาลังรับการรักษาซึ่งกดภูมิต้านทานในขนาดสูง  

การฉายแสงท่ัวไป หรือรังสีรักษา
 (iv)  ผู้ท่ีป่วยด้วยโรคมะเร็งของระบบ reticuloendothelial 

system รวมท้ัง มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
และมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิดฮอด์จกิน

ถาม: วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันมี
สารเติมแต่งอะไรบ้าง
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน มีสว่นประกอบ
ของสาร แลคโตส (lactose) นีโอมัยซิน (neomycin) ซอร์บิทอล 
(sorbitol) และ แมนนิทอล (mannitol) สารเติมแต่งท่ีใสใ่นวัคซีน
เหล่าน้ีมีจำานวนน้อยมากเพื่อชว่ยกระตุ้นการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน หรือทำาหน้าท่ีเป็นสารกันเสีย

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส ์(NSW Health) 
จัดโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรียนให้เด็กวัยรุน่ ตามคำา
แนะนำาของสภาวิจัยด้านสาธารณสุขและการแพทย์
แห่งชาติ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้ปกครองต้องเซ็นแบบฟอร์ม
ให้ความยินยอม

ขั้นตอนต่อไป
•  อ่านเอกสารข้อมูลน้ีโดยละเอียด
•   หากท่านประสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม 
และหัดเยอรมัน ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอม
ฉีดวัคซีน และให้บุตรนำาแบบฟอร์มท่ีเซ็นยินยอมแล้ว
คืนให้ทางโรงเรียน 

•  หากท่านไมป่ระสงค์ให้บุตรรับวัคซีนป้องกันโรคหัด 
คางทูม และหัดเยอรมัน อยา่กรอกแบบฟอร์มให้ความ
ยินยอมหรือคืนแบบฟอร์มให้ทางโรงเรียน 

NSW Health Thai เอกสารข้อมูลสำาหรบัผู้ปกครอง  

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



ถาม: วัคซีนปลอดภัยแค่ไหน
วัคซีนในประเทศออสเตรเลียปลอดภัยและต้องผ่านการตรวจ
สอบอยา่งเข้มงวด ก่อนได้รับการอนุมัติออกใช้โดย Therapeutic 
Goods Administration (หน่วยงานกำากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อการบำาบัดรักษา หรือ TGA) นอกจากน้ี TGA ยังติดตาม
สังเกตการณ์ความปลอดภัยหลังจากได้นำาวัคซีนมาใช้แล้ว

ถาม: ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม 
และหัดเยอรมัน มีอะไรบ้าง
วัคซนีป้องกันโรคหัด คางทมู และหัดเยอรมัน ปลอดภัย  
มีประสทิธภิาพ และใช้ได้ดี ผลขา้งเคียงมักไม่รุนแรงซึง่อาจมี
อาการไมค่่อยสบาย มีไข้ และ/หรอืเป็นผ่ืน (ซึง่ไม่ติดต่อ และผ่ืน
อาจเกิดข้ึน 5-12 วันหลังรบัวัคซนีป้องกันโรคหัด คางทมู และหัด
เยอรมัน) อาการข้างเคียงท่ีรุนแรง รวมท้ังปฏิกิรยิาภูมิแพอ้ยา่ง
เฉยีบพลันรุนแรง (ดขูอ้มูลด้านล่าง) โรคของต่อมน้ำาเหลืองท่ีบวม
โตชัว่คราว (transient lymphadenopathy) ปวดขอ้ และภาวะ
เกล็ดเลือดต่ำา (ทำาให้เป็นจ้ำาเลือดและเลือดออกได้ง่าย) แทบจะไม่
เกิดข้ึน ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับผลขา้งเคียงของวัคซนีมีอยูใ่นขอ้มูล
เก่ียวกับยาเพื่อผู้บรโิภค (Consumer Medicine Information 
- CMI) ซึง่สามารถดไูด้ท่ีเว็บไซต์ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination หากพอ่แม่กังวลใจเก่ียวกับอาการข้างเคียง
หลังการฉดีวัคซนี ควรปรกึษาแพทยท่ั์วไป (GP- จีพ)ี และแพทย์
ควรเป็นผู้สง่รายงานไปยงัหนว่ยงานสาธารณสุขใกล้บ้านอีกด้วย

ถาม: ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอนนะฟิแล็กซิส) คืออะไร  
ปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่งเฉียบพลันและรุนแรงอาจทำาให้หมดสติและ
ถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาโดยเร็ว อาการนีแ้ทบจะไม่
เกิดขึ้น  หลังการฉดีวัคซนี พยาบาลผู้ฉีดวัคซีนในโรงเรียนทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมวิธกีารบำาบัดอาการจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อยา่ง
เฉียบพลันและรุนแรง

ถาม: นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะต้ัง
ครรภ์ควรรับวัคซีนนี้หรือไม่
ไม่ควรฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนหญิงท่ีต้ังครรภ์หรือคิดว่าอาจจะ
ต้ังครรภ์ ในวันท่ีมีคลินิกฉีดวัคซีนพยาบาลจะถามนักเรียนหญิง
ว่าต้ังครรภ์หรืออาจจะต้ังครรภ์หรือไม่ หากนักเรียนตอบว่าใช ่
เธอจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้
ปรึกษาเรื่องการต้ังครรภ์กับบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยด่วน เพื่อ
ไปปรึกษาแพทย์ นอกจากน้ีเธอจะได้รับรายละเอียดของหน่วย
บริการด้านสุขภาพท่ีให้คำาปรึกษา ความชว่ยเหลือ และแนะแนว
ทาง
นักเรยีนผูห้ญงิท่ีได้รบัวัคซนีป้องกันโรคหดั คางทมู และหดั
เยอรมนัไมค่วรต้ังครรภ์ภายใน 28 วันหลังจากได้รบัวัคซนี

ถาม: จะต้องทำาอยา่งไรหากบุตรข้าพเจ้าเป็นโรค
หอบหืด และต้องใช้ยาขยายหลอดลมท่ีมีสารคอร์ติ
โซนหรือเพรดนิโซน “ชนิดพน่” 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมันให้แก่ผู้ท่ีเป็น
โรคหอบหืดน้ันปลอดภัยไม่ว่ากำาลังใช้ยารักษาชนิดใด

ถาม: ใครเป็นผู้ให้ความยินยอมฉีดวัคซีน และถอน
การให้ความยินยอมได้หรือไม่
บิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่าน้ันท่ีสามารถให้ความยินยอมฉีด
วัคซีนแก่นักเรียนอายุต่ำากว่า 18 ปี นักเรียนท่ีอายุต้ังแต่ 18 ปี
ขึ้นไปให้ความยินยอมเองได้ และควรกรอกแบบฟอร์มให้ความ
ยินยอมและเซ็นชื่อในสว่นท่ีให้บิดามารดา/ผู้ปกครองกรอก
รายละเอียด ท่านถอนการให้ความยินยอมได้ทุกเม่ือโดยแจ้งให้
โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์ไปท่ีโรงเรียน
เพื่อถอนการให้ความยินยอม

ถาม: ขา้พเจ้าจะเขา้ถึงบนัทึกการฉดีวัคซนีได้อยา่งไร
ข้อมูลเก่ียวกับการฉีดวัคซีนของบุตรท่านจะถูกอัปโหลดไป
ยังทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Immunisation Register หรือ AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ
บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของบุตรท่าน
ผู้ปกครองสามารถขอสำาเนาบันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของ
บุตรจากทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (AIR) ได้ทุก
เม่ือจนบุตรอายุ 14 ปี และนักเรียนท่ีมีอายุ 14 ปีขึ้นไปสามารถขอ
บันทึกประวัติการได้รับวัคซีนของตนเองได้ดังน้ี
•  โดยการใช้บัญชีออนไลน์ของ Medicare ผ่าน myGov my.gov.au/

•  โดยการใช ้Medicare Express Plus App www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โทรสายสอบถามข้อมูลท่ัวไปของ AIR ได้ท่ี 1800 653 809

ถาม: ข้าพเจ้าต้องทำาอยา่งไรหากบุตรข้าพเจ้าไม่
ได้รับวัคซีนท่ีโรงเรียนเนื่องจากป่วย หรือไมไ่ด้ไป
โรงเรียนในวันท่ีพยาบาลมาฉีดวัคซีน
ท่านควรติดต่อแพทย์ใกล้บ้านเพื่อนัดหมายให้บุตรของท่านไปฉีด
วัคซีน

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลเก่ียวกับบุตรของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลท่ีท่านกรอกลงในแบบฟอร์มให้ความยินยอม ได้รับการ
คุ้มครองอยา่งเครง่ครัดภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์และ
รัฐบาลกลาง ว่าด้วยเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลและการรักษา
เป็นความลับ (โปรดดูคำาชี้แจงเรื่องสิทธขิ้อมูลสว่นบุคคลท่ีแนบ
มาน้ี) ข้อมูลน้ีจะถูกบันทึกลงในทะเบียนการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกัน
โรคของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์และนำาไปบรรจุ
ขึ้นในทะเบียนการฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Immunisation Register - AIR) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ประวัติการรับวัคซีนท่ีมีอยูข่องบุตรท่านและไปดูได้ใน MyGov

ถาม: ข้าพเจ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการฉีด
วัคซีนในโรงเรียนได้ท่ีไหน
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย
•  โดยไปท่ีเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ ท่ี  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติดต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขประจำาท้องถ่ินของท่าน
ได้ท่ี 1300 066 055 
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1. รายละเอยีดของนักเรยีน

2. สถานภาพิการเป็นคนพิื้นเมอืง

นาม่สกุล

ช่ื่อ

ว้น เดือน ปี็เกิด

ช่ื่อโริงเริยีน

หม่ายเลขบต้ริเม่ดิแคริ์
หม่ายเลขข้างช่ื่อบุตริของ 
ท่านบนบ้ตริเม่ดิแคริ์

เพศ

M F
คลมุ่เคริอื-Indeterminate/
เพศกำากวม่-Intersex/ 
ยง้ไม่ก่ำาหนด-Unspecified

ช่้น้ปี็ท่ี

3. รายละเอยีดของท่าน - บดิามารดาหรอืผูป้กครอง
ข้าพเจ้ิาได้อ่านข้อม่ลูท่ีได้ริ้บและเข้าใจิเก่ียวก้บป็ริะโยช่น์
และ ผลข้างเคียงท่ีอาจิเกิดขึ้นจิากว้คซีนป้็องก้นโริคหด้ 
คางทมู่ และหด้เยอริม่น้
ด้งน้้นข้าพเจ้ิายินยอม่ใหบุ้ตริของข้าพเจ้ิาตาม่ช่ื่อด้งกล่าว
ข้างต้น ริ้บว้คซีนป้็องก้นโริคหด้ คางทูม่ และหด้เยอริม่น้
สองเข็ม่

ขา้พเจ้ิาขอริบ้ริองตาม่ความ่รู้ิที�ม่อียู่อยา่งดีที�สดุว่า บุตริของขา้พเจ้ิา:
1. ไม่เ่คยม่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ย่างรุินแริงหล้งจิากได้ริบ้การิฉีดี ว้คซีนใดๆ
2. ไม่ม่่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ย่างรุินแริงจิากส่วนป็ริะกอบใดๆของว้คซนี ตาม่

ริายการิที�แจ้ิงไว้ในเอกสาริขอ้ม่ลูสำาหริบ้ผูป้็กคริองที�แนบม่าด้วย 
3. ไม่ต้่�งคริริภ์์

ช่ื่อบดิาม่าริดา/ผูป้็กคริอง (ต้วอยา่งเช่น่JOHN SMITH)

ท่ีอยู ่(ต้วอยา่งเช่น่5 SMITH LANE)

เขต

หม่ายเลขโทริศพ้ท์ม่อืถือ 

ลายเซน็บดิาม่าริดา / ผูป้็กคริอง ว้นท่ี

เบอริโ์ทริศพ้ท์สำาริองท่ีติดต่อได้สะดวกท่ีสดุ
(ริวม่หม่ายเลขริหส้ท้องท่ี เช่น่ต้วอยา่งเช่น่02)

ริหส้ไป็ริษณีย์

Thai

เพศหญิิงเพศชาย

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ทึกการิฉีดีว้คซนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีว้คซนีของบุตริจิะได้ริบ้การิอ้ป็โหลด
โดยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพื�ออ้ป็เดตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีด
ว้คซนี

หากบุตัรของท่านมอีาการไมพ่ิงึประสงค์ที�ท่านเป็นกังวล กรุณาปรกึษาแพิทยข์องท่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดๆป็ริะคบบริิเวณที�ได้ริ้บการิฉีีดยา เพื�อลด
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดพาริาเซทตาม่อล

• ดื�ม่นำาม่ากขึ�น 

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ทึกการิฉีดีว้คซนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีว้คซนีของบุตริจิะได้ริบ้การิอ้ป็โหลด
โดยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพื�ออ้ป็เดตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีด
ว้คซนี

หากบุตัรของท่านมอีาการไมพ่ิงึประสงค์ที�ท่านเป็นกังวล กรุณาปรกึษาแพิทยข์องท่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดๆป็ริะคบบริิเวณที�ได้ริ้บการิฉีีดยา เพื�อลด
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดพาริาเซทตาม่อล
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บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคหัด 
คางท้ำม แลัะหัดเยอรมัน

บิดามารดา/ผู้ปกครอง  
บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคหัด คางทำ้ม แลัะหัดเยอรมัน

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคหัด คางทำ้ม แลัะหัดเยอรมัน

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคหัด คางทำ้ม แลัะหัดเยอรมัน

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 1

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 2

ชื่อนักเรยีน (ต้วอย่างเช่น่ JANE SMITH) ชื่อนักเรยีน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

ชื่อนักเรยีน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

แขน

แขน

เวลาที�ฉีดีว้คซีน   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

เวลาที�ฉีดีว้คซีน   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

ลายเซ็นพยาบาล

ลายเซ็นพยาบาล

ว้นท่ี

ว้นท่ี

:

:

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

ซา้ย

ขวา

ซา้ย

ขวา

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพึาะเจ�าหน�าท่ีำ

เฉีพึาะเจ�าหน�าท่ีำ

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 1

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 2

บนัทึกของพิยาบาล

แขน

แขน

เวลาที�ฉีดีว้คซนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

เวลาที�ฉีดีว้คซนี   
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วััคซีีนป้อ้งกัันโรคโป้ลิิโอ

ถาม: โรคโปลิิโอคืออะไร (poliomyelitis)  
โรคโปลิิโอเกิิดจากิเชื้้�อไวรัสโปลิิโอซึ่่�งทำำาให้้เกิิดอัมพาตแลิะเสีย
ชื้ีวิตได้ คนสว่นให้ญ่ที่ำ�ได้รับเชื้้�อไวรัสโปลิิโอไม่มีอากิารเลิย ผู้้้ทีำ�ได้
รับเชื้้�อนี�ประมาณ 10 % จะมีอากิารเพียงเล็ิกิน้อยทำำาให้้มีไข้้ ปวด
ศีีรษะ อ่อนเพลีิย คล้ิ�นไส้ แลิะอาเจียน แลิะผู้้้ป่วยสว่นให้ญ่จ่ะ
ห้ายเป็นปกิติ แต่อีกิประมาณ 2 % จะมีอากิารปวดกิล้ิามเน้�ออยา่ง
รุนแรง รว่มกัิบอากิารห้ลัิงแข้็งห้ร้อคอแข้็งต่ง ซึ่่�งมีสาเห้ตุจากิ
กิารอักิเสบข้องเย้�อหุ้้มสมอง น้อยกิว่า 1 % ข้องผู้้้ทีำ�ได้รับเชื้้�อนี�จะ
มีอากิารกิล้ิามเน้�ออัมพาตอ่อนปวกิเปียกิแบบเฉีียบพลัินทีำ�แข้น
แลิะข้า กิล้ิามเน้�อข้องศีีรษะแลิะคอ แลิะกิล้ิามเน้�อซึ่่�งชื้ว่ยในกิาร
ห้ายใจ

ถาม: โรคโปลิิโอติิดต่ิอได้อย่า่งไร 
โรคโปลิิโอติดต่อได้จากิกิารคลิุกิคลีิกัิบผู้้้ติดเชื้้�อโดยกิารสัมผัู้สกัิบ
อุจจาระเพียงจำานวนเล็ิกิน้อย (นั�นค้อจากิม้อทีำ�ไม่ได้ล้ิาง) ห้ร้อ 
นำาลิายข้องผู้้้ติดเชื้้�อ เชื้้�อไวรัสโปลิิโอเข้้าส้ร่า่งกิายทำางจม้กิห้ร้อ
ปากิ เชื้้�อโรคเริ�มต้นจากิทำางเดินอาห้าร แล้ิวเข้้าส้ก่ิระแสโลิหิ้ต 
แลิะถู้กิสง่ต่อไปยังสว่นอ้�นๆข้องรา่งกิาย รวมทัำ�งระบบประสาทำ ผู้้้
ป่วยมักิจะแพรเ่ชื้้�อได้ตั�งแต่ 10 วันก่ิอนมีอากิาร จนถู่ง 10 วันห้ลัิง
เริ�มมีอากิาร 
 

ถาม: วััคซีีนเหล่ิานี�ทำำางานอย่า่งไร
วัคซีึ่นเห้ล่ิานี�ทำำางานโดยกิารกิระตุน้ภู้มิคุ้มกัินให้้สามารถูต่อส้้กัิบ
เช้ื้�อโรคบางชื้นิด ห้ากิคนทีำ�ได้รบัวัคซีึ่นแล้ิวสมัผัู้สกัิบเชื้้�อโรคเห้ล่ิานี�  
ระบบภู้มิคุ้มกัินข้องพวกิเข้าจะตอบสนองอยา่งมีประสิทำธิภิูาพ
มากิข้่�น ทำำาให้้ป้องกัินกิารเกิิดโรคห้ร้อลิดความรุนแรงข้องโรคได้ 

ถาม: วััคซีีนป้องกัันโรคโปลิิโอมีประสิิทำธิิภาพแค่ไหน
กิารฉีีดวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอตามตารางทีำ�กิำาห้นด 3 เข้็ม  
มีประสิทำธิภิูาพป้องกัินโรคโปลิิโอได้อยา่งน้อย 99 %

ถาม: ใครควัรรับกัารฉีีดวััคซีีน
นักิเรียนทีำ�ยังไม่ได้รับวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอ (วัคซึ่ีน 3 เข้็มห้่าง
กัินอยา่งน้อย 4 สัปดาห์้) ควรได้รับกิารฉีีดวัคซึ่ีน นักิเรียนสว่น
ให้ญ่มั่กิจะได้รับวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอมาแล้ิวอยา่งน้อย 
ห้น่�งเข้็ม ดังนั�นนักิเรียนทีำ�ศ้ีนย์กิารเรียนภูาษาอังกิฤษแบบเรง่รัด  
(Intensive English Centres) จะได้รับกิารฉีีด 2 เข้็ม แลิะผู้้้
ปกิครองจะได้รับคำาแนะนำาให้้ไปรับเข้็มทีำ�สามจากิแพทำย์ใกิล้ิบ้าน
ห้ากิจำาเป็น

ถาม: ใครไมค่วัรได้รับกัารฉีีดวััคซีีน
ไม่ควรฉีีดวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอ ให้้แก่ิบุคคลิต่อไปนี� 
•  ผู้้้ทีำ�เคยมีปฏิิกิิริยาภู้มิแพ้อยา่งเฉีียบพลัินรุนแรงห้ลัิงจากิได้รับ
วัคซึ่ีนเข้็มก่ิอนห้น้านี� 

•  ผู้้้ทีำ�เคยมีปฏิิกิิริยาภู้มิแพ้อยา่งเฉีียบพลัินรุนแรงเน้�องจากิสว่น
ประกิอบใดๆข้องวัคซึ่ีน (รายชื้้�ออย้ห่้น้าถัูดไป)

ถาม: ปฏิิกิัริย่าภูมิแพ้อย่า่งเฉีีย่บพลัินแลิะรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอนนะฟิิแล็ิกัซีิสิ) คืออะไร  
ปฏิิกิิริยาภู้มิแพ้อยา่งเฉีียบพลัินแลิะรุนแรงอาจทำำาให้้ห้มดสติแลิะ
ถู่งแก่ิชื้ีวิตได้ห้ากิไม่ได้รับกิารรักิษาโดยเร็ว 
อาการนี้้�แทบจะไม่เ่กิดขึ้้�นี้  หลัังการฉีด้วััคซีน้ี้ พยาบาลิผู้้้ฉีีดวัคซึ่ีน
ในโรงเรียนทำุกิคนได้รับกิารฝึึกิอบรมวิธิกีิารบำาบัดอากิารจากิ
ปฏิิกิิริยาภู้มิแพ้อยา่งเฉีียบพลัินแลิะรุนแรง

ถาม: ข้้าพเจ้้าควัรทำำาอย่า่งไรหากัข้้าพเจ้้าไมม่ีบันทึำกั 
หรือจ้ำาไมไ่ด้ว่ัาบุติรข้้าพเจ้้าได้รับวััคซีีนป้องกัันโรค
โปลิิโอแล้ิวัหรือย่ัง
เด็กิแลิะผู้้้ให้ญ่ส่ามารถูรับกิารฉีีดวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอได้อยา่ง
ปลิอดภัูย ห้ากิไม่มีห้ลัิกิฐานว่าได้รับกิารฉีีดวัคซึ่ีนป้องกัินโรค
โปลิิโอมาก่ิอน

กิระทำรวงสาธิารณสุข้รัฐนิวเซึ่าท์ำเวลิส ์(NSW Health) 
จัดโครงกิารฉีีดวัคซึ่ีนในโรงเรียนให้้เด็กิวัยรุน่ ตามคำา
แนะนำาข้องสภูาวิจัยด้านสาธิารณสุข้แลิะกิารแพทำย์
แห้่งชื้าติ (National Health & Medical Research 
Council) บิดามารดา/ผู้้้ปกิครองต้องเซึ่็นแบบฟอร์ม
ให้้ความยินยอม

ขั้้�นตอนต่อไป
•  อ่านเอกิสารข้้อม้ลินี�โดยลิะเอียด
•  ห้ากิท่ำานประสงค์ให้้บุตรรับวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอ 
ให้้ท่ำานกิรอกิแบบฟอร์มให้้ความยินยอมฉีีดวัคซึ่ีน 
แลิะให้้บุตรนำาแบบฟอร์มทีำ�เซึ่็นยินยอมแล้ิวค้นให้้ทำาง
โรงเรียน 

•  ห้ากิท่ำานไม่ป่ระสงค์ให้้บุตรรับวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอ 
อย่า่กิรอกิแบบฟอร์มให้้ความยินยอมห้ร้อค้นแบบฟอร์ม
ให้้ทำางโรงเรียน

NSW Health Thai เอกสารขั้้อมููลสำาหรบ้ผูู้้ปกครอง 

Polio vaccine



ถาม: วััคซีีนป้องกัันโรคโปลิิโอมีสิว่ันประกัอบข้อง
สิารเติิมแต่ิงอะไรบ้าง
วัคซึ่ีนมีสว่นประกิอบข้อง พีน็อกิซึ่ีเอทำานอลิ (phenoxyethanol) 
ฟอร์มาลิดีไฮด์ (formaldehyde) โพลีิซึ่อร์เบทำ 80 (polysorbate 
80) แลิะ นีโอมัยซึ่ิน (neomycin) สเตรปโตมัยซึ่ิน (streptomycin) 
โพลีิมิกิซึ่ิน บี (polymyxin B) ปริมาณเล็ิกิน้อยมากิ แลิะ สาร 
bovine serum albumin 

สารเติมแต่งทีำ�ใสใ่นวัคซึ่ีนเห้ล่ิานี�มีจำานวนน้อยมากิเพ้�อชื้ว่ย
กิระตุ้นกิารตอบสนองทำางภู้มิคุ้มกัิน ห้ร้อทำำาห้น้าทีำ�เป็นสารกัินเสีย
วัคซึ่ีนสัมผัู้สกัิบผู้ลิิตภัูณฑ์์ทีำ�ผู้ลิิตจากิเซึ่ลิล์ิข้องวัวในระห้ว่างกิาร
ผู้ลิิต 

ถาม: วััคซีีนปลิอดภัย่แค่ไหน
วัคซึ่ีนในประเทำศีออสเตรเลีิยปลิอดภัูยแลิะต้องผู้่านกิารตรวจ
สอบอยา่งเข้้มงวด ก่ิอนได้รับกิารอนุมัติออกิใชื้้โดย Therapeutic 
Goods Administration (ห้น่วยงานกิำากัิบด้แลิผู้ลิิตภัูณฑ์์สุข้ภูาพ
เพ้�อกิารบำาบัดรักิษา ห้ร้อ TGA) นอกิจากินี� TGA ยังติดตาม
สังเกิตกิารณ์ความปลิอดภัูยห้ลัิงจากิได้นำาวัคซึ่ีนมาใชื้้แล้ิว

ถาม: ผลิข้้างเคีย่งข้องกัารฉีีดวััคซีีนป้องกัันโรค
โปลิิโอมี อะไรบ้าง
ผู้ลิข้้างเคียงข้องกิารฉีีดวัคซึ่ีนมีเพียงเล็ิกิน้อย มักิจะมีอากิาร
แดง ปวด แลิะบวมบริเวณทีำ�ฉีีดวัคซึ่ีน ห้ร้อมีไข้้ อากิารข้้างเคียง
ทีำ�รุนแรงพบได้น้อยมากิ ข้้อม้ลิเพิ�มเติมเกีิ�ยวกัิบผู้ลิข้้างเคียง
ข้องวัคซึ่ีนมีอย้ใ่นข้้อม้ลิเกีิ�ยวกัิบยาเพ้�อผู้้้บริโภูค (Consumer 
Medicine Information - CMI) ซึ่่�งสามารถูด้ได้ทีำ�เว็บไซึ่ต์ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ห้ากิพอ่แม่กัิงวลิ
ใจเกีิ�ยวกัิบอากิารข้้างเคียงห้ลัิงกิารฉีีดวัคซึ่ีน ควรปร่กิษาแพทำย์
ทัำ�วไป (GP- จีพี) แลิะแพทำย์ควรเป็นผู้้้สง่รายงานไปยังห้น่วยงาน
สาธิารณสุข้ใกิล้ิบ้านอีกิด้วย

ถาม: นักัเรีย่นหญิิงทีำ�ตัิ�งครรภ์หรือคิดว่ัาอาจ้จ้ะตัิ�ง
ครรภ์ควัรรับวััคซีีนนี�หรือไม่
ไม่ควรฉีีดวัคซึ่ีนให้้แก่ินักิเรียนห้ญ่ิงทีำ�ตั�งครรภ์ูห้ร้อคิดว่าอาจจะ
ตั�งครรภ์ู ในวันทีำ�มีคลิินิกิฉีีดวัคซึ่ีนพยาบาลิจะถูามนักิเรียนห้ญ่ิง
ว่าตั�งครรภ์ูห้ร้ออาจจะตั�งครรภ์ูห้ร้อไม่ ห้ากินักิเรียนตอบว่าใชื้ ่
เธิอจะไม่ได้รับกิารฉีีดวัคซึ่ีน นักิเรียนจะได้รับกิารสนับสนุนให้้
ปร่กิษาเร้�องกิารตั�งครรภ์ูกัิบบิดามารดา/ผู้้้ปกิครองโดยด่วน เพ้�อ
ไปปร่กิษาแพทำย์ นอกิจากินี�เธิอจะได้รับรายลิะเอียดข้องห้น่วย
บริกิารด้านสุข้ภูาพทีำ�ให้้คำาปร่กิษา ความชื้ว่ยเห้ล้ิอ แลิะแนะแนว
ทำาง

ถาม: จ้ะต้ิองทำำาอย่า่งไรหากับุติรข้้าพเจ้้าเป็นโรค
หอบหืด แลิะต้ิองใช้้ย่าข้ย่าย่หลิอดลิมทีำ�มีสิารคอร์ติิ
โซีนหรือเพรดนิโซีน “ช้นิดพน่” 
กิารฉีีดวัคซึ่ีนป้องกัินโรคโปลิิโอ ให้้แก่ิผู้้้ทีำ�เป็นโรคห้อบห้้ดนั�น
ปลิอดภัูยไม่ว่ากิำาลัิงใชื้้ยารักิษาชื้นิดใด 

ถาม: ใครเป็นผู้ให้ควัามย่ินย่อมฉีีดวััคซีีน แลิะถอน
กัารให้ควัามย่ินย่อมได้หรือไม่
บิดามารดาห้ร้อผู้้้ปกิครองเท่ำานั�นทีำ�สามารถูให้้ความยินยอมฉีีด
วัคซึ่ีนแก่ินักิเรียนอายุตำากิว่า 18 ปี นักิเรียนทีำ�อายุตั�งแต่ 18 ปี
ข้่�นไปให้้ความยินยอมเองได้ แลิะควรกิรอกิแบบฟอร์มให้้ความ
ยินยอมแลิะเซึ่็นชื้้�อในสว่นทีำ�ให้้บิดามารดา/ผู้้้ปกิครองกิรอกิ
รายลิะเอียด ท่ำานถูอนกิารให้้ความยินยอมได้ทำุกิเม้�อโดยแจ้งให้้
โรงเรียนทำราบเป็นลิายลัิกิษณ์อักิษรห้ร้อโทำรศัีพท์ำไปทีำ�โรงเรียน
เพ้�อถูอนกิารให้้ความยินยอม

ถาม: ข้า้พเจ้้าจ้ะเข้า้ถึงบันทึำกักัารฉีดีวััคซีนีได้อย่า่งไร
ข้้อม้ลิเกีิ�ยวกัิบกิารฉีีดวัคซึ่ีนข้องบุตรท่ำานจะถู้กิอัปโห้ลิดไป
ยังทำะเบียนกิารฉีีดวัคซึ่ีนประเทำศีออสเตรเลีิย (Australian 
Immunisation Register ห้ร้อ AIR) เพ้�อให้้สามารถูเชื้้�อมโยงกัิบ
บันท่ำกิประวัติกิารได้รับวัคซึ่ีนข้องบุตรท่ำาน
ผู้้้ปกิครองสามารถูข้อสำาเนาบันท่ำกิประวัติกิารได้รับวัคซึ่ีนข้อง
บุตรจากิทำะเบียนกิารฉีีดวัคซึ่ีนประเทำศีออสเตรเลีิย (AIR) ได้ทำุกิ
เม้�อจนบุตรอายุ 14 ปี แลิะนักิเรียนทีำ�มีอายุ 14 ปีข้่�นไปสามารถูข้อ
บันท่ำกิประวัติกิารได้รับวัคซึ่ีนข้องตนเองได้ดังนี�
•  โดยกิารใชื้้บัญ่ชื้ีออนไลิน์ข้อง Medicare ผู้่าน myGov my.gov.au/

•  โดยกิารใชื้้ Medicare Express Plus App www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps

•  โทำรสายสอบถูามข้้อม้ลิทัำ�วไปข้อง AIR ได้ทีำ� 1800 653 809

ถาม: ข้้าพเจ้้าต้ิองทำำาอย่า่งไรหากับุติรข้้าพเจ้้าไม่
ได้รับวััคซีีนทีำ�โรงเรีย่นเนื�องจ้ากัป่วัย่ หรือไมไ่ด้ไป
โรงเรีย่นในวัันทีำ�พย่าบาลิมาฉีีดวััคซีีน
ท่ำานควรติดต่อแพทำย์ใกิล้ิบ้านเพ้�อนัดห้มายให้้บุตรข้องท่ำานไปฉีีด
วัคซึ่ีน

ถาม: จ้ะเกิัดอะไรข้ึ�นกัับข้้อมูลิเกีั�ย่วักัับบุติรข้อง
ข้้าพเจ้้า
ข้้อม้ลิทีำ�ท่ำานกิรอกิลิงในแบบฟอร์มให้้ความยินยอม ได้รับกิาร
คุ้มครองอยา่งเครง่ครัดภูายใต้กิฎห้มายข้องรัฐนิวเซึ่าท์ำเวลิส์แลิะ
รัฐบาลิกิลิาง ว่าด้วยเร้�องสิทำธิขิ้้อม้ลิสว่นบุคคลิแลิะกิารรักิษา
เป็นความลัิบ (โปรดด้คำาชื้ี�แจงเร้�องสิทำธิขิ้้อม้ลิสว่นบุคคลิทีำ�แนบ
มานี�) ข้้อม้ลินี�จะถู้กิบันท่ำกิลิงในทำะเบียนกิารฉีีดวัคซึ่ีนภู้มิคุ้มกัิน
โรคข้องกิระทำรวงสาธิารณสุข้รัฐนิวเซึ่าท์ำเวลิส์แลิะนำาไปบรรจุ
ข้่�นในทำะเบียนกิารฉีีดวัคซึ่ีนประเทำศีออสเตรเลีิย (Australian 
Immunisation Register - AIR) เพ้�อให้้สามารถูเชื้้�อมโยงกัิบ
ประวัติกิารรับวัคซึ่ีนทีำ�มีอย้ข่้องบุตรท่ำานแลิะไปด้ได้ใน MyGov

ถาม: ข้้าพเจ้้าจ้ะหาข้้อมูลิเพิ�มเติิมเกีั�ย่วักัับกัารฉีีด
วััคซีีนในโรงเรีย่นได้ทีำ�ไหน
ห้าข้้อม้ลิเพิ�มเติมได้โดย
•  โดยไปทีำ�เว็บไซึ่ต์ข้องกิระทำรวงสาธิารณสุข้รัฐนิวเซึ่าท์ำเวลิส์ ทีำ�   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติดต่อห้น่วยงานด้านสาธิารณสุข้ประจำาท้ำองถิู�นข้องท่ำาน
ได้ทีำ� 1300 066 055 
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แบบฟอรม์ใหค้วามยนิยอมสำาหรบัการฉดี
วัคซนีป้องกันโรคโปลิโอ 
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1. รายละเอยีดของนักเรยีน

2. สถานภาพิการเป็นคนพิื้นเมอืง

นาม่สกุล

ช่ื่อ

ว้น เดือน ปี็เกิด

ช่ื่อโริงเริยีน

หม่ายเลขบต้ริเม่ดิแคริ์
หม่ายเลขข้างช่ื่อบุตริของ 
ท่านบนบ้ตริเม่ดิแคริ์

เพศ

M F
คลมุ่เคริอื-Indeterminate/
เพศกำากวม่-Intersex/ 
ยง้ไม่ก่ำาหนด-Unspecified

ช่้น้ปี็ท่ี

3. รายละเอยีดของท่าน - บดิามารดาหรอืผูป้กครอง
ข้าพเจ้ิาได้อ่านข้อม่ลูท่ีได้ริ้บและเข้าใจิเก่ียวก้บป็ริะโยช่น์
และ ผลข้างเคียงท่ีอาจิเกิดขึ้นจิากว้คซีนป้็องก้นโริคโป็ลิโอ 
ด้งน้้นข้าพเจ้ิายินยอม่ใหบุ้ตริของข้าพเจ้ิาตาม่ช่ื่อด้งกล่าว
ข้างต้น ริ้บว้คซีนป้็องก้นโริคโป็ลิโอตาม่ตาริางกำาหนดสอง
เข็ม่

ขา้พเจ้ิาขอริบ้ริองตาม่ความ่รู้ิที�ม่อียู่อย่างดีที�สดุว่า บุตริของข้าพเจ้ิา:
1. ไม่เ่คยม่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ยา่งรุินแริงหล้งจิากได้ริบ้การิฉีดี ว้คซนีใดๆ
2. ไม่ม่่ปี็ฏิิกิริยิาการิแพอ้ยา่งรุินแริงจิากสว่นป็ริะกอบใดๆของ

ว้คซนี ตาม่ริายการิที�แจ้ิงไว้ในเอกสาริขอ้ม่ลูสำาหริบ้ผูป้็กคริองที�แนบ
ม่าด้วย 

3. ไม่ต้่�งคริริภ์์

ช่ื่อบดิาม่าริดา/ผูป้็กคริอง (ต้วอยา่งเช่น่JOHN SMITH)

ท่ีอยู ่(ต้วอยา่งเช่น่ 5 SMITH LANE)

เขต

หม่ายเลขโทริศพ้ท์ม่อืถือ 

ลายเซน็บดิาม่าริดา / ผูป้็กคริอง ว้นท่ี

เบอริโ์ทริศพ้ท์สำาริองท่ีติดต่อได้สะดวกท่ีสดุ
(ริวม่หม่ายเลขริหส้ท้องท่ี เช่น่ต้วอยา่งเช่น่02)

ริหส้ไป็ริษณีย์

Thai

เพศหญิิงเพศชาย

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ทึกการิฉีดีว้คซนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีว้คซนีของบุตริจิะได้ริบ้การิอ้ป็โหลด
โดยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพื�ออ้ป็เดตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีด
ว้คซนี

หากบุตัรของท่านมอีาการไมพ่ิงึประสงค์ที�ท่านเป็นกังวล กรุณาปรกึษาแพิทยข์องท่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดๆป็ริะคบบริิเวณที�ได้ริ้บการิฉีีดยา เพื�อลด
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดพาริาเซทตาม่อล

• ดื�ม่นำาม่ากขึ�น 

ต้�องทำำาอะไรบิ�างหลัังจากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทำำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึึง
ประสงค์บิริเวณทีำ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็บบน้ทึกการิฉีดีว้คซนีนี�ไว้เพริาะท่านอาจิต้องแสดง ขอ้ม่ลูนี�
ในภ์ายหล้ง

•  ขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บการิฉีดีว้คซนีของบุตริจิะได้ริบ้การิอ้ป็โหลด
โดยอ้ตโนม่ติ้ไป็ยง้ Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องการิแจ้ิงใหแ้พทยเ์วช่ป็ฏิิบติ้ท้�วไป็ 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทริาบเพื�ออ้ป็เดตขอ้ม่ลูเกี�ยวก้บว้นที�ฉีีด
ว้คซนี

หากบุตัรของท่านมอีาการไมพ่ิงึประสงค์ที�ท่านเป็นกังวล กรุณาปรกึษาแพิทยข์องท่าน

• ใช่้ผา้เย็นหม่าดๆป็ริะคบบริิเวณที�ได้ริ้บการิฉีีดยา เพื�อลด
อาการิเจ็ิบ

• ริ้บป็ริะทานยาแก้ป็วดพาริาเซทตาม่อล

• ดื�ม่นำาม่ากขึ�น 
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บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคโปลิัโอ บิดามารดา/ผู้ปกครอง บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคโปลิัโอ 

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคโปลิัโอ 

บิันทึำกการฉีีดวัคซีีนป� องกันโรคโปลิัโอ 

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 1

วัคซีีนเข็้มท่ีำ 2

ชื่อนักเรยีน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

ชื่อนักเรยีน (ต้วอยา่งเช่น่ JANE SMITH)

แขน

แขน

เวลาที�ฉีดีว้คซีน   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

เวลาที�ฉีดีว้คซีน   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

ลายเซ็นพยาบาล

ลายเซ็นพยาบาล

ว้นท่ี

ว้นท่ี

:

/

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

ซา้ย

ขวา

ซา้ย

ขวา

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพึาะเจ�าหน�าท่ีำ

เฉีพึาะเจ�าหน�าท่ีำ

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 1

วัคซีีนเข้็มท่ีำ 2

บนัทึกของพิยาบาล

แขน

แขน

เวลาที�ฉีดีว้คซนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

เวลาที�ฉีดีว้คซนี   
(ใช่ร้ิะบบนาฬิิกายี�สบิสี�ช่้�วโม่ง)

ลายเซ็นพยาบาล

ลายเซ็นพยาบาล

ว้นท่ี

ว้นท่ี

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

หม่ายเลขรุิ่นท่ีผลิตของว้คซีน

ซ้าย

ขวา

ซา้ย

ขวา

เหตผุลท่ีไมไ่ด้รบัการฉดีวัคซนี

ลาหยุด
ไม่ย่อม่ริบ้ว้คซีน
ป็ว่ย
ไม่ม่่ลีายเซ็น 
ยกเลิกคำายินยอม่ 

อื�นๆ

เฉีพึาะเจ�าหน�าท่ีำ

ชื่อนักเรยีน (ต้วอย่างเช่น่ JANE SMITH)
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ภาระหน้าท่ีของเรา
เรามีภาระหน้าท่ีเก็บรักษาคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคลของท่านตามท่ีกฎหมายกำาหนด
ไว้
คำาแถลงน้ีอธบิายถึงวิธกีารและเหตุผลใน
การเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของท่านและบุตร 
วิธกีารขอรับข้อมูลของท่าน และ การนำา
ข้อมูลของท่านไปใช้ภายในหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ หรือเปิดเผย
ต่อผู้อ่ืน ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านรวมถึง
รายละเอียดสว่นบุคคลเก่ียวกับตัวท่าน
และบุตร และข้อมูลด้านสุขภาพของบุตร
ท่านท่ีเก่ียวข้องกับการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรค

การเก็บรวบรวม
การเก็บข้อมูลสว่นบุคคลน้ันเพื่อให้บุตร
ของท่านได้รับการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคอยา่ง
เหมาะสม 
ข้อมูลท่ีเก็บจะเป็นข้อมูลท่ีมีความจำาเป็น
และเก่ียวเน่ืองต่อการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรค
ให้แก่บุตรของท่าน และเพื่อบริหารการ
บริการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคเท่าน้ัน
ข้อมูลท่ีเก็บน้ันได้มาจากท่านและบุตรของ
ท่านโดยตรงเป็นสว่นใหญ ่บางครั้งข้อมูล
อาจได้มาจากโรงเรียนของบุตรท่าน และ
จากเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆท่ีให้การรักษา
พยาบาลบุตรของท่าน ในกรณีฉุกเฉิน
ข้อมูลอาจเก็บรวบรวมได้จากสมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อน ผู้ดูแล หรือผู้อ่ืนซึ่ง
สามารถให้ความชว่ยเหลือแก่เราเพื่อให้
บุตรของท่านได้รับการดูแลอยา่งดีท่ีสุด

ความปลอดภัยของข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ 
ข้อมูลสว่นบุคคลอาจถูกเก็บรักษาโดยใช้วิธี
การต่างๆ โดยปกติแล้วข้อมูลอาจถูกเก็บ
อยูใ่นแฟ้มประวัติด้านการแพทย์ในรูป
แบบกระดาษ และ/หรือแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของระบบ
การเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีปลอดภัย 
เราทำาตามกฎระเบียบและนโยบายด้าน
การเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคลอยา่ง
เครง่ครัดในทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องข้อมูล
สว่นบุคคลของท่านไม่ให้สูญหาย นำาไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำาไปใช้ในทางท่ี
ผิด

การนำาไปใช้และการเปิดเผย
ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านหรือของบุตร
อาจถูกหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐ
นิวเซาท์เวลส์นำาไปใช้ หรือเปิดเผยต่อ
หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษา
และการดูแลท่ีเหมาะสม ยกตัวอยา่งเชน่ 
ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อแพทย์จีพี
ของท่าน แพทย์จีพีของบุตร หน่วยบริการ
ด้านสุขภาพหรือโรงพยาบาลอ่ืน หน่วย

คำาชีแ้จงเร่ือง 
สทิธขิอ้มูลสว่นบุคคล  
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บริการรถพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเม่ือมีการสง่ต่อเพื่อ
การรักษา หรือเพื่อการทดสอบด้านพยาธิ
วิทยา เป็นต้น ข้อมูลสว่นบุคคลอาจถูกนำา
ไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ และการ
รักษาผู้ป่วย รวมท้ังงบประมาณ การ
วางแผน ความปลอดภัย และกิจกรรมเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ
เราจำาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐบาลแห่งรัฐ
และรัฐบาลกลาง เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการรายงานโรคติดต่อต้อง
แจ้งความ ให้รายละเอียดเก่ียวกับเมดิแคร์ 
และสถิติด้านการฉีดวัคซีนคุ้มกันโรค
เราอาจใช้ข้อมูลสว่นบุคคลติดต่อท่านเพื่อ
สำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การ
สำารวจ และเพื่อดูแลตรวจสอบความ
ปลอดภัยของวัคซีน การเข้ารว่มตอบแบบ
สำารวจเป็นไปโดยความสมัครใจ และจะ
ไม่มีผลต่อการบริการด้านสุขภาพใดๆต่อผู้
ท่ีไม่ได้เข้ารว่ม

การขอข้อมูลสว่นบุคคล
ท่านมีสิทธขิอข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน
และบุตรท่ีเราเก็บรักษาไว้ ท่านอาจต้อง
เสียค่าธรรมเนียมหากขอสำาเนาข้อมูลสว่น
ตัวหรือประวัติด้านการแพทย์ของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อ
สอบถาม
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน กรุณา
อ่าน แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคลด้านสุขภาพของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส ์(NSW Health 

Privacy Manual for Health Information) 

ได้ท่ี www.health.nsw.gov.au/patients/

privacy

หากท่านมีคำาถามหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล กรุณาติดต่อ
ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้ท่ี
หมายเลข 1300 066 055
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