
การฉีีดวััคซีีนป้อ้งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่น
สายพัันธุ์์� A C W Y

ถาม: โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นคือ่อ่ะไร
โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่น (meningococcal disease) เป็็นโรคท่ี่�พบได้้ไม่่
บอ่่ย แต่่เป็็นโรคร้ายแรงท่ี่�ที่ำาให้เกิด้อ่าการเย่�อ่ห้้ม่สม่อ่งแลัะไข้สันหลััง
อั่กเสบ แลัะ/หร่อ่เกิด้การติ่ด้เชื้่�อ่ในกระแสเล่ัอ่ด้ อ่าการข้อ่งโรคไข้้กาฬ
หลัังแอ่่นอ่าจไม่่ม่่ลัักษณะเฉพาะ แต่่อ่าจม่่ไข้้ทัี่นท่ี่ทัี่นใด้ ป็วด้ศ่ีรษะ 
คอ่แข้็ง ป็วด้ข้้อ่ ผ่ื่�นลัักษณะเป็็นจำาเล่ัอ่ด้หร่อ่ฟกชื้ำา ไม่่ชื้อ่บแสงจ้า 
คล่ั�นไส้ แลัะอ่าเจ่ยน ม่ากถึึงร้อ่ยลัะ 10 ข้อ่งผ้้ื่ติ่ด้เชื้่�อ่ไข้้กาฬหลัังแอ่่น
จะเส่ยชื้่วิต่ ถึึงแม้่ว่าจะได้้รับการรักษาด้้วยยาป็ฏิิชื้่วนะท่ี่�เหม่าะสม่ 
บางคนหลัังรักษาจนรอ่ด้ชื้่วิต่แล้ัว อ่าจม่่ภาวะแที่รกซ้้อ่นระยะยาว 

ถาม: โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นระบาดได้อ่ย่า่งไร
โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นเป็็นโรคท่ี่�เกิด้จากเชื้่�อ่แบคท่ี่เร่ย ติ่ด้ต่่อ่จากคนไป็ส้่
คนที่างนำาลัายท่ี่�อ่ย้ใ่นชื้อ่่งโพรงจม้่กที่างด้้านหลัังแลัะลัำาคอ่ โด้ยป็กติ่
แล้ัวจะต้่อ่งสัม่ผัื่สใกล้ัชื้ิด้กับผ้้ื่ท่ี่�เป็็นพาหะข้อ่งโรคเป็็นเวลัานาน ผ้้ื่เป็็น
พาหะมั่กจะไม่่ม่่อ่าการใด้ๆเลัย ตั่วอ่ยา่งการ “สัม่ผัื่สใกล้ัชื้ิด้เป็็นเวลัา
นาน” ค่อ่อ่ย้บ่้านเด่้ยวกัน หร่อ่จ้บกันด้้ด้ด่้�ม่ลึักซ้ึ�ง เชื้่�อ่ไข้้กาฬหลัังแอ่่น
ไม่่สาม่ารถึแพรจ่ากคนไป็ส้ค่นได้้ง่ายๆ แลัะเชื้่�อ่แบคท่ี่เร่ยน่�ต่ายง่าย
หากอ่ย้น่อ่กรา่งกายม่น้ษย์

ถาม: วััคซีีนเหล่ัานี�ทำำางานอ่ย่า่งไร
วัคซ้น่เหล่ัาน่�ที่ำางานโด้ยการกระต่้้นภ้มิ่ค้้ม่กันให้สาม่ารถึต่่อ่ส้กั้บเชื้่�อ่
โรคบางชื้นิด้ หากคนท่ี่�ได้้รบัวัคซ้น่แล้ัวสมั่ผัื่สกับเช่ื้�อ่โรคเหล่ัาน่�  
ระบบภ้มิ่ค้้ม่กันข้อ่งพวกเข้าจะต่อ่บสนอ่งอ่ยา่งม่่ป็ระสิที่ธิภิาพม่ากข้ึ�น 
ที่ำาให้ป้็อ่งกันการเกิด้โรคหร่อ่ลัด้ความ่ร้นแรงข้อ่งโรคได้้ 

ถาม: วััคซีีนป้อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสาย่พันธ์ุ A C W Y 
มีประสิทำธิภาพมากเพีย่งใด
วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y ชื้นิด้คอ่นจ้เกต่
หนึ�งเข้็ม่ ม่่ป็ระสิที่ธิภิาพม่ากในการป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นส่�สาย
พันธ้ิน่์� วัคซ้่นน่�ไม่่สาม่ารถึป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์B 

ถาม: ใครควัรได้รับการฉีีดวััคซีีนในโครงการนี�
นักเร่ยนมั่ธิยม่ศึีกษาในชื้ั�นปี็ท่ี่� 10 ที่้กคน แลัะนักเร่ยนอ่าย้ 15-19 ปี็ ท่ี่�
ศ้ีนย์สอ่นภาษาอั่งกฤษแบบเรง่รัด้ (Intensive English Centres) ควรได้้
รับการฉ่ด้วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W  แลัะ Y

ถาม: ใครไมค่วัรได้รับการฉีีดวััคซีีน
ไม่่ควรฉ่ด้วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y  
ให้แก่ผ้้ื่ท่ี่�เคยม่่ป็ฏิิกิริยาภ้มิ่แพ้อ่ยา่งเฉ่ยบพลัันร้นแรง
•  หลัังจากได้้รับการฉ่ด้วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นเข้็ม่ก่อ่น

•  เน่�อ่งจากสว่นป็ระกอ่บใด้ๆข้อ่งวัคซ้่น (รายชื้่�อ่อ่ย้ห่น้าถัึด้ไป็)

ไม่่ควรฉ่ด้วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y  
ให้แก่ผ้้ื่ท่ี่�เคยม่่อ่าการแพ้ร้นแรงต่่อ่วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคคอ่ต่่บ 

ถาม: ปฏิกิริย่าภูมิแพ้อ่ย่า่งเฉีีย่บพลัันแลัะรุนแรง 
(Anaphylaxis - แอ่นนะฟิแล็ักซีิส) คือ่อ่ะไร  
ป็ฏิิกิริยาภ้มิ่แพ้อ่ยา่งเฉ่ยบพลัันแลัะร้นแรงอ่าจที่ำาให้หม่ด้สติ่แลัะ
ถึึงแก่ชื้่วิต่ได้้หากไม่่ได้้รับการรักษาโด้ยเร็ว 

อาการนี้้�แทบจะไม่่เกิดขึ้้�นี้หลัังการฉีด้วััคซีน้ี้ พยาบาลัผ้้ื่ฉ่ด้วัคซ้่นใน
โรงเร่ยนที่้กคนได้้รับการฝึึกอ่บรม่วิธิก่ารบำาบัด้อ่าการจากป็ฏิิกิริยา
ภ้มิ่แพ้อ่ยา่งเฉ่ยบพลัันแลัะร้นแรง

ถาม: บุตรข้้าพเจ้้าได้รับการฉีีดวััคซีีนป้อ่งกันโรคไข้้กาฬ
หลัังแอ่่นสาย่พันธุ์ A C W Y แล้ัวัมิใช่ห่รือ่
วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y รวม่อ่ย้ใ่นโครงการ
ฉ่ด้วัคซ้่นแห่งชื้าติ่ (National Immunisation Program) สำาหรับเด็้กอ่าย้ 
12 เด่้อ่นตั่�งแต่่เด่้อ่นกรกฎาคม่ ค.ศี. 2018 บ้ต่รข้อ่งท่ี่านอ่าจเคยได้้รับ
วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์C ซ้ึ�งป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬ
หลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์C เท่ี่านั�น

นักเร่ยนจำานวนเล็ักน้อ่ยท่ี่�ม่่ปั็ญหาส้ข้ภาพบางอ่ยา่ง (เชื้น่ผ้้ื่ท่ี่�ถึ้กตั่ด้
ม้่าม่ หร่อ่ ม่่ภ้มิ่ต้่านที่านโรคบกพรอ่่ง) อ่าจเคยได้้รับวัคซ้่นชื้นิด้น่� หาก
เป็็นเชื้น่น่�ท่ี่านควรป็รึกษาแพที่ย์ทัี่�วไป็ (GP หร่อ่ จ่พ่) หร่อ่แพที่ย์
เฉพาะที่างว่าบ้ต่รข้อ่งท่ี่านถึึงกำาหนด้รับเข้็ม่กระต่้้นหร่อ่ยัง

ถาม: บุตรข้้าพเจ้้าได้รับการฉีีดวััคซีีนป้อ่งกันโรคไข้้กาฬ
หลัังแอ่่นสาย่พันธุ์ C แล้ัวั – การรับวััคซีีนป้อ่งกันโรค
ไข้้กาฬหลัังแอ่่นสาย่พันธุ ์A C W Y ปลัอ่ดภัย่หรือ่ไม่
เด็้กสว่นใหญจ่ะเคยได้้รับวัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์
C ต่อ่นเป็็นที่ารก  

ในบางป็ระเที่ศีจะได้้รับเข้็ม่กระต่้้นอ่่กต่อ่นวัยร้น่ แลัะวัคซ้่นป้็อ่งกัน
โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y จะเป็็นเข้็ม่กระต่้้นเพ่�อ่ป้็อ่งกัน

กระที่รวงสาธิารณส้ข้รัฐนิวเซ้าท์ี่เวลัส ์(NSW Health) 
จัด้โครงการฉ่ด้วัคซ้่นในโรงเร่ยนให้เด็้กวัยร้น่ ต่าม่คำา
แนะนำาข้อ่งสภาวิจัยด้้านสาธิารณส้ข้แลัะการแพที่ย์
แห่งชื้าติ่ (National Health & Medical Research 
Council) บิด้าม่ารด้า/ผ้้ื่ป็กครอ่งต้่อ่งเซ้็นแบบฟอ่ร์ม่
ให้ความ่ยินยอ่ม่

ขั้้�นตอนต่อไป
•  อ่่านเอ่กสารข้้อ่ม้่ลัน่�โด้ยลัะเอ่่ยด้
•  หากท่ี่านป็ระสงค์ให้บ้ต่รรับวัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลััง
แอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y ให้ท่ี่านกรอ่กแบบฟอ่ร์ม่ให้ความ่
ยินยอ่ม่ฉ่ด้วัคซ้่น แลัะให้บ้ต่รนำาแบบฟอ่ร์ม่ท่ี่�เซ้็นยินยอ่ม่
แล้ัวค่นให้ที่างโรงเร่ยน 

•  หากท่ี่านไม่ป่็ระสงค์ให้บ้ต่รรับวัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลััง
แอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y อย่า่กรอ่กแบบฟอ่ร์ม่ให้ความ่ยินยอ่ม่
หร่อ่ค่นแบบฟอ่ร์ม่ให้ที่างโรงเร่ยน

NSW Health Thai เอกสารขั้้อมููลสำาหรบ้ผูู้้ปกครอง  

Meningococcal ACWY vaccination



โรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์C รวม่ทัี่�งป้็อ่งกัน สายพันธ้ิ ์A W แลัะ Y 
ได้้อ่่กด้้วย เด็้กบางคนอ่าจเคยได้้รับวัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่น
สายพันธ้ิ ์C ย้อ่นหลััง เม่่�อ่ปี็ค.ศี. 2015-2018 ต่าม่นโยบาย No Jab, No 
Pay (รัฐบาลัไม่่จ่ายเงินชื้ว่ยเหล่ัอ่ให้พอ่่แม่่ถ้ึาไม่่นำาลั้กไป็รับวัคซ้่น) 
การรับวัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y เข้็ม่น่�
ป็ลัอ่ด้ภัย ควรทิี่�งระยะห่างระหว่างเข้็ม่อ่ยา่งน้อ่ย 4 สัป็ด้าห์เพ่�อ่ให้ได้้
ผื่ลัป้็อ่งกันโรคส้งส้ด้สำาหรับที่้กสายพันธ้ิ์

ถาม: แนะนำาให้ฉีีดวััคซีีนนี�ในกรณีีใดอี่ก
แนะนำาให้ฉ่ด้วัคซ้่นน่�ให้แก่ผ้้ื่ท่ี่�จะเดิ้นที่างไป็ในพ่�นท่ี่�ท่ี่�เส่�ยงต่่อ่การ
ระบาด้ข้อ่งโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่น รวม่ทัี่�งผ้้ื่แสวงบ้ญในพิธิฮั่ัจจ์ แลัะใน
กลั้่ม่อ่าชื้่พบางป็ระเภที่เชื้น่ เจ้าหน้าท่ี่�ในห้อ่งป็ฏิิบัติ่การจ้ลัชื้่ววิที่ยา 
แลัะผ้้ื่ท่ี่�ม่่ปั็ญหาส้ข้ภาพบางอ่ยา่งเชื้น่ ผ้้ื่ท่ี่�ถึ้กตั่ด้ม้่าม่ 

ถาม: วััคซีีนป้อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสาย่พันธุ ์A C W Y 
มีสว่ันประกอ่บข้อ่งสารเติมแต่งอ่ะไรบ้าง
วัคซ้่นอ่าจม่่สว่นป็ระกอ่บข้อ่ง โที่รเม่ที่าม่อ่ลั (trometamol) ซ้้โครส 
(sucrose) แลัะโซ้เด่้ยม่คลัอ่ไรด์้ (sodium chloride) สารเติ่ม่แต่่งม่่อ่ย้่
ในป็ริม่าณน้อ่ยม่าก เพ่�อ่ชื้ว่ยกระต่้้นการต่อ่บสนอ่งที่างภ้มิ่ค้้ม่กันข้อ่ง
วัคซ้่น หร่อ่ที่ำาหน้าท่ี่�เป็็นสารกันเส่ย

ถาม: วััคซีีนปลัอ่ดภัย่แค่ไหน
วัคซ้่นในป็ระเที่ศีอ่อ่สเต่รเล่ัยป็ลัอ่ด้ภัยแลัะต้่อ่งผื่่านการต่รวจสอ่บ
อ่ยา่งเข้้ม่งวด้ ก่อ่นได้้รับการอ่น้มั่ติ่อ่อ่กใชื้้โด้ย Therapeutic Goods 
Administration (หน่วยงานกำากับด้้แลัผื่ลิัต่ภัณฑ์์ส้ข้ภาพเพ่�อ่การ
บำาบัด้รักษา หร่อ่ TGA) นอ่กจากน่� TGA ยังติ่ด้ต่าม่สังเกต่การณ์ความ่
ป็ลัอ่ด้ภัยหลัังจากได้้นำาวัคซ้่นม่าใชื้้แล้ัว

ถาม: ผลัข้้างเคีย่งข้อ่งการฉีีดวััคซีีนป้อ่งกันโรคไข้้กาฬ
หลัังแอ่่นสาย่พันธุ์ A C W Y มี อ่ะไรบ้าง
ผื่ลัข้้างเค่ยงข้อ่งการฉ่ด้วัคซ้่นม่่เพ่ยงเล็ักน้อ่ย มั่กจะม่่ไข้้ ป็วด้ศีร่ษะ 
เว่ยนศีร่ษะหร่อ่ป็วด้ บวม่ อ่าการแด้งบริเวณท่ี่�ฉ่ด้วัคซ้่น ป็ฏิิกิริยา
ท่ี่�บริเวณท่ี่�ฉ่ด้วัคซ้่นมั่กจะหายไป็ได้้ภายใน 2-3 วัน อ่าการข้้างเค่ยง
ท่ี่�ร้นแรงพบได้้น้อ่ยม่าก ข้้อ่ม้่ลัเพิ�ม่เติ่ม่เก่�ยวกับผื่ลัข้้างเค่ยงข้อ่ง
วัคซ้่นม่่อ่ย้ใ่นข้้อ่ม้่ลัเก่�ยวกับยาเพ่�อ่ผ้้ื่บริโภค (Consumer Medicine 
Information - CMI) ซ้ึ�งสาม่ารถึด้้ได้้ท่ี่�เว็บไซ้ต์่ www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination. 

หากพอ่่แม่่กังวลัใจเก่�ยวกับอ่าการข้้างเค่ยงหลัังการฉ่ด้วัคซ้่น ควร
ป็รึกษาแพที่ย์ทัี่�วไป็ (GP- จ่พ่) แลัะแพที่ย์ควรเป็็นผ้้ื่สง่รายงานไป็ยัง
หน่วยงานสาธิารณส้ข้ใกล้ับ้านอ่่กด้้วย

ถาม: นักเรีย่นหญิิงทีำ�ตั�งครรภ์หรือ่คิดว่ัาอ่าจ้จ้ะตั�งครรภ์
ควัรรับวััคซีีนนี�หรือ่ไม่
ไม่่ควรฉ่ด้วัคซ้่นให้แก่นักเร่ยนหญิงท่ี่�ตั่�งครรภ์หร่อ่คิด้ว่าอ่าจจะตั่�ง
ครรภ์ ในวันท่ี่�ม่่คลิันิกฉ่ด้วัคซ้่นพยาบาลัจะถึาม่นักเร่ยนหญิงว่าตั่�ง
ครรภ์หร่อ่อ่าจจะตั่�งครรภ์หร่อ่ไม่่ หากนักเร่ยนต่อ่บว่าใชื้ ่เธิอ่จะไม่่ได้้
รับการฉ่ด้วัคซ้่น นักเร่ยนจะได้้รับการสนับสน้นให้ป็รึกษาเร่�อ่งการ
ตั่�งครรภ์กับบิด้าม่ารด้า/ผ้้ื่ป็กครอ่งโด้ยด่้วน เพ่�อ่ไป็ป็รึกษาแพที่ย์ 
นอ่กจากน่�เธิอ่จะได้้รับรายลัะเอ่่ยด้ข้อ่งหน่วยบริการด้้านส้ข้ภาพท่ี่�ให้
คำาป็รึกษา ความ่ชื้ว่ยเหล่ัอ่ แลัะแนะแนวที่าง

ถาม: จ้ะต้อ่งทำำาอ่ย่า่งไรหากบุตรข้้าพเจ้้าเป็นโรคหอ่บหืด 
แลัะต้อ่งใช่้ย่าข้ย่าย่หลัอ่ดลัมทีำ�มีสารคอ่ร์ติโซีนหรือ่เพรด
นิโซีน “ช่นิดพน่” 
การฉ่ด้วัคซ้่นป้็อ่งกันโรคไข้้กาฬหลัังแอ่่นสายพันธ้ิ ์A C W Y ให้แก่ผ้้ื่ท่ี่�
เป็็นโรคหอ่บห่ด้นั�นป็ลัอ่ด้ภัยไม่่ว่ากำาลัังใชื้้ยารักษาชื้นิด้ใด้

ถาม: ใครเป็นผู้ให้ควัามย่ินย่อ่มฉีีดวััคซีีน แลัะถอ่นการให้
ควัามย่ินย่อ่มได้หรือ่ไม่
ท่ี่านถึอ่นการให้ความ่ยินยอ่ม่ได้้ที่้กเม่่�อ่โด้ยแจ้งให้โรงเร่ยนที่ราบเป็็น
ลัายลัักษณ์อั่กษรหร่อ่โที่รศัีพท์ี่ไป็ท่ี่�โรงเร่ยนเพ่�อ่ถึอ่นความ่ยินยอ่ม่ 
อ่่านรายลัะเอ่่ยด้การถึอ่นความ่ยินยอ่ม่ที่างอ่อ่นไลัน์ได้้ท่ี่�: nswhealth.
service-now.com/school

ถาม: ข้้าพเจ้้าควัรทำำาอ่ย่า่งไร หากบุตรข้อ่งข้้าพเจ้้าไมไ่ด้
รับวััคซีีนทีำ�โรงเรีย่นเนื�อ่งจ้ากป่วัย่หรือ่ไมไ่ด้ไปโรงเรีย่นใน
วัันทีำ�พย่าบาลัมาฉีีดวััคซีีน
ที่างเราจะใชื้้ความ่พยายาม่อ่ยา่งด่้ท่ี่�ส้ด้ท่ี่�จะให้บ้ต่รข้อ่งท่ี่านได้้รับ
วัคซ้่นท่ี่�โรงเร่ยนในชื้ว่งเวลัาเปิ็ด้ภาคเร่ยน หากไม่่สาม่ารถึม่ารับวัคซ้่น
ได้้ท่ี่านจะได้้รับคำาแนะนำาเก่�ยวกับการจัด้การให้บ้ต่รได้้รับวัคซ้่นย้อ่น
หลััง 

อ่่กวิธิห่นึ�งค่อ่ไป็รับวัคซ้่นท่ี่�ไม่่ได้้รับต่าม่กำาหนด้ได้้ฟร่กับแพที่ย์เวชื้
ป็ฏิิบัติ่ทัี่�วไป็ (GP- จ่พ่) แลัะเภสัชื้กรท่ี่�ข้ึ�นที่ะเบ่ยนเป็็นผ้้ื่ฉ่ด้วัคซ้่น 
โป็รด้ที่ราบว่าแพที่ย์เวชื้ป็ฏิิบัติ่ทัี่�วไป็ (GP- จ่พ่) แลัะเภสัชื้กรท่ี่�ข้ึ�น
ที่ะเบ่ยนเป็็นผ้้ื่ฉ่ด้วัคซ้่น อ่าจเร่ยกเก็บค่าธิรรม่เน่ยม่ให้คำาป็รึกษาหร่อ่
ค่าด้ำาเนินการ

ถาม: ข้า้พเจ้้าจ้ะเข้า้ถึงบนัทึำกการฉีดีวััคซีนีได้อ่ย่า่งไร
ข้้อ่ม้่ลัเก่�ยวกับการฉ่ด้วัคซ้่นข้อ่งบ้ต่รท่ี่านจะถึ้กอั่ป็โหลัด้ไป็ยังที่ะเบ่ยน
การฉ่ด้วัคซ้่นป็ระเที่ศีอ่อ่สเต่รเล่ัย (Australian Immunisation Register 
หร่อ่ AIR) เพ่�อ่ให้สาม่ารถึเชื้่�อ่ม่โยงกับบันทึี่กป็ระวัติ่การได้้รับวัคซ้่น
ข้อ่งบ้ต่รท่ี่าน

ผ้้ื่ป็กครอ่งสาม่ารถึข้อ่สำาเนาบันทึี่กป็ระวัติ่การได้้รับวัคซ้่นข้อ่งบ้ต่ร
จากที่ะเบ่ยนการฉ่ด้วัคซ้่นป็ระเที่ศีอ่อ่สเต่รเล่ัย (AIR) ได้้ที่้กเม่่�อ่จน
บ้ต่รอ่าย้ 14 ปี็ แลัะนักเร่ยนท่ี่�ม่่อ่าย้ 14 ปี็ข้ึ�นไป็สาม่ารถึข้อ่บันทึี่ก
ป็ระวัติ่การได้้รับวัคซ้่นข้อ่งต่นเอ่งได้้ดั้งน่�

•  โด้ยการใชื้้บัญชื้่อ่อ่นไลัน์ข้อ่ง Medicare ผื่่าน myGov my.gov.au/

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

•  โที่รสายสอ่บถึาม่ข้้อ่ม้่ลัทัี่�วไป็ข้อ่ง AIR ได้้ท่ี่� 1800 653 809

ถาม: จ้ะเกิดอ่ะไรข้ึ�นกับข้้อ่มูลัเกี�ย่วักับบุตรข้อ่งข้้าพเจ้้า
ข้้อ่ม้่ลัท่ี่�ท่ี่านกรอ่กลังในแบบฟอ่ร์ม่ให้ความ่ยินยอ่ม่ ได้้รับการค้้ม่ครอ่ง
อ่ยา่งเครง่ครัด้ภายใต้่กฎหม่ายข้อ่งรัฐนิวเซ้าท์ี่เวลัส์แลัะรัฐบาลักลัาง 
ว่าด้้วยเร่�อ่งสิที่ธิขิ้้อ่ม้่ลัสว่นบ้คคลัแลัะการรักษาเป็็นความ่ลัับ (โป็รด้ด้้
คำาชื้่�แจงเร่�อ่งสิที่ธิขิ้้อ่ม้่ลัสว่นบ้คคลัท่ี่�แนบม่าน่�) ข้้อ่ม้่ลัน่�จะถึ้กบันทึี่ก
ลังในที่ะเบ่ยนการฉ่ด้วัคซ้่นภ้มิ่ค้้ม่กันโรคข้อ่งกระที่รวงสาธิารณส้ข้
รัฐนิวเซ้าท์ี่เวลัส์แลัะนำาไป็บรรจ้ข้ึ�นในที่ะเบ่ยนการฉ่ด้วัคซ้่นป็ระเที่ศี
อ่อ่สเต่รเล่ัย (Australian Immunisation Register - AIR) เพ่�อ่ให้
สาม่ารถึเชื้่�อ่ม่โยงกับป็ระวัติ่การรับวัคซ้่นท่ี่�ม่่อ่ย้ข่้อ่งบ้ต่รท่ี่านแลัะไป็ด้้
ได้้ใน MyGov

ถาม: ข้้าพเจ้้าจ้ะหาข้้อ่มูลัเพิ�มเติมเกี�ย่วักับการฉีีดวััคซีีน
ในโรงเรีย่นได้ทีำ�ไหน
หาข้้อ่ม้่ลัเพิ�ม่เติ่ม่ได้้โด้ย

•  โด้ยไป็ท่ี่�เว็บไซ้ต์่ข้อ่งกระที่รวงสาธิารณส้ข้รัฐนิวเซ้าท์ี่เวลัส์ ท่ี่�   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โด้ยติ่ด้ต่่อ่หน่วยงานด้้านสาธิารณส้ข้ป็ระจำาท้ี่อ่งถิึ�นข้อ่งท่ี่านได้้ท่ี่� 
1300 066 055 
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แบบฟอร์ม์ให้้ความยิินยิอมสำำาห้ร์บัการ์ฉีีดวัคซีนี
ป้้องกันโร์คไข้้กาฬห้ลัังแอ่นสำายิพัันธ์์ุ์ A C W Y
บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเป็นผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์  กรุณากรอกข้�อความเป็นตััวพัมิพัด์�วยปากกาหมกึสำดีำาหรือสำนีำาเงิน

220726-2-23

1. รายละเอียีดขอีงนัักเรยีนั

2. สถานัภาพการเป็น็ัคนัพ้�นัเมือ้ีง

นามสกุุล

ชื่่�อ

วััน เด่ือน ปีเีกิุดื

ช่ื่�อโรงเรยีน

หมายเลขบัตัรเมดิืแคร์

ไมใ่ชื่่ ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัอะบัอริจิิน ใชื่ ่เปีน็ชื่าวัเกุาะ ทอร์เรสสเตรท ใช่ื่ เปีน็ทั�งชื่าวัอะบัอริจิินและชื่าวัเกุาะ ทอรเ์รสสเตรท

หมายเลขข้างชื่่�อบุัตรของ 
ท่านบันบััตรเมดิืแคร์

เพศ
M F

คลมุเคร่อ-Indeterminate/
เพศกุำากุวัม-Intersex/ยงัไม่
กุำาหนดื-Unspecified

ชื่ั�นปีทีี�

3. รายละเอียีดขอีงท่่านั - บิิดามืารดาหรอ้ีผู้้�ป็กครอีง
ข้าพเจ้ิาได้ือ่านข้อมลูที�ได้ืรับัและเข้าใจิเกีุ�ยวักัุบัปีระโยชื่นแ์ละ
ผล ข้างเคียงที�อาจิเกิุดืข้�นจิากุวััคซีีนปีอ้งกัุนโรคไข้กุาฬหลัง
แอ่น สายพันธุ์ุ ์A C W Y 
ดัืงนั�นข้าพเจ้ิายินยอมใหบุ้ัตรของข้าพเจ้ิาตามชื่่�อดัืงกุล่าวัข้าง
ต้น รับัวััคซีีนปีอ้งกัุนโรคไข้กุาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ุ ์A C W Y
หน้�งเข็ม

ขา้พเจ้ิาขอรบััรองตามควัามรู้ที�มอียู่อย่างดีืที�สดุืว่ัา บุัตรของขา้พเจ้ิา:
1. ไมเ่คยมปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงหลังจิากุได้ืรบัักุารฉีดีื วััคซีนีใดืๆ
2. ไมม่ปีีฏิิกิุรยิากุารแพอ้ยา่งรุนแรงจิากุสว่ันปีระกุอบัใดืๆของ

วััคซีนี ตามรายกุารที�แจ้ิงไว้ัในเอกุสารขอ้มลูสำาหรบััผูป้ีกุครองที�แนบั
มาด้ืวัย 

3. ไมตั่�งครรภ์์

ชื่่�อบัดิืามารดืา/ผูป้ีกุครอง (ตัวัอยา่งเชื่น่ JOHN SMITH)

ที�อยู ่(ตัวัอยา่งเชื่น่ 5 SMITH LANE)

เขต

หมายเลขโทรศพัท์มอ่ถ่ือ 

ลายเซีน็บัดิืามารดืา / ผูป้ีกุครอง วัันที�

เบัอรโ์ทรศพัท์สำารองที�ติดืต่อได้ืสะดืวักุที�สุดื
(รวัมหมายเลขรหสัท้องที� เชื่น่ ตัวัอยา่งเชื่น่02)

รหสัไปีรษณีีย์

Thai

เพศหญิิงเพศชาย
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บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคไข้�กาฬ
หลัังแอ่นสายพัันธุุ์์ A C W Y 

บิิดามืารดา/ผู้้�ป็กครอีง 
บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคไข้�กาฬหลัังแอ่นสายพัันธุุ์์ A C W Y

บิันทึึกการฉีีดวัคซีีนป้องกันโรคไข้�กาฬหลัังแอ่นสายพัันธุุ์์ A C W Y 

ชื่้�อีนัักเรยีนั  (ตัวัอยา่งเชื่น่ JANE SMITH)

บัินัทึ่กขอีงพยาบิาล

แขนั เวัลาที�ฉีดีืวััคซีนี  
ใชื่ร้ะบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง

ลายเซ็ีนพยาบัาล วัันที�

:
หมายเลขรุ่นที�ผลิตของวััคซีีนซีา้ย

ขวัา

เหตุผุลท่ี่�ไม่ไ่ด้้รับัการัฉ่ีด้วััคซ่ีน

ลาหยุดื
ไมย่อมรับัวััคซีนี
ปีว่ัย
ไมม่ลีายเซีน็ 
ยกุเลิกุคำายินยอม 

อ่�นๆ

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์

เฉีพัาะเจ้�าหน�าทีึ�

ชื่้�อีนัักเรยีนั (ตัวัอย่างเชื่น่ JANE SMITH)

แขนั
เวัลาที�ฉีดีืวััคซีนี  
ใช้ื่ระบับันาฬิิกุายี�สบิัสี�ชื่ั�วัโมง

ลายเซ็ีนพยาบัาล วัันที�

:
หมายเลขรุ่นที�ผลิตของวััคซีีนซีา้ย

ขวัา

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอร์ม

เฉีพัาะเจ้�าหน�าทีึ�

ต้�องทึำาอะไรบิ�างหลัังจ้ากได�รับิการฉีีด วัคซีีน ต้�องทึำาอย่างไรหากเกิดอาการไม่พึัง
ประสงค์บิริเวณทีึ�ฉีีดวัคซีีน

•  เก็ุบับันัท้กุกุารฉีดีืวััคซีนีนี�ไว้ัเพราะท่านอาจิต้องแสดืง ขอ้มลูนี�
ในภ์ายหลัง

•  ขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบักุารฉีดีืวััคซีนีของบุัตรจิะได้ืรบัักุารอัปีโหลดื
โดืยอัตโนมติัไปียงั Australian Immunisation Register 
(AIR) ท่านอาจิต้องกุารแจ้ิงใหแ้พทยเ์วัชื่ปีฏิิบัติัทั�วัไปี 
(GP- จีิพ)ี ของท่านทราบัเพ่�ออัปีเดืตขอ้มลูเกีุ�ยวักัุบัวัันที�ฉีดีื
วััคซีนี

หากบุิตรขอีงท่่านัมือีีาการไมืพ่งึป็ระสงค์ท่ี�ท่่านัเป็น็ักังวล กรุณาป็รกึษาแพท่ยข์อีงท่่านั

• ใชื่้ผา้เย็นหมาดืๆปีระคบับัริเวัณีที�ได้ืรับักุารฉีีดืยา เพ่�อลดื
อากุารเจ็ิบั

• รับัปีระทานยาแกุ้ปีวัดืพาราเซีทตามอล

• ด่ื�มนำามากุข้�น 
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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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