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ข้อมูลส�ำคัญ
 เมื่อสมัครให้ลูกเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก ท่าน

ต้องแสดงบันทึกประวัติการรับวัคซีนของ
ส�านักทะเบียนการรับวัคซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลียฉบับล่าสุด (ที่แสดงว่าลูกได้รับ
วัคซีนครบตามก�าหนด หรอืไม่สามารถรับ
วัคซีนได้เพราะมีเหตุผลทางการแพทย)์ 
หรอื แสดงแบบฟอร์มประวัติการรับวัคซีน
ของส�านักทะเบียนการรับวัคซีนแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย (ส�าหรับเด็กที่เร ิ่มรับ
วัคซีนที่ยังรับไม่ครบตามก�าหนด) 

 วัคซีนมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากได้รับ
ตรงตามเวลาที่ก�าหนด (ดูแอพพลิเคชัน 
‘Save the Date to Vaccinate’ บนมือถือ
ของท่าน หรอื สมุดบันทึกการรับวัคซีน
ของลูก (Blue Book) เพื่อดูวันนัดหมายรับ
วัคซีน)

 การรับวัคซีนล่าช้าส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคและป่วยรุนแรงได้

 เด็กที่ป่วยเล็กน้อยเช่นน�้ามูกไหล หรอืเป็น
หวัดสามารถรับวัคซีนได้อย่างปลอดภัย

 การฉีดวัคซีนให้คนจ�านวนมากในชุมชนยัง
สามารถป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน และช่วย
ควบคุมโรคร้ายแรงที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 
SAVE THE DATE บนมือถือที่
สะดวกใช้ง่าย หรอืพิมพ์ตาราง
การรับวัคซีนส่วนตัวได้ที่ 
immunisation.health. 
nsw.gov.au 

การสมัครเข้า 
สถานรับเลี้ยงเด็กและ 
โรงเรยีนอนุบาล และ
การรับวัคซีน
ข้อมูลส�าหรับ 
ผู้ปกครอง

Thai
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 2018 เป็นต้น
ไป เด็กที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมก�ำหนด
อำยุของเด็ก หรอื มีเหตุผลทำงกำรแพทย์
ไม่ให้รับวัคซีน หรอื เร ิ่มรับวัคซีนที่ยังรับ
ไม่ครบตำมก�ำหนดตำมตำรำงเวลำ แล้ว
เท่ำนั้นจึงจะสมัครเข้ำสถำนรับเลี้ยงเด็กได้ 
เด็กที่ผู้ปกครองปฏิเสธไม่ให้ลูกรับวัคซีน
ด้วยเหตุผลส่วนตัว ไม่สำมำรถสมัครเข้ำ
สถำนรับเลี้ยงเด็กได้ 

ผู้ปกครองทุกคนต้องแสดงบันทึกประวตัิการรับวคัซีนที่ถูกต้อง
เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็กเมื่อพาลูกไปสมัคร สถาน
รับเลี้ยงเด็กรวมถึง ศูนย์ดูแลเด็กเฉพาะกลางวนั บ้านรับเลี้ยงเด็ก 
สถานที่รับดูแลเปน็คร้ังคราว และโรงเรยีนอนุบาล

กำรรับวัคซีนมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร
การรับวคัซีนเปน็วธิีที่ดีที่สุดที่จะปอ้งกันลูกของท่านจากโรคร้าย
แรง การให้ลูกรับวคัซีนจะเปน็การปอ้งกันโรคให้ลูกของท่านและ
ชุมชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กที่ยังเล็กเกินไปที่จะรับวคัซีน หรอืผู้ที่
ไม่สามารถรับวคัซีนได้เพราะมีเหตุผลทางการแพทย์ ยิ่งมีคนให้
ลูกรับวคัซีนมากเท่าไร เราก็สามารถควบคุมโรคร้ายแรงที่
ปอ้งกันได้ด้วยวคัซีนมากเท่านั้น

บนัทกึประวตักิำรรับวัคซีนของส�ำนกั
ทะเบียนกำรรับวัคซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย
ผู้ปกครองต้องแสดงบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านัก
ทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (ที่แสดงวา่ลูกได้
รับวคัซีนครบตามก�าหนด หรอืไม่สามารถรับวคัซีนได้เพราะมี
เหตุผลทางการแพทย์) หรอื แสดงแบบฟอร์มประวตัิการรับ
วคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย 

(AIR Immunisation History Form) (ที่แสดงวา่ลูกเร ิ่มรับ
วคัซีนที่ยังรับไม่ครบตามตารางเวลาที่ได้รับการยอมรับ) เมื่อ
สมัครเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก

ผู้ปกครองขอส�าเนาบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียน
การรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR Immunisation 

History Statement) ได้ทุกเวลา (ได้จนกระทั่งลูกอาย ุ14 ป)ี โดย

 ใช้บัญชีออนไลน์ของเมดิแคร์ผ่านทางการบรกิารออนไลน์ของ
รัฐที่ myGov https://my.gov.au/ 

 ใช้แอพพลิเคชัน Medicare Express Plus App  
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

express-plus-mobile-apps 

 ติดต่อแผนกสอบถามเร ื่องทั่วไปของส�านักทะเบียนการรับวคัซีน
แห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR) ที่หมายเลข 1800 653 809

เด็กได้รับวัคซีน  
“ครบถ้วนตำมก�ำหนด”
เด็กที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนตามก�าหนดอายุ จะมีค�าวา่ “up to date 

(ครบถ้วนตามก�าหนด)” บันทึกไวท้ี่มุมบนซ้ายของบันทึก
ประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย วนัครบก�าหนดฉีดวคัซีนคร้ังต่อไปจะถูกบันทึกไวส้่วน
ด้านล่างของเอกสาร

เด็กที่ไม่สามารถรับวคัซีนได้เพราะมีเหตุผลทางการแพทย์ หรอืมี
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว จะได้รับการบันทึกวา่ “ครบถ้วนตาม
ก�าหนด” ก็ต่อเมื่อแพทย์/พยาบาลกรอกแบบฟอร์มยกเวน้การรับ
วคัซีน (AIR Medical Exemption Form) แล้วส่งไปที่ส�านัก
ทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย การยกเวน้การรับ
วคัซีนเพราะมีเหตุผลทางการแพทย์หรอืมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
แล้ว จะถูกบันทึกไวด้้านล่างของบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของ
ส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียฉบับล่าสุด

ส�าหรับเด็กโตที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านล่างของบันทึก
ประวตัิการรับวคัซีนจะมีค�าวา่ “This child has received all 

vaccines required by 5 years of age (เด็กคนนี้ได้รับวคัซีน
ครบถ้วนตามก�าหนดเมื่ออายุครบ 5 ป)ี”

บันทึกประวัติกำรรับวัคซีนฉบับล่ำสุด
หลังการรับวคัซีนแต่ละคร้ัง ผู้ปกครองควรน�าบันทึกประวตัิการรับ
วคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียของ
เด็กฉบับล่าสุดไปให้สถานรับเลี้ยงเด็ก

บนัทกึประวตักิำรรับวัคซีนของส�ำนกั
ทะเบียนกำรรับวัคซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลียที่ไม่ถูกต้อง
หากวคัซีนที่ลูกได้รับไม่ได้รับการบันทีกไวใ้นบันทึกประวตัิการรับ
วคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย  
ผู้ปกครองควรติดต่อแพทย์/พยาบาลผู้ให้วคัซีนเพื่อตรวจดูวา่ได้
ส่งบันทึกไปให้ AIR แล้วหรอืยัง เมื่อบันทึกประวตัิการรับวคัซีน
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้ท่านขอบันทึกประวตัิการรับวคัซีน
ของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียฉบับ
ล่าสุด

เด็กได้รับวัคซีน  
“ไม่ครบถ้วนตำมก�ำหนด”
เด็กที่ได้รับวคัซีนไม่ครบถ้วนตามก�าหนดอายุยังสามารถสมัคร
เข้าสถานรับเลี้ยงเด็กได้ ทันทีที่เร ิ่มรับวคัซีนตามตารางเวลาให้
ครบตามก�าหนด แพทย์/พยาบาลต้องกรอกแบบฟอร์ม
ประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลียส่งไปให้ AIR และให้ส�าเนาแก่ท่านเพื่อน�าไปให้สถาน
รับเลี้ยงเด็ก

โปรดทราบว่าเด็กที่ยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามก�าหนดอายุ 
อาจจ�าเป็นต้องอยู่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของโรค เพื่อ
ป้องกันตัวเด็กเองและหยุดยั้งการแพร่กระจายโรค

เด็กที่ได้รับวัคซีนในต่ำงประเทศ
ตารางการรับวคัซีนในต่างประเทศอาจแตกต่างไปจากตารางการ
รับวคัซีนของประเทศออสเตรเลีย หากลูกของท่านได้รับวคัซีนใน
ต่างประเทศ แพทย์/พยาบาลจะต้องตรวจดูบันทึกการรับวคัซีน
และจะเปน็ผู้ส่งข้อมูลไปยัง AIR จากนั้นผู้ปกครองควรขอบันทึก
ประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลียฉบับล่าสุดเพื่อน�าไปให้สถานรับเลี้ยงเด็ก
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