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ข้อเท็จจรงิที่ส�ำคัญ
 การสมัครลูกเข้าโรงเรยีนประถมศึกษาหรอื

มัธยมศึกษา กรุณาแสดงบันทึกประวัติการรับ
วัคซีนอย่างใดอย่างหนึ่งคือ บันทึกประวัติกำรรับ
วัคซีนจำกส�ำนักทะเบียนกำรรับวัคซีนแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย (ส�าหรับเด็กที่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนตามก�าหนด เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ
ถ้วนตามก�าหนดหรอืไม่สามารถรับวัคซีนได้เพราะ
มีเหตุผลทางการแพทย์ หรอืมีภูมิคุ้มกันตาม
ธรรมชาติแล้ว) หรอื แบบฟอร์มประวัติกำรรับ
วัคซีนของส�ำนักทะเบียนกำรรับวัคซีนแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย (ส�าหรับเด็กที่เร ิ่มรับวัคซีน
ย้อนหลังตามตารางก�าหนด)

 นักเรยีนยังสามารถสมัครเข้าเรยีนได้แม้ว่าไม่
แสดงบันทึกประวัติการรับวัคซีนที่ได้รับการรับรอง
แล้ว แต่นักเรยีนจะถูกจัดว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีด
วัคซีนในทะเบียนการรับวัคซีนของโรงเรยีน   

 นักเรยีนที่ไม่มีบันทึกประวัติการรับวัคซีนที่ได้รับ
การรับรองแล้ว และนักเรยีนที่ไม่ได้รับวัคซีน อาจ
ถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรยีนในช่วงที่โรงเรยีนมีการ
ระบาดของโรคที่ป้องกันได้โดยการรับวัคซีน หรอื 
ในกรณีที่พวกเขาสัมผัสกับผู้ที่เป็นโรคที่ป้องกันได้
โดยการรับวัคซีน ถึงแม้ว่าในโรงเรยีนจะไม่มีการ
ระบาดของโรคนี้ก็ตาม    

 กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW 
Health) ร่วมกับโรงเรยีน ฉีดวัคซีนที่แนะน�า
ส�าหรับเด็กวัยรุ่นในโครงการฉีดวัคซีนในโรงเรยีน 
ในปีค.ศ. 2018 แนะน�าให้ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
ฮิวแมนแปปิลโลมา (เอชพีว ี– HPV) และวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน (dTpa) 
ในนักเรยีนชัน้ปีที่ 7 และวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬ
หลังแอ่นสายพันธุ์ ACWY (Meningococcal 
ACWY) ในนักเรยีนชัน้ปีที่ 10 และ 11
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ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ค.ศ. 2018 
เป็นต้นไป อำจำรย์ใหญ่ของโรงเรยีน
ทุกแห่งต้องขอบันทึกประวัติกำรรับ
วัคซีนในกำรรับสมัครเข้ำเรยีน
นักเรยีนยังสามารถสมัครเข้าเรยีนได้หากไม่แสดงบันทึก
ประวตัิการรับวคัซีนที่ได้รับการรับรองแล้ว เด็กเหล่านี้จะถูกจัด
วา่เปน็ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวคัซีน และช่วงที่โรงเรยีนมีการระบาด
ของโรคที่ปอ้งกันได้โดยการรับวคัซีนอาจถูกห้ามไม่ให้ไปโรงเรยีน 
หรอื ในกรณีที่พวกเขาสัมผัสกับผู้ที่เปน็โรคที่ปอ้งกันได้โดยการ
รับวคัซีน ถึงแม้วา่ในโรงเรยีนจะไม่มีการระบาดของโรคนี้ก็ตาม 

ผู้ปกครองได้รับการส่งเสรมิให้ลูกรับวคัซีนครบตามก�าหนด และ
แสดงบันทึกประวตัิการรับวคัซีนที่ได้รับจากส�านักทะเบียนการรับ
วคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Immunisation 

Register หรอื AIR) อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

 บันทึกประวตัิการรับวคัซีนจากส�านักทะเบียนการรับวคัซีน
แห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR Immunisation History 

Statement) หรอื

 แบบฟอร์มประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการรับ
วคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR Immunisation 

History Form)

ท�ำไมจึงมีระเบียบข้อบังคับเหล่ำนี้
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้น�ามาใช้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยว
กับสถานภาพการรับวคัซีนของเด็ก และช่วยในการจัดการกรณีที่
มีการระบาดของโรคในโรงเรยีนและชุมชน จากข้อมูลที่มีพบวา่
จ�านวนการรับแจ้งโรคที่ปอ้งกันได้โดยการรับวคัซีนบางโรคเพิ่ม
ขึ้นในเด็กโตเมื่อเปรยีบเทียบกับเด็กเล็ก อีกทั้งในขณะนี้ผู้
ปกครองสามารถขอบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของเด็กโตจาก
ส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR) ซึ่ง
เก็บประวตัิการรับวคัซีนที่ได้รับในแต่ละช่วงวยัได้อย่างง่ายดาย*

กำรรับวัคซีนมีควำมส�ำคัญอย่ำงไร
การรับวคัซีนเปน็วธิีที่ดีที่สุดที่จะปอ้งกันลูกของท่านจากโรคร้าย
แรง การให้ลูกรับวคัซีนจะเปน็การปอ้งกันโรคให้ลูกของท่านและผู้
อื่นในชุมชน โดยเฉพาะเด็กที่ยังเล็กเกินไปที่จะรับวคัซีนหรอืผู้ที่ไม่
สามารถรับวคัซีนได้เพราะมีเหตุผลทางการแพทย์ ยิ่งมีคนให้ลูกรับ
วคัซีนมากเท่าไร เราก็สามารถควบคุมโรคร้ายแรงที่ปอ้งกันได้ด้วย
วคัซีนมากเท่านั้น

บันทึกประวัติกำรรับวัคซีนจำกส�ำนัก
ทะเบียนกำรรับวัคซีนแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย
ส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียบันทึกวคัซีนที่
เด็กได้รับ และส่งบันทึกประวตัิการรับวคัซีนให้ผู้ปกครองเมื่อเด็ก
อายุครบ 4 ป ีข้อมูลนี้น�าไปใช้เพื่อสมัครเรยีนได้

ผู้ปกครองขอส�าเนาบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการ
รับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย (AIR Immunisation History 

Statement) ได้ทุกเวลา (ได้จนกระทั่งลูกอายุ 14 ป)ี โดย

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

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

express-plus-mobile-apps 

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

เด็กอายุ 14 ปขีึ้นไปสามารถขอบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของ
ตนเองจากส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียได้
โดยการใช้หรอืสร้างบัญชีออนไลน์เมดิแคร์ส่วนตัวผ่านทางการ
บรกิารออนไลน์ของรัฐที ่myGov https://my.gov.au/

เด็กที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
เด็กมากกวา่ 94% ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้รับวคัซีนครบถ้วนเมื่ออายุ 
5 ป ีและด้านล่างของบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียน
การรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียจะมีค�าวา่ “This child has 

received all vaccines required by 5 years of age (เด็กคนนี้ได้
รับวคัซีนครบถ้วนตามก�าหนดเมื่ออายุครบ 5 ป)ี”

เด็กที่มีข้อห้ำมทำงกำรแพทย์  
หรอืมีภูมิคุ้มกันตำมธรรมชำติแล้ว
เด็กที่ไม่สามารถรับวคัซีนเพราะมีเหตุผลทางการแพทย์ หรอืมี
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว จะได้รับการบันทึกวา่ “Up to date 
(ครบถ้วนตามก�าหนด)” บนบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านัก
ทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย ก็ต่อเมื่อแพทย์จีพี 
(GP)/แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรอกแบบฟอร์มยกเวน้การรับวคัซีน 
(AIR Medical Exemption Form) แล้วส่งไปที่ส�านักทะเบียนการ
รับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย การยกเวน้เพราะเหตุผล
ทางการแพทย์หรอืมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว จะถูกบันทึกไว้
ด้านล่างของประวตัิการรับวคัซีน

เด็กที่ได้รับวัคซีนในต่ำงประเทศ
หากได้รับวคัซีนในต่างประเทศ และไม่ได้บันทึกไวใ้นส�านัก
ทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย แพทย์จีพี (GP)/
พยาบาลควรตรวจดูบันทึกการรับวคัซีนในต่างประเทศ และส่ง
ข้อมูลไปยังส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย  
จากนั้นผู้ปกครองควรขอบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านัก
ทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียฉบับล่าสุดเพื่อน�า
ไปให้โรงเรยีน

เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำม
ก�ำหนด
ส�าหรับเด็กที่ไม่ได้รับวคัซีนครบถ้วนตามก�าหนดเมื่ออายุครบ 
4 ป ีที่ด้านล่างของบันทึกประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียน
การรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลียจะมีรายละเอียดวคัซีนที่ยัง
ไม่ได้รับและวนัที่ครบก�าหนด เด็กเหล่านี้ควรเร ิ่มรับวคัซีนย้อน
หลังตามตารางก�าหนด และแพทย์จีพ ี(GP)/พยาบาลกรอกแบบ
ฟอร์มประวตัิการรับวคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย แล้วส่งไปยังส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย พ่อแม่จึงน�าส�าเนาแบบฟอร์มประวตัิการรับ
วคัซีนของส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย 
ไปให้โรงเรยีนในวนัสมัครเข้าเรยีน

โปรดทราบว่านักเรยีนที่ยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามก�าหนด
อายุ หรอืกรณีที่ไม่ได้น�าบันทึกประวัติการรับวัคซีนมาแสดง 
อาจจ�าเป็นต้องอยู่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของโรค เพื่อ
ป้องกันตัวเด็กเองและหยุดยั้งการแพร่กระจายโรค

*  ในเวลานี้ข้อมูลของวคัซีนที่ให้ในโครงการฉีดวคัซีนในโรงเรยีนไม่ได้ถูก
ส่งไปยังส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่
ปลายปคี.ศ. 2018 บันทึกการรับวคัซีนในโรงเรยีนจะเร ิ่มถูกส่งไปยัง
ส�านักทะเบียนการรับวคัซีนแห่งประเทศออสเตรเลีย การสมัครเข้า
เรยีนไม่จ�าเปน็ต้องแสดงบันทึกการรับวคัซีนในโรงเรยีน อย่างไรก็ตาม
หากท่านประสงค์จะรับบันทึกของบุตรท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงาน
สาธารณสุขใกล้บ้านได้ที่หมายเลข 1300 066 055
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