
การสมัครเข้าสถาน
รบัเลีย้งเด็กและ
การฉีดวคัซีน

ข้อมูลส�าคัญ
✔ บันทึกประวตักิารฉีดวคัซีนครบถ้วนตามก�าหนดของ ACIR หรอื

แบบฟอรม์ประวตักิารรบัวคัซีน (ส�าหรบัเด็กที่ก�าลังรบัวคัซีนตาม
ตารางก�าหนดให้ครบถ้วน) เป็นเอกสารที่จ�าเป็นเมื่อสมัครเข้า
สถานรบัเลีย้งเด็ก

✔ สามารถน�าแบบฟอรม์ข้อห้ามทางการแพทย์ของเมดแิคร ์
(Medicare Medical Contraindication Form) หรอื แบบฟอรม์
ปฏิเสธดว้ยเหตผุลส่วนตวั (Conscientious Objection Form) 
มาแสดงได้

✔ วคัซีนมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากไดร้บัตรงตามเวลาที่ก�าหนด

✔ การรบัวคัซีนล่าช้าส่งผลให้เด็กเส่ียงตอ่การเป็นโรคและป่วยขัน้
รนุแรงได้

✔ เด็กที่ป่วยเล็กน้อยเช่นน� ้ามูกไหล หรอืเป็นหวดัสามารถรบั
วคัซีนได้

✔ การฉีดวคัซีนให้คนจ�านวนมากในชุมชนยังสามารถปกป้องผู้ที่
ไม่ ไดร้บัการฉีดวคัซีน และช่วยควบคมุโรครา้ยแรงที่ป้องกันได้
ดว้ยวคัซีน

✔ ดาวน์โหลดโปรแกรมโทรศัพท์ตารางฉีดวคัซีนส่วนตวัส�าหรบั
เด็กแตล่ะคนช่ือ Save the Date to Vaccinate ไดฟ้ร ีพรอ้ม
การเตอืนเพื่อให้แน่ใจวา่เด็กจะไดร้บัการฉีดวคัซีนตรงเวลา 
ดาวน์โหลดโปรแกรมไปท่ีเวบ็ไซต์ Save the Date to 
Vaccinate (www.immunisation.health.nsw.gov.au)  
เพ่ือดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน iTunes (ส�าหรบัไอโฟน)  
หรอื Google Play (ส�าหรบัแอนดรอยด์)

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เวบ็ไซต์ของ ACIR 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

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

กระทรวงสาธารณสุขรฐันิวเซาท์เวลส์
‘Save the Date to Vaccinate’
เวบ็ไซต์รณรงค์
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

รฐับาลออสเตรเลีย
กระทรวงสาธารณสุขและผู้สูงอายุ
โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนประเทศออสเตรเลีย
www.immunise.health.gov.au

ข้อมูลส�าหรบัผู้ปกครอง
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บันทึกประวติัการฉีดวคัซีนท่ี ไม่ถูกต้อง 
หากบนัทกึประวตักิารฉีดวคัซีนขาดตกบกพรอ่ง ผูป้กครองควรตดิตอ่
แพทย ์/ พยาบาลผูฉี้ดวคัซีนให ้เพือ่ตรวจดวูา่ไดส่้งบนัทกึไปให ้ACIR แลว้
หรอืยงั เมือ่ ACIR ไดร้บัขอ้มลูลา่สุดจากแพทย ์/ พยาบาลแลว้ ACIR ก็จะ
สามารถส่งบนัทกึประวตักิารฉีดวคัซีนฉบบัแก้ ไขแลว้มาใหผู้ป้กครอง 

บันทึกประวติัการฉีดวคัซีน –  
แจ้งวา่เด็กได้รบัวคัซีนไม่ครบถ้วน 

เด็กที่ ไดร้บัวคัซีนไม่ครบถ้วนตามก�าหนดสามารถสมัครเข้าสถานรบั
เลีย้งเด็กได ้เมื่อไดเ้ริม่รบัวคัซีนตามแผนให้ครบตามก�าหนด แพทย์ / 
พยาบาลตอ้งกรอกแบบฟอรม์บันทึกประวตักิารฉีดวคัซีนส่งไปให ้ACIR 
และให้ส�าเนาแก่ผู้ปกครอง 

การระบาดของโรคท่ีป้องกันได้ด้วยการฉีดวคัซีน
เด็กที่ ไม่ ไดร้บัวคัซีนอาจจ�าเป็นตอ้งอยู่บ้านในช่วงที่มีการระบาดของโรค 
เพื่อเป็นการป้องกันตวัเด็กเองและยังเป็นการป้องกันการแพรก่ระจาย
โรคในชุมชน 

บันทึกประวติัการฉีดวคัซีนฉบับล่าสุด
หลังการฉีดวคัซีนแตล่ะครัง้ ผู้ปกครองควรน�าบันทึกประวตักิารฉีด
วคัซีนของเด็กฉบับล่าสุดไปให้ผู้อ�านวยการสถานรบัเลีย้งเด็กเพื่อเพิ่ม
เตมิในทะเบียนของสถานรบัเลีย้งเด็ก ผู้ปกครองสามารถพิมพ์บันทึก
ประวตัิไดเ้องทางออนไลน์จากเวบ็ไซตข์องเมดแิคร ์

เงินช่วยเหลือครอบครวัภาคเอ  
(FAMILY TAX BENEFIT PART A)

การขอรบัเงินช่วยเหลือครอบครวัภาคเอ เด็กตอ้งมีบันทึกประวตักิารฉีด
วคัซีนครบถ้วนจาก ACIR ในปีที่เด็กมีอายุครบ 1 ปี 2 ปี และ 5 ปี ผู้
ปกครองอาจมีสิทธิไดร้บัเงินช่วยเหลือหากยื่นแบบฟอรม์ยกเวน้การฉีด
วคัซีน 

บันทึกประวติัการฉีดวคัซีนจากส�านักทะเบียนการฉีด
วคัซีนส�าหรบัเด็กแห่งประเทศออสเตรเลีย (ACIR)

ผู้ปกครองจะไดร้บับันทึกประวตักิารฉีดวคัซีนทางไปรษณีย์หลังจากบุตรได้
รบัวคัซีนครบถ้วนเมื่ออาย ุ18 เดอืน และ อาย ุ3½-4 ปี ผู้ปกครองสามารถ
ขอบันทึกประวตักิารฉีดวคัซีนไดทุ้กเมื่อโดย

•	ตดิตอ่ส�านักทะเบียนการฉีดวคัซีนส�าหรบัเด็กแห่งประเทศออสเตรเลีย
ที่หมายเลข 1800 653 809

•	ทางบรกิารออนไลน์ของเมดแิครท์ี ่   
www.medicareaustralia.gov.au/online 

•	ขอบันทึกประวตัทิางอีเมลที ่ acir@medicareaustralia.gov.au 

•	 ไปที่ศนูย์บรกิารของกระทรวงบรกิารประชาชน (Department of 
Human Services) ส�านักงานเมดแิคร ์หรอื ส�านักงาน Centrelink 
(เซ็นเตอรล์ิงค)์

เด็กได้รบัการฉีดวคัซีน “ครบถ้วนตามก�าหนด”

เด็กที่สมัครเข้าสถานรบัเลีย้งเด็กอาจมีอายุน้อยและยังรบัวคัซีนไม่ครบ
ทัง้หมด บันทึกประวตักิารฉีดวคัซีนของ ACIR ส�าหรบัเด็กที่ ไดร้บัวคัซีน
ครบถ้วนตามก�าหนดจะมีค�าวา่ “up to date” (ครบถ้วนตามก�าหนด) 
บันทึกไวท้ี่มุมบนซ้ายของเอกสาร วนัครบก�าหนดฉีดวคัซีนครัง้ตอ่ไปจะถูก
บันทึกไวส่้วนดา้นล่างของเอกสาร 

ส�าหรบัเด็กโตที่ ไดร้บัวคัซีนครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนดา้นล่างของบันทึก
ประวตักิารฉีดวคัซีนซ่ึงเป็นสีม่วงจะมีค�าวา่ “This child has received all 
vaccines required by 5 years of age” (เด็กคนน้ีไดร้บัวคัซีนครบถ้วน
ตามก�าหนดเมื่ออายุครบ 5 ปี) 

เด็กท่ี ได้รบัการฉีดวคัซีนท่ีต่างประเทศ
ตารางการฉีดวคัซีนในตา่งประเทศอาจแตกตา่งไปจากประเทศออสเตรเลยี 
และจ�าเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจดโูดยแพทย ์/ พยาบาลซ่ึงจะเป็นผูส่้งขอ้มลูไปยงั 
ACIR จากน้ัน ACIR จะส่งบนัทกึประวตักิารฉีดวคัซีนมายงัผูป้กครอง 

การป้องกันก่อนไปสถานรบัเลีย้งเด็ก
การที่เด็กไดร้บัการฉีดวคัซีนให้ครบถ้วนก่อนไปสถานรบัเลีย้งเด็กเป็นส่ิง
ส�าคญั เพื่อช่วยปกป้องตวัเด็กเอง การรบัวคัซีนล่าช้าท�าให้เด็กเส่ียงตอ่
การตดิตอ่โรครา้ยแรง 

การสมัครเข้าสถานรบัเลีย้งเด็ก และข้อก�าหนดด้าน
กฎหมาย
ภายใตพ้ระราชบัญญัตกิารสาธารณสุขแห่งรฐันิวเซาท์เวลส์ค.ศ. 2010 ผู้
ปกครองตอ้งแสดงบันทึกประวตักิารฉีดวคัซีน (Immunisation History 
Statement) จากส�านักทะเบียนการฉีดวคัซีนส�าหรบัเด็กแห่งประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Childhood Immunisation Register  หรอื 
ACIR) ที่แสดงวา่เด็กไดร้บัการฉีดวคัซีนครบถ้วนตามก�าหนด หรอื 
แสดงแบบฟอรม์ประวตักิารรบัวคัซีน (Immunisation History Form 
IMMU13) ซ่ึงแสดงตารางนัดหมายการฉีดวคัซีนให้ครบถ้วน หรอืแบบ
ฟอรม์ยกเวน้การฉีดวคัซีน  ประวตัขิ้อมูลน้ีจะน�าไปใช้เพื่อคน้หาและ
แยกเด็กออกจากสถานรบัเลีย้งเด็กหากมีการระบาดของโรคตดิตอ่ที่
ป้องกันได้

ผู้ปกครองท่ี ไม่มีเอกสารข้อมูลท่ีจ�าเป็นน้ีจะไม่สามารถน�า
บุตรเข้าสถานรบัเลีย้งเด็กได้ 

แบบฟอรม์ยกเวน้การฉีดวคัซีน  

เด็กที่ ไม่ ไดร้บัการฉีดวคัซีนเพราะเหตผุลทางการแพทย์หรอืผู้ปกครอง
ปฏิเสธการฉีดวคัซีนดว้ยเหตผุลส่วนตวั สามารถสมัครเข้าสถานรบัเลีย้ง
เด็กไดถ้้ายื่นแบบฟอรม์ใดแบบฟอรม์หน่ึง ซ่ึงกรอกโดยแพทย์ หรอื
พยาบาลผู้มี ใบรบัรองเป็นผู้ฉีดวคัซีน คอื

• ยกเวน้การฉีดวคัซีน   
แบบฟอรม์ข้อห้ามทางการแพทย์  
Medical Contraindication Form (IMMU11) หรอื  

• ยกเวน้การฉีดวคัซีน   
แบบฟอรม์ปฏิเสธด้วยเหตุผลสว่นตัว  
Conscientious Objection Form (IMMU12) 


