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สมุดบันทึกการรับ
วัคซีนสว่ นบุคคล
(Blue Book- บลูบุ๊ค)

ตารางการฉี ดวัคซีนรัฐนิ วเซาท์เวลส์

ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐนิ วเซาท์เวลส์
เพื่อดูตารางการฉี ดวัคซีนรัฐนิ วเซาท์เวลส์ที่ ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบันที่ : www.health.nsw.gov.au/immunisation/

การน� ำสมุดบันทึกการรับ
วัคซีนของบุตรหรือบลูบุ๊ค
ไปในวันนั ดหมายฉี ดวัคซีน
เพื่อให้พยาบาลหรือแพทย์ลง
บันทึกไว้มีความส�ำคัญมาก

Pages/schedule.aspx

นั ดวันไปรับวัคซีน

(Save the Date to Vaccinate)

การรับวัคซีนตรงตามก�ำหนดเวลาเป็ นสิ่งส�ำคัญ เพื่อ
สร้างภูมิคมุ้ กันให้เด็กทารกแต่เนิ่ นๆและท�ำให้ ไม่เสี่ยง
ต่อการเป็ นโรคที่อันตรายร้ายแรง แอพส�ำหรับ
โทรศัพท์มือถือ ‘Save the Date to Vaccinate’ จะช่วยให้
ท่านมั่นใจได้วา่ บุตรของท่านได้รบั การฉี ดวัคซีนตรง
ตามก�ำหนดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
รัฐนิ วเซาท์เวลส์

www.health.nsw.gov.au/immunisation

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศออสเตรเลีย
www.health.gov.au

เว็บไซต์สถาบันวิจัยภูมิคุ้มกันโรคและ
การเฝ้ าระวังโรคแห่งชาติ (หรือ NCIRS)

www.ncirs.edu.au/about/index.php

ค้นหาข้อมูลและอุปกรณ์ ตา่ งๆที่เป็ นประโยชน์ เช่น
พิมพ์ตารางการรับวัคซีนส่วนตัวส�ำหรับบุตร และ
วิดี โอ ได้ที่เว็บไซต์ของ ‘Save the Date to Vaccinate’
ที่ www.immunisation.health.nsw.gov.au/

ข้อมูลโรคตับอักเสบชนิ ดบีของ NCIRS
www.ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/
hepatitis-B-fact-sheet.pdf

เว็บไซต์ทะเบียนการฉี ดวัคซีนคุ้มกันโรค
ในวัยเด็กของออสเตรเลีย

www.humanservices.gov.au/customer/services/
medicare/australian-childhood-immunisation-register
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การฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรค
ตับอักเสบชนิ ดบี
ส�ำหรับ
ทารก
วัยแรกเกิด

โรคตับอักเสบชนิ ดบี
ไวรัสตับอักเสบชนิ ดบีเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคตับในระยะ
ยาวได้เช่นตับแข็งและมะเร็งตับ ทารกที่ตดิ เชือ้
ตับอักเสบชนิ ดบีมี โอกาสร้อยละ 90 ที่จะเป็ นโรคตับ
แบบเรือ้ รังไปตลอดชีวติ

วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี
สำ� หรับทารกวัยแรกเกิด

ผิวหนั งถูกทิ่มต�ำด้วยอุปกรณ์ ที่ ไม่สะอาดเช่น
•	

ทารกแรกเกิดทุกคนได้รบั การฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคตับอักเสบชนิ ดบีเมื่อแรกเกิดเพื่อ
ป้องกันการแพร่เชือ้ โรคจากแม่ทเ่ี ป็ นโรคไปยังลูก
•	
ในบางครัง้ แม่อาจไม่ทราบว่าตนเองเป็ นโรคนี ้ และ
ป้องกันการแพร่เชือ้ โรคในระยะแรกหลังคลอดจากผู้ที่
•	
เป็ นโรคซึ่งอาศัยอยู่ ในบ้านเดียวกันหรือจากผู้อ่นื ซึ่ง
เป็ นโรค

การตรวจโรคขณะตัง้ ครรภ์

ลูกของท่านควรได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี
หนึ่ งเข็มเมื่อแรกเกิดหรือภายใน 7 วันแรกหลังคลอด
และรับเพิ่มอีกสามเข็มเมื่ออายุครบ 6 สัปดาห์, 4 เดือน
และ 6 เดือน

โรคตับอักเสบชนิ ดบีเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงและสามารถ
แพร่สู่ผู้อื่นได้ง่ายดายโดย
แพร่จากแม่ท่เี ป็ นโรคไปยังลูกระหว่างคลอด
•	
เข็มฉี ดยาและมีดโกน
เลือดของผู้ตดิ เชือ้ สัมผัสโดยตรงกับบาดแผลเปิ ด
•	
เช่น รอยถลอกและบาดแผล
การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตดิ เชือ้
•	
ผู้หญิงทุกคนควรได้รบั การตรวจโรคตับอักเสบชนิ ดบี
เมื่อมารับการตรวจโรคตามปกติระหว่างการตัง้ ครรภ์
หากผลการตรวจพบว่ามีการติดเชือ้ ทารกจ�ำเป็ นต้องได้
รับการรักษาเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ และการเสี่ยงต่อโรค
ตับแบบเรือ้ รัง แม่อาจได้รบั ค�ำแนะน� ำให้รบั การรักษา
ด้วย

การป้ องกัน
ได้มีการน� ำวัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบีมาใช้ ใน
ประเทศออสเตรเลียตัง้ แต่ตน้ คริสต์ทศวรรษที่ 80 และ
การฉี ดวัคซีนเป็ นวิธีที่ดที ่สี ุดในการป้ องกันโรค

ตารางการฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคตับอักเสบชนิ ดบี

ความปลอดภัยของวัคซีนป้ องกัน
โรคตับอักเสบชนิ ดบี
ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานแสดงให้เห็นว่าวัคซีน
ป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบีมีความปลอดภัย และทารก
แรกเกิดทนต่อวัคซีนได้ดี อาการข้างเคียงที่พบบ่อยมัก
เป็ นอาการเพียงเล็กน้ อยเช่น บวมและแดงที่บริเวณ
ฉี ดยา วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี ไม่มีผลกระทบ
ต่อการเลีย้ งลูกด้วยน� ้ำนม

การรักษาทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็ น
พาหะของโรคตับอักเสบชนิ ดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็ นพาหะของโรคตับอักเสบชนิ ด
บี นอกจากจะได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิ ดบี
หนึ่ งเข็มหลังคลอดแล้ว ยังได้รบั “อิมมูโนโกลบุลินต้าน
โรคตับอักเสบบี” ภายใน 12 ชั่วโมงหลังคลอดอีกด้วย
เพื่อเพิ่มภูมิคมุ้ กัน ทารกยังจ�ำเป็ นต้องได้รบั วัคซีน
ป้ องกันไวรัสตับอักเสบชนิ ดบี ให้ครบชุดอีกด้วยเพื่อให้
ภูมิคมุ้ กันในระยะยาว

การตรวจเพิ่มเติมสำ� หรับทารกที่คลอด
จากแม่ที่เป็ นพาหะของโรคตับอักเสบ
ชนิ ดบี

ทารกที่คลอดจากแม่ที่เป็ นพาหะของโรคตับอักเสบชนิ ด
บี ต้องได้รบั การตรวจเลือด 3 เดือนหลัง
จากได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคตับอัก
เสบชนิ ดบีครบชุดแล้ว
เพื่อตรวจดูวา่ มีภูมิคมุ้ กัน
หรือไม่ ท่านและแพทย์ของ
ท่านอาจได้รบั จดหมาย
เตือนจากกระทรวง
สาธารณสุขรัฐนิ วเซาท์เวลส์

