
ຢາສັັກ ປ້້ອງກັນ ໄວຣັັສັທ່ີ່�ເຮັັດໃຫ້້ເກ່ດເນ້�ອງອກເຍື່້�ອບຸຸ
ຜິິວໃນມະນຸດ (HPV) 

ຖ. HPV ແມ່່ນຫຍັັງ ແລະ ມ່ັນແພ່່ຜາຍັໄດ້້ຢ່່າງໃດ້?
ໄວຣັັສເນື້້�ອງອກເຍື່້�ອບຸຸຜິວິໃນື້ມະນຸື້ດ (HPV) ເປັັນື້ໄວຣັັສທ່ີ່�ມ່ຜິນົື້ກະທົີ່ບຸຕ່ໍ່ທັີ່ງ
ເພດຍື່ິງແລະເພດຊາຍື່. HPV ແພ່ຜິາຍື່ຜິາ່ນື້ ການື້ສຳຜິດັດອະໄວຍື່ະວະເພດໃນື້
ຂະນື້ະທ່ີ່�ມ່ເພດສຳພັນື້ກັບຸ ຄົົນື້ທ່ີ່�ມ່ເຊ້�ອໄວຣັັສນື້່�ແລ້ວ. ເຊ້�ອໄວຣັັສນື້່�ຈະຜິາ່ນື້ເຂ້� າ
ໄປັທີ່າງຜິວິໜັັງທ່ີ່�ຂາດພຽງເລັກນື້້ອຍື່ ແລະ ບຸ່ສາມາດແພ່ຜິາຍື່ທີ່າງເລ້ອດ ຫຼືື້ 
ທີ່າງນື້ຳາອ້�ນື້ໆຂອງຮ່່າງກາຍື່. ຖົົງອະນື້າໄມສາມາດປ້ັອງກັນື້ໄດ້ແຕ່ໍ່ພຽງບຸາງສ່ວນື້ 
ເພາະ ວ່າ ມັນື້ບຸ່ຫ່ຼືເອ້າຜິວິໜັັງທີຸ່ກໆບຸ່ອນື້ຂອງອະວັຍື່ວະເພດ. 
ສ່ວນື້ຫຼືືາຍື່ຂອງບຸັນື້ດາຜ້ິທ່້ີ່�ມັກໃນື້ທີ່າງເພດສຳພັນື້ຈະຕິໍ່ດເຊ້�ອ HPV 
ທ່ີ່�ອະໄວຍື່ະວະເພດໃນື້ຊ່ວງໃດຊ່ວງນື້່�ງຂອງຊ່ວິດຂອງພວກເຂາ້ເຈ້� າ. ໃນື້ຂະນື້ະທ່ີ່� 
ຮ່່າງກາຍື່ຈະກຳຈັດໂຣັກນື້່�ເອງໄດ້ຕໍ່າມທັີ່ມມະຊາດ ແລະ ບຸ່ມ່ມ່ອາການື້ໃດໆ 
ກຕໍໍ່າມ, ບຸາງຄັົ�ງມັນື້ກຍໍື່ັງສາມາດກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດໂຣັກທ່ີ່�ຮ້່າຍື່ແຮ່ງ ຮ່ວມເຖິົງ:
• ເກ້ອບຸຈະໝົົດທີຸ່ກກຣໍັະນື້່ຂອງມະເຮັ່ງປັາກໝົົດລ້ກ ແລະ ການື້ເປັັນື້ຫຼື້ດທ່ີ່�

ອະວັຍື່ວະເພດ
• 90% ຂອງມະເຮັ່ງທີ່ະວານື້ໜັັກ
• 65% ຂອງມະເຮັ່ງທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດຍື່ິງ
• 60% ຂອງມະເຮັ່ງຄົ ໍ(ມະເຮັ່ງຢູ້່�ດ້ານື້ຫຼືືັງຂອງຮ້່ຄົ)ໍ

• 50% ຂອງມະເຮັ່ງປັາກຊ່ອງຄົອດ
• 35% ຂອງມະເຮັ່ງທ່ີ່�ອະວັັຍື່ວະເພດຊາຍື່
• ເກ້ອບຸໝົົດທີຸ່ກກຣໍັະນື້່ຂອງການື້ເປັັນື້ຫຼື້ດທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດ
ການື້ສັກຢູ່າໃຫ້ຼືຜ້ິຊ້າຍື່ຈະຊ່ວຍື່ປ້ັອງກັນື້ການື້ເປັັນື້ມະເຮັ່ງ ໃນື້ ຜ້ິຊ້າຍື່ ແລະ 
ການື້ເປັັນື້ຫຼື້ດທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດ ແລະ ສິ�ງສຳຄັົນື້ທ່ີ່�ສຸດ ມັນື້ຍື່ັງຈະຊ່ວຍື່ປ້ັອງກັນື້
ພວກຜ້ິຍ້ື່ິງຈາກການື້ເປັັນື້ໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກອ່ກດ້ວຍື່.

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່່າງໃດ້?
ຢູ່າວັກຊ່ນື້ທີ່ຳງານື້ໂດຍື່ການື້ໄປັກະຕໍຸ່້ນື້ລະບຸົບຸພ້ມຄົຸ້ມກັນື້ເພ້�ອຕ່ໍ່ສ້້ກັບຸການື້ຕິໍ່ດ 
ເຊ້�ອໂຣັກບຸາງຢູ່�າງ. ຖ້ົາວ່າຄົົນື້ຜ້ິນ້ື້່�ງທ່ີ່�ໄດ້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກແລ້ວມ່ການື້ສຳຜິດັ
ກັບຸການື້ຕິໍ່ດ ເຊ້�ອໂຣັກເຫຼືືົ�ານື້່�  ລະບຸົບຸພ້ມຄົຸ້ມກັນື້ຂອງພວກ ເຂາ້ກຈໍະສາມາດ
ຕໍ່ອບຸຮັ່ບຸໄດ້ໂດຍື່ມ່ປັະສິດທິີ່ພາບຸຫຼືືາຍື່ຂ່�ນື້ ພ້ອມທັີ່ງການື້ປ້ັອງກັນື້ການື້ຂະ 
ຫຼືຍື່າຍື່ຕົໍ່ວຂອງເຊ້�ອໂຣັກ ຫຼືື້ ການື້ຫຼືື�ດຜິອ່ນື້ຄົວາມຮ້່າຍື່ແຮ່ງຂອງມັນື້ໄດ້ດ່ຂ່�ນື້. 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນໃດ້ທີຳ�ຈະຖືກນຳໃຊ້ີ?
ຢູ່າວັກຊ່ນື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ອັນື້ດຽວ ທ່ີ່�ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV 9 ປັະເພດ 
(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ແລະ 58).

ຖ. ລູກຂອງຂ້ອຍັຕ້້ອງການຢ່າ HPV ຈັກເຂັມ່?
ຕໍ່າມແນື້ວປັະຕິໍ່ບຸັດຂອງອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ໃນື້ ປັະຈຸບຸັນື້ໄດ້ແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼືສັກຢູ່າວັກຊ່ນື້ 
HPV ສອງ ໂດສ ລະຍື່ະຫ່ຼືາງກັນື້ຫົຼືກເດ້ອນື້. ຫຼືືັກຖົານື້ສາກົນື້ຊ່�ໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ວ່າ
ຢູ່າວັກຊ່ນື້ HPV ສັກເຂມັດຽວມ່ແນື້ວໂນື້້ມທ່ີ່�ຈະໃຫ້ຼືການື້ປົັກປ້ັອງພຽງພໍ. 
ທ່ີ່ານື້ຈະຖ້ົກຕິໍ່ດຕ່ໍ່ໂດຍື່ NSW Health ຖ້ົາຄົຳແນື້ະນື້ຳຂອງອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ໃນື້
ປັັດຈຸບຸັນື້ປັ�ຽນື້ຈາກສອງເຂມັໄປັເປັັນື້ຢູ່າວັກຊ່ນື້ HPV ນື້່�ງເຂມັ.

ຄົົນື້ວັຍື່ໜຸັ່ມບຸາງຄົົນື້ທ່ີ່�ຍື່ັງຖ້ົກແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼືໄດ້ຮັ່ບຸຢູ່າວັກຊ່ນື້ປ້ັອງ ກັນື້ໂຣັກ HPV 
ຄົົບຸຕໍ່າມທ່ີ່�ຖ້ົກຈັດໄວ້ 3 ເຂມັນື້ັ�ນື້ຄົວນື້ຈັດແຈງໃຫ້ຼືສັກເຂມັທ່ີ່ສາມກັບຸນື້າຍື່ໝົໍ
ຂອງພວກເຂາ້ພາຍື່ໃນື້ ລະຍື່ະ 4 ເດ້ອນື້ຫຼືືັງຈາກການື້ສັກເຂມັທ່ີ່ສອງ. ອັນື້ນື້່�ແມ່ນື້
ຮ່ວມເຖິົງ ບຸັນື້ດານື້ັກຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບຸການື້ສັກຢູ່າວັກຊ່ນື້ HPV ເຂມັທີ່ຳອິດເມ້�ອ
ພວກເຂາ້ມ່ອາຍຸື່ 15 ປີັຫຼືື້ຫຼືືາຍື່ກວ່າ. ນື້ັກຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ມ່ລະບຸົບຸພ້ມຄົຸ້ມກັນື້ທ່ີ່�ບຸົກພ່ອງ
ຢູ່�າງຮ້່າຍື່ແຮ່ງແມ່ນື້ແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼືສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ HPV 3 ເຂມັຢູ້່� ກັບຸນື້າຍື່ໝົ ໍ
ຂອງພວກເຂາ້, ຖ້ົກລະບຸຸຜ້ິທ່້ີ່�ມ່ລະບຸົບຸພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ບຸົກຜິອ່ງຂັ�ນື້ນື້່�ງ ຫຼືື້ ຂັ�ນື້ສອງ 
(B ພ້ມ ຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ເມັດເລ້ອດຂາວ ແລະ T ເມັດເລ້ອດຂາວທ່ີ່�ບຸົກຜິອ່ງທັີ່ງໝົົດ 
ຫຼືື້ ບຸາງສ່ວນື້); ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອໂຣັກ HIV; ມ່ຄົວາມຮ້່າຍື່ແຮ່ງຈົນື້ເຖິົງແກ່ຊ່ວິດ; 
ການື້ປັ�ຽນື້ອະໄວຍື່ະວະ; ຫຼືື້ ການື້ບຸຳບຸັດດ້ວຍື່ການື້ກົດພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ອັນື້ຮ້່າຍື່ແຮ່ງ 
(ຍື່ົກເວັ� ນື້ ບຸ່ມ່ມ້າມ ຫຼືື້ ປ້ັອງກັນື້ມ້າມ).

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ຄວັນໄດ້້ຮັັບການສັັກຢ່ານີ�?
ນື້ັກຮ່ຽນື້ໝົົດທີຸ່ກຄົົນື້ທ່ີ່�ຢູ້່�ໃນື້ສ້ນື້ຮ່ຽນື້ພາສາອັງກິດແບຸບຸລະອຽດ (Intensive 
English Centres) ທ່ີ່�ມ່ ອາຍຸື່ 12 ປີັຫຼືາຕໍ່ຳາກວ່າ 15 ປີັຄົວນື້ໄດ້ຮັ່ບຸຢູ່າວັກຊ່ນື້
ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ຕໍ່າມຕໍ່າຕໍ່ະລາງ 2 ເຂມັ. ນື້ັກຮ່ຽນື້ທີຸ່ກໆຄົົນື້ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸື່ 15 ປີັ 
ແລະ ຫຼືືາຍື່ກວ່າ, ແລະ ພວກທ່ີ່�ມ່ພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ບຸົກຜິອ່ງຢູ່�າງແຮ່ງ (ເບຸິ�ງຄົຳຕໍ່ອບຸ
ບຸ່ອນື້ວ່າ “ລ້ກຂອງຂອ້ຍື່ຕ້ໍ່ອງການື້ຢູ່າ HPV ຈັກເຂມັ?”) ຄົວນື້ໄດ້ຮັ່ບຸຢູ່າວັກ
ຊ່ນື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ຕໍ່າມ ຕໍ່າຕໍ່ະລາງ 3 ເຂມັ, ໂດຍື່ການື້ໄດ້ຮັ່ບຸເຂມັທ່ີ່ສາມ
ຈາກນື້າຍື່ໝົຂໍອງ ພວກເຂາ້ຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່າເຂມັທ່ີ່ສອງໃນື້ລະຍື່ະ 4 ເດ້ອນື້
ເປັັນື້ຢູ່�າງຕໍ່ຳາ. ເພ້�ອເອ້າຂມ້້ນື້ເພ່�ມຕ້ໍ່�ມ, ຈົ�ງຕິໍ່ດຕ່ໍ່ພະແນື້ກອະນື້າໄມຊຸມຊົນື້ ໃນື້ 
ທ້ີ່ອງຖິົ�ນື້ຂອງທ່ີ່ານື້ ຕໍ່າມໂທີ່ຣັະສັບຸໝົາຍື່ເລກ 1300 066 055.

ກົມ ອະນື້າໄມ ແຫ່ຼືງຣັັດ ນື້ຊວ ສະເໜັ່ການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ
ທ່ີ່� ສະພາການື້ຄົົ�ນື້ຄົວ້າດ້ານື້ສຸຂພາບຸແລະການື້ແພດແຫ່ຼືງຊາດໄດ້
ແນື້ະນື້ຳສຳລັບຸໂຄົງການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກສຳລັບຸພວກວັຍື່ໜຸັ່ມ
ໃນື້ໂຮ່ງຮ່ຽນື້. ຕ້ໍ່ອງມ່ໜັັງສ້ຍື່ິນື້ຍື່ອມທ່ີ່�ພ່ແມ່/ຜ້ິປົ້ັກຄົອງເຊັນື້ຮັ່ບຸ.

ຂ້ັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່່ານ
• ອ່ານື້ເຈັ� ຍື່ຂມ້້ນື້ ນື້່�ໃຫ້ຼືດ່.
• ຖ້ົາທ່ີ່ານື້ຕ້ໍ່ອງການື້ໃຫ້ຼືລ້ກທ່ີ່ານື້ໄດ້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ ເນື້້�ອ ງອກເຍື່້�ອ

ບຸຸຜິວິໃນື້ມະນຸື້ດ (HPV) ຈົ�ງຂຽນື້ຕ້ໍ່�ມຟອມຍື່ິນື້ຍື່ອມແລ້ວເອ້າຟອມ
ຍື່ິນື້ຍື່ອມທ່ີ່�ທ່ີ່ານື້ເຊັນື້ຮັ່ບຸແລ້ວໃຫ້ຼືລ້ກທ່ີ່ານື້ນື້ຳກັບຸໄປັໃຫ້ຼື ໂຮ່ງຮ່ຽນື້. 

• ຖ້ົາທ່ີ່ານື້ ບໍ່່ ຕ້ໍ່ອງການື້ໃຫ້ຼືລ້ກທ່ີ່ານື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ ເນື້້�ອ 
ງອກເຍື່້�ອບຸຸຜິວິໃນື້ມະນຸື້ດ (HPV) ຢ່່າ ຂຽນື້ຕ້ໍ່�ມຟອມຍື່ິນື້ຍື່ອມນື້ັ�ນື້ 
ຫຼືື້ ສົ�ງຟອມກັບຸໄປັໃຫ້ຼືໂຮ່ງຮ່ຽນື້.

NSW Health  Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່  

Human papillomavirus (HPV) vaccine



ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ບ່ຄວັນໄດ້້ຮັັບການສັັກຢ່ານີ�?
ຢູ່າວັກຊ່ນື້ HPV ບຸ່ຄົວນື້ສັກໃຫ້ຼືຜ້ິທ່້ີ່�:
• ຖ້ົພາ ຫຼືື້ ອາດຈະຖ້ົພາ
• ເຄ່ົຍື່ມ່ອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່າຄັົ�ງກ່ອນື້
• ເຄ່ົຍື່ມ່ອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຕ່ໍ່ສ່ວນື້ປັະສົມໃດນື້່�ງຂອງຢູ່າສັກ  

(ຈັດເປັັນື້ລາຍື່ການື້ຢູ້່�ຂາ້ງລຸ່ມ)

• ເຄ່ົຍື່ມ່ປັວັດອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຕ່ໍ່ເຊ້�ອຢິູ່ດສ໌ 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນມ່ີປະສິັດ້ທິຳຜົນເທ່ຳ� າໃດ້?
ຢູ່າສັກປ້ັອງກັນື້ໂຣັກນື້່�ປ້ັອງກັນື້ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອປັະເພດສຳຄັົນື້ຕ່ໍ່າງໆຂອງໂຣັກ 
HPV ທ່ີ່�ກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດເປັັນື້ໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກຫຼືືາຍື່ກວ່າ 90 ສ່ວນື້ຮ້່ອຍື່ໃນື້
ບຸັນື້ດາຜ້ິຍ້ື່ິງແລະ ນື້ອກ ຈາກນື້່�ກຍໍື່ັງປ້ັອງກັນື້ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອປັະເພດ ອ້�ນື້ໆຕ້ໍ່�ມ
ຂອງໂຣັກ HPV ທ່ີ່�ກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດເປັັນື້ໂຣັກມະເຮັ່ງໃນື້ບຸັນື້ດາຜ້ິຊ້າຍື່ອ່ກດ້ວຍື່.

ການື້ຄົົ�ນື້ຄົວ້າຫຼືື້າສຸດສະແດງໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ວ່າວັກຊ່ນື້ດັ�ງກ່າວຍື່ັງໃຫ້ຼືການື້ປ້ັອງກັນື້
ເກ້ອບຸເຖິົງ 100% ຫຼືືາຍື່ກວ່າ 10 ປີັຫຼືລັງຈາກໄດ້ສັກຢູ່າແລ້ວ. ຍື່້ອນື້ວ່າມະເຮັ່ງ
ປັາກມົດລ້ກມັກຈະພັດທີ່ະນື້າໃນື້ໄລຍື່ະ 10 ປີັ ຫຼືື້ ຫຼືືາຍື່ກວ່ານື້ັ�ນື້, ບຸົດບຸາດຂອງຢູ່າ
ວັກຊ່ນື້ໃນື້ການື້ຫຼືື�ດຜິອ່ນື້ມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກຈະບຸ່ປັາກົດຜິນົື້ໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ ເປັັນື້ເວລາ
ດົນື້ພໍຄົວນື້. 
ເຖິົງຢູ່�າງໃດ ກຕໍໍ່າມ, ໄດ້ມ່ 77% ໃນື້ການື້ຫຼືື�ດຜິອ່ນື້ໃນື້ໂຣັກປັະເພດຕ່ໍ່າງໆຂອງ 
HPV ທ່ີ່�ເປັັນື້ສາເຫຼືດເກ້ອບຸ 75% ໃນື້ການື້ເກ່ດໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກ. 

ຖ. ຖ້າຂ້ອຍັຢ່າກລໍຖ້າຈົນກວ່ັາລູກຊີາຍັຂ້ອຍັໃຫຍ່ັກວ່ັານີ�ເດ້ຈະເປັນ
ຫຍັັງບ່?
ການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ນື້່�ຈະມ່ປັະສິດ ທິີ່ພາບຸຫຼືືາຍື່ທ່ີ່�ສຸດໃນື້ເມ່້ອສັກໃຫ້ຼື
ຄົົນື້ວັຍື່ໜຸັ່ມກ່ອນື້ທ່ີ່�ພວກເຂາ້ເຈ້� າຈະມ່ເພດສຳພັນື້. ຢູ່າສັກນື້່�ສາມາດເອ້າໃຫ້ຼືໄດ້ຢູ້່�
ພຽງແຕ່ໍ່ໃນື້ໂຮ່ງຮ່ຽນື້ດ້ວຍື່ການື້ສົ�ງຕົໍ່�ນື້ສບຸັບຸຟອມ ຍື່ິນື້ຍື່ອມໃນື້ຂະນື້ະທ່ີ່�ລ້ກທ່ີ່ານື້
ຮ່ຽນື້ຢູ້່� ສ້ນື້ຮ່ຽນື້ພາສາອັງກິດທ່ີ່�ເຂັ� ມຂຸນ້ື້ ຫຼືື້ Year 7 ເທ້ີ່� ານື້ັ�ນື້. ຖ້ົາທ່ີ່ານື້ເລ້ອກ
ທ່ີ່�ຈະລໍຖ້ົາ ຈົນື້ກວ່າລ້ກທ່ີ່ານື້ໃຫຼືຍື່່ກວ່ານື້່� ທ່ີ່ານື້ຈະຕ້ໍ່ອງເຮັ່ດນື້ັດໝົາຍື່ສັກຢູ່າກັບຸ
ນື້າຍື່ໝົຂໍອງທ່ີ່ານື້.

ຖ. ຢ່າສັັກກັນໂຣກ HPV ບັນຈຸຫຍັັງແດ່້?
ຢູ່າສັກນື້່� ບຸັນື້ຈຸ ເຊ້�ອຢິູ່ດສ໌ ຢູ່າເສ່ມອາລ້ມິນື້ຽມ sodium chloride, 
L-histidine, polysorbate ແລະ sodium borate. ສ່ວນື້ປັະສົມດັ�ງກ່າວນື້່�
ມ່ຢູ້່�ໃນື້ຢູ່າສັກກັນື້ໂຣັກ ປັະຣິັມານື້ນື້້ອຍື່ທ່ີ່�ສຸດເພ້�ອຊ່ວຍື່ໃຫ້ຼືຢູ່າກັນື້ໂຣັກທີ່ຳງານື້ 
ຫຼືື້ ທີ່ຳໜັ້າທ່ີ່�ປ້ັອງກັນື້ບຸ່ໃຫ້ຼືຢູ່າເສັຍື່.

ຖ. ຢ່າສັັກປ້ອງກັນໂຣກປອດ້ໄພ່ເທ່ຳ� າໃດ້? 
ຢູ່າສັກປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຢູ້່�ໃນື້ອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ນື້່�ແມ່ນື້ປັອດໄພຫຼືືາຍື່ ແລະ ຕ້ໍ່ອງຜິາ່ນື້
ການື້ກວດກາຢູ່�າງເຄັົ� ງຄັົດໂດຍື່ ອົງການື້ຄົວບຸຄົຸມຢູ່າເພ້�ອການື້ບຸຳບຸັດ (TGA)  
ກ່ອນື້ທ່ີ່�ຈະໄດ້ຮັ່ບຸອະນຸື້ຍື່າດໃຫ້ຼືນື້ຳໃຊ້ໄດ້. ນື້ອກຈາກນື້່�ແລ້ວ ອົງການື້ (TGA)  
ຍື່ັງໄດ້ຄົວບຸຄົຸມຄົວາມປັອດໄພຂອງຢູ່າສັກໃນື້ເວລາທ່ີ່�ຖ້ົກນື້ຳໃຊ້ອ່ກດ້ວຍື່.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັັກຢ່າກັນໂຣກ ມ່ີຫຍັັງແດ່້?
ອາການື້ຂາ້ງຄົຽງ ມ່ພຽງເບຸ້າບຸາງ ແລະ ຕໍ່າມປົັກກະຕິໍ່ແລ້ວ ຈະມ່ອາການື້ເຈັບຸ ໃຄ່ົ 
ແລະ ເປັັນື້ຮ່ອຍື່ແດງຕໍ່າມບໍຸຣິັເວນື້ສັກຢູ່າ. ອາການື້ຂາ້ງຄົຽງທ່ີ່�ຮ້່າຍື່ແຮ່ງນື້ັ�ນື້ມ່
ນື້້ອຍື່ທ່ີ່�ສຸດ. ບຸັນື້ດາພ່ແມ່ທ່ີ່�ຢູ້່�ໃນື້ຣັັດ NSW ທ່ີ່�ໄດ້ຖ້ົກຕິໍ່ດຕໍ່າມເບຸິ�ງຫຼືືັງຈາກທ່ີ່�ໄດ້
ຮັ່ບຸການື້ສັກວັກຊ່ນື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ໄດ້ລາຍື່ງານື້ວ່າ ນື້ັກຮ່ຽນື້ 9% ມ່ອາການື້
ຂາ້ງຄົຽງທ່ີ່�ບຸ່ຮຸ່ນື້ແຮ່ງ ໃນື້ຂະນື້ະທ່ີ່�ມ່ພຽງ 0.4% ເທ້ີ່� ານື້ັ�ນື້ ທ່ີ່�ຕ້ໍ່ອງການື້ການື້
ຮັ່ກສາພະຍື່າບຸານື້. ຂມ້້ນື້ເພ່�ມເຕ່ໍ່ມກ່ຽວກັບຸອາການື້ຂາ້ງຄົຽງຕ່ໍ່າງໆ ມ່ໄວ້ໃຫ້ຼືທ່ີ່�  
ກອງຂມ້້ນື້ເລ້�ອງຢູ່າ ສຳລັບຸຜ້ິຊົ້ມໃຊ້ [Consumer Medicine Information 
(CMI)] ສຳລັບຸຢູ່າສັກປ້ັອງກັນື້ໂຣັກແມ່ນື້ມ່ໄວ້ທ່ີ່� www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination. ບຸັນື້ດາພ່ແມ່ທ່ີ່� ເປັັນື້ກັງວົນື້ກ່ຽວກັບຸອາການື້ຂາ້ງຄົຽງ
ຕ່ໍ່າງໆຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່ານື້ັ�ນື້ ຄົວນື້ຕິໍ່ດຕ່ໍ່ນື້າຍື່ໝົຂໍອງພວກເຂາ້ຜ້ິຊ່້�ງຈະເປັັນື້ຜ້ິ້
ລາຍື່ງານື້ໄປັຫຼືາພະແນື້ກສຸຂພາບຸ ຊຸມຊົນື້ໃນື້ທ້ີ່ອງຖິົ�ນື້ອ່ກດ້ວຍື່.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ່້ຢ່່າງຮຸັນແຮັງ) ແມ່່ນຫຍັັງ?
Anaphylaxis ແມ່ນື້ອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງທ່ີ່�ອາດຈະເຮັ່ດໃຫ້ຼືສລົບຸ ແລະ ຕໍ່າຍື່
ໄດ້ຖ້ົາບຸ່ປິັ� ນື້ປົັວໃຫ້ຼືໄວ. ມັນ້ຈະເກີີດໄດ້ຍາກີທີ່�ສຸຸດ ຫ້ັຼັງຈາກີກີານສຸ້ກີຢ່າ. ພວກ
ພະຍື່າບຸານື້ທ່ີ່� ເຮັ່ດ ວຽກ ດ້ານື້ ການື້ສ້າງພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ໂຣັກຢູ້່�ຕໍ່າມໂຮ່ງຮ່ຽນື້ກໄໍດ້
ຮັ່ບຸການື້ເຝິິກຫັຼືດມາແລ້ວເປັັນື້ຢູ່�າງດ່ໃນື້ການື້ປັ�ິ ນື້ປົັວອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງນື້່�.

ຖ. ລູກສັາວັຂ້ອຍັຍັັງຕ້້ອງມ່ີການກວັດ້ ແປັບສັເມ່ັຍັຣ໌ (Pap 
smears) ບ່? 
ແມ່ນື້ແລ້ວ. ການື້ກວດປັາກມົດລ້ກແບຸບຸກັ�ນື້ກອງຢູ່�າງສມຳາ ສເມ່ (ແຕ່ໍ່ກ່ອນື້ເອ່�ນື້
ວ່າແພັບຸສະເມັຍື່) ກຍໍື່ັງເປັັນື້ສິ�ງສຳຄັົນື້ ສຳລັບຸບຸັນື້ດາຜ້ິຍ້ື່ິງທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບຸການື້ສັກຢູ່າ
ແລ້ວ, ເພາະວ່າວັກຊ່ນື້ ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ນື້່�ບຸ່ປ້ັອງກັນື້ທີຸ່ກໆປັະເພດຂອງ
ໂຣັກ HPV ທ່ີ່�ສາມາດກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກໄດ້. 
ຜ້ິຍ້ື່ິງ ໝົົດ ທີຸ່ກຄົົນື້ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸື່ຈາກ25ປີັທ່ີ່� ເຄ່ົຍື່ມ່ເພດສຳພັນື້ມາແລ້ວ ຄົວນື້
ມ່ການື້ກວດປັາກມົດລ້ກແບຸບຸກັ�ນື້ກອງໃນື້ທີຸ່ກໆ 5 ປີັ, ໂດຍື່ ບຸ່ຄົຳນື້່ງເຖິົງ
ສະຖົານື້ະການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ຂອງ ພວກເຂາ້.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍັເປັນໂຣກຫືດ້ ແລະ ກິນຢ່າ ກອັກຕີ້ໂຊີນ  
ຫືື ເປຣັດ້ນິໂຊີນ ດ້້ວັຍັການໃຊ້ີ “ອັນເປ່� າ” ເດ້?
ຢູ່າວັກຊ່ນື້ ສາມາດສັກໃຫ້ຼືໃຜິຜ້ິນ້ື້່�ງທ່ີ່� ເປັັນື້ໂຣັກຫ້ຼືດໄດ້ໂດຍື່ປັອດໄພ ບຸ່ວ່າພວກ
ເຂາ້ເຈ້� າຈະພວມກິນື້ຢູ່າຫຼືຍື່ັງ.

ຖ. ແມ່່ນໃຜສັາມ່າດ້ຍິັນຍັອມ່ຕ່້ການສັັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ  
ແລະ ຈະສັາມ່າດ້ຖອນການຍິັນຍັອມ່ໄດ້້ບ່? 
ມ່ແຕ່ໍ່ພ່ແມ່/ຜ້ິປົ້ັກຄົອງເທ້ີ່� ານື້ັ�ນື້ທ່ີ່�ສາມາຍື່ິນື້ຍື່ອມຕ່ໍ່ການື້ສັກ ຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ
ສຳລັບຸນື້ັກຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸື່ຕໍ່ຳາກວ່າ 18 ປີັ. ນື້ັກຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸື່ 18 ປີັແລະຫຼືືາຍື່ກວ່າ
ອາດຈະຍື່ິນື້ຍື່ອມຕ່ໍ່ການື້ ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຂອງຕົໍ່ນື້ເອງ ແລະ ຄົວນື້ຂຽນື້ຕ້ໍ່�ມ 
ພ້ອມທັີ່ງເຊັນື້ຟອມຍື່ິນື້ຍື່ອມບຸ່ອນື້ທ່ີ່�ບຸົ�ງບຸອກວ່າ ‘ພ່ແມ່/ຜ້ິປົ້ັກຄົອງ’. 
ການື້ຍື່ິນື້ຍື່ອມສາມາດຖ້ົກຖົອນື້ຄ້ົນື້ໄດ້ທີຸ່ກເວລາ ໂດຍື່ການື້ແຈ້ງໄປັຫຼືາທີ່າງ
ໂຮ່ງຮ່ຽນື້ເປັັນື້ລາຍື່ລັກອັກສອນື້ ເລ້�ອງການື້ຖົອນື້ການື້ຍື່ິນື້ຍື່ອມ ຫຼືື້ ໂທີ່ຣັະສັບຸ
ຫຼືາໂຮ່ງຮ່ຽນື້ເພ້�ອຖົອນື້ການື້ຍື່ິນື້ຍື່ອມນື້ັ�ນື້.
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ຖ. ຄວັນສັັກຢ່າກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮັຽນຍິັງທີຳ�ຖືພ່າຫືື  
ຄິດ້ວ່ັາລາວັອາດ້ຈະຖືພ່າ ບໍ?
ບຸ່. ນື້ັກຮ່ຽນື້ຍື່ິງຜ້ິໃ້ດທ່ີ່�ຖ້ົພາ ຫຼືື້ ຄິົດວ່າລາວອາດຈະຖ້ົພາບຸ່ຄົວນື້ສັກຢູ່າກັນື້ໂຣັກ
ນື້່�. ໃນື້ວັນື້ທ່ີ່�ເປີັດຄົລ່ນື້ິກ ພະຍື່າບຸານື້ສັກຢູ່າຈະຖົາມບຸັນື້ດານື້ັກຮ່ຽນື້ຜ້ິຍ້ື່ິງວ່າ 
ພວກເຂາ້ເຈ້� າຖ້ົພາ ຫຼືື້ ຄິົດວ່າອາດຈະຖ້ົພາຫຼືື້ບຸ່. ຖ້ົາຄົຳຕໍ່ອບຸຂອງນື້ັກຮ່ຽນື້ຕ່ໍ່ຄົຳ
ຖົາມນື້່�ວ່າ ແມ່ນື້ ລາວກຈໍະບຸ່ໄດ້ສັກຢູ່າ. ນື້ັກຮ່ຽນື້ກຈໍະຖ້ົກແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼືປຶັກສາຫຼືາລ້ 
ບຸັນື້ຫຼືານື້່�ກັບຸພ່ແມ່/ຜ້ິປົ້ັກຄົອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫຼືາການື້ຊ່ວຍື່ເຫຼືື້ອທີ່າງດ້ານື້
ການື້ແພດໃນື້ທັີ່ນື້ທ່ີ່. ນື້ອກຈາກນື້່�ລາວຍື່ັງຈະໄດ້ຮັ່ບຸຣັາຍື່ລະອຽດການື້ຕິໍ່ດຕ່ໍ່ຂອງ
ບໍຸຣິັການື້ການື້ສົ�ງຕ່ໍ່ດ້ານື້ສຸຂພາບຸຊ່�ງຈະໃຫ້ຼືຄົຳແນື້ະນື້ຳ ການື້ອ້້ມຊູ ແລະ ການື້ຊ່�ນື້ຳ.

ຖ. ຂ້ອຍັຈະເຮັັດ້ແນວັໃດ້ຖ້າລູກຂ້ອຍັພ່າດ້ຈາກການສັັກຢ່າທີຳ�
ໂຮັງຮັຽນຍ້ັອນເຈັບປ່ວັຍັ ຫືື ຂາດ້ໂຮັງຮັຽນໃນມ່ື�ທີຳ�ພ່ະຍັາບານມ່າ?
ທ່ີ່ານື້ຄົວນື້ຕິໍ່ດຕ່ໍ່ນື້າຍື່ໝົໃໍນື້ທ້ີ່ອງຖິົ�ນື້ຂອງທ່ີ່ານື້ ແລະ ຈັດໃຫ້ຼືລ້ກຂອງທ່ີ່ານື້ໄດ້  
ສັກຢູ່າ. 

ຖ. ຂ້ອຍັຈະເຂ່� າເຖິງບັນທຶຳກການສັັກຢ່າໄດ້້ຢ່່າງໃດ້?
ຂມ້້ນື້ກ່ຽວກັບຸການື້ສັກຢູ່າວັກຊ່ນື້ຂອງລ້ກທ່ີ່ານື້ຈະຖ້ົກອັບຸໂຫຼືືດໃສ່ທີ່ະບຸຽນື້ສັກ
ຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ (AIR) ເພ້�ອໃຫ້ຼືມັນື້ສາມາດເຊ້�ອມຕ່ໍ່ກັບຸປັະຫຼືວັດການື້ສັກຢູ່າ
ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກທ່ີ່�ມ່ຢູ້່�ແລ້ວຂອງລ້ກທ່ີ່ານື້.

ບຸັນື້ດາພ່ແມ່ສາມາດຂສໍຳເນື້້າໃບຸລາຍື່ງານື້ປັະຫຼືວັດການື້ສັກຢູ່າ AIR ຂອງ
ລ້ກພວກເຂາ້ໄດ້ທີຸ່ກເວລາ ຈົນື້ຮ່ອດລ້ກພວກເຂາ້ອາຍຸື່ 14 ປີັຂ່�ນື້ໄປັ, 
ແລະ ນື້ັກຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸື່ 14 ປີັຂ່�ນື້ໄປັສາມາດຂໃໍບຸປັະກາດປັະຫຼືວັດການື້ສັກຢູ່າ
ດ້ວຍື່ຕົໍ່ນື້ເອງໄດ້ດັ�ງນື້່�:
• ນື້ຳໃຊ້ບຸັນື້ຊ່ Medicare online ຜິາ່ນື້ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫຼືາສາຍື່ສອບຸຖົາມທົີ່�ວໄປັ AIR ທ່ີ່�ເບຸ່ 1800 653 809.

ຖ. ຈະມ່ີຫຍັັງເກີດ້ຂຶ�ນຕ່້ຂມູ້່ນຂອງລູກຂ້ອຍັ? 
ຂມ້້ນື້ທ່ີ່�ທ່ີ່ານື້ເອ້າໃຫ້ຼືຢູ້່�ຟອມຍື່ິນື້ຍື່ອມການື້ສັກຢູ່າກັນື້ໂຣັກ ນື້ັ�ນື້ຈະມ່ເງ້�ອນື້ໄຂໃຫ້ຼື
ຖ້ົເປັັນື້ຄົວາມລັບຸ ແລະ ມ່ການື້ຄົຸ້ມຄົອງຄົວາມເປັັນື້ສ່ວນື້ຕົໍ່ວໃນື້ກົດໝົາຍື່ຢູ່�າງ
ເຄັົ� ງຄັົດທ່ີ່�ມ່ຢູ້່�ໃນື້ກົດໝົາຍື່ຂອງຣັັດ NSW ແລະ ຣັັຖົບຸານື້ກາງ (ເບຸິ�ງຢູ້່�ໃນື້ຄົຳຖົ
ແລງຄົວາມເປັັນື້ສ່ວນື້ຕົໍ່ວທ່ີ່�ຄັົດຕິໍ່ດມາ). ຂມ້້ນື້ນື້່�ຈະຖ້ົກເອ້າເຂ້� າໃສ່ໄວ້ຢູ້່�ໃນື້ກອງ
ທີ່ະບຸຽນື້ການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ ຂອງກົມອານື້າໄມ ຣັັດ NSW ແລະ ແລ້ວ
ກຈໍະຖ້ົກອັບຸໂຫຼືືດເຂ້� າໄປັຫຼືາ ກອງລົງທີ່ະບຸຽນື້ ການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກແຫ່ຼືງ 
ອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ (AIR) ເພ້�ອວ່າຈະສາມາດເຊ້�ອມຕ່ໍ່ເຂ້� າໄປັຫຼືາປັະຫຼືວັດການື້ສັກຢູ່າ
ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຂອງລ້ກທ່ີ່ານື້ທ່ີ່�ມ່ຢູ້່�ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບຸິ�ງໄດ້ທ່ີ່� MyGov.

ບັັນດານກັຮຽນຍິິງທ່ີ່�ໄດ້ຮັບັການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ HPV- ໂດຍື່ການື້
ເຊັນື້ຟອມຍື່ິນື້ຍື່ອມນື້ັ�ນື້, ແມ່ນື້ທ່ີ່ານື້ໄດ້ຕົໍ່ກລົງເຫັຼືນື້ດ່ໃນື້ການື້ເປີັດເຜິຍ່ື່ຂມ້້ນື້
ກ່ຽວກັບຸສຸຂພາບຸຂອງລ້ກທ່ີ່ານື້ເພ້�ອການື້ເຊ້�ອມຕ່ໍ່ເຂ້� າຫຼືາ ໂຄົງການື້ ລົງທີ່ະບຸຽນື້
ການື້ກວດມົດລ້ກແຫ່ຼືງຊາດໃນື້ອະນື້າຄົົດ.

ຖ. ຂ້ອຍັຈະຊີອກຫາຂມູ້່ນເພ່ີ�ມ່ຕື້�ມ່ກ່ຽວັກັບການສັັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ຢູ່່ໃນໂຮັງຮັຽນໄດ້້ຈາກໃສັ?
ຂມ້້ນື້ເພ່�ມຕ້ໍ່�ມມ່ໄວ້ໃຫ້ຼື:

• ໂດຍື່ການື້ເຂ້� າເບຸິ�ງເວັບຸໄຊຕ໌ໍ່ຂອງກົມອະນື້າໄມແຫ່ຼືງຣັັດ ນື້ຊວ ທ່ີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍື່ການື້ຕິໍ່ດຕ່ໍ່ ພະແນື້ກ ອະນື້າໄມຊຸມຊົນື້ໃນື້ທ້ີ່ອງຖິົ�ນື້ຂອງທ່ີ່ານື້  
ທ່ີ່�ເບຸ່ 1300 066 055

https://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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1. ຣາຍລະອຽດຂອງນັັກຮຽນັ

2. ສະຖານັະພາບໃນັການັມີີເຊ້ື້�ອຊື້າດເປັັນັຄົົນັພ້�ນັເມີ້ອງ

ນາມສະກຸຸນ

ຊື່່�

ວັັນ ເດ່ືອນ ປີີເກີຸດື

ຊື່່�ຂອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບີີຂອງ ເມດິືແຄຣ໌໌

ບີແ່ມນ່ ແມ່ນ, ເປັີນຊື່າວັ 
ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ

ແມນ່, ເປັີນຊື່າວັ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື 
ໄອແລນເດີື

ແມ່ນ, ເປີນັທັໍງຊື່າວັ ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ 
ແລະ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື ໄອແລນເດີື

ໝາຍເລກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃກຸ້ຊື່່�ຂອງລ່ກຸທ່ໍານຢູ່່� 
 ໃນບີັດື ເມດິືແຄຣ໌໌

ເພດື
ຜູ່້ຊ້ື່າຍ ແມ່ຍງິ ບີກຸ່ຳນດົື/ລະຫວ່ັາງສອງ

ເພດື/ບີລ່ະບຸີ

ຊື່ັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍລະອຽດຂອງທ່່ານັ - ພ່ແມີ່ ຫ້ືຼື ຜູ້້�ປັົກຄົອງ
ຂອ້ຍໄດ້ືອ່ານແລະໄດ້ືເຂ້� າໃຈິຂມ່້ນທີໍ�ໄດ້ືເອ້າໃຫ້ກຸ່ຽວັກັຸບີ ຜູ້ນົປີໂຍດື ແລະ 
ບີັນດືາອາກຸານຂາ້ງຄຽງທີໍ�ອາດືຈິະມີ ຂອງ ກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸ HPV. 

ຂອ້ຍໃຫ້ກຸານຍິນຍອມມານະທີໍ�ນີ�ສຳລັບີລ່ກຸຂອ້ຍທີໍ�ມີຊື່່� ຢູ່່�ຂາ້ງເທິໍງນີ�  ເພ່�ອໃຫ້
ໄດ້ືຮັບີກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸ HPV ຊືຸ່ດືນ່�ງທີໍ�ມີ 2 ຂນາດື ແລະ ຕົກຸລົງທີໍ�
ຈິະເປີີດືເຜູ້ຍີຂມ່້ນສຸຂະພາບີຂອງລ່ກຸຂອ້ຍ ເພ່�ອກຸານເຊື່່�ອມຕ່ໃນອະນາຄົດື 
ກັຸບີກຸານລົງທໍະບີຽນໂຄງກຸານກຸວັດືພະຍາດືປີາກຸມົດືລ່ກຸແຫ່ງຊື່າດື.

ຂອ້ຍປີະຕິຍານ ຕາມທີໍ�ຂອ້ຍຮ້່ດີືທີໍ�ສຸດື ວ່ັາ ລ່ກຸຂອງຂອ້ຍ:

1. ບີເ່ຄີຍມີອາກຸານພ່ມແພຢູ້່�າງແຮງຫັງັຈິາກຸກຸານສັກຸ ຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸໃດືໆ.

2.  ບີມ່ຄີວັາມຮ້່ສ່ກຸໄວັຕ່ອາກຸານແພ້ອັນຮ້າຍແຮງຕ່ສ່ວັນ ປີະສົມຂອງຢູ່າສັກຸ
ປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃນບີນັຊື່ ີຂອງປ້ີ�ມຂມ່້ນ ສຳລັບີພ່ແມທີ່ໍ�ຄັດືຕິດືມານີ�. 

3.  ປັີດືຈຸິບີນັບີໄ່ດ້ືຖ່ືພາ.

ຊື່່�ພ່ແມ/່ຜູ່້ປົ້ີກຸຄອງ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JOHN SMITH)

ທີໍ�ຢູ່່�  (ຕົວັຢູ່�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ນຳເບີໂີທໍຣ໌ະສັບີມຖ່່ື   

ລາຍເຊື່ນັຂອງພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ ວັັນທີໍ

ເລກຸໂທໍຣ໌ະສັບີຕິດືຕ່ທີໍ�ດີືອີກຸເລກຸນ່�ງ (ຮວັມທັໍງຣ໌ະຫັດືເຂດື ຕົວັຢູ່�າງ:  02)

ຣ໌ະຫດັືໄປີສະນີ

ໃບຍິນັຍອມີສຳລັບການັສັກຢາປ້ັອງກັນັໂຣກ HPV 
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົື່ວພມິີໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີດີຳຳ ຫ້ື ່ສີຟ້ີ້າ.

220730-2-15

ຕ້ື່ອງເຮັັດຳຫ້ຍັງແດ່ຳຫັື້ງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດຳແນວໃດຳຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຳຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດຳ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

•  ເກັຸບີບັີນທ່ໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນ
ນີ�ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

•  ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫັດື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີ
ວັັນທີໍຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ກທ່່ານັເກີດມີປີັະຕິິກິຣິຍາທີ່�ທ່່ານັເປັນັັກັງວົົນັ  ກະຣຸນັາຕິິດຕ່ິນັາຍໝໍໃໍນັທ່�ອງຖິ�ນັຂອງທ່່ານັ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບ່ີອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບີັນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂ່�ນ.

ຕ້ື່ອງເຮັັດຳຫ້ຍັງແດ່ຳຫ້ືັງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດຳແນວໃດຳຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຳຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດຳ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

•  ເກັຸບີບັີນທ່ໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນ
ນີ�ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

•  ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫັດື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີ
ວັັນທີໍຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ກທ່່ານັເກີດມີປີັະຕິິກິຣິຍາທີ່�ທ່່ານັເປັນັັກັງວົົນັ  ກະຣຸນັາຕິິດຕ່ິນັາຍໝໍໃໍນັທ່�ອງຖິ�ນັຂອງທ່່ານັ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບ່ີອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບີັນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂ່�ນ.

Lao

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ
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ບໍັນທຶຶກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ HPV ພ່ແມີ່/ຜູ້້�ປັົກຄົອງ ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ HPV

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ HPV

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ HPV

ຂນາດຳຢາ 1

ຂນາດຳຢາ 2

ຊີື້�ຂອງນັກັຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຊີື້�ຂອງນັກັຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຊີື້�ຂອງນັກັຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ວັັນທີໍ

ວັັນທີໍ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້້ປົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຂນາດຳຢາ 1

ຂນາດຳຢາ 2

ຄົວົາມີເຫັຼືນັຂອງພະຍາບານັ

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ວັັນທີໍ

ວັັນທີໍ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ເຫັ້ນຜູ້ນົທີຶ�ບໍສ່ີກັຢາ

ຂາດືໂຮງຮຽນ
ປີະຕິເສດື
ບີສ່ະບີາຍ
ບີມ່ລີາຍເຊື່ນັ 
ຖືອນກຸານຍນິຍອມ 
ອ່�ນໆ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ແຂນັ

ແຂນັ

ແຂນັ

ແຂນັ ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຢາສັັກປ້້ອງກັນໂຣກ ຄໍຕີໍີບ ໂຣກບາດທະຍັັກ ແລະ  
ໂຣກໄອໄກ່ (dTpa)

ກົົມ ອະນາໄມ ແຫ່່ງຣັັດ ນຊວ ສະເໜີີກົານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ
ທີີ່� ສະພາກົານຄົົ້�ນຄົ້ວ້າດ້ານສຸຂພາບແລະກົານແພດແຫ່່ງຊາດໄດ້
ແນະນຳສຳລັບໂຄົ້ງກົານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົສຳລັບພວກົວັຍໜຸີ່ມ
ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້້ອງມີໜີັງສືຍິນຍອມທີີ່�ພ່ແມ່/ຜູ້້ປົ້້ກົຄົ້ອງເຊັນຮັບ.

ຂ້ັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່່ານ
• ອ່ານເຈັັ້� ຍຂມ້້ນ ນີ�ໃຫ້່ດີ.
• ຖ້້າທ່ີ່ານຕ້້ອງກົານໃຫ້່ລ້ກົທ່ີ່ານໄດ້ສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ,  

ໂຣັກົບາດທີ່ະຍັກົ ແລະ ໂຣັກົ ໄອໄກ່ົ ຈົັ້�ງຂຽນຕື້�ມຟອມຍິນຍອມ 
ແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທີີ່�ທ່ີ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້່ລ້ກົທ່ີ່ານນຳກັົບໄປ້
ໃຫ້່ ໂຮງຮຽນ.

• ຖ້້າທ່ີ່ານ ບໍ່່ ຕ້້ອງກົານໃຫ້່ລ້ກົທ່ີ່ານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ ຄົ້ຕີໍ້ບ,  
ໂຣັກົບາດທີ່ະຍັກົ ແລະ ໂຣັກົ ໄອໄກ່ົ ຢ່່າ ຂຽນຕື້�ມຟອມຍິນຍອມນັ�ນ 
ຫ່ືື ສົ�ງຟອມກັົບໄປ້ໃຫ້່ໂຮງຮຽນ. 

ຖ. ໂຣກ ຄໍຕີໍີບ ໂຣກບາດທະຍັັກ ແລະ ໂຣກໄອໄກ່ ແມ່່ນຫຍັັງ? 
ໂຣກຄໍຕີໍບໍ່ ເປັ້ນໂຣັກົຕິ້ດຕ່້ ແລະ ອາດເປັ້ນອັນຕ້ຣັາຍແກ່ົຊີວິດ ທີີ່�ເກີົດມາຈັ້າກົ
ກົານຕິ້ດເຊື�ອແບັກົທີີ່ເຣັັຍທີີ່�ເຮັດໃຫ້່ ຫ່າຍໃຈັ້ຍາກົທີີ່�ສຸດ ຫົ່ວໃຈັ້ລົ�ມເຫ່ືວ ແລະ 
ທີ່ຳລາຍເສັ� ນປ້ະສາດ.

ໂຣກບໍ່າດທ່ະຍັ້ກ ເປັ້ນໂຮກົທີີ່�ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັ້ນໂຣັກົທີີ່�ເຖິ້ງແກ່ົຊີວິດຂອງຣັະບົບ
ປ້ະສາດ. ຄົົ້ນທີີ່�ເປັ້ນໂຣັກົນີ�ຈັ້ະມີຄົ້ວາມເຈັັ້ບປ້ວດຢ່າງສາຫັ່ດຈັ້າກົກ້ົາມເນື�ອທີີ່�ຫົ່ດ
ປັ້� ນ ກົານຊັກົ ແລະ ຄົ້າງກົະໄຕ້ແຂງ. ອາກົານແຊກົຊ້ອນປ້ະກົອບມີພະຍາດປ້ອດ
ບວມ, ກົະດກ້ົຫັ່ກົ (ຈັ້າກົກົານກົະຕຸ້ກົຂອງກ້ົາມເນື�ອ), ລະບົບຫ່າຍໃຈັ້ລົ�ມເຫ່ືວ 
ແລະຫົ່ວໃຈັ້ຢຸດເຕັ້� ນ.

ໂຣກໄອໄກ່ (ໄອຫ່ອບ) ເປັ້ນໂຣັກົຕິ້ດຕ່້ອັນຮ້າຍແຮງດ້ວຍເຊື�ອແບັກົທີີ່ເຣັັຍທີີ່�ກົ່
ໃຫ້່ເກີົດກົານໄອເປັ້ນລະຍະ. ບັນດາພວກົ ວັຍຣຸ່ັນ ແລະ ຜູ້້ໃ້ຫ່ຍ່ອາດຈັ້ະມີອາກົານ
ໄອທີີ່�ໜີ້າລຳຄົ້ານດົນເຖິ້ງສາມເດືອນ. ລະຍະທີີ່�ໄອແບບຮ້າຍແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້່
ຮາກົ ກົະດກ້ົຂາ້ງຫ່່ານ ເສັ� ນເລືອດຝອຍແຕ້ກົ ແລະ ໃສ້ເລື�ອນ. ອາກົານແຊກົຊ້ອນ
ໃນເດັກົນ້ອຍປ້ະກົອບມີ ໂຣັກົປ້ອດບວມ, ຊັກົ ແລະ ສະໝອງເສື�ອມ (ພາວະ
ສະໝອງທີ່ຳງານຜູ້ດິປົ້ກົກົະຕິ້ຍ້ອນຂາດອອັກົຊີເຈັັ້ນ). 

ຖ. ໂຣກ ຄໍຕີໍີບ ໂຣກບາດທະຍັັກ ແລະ ໂຣກໄອໄກ່ ແພ່່ຜາຍັໄດ້
ຢ່່າງໃດ?
ໂຣກຄໍຕີໍບໍ່ ເຊື�ອແບັກົທີີ່ເຣັັຍສາມາດຢ່້ໃນປ້າກົ ດັງ ລຳຄົ້ ໍຫ່ືື ຜູ້ວິໜີັງຂອງຄົົ້ນທີີ່�ຕິ້ດ
ໂຣັກົນີ�. ຄົົ້ນທົີ່�ວໄປ້ສາມາດຕິ້ດໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບໄດ້ໂດຍກົານຫ່າຍໃຈັ້ເອົາເຊື�ອແບັກົທີີ່ເຣັັຍ
ຈັ້າກົກົານໄອຫ່ືືຈັ້າມຂອງຄົົ້ນທີີ່�ເປັ້ນໂຣັກົນີ� ເຂົ� າໄປ້. ຄົົ້ນທົີ່�ວໄປ້ຍັງສາມາດຕິ້ດໂຣັກົ
ຄົ້ຕີໍ້ບນີ�ໄດ້ຈັ້າກົກົານຢ່້ໃກ້ົຊິດກັົບສິ�ງທີີ່�ຄົົ້ນເປັ້ນໂຣັກົນີ�ໄດ້ປ່້ອຍອອກົມາຈັ້າກົປ້າກົ 
ດັງ ລຳຄົ້ ໍຫ່ືື ຜູ້ວິໜີັງ.

ໂຣກບໍ່າດທ່ະຍັ້ກ ເກີົດມາຈັ້າກົເຊື�ອແບັກົທີີ່ເຣັັຍທີີ່�ມາຈັ້າກົດິນ ແລະ ກົານຕິ້ດໂຣັກົ
ນີ�ອາດຈັ້ະເກີົດຂ້�ນຫ່ືັງຈັ້າກົທີີ່�ມີບາດແຜູ້ ໃຫ່ຍ່ ຫ່ືື ບາດແຜູ້ເລັກົນ້ອຍ (ບາງຄັົ້�ງ
ອາດຈັ້ະແມ່ນຮອຍແທີ່ງທີີ່�ບ່ໄດ້ສັງເກົດຢ່້ຜູ້ວິໜີັງທີີ່�ຕິ້ດເຊື�ອໂຣັກົຈັ້າກົດິນ ຝຸ່ນ  
ຫ່ືື ຈັ້າກົມ້ນສັດ). 

ໂຣກໄອໄກ່ ແພ່ຜູ້າຍໄປ້ຫ່າຄົົ້ນອື�ນໂດຍທີ່າງ ຝອຍນຳາຈັ້າກົກົານໄອ ຫ່ືື ຈັ້າມ.   
ຄົົ້ນທີີ່�ເປັ້ນໂຣັກົໄອໄກ່ົນີ� ຖ້້າບ່ຮັກົສາ ຄົົ້ນທີີ່�ເປັ້ນໂຣັກົໄອໄກ່ົກົສໍາມາດແພ່ຜູ້າຍໄປ້
ຫ່າຄົົ້ນອື�ນໄດ້ຫ່ືັງຈັ້າກົເລີ�ມຕົ້�ນໄອໄປ້ຈົັ້ນເຖິ້ງ 3 ອາທິີ່ດ. 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນທຳງານຢ່່າງໃດ?
ຢາວັກົຊີນທີ່ຳງານໂດຍກົານໄປ້ກົະຕຸ້້ນລະບົບພ້ມຄົຸ້້ມກັົນເພື�ອຕ່້ສ້້ກັົບກົານຕິ້ດ 
ເຊື�ອໂຣັກົບາງຢ່າງ. ຖ້້າວ່າຄົົ້ນຜູ້້ນ້້�ງທີີ່�ໄດ້ສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົແລ້ວມີກົານສຳຜູ້ດັ
ກັົບກົານຕິ້ດ ເຊື�ອໂຣັກົເຫ່ືົ�ານີ�  ລະບົບພ້ມຄົຸ້້ມກັົນຂອງພວກົ ເຂາົກົຈໍັ້ະສາມາດຕ້ອບ
ຮັບໄດ້ໂດຍມີປ້ະສິດທິີ່ພາບຫ່ືາຍຂ້�ນ ພ້ອມທັີ່ງກົານປ້້ອງກັົນກົານຂະ ຫ່ຍາຍຕົ້ວ
ຂອງເຊື�ອໂຣັກົ ຫ່ືື ກົານຫ່ື�ດຜູ້ອ່ນຄົ້ວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂ້�ນ. 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນມ່ີປະສິິດທິຜົນເທ່� າໃດ?
ຢາວັກົຊີນມີປ້ະສິດທິີ່ຜູ້ນົທີີ່�ສຸດໃນກົານປ້້ອງກັົນໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ ແລະ ບາດທີ່ະຍັກົ ແລະ 
ປ້ະມານ 80% ໃນກົານປ້້ອງກັົນໂຣັກົໄອໄກ່ົ.

ຖ. ເພ່່�ອຈະໄດ້ຮັັບການປ້ອງກັນ ລູກຂ້້ອຍັຕ້ີອງສັິກຢ່າຈັກເຂັ້ມ່?
ກ່ົອນເຂົ� າສ່້ວັຍຜູ້້ໃ້ຫ່ຍ່ຕ້້ອງສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ dTpa ເຂມັນ້�ງເພື�ອໃຫ້່ກົານ
ປ້້ອງກັົນ ໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ, ໂຣັກົບາດທີ່ະຍັກົ ແລະ ໂຣັກົໄອໄກ່ົ.

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີ�ຄໍວັນໄດ້ຮັັບການສັິກຢ່ານີ�?
ຄົົ້ນວັຍໜ້ີ່ມທີຸ່ກົຄົົ້ນຄົ້ວນໄດ້ຮັບກົານສັກົຢາຊຸດກົະຕຸ້້ນຂອງ dTpa ເພື�ອ
ໃຫ້່ມີກົານປ້້ອງກັົນໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ ໂຣັກົບາດທີ່ະຍັກົ ແລະ ໂຣັກົໄອໄກ່ົ. ຢາຊຸດ
ກົະຕຸ້້ນນີ�ມີຄົ້ວາມສຳຄັົ້ນໃນກົານ ຊ່ວຍຮັກົສາພ້ມຕ້້ານທີ່ານເມື�ອກ້ົາວເຂົ� າ
ສ່້ວັຍຜູ້້ໃ້ຫ່ຍ່ຫ່ືັງຈັ້າກົໄດ້ສັກົຢາປ້້ອງກັົນປ້້ອງກັົນ ໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ-ໂຣັກົບາດທີ່ະ
ຍັກົ ແລະໂຣັກົໄອໄກ່ົ ຄັົ້�ງກ່ົອນໃນວັຍເດັກົ. ບັນດານັກົຮຽນທີີ່�ເຄີົ້ຍໄດ້ສັກົຢາ
ປ້້ອງກັົນໂຣັກົຄົ້ຕີໍ້ບ-ບາດທີ່ະຍັກົ (ADT) ມາແລ້ວກົສໍາມາດໄດ້ຮັບກົານສັກົຢາ 
dTpa ໄດ້ອີກົເພື�ອປ້້ອງກັົນໂຣັກົໄອໄກ່ົ.

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີ�ບ່ຄໍວັນໄດ້ຮັັບການສັິກຢ່ານີ�?
ຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ dTpa ນີ�ບ່ຄົ້ວນສັກົໃຫ້່ຜູ້້ຄົ້ົ້ນທີີ່�:
• ເຄີົ້ຍມີອາກົານແພ້ອັນຮຸນແຮງຫ່ືັງຈັ້າກົກົານສັກົຢາຄັົ້�ງກ່ົອນ
•  ເຄີົ້ຍມີອາກົານແພ້ອັນຮຸນແຮງຕ່້ສ່ວນປ້ະສົມໃດນ້�ງຂອງຢາສັກົ (ຈັັ້ດເປັ້ນບັນຊີ

ລາຍກົານໄວ້ຢ່້ໜີ້າຕ່້ໄປ້)

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine

NSW Health  Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່ 



ຖ. ຖ້າຂ້້ອຍັຈະລໍຖ້າຈົນລູກຂ້້ອຍັອາຍຸັສູິງຂ້້�ນຈະເປັນຢ່່າງໃດ?
ຢາວັກົຊີນ dTpa ສາມາດສະ ໜີອງ ໃຫ້່ຢ່້ໃນໂຮງຮຽນເທົີ່� ານັ�ນໂດຍໃຫ້່ທ່ີ່ານສົ�ງ
ແບບຟອມຍິນ ຍອມ ທີີ່�ເຊັນໃນຂະນະທີີ່�ລ້ກົທ່ີ່ານຢ່້ໃນສ້ນຮຽນພາສາອັງກິົດທີີ່�
ເຂັ� ມຂຸນ້ ຫ່ືືໃນ Year 7. ຖ້້າທ່ີ່ານເລືອກົທີີ່�ຈັ້ະລໍຖ້້າ ຈົັ້ນກົວ່າລ້ກົທ່ີ່ານໃຫ່ຍ່ກົວ່ານີ� 
ທ່ີ່ານຈັ້ະຕ້້ອງເຮັດນັດໝາຍສັກົຢາກັົບນາຍໝຂໍອງທ່ີ່ານ.

ຖ. ຢ່າສັິກປ້ອງກັນໂຣກປອດໄພ່ເທ່� າໃດ? 
ຢາສັກົປ້້ອງກັົນໂຣັກົຢ່້ໃນອອສເຕ້ຣັເລັຍນີ�ແມ່ນປ້ອດໄພຫ່ືາຍ ແລະ ຕ້້ອງຜູ້າ່ນ
ກົານກົວດກົາຢ່າງເຄັົ້� ງຄັົ້ດໂດຍ ອົງກົານຄົ້ວບຄົຸ້ມຢາເພື�ອກົານບຳບັດ (TGA)  
ກ່ົອນທີີ່�ຈັ້ະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້່ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກົຈັ້າກົນີ�ແລ້ວ ອົງກົານ (TGA)  
ຍັງໄດ້ຄົ້ວບຄົຸ້ມຄົ້ວາມປ້ອດໄພຂອງຢາສັກົໃນເວລາທີີ່�ຖື້ກົນຳໃຊ້ອີກົດ້ວຍ.

ຖ. ຢ່າສັິກກັນໂຣກນີ�ບັນຈຸຫຍັັງແດ່?
ຢາສັກົນີ� ບັນຈຸັ້ aluminium hydroxide ແລະ phosphate, 
formaldehyde ໜີ້ອຍນ້�ງ, polysorbate 80 ແລະ glycine ໄດ້ ສຳ  
ຜູ້ດັກັົບວັດສະດທີຸີ່�ອອກົມາຈັ້າກົ bovine ໃນລະຫ່ວ່າງກົານຜູ້ະລິດ.

ຖ. ອາການຂ້້າງຄໍຽງຂ້ອງການສັິກຢ່າກັນໂຣກ ມ່ີຫຍັັງແດ່? 
ອາກົານຂາ້ງຄົ້ຽງ ມີພຽງເບົາບາງ ແລະ ຕ້າມປົ້ກົກົະຕິ້ແລ້ວຈັ້ະເປັ້ນຮອຍແດງ 
ມີອາກົານເຈັັ້ບ ແລະ ໃຄ່ົ້ຕ້າມບໍຣິັເວນສັກົຢາ ຫ່ືື ເປັ້ນໄຂ.້ ອາກົານຂາ້ງຄົ້ຽງທີີ່�
ຮ້າຍແຮງນັ�ນມີນ້ອຍທີີ່�ສຸດ. ຂມ້້ນເພີມຕື້�ມກ່ົຽວກັົບອາກົານຂາ້ງຄົ້ຽງແມ່ນ
ມີໄວ້ໃຫ້່ທີີ່�  ກົອງຂມ້້ນເລື�ອງຢາ ສຳລັບຜູ້້ຊົ້ມໃຊ້ [Consumer Medicine 
Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກົປ້້ອງກັົນໂຣັກົແມ່ນມີໄວ້ທີີ່�  www.health.
nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນດາພ່ແມ່ທີີ່� ເປັ້ນກັົງວົນກ່ົຽວກັົບ
ອາກົານຂາ້ງຄົ້ຽງຕ່້າງໆຫ່ືັງຈັ້າກົກົານສັກົຢານັ�ນ ຄົ້ວນຕິ້ດຕ່້ນາຍໝຂໍອງພວກົເຂາົ
ຜູ້້ຊ້້�ງຈັ້ະເປັ້ນຜູ້້ລ້າຍງານໄປ້ຫ່າພະແນກົສຸຂພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ີ່ອງຖິ້�ນອີກົດ້ວຍ. 

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ່້ຢ່່າງຮຸັນແຮັງ) ແມ່່ນຫຍັັງ?
Anaphylaxis ແມ່ນອາກົານແພ້ອັນຮຸນແຮງທີີ່�ອາດຈັ້ະເຮັດໃຫ້່ສລົບ ແລະ ຕ້າຍ
ໄດ້ຖ້້າບ່ປ່້� ນປົ້ວໃຫ້່ໄວ. ມັນ້ຈະເກີດໄດ້ຍັາກທີ່�ສຸຸດ ຫ້ັຼັງຈາກການສຸ້ກຢ່າ. ພວກົ
ພະຍາບານທີີ່� ເຮັດ ວຽກົ ດ້ານ ກົານສ້າງພ້ມຕ້້ານທີ່ານໂຣັກົຢ່້ຕ້າມໂຮງຮຽນກົໄໍດ້ຮັບ
ກົານເຝ່ກົຫັ່ດມາແລ້ວເປັ້ນຢ່າງດີໃນກົານປິ່້ນປົ້ວອາກົານແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ�.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້້ອຍັເຄີໍຍັມ່ີປະຕິີກິຣິຍັາຮຸັນແຮັງຕ່ີຢ່າສັິກ Triple 
Antigen ຫ່ື DTP ອັນເກ່� າຕັີ�ງແຕ່ີຍັັງເປັນເດັກທາຣົກຢູ່່ເດ?
ນອກົຈັ້າກົວ່າລ້ກົຂອງທ່ີ່ານຈັ້ະມີອາກົານແພ້ອັນຮຸນແຮງ ຫ່ືື ປ້ະຕິ້ກິົຣິັຍາແພ້ໃນ
ທັີ່ນທີີ່ຕ່້ຢາສັກົອັນເກົົ� າ ມັນກົຈໍັ້ະເປັ້ນກົານປ້ອດໄພສຳລັບລ້ກົຂອງທ່ີ່ານໃນກົານ
ຮັບກົານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ dTpa.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້້ອຍັເປັນໂຣກຫ່ດ ແລະ ກິນຢ່າ ກອັກຕີີໂຊີນ ຫ່ື ເປຣັດນິ
ໂຊີນ ດ້ວັຍັການໃຊ້ີ “ອັນເປ່� າ” ເດ?
ຢາສັກົ ປ້້ອງກັົນໂຣັກົ dTpa ສາມາດສັກົໃຫ້່ໃຜູ້ຜູ້້ນ້້�ງທີີ່� ເປັ້ນໂຣັກົຫື່ດໄດ້ໂດຍປ້ອດ
ໄພ ບ່ວ່າພວກົເຂາົເຈົັ້� າຈັ້ະພວກົກິົນຢາຫ່ຍັງຢ່້.

ຖ. ແມ່່ນໃຜສິາມ່າດຍິັນຍັອມ່ຕ່ີການສັິກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ແລະ ຈະ
ສິາມ່າດຖອນການຍິັນຍັອມ່ໄດ້ບ່? 
ມີແຕ່້ພ່ແມ່/ຜູ້້ປົ້້ກົຄົ້ອງເທົີ່� ານັ�ນທີີ່�ສາມາຍິນຍອມຕ່້ກົານສັກົ ຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ
ສຳລັບນັກົຮຽນທີີ່�ມີອາຍຸຕ້ຳາກົວ່າ 18 ປີ້. ນັກົຮຽນທີີ່�ມີອາຍຸ 18 ປີ້ແລະຫ່ືາຍກົວ່າ
ອາດຈັ້ະຍິນຍອມຕ່້ກົານ ສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົຂອງຕົ້ນເອງ ແລະ ຄົ້ວນຂຽນຕື້�ມ 
ພ້ອມທັີ່ງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີີ່�ບົ�ງບອກົວ່າ ‘ພ່ແມ່/ຜູ້້ປົ້້ກົຄົ້ອງ’.  
ກົານຍິນຍອມສາມາດຖື້ກົຖ້ອນຄືົ້ນໄດ້ທີຸ່ກົເວລາ ໂດຍກົານແຈ້ັ້ງໄປ້ຫ່າທີ່າງ

ໂຮງຮຽນເປັ້ນລາຍລັກົອັກົສອນ ເລື�ອງກົານຖ້ອນກົານຍິນຍອມ ຫ່ືື ໂທີ່ຣັະສັບຫ່າ
ໂຮງຮຽນເພື�ອຖ້ອນກົານຍິນຍອມນັ�ນ.

ຖ. ຄໍວັນສັິກຢ່າກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮັຽນຍິັງທີ�ຖ່ພ່າຫ່ື ຄິໍດວ່ັາລາວັ
ອາດຈະຖ່ພ່າ ບໍ?
ບ່. ນັກົຮຽນຍິງຜູ້້ໃ້ດທີີ່�ຖື້ພາ ຫ່ືື ຄິົ້ດວ່າລາວອາດຈັ້ະຖື້ພາບ່ຄົ້ວນສັກົຢາກັົນໂຣັກົ
ນີ�. ໃນວັນທີີ່�ເປີ້ດຄົ້ລີນິກົ ພະຍາບານສັກົຢາຈັ້ະຖ້າມບັນດານັກົຮຽນຜູ້້ຍ້ິງວ່າ ພວກົ
ເຂາົເຈົັ້� າຖື້ພາ ຫ່ືື ຄິົ້ດວ່າອາດຈັ້ະຖື້ພາຫ່ືືບ່. ຖ້້າຄົ້ຳຕ້ອບຂອງນັກົຮຽນຕ່້ຄົ້ຳຖ້າມນີ�
ວ່າ ແມ່ນ ລາວກົຈໍັ້ະບ່ໄດ້ສັກົຢາ. ນັກົຮຽນກົຈໍັ້ະຖື້ກົແນະນຳໃຫ້່ປຶ້ກົສາຫ່າລື ບັນຫ່າ
ນີ�ກັົບພ່ແມ່/ຜູ້້ປົ້້ກົຄົ້ອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກົຫ່າກົານຊ່ວຍເຫ່ືືອທີ່າງດ້ານກົານ
ແພດໃນທັີ່ນທີີ່. ນອກົຈັ້າກົນີ�ລາວຍັງຈັ້ະໄດ້ຮັບຣັາຍລະອຽດກົານຕິ້ດຕ່້ຂອງບໍຣິັກົາ
ນກົານສົ�ງຕ່້ດ້ານສຸຂພາບຊ້�ງຈັ້ະໃຫ້່ຄົ້ຳແນະນຳ ກົານອ້້ມຊູ ແລະ ກົານຊີ�ນຳ.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະເຮັັດແນວັໃດຖ້າລູກຂ້້ອຍັພ່າດຈາກການສັິກຢ່າທີ�
ໂຮັງຮັຽນຍ້ັອນເຈັບປ່ວັຍັ ຫ່ື ຂ້າດໂຮັງຮັຽນໃນມ່່�ທີ�ພ່ະຍັາບານມ່າ?
ທ່ີ່ານຄົ້ວນຕິ້ດຕ່້ນາຍໝໃໍນທ້ີ່ອງຖິ້�ນຂອງທ່ີ່ານ ແລະ ຈັັ້ດໃຫ້່ລ້ກົຂອງທ່ີ່ານໄດ້  
ສັກົຢາ. 

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະເຂ່້� າເຖິງບັນທ້ກການສັິກຢ່າໄດ້ຢ່່າງໃດ?
ຂມ້້ນກ່ົຽວກັົບກົານສັກົຢາວັກົຊີນຂອງລ້ກົທ່ີ່ານຈັ້ະຖື້ກົອັບໂຫ່ືດໃສ່ທີ່ະບຽນສັກົ
ຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ (AIR) ເພື�ອໃຫ້່ມັນສາມາດເຊື�ອມຕ່້ກັົບປ້ະຫ່ວັດກົານສັກົຢາ
ປ້້ອງກັົນໂຣັກົທີີ່�ມີຢ່້ແລ້ວຂອງລ້ກົທ່ີ່ານ.

ບັນດາພ່ແມ່ສາມາດຂສໍຳເນົາໃບລາຍງານປ້ະຫ່ວັດກົານສັກົຢາ AIR ຂອງລ້ກົພວກົ
ເຂາົໄດ້ທີຸ່ກົເວລາ ຈົັ້ນຮອດລ້ກົພວກົເຂາົອາຍຸ 14 ປີ້ຂ້�ນໄປ້, ແລະ ນັກົຮຽນທີີ່�ມີ
ອາຍຸ 14 ປີ້ຂ້�ນໄປ້ສາມາດຂໃໍບປ້ະກົາດປ້ະຫ່ວັດກົານສັກົຢາດ້ວຍຕົ້ນເອງໄດ້ດັ�ງນີ�:
• ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜູ້າ່ນ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫ່າສາຍສອບຖ້າມທົີ່�ວໄປ້ AIR ທີີ່�ເບ ີ1800 653 809.

ຖ. ຈະມ່ີຫຍັັງເກີດຂ້້�ນຕ່ີຂ້ມູ້່ນຂ້ອງລູກຂ້້ອຍັ? 
ຂມ້້ນທີີ່�ທ່ີ່ານເອົາໃຫ້່ຢ່້ຟອມຍິນຍອມກົານສັກົຢາກັົນໂຣັກົ ນັ�ນຈັ້ະມີເງື�ອນໄຂໃຫ້່ຖື້
ເປັ້ນຄົ້ວາມລັບ ແລະ ມີກົານຄົຸ້້ມຄົ້ອງຄົ້ວາມເປັ້ນສ່ວນຕົ້ວໃນກົົດໝາຍຢ່າງເຄັົ້� ງຄັົ້ດ
ທີີ່�ມີຢ່້ໃນກົົດໝາຍຂອງຣັັດ NSW ແລະ ຣັັຖ້ບານກົາງ (ເບິ�ງຢ່້ໃນຄົ້ຳຖ້ແລງຄົ້ວາມ
ເປັ້ນສ່ວນຕົ້ວທີີ່�ຄັົ້ດຕິ້ດມາ). ຂມ້້ນນີ�ຈັ້ະຖື້ກົເອົາເຂົ� າໃສ່ໄວ້ຢ່້ໃນກົອງທີ່ະບຽນກົານ
ສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົ ຂອງກົົມອານາໄມ ຣັັດ NSW ແລະ ແລ້ວກົຈໍັ້ະຖື້ກົອັບໂຫ່ືດ
ເຂົ� າໄປ້ຫ່າ ກົອງລົງທີ່ະບຽນ ກົານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົແຫ່່ງ ອອສເຕ້ຣັເລັຍ (AIR) 
ເພື�ອວ່າຈັ້ະສາມາດເຊື�ອມຕ່້ເຂົ� າໄປ້ຫ່າປ້ະຫ່ວັດກົານສັກົຢາປ້້ອງກັົນໂຣັກົຂອງລ້ກົ
ທ່ີ່ານທີີ່�ມີຢ່້ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ�ງໄດ້ທີີ່� MyGov.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະຊີອກຫາຂ້ມູ້່ນເພ່ີ�ມ່ຕ່ີ�ມ່ກ່ຽວັກັບການສັິກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ຢູ່່ໃນໂຮັງຮັຽນໄດ້ຈາກໃສິ?
ຂມ້້ນເພີ�ມຕື້�ມມີໄວ້ໃຫ້່:

• ໂດຍກົານເຂົ� າເບິ�ງເວັບໄຊຕ໌້ຂອງກົົມອະນາໄມແຫ່່ງຣັັດ ນຊວ ທີີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍກົານຕິ້ດຕ່້ ພະແນກົ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ີ່ອງຖິ້�ນຂອງທ່ີ່ານ  
ທີີ່�ເບີ 1300 066 055

NSW Health Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine ໜີ້າ 2
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
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ໃບຍິິນຍິອມສຳຳລັັບການສັຳກຢາປ້້ອງກັນໂຣກຄໍຕີໍີບ  
ໂຣກບາດທະຍິັກ ແລັະ ໂຣກໄອໄກ່ (dTpa) 
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົີວພິມິໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີຳດຳ ຫືຼື� ສີຳຟ້້າ.
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Lao

1. ຣາຍິລັະອຽດຂອງນັກຮຽນ

2. ສຳະຖານະພິາບໃນການມີເຊື້��ອຊື້າດເປ້ັນຄົໍນພິ��ນເມ�ອງ

ນາມສະກຸຸນ

ຊື່່�

ວັັນ ເດ່ືອນ ປີີເກີຸດື

ຊື່່�ຂອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບີີຂອງ ເມດິືແຄຣ໌໌

ບີແ່ມນ່ ແມນ່, ເປີນັຊື່າວັ 
ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ

ແມນ່, ເປີນັຊື່າວັ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື 
ໄອແລນເດີື

ແມນ່, ເປີນັທັໍງຊື່າວັ ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ 
ແລະ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື ໄອແລນເດີື

ໝາຍເລກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃກຸ້ຊື່່�ຂອງລ່ກຸທ່ໍານຢູ່່� 
 ໃນບັີດື ເມດິືແຄຣ໌໌

ເພດື
ຜູ່້ຊ້ື່າຍ ແມຍ່ງິ ບີກຸ່ຳນດົື/ລະຫວ່ັາງສອງ

ເພດື/ບີລ່ະບຸີ

ຊື່ັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍິລັະອຽດຂອງທ່ານ - ພ່ິແມ່ ຫືຼື� ຜູ້້�ປ້ົກຄໍອງ
ຂອ້ຍໄດ້ືອ່ານແລະໄດ້ືເຂ້� າໃຈິຂມ່້ນທີໍ�ໄດ້ືເອ້າໃຫ້ກຸ່ຽວັກັຸບີ ຜູ້ນົປີໂຍດື 
ແລະ ບີັນດືາອາກຸານຂາ້ງຄຽງທີໍ�ອາດືຈິະມີຂອງກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸຄຕີໍບີ ໂຣ໌ກຸບີາດືທໍະຍັກຸ ແລະ ໂຣ໌ກຸໄອໄກຸ່ (dTpa).

ຂອ້ຍໃຫ້ກຸານຍິນຍອມມານະທີໍ�ນີ�ສຳລັບີລ່ກຸຂອ້ຍທີໍ�ມີ ຊື່່� ຢູ່່�ຂາ້ງເທິໍງ
ນີ�  ເພ່�ອໃຫ້ໄດ້ືຮັບີກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນ ໂຣ໌ກຸຄຕີໍບີ ໂຣ໌ກຸບີາດືທໍະຍັກຸ 
ແລະ ໂຣ໌ກຸໄອໄກຸ່ (dTpa) ຄັ�ງນ່�ງ.

ຂອ້ຍປີະຕິຍານ ຕາມທີໍ�ຂອ້ຍຮ້່ດີືທີໍ�ສຸດື ວ່ັາ ລ່ກຸຂອງຂອ້ຍ:

1. ບີເ່ຄີຍມອີາກຸານພ່ມແພຢູ້່�າງແຮງຫັງັຈິາກຸກຸານສັກຸ ຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸໃດືໆ.

2.  ບີມ່ຄີວັາມຮ້່ສ່ກຸໄວັຕ່ອາກຸານແພອັ້ນຮ້າຍແຮງຕ່ສ່ວັນປີະສົມຂອງ
ຢູ່າສັກຸປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃນບີນັຊື່ ີຂອງປີ້� ມຂມ່້ນ ສຳລັບີພ່ແມທີ່ໍ�
ຄັດືຕິດືມານີ�. 

3.  ປີດັືຈຸິບີນັບີໄ່ດ້ືຖ່ືພາ.
ຊື່່�ພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JOHN SMITH)

ທີໍ�ຢູ່່�  (ຕົວັຢູ່�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ນຳເບີໂີທໍຣ໌ະສັບີມຖ່່ື   

ລາຍເຊື່ນັຂອງພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ ວັັນທີໍ

ເລກຸໂທໍຣ໌ະສັບີຕິດືຕ່ທີໍ�ດີືອີກຸເລກຸນ່�ງ (ຮວັມທັໍງຣ໌ະຫັດືເຂດື ຕົວັຢູ່�າງ:  02)

ຣ໌ະຫດັືໄປີສະນີ

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ
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ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ dTpa
ພ່ິແມ່/ຜູ້້�ປ້ົກຄໍອງ  
ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກຄຕີໍື່ບັໂຣຸກບັາດທຶະຍັກ ແລະ ໂຣຸກໄອໄກ່ (dTpa) 

ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ dTpa

ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH) ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຄໍວາມເຫັຼືນຂອງພິະຍິາບານ

ແຂນ ແຂນເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ) ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານວັັນທີໍ ວັັນທີໍ

: :

/

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ເຫັ້ນຜູ້ນົທີຶ�ບັສ່ັກັຢາ

ຂາດືໂຮງຮຽນ
ປີະຕິເສດື
ບີສ່ະບີາຍ
ບີມ່ລີາຍເຊື່ນັ 
ຖືອນກຸານຍນິຍອມ 
ອ່�ນໆ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປົ້ົກຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສັຳລັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ ສັຳລັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ັັງຈາກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍັລິດເວນ
ບັ່ອນສັັກຢາ

• ເກັຸບີບີນັທ່ໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນນີ�
ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

• ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫດັື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ໍານ
ອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີວັັນທີໍ
ຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ັກທ່ານເກີດມປີ້ະຕິີກິຣິຍິາທີ�ທ່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິີດຕ່ີນາຍິໝໍໃໍນທ�ອງຖິ�ນຂອງທ່ານ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢັູ່ນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບີ່ອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບີັນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂ່�ນ.

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຢາສັັກປ້້ອງກັນໂຣກ ວາຣິແຊລລາ (ໂຣກໝາກໃສັ)

ຖ. ໂຣກໝາກໃສ ແມ່່ນຫຍັັງ?
ໂຣກໝາກໃສເປັັນໂຣກຕິິດຕ່ິງ່າ່ຍທ່ີ່�ສຸດຊ່່ຶ�ງ່ເກ່ດຈາກເຊ້່ຶ�ອໄວຣັສ ວາຣິແຊ່ຶລລາ 
ຊົ່ຶສເຕ່ິຣ໌. ຕິາມປົັກກະຕິິ ແລ້ວ ໂຣກນ່�ຈະເປັັນໂຣກທ່ີ່�ບ່ໍ່ຮ້້າຍແຮ້ງ່ປັານໃດ ແລະ 
ເປັັນລະຍະສັ�ນໃນເດັກທ່ີ່�ມ່ສຸຂພາບໍ່ດ່ ແລະ ມ່ອາ ການເຊັ່ຶ� ນ ເປັັນໄຂຕົ້ິວຮ້້ອນ
ເລັກນ້ອຍ ຂ່�ມູກໄຫຼຼ ຮູ້້ສ�ກບ່ໍ່ສະບໍ່າຍຕົິວທົີ່�ວໄປັ ແລະ ມ່ຕິຸ່ມຜ່ື່ນ້ຄັັນ ແລ້ວເກ່ດ 
ເປັັນຕິຸ່ມໃສ. ເຖິິງ່ຢ່່າງ່ໃດກດ່ໍ ໂຣກນ່�ຈະຮ້້າຍແຮ້ງ່ຂ��ນສຳລັບໍ່ຜູ່ືໃ້ຫຼຍ່ ແລະ ສາມາດ
ກໃ່ຫ້ຼເກ່ດເປັັນໂຣກຮ້້າຍ ແຮ້ງ່ທ່ີ່�ເຖິິງ່ແກ່ຊ່່ຶວິດໄດ້ ສຳລັບໍ່ຜູ່ືທ່້ີ່�ມ່ພູມຕ້ິານທີ່ານຕິຳາ. 
ນ��ງ່ໃນ 4,000 ກຣໍະນ່ຈະປັະສົບໍ່ກັບໍ່ອາການສູນເສັຍການເຄ້ັ�ອນໄຫຼວຂອງ່ກ້າມ
ເນ້�ອຢ່່າງ່ທັີ່ນທ່ີ່ (acute cerebellar ataxia) ໃນຂະນະທ່ີ່� ນ��ງ່ໃນ 100,000 
ຄົັນ ຈະເປັັນ ໂຣກ ສະໝອງ່ອັກເສບໍ່. ການເປັັນໂຣກນ່�ໃນຂະນະທ່ີ່�ຖ້ິພາອາດເຮັ້ດ
ໃຫ້ຼ ເດັກທ່ີ່�ເກ່ດມາມ່ພາວະຜ່ືດິ ປົັກກະຕິິໄດ້ ຮ້ວມເຖິິງ່ເປັັນແປ້ັວຕິາມຜ່ືວິໜັັງ່ 
ແລະ ແຂນຂາບ່ໍ່ສົມປັະກອບໍ່.

ຖ. ໂຮກໝາກໃສແພ່່ຜາຍັໄດ້້ຢ່່າງໃດ້?
ໃນຕິອນຕົິ�ນໆຂອງ່ການປ່ັວຍ ເຊ້່ຶ�ອໄວຣັສຈະແພ່ຜ່ືາຍໂດຍການໄອ. ໃນຕິອນຫຼຼັງ່
ຂອງ່ການປ່ັວຍ ເຊ້່ຶ�ອໄວຣັສ ແພ່ຜ່ືາຍໂດຍການສຳຜ່ືດັໂດຍກົງ່ກັບໍ່ນຳາທ່ີ່�ອອກ
ຈາກຕິຸ່ມແຕິກ. ການຕິິດເຊ້່ຶ�ອໂຣກນ່�ເປັັນການຕິິດແປັດທ່ີ່�ໄວທ່ີ່�ສຸດສຳລັບໍ່ຜູ່ືທ່້ີ່�
ບ່ໍ່ເຄ່ັຍເປັັນໂຣກໝາກໃສມາກ່ອນ ຫຼຼ້ ຜູ່ືທ່້ີ່� ບ່ໍ່ທັີ່ນເຄ່ັຍສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນ. ຜູ່ືທ່້ີ່� ເປັັນ
ໂຣກນ່�ຈະເລ່�ມ ຕິິດໂຣກນັບໍ່ຈາກນ��ງ່ ຫຼຼ້ ສອງ່ວັນກ່ອນທ່ີ່�ຕິຸ່ມຈະປັະກົດໃຫ້ຼເຫັຼນ 
(ນັ�ນຄ້ັໃນລະຍະທ່ີ່�ຂ່�ມູກໄຫຼຼ) ແລະ ຫຼຼັງ່ຈາກນັ�ນເຖິິງ່ຫ້ຼາວັນ (ເມ່້ອເວລາທ່ີ່�ຕິຸ່ມໃສ
ແຕິກແລະກາຍເປັັນຕົິກເກັດ). 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່່າງໃດ້?
ຢ່າວັກຊ່່ຶນທີ່ຳງ່ານໂດຍການໄປັກະຕິຸ້ນລະບໍ່ົບໍ່ພູມຄັຸ້ມກັນເພ້�ອຕ່ິສູ້ກັບໍ່ການຕິິດ 
ເຊ້່ຶ�ອໂຣກບໍ່າງ່ຢ່່າງ່. ຖ້ິາວ່າຄົັນຜູ່ືນ້��ງ່ທ່ີ່�ໄດ້ສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກແລ້ວມ່ການສຳຜ່ືດັ
ກັບໍ່ການຕິິດ ເຊ້່ຶ�ອໂຣກເຫຼຼົ�ານ່�  ລະບໍ່ົບໍ່ພູມຄັຸ້ມກັນຂອງ່ພວກ ເຂາົກຈໍະສາມາດ
ຕິອບໍ່ຮັ້ບໍ່ໄດ້ໂດຍມ່ປັະສິດທິີ່ພາບໍ່ຫຼຼາຍຂ��ນ ພ້ອມທັີ່ງ່ການປ້ັອງ່ກັນການຂະ  
ຫຼຍາຍຕົິວຂອງ່ເຊ້່ຶ�ອໂຣກ ຫຼຼ້ ການຫຼຼ�ດຜ່ືອ່ນຄັວາມຮ້້າຍແຮ້ງ່ຂອງ່ມັນໄດ້ດ່ຂ��ນ. 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນມ່ີປະສິດ້ທິຳຜົນເທ່ຳ� າໃດ້?
ຢ່າສັກກັນໂຣກໝາກໃສເຂມັດຽວມ່ປັະສິດທິີ່ພາບໍ່ 80-85%ໃນການປ້ັອງ່ກັນ
ໂຣກໝາກໃສ ແລະ ມ່ປັະສິດທິີ່ ພາບໍ່ສູງ່ໃນການປ້ັອງ່ກັນໂຣກທ່ີ່�ຮ້້າຍແຮ້ງ່ອ້�ນໆ.

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ຄວັນໄດ້້ຮັບການສັກຢ່ານີ�?
ບໍ່ັນດານັກຮ້ຽນທ່ີ່�ມ່ອາຍຸເຖິິງ່ 14 ປີັຕ້ິອງ່ສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກ ໝາກໃສນ��ງ່ເຂມັ, 
ນອກຈາກວ່່າພວ່ກເຂົົາໄດ້້ເຄີີຍສັັກຢາ ມາແລ້້ວ່ (ຕິາມທັີ່ມມະດາແມ່ນຕິອນອາຍຸ 
18 ເດ້ອນ) ຫືຼື� ເຄີີຍເປັັນໂຣກໝາກໃສັມາແລ້້ວ່. ບໍ່ັນດານັກຮ້ຽນທ່ີ່�ມ່ອາຍຸ 14 ປີັ 
ຫຼຼ້ ຫຼຼາຍກວ່າຕ້ິອງ່ສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສ ສອງ່ເຂມັໃນລະຍະຫ່ຼາງ່ກັນ  
1-2 ເດ້ອນເປັັນຢ່່າງ່ຕິຳາໂດຍ ນາຍໝຂໍອງ່ພວກເຂາົ. 

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ບ່ຄວັນໄດ້້ຮັບການສັກຢ່ານີ�?
ຢ່າສັກປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສນ່� ບ່ໍ່ຄັວນ ສັກໃຫ້ຼຜູ່ືທ່້ີ່�:
• ເຄ່ັຍມ່ອາການແພ້ອັນຮຸ້ນແຮ້ງ່ຫຼຼັງ່ຈາກການສັກຢ່າຄັັ�ງ່ກ່ອນ
• ເຄ່ັຍມ່ອາການແພ້ອັນຮຸ້ນແຮ້ງ່ຕ່ິສ່ວນປັະສົມໃດນ��ງ່ຂອງ່ຢ່າສັກ  

(ຈັດເປັັນບໍ່ັນຊ່່ຶລາຍການໄວ້ຢູ່່ໜັ້າຕ່ິໄປັ)

• ຖ້ິພາ (ຄັວນຫຼຼ່ກເວັ� ນການຖ້ິພາ 28 ວັນຫຼຼັງ່ຈາກການສັກຢ່າ)
• ເຄ່ັຍໄດ້ຮັ້ບໍ່ການປ່ັຽນເລ້ອດ/ສັກຢ່າເພ້�ອສ້າງ່ພູມຕ້ິານທີ່ານ ພາຍໃນລະຍະ  

12 ເດ້ອນທ່ີ່�ຜ່ືາ່ນມາ
• ເຄ່ັຍໄດ້ຮັ້ບໍ່ການສັກຢ່າດ້ວຍເຊ້່ຶ�ອທ່ີ່�ມ່ຊ່່ຶວິດພາຍໃນ 4 ອາທິີ່ດທ່ີ່�ຜ່ືາ່ນມາ (ເຊັ່ຶ� ນ 

MMR (ໂຣກຫັຼດ ໂຣກໝາກເບໍ່່ດ ແລະ ໂຣກ ໝາກໃສ) BCG (ວັນນະໂຣກ) 
ແລະ ໂຣກ ໝາກເຫຼຼ້ອງ່).

• ຂາດພູມຕ້ິານທີ່ານ ເຊັ່ຶ� ນ:

 i.  ບຸໍ່ກຄົັນທ່ີ່�ມ່ໂຣກ ເຮັ້ສໄອວ່/ເອດສ໌

 ii.  ບຸໍ່ກຄົັນທ່ີ່�ພວມຮັ້ບໍ່ການຮັ້ກສາດ້ວຍຣະບໍ່ົບໍ່ທ່ີ່�ເຮັ້ດໃຫ້ຼພູມຕ້ິານທີ່ານຕິຳາ, 
ການບໍ່ຳບໍ່ັດແບໍ່ບໍ່ໃຊ້່ຶເຄັມ່, ການບໍ່ຳບໍ່ັດດ້ວຍແສງ່ຣັງ່ສ່ ຫຼຼ້ ບຸໍ່ກຄົັນທ່ີ່�ກິນຢ່າ 
ສ້າງ່ຄັວາມສົມດນຸໃຫ້ຼຮ່້າງ່ກາຍ (corticosteroids)

 iii.  ບຸໍ່ກຄົັນທ່ີ່�ປ່ັວຍຢ່່າງ່ຮ້້າຍແຮ້ງ່ເນ້�ອງ່ຈາກຣະບໍ່ົບໍ່ພູມຕ້ິານທີ່ານພະຍາດຕິຳາ 
ຮ້ວມເຖິິງ່ພາວະຄັວາມບໍ່ົກພ່ອງ່ຂອງ່ການຈະເຣ່ນເຕ່ິບໍ່ໂຕິຂອງ່ເນ້�ອເຍ້�ອນຳາ
ເຫຼຼ້ອງ່, ມະເຮັ້ງ່ເມັດເລ້ອດຂາວ ຫຼຼ້ ພາວະ ຮ້້າຍແຮ້ງ່ຢ່່າງ່ອ້�ນທ່ີ່�ອາດເຖິິງ່ຂັ�ນ
ເສັຍຊ່່ຶວິດໄດ້.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ່້ຢ່່າງຮຸນແຮງ) ແມ່່ນຫຍັັງ?
Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸ້ນແຮ້ງ່ທ່ີ່�ອາດຈະເຮັ້ດໃຫ້ຼສລົບໍ່ ແລະ ຕິາຍ
ໄດ້ຖ້ິາບ່ໍ່ປ່ັ� ນປົັວໃຫ້ຼໄວ. ມນັຈະເກີດ້ໄດ້້ຍາກທີີ່�ສຸັດ້ ຫັືຼືງຈາກການສັັກຢາ. ພວກ
ພະຍາບໍ່ານທ່ີ່� ເຮັ້ດ ວຽກ ດ້ານ ການສ້າງ່ພູມຕ້ິານທີ່ານໂຣກຢູ່່ຕິາມໂຮ້ງ່ຮ້ຽນກໄໍດ້
ຮັ້ບໍ່ການເຝ່ິກຫັຼດມາແລ້ວເປັັນຢ່່າງ່ດ່ໃນການປິ່ັນປົັວອາການແພ້ອັນຮຸ້ນແຮ້ງ່ນ່�.

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ຼງ່ຣັດ ນຊ່ຶວ ສະເໜັ່ການສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກ
ທ່ີ່� ສະພາການຄົັ�ນຄັວ້າດ້ານສຸຂພາບໍ່ແລະການແພດແຫ່ຼງ່ຊ່ຶາດໄດ້
ແນະນຳສຳລັບໍ່ໂຄັງ່ການສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກສຳລັບໍ່ພວກວັຍໜຸັ່ມ
ໃນໂຮ້ງ່ຮ້ຽນ. ຕ້ິອງ່ມ່ໜັັງ່ສ້ຍິນຍອມທ່ີ່�ພ່ແມ່/ຜູ່ືປົ້ັກຄັອງ່ເຊັ່ຶນຮັ້ບໍ່.

ຂັົ�ນຕອນຕ່ໄປັຂົອງທ່ີ່ານ
• ອ່ານເຈັ� ຍຂມູ້ນ ນ່�ໃຫ້ຼດ່.
• ຖ້ິາທ່ີ່ານຕ້ິອງ່ການໃຫ້ຼລູກທ່ີ່ານໄດ້ສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສ  

ຈົ�ງ່ຂຽນຕ້ິ�ມ ຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມຍິນຍອມທ່ີ່�ທ່ີ່ານເຊັ່ຶນຮັ້ບໍ່
ແລ້ວໃຫ້ຼລູກທ່ີ່ານນຳກັບໍ່ໄປັໃຫ້ຼ ໂຮ້ງ່ຮ້ຽນ. 

• ຖ້ິາທ່ີ່ານ ບ່ໍ່ຕ້ິອງ່ການໃຫ້ຼລູກທ່ີ່ານສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສ  
ຢ່່າ ຂຽນຕ້ິ�ມຟອມ ຍິນຍອມນັ�ນ ຫຼຼ້ ສົ�ງ່ຟອມກັບໍ່ໄປັໃຫ້ຼໂຮ້ງ່ຮ້ຽນ.

NSW Health Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່  

Varicella (chickenpox) vaccine



ຖ. ຂ້້ອຍັຄວັນເຮັດ້ຢ່່າງໃດ້ ຖ້າຂ້້ອຍັບ່ມ່ີບັນທຶຳກ ຫື� ຂ້້ອຍັບ່ຈື່��ວ່ັາລູູກ
ຂ້ອງຂ້້ອຍັເຄີຍັເປັນໂຣກໝາກໃສ ຫື�ເຄີຍັໄດ້້ສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ໝາກໃສ ຫື�ຍັັງ?
ບໍ່ັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ່ືໃ້ຫຼຍ່ສາມາດໄດ້ຮັ້ບໍ່ການສັກຢ່າກັນໂຣກໝາກໃສ
ອ່ກຄັັ�ງ່ນ��ງ່ໄດ້ຢ່່າງ່ປັອດໄພຖ້ິາຫຼາກວ່າບ່ໍ່ໝັ�ນໃຈວ່າເຄ່ັຍເປັັນໂຣກໝາກໃສ
ມາກ່ອນຫຼຼ້ບ່ໍ່ ຫຼຼ້ ຖ້ິາຫຼາກບ່ໍ່ມ່ຫຼຼັກຖິານວ່າເຄ່ັຍສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສ
ມາກ່ອນ.

ຖ. ຢ່າສັກກັນໂຣກໝາກໃສ ບັນຈຸື່ທຳາດ້ເສີມ່ຫຍັັງແດ່້? 
ຢ່າສັກນ່� ບໍ່ັນຈຸ ຊ່ຶູໂກຣສ ຮ້າຍໂດຣລ່ເຊ່ຶດ ປໍັຊ່່ຶນ ເຈລາຕິິນ ຢູ່ເຣອາ 
ໂມໂນໂຊ່ຶດຽມ ກລູຕິາເມດ ສ່ວນເສດ ເຫຼຼ້ອຂອງ່ອົງ່ປັະກອບໍ່ຂອງ່ງ່ເຊ່ຶລ MRC-
5, ຮ່້ອງ່ຮ້ອຍຂອງ່ເຊ່ຶໂຣມ ນ່ໂອມ່ຊ່່ຶນ ແລະ ໂບໍ່ວ່ນ). ທີ່າດເສ່ມໄດ້ຖ້ິກນຳມາ
ປັະສົມ ເປັັນຈຳນວນເລັກນ້ອຍ ເພ້�ອຊ່່ຶວຍໃຫ້ຼຢ່າກັນໂຣກທີ່ຳງ່ານ ຫຼຼ້ ທີ່ຳໜັ້າທ່ີ່�
ປ້ັອງ່ກັນບ່ໍ່ໃຫ້ຼຢ່າເສັຍ. ຢ່າວັກຊ່່ຶນນ່�ໄດ້ ສຳ ຜ່ືດັກັບໍ່ວັດສະດທຸ່ີ່�ອອກມາຈາກ 
bovine (ສັດໃຫຼຍ່ເຊັ່ຶ� ນງ່ວົ) ໃນລະຫຼວ່າງ່ການຜ່ືະລິດ.

ຖ. ຢ່າສັກປ້ອງກັນໂຣກປອດ້ໄພ່ເທ່ຳ� າໃດ້? 
ຢ່າສັກປ້ັອງ່ກັນໂຣກຢູ່່ໃນອອສເຕິຣເລັຍນ່�ແມ່ນປັອດໄພຫຼຼາຍ ແລະ ຕ້ິອງ່ຜ່ືາ່ນ
ການກວດກາຢ່່າງ່ເຄັັ� ງ່ຄັັດໂດຍ ອົງ່ການຄັວບໍ່ຄັຸມຢ່າເພ້�ອການບໍ່ຳບໍ່ັດ (TGA)  
ກ່ອນທ່ີ່�ຈະໄດ້ຮັ້ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຼນຳໃຊ້່ຶໄດ້. ນອກຈາກນ່�ແລ້ວ ອົງ່ການ (TGA)  
ຍັງ່ໄດ້ຄັວບໍ່ຄັຸມຄັວາມປັອດໄພຂອງ່ຢ່າສັກໃນເວລາທ່ີ່�ຖ້ິກນຳໃຊ້່ຶອ່ກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້້າງຄຽງຂ້ອງການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກໝາກໃສມ່ີ
ຫຍັັງແດ່້?
ອາການຂາ້ງ່ຄັຽງ່ ມ່ພຽງ່ເບໍ່ົາບໍ່າງ່ ແລະ ຕິາມປົັກກະຕິິແລ້ວຈະເປັັນຮ້ອຍ
ແດງ່ ມ່ອາການເຈັບໍ່ ແລະ ໃຄ່ັຕິາມບໍໍ່ຣິເວນສັກຢ່າ ຫຼຼ້ ເປັັນໄຂ.້ ອາການຂາ້ງ່
ຄັຽງ່ທ່ີ່�ຮ້້າຍແຮ້ງ່ນັ�ນມ່ນ້ອຍທ່ີ່�ສຸດ. ຂມູ້ນເພ່ມຕ້ິ�ມກ່ຽວກັບໍ່ອາການຂາ້ງ່
ຄັຽງ່ແມ່ນມ່ໄວ້ໃຫ້ຼທ່ີ່�  ກອງ່ຂມູ້ນເລ້�ອງ່ຢ່າ ສຳລັບໍ່ຜູ່ືຊົ້່ຶມໃຊ້່ຶ [Consumer 
Medicine Information (CMI)] ສຳລັບໍ່ຢ່າສັກປ້ັອງ່ກັນໂຣກແມ່ນມ່ໄວ້ທ່ີ່�  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບໍ່ັນດາພ່ແມ່ທ່ີ່� ເປັັນ
ກັງ່ວົນກ່ຽວກັບໍ່ອາການຂາ້ງ່ຄັຽງ່ຕ່ິາງ່ໆຫຼຼັງ່ຈາກການສັກຢ່ານັ�ນ ຄັວນຕິິດຕ່ິນາຍ
ໝຂໍອງ່ພວກເຂາົຜູ່ືຊ້່ຶ��ງ່ຈະເປັັນຜູ່ືລ້າຍງ່ານໄປັຫຼາພະແນກສຸຂພາບໍ່ ຊ່ຶຸມຊົ່ຶນໃນ
ທ້ີ່ອງ່ຖິິ�ນອ່ກດ້ວຍ. 

ຖ. ຄວັນສັກຢ່າກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮຽນຍິັງທີຳ�ຖ�ພ່າຫື�  
ຄິດ້ວ່ັາລູາວັອາດ້ຈື່ະຖ�ພ່າ ບໍ?
ບ່ໍ່. ນັກຮ້ຽນຍິງ່ຜູ່ືໃ້ດທ່ີ່�ຖ້ິພາ ຫຼຼ້ ຄິັດວ່າລາວອາດຈະຖ້ິພາບ່ໍ່ຄັວນສັກຢ່າກັນໂຣກ
ນ່�. ໃນວັນທ່ີ່�ເປີັດຄັລ່ນິກ ພະຍາບໍ່ານສັກຢ່າຈະຖິາມບໍ່ັນດານັກຮ້ຽນຜູ່ືຍ້ິງ່ວ່າ 
ພວກເຂາົເຈົ� າຖ້ິພາ ຫຼຼ້ ຄິັດວ່າອາດຈະຖ້ິພາຫຼຼ້ບ່ໍ່. ຖ້ິາຄັຳຕິອບໍ່ຂອງ່ນັກຮ້ຽນຕ່ິຄັຳ
ຖິາມນ່�ວ່າ ແມ່ນ ລາວກຈໍະບ່ໍ່ໄດ້ສັກຢ່າ. ນັກຮ້ຽນກຈໍະຖ້ິກແນະນຳໃຫ້ຼປຶັກສາຫຼາລ້ 
ບໍ່ັນຫຼານ່�ກັບໍ່ພ່ແມ່/ຜູ່ືປົ້ັກຄັອງ່ຂອງ່ລາວ ແລະ ຊ່ຶອກຫຼາການຊ່່ຶວຍເຫຼຼ້ອທີ່າງ່ດ້ານ
ການແພດໃນທັີ່ນທ່ີ່. ນອກຈາກນ່�ລາວຍັງ່ຈະໄດ້ຮັ້ບໍ່ຣາຍລະອຽດການຕິິດຕ່ິຂອງ່
ບໍໍ່ຣິການການສົ�ງ່ຕ່ິດ້ານສຸຂພາບໍ່ຊ່ຶ��ງ່ຈະໃຫ້ຼຄັຳແນະນຳ ການອູ້ມຊ່ຶູ ແລະ ການຊ່່ຶ�ນຳ.
ບັັນດ້ານັກຮຽນຍິງທີີ່�ໄດ້້ຮັບັການສັັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກໝາກໃສັ ບັ່ຄີວ່ນຖື�ພາ
ພາຍໃນ 28 ມ��ຫັືຼືງຈາກການສັັກຢານັ�ນ. 

ຖ. ຖ້າລູູກຂ້້ອຍັເປັນໂຣກຫ�ດ້ ແລູະ ກິນຢ່າ ກອັກຕີີໂຊີນ  
ຫື� ເປຣັດ້ນິໂຊີນ ດ້້ວັຍັການໃຊ້ີ “ອັນເປ່� າ” ເດ້?
ຢ່າສັກປ້ັອງ່ກັນໂຣກໝາກໃສສາມາດສັກໃຫ້ຼຜູ່ືທ່້ີ່�ມ່ໂຣກຫ້ຼດ ໄດ້ຢ່່າງ່ປັອດໄພ
ບ່ໍ່ວ່າພວກເຂາົຈະພວມກິນຢ່າຫຼຍັງ່ຢູ່່ກ ໍຕິາມ.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈື່ະຖອນຄຳຍິັນຍັອມ່ໄດ້້ບ່? 
ຄັຳຍິນຍອມສາມາດຖິອນໄດ້ທີຸ່ກເວລາດ້ວຍການແຈ້ງ່ການຖິອນຄັຳຍິນຍອມ
ໄປັຫຼາທີ່າງ່ໂຮ້ງ່ຮ້ຽນຢ່່າງ່ເປັັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼຼ້ ໂທີ່ຣະສັບໍ່ໄປັຫຼາໂຮ້ງ່ຮ້ຽນ
ເພ້�ອຖິອນຄັຳຍິນຍອມນ່�.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈື່ະເຮັດ້ແນວັໃດ້ຖ້າລູູກຂ້້ອຍັພ່າດ້ຈື່າກການສັກຢ່າທີຳ�
ໂຮງຮຽນຍ້ັອນເຈັື່ບປ່ວັຍັ ຫື� ຂ້າດ້ໂຮງຮຽນໃນມ່��ທີຳ�ພ່ະຍັາບານມ່າ?
ທ່ີ່ານຄັວນຕິິດຕ່ິນາຍໝໃໍນທ້ີ່ອງ່ຖິິ�ນຂອງ່ທ່ີ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ຼລູກຂອງ່ທ່ີ່ານໄດ້  
ສັກຢ່າ. 

ຖ. ຂ້້ອຍັຈື່ະເຂ່້� າເຖິງບັນທຶຳກການສັກຢ່າໄດ້້ຢ່່າງໃດ້?
ຂມູ້ນກ່ຽວກັບໍ່ການສັກຢ່າວັກຊ່່ຶນຂອງ່ລູກທ່ີ່ານຈະຖ້ິກອັບໍ່ໂຫຼຼດໃສ່ທີ່ະບໍ່ຽນສັກ
ຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກ (AIR) ເພ້�ອໃຫ້ຼມັນສາມາດເຊ້່ຶ�ອມຕ່ິກັບໍ່ປັະຫຼວັດການສັກຢ່າ
ປ້ັອງ່ກັນໂຣກທ່ີ່�ມ່ຢູ່່ແລ້ວຂອງ່ລູກທ່ີ່ານ.

ບໍ່ັນດາພ່ແມ່ສາມາດຂສໍຳເນົາໃບໍ່ລາຍງ່ານປັະຫຼວັດການສັກຢ່າ AIR ຂອງ່ລູກ
ພວກເຂາົໄດ້ທີຸ່ກເວລາ ຈົນຮ້ອດລູກພວກເຂາົອາຍຸ 14 ປີັຂ��ນໄປັ, ແລະ ນັກຮ້ຽນ
ທ່ີ່�ມ່ອາຍຸ 14 ປີັຂ��ນໄປັສາມາດຂໃໍບໍ່ປັະກາດປັະຫຼວັດການສັກຢ່າດ້ວຍຕົິນເອງ່ໄດ້
ດັ�ງ່ນ່�:
• ນຳໃຊ້່ຶບໍ່ັນຊ່່ຶ Medicare online ຜ່ືາ່ນ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫຼາສາຍສອບໍ່ຖິາມທົີ່�ວໄປັ AIR ທ່ີ່�ເບໍ່ ່1800 653 809.

ຖ. ຈື່ະມ່ີຫຍັັງເກີດ້ຂຶ້�ນຕ່ີຂ້ມູ້່ນຂ້ອງລູູກຂ້້ອຍັ? 
ຂມູ້ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານເອົາໃຫ້ຼຢູ່່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢ່າກັນໂຣກ ນັ�ນຈະມ່ເງ່້�ອນໄຂໃຫ້ຼ
ຖ້ິເປັັນຄັວາມລັບໍ່ ແລະ ມ່ການຄັຸ້ມຄັອງ່ຄັວາມເປັັນສ່ວນຕົິວໃນກົດໝາຍຢ່່າງ່
ເຄັັ� ງ່ຄັັດທ່ີ່�ມ່ຢູ່່ໃນກົດໝາຍຂອງ່ຣັດ NSW ແລະ ຣັຖິບໍ່ານກາງ່ (ເບໍ່ິ�ງ່ຢູ່່ໃນຄັຳຖິ
ແລງ່ຄັວາມເປັັນສ່ວນຕົິວທ່ີ່�ຄັັດຕິິດມາ). ຂມູ້ນນ່�ຈະຖ້ິກເອົາເຂົ� າໃສ່ໄວ້ຢູ່່ໃນກອງ່
ທີ່ະບໍ່ຽນການສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກ ຂອງ່ກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວ
ກຈໍະຖ້ິກອັບໍ່ໂຫຼຼດເຂົ� າໄປັຫຼາ ກອງ່ລົງ່ທີ່ະບໍ່ຽນ ການສັກຢ່າປ້ັອງ່ກັນໂຣກແຫ່ຼງ່ 
ອອສເຕິຣເລັຍ (AIR) ເພ້�ອວ່າຈະສາມາດເຊ້່ຶ�ອມຕ່ິເຂົ� າໄປັຫຼາປັະຫຼວັດການສັກຢ່າ
ປ້ັອງ່ກັນໂຣກຂອງ່ລູກທ່ີ່ານທ່ີ່�ມ່ຢູ່່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບໍ່ິ�ງ່ໄດ້ທ່ີ່� MyGov.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈື່ະຊີອກຫາຂ້ມູ້່ນເພ່ີ�ມ່ຕີ��ມ່ກ່ຽວັກັບການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ຢູ່່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້້ຈື່າກໃສ?
ຂມູ້ນເພ່�ມຕ້ິ�ມມ່ໄວ້ໃຫ້ຼ:

• ໂດຍການເຂົ� າເບໍ່ິ�ງ່ເວັບໍ່ໄຊ່ຶຕ໌ິຂອງ່ກົມອະນາໄມແຫ່ຼງ່ຣັດ ນຊ່ຶວ ທ່ີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍການຕິິດຕ່ິ ພະແນກ ອະນາໄມຊ່ຶຸມຊົ່ຶນໃນທ້ີ່ອງ່ຖິິ�ນຂອງ່ທ່ີ່ານ  
ທ່ີ່�ເບໍ່່ 1300 066 055

NSW Health Varicella (chickenpox) vaccine ໜັ້າ 2

September 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220733-1-15
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ໃບຍິິນຍິອມສຳຳລັັບການສັຳກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ 
Varicella (ໂຣກໝາກສຸຳກ)
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົົວພິມິໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີດີຳ ຫ້ື ່ສີຟ້ີ້າ.

220733-2-15

1. ຣາຍິລັະອຽດຂອງນັກຮຽນ

2. ສຳະຖານະພິາບໃນການມີເຊ້ື້�ອຊື້າດເປ້ັນຄົົນພິ້�ນເມ້ອງ

ນາມສະກຸຸນ

ຊື່່�

ວັັນ ເດ່ືອນ ປີີເກີຸດື

ຊື່່�ຂອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບີີຂອງ ເມດິືແຄຣ໌໌

ບີແ່ມນ່ ແມນ່, ເປີນັຊື່າວັ 
ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ

ແມນ່, ເປີນັຊື່າວັ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື 
ໄອແລນເດີື

ແມນ່, ເປີນັທັໍງຊື່າວັ ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ 
ແລະ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື ໄອແລນເດີື

ໝາຍເລກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃກຸ້ຊື່່�ຂອງລ່ກຸທ່ໍານຢູ່່� 
 ໃນບີັດື ເມດິືແຄຣ໌໌

ເພດື
ຜູ່້ຊ້ື່າຍ ແມຍ່ງິ ບີກຸ່ຳນດົື/ລະຫວ່ັາງສອງ

ເພດື/ບີລ່ະບຸີ

ຊື່ັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍິລັະອຽດຂອງທ່່ານ - ພ່ິແມ່ ຫ້ືຼື ຜູ້້�ປ້ົກຄົອງ
ຂອ້ຍໄດ້ືອ່ານແລະໄດ້ືເຂ້� າໃຈິຂມ່້ນທີໍ�ໄດ້ືເອ້າໃຫ້ກຸ່ຽວັກັຸບີ ຜູ້ນົປີໂຍດື ແລະ 
ບີັນດືາອາກຸານຂາ້ງຄຽງທີໍ�ອາດືຈິະມີ ຂອງ ກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸ 
Varicella.

ຂອ້ຍໃຫ້ກຸານຍິນຍອມມານະທີໍ�ນີ�ສຳລັບີລ່ກຸຂອ້ຍທ່ໍມີ ຊື່່� ຢູ່່�ຂາ້ງເທິໍງນີ�  ເພ່�ອໃຫ້
ໄດ້ືຮັບີກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸ Varicella ຄັ�ງນ່�ງ.

ຂອ້ຍປີະຕິຍານ ຕາມທີໍ�ຂອ້ຍຮ້່ດີືທີໍ�ສຸດື ວ່ັາ ລ່ກຸຂອງຂອ້ຍ:

1. ບີເ່ຄີຍມີອາກຸານພ່ມແພຢູ້່�າງແຮງຫັງັຈິາກຸກຸານສັກຸ ຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸໃດືໆ.

2.  ບີມ່ຄີວັາມຮ້່ສ່ກຸໄວັຕ່ອາກຸານແພ້ອັນຮ້າຍແຮງຕ່ສ່ວັນ ປີະສົມຂອງຢູ່າສັກຸ
ປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃນບີນັຊື່ ີຂອງປ້ີ�ມຂມ່້ນ ສຳລັບີພ່ແມທີ່ໍ�ຄັດືຕິດືມານີ�. 

3.  ປີດັືຈຸິບີນັບີໄ່ດ້ືຖ່ືພາ.

ຊື່່�ພ່ແມ/່ຜູ່້ປົ້ີກຸຄອງ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JOHN SMITH)

ທີໍ�ຢູ່່�  (ຕົວັຢູ່�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ນຳເບີໂີທໍຣ໌ະສັບີມຖ່່ື   

ລາຍເຊື່ນັຂອງພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ ວັັນທີໍ

ເລກຸໂທໍຣ໌ະສັບີຕິດືຕ່ທີໍ�ດີືອີກຸເລກຸນ່�ງ (ຮວັມທັໍງຣ໌ະຫັດືເຂດື ຕົວັຢູ່�າງ:  02)

ຣ໌ະຫດັືໄປີສະນີ

Lao

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ
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ບັັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ 
Varicella (ໂຣຸກໝາກສຸີກ) ພ່ິແມ່/ຜູ້້�ປ້ົກຄົອງ ບັັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ Varicella (ໂຣຸກໝາກສຸີກ)

ບັັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ Varicella (ໂຣຸກໝາກສຸີກ)

ຊີື້�ຂອງນັກຮຽນ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຄົວາມເຫັຼືນຂອງພິະຍິາບານ

ແຂນ ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ ວັັນທີໍ

:
ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ເຫັ້ນຜົູ້ນທີຶ�ບັສັ່ີກຢາ

ຂາດືໂຮງຮຽນ
ປີະຕິເສດື
ບີສ່ະບີາຍ
ບີມ່ລີາຍເຊື່ນັ 
ຖືອນກຸານຍິນຍອມ 
ອ່�ນໆ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ແຂນ ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ ວັັນທີໍ

:

/

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ືັງຈາກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິັຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍັລິັດເວນ
ບັ່ອນສີັກຢາ

•  ເກັຸບີບີນັທ່ໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນນີ�
ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

•  ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫດັື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). ທ່ໍານ
ອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີວັັນທີໍ
ຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ັກທ່່ານເກີດມປີ້ະຕິົກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິົດຕ່ົນາຍິໝໃໍນທ່�ອງຖິ�ນຂອງທ່່ານ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບີ່ອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບັີນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂ່�ນ.

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຢາສັັກປ້້ອງກັນໂຣກ ໂຣກຕັັບອັກເສັບ ຊນິດ ບີ 

ຖ. ໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ແມ່່ນິຫຍັັງ?
ໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ເປັັນິໂຣກທີີ່�ມີີໄວຣັສທີີ່�ກໃ່ຫ້້ເກີດມີີອັາການິຕ່ັາງໆເຊ່� ນິ 
ເປັັນິໄຂ້ ້ໂຣກໝາກເຫ້ື�ອັງ ແລະ ຮູ້້້ສຶກອ່ັອັນິເພັ່ຍທ່ີ່�ວໄປັ ແລະ ສາມີາດນິຳໄປັສ່້
ໂຣກຕັັບແຂ້ງ ຫ້ື� ມີະເຮູ່້ງໃນິຕັັບ. ບາງຄ່ົນິອັາດມີີໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ແລະ
ບ່ຮູ້້້ວ່າເຂ້າົເຈົົ້� າຕິັດເຊ��ອັໂຣກນິີ�. ຄ່ົນິພັວກນິີ�ສາມີາດແພັ່ໂຣກນິີ�ໄປັຫ້າຄ່ົນິອັ��ນິໂດຍ
ບ່ຮູ້້້ຕ່ັວ.

ຖ. ໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ແພ່່ຜາຍັໄດ້ຢ່່າງໃດ?
•  ຈົ້າກແມີ່ທີີ່�ມີີເຊ��ອັໂຣກຫ້າລ້ກໃນິເວລາຄົອັດ ແລະ ລ້ຽງລ້ກດ້ວຍນິ່ມີຕ່ັນິເອັງ
• ເດ່ກ-ຫ້າ-ເດ່ກ ໂດຍທັີ່ມີມີະດາແລ້ວແມີ່ນິໂດຍຜ່າ່ນິການິສຳຜ່ດັລະຫ້ວ່າງການິ

ບາດເຈ່ົ້ບ ຫ້ື� ບາດແຜ່ທີີ່�ບ່ຖື�ກປົັກປິັດ
• ເພັດສຳພັັນິທີີ່�ບ່ປັອັດໄພັ
• ການິທີີ່�ມີີບາດເຈ່ົ້ບໂດຍຖື�ກເຂ້ມ່ີແທີ່ງ
• ສັກລາຍ ຫ້ື� ບ່ອັງຕ່ັນິຕ່ັວດ້ວຍອຸັປັະກອັນິທີີ່�ບ່ໄດ້ຜ່າ່ນິການິຂ້າ້ເຊ��ອັໂຣກ
• ໃຊ້ອຸັປັະກອັນິສັກຢາຮູ່້ວມີກັນິ

ຖ. ຢ່າວັັກຊີນິທຳຳງານິຢ່່າງໃດ?
ຢາວັກຊີນິທີ່ຳງານິໂດຍການິໄປັກະຕັຸ້ນິລະບ່ບພ້ັມີຄົຸ້ມີກັນິເພັ��ອັຕ່ັສ້້ກັບການິຕິັດ 
ເຊ��ອັໂຣກບາງຢ່າງ. ຖ້ືາວ່າຄ່ົນິຜ້່ນ້ິຶ�ງທີີ່�ໄດ້ສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກແລ້ວມີີການິສຳຜ່ດັ
ກັບການິຕິັດ ເຊ��ອັໂຣກເຫ້ື່�ານິີ�  ລະບ່ບພ້ັມີຄົຸ້ມີກັນິຂ້ອັງພັວກ ເຂ້າົກຈໍົ້ະສາມີາດ
ຕັອັບຮັູ້ບໄດ້ໂດຍມີີປັະສິດທິີ່ພັາບຫ້ືາຍຂ້ຶ�ນິ ພັ້ອັມີທັີ່ງການິປ້ັອັງກັນິການິຂ້ະ 
ຫ້ຍາຍຕ່ັວຂ້ອັງເຊ��ອັໂຣກ ຫ້ື� ການິຫ້ື�ດຜ່ອ່ັນິຄົວາມີຮູ້້າຍແຮູ້ງຂ້ອັງມີັນິໄດ້ດີຂ້ຶ�ນິ. 

ຖ. ຢ່າວັັກຊີນິມ່ີປະສິດທິຳຜົນິເທ່ຳ� າໃດ?  
ຢາສັກກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ມີີປັະສິດທິີ່ພັາບສ້ງຫ້ືາຍໃນິການິໃຫ້້ການິ
ປ້ັອັງກັນິການິຕິັດໂຣກ ຕັັບ ອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ.   

ຖ. ມ່ີການິສັກຢ່າຈັັກຄັັ້�ງໃນິຊຸດນິ່�ງ?
ໃນິ Intensive English Centres ຢາສັກປ້ັອັງກັນິໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ 
ຈົ້ະສັກໃຫ້້ຊຸດນິຶ�ງສອັງເຂ້ມ່ີ ແລ້ວຈົ້ະ ສັກຊຸດທີີ່ສອັງອີັກພັາຍໃນິລະຍະເວລາ 4 
ຫ້າ 6 ເດ�ອັນິຫ້ືັງຈົ້າກການິສັກຊຸດທີີ່ນິຶ�ງ.

ຖ. ລູູກຂ້້ອັຍັຈັະຖືກປ້ອັງກັນິຈັາກໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ຫືືບ່ຖ້າ
ລູາວັໄດ້ສັກຢ່າກັນິໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ພ່ຽງຄັັ້�ງດຽວັ?
ບ່. ພັວກວັຍຣຸ້ນິ(ອັາຍຸ 11 – 15ປີັ) ຕ້ັອັງສັກຢາສຳລັບຜ້່ໃ້ຫ້ຍ່ສອັງຄັົ�ງເພັ��ອັຈົ້ະຖື�ກ
ປ້ັອັງກັນິຈົ້າກໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ໄດ້. 

ຖ. ແມ່່ນິໃຜທີຳ�ຄັ້ວັນິໄດ້ຮັັບການິສັກຢ່ານິີ�?
ນິັກຮູ້ຽນິໝ່ດທີຸ່ກຄ່ົນິທີີ່�ມີອີາຍຸ 11-15 ປີີ ຄົວນິໄດ້ຮັູ້ບການິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ 
ຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ສຳຳລັັບຜູ້້�ໃຫຍ່ ສຳອງເຂັັມີ ນິອັກເສ່ຍຈົ້າກວ່າພັວກເຂ້າົເຈົົ້� າ
ເຄີົຍໄດ້ຮັູ້ບການິສັກຢານິີ�ມີາແລ້ວຊຸດນິຶ�ງໃນິເວລາເປັັນິທີ່າຣ່ກ/ເດ່ກ. 
ນິັກຮູ້ຽນິອັາຍຸ 16 ປີີ ຫື� ຫືາຍກວ່່າຄົວນິໄດ້ຮັູ້ບຢາວັ່ກຊີີນເດັັກ 3 ຄັັ້�ງ. ຢາ 2 ຄັົ�ງ 
ທີ່ຳ ອິັດອັາດຈົ້ະຖື�ກສັກໃຫ້້ໃນິໂຮູ້ງຮູ້ຽນິແລະຫ້ືັງຈົ້າກນິັ�ນິຈົ້ະມີີຈ່ົ້ດໝາຍສະບັບນິຶ�ງ
ເພັ��ອັໃຫ້້ນິຳໄປັໃຫ້້ GP ຂ້ອັງພັວກເຂ້າົເພັ��ອັຈົ້ະໄດ້ສັກຢາໃຫ້້ຄ່ົບຊຸດ.

ຖ. ແມ່່ນິໃຜທີຳ�ບ່ຄັ້ວັນິໄດ້ຮັັບການິສັກຢ່ານິີ�?
ຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ນິີ�  ບ່ຄົວນິ ສັກໃຫ້້ຜ້່ທີ້ີ່�:
• ເຄີົຍມີີອັາການິແພັ້ອັັນິຮຸູ້ນິແຮູ້ງຫ້ືັງຈົ້າກການິສັກຢາຄັົ�ງກ່ອັນິ
• ເຄີົຍມີີອັາການິແພັ້ອັັນິຮຸູ້ນິແຮູ້ງຫ້ືັງຈົ້າກການິສັກຢາທີີ່�ມີີສ່ວນິປັະສ່ມີໃດນິຶ�ງຂ້ອັງ

ຢາສັກ (ຈັົ້ດເປັັນິບັນິຊີລາຍການິໄວ້ຢ່້ໜ້້າຕ່ັໄປັ)

• ບຸກຄ່ົນິທີີ່�ຖື�ພັາ

ຖ. ຢ່າສັກປ້ອັງກັນິໂຣກປອັດໄພ່ເທ່ຳ� າໃດ? 
ຢາສັກປ້ັອັງກັນິໂຣກຢ່້ໃນິອັອັສເຕັຣເລ່ຍນິີ�ແມີ່ນິປັອັດໄພັຫ້ືາຍ ແລະ ຕ້ັອັງຜ່າ່ນິ
ການິກວດກາຢ່າງເຄ່ົ� ງຄັົດໂດຍ ອ່ັງການິຄົວບຄົຸມີຢາເພັ��ອັການິບຳບັດ (TGA)  
ກ່ອັນິທີີ່�ຈົ້ະໄດ້ຮັູ້ບອັະນຸິຍາດໃຫ້້ນິຳໃຊ້ໄດ້. ນິອັກຈົ້າກນິີ�ແລ້ວ ອ່ັງການິ (TGA)  
ຍັງໄດ້ຄົວບຄົຸມີຄົວາມີປັອັດໄພັຂ້ອັງຢາສັກໃນິເວລາທີີ່�ຖື�ກນິຳໃຊ້ອີັກດ້ວຍ.

ຖ. ຢ່າສັກກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ບັນິຈຸັຫຍັັງແດ່?
ຢາສັກກັນິໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ບັນິຈຸົ້ aluminium hydroxide 
ເພັ��ອັຊ່ວຍໃຫ້້ຢາທີ່ຳງານິ ແລະ ອັາດຈົ້ະບັນິຈຸົ້ທີ່າດໂປັຣຕີັນິຂ້ອັງຢິດສ໌ ແລະໄດ້ ສຳ 
ຜ່ດັກັບວັດສະດທີຸີ່�ອັອັກມີາຈົ້າກ bovine ໃນິລະຫ້ວ່າງການິຜ່ະລິດ.

ກ່ມີ ອັະນິາໄມີ ແຫ່້ງຣັດ ນິຊວ ສະເໜ້ີການິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ
ທີີ່� ສະພັາການິຄ່ົ�ນິຄົວ້າດ້ານິສຸຂ້ພັາບແລະການິແພັດແຫ່້ງຊາດໄດ້
ແນິະນິຳສຳລັບໂຄົງການິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກສຳລັບພັວກວັຍໜຸ້່ມີ
ໃນິໂຮູ້ງຮູ້ຽນິ. ຕ້ັອັງມີີໜ້ັງສ�ຍິນິຍອັມີທີີ່�ພ່ັແມີ່/ຜ້່ປົ້ັກຄົອັງເຊ່ນິຮັູ້ບ.

ຂ້ັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່່ານ
• ອ່ັານິເຈ່ົ້� ຍຂ້ມ້້ີນິ ນິີ�ໃຫ້້ດີ.
• ຖ້ືາທ່ີ່ານິຕ້ັອັງການິໃຫ້້ລ້ກທ່ີ່ານິໄດ້ສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກຕັັບອັັກເສບ 

ຊນິິດ ບີ ຈ່ົ້�ງຂ້ຽນິຕັ��ມີຟອັມີຍິນິຍອັມີແລ້ວເອົັາຟອັມີຍິນິຍອັມີທີີ່�
ທ່ີ່ານິເຊ່ນິຮັູ້ບແລ້ວໃຫ້້ລ້ກທ່ີ່ານິນິຳກັບໄປັໃຫ້້ ໂຮູ້ງຮູ້ຽນິ. 

• ຖ້ືາທ່ີ່ານິ ບໍ່່ ຕ້ັອັງການິໃຫ້້ລ້ກທ່ີ່ານິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ ຕັັບ 
ອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ຢ່່າ ຂ້ຽນິຕັ��ມີຟອັມີຍິນິຍອັມີນິັ�ນິ ຫ້ື� ສ່�ງຟອັມີ
ກັບໄປັໃຫ້້ໂຮູ້ງຮູ້ຽນິ.

NSW Health Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່  

Hepatitis B vaccine



ຖ. ອັາການິຂ້້າງຄັ້ຽງຂ້ອັງການິສັກຢ່າປ້ອັງກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ  
ຊນິິດ ບີ ມ່ີຫຍັັງແດ່?
ອັາການິຂ້າ້ງຄົຽງ ມີີພັຽງເບົາບາງ ແລະ ຕັາມີປົັກກະຕິັແລ້ວຈົ້ະເປັັນິຮູ້ອັຍ
ແດງ ມີີອັາການິເຈ່ົ້ບ ແລະ ໃຄ່ົຕັາມີບໍຣິເວນິສັກຢາ ຫ້ື� ເປັັນິໄຂ້.້ ອັາການິຂ້າ້ງ
ຄົຽງທີີ່�ຮູ້້າຍແຮູ້ງນິັ�ນິມີີນິ້ອັຍທີີ່�ສຸດ. ຂ້ມ້້ີນິເພັີມີຕັ��ມີກ່ຽວກັບອັາການິຂ້າ້ງ
ຄົຽງແມີ່ນິມີີໄວ້ໃຫ້້ທີີ່�  ກອັງຂ້ມ້້ີນິເລ��ອັງຢາ ສຳລັບຜ້່ຊ່້ມີໃຊ້ [Consumer 
Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ັອັງກັນິໂຣກແມີ່ນິມີີໄວ້ທີີ່�  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບັນິດາພ່ັແມີ່ທີີ່� ເປັັນິ
ກັງວ່ນິກ່ຽວກັບອັາການິຂ້າ້ງຄົຽງຕ່ັາງໆຫ້ືັງຈົ້າກການິສັກຢານິັ�ນິ ຄົວນິຕິັດຕ່ັນິາຍ
ໝຂໍ້ອັງພັວກເຂ້າົຜ້່ຊຶ້�ງຈົ້ະເປັັນິຜ້່ລ້າຍງານິໄປັຫ້າພັະແນິກສຸຂ້ພັາບ ຊຸມີຊ່ນິໃນິ
ທ້ີ່ອັງຖິື�ນິອີັກດ້ວຍ. 

ຖ. Anaphylaxis (ອັາການິແພ່້ຢ່່າງຮຸັນິແຮັງ) ແມ່່ນິຫຍັັງ?
Anaphylaxis ແມີ່ນິອັາການິແພັ້ອັັນິຮຸູ້ນິແຮູ້ງທີີ່�ອັາດຈົ້ະເຮູ່້ດໃຫ້້ສລ່ບ ແລະ ຕັາຍ
ໄດ້ຖ້ືາບ່ປິັ� ນິປົັວໃຫ້້ໄວ. ມັນ້ຈະເກີີດໄດ້ຍາກີທີ່�ສຸຸດ ຫ້ັຼັງຈາກີກີານສຸ້ກີຢ່າ. ພັວກ
ພັະຍາບານິທີີ່� ເຮູ່້ດ ວຽກ ດ້ານິ ການິສ້າງພ້ັມີຕ້ັານິທີ່ານິໂຣກຢ່້ຕັາມີໂຮູ້ງຮູ້ຽນິກໄໍດ້
ຮັູ້ບການິເຝິິກຫັ້ດມີາແລ້ວເປັັນິຢ່າງດີໃນິການິປິ່ັນິປົັວອັາການິແພັ້ອັັນິຮຸູ້ນິແຮູ້ງນິີ�.

ຖ. ຂ້້ອັຍັຄັ້ວັນິເຮັັດຢ່່າງໃດ ຖ້າຂ້້ອັຍັບ່ມ່ີບັນິທ່ຳກ ຫືື ຂ້້ອັຍັບ່ຈືັ�ວ່ັາລູູກ
ຂ້ອັງຂ້້ອັຍັໄດ້ສັກຢ່າປ້ອັງກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກ ເສບ ຊນິິດ ບີ ຫືືຍັັງ?
ມີັນິຈົ້ະເປັັນິການິປັອັດໄພັທີີ່�ລ້ກຂ້ອັງທ່ີ່ານິສັກຢາກັນິໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ  
ບີ ອີັກຊຸດນິຶ�ງ.

ຖ. ລູູກຂ້້ອັຍັໄດ້ຮັັບການິສັກຢ່າ Hib ແລູ້ວັ. ອັັນິນິີ�ຈັະປ້ອັງກັນິລູູກ
ຂ້ອັງຂ້້ອັຍັຈັາກໂຣກຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ ບ່?
ບ່. ຢາສັກ Hib ປ້ັອັງກັນິຈົ້າກໂຣກໄຂ້ຫ້້ວັດ ເຮູ້ໂມີຟີລັສ ຊນິິດ ບີ ເທົີ່� ານິັ�ນິ ແລະ 
ສັກໃຫ້້ ເດ່ກທີ່າຣ່ກຕັອັນິອັາຍຸ 6 ອັາທິີ່ດ, 4 ເດ�ອັນິ, 6ເດ�ອັນິ ແລະ 18 ເດ�ອັນິ. 
ມີັນິຈົ້ະບ່ປ້ັອັງກັນິລ້ກຂ້ອັງທ່ີ່ານິຈົ້າກ ໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ ຊນິິດ ບີ.

ຖ. ຄັ້ວັນິສັກຢ່າກັນິໂຣກນິີ�ແກ່ນິັກຮັຽນິຍິັງທີຳ�ຖືພ່າຫືື ຄິັ້ດວ່ັາລູາວັ
ອັາດຈັະຖືພ່າ ບໍ?
ບ່. ນິັກຮູ້ຽນິຍິງຜ້່ໃ້ດທີີ່�ຖື�ພັາ ຫ້ື� ຄິົດວ່າລາວອັາດຈົ້ະຖື�ພັາບ່ຄົວນິສັກຢາກັນິໂຣກ
ນິີ�. ໃນິວັນິທີີ່�ເປີັດຄົລີນິິກ ພັະຍາບານິສັກຢາຈົ້ະຖືາມີບັນິດານິັກຮູ້ຽນິຜ້່ຍ້ິງວ່າ 
ພັວກເຂ້າົເຈົົ້� າຖື�ພັາ ຫ້ື� ຄິົດວ່າອັາດຈົ້ະຖື�ພັາຫ້ື�ບ່. ຖ້ືາຄົຳຕັອັບຂ້ອັງນິັກຮູ້ຽນິຕ່ັຄົຳ
ຖືາມີນິີ�ວ່າ ແມີ່ນິ ລາວກຈໍົ້ະບ່ໄດ້ສັກຢາ. ນິັກຮູ້ຽນິກຈໍົ້ະຖື�ກແນິະນິຳໃຫ້້ປຶັກສາຫ້າລ� 
ບັນິຫ້ານິີ�ກັບພ່ັແມີ່/ຜ້່ປົ້ັກຄົອັງຂ້ອັງລາວ ແລະ ຊອັກຫ້າການິຊ່ວຍເຫ້ື�ອັທີ່າງດ້ານິ
ການິແພັດໃນິທັີ່ນິທີີ່. ນິອັກຈົ້າກນິີ�ລາວຍັງຈົ້ະໄດ້ຮັູ້ບຣາຍລະອັຽດການິຕິັດຕ່ັຂ້ອັງ
ບໍຣິການິການິສ່�ງຕ່ັດ້ານິສຸຂ້ພັາບຊຶ�ງຈົ້ະໃຫ້້ຄົຳແນິະນິຳ ການິອ້້ັມີຊູ ແລະ ການິຊີ�ນິຳ.

ຖ. ຖ້າລູູກຂ້້ອັຍັເປັນິໂຣກຫືດ ແລູະ ກິນິຢ່າ ກອັັກຕີັໂຊນິ ຫືື ເປຣັດນິິ
ໂຊນິ ດ້ວັຍັການິໃຊ້ “ອັັນິເປ່� າ” ເດ?
ຢາສັກ ປ້ັອັງກັນິໂຣກ ຕັັບອັັກເສບ ປັະເພັດ ບີ ສາມີາດສັກໃຫ້້ໃຜ່ຜ້່ນ້ິຶ�ງທີີ່� ເປັັນິ
ໂຣກຫ້�ດໄດ້ໂດຍປັອັດໃພັ ບ່ວ່າພັວກເຂ້າົເຈົົ້� າຈົ້ະພັວກກິນິຢາຫ້ຍັງຢ່້.

ຖ. ແມ່່ນິໃຜສາມ່າດຍິັນິຍັອັມ່ຕ່ັການິສັກຢ່າປ້ອັງກັນິໂຣກ ແລູະ  
ຈັະສາມ່າດຖອັນິການິຍິັນິຍັອັມ່ໄດ້ບ່? 
ມີີແຕ່ັພ່ັແມີ່/ຜ້່ປົ້ັກຄົອັງເທົີ່� ານິັ�ນິທີີ່�ສາມີາຍິນິຍອັມີຕ່ັການິສັກ ຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ
ສຳລັບນິັກຮູ້ຽນິທີີ່�ມີີອັາຍຸຕັຳາກວ່າ 18 ປີັ. ນິັກຮູ້ຽນິທີີ່�ມີີອັາຍຸ 18 ປີັແລະຫ້ືາຍກວ່າ
ອັາດຈົ້ະຍິນິຍອັມີຕ່ັການິ ສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກຂ້ອັງຕ່ັນິເອັງ ແລະ ຄົວນິຂ້ຽນິ
ຕັ��ມີ ພັ້ອັມີທັີ່ງເຊ່ນິຟອັມີຍິນິຍອັມີບ່ອັນິທີີ່�ບ່�ງບອັກວ່າ ‘ພ່ັແມີ່/ຜ້່ປົ້ັກຄົອັງ’. 
ການິຍິນິຍອັມີສາມີາດຖື�ກຖືອັນິຄົ�ນິໄດ້ທີຸ່ກເວລາ ໂດຍການິແຈ້ົ້ງໄປັຫ້າທີ່າງ
ໂຮູ້ງຮູ້ຽນິເປັັນິລາຍລັກອັັກສອັນິ ເລ��ອັງການິຖືອັນິການິຍິນິຍອັມີ ຫ້ື� ໂທີ່ຣະສັບ
ຫ້າໂຮູ້ງຮູ້ຽນິເພັ��ອັຖືອັນິການິຍິນິຍອັມີນິັ�ນິ.

ຖ. ຂ້້ອັຍັຈັະເຮັັດແນິວັໃດຖ້າລູູກຂ້້ອັຍັພ່າດຈັາກການິສັກຢ່າທີຳ�
ໂຮັງຮັຽນິຍ້ັອັນິເຈັັບປ່ວັຍັ ຫືື ຂ້າດໂຮັງຮັຽນິໃນິມ່ື�ທີຳ�ພ່ະຍັາບານິມ່າ?
ທ່ີ່ານິຄົວນິຕິັດຕ່ັນິາຍໝໃໍນິທ້ີ່ອັງຖິື�ນິຂ້ອັງທ່ີ່ານິ ແລະ ຈັົ້ດໃຫ້້ລ້ກຂ້ອັງທ່ີ່ານິໄດ້  
ສັກຢາ. 

ຖ. ຂ້້ອັຍັຈັະເຂ່້� າເຖິງບັນິທ່ຳກການິສັກຢ່າໄດ້ຢ່່າງໃດ?
ຂ້ມ້້ີນິກ່ຽວກັບການິສັກຢາວັກຊີນິຂ້ອັງລ້ກທ່ີ່ານິຈົ້ະຖື�ກອັັບໂຫ້ືດໃສ່ທີ່ະບຽນິສັກ
ຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ (AIR) ເພັ��ອັໃຫ້້ມີັນິສາມີາດເຊ��ອັມີຕ່ັກັບປັະຫ້ວັດການິສັກຢາ
ປ້ັອັງກັນິໂຣກທີີ່�ມີີຢ່້ແລ້ວຂ້ອັງລ້ກທ່ີ່ານິ.

ບັນິດາພ່ັແມີ່ສາມີາດຂ້ສໍຳເນິົາໃບລາຍງານິປັະຫ້ວັດການິສັກຢາ AIR ຂ້ອັງລ້ກ
ພັວກເຂ້າົໄດ້ທີຸ່ກເວລາ ຈ່ົ້ນິຮູ້ອັດລ້ກພັວກເຂ້າົອັາຍຸ 14 ປີັຂ້ຶ�ນິໄປັ, ແລະ ນິັກຮູ້ຽນິ
ທີີ່�ມີີອັາຍຸ 14 ປີັຂ້ຶ�ນິໄປັສາມີາດຂ້ໃໍບປັະກາດປັະຫ້ວັດການິສັກຢາດ້ວຍຕ່ັນິເອັງໄດ້
ດັ�ງນິີ�:
• ນິຳໃຊ້ບັນິຊີ Medicare online ຜ່າ່ນິ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫ້າສາຍສອັບຖືາມີທ່ີ່�ວໄປັ AIR ທີີ່�ເບ ີ1800 653 809.

ຖ. ຈັະມ່ີຫຍັັງເກີດຂ່້�ນິຕ່ັຂ້ມູ້່ນິຂ້ອັງລູູກຂ້້ອັຍັ? 
ຂ້ມ້້ີນິທີີ່�ທ່ີ່ານິເອົັາໃຫ້້ຢ່້ຟອັມີຍິນິຍອັມີການິສັກຢາກັນິໂຣກ ນິັ�ນິຈົ້ະມີີເງ��ອັນິໄຂ້ໃຫ້້
ຖື�ເປັັນິຄົວາມີລັບ ແລະ ມີີການິຄົຸ້ມີຄົອັງຄົວາມີເປັັນິສ່ວນິຕ່ັວໃນິກ່ດໝາຍຢ່າງ
ເຄ່ົ� ງຄັົດທີີ່�ມີີຢ່້ໃນິກ່ດໝາຍຂ້ອັງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖືບານິກາງ (ເບິ�ງຢ່້ໃນິຄົຳຖື
ແລງຄົວາມີເປັັນິສ່ວນິຕ່ັວທີີ່�ຄັົດຕິັດມີາ). ຂ້ມ້້ີນິນິີ�ຈົ້ະຖື�ກເອົັາເຂ້ົ� າໃສ່ໄວ້ຢ່້ໃນິກອັງ
ທີ່ະບຽນິການິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກ ຂ້ອັງກ່ມີອັານິາໄມີ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວ
ກຈໍົ້ະຖື�ກອັັບໂຫ້ືດເຂ້ົ� າໄປັຫ້າ ກອັງລ່ງທີ່ະບຽນິ ການິສັກຢາປ້ັອັງກັນິໂຣກແຫ່້ງ 
ອັອັສເຕັຣເລ່ຍ (AIR) ເພັ��ອັວ່າຈົ້ະສາມີາດເຊ��ອັມີຕ່ັເຂ້ົ� າໄປັຫ້າປັະຫ້ວັດການິສັກຢາ
ປ້ັອັງກັນິໂຣກຂ້ອັງລ້ກທ່ີ່ານິທີີ່�ມີີຢ່້ແລ້ວ ແລະ ສາມີາດເບິ�ງໄດ້ທີີ່� MyGov.

ຖ. ຂ້້ອັຍັຈັະຊອັກຫາຂ້ມູ້່ນິເພ່ີ�ມ່ຕືັ�ມ່ກ່ຽວັກັບການິສັກຢ່າປ້ອັງກັນິໂຣກ
ຢູ່່ໃນິໂຮັງຮັຽນິໄດ້ຈັາກໃສ?
ຂ້ມ້້ີນິເພັີ�ມີຕັ��ມີມີີໄວ້ໃຫ້້:

• ໂດຍການິເຂ້ົ� າເບິ�ງເວ່ບໄຊຕ໌ັຂ້ອັງກ່ມີອັະນິາໄມີແຫ່້ງຣັດ ນິຊວ ທີີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍການິຕິັດຕ່ັ ພັະແນິກ ອັະນິາໄມີຊຸມີຊ່ນິໃນິທ້ີ່ອັງຖິື�ນິຂ້ອັງທ່ີ່ານິ  
ທີີ່�ເບີ 1300 066 055
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ໃບຍິິນຍິອມສຳຳລັັບການສັຳກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ ຕັັບອັກເສຳບ ຊະນິດ B
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົັວພິມິໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີດີຳ ຫ້ື ່ສີຟ້ີ້າ.

220729-2-15

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ືັງຈາກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

• 	 ເກັັບບັນທຶຶກັນ້�ໄວ້້	ເພື່່�ອວ່້າທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງຖ່ືກັຂໍ	ໍ	ໃຫ້້ເອົາຂໍມູູ້ນ
ນ້�ໃຫ້້ໃນພື່າຍຫ້ັງັ.

•  ຂໍມູູ້ນກ່ັຽວ້ກັັບກັານສັັກັຢາວັ້ກັຊີນ້ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຈະຖ່ືກັອັບໂຫັ້ດ
ອັດຕ້ະໂນມູດັໄປໃສ່ັກັານລົູງທຶະບຽນສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັອອສັ
ເຕ້ຣເລັູຍ	(Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງກັານອັບເດດກັັບນາຍໝໍ	ໍຂໍອງທ່ຶານກ່ັຽວ້ກັັບ
ວັ້ນທ້ຶຂໍອງກັານສັັກັຢາ.

ຖ້້າລູັກທ່່ານເກີດມປີ້ະຕິັກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິັດຕ່ັນາຍິໝໍໃໍນທ້່ອງຖິ້�ນຂອງທ່່ານ

• ເອົາຜ້າ້ຈ່່ມູນຳາເຢັນໝໍາດໆໃສ່ັຢູ�ເທິຶງບ່ອນສັັກັຢາ	ເພື່່�ອບັນເທົຶາ
ອາກັານເຈັບປວ້ດ.

• ກິັນຢາ	ພື່າຣາເຊີຕ້າມູອນ	ຖ້ືາເຈັບປວ້ດ.

• ດ່�ມູນຳາຫ້ັາຍຂໍຶ�ນ.

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ືັງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

• 	 ເກັັບບັນທຶຶກັນ້�ໄວ້້	ເພື່່�ອວ່້າທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງຖ່ືກັຂໍ	ໍ	ໃຫ້້ເອົາຂໍມູູ້ນ
ນ້�ໃຫ້້ໃນພື່າຍຫ້ັງັ.

•  ຂໍມູູ້ນກ່ັຽວ້ກັັບກັານສັັກັຢາວັ້ກັຊີນ້ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຈະຖ່ືກັອັບໂຫັ້ດ
ອັດຕ້ະໂນມູດັໄປໃສ່ັກັານລົູງທຶະບຽນສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັອອສັ
ເຕ້ຣເລັູຍ	(Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງກັານອັບເດດກັັບນາຍໝໍ	ໍຂໍອງທ່ຶານກ່ັຽວ້ກັັບ
ວັ້ນທ້ຶຂໍອງກັານສັັກັຢາ.

ຖ້້າລູັກທ່່ານເກີດມປີ້ະຕິັກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິັດຕ່ັນາຍິໝໍໃໍນທ້່ອງຖິ້�ນຂອງທ່່ານ

• ເອົາຜ້າ້ຈ່່ມູນຳາເຢັນໝໍາດໆໃສ່ັຢູ�ເທິຶງບ່ອນສັັກັຢາ	ເພື່່�ອບັນເທົຶາ
ອາກັານເຈັບປວ້ດ.

• ກິັນຢາ	ພື່າຣາເຊີຕ້າມູອນ	ຖ້ືາເຈັບປວ້ດ.

• ດ່�ມູນຳາຫ້ັາຍຂໍຶ�ນ.

Lao

1. ຣາຍິລັະອຽດຂອງນັກຮຽນ

2. ສຳະຖ້ານະພິາບໃນການມີເຊ້�ອຊາດເປ້ັນຄົົນພິ້�ນເມ້ອງ

ນາມູສັະກ່ັນ

ຊີ່�

ວັ້ນ	ເດ່ອນ	ປເີກ້ັດ

ຊີ່�ຂໍອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບ້ຂໍອງ	ເມູດິແຄຣ໌

ບແ່ມູນ່ ແມູນ່,	ເປນັຊີາວ້	
ອາບຣິໍຈິໂນລູ

ແມູນ່,	ເປນັຊີາວ້	ທໍຶເຣສັເຕ້ຣດ	
ໄອແລູນເດ້

ແມູນ່,	ເປນັທັຶງຊີາວ້	ອາບຣິໍຈິໂນລູ	
ແລູະ	ທໍຶເຣສັເຕ້ຣດ	ໄອແລູນເດ້

ໝໍາຍເລູກັທ້ຶ�ຢູ�ໃກ້ັຊີ່�ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຢູ�	
	ໃນບັດ	ເມູດິແຄຣ໌

ເພື່ດ
ຜູ້ຊ້ີາຍ ແມູຍ່ງິ ບກ່ັຳນດົ/ລູະຫ້ວ່້າງສັອງ

ເພື່ດ/ບລູ່ະບ່

ຊີັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍິລັະອຽດຂອງທ່່ານ - ພ່ິແມ່ ຫ້ືຼື ຜູູ້້ປ້ົກຄົອງ
ຂໍອ້ຍໄດ້ອ່ານແລູະໄດ້ເຂໍົ� າໃຈຂໍມູູ້ນທ້ຶ�ໄດ້ເອົາໃຫ້້ກ່ັຽວ້ກັັບ	 
ຜ້ນົປໂຍດ	ແລູະ	ບັນດາອາກັານຂໍາ້ງຄຽງທ້ຶ�ອາດຈະມູ້	ຂໍອງ	 
ກັານສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັຕັ້ບອັກັເສັບ	ຊີະນິດ	B.

ຂໍອ້ຍໃຫ້້ກັານຍິນຍອມູມູານະທ້ຶ�ນ້�ສັຳລັູບລູູກັຂໍອ້ຍທ້ຶ�ມູ້	 
ຊີ່�ຢູ�ຂໍາ້ງເທິຶງນ້� 	ເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້ຮັບກັານສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັ	 
ຕັ້ບອັກັເສັບ	ຊີະນິດ	B	ຊີຸດນຶ�ງທ້ຶ�ມູ້	2	ຂໍນາດ.

ຂໍອ້ຍປະຕິ້ຍານ	ຕ້າມູທ້ຶ�ຂໍອ້ຍຮູ້ດ້ທ້ຶ�ສ່ັດ	ວ່້າ	ລູູກັຂໍອງຂໍອ້ຍ:

1. ບເ່ຄ້ຍມູ້ອາກັານພູື່ມູແພື່ຢ້�າງແຮງຫ້ັງັຈາກັກັານສັັກັ	ຢາປ້ອງກັັນ
ໂຣກັໃດໆ.

2.  ບມູ່ຄ້ວ້າມູຮູ້ສຶັກັໄວ້ຕ່້ອາກັານແພື່ອັ້ນຮ້າຍແຮງຕ່້ສ່ັວ້ນ	ປະສົັມູຂໍອງ
ຢາສັັກັປ້ອງກັັນໂຣກັທ້ຶ�ຢູ�ໃນບນັຊີ	້ຂໍອງປ້� ມູຂໍມູູ້ນ	ສັຳລັູບພ່ື່ແມູ່ທ້ຶ�
ຄັດຕິ້ດມູານ້�. 

3.  ປດັຈ່ບັນບໄ່ດ້ຖ່ືພື່າ.
ຊີ່�ພ່ື່ແມູ/່ຜູ້ປ້ກົັຄອງ	 (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JOHN SMITH)

ທ້ຶ�ຢູ�  (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄ່້ມູ

ນຳເບໂ້ທຶຣະສັັບມູຖ່່ື			

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພ່ື່ແມູ/່ຜູ້ປ້ກົັຄອງ ວັ້ນທ້ຶ

ເລູກັໂທຶຣະສັັບຕິ້ດຕ່້ທ້ຶ�ດ້ອ້ກັເລູກັນຶ�ງ (ຮວ້ມູທັຶງຣະຫັ້ດເຂໍດ	ຕົ້ວ້ຢ�າງ:  02)

ຣະຫ້ດັໄປສັະນ້

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ
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ບໍັນທຶຶກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກຕັື່ບໍອັກເສີບໍ 
ຊ້ະນິດ B

ພ່ິແມ່/ຜູູ້້ປົ້ກຄົອງ  ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກຕັື່ບໍອັກເສີບໍ ຊ້ະນິດ B

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກຕັື່ບໍອັກເສີບໍ ຊ້ະນິດ B ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ຊີ�ຂອງນັກຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH) ຊີ�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH)

ຄົວາມເຫັຼືນຂອງພິະຍິາບານ

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ
ວັ້ນທ້ຶ

ວັ້ນທ້ຶ

ວັ້ນທ້ຶ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ
ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ເຫັ້ນຜູ້ນົທີຶ�ບ່ໍສັີກຢາ

ຂໍາດໂຮງຮຽນ
ປະຕິ້ເສັດ
ບສ່ັະບາຍ
ບມູ່ລູ້າຍເຊີນັ	
ຖືອນກັານຍນິຍອມູ	
ອ່�ນໆ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ ວັ້ນທ້ຶ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຊີ�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH)

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່
ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກຕັື່ບໍອັກເສີບໍ ຊ້ະນິດ B

ແຂນ

ແຂນ

ແຂນ

ແຂນ

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກ ຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ  
ແລະ ໂຣກ ຫັດເຢັຍຣະມັນ (MMR)

ຖ. ໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ ແລະ ໂຣກຫັດເຢັຍຣະມັນ (ຣູແບລລາ) 
ແມ່ນຫຍັງ?   
ໂຣກຫັດ ເປັນເຊ້ືອໄວຣັສທ່ີຕິດຕ່ໍງາ່ຍ ແລະ ກໍ່ ໃຫ້ເກີດເປັນໄຂ ້ໄອ ແລະ ຕຸ່ມຄັນ. 
ອາການແຊກຊ້ອນທ່ີມີເລ້ືອຍໆຮວມມີ ໂຣກປອດບວມ, ອາການຖອກທ້ອງ ແລະ 
ຫູຊ້ັນກາງອັກເສບ. ການອັກເສບໃນສະໝອງຈະເກີດຂຶ້ນປະມານ 1 ໃນທຸກໆ 
1,000 ກລໍະນີ ແລະ 10-15%ໃນກລໍະນີເຫຼົ່ານີ້ຈະເສັຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍຄົນຈະເປັນ
ໂຣກສະໝອງພິການ ຕລອດຊີວິດ.

ໂຣກໝາກເບີດ ເປັນໂຣກຕິດຕ່ໍທ່ີີກໍ່ ໃຫ້ຕ່ອມຢູ່ຄໃໍຄ່ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໄຂ.້ 
ປະມານ10% ຂອງຄົນທ່ີຕິດເຊ້ືອຈະພັດທະນາໄປສູ່ການອັກເສບຂອງເຍື່ອຫຸ້ມສະ 
ໝອງ ແລະສາຍກະດກູສັນຫຼັງ (ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງ
ອັກເສບ) ໃນຂະນະທ່ີ 15-30% ຂອງຜູຊ້າຍທ່ີຜາ່ນວັຍໜຸ່ມແລ້ວຈະພັດທະນາ 
ໄປສູ່ການເປັນໂຣກໜ່ວຍອັນທະອັກ ເສບ (orchitis). ການຕິດໂຣກໝາກ 
ເບີດໃນຊ່ວງລະຍະສາມເດືອນທຳອິດຂອງການຕ້ັງທ້ອງອາດຈະສ່ົງຜນົໃຫ້ມ ີ
ການແທ້ງລູກເອງໄດ້.

ໂຣກ ຣູແບລລາ (ໂຣກຫັດເຢັຍຣະມັນ) ເປັນໂຣກທ່ີຕິດຕ່ໍ ດ້ວຍເຊ້ືອໄວຣັສທ່ີກໍ່
ໃຫ້ເກີດຕຸ່ມຄັນ ເປັນໄຂ ້ແລະ ຕ່ອມໃຄ່ຂຶ້ນ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນທ້ອງ
ແມ່ຍິງ ຖືພາມີຮູບຮ່າງພິການຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ. ມີຈຳນວນສູງ ເຖິງ 90% ຂອງ
ເດັກ ທ່ີຕິດ ໂຣກນີ້ໃນຊ່ວງລະຍະ ສາມ ເດືອນທຳອິດຂອງການຕ້ັງທ້ອງ ຈະມີ
ອາການຜດິປົກກະຕິ ມາຕ້ັງແຕ່ເກີດ ຮວມເຖິງຄວາມພິການທາງປັນຍາ, ຫູໜວກ 
ຕາບອດ ຫຼື ຫົວໃຈພິການ. 

ຖ. ໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ ແລະ ໂຣກຣູແບລລາ ແພ່ຜາຍໄດ້
ຢ່າງໃດ?
ເຊ້ືອໄວຣັສເຫຼົ່ານີ້ແພ່ຜາຍໄດ້ໂດຍການໄອ ແລະ ຈາມ. ໂຣກຫັດເປັນນຶ່ງໃນບັນດາ
ໂຣກທ່ີແພ່ຜາຍ ແລະ ຕິດຕ່ໍງາ່ຍທ່ີສຸດ. ພຽງແຕ່ຢູ່ຮ່ວມຫ້ອງກັບຜູທ່ີ້ເປັນໂຣກນີ້
ກສໍາມາດເຮັດໃຫ້ຕິດແປດໄດ້.

ຖ. ຢາວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່າງໃດ?
ຢາວັກຊີນທຳງານໂດຍການໄປກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເພື�ອຕ່ສູ້ກັບການຕິດ 
ເຊື�ອໂຣກບາງຢ່າງ. ຖ້າວ່າຄົນຜູນ້ຶ�ງທີ�ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແລ້ວມີການສຳຜດັ
ກັບການຕິດ ເຊື�ອໂຣກເຫຼົ�ານີ�  ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງພວກ ເຂາົກຈໍະສາມາດຕອບ
ຮັບໄດ້ໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ�ນ ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນການຂະ ຫຍາຍຕົວ
ຂອງເຊື�ອໂຣກ ຫຼື ການຫຼ�ດຜອ່ນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ�ນ. 

ຖ. ຢາວັັກຊີີນມີປະສິິດທິຳຜົນເທ່ຳ� າໃດ?
ຢາສັກກັນໂຣກ MMR ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍໃນການ ປ້ອງກັນການຕິດໂຣກ
ຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ. 

ຖ. ແມ່ນໃຜທີຳ�ຄວັນໄດ້ຮັັບການສັິກຢານີ�?
ການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ ແລະ ໂຣກຣູແບລລາ (MMR) 
ສອງເທ່ືອກພໍຽງພໍສຳລັບວັຍຣຸ້ນເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານອັນສົມບູນຈາກ 
ໂຣກຫັດ ໂຣກໝາກເບີດ ແລະ ໂຣກຣູແບລລາ ນອກຈາກວ່າ ພວກເຂາົເຈ້ົາເຄີຍໄດ້
ສັກຢານີ້ມາແລ້ວສອງເທ່ືອ.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີຳ�ບ່ຄວັນໄດ້ຮັັບການສັິກຢານີ�?
ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກ MMR ນີ້ ບ່ໍຄວນ ສັກໃຫ້ບຸກຄົນທ່ີ:

• ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ MMR  
ຄ້ັງກ່ອນ

• ເຄີຍມີອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງຕ່ໍສ່ວນປະສົມໃດນຶ່ງຂອງຢາສັກ (ຕາມບັນຊີ
ຢູ່ໜ້າຕ່ໍໄປ)

• ຖືພາ (ຄວນຫຼີກເວ້ັນການຖືພາ 28 ວັນຫຼັງຈາກການສັກຢາ)
• ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາດ້ວຍເຊ້ືອທ່ີມີຊີວິດພາຍໃນ 4 ອາທິດທ່ີຜາ່ນມາ ເຊ່ັນ 

ໂຣກ ວາຣິແຊລລາ (ໂຣກໝາກໃສ) BCG (ວັນນະໂຣກ) ຫຼື ໂຣກ ໝາກເຫຼືອງ
• ເຄີຍໄດ້ຮັບການປ່ຽນເລືອດ/ສັກຢາເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານ ທານ  

ພາຍໃນປີທ່ີຜາ່ນມາ
• ຂາດພູມຕ້ານທານ ເຊ່ັນ:

 (i) ຄົນທ່ີມີໂຣກ ເຮັສໄອວີ/ເອດສ໌
 (ii)  ຄົນທ່ີກິນຢາ ສ້າງຄວາມສົມດນຸໃຫ້ຮ່າງກາຍ (corticosteroids)  

ຂນາດຫຼາຍ
 (iii)  ຄົນທ່ີພວມຮັບການຮັກສາດ້ວຍຣະບົບທ່ີເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຕ່ຳ, 

ການບຳບັດດ້ວຍແສງຣັງສີ ຫຼື ເອັກຊ໌ເຣ
 (iv)  ຄົນທ່ີປ່ວຍສະພາບຮ້າຍແຮງຈາກຣະບົບເຊລເຍື່ອນ້ຳເຫຼືອງ ຮວມເຖິງ

ເນື້ອງອກ ມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ໂຣກ Hodgkin

ກົມ ອະນາໄມ ແຫ່ງຣັດ ນຊວ ສະເໜີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ທີ� ສະພາການຄົ�ນຄວ້າດ້ານສຸຂພາບແລະການແພດແຫ່ງຊາດໄດ້
ແນະນຳສຳລັບໂຄງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກສຳລັບພວກວັຍໜຸ່ມ
ໃນໂຮງຮຽນ. ຕ້ອງມີໜັງສືຍິນຍອມທີ�ພ່ແມ່/ຜູປົ້ກຄອງເຊັນຮັບ.

ຂັັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່່ານ
• ອ່ານເຈັ� ຍຂມູ້ນ ນີ�ໃຫ້ດີ.
• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຄຕີໍບ, ໂຣກບາດ

ທະຍັກ ແລະ ໂຣກ ໄອໄກ່ ຈ່ົງຂຽນຕ່ືມຟອມຍິນຍອມແລ້ວເອົາຟອມ
ຍິນຍອມທ່ີທ່ານເຊັນຮັບແລ້ວໃຫ້ລູກທ່ານນຳກັບໄປໃຫ້ ໂຮງຮຽນ. 

• ຖ້າທ່ານ ບໍ່  ຕ້ອງການໃຫ້ລູກທ່ານສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຄຕີໍບ,  
ໂຣກບາດທະຍັກ ແລະ ໂຣກ ໄອໄກ່ ຢ່າ ຂຽນຕ່ືມຟອມຍິນຍອມນັ້ນ  
ຫຼື ສ່ົງຟອມກັບໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນ. 

NSW Health Lao ເຈ້ັຍຂໍ້ ມູນສຳລັບພ່ໍແມ່  

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



ຖ. ຢາສັິກກັນໂຣກ MMR ບັນຈຸທຳາດເສີິມ ຫຍັງແດ່?
ຢາສັກ MMR ບັນຈຸ ທາດນ້ຳຕານ, ນິໂອມິຊິນ ນ້ຳກົດ ອານິໂມ ຊບໍິໂທລ ແລະ 
ແມນນິໂທລ. ສ່ວນປະສົມດ່ັງກ່າວນີ້ມີຢູ່ໃນຢາສັກກັນໂຣກ ປະຣິມານນ້ອຍທ່ີສຸດ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຢາກັນໂຣກທຳງານ ຫຼື ທຳໜ້າທ່ີປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ຢາເສັຍ.

ຖ. ຢາສັິກປ້ອງກັນໂຣກປອດໄພເທ່ຳ� າໃດ? 
ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍນີ�ແມ່ນປອດໄພຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງຜາ່ນ
ການກວດກາຢ່າງເຄັ� ງຄັດໂດຍ ອົງການຄວບຄຸມຢາເພື�ອການບຳບັດ (TGA)  
ກ່ອນທີ�ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກຈາກນີ�ແລ້ວ ອົງການ (TGA)  
ຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງຢາສັກໃນເວລາທີ�ຖືກນຳໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັິກຢາປ້ອງກັນໂຣກ MMR  
ມີຫຍັງແດ່?
ຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກ MMR ປອດໄພ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີພະລັງຕ້ານ
ທານດີ.  ຕາມປົກກະຕິແລ້ວອາການຂາ້ງຄຽງຈະມີພໍເບົາບາງແລະອາດຮວມ
ເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ບ່ໍສະບາຍ ເປັນໄຂ ້ແລະ/ຫຼື ເປັນຕຸ່ມຄັນ (ຊ່ຶງບ່ໍເປັນອາ ການ
ຕິດຕ່ໍ ແລະ ອາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນລະຫວ່າງ 5-12 ມື້ ຫຼັງຈາກສັກຢາກັນໂຣກ 
MMR). ອາການຂາ້ງຄຽງທ່ີຮ້າຍແຮງ ຮວມເຖິງ ອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງ (ເບິ່ງ
ຂໍ້ ມູນຢູ່ຂາ້ງລຸ່ມ), ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງໃຄ່, (ລະຍະສ້ັນ ເຈັບຕາມຂໍ້ ) ແລະ ເກັດໃນເມັດ
ເລືອດບ່ໍປົກກະຕິ (ອາການຟົກຊ້ຳ/ເລືອດອອກຫຼາຍຂຶ້ນ) ແລະ ອາການດ່ັງກ່າວ
ເກີດຂຶ້ນຍາກທ່ີສຸດ. ຂໍ້ ມູນເພີມຕ່ືມກ່ຽວກັບອາການຂາ້ງຄຽງແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ທ່ີ 
ກອງຂໍ້ ມູນເລ້ືອງຢາ ສຳລັບຜູຊົ້ມໃຊ້ [Consumer Medicine Information 
(CMI)] ສຳລັບຢາສັກປ້ອງກັນໂຣກແມ່ນມີໄວ້ທ່ີ www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination. ບັນດາພ່ໍແມ່ທ່ີເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບອາການຂາ້ງຄຽງ
ຕ່າງໆຫຼັງຈາກການສັກຢານັ້ນ ຄວນຕິດຕ່ໍນາຍໝຂໍອງພວກເຂາົຜູຊ່ຶ້ງຈະເປັນຜູ້
ລາຍງານໄປຫາພະແນກສຸຂພາບ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງຮຸັນແຮັງ) ແມ່ນຫຍັງ?
Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງທີ�ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສລົບ ແລະ ຕາຍ
ໄດ້ຖ້າບ່ປ່� ນປົວໃຫ້ໄວ. ມັນັຈະເກີດໄດ້ຍາກທີ່�ສຸຸດ ຫັັງຈາກການສັຸກຢາ. ພວກ
ພະຍາບານທີ� ເຮັດ ວຽກ ດ້ານ ການສ້າງພູມຕ້ານທານໂຣກຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນກໄໍດ້ຮັບ
ການເຝ່ິກຫັດມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮຸນແຮງນີ�.

ຖ. ຄວັນສັິກຢາກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮັຽນຍິງທີຳ�ຖືພາຫືື ຄິດວ່ັາລາວັ
ອາດຈະຖືພາ ບໍ?
ບ່. ນັກຮຽນຍິງຜູໃ້ດທີ�ຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າລາວອາດຈະຖືພາບ່ຄວນສັກຢາກັນໂຣກ
ນີ�. ໃນວັນທີ�ເປີດຄລີນິກ ພະຍາບານສັກຢາຈະຖາມບັນດານັກຮຽນຜູຍ້ິງວ່າ ພວກ
ເຂາົເຈົ� າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າອາດຈະຖືພາຫຼືບ່. ຖ້າຄຳຕອບຂອງນັກຮຽນຕ່ຄຳຖາມນີ�
ວ່າ ແມ່ນ ລາວກຈໍະບ່ໄດ້ສັກຢາ. ນັກຮຽນກຈໍະຖືກແນະນຳໃຫ້ປຶກສາຫາລື ບັນຫາ
ນີ�ກັບພ່ແມ່/ຜູປ້ົກຄອງຂອງລາວ ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ
ແພດໃນທັນທີ. ນອກຈາກນີ�ລາວຍັງຈະໄດ້ຮັບຣາຍລະອຽດການຕິດຕ່ຂອງບໍຣິກາ
ນການສົ�ງຕ່ດ້ານສຸຂພາບຊຶ�ງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ການອູ້ມຊູ ແລະ ການຊີ�ນຳ.
ບັນດານກັຮຽນຍິງທ່ີໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ MMR ບໍ່ ຄວນຖືພາ
ພາຍໃນ 28 ມື້ຫຼັງຈາກການ ສັກຢານັນ້.

ຖ. ຖ້າລູກຂ້ອຍເປັນໂຣກຫືດ ແລະ ກິນຢາ ກອັກຕີີໂຊີນ  
ຫືື ເປຣັດນິໂຊີນ ດ້ວັຍການໃຊ້ີ “ອັນເປ່� າ” ເດ?
ຢາສັກ ປ້ອງກັນໂຣກ MMR ສາມາດສັກໃຫ້ໃຜຜູນ້ຶ່ງທ່ີເປັນໂຣກຫືດໄດ້ໂດຍປອດ
ໄພ ບ່ໍວ່າພວກເຂາົເຈ້ົາຈະພວກກິນຢາຫຍັງຢູ່.

ຖ. ແມ່ນໃຜສິາມາດຍິນຍອມຕ່ີການສັິກຢາປ້ອງກັນໂຣກ  
ແລະ ຈະສິາມາດຖອນການຍິນຍອມໄດ້ບ່? 
ມີແຕ່ພ່ແມ່/ຜູປົ້ກຄອງເທົ� ານັ�ນທີ�ສາມາຍິນຍອມຕ່ການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ສຳລັບນັກຮຽນທີ�ມີອາຍຸຕຳາກວ່າ 18 ປີ. ນັກຮຽນທີ�ມີອາຍຸ 18 ປີແລະຫຼາຍກວ່າ
ອາດຈະຍິນຍອມຕ່ການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄວນຂຽນຕື�ມ 
ພ້ອມທັງເຊັນຟອມຍິນຍອມບ່ອນທີ�ບົ�ງບອກວ່າ ‘ພ່ແມ່/ຜູປົ້ກຄອງ’.  
ການຍິນຍອມສາມາດຖືກຖອນຄືນໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫາທາງ
ໂຮງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເລື�ອງການຖອນການຍິນຍອມ ຫຼື ໂທຣະສັບຫາ
ໂຮງຮຽນເພື�ອຖອນການຍິນຍອມນັ�ນ.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຂ່� າເຖິງບັນທຶຳກການສັິກຢາໄດ້ຢ່າງໃດ?
ຂມູ້ນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນຂອງລູກທ່ານຈະຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ທະບຽນສັກ
ຢາປ້ອງກັນໂຣກ (AIR) ເພື�ອໃຫ້ມັນສາມາດເຊື�ອມຕ່ກັບປະຫວັດການສັກຢາ
ປ້ອງກັນໂຣກທີ�ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລູກທ່ານ.

ບັນດາພ່ແມ່ສາມາດຂສໍຳເນົາໃບລາຍງານປະຫວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລູກ
ພວກເຂາົໄດ້ທຸກເວລາ ຈົນຮອດລູກພວກເຂາົອາຍຸ 14 ປີຂຶ�ນໄປ, ແລະ ນັກຮຽນ
ທີ�ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ�ນໄປສາມາດຂໃໍບປະກາດປະຫວັດການສັກຢາດ້ວຍຕົນເອງໄດ້
ດັ�ງນີ�:
• ນຳໃຊ້ບັນຊີ Medicare online ຜາ່ນ myGov my.gov.au/

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

• ໂທຫາສາຍສອບຖາມທົ�ວໄປ AIR ທີ�ເບີ 1800 653 809.

ຖ. ຂ້ອຍຈະເຮັັດຢ່າງໃດໄດ້ແດ່ຖ້າລູກຂ້ອຍພາດຈາກການສັິກຢາ
ຢູ່ໂຮັງຮັຽນຍ້ອນວ່ັາປ່ວັຍ ຫືື ຂາດໂຮັງຮັຽນ ໃນມື້ທ່ີຳພະຍາບານມາ
ໂຮັງຮັຽນ?
ທ່ານຄວນຕິດຕ່ນາຍໝໃໍນທ້ອງຖິ�ນຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້  
ສັກຢາ. 

ຖ. ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ�ນຕ່ີຂມູ້ນຂອງລູກຂ້ອຍ? 
ຂມູ້ນທີ�ທ່ານເອົາໃຫ້ຢູ່ຟອມຍິນຍອມການສັກຢາກັນໂຣກ ນັ�ນຈະມີເງື�ອນໄຂໃຫ້
ຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນກົດໝາຍຢ່າງ
ເຄັ� ງຄັດທີ�ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍຂອງຣັດ NSW ແລະ ຣັຖບານກາງ (ເບິ�ງຢູ່ໃນຄຳຖແລງ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ�ຄັດຕິດມາ). ຂມູ້ນນີ�ຈະຖືກເອົາເຂົ� າໃສ່ໄວ້ຢູ່ໃນກອງທະບຽນ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລະ ແລ້ວກຈໍະຖືກອັບ
ໂຫຼດເຂົ� າໄປຫາ ກອງລົງທະບຽນ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລັຍ 
(AIR) ເພື�ອວ່າຈະສາມາດເຊື�ອມຕ່ເຂົ� າໄປຫາປະຫວັດການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ຂອງລູກທ່ານທີ�ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສາມາດເບິ�ງໄດ້ທີ� MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍຈະຊີອກຫາຂມູ້ນເພີ�ມຕືີ�ມກ່ຽວັກັບການສັິກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ຢູ່ໃນໂຮັງຮັຽນໄດ້ຈາກໃສິ?
ຂມູ້ນເພີ�ມຕື�ມມີໄວ້ໃຫ້:

• ໂດຍການເຂົ� າເບິ�ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ງຣັດ ນຊວ ທີ�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍການຕິດຕ່ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ�ນຂອງທ່ານ  
ທີ�ເບີ 1300 066 055
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1. ຣາຍລະອຽດຂອງນັັກຮຽນັ

2. ສະຖານັະພາບໃນັການັມີີເຊ້ື້�ອຊື້າດເປັັນັຄົົນັພ້�ນັເມີ້ອງ

ນາມສະກຸຸນ

ຊື່່�

ວັັນ ເດ່ືອນ ປີີເກີຸດື

ຊື່່�ຂອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບີີຂອງ ເມດິືແຄຣ໌໌

ບີແ່ມນ່ ແມນ່, ເປີນັຊື່າວັ 
ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ

ແມ່ນ, ເປີນັຊື່າວັ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື 
ໄອແລນເດີື

ແມ່ນ, ເປີນັທັໍງຊື່າວັ ອາບີຣິໍ໌ຈິິໂນລ 
ແລະ ທໍໍເຣ໌ສເຕຣ໌ດື ໄອແລນເດີື

ໝາຍເລກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃກຸ້ຊື່່�ຂອງລ່ກຸທ່ໍານຢູ່່� 
 ໃນບີັດື ເມດິືແຄຣ໌໌

ເພດື
ຜູ່້ຊ້ື່າຍ ແມຍ່ງິ ບີກຸ່ຳນດົື/ລະຫວ່ັາງສອງ

ເພດື/ບີລ່ະບຸີ

ຊື່ັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍລະອຽດຂອງທ່່ານັ - ພ່ແມີ່ ຫ້ືຼື ຜູ້້�ປັົກຄົອງ
ຂອ້ຍໄດ້ືອ່ານແລະໄດ້ືເຂ້� າໃຈິຂມ່້ນທີໍ�ໄດ້ືເອ້າໃຫ້ກຸ່ຽວັກັຸບີ ຜູ້ນົປີໂຍດື 
ແລະ ບີັນດືາອາກຸານຂາ້ງຄຽງທີໍ�ອາດືຈິະມີ ຂອງ ກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸຫັດື ໂຣ໌ກຸໝາກຸເບີດີື ແລະ ໂຣ໌ກຸ ຣ່໌ແບີລລາ (MMR).

ຂອ້ຍໃຫ້ກຸານຍິນຍອມມານະທີໍ�ນີ�ສຳລັບີລ່ກຸຂອ້ຍທີໍ�ມີ ຊື່່� ຢູ່່�ຂາ້ງເທິໍງນີ�  
ເພ່�ອໃຫ້ໄດ້ືຮັບີກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນ ໂຣ໌ກຸຫັດື ໂຣ໌ກຸໝາກຸເບີີດື ແລະ 
ໂຣ໌ກຸ ຣ່໌ແບີລລາ (MMR) ສອງຊຸື່ດື.

ຂອ້ຍປີະຕິຍານ ຕາມທີໍ�ຂອ້ຍຮ້່ດີືທີໍ�ສຸດື ວ່ັາ ລ່ກຸຂອງຂອ້ຍ:

1. ບີເ່ຄີຍມີອາກຸານພ່ມແພຢູ້່�າງແຮງຫັງັຈິາກຸກຸານສັກຸ ຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸໃດືໆ.

2.  ບີມ່ຄີວັາມຮ້່ສຶກຸໄວັຕ່ອາກຸານແພອັ້ນຮ້າຍແຮງຕ່ສ່ວັນ ປີະສົມຂອງ
ຢູ່າສັກຸປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃນບີນັຊື່ ີຂອງປີ້� ມຂມ່້ນ ສຳລັບີພ່ແມ່ທີໍ�
ຄັດືຕິດືມານີ�. 

3.  ປັີດືຈຸິບີນັບີໄ່ດ້ືຖ່ືພາ.
ຊື່່�ພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JOHN SMITH)

ທີໍ�ຢູ່່�  (ຕົວັຢູ່�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ນຳເບີໂີທໍຣ໌ະສັບີມຖ່່ື   

ລາຍເຊື່ນັຂອງພ່ແມ/່ຜູ່້ປົ້ີກຸຄອງ ວັັນທີໍ

ເລກຸໂທໍຣ໌ະສັບີຕິດືຕ່ທີໍ�ດີືອີກຸເລກຸນຶ�ງ (ຮວັມທັໍງຣ໌ະຫັດືເຂດື ຕົວັຢູ່�າງ:  02)

ຣ໌ະຫດັືໄປີສະນີ

ໃບຍິນັຍອມີສຳລັບການັສັກຢາປ້ັອງກັນັໂຣກຫັຼືດ  ໂຣກໝາກເບີດ 
ແລະ ໂຣກ ຣ້ແບລລາ (MMR) 
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົົວພມິີໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີດີຳ ຫ້ື ່ສີຟ້ີ້າ.

220731-2-15

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ືັງຈາກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

•  ເກັຸບີບັີນທຶໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນ
ນີ�ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

•  ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫັດື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີ
ວັັນທີໍຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ກທ່່ານັເກີດມີປີັະຕິົກິຣິຍາທີ່�ທ່່ານັເປັນັັກັງວົນັ  ກະຣຸນັາຕິົດຕ່ົນັາຍໝໃໍນັທ່�ອງຖິ�ນັຂອງທ່່ານັ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບ່ີອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບີັນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂຶ�ນ.

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ືັງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

•  ເກັຸບີບັີນທຶໍກຸນີ�ໄວ້ັ ເພ່�ອວ່ັາທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງຖ່ືກຸຂ ໍ ໃຫ້ເອ້າຂມ່້ນ
ນີ�ໃຫ້ໃນພາຍຫັງັ.

•  ຂມ່້ນກຸ່ຽວັກັຸບີກຸານສັກຸຢູ່າວັັກຸຊື່ນີຂອງລ່ກຸທ່ໍານຈິະຖ່ືກຸອັບີໂຫັດື
ອັດືຕະໂນມດັືໄປີໃສ່ກຸານລົງທໍະບີຽນສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸອອສ
ເຕຣ໌ເລັຍ (Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ໍານອາດືຈິະຕ້ອງກຸານອັບີເດືດືກັຸບີນາຍໝ ໍຂອງທ່ໍານກຸ່ຽວັກັຸບີ
ວັັນທີໍຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ.

ຖ�າລ້ກທ່່ານັເກີດມີປີັະຕິົກິຣິຍາທີ່�ທ່່ານັເປັນັັກັງວົນັ  ກະຣຸນັາຕິົດຕ່ົນັາຍໝໃໍນັທ່�ອງຖິ�ນັຂອງທ່່ານັ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບ່ີອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບີັນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.

• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂຶ�ນ.

Lao

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ
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ບໍັນທຶຶກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ MMR
ພ່ແມີ່/ຜູ້້�ປັົກຄົອງ ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ໂຣຸກຫັ້ດ ໂຣຸກໝາກເບໍີດ 
 ແລິະ ໂຣຸກ ຣຸ້ແບໍລິລິາ (MMR) 

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ MMR

a ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ MMR

ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ຊີື້�ຂອງນັກັຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH) ຊີື້�ຂອງນັັກຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຊີື້�ຂອງນັັກຮຽນັ (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ແຂນັ

ແຂນັ

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ວັັນທີໍ

ວັັນທີໍ

:

:

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ຄົວາມີເຫັຼືນັຂອງພະຍາບານັ

ແຂນັ

ແຂນັ

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ

ວັັນທີໍ

ວັັນທີໍ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ເຫັ້ນຜູ້ນົທີຶ�ບໍສ່ີກັຢາ

ຂາດືໂຮງຮຽນ
ປີະຕິເສດື
ບີສ່ະບີາຍ
ບີມ່ລີາຍເຊື່ນັ 
ຖືອນກຸານຍນິຍອມ 
ອ່�ນໆ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຢາສັັກປ້້ອງກັນໂຣກໂປ້ລີີໂອ

ຖ. ໂຣກ ໂປລີີໂອ (ວັັດຖຸສີີເຖ່� າຂອງໄຂສັີນຫັັຼັງອັກເສີບ) ແມ່່ນຫຼັຍັັງ?
ໂຣກໂປລີີໂອແມ່່ນໂຣກຕິິດຕ່ິທີີ່�ເກີດຈາກເຊ້ື້�ອໄວຣັສໂປລີີໂອຊ່ື້�ງສາມ່າດເຮັັດໃຫ້້
ເປັນອຳມ່ະພາດ ແລີະເສັຍຊີື້ວິດໄດ້. ສ່ວນໃຫ້ຍ່ຂອງຄົົນທີີ່�ຕິິດ ເຊ້ື້�ອໂຣກໂປລີີ
ໂອຈະບ່ໍ່ມ່ີອາການໃດໆ. ການ ເປັນໄຂໜ້້້ອຍນ່�ງ ເຈັບໍ່ຫົ້ວ ມ່ີອາການຊ້ື້ມ່ ປວດ
ຮັາກແລີະຮັາກຈະເກີດຂ່�ນໃນປະມ່ານ 10% ຂອງຜູ້້ທີ້ີ່�ຕິິດໂຣກນີ�. ເຖິິງແມ່່ນວ່າ
ສ່ວນຫ້ຼາຍຂອງ ຄົົນເຫ້ຼົ�ານີ�ຈະເຊົື້າຂາດຈາກໂຣກນີ� ແຕ່ິມ່ີປະມ່ານ 2% ທີີ່�ຈະສ້ບໍ່ຕ່ິ
ມ່ີອາການເຈັບໍ່ປວດຢ່່າງໜ້ັກຕິາມ່ ກ້າມ່ເນ້�ອທີ່າງຫ້ຼັງ ຫ້ຼ້ ຄົແໍຂງທີີ່�ເກີດຈາກເນ້�ອ
ເຍ້�ອຫ້້້ມ່ ສມ່ອງອັກເສບໍ່. ໜ້້ອຍກວ່າ 1 % ຂອງຜູ້້ຕິ້ິດເຊ້ື້�ອ ໂຣກນີ�ຈະມ່ີອາການ
ອ່ອນເພັຍທີີ່�ເອີ�ນວ່າ ອັມ່ມ່ະພາດອ່ອນເພັຍອັນຮ້ັາຍແຮັງຊ່ື້�ງສາມ່າດກະທົີ່ບໍ່ຕ່ິ
ແຂນຂາ, ກ້າມ່ເນ້�ອຢ່້່ຫົ້ວແລີະຄົ ໍແລີະ ບໍ່ັນດາ ກ້າມ່ເນ້�ອທີີ່�ໃຊ້ື້ສຳລັີບໍ່ຫ້າຍໃຈ. 

ຖ. ໂຣກໂປລີີໂອແພ່່ຜາຍັໄດ້ຢ່່າງໃດ? 
ໂຣກໂປລີີໂອແພ່ຜູ້າຍໄດ້ດ້ວຍການພົວພັນແບໍ່ບໍ່ໃກ້ຊິື້ດກັບໍ່ຄົົນທີີ່�ຕິິດເຊ້ື້�ອໂຣກ
ແລ້ີວໂດຍຜູ້າ່ນການສຳຜູ້ດັຖ້ິກອາຈົມ່(ຕົິວຢ່່າງຢ່້່ມ່້ທີີ່�ບ່ໍ່ໄດ້ລ້ີາງ) ຫ້ຼ້ ນຳາລີາຍ  
ຈາກຜູ້້ທີ້ີ່�ຕິິດເຊ້ື້�ອໂຣກ. ເຊ້ື້�ອໄວຣັສໂປລີີໂອເຂົ� າໄປ ໃນຮ່ັາງກາຍໂດຍຜູ້າ່ນ
ທີ່າງດັງຫ້ຼ້ ປາກ ແລີະ ການ ຕິິດແປດເລີີ�ມ່ຈາກໃນຊ່ື້ອງທ້ີ່ອງ. ຕ່ິມ່າມ່ັນກຈໍະເຂົ� າໄປ  
ໃນເສັ� ນເລ້ີອດແລີະຈະນຳຕ່ິໄປຫ້າສ່ວນຕ່ິາງໆຂອງ ຮ່ັາງກາຍຮັວມ່ເຖິິງລີະບໍ່ົບໍ່ເສັ� ນ
ປະສາດ. ບໍ່ັນດາກ ໍຣະນີຕ່ິາງໆສ່ວນຫ້ຼາຍຈະຕິິດເຊ້ື້�ອໄດ້ພາຍໃນເວລີາ ກ່ອນ  
10 ມ່້� ແລີະ ຫ້ຼັງ 10 ມ່້�ຂອງການອອກຣິດຂອງ ອາການ.

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່່າງໃດ?
ຢ່າວັກຊີື້ນທີ່ຳງານໂດຍການໄປກະຕິ້້ນລີະບໍ່ົບໍ່ພ້ມ່ຄົ້້ມ່ກັນເພ້�ອຕ່ິສ້້ກັບໍ່ການຕິິດ 
ເຊ້ື້�ອໂຣກບໍ່າງຢ່່າງ. ຖ້ິາວ່າຄົົນຜູ້້ນ້່�ງທີີ່�ໄດ້ສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກແລ້ີວມ່ີການສຳຜູ້ດັ
ກັບໍ່ການຕິິດ ເຊ້ື້�ອໂຣກເຫ້ຼົ�ານີ�  ລີະບໍ່ົບໍ່ພ້ມ່ຄົ້້ມ່ກັນຂອງພວກ ເຂາົກຈໍະສາມ່າດ
ຕິອບໍ່ຮັັບໍ່ໄດ້ໂດຍມ່ີປະສິດທິີ່ພາບໍ່ຫ້ຼາຍຂ່�ນ ພ້ອມ່ທັີ່ງການປ້ອງກັນການຂະ  
ຫ້ຍາຍຕົິວຂອງເຊ້ື້�ອໂຣກ ຫ້ຼ້ ການຫ້ຼ�ດຜູ້ອ່ນຄົວາມ່ຮ້ັາຍແຮັງຂອງມ່ັນໄດ້ດີຂ່�ນ. 

ຖ. ຢ່າສັີກປ້ອງກັນໂຣກໂປລີີໂອມ່ີປະສິີດທິຳພ່າບ ຢ່່າງໃດ?
ຢ່າສາມ່ເຂມັ່ຂອງຊືຸ້ດທີ່ຳອິດຂອງຢ່າສັກປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອມ່ີປະສິດທິີ່ພາບໍ່
ຢ່່າງຕິຳາ 99% ໃນການຕ່ິຕ້ິານໂຣກນີ�.

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ຄວັນໄດ້ຮັັບການສັີກຢ່ານີ�?
ບໍ່ັນດານັກຮັຽນທີີ່�ຍັງບ່ໍ່ທັີ່ນໄດ້ຮັັບໍ່ການສັກຢ່າປ້ອງກັນ ໂຣກໂປລີີໂອຊືຸ້ດທີ່ຳອິດ 
(ສາມ່ເຂມັ່ຢ່່າງຕິຳາຫ່້າງກັນ 4 ອາ ທິີ່ດ) ຄົວນສັກຢ່ານີ�. ໃນ ຂນະທີີ່�ນັກຮັຽນສ່ວນ
ຫ້ຼາຍຈະໄດ້ ຮັັບໍ່ການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກໂປລີີໂອຢ່່າງຕິຳານ່�ງຊືຸ້ດ ແຕ່ິນັກຮັຽນທີີ່�
ຮັຽນຢ່້່ ສ້ນຮັຽນພາສາອັງກິດແບໍ່ບໍ່ເຂັ� ມ່ງວດ (Intensive English Centres) 
ຈະໄດ້ຮັັບໍ່ 2 ຊືຸ້ດ ແລີະ ບໍ່ັນດາພ່ແມ່່ຈະຖ້ິກແຈ້ງໃຫ້້ຊື້າບໍ່ເພ້�ອ ໃຫ້້ໄປຫ້ານາຍໝໍໃໍນ
ທ້ີ່ອງຖິິ�ນເພ້�ອສັກຢ່າຊືຸ້ດທີີ່ສາມ່, ຖ້ິາຈຳເປັນ.

ຖ. ແມ່່ນໃຜທີຳ�ບ່ຄວັນໄດ້ຮັັບການສັີກຢ່ານີ�?
ຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອ ນີ�ບ່ໍ່ຄົວນສັກໃຫ້້ຜູ້້ຄົ້ົນທີີ່�:
• ເຄີົຍມ່ີອາການແພ້ອັນຮ້ັນແຮັງຫ້ຼັງຈາກການສັກຢ່າຄັົ�ງກ່ອນ
• ເຄີົຍມ່ີອາການແພ້ອັນຮ້ັນແຮັງຕ່ິສ່ວນປະສົມ່ໃດນ່�ງຂອງຢ່າສັກ  

(ຈັດເປັນບໍ່ັນຊີື້ລີາຍການໄວ້ຢ່້່ໜ້້າຕ່ິໄປ)

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ່້ຢ່່າງຮຸັນແຮັງ) ແມ່່ນຫຼັຍັັງ?
Anaphylaxis ແມ່່ນອາການແພ້ອັນຮ້ັນແຮັງທີີ່�ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ສລົີບໍ່ ແລີະ  
ຕິາຍໄດ້ຖ້ິາບ່ໍ່ປ່� ນປົວໃຫ້້ໄວ. 
ມັນັຈະເກີີດໄດ້ຍາກີທີີ່�ສຸຸດ ຫັັຼັງຈາກີກີານສັຸກີຢາ. ພວກພະຍາບໍ່ານທີີ່� ເຮັັດ ວຽກ
ດ້ານ ການສ້າງພ້ມ່ຕ້ິານທີ່ານໂຣກຢ່້່ຕິາມ່ໂຮັງຮັຽນກໄໍດ້ຮັັບໍ່ການເຝ່ິກຫັ້ດມ່າແລ້ີວ
ເປັນຢ່່າງດີໃນການປິ່ນປົວອາການແພ້ອັນຮ້ັນແຮັງນີ�.

ຖ. ຂ້ອຍັຄວັນຈະເຮັັດແນວັໃດຖ້າຂ້ອຍັບ່ມ່ີບັນທຶຳກ ຫັຼັ� ຂ້ອຍັບ່ສີາມ່າດ
ຈ��ໄດ້ວ່ັາລູີກຂ້ອຍັໄດ້ສັີກຢ່າປ້ອງກັນ ໂຣກໂປລີີໂອແລ້ີວັ?
ເດັກນ້ອຍຫ້ຼ້ຜູ້້ໃ້ຫ້ຍ່ສາມ່າດສັກຢ່າປ້ອງກັນ ໂຣກໂປລີີໂອໄດ້ດ້ວຍຄົວາມ່ປອດ
ພັຍຖ້ິາຫ້າກວ່າບ່ໍ່ມ່ີ ຫ້ຼັກຖິານຂອງການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອມ່າກ່ອນ.

ກົມ່ ອະນາໄມ່ ແຫ່້ງຣັດ ນຊື້ວ ສະເໜ້ີການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ທີີ່� ສະພາການຄົົ�ນຄົວ້າດ້ານສ້ຂພາບໍ່ແລີະການແພດແຫ່້ງຊື້າດໄດ້
ແນະນຳສຳລັີບໍ່ໂຄົງການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກສຳລັີບໍ່ພວກວັຍໜ້້່ມ່
ໃນໂຮັງຮັຽນ. ຕ້ິອງມ່ີໜ້ັງສ້ຍິນຍອມ່ທີີ່�ພ່ແມ່່/ຜູ້້ປົ້ກຄົອງເຊັື້ນຮັັບໍ່.

ຂັັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່ີ່ານ
• ອ່ານເຈັ� ຍຂມ້້່ນ ນີ�ໃຫ້້ດີ.
• ຖ້ິາທ່ີ່ານຕ້ິອງການໃຫ້້ລ້ີກທ່ີ່ານໄດ້ສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກໂປລີີໂອ  

ຈົ�ງຂຽນຕ້ິ�ມ່ຟອມ່ຍິນຍອມ່ແລ້ີວເອົາຟອມ່ຍິນຍອມ່ທີີ່�ທ່ີ່ານເຊັື້ນຮັັບໍ່
ແລ້ີວໃຫ້້ລ້ີກທ່ີ່ານນຳກັບໍ່ໄປໃຫ້້ ໂຮັງຮັຽນ. 

• ຖ້ິາທ່ີ່ານ ບ່ໍ່ ຕ້ິອງການໃຫ້້ລ້ີກທ່ີ່ານສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອ  
ຢ່່າ ຂຽນຕ້ິ�ມ່ຟອມ່ຍິນຍອມ່ນັ�ນ ຫ້ຼ້ ສົ�ງຟອມ່ກັບໍ່ໄປໃຫ້້ໂຮັງຮັຽນ.

NSW Health Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່ 

Polio vaccine



ຖ. ຢ່າສັີກກັນໂຣກໂປລີີໂອນີ�ບັນຈຸຫຼັຍັັງແດ່?
ຢ່າສັກນີ� ບໍ່ັນຈ້ phenoxyethanol, formaldehyde, polysorbate 80 
ແລີະ neomycin ໜ້້ອຍນ່�ງ, streptomycin, polymyxin B ແລີະ bovine 
serum albumin. 

ສ່ວນປະສົມ່ດັ�ງກ່າວນີ�ມ່ີຢ່້່ໃນຢ່າສັກກັນໂຣກ ປະຣິມ່ານນ້ອຍທີີ່�ສ້ດເພ້�ອຊ່ື້ວຍໃຫ້້
ຢ່າກັນໂຣກທີ່ຳງານ ຫ້ຼ້ ທີ່ຳໜ້້າທີີ່�ປ້ອງກັນບ່ໍ່ໃຫ້້ຢ່າເສັຍ.

ຢ່າວັກຊີື້ນນີ�ໄດ້ ສຳ ຜູ້ດັກັບໍ່ວັດສະດທີ້ີ່�ອອກມ່າຈາກ bovine (ສັດໃຫ້ຍ່ເຊັື້� ນງວົ) 
ໃນລີະຫ້ວ່າງການຜູ້ະລິີດ. 

ຖ. ຢ່າສັີກປ້ອງກັນໂຣກປອດໄພ່ເທ່ຳ� າໃດ? 
ຢ່າສັກປ້ອງກັນໂຣກຢ່້່ໃນອອສເຕິຣເລັີຍນີ�ແມ່່ນປອດໄພຫ້ຼາຍ ແລີະ ຕ້ິອງຜູ້າ່ນ
ການກວດກາຢ່່າງເຄັົ� ງຄັົດໂດຍ ອົງການຄົວບໍ່ຄົ້ມ່ຢ່າເພ້�ອການບໍ່ຳບໍ່ັດ (TGA)  
ກ່ອນທີີ່�ຈະໄດ້ຮັັບໍ່ອະນ້ຍາດໃຫ້້ນຳໃຊ້ື້ໄດ້. ນອກຈາກນີ�ແລ້ີວ ອົງການ (TGA)  
ຍັງໄດ້ຄົວບໍ່ຄົ້ມ່ຄົວາມ່ປອດໄພຂອງຢ່າສັກໃນເວລີາທີີ່�ຖ້ິກນຳໃຊ້ື້ອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້າງຄຽງຂອງການສັີກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອ  
ມ່ີຫຼັຍັັງແດ່?
ອາການຂາ້ງຄົຽງ ມ່ີພຽງເບໍ່ົາບໍ່າງ ແລີະ ຕິາມ່ປົກກະຕິິແລ້ີວຈະເປັນຮັອຍ
ແດງ ມ່ີອາການເຈັບໍ່ ແລີະ ໃຄ່ົຕິາມ່ບໍໍ່ຣິເວນສັກຢ່າ ຫ້ຼ້ ເປັນໄຂ.້ ອາການຂາ້ງ
ຄົຽງທີີ່�ຮ້ັາຍແຮັງນັ�ນມ່ີນ້ອຍທີີ່�ສ້ດ. ຂມ້້່ນເພີມ່ຕ້ິ�ມ່ກ່ຽວກັບໍ່ອາການຂາ້ງ
ຄົຽງແມ່່ນມ່ີໄວ້ໃຫ້້ທີີ່�  ກອງຂມ້້່ນເລ້ີ�ອງຢ່າ ສຳລັີບໍ່ຜູ້້ຊົ້ື້ມ່ໃຊ້ື້ [Consumer 
Medicine Information (CMI)] ສຳລັີບໍ່ຢ່າສັກປ້ອງກັນໂຣກແມ່່ນມ່ີໄວ້ທີີ່�  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. ບໍ່ັນດາພ່ແມ່່ທີີ່� ເປັນ
ກັງວົນກ່ຽວກັບໍ່ອາການຂາ້ງຄົຽງຕ່ິາງໆຫ້ຼັງຈາກການສັກຢ່ານັ�ນ ຄົວນຕິິດຕ່ິນາຍ
ໝໍຂໍອງພວກເຂາົຜູ້້ຊ່້ື້�ງຈະເປັນຜູ້້ລ້ີາຍງານໄປຫ້າພະແນກສ້ຂພາບໍ່ ຊືຸ້ມ່ຊົື້ນໃນ
ທ້ີ່ອງຖິິ�ນອີກດ້ວຍ. 

ຖ. ຄວັນສັີກຢ່າກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮັຽນຍິັງທີຳ�ຖ�ພ່າຫັຼັ�  
ຄິດວ່ັາລີາວັອາດຈະຖ�ພ່າ ບໍ?
ບ່ໍ່. ນັກຮັຽນຍິງຜູ້້ໃ້ດທີີ່�ຖ້ິພາ ຫ້ຼ້ ຄິົດວ່າລີາວອາດຈະຖ້ິພາບ່ໍ່ຄົວນສັກຢ່າກັນ
ໂຣກນີ�. ໃນວັນທີີ່�ເປີດຄົລີີນິກ ພະຍາບໍ່ານສັກຢ່າຈະຖິາມ່ບໍ່ັນດານັກຮັຽນ
ຜູ້້ຍ້ິງວ່າ ພວກເຂາົເຈົ� າຖ້ິພາ ຫ້ຼ້ ຄິົດວ່າອາດຈະຖ້ິພາຫ້ຼ້ບ່ໍ່. ຖ້ິາຄົຳຕິອບໍ່ຂອງ
ນັກຮັຽນຕ່ິຄົຳຖິາມ່ນີ�ວ່າ ແມ່່ນ ລີາວກຈໍະບ່ໍ່ໄດ້ສັກຢ່າ. ນັກຮັຽນກຈໍະຖ້ິກ
ແນະນຳໃຫ້້ປຶກສາຫ້າລ້ີ ບໍ່ັນຫ້ານີ�ກັບໍ່ພ່ແມ່່/ຜູ້້ປົ້ກຄົອງຂອງລີາວ ແລີະ ຊື້ອກ
ຫ້າການຊ່ື້ວຍເຫ້ຼ້ອທີ່າງດ້ານການແພດໃນທັີ່ນທີີ່. ນອກຈາກນີ�ລີາວຍັງຈະໄດ້
ຮັັບໍ່ຣາຍລີະອຽດການຕິິດຕ່ິຂອງບໍໍ່ຣິການການສົ�ງຕ່ິດ້ານສ້ຂພາບໍ່ຊ່ື້�ງຈະໃຫ້້ຄົຳ
ແນະນຳ ການອ້້ມ່ຊືູ້ ແລີະ ການຊີື້�ນຳ.

ຖ. ຖ້າລູີກຂ້ອຍັເປັນໂຣກຫຼັ�ດ ແລີະ ກິນຢ່າ ກອັກຕີີໂຊີນ  
ຫັຼັ� ເປຣັດນິໂຊີນ ດ້ວັຍັການໃຊ້ີ “ອັນເປ່� າ” ເດ?
ຢ່າສັກປ້ອງກັນໂຣກ ໂປລີີໂອ ສາມ່າດສັກໃຫ້້ໃຜູ້ຜູ້້ນ້່�ງທີີ່� ເປັນໂຣກຫ້້ດ  
ໄດ້ໂດຍປອດໄພ ບ່ໍ່ວ່າພວກເຂາົເຈົ� າຈະພວກກິນຢ່າຫ້ຍັງຢ່້່.  

ຖ. ແມ່່ນໃຜສີາມ່າດຍິັນຍັອມ່ຕ່ີການສັີກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ  
ແລີະ ຈະສີາມ່າດຖອນການຍິັນຍັອມ່ໄດ້ບ່? 
ມ່ີແຕ່ິພ່ແມ່່/ຜູ້້ປົ້ກຄົອງເທົີ່� ານັ�ນທີີ່�ສາມ່າຍິນຍອມ່ຕ່ິການສັກ ຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ສຳລັີບໍ່ນັກຮັຽນທີີ່�ມ່ີອາຍ້ຕິຳາກວ່າ 18 ປີ. ນັກຮັຽນທີີ່�ມ່ີອາຍ້ 18 ປີແລີະຫ້ຼາຍກວ່າ
ອາດຈະຍິນຍອມ່ຕ່ິການ ສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກຂອງຕົິນເອງ ແລີະ ຄົວນຂຽນຕ້ິ�ມ່ 
ພ້ອມ່ທັີ່ງເຊັື້ນຟອມ່ຍິນຍອມ່ບໍ່່ອນທີີ່�ບໍ່ົ�ງບໍ່ອກວ່າ ‘ພ່ແມ່່/ຜູ້້ປົ້ກຄົອງ’.  
ການຍິນຍອມ່ສາມ່າດຖ້ິກຖິອນຄ້ົນໄດ້ທີ່້ກເວລີາ ໂດຍການແຈ້ງໄປຫ້າທີ່າງ
ໂຮັງຮັຽນເປັນລີາຍລັີກອັກສອນ ເລ້ີ�ອງການຖິອນການຍິນຍອມ່ ຫ້ຼ້ ໂທີ່ຣະສັບໍ່
ຫ້າໂຮັງຮັຽນເພ້�ອຖິອນການຍິນຍອມ່ນັ�ນ.

ຖ. ຂ້ອຍັຈະເຂ່� າເຖິງບັນທຶຳກການສັີກຢ່າໄດ້ຢ່່າງໃດ?
ຂມ້້່ນກ່ຽວກັບໍ່ການສັກຢ່າວັກຊີື້ນຂອງລ້ີກທ່ີ່ານຈະຖ້ິກອັບໍ່ໂຫ້ຼດໃສ່ທີ່ະບໍ່ຽນສັກ
ຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ (AIR) ເພ້�ອໃຫ້້ມ່ັນສາມ່າດເຊ້ື້�ອມ່ຕ່ິກັບໍ່ປະຫ້ວັດການສັກຢ່າ
ປ້ອງກັນໂຣກທີີ່�ມ່ີຢ່້່ແລ້ີວຂອງລ້ີກທ່ີ່ານ.

ບໍ່ັນດາພ່ແມ່່ສາມ່າດຂສໍຳເນົາໃບໍ່ລີາຍງານປະຫ້ວັດການສັກຢ່າ AIR ຂອງລ້ີກ
ພວກເຂາົໄດ້ທີ່້ກເວລີາ ຈົນຮັອດລ້ີກພວກເຂາົອາຍ້ 14 ປີຂ່�ນໄປ, ແລີະ ນັກຮັຽນ
ທີີ່�ມ່ີອາຍ້ 14 ປີຂ່�ນໄປສາມ່າດຂໃໍບໍ່ປະກາດປະຫ້ວັດການສັກຢ່າດ້ວຍຕົິນເອງໄດ້
ດັ�ງນີ�:
• ນຳໃຊ້ື້ບໍ່ັນຊີື້ Medicare online ຜູ້າ່ນ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫ້າສາຍສອບໍ່ຖິາມ່ທົີ່�ວໄປ AIR ທີີ່�ເບໍ່ ີ1800 653 809.

ຖ. ຂ້ອຍັຈະເຮັັດແນວັໃດຖ້າລູີກຂ້ອຍັພ່າດຈາກການສັີກຢ່າທີຳ�
ໂຮັງຮັຽນຍ້ັອນເຈັບປ່ວັຍັ ຫັຼັ� ຂາດໂຮັງຮັຽນໃນມ່��ທີຳ�ພ່ະຍັາບານມ່າ?
ທ່ີ່ານຄົວນຕິິດຕ່ິນາຍໝໍໃໍນທ້ີ່ອງຖິິ�ນຂອງທ່ີ່ານ ແລີະ ຈັດໃຫ້້ລ້ີກຂອງທ່ີ່ານໄດ້  
ສັກຢ່າ. 

ຖ. ຈະມ່ີຫຼັຍັັງເກີດຂຶ�ນຕ່ີຂມູ້່ນຂອງລູີກຂ້ອຍັ? 
ຂມ້້່ນທີີ່�ທ່ີ່ານເອົາໃຫ້້ຢ່້່ຟອມ່ຍິນຍອມ່ການສັກຢ່າກັນໂຣກ ນັ�ນຈະມ່ີເງ້�ອນໄຂໃຫ້້
ຖ້ິເປັນຄົວາມ່ລັີບໍ່ ແລີະ ມ່ີການຄົ້້ມ່ຄົອງຄົວາມ່ເປັນສ່ວນຕົິວໃນກົດໝໍາຍຢ່່າງ
ເຄັົ� ງຄັົດທີີ່�ມ່ີຢ່້່ໃນກົດໝໍາຍຂອງຣັດ NSW ແລີະ ຣັຖິບໍ່ານກາງ (ເບໍ່ິ�ງຢ່້່ໃນຄົຳຖິ
ແລີງຄົວາມ່ເປັນສ່ວນຕົິວທີີ່�ຄັົດຕິິດມ່າ). ຂມ້້່ນນີ�ຈະຖ້ິກເອົາເຂົ� າໃສ່ໄວ້ຢ່້່ໃນກອງ
ທີ່ະບໍ່ຽນການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງກົມ່ອານາໄມ່ ຣັດ NSW ແລີະ ແລ້ີວ
ກຈໍະຖ້ິກອັບໍ່ໂຫ້ຼດເຂົ� າໄປຫ້າ ກອງລົີງທີ່ະບໍ່ຽນ ການສັກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກແຫ່້ງ 
ອອສເຕິຣເລັີຍ (AIR) ເພ້�ອວ່າຈະສາມ່າດເຊ້ື້�ອມ່ຕ່ິເຂົ� າໄປຫ້າປະຫ້ວັດການສັກຢ່າ
ປ້ອງກັນໂຣກຂອງລ້ີກທ່ີ່ານທີີ່�ມ່ີຢ່້່ແລ້ີວ ແລີະ ສາມ່າດເບໍ່ິ�ງໄດ້ທີີ່� MyGov.

ຖ. ຂ້ອຍັຈະຊີອກຫຼັາຂມູ້່ນເພ່ີ�ມ່ຕີ��ມ່ກ່ຽວັກັບການສັີກຢ່າປ້ອງກັນໂຣກ
ຢູ່່ໃນໂຮັງຮັຽນໄດ້ຈາກໃສີ?
ຂມ້້່ນເພີ�ມ່ຕ້ິ�ມ່ມ່ີໄວ້ໃຫ້້:

• ໂດຍການເຂົ� າເບໍ່ິ�ງເວັບໍ່ໄຊື້ຕ໌ິຂອງກົມ່ອະນາໄມ່ແຫ່້ງຣັດ ນຊື້ວ ທີີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍການຕິິດຕ່ິ ພະແນກ ອະນາໄມ່ຊືຸ້ມ່ຊົື້ນໃນທ້ີ່ອງຖິິ�ນຂອງທ່ີ່ານ  
ທີີ່�ເບໍ່ີ 1300 066 055
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ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫັື້ງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

• 	 ເກັັບບັນທຶຶກັນ້�ໄວ້້	ເພື່່�ອວ່້າທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງຖ່ືກັຂໍ	ໍ	ໃຫ້້ເອົາຂໍມູູ້ນ
ນ້�ໃຫ້້ໃນພື່າຍຫ້ັງັ.

•  ຂໍມູູ້ນກ່ັຽວ້ກັັບກັານສັັກັຢາວັ້ກັຊີນ້ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຈະຖ່ືກັອັບໂຫັ້ດ
ອັດຕ້ະໂນມູດັໄປໃສ່ັກັານລົູງທຶະບຽນສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັອອສັ
ເຕ້ຣເລັູຍ	(Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງກັານອັບເດດກັັບນາຍໝໍ	ໍຂໍອງທ່ຶານກ່ັຽວ້ກັັບ
ວັ້ນທ້ຶຂໍອງກັານສັັກັຢາ.

ຖ້້າລູັກທ່່ານເກີດມປີ້ະຕິົກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິົດຕ່ົນາຍິໝໍໃໍນທ້່ອງຖິ້�ນຂອງທ່່ານ

• ເອົາຜ້າ້ຈ່່ມູນຳາເຢັນໝໍາດໆໃສ່ັຢູ�ເທິຶງບ່ອນສັັກັຢາ	ເພື່່�ອບັນເທົຶາ
ອາກັານເຈັບປວ້ດ.

• ກິັນຢາ	ພື່າຣາເຊີຕ້າມູອນ	ຖ້ືາເຈັບປວ້ດ.

• ດ່�ມູນຳາຫ້ັາຍຂໍຶ�ນ.

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫັື້ງຈາກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິິຍາເກີດຂ່�ນຢ້�ບໍໍລິິດ
ເວນບໍ່ອນສີັກຢາ

• 	 ເກັັບບັນທຶຶກັນ້�ໄວ້້	ເພື່່�ອວ່້າທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງຖ່ືກັຂໍ	ໍ	ໃຫ້້ເອົາຂໍມູູ້ນ
ນ້�ໃຫ້້ໃນພື່າຍຫ້ັງັ.

•  ຂໍມູູ້ນກ່ັຽວ້ກັັບກັານສັັກັຢາວັ້ກັຊີນ້ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຈະຖ່ືກັອັບໂຫັ້ດ
ອັດຕ້ະໂນມູດັໄປໃສ່ັກັານລົູງທຶະບຽນສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັອອສັ
ເຕ້ຣເລັູຍ	(Australian Immunisation Register (AIR)). 
ທ່ຶານອາດຈະຕ້້ອງກັານອັບເດດກັັບນາຍໝໍ	ໍຂໍອງທ່ຶານກ່ັຽວ້ກັັບ
ວັ້ນທ້ຶຂໍອງກັານສັັກັຢາ.

ຖ້້າລູັກທ່່ານເກີດມປີ້ະຕິົກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣຸນາຕິົດຕ່ົນາຍິໝໍໃໍນທ້່ອງຖິ້�ນຂອງທ່່ານ

• ເອົາຜ້າ້ຈ່່ມູນຳາເຢັນໝໍາດໆໃສ່ັຢູ�ເທິຶງບ່ອນສັັກັຢາ	ເພື່່�ອບັນເທົຶາ
ອາກັານເຈັບປວ້ດ.

• ກິັນຢາ	ພື່າຣາເຊີຕ້າມູອນ	ຖ້ືາເຈັບປວ້ດ.

• ດ່�ມູນຳາຫ້ັາຍຂໍຶ�ນ.

Lao

1. ຣາຍິລັະອຽດຂອງນັກຮຽນ

2. ສຳະຖ້ານະພິາບໃນການມີເຊ້ື້�ອຊື້າດເປ້ັນຄົົນພິ້�ນເມ້ອງ

ນາມູສັະກ່ັນ

ຊີ່�

ວັ້ນ	ເດ່ອນ	ປເີກ້ັດ

ຊີ່�ຂໍອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບ້ຂໍອງ	ເມູດິແຄຣ໌

ບແ່ມູນ່ ແມູນ່,	ເປນັຊີາວ້	
ອາບຣິໍຈິໂນລູ

ແມູນ່,	ເປນັຊີາວ້	ທໍຶເຣສັເຕ້ຣດ	
ໄອແລູນເດ້

ແມູນ່,	ເປນັທັຶງຊີາວ້	ອາບຣິໍຈິໂນລູ	
ແລູະ	ທໍຶເຣສັເຕ້ຣດ	ໄອແລູນເດ້

ໝໍາຍເລູກັທ້ຶ�ຢູ�ໃກ້ັຊີ່�ຂໍອງລູູກັທ່ຶານຢູ�	
	ໃນບັດ	ເມູດິແຄຣ໌

ເພື່ດ
ຜູ້ຊ້ີາຍ ແມູຍ່ງິ ບກ່ັຳນດົ/ລູະຫ້ວ່້າງສັອງ

ເພື່ດ/ບລູ່ະບ່

ຊີັ�ນຮຽນ

3.  ຣາຍິລັະອຽດຂອງທ່່ານ - ພ່ິແມ່ ຫ້ືຼື ຜູູ້້ປ້ົກຄົອງ
ຂໍອ້ຍໄດ້ອ່ານແລູະໄດ້ເຂໍົ� າໃຈຂໍມູູ້ນທ້ຶ�ໄດ້ເອົາໃຫ້້ກ່ັຽວ້ກັັບ	ຜ້ນົປໂຍດ	
ແລູະ	ບັນດາອາກັານຂໍາ້ງຄຽງທ້ຶ�ອາດຈະມູ້	ຂໍອງ	ກັານສັັກັຢາປ້ອງກັັນ
ໂຣກັ	ໂປລູ້ໂອ. 
ຂໍອ້ຍໃຫ້້ກັານຍິນຍອມູມູານະທ້ຶ�ນ້�ສັຳລັູບລູູກັຂໍອ້ຍທ້ຶ�ມູ້ຊີ່� ຢູ�ຂໍາ້ງເທິຶງນ້� 	
ເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້ຮັບກັານສັັກັຢາປ້ອງກັັນໂຣກັໂປລູ້ໂອ	ຊີຸດນຶ�ງທ້ຶ�ມູ້	2	ຂໍນາດ.

ຂໍອ້ຍປະຕິ້ຍານ	ຕ້າມູທ້ຶ�ຂໍອ້ຍຮູ້ດ້ທ້ຶ�ສ່ັດ	ວ່້າ	ລູູກັຂໍອງຂໍອ້ຍ:

1. ບເ່ຄ້ຍມູ້ອາກັານພູື່ມູແພື່ຢ້�າງແຮງຫ້ັງັຈາກັກັານສັັກັ	ຢາປ້ອງກັັນ
ໂຣກັໃດໆ.

2.  ບມູ້່ຄວ້າມູຮູ້ສຶັກັໄວ້ຕ່້ອາກັານແພື່ອັ້ນຮ້າຍແຮງຕ່້ສ່ັວ້ນ	ປະສົັມູຂໍອງ
ຢາສັັກັປ້ອງກັັນໂຣກັທ້ຶ�ຢູ�ໃນບນັຊີ	້ຂໍອງປ້� ມູຂໍມູູ້ນ	ສັຳລັູບພ່ື່ແມູທ້່ຶ�
ຄັດຕິ້ດມູານ້�. 

3.  ປດັຈ່ບນັບໄ່ດ້ຖ່ືພື່າ.

ຊີ່�ພ່ື່ແມູ/່ຜູ້ປ້ກົັຄອງ	 (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JOHN SMITH)

ທ້ຶ�ຢູ�  (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄ່້ມູ

ນຳເບໂ້ທຶຣະສັັບມູຖ່່ື			

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພ່ື່ແມູ/່ຜູ້ປ້ກົັຄອງ ວັ້ນທ້ຶ

ເລູກັໂທຶຣະສັັບຕິ້ດຕ່້ທ້ຶ�ດ້ອ້ກັເລູກັນຶ�ງ (ຮວ້ມູທັຶງຣະຫັ້ດເຂໍດ	ຕົ້ວ້ຢ�າງ:  02)

ຣະຫ້ດັໄປສັະນ້

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



02

02

0

0

2

2

/

/

/

:

ບໍັນທຶຶກການສັີກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກໂປົລີິໂອ ພ່ິແມ່/ຜູູ້້ປົ້ກຄົອງ ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກໂປົລີິໂອ

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກໂປົລີິໂອ

ບໍັນທຶຶກການສີັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກໂປົລີິໂອ

ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH)

ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH)

ແຂນ

ແຂນ

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ວັ້ນທ້ຶ

ວັ້ນທ້ຶ

:

/

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຂນາດຢາ 1

ຂນາດຢາ 2

ຄົວາມເຫັຼືນຂອງພິະຍິາບານ

ແຂນ

ແຂນ

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ເວ້ລູາຂໍອງກັານສັັກັຢາ (24ຊີົ�ວ້ໂມູງ)

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ລູາຍເຊີນັຂໍອງພື່ະຍາບານ

ວັ້ນທ້ຶ

ວັ້ນທ້ຶ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ໝໍາຍເລູກັຂໍອງຢາສັັກັ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ຊີາ້ຍ

ຂໍວ້າ

ເຫັ້ນຜູ້ນົທີຶ�ບໍສ່ີກັຢາ

ຂໍາດໂຮງຮຽນ
ປະຕິ້ເສັດ
ບສ່ັະບາຍ
ບມູ່ລູ້າຍເຊີນັ	
ຖືອນກັານຍນິຍອມູ	
ອ່�ນໆ

ສີຳລັິບໍຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຊີື້�ຂອງນັກຮຽນ (ຕົ້ວ້ຢ�າງ: JANE SMITH)

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງພວກເຮົັາ
ພວກເຮົົາໃຫ້້ຄຳຳໝ້ັ້�ນສ້ັນຍາວ່າຈະຄຳ້້ມຄຳອງຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວ
ຂໍ້ອງທ່່ານໂດຍໃຫ້້ສັອດ ຄ່ຳອງກ້ບກົດໝັ້າຍວ່າດ້ວຍ
ຄຳວາມເປັັນສ່ັວນຕົົວ.

ຄຳຳຖແລງນ້�ຈະອະທິ່ບາຍແກ່ທ່່ານວ່າພວກເຮົົາເກັບກຳ
ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວກ່ຽວກ້ບທ່່ານແລະລູກທ່່ານ ດ້ວຍວິທ້່
ໃດ ແລະ ເປັັນຫ້ຍ້ງ, ທ່່ານຈະສັາມາດເຂໍ້ົ� າເບິ�ງຂໍ້ມູ້ນນ້�ໄດ້
ຢ່່າງໃດ ແລະ ຂໍ້ມູ້ນນ້�ຈະຖືກນຳໃຊ້້ແບບໃດພາຍໃນບໍຣິິ 
ການອະນາໄມຊ້ມຸຊົ້ນຣ້ິດ ນຊ້ວ ຫືື້ ຈະຖືກເປີັດເຜີຍ້ຕ່ົພາກ 
ສ່ັວນອື�ນໆແບບໃດ. ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງທ່່ານ ຮົວມ
ທ້່ງຣິາຍລະອຽດສ່ັວນຕົົວກ່ຽວກ້ບທ່່ານ ແລະ ລູກທ່່ານ 
ແລະ ທ້່ງຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວດ້ານສ້ັຂໍ້ພາບທ້່�ພົວພ້ນກ້ບການ
ສ້ັກຢ່າປ້ັອງກ້ນໂຣິກຂໍ້ອງລູກທ່່ານ.  

ການເກັບກຳ
ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນໄດ້ຖືກເກັບກຳເອົາໄວ້ກເໍພື�ອວ່າລູກທ່່ານຈະ
ສັາມາດໄດ້ຮ້ົບບ້ນດາບໍຣິິການການສ້ັກຢ່າປ້ັອງກ້ນໂຣິກ
ທ້່�ເໝັ້າະສົັມ.  
ມ້ພຽງຂໍ້ມູ້ນທ້່�ກ່ຽວພ້ນແລະຈຳເປັັນສັຳລ້ບການສ້ັກຢ່າ
ປ້ັອງກ້ນໂຣິກຂໍ້ອງລູກທ່່ານ ແລະ ຂໍ້ມູ້ນເພື�ອນຳມາໃຊ້້ໃນ
ວຽກງານບໍຣິິຫ້ານ ການບໍຣິິການ ສ້ັກຢ່າປ້ັອງກ້ນໂຣິກ
ເທົ່� ານ້�ນທ້່�ຈະຖືກເກັບກຳ.
ຂໍ້ມູ້ນຈະຖືກເກັບກຳຈາກທ່່ານແລະລູກທ່່ານໂດຍກົງຖ້າ
ຫ້າກເປັັນໄປັໄດ້. ຂໍ້ມູ້ນນ້�ອາດຈະຖືກເກັບກຳມາຈາກ
ໂຮົງຮົຽນຂໍ້ອງລູກທ່່ານແລະຈາກນ້ກວິຊ້າການດ້ານສ້ັຂໍ້
ພາບອື�ນໆຊ່້�ງໄດ້ເຄ້ຳຍຮ້ົກສັາລູກທ່່ານ. ໃນກຣໍິະນ້ສ້ັກເສ້ັນ 
ຂໍ້ມູ້ນກຍໍ້ງອາດຈະຖືກເກັບກຳຈາກສັະມາຊິ້ກຄຳອບຄົຳວອ້ກ
ຄົຳນນ��ງ ຈາກໝູ່ັ້ເພື�ອນ ຜູີໃ້ຫ້້ການ ດແູລ ຫ້ືື ຄົຳນອື�ນໆທ້່�
ສັາມາດຊ່້ວຍພວກເຮົົາໃນການໃຫ້້ການຮ້ົກສັາທ້່�ດ້ທ້່�ສ້ັດ
ແກ່ລູກທ່່ານ.

ຄວາມປອດໄພຂອງຂມູ້ນທ່ີ່�ໄດ້ຖືືກເກັບ
ກຳມາ  
ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຫ້ືາຍວິທ້່ທ່າງ.   
ຕົາມທ້່ມມະດາສ່ັວນຫ້ືາຍແລ້ວ ຂໍ້ມູ້ນນ້�ອາດຈະຖືກ
ເກັບໄວ້ແບບເປັັນເຈັ� ຍບ້ນທ່�ກສ້ັຂໍ້ພາບ ແລະ/ຫ້ືື ເປັັນ
ບ້ນທ່�ກທ່າງການແພດແບບອ້ເລັກໂທ່ຣິນິກຊ່້�ງປັະກອບ
ເປັັນສ່ັວນນ��ງຂໍ້ອງຂໍ້ມູ້ນທ່າງຄຳອມພິວເຕ້ົທ້່�ປັອດໄພ. 
ພວກເຮົົາເຮັົດຕົາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກ້ບ 
ການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວທ່້ກຮູົບແບບໃຫ້້ປັອດໄພ 
ຢ່່າງເຄັຳ� ງຄ້ຳດເພື�ອຄຳ້້ມຄຳອງ ຂໍ້ມູ້ນຂໍ້ອງທ່່ານຈາກການເສັັຍ
ຫ້າຍ, ການຖືກເຂໍ້ົ� າເບິ�ງ ແລະ ການຖືກນຳໃຊ້້ ໂດຍ ບ່ໄດ້
ຮ້ົບອະນ້ຍາດ.

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜິ່ຍ
ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງທ່່ານ ຫ້ືື ຂໍ້ອງລູກທ່່ານອາດຈະຖືກ
ນຳໃຊ້້ໂດຍ ບໍຣິິການ ອະນາ ໄມຊຸ້ມຊົ້ນຣ້ິດ ນຊ້ວ, ຫ້ືື 
ຖືກເປີັດເຜີຍ້ອອກໄປັຂໍ້າ້ງນອກ ບໍຣິິການ ອະນາໄມ, 
ເພື�ອສັາມາດເຮັົດໃຫ້້ມ້ການດແູລແລະການປ່ັ� ນປົັວອ້ນ
ເໝັ້າະສົັມໃຫ້້ແກ່ທ່່ານ. ຕົົວ ຢ່່າງເຊັ້� ນ, ຂໍ້ມູ້ນຂໍ້ອງທ່່ານ
ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້້ ຫ້ືື ເປີັດເຜີຍ້ຕ່ົນາຍໝັ້ຂໍໍ້ອງທ່່ານ,  
ບໍຣິິ ການການປ່ັ� ນປົັວສ້ັຂໍ້ພາບອື�ນໆ ຫ້ືື ໂຮົງໝັ້,ໍ  
ບໍຣິິການ ຣົິດໂຮົງໝັ້ ໍຣ້ິດ ນຊ້ວ, ຕ່ົ ນາຍໝັ້ ໍຊ່້ຽວຊ້ານ
ພິເສັດສັະເພາະເພື�ອເອົາການແນະນຳສົັ�ງຕ່ົ ຫ້ືື ເພື�ອເຮັົດ
ການກວດເລືອດ. ນອກຈາກນ້�ແລ້ວ ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວນ້�
ກຍໍ້ງອາດຈະຖືກນຳໃຊ້້ ແລະ ເປີັດເຜີຍ້ເພື�ອ ຈ້ດປັະສົັງ
ທ້່�ກ່ຽວພ້ນກ້ບການດຳເນ້ນການຂໍ້ອງບໍຣິິການ ອະນາ
ໄມ ຣ້ິດ ນຊ້ວ ແລະ ການປ່ັ� ນປົັວຮ້ົກສັາຄົຳນໄຂໍ້ນ້ອກ
ຂໍ້ອງພວກເຮົົາ, ກວມເຖິງ ກອງທ່�ນ, ການ ວາງແຜີນ, 
ຄຳວາມປັອດໄພ, ແລະ ບ້ນດາກິຈກ້ມຕ່ົາງໆເພື�ອປັັບປ້ັງ
ຄຳ້ນນະພາບ ໃຫ້້ດ້ຂໍ້��ນ.

ຄຳຳຖແລງ ເລ້�ອງ ຄຳວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວ 
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ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຕ້ົອງຖືກເປີັດເຜີຍ້ຕ່ົຫ້້ອງການຕ່ົາງໆຂໍ້ອງ
ຣ້ິຖບານ ຣ້ິດ ແລະ ຣ້ິຖບານກາງເພື�ອໃຫ້້ສັອດຄ່ຳອງກ້ບ
ບ້ນດາກົດໝັ້າຍກ່ຽວກ້ບການລາຍງານເລື�ອງ ພະຍາດ
ຕ່ົາງໆທ້່�ຕ້ົອງແຈ້ງຕ່ົທ່າງການ, ເພື�ອໃຫ້້ລາຍລະອຽດຕ່ົ 
ແມດິແຄຳຣ໌ິ ແລະ ສັະຖິຕິົຂໍ້ອງການສ້ັກຢ່າປ້ັອງກ້ນໂຣິກ.

ພວກເຮົົາຍ້ງອາດຈະຕ້ົອງນຳໃຊ້້ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງທ່່ານ
ເພື�ອຕິົດຕ່ົທ່່ານກ່ຽວກ້ບ ການສັຳຫ້ືວດເລື�ອງຄຳວາມ
ພໍໃຈຂໍ້ອງລູກຄ້ຳາ ແລະ ເພື�ອຕິົດຕົາມເບິ�ງຄຳວາມປັອດໃພ 
ຂໍ້ອງ ຢ່າວ້ກຊ້້ນ.  ການເຂໍ້ົ� າຮ່ົວມ ນ້�ແມ່ນເປັັນການສັມ້ກ
ໃຈ ແລະ ຜູີທ້້່�ບ່ຮ່ົວມກຈໍະບ່ກະທົ່ບກະເທື່ອນຕ່ົການ ດແູລ 
ສ້ັຂໍ້ພາບທ້່�ໄດ້ເອົາໃຫ້້ແລ້ວ.

ການເຂົ� າເຖິືງຂມູ້ນຂອງທ່ີ່ານ
ທ່່ານມ້ສິັດໃນການຂໍ້ເໍບ່ິງຂໍ້ມູ້ນຂໍ້ອງທ່່ານທ້່�ພວກເຮົົາ
ເກັບມ້ຽນໄວ້ ແລະຂໍ້ອງລູກທ່່ານອ້ກນຳ. ທ່່ານອາດຈະ
ຕ້ົອງເສັັຍຄ່ຳາທ່ຳນຽມຖ້າທ່່ານຕ້ົອງການສັຳເນົາຂໍ້ອງຂໍ້ມູ້ນ
ສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງທ່່ານ ຫ້ືື ບ້ນທ່�ກທ່າງການແພດ.

ເພື�ອເອົາຂມູ້ນເພ່�ມຕືື່�ມ ແລະ  
ຕິື່ດຕ່ື່ພວກເຮົັາ
ເພື�ອເອົາຂໍ້ມູ້ນເພ້�ມຕືົ�ມເລື�ອງວ່າ ຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງ
ທ່່ານຈະຖືກຈ້ດການຢ່່າງໃດ, ກະຣ້ິນາເບິ�ງ ປ້ັ� ມຄຳຳແນະນຳ
ກ່ຽວກ້ບເລື�ອງຄຳວາມເປັັນສ່ັວນຕົົວດ້ານສ້ັຂໍ້ພາບ ຂໍ້ອງ
ຣ້ິດ ນຊ້ວ ສັຳລ້ບຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກ້ບສ້ັຂໍ້ພາບ: www.
health.nsw.gov.au/patients/privacy

ຖ້າທ່່ານມ້ຄຳຳຖາມ ຫ້ືື ມ້ການຮ້ົອງຮົຽນໃດໆ ກ່ຽວກ້ບ
ຄຳວາມເປັັນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງຂໍ້ມູ້ນສ່ັວນຕົົວຂໍ້ອງທ່່ານ ກະ
ຣ້ິນາຕິົດຕ່ົ ພະແນກ ອະນາໄມຊຸ້ມຊົ້ນ ໃນທ້່ອງຖິ�ນຂໍ້ອງ
ທ່່ານ ຕົາມໂທ່ຣິະສ້ັບໝັ້າຍເລກ 1300 066 055.
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