
ການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສັມອງອັກເສັບສັາຍື່
ພັັນ ACWY

ຖ. ໂຣກເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບ ແມ່ນຫຸ້ຍັື່ງ?
ໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບ ແມ່ນການຕິິດເຊ່ື້�ອທ່ີ່�ບ່ຄ່່ອຍື່ເປັັນກັນງາ່ຍື່ໆແຕ່ິຮ້�າຍື່ແຮ້ງ
ເຊິື້�ງຕິາມປົັກກະຕິິແລ້�ວຈະນຳໄປັສ່່ ການເກ່ດເຍື່່�ອຫຸ້້�ມ ສມອງອັກເສບ (ການອັກເສບ
ຂອງເຍື່່�ອ ທ່ີ່�ຫຸ້້�ມສມອງແລ້ະໄຂສັນຫຸ້ັັງ) ແລ້ະ/ຫຸ້ັ່ ໂລ້ຫິຸ້ດເປັັນພິິດ (ເລ່້ອດເປັັນພິິດ). 
ອາການຕ່ິາງໆຂອງໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງ ອັກເສບນ່�ອາດ ຈະບ່ແມ່ນອາການຈຳເພິາະ 
ແຕ່ິ ອາດຈະກວມລ້ວມເຖິິງອາການເປັັນໄຂ�ໃນທັີ່ນທ່ີ່ ປັວດຫົຸ້ວ ຄ່ແໍຂງ ປັວດຕິາມຂ່
ຕ່ິ ເປັັນຕິ້່ມຜື່່�ນສ່ມ່ວງ-ແດງ ຫຸ້ັ່ ຮ້ອຍື່ຊື້ຳາ ບ່ມັກແສງທ່ີ່�ແຈ�ງ ປັວດຮ້າກ ແລ້ະ ຮ້າກ. 
ມ່ຈຳນວນສ່ງເຖິິງ 10% ຂອງການຕິິດເຊ່ື້�ອໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມ ສມອງອັກເສບເສັຍື່ຊ່ື້ວິດເຖິິງ
ແມ່ນວ່າຈະມ່ການ ປ່ັ� ນປົັວດ�ວຍື່ຢາປັະຕິິຊ່ື້ວະນະອັນເໝາະສົມກຕໍິາມ ແລ້ະ ຜ່ື່�ທ່ີ່�ລ້ອດ
ຊ່ື້ວິດຈາກໂຣກນ່�ກອໍາດຈະຢ່�ໂດຍື່ມ່ໂຣກແຊື້ກຊື້�ອນແບບລ້ະຍື່ະຍື່າວ. 

ຖ. ໂຣກເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບແພ່່ຜາຍື່ໄດ້�ຢ່່າງໃດ້?
ເຊ່ື້�ອແບັກທ່ີ່ເຣັຍື່ຂອງໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບນ່�ແພິ່ຜື່າຍື່ໃນລ້ະຫຸ້ວ່າງຄົ່ນໄດ�
ໂດຍື່ທີ່າງນຳາລ້າຍື່ຈາກທີ່າງຫຸ້ັັງຂອງດັງ ແລ້ະ ຮ່້ຄ່.ໍ ໂດຍື່ທົີ່�ວໄປັແລ້�ວ ຕິ�ອງມ່ການສຳຜື່ດັ 
ທ່ີ່�ໃກ�ຊິື້ດແລ້ະຍື່າວນານກັບຜ່ື່�ທ່ີ່�ມ່ເຊ່ື້�ອແບັກທ່ີ່ເຣັຍື່ຢ່�ແລ້�ວ ແລ້ະຕິາມທັີ່ມມະດາຈະເປັັນ
ຜ່ື່�ທ່ີ່�ມ່ສ້ຂພິາບສົມບ່ນດ່. ຕົິວຢ�າງ ຂອງ “ການສຳຜື່ດັທ່ີ່�ໃກ�ຊິື້ດແລ້ະຍື່າວນານ” ຄ່່ການ
ຢ່�ໃນ ເຮ່້ອນດຽວກັນ ຫຸ້ັ່ ການຈ່ບແບບເລິ້ກຊ້ື້�ງ (ເລິ້ກ). ເຊ່ື້�ອແບັກທິີ່ຣັຍື່ຂອງໂຣກເຍື່່�ອ
ຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຈະບ່ແພິ່ຜື່າຍື່ຈາກຄົ່ນນ້�ງຫຸ້າອ່ກຄົ່ນນ້�ງໄດ�ໂດຍື່ງາ່ຍື່ໆ ແລ້ະ ເຊ່ື້�ອ
ແບັກທ່ີ່ເຣັຍື່ມ່ຊ່ື້ວິດຢ່� ນອກຮ່້າງກາຍື່ຂອງມະນ້ດໄດ�ບ່ດົນ.

ຖ. ຢ່າວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່່າງໃດ້?
ຢາວັກຊ່ື້ນທີ່ຳງານໂດຍື່ການໄປັກະຕິ້�ນລ້ະບົບພ່ິມຄ່້�ມກັນເພິ່�ອຕ່ິສ່�ກັບການຕິິດ ເຊ່ື້�ອ
ໂຣກບາງຢ�າງ. ຖິ�າວ່າຄົ່ນຜ່ື່�ນ້�ງທ່ີ່�ໄດ�ສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກແລ້�ວມ່ການສຳຜື່ດັກັບການ
ຕິິດ ເຊ່ື້�ອໂຣກເຫຸ້ັົ�ານ່�  ລ້ະບົບພ່ິມຄ່້�ມກັນຂອງພິວກ ເຂາົກຈໍະສາມາດຕິອບຮັ້ບໄດ�ໂດຍື່
ມ່ປັະສິດທິີ່ພິາບຫຸ້ັາຍື່ຂ້�ນ ພິ�ອມທັີ່ງການປ້ັອງກັນການຂະ ຫຸ້ຍື່າຍື່ຕົິວຂອງເຊ່ື້�ອໂຣກ ຫຸ້ັ່ 
ການຫຸ້ັ�ດຜື່ອ່ນຄ່ວາມຮ້�າຍື່ແຮ້ງຂອງມັນໄດ�ດ່ຂ້�ນ. 

ຖ. ຢ່າສັກປ້້ອງກັນໂຣກເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບສາຍື່ພ່ັນ ACWY  
ມີປ້ະສິດ້ທິຳພ່າບຢ່່າງໃດ້?
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບສາຍື່ພິັນ ACWY ແບບຄ່ວບຄ່່່ເຂມັດຽວມ່
ປັະສິດທິີ່ພິາບສ່ງຫຸ້ັາຍື່ ໃນການໃຫຸ້�ການປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບທັີ່ງ  
ສ່�ຊື້ນິດນ່�. ຢາສັກນ່�ບ່ປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກ ເສບຊື້ນິດ B.  

ຖ. ແມ່ນໃຜທີຳ�ຄວັນໄດ້�ຮັັບການສັກຢ່າຢ່່່ໃນໂຄງການນີ�?
ນັກຮ້ຽນໝົດທີ່້ກຄົ່ນທ່ີ່�ຢ່� Year 10 ໃນໂຮ້ງຮ້ຽນ ມັທີ່ຍື່ົມແລ້ະຜ່ື່�ທ່ີ່�ມ່ອາຍ້ື່ 15-19 ປີັ  
ທ່ີ່�ຮ້ຽນຢ່�ສ່ນຮ້ຽນພິາສາອັງກິດເພິ່�ມ (Intensive English Centres) ຄ່ວນຮັ້ບ
ການສັກຢາເພິ່�ອປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບກ້່ມສາຍື່ພິັນ A, C, W ແລ້ະ Y.

ຖ. ແມ່ນໃຜທີຳ�ບ່ຄວັນໄດ້�ຮັັບການສັກຢ່ານີ�?
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບສາຍື່ພິັນ ACWY ບ່ຄ່ວນສັກໃຫຸ້�ຜ່ື່�ທ່ີ່� ເຄ່່ຍື່
ມ່ອາການແພິ�ຢ�າງຮ້້ນແຮ້ງ:

• ສ່ບເນ່�ອງມາຈາກການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອ ຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຄັ່�ງກ່ອນ

• ສ່ບເນ່�ອງມາຈາກສ່ວນປັະກອບໃດນ້�ງຂອງຢາສັກ ຫຸ້ັ່ ຫຸ້ັາຍື່ໆສ່ວນປັະກອບຂອງຢາສັກ 
(ຈັດເປັັນບັນຊ່ື້ລ້າຍື່ການໄວ�ຢ່�ໜ້�າຕ່ິໄປັ)

ຜ່ື່�ທ່ີ່� ເຄ່່ຍື່ຮ່້�ວ່າມ່ຄ່ວາມຮ່້�ສ້ກໄວສ່ງຕ່ິ ໂຣກຄ່ຕ່ໍິບທ່ີ່�ມ່ສານກະຕິ້�ນພ່ິມຕິ�ານທີ່ານ ມາກ່ອນ
ກບ່ໍຄ່ວນ ຮັ້ບການສັກຢາດ�ວຍື່ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງ ອັກເສບສາຍື່ພິັນ 
ACWY ນ່�.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ່�ຢ່່າງຮ້ັນແຮັງ) ແມ່ນຫຸ້ຍັື່ງ?
Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພິ�ອັນຮ້້ນແຮ້ງທ່ີ່�ອາດຈະເຮັ້ດໃຫຸ້�ສລົ້ບ ແລ້ະ ຕິາຍື່ໄດ�ຖິ�າ
ບ່ປ່ັ� ນປົັວໃຫຸ້�ໄວ. 

ມັັນຈະເກີີດໄດ້ຍາກີທີີ່�ສຸຸດ ຫຼັັັງຈາກີກີານສັຸກີຢາ. ພິວກພິະຍື່າບານທ່ີ່� ເຮັ້ດ ວຽກ ດ�ານ 
ການສ�າງພ່ິມຕິ�ານທີ່ານໂຣກຢ່�ຕິາມໂຮ້ງຮ້ຽນກໄໍດ�ຮັ້ບການເຝ່ິກຫັຸ້ດມາແລ້�ວເປັັນຢ�າງດ່
ໃນການປັ�ິ ນປົັວອາການແພິ�ອັນຮ້້ນແຮ້ງນ່�.

ຖ. ລູ່ກຂ້�ອຍື່ເຄີຍື່ໄດ້�ຮັັບການສັກຢ່າປ້້ອງກັນໂຣກເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມ  
ສມອງອັກເສບສາຍື່ພ່ັນ ACWY ມາກອ່ນແລູ�ວັບ່ແມ່ນບໍ?
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບສາຍື່ພິັນ ACWY ໄດ�ຖ່ິກຮ້ວມໄວ�ຢ່�ໃນ
ໂຄ່ງການການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກແຫຸ່້ງຊື້າດສຳລັ້ບບັນດາເດັກທ່ີ່�ມ່ອາຍ້ື່ 12 ເດ່ອນ 
ຕັິ�ງແຕ່ິເດ່ອນກຣໍະກະດາ 2018 ເປັັນຕົິ�ນມາ. ລ່້ກທ່ີ່ານອາດຈະເຄ່່ຍື່ໄດ�ຮັ້ບຢາສັກ 
ປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຊື້ນິດ C ຊ້ື້�ງຈະປ້ັອງ ກັນແຕ່ິພິຽງໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສ
ມອງອັກເສບຊື້ນິດ C ເທົີ່� ານັ�ນ.

ມ່ນັກຮ້ຽນຈຳນວນໜ້�ອຍື່ທ່ີ່�ມ່ບັນຫຸ້າທີ່າງສ້ຂະພິາບ (ເຊັື້� ນ ບ່ມ່ມ�າມ ຫຸ້ັ່ ພ່ິມຕິ�ານທີ່ານ
ບົກພິ່ອງ) ອາດຈະເຄ່່ຍື່ໄດ�ຮັ້ບ ຢາສັກຊື້ນິດນ່�. ຖິ�າເປັັນດັ�ງນັ�ນ ກະຣ້ນາປຶັກສາກັບນາຍື່ໝໍ
ຂອງ ທ່ີ່ານ ຫຸ້ັ່ ຜ່ື່�ຊ່ື້ຽວຊື້ານຖິ�າວ່າລ່້ກຂອງທ່ີ່ານໃກ�ຈະເຖິິງຍື່າມ ສັກຢາກະຕິ້�ນແລ້�ວບໍ.

ຖ. ລູ່ກຂ້�ອຍື່ໄດ້�ຮັັບຢ່າສັກປ້້ອງກັນເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບ ຊີນິດ້ C 
ມາແລູ�ວັ ມັນຈະປ້ອດ້ໄພ່ບ່ໃນການຮັັບຢ່າສັກປ້້ອງກັນໂຣກເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສ
ມອງອັກເສບສາຍື່ພ່ັນ ACWY? 
ເດັກສ່ວນຫຸ້ັາຍື່ຈະໄດ�ຮັ້ບຢາສັກປ້ັອງກັນເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຊື້ນິດ C ມາແລ້�ວ
ຕັິ�ງແຕ່ິຍື່ັງເປັັນເດັກທີ່າຣົກ. 

ກົມ ອະນາໄມ ແຫຸ່້ງຣັດ ນຊື້ວ ສະເໜ້່ການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກ
ທ່ີ່� ສະພິາການຄົ່�ນຄ່ວ�າດ�ານສ້ຂພິາບແລ້ະການແພິດແຫຸ່້ງຊື້າດໄດ�
ແນະນຳສຳລັ້ບໂຄ່ງການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກສຳລັ້ບພິວກວັຍື່ໜ້້່ມ
ໃນໂຮ້ງຮ້ຽນ. ຕິ�ອງມ່ໜ້ັງສ່ຍື່ິນຍື່ອມທ່ີ່�ພ່ິແມ່/ຜ່ື່�ປົັກຄ່ອງເຊັື້ນຮັ້ບ.

ຂ້ັ້�ນຕອນຕ່ໄປຂັ້ອງທ່່ານ
• ອ່ານເຈັ� ຍື່ຂມ່້ນ ນ່�ໃຫຸ້�ດ່.
• ຖິ�າທ່ີ່ານຕິ�ອງການໃຫຸ້�ລ່້ກທ່ີ່ານໄດ�ສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງ

ອັກເສບສາຍື່ພິັນ ACWY ຈົ�ງຂຽນຕ່ິ�ມຟອມຍື່ິນຍື່ອມແລ້�ວເອົາຟອມ
ຍື່ິນຍື່ອມທ່ີ່�ທ່ີ່ານເຊັື້ນຮັ້ບແລ້�ວໃຫຸ້�ລ່້ກທ່ີ່ານນຳກັບໄປັໃຫຸ້� ໂຮ້ງຮ້ຽນ.

• ຖິ�າທ່ີ່ານ ບໍ່່ ຕິ�ອງການໃຫຸ້�ລ່້ກທ່ີ່ານສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກ ເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງ
ອັກເສບສາຍື່ພິັນ ACWY ຢ່່າ ຂຽນຕ່ິ�ມຟອມຍື່ິນຍື່ອມນັ�ນ ຫຸ້ັ່ ສົ�ງຟອມ
ກັບໄປັໃຫຸ້�ໂຮ້ງຮ້ຽນ. 

NSW Health Lao ເຈ້ັ້� ຍຂໍ້ມູູ້ນສຳຳລັັບພ່ໍ່ແມູ່  

Meningococcal ACWY vaccination



ຢ່�ບາງປັະເທີ່ດມ່ການແນະນຳການສັກຢາກະຕິ້�ນສຳລັ້ບວັຍື່ໜ້້່ມແລ້ະຢາສັກ ACWY 
ນ່�ຈະໃຫຸ້�ຢາສັກກະຕິ້�ນນ້�ງເຂມັ ເພິ່�ອປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຊື້ນິດ C 
ພິ�ອມທັີ່ງ ຄ່້�ມຄ່ອງຈາກຊື້ນິດ A, W ແລ້ະ Y. ເດັກບາງຄົ່ນຈະໄດ�ຮັ້ບ ຢາສັກປ້ັອງກັນເຍື່່�ອ
ຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບຊື້ນິດCໃນປີັ 2015 - 2018 ດັ�ງເປັັນສ່ວນນ້�ງ ຂອງໂຄ່ງການນຳທັີ່ນ
ສຳລັ້ບ No Jab, No Pay. ການ ໄດ�ຮັ້ບຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບ
ສາຍື່ ພິັນ ACWY ນ້�ງເຂມັແມ່ນມ່ຄ່ວາມປັອດໃພິ. ມັນເປັັນສິ�ງ ທ່ີ່�ດ່ກວ່າໃນການໃຫຸ້�
ຫຸ່້າງກັນຢ�າງຕິຳາ 4 ອາທິີ່ດລ້ະຫຸ້ວ່າງ ການສັກຢາແຕ່ິລ້ະເຂມັເພິ່�ອໃຫຸ້�ມ່ການຄ່້�ມຄ່ອງທ່ີ່�ດ່
ທ່ີ່�ສ້ດຈາກທີ່້ກໆຊື້ນິດ.

ຖ. ມີການບ່�ງບອກອ່�ນໆໃດ້ແດ່້ສຳລັູບຢ່າສັກນີ�?
ຢາສັກນ່�ຍື່ັງຖ່ິກແນະນຳສຳລັ້ບຜ່ື່�ທ່ີ່�ວາງແຜື່ນການເດ່ນ ທີ່າງໄປັເຂດທ່ີ່�ພິົວພິັນກັບການ
ສ່ຽງຫຸ້ັາຍື່ຕ່ິໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມ ສມອງອັກເສບ ຮ້ວມເຖິິງ ການເດ່ນທີ່າງໄປັສແວງບ້ນ Hajj. 
ນອກຈາກນ່� ແລ້�ວຢາສັກນ່�ຍື່ັງໄດ�ຖ່ິກສະເໜ້່ໃຫຸ້�ແກ່ບາງວິຊື້າຊ່ື້ບ ເຊັື້� ນ ເຈົ� າໜ້�າທ່ີ່�ຢ້�ໃນ
ຫຸ້�ອງວິໄຈຈ້ລ້ຊ່ື້ວະວິທີ່ຍື່າ ແລ້ະ ສຳລັ້ບຜ່ື່� ທ່ີ່�ມ່ບັນຫຸ້າທີ່າງສ້ຂະພິາບບາງຢ�າງ ເຊັື້� ນ  
ບ່ມ່ມ�າມ.

ຖ. ຢ່າປ້້ອງກັນ ໂຣກ ເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງອັກເສບສາຍື່ພ່ັນ ACWY 
ບັນຈ້ບັນດ້າທຳາດ້ເສີມອັນໃດ້ໄວັ�ແນ່?
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກນ່�ອາດຈະບັນຈ້ ໂຕິຣເມຕິາມອລ້. ຊືູ້ໂຄ່ຣສ ແລ້ະ ໂຊື້ດຽມຄ່ລໍ້ຣາຍື່ດ໌. 
ບັນດາທີ່າດເສ່ມຕ່ິາງໆໄດ�ຮ້ວມເຂົ� າໄປັໃນຢາວັກຊ່ື້ນ ເປັັນຈຳນວນເລັ້ກນ�ອຍື່ ເພິ່�ອຊ່ື້ວຍື່
ໃຫຸ້�ຢາກັນໂຣກທີ່ຳງານ ຫຸ້ັ່ ທີ່ຳໜ້�າທ່ີ່�ປ້ັອງກັນບ່ໃຫຸ້�ຢາເສັຍື່.

ຖ. ຢ່າສັກປ້້ອງກັນໂຣກປ້ອດ້ໄພ່ເທ່ຳ� າໃດ້? 
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກຢ່�ໃນອອສເຕິຣເລັ້ຍື່ນ່�ແມ່ນປັອດໄພິຫຸ້ັາຍື່ ແລ້ະ ຕິ�ອງຜື່າ່ນການກວດ
ກາຢ�າງເຄັ່� ງຄັ່ດໂດຍື່ ອົງການຄ່ວບຄ່້ມຢາເພິ່�ອການບຳບັດ (TGA) ກ່ອນທ່ີ່�ຈະໄດ�ຮັ້ບ
ອະນ້ຍື່າດໃຫຸ້�ນຳໃຊື້�ໄດ�. ນອກຈາກນ່�ແລ້�ວ ອົງການ (TGA) ຍື່ັງໄດ�ຄ່ວບຄ່້ມຄ່ວາມປັອດ
ໄພິຂອງຢາສັກໃນເວລ້າທ່ີ່�ຖ່ິກນຳໃຊື້�ອ່ກດ�ວຍື່.

ຖ. ອາການຂ້�າງຄຽງຂ້ອງການສັກຢ່າປ້້ອງກັນໂຣກ ເຍ່ື່�ອຫຸ້້�ມສມອງ 
ອັກເສບ ສາຍື່ພ່ັນ ACWY ມີຫຸ້ຍັື່ງແດ່້?
ອາການຂ�າງຄ່ຽງ ມ່ພິຽງເບົາບາງ ແລ້ະ ຕິາມປົັກກະຕິິແລ້�ວຈະ ພິົວພິັນກັບ
ການເປັັນໄຂ�, ປັວດຫົຸ້ວ,ເປັັນວິນ ຫຸ້ັ່ ເຈັບ, ໃຄ່່ແລ້ະເປັັນຮ້ອຍື່ແດງ ຕິາມບໍຣິ
ເວນສັກຢາ. ຕິາມປົັກກະຕິິແລ້�ວ ອາການຕິາມບໍຣິເວນສັກຢາຈະເຊົື້າໄປັພິາຍື່ໃນ 
2-3ມ່�. ອາການຂ�າງຄ່ຽງທ່ີ່�ຮ້�າຍື່ແຮ້ງນັ�ນມ່ນ�ອຍື່ທ່ີ່�ສ້ດ. ຂມ່້ນເພິ່ມຕ່ິ�ມກ່ຽວກັບ
ອາການຂ�າງຄ່ຽງແມ່ນມ່ໄວ�ໃຫຸ້�ທ່ີ່�  ກອງຂມ່້ນເລ່້�ອງຢາ ສຳລັ້ບຜ່ື່�ຊົື້ມໃຊື້� [Consumer 
Medicine Information (CMI)] ສຳລັ້ບຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກແມ່ນມ່ໄວ�ທ່ີ່�  
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination. 

ບັນດາພ່ິແມ່ທ່ີ່� ເປັັນກັງວົນກ່ຽວກັບອາການຂ�າງຄ່ຽງຕ່ິາງໆຫຸ້ັັງຈາກການສັກຢານັ�ນ  
ຄ່ວນຕິິດຕ່ິນາຍື່ໝຂໍອງພິວກເຂາົຜ່ື່�ຊ້ື້�ງຈະເປັັນຜ່ື່�ລ້າຍື່ງານໄປັຫຸ້າພິະແນກສ້ຂພິາບ 
ຊືຸ້ມຊົື້ນໃນທີ່�ອງຖິິ�ນອ່ກດ�ວຍື່. 

ຖ. ຄວັນສັກຢ່າກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮັຽນຍິື່ງທີຳ�ຖ່ພ່າຫ່ືຸ້  
ຄິດ້ວ່ັາລູາວັອາດ້ຈະຖ່ພ່າ ບໍ?
ບ່. ນັກຮ້ຽນຍື່ິງຜ່ື່�ໃດທ່ີ່�ຖ່ິພິາ ຫຸ້ັ່ ຄິ່ດວ່າລ້າວອາດຈະຖ່ິພິາບ່ຄ່ວນສັກຢາກັນໂຣກນ່�.  
ໃນວັນທ່ີ່�ເປີັດຄ່ລ່້ນິກ ພິະຍື່າບານສັກຢາຈະຖິາມບັນດານັກຮ້ຽນຜ່ື່�ຍື່ິງວ່າ ພິວກເຂາົເຈົ� າຖ່ິ
ພິາ ຫຸ້ັ່ ຄິ່ດວ່າອາດຈະຖ່ິພິາຫຸ້ັ່ບ່. ຖິ�າຄ່ຳຕິອບຂອງນັກຮ້ຽນຕ່ິຄ່ຳຖິາມນ່�ວ່າ ແມ່ນ ລ້າວກໍ
ຈະບ່ໄດ�ສັກຢາ. ນັກຮ້ຽນກຈໍະຖ່ິກແນະນຳໃຫຸ້�ປຶັກສາຫຸ້າລ່້ ບັນຫຸ້ານ່�ກັບພ່ິແມ່/ຜ່ື່�ປົັກຄ່ອງ
ຂອງລ້າວ ແລ້ະ ຊື້ອກຫຸ້າການຊ່ື້ວຍື່ເຫຸ້ັ່ອທີ່າງດ�ານການແພິດໃນທັີ່ນທ່ີ່. ນອກຈາກນ່�ລ້າວ
ຍື່ັງຈະໄດ�ຮັ້ບຣາຍື່ລ້ະອຽດການຕິິດຕ່ິຂອງບໍຣິການການສົ�ງຕ່ິດ�ານສ້ຂພິາບຊ້ື້�ງຈະໃຫຸ້�ຄ່ຳ
ແນະນຳ ການອ່�ມຊືູ້ ແລ້ະ ການຊ່ື້�ນຳ.

ຖ. ຖ�າລູ່ກຂ້�ອຍື່ເປ້ັນໂຣກຫຸ່້ດ້ ແລູະ ກິນຢ່າ ກອັກຕີີໂຊີນ  
ຫ່ືຸ້ ເປ້ຣັດ້ນິໂຊີນ ດ້�ວັຍື່ການໃຊີ� “ອັນເປ້່� າ” ເດ້?
ຢາສັກປ້ັອງກັນໂຣກເຍື່່�ອຫຸ້້�ມສມອງ ອັກເສບ ສາຍື່ພິັນ ACWY ສາມາດສັກໃຫຸ້�ໃຜື່ຜ່ື່�
ນ້�ງທ່ີ່� ເປັັນໂຣກຫຸ່້ດ ໄດ�ໂດຍື່ປັອດໄພິ ບ່ວ່າພິວກເຂາົເຈົ� າຈະພິວມກິນຢາຫຸ້ຍື່ັງຢ່�.

ຖ. ແມ່ນໃຜສາມາດ້ຍິື່ນຍື່ອມຕ່ີການສັກຢ່າປ້້ອງກັນໂຣກ  
ແລູະ ຈະສາມາດ້ຖອນການຍິື່ນຍື່ອມໄດ້�ບ່? 
ການຍື່ິນຍື່ອມສາມາດຖ່ິກຖິອນຄ່່ນໄດ�ທີ່້ກເວລ້າ ບ່ວ່າໂດຍື່ການແຈ�ງໄປັຫຸ້າທີ່າງໂຮ້ງຮ້ຽນ
ເປັັນລ້າຍື່ລັ້ກອັກສອນ ເລ່້�ອງການຖິອນການຍື່ິນຍື່ອມ ຫຸ້ັ່ ໂທີ່ຣະສັບຫຸ້າໂຮ້ງຮ້ຽນເພິ່�ອ
ຖິອນການຍື່ິນຍື່ອມນັ�ນ.  ການຖິອນການຍື່ິນຍື່ອມທີ່າງອອນໄລ້ນ໌ສາມາດຫຸ້າໄດ�ທ່ີ່�: 
nswhealth.service-now.com/school

ຖ. ຂ້�ອຍື່ຈະເຮັັດ້ແນວັໃດ້ຖ�າລູ່ກຂ້�ອຍື່ພ່າດ້ຈາກການສັກຢ່າທີຳ�ໂຮັງ 
ຮັຽນຍື່�ອນເຈັບປ່້ວັຍື່ ຫ່ືຸ້ ຂ້າດ້ໂຮັງຮັຽນໃນມ່�ທີຳ�ພ່ະຍື່າບານມາ?
ຈະມ່ຄ່ວາມພິະຍື່າຍື່າມທີ່້ກໆທີ່າງໃນການທ່ີ່�ຈະສັກຢາໃຫຸ້�ລ່້ກທ່ີ່ານພິາຍື່ໃນປີັການຮ້ຽນ. 
ຖິ�າຫຸ້າກວ່າເປັັນໄປັບ່ໄດ� ທ່ີ່ານຈະໄດ�ຮັ້ບແຈ�ງເຖິິງການຈັດການເລ່້�ອງ ການສັກຢາເພິ່�ອນຳ
ໃຫຸ້�ທັີ່ນ (catch-up).

ອ່ກທີ່າງນ້�ງ, ວັກຊ່ື້ນຟຣ່ ແມ່ນມ່ໃຫຸ້�ຜື່າ່ນ ນາຍື່ໝ ໍທີ່�ອງຖິິ�ນແລ້ະເພິສັດຊື້ະກອນດ�ານ
ພ່ິມຕິ�ານທີ່ານຂອງຮ້�ານຂາຍື່ຢາ. ກະລ້້ນາສັງເກດ ວ່ານາຍື່ໝ ໍແລ້ະ ເພິສັດຊື້ະກອນດ�ານ
ພ່ິມຕິ�ານທີ່ານ ອາດຈະຄິ່ດຄ່່າທີ່ຳນຽມການປຶັກສາຫຸ້າລ່້ຫຸ້ັ່ການສັກຢານ່�.

ຖ. ຂ້�ອຍື່ຈະເຂ່້� າເຖິງບັນທຶຳກການສັກຢ່າໄດ້�ຢ່່າງໃດ້?
ຂມ່້ນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊ່ື້ນຂອງລ່້ກທ່ີ່ານຈະຖ່ິກອັບໂຫຸ້ັດໃສ່ທີ່ະບຽນສັກຢາ
ປ້ັອງກັນໂຣກ (AIR) ເພິ່�ອໃຫຸ້�ມັນສາມາດເຊ່ື້�ອມຕ່ິກັບປັະຫຸ້ວັດການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກ
ທ່ີ່�ມ່ຢ່�ແລ້�ວຂອງລ່້ກທ່ີ່ານ.

ບັນດາພ່ິແມ່ສາມາດຂສໍຳເນົາໃບລ້າຍື່ງານປັະຫຸ້ວັດການສັກຢາ AIR ຂອງລ່້ກພິວກເຂາົ
ໄດ�ທີ່້ກເວລ້າ ຈົນຮ້ອດລ່້ກພິວກເຂາົອາຍ້ື່ 14 ປີັຂ້�ນໄປັ, ແລ້ະ ນັກຮ້ຽນທ່ີ່�ມ່ອາຍ້ື່ 14  
ປີັຂ້�ນໄປັສາມາດຂໃໍບປັະກາດປັະຫຸ້ວັດການສັກຢາດ�ວຍື່ຕົິນເອງໄດ�ດັ�ງນ່�:

• ນຳໃຊື້�ບັນຊ່ື້ Medicare online ຜື່າ່ນ myGov my.gov.au/

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

• ໂທີ່ຫຸ້າສາຍື່ສອບຖິາມທົີ່�ວໄປັ AIR ທ່ີ່�ເບ ່1800 653 809.

ຖ. ຈະມີຫຸ້ຍັື່ງເກີດ້ຂຶ້�ນຕ່ີຂ້ມ່້ນຂ້ອງລູ່ກຂ້�ອຍື່? 
ຂມ່້ນທ່ີ່�ທ່ີ່ານເອົາໃຫຸ້�ຢ່�ຟອມຍື່ິນຍື່ອມການສັກຢາກັນໂຣກ ນັ�ນຈະມ່ເງ່�ອນໄຂໃຫຸ້�ຖ່ິ
ເປັັນຄ່ວາມລັ້ບ ແລ້ະ ມ່ການຄ່້�ມຄ່ອງຄ່ວາມເປັັນສ່ວນຕົິວໃນກົດໝາຍື່ຢ�າງເຄັ່� ງຄັ່ດ
ທ່ີ່�ມ່ຢ່�ໃນກົດໝາຍື່ຂອງຣັດ NSW ແລ້ະ ຣັຖິບານກາງ (ເບິ�ງຢ່�ໃນຄ່ຳຖິແລ້ງຄ່ວາມເປັັນ
ສ່ວນຕົິວທ່ີ່�ຄັ່ດຕິິດມາ). ຂມ່້ນນ່�ຈະຖ່ິກເອົາເຂົ� າໃສ່ໄວ�ຢ່�ໃນກອງທີ່ະບຽນການສັກຢາ
ປ້ັອງກັນໂຣກ ຂອງກົມອານາໄມ ຣັດ NSW ແລ້ະ ແລ້�ວກຈໍະຖ່ິກອັບໂຫຸ້ັດເຂົ� າໄປັຫຸ້າ 
ກອງລົ້ງທີ່ະບຽນ ການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກແຫຸ່້ງ ອອສເຕິຣເລັ້ຍື່ (AIR) ເພິ່�ອວ່າຈະ
ສາມາດເຊ່ື້�ອມຕ່ິເຂົ� າໄປັຫຸ້າປັະຫຸ້ວັດການສັກຢາປ້ັອງກັນໂຣກຂອງລ່້ກທ່ີ່ານທ່ີ່�ມ່ຢ່�ແລ້�ວ 
ແລ້ະ ສາມາດເບິ�ງໄດ�ທ່ີ່� MyGov.

ຖ. ຂ້�ອຍື່ຈະຊີອກຫຸ້າຂ້ມ່້ນເພ່ີ�ມຕ່ີ�ມກ່ຽວັກັບການສັກຢ່າປ້້ອງກັນໂຣກ
ຢ່່່ໃນໂຮັງຮັຽນໄດ້�ຈາກໃສ?
ຂມ່້ນເພິ່�ມຕ່ິ�ມມ່ໄວ�ໃຫຸ້�:

• ໂດຍື່ການເຂົ� າເບິ�ງເວັບໄຊື້ຕ໌ິຂອງກົມອະນາໄມແຫຸ່້ງຣັດ ນຊື້ວ ທ່ີ່�:    
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

• ໂດຍື່ການຕິິດຕ່ິ ພິະແນກ ອະນາໄມຊືຸ້ມຊົື້ນໃນທີ່�ອງຖິິ�ນຂອງທ່ີ່ານ  
ທ່ີ່�ເບ່ 1300 066 055
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ໃບຍິິນຍິອມສຳຳລັັບການສັຳກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ
ເຍິ່�ອຫຸ້້�ມສຳມອງ ອັກເສຳບ ສຳາຍິພັັນ ACWY   
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົົວພັມິໂດຍໃຊ້້ປົາກກາສີຳດຳຳ ຫ່ືຸ້ ສີຳຟ້້າ.
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1. ຣາຍິລັະອຽດຳຂອງນັກຮຽນ

2. ສຳະຖານະພັາບໃນການມີເຊ່ື້�ອຊື້າດຳເປ້ັນຄົົນພັ່�ນເມ່ອງ

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 ແມ່ຍງິ ບີກຸ່ຳນດົື/ລະຫວ່ັາງສອງ

ເພດື/ບີລ່ະບຸີ

ຊື່ັ�ນຮຽນ

3. ຣາຍິລັະອຽດຳຂອງທ່່ານ - ພ່ັແມ່ ຫ່ືຸ້ ຜູ້້�ປ້ົກຄົອງ
ຂອ້ຍໄດ້ືອ່ານແລະໄດ້ືເຂ້� າໃຈິຂມ່້ນທີໍ�ໄດ້ືເອ້າໃຫ້ກຸ່ຽວັກັຸບີ ຜູ້ນົປີໂຍດື
ແລະ ບີັນດືາອາກຸານຂາ້ງຄຽງທີໍ�ອາດືຈິະມີ ຂອງ ກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸເຍ່�ອຫຸ້ມສມອງ ອັກຸເສບີ ສາຍພັນ ACWY. 

ຂອ້ຍໃຫ້ກຸານຍິນຍອມມານະທີໍ�ນີ�ສຳລັບີລ່ກຸຂອ້ຍທີໍ�ມີຊື່່� ຢູ່່�ຂາ້ງເທິໍງ
ນີ� ເພ່�ອໃຫ້ໄດ້ືຮັບີກຸານສັກຸຢູ່າປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸເຍ່�ອຫຸ້ມສມອງ ອັກຸເສບີ 
ສາຍພັນ ACWY ນ່�ງເຂມັ.

ຂອ້ຍປີະຕິຍານ ຕາມທີໍ�ຂອ້ຍຮ້່ດີືທີໍ�ສຸດື ວ່ັາ ລ່ກຸຂອງຂອ້ຍ:

1. ບີເ່ຄີຍມອີາກຸານພ່ມແພຢູ້່�າງແຮງຫັງັຈິາກຸກຸານສັກຸ ຢູ່າປ້ີອງກັຸນ
ໂຣ໌ກຸໃດືໆ.

2. ບີມີ່ຄວັາມຮ້່ສ່ກຸໄວັຕ່ອາກຸານແພອັ້ນຮ້າຍແຮງຕ່ສ່ວັນ ປີະສົມຂອງ
ຢູ່າສັກຸປ້ີອງກັຸນໂຣ໌ກຸທີໍ�ຢູ່່�ໃນບີນັຊື່ ີຂອງປ້ີ�ມຂມ່້ນ ສຳລັບີພ່ແມທີ່ໍ�
ຄັດືຕິດືມານີ�.

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

ທີໍ�ຢູ່່�  (ຕົວັຢູ່�າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ

ນຳເບີີໂທໍຣ໌ະສັບີມຖ່່ື 

ລາຍເຊື່ນັຂອງພ່ແມ/່ຜູ່້ປ້ີກົຸຄອງ ວັັນທີໍ

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

ຣ໌ະຫດັືໄປີສະນີ

Lao

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



02/ // 02

ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກເຍ່�ອຫຸ້້ມ່ສັ
ມ່ອງ ອັກເສັບັ ສັາຍພັໍ່ນ ACWY  ພ່ັແມ່/ຜູ້້�ປ້ົກຄົອງ ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກເຍ່�ອຫຸ້້ມ່ສັມ່ອງ ອັກເສັບັ ສັາຍພໍ່ັນ ACWY  

ບັັນທຶຶກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກເຍ່�ອຫຸ້້ມ່ສັມ່ອງ ອັກເສັບັ ສັາຍພໍ່ັນ ACWY  

ຊີື້�ຂອງນັກຮຽນ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ຄົວາມເຫັຸ້ນຂອງພັະຍິາບານ

ແຂນ ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ ວັັນທີໍ

:
ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ເຫັ້ນຜົູ້ນທ່ຶ�ບັສ່ັກັຢາ
ຂາດືໂຮງຮຽນ
ປີະຕິເສດື
ບີສ່ະບີາຍ
ບີມ່ລີາຍເຊື່ນັ 
ຖືອນກຸານຍິນຍອມ 
ອ່�ນໆ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່່/ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສັຳລັັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ  (ຕົວັຢູ່�າງ: JANE SMITH)

ແຂນ ເວັລາຂອງກຸານສັກຸຢູ່າ (24ຊື່ົ�ວັໂມງ)

ລາຍເຊື່ນັຂອງພະຍາບີານ ວັັນທີໍ

:
ໝາຍເລກຸຂອງຢູ່າສັກຸຊື່າ້ຍ

ຂວັາ

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື່�ມ່

ສັຳລັັບັຫ້້ອງການໃຊ້້ເທ່ຶ� ານັ�ນ

ຕ້ື່ອງເຮັັດຫ້ຍັງແດ່ຫ້ັັງຈາກການສັັກຢາປ້ົອງກັນໂຣຸກ ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າປົະຕິື່ກິລິັຍາເກ່ດຂ່�ນຢ້�ບໍັລິັດ
ເວນບັ່ອນສັັກຢາ

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

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

ຖ�າລ້ັກທ່່ານເກີດຳມປີ້ະຕິົກິຣິຍິາທີ່�ທ່່ານເປ້ນັກັງວົນ  ກະຣ້ນາຕິົດຳຕ່ົນາຍິໝໍໃໍນທ່�ອງຖິ�ນຂອງທ່່ານ

• ເອ້າຜູ້າ້ຈຸ່ິມນຳາເຢູ່ັນໝາດືໆໃສ່ຢູ່່�ເທິໍງບີ່ອນສັກຸຢູ່າ ເພ່�ອບັີນເທ້ໍາ
ອາກຸານເຈັິບີປີວັດື.

• ກິຸນຢູ່າ ພາຣ໌າເຊື່ຕາມອນ ຖ້ືາເຈັິບີປີວັດື.
• ດ່ື�ມນຳາຫັາຍຂ່�ນ.

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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