
ໂຄງການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກຢ່�ໃນ  
ໂຮງຮຽນ ຂອງຣັດ NSW

ກຣົົມອະນາມັຍຂອງຣັົດ NSW ເຮັັດວຽກຮ່ັວມກັບໂຮັງຮັຽນທັັງຫຼຼາຍເພື່່�ອສະເໜີີການ ສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກໄວຣັົສທີັ�ເຮັັດໃຫ້ຼເກີດເນ່�ອງອກ
ເຍ່�ອບຸຜິວິໃນມະນຸດ (HPV) ແລະ ໂຣົກຄໍຕີໍີບ-ໂຣົກບາດທັະຍັກ ແລະ ໂຣົກໄອໄກ່ (dTpa) ໃຫ້ຼແກ່ບັນດາ ນັກຮັຽນ Year 7 ຕີາມໂຄໍງການ
ສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກສຳລັບພື່ວກວັຍໜຸີ່ມໃນໂຮັງຮັຽນ. ຢາວັກຊິິນເຫຼຼົ�ານີ�ໄດ້ຖ່ືກແນະນຳໂດຍ ສະພື່າ ການຄົໍ�ນຄໍວ້າດ້ານສຸຂະພື່າບແລະຢາ
ແຫ່ຼງຊິາດ (NHMRC) ແລະໄດ້ຮັັບທຶັນພື່າຍໃຕ້ີໂຄໍງການສັກຢາປ້້ອງກນໂຣົກແຫ່ຼງຊິາດ.

• ຂມູ້ນກ່ຽວກັບບັນດາຢາສັກ ແລະ ບັນດາພື່ະຍາດຕ່ີາງໆທີັ�ຢາ
ພື່ວກນີ�ປ້້ອງກັນໄດ້ ຖ່ືກຮັວມເອົາໄວ້ຢູ�ໃນເຈັັ້� ຍຂມູ້ນສຳລັບພ່ື່ແມ່
ໃບນີ�.  

• ເພື່່�ອຈັ້ະໃຫ້ຼລູກທ່ັານໄດ້ສັກຢາ, ພ່ື່ແມ່/ຜູິປົ້້ກຄໍອງຕ້ີອງໃຫ້ຼຄໍຳ
ຍິນຍອມຕ່ີຢາສັກ ແຕ່ີ ລະຢ�າງຢູ�ໃນຟອມຍິນຍອມທີັ�ຄັໍດຕິີດມາ
ພ້ື່ອມນີ� ຫຼຼ່ ທັາງອອນໄລນ໌ ທີັ� nswhealth.service-now.
com/school ຢາສັກນີ�ຈັ້ະມີໃຫ້ຼຟຣີົຢູ�ໃນໂຮັງຮັຽນ ເທົັ� ານັ�ນ
ຖ້ືາທ່ັານຕ່ີ�ມຟອມຍິນຍອມ, ເຊັິນຊ່ິ�ຮັັບແລະສົ�ງຟອມຄ່ໍນໄປ້ 
ໃນຂະນະທີັ�ລູກທ່ັານຮັຽນຢູ� Year 7.

• ການຍິນຍອມສາມາດຖ່ືກຖືອນ ໄດ້ທັຸກເວລາດ້ວຍການເຮັັດຕີາມ
ຄໍຳແນະນຳທີັ�ຢູ�ໃນໜ້ີາ 2. 

• ຖ້ືາທ່ັານ ບ່ຕ້ີອງການໃຫ້ຼລູກທ່ັານສັກຢາ ປ້້ອງກັນໂຣົກໃດນຶ�ງນີ�  
ຢ�າ ເຊັິນຊ່ິ�ທ່ັານໃສ່ຢູ�ໃກ້ຊ່ິ�ຂອງຢາວັກຊີິນນັ�ນ.

• ຖ້ືາທ່ັານ ບ່ຕ້ີອງການໃຫ້ຼລູກທ່ັານສັກຢາ ປ້້ອງກັນໂຣົກໃດນຶ�ງນີ�  
ຢ�າ ເຊັິນຊ່ິ�ທ່ັານໃສ່ຢູ�ໃກ້ຊ່ິ�ຂອງຢາວັກຊີິນນັ�ນ.

ເພື່່�ອເອົາຂມູ້ນເພື່ີ�ມເຕີີມກ່ຽວກັບການຍິນຍອມທັາງອອນໄລນ໌:

NSW Health Lao ເຈ້ັຍຂໍ້ ມູນສຳລັບພ່ໍແມ່

ເພ່�ອເອົາຂມູ້ນເພ້�ມຕ່ື່�ມກະຣຸຸນາຕິື່ດຕ່ື່ພະແນກສຸຂພາບຊຸຸມຊົຸນໃນທ້້ອງຖິິ່�ນຂອງທ່້ານຕື່າມໂທ້ຣຸະສັບໝາຍເລກ  
1300 066 055 ຫ່ືຼື ເຂົ� າເບິ�ງເວັັບໄຊຸຕ໌ື່: www.health.nsw.gov.au/immunisation.

http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


ຄຳຳຖາມທ່ີ່�ຄົຳນມັກຖາມເລ້ື້�ອຍໆ
ຖ. ຢາວັັກຊີີນທຳຳງານຢ່າງໃດ?
ຢາວັກຊີິນທັຳງານໂດຍການໄປ້ກະຕີຸ້ນລະບົບພູື່ມຄໍຸ້ມກັນ
ເພື່່�ອຕ່ີສູ້ກັບການຕິີດ ເຊ່ິ�ອໂຣົກບາງຢ�າງ. ຖ້ືາວ່າຄົໍນຜູິນ້ຶ�ງທີັ�
ໄດ້ສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກແລ້ວມີການສຳຜິດັກັບການຕິີດ  
ເຊ່ິ�ອໂຣົກເຫຼຼົ�ານີ�  ລະບົບພູື່ມຄໍຸ້ມກັນຂອງພື່ວກ ເຂາົກໍ
ຈັ້ະສາມາດຕີອບຮັັບໄດ້ໂດຍມີປ້ະສິດທິັພື່າບຫຼຼາຍຂຶ�ນ 
ພື່້ອມທັັງການປ້້ອງກັນການຂະ ຫຼຍາຍຕົີວຂອງເຊ່ິ�ອໂຣົກ 
ຫຼຼ່ ການຫຼຼ�ດຜິອ່ນຄໍວາມຮ້ັາຍແຮັງຂອງມັນໄດ້ດີຂຶ�ນ. 

ຖ. ຢາສັັກປ້້ອງກັນໂຣກປ້ອດໄພເທ່ຳ� າໃດ? 
ຢາສັກປ້້ອງກັນໂຣົກຢູ�ໃນອອສເຕີຣົເລັຍນີ�ແມ່ນປ້ອດໄພື່
ຫຼຼາຍ ແລະ ຕ້ີອງຜິາ່ນການກວດກາຢ�າງເຄັໍ� ງຄັໍດໂດຍ ອົງການ
ຄໍວບຄໍຸມຢາເພື່່�ອການບຳບັດ (TGA) ກ່ອນທີັ�ຈັ້ະໄດ້ຮັັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຼນຳໃຊ້ິໄດ້. ນອກຈັ້າກນີ�ແລ້ວ ອົງການ (TGA) 
ຍັງໄດ້ຄໍວບຄໍຸມຄໍວາມປ້ອດໄພື່ຂອງຢາສັກໃນເວລາທີັ�ຖ່ືກນຳ
ໃຊ້ິອີກດ້ວຍ.

ຖ. ອາການຂ້້າງຄຽງຂ້ອງການສັັກຢາກັນໂຣກ 
ມີີຫຍັັງແດ່?
ອາການຂາ້ງຄໍຽງ ມີພື່ຽງເບົາບາງ ແລະ ຕີາມປົ້ກກະຕິີແລ້ວ 
ຈັ້ະມີອາການເຈັັ້ບ ໃຄ່ໍ ແລະ ເປັ້ນຮັອຍແດງຕີາມບໍຣິົເວນສັກ
ຢາ. ອາການຂາ້ງຄໍຽງທີັ�ຮ້ັາຍແຮັງນັ�ນມີນ້ອຍທີັ�ສຸດ. ບັນດາ
ພ່ື່ແມ່ທີັ�ຢູ�ໃນຣັົດ NSW ທີັ�ໄດ້ຖ່ືກຕິີດຕີາມເບິ�ງຫຼຼັງຈັ້າກທີັ�
ໄດ້ຮັັບການສັກວັກຊີິນປ້້ອງກັນໂຣົກ HPV ໄດ້ລາຍງານວ່າ 
ນັກຮັຽນ 9% ມີອາການຂາ້ງຄໍຽງທີັ�ບ່ຮຸັນແຮັງ ໃນຂະນະທີັ�
ມີພື່ຽງ 0.4% ເທົັ� ານັ�ນ ທີັ�ຕ້ີອງການການຮັັກສາພື່ະຍາບານ. 
ຂມູ້ນເພື່ີ�ມເຕີີມກ່ຽວກັບອາການຂາ້ງຄໍຽງຕ່ີາງໆ ມີໄວ້ໃຫ້ຼ
ທີັ�  ກອງຂມູ້ນເລ່�ອງຢາ ສຳລັບຜູິຊົ້ິມໃຊ້ິ [Consumer 
Medicine Information (CMI)] ສຳລັບຢາສັກ
ປ້້ອງກັນໂຣົກແມ່ນມີໄວ້ທີັ�  www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination. 

ບັນດາພ່ື່ແມ່ທີັ� ເປັ້ນກັງວົນກ່ຽວກັບອາການຂາ້ງຄໍຽງຕ່ີາງໆ
ຫຼຼັງຈັ້າກການສັກຢານັ�ນ ຄໍວນຕິີດຕ່ີນາຍໝໍຂໍອງພື່ວກເຂາົ
ຜູິຊຶ້ິ�ງຈັ້ະເປັ້ນຜູິລ້າຍງານໄປ້ຫຼາພື່ະແນກສຸຂພື່າບ ຊິຸມຊົິນໃນ
ທ້ັອງຖິື�ນອີກດ້ວຍ.

ຖ. Anaphylaxis (ອາການແພ້ຢ່າງ
ຮຸຸນແຮຸງ) ແມີ່ນຫຍັັງ?
Anaphylaxis ແມ່ນອາການແພື່້ອັນຮຸັນແຮັງທີັ�ອາດຈັ້ະ
ເຮັັດໃຫ້ຼສລົບ ແລະ ຕີາຍໄດ້ຖ້ືາບ່ປ່້� ນປົ້ວໃຫ້ຼໄວ. ມັັນຈະເກີີດ
ໄດ້ຍາກີທີີ່�ສຸຸດ ຫຼັັັງຈາກີກີານສັຸກີຢາ. ພື່ວກພື່ະຍາບານທີັ�
ເຮັັດ ວຽກ ດ້ານ ການສ້າງພູື່ມຕ້ີານທັານໂຣົກຢູ�ຕີາມໂຮັງຮັຽນ
ກໄໍດ້ຮັັບການເຝ່ິກຫັຼດມາແລ້ວເປັ້ນຢ�າງດີໃນການປ້�ິ ນປົ້ວ
ອາການແພ້ື່ອັນຮຸັນແຮັງນີ�.

ຖ. ຖ້າລູູກຂ້້ອຍັເປ້ັນໂຣກຫືດ ແລູະ ກິນຢາ 
ກອັກຕີີໂຊີນ ຫືື ເປ້ຣັດນິໂຊີນ ດ້ວັຍັການໃຊ້ີ 
“ອັນເປ້່� າ” ເດ?
ຢາວັກຊີິນ ສາມາດສັກໃຫ້ຼໃຜິຜູິນ້ຶ�ງທີັ� ເປັ້ນໂຣົກຫ່ຼດໄດ້ໂດຍ
ປ້ອດໄພື່ ບ່ວ່າພື່ວກເຂາົເຈົັ້� າຈັ້ະພື່ວມກິນຢາຫຼຍັງ.

ຖ. ຄວັນສັັກຢາກັນໂຣກນີ�ແກ່ນັກຮຸຽນຍິັງທີຳ�
ຖືພາຫືື ຄິດວ່ັາລູາວັອາດຈະຖືພາ ບໍໍ?
ບ່. ນັກຮັຽນຍິງຜູິໃ້ດທີັ�ຖ່ືພື່າ ຫຼຼ່ ຄິໍດວ່າລາວອາດຈັ້ະຖ່ືພື່າບ່
ຄໍວນສັກຢາກັນໂຣົກນີ�. ໃນວັນທີັ�ເປີ້ດຄໍລີນິກ ພື່ະຍາບານ
ສັກຢາຈັ້ະຖືາມບັນດານັກຮັຽນຜູິຍ້ິງວ່າ ພື່ວກເຂາົເຈົັ້� າຖ່ືພື່າ 
ຫຼຼ່ ຄິໍດວ່າອາດຈັ້ະຖ່ືພື່າຫຼຼ່ບ່. ຖ້ືາຄໍຳຕີອບຂອງນັກຮັຽນຕ່ີຄໍຳ
ຖືາມນີ�ວ່າ ແມ່ນ ລາວກຈໍັ້ະບ່ໄດ້ສັກຢາ. 

ນັກຮັຽນກຈໍັ້ະຖ່ືກແນະນຳໃຫ້ຼປຶ້ກສາຫຼາລ່ ບັນຫຼານີ�ກັບ
ພ່ື່ແມ່/ຜູິປົ້້ກຄໍອງຂອງລາວ ແລະ ຊິອກຫຼາການຊ່ິວຍເຫຼຼ່ອ
ທັາງດ້ານການແພື່ດໃນທັັນທີັ. ນອກຈັ້າກນີ�ລາວຍັງຈັ້ະໄດ້
ຮັັບຣົາຍລະອຽດການຕິີດຕ່ີຂອງບໍຣິົການການສົ�ງຕ່ີດ້ານສຸຂ
ພື່າບຊຶິ�ງຈັ້ະໃຫ້ຼຄໍຳແນະນຳ ການອູ້ມຊູິ ແລະ ການຊີິ�ນຳ.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະຖອນຄຳຍິັນຍັອມີໄດ້ບ່ໍ?
ການຍິນຍອມສາມາດຖືອນໄດ້ທັຸກເວລາ

•  ຖ້ືາການຍິນຍອມໄດ້ຖ່ືກສົ�ງທັາງອອນໄລນ໌, ກະລຸນາເຂົ� າສູ່
ລະບົບທີັ� nswhealth.service-now.com/school 
ແລະປ້ະຕິີບັດຕີາມການເຕ່ີອນເພື່່�ອຖືອນການຍິນຍອມສຳ
ລັບລູກຂອງທ່ັານ

•  ຖ້ືາ ການຍິນຍອມໄດ້ຖ່ືກສົ�ງໃນແບບຟອມການຍິນຍອມ, 
ກະລຸນາແຈ້ັ້ງທັາງໂຮັງຮັຽນເຖິືງການຖືອນການຍິນຍອມ
ໂດຍເປັ້ນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼຼ່ ໂທັຫຼາໂຮັງຮັຽນເພື່່�ອຖືອນ
ການຍິນຍອມ.

ຖ. ຖ້າຂ້້ອຍັຢາກລໍູຖ້າຈົນກວ່ັາລູູກຂ້້ອຍັໃຫຍ່ັ
ກວ່ັານີ�ເດຈະເປ້ນັຫຍັັງບ່ໍ?
ຢາສັກເຫຼຼົ�ານີ�ສາມາດເອົາໃຫ້ຼໄດ້ຢູ�ພື່ຽງແຕ່ີໃນໂຮັງຮັຽນດ້ວຍ
ການສົ�ງຕົີ�ນສບັບຟອມ ຍິນຍອມໃນຂະນະທີັ�ລູກທ່ັານຮັຽນ
ຢູ� Year 7 ເທົັ� ານັ�ນ. ຖ້ືາທ່ັານເລ່ອກທີັ�ຈັ້ະລໍຖ້ືາຈົັ້ນກວ່າລູກ
ທ່ັານໃຫຼຍ່ກວ່ານີ� ທ່ັານຈັ້ະຕ້ີອງເຮັັດນັດໝໍາຍສັກຢາກັບ 
ນາຍໝໍຂໍອງທ່ັານ ຫຼຼ່ ເພື່ສັດຊິະກອນດ້ານພູື່ມຕ້ີານທັານ. 
ກະລຸນາຮັັບຊິາບ, ອາດມີຄ່ໍາໃຊ້ິຈ່ັ້າຍທີັ�ກ່ຽວຂອ້ງ. 

ຖ. ຈະເກີດຫຍັັງຂ້້�ນຖ້າລູູກຂ້້ອຍັພາດຈາກ
ການສັັກຢາທີຳ�ໂຮຸງຮຸຽນ?
ຈັ້ະມີຄໍວາມພື່ະຍາຍາມທັຸກໆທັາງໃນການທີັ�ຈັ້ະສັກຢາໃຫ້ຼລູກ
ທ່ັານໃນມ່�ເປີ້ດຄໍລີນິກ ພື່າຍໃນປີ້ການຮັຽນຂອງ Year 7 
ຄັໍ�ງຕ່ີມາ. ຖ້ືາຫຼາກວ່າເປັ້ນໄປ້ບ່ໄດ້ທ່ັານຈັ້ະໄດ້ຮັັບແຈ້ັ້ງເຖິືງການ
ຈັັ້ດການເລ່�ອງການສັກຢາເພື່່�ອນຳໃຫ້ຼທັັນ (catch-up). 

ອີກທັາງນຶ�ງ, ວັກຊີິນຟຣີົ (catch-up) ແມ່ນມີໃຫ້ຼຜິາ່ນ 
ນາຍໝໍ ໍທ້ັອງຖິື�ນແລະເພື່ສັດຊິະກອນດ້ານພູື່ມຕ້ີານທັານ
ຂອງຮ້ັານຂາຍຢາ. ກະລຸນາສັງເກດ ວ່ານາຍໝໍ ໍ ແລະ 
ເພື່ສັດຊິະກອນດ້ານພູື່ມຕ້ີານທັານ ອາດຈັ້ະຄິໍດຄ່ໍາທັຳນຽມ
ການປຶ້ກສາຫຼາລ່ຫຼຼ່ການສັກຢານີ�.

ນັກຮຸຽນທີຳ�ມີີຄວັາມີພິການທຳາງຮຸ່າງກາຍັ 
ແລູະ/ຫືື ສັະຕິີປ້ັນຍັາສັາມີາດສັັກວັັກຊີີນຢູ່
ໂຮຸງຮຸຽນໄດ້ບໍໍ?
ນັກຮັຽນສ່ວນໃຫຼຍ່ທີັ�ມີຄໍວາມພິື່ການທັາງຮ່ັາງກາຍ  
ແລະ/ຫຼຼ່ ສະຕິີປັ້ນຍາສາມາດໄດ້ຮັັບການສັກຢາຢູ�ໂຮັງຮັຽນ. 
ຢ�າງໃດກຕ່ີາມ, ນັກຮັຽນບາງຄົໍນອາດຈັ້ະຕ້ີອງການ
ການຊ່ິວຍເຫຼຼ່ອເພື່ີ�ມເຕີີມໃນມ່�ຂອງຄໍລີນິກຢູ�ໂຮັງຮັຽນ,  
ຫຼຼ່ການສົ�ງຕ່ີໄປ້ຫຼາຄໍລີນິກພິື່ເສດດ້ານພູື່ມຕ້ີານທັານທີັ�
ສະໜີອງການສັກຢາປ້້ອງກັນພື່າຍໃຕ້ີການສັງເກດຢ�າງ
ໃກ້ຊິິດ.

ຖ້ືາທ່ັານເຊ່ິ�ອວ່າລູກຂອງທ່ັານຕ້ີອງການການຊ່ິວຍເຫຼຼ່ອ
ເພື່ີ�ມເຕີີມ ຫຼຼ່ການສົ�ງຕ່ີ, ກະລຸນາຕິີດຕ່ີພື່ະແນກ
ສາທັາລະນະສຸກທ້ັອງຖິື�ນຂອງຂອງທ່ັານ ທ່ັານ (PHU)  
ທີັ�ເບີ 1300 066 055 ເພື່່�ອປຶ້ກສາຫຼາລ່ເພື່ີ�ມເຕີີມ. 

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະເຂ່້� າເຖິງບໍັນທ້ຳກການສັັກຢາໄດ້
ຢ່າງໃດ?
ຂມູ້ນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີິນຂອງລູກທ່ັານຈັ້ະຖ່ືກອັບ
ໂຫຼຼດໃສ່ທັະບຽນສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ (AIR) ເພື່່�ອໃຫ້ຼມັນ
ສາມາດເຊ່ິ�ອມຕ່ີກັບປ້ະຫຼວັດການສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກທີັ�ມີ
ຢູ�ແລ້ວຂອງລູກທ່ັານ.

ບັນດາພ່ື່ແມ່ສາມາດຂສໍຳເນົາໃບລາຍງານປ້ະຫຼວັດການສັກ
ຢາ AIR ຂອງລູກພື່ວກເຂາົໄດ້ທັຸກເວລາ ຈົັ້ນຮັອດລູກ
ພື່ວກເຂາົອາຍຸ 14 ປີ້ຂຶ�ນໄປ້, ແລະ ນັກຮັຽນທີັ�ມີອາຍຸ 14 
ປີ້ຂຶ�ນໄປ້ສາມາດຂໃໍບປ້ະກາດປ້ະຫຼວັດການສັກຢາດ້ວຍ
ຕົີນເອງໄດ້ດັ�ງນີ�:
•  ນຳໃຊ້ິບັນຊີິ Medicare  ຜິາ່ນ myGov https://

my.gov.au/

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

•  ໂທັຫຼາສາຍສອບຖືາມທົັ�ວໄປ້ AIR ທີັ�ເບີ 
1800 653 809.

ບັັນດານັກີຮຽນຍິງທີີ່�ໄດ້ຮັບັກີານສັຸກີຢາປ້້ອງກັີນໂຣກີ 
HPV - ໂດຍການເຊັິນຟອມຍິນຍອມນັ�ນ, ແມ່ນທ່ັານໄດ້
ຕົີກລົງເຫັຼນດີໃນການເປີ້ດເຜິຍີຂມູ້ນກ່ຽວກັບສຸຂພື່າບຂອງ
ລູກທ່ັານເພື່່�ອການເຊ່ິ�ອມຕ່ີເຂົ� າຫຼາ ໂຄໍງການ ລົງທັະບຽນ
ການກວດມົດລູກແຫ່ຼງຊິາດໃນອະນາຄົໍດ.

ຖ. ຂ້້ອຍັຈະຊີອກຫາຂ້ມູ້ີນເພີ�ມີຕືີ�ມີກ່ຽວັກັບໍ
ການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກຢູ່ໃນໂຮຸງຮຸຽນໄດ້
ຈາກໃສັ?
ຂມູ້ນເພື່ີ�ມຕ່ີ�ມມີໄວ້ໃຫ້ຼ:

•  ໂດຍການເຂົ� າເບິ�ງເວັບໄຊິຕ໌ີຂອງກົມອະນາໄມແຫ່ຼງ
ຣັົດ ນຊິວ ທີັ�: www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination

•  ໂດຍການຕິີດຕ່ີ ພື່ະແນກ ອະນາໄມຊິຸມຊົິນໃນທ້ັອງຖິື�ນ
ຂອງທ່ັານ ທີັ�ເບີ 1300 066 055 
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ໂຣກ ເນື້້�ອງອກເຍ້ື່�ອບຸຸຜິິວໃນື້ມະນຸື້ດ (HPV)
ໂຣກນີ�ແມີ່ນຫຍັັງ ແລູະ ມີັນແພ່ຜາຍັໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໄວຣັັສເນື້້�ອງອກເຍື່້�ອບຸຸຜິິວໃນື້ມະນຸື້ດ (HPV) ເປັັນື້ໄວຣັັສທ່ີ່�ມ່ຜິົນື້
ກະທົີ່ບຸຕ່ໍ່ທັີ່ງເພດຍື່ິງແລະເພດຊາຍື່. HPV ແພ່ຜິາຍື່ຜິ່ານື້ ການື້ສຳ
ຜັິດດອະໄວຍື່ະວະເພດໃນື້ຂະນື້ະທ່ີ່�ມ່ເພດສຳພັນື້ກັບຸ ຄົົນື້ທ່ີ່�ມເ່ຊ້�ອໄວ
ຣັັສນື້່�ແລ້ວ. ເຊ້�ອໄວຣັັສນື້່�ຈະຜິ່ານື້ເຂ້� າໄປັທີ່າງຜິິວໜັັງທ່ີ່�ຂາດພຽງ
ເລັກນື້ອ້ຍື່ ແລະ ບຸ່ສາມາດແພ່ຜິາຍື່ທີ່າງເລ້ອດ ຫຼືື້ ທີ່າງນື້ຳາອ້�ນື້ໆຂອງ
ຮ່່າງກາຍື່. ຖົົງອະນື້າໄມສາມາດປ້ັອງກັນື້ໄດ້ແຕ່ໍ່ພຽງບຸາງສ່ວນື້ ເພາະ 
ວ່າ ມັນື້ບຸ່ຫ່ຼືເອ້າຜິິວໜັັງທີຸ່ກໆບຸ່ອນື້ຂອງອະວັຍື່ວະເພດ. 

ສ່ວນື້ຫຼືືາຍື່ຂອງບຸັນື້ດາຜ້ິ້ທ່ີ່�ມັກໃນື້ທີ່າງເພດສຳພັນື້ຈະຕິໍ່ດເຊ້�ອ HPV 
ທ່ີ່�ອະໄວຍື່ະວະເພດໃນື້ຊວ່ງໃດຊວ່ງນື້່�ງຂອງຊວິ່ດຂອງພວກເຂາ້ເຈ້� າ. 
ໃນື້ຂະນື້ະທ່ີ່�  ຮ່່າງກາຍື່ຈະກຳຈັດໂຣັກນື້່�ເອງໄດ້ຕໍ່າມທັີ່ມມະຊາດ ແລະ 
ບຸ່ມ່ມ່ອາການື້ໃດໆ ກຕໍໍ່າມ, ບຸາງຄັົ�ງມັນື້ກຍໍື່ັງສາມາດກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດໂຣັກ
ທ່ີ່�ຮ້່າຍື່ແຮ່ງ ຮ່ວມເຖິົງ:

• ເກ້ອບຸຈະໝົົດທີຸ່ກກຣໍັະນື້ຂ່ອງມະເຮັ່ງປັາກໝົົດລ້ກ ແລະ ການື້ເປັັນື້
ຫຼືດ້ທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດ

• 90% ຂອງມະເຮັ່ງທີ່ະວານື້ໜັັກ
• 65% ຂອງມະເຮັ່ງທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດຍິື່ງ
• 60% ຂອງມະເຮັ່ງຄົ ໍ(ມະເຮ່ັງຢູ້່�ດ້ານື້ຫຼືືັງຂອງຮ້່ຄົ)ໍ
• 50% ຂອງມະເຮັ່ງປັາກຊອ່ງຄົອດ
• 35% ຂອງມະເຮັ່ງທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດຊາຍື່
• ເກ້ອບຸໝົົດທີຸ່ກກຣໍັະນື້ຂ່ອງການື້ເປັັນື້ຫຼື້ດທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດ

ການື້ສັກຢູ່າໃຫ້ຼືຜ້ິ້ຊາຍື່ຈະຊວ່ຍື່ປ້ັອງກັນື້ການື້ເປັັນື້ມະເຮັ່ງ ໃນື້ ຜ້້ິຊາຍື່ 
ແລະ ການື້ເປັັນື້ຫຼື້ດທ່ີ່�ອະວັຍື່ວະເພດ ແລະ ສິ�ງສຳຄັົນື້ທ່ີ່�ສຸດ ມັນື້ຍັື່ງ
ຈະຊວ່ຍື່ປ້ັອງກັນື້ພວກຜ້້ິຍື່ິງຈາກການື້ເປັັນື້ໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກ
ອ່ກດ້ວຍື່..

ຢາວັັກຊີີນໃດ ທີຳ�ຈະຖືກນຳໃຊ້ີ?

ຢູ່າວັກຊນ່ື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV ອັນື້ດຽວ ທ່ີ່�ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV 9 
ປັະເພດ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ແລະ 58) .

ລູູກຂ້ອງຂ້້ອຍັຕ້ີອງການຢາ HPV ຈັກເຂັ້ມີ?

ຕໍ່າມແນື້ວປັະຕິໍ່ບຸັດຂອງອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ໃນື້ ປັະຈຸບຸັນື້ໄດ້ແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼືສັກ
ຢູ່າວັກຊນ່ື້ HPV 2 ສອງ ໂດສ ລະຍື່ະຫ່ຼືາງກັນື້ຫົຼືກເດ້ອນື້. ຫຼືືັກຖົານື້
ສາກົນື້ຊ່�ໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ວ່າຢູ່າວັກຊນ່ື້ HPV ສັກເຂມັດຽວມ່ແນື້ວໂນື້ມ້ທ່ີ່�
ຈະໃຫ້ຼືການື້ປັົກປ້ັອງພຽງພໍ. ທ່ີ່ານື້ຈະຖ້ົກຕິໍ່ດຕ່ໍ່ໂດຍື່ NSW Health 
ຖ້ົາຄົຳແນື້ະນື້ຳຂອງອອສເຕໍ່ຣັເລັຍື່ໃນື້ປັັດຈຸບຸັນື້ປັ�ຽນື້ຈາກສອງເຂມັໄປັ
ເປັັນື້ຢູ່າວັກຊນ່ື້ HPV ນື້່�ງເຂມັ. 

* ບຸັນື້ດານື້ກັຮ່ຽນື້ທ່ີ່�ມ່ລະບຸົບຸພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ບຸົກຜິ່ອງພ່ອງຢູ່�າງໜັັກ
ກຍໍື່ັງຖ້ົກແນື້ະນື້ຳໃຫ້ຼື ສັກຢູ່າວັກຊນ່ື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ HPV 3 ເຂມັ
ກັບຸນື້າຍື່ໝົຂໍອງພວກເຂາ້, ຖ້ົກລະບຸຸ ວ່��າເປັັນື້ພວກທ່ີ່�ມ່ລະບົຸບຸພ້ມ
ຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ບຸົກພ່ຜິ່ອງຂັ�ນື້ນື້່�ງ ຫຼືື້ ຂັ�ນື້ສອງ (B ພ້ມ ຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ເມັດ
ເລ້ອດຂາວ ແລະ T ເມັດເລ້ອດຂາວທ່ີ່�ບຸົກຜິ່ອງທັີ່ງໝົົດ ຫຼືື້ ບຸາງ
ສ່ວນື້); ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອໂຣັກ HIV; ມ່ຄົວາມຮ້່າຍື່ແຮ່ງຈົນື້ເຖິົງແກ່ຊວິ່ດ; 
ການື້ປັ�ຽນື້ອະໄວຍື່ະວະ; ຫຼືື້ ການື້ບຸຳບຸັດດ້ວຍື່ການື້ກົດພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້
ອັນື້ຮ້່າຍື່ແຮ່ງ (ຍື່ົກເວັ� ນື້ ບຸ່ມ່ ມ້າມ ຫຼືື້ ປ້ັອງກັນື້ມ້າມ).

ແມີ່ນໃຜຄວັນຈະໄດ້ຮັຸບໍການສັັກຢານີ�
ນື້ກັຮ່ຽນື້ທີຸ່ກຄົົນື້ທ່ີ່�ຢູ້່� Year 7 ຄົວນື້ໄດ້ຮັ່ບຸການື້ສັກຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ 
HPV ສອງເຂມັ(ຍື່ົກເວັ� ນື້ຜ້ິ້ທ່ີ່�ມ່ລະບຸົບຸບຸົກຜ່ິອງຊ່�ງຄົວນື້ຈັດແຈງ
ໃຫ້ຼືໄດ້ສັກຢູ່າຄົົບຸ 3 ເຂມັກັບຸນື້າຍື່ໝົຂໍອງພວກເຂາ້ - ເບຸິ�ງຕໍ່າມ
ຂາ້ງເທິີ່ງ).  

ການກວດປາກມົົດລູູກແບບກ່�ນກອງຢ່່າງສມົຳາ ສເມີົ (ແຕ່່ກ່ອນ
ເອີ�ນວ່າແພັັບສະເມັົຍ) ກຍ່ໍງເປັນສ່�ງສຳຄ່ັນ ສຳລູ່ບບ່ນດາຜູູ້�ຍ່ງທີີ່�
ໄດ�ຮ່ັບການສ່ກຢ່າແລູ�ວ, ເພັາະວ່າວ່ກຊີີນ ປ້ອງກ່ນໂຣກ HPV 
ນີ�ບ່ປ້ອງກ່ນທຸີ່ກໆປະເພັດຂອງໂຣກ HPV ທີີ່�ສາມົາດກໃ່ຫ້�ເກີດ
ໂຣກມົະເຮັັງປາກມົົດລູູກໄດ�. ຜູູ້�ຍ່ງ ໝົົດ ທຸີ່ກຄົັນທີີ່�ມີົອາຍຸຈາກ 
25 ປີທີີ່�ເຄີັຍມົີເພັດສຳພ່ັນມົາແລູ�ວ ຄັວນມົີການກວດ
ປາກມົົດລູູກແບບກ່�ນກອງໃນທຸີ່ກໆ5 ປີ, ໂດຍ ບ່ຄັຳນຶງເຖ່ິງ
ສະຖິານະການສ່ກຢ່າປ້ອງກ່ນໂຣກ HPV ຂອງ ພັວກເຂົາ.

ແມີ່ນໃຜທີຳ�ບ່ໍຄວັນໄດ້ຮັຸບໍການສັັກຢານີ�?
ຢູ່າວັກຊນ່ື້ HPV ບຸ່ຄົວນື້ສັກໃຫ້ຼືຜ້ິ້ທ່ີ່�:

•  ຖ້ົພາ ຫຼືື້ ອາດຈະຖ້ົພາ
•  ເຄ່ົຍື່ມອ່າການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່າຄັົ�ງກ່ອນື້
•  ເຄ່ົຍື່ມ່ປັວັດອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຕ່ໍ່ເຊ້�ອຢູ່ິດສ໌
•  ເຄ່ົຍື່ມອ່າການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຕ່ໍ່ສ່ວນື້ປັະສົມໃດນື້່�ງຂອງຢູ່າສັກ 
(ເບຸິ�ງຢູ້່�ຂາ້ງລຸ່ມ)

ຢາສັັກກັນໂຣກນີ�ບໍັນຈຸຫຍັັງແດ່?

ວັກຊນ່ື້ບຸັນື້ຈຸສານື້ເສ່ມໃນື້ປັະລິມານື້ໜັ້ອຍື່ຫຼືາືຍື່ ເພ້�ອຊວ່ຍື່ວັກຊນ່ື້
ທີ່ຳງານື້ ຫຼືື້ ທີ່ຳໜັ້າທ່ີ່� ປ້ັອງກັນື້ບຸ່ໃຫ້ຼືຢູ່າເສັຍື່. ສິ�ງເຫຼືືົ�ານື້່�ລວມມ່ເຊ້�ອ
ຢູ່ິດສ໌, ຢູ່າເສ່ມອາລ້ມິນື້ຽມ adjuvant, sodium chloride, 
L-histidine, polysorbate ແລະ sodium borate.

ຢາວັັກຊີີນມີີປ້ະສິັດທິຳຜົນເທ່ຳ� າໃດ?

ຢູ່າສັກປ້ັອງກັນື້ໂຣັກນື້່�ປ້ັອງກັນື້ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອປັະເພດສຳຄັົນື້ຕ່ໍ່າງໆ
ຂອງໂຣັກ HPV ທ່ີ່�ກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດເປັັນື້ໂຣັກມະເຮັ່ງປັາກມົດລ້ກຫຼືືາຍື່ກວ່າ 
90 ສ່ວນື້ຮ້່ອຍື່ໃນື້ບຸັນື້ດາຜ້ິ້ຍິື່ງແລະ ນື້ອກ ຈາກນື້່�ກຍໍື່ັງປ້ັອງກັນື້ການື້
ຕິໍ່ດເຊ້�ອປັະເພດ ອ້�ນື້ໆຕ້ໍ່�ມຂອງໂຣັກ HPV ທ່ີ່�ກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດເປັັນື້ໂຣັກ
ມະເຮັ່ງໃນື້ບຸັນື້ດາຜ້ິ້ຊາຍື່ອ່ກດ້ວຍື່. ຢູ່າວັກຊນ່ື້ໃຫ້ຼືການື້ຄົຸ້ມຄົອງທ່ີ່�ດ່
ທ່ີ່� ສຸດໃນື້ເວລາທ່ີ່�ສັກໃຫ້ຼື ຕໍ່ອນື້ອາຍຸື່ຍື່ັງນື້ອ້ຍື່ ແລະ ສັກໃຫ້ຼືແກ່ຄົົນື້ໃດ
ຄົົນື້ນື້່�ງກ່ອນື້ທ່ີ່�ເຂາ້ຈະມ່ເພດສຳພັນື້.

ການື້ຄົົ�ນື້ຄົວ້າຫຼືື້າສຸດສະແດງໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ວ່າວັກຊນ່ື້ດັ�ງກ່າວຍັື່ງໃຫ້ຼືການື້
ປ້ັອງກັນື້ເກ້ອບຸເຖິົງ 100% ຫຼືາືຍື່ກວ່າ 10 ປັຫີຼືລັງຈາກໄດ້ສັກຢູ່າ
ແລ້ວ. ຍື່ອ້ນື້ວ່າມະເຮັ່ງປັາກມດົລ້ກມັກຈະພດັທີ່ະນື້າໃນື້ໄລຍື່ະ 10 ປັີ 
ຫຼືື້ ຫຼືາືຍື່ກວ່ານື້ັ�ນື້, ບົຸດບຸາດຂອງຢູ່າວັກຊນ່ື້ໃນື້ການື້ຫຼືື�ດຜິອ່ນື້ມະເຮັ່ງ
ປັາກມດົລ້ກຈະບຸປ່ັາກົດຜິນົື້ໃຫ້ຼືເຫັຼືນື້ ເປັນັື້ເວລາດົນື້ພໍຄົວນື້. ເຖິົງ
ຢູ່�າງໃດ ກຕໍໍ່າມ, ໄດ້ມ ່77% ໃນື້ການື້ຫຼືື�ດຜິອ່ນື້ໃນື້ໂຣັກປັະເພດຕ່ໍ່າງໆ
ຂອງ HPV ທ່ີ່�ເປັນັື້ສາເຫຼືດເກ້ອບຸ 75% ໃນື້ການື້ເກ່ດໂຣັກມະເຮັ່ງ
ປັາກມດົລ້ກ.

ໂຣກ ຄໍຕີໍີບຸ-ບຸາດທະຍື່ັກ-ໄອໄກ່ (dTpa)
ໂຣກນີ�ແມີ່ນຫຍັັງ ແລູະ ມີັນແພ່ຜາຍັໄດ້ຢ່າງໃດ?

ໂຣກຄັຕີໍ່ບ ເປັັນື້ໂຣັກຕິໍ່ດຕ່ໍ່ ແລະ ອາດເປັັນື້ອັນື້ຕໍ່ຣັາຍື່ແກ່ຊວິ່ດ  
ທ່ີ່� ເກ່ດມາຈາກ ການື້ຕິໍ່ດເຊ້�ອແບຸັກທ່ີ່ເຣັັຍື່ທ່ີ່�ເຮັ່ດໃຫ້ຼື ຫຼືາຍື່ໃຈຍື່າກ
ທ່ີ່�ສຸດ ຫົຼືວໃຈລົ�ມເຫຼືືວ ແລະ ທີ່ຳລາຍື່ເສັ� ນື້ປັະສາດ. ຄົົນື້ທົີ່�ວໄປັ
ສາມາດຕິໍ່ດໂຣັກຄົຕ່ໍໍ່ບຸໄດ້ໂດຍື່ການື້ຫຼືາຍື່ໃຈເອ້າເຊ້�ອແບັຸກທ່ີ່ເຣັັຍື່ຈາກ
ການື້ໄອຫຼືື້ຈາມຂອງຄົົນື້ທ່ີ່�ເປັນັື້ໂຣັກນື້່�ເຂ້� າໄປັ, ຫຼືື້ຈາກການື້ຢູ້່�ໃກ້ຊດິ
ກັບຸສິ�ງທ່ີ່� ຄົົນື້ເປັນັື້ໂຣັກນື້່�ໄດ້ປັ�ອຍື່ອອກມາຈາກປັາກ, ດັງ,  
ລຳຄົ ໍຫຼືື້ ຜິິວໜັັງ.

ໂຣກບາດທີ່ະຍ່ກ ເປັັນື້ໂຮ່ກທ່ີ່�ຮ້່າຍື່ແຮ່ງ ແລະ ເປັັນື້ໂຣັກທ່ີ່�ເຖິົງແກ່
ຊວິ່ດຂອງຣັະບຸົບຸປັະສາດ. ຄົົນື້ທ່ີ່� ເປັັນື້ໂຣັກນື້່�ຈະມ່ຄົວາມເຈັບຸປັວດ
ຢູ່�າງສາຫັຼືດຈາກກ້າມເນື້້�ອທ່ີ່�ຫົຼືດປັັ� ນື້ ການື້ຊກັ ແລະ ຄົາງກະໄຕໍ່
ແຂງ. ເຖິົງແມ່ນື້ວ່າຈະມ່ການື້ຮັ່ກສາອັນື້ທັີ່ນື້ສມັຍື່ກຕໍໍ່າມ ປັະມານື້ 1 
ໃນື້ 10 ຄົົນື້ຈະຕໍ່າຍື່. ໂຣັກບຸາດທີ່ະຍື່ັກ ເກ່ດມາຈາກເຊ້�ອແບຸັກທ່ີ່ເຣັັຍື່
ທ່ີ່�ມາຈາກດິນື້ ແລະ ການື້ຕິໍ່ດໂຣັກນື້່�ອາດຈະເກ່ດຂ່�ນື້ຫຼືືັງຈາກທ່ີ່�ມ່
ບຸາດແຜິ ໃຫຼືຍື່່ ຫຼືື້ ບຸາດແຜິເລັກນື້ອ້ຍື່ (ບຸາງຄັົ�ງອາດຈະແມ່ນື້ຮ່ອຍື່
ແທີ່ງທ່ີ່�ບຸ່ໄດ້ສັງເກດຢູ້່�ຜິິວໜັັງທ່ີ່�ຕິໍ່ດເຊ້�ອໂຣັກຈາກດິນື້ ຝຸຸ່�ນື້ ຫຼືື້  
ຈາກມ້ນື້ສັດ). 

ໂຣກໄອໄກ່ (ໄອຫຼືອບຸ) ເປັັນື້ໂຣັກຕິໍ່ດຕ່ໍ່ອັນື້ຮ້່າຍື່ແຮ່ງດ້ວຍື່ເຊ້�ອແບຸັກ
ທ່ີ່ເຣັັຍື່ທ່ີ່�ກໃ່ຫ້ຼືເກ່ດການື້ໄອເປັັນື້ລະຍື່ະ. ບັຸນື້ດາພວກ ວັຍື່ຣຸ່ັນື້ ແລະ 
ຜ້ິ້ໃຫຼືຍື່່ອາດຈະມ່ອາການື້ໄອທ່ີ່�ໜັ້າລຳຄົານື້ດົນື້ເຖິົງສາມເດ້ອນື້.  
ລະຍື່ະທ່ີ່�ໄອແບຸບຸຮ້່າຍື່ແຮ່ງສາມາດເຮັ່ດໃຫ້ຼືຮ່າກ ກະດ້ກຂາ້ງຫ່ຼືານື້  
ເສັ� ນື້ເລ້ອດຝຸ່ອຍື່ແຕໍ່ກ ແລະ ໃສ້ເລ້�ອນື້. ປັະມານື້ 1 ໃນື້ 125 ຂອງ
ເດັກທ່ີ່�ອາຍຸື່ຕໍ່ຳາກວ່າ 6 ເດ້ອນື້ ທ່ີ່�ຕິໍ່ດໂຣັກໄອໄກ່ຈາກຄົົນື້ທ່ີ່�ເປັັນື້ໂຣັກ
ນື້່� ຈະຕໍ່າຍື່ເນື້່ອ້ງຈາກໂຣັກປັອດບຸວມ ຫຼືື້ ສມອງເສ້�ອມ. ໂຣັກໄອ
ໄກ່ ແພ່ຜິາຍື່ໄປັຫຼືາຄົົນື້ອ້�ນື້ໂດຍື່ທີ່າງ ຝຸ່ອຍື່ນື້ຳາຈາກການື້ໄອ ຫຼືື້ ຈາມ.  
ຄົົນື້ທ່ີ່� ເປັນັື້ໂຣັກໄອໄກ່ນື້່�  ຖ້ົາບຸ່ຮັ່ກສາ ຄົົນື້ທ່ີ່�ເປັັນື້ໂຣັກໄອໄກ່ກສໍາມາດ
ແພ່ຜິາຍື່ໄປັຫຼືາຄົົນື້ອ້�ນື້ໄດ້ຫຼືືັງຈາກເລ່�ມຕົໍ່�ນື້ໄອໄປັຈົນື້ເຖິົງ 3 ອາທິີ່ດ. 

ຢາວັັກຊີີນໃດ ທີຳ�ຈະຖືກນຳໃຊ້ີ?

ຢູ່າວັກຊນ່ື້ແບຸບຸປັະສົມທ່ີ່�ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຄົຕ່ໍໍ່ບຸ-ບຸາດທີ່ະຍື່ັກ-ໄອໄກ່ 
(dTpa) ຈະຖ້ົກສະ ເໜັ່ໃຫ້ຼືແບຸບຸເປັັນື້ເຂມັດຽວເພ້�ອໃຫ້ຼືການື້ປ້ັອງກັນື້
ໂຣັກຄົຕ່ໍໍ່ບຸ, ໂຣັກບຸາດທີ່ະຍື່ັກ ແລະ ໂຣັກໄອໄກ່. ການື້ສັກຢູ່າເພ່�ມ
ນື້່�ເປັນັື້ສິ�ງສຳຄັົນື້ສຳລັບຸການື້ຮັ່ກສາການື້ມ່ ພ້ມຕ້ໍ່ານື້ທີ່ານື້ໄປັສ່້ວັຍື່
ຜ້ິ້ໃຫຼືຍື່່ຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່າວັກຊນ່ື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຄົຕ່ໍໍ່ບຸ-ບຸາດທີ່ະຍື່ັກ-
ໄອໄກ່ ຄັົ�ງກ່ອນື້ໃນື້ວັຍື່ເດັກ. ບຸັນື້ດາເດັກທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບຸຢູ່າວັກຊນ່ື້ໂຣັກ  
ຄົຕ່ໍໍ່ບຸ-ບຸາດທີ່ະຍື່ັກ (ADT) ມາແລ້ວກສໍາມາດຮັ່ບຸຢູ່າວັກຊນ່ື້ dTpa 
ໄດ້ ເພ້�ອປ້ັອງກັນື້ພວກເຂາ້ຈາກໂຣັກໄອໄກ່.

ແມີ່ນໃຜຄວັນຈະໄດ້ຮັຸບໍການສັັກຢານີ�?
ນື້ກັຮ່ຽນື້ທີຸ່ກຄົົນື້ທ່ີ່�ຢູ້່� Year 7 ຄົວນື້ໄດ້ຮັ່ບຸການື້ສັກຢູ່າ dTpa ວັກ
ຊນ່ື້ເພ່�ມ 1 ເຂມັ.

ແມີ່ນໃຜທີຳ�ບ່ໍຄວັນໄດ້ຮັຸບໍການສັັກຢານີ�?
ຢູ່າປ້ັອງກັນື້ໂຣັກ dTpa ນື້່�ບຸ່ຄົວນື້ສັກໃຫ້ຼືຜ້ິ້ຄົົນື້ທ່ີ່�:

•  ເຄ່ົຍື່ມ່ອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຫຼືືັງຈາກການື້ສັກຢູ່າຄັົ�ງກ່ອນື້
•  ເຄ່ົຍື່ມ່ອາການື້ແພ້ອັນື້ຮຸ່ນື້ແຮ່ງຕ່ໍ່ສ່ວນື້ປັະສົມໃດນື້່�ງຂອງຢູ່າສັກ 
(ເບຸິ�ງຢູ້່�ຂາ້ງລຸ່ມ)

ຢາສັັກກັນໂຣກນີ�ບັໍນຈຸຫຍັັງແດ່?

ຢູ່າສັກນື້່� ບັຸນື້ຈຸ aluminium hydroxide ແລະ phosphate, 
formaldehyde ໜັ້ອຍື່ນື້່�ງ, polysorbate 80 ແລະ glycine 
ໄດ້ ສຳ ຜິັດກັບຸວັດສະດຸທ່ີ່�ອອກມາຈາກ bovine ໃນື້ລະຫຼືວ່າງການື້
ຜິະລິດ.

ຢາວັັກຊີີນມີປີ້ະສິັດທິຳຜົນເທ່ຳ� າໃດ?

ຢູ່າວັກຊນ່ື້ມ່ປັະສິດທິີ່ຜິົນື້ທ່ີ່�ສຸດໃນື້ການື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກຄົຕ່ໍໍ່ບຸ ແລະ 
ບຸາດທີ່ະຍື່ັກ ແລະ ປັະມານື້ 80% ໃນື້ການື້ປ້ັອງກັນື້ໂຣັກໄອໄກ່.



ຄຳຳຖແລື້ງ ເລ້ື້�ອງ ຄຳວາມເປັັນສ່່ວນຕົ່ວ 
ຄວັາມີຮັຸບໍຜິດຊີອບໍຂ້ອງພວັກເຮຸ່າ
ພື່ວກເຮົັາໃຫ້ຼຄໍຳໝັໍ�ນສັນຍາວ່າຈັ້ະຄໍຸ້ມຄໍອງຂມູ້ນ
ສ່ວນຕົີວຂອງທ່ັານໂດຍໃຫ້ຼສອດ ຄ່ໍອງກັບກົດໝໍາຍວ່າ
ດ້ວຍຄໍວາມເປັ້ນສ່ວນຕົີວ.

ຄໍຳຖືແລງນີ�ຈັ້ະອະທິັບາຍແກ່ທ່ັານວ່າພື່ວກເຮົັາເກັບກຳ
ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວກ່ຽວກັບທ່ັານແລະລູກທ່ັານ ດ້ວຍວິທີັ
ໃດ ແລະ ເປັ້ນຫຼຍັງ, ທ່ັານຈັ້ະສາມາດເຂົ� າເບິ�ງຂມູ້ນນີ�ໄດ້
ຢ�າງໃດ ແລະ ຂມູ້ນນີ�ຈັ້ະຖ່ືກນຳໃຊ້ິແບບໃດພື່າຍໃນບໍຣິົກາ
ນອະນາໄມຊຸິມຊົິນຣັົດ ນຊິວ ຫຼຼ ່ຈັ້ະຖ່ືກເປີ້ດເຜິຍີຕ່ີພື່າກ
ສ່ວນອ່�ນໆແບບໃດ. ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງທ່ັານ ຮັວມທັັງ
ຣົາຍລະອຽດສ່ວນຕົີວກ່ຽວກັບທ່ັານ ແລະ ລູກທ່ັານ 
ແລະ ທັັງຂມູ້ນສ່ວນຕົີວດ້ານສຸຂພື່າບທີັ�ພື່ົວພື່ັນກັບ
ການສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກຂອງລູກທ່ັານ.  

ການເກັບໍກຳ
ຂມູ້ນສ່ວນໄດ້ຖ່ືກເກັບກຳເອົາໄວ້ກເໍພື່່�ອວ່າລູກທ່ັານຈັ້ະ
ສາມາດໄດ້ຮັັບບັນດາບໍຣິົການການສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ
ທີັ�ເໝໍາະສົມ.  

ມີພື່ຽງຂມູ້ນທີັ�ກ່ຽວພື່ັນແລະຈັ້ຳເປັ້ນສຳລັບການສັກຢາ
ປ້້ອງກັນໂຣົກຂອງລູກທ່ັານ ແລະ ຂມູ້ນເພື່່�ອນຳມາໃຊ້ິໃນ
ວຽກງານບໍຣິົຫຼານ ການບໍຣິົການ ສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ
ເທົັ� ານັ�ນທີັ�ຈັ້ະຖ່ືກເກັບກຳ.

ຂມູ້ນຈັ້ະຖ່ືກເກັບກຳຈັ້າກທ່ັານແລະລູກທ່ັານໂດຍກົງ
ຖ້ືາຫຼາກເປັ້ນໄປ້ໄດ້. ຂມູ້ນນີ�ອາດຈັ້ະຖ່ືກເກັບກຳມາຈັ້າກ
ໂຮັງຮັຽນຂອງລູກທ່ັານແລະຈັ້າກນັກວິຊິາການດ້ານ
ສຸຂພື່າບອ່�ນໆຊຶ່ິງໄດ້ເຄີໍຍຮັັກສາລູກທ່ັານ. ໃນກຣໍົະນີ
ສຸກເສີນ ຂມູ້ນກຍໍັງອາດຈັ້ະຖ່ືກເກັບກຳຈັ້າກສະມາຊິິກ
ຄໍອບຄົໍວອີກຄົໍນນຶ�ງ ຈັ້າກໝູ່ໍເພື່່�ອນ ຜູິໃ້ຫ້ຼການ ດແູລ  
ຫຼຼ່ ຄົໍນອ່�ນໆທີັ�ສາມາດຊ່ິວຍພື່ວກເຮົັາໃນການໃຫ້ຼການ
ຮັັກສາທີັ�ດີທີັ�ສຸດແກ່ລູກທ່ັານ.

ຄວັາມີປ້ອດໄພຂ້ອງຂ້ມູ້ີນທີຳ�ໄດ້ຖືກເກັບໍກຳມີາ  
ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວອາດຈັ້ະຖ່ືກເກັບໄວ້ໃນຫຼຼາຍວິທີັທັາງ. 
ຕີາມທັັມມະດາສ່ວນຫຼຼາຍແລ້ວ ຂມູ້ນນີ�ອາດຈັ້ະ
ຖ່ືກເກັບໄວ້ແບບເປັ້ນເຈັັ້� ຍບັນທຶັກສຸຂພື່າບ ແລະ/
ຫຼຼ່ ເປັ້ນບັນທຶັກທັາງການແພື່ດແບບອີເລັກໂທັຣົນິກ
ຊຶ່ິງປ້ະກອບເປັ້ນສ່ວນນຶ�ງຂອງຂມູ້ນທັາງຄໍອມພື່ິວເຕີີ
ທີັ�ປ້ອດໄພື່. ພື່ວກເຮົັາເຮັັດຕີາມກົດລະບຽບ ແລະ 
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ການເກັບມ້ຽນຂມູ້ນສ່ວນຕົີວ
ທຸັກຮູັບແບບໃຫ້ຼປ້ອດໄພື່ ຢ�າງເຄັໍ� ງຄັໍດເພື່່�ອຄໍຸ້ມຄໍອງ 
ຂມູ້ນຂອງທ່ັານຈັ້າກການເສັຍຫຼາຍ, ການຖ່ືກເຂົ� າເບິ�ງ 
ແລະ ການຖ່ືກນຳໃຊ້ິ ໂດຍ ບ່ໄດ້ຮັັບອະນຸຍາດ.

ການນຳໃຊ້ີ ແລູະ ການເປ້ີດເຜີຍັ
ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງທ່ັານ ຫຼຼ່ ຂອງລູກທ່ັານອາດຈັ້ະຖ່ືກ
ນຳໃຊ້ິໂດຍ ບໍຣິົການ ອະນາ ໄມຊິຸມຊົິນຣັົດ ນຊິວ,  
ຫຼຼ່ ຖ່ືກເປີ້ດເຜິຍີອອກໄປ້ຂາ້ງນອກ ບໍຣິົການ ອະນາໄມ,  
ເພື່່�ອສາມາດເຮັັດໃຫ້ຼມີການດແູລແລະການປ່້� ນປົ້ວອັນ
ເໝໍາະສົມໃຫ້ຼແກ່ທ່ັານ. ຕົີວ ຢ�າງເຊັິ� ນ, ຂມູ້ນຂອງທ່ັານ
ອາດຈັ້ະຖ່ືກນຳໃຊ້ິ ຫຼຼ່ ເປີ້ດເຜິຍີຕ່ີນາຍໝໍຂໍອງທ່ັານ,  
ບໍຣິົ ການການປ່້� ນປົ້ວສຸຂພື່າບອ່�ນໆ ຫຼຼ່ ໂຮັງໝໍ,ໍ  
ບໍຣິົການ ຣົົດໂຮັງໝໍ ໍຣັົດ ນຊິວ, ຕ່ີ ນາຍໝໍ ໍຊ່ິຽວຊິານ
ພື່ິເສດສະເພື່າະເພື່່�ອເອົາການແນະນຳສົ�ງຕ່ີ ຫຼຼ່  
ເພື່່�ອເຮັັດການກວດເລ່ອດ. ນອກຈັ້າກນີ�ແລ້ວ  
ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວນີ�ກຍໍັງອາດຈັ້ະຖ່ືກນຳໃຊ້ິ ແລະ  
ເປີ້ດເຜິຍີເພື່່�ອ ຈຸັ້ດປ້ະສົງທີັ�ກ່ຽວພື່ັນກັບການດຳເນີນ
ການຂອງບໍຣິົການ ອະນາໄມ ຣັົດ ນຊິວ ແລະ  
ການປ່້� ນປົ້ວຮັັກສາຄົໍນໄຂນ້ອກຂອງພື່ວກເຮົັາ,  
ກວມເຖິືງ ກອງທຶັນ, ການ ວາງແຜິນ, ຄໍວາມປ້ອດໄພື່, 
ແລະ ບັນດາກິຈັ້ກັມຕ່ີາງໆເພື່່�ອປັ້ບປຸ້ງຄໍຸນນະພື່າບ  
ໃຫ້ຼດີຂຶ�ນ.

ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຕ້ີອງຖ່ືກເປີ້ດເຜິຍີຕ່ີຫ້ຼອງການຕ່ີາງໆ
ຂອງຣັົຖືບານ ຣັົດ ແລະ ຣັົຖືບານກາງເພື່່�ອໃຫ້ຼສອດຄ່ໍອງ
ກັບບັນດາກົດໝໍາຍກ່ຽວກັບການລາຍງານເລ່�ອງ 
ພື່ະຍາດຕ່ີາງໆທີັ�ຕ້ີອງແຈ້ັ້ງຕ່ີທັາງການ, ເພື່່�ອໃຫ້ຼລາຍ
ລະອຽດຕ່ີ ແມດິແຄໍຣ໌ົ ແລະ ສະຖິືຕິີຂອງການສັກຢາ
ປ້້ອງກັນໂຣົກ. ຂມູ້ນ ການສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ HPV  
ຈັ້ະຖ່ືກນຳເຂົ� າໄປ້ໃສ່ຢູ�ໃນ ກອງທັະບຽນໂຄໍງການສັກຢາ
ປ້້ອງກັນໂຣົກແຫ່ຼງຊິາດ (AIR) ເຊ່ິ�ອມຕ່ີຫຼາປ້ວັດການ
ສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ ຕັີ�ງແຕ່ີວັຍເດັກຂອງລູກທ່ັານ,  
ແລະ ຈັ້ະຖ່ືກຮັວມ ເຂົ� າໃສ່ຢູ� ໃນເອກະສານ ປ້ວັດ 
ການສັກຢາປ້້ອງກັນໂຣົກ. ຂອງ AIR ໃນອະນາຄົໍດ. 
ນອກຈັ້າກນີ� ໃນອະນາຄົໍດ ຂມູ້ນທີັ�ກ່ຽວພື່ັນກັບ
ນັກຮັຽນຍິງກຈໍັ້ະຖ່ືກເປີ້ດເຜິຍີຕ່ີ ກອງທັະບຽນ 
ໂຄໍງການກວດມົດລູກແບບກັ�ນກອງແຫ່ຼງຊິາດ.

ພື່ວກເຮົັາຍັງອາດຈັ້ະຕ້ີອງນຳໃຊ້ິຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງ
ທ່ັານເພື່່�ອຕິີດຕ່ີທ່ັານກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼຼວດເລ່�ອງ
ຄໍວາມພໍື່ໃຈັ້ຂອງລູກຄ້ໍາ ແລະ ເພື່່�ອຕິີດຕີາມເບິ�ງຄໍວາມ
ປ້ອດໃພື່ ຂອງ ຢາວັກຊີິນ. ການເຂົ� າຮ່ັວມ ນີ�ແມ່ນເປັ້ນ
ການສມັກໃຈັ້ ແລະ ຜູິທີ້ັ�ບ່ຮ່ັວມກຈໍັ້ະບ່ກະທົັບກະເທ່ັອນ
ຕ່ີການ ດແູລ ສຸຂພື່າບທີັ�ໄດ້ເອົາໃຫ້ຼແລ້ວ.

ການເຂ່້� າເຖິງຂ້ມູ້ີນຂ້ອງທ່ຳານ
ທ່ັານມີສິດໃນການຂເໍບ່ິງຂມູ້ນຂອງທ່ັານທີັ�ພື່ວກເຮົັາ
ເກັບມ້ຽນໄວ້ ແລະຂອງລູກທ່ັານອີກນຳ. ທ່ັານອາດຈັ້ະ
ຕ້ີອງເສັຍຄ່ໍາທັຳນຽມຖ້ືາທ່ັານຕ້ີອງການສຳເນົາຂອງ
ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງທ່ັານ ຫຼຼ່ ບັນທຶັກທັາງການແພື່ດ.

ເພື�ອເອ່າຂ້ມູ້ີນເພີ�ມີຕືີ�ມີ ແລູະ ຕິີດຕ່ີພວັກເຮຸ່າ
ເພື່່�ອເອົາຂມູ້ນເພື່ີ�ມຕ່ີ�ມເລ່�ອງວ່າ ຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງ
ທ່ັານຈັ້ະຖ່ືກຈັັ້ດການຢ�າງໃດ, ກະຣຸົນາເບິ�ງ  
ປຶ້� ມຄໍຳແນະນຳກ່ຽວກັບເລ່�ອງຄໍວາມເປັ້ນສ່ວນຕົີວດ້ານ
ສຸຂພື່າບ ຂອງຣັົດ ນຊິວ ສຳລັບຂມູ້ນກ່ຽວກັບສຸຂ
ພື່າບ: health.nsw.gov.au/patients/privacy

ຖ້ືາທ່ັານມີຄໍຳຖືາມ ຫຼຼ່ ມີການຮ້ັອງຮັຽນໃດໆ  
ກ່ຽວກັບຄໍວາມເປັ້ນສ່ວນຕົີວຂອງຂມູ້ນສ່ວນຕົີວຂອງ
ທ່ັານ ກະຣຸົນາຕິີດຕ່ີ ພື່ະແນກ ອະນາໄມຊິຸມຊົິນ  
ໃນທ້ັອງຖິື�ນຂອງທ່ັານ ຕີາມໂທັຣົະສັບໝໍາຍເລກ  
1300 066 055.
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ໂຄງການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກຢ່�ໃນ ໂຮງຮຽນຂອງຣັດ NSW 

ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່່ື�ມ່ທຸຸກໆບ່ອ່ນ ກະຣຸຸນາຂຽນເປົນັຕົົວພິມິ່ໂດຍໃຊ້ປ້ົາກກາສີີດຳຳ ຫ້ື� ສີີຟ້້າ.

ນາມ່ສະກຸນ

ບ່ແ່ມ່່ນ ແມ່່ນ, ເປົນັຊ້າວ 
ອາບ່ຣິໍຸຈິິໂນລ

ແມ່ນ່, ເປົນັຊ້າວ ທໍຸເຣຸສເຕ່ືຣຸດ 
ໄອແລນເດີ

ແມ່ນ່, ເປົນັທັຸງຊ້າວ ອາບ່ຣິໍຸຈິິໂນລ 
ແລະ ທໍຸເຣຸສເຕ່ືຣຸດ ໄອແລນເດີ

ຊ້່�

ວັນ ເດ�ອນ ປົເີກີດ

ຊ້່�ຂອງໂຮງຮຽນ

ນຳເບ່ຂີອງ ເມ່ດິແຄຣ໌ຸ

ຊື່່�ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປົ້ົກຄອງ   (ຕົ່ືວຢ່່າງ: JACK SMITH)

ທີຸ� ຢ່້່ (ຕົ່ືວຢ່່າງ: 5 SMITH LANE)

ຄຸ້ມ່ ຣຸະຫ້ດັໄປົສະນີ

ນຳເບ່ໂີທຸຣຸະສັບ່ມ່�ຖື� ເລກໂທຸຣຸະສັບ່ຕິ່ືດຕ່່ືທີຸ�ດີອີກເລກນ່�ງ

ໝາຍເລກທີຸ� ຢ່້່ໃກ້ຊ້��ຂອງລ້ກທຸ່ານຢ່້່ 
ໃນບ່ດັ ເມ່ດິແຄຣ໌ຸ

ເພໍ່ດ
ຜູ້້ຊ້້າຍ ແມ່ຍ່ງິ ບ່ກ່ຳນົດ/

ລະຫ້ວ່າງສອງເພໍ່ດ/ບ່ລ່ະບຸ່/ /

ຣາຍລະອຽດຂອງນັກຮຽນ

ສັະຖານະພາບໃນການມີີເຊ້ື້�ອຊື້າດເປັ້ນຄົນພ້�ນເມີອ້ງ

ຣາຍລະອຽດຂອງທ່່ານ - ພ່ແມີ ່ຫ້ືຼື ຜູ່້�ປົ້ກຄອງ
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ການຍິນຍອມີ
ຂອ້ຍໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂ້� າໃຈິຂມ້້່ນທີຸ�ເອ້າໃຫ້້ຂອ້ຍ ກ່ຽວກັບ່ບ່ນັດາຜູ້ນົປົະໂຫ້ຍດ ແລະ ບັ່ນດາອາການ ຂາ້ງຄຽງຕ່່ືາງໆທີຸ�ອາດ
ເກີດຂ່�ນໄດ້ຈິາກການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ HPV ແລະ ສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ dTpa ແລະ ຂອ້ຍຮັບ່ຮ້້ວ່າຂອ້ຍສາມ່າດຖອນຄຳຳ
ຍິນິຍິອມນີ�ໄດ້ທຸກຸເວລາ. 

ຂອ້ຍໄດ້ຮັບ່ສຳເນາ້ຂອງຄຳຖືະແຫ້ງືເລ��ອງຄວາມ່ເປົນັສ່ວນ ຕົ່ືວສຳເນາ້ນ່�ງແລະຂອ້ຍເຂ້� າໃຈິວ່າ ຂມ້້່ນສ່ວນຕົ່ືວຂອງຂອ້ຍ  
ແລະ/ຫ້ື�ຂອງລ້ກຂອ້ຍ(ຮວມ່ທັຸງຂມ້້່ນກ່ຽວກັບ່ສຸຂພໍ່າບ່)ອາດ ຈິະຖື�ກເປົດີເຜູ້ຍີອອກໃນບ່າງສະພໍ່າບ່ການດັ�ງທີຸ�ໄດ້ບ່ົ�ງໄວ້ຢ່້່ 
ໃນຄຳຖືະແຫ້ງືການນັ�ນ.

ຂອ້ຍປົະຕິ່ືຍານ ຕ່ືາມ່ທີຸ�ຂອ້ຍຮ້້ດີທີຸ�ສຸດ ວ່າ ລ້ກຂອງຂອ້ຍ:

1. ບ່ເ່ຄີຍມ່ອີາການພ້ໍ່ມ່ແພໍ່ຢ່້່າງແຮງຫ້ືັງຈິາກການສັກຢ່າປ້ົອງກັນໂຣຸກໃດໆ.
2. ບ່ມີ່່ອາການແພໍ່ຢ່້່າງແຮງຕ່່ືສ່ວນປົະກອບ່ຢ່່າງໃດຢ່່າງໜຶ່່�ງຂອງຢ່າວັກຊ້ນີທີຸຂຽນໄວ້ໃນເຈ້ິ� ຍຂ ້ມ້່ນສຳລັບ່ພ່ໍ່ແມ່.່
3. ຂະນະນີ� ບ່ໄ່ດ້ຖື�ພໍ່າ.

ຂ�ອຍ, ໃນ (ວັັນທີ່ຂອງມີ້�ນີ�)    
ໄດ�ເຊັື້ນຊ້ື້�ຢ່�ຂ�າງລ່່ມີຂອງແຕ່່ລະ ຢາວັັກຊີື້ນທີ່�ຂ�ອຍຢາກໃຫຼື�ລ່ກຂ�ອຍໄດ�ສັັກ.

ສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ HPV. 
ຂອ້ຍອະນຸຍາດແກ່ລ້ກຂອ້ຍ ທີຸ�ມ່ຊີ້�� ຢ່້່ນີ�   
ໃຫ້້ຮັບ່ການສັກຢ່າກັນໂຣຸກ ຄົບ່ 2 ເຂມ້່.  

ການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກຄຕີໍ່ບ- ບາດທ່ະ
ຍກັ-ໄອໄກ່ (dTpa). 
ຂອ້ຍອະນຸຍາດແກ່ລ້ກຂອ້ຍ ທີຸ�ມ່ຊີ້�� ຢ່້່ນີ�ໃຫ້້ຮັບ່
ການສັກຢ່າກັນໂຣຸກ  1 ເຂມ້່.  

ລາຍເຊັື້ນຂອງພ່ແມີ/່ຜູ່້�ປ້ກົຄອງ

ລາຍເຊັື້ນຂອງພ່ແມີ/່ຜູ່້�ປ້ກົຄອງ

ກະຣ່ນາເປ້ດີໜ້�າຕ່່ໄປ້

Lao

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ



ບັນທຶ່ກການສັັກຢາປ້້ອງກັນໂຣກ
ໃຫ້້ພ່ໍ່ແມ່/່ຜູ້້ປ້ົກົຄອງ ຂຽນຕ່ື��ມ່
ຊີື້�ຂອງນກັຮຽນ (ຕົ່ືວຢ່່າງ: JACK SMITH)

ຢາວັັກຊີື້ນ ແຂນ ໝາຍເລກຂອງຢາສັັກ ວັັນທີ່ທີ່�ສັັກຢາ  (ວັນທີຸ/ເດ�ອນ/ປົ)ີ ເວັລາຂອງການສັັກຢາ  (24 ຊ້ົ�ວໂມ່ງ) ລາຍເຊັື້ນຂອງພະຍາບານ 

ຄວັາມີເຫັຼືນຂອງພະຍາບານ 

HPV ຂນາດຢາ 1

HPV ຂນາດຢາ 2

dTpa

ຊ້າ້ຍ
ຂວາ

ຊ້າ້ຍ
ຂວາ

ຊ້າ້ຍ
ຂວາ

220725-2-15

/

/

/

/

/

/

:

:

:

ສັຳລັບຫຼື�ອງການໃຊື້�ເທ່່� ານັ�ນ

ຕົວຢາ່ງເທ
ົາ່ນັນ້

ກະຣຸນາຂຽນຕ່ືມ 

ຟອມຍິນຍອມນີເ້ປນັ

ພາສາອັງກດິ


