
โครงการฉีดีวััคซีนีในโรงเรยีนของ  
รฐันวิัเซีาท์์เวัลส์์

กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิิวเซาท์เวลส์ (NSW Health) รว่มกับโรงเรียนิ ฉีีดวัคซีนิป้้องกันิเชื้้�อไวรัสฮิิวแมนิแป้
ปิ้ลโลมา (เอชื้พีีวี – HPV) และวัคซีนิป้้องกันิโรคคอตีีบ บาดทะยักและไอกรนิ (dTpa) ให้้นัิกเรียนิชื้ั�นิปี้ที� 7 ในิ
โครงการฉีีดวัคซีนิในิโรงเรียนิ นัิกเรียนิได้รับการแนิะนิำาให้้รับวัคซีนิเห้ล่านีิ�โดย สภาวิจััยด้านิสาธารณสุขและ
การแพีทย์แห่้งชื้าติี (National Health & Medical Research Council (NHMRC)) และได้รับทุนิจัากโครงการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันิโรคแห้่งชื้าติี (National Immunisation Program)

•  ข้อมูลเกี�ยวกับวัคซีนิและโรคต่ีางๆที�วัคซีนิป้้องกันิ
ได้รวมอยูใ่นิเอกสารข้อมูลสำาห้รับผูู้้ป้กครองฉีบับนีิ� 

•  ห้ากต้ีองการให้้บุตีรของท่านิรับวัคซีนิ พีอ่แม่/ผูู้้
ป้กครองต้ีองกรอกแบบฟอร์มให้้ความยินิยอม
ที�แนิบมาด้วยสำาห้รับวัคซีนิแต่ีละชื้นิิด ห้รอ้ทาง
ออนิไลน์ิที� nswhealth.service-now.com/school 
บุตีรรับวัคซีนิได้ฟรีที�โรงเรียนิห้ากท่านิกรอกแบบ
ฟอร์มให้้ความยินิยอมพีร้อมลายเซ็นิแล้วสง่ค้นิให้้
ทางโรงเรียนิในิขณะที�บุตีรของท่านิศึึกษาอยูช่ื้ั�นิปี้ที�  
7 เท่านัิ�นิ

•  ท่านิถอนิการให้้ความยินิยอมได้ทุกเม้�อโดยทำาตีาม
คำาแนิะนิำาในิห้น้ิา 2 

•  ห้ากท่านิไม่ป่้ระสงค์จัะให้้บุตีรรับวัคซีนิป้้องกันิโรค
ใด อย่า่เซ็นิชื้้�อในิชื้อ่งสำาห้รับวัคซีนินัิ�นิๆ

•  มีคำาชื้ี�แจังเร้�องสิทธขิ้อมูลสว่นิบุคคลซึ�งอธบิายเกี�ยว
กับการเก็บข้อมูลที�ท่านิกรอกและการนิำาข้อมูลไป้
ใช้ื้ในิห้น้ิา 4 อีกด้วย

อ่านิข้อมูลเพีิ�มเติีมเกี�ยวกับการให้้ความยินิยอมทาง
ออนิไลน์ิได้ที�

NSW Health Thai เอกสารข้อมู่ลสำาหรบัผู้ปกครอง 

สำาหรบัข้อมู่ลเพิ่่�ม่เต่ิม่ กรุณาต่ิดต่ิอหน่่วย่งาน่สาธารณสุขใกล้บ้าน่ได้ที่่�หม่าย่เลข 1300 066 055  
หรอืไปดูที่่� www.health.nsw.gov.au/immunisation

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


คำาถามที�พีบบอ่ย
ถาม: วััคซีีนเหล่่านี�ทำำางานอย่า่งไร
วัคซีนิเห้ล่านีิ�ทำางานิโดยการกระตีุ้นิภูมิคุ้มกันิให้้
สามารถต่ีอสู้กับเชื้้�อโรคบางชื้นิิด ห้ากคนิที�ได้รับ
วัคซีนิแล้วสัมผัู้สกับเชื้้�อโรคเห้ล่านีิ� ระบบภูมิคุ้มกันิ
ของพีวกเขาจัะตีอบสนิองอยา่งมีป้ระสิทธภิาพีมาก
ขึ�นิ ทำาให้้ป้้องกันิการเกิดโรคห้ร้อลดความรุนิแรง
ของโรคได้ 

ถาม: วััคซีีนปล่อดภััย่แค่ไหน
วัคซีนิในิป้ระเทศึออสเตีรเลียป้ลอดภัยและต้ีอง
ผู้่านิการตีรวจัสอบอยา่งเข้มงวด ก่อนิได้รับ
การอนุิมัติีออกใชื้้โดย Therapeutic Goods 
Administration (ห้นิ่วยงานิกำากับดูแลผู้ลิตีภัณฑ์์
สุขภาพีเพี้�อการบำาบัดรักษา ห้ร้อ TGA) นิอกจัาก
นีิ� TGA ยังติีดตีามสังเกตีการณ์ความป้ลอดภัยห้ลัง
จัากได้นิำาวัคซีนิมาใชื้้แล้ว

ถาม: ผล่ข้้างเคีย่งข้องการฉีีดวััคซีีนมี
อะไรบ้้าง
ผู้ลข้างเคียงของการฉีีดวัคซีนิมีเพีียงเล็กน้ิอย มัก
จัะมีอาการป้วด บวมและแดงบริเวณที�ฉีีดวัคซีนิ 
อาการข้างเคียงที�รุนิแรงพีบได้น้ิอยมาก ผูู้้ป้กครอง
ในิรัฐนิิวเซาท์เวลส์ที�ได้รับการติีดตีามในิวันิห้ลัง
จัากที�นัิกเรียนิได้รับวัคซีนิเอชื้พีีวี รายงานิว่า
นัิกเรียนิ 9% มีอาการข้างเคียงที�ไม่รุนิแรง ในิขณะ
ที�มีนัิกเรียนิเพีียง 0.4% เท่านัิ�นิที�ต้ีองได้รับการ
รักษาพียาบาล ข้อมูลเพีิ�มเติีมเกี�ยวกับผู้ลข้างเคียง
ของวัคซีนิมีอยูใ่นิข้อมูลเกี�ยวกับยาเพี้�อผูู้้บริโภค 
(Consumer Medicine Information - CMI)  
ซึ�งสามารถดูได้ที�เว็บไซต์ี www.health.nsw.gov.
au/schoolvaccination  

ห้ากพีอ่แม่กังวลใจัเกี�ยวกับอาการข้างเคียงห้ลังการ
ฉีีดวัคซีนิ ควรป้รึกษา แพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ (GP- 
จีัพีี) และแพีทย์ควรเป็้นิผูู้้สง่รายงานิไป้ยังห้นิ่วย
งานิสาธารณสุขใกล้บ้านิอีกด้วย

ถาม: ปฏิิกิริย่าภัูมิแพ้้อย่า่งเฉียี่บ้พ้ลั่น
แล่ะรุนแรง (Anaphylaxis - แอนนะฟิิ
แล็่กซีิส) คืออะไร
ป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิและรุนิแรงอาจั
ทำาให้้ห้มดสติีและถึงแก่ชื้ีวิตีได้ห้ากไม่ได้รับการ
รักษาโดยเร็ว อาการนี้้�แทบจะไม่่เกิดขึ้้�นี้หลััง
การฉีด้วััคซีน้ี้ พียาบาลผูู้้ฉีีดวัคซีนิในิโรงเรียนิ
ทุกคนิได้รับการฝึึกอบรมวิธกีารบำาบัดอาการจัาก
ป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิและรุนิแรง นัิกเรียนิ
ที�เคยมีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิและรุนิแรง
อาจัไม่ควรรับวัคซีนิบางชื้นิิด

ถาม: จะต้้องทำำาอย่า่งไรหากบุ้ต้ร 
เป็นโรคหอบ้หืด แล่ะต้้องใช้้ย่าข้ย่าย่
หล่อดล่มทีำ�มีสารคอร์ติ้โซีนหรือเพ้รดนิ
โซีน “ช้นิดพ้น่”
การฉีีดวัคซีนิให้้แก่ผูู้้ที�เป็้นิโรคห้อบห้้ดนัิ�นิป้ลอดภัย
ไม่ว่ากำาลังใชื้้ยารักษาชื้นิิดใด

ถาม: นักเรีย่นหญิิงทีำ�ตั้�งครรภ์ัหรือคิดว่ัา
อาจจะตั้�งครรภ์ัควัรรับ้วััคซีีนนี�หรือไม่
ไม่ควรฉีีดวัคซีนิให้้แก่นัิกเรียนิห้ญิิงที�ตัี�งครรภ์ห้รอ้
คิดว่าอาจัจัะตัี�งครรภ์ ในิวันิที�มีคลินิิกฉีีดวัคซีนิ
พียาบาลจัะถามนัิกเรียนิห้ญิิงว่าตัี�งครรภ์ห้ร้ออาจั
จัะตัี�งครรภ์ห้ร้อไม่ ห้ากนัิกเรียนิตีอบว่าใชื้ ่เธอจัะไม่
ได้รับการฉีีดวัคซีนิ 

นัิกเรียนิจัะได้รับการสนัิบสนุินิให้้ป้รึกษาเร้�องการ
ตัี�งครรภ์กับบิดามารดา/ผูู้้ป้กครองโดยด่วนิเพี้�อไป้
ป้รึกษาแพีทย์ นิอกจัากนีิ�เธอจัะได้รับรายละเอียด
ของห้นิ่วยบริการด้านิสุขภาพีที�ให้้คำาป้รึกษา ความ
ชื้ว่ยเห้ล้อ และแนิะแนิวทาง

ถาม: ข้้าพ้เจ้าสามารถถอนการให้ควัาม
ย่ินย่อมได้หรือไม ่
ท่านิขอถอนิความยินิยอมได้ทุกเม้�อ

•  ห้ากให้้ความยินิยอมทางออนิไลน์ิไว้ โป้รดล็อกอินิ
เพี้�อเข้าสูร่ะบบได้ที� nswhealth.service-now.
com/school และป้ฏิิบัติีตีามขั�นิตีอนิที�ป้รากฏิ
เพี้�อเพีิกถอนิความยินิยอมที�ได้ให้้ไว้สำาห้รับบุตีร
ห้ลานิของท่านิ

•  ห้ากให้้ความยินิยอมไว้โดยการกรอกแบบฟอร์ม
กระดาษ โป้รดแจ้ังให้้โรงเรียนิทราบเป็้นิลาย
ลักษณ์อักษรเพี้�อถอนิความยินิยอม ห้ร้อโทรศัึพีท์
ไป้ที�โรงเรียนิเพี้�อเพีิกถอนิความยินิยอม

ถาม: ถ้าหากข้้าพ้เจ้าต้้องการรอให้บุ้ต้ร
โต้กว่ัานี�ก่อนได้ไหม
วัคซีนิเห้ล่านีิ�จัะฉีีดให้้ที�โรงเรียนิเท่านัิ�นิ โดยท่านิ
ต้ีองสง่แบบฟอร์มให้้ความยินิยอมตัีวจัริงกลับค้นิ
มาขณะที�บุตีรของท่านิศึึกษาอยูช่ื้ั�นิปี้ที� 7 ห้ากท่านิ
เล้อกที�จัะรอให้้บุตีรโตีกว่านีิ�ก่อนิ ท่านิจัะต้ีองนัิด
ห้มายไป้รับวัคซีนิกับแพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ (GP- 
จีัพีี) ห้ร้อเภสัชื้กรที�ขึ�นิทะเบียนิเป็้นิผูู้้ฉีีดวัคซีนิ 
โป้รดทราบว่าในิกรณีนีิ�อาจัมีค่าใชื้้จ่ัาย

ถาม: ควัรทำำาอย่า่งไรหากบุ้ต้รข้้าพ้เจ้าไม่
ได้รับ้วััคซีีนทีำ�โรงเรีย่น
เราจัะพียายามอยา่งเต็ีมที�ให้้บุตีรของท่านิได้รับ
วัคซีนิที�คลินิิกฉีีดวัคซีนิในิโรงเรียนิสำาห้รับนัิกเรียนิ
ชื้ั�นิปี้ที� 7 ครั�งต่ีอไป้ ห้ากมารับวัคซีนิไม่ได้ท่านิจัะได้
รับคำาแนิะนิำาเกี�ยวกับการจััดการให้้บุตีรได้รับวัคซีนิ
ย้อนิห้ลัง

อีกวิธหี้นึิ�งค้อไป้รับวัคซีนิที�ไม่ได้รับตีามกำาห้นิด
ได้ฟรีกับแพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ (GP- จีัพี)ี และ
เภสัชื้กรที�ขึ�นิทะเบียนิเป็้นิผูู้้ฉีีดวัคซีนิ โป้รดทราบว่า
แพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ (GP- จีัพีี) และเภสัชื้กรที�ขึ�นิ
ทะเบียนิเป็้นิผูู้้ฉีีดวัคซีนิ อาจัเรียกเก็บค่าธรรมเนีิยม
ให้้คำาป้รึกษาห้ร้อค่าดำาเนิินิการ

ถาม: นักเรีย่นทีำ�มีควัามบ้กพ้รอ่งทำาง
รา่งกาย่แล่ะ/หรือทำางสติ้ปัญิญิาสามารถ
รับ้วััคซีีนทีำ�โรงเรีย่นได้หรือไม่
นัิกเรียนิสว่นิให้ญิที่�มีความบกพีรอ่งทางรา่งกาย
และ/ห้ร้อทางสติีปั้ญิญิาสามารถรับวัคซีนิที�
โรงเรียนิได้ อยา่งไรก็ตีาม นัิกเรียนิบางคนิอาจั
จัำาเป็้นิต้ีองได้รับความชื้ว่ยเห้ล้อเป็้นิพีิเศึษในิวันิที�
มีคลินิิกฉีีดวัคซีนิในิโรงเรียนิ ห้รอ้ได้รับการสง่ตัีว
ต่ีอไป้ยังคลินิิกฉีีดวัคซีนิที�ให้้บริการฉีีดวัคซีนิภายใต้ี
การดูแลอยา่งใกล้ชิื้ด 

ห้ากท่านิเชื้้�อว่าบุตีรห้ลานิของท่านิจัำาเป็้นิต้ีองได้
รับความชื้ว่ยเห้ล้อเป็้นิพีิเศึษห้รอ้ได้รับการสง่ตัีว
ต่ีอ โป้รดติีดต่ีอห้น่ิวยบริการสาธารณสุขในิพี้�นิที� 
(public health unit ห้รอ้ PHU) ที�ห้มายเลข 
1300 066 055 เพี้�อขอรับการป้รึกษาเพีิ�มเติีม 

ถาม: ข้า้พ้เจ้าจะเข้า้ถึงบั้นทึำกการฉีดี
วััคซีนีได้อย่า่งไร
ข้อมูลเกี�ยวกับการฉีีดวัคซีนิของบุตีรท่านิจัะถูก
อัป้โห้ลดไป้ยังทะเบียนิการฉีีดวัคซีนิป้ระเทศึ
ออสเตีรเลีย (Australian Immunisation 
Register ห้รอ้ AIR) เพี้�อให้้สามารถเชื้้�อมโยงกับ
บันิทึกป้ระวัติีการได้รับวัคซีนิของบุตีรท่านิ

ผูู้้ป้กครองสามารถขอสำาเนิาบันิทึกป้ระวัติีการได้รับ
วัคซีนิของบุตีรจัากทะเบียนิการฉีีดวัคซีนิป้ระเทศึ
ออสเตีรเลีย (AIR) ได้ทุกเม้�อจันิบุตีรอายุ 14 ปี้ 
และนัิกเรียนิที�มีอายุ 14 ปี้ขึ�นิไป้สามารถขอบันิทึก
ป้ระวัติีการได้รับวัคซีนิของตีนิเองได้ดังนีิ�

•  โดยการใชื้้บัญิชื้ีออนิไลน์ิของ Medicare ผู้่านิ  
myGov https://my.gov.au/

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

•  โทรสายสอบถามข้อมูลทั�วไป้ของ AIR ได้ที� 
1800 653 809

นัี้กเรย้นี้หญิิงท้�ได้รบัการฉีด้วััคซีน้ี้ป้้องกันี้เชื้้�อ
ไวัรสัเอชื้พีว้ั ้– การเซ็นิใบยินิยอมห้มายความ
ว่าท่านิยินิดีให้้ข้อมูลเกี�ยวกับสุขภาพีของบุตีร
ท่านิบรรจุัลงในิห้น่ิวยทะเบียนิโครงการคัดกรอง
มะเร็งป้ากมดลูกแห้่งชื้าติี (National Cervical 
Screening Program Register) ต่ีอไป้

ถาม: ข้้าพ้เจ้าจะหาข้้อมูล่เพ้ิ�มเติ้มเกี�ย่วั
กับ้การฉีีดวััคซีีนในโรงเรีย่นได้ทีำ�ไหน
ห้าข้อมูลเพีิ�มเติีมได้

•   โดยไป้ที�เว็บไซต์ีของกระทรวงสาธารณสุขรัฐ
นิิวเซาท์เวลส์ ที�   
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination

•  โดยติีดต่ีอห้นิ่วยงานิด้านิสาธารณสุขป้ระจัำาท้อง
ถิ�นิของท่านิได้ที� 1300 066 055 
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http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
https://my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination


ข้อมูลเกี�ยวกับวัคซีนิแต่ีละชื้นิิด
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เชื้้�อไวัรสัฮิิวัแม่นี้แป้ปิ้ลัโลัม่า  
(เอชื้พีว้ั–้ HPV)
โรคอะไรแล่ะโรคนี�ติ้ดต่้อได้อย่า่งไร
Human papillomavirus เชื้้�อไวรัสฮิิวแมนิแป้ปิ้ลโลมา 
(เอชื้พีวีี – HPV) เป็้นิเชื้้�อไวรัสที�พีบได้บอ่ย ทำาให้้เกิด
โรคได้ทั�งผูู้้ชื้ายและผูู้้ห้ญิิง ติีดต่ีอได้ทางอวัยวะเพีศึ
ถูไถกันิระห้ว่างการมีเพีศึสัมพีันิธกั์บผูู้้ที�มีเชื้้�อไวรัส เชื้้�อ
ไวรัสติีดต่ีอผู้่านิรอยถลอกบนิผิู้วห้นัิงและไม่ติีดต่ีอผู้่านิ
ทางเล้อดห้ร้อสารคัดห้ลั�งอ้�นิๆของรา่งกาย การใชื้้ถุง
ยางอนิามัยสามารถป้้องกันิการติีดเชื้้�อได้อยา่งจัำากัด
เพีราะไม่สามารถคลุมอวัยวะเพีศึได้ทั�งห้มด

คนิที�มีเพีศึสัมพีันิธส์ว่นิให้ญิจ่ัะได้รับเชื้้�อไวรัสเอชื้พีีวีที�
อวัยวะเพีศึในิชื้ว่งใดชื้ว่งห้นึิ�งของชื้ีวิตี โดยป้กติีรา่งกาย
มักจัะกำาจััดไวรัสนีิ�ไป้ได้เองตีามธรรมชื้าติีและไม่ทำาให้้
เกิดอาการใดๆ แต่ีในิบางครั�งอาจัเป็้นิสาเห้ตีุทำาให้้เกิด
โรคร้ายแรงได้ รวมทั�ง

•   มะเร็งป้ากมดลูกในิแทบทุกกรณี
•   90% ของมะเร็งทวารห้นัิก 
•   65% ของมะเร็งชื้อ่งคลอด
•   60% ของมะเร็งบริเวณคอห้อยห้ลังชื้อ่งป้าก
•  50% ของมะเร็งอวัยวะเพีศึห้ญิิง
•  35% ของมะเร็งอวัยวะเพีศึชื้าย
•  หู้ดที�อวัยวะเพีศึในิแทบทุกกรณี

การฉีีดวัคซีนิให้้ผูู้้ชื้ายจัะชื้ว่ยป้้องกันิมะเร็งในิผูู้้ชื้าย
และหู้ดที�อวัยวะเพีศึ และที�สำาคัญิยังสามารถชื้ว่ย
ป้้องกันิผูู้้ห้ญิิงจัากมะเร็งป้ากมดลูกอีกด้วย

วััคซีีนทีำ�จะนำามาใช้้เป็นวััคซีีนช้นิดใด
วัคซีนิเอชื้พีวีีชื้นิิดที�นิำามาใชื้้สามารถป้้องกันิเชื้้�อไวรัส
เอชื้พีีวีได้ 9 สายพัีนิธุ ์(สายพัีนิธุ ์6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 และ 58) 

บุ้ต้รจำาเป็นต้้องได้รับ้วััคซีีนเอช้พ้ีวีักี�เข้็ม
แนิวทางป้ฏิิบัติีของออสเตีรเลียในิปั้จัจุับันินัิ�นิแนิะนิำา
ให้้ฉีีดวัคซีนิเอชื้พีีวีสองเข็มโดยฉีีดห้่างกันิห้กเด้อนิ ห้ลัก
ฐานิทั�วโลกระบุว่าวัคซีนิเอชื้พีีวีห้นึิ�งเข็มมีแนิวโน้ิมที�จัะ
ให้้ภูมิคุ้มกันิอยา่งเพีียงพีอ ท่านิจัะได้รับการติีดต่ีอจัาก
กระทรวงสาธารณสุขรัฐนิิวเซาท์เวลส์ ห้ากแนิวทาง
ป้ฏิิบัติีของออสเตีรเลียในิปั้จัจุับันิได้เป้ลี�ยนิจัากการฉีีด
วัคซีนิเอชื้พีวีีสองเข็มเป็้นิห้นึิ�งเข็ม

* นัิกเรียนิที�มีระบบภูมิคุ้มกันิบกพีรอ่งมากผิู้ดป้กติี  
ได้รับคำาแนิะนิำาให้้รับวัคซีนิป้้องกันิเชื้้�อไวรัสเอชื้พีีวี 3 
เข็มที�แพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ (GP- จีัพี)ี โดยให้้คำาจัำากัด
ความว่าเป็้นิผูู้้ที�มีภาวะภูมิคุ้มกันิบกพีรอ่งแต่ีกำาเนิิด 
ห้รอ้ ภาวะภูมิคุ้มกันิบกพีรอ่งที�เกิดขึ�นิในิภายห้ลัง  
(บี ลิมโฟไซต์ี แอนิติีบอดี (B lymphocyte antibody) 
และ ที ลิมโฟไซด์ (T lymphocyte) บกพีรอ่งทั�งห้มด
ห้ร้อบางสว่นิ), ติีดเชื้้�อเอชื้ไอวี, มีเน้ิ�อร้าย, ได้รับการ
ป้ลูกถ่ายอวัยวะ ห้ร้อได้รับยากดภูมิต้ีานิทานิขนิาดสูง 
(ไม่รวมการไม่มีม้าม ห้ร้อการทำางานิของม้ามผิู้ดป้กติี)

ใครควัรได้รับ้การฉีีดวััคซีีน
เด็กนัิกเรยีนิชัื้�นิปี้ที� 7 ทุกคนิควรได้รับวัคซนีิป้้องกันิ
เชื้้�อไวรสัเอชื้พีวีี 2 เขม็ (นิอกจัากนัิกเรียนิที�มีระบบ
ภูมิคุ้มกันิบกพีรอ่งมากผิู้ดป้กติี ควรรบัวัคซีนิป้้องกันิ
เชื้้�อไวรัสเอชื้พีวีีทั�ง 3 เขม็ที�แพีทยเ์วชื้ป้ฏิิบติัีทั�วไป้ -  
ดขูอ้มูลด้านิบนิ) 

การติรวจคัดกรองม่ะเรง็ปากม่ดลูกสม่ำาเสม่อ (แต่ิเด่ม่
เรย่่ก การติรวจแปปสเม่ย่่ร-์ Pap smears) ย่ังจำาเปน็่
สำาหรบัผู้หญ่ิงที่่�ได้รบัวัคซีน่่ปอ้งกัน่เชื้ื�อไวรสัเอชื้พิ่ว่่
แล้ว เพิ่ราะวัคซีน่่เอชื้พิ่ว่ไ่ม่ส่าม่ารถปอ้งกัน่เชื้ื�อ 
เอชื้พิ่ว่ท่ีุ่กชื้น่่ดที่่�เปน็่สาเหติุของม่ะเรง็ปากม่ดลูก  
ผู้หญ่ิงอายุ่ 25 ปขี้�น่ไปทีุ่กคน่ที่่�เคย่ม่เ่พิ่ศสัม่พิ่ัน่ธ์  
ควรไปรบัการติรวจคัดกรองม่ะเรง็ปากม่ดลูกเปน็่
ประจำาทุี่ก 5 ป ีไม่ว่่าจะได้รบัการฉีด่วัคซีน่่ปอ้งกัน่
เชืื้�อเอชื้พิ่ว่ห่รอืไม่ก็่ติาม่

ใครไมค่วัรได้รับ้การฉีีดวััคซีีน
ไม่ควรฉีีดวัคซีนิเอชื้พีีวีให้้แก่บุคคลต่ีอไป้นีิ�

•  ผูู้้ที�ตัี�งครรภ์ห้ร้ออาจัจัะตัี�งครรภ์
•  ผูู้้ที�เคยมีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิรุนิแรงห้ลัง
จัากได้รับวัคซีนิเข็มก่อนิห้น้ิานีิ�

•  มีป้ระวัติีว่ามีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิรุนิแรง
ต่ีอยีสต์ี

•  ผูู้้ที�เคยมีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิรุนิแรง
เน้ิ�องจัากสว่นิป้ระกอบใดๆของวัคซีนิ (ดูข้างล่าง)

วััคซีีนมีสว่ันประกอบ้ข้องสารเติ้มแต่้งอะไร
บ้้าง
วัคซีนิมีสารเติีมแต่ีงจัำานิวนิเล็กน้ิอยมากเพี้�อชื้ว่ย
กระตีุ้นิการตีอบสนิองทางภูมิคุ้มกันิของวัคซีนิ ห้รอ้
ทำาห้น้ิาที�เป็้นิสารกันิเสีย สารเติีมแต่ีงมีสว่นิป้ระกอบ
ของ ยีสต์ี สารเสริมฤทธิ�ชื้นิิดอะลูมิเนีิยม (aluminium 
adjuvant) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) แอล-  
ฮิิสติีดีนิ (L-histidine) โพีลีซอร์เบท (polysorbate) และ 
โซเดียมบอเรท (sodium borate) 

วััคซีีนมีประสิทำธิิภัาพ้แค่ไหน
วัคซีนินีิ�ป้้องกันิเชื้้�อไวรัสเอชื้พีีวีชื้นิิดที�เป็้นิอันิตีรายร้าย
แรงซึ�งเป็้นิสาเห้ตีุของมะเร็งป้ากมดลูกกว่า 90% ในิ
ผูู้้ห้ญิิง และยังสามารถป้้องกันิเชื้้�อไวรัสเอชื้พีีวีชื้นิิดที�
เป็้นิสาเห้ตีุของมะเร็งในิผูู้้ชื้ายได้อีกด้วย วัคซีนินีิ�ให้้การ
ป้้องกันิได้ดีที�สุดเม้�อให้้ในิวัยที�อายุยังน้ิอยและให้้ก่อนิที�
พีวกเขาจัะเริ�มมีเพีศึสัมพีันิธ์

การวิจััยล่าสุดแสดงให้้เห็้นิว่าวัคซีนิยังคงให้้ความ
คุ้มครองเก้อบ 100% ห้ลังจัากได้รับมามากกว่า 10 ปี้ 
เน้ิ�องจัากระยะเวลาที�ทำาให้้เกิดการเป้ลี�ยนิแป้ลงไป้เป็้นิ
มะเร็งป้ากมดลูกมักใชื้้เวลากว่า 10 ปี้ขึ�นิไป้ บทบาท
ของวัคซีนิในิการลดการเป็้นิมะเร็งป้ากมดลูกอาจัจัะยัง
ไม่เป็้นิที�ป้ระจัักษ์ไป้อีกระยะห้นึิ�ง อยา่งไรก็ตีามจัำานิวนิ
ไวรัสเอชื้พีวีีสายพีันิธุที์�เป็้นิสาเห้ตีุของมะเร็งป้ากมดลูก
ลดลง 77% ซี�งสายพีันิธุเ์ห้ล่านีิ�เป็้นิสาเห้ตีุของมะเร็ง
ป้ากมดลูกเก้อบ 75%

โรคคอตีบ้ บาดทะยกัแลัะไอกรนี้ (dTpa)
โรคอะไรแล่ะโรคนี�ติ้ดต่้อได้อย่า่งไร
โรคคอติบ่ เป็้นิโรคติีดต่ีอเกิดจัากเชื้้�อแบคทีเรีย  
ทำาให้้ทางเดินิห้ายใจัตีีบตัีนิ หั้วใจัวาย และป้ลาย
ป้ระสาทอักเสบ ซึ�งอาจัทำาให้้ถึงตีายได้ คนิเป็้นิโรค
คอตีีบได้จัากการห้ายใจัสูดเอาเชื้้�อแบคทีเรียจัากการไอ
ห้รอ้จัามรดจัากผูู้้ติีดเชื้้�อ ห้ร้อสัมผัู้สกับสิ�งคัดห้ลั�งจัาก
ป้าก จัมูก ลำาคอ ห้ร้อ ผิู้วห้นัิงของผูู้้ติีดเชื้้�อ

โรคบาดที่ะยั่ก เป็้นิโรคร้ายแรงของระบบป้ระสาทอาจั
ทำาให้้ถึงตีายได้ ผูู้้ป่้วยมีอาการกล้ามเน้ิ�อห้ดเกร็งทำาให้้
เจ็ับป้วดมาก ชื้ัก และขากรรไกรแข็ง ถึงแม้ว่าปั้จัจุับันิ
การรักษาในิห้้องไอซียูจัะทันิสมัยผูู้้ป่้วย 1 ในิ 10 รายจัะ
เสียชื้ีวิตี โรคบาดทะยัก มีสาเห้ตีุจัากเชื้้�อแบคทีเรียที�
พีบได้ในิดินิ เชื้้�ออาจัเข้าสูร่า่งกายทางบาดแผู้ลขนิาด
ให้ญิห่้รอ้ขนิาดเล็ก (บางครั�งอาจัเป็้นิรอยขนิาดเล็กบนิ
ผิู้วห้นัิงที�มองไม่เห็้นิซึ�งป้นิเป้้� อนิด้วยดินิ ฝุ่ึนิผู้ง ห้ร้อ 
มูลสัตีว์)

โรคไอกรน่ เป็้นิโรคติีดต่ีอได้ง่ายมากเกิดจัากเชื้้�อ
แบคทีเรีย ทำาให้้เกิดอาการไอเป็้นิชุื้ด วัยรุน่ิและผูู้้ให้ญิ่
อาจัไอเร้�อรังได้นิานิถึง 3 เด้อนิ อาการไอเป็้นิชุื้ดๆที�
รุนิแรงอาจัทำาให้้อาเจีัยนิ กระดูกซี�โครงหั้ก เส้นิเล้อด
ฝึอยแตีก และไส้เล้�อนิ เด็กทารก 1 ในิ 125 รายที�อายุตีำา
กว่า 6 เด้อนิที�ได้รับเชื้้�อไอกรนิจัากคนิที�เป็้นิโรค จัะเสีย
ชื้ีวิตีจัากโรคป้อดอักเสบห้ร้อความเสียห้ายต่ีอสมอง 
โรคไอกรนิติีดต่ีอทางละอองนิำามูก นิำาลาย โดยการ
ไอ ห้รอ้จัามรดกันิ ห้ากไม่ได้รับการรักษาผูู้้ที�เป็้นิโรค
ไอกรนิสามารถแพีรเ่ชื้้�อโรคไป้ให้้ผูู้้อ้�นิได้ถึง 3 สัป้ดาห์้
ตัี�งแต่ีเริ�มมีอาการไอ 

วััคซีีนทีำ�จะนำามาใช้้เป็นวััคซีีนช้นิดใด
แนิะนิำาให้้รับวัคซีนิรวมป้้องกันิโรคคอตีีบ บาดทะยัก
และไอกรนิ (dTpa) ห้นึิ�งเข็ม การฉีีดเข็มกระตีุ้นินีิ�จึังมี
ความจัำาเป็้นิเพี้�อรักษาระดับภูมิคุ้มกันิไป้จันิเข้าสูวั่ย
ผูู้้ให้ญิห่้ลังจัากที�ได้รับการฉีีดวัคซีนิป้้องกันิโรคคอตีีบ 
บาดทะยักและไอกรนิมาแล้วในิวัยเด็ก นัิกเรียนิที�เคย
ได้รับวัคซีนิป้้องกันิโรคคอตีีบและบาดทะยัก (ADT)  
มาแล้วสามารถรับวัคซีนิ dTpa เพี้�อจัะได้ป้้องกันิโรค 
ไอกรนิอีกด้วย

ใครควัรได้รับ้การฉีีดวััคซีีน
นัิกเรียนิทุกคนิในิชื้ั�นิปี้ที� 7 ควรรับวัคซีนิ dTpa  
เข็มกระตีุ้นิห้นึิ�งเข็ม 

ใครไมค่วัรได้รับ้การฉีีดวััคซีีน
ไม่ควรฉีีดวัคซีนิป้้องกันิโรคคอตีีบ บาดทะยักและ 
ไอกรนิให้้แก่บุคคลต่ีอไป้นีิ� 

•  ผูู้้ที�เคยมีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิรุนิแรงห้ลัง
จัากได้รับวัคซีนิเข็มก่อนิห้น้ิานีิ�

•  ผูู้้ที�เคยมีป้ฏิิกิริยาภูมิแพี้อยา่งเฉีียบพีลันิรุนิแรง
เน้ิ�องจัากสว่นิป้ระกอบใดๆของวัคซีนิ (ดูข้างล่าง)

วััคซีีนมีสว่ันประกอบ้ข้องสารเติ้มแต่้ง 
อะไรบ้้าง
วัคซีนิมีสว่นิป้ระกอบของ อะลูมิเนีิยมไฮิดรอกไซด์ 
(aluminium hydroxide) และฟอสเฟตี (phosphate) 
ฟอร์มาลดีไฮิด์ (formaldehyde) ป้ริมาณเล็กน้ิอย
มาก โพีลีซอร์เบท 80 (polysorbate 80) และไกลซีนิ 
(glycine) และสัมผัู้สกับผู้ลิตีภัณฑ์์ที�ผู้ลิตีจัากเซลล์ของ
วัวในิระห้ว่างการผู้ลิตี

วััคซีีนมีประสิทำธิิภัาพ้แค่ไหน
วัคซีนิมีป้ระสิทธภิาพีดีมากในิการป้้องกันิโรคคอตีีบ
และบาดทะยัก และสามารถป้้องกันิโรคไอกรนิได้
ป้ระมาณ 80%



คำาชื้ี�แจังเร้�องสิทธิข้อมูลส่วนิบุคคล 
ภาระหน้่าที่่�ของเรา
เรามีภาระห้น้ิาที�เก็บรกัษาคุ้มครองขอ้มูล
สว่นิบุคคลของท่านิตีามที�กฎห้มายกำาห้นิดไว้

คำาแถลงนีิ�อธบิายถึงวิธกีารและเห้ตีุผู้ลในิ
การเก็บข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิและบุตีร 
วิธกีารขอรับข้อมูลของท่านิ และ การนิำา
ข้อมูลของท่านิไป้ใชื้้ภายในิห้นิ่วยงานิด้านิ
สาธารณสุขรัฐนิิวเซาท์เวลส์ ห้ร้อเปิ้ดเผู้ย
ต่ีอผูู้้อ้�นิ ข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิรวมถึง
รายละเอียดสว่นิบุคคลเกี�ยวกับตัีวท่านิและ
บุตีร และข้อมูลด้านิสุขภาพีของบุตีรท่านิที�
เกี�ยวข้องกับการฉีีดวัคซีนิคุ้มกันิโรค

การเก็บรวบรวม่
การเก็บข้อมูลสว่นิบุคคลนัิ�นิเพี้�อให้้บุตีร
ของท่านิได้รับการฉีีดวัคซีนิคุ้มกันิโรคอยา่ง
เห้มาะสม 

ข้อมูลที�เก็บจัะเป็้นิข้อมูลที�มีความจัำาเป็้นิ
และเกี�ยวเน้ิ�องต่ีอการฉีีดวัคซีนิคุ้มกันิโรคให้้
แก่บุตีรของท่านิ และเพี้�อบริห้ารการบริการ
ฉีีดวัคซีนิคุ้มกันิโรคเท่านัิ�นิ

ข้อมูลที�เก็บนัิ�นิได้มาจัากท่านิและบุตีร
ของท่านิโดยตีรงเป็้นิสว่นิให้ญิ ่บางครั�ง
ข้อมูลอาจัได้มาจัากโรงเรียนิของบุตีรท่านิ 
และจัากเจ้ัาห้น้ิาที�คนิอ้�นิๆที�ให้้การรักษา
พียาบาลบุตีรของท่านิ ในิกรณีฉีุกเฉีินิข้อมูล
อาจัเก็บรวบรวมได้จัากสมาชิื้กในิครอบครัว 
เพี้�อนิ ผูู้้ดูแล ห้ร้อผูู้้อ้�นิซึ�งสามารถให้้ความ
ชื้ว่ยเห้ล้อแก่เราเพี้�อให้้บุตีรของท่านิได้รับ
การดูแลอยา่งดีที�สุด

ความ่ปลอดภัย่ของข้อมู่ลที่่�
รวบรวม่ได้ 
ข้อมูลสว่นิบุคคลอาจัถูกเก็บรักษาโดยใช้ื้
วิธกีารต่ีางๆ โดยป้กติีแล้วข้อมูลอาจัถูก
เก็บอยูใ่นิแฟ้มป้ระวัติีด้านิการแพีทย์ในิรูป้
แบบกระดาษ และ/ห้ร้อแบบอิเล็กทรอนิิกส์
ซึ�งเป็้นิสว่นิห้นึิ�งของระบบการเก็บข้อมูล
ทางคอมพิีวเตีอร์ที�ป้ลอดภัย เราทำาตีาม
กฎระเบียบและนิโยบายด้านิการเก็บรักษา
ข้อมูลสว่นิบุคคลอยา่งเครง่ครัดในิทุกรูป้
แบบ เพี้�อป้กป้้องข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิ
ไม่ให้้สูญิห้าย นิำาไป้ใชื้้โดยไม่ได้รับอนุิญิาตี 
ห้ร้อนิำาไป้ใชื้้ในิทางที�ผิู้ด

การน่ำาไปใชื้้และการเปดิเผย่
ข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิห้รอ้ของบุตีร
อาจัถูกห้นิ่วยงานิด้านิสาธารณสุขรัฐ
นิิวเซาท์เวลส์นิำาไป้ใชื้้ ห้รอ้เปิ้ดเผู้ยต่ีอห้นิ่วย
งานิอ้�นินิอกเห้น้ิอจัากห้น่ิวยบริการด้านิ
สุขภาพี เพี้�อให้้ท่านิได้รับการรักษาและการ
ดูแลที�เห้มาะสม ยกตัีวอยา่งเชื้น่ิ ข้อมูลของ
ท่านิอาจัถูกเปิ้ดเผู้ยต่ีอแพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติี
ทั�วไป้ของท่านิ แพีทย์เวชื้ป้ฏิิบัติีทั�วไป้ของ
บุตีร ห้นิ่วยบริการด้านิสุขภาพีห้ร้อโรง
พียาบาลอ้�นิ ห้นิ่วยบริการรถพียาบาลรัฐ
นิิวเซาท์เวลส์ แพีทย์ผูู้้เชื้ี�ยวชื้าญิเฉีพีาะ
ทางเม้�อมีการสง่ต่ีอเพี้�อการรักษา ห้รอ้
เพี้�อการทดสอบด้านิพียาธวิิทยา เป็้นิต้ีนิ 
ข้อมูลสว่นิบุคคลอาจัถูกนิำาไป้ใชื้้ห้รอ้เปิ้ด
เผู้ยเพี้�อวัตีถุป้ระสงค์ที�เกี�ยวข้องกับการ
บริห้ารจััดการห้นิ่วยงานิด้านิสาธารณสุขรัฐ
นิิวเซาท์เวลส์ และการรักษาผูู้้ป่้วย รวมทั�ง
งบป้ระมาณ การวางแผู้นิ ความป้ลอดภัย
และกิจักรรมเพี้�อการป้รับป้รุงคุณภาพี

เราจัำาเป็้นิต้ีองเปิ้ดเผู้ยข้อมูลสว่นิบุคคล 
ต่ีอห้นิ่วยงานิที�เกี�ยวข้องของรัฐบาลแห้่ง 
รัฐและรัฐบาลกลาง เพี้�อให้้เป็้นิไป้ตีาม 
กฎห้มายว่าด้วยการรายงานิโรคติีดต่ีอต้ีอง 
แจ้ังความ ให้้รายละเอียดเกี�ยวกับเมดิแคร์ 
และสถิติีด้านิการฉีีดวัคซีนิคุ้มกันิโรค ข้อมูล
การฉีีดวัคซีนิเอชื้พีีวีจัะได้รับการอัป้โห้ลด 
ไป้ที� Australian Immunisation Register 
(AIR) เพี้�อเชื้้�อมต่ีอกับป้ระวัติีการรับวัคซีนิ 
อ้�นิๆในิวัยเด็กของบุตีรท่านิ และจัะรวม
อยูใ่นิรายงานิป้ระวัติีการฉีีดวัคซีนิ AIR 
Immunisation History Statements ต่ีอ
ไป้ ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับนัิกเรียนิผูู้้ห้ญิิงจัะ
ถูกสง่ไป้ยังห้นิ่วยทะเบียนิโครงการตีรวจัคัด
กรองมะเร็งป้ากมดลูกแห้่งชื้าติี (National 
Cervical Screening Program Register) 
ต่ีอไป้ในิอนิาคตี

เราอาจัใชื้้ข้อมูลสว่นิบุคคลติีดต่ีอท่านิเพี้�อ
สำารวจัความพีึงพีอใจัของผูู้้รับบริการ และ
เพี้�อดูแลตีรวจัสอบความป้ลอดภัยของ
วัคซีนิ การเข้ารว่มตีอบแบบสำารวจัเป็้นิไป้
โดยความสมัครใจั และจัะไม่มีผู้ลต่ีอการ
บริการด้านิสุขภาพีใดๆต่ีอผูู้้ที�ไม่ได้เข้ารว่ม

การขอข้อมู่ลสว่น่บุคคล
ท่านิมีสิทธขิอข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิและ
บุตีรที�เราเก็บรักษาไว้ ท่านิอาจัต้ีองเสียค่า
ธรรมเนีิยมห้ากขอสำาเนิาข้อมูลสว่นิตัีวห้ร้อ
ป้ระวัติีด้านิการแพีทย์ของท่านิ

ข้อมู่ลเพิ่่�ม่เต่ิม่และต่ิดต่ิอ
สอบถาม่
สำาห้รับข้อมูลเพีิ�มเติีมเกี�ยวกับการบริห้าร
จััดการข้อมูลสว่นิบุคคลของท่านิ กรุณาอ่านิ 
แนิวป้ฏิิบัติีในิการคุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคล
ด้านิสุขภาพีของห้นิ่วยงานิด้านิสาธารณสุข
รัฐนิิวเซาท์เวลส์ (NSW Health Privacy 
Manual for Health Information) ได้ที�  
health.nsw.gov.au/patients/privacy

ห้ากท่านิมีคำาถามห้รอ้ข้อร้องเรียนิเกี�ยว
กับการคุ้มครองข้อมูลสว่นิบุคคล กรุณา
ติีดต่ีอห้นิ่วยงานิสาธารณสุขใกล้บ้านิได้ที�
ห้มายเลข 1300 066 055
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โครงการฉีดีวััคซีนีในโรงเรยีนของรฐันิวัเซีาท์์เวัลส์์

บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์ กรุณากรอกข้�อความทุุกช่อ่งเปน็ตััวัพิมิพิด์�วยปากกาหมกึส์ดีำาหรอืส์นีำาเงิน  

นามสกลุ

ไมใ่ช่่ ใช่่ เปน็ช่าวอะบิอรจิิิน ใช่ ่เปน็ช่าวเกาะทุอรเ์รสสเตรทุ ใช่ ่เปน็ทุ้�งช่าวอะบิอรจิิิน และช่าว
เกาะทุอรเ์รสสเตรทุ

ช่ื�อ

ว้น เดือน ปเีกิด

ช่ื�อโรงเรียน

หมายเลข้บิต้รเมดิแคร์

ช่ื�อบิดิามารดา/ผู้้�ปกครอง  (ต้วอยา่งเช่น่ JACK SMITH)

ทีุ�อย้ ่(ต้วอย่างเช่่น 5 SMITH LANE)

เข้ต รหส้ไปรษณีย์

หมายเลข้โทุรศัพ้ท์ุมอืถืือ เบิอรโ์ทุรศัพ้ท์ุสำารองทีุ�ติดต่อได�สะดวกทีุ�สดุ

หมายเลข้ข้�างช่ื�อบุิตรข้อง 
ทุ่านบินบิต้รเมดิแคร์

เพศั
 เพศัช่าย  เพศัหญิงิ (คลมุเครอื-Indeterminate/

เพศักำากวม-Intersex/
ยง้ไมก่ำาหนด-Unspecified)

/ /

รายละเอยีดของนักเรยีน

ส์ถานภาพิการเป็็นคนพิ้�นเมอ้ง

รายละเอยีดของท่์าน - บิดิามารดาหรอ้ผู้้�ป็กครอง

2 0

คำายนิยอม
ข้�าพเจิ�าได�อ่านและเข้�าใจิข้�อมล้ทีุ�ให�ไว�เกี�ยวก้บิประโยช่นแ์ละผู้ลข้�างเคียงทีุ�อาจิเกิดข้ึ�นจิากวััคซีนี ป้็องกัน
ไวัรสั์เอชพิวีั ีและวััคซีนีป้็องกันโรคคอตับีิ บิาดท์ะยกัและไอกรน และทุราบิแล�วว่าข้�าพเจิ�าสามารถื
ถอนคำายนิยอมเมื�อไรก็ได�

ข้�าพเจิ�าได�รบ้ิสำาเนาคำาช่ี�แจิงเรื�องสทิุธิขิ้�อมล้สว่นบุิคคล และทุราบิแล�วว่าข้�อมล้สว่นต้วข้องข้�าพเจิ�าและ/ 
หรอืข้องบุิตร (รวมทุ้�งข้�อมล้ด�านสขุ้ภาพ) อาจิถืก้เปดิเผู้ยในกรณตีามทีุ�ได�ระบุิไว�ในคำาช่ี�แจิงน้�น

ข้�าพเจิ�าข้อรบ้ิรองตามความร้�ทีุ�มอีย้อ่ยา่งดีทีุ�สดุว่า บุิตรข้องข้�าพเจิ�า:
1. ไมเ่คยมปีฏิิกิริยาภม้แิพ�อยา่งเฉียีบิพล้นรุนแรงหล้งจิากได�ร้บิการฉีดีว้คซีนีใดๆ
2. ไมม่ปีฏิิกิรยิาภม้แิพ�อยา่งเฉียีบิพล้นและรุนแรงต่อสว่นประกอบิใดๆข้องว้คซีนี ตามรายการทีุ�แจิ�งไว�ใน

เอกสารข้�อมล้สำาหรบ้ิผู้้�ปกครอง
3. ไมไ่ด�ต้�งครรภ์

ข�าพิเจ้�า ณ วัันนี� (วัันท์ี�)
เซีน็ยนิยอมด�านล่างส์ำาหรบัิวััคซีนีแต่ัละชนิดท์ี�ข�าพิเจ้�าตั�องการให�บุิตัรรบัิ

วััคซีนีป้็องกันไวัรสั์เอชพิวีั ี
ข้�าพเจิ�ายนิยอมให�บุิตรตามช่ื�อทีุ�ระบุิ
รบ้ิว้คซีนีครบิชุ่ด 2 เข้ม็

วััคซีนีป้็องกันโรคคอตับีิ บิาดท์ะยกั
และไอกรน  
ข้�าพเจิ�ายนิยอมให�บุิตรตามช่ื�อทีุ�ระบุิรบ้ิ
ว้คซีนีหนึ�งเข้ม็

ลายเซีน็บิดิามารดา / ผู้้�ป็กครอง

ลายเซีน็บิดิามารดา / ผู้้�ป็กครอง

โป็รดพิลิก 

Thai
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บินัทึ์กการฉีดีวััคซีนี
บิดิามารดา/ผู้้�ปกครองเปน็ผู้้�กรอกแบิบิฟอรม์

ช้�อนักเรยีน (ตััวอย่างเช่่น JACK SMITH)

วััคซีนี แขน หมายเลขรุน่ท์ี�ผู้ลิตัของวััคซีนี วัันท์ี�รบัิวััคซีนี (DD/MM/YY) เวัลาท์ี�ฉีดีวััคซีนี  ลายเซีน็พิยาบิาล 

บินัทึ์กของพิยาบิาล 

HPV 
วััคซีนีเข็มท์ี� 1

HPV 
วััคซีนีเข็มท์ี� 2

dTpa

ซี�าย
ข้วา

ซี�าย
ข้วา

ซี�าย
ข้วา

220725-2-23

/

/

/

/

/

/

:

:

:

เฉีพิาะเจ้�าหน�าท์ี�

(ใช่�ระบิบินาฬิกาย่ีสบิิสีช่่้ว่โมง)

ตวัอย
า่งเท

า่น้ัน

กรุณ
ากรอ

กแบบ
ฟอรม์

ใหค้ว
ามยิน
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บบั
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ษ




