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โปรแกรมสร้ างภูมคิ ุ้มกันสํ าหนับนักเรียนชั้นปี 8 –
ข้ อมูลสํ าหรับผู้ปกครอง
ทําไมการสร้ างภูมคิ ุ้มกันจึงสํ าคัญ?
การสร้างภูมิคุม้ กันจะปกป้ องผูค้ นจากโรคติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ ยงสูงต่
อการเจ็บป่ วยอย่างแรง, ทุพพลภาพและการเสี ยชีวติ
วัคซีนกระตุน้ การตอบสนองทางภูมิคุม้ กันจะช่วยปกป้ องผูป้ ่ วยหากต้
องสัมผัสกับโรคอีกครั้งในสภาพแวดล้อม
วัคซีนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นออสเตรเลียต้องผ่านการทดสอบความปลอดภั
ยอย่างเข้มงวดก่อนที่จะได้รับการอนุมตั ิ
วัคซีนมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและประสิ ทธิผ
ล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนและผลข้างเคียงที่
พบบ่อยและหายากที่: healthywa.wa.gov.au/immunisation

โปรแกรมสร้ างภูมิค้ ุมกันสํ าหนับนักเรียนชั้ นปี 8

ในประเทศออสเตรเลีย นักเรี ยนชั้นปี 8 จะได้รับการฉัดวัคซีนฟรี ผา่ นทางโปรแกรม
ภูมิคุม้ กันแห่งชาติ (National Immunisation Program) เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ:
* โรคคอตีบ
* บาดทะยัก
* ไอกรน (เพอตัสซิ ส)
*
เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับโรคเหล่านี้และวัคซีนที่ใ
ช้ในการป้ องกันได้จาก:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

สิ่ งทีค่ ุณจะต้ องทํา
ชุดการให้ความยินยอมในการสร้างภูมิคุม้ กันนี้ได้รับการจัดเตรี
ยมให้กบั คุณผ่านทางโครงการทางโรงเรี ยนสําหรับของบุตรหลา
นคุณ ในชั้นเรี ยนปี ที่ 8
ในชุดประกอบด้วยข้อมูลและแบบฟอร์มยินยอม
ในฐานะพ่อแม่หรื อผูป้ กครองคุณจะต้อง:
อ่ านแบบฟอร์ มความยินยอมและข้ อเท็จจริงเกียวกับวัคซีนทีแน
บมาอย่ างละเอียดและเยีย่ มชม healthywa.wa.gov
au/immunisation
หรื อติดต่อพยาบาลของโรงเรี ยนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ทําเครื่ องหมายที่ช่องสี แดงหรื อสีเขียวในแบบฟอร์มให้ความยิน
ยอมเพื่อระบุวา่ วัคซีนที่คุณยินยอมและอันไหนที่ไม่ยนิ ยอม
และเซ็นชื่อในช่องที่เตรี ยมไว้ให้
ให้ขอ้ มูลในแบบฟอร์มความยินยอมเกี่ยวกับปั ญหาทางการแพ
ทย์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตอบสนองต่อการให้วคั ซีนกับบุตร
หลานของคุณ
ส่งแบบฟอร์มความยินยอมที่กรอกแล้วคืนให้ทางโรงเรี ยน
ถึงแม้ ว่าคุณไม่ ต้องการให้ บุตรหลานรับวัคซีนภูมคิ ้ ุมกันก็ตาม
คุณอาจได้รับการติดต่อจากพยาบาลประจําโรงเรี ยน
หากเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เฉพาะเด็กนักเรียนทีม่ แี บบฟอร์ มยินยอมและลายเซ็นเท่ านั้นทีจ่ ะรับวัค
ซีนได้
หากบุตรหลานของคุณไม่ได้รับวัคซีนภูมิคุม้ กันเมื่อถึงวันนั้น
คุณจะได้รับการบอกกล่าว
และสามารถจะเลือกรับวัคซีนในวันอื่นทีหลังได้

การเจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่นเป็ นหวัดและมีไข้อ่อนๆ
ไม่ได้ชลอการรับวัคซีน
อย่างไรก็ตามในบางกรณี ขอแนะนําว่าควรงดการฉี ดวัคซีนและ
เลื่อนไป
และแจ้งให้พยาบาลผูใ้ ห้วคั ซีนหรื อทางโรงเรี ยนทราบในกรณี
ต่อไปนี้ หากบุตรหลานของท่าน:
มีอาการแพ้อย่างรุ นแรงต่อการฉี ดวัคซีนภูมิคุม้ กันครั้งก่อนๆ
มีประวัติรุนแรงที่ไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนภูมิคุม้ กัน
มีวคั ซีนอยูร่ ่ ากายภายในหนึ่งเดือนที่ผา่ นมา (เช่นวัณโรค,
หัด, ไข้เหลือง)
ได้รับการฉี ด immunoglobulin หรื อถ่ายเลือดทั้งตัว
ภายในสามเดือนที่ผา่ นมา

บันทึกการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รับการฉี ดวัคซีนแล้วนักเรี ยนจะได้รับบันทึกการฉี ดวัคซี
น
วัคซีนทั้งหมดที่ได้รับผ่านโปรแกรมของโรงเรี ยนจะถูกบันทึกไว้ในท
ะเบียนการฉีดวัคซีนของออสเตรเลีย (AIR)
นอกจากนี้การฉี ดวัคซีน HPV จะถูกบันทึกลงในทะเบียน HPV
แห่งชาติ: hpvregister.org.au

ติดต่ อ
Central Immunisation Clinic

โทร: 9321 1312 ทุกวันเปิ ดทําการ 08.30 – 16.30 น.

แพทย์ใกล้บา้ นคุณ

มีโรคที่ลดภูมิคุม้ กัน (เช่นลูคีเมีย, มะเร็ ง, เอชไอวี/เอดส์)
หรื อกําลังมีการรักษาที่ลดภูมิคุม้ กัน
(เช่นใช้สเตอรอยด์ประเภท hydrocortisone หรื อ
prednisolone, การบําบัดด้วยรังสี รักษา, เคมีบาํ บัด)

healthdirect Australia โทร: 1800 022 222

อาศัยอยูก่ บั ผูท้ ี่มีโรคที่ลดภูมิคุม้ กันหรื อผูท้ ี่มีการรักษาที่
ช่วยลดภูมิคุม้ กัน

ข้ อมูลเพิม่ เติม

ไม่สบายในช่วงที่ได้รับการฉี ดวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health)

การดูแลหลังจากได้ รับวัคซีนภูมคิ ุ้มกัน

บริ เวณที่ฉีดยาอาจแดงและบวม – ให้ใช้ผา้ ชุบนํ้าเย็นหมาดๆ
อาจมีอาการปวดและมีไข้ ปวดศีรษะ หรื อเหนื่อยอ่อน
สําหรับอาการปวดศีรษะให้ใช้ยาพาราเซตามอลตามระบุที่สลากย
า หากไข้ไม่ลดควรปรึ กษาแพทย์
ใปที่ healthywa.wa.gov.au/immunisation
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่พบบ่อยและหายากของ
วัคซีน
ปรึ กษาแพทย์ทนั ทีหากมีปฏิกิริยาที่คุณคิดว่าร้ายแรงหรื อไม่คาดคิ
ด

ตามกฎหมายผูใ้ ห้บริ การการฉี ดวัคซีนในรัฐ WA
ต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน
ผูป้ กครองยังสามารถรายงานความกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาร้ายแรงใด ๆ
หลังจากฉีดวัคซีนออนไลน์ได้ที่ wavvs.health.wa.gov.au
หรื อโดยการโทรศัพท์ไปที่ Central Immunisation Clinic ที่หมายเลข

9321 1312

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหรื อหน่วยสาธารณสุข
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthywa.wa.gov.au/immunisation

โปรแกรมภูมคิ ้ ุมกัน ออสเตรเลีย (Immunise Australia Program)
1800 671 811 หรื อ immunise.health.gov.au
เอกสารนี้สามารถจัดทําขึ้นในรู ปแบบอื่นตามที่ร้องขอ
สําหรับผูม้ ีความพิการ
จัดทําโดย Communicable Disease
Control Directorate
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ก่อนทีบุตรหลานของคุณจะได้ รับการฉีดวัคซีน

