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คุ้ำายากี่

หนัังสือืเล่ม่นั้�มค้ำำ�ย�ก ๆ บ�งคำำ�

คำรัั้ �งแรั้กที่้�เรั้�เขีย้นัคำำ�ย�ก 

 ● เรั้�จะใหค้ำำ�นัั�นัเป็นัสน่ำา้เงนิ 

 ● เรั้�จะเขีย้นัคำว�มหม�ยขีองคำำ�ที่้�ย�กนัั�นัดว้ย

Hard words

This book has some hard words.

The first time we write a hard word 

 ● the word is in blue 

 ● we write what the hard word means.
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คุ้ณ้สามิารถข้อคุ้วามิช่ว่ยเหลอื 
เกี่่�ยวกี่บัหนงัสอืเลม่ิน่ไ้ด้ ้

คำณุสื�ม�รั้ถห�คำนัม�ช่ว่ยคำณุ

 

 ● อ�่นัหนัังสือืเล่ม่นั้�

 ● รัู้ว้�่หนัังสือืเล่ม่นั้�เก้�ยวกบัอะไรั้

 ● คำน้ัห�ขีอ้มลู่เพิ�มเตมิ

You can get help with this book

You can get someone to help you

 

 ● read this book

 ● know what this book is about

 ● find more information.
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เกี่่�ยวกี่บัหนงัสอืเลม่ิน่้

หนัังสือืเล่ม่นั้�เขีย้นั

 ● โดย Queensland Health

 ● สืำ�หรัั้บผูป้กคำรั้อง

หนัังสือืเล่ม่นั้�เก้�ยวกบักี่ารสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นั

ก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั หม�ยถงึ ก�รั้ที่้�รั้�่งก�ยขีองคำณุไดรั้ั้บ 

ก�รั้ป้องกนััจ�กโรั้คำบ�งช่นัดิ

About this book

This book is written

 ● by Queensland Health

 ● for parents.

This book is about immunisation

Immunisation means your body is protected 

from some diseases.
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คำณุจำ�เป็นัตอ้งใช่ว้คัุ้ซีน่เพื�อสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั 

วคัำซีน้ั คำอื ย�ป้องกนัั 

ย�นั้� อ�จใช่ ้

 

 ● ฉ้ด

 ● กล่นืักนิั

วคัำซีน้ัที่กุช่นัดิที่้�ใช่ใ้นัออสืเตรั้เล่ย้มค้ำว�มปล่อดภูยั

You need to have a vaccine to be immunised. 

A vaccine is protection medicine. 

The medicine might be

 

 ● injected

 ● swallowed.

All vaccines used in Australia are safe.
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เหตุใ้ด้กี่ารสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นั 
จึงึมิคุ่้วามิสำาคุ้ญั?

ก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััป้องกนััคำณุจ�กโรั้คำที่้�สื�ม�รั้ถ

 

 ● ที่ำ�ใหค้ำณุป่วย

 ● ที่ำ�ใหเ้สืย้ช่ว้ติ

Why is immunisation important?

Immunisation protects you from diseases that 

can

 

 ● make you sick

 ● cause death.
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ก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััสื�ม�รั้ถป้องกนััคำณุจ�กโรั้คำภูยัไขีเ้จ็บ 

ไดม้�กม�ย

ตวัอย�่ง เช่น่ั

 ● โรั้คำหดั

 ● คำ�งที่มู

 ● ไขีห้วดัใหญ่

 ● ไอกรั้นั

Immunisation can protect you from a lot of 

diseases.

For example

 ● measles

 ● mumps

 ● the flu

 ● whooping cough.
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คำณุสื�ม�รั้ถตดิโรั้คำต�่ง ๆ จ�กผูอ้ื�นัได ้

เมื�อมผู้ค้ำนัจำ�นัวนัม�กไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั  

โรั้คำต�่ง ๆ จะแพรั้ก่รั้ะจ�ยไดย้�กขีึ�นัในัช่มุช่นั

You can catch diseases from other people.

When a lot of people get immunised it is hard for 

diseases to spread in the community.
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ใคุ้รคุ้วรได้ร้บัวคัุ้ซีน่สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นับา้ง?

ที่กุคำนัคำวรั้ไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั

ตวัอย�่ง เช่น่ั

 ● ที่�รั้ก

 ● เด็กเล็่ก

 ● คำนัหนุ่ัมสื�ว

 ● ผูใ้หญ ่

 ● ผูส้ืงูอ�ยุ

Who should get immunised?

Everyone should get immunised.

For example

 ● babies

 ● children

 ● young adults

 ● adults 

 ● older people.
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เป็นัสืิ�งสืำ�คำญัม�กสืำ�หรัั้บที่�รั้กแล่ะเด็กเล็่กที่้�จะตอ้งไดรั้ั้บ

วคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั 

นัอกจ�กนั้� ยงัเป็นัสืิ�งสืำ�คำญัสืำ�หรัั้บหญงิตั �งคำรั้รั้ภูท์ี่้�จะตอ้ง

ไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััเช่น่ักนัั

ก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััสื�ม�รั้ถป้องกนัั

 ● แม่

และ 

 ● เด็กที่�รั้ก

It is very important for babies and young children 

to get immunised. 

It is also important for pregnant women to get 

immunised.

Immunisation can protect

 ● the mother

and 

 ● the baby.
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คุ้รอบคุ้รวัข้องคุ้ณ้คุ้วรได้ร้บัวคัุ้ซีน่ 
สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นัเมิื�อใด้?

ออสืเตรั้เล่ย้มตุ้ารางก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั

ต�รั้�งนั้�จะบอกว�่คำวรั้ใหว้คัำซีน้ัช่นัดิใดในัแตล่่ะช่ว่งอ�ย ุ

จงึเป็นัสืิ�งสืำ�คำญัที่้�จะตอ้งปฏิบิตัติ�มต�รั้�งนั้�

When should your family get 
immunised?

Australia has an immunisation schedule.

A schedule says which vaccines should be 

given at different ages. 

It is important to follow the schedule.
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เมื�อคำณุที่ำ�ต�มต�รั้�ง

 ● ล่กูขีองคำณุจะไดรั้ั้บก�รั้ป้องกนััโรั้คำที่้�ดข้ี ึ�นั 

●  คำณุสื�ม�รั้ถรบัเงนิช่ว่ยเหลอืคุ้รอบคุ้รวั (family 

assistance payments) จ�กรัั้ฐบ�ล่

 – เงนิัช่ว่ยเหล่อืคำรั้อบคำรัั้วม�จ�ก Centrelink

 ●  ล่กูขีองคำณุสื�ม�รั้ถไปเขี�้สืถ�นัใหบ้รั้กิ�รั้ดแูล่เด็ก หรั้อื 

child care ได ้

ห�กล่กูไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัับ�งช่นัดิไมค่ำรั้บ  

แพที่ยข์ีองคำณุสื�ม�รั้ถว�งแผนัก�รั้ตดิต�มได ้

When you follow the schedule

 ● your child will be better protected from disease 

 ●  you can get family assistance payments from 

the government

 –  family assistance payments are from 

Centrelink.

 ● your child can go to child care.

If your child misses some immunisations your 

doctor can make a plan to catch up.
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ล่กูขีองคำณุอ�จตอ้งไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััเพิ�มม�กขีึ�นั 

เพื�อป้องกนััพวกเขี�จ�กโรั้คำต�่ง ๆ

คำรั้อบคำรัั้วขีองคำณุอ�จตอ้งไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััอก้คำรัั้ �ง 

ห�กคำณุไมิม่ิบ่นััที่กึก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััจ�กปรั้ะเที่ศบ�้นัเกดิ

ขีองคำณุ 

ห�กคำณุเดนิัที่�งออกนัอกปรั้ะเที่ศออสืเตรั้เล่ย้ คำรั้อบคำรัั้ว 

ขีองคำณุอ�จจำ�เป็นัตอ้งไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั 

เพื�อใหป้ล่อดภูยัจ�กโรั้คำ

แพที่ยข์ีองคำณุสื�ม�รั้ถบอกคำณุไดว้�่ คำณุจะตอ้งฉ้ดวคัำซีน้ั

สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััช่นัดิใด

Your child might need to get more immunisations 

to keep them protected from diseases.

Your family might have to get immunised again if 

you do not have immunisation records from your 

home country. 

If you travel outside Australia your family might 

need immunisations to keep them safe from 

disease.

Your doctor can tell you which immunisations you 

will need.
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กี่ารสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นัจึะเจ็ึบหรอืไมิ?่

คำณุอ�จจะรัู้ส้ืกึเจ็บเล็่กนัอ้ยเมื�อไดรั้ั้บก�รั้ฉ้ดย�

คำณุอ�จจะมอ้�ก�รั้ปวด หลงัจึากี่ก�รั้ฉ้ดย�  

ตวัอย�่งเช่น่ั มอ้�ก�รั้เจ็บแขีนั

คำณุอ�จจะมไ้ขีเ้ล็่กนัอ้ย หลงัจึากี่ก�รั้ฉ้ดย� 

โดยปกตแิล่ว้ อ�ก�รั้ปวดแล่ะไขีจ้ะห�ยไปเอง

ห�กคำณุกงัวล่คำณุสื�ม�รั้ถไปพบแพที่ยไ์ด ้

Will the immunisations hurt?

You might feel a small pain when you get the 

injection.

You might have pain after the injection. For 

example, a sore arm.

You might have a mild fever after the injection. 

Pain and fever will usually go away.

If you are worried you can see your doctor.
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ไปฉีด่้วคัุ้ซีน่สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นัได้ท้ี่ ่�ไหน

คำณุสื�ม�รั้ถไปฉ้ดวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััไดจ้�ก

 ● แพที่ยข์ีองคำณุ

 ● เที่ศบ�ล่ที่อ้งถิ�นับ�งแหง่

 ● โรั้งเรั้ย้นัมธัยม

 –  สืำ�หรัั้บเด็กในัช่ั �นัป้ 7 แล่ะ ช่ั �นัป้ 10 เที่�่นัั�นั

Where to get immunised

You can get immunisations from

 ● your doctor

 ● some local councils

 ● high school

 – for children in Year 7 and Year 10 only.
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คำณุจะตอ้งเซีน็ัช่ื�อในัใบยนิัยอมเพื�ออนญ้าตุกอ่นัที่้�ล่กูขีองคำณุ 

จะไดรั้ั้บก�รั้ฉ้ดวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััที่้�โรั้งเรั้ย้นัได ้

ห�กล่กูขีองคำณุพล่�ดก�รั้ฉ้ดวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััที่้�โรั้งเรั้ย้นั

แพที่ยข์ีองคำณุสื�ม�รั้ถฉ้ดใหพ้วกเขี�ได ้

กี่ารฉีด่้วคัุ้ซีน่สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นัมิคุ่้า่ใช่จ้ึา่ย 
เที่า่ไหร?่

วคัำซีน้ัที่้�อยูใ่นัต�รั้�งขีองออสืเตรั้เล่ย้นัั�นัฟรั้ส้ืำ�หรัั้บคำนับ�งกลุ่ม่

ถ�มแพที่ยข์ีองคำณุว�่ คำณุอยูใ่นักลุ่ม่นั้�หรั้อืไม่

ห�กคำณุไดรั้ั้บวคัำซีน้ัสืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััจ�กแพที่ย ์คำณุอ�จจะ 

ตอ้งจ�่ยคำ�่ไปพบแพที่ยด์ว้ย

You must sign a consent form to say yes before 

your child gets immunised at school.

If your child misses an immunisation at school your 

doctor can give it to them.

How much do immunisations cost?

Vaccines listed on the Australian schedule are free 

for some groups.

Ask your doctor if this includes you.

If you get immunised by your doctor you might 

have to pay for the doctor visit.
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คุ้ณ้สามิารถรบัประวตัุกิี่ารสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกี่นั 
ได้ท้ี่ ่�ไหน? 

คำณุสื�ม�รั้ถรัั้บบนััที่กึก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััขีองคำณุไดจ้�ก 

 ● แพที่ยข์ีองคำณุ

 ● ที่้� Australian Immunisation Register 

โที่รั้ศพัที่ไ์ปที่้� Australian Immunisation Register 

หม�ยเล่ขี 1800 653 809

ขีอรั้�ยง�นัปรั้ะวตักิ�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนััขีองคำณุ

Where can you get your 
immunisation record? 

You can get your immunisation record from 

 ● your doctor

 ● the Australian Immunisation Register. 

Call the Australian Immunisation Register on 

1800 653 809.

Ask for your immunisation history statement.
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ข้อ้มิลูเพิ่ิ�มิเตุมิิ

สืำ�หรัั้บขีอ้มลู่เพิ�มเตมิ ตดิตอ่ Queensland Health

โที่รั้ศพัที่ ์13 432 584

ห�กคำณุตอ้งก�รั้ล่�่มใหต้ดิตอ่ไปที่้� Translating แล่ะ 

Interpreting Service

โที่รั้ศพัที่ ์131 450 

นั้�เป็นับรั้กิ�รั้ฟรั้้

More information

For more information contact Queensland Health.

Call 13 432 584

If you need an interpreter contact the Translating 

and Interpreting Service

Call 131 450 

This is a free service.
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สืำ�หรัั้บขีอ้มลู่เก้�ยวกบัก�รั้สืรั้�้งภูมูคิำุม้กนัั ช่มเว็บไซีต์

หรั้อื

สืำ�หรัั้บขีอ้มลู่ในัภู�ษ�ขีองคำณุ ช่มเว็บไซีต์

For information about immunisation visit

www.qld.gov.au/health/conditions/

immunisation

or

www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au

For information in your language visit

www.humanservices.gov.au/individuals/

migrants-refugees-and-visitors

www.humanservices.gov.au/individuals/

information-in-your-language

www.healthtranslations.vic.gov.au
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