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Why is immunisation important?
Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you and your community against 
serious diseases, such as whooping cough 
and measles, which can cause disability and 
even death. When a large majority of children, 
teenagers and adults are vaccinated, it is more 
difficult for these diseases to spread in the 
community.

เหตุใุดการสรา้งภมูิคิุม้ิกนัจึงึมิคีวามิสำาคญั?
การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัเป็็นวิธิีทีี่ี�ป็ลอดภูยัและมิปี็ระสทิี่ธีภิูาพ 
ในการป็กป้็องคุ้ณ้และชุม้ิชุนของคุ้ณ้จากโรคุ้รา้ยแรง เชุน่  
ไอกรนและโรคุ้หัดั ซึ่่�งอาจที่ำาใหัเ้กดิคุ้วิามิพกิารและ 
เสยีชุวีิติได ้เมิ่�อเด็กเล็ก เด็กวิยัร้น่ และผูู้ใ้หัญ่ส่ว่ินใหัญ่ ่
ไดรั้บการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี โรคุ้เหัลา่นี�กจ็ะแพรก่ระจายไดย้ากข่�น 
ในชุม้ิชุน

• Vaccination means getting a vaccine. 
It makes your body immune to some 
diseases. Vaccination is also known as 
immunisation. 

• Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you against serious diseases.

• All vaccines used in Australia are safe.
• Missing or delaying vaccinations puts 

your child and those around you at risk of 
getting serious diseases.

• The protection through immunisations 
does not always last a lifetime, extra 
vaccinations are needed for children, 
teenagers and adults throughout their life.

• If you or your children have no 
immunisation records, your doctor can 
plan a schedule of vaccinations to get you 
and your children up-to-date (‘catch-up’).

• Childhood vaccines are free.

• การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีหัมิายถง่การรับวิคัุ้ซึ่นีใด ๆ ซึ่่�งเป็็น 
การที่ำาใหัร้า่งกายของคุ้ณ้มิภีูมูิคิุ้้ม้ิกนัตอ่โรคุ้ 
บางชุนดิ การฉีีดวิคัุ้ซึ่นียงัเป็็นที่ี�รูจั้กกนัวิา่เป็็นการ 
สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนั

• การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัเป็็นวิธิีทีี่ี�ป็ลอดภูยัและมิ ี
ป็ระสทิี่ธีภิูาพในการป้็องกนัคุ้ณ้จากโรคุ้รา้ยแรง

• วิคัุ้ซึ่นีที่ั �งหัมิดที่ี�ใชุใ้นออสเตรเลยีมิคีุ้วิามิป็ลอดภูยั
• การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีไมิคุ่้รบหัรอ่ลา่ชุา้จะที่ำาใหัล้กูของคุ้ณ้

และคุ้นรอบขา้งคุ้ณ้เสี�ยงตอ่การตดิโรคุ้รา้ยแรง
• การป้็องกนัโรคุ้ดว้ิยการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัไมิเ่พยีงแต่

จะอยูก่บัคุ้ณ้ไป็ตลอดชุวีิติ การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีเพิ�มิเตมิิ 
ยงัมิคีุ้วิามิจำาเป็็นสำาหัรับเด็กเล็ก เด็กวิยัร้น่และ 
ผูู้ใ้หัญ่ต่ลอดชุว่ิงชุวีิติของพวิกเขา

• หัากคุ้ณ้หัรอ่ลกูของคุ้ณ้ไมิม่ิบีนัที่ก่การสรา้ง 
ภูมูิคิุ้้ม้ิกนั แพที่ยข์องคุ้ณ้สามิารถวิางแผู้นตาราง 
การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีเพ่�อใหัคุ้้ณ้และลกูมิสีถานะการฉีีด 
วิคัุ้ซึ่นีที่ี�คุ้รบถว้ินที่นักบัอายปั้็จจบ้นั หัรอ่ที่ี�เรยีกวิา่ 
‘การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีใหัคุ้้รบ (catch-up)’

• วิคัุ้ซึ่นีสำาหัรับเด็กมิจัีดใหัฟ้รโีดยไมิต่อ้งเสยี 
คุ้า่ใชุจ้า่ย

Key facts ข้อ้เท็จึจึรงิที�สำาคญั

Immunisation saves lives

การสรา้งภมูิคิุม้ิกนัช่ว่ยช่วีติุได้
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Not only babies and children need to be 
vaccinated against common childhood diseases 
– parents, grandparents and carers do too. They 
could pass on a serious disease to their child if 
they are not up-to-date with their immunisations. 
Even if they were fully vaccinated when they were 
a child, those immunisations often will not last 
for their whole life.

ไมิเ่พยีงแตท่ี่ารกและเด็กเล็กที่ี�จะตอ้งไดรั้บการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี 
ป้็องกนัโรคุ้ในวิยัเด็กที่ั�วิไป็ พอ่แมิ ่ป็ู่ ยา่ตายาย และ 
ผูู้ด้แูลตอ้งไดรั้บการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีเชุน่กนัดว้ิย พวิกเขาอาจเป็็น 
พาหัะนำาโรคุ้รา้ยแรงที่ี�ตดิตอ่ถง่ลกูหัลานได ้หัากพวิกเขา 
ไมิไ่ดรั้บการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัไดคุ้้รบถว้ินที่นักบัอายปั้็จจบ้นั 
แมิว้ิา่พวิกเขาจะไดรั้บการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีคุ้รบถว้ินเมิ่�อตอนเป็็น 
เด็ก การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัเหัลา่นั�นก็มิกัจะไมิไ่ดคุ้้งอยูก่บั 
เขาไป็ตลอดชุวีิติ

It is also important for pregnant women or 
those planning pregnancy to check their 
immunisations  are up-to-date. Influenza and 
whooping cough vaccinations are recommended 
and free for pregnant women.

If you travel outside Australia (including to your 
country of birth), you might need vaccinations 
to protect you from getting sick. Your doctor 
(also called general practitioner or GP) can tell 
you what vaccinations are needed before your 
travel. This will depend on when and where you 
are going, your age, whether you are pregnant or 
planning a pregnancy, other medical conditions 
and your vaccination history. 

Speak to your doctor about your vaccinations 
to help protect you, your family and your 
community.

Why is immunisation for children so 
important? 
Young children and particularly babies are at risk 
of serious and life-threatening diseases such as 
whooping cough. This is because their immune 
system (their bodies’ defence mechanism) is 
not yet fully developed. For the best protection, 
children need to receive every vaccine on time 
as outlined in the Queensland immunisation 
schedule. Being fully up-to-date with 
immunisations keeps not only your children, but 
also your family members and your community 
protected. 

Immunisation schedule for Queensland
The immunisation schedule outlines which free 
vaccines are given at what age from birth to 
adulthood. The schedule is available at 
www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule. 

A schedule of vaccinations to catch-up
If you and your children have missed 
vaccinations, catching up as soon as possible 
is important. Your doctor can plan a schedule of 
vaccinations to get you and your children up-to-
date (‘catch-up’). 

นอกจากนี� ยงัเป็็นสิ�งสำาคุ้ญั่สำาหัรับหัญ่งิตั �งคุ้รรภู ์หัรอ่ 
ผูู้ท้ี่ี�กำาลงัวิางแผู้นจะตั �งคุ้รรภูท์ี่ี�จะตรวิจดวูิา่ การสรา้งภูมูิ ิ
คุ้้ม้ิกนัของพวิกเขาคุ้รบถว้ินตามิกำาหันดเวิลาปั็จจบ้นัหัรอ่ไมิ ่
สำาหัรับสตรมีิคีุ้รรภู ์เราขอแนะนำาใหัฉ้ีีดวิคัุ้ซึ่นีป้็องกนัโรคุ้ไ
ขห้ัวิดัใหัญ่แ่ละไอกรนซึ่่�งเป็็นบรกิารฟร ี

หัากคุ้ณ้จะเดนิที่างออกนอกป็ระเที่ศออสเตรเลยี (รวิมิถง่ 
ไป็ป็ระเที่ศที่ี�คุ้ณ้เกดิ) คุ้ณ้อาจตอ้งฉีีดวิคัุ้ซึ่นีเพ่�อป้็องกนั 
ตวัิเองจากการเจ็บป่็วิย แพที่ยข์องคุ้ณ้ (หัรอ่ที่ี�เรยีกวิา่  
แพที่ยท์ี่ั�วิไป็หัรอ่ GP) สามิารถบอกคุ้ณ้ไดว้ิา่จำาเป็็นตอ้ง 
ฉีดีวิคัุ้ซึ่นีอะไรกอ่นการเดนิที่าง โดยจะข่�นอยูก่บัเวิลา 
และสถานที่ี�ที่ี�คุ้ณ้จะไป็ อายข้องคุ้ณ้ คุ้ณ้ตั �งคุ้รรภูอ์ยู ่
หัรอ่วิางแผู้นจะตั �งคุ้รรภู ์เง่�อนไขที่างการแพที่ยอ์่�นๆ และ 
ป็ระวิตักิารฉีีดวิคัุ้ซึ่นีของคุ้ณ้ 

ป็รก่ษาแพที่ยเ์กี�ยวิกบัการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี เพ่�อชุว่ิยป็กป้็อง 
ตวัิคุ้ณ้ คุ้รอบคุ้รัวิ และชุม้ิชุนของคุ้ณ้

เหตุใุดการสรา้งภมูิคิุม้ิกนัใหก้บัเด็กเล็็ก 
จึงึมิคีวามิสำาคญั?
เด็กเล็กและโดยเฉีพาะเด็กที่ารกมิคีุ้วิามิเสี�ยงตอ่โรคุ้รา้ย
แรงและเป็็นอนัตรายถง่ชุวีิติได ้เชุน่ ไอกรน นี�เป็็นเพราะ
ระบบภูมูิคิุ้้ม้ิกนัของพวิกเขา (กลไกการป้็องกนัรา่งกาย) 
ยงัไมิพั่ฒนาเต็มิที่ี� เพ่�อใหัก้ารป็กป้็องที่ี�ดทีี่ี�สด้ เด็กเล็ก 
จำาเป็็นตอ้งไดรั้บวิคัุ้ซึ่นีตรงตามิเวิลาที่ี�ระบไ้วิใ้นตารางการ 
สรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัของรัฐคุ้วินีสแ์ลนด ์การไดรั้บการสรา้ง 
ภูมูิคิุ้้ม้ิกนัอยา่งคุ้รบถว้ินที่นักบัอายปั้็จจบ้นันั�น ไมิเ่พยีงแต ่
จะใหัก้ารป้็องกนัแกล่กูของคุ้ณ้ แตย่งัรวิมิไป็ถง่สมิาชุกิ 
ในคุ้รอบคุ้รัวิและชุม้ิชุนของคุ้ณ้อกีดว้ิย

ตุารางการสรา้งภมูิคิุม้ิกนัสำาหรบัรฐั 
ควนีสแ์ล็นด์
ตารางการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัจะระบใ้หัท้ี่ราบวิา่ วิคัุ้ซึ่นีฟร ี
ชุนดิไหันที่ี�จะตอ้งใหัเ้มิ่�ออายเ้ที่า่ไหัร ่ตั �งแตแ่รกเกดิถง่ 
เป็็นผูู้ใ้หัญ่ ่คุ้ณ้สามิารถดตูารางนี�ไดท้ี่ี�เว็ิบไซึ่ต ์
www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule. 

ตุารางการฉีดีวคัซีนีใหค้รบถ้ว้นทน้กบัอาย ุ
ปัจัึจึบุนั
หัากคุ้ณ้และบต้รหัลานของคุ้ณ้ขาดการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีบางตวัิ  
การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีใหัคุ้้รบถว้ินที่นักบัอายปั้็จจบ้นัใหัเ้ร็วิที่ี�สด้ 
จง่เป็็นสิ�งสำาคุ้ญั่ แพที่ยข์องคุ้ณ้สามิารถวิางแผู้นเพ่�อ 
กำาหันดตารางเวิลาการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีเพ่�อใหัคุ้้ณ้และบต้รหัลาน 
ของคุ้ณ้รับวิคัุ้ซึ่นีที่ี�คุ้รบถว้ินที่นักบัอายป้้็จจบ้นั (‘catch-up’)
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You and your children might need to get many 
vaccinations over a number of weeks or months 
to complete the recommended schedule and to 
be fully protected.

There are laws in Australia about vaccination, 
Centrelink payments and attendance at child 
care services. In Australia, children must be 
up-to-date with their immunisations for parents 
to receive Centrelink payments. Check with 
your child care service or kindergarten about 
immunisation requirements for your children.   

Are vaccines safe?
All vaccines available in Australia have 
been tested and are safe and effective. Like 
all medications, vaccines can cause some 
reactions. Common reactions to vaccines are 
generally mild and go away within a few days 
without medical treatment. Reactions include 
mild fever for a short time and soreness, redness 
or swelling where the needle was given. Major 
side effects are extremely rare. The risk to your 
health from getting the disease is far more 
serious than the risk from vaccine side effects.

Where to get vaccinated?
You can get vaccinated at your GP clinic. 
Some local government councils also provide 
immunisation clinics for children. Check your 
council’s website for more information. 

Children attending Year 7 or Year 10 at secondary 
schools in Queensland can also get free 
vaccinations at school. 

How much do vaccinations cost?
Childhood vaccines are free. Some extra 
vaccines for children, teenagers, pregnant 
women, people with some medical risk factors 
and the elderly are also free. 

Check with your doctor if you are eligible for free 
vaccines. While some vaccines are free, some 
doctors might charge a fee for the vaccination.

คุ้ณ้และบต้รหัลานอาจจำาเป็็นตอ้งไดรั้บการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี 
จำานวินมิากในชุว่ิงหัลายสปั็ดาหัห์ัรอ่หัลายเดอ่น เพ่�อ 
ดำาเนนิการตามิตารางที่ี�ไดรั้บการแนะนำาและเพ่�อใหัไ้ดรั้บ 
การป้็องกนัอยา่งเต็มิที่ี�
ออสเตรเลยีมิกีฎหัมิายที่ี�เกี�ยวิกบัการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี อกีที่ั �ง 
การจา่ยเงนิของ Centrelink และการไป็ใชุบ้รกิารดแูลเด็ก 
หัรอ่ child care นอกจากนั�น ในออสเตรเลยีเด็กเล็ก 
จะตอ้งไดรั้บการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัใหัคุ้้รบถว้ินที่นักบัอาย ้
ปั็จจบ้นั ดงันั�น เพ่�อใหัผูู้้ป้็กคุ้รองไดรั้บเงนิชุว่ิยเหัลอ่จาก 
Centrelink โป็รดตรวิจสอบกบัสถานใหับ้รกิารดแูลเด็ก 
หัรอ่โรงเรยีนอน้บาลเกี�ยวิกบัขอ้กำาหันดการฉีีดวิคัุ้ซึ่นี 
สำาหัรับบต้รหัลานของคุ้ณ้

วคัซีนีตุา่ง ๆ ปัล็อดภยัหรอืไมิ?่
วิคัุ้ซึ่นีที่ั �งหัมิดที่ี�มิใีหัใ้นออสเตรเลยีไดรั้บการที่ดสอบ 
แลว้ิวิา่ ป็ลอดภูยัและมิปี็ระสทิี่ธีภิูาพ เชุน่เดยีวิกบั 
ยารักษาโรคุ้ที่ก้ชุนดิ วิคัุ้ซึ่นีตา่ง ๆ อาจที่ำาใหัเ้กดิผู้ล 
ขา้งเคุ้ยีงบางอยา่งได ้ป็ฏิกิริยิาที่ั�วิไป็ของวิคัุ้ซึ่นีมิกัจะ 
ไมิร่น้แรงและจะหัายไป็ภูายในสองสามิวินัโดยไมิต่อ้งที่ำาการ 
รักษาที่างการแพที่ย ์ป็ฏิกิริยิา รวิมิถง่ มิไีขเ้ล็กนอ้ยเป็็นเวิลา 
สั �น ๆ และอาการป็วิดหัรอ่บวิมิแดงบรเิวิณที่ี�โดนเข็มิฉีดียา 
ผู้ลขา้งเคุ้ยีงรน้แรงมินีอ้ยมิาก คุ้วิามิเสี�ยงตอ่สข้ภูาพของ
คุ้ณ้จากการเป็็นโรคุ้มิคีุ้วิามิรา้ยแรงมิากกวิา่คุ้วิามิเสี�ยงจาก 
ผู้ลขา้งเคุ้ยีงของวิคัุ้ซึ่นีเสยีอกี 

จึะรบัวคัซีนีไดท้ ี�ไหน?
คุ้ณ้สามิารถรับการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีไดท้ี่ี�คุ้ลนิกิแพที่ยห์ัรอ่ GP 
ของคุ้ณ้ ยงัมิเีที่ศบาลสว่ินที่อ้งถิ�นบางแหัง่ที่ี�จัดใหัม้ิคีุ้ลนิกิ 
เพ่�อการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัสำาหัรับเด็กเล็ก ตรวิจสอบขอ้มิลู 
เพิ�มิเตมิิไดท้ี่ี�เว็ิบไซึ่ตเ์ที่ศบาลที่อ้งถิ�นของคุ้ณ้

เด็กที่ี�เขา้เรยีนชุั �น Year 7 หัรอ่ Year 10 ที่ี�โรงเรยีนมิธัียมิ 
ในรัฐคุ้วินีสแ์ลนดส์ามิารถรับการฉีดีวิคัุ้ซึ่นีไดฟ้รทีี่ี�โรงเรยีน

การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีมิคีุ้า่ใชุจ้า่ยเที่า่ไหัร?่
วิคัุ้ซึ่นีสำาหัรับวิยัเด็กนั�นมิใีหัฟ้ร ีวิคัุ้ซึ่นีเพิ�มิเตมิิบางตวัิ 
สำาหัรับเด็กเล็ก เด็กวิยัร้น่ หัญ่งิตั �งคุ้รรภู ์ผูู้ท้ี่ี�มิปัี็จจัยเสี�ยง 
ที่างการแพที่ยบ์างอยา่ง และผูู้ส้งูอายก้ฟ็รเีชุน่กนั

ตรวิจสอบกบัแพที่ยข์องคุ้ณ้หัากคุ้ณ้มิสีทิี่ธีิ�ไดรั้บวิคัุ้ซึ่นีฟร ี
ในขณะที่ี�วิคัุ้ซึ่นีบางชุนดินั�นมิใีหัฟ้ร ีแตแ่พที่ยบ์างที่า่น 
อาจคุ้ดิคุ้า่ธีรรมิเนยีมิสำาหัรับการฉีีดวิคัุ้ซึ่นีกไ็ด ้
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How to access immunisation records?
All vaccinations given to people in Australia 
are recorded on the Australian Immunisation 
Register (AIR) by the doctor giving the 
vaccination. 
To get a copy of your own and your child’s 
immunisation record (if they are under the age of 
14) you can:
• ask your doctor to print a copy from AIR for you 
• call AIR on 1800 653 809
• visit a local Medicare service centre
• go to the myGov website https://my.gov.au to 

create an account and link it to Medicare.

The record is called an immunisation history 
statement. Your child’s vaccination may also be 
recorded in your child’s Personal Health Record 
booklet (‘red book’) if you have one.

Make sure you bring all your immunisation 
records, including those from overseas, to your 
medical appointments. The doctor or nurse can 
use these records to decide which vaccinations 
you need, and to record vaccinations you 
had overseas on the Australian Immunisation 
Register. This will help keep your immunisation 
records up-to-date.

More information
• Call 13 HEALTH (13 43 25 84) for health advice 

24 hours a day, 7 days a week.
• Call the Translating and 

Interpreting Service (TIS National) 
on 131 450 if you need an 
interpreter.

• For more information about 
immunisation, visit 
www.qld.gov.au/health/conditions/
immunisation  or 
www.health.gov.au/health-topics/
immunisation

• For information in other languages, visit 
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language  or 
www.healthtranslations.vic.gov.au

จึะเข้า้ถ้งึบนัทกึการสรา้งภมูิคิุม้ิกนัไดอ้ยา่งไร?
การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีที่ก้ชุนดิที่ี�คุ้นในออสเตรเลยีไดรั้บจะถกู 
บนัที่ก่ไวิใ้น Australian Immunization Register (AIR) 
โดยแพที่ยท์ี่ี�ใหัก้ารฉีีดวิคัุ้ซึ่นี
เพ่�อรับสำาเนาบนัที่ก่การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัของคุ้ณ้และลกู 
(หัากพวิกเขามิอีายต้ำ�ากวิา่ 14 ปี็) คุ้ณ้สามิารถที่ี�จะ
• ขอใหัแ้พที่ยข์องคุ้ณ้พมิิพส์ำาเนาจาก AIR ใหัคุ้้ณ้
• โที่รศพัที่ไ์ป็ที่ี� AIR หัมิายเลข 1800 653 809
• ไป็เยี�ยมิศนูยบ์รกิาร Medicare ใกลบ้า้นคุ้ณ้
• เขา้ใชุเ้ว็ิบไซึ่ต ์myGov ที่ี� https://my.gov.au  

เพ่�อสรา้งบญั่ชุแีละการเชุ่�อมิตอ่กบั Medicare

บนัที่ก่นี� เรยีกวิา่รายงานป็ระวิตักิารสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนั  
การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีของบต้รหัลานของคุ้ณ้ยงัอาจไดรั้บการบนัที่ก่ 
ไวิใ้นสมิด้บนัที่ก่สข้ภูาพสว่ินบคุ้้คุ้ล (Personal Health 
Record) ของบต้รหัลานอกีดว้ิย (หัรอ่ที่ี�เรยีกวิา่ ‘red book’) 
หัากคุ้ณ้มิี
ตรวิจสอบใหัแ้น่ใจวิา่ คุ้ณ้ไดน้ำาบนัที่ก่การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนั 
ที่ั �งหัมิดของคุ้ณ้ รวิมิถง่ บนัที่ก่จากตา่งป็ระเที่ศ ไป็พบ 
แพที่ยข์องคุ้ณ้ตามิการนัดหัมิาย แพที่ยห์ัรอ่พยาบาล 
สามิารถใชุบ้นัที่ก่เหัลา่นี�เพ่�อตดัสนิใจวิา่ คุ้ณ้จะตอ้งฉีีดวิคัุ้ซึ่นี 
ชุนดิใด และเพ่�อบนัที่ก่การฉีีดวิคัุ้ซึ่นีที่ี�คุ้ณ้รับมิาแลว้ิจาก 
ตา่งป็ระเที่ศไวิใ้น Australian Immunization Register  
ซึ่่�งจะเป็็นการชุว่ิยใหับ้นัที่ก่การสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนัของคุ้ณ้ 
ใหัเ้ป็็นปั็จจบ้นั

ข้อ้มิลู็เพิ่ิ�มิเตุมิิ
• โที่รศพัที่ ์13 HEALTH (13 43 25 84) 

เพ่�อขอคุ้ำาแนะนำาดา้นสข้ภูาพตลอด 24 ชุั�วิโมิง  
7 วินัตอ่สปั็ดาหั์

• โที่รศพัที่ไ์ป็ที่ี� Translating and  
Interpreting Service (TIS National)  
หัมิายเลข 131 450 
หัากคุ้ณ้ตอ้งการใชุล้า่มิแป็ลภูาษา

• สำาหัรับขอ้มิลูเพิ�มิเตมิิเกี�ยวิกบัการสรา้งภูมูิคิุ้้ม้ิกนั 
เยี�ยมิชุมิเว็ิบไซึ่ต ์
www.qld.gov.au/health/conditions/
immunisation หัรอ่ 
www.health.gov.au/health-topics/immunisation

• สำาหัรับขอ้มิลูในภูาษาอ่�น ๆ เยี�ยมิชุมิเว็ิบไซึ่ต ์
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language หัรอ่ 
www.healthtranslations.vic.gov.au


