
ประกาศการลงทะเบียนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยและผู้ปกครอง 
การสร้างภูมิคุ้มกัน หรือ “ฉีดวัคซีน” ปอ้งกันโรคร้ายแรงประเภทต่างๆ การตรวจคัดกรองวัณโรค (TB) 
ช่วยตรวจว่า คุณติดเชื้อวณัโรคหรือไม่ และผลการตรวจน้ีอาจเป็นที่ต้องการสำหรับโรงเรียนหรือที่ทำงาน 
การเฝ้าติดตามการฉีดวัคซีนหรือตรวจคัดกรองวัณโรคที่คุณเคยได้รับมาน้ันอาจจะยาก 
แต่ก็จะยากยิ่งกว่าถ้าแพทย์ที่ให้การตรวจมีมากกว่าหน่ึงคน  วันน้ีแพทย์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัย 
เรียกว่า การลงทะเบียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อการเฝ้าติดตามการฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองวัณโรค 
หากคุณเปลี่ยนแพทย์ไปหลายๆคน แพทย์คนใหม่ของคุณสามารถใช้การลงทะเบียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันน้ี 
เพื่อดูประวัติการฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองวัณโรคได้ 
คุณมีสิทธ์ิที่จะจำกัดว่าจะให้ใครเข้าถึงประวัติของคุณที่อยู่ใน ทะเบียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของแคลิฟอร์เนีย 
(CAIR) 

การลงทะเบยีนชว่ยคณุไดอ้ยา่งไร? 
 ช่วยติดตามการฉีดวัคซีนและการตรวจคัดกรองวัณโรค (ทางผิวหนัง/เอ็กซเรย์ปอด) ทัง้หมดทุกคร้ัง

ดังน้ันคุณจะไม่ลืมหรือได้รับการฉีกวัคซีนหรือตรวจสอบมากเกินไป
 มีการส่งคำเตือนว่า เม่ือใดคุณหรือลูกหลานของคุณต้องได้รับการฉีดวัคซีน
 ได้รับสำเนาประวัติการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวัณโรคจากหมอผู้ตรวจ
 สามารถแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวัณโรค

ซ่ึงจำเป็นต้องใช้ในการเร่ิมรับเข้าสถานอนุบาลเด็ก โรงเรียน หรือเม่ือเข้าทำงานใหม่

การลงทะเบยีนชว่ยทมีดแูลสขุภาพของคณุไดอ้ยา่งไร 
แพทย์ พยาบาล แผนการด้านสุขภาพ และองค์กรสาธารณสุขต่างๆ ใช้ทะเบียนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ 
 พิจารณาว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรอ

งวัณโรคหรือไม่
 เตือนคุณในเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็น

 ป้องกันโรคในชุมชนของคุณ
 ช่วยรักษาประวัติการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวั

ณโรค

โรงเรยีนต่างๆหรือโปรแกรมอืน่จะดทูะเบยีนนัน้ไดห้รอืไม ่
ได้ แต่มีข้อจำกัด โรงเรียน สถานอนุบาลเด็ก หรือองค์กรต่างๆ ตามกฎหมายของรัฐแคลฟิอร์เนีย 
อาจดำเนินการต่อไปน้ี 
 พิจารณาว่าเด็กๆ ต้องฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวัณโรคชนิดไหนบ้าง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆ

ได้รับการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวัณโรคตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเร่ิมเข้าสถานอนุบาลหรือโรงเรี
ยนอย่างถูกต้อง
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ขอ้มลูในทะเบยีนอะไรบา้งทีส่ามารถแบง่ปนัออกไปได ้
 ชื่อผู้ป่วย เพศและวันเกิดของผู้ป่วย
 ชื่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

 ข้อมูลอันจำกัดในการระบุถึงตัวผู้ป่วย
 รายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกร

องวัณโรคของผู้ป่วยหรือ
ข้อยกเว้นทางการแพทย์ในด้านต่างๆ

ข้อมูลที่ใส่ในทะเบียนน้ีจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับข้อมูลทางการแพทย์อันเป็นส่วนตัวอ่ืนๆ 
การใช้ทะเบียนน้ีไปในทางที่ผิดจะได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
จะมีเพียงที่ทำงานของแพทย์ของคุณ 
หรือกรม/กองสาธารณสุขเท่าน้ันที่สามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ 
เจ้าหน้าที่ด้านสุขอนามัยก็สามารถดูทะเบียนน้ีได้เพื่อการป้องกันสุขภาพมวลชน 

สทิธขิองผูป้ว่ยและผูป้กครอง 
คณุมสีทิธิต์ามกฎหมายในการขอผูใ้หบ้รกิารของคณุใหด้ำเนนิการต่อไปนี ้

 ป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ หรือโรงเรียนอ่ืนๆ เข้าถึงข้อมูลของคณุ(ของลูกหลานคุณ)ที่อยู่ในทะเบียน
 ไม่ให้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับการนัดหมายให้ฉีดวัคซีน
 ให้ทำสำเนาเกี่ยวกับประวัติการฉีดวัคซีน/การตรวจคัดกรองวัณโรคของคณุหรือของลูกหลานคุณได้
 ใครได้เห็นขอ้มูลต่างๆไปบ้างแล้ว และใครที่เปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดใดๆบ้าง

ไม่จำเปน็ตอ้งดำเนินการใด ๆ เพือ่การเปน็สว่นหนึง่ของ CAIR ผูใ้หบ้รกิาร CAIR อื่น ๆ 
โรงเรยีนและเจา้หน้าทีด่า้นสขุภาพ สามารถเขา้ถงึประวตัขิองคณุหรอืบตุรหลานของคณุโดยอตัโนมตั ิ

หากคุณต้องการจำกัดผู้สามารถเข้าถึงประวัติของคุณหรือลูกหลานของคุณ: 
1. ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่า เขาสามารถปกปิดประวัตขิองคุณใน CAIR ได้หรือไม่
2. ถ้าผู้ให้บริการของคุณไม่สามารถปกปิดประวัติของคุณ

ให้ส่งคำขอตามแบบฟอร์มขอให้ปกปิดประวัติในแบบฟอร์ม CAIR ของฉัน ได้ที่ CAIRweb.org/cair-forms
3. หากคุณเปลี่ยนใจ ให้กรอกคำขอให้ยกเลิกการปกปิดในแบบฟอร์ม  My CAIR Record
4. ส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการพิมพ์ไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1-888-436-8320 หรือส่งอีเมลไปที่

CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov

สำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดตดิตอ่ศนูยช์ว่ยเหลอืของ CAIRF ที่เบอร ์800-578-7889 หรือ 
CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov 
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