
• พ่อแม่

• ผู้ปกครองหรือผู้ มีสทิธ์ิปกครองตามกฎหมาย

• พ่อแม่อปุถมัภ์หรือบคุคลอ่ืนๆ ที่ได้รับอ านาจจากศาลให้มอบค ายินยอมเพ่ือ
การดแูลสขุภาพส าหรับเดก็ซึง่ไม่ได้พกัอาศยัอยู่ท่ีบ้านของตนเอง (ข้อบทท่ี 
13.32A หรือ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, ประมวล
กฎหมายวอชิงตนัฉบบัแก้ไข))

• บคุคลท่ีได้รับการมอบอ านาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ช่วยท าการ
ตดัสนิใจด้านสขุภาพ

• ญาตท่ีิมีหน้าท่ีดแูลด้านสขุภาพ

• พยาบาลของโรงเรียน ผู้ให้ค าปรึกษา หรือผู้ประสานงานกบัคนไร้ท่ีอยู่อาศยั 
(เยาวชนท่ีระบวุ่าเป็นคนไร้ท่ีอยู่อาศยัจะอยู่ภายใต้ McKinney-Vento 

Homeless Education Act)*

• เยาวชนเป็นอสิระตามกฎหมายจากการปกครองดูแล เยาวชนมีอายุ
อย่างน้อย 16 ปีและได้ย่ืนหรือถกูย่ืนให้เป็นอิสระจากการปกครองดแูลของพ่อ
แม่  

• เยาวชนแต่งงานกับเยาวชนท่ีเป็นอสิระจากการปกครองดูแลหรือ
ผู้ใหญ่

• ผู้ให้บริการจะถือว่าเยาวชนเป็นผู้เยาว์ท่ีมีวุฒิภาวะภายใต้ Mature 

Minor Doctrine (หลกัการของผู้ เยาว์ท่ีมีวฒุภิาวะ)**

วัคซีนป้องกันโควดิ-19 ส าหรับเยาวชน 
ท าความเข้าใจเร่ืองการให้ค ายินยอมแก่องค์กรในชมุชนซึง่ให้บริการแก่เยาวชน

ผู้ใหญ่ที่มีสิทธ์ิให้ค ายนิยอมแก่
เยาวชน

เยาวชนสามารถให้ค ายนิยอมส าหรับ
ตนเองได้ในกรณีต่อไปนี ้

เยาวชนอาย ุ5 ถึง 17 ปีสามารถเข้ารับการวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ได้แล้ว ขณะที่ค ายินยอมหลายประเภทมีผลถกูต้องตามกฎหมายของรัฐ
วอชิงตนั แตผู่้ให้บริการวคัซีนหลายรายได้ก าหนดให้พอ่แมห่รือผู้ปกครองต้องมอบค ายินยอมเพื่อฉีดวคัซีนให้เยาวชน เอกสารฉบบันีจ้ะระบุ
ข้อมลูเก่ียวกบัประเภทของค ายินยอมที่อนญุาตภายใต้กฎหมายของรัฐ และวิธีที่องค์กรของคณุสามารถช่วยเยาวชน (โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ไร้ที่
พกัอาศยั) ให้ได้รับวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mature Minor Doctrine:

ผู้ให้บริการบางรายอนญุาตให้ผู้ เยาว์มอบค ายินยอมท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
ภายใต้ "Mature Minor Doctrine" หากสามารถท าความเข้าใจหรือรับรู้
ผลท่ีตามมาของกระบวนการทางการแพทย์ 

ผู้ให้บริการจะระบวุ่าผู้ ป่วยเป็นผู้ เยาว์ท่ีมีวฒุภิาวะหรือไม่โดยการประเมินอาย ุ
ความสามารถในการคดิและเรียนรู้ ความเป็นผู้ใหญ่ การฝึกอบรม 
ประสบการณ์ ความเป็นอิสระหรือความบกพร่องทางเศรษฐกิจ ความ
ประพฤตโิดยทัว่ไปในฐานะผู้ใหญ่และอิสระจากการปกครองดแูลของพ่อแม่

*ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ค ายนิยอมโดยใช้ 
McKinney-Vento:

ภายใต้กฎหมายของรัฐ พยาบาลของโรงเรียน ผู้ให้ค าปรึกษาของโรงเรียน 
และผู้ประสานงานส าหรับนกัเรียนไร้ท่ีอยู่อาศยัได้รับสทิธ์ิในการมอบค า
ยินยอมเพ่ือฉีดวคัซีนแก่เยาวชนหรือวยัรุ่น (ตามท่ีนิยามไว้ใน McKinney-

Vento homeless education act ของรัฐ – ภาษาองักฤษเทา่นัน้) ท่ีไร้
บ้าน ซึง่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองดแูลทางกายภาพโดยพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง 

ลิงก์ของแหล่งข้อมูล: National Center for Homeless Education, 
การใหก้ารสนบัสนนุดา้นการศึกษาแก่นกัเรียนทีไ่ร้ผูป้กครองดูแลและเป็น
บคุคลไร้ทีอ่ยู่อาศยั, https://nche.ed.gov/wp-

content/uploads/2018/10/youth.pdf - ภาษาองักฤษเทา่นัน้

ข้อมูลเพิ่มเตมิ: ไปท่ี COVIDVaccineWA.org หรือ 1-833-VAX-HELP จากนัน้กด # เพ่ือขอความช่วยเหลือด้านภาษา  

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
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หากต้องการขอเอกสารนีใ้นรูปแบบอ่ืน โปรดโทร 1-800-525-0127 ส าหรับบคุคลที่หหูนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดโทร 
711 (Washington Relay) หรือสง่อีเมลไปที่ civil.rights@doh.wa.gov

วิธีช่วยให้เยาวชนได้รับวัคซีน 

□ ใช้ตัวเลือกการกรองในส่วน Vaccine Locator (ค้นหาการนัดฉีดวัคซีน) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=th) หรือ
โทรหาผู้ให้บริการเพื่อสอบถามวธีิมอบค ายินยอมท่ียอมรับ ตวัเลือก Youth Friendly (เหมาะกบัเยาวชน) ใน Vaccine Locator จะช่วยให้คณุและ
เยาวชนสามารถค้นหาสถานท่ีท่ีจะยอมรับค ายินยอมประเภทท่ีเยาวชนมอบได้ ดหูวัข้อ "ช่วยเยาวชนเตรียมค ายินยอมประเภทท่ีจ าเป็นต้องมอบ" เพ่ือรับเคลด็ลบั
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการนดัหมาย

□ ค้นหาสถานท่ีฉีดวัคซีนท่ียอมรับการวอล์คอนิหรือโทรจอง ผู้ให้บริการหลายรายจะขอค ายินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพ่ือท าการจองออนไลน์

□ ให้บริการการเดนิทางไปและกลับจากสถานท่ีนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน หากคณุไม่สามารถให้บริการการเดนิทาง โปรดตรวจสอบกบัหน่วยงานทางการ
แพทย์ในท้องถ่ินท่ีมีอ านาจหรือ COVID-19 Vaccine: Transportation Resources (วคัซีนโควิด-19: แหลง่ข้อมลูเกี่ยวกบัการเดินทาง) - ภาษาองักฤษเทา่นัน้ ของ 
Department of Health (DOH, กรมอนามยั) (ลงิก์: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-

COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□ ตดิต่อพูดคุยกับโรงเรียนเร่ืองค ายินยอม หากเยาวชนท่ีคณุท างานด้วยตรงตามเกณฑ์ส าหรับ McKinney-Vento (ดขู้อมลูเพิ่มเตมิด้านหน้า) คณุก็สามารถ
ร่วมมือกบัพยาบาลของโรงเรียน ผู้ให้ค าปรึกษาของโรงเรียน หรือผู้ประสานงานส าหรับนกัเรียนไร้ท่ีอยู่อาศยัเพ่ือมอบค ายินยอม ผู้ให้บริการบางรายก าหนดให้
ผู้ใหญ่ต้องแสดงตวัในการฉีดวคัซีน โปรดยืนยนัหรือร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนลว่งหน้าเพ่ือตดัสนิใจว่าบคุคลใดจะพานกัเรียนไปตามนดัหมาย 

□ จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเคล่ือนท่ีด้วยตนเองหรือแนะน าให้เยาวชนไปยังคลินิก

□ หากต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการจดักิจกรรมด้วยตนเอง โปรดดู COVID-19 Vaccine Resource Guide (คูมื่อเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูด้านวคัซีน
โควิด-19) เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเก่ียวกบัวคัซีนของชมุชน ภาษาสเปน (PDF) (ลงิก์ภาษาองักฤษ: 
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf)(
ลงิก์ภาษาสเปน: Guía de recursos sobre la vacuna contra la COVID-19 para apoyar las iniciativas de vacunación dirigidas 

por la comunidad (wa.gov)

□ สง่ค าขอจดักิจกรรม Care-A-Van – ภาษาองักฤษเทา่นัน้ WA State Department of Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan) 

สามารถน าวคัซีนไปให้คณุ นอกจากนีย้งัมีการมอบเงินทนุส าหรับองค์กรในชมุชนท่ีจดักิจกรรมและมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ Care-A-Van ยอมรับค า
ยินยอมทกุรูปแบบท่ีระบไุว้ด้านหน้าของเอกสารฉบบันี ้ซึง่รวมถึงค ายินยอมของผู้ เยาว์ท่ีมีวฒุภิาวะด้วย

□ ช่วยเยาวชนเตรียมค ายินยอมประเภทท่ีจ าเป็นต้องมอบ:

□ หากจ าเป็นต้องมีผู้ใหญ่เดนิทางไปพร้อมกบัเยาวชนในการนดัหมาย โปรดพดูคยุตกลงกนักบัทัง้สองฝ่าย

□ หากผู้ให้บริการยอมรับค ายินยอมแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โปรดช่วยเหลือเยาวชนให้เตรียมแบบฟอร์มฉบบัท่ีพิมพ์และลงนามแล้ว

□ หากเยาวชนเป็นอิสระจากการปกครองดแูลหรือผู้ใหญ่ หรือเป็นเยาวชนท่ีแตง่งานกบัเยาวชนท่ีเป็นอิสระจากการปกครองดแูลหรือผู้ใหญ่ โปรด
ช่วยเหลือเยาวชนในการรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็น 

□ หากเยาวชนได้รับค ายินยอมภายใต้ McKinney-Vento โปรดน าส าเนาของกฎหมายค ายินยอมท่ีได้รับการบอกกลา่ว: RCW 7.70.065 -
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ แล้วไฮไลต์สว่นท่ีเจาะจงซึง่เก่ียวข้องกบัโรงเรียน (ลงิก์ไปยงัข้อกฎหมาย: 
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)

□ หากเยาวชนขอค ายินยอมผ่าน Mature Minor Doctrine โปรดช่วยเยาวชนเตรียมเอกสารและข้อมลูเพ่ือแสดงว่าเป็นอิสระจากพ่อแม่ น่ีไม่ใช่การ
ด าเนินการท่ีผู้ให้บริการก าหนดไว้ แตเ่ป็นสิง่ที่มีประโยชน์ ผู้ให้บริการบางรายการไม่ได้ท าการตรวจสอบความเป็นผู้ เยาว์ท่ีมีวฒุภิาวะในสถานท่ี แต่
ยอมรับการด าเนินการจากผู้ให้บริการรายก่อน

• ค ายินยอมทางวาจา (ผ่านโทรศพัท์หรือด าเนินการด้วยตนเองในสถานท่ี)
• ค ายินยอมแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)

• บางรายจะก าหนดให้มอบค ายินยอมทัง้ทางวาจาและแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
• ค ายินยอมจากผู้ใหญ่ซึง่ต้องมามอบให้ด้วยตนเองในสถานท่ี

ผู้ให้บริการจะยอมรับค ายนิยอมในหลายวิธี

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dth&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617527357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=w5iWDvcH46cDU8X4lxPjwdGGKZySwZ08zwNksjEBq30%3D&reserved=0
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEfforts-Spanish.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Vaccine/CareaVan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fapp.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D7.70.065&data=04%7C01%7Ctara.bostock%40doh.wa.gov%7C1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637626702814173995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0

