
• พ่อแม่

• ผู้ปกครองหรือผู้ มีสทิธ์ิปกครองตามกฎหมาย

• พ่อแม่อปุถมัภ์หรือบคุคลอ่ืนๆ ที่ได้รับอ านาจจากศาลให้มอบค ายินยอม
เพ่ือการดแูลสขุภาพส าหรับเดก็ซึง่ไม่ได้พกัอาศยัอยู่ท่ีบ้านของตนเอง (ข้อ
บทท่ี 13.32A หรือ 13.34 Revised Code of Washington (RCW, 

ประมวลกฎหมายวอชิงตนัฉบบัแก้ไข))

• บคุคลท่ีได้รับการมอบอ านาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ช่วยท าการ
ตดัสนิใจด้านสขุภาพแทนคณุ

• ญาตท่ีิมีหน้าท่ีดแูลด้านสขุภาพให้คณุ

• พยาบาลของโรงเรียน ผู้ให้ค าปรึกษา หรือผู้ประสานงานกบัคนไร้ที่อยู่
อาศยั (หากคณุได้รับการระบวุ่าเป็นคนไร้ท่ีอยู่อาศยัจะอยู่ภายใต้ 
McKinney-Vento Homeless Education Act)*

• คุณเป็นอสิระตามกฎหมายจากการปกครองดูแล คณุมีอายอุย่างน้อย 
16 ปีและได้ย่ืนหรือได้รับสทิธ์ิให้เป็นอิสระจากการปกครองดแูลของพ่อแม่  

• คุณแต่งงานกับเยาวชนท่ีเป็นอสิระจากการปกครองดูแลหรือผู้ใหญ่

• ผู้ให้บริการจะถือว่าคุณเป็นผู้เยาว์ท่ีมีวุฒิภาวะภายใต้ Mature Minor 

Doctrine (หลกัการของผู้ เยาว์ที่มีวฒุิภาวะ)**

วัคซีนป้องกันโควดิ-19 ส าหรับเยาวชน 
การท าความเข้าใจเร่ืองการให้ค ายินยอม

ผู้ใหญ่ที่มีสิทธ์ิให้ค ายนิยอมแก่คุณ คุณสามารถให้ค ายนิยอมแก่ตนเองได้
ในกรณีต่อไปนี ้

เยาวชนอายุ 5 ถึง 17 ปีสามารถเข้ารับการวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ได้แล้ว ผู้ ให้บริการหลายรายก าหนดให้พอ่แมห่รือผู้ปกครองต้องให้ค ายินยอมแก่บคุคลที่มีอายตุ ่ากวา่ 
18 ปีเพ่ือเข้ารับการฉีดวคัซีน แตห่ากคณุมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปีและเป็นอิสระจากพอ่แม ่คณุอาจให้ค ายินยอมส าหรับตนเองได้ในบางกรณี หรือขอค ายินยอมผ่านโรงเรียน
หากประสบปัญหาเร่ืองที่อยูอ่าศยัซึง่ไมแ่น่นอนและไมไ่ด้พกัอาศยัอยูก่บัพอ่แมห่รือผู้ปกครอง เอกสารฉบบันีจ้ะแสดงข้อมลูค ายนิยอมประเภทตา่งๆ ที่ได้รับอนญุาต
ภายใต้กฎหมายของรัฐ วิธีค้นหาผู้ ให้บริการที่เหมาะกบัคณุ และวิธีเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวคัซีนตามนดัหมาย 

**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 และผู้
ประสานงานส าหรับนกัเรียนไร้ท่ีอยู่อาศยัได้รับสทิธ์ิในการมอบค ายินยอมเพ่ือ
ฉีดวคัซีนแก่เยาวชนหรือวยัรุ่น (ตามท่ีนิยามไว้ใน McKinney-Vento 

homeless education act ของรัฐ – ภาษาองักฤษเทา่นัน้) ที่ไร้บ้าน ซึง่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองดแูลทางกายภาพโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 

ลิงก์ของแหล่งข้อมูล: National Center for Homeless Education, การ
ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการศึกษาแก่นกัเรียนทีไ่ร้ผูป้กครองดูแลและเป็นบคุคลไร้ที่
อยู่อาศยั, https://nche.ed.gov/wp-

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

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


เคล็บลับส าหรับการฉีดวัคซีน

□ ใช้ตัวเลือกการกรองในส่วน Vaccine Locator (ค้นหาการนัดฉีดวัคซีน) (https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=th) 
หรือโทรหาผู้ให้บริการเพื่อสอบถามวิธีมอบค ายินยอมที่ยอมรับ ตวัเลือก เหมาะกบัเยาวชน ใน Vaccine Locator จะชว่ยให้คณุสามารถ
ค้นหาผู้ ให้บริการที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ของคณุได้ ตวัอยา่งเชน่ หากคณุมีผู้ ใหญ่ที่สามารถมอบค ายินยอมให้คณุ แต่ไมส่ามารถไปตามนดัหมาย
ด้วยกนัได้ ให้ลองค้นหาผู้ ให้บริการที่ยอมรับค ายินยอมแบบลายลกัษณ์อกัษร

□ ค้นหาสถานที่ฉีดวัคซีนที่ยอมรับการวอล์คอินหรือโทรจอง หากไมมี่พอ่แมห่รือผู้ปกครองที่สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้คณุได้ ผู้
ให้บริการหลายรายจะขอให้พอ่แมห่รือผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์มเพ่ือท าการจองออนไลน์

□ พูดคุยสอบถามโรงเรียน หากประสบปัญหาเร่ืองที่อยูอ่าศยัซึง่ไมแ่น่นอน คณุอาจใช้ McKinney-Vento ได้ (ดขู้อมลูเพ่ิมเติมที่ด้านหน้า) คณุอาจ
ร่วมมือกบัพยาบาลของโรงเรียน ผู้ ให้ค าปรึกษาของโรงเรียน หรือผู้ประสานงานส าหรับนกัเรียนไร้ที่อยูอ่าศยัเพ่ือมอบค ายินยอม

□ เตรียมค ายินยอมประเภทที่คุณจ าเป็นต้องมอบ:

□ หากจ าเป็นต้องมีผู้ ใหญ่เดินทางไปพร้อมกบัคณุในการนดัหมาย โปรดพดูคยุตกลงกนั

□ หากผู้ ให้บริการยอมรับค ายินยอมแบบลายลกัษณ์อกัษร โปรดตรวจสอบวา่บคุคลทีม่อบค ายินยอมให้คณุสามารถพมิพ์และลงนามใน
แบบฟอร์มดงักลา่วได้หรือไม่

□ หากคณุเป็นอิสระจากการปกครองดแูลหรือผู้ ใหญ่ หรือเป็นเยาวชนที่แตง่งานกบัเยาวชนที่เป็นอิสระจากการปกครองดแูลหรือผู้ ใหญ่ คณุ
อาจจ าเป็นต้องเตรียมเอกสารไปแสดง

□ หากคณุได้รับค ายินยอมภายใต้ McKinney-Vento และเป็นกงัวลวา่ผู้ให้บริการอาจต้องการสอบถามข้อมลู คณุสามารถน าส าเนาของ
กฎหมายค ายินยอมที่ได้รับการบอกกลา่ว: RCW 7.70.065 – ภาษาองักฤษเทา่นัน้ ไปแสดงได้และไฮไลต์สว่นที่เจาะจงซึง่เก่ียวข้องกบั
โรงเรียน (ลิงก์ไปยงัข้อกฎหมาย: https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ภาษาองักฤษเทา่นัน้) หมาย
เหต:ุ น่ีไมใ่ชข้่อก าหนด

□ หากคณุขอค ายนิยอมผ่าน Mature Minor Doctrine คณุอาจต้องเตรียมเอกสารและข้อมลูเพ่ือแสดงวา่เป็นอิสระจากพอ่แม่ น่ีไมใ่ช่
การด าเนินการที่ผู้ ให้บริการก าหนดไว้ แตเ่ป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ผู้ ให้บริการบางรายการไมไ่ด้ท าการตรวจสอบความเป็นผู้ เยาว์ที่มีวฒิุภาวะ
ในสถานที่ แตย่อมรับการด าเนินการจากผู้ให้บริการรายกอ่น

• ค ายินยอมทางวาจา (ผ่านโทรศพัท์หรือด าเนินการด้วยตนเองใน
สถานที่)

• ค ายินยอมแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร (แบบฟอร์ม)

• บางรายจะก าหนดให้มอบค ายินยอมทัง้ทางวาจาและแบบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร

• ค ายินยอมจากผู้ ใหญ่ซึง่ต้องมามอบให้แก่คณุด้วยตนเองในสถานที่

ผู้ให้บริการจะยอมรับค ายนิยอมในหลายวิธี

DOH 825-018 December 2021 Thai
หากต้องการขอเอกสารนีใ้นรูปแบบอ่ืน โปรดโทร 1-800-525-0127 ส าหรับบคุคลที่หหูนวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดโทร 
711 (Washington Relay) หรือสง่อีเมลไปที่ civil.rights@doh.wa.gov

ข้อมูลเพ่ิมเติม: ไปท่ี COVIDVaccineWA.org หรือ 1-833-VAX-HELP จากนัน้กด # เพื่อขอความช่วยเหลือด้านภาษา  

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://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
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

