
แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19

ชื่อ-นามสกุล…………………………………..………………...................……………  อายุ........………ป  วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................................

เบอรโทรศัพท ....................................................... หมายเลขบัตรประชาชน / Passport...................................................................................................

ที่อยู…………………........................…………….…………………………………………..........................................................................................................................

รายละเอียด ใช  ไมใช

คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19 
(ขอใหรับคำปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยเพื่อทำความเขาใจและคลายความกังวลกอนรับวัคซีนโควิด 19)

1       คุณมีอายุต่ำกวา 18 ป

คุณเคยมีประวัติแพ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมีปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งกอน อยางรุนแรง 
(พิจารณาใหวัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)

คุณไดตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในชวง 3 เดือน ที่ผานมา

คุณมีโรคประจำตัวที่รุนแรงที่อาการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได เชน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท 
และโรคอื่นๆที่เพิ่งจะมีอาการกำเริบ ยกเวนแพทยผูดูแลเปนประจำไดประเมินแลววาใหวัคซีนได 
(ผูที่มีโรคประจำตัวเหลานี้ ควรปรึกษาแพทยกอนรับวัคซีน)

คุณอยูระหวางตั้งครรภ ที่มีอายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห

คุณมีความเจ็บปวยที่ตองอยูในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน 14 วัน 
(ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได)

คุณกำลังมีอาการปวยไมสบายใดๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน)

คุณไดรับวัคซีนใดๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม 
คุณไดรับวัคซีนโรคหัด หรืออีสุกอีใส มากอนในชวง 1 เดือน หรือไม
(ควรฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 หางจากวัคซีนอื่นอยางนอย 14 วัน แตถาเปนวัคซีนเชื้อมีชีวิต ตองหางกัน 1 เดือน)

ทานไดทำความเขาใจในขอคำถาม และ ใหขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับสุขภาพของทาน แกเจาหนาที่ผูใหบริการฉีดวัคซีน

        วัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันการเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 ไดในระดับสูง และสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคได วัคซีนอาจปองกันโรคแบบไมรุนแรง 
หรือ ไมมีอาการไมได ทานจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได 
        ดังนั้น ทานจึงจำเปนตองปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่นๆ ตามที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เชน สวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง หมั่นลางมือ ลงทะเบียนเมื่อเขาไปยังสถานที่ เปนตน  
        วัคซีนโควิด 19 อาจมีผลขางเคียงเชนเดียวกับวัคซีนและยาอื่นๆ ซึ่งเปนเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิกันโรค 
โดยอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจพบได เชน ไข หนาวสั่น ปวด บวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด ปวดหัว ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ ปวดขอออนเพลีย 
เหนื่อยลาคลื่นไส อาเจียน ตอมใตวงแขนขางที่ฉีดวัคซีนบวม เปนตน
        หากคุณมีอาการภายหลังไดรับวัคซีนที่รุนแรง โปรดไปพบแพทยทันที

ขาพเจาไดรับทราบขอมูลและไดทำความเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เปนที่เรียบรอยแลวและรับรองวาขอมูลเปนความจริงโดยขาพเจา

� ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19                                � ไมยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
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ลงชื่อ.........................................ผูรับบริการวัคซีนหรือผูแทนโดยชอบธรรม

วันที่........../............../...............

ลงชื่อ.........................................เจาหนาที่ผูใหบริการ

วันที่........../............../...............

อุณหภูมิ..............................ํC

เวลาที่ฉีด............................น.  

อาการไมพึงประสงคหลังการฉีด..........................................................................................

ผูฉีด.....................................................................................................................................

กรุณาทำเครื่องหมาย     ในชองตามความเปนจริง เพื่อเจาหนาที่จะไดพิจารณาวา ทานสามารถฉีดวัคซีน ไดหรือไม
หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามเจาหนาที่



ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนป องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟารม (COVILO Sinopharm)

COVID-19 Vaccine Consent Form, Alternative Vaccine Type (COVILO Sinopharm)

 ขาพเจา (เด็กชาย/เด็กหญงิ/นาย/นางสาว/อืน่ ๆ)…..………………...…………………...อาย…ุ…..…ปี เลขทีป่ระจําตัวประชาชน

ที.่..……………………….ศึกษาอยโูรงเรยีน………………….………..รหสัประจําตัวนกัเรยีนเลขที…่……………. รบัทราบและยอมรบั

วาการจดัหาและใหบรกิารฉีดวคัซีนป องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของราชวทิยาลยัจฬุาภรณซึง่เป็นหนวยงานในกาํกบัของรฐั 

เพือ่ใหบรกิารฉดีวคัซีนแกประชาชนอนัเป็นการบรกิารทางการแพทยและสาธารณสุข เป็นสทิธิทีข่าพเจาพงึไดรบัตามรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทยอยางครบถวน โดยขาพเจาไดรบัทราบขอมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัการป องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ความจาํเป็น

และประโยชนในการฉดีวคัซีน ผลขางเคียงทีอ่าจเกดิขึน้และยอมรบัเง่ือนไข ดังนี ้

 1. ขาพเจารบัทราบวา วคัซีนโควิด-19 มปีระสทิธิภาพป องกนัการเจ็บป วยจากโรคติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ไดในระดับสูง และ

สามารถชวยลดความรนุแรงของโรคและโอกาสเสียชวีติได อยางไรกดี็วคัซนีอาจป องกนัการติดเชือ้แบบไมรนุแรงหรอืไมมอีาการไมได

หลงัจากฉดีวคัซีนโควดิ-19 เข็มที ่2 ประมาณ 2 สัปดาห รางกายจึงจะสรางภมิูคมุกนัไดเพยีงพอทีจ่ะป องกนัโรค แตขาพเจาทราบดีวา

อาจยงัคงมีความเสีย่งทีจ่ะติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ได
 

 2. ขาพเจารบัทราบวา วคัซนีโควดิ-19 อาจมีผลขางเคียงเชนเดียวกบัวคัซนีและยาอืน่ ๆ ซึง่เป็นเหตุการณไมพงึประสงคภายหลงั

ไดรบัการเสรมิภมิูกนัโรค โดยอาการขางเคยีงจากการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ทีอ่าจพบ เชน ไข หนาวสัน่ ปวด บวม รอยแดง บรเิวณทีฉี่ด 

ปวดหวั ปวดเม่ือยตามกลามเนือ้ ปวดขอออนเพลีย เหน่ือยลาคลืน่ไส อาเจยีนตอมใตวงแขนขางทีฉ่ดีวคัซนีโควดิ-19 บวมเป็นตน 

ตลอดจนอาจมีผลขางเคียงจากการฉีดวคัซีนทีอ่าจเกดิขึน้ไดในอนาคต ซึง่ผลขางเคียงดังกลาว ไมไดเกดิจากการกระทาํโดยจงใจ หรอื

ประมาทเลนิเลอของราชวทิยาลยัจฬุาภรณ
 

 3. ขาพเจารบัทราบวา การฉีดวคัซีนนี ้เป็นการฉีดในภาวะฉกุเฉนิ เพือ่ลดการแพรระบาดในสังคมและในประเทศไทย ผไูดรบั

การฉดีวคัซีนไดศึกษาเขาใจถงึผลในเรือ่งเกีย่วเนือ่งจากการใชวคัซีนนีใ้นภาวะฉกุเฉนินีเ้ป็นอยางดีแลว
 

 4. ขาพเจาขอแสดงเจตนาใหความยินยอมในการเขารบับรกิารฉีดวคัซีนตัวเลอืก ซโินฟารม (COVILO Sinopharm)นอกเหนอื

จากการใหบรกิารฉดีวคัซนีหลัก ซึง่เป็นบรกิารสาธารณสขุจากรฐัเพือ่ป องกนัและขจดัโรคติดตอรายแรงโดยไมเสยีคาใชจายโดย

ขอยืนยนัตนในการสละสทิธิก์ารขอรบัจัดสรรวคัซีนหลักทีจ่ดัหาโดยรฐัซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่บรกิารแกประชาชนโดยมิไดคดิคาใชจาย

และขอรบัรองวาขาพเจามิใชบุคคลผยูากไรหรอืผดูอยโอกาส ตามความในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยมาตรา ๔๗ แตอยางใด
 

 5.ขาพเจาขอยนืยนัวาขาพเจาเป็นบุคคลผซึูง่ยังมิเคยไดรบัวคัซีนป องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มากอน
 

 6. ขาพเจา ยนิยอมปฏบัิติตามเงือ่นไขตามเอกสารกาํกบัยาและขอบงใช ตลอดจนปฏบิติัตามความเหน็ของแพทยอยางเครงครดั

ทําที…่....……………………………………..

วันที…่....…………………………………….

 ขาพเจาขอยนืยนัความประสงค และทราบขอมลูตลอดจนยนิยอมรบัสิทธิในการฉดีวคัซนีป องกนัโรคโควิด-19ประเภทวคัซนี

ตัวเลอืก ซโินฟารม (COVILO Sinopharm) โดยจะปฏบัิติตามคาํแนะนาํและมาตรการอืน่ ๆ ตามทีศู่นยบรหิารสถานการณ แพรระบาด

ของโรคคิดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดตอจงัหวดั และกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด เชน สวมหนากากอนามัย 

เวนระยะหาง หมัน่ลางมือ ลงทะเบยีนเม่ือเขาไปยังสถานทีท่ีก่าํหนด ตลอดจนจะมาติดตามผลการดวคัซีนโควดิ-19 ตามกาํหนดนัด

โดยเครงครดั จึงลงลายมือชือ่ไวเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ…….…………..……………..ผูใหความยินยอม

(…….........………………………….)



หนงัสือแสดงความยินยอมผปูกครอง

         ทําที…่………………………………...

        วนัที…่… เดือน……………...….. พ.ศ. ……….

 ขาพเจา……………………..........……………………….……………...อาย…ุ…......…..ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ที…่………………………….…………...อยบูานเลขที…่....……….หมบูาน/อาคาร…………...........………………..ตรอก/ซอย

……………………...…….ถนน…………....….....…………...ตําบล/แขวง……….……………………..………...…อาํเภอ/เขต

…………………………….จงัหวดั………………..…............………..รหสัไปรษณีย……..…………………………..โทรศัพท

……………………....…...เป็นผปูกครองตามกฎหมายของ…….....………………………………………...มคีวามเกีย่วพนัธเป็น

………………........…….ขอแสดงเจตนาใหความยินยอมในการใหบุคคลผอูยภูายใตการปกครองของขาพเจาเขารบัการฉีดวคัซนี

ป องกนัโรคติดตอเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยยินยอมใหสละสิทธิก์ารขอรบัจดัสรรวคัซีนหลกัทีจ่ดัหาโดยรฐัซงึมีวตัถปุระสงค

เพือ่บรกิารแกประชาชนโดยมิคดิคาใชจาย และขอรบัรองวาขาพเจามใิชบุคคลผยูากไรหรอืผดูอยโอกาส ตามความในรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจกัรไทยมาตรา ๔๗ และยินยอมปฏบิติัและรบัทราบเงือ่นไขของการเขารบัการฉดีวคัซีนและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

ตลอดจนเงือ่นไขทีร่ะบุในใบยินยอมรบัการฉีดวคัซนีของผเูยาวซึง่อยภูายใตการปกครองของขาพเจาทุกประการ

 เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดลงลายมอืชือ่ไวเป็นสําคญั

ลงชือ่…………………………………………..ผแูทนโดยชอบธรรม/ผใูหความยนิยอม

 (……………………………………………...)


