แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19
ชื่อ-นามสกุล…………………………………..………………...................…………… อายุ........………ป วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................................
เบอรโทรศัพท ....................................................... หมายเลขบัตรประชาชน / Passport...................................................................................................
ที่อยู…………………........................…………….…………………………………………..........................................................................................................................
กรุณาทำเครื่องหมาย ในชองตามความเปนจริง เพื่อเจาหนาที่จะไดพิจารณาวา ทานสามารถฉีดวัคซีน ไดหรือไม
หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามเจาหนาที่
รายละเอียด
ใช
ไมใช
1
คุณมีอายุต่ำกวา 18 ป
2 คุณเคยมีประวัติแพ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมีปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งกอน อยางรุนแรง
(พิจารณาใหวัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)
3 คุณไดตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในชวง 3 เดือน ที่ผานมา
4 คุณมีโรคประจำตัวที่รุนแรงที่อาการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได เชน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท
และโรคอื่นๆที่เพิ่งจะมีอาการกำเริบ ยกเวนแพทยผูดูแลเปนประจำไดประเมินแลววาใหวัคซีนได
(ผูที่มีโรคประจำตัวเหลานี้ ควรปรึกษาแพทยกอนรับวัคซีน)
5 คุณอยูระหวางตั้งครรภ ที่มีอายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห
6 คุณมีความเจ็บปวยที่ตองอยูในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน 14 วัน
(ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได)
7 คุณกำลังมีอาการปวยไมสบายใดๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน)
8 คุณไดรับวัคซีนใดๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม
คุณไดรับวัคซีนโรคหัด หรืออีสุกอีใส มากอนในชวง 1 เดือน หรือไม
(ควรฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 หางจากวัคซีนอื่นอยางนอย 14 วัน แตถาเปนวัคซีนเชื้อมีชีวิต ตองหางกัน 1 เดือน)
9 คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19
(ขอใหรับคำปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยเพื่อทำความเขาใจและคลายความกังวลกอนรับวัคซีนโควิด 19)

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

ลงชื่อ.........................................ผูรับบริการวัคซีนหรือผูแทนโดยชอบธรรม

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

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

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

อุณหภูมิ..............................ํC
เวลาที่ฉีด............................น.

อาการไมพึงประสงคหลังการฉีด..........................................................................................
ผูฉีด.....................................................................................................................................

ใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนป องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟารม (COVILO Sinopharm)
COVID-19 Vaccine Consent Form, Alternative Vaccine Type (COVILO Sinopharm)
่ ....……………………………………..
ทําที…
่ ....…………………………………….
วันที…
ขาพเจา (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว/อืน่ ๆ)…..………………...…………………...อายุ……..…ปี เลขทีป่ ระจําตัวประชาชน
่ ……………. รับทราบและยอมรับ
ที.่ ..……………………….ศึกษาอยโู รงเรียน………………….………..รหัสประจําตัวนักเรียนเลขที…
วาการจัดหาและใหบริการฉีดวัคซีนป องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณซงึ่ เป็ นหนวยงานในกํากับของรัฐ
เพือ่ ใหบริการฉีดวัคซีนแกประชาชนอันเป็ นการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข เป็ นสิทธิทขี่ า พเจาพึงไดรบั ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยอยางครบถวน โดยขาพเจาไดรบั ทราบขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการป องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ความจําเป็ น
และประโยชนในการฉีดวัคซีน ผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ และยอมรับเงือ่ นไข ดังนี้
1. ขาพเจารับทราบวา วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพป องกันการเจ็บป วยจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ไดในระดับสูง และ
สามารถชวยลดความรุนแรงของโรคและโอกาสเสียชีวติ ได อยางไรก็ดวี คั ซีนอาจป องกันการติดเชือ้ แบบไมรนุ แรงหรือไมมอี าการไมได
หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห รางกายจึงจะสรางภูมคิ มุ กันไดเพียงพอทีจ่ ะป องกันโรค แตขา พเจาทราบดีวา
อาจยังคงมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ได
2. ขาพเจารับทราบวา วัคซีนโควิด-19 อาจมีผลขางเคียงเชนเดียวกับวัคซีนและยาอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นเหตุการณไมพงึ ประสงคภายหลัง
ไดรบั การเสริมภูมกิ นั โรค โดยอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีอ่ าจพบ เชน ไข หนาวสัน่ ปวด บวม รอยแดง บริเวณทีฉ่ ดี
ปวดหัว ปวดเมือ่ ยตามกลามเนือ้ ปวดขอออนเพลีย เหนือ่ ยลาคลืน่ ไส อาเจียนตอมใตวงแขนขางทีฉ่ ดี วัคซีนโควิด-19 บวมเป็ นตน
ตลอดจนอาจมีผลขางเคียงจากการฉีดวัคซีนทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดในอนาคต ซึง่ ผลขางเคียงดังกลาว ไมไดเกิดจากการกระทําโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
3. ขาพเจารับทราบวา การฉีดวัคซีนนี้ เป็ นการฉีดในภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ลดการแพรระบาดในสังคมและในประเทศไทย ผไู ดรบั
การฉีดวัคซีนไดศกึ ษาเขาใจถึงผลในเรือ่ งเกีย่ วเนือ่ งจากการใชวคั ซีนนีใ้ นภาวะฉุกเฉินนีเ้ ป็ นอยางดีแลว
4. ขาพเจาขอแสดงเจตนาใหความยินยอมในการเขารับบริการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟารม (COVILO Sinopharm)นอกเหนือ
จากการใหบริการฉีดวัคซีนหลัก ซึง่ เป็ นบริการสาธารณสุขจากรัฐเพือ่ ป องกันและขจัดโรคติดตอรายแรงโดยไมเสียคาใชจา ยโดย
ขอยืนยันตนในการสละสิทธิก์ ารขอรับจัดสรรวัคซีนหลักทีจ่ ดั หาโดยรัฐซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ บริการแกประชาชนโดยมิไดคดิ คาใชจา ย
และขอรับรองวาขาพเจามิใชบคุ คลผยู ากไรหรือผดู อ ยโอกาส ตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๗ แตอยางใด
5.ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาเป็ นบุคคลผซู งึ่ ยังมิเคยไดรบั วัคซีนป องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มากอน
6. ขาพเจา ยินยอมปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขตามเอกสารกํากับยาและขอบงใช ตลอดจนปฏิบตั ติ ามความเห็นของแพทยอยางเครงครัด
ขาพเจาขอยืนยันความประสงค และทราบขอมูลตลอดจนยินยอมรับสิทธิในการฉีดวัคซีนป องกันโรคโควิด-19ประเภทวัคซีน
ตัวเลือก ซิโนฟารม (COVILO Sinopharm) โดยจะปฏิบตั ติ ามคําแนะนําและมาตรการอืน่ ๆ ตามทีศ่ นู ยบริหารสถานการณ แพรระบาด
ของโรคคิดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด เชน สวมหนากากอนามัย
เวนระยะหาง หมัน่ ลางมือ ลงทะเบียนเมือ่ เขาไปยังสถานทีท่ กี่ าํ หนด ตลอดจนจะมาติดตามผลการดวัคซีนโควิด-19 ตามกําหนดนัด
โดยเครงครัด จึงลงลายมือชือ่ ไวเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ…….…………..……………..ผูใหความยินยอม
(…….........………………………….)

หนังสือแสดงความยินยอมผปู กครอง
่ ………………………………...
ทําที…
่ … เดือน……………...….. พ.ศ. ……….
วันที…
ขาพเจา……………………..........……………………….……………...อายุ……......…..ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน
่ ………………………….…………...อยบู า นเลขที…
่ ....……….หมบู า น/อาคาร…………...........………………..ตรอก/ซอย
ที…
……………………...…….ถนน…………....….....…………...ตําบล/แขวง……….……………………..………...…อําเภอ/เขต
…………………………….จังหวัด………………..…............………..รหัสไปรษณีย…
 …..…………………………..โทรศัพท
……………………....…...เป็ นผปู กครองตามกฎหมายของ…….....………………………………………...มีความเกีย่ วพันธเป็ น
………………........…….ขอแสดงเจตนาใหความยินยอมในการใหบคุ คลผอู ยภู ายใตการปกครองของขาพเจาเขารับการฉีดวัคซีน
ป องกันโรคติดตอเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยยินยอมใหสละสิทธิก์ ารขอรับจัดสรรวัคซีนหลักทีจ่ ดั หาโดยรัฐซึงมีวตั ถุประสงค
เพือ่ บริการแกประชาชนโดยมิคดิ คาใชจา ย และขอรับรองวาขาพเจามิใชบคุ คลผยู ากไรหรือผดู อ ยโอกาส ตามความในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๔๗ และยินยอมปฏิบตั แิ ละรับทราบเงือ่ นไขของการเขารับการฉีดวัคซีนและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ตลอดจนเงือ่ นไขทีร่ ะบุในใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนของผเู ยาวซงึ่ อยภู ายใตการปกครองของขาพเจาทุกประการ
เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงไดลงลายมือชือ่ ไวเป็ นสําคัญ

ลงชือ่ …………………………………………..ผแู ทนโดยชอบธรรม/ผใู หความยินยอม
(……………………………………………...)

