หนวยบริการ............................................
วันที.่ ....เดือน..................พ.ศ………………..

ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ผูร บั บริการ
ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
เกีย่ วของเปน...........................ของผูร บั บริการชือ่ (นาย/นาง/นางสาว) ………....………………………………….......................…………………………..…
หนวยงาน..............................................................................................................
กรุณาทำเครือ่ งหมาย ในชองวางตามความจริง
ใช
ไมใช
1. คุณอายุตำ่ กวา 18 ป
2. คุณเคยมีประวัตแิ พ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมีปฏิกริ ยิ าจากการฉีดครัง้ กอน
ใช
ไมใช
อยางรุนแรง (พิจารณาใหวคั ซีนโควิด 19 ชนิดอืน่ แทน)
3. คุณไดตรวจพบเชือ้ โควิด 19 ในชวง 3 เดือน ทีผ่ า นมา
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
4. คุณมีโรคประจำตัวทีร่ นุ แรงทีอ่ าการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได เชน โรคหัวใจ โรคทาง
ระบบประสาท และโรคอืน่ ๆทีเ่ พิง่ จะมีอาการกำเริบ ยกเวนแพทยผดู แู ลเปนประจำไดประเมินแลววาใหวคั ซีนได
(ผูท ม่ี โี รคประจำตัวเหลานี้ ควรปรึกษาแพทยกอ นรับวัคซีน)
ใช
ไมใช
5. คุณอยูร ะหวางตัง้ ครรภ ทีม่ อี ายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห
6. คุณมีความเจ็บปวยทีต่ อ งอยูใ นโรงพยาบาลหรือเพิง่ ออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน 14 วัน
ใช
ไมใช
(ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได)
7. คุณกำลังมีอาการปวยไมสบายใดๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน)
ใช
ไมใช
8. คุณไดรบั วัคซีนใดๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม คุณไดรบั วัคซีนโรคหัด หรืออีสกุ อีใส มากอนในชวง 1 เดือน หรือไม
ใช
ไมใช
(ควรฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 หางจากวัคซีนอืน่ อยางนอย 14 วัน แตถา เปนวัคซีนเชือ้ มีชวี ติ ตองหางกัน 1 เดือน)
ใช
ไมใช
9. คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19 (ขอใหรบั คำปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
เพือ่ ทำความเขาใจและคลายความกังวลกอนรับวัคซีนโควิด 19)
วัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันการเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 ไดในระดับสูง และสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคได วัคซีนอาจปองกัน
โรคแบบไมรนุ แรง หรือ ไมมอี าการไมได หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห รางกายจึงจะสรางภูมคิ มุ กันไดเพียงพอทีจ่ ะ
ปองกันโรค ทานจึงยังคงมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ดังนัน้ ทานจึงจำเปนตองปฏิบตั ติ ามคำแนะนำและมาตรการอืน่ ๆตามทีศ่ นู ยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเชนสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางหมัน่ ลางมือ ลงทะเบียนเมือ่ เขาไปยังสถานที่
เปนตน วัคซีนโควิด19 อาจมีผลขางเคียงเชนเดียวกับวัคซีนและยาอืน่ ๆซึง่ เปนเหตุการณไมพงึ ประสงคภายหลังไดรบั การสรางเสริมภูมกิ นั โรค
โดยอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีนทีอ่ าจพบได เชนไข หนาวสัน่ ปวด บวม รอยแดง บริเวณทีฉ่ ดี ปวดหัว ปวดเมือ่ ยตามกลามเนือ้ ปวดขอ
ออนเพลีย เหนือ่ ยลาคลืน่ ไส อาเจียน ตอมใตวงแขนขางทีฉ่ ดี วัคซีนบวมหากคุณคิดวาคุณกำลังประสบกับผลขางเคียงใดๆ โปรดไปพบแพทยทนั ที
ขาพเจาไดรบั ทราบขอมูลและไดทำความเขาใจเกีย่ วกับวัคซีนโควิด 19 เปนทีเ่ รียบรอยแลว และรับรองวาขอมูลเปนความจริง โดยขาพเจา
ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
ไมยนิ ยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
ลงชือ่ ............................................
ลงชือ่ .................................................
(...............................................) ผูใ หบริการ (............................................)ผูร บั บริการ/ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
ลงชือ่ ............................................
ลงชือ่ ..................................................
(...............................................) พยาน (ถามี) (..........................................) พยาน (ถามี)

หนวยบริการ............................................
วันที.่ ....เดือน..................พ.ศ………………..

ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ตัว

อย

่าง

หวงใย รักสงบ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................
ผูร บั บริการ
ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
เกีย่ วของเปน...........................ของผูร บั บริการชือ่ (นาย/นาง/นางสาว) ………....………………………………….......................…………………………..…
หนวยงาน..............................................................................................................
กรุณาทำเครือ่ งหมาย ในชองวางตามความจริง
ใช
ไมใช
1. คุณอายุตำ่ กวา 18 ป
2. คุณเคยมีประวัตแิ พ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมีปฏิกริ ยิ าจากการฉีดครัง้ กอน
ใช
ไมใช
อยางรุนแรง (พิจารณาใหวคั ซีนโควิด 19 ชนิดอืน่ แทน)
3. คุณไดตรวจพบเชือ้ โควิด 19 ในชวง 3 เดือน ทีผ่ า นมา
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
4. คุณมีโรคประจำตัวทีร่ นุ แรงทีอ่ าการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได เชน โรคหัวใจ โรคทาง
ระบบประสาท และโรคอืน่ ๆทีเ่ พิง่ จะมีอาการกำเริบ ยกเวนแพทยผดู แู ลเปนประจำไดประเมินแลววาใหวคั ซีนได
(ผูท ม่ี โี รคประจำตัวเหลานี้ ควรปรึกษาแพทยกอ นรับวัคซีน)
ใช
ไมใช
5. คุณอยูร ะหวางตัง้ ครรภ ทีม่ อี ายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห
6. คุณมีความเจ็บปวยทีต่ อ งอยูใ นโรงพยาบาลหรือเพิง่ ออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน 14 วัน
ใช
ไมใช
(ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได)
7. คุณกำลังมีอาการปวยไมสบายใดๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน)
ใช
ไมใช
8. คุณไดรบั วัคซีนใดๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม คุณไดรบั วัคซีนโรคหัด หรืออีสกุ อีใส มากอนในชวง 1 เดือน หรือไม
ใช
ไมใช
(ควรฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19 หางจากวัคซีนอืน่ อยางนอย 14 วัน แตถา เปนวัคซีนเชือ้ มีชวี ติ ตองหางกัน 1 เดือน)
ใช
ไมใช
9. คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19 (ขอใหรบั คำปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย
เพือ่ ทำความเขาใจและคลายความกังวลกอนรับวัคซีนโควิด 19)
วัคซีนมีประสิทธิภาพปองกันการเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 ไดในระดับสูง และสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคได วัคซีนอาจปองกัน
โรคแบบไมรนุ แรง หรือ ไมมอี าการไมได หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห รางกายจึงจะสรางภูมคิ มุ กันไดเพียงพอทีจ่ ะ
ปองกันโรค ทานจึงยังคงมีความเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ดังนัน้ ทานจึงจำเปนตองปฏิบตั ติ ามคำแนะนำและมาตรการอืน่ ๆตามทีศ่ นู ยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเชนสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางหมัน่ ลางมือ ลงทะเบียนเมือ่ เขาไปยังสถานที่
เปนตน วัคซีนโควิด19 อาจมีผลขางเคียงเชนเดียวกับวัคซีนและยาอืน่ ๆซึง่ เปนเหตุการณไมพงึ ประสงคภายหลังไดรบั การสรางเสริมภูมกิ นั โรค
โดยอาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีนทีอ่ าจพบได เชนไข หนาวสัน่ ปวด บวม รอยแดง บริเวณทีฉ่ ดี ปวดหัว ปวดเมือ่ ยตามกลามเนือ้ ปวดขอ
ออนเพลีย เหนือ่ ยลาคลืน่ ไส อาเจียน ตอมใตวงแขนขางทีฉ่ ดี วัคซีนบวมหากคุณคิดวาคุณกำลังประสบกับผลขางเคียงใดๆ โปรดไปพบแพทยทนั ที
ขาพเจาไดรบั ทราบขอมูลและไดทำความเขาใจเกีย่ วกับวัคซีนโควิด 19 เปนทีเ่ รียบรอยแลว และรับรองวาขอมูลเปนความจริง โดยขาพเจา
ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
ไมยนิ ยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
หวงใย รักสงบ
ลงชือ่ ............................................
ลงชือ่ .................................................
หวงใย รักสงบ
(...............................................) ผูใ หบริการ (............................................)ผู
ร บั บริการ/ผูม อี ำนาจกระทำการแทน
ลงชือ่ ............................................
ลงชือ่ ..................................................
(...............................................) พยาน (ถามี) (..........................................) พยาน (ถามี)

