
                                                                                        

 
หน่วยบริการ............................................................. ...............  

วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ............... 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………..……………….…….................. อายุ...………ปี วัน/เดือน/ปีเกิด......................................... 
เบอร์โทรศัพท์ ......................................... ท่ีอยู่ …………………………….……………….…………………………………………................ 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามความจริง 
1  คุณมีอายุต่่ากว่า 18 ปี  ใช่   ไม่ใช่ 
2  คุณเคยมีประวัติแพ้ วัคซีนโควิด 19  หรือ ส่วนประกอบของวัคซีนโควิด 19       
    หรือมีปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งก่อนอย่างรุนแรง (พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)                   ใช่    ไม่ใช่ 
3  คุณได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา       ใช่   ไม่ใช่ 
4  คุณมีโรคประจ่าตัวที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น โรคหัวใจ 
    โรคทางระบบประสาท และโรคอ่ืนๆ ที่เพ่ิงจะมีอาการก่าเริบ ยกเว้นแพทย์ผู้ดูแลเป็นประจ่า 
    ได้ประเมินแล้วว่าให้วัคซีนได้ (ผู้ที่มีโรคประจ่าตัวเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน)   ใช่   ไม่ใช่ 
5  คุณอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์       ใช่   ไม่ใช่ 
6  คุณมีความเจ็บป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือเพ่ิงออกจากโรงพยาบาลมาไม่เกิน 14 วัน 
    (ยกเว้นแพทย์ให้ความเห็นว่าสามารถรับวัคซีนได้)          ใช่   ไม่ใช่ 
7  คุณก่าลังมีอาการป่วยไม่สบายใดๆ (ควรรักษาให้หายป่วยก่อน)      ใช่   ไม่ใช่ 
8  คุณได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนในช่วง 14 วัน หรือไม่ 
    คุณได้รับวัคซีนหัด หรืออีสุกอีใส มาก่อนในช่วง 1 เดือนหรือไม่ (ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
    ห่างจากวัคซีนอื่นอย่างน้อย 14 วัน แต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อมีชีวิต ต้องห่างกัน 1 เดือน )    ใช่   ไม่ใช่ 
9 คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19 (ขอให้ค่าปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ 
   เพ่ือท่าความเข้าใจและคลายความกังวัลก่อนรับวัคซีนโควิด 19)  ใช่   ไม่ใช่ 
 

   วัคซีน มีประสิทธิภาพป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสูง และสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 
วัคซีนอาจป้องกันโรคแบบไม่รุนแรง หรือ ไม่มีอาการไม่ได้ หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห์  
ร่างกาย จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอที่จะป้องกันโรค ท่านจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  ดังนั้น ท่านจึงจ่าเป็นต้องปฏิบัติตามค่าแนะน่าและมาตรการอ่ืนๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด            
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขก่าหนด เช่น สวมหน้า กาก
อนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นต้น 

  วัคซีนโควิด 19 อาจมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับวัคซีนและยาอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับ  
การสร้างเสริมภูมิกันโรค โดยอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจพบได้ เช่น ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด    
ปวดหัว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนบวม 

  หากคุณคิดว่าคุณก่าลังประสบกับผลข้างเคียงใดๆ โปรดไปพบแพทย์ทันที 
  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและได้ท่าความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรับรองว่าข้อมูลเป็น

ความจริง โดยข้าพเจ้า 
   ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19     ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 
 

ลงชื่อ........................................................                      ลงชื่อ.................................................................... 
      (......................................................................) ผู้ให้บริการ        (..................................................................) ผู้รับบริการ/ 

       ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
ลงชื่อ.........................................................    ลงชื่อ.................................................. 
      (........................................................) พยาน (ถ้ามี)             (................................................) พยาน (ถ้ามี) 

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 
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เอกสารผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (โรงพยาบาล...........................................) 
ชื่อ........................................................นามสกุล..........................................อายุ................ป ี
เข้ารับการฉัดวัคซีน วันที่ ...........................................................เวลา............................... 

จุดที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อมูลส าคัญ เวลา 
ลายเซ็น 
ผู้ปฏิบัต ิ

1 ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน วัดไข้ด้วยตนเองก่อนเริ่มลงทะเบียน 
ลงทะเบียน ตรวจสอบคิวการจองวัคซีน  
ออกสติกเกอร์ส่งใบหน้าน่าทางให้เข้ารับการฉีดวัคซีน 

      BT =                   C 
ใบแสดงล่าดับคิวที.่..................... 

 เจ้าหน้าท่ี 
..................... 

2 ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต ด้วยตนเอง 
เจ้าหน้าท่ีลงข้อมูลในระบบ 
ซักประวัติ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 
หากมีความเสี่ยงส่งให้แพทย์ประเมินต่อ  
ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนลงนามในใบยินยอม 

BW= ………………Kg 
BP……………../…………. mm.Hg 
PR ……………………..bmp 
ม ี/ไมม่ี ความเสี่ยง 
สามารถ / ไมส่ามารถฉีดได ้

 พยาบาล 
....................... 

 

3. ผู้เข้ารับการฉัดวัคซีน นั่งรอรับการฉีดในบริเวณที่จัดไว ้
 

   

4. ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ส่งเอกสารและฉีดยังจุดที่ก่าหนด Serial No………………….. ………. 
Lot no ………………………………. 
Expired date………………………. 

เวลาที่ฉีด 
................. น. 

เภสัชกร
.............................. 

พยาบาล 
............................. 

5. นั่งพักรอ 30 นาท ีเพื่อสังเกตอาการ 
ประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังฉีดวัคซีน 
สแกนไลน์หมอพร้อม  

อาการข้างเคียง 
....................................... 

เวลาออก 
.................. น. 

เภสัชกร 
....................... 

6. ออกใบนัดส่าหรับการฉดีวัคซีนครัง้ที่ 2  
 

        เจ้าหน้าท่ี 

.............................. 
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