ASTRA SinoPharmประชาชน
SinoPharm(บริ ษทั )______________________
SINOVAC SinoPharmโรงพยาบาล เข็ม1 เข็ม2
แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการวัคซีนโควิด 19

สถานทีฉ่ ีด โรงพยาบาลพริน้ ซ์ สุ วรรณภูมิ
วัน........เดือน.......................พ.ศ............

ชื่ อ-นามสกุล…………………………………..…………........ อายุ........………ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................... เบอร์ โทรศัพท์ .............................
นา้ หนัก ................. กิโลกรัม ส่ วนสู ง .................... เซนติเมตร
เบอร์ ตดิ ต่ อฉุกเฉิน ............................
กรุณาทาเครื่ องหมาย ในช่ องตามความเป็ นจริง เพื่อเจ้ าหน้ าทีจ่ ะได้ พจิ ารณาว่ า ท่ านสามารถฉีดวัคซีน ได้ หรื อไม่
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่
รายละเอียด
ใช่ ไม่ ใช่
1 คุณมีอายุต่ากว่า 18 ปี
2 คุณเคยมีประวัติแพ้ วัคซีนโควิด 19 หรื อส่วนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรื อมีปฏิกิริยาจากการฉี ดครั้งก่อน อย่างรุ นแรง
(พิจารณาให้วคั ซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)
3 คุณได้ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วง 3 เดือน ที่ผา่ นมา
4 คุณมีโรคประจาตัวที่รุนแรงที่อาการยังไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท
และโรคอื่นๆที่เพิ่งจะมีอาการกาเริ บ ยกเว้นแพทย์ผดู ้ ูแลเป็ นประจาได้ประเมินแล้วว่าให้วคั ซีนได้
(ผูท้ ี่มีโรคประจาตัวเหล่านี้ ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน)
5 คุณอยูร่ ะหว่างตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6 คุณมีความเจ็บป่ วยที่ตอ้ งอยูใ่ นโรงพยาบาลหรื อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไม่เกิน 14 วัน
(ยกเว้นแพทย์ให้ความเห็นว่าสามารถรับวัคซีนได้)
7 คุณกาลังมีอาการป่ วยไม่สบายใดๆ (ควรรักษาให้หายป่ วยก่อน)
8 คุณได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนในช่วง 14 วันหรื อไม่
คุณได้รับวัคซีนโรคหัด หรื ออีสุกอีใส มาก่อนในช่วง 1 เดือน หรื อไม่
(ควรฉี ดวัคซีนป้ องกันโควิด 19 ห่างจากวัคซีนอื่นอย่างน้อย 14 วัน แต่ถา้ เป็ นวัคซีนเชื้อมีชีวติ ต้องห่างกัน 1 เดือน)
9 คุณมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19
(ขอให้รับคาปรึ กษาจากแพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อทาความเข้าใจและคลายความกังวลก่อนรับวัคซีนโควิด 19)
ท่ านได้ ทาความเข้ าใจในข้ อคาถาม และ ให้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับสุ ขภาพของท่ าน แก่ เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ใู ห้ บริการฉีดวัคซีน
วัคซี นมีประสิ ทธิ ภาพป้ องกันการเจ็บป่ วยจากโรคโควิด 19 ได้ในระดับสู ง และสามารถช่วยลดความรุ นแรงของโรคได้ วัคซี นอาจป้ องกัน
โรคแบบไม่รุนแรง หรื อ ไม่มีอาการไม่ได้ ท่านจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
ดังนั้น ท่านจึงจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาและมาตรการอื่นๆ ตามที่ศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมัน่ ล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไป
ยังสถานที่ เป็ นต้น
วัคซี นโควิด 19 อาจมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับวัคซี นและยาอื่นๆ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริ มภูมิกนั โรค โดย
อาการข้างเคียงจากการฉี ดวัคซี นที่ อาจพบได้ เช่น ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม รอยแดง บริ เวณที่ ฉีด ปวดหัว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ อ ปวดข้ออ่อนเพลี ย
เหนื่อยล้าคลื่นไส้ อาเจียน ต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนบวม เป็ นต้น
หากคุณมีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง โปรดไปพบแพทย์ทนั ที
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อมูลและได้ ทาความเข้ าใจเกีย่ วกับวัคซีนโควิด 19 เป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ วและรับรองว่ าข้ อมูลเป็ นความจริงโดยข้ าพเจ้ า
 ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19  ไม่ ยนิ ยอมฉีดวัคซีนโควิด 19
ลงชื่ อ…………………..………....……. ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทน ลงชื่ อ……………..………….…………..เจ้าหน้าที่ผฉู ้ ี ดวัคซีน
เวลาฉี ดวัคซีน ..................... น.
V/S แรกรับ เวลา ................. น. ผู้วดั ..................................
Temp. …….... R……… P……... BP…………/……….. O2 Sat….……%
วัดซ้ า เวลา............... น. P..........… BP……...……/……...…..
V/S หลังฉีด เวลา ................. น. ผู้วดั ..................................
P…......… BP…………/………..
วัดซ้ า เวลา............... น. P..........… BP……...……/……...…..

ติดสติ๊กเกอร์ วัคซีน

