กรมอนามัยเวอร์มอนต์
ี โควิด-19 เข็มทีส
การฉีดวค
ั ซน
่ อง
แบบฟอร์มให้การยินยอม
ชื่อผูป
้ ่ วย: ______________________________ วัน เดือนปี เก ด
ิ : _________________
ตีพม
ิ พ์โดยศูน ย์ควบคุมและป้องก น
ั โรค (CDC):
การเปลี่ยนยีห
่ ้อวัคซีน โควิด-19
วัคซีน โควิด-19 ยี่ห ้อใดที่ได ้รับอนุญาตจาก FDA ในปัจจุบัน สามารถใช ้ไดเมื
้ ่อมีการระบุไว ้ แต่ ACIP
ไม่ได ้ระบุว่าควรใช ้ผลิตภัณฑ์ยี่ห ้อใด อย่างไรก็ตาม ไม่ส ามารถเปลี่ยนยี่ห ้อวัคซีน โควิด-19 ได ้
การฉีดวัคซีน สองยี่ห ้อร่วมกัน ยังไม่ไดรั้ บการประเมิน ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ควรฉีดวัคซีนยี่ห ้อเดียวกัน ทัง้ สองเข็ม
ในสถานการณ์พิเศษที่ไม่ส ามารถระบุได ้ว่าฉีดวัคซีนชนิด mRNA
ยี่ห ้อใดเป็ น เข็มแรกหรือไม่มีวัคซีน ยี่ห ้อนั้นอีกต่อไป อาจฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA
ที่มีอยู่แทนได ้ในช่วงเวลาอย่างน ้อย 28 วัน ระหว่างเข็มแรกและเข็มที่สองเพือ
่ ให ้การฉีดวัคซีน โควิด-19
ชนิด mRNA ครบถ ้วน ในสถานการณ์ที่ไม่มีวัคซีน ชนิด mRNA ยี่ห ้อเดียวกัน ชั่วคราว
ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ส องออกไป (นานถึง 6 สัปดาห์)
เพื่อให ้ได ้ฉีดวัคซีนยี่ห ้อเดียวกัน แทนที่จะฉีดวัคซีน ที่ตา่ งกันสองยีห
่ ้อร่วมกัน หากมีการฉีดวัคซีน โควิด-19
ชนิด mRNA ยี่ห ้อต่างกัน สองเข็มในสถานการณ์เหล่านี้ (หรือโดยไม่ได ้ตั้งใจ)
ไม่แนะนําให ้ฉีดวัคซีนยี่ห ้อใดยี่ห ้อหนึ่งซํา้ เพิม
่ ในตอนนี้ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวไดรั้ บการฉีดวัคซีนป้ องกัน
โควิด-19 ครบถ ้วนตัง้ แต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังจากได ้รับวัคซีน ชนิด mRNA เข็มที่ส อง
ยังไม่มีการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ยี่ห ้อ Janssen
ที่ฉีดหลังจากการฉีดวัคซีน โควิด-19 ชนิด mRNA อย่างไรก็ตาม
ในสถานการณ์ที่จํากัดและพิเศษที่ผู ้ป่ วยไดรั้ บวัคซีน โควิด-19 ชนิด mRNA เข็มแรก
แต่ไม่ส ามารถรับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เข็มที่ส องยี่ห ้อเดียวกัน หรือยี่ห ้อต่างกัน ไดจนครบ
้
(เช่น เนื่องจากข ้อจํากัดด ้านสุขภาพ) อาจมีการพิจารณาให ้รับวัคซีน โควิด-19 ยี่ห ้อ Janssen
แบบเข็มเดียวในช่วงเวลาอย่างน ้อย 28 วัน นับจากการรับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA
ผู ้ป่ วยที่ได ้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ยี่ห ้อ Janssen หลังจากได ้รับการฉีดวัคซีน ชนิด mRNA
จะถือว่าได ้รับการฉีดวัคซีนแบบเข็มเดียวทีถ
่ ูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว ไม่ใช่การฉีดวัคซีนสองยี่ห ้อร่วมกัน
และถือว่าได ้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 ครบถ ้วนตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนยี่ห ้อ Janssen
แบบเข็มเดียว
•

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีค
่ ลิน ก
ิ ทราบถ ึงยีห
่ ้อของวัคซีน ทีข
่ ้าพเจ้าเชื่อว่าเป็ นวัคซีน โควิด-19
ทีแ
่ ท้จริงและถูก ต้อง ซึ่งข้าพเจ้า (หรือผู้ป่ วยข้างต้น) ได้รบ
ั การฉีดเป็ นเข็มแรกแล้ว (เช่น
Pfizer-BioNTech, Moderna)
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ข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีค
่ ลิน ก
ิ ทราบถ ึงวันทีท
่ ข
ี่ า้ พเจ้าเชื่อว่าเป็ นวัน ทีท
่ แ
ี่ ท้จริงและถูก ต้อง
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ั การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็ นเข็มแรกแล้ว

•

ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากรมอนามัยเวอร์มอนต์และคลิน ก
ิ ฉีดวัคซีนนี้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของวัคซีน เข็มแรกทีข
่ า้ พเจ้า (หรือผู้ป่ วยข้างต้น ) ได้รบ
ั ไปก่อนหน้านี้ (เช่น Pfizer-BioNTech,
Moderna)

•

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้างต้นจากศูน ย์ควบคุมและป้องก ันโรค (CDC)
เก ย
ี่ วก บ
ั การเปลี่ยนยีห
่ ้อวัคซีน โควิด-19
ทีก
่ ล่าวถ งึ การเปลี่ยนยีห
่ ้อของวัคซีนทีไ่ ด้รบ
ั เป็ นเข็มทีส
่ อง

•

ข้าพเจ้าเข้าใจว่ายังไม่มีก ารศึก ษาและการรับ รองความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีดวัค
ซีน โควิด-19 สองยีห
่ ้อทีแ
่ ตกต่างก ันร่วมก น
ั (เช่น ได้รบ
ั วัคซีน Moderna เป็ นเข็มแรก
และได้รบ
ั วัคซีน Pfizer-BioNTech เป็ นเข็มทีส
่ อง)

ลายมือชือ
่ ผู้ป่ วย: ___________________________________________________
วัน ทีล
่ งนามในแบบฟอร์มให้การยิน ยอม: ___________________________________
ลายมือชื่อบ ด
ิ ามารดา/ผู้ป กครองตามกฏหมาย* (หากผู้ป่ วยอายุตํ่ากว่า 18 ปี ):
___________________________________________________
*หากผู ้เยาว์อยู่ในความดูแลของรัฐ ต ้องมีลายมือชื่อของตัวแทนที่ไดรั้ บอนุญาต
ชื่อบ ด
ิ ามารดา/ผู้ป กครองตามกฏหมาย (กรุณาเขียนตัวบรรจง):
___________________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์ในเวลากลางวัน ของบ ด
ิ ามารดา/ผู้ป กครองตามกฏหมาย**:
___________________________________________________
**กรณีที่บิดามารดา/ผู ้ปกครองตามกฏหมายจะไม่ปรากฏตัวที่คลินก
ิ

จัดทําเมื่อ 05/2021

