AEFI ID Number…………

COVID-19 AEFI1 Form

แบบบรายงานอาการภายหลังไได้รับการสร้างเสริ
า มภูมิคมกั
มุ้ นโรค (AEFFI1)
(1) ข้อมูลผู้ป่วย
เลขที่ผปวย
ปู้ ่ HN…………………………….….....……..
AN…………………....….…………..…….. ประวัตการแพ้
กิ
วัคซีน/ยา ไม่มี
มี รระบุ………..……………………....……………………………
เลขประจจําตัวประชาชน 13 หลัก …………………………………….……………….………………… อาการหลังได้รับวัคซีนครังที
ง้ ่แล้ว ไม่มี
มี ระบุ……………………………..…......………….
ย ต ไม่มี
มี ระบุ…………………..…..…...........………….
*คํานําหน้
ห า/ชื่อ/สกุล…………………………………………………………….………………………...……. โรคประจจําตัว/การเจ็บป่วยในอดี
เคคย ระบุเวลาที่เป็น………..…..…........
...………….
น
เพศ
ชาย
หญิง *วัน/เดือน/ปีเกิด………...…/…………….……/……..…..……....… เคยป่วยเป็นโควิดหรือไม่ ไม่เคย
กิ
ยาในรอบ 1 เดือน ก่อนได้รับวั คซีน ไม่มี มี ระบุ……..…........………..
อายุ ........ปี ........เดือน ........วัน
เชื้อชาติ
ไทย อื่นๆ ระบุ…...........……. ประวัตการใช้
ทิ
อื่น ๆ …………………………………………………………………..…………………....…
ประเภทผู้ป่วย
ผู้ป่วยยใน ผู้ป่วยนอกก อาชีพ......................................... ........ ประวัตทางการแพทย์
*ที่อยู่ขณะเริ
ณ ่มป่วย บ้านเลลขที่..…………..… หมู
ห ่ที่…………ตําบล……………………………...อําเภอ……………………….…… จังหวั
ห ด…….……………………....…โทรศัพท์…………..…….….….
…
................
(2) ข้อมูลวัคซีน / สถานที่รับวัคซีน (รพ./รพ.สตต./คลินิก/ศูนย์บริการสาธารณสุ
ก
ข)…
………….......................................……
*ชื่อวัคซีน/ชนิดวัคซีน

ปริมาณ
ณ
ที่ให้

วิธี
ที่ให้

ตําแหน่
แ ง

เข็มที่

*ว/ด/ป
ที่ได้รับ

*เวลา
*
ที่ได้รับ

ชื่อผู้ผลิตวัคซีน

*เลขที่ผลิต

*วัวันหมดอายุ

(3) อากการภายหลังได้รับบการสร้างเสริมภูมิมคิ ุ้มกันโรคและกาารวินิจฉัย
Lymphhadenopathy
Rashh
Erythemaa Urticaria
Osteitis//Osteomyelitis
รายละเอีอียดอาการและการรตรวจพบ
Itching Edema Angioedemaa
Lymphhadenitis
Toxic shock syndrome
Faintting
Hypervventilation
Sterilee abscess Baacterial abscesss
Sepsis
Synccope Headaache
Dizzineess
Febrilee convulsion
Anaphyllaxis
Fatiggue
Malaisse
Afebrile convulsion
Transverrse myelitis
Dysppepsia Diarrhea
Acute disseminated
d
Nauseaa
Encepphalopathy/Enceephalitis
Vom
miting
Abdominal pain
Flaccidd paralysis SSpastic paralysis encephalom
myelitis (ADEM))
Arthralgia
Hypottonic Hyporespoonsive
Acute myocarditis
m
Myalgia
Episodde (HHE)
Adult Reespiratory Distreess
Fevver ≥ 38 ◦C
วินิจฉัยของแพทย์………………...…………
Persisttent inconsolabble crying
Syndrome (ARDS)
บวมบบริเวณที่ฉีดนานเกิกิน 3 วัน
Throm
mbocytopenia
Others……………………..……………
บวมลลามไปถึงข้อที่ใกล้ล้ที่สุด
ว/ด/ป ที่เกิดอาการ…………………………………..….. เวลาที่เกิดอาการ….……….… ………….......………. ว/ด/ป ที่รับรักษา……………………..….. ว/ด/ป ทีจ่ ําหน่าย……...….……………..…
*ความร้ร้ายแรงของอาการร ร้ายแรง ระะบุ เสียชีวิต อันตรายถึงชีวิต พิการถาวรร/ไร้ความสามารถ รับไว้รักษาในนโรงพยาบาล ความผิดปกติแต่กําเนิด
ไม่ร้ายแรง
อื่น ๆ ที่มความสํ
คี
าคัญทางกาารแพทย์ .......................................................................................................................................
ไมม่หาย
*สภาพผูผูป้ ่วย หาย หายโดยมีร่องรอย
อ
อากการดีขึ้นแต่ยังไม่ห าย
ไม่ทราบ
ท
ไม่มี
ไม่
ไ ทราบ
มี สถานที่ทําการ……………………………………………..…..............………
เสียชีววิิต (ระบุ ว/ด/ป)……………………….... ผ่าพิสูจน์ศพ
(4) การรตัดสินใจว่ามีควาามจําเป็นที่จะต้องสอบสวน
ง

ไม่จําเป็น

จําเป็น

ถ้าสอบสวน
ส
วันที่สอบบสวน…………………………………………………………………

(5) ข้อมูลผู้รายงาน สถานทีเกิ
เ่ ดเหตุการณ์ แลละหน่วยที่รายงานน
ชื่อผู้วินจฉั
จิ ยอาการ……………………………..…………………..…… เป็น แพทย์ เภภสัชกร พยาบาาล
อื่น ๆ ระบุ……….…..…..
ชื่อผู้รายงาน.………………………………………………………..….…. เป็น นักระบาดวิท ยา เภสัชกร งาน EPI อืน่ ๆ ระบุ…...…
หน่วยงานที่รายงาน……………………..…………………………….……จังหวั
ห ด……………………………………………โททร………………………………..…..…
Email ………………………..…
…
…………………………………….……................ ว/ด/ป ที่ส่งราายงาน…………………………......……………
………………..…
ว/ด/ป ที่สํานักระบาดวิทยยาได้รับรายงาน……………………………………………….....................………………………..................……
…………………...
ความคิดเห็
ด นเพิ่มเติม (แนบบเอกสารเพิ่มเติมได้
ไ ถ้ามี) …………………………..…………………………………….……………………………
……………………
…………………………..………………………………….……………….……………………………………….…………………………………………………
……………….…...

*ให้เติมข้อมูลให้ครบทุกคําถามหรือทุกช่อง โดดยเฉพาะข้อที่มีสญลั
ญ
ั กษณ์ * ต้องเติมมข้อมูลให้ครบละเว้นไม่
น ได้

(6) ประเเมินสาเหตุเบื้องต้้น
ปฏิกิริยาของวัคซี
ค น ระดับความสัมพั
ม นธ์
ใช่
น่าจะใใช่
ไม่ใช่
อาจจจะใช่
ความบกพร่องขของวัคซีน
ความคลาดเคลือนด้
อ่ านการให้บริการ
า
เหตุบังเอิญ/เหตตุพ้อง
ความกลัว/ความมกังวล
ไม่สามารถระบุได้
ไ

