
 

 ขา่วประชาสมัพนัธ ์
  
บ ำรงุรำษฎร ์สนับสนุนภำครฐั เปิดให้บริกำรฉีดวคัซีนโควิด-19 แก่ประชำชน เน้นมำตรกำร
ควำมปลอดภยัสูงสุดและควำมเป็นส่วนตวั พร้อมแนะข้อสงัเกตและวิธีปฏิบติัส ำหรบัผู้มี
อำกำรไม่พึงประสงค ์
  
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งที่พร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของภาครฐั เพื่อ
ให้บรกิารฉีดวคัซีนโควดิ-19 ให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ รวมถึงประชาชนผู้สูงอายุที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป และ
กลุ่มผูป่้วยทีม่โีรคประจ าตวั 7 กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคทางเดนิหายใจเรื้อรงัรุนแรง โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคไต
วายเรื้อรงั โรคหลอดเลอืดสมอง โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ทีไ่ดล้งทะเบยีนผ่านหมอพรอ้มเรยีบรอ้ย
แลว้  
  
จากขอ้มลูปัจจุบนัของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์มจี านวนผูล้งทะเบยีนเขา้รบัฉีดวคัซนีโควดิ-19 เตม็จ านวนตามที่
ไดร้บัการจดัสรรจากภาครฐัแลว้โดยเริม่ฉีดในวนัทีว่นัที ่7 มถิุนายน 2564 พรอ้มกนักบัโรงพยาบาลและจุดบรกิาร
ฉีดวคัซนีโควดิ-19 ทัว่ประเทศ เป็นเวลา 54 วนัต่อเนื่องโดยไม่มวีนัหยุด ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาทีร่ฐัก าหนดให้
ประชาชนกลุ่มแรกเข้ารบับริการ รวมจ านวนกว่า 15,000 ราย ซึ่งในจ านวนนี้ มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี 
จ านวน 3 ราย ไดล้งทะเบยีนขอเขา้รบับรกิารฉีดวคัซนีโควดิ-19 ทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ถอืเป็นแบบอย่างทีด่ี
และยงัช่วยกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุกล้าที่จะตัดสนิใจเข้ารบับริการฉีดวคัซีนโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอตัราการ
เสยีชวีติและลดการเจบ็ป่วยขัน้รุนแรงหากป่วยเป็นโรคโควดิ-19 ไดเ้ป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนัยงัแสดงใหเ้หน็ถึง
ความเชื่อมัน่ในประสทิธิภาพของวคัซีน ความมัน่ใจในศกัยภาพของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ
คุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลฯ โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้จ าเป็นต้องไดร้บัการดูแลอย่างใกล้ชดิ ซึ่งโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ได้เตรยีมความพร้อมในทุก ๆ มติิ อาท ิทมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ การให้บรบิาลทาง
การแพทยข์ัน้สงู คุณภาพมาตรการการดแูลผูส้งูวยัและผู้ป่วยทีม่โีรคประจ าตวั 7 กลุ่มโรคอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้รบัวคัซนีเป็นส าคญั  
  
เภสัชกรหญิงอำทิรตัน์ จำรุกิจพิพฒัน์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ กล่าวว่า 
นับตัง้แต่บ ารุงราษฎรท์ราบถงึแนวทางการกระจายฉีดวคัซนีตามทีภ่าครฐัจดัสรรใหแ้ก่ประชาชนผ่านจุดฉีดวคัซนี
ของโรงพยาบาลต่างๆ นัน้ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้คนไทยสามารถเขา้ถึงการฉีด
วคัซนีอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ จงึไดว้างแผนถงึกระบวนการในการฉีดวคัซนีอย่างเป็นระบบเพื่อความพรอ้มในการ
เปิดให้บรกิารแก่ประชาชนในระยะแรก ส าหรบักลุ่มผู้สูงอายุที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยที่มโีรคประจ าตวั 7 
กลุ่มโรค ตัง้แต่วนัที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยบ ารุงราษฎร์ได้ค านึงถึงคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล พรอ้มจดัทมีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย์และสหสาขาวชิาชพีเพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าและดูแลผู้มาใช้บรกิารอย่างใกล้ชดิในทุกขัน้ตอน ทัง้ก่อนการฉีด ระหว่างการฉีด โดยเฉพาะหลงัการ
ฉีด 30 นาท ีจ าเป็นต้องมกีารสงัเกตอาการตามมาตรการอย่างเคร่งครดั และในกรณีทีผู่เ้ขา้ร ับบรกิารฉีดวคัซนีมี
เหตุจ าเป็นทีต่อ้งออกนอกบรเิวณ ควรตอ้งแจง้เจา้หน้าทีใ่หท้ราบ และหลงัจากครบ 30 นาทก่ีอนกลบับา้นจะมกีาร



 

วดัสญัญาณชพีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูร้บัการฉีดมภีาวะปกต ิในกรณีหากเกดิอาการไม่พงึประสงค์ จะมแีพทยแ์ละทมี
ฉุกเฉินประจ าจุดฉีดวคัซีน ห้องปฐมพยาบาล พร้อมด้วยรถเข็นฉุกเฉิน (emergency cart) ที่มีอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางการแพทย ์ตลอดจนยาและเวชภณัฑต์ามมาตรฐานสากลทีส่ามารถใหก้ารดแูลช่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี
นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยงัอ านวยความสะดวก โดยจดัล าดบัการรบับรกิาร  แบบทางเดยีว ให้ผู้มารบัวคัซีน
อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถงึมาตรการเวน้ระยะห่างและลดการสมัผสัทีไ่ม่จ าเป็น รวมถงึหอ้งฉีดวคัซนีทีใ่หบ้รกิาร
ครัง้ละหนึ่งคนไม่ปะปนกบัใคร มฉีากกัน้เพื่อความเป็นสว่นตวัอกีดว้ย 
  
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ไดจ้ดัจุดบรกิารฉีดวคัซนีโควดิ-19 ทีช่ัน้ 10 อาคาร A (อาคารคลนิิก) ตัง้แต่เวลา 8.00 – 
16.00 น. โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนการรบัการฉีดวคัซนีโควดิ-19 ดงันี้   
1.       ผ่านจุดคดักรองโควดิ-19 ตามมาตรการดา้นสาธารณสุข 
2.       จุดลงทะเบยีน โดยให้แสดงบตัรประชาชน พร้อมหลกัฐานการนัดฉีดวคัซนีจากโรงพยาบาลฯ หรอืหมอ
พรอ้ม 
3.       ตรวจคดักรอง วดัสญัญาณชพีและลงนามในใบยนิยอมรบัวคัซนี 
4.       รอรบัการฉีดวคัซนี 
5.       ฉีดวคัซนีโควดิ-19 โดยพยาบาลวชิาชพี 
6. พกัสงัเกตอาการ 30 นาที ขอความร่วมมือในการอยู่พกัสงัเกตอาการจนครบตามเวลาที่ก าหนด โรง

พยาบาลฯ มกีารเตรยีมพรอ้มตามมาตรฐานในกรณีเกดิอาการไม่พงึประสงค ์ 
7.       จุดตรวจสอบก่อนกลบั วดัสญัญาณชพี  
8.       ขอ้แนะน าหลงัฉีดวคัซนี การนัดฉีดวคัซนีเขม็ที ่2  
9.       ลงขอ้มลูบน ‘หมอพรอ้ม’ และสมคัรแอปพลเิคชนั Bumrungrad เพื่อรบัขอ้มลูขา่วสารจากทางโรงพยาบาล
ฯ 
10.     เสรจ็สิน้ขัน้ตอนการฉีดวคัซนี 

  
นพ. อชิรวินทร์ จิรกมลชัยสิริ หัวหน้ำศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19, หัวหน้ำฝ่ำยเภสัชกรรม , แพทย์
ผู้ช ำนำญกำรด้ำนอำยุรศำสตรโ์รคหวัใจ โรงพยำบำลบ ำรงุรำษฎร์ ใหค้ าแนะน าแก่ประชาชนทัว่ไป รวมถงึผู้
ทีม่โีรคประจ าตวั เช่น โรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคไตวายเรือ้รงั โรคหลอดเลอืดสมอง ว่าควรไดร้บั
การฉีดวคัซีน หากไม่แพ้ส่วนประกอบของวคัซีน เนื่องจากผู้ที่มีโรคประจ าตวัดงักล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะมี
อาการรุนแรงถงึชวีติหากตดิเชื้อโควดิ- 19 ได ้ส าหรบัอาการแพว้คัซนีนัน้แยกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ คอื 1. การแพ้
วัคซีนรุนแรง (anaphylaxis) 2. ผลข้างเคียงของวัคซีน (side effects) หรือ 3. อาการเป็นลม (vasovagal 
syncope) ทีอ่าจเกดิจากความเครยีด เจบ็ปวด ท าใหร้ะบบประสาทอตัโนมตัหิยุดท างานชัว่คราว จนเกดิอาการ
หน้ามดื ใจสัน่ เป็นลม หมดสตไิด ้โดยมวีธิสีงัเกตอาการ และวธิปีฏบิตัติวั ดงันี้ 
 
1. ภำวะแพ้วคัซีน เป็นปฏกิริยิาของร่างกายผ่านระบบภูมคุิม้กนั ส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 80 มกัเกดิขึน้ภายใน
เวลา 15-30 นาทหีลงัรบัวคัซนี ซึง่อาการทีเ่กดิขึน้ไดบ้่อยทีสุ่ดคอื ผื่นคนัคลา้ยลมพษิ อาจมอีาการบวม นอกจากนี้
อาการทีพ่บร่วมกนัไดแ้ก่ หายใจเหนื่อย แน่นหน้าอก ชพีจรเต้นเรว็ คลื่นไสอ้าเจยีน ความดนัโลหติต ่า หมดสติ 



 

โดยเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ เป็นหลายระบบพร้อมกนั ซึ่งจ าเป็นต้องรกัษาในโรงพยาบาลด้วยการให้ยาฉีดที่เป็น  
Adrenaline หรอื Epinephrine แลว้อาการจะค่อยๆ ดขีึน้ภายในเวลา 24 ชัว่โมง 
 
2. ผลข้ำงเคียงของวคัซีน มกัจะเกดิขึ้นหลงัฉีดไปหลายชัว่โมง จนถึง 3 วนั อาการที่เกดิขึ้น เช่น ปวดศรีษะ 
ปวดเมื่อยตามตวั ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด อาการมกัหายไปเองได้ โดยไม่ต้องให้การรกัษา หรือรกัษาตาม
อาการ แต่หากมอีาการปวดมาก อาจประคบดว้ยความเยน็บรเิวณทีฉ่ีดวคัซนี แลว้ใหย้าแกป้วดพาราเซตตามอล 
 
3. อำกำรเป็นลม เป็นอาการหน้ามดืทีส่ามารถพบไดบ้่อยในผูท้ีม่สีุขภาพร่างกายหรอืจติใจอ่อนแอ เช่น คนป่วย 
อดนอน หวิ หรอือยู่ในสถานการณ์หรอืเหตุการณ์ที่ไดร้บัการกระตุ้นจากสิง่แวดลอ้ม เช่น อากาศร้อน แสงแดด 
ความเครยีด ความวติกกงัวล ยนืเป็นเวลานาน เป็นตน้ ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิอาการคลื่นไส ้อาเจยีน หน้าซดี เหงื่อ
แตก ความดนัโลหติลดต ่าลงและเป็นลมหมดสตไิด ้โดยภาวะดงักล่าวสามารถหายไดเ้อง หากไดพ้กัผ่อน อยู่ในที่
อากาศถ่ายเทไดด้ ีและไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งไดย้ารกัษา 
  
ในกรณีทีผู่ม้าฉีดวคัซนีเขม็แรกแลว้มผีลขา้งเคยีงหรอืแพเ้ลก็น้อยแบบไม่รนุแรง สามารถรบัวคัซนีเขม็ทีส่องได้
ตามก าหนด ไม่มขีอ้หา้มในการรบัฉีดวคัซนีเขม็ต่อไป แต่ส าหรบักรณีทีฉ่ีดวคัซนีเขม็แรกแลว้มีอำกำรแพ้ชนิด
รนุแรง (anaphylaxis) แนะน าให้ปรกึษาแพทยก่์อนรบัวคัซนีเขม็ที่สอง เพื่อหาสาเหตุว่าอาการแพ้ชนิดรุนแรง
เกดิจากอะไร และปรบัการฉีดวคัซีนเขม็ที่สองเป็นอกียี่ห้อที่มสี่วนผสมที่ต่างจากวคัซนีเขม็แรก ซึ่งสาเหตุทีแ่พ้
วคัซนีชนิดรุนแรงมกัเกดิจากสว่นประกอบทีม่อียู่ในวคัซนี ทีพ่บบ่อยคอื Polyehtylene glycon (PEG)  ซึ่งวคัซนี/
ย าที่ มี ส่ ว นป ร ะกอบของ  PEG ได้ แ ก่  วัคซี น ชนิ ด  mRNA vaccine (Pfizer หรือ  Moderna)   ยาฉี ด 
methylprednisolone ยาคุมชนิดฉีด (Depo-Provera) ยาระบาย miralax หากมปีระวตัแิพรุ้นแรงต่อกลุ่มนี้ อาจให้
วคัซีนกลุ่มอื่น เช่น Sinovac vaccine เพราะไม่มสี่วนผสมเหล่านี้อยู่ อกีส่วนประกอบอื่นในวคัซีนที่อาจแพ้ คอื 
polysorbate ซึ่งมรีูปร่างคลา้ย PEG ท าใหอ้าจพบการแพร้่วมกนัได ้(cross-reactivity) ซึ่งวคัซนีทีม่สี่วนประกอบ
ของ polysorbate ไดแ้ก ่ตบัอกัเสบ ไขห้วดัใหญ่ วคัซนีปอดบวม วคัซนีโควดิ -19 ของ AstraZeneca, Sputnik-V, 
Johnson & Johnson 
 
หากพบว่ามอีาการรุนแรงหลงัการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ควรรบีพบแพทย์ทนัท ีหรอืรบัค าปรกึษาได้ที่ศูนย์ข้อมูล
วคัซนีโควดิ-19 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์โทร. 1378 และสามารถตดิตามบทความสุขภาพของโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร ์ไดท้ี ่https://www.bumrungrad.com/th/centers/covid19-vaccine-Information  
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