ข้ อมูลวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่านและลูกหลานของท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเปิ ดจอง
วัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 ซึง่ เป็ นวัคซีนที่จดั สรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม
 ข้ อมูลจากผู้ผลิตวัคซีน Moderna และผลการวิจยั ยืนยันว่า Moderna Generation 1 ยังมีประสิทธิภาพดีมากในการรับมือกับไวรัส
โคโรนาทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา
 กาหนดการส่งมอบวัคซีนทางเลือก Moderna Generation 1 Lot 2 ขณะนี ้ยังไม่มีความชัดเจน คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนให้
ไทยได้ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี 2565 ส่วน Moderna Generation 2 นัน้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุม่ ประเทศยุโรป คาด
ว่าจะมีการส่งมอบในไตรมาสที่ 2 ถึง 3 ของปี 2565 และยังไม่ทราบกาหนดที่แน่นอนสาหรับประเทศไทย
 ข้ อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
 มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพทีม่ ีความชานาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 กรณีที่ผ้ ฉู ีดวัคซีนเป็ นเด็กอายุ 12-17 ปี จะอยูภ่ ายใต้ การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการ
แยกพื ้นที่ฉีดวัคซีนเป็ นสัดส่วน
 ราคา 1,650 บาทต่อโดส
 จากัดจานวนการซื ้อ ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื ้อ
 เงื่อนไขสาคัญ
 ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ ได้ รับการจัดสรรวัคซีนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการจองวัคซีนให้ ผ้ อู ื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ ทาการขายช่วงให้ กบั ผู้อื่น
 หลังจากชาระเงินจองแล้ ว กรณีทางโรงพยาบาลฯ ไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกได้ ตามกาหนด โรงพยาบาลฯ
จะคืนเงินให้ เฉพาะค่าวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเข็มละ 1,650 บาท
 ผู้มีความประสงค์ในการทาการจอง ต้ องชาระค่ามัดจาเต็มจานวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริ การโรงพยาบาล
แล้ ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ ามี)
 ในกรณีการสัง่ จองวัคซีนมากกว่าการจัดสรร ทางโรงพยาบาลฯ จะดาเนินการจัดสรรตามลาดับผู้ที่เข้ าสัง่ จองก่อนหลัง
 วันและเวลาการเข้ ารับวัคซีน จะเป็ นไปตามที่โรงพยาบาลฯ กาหนดเท่านัน้
 วัคซีนทางเลือก Moderna เป็ นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้ สารพันธุกรรมของเชื ้อไวรัสซาร์ ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ทาให้
ร่างกายสร้ างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้ างภูมิค้ มุ กันต่อเชื ้อไวรัสขึ ้นมา
 ข้ อมูลวัคซีน Moderna สาหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไป (ภายหลังการฉีดไปแล้ ว 14 วัน)
 ป้องกันการติดโรคได้ 94.1% ในประชากรทัว่ ไป
 ป้องกันการติดโรคได้ 86.4% ในผู้สงู อายุมากกว่า 65 ปี ขึ ้นไป
 ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื ้อโควิด-9 ได้ 100%
 อาการข้ างเคียงที่พบบ่อย ปวด บวม แดงบริ เวณที่ฉีด
 อาการอื่น ๆ อาจพบ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อย ปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนื ้อ มีไข้ และคลืน่ ไส้ อาเจียน ส่วนมากอาการไม่รุนแรง
และหายไปได้ เองหลังฉีดยาประมาณ 2 – 3 วัน
 ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พงึ ประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็ นวัคซีนใหม่

 ข้ อมูลวัคซีน Moderna สาหรับเด็กอายุ 12-17 ปี
 วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรงของอาการของโรคในเด็กและวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ถึง
17 ปี
 จากการศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 93% หลังฉีดเข็มแรก และ 100% หลังฉีดเข็มที่ 2 (ภายหลังการฉีดไปแล้ ว 14 วัน)
 อาการไม่พงึ ประสงค์ โดยมากจะมีอาการน้ อยจนถึงปานกลาง อาการที่พบบ่อย ได้ แก่
 ปวด บวม แดงบริ เวณที่ฉีด
 ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดกล้ ามเนื ้อ มีไข้
 ขณะนี ้ องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency - EMA) อนุมตั ใิ ห้ ฉีดวัคซีน Moderna สาหรับเด็กอายุ
12-17 ปี แล้ ว และคาดการณ์วา่ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (US-FDA) และองค์การอาหารและยาของประเทศ
ไทย จะอนุมตั ิให้ ใช้ ในเด็กอายุ 12-17 ปี ภายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2564
 ข้ อแนะนาในการฉีดวัคซีน
 กรณีที่ยงั ไม่เคยฉีดวัคซีนใด ๆ สามารถฉีด Moderna จานวน 2 เข็ม โดยเว้ นระยะห่าง 28 วัน
 กรณีฉีด Sinovac 1 เข็ม หรื อ Sinopharm 1 เข็ม แนะนาให้ เว้ น 1 เดือนแล้ วฉีด Moderna จานวน 2 เข็ม โดยเว้ นระยะห่าง
28 วัน
 กรณีฉีด Sinovac 2 เข็ม หรื อ Sinopharm 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้ นระยะห่างจากเข็มสอง 3
เดือนขึ ้นไป
 กรณีฉีด AstraZeneca 1 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้ นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือนขึ ้นไป
 กรณีฉีด Johnson & Johnson 1 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้ นระยะห่างจากเข็มแรก 3 เดือนขึ ้นไป
 กรณีฉีด Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม พบว่ามีระดับภูมิที่สงู เท่ากับ AstraZeneca 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna
เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้ นระยะห่างจากเข็มสอง 6 เดือนขึ ้นไป
 กรณีฉีด AstraZeneca 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม เว้ นระยะห่างจากเข็มสอง 6 เดือนขึ ้นไป
AstraZeneca 2 เข็ม มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตา่ ง ๆ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา
 กรณีฉีดวัคซีนกลุม่ mRNA เช่น Pfizer 2 เข็ม มีข้อมูลพบว่าภูมจิ ะเริ่ มลดตังแต่
้ เดือนที่ 8 เป็ นต้ นไป แนะนาให้ ควรจอง
Moderna เป็ นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม ฉีดในช่วงไตรมาสที่ 2 (เม.ย. – มิ.ย. ของปี 2565)
 กรณีที่ใช้ วคั ซีนใด ๆ เป็ นเข็มที่ 4 ขณะนี ้ยังไม่มขี ้ อแนะนา ขอให้ รอข้ อมูลจากภาครัฐ
 ระยะเวลาแนะนาการฉีดวัคซีนในปี 2565
วัคซีน Moderna Generation 1 Lot 2 จะมีวนั หมดอายุ 5 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่สง่ ถึงประเทศไทยในปี 2565
เดือนที่ได้ รับวัคซีน
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หมายเหตุ

 กรณีผปู้ ่ วยทีห่ ายจากการติ ดเชื ้อโควิ ด-19 แนะนาให้ฉีดวัคซี นโดยเว้นระยะห่าง 30-90 วันนับจากวันทีต่ รวจพบเชื ้อโควิ ด-19
เนือ่ งจากภูมิตา้ นทานทีเ่ กิ ดขึ้นโดยธรรมชาติ จะเริ่ มมีการลดลงเร็ วกว่าภูมิตา้ นทานทีเ่ กิ ดจากการได้รบั วัคซี น
 โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงข้อแนะนาหรื อข้อบ่งชี ้ในการฉีดวัคซี น เมื ่อมี ข้อมูลหรื อหลักฐานทาง
วิ ทยาศาสตร์ เพิ่ มเติ ม
 โรงพยาบาลฯ จะทาการฉีดวัคซี นให้เฉพาะผูท้ ีเ่ ข้าเกณฑ์ตามข้อแนะนาเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถรับการฉีดวัคซี นได้ดว้ ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท่านสามารถโอนสิ ทธิ์ การฉีดวัคซี นนีใ้ ห้ผอู้ ืน่ ได้
ข้อมูล ณ วันที ่ 23 สิ งหาคม 2564 – ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามข้อแนะนา ข้อบ่งชีจ้ ากองค์การอนามัยโลก (WHO), ภาครัฐ
หรื อบริ ษัทผูผ้ ลิ ต โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“รัฐบาลได้จดั สรรวัคซี นโควิ ด-19 สาหรับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซี นโควิ ด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็ น
ทางเลือกทีป่ ระชาชนสามารถเลือกรับบริ การได้แต่ตอ้ งชาระค่าใช้จ่ายเอง”
--------------------------------------------

