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Q&A Moderna Lot2                                                                                                                                                                    
 
                                         โปรดอา่นคาํแนะนําการรบัวคัซนี Moderna 

ทําความเขา้ใจกอ่นเลอืกวนัรับวคัซนี mRNA-1273 (Moderna) ซึKงเป็นวคัซนี COVID-19 ชนดิ mRNA มี
ประสทิธภิาพสงูในการกระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่เชือ̀ COVID-19  ปัจจบุนั mRNA-1273 (Moderna) จัดเป็นวคัซนีทางเลอืก
นอกเหนอืจากวคัซนีทีKภาครัฐไดจั้ดสรรใหก้บัประชาชนโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

เมืKอวคัซนี mRNA-1273 (Moderna) เขา้สูร่า่งกาย mRNA จะทําหนา้ทีKในการสรา้ง SARS-CoV-2 spike 
protein เพืKอกระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งภมูคิุม้กนั ผลแทรกซอ้นทีKพบไดบ้อ่ย ไดแ้ก ่ไข ้หนาวสัKน ปวดศรีษะ ปวดเมืKอยตาม
ตวั คลืKนไสอ้าเจยีน ปวดบรเิวณตอ่มน̀ําเหลอืงใตรั้กแรข้า้งทีKไดรั้บวคัซนี เป็นตน้ สําหรับผลแทรกซอ้นรนุแรง 
(anaphylaxis , angioedema) พบไดน้อ้ยมาก ผลแทรกซอ้นตอ่หวัใจ เชน่ กลา้มเนือ̀หวัใจ และ/หรอื เยืKอหุม้หวัใจ
อกัเสบ พบไดน้อ้ยมาก ประมาณ 16 รายตอ่การรับวคัซนี 1 ลา้นเข็ม โดยเข็มทีK 2 พบมากกวา่เข็มแรก พบในเพศชาย 
มากกวา่หญงิ พบบอ่ยในชว่งอาย ุ12-17 ปี รองลงมาในอาย ุ18-24 ปี สว่นมากมอีาการภายใน 7 วนัหลงัรับวคัซนี แต่
บางรายอาจพบภายใน 30 วนั ปัจจบุนัยงัไมพ่บภาวะนีใ̀นผูส้งูอาย ุ 

วคัซนี mRNA-1273 (Moderna) ควรฉีดครัง̀ละ 0.5 มล. (1 เข็ม) 2 ครัง̀หา่งกนั 4 สปัดาห ์อยา่งไรก็ตาม 
หลงัจาก mRNA-1273 (Moderna) ไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชแ้บบฉุกเฉนิแลว้ ก็มกีารศกึษาการใชว้คัซนีตา่งชนดิรว่มกนัมาก
ขึน̀ พบวา่ไดผ้ลดมีากในการกระตุน้ภมูคิุม้กนั โดยผลแทรกซอ้นไมไ่ดร้นุแรงขึน̀ รวมถงึมกีารใชใ้นสตรตีัง̀ครรภ ์(อายุ
ครรภม์ากกวา่ 12 สปัดาห)์ พบวา่ปลอดภยั ปัจจบุนับางประเทศ เชน่ บาหเ์รน แนะนําใหก้ลุม่เสีKยงทีKไดว้คัซนีชนดิอืKน
ครบแลว้ รับวคัซนี mRNA เพืKอกระตุน้ภมูคิุม้กนั เนืKองจากพบการระบาดจากไวรัสกลายพันธุ ์

 
Q: Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกบัใคร 
A: Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกบัผูท้ีKอาย ุ12 ปีขึน̀ไป  
โดยเฉพาะ ผูท้ีKมโีรคประจําตวัเรือ̀รังและอาจมคีวามรนุแรงมากขึน̀เมืKอตดิโควดิ-19 เชน่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
โรคหอบหดื โรคปอด โรคตบั และโรคไต 
ผูท้ีKตอ้งทํางานดา้นสาธารณสขุ ใกลช้ดิกบัผูป่้วย ผูต้ดิเชือ̀ หรอืงานใด ๆ ทีKถอืวา่มคีวามเสีKยงรับเชือ̀สงู 
ผูท้ีKมปัีญหาเกีKยวกบัระบบภมูคิุม้กนั ผูท้ีKไดรั้บการผา่ตดัเปลีKยนอวยัวะ ผูป่้วยมะเร็ง 
ผูป่้วยทีKตดิเชือ̀ HIV เพราะอาจมคีวามรนุแรงมากขึน̀เมืKอตดิโควดิ-19 
สตรทีีKอยูร่ะหวา่งใหน้มบตุร 
สําหรับสตรทีีKตัง̀ครรภม์ากกวา่ 12 สปัดาห ์
 
Q: Moderna COVID-19 Vaccine ไมเ่หมาะกบัใคร/เด็กฉีดไดห้รอืไม ่
A: ผูท้ีKมอีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี มกีารศกึษายนืยนัถงึประสทิธภิาพและความปลอดภยั ประเทศสหรัฐอเมรกิาและกลุม่
สหภาพยโุรป สหราชอาณาจักร ประเทศแคนาดา ไดอ้นุมัตแิบบฉุกเฉนิใหใ้ชใ้นเด็กตัง̀แตอ่าย ุ12 ปีได ้ 
ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยไดอ้นุมัตใิหฉี้ดวคัซนีโมเดอรน์า  
ในเด็กชว่งอาย ุ12-17 ปีไดแ้ลว้ 
 
 
ผูท้ีKมอีาการแพทั้นทหีลงัไดรั้บวคัซนีโควดิ-19 ชนดิ mRNA ทัง̀การแพแ้บบรนุแรงและไมร่นุแรง เชน่ มผีืKนคนั ลมพษิ 
ตาบวม หนา้บวม อดึอดัแน่นหนา้อก หายใจไมส่ะดวก เป็นตน้ ไมค่วรรับวคัซนีนี ̀
ผูท้ีKพบวา่มอีาการแพห้ลงัจากฉีดวคัซนีชนดินีเ̀ข็มแรกไปแลว้ ไมค่วรรับวคัซนีชนดินีเ̀พิKมเตมิ 
ผูท้ีKมปีระวตัแิพส้ารโพลเีอธลินี ไกลคอล (Polyethylene Glycol: PEG) ซึKงเป็นสว่นผสมในยาและเครืKองสําอางบาง
ชนดิ ซึKงมอียูใ่นวคัซนีโควดิโมเดอรน์า 
ผูท้ีKมปีระวตัแิพส้ารพอลซิอรเ์บต (Polysorbate) ซึKงเป็นสว่นผสมในยาและเครืKองสําอางบางชนดิ แมจ้ะไมม่อียูใ่นวคัซนี
โควดิโมเดอรน์า แตค่ณุสมบตัใิกลเ้คยีงกบั PEG มาก จงึอาจเป็นอนัตรายได ้
 
 
 
 



 
Q: ผลขา้งเคยีงทีKอาจจะเกดิขึน̀หลงัฉีด Moderna COVID-19 Vaccine 
อาการทีKพบไดบ้อ่ยคอื 
A: ปวดหรอืบวมบรเิวณทีKฉีด สามารถประคบเย็นได ้หนาวสัKน เป็นไข ้ออ่นเพลยี ใหด้ืKมน̀ําและพักผอ่นใหเ้พยีงพอ 
ปวดศรีษะ คลืKนไส ้*ผลขา้งเคยีงของวคัซนี (Moderna) อาจเริKมแสดงออกภายใน 1 – 2 วนัหลงัจากรับวคัซนี โดย
อาการจะคอ่ย ๆ ดขีึน̀ใน 2 – 3 วนั สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการปวดหรอืมไีขไ้ดห้ากทา่นไมแ่พ ้
ยาดงักลา่ว มรีายงานการเกดิอาการแพร้นุแรงเฉียบพลนั (Anaphylaxis) หวัใจอกัเสบหรอืเยืKอหุม้หวัใจอกัเสบหลงั
ไดรั้บวคัซนีนี ̀แตพ่บไดน้อ้ย 
 
อาการไมพ่งึประสงคห์ลงัรับวคัซนีทางเลอืก ในผูรั้บวคัซนีบางทา่นเกดิขึน̀ได ้เชน่ อาจมอีาการปวด บวม แดง ทัง̀นี`
ข ึน̀อยูก่บัสภาวะรา่งกายของแตล่ะบคุคล 

หากทา่นมอีาการแพห้ลงัรับวคัซนีหรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจากการรับวคัซนี ณ โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยว์ชิยัยทุธ ทา่น
ยนิยอมใหแ้พทยข์องโรงพยาบาลตรวจวนิจิฉัยหรอืรักษาพยาบาลทา่น โดยทา่นยนืยันวา่จะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
สว่นเกนิความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัการฉีดวคัซนีทางเลอืก 

Q: กรณีฉีดวคัซนี Sinovac หรอื Sinopharm มาครบ 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ไดห้รอืไม ่
 และตอ้งฉีดกีKเข็ม 
A: ไมว่า่จะเป็น Sinovac หรอื Sinopharm และทา่นตอ้งการกระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่เชือ̀ไวรัสใหส้งูขึน̀ เพืKอลดความเสีKยง
การตดิเชือ̀จากไวรัสกลายพันธุท์ีKอาจดือ̀วคัซนี แนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna จํานวน 1 เข็ม ประมาณ 4-12 สปัดาห์
หลงัจากเข็มสดุทา้ยของวคัซนีทีKเคยไดรั้บ เป็นเข็มทีK 3 ขณะนีใ̀นหลายประเทศไดเ้ริKมฉีดเข็มทีK 3 แลว้ 

Q: กรณีฉีดวคัซนี AstraZeneca หรอื Pfizer มาครบ 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ไดห้รอืไม ่
 และตอ้งฉีดกีKเข็ม 
A: ไมว่า่จะเป็น AstraZeneca หรอื Pfizer และทา่นตอ้งการกระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่เชือ̀ไวรัสใหส้งูขึน̀ เพืKอลดความเสีKยง
การตดิเชือ̀จากไวรัสกลายพันธุท์ีKอาจดือ̀วคัซนี แนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna จํานวน 1 เข็ม ประมาณ 8-16 สปัดาห์
หลงัจากเข็มสดุทา้ยของวคัซนีทีKเคยไดรั้บ เป็นเข็มทีK 3 ขณะนีใ̀นหลายประเทศไดเ้ริKมฉีดเข็มทีK 3 แลว้ 

Q: กรณีฉีดวคัซนี Sinovac + AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ไดห้รอืไม ่
 และตอ้งฉีดกีKเข็ม 
A: ไมว่า่จะเป็น AstraZeneca หรอื Pfizer และทา่นตอ้งการกระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่เชือ̀ไวรัสใหส้งูขึน̀ เพืKอลดความเสีKยง
การตดิเชือ̀จากไวรัสกลายพันธุท์ีKอาจดือ̀วคัซนี แนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna จํานวน 1 เข็ม ประมาณ 8-16 สปัดาห์
หลงัจากเข็มสดุทา้ยของวคัซนีทีKเคยไดรั้บ เป็นเข็มทีK 3 ขณะนีใ̀นหลายประเทศไดเ้ริKมฉีดเข็มทีK 3 แลว้ 

Q: กรณีฉีดวคัซนี Sinovac/Sinopharm มาเพยีง 1 เข็ม ไมค่รบโดสทีKกําหนด สามารถฉีด Moderna COVID-19 
Vaccine ไดห้รอืไม ่และตอ้งฉีดกีKเข็ม 
A: ในกรณีเคยไดรั้บ Sinovac หรอื Sinopharm เพยีง 1 เข็ม และไมป่ระสงครั์บเข็มทีK 2 แนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna 
เร็วทีKสดุหลงัจากโรงพยาบาลไดรั้บจัดสรร โดยฉีด 2 เข็มหา่งกนั 4 สปัดาห ์
 
Q: กรณีฉีดวคัซนี AstraZeneca/Pfizer มาเพยีง 1 เข็ม ไมค่รบโดสทีKกําหนด สามารถฉีด Moderna COVID-19 
Vaccine ไดห้รอืไม ่และตอ้งฉีดกีKเข็ม 
A: สามารถฉีดได ้Moderna COVID-19 Vaccine ควรฉีดอยา่งนอ้ย 1 เข็ม โดยเข็มทีK 2 จะฉีดเวน้ระยะหา่งจากเข็มแรก 
4-12 สปัดาห ์แตสํ่าหรับการฉีด Moderna เข็มทีK 3 มวีตัถปุระสงคก์ระตุน้ภมูคิุม้กนัใหส้งูขึน̀ กรณีนีอ̀าจเลืKอนเป็น 8-16 
สปัดาหห์ลงั Moderna เข็มแรกก็ได ้
 
Q:กรณีทีKไมเ่คยรับวคัซนีมากอ่น การฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ฉีดกีKเข็มและหา่งกนักีKวนั  
A: แนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna เร็วทีKสดุหลงัจากโรงพยาบาลไดรั้บจัดสรร โดยฉีด 2 เข็มหา่งกนั 4 สปัดาห ์
 
Q: ผูท้ีKเคยตดิเชือ̀โควดิ-19 สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ไดห้รอืไม ่
A: ภมูติา้นทานทีKเกดิหลงัตดิเชือ̀จะคอ่ย ๆ ลดลงตามธรรมชาต ิแนะนําใหไ้ดรั้บ Moderna เพืKอกระตุน้ภมูคิุม้กนัให ้
สงูขึน̀ จํานวน 1 เข็มประมาณ 4-16 สปัดาห ์หลงัหายจากโรค COVID-19 (ดดัแปลงจากคําแนะนําของ CDC 
สหรัฐอเมรกิา) 

 



Q: จะเปิดจําหน่ายวคัซนี Moderna รอบทีK 2 เมืKอไหร ่
A: โรงพยาบาลจะเปิดจองวคัซนี ทางเลอืก Moderna ผา่นชอ่งทางออนไลน ์“Shopee” เริKมตัง̀แตว่นัทีK  
15 กนัยายน 2564 เวลา 00.00 น. จนกวา่วคัซนีจะครบตามจํานวน 
และสําหรับทา่นทีKไมส่ะดวกจองผา่นชอ่งทางออนไลน ์“Shopee” สามารถตดิตอ่ขอคําแนะนําการสัKงจองวคัซนีไดท้ีK  
ศนูยก์ารแพทยว์ชิยัยทุธ บรเิวณหนา้การเงนิชัน̀ 13 วนัทีK 15-20 กนัยายน 2564 เวลา 08.30 น.-16.00 น. หรอืจนกวา่
วคัซนีจะครบตามจํานวน 
 
Q: ขัน̀ตอนการจองวคัซนีทางเลอืกผา่นแอปพลเิคชนัชอ้ปป̀ี 
A: โรงพยาบาลวชิยัยทุธจะเปิดจองวคัซนีทางเลอืก ในวนัทีK 15 กนัยายน 2564 ผา่นรา้นคา้ออฟฟิเชยีลสโตร ์ 

(Official Store): vichaiyuthospital_official บนแอปพลเิคชนัชอ้ปป̀ี 

  

ขัน̀ตอนการกดจองวคัซนีทางเลอืกและการชาํระเงนิ สามารถทําไดด้งันี ̀

1. เมืKอเขา้สูแ่อปพลเิคชนัชอ้ปป̀ีแลว้ พมิพช์ืKอรา้น “Vichaiyut Hospital” ในชอ่งคน้หา 
2. จากนัน̀กดเลอืกสนิคา้ “[E-Coupon] วคัซนีทางเลอืก โมเดอรน์า - Moderna Vaccine” 
3. กดปุ่ ม ‘เพิKมไปยงัรถเข็น’ โดยสามารถสัKงซือ̀ไดส้งูสดุจํานวน 10 รายการ ตอ่ 1 คําสัKงซือ̀  
4. กด ‘ชาํระเงนิ’ โดยสามารถเลอืกชาํระเงนิไดห้ลากหลายวธิตีามทีKผูซ้ ือ̀สะดวก 
5. มกีารแจง้เตอืนทีK เมนู “รายการอพัเดทจาก Shopee”  
6. ไดรั้บ CODE เพืKอยนืยนัสทิธิ�การจอง 
7. ถา่ยภาพหนา้จอเก็บไวเ้พืKอใชย้นืยนัในวนัเขา้รับบรกิารฉีดวคัซนี 
8. เสร็จสิน̀การจอง (confirm) 

 
 
Q: ซือ̀แลว้แปลวา่ไดว้คัซนีหรอืไม ่
A: หากจองไดสํ้าเร็จแปลวา่ไดส้ทิธิ�รับวคัซนีคะ่ โดยเมืKอลกูคา้ทําการชาํระเงนิเสร็จเรยีบรอ้ย 
ลกูคา้จะไดรั้บการแจง้เตอืนทีK เมนู “รายการอพัเดทจาก Shopee” ถา้ลกูคา้ไดรั้บ CODE 
เรยีบรอ้ยถอืวา่ขัน̀ตอนการจองวคัซนีสําเร็จ 
และใหล้กูคา้ถา่ยภาพหนา้จอเก็บไวเ้พืKอใชย้นืยนัในวนัเขา้รับบรกิารฉีดวคัซนี 
 

Q: จะไดรั้บวคัซนีเมืKอไหร ่
A: องคก์ารเภสชักรรมซึKงเป็นผูจั้ดจําหน่าย ระบวุา่จะสง่มอบวคัซนีภายในไตรมาส 1 และ 2 (มกราคม - มถินุายน 
2565) โดยยังไมร่ะบวุนัเวลาทีKแน่นอน 
 
Q:  วคัซนีราคาเทา่ไหร ่
A: ราคาและคา่บรกิารฉีด 1,650 บาท/เข็ม รวมคา่บรกิารพยาบาล คา่บรกิารโรงพยาบาล และคา่ประกนัการแพว้คัซนี 
(ไมร่วมคา่แพทย ์ในกรณีทีKทา่นตอ้งไดรั้บการตรวจประเมนิและอนุญาตจากแพทยก์อ่นการรับบรกิาร โดยอตัราคา่
แพทยจ์ะขึน̀อยูก่บัอตัราของแตล่ะโรงพยาบาล) 
 
Q: ชาํระเงนิคา่มัดจําแลว้ จะนัดหมายรับบรกิารไดว้นัไหน 
A: ทางระบบจะเปิดใหนั้ดหมายอกีครัง̀ในขัน̀ตอนตอ่ไป หลงัจากทีKไดรั้บวคัซนีจากองคก์ารเภสชักรรมแลว้ 
กรณุาตดิตามขอ้มลูผา่นชอ่งทางสืKอสารหลกัของโรงพยาบาล 
 
Q : กรณีทีKผูท้ีKไดรั้บสทิธิ� ไมป่ระสงครั์บวคัซนีดว้ยตนเอง สามารถโอนสทิธิ�ใหบ้คุคลอืKนไดห้รอืไม ่
A : สามารถทําการโอนสทิธิ�ได ้แตต่อ้งไมนํ่าไปจําหน่ายตอ่เพืKอผลประโยชนท์างการคา้หรอืแสวงหาผลกําไร ในกรณีทีK
เกดิความเสยีหายใดๆ รพ.จะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
อยา่งไรก็ตาม การโอนสทิธิ�นี ̀ตอ้งทํากอ่นการลงทะเบยีนฉีดวคัซนีในระบบของรพ.เพราะถา้ลงทะเบยีนในระบบแลว้จะ
ไมม่ามารถโอนสทิธิ�หรอืเปลีKยนชืKอผูรั้บฉีดใหผู้อ้ืKนได ้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 



 
 

 

 


