โครงการ “BEM ห่ วงใย สู้ภัยโควิด-19”
มอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ ม” ให้ แก่ ประชาชน ฟรี
Q & A ถามตอบ
การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
เข็ม 1 Sinopharm + เข็ม 2 Sinopharm
สถานที่ฉีด : บริ เวณชันร้
้ านค้ า รถไฟฟ้ า MRT สถานีรัชดาภิเษก ใกล้ ทางออกหมายเลข 4
ให้ บริการโดย : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
วัน-เวลา ลงทะเบียน : วันที่ 26 พ.ย. 2564 – 6 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. เป็ นต้ นไป
วัน-เวลา ฉีดวัคซีน : เข็ม 1 Sinopharm วันที่ 12 และ 19 ธ.ค. 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
เข็ม 2 Sinopharm วันที่ 4 และ 9 ม.ค. 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.
Q : ใครลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางนี ้ได้ บ้าง?
A : สาหรับคนไทย คนต่างด้ าว และคนต่างชาติ อายุ 18 ปี ขึ ้นไป และไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
Q : อายุ 18 ปี นับอย่างไร?
A : นับจากวันเดือนปี เกิดแบบบริบรู ณ์ โดยในวันลงทะเบียน ผู้รับวัคซีนต้ องมีอายุครบ 18 ปี บริ บรู ณ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
Q : จะรู้อย่างไรว่าลงทะเบียนได้ สาเร็ จแล้ ว?
A : จะได้ รับข้ อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียน และนัดหมาย ภายใน 3 - 5 วัน ในกรณีที่ลงทะเบียนสาเร็ จแล้ ว
กรณีไม่ได้ รับข้ อความ SMS ยืนยัน สามารถสอบถามได้ ที่ Email : bemfightscovid@gmail.com
Q : ลงทะเบียนผ่านหมอพร้ อม หรื อผู้ให้ บริ การฉีดวัคซีนที่อื่นไปแล้ ว ลงทะเบียน ได้ อีกหรื อไม่
A : สามารถลงทะเบียนได้ หากยังไม่ได้ รับการฉีดวัคซีน ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับการฉีดวัคซีนเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ อมูลของคุณ
จะบันทึกลงในหมอพร้ อม และไม่สามารถลงทะเบียนซ ้าได้ อกี
Q : มีเปิ ดให้ Walk-in โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรื อไม่
A : ไม่มีบริ การลงทะเบียนทีจ่ ดุ บริ การ(ไม่รับ Walk-in) ผู้รับบริ การต้ องลงทะเบียนล่วงหน้ าผ่านทาง ช่องทาง QR Code
ที่กาหนดเท่านัน้ เพื่อการบริ หารจัดการคิวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่แออัด สาหรับผู้รับบริ การทุกท่าน
Q : มีผ้ ลู งทะเบียนรับวัคซีนเต็มแล้ ว จะเปิ ดรับอีกหรื อไม่ เมื่อใด?
A : ไม่เปิ ดรับ

Q : อยูต่ า่ งจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนฯ ได้ หรื อไม่?
A : สามารถลงได้ ไม่จากัดภูมิลาเนา แต่ต้องเดินทางมารับวัคซีนที่ “รถไฟฟ้ า MRT สถานีรัชดาภิเษก”
ในวัน - เวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
2. หลังลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว
Q : หลังลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องทาอย่างไรบ้ าง
A : เก็บรักษาข้ อความ SMS พร้ อมใช้ งานในวันนัดหมาย โดยหลังลงทะเบียน คุณจะได้ รับ SMS ตัวอย่าง
ข้ อความ ดังนี ้
ตัวอย่ างข้ อความ SMS :

BEM ขอยืนยันนัดฉีดวัคซีนเข็มที่1 วันที่ 12 ธ.ค.64 เวลา 08.00-09.00น.
ที่ MRT สถานีรัชดาภิเษก ทางออก 4 สอบถาม bemfightscovid@gmail.com
Q : ไม่ได้ รับข้ อความ SMS ยืนยัน หรื อทาข้ อความ SMS หาย จะทาอย่างไรได้ บ้าง
A : สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ Email: bemfightscovid@gmail.com
Q : ต้ องการยกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงสถานที่ วัน-เวลานัดหมาย ต้ องทาอย่างไร
A : สามารถแจ้ งแก้ ไขได้ ที่ Email: bemfightscovid@gmail.com
Q : หากลงทะเบียนแล้ ว สามารถโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่นได้ หรื อไม่
A : ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากต้ องการมียืนยันตัวบุคคลผู้รับบริ การอย่างถูกต้ องตามบัตรประชาชน
ทังนี
้ ้ข้ อมูลการลงทะเบียน การรับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จะถูกบันทึกตามชื่อบนบัตรประชาชน/
หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย เท่านัน้
3. วันนัดหมายรับวัคซีน
Q : ควรเตรียมตัวก่อนออกจากบ้ านอย่างไรบ้ าง
A : แนะนาตรวจเช็กลิสท์ก่อนออกเดินทาง ดังนี ้
1. เตรี ยม บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย และ SMS ของคุณ
2. นอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอ ไม่อดนอน
3. ดื่มน ้า อย่างน้ อย 500 - 1,000 มล.
4. งด เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น ้าอัดลม
5. รับประทานอาหารให้ เรี ยบร้ อย เนื่องจาก งดนาอาหารและเครื่ องดื่มเข้ าไปภายใน (ยกเว้ น น ้าเปล่านาเข้ าได้ )
6. งดออกกาลังกายหนัก ก่อน และหลัง ฉีดวัคซีนอย่างน้ อย 2 วัน
7. สวมใส่เสื ้อสบายๆ ที่เปิ ดแขนได้ ง่ายถึงบริ เวณต้ นแขน
8. สวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลา และพกเจลแอลกอฮอล์
9. เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว กรุณานาปากกาไปเอง เพื่อใช้ กรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียน

ข้ อแนะนาด้ านสุขภาพ:
หากมีไข้ หรื อไม่สบาย ขอให้ เลือ่ นฉีดวัคซีนออกไปก่อน งดทานยาลดไข้ หรื อยาแก้ ปวดก่อนฉีดวัคซีน หากมีโรค
ประจาตัว มีประวัติแพ้ ยา หรื อแพ้ วคั ซีนกรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบก่อนฉีด
Q: ต้ องไปที่ไหน / เดินทางอย่างไร
A : 1. เดินทางด้ วยรถไฟฟ้ า MRT ลงสถานีรัชดาภิเษก ทางออกที่ 1 และ 4
2. เดินทางด้ วยรถประจาทางสาธารณะ (สาย 73,136,137,179,185,206,514,517) ลงป้ายรถเมย์ สถานีรัชดาภิเษก
3. เดินทางด้ วยรถยนต์สว่ นตัว สามารถจอดรถได้ ที่จดุ จอดแล้ วจร ทางออกที่ 4 สถานีรัชดาภิเษก
Q: มีที่จอดรถไหม จอดรถได้ ที่ไหน
A: มี บริ เวณทางออกหมายเลย 4 แบบเสียค่าใช้ จ่าย ชัว่ โมงละ 50 บาท
Q: มีจดุ ให้ บริ การแยกเฉพาะผู้สงู อายุ ผู้นงั่ รถเข็น (Wheel Chair) ผู้พิการ ผู้ตงครรภ์
ั้
หรื อไม่
A: มี สามารถแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดบริ การฉีดวัคซีน
Q: การเข้ ารับวัคซีนฯ มีขนตอนอย่
ั้
างไรบ้ าง
A: การรับวัคซีน มี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
จุดที่ 1 : ลงทะเบียน โดยแสดง SMS พร้ อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจาตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
เพื่อยืนยันตัวตน ลงนามใบยินยอมรับวัคซีน และคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสีย่ ง
จุดที่ 2 : ฉีดวัคซีน รับบริ การฉีดวัคซีน
จุดที่ 3 : พักรอสังเกตอาการ พักสังเกตอาการ 30 นาที(มีอปุ กรณ์ทางการแพทย์ พร้ อมดูแล) และจุดตรวจสอบ
ก่อนกลับ พร้ อมรับเอกสารการปฏิบตั ิตวั หลังฉีดวัคซีน
Q: มีเจ้ าหน้ าทีจ่ าก รพ.คอยดูแลที่จดุ ฉีดหรื อไม่ กังวลใจหากเกิดอาการข้ างเคียง หรื อแพ้ ยาหลังรับวัคซีน
A: หลังรับการฉีดวัคซีนแล้ ว จะมีจดุ ให้ พกั รอสังเกตอาการ 30 นาที โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ บุคลากรทางการแพทย์
และรถพยาบาล พร้ อมคอยดูแล เพื่อรอสังเกตการณ์ ให้ คาแนะนา และปฐมพยาบาล
Q: จะมีการนัดรับฉีดเข็มที่ 2 ที่เลยหรื อไม่ อย่างไร?
A: คุณจะได้ รับการแจ้ งนัดหมายวัคซีนเข็ม 2 ผ่านแอพพลิเคชันหมอพร้ อม
Q: มีข้อห้ ามและข้ อควรระวังอะไรบ้ างในการฉีดวัคซีนโควิด 19
A: วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ ามคือ แพ้ สารที่เป็ นส่วนประกอบของวัคซีนและเนื่องจากวัคซีนเหล่านี ้เป็ นวัคซีนใหม่จึงอาจ
ไม่มีความรู้ในเรื่ องปฏิกิริยาการแพ้ ที่พบไม่บอ่ ย ในช่วงแรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี ้ในสถานพยาบาลหรื อสถานที่
ที่ให้ การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้ าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้ อย 30 นาที ควรใช้ วคั ซีนแก่
กลุม่ ประชากรตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนาเท่านัน้

นอกจากนี ้ ไม่ ควรฉีดวัคซีนในกรณีดังนี ้
- ขณะที่กาลังป่ วย หรื อร่างกายอ่อนเพลียจากสาเหตุตา่ ง ๆ ควรเลือ่ นการฉีดไปก่อนจนกว่าจะเป็ นปกติแล้ ว
- ในกลุม่ อายุที่ไม่ได้ รับการรับรอง
- ในหญิงตังครรภ์
้
ไตรมาสแรก (แต่ฉีดในหญิงหลังคลอดหรื อให้ นมบุตรได้ )
- ผู้ที่มีโรคประจาตัวที่รุนแรงที่อาจมีอนั ตรายถึงชีวิตที่อาการยังไม่คงที่ มีโรคกาเริ บ นอกจากแพทย์ประจา
ประเมินว่าฉีดได้

Q: สาหรับผู้ที่เคยมีประวัตเิ ป็ นโรคโควิด 19 มาก่อน ยังจาเป็ นต้ องได้ รับวัคซีนโควิด 19 หรื อไม่
A : สาหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็ นโรคโควิด 19 มาก่อน แม้ จะมีภมู ิค้ มุ กันต่อเชื ้อไวรัสโควิด 19 ในร่ างกายแต่ในปั จจุบนั ยังไม่
มีข้อมูลเกี่ ยวกับระยะเวลาของภูมิค้ ุมกันในร่ างกายที่จะป้องกันการติดเชื อ้ ไวรั สโควิด 19 ครั ง้ ต่อไปและยังมีโอกาส
ติดเชื ้อซ ้าได้ ดังนันจึ
้ งควรได้ รับวัคซีนโควิด 19 เสมอแม้ วา่ จะเคยเป็ นโรคโควิด 19 มาก่อนก็ตาม โดยเว้ นระยะห่างจากการ
ติดเชื อ้ ไปอย่างน้ อย 3-6 เดือน ไม่จาเป็ นต้ องตรวจการติดเชือ้ ก่อนฉี ดวัคซีน เพราะแม้ จะเคยเป็ นมาก่อนก็ ไม่ทาให้
มีอนั ตรายจากการฉีดวัคซีน โดยอาจพิจารณาให้ ฉีดเพียง 1 เข็ม
4. ข้ อควรรู้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
ก.) กลุม่ บุคคลทัว่ ไป
ต้ องเตรี ยมตัวก่อนฉีดวัคซีนอย่างไรบ้ าง กระทรวงสาธารณสุขมี 7 ข้ อแนะนา ดังนี ้
1.) วันก่อนฉีดวัคซีน และวันหลังการฉีดวัคซีน ให้ งดออกกาลังกายหนัก หรื อยกน ้าหนัก และนอนหลับพักผ่อน
ให้ เพียงพอ
2.) วันที่ฉีด ควรกินน ้าอย่างน้ อย 500 - 1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
3.) ให้ ฉีดแขนข้ างที่ไม่คอ่ ยถนัด และหลังฉีดสองวัน อย่าใช้ แขนข้ างนัน้ อย่าเกร็งยกของหนัก
4.) หลังฉีดแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะให้ รอดูอาการในบริ เวณที่ฉีด 30 นาที
5.) ถ้ ามีไข้ หรื อปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครัง้ ละ 1 เม็ด ซ ้าได้
ถ้ าจาเป็ น แต่ให้ หา่ ง 6 ชัว่ โมง ห้ ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
6.) การฉีดวัคซีนโควิด ควรห่างกับวัคซีน ป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่อย่างน้ อย 1 เดือน
7.) หากกินยาละลายลิม่ เลือดอยู่ ก็ให้ กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ วให้ กดนิง่ ตรงตาแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
ข.) กลุม่ บุคคลที่มีโรคประจาตัว 7 กลุม่ มีแนวทางการรับวัคซีนโควิด-19 ดังนี ้
1. โรคทางเดินหายใจเรื อ้ รัง (โรคปอดอุดกัน้ โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ ไม่ด)ี
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรือ้ รังสามารถรับวัคซีนได้ ฉีดหลังอาการกาเริ บ 2 - 4 สัปดาห์
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถรับวัคซีนได้ กรณีมีอาการหัวใจกาเริบ
ฉับพลันที่อาการยังไม่คงที่และอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิต ให้ รอจนกว่าอาการดีขึ ้นและคงที่

กรณีมีความดันโลหิตสูงชนิดรุ นแรง SBP>160 mmHg ควบคุมความดันโลหิตให้ ดกี ่อนรับวัคซีน
หากรับประทานยาละลายลิ่มเลือด ควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ เพื่อพิจารณาเพิ่มความระมัดระวัง
3. โรคไตวายเรื อ้ รัง ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง รวมทังผู
้ ้ ได้ รับการฟอกเลือด ล้ างไตทางช่องท้ องหรื อปลูกถ่ายไต
สามารถรับวัคซีนได้ ในกรณีกินยากดภูมิกนั ขนาดสูง ให้ ปรึกษาแพทย์ที่ดแู ลก่อน
4. โรคหลอดเลือดสมอง (โรคหลอดเลือดแดง โรคลมชัก โรคภูมิค้ มุ กันระบบประสาท) ผู้ป่วยโรคระบบประสาท
สามารถรับวัคซีนได้ ต้ องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ หรื อไม่อยูใ่ นภาวะอันตรายต่อชีวิตอย่างน้ อย 4 สัปดาห์
ในกรณีที่ใช้ ยาต้ านการแข็งตัวของเลือด หรื อยากดภูมคิ ้ มุ กัน ให้ ปรึกษาแพทย์ก่อนการรับวัคซีน
5. โรคอ้ วน ผู้ป่วยโรคอ้ วนสามารถรับวัคซีนได้
6. โรคมะเร็ ง ผู้ป่วยมะเร็ งทุกชนิด สามารถรับวัคซีนได้ ผู้ป่วยรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด ให้ เว้ นระยะ
การให้ วคั ซีนโควิด -19 อย่างน้ อย 3 เดือน / ผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่าตัดให้ วคั ซีนห่างจากวันผ่าตัดอย่างน้ อย 3 วัน
7. โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ และโรคอ้ วนสามารถรับวัคซีนได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขาดยา
หรื อควบคุมระดับน ้าตาลได้ ไม่ดี และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ต้ องฉีดอินซูลนิ ให้ ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน
ค.) กลุม่ ผู้สงู อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ถ้ าไม่มีข้อห้ ามและข้ อพึงระวัง สามารถรับวัคซีนได้
ง.) หญิงตังครรภ์
้
1. กลุม่ หญิงตังครรภ์
้
สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ทกุ ชนิดที่มีในขณะนี ้ เมื่อมีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์
เป็ นต้ นไป
2. หญิงให้ นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ทกุ ชนิดที่มใี นขณะนี ้ ไม่จาเป็ นต้ องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน
3. ถ้ าฉีดวัคซีนแล้ วพบว่าตังครรภ์
้
จะทาอย่างไร: ไม่ต้องยุติการตังครรภ์
้
เมื่อพบว่าตังครรภ์
้
ภายหลังฉีดวัคซีน
เพราะการศึกษาที่บง่ ชี ้ว่า วัคซีนไม่เป็ นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หรื อการตังครรภ์
้
ควรฉีดวัคซีนโควิด 19
ครัง้ ที่ 2 ได้ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ ้นไป
ข้ อมูลจาก: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

