โครงการวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ฟรี สาหรั บสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่ า
บริ ษัทฯ รู้สกึ ห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ เราจึงได้ จดั ตังโครงการฉี
้
ดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่
ให้ แก่สมาชิกของเอ็ทน่าฟรี เพื่อเป็ นการเพิ่มภูมคิ ้ มุ กันและลดโอกาสในการติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่ทมี่ กั จะระบาดในช่วงฤดูฝนที่
กาลังจะมาถึงแก่สมาชิกของเรา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ นาส่งรหัสเฉพาะ (Redeem code) ผ่านทางจดหมาย SMS หรื อ อีเมล ผู้ได้ รับสิทธิ์สามารถแสดงรหัสเฉพาะ
ดังกล่าว พร้ อมบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกเอ็ทน่า กับโรงพยาบาลที่เข้ าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์


บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ ารับวัคซีนเฉพาะสมาชิกที่ยงั คงความเป็ นสมาชิกภาพของเอ็ทน่ารวมถึงสมาชิกที่ไม่ ถูกระงับสิทธิ์ความคุ้มครองในวันที่
เข้ ารับการฉีดวัคซีน



สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดและไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆได้



สิทธิพิเศษนี ้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนย้ ายกรรมสิทธิ์ให้ กบั บุคคลอื่นได้



บริ ษัทฯ ขอมอบสิทธิ์การเข้ ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่4สายพันธุ์ทา่ นละ1 เข็มโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการเข้ า
รับการบริ การนอกเวลาทาการของโรงพยาบาลที่เข้ าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ



ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุต่ากว่า 9 ปี อาจมีคา่ บริ การทางการแพทย์ที่กมุ ารแพทย์จะทาการตรวจร่ างกายก่อนให้ บริ การวัคซีนและอาจมีการแนะนาให้ ฉีด
วัคซีนเข็มที่สอง ซึง่ บริ ษัทจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากวัคซีนเท่านันยกเว้
้
นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการพบแพทย์ ตรวจรักษาและบริ การอื่นๆ

ข้ อควรระวังก่อนเข้ ารับบริ การ


สมาชิกที่แพ้ ไข่ ตังครรภ์
้
และกาลังให้ นมบุตร กรุ ณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ ารับบริการค่าใช้ จ่ายในการปรึกษาแพทย์ไม่รวมใน โครงการนี ้
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รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
Region

Province

No

Hospital
Name

Hospital department

เชียงใหม่

1

รพ.แมคคอร์ มิค

แผนกเวชระเบียน

เชียงราย

2

รพ.โอเวอร์ บรุ๊ค

ศูนย์สขุ ภาพ

3

รพ.หริ ภญ
ุ ชัย

แผนก ประชาสัมพันธ์

4

รพ.สิริเวช ลาพูน

ภญ. หทัยรัตน์ ชัยวรรณ แผนก
เภสัชกรรม,แผนกผู้ป่วยนอก

ลาพูน
ภาคเหนือ

พิษณุโลก

5

รพ.พิษณุเวช

นครสวรรค์

6

รพ.ปากน ้าโพ 1

Telephone
Number

053-921-777

053-711-366, 053910-100
053- 581-600
ต่อ 1124
086-1923058
053-096440
ต่อ 120

 ผู้ใหญ่ ติดต่อศูนย์ตรวจ
 ผู้ใหญ่นดั หมาย
สุขภาพ 9.00-16.00 น.
055-909-000
 เด็กติดต่อ แผนกกุมาร
 ต่อ 4163, 9121
8.00-17.00 น.
เด็กนัดหมาย
(เด็กอายุ 6 ด.-15 ปี ชาระ
055-909-000
ค่าแพทย์ 100 บาท โดย
ต่อ 4148, 4149
เรี ยกเก็บกับผู้รับบริ การ)
อายุ 15 ปี ขึ ้นไป รับบริ การที่ รพ.
ปากน ้าโพ 1 ติดต่อคุณอาไพ ขาว
พราย (กรุณาติดต่อแผนกเวช
089-865-3653
ระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิก่อน
รับวัคซีน)
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Working hour

ทุกวัน
8.00-16.00 น.
เว้ นวันอาทิตย์ และ
นักขัตฤกษ์
จันทร์ -ศุกร์ 8.0015.30 น.
วันเสาร์ และนักขัต
ฤกษ์ 8.00-11.30
หยุดวันอาทิตย์
ทุกวัน
8.00-17.00 น.
ทุกวัน
8:00-20:00 น.

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

จันทร์ -เสาร์
8.00-16.00 น.

นครราชสีมา

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

7

รพ.ปากน ้าโพ 2

อายุน้อยกว่า 15 ปี และ
ผู้ปกครองรับบริ การที่ รพ.ปากน ้า
โพ 2 ติดต่อคุณอาไพ ขาวพราย
(กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน
เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนรับวัคซีน)

8

รพ.ศรี สวรรค์

แผนก Health Information
Center

9

10 รพ.เอกอุดร
อุดรธานี
11
อุบลราชธานี

ขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง

รพ. กรุงเทพราช
สีมา

กรุงเทพมหา
นคร

รพ. นอร์ ทอีสเทิร์น
วัฒนา

12 รพ. อุบลรักษ์ ธนบุรี

13 รพ.ขอนแก่นราม

14 รพ.ธนบุรี1

 อายุ 9 ปี ขึ ้นไป รับบริ การที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชัน้ 4
 อายุตา่ กว่า 9 ปี รับบริ การที่
คลินิกเด็ก ชัน้ G (ชาระค่า
กุมารแพทย์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากราคาเหมา
จ่าย)
แผนกตรวจสุขภาพทัว่ ไป
(Checkup)
แผนกอายุรกรรม
คุณธนิตา รักพรม ประสานงาน
ศูนย์ตรวจสุขภาพ OPD 1
Check up คุณพยาบาล (คลินิก
ตรวจสุขภาพ) ฝ่ าย CRM คุณ
ภิรดาภัสร์ ฝ่ ายติดต่ประสานงาน
(043-002002 ต่อ 4408)

089-865-3653

จันทร์ -เสาร์
8.00-16.00 น.

สายด่วน 1254 กด
18

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

044-429999
ต่อ 4321, 6617
คลินิกเด็ก
044-429573

042-219-888
ต่อ 125
045-429100
ต่อ 1426-7

ทุกวัน
9.00-16.00 น.
ทุกวัน
8.00-20.00 น.
ทุกวัน
9.00-16.00 น.

043-002002
ต่อ 2504, 2505

ทุกวัน
7.00-17.00 น.

042-342555

ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพ
 ผู้ใหญ่ติดต่อรับบริ การที่ศนู ย์
02-487-2000
ส่งเสริ มสุขภาพ
ต่อ 7673, 7675
ศูนย์กมุ ารเวชกรรม
 เด็กติดต่อรับบริ การที่ศนู ย์
02-4872000
กุมารเวชกรรม
ต่อ 7270-1
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ทุกวัน
8:00-16:00 น.

ทุกวัน
9.00-16.00 น.

15 รพ.ธนบุรี2

16 รพ.เทพธาริ นทร์

 กรณีเด็กอายุ 6 เดือน-15 ปี
เข้ ารับการฉีดวัคซีนที่คลินิก
กุมารเวช
 กรณีผ้ ใู หญ่ เข้ ารับบริ การที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ หรื อ
คลินิกอายุรกรรม ทุกวันไม่
เว้ นวันหยุด
เฉพาะแพทย์ทเี่ ข้ าร่วมโครงการ
เท่านัน้ กรณีนอกเวลาทาการที่
รพ.กาหนด ทางรพ.จะคิดราคา
ปกติหรื อราคาโปรโมชัน่ ที่รพ.
จัดทาขึ ้น
รับบริ การที่แผนกต้ อนรับ กรณี
เด็กอายุตา่ กว่า15 ปี ต้ องพบ
แพทย์และชาระค่าแพทย์ 300
บาท(ผู้รับบริ การเป็ นผู้ชาระ)

ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพ
02-487-2100
ต่อ 5154,5155
ศูนย์กมุ ารเวชกรรม
02-4872100
ต่อ 5228-9

ทุกวัน
09.00-20.00 น.

02-378-7000
ต่อ 3124, 3125

จันทร์ -ศุกร์
8.00-18.00 น.
เสาร์ -อาทิตย์
8.00-15.00 น.

02-514-4140

ทุกวัน
8:00-16:00 น.

02-279-7000

ทุกวัน
8:00-17:00 น.

แผนกเวชระเบียนชัน้ 1

02-577-8111

ทุกวัน
7.00 - 18.00 น.

แผนกประชาสัมพันธ์

02-363-2000

ทุกวัน
8.00-18.00 น.

 ผู้ใหญ่: ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาคาร 3 ชัน้ 1
17 รพ.เปาโล โชคชัย 4
 เด็ก: ศูนย์กมุ ารเวช อาคาร 3
ชัน้ 2
ผู้ใหญ่: แผนกอายุรกรรม
รพ.เปาโล
เด็ก: ศูนย์ Vaccine กรณีเด็กอายุ
18
พหลโยธิน
ต่ากว่า 15 มีคา่ แพทย์เพิ่มเติม
(ผู้รับบริ การเป็ นผู้ชาระ)
19 รพ.เปาโล รังสิต

20

รพ.เปาโล
สมุทรปราการ
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21 รพ.เปาโล เกษตร

02-5778111

แผนก check up

02-818-9000
ต่อ 113

23 รพ.ยันฮี

 ผู้ใหญ่ติดต่อแผนกอายุร
กรรม
 เด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี รับ
บริ การที่แผนกกุมารเวช
(สามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่แผนก
ประชาสัมพันธ์ )

02-879-0300

ทุกวัน
8.00-21.00 น.

24 รพ.เสรี รักษ์

ศูนย์กมุ ารเวช
ผู้ใหญ่อายุ 15 ปี ขึ ้นไป ติดต่อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
(กรุณาติดต่อแผนประชาสัมพันธ์
เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนรับวัคซีน)

ศูนย์กมุ าร
02-761-9888
ต่อ 1261, 1262
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
02-761-9888
ต่อ 2101, 2102

ทุกวัน
8.00-16.30 น.

25 รพ.วิภาราม

รับบริ การที่ศนู ย์สขุ ภาพและ
อาชีวอนามัย ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณวิภาภรณ์
เด็กอายุ6เดือน-15 ปี ต้ องชาระ
ค่าบริ การทางการแพทย์ 150บาท
(ผู้รับบริ การเป็ นผู้ชาระ)

02-722-2500
ต่อ 1429

ทุกวัน
8.00 -19.00 น.

 ผู้ใหญ่ ติดต่อรับบริ การได้ ที่
แผนกตรวจสุขภาพ
 เด็กอายุ น้ อยกว่า 15 ปี รับ
บริ การที่แผนกกุมารเวช

แผนกตรวจสุขภาพ
02-8048959-70,
ต่อ 5038, 5053
แผนกกุมารเวช
02-8048959
ต่อ 5111/5093

ทุกวัน
7.00-16.00 น.

22

26

รพ.เปาโล พระ
ประแดง

รพ.เกษมราษฎร์
บางแค
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ทุกวัน
7.00 - 18.00 น.
ทุกวัน
7.00 - 16.00 น.

เวชระเบียนชัน้ 1

นนทบุรี

27 รพ.ปิ ยะเวท

ศูนย์อายุรกรรม ชัน้ G
นัดหมายล่วงหน้ าที่ศนู ย์สขุ ภาพ

02-129-5555

ทุกวัน
7.00-19.00 น.

รพ.วิชยั เวช
28 International
(หนองแขม)

ศูนย์รักสุขภาพ The Wellness

02-441-6999
ต่อ 3100

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

แผนกต้ อนรับ คุณพาภิมล

02-960-4216

จันทร์ -ศุกร์
10.00-17.00 น.

29

เอ็ทน่าแฟมิลี่ สห
คลินิก นิชดา

30 รพ.จุฬารัตน์ 3

31

รพ.จุฬารัตน์ 1
สุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ
32 รพ.จุฬารัตน์ 2

33 รพ.จุฬารัตน์ 5

แผนกตรวจสุขภาพ ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณอิสริ ยา โสคาแก้ ว
085-1112094
ติดต่อที่แผนก OPD ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณธิติมา เชี่ยวชาญ
โทร 095-3750736
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.
ติดต่อที่แผนก OPD ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณการ์ ตนู สงวนไทร
โทร 086-884-8036
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.
ติดต่อที่แผนก OPD ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณ ทิพวรรณ คงสวัสดิ์ (นุ้ย)
โทร.089-074-6407
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.

02-0332900
ต่อ 3349

02-3168345-8
ต่อ 1016

ทุกวัน
8.00-19.00 น.

02-753-2876

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

02-705-1170-4

ทุกวัน
8.00-17.00 น.
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ทุกวัน
7.00 - 18.00 น.

34 รพ.จุฬารัตน์ 9

35 รพ.จุฬารัตน์ 8

36 รพ.จุฬารัตน์ 11

37

รพ.จุฬารัตน์ 12
เกตเวย์

38

รพ.จุฬารัตน์
ชลเวช

ติดต่อที่ OPD Med. คุณสุภทั รา
บานชื่น ข้ อมูลเพิม่ เติมติดต่อ
แผนกการตลาด
คุณรัตนา บูรณโยชน์กลุ
โทร 081-8989195
ติดต่อที่แผนกเวชระเบียน ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณชนนี ตามูล
โทร. 080-665-0191
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.
ติดต่อที่แผนกเวชระเบียน คุณ
วนิดา เรื องฤทธิ์ ข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกการตลาด
คุณ มินทร์ ฐิตา สรวยสุวรรณ
โทร 090-9750587
ติดต่อที่แผนก OPD ข้ อมูล
เพิ่มเติมติดต่อแผนกการตลาด
คุณกรวิกา อาภาพิรมย์
โทร. 091-772-6762
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.
ติดต่อที่แผนก OPD ชัน2อาคารB
้
ข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
 คุณ ไพลิน สินทรัพย์
ผู้จดั การ OPD
โทร 096-984-6951
 คุณ ลลิตา หลอดแก้ ว
ประชาสัมพันธ์
โทร 088-185-3042
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-18.00 น.

02-115-2111
ต่อ 1200

ทุกวัน
8.00-18.00 น

02-326-7993-4

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

038-500-3000
ต่อ 2118, 2119

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

038-575-1345-5

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

038-284-355

ทุกวัน
8.00-17.00 น.
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034-410-700 - 6
หรื อ 1605

จันทร์ -ศุกร์
8.00 – 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
8.00-17.00 น.

แผนก Check up

02-4417899
ต่อ 3214

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

รพ.การุญเวช
(อยุธยา)

แผนกOPD ชัน้ 1

02-529 4533-41
ต่อ 1235

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

รพ.การุญเวช
(ปทุมธานี)

 คุณอาไพ รูปสม หัวหน้ า
แผนกเวชระเบียน
 คุณวิมล สาระกูล หัวหน้ า
แผนกOPD ชัน้ 1

02-529 4533-41
ต่อ 1236,
02-529 4533-41
ต่อ 2022

ทุกวัน
8.00-17.00 น.

แผนก OPD

035-523777 ต่อ
1201

ทุกวัน
8:00-17:00 น.

รพ.วิชยั เวช
39 International
(สมุทรสาคร)

แผนก VTP G

รพ.วิชยั เวช
40 International
(อ้ อมน้ อย)

สมุทรสาคร

อยุธยา

ภาคตะวันตก

41

ปทุมธานี

42

สุพรรณบุรี

43 รพ. ศุภมิตร

นครปฐม

44

สระบุรี

45

ประจวบ
คีรีขนั ธ์
เพชรบุรี

รพ. กรุงเทพคริ ส
เตียนนครปฐม

รพ.มิตรภาพ
เมโมเรี ยล
รพ.ซานเปาโล
46
หัวหิน
รพ.มหาชัยเพชร
47
รัตน์

แผนกคัดกรอง กรณีอายุ 6 เดือน
ขึ ้นไป ควรพบแพทย์ ก่อนทาการ
รับวัคซีนมีคา่ บริ การค่าแพทย์
150 บาท ( ผู้รับบริ การเป็ นผู้
ชาระ )
คุณธัญณิชา น้ อยคามูล
(หัวหน้ าแผนกบริ การลูกค้ า)

034-270080-7
ต่อ 1007

ทุกวัน
8:00-21:00 น

036-218900-11
ต่อ 2125

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

032-532576 กด 0

จันทร์ -ศุกร์
8:00-17:00 น.
ทุกวัน
8:00-16:00 น.
จันทร์ -ศุกร์
8:00-17:00 น.

แผนกตรวจสุขภาพ

032-417070-9
ต่อ 4109
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48

รพ.พญาไทศรี
ราชา

49 รพ.เอกชล 1
ชลบุรี
50 รพ.เอกชล 2

ภาคตะวันออก
51

ภาคใต้

รพ. สมิติเวช
ศรี ราชา

จันทบุรี

52 รพ.สิริเวช

ระยอง

53 รพ.มงกุฎระยอง

นครศรี
ธรรมราช

54 รพ.นครพัฒน์

รับบริ การที่ศนู ย์ตรวจสุขภาพชัน1
้
หรื อติดต่อที่แผนกการตลาด
038-317-333
ตรวจสุขภาพ คุณสุพรรษา ทอง
ต่อ 4171,4175
ปาน โทร. 089-2451472
จันทร์ -ศุกร์ 9.00-17.00 น.
แผนกบริ การสุขภาพ แผนก
ผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม
038-939-999
กรณีเด็กติดต่อแผนกกุมารเวช
กรรม
แผนกบริ การสุขภาพ แผนก
ผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม
038-939-999
กรณีเด็กติดต่อ กุมารเวชกรรม
แผนก Wellness หรื อติดต่อ
แผนกการตลาดรพ.
 คุณธิติพร อานมณี
038-320300
โทร. 038-320- 3000 ต่อ
ต่อ 3105, 3109
5002 จันทร์ -ศุกร์ 8.0017.00 น. (ผู้รับบริ การชาระ
ค่าแพทย์ 300 บาท)
ติดต่อเวชระเบียนข้ อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อแผนกการตลาด คุณลัดดา
039-605-666
โทร. 064-184-0869
ต่อ 3104, 3105
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-17.00 น.
รับบริ การที่แผนกประชาสัมพันธ์
หรื อติดต่อคุณ ฉวี อุน่ อินทร์
ผู้จดั การแผนกการตลาด
038-682-136
โทร.099-569-5318
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-17.00 น.
075-305-999
ฝ่ ายเภสัชกร
ต่อ 112
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จันทร์ -ศุกร์
8:00-17:00 น.

ทุกวัน
8.00-17.00 น.
ทุกวัน
8.00-17.00 น.

จันทร์ -ศุกร์
8:00-16:00 น.

จันทร์ -ศุกร์
8.00-17.00 น.

จันทร์ -ศุกร์
8.00-17.00 น.
ทุกวัน
8:00-17:00 น.

55 รพ.สิริโรจน์
ภูเก็ต

56 รพ.มิชชัน่ ภูเก็ต

57
สุราษฎร์ ธานี

รพ.กรุงเทพ
สุราษฎร์

58 รพ.กรุงเทพสมุย
สงขลา

59 รพ.ราษฎร์ ยินดี

-อายุต่ากว่า 14 ปี เข้ ารับบริ การ
ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well
Baby Clinic)
- อายุมากกว่า 14 ปี ขึ ้นไป เข้ ารับ
บริ การ ณ คลินิกอายุรกรรม
(Internal Medicine Clinic)

076-361-888

ทุกวัน
9:00-15:00 น.

หน่วยส่งเสริ มสุขภาพ

076-237220-6
ต่อ 128

อาทิตย์-พฤหัสบดี
8:00-16:00 น.,
ศุกร์ 8:00-12:00 น.
หยุดวันเสาร์ และวัน
นักขัตฤกษ์

คลินิกสุขภาพดีและอาชีวอนามัย
ติดต่อคุณอรวรรณ เจียรสุข

077-956-789
ต่อ 2261

ทุกวัน
8:00-17:00 น

077-429-500

ทุกวัน
7.00-16.00 น.

074-200-223

จันทร์ -ศุกร์
8.00-16.00

ติดต่อจุดลงทะเบียน ศูนย์ตรวจ
สุขภาพ
ติดต่อแผนกลูกค้ าสัมพันธ์ (ผู้เข้ า
รับบริ การต้ องชาระค่าแพทย์และ
ค่าบริ การเอง)
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คาถามที่พบบ่ อย
ประเภท
คาถาม
คำถำม
ทัว่ ไป

คาถาม

คาตอบ

1.ชื่อและชนิดของวัคซีนสำหรับโครงกำรนี ้คือ
อะไร?

ชื่อ:Fluarix Tetra 2019
ชนิด: วัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่4สำยพันธุ์ แนะนำสำหรับภูมิภำคซีกโลกใต้ ปี 2019

2.บริษัทฯ ให้ ควำมคุ้มครองอะไรบ้ ำง?

เฉพำะค่ำวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่เท่ำนัน้

3.สมำชิกสำมำรถไปรับวัคซีนได้ ทีไหนบ้ ำง?

เฉพำะโรงพยำบำลที่เข้ ำรวมโครงกำรจำนวนทังสิ
้ ้น 59 แห่ง (ตำมตำรำงข้ ำงต้ น)

4.หำกไปรับวัคซีนที่โรงพยำบำลนอก โครงกำร
สำมำรถสำรองจ่ำยตังเบิ
้ กได้ หรือไม่?
5.บริษัทฯ ให้ ควำมคุ้มครองกำรฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้ หวัดใหญ่จำนวนกี่เข็ม?

สมำชิกต้ องเข้ ำรับบริกำรในโรงพยำบำลที่เข้ ำร่วมโครงกำรเท่ำนันบริ
้ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำวัคซีนกรณี
ไปรับบริกำรในโรงพยำบำลที่ไม่เข้ ำร่วมโครงกำร
1 เข็มสำหรับเด็กอำยุ9ปี ขึ ้นไปและผู้ใหญ่
2 เข็มสำหรับเด็กอำยุตงแต่
ั ้ 6เดือนและไม่เกิน9ปี ที่ยงั ไม่เคยได้ รับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่มำก่อน

6.สมำชิกที่ได้ รับวัคซีนไปแล้ วในปี 2018
สำมำรถรับบริกำรได้ หรือไม่?
7.สำมำรถโอนสิทธิ์ให้ บคุ ลอื่นได้ หรื อไม่?
8.หำกสมำชิกมีกรมธรรม์ของบริษัทฯ
หลำยฉบับจะได้ วคั ซีนจำนวนกี่เข็ม?
9.หำกมีกำรแพ้ หรืออำกำรไม่พงึ
ประสงค์จำกกำรฉีดวัคซีนบริษัทฯ จะ
รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นหรือไม่?

สำมำรถรับบริกำรได้ เนื่องจำกวัคซีนนี ้ป้องกันไข้ หวัดใหญ่ตำ่ งสำยพันธุ์กนั

10.หำกสมำชิกมีอำยุน้อยกว่ำ9ปี จำเป็ นต้ อง
ได้ รับกำรตรวจร่ำงกำยจำกกุมำรแพทย์ก่อนรับ
กำรฉีดวัคซีนบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยกุมำร
แพทย์หรือไม่?
11.สมำชิกสำมำรถติดต่อผ่ำนช่องทำงใด
หำกต้ องกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
ให้ บริกำรกำรฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่4สำยพันธุ์
12.จำนวนโรงพยำบำลที่เข้ ำร่วมโครงกำร

บริษัทฯ รับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดจำกวัคซีนเท่ำนันจะไม่
้
รวมค่ำใช้ จำ่ ยที
เกิดขึ ้นจำกกำรพบแพทย์ตรวจรักษำและบริกำรอื่นๆ

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมำชิกผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้ รับรหัสจำกช่องทำงSMS หรืออีเมลเท่ำนัน้
สมำชิกจะได้ รับกำรบริกำรเพียง1 เข็มต่อท่ำนเท่ำนัน้
บริษัทฯ รับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดจำกวัคซีนเท่ำนันจะไม่
้
รวมค่ำใช้ จำ่ ยที
เกิดขึ ้นจำกกำรพบแพทย์ตรวจรักษำและบริกำรอื่นๆเว้ นแต่สมำชิกมีควำมคุ้มครองผลประโยชน์ OPD
สำมำรถยื่นบัตรขอรับสิทธิ์OPDได้ ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์

แผนกลูกค้ ำสัมพันธ์ของบริษัทฯ พร้ อมให้ บริกำรตลอด24ชัว่ โมง ติดต่อ 02-232-8666

สถำนพยำบำลที่เข้ ำร่วม มีทงสิ
ั ้ ้น 59 แห่ง
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ขันตอนกำร
้
รับบริกำร
และกำร
เรียกร้ องสิ
สินไหม
ทดแทน

1.หำกสมำชิกต้ องกำรเข้ ำรับบริกำร
ฉีดวัคซีนนี ้ ต้ องปฏิบตั ิอย่ำงไร

2.ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนเกินจำกกำรฉีดสำมำรถส่งเบิก
ภำยใต้ ควำมคุ้มครองแบบคนไข้ นอก(OPD) ได้
หรือไม่?
3.สมำชิกสำมำรถไปรับบริกำรฉีด
วัคซีนได้ ตลอด24 ชัว่ โมงหรือไม่?

4.สมำชิกสำมำรถเข้ ำรับกำรฉีดวัคซีน
หลังจำก 24 สิงหำคมได้ หรือไม่?
5.สำมำรถเข้ ำรับกำรฉีดวัคซีนในช่วงวันหยุดเสำร์
อำทิตย์ได้ หรือไม่?
6. กรณีลกู ค้ ำถูกระงับสิทธิ เช่น Outstanding
subscription /Outstanding Shortfall จะได้ สิทธิ
ฉีดวัคซีนหรือไม่
7. หำกลูกค้ ำถูกระงับค่ำเบี ้ยต่ออำยุจะได้ รับสิทธิ
กำรฉีดวัคซีนหรือไม่
คาถามทาง 1.วัคซีนฉีดเข้ ำทำงไหน?
การแพทย์
2.ภูมิค้ มุ กันไข้ หวัดใหญ่จะสร้ ำงขึ ้นภำยใน
ระยะเวลำกี่วนั หลังจำกที่ได้ รับกำรฉีดวัคซีน?
3.อำกำรไม่พงึ ประสงค์หลังจำกได้ รับวัคซีน
ป้องกันไข้ หวัดใหญ่มีอะไรบ้ ำง?

4.หำกเป็ นหวัดสำมำรถฉีดวัคซีนได้ หรือไม่?
5.หำกมีอำกำรแพ้ วคั ซีนไข้ หวัดใหญ่ชนิดอื่น
สำมำรถฉีดวัคซีนFluarix Tetraได้ หรือไม่?
6.สมำชิกที่ตงครรภ์
ั้
สำมำรถฉีดวัคซีน
Fluarix Tetra ได้ หรือไม่?
7.สตรีให้ นมบุตรสำมำรถฉีดวัคซีน
Fluarix Tetra ได้ หรือไม่

1. สมำชิกที่ได้ รับสิทธิ์จะได้ รับรหัสจำกช่องทำงSMSหรืออีเมลสมำชิกสำมำรถศึกษำข้ อมูลเพิ่มเติม
ได้ จำกลิงค์เว็บไซต์ที่ระบุไว้ ในSMS
2. สมำชิกแสดงรหัส พร้ อมบัตรสมำชิกเอ็ทน่ำ และบัตรประชำชน เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัด
ใหญ่ ภำยใต้ โรงพยำบำลที่ร่วมโครงกำรโดยไม่มีคำ่ ใช้ จำ่ ยเพิ่มเติม
บริษัทฯรับผิดชอบเฉพำะค่ำใช้ จำ่ ยในส่วนวัคซีนเท่ำนันไม่
้ รวมค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นจำกกำรพบแพทย์
ตรวจรักษำและบริกำรอื่นๆ
สมำชิกที่ได้ รับสิทธิ์ต้องเข้ ำรับบริ กำรในเวลำทำกำรของแผนกทีให้ บริกำรภำยใต้
โรงพยำบำลที่เข้ ำร่วมโครงกำรเท่ำนันในกรณี
้
นี ้สมำชิกจำเป็ นต้ องติดต่อสอบถำมกับโรงพยำบำลที่เข้ ำ
ร่วมโครงกำรโดยตรง โรงพยำบำลจะคิดค่ำบริกำรในอัตรำปกติหำกไปรับบริกำรนอกเวลำทำกำร
สมำชิกจำเป็ นต้ องเข้ ำรับบริกำรฉีดวัคซีนภำยในช่วงระยะเวลำที่กำหนดเท่ำนันตั
้ งแต่
้ วนั ที2่ 4 เมษำยน
ถึง 24 สิงหำคม 2562 เพื่อเป็ นกำรป้องกันไข้ หวัดใหญ่ที่มกั จะระบำดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมำถึง
สมำชิกที่ได้ รับสิทธิ์ต้องเข้ ำรับบริ กำรในเวลำทำกำรของแผนกทีให้ บริกำรภำยใต้
โรงพยำบำลที่เข้ ำร่วมโครงกำรเท่ำนันในกรณี
้
นี ้สมำชิกจำเป็ นต้ องติดต่อสอบถำมกับโรงพยำบำลที่เข้ ำ
ร่วมโครงกำรโดยตรง โรงพยำบำลจะคิดค่ำบริกำรในอัตรำปกติหำกไปรับบริกำรนอกเวลำทำกำร
กรณีลกู ค้ ำถูกระงับกำรใช้ สิทธิ จะไม่ได้ รับสิทธิในกำรรับวัคซีน

หำกถูกระงับเนื่องจำกค่ำเบี ้ยต่ออำยุ ที่ยงั มำไม่ถึง และวันที่ฉีดวัคซีนอยูใ่ นระยะเวลำของโครงกำร
ภำยใน รพ.59 แห่ง สำมำรถรับสิทธิ์ได้
สมำชิกจะได้ รับกำรฉีดวัคซีนเข้ ำกล้ ำมเนื ้อบริเวณต้ นแขน(Deltoid region) หรือ
ฉีดบริเวณต้ นขำ บริเวณด้ ำนข้ ำงค่อนมำทำงด้ ำนหน้ ำ
ประมำณ 7 วัน
- ปวดศรีษะ มึนงง เหงื่อออก ปวดกล้ ำมเนื ้อ ปวดข้ อ ปวดบริเวณที่ฉีดยำ
- บริเวณที่ฉีดยำมีอำกำรแดง บวม หนำวสัน่ หรือบริเวณทีฉ่ ีดยำเกิดเป็ นไตแข็ง
- มีก้อนเลือดใต้ ผิวหนัง หรือเกิดผื่นคันบริเวณที่ฉีด
- อำจมีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินอำหำร คลื่นไส้ ำเจียนท้ องเสีย และ/หรือปวดท้ องได้
หำกไม่มีไข้ สำมำรถรับกำรฉีดวัดซีนได้
ไม่ได้
ยังไม่มีกำรประเมินเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของกำรใช้ FluarixTetra ในสตรีมี ครรภ์ ควรให้ เมื่อจำเป็ น
และเมื่อเป็ นประโยชน์
ยังไม่มีกำรประเมินเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของกำรใช้ FluarixTetra ในสตรีให้ นมบุตรกรุณำปรึกษำ
แพทย์ก่อนเข้ ำรับบริกำร
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8.สมำชิกที่มีโรคประจำตัวสำมำรถฉีดวัคซีน
Fluarix Tetra ได้ หรือไม่?
9.สำมำรถฉีดวัคซีนสำหรับประเทศซีกโลกเหนือได้
หรือไม่?
10.หำกสมำชิกมีอำกำรแพ้ ไข่ สำมำรถฉีดวัคซีนได้
หรือไม่?
11.วัคซีนไข้ หวัดใหญ่4สำยพันธุ์ประกอบด้ วย
อะไรบ้ ำง?

ไม่มีข้อห้ ำม ยกเว้ นโรคประจำตัว Guillain-Barre syndromeแพทย์ที่ทำกำรตรวจจะเป็ นผู้ตรวจ
ร่ำงกำยและให้ คำแนะนำก่อนเข้ ำรับบริกำรฉีดวัคซีน
องค์กำรอนำมัยโลกคัดเลือกสำยพันธุ์ไวรัสไข้ หวัดใหญ่จำกประเทศไทยใช้ สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ไข้ หวัดใหญ่ประจำ ปี 2562 สำหรับประเทศทำงซีกโลกใต้
แพทย์ที่ทำกำรตรวจร่ำงกำรจะเป็ นผู้ตรวจร่ำงกำยและให้ คำแนะนำก่อนเข้ ำรับบริกำรกำรฉีดวัคซีน
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่4สำยพันธุ์ สำหรับประเทศทำงซีกโลกใต้ ประกอบไปด้ วย
1. A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09- like strain(A/Singapore/GP1908/2015,IVR-180);
2. A/Switzerland/8060/2017(H3N2)-like strain ( A/Brisbane/1/2018, NYMC X-311 );
3. B/Colorado/6/2017-like strain (B/Maryland /15/2016,NYMC BX-69A);
4. B/Phuket/3073/2013-like strain(B/Phuket/3073/2013,wild type)
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