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สถานการณเหตุการณไมพงึประสงค

หลังการไดรับวัคซนีปองกันโรค COVID-19

21 พฤศจิกายน 2564



จํานวนท่ีฉีดวัคซีนท้ังหมด

88,989,235 โดส

เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรค COVID-19
ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

Sinovac

25,957,484

AstraZeneca

39,527,863

Sinopharm

13,703,829 9,535,909

Pfizer

เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค  (อาการไมรายแรงที่มีการรายงานบอย) [ ฐานขอมูล AEFI-DDC ]

AEFI Sinovac AstraZeneca Sinopharm Pfizer Moderna

รวมกรณีรายแรงท่ี

รับรายงาน
1,916 (7.46 ตอแสนโดส) 2,439 (6.51 ตอแสนโดส) 468 (3.50 ตอแสนโดส) 401 (4.71 ตอแสนโดส) 3 (2.97 ตอแสนโดส)

ผูปวยรายแรงท่ีไดรับ

การพิจารณาโดย

ผูเชี่ยวชาญวา

เกี่ยวของกับวัคซีน

 แพรุนแรง 37 ราย 
(Anaphylactic shock 3 ราย)

(0.14 ตอแสนโดส)

o เสียชีวิต 1 ราย

 SJS-TEN เสียชีวิต 1

ราย

 แพรุนแรง 11 ราย (0.03 ตอแสน

โดส)

o ไมมีผูเสียชีวิต

 VITT 5 ราย (0.01ตอแสนโดส)
Definite VITT (1), Probable VITT (4)

o Probable VITT เสียชีวิต 2 ราย

 แพรุนแรง 1 ราย 

(0.01 ตอแสนโดส)

o ไมมีผูเสียชีวิต

 แพรุนแรง 1 ราย (0.01 ตอแสน

โดส)

o ไมมีผูเสียชีวิต

 Myocarditis/Pericarditis 

8 ราย (0.11 ตอแสนโดส)

o ไมมีผูเสียชีวิต
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Sinovac

เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ,

คล่ืนไส, อาเจียน, ออนเพลีย

AstraZeneca

ไข, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ

คล่ืนไส, อาจียน

Sinopharm

เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ,

อาเจียน, คล่ืนไส, ออนเพลีย
เวียนศีรษะ, เจ็บแนนหนาอก, 

คล่ืนไส, ไข, อาเจียน 

Pfizer

เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค  (เขาเกณฑการรายงานของกรมควบคุมโรค) [ ฐานขอมูล AEFI-DDC ]

อาการไม

รายแรง ไข, ปวดเม่ือยกลามเนื้อ, คล่ืนไส,

อาเจียน, ออนเพลีย

Moderna

264,150

Moderna



• ผูเสียชีวิต ภายหลังไดรับวัคซีนโควิด-19 ที่รับรายงาน  1,563 ราย --->>> คณะผูเช่ียวชาญฯ ไดรับพิจารณาแลว 1,029 ราย 

ผลการพิจารณาของคณะผูเชี่ยวชาญ กรณีเสียชีวิต ภายหลังการไดรับวัคซีน COVID-19
ขอมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สวนใหญ ไมเก่ียวของกับวัคซีน เปนเหตุการณรวมจากภาวะโรคอื่น

(Coincidental event) 662 ราย เชน 

ปอดอักเสบรุนแรง 299 ราย (COVID-19 278 ราย)

ลิ่มเลือดอุดตันในปอด 4 ราย

เลือดออกในสมอง 42 ราย

ติดเช้ือของระบบประสาทและสมอง 2 ราย 

โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 129 ราย

เลือดออกในชองทอง 10 ราย         โรคอ่ืนๆ 93 ราย      ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด 39 ราย 

มะเร็ง 10 ราย     คาดวานาจะไมเกี่ยวของกับวัคซีนใหรอผลชันสูตร และขอมูลเพ่ิมเติม 34 ราย

ภาวะอื่นๆ  

เหตุการณท่ีไมสามารถสรุปไดวาเก่ียวของกับวัคซีนหรือไม (Indeterminate event) 

102 ราย เชน

• โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 75 ราย

• เลือดออกในสมอง 10 ราย

• ภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกบัเกล็ดเลือดต่าํ 2 ราย

• โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตนั 1 ราย

• ระบบหายใจลมเหลว 1 ราย

• โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 1 ราย

• ไมสามารถระบุสาเหตกุารเสยีชีวิต 1 ราย

• รอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากผลชันสตูรศพ 11 ราย

เหตุการณท่ีสรุปไดวาเก่ียวของกับวัคซีน (Vaccine product related reaction) 4 ราย
(ภาวะลิ่มเลือดอุดตันรวมกับเกลด็เลอืดต่าํ 2 ราย, อาการแพรุนแรงรวมกับภาวะช็อก 1 ราย,

Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย)  

ขอมูลไมเพียงพอท่ีจะสรุปวาเก่ียวของกับวัคซีนหรือไม (Unclassified event) 56 ราย

รอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจากผลชันสูตร และขอมูลเพ่ิมเติม 205 ราย

ผูปวยเสียชีวิตที่อายุต่ํากวา 18 ป 8 ราย 

- พิจารณาแลววาไมเกี่ยวของกับวัคซีน 1 ราย (DKA/HHS) รอติดตามผลการตรวจช้ินเนื้อจาก

การชันสูตรยืนยัน

- อยูระหวางติดตามขอมูล 7 ราย 
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