
การเฝ้าระวังเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลังได้รับวัคซีนโควิด
และช่องทางการรายงาน

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



แผนผังการตดิตามเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลังได้รับวัคซนีโควดิ

ประชาชน
ได้รับวัคซีน

เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์หลังฉีด

เข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาล

อาการไม่รุนแรง ไม่ได้เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล

รายงานอาการที่อาจเกิดหลังได้รับ
วัคซีนผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

Server เก็บและ
ประมวลผลข้อมูล

ผู้รับผิดชอบงาน AEFI 
และผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งจังหวัด เขต และ
ส่วนกลางรับทราบข้อมูล

ระบบแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอาการ
ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนหลังฉีด

วันที่ 1 7 และ 30

กองระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค

ติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนหลังฉีด
โดยเจ้าหน้าที่ รพ. หรือ อสม. วันที่ วันที่ 1 7 และ 30
(หากพบผู้ป่วยอาการร้ายแรงจากการติดตามจะแจ้ง

ผู้รับผิดชอบเพื่อสอบสวนโรคต่อไป)

AEFI 
Surveillance

สังเกตอาการที่
โรงพยาบาล 

30 นาทีหลังฉีด

เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์
ไม่พีงประสงค์หลังฉีด



แนวทางการเฝ้าระวังเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลังการได้รับวัคซนีโควิด

เหตุการณ์ร้ายแรงกรณีวัคซีนโควิด (Serious AEFI)

• พบผู้เสียชีวิต
• พบผู้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น

 Anaphylaxis
 Cardiovascular เช่น Acute myocarditis, Acute pericarditis
 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
 Neurological involvement เช่น Transverse myelitis, Guillain Barre Syndrome (GBS), Acute disseminated encephalomyelitis 

(ADEM), Encephalitis, stroke Menigoencephalitis, Meningitis, Bell’s palsy
 Serious immune mediated diseases เช่น Immune thrombocytopenic purpura (ITP)
 Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT), Pulmonary embolism, Deep vein thrombosis

• พบผู้ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล นานตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป 
แต่ส าหรับวัคซีนโควิด ให้ท าการสอบสวนโดยใช้แบบฟอร์ม AEFI 1 ส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย และหากมี
ภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเสียชีวิตให้สอบสวนโดยใช้แบบฟอร์ม AEFI2
• มีภาวะพิการหรือไร้ความสามารถ
• พบความผิดปกติแตก่ าเนิด (กรณีที่ทารกคลอดจากมารดาที่ได้รับวัคซีน)



ผู้ป่วย Serious AEFI
ที่โรงพยาบาล

 เสียชีวิต
 มีอาการที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือสงสัยว่ามีอาการที่อาจจะเข้าได้กับโรคหรือกลุ่ม

อาการดังต่อไปนี้ 
 Anaphylaxis
 Cardiovascular เช่น Acute myocarditis, Acute pericarditis
 Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
 ระบบประสาท เช่น อ่อนแรงแขนหรือขา ชัก Neurological involvement เช่น 

Transverse myelitis, Guillain Barre Syndrome (GBS), Acute 
disseminated encephalomyelitis (ADEM), Encephalitis, stroke 
Menigoencephalitis, Meningitis, Bell’s palsy

 Serious immune mediated diseases เช่น Immune thrombocytopenic 
purpura (ITP)

 Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT), 
Pulmonary embolism, Deep vein thrombosis

 พิการถาวรหรือไร้ความสามารถ
 พิการแต่ก าเนิด (กรณีที่ทารกคลอดจากมารดาที่ได้รับวัคซีน)
 รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน

สสจ.

สคร./สปคม./กรบ 
นัดหมาย

จัดประชุมผู้เช่ียวชาญ
และสรุปผลการประชุม

กองระบาดวิทยา
 จัดท าวิเคราะห์สถานการณภ์าพรวม
 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง

เพื่อพิจารณาผู้ป่วยและติดตาม
สถานการณ์ AEFI ในภาพรวม

รายงานผ่านระบบ AEFI-DDC 
และรายงานทีม SAT

ผู้เชี่ยวชาญเขตและส่วนกลาง
ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง

ใหข้้อเสนอแนะ

แนวทางการด าเนินงานการพจิารณาเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซนี (AEFI)









แนวทางการสอบสวนเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลังไดรั้บวัคซนีโควิด

https://www.path.org/articles/vaccine-cold-chain-q/



ช่องทางการรายงานของ AEFI DDC
https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/

 ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ



https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/



ช่องทางการรายงาน (ต่อ)

 ท่านผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว
 Add Line Official “AEFI DDC”
 กรุณาส่งหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันข้อมูลในการเข้าใช้งาน

ระบบ เช่น บัตรประจ าตัว ข้าราชการ/ พนักงาน
 Admin ตรวจสอบหลักฐาน และอนุมัติให้เข้าใช้งาน
 เริ่มใช้งานในระบบรายงานได้

** หากไม่ต้องการรับข้อความจากบัญชีทางการนี้ โปรดแตะปุ่มเมนูที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วปิดการแจ้งเตือน **

 Add Line Official



 เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูล

กรอก Username 
และ Password

https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/

ช่องทางการรายงาน (ต่อ)



ระบบฐานข้อมูลอาการภายหลังการได้รับการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค

1. การเข้าฐานข้อมูลและลงขอ้มูลอาการภายหลงั    
การได้รับการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

3. การดาวน์โหลดข้อมูล (Download)

2. การแสดงผลขอ้มูล (Dashboard)



หน้าจอแสดงผลหน้าแรกของโปรแกรมการรายงาน



กดเลือกแบบฟอร์ม และกดเลือกแบบฟอร์ม V1



กดเลือก “เพิ่มผู้ป่วย AEFI ราย Case”



กรอกข้อมูลผู้ป่วย



บันทึกข้อมูลผู้ป่วย



หน้าจอแสดงผลหน้าแรกของ Dashboard


