
 
 

 

คำนิยามที่เกี่ยวของกับเหตุการณไมพึงประสงคหลังการไดรับวัคซีน 

(Adverse Event Following Immunization)  

และคำแนะนำเบื้องตนสำหรับการใหวัคซีน 

โดยคณะผูเช่ียวชาญพิจารณาอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

(ปรับปรุงวันท่ี 28 มีนาคม 2564) 

 

เหตุการณไมพึงประสงคหลังการไดรับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization) 

เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นหลังการไดรับวัคซีน ซึ่งอาจจะเปนปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากวัคซีน 

(Adverse reaction) หรือไมเกี่ยวของกับวัคซีน เชน เกิดจากความวิตกกังวลของผูรับบริการวัคซีน หรือภาวะรวม

อื่น ๆ ที่เกิดในชวงเวลาเดียวกัน เพื่อการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยและประชาชน จึงมีความจำเปนตองให

คำนิยามปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคหลังฉีดวัคซีน โดยแบงเปน 2 กลุมอาการ ดังตอไปนี้  

1. อาการขางเคียงหรือผลขางเคียง (Side effects) หมายถึง อาการที่คาดเดาไดวาอาจจะเกิดขึ้นไดจาก

การไดรับวัคซีน ซึ่งมีรายงานมากกวาหนึ่งในสามของผูที่ไดรับวัคซีน เชน ปวด บวม รอนบริเวณที่ฉีด และอาการ

ตามระบบอื่น ๆ เชน ไข ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย ใจสั่น หมดแรง ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน มึนงง และเวียน

ศีรษะ โดยอาการเหลานี้ จะเกิดเพียง 1–2 วันหลังไดรับวัคซีน มักเปนไมรุนแรง แตบางรายอาจจะมีอาการมาก 

เชน ไขสูงและ/หรือหนาวสั่น จนตองพักหรือไมสามารถปฏิบัติชีวิตประจำวันได ตองกินยาแกปวดลดไข นอนพัก 

หรืออาจตองไปพบแพทย ผูท่ีมีอาการขางเคียงเหลานี้ สามารถใหฉีดวัคซีนเข็มตอไปได 

การรักษาอาการขางเคียง ใหรักษาตามอาการเทาที่จำเปน รายที่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ควรหาสาเหตุอ่ืน 

ที่เปนไปได ซึ่งอาจจะเกิดในชวงเวลาใกลเคียงกับที่ไดรับวัคซีน เชน คลื่นไส อาเจียน ถายเหลวหลายครั้ง อาจเกิด

จากการกินอาหารที่ปนเปอน เกิดอาหารเปนพิษหรือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ควรพิจารณาตรวจอุจจาระ 

เพื่อหาสาเหตุ เปนตน นอกจากนี้ ผูที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หลังจากไดรับวัคซีน อาจเกิดอาการขางเคียงที ่ไป

กระตุนโรคเดิมใหมีอาการมากขึ้นได จึงจำเปนตองประเมินผูปวยเหลานี้กอนที่จะใหวัคซีน วามีอาการคงที่และ

สามารถทนตออาการขางเคียงจากวัคซนีได  

2. การแพวัคซีนหรือสวนประกอบของวัคซีน (Hypersensitivity reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาการแพ

วัคซีน ซึ่งอาจทำใหเกิดอาการแพหลากหลาย แตการแพวัคซีนแบบรุนแรงที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงมากที่สุด คือ 

อาการแพรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส (Anaphylaxis) ซึ่งมักเกิดข้ึนอยางรวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังไดรับวัคซีน 

ซึ่งเปนขอหามในการรับวัคซีนชนิดเดิมในครั้งตอไป การวินิจฉัยแอนาฟแล็กซิสหลังจากไดวัคซีนโควิด-19 เข็ม

แรก ใชอาการเปนหลัก โดยตองมีอาการอยางนอย 2 ขอ ใน 4 ขอ ตามขอ A ในตารางที่ 1   

 

  



 
 

 

 

ตารางที่ 1  ขอพิจารณาการใหวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  

อาการไมพึงประสงค 

จากวัคซีนโควิด-19 ที่ไมรุนแรง 

ที่พิจารณาใหวัคซนีเข็มที่ 2 ชนิดเดิมได 

อาการไมพึงประสงคจากวัคซีนโควิด-19 ที่รุนแรง 

หามใหวัคซนีเข็มท่ี 2 ชนิดเดิม 

อาการไมรนุแรงดังตอไปนี้ 

1. ปวด บวม แดง บริเวณท่ีฉีด 

2. ไข 

3. ออนเพลีย งวงนอน 

4. เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ 

5. ปวดเมื่อยลำตัว 

6. ผื่น เชน maculopapular rash 

สำหรับผูปวยกลุมนี้ อาจใหกินยา 

กลุม antihistamine ที่ไมมี

ผลขางเคยีง คือ อาการงวงนอน 

(Non-sedative Antihistamine) เชน 

Cetirizine หรือ Loratadine กอนฉีด

วัคซีน 30 นาที 

ผูท่ีมีประวัติในขอ A หรือขอ B ดังตอไปนี้  

A. อาการแพรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส (Anaphylaxis) 

คือ มีอาการมากกวา หรือเทากับ 2 ขอ ดังตอไปนี้ หลังไดวัคซนี 

โควิด-19 เข็มแรกภายใน 30 นาที* 

1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรือเย่ือบุ เชน ผื่นลมพิษทั่วตัว คัน  

ผื่นแดง หรือมีอาการบวมของปากลิ้น และเพดานออน เปนตน  

2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน คัดจมูก น้ำมูกไหล 

เสียงแหบ หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน  

เสียงฮื้ดตอนหายใจเขา (Stridor) มีการลดลงของ Peak 

expiratory flow (PEF) ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง  

3. ความดันเลือดลดลงหรือมีการทำงานของระบบตาง ๆ ลมเหลว 

เชน Hypotonia (Collapse) เปนลม อุจจาระ ปสสาวะราด 

เปนตน  

4. มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง คลื่นไส 

อาเจียน เปนตน  

 B. อาการขางเคียงใด ๆ ท่ีรุนแรงที่ตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

 

ผูท่ีมีประวัติในขอ A หรือขอ B ดังกลาว อาจพจิารณาให

วัคซนีครั้งตอไปดวยวัคซนีโควิด-19 คนละย่ีหอ หรือคนละแบบ 

(ท่ีไมมีสวนผสมที่เหมือนกัน) โดยการฉีดวัคซีนเข็มที่สองใหตาม

วันที่กำหนดนัดของวัคซีนเข็มท่ี 2 เดิม และสามารถนับตอเปน

เข็มที่ 2 ไดเลย 

 

  



 
 

 

ไมดีขึ้น 

* แนวทางเวชปฏิบัติสำหรบัผูปวยที่มกีารแพชนิดรนุแรง โดยคณะทำงานเพื่อการรักษาและปองกันการแพชนิดรุนแรงแหงประเทศไทย

https://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_Anaphylaxis_2017_Full_version.pdfhttps://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_

Anaphylaxis_2017_Full_version 

ผูที ่มีประวัติแพวัคซีนโควิด-19 มากอน และมีความดันเลือดลดลงหลังจากไดวัคซีนโควิด-19 เข็มถัดไป    

(เกิดอาการภายในเวลาเปนนาทีหรือไมก่ีชั่วโมง) ใหถือเอาความดันซิสโตลิกที่นอยกวา 90 มม.ปรอท หรือความดัน

ซิสโตลิกที่ลดลง มากกวารอยละ 30 ของความดันซิสโตลิกเดิม เปนการวินิจฉัยภาวะแอนาฟแล็กซิสจากวัคซีน 

โควิด-19* 

หากทำได ควรเก็บตัวอยางเลือดสงตรวจ Serum tryptase (สงไดที ่โรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดี 

จุฬาลงกรณ และวชิรพยาบาล) เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย ซึ่งจะมีระดับสูงสุดที่ 60–90 นาที หลังจากเกิด 

แอนาฟแล็กซิส และอยูนาน 5 ชั่วโมง โดยใชคาจุดตัดท่ี 12 ไมโครกรัม/ลิตร ควรสงเลือดภายใน 1–2 ชั ่งโมง 

แตหากทำไมได ใหแยกซีรัมเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2–8 ˚C ไดนานไมเกิน 1 สัปดาห* โดยใช Clotted blood, 

Heparinized blood หรือ EDTA blood ไมนอยกวา 3 มิลลิลิตร การรักษาภาวะแอนาฟแล็กซิส ดังแผนภูมิที่ 1 
 

แผนภูมิที่ 1  การรักษาภาวะแอนาฟแล็กซิสเบื้องตนในสถานพยาบาล* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช 

อาการที่สงสัยวาเปนแอนาฟแล็กซสิ 

วินิจฉัยตามเกณฑในตารางท่ี 1 

 ประเมินอาการเบื้องตน คือ Airway, Breathing และ 
Circulation 

 ฉีด Epinephrine (1:1000) 0.01 มล./กก. เขากลาม 
ขนาดสูงสดุ คือ 0.3 มล. ในเด็กและ 0.3–0.5 มล.  
ในผูใหญ โดยควรฉีดท่ี Anterolateral thigh เนื่องจาก
ระดับยาในเลือดจะสูงท่ีสุดและออกฤทธ์ิเร็วที่สุด  
เมื่อเทียบกับตำแหนงอ่ืนๆ 

 ให Epinephrine ซ้ำไดอีก 1–2 ครั้ง ทุก 5–15 นาที 
 ตามทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาล 
 เก็บตัวอยางเลือดสงตรวจ Serum tryptase 

พิจารณาให 

 H1 และ H2 Antihistamine 

 Corticosteroid 

 ใหการรักษาตอไปนี้ตามความจำเปน 

 ออกซิเจน 

 สารน้ำ 

 Inhaled bronchodilators 

 Vasopressors 

 ใสทอชวยหายใจ 

+ 

กรณีมี Cardiopulmonary arrest 

 CPR 

 Epinephrine ขนาดสูงเขาทางหลอดเลือดดำ 

 ใหสารน้ำอยางรวดเร็ว 

 Atropine ในกรณีท่ีมี Bradycardia หรือ Asystole 

 ยาย ICU 

ดีขึ้น 

 พิจารณาสังเกตอาการอยางนอย 4–8 ชม. และรับตัวไว

รักษาในโรงพยาบาล ถาอาการไมดีข้ึน 

 ให Antihistamine (+ Prednisolone) กินตอ 3–5 วัน 

ประเมินการตอบสนอง 



 
 

 

 

สวนประกอบของวัคซีนที่มีใชในประเทศไทยขณะนี้มีดังนี้ 

1. วัคซนี CoronaVac ของบริษัท Sinovac Life Science มีสวนประกอบ ดังนี้ 

Aluminum hydroxide disodium hydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, 

Sodium chloride และ Sodium hydroxide.  

2. วัคซนี COVID-19 Vaccine AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca มีสวนประกอบ ดังนี้ 

L- Histidine, L- Histidine hydrochloride monohydrate, Magnesium chloride hexahydrate, 

Polysorbate 80, Ethanol, Sucrose, Sodium chloride และ Disodium edetate dihydrate 

 

คำแนะนำสำหรับการรับวัคซนีในกรณีที่มีประวัติแพยา อาหาร หรือสารกอภูมิแพอื่นมากอน แตไมใชการแพ

วัคซนีโควิด-19 

1. กรณีที่มีประวัติการแพที่มีผื่นอยางเดียวที่ไมรุนแรง (เชน maculopapular rash) โดยไมมีอาการของ

ระบบอื ่น ๆ และยังไมเขาเกณฑการวินิจฉัยแอนาฟแล็กซิส แนะนำใหสามารถรับวัคซีนโควิด-19  

ไดตามปกติ โดยอาจใหกินยากลุม antihistamine ที่ไมมีผลขางเคียง คอื อาการงวงนอน (Non-sedative 

antihistamine)  เช  น  Cetirizine,  Loratadine,  Desloratadine,  Levocetirizine,  หร ื อ  Bilaxten  

กอนฉีดวัคซีน 30 นาที 

2. กรณีที่มีประวัติการแพแบบรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส จากสาเหตุอื่น ๆ เชน การแพที่มีอาการผื่นบวม

ลมพิษ (Urticaria) รวมกับอาการของระบบอื่น ๆ สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได แตใหสังเกตอาการเปน

พิเศษอยางใกลชิดใน 30 นาที หรืออาจใหกินยากลุม antihistamine ที่ไมมีผลขางเคียง คือ อาการงวง

นอน (Non-sedative antihistamine) เชน Cetirizine, Loratadine, Desloratadine, Levocetirizine, 

หรือ Bilaxten กอนฉีดวัคซีน 30 นาที นอกจากนี้ควรใหคำแนะนำในการสังเกตอาการเมื่อกลับไปที่บาน 

โดยหากมีอาการผิดปกติ สามารถโทรสอบถาม 1669 หรือติดตอโรงพยาบาลใกลบาน    
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