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แนวทางปฏิบัติส าหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 
กรณปีฏิกิริยาที่สัมพันธ์กบัความเครยีดจากการฉีดวัคซีน กลุ่มอาการคล้ายภาวะหลอดเลือดสมอง 

โดยคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถาบันประสาทวิทยา และกรมควบคุมโรค 
ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2564 

  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน อาจเกิดได้จากตัววัคซีน (Vaccine product related 

reaction)  คุ ณ ภ า พข อ ง วั ค ซี น  ( Vaccine quality defect- related reaction)  ก ร ะบ ว น ก า ร ฉี ด วั ค ซี น 
(Immunization error related reaction) ภาวะวิตกกังวลต่อการได้รับวัคซีน (Immunization anxiety related 
reaction) หรือเป็นเหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญที่ไม่เก่ียวข้องกับวัคซีนหรือการฉีดวัคซีน (Coincidental event)  

เมื่อมีการฉีดวัคซีนให้แก่คนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน (Mass vaccination) จะมีโอกาสท าให้พบอาการไม่
พึงประสงค์ที่พบไม่บ่อยได้ เนื่องจากข่าวต่าง ๆ ที่รายงานเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน ท าให้เกิดความวิตกกังวลได้
มากโดยเฉพาะกับวัคซีนที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ในวงกว้างมาก่อน รวมกระบวนการฉีดที่อาจท าให้เกิด
ความเครียดได้สูง ทั้งหมดนี้อาจท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนได้ องค์การ
อนามัยโลกได้นิยามกลุ่มอาการจากปฏิกิริยาเหล่านี้ว่า Immunization Stress-Related Response (ISRR)  

ISRR เป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นจริง ที่ตอบสนองต่อภาวะความเครียดในการได้รับการฉีดวัคซีนร่วมกับ
อาการข้างเคียงที่เกิดตามปกติหลังได้รับวัคซีน เกิดได้กับวัคซีนทุกชนิด ทุกรุ่นการผลิต (Lot) ซึ่งมีตัวอย่างในหลาย
เหตุการณ์ที่พบในต่างประเทศจากวัคซีนหลายชนิด และในประเทศไทยก็เคยมีกรณีฉีดวัคซีนป้องมะเร็งปากมดลูกให้
นักเรียนหญิงชั้นประถมปีที่ 5 โดยกลไกของการเกิดโรคยังไม่ชัดเจน อาการของ ISRR มีได้หลากหลาย เช่น เป็นลม 
ปวดเกร็งท้อง คลื่นไส้ ตามัว ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว อันเป็นผลจากการตอบสนองของระบบประสาท
อัตโนมัติ ไปจนถึงอาการทางระบบประสาท (Dissociative neurological symptom reaction: DNSR) เช่น 
อาการอ่อนแรง การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ ความผิดปกติของการทรงตัว พูดไม่ชัด อาการคล้ายภาวะหลอด
เลือดสมอง หรือชัก โดยส่วนใหญ่อาการมักเกิดขึ้นเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังการฉีดวัคซีน แต่อาจมีบางรายเกิดช้าเป็น
ชั่วโมงหรือเป็นวันภายหลังการได้รับวัคซีน ISRR มักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในผู้ที่อายุน้อย โดย
ปัจจัยของการเกิดอาจจะอธิบายได้ตามรูปที่ 1 

จากกรณีการรายงานกลุ่มก้อนของผู้ที่มีอาการอ่อนแรงภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในบางพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งไม่พบสาเหตุความผิดปกติทางกายที่เป็นสาเหตุชัดเจน อาจถือได้ว่าเข้าข่าย เป็น ISRR พบว่า 
ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการของระบบประสาท คล้ายอาการทางหลอดเลือดสมอง เช่น ชา แขนขาอ่อนแรง ภายหลังการ
ได้รับวัคซีน โดยอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ประมาณ 5 – 30 นาทีภายหลังการได้รับวัคซีน แต่บางรายเกิด
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*อ้างอิงจาก Immunization stress related responses โดยองค์การอนามัยโลก 

(https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8 ) 

หลังจากนั้นหลายชั่วโมงหรือเป็นวัน เมื่อตรวจภาพรังสีวิทยาของสมอง (Neuroimaging study) ไม่พบพยาธิสภาพ
ที่ชัดเจน อาการมักจะหายไปภายใน 1 – 3 วัน อย่างไรก็ดีบางรายอาการอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้น 

ข่าวจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อประชาชนที่จะรับวัคซีนในวงกว้าง ส่งผล
กระทบต่อความมั่นใจในการรับบริการวัคซีน แนวทางปฏิบัตินี้ จึงท าขึ้นเพ่ือการป้องกันและรักษา ISRR โดยเฉพาะ
กลุ่มอาการ DNSR  

 
  

ปัจจัยทางสังคม 
ได้รับข้อมูลทางลบ
ต่อการฉีดวัคซีน 

ปัจจัยทางจิตใจ 
ความกังวลต่อการ

ฉีดวัคซีน 

ปัจจัยทางชีวภาพ 
อายุ พันธุกรรม 

ทัศนคติของแพทย์/
บุคลากรที่ดูแล 

ปัจจัยทาง
จิตใจ 

ยืนรอเป็นเวลานาน 
Vasovagal response 
เคยฉีดแล้วเจ็บมาก่อน 

พบเห็นผู้มีผลข้างเคียง 
ทัศนคติต่อการเกิด

ผลข้างเคียง 

ความกังวลว่าน่าจะถูก
เพ่งเล็งโดยคนอื่น 

ความเชื่อม่ันและ
ทัศนคติของคนอื่น 

ความกังวล 
ความกลัว 

ภาวะที่ร่างกายตอบสนองตอ่
ความเครียดอย่างตอ่เนือ่ง เกดิ

การกระตุ้นการท างานของ 
Hypothalamic-pituitary axis 

axis sensitization 

Acute Stress Response รวมถึง vasovagal 
reaction อาจมเีวียนศีรษะ เป็นลม คลื่นไส้ ตา

พร่ามัว เหงื่อแตก เป็นต้น                                                                                                                      

อาการทางระบบประสาท
Dissociative neurological 
symptom reaction (DNSR)   

ก่อนได้รับวัคซีน 

ขณะได้รับวัคซีน 

หลังได้รับวัคซีน 

รูปที่ 1 กลไกการเกิด 
Immunization Stress-

Related Response (ISRR)*  

ฉีดวัคซีนพร้อมกันหลายคน 
ตัวบุคคล 
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การเตรียมการเพื่อป้องกันเหตุการณ์  
 ก่อนการฉีดวัคซีน  

 ควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป จุดที่ให้บริการควรห่างกัน 

 จัดระบบการรอรับบริการไม่ให้เกิดความแออัด รอนาน เพ่ือลดความวิตกกังวล 

 การคัดกรองผู้รับบริการ ควรสังเกตอาการของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการมีร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่
เพียงพอ หรือมีอาการเจ็บป่วย ที่ไม่มีความพร้อมในการรับวัคซีน หรือมีความวิตกกังวล ควรพิจารณา
เลื่อนนัดไปก่อน  

 ควรมีการให้ความรู้กับผู้รับการฉีดวัคซีนถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการเกิดขึ้น
ภายหลังการได้รับวัคซีน เพ่ือให้ผู้รับวัคซีนรู้เท่าทันอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด 
หรือมีไข ้หรือบางคนอาจมีเพลีย อ่อนแรง หรืออ่ืน ๆ อาการมากน้อยแตกต่างกัน โดยอาการมักจะหายไป
ได้ภายใน 1-3 วัน โดยไม่มีอันตราย 

 ควรมีการเตรียมระบบรองรับผู้ที่อาจเกิดอาการ ISRR โดยทีมสหสาขาท่ีประกอบด้วยแพทย์และบุคคลากร
ที่มีความเข้าใจ 

 ระหว่างการฉีดวัคซีน 

 หากผู้รับบริการเคยมีประวัติว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นลม หรือดูมีความวิตกกังวลมาก อาจพิจารณาให้รับวัคซีน
ในท่านอน ควรชวนพูดคุยขณะฉีด เพ่ือลดความกังวลและดึงดูดความสนใจ 

 ไม่จ าเป็นต้องดูดกลับเพ่ือทดสอบว่าเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม่ เพราะจะท าให้เจ็บจากการฉีดมากขึ้นและ
นานขึ้น  

 ควรฉีดในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ต าแหน่งช่วงกลางของกล้ามเนื้อเดลตอยด์ (mid 
deltoid) ไม่ควรฉีดสูงเกินไป เพราะจะท าให้มีโอกาสเกิดอาการปวดข้อไหล่ได้ 

 หลังการฉีดวัคซีน 

 สังเกตอาการภายใน 30 นาที รีบให้การดูแลเมื่อพบผู้ที่มีอาการ 
 
เมื่อพบผูท้ี่มีอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน เช่น ชา อ่อนแรง ตามัว ควรรีบด าเนินการดังนี้   

 ปรึกษาแพทย์ เพ่ือการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ควรตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีภาวะโรค
ทางกายก่อน แต่ควรหลีกเลี่ยงการตรวจสืบค้นโดยไม่จ าเป็น (Over-investigation) หรือการต้องนอน
โรงพยาบาล แต่ต้องพอเหมาะที่จะท าให้ไม่พลาดการวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคจริง โดยปฏิบัติตามแผนผังแสดงการ
ประเมินอาการทางระบบประสาทที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีน 

 ควรให้การดูแลรักษาโดยใช้สหสาขาช่วยดูแล อาการทางกายควรให้รักษาตามอาการ และควรให้การ
ประคับประคองจิตใจ โดยไม่มีการว่ากล่าวหรือท าให้ผู้ที่มีอาการรู้สึกไม่ดี ไม่พูดให้เข้าใจผิดว่าเกิดจากความ
เจ็บป่วยทางจิตใจ เพราะเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนจริงจากปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย มิใช่การแกล้งท า 
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 ในระหว่างที่ให้การรักษาดูแล ควรให้ความม่ันใจเรื่องอาการที่เกิดขึ้นว่า อาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ และส่วนใหญ่
จะดีข้ึนภายในเวลาไม่นาน โดยไม่มีอันตราย เพ่ือลดความวิตกกังวล 

 ทันทีท่ีอาการดีข้ึน ควรให้ก าลังใจ และสนับสนุนให้กลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจได้ตามปกติ  
 รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค (AEFI 

DDC) โดยรายงานที่ https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/ หรือส่งแบบสอบสวนโรค AEFI1/AEFI2 ที่
อีเมล doe_cd@ddc.mail.go.th  เพ่ือน าข้อมูลจากการรายงานเข้าที่ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน เพ่ือพิจารณาสาเหตุของการเกิดอาการว่า เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน
หรือไมต่่อไป 

 ไม่จ าเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีนในวันนั้น หรือในรุ่นการผลิต (Lot) นั้น ๆ จนกว่าจะมีข้อบ่งชี้ว่าสาเหตุที่
เกิดข้ึนเป็นจากตัววัคซีนหรือสารประกอบในวัคซีน 

https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/%20หรือ
mailto:doe_cd@ddc.mail.go.th
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แผนผังแสดงการประเมินอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการทางระบบประสาทท่ีเกิดหลงัได้รับวัคซีน  

อาการที่สงสัย Immunization Stress-Related 
Response (ISRR) ใหส้ังเกตอาการ ได้แก ่

1. มีอาการชาอย่างเดยีว 
2. Positive symptoms เช่น ปวด เสียว ชา หรือ

แปล๊บ ๆ ตามแขนขา ชารอบปาก  
3. พูดไม่ชัดอย่างเดียว 
4. Transient abnormal movement เช่น เกร็ง 

กระตุก 
5. ง่วง 
6. อ่อนแรงแบบท่ัว ๆ หรืออ่อนเพลีย 
7. มึนหรือเวียนศรีษะ 
8. ตามัว  

Activate stroke fast track เมือ่มีอาการ  

1. Hemiparesis MRC grading ≤3 

2. NIHSS ≥4 

3. NIHSS <4 ร่วมกับ severe disable symptoms/clinical 

large vessel symptoms เช่น hemianopia, aphasia 

 เฝ้าสังเกตอาการจนกระทั่งคงที่หรอืดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้น
ให้ปรึกษาแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ 

 ให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยว่าอาการดังกล่าวมักจะหาย
ได้เองภายใน 72 ช่ัวโมง  

 สามารถรับวัคซีนครั้งต่อไปตามก าหนดได้ ทั้งนี้
ขึ้นกับความยินยอมของผู้ป่วย แตห่ากอาการ
ดังกล่าวแย่ลงให้ปรึกษาแพทย์   

อาการที่เข้าได้กับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง 

(Stroke syndrome) หรือมีอาการปวดศีรษะรุนแรง 

ชัก หรืออาการที่เข้าได้กบั Thrombosis เช่น จ้ าเลือด

ผิดปกตหิรืออาการเจ็บแน่นหน้าอกร่วมด้วย  

สงสัย VITT: เกลด็เลือด <150,000/mL ร่วมกับ

Peripheral blood smear ปกติ พิจารณาส่งตรวจ

และรักษาตามค าแนะน าของสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง

ประเทศไทย 

เกิดภายใน 24 ช่ัวโมง เกิดหลังจาก 24 ช่ัวโมง ถึง 30 วัน 

รักษาตาม Stroke guidelines หรือ

ปรึกษาประสาทแพทย ์

รายงานอาการไม่พึงไม่ประสงค์จากการฉีดวัคซีนไปยังหน่วยงาน

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

หรืออีเมล doe_cd@ddc.mail.go.th   

พิจารณาเลื่อนหรืองดการฉดีวัคซนีเข็มที่ 2  

ส าหรับอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น acute 

disseminated encephalomyelitis (ADEM), 

Myelitis, Neuropathy หรือ Myopathy ให้รักษา

ตามมาตรฐานของโรคนั้น ๆ 

https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi%20%20หรือ
https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi%20%20หรือ
mailto:doe_cd@ddc.mail.go.th
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แนวทางการขอระงับวัคซีนชั่วคราว 
กรณีที่มีความจ าเป็นเนื่องจากพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 

 
กรณีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจมีความจ าเป็นต้องระงับใช้วัคซีนชั่วคราว เนื่องจากเกิดการเสียชีวิต/

อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซีน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ก่อนการประกาศระงับใช้วัคซีนชั่วคราว ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานครประสานไปยัง 

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค หรือแจ้งประสานผ่านส านักงานป้องกันควบคุมโรค/สถาบันป้องกัน 
ควบคุมโรคเขตเมือง เพ่ือขออนุมัติระงับใช้วัคซีนชั่วคราว 

2. เมื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ระงับใช้วัคซีนชั่วคราวจาก 
กรมควบคุมโรคแล้ว ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แจ้งเภสัชกรหรือผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน
ให้ทราบถึงรุ่นการผลิต (Lot number) และ/หรือเลขระบุกล่อง (Serial number) ของวัคซีนที่จะระงับใช้ 

3. หน่วยบริการในจังหวัดระงับใช้วัคซีนรุ่นการผลิตดังกล่าวตามท่ีได้รับแจ้ง 
4. หากผลการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พบว่า กรณี

ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากวัคซีน กรมควบคุมโรคจะแจ้งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
น าวัคซีนมาใช้ต่อได้ 
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 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา สามารถติดต่อได้ตาม Focal point stroke 
network ดังตารางด้านล่าง และรายงานอาการไม่พึงประสงค์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
เขตสุขภาพ แพทย์รับปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 

1, 2, 3 นพ.สุรัตน์ตันประเวช 08-3203-2103 
4, 5 นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา 08-6999-4208 
6, 13 พญ.อรอุมา ชุติเนตร 08-1583-2014 
7, 8, 9, 10 นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า 08-1050-4626 
11, 12 พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 08-1598-2849 
ทุกเขตสุขภาพ พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ 06-2246-6195 
 
 หากมีข้อสงสัยเรื่อง การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน สามารถติดต่อได้ท่ี 

o กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์  02-590-3900 
o แพทย์หญิง ภาวินี ด้วงเงิน หมายเลขโทรศัพท์  08-1597-9391 
o คุณอภิญญา ปัญจงามพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์  08-9702-5125 

 
 หากมีข้อสงสัยเรื่อง การขอระงับวัคซีนชั่วคราว สามารถติดต่อได้ที่ 

o กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์  02-590-3196-9 
o นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย  หมายเลขโทรศัพท์  081-671-5239 
o แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร  หมายเลขโทรศัพท์  086-894-6633 
o นางสาวธนาพร มานะดี   หมายเลขโทรศัพท์  080-196-2465 
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ค าถาม – ค าตอบ (Q & A) 
 
1.  ภาวะ ISRR จากวัคซีนป้องกันโควิด-19 พบบ่อยเท่าใดในประเทศไทย 

 ตอบ  ยังไม่มีตัวเลขท่ีชัดเจน จากประสบการณ์การฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ประมาณ 1 ล้าน
โดส มีรายงานผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยภาวะ ISRR 44 ราย ข้อมูลจากทั่วโลกไม่ชัดเจน ข้อมูลจากองค์การอนามัย
โลกในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 1 พันล้านโดส พบว่า มีรายงานอาการทาง
ระบบประสาทหลังฉีดวัคซีนทุกชนิดกว่า 2.6 แสนราย โดยมีรายงานประมาณ 2,400 รายเกิดภายหลังการฉีด
วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท Sinovac (ซึ่งมีการกระจายวัคซนีไปกว่า 200 ล้านโดส) ในจ านวนที่รายงานเหล่านี้ 
ส่วนหนึ่งเป็น DNSR แต่ยังไม่ทราบสัดส่วนที่แน่ชัด  

2.  อาการของ ISRR เป็นอย่างไร และมีอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะ ISRR 
 ตอบ  ISRR มีอาการหลากหลาย ได้แก่ วิงเวียน เป็นลม ชา อ่อนแรง คลื่นไส้ ตามัว พูดไม่ชัด เกร็ง หรือ 

อาการทางระบบประสาทอ่ืน ๆ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิด ISRR คือ ความวิตกกังวล การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
และการเจ็บป่วยทางกายก่อนการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ พบว่าอายุน้อย ผู้หญิง และผู้ที่น้ าหนักตัวมาก จะมี
โอกาสเกิดมากขึ้น 

3.  อาการที่เกิดขึ้นเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทจริงหรือไม่ เป็นภาวะหลอดเลือดสมองจริงหรือไม่ 
 ตอบ  อาการที่เกิดข้ึนนั้นเป็นจริง (ไม่ได้มีการแกล้งท า) ตรวจพบมี neuro deficit จริง เช่น อาการชา อ่อน

แรง หรือปากเบี้ยวจริง บางรายมีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง แต่ไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่
แท้จริง และการตรวจสืบสวนโรค เช่น ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ หรือการตรวจเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
พบว่าปกติ 

4.  ภาวะ ISRR เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ตอบ  เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อการฉีดวัคซีน ความกังวล ความเครียดของร่างกาย

และจิตใจ และอาการข้างเคียงของวัคซีน เช่น อาการปวด ไข้ เพลีย และอาการอื่น ๆ แต่ยังไม่ทราบกลไกการ
เกิดท่ีแน่ชัด 

5.  จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาวะ ISRR 
 ตอบ  อาการที่เกิดข้ึนมักจะเกิดขึ้นไม่นานหลังได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายใน 5 – 30 นาที  

แต่ในบางรายอาจเกิดช้าเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหลังได้รับวัคซีน อาการจะเป็นชั่วคราว และจะดีขึ้นได้เอง
ภายในเวลาไม่นาน ส่วนใหญ่หายเป็นปกติใน 1 – 3 วัน แต่บางรายอาจใช้เวลาหลายวันกว่าจะ 
หายดี มักเกิดเป็นกลุ่มก้อนเมื่อมีการฉีดวัคซีนชนิดใหม่ครั้งละมากๆ (Mass vaccination) เกิดได้กับการฉีด
วัคซีนทุกชนิดและทุกรุ่นการผลิต (Lot) เมื่อท าการตรวจร่างกายและสืบสวนโรคแล้ว ไม่พบความผิดปกติ
หรือไม่พบพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ ลักษณะที่กล่าวมานี้จะท าให้วินิจฉัยได้ว่าเป็น ISRR 
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6.  วิธีการดูแลผู้ที่อาจเป็นภาวะนี้ 
 ตอบ  เมื่อพบผู้ที่มีอาการในเบื้องต้น อาจจะแยกไม่ได้ว่าเป็นภาวะ ISRR หรือเป็นความเจ็บป่วยจริง ควรตรวจ

ร่างกายอย่างละเอียด วัดสัญญาณชีพ หากพบความผิดปกติให้การรักษาตามมาตรฐาน ถ้าเข้ากับโรคหลอด
เลือดสมอง ก็ให้การรักษาตามระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หากไม่พบความผิดปกติ หรือสงสัย
ภาวะ ISRR ให้รักษาตามอาการ ควรให้ความม่ันใจกับผู้ป่วยว่าอาการท่ีเป็นจะค่อย ๆ ดีขึ้นและหายได้เอง ให้
พักและผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการสืบสวนโรคโดยไม่จ าเป็น (Over investigation) หรือการนอนโรงพยาบาล
โดยไม่จ าเป็น ให้ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เมื่ออาการดีขึ้น สามารถให้กลับไปท าภารกิจได้ตามปกติ 

7.  ผู้ที่มีภาวะนี้ควรรับวัคซีนเข็มที่สองหรือไม่ 
 ตอบ  ควรพิจารณาเป็นราย ๆ ไป หากมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถรับวัคซีนเดิมได้ หากมี

ปฏิกิริยาค่อนข้างมาก อาจจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดของวัคซีน หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปออกไปก่อน 
และมีโอกาสเกิดซ้ าได้ แม้จะมีการเปลี่ยนชนิดของวัคซีน 

8.  เมื่อเกิด ISRR ควรระงับการฉีดวัคซีนในสถานที่นั้นหรือระงับการใช้วัคซีนลอตนั้นหรือไม่ 
 ตอบ  เมื่อท าการสอบสวนแล้วพบว่าเป็น ISRR ไม่จ าเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีน แต่ให้ความม่ันใจกับ

ผู้รับบริการและประชาชนว่าอาการท่ีเกิดข้ึนเป็นอาการชั่วคราว ไม่มีอันตราย และอาการจะดีข้ึนได้เองภายใน
เวลาไม่นาน โดยให้เน้นถึงประโยชน์ที่คุ้มค่าของการฉีดวัคซีน 

9.  เมื่อเกิด ISRR จะต้องเก็บขวดวัคซีนส่งตรวจทุกครั้งหรือไม่ 
 ตอบ  ไม่จ าเป็น ควรส่งขวดวัคซีนตรวจเฉพาะกรณีท่ีสอบสวนแล้วสงสัยว่ามีความผิดปกติจากตัวผลิตภัณฑ์

วัคซีน 
10.  ควรฉีดวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) ต่อหรือไม่ 

 ตอบ  ควรอย่างยิ่ง เพราะประโยชน์ของวัคซีนมีมากกว่ามาก และอาการข้างเคียงที่เกิดข้ึนไม่เป็นอันตราย 
11.  ผู้ที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองควรฉีดวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) หรือไม่ 

 ตอบ  ควรฉีดอย่างยิ่ง และการกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด ไม่ได้เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีน 
 
  




