
หลังการไดรับวัคซีนโควิด 19

เหตุการณไมพึงประสงค

(ADVERSE EVENT FOLLOWING IMMUNIZATION COVID-19)

ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ–23 มิถุนายน 2564

มีผูรับวัคซีนสะสม ทั้งหมด 8,400,320 โดส

ไมมีผลขางเคียง

91.57%

AEFI (Adverse Events Following Immunization) 

หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิ
คุมกันโรค อาจเปนอาการไมสบาย หรือมีผลการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติการผิดปกติ โดยไมจำเปนตองมีสาเหตุจากการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
สวนใหญเกิดใน 30 วัน

มีผลขางเคียงไมรุนแรง 

8.43%

(430,704 คน)

สรุปขอมูลการฉีด

วัคซีนโควิด 19 ของไทย

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

รายงานผูมีอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีน 
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ปวดศีรษะ

ปวดกลามเนื้อ

0% 1% 2%

 
อาการขางเคียงที่พบ

ที่มา : กรมควบคุมโรค 9 มิถุนายน 2564

จำนวนผูที่มีอาการแพรุนแรง ที่ไดรับการ

ยืนยันจากคณะผูเชี่ยวชาญ 17 คน

แพรุนแรง (Anaphylaxis)  

 17 ราย (3 ใน 1 ลานราย)

1. ปฏิกิริยาของวัคซีน (VACCINE PRODUCT-RELATED REACTION) คือ 
 ผลจากวัคซีนโดยตรง แบงเปนอาการเฉพาะที่ และอาการตอระบบอื่น ๆ 
 ของรางกายภาวะแพรุนแรงก็จัดอยูในกลุมนี้ หลังไดรับวัคซีน

2. ความบกพรองของวัคซีน (VACCINE QUALITY DEFECT-RELATED REACTION) 

 เกิดจากไดรับวัคซีนที่ไมไดมาตรฐาน เชน การปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย 
 ไวรัส หรือเชื้อราจากการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไมดีพอ หรือการ
 ทำลายฤทธิ์ไมมีประสิทธิภาพ 

3. ความคาดเคลื่อนดานการใหบริการ (IMMUNIZATION ERROR RELATED 
 REACTION) เกิดจากการบริหารจัดการและวิธีการใหวัคซีน เชน การเก็บรักษา
 วัคซีนไมเหมาะสม การเตรียมวัคซีนไมถูกตอง การฉีดวัคซีนผิดวิธีหรือ
 เกินขนาดที่แนะนำ

4. ความกลัว/ความกังวล (IMMUNIZATION ANXIETY- RELATED REACTION) 
 เปนการตอบสนองของแตละคน บางคนกลัวเข็ม บางคนกังวลผลขางเคียง
 จากการฉีดวัคซีน ทำใหมีอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจเร็ว หนามืด เปนลม

5. เหตุการณรวมอื่นโดยบังเอิญ (COINCIDENTAL EVENT) คือ ไมไดเปนผล
 มาจากวัคซีนหรือการฉีดวัคซีน แตเปนเหตุการณท่ีบังเอิญเกิดข้ึนภายหลัง
 จากไดรับวัคซีน เชน การเสียชีวิตในผูสูงอายุหรือมีโรคประจำตัวอยูเดิม

ประเภทของสาเหตุการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค*

 *ที่มา : COUNCIL FOR INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF
MEDICAL SCIENCE (CIOMS) และองคการอนามัยโลก (WHO)

ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2564



ทำความรูจักภาวะ ISRR 

การตอบสนองของรางกาย

ตอการฉีดวัคซีน

การวินิจฉัย

  ภาวะ ISRR เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการตอบสนองของรางกายตอการ
ฉีดวัคซีน ความกังวล ความเครียดของรางกายและจิตใจ แตยังไมทราบกลไก
การเกิดที่แนชัด องคการอนามัยโลกไดนิยามกลุมอาการจากปฏิกิริยาเหลานี้วา 
IMMUNIZATION STRESS-RELATED RESPONSE (ISRR)

  อาการของ ISRR มีไดหลากหลาย เชน เปนลม ปวดเกร็งทอง คลื่นไส ตามัว 
ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว อันเปนผลจากการตอบสนองของระบบประสาท 
อัตโนมัติ ไปจนถึง อาการทางระบบประสาท (DISSOCIATIVE NEUROLOGICAL 
SYMPTOM REACTION: DNSR) เชน อาการชา ออนแรง การเคล่ือนไหวของรางกาย
ผิดปกติ ความผิดปกติของการทรงตัว พูดไมชัด อาการคลายภาวะหลอดเลือดสมอง 
หรือชัก โดยสวนใหญอาการมักเกิดข้ึนเร็วภายในไมก่ีนาทีหลังการฉีดวัคซีน แตอาจมี
บางรายเกิดชาเปนช่ัวโมงหรือเปนวันภายหลังการไดรับวัคซีน ISRR มักจะเกิดในผูหญิง
มากกวาผูชาย และพบมากในผูที่อายุนอย มักเกิดเปนกลุมกอนเมื่อมีการฉีดวัคซีน
ชนิดใหมครั้งละมาก ๆ (MASS VACCINATION) เกิดไดกับการฉีดวัคซีนทุกชนิด
และทุกรุนการผลิต (LOT)

  อาการที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นไมนานหลังไดรับวัคซีน 
สวนใหญมักเกิดข้ึนภายใน 5–30 นาที แตในบางรายอาจเกิดชา
เปนช่ัวโมงหรือเปนวันหลังไดรับวัคซีน เม่ือตรวจวินิจฉัยโรคแลว 
ไมพบความผิดปกติหรือไมพบพยาธิสภาพที่ชัดเจน อาการ
จะเปนช่ัวคราว และจะดีข้ึนไดเองภายในเวลาไมนานสวนใหญ
หายเปนปกติใน 1–3 วัน แตบางรายอาจใชเวลาหลายวัน
กวาจะหายดี ลักษณะที่กลาวมานี้จะทำใหวินิจฉัยไดวาเปน 
ISRR

  เมื่อพบผูที่มีอาการ ISRR ในเบื้องตน อาจจะแยกไมได
วาเปนภาวะ ISRR หรือเปนความเจ็บปวยจากพยาธิสภาพ
ในรางกาย ควรตรวจรางกายอยางละเอียด วัดสัญญาณชีพ 
หากพบความผิดปกติใหการรักษาตามมาตรฐาน ถาเขาไดกับ
โรคหลอดเลือดสมอง ก็ใหการรักษาตามระบบบริการทางดวน
โรคหลอดเลือดสมอง หากไมพบความผิดปกติ หรือสงสัยภาวะ 
ISRR ใหรักษาตามอาการ ควรใหความมั่นใจกับผูปวยวาอาการ
ที่เปนจะคอย ๆ ดีขึ ้นและหายไดเอง ใหพักและผอนคลาย 
หลีกเล่ียงการสืบสวนโรคโดยไมจำเปน (OVER INVESTIGATION) 
หรือการนอนโรงพยาบาลโดยไมจำเปน ใหติดตามอาการผูปวย
อยางใกลชิด เมื่ออาการดีขึ้น สามารถใหกลับไปทำภารกิจได
ตามปกติ

การดูแล



อาการขางเคียง

การแพวัคซีนรุนแรง หรือ ANAPHYLAXIS

อาการ 2 ใน 4 ระบบ ที่เกิดขึ้น

อาการขางเคียง การแพ การแพรุนแรง หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

 

สวนใหญไมรุนแรงสามารถหายไดเอง โดยไมตอง

ใหการรักษา หรือรักษาตามอาการ เชน ปวดศีรษะ 

ปวดเม�อยตามตัว ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด

ปวดศีรษะ

ควรเฝาระวังหลังจากฉีดไปแลว 

30 นาทีแรก 

ปวดเม�อยตามตัว ปวดบวมแดง

บริเวณที่ฉีด

ระบบทางเดินหายใจ 

การแพวัคซีน

เกิดขึ้นทันที หรือภายในระยะเวลาเปนนาที ถึง 1–2 ชั่วโมงหลังไดรับวัคซีน

• ไอ หายใจเสียงวี๊ด (WHEEZE)
• เสียงแหบ หรือมี STRIDOR
• น้ำมูกไหล
• การหายใจลมเหลว เชน 
 หอบเหนื่อย เขียว อกบุม
• ทางเดินหายใจสวนบนบวม 
 เชน ปาก/คอ/ลิ้น/ลิ้นไกบวม

อาการทางผิวหนัง 

• หัวใจเตนเร็ว และคลำชีพจร
• ความดันโลหิตต่ำ เปนอยูนาน 
 และอาการไมดีขึ้นเอง
 ถาไมไดรับการรักษา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

• ลมพิษ คัน ปากบวม ตาบวม 
 มือ/เทาบวม ผิวแดง

ระบบทางเดินอาหาร

• ปวดเกร็งชองทอง ถายเหลว 
 คลื่นไส หรือ อาเจียน

เปนปฏิกิริยาของรางกายผานระบบภูมิคุมกัน ประมาณรอยละ 80 
มักเกิดขึ้นภายในเวลา 30 นาทีหลังรับวัคซีน

อาการที่พบบอย คือ ผื่นคันคลายลมพิษ อาจมีอาการบวมที่เยื่อบุผิวหนัง
รวมดวย

เวียนศีรษะไข, ปวดหัว

คลื่นไส
อาการงวงนอน

บริเวณที่ฉีดปวดและบวม

เจ็บกลามเนื้อ

ความเหนื่อยลา

1 2

3 4



คำแนะนำสำหรับประชาชนหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย

งดการ
ออกกำลังกาย
แบบหนัก ๆ 
อยางนอย 2 วัน

แจงขอมูลสำคัญหรือปรึกษาแพทยกอน 
เชน มีโรคประจำตัวหรือยาที่ตองรับประทาน 
ประวัติการแพยาหรือวัคซีน 
อยูระหวางการตั้งครรภนอยกวา 12 สัปดาห

4-6 ชั่วโมงแรกหลังฉีดวัคซีน หากมีไข หรือมีอาการปวดเมื่อยมาก 
สามารถรับประทานยาพาราเซตามอล ขนาดตามน้ำหนักตัว 
10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (500 มิลลิกรัม/50 กิโลกรัม) ทุก 4–6 ชั่วโมง 

หลังจาก 6 ชั่วโมงแรกหลังฉีดวัคซีน ตองสังเกตอาการตออีก 2–3 วัน 
หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เชน ชาครึ่งซีก แขนขาออนแรง 
หรือปากเบี้ยว ใหรีบไปพบแพทยทันที

เลี่ยงการใชแขนขางที่ฉีดในการยกของหนัก อยางนอย 4 ชั่วโมง

หากเกิดอาการผิดปกติ โทรสายดวน 1669 หรือสายดวน 1422

แมจะรับวัคซีนครบตามปริมาณโดสท่ีระบุไวแลวก็ยังสามารถรับเช้ือโควิด 19 ได 
ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือ เวนระยะหางระหวางบุคคล 
สวมหนากาก 100% ลางมือบอย ๆ วัดอุณหภูมิรางกาย เขาตรวจคัดกรอง
ความเส่ียง (เม่ือมีความจำเปน) และใชแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ 
เมื่อไปที่สาธารณะทุกครั้ง

รวมกันทำปองกันได

ที่ปรึกษา   : โอภาส การยกวินพงศ   จักรรัฐ พิทยวงศอานนท 
ผูเรียบเรียง  : แพทยหญิงภาวินี ดวงเงิน  อภิญญา ปญจงามพัฒนา  วัชรีพร พรมศรี 
   กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ กองระบาดวิทยา และกรมควบคุมโรค  
กองบรรณาธิการ  : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ดนยา สุเวทเวทิน  อรัฐา รังผึ้ง  
ออกแบบ   : ชฎาบุญ บุญสิริวรรณ
พิมพ : อิเล็กทรอนิกสไฟล
จัดทำโดย  : กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
    ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

คำแนะนำสำหรับประชาชนกอนฉีดวัคซีนโควิด 19

ควรนอนหลับ
พักผอนใหเพียงพอ
กอนรับวัคซีน

ดื่มน้ำสะอาด
ใหเพียงพอ
อยางนอยวันละ
500-1,000 มิลลิลิตร

เลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

หากเจ็บปวย มีไข 
ใหเลื่อนนัดการฉีด
วัคซีนออกไปกอน

 

30 นาทีแรกหลังฉีด พักดูอาการ ณ จุดที่ฉีดวัคซีน 

เชน เวียนศีรษะ คล�นไส อาเจียน ผ�น ปากบวม หนาบวม 

ใหรีบแจงเจาหนาท่ีและพบแพทยทันที

แขนขาออนแรง 

ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว 

คล�นไส อาเจียน

ควรเวนระยะหางระหวางบุคคล ลดความแออัดขณะรอรับการฉีดวัคซีน

เตรียมความพรอมท้ังยาและอุปกรณสำหรับชวยเหลือผูปวยแพรุนแรง 
(ANAPHYLAXIS) ท่ีจุดฉีดวัคซีน

ประชาสัมพันธขอดี ขอเสีย และอาการไมพึงประสงคเม่ือเขารับการฉีด
วัคซีนโควิด 19 แตละประเภท ใหประชาชนรับทราบ เพ่ือใหประชาชน
ไดพิจารณาถึงความสำคัญ นำสูการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพ่ือการสราง
ภูมิคุมกันตอตนเองและคนรอบขาง เตรียมอุปกรชวย....เบ้ืองตน

ACCESS ONLINE QR CODE

 เผยแพรทางเว็บไซตกองระบาดวิทยา : https://ddc.moph.go.th/doe         กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค




