30

เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีนโควิด 19

เรียบเรียงโดย คณะผูเชี่ยวชาญเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ฉบับปรับปรุงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เหตุการณไมพึงประสงคหลังการไดรับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization)
เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นหลังการไดรับวัคซีน ซึ่งอาจจะเปนปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากวัคซีน
(Adverse reaction) หรือไมเกี่ยวของกับวัคซีน แตเกิดจากความวิตกกังวลของผูรับบริการวัคซีน หรือภาวะรวมอื่น ๆ
ที่เกิดในชวงเวลาเดียวกัน สำหรับประเทศไทยเริ่มใหบริการวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ
2564 ขอมูลจากการเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีการฉีด
วัคซีนไปแลว 2,811,549 โดส พบมีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่สำคัญคือ การแพรุนแรง (Anaphylaxis)
จำนวน 15 ราย คิ ด เป น อั ตราการแพ รุน แรง 5 ตอล านโดสของวัคซีน ที่ฉีด และอาการชาหรืออ อนแรงจากภาวะ
Immunization stress related reaction (ISRR) จำนวน 123 ราย คิ ด เป น อั ต ราการรายงาน 43 ต อ ล า นโดส
ซึ่งตอไปจะกลาวถึงอาการที่สำคัญทั้งสองดังตอไปนี้
1. อาการขางเคียง การแพ และการแพรุนแรง
เปนปฏิกิริยาของรางกายตอวัคซีน อาการที่สำคัญสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้
 อาการขางเคียงหรือผลขางเคียง (Side effects) หมายถึง อาการที่คาดเดาไดวาอาจจะเกิดขึ้นไดจากการ
ไดรับวัคซีน ซึ่งมีรายงานมากกวาหนึ่งในสามของผูที่ไดรับวัคซีน เชน ปวด บวม รอนบริเวณที่ฉีด และอาการตามระบบ
อื่น ๆ เชน ไข ครั่น เนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย ใจสั่น หมดแรง ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน มึนงง และเวียนศีรษะ โดย
อาการเหลานี้ จะเกิดเพียง 1–2 วันหลังไดรับวัคซีน มักเปนไมรุนแรง แตบางรายอาจจะมีอาการมาก เชน ไขสูงและ/
หรือหนาวสั่น จนตองพักหรือไมสามารถปฏิบัติกจิ กรรมในชีวิตประจำวันได ตองกินยาแกปวดลดไข นอนพัก หรืออาจ
ตองไปพบแพทย ผูที่มีอาการขางเคียงเหลานี้ สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมได
การรักษาอาการขางเคียง ใหรักษาตามอาการเทาที่จำเปน รายที่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ ควรหาสาเหตุอื่น ที่
เปนไปได ซึ่งอาจจะเกิดในชวงเวลาใกลเคียงกับที่ไดรับวัคซีน เชน คลื่นไส อาเจียน ถายเหลวหลายครั้ง อาจเกิดจาก
การกินอาหารที่ปนเปอน เกิดอาหารเปนพิษหรือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ควรพิจารณาตรวจอุจจาระ เพื่อหา
สาเหตุ เปนตน นอกจากนี้ ผูที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หลังจากไดรับวัคซีน อาจเกิดอาการขางเคียงที่ไปกระตุนโรคเดิม
ใหมีอาการมากขึ้นได จึงจำเปนตองประเมินผูปวยเหลานี้กอนที่จะใหวัคซีน วามีอาการคงที่และสามารถทนตออาการ
ขางเคียงจากวัคซีนได

 การแพ วั ค ซี น หรื อส วนประกอบของวั ค ซี น (Hypersensitivity reaction) หมายถึ ง ปฏิ กิริย าการแพ
วัคซีน ซึ่งอาจทำใหเกิดอาการแพหลากหลาย แตการแพวัคซีนแบบรุนแรงที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงมากที่ สุด คือ
อาการแพรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส (Anaphylaxis) ซึ่งมักเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังไดรับวัคซีน ซึ่ง
เปนขอหามในการรับวัคซีนชนิดเดิมในครั้งตอไป การวินิจฉัยแอนาฟแล็กซิสหลังจากไดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ใช
อาการเปนหลัก โดยตองมีอาการอยางนอย 2 ขอ ใน 4 ขอ ตามขอ A ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอพิจารณาการใหวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2
อาการไมพึงประสงค
จากวัคซีนโควิด 19 ที่ไมรุนแรง
ที่พิจารณาใหวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดิมได
อาการไมรุนแรงดังตอไปนี้
1. ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
2. ไข
3. ออนเพลีย งวงนอน
4. เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
5. ปวดเมื่อยลำตัว
6. ผื่น เชน maculopapular rash
สำหรับผูปวยกลุมนี้ อาจใหกินยา
กลุม antihistamine ที่ไมมีผลขางเคียง
คือ อาการงวงนอน (Non-sedative
Antihistamine) เชน Cetirizine หรือ
Loratadine กอนฉีดวัคซีน 30 นาที

อาการไมพึงประสงคจากวัคซีนโควิด 19 ที่รุนแรง
หามใหวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดิม
ผูที่มีประวัติในขอ A หรือขอ B ดังตอไปนี้
A. อาการแพรุนแรงชนิดแอนาฟแล็กซิส (Anaphylaxis)
คือ มีอาการมากกวา หรือเทากับ 2 ขอ ดังตอไปนี้ หลังไดวัคซีน
โควิด 19 เข็มแรกภายใน 30 นาที*
1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุ เชน ผื่นลมพิษทั่วตัว คัน
ผื่นแดง หรือมีอาการบวมของปากลิ้น และเพดานออน เปนตน
2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เชน คัดจมูก น้ำมูกไหล เสียงแหบ หอบ
เหนื่อย 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 ที่รุนแรงที่ตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ผูที่มีประวัติในขอ A หรือขอ B ดังกลาว อาจพิจารณาใหวัคซีนครั้ง
ตอไปดวยวัคซีนโควิด 19 คนละยี่หอ หรือคนละแบบ (ที่ไมมีสวนผสมที่
เหมือนกัน) โดยการฉีดวัคซีนเข็มที่สองใหตามวันที่กำหนดนัดของวัคซีนเข็ม
ที่ 2 เดิม และสามารถนับตอเปนเข็มที่ 2 ไดเลย

ผู ที่ มีป ระวั ติแ พ วัค ซี น โควิ ด 19 มาก อน และมี ความดัน เลือ ดลดลงหลังจากได วัคซี น โควิด 19 เข็ ม ถั ด ไป
(เกิดอาการภายในเวลาเปนนาทีหรือไมกี่ชั่วโมง) ใหถือเอาความดันซิสโตลิกที่นอยกวา 90 มม.ปรอท หรือความดัน
ซิส โตลิ กที่ ล ดลง มากกว า รอ ยละ 30 ของความดัน ซิ ส โตลิ กเดิ ม เป น การวินิ จ ฉัย ภาวะแอนาฟ แล็ก ซิส จากวั คซี น
โควิด19*
หากทำได ควรเก็ บ ตั ว อย า งเลื อ ดส ง ตรวจ Serum tryptase (ส ง ได ที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช รามาธิ บ ดี
จุฬาลงกรณ และวชิรพยาบาล) เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัย โดยควรเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ครั้งแรก เก็บในชวง 60–90
นาที หลั งจากเกิ ดแอนาฟ แล็กซิ ส จนถึง 5 ชั่วโมง และครั้งที่ส องคือเมื่ ออาการหายเป นปกติ แลวอยางน อย 1 วัน
เพื่อเปนคา Baseline ของผูปวย โดยควรสงเลือดภายใน 1–2 ชั่วโมง แตหากทำไมได ใหแยกซีรัมเก็บไวในตูเย็นที่
อุ ณ หภู มิ 2–8˚C ได น านไม เ กิ น 1 สั ป ดาห * โดยใช Clotted blood, Heparinized blood หรื อ EDTA blood
ไมนอยกวา 3 มิลลิลิตร
การแปลผล Serum tryptase สำหรับ ภาวะแอนาฟแ ล็กซิสที่ มีความไวและความจำเพาะคอนข างดี คือ
การเปรียบเทียบ Serum tryptase ตอนเกิดอาการกับ ตอนภาวะปกติ คือ Serum tryptase มากกวา 2 เท าของ
Baseline tryptase +2 ไมโครกรัม/ลิตร อยางไรก็ตามหากเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจะใชคาจุดตัดที่ 9 ไมโครกรัม/
ลิตร
การรักษาภาวะแอนาฟแล็กซิส ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 การรักษาภาวะแอนาฟแล็กซิสเบื้องตนในสถานพยาบาล*
อาการที่สงสัยวาเปนแอนาฟแล็กซิส

วินิจฉัยตามเกณฑในตารางที่ 1
ใช

ประเมินอาการเบื้องตน คือ Airway, Breathing และ
Circulation
 ฉีด Epinephrine (1:1000) 0.01 มล./กก. เขากลาม
ขนาดสูงสุด คือ 0.3 มล. ในเด็กและ 0.3–0.5 มล.
ในผูใหญ โดยควรฉีดที่ Anterolateral thigh เนื่องจาก
ระดับยาในเลือดจะสูงที่สุดและออกฤทธิ์เร็วที่สุด
เมื่อเทียบกับตำแหนงอื่น ๆ
 ให Epinephrine ซ้ำไดอีก 1–2 ครั้ง ทุก 5–15 นาที
 ตามทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาล
 เก็บตัวอยางเลือดสงตรวจ Serum tryptase


ประเมินการตอบสนอง

ไมดีขึ้น

ดีขึ้น

 พิจารณาสังเกตอาการอยางนอย 4–8 ชม. และรับตัวไว
รักษาในโรงพยาบาล ถาอาการไมดีขึ้น
 ให Antihistamine (+ Prednisolone) กินตอ 3–5 วัน

+

พิจารณาให
 H1 และ H2 Antihistamine
 + Corticosteroid
พิจารณาใหการรักษาตอไปนี้ตามความจำเปน
 ออกซิเจน
 สารน้ำ
 Inhaled bronchodilators
 Glucagon (ถามี)
 Atropine (ถาผูปวยได Beta-blocker)
 Vasopressors
 ใสทอชวยหายใจ

กรณีมี Cardiopulmonary arrest
 CPR
 Epinephrine ขนาดสูงเขาทางหลอดเลือดดำ
 ใหสารน้ำอยางรวดเร็ว
 Atropine ในกรณีที่มี Bradycardia หรือ Asystole
 ยาย ICU

 พิจารณาสงปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
* แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับผูปว ยที่มกี ารแพชนิดรุนแรง โดยคณะทำงานเพื่อการรักษาและปองกันการแพชนิดรุนแรงแหงประเทศไทย version 2.0 วันที่ 22
พฤษภาคม 2564
https://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_Anaphylaxis_2017_Full_version.pdfhttps://www.allergy.or.th/2016/pdf/Thai_CPG_Anap
hylaxis_2017_Full_version

คำแนะนำในการใหวัคซีน COVID-19 สำหรับผูที่เคยมีประวัติแพมากอน (ปรับปรุงวันที่ 22 พค. 2564)
กลุมที่หามฉีดวัคซีนโควิด 19
(Vaccination contraindication)
1. ผูที่มีประวัติแพสวนประกอบของวัคซีนหรือยา ซึ่งพบเปน
สวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 มากอน
2. ผูที่มีปฏิกริ ิยาการแพรุนแรงจากการไดรับวัคซีนชนิดนั้น ๆ ในเข็ม
กอนหนานี้
กลุมทีส่ ามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายใตการดูแล
อยางใกลชิด (Special precaution)
ผูปวยที่มีประวัติแพรุนแรงจากสาเหตุอื่นหรือภาวะโรคที่อาจทำใหเกิด
การแพรุนแรงตอไปนี้
1. ผูที่มีประวัติการแพรุนแรงจากยาหลายชนิด (Multiple drug
allergy)
2. ผูที่มีประวัติการแพวัคซีน หรือยา Parenteral monoclonal
antibody แบบรุนแรง
3. ผูทีมีประวัติแพรุนแรงโดยไมทราบสาเหตุ (Idiopathic
anaphylaxis)
4. ผูที่ไดรับการวินิจฉัย Mast cell disease เชน Mastocytosis
กลุมทีส่ ามารถฉีดวัคซีนไดตามปกติ
(Proceed with vaccination)
1. ผูที่มีประวัติการแพอาหาร หรือแพผึ้ง มด ตอ แตน
2. ผูที่มีประวัติแพสารกอภูมิแพทางอากาศ
3. ผูที่มีประวัติคนในครอบครัวเปนโรคภูมิแพ
4. ผูที่มีปฏิกริ ิยาเฉพาะที่หลังการฉีดวัคซีนมากอน (Local reaction)
5. ผูที่มีประวัติการแพยากลุม Non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs)
6. ผูที่ไดรับการรักษาดวย Allergen immunotherapy
7. ผูปวยโรคหืดทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยากลุม biologics และ
สามารถควบคุมโรคหืดได

แนวทางการปฏิบัติ
1. หามฉีดวัคซีนที่มสี วนประกอบตรงกันกับที่มีประวัติการ
แพมากอนแตสามารถใหวัคซีนชนิดอื่นที่มีสวนประกอบ
ตางกันได
แนวทางการปฏิบัติ
1. ประเมินความเสี่ยงตอการแพสวนประกอบของวัคซีนโค
วิด 19 ที่จะไดรับ
2. ไมแนะนำการให Premedication ดวย Antihistamine กอนไดรับวัคซีน เนื่องจากอาจบดบังอาการ
แพชนิดรุนแรง

แนวทางการปฏิบัติ
สามารถรับวัคซีนไดตามปกติ

หมายเหตุ สำหรับผูที่มีประวัติเกิด Angioedema หรือผื่น Urticarial rash ภายใน 30 นาที หลังการไดรับวัคซีนเข็มแรก แนะนำให
เปลี่ยนชนิดวัคซีนในเข็มถัดไปเพื่อความปลอดภัย หรือปรึกษาแพทยเฉพาะทางโรคภูมิแพ

2. อาการชาหรื อ อ อ นแรงที่ เป น ปฏิ กิ ริ ย าของร า งการตอบสนองต อ การฉี ด วั ค ซี น (Immunization stress
related reaction: ISRR)
เปนอาการทางกายที่เกิดขึ้นจริง ที่ตอบสนองตอภาวะความเครียดในการไดรับการฉีดวัคซีนรวมกับอาการ
ขางเคียงที่เกิดตามปกติหลังไดรับวัคซีน เกิดไดกับวัคซีนทุกชนิด ทุกรุนการผลิต (Lot) ซึ่งมีตัวอยางในหลายเหตุการณ
ที่พบในตางประเทศจากวัคซีนหลายชนิด และในประเทศไทยก็เคยมีกรณีฉีดวัคซีนปองมะเร็งปากมดลูกใหนักเรียน
หญิงชั้นประถมปที่ 5 โดยกลไกของการเกิดโรคยังไมชัดเจน อาการของ ISRR มีไดหลากหลาย เชน เปนลม ปวดเกร็ง
ทอง คลื่นไส ตามัว ความดันเลือดสูง หัวใจเตนเร็ว อันเปนผลจากการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ ไปจนถึง
อาการทางระบบประสาท (Dissociative neurological symptom reaction: DNSR) เชน อาการออนแรง ชา
การเคลื่อนไหวของรางกายผิดปกติ ความผิดปกติของการทรงตัว พูดไมชัด อาการคลายภาวะหลอดเลือดสมอง หรือ
ชัก โดยสวนใหญอาการมักเกิดขึ้นเร็วภายในไมกี่นาทีหลังการฉีดวัคซีน แตอาจมีบางรายเกิดชาเปนชั่วโมงหรือเปนวัน
ภายหลังการไดรับวัคซีน ISRR มักจะเกิดในผูหญิงมากกวาผูชาย และพบมากในผูที่อายุนอย
สำหรับประเทศไทยมีการรายงานของผูมีอาการออนแรงหรือชาภายหลังการไดรับวัคซีนโควิด 19 ในบางพื้นที่
ของประเทศไทย โดยอาการเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน ประมาณ 5 – 30 นาทีภายหลังการไดรับวัคซีน แตบางรายเกิด
หลั งจากนั้ น หลายชั่ว โมงหรือเป น วัน ตรวจไม พบสาเหตุความผิดปกติทางกายที่เปน สาเหตุชัดเจน และการตรวจ
ภาพรังสีวิทยาของสมอง (Neuroimaging study) ไมพบความผิดปกติ การติดตามอาการพบวาผูปวยมีอาการดีขึ้น
สวนใหญหายภายใน 1 – 3 วัน แตมีบางรายที่อาการอาจอยูไดนานกวานั้น อยางไรก็ดีผูปวยกลุมนี้สามารถกลับไป
ดำเนินชีวิตประจำวันไดตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเหตุการณดังกลาวจึงควรมีการเตรียมการดังตอไปนี้
การเตรียมการเพื่อปองกันเหตุการณ
 กอนการฉีดวัคซีน
• ควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนใหมีการถายเทอากาศที่ดี ไมรอนอบอาวจนเกินไป จุดที่ใหบริการควรหางกัน
• จัดระบบการรอรับบริการไมใหเกิดความแออัด รอนาน เพื่อลดความวิตกกังวล
• การคัดกรองผูรับบริการ ควรสังเกตอาการของผูรับบริการ หากผูรับบริการมีรางกายออนเพลีย พักผอนไม
เพียงพอ หรือมีอาการเจ็บปวย ที่ไมมีความพรอมในการรับวัคซีน หรือมีความวิตกกังวล ควรพิจารณาเลื่อน
นัดไปกอน
• ควรมีการใหความรูกับผูรับการฉีดวัคซีนถึงประโยชนและประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการเกิดขึ้นภายหลัง
การไดรับวัคซีน เพื่อใหผูรับวัคซีนรูเทาทันอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได เชน ปวดบริเวณที่ฉีด หรือมีไข หรือ
บางคนอาจมีเพลีย ออนแรง หรืออื่น ๆ อาการมากนอยแตกตางกัน โดยอาการมักจะหายไปไดภายใน 1-3 วัน
โดยไมมีอันตราย

• ควรมีการเตรียมระบบรองรับผูที่อาจเกิดอาการ ISRR โดยทีมสหสาขาที่ประกอบดวยแพทยและบุคคลากรที่มี
ความเขาใจ
 ระหวางการฉีดวัคซีน
• หากผูรับบริการเคยมีประวัติวาฉีดวัคซีนแลวเปนลม หรือดูมีความวิตกกังวลมาก อาจพิจารณาใหรับวัคซีนใน
ทานอน ควรชวนพูดคุยขณะฉีด เพื่อลดความกังวลและดึงดูดความสนใจ
• ไมจำเปนตองดูดกลับเพื่อทดสอบวาเข็มเขาหลอดเลือดหรือไม เพราะจะทำใหเจ็บจากการฉีดมากขึ้นและนาน
ขึ้น
• ควรฉี ด ในตำแหน งที่ เหมาะสม โดยฉี ด เข ากล ามเนื้ อ ที่ ต ำแหน งช ว งกลางของกล ามเนื้ อ เดลตอยด (Mid
deltoid) ไมควรฉีดสูงเกินไป เพราะจะทำใหมีโอกาสเกิดอาการปวดขอไหลได
 หลังการฉีดวัคซีน
• สังเกตอาการภายใน 30 นาที รีบใหการดูแลเมื่อพบผูที่มีอาการ
เมื่อพบผูที่มีอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน เชน ชา ออนแรง ตามัว ควรรีบดำเนินการดังนี้
 ปรึกษาแพทย เพื่อการดูแลรักษาอยางเหมาะสม ควรตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อใหมั่นใจวาไมมีภาวะโรค
ทางกายก อ น แต ค วรหลี ก เลี่ ย งการตรวจสื บ ค น โดยไม จ ำเป น (Over-investigation) หรื อ การต อ งนอน
โรงพยาบาล แตตองพอเหมาะที่จะทำใหไมพลาดการวินิจฉัยผูที่เปนโรคจริง โดยปฏิบัติตามแผนผังแสดงการ
ประเมินอาการทางระบบประสาทที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีน
 ควรให ก ารดู แ ลรั ก ษาโดยใช ส หสาขาช ว ยดู แ ล อาการทางกายควรให รั ก ษาตามอาการ และควรให ก าร
ประคับประคองจิตใจ โดยไมมีการวากลาวหรือทำใหผูที่มีอาการรูสึกไมดี ไมพูดใหเขาใจผิดวาเกิดจากความ
เจ็บปวยทางจิตใจ เพราะเปนอาการที่เกิดขึ้นจริงจากปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย มิใชการแกลงทำ
 ในระหวางที่ใหการรักษาดูแล ควรใหความมั่นใจเรื่องอาการที่เกิดขึ้นวา อาการนี้อาจเกิดขึ้นได และสวนใหญจะ
ดีขึ้นภายในเวลาไมนาน โดยไมมีอันตราย เพื่อลดความวิตกกังวล
 ทันทีที่อาการดีขึ้น ควรใหกำลังใจ และสนับสนุนใหกลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจไดตามปกติ

แผนผังแสดงการประเมินอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

เกิดภายใน 24 ชั่วโมง

อาการที่สงสัย Immunization Stress-Related
Response (ISRR) ให้สังเกตอาการ ได้แก่
1. มีอาการชาอย่างเดียว
2. Positive symptoms เช่น ปวด เสียว ชา หรือ
แปล๊บ ๆ ตามแขนขา ชารอบปาก
3. พูดไม่ชัดอย่างเดียว
4. Transient abnormal movement เช่น เกร็ง
กระตุก
5. ง่วง
6. อ่อนแรงแบบทั่ว ๆ หรืออ่อนเพลีย
7. มึนหรือเวียนศีรษะ
8. ตามัว

อาการทางระบบประสาทที่เกิดหลังได้รับวัคซีน

Activate stroke fast track เมื่อมีอาการ
1. Hemiparesis MRC grading ≤3
2. NIHSS ≥4

เกิดหลังจาก 24 ชั่วโมง ถึง 30 วัน

อาการที่เข้าได้กบั อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke syndrome) หรือมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
ชัก หรืออาการที่เข้าได้กับ Thrombosis เช่น จ้ํา
เลือดผิดปกติหรืออาการเจ็บแน่นหน้าอกร่วมด้วย

3. NIHSS <4 ร่วมกับ disable symptoms/clinical large
vessel symptoms เช่น hemianopia, aphasia

รักษาตาม Stroke guidelines หรือ
ปรึกษาประสาทแพทย์

สงสัย VITT: เกล็ดเลือด <150,000/L ร่วมกับ
Peripheral blood smear ปกติ พิจารณาส่งตรวจ
และรักษาตามคําแนะนําของสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

พิจารณาเลื่อนหรืองดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
 เฝ้าสังเกตอาการจนกระทั่งคงทีห่ รือดีขึ้น ถ้าไม่ดีขนึ้ ให้
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 ให้คําแนะนํากับผู้ป่วยว่าอาการดังกล่าวมักจะหายได้
เองภายใน 72 ชั่วโมง ส่วนน้อยหายได้เองภายใน
1 – 2 สัปดาห์
 สามารถรับวัคซีนครั้งต่อไปตามกําหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความยินยอมของผู้ป่วย แต่หากอาการดังกล่าวแย่ลง
ให้ปรึกษาแพทย์

รายงานอาการไม่พึงไม่ประสงค์จากการฉีดวัคซีนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ https://ereports.doe.moph.go.th/aefi หรืออีเมล์
doe_cd@ddc.mail.go.th

สําหรับอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ เช่น acute
disseminated encephalomyelitis (ADEM),
Myelitis, Neuropathy หรือ Myopathy ให้รักษา
ตามมาตรฐานของโรคนั้น ๆ

