รายงานผูปวยงูสวัดตามหลังการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 ชนิดตางๆ
โดยคณะผูเชี่ยวชาญเหตุการณภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกรมควบคุมโรค
รายงานฉบับที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

จากกรณี ที ่ มีผ ู  ป  ว ยเกิ ดโรคงู ส วั ด (Herpes Zoster, Shingles) หลังจากไดร ับ วัคซีน ปองกัน โควิด-19
ปรากฏในสื่อสังคม กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลจากระบบเฝาระวังอาการไมพึง
ประสงคห ลั ง การได ร ั บ วั ค ซี น ป อ งกั น โรคโควิ ด-19 โดยรว มมือ กั บ แพทยผ ูเ ชี่ ย วชาญจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและโรงพยาบาลเครือขาย พบมีผูปวยที่แสดงอาการโรคงูสวัดภายหลังการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 นับจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2564 จนถึงปจจุบัน
(26 พฤษภาคม 2564) ทั้งสิ้น 31 ราย โดยเกิดอาการหลังการฉีดวัคซีนโคโรนาแวค (ซิโนแวค) 30 ราย จากการฉีด
วัคซีนสะสมแลว 3,077,232 โดส คิดเปนรอยละ 0.001 รายละเอียดผูปวยเปนเพศชาย 9 ราย เพศหญิง 21 ราย
อายุระหวาง 24-55 ป ซึ่งพบหลังฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง 17 ราย (รอยละ 57) โดยเกิดระหวางวันที่ 1-19 หลังฉีด และ
หลังฉีดวัคซีนเข็มที่สอง 13 ราย (รอยละ 43) โดยเกิดระหวางวันที่ 1-52 หลังฉีด เกิดหลังการฉีดวัคซีนของบริษัท
แอซตราเซนิกา 1 ราย จากการฉีดวัคซีนสะสมแลว 131,650 โดส คิดเปนรอยละ 0.0007 รายละเอียดผูปวยเปน
เพศหญิง อายุ 64 ป เกิดอาการหลังฉีดวัคซีน 1 วัน จากขอมูลพบวาในผูปวย 31 ราย รอยละ 26 มีประวัติเคยเปน
งูสวัดมากอน และรอยละ 74 ไมเคยมีประวัติเปนงูสวัดมากอน นอกจากนี้ผูปวยรอยละ 58 มีประวัติเคยเปน
อีสุกอีใสมากอน รอยละ 31 ไมมีประวัติอีสุกอีใส และรอยละ 16 ไมแนใจ โดยรอยละ 26 มีประวัติออนเพลียกอน
มารับวัคซีน และรอยละ 26 มีประวัตินอนนอยหรือพักผอนไมเพียงพอกอนมารับวัคซีน
ทั้งนี้โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา (Varicella virus) เปนเชื้อตัวเดียวกับไวรัสที่ทำใหเกิด
โรคอีสุกอีใส เมื่อหายจากโรคอีสุกอีใสแลว เชื้อจะไปหลบซอนอยูในปมประสาทของรางกายไดนานหลายป โดยไมมี
อาการแสดงใดๆ เมื่อรางกายมีภาวะที่ภูมิคุมกันต่ำกวาปกติ เชน ออนเพลีย พักผอนไมเพียงพอ หรือในผูปวยสูงอายุ
ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ผูปวยที่รับยากดภูมิคุมกัน หรือผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับเคมีบำบัด เชื้อที่แฝงตัวอยู
จะแบงตัว เพิ่มจำนวนขึ้น ทำใหเสนประสาทอักเสบ เกิดอาการปวดตามเสนประสาท และปลอยเชื้อไวรัสออกมาที่
ผิวหนังตามเสนประสาท ทำใหเกิดตุมน้ำใสที่ผิวหนัง มีอาการปวดบริเวณที่เกิดรอยโรค
จากการทบทวนรายงานทางการแพทย มีรายงานการเกิดงูสวัดภายหลังการไดรับวัคซีนสำหรับโรคตาง ๆ
ในตางประเทศ เชน วัคซีนไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี สวนรายงานการเกิดงูสวัดหลังจากการไดรับ
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 พบผูปวยแสดงอาการโรคงูสวัดหลังจากไดรับวัคซีนหลายประเภท ไดแก วัคซีนเชื้อตาย1
มีรายงานหนึ่งรายในประเทศตุรกี วัคซีนชนิด mRNA ทั้งชนิด BNT162b2 (บริษัท Pfizer)2 และ Moderna3 โดย
ในประเทศสวิตเซอรแลนดพบ 44 รายจากการฉีดวัคซีน mRNA รวมกันทั้งสองชนิดประมาณ 1.6 ลานโดส คิดเปน
รอยละ 0.003 ประเทศอิสราเอลพบ 6 รายในกลุมผูปวยที่เปนโรคแพภูมิตัวเองชนิดตางๆและไดรับยากดภูมิคุมกัน

491 รายที ่ ได ร ั บ วั คซี น ชนิ ด BNT162b2 (บริ ษั ท Pfizer)2 คิดเปน รอยละ 1.2 กลไกการเกิดยังไมช ัดเจน แต
ผูเชี่ยวชาญคาดวา นาจะเกิดจากการที่ระบบภูมิคุมกันของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดรับวัคซีน และ
อาจสงผลใหไวรัสที่แอบซอนอยูในระบบประสาทแสดงอาการได โดยมีสมมติฐานวา การฉีดวัคซีนทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันโดยเฉพาะการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด CD8 อาจลดลงทั้งในผูที่มีภูมิคุมกัน
ปกติและภูมิคุมกันบกพรอง4,5 ดังนั้นการพบผูปวยงูสวัดหลังจากการไดรับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย อาจจะ
อธิบายไดดวยสมมติฐานดังกลาว นอกจากนี้ยังอาจสัมพันธกับการที่ผูปวยมีประวัติพักผอนนอย ความเครียดกังวล
ออนเพลีย กอนมารับวัคซีน รวมกับการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอวัคซีนที่ไดรับ ซึ่งแตกตางกันในแตละคน
ทำใหแสดงอาการของโรคงูสวัดได โดยไมสัมพันธกับประเภทของวัคซีน นอกจากนี้ผูปวยที่แสดงอาการโรคงูสวัดทุก
รายในประเทศไทยตอบสนองตอการรักษาโรคงูสวัดเปนอยางดี
สำหรับการเก็บรวบรวมอุบัติการณของการเกิดงูสวัดหลังการไดรับวัคซีนโควิด-19 ตอไปในระยะยาว
กรมควบคุมโรคไดรวมมือกับคณะอาจารยผูเชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะ
ผูเชี่ยวชาญเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เพื่อทำการรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา
ภาวะนี้และศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเกิดโรคตอไป
ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน คณะผูเชี่ยวชาญเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ไดทบทวนและพิจารณาขอมูลรายงานของการเกิด งูสวัดหลังการไดรับวัคซีนโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศอยางละเอียดแลว คณะผูเชี่ยวชาญแนะนำวา ผูที่มีอาการงูสวัดภายหลังการไดรับวัคซีน สามารถรับ
วัคซีนชนิดเดิมได หากเกิดอาการโรคงูสวัดหลังจากไดรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่หนึ่ง แตผูปวยตองรับการรักษาโรค
งูสวัดใหหายกอน และควรไดรับการประเมินภาวะความพรอมตอการรับวัคซีนอยางละเอียดกอนรับวัคซีน ครั้ง
ตอไป
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