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 วัคซีนสําหรับโรคโควิด-19 เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยลดปญหาการแพรระบาดของโรค ลดความเสี่ยงตอ

การติดเชื้อแบบมีอาการรุนแรงหรือโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ปจจุบันในประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 26 

เมษายน 2564) มีวัคซีนที่ไดรับการจัดสรรเพ่ือการฉีดใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคเรื้อรังตางๆ 

ผูที่มีภาวะอวน และบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติงานในดานหนา จํานวน 2 ชนิดดวยกัน คือ วัคซนีโคโรนาแวค 

หรือ ซิโนแวค (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) และวัคซนีปองกันโควิด-19 แอสตราเซเนกา 

(COVID-19 Vaccine AstraZeneca)1 สําหรับวัคซีนชนิดอ่ืนๆ ที่มีทั่วโลกนั้นอยูในระหวางกระบวนการจัดหาโดย

กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือการเขาถึงวัคซนีที่เหมาะสมสําหรับการทําใหเกิดภูมิคุมกันหมู (herd immunity) เพ่ือ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

 

ผลขางเคียงจากการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 มีอะไรบาง 

ผลขางเคยีงจากการฉีดวัคซนีปองกันโควิด-19 โดยทั่วไปมักไมรุนแรงและหายเองไดภายใน 2-3 วัน 

อาการสวนใหญที่พบภายหลังการฉีด1 ไดแก 

- ปวดบริเวณที่ฉีด 

- มีไขต่ําๆ ปวดศีรษะ ออนเพลีย  

- คลื่นไส อาเจียน (นอยกวา 5 ครั้ง)  

ขอมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 พบรายงานอาการขางเคียง

ขางตนหรืออาการอื่นๆ ที่มีความรุนแรงที่ไดรับการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรคทั้งหมด 13 ราย จาก

การฉีดทั้งหมด 1.15 ลานโดส และไมพบการเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากวัคซีนที่ไดรบัการรายงาน2 อยางไรก็ตาม

ในชวงเดือนเมษายนที่ผานมามรีายงานการเกิดผลขางเคียงทางระบบประสาท เชน แขน-ขาออนแรง ปากเบ้ียว 

คลายอัมพฤกษ-อัมพาต หลังจากการฉีดวัคซีน และทําใหเกิดความกังวลใจสําหรับผูที่วางแผนหรือกําลังจะไดรับ

วัคซนีตามที่ลงทะเบียนไว ผลขางเคียงทางระบบประสาทนี้อาจเกิดไดจาก 2 สาเหตุหลัก3-5 ไดแก 



1. การเกิดหลอดเลือดในสมองอุดตันจากภูมิคุมกันภายหลังไดรับวัคซนี มักเกิดข้ึนหลังจากไดรับ

วัคซนีไปแลว 4-30 วัน และมักพบในผูหญิงอายุนอยกวา 55 ป นอกจากนี้ยังอาจพบการอุดตันของหลอดเลือดที่

ปอด ทางเดินอาหาร หรือขาไดเชนกัน โดยปญหานี้มีขอมูลการรายงานวาอาจจะสัมพันธกับการฉีดวัคซีนแอสตรา

เซเนกา, และจอหนสันแอนดจอหนสัน (Johnson & Johnson)6 อยางไรก็ตาม อุบัติการการเกิดผลขางเคยีงนี้อยู

ในชวง 1-8 คนจากทั้งหมด 1 ลานคนที่ไดรับการฉีดวัคซีน ซึ่งถือวาต่ํากวาอัตราการเกิดหลอดเลือดอุดตันโดยทั่วไป  

2. การตอบสนองจากความเครียดที่เกิดจากการฉีดวัคซีน หรือ Immunization Stress Related 

Response (ISRR อานวา ไอ-เอส-อาร-อาร) ซึ่งเปนกลุมอาการหรืออาการแสดงท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาของการฉีด

วัคซนีใดๆ (ไมจําเพาะกับวัคซีนปองกันโควิด-19) และยังไมทราบกลไกที่แนชัด แตอาจเปนผลมาจากความเครียด

หรือความวิตกกังวล เชน ความเครียดจากการถูกฉีดวัคซีน (หรือบางรายอาจจะกลัวเข็มฉีดยา) ความวิตกกังวลตอ

ผลขางเคยีงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งไมเกี่ยวของกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันแตอยางใด อาการของ ISRR ที่พบมตีั้งแต 

ใจสั่น หนามืด เปนลม ไปจนถึงอาการทางระบบประสาท เชน ปวด เสียว ชา หรือแปลบๆ ตามแขนขา ชารอบ

ปาก พูดไมชัด การเคลื่อนไหวผิดปกติชั่วคราว ออนเพลีย มึนศีรษะ ตามัว ซึ่งในประเทศไทยพบรายงานอาการใน

ลักษณะนี้ภายหลังการฉีดวัคซีน Sinovac เปนหลัก แตไมไดพบในคนทุกรายท่ีไดรับการฉีดวัคซนี โดยอาการ

เหลานี้มักเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีหลังจากการไดรับวัคซีน และเกิดเพียงชั่วคราว สวนใหญสามารถหายเองไดใน 3 

วัน3  

อาการผิดปกติทางระบบประสาททั้งสองสาเหตุแมจะมีอาการแสดงออกที่คลายคลึงกัน และการเกิดอาจ

จําเพาะกับชนิดวัคซีนที่ไดรับ แตมคีวามแตกตางดานระยะเวลาในการเกิดปญหา และการจัดการปญหา ดังนั้นผูที่

เขารับวัคซีนควรปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย ณ สถานพยาบาลรับการฉีดวัคซีนอยางเครงครัด

เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีเหมาะสมและทันทวงท ี 

 

ควรปฏิบัติตัวอยางไรเพื่อลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากผลขางเคียงจากการฉีดวัคซนีปองกันโควิด-19 

เมื่อตัดสินใจเขารับการฉีดวัคซีนและไดรับนัดหมายเรียบรอยแลว ผูเขารับการฉีดวัคซีนอาจปฏิบัติตัวใน

เบื้องตนดังนี้ 

กอนเขารับการฉีดวัคซีน 

 - พักผอนใหเพียงพอเพื่อลดความเครียดของรางกายและจิตใจกอนเขารับการฉีดวัคซีน 

 - ดื่มน้ําอยางเพียงพอเพื่อปองกันภาวะขาดน้ํา 

  วันที่เขารับการฉีดวัคซีน 

- สวมใสเสื้อผาที่สบาย ระบายอากาศไดดี ไมคับแนนจนเกินไปจนทําใหรอน หรือยาก

ตอการฉีดวัคซนี 



- แจงบุคลากรทางการแพทยเกี่ยวกับประวัติโรคประจําตัว ประวัติแพยา อาหาร หรือ

สารเคมีตางๆ และหากมีบัตรแพยา ควรพกติดตัวไปดวย 

- เมื่อไดรับการฉีดวัคซีนควรพักรอที่สถานพยาบาลอยางนอย 30 นาที เพ่ือการติดตาม

เหตุการณไมพึงประสงคจากการฉีดวัคซีน แพวัคซีน และรับการประเมินจากแพทยอยาง

เหมาะสมไดทันทวงที 

- หากมีอาการออนเพลียหรืองวงหลังจากฉีดวัคซีน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถทางไกลหรือ

ใชเครื่องจักรท่ีตองใชสมาธิสูง 

  หลังจากการฉีดวัคซีน 

- ในชวง 30 วันหลังฉีดวัคซีน (ทั้งเข็มที่ 1 และ 2) ควรสํารวจตนเองวามีอาการของ

หลอดเลือดอุดตัน (โดยเฉพาะผูที่ฉีดวัคซนีแอสตราเซเนกา) เชน ปวดศีรษะรุนแรง แขนขาชา/

ออนแรง หนาเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไมชัด ชัก ตามัว เห็นภาพซอน เหนื่อยงาย หายใจลําบากหรือ

ติดขัด เจ็บแนนหนาอก ปวดทองหรือปวดหลังรุนแรง ขาบวมแดง หรือ ซีด เย็น4 หากมีอาการ

ดังกลาวใหรีบมาพบแพทยที่โรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินและจัดการที่เหมาะสม 

- หากผลขางเคียงหลังจากฉีดวัคซนี เชน ปวด ไข ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน หรือ

อาการชา นั้นแยลงหรือไมมีแนวโนมจะดีขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง ควรมาพบแพทยที่โรงพยาบาล 

- หากมีอาการปวดบริเวณที่ฉีด อาจรับประทานยาแกปวด เชน พาราเซตามอล เพ่ือ

บรรเทาอาการได 

 

สรุป 

 วัคซนีปองกันโควิด-19 ชวยลดโอกาสในการมีอาการติดเชื้อรุนแรงหรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อ และชวย

สรางภูมิคุมกันหมูเพ่ือลดการระบาดของโรค อีกทั้งผลขางเคียงโดยทั่วไปมักไมรุนแรงและหายไดเอง กรณีของ

ผลขางเคยีงท่ีรุนแรงนั้นพบไดนอยและบางสวนสามารถติดตามอาการและจัดการไดหากบุคลากรทางการแพทย

ไดรับขอมูลอยางทันทวงท ีตลอดจนเมื่อผูรับการฉีดวัคซีนทราบวิธีปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ดังนั้น ในภาพรวมจึงอาจ

พิจารณาวาการฉีดวัคซนีปองกันโควิด-19 มีประโยชนมากกวาผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดความ

เจ็บปวยที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหากมีอาการติดเชื้อ ทั้งนี้การตัดสินใจเขารับการฉีดวัคซนีหรือไมก็อาจขึ้นกับ

วิจารณญาณของแตละบุคคลตอขอมูลที่ไดรับและบริบทของตนเอง 
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