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สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร 
..................................... 

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
ประจำสัปดาห์ที่ 38 ระหว่างวันที่  20 – 26 กันยายน 2564 ดังนี้ 

1. การตรวจสอบข่าวการระบาด 
มีการรายงานและตรวจสอบเหตุการณ์ระบาด จำนวน 22 เหตุการณ ์ ได้แก่ 

 1.1 ผู้ป่วยสงสัย Melioidosis 1 เหตุการณ์ (อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก)  
 1.2 ผู้ป่วยสงสัย Zika 4 เหตุการณ์ (อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์,อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์,

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์,อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)  
 1.3 อุทกภัยน้ำท่วม มีผู้เสียชีวิต 1 เหตุการณ์ (อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก)  
 1.3 อุทกภัยน้ำท่วม เฝ้าระวัง 1 เหตุการณ์ (จังหวัดสุโขทัย) 
 1.4 ผู้เสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) เสียชีวิต 7 

เหตุการณ์ (อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ราย, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย, อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 1 ราย, อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย, อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 ราย)  

 1.5 ผู้ป่วยสงสัยจากจากอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) 8 เหตุการณ์ 
(อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 4 ราย, อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 ราย, อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 
ราย, อำเภอวังทอง พิษณุโลก 1 ราย, อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1 ราย) 

โดยมีรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญ จำนวน 7 เหตุการณ ์ดังนี้  
 1.ผู้เสียชีวิตจากอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI) 1 เหตุการณ์ 

(อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ราย, อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ราย, อำเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก 1 ราย, อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ราย, อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 ราย)  

 
   รายท่ี 1 
  - เพศชาย อายุ 55 ปี น้ำหนัก 67 กิโลกรัม ส่วนสูง 174 เซนติเมตร ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ มีโรคประจำตัว 
COPD ที่อยู่ขณะป่วย ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  
  ประวัติการได้รับวัคซีน 
  - วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ เวลา 15.03 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 1 ชื่อผู้ผลิตวัคซีน 
Sinovac life sciences 0.5 cc IM เลขที่ผลิต L202107079 สถานที่รับวัคซีน โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย  
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   
  ประวัติการรักษา 
  - วันที่ 20 กันยายน 2564 มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 1 Sinovac หลังฉีดวัคซีน อาการปกติ 
ไม่มีไข้ ไม่มีไอ ไม่มีหอบเหนื่อย ผู้ป่วยเข้าไปพัก ญาติไปปลุกไม่รู้สึกตัว  รอบตัวพบยารักษาโรคประจำตัวเกี่ยวกับ
หอบหืด ญาตินำส่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรี  แรกรับ ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี V/S : BT 36.5 ๐C RR 20 ครั้ง/นาที    
P 87 ครั ้ง/นาที BP 127/87 mmHg แพทย์วินิจฉัยเบื ้องต้น COPD with Cardiac arrest after vaccination  
วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิตลงอย่างสงบเวลาประมาณ 06.10 น. ญาติไม่สมัครใจส่ง Autopsy                                                               
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  รายท่ี 2  
   - เพศหญิง อายุ 65 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา  
ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
   ประวัติการได้รับวัคซีน 
   - วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 13.07 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Astrazeneca 
เข็มที่ 1 เลขที่ผลิต A1005 หมดอายุ 31/08/2564 สถานที่รับวัคซีน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
   - วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ เวลา 08.45 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Astrazeneca  
เข็มที่ 2 เลขที่ผลิต A1055 หมดอายุ 30/12/2564 สถานที่รับวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
  ประวัติการรักษา  
 - วันที่ 22 กันยายน 2564 มารพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 20.00 น.ด้วยอาการ เวียนศรีษะ 
ตาลาย บ้านหมุน ร่วมกับมีอาเจียน 3 ครั้ง BP drop ลง ให้ 0.9% NSS 1000 ml ทางหลอดเลือดดำ ตรวจร่างกาย 
E1V1M1 ประเมิน Motor power ไม่ได้ มีอาการลิ้นแข็ง DTX แรกรับ 166 mg% BP 157/69 mmHg หลังหมด
สติ BP 209/110 mmHg แพทย์ให้ Active Stroke fast track ทำ CT brain ผล Acute on top chronic SDH, 
acute SDH, large amount of SAH and IVH as described. On ETT ทีมดูแลได้พูดคุยกับญาติเกี ่ยวกับการ
รักษา ญาติ Fully NR และ Admit รักษาตามอาการ ระหว่างอาการรักษาผู้ป่วยไม่ตอบสนอง วันที่ 23 กันยายน 
2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต ยังไม่มีข้อมูลส่ง Autopsy                                                               
 
   รายท่ี 3 
  - เพศหญิง อายุ 74 ปี ไม่ระบุโรคประจำตัว ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ 50 ต.หล่มสัก  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
 ประวัติการได้รับวัคซีน 
  - วันที่ 4 กันยายน 2564 ณ เวลา 10.08 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Sinovac เข็มที่ 1  
เลขที่ผลิต L202107065 หมดอายุ 16/01/2565 สถานที่รับวัคซีน สวนสาธารณะหนองแค  
  ประวัติการรักษา 
  - วันที่ 8 กันยายน 2564 มารับการรักษาที่รพ.หล่มสัก ณ เวลา 10.41 น. ขณะเดินอยู่แล้วมีอาการ แขนขา
ซ้ายอ่อนแรง ยกขาไม่ได้ พูดได้ช้าลง BP 80/50 mmHg P 44 ครั้ง/นาที E4V5M6 ตรวจ Motor power ด้านซ้าย 
grade 0 all ด้านขวา grade 2 all แพทย์ส่ง CT brain แพทย์วินิจฉัย Rt. Cerebral  infraction แพทย์พิจารณา
ให้ Admit ระหว่างการรักษาอาการไม่ทุเลาลง วันที่ 23 กันยายน 2564 เสียชีวิต ยังไม่มีข้อมูลส่ง Autopsy 
 
  รายท่ี 4 
  - เพศหญิง อายุ 42 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา อยู่ขณะป่วย ต.ห้วยไร่  
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
  ประวัติการได้รับวัคซีน 
  - วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 10.55 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Sinovac เข็มที่ 1  
เลขที่ผลิต L202107057 สถานที่รับวัคซีน สวนสาธารณะหนองแค  
  - เข็มที่ 2 มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Astrazeneca ไม่ระบุวันที่ฉีด  
ประวัติการรักษา 
 - วันที่ 20 กันยายน 2564 1 ชั่วโมงก่อนมารพ.หล่มสัก มีอาการเวียนศรีษะ หน้ามืดเป็นลม เหงื่อออกตัว
เย็น แจ้งรับ EMS มารับ แรกรับ DTX 484 mg% ซึมลง หายใจเหนื่อย สับสน BP 80/50 mmHg On ETT No 7.5 
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แพทย์ว ิน ิจฉัย R/O Sepsis แพทย์พิจารณาให้ Admit ระหว่างการรักษาผู ้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา  
วันที่ 22 กันยายน 2564 คลำชีพจรไม่ได้ CPR นาน 30 นาที ชีพจรไม่ข้ึน ผู้ป่วยเสียชีวิต ญาติไม่ประสงค์ Autopsy 
 
  รายท่ี 5 
  - เพศชาย อายุ 63 ปี ไม่ระบุโรคประจำตัว ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา ที่อยู่ขณะป่วย ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก  
จ.เพชรบูรณ์ 
  ประวัติการได้รับวัคซีน 
  - วันที่ 18 กันยายน 2564 ณ เวลา 10.30 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Sinovac เข็มที่ 1  
เลขที่ผลิต L202107078 สถานที่รับวัคซีน สวนสาธารณะหนองแค  
  ประวัติการรักษา 
  -วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาที่ 22.00 น. มารับการรักษาที่รพ.หล่มสัก มีอาการปวดศีรษะ ไม่มีคลื่นไส้ 
อาเจียนหลังจากนั้นเรียกไม่รู้สึกตัว ญาติแจ้ง 1669  แจ้ง ALS ออกรับ แรกรับผู้ป่วย E1V2M3 Pupil 4 min 
NRTLBE DTX stat 4 mg%  On ETT no 8 mark 21 ส่งทำ CT Brain และดูแลให้การรักษา Consult CT Brain 
ผล Pontine hemorrhage : รักษา Conservative ร่วมกับ Control BP อาการผู้ป่วยก่อนย้ายตึก  E1VTM3 
Pupil 4 min NRTLBE ระหว่างการรักษาอาการไม่ทุเลา วันที่ 23 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเสียชีวิต ยังไม่มีข้อมูลส่ง 
Autopsy 
 
  รายท่ี 6 
  - เพศชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ขณะป่วย โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง มีประวัติดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา ที่อยุ่ หมู่ 3 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 
      ประวัติการได้รับวัคซีน 
   - วันที ่ 21 สิงหาคม 2564 ณ เวลา 11.14 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Sinovac เข็มที ่ 1  
เลขที่ผลิต L202107051 วันหมดอายุ 31/12/2564 สถานที่รับวัคซีน หอประชุมอำเภอน้ำปาดเฉลิมพระเกียรติ  
  - วันที่ 21 กันยายน 2564  มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 AstraZeneca เข็มที่ 2 เลขที่ผลิต A1067  
วันหมดอายุ 31/12/2564 สถานที่รับวัคซีน หอประชุมอำเภอน้ำปาดเฉลิมพระเกียรติ อาการหลังได้รับวัคซีน  
มีอาการปวดท้อง เจ็บช่วงอกลางคืน คลื่นไส้ ไม่อาเจียน เป็นๆหายๆ และในวันที่ 22 กันยายน 2564 มีอาการปวด
ท้องมากข้ึน รับประทานอาหารไม่ได้  
     ประวัติการรักษา 
  - วันที่ 21 กันยายน 2564 มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 AstraZeneca เข็มที่ 2 มีอาการปวดท้อง 
เจ็บช่วงอกลางคืน คลื่นไส้ ไม่อาเจียน เป็นๆหายๆ   
  - วันที่ 22 กันยายน 2564 มีอาการปวดท้องมากขึ้น รับประทานอาหารไม่ได้  
  - วันที่ 23 กันยายน 2564  ญาติปรึกษาเจ้าหน้าที่ รพสต.ห้วยไคร้ แจ้งว่าผู้ป่วย มีอาการปวดท้องมากขึ้น  
ยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดูอาการและพบแพทย์ทันที ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา จากนั้นญาติ
กลับไปดูอาการพบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตตาม ลำพัง นอนบนเตียงที่บ้าน สภาพศพ พบนอนตัวตรง ไม่หายใจ ประเมิน
เบื ้องต้น ไม่พบ สัญญาณชีพ ตาแข็งค้าง บวมที่ลำคอ ร่วมกับท้องบวม ญาตินำศพมาชันสูตร(Autopsy) ที่ 
รพ.อุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างรอผล แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้น Other ill-defined and unspecified causes of mortality 
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 รายท่ี 7 
- เพศชาย อายุ 64 ปี อาชีพรับจ้าง โรคประจำตัว โรคหลอดลมอุดก้ันเรื้องรัง(COPD)  ไม่ระบุประวัติการแพ้ยา ที่อยู่
ขณะป่วย ถ.พิชัยตัดใหม่ ต.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย   

  ประวัติการได้รับวัคซีน 

 - วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.20 น. รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 Sinovac เข็มที่ 1 เลขที่ผลิต J2021064 
วันหมดอายุ 27 ธันวาคม 2564 สถานที่รับวัคซีน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 

- วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. มารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 AstraZeneca เข็มที่ 2 เลขที่ผลิต 
A1070 วันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564 สถานที่รับวัคซีน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 

  ประวัติการรักษา 
- วันที่ 11 กันยายน 2564  รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 AstraZeneca เข็มที่ 2  
- วันที่ 13 กันยายน 2564 มีอาการปวดท้อง อาเจียนเป็นน้ำ ทานอาหารได้น้อย  
- วันที่ 22 กันยายน 2564 ยังมีอาการปวดท้อง อาเจียนเป็นน้ำอยู่ มารับการรักษาที่รพ.สวรรคโลก ได้ยา
กลับมารับประทานที่บ้าน อาการไม่ทุเลา 
- วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. มีอาเจียนเป็นน้ำ 1 ครั้ง ปวดทั่วท้อง ไม่มีถ่ายเหลว 
- วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. เริ่มซึมลง ปวดท้องจนทนไม่ไหว ญาตินำส่งรพ.สวรรคโลก เวลา 
9.30 แรกรับ ปลุกไม่ตื่น BP 80/40 mmHg P 100 ครั้ง/นาที O2 97 % E4V1M1 DTX 41 mg% แพทย์
ให้ Glucose push ทางหลอดเลือดดำ 3 Doses หลังได้รับ E4V5M6 Slow response Pupil 3 mm 
RTLBE Motor power grade 1 all เวลา 10.15 น. หายใจเฮือก BP ต่ำลง ญาติขอ Full Medication 
No CPR No Tube ให้ Adrenaline BP ขึ้น แพทย์พิจารณาให้ Admit BP 130/20 mmHg ต่อมาชีพจรที่ 
Femoral artery คลำไม่ได้ เวลา 13.40 น. เสียชีวิต แพทย์วินิจฉัย Septic shock with Metabolic 
acidosis ชันสูตร(Autopsy) ที่รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก อยู่ระหว่างรอผล 

  มาตรการ 
1.ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดที่เกิดเหตุ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากพื้นที่  

เพื่อดำเนินการสอบสวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยละเอียด และติดตาม/ค้นหา ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอาการ
ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ใน Lot. เดียวกัน เพื่อให้ได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด ป้องกันอาการ
ป่วยและเสียชีวิต 
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2.สถานการณ์โรคและภัยท่ีน่าสนใจในประเทศ และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2  

 2. สถานการณ์โรคและภัยท่ีน่าสนใจในประเทศ และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2  
 2.1 กรมควบคุมโรค ให้ความรู้เรื่อง “โควิด อาร์ม” อาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19  
มักพบในเพศหญิงมากกว่า หายเองได้ใน 7 วัน    

COVID Arm (โควิด อาร์ม) คือ ลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
ผู้ป่วยจะมีอาการบวม แดง และเจ็บบริเวณท่ีฉีดวัคซีนหรือใกล้เคียง อาจมีอาการคันร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการ
แสดงอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เป็นต้น โดยมักเกิดอาการภายใน 7 วันหลังรับวัคซีน ส่วน
ใหญ่หายได้เอง มีการรายงาน COVID Arm หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด mRNA ประมาณร้อยละ 
1.1 ส่วนมากพบในเพศหญิงและภายหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 นอกจากวัคซีนชนิด mRNA ยังพบรายงาน COVID 
Arm ภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น แอสตร้าเซนเนก้าผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาจใช้การประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการ ในผู้ที่มีอาการบวมแดง หรือคันมาก สามารถใช้ยา
ทากลุ่มสเตียรอยด์ หรือยากินแก้แพ้ได้ ในผู้ที่เกิด COVID Arm สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้ ไม่
จำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีน อย่างไรก็ตาม อาจเกิดอาการซ้ำได้หลังรับวัคซีนชนิดเดิม                                  
ที่มา https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-767449                                                       
  

2.2 รู้ก่อนฉีด ! ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน-เกล็ดเลือดต่ำ กับวัคซีนโควิด-19 

   ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู ้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 30 ล้านคน และกำลังเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทั่วประเทศ หลายคนยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนโควิด -19 และ
อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน อย่างภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ VITT (Vaccine-Induced 
Immune Thrombotic Thrombocytopenia) นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันเป็นสาเหตุสำคัญของการ
เสียชีวิตในคนปกติ โดยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของภาวะลิ่มเหลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงที่หัวใจและสมองซึ่งเป็นภาวะ
ที่พบบ่อยที่สุด มีหลายประการ ได้แก่ ความสูงอายุ ความอ้วน การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง และปัจจัยทางพันธุกรรม ขณะที่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำที่ขาเป็นภาวะหลอดเลือดดำอุดตันที่
พบบ่อยที่สุด ปัจจัยเสี่ยงสำคัญได้แก่ สูงอายุ อ้วน การไม่ขยับเขยื้อนเป็นเวลานาน มะเร็ง ฮอร์โมนเพศหญิง และ
ปัจจัยทางพันธุกรรม 

สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น มีความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่า จาก
การศึกษาแบบ meta-analysis ซึ ่งต ีพ ิมพ ์ในวารสาร  Thorax ปี 2021 รวบรวมรายงานการศึกษาต่าง ๆ
102 การศึกษา พบว่า ผู ้ป่วยโควิด-19 เกิดหลอดเลือดดำอุดตันสูงถึงร้อยละ 15 และเพิ ่มสูงถึงร้อยละ 23  
ในผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาใน ICU ขณะที่พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันประมาณร้อย
ละ 4 นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิด-19 มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันในประชากรทั่วไป 
  อาการทั่วไปที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีนเช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ชาปลายนิ้วมือ หรือปวด
ตึงแขนด้านที่ฉีดยา มักจะหายไปเองภายใน 48-72 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 
ดังนั้นหากมีอาการปวดศีรษะ ตามัว แขนขาอ่อนแรง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ขาบวม เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ

https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-767449
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ผิดปกติ เกิน 3 วันหลังฉีดวัคซีน หรือเป็นอาการที่เกิดใหม่หลังฉีดวัคซีนในระหว่าง  5-30 วันควรไปปรึกษาแพทย์  
 ที่มา https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-765565 

3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในต่างประเทศ 
 3.1 เกาหลีใต้ติดเชื้อพุ่งทำลายสถิติ เตรียมแผนอยู่ร่วมกับไวรัส  
  ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันในเกาหลีใต้พุ่งทำลายสถิติเท่าที่เคยมีมา ส่งผลให้ทางการเตรียมปรับแผนต้อง
อยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในเกาหลีใต้ เพิ่มข้ึนมาอีก 2,434 ราย สูงสุดเท่าท่ีเคยมีมา 
หลังจากท่ีได้ทำสถิติสูงสุดมาแล้วเมื่อเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม นับว่าอัตราการเสียชีวิต และจำนวนผู้ป่วยวิกฤติหนัก
ยังคงอยู่ในระดับต่ำและคงท่ี โดยอยู่ท่ี 0.82 เปอร์เซ็นต์ และ 309 รายตามลำดับ ผลจากการที่เกาหลีใต้สามารถฉีด
วัคซีนให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม ด้านนายกรัฐมนตรี คิม บูคยุม ได้เน้นย้ำว่า ยังคงจำเป็นที่จะต้อง
คุมเข้มมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแสดงความกังวลว่ามาตรการต่างๆอาจจะหย่อนยานในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 
3 วันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพราะหากประชาชนการ์ดตก และไม่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง การจะฟ้ืนคืนสถานการณ์ให้
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะล่าช้าออกไป โดยทางการเกาหลีใต้ได้แนะนำให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากการ
พักผ่อนช่วงวันหยุดยาว ควรจะตรวจหาเชื้อทันท ี แมว้่าจะมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะคนที่จะต้องออก
จากบ้านไปทำงาน  

   ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์การระบาดรายวันในเกาหลีใต้น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง และอาจจะไปถึงจุด
พีคที่สุดในสัปดาห์หน้า เนื่องจากจะมีประชาชนจำนวนมากตรวจหาเชื้อหลังกลับจากท่องเที่ยว โดยล่าสุดรัฐบาล
เกาหลีใต้กำลังหารือเพ่ือเตรียมแผนที่จะให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติ อยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ โดยน่าจะเริ่มดำเนินการ
ได้หลังจากช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ประชากรวัยผู้ใหญ่ราว 80 เปอร์เซ็นต์ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดย
จะเริ่มจากการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ลง ขณะที่ยังคงต้องสวมหน้ากากกันต่อไป อย่างน้อยในช่วงแรกขณะที่
ปริมาณวัคซีนที่มีใช้ในเกาหลีใต้ที่จะใช้สำหรับปีนี้ยังคงมีเพียงพอ โดยในเดือนหน้าการฉีดวัคซีนจะเดินหน้าอย่าง
เข้มข้นและอาจจะแซงหน้าอีกหลายชาติไปได้ หลังจากที่ล่าช้าในช่วงต้นเพราะการส่งมอบวัคซีนล่าช้ากว่ากำหนด 
โดยในเดือนหน้าเกาหลีใต้จะบริจาควัคซีนให้แก่เวียดนามจำนวนมากกว่า 1 ล้านโดสด้วย โดยขณะนี้เกาหลีใต้มียอด
ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 295,132 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 2,434 ศพ 

  ที่มา https://www.thairath.co.th/news/foreign/2201892 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/spinoff/health/news-765565
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://www.thairath.co.th/news/foreign/2201892
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4. ประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (RAPID RISK ASSRSSMENT) 
ชื่อเรื่อง วัคซีน COVID-19 
บทสรุปหลัก (Main conclusions) 

ข้อมูลการให้บริการวัคซีน COVID-19 ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - วันที่ 25 กันยายน 2564      
ฉีดวัคซีนวันที่ 25 กันยายน 2564 จำนวน 234,502 ราย ฉีดวัคซีนสะสมจำนวน 47,296,431 ราย เข็มที่ 1 ฉีด
วัคซีนสะสม 29,998,440 ราย  เข็มที่ 2 ฉีดวัคซีนสะสม 16,673,867 ราย เข็มที่ 3 ฉีดวัคซีนสะสม 624,124 ราย  
           สรุปรายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 2 (วัคซีนรวม)  ข้อมูล AEFI 
DDC สคร.2 พิษณุโลก ณ วันที ่ 15 กันยายน 2564  จำนวนรายงานเขตสุขภาพที่ 2  : จำนวนรายงาน AEFI1
ทั้งหมด 1,453 ราย ตาก 253 ราย  พิษณุโลก 229 ราย  อุตรดิตถ์ 154 ราย สุโขทัย 555 ราย เพชรบูรณ์ 262 ราย 
และจำนวนผู้ที่ได้รับรายงานว่าเสียชีวิตและมีประวัติรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายในระยะเวลา 30 วัน ของเขต
สุขภาพที่ 2 จำนวน 43 ราย ประกอบด้วย ตาก 11 ราย พิษณุโลก 5 ราย อุตรดิตถ์ 5 ราย สุโขทัย 11 ราย และ
เพชรบูรณ์ 3 ราย แบ่งได้รับวัคซีนเสียชีวิตตามยี่ห้อวัคซีนที่ผลิต : Sinovac จำนวน 18 ราย AstraZeneca จำนวน 
23 ราย และ Sinopharm จำนวน 2 ราย 

สำหรับเหตุการณ์นี้พบ เหตุการณ์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต 1 ราย 
เป็นเพศหญิง อายุ 75 ปี เชื ้อชาติไทย สัญชาติไทย ที ่อยู ่ ตำบลน้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก ปฏิเสธการแพ้ยา  
มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โดยมีประวัติได้รับวัคซีน Astrazeneca ทั้ง 2 เข็ม 
ทางเลือกและข้อเสนอแนะสำหรับการตอบโต้  (Options for response) 

1. ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล เพ่ือ
ดำเนินการสอบสวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยละเอียด และติดตาม/ค้นหา ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่
มีอาการ      ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ใน Lot. เดียวกัน เพ่ือให้ได้รับการรักษาให้
เร็วที่สุด ป้องกันอาการป่วยและเสียชีวิต 

ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
คำถามการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment question) 
 1. โอกาสเกิดการเสียชีวิตจากการได้รับฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา (Consulted experts) 
           ผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน : ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กลุ่มโรคติดต่อ  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วัคซีนโควิด-19 

วัคซีนโควิด-19 มีก่ีชนิด อะไรบ้าง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน มี 4 ชนิดด้วยกัน  ได้แก่ 
 1.วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สาร
พันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส วัคซีนจะทำหน้าที่พา mRNA 
เข้าเซลล์ และ กํากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้
สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อ  
  2.วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (Recombinant viral vector vaccine) วัคซีนกลุ่มนี้ใช้ไวรัสที่
สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะดีโน (Adenovirus)โดยนำมาดัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้ 
และใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโรคโควิด19 ติดไปด้วย เมื่อนํามาฉีดไวรัสพาหะเหล่านี้จะเลียนแบบการติดเชื้อตาม
ธรรมชาติ โดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบให้สร้างแอนติบอดีย์ต่อไวรัสโรคโควิด19 ตามสารพันธุกรรมที่ใส่เข้าไป 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่ไวรัสอะดีโนไม่แบ่งตัว แต่ยังจัดเป็นไวรัสที่มีชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จึงยังไม่แนะนำ
ให้ใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมาก จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
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  3.วัคซีนที่ทําจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein subunit vaccine) วัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยี 
นี้ ทั่วโลกมีความคุ้นเคยมานาน เพราะใช้ในการผลิตวัคซีนหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกัน
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น ผลิตโดยการ สร้างโปรตีนของเชื้อไวรัส ด้วยระบบ cell culture, yeast, baculovirus 
เป็นต้น แล้วนํามาผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนตีบอดีต่อต้านโปรตีนส
ไปค์ของไวรัสโรคโควิด19  
   4.วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)   วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนําไวรัสโรคโควดิ19 มาเลี้ยงขยาย
จํานวนมาก และนํามาทำให้เชื้อตาย การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทุกส่วน เสมือนได้รับ
เชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทำให้เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้ว เทคโนโลยีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบเอ โปลิโอชนิดฉีด 
จึงมีความคุ้นเคยในประสิทธิภาพและความปลอดภัยมานาน   
   ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนโควิด 19  วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ามคือ แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบ
ของวัคซีนและเนื่องจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนใหม่จึงอาจไม่มีความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาการแพ้ที่พบไม่บ่อย ในช่วง
แรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้าระวัง
อาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาท ี 
  หากมีอาการดังต่อไปนี้ หลังได้รับวัคซีน รีบไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร 1669 เพ่ือ
รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

• ไข้สูง 
• หนาวสั่น 
• ปวดศีรษะรุนแรง 
• เหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือ หายใจไม่ออก 
• อาเจียน มากกว่า 5 ครั้ง 
• ผื่นขึ้นทั้งตัว ผิวหนังลอก 
• มีจุดจ้ำเลือดออกจํานวนมาก 
• ใบหน้าเบี้ยว หรือ ปากเบี้ยว 
• แขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถทรงตัวได้ 
• ต่อมน้ำเหลืองโต 
• ชัก หรือหมดสติ 

แหล่งที่มา https://www.synphaet.co.th/ เขียนโดย พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน ศูนย์โรคติดเชื้อ 
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา  

ข้อมูลพื้นฐานของเหตุการณ์ 
          สำหรับเหตุการณ์นี้พบ   เหตุการณ์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 ผู้เสียชีวิต1 ราย 
เป็นเพศหญิง อายุ 75 ปี เชื ้อชาติไทย สัญชาติไทย ที ่อยู ่ ตำบลน้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก ปฏิเสธการแพ้ยา  
มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

ประวัติการได้รับวัคซีน 

- ว ันท ี ่  12 มิถ ุนายน 2564 ณ เวลา 13.07 น . มาร ับว ัคซ ีนป ้องก ันโรค COVID-19 Astrazeneca 
เข็มที่ 1 เลขที่ผลิต A1005 หมดอายุ 31/08/2564 สถานที่รับวัคซีน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

- ว ันท ี ่  17 ก ันยายน 2564 ณ  เวลา 08.45 น . มาร ับว ัคซ ีนป ้องก ันโรค COVID-19 Astrazeneca 
เข็มที่ 2 เลขที่ผลิต A1055 หมดอายุ 30/12/2564 สถานที่รับวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

https://www.synphaet.co.th/
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รายละเอียดการประเมินความเสี่ยง 
 1) Hazard Assessment (การประเมินสิ่งคุกคาม): 

สิ่งคุกคามสุขภาพ ได้แก่ เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา สายพันธุ์ว่า 2019nCoV อยู่ในตระกูลเดียวกันกับ
ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคเมอร์ส (MERS) 
2) Exposure Assessment (การประเมินการสัมผัสสิ่งคุกคามและระบุกลุ่มเสี่ยง) 
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยหลักแล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากออกมา

เมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิว
ที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว)        
มีตัง้แต ่1-14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 วัน เกิน 97% ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ภายใน 14 วัน 

3) Context Assessment (การประเมินสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องท่ีจะทำให้ 
การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง หรือสงบลง)  

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าการรักษาสุขอนามัยของมือและมารยาทใน การไอ/จามเป็นสิ่งสําคัญที่ควรทํา 
ตลอดเวลาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและผู้อื่น  เมื่อเป็นไปได้ รักษาระยะอย่างน้อย 1 เมตร จากผู้อ่ืน 
เนื่องจากผู้ติดเชื้อ บางรายอาจยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ดังนั้นการเว้นระยะห่างจากทุกคนสำคัญมาก  
หากคุณอยู่ในพื้นท่ีที่มีการระบาดของโรคโควิด19 

4) ระบุระดับความเสี่ยง 
ผลการประเมินความเสี่ยงของอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน  COVID-19 (AEFI) อยู่ในระดับ

ความเสี่ยงสูง เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการรณรงค์การฉีดในประชาชนทั้งประเทศไทย  จึงทำให้มีการ
ฉีดวัคซีน COVID-19 จำนวนมาก ผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว  ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง 
ประกอบกับวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนใหม่ และอาจมีเหตุการณ์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนเพ่ิมสูงขึ้น  

 
แหล่งอ้างอิง 
1. MOPH-Immunization Center (IC) 
2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
3. www.file:///D:/ASUS/Desktop/update-28-covid-19-what-we-know---june2020---thai.pdf  

          4. แหล่งที่มา : https://www.synphaet.co.th เขียนโดย พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน ศูนย์โรคติดเชื้อ 
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา   
 
 
 
 

สรุปและตรวจสอบข่าวการระบาดโดย 
 ทีม SATสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
  1. นางสาวขวัญนภา  พรมสอน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 

2. นางเฉลิมพล  ท้วมทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
  
Supervisor  

  ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    กลุ่มโรคติดต่อ 
 
 

https://www.synphaet.co.th/

