แนวทางปฏิบัตสิ ำหรับอาการไมพึงประสงคหลังการไดรับวัคซีนปองกันโรค
กรณีปฏิกิริยาที่สัมพันธกบั ความเครียดจากการฉีดวัคซีน กลุมอาการคลายภาวะหลอดเลือดสมอง
โดยคณะผูเชี่ยวชาญเหตุการณภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค สถาบันประสาทวิทยา และกรมควบคุมโรค
ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2564
เหตุการณไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน อาจเกิดไดจากตัววัคซีน (Vaccine product related
reaction) ค ุ ณภ า พ ข อ ง ว ั ค ซี น ( Vaccine quality defect- related reaction) ก ร ะ บ ว นก า ร ฉ ี ด ว ั ค ซี น
(Immunization error related reaction) ภาวะวิตกกังวลตอการไดรับวัคซีน (Immunization anxiety related
reaction) หรือเปนเหตุการณรวมโดยบังเอิญที่ไมเกี่ยวของกับวัคซีนหรือการฉีดวัคซีน (Coincidental event)
เมื่อมีการฉีดวัคซีนใหแกคนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน (Mass vaccination) จะมีโอกาสทำใหพบอาการไม
พึงประสงคที่พบไมบอยได เนื่องจากขาวตาง ๆ ที่รายงานเรื่องผลขางเคียงของวัคซีน ทำใหเกิดความวิตกกังวลได
มากโดยเฉพาะกั บ วั ค ซีน ที ่ไ ม มี ป ระสบการณ ก ารใชใ นวงกวา งมาก อ น รวมกระบวนการฉี ด ที ่ อ าจทำให เกิด
ความเครียดไดสูง ทั้งหมดนี้อาจทำใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดนีเ้ มื่อไดรับการฉีดวัคซีนได องคการ
อนามัยโลกไดนิยามกลุมอาการจากปฏิกิรยิ าเหลานี้วา Immunization Stress-Related Response (ISRR)
ISRR เปนอาการทางกายที่เกิดขึ้นจริง ที่ตอบสนองตอภาวะความเครียดในการไดรับการฉีดวัคซีนรว มกับ
อาการขางเคียงที่เกิดตามปกติหลังไดรับวัคซีน เกิดไดกับวัคซีนทุกชนิด ทุกรุนการผลิต (Lot) ซึ่งมีตัวอยางในหลาย
เหตุการณที่พบในตางประเทศจากวัคซีนหลายชนิด และในประเทศไทยก็เคยมีกรณีฉีดวัคซีนปองมะเร็งปากมดลูกให
นักเรียนหญิงชั้นประถมปที่ 5 โดยกลไกของการเกิดโรคยังไมชัดเจน อาการของ ISRR มีไดหลากหลาย เชน เปนลม
ปวดเกร็งทอง คลื่นไส ตามัว ความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว อันเปนผลจากการตอบสนองของระบบประสาท
อัตโนมัติ ไปจนถึงอาการทางระบบประสาท (Dissociative neurological symptom reaction: DNSR) เชน
อาการออนแรง การเคลื่อนไหวของรางกายผิดปกติ ความผิดปกติของการทรงตัว พูดไมชัด อาการคลายภาวะหลอด
เลือดสมอง หรือชัก โดยสวนใหญอาการมักเกิดขึ้นเร็วภายในไมกี่นาทีหลังการฉีดวัคซีน แตอาจมีบางรายเกิดชาเปน
ชั่วโมงหรือเปนวันภายหลังการไดรับวัคซีน ISRR มักจะเกิดในผูหญิงมากกวาผูชาย และพบมากในผูที่อายุนอย โดย
ปจจัยของการเกิดอาจจะอธิบายไดตามรูปที่ 1
จากกรณีการรายงานกลุมกอนของผูที่มีอาการออนแรงภายหลังการไดรับวัคซีนโควิด-19 ในบางพื้นที่ของ
ประเทศไทย ซึ่งไมพบสาเหตุความผิด ปกติทางกายที่เปนสาเหตุชัดเจน อาจถือไดวา เขาขายเปน ISRR พบวา
ผูที่ไดรับวัคซีนมีอาการของระบบประสาท คลายอาการทางหลอดเลือดสมอง เชน ชา แขนขาออนแรง ภายหลังการ
ไดรับวัคซีน โดยอาการเกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน ประมาณ 5 – 30 นาทีภายหลังการไดรับวัคซีน แตบางรายเกิด

หลังจากนั้นหลายชั่วโมงหรือเปนวัน เมื่อตรวจภาพรังสีวิทยาของสมอง (Neuroimaging study) ไมพบพยาธิสภาพ
ที่ชัดเจน อาการมักจะหายไปภายใน 1 – 3 วัน อยางไรก็ดีบางรายอาการอาจจะอยูไดนานกวานั้น
ขาวจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหเกิดความวิตกกังวลตอประชาชนที่จะรับวัคซีนในวงกวาง สงผล
กระทบตอความมั่นใจในการรับบริการวัคซีน แนวทางปฏิบัตินี้ จึงทำขึ้นเพื่อการปองกันและรักษา ISRR โดยเฉพาะ
กลุมอาการ DNSR
รูปที่ 1 กลไกการเกิด
Immunization StressRelated Response (ISRR)*

กอนไดรับวัคซีน
ปจจัยทางชีวภาพ
อายุ พันธุกรรม

ปจจัยทางจิตใจ
ความกังวลตอการ
ฉีดวัคซีน

ขณะไดรับวัคซีน

ตัวบุคคล

ปจจัยทาง
จิตใจ

ปจจัยทางสังคม
ไดรับขอมูลทางลบ
ตอการฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนพรอมกันหลายคน
ยืนรอเปนเวลานาน
Vasovagal response
เคยฉีดแลวเจ็บมากอน

ทัศนคติของแพทย/
บุคลากรที่ดูแล

ความกังวลวานาจะถูก
เพงเล็งโดยคนอื่น
พบเห็นผูม ีผลขางเคียง
ทัศนคติตอ การเกิด
ผลขางเคียง

Acute Stress Response รวมถึง vasovagal
reaction อาจมีเวียนศีรษะ เปนลม คลื่นไส ตา
พรามัว เหงื่อแตก เปนตน

ความกังวล
ความกลัว

หลังไดรับวัคซีน

ภาวะที่รา งกายตอบสนองตอ
ความเครียดอยางตอเนื่อง เกิด
การกระตุนการทำงานของ
Hypothalamic-pituitary axis

ความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติของคนอื่น

*อางอิงจาก Immunization stress related responses โดยองคการอนามัยโลก
(https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8 )

อาการทางระบบประสาท
Dissociative neurological
symptom reaction (DNSR)

การเตรียมการเพื่อปองกันเหตุการณ
 กอนการฉีดวัคซีน
 ควรจัดสถานที่ฉีดวัคซีนใหมีการถายเทอากาศที่ดี ไมรอนอบอาวจนเกินไป จุดที่ใหบริการควรหางกัน
 จัดระบบการรอรับบริการไมใหเกิดความแออัด รอนาน เพื่อลดความวิตกกังวล
 การคัดกรองผูรับบริการ ควรสังเกตอาการของผูรับบริการ หากผูรับบริการมีรางกายออนเพลีย พักผอนไม
เพียงพอ หรือมีอาการเจ็บปว ย ที่ไมมีความพรอมในการรับวัคซีน หรือมีความวิตกกังวล ควรพิจารณา
เลื่อนนัดไปกอน
 ควรมีการใหความรูกับผูรับการฉีดวัคซีนถึงประโยชนและประสิทธิภาพของวัคซีน และอาการเกิดขึ้น
ภายหลังการไดรับวัคซีน เพื่อใหผูรับวัคซีนรูเทาทันอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได เชน ปวดบริเวณที่ฉีด
หรือมีไข หรือบางคนอาจมีเพลีย ออนแรง หรืออื่น ๆ อาการมากนอยแตกตางกัน โดยอาการมักจะหายไป
ไดภายใน 1-3 วัน โดยไมมอี ันตราย
 ควรมีก ารเตรี ย มระบบรองรับ ผู ท ี่ อ าจเกิด อาการ ISRR โดยที ม สหสาขาที่ ป ระกอบดว ยแพทยแ ละ
บุคคลากรที่มีความเขาใจ
 ระหวางการฉีดวัคซีน
 หากผูรับบริการเคยมีประวัติวาฉีดวัคซีนแลวเปนลม หรือดูมีความวิตกกังวลมาก อาจพิจารณาใหรับวัคซีน
ในทานอน ควรชวนพูดคุยขณะฉีด เพื่อลดความกังวลและดึงดูดความสนใจ
 ไมจำเปนตองดูดกลับเพื่อทดสอบวาเข็มเขาหลอดเลือดหรือไม เพราะจะทำใหเจ็บจากการฉีดมากขึ้นและ
นานขึ้น
 ควรฉีดในตำแหนงที่เหมาะสม โดยฉีดเขากลามเนื้อที่ตำแหนงชวงกลางของกลามเนื้อเดลตอยด (mid
deltoid) ไมควรฉีดสูงเกินไป เพราะจะทำใหมโี อกาสเกิดอาการปวดขอไหลได
 หลังการฉีดวัคซีน
 สังเกตอาการภายใน 30 นาที รีบใหการดูแลเมื่อพบผูที่มีอาการ
เมื่อพบผูท ี่มีอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน เชน ชา ออนแรง ตามัว ควรรีบดำเนินการดังนี้
 ปรึกษาแพทย เพื่อการดูแลรักษาอยางเหมาะสม ควรตรวจรางกายอยางละเอียดเพื่อใหมั่นใจวาไมมีภาวะโรค
ทางกายกอ น แตค วรหลี กเลี่ย งการตรวจสืบ ค นโดยไมจ ำเปน (Over-investigation) หรือการต องนอน
โรงพยาบาล แตตองพอเหมาะที่จะทำใหไมพลาดการวินิจฉัยผูที่เปนโรคจริง โดยปฏิบัติตามแผนผังแสดงการ
ประเมินอาการทางระบบประสาทที่เกิดตามหลังการฉีดวัคซีน
 ควรใหก ารดูแ ลรัก ษาโดยใชส หสาขาชวยดูแล อาการทางกายควรให รัก ษาตามอาการ และควรให การ
ประคับประคองจิตใจ โดยไมมีการวากลาวหรือทำใหผูที่มีอาการรูสึกไมดี ไมพูดใหเขาใจผิดวาเกิดจากความ
เจ็บปวยทางจิตใจ เพราะเปนอาการที่เกิดขึ้นจริงจากปฏิกิริยาตอบสนองของรางกาย มิใชการแกลงทำ

 ในระหวางทีใ่ หการรักษาดูแล ควรใหความมั่นใจเรื่องอาการที่เกิดขึ้นวา อาการนี้อาจเกิดขึ้นได และสวนใหญ
จะดีขึ้นภายในเวลาไมนาน โดยไมมีอันตราย เพื่อลดความวิตกกังวล
 ทันทีที่อาการดีขึ้น ควรใหกำลังใจ และสนับสนุนใหกลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจไดตามปกติ
 รายงานผูปวยเขาสูระบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน กรมควบคุมโรค (AEFI
DDC) โดยรายงานที่ https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/ หรือสงแบบสอบสวนโรค AEFI1/AEFI2 ที่
อีเมล doe_cd@ddc.mail.go.th เพื่อนำขอมูลจากการรายงานเขาทีป่ ระชุมคณะผูเชี่ยวชาญเหตุการณไม
พึงประสงคภายหลังการไดรับวัคซีน เพื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดอาการวา เกี่ยวของกับการไดรับวัคซีน
หรือไมตอไป
 ไมจำเปนตองระงับการฉีดวัคซีนในวันนั้น หรือในรุนการผลิต (Lot) นั้น ๆ จนกวาจะมีขอบงชี้วาสาเหตุที่
เกิดขึ้นเปนจากตัววัคซีนหรือสารประกอบในวัคซีน

แผนผังแสดงการประเมินอาการทางระบบประสาทหลังการฉีดวัคซีน
เกิดภายใน 24 ชั่วโมง

อาการที่สงสัย Immunization Stress-Related
Response (ISRR) ใหสังเกตอาการ ไดแก
1. มีอาการชาอยางเดียว
2. Positive symptoms เชน ปวด เสียว ชา หรือ
แปลบ ๆ ตามแขนขา ชารอบปาก
3. พูดไมชัดอยางเดียว
4. Transient abnormal movement เชน เกร็ง
กระตุก
5. งวง
6. ออนแรงแบบทั่ว ๆ หรือออนเพลีย
7. มึนหรือเวียนศีรษะ
8. ตามัว

อาการทางระบบประสาททีเ่ กิดหลังไดรับวัคซีน

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

เกิดหลังจาก 24 ชั่วโมง ถึง 30 วัน

อาการที่เขาไดกับอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke syndrome) หรือมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
ชัก หรืออาการที่เขาไดกบั Thrombosis เชน จ้ำเลือด
ผิดปกติหรืออาการเจ็บแนนหนาอกรวมดวย

3. NIHSS <4 รวมกับ severe disable symptoms/clinical
large vessel symptoms เชน hemianopia, aphasia

รักษาตาม Stroke guidelines หรือ
ปรึกษาประสาทแพทย

สงสัย VITT: เกล็ดเลือด <150,000/mL รวมกับ
Peripheral blood smear ปกติ พิจารณาสงตรวจ
และรักษาตามคำแนะนำของสมาคมโลหิตวิทยาแหง
ประเทศไทย

พิจารณาเลื่อนหรืองดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
 เฝาสังเกตอาการจนกระทั่งคงที่หรือดีขึ้น ถาไมดีขึ้น
ใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
 ใหคำแนะนำกับผูปวยวาอาการดังกลาวมักจะหาย
ไดเองภายใน 72 ชั่วโมง
 สามารถรับวัคซีนครั้งตอไปตามกำหนดได ทั้งนี้
ขึ้นกับความยินยอมของผูปวย แตหากอาการ
ดังกลาวแยลงใหปรึกษาแพทย

รายงานอาการไมพึงไมประสงคจากการฉีดวัคซีนไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือที่ https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi
หรืออีเมล doe_cd@ddc.mail.go.th

สำหรับอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ เชน acute
disseminated encephalomyelitis (ADEM),
Myelitis, Neuropathy หรือ Myopathy ใหรักษา
ตามมาตรฐานของโรคนั้น ๆ

แนวทางการขอระงับวัคซีนชั่วคราว
กรณีที่มีความจำเปนเนื่องจากพบเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน
กรณีพบเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจมีความจำเปนตองระงับใชวัคซีนชั่วคราว เนื่องจากเกิดการเสียชีวิต/
อาการรายแรงภายหลังไดรับวัคซีน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. กอนการประกาศระงับใชวัคซีนชั่วคราว ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุ งเทพมหานครประสานไปยั ง
กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค หรือแจงประสานผานสำนักงานป องกั นควบคุ มโรค/สถาบันปอ งกั น
ควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อขออนุมัติระงับใชวัคซีนชั่วคราว
2. เมื ่อ สำนั กงานสาธารณสุ ข จัง หวัด/กรุง เทพมหานคร ไดรับ แจงการอนุ มั ติ ใ ห ร ะงั บ ใช ว ั คซี นชั ่ ว คราวจาก
กรมควบคุมโรคแลว ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แจงเภสัชกรหรือผูรับผิดชอบคลังวัคซีน
ใหทราบถึงรุนการผลิต (Lot number) และ/หรือเลขระบุกลอง (Serial number) ของวัคซีนที่จะระงับใช
3. หนวยบริการในจังหวัดระงับใชวัคซีนรุนการผลิตดังกลาวตามที่ไดรับแจง
4. หากผลการพิจารณาจากคณะผูเชี่ยวชาญพิจารณาอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค พบวา กรณี
ดังกลาวไมไดเกิดจากวัคซีน กรมควบคุมโรคจะแจงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อให
นำวัคซีนมาใชตอได

คำถาม – คำตอบ (Q & A)
1.

2.

3.

4.

5.

ภาวะ ISRR จากวัคซีนปองกันโควิด-19 พบบอยเทาใดในประเทศไทย
ตอบ ยังไมมีตัวเลขที่ชัดเจน จากประสบการณการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ประมาณ 1 ลาน
โดส มีรายงานผูปวยที่มีอาการสงสัยภาวะ ISRR 44 ราย ขอมูลจากทั่วโลกไมชัดเจน ขอมูลจากองคการอนามัย
โลกในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปแลวประมาณ 1 พันลานโดส พบวา มีรายงานอาการทาง
ระบบประสาทหลังฉีดวัคซีนทุกชนิดกวา 2.6 แสนราย โดยมีรายงานประมาณ 2,400 รายเกิดภายหลังการฉีด
วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท Sinovac (ซึ่งมีการกระจายวัคซีนไปกวา 200 ลานโดส) ในจำนวนที่รายงานเหลานี้
สวนหนึ่งเปน DNSR แตยังไมทราบสัดสวนที่แนชัด
อาการของ ISRR เปนอยางไร และมีอะไรเปนปจจัยเสี่ยงของภาวะ ISRR
ตอบ ISRR มีอาการหลากหลาย ไดแก วิงเวียน เปนลม ชา ออนแรง คลื่นไส ตามัว พูดไมชัด เกร็ง หรือ
อาการทางระบบประสาทอื่น ๆ ปจจัยที่สงเสริมการเกิด ISRR คือ ความวิตกกังวล การพักผอนไมเพียงพอ
และการเจ็บปวยทางกายกอนการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ พบวาอายุนอย ผูหญิง และผูที่น้ำหนักตัวมาก จะมี
โอกาสเกิดมากขึ้น
อาการที่เกิดขึ้นเปนความผิดปกติทางระบบประสาทจริงหรือไม เปนภาวะหลอดเลือดสมองจริงหรือไม
ตอบ อาการที่เกิดขึ้นนั้นเปนจริง (ไมไดมีการแกลงทำ) ตรวจพบมี neuro deficit จริง เชน อาการชา ออน
แรง หรือปากเบี้ยวจริง บางรายมีอาการคลายกับโรคหลอดเลือดสมอง แตไมไดเปนโรคหลอดเลือดสมองที่
แทจริง และการตรวจสืบสวนโรค เชน ตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร หรือเอ็มอารไอ หรือการตรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ
พบวาปกติ
ภาวะ ISRR เกิดขึ้นไดอยางไร
ตอบ เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากการตอบสนองของรางกายตอการฉีดวัคซีน ความกังวล ความเครียดของรางกาย
และจิตใจ และอาการขางเคียงของวัคซีน เชน อาการปวด ไข เพลีย และอาการอื่น ๆ แตยังไมทราบกลไกการ
เกิดที่แนชัด
จะรูไดอยางไรวาเปนภาวะ ISRR
ตอบ อาการที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นไมนานหลังไดรับวัคซีน สวนใหญมักเกิดขึ้นภายใน 5 – 30 นาที
แตในบางรายอาจเกิดชาเปนชั่วโมงหรือเปนวันหลังไดรับวัคซีน อาการจะเปนชั่วคราว และจะดีขึ้นไดเอง
ภายในเวลาไมนาน สวนใหญหายเปนปกติใน 1 – 3 วัน แตบางรายอาจใชเวลาหลายวันกวาจะ
หายดี มักเกิดเปนกลุมกอนเมื่อมีการฉีดวัคซีนชนิดใหมครั้งละมากๆ (Mass vaccination) เกิดไดกับการฉีด
วัคซีนทุกชนิดและทุกรุนการผลิต (Lot) เมื่อทำการตรวจรางกายและสืบสวนโรคแลว ไมพบความผิดปกติ
หรือไมพบพยาธิสภาพของอวัยวะตางๆ ลักษณะที่กลาวมานี้จะทำใหวินิจฉัยไดวาเปน ISRR

6.

วิธีการดูแลผูที่อาจเปนภาวะนี้
ตอบ เมื่อพบผูที่มีอาการในเบื้องตน อาจจะแยกไมไดวาเปนภาวะ ISRR หรือเปนความเจ็บปวยจริง ควรตรวจ
รางกายอยางละเอียด วัดสัญญาณชีพ หากพบความผิดปกติใหการรักษาตามมาตรฐาน ถาเขากับโรคหลอด
เลือดสมอง ก็ใหการรักษาตามระบบบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง หากไมพบความผิดปกติ หรือสงสัย
ภาวะ ISRR ใหรักษาตามอาการ ควรใหความมั่นใจกับผูปวยวาอาการที่เปนจะคอย ๆ ดีขึ้นและหายไดเอง ให
พักและผอนคลาย หลีกเลี่ยงการสืบสวนโรคโดยไมจำเปน (Over investigation) หรือการนอนโรงพยาบาล
โดยไมจำเปน ใหติดตามอาการผูปวยอยางใกลชิด เมื่ออาการดีขึ้น สามารถใหกลับไปทำภารกิจไดตามปกติ
7. ผูที่มีภาวะนี้ควรรับวัคซีนเข็มที่สองหรือไม
ตอบ ควรพิจารณาเปนราย ๆ ไป หากมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ สามารถรับวัคซีนเดิมได หากมี
ปฏิกิริยาคอนขางมาก อาจจะพิจารณาเปลี่ยนชนิดของวัคซีน หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนครั้งตอไปออกไปกอน
และมีโอกาสเกิดซ้ำได แมจะมีการเปลี่ยนชนิดของวัคซีน
8. เมื่อเกิด ISRR ควรระงับการฉีดวัคซีนในสถานที่นั้นหรือระงับการใชวัคซีนลอตนั้นหรือไม
ตอบ เมื่อทำการสอบสวนแลวพบวาเปน ISRR ไมจำเปนตองระงับการฉีดวัคซีน แตใหความมั่นใจกับ
ผูรับบริการและประชาชนวาอาการที่เกิดขึ้นเปนอาการชั่วคราว ไมมีอันตราย และอาการจะดีขึ้นไดเองภายใน
เวลาไมนาน โดยใหเนนถึงประโยชนที่คมุ คาของการฉีดวัคซีน
9. เมื่อเกิด ISRR จะตองเก็บขวดวัคซีนสงตรวจทุกครั้งหรือไม
ตอบ ไมจำเปน ควรสงขวดวัคซีนตรวจเฉพาะกรณีที่สอบสวนแลวสงสัยวามีความผิดปกติจากตัวผลิตภัณฑ
วัคซีน
10. ควรฉีดวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) ตอหรือไม
ตอบ ควรอยางยิ่ง เพราะประโยชนของวัคซีนมีมากกวามาก และอาการขางเคียงที่เกิดขึ้นไมเปนอันตราย
11. ผูที่เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองควรฉีดวัคซีนโคโรนาแวค (บริษัท ซิโนแวค) หรือไม
ตอบ ควรฉีดอยางยิ่ง และการกินยาตานเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด ไมไดเปนขอหามของการฉีดวัคซีน
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