
การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของ
วัคซีน COVID-19

กรมอนามัย (DH) กำลังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างใกล้ชิด 
โดยเพิ่มการเฝ้าระวังเชิงรับที่มีอยู่และดำเนินการเฝ้าระวัง
เชิงรุก

นอกจากนี้กรมอนามัยยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกงเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ (“AESIs”) ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน COVID-19

(Thai version)

กรมอนามัยได้วางระบบการติดตามความปลอดภัย
ของการฉีดวัคซีน COVID-19  ซึ่งประกอบด้วยการ
รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีด
วัคซีน COVID-19 (“AEFIs”) ในฮ่องกงซึ่งจัดส่ง
โดยบุคลากรทางการแพทย์และอุตสาหกรรมยา เพื่อ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับการป้องกัน
และควบคุมโรค (การใช้วัคซีน) บทที่ 599K ในการ
ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฉีด
วัคซีนสำหรับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉีด ผู้
อำนวยการกรมสุขภาพจัดตั้งคณะกรรมการผู้
เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์หลังการฉีดวัคซีน COVID-19 
("คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ") เพื่อดำเนินการ
ประเมินถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่าง 
AEFIs และวัคซีน COVID-19 ในฮ่องกงและเพื่อ
ดำเนินการส่งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่รัฐบาลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการฉีด
วัคซีน

fb.com/CentreforHealthProtection

衞生防護中心Facebook專頁

www.coronavirus.gov.hk

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus: Centre for Health Protection Facebook Fanpage
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การเฝ้าสงัเกตความปลอดภยัของวคัซนี COVID-19 

กรมอนามยัไดว้างระบบการตดิตามความปลอดภยัของการฉีดวคัซนี COVID-19  ซึง่ประกอบดว้ยการรบั
รายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 (“AEFIs”) ในฮ่องกงซึง่จดัสง่โดย
บุคลากรทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมยา เพือ่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎขอ้บงัคบัการป้องกนัและ
ควบคุมโรค (การใชว้คัซนี) บทที ่599K ในการตดิตามเหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบัผูฉี้ดวคัซนี
ส าหรบัวคัซนีทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชฉี้ด ผูอ้ านวยการกรมสุขภาพจดัตัง้คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการ
ประเมนิเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 ("คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญ") เพือ่
ด าเนินการประเมนิถงึความสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปไดร้ะหว่าง AEFIs และวคัซนี COVID-19 ในฮ่องกงและเพือ่
ด าเนินการสง่ค าแนะน าจากผูเ้ช ีย่วชาญแกร่ฐับาลในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการฉีด
วคัซนี 

นอกจากนีก้รมอนามยัยงัรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัฮ่องกงเพือ่ด าเนินโครงการเฝ้าระวงัเชงิรกุของเหตุการณ์
ไม่พงึประสงคท์ีน่่าสนใจเป็นพเิศษ (“AESIs”) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวคัซนี COVID-19 

การเฝ้าสงัเกตความปลอดภยัของวคัซนี COVID-19 

กรมอนามยั (DH) ก าลงัตดิตามเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 อย่าง
ใกลช้ดิ โดยเพิม่การเฝ้าระวงัเชงิรบัทีม่อียู่และด าเนินการเฝ้าระวงัเชงิรกุ 

นอกเหนือจากการขอใหเ้จา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจสง่รายงานเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัจากการฉีดวคัซนีใน
พืน้ที ่(AEFIs) DH ยงัน าและอา้งองิการประเมนิความปลอดภยัและประสทิธภิาพของวคัซนีมาพจิารณา ซึง่
ประกาศใชโ้ดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นยาของประเทศและภมูภิาคต่าง ๆ และองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

นอกเหนือจากเอกสารแจงขอ้เท็จจรงิทีต่พีมิพ ์เร ือ่งผลขา้งเคยีงหลงัการฉีดวคัซนีทีค่าดว่าจะเกดิและ
เมือ่ใดทีจ่ าเป็นตอ้งขอค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย ์DH ยงัไดอ้า้งองิถงึกลยุทธก์ารเฝ้าระวงัความ
ปลอดภยัของวคัซนี COVID-19 ทีแ่นะน าโดย WHO เพือ่เพิม่การเฝ้าระวงัเชงิรบัทีม่อียู่และด าเนินการเฝ้า
ระวงัเชงิรกุ มาตรการการเฝ้าระวงัไดแ้ก:่ 

(i) ระบบการรายงานเหตุการณไ์ม่พงึประสงคจ์ากการฉีดวคัซนี COVID-19 ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่รบัรายงาน 
AEFI ของวคัซนี COVID-19 จากบุคลากรทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมยา 

(ii) การออกจดหมายถงึบุคลากรทางการแพทยแ์ละองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ส่งเสรมิการใหร้ายงาน AEFI 
เหตุการณท์ีส่งสยัวา่รา้ยแรงหรอืไม่คาดคดิ และ 

(iii) ส าหรบัการเฝ้าระวงัเชงิรกุ DH ไดร้ว่มมอืกบัคณะเภสชัวทิยาและเภสชัศาสตรข์องมหาวทิยาลยั
ฮ่องกงเพือ่รวบรวมขอ้มูลเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้จากวคัซนีทีไ่ดร้บัอนุญาต โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีห่ายากหรอืรา้ยแรงทีน่่าสนใจเป็นพเิศษ (AESI) (เชน่ อาการกลิแลง-บารเ์ร 
ดาวนซ์นิโดรม โรคไขส้มองอกัเสบเฉียบพลนั) จากสถานพยาบาลของรฐัและเอกชนและท าการประเมนิ
สาเหตุ ในขณะเดยีวกนัจะมกีารตรวจสอบเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมดระหวา่งวคัซนี 
COVID-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตตา่ง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายทีฉี่ดวคัซนี 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการเฝ้าระวงัดงักล่าว DH จดัตัง้คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการประเมนิ
เหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 (คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญ) เพือ่ตดิตาม
เหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง (รวมถงึ AEFIs และ AESIs) ของการฉีดวคัซนี 
COVID-19 และเสนอความคดิเห็นและค าแนะน าของผูเ้ช ีย่วชาญต่อการเฝ้าสงัเกตความความปลอดภยั
ของวคัซนีทีไ่ดร้บัอนุญาต คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญไดจ้ดัแผนการสือ่สารความเสีย่งซึง่ครอบคลมุถงึ
การเฝ้าสงัเกต การแจง้เตอืนและการตดิตามเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท์ีไ่ดร้บัรายงาน การตดิตามการ
ปฏบิตักิารประกอบดว้ยการแจง้เตอืนความปลอดภยัของวคัซนีทีก่งัวลใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์การ
ปรบัเปลีย่นของฉลากผลติภณัฑแ์ละขอ้มูลผลติภณัฑ ์และการสัง่ใหผู้จ้ดัหาวคัซนีด าเนินการเรยีกคนื และ
อืน่ ๆ หากความเสีย่งของวคัซนีทีไ่ดร้บัอนุญาตมมีากกวา่ประโยชน ์DH จะด าเนินการตามความเหมาะสม 
โดยใหข้อ้มูลทีก่งัวลแกค่ณะทีป่รกึษาทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎขอ้บงัคบัการป้องกนัและควบคุมโรค (การใช ้
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วคัซนี) (บทที ่599K) ด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาวา่จะเสนอแนะน าใหเ้ลขาธกิารอาหารและ
สุขภาพเพกิถอนการอนุญาตใชข้องวคัซนีทีเ่ป็นทีก่งัวลนีห้รอืไม่ 

รฐับาลมุ่งมัน่ทีจ่ะตดิตามเหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะรา้ยแรงเกดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนี 
COVID-19 อยา่งใกลช้ดิและจดัการกบัขอ้กงัวลของประชาชนในการปกป้องสุขภาพของประชาชน 

 

เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2021 มผูีต้ดิเช ือ้ COVID-19 ทัง้สิน้ 12 113 คนและผูเ้สยีชวีติ 212 คนในฮ่องกง 

โดยไดม้กีารฉีดวคัซนีไปแลว้ประมาณ 7.59 ลา้นเข็ม ในชว่งเวลาเดยีวกนั DH ไดร้บัรายงานเหตุการณ์

ไม่พงึประสงคป์ระมาณ 5 579 ราย (รอ้ยละ 0.07 ของจ านวนเข็มวคัซนีทัง้หมดทีฉี่ด) ซึง่มผูีเ้สยีชวีติ 38 

รายหลงัไดฉี้ดวคัซนีระหว่าง 14 วนั (รอ้ยละ 0.0005 ของจ านวนเข็มวคัซนีทัง้หมดทีฉี่ด ) คณะกรรมการ

ผูเ้ช ีย่วชาญสรปุว่า 19 รายไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดกบัการฉีดวคัซนี COVID-19 และจากการพจิารณา

เบือ้งตน้ทราบวา่อกี 19 รายทีเ่หลอืไม่เกีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญพจิารณาแลว้

ว่าไม่มอีาการทีผ่ดิปกตทิีพ่บเจอในขณะนี ้และจะตดิตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ดิและรวบรวมขอ้มูล

เพิม่เตมิเพือ่การประเมนิตอ่ไป 

 

ยิง่ไปกวา่น้ันจากการวเิคราะหด์า้นสถติขิองตวัเลขทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า ไม่มหีลกัฐานใดระบุว่าการ

ฉีดวคัซนีเป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อการเสยีชวีติของผูฉี้ดวคัซนี 

 

ตวัเลขและสรปุของเหตกุารณก์ารรกัษาโรคตามการสือ่สารความเสีย่งทีร่บัรองโดยคณะกรรมการ

ผูเ้ช ีย่วชาญจะมกีารเปิดเผยและอพัเดตทุก ๆ สองสปัดาห:์ 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-

19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

 

โปรดเยีย่มชมเว็บไซตเ์ฉพาะเร ือ่ง (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) เป็นประจ าเพือ่ดูขอ้มูล

เพิม่เตมิและการอปัเดต 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

