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Study objectives

To evaluate the Vaccine Effectiveness (VE) of:

• heterologous 3-dose COVID-19 vaccine schedules for SARS-CoV-2 infection during 
delta predominant period; 

• heterologous 3- and 4- dose COVID-19 vaccine schedules for SARS-CoV-2 infection 
during omicron predominant period. 

• VE of ChAdOX1 (AZ), BNT162b2 (Pz) and mRNA-1273 (Moderna) boosters against 
SARS-CoV-2 infection during delta-predominant and omicron-predominant periods; 

• Associations between infection and vaccination schedule were estimated by 
comparing the odds of vaccination (exposed) vs no vaccination (unexposed) 
separately for each variant

Why?

Who?

What?

A test-negative case control study to assess the VE of heterologous third 
and fourth boosters against SARS-CoV-2 infection in Thailand
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ฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

การวิเคราะหข้์อมลูผูป่้วยโควิด
จงัหวดัเชียงใหม่และประวติัการรบัวคัซีน

1 ตค. 64 – 31 ธค. 64 และ 1 กพ. – 10 เมย. 65

Epid-CM
1. โปรแกรมสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มผูส้มัผสั

CM-Morhp IC
3. โปรแกรมบริหารจดัการวคัซีน
เช่ือมระบบหมอพร้อม และระบบ
ก าแปงเวียง

CMC-19
2. โปรแกรมบริหารจดัการผูป่้วยโควิด 
ส าหรบัโรงพยาบาล/ รพ.สนาม CI / HI

ผูท่ี้ตรวจ RT-PCR ทุกราย
(ผูป่้วย+ผูส้มัผสั)

Cloud computing



Why?

Who?

What?

A test-negative case control study to assess the VE of heterologous third 
and fourth boosters against SARS-CoV-2 infection in Thailand
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Eligible cases:

• Residents of Chiang Mai, Thailand (≥18 years) presenting to 
any community-based testing facilities for a SARS-CoV-2 test    
between:

1 Oct 2021 – 31 Dec 2021 1 Feb 2022 – 10 Apr 2022

Delta-predominant Omicron-predominant

(96.5% of cases) (95.6% of cases)

• Close-contacts of COVID-19 cases regardless of symptoms

• Positive (cases) or negative (controls) SARS-CoV-2 result

Excluded:

• Non-Thai residents or those without history of exposure to COVID-19

• Vaccination within 14 days prior to test date



Primary 
Doses

2 เข็มแรก

• Majority Sinovac
(18-59 years)

• Majority AZ 
(≥60 years)

3rd

Dose
• AZ or BNT (Pz)

(Delta period)

4th Dose
• AZ, BNT or 

mRNA-1273 (Mo)
(both periods)

Why?

Who?

What?

A test-negative case control study to assess the VE of heterologous third 
and fourth boosters against SARS-CoV-2 infection in Thailand

10
AZ = ChAdOx1; BNT = BNT162b2 (Pfizer) ; mRNA-1273 *Moderna), CVC = CoronaVac (Sinovac); 
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Vaccination data

Statistical analyses

• Associations between SARS-CoV-2 infection 
and heterologous vaccination schedule were 
estimated by comparing the odds of 
vaccination (exposed) vs no vaccination 
(unexposed) 

• The Odds Ratio (OR) was used to estimate 
VE, where VE = (1 – OR) × 100% with 95% 
CI 

• Logistic regression models were used to 
adjust for age, gender, calendar day of test 
(in weekly units), to calculate adjusted OR 
for SARS-CoV-2 infection 



Subjects were included if they were either close-contacts of COVID-19 cases or 
attended an event where a COVID-19 outbreak was detected, irrespective of 
occurrence of symptoms
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aCases defined as those with a positive SARS-CoV-2 result, and controls those with a negative SARS-CoV-2 result, either by RT-PCR or medically administered antigen testing.

RT-PCR = real-time polymerase chain reaction; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus.
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Delta-predominant period 
(1 Oct 2021 – 31 Dec 2021 )

Omicron-predominant period
(1 Feb 2022 – 10 Apr 2022)

38,350 participants assessed for eligibility

11049 excluded

• 259 foreigners

• 1257 migrants

• 1471 <18 years of age

• 3623 no history of close contact

• 4439 vaccinated within 14 days 

of test date

27,301 included in analysis

2130 test-positivea

25,171 test-negativea

53,687 participants assessed for eligibility

17,517 excluded

• 657 foreigners

• 6174 migrants

• 7435 <18 years of age

• 1513 no history of close contact

• 1738 vaccinated within 14 days 

of test date

36,170 included in analysis

14,682 test-positivea

21,488 test-negativea

จ ำนวนผู้ป่วยใน ชม = 19,235 COVID-19 cases and 156 deaths (0.8%) จ ำนวนผู้ป่วยใน ชม = 296,064 COVID-19 cases and 175 deaths (0.06%)



Baseline characteristics, Delta period: ไม่มีคนได้ 4 เข็มในช่วงเดลต้า
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There were 19,235 COVID-19 cases and 156 deaths (0.8%) during the Delta period
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AZ = ChAdOx1; BIBP = COVID19 vaccine BIBP; BNT = BNT162b2; CVC = CoronaVac; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
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Baseline characteristics, Omicron period:
mRNA and adenoviral vaccines were used as a 4th dose
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There were 296,064 COVID-19 cases and 175 deaths (0.06%) during the Omicron period

AZ = ChAdOx1; BIBP = COVID19 vaccine BIBP; BNT = BNT162b2; CVC = CoronaVac; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
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VE against SARS-CoV-2 infection (Delta) was consistent across all 

age groups for 2- and 3-dose schedules (ไม่มผู้ีได ้4 เข็ม) ตค – ธค 64
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aVE Adjusted for gender and calendar time. bSubjects vaccinated within 14 days of test date were excluded from the analysis. cVE for other vaccines could not be calculated due to the limited number of cases. 
dPrimary series not specified; however, most participants received AZ as a primary series

AZ = ChAdOx1; CI = confidence interval; COVID-19 = coronavirus disease 2019; VE = vaccine effectiveness.
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Pooled VE data for two () and three () dose vaccination regimens against

SARS-CoV-2 infection during Delta perioda,b

VEa,b against Delta variantc for 

3rd booster dose was:

97% (95% CI 94, 99)d

63% (95%CI 59, 67)a,b

97% (95% CI 94, 99)a,b

2

3

ช่วงเดลต้ำระบำด วัคซีน 3 เข็ม ไม่
ว่ำจะสูตรไหน ไดผ้ลป้องกันกำรตดิ

เชือ้โควดิ-19 ได้ดมีำก ๆ



VE against SARS-CoV-2 infection (Omicron) after 3rd or 4th doses was 
consistent irrespective of vaccine type  ช่วง กพ – 10 เมย 65
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aLimited case numbers prevented accurate assessment of older ages. bVE adjusted for age, gender and calendar time. cVE by vaccine type adjusted for age, gender, calendar time and preceding 

vaccine series type. dSubjects vaccinated within 14 days of test date were excluded from the analysis. eAdjusted for age, gender, calendar time and preceding vaccine series type.

AZ = ChAdOx1; PFZ= Pfizer-BNT162b2; CI = confidence interval; COVID-19 = coronavirus disease 2019; VE = vaccine effectiveness.
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Pooled VE data for three () and four () dose vaccination regimens against

SARS-CoV-2 infection during Omicron periodb,c,d

75% (95%CI 71, 80)a,b

31% (95%CI 26, 36)a,b
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Two- and three-doses of COVID-19 vaccination provided protection against 
severe disease or death caused by Omicron across age groups

16

IMV = invasive mechanical ventilation
aRequiring IMV support; 3rd dose administered at least 14 days earlier. 
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18─59 years olds >60 year olds

provided 74% 
protection against

severe COVID-19a or 

death due to Omicron

provided 86% 
protection against

severe COVID-19a or 

death due to Omicron

provided 96% 
protection against

death due to Omicron

provided 97% 
protection against

death due to Omicron

• ไม่มีผู้ไดวั้คซนี 4 เข็ม มี
อำกำรรุนแรงหรือเสียชีวิต

• ไม่มีผู้ไดวั้คซนี 4 เข็ม มี
อำกำรรุนแรงหรือเสียชีวิต



AZ, mRNA vaccines can be integrated into 3rd and 4th dose boosting schedules
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Across all vaccines

A third dose boosts 

protection against Delta

infection to >95%

Across all vaccines

A fourth dose boosts 

protection against 

Omicron infection to 

>75%

VE was consistent 

across age groups for 

both Delta and 

Omicron infection

These findings provide urgently needed data to support the booster vaccination programs for

COVID-19 vaccines, and supports a flexible approach enabling the incorporation of different vaccines into 

schedules according to local supply and logistical considerations

Coverage, rather than vaccine type, may be a much stronger predictor of protection



สรุปผลและข้อเสนอแนะเบ้ืองต้นส าหรับ (1 ตค 64 – 10 เมย 65)

• การฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3 หรือ เข็ม 4 จากการศึกษา พบว่า สูตรผสม หรือ สูตรไขว้ ทีป่ระเทศไทยและ
ประเทศก าลังพัฒนาอีกหลายประเทศเลือกใช้  โดยใช้สูตรวัคซีนเชือ้ตาย (Sinovac/Sinopharm) หรือ 
ไวรัสเป็นพาหะ (Aztra) เป็น 2 เข็มแรก หากกระตุ้นด้วย AZ หรือ mRNA ได้ผลในการป้องกันการติด
เชือ้โควิด ไม่แตกต่างกับการ ฉีด mRNA อย่างเดียว 3 หรือ 4 เข็ม 

• ทีส่ าคัญวัคซีนเข็ม 3 และเข็ม 4 ทุกสูตรผสมทีใ่ช้ในประเทศไทย ช่วยลดอาการรุนแรงทีต้่องใส่ท่อช่วยหายใจ
หรือการเสียชีวิตได้สูงมากๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคร่วม

• ควรเร่งกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ร่วมไปกับมาตรการป้องกันส่วน
บุคคลทีใ่ช้ในปัจจุบัน ทัง้การใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลืกเลีย่งพืน้ทีเ่สีย่งทีมี่คนหนาแน่น จะมีส่วน
ช่วยลดการระบาดของเชือ้สายพันธ์ุ Omc ได้ และทีส่ าคัญ ลดการตายในผู้สูงอายุ/โรคร่วม

• การได้วัคซีนกระตุ้นเข็มที ่4 มีผลป้องกันการตดิเชือ้ ได้สูง และป้องกันการตายได้สูงมาก  ควรพิจารณาให้
เข็มกระตุ้นเข็ม 4 หลังจากฉีดเข็ม 3 ตัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไป  โดยอาจพิจารณาในกลุ่ม 608 เช่นเดียวกัน ?

• ในอนาคต เมือ่ประกาศ โรคโควิด เป็นโรคประจ าถ่ินแล้ว  แต่การเน้นมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดคงปฏิบัติ
ได้ยาก ฉะนัน้ การได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ครอบคลุมมากกว่า 70-80% ขึน้ไปโดยเร็วในปี 2565 
น่าจะมีส่วนส าคัญต่อการลดการตายในผู้ป่วย 608 และการตดิเชือ้ได้ระดับหน่ึงในอนาคต
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