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ขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการฉีดวคัซนี COVID-19 

23 มนีาคม 2022  

ภาพรวมโครงการ 

เพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชนและเพือ่ใหก้จิกรรมทางสงัคมกลบัมาไดอ้ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป รฐับาล 

ก าลงัด าเนินโครงการฉีดวคัซนี COVID-19 ทัว่ทัง้อาณาเขต (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "โครงการ") โดยไม่เสยี 

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัประชนฮ่องกงทกุคน 

สถานที ่

รฐับาลเตรยีมทีจ่ะใหบ้รกิารการฉีดวคัซนีตามสถานทีต่่าง ๆ ตอ่ไปนี ้ 

คน้หาสถานทีฉี่ดวคัซนี: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-

19?lg=en 

 

1. ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชน (CVC) (จ าเป็นตอ้งจอง เวน้แตต่ั๋ววนัเดยีวกนั) 

รฐับาลไดจ้ดัตัง้ CVCs ในเขตตา่งๆ ในฮ่องกง เพือ่ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีแกป่ระชาชน รวมถงึวคัซนี 

BioNTech ส าหรบัผูท้ีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไป และวคัซนี Sinovac ส าหรบัผูท้ีม่อีาย ุ3 ปีขึน้ไป โดยปกต ิ

วคัซนีชนิดเดยีวเทา่น้ันทีจ่ะไดร้บั CVC 

ประชาชนทีม่สีทิธิส์ามารถเลอืกวคัซนีทีจ่ะฉีดวคัซนีได ้จองเวลาและสถานทีใ่นการฉีดวคัซนีผ่านระบบ 

การจองออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ช ัว่โมง ผูด้แูลสงูสดุสองคนทีม่ากบัผูส้งูอาย ุ70 ปีขึน้ไปสามารถรบัการฉีด 

วคัซนีและท าการจองพรอ้มกนัส าหรบัคร ัง้แรกและคร ัง้ทีส่อง หากจ าเป็น ผูค้นสามารถขอความชว่ยเหลอื 

ในการจองออนไลนไ์ดจ้ากทีท่ าการไปรษณียห์รอืส านักงานจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องบา้นจดัสรร 

สาธารณะทีพ่วกเขาอาศยัอยู ่

รายชือ่ของ CVC 

1A. Pop-up Community Vaccination Centres (PCVC) (ตอ้งท าการจอง เวน้แตต่ั๋ววนั 

เดยีวกนั)  

รายชือ่ของ PCVC 

2. Children Community Vaccination Centres (CCVC) (ตอ้งท าการจอง เวน้แต่ตั๋ววนั 

เดยีวกนั) 

รฐับาลไดจ้ดัตัง้ CCVC ส าหรบัเด็กอาย ุ5 ถงึ 11 ปี เพือ่รบัวคัซนี BioNTech นอกเหนือจาก CCVC 

แลว้ เด็กอาย ุ5 ถงึ 11 ปีไม่สามารถรบัวคัซนี BioNTech ในสถานทีอ่ืน่ได ้

  

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
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พ่อแม่/ผูป้กครองสามารถจองใหเ้ด็กไดร้บัวคัซนีที ่CCVC ผ่านระบบการจองออนไลนไ์ดต้ลอด 24 

ช ัว่โมง หากจ าเป็น ผูค้นสามารถขอความชว่ยเหลอืในการจองออนไลนจ์ากทีท่ าการไปรษณียใ์ดก็ได ้

(ยกเวน้ทีท่ าการไปรษณียเ์คลือ่นที)่ หรอืส านักงานจดัการอสงัหารมิทรพัยข์องบา้นจดัสรรสาธารณะที ่

พวกเขาอาศยัอยู ่

รายชือ่ของ CCVC 

3. คลนิิกผูป่้วยนอกทัว่ไป (GOPCs) ของกรมก ากบัดูแลโรงพยาบาลทีก่ าหนด  

รายชือ่ GOPC ทีฉี่ดวคัซนีป้องกนั COVID-19 (ตอ้งจอง) 

4. คลนิิกเอกชนทีก่ าหนด 

ประชาชนสามารถเลอืกพบแพทยห์รอืคลนิิกเอกชนทีอ่ยู่ภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนีและนัดหมายเพือ่ฉีด 

วคัซนีโดยตรงกบัแพทยห์รอืคลนิิกเอกชนโดยไม่ตอ้งจองผ่านระบบการจองออนไลนข์องรฐับาลทีก่ าหนด

ไวส้ าหรบั CVC ตา่ง ๆ  และคลนิิกของรฐั 

รายชือ่ของคลนิิกเอกชน  

รายชือ่ของหมอทีฉี่ดวคัซนีทีไ่ม่ใชท่ีต่ ัง้คลนิิก 

แนวทางการจดัการประชาสมัพนัธก์ารฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19ผ่าน Vaccination Subsidy 

Scheme (VSS) 

การจดัหาวคัซนี BioNTech ทีส่ถาบนัสขุภาพเอกชน - โครงการน ารอ่ง 

ตัง้แตว่นัที ่6 ธนัวาคม 2021 ประชาชนทัว่ไปสามารถรบัการฉีดวคัซนี Comirnaty ไดท้ีส่ถาบนัสขุภาพ 

เอกชนทีล่งทะเบยีนภายใตโ้ครงการน ารอ่ง 

ราชือ่ของสถาบนัดา้นสขุภาพเอกชนทีเ่ขา้รว่ม  

5. บา้นพกัดูแลผูป่้วยและบา้นพกัคนชรา 

บรกิารฉีดวคัซนีนอกสถานทีห่รอืฉีดวคัซนีโดยไปพบเจา้หนา้ทีท่างการแพทยเ์พือ่ใหบ้รกิารฉีดวคัซนี 

รายชือ่บุคลากรทางการแพทยท์ีเ่ขา้เยีย่ม  

6. คลนิิกทีก่ าหนดของกรมอนามยั (DH)  

DH จะจดัหาวคัซนีใหก้บัลกูคา้/สมาชกิ/ผูป่้วยทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ผูม้สีทิธิใ์นการฉีดวคัซนีกอ่นและก าลงัใช ้

บรกิารในคลนิิกที ่DH ก าหนด ลูกคา้ของ DH สามารถท าการนัดฉีดวคัซนีไดท้ีค่ลนิิก การจองฉีดวคัซนี 

ทีค่ลนิิก DH ไม่เปิดใหส้ าหรบับุคคลทัว่ไป 

7. สถานพยาบาบทีเ่ป็นสถานทีฉี่ดวคัซนี COVID-19 

รายชือ่ของสถานทีฉี่ดวคัซนี 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
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8. สถานีฉีดวคัซนีเคลือ่นที ่

หน่วยบรกิารเคลือ่นทีแ่ละตารางของสถานี 

9. ศูนยอ์นามยั (DHCs) 

รายชือ่ของ DHC ทีใ่หบ้รกิารฉีดวคัซนี COVID-19 (ตอ้งจอง) 

10. บรกิารประชาสมัพนัธก์ารฉีดวคัซนี  

ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัวคัซนี 

ประชาการฮ่องกง 

อายขุัน้ต ่าในการรบัวคัซนี Sinovac ลดลงเหลอื 3 จาก 15 กมุภาพนัธ ์2022; อายขุัน้ต ่าในการรบั 

วคัซนี BioNTech ลดลงเหลอื 5 ปี จากวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2022  

เมือ่ท าการจองออนไลนบ์นเว็บไซตห์รอืการนัดกบัคลนิิกเอกชนในโครงการฉีดวคัซนี ผูม้สีทิธิก์รณุา 

เลอืกกลุม่ตอ่ไปนี ้เพือ่วตัถปุระสงคท์างสถติ ิ

1. บุคลากรในสถานพยาบาลและผูท้ีม่สีว่นรว่มในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการแพรร่ะบาด 

2. ผูอ้ยูอ่าศยัและเจา้หนา้ทีข่องสถานดแูลทีอ่ยูอ่าศยัส าหรบัผูส้งูอาย/ุผูท้พุพลภาพ และเจา้หนา้ที ่

ของหน่วยงานใหบ้รกิารดแูลในชมุชนส าหรบัผูส้งูอาย/ุผูท้พุพลภาพ; 

3. บุคลากรทีด่แูลบรกิารสาธารณะทีส่ าคญั (เชน่ ลกูจา้งของผูร้บัเหมาในสญัญาวา่จา้งของ 

ราชการ)  

4. บุคลากรทีใ่หบ้รกิารขนสง่ขา้มเขตหรอืท างานทีห่อบงัคบัการตา่ง ๆ และทา่เรอื 

5. พนักงานในรา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่ ตลาด ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซือ้ และ รา้นขนสง่ 

(รวมถงึบรกิารสง่อาหารถงึบา้น) 

6. พนักงานในบรกิารขนสง่สาธารณะตา่ง ๆ (เชน่ แท็กซี/่คนขบัรถมนิิบสั/กปัตนัรถไฟ และ 

พนักงานสถานี) 

7. ผูใ้ชแ้รงงานกอ่สรา้งทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและผูอ้ืน่ทีอ่าศยัในทีพ่กัแรงงานกอ่สรา้ง 

8. พนักงานในการบรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัย ์(เชน่ พนักงานรกัษาความปลอดภยั พนักงานท า 

ความสะอาด และพนักงานในส านักงานของบรกิารจดัการอสงัหารมิทรพัย)์ 

9. คณุคร ูและ พนักงานในโรงเรยีน (เชน่ คณุครแูละผูช้ว่ยคณุครขูองนักเรยีนระดบัช ัน้อนุบาล ช ัน้ 

ประถมศกึษา และ ช ัน้มธัยม และมหาวทิยาลยั พนักงานในโรงเรยีนเด็กพเิศษ และ พนักงานขบั 

รถและผูด้แูลในรถโรงเรยีนและรถมนิิบสัสว่นตวั) 

10. พนักงานในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

11. พนักงานในอาคารหรอืสถานทีท่ีอ่ยูใ่ตก้ฎหมายการป้องกนัและควบคมุโรค (ขอ้ก าหนดและ 

ค าสัง่) (ธรุกจิและสถานที)่ (Cap. 599F) (เชน่ พนักงานในศูนยอ์อกก าลงักายและสถานเสรมิ 

ความงาม) 

12. ผูช้ว่ยแม่บา้น  

13. ผูต้ดิตาม ซึง่ไดฉี้ดวคัซนีเข็มทีห่น่ึงแลว้ 

14. อืน่ ๆ (ผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มทีก่ลา่วไวข้า้งตน้) 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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ผูท้ีไ่ม่ใชป่ระชากรฮ่องกง 

1. ผูถ้อืใบอนุญาตเขา้-ออกส าหรบัการเดนิทางเขา้และออกจากฮ่องกงและมาเกา๊ทีไ่ดร้บัอนุญาตให ้

พ านักในฮ่องกงในฐานะผูม้าเยอืนและสามารถฉีดวคัซนีได ้2 เข็มภายในขดีจ ากดัการเขา้พกัโดย 

ไม่ตอ้งขยายเวลา สามารถขอความชว่ยเหลอืจากทีท่ าการไปรษณียใ์ดก็ได ้( ยกเวน้ทีท่ าการ 

ไปรษณียเ์คลือ่นที)่ ในชว่งเวลาท าการ เพือ่ท าการนัดหมายเพือ่ฉีดวคัซนี CVC สองเข็มใหแ้ลว้ 

เสรจ็ภายในขดีจ ากดัการเขา้พกั 

2. ผูอ้า้งสทิธิแ์ละผูล้ีภ้ยัทีไ่ม่สง่กลบัทีร่บัรองโดยส านักงานขา้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ

สามารถระบุความตอ้งการทีจ่ะรบัวคัซนีไดผ้่านหน่วยบรกิารสงัคมระหวา่งประเทศของฮ่องกง รฐับาล 

วางแผนทีจ่ะใหว้คัซนีแกก่ลุ่มนีต้าม CVCs ทีก่ าหนด สายดว่นสอบถามขอ้มูลของ หน่วยบรกิาร 

สงัคมระหวา่งประเทศสาขาฮอ่งกงคอื 6511 8566 (ส านักงาน Kwun Tong); 6511 7786 

(ส านักงาน Prince Edward) และ 6515 9466 (ส านักงาน Tuen Mun) 

3. นักทอ่งเทีย่วคนอืน่ ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นฮ่องกง (จะตอ้งเป็นผูถ้อืเอกสารการเดนิทางทีถ่กูตอ้งซึง่ไดร้บั 

อนุญาตใหอ้ยูใ่นฮ่องกงตามทีก่ฎหมายอนุญาต และสามารถฉีดวคัซนีได ้2 เข็มภายในขดีจ ากดั 

การเขา้พกัโดยไม่ตอ้งขยายเวลา) สามารถน าเอกสารการเดนิทางของพวกเขามาดว้ย และใบขา 

เขา้หรอืใบขยายเวลาพ านัก (ส าหรบัผูม้าเยีย่มทา่นอืน่ทีม่กีารขยายเวลาการพ านัก) ทีก่รมตรวจคน 

เขา้เมอืงออกใหไ้ปยงัทีท่ าการไปรษณียใ์ด ๆ (ยกเวน้ทีท่ าการไปรษณียเ์คลือ่นที)่ ในเวลาท าการ 

และเจา้หนา้ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืในการนัดหมายเพือ่ด าเนินการใหค้รบสองเข็ม ของการฉีดวคัซนี 

ใน CVCs ภายในขอบเขตของการเขา้พกั 

 

บนัทกึการฉีดวคัซนี 

หลงัจากฉีดวคัซนี คณุจะไดร้บับนัทกึการฉีดวคัซนีเป็นกระดาษ คณุยงัสามารถดาวนโ์หลดบนัทกึการฉีด 

วคัซนีอเิล็กทรอนิกสข์องคุณผ่านแอพมอืถอื "iAM Smart" หรอืผ่านแอพมอืถอื "eHealth" 

 

ส าหรบัขอ้มูลลา่สดุ กรณุาตดิตามไดจ้ากเว็ปไซต:์ https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

