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สิ�งใดที�คุณควรทาํหากคุณสงสัยว่าตวัเองกาํลงั
ประสบกบัผลข้างเคยีงจากวคัซีน COVID-19

‧คุณสามารถคน้หาขอ้มูลผลขา้งเคียงไดใ้นใบสรุปข้

อเทจ็จริงหรือเวบ็ไซตเ์ฉพาะเรื�องการฉีดวคัซีน 

(covidvaccine.gov.hk)

‧โดยทั�วไปผลขา้งเคียงที�พบบ่อยของวคัซีน COVID-19 มกัไม่รุนแรง

และชั�วคราว บางรายอาจประสบผลขา้งเคียงที�รุนแรงกวา่ แต่โดยทั�

วไปยากที�จะเจอ

‧หลงัจากการฉีดวคัซีน คุณจะตอ้งอยูเ่ฝ้าอาการ ณ จุดเฝ้าอาการก่อน �� 

– �� นาที

‧เพื�อลดอาการปวดและความรู้สึกไม่สบายตวับริเวณที�คุณฉีดวคัซีน คุณ

อาจใชผ้า้เยน็เปียกที�สะอาดปะคบใหท้ั�วบริเวณนั�น บริหารแขนเบา ๆ

‧เพื�อลดความรู้สึกไม่สบายจากไขเ้ลก็นอ้ย ใหดื้�มนํ�าตามมาก ๆ

‧ขอคาํแนะนาํจากหมอ หรือผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสุขภาพอื�น ๆ 

(เช่น ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาลและแพทยแ์ผนจีน) หาก:

  - อาการปวดหรือรอยแดงบริเวณที�ฉีดเพิ�มขึ�นหลงัจากการ

ฉีดไปแลว้ �� ชั�วโมง หรือ

       - ผลขา้งเคียงที�เกิดขึ�นกบัคุณไม่หายไปภายใน�-�วนั หรือ

       - ผลขา้งเคียงหรืออาการของคุณทาํใหคุ้ณกงัวล

‧ หากคุณตอ้งการไปพบหมอ โปรดแจง้ใหห้มอทราบเกี�ยวกบัรายละ

เอียดการฉีดวคัซีนของคุณและแสดงบตัรบนัทึกการฉีดวคัซีนของ

คุณหากมี พวกเขาจะใหค้าํแนะนาํจากอาการของ

คุณและทาํการประเมินเพื�อรายงานไปยงักรม

อนามยั (DH) ถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์ด 

ๆ หลงัจากการฉีดวคัซีน ซึ�งถือวา่มีความสาํคญั

ทางการแพทย์

‧ Information on side effects can be found on the 
vaccination fact sheet or thematic website 
(covidvaccine.gov.hk)

‧ In general, common side effects of COVID-19 
vaccines are usually mild and temporary. 
Some may experience more severe, but 
in general rare, adverse effects.

‧ After receiving vaccination, you will be 
required to stay in observation area for 
15-30 mins.

‧ To reduce pain and discomfort where you 
got the shot, you may apply a clean, cool, wet 
washcloth over the area. Gently exercise your arm.

‧ To reduce discomfort from mild fever, drink plenty of 
fluids. 

‧ Seek advice from your doctor or other 
healthcare professionals (e.g. dentists, 
pharmacists, nurses and Chinese medicine 
practitioners) if:

 - the pain or redness at the injection site 
increases after 24 hours from injection; or 

 - your side effects do not seem to be 
going away in a few days; or

 - your side effects or symptoms are 
worrying you 

‧ If you do seek medical attention, make sure you tell 
the healthcare professionals about your vaccination 
details and show them your vaccination record card if 
available. They will offer advice, manage your 
condition and make proper assessment for reporting 
to the Department of Health (DH) any adverse event 
following immunization that is deemed medically 
significant.
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衞生防護中心Facebook專頁
Centre for Health Protection Facebook Fanpage
fb.com/CentreforHealthProtection

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus:
www.coronavirus.gov.hk
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