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โครงการวคัซนีและฉีดวคัซนี COVID-19 

ค าถามทีม่กัถูกถามบ่อย ๆ (3)  

ณ วนัที ่23 มีนาคม พ.ศ. 2022 

สารบญั 

โปรแกรมและสถานทีร่บัวคัซนี 

82. โครงการฉีดวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

83. ประชาชนสามารถเลอืกชนิดของวคัซนีทีจ่ะใชฉี้ดไดไ้หม? 

84. ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชนปฏบิตังิานอย่างไร? 

85. จะมกีารจดัเตรยีมเป็นพเิศษส าหรบัสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยหรอืไม่ทัง้ในศูนยก์ารฉีดวคัซนีชมุชน

และศูนยก์ารฉีดวคัซนี COVID-19 ในโรงพยาบาลอย่างไร 

86. ผูท้ีไ่ม่ใชช่าวฮ่องกงมสีทิธิไ์ดร้บัวคัซนีหรอืไม่ 

87. เอกสารระบุตวัตนประเภทไหนทีย่อมรบัไดโ้ดยการจองผ่านระบบออนไลน ์วธิกีารจองส าหรบัผูท้ี่

พ านักอยู่ในฮ่องกงซึง่ถอืเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ 

88. ฉันไดร้บัการยกเวน้จากการเตรยีมการกกัตวัส าหรบัการกลบัไปฮ่องกง (เชน่ ภายใตโ้ครงการ 

Return2hk) แต่ยงัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการตรวจภาคบงัคบัหลายขัน้ตอน ฉันสามารถไปที่

ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชนโดยตรงเพือ่รบัวคัซนีไดห้รอืไม่ 

89. ฉันควรรบัวคัซนีหรอืไม่หากฉันอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการตรวจภาคบงัคบั 

ค าถามหลงัจากฉีดวคัซนี 

90. ฉันควรท าอย่างไรหากสงสยัว่าตวัเองก าลงัประสบผลขา้งเคยีงจากวคัซนี COVID-19? 

91. วคัซนี COVID-19 สามารถท าใหป่้วยจาก COVID-19 ไดห้รอืไม่? 

92. หลงัจากไดร้บัวคัซนี COVID-19 แลว้ผลตรวจ COVID-19 ของฉันจะเป็นบวกไดห้รอืไม่? 

93. จะทราบไดอ้ย่างไรวา่จะไดร้บัการป้องกนัหลงัฉีดวคัซนี แลว้ตอ้งไดร้บัการตรวจเพือ่ยนืยนั

หรอืไม่? 

94. หากฉันมอีาการไม่พงึประสงคอ์ย่างรุนแรงหลงัจากฉีดวคัซนีเข็มแรก ฉันสามารถฉีดเข็มทีส่อง

ไดห้รอืไม่? 

95. ฉันถูกเลือ่นการใหบ้รจิาคเลอืดหลงัจากรบัวคัซนี COVID-19 หรอืไม่ 

บนัทกึการฉีดวคัซนี 

96. อะไรคอื “บนัทกึการฉีดวคัซนีอเิล็กทรอนิกส”์ 

97. ฉันจะตรวจสอบจ านวนชดุ/ล็อตของวคัซนีทีฉ่ันรบัไดอ้ย่างไร 

98. ฉันสามารถแจงบนัทกึการรบัวคัซนีนอกสถานทีก่บัทางรฐับาลไดห้รอืไม่ 
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99. ฉันเป็นคนฮ่องกง ฉันขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนตวัในบนัทกึการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19  

เพือ่เปลีย่นชือ่และหมายเลขหนังสอืเดนิทางในหนังสอืเดนิทางเพือ่การเดนิทางไดห้รอืไม่ 

100. หากฉันพบว่าขอ้มูลทีร่ะบุไวบ้นบนัทกึการฉีดวคัซนีมคีวามผดิพลาด (เชน่ วนัเกดิ หรอืเพศ) 

ฉันควรท าอย่างไร 

101. ท าไมบนัทกึการฉีดวคัซนีของฉันจงึพมิพเ์ป็นขาวด า แต่บนัทกึการฉีดวคัซนีของผูอ้ืน่เป็นแบบ

ส ีเหตุใดจงึไม่มหีมายเลขอา้งองิ (Ref) ทีด่า้นล่างฝ่ังซา้ยของเอกสารบนัทกึการฉีดวคัซนีของฉัน 

102. รหสั QR ทีอ่ยู่บนบนัทกึการฉีดวคัซนีมไีวเ้พือ่อะไร 

103. เหตุใดจงึไม่สามารถแสดงบนัทกึการฉีดวคัซนีของฉันไดอ้ย่างถูกตอ้งในแอพมือถอื 

“LeaveHomeSafe” หลงัจากรบัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่องหรอืสาม 

104. ฉันจะแสดงบนัทกึการฉีดวคัซนีพรอ้มกนัไดอ้ย่างไร หากฉันไดร้บัเข็มแรกและเข็มทีส่องนอก

ฮ่องกง ในขณะทีเ่ข็มทีส่ามรบัในฮ่องกง 

ค าถามอืน่ๆ เกีย่วกบัการฉีดวคัซนี 

105. วคัซนี COVID-19 ทีจ่ดัส่งใหฮ้่องกงเป็นฮาลาลหรอืไดร้บัการรบัรองฮาลาลไหม? 

106. รฐับาลใชก้ลยุทธิอ์ะไรในการจดัซือ้วคัซนี COVID-19? 

107. ชนิดของวคัซนี COVID-19 มอีะไรบา้ง? 

108. รฐับาลจะใหค้วามมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าวคัซนีทีป่ระชาชนไดร้บัมคีวามปลอดภยัและไม่มี

ผลขา้งเคยีง 

109. กฎระเบยีบและการตรวจสอบของวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

110. กองทุนชดใชส้ าหรบัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 (กองทุน 

AEFI) คอือะไร? 

111. ผูท้ีป่ระสบทุกขจ์ากเหตุการณไ์ม่พงึประสงคร์า้ยแรงจะไดร้บัเงนิกอ้นภายใตก้องทุน AEFI? 

112. จ านวนเงนิสูงสุดทีจ่ะไดร้บัจากกองทุน AEFI คอืเท่าใด? มกีารค านวณจ านวนเงนิอย่างไร? 

113. มกี าหนดระยะเวลาในการยืน่ขอ้เรยีกรอ้งต่อกองทุน AEFI หรอืไม่? 

114. หากผูเ้รยีกรอ้งไดร้บัการช าระเงนิจากกองทุน AEFI เขา/เธอสามารถขอความชว่ยเหลอืทาง

กฎหมายส าหรบัความเสยีหายหรอืความสูญเสยีต่อผูผ้ลติวคัซนีไดห้รอืไม่? 

115. หากฉันมคี าถามอืน่ ๆ เกีย่วกบัการจดัโครงการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19? 

มาตรการสุขภาพของประชาชนอืน่ๆ 

116. เมือ่ฉีดวคัซนี COVID-19 แลว้ยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสาธารณสุข เชน่ 

การสวมหนา้กากอนามยั การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ฯลฯ หรอืไม่? 

117. มาตรการทีม่อียู่ เชน่ การสวมอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ (PPE) ในหมู่เจา้หนา้ที่

ทางการแพทยย์งัคงจ าเป็นส าหรบัผูท้ีไ่ดฉี้ดวคัซนีแลว้หรอืไม่? 

118. มาตรการทีม่อียู่ เชน่การตรวจหาเชือ้หรอืการกกัตวัยงัคงมคีวามจ าเป็นต่อผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีแต่

ต่อมาไดส้มัผสักบัผูท้ีต่ดิเช ือ้หรอืไม่ 
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119. สามารถใชห้ลกัฐานการฉีดวคัซนีหรอืภูมคุิม้กนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางไดห้รอืไม่? 

120. วคัซนี COVID-19 ทีม่อียู่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้และความทา้ทายทีเ่กดิ

จากสายพนัธุท์ีห่ลากหลายของ หรอืไม่? 

121. การดืม่สุราและแอลกอฮอลท์ าใหร้ะบบภูมคุิม้กนัของเราออ่นแอลงหรอืไม่? 

ทีม่าและขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัวคัซนี 

เจาะลกึขอ้มูลเกีย่วกบัวคัซนี COVID-19 

122. วคัซนี COVID-19 ปลอดภยั เพราะ มกีารพฒันาและทดสอบอย่างรวบเรว็จรงิหรอื? 

123. วคัซนี COVID-19 โดยเทคโนโลย ีmRNA จะเปลีย่น DNA มนุษยจ์รงิหรอื? 

124. หลายคนทีห่ายจากการตดิเชือ้ COVID-19 น้ันไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีจรงิหรอื? 

125. วคัซนี COVID-19 สามารถควบคุมประชากรผ่านไมโครชปิตดิตามหรอืปลูกฝังบางสิง่ใน

สมองมนุษยจ์รงิหรอื? 

126. อตัราการเสยีชวีติจะเพิม่ขึน้หลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) จรงิหรอื? 

127. ไม่มขีอ้มูลการศกึษาทางคลนิิกทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพของวคัซนี Comirnaty(BioNTech) 

ใชห่รอืไม่ 

128. วคัซนี Comirnaty (BioNTech) ท างานทนัทหีลงัจากการฉีดวคัซนีจรงิหรอื? 

129. มหีลกัฐานทีบ่่งช ีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อย่างไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจในผูสู้งอายุที่

อ่อนแอหลงัจากฉีดวคัซนี Comirnaty ( BioNTech) หรอืไม่? 

130. วคัซนี Sinovac COVID-19 เห็นผลไดท้นัทหีลงัจากการฉีดหรอืไม่? 

131. วคัซนี COVID-19 อาจท าใหฉ้ันป่วยดว้ยโรค COVID-19? 

132. ผูสู้งอายุไม่จ าเป็นทีต่อ้งรบัวคัซนี COVID-19 เพิม่ขึน้ใชห่รอืไม่ 

133. ผูท้ีม่โีรคเร ือ้รงัไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนี COVID-19 เพิม่ขึน้ใชห่รอืไม่ 

134. วคัซนี COVID-19 อนัตรายมากกว่าการตดิเชือ้ COVID-19 จรงิหรอืไม่ 

135. วคัซนี Comirnaty มสีารทีเ่ป็นเฟอรโ์รแมกเนตกิหรอืโลหะ หรอืกราฟีนออกไซดห์รอืไม่ 

ท าความเขา้ใจวคัซนี : ขอ้เท็จจรงิและทีม่า 

136. ภูมคุิม้กนัธรรมชาตดิกีว่าและมปีระสทิธภิาพมากกว่าภูมคุิม้กนัจากวคัซนีจรงิหรอื? 

137. โรคอนัตรายนอ้ยกว่าวคัซนีจรงิหรอื? 

138. วคัซนีมสี่วนผสมทีเ่ป็นพษิจรงิหรอื? 

139. วคัซนีท าใหภู้มคุิม้กนัของฉันอ่อนแอลงจรงิหรอื? 

140. ส าหรบัทุกวคัซนี ฉันจะมภีูมคุิม้กนัตลอดชวีติเพยีงการฉีดวคัซนีหน่ีงคร ัง้จรงิหรอื? 

141. ทุกวคัซนีควรเก็บในอุณหภูมหิอ้งจรงิหรอื? 
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142. วคัซนีแต่ละประเภทเหมาะส าหรบัทุกคนหรอืไม่? 

143. วคัซนีไขห้วดัใหญ่ชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ไดจ้รงิหรอื? 

144. เหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ัง้หมดทีเ่กดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนีเกดิจากวคัซนีหรอืไม่? 
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โปรแกรมและสถานทีร่บัวคัซนี 

82. โครงการฉีดวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

รฐับาลไดเ้ปิดโครงการฉีดวคัซนี COVID-19 ทั่วอาณาเขต (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “โครงการ”) เพือ่ให ้

ประชากรฮ่องกงไดร้บัการฉีดวคัซนี COVID-19 โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ยอย่างเป็นขัน้เป็นตอนและเป็น

ระเบยีบตามประเภทความเสีย่ง ภายใตโ้ครงการนีก้ารฉีดวคัซนี COVID-19 จะมใีหบ้รกิารในสถานทีต่่าง 

ๆ รวมถงึโรงพยาบาลและคลนิิก และการตดิต่อไปยงับา้นพกัคนชราและศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชน 

83. ประชาชนสามารถเลอืกชนิดของวคัซนีทีจ่ะใชฉี้ดไดไ้หม? 

รฐับาลจะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะใหว้คัซนีชนิดใด โดยขึน้อยู่กบัสถานการณท์ีแ่ตกต่างกนั เชน่ กลุ่มผูฉี้ด

วคัซนี สถานทีแ่ละระยะเวลาในการจดัส่งวคัซนี หากประชาชนตอ้งการเลอืกวคัซนีชนิดอืน่ก็สามารถ

เลอืกสถานทีอ่ืน่ทีจ่ะใหบ้รกิารฉีดวคัซนีชนิดทีต่อ้งการได ้

84. ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชนปฏบิตังิานอย่างไร? 

เพือ่สนับสนุนโครงการฉีดวคัซนีป้องกนัCOVID-19 ในอาณาเขต (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า “โครงการ”) 

รฐับาลไดจ้ดัตัง้ศูนยฉี์ดวคัซนีชมุชนในเขตต่างๆ เร ิม่ตัง้แต่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2021 เพือ่

ด าเนินการฉีดวคัซนีชโินวคั ตามดว้ยวคัซนี ศูนยว์คัซนีชมุชน Comirnaty (BioNTech) จะเปิด

ใหบ้รกิารเป็นคร ัง้คราว พลเมอืงฮ่องกงทุกคนสามารถรบัการฉีดวคัซนีในชว่งเวลาท าการไดฟ้ร ีและ

ปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่ป็นระเบยีบตามประเภทความเสีย่งของพวกเขา 

วธิกีารนัดหมาย: เพือ่ป้องกนัไม่ใหก้ารรวมตวักนัของผูค้นและอ านวยความสะดวกในการจดัเตรยีม 

ประชาชนสามารถก าหนดเวลานัดหมายบนเว็บไซตนั์ดหมายของโครงการได ้

การฉีดวคัซนี: เมือ่มาถงึศูนยฉี์ดวคัซนีเจา้หนา้ทีจ่ะอธบิายขอ้มูลเกีย่วกบัวคัซนีใหก้บัแต่ละบุคคลและ

ยนืยนัความเหมาะสมในการฉีดวคัซนีกอ่นการฉีดวคัซนี หลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนี จะไดร้บับนัทกึการ

ฉีดวคัซนีซึง่ขึน้อยู่กบัประเภทของวคัซนีและควรพกัเฝ้าสงัเกตอาการอย่างนอ้ย 15 นาทกีอ่นออกจาก

ศูนยฉี์ดวคัซนี 

หมายเหตุ: เกีย่วกบัการเตรยีมการตั๋ววนัเดยีวกนัน้ันกรุณาดูที ่

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

 

85. จะมกีารจดัเตรยีมเป็นพเิศษส าหรบัสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยหรอืไม่ท ัง้ในศูนยก์ารฉีด

วคัซนีชมุชนและศูนยก์ารฉีดวคัซนี COVID-19 ในโรงพยาบาลอย่างไร  

เมือ่สญัญาณเตอืนพายุฝนฟ้าคะนอง / สญัญาณเตอืนพายุไตฝุ้่ นระดบั 8 ขึน้ไป มีผลบงัคบัใช ้ศูนยก์าร

ฉีดวคัซนีชมุชน (CVCs) และศูนยก์ารฉีดวคัซนี COVID-19ในโรงพยาบาล (HCVSs) จะถูกระงบั 

กรุณาไปที ่https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf .เพือ่อ่าน

ค าถามทีพ่บบ่อยทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิในการเตรยีมการของ CVCs / HCVSs 

86. ผูท้ีไ่ม่ใชช่าวฮ่องกงมสีทิธิไ์ดร้บัวคัซนีหรอืไม่  

กรุณาดูที ่https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible


(Thai version) 

87. เอกสารระบุตวัตนประเภทไหนทีย่อมรบัไดโ้ดยการจองผ่านระบบออนไลน ์วธิกีารจอง

ส าหรบัผูท้ีพ่ านกัอยูใ่นฮ่องกงซึง่ถอืเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ  

ปัจจบุนั ระบบการจองออนไลนย์อมรบัเอกสารแสดงตนเพยีง 5 ฉบบัเท่าน้ัน ไดแ้ก ่บตัรประจ าตวั

ประชาชนฮ่องกง สูตบิตัรของฮ่องกง บตัรประจ าตวักงสุล ผูถ้อืใบตอบรบัการสมคัรบตัรประจ าตวัและ

หนังสอืรบัรองการยกเวน้ ส าหรบัผูพ้ านักในฮ่องกงทีถ่อืเอกสารแสดงตนอืน่ ๆ โปรดน าเอกสารระบุตวัตน

ไปที ่CVC (ยกเวน้ทีด่ าเนินการโดยโรงพยาบาลเอกชน) และเจา้หนา้ทีม่โีควตาจ านวนจ ากดัต่อวนัส าหรบั

การฉีดวคัซนี พวกเขายงัอาจเยีย่มชมสถานทีอ่ืน่ ๆ เชน่คลนิิกเอกชนส าหรบัการฉีดวคัซนี 

นอกจากนี ้ส าหรบัผูท้ีพ่ านักในฮ่องกงทีถ่อืเอกสารระบุตวัตนอืน่ๆ พวกเขาสามารถขอความชว่ยเหลอืใน

การจองออนไลนไ์ดจ้ากทีท่ าการไปรษณีย ์

88. ฉนัไดร้บัการยกเวน้จากการเตรยีมการกกัตวัส าหรบัการกลบัไปฮ่องกง (เชน่ ภายใต้

โครงการ Return2hk) แต่ยงัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการตรวจภาคบงัคบัหลายขัน้ตอน 

ฉนัสามารถไปทีศู่นยฉี์ดวคัซนีชมุชนโดยตรงเพือ่รบัวคัซนีไดห้รอืไม ่

พลเมอืงทีไ่ปศูนยว์คัซนีชมุชนควรปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูม้าเยอืนในแต่ละสถานที ่

บุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารตรวจภาคบงัคบัควรไดร้บัการตรวจภาคบงัคบักอ่นก าหนดเสน้ตายการตรวจที่

เกีย่วขอ้ง หากพลเมอืงมผีลตรวจเป็นลบแต่ยงัคงตอ้งถูกตรวจหลายคร ัง้ ศูนยแ์ต่ละแห่งอาจปฏเิสธการฉีด

วคัซนีของคุณตามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูม้าเยอืน 

หากพลเมอืงไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัวคัซนีเน่ืองจากมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูม้าเยอืน แนะน าให ้

เลือ่นการฉีดวคัซนีออกไป 

89. ฉนัควรรบัวคัซนีหรอืไม่หากฉนัอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการตรวจภาคบงัคบั 

บุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารตรวจภาคบงัคบัควรไดร้บัการตรวจภาคบงัคบักอ่นก าหนดเสน้ตายของการตรวจที่

เกีย่วขอ้ง หากประชาชนมผีลตรวจเป็นลบแต่ยงัคงตอ้งถูกตรวจหลายคร ัง้ ศูนยแ์ต่ละแห่งอาจปฏเิสธการ

ฉีดวคัซนีของคุณตามมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูม้าเยอืน 

 หากพลเมอืงไม่ไดร้บัอนุญาตใหร้บัการฉีดวคัซนีเน่ืองจากมาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ของผูม้าเยอืน 

แนะน าใหเ้ลือ่นการฉีดวคัซนีออกไป 

ค าถามหลงัจากฉีดวคัซนี  

90. ฉนัควรท าอย่างไรหากสงสยัว่าตวัเองก าลงัประสบผลขา้งเคยีงจากวคัซนี COVID-19? 

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลขา้งเคยีงสามารถพบไดใ้นเอกสารแจงขอ้เท็จจรงิของวคัซนี 

Sinovac วคัซนี 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.

pdf  

BioNTech วคัซนี 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf


(Thai version) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG

.pdf  

โดยทั่วไปผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยของวคัซนี COVID-19 มกัไม่รุนแรงและเกดิขึน้ช ัว่คราว บางรายอาจ

รุนแรงกว่า แต่โดยทั่วไปผลขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้ไดย้ากหลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนี คุณจะตอ้งอยู่รอทีจ่ดุ

สงัเกตอาการเป็นเวลา 15 นาท ี

เพือ่ลดความเจบ็ปวดและความไม่สบายตวัหลงัฉีดวคัซนี คุณอาจใชผ้า้ชบุน ้าสะอาดทีเ่ย็นและเปียก

ประคบทั่วบรเิวณน้ันบรหิารแขนเบา ๆ เพือ่ลดความรูส้กึไม่สบายจากไขเ้ล็กนอ้ยใหด้ืม่น ้ามาก ๆ 

ขอค าแนะน าจากแพทยห์รอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสุขภาพอืน่ ๆ (เชน่ ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาลและแพทย ์

แผนจนี) หาก: 

• ความเจ็บปวดหรอืรอยแดงบรเิวณทีฉี่ดเพิม่ขึน้หลงัจาก 24 ช ัว่โมงหลงัการฉีดหรอื 

• ผลขา้งเคยีงของคุณดูเหมอืนจะไม่หายไปในอกีไม่กีว่นัหรอื 

• ผลขา้งเคยีงหรอือาการของคุณท าใหคุ้ณกงัวล 

หากคุณไปพบแพทยโ์ปรดแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัรายละเอยีดการฉีดวคัซนีของคุณและแสดงบตัรบนัทกึ

การฉีดวคัซนีของคุณ หากม ีพวกเขาจะใหค้ าแนะน า ตรวจอาการของคุณและท าการประเมนิเพือ่รายงาน

เหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัจากการฉีดวคัซนีต่อกรมอนามยั ซ ึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัทางการแพทย ์

91. วคัซนี COVID-19 สามารถท าใหป่้วยจาก COVID-19 ไดห้รอืไม่? 

วคัซนี Sinovac และ วคัซนี Comirnaty (BioNTech)ไม่มไีวรสัทีเ่ป็นสาเหตุของ COVID-19 วคัซนี

เหล่านีไ้ม่สามารถท าใหคุ้ณป่วยจาก COVID-19 ได ้

โปรดทราบว่า โดยทั่วไปรา่งกายจะใชเ้วลาสกัพกัในการสรา้งภูมคุิม้กนัหลงัจากฉีดวคัซนี น่ันหมายความ

ว่าคน ๆ หน่ึงอาจตดิเชือ้ไวรสัทีเ่ป็นสาเหตุของ COVID-19 กอ่นหรอืหลงัการฉีดวคัซนีและยงัมอีาการ

ป่วยได ้เน่ืองจากวคัซนีไม่มเีวลาเพยีงพอในสรา้งการป้องกนั 

92. หลงัจากไดร้บัวคัซนี COVID-19 แลว้ผลตรวจ COVID-19 ของฉนัจะเป็นบวกได้

หรอืไม่? 

วคัซนี Sinovac และวคัซนี Comirnaty (BioNTech) ไดร้บัการฉีดเขา้กลา้มและไม่น่าจะส่งผลต่อ

ผลลพัธข์องกรดนิวคลอีกิหรอืการทดสอบแอนตเิจนส าหรบั COVID-19 จากตวัอย่างทางเดนิหายใจของ

คุณ ใชเ้พือ่ดูว่าคุณมกีารตดิเชือ้หรอืไม่ 

หากรา่งกายของคุณมกีารตอบสนองของระบบภูมคุิม้กนั (เป้าหมายของการฉีดวคัซนี) ยงัมีความเป็นไป

ไดท้ีผ่ลการตรวจของคุณจะเป็นบวกจากการตรวจแอนตบิอด ีการตรวจแอนตบิอดโีดยทั่วไปจะบ่งช ีว้่า

คุณเคยตดิเชือ้หรอืเคยมปีระวตักิารฉีดวคัซนีมากอ่น และคุณไดร้บัการป้องกนัในระดบัหน่ึงต่อไวรสั 

93. จะทราบไดอ้ย่างไรวา่จะไดร้บัการป้องกนัหลงัฉีดวคัซนี แลว้ตอ้งไดร้บัการตรวจเพือ่

ยนืยนัหรอืไม่? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf


(Thai version) 

โดยทั่วไปการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารของ COVID-19 (PCR หรอืเซรุม่วทิยา) ไม่จ าเป็นตอ้งท าเป็น

ประจ ากอ่นหรอืหลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 ผลตรวจลบหรอืระดบัแอนตบิอดตี ่าอาจไม่สมัพนัธก์บัการ

ขาดการป้องกนั หากคุณพบอาการ COVID-19 ใหป้รกึษาแพทยแ์ละเขา้รบัการตรวจ หากจ าเป็น 

94. หากฉนัมอีาการไมพ่งึประสงคอ์ย่างรุนแรงหลงัจากฉีดวคัซนีเข็มแรก ฉนัสามารถฉีด

เข็มทีส่องไดห้รอืไม?่ 

เพือ่ประโยชนต่์อสุขภาพของประชาชน หากบุคคลใดมอีาการไม่พงึประสงคร์า้ยแรงทีน่ าไปสู่การเขา้รบั

การรกัษาในโรงพยาบาลหลงัจากไดร้บัวคัซนีเข็มแรก การนัดหมายรบัวคัซนีเข็มทีส่องทีศู่นยฉี์ดวคัซนี

ชมุชนหรอืคลนิิกผูป่้วยนอกทั่วไปขององคก์ารโรงพยาบาลจะถูกยกเลกิ เพือ่ใหคุ้ณเขา้ปรกึษาแพทยข์อง

คุณกอ่นท าการนัดหมายรบัวคัซนีเข็มทีส่องทางออนไลน ์

หากคุณมปีระวตัอิาการแพรุ้นแรงในทนัที (ภายใน 1 ช ัว่โมง) ต่อการฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้

หรอืยามากกว่า 1 ประเภท หรอือาการแพต่้อการฉีดวคัซนี COVID-19 กอ่นหนา้ซึง่ไม่ไดจ้ ากดัตวัเอง

หรอืไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยชอ่งปาก ยาแกแ้พโ้ปรดปรกึษาแพทยข์องคุณ 

95. ฉนัถูกเลือ่นการใหบ้รจิาคเลอืดหลงัจากรบัวคัซนี COVID-19 หรอืไม่  

กรุณาเขา้ไปที ่https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en ส าหรบั

นโยบายการคดักรองผูบ้รจิาคโลหติ 

บนัทกึการฉีดวคัซนี  

96. อะไรคอื “บนัทกึการฉีดวคัซนีอเิล็กทรอนิกส”์ 

รฐับาลไดจ้ดัตัง้เว็บไซต ์(www.evt.gov.hk) เพือ่อ านวยความสะดวกในการดาวนโ์หลดบนัทกึการฉีด

วคัซนี COVID-19 ของตนเองแบบสาธารณะและบนัทกึการตรวจในรูปแบบอเิล็กทรอนิกสข์องบนัทกึ 

เพือ่ความสะดวกในการจดัเก็บและแสดงผลในสมารท์โฟน เมือ่บุคคลใดไดร้บัการฉีดวคัซนีภายใต ้

“โปรแกรมการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19” พวกเขาสามารถดาวนโ์หลด “บนัทกึการฉีดวคัซนี

อเิล็กทรอนิกส”์ จากเว็บไซตไ์ดโ้ดยตรงหลงัจากยนืยนัตวัตนผ่าน "iAM Smart" 

หมายเหตุ: เกีย่วกบัการเตรยีมการของ “บนัทกึการฉีดวคัซนี COVID-19 ทีอ่ปัเดตโดยรฐับาล” กรุณาดู

ทีป่ระชาสมัพนัธท์ีป่ล่อยทาง

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm  

97. ฉนัจะตรวจสอบจ านวนชดุ/ล็อตของวคัซนีทีฉ่นัรบัไดอ้ย่างไร 

จ านวนชดุ/ล็อตของวคัซนีมีใหใ้นบนัทกึการรบัวคัซนีของคุณ  

98. ฉนัสามารถแจงบนัทกึการรบัวคัซนีนอกสถานทีก่บัทางรฐับาลไดห้รอืไม่ 

ได ้โดยการเขา้ไปที ่https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf 

เพือ่อ่านค าถามทีพ่บบ่อย ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิในการจดัการแจงบนัทกึการฉีดวคัซนี 

COVID-19 นอกออกสถานที ่ 

https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf


(Thai version) 

99. ฉนัเป็นคนฮ่องกง ฉนัขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนตวัในบนัทกึการฉีดวคัซนีป้องกนั 

COVID-19  เพือ่เปลีย่นชือ่และหมายเลขหนงัสอืเดนิทางในหนงัสอืเดนิทางเพือ่การเดนิทาง

ไดห้รอืไม่  

บนัทกึการฉีดวคัซนี COVID-19 ในฮ่องกงส าหรบัชาวฮ่องกงน้ันองิตามบนัทกึของบตัรประจ าตวั

ประชาชนฮ่องกง รายละเอยีดส่วนบุคคลในบนัทกึการฉีดวคัซนีควรตรงกบับตัรประจ าตวัประชาชนฮ่องกง 

จงึไม่สามารถเปลีย่นไปใชข้อ้มูลหนังสอืเดนิทางเพือ่บนัทกึได ้

 

เพิม่ขอ้มูลวนัเดอืนปีเกดิและเพศของผูร้บัวคัซนี ตลอดจนผูผ้ลติวคัซนีทีบุ่คคลไดร้บัลงในบนัทกึการฉีด

วคัซนี COVID-19 ทีอ่อกโดยรฐับาลฮ่องกง ตัง้แต่วนัที ่29 กนัยายน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการ

เดนิทาง กฎเกณฑ ์(รวมถงึขอ้ก าหนดในการฉีดวคัซนี) ทีก่ าลงัถูกน ามาใชก้นัทั่วไปของเขตอ านาจศาล

ในต่างประเทศบางแห่ง การอปัเดตทีเ่กีย่วขอ้งใชไ้ดท้ัง้เอกสารและบนัทกึอเิล็กทรอนิกส ์รฐับาลได ้

จดัเตรยีมบนัทกึทีเ่ป็นปัจจบุนัแกบุ่คคลทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้ เพือ่อ านวยความสะดวกในการเดนิทาง

ของประชาชน ส าหรบัรายละเอยีด กรุณาดูที ่: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records 

ประชาชนทั่วไปทีต่อ้งการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ นอกฮ่องกงควรตรวจสอบกฎการกกัตวัของการเขา้

ประเทศปลายทางกอ่นออกเดนิทาง รวมถงึขอ้ก าหนดในการฉีดวคัซนี และประกาศล่าสุดโดยรฐับาล

ปลายทางจะมไีดข้อ้มูลทีแ่น่นอนกว่า 

 

100. หากฉนัพบว่าขอ้มูลทีร่ะบุไวบ้นบนัทกึการฉีดวคัซนีมคีวามผดิพลาด (เชน่ วนัเกดิ 

หรอืเพศ) ฉนัควรท าอย่างไร  

ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีอาจส่งอเีมลไปที ่vacs@dh.gov.hk  เพือ่ขอความชว่ยเหลอื โปรดระบุหมายเลขอา้งองิ 

(Ref) ทีอ่ยู่ดา้นล่างฝ่ังซา้ยของใบบนัทกึการฉีดวคัซนี หากไม่มหีมายเลขอา้งองิพมิพอ์ยู่บนเอกสาร

บนัทกึการฉีดวคัซนีของคุณ หรอืหากคุณตอ้งการสอบถามดว้ยวธิอีืน่ คุณอาจขอความชว่ยเหลอืจากผู ้

ใหบ้รกิารฉีดวคัซนีของคุณ (เชน่ ศูนยก์ารฉีดวคัซนีชมุชน หรอืคลนิิกทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

101. ท าไมบนัทกึการฉีดวคัซนีของฉนัจงึพมิพเ์ป็นขาวด า แต่บนัทกึการฉีดวคัซนีของผูอ้ืน่

เป็นแบบส ีเหตุใดจงึไม่มหีมายเลขอา้งองิ (Ref) ทีด่า้นล่างฝ่ังซา้ยของเอกสารบนัทกึการฉีด

วคัซนีของฉนั 

 เน่ืองจากสถานทีฉี่ดวคัซนีต่างๆ มรีะบบคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณต์ดิตัง้ต่างกนั สถานทีฉี่ดวคัซนีบางแห่ง

จงึจดัท าบนัทกึการฉีดวคัซนีเป็นขาวด า และบางแห่งไม่มหีมายเลขอา้งองิ แต่จะไม่กระทบต่อความถูกตอ้ง

และความสมบูรณข์องบนัทกึการฉีดวคัซนี ผูร้บัวคัซนีสามารถวางใจไดใ้นการเก็บบนัทกึ 

 

ในการเขา้ถงึหมายเลขอา้งองิของบนัทกึการฉีดวคัซนี ผูร้บัวคัซนีสามารถใชแ้อพ “LeaveHomeSafe” 

- ฟังกช์นัการท างาน “บนัทกึการฉีดวคัซนีและการตรวจทางอเิล็กทรอนิกส”์ เพือ่สแกนรหสั QR บน

บนัทกึการฉีดวคัซนี  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records
mailto:vacs@dh.gov.hk


(Thai version) 

 

102. รหสั QR ทีอ่ยู่บนบนัทกึการฉีดวคัซนีมไีวเ้พือ่อะไร  

รหสั QR เพือ่การยนืยนัมอียู่ในบนัทกึการฉีดวคัซนีรุน่ต่างๆ (รวมถงึเอกสาร / บนัทกึการฉีดวคัซนี

อเิล็กทรอนิกสห์รอืบนัทกึการฉีดวคัซนีนอกพืน้ทีท่ีแ่จงดว้ยตนเอง) ประชาชนทั่วไปสามารถใชแ้อพมอืถอื 

"LeaveHomeSafe" เพือ่สแกนรหสั QR เพือ่จดัเก็บบนัทกึการฉีดวคัซนีและรหสั QR ทีเ่กีย่วขอ้งในแอ

พมอืถอืเพือ่ใหด้งึขอ้มูลไดง้่ายหากจ าเป็น  

  

รฐับาลไดเ้ปิดตวัแอพมอืถอื QR Code Verification Scanner เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนักงาน

ส่งอาหารและเคร ือ่งดืม่ และสถานทีต่ามก าหนดในการสแกนรหสั QR รหสั QR ใชเ้ทคโนโลยลีายเซน็

ดจิทิลัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลทีอ่ยู่ในรหสั QR น้ันไดร้บัการพสิูจน ์ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัแอพมอืถอื 

QR Code Verification Scanner กรุณาเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องหน่วยงานสุขอนามยัอาหารและ

สิง่แวดลอ้ม  

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html  

 

103. เหตุใดจงึไม่สามารถแสดงบนัทกึการฉีดวคัซนีของฉนัไดอ้ย่างถูกตอ้งในแอพมอืถอื 

“LeaveHomeSafe” หลงัจากรบัการฉีดวคัซนีเข็มทีส่องหรอืสาม  

หลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซนีในฮ่องกงแต่ละโดสแลว้ เอกสารบนัทกึการฉีดวคัซนีจะไดร้บัรหสั QR ที่

ตรวจสอบได ้ซ ึง่ประกอบดว้ยขอ้มูลวคัซนีทีอ่ปัเดทของคุณซึง่ด าเนินการในฮ่องกงภายใตโ้ครงการวคัซนี

ป้องกนั COVID-19  

หากคุณก าลงัใชแ้อพมอืถอื “LeaveHomeSafe” เพือ่จดัเก็บบนัทกึการฉีดวคัซนีอเิล็กทรอนิกสท์ี่

เกีย่วขอ้ง กรุณาอปัเกรดแอพบนอุปกรณเ์คลือ่นทีเ่ป็นเวอรช์นัล่าสุด (รองรบัเฉพาะเวอรช์นั 2.1.5 ขึน้

ไปเท่าน้ันทีแ่สดงบนัทกึการฉีดวคัซนี 3 คร ัง้) และสแกนรหสั QR บนเอกสารล่าสุดของคุณ บนัทกึการ

ฉีดวคัซนี โปรดทราบว่าคุณควรใชฟั้งกช์นั "บนัทกึการฉีดวคัซนีอเิล็กทรอนิกสส์ าหรบั COVID-19 " 

แทนฟังกช์นั " บนัทกึการตรวจทางอเิล็กทรอนิกสข์องCOVID-19 " เพือ่สแกนบนัทกึการฉีดวคัซนี 

 

104. ฉนัจะแสดงบนัทกึการฉีดวคัซนีพรอ้มกนัไดอ้ย่างไร หากฉนัไดร้บัเข็มแรกและเข็มที่

สองนอกฮ่องกง ในขณะทีเ่ข็มทีส่ามรบัในฮ่องกง 

หากคุณไดร้บัการฉีดวคัซนีนอกฮ่องกง คุณสามารถแจงบนัทกึการฉีดวคัซนีนอกพืน้ทีข่องคุณต่อรฐับาล

ไดฟ้ร ีบนัทกึการฉีดวคัซนีนอกพืน้ทีท่ีแ่จงแลว้สามารถแสดงพรอ้มกบับนัทกึการฉีดวคัซนีในพืน้ทีแ่บบ

อเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ดูรายละเอยีดได ้

ทีh่ttps://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf. หลงัจากทีล่งทะเบยีน

กบั eHealth หรอื  “iAM Smart”, คุณสามารถใชแ้อพมอืถอืทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ดาวนโ์หลดรหสั QR ของ

บนัทกึการฉีดวคัซนีทัง้ภายนอกและภายใน. ส าหรบัขอ้มูลทีเ่กีย่วกบั eHealth หรอื “iAM Smart”, 

กรุณาดูที ่https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html  and 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/ ตามล าดบั 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/


(Thai version) 

คุณยงัสามารถแจงบนัทกึการฉีดวคัซนีนอกพืน้ทีข่องคุณไดท้ีท่ีท่ าการไปรษณียฮ์่องกง 18 แห่งทีก่ าหนด 

และรบัฉบบัพมิพข์องบนัทกึการฉีดวคัซนีอเิล็กทรอนิกสพ์รอ้มกบับนัทกึการฉีดวคัซนีในพืน้ทีพ่รอ้มความ

ชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีโ่ดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย ส าหรบัทีท่ าการไปรษณียท์ีก่ าหนด กรุณาดูที่

ทีh่ttps://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048

825.pdf. ส าหรบัทีอ่ยู่และเวลาเปิดท าการ กรุณาดูที ่ 

https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html  

โปรดทราบว่าเอกสารของบนัทกึการฉีดวคัซนีและรหสั QR ทีอ่อกโดยกระทรวงสาธารณะสุขจะแสดงไว ้

เฉพาะบนัทกึการฉีดวคัซนีทีด่ าเนินการในฮ่องกงเท่าน้ันแต่จะไม่แสดงบนัทกึการฉีดวคัซนีนอกพืน้ทีข่อง

คุณทีล่งทะเบยีนผ่านทางการแจงโดยสมคัรใจ  

ค าถามอืน่ๆ เกีย่วกบัการฉีดวคัซนี 

105. วคัซนี COVID-19 ทีจ่ดัส่งใหฮ้่องกงเป็นฮาลาลหรอืไดร้บัการรบัรองฮาลาลไหม? 

ตามขอ้มูลทีร่ะบุโดย Sinovac ใหไ้วว้คัซนี CoronaVac ทีจ่ดัหาใหก้บัฮ่องกงไดร้บัการรบัรองฮาลาล 

ตามขอ้มูลทีร่ะบุโดย Fosun Pharma/BioNTech ขณะนีย้งัไม่มกีารรบัรองฮาลาลส าหรบัวคัซนี 

Comirnaty ทีจ่ดัหาใหก้บัฮ่องกง 

106. รฐับาลใชก้ลยุทธิอ์ะไรในการจดัซือ้วคัซนี COVID-19? 

กอ่นหนา้นีเ้มือ่เดอืนกนัยายน 2020 รฐับาลไดป้ระกาศวา่จะใชก้ลยุทธ ์"แบบสองง่าม" ในการจดัหา

วคัซนีป้องกนั COVID-19 ส าหรบัประชากรฮ่องกงทุกคน รฐับาลไดเ้ขา้รว่มกบั COVAX สิง่อ านวยความ

สะดวก ทีน่ าโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และในเวลาเดยีวกนัไดท้ าขอ้ตกลงซือ้ล่วงหนา้โดยตรงกบั

ผูพ้ฒันาวคัซนีแต่ละรายเพือ่ใหไ้ดร้บัวคัซนีจ านวนมากขึน้ในชว่งเวลากอ่นหนา้นี ้วตัถุประสงคข์องการลง

นามในขอ้ตกลงการสัง่ซ ือ้ลว่งหนา้ คอื การส ารองวคัซนีล่วงหนา้เพือ่ใหป้ระชากรฮ่องกงไดโ้อกาสใช ้

วคัซนีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แมว้่าวคัซนีจะยงัอยู่ในขัน้ตอนการพฒันาและยงัไม่ไดร้บัการอนุมตัอิย่างเต็มทีจ่าก

หน่วยงานก ากบัดูแลในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

107. ชนิดของวคัซนี COVID-19 มอีะไรบา้ง? 

วคัซนี COVID-19 ส่วนใหญ่ไดร้บัการพฒันาดว้ยเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั 4 รูปแบบซึง่รวมถงึเช ือ้ตาย 

พาหะไวรสั กรดนิวคลอีกิ และโปรตนี รฐับาลกบัคณะกรรมการรว่มทางวทิยาศาสตรด์า้นโรคอุบตัใิหม่และ

โรคจากสตัว ์และ คณะกรรมการทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโรคทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี ภายใตก้รมอนามยั 

(รายชือ่สมาชกิของคณะกรรมการสามารถดูไดจ้ากเว็บไซตข์องศูนยป้์องกนัสุขภาพ: 

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html) และ 4 ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการแพรร่ะบาดของ

รฐับาลไดห้ารอืเร ือ่งเทคโนโลยทีีใ่ชข้า้งตน้และวคัซนีทีเ่ขา้รว่มจากแต่ละเทคโนโลยซี ึง่ไดเ้ขา้สู่การทดลอง

ระยะที ่3 แลว้ ผูเ้ช ีย่วชาญมองว่าแต่ละเทคโนโลยมีต่ีางมขีอ้ดขีองตวัเอง ผูเ้ช ีย่วชาญยงัเขา้ใจว่ารฐับาล

ควรจดัหาวคัซนีทีไ่ดร้บัการพฒันาจากผูผ้ลติวคัซนีทีแ่ตกต่างกนัและจากเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั

นอกจากนีค้วรจดัหาปรมิาณทีเ่พยีงพอเพือ่ใหค้รอบคลุมอย่างนอ้ยสองเท่าของประชากรฮ่องกงเพือ่

กระจายความเสีย่งและสรา้งความมั่นใจว่าจะมวีคัซนีเพยีงพอส าหรบัประชากรฮ่องกงทุกคน 

108. รฐับาลจะใหค้วามมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่าวคัซนีทีป่ระชาชนไดร้บัมคีวามปลอดภยัและไม่มี

ผลขา้งเคยีง  

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html
http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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เพือ่ใหแ้น่ใจในความปลอดภยั ประสทิธภิาพและคุณภาพของวคัซนี วคัซนีทัง้หมดจะตอ้งปฏบิตัติาม

ขัน้ตอนทีก่ าหนดไวก้อ่น ซึง่รวมถงึการทดลองระยะที ่3 ใหเ้สรจ็สิน้และไดร้บัการอนุมตั ิ(รวมถงึการใชใ้น

กรณีฉุกเฉิน) โดยหน่วยงานก ากบัดูแลยาในสถานทีน่อกฮ่องกง และไดร้บัอนุญาตเลขาธกิารอาหารและ

สุขภาพตามกฎหมายการป้องกนัและควบคุมโรค (การใชว้คัซนี) (บทที ่599K) ทีก่ล่าวถงึการใชว้คัซนีที่

เกีย่วขอ้งในฮ่องกงภายใตส้ถานการณฉุ์กเฉินส าหรบัโครงการฉีดวคัซนีทีด่ าเนินการโดยรฐับาล 

เน่ืองจากการแข่งขนัวคัซนีทั่วโลกสูงมาก ท าใหอุ้ปทานในระยะเร ิม่ตน้จงึค่อนขา้งคบัขนั รฐับาลจะเจรจา

กบัผูพ้ฒันาวคัซนีในการส่งมอบวคัซนีไปยงัฮ่องกงในระยะแรกผ่านขอ้ตกลงการซือ้ล่วงหนา้กบัผูพ้ฒันา

วคัซนี และขณะเดยีวกนัยงัค านึงถงึหลกัฐานทางวทิยาศาสตรล์่าสุดและขอ้มูลทางการแพทยเ์พือ่

ด าเนินการปรกึษากบัผูเ้ช ีย่วชาญ เพือ่สรุปรายละเอยีดการเตรยีมการส าหรบัโครงการฉีดวคัซนีต่อไป

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการฉีดวคัซนีโดยเรว็ทีสุ่ด 

109. กฎระเบยีบและการตรวจสอบของวคัซนี COVID-19 คอือะไร? 

รฐับาลไดอ้อกกฎหมายการป้องกนัและควบคุมโรค (การใชว้คัซนี) (บทที ่599K) (ต่อไปนีเ้รยีกว่า 

“กฎหมาย”) ตามกฎหมาย เลขาธกิารอาหารและสุขภาพ (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “เลขาธกิาร”) อาจอนุญาตให ้

ฉีดวคัซนี COVID-19 ส าหรบัการใชง้านทีร่ะบุซ ึง่โดยพืน้ฐานแลว้เป็นโครงการฉีดวคัซนีทีด่ าเนินการ

โดยรฐับาล กอ่นทีจ่ะอนุญาตใหฉี้ดวคัซนีเลขานุการจะตอ้งรบัค าแนะน าจากคณะทีป่รกึษาซึง่ไดพ้จิารณา

ถงึความปลอดภยั ประสทิธภิาพและคุณภาพของวคัซนี ในขอ้ก าหนดอืน่ ๆ วคัซนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

การใชง้านทีก่ าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดูแลยาในสถานทีน่อกฮ่องกงหรอืองคก์ารอนามยัโลก กฎหมาย

ยงัก าหนดว่าเลขาธกิารดา้นอาหารและสุขภาพตอ้งวางกลไกในการตดิตามเหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิ

ขึน้กบัผูฉี้ดวคัซนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนี 

กรมอนามยั (DH) มกีลไกทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ตดิตามรายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากยา (รวมทัง้วคัซนี) ที่

ไดร้บัอย่างใกลช้ดิ ตลอดทัง้ DH มรีะบบเภสชักรรม ซึง่จะด าเนินการประเมนิเชงิสาเหตุตามรายงานของ 

เหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี (โดยเฉพาะอย่างยิง่เหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีร่า้ยแรง) จาก

ผูผ้ลติยาและผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการดูแลสุขภาพ รายงานจะไดร้บัการประเมนิเพือ่ใหแ้น่ใจว่าเกีย่วขอ้งกบั

การฉีดวคัซนีหรอืไม่ DH ยงัตดิตามการประเมนิความปลอดภยัและประสทิธภิาพล่าสุดทีอ่อกโดย

หน่วยงานก ากบัดูแลยาของประเทศทีม่คีวามกา้วหนา้และอ านาจศาล และขอ้มูลอา้งองิทีป่ระกาศโดย

องคก์ารอนามยัโลก หากวคัซนีถูกพจิารณาว่ามคีวามเสีย่งมากกว่าประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั DH จะ

ด าเนินการทีเ่หมาะสม รวมถงึการส่งต่อขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัคณะทีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบและพจิารณา

ความจ าเป็นในการเพกิถอนการอนุญาตวคัซนี ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการเพกิถอนการอนุญาตจะถูกส่งไป

ยงัเลขาธกิารอาหารและสุขาพเพือ่พจิารณา ในส่วนของผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้หลงัจากการฉีดวคัซนี

ป้องกนั COVID-19 DH จะด าเนินการตรวจสอบตามกฎหมายและอา้งองิถงึกลไกทีม่อียู่ ในขณะเดยีวกนั

ก็รกัษาระดบัความระมดัระวงัในการควบคุมใหเ้ท่าเดมิ 

110. กองทุนชดใชส้ าหรบัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19 

(กองทุน AEFI) คอือะไร? 

กองทุน AEFI คอืการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกบุ่คคลทีม่สีทิธิซ์ ึง่มหีลกัฐานว่าประสบกบัเหตุการณ์

ไม่พงึประสงคร์า้ยแรงทีไ่ม่คาดคดิ (SAEs) (รวมถงึการเสยีชวีติและการบาดเจ็บสาหสั) จากการฉีดวคัซนี 

COVID-19 ส าหรบัรายละเอยีด โปรดดูที ่(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund).  

111. ผูท้ีป่ระสบทุกขจ์ากเหตุการณไ์ม่พงึประสงคร์า้ยแรงจะไดร้บัเงินกอ้นภายใตก้องทุน 

AEFI? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund
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SAEs ทัง้หมดควรไดร้บัการรายงานโดยแพทยผ์่านแพลตฟอรม์ของกรม

อนามยั  (https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reportin

g/index.html) หลงัจากไดร้บัรายงานจาก SAEs แลว้ คณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการประเมนิ

เหตุการณไ์ม่เพิง่ประสงคห์ลงัการฉีดวคัซนี COVID-19 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3) จะท าการประเมนิเชงิสาเหตุ บุคคลที่

ไดร้บัผลกระทบจะมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิกอ้นในจ านวนทีส่อดคลอ้งกบัเหตุการณภ์ายใตก้องทุน หากตรงตาม

เงือ่นไขสองประการดา้นล่าง – 

 1.  มกีารรบัรองโดยแพทยท์ีข่ึน้ทะเบยีนของ SAE; และ 

2. ผลการประเมนิของคณะกรรมการผูเ้ช ีย่วชาญไม่สามารถระบุไดว้่าไม่เกีย่วขอ้งกบัการ

ฉีดวคัซนีภายใตโ้ครงการฉีดวคัซนี COVID-19 ของรฐับาล ซึง่น าไปสู่เหตุการณไ์ม่เพงิ

ประสงคนี์ ้

112. จ านวนเงินสูงสุดทีจ่ะไดร้บัจากกองทุน AEFI คอืเท่าใด? มกีารค านวณจ านวนเงิน

อย่างไร? 

ระดบัการจา่ยเงนิสูงสุดส าหรบักรณีผูเ้สยีชวีติและบาดเจ็บไดอ้า้งองิมาจากจ านวนเงนิชดเชยภายใต ้

ขอ้บงัคบัการชดเชยของพนักงาน (บทที ่282) 

การจา่ยเงนิส าหรบัการเสยีชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีร่า้ยแรงทีร่ะบุไว ้

อายุของผูเ้สยีชวีติ 

(ณ วนัทีฉี่ดวคัซนีคร ัง้สุดทา้ย) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 

(ต่อราย) 

นอ้ยกว่า 40 ปี $2,500,000 

40 ปีขึน้ไป $2,000,000 

 

การจา่ยเงนิส าหรบัการบาดเจ็บทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณไ์ม่พงึประสงคร์า้ยแรงทีร่ะบุไว ้

อายุของผูเ้สยีชวีติ 

(ณ วนัทีฉี่ดวคัซนีคร ัง้สุดทา้ย) 

จ านวนเงินทีจ่่าย 

(ต่อราย) 

นอ้ยกว่า 40 ปี $3,000,000 

40 ปีขึน้ไป $2,500,000 

 

113. มกี าหนดระยะเวลาในการยืน่ขอ้เรยีกรอ้งต่อกองทุน AEFI หรอืไม่? 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3
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การเรยีกรอ้งต่อกองทุน AEFI ควรท าภายในสองปีหลงัการฉีดวคัซนีคร ัง้สุดทา้ยของวคัซนี 

114. หากผูเ้รยีกรอ้งไดร้บัการช าระเงินจากกองทนุ AEFI เขา/เธอสามารถขอความ

ชว่ยเหลอืทางกฎหมายส าหรบัความเสยีหายหรอืความสูญเสยีต่อผูผ้ลติวคัซนีไดห้รอืไม่? 

การรบัเงนิจากกองทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสทิธขิองบุคคลในการขอความชว่ยเหลอืทางกฎหมายส าหรบั

ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีต่อผูผ้ลติวคัซนี ผูเ้รยีกรอ้งยงัคงสามารถด าเนินการทางแพ่งกบับุคคลใด 

ๆ ทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อการบาดเจ็บทางรา่งกาย อย่างไรก็ตามผูอ้า้งสทิธิไ์ม่สามารถรบัการชดใชส้องเท่าได ้

หากผูเ้รยีกรอ้งไดร้บัค่าชดเชยตามทีถู่กตดัสนิในศาล จ านวนเงนิทีเ่ขา/เธอเคยไดร้บัจากกองทุน AEFI 

กอ่นหนา้นีจ้ะหกัลา้งกบัจ านวนเงนิค่าชดเชยจากศาล 

115. หากฉนัมคี าถามอืน่ ๆ เกีย่วกบัการจดัโครงการฉีดวคัซนีป้องกนั COVID-19? 

ส าหรบัการสอบถามเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสายด่วน โทร. 3142 2366 

มาตรการสุขภาพของประชาชนอืน่ๆ  

116. เมือ่ฉีดวคัซนี COVID-19 แลว้ยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามมาตรการสาธารณสุข 

เชน่ การสวมหน้ากากอนามยั การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ฯลฯ หรอืไม่? 

ใช ่ยงัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมุ่งเนน้มาตรการทีไ่ม่ใชย้า (NPI) ต่อไปรวมถงึการเวน้ระยะห่างทางสงัคม

รกัษาสุขอนามยัของมอืและการสวมหนา้กากอนามยัในทีส่าธารณะเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ไวรสั 

วคัซนีจะลดจ านวนผูป่้วยลง หลายประเทศไดเ้ร ิม่รณรงคฉี์ดวคัซนีจ านวนมากโดยใชว้คัซนีป้องกนั

COVID-19 ทีเ่พิง่ไดร้บัการอนุมตัใิหม่ ผลการศกึษาทีต่พีมิพจ์ากประเทศอสิราเอลแสดงใหเ้ห็นว่าการฉีด

วคัซนี BNT162b2 สามารถลดจ านวนการตดิเชือ้ การรกัษาตวัในโรงพยาบาล และการตดิเชือ้ทีร่า้ยแรง

ในกลุ่มทีไ่ดร้บัวคัซนี 

ไดแ้มว้่าจะตดิเชือ้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม มขีอ้มูลจากการศกึษาทางวทิยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอทีจ่ะทราบวา่

วคัซนีชว่ยลดการแพรเ่ช ือ้ไดม้ากเพยีงใด เมือ่เวลาผา่นไป อาจมขีอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลกระทบของ

การฉีดวคัซนีจ านวนมาก 

ในทางตรงกนัขา้มมาตรการต่าง ๆ เชน่ การลา้งมอื การสวมหนา้กากอนามยัและการเวน้ระยะห่างทาง

สงัคมไดร้บัการพสิูจนแ์ลว้ว่าสามารถลดการแพรเ่ช ือ้ได ้

ดงัน้ันในเวลานีก้ารปฏบิตัติาม NPI และการฉีดวคัซนีจะชว่ยป้องกนัไวรสัส่วนใหญ่ได ้

 

117. มาตรการทีม่อียู่ เชน่ การสวมอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ (PPE) ในหมู่

เจา้หน้าทีท่างการแพทยย์งัคงจ าเป็นส าหรบัผูท้ีไ่ดฉี้ดวคัซนีแลว้หรอืไม่? 

เจา้หนา้ทีท่างการแพทยอ์าจตดิต่อกบัผูป่้วยวกิฤตทีม่ปีรมิาณไวรสัมากขึน้บ่อยคร ัง้ เจา้หนา้ทีท่าง

การแพทยอ์าจตดิต่อกบัผูป่้วยทีม่ภีูมคุิม้กนัอ่อนแอ 

ในปัจจบุนัยงัคงมกีารศกึษาความสามารถของวคัซนี COVID-19 ในการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ไปยงัผูอ้ืน่ 

ดงัน้ันบุคลากรทางการแพทยค์วรยงัคงปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้อย่างเต็ม

รูปแบบในการตัง้ค่าทางคลนิิกรวมถงึ PPE สุขอนามยัทีด่เีป็นตน้ 
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118. มาตรการทีม่อียู่ เชน่การตรวจหาเชือ้หรอืการกกัตวัยงัคงมคีวามจ าเป็นต่อผูท้ีไ่ดร้บั

วคัซนีแต่ต่อมาไดส้มัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้หรอืไม่  

กรุณาดูทีม่าตรการผ่อนปรนหลงัจากฉีดวคัซนี ที ่

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

 

119. สามารถใชห้ลกัฐานการฉีดวคัซนีหรอืภูมคุิม้กนัเพือ่วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางได้

หรอืไม่? 

ประเด็นนีก้ าลงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัทั่วโลก 

เน่ืองจากสถานการณท์ั่วโลกก าลงัพฒันาดว้ยการเกดิขึน้ของโรคตดิต่อทีใ่หม่กว่าและแพรร่ะบาดมากขึน้ 

รูปแบบต่างๆ แต่ยงัเพิม่ระดบัการฉีดวคัซนีในบางประเทศ รฐับาลเขตปกครองพเิศษฮอ่งกงจงึจะตดิตาม

การพฒันาต่อไป และจะแกไ้ขขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุโดยขอ้มูลทางวทิยาศาสตรท์ีใ่หม่กว่าและค าแนะน า

ดา้นสาธารณสุข 

 

120. วคัซนี COVID-19 ทีม่อียู่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการแพรเ่ชือ้และความทา้ทายที่

เกดิจากสายพนัธุท์ีห่ลากหลายของ หรอืไม่? 

มหีลกัฐานเบือ้งตน้บางประการเกีย่วกบัผลของการฉีดวคัซนีในการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้และความทา้ทายที่

เกดิจากการเกดิสายพนัธุข์อง COVID-19 ในปัจจบุนั 

ฮ่องกงมขีอ้ก าหนดในการตรวจและกกัตวัทีเ่ขม้งวดมากส าหรบัผูเ้ดนิทางขาเขา้ 

การปฏบิตัติามมาตรการการไม่ใชย้า (NPIs) กบัการฉีดวคัซนีจะชว่ยป้องกนัไวรสัไดม้ากทีสุ่ด มีความ

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินกลยุทธส์าธารณสุขเกีย่วกบั NPI ต่อไป รวมถงึการเวน้ระยะห่างทางสงัคม การ

รกัษาสุขอนามยัของมอืทีด่แีละสวมหนา้กากอนามยัในทีส่าธารณะเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ 

บุคคลทีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีควรปฏบิตัติาม NPI เดยีวกนักบับุคคลทีไ่ม่ไดร้บัการฉีดวคัซนี การ

เปลีย่นแปลง NPI ควรไดร้บัการควบคุมและตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยเพิม่ความครอบคลุมของการฉีด

วคัซนี 

121. การดืม่สุราและแอลกอฮอลท์ าใหร้ะบบภูมคุิม้กนัของเราออ่นแอลงหรอืไม่? 

สุราและแอลกอฮอลเ์ป็นสารพษิทีม่ผีลโดยตรงและโดยออ้มต่ออวยัวะและระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย การดืม่

สุราและแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะในปรมิาณมากจะท าใหร้ะบบภูมคุิม้กนัอ่อนแอลงและท าใหผู้ด้ืม่มโีอกาสตดิ

เชือ้ไดง้่ายขึน้ การศกึษาพบว่ามคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ของการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจอย่างรุนแรงจากการดืม่

รวมถงึโรคปอดบวม 

ในการต่อสูก้บั COVID-19 ขอรอ้งใหป้ระชาชนใชช้วีติอย่างระมดัระวงั มสีุขภาพดแีละงดดืม่เพือ่สุขภาพ

ทีด่ขีึน้และระบบภูมคุิม้กนัทีแ่ข็งแรงขึน้ 

 

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

เจาะลกึขอ้มูลเกีย่วกบัวคัซนี COVID-19 

122. วคัซนี COVID-19 ปลอดภยั เพราะ มกีารพฒันาและทดสอบอย่างรวบเรว็จรงิหรอื? 

สถานการณ ์COVID-19 ท าใหไ้ม่สามารถน่ิงเฉยได ้น้ันไม่ไดห้มายความว่ามาตรการความปลอดหรอื

การทดสอบไดถู้กเพกิเฉย ในขณะทีก่ระบวนการพฒันาด าเนินไปอย่างเรง่รดั เน่ืองจากความตอ้งการ

วคัซนีสูง ไม่มกีารลดระยะเวลาใหส้ ัน้ลง อนัทีจ่รงิมกีารพฒันาทางเทคโนโลยมีากมายทีท่ าใหว้คัซนี

สามารถพฒันาไดเ้รว็ขึน้มาก ส่วนผสมทัง้หมดในวคัซนีเชน่เดยีวกบัตวัวคัซนีเองก็ไดร้บัการตรวจสอบ

และตดิตามอย่างครบถว้นเพือ่ความปลอดภยั 

123. วคัซนี COVID-19 โดยเทคโนโลย ีmRNA จะเปลีย่น DNA มนุษยจ์รงิหรอื? 

mRNA ไม่เขา้สู่นิวเคลยีสของเซลลแ์ละไม่มผีลต่อ DNA ของเราดว้ยเชน่กนั วคัซนีทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี

mRNA จะสอนเซลลข์องเราถงึวธิกีารสรา้งโปรตนี (หรอืชิน้ส่วนของโปรตนี) ทีก่อ่ใหเ้กดิการตอบสนอง

ของระบบภูมคุิม้กนั การตอบสนองของภูมคุิม้กนัคอืสิง่ทีช่ว่ยปกป้องเราจากการตดิเชือ้ หากไวรสัตวัจรงิ

เขา้สู่รา่งกายของเรา 

124. หลายคนทีห่ายจากการตดิเชือ้ COVID-19 นัน้ไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนีจรงิหรอื? 

COVID-19 เป็นโรครา้ยแรงทีอ่าจท าใหเ้จ็บป่วยอย่างรนุแรง และยงัมผีลระยะยาวทีเ่รายงัไม่เขา้ใจอย่าง

ถ่องแท ้วคัซนี COVID-19 ถูกสรา้งขึน้เพือ่ลดการเสยีชวีติและการเจ็บป่วยทีรุ่นแรง แมว้่าผูค้นจะหาย

จาก COVID-19 เป็นจ านวนมาก แต่บางคนก็ป่วยหนักหรอืถงึขัน้เสยีชวีติได ้นอกจากนีย้งัพบบ่อยผูป่้วย

ตดิเชือ้ไวรสัแต่ไม่มอีาการ และสามารถแพรเ่ชือ้ไปยงัผูอ้ืน่ได ้แมว้่าจะไม่มอีาการก็ตาม เมือ่คุณเลอืกทีจ่ะ

ฉีดวคัซนี คุณไม่เพยีงแต่ปกป้องตวัคุณเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึสมาชกิในครอบครวัและคนรอบขา้งจาก

โอกาสทีจ่ะเสยีชวีติและเจ็บป่วยทีรุ่นแรงจาก COVID-19 

125. วคัซนี COVID-19 สามารถควบคุมประชากรผ่านไมโครชปิตดิตามหรอืปลูกฝังบางสิง่

ในสมองมนุษยจ์รงิหรอื? 

ส่วนผสมทัง้หมดในวคัซนีและตวัวคัซนีเองไดร้บัการทดสอบและตรวจสอบอย่างละเอยีด มกีารกล่าวอา้งที่

ผดิ ๆ ว่าวคัซนี COVID-19 จะใชเ้ทคโนโลยกีารปลูกถ่ายไมโครชปิเพือ่ตดิตามการเคลือ่นไหวของ

มนุษยห์รอืแมแ้ต่ควบคุมการท างานของรา่งกายผ่านเสาโทรศพัทม์อืถอื 5G น่ีเป็นเท็จ ไม่มวีคัซนี 

COVID-19 ทีจ่ะตดิตามบุคคลหรอืรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลลงในฐานขอ้มูล 

126. อตัราการเสยีชวีติจะเพิม่ขึน้หลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty (BioNTech) จรงิ

หรอื? 

ค าแถลงทีอ่อกโดยคณะกรรมการทีป่รกึษาองคก์ารอนามยัโลกเร ือ่งความปลอดภยัของวคัซนีว่า หลงัจาก

ตรวจสอบรายงานการเสยีชวีติในยุโรปและในฐานขอ้มูลทั่วโลกขององคก์าร WHO พบว่ารายงาน

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัอตัราการเสยีชวีติจากทุกสาเหตุและสาเหตุของการเสยีชวีติในประชากรกลุ่ม

ผูสู้งอายุและอ่อนแอทีค่าดการณไ์ว ้ไม่มอีตัราการเสยีชวีติเพิม่ขึน้อย่างไม่คาดคดิหรอืไม่ดขีึน้หลงัจากที่

ผูสู้งอายุและอ่อนแอไดฉี้ดวคัซนี BioNTech COVID-19 และการฉีดวคัซนียงัถอืว่าสิง่ทีด่สี าหรบั

ผูสู้งอายุ  
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127. ไม่มขีอ้มูลการศกึษาทางคลนิิกทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพของวคัซนี 

Comirnaty(BioNTech) ใชห่รอืไม่  

การทดลองทางคลนิิกขนาดใหญ่แสดงใหเ้ห็นว่าวคัซนี Comirnaty(BioNTech) มีประสทิธภิาพในการ

ป้องกนั COVID-19 ส าหรบัผูท้ีม่าอายุ 16ปีขึน้ไป การศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถลดอาการของการ

ตดิเชือ้ COVID-19 ไดถ้งึ 95% 

128. วคัซนี Comirnaty (BioNTech) ท างานทนัทหีลงัจากการฉีดวคัซนีจรงิหรอื? 

หลงัจากการฉีดวคัซนี Comirnaty ( BioNTech) แอนตบิอดจีะใชเ้วลาในการพฒันารา่งขึน้มาและ

ป้องกนั COVID-19  

129. มหีลกัฐานทีบ่่งชีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อย่างไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจใน

ผูสู้งอายุทีอ่อ่นแอหลงัจากฉีดวคัซนี Comirnaty ( BioNTech) หรอืไม่? 

จากขอ้มูลทีม่อียู่และค าแนะน าจากหน่วยงานดา้นสุขภาพในต่างประเทศและองคก์ารอนามยัโลก ตัง้แต่

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2021 เป็นตน้มา ปัจจบุนัยงัไม่มหีลกัฐานทีบ่่งช ีถ้งึอตัราการเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้อย่าง

ไม่คาดคดิหรอืน่าตกใจในผูสู้งอายุทีอ่่อนแอทีห่ลงัฉีดวคัซนี Comirnaty ( BioNTech) ไม่มหีลกัฐานที่

ชดัเจนทีบ่่งช ีว้่ารายงานการเสยีชวีติเกดิจากการฉีดแต่อย่างใด 

130. วคัซนี Sinovac COVID-19 เห็นผลไดท้นัทหีลงัจากการฉีดหรอืไม?่ 

วคัซนี Sinovac COVID-19 จะตอ้งฉีดเป็นสองชดุ คุณอาจไดร้บัการปกป้องจากเข็มแรกและหลงัจาก

เข็มทีส่องเป็นการป้องกนัไวรสัทีด่กีว่า  

131. วคัซนี COVID-19 อาจท าใหฉ้นัป่วยดว้ยโรค COVID-19? 

วคัซนี Sinovac และ Comirnaty (BioNTech) ไม่มไีวรสัทีเ่ป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ซึง่

หมายความว่าวคัซนี COVID-19 ไม่สามารถท าใหคุ้ณป่วยดว้ยโรค COVID-19 

132. ผูสู้งอายุไม่จ าเป็นทีต่อ้งรบัวคัซนี COVID-19 เพิม่ขึน้ใชห่รอืไม ่

ผูสู้งอายุจ าเป็นตอ้งฉีด COVID-19 เพิม่ขึน้ เน่ืองจากพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซอ้นและ

เสยีชวีติหากตดิเชือ้ 

ตามองคก์รอนามยัโลก (WHO) ผูท้ีม่อีายุ 60ปีขึน้ไป มีความเสีย่งสูงของการเกดิโรครา้ยแรง 

ภาวะแทรกซอ้นทีน่ าไปสู่การเสยีชวีติอาจรวมถงึการหายใจลม้เหลว กลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลนั 

(ARDS) ภาวะตดิเชือ้และภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้ ภาวะลิม่เลอืดอุดตนั ความผดิปกตขิองหลายอวยัวะ 

รวมถงึการบาดเจ็บทีห่วัใจ ตบั หรอืไต 

ตามศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค(CDC) แห่งสหรฐัอเมรกิา ผูสู้งอายุมแีนวโนม้ทีจ่ะป่วยหนักจาก COVID-

19 มากขึน้กว่า 81% ของการเสยีชวีติจาก COVID-19 เกดิขึน้ในผูท้ีม่อีายุเกนิ 65 ปี ตามขอ้มูลที่

แสดงจาก 6 ถงึ 16 พฤศจกิายน 2021 เทยีบกบัผูท้ีอ่ายุ 18-29ปี อตัราการตายคอื 65 คร ัง้ 150คร ัง้ 

และ 370คร ัง้ สูงมากในผูท้ีม่ีอายุระหว่าง 65-74ปี 75-84ปี และ85ปีขึน้ไป ตามล าดบั  

ในฮ่องกง สดัส่วนการเสยีชวีติของผูป่้วย COVID-19 เพิม่ขึน้ตามอายุ ส าหรบัผูป่้วยทีเ่สยีชวีติ 213 ราย 

(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2021) ส่วนใหญ่ (93%) ส่งผลกระทบต่อผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป 

133. ผูท้ีม่โีรคเร ือ้รงัไม่จ าเป็นตอ้งฉีดวคัซนี COVID-19 เพิม่ขึน้ใชห่รอืไม ่ 
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ผูท้ีเ่ป็นโรคเร ือ้รงัจ าเป็นตอ้งรบัวคัซนี COVID-19 มากขึน้เน่ืองจากพวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิ

ภาวะแทรกซอ้นและเสยีชวีติหากตดิเชือ้ 

ตามองคก์รอนามยัโลก (WHO) ผูท้ีม่ปัีญหาสุขภาพพืน้ฐานเชน่ความดนัโลหติสูง ปัญหาหวัใจและปอด 

เบาหวาน โรคอว้น หรอืมะเรง็ มคีวามเสีย่งสูงของการเกดิโรครา้ยแรง ภาวะแทรกซอ้นทีน่ าไปสู่การ

เสยีชวีติอาจรวมถงึการหายใจลม้เหลว กลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลนั (ARDS) ภาวะตดิเชือ้และ

ภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้ ภาวะลิม่เลอืดอุดตนั และ/หรอืความผดิปกตขิองหลายอวยัวะ รวมถงึการ

บาดเจ็บทีห่วัใจ ตบั หรอืไต 

ตามศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค(CDC) แห่งสหรฐัอเมรกิา ความเสีย่งต่อ COVID-19 อย่างรา้ยแรง (เชน่ 

ตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาล/ผูป่้วยหนัก/เคร ือ่งชว่ยหายใจหรอืเสยีชวีติ) เพิม่ขึน้ตามจ านวนของเงือ่นไข

ทางการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละบุคคล 

134. วคัซนี COVID-19 อนัตรายมากกว่าการตดิเชือ้ COVID-19 จรงิหรอืไม่  

COVID-19 โรคทีคุ่กคามชวีติ ไม่เพยีงแต่อาจถงึตายได ้แต่ยงัสามารถส่งผลในระยะยาวไดอ้กีดว้ย การ

รบัวคัซนีปลอดภยัและมปีระโยชนม์ากกว่าการตดิเชือ้ COVID-19. 

การฉีดวคัซนีป้องกนัผูค้นจากการเจ็บป่วยทีรุ่นแรงและการเสยีชวีติจาก COVID-19 ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ วคัซนี COVID-19 ทัง้ Comirnaty และ CoronacVac มปีนะสทิธภิาพสูงในการป้องกนั

โรครา้ยแรงและการเสยีชวีติจากการตดิเชือ้ COVID-19 ดว้ยประสทิธภิาพของวคัซนีทีสู่งกว่า 80%  

ในฮ่องกง เมือ่สนิเดอืน พฤศจกิายน 2021 ไดใ้หว้คัซนี COVID-19 ไปแลว้ทัง้หมด 9 ลา้นโดส ทัง้ 

Comirnaty และ CoronaVac อาจจมผีลขา้งเคยีง แต่ไม่ใชก่บัทุกคน โดยทั่วไป ผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อย

มกัไม่รุนแรงและเกดิขึน้ช ัว่คราว บางคนอาจพบอาการรนุแรงมาก แต่โดยทั่วไปแลว้ ผลขา้งเคยีงทีพ่บได ้

ไม่บ่อย ตวัอย่างของผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยมาก ซึง่อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน ไดแ้ก ่ปวด

บรเิวณทีฉี่ด ปวดศรีษะ และเหน่ือยลา้ 

135. วคัซนี Comirnaty มสีารทีเ่ป็นเฟอรโ์รแมกเนตกิหรอืโลหะ หรอืกราฟีนออกไซด ์

หรอืไม ่

วคัซนี Comirnaty เป็นหน่ึงในวคัซนีป้องกนั COVID-19 ทีไ่ดร้บัอนุญาตภายใตร้ะเบยีบป้องกนัและ

ควบคุมโรค (การใชว้คัซนี) (บทที.่ 599K) ทีผ่่านเกณฑด์า้นความปลอดภยั ประสทิธภิาพ และคุณภาพ

ส าหรบัใชใ้นกรณีฉุกเฉินในฮ่องกง ไดร้บัการยนืยนัแลว้ว่าวคัซนี Comirnaty ไม่มสี่วนประกอบทีเ่ป็น

โลหะหรอืกราฟีนออกไซด ์กรุณาดูค าถามทีพ่บบ่อย FAQ 49 ส าหรบัองคป์ระกอบของ Comirnaty 

นอกจากนี ้DH จะตดิตามการประเมนิความปลอดภยัและประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกนั COVID-19 

ล่าสุดทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นยาของประเทศและเขตอ านาจศาลอย่างใกลช้ดิ และ

เอกสารอา้งองิทีป่ระกาศโดยองคก์ารอนามยัโลก เป็นทีท่ราบกนัดวี่าคณะกรรมาธกิารยุโรปไดก้ล่าวถงึขอ้

กงัวลทีค่ลา้ยคลงึกนักอ่นหนา้นีว้่า ส่วนผสมดงักล่าวไม่ไดร้ะบุไวใ้นสูตรวคัซนี 

 

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1


(Thai version) 

ท าความเขา้ใจวคัซนี : ขอ้เท็จจรงิและทีม่า 

136. ภูมคุิม้กนัธรรมชาตดิกีว่าและมปีระสทิธภิาพมากกว่าภูมคุิม้กนัจากวคัซนีจรงิหรอื? 

การฉีดวคัซนีเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดวธิหีน่ึงในการป้องกนัโรค ความเสีย่งต่าง ๆ จาการรบัเช ือ้ไวรสัน้ันรา้ยแรง

กว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากการฉีดวคัซนีมาก โดยรวมแลว้วคัซนีคาดว่าจะชว่ยชวีติ 2 ถงึ 3 ลา้นคนต่อปี 

วคัซนีชว่ยลดความเสีย่งในการเป็นโรคโดยท างานรว่มกบักลไกการป้องกนัตามธรรมชาตขิองรา่งกาย

เพือ่สรา้งการป้องกนั เมือ่เราไดร้บัการฉีดวคัซนี เราไม่เพยีงแค่ปกป้องตวัเองเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึคนรอบ

ขา้งดว้ย 

137. โรคอนัตรายน้อยกว่าวคัซนีจรงิหรอื? 

เชน่เดยีวกบัยา วคัซนีอาจท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีง มกัเป็นเพยีงเล็กนอ้ยและช ัว่คราว เชน่ เจ็บแขนหรอืมไีข ้

เล็กนอ้ย ผลขา้งเคยีงทีรุ่นแรงกว่าน้ันเป็นไปได ้แต่หายากมาก โปรดจ าไวว้่าคุณมแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บั

ความเจ็บป่วยจากโรคทีป้่องกนัไดจ้ากวคัซนีรา้ยแรงมากกว่าทีจ่ะไดร้บัจากวคัซนี 

138. วคัซนีมส่ีวนผสมทีเ่ป็นพษิจรงิหรอื? 

วคัซนีมสี่วนผสมต่าง ๆ ทีช่ว่ยใหต้วัของมนัเองปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ ส่วนผสมหลายอย่างในหลาย

ลา้นเข็มของวคัซนีถูกใชใ้หอ้ยู่ไดห้ลายปี ส่วนผสมของวคัซนีแต่ละชนิดมไีวส้ าหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาและ

แต่ละส่วนผสมไดร้บัการทดสอบในกระบวนการผลติ ส่วนผสมของวคัซนีทัง้หมดถูกส่งผ่านเพือ่ความ

ปลอดภยั 

139. วคัซนีท าใหภู้มคุิม้กนัของฉนัออ่นแอลงจรงิหรอื? 

การฉีดวคัซนีเป็นวธิทีี ่ง่าย ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการปกป้องผูค้นจากโรครา้ยกอ่นทีจ่ะสมัผสั ใน

ความเป็นจรงิวคัซนีใชห้ลกักลไกการป้องกนัตามธรรมชาตขิองรา่งกาย เพือ่สรา้งความตา้นทานต่อการ

ตดิเชือ้เฉพาะและเสรมิสรา้งระบบภูมคุิม้กนัของคุณ 

140. ส าหรบัทุกวคัซนี ฉนัจะมภูีมคุิม้กนัตลอดชวีติเพยีงการฉีดวคัซนีหน่ีงคร ัง้จรงิหรอื? 

วคัซนีบางชนิดตอ้งการเพยีงหน่ึงเข็มและจะใหก้ารป้องกนัตลอดชวีติ อย่างไรก็ตามวคัซนีส่วนใหญ่จะตอ้ง

ใชม้ากกว่าหน่ึงเข็ม (เชน่เข็มทีส่องหรอืเข็มทีส่ามซึง่ห่างกนัหลายเดอืน) นอกเหนือจากหลกัการฉีด 

“หลายเข็ม” ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ วคัซนีบางชนิดอาจก าหนดใหผู้ฉี้ดวคัซนีเขา้รบัการฉีด “กระตุน้” หลงัจาก

ระยะเวลา (เชน่ หน่ึงปีหรอืหลายปีหลงัจากน้ัน) 

141. ทุกวคัซนีควรเก็บในอุณหภูมหิอ้งจรงิหรอื? 

วคัซนีควรเก็บไวภ้ายใตเ้งือ่นไขตามค าแนะน าของผูผ้ลติ วคัซนีแต่ละชนิดมขีอ้ก าหนดในการจดัเก็บและ

อายุการเก็บทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่จะแสดงอยู่บนฉลาก 

142. วคัซนีแต่ละประเภทเหมาะส าหรบัทุกคนหรอืไม่? 

ผลติภณัฑว์คัซนีจะมขีอ้บ่งช ีข้องตวัเอง และมกีลุ่มประชากรเป้าหมาย ส าหรบัผูท้ีส่มควรต่อการรบัวคัซนี 

พวกเขาควรรบัวคัซนีใหต้รงเวลาและตามก าหนดการ 

143. วคัซนีไขห้วดัใหญ่ชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้ COVID-19 ไดจ้รงิหรอื? 



(Thai version) 

วคัซนีไขห้วดัใหญ่ กบั วคัซนี COVID-19 ไม่เหมอืนกนั วคัซนีไขห้วดัใหญ่ไม่ไดป้้องกนั COVID-19 

แต่จะลดความเสีย่งในการเป็นไขห้วดัใหญ่และ COVID-19 ไปพรอ้ม ๆ กนั สิง่นีส้ามารถป้องกนัคุณจาก

การเจ็บป่วยทีรุ่นแรงขึน้ได ้

144. เหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ ัง้หมดทีเ่กดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนีเกดิจากวคัซนีหรอืไม่? 

เมือ่มอีาการไม่พงึประสงคเ์กดิขึน้หลงัการฉีดวคัซนี ผูค้นมกัจะกล่าวโทษวคัซนี อาการหรอืความเจ็บป่วย

บางอย่างอาจเกดิขึน้โดยบงัเอญิหลงัการฉีดวคัซนีและไม่เกีย่วขอ้งกบัวคัซนี ดงัน้ันเหตุการณไ์ม่พงึ

ประสงคท์ัง้หมดหลงัการฉีดวคัซนีไม่ไดเ้กดิจากวคัซนี 

 


