
   

 

ที่ 6/2564 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ 

-------------------------------- 
ขั้นตอนการฉดีวัคซีนป้องกนั COVID-19  

ตามท่ีรัฐบาลของญี่ปุน่ได้เตรียมการ และเริ่มจดัสรรวัคซีนปอ้งกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 
2019 (COVID-19) ให้กับรฐับาลท้องถิ่นในจงัหวัดต่าง ๆ โดยไดเ้ริ่มฉีดวัคซีนให้กับบคุลากรทางการแพทย์
เป็น กลุ่มแรก ตั้งแต่เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เปน็ตน้ไป หลงัจากนั้น จะทยอยฉีดวัคซีนใหป้ระชาชน
กลุ่มตา่ง ๆ ต่อไป นั้น 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกโูอกะ ได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ และขัน้ตอนการฉคีวัคซีน
ป้องกนั COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารสงัคมญี่ปุ่น และสื่อมวลชนต่าง ๆ และ
ขอสรุปให้พี่น้องชาวไทยในภูมิภาคคิวช ูโอกินาวะ และ จูโกะกุ ไดร้ับทราบความคบืหนา้ ดังนี ้ 

1. แผนการฉีดวัคซีนให้แกบุ่คคลต่าง ๆ   

รัฐบาลทอ้งถิน่ของจังหวดัตา่ง ๆ ได้ประกาศแผนการฉดีวัคซีนให้กับกลุ่มบคุคลต่าง ๆ ตามลำดบั 
ดังนี ้

ลำดับที ่ กลุ่มบุคคล หมายเหต ุ
1 บุคลากรทางการแพทย ์ สำหรบัจังหวดัในภูมิภาคควิชู โอกนิาวะ และจูโกะกุ ไดท้ยอย

ฉีดวัคซีนใหก้ลุ่มนี้ ตั้งแตว่ันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
2 ผู้ที่มีอายุ 65 ป ีขึน้ไป คาดว่าจะเริ่มฉีดได้ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2564 

3 ผู้มีโรคประจำตวั และเจ้าหน้าที่
ของสถานดแูลผู้สงูอาย ุ

กำหนดการฉีดวัคซีนอาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที ่ขึน้อยูก่ับ
สัดส่วนของประชากรในแตล่ะกลุ่ม และจำนวนวัคซีนทีไ่ด้รบั
การจดัสรรจากรฐับาลกลาง 4 ประชาชนทัว่ไป 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสขุญี่ปุ่นคาดว่า การฉดีวคัซนีปอ้งกัน COVID-19 ภายในประเทศ อาจใช้
เวลาประมาณ 1 ปี และจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

2. ความคืบหน้าในการฉดีวัคซีนของจงัหวัดในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ 

ภูมิภาคคิวชู และโอกินาวะ 
ที ่ จังหวัด ความคืบหน้าในการฉดีวัคซีน 
1 ฟูกูโอกะ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่วนัที่ 19 ก.พ. 2564 โดยใน

เบื้องต้น ได้จัดสรรวัคซีนไปทีส่ถานพยาบาล 6 แหง่ ไดแ้ก่ (1) ศูนยม์ะเร็ง 
คิวชู ในเมืองฟูกูโอกะ (2) ศนูย์การแพทย์คิวชู ในเมืองฟูกูโอกะ (3) รพ. 
ฟูกูโอกะ ในเมอืงฟูกูโอกะ (4) รพ. โอมูตะ ในเมืองโอมตูะ (5) ศนูย์
การแพทย์ฝั่งตะวนัออก ในเมืองโคกะ (6) รพ. คิวชูโรไซ ในเมืองคติะควิชู  

2 โอกินาวะ จะเริ่มฉดีวัคซนีให้บุคคลากรทางการแพทย์ในช่วงตน้เดอืน มี.ค. 2564 
จำนวน 55,000 ราย  
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ที ่ จังหวัด ความคืบหน้าในการฉดีวัคซีน 
3 คูมาโมโตะ เริ่มฉีดวัคซีนใหก้ับบคุลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วนัที่ 19 ก.พ. 

2564  
4 มิยาซาก ิ เริ่มฉีดวัคซีนใหก้ับบคุลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วนัที่ 19 ก.พ. 

2564  
5 นางาซาก ิ เริ่มฉีดวัคซีนใหก้ับบคุลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วนัที่ 22 ก.พ. 

2564 ในสถานพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์การแพทย์นางาซากิ ในเมือง
โอมูระ (2) รพ. Isahaya General ในเมืองอิซาฮายะ และ (3) รพ. 
Nagasaki Rosai ในเมืองซาเซโบะ 

6 ซากะ เริ่มฉีดวัคซีนใหก้ับอาสาสมคัรซึง่เปน็บุคลากรทางการแพทยก์ลุ่มแรก 
จำนวน 477 ราย เมื่อวันที ่22 ก.พ. 64 โดยขอความรว่มมืออาสาสมัครให้
บันทึกข้อมูลอุณหภูมิรา่งกาย และอาการที่เกี่ยวข้อง หลังไดร้ับวัคซีนไปแล้ว
เป็นเวลา 7 วนั 

7 โออิตะ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วนัที่ 22 ก.พ. 2564 
8 คาโกชมิะ รพ. Kagoshima Medical Center ในเมืองคาโกชิมะ เป็นสถานพยาบาล

แห่งแรกของจังหวดัที่ได้รบัการจดัสรรวัคซีน โดยได้ทยอยฉีดใหบุ้คลากร
ทางการแพทย ์ตั้งแตว่ันที่ 19 ก.พ. 2564 และสามารถฉดีวัคซนีได้เฉลี่ย
ประมาณวนัละ 60 ราย  

ภูมิภาคจูโกะก ุ
9 ฮิโรชมิะ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์กลุ่มแรก ตั้งแต่วนัที่ 18 ก.พ. 2564 
10 โอกายามะ เริ่มฉีดวัคชนีให้บคุลากรทางการแพทย ์และเจ้าหน้าทีกู่ภ้ัยของจังหวดั ตั้งแต่

วันที ่18 ก.พ. 2564 
11 ยามากูจ ิ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์ทีศู่นย์การแพทยช์ิโมโนเซกิ เป็น 

แห่งแรก ตั้งแตว่ันที ่19 ก.พ. 2564  
12 ชิมาเนะ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทยม์ัทสึเอะ จ.ชิมาเนะ 

เป็นแหง่แรก ตั้งแตว่ันที ่19 ก.พ. 2564  
13 ทตโตร ิ เริ่มฉีดวัคซีนใหบุ้คลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่วนัที่ 22 ก.พ. 2564 โดยได้

จัดสรรวัคซีนไปยังสถานพยาบาล 3 แหง่ ไดแ้ก ่(1) ศนูย์การแพทย์ทตโตริ 
เมืองทตโตร ิ(2) ศนูย์การแพทย์โยนาโกะ และ (3) โรงพยาบาลซันอินโรไซ 
เมืองโยนาโกะ  

3. ขั้นตอนการฉดีวัคซีนสำหรับประชาชนท่ัวไปในญี่ปุน่  

➢ สำนักงานเทศบาลเมือง หรอื สำนกังานเขตจดัส่งคปูอง และเอกสารอธิบายขัน้ตอนการฉีด
วัคซนีให้กบับคุคลกลุม่ต่าง ๆ ในพ้ืนทีต่ามลำดบั ทางไปรษณีย์  

➢ เมื่อได้รบัคูปองและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งแล้ว ให้ตดิต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ หรือ ชอ่งทางที่
กำหนด เพื่อนดัหมายการฉดีวัคซนี 

➢ เดินทางไปฉดีวัคซนีในวัน เวลา และสถานที่ ตามท่ีได้นดัหมายกบัเจ้าหน้าที ่โดยเตรยีม
คูปองฉีดวัคซีน และหลกัฐานแสดงตน อาทิ ใบขับขี่ บัตรประกันสขุภาพ หรือ เอกสารอื่น ๆ  
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➢ กรอกข้อมูลในแบบตรวจคัดกรองสำหรบัการฉดีวคัซนี เพ่ือให้แพทย์ประเมนิความพร้อม
ก่อนการฉดีวัคซีน 

➢ ฉีดวัคซีนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

➢ หลังจากฉดีวัคซนีเขม็แรกแล้ว ตามปกติจะมีการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที ่2 ภายใน 3 
สัปดาห์ เพื่อใหว้ัคซีนทำงานกระตุ้นภูมคิุ้มกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด  

➢ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะไดร้ับใบรับรองการฉดีวคัซนี (Certificate of Vaccination for  
Covid-19) เพือ่เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4. การฉดีวัคซีนให้กับชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวไทย 

แม้วา่ตอนนี ้รฐับาลญี่ปุน่ยังไม่ได้ประกาศแนวทางที่ชดัเจนสำหรับการฉีดวัคซีนใหก้บัชาวต่างชาติ
เป็นการเฉพาะ แต่มีความเป็นไปได้ว่า ชาวตา่งชาติ ซึ่งรวมถึงคนไทยทีม่ีถิน่พำนักในญี่ปุน่ (ผูถ้ือบตัรไซริว) 
และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น จะไดร้ับสิทธิในการฉดีวัคซนีเช่นเดียวกับชาวญี่ปุน่ จึงขอแนะนำให้พ่ีนอ้ง
ชาวไทยตดิตามข่าวสารจากทางราชการ และสื่อมวลชนต่าง  ๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป   

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จดัทำสือ่ประชาสัมพันธ์ (Infographic) ทีแ่นบมา อธบิายขั้นตอน 
การฉีดวัคซีนในเบื้องตน้ของรัฐบาลญี่ปุน่ เพื่อใหช้าวไทยในภูมิภาคควิชู โอกนิาวะ และจูโกะกุ ไดร้ับทราบ  
ทั้งนี้ ในแต่ละพ้ืนที ่อาจมีขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ แตกต่างกนั จงึขอใหท้่านตดิตามข่าวสาร และปฏบิัติ
ตามคำแนะนำของเจ้าหนา้ที่ในท้องถิน่ในเขตท่ีพักอาศยัของท่าน 

ในระหว่างนี ้สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ทกุท่านยังคงดแูลรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง และให้ความรว่มมือ 
ในการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID ของทางการญี่ปุน่อยา่งเครง่ครดัอยา่งต่อเนื่อง
ต่อไปดว้ย 

ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ  

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบโดยทัว่กัน 
 

------------------------------------ 
23 กุมภาพันธ ์2564 

 
 
 
 
 

 
 

 


