
การเตรยีมพรอ้มและยกระดบัระบบการตรวจหาเชือ้ 

จากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

ทางจงัหวดัจงึขอความรว่มมอืจากประชาชนของจงัหวดัทุกท่านในการด าเนินมาตรการป้องกนัการตดิเช ือ้อย่

างเครง่ครดั และชว่ยรกัษาระบบทางการแพทยอ์กีคร ัง้ 

 

ปัจจบุนัมผูีเ้ขา้รบัการตรวจรกัษาในโรงพยาบาลเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก ดงัน้ัน ถงึแมจ้ะไปทีโ่รงพยาบาล 

ก็จ าเป็นตอ้งรอเป็นเวลานานเพือ่เขา้รบัการตรวจและวนิิจฉัย 

ท าใหเ้กดิสถานการณท์ีผู่ท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักสงู เชน่ เด็ก ผูส้งูอายุ และผูท้ีม่โีรคพืน้ฐาน 

ไม่สามารถเขา้รบัการตรวจรกัษาได ้

เพือ่หลกีเลีย่งความแออดัในโรงพยาบาลเชน่ว่า 

และเพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักสงูมโีอกาสเขา้รบัการตรวจรกัษา 

พรอ้มทัง้เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักต ่า เชน่ ผูท้ีอ่ยู่ในวยัทีไ่ม่ใชผู่ส้งูอายุและไม่มโีรคพืน้ฐาน 

มโีอกาสไดต้รวจหาเชือ้ 

จากมุมมองดงักลา่ว ทางจงัหวดัจงึไดร้ว่มมอืกบัรฐัในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

タイ語（TH） 



 

1. ผู้ที่เข้าขา่ย 

ทางจงัหวดัไดม้กีารจดัท าระบบทีท่่านสามารถตรวจหาเชือ้ไดด้ว้ยตนเองขึน้มาใหม่ โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื 

ผูท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักต า่ เชน่ ผูท้ีม่อีายุต า่กว่า 40 ปีและไม่มโีรคพืน้ฐาน พรอ้มทัง้มอีาการ เชน่ 

เป็นไข ้เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิความแออดัในโรงพยาบาล 

 

ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ขา้ตามเงือ่นไขตอ่ไปนีท้ัง้หมด 

อาศยัอยู่ในจังหวดั (รวมถึงการพ านักระยะยาว) 

 มอีายุต ่ากว่า 40 ปี (ยกเวน้เด็กไม่เกนิวยัประถมปีที ่3) 

 ไม่มีปัจจยัเสีย่ง (*1) เช่น โรคพื้นฐาน 

 ไดร้บัการฉีดวคัซนีไม่ต ่ากวา่ 2 เข็มแลว้ 

และมอีาการ เชน่ เป็นไข ้

 

*1 เน้ืองอกชนิดร้ายแรง, โรคทางเดินหายใจเรือ้รัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 

ไขมันในเลอืดผิดปกติ, โรคหัวใจและหลอดเลอืด, โรคหลอดเลอืดสมอง, โรคอ้วน (BMI: 30 

ขึ้นไป), สูบบุหรี,่ ภูมิคุ้มกันบกพร่องหลังการปลูกถ่ายอวยัวะ, ช่วงปลายของการต้ังครรภ ์ (ตั้งแต่ 

28 สัปดาห์ 0 วันขึ้นไป), ใช้ยากดหรอืปรับภูมิคุ้มกัน, ติดเช้ือ HIV 

 

２．ขั้นตอนการตรวจหาเช้ือ 



 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1. ทางจงัหวดัจะจดัตัง้ “ศนูยแ์จกชดุตรวจและขึน้ทะเบยีนผูต้ดิเช ือ้” ขึน้มาใหม่ 

2. ขอใหผู้ท้ีเ่ขา้ตามเงือ่นไขท าการลงทะเบยีนทางอนิเทอรเ์น็ต 

3. หลงัจากลงทะเบยีนประมาณ 2 วนั ชดุตรวจจะถูกสง่ไปถงึบา้นของผูท้ีล่งทะเบยีน 

4. ขอใหผู้ท้ีไ่ดร้บัชดุตรวจท าการเก็บตวัอย่างและตรวจหาเชือ้ 

5. หากมผีลเป็นบวก ขอใหล้งทะเบยีนทีศ่นูยฯ์ 

ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตตามเอกสารคู่มือที่แนบมาพรอ้มชุดตรวจ 

6. ทางศูนยฯ์ จะมแีพทยอ์ยู่ประจ า และจะท าการตรวจสอบอาการผ่านทางการสอบถามทางออนไลน ์

หรอืทางอืน่ๆ 

7. จากน้ันขอใหร้กัษาตวัทีบ่า้นตามค าแนะน าของทางสาธารณสุข 

 

3. การลงทะเบียนขอรับชุดตรวจและการขึ้นทะเบียนผู้ตดิเช้ือ 

(1) การลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบัชดุตรวจ โดยหลกัแลว้ขอใหล้งทะเบยีนทางอนิเทอรเ์น็ต 

เปิดรบัการลงทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่8 ถงึ 31 สงิหาคม 

โปรดเขา้เว็บไซตล์งทะเบยีนโดยการอ่านบารโ์คด้ 2 มติดิา้นลา่งนี ้

*จ ากัดการลงทะเบียนคนละ 1 ครั้ง (จะไดร้ับชุดตรวจ 1 ชุดต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง) 

(ภาพบารโ์คด้ 2 มติ)ิ 

 



(2) การขึ้นทะเบียนผู้ตดิเช้ือ 

เปิดรับการขึ้นทะเบียนต้ังแต่วนัที่ 8 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 

โปรดตรวจสอบเอกสารคู่มอืทีแ่นบมาพร้อมชุดตรวจและเขา้ไปยังเว็บไซต์ขึ้นทะเบียน 

 

4. การติดต่อสอบถาม 

 

เน้ือหาการติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศั

พท์ 

เ ว ลา ท า กา ร  
ภาษาทีร่องรับ 

สอบถามเก่ียวกับการลงทะเบียนขอรับชุ

ดตร ว จ  

050-2018-

7587 

9:00-18:00 น . 

(เปิดรับในวันเสาร์ 

อาทิตย์ 

และวันหยุดราชการ

ด้วย) 

ภาษาญี่ปุ่นเทา่

น้ัน 

 

 

หากจ าเป็นต้องขอรับค าปรึกษาด้วยภาษาตา่งประเทศ 

โปรดตดิต่อไปยังศูนย์ให้ค าปรึกษาชาวตา่งชาติประจ าจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Multilingual 

Assistance & Information Center) 

 

เน้ือหาการติดต่อสอบถาม หมายเลขโทร

ศัพท์ 

เ ว ลา ท า กา ร  
ภาษาทีร่องรั

บ  

ขอรับค าปรึกษาตา่งๆ เช่น 

ปัญหาด้านความเป็นอยู่ เช่น การจ้างงาน 

0120-279-

906 

(โทรฟรี) 

10:00-19:00 น . 

(เปิดรับในวันเสาร์ 

อาทิตย์ 

22 ภาษา 

(ภาษาญี่ปุ่น 



แรงงาน ที่พักอาศยั การศึกษาบุตร 

หรือปรึกษาเก่ียวกับการพ านักในญี่ปุ่นและด้

า นกฎหมา ย  

และวันหยุดราชกา

รด้วย) 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน 

ภาษาเกาหล ี

ภาษาเวยีดน

าม 

ภาษาเนปาล 

ภาษาอินโดนี

เซยี 

ภาษาตากาล็

อก 

ภาษาโปรตุเ

กส 

ภาษาไทย 

ภาษาสเปน 

ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเยอรมั

น 

ภาษาอิตาล ี

ภาษารสัเซีย 

ภาษามาเลย ์



ภาษาเมยีนม

า ภาษาเขมร 

ภาษามองโกเ

ลีย 

ภาษาสิงหล 

ภาษาฮินดี 

ภาษาเบงกาลี

) 

 

ส าหรบัผูท้ีม่อีายุตัง้แต ่ 40 ปีขึน้ไป หรอืผูท้ีม่โีรคพืน้ฐาน ขอใหเ้ขา้รบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลตามเดมิ 

ในกรณีดงักล่าว หากเป็นผูท้ีม่อีาการเบา เชน่ มไีขอ้่อนๆ ไอ เจ็บคอ 

ขอความรว่มมอืใหไ้ปโรงพยาบาลใกลบ้า้นในวนัธรรมดาชว่งเวลาระหว่างวนั 

และโปรดหลกีเลีย่งการเขา้รบัการตรวจในเวลาส าหรบักรณีฉุกเฉิน เชน่ ชว่งเวลากลางคนืและวนัหยุด 

 

 

ส าหรบัวคัซนี ทางจงัหวดัไดร้ว่มมอืกบัทางอ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น โดยส่งเสรมิใหบุ้คคล เชน่ 

ผูสู้งอายุทุกท่านเขา้รบัการฉีดวคัซนีเข็มที ่ 4 นอกจากนี ้

ทางจงัหวดัขอแนะน าใหผู้ท้ีท่ างานในสถานดูแลผูสู้งอายุ และบุคลากรทางการแพทย ์

รบีเขา้รบัการฉีดวคัซนีเข็มที ่4 ดว้ย 

ขอความรว่มมอืจากประชาชนของจงัหวดั 

ขอความรว่มมอืจากประชาชนของจงัหวดัทุกท่านในการด าเนินมาตราป้องกนัการตดิเช ือ้ขัน้พืน้ฐานอย่างเค

รง่ครดั และชว่ยรกัษาระบบทางการแพทยอ์กีคร ัง้ 



 

ขอใหผู้ท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักสงู เชน่ ผูสู้งอายุ และผูท้ีม่โีรคพืน้ฐาน 

พจิารณาเขา้รบัการฉีดวคัซนีเข็มที ่4 โดยเรว็ เพือ่ปกป้องชวีติของตวัท่านเอง 

และเมือ่ออกนอกบา้นหรอืพบปะกบัผูค้น ขอใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีท่ีจ่ะไปมสีภาพแออดั 

และมมีาตรการป้องกนัการตดิเช ือ้หรอืไม่ 

นอกจากนีแ้ลว้ ขอใหด้ าเนินมาตรการป้องกนัการตดิเช ือ้ขัน้พืน้ฐาน เชน่ สวมหนา้กากอนามยั, 

ฆ่าเช ือ้ทีม่อืและนิว้, หลกีเลีย่งการรวมตวักนั การสมัผสัใกลช้ดิกนั และสถานทีท่ีไ่ม่ถ่ายเท, 

รวมถงึหมั่นท าการระบายอากาศ ดว้ยตนเองอย่างเครง่ครดั 

 

ขอใหผู้ท้ีส่มัผสักบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการหนักสงูเป็นประจ าทุกวนั ประพฤตตินอย่างระมดัระวงั 

และหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีม่คีวามเสีย่งในการตดิเช ือ้สูง 

 

หลงัจากนีจ้ะเขา้สู่ชว่งโอบง ซึง่มโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะไดพ้บปะกบัผูสู้งอายุทีไ่ม่ไดเ้จอกนันาน เชน่ 

การกลบับา้นเกดิ เมือ่ถงึเวลาน้ัน ขอใหท้ าการตรวจสอบล่วงหนา้ว่ามกีารตดิเช ือ้หรอืไม่ 

โดยใชช้ดุตรวจฟรขีองทางจงัหวดั ฯลฯ และขอใหเ้พิม่มาตรการป้องกนัการตดิเช ือ้ขึน้อกีระดบั เชน่ 

สวมใส่หนา้กากอนามยัภายในบา้น และหมัน่ท าการระบายอากาศ 

 

โอกาสทีจ่ะเลีย้งฉลองกนัก็อาจจะมมีากขึน้ ขอใหใ้ชช้ดุตรวจฟรทีีว่่านี ้

แมจ้ะเป็นกรณีทีไ่ปเลีย้งฉลองกนัในหมู่คนจ านวนมากก็ไดเ้ชน่กนั 


