
วนัที ่ 29 เดอืนมถุินายน เรวะปีที ่3 

อชิมิารุ  ชนิจ ินายอ าเภออะคติะคาตะ  

เรยีน ผูป้กครองทุกท่าน 

ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการเขา้รบัการฉีดวคัซนี 

 เพื่อควบคุมผลกระทบอนัเนื่องมาจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า ทางอ าเภออะคติะคาตะจงึได้

เตรยีมการเพื่อใหผู้ท้ ีม่อีายตุัง้แต่ 12 ถงึ 18 ปี และผูป้กครองไดร้บัวคัซนีก่อนเป็นอนัดบัแรก 

 อยา่งไรกต็ามการเขา้รบัการฉีดวคัซนีขึน้อยูก่บัความสมคัรใจ มไิด้เป็นการบงัคบัแต่อยา่งใด 

เนื่องดว้ยอาจเกดิผลขา้งเคยีงจากการฉีดวคัซนีทีส่่งผลกระทบต่อร่างกาย อาทเิช่น ปวดบรเิวณทีฉ่ีด

วคัซนี, ปวดหวั, หนาวสัน่และมไีข ้เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี้ ควรศกึษาท าความเขา้ใจวธิกีารป้องกนัอาการทีจ่ะ

เกดิขึน้รวมไปถงึอาการรุนแรงและความเสีย่งจากผลขา้งเคยีงใหด้กี่อนตดัสนิใจเขา้รบัการฉีดวคัซนี 

* ในกรณีทีเ่กดิอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายทีม่สีาเหตุมาจากการไดร้บัวคัซนีไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์

ใหม่ สามารถขอรบัการช่วยเหลอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการฉีดวคัซนีเพื่อป้องกนัได ้

อาการแพห้รอืผลขา้งเคยีง สามารถสอบถาม ปรกึษาไดช้่องทางนี้ 

Call center การเขา้รบัการฉีดวคัซนีไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ จงัหวดัฮโิรชมิ่า 

โทร 082-513-2847 ภาษาญี่ปุ่น 

(โทรได ้24 ชัว่โมง วนัธรรมดา เสารอ์าทติย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

Fax 082-211-3006 

 สอบถามเพิม่เตมิ 
ฝ่ายส่งเสรมิสุขภาพ  
โทร 082-642-5633 

Otasuke phone 42-5633 
Fax 082-647-1282 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดในการเข้ารบัการฉีดวคัซีนไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัวคัซีน 

 มวีธิกีารป้องกนัอาการต่างๆ รวมถงึอาการรุนแรงทีไ่ดผ้ลหลงัจากเขา้รบัการฉีดวคัซนี และอกี

อยา่งกย็งัมคีวามเสีย่งทีเ่กดิผลขา้งเคยีงในการฉีดวคัซนีดว้ย 

 วคัซนีไฟเซอรจ์ะตอ้งฉีด 2 ครัง้ 

 ไม่มคี่าใชจ้่าย 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 12 ปี (บรบิรูณ์) สามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีได ้

 การรบัวคัซนีขึน้อยูก่บัความสมคัรใจ (ไม่บงัคบั) 

 ใหส้ทิธผิูท้ ีม่อีายตุัง้แต่ 12 ถงึ 18 ปี, ผูป้กครองของบุตรทีม่อีาย ุ12 ถงึ 18 ปี, ผูท้ ีท่ างานใน

โรงเรยีนภายในอ าเภออะคติาคาตะ, ผูท้ ีม่โีรคประจ าตวั  กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะไดร้บัการฉีดวคัซนี

ก่อนเป็นอนัดบัแรก                                                                                                              

 * ในวนัทีเ่ขา้รบัการฉีดวคัซนีผูป้กครองจะตอ้งเดนิทางมาดว้ย,  ผูท้ ีเ่ดนิทางจากต่างอ าเภอเพื่อ

มาท างานทีโ่รงเรยีนในอ าเภออะคติะคาตะกอ็ยูใ่นกลุ่มเป้าหมายนี้ดว้ย 

การจอง 

 ตอ้งจองก่อนเขา้รบัการฉีดวคัซนี 

 สามารถจองผ่านอนิเตอรเ์น็ต,  ทางโทรศพัทแ์ละช่วยเหลอืการจองผ่านอนิเตอรเ์น็ตใหอ้กีดว้ย 

 

ผู้ท่ีมีโรคประจ าตวั 

1. ผู้ท่ีเข้าโรงพยาบาลและผู้ท่ีรบัการรกัษาด้วยอาการป่วยดงัต่อไปน้ี 

1. โรคระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั 

2. โรคหวัใจเรือ้รงั (รวมถงึความดนัในเลอืดสงู) 

3. โรคไตเรือ้รงั 

4. โรคตบัเรือ้รงั (โรคตบัแขง็ เป็นตน้) 

5. โรคเบาหวานทีอ่ยูใ่นระหวา่งการรกัษาดว้ยการทานยาหรอืฉีดอนิซลูนี หรอืโรคเบาหวานทีเ่กดิจาก

ภาวะแทรกซอ้นของโรคอื่นๆ  

6. โรคเลอืด (ยกเวน้โรคโลหติจางจากการขาดธาตุเหลก็) 

7. โรคภมูคิุม้กนัต ่า (รวมถงึเนื้อรา้ยทีอ่ยูใ่นระหวา่งการรกัษา) 

8. อาการทีท่ าใหภ้มูคิุม้กนัต ่าเนื่องดว้ยการรกัษาจากสเตยีรอยดเ์ป็นตน้ 

9. โรคทางระบบประสาทหรอืโรคประสาทและกลา้มเนื้ออนัเนื่องมาจากความผดิปรกตขิองภมูคิุม้กนั 



10. ประสทิธภิาพร่างกายเสื่อมลงโดยมสีาเหตุมาจากโรคทางระบบประสาทหรอืโรคประสาทและ

กลา้มเนื้อ (เช่นส่งผลต่อการหายใจ) 

11. ความผดิปรกตขิองโครโมโซม 

12. ความบกพร่องทางดา้นร่างกายและจติใจอยา่งหนกั (ความบกพร่องทางปอดอยา่งหนกัและความ

บกพร่องทางสตปัิญญาซ ้าซอ้น) 

13. อาการหยดุหายใจขณะหลบั 

14. โรคอาการทางจติอยา่งหนกั 

15. เขา้โรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยทางจติ 

16. ผูท้ีม่บีตัรประตวัผูป่้วยอาการทางจติ 

17. ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยอาการหนกัรวมถงึการรกัษาอาการอยา่งต่อเนื่องเพื่อฟ้ืนฟูทางจติเวท 

18. ความบกพร่องทางดา้นสตปัิญญา (ผูท้ ีม่บีตัรประจ าตวั) 

2. ผู้ท่ีอ้วนเกินมาตรฐาน (BMI 30 ขึ้นไป) 

BMI = น ้าหนกัตวั (Kg) ÷ ความสงู (m) ÷ ความสงู (m)   

* ระดบัของ BMI30 ความสงู 160 cm น ้าหนกัประมาณ 77 kg 

  

 

 ในตอนทีเ่ขา้รบัการฉีดวคัซนีจะมกีารตรวจร่างกายและโรคประจ าตวัจงึไม่จ าเป็นตอ้งน าผลตรวจ

สุขภาพไปดว้ย 

 หากท่านทีม่แีพทยป์ระจ าครอบครวั โปรดแจง้ล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนในวนัท่ีเข้ารบัการฉีดวคัซีน  

1. เอกสารส าคญั  สิง่ทีต่อ้งน าไปดว้ย 3 อยา่งคอื บตัรฉีดวคัซนี, ใบประวตัเิบือ้งตน้ (กรอกล่วงหน้า), 

เอกสารยนืยนัตวัตน (บตัรประกนัสุขภาพเป็นตน้) 

2. ตรวจสอบประวติัเบือ้งต้น เจา้หน้าที ่พยาบาลจะท าการตรวจสอบรายละเอยีดทีก่รอกในใบประวตัิ

เบือ้งตน้ 

3. แพทยท์ าการตรวจ แพทยต์รวจอาการก่อนตดัสนิวา่สามารถฉีดวคัซนีไดห้รอืไม่ 

4. ฉีดวคัซีน  หลงัจากทีฉ่ีดวคัซนีแลว้ จะไดร้บัใบยนืยนัโดยมสีติก๊เกอรต์ดิวา่ไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้ 

5. สงัเกตอาการ   เฝ้าสงัเกตอาการประมาณ 15 – 30 นาท ีในบรเิวณทีก่ าหนด 

 

ข้อควรปฏิบติั 

 การเขา้รบัการฉีดวคัซนีเป็นระบบการจองทัง้หมด  ขอใหจ้องในวนั เวลาทีก่ าหนดไว ้

 ตรวจสอบวนั เวลาทีจ่องก่อนมาสถานทีฉ่ีดวคัซนี  ในการเขา้รบัการฉีดจะใชเ้วลาประมาณ 1 

ชัว่โมง 

 ขอใหส้วมเสือ้ทีส่ะดวกต่อการฉีดวคัซนี (ฉีดบรเิวณไหล่) 

 กรุณาสวมหน้ากาก เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของไวรสัโคโรน่า 

 ขอใหใ้ชป้ากกาในการกรอกประวตัเิบือ้งตน้ (ไม่สามารถใชด้นิสอหรอืปากกาลบได)้ 

 หากมไีขห้รอืไม่สบายใหต้ดิต่อไปยงัฝ่ายสง่เสรมิสุขภาพ โดยไม่ตอ้งไปสถานทีฉ่ีดวคัซนี 

 

สอบถามเก่ียวกบัการด าเนินการ 

ฝ่ายส่งเสรมิสุขภาพ  

โทร 082-642-5633 

Otasuke phone 42-5633 

Fax 082-647-1282 

 

สอบถามเก่ียวกบัวคัซีน  

Call center การเขา้รบัการฉีดวคัซนีไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ จงัหวดัฮโิรชมิ่า 

โทร 082-513-2847 ภาษาญี่ปุ่น 

Fax 082-211-3006 

 

 



วิธีการจอง 
จองผ่านอินเตอรเ์น็ต 
จองผ่าน Website ของอ าเภออคิติะคาตะส าหรบัเขา้รบัการฉีดวคัซนี 
เริม่เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่7 เดอืน 7 (กรกฎาคม) (วนัพุธ)  เวลา 21.00  แนะน าใหจ้องผ่านอนิเตอรเ์น็ต 
URL: https://jump.mrso.jp/342149/   (24 ชัว่โมง) 
หรอืเขา้โฮมเพจของอ าเภอโดยใช ้ QR Code นี้ได ้
 
 
จองผ่านโทรศพัท ์
จองผ่าน Call center ของอ าเภออะคติะคาตะส าหรบัเขา้รบัการฉีดวคัซนี 
เริม่เปิดใหบ้รกิาร วนัที ่8 เดอืน 7 (กรกฎาคม) (วนัพฤหสั)  เวลา 9.00   
เบอรโ์ทรศพัท ์082-647-1567 (วนัธรรดา 9.00-16.00) 
ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นการไดย้นิสามารถจองผ่าน Fax ไดท้ีเ่บอร ์082-647-1282 
 
การช่วยเหลือการจองผ่านอินเตอรเ์น็ต 
สถานที ่ ส านกังานทีว่า่การอ าเภออะคติะคาตะและทีท่ าการราชการแต่ละสาขา 
วนั        วนัพุธที ่8  ถงึวนัพฤหสัที ่15 เดอืน 7 (กรกฎาคม) เฉพาะวนัธรรมดา 
เวลา   9.00-16.00 
สิง่ทีต่อ้งน าไปดว้ย  บตัรฉีดวคัซนี 
 
ข้อมลูส าคญัในการจอง 

 หมายเลขบตัรฉีดวคัซนี (10 หลกั) 
 วนัเดอืนปีเกดิ (ค.ศ.) 

ส าหรบัการเข้ารบัการฉีดวคัซีนในสถานท่ีนอกเหนือจากท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน  
ผูท้ีเ่ขา้รบัการฉีดวคัซนี ณ สถานพยาบาลในระหวา่งทีเ่ขา้
รบัการรกัษาตวั 

ขอใหป้รกึษากบัสถานพยาบาล 

ผูท้ีเ่ขา้รบัการฉีดวคัซนี ณ สถานพยาบาลเนื่องจากอยูใ่น
ระหวา่งการรกัษาโรคประจ าตวั 

ขอใหป้รกึษากบัสถานพยาบาล 

ผูท้ีอ่าศยัอยูส่ถานทีต่่างจากทีอ่ยูใ่นทะเบยีนบา้น 
สามารถขอเขา้รบัการฉีดวคัซนีไดใ้นพืน้ที่ทีอ่าศยัอยูโ่ดย
ตรวจสอบจาก vaccine navi หรอืสอบถามไปยงัทีว่า่การ
อ าเภอทีท่่านอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

Vaccine NAVI URL:https://v-sys.mhlw.go.jp/  

 

https://jump.mrso.jp/342149/
https://v-sys.mhlw.go.jp/


ก าหนดการเข้ารบัการฉีดวคัซีน 

วนัทีฉ่ีด (ครัง้ที ่1) วนัทีฉ่ีด (ครัง้ที ่2) เวลา กลุ่มเป้าหมาย 
  วนัที ่15 (พฤ) เดอืน 7  วนัที ่5 (พฤ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 กลุ่มแรก 

 ผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 12-18 ปี 
 ผูป้กครองของบุตรทีม่อีาย ุ12-18 ปี 
  ผูท้ ีท่ างานในโรงเรยีนภายใน
อ าเภออะคติาคาตะ 

 ผูท้ีม่โีรคประจ าตวั   
 ผูท้ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป 

*ในการยนืยนัตวัตนวนัทีเ่ขา้รบัการ
ฉีดวคัซนีหากไม่ตรงตามเงื่อนไขจะไม่
สามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีได ้

 

วนัที ่16 (ศ)  เดอืน 7 วนัที ่6 (ศ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่17 (ส)  เดอืน 7  วนัที ่7 (ส) เดอืน 8 14:00 - 20:00 

วนัที ่18 (อา) เดอืน 7  วนัที ่8 (อา) เดอืน 8 9:00 – 12:00, 14:00 -18:00 

วนัที ่19 (จ)  เดอืน 7  วนัที ่9 (จ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่20 (อ) เดอืน 7  วนัที ่10 (อ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่21 (พ) เดอืน 7  วนัที ่11 (พ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่22 (พฤ) เดอืน 7  วนัที ่12 (พฤ) เดอืน 8 14:00 -20:00 

วนัที ่27 (อ) เดอืน 7  วนัที ่17 (อ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 กลุ่มบุคคลทัว่ไป 
 ผูท้ีม่อีาย ุ12 ปีขึน้ไปทุกคน วนัที ่28 (พ) เดอืน 7  วนัที ่18  (พ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่29 (พฤ) เดอืน 7  วนัที ่19  (พฤ) เดอืน 8 14:00 - 20:00 

วนัที ่30 (ศ) เดอืน 7  วนัที ่20  (ศ) เดอืน 8 18.00-20.00 

วนัที ่31 (ส) เดอืน 7  วนัที ่21 (ส) เดอืน 8 14:00 -18:00 

วนัที ่1 (อา) เดอืน 8 วนัที ่22  (อา) เดอืน 8 9:00 – 12:00, 14:00 -18:00 

วนัที ่2 (จ) เดอืน 8 วนัที ่23 (จ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่3 (อ) เดอืน 8 วนัที ่24  (อ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่4 (พ) เดอืน 8 วนัที ่25 (พ) เดอืน 8 18:00 - 20:00 

วนัที ่26 (พฤ) เดอืน 8 วนัที ่16 (พฤ) เดอืน 9 14:00 - 20:00 

วนัที ่27 (ศ) เดอืน 8 วนัที ่17 (ศ) เดอืน 9 18:00 - 20:00 

วนัที ่28 (ส) เดอืน 8 วนัที ่18 (ส) เดอืน 9 14:00 - 20:00 

วนัที ่29 (อา) เดอืน 8 วนัที ่19 (อา) เดอืน 9 9:00 – 12:00, 14:00 -18:00 

วนัที ่30 (จ) เดอืน 8 วนัที ่20 (จ) เดอืน 9 18:00 - 20:00 

วนัที ่31 (อ) เดอืน 8 วนัที ่21 (อ) เดอืน 9 18:00 - 20:00 

วนัที ่1 (พ) เดอืน 9 วนัที ่22 (พ) เดอืน 9 18:00 - 20:00 

วนัที ่2 (พฤ) เดอืน 9 วนัที ่23 (พฤ) เดอืน 9 14:00 - 20:00 

 

 สถานทีฉ่ีดวคัซนี ณ Hall ชัน้ 2 ศนูยว์ฒันธรรมอ าเภออะคติะคาตะ (Crystal Agio)  

 ท่านทีไ่ม่ตรงตามเงื่อนไขขา้งตน้จะไมส่ามารถฉีดวคัซนีในกลุ่มแรกได ้ขอใหร้ะวงัการจองผดิกลุ่ม 
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 ในการจองแนะน าใหจ้องเพื่อเขา้รบัการฉีดวคัซนีครัง้ที ่1 และ ครัง้ที ่2 

 ท่านทีส่ามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีในบรษิทัทีท่่านท างานอยู ่ขอใหเ้ขา้รบัการฉีดวคัซนีตามทีบ่รษิทัก าหนด 




