
วนัที 17 มถุินายน 

จงัหวดัฟูกูโอกะ 

 

การจดัการสถานการณ์ของจงัหวดัฟูกูโอกะหลงัยกเลกิสถานการณ์ฉุกเฉิน（ตงัแตว่นัที 19 มถุินายน） 

 

 จงัหวดัฟูกูโอกะไดพ้จิารณาสถานการณ์การตดิเชือหลงัยกเลกิ “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในวนัที 14 พ.ค. และเรมิ

ผอ่นปรนมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดภายในจงัหวดัยกเวน้เมืองคติะควิชูตงัแตว่นัที 1 ม.ิย. ในสว่นของเมืองคติะควิชู

ซงึยงัพบผูต้ดิเชือเพมิขนึอยา่งรวดเร็ว ยงัคงขอความรว่มมืองดออกจากบา้นเวน้แตก่รณีจาํเป็นเรง่ดว่น รวมทงัขอความรว่ม

มือสถานประกอบการณ์บางประเภทงดใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนือง  

 

ทางจงัหวดัขอกลา่วคาํขอบคุณประชาชนและผูป้ระกอบการจาํนวนมากทีเขา้ใจสถานการณ์และใหค้วามรว่มมือเป็นอยา่งด ี

ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ซงึตอ่สูอ้ยูแ่นวหน้าทุกทา่นมา ณ โอกาสนีอีกครงั 

 

 สาํหรบัเมืองคติะควิชู ตงัแตว่นัที 23 พ.ค. ถงึวนัที 16 ม.ิย. พบผูต้ดิเชือรวมทงัสนิ 156 คน ทวา่จาํนวนผูต้ดิเชือในหนึง

วนัคา่เฉลียหนึงสปัดาห์ลา่สดุอยูท่ ี 1.4 คน สถานการณ์การตดิเชือเรมิดีขนึแลว้ผูเ้ชียวชาญเองก็มีความเห็นไปในทศิทางเดี

ยวกนั 

 

 นอกจากนีทางจงัหวดัฯยงักาํหนดดชันีจาํเพาะ (“ประกาศเตือนโคโรนาจงัหวดัฟูกูโอกะ”) เพือขอความรว่มมอืสถานบรกิ

ารสาธารณสุขในการจดัเตรียมเตียงและการรกัษา ในกรณีเกดิเหตรุะบาดซาํ จงัหวดัฯจะประเมณิสถานการณ์โดยองคร์วมจ

ากดชันีนี กรณีพบความเสียงวา่การบรกิารดา้นสาธารณสุขอาจถงึขดีจาํกดั จะเรมิพจิารณาในการจดัการวา่ประชาชนและผู้

ประกอบการควรมีแนวทางในการปฏบิตัตินอยา่งไร 

 ซงึเมอืดจูาก “ประกาศเตือนโคโรนาจงัหวัดฟูกูโอกะ” พบวา่ปจัจุบนัยงัไมถ่งึขนัตอนเขา้สูก่ารเตรียมการรองรบัดา้นสาธา

รณสุข ระบบการใหบ้รกิารดงักลา่วยงัมีศกัยภาพเพียงพอตอ่การรองรบัสถานการณ์ปจัจบุนั 

 

ดว้ยเหตุนี จงัหวดัฟูกูโอกะจะดาํเนินการป้องกนัการระบาดซาํ โดยจดัเตรียมระบบใหบ้รกิารสาธารณสขุ 

ไปพรอ้มกบัยกระดบักจิกรรมทางสงัคมและเศรษฐกจิมากขนึเรือย ๆ 

 

１．ยกเลกิมาตรการจดัการในเมืองคติะควิช ู

 ยกเลกิมาตรการจดัการในเมืองคติะควิชูตามหวัขอ้ดา้นลา่งตงัแตว่นัที 19 มถุินายนเป็นตน้ไป 

 

1.การขอความรว่มมือประชาชนในเมืองคติะควิชูงดออกจากบา้นทงัรวมทงัการเดนิทางในจงัหวดัหรือขา้มจงัหวดัเวน้แต่

กรณีจาํเป็นเรง่ดว่น 

2.การขอความรว่มมืองดจดังานตา่ง ๆ ในเมอืคติะควิชู (งานอเีวนตต์า่ง ๆ) 

3.การขอความรว่มมือใหร้า้นอาหารกนิดมืทีสามารถใชใ้นการเลียงรบัรองและไลฟ์เฮาสใ์นเมืองคติะควิชูงดเปิดใหบ้รกิา

ร 

 ในการนีพพิธิภณัฑ์ชอ่งแคบคมัมงภายใตก้ารบรหิารจดัการโดยจงัหวดัฯ ศูนยว์ฒันธรรมเยาวชนการทาํงานคติะควิชู ศนู

ย์ทศันาธรรมชาตฮิริาโอะไดจะเรมิเปิดทาํการตงัแตว่นัที 19 มถุินายนเชน่กนั 

 

タイ語 



２．การดาํเนินการตงัแตว่นัที 19 มถุินายนเป็นตน้ไป  (ทงัจงัหวดัรวมเมืองคติะควิชู) 

（１）การออกนอกบา้น 

1.ยกเลกิการรอ้งขอใหร้ะมดัระวงัการเดนิทางไปยงัพืนทจีงัหวดัเฝ้าระวงัพเิศษไดแ้ก ่ ฮอกไกโด ไซตามะ จบิะ โตเกียว 

และคานางาวะตงัแตว่นัที 19 มถุินายน 

2.กรณีเดนิทางไปสถานทีตา่ง ๆ ใหพ้งึระวงัสถานการณ์การแพรร่ะบาดในสถานทีปลายทาง และป้องกนัการตดิเชืออยา่งเค

รง่ครดัและตอ่เนือง พรอ้มทงัหลีกเลียงการเดนิทางไปยงัสถานทีซงึไมเ่ตรียมการป้องกนัการตดิเชืออยา่งเพียงพอเหมาะสม 

3.ในสว่นของการสง่เสรมิการทอ่งเทียว ทผีา่นมาเน้นการทอ่งเทียวภายในจงัหวดั แตส่ามารถเชญิชวนนกัทอ่งเทียวจากจงัห

วดัอนื ๆ มาเทียวไดต้งัแตว่นัที 19 มถุินายน 

 

（２）การจดังานกจิกรรม (อเีวนตต์า่ง ๆ เป็นตน้) 

 งานกจิกรรม (อีเวนต์ตา่ง ๆ )ใหจ้ดังานโดยยดึเกณฑด์า้นลา่ง (งานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ตวัอยา่งก็เขา้ขา่ยนีเชน่ก ั

น) 

（３）การป้องกนัการตดิเชือในสถานประกอบการ 

 ผูบ้รหิารสถานประกอบการทุกแหง่ตอ้งดาํเนินมาตรการป้งกนัการตดิเชือแตล่ะประเภทสถานประกอบการอยา่งถูกตอ้งแ

ละเครง่ครดั เชน่ “”จดัทีนงัใหเ้ปิดโลง่ทงัสดีา้น” “ทาํความสะอาดและฆา่เชืออยา่งเหมาะสมทุกครงัหลงัลูกคา้เขา้ออก”  

 โดยเฉพาะสถานประกอบการซงึเคยมปีระวตัเิกดิการตดิเชอืแบบกลุม่หรือคลสัเตอร์ 

ตอ้งดาํเนินมาตรการอยา่งเครง่ครดัเป็นพเิศษ 

 

（４）การเดนิทางไปทาํงาน 

 สง่เสรมิใหท้าํงานทีบา้น (Work from home) เหลีอมเวลาทาํงาน หรือขจีกัรยานไปทาํงานเป็นตน้ 

เพือนลดการสมัผสัใกลช้ดิ 

（５）ปฏบิตัตินตามแนวทางการดาํเนินชีวติรปูแบบใหม ่

  ปฏบิตัติาม “แนวทางการดาํเนินชีวติรปูแบบใหม”่ ในชีวติประจาํวนัอยา่งตอ่เนืองและเครง่ครดัเพือป้องกนัการแพรร่ะบา

นโยบาลผอ่นปรนขอ้จํากดัการจดังานกจิกรรม (อเีวนต)์ ตามลําดบัขนั

ชว่งเวลา
อเีวนต์

เชน่䢢คอนเสริต์ งานนทิรรศการ

กจิกรรมทมีแีนวโนม้ทํา
ใหเ้กดิการเดนิทางทวั

ประเทศ 
เชน่ การแขง่ขนักฬีา

อาชพี

งานเทศกาล เฟสตวิลัเอาตด์อร ์
งานกจิกรรมทคีวบคมุจํานวน

คนไดย้าก
งานใหญร่ะดบัประเทศ 
จดัวงกวา้ง หรอืคาด
จํานวนผูเ้ขา้รว่มงาน

ยาก

กจิกรรมทอ้งถนิและ
พอคาดจํานวน
ผูเ้ขา้รว่มงานได้

ม.ิย.

ภายในอาคาร สถานทจีดังานไมเ่กนิหนงึรอ้ยคน และจํากดัจํานวนผูเ้ขา้รว่มงานไม่
เกนิครงึหนงึ

กลางแจง้ ไมเ่กนิสองรอ้นคนและรกัษาระยะหา่งระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งเพยีงพอ
ถา้เป็นไปไดอ้ยา่งนอ้ยสองเมตร

สามารถจดังาน
ได้

ใหย้กเลกิ  
และพจิารณา
การจดังาน
อยา่งถว้นถ ี

สามารถจดังาน
ไดก้รณีทไีมใ่ช่
งานระดบัทคีาด
วา่จะทําใหเ้กดิ
การเดนิทางทวั
ประเทศหรอืการ
เดนิทางเป็นวง
กวา้ง และ
สามารถ
คาดการณ์
จํานวนผูเ้ขา้รว่ม
งานได้

กจิกรรมทมีกีารเปลง่เสยีงดงัในสถานทปิีด 
และไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งระหวา่ง
บุคคลได ้ใหพ้จิารณาการจดังานอยา่ง
ถว้นถ ีและระวงัการใชง้านเครอืงดนตรี
ประเภทเป่า

เนอืงจากการจํากดัการเขา้รว่มงาน 
กจิกรรมทไีมส่ามารถรกัษาระยะหา่งได้
ดพีอใหพ้จิารณาการจดังานอยา่งถว้นถี

เรมิวนัท ี19 
ม.ิย.

ภายในอาคาร ไมเ่กนิหนงึพนัคน และจํากดัจํานวนคนไมเ่กนิครงึหนงึของที
รองรบัไดป้รกต ิ
ภายนอกอาคาร ไมเ่กนิหนงึพนัคน และรกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลได้
เพยีงพอ 
ถา้เป็นไปไดอ้ยา่งนอ้ยสองเมตร

ถา้เป็นไปไดอ้ยา่ง
นอ้ยสองเมตร

กจิกรรมทมีกีารเปลง่เสยีงดงัในสถานทปิีด 
และไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งระหวา่ง
บุคคลได ้ใหพ้จิารณาการจดังานอยา่ง
ถว้นถ ีและระวงัการใชง้านเครอืงดนตรี
ประเภทเป่า

เนอืงจากการจํากดัการเขา้รว่มงาน 
กจิกรรมทไีมส่ามารถรกัษาระยะหา่งได้
ดพีอใหพ้จิารณาการจดังานอยา่งถว้นถี

แมจ้ะไมม่ผีูเ้ขา้ชมแตผู่จ้ดัยงัคง
ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั
การตดิเชอือยา่งเครง่ครดั และ
ควบคมุพฤตกิรรมของนกักฬีาทงั
ชว่งกอ่นและหลงัรวมถงึใน
ระหวา่งการแขง่ขนั

タイ語 

タイ語 



ด เชน่ สวมหน้ากาก ลา้งมือ รกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลหลีกเลียง 3Cs ในทุกสถานการณ์ของการดาํเนินชีวติ 

 ※ การสวมหน้ากากทา่มกลางสภาพอากาศรอ้นชืน มีความเสยีงทจีะทาํใหเ้กดิภาวะลมแดดได ้ดงันนั “กรณีอยูน่อกอาค

ารและสามารถรกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลได ้(ไมต่าํกวา่สองเมตร)ใหถ้อดหน้ากากได”้  “หรือในสถานทีทีสามารถรกัษาร

ะยะหา่งกบับุคคลรอบขา้งไดด้พีอ (ไมต่าํกวา่สองเมตร) ใหพ้กัถอดหน้ากากไดเ้ป็นการชวัคราว เป็นตน้ ถอดหน้ากากเป็นร

ะยะ เพือป้องกนัลมแดด 

 

（６）การขอรบัคาํปรกึษาจากสถานบรกิารสาธารณสขุ 

 หากมีอาการเขา้ขา่ยอยา่งใดอยา่งหนึงในสามลกัษณะอาการดงัตอ่ไปนี ตอ้งปรกึษา “ศูนยใ์หค้าํปรกึษาผูเ้ดนิทางกลบัจาก

ตา่งประเทศและผูม้ีประวตัสิมัผสัใกลช้ดิ” 

 

1.หายใจลาํบาก ครนัเนือครนัตวั มไีขสู้ง กรณีทีทา่นมีอาการเหลา่นี 

2.หรือหากเป็นบคุคลทีอาการทรุดไดง้า่ย หรือตงัครรภ์ มไีข ้ไอ หรืออาการหวดัไมรุ่นแรง 

3.บุคคลอนืทไีมอ่ยูใ่นขา่ยดา้นบนแตม่ีอาการไข ้ไอหวดัไมรุ่นแรงแตเ่ป็นตอ่เนืองมาเป็นเวลานาน 

ตอ้งโทรศพัท์นดัหมายลว่งหน้ากอ่นเขา้รบัการตรวจรกัษาทุกครงั ไมเ่ดนิทางไปโดยไมไ่ดน้ดัหมาย 

 

３．การละเมดิสทิธมินุษยชน 

 ความกงัวลและอคตทีิมีตอ่ไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ 2019 (COVID-19) ทาํใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่การนิน

ทาวา่รา้ย การแบง่แยกตอ่ผูต้ดิเชือ บุคลากรทางการแพทยผ์ูที้คอยดูแลสถานการณ์ใหอ้อยูใ่นความสงบ และบุคคลในครอบ

ครวัของคนเหลา่นนั 

 

คาํพูดหรือพฤตกิรรมแบง่แยกอยา่งไรม้นุษยธรรมเป็นสงิทียอมรบัไมไ่ดโ้ดยเดด็ขาดขอใหป้ระชาชนทุกทา่นในจงัหวดัไมย่

อมรบัพฤตกิรรมดงักลา่ว และใชว้จิารณญาณในการรบัขอ้มลูขา่วสาร 

 

４．บทสรุป 

 สถานการณ์แพรร่ะบาดในเมืองคติะควิชูครงันีดีขนึไดเ้พราะไดร้บัความรว่มมือจากทุกทา่น 

เราจงึสามารถยบัยงัใมใ่หเ้กดิการระบาดทวัทงัจงัหวดัระรอกสองขนึได ้

 ชว่งเวลาตอ่จากนี ระหวา่งทีเรายกระดบักจิกรรมทางสงัคมและเศรษฐกจิ ยอ่มพบผูต้ดิเชือเพมิขนึไดทุ้กทีทุกเวลาไมใ่ชเ่รื

องแปลก เราตอ้งเผชญิหน้ากบัไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ 2019 (COVID-19) ไปจนกวา่จะมกีารคน้พบยารกัษาและวคัซีนไ

ดส้าํเรจ็ 

 เราจะสามารถเอาชนะในการตอ่สูค้รงันีไดห้รือไมข่นึอยูก่บัจติสาํนึกและพฤตกิรรมของประชาชนในจงัหวดัฟูกูโอกะทุก

คนเราตอ้งผนึกกาํลงัรว่มกนัในทอ้งถนิ ปฏบิตัติาม “แนวทางการดาํรงชีวติแบบใหม”่ และดาํเนินมาตรการป้องกนัการตดิเชื

ออยา่งเครง่ครดั ไมช่ะลา่ใจ เพือไมใ่หค้วามพยายามทีผา่นมาของเราสูญเปลา่ 

 หวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดร้บัความเขา้ใจและรว่มมือจากทุกทา่นเป็นอยา่งดี 

เพือใหจ้งัหวดัไมต่อ้งใชม้าตรการเพือขอความรว่มมืออนันํามาซงึความไมส่ะดวกในการดาํเนินชีวติ 

เชน่การขอความรว่มมืองดออกจากบา้น หรือการงดใหบ้รกิารตามสถานประกอบการตา่ง ๆ 


