
早くわかれば 
早く治ります！結核 

 

大阪府健康医療部 

タイ語版 ภาษาไทย はや 
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おおさかふけんこういりょうぶ 

シールぼうや 

ยิง่รู้เร็ว ยิง่รักษาหายได้เร็ว  
วณัโรครักษาให้หายได้ 

หน่วยงานอนามยัและการแพทย ์
จงัหวดัโอซากา้ 



結核？ 
  

結核とは「結核菌」という細菌が 
 

体の中に入って起こる病気です。 

こんな症状などはありますか？ 

 
□咳、痰、熱が2週間以上続く 
 
□ 1年以上健康診査を受けていない 
 
□ 長い間、食欲がない 
 
□かぜ薬を飲んでもなおらない 

 

・自分の国にいた時、近くに咳をしている人がいた 
 
・家族や友達で結核になった人がいる 
 
・今、生活しているところでいつも咳をしている人がいる 

少なくとも２つ以上の☑がある人はこの冊子 
をもって 
クリニックか病院へ行きましょう 
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วณัโรค ? 
วณัโรคเป็นโรคทีเ่กดิจากการได้รับเช้ือแบคทเีรียที่
เรียกว่า “เช้ือวณัโรค” เข้าสู่ร่างกาย 

คุณมอีาการเช่นนีห้รือไม่? 
 
□ ไอ มเีสมหะ หรือมไีข้ติดต่อกนันานกว่า 2 สัปดาห์ 
 
□ ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพมาเกนิกว่า 1 ปีแล้ว 
 
□ เบื่ออาหาร ไม่ค่อยอยากทานอะไรตดิต่อกนัมาสักพกัแล้ว 
 
□ ทานยาแก้หวดัแต่กไ็ม่หาย 

・ตอนอยู่ประเทศของคุณ มคีนทีไ่อตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆคุณ 
・มคีนในครอบครัวหรือเพือ่นทีเ่คยเป็นวณัโรค 
・ระหว่างทีอ่ยู่ในญี่ปุ่ นตอนนี ้มคีนในทีท่ างานหรือทีพ่กัอยู่ด้วยไอ
ตลอดเวลา 

หากคุณกาเคร่ืองหมาย ☑ มากกวา่ 2 ขอ้ข้ึนไป ขอใหน้ าคู่มือเล่มน้ีติด
ตวัตอนไปพบแพทยท่ี์คลีนิกหรือโรงพยาบาลดว้ย 

ถ้าคุณมอีาการเช่นนี ้น่ันหมายถึง คุณอาจได้รับเช้ือวณัโรค 



日本の結核って多いの？ 
 

日本は、先進国だけど結核 
が多い 

 

100,000人あたりの患者数 

10 

2.8 

15.4 

公益財団法人結核予防会結核研究所疫学情報センター 
結核の統計年報資料世界各国の全結核届出率年次推移2017参照 
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大阪は日本で一番結核が
多い！ 

おおさか      にほん              いちばん   けっかく 

大阪では結核に
注意しましょう！ 
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ทีญ่ี่ปุ่นมคีนเป็นวณัโรคกนัมากหรือ? 
 

ญีปุ่่นเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว แต่กเ็ป็นประเทศที่มีคนเป็น
วณัโรคอยู่มาก 

อตัราป่วยต่อประชากร 100,0000 คน 

โอซาก้าเป็นจังหวดัทีม่ีคนเป็นวณัโรคมาก
ทีสุ่ดในประเทศญ่ีปุ่น ! 

ขอให้คุณระวงัการตดิเช้ือวณัโรค
ในระหว่างทีอ่ยู่ในโอซาก้าด้วย ! 

ฝร่ังเศส 
สหรัฐอเมริกา 

องักฤษ 

ญ่ีปุ่น 

10 
2.8 

15.4 
7.1 



結核かどうかは 
どう調べるの? 

・X線や痰の検査でわか
ります。 
・X線を１年間で複数回

撮っても健康に問題は
ありません。 

・症状があれば必ずクリ
ニックへ行きましょう！ 
（症状があれば健康保険
が使えます） 
 

この冊子をクリニック、病院へ持っていきましょう。 
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จะตรวจว่าเป็นวณัโรคหรือไม่ 
ได้อย่างไร? 
・ตรวจโดยการเอกซเรย์ปอดหรือตรวจ
จากเสมหะ 
・การเอกซเรย์จะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพ 
แม้จะเข้ารับการตรวจปีละหลายคร้ัง 
กต็าม 
・หากมีอาการตามทีไ่ด้กล่าวมา ขอให้
รีบไปตรวจทีค่ลนิีก (หากมีอาการ
ดังกล่าว ท่านสามารถใช้ประกนั
สุขภาพ(เคงโคโฮะเคน) รักษาได้) 

ขอให้น าคู่มือเล่มนีต้ดิตวัตอนไปพบแพทย์ที่คลนิีก 
หรือโรงพยาบาลด้วย 



 
 

結核は治るの？ 
 

・結核は薬を決めら 
 
 

れたとおり飲んだら 
 

治ります！ 
・一般的な治療期間は 

６ヵ月です（症状など
によって異なります）。 

・日本政府は結核を 
理由に国に帰らせる 
ことはありません。 
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・วณัโรครักษาให้หายได้หากกนิ
ยาตามที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 
・ระยะเวลาในการรักษาโดยทั่วไป
จะใช้เวลา 6 เดอืน (แตกต่างกนั
โดยขึน้อยู่กบัอาการของผู้ป่วย) 

 ・รัฐบาลญีปุ่่นจะไม่มีการไล่ให้
กลบัประเทศด้วยเหตุผลเพราะ
เป็นวณัโรค 

วณัโรครักษาหายไหม? 



保健所って？ 
どんなサービス？ 
どこにある？ 

• 保健所のサポートは無料です。 
 

• 保健所では結核になったら自分のわか 
 

  る言葉でサポートを受けられることも 

  あります。 

• みなさんが回復するまでずっとサポート
をします。 

• 職場、学校、家族に正しく理解してもら
うサポートをします。 

 ↑家の近くの保健所を調べる 

QRコード 
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สถานีอนามยั (โฮะเคนโชะ) ? 
ให้บริการอะไรบ้าง ? 
ตั้งอยู่ที่ไหน ? 
・ สถานีอนามยัใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
・ หากคุณเป็นวณัโรค คุณมีโอกาสท่ีจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือดว้ยภาษาต่างประเทศท่ีคุณสามารถท า
ความเขา้ใจได ้

・ ใหค้วามช่วยเหลือจนกวา่คุณจะรักษาหาย 
・ ใหค้วามช่วยเหลือในการช่วยใหเ้พื่อนร่วมงาน คน
ท่ีโรงเรียน หรือคนในครอบครัวของผูป่้วยมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวณัโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

↑รายช่ือสถานีอนามัยที่อยู่ใกล้บ้าน 

รหสั QR 


