タイ語

เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิ โคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ฉบับที่ 105

ตีพมิ พ์
อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5 10 มิถุนายน 2559

ต่อไปจะแนะนาวิธีป้องกันและลักษณะของยุง
(ยุงลาย)ที่เป็ นพาหะนาเชื้อไข้ซิกา

เป็ นฤดูที่ยงุ เริ่ มออกมาแล้วนะคะ ถ้าโดนกัดแล้ว
ก็จะคัน ไม่ชอบเลย

แหล่งเพาะพันธุย์ ุง：
⑤
กระป๋ องเปล่า・ขวดเปล่า・น้ าในขวด ในยางรถเก่า , น้ าขังในกระถางต้นไม้ต่างๆ

ใช่ค่ะ ปี นี้ไข้ซิกาก็เป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นห่วงนะคะ ไม่รู้วา่
จะต้องทาอย่างไรดี

⇒กาจัดแหล่งน้ าขังรอบๆบ้าน！

①

ช่วงเวลาและสถานที่ในการทากิจกรรม：

P

ตอนนี้ไข้ซิกากาลังระบาดอยูท่ ี่อเมริ กากลางกับอเมริ กา
ใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในญี่ปุ่นก็มีการพบ
อาการเนื่องจากติดเชื้อมาจากต่างประเทศ โอลิมปิ คที่จะมี
ขึ้นที่บราซิลในฤดูร้อนนี้กจ็ ะมีคนไปเป็ นจานวนมาก จึง
ต้องระวังเป็ นพิเศษ

สวนสาธารณะที่มีพมุ่ ไม้ , สวนที่มีร่มไม้ , ป่ าไผ่ , สุ สาน
ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงพลบค่า
⇒จาเป็ นต้ องมีวธิ ีป้องกัน！

เช่น…
○สวมใส่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เพือ่ ปกป้องผิว
○ใช้ สเปรย์ หรือยากันยุง※

วันนี้มาทาความเข้าใจและหาวิธีการป้ องกันไข้
ซิกากันนะคะ

○คอยเช็ดเหงือ่ ให้ แห้ ง（เพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้เนื่องจากกลิ่นเหงื่อ）

②

จะแนะนาอาการของไข้ซิกาว่ามีลกั ษณะอย่างไรนะครับ

○ส่ วมใส่ เสื้อผ้ าสี ขาว（เพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้เนื่องจากสิ่ งของที่มีสีดา）

นอกจากนี้ ผู้ต้งั ครรภ์ ต้องระวังเป็ นพิเศษ เพือ่ ป้ องกันไม่ให้เข้ามาใกล้
เนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูง！

よ。
※ส่ วนประกอบ ดีด (deet) ที่มีประสิ ทธิ ภาพใน

～อาการหลักของไข้ซิกา～
・ผืน
่ แดง（มีการเปลี่ยนแปลงที่ผวิ หนัง）
・เยือ่ บุตาอักเสบ（ตาแดง）

การไล่แมลง จะต้องระวังเมื่อใช้กบั เด็กและทารกนะ
ครับ ส่ วนประกอบ อิคาริ จินที่อยูใ่ นยากันแมลง
สามารถใช้ได้กบั ทุกคนครับ

・มีไข้（ไข้ข้ น
ึ สูง）

・ปวดกล้ามเนื้อ（ปวดกล้ามเนื้อ）

・ข้อต่ออักเสบ（ปวดข้อต้อ）・ปวดศรี ษะ（อาการปวดศรี ษะ）
□อาการจะแสดงออกหลังจากติดเชื้อ 2-3 วันจนถึง 1 สัปดาห์
□อาการไม่รุนแรง จะทุเลาลงภายใน 2- 7 วัน

ยุงยังเป็ นพาหะนาเชื้อโรคอื่นๆอีกนะคะ

□80% ของผูต้ ิดเชื้อไม่แสดงอาการ

ตรวจสอบข้อมูลโรคติดต่อจากโฮมเพจก่อนที่จะเดินทางไป

□อาการติดต่อผ่านทางยุงกัดเป็ นส่วนใหญ่ แต่พบว่าอาจติดต่อผ่านทางการมี

ต่างประเทศ รวมทั้งรายละเอียดของไข้ซิกาและอื่นๆ นอกจากนี้

เพศสัมพันธ์

พยายามอย่ าให้ ยงุ กัดหลังจากกลับจากต่ างประเทศเป็ นเวลา 1 สั ปดาห์

□หากผูต้ ิดเชื้อที่กาลังตั้งครรภ์ มีความเป็ นไปได้วา่ ทารกที่คลอดออกมาจะมีศรี ษะเล็ก
□ขณะนี้ยงั ไม่มีวคั ซีนป้ องกัน

โฮมเพจ หน่วยงานป้ องกันการแพร่ เชื้อกระทรวงสาธารณะ
สุ ข：「FORTH」http://www.forth.go.jp
④

③
－1－
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ระวัง ยุง！

P
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Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็ น「เดือนแห่ งการศึกษาโภชนาการ」
ความรู้เกี่ยวกับ「อาหาร（การรับประทานอาหาร）」หรื อการจดจาในการ
เลือก「อาหาร（ของกิน）」อาหารการกินในชีวติ ประจาวันที่ดีต่อสุ ขภาพ เป็ น
พื้นฐานของการดารงชีวติ การศึกษาเพือ่ ให้เป็ นผูท้ ี่มีวถิ ีการรับประทาน
อาหารที่ดีในชีวติ ประจาวันเรี ยกว่า「การศึกษาโภชนาการ」
「การตรวจสอบความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาโภชนาการ」ปี

2014 มีผลดังต่อไปนี้
คนที่อยูใ่ นช่วงวัย 20-30「รับประทานอาหารเช้า
ทุกวัน」มีจานวนน้อย
◇ คนอ้วนมีจานวนเพิม
่ มากขึ้น โดยเฉพาะผูช้ ายในช่วงวัย 40-60 มีอยู่
เป็ นจานวนมาก หญิงวัยรุ่ นผอมมากเกินไปมีจานวนมาก
◇ ผูเ้ ข้ารับการปรับปรุ งหรื อป้ องกัน metabolic syndrome
(โรคอ้วนลงพุง) (ไขมันสะสมรอบอวัยวะภายใน) มีจานวนน้อย
◇ คนวัยหนุ่มสาวที่ลดเค็ม (พยามยามไม่ใช้เกลือในอาหาร) มีจานวน
น้อย
◇ ผูช้ ายในช่วงวัย 20 -50 ที่คิดว่าใน 1 วันไม่จาเป็ นต้องรับประทาน
ผัก มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก

มาวัดปริมาณการรับประทานผักกันเถอะ
ผักช่วยปรับสภาพของร่ างกาย จากโรควิถีชีวติ
เช่น โรคอ้วน , โรคความดันโลหิตสูงหรื อ
เบาหวาน ช่วยป้ องกันการเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุมาจาก
วิถีการดาเนินชีวติ (อาหารและการออกกาลังกาย, ความเครี ยด ,
การสูบบุหรี่ , การดื่มสุ รา เป็ นต้น )

◇

ปริ มาณผักที่เราควรทานในหนึ่งวันเพือ่ สุ ขภาพที่ดี คือ ประมาณ 5
จาน หนักประมาณ 350 กรัม
เนื่องจากเดือนแห่งการศึกษาโภชนาการนี้ เรามาฝึ กการรับประทาน
อาหาร โดยการรับประทานอาหารอย่างสมดุล ให้ครบทั้ง 3 มื้อ เคี้ยว
อาหารให้ละเอียด ให้ติดเป็ นนิสยั กันเถอะ
▽ติดต่อสอบถาม

ศูนย์อนามัย แผนกการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
☏ 028-626-1126

ฤดูกาลต่ อไปนี้ ควรระวังหมอกควันแบบโฟโตเคมี
ก๊าซเสี ยของรถยนต์หรื อโรงงาาน ทาปฏิกิริยากับไนโตรเจนออกไซด์และ
ไฮโดรคาร์ บอนที่มีอยูใ่ นชั้นบรรยากาศแสงแดด เกิด โฟโตเคมีคลั ออกซิ
แดนท์(photochemical oxidant ) ซึ่งเรี ยกว่า หมอกควันแบบโฟโตเคมี
(Photochemical Smog)

ต่อจากนี้ไปอากาศจะร้อนขึ้น มีโอกาสเกิดหมอกควันได้ง่าย เมื่อมีการ
ประกาศเตือนหมอกควัน กรุ ณาปฏิบตั ิตามข้อควรระวังต่อไปนี้
ไม่ออกกาลังกายหักโหมกลางแจ้ง
② พยายามไม่ขี่จกั รยาน
③ เมื่อรู ้สึกเจ็บตาหรื อเจ็บคอ ควรล้างหน้า กลั้วคอ พักผ่อนอยูเ่ ฉยๆ
④ หากอาการไม่ดีข้ น
ึ ควรรี บไปพบแพทย์
นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูล หมอกควันได้ที่โฮมเพจ
①

http://utsunomiyacity-taikikanshi.jp/taiki/

▽สอบถาม
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อร่ อย สนุก สุ ขภาพดี
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แผนกรักษาสิ่ งแวดล้ อม ☏ 28-632-2420
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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การสั มนาเพือ่ ช่ วยเหลือการเข้ าทางานสาหรับชาวต่ างชาติ


สัมนำ ① วันพุธ ที่ 6 ก.ค. , วันศุกร์ ที่ 8 ก.ค. , วันเสาร์ ที่ 9 ก.ค.
สัมนา ② วันพุธ ที่ 13 ก.ค. , วันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. , วันเสาร์ ที่ 16 ก.ค.
10：00～12：00 ＊รำยละเอียดกำรสัมนำเหมือนกันทุกวัน กรุ ณำเลือกวันที่สะดวกจำก 3 วัน



สัมนา①：การเตรียมตัวในการทางาน , มารยาทในการสอบสัมภาษณ์ , วิธีการใช้ฮาโลวาคุ
สัมนา②：สิ่งนีม้ ีประโยชน์ ！มารยาทและการสนทนาในที่ทางานของญี่ปุ่น

สมาชิก อย่างละ 20 คน
＠
☏

การสมัคร กรุ ณาโทรศัพท์จองล่วงหน้า

ค่ าใช้ จ่าย

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติโทจิกิ
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติโทจิกิ（TIA） 028-621-0777

การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
โดยอาหารนานาชาติ

เชิญร่ วมกันเต้ นโยซะโคอิ
ในเทศกาลมิยามัทซึริ♪







ช่วงเย็น วันอาทิตย์ ที่ 7 สิ งหาคม （วันงาน）
『มิยามัทซึ ริ』 งานเทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุซึโนมิ
ยะ ชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นร่ วมกันเต้น โยซะโคอิ
สาหรับผูท้ ี่เต้นเป็ นครั้งแรกก็เชิญร่ วมซ้อมด้วยกัน♪
วันอาทิตย์ ที่ 3 ก.ค.

ชูโอ โชไก กักคุชู เซ็นเตอร์

17：30～20：30

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 304

วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ค.

โซโก ฟุคชุ ิ เซ็นเตอร์

14：00～17：00

ชั้น 4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์

วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ค.

ชูโอ โชไก กักคุชู เซ็นเตอร์

14：00～17：00

ห้องประชุม 303

วันเสาร์ ที่ 23 ก.ค.

โซโก ฟุคชุ ิ เซ็นเตอร์

18：00～20：00

ชั้น 4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์

วันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค.

ชูโอ โชไก กักคุชู เซ็นเตอร์

14：00～17：00

ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 304

วันพุธ ที่ 3 ส.ค.

โซโก ฟุคุชิ เซ็นเตอร์

18：00～20：00

ชั้น 4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์

วันเสาร์ ที่ 6 ส.ค.
14：00～17：00

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 10：00～12：30
ปรุ งอาหารพื้นบ้านอิตาลี
มีเมนูอื่นๆนอกเหนือจาก พาสต้า・พิซซ่า

สมาชิก

15 คน

ค่ าใช้ จ่าย ค่าวัตถุดิบ

～ตารางเวลาการฝึ กซ้อม～

＠
☏

คามิคาวาจิ โชไกกักคุชู เซ็นเตอร์
ห้องทาอาหาร
คามิคาวาจิ โชไกกักคุชู เซ็นเตอร์
028-674-2233

♪โคคุไซโคริวซาลอน


ทุกวันอาทิตย์ ที่ ของเดือน 4 16：00

26 มิ.ย.
24 ก.ค.
28 ส.ค.


ยังไม่ได้กาหนด

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอุซึโนมิยะ（UCIA）

＠

028-616-1870

☏

ทำ『พินำตำ』②
ร่วมกันตีพินำตำให้ แตก

กิจกรรมการพบปะพูดคุย กับเพื่อน
นานาชาติ
อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า
อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563

－3－

～18：00

ทำ『พินำตำ』①

ค่ าใช้ จ่าย ฟรี

สมัคร กรุ ณาโทรศัพท์ มาที่ UCIA
☏

ฟรี
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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สำมำรถจองใช้ บริกำรโรงยิมและสถำนที่ออกกำลังกำยภำยในเขตอุซโึ นมิยะ ได้ ทงส่
ั ้ วนบุคคลและเป็ นกลุม่
สำมำรถเข้ ำร่วมได้ ทงห้
ั ้ องเรียนกีฬำและกำรแข่งขัน
สำหรับนักเรียนมัธยมปลำยขึ ้นไปสำมำรถใช้ บริกำรห้ องฝึ กซ้ อมได้
【กำรใช้ ห้องฝึ กซ้ อม】

โรงยิม
วันหยุด

เบรคซ์อำรีน่ำอุซโึ นมิยะ

สุซุเมะโนะมิยะ

คิโยฮำระ

อำเคโบโนะ

（โมโทอิมำซุมิ5-6-18）

（มินำมิมำจิ 6-3）

（คิโยฮำระโคเงียวดันจิ 14）

（อำเคโบโนะโจ7-9）

 028-663-1611

 028-655-0058

 028-667-1227

 028-632-6381

วันอังคำร (ถ้ ำเป็ นวันหยุดรำชกำรเปลีย่ นเป็ นวันพุธ) , วันหยุดสิ ้นปี

เวลำ
ค่ำใช้ จ่ำย
【ติดต่อสอบถำม】

＜จันทร์ ～เสำร์ ＞

9:00～21:00 น.

วันจันทร์ (ถ้ ำเป็ นวันหยุดรำชกำรเปลีย่ นเป็ นวันอังคำร) , วันหยุดสิ ้นปี
＜วันอำทิตย์・วันหยุดรำชกำร＞

430 เยน／ครัง้

9:00～17:00 น.

310 เยน／ครัง้

องค์กำรส่งเสริ มสนับสนุนกีฬำเขตอุซโึ นมิยะ  028-663-1611、เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์กีฬาแต่ละแห่ง
อุซโึ นมิยะสปอร์ ตนำบิ http://www.utsunomiya-sponavi.or.jp/index.php

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)
กำรให้ คำปรึกษำด้ ำนกฎหมำย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย :อุซุอิ ยุริคะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
－4－

►สามารถยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ อาเภอ

อุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้พร้อม

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
9:00-12:00

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย
►จันทร์ -เสาร์ 9:00-17:00 น.
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน

โอ้ย！มีการตีพมิ พ์เป็ นภาษาญี่ปุ่นแบบ
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ใน
โฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

โดยจะสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ีได้
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あんない

ご案内
ประชาสั
มพันธ์

