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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

มาตรการป้องกนัโรคติดต่อ ~ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล, ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่~ 
ปัจจุบนั (ณ เดือนสิงหาคม ค.ศ.2020) มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่อยา่งแพร่หลาย หากแต่ช่วงตั้งแต่เดือนธนัวาคมไปจนถึง

เดือนมีนาคม ในประเทศญ่ีปุ่นกมี็การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ซ่ึงมีผูติ้ดเช้ือในแต่ละปีประมาณ  10 ลา้นคน ทั้งโรคไขว้ดัใหญ่และโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ต่างกเ็ป็นโรคติดต่อ ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคทุกท่านกค็วรป้องกนัโรคติดต่อดว้ยเช่นกนั แต่ถึงกระนั้นกต็ามหากติดเช้ือ
ข้ึนมา กค็วรรับการรักษาอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตวัเพื่อไม่ใหติ้ดต่อไปยงัผูอ่ื้น 

อาการของโรคไข้หวดัใหญ่นั้นคลา้ยกบัโรคไขห้วดั แต่มีลกัษณะเด่นคือ มีไขข้ึ้นสูงหลงัเกิดอาการหนาวสัน่อยา่งเฉียบพลนั ส่วนอาการบ่งช้ีของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ กไ็ดแ้ก่ มีไข ้ไอ, หายใจลาํบาก, หนาว ตวัสัน่ ปวดกลา้มเน้ือ เจบ็คอ และการรับรสและกล่ินผดิปกติ 

โรคติดต่อเหล่าน้ีเป็นโรคท่ีติดต่อจากคนไปสู่คนผา่นทางละอองเสมหะ (ผูติ้ดเช้ือจาม ไอ ทาํใหน้ํ้ าลายกบัเช้ือไวรัสท่ีอยูใ่นนั้นแพร่กระจายออกไป 
ผูท่ี้สูดรับเอาเช้ือไวรัสเขา้ไปทางปากหรือจมูกกจ็ะติดเช้ือ) และทางการสมัผสั (ผูติ้ดเช้ือใชมื้อปิดปากเวลาจามหรือไอแลว้กเ็อามือไปสมัผสัส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั เช้ือไวรัสจากผูติ้ดเช้ือกจ็ะติดอยูต่รงนั้น เม่ือผูท่ี้ยงัไม่ติดเช้ือมาสมัผสับริเวณดงักล่าว ไวรัสจากผูติ้ดเช้ือกจ็ะติดมือไปและทาํใหติ้ดเช้ือไดแ้มจ้ะ
ไม่ไดส้มัผสักบัผูติ้ดเช้ือโดยตรงกต็าม) เพื่อเป็นการป้องกนัตวัเองไม่ใหติ้ดเช้ือ อนัดบัแรกคือตอ้งลา้งมือบ่อย ๆ (การใชน้ํ้ ายาฆ่าเช้ือผสมแอลกอฮอลก์็
ไดผ้ล) ไม่วา่จะเป็นเวลาท่ีกลบัเขา้บา้น ก่อน-หลงัปรุงอาหาร และก่อนรับประทานอาหาร เป็นตน้ ควรละเวน้การออกไปตามสถานท่ีแออดัหรือบริเวณ
ท่ีมีคนพลุกพล่าน หลีกเล่ียงสถานการณ์ “3Cs (สถานท่ีอบัทึบ, สถานท่ีแออดั, สถานการณ์สมัผสัใกลชิ้ด)” รักษาระยะห่างเวลาหนัหนา้เขา้หาพดูคุยกบั
คนอ่ืน พร้อมทั้งสวมหนา้กากอนามยัเพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้น เวลาจามหรือไอ หากไม่มีหนา้กากอนามยักใ็ชทิ้ชชู ผา้เช็ดหนา้ หรือ
แขนเส้ือ ปิดปากและจมูก ทั้งน้ีกล่าวกนัวา่ การพดูเสียงดงั การหายใจแรง ๆ ท่ีเกิดจากการออกกาํลงักายกมี็ความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการแพร่เช้ือ หากมี
อาการ อาทิ ไขสู้ง เป็นตน้ ขอใหห้ยดุงาน หลีกเล่ียงการออกไปขา้งนอกหรือเขา้ร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ ดงัตารางดา้นล่าง พบวา่มีกรณีของผูติ้ดเช้ือท่ีไม่
แสดงอาการแพร่เช้ือไปสู่ผูอ่ื้น (การติดต่อแบบไม่แสดงอาการ) สาํหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ตอ้งระวงัประเดน็น้ีเป็นพิเศษ 

เพื่อตวัท่านเอง และเพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือไปยงัผูท่ี้อยูใ่นท่ีทาํงาน ควรปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเหล่าน้ี ในฤดูกาลท่ีจะมาถึงน้ีขอใหพ้ยายาม
ป้องกนัทั้งไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลและไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ไปพร้อมกนั 
 

 โรคไข้หวดัใหญ่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่
ระยะฟักตัว 1~2 วนั 1~14 วนั (เฉล่ีย 5.6 วนั) 

การติดเช้ือแบบไม่แสดง
อาการ 

10%
ผูท่ี้ไม่แสดงอาการมีปริมาณเช้ือไวรัสนอ้ย 

ไม่ก่ี%~60%
ถึงแมจ้ะเป็นผูไ้ม่แสดงอาการกมี็ปริมาณไวรัสมาก  
มีความสามารถในการแพร่เช้ือสูง 

ระยะแพร่เช้ือไวรัส 5~10 วนั (ส่วนใหญ่ 5~6 วนั) แมจ้ะตรวจพบยนีเป็นระยะเวลานาน แต่ระยะแพร่เช้ือ
ของไวรัสท่ีสามารถแพร่เช้ือจะอยูภ่ายใน 10 วนั

การแพร่เช้ือไวรัสสูงสุด หลงัแสดงอาการ 2, 3 วนั ก่อนแสดงอาการ 1 วนั 
วคัซีน สามารถใชไ้ด ้แต่ไดผ้ลต่างกนัไปในแต่ละฤดูกาล อยูใ่นระหวา่งพฒันา ในตอนน้ียงัไม่มีวคัซีนท่ีไดผ้ล

คดัลอกมาจาก “ขอ้แนะนาํของสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศญ่ีปุ่น การเตรียมพร้อมรับมือกบัโรคไขห้วดัใหญ่กบัโควดิ-19”
 

ลงิก์อ้างอิง 

“วารสารมิตรผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค” 
ฉบบัเวบ็ไซต ์
・ความรู้เก่ียวกบัชีวติประจาํวนั > สุขภาพ 

และสุขอนามยั 
・ลิงกไ์ปยงัคู่มือผูเ้ขา้ฝึกงานดา้นเทคนิค 
 

 มาตรการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (ตามฤดูกาล) 
(สาํนกันายกรัฐมนตรี) 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho
/influenza.html 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่  
(องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับ 
ชาวต่างชาติ)  
ถึงชาวต่างชาติทุกท่าน (ขอ้มูลเก่ียวกบัโรคติด 
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่) (กระทรวง 
สาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ)  

 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
(กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 
bunya/0000164708_00001.html 

 เช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (NHK) 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/ 
coronavirus/

  

ฉบบัฤดูใบไมร่้วง เดือนตุลาคมค.ศ. 2020
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ประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับรางวลั “การประกวดเรียงความภาษาญีปุ่่ นสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ คร้ังที ่28” 
ขอขอบพระคุณท่ีส่งผลงานเขา้มาร่วม “การประกวดเรียงความภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติคร้ังท่ี 28” เป็นจาํนวนมาก 

จากเรียงความทั้งหมด 2,971 ผลงาน ดว้ยการคดัเลือกอยา่งเขม้งวดและยติุธรรมจากคณะกรรมการ ไดมี้การตดัสินเลือกผูรั้บรางวลัจาํนวน 28 คน (รางวลัยอดเยีย่ม 4 คน, 
รางวลัดีเด่น 4 คน, รางวลัชมเชย 20 คน) 

 https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html 
 รางวลัยอดเยีย่ม(4 ท่าน) 

ช่ือ-นามสกลุ หวัขอ้เร่ืองเรียงความ สญัชาติ ช่ือ-นามสกลุ หวัขอ้เร่ืองเรียงความ สญัชาติ
HA THANH NHAN マスクなんかいらない เวยีดนาม ZHANG QIAOMEI 愛は国境を越えて จีน 
LE THI YEN 小さな木 เวยีดนาม LIU LICHENGCHUAN 魅力的なルール จีน 

 รางวลัดีเด่น(4 ท่าน) 
LIU LICHENGCHUAN 完食 จีน ZUN HAY MAR HNIN 綺麗な嘘 เมียนมาร์ 
TRAN THI AI LY 看護師にエールを เวยีดนาม ZINAMIDAR SAINBILEG 私の100人のおばあちゃん มองโกล 

 รางวลัชมเชย (20 ท่าน) 
KONG XIAOQING 友達ができました จีน NGUYEN THI THANH TRANG 私が24歳の時 เวยีดนาม 
BATBAYAR BOLORCHIMEG この世はねじで出来ている มองโกล BAT-OCHIR TSATSRALSAIKHAN 挨拶の力とあの笑顔 มองโกล 
CHEN QINGQING 夢は私のエンジン จีน DI JIA 夢に向かって จีน 
NITA YUNIAR きれいになるということの意味 อินโดนีเซีย ZHANG HONGBO 日本の温泉 จีน 
NGUYEN THI LIEU 心のドア เวยีดนาม XIAO LI 走り続ける จีน 
WANG XIYAN 親心 จีน LI PING 味噌汁が深い จีน 
NGUYEN THI PHUONG 時雨 เวยีดนาม LI SONG 梅の花に思うこと จีน 
PHAM THI HUONG LY 行列の習慣 เวยีดนาม ON THI ANH NGUYET 20歳－初桜の季節 เวยีดนาม 
TRAN THI NGOC TIEN 品質賞のMVPをもらったこと เวยีดนาม LE THI MAI TRANG 努力は報われる。 เวยีดนาม 
NGUYEN THI HOAI 意志あるところに道あり เวยีดนาม DIMAS RIZAL MAULANA HASYIM 働き方改革は何ですか？ อินโดนีเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณุมารุยฉุกคดิขึน้เม่ือได้ยนิเสียงสูดเส้นราเมง 

ราเมงของญี�ปุ่ นนั�นไมเ่พียงแคค่นญี�ปุ่ นทา่นั�น แตก็่เป็นที�นิยมในหมูค่นตา่งชาติ มีทั�งคนที� “สนกุสนานกบัการไปตามรา้น
ราเมงเมื�อมาเที�ยวประเทศญี�ปุ่ น” แตว่ฒันธรรมการกินของชาวญี�ปุ่ นอนัหนึ�งคือ สว่นใหญ่จะรบัประทานอาหารประเภทเสน้ อาทิ 
ราเมง ดว้ยการสดูกิน (สง่เสียงสดู) �ึ�งไดฟั้งความคิดเหน็จากชาวตา่งชาติอยูบ่อ่ย ๆ วา่ ไมส่อบเสียงสดูเสน้ หรอืสดูกินแบบนั�น
ไมไ่ด ้แลว้พวกคณุละ่รูส้กึอยา่งไร? 

 

― ซู๊ด ซู๊ด ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมังงะ

มากินราเมงคนเดียว
หลงัเวน้ไปนาน! 

ที�ผา่นมาไมค่อ่ย
ใสใ่จสกัเทา่ไหร ่

แตท่กุคนกินกนั
ไดเ้สียงดงัดีเสีย
เหลือเกิน 

ขอแสดงความยนิดกีบัผู้ทีไ่ด้รับรางวัลทุกท่านมา ณ ทีน้ี่ 

ยิ�งมีฉากกั�นมองไม่
เห็น ยิ�งหงดุหงิด 

13　　技能実習生の友 2020年 10月　秋季号

タ
イ
語
版



技能実習生・研修生向け母国語情報誌

技能実習生の友
2020 年10月 秋季号
2020 年 10 月 1日発行

発　行	 公益財団法人	国際人材協力機構（JITCO）
	 総務部広報室
	 〒 108-0023
	 東京都港区芝浦 2-11-5　
	 五十嵐ビルディング

電　話	 03-4306-1166（ダイヤルイン）

JITCOホームページ	 https://www.jitco.or.jp/

Hãy điền vào những ô trống trong hình dưới đây những động từ chỉ hành động và trạng thái ở dạng nguyên thể để kết thúc câu. Động từ nguyên thể
còn được gọi là “động từ dạng từ điển” vì khi tra từ điển, ta sẽ gặp động từ ở dạng này.  
Các bạn hãy thử đọc to những động từ đó và khi kéo dài âm cuối ta sẽ thấy tất cả đều kết thúc bằng chữ “う” (u). 
Thực tế khi sử dụng, chữ cuối của động từ được biến đổi tùy theo các thể khác nhau. Ví dụ: Động từ “ひく” , nghĩa là “kéo” dưới đây, ta có các dạng 
sau: “ひかない、ひきます、ひく、ひけば… (hikanai, hikimasu, hiku, hikeba…). 
Trong tờ tin này, chúng tôi thường không dùng cách viết sử dụng thể nguyên dạng để kết thúc câu. 
下面的词汇是表示动作、作用・存在等的动词的终止形。也是查国语词典的时候出现的词条。 

读出声音来，把最后一个音拖长，无论哪个都是「ウ」。 

实际使用时，像「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」等，词汇的终止形式会发生变化。本杂志中，比起终止形，

其他形式使用得更多。 

Kata-kata di bawah ini merupakan bentuk akhir dari kata kerja yang mengungkapkan gerak, aksi dan keberadaan. Ini juga merupakan
kata kepala saat mengacu pada kamus bahasa Jepang. 
Jika Anda membacanya dengan mengeluarkan suara dan memperpanjang bunyi terakhir, semua berakhir dengan "u". 
Akan tetapi, dalam penggunaan sebenarnya, akhiran kata akan berubah, seperti "hikanai, hikimasu, hiku, hikeba, ... " . Bentuk kata 
kerja lebih sering digunakan dalam bentuk lain daripada bentuk akhir. 

Дараах үгүүд нь үйлдэл болон нөлөөлөл, оршихуйг илэрхийлдэг үйл үгүүдийн үндсэн хэлбэр нь юм. Мөн энэ хэлбэр
нь Япон хэлний тайлбар толины толгой үг болдог. 

Дуу гарган уншиж, төгсгөлийнх нь авиаг сунгавал, бүгдээрээ “u/ウ” байна. 
Харин бодитоор хэрэглэгдэхдээ, “hikanai/ひかない、hikimasu/ひきます、hiku/ひく、hikeba/ひけば...” гэх мэтчилэн үгийн 

төгсгөлийн хэлбэр нь өөрчлөгддөг. Үйл үг нь үндсэн хэлбэрээсээ илүү бусад хэлбэрээр хэрэглэгдэх нь их тохиолддог. 
The words at the bottom are verbs that express a movement, action or existence in terminal form. The terminal form is also called 
dictionary form, because words appear in this form when you look them up in the dictionary. 
Read them out loud and stretch the last sound. You will find that they all end with the “ウ” sound. 
When actually using these verbs, however, the verb ending changes. For example, “ひく” may be used as “ひかない,” “ひきます,” 
“ひく,” “ひけば” and so on. In this way, verbs are used more frequently in forms other than the terminal form. 

Ang mga salita sa ibaba ay ang pangwakas na anyo ng mga pandiwa na nagpapahayag ng mga aksyon, kilos,
pag-iral at iba pa. Isa rin itong punong salita kapag titignan sa isang diksiyunaryong hapon. 
Kung babasahin mo ito nang malakas at pahabain ang huling tunog, ang lahat ay magiging "U". 
Kapag aktwal na ginamit mo talaga ito, magbabago ang pagtatapos ng mga salita, tulad ng 「ひかない、ひきます、
ひく、ひけば……」Ang mga pandiwa ay madalas na ginagamit sa iba pang mga form kaysa sa pangwakas na anyo.

คาํดา้นล่างเป็นรูปพจนานุกรมของคาํกริยาท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหว การกระทาํและการมีอยู ่เป็นคาํหลกัท่ีใชดู้เวลาเปิดหาศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาญ่ีปุ่น
หากอ่านออกเสียงและยดืเสียงตวัสุดทา้ยดูกจ็ะพบวา่ ทุกคาํจะลงทา้ยดว้ยเสียง “อุ”  
เวลาท่ีใชจ้ริงกจ็ะเปล่ียนเสียงลงทา้ยคาํเป็น “ฮิคะนะอิ, ฮิคิมะซุ, ฮิคุ, ฮิเคะบะ......” เป็นตน้ ซ่ึงคาํท่ีปรากฎในวารสารน้ีมกัจะใชรู้ปอ่ืนเสียมากกวา่รูปพจนานุกรม 

  
ពកយខងេ្រកមេនះ គឺជទ្រមង់កិរយិស័ពទេដើមែដលបង្ហ ញអំពីចលន សកមមភព ឬ សភពជេដើម។ េនេពលែដលអនកេបើកវចននុ្រកមភ��បុ៉ន អនកក៏នឹង
េឃើញពកយេនះ។ េនេពលែដលអនក�នបេ�ចញសេម្លង េ�យបង្អូសខយល់ែដលេនខងេ្រកយេគ មួយ�ក៏មនសេម្លង 「ウ」ែដរ។ ជក់ែស្ដងេនេពលែដល
េយើងេ្របើ្របស់ភ��បុ៉ន ពកយែដលេនចុងេ្រកយេគគឺ 「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」។ របូ�ងរបស់កិរយិស័ពទគឹ ្រតូវបនេគេ្របើជញឹកញប់
កនង្រទង់្រទយេ��ង ជជង្រទង់្រទយកិរយិស័ពទេដើម។   
  ေအာက်မ�ာပါတဲ ့စကားလံ�းေတွဟာ ြပ�ြခငး်၊ ြဖစ်ြခငး်၊ ��ိြခငး်ေတွကိ� ေဖာ်ြပတဲ�့ကိယာရဲ ့ အဆံ�းသတ်ပံ�စံေတွပါ။ အဘဓိာန ်မာတိကာအြဖစ်သံ�းတဲ ့စကားလံ�းလညး် ြဖစ်ပါတယ်။ 
  အသထံကွ်�ပီးဖတ်တဲအ့ခါ ေနာက်ဆံ�း အသကံိ� ဆွေဲြပာရင ်အားလံ�း 「ウ」ြဖစ်ပါတယ်။ 
  လက်ေတွ�သံ�းရာမ�ာ「ひかない、ひきます、ひく、ひけば……」စသြဖင် ့စာလံ�းရဲ ့ ေနာက်ဘက်ပိ�ငး် ေြပာငး်လဲပါတယ်။ �ကိယာတစ်ခ�ကိ� အဆံ�းသတ်ပံ�စံထက် တြခားပံ�စံေတွနဲ ့ 
အသံ�းြပ�တာ ပိ�များပါတယ်။   
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