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II สุขภาพและการรักษาพยาบาล 

Ⅱ-1 การรักษาพยาบาล（การใช้บรกิารสถานพยาบาล） 
 

１．การรักษาพยาบาลทีญ่ี่ปุ่น 
  เทคนิคการแพทยข์องญ่ีปุ่ นอยู่ในมาตรฐานระดบัสงู 
แต่โดยทั่วไปแพทยจ์ะไม่อธิบายวิธีการรกัษาหรือเรื่องยาใหผู้ป่้วยทราบโดยละเอียดนกั 
ดงันัน้ถา้ตอ้งการค าอธิบายเป็นพิเศษควรถามแพทยโ์ดยไม่ตอ้งเกรงใจ 
และการตรวจรกัษาจะใชเ้วลาค่อนขา้งสัน้  

ส าหรบัทนัตแพทยป์กติจะใชร้ะบบการจอง 
โรงพยาบาลสว่นใหญ่จะตรวจตามล าดบัผูม้าก่อนหลงัจึงตอ้งใชเ้วลารอนาน 
โดยทั่วไปเมื่อเทียบกบัที่ต่างประเทศแลว้ จะมีการใชย้าแกป้วดนอ้ยกว่า 

２．สถาบันการแพทย ์

  ประเภท   
･ มีคลีนคิ, สถานพยาบาลและโรงพยาบาล (ซึ่งมีการรบัเขา้โรงพยาบาลและมีเครื่องมือตรวจโรคพรอ้ม) 

ในกรณีที่ไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรหรืออาการไม่รุนแรง  ควรไปรบัการตรวจและรบัค าแนะน าที่ 
คลีนิคใกลบ้า้นก่อน 

  เวลาตรวจรกัษา   
・โรงพยาบาลบางแห่งจะมีการตรวจเฉพาะช่วงเชา้เท่านัน้ 
・สว่นใหญ่สถานพยาบาลหรือคลีนิคจะท าการตรวจทัง้ช่วงเชา้และช่วงบ่าย แต่มีบางแห่งที่ 

หยดุตรวจในช่วงบ่ายของวนัธรรมดา 

  ภาษา   
  แพทยส์ว่นใหญ่จะเขา้ใจภาษาองักฤษบา้ง  
แต่ใบสอบถามก่อนเขา้รบัการตรวจสว่นใหญ่จะเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ในกรณีที่ไม่เขา้ใจภาษาญ่ีปุ่ น 
กรุณาใชใ้บสอบถามท่ีเขียนดว้ยภาษาของท่านหรือไปกบัผูท้ี่เขา้ใจภาษาญ่ีปุ่ น  
 รบัใบสอบถามก่อนรบัการตรวจในภาษาต่าง ๆ ไดจ้าก 
  URL http://www.kifjp.org/medical/  
 ของ（นิติบคุคลNPO  “โคคไุซโครวิ ฮาตี ้โคนนัได” 
มลูนิธินิติบคุคลเพ่ือสาธารณประโยชนเ์ช่ือมความส มพนัธร์ะหว่างประเทศ จงัหวดัคานากาวะ 
(คานากาวะโคคไุซโครวิไซดงั)） 

 

  ขัน้ตอนการรบัการตรวจ   
・ การติดต่อ : น าบตัรประกนัสขุภาพไปยื่นที่ช่องติดต่อของสถาบนัการแพทย ์ระหว่างนีก้รอก 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาการ ประวตัิการเป็นโรค ฯลฯ ในใบสอบถามก่อนรบัการ 
ตรวจ แลว้รอท่ีหอ้งรอรบัการตรวจจนกว่าจะถกูเรียกชื่อ 

・ การตรวจ  : รบัการตรวจท่ีหอ้งตรวจ หากจ าเป็นอาจไดร้บัการตรวจเพ่ิมเติมหรือไดร้บัการรกัษา  
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・ การจ่ายเงนิ : รบัยาและรอคิวจ่ายเงินท่ีแผนกจ่ายเงิน  ปัจจบุนันีม้ีหลายโรงพยาบาลจะใช ้
วิธีการรบัใบสั่งยาและน าไปซือ้ยาเองที่รา้นขายยา 

 

３．การพักรักษาตัวทีโ่รงพยาบาล 
  โรงพยาบาลที่ญ่ีปุ่ น มีหอ้งเดี่ยว, หอ้งรวม 2 คนและหอ้งรวม (ประมาณ 4-6 คน)  
ส าหรบัค่าหอ้งเดี่ยวและหอ้งรวม 2 คนจะมีราคาสงูกว่าที่บตัรประกนัสขุภาพจะครอบคลมุถึง  
ดงันัน้ผูป่้วยจะตอ้งจ่ายสว่นท่ีเกินเอง 
  ระยะเวลาการพกัรกัษาที่โรงพยาบาล เพ่ือใหก้ารรกัษาเป็นการสมบรูณโ์ดยทั่วไปจะใชเ้วลาค่อน 
ขา้งนาน 
  ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ สว่นมากจะมีเจา้หนา้ที่พยาบาลคอยดแูลใหอ้ย่างเต็มที่ 
แต่ถา้มีเจา้หนา้ที่พยาบาลไมเ่พียงพอ ทางโรงพยาบาลจะแนะน าใหห้าคนมาช่วยดแูลพยาบาล 
ซึ่งทางส านกังานประกนัสขุภาพจะจ่ายค่าใชจ้่ายสว่นนีใ้ห ้

 

４．โรงพยาบาลทีเ่ข้าใจภาษาตา่งประเทศ 
โปรดดรูายช่ือโรงพยาบาลที่สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดจ้ากเว็บไซตข์องจงัหวดัโอซากา้

「ระบบขอ้มลูข่าวสารทางการแพทยข์องจงัหวดัโอซากา้(โอซากา้ฟอุิเรียวคิคงัโจโฮชิสเทิม)」     

นอกจากนีย้งัสอบถามไดอ้ีกที่ แผนกบรกิารขอ้มลูแก่ชาวต่างประเทศ จงัหวดัโอซากา้   และที่ AMDA 
ศนูยข์อ้มลูทางการแพทยร์ะหว่างประเทศ  (ภาคผนวกⅨ－２ )  

ระบบขอ้มลูข่าวสารทางการแพทยข์องจงัหวดัโอซากา้ 
URL http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 

５．ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บตอนกลางคืนและวันหยุด 
เมื่อไม่สบายหรือไดร้บับาดเจ็บในตอนกลางคืนหรือ วนัหยดุ สามารถใชบ้รกิารสถานพยาบาล 

ฉกุเฉินท่ีอยู่ใกลบ้า้นได ้แต่เน่ืองจากไม่มีบรกิารเป็นภาษาต่างประเทศ จึงตอ้งใหค้นที่เขา้ใจ  ภาษา 
ญ่ีปุ่ นไปดว้ย อีกทัง้ ไม่สามารถใชบ้รกิารนอกเหนือจากวนัเวลาที่ก าหนดไวไ้ด ้ 
(ภาคผนวกⅨ－３  )   
 

 

６． ยา 

ชนิดของยา จะแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ดงันี ้  ชนิดที่หนึ่ง คือ ยาที่ทางเภสชักรไดจ้ดัจ่ายยา 
ตามใบสั่งยาที่แพทยท์างโรงพยาบาลหรือคลีนิคไดอ้อกใหห้ลงัจากท าการตรวจรกัษาแลว้  และอีก 
ชนิดหนึ่ง คือ ยาที่มีจ าหน่าย และสามารถหาซือ้ไดท้ี่รา้นขายยาและดรกัสโตร ์ 
ซึ่งถกูแบ่งออกตามประเภทของยา 

http://www.mfis.pref.osaka.jp/apqq/qq/men/pwtpmenult01.aspx
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   นอกจากนี ้ปัจจบุนันี ้ขึน้อยู่กบัชนิดของยา ซึ่งสามารถขอใหจ้่ายยาชื่อสามญัหรือยาเจนเนอรคิได ้ 
ชื่อยาสามญัหรือยาเจนเนอรคิ(ยาที่ผลิตขึน้ทีหลงั)นีค้ือ ยาที่ผลิตออกจ าหน่ายหลงัจากท่ี「ยาใหม่ 
(ยาตน้แบบ) 」หมดลิขสทิธ์ิแลว้  แต่มีคณุภาพเช่นเดียวกบัยาตน้แบบ  ซึ่งไดร้บัการรบัรองดา้นความ 
ปลอดภยัจากทางประเทศแลว้     เมื่อเทียบกนัแลว้ราคาจะถกูกว่ายาตน้แบบ 
 
หาดรูายช่ือรา้นขายยาใกล ้ๆ ไดท้ี่ 
⇒ระบบการตรวจหารา้นขายยาส านกังานประกนัสขุภาพ（ภาษาองักฤษ / ภาษาจีน / ภาษาเกาหลี /  
ภาษาญ่ีปุ่ น）     URL http://kensaku.okiss.jp/Pc/ 

http://kensaku.okiss.jp/Pc/


- 12 -

Ⅱ-２ �‰‰〭〮‵〭〮‰‰ 〭〮浔〮〰䘰〮੪〮�
（�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀���‰�ㄠ吾�‵㉁�‵����〭㉁�‵���‰〭〮‰�‰‰〭〮‵㉁〰 ੪�‰ 〮੪〭〮‰����
����〭‰�〭㉁�‵� ���）
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㐵〮吾〮‰��㌳〮�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀��o

��o�ϒ�㉁��‵��〭 댳o〮洀
〰‵〭〮 洀〮‵
੪‰�浔〮�੪‰�浔〮�

�‰‰〭〮‵㐵〮洀�吾��‰���〭㉁�‵�
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�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀
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��o�ϒ��吾Ꮋ��Ꮋ��〭 댳o〮洀
〰‵〭〮 洀〮‵੪‰�浔〮�

��o�ϒ��吾Ꮋ��o� ㌳〮
�‰‰〭〮‵㐵〮洀�吾 〭‰ㄠ�〮�‰�댳㐵੪��‰㐵吾〮�‰�ϒ�

�Ꮋ洀����Ꮋㄱ洀⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵
�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀�‵
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〭‰ㄠ�〮�‰�댳㐵੪‰〮䘰
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２．�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀 ��o� ϒ�吾 ϒ�ㄠ�㐵吾੪〮� ��‰洀�〮吾‰‰㉁੪ϒ䘰੪〭〮‰�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀＊

䘰〭㉁�o‵�〮��Ꮋ〮洀�〮���〮洀�Ꮋ��‵ϒ �
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（��o�ϒ��吾Ꮋ��o�洀�‰㉁੪ϒ䘰‵���‵�ϒ�䘰�Ꮋ）

吾ϒ�ㄠ�㐵吾੪〮��� ㌳〮�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀
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〭〮‰�〰�䘰¡ ��‰〰㌳〮‵〭〮 ㉁〰੪�〰䘰〮੪〮���o�Ꮋ �䘰‵〮�‵
＊��o〰 ㌳〮‵〭〮 �o�䘰㐵�〮‵㘮〮〰〭〮‰〰㌳〮‵〭〮 「��o〰 ㌳〮‵〭〮 ‰‰䘰‰㐵〮�‵」�「‵〭〮 〭〮‰���」

（１）‰‰㉁੪ϒ䘰੪〭〮‰�㌳〮�‰‰〭〮‵

・ ㉁��〮㐵吾〮�‰�㌳〮�‰‰〭〮‵
㉁吾੪�㉁ㄱo〮�‰‰㉁�Ã� ㉁吾੪�䘰o〮䘰㉁ㄱo〮吾〮䘰�Ꮋ�⺁吾Ꮋ� ㉁吾੪�੪ㄠ�‰㉁ �〭�� ㉁吾੪�䘰〭㉁��〭�‰‰〭〮‵㐵〮洀�吾 ���

・ 㐵��洀�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵
੪〮�‰〰㌳〮‵〭〮 ���‰��〭〮‰¡�� （〭‰�ϒ�ϒ��吾Ꮋ��o�洀�‰㉁੪ϒ䘰‵���‵�ϒ�䘰�Ꮋ ��Ꮋ吾ϒ㉁〭㐵〮‰‰〮੪‰洀�Ꮋ〭〮〮‰〰㌳〮‵〭〮 �ϒ�
忨ϒ��ㄠᎻ ‵��o㉁ �〭‵ 3 ㉁�੪‵）

（２）〭〮‰댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵�Ꮋ�䘰�〭Ꮋ��o�ϒ��㌳〮�‰‰〭〮‵ �੪‰�〭〮‰�ϒ�㐵〮吾〮‰���o��o�

‰‰㉁੪ϒ䘰੪〭〮‰��‰댳㌳〮‵�‵㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪ ��� 〭‰ㄠ�〮����Ꮋ㐵੪�〮吾�ϒ��Ꮋ洀����Ꮋㄱ洀㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮�
㌳〮㉁㘮�ϒ�‰〮੪����੪ （㘮〮��‵�〭Ⅸ－１ ）

・ �Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��ϒ��o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀
��o� ㌳〮�‰‰〭〮‵댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮� 30% 〔��o�ϒ�䘰�Ꮋ�‵�〮䘰 Ꮋ〭‵�¹洀㉁〭��¡㉁ㄱo〮‰〮੪〭〮‰Ã¹〭 浔〮㘮〮�
੪〮洀�〮੪댳Ꮋ〮䘰 20%� ��o吾ϒ〮䘰ㄠ �0 �ϒㄱ¹ �‵���吾Ꮋ㉁ �〭‵ �4 �ϒ 댳Ꮋ〮䘰 20% （㐵㌳〮⺁‰〮੪��o�ϒ�吾ϒ�〮‵㉁ �〭� Ꮋ〭‵�〮‵�ϒ�
1 ㉁吾浔〮䘰‵ ��Ã�1�44 댳‰��o‰〮੪吾〮�‰〭〮‰〰�㉁Ã浔ㄱ洀�‰‰㉁�Ã�⺁o댳Ꮋ〮䘰 10% 㐵Ꮋ�‵��o�ϒ�吾ϒ‰〮䘰��o
㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮�ϒ�〭 ㌳〮⺁‵���o댳Ꮋ〮䘰 30%）〕ㄱ洀�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮 �Ꮋ〮〮⺁〮‰‰‰⺁�Ꮋ〮洀〭〮‰㉁ㄱo〮〰〭〮 ‰ 〭〮 浔〮�ϒ��‰洀
〰䘰〮੪〮�
‵ϒ �댳 ㌳〮㉁��‵�o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀 ��‰�Ꮋ〮��〭�Ꮋ〮洀ㄱ洀�Ꮋ〮㉁�ϒ䘰洀� �Ꮋ〮댳��〮�‰੪�‵ � �ϒ��吾Ꮋ䘰�Ꮋ㘮〮䘰��o〭 〮‰댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵
�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪ㄱ洀�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰‵ϒ �〭 ���o 댳‰�o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀

・ �Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��ϒ�㐵�洀
��Ꮋ�‰੪ㄠ����ϒ�댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��⺁o㐵�〮੪〮‵〭〮‰�〰�䘰¡㉁�ϒ䘰�〭〮‵�‵ 1 ㉁�੪‵㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮댳㌳〮‵�‵�ϒ�
〭 ㌳〮⺁‵���o 댳‰��o‰〮੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�‵㐵Ꮋ�‵�ϒ�㉁ �〭‵㘮〮䘰⺁�〮洀

・ ㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�Ꮋ〮���੪ㄠ�‰
㉁吾੪���o�ϒ�� ㌳〮�‰‰〭〮‵���੪ㄠ�‰ ⺁〮�⺁‵o〮�‰੪�‰〮� 댳‰��o‰〮੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㐵㌳〮⺁‰〮੪�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰㐵Ꮋ�‵⺁‵¹�洀

・ �Ꮋ〮洀〮‵Ã〰
㉁吾੪���o�ϒ�� ㌳〮�‰‰〭〮‵㉁㐵ϒ䘰�ϒ��� ��o�ϒ�댳〮�洀〮‵Ã〰댳‰��o‰〮੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪㐵㌳〮⺁‰〮੪�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰㐵Ꮋ�‵⺁‵¹�洀

・ 〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��‰��ϒ�‰〮µ੪〮�〭㌳〮⺁‵�
吾ϒ‰‰੪੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�㌳�〮댳ㄠ‵�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮� �¹�洀㉁ �〭�댳〭〮�‰��ϒ�‰〮µ੪〮�〭㌳〮⺁‵���o

（３） �Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵�㘮〮浔ϒ�

�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵댳‰�吾Ꮋ㉁㐵吾〭〮‵ 〭〮‰�㌳〮‵��‵ϒ �ㄱ¹ �‵䘰�Ꮋ〭 〮੪��‰洀㐵‰o〮洀�‰੪�‰〮�� ‰〮䘰��oㄱ洀�ϒ�ϒ��Ꮋ〮‵
吾〮ㄱ洀�Ꮋ〮‵ �〮洀㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮� ㌳〮㉁㘮댳‰㐵Ꮋ洀�੪�댳o洀吾〮�⺁o 〭‰ㄠ�〮����Ꮋ㐵੪�〮吾‰〮䘰�‰㉁ϒ䘰��ϒ�㉁ㄱ�
㉁�Ã੪〮� ㌳〮㉁㘮�ϒ�� ㌳〮�‰‰〭〮‵䘰�Ꮋ �㘮〮��‵�〭Ⅸ－１ �

�‵‰੪ 1 �ϒ댳‰�੪Ꮋ洀댳Ꮋ〮䘰㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵㉁��‵洀�� � �੪㉁‰ϒ䘰〭㉁ �〭੪�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵댳‰��〭 㐵Ꮋ洀吾〮�⺁o�〮洀��‰浔�ϒ䘰¡
〭‰ㄠ�〮‵㌳〮��댳Ꮋ〮䘰�ϒ���‵〭�‰‰〭〮‵ ⺁‰੪㐵�〮੪〮‵〭〮‰㉁洀�‵�〭�o੪o〮‵ ⺁‰੪‰o〮‵㐵‰��〭�੪ � 吾ϒ੪‰�〭 〮‰⺁〭〮 댳〭〮
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੪〮忨�ϒ㉁洀�‵�〭〮댳〭〮ዛ‵〮�〮‰੪〮洀�⺁Ꮋ洀 ⺁‰੪�ϒ�� ㌳〭〮〮‰��‰浔�ϒ䘰¡ 〭‰ㄠ�〮����Ꮋ㐵੪�〮吾〭〮੪�ϒ�� ㌳〭〮〮‰‵〮�‵�
㐵㌳〮⺁‰〮੪�‰੪�‰〮��ϒ��� o吾ϒ�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀�ㄠ〭 �‵吾ϒ〮䘰ㄠ㉁ �〭‵ ���ϒ �¹�洀⺁〮�⺁‵o〮�‰੪�‰〮���o‰ 〮੪㉁洀�‵

੪㌳〮‵〮忨㐵�〮㐵��〭〮‰吾〭〭〮�Ꮋ〮 1��000 ㉁䘰‵�Ꮋ㉁�੪‵ ��‰㉁吾੪��Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵ ‰�吾〭〮੪�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵㉁〰੪�‰〮੪〭〮‰��
����‰〰䘰〮੪〮�䘰〮吾�‰〮㘮〮〰��o� ㉁��‵댳㌳〮‵�‵㉁洀�‵�吾Ꮋ㉁ �〭‵�‰¹�洀⺁‵¹�洀ㄱ洀㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨㐵�〮㐵��〭〮‰ ��䘰⺁�〭〮
〭〮‰댳‰��〭 ⺁〭〮 댳〭〮㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨㐵�〮㐵��〭〮‰

⺁〭〮��o‰〮੪��〮吾㉁㐵ϒ䘰⺁〮䘰댳〭〮㘮〮䘰〰�੪〮���Ꮋ〮洀�⺁‰੪�〭洀〮‵ 댳‵�吾Ꮋ㐵〮吾〮‰�댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵��o�‵
�〮��‰‰䘰‰㉁��〮⺁‵¹�洀 〭‰ㄠ�〮�‰¹〭 浔〮㉁댳o〮⺁‵o〮�ϒ�㉁�Ã੪〮� ㉁〰‰〮‰〮댳吾ϒ㐵��ዛ����o‰ 〮੪〭〮‰��⺁䘰Ꮋ‵
�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵ ���〭 �洀⺁‰੪〮댳댳‰�吾Ꮋ�o洀댳Ꮋ〮䘰㉁��‵〭‰�ϒ〰�㉁Ã浔�

⺁〭〮�‰‰㐵੪ㄠ੪〮��㉁⺁�ㄠ�〮洀〭〮‰댳‰〮댳‰⺁‰੪��o‰〮੪੪〮�㉁댳�੪댳〭〮��o੪�‵ ��䘰⺁�〭〮 〭〮‰��o� ㌳〮�����‰댳‰
㉁��‵��o댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮� ��Ꮋ㉁吾੪��댳o洀��〮吾��o�㐵〮吾〮‰���o�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰ㄱ洀�〮�㉁洀댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮
〰䘰〮੪〮� Ꮋ〭‵ 㘮〮䘰⺁�〮洀�〮洀�Ꮋ 〮䘰�‰‰〭〮‵댳‰�㌳〭〮〮‰㉁‰ϒ䘰〭‰o洀�⺁o��o� ㌳〮�������o 댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮㉁㐵ϒ䘰⺁〮䘰‵ϒ � ��‰
�‰¹〭 浔〭〮〮੪��‵〭�ϒ�‰〮੪����੪ㄱ洀�〮洀㉁�Ã੪〮��Ꮋ�洀⺁‵o〮 Ꮋ〭‵吾ϒ〭〮‰䘰吾��〮吾 �㘮〮��‵�〭Ⅸ－１ �

�〮�洀��Ꮋ㉁�੪‵㉁吾浔〮䘰‵ ��Ã�201� �〮洀㉁�Ã੪〮�댳〮洀⺁�〮���〭〮o〮��o�㌳〭〮〮‰੪‰�⺁〮‰〭〮‰�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰
〰�㉁吾੪洀‰Ꮋ�吾〭〮੪�〮洀㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮� ㌳〮㉁㘮 �〮洀‵〮�‵吾〮�‰µ〮‵〭〮‰��⺁䘰Ꮋ‵�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵�ϒ���〭�Ꮋ〮洀〭〮‵��Ꮋ�‰
㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮� ㌳〮㉁㘮‵〮�‵ 댳¹洀〭�〮䘰㉁��‵댳㌳〮‵�‵㉁�ϒ䘰�〭〮‵�〮���〮�洀댳〮洀⺁�〮� ��Ꮋ��o댳〮�吾〮�‰〭〮‰䘰੪�⺁䘰ㄠᎻ‵��o㉁��‵
㉁��〮 � �ϒ �〮洀‵〮�‵�‵�Ꮋ�洀㉁��〮‵ϒ �〮댳댳‰吾ϒ��〮吾��〭�Ꮋ〮洀䘰�Ꮋ 〭‰ㄠ�〮����Ꮋ㐵੪�〮吾〭〮੪�ϒ�� ㌳〭〮〮‰�ϒ�〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ

３．‰‰੪੪〭〮‰‰ 〭〮浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵 �洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰

�ϒ�忨ϒ��ㄠᎻ ‵ ��o吾ϒ〮䘰ㄠ �� �ϒㄱ¹ �‵��댳‰〰o‵댳〭〭〮〮‰�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�㉁��吾�ϒ�吾ϒ䘰�Ꮋ ��‰댳‰㉁��ϒ�䘰‵
㉁��‵�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�㐵㌳〮⺁‰〮੪��o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰�⺁吾Ꮋ��䘰〮��‵吾〮�� 㐵 ㌳〮⺁‰〮੪�〮��Ꮋ〮洀�〮���ϒ���o
‰〮੪‵ㄠ忨〮�㐵�〮‵㘮〮〰〭〮‰〰㌳〮‵〭〮 ㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮 3 ㉁�੪‵��‰�洀�‰㉁੪ϒ䘰‵���‵�ϒ�䘰�Ꮋ �〭㐵〮吾〮‰�㉁ㄱo〮�‰‰〭〮‵‵ϒ ���䘰
〮��‵吾〮��㉁�Ꮋ‵〭〮‵ �〮�洀‵ϒ � �¹洀�吾o�吾Ꮋ��o�洀�‰㉁੪ϒ䘰‵���‵�ϒ�䘰�Ꮋ ⺁〭〮㉁⺁�‵�Ꮋ〮댳‰〰㌳〮‵〭〮 ㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮 3 ㉁�੪‵ �〭㐵〮吾〮‰�
�㌳〮�‰‰〭〮‵‵ϒ ���o �⺁〭〮�吾Ꮋ��o�洀�‰㉁੪ϒ䘰‵���‵�ϒ�䘰�Ꮋ댳‰�吾Ꮋ㐵〮吾〮‰�㉁ㄱo〮�㌳〮�‰‰〭〮‵‵ϒ ���䘰〮��‵吾〮�� 〭‰ㄠ�〮�‰¹〭 浔〮
��‵〭�ϒ�‰〮੪����੪〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰ㄱ洀⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵㉁ㄱ�㉁�Ã੪〮��ϒ�〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ�

�㉁洀੪�‵�ㄱ�ㄠ�㐵吾੪〮��ㄱ洀‰‰੪੪〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰‵〮�‵ ㉁�Ꮋ‵㉁�ϒ䘰�〭〮‵〭〮੪�‰‰〭〮‵
㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀 ‰〮䘰�‰㉁ϒ䘰��‰�댳����o�ϒ�ㄱ o ２．�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰〰�㉁吾੪洀�

（１）‰‰㉁੪ϒ䘰੪〭〮‰�㌳〮�‰‰〭〮‵
・ �吾Ꮋ댳㌳〮㉁��‵�o洀㐵吾〮�‰�㌳〮�‰‰〭〮‵ ㉁‵੪�洀댳〭〭〮�ㄠᎻ吾洀�¡〭 ‰�‰‰〭〮‵댳‰㐵Ꮋ洀੪〮�‰�‰‰〭〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰吾〮�⺁o 1㉁�੪‵

Ꮋ〭‵�‰੪‰੪�〮‵㉁ �〭�〮䘰ㄠ �� �ϒ
・ 㐵㌳〮⺁‰〮੪��o吾ϒ〮䘰ㄠ �� �ϒㄱ¹ �‵���吾Ꮋ㉁ �〭‵ �4 �ϒ ㉁吾੪�㐵吾〮�‰��‰��o‰〮੪〭〮‰‰〮੪‰洀�Ꮋ〮㉁��‵��o〰�〭〮‰�〮吾�ϒ�〭 ㌳〮⺁‵�

��o �〭㐵〮吾〮‰��㌳〮�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰��o �㌳〭〮〮‰㐵吾〮�‰��o�ϒ�⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�ϒ�
‰〮੪����੪�o〮‵〭〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰ㄱ洀㉁ㄱ�㉁�Ã੪〮��ϒ�〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ

（２）㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪㐵‵〮੪㐵‵ㄠ‵��o�㌳〮�‰‰〭〮‵ �੪‰�〭〮‰�ϒ�㐵〮吾〮‰���o��o�
・ �Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��ϒ��o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀
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㐵〮吾〮‰�‰〮੪〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o��䘰댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮� 10% ���o吾ϒ‰〮䘰��o㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮�ϒ�〭 ㌳〮⺁‵���o댳Ꮋ〮䘰
30%� ��〮�洀‵ϒ �〮댳댳‰�吾Ꮋ‰�吾�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰㉁੪��㉁�����Ꮋ〮洀��‵〭〮‰㉁ㄱo〮�‰洀〰䘰〮੪〮��

・ �Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��ϒ�㐵�洀
㉁吾੪��Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��‵ 1 ㉁�੪‵吾ϒ‰〮�〮㐵�洀㉁ �〭‵〭�Ꮋ〮�ϒ�〭 ㌳〮⺁‵���o ㉁吾੪��㌳〭〮〮‰䘰੪�‵� ㌳〮‰ o洀ㄱ 댳‰��o‰〮੪
〭〮‰댳Ꮋ〮䘰�੪‵댳〭〮�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��ϒ�댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵㐵Ꮋ�‵�ϒ�㉁ �〭‵

・ �Ꮋ〮洀〮‵Ã〰 ㉁吾੪�㉁㐵ϒ䘰�ϒ���댳‰��o‰〮੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�Ꮋ〮洀〮‵Ã〰
・ ‰‰੪੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪㐵‵〮੪㐵‵ㄠ‵�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�

吾ϒ㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪㉁吾੪�댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��o�䘰�‰��ϒ�‰ 〮µ੪〮�〭㌳〮⺁‵���o �㉁�Ꮋ‵�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰��〭 �洀�

‰‰㉁੪ϒ䘰੪〭〮‰㉁ ϒ〭�䘰�〭〮੪�Ꮋ〮洀〮‵Ã〰⺁‰੪㉁洀�‵�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�Ꮋ〮‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�‰〮µ੪〮�〭㌳〮⺁‵���o 〭‰ㄠ�〮����Ꮋ
�ϒ�⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�ϒ�‰〮੪����੪〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮���o㐵�洀〮䘰ㄠ‰‰䘰‰��〮䘰ㄱ洀 ㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮� ㌳〮㉁㘮�ϒ�〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ

（３）�Ꮋ〮㉁੪ϒ�䘰�‰‰〭〮‵
�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵ㄱ洀��Ꮋ�‰댳〮洀⺁�〮�댳‰��〭�Ꮋ〮洀〭〮‵ㄱ¹ �‵䘰�Ꮋ〭 〮੪��‰洀㐵‰o〮洀�‰੪�‰〮�� ‰〮䘰��o�‵�ϒ�ϒ��Ꮋ〮‵吾〮

ㄱ洀�Ꮋ〮‵ ��ዛϒ〭〮‰댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵‵〮�‵ 〭‰�ϒ�ϒ���o‰〮੪㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨㐵�〮㐵��〭〮‰吾〭〭〮�Ꮋ〮 1��000㉁䘰‵�Ꮋ㉁�੪‵
��‰㉁吾੪�‰�吾〭〮੪�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵㉁〰੪�‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮� ��o��吾Ꮋ㉁ �〭‵�‰¹�洀⺁‵¹�洀ㄱ洀㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨�ϒ���o‰〮੪댳‰
��〭 ⺁〭〮 댳〭〮㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨 ��o�ϒ��吾Ꮋ䘰�Ꮋ�‵〭‰�ϒ‵ϒ � 댳‰��o‰〮੪�੪㉁‰ϒ䘰〭㉁ �〭੪㉁洀�‵�ϒ�㐵Ꮋ洀吾〮�⺁o�〮洀��‰浔�ϒ䘰¡ 〭‰ㄠ�〮‵㌳〮��
댳Ꮋ〮䘰�ϒ��Ꮋ洀����Ꮋㄱ洀⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�ϒ�‰〮੪����੪ ⺁‰੪㐵�〮੪〮‵〭〮‰㉁洀�‵�ϒ�䘰�Ꮋ�〭�o੪o〮‵�ϒ�㐵ㄠ� ⺁〭〮�Ꮋ〮‵��o‰〮੪��〮吾
㉁㐵ϒ䘰⺁〮䘰댳〭〮㘮〮䘰〰�੪〮�� ⺁‰੪�〭洀〮‵ �㌳〮�⺁o�吾Ꮋ㐵〮吾〮‰�댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵��o‰‰䘰‰⺁‵¹�洀 〮댳댳‰��o‰〮੪〭〮‰��
⺁䘰Ꮋ‵�Ꮋ〮㉁੪ϒ �䘰�‰‰〭〮‵��o 〭‰ㄠ�〮�‰¹〭 浔〮⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�ϒ�‰〮੪����੪ㄱ洀㉁ㄱ� ㉁�Ã੪〮� �㘮〮��‵�〭Ⅸ－１�

４．〭〮‰�‰‰〭〮‵㉁〰 ੪�‰ 〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮�
�ϒ�忨ϒ��ㄠᎻ ‵㉁吾੪�댳㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰〰䘰〮੪〮���‰���� ㉁‵੪�洀댳〭〭〮〮‰㉁댳�੪�Ꮋ �䘰㉁〰‰〮‰��〮吾� Ꮋ〭�‰〮吾〭〮

㐵〮吾〮‰���o੪‰�〭 〮‰�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵‵ϒ ���o 댳〭〭〮〮‰�‰‰〭〮‵ �¹�洀댳〮�੪‰�〭 〮‰��䘰㉁�Ã੪〮�

（１）��o� ㌳〮�‰‰〭〮‵
��o〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ�‵忨ϒ��ㄠᎻ ‵�ϒ�吾ϒ〮䘰ㄠ �� �ϒㄱ¹ �‵�� ���o� ㌳〮�‰‰〭〮‵�‰‰㉁㘮� 1� ��‰ 〮䘰ㄠ�〮�洀��Ꮋ 40 �ϒ �¹洀 �4 �ϒ

�ϒ�吾ϒ�‰‰〭〮‵‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�ㄱ洀‰〮µ ���o� ㌳〮�‰‰〭〮‵�‰‰㉁㘮� 2� 댳‰�੪�Ꮋ〮㉁��‵��o��o‰〮੪�‰‰〭〮‵㉁〰੪�‰〮੪〭〮‰����
〰䘰〮੪〮�‵ϒ � 㐵 ㌳〮⺁‰〮੪�〮��Ꮋ〮洀�〮�� ⺁〭〮〰㌳〮‵〭〮 �ϒ�忨ϒ��ㄠᎻ ‵㉁ �〭‵ 3 ㉁�੪‵ 吾ϒ�ϒ�䘰�Ꮋ�‵忨ϒ��ㄠᎻ ‵ �〭㐵〮吾〮‰��㌳〮�‰‰〭〮‵��o
���o�ϒ�〰 ㌳〮‵〭〮 �吾Ꮋ�¹洀 3 ㉁�੪‵ ⺁〭〮��o‰〮੪‵ㄠ忨〮��⺁o〰 ㌳〮‵〭〮 ㉁ �〭‵ 3 ㉁�੪‵ �〭㐵〮吾〮‰��㌳〮�‰‰〭〮‵��o�

（２）��o吾ϒ㐵��ዛ ���� o੪‰ �〭〮‰��o
■㐵㌳〮⺁‰〮੪��o�ϒ�吾ϒ〮䘰ㄠ㉁ �〭‵ �� �ϒ ���o��o‰〮੪�‰‰〭〮‵�‰‰㉁㘮� 1� ��‰㉁��‵
・ ��o�ϒ��Ꮋ�䘰㉁⺁�੪�〮�㉁洀�吾Ꮋ��o⺁‰੪�Ꮋ �䘰㉁��‵�‰�㐵吾洀㉁㐵੪�吾댳㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮�䘰�Ꮋ

���㉁��〮 �㐵㘮〮〰�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮�� �¹�洀��o‰〮੪〭〮‰‰〮੪‰洀댳〭〮㉁�Ã੪〮�
・ ��o�ϒ�䘰〮洀�吾Ꮋ댳㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮�䘰�Ꮋ���㉁��〮 ㉁〰ϒ䘰洀��Ꮋ䘰�Ꮋ�‵㐵㘮〮〰�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀��o‰〮੪

��〮吾�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪੪〮洀�‰‰〭〮‰㉁ ϒ〭�䘰�〭〮੪〭〮‰��o�ϒ����‰‰댳㌳〮�〮‵ ㉁�Ꮋ‵ 〭〮‰��Ꮋ洀�〮� ��� �㐵㘮〮〰�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵
�o洀 ��o‰〮੪〭〮‰�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪੪〮洀�‰‰〭〮‰� �¹�洀��o‰〮੪〭〮‰‰〮੪‰洀댳〭〮㉁�Ã੪〮�
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■��o�ϒ�吾ϒ〮䘰ㄠ�〮�洀��Ꮋ 40 �ϒ �¹洀 �4 �ϒ�ϒ�吾ϒ�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮� ���o��o‰〮੪�‰‰〭〮‵�‰‰㉁㘮� 2� ��‰��o‰〮੪〭〮‰
‰〮੪‰洀댳〭〮㉁�Ã੪〮��Ꮋ〮 ㉁��‵��o�ϒ�䘰�Ꮋ�‵㐵㘮〮〰�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮���‰䘰�Ꮋ�‵㐵㘮〮〰
�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀��o‰ 〮੪��〮吾�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪੪〮洀�‰‰〭〮‰ ㉁‵੪�洀댳〭〮吾ϒ〭〮〮‰�Ꮋ �䘰 1� �‰‰〭〮‰�ϒ�吾ϒ㐵〮㉁⺁�ㄠ吾〮댳〭〮
〭〮‰吾ϒ〮䘰ㄠ吾〭〮ㄱ¹ �‵ ㉁�Ꮋ‵ ��〮吾댳㌳〮㉁㐵੪�吾ㄱ〮�‵�‰〭㉁〰‰〮‰㉁‰��吾�‰〮㘮〮〰�吾ϒ〭〮〮‰����〭��ㄱ洀⺁��㉁�੪�
�‵㐵吾洀 ㉁��‵�o‵

（３）੪‰ �〭〮‰� ϒ�㐵〮吾〮‰���o��o
■੪‰�〭 〮‰�¹洀੪o〮‵㐵㌳〮⺁‰〮੪��o（「댳㌳〮㉁��‵�o洀�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪」 ‰�吾�〮�洀〭〮‰�o洀〭〮‵ Ꮋ〭‵�¹洀‰‰䘰‰�o洀‰〮੪〭〮‰����
��‰
〰䘰〮੪〮�）

・ 〭〮‰吾〮������‰〰䘰〮੪〮��⺁o�ϒ�੪o〮‵ �home help service� ��䘰㉁댳o〮⺁‵o〮�ϒ�〰䘰〮੪〮�댳‰吾〮�Ꮋ�䘰
�����o〮‵〭〮‰��o�ϒ��� ��‰〰䘰〮੪〮��o〮‵㐵ㄠㄱ㘮〮〰‰Ꮋ〮洀〭〮䘰�⺁o�ϒ�੪o〮‵

・ 〭〮‰吾〮�Ꮋ�䘰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��⺁o�ϒ�੪o〮‵ 〰䘰〮੪〮�댳‰吾〮�‵‰‵㌳〮��‰����〰䘰〮੪〮��〮吾㐵㘮〮〰〭〮‰〰〭〮 �੪ �‵
・ 〭〮‰�����ϒ�Ã�‵䘰¡〰䘰〮੪〮� �day service� ��〭�〮੪�吾Ꮋ�o〮洀�੪‵ ‰〮੪੪‰�〭 〮‰㉁�Ꮋ‵ 〭〮‰〮੪‵㌳�〮 �〮‵〮⺁〮‰

〭〮‰〭〭㌳〮�〮洀〭〮䘰�੪੪�〮洀〭¡�〮‵‵〮� ���
・ 〭〮‰������o�ϒ����o�䘰〭〮‰㉁ㄱo〮吾〮〰〭〮 〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ�‵Ã�‵䘰¡〰䘰〮੪〮��‵‰‰䘰‰㐵〮�‵ �short stay�
・ 〭〮‰����〭〮‰��o�ϒ�����o〰 ㌳〮‵〭〮 �‵Ã�‵䘰¡〰䘰〮੪〮��ϒ�〭 ㌳〮⺁‵���o㉁��‵〰�㉁Ã浔 ㉁��‵�o‵

■੪‰�〭 〮‰ㄱ洀Ã�‵䘰¡
・ Ã�‵䘰¡㐵〮洀�吾㐵洀㉁�‰〮‰⺁¡������‰〰䘰〮੪〮��‵�‰〮�੪o〮‵〰〭〮 �‵�‰〮� �੪Ã�‵䘰¡�¹�洀�⺁o੪‰�〭 〮‰��o〰〭〮 〮Ã〮䘰

�‵Ã�‵䘰¡��〮吾⺁�〭〮 ��o��o洀㉁��‵��o�ϒ�䘰�Ꮋ�‵㐵㘮〮〰�ϒ��o洀〭〮‰��〮吾�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪‰‰�〮੪ 3 ㄱ¹ �‵�����䘰吾ϒ〭〮‰
����〭〮‰��o�ϒ����‰‰댳㌳〮�〮‵ 〭〮‰〭〭㌳〮�〮洀〭〮䘰�੪੪�〮洀〭¡�〮‵‵〮� 〭〮‰〰䘰〮੪〮��Ꮋ〮洀 � � Ꮋ〭��o�ϒ��吾Ꮋ㐵‰��〭
�ϒ�댳‰��o�ϒ����ϒ�੪o〮‵ㄱ洀�‵ ��‰댳㌳〮㉁��‵�o洀‰〮੪〭〮‰����〰䘰〮੪〮�䘰�Ꮋ㉁㐵吾

・ Ã�‵䘰¡㐵ㄠㄱ㘮〮〰��‰‵〮吾〮䘰㉁〰੪�������‰〰䘰〮੪〮��‵�‰〮 �੪Ã�‵䘰¡�¹�洀�⺁o੪‰�〭 〮‰�Ꮋ�䘰�‵〭〮‰〭〭㌳〮�〮洀
〭〮䘰�੪੪�〮洀〭¡�〮‵‵〮� 〭〮‰���� 〰䘰〮੪〮�� Ꮋ〭��o댳 ㌳〮㉁��‵ ��‰�‰‰㐵洀�¡댳‰〭�〮੪����o�ϒ����ϒ�੪o〮‵�‵ϒ〭�‰〮�洀

・ Ã�‵䘰¡�〰�䘰¡㐵〮ዛ〮‰�㐵ㄠㄱ㉁〰੪�������‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��‵�‰〮 �੪Ã�‵䘰¡�¹�洀�⺁o੪‰�〭 〮‰�o〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮
〰䘰〮੪〮� ㉁�Ꮋ‵ 〭〮‰〰䘰〮੪〮� 〭〮‰〭〭㌳〮�〮洀〭〮䘰�੪੪�〮洀〭¡�〮‵‵〮� ��� 㐵㌳〮⺁‰〮੪��o�ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀��o‰〮੪
〭〮‰‰〭〮 浔〮‰‰䘰‰䘰〮�

・ Ã�‵䘰¡�〰�䘰¡㐵〮ዛ〮‰�㐵ㄠㄱ㉁〰੪�������‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��‵�‰〮 �ϒ�댳 ㌳〮㉁��‵�o洀��o‰ 〮੪〭〮‰‰〭〮 浔〮‰‰䘰‰䘰〮�
�੪Ã�‵䘰¡�¹�洀�⺁o੪‰�〭 〮‰�o〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮������‰‰댳㌳〮�〮‵ ��‰〭〮‰�����‵〭〮‰��o�ϒ����‰‰댳㌳〮�〮‵

※ ㉁ ϒ〭�䘰�〭〮੪〭〮‰੪‰�〭 〮‰ㄱ洀Ã�‵䘰¡ �‵�‰〮�ϒ�䘰�Ꮋ�‵ㄱᎻ〮䘰 「��o䘰�Ꮋ�‵㐵㘮〮〰�ϒ�� o洀〭〮‰��〮吾�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪੪〮洀
�‰‰〭〮‰」 �吾Ꮋ㐵〮吾〮‰���o੪‰�〭 〮‰��o

■ ੪‰�〭 〮‰㉁㸶〰〮‰�‵�ㄠ吾�‵ : 㐵㌳〮⺁‰〮੪��o（「댳㌳〮㉁��‵�o洀�Ꮋ�䘰㉁⺁�੪」 ‰�吾�〮�洀〭〮‰�o洀〭〮‵ Ꮋ〭‵�¹洀‰‰䘰‰�o洀
‰〮੪〭〮‰������‰ 〰䘰〮੪〮�）

（４）��ዛ ϒ〭〮‰� ㌳〮‰‰�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵
■ ��o吾ϒ〮䘰ㄠ �� �ϒㄱ¹ �‵�� ���o��o‰〮੪�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮��‰‰㉁㘮� 1�
・ ��o�ϒ�吾ϒ㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨⺁‰੪㉁洀�‵�‰‰〭〮‵㐵�〮㐵��〭〮‰㐵〮洀�吾�‵�‰〮㉁��‵�o‵ ㉁�੪‵�‰ 1��000 ㉁䘰‵ㄱ¹ �‵��댳‰��〭

⺁〭〮 �Ꮋ〮�‰‰〭〮‵〭댳〭〮㉁洀�‵੪㌳〮‵〮忨 㐵Ꮋ�‵��o�ϒ��吾Ꮋ��o䘰�Ꮋ�‵ㄱᎻ〮䘰੪ㄠ����‰‰㉁㘮�‵ϒ �댳‰�o洀�㌳〮‰‰�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵



- 17 -

� Ꮋ〭㉁�Ã੪〮���䘰�‰洀 ㉁�Ꮋ‵ �㌳〮‰‰�o�䘰〭〮‰‵㌳〮㉁洀�‵㉁ㄱo〮੪〮忨�ϒ�ϒ�㉁�Ã੪〮�‰‰੪ㄠ��o
■ ��o�ϒ�吾ϒ〮䘰ㄠ�〮�洀��Ꮋ 40 �ϒ �¹洀 �4 �ϒ�ϒ�吾ϒ�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�ㄱ洀‰〮µ ���o��o‰〮੪�‰‰〭〮‵�‰‰㉁㘮� 2�
・ �㌳〮‰‰�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵ ��䘰�吾Ꮋ�䘰〭�Ꮋ‵㉁��‵洀�� ��‰�o洀�㌳〮‰‰〰‰o吾〭〮੪㉁洀�‵�Ꮋ〮�‰‰〭〮‵〭〮‰‰〭〮 浔〮〰䘰〮੪〮�

�ϒ�� ㌳〮��o䘰�Ꮋ��o�

（５） 〮�‰〮�Ꮋ〮�� o댳Ꮋ〮䘰� ϒ�� o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀
・㉁吾੪�댳㌳〮㉁��‵�o洀��o੪‰�〭 〮‰댳〭〮�‰‰〭〮‵㉁〰੪�‰〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮� �〮吾⺁�〭〮 ��o���o��o੪‰�〭 〮‰댳‰�o洀
댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵㉁洀 10 % ⺁‰੪ 20 % �ㄱ¹ �‵䘰�Ꮋ〭 〮੪‰〮䘰��o� ㄱ洀�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰�〮�洀⺁吾� �‵〭‰�ϒ�ϒ�㉁ㄱo〮��‰〮੪〭〮‰����
�‵Ã�‵䘰¡㐵〮ዛ〮‰�㐵ㄠㄱ㉁〰੪��‵�‰〮 ‵〭댳〭〮�Ꮋ〮��o댳Ꮋ〮䘰�〮洀〭�Ꮋ〮���o�䘰〮洀댳‰�o洀댳Ꮋ〮䘰�Ꮋ〮⺁o洀 �Ꮋ〮〮⺁〮‰���
㉁洀�Ꮋ〮洀⺁〭〮ϒ〭�o�䘰

・㉁〰੪��o洀〭〮‵�吾Ꮋ�⺁o㉁洀�‵댳㌳〮‵�‵�ϒ��� o� ㌳〮�‰‰〭〮‵ �o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵��Ꮋ�‰㉁�੪‵吾ϒ댳㌳〮‵�‵㐵�洀㉁ �〭‵�� 댳¹洀吾ϒ〭〮‰
〭㌳〮⺁‵�댳㌳〮‵�‵㉁洀�‵�Ꮋ〮㐵�洀㐵ㄠ�㉁〮��o �吾ϒ〭〮‰댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵�⺁o�‵〭‰�ϒ�ϒ�� o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀�‵�Ꮋ〮੪‰�〭 〮‰���� ��‰
〰䘰〮੪〮��‵〮�‰〮�ϒ�㐵�洀〭�Ꮋ〮�〭��� ��䘰㉁㸶〰〮‰�‵〭‰�ϒ�ϒ��� o� ㌳〮�‰‰〭〮‵吾ϒ‰〮䘰��o‵o䘰 댳‰吾ϒ〭〮‰〭㌳〮⺁‵�
댳㌳〮‵�‵㉁洀�‵㐵�洀㐵ㄠ� �ϒ�� o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀‵ϒ ���o�‵〮�‰〮�ϒ�� ㌳�〮 ‰�吾�〮�洀〭㌳〮⺁‵��Ꮋ〮⺁o洀 �Ꮋ〮〮⺁〮‰��o�‵〮�‰〮�ϒ�� ㌳�〮
�o�䘰 �〮�洀‵ϒ �㉁〰੪��吾Ꮋ�⺁o��o� ㌳〮�‰‰〭〮‵�o洀‰〮੪㘮〮‰‰�‵㐵Ꮋ�‵�ϒ�� o洀댳Ꮋ〮䘰㉁洀吾〭〮㉁ �〭‵��

（６）⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�⺁ o� ㌳〮�‰ ¹〭浔〮㉁〭ϒ�䘰�〭〮੪〭〮‰ �‰‰〭〮‵㉁〰 ੪�‰ 〮੪〭〮‰������‰〰䘰〮੪〮�ㄱ洀㉁�Ã੪〮�
㐵੪�〮吾‰〮䘰�‰㉁ϒ䘰�ㄱ洀ㄱ〮�‵�‵〭〮‰�㌳〮�‰‰〭〮‵������‰〰䘰〮੪〮���‰‰〮䘰�‰㉁ϒ䘰�㉁ ϒ〭�䘰�〭〮੪੪‰�〭 〮‰
�ϒ�吾ϒ㐵��ዛ����o‰〮੪ ��o�ϒ�⺁‵Ꮋ�䘰洀〮‵�⺁o� ㌳〮�‰¹〭 浔〭〮〮‰�‰‰〭〮‵ㄱ洀㉁ㄱ�㉁�Ã੪〮��ϒ�〮Ã〮䘰䘰�Ꮋ �㘮〮��‵�〭Ⅸ
－１ �
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Ⅱ-3 การควบคุมดูแลสุขภาพ 

ในประเทศญ่ีปุ่ น หน่วยงานของรฐัและองคก์รธุรกิจต่างๆจะด าเนินการตรวจสขุภาพอนามยั 
หลายชนิด  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก 
สว่นใหญ่สามารถตรวจสขุภาพรา่งกายไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินหรือเสียเพียงเล็กนอ้ย 
โปรดเขา้รบัการตรวจสขุภาพรา่งกายอย่างสม ่าเสมอ 
เพราะเป็นการปอ้งกนัและตรวจพบโรคในระยะแรก อีกทัง้ 
ยงัเป็นการทุ่นค่าใชจ้่ายในการรกัษาอีกดว้ย 
 

１．สถานีอนามัย 

สถานีอนามยัมีหนา้ที่ปฏิบตัิงานเฉพาะสาขาในพืน้ที่กวา้งขวาง เพ่ือรกัษาและสง่เสรมิสขุภาพ   
กรุณาติดต่อสอบถามเก่ียวกบัวนัและเวลาตรวจ  
เพราะแต่ละสถานีอนามยัจะก าหนดวนัและเวลาแตกต่างกนั （ภาคผนวกⅨ－３ ） 
• รบัตรวจโรคติดต่อต่างๆ （HIV, กามโรค, วณัโรค, ตบัอกัเสบ ฯลฯ ） 

• รบัปรกึษาและช่วยเหลือเก่ียวกบัอนามยัแม่และเด็ก 

• รบัปรกึษาและช่วยเหลือเก่ียวกบัโรคที่คนเป็นกนันอ้ยและรกัษายาก 
• รบัปรกึษาปัญหาสขุภาพจิต 

 

２．ศูนยอ์นามัยของเทศบาล (การรักษาโรคและสุขภาพ) 

มีบรกิารดา้นอนามยัใหแ้ก่ผูอ้าศยัในชมุชน เช่น การตรวจสขุภาพเด็ก, ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรค, 

การตรวจมะเรง็ต่างๆ และการตรวจโรคส าหรบัผูใ้หญ่ เป็นตน้ 
การตรวจนัน้จะด าเนินการท่ีศนูยอนามยัหรือสถาบนัการแพทยท์ี่จดัใหบ้รกิาร แต่ละเทศบาล 
จะมรีายละเอียดการตรวจท่ีแตกต่างกนั   ติดต่อสอบถามไดท้ี่แต่ละศนูยน์ัน้ๆ （ภาคผนวกⅨ－３） 
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