
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อระมัดระวังในการใช้  “ ใบตรวจอาการป่วย ” 

1. ใบตรวจอาการป่วย ใบนี ้ส าหรับใช้ที่ชอ่งติดตอ่สอบถาม ในกรณีที่ไปหาหมอครัง้แรก เพื่อชว่ยอธิบายอาการป่วยตอ่เจ้าหน้าที่ 

2. สามารถเดาน์โหลดได้ แตผู่้ เขียนไมรั่บผิดชอบตามกฎหมายเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆ ในการใช้ใบตรวจอาการป่วยนี ้

3. สมาคมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ มสุะชิโนะชิ  ( MIA ) ขอสงวนลขิสิทธ์ ใบตรวจอาการป่วยนี ้ ห้ามน าเอกสารนีน้ าไปใช้เพ่ือหวงัผลก าไร 

ตีพิมพ์ แจกจา่ยซ า้ และน าบางสว่นไปใช้หรือแปรรูป  

4. กรุณาสอบถามได้ที่ สมาคมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ มสุะชิโนะชิ เบอร์โทร  

0422-36-4511  E-mail : mia@coral.ocn.ne.jp 

 

「病状シート」ご利用上の注意点 

１． このシートは、医療機関にかかるときに最初に窓口で利用することを想定していま

す。スタッフに症状を説明する際のコミュニケーションをサポートするためのもので

す。 

２． 自由にダウンロードしてお使いください。ただし、このシートの利用において生じ

た諸問題については制作者は一切の法的責任を負いません。 

３． このシートの著作権は、公益財団法人武蔵野市国際交流協会（MIA）にあります。

診察以外の営利目的での使用・転載・再配布・二次加工は禁止します。 

４． お問い合わせは公益財団法人武蔵市国際交流協会までお願いします。 

 TEL: 0422-36-4511   E-mail: mia@coral.ocn.ne.jp 
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名前（ชื่อ）： 姓  (นามสกุล )______________  名(ชื่อ )_____________    

生年月日（วนัเดอืนปีเกดิ）: _______年（ปี）____月（เดอืน）____日（วนั） 

性別（เพศ）:  ○男 (ชาย)  ○女 (หญงิ) 

緊急連絡先 （กรณฉุีกเฉนิตดิต่อที）่：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

宗教的・文化的な理由から、女性医師/技師の対応を希望しますか？（ただし、希望にそえない場合があります。） 
 
เนื่องจากเกีย่วกบัศาสนาและวฒันธรรม ตอ้งการหมอผูห้ญงิไหม?  (แต่บางครัง้อาจไมไ่ดต้ามตอ้งการ) 
 
○はい（ตอ้งการ）   ○いいえ（ไมต่อ้งการ） 

◎どうしましたか เป็นอะไร? 
 

□けが บาดแผล (การบาดเจบ็)  
○打った(ชน (ชนโตะ๊  ชนประตู))  

○切った(บาด (มีดบาด))  

○やけど(ลวก (น ้ าร้อนลวก  ไฟลวก)) 

 

□急な病気 ป่วยกระทนัหนั (โรคปัจจุบนั)  
○痛い(เจบ็) 

 ○血が出ている (เลือดออก) 

○吐き気 (คลืนไส้  อาเจียน) 

○熱 (มีไข ้ ตวัร้อน) 

○下痢 (ทอ้งร่วง) 

○めまい (อาการวงิเวยีน (ตาลาย  เป็นลม)) 

○息苦しい (หายใจล าบาก (หายใจขดั)) 

○心臓がドキドキする (หวัใจเตน้แรง) 

○しびれる (เหน็บชา  (อาการชา)) 

○腫れている (บวม)  

○かゆい (คนั) 

 

□女性の方、妊娠をしていますか 

ล าหรับผูห้ญิง  /  ตอนน้ีตั้งครรภอ์ยูไ่หม? 

○はい（ค่ะ）            ○いいえ（ไม่ค่ะ） 

 

 

 

 

※上のイラストを使って、問題のあるところに○を
つけて下さい 

กรุณาเขียนวงกลมท่ีมีปัญหาในภาพขา้งบน 

 

◎それはいつごろからですか 

เป็นมาตั้งแต่เม่ือไหร่?  /  ตั้งแต่- 

_______年前      （ปีท่ีแลว้ ）         

_______ヶ月前 （เดือนท่ีแลว้） 

_______週間前  （อาทิตยท่ี์แลว้） 

_______日前   （วนัท่ีแลว้） 

_______ 時間前（ชัว่โมงท่ีแลว้） 

 

日付（วนัที）่: _______年（ปี）____月（เดอืน）____日（วนั） 

※このシートの利用において生じた諸問題については、製作者は一切の法的責任を負いません。営利目的での使用は禁止します。 

※กรณีท่ีน าใบตรวจอาการป่วยแลว้เกิดปัญหาทางเราไม่รับผิดชอบ   หา้มน าไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน ์
作成：公益財団法人武蔵野市国際交流協会（ＭＩＡ）จัดท ำขึน้：สมำคมแลกเปลีย่นวฌันธรรมนำนำชำตเิขตมุสะชิโนะชิ 

（外国人のための地域医療グループ กลุ่มอำสำสมคัรทำงกำรแพทย์ของพืน้ที）่ 
 

病状シート       ใบตรวจอำกำรป่วย  
タイ語 (ภาษาไทย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ถ้าต้องการทราบข้อมูลทางการแพทย์ อ่ืนๆ ส าหรับคนต่างชาติ กรุณาดูได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง 

๐องค์กรนิติบุคคลที่ท าโดยไม่หวังผลก าไร (NPO) แลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ ฮาทโีคนันได ,  มูลนิธิแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ คะนะกะวะ 

・แบบฟอร์ม สอบถามอาการป่วย หลายภาษา (18 ภาษา ) http://www.kifjp.org/medical/index.html 

๐โคเซโรโดโช ( กระทรางสาธารณสุขและแรงงาน ) 

・ข้อมลูส าหรับคนตา่งชาติที่มีอธิบายไว้หลายภาษา http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html 

๐ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ในโตเกียว “ ฮิมาวาริ ” 

・สถานรักษาพยาบาลในโตเกียว  ค้นหาสถานรักษาพยาบาล ที่รับให้บริการส าหรับภาษาตา่งประเทศ และแนะน าแผนกที่รับรักษา ( ภาษาญ่ีปุ่ น องักฤษ ) 

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 

・รับปรึกษาทางโทรศพัท์เก่ียวกบัสถานรักษาพยาบาลทีส่ามารถใช้ภาษาตา่งประเทศได้ และระบบการรักษาพยาบาลของญ่ีปุ่ น 

( ภาษาองักฤษ จีน เกาหลี สเปน  ไทย )   โทร: 03-5285-8181   ทกุวนั  9 : 00 - 20 : 00 น. 

( ส าหรับสถานรักษาพยาบาล )  มีบริการลา่มฉกุเฉินทางด้านการแพทย์ ( ภาษาองักฤษ จีน เกาลี สเปน ไทย ) 

 โทร : 03-5285-8185   วนัธรรมดา 17 : 00 - 20 : 00 น.   เสาร์ อาทิตย์ วนัหยดุ 9 : 00 - 20 : 00 น. 

๐AMDA  (แอมดะ) ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์นานาชาติ  

  http://amda-imic.com/modules/activity/index.php?content_id=13 

・แนะน าสถานรักษาพยาบาลให้คนตา่งชาติและพนกังานบริษัทที่เป็นคนตา่งชาติ  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสวสัดิการ ทางการแพทย์  ลา่มทางโทรศพัท์ฟรี 

      ศนูย์โตเกียว ปรึกษาทางโทรศพัท์   โทร: 03-5285-8088 

      ภาษาองักฤษ ไทย จีน เกาหลี สเปน     : ทกุวนั  9 : 00 -20 : 00 น. 

      ภาษาโปรตเุกส                                   : วนัจนัทร์ พธุ ศกุร์  9 : 00 -17 : 00 น. 

      ภาษาฟิลิปปินส์                                  : วนัพธุ  13 : 00 - 17 : 00 น. 

      ภาษาเวียดนาม                                  : วนัพฤหสับดี  13 : 00 - 17 : 00 น. 

 
＊その他の外国人向け医療情報をご希望の方は、以下のサイト等もご覧いただけます。 

○特定非営利活動法人 国際交流ハーティ港南台、公益財団法人かながわ国際交流財団 

・多言語医療問診票 （18言語） http://www.kifjp.org/medical/index.html  

○厚生労働省  

・外国人向け多言語説明資料 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html 

○東京都医療機関案内サービス ひまわり 

・都内の医療機関・外国語対応が可能な医療機関の検索、診療科目などの受診ガイド（日英） 
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 

・外国語対応が可能な医療機関や日本の医療システムに関する電話相談 

 （英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語） TEL：03-5285-8181  毎日：9:00AM-8:00PM 

・（医療機関向け）救急医療通訳サービス（英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語） 

TEL：03-5285-8185 平日：5:00PM-8:00PM 週末・祝日：9:00AM-8:00PM 

○AMDA国際医療情報センター http://amda-imic.com/modules/activity/index.php?content_id=13 

・外国人・企業等に対する医療機関紹介や医療福祉制度に関する情報の提供と無料電話通訳 

センター東京 電話相談 03-5285-8088 

   英語、タイ語、中国語、韓国語、スペイン語 ：毎日 9:00AM-8:00PM 

   ポルトガル語               ：月、水、金曜日 9:00AM-5:00PM 

   フィリピン語               ：水曜日 1:00PM-5:00PM 

   ベトナム語                ：木曜日 1:00PM-5:00PM 

http://www.kifjp.org/medical/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056789.html
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
http://amda-imic.com/modules/activity/index.php?content_id=13


 

ที่มาของ “ ใบตรวจอาการป่วย ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「病状シート」作成の経緯 

外国人が日本の医療機関で受診する、あるいは日本人が留学生に付き添う際に感じた「言葉

の壁」や「文化のバリア」。この状況をなんとかしたい！と MIAの外国人＆日本人会員有志が

集い「外国人のための地域医療グループ」ができました。 

 活動を通じて聴いた、「病院で病気のことをうまく話せないから不安だ」「症状が聞き取れ

ず、診療科の判断に苦労する。ただこのようなケースは少なく、その場しのぎで終わってい

る」という声。100人に一人の外国人の「困った」、医療スタッフの時々の「困った」かもし

れないけれど、問題があるなら解決したい！と一念発起。地域医療機関にもご協力いただきな

がら作成したのがこの「病状シート」です。シートの翻訳作業にはたくさんの MIA関係者が協

力しました。 

地域の国際交流活動の蓄積から生まれたこのシート。必要なみなさんにご利用いただくこと

で、地域の問題がひとつでも解決され、多文化共生社会の実現への一助になることを期待しま

す。 

 

 

เน่ืองจากเวลา คนตา่งชาติหรือคนญ่ีปุ่ นที่พานกัศกึษาตา่งชาติไปหาหมอ มกัเจออปุสรรคทางด้านภาษาและความแตกตา่งทางด้านวฒันธรรม  

จากสภาพดงักลา่วท าให้สมาชิกคนตา่งชาติกบัคนญ่ีปุ่ นในกลุม่อาสาสมคัร MIA ร่วมมือกนั แล้วก็ได้จดัตัง้ “ กลุม่อาสาสมคัรทางด้านการแพทย์ของพืน้ที่ ” ขึน้ 

จากประสบการณ์ที่ได้ฟังมา “ เวลาไปหาหมอจะมีความกงัวล เพราะอธิบายอาการไมไ่ด้ ”  “ เจ้าหน้าที่ฟัง ก็ฟังไมรู้่เร่ืองและไมรู้่จะสง่ไปตรวจแผนกไหนด ี 

ในกรณีแบบนีมี้น้อยเลย ท าแบบเอาตวัรอดไปในแตล่ะครัง้ๆ ไป ”  ผู้ ป่วยใน 100 คนอาจจะมีคนตา่งชาติ 1 คน ที่ล าบากทางด้านการสื่อสาร 

และเจ้าหน้าที่เองก็ล าบากที่จะรับมือกบัคนตา่งชาติ  ดงันัน้ ทางเราอยากจะแก้ปัญหานี ้ จงึได้จดัท า “ ใบตรวจอาการป่วย ” 

โดยได้รับการสนบัสนนุจากสถานรักษาพยาบาลในพืน้ที่และได้รับความชว่ยเหลือในการแปลเอกสารนี ้จากสมาชิกของ MIA หลายทา่น  

“ ใบตรวจอาการป่วย ” นี ้ เกิดจากประสบการณ์ที่ทางเราได้ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ  ทางเราหวงัวา่เอกสารนี ้

จะมีประโยชน์ตอ่ผู้ที่น าไปใช้ และคงชว่ยแก้ปัญหาในพืน้ที่ ที่นีไ้ด้ไมม่ากก็น้อย เพ่ือชว่ยให้คนในสงัคมที่มีหลากหลายวฒันธรรมอยูร่่วมกนัได้ 


