
■救急情報シート　　■日時：　　　　　年　　　月　　　日　時間：
タイ ไทย 　8

理解できる言語を選んでください。 □

1□  日本語 Japanese 12□ ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

2□  English 英語 13□ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語

3□ 韓国語 14□ ｽﾍﾟｲﾝ語

4□ ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 15□ ﾛｼｱ語

5□ 中国語（簡体） 16□ ﾙｰﾏﾆｱ語

6□ 中国語（繁体字） 17□ ﾗｵｽ語

7□ ﾍﾞﾄﾅﾑ語　 18□ ドイツ語

8□ ﾀｲ語 19□ ｱﾗﾋﾞｱ語

9□ ﾊﾝｶﾞﾘｰ語 20□ ﾍﾟﾙｼｬ語

10□ ﾌﾗﾝｽ語 21□ ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ語

11□ ﾈﾊﾟｰﾙ語

 選んだ言語は、

    □少し聞き取れる　           　　      　□少し話せる　　                        　　         □読みは少しできる　

■ รายการของผูปวย 患者様情報

ชื่อ-นามสกุล
お名前

สัญชาติ
国　　籍

ที่ อยู
ご住所

อายุ　　　ป　（วันเดือนปเกิด： วันที่　　เดือน　　　　　　ป　　　　　　　　）

生年月日

連絡がとれる電話番号 □自宅　　□勤務先　　□その他

พูดภาษาญ่ีปุน 
使用言葉 日本語を話すことが

備　　考

□ได　　　□นิดหนอย 　　　□ไมได
□できる　　　　　□少し　　　　　　　　　□できない

ภาษาที่ใช

ทํางาน

勤務先

ขอคิดเห็น

チェックを入れてください。

      □ศรุต     □สามารถพูด    □สามารถอาน    □สามารถเขียน     □ไมไดเขียนและอาน

■Vui lòng nhập số bất kỳ ngôn ngữ có thể hiểu được     その他、理解できる言語があれば、言語番号を記入ください。

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

■ภาษาของตัวเลือกคืออะไร?

           □聞き取れる　　    □話せる　　                 □読める　   　           □書ける　　                 □読み書きできない

  □เสียงเล็กนอย   □ฉันสามารถพูดเล็ก ๆ นอย ๆ   □ส่ิงเล็ก ๆ นอยสามารถแตง

□電話

■担当所轄名



8 タイ

これから体の状態を確認して、病院に搬送します。

この用紙を使ってあなたのけがや病気の内容を確認します。

□
必要な事項を書くか、指さしてください。

4 เกิดอะไรขึ้น　(อาการเปนอยางไรบาง) 何がおこりましたか。

● บาดเจ็บ けが

□หกลม ころんだ □บาดแผล　切った □อ่ืนๆ 　その他

□กระทบอยางแรง　強く打った □ท่ิมแทง　物が刺さった

□โดนลวกг　やけどをした □ตกจากท่ีสูง　高いところから落ちた

● อาการปวยฉับพลัน 急な病気

痛み

□การเสียเลือด
血が出た

□มาก  　たくさん □กลาง　中くらい

□นอย　少し

□เปนอาหาร 食べ物 □เปนเลือด　血液

吐いた
□อ่ืนๆ　その他

□มีเลือดปน 　 血が混じっていいる

下痢
□ไมมีเลือดปน　血は混じっていない

□สี □แดง　　赤 □ดํา　　　黒

色
□นํ้าตาล　茶色

□คล่ืนไส　気分が悪い

□หัวใจเตนเร็ว　どきどきする

□เวียนศรีษะ　めまい

□หายใจอึดอัด　息苦しい

□ชา　しびれる □ชัก　けいれん

□มีไข 　熱がある □อ่ืนๆ 　その他

1

2

3

เราจะตรวจอาการของทานแลวนําสงโรงพยาบาล

เราจะถามเกี่ยวกับบาดแผลหรืออาการของทานโดยใชกระดาษแผนน้ี

□การอาเจียร

□ทองเดิน

□ปวด

โปรดเขียนหรือชี้ตัวเลือกเพ่ือตอบคําถามแตละขอ

□ปวดตลอด 　ずっと痛い

□ปวดรัด　締め付けるような痛み

□ปวดแบบท่ิมแทง 　刺すような痛み

□ปวดเวลาเคลื่อนไหว　動かすと痛い

□ปวดตื้อๆ　にぶい痛み

□ปวดเปนระยะ　ときどき痛い



8 タイ

 ■ ประวัติการปวย これまでにかかった病気

□ความดันโลหิตสูง　高血圧 □โรคตับ　肝臓病 □มะเร็ง　がん

□เบาหวาน 　糖尿病 □โรคหัวใจ　心臓病

□โรคหืด　喘息 □โรคทางสมอง　脳の病気 □อ่ืนๆ　その他

 ■ อาการแพ アレルギー □ไมมี　ない □มี 　ある

□ยา　薬

□อาหาร　食べ物

□อ่ืนๆ　その他

 ■ มีการใชยาตอนนี้
飲んでる薬

 ■ แพทย(โรงพยาบาล)ประจํา 掛かりつけ医（病院） □ไมมี　ない □มี 　ある

 ■ เฉพาะผูหญิง 女の人 □มีทอง 妊娠中

□มีรอบเดือน　生理中

□3　□4　□5　□6　□7　□8　□เกา เดือน　予定日

■วิธีการรักษา これからすること

ตอจากนี้ เรากําลังจะรักษาทานดังกลาวตอไป これから、以下のことを行ないます。

□การใสทอชวยหายใจ 気管内挿管 □การหามเลือด 止血

□สูดดมออกซิเจน 酸素吸入 □ใหน้ําเกลือ 点滴

□การผายปอด 人工呼吸 □เขาเฝอก 固定（骨折などの）

□การปมหัวใจ 心臓マッサージ □การรักษาบาดแผล 傷の処置

6 เราติดตอโรงพยาบาลที่จะรับคุณไดแลว　และเรากําลังจะนําคุณสง
受け入れ病院が決まったので、これから搬送します。

สามารถใหผูอื่นนอกจากผูปวยขึ้นรถพยาบาลดวยไดอีกหนึ่งคน
救急車には患者さんのほかに、もう一人いっしょに乗ることができます。

ผูที่ไปกับผูปวยควรเปนผูที่สามารถอธิบายอาการของผูปวยได
説明できる人が乗ってください。

脈拍 呼吸数 意識

血圧 体温 ﾄﾘｱｰｼﾞ

7

8

5

มีทอง 妊娠中



■医療用語集：日本語⇔8タイ語

全身 รางกาย

頭 ศีรษะ/หัว 胸 ทรวงอก/หนาอก 性器 อวัยวะสืบพันธุ

首 คอ 乳房 เตานม そけい部 บริเวณขาหนีบ

うなじ ตนคอ 乳首 หัวนม 脚（下肢全体） ขา

肩 ไหล みぞうち ลิ้นป/ยอดอก もも ตนขา/ขาออน

腕（上肢） แขน 腹 ทอง 膝 ขอเขา

上腕 ตนแขน/แขนสวนบน わき腹 เอว 膝頭 หัวเขา

前腕 แขนสวนขอศอกถึงถึงขอมือ へそ สะดือ 脚（膝から下） ขาสวนลาง

ひじ ขอศอก 背中 หลัง ふくろはぎ นอง

手首 ขอมือ 腰 บริเวณเอว すね หนาแขง

わきの下 รักแร 尻 ตะโพก くるぶし ตาตุม

顔 หนา 手 มือ 足 เทา

目 ตา 親指 นิ้วโปง 足首 ตาตุม

鼻 จมูก 人さし指 นิ้วชี้ つま先 ปลายเทา

口 ปาก 中指 นิ้วกลาง 足ゆび นิ้วเทา

唇 ริมฝปาก 薬指 นิ้วนาง 足の甲 หลังเทา

歯 ฟน 小指 นิ้วกอย 足の裏 ฝาเทา

舌 ล้ิน 手の甲 หลังมือ かかと สนเทา

耳 หู 爪 เล็บ 土踏まず ฝาเทาสวนที่เวา

あご คาง 手のひら ฝามือ 手首 ขอมือ

内臓

骨 กระดูก 肺 ปอด 肝臓 ตับ

筋（筋肉） กลามเนื้อ 食道 หลอดอาหาร 腎臓 ไต

血管 หลอดเลือด 胃 กระเพาะ 膀胱 กระเพาะปสสาวะ

脳 สมอง 小腸 ลําไสเล็ก 尿道 ทอปสสาวะ

心臓 หัวใจ 大腸 ลําไสใหญ 子宮 มดลูก

気管 หลอดลม 肛門 ชองทวารหนัก 膣 ชองคลอด

検査

体温 อุณหภูมิรางกาย

脈拍 ชีพจร

血圧 ความดันโลหิต

尿検査 การตรวจปสสาวะ

血液検査 การตรวจเลือด

X線検査 เอ็กซเรย

診療科目

内科 産婦人科

外科 泌尿器科

整形外科 脳神経外科

眼科 精神科（神経科）

耳鼻咽喉科 麻酔科

皮膚科 放射線科

形成外科 歯科

小児科 口腔外科

แผนกศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม-โรคท่ัวไป

แผนกศัลยกรรมในชองปาก

แผนกทันตกรรม

แผนกเอ็กซเรย

แผนกดมยาสลบ

แผนกจิตเวช

แผนกโรคทางเดินปสสาวะ

แผนกสูตินรีเวช

แผนกศัลยกรรม-ผาตัดสมองและเส็นประสาท

แผนกกุมารเวชกรรม/แผนกเด็ก

แผนกศัลยกรรมตกแตง

แผนกโรคผิวหนัง

แผนกหู คอ จมูก

แผนกจักษุ/แผนกตา

แผนกศัลยกรรมกระดูก

แผนก

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影(CT)
磁気共鳴断層検査（MRI)
内視鏡検査

カテーテル検査 การตรวจใสสายสวน

การตรวจดวยกลองสอนภายใน

การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา

คอมพิวเตอรชีทีสแกน

อวัยวะภายใน

การตรวจโรค
心電図

超音波検査 การตรวจอัลตราซาวด

การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ
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