
タイ語 

 

一般健康診断 問診票（案） 

แบบสอบถาม การตรวจสขุภาพทัว่ไป (ฉบบัรา่ง) 
 

健康保険被保険者証等（健康保険証）に記載されている記号、番号（枝番）、保険

者番号を転記してください。記載いただいた場合は、記号・番号を健診結果ととも

に加入する保険者へ提供し、健診結果の管理に活用いたします。 

กรณุากรอกรหสั, หมายเลข (เลขยอ่ย), หมายเลขผูใ้หบ้รกิารประกนัที ่

ระบุอยูบ่นบตัรผูเ้อาประกนัสขุภาพแห่งชาต ิฯลฯ (บตัรประกนั 

สขุภาพ) หากคณุกรอกขอ้มูลเหลา่นี ้เราจะสง่ผลการตรวจสขุภาพ 

พรอ้มกบัรหสั/หมายเลข ใหก้บัผูใ้หบ้รกิารประกนัเพือ่ใชใ้นการจดัการผล 

การตรวจสขุภาพ 

記号： 

รหสั: 
        

         

番号（枝番）： 

หมายเลข (เลขยอ่ย): 
     －   

         

保険者番号： 

หมายเลขผูใ้หบ้รกิารประกนั: 
        

団体・会社名： 

ชือ่องคก์ร/บรษิทั: 
             

所属部署名： 

ชือ่แผนกทีส่งักดั: 
 

氏名 

ชือ่และนามสกลุ: 
 

生年月日： 

วนัเดอืนปีเกดิ: 

  年   月    日 

ปี    เดอืน     วนัที ่

年齢： 

อาย:ุ 

歳 

ปี 

性別： 

เพศ: 

男・女 

ชาย / หญงิ 

本問診票は、事業者が労働者の健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防

止、生活習慣病等の増悪防止を図るという目的において使用されます。 

แบบสอบถามน้ี ใชเ้พือ่ใหผู้ป้ระกอบการทราบถงึสถานะทางสขุภาพของผูท้ างาน และด าเนินมาตรการหลงัทราบผล เชน่ 

ลดเวลาการท างาน เปลีย่นงาน ฯลฯ เพือ่ป้องกนัการเป็นโรคทางสมองหรือหวัใจ 

และป้องกนัไมใ่หโ้รคทีเ่กดิจากการด าเนินชีวติประจ าวนั ฯลฯ เลวรา้ยลง 

 

分類 

ประเภท 
No. 

質問項目 

ค าถาม 

回答 

ค าตอบ 

既往歴 

ประวตัทิาง 

การแพทย ์
1  

医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受

けたことがありますか。 

เคยไดร้บัการแจง้จากแพทยว์า่เป็นโรคหลอดเลอืดสมอง (มเีลอืดออกในสมอง เนือ้เยือ่ 

สมองตาย ฯลฯ) หรอืเคยไดร้บัการรกัษาหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

 2  

医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を

受けたことがありますか。 

เคยไดร้บัการแจง้จากแพทยว์า่เป็นโรคหวัใจ (อาการปวดเคน้หนา้อก, กลา้มเนือ้หวัใจตาย  

ฯลฯ) หรอืเคยไดร้บัการรกัษาหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

 3  

医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析な
ど）を受けていますか。 

เคยไดร้บัการแจง้จากแพทยว์า่เป็นโรคไตเร ือ้รงัหรอืไตวาย หรอืไดร้บัการรกัษา (การฟอกไตเป็น 

ตน้) หรอืไม ่

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

 4  
医師から、貧血といわれたことがありますか。 

เคยไดร้บัการแจง้จากแพทยว์า่เป็นโรคโลหติจางหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

（うち服薬歴） 

 (ประวตักิารใชย้า) 

 
現在、aから cの薬を使用していますか※ 

ปัจจบุนั ใชย้า a - c อยูห่รอืไม่* 
 

5  
a． 血圧を下げる薬 

a. ยาลดความดนัโลหติ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

6  
b． 血糖を下げる薬又はインスリン注射 

b. ยาลดน า้ตาลกลโูคสในเลอืด หรอื ยาฉีดอนิซลูนิ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

7  
c． コレステロールや中性脂肪を下げる薬 

c. ยาลดคอเลสเตอรอล (ไขมนัในเสน้เลอืด) หรอื ไตรกรเีซไรด ์

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

（うち喫煙歴） 

(ประวตักิารสบูบุหร ี)่ 
8  

現在、たばこを習慣的に吸っていますか。 

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100 本以上、又は６ヶ月以上吸ってい

る者」であり、最近 1 ヶ月間も吸っている者） 

ปัจจบุนั ตดิบุหร ีห่รอืไม่ 

(* ตดิบุหร ี ่หมายถงึคนทีส่บูบุหร ีโ่ดยรวม 100 มวนขึน้ไป หรอืคนทีส่บูบุหร ี ่6 

 เดอืนขึน้ไป และยงัสบูในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่านมา) 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

   ※医師の診断・治療のもとで服薬中の者を指す。 

    * หมายถงึบุคคลทีท่านยาภายใตก้ารรกัษาหรอืการตรวจจากแพทย ์

 



タイ語 

 

分類 
ประเภท 

No. 
質問項目 
ค าถาม 

回答 
ค าตอบ 

業務歴 

ประวตักิารท างาน 

9  
これまでに、重量物の取扱いのある業務経験がありますか。 

จนถงึปัจจบุนั เคยท างานทีต่อ้งจดัการเกีย่วกบัสิง่ของทีห่นักๆ หรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

10  
これまでに、粉塵の多い環境での業務経験がありますか。 

จนถงึปัจจบุนั เคยท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่ฝุ่ีนผงมากหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

11  
これまでに、激しい振動を伴う業務経験がありますか。 

จนถงึปัจจบุนั เคยท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัน่สะเทอืนแบบรนุแรงหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

12  
これまでに、有害物質の取扱いのある業務経験がありますか。 

จนถงึปัจจบุนั เคยท างานทีต่อ้งจดัการเกีย่วกบัสารอนัตรายหรอืไม ่

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

13  
これまでに、放射線の取扱いのある業務経験がありますか。 

จนถงึปัจจบุนั เคยท างานทีต่อ้งจดัการเกีย่วกบัรงัสหีรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

14  
現在の職場では、どのような勤務体制で働いていますか。 

ในทีท่ างานปัจจบุนั คณุท างานในระบบการท างานแบบไหน 

①常時日勤 
ท างานเวลากลางวนั 

②常時夜勤 
ท างานเวลากลางคนื 

③交替制（日勤と夜勤の両方あり） 
ท างานเป็นกะ (มทีัง้กะกลางวนัและกะกลางคนื) 

15  

現在の職場での、直近１ヶ月間の１日あたりの平均的な労働時間はどのぐらいで
すか。（昼食等の休憩時間を除き、時間外労働を含む） 

ในทีท่ างานปัจจบุนั เวลาท างานเฉลีย่ตอ่วนั ในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่านมาคอืเท่าไร (ไม่รวมชว่งเวลา 

พกั เชน่ พกักลางวนั ฯลฯ, รวมการท างานลว่งเวลา) 

①６時間未満 
นอ้ยกวา่ 6 ช ัว่โมง  

②６時間以上８時間未満 
ตัง้แต ่6 ช ัว่โมงขึน้ไป แตน่อ้ยกวา่ 8 ช ัว่โมง 

③８時間以上 10時間未満 
ตัง้แต ่8 ช ัว่โมงขึน้ไป แตน่อ้ยกวา่ 10 ช ัว่โมง 

④10時間以上 
 ตัง้แต ่10 ช ัว่โมงขึน้ไป 

16  
現在の職場での、直近１ヶ月間の１週間あたりの平均的な労働日数はどのぐらい

ですか。 

ในทีท่ างานปัจจบุนั จ านวนวนัท างานเฉลีย่ตอ่สปัดาห ์ในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่านมาคอืเท่าไร 

①３日間未満 
 นอ้ยกวา่ 3 วนั 

②３日間以上５日間未満 
ตัง้แต ่3 วนัขึน้ไป แตน่อ้ยกวา่ 5 วนั 

③５日間 
5 วนั 

④６日間以上 
ตัง้แต ่6 วนัขึน้ไป 

体重増加 

การเพิม่ขึน้ของ 

น า้หนัก 
17  

20 歳の時の体重から 10kg 以上増加していますか。 

ตัง้แตอ่าย ุ20 ปี น า้หนักเพิม่ 10 กโิลกรมัขึน้ไปหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

身体活動 

การออกก าลงักาย 

18  
1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していますか。 
ออกก าลงักายมาแลว้ 1 ปีขึน้ไป โดยออกก าลงัใหเ้หงือ่ออกเบา ๆ คร ัง้ละ 30 นาทขีึน้ไป อาทติยล์ะ 2 วนัขึน้ 

ไป หรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

19  
日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1日 1 時間以上実施していますか。 

เดนิหรือขยบัรา่งกายในระดบัทีเ่ทยีบเทา่การเดนิในชวีติประจ าวนั 1 ช ัว่โมงขึน้ไปตอ่หน่ึงวนัหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

20  
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか。 

เมือ่เทยีบกบัคนทีม่อีายเุท่ากนั เพศเดยีวกนัแลว้นับวา่เป็นคนเดนิเรว็หรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

歯の状態 

สภาพฟัน 
21  

食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 

เวลาทานอาหารพฤตกิรรมการเคีย้วตรงกบัขอ้ใด 

①何でもかんで食べることができる 
สามารถเคีย้วอาหารไดทุ้กอยา่ง 

②歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる部分が

あり、かみにくいことがある 
มสีว่นทีก่งัวล เชน่ ฟนั เหงือก การสบฟนั ฯลฯ และเคีย้วยากก็ม ี

③ほとんどかめない 
สว่นใหญเ่คีย้วไม่ได ้

食習慣 

นิสยัการทานอาหาร 

22  
人と比較して食べる速度が速いですか。 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนอืน่แลว้นับวา่เป็นคนทานอาหารเรว็หรอืไม่ 

①速い   เรว็   
②ふつう  ธรรมดา 
③遅い   ชา้ 

23  
就寝前の 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ありますか。 

ทานอาหารค ่าภายใน 2 ช ัว่โมงกอ่นนอน  สปัดาหล์ะ 3 คร ัง้ขึน้ไปหรอืไม ่

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

24  
朝昼夕の 3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 

ทานอาหารวา่ง และดืม่เคร ือ่งดืม่รสหวาน นอกเหนืออาหารมือ้หลกั 3 มือ้หรอืไม่ 

①毎日 ทุกวนั   

②時々 บางคร ัง้ 
③ほとんど摂取しない 
สว่นใหญไ่ม่ทานหรอืดืม่ 

25  
朝食を抜くことが週に 3 回以上ありますか。 

ไม่ทานอาหารเชา้สปัดาหล์ะ 3 คร ัง้ขึน้ไปหรอืไม ่

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

 



タイ語 

 

分類 

ประเภท 
No. 質問項目 

ค าถาม 

回答 
ค าตอบ 

飲酒の状況 

สถานการณก์าร 

ดืม่สรุา 

26  
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）はどの位の頻度で飲みますか。 

มคีวามถีใ่นการดืม่เหลา้ (เหลา้กลัน่, เหลา้หมกั, เบยีร,์ เหลา้ฝร ัง่) บ่อยหรอืไม่ 

①毎日 ทุกวนั   

②時々 บางคร ัง้ 

③ほとんど飲まない（飲めない） 
ไม่คอ่ยดืม่ (ดืม่ไม่ได)้ 

27  

飲酒日の１日当たりの飲酒量はどの位ですか。 

日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安：ビール中瓶１本（約５００ｍｌ）、焼酎２５度

（１１０ｍｌ）、ウイスキーダブル一杯（６０ｍｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ） 

ดืม่เหลา้ตอ่หน่ึงวนัประมาณเท่าไหร ่

เหลา้สาเก 1 ถว้ย (180 มลิลลิติร) เทยีบเท่าเบยีร ์500 มลิลลิติร 

เหลา้โชช ู25 ดกีร ี(110 มลิลลิติร), วสิกีด้บัเบิล้ 1 แกว้ (60 มลิลลิติร), ไวน ์2 แกว้ (240 มลิลลิติร) 

①１合未満   
นอ้ยกวา่ 1 ถว้ย 

②１～２合未満 
ตัง้แต ่1 ถว้ยขึน้ไป แตน่อ้ยกวา่ 2 ถว้ย 

③２～３合未満 
ตัง้แต ่2 ถว้ยขึน้ไป แตน่อ้ยกวา่ 3 ถว้ย 

④３合以上 
3 ถว้ยขึน้ไป 

休養 

การพกัผ่อน 
28  

睡眠で休養が十分とれていますか。 

พกัผ่อนโดยการนอนหลบัอยา่งเพยีงพอหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

生活習慣 

改善意向 

ความตัง้ใจทีจ่ะ 

ปรบัปรงุการใช ้

ชวีติประจ าวนั 

29  
運動や食生活等の生活習慣を改善しようと思っていますか。 

คดิอยากจะปรบัปรงุนิสยัในการใชช้วีติประจ าวนั เชน่ การออกก าลงักาย การทานอาหาร  

หรอืไม่ 

①改善するつもりはない 
ไม่คดิจะปรบัปรงุ 

②改善するつもりである（概ね６か月以内） 
ตัง้ใจจะปรบัปรงุ (ภายใน 6 เดอืน) 

③近いうちに（概ね１か月以内）改善するつも
りであり、少しずつ始めている 

คดิจะปรบัปรงุในไม่ชา้นี ้(ภายใน 1 เดอืน), เร ิม่ปรบัปรงุทลีะ 

นอ้ยแลว้ 

④既に改善に取り組んでいる（６か月未満） 
อยูใ่นชว่งการปรบัปรงุ (นอ้ยกวา่ 6 เดอืน) 

⑤既に改善に取り組んでいる（６か月以上） 
อยูใ่นชว่งการปรบัปรงุ (6 เดอืนขึน้ไป) 

30  
生活習慣の改善について保健指導（個人への指導）を受ける機会があれば、利用しますか。 

ถา้มโีอกาสไดร้บัการบรกิารค าแนะน าดา้นสขุภาพในการปรบัปรงุนิสยัในการใชช้วีติประจ าวนั 

จะใชบ้รกิารหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

その他 

อืน่ๆ 
31  

何か健康について相談したいことがありますか。 

มอีะไรทีอ่ยากปรกึษาเกีย่วกบัเร ือ่งสขุภาพหรอืไม่ 

①はい    ใช ่

②いいえ   ไม่ใช ่

 


