特定健康診査に関する質問

แบบสอบถามการตรวจสุขภาพโดยคาถามเฉพาะ
特定健康診査に関する質問項目
No.

แบบสอบถามการตรวจสุขภาพโดยคาถามเฉพาะ

【タイ語】

選択肢

回答欄

ข้อเลือก

คาตอบ

現在、次の薬を服用していますか。
1～3

1
2
3

ปั จจุบนั ใช้ยาดังต่อไปนี้อยู่หรือไม่
a. 血圧を下げる薬

ยาลดความดันโลหิต
b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射

ยาลดน้ าตาลกลูโคสในเลือด หรือ ยาฉีดอินซูลนิ
c. コレステロールや中性脂肪を下げる薬

ยาลดคอเลสเตอรอล (ไขมันในเส้นเลือด) หรือ ไตรกรีเซไรด์

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

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。
4

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

เคยได้รบั การแจ้งจากแพทย์ว่าเป็ นโรคเส้นเลือดในสมองแตก(มีเลือดออกในสมอง
เนื้อเยื่อสมองตาย ฯลฯ)และเคยได้รบั การรักษาหรือไม่
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。
5

เคยได้รบั การแจ้งจากแพทย์ว่าเป็ นโรคหัวใจ (อาการปวดเค้นหน้าอก.กล้ามเนื้อหัวใจตาย ฯลฯ)
และเคยได้รบั การรักษาหรือไม่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

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。
6

เคยได้รบั การแจ้งจากแพทย์ว่าเป็ นโรคไตวายเรือ้ รัง,
และได้รบั การรักษา (การล้างไตเทียมเป็ นต้น) หรือไม่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

医師から、貧血といわれたことがありますか。
7

เคยได้รบั การแจ้งจากแพทย์ว่าเป็ นโรคโลหิตจางหรือไม่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

現在、たばこを習慣的にすっていますか。
（※「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）

8

ปั จจุบนั ติดบุหรีห่ รือไม่
（※ ติดบุหรี่ หมายถึงคนทีส
่ บู บุหรีโ่ ดยรวมมากกว่า 100 มวนขึน้ ไป
หรือคนทีส่ บู บุหรีม่ ากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และยังสูบในช่วง 1เดือนทีผ่ ่านมา)

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

20歳のときの体重から10Kｇ以上増加していますか。
9

ตัง้ แต่อายุ 20ปี น้ าหนักเพิม่ มากกว่า10กิโลกรัมหรือไม่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

1回30分以上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。
10

ออกกาลังกายมาแล้วมากกว่า 1ปี โดยออกกาลังครัง้ ละนานกว่า 30นาที อาทิตย์
ละ 2ครัง้ ขึน้ ไป หรือไม่

①はい ใช่ ②いいえ ไม่ใช่

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。
11

มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเดินในชีวติ ประจาวัน
มากกว่า 1ชัวโมงต่
่
อหนึ่งวันหรือไม่

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速いですか。
12

เมือ่ เปรียบเทียบกับคนทีม่ อี ายุเท่ากัน เพศเดียวกันแล้วนับว่าเป็ นคนเดินเร็วหรือไม่

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

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。

①何でもかんで食べることができる

เวลาทานอาหารพฤติกรรมการเคีย้ วตรงกับข้อใด

สามารถเคีย้ วอาหารได้ทุกอย่าง
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
บางครังเลื
้ อกเคีย้ วตามสภาพฟั นและเหงือกและเคีย้ ว
ยากก็ม ี

13

③ほとんどかめない
ส่วนใหญ่เคีย้ วไม่ได้

人と比較して食べる速度が速いですか。

①速い เร็ว
②ふつう ธรรมดา

14

เมือ่ เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนับว่าเป็ นคนทานอาหารเร็วหรือไม่

③遅い ช้า

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ありますか。
15

ทานอาหารค่าก่อนนอน 2 ชั ่วโมง มากกว่า 3 ครัง้ ต่อ 1อาทิตย์หรือไม่

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

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。
16

ทานอาหารว่าง และดืม่ เครือ่ งดืม่ รสหวาน นอกเหนืออาหารมือ้ หลัก 3 มือ้ หรือไม่

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

朝食を抜くことが週3回以上ありますか。
17

ไม่ทานอาหารเช้ามากกว่า 3 ครัง้ ต่อหนึ่งอาทิตย์หรือไม่

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

①毎日 ทุกวัน

18

お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）はどの位の頻度で飲みますか。

มีความถีใ่ นการดืม่ เหล้า (เหล้ากลั ่น,เหล้าหมัก,เบียร์,เหล้าฝรัง)่ บ่อยหรือไม่

②時々บางครัง้
③ほとんど飲まない（飲めない）
ไม่ค่อยดืม่ (ดืม่ ไม่ได้)

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500ml、焼酎（25度）110ml、
ウィスキーダブル１杯（60ml)、ワイン2杯(240ml)

①1合未満 น้อยกว่า 1ถ้วย
②1～2合未満
ตัง้ แต่ 1ถ้วยขึน้ ไป
แต่น้อยกว่า 2 ถ้วย

19

③2～3合未満

ดืม่ เหล้าต่อหนึ่งวันประมาณเท่าไหร่
เหล้าสาเก 1 ถ้วย(180มิลลิลติ ร) เทียบเท่า เบียร์ 500มิลลิลติ ร
เหล้าโชชู 25ดีกรี(110มิลลิลติ ร),วิสกีด้ บั เบิล้ 1แก้ว(60มิลลิลติ ร),ไวน์ 2แก้ว

ตัง้ แต่2ถ้วยขึน้ ไป
แต่น้อยกว่า 3 ถ้วย
④3合以上
มากกว่า 3 ถ้วยขึน้ ไป

睡眠で休養が十分とれていますか。
20

①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

พักผ่อนโดยการนอนหลับอย่างเพียงพอหรือไม่
①改善するつもりはない

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。

ไม่คดิ จะปรับปรุง
②改善するつもりである
ตัง้ ใจจะปรับปรุง

21

คิดอยากจะปรับปรุงนิสยั ในการใช้ชวี ติ ประจาวันเช่นการออกกาลังกาย
การทานอาหารหรือไม่

③近いうちに（概ね1ヶ月以内）改善
するつもりであり、少しずつ始めてい
る
คิดจะปรับปรุงในไม่ชา้ นี้ (ภายในหนึ่งเดือน),
เริม่ ปรับปรุงทีละน้อยแล้ว
④既に改善に取り組んでいる
(6ヶ月未満）
อยู่ในช่วงการปรับปรุง (น้อยกว่า 6 เดือน)
⑤既に改善に取り組んでいる
(6ヶ月以上）
อยู่ในช่วงการปรับปรุง
(มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป)

生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、
利用しますか。
①はいใช่ ②いいえไม่ใช่

22

ถ้ามีโอกาสได้รบั การบริการคาแนะนาจากอนามัยในการปรับปรุงนิสยั
ในการใช้ชวี ติ ประจาวัน จะใช้บริการหรือไม่
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