ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

การประกันแพทย์ สาธารณสุ ขของรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกันแพทย์ของรัฐ
4-2 ประกันสุขภาพ
ผูท้ ี่ทางานในบริ ษทั ,สถานประกอบการ

4-3 ประกันสุขภาพของพลเมือง
(1) ผู้อยู่ในข่ ายเข้ าประกันตน

ผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพ
ได้
*ยกเว้นผูม้ ีสถานการณ์พานักแบบพานักระยะสั้นไม่ถึง3เดือน(มี
กรณี ยกเว้น)
ผูท้ ี่ไม่สามารถเข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพได้
*ยกเว้นผูม้ ีสถานการณ์พานับแบบ[พานักระยะสั้น]

สถานที่ทางานหรื อสถานประกอบการดาเนิ นการสมัครเข้า

(2) วิธีการเข้ าประกันตน

ประกันตนประชาชน

ดาเนินการสมัครด้วยตัวเองที่เทศบาลที่ตนได้
ขึ้นทะเบียนราษฎร ดาเนินการโดยผู ้
ผิดชอบรับผิดชอบประกันสุ ขภาพ

รับบัตรประกันสุ ขภาพ

(3) บัตรประกัน

รับบัตรประกันสุ ขภาพของพลเมือง

นาบัตรประกันสุ ขภาพไปโรงพยาบาล

เวลารับการตรวจ

นาบัตรประกันสุ ขภาพของพลเมืองไปโรงพยาบาล

รับผิดชอบค่ารักษาเอง 30%

(4) ค่ ารักษา

*อัตราส่ วนการรับผิดชอบที่ตอ้ งชาระค่ารักษาด้วยตนเอง ผูม้ ีอายุ
ระหว่าง70ปี ถึง74ปี ต้องชาระ 20% หรื อ 30% ขึ้นอยูก่ บั รายได้,

รับผิดชอบค่ารักษาเอง 30%
*อัตราส่ วนการรับผิดชอบที่ตอ้ งชาระค่าแพทย์ ด้วยตนเอง
ผูม้ ีอายุระหว่าง70ปี ถึง74ปี ต้องชาระ 20% หรื อ 30%
ขึ้นอยูก่ บั รายได้,

เด็กอายุต้ งั แต่ 0ปี ถึงก่อนเข้าเรี ยนการศึกษาภาคบังคับต้องชาระ 20%

เด็กอายุต้ งั แต่ 0ปี ถึงก่อนเข้าเรี ยนการศึกษาภาคบังคับ
ต้องชาระ 20%
เงินเบี้ยประกันกาหนดตามเงินเดือนนายจ้างและผูป้ ระกันตนจ่าย
คนละครึ่ ง(โดยหักจากเงินเดือน)

(5) เบี้ยประกัน

เบี้ยประกันเทศบาลแต่ละแห่ งมีความแตกต่างกันทุกปี จะมีการ
กาหนดโดยยึดจากรายได้และจานวนทุกปี จะมีการกาหนดโดย
ยึดจากรายได้และจานวนสมาชิกในครอบครัว

*สถานพยาบาลของญี่ปนมี
ุ่ [สถานพยาบาลในระบบประกัน] ที่นาระบบประกันมาใช้และสถานพยาบาลที่ไม่ได้นามาใช้ (สถานที่นวด เป็ นต้น) ถึงแม้จะเป็ นสถานพยาบาลใน
ระบบประกัน แต่กม็ ีการรักษาบางที่อยูน่ อกขอบข่ายของประกัน

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

หมวดนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ[สถานพยาบาล]ของญี่ปุ่นโดยอธิบาย วิธีการเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล , ขั้นตอนการเข้า
โรงพยาบาลการรับมือเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ น และร้านขายยาเภสัชกร , เกี่ยวกับประกันแพทย์

1 สถานพยาบาล
ในกรณี ที่เกิดการเจ็บป่ วยรับการรักษาที่สถานพยาบาล บทนี้ จะแนะนาเกี่ยวกับประเภทของสถานพยาบาลในญี่ปุ่น และกฎระเบียบต่างๆ

1-1 ความรู้ พื้นฐานเกีย่ วกับสถานพยาบาลของญี่ปนุ่
(1) ประเภทของสถานพยาบาล
สถานพยาบาลของญี่ปุ่น ถูกแบ่งออกเป็ น โรงพยาบาลใหญ่ที่พร้อมด้วยเครื่ องตรวจสอบและการรับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ,สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาล
ส่วนบุคคลที่รับรักษาเรื่ องเจ็บป่ วยเล็กน้อยทัว่ ไป
คลินิกแพทย์/สถานพยาบาล/คลินิก ไม่มีอุปกรณ์สาหรับรองรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีอุปกรณ์พยาบาลไม่ถึง 20เตียงรับตรวจรักษาในกรณี ที่
เจ็บป่ วยเล็กๆน้อยๆ
ในทางกลับกัน ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่น้ นั จะมีอุปกรณ์สาหรับรองรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและเครื่ องตรวจสอบพร้ อมอยูแ่ ล้ว

ที่โรงพยาบาล

ของรัฐมีระบบการรักษาพยาบาลที่กา้ วหน้าสาหรับโรคเฉพาะทาง การรักษาที่โรงพยาบาลขนาด 200เตียงขึ้นไป หากไม่ได้รับคาสัง่ จากแพทย์แล้วอาจต้องเสี ย
เงินส่วนเกิน
อันดับแรกรับการตรวจที่คลินิกแพทย์)สถานพยาบาล(และถ้าจาเป็ นรับคาแนะนาการเข้ารับการรักษาเฉพาะทางที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อเจ็บป่ วยไม่ตอ้ ง
รี บร้อนให้รับการตรวจที่สถานพยาบาลที่อยูใ่ กล้ก่อน

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

สถานพยาบาลส่ วนบุคคลสาหรับโรคทั่วไป

โรงพยาบาลขนาดใหญ่สาหรับโรคร้ ายแรง

เจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่นปวดท้อง ,หวัด เป็ นตัน

โรคหรื ออาการเจ็บป่ วย,ได้รับบาดเจ็บรุ นแรง

จดหมายแนะนา

ในกรณีที่พบว่าเป็ นการเจ็บป่ วยขั้นรุ นแรง
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องผ่าตัด，เข้าโรงพยาบาล

คลินิกแพทย์,สถานพยาบาล

โรงพยาบาลขนาดใหญ่(โรงพยาบาลทัว่ ไป)

(2) แผนกรักษาโรค
สถานพยาบาล,โรงพยาบาลได้กาหนดแผนกรักษาโรคตามประเภทของโรค เนื่ องจากมีโรงพยาบาลทัว่ ไปที่มีแผนกรักษาโรคเกือบทั้งหมด และคลินิกแพทย์
หรื อสถานพยาบาลที่มีแผนกรักษาโรคเฉพาะบางส่ วน ดังนั้นเวลาเข้ารับการตรวจให้เลือกสถานที่ให้ตรงกับโรคที่เป็ น แผนกการรักษาโรคหลักๆ เช่น แผนก
อายุรกรรม,แผนกศัลยกรรม,แผนกกุมารเวช เป็ นต้น ขนาดใหญ่จะมีการแบ่งออกเป็ นแผนกย่อยๆเพื่อการรักษาโรคเฉพาะทาง ด้านล่างเป็ นตารางแนะนา
แผนกรักษาโรคและโรคที่ทาการตรวจรักษา
แผนกรักษาโรค
แผนกอายุรกรรม

รับการตรวจโรคทัว่ ไปเช่นหวัด ใช้ยาในการรักษา กรณี ที่ไม่ทราบว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคอะไรต้องรับการตรวจที่แผนกนี้
ก่อน

แผนกศัลยกรรม

ทาการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม โดยพื้นฐานทาการรักษาโดยการผ่าตัด

แผนกกุมารเวช

ตรวจรักษาโรคทัว่ ไปให้กบั เด็กไม่เกินระดับชั้นประถม

แผนกศัลยกรรมกระดูก

ตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ อ,ข้อต่อ และกระดูก เช่น กระดูกหัก,เคล็ด ,ปวดสะโพกเป็ นต้น

แผนกจักษุเวช

รับการตรวจรักษาโรคตา และตรวจวัดสายตา

แผนกทันตกรรม

ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับฟัน เช่น ฟันผุ เป็ นต้น

อื่นๆเช่นแผนกโรคหู คอ จมูก,แผนกโรคผิวหนัง ,แผนกสูตินารี เวช ,แผนกโรคทางเดินปัสสาวะ ,แผนกจิตเวช,แผนกประสาทวิทยา(ผ่าตัดสมอง) เป็ นต้น
กรณี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หากไม่ทราบว่าจะรับการรักษาที่แผนกไหน กรุ ณาบอกอาการของโรคและสอบถามกับประชาสัมพันธ์

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

(3) ระบบตามลาดับที่มาก่ อน กับระบบการจอง
โรงพยาบาลและสถานบริ การที่ญี่ปุ่นส่ วนใหญ่ให้บริ การด้วยระบบตามลาดับที่มาถึงก่อน ด้วยเหตุน้ ี บางครั้งทาให้ตอ้ งรอ 2-1ชัว่ โมง แต่สาหรับทันตกรรมนั้น
โดยทัว่ ไปใช้ระบบการจอง สถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลบางแห่ งก็ใช้ระบบการจองเช่นกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนเข้ารับบริ การ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1 สถานพยาบาล
1-2 เพื่อเข้ ารับการตรวจ
เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ประเทศญี่ปุ่นมีขีดจากัดของสถานพยาบาลที่สามารถให้บริ การโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ถ้าเป็ นไปได้ควรไปกับผูท้ ี่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้
ในกรณี ที่มีขอ้ จากัดในการรักษาเนื่องจากเหตุผลทางศาสนา,การดารงชีวิตประจาวัน หรื อ การแพ้ยากรุ ณาแจ้งประชาสัมพันธ์หรื อพยาบาลก่อน
(1) สิ่งที่จาเป็ นในการตรวจ
นาบัตรประกันสุขภาพไปโรงพยาบาล ถ้านาบัตรติดตัวมาด้วยสามารถจ่ายค่ารักษาเองเพียงส่ วนหนึ่ งได้ ถ้าไม่นาบัตรประกันสุขภาพติดไปด้วยหรื อไม่ได้เข้า
เป็ นผูป้ ระกันตนในระบบประกันแพทย์จะต้องจ่ายค่ารักษาเองทั้งหมดซึ่ งค่อนข้างแพง
นอกจากนี้ควรนาเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประจาตัวผูพ้ านัก หรื อใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษไปด้วย นอกจากนี้ ถา้ มียาที่ใช้อยูค่ วรนาไปด้วย
เกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพ กรุ ณาดู 4 ประกันแพทย์ของรัฐ 4-2 ประกันสุขภาพ (3) 4-3 ประกันสุขภาพของพลเมือง (3)
1 บัตรประกันสุ ขภาพ

2 บัตรประจาตัวผู้พานัก หรื อหนังสื อเดินทาง

3 ยาที่ใช้ อยู่

4 จดหมายแนะนา (หากมี)

在留カード
2016.9.1

(2) ระยะเวลาในการตรวจ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สถานพยาบาลแต่ละแห่ ง แต่โดยปกติ ให้บริ การวันธรรมดาทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย,วันเสาร์เฉพาะช่วงเช้า ส่ วนวันอาทิตย์และปิ ด
ให้บริ การวันหยุด ควรโทรยืนยันล่วงหน้า
เกี่ยวกับการตรวจรักษานอกเวลา กรุ ณาดู,2-2 กรณี ฉุกเฉิ นตอนกลางคืนและวันหยุด
< ตัวอย่าง>

午前
เช้า

月

火

水

木

金

土

日

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

×

×

午後
บ่าย

祝日は休み

วันนักขัตฤกษ์ปิดให้บริ การ

ที่ช่องตรวจมีการแนะนาเวลาการ
เวลาการตรวจรักษา
×คือหยุดให้บริ การ จากตัวอย่างนี้
จากตัวอย่างนี้จะเป็ นว่า วันพฤหัส
วันพฤหัสบ่าย,วันเสาร์บ่าย,วัน
บ่าย,วันอาทิตย์ หยุดให้บริ การ
ให้บริ การ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

(3) การค้นหาสถานพยาบาล
สามารถค้นหาสถานพยาบาลได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยเทศบาลในเขตที่ตนพักอาศัยอยู,่ อินเตอร์เน็ต หรื อสมุดโทรศัพท์เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
วิธีถามจากผูอ้ าศัยอยูใ่ กล้บา้ น
ผูท้ ี่ไม่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้กรุ ณาปรึ กษาสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในพื้นที่ให้แนะนาล่าม หรื อสถานพยาบาลที่ภาษาที่ให้บริ การต่างประเทศ
ด้านล่างบางแห่ งจะมีเบอร์ โทรศัพท์ ที่ให้ คาปรึกษาเป็ นภาษาต่ างประเทศ
AMDAศูนย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาลนานาชาติ
ให้การแนะนาสถานพยาบาลที่สามารถสื่ อสารภาษาต่างประเทศได้ และ ข้อมูลระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล

กรุงโตเกียว
แนะนาสถานรักษาพยาบาลมีบริ การตรวจรักษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และให้ขอ้ มูลระบบการรักษาพยาบาลของญี่ป่ ุนด้วยนานาภาษา
ศูนย์ ข้อมูลการแพทย์ และการ
ประกันสุ ขภาพกรุงโตเกียว (ฮิมา
วาริ)
โทร 03-5285-8181

ภาษาที่ให้บริ การ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ ภาษาไทย ภาษาสเปน ทุกวัน9:00-20:00

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จันทร์-ศุกร์ 17:00-9:00วันรุ่ งขึ้น เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00-9:00วันรุ่ งขึ้น
บริการล่ ามกรณีฉุกเฉิน
(Emergency Translation
Services)
โทร03-5285-8185

ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ ภาษาไทย ภาษาสเปน วันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00-20:00
ภาษาที่ให้บริ การ

วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00-20:00
*บริ การแปลล่ามภาษาทางโทรศัพท์(เฉพาะช่วงเวลาเปิ ดบริ การตรวจรักษาของโรงพยาบาลและเพื่อการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น)

นอกจากนี้ มีบริ การข้อมูลสถานรักษาพยาบาลในกรุ งโตเกียว (ฮิมาวาริ ) สามารถสื บค้นสถานพยาบาลที่ให้บริ การภาษาต่างประเทศได้ที่
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

องค์ กรไม่ แสวงหากาไร แชร์ =ชมรมของชาวเมืองเพื่อความร่ วมมือในด้ านรักษาพยาบาลนานาชาติ
ให้คาปรึ กษาด้านการรักษาพยายาลสาหรับคนต่างชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ให้ คาปรึกษาด้ านการรักษาพยาบาล
แก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาที่ให้บริ การ
โทร.050-3424-0195(สายตรง)

ภาษาญี่ป่ ุน ภาษาอังกฤษ วันจันทร์ – วันศุกร์ 10:00-17:00
*นอกจากให้คาปรึ กษาทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติที่พานักในญี่ป่ ุนแล้ว ยังให้ขอ้ มูลการรักษาเอดส์ของ
ประเทศกาลังพัฒนา และข้อมูลระบบการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เช่นประเทศไทย ด้วย

ให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ เกีย่ วกับ
โรคเอดส์ ภาษาไทย
ภาษาที่ให้บริ การ
โทร.080-3791-3630

ภาษาไทย…วันพฤหัส 9:00-16:00 , วันเสาร์ 17:30-22:00
*ตะวัน(กลุ่มสนับสนุนสุ ขภาพคนไทยในญี่ป่ ุน)เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ

องค์ กรไม่ แสวงผลกาไร ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY (ชื่ อย่ อ：A.P.F.S.)
รับให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การศึกษา ภาษี อุบตั ิเหตุจราจรและปัญหาในการดาเนินชีวิตอื่น ๆ
*ต้ องโทรศัพท์ นัดหมายล่ วงหน้ า
เพื่อขอรับคาปรึกษา
ภาษาที่ให้บริ การ
โทร.03-3964-8739
(วันธรรมดา11:00-18:00)

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลีใต้ ภาษาเกาหลีเหนือ ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาพม่า ภาษาเบงกาลี
ภาษาอูรดู ภาษาเปอร์เซีย
วันที่ให้คาปรึ กษา:วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) วันธรรมดา (ตามความจาเป็ น)
(กรณี ที่ประสงค์ขอรับบริ การในวันอื่นกรุ ณาปรึ กษาเจ้าหน้าที่)

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1

สถานพยาบาล

1-3 กระบวนการตรวจ
(1) กระบวนการทัว่ ไปในการตรวจครั้งแรก
อันดับแรกค้นหาคลินิกหรื อโรงพยาบาลที่สามารถรักษาโรคที่เป็ น ยืน่ บัตรประกันสุ ขภาพที่ประชาสัมพันธ์ของสถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลนั้นๆ หลังจาก
ยืน่ บัตรประกันสุขภาพแล้วเข้าสู่ กระบวนการโดย รอที่ห้องที่จดั ไว้,ตรวจรักษา,จ่ายเงิน และรับยา รายละเอียดดังกล่าวระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ต้องการรับการรักษาโรค
ค้นหาคลินิกหรื อโรงพยาบาลที่สามารถรักษาโรคที่เป็ นได้
2. ไปที่คลินิก, โรงพยาบาล
ยืน่ บัตรประกันสุขภาพที่ประชาสัมพันธ์ช่อง[ตรวจครั้งแรก]เมื่อยืน่ แล้วส่ วนใหญ่ตอ้ งทาการกรอกข้อมูลที่
จาเป็ นลงในใบขอรับการตรวจ หรื อตารางสอบถามประวัติการเจ็บป่ วย ตารางสอบถามประวัติการรักษา
เป็ นเอกสารสาหรับกรอกข้อมูล เช่น โรคที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ หรื อ ประวัติการเจ็บป่ วย(ประวัติการรักษา),มี
อาการแพ้หรื อไม่ เป็ นต้น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จแล้วให้นาเอกสารไปคืนประชาสัมพันธ์และรอในห้องที่จดั
ไว้
3. การตรวจรักษา
เมื่อถูกเรี ยกชื่อให้เข้าห้องตรวจและรับการตรวจ รับการตรวจหรื อการรักษาตามความจาเป็ น และการนัด
พบแพทย์ครั้งต่อไปตามความจาเป็ น
4. จ่ายเงิน
ปกติ มักชาระค่ารักษาเป็ นเงินสด (แต่มีสถานพยาบาลบางแห่ งที่รับบัตรเครดิตการ์ ด) หลังจากรับการตรวจ
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ได้รับเอกสารคานวณค่าใช้จ่ายจากพยาบาล ให้นาเอกสารคานวณค่าใช้จ่าย
ไปที่ช่องจ่ายเงิน ในตอนนั้นจะได้รับใบเสร็ จควรเก็บใบเสร็ จไว้ ถ้าค่ารักษาในหนึ่งเดือนสูงมาก
จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาส่ วนหนึ่ ง(ปกติจะแตกต่างตามเกณฑ์รายได้ของผูเ้ อาประกัน)
นอกจากนี้หากค่ารักษาต่อปี เกินกว่า100,000 เยน จะมีระบบลดหย่อน ทาให้บางกรณี อาจจะจ่าย
ภาษีเงินได้ถูกลง

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

5. รับยา
ถือใบสัง่ ยาที่ได้รับตอนจ่ายเงิน แล้วไปรับยาที่ร้านเภสัชกรที่ระบุไว้ และจะต้องจ่ายเงินค่ายาต่างหาก(เรี ยกว่า
ร้านเภสัชกรแยกจากโรงพยาบาล) แต่บางครั้งจะมีห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลซึ่ งในกรณี น้ ี จะมีการคานวณค่า
ยารวมไปด้วยตอนจ่ายเงิน(เรี ยกว่าห้องจ่ายยาในโรงพยาบาล)
*เมื่อมาเข้ารับการครั้งใหม่ให้รับบัตรตรวจจากเครื่ องอัตโนมัติ(เครื่ องจ่ายบัตรตรวจอัตโนมัติ)หรื อ รับจาก
ประชาสัมพันธ์ บางแห่งจะต้องยืนใบขอรับการตรวจเหมือนตอนที่รับการตรวจครั้งแรก

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1 สถานพยาบาล
(2)ตารางสัมภาษณ์การตรวจรักษาในภาษาต่ างๆ
สามารถรับตารางสัมภาษณ์การตรวจรักษาในภาษาต่างๆได้จากโฮมเพจสถาบันแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคานากาวะ นอกจากนี้ ยงั สามารถรับเอกสารร้ องขอ
การรักษาฉบับภาษาต่างๆได้ที่ศูนย์ขอ้ มูลการรักษาพยาบาลนานาชาติAMDA
ซึ่งสามมารถดาว์นโหลดได้จากทางอินเตอร์ เน็ต ตามเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
แบบสอบถามเพื่อการรักษา
http://www.kifjp.org/medical/
สามารถสื บค้นตามแผนกรักษาพยาบาล และตามภาษาที่ตอ้ งการได้
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติแอมด้า(AMDA)
http://amda-imic.com/
มีการแปลเป็ นภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส, และภาษาตากาล็อก

(3) ภาษาที่ใช้ ในการแพทย์
สาหรับสานวนภาษาที่เกี่ยวกับอาการของโรคและประวัติการรักษากรุ ณาอ้างอิง1-3(2) แบบสอบถามเพื่อการรักษา นานาภาษา

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1 สถานพยาบาล
1-4 กระบวนการเข้ ารับการรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
แพทย์จะเป็ นผูก้ าหนดว่าต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรื อไม่รวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาโดยดูจากอาการเจ็บป่ วย ถ้าได้รับคาสั่งให้เข้ารักษาตัว
โรงพยาบาลจากแพทย์ ให้รับการอธิ บายเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล, สิ่ งที่จาเป็ นเมื่อเข้าโรงพยาบาล จากเจ้าหน้าที่ที่ [ช่อง
ปรึ กษาการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล]
(1) ห้ องคนไข้
มีห้องคนไข้ เดี่ยว,ห้องสาหรับ2คน, ห้องสาหรับ 4 คน, ห้องสาหรับ 6 คน ห้องโดยทัว่ ไปเป็ นห้อง 4-6 คน ผูป้ ระสงค์ที่จะพักห้องเดี่ยว หรื อห้องสาหรับ 2คน
จะต้องเสี ยค่าบริ การพิเศษแยกต่างหาก ยกเว้นในกรณี ที่ทางโรงบาลเป็ นฝ่ ายกาหนดเนื่ องจากเหตุผลในการรักษาพยาบาล ค่าบริ การพิเศษของแต่ละ
โรงพยาบาลแตกต่างกัน โดยเริ่ มต้นที่วนั ละ ประมาณ2, 000เยน จนถึงวันละ 10,000เยนขึ้นไป ซึ่ งมีความแตกต่างกันมาก

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1 สถานพยาบาล
(2) การเข้ ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลทั่วไป
โดยทัว่ ไปจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งนาติดตัวไปเวลาเข้าโรงพยาบาล,เอกสารรับรอง และข้อควรระวัง หลังจากเสร็ จกระบวนการแล้วเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล แพทย์จะตรวจสอลอาการเจ็บป่ วยและกาหนดการออกจากโรงพยาบาล ขันตอนอย่างชัดเจนมีดงั ต่อไปนี้
1 ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กรอกเอกสารขอเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และยืน่ เอกสารที่จาเป็ น(บัตรประกันสุ ขภาพ,บัตรตรวจ
,เงินประกัน) ถ้าจาเป็ นกรุ ณาพูดคุยเรื่ องวัฒนธรรมการกินทางศาสนากับนักโภชนาการล่วงหน้า ถ้ามีเรื่ อง
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผอู ้ ยูร่ ่ วมห้องเดียวกันทราบให้แจ้งกับพยาบาล เป็ นต้น นอกจากนี้ จาเป็ นจะต้องเตรี ยม ชุด
ชั้นในและ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ า เป็ นต้น
2 ระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนผูอ้ ื่นกรุ ณารักษาเวลาการเยีย่ มไข้ เป็ นต้น บางกรณี มีการจากัดเวลาการเยี่ยมไข้ที่
แผนกผูป้ ่ วยเด็กการสัมภาษณ์ เมื่อจะทาการผ่าตัดจะได้รับคาอธิ บายจากแพทย์หลังจากนั้นจะได้รับการร้อง
ขอให้เซ็นชื่อขอรับการผ่าตัดเพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ ในกรณี ที่ไม่เข้าใจให้ถามจนกว่าจะเข้าใจโดยไม่ตอ้ ง
เกรงใจ ถ้ามีนกั สังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์อยูด่ ว้ ยให้ปรึ กษานักสังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์
3 ออกจากโรงพยาบาล
จ่ายเงินค่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาล

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

1 สถานพยาบาล
1-5 ข้ อควรระวัง
(1) ข้ อควรระวังที่ห้องตรวจ, โรงพยาบาล เป็ นต้ น
โรงพยาบาลหรื อห้องตรวจโรคบางแห่ งห้ามใช้เครื่ องมือสื่ อสาร เช่นโทรศัพท์มือถือ และจะต้องมา
ตรงเวลาที่นดั ไว้ หรื อ เวลาสัมภาษณ์ สิ่ งที่สาคัญคือขอให้แพทย์อธิ บายเกี่ยวกับผลการตรวจ หรื อ
เกี่ยวกับยาจนกว่าจะเข้าใจยา
(2) เมื่อกังวลเรื่ องภาษา
เมื่อกังวลเรื่ องภาษาให้ใช้บริ การล่าม หรื อมากับคนที่สามารถแปลได้ การให้บริ การล่ามนั้นขึ้นอยู่
กับแต่ละท้องที่ บางแห่งดาเนินการโดยสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรื อปรึ กษานักสังคม
สงเคราะห์ดา้ นการแพทย์กบั โรงพยาบาลที่มีนกั สังคมสงเคราะห์ประจาอยู่
(3) ไม่ เข้ าใจระบบการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น
การเข้าใจระบบ หรื อโครงสร้างการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่นเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจาก ถ้าตนเองไม่ยนื่ เรื่ องขอเงินคืนแล้วส่ วนใหญ่จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
กรุ ณาปรึ กษาประชาสัมพันธ์ หรื อ นักสังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ นักสังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์ ประจาอยู่
รับการปรึ กษาจาก นักสังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ควรรับใช้บริ การสถานให้คาปรึ กษา หรื อ นัก
สังคมสงเคราะห์ดา้ นการแพทย์ เพื่อการรักษาตัวด้วยความอุ่นใจ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

2 ฉุ กเฉิน
ในกรณี ที่ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยกะทันหัน ควรทาอย่างไรดี ? ขอแนะนาเกี่ยวกับการแพทย์กรณี ที่ตอ้ งการรถพยาบาลตอนกลางคืน หรื อ ในวันหยุด

2-1 เมื่อต้ องการรถพยาบาลเนื่องจาก เจ็บป่ วยกะทันหัน
โทรหมายเลข 119 สามารถกดหมายเลข 119 ได้จากโทรศัพท์ทวั่ ไป หรื อโทรศัพท์สาธารณะ (ดู
วิธีการโทรจากโทรศัพท์สาธารณะได้ที่ P กรณี ฉุกเฉิ น/อุบตั ิภยั 1-1 (2)) หรื อ โทรศัพท์มือถือ
เมื่อโทรไปหมายเลข 119 จะต่อไปที่สถานีดบั เพลิง ถ้าเจ้าหน้าที่ของสถานี ดบั เพลิงจะถามว่า[ไฟ
ไหม้]หรื อ[รถพยาบาล] ให้ใจเย็นๆแล้วตอบว่า[รถพยาบาล]แล้วจึงแจ้งสถานที่ที่ผตู้ อ้ งการความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิ นอยู่ กับ สถานที่ใกล้เคียงที่เป็ นจุดสังเกต จากนั้นแจ้งข้อมูลที่จาเป็ นว่า[ใคร][เมื่อไร]
[ที่ไหน][อย่างไร]รวมถึง จานวนผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น /จานวนผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ และเพศ เป็ นต้น สุ ดท้าย
บอกตนและหมายเลขโทรศัพท์ของตน (ดูขอ้ มูลได้ที่ Pฉุกเฉิ น/อุบตั ิภยั 1-2 (2) รายละเอียดการแจ้ง
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น) ปกติ ท่านสามารถโทรเรี ยกและใช้บริ การรถพยาบาลได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ใดๆ แต่หากกรณี ผปู ้ ่ วยมีอาการไม่มาก เช่น สามารถนาส่ งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรื อแท็กซี่ได้น้ นั
จะไม่สามารถใช้บริ การรถพยาบาลได้ี่
ควรทาบัตรฉุกเฉิ นประจาตัวแล้วพกติดตัวไว้ (ดูขอ้ มูลได้ที่ P กรณี ฉุกเฉิ น/อุบตั ิภยั 1-2 (1))

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

2 ฉุ กเฉิน
2-2 กรณีฉุกเฉินตอนกลางคืนและวันหยุด
ใช้บริ การสถานพยาบาลฉุ กเฉิ นที่อยูใ่ นแต่ละภูมิภาค จัดตั้งสถานรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นมี [สถานรักษาพยาบาลวันหยุด]เพื่อผูเ้ จ็บป่ วยฉุกเฉิ น ในวันอาทิตย์,
วันหยุด,วันสิ้ นปี และวันขึ้นปี ใหม่ และ [ศูนย์รักษาพยาบาลฉุกเฉิ น][ศูนย์เจ็บป่ วยฉุกเฉิ นตอนกลางคืน]สาหรับการเจ็บป่ วยกะทันหันในตอนกลางคืน , [ศูนย์
รักษาฟัน]เพื่อผูท้ ี่ปวดฟันในวันหยุด ในกรณี ที่เจ็บป่ วยฉุกเฉิ นมี [ศูนย์ขอ้ มูลการรักษาพยาบาลแผนกฉุกเฉิ น],[ระบบแพทย์เวร]ที่ให้คาแนะนาแพทย์ทาง
โทรศัพท์
อย่างไรก็ดีแต่ละพื้นที่มีระยะเวลา,รายละเอียดและชื่ อศูนย์ให้บริ การที่แตกต่างกัน
การจัดสถานรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นมีการตีพิมพ์ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ท่านยังสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ ควรตรวจสอบเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หรื อ โทรสอบถามที่เทศบาล

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

3 ร้ านขายยา
ใช้ยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่ วย เนื่องจากยาอาจทาให้เกิดผลข้างเคียง จึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับวิธีการใช้ยา เนื้ อหาในส่ วนนี้ให้การแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้,ยา
ตามใบสัง่ ยา,ยาที่ขายตามร้านขายยา

3-1 ความแตกต่ างระหว่ างร้ านเภสัชกร ร้ านขายยาตามใบสั่งแพทย์กบั ร้ านขายยา
ที่ญี่ปุ่น ท่านสามารถหาซื้อยาได้ที่ร้านเภสัชกร ร้านขายยาตามใบสัง่ แพทย์และร้านขายยา แต่ละร้าน มีขอ้ แตกต่างดังต่อไปนี้
ร้ านเภสัชกร

ร้านที่จาหน่ายยาทัว่ ไป

ร้ านขายยาตามใบสั่งแพทย์

ร้านที่จาหน่ายยาที่ตอ้ งมีใบสัง่ แพทย์เพื่อสัง่ ซื้อรวมถึงยาทัว่ ไป

ร้ านขายยา

ร้านที่จาหน่ายยาทัว่ ไป รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและอนามัย ของใช้ในชีวติ ประจาวัน

3-2 การซื้อยา
ในกรณี ที่ร่างกายเกิดการเจ็บป่ วยไม่ถึงขั้นที่ตอ้ งไปพบแพทย์สามารถซื้ อยาทัว่ ไปได้ที่ร้านเภสัชกร หรื อร้านขายยาตามใบสัง่ แพทย์ เช่น ยาแก้ปวดหัว,ยาแก้
หวัด ยาโรคกระเพาะ เป็ นต้น ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเนื่ องจากประกันการรักษาพยาบาลไม่มีผลบังคับใช้
ไปร้านเภสัชกรเมื่อต้องการให้ปรุ งยาตามใบสัง่ ยาของแพทย์ และจ่ายเงินเพียงส่ วนหนึ่ง เนื่ องจากกรณี น้ ีถือว่าอยูใ่ นขอบข่ายของประกันการรักษาพยาบาล ถ้า
ในใบสัง่ ยาไม่ได้ระบุวนั หมดอายุ ให้ยดึ ที่ 4 วันรวมวันที่ได้รับใบสัง่ ยาด้วย ถ้าเลยวันที่กาหนดจะต้องรับการตรวจใหม่อีกครั้งเพื่อออกใบสัง่ ยาให้ ถ้าต้องการ
ซื้อยาใหม่ตอ้ งรับ การตรวจจากแพทย์แล้วเขียนใบสัง่ ยาให้ ถึงแม้จะเป็ นยาที่แพทย์เคยสัง่ ให้แล้วก็ตาม

3-3 วิธีการใช้ ยา
สามารถรับฟั งคาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยา ,ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของยาจากเภสัชกร ที่ร้านเภสัชกร หรื อร้านขายยา อย่างไรก็ดีที่ร้านเภสัช
การ หรื อร้านขายยาไม่มีล่ามดังนั้นควรมาพร้ อมกับผูท้ ี่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
เนื่องจากไม่มีการเขียนอธิ บายวิธีการใช้ยาที่ซ้ือมาเป็ นภาษาต่างประเทศ ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจกรุ ณาให้ใครก็ได้ช่วยแปลให้

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

4 ประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ
ใครก็ตามที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นต้องเข้าประกันตนในระบบประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ ระบบประกันการรักษาพยาบาลของรัฐแบ่งออกเป็ น2
ประเภทใหญ่ คือ [ประกันสุขภาพ]สาหรับผูท้ ี่ทางานในบริ ษทั หรื อ สถานประกอบการเข้าประกันตน และ[ประกันสุขภาพของพลเมือง]สาหรับผูท้ ี่ไม่อยูใ่ น
ขอบข่ายประกันสุขภาพ

4-1 ค่ ารักษาพยาบาล และ ประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ
(1) ค่ารักษาพยาบาล และ ประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ
เมื่อเข้าประกันตนในระบบประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ จ่าย30%ของค่ารักษาพยาบาลที่กาหนดเหมือนกันทัว่ ประเทศ แต่หากท่านไม่ได้ทาประกัน ท่าน
ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมดเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล นอกจากนี้ ในกรณี ดงั กล่าว สถานพยาบาลสามารถเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามที่ตอ้ งการจึงทาให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงกว่ากรณี ที่ทาประกัน
[ตัวอย่าง]

กรณีค่ารักษาเป็ นเงิน 3,000เยน

เข้าประกันตนในระบบประกัน

ไม่เข้าประกันตน

[900เยน]

[4,500เยน]

รับผิดชอบค่ารักษา30%
*อัตราส่ วนความรับผิดชอบจะแตกต่างไปตามอายุ

รับผิดชอบค่ารักษา150%

(2) การรักษาพยาบาลนอกขอบข่ ายของประกัน
ถ้าเข้าประกันตนในระบบประกันการรักษาพยาบาลของรัฐแล้ว โดยพื้นฐานจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง 30% แต่กรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่อยูใ่ นขอบข่ายของ
ประกัน

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

การรักษาพยาบาลนอกขอบข่ ายของประกัน
ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางจราจร หรื ออาชญากรรม กรณี ที่เกิดการบาดเจ็บจากการไม่ระวังหรื อการกระทาผิดกฎหมายของผูอ้ ื่น ผูก้ ่อเหตุตอ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาลแก่ผเู ้ สี ยหาย แต่ใกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายจากผูก้ ่อเหตุลาบาก เช่น การชนแล้วหนี รัฐบาล
จะเป็ นผูช้ าระค่ารักษาพยาบาลภายในวงเงินที่กฎหมายกาหนดไว้ (ระบบการประกันโดยรัฐบาล)
การตั้งครรภ์,การคลอดปกติ

การทาแท้งลูกโดยไม่ใช่เหตุโรคป่ วย ตรวจสุ ขภาพ,การตรวจร่ างกายอย่าง

การตั้งครรภ์,การคลอดปกติ

ละเอียด
ศัลยกรรมความงาม,ดัดฟัน

ได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางมา

กรณี เช่น เข้าพักห้องเดียวในโรงพยาบาล การตรวจรักษา,ผ่าตัด,การรักษาพยาบาล,ยา ที่อยู่

ทางาน หรื อในระหว่างทางาน (อยูใ่ น ต้องเสี ยค่าเตียงพิเศษ

นอกขอบข่ายการรักษาของประกัน

ขอบข่ายของประกันอุบตั ิเหตุจากการ
ทางาน)

(3) ประกันการรักษาพยาบาลประชาชน
ประกันการรักษาพยาบาลรวมถึงการประกันการรักษาพยาบาลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ประกันชี วิตขายให้ ผูท้ าประกันจ่ายเบี้ยประกันตามที่กาหนดและจะได้รับ
เงินคืนในกรณี ที่ได้ทาการจ่ายเงินเมื่อเข้าโรงพยาบาลเนื่ องจากการเจ็บป่ วย.รับการผ่าตัดที่สถานพยาบาล เป็ นต้น ดังนั้นถ้าไม่เข้าประกันตนในระบบประกัน
การรักษาพยาบาลของรัฐจะต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยตัวเองก่อน

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

4 ประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ
4-2 ประกันสุขภาพ
(1) ผู้อยู่ในข่ ายประกันตน
ผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นบริ ษทั หรื อสถานประกอบการเข้าประกันตน
(2) กระบวนการเข้ าประกันตน
ดาเนินการโดยบริ ษทั หรื อสถานประกอบการที่ตนทางานอยู่
กรุ ณาสอบถามบริ ษทั หรื อสถานประกอบการที่ตนทางานอยู่
(3) บัตรประกันสุ ขภาพ
เมื่อเข้าประกันตนจะได้รับ[บัตรประกันสุ ขภาพ]เนื่ องจากบัตรประกันสุ ขภาพเป็ นบัตรรับรองการเข้าประกันตนในระบบประกัน ดังนั้นควรเก็บรักษาให้ดี
ในบัตรประกันสุขภาพมีการระบุชื่อ-นามสกุล,ที่อยูข่ องผูป้ ระกันตน ต้องแสดงบัตรที่ช่องบริ การของสถานพยาบาลเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา ควรพกบัตรติด
ตัวไปเวลาเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยงั ไม่สามารถให้ผอู ้ ื่นยืม หรื อขายต่อ บัตรประกันสุ ขภาพได้
(4) เกณฑ์ การจ่ ายเงินที่สถานพยาบาล
ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วย ท่านต้องรับผิดชอบ 30 เปอร์ เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาล ในกรณี ผทู ้ ี่มีอายุระหว่าง70 ถึง 74 ปี ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย20หรื อ30เปอร์เซ็นต์โดยขึ้นอยูก่ บั รายได้ กรณี เด็กอายุระหว่าง 0ปี ถึงก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับผิดชอบค่าใช้จ่าย20 เปอร์ เซ็นต์

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

● เกณฑ์การจ่ายเงิน
ก่อนเข้ าระบบการศึกษาภาคบังคับ

ผูท้ ี่มีรายได้สูง, รายได้ปกติ, รายได้ต่า

20% ของค่ารักษา

หลังเข้ าเรียน - 69ปี

ผูท้ ี่มีรายได้สูง, รายได้ปกติ, รายได้ต่า

30% ของค่ารักษา

ผูท้ ี่มีรายได้เท่าตอนก่อนเกษียณ

30% ของค่ารักษา

ผูท้ ี่มีรายได้ปกติ, รายได้ต่า

20% ของค่ารักษา

70 - 74ปี
*(หมายเหตุ) ผูท้ ี่อายุต้งั แต่75ปี ขึ้นไป (หรื อผูพ้ ิการในระดับหนึ่ งซึ่ งอายุระหว่าง65ถึง74ปี )
ผูส้ ูงอายุช่วงหลัง

จัดอยูใ่ นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบการแพทย์สาหรับ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

(5) เบีย้ ประกัน
เบี้ยประกันหักจากเงินเดือน มูลค่าของเบี้ยประกันขึ้นอยูก่ บั เงินเดือน นายจ้างและผูป้ ระกันตนจ่ายคนละครึ่ ง

(6) ประเภทและรายละเอียดการจ่ ายเงินประกันสุ ขภาพ
(กรุ ณาดูโฮมเพจ สมาคมประกันสุขภาพทัว่ ประเทศประกอบ) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252
การแบ่ ง

ประเภทการจ่ ายเงิน
ผู้เข้ าประกันตน

เมื่อเกิดการเจ็บป่ วย

ผู้รับการอุปถัมภ์

รับการรักษาพยาบาลโดยใช้บตั รผูป้ ระกันตน

→

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมอาการของโรค
ค่าอาหารควบคุมระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายประจาวันเพื่อควบคุมระหว่างรักษาตัวใน ค่ารักษาครอบครัว
โรงพยาบาล
ค่าพยาบาลตามบ้านของครอบครัว
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมอาการที่ไม่อยูใ่ นประกัน
ค่าใช้จ่ายสาหรับส่ งพยาบาลมาดูแลอาการที่บา้ น

กรณี จ่ายค่ารักษาทั้งหมดไปก่อน

→

ค่ารักษา
ค่ารักษาเป็ นจานวนเงินที่สูง
ค่าพยาบาลรวมค่าพักฟื้ นราคาสู ง

ค่ารักษาของครอบครัว
ค่ารักษาเป็ นจานวนเงินที่สูง
ค่าพยาบาลรวมค่าพักฟื้ นราคาสู ง

เมื่อถูกนาส่งในกรณี ฉุกเฉิ น

→

ค่านาส่ง

ค่านาส่ งของครอบครัว

กรณี ลางานเนื่องจากการเจ็บป่ วย

→

เงินช่วยเหลือตอนเจ็บป่ วย

เมื่อคลอดบุตร

→

เงินฉุกเฉิ นกรณี
คลอดและเลี้ยงดูบุตร
ค่าทาคลอด

เงินฉุกเฉิ นกรณี
คลอดและเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว

เมื่อเสียชีวติ

→

ค่างานศพ

ค่างานศพของครอบครัว

→

เงินช่วยเหลือตอนเจ็บป่ วย
เงินฉุกเฉิ นกรณี
คลอดและเลี้ยงดูบุตร
ค่าทาคลอด
ค่างานศพ

หลังออกจากงาน
(จ่ ายต่ อ หรื อ จ่ ายในช่ วงหนึ่ง)

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

4 ประกันการรักษาพยาบาลของรัฐ
4-3 ประกันสุขภาพของพลเมือง
(1)ขอบข่ ายของผู้เข้ าประกันตน
ผูท้ ี่ไม่ได้เข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพของสถานที่ทางานจะต้องทาประกันประเภทนี้
ถึงแม้วา่ จะเป็ นบุคคลต่างด้าว หากเป็ นผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยและไม่มีการทาประกันสุ ขภาพในที่ทางาน จะต้องเข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพ
ของพลเมือง ข้อควรระวังคือ แม้จะเป็ นผูท้ ี่มีระยะเวลาการพานักไม่ถึง 3 เดือน แต่ภายหลังได้รับอนุมตั ิให้พานักได้เกินกว่า 3 เดือน ก็ตอ้ งเข้าประกันตนใน
ระบบประกันสุขภาพของพลเมือง
* อย่างไรก็ตาม เพื่อป้ องกันการซ้ าซ้อนของระบบประกันสังคม สาหรับประเทศที่มีสญ
ั ญาข้อตกลงเกี่ยวกับการประกันสังคมร่ วมกับญี่ปุ่น อาจไม่
จาเป็ นต้องเข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพของพลเมืองก็ได้ (ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ทาประกันแล้วอย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวกรณี
ที่อาจมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เกิดขึ้นเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น) โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจขององค์กรบริ หารระบบ
บานาญ
https://www.nenkin.go.jp/
(2) การดาเนินการเข้ าประกันตน
การดาเนินการเข้าประกันตน สามารถทาได้ที่แผนกประกันสุขภาพของพลเมืองณ ที่ทาการเขตเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่
ทะเบียนบ้าน
เอกสารที่จาเป็ น

เอกสารที่ยนื ยันการเป็ นผูท้ ี่พานักไม่ถึง3เดือน แต่พานักอยูใ่ นญี่ปนเกิ
ุ่ นกว่า 3 เดือน
(เอกสารรับรองการรับเข้าเรี ยน, เอกสารรับรองการเป็ นนักเรี ยน เป็ นต้น)

(3) บัตรประกันสุ ขภาพ (บัตรประกันสุ ขภาพของพลเมือง)
เมื่อเข้าประกันตนแล้วจะได้รับ[บัตรประกันสุ ขภาพของพลเมือง] เนื่ องจากเป็ นหลักฐานแสดงการประกันตน จึงควรเก็บรักษาให้ดี
ในบัตรประกันสุขภาพ จะระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของผูป้ ระกันตนไว้ เมื่อเข้ารับการตรวจต้องยืน่ บัตรประกันสุ ขภาพที่ช่องบริ การของสถานพยาบาล จึงควร
พกบัตรนี้ ติดตัวไปเวลาเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น บัตรประกันสุ ขภาพ ไม่สามารถให้ผอู ้ ื่นยืม หรื อนาไปขายได้
(4) เกณฑ์ การจ่ ายเงินที่สถานพยาบาล
ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาเนื่ องจากเกิดการเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ ท่านต้องรับผิดชอบ 30 เปอร์ เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาล ในกรณี ผทู ้ ี่มีอายุระหว่าง70 ถึง
74 ปี จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย20หรื อ30เปอร์ เซ็นต์โดยขึ้นอยูก่ บั รายได้ กรณี เด็กอายุระหว่าง 0ปี ถึงก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับผิดชอบค่าใช้จ่าย20
เปอร์เซ็นต์

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

●เกณฑ์ การจ่ ายเงิน
ก่อนเข้ าระบบการศึกษาภาคบังคับ

ผูท้ ี่มีรายได้สูง, รายได้ปกติ, รายได้ต่า

20%

หลังเข้ าเรียน - 69ปี

ผูท้ ี่มีรายได้สูง, รายได้ปกติ, รายได้ต่า

30%

ผูท้ ี่มีรายได้เท่าตอนก่อนเกษียณ

30%

ผูท้ ี่มีรายได้ปกติ, รายได้ต่า

20%

70 - 74ปี
*(หมายเหตุ) ผูท้ ี่อายุ 75ปี ขึ้นไป (หรื อผูพ้ ิการในระดับหนึ่งซึ่งมีอายุระหว่าง 65ถึง74ปี ) จัดอยูใ่ นกลุ่มได้รับความคุม้ ครองจากระบบการแพทย์เพื่อผูส้ ูงอายุตอน
ปลาย
(5) เบีย้ ประกัน
ผูท้ ี่ทาประกันสุขภาพของพลเมืองมีหน้าที่ตอ้ งชาระเบี้ยประกัน
ค่าเบี้ยประกันต้องนาไปชาระเองผ่านสถาบันทางการเงิน มีวิธีการชาระเงินโดยนา [ตัว๋ จ่ายเงิน] ที่ได้รับจากทางการแล้วนาไปชาระเอง ณ สถาบันการเงินหรื อ
ที่ทาการของเทศบาล และวิธีชาระเงินโดย[การโอนเงินผ่านบัญชี ]ของสถาบันการเงิน

ในบางกรณี อาจจะมีพนักงานเก็บเงินมาขอรับชาระเบี้ยประกันด้วย

ตนเอง
ค่าเบี้ยประกันนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เทศบาลแต่ละแห่ ง ซึ่ งจะมีการกาหนดอัตราการชาระทุกปี โดยอิงจากรายได้ และจานวนสมาชิกในครอบครัวเป็ นต้น
แต่ในปี แรกที่เข้าประเทศญี่ปุ่น เนื่ องจากยังไม่มีรายได้ของปี ก่อนเกิดขึ้น ดังนั้นจะมีการเรี ยกเก็บเบี้ยประกันในอัตราที่ต่าที่สุด และเมื่อเข้าปี ที่ 2 จึงจะมีการ
ปรับเบี้ยประกันที่ตอ้ งจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้พึงประเมิน
นอกจากนี้ผมู้ ีอายุ40ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65ปี จะต้องจ่ายเบี้ยประกันการบริ บาลผูส้ ู งอายุเพิ่มด้วย (อ้างอิง I สวัสดิการอื่นๆ 2-1)
ถ้าชาระค่าเบี้ยประกันไม่ตรงเวลา จะถูกเรี ยกคืนบัตรประกันสุ ขภาพ โดยจะได้รับใบรับรองคุณสมบัติการเป็ นผูถ้ ือประกันแทน ซึ่ งในระหว่างช่วงเวลาที่ยงั ถือ
บัตรดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาเองทั้งหมด (สามารถขอคืนเงินค่ารักษาที่จ่ายไปจากเทศบาลหรื อสหพันธ์ที่ตนสังกัดได้ในภายหลัง) หากยังคงค้าง
ชาระ อาจถูกยึดทรัพย์ได้ จึงควรจ่ายเบี้ยประกันตามเวลาที่กาหนดไม่ควรล่าช้า ในกรณี ประสบปั ญหาการจ่ายเบี้ยประกัน อันเนื่ องมาจากการเกิดอุบตั ิภยั ตก
งาน หรื อ ล้มละลาย ฯลฯ สามารถขอลดหย่อนเบี้ยประกันได้ กรุ ณาปรึ กษาเจ้าพนักงานฝ่ ายประกันสุ ขภาพพลเมือง ณที่ทาการของเทศบาล

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
F การแพทย์
F การแพทย์

(6) รายละเอียดและประเภทในการจ่ ายเงินประกันสุ ขภาพของพลเมือง
กรณี

ประเภทความคุ้มครอง

เมื่อเกิดการเจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ

→

ความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาล
ค่ารักษาประเภทค่าอาหารในโรงพยาบาลระยะพักฟื้ น
ค่ารักษาประเภทเบี้ยเลี้ยงประจาวันในโรงพยาบาล
ค่ารักษาประเภทที่ใช้ร่วมกับความคุม้ ครองมากกว่าพื้นฐาน
ค่ารักษาประเภทบริ การของพยาบาลภายนอก

กรณี ที่สารองจ่ายไปล่วงหน้า

→

ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินกาหนด
ค่ารักษาพยาบาลที่รวมค่าบริ บาลที่สูงเกินกาหนด

เมื่อถูกนาตัวส่งไปรักษาในกรณี ฉุกเฉิ น

→

ค่านาตัวส่ งรักษา

เมื่อคลอดบุตร

→

เงินฉุ กเฉิ นกรณี คลอดและเลี้ยงดูบุตร

เมื่อเสียชีวติ

→

ค่าฝังศพ

เมื่อจะรับการรักษาพยาบาลโดยใช้บตั รผูป้ ระกันตน

(7) การแจ้ งในกรณีต่างๆ
เมื่อเข้าประกันตนในระบบประกันสุขภาพของพลเมืองแล้วไม่สามารถยกเลิกเองได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเข้าประกันตนในระบบประกันสุ ขภาพของที่ทางาน

แล้วจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสุ ขภาพของพลเมืองประจาเขตเทศบาลทราบภายใน 14 วัน
กรณี ที่บตั รประกันสุขภาพหาย ชารุ ด หรื อ มีเด็กเกิดใหม่ เปลี่ยนเจ้าบ้าน หรื อ ผูป้ ระกันตนเสี ยชี วิต ขอให้ดาเนิ นการแจ้งให้เทศบาลทราบภายใน 14 วัน
การย้ายเข้า ย้ายออก และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ก็ตอ้ งแจ้งให้ทางการทราบ กรณี ที่ยา้ ยออก ให้นาบัตรประกันสุ ขภาพไปยังที่ทาการเขตที่ท่านเคยอาศัยอยู่ และแจ้ง
วันที่ยา้ ยออก เมื่อย้ายออกไปแล้ว ภายใน14วัน ให้แจ้งย้ายเข้ายังที่ทาการเขตที่ไปอยูใ่ หม่ และหากจะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นให้นาบัตรประกันสุ ขภาพ
และตราประทับ (เฉพาะผูท้ ี่มี) บัตรประจาตัวผูพ้ านัก หรื อ ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษ พร้อมตัว๋ เครื่ องบินไปแจ้งการย้ายออกนอกประเทศ ยกเว้นถ้าเป็ น
การเข้าออกนอกประเทศในเวลาไม่เกินหนึ่ งปี โดยหลักการไม่จาเป็ นต้องทาเรื่ องย้ายออก อนึ่งในระหว่างที่ท่านยังมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนราษฎรในสานักงานเขต
เทศบาลที่อาศัยอยู่ แม้วา่ จะออกไปนอกประเทศ ก็ถือว่ามีหน้าที่จะต้องเสี ยภาษีประกันสุ ขภาพพลเมือง

