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Abstract

 Statistical studies indicate that the number of foreigners that stay in Japan in both 
the long term and short term has been increasing each year, predominantly in big cities and 
industrial areas, thus, creating a multicultural society. As these foreigners often have medical 
issues or concerns, one of the major challenges is the communication between the foreign-
ers and local medical personnel regarding medical matters. To cope with these challenges, 
a medical interpreter system was created. This paper provides background information about 
medical interpreting in Japan including: 1) difficulties regarding health and medical matters of 
foreign patients in Japan, 2) a medical interpreter system in Japan, and 3) the development 
of professional medical interpreters. The data were collected from various personnel involved 
with Japanese medical interpreters during the author’s visit in Japan.
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บทคัดย่อ

 จากข้อมูลทางสถิติระบุว่า ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งแบบระยะยาวและระยะสั้น อาทิ
แรงงานชาวตา่งชาต ินกัทอ่งเทีย่ว มจีำานวนเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีโดยเฉพาะในเมอืงใหญแ่ละเมอืงในเขต 
อุตสาหกรรม ทำาให้มีความเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อชาวต่างชาติมีอาการเจ็บ
ปว่ยและจำาเปน็ตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในญีปุ่น่ ปญัหาแรกทีเ่ปน็อปุสรรคคอืภาษาทีจ่ะใชส้ือ่สารในการรกัษา
พยาบาล ระบบลา่มทางการแพทยจ์งึเกดิขึน้เพือ่เปน็สือ่กลางใหผู้ป้ว่ยตา่งชาตแิละบคุลากรทางการแพทยส์ือ่สารกนั
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ บทความนีเ้ปน็บทความวชิาการทีใ่หข้อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วกบัลา่มทางการ
แพทย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น หัวข้อดังนี้ 1) ปัญหาของคนต่างชาติที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่ญี่ปุ่น  
2) ระบบลา่มการแพทยเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยชาวตา่งชาต ิ3) การพฒันาลา่มการแพทยท์ีเ่ปน็มอือาชพี ซึง่ขอ้มลูนี้ 
ผู้เขียนได้มาจากการไปสำารวจลงพื้นที่พบปะกับผู้เกี่ยวข้องในวงการล่ามการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น

คÓสÓคัญ:	 ล่ามการแพทย์, ผู้ป่วยชาวต่างชาติ, การสื่อสารในโรงพยาบาล, สังคมพหุวัฒนธรรม 
 



วารสารญี่ปุ่นศึกษา

Japanese Studies Journal

94

1.	บทนÓ
 ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งของประชากรในประเทศญีปุ่น่ อตัราการเกดิ
ที่ลดลงเป็นเหตุให้จำานวนประชากรเด็กและวัยทำางาน
ของญี่ปุ่นลดลงในขณะที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
ประเทศญีปุ่น่จงึกลายสภาพเปน็สงัคมผูส้งูอาย ุจำาเปน็
ตอ้งพึง่พาแรงงานชาวตา่งชาต ิรฐับาลจงึเริม่รบัแรงงาน
ต่างชาติให้เข้ามาพำานักระยะยาวในญี่ปุ่นเป็นจำานวน
มาก1 นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาพำานักระยะ
สัน้ เชน่ นกัทอ่งเทีย่ว นกัศกึษาแลกเปลีย่น นกัธรุกจิ 
กม็จีำานวนเพิม่มากขึน้ทกุป ีทำาใหเ้กดิปญัหาดา้นตา่งๆ
ตามมา ปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่งของชาวต่างชาติ 
ที่อาศัยในญี่ปุ่นคือ ปัญหาด้านการสื่อสาร แม้ 
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะหนึ่งจะสามารถ
เข้าใจหรือสนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับที่ใช้ทั่วไปในชีวิต
ประจำาวันได้ แต่เมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาล มีผู้ป่วยจำานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถ
อธบิายอาการเจบ็ปว่ยของตนใหแ้พทย ์หรอืไมส่ามารถ
เข้าใจรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้ได้ อาทิ คำาวินิจฉัย
หรือสาเหตุของโรค คำาแนะนำาจากแพทย์ในการดูแล
รักษาตนเอง วิธีทานยาที่ถูกต้อง การตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการต่างๆ การผ่าตัด การคลอดบุตร การ 
รับทราบและลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอม2 
การปฏิบัติตนในโรงพยาบาล รวมถึงเรื่องของระบบ
ประกนัและการชำาระเงนิ เปน็ตน้ ซึง่ผูท้ีจ่ะชว่ยลดชอ่ง
วา่งทางภาษาดงักลา่วและทำาหนา้ทีเ่สมอืนเปน็สะพาน
เชื่อมให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ป่วยต่างชาติและ
บุคลากรทางการแพทย์ก็คือ ล่ามการแพทย์3   
 นายแพทยซ์าวาดะ ทาคาช4ิ กลา่วถงึบทบาท
และความสำาคัญของล่ามการแพทย์ ในที่ประชุม
สมาคมลา่มการแพทยไ์วว้า่ “สำาหรบัแพทย ์ขอ้มลูหรอื
ประวตัผิูป้ว่ยเปน็สิง่ทีส่ำาคญัอยา่งยิง่สำาหรบัการวนิจิฉยั
โรค หากมอีปุสรรคในการสือ่สารและไดข้อ้มลูไมเ่พยีง
พออาจทำาใหก้ารรกัษาหรอืการวนิจิฉยัโรคคลาดเคลือ่น 
จงึจำาเปน็จะตอ้งมลีา่มชว่ยในการซกัถามอาการรวมทัง้ 
อธิบายเกี่ยวกับการรักษาอย่างละเอียด และสำาหรับ 
ผู้ป่วย ก็จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัโรคและการปฏบิตัติวัทีถ่กูตอ้ง หากไมม่คีวาม
เข้าใจเพียงพอก็จะส่งผลให้การรักษาล้มเหลวได้ ล่าม
จึงมีความสำาคัญอย่างมากในการประสานให้ทั้งสอง 
ฝา่ยสือ่สารกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ การชีใ้หเ้หน็ความสำาคญั
ของการสือ่สาระหวา่งแพทยแ์ละคนไขช้าวตา่งชาตขิอง

 1 จากการสรุปเนื้อหาการบรรยายของ Prof. Keizo Yamawaki ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Japan and Migration in the 
Age of Globalization” วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรียบเรียงโดย วรรณิษา 
ไวยฉายี

 2 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ในปีค.ศ. 1997 เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย เช่น ในกรณี
ผา่ตดั หรอืใชย้าสลบ ตอ้งมกีารอธบิายอาการของโรคและวธิกีารรกัษาเพือ่นำาไปสูก่ารตดัสนิใจในการรบัการรกัษา โดยตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผูป้ว่ยกอ่นทำาการรกัษาทกุครัง้ การทำาความเขา้ใจในลกัษณะนีท้างวชิาการเรยีกวา่ “ความ
ยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว” หรือ Informed consent

 3 ลา่มการแพทยห์รอืลา่มในโรงพยาบาล (Medical interpreter) มตีน้กำาเนดิมาจาก “ลา่มชมุชน” (Community interpreter) 
ซึง่หมายถงึ ลา่มทีท่ำาหนา้ทีใ่นบรบิทของการใหบ้รกิารทางสาธารณะตา่งๆ เชน่ กฎหมาย(ในศาล) สาธารณสขุ (ในโรงพยาบาล) 
การศึกษา(ในโรงเรียน) สวัสดิการสงัคม (ในที่ว่าการอำาเภอ) ฯลฯ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ ไปเช่น ล่ามสนทนา (Dialogue inter-
preter) ล่ามประสานงาน (Liaison interpreter) ล่ามวัฒนธรรม (Cultural interpreter) หรือ ล่ามเฉพาะกิจ (Ad hoc 
interpreter) เป็นต้น

 4 ทีป่รกึษาดา้นการแพทยก์ติตมิศกัดิข์องสถานทตูไทยในญีปุ่น่ และขององคก์ร Multi-language Information Center Kana-
gawa เป็นผู้ผลักดันให้มีระบบการส่งล่ามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย หัวหน้าคลินิก Minatomachi (คลินิกที่มีระบบการช่วยเหลือ
ชาวต่างชาติที่ไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพจึงมีชาวต่างชาติมารับการรักษาเป็นจำานวนมาก 
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นายแพทย์ผู้นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้ผู้คนหันมาสนใจ 
ที่จะพัฒนาระบบล่ามการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

2.	ปัญหาของคนต่างชาติที่เข้ารับการรักษา 
 พยาบาลที่ญี่ปุ่น
 จากรายงานทางสถิติของกองตรวจคนเข้า
เมืองกระทรวงยุติธรรมประจำาปี ค.ศ. 2010 พบ
ว่า ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นมีจำานวนถึง 
2,130,000 คน เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับ 10 
ปีที่ผ่านมา โดยหลังจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
คนเข้าเมืองในปีค.ศ. 19905 แรงงานชาวต่างชาติ
จำานวนมากได้เข้ามาทำางานในญี่ปุ่นและมีส่วนช่วยใน
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภาคการสง่ออกของญีปุ่น่ ชาว
ต่างชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ โดย
เฉพาะในเขตอุตสาหกรรมของประเทศ ลักษณะการ
อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเหล่านี้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
จากอาศัยตัวคนเดียวมาเป็นแบบครอบครัวและแบบ
ชุมชน ในบรรดาชาวต่างชาติ หากจำาแนกตามเชื้อ
ชาติ พบว่า ปัจจุบันมีชาวจีนเป็นจำานวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ เกาหลี บราซิล ฟิลิปปินส์ และเปรู ตาม
ลำาดับ และจากการสำารวจลักษณะการเปลี่ยนแปลง
เชิงประชากรศาสตร์6 พบว่า 4.3% ของการสมรส
ในญี่ปุ่นเป็นการแต่งงานข้ามชาติ ส่งผลให้อัตรา
การเกิดของเด็กที่มีมารดาหรือบิดาเป็นชาวต่างชาติ  
เพิ่มสูงขึ้นด้วย   

 มีรายงานว่า บุคคลเหล่านี้เมื่อเจ็บป่วยไม่ 
สบาย การสื่อสารถือเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้ 
ผู้ป่วยไม่กล้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะไม่
สามารถอธิบายอาการของตนได้สมบรูณ์ เป็นเหตุให้
มีโอกาสได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม เมื่อไม่ได้รับ
การรักษาแต่เนิ่นๆ บางรายอาจมีอาการทรุดหนักลง 
และถงึขัน้เสยีชวีติ นอกจากนี ้ผูป้ว่ยชาวตา่งชาตโิดย
เฉพาะผูท้ีเ่ขา้มาทำางานในเขตโรงงานอตุสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุ่นมักไม่ได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกับคน
ญี่ปุ่นหรือบางครั้งก็ถูกปฏิเสธการรักษา เนื่องจากถูก
มองวา่ เปน็กลุม่แรงงานตา่งชาตทิีอ่าจสรา้งปญัหาเรือ่ง
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 ศูนย์วิจัย KDDI7 รายงานว่าในปี ค.ศ.
2004 พบวา่มผีูป้ว่ยชาวตา่งชาตทิีป่ระสบปญัหาในการ
ติดต่อและสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาลมาก
ถึง 36,444 คนต่อวัน และในปี ค.ศ. 2009 จังหวัด
ไอจิ ซึ่งมีจำานวนชาวต่างชาติพำานักอยู่มากเป็นอันดับ
สามรองจากโตเกียวและโอซาก้า ได้สำารวจความคิด
เห็นของชาวต่างชาติภายในจังหวัด8 โดยถามว่า “มี
ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดในการใช้ชีวิตมากที่สุด” 
ผลปรากฏว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตอบว่า “กังวล
เรื่องการสื่อสารในสถานพยาบาลมากที่สุด” และผล
การสำารวจยังพบอีกว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติมักจะพา 
สมาชกิในครอบครวั, เพือ่น, หรอืคนรูจ้กัทีส่ามารถพดู
ภาษาญีปุ่น่ไดไ้ปโรงพยาบาลดว้ยเพือ่ชว่ยเปน็คนกลาง
ในการสื่อสารแต่เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่ต้องใช้
ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์จะเกิดความรู้สึกกังวลใจ 

5		出入国管理及び難民認定法

6 	法務省入国管理局

7		KDDI	総研「在日外国人医療におけるコミゥニケーションギャップの現代調査と改善策の研究調査　報告書」

8	あいち医療通訳システムについて～全ての人が安心して医療を受けられるために～自治体国際化フォラム　Vol.	276	(2010/10)	
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 นอกจากนีแ้พทยใ์นโรงพยาบาลมกัสือ่สารกบั
ชาวตา่งชาตดิว้ยภาษาองักฤษซึง่แมจ้ะเปน็ภาษาสากล
แตผู่ป้ว่ยทีม่ไิดพ้ดูภาษาองักฤษเปน็ภาษาแมน่ัน้กม็อียู่
เป็นจำานวนมากอีกทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากทางการหรือเทศบาลต่างๆ มักใช้ศัพท์เฉพาะ 
และภาษาทางการซึ่งยากต่อการทำาความเข้าใจของ
ชาวต่างชาติ 
 นอกจากปญัหาของชาวตา่งชาตโิดยตรงแลว้
ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริการล่ามการ
แพทย์ อาทิ
 - สถานพยาบาลของญี่ปุ่นไม่น้อยที่คิดว่า 
ปญัหาเรือ่งภาษาเปน็หนา้ทีข่องผูป้ว่ยทีต่อ้งรบัผดิชอบ
ตนเอง
 - ปัญหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ล่ามนั้นยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ท้ายที่สุดจึงไม่มีสถาน
พยาบาลใดริเริ่มทำาอย่างจริงจัง
 - ลา่มสว่นใหญไ่มไ่ดร้บัคา่ตอบแทนหรอืได้
รับเพียงค่าเดินทาง  
 - เนื่องจากเป็นงานอาสาสมัครความ 
สามารถทางภาษาของลา่มจงึแตกตา่งกนั ในขณะทีค่วาม 
คาดหวังที่มีต่อล่ามของทั้งผู้ป่วยและสถานพยาบาล
นั้นสูง 
 - การขาดความรูพ้ืน้ฐานทางการแพทยข์อง
ล่าม 
 ปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุให้ ผู้ที่ต้องการจะมา
ทำาหน้าที่ล่ามการแพทย์ลดลง ทำาให้ล่ามการแพทย์
ขาดแคลน สวนทางกับความต้องการล่ามที่เพิ่มขึ้น

3.	ระบบล่ามการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย	
	 ชาวต่างชาติ
 กิจกรรมด้านล่ามการแพทย์ในญี่ปุ่นนั้นเพิ่ง
จะเริ่มต้นเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมี
ลกัษณะเปน็งานอาสาสมคัรหรอืกจิกรรมในชมุชน เพือ่
ใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนนุชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัใน

ชมุชน ดำาเนนิการโดยองคก์รอสิระไมแ่สวงผลกำาไรกบั 
เทศบาลท้องถิ่นและกลุ่มอาสาสมัคร ร่วมกันจัดตั้ง
ระบบการอบรมและส่งล่ามการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้
ป่วยต่างชาติแต่จำากัดอยู่เพียงบางพื้นที่ของประเทศ
เทา่นัน้  ปจัจบุนัเริม่มโีรงพยาบาลทีจ่า้งลา่มการแพทย์
เป็นพนักงานประจำาของโรงพยาบาล แต่ยังมีไม่กี่แห่ง 
ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำานวนผู้ป่วย 
 ต่อไปนี้จะขอแนะนำาองค์กรและโรงพยาบาล
ทีม่บีรกิารจดัสง่ลา่มการแพทยเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยชาว
ตา่งชาต ิโดยจำาแนกเปน็ 2 กลุม่คอื กลุม่องคก์รอสิระ 
ที่ไม่แสวงผลกำาไร กับ กลุ่มโรงพยาบาล 

 3.1	องค์กรอิสระไม่แสวงผลกÓไร	 NPO	
(non-profit	organization)
 องค์กรอิสระไม่แสวงผลกำาไรที่ เป็นแกน
สำาคัญให้การสนับสนุนล่ามการแพทย์ 3 แห่ง ได้แก่
 1)	ศนูยท์รพัยากรขอ้มลูขา่วสารนานาชาต	ิ
คานากาว่า	 Multi-language	 Information	
Center	Kanagawa	(MIC	Kanagawa)
 มิก คานากาวะ เป็นองค์กรที่ริเริ่มนำาระบบ
การส่งล่ามการแพทย์มาใช้ครั้งแรก โดยมีลำาดับความ
เป็นมาดังนี้
 ค.ศ. 1999 มผีูป้ว่ยชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูใ่น
เขตจงัหวดัคานากาวะเปน็จำานวนมาก ทางศนูยจ์งึรว่ม
กบั ศนูยอ์าสาสมคัรเพือ่สาธารณสขุจงัหวดัคานากาวะ 
คลินิกมินาโตะมาจิ (บริหารโดยนายแพทย์ซาวาดะ) 
และกลุม่ลา่มอาสาสมคัร หารอืกนัเกีย่วกบั “การรกัษา
โรคของชาวตา่งชาตแิละอปุสรรคดา้นภาษา” และจดัทำา 
“คู่มือล่ามอาสาสมัคร” 
 ค.ศ. 2000 แผนกความร่วมมือนานาชาติ
ของเทศบาลจังหวัดคานากาวะ จัดการประชุมกลุ่ม
ชาวต่างชาติและได้รับข้อเรียกร้องให้จัดระบบล่ามการ
แพทย์ 
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ญี่ปุ่นกับการให้บริการล่ามทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยชาวต่างชาติ

สิริขวัญ สงวนผล 

 ค.ศ. 2001 เริ่มจัดตั้ง กลุ่มล่ามการแพทย์ 
(ทดลองเป็นตัวอย่างนำาร่อง) และ
 ค.ศ. 2002 ก่อตั้งเป็นกลุ่ม มิก คานากาวะ
หรอืศนูยใ์หข้อ้มลูนานาภาษาประจำาจงัหวดัคานางาวะ 
และดำาเนินโครงการนำาร่องสนับสนุนให้บริการล่าม 
การแพทย์ โดยช่วงแรกมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม 6 
แห่ง ให้บริการล่าม 5 ภาษา คือ จีน สเปน โปรตุเกส 
เกาหลี ตากาล๊อก ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการ 35 แหง่กระจายอยูท่ัว่จงัหวดั ใหบ้รกิารลา่ม
เพิ่มเป็น 11 ภาษา ภาษาที่เพิ่มขึ้นคือ อังกฤษ รัสเซีย 
ไทย เวยีดนาม กมัพชูา และ ลาว  กจิกรรมอืน่ๆ ของ 
มกิ คานากาวะ ไดแ้ก ่เปดิหลกัสตูรอบรมลา่มทางการ
แพทย์ จัดสัมมนาให้ความรู้ใหม่ๆ แก่ล่ามขององค์กร 
ตามเทศบาลของจงัหวดัตา่งๆ  จดัอบรมเกีย่วกบัลา่ม
การแพทยแ์กผู่ส้นใจทัว่ไป และจดัทำาพจนานกุรมศพัท์
ทางการแพทย์ ซึ่งมีฉบับภาษาไทยด้วย 
 นอกจากนี้องค์กรยังได้ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการคุ้มครองล่ามและการสนับสนุนให้ล่าม
มีความมั่นใจในการทำางานทางองค์กรและโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมจึงได้ทำาสัญญาตกลงกันในกรณีที่เกิดปัญหา
การแปลผดิพลาดโดยลา่มจะไดร้บัการประกนัคุม้ครอง
ความเสยีหายเชน่เดยีวกบัแพทย ์(การประกนัภยัความ
รบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากวชิาชพีแพทย)์ (医療

賠償責任保険) แตท่ีผ่า่นมายงัไมม่กีรณฟีอ้งรอ้งเกดิ
ขึ้น
 หากต้องการใช้บริการผู้ป่วยต้องแจ้งความ
ประสงค์ผ่านนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลจาก 
นัน้นกัสงัคมสงเคราะหต์ดิตอ่ไปยงัศนูยเ์พือ่จดัหาลา่ม
และจดัสง่ลา่มไปตามวนัและเวลานดัหมายโดยปจัจบุนั 
มิก คานากาวะมีล่ามในสังกัดทั้งหมดประมาณ 155 
คน ในจำานวนนีม้ลีา่มภาษาไทยจำานวน 7 คน   ภาษา
ที่มีการใช้ล่ามมากที่สุดคือ ภาษาสเปน

 2)	ศูนย์สนับสนุนพหุวัฒนธรรมแห่ง
เกยีวโต	(Kyoto	multicultural	society	center)
 ศนูยส์นบัสนนุพหวุฒันธรรมแหง่เกยีวโต ตัง้
อยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัเกยีวโต ซึง่มชีาวจนีเชือ้สาย
ญีปุ่น่ทีก่ลบัคนืถิน่ อาศยัอยูเ่ปน็จำานวนมาก ศนูยแ์หง่
นี้จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และให้คำาปรึกษา
ในด้านต่างๆ มาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1999 ในเวลาต่อมา 
ทางศูนย์ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเมืองเกียวโตและเทศบาลเมืองเกียวโตจัดทำา
โครงการนำาร่อง “ระบบจัดส่งล่ามการแพทย์” ในช่วง
แรกประสบปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและการบริหาร
จดัการ ทำาใหท้ราบวา่ ลา่มการแพทยน์อกจากจะตอ้งมี
ความรูภ้าษาเปน็อยา่งดแีลว้ จะตอ้งมทีกัษะการสือ่สาร
และปฏิสัมพันธ์ มีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ และ
มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งด้วย 
 ปจัจบุนัทางศนูยใ์หบ้รกิารจดัสง่ลา่ม 3 ภาษา 
ไดแ้ก ่องักฤษ จนี เกาหล ีตัง้แตเ่วลา 9.00-12.00 น. 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จำากัดเฉพาะผู้ป่วยนอก   
 นอกจากนี้ด้วยข้อจำากัดในด้านบุคลากร
และเวลาดังที่กล่าวข้างต้น ทางศูนย์จึงได้ร่วมมือ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวากายามะ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้ได้บน 
โทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการสื่อสาร 
เบื้องต้น อาทิ 
 - โปรแกรมสำาหรบัผูป้ว่ย 「多言語問診シ

ステム	M3	for	iOS	,	Android	」	ซึ่งรวบรวมประโยค
การซักประวัติ,อาการของโรค  
 - โปรแกรมสำาหรบัโรงพยาบาล「多言語医

療受付支援システムM3　	for		Windows,　Android	」 

ซึ่งช่วยแนะนำาผู้ป่วยตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงซัก
อาการผู้ป่วยและบอกวิธีไปแผนกต่างๆ 
 - โปรแกรมสำาหรับพยาบาล 「ナースのた

めのぷち通訳	for	Android」	ในกรณสีือ่สารกบัผูป้ว่ย
ต่างชาติที่นอนรับรักษาบนหอผู้ป่วย 
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 - โปรแกรมแปลผ่านจอโทรศัพท์มือถือ 
[You Tran for Android]   ล่ามสามารถแปลผ่าน
ทางหน้าจอโทรศัพท์

 3)	ศูนย์นานาภาษาฟาซิล	(NPO	Mul-
tilanguage	Center	FACIL)
  ศนูย์นานาภาษาฟาซิล ตั้งอยู่ในเขตนากาตะ 
เมอืงโกเบ เปน็หนว่ยงานยอ่ยของศนูยช์มุชนทากาโทร ิ
(Takatori Community center) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งชาว
ต่างชาติและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในชุมชุนซึ่งจัดเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-culture community) 
เหตุการณ์สำาคัญ 2 เหตุการณ์ที่ทำาให้มีการจัดตั้งศูนย์
นานาภาษาฟาซิล ขึ้นคือ
 1. การขาดแคลนแรงงานในช่วงปี 1990 
  รัฐบาลได้อนุญาตให้ชาวอเมริกาใต้เชื้อสาย
ญีปุ่น่สามารถเขา้มาพำานกัอาศยัอยูใ่นญีปุ่น่เพือ่ทำางาน
ได้ แต่ในขณะนั้นเมืองโกเบยังไม่มีความพร้อม และ
ไม่มีกฎหมายรองรับแรงงานเหล่านี้ อีกทั้งยังต้องใช้
เอกสารจำานวนมากเพือ่ยนืยนัความเปน็ชาวอเมรกิาใต้
เชือ้สายญีปุ่น่ ทำาใหม้คีวามตอ้งการผูแ้ปลเอกสารภาษา 
สเปนเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 
 2. เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบ  
ในปีค.ศ. 1995  
 เมืองนากาตะได้รับความเสียหายมาก มี
การตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่โบสถ์คาธอลิกทากา-
โทริ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ในปัจจุบัน ในตอนนั้นมีผู้
ประสบภัยชาวต่างชาติจำานวนมากที่ไม่เข้าใจภาษา
ญี่ปุ่น จึงมีการรวบรวมอาสาสมัครช่วยแปลข้อมูล 
และจดัรายการวทิยเุพือ่ใหข้อ้มลูทีส่ำาคญัเปน็ภาษาตา่ง
ประเทศ กิจกรรมนี้ดำาเนินต่อเนื่องมาแม้เหตุการณ์ภัย
พบิตัจิบสิน้ สมาชกิอาสาสมคัรจงึไดร้ว่มกนัจดัตัง้เปน็
องคก์รและดำาเนนิงานแบบธรุกจิเพือ่สงัคมโดยรว่มมอื
กับเทศบาลท้องถิ่นของเมือง  โดยกิจกรรมหลักของ 
FACIL คืองานแปลเอกสาร, งานล่าม (ล่ามในที่
ประชมุ, ลา่มการแพทย,์ ลา่มทอ่งเทีย่ว เปน็ตน้) และ

งานสร้างเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศปัจจุบันมีนักแปล
และล่ามทั้งหมดประมาณ 566 คน รวม 28 ภาษา  
 ในป ีค.ศ. 2005 FACIL ไดเ้ริม่ระบบการให้
บรกิารลา่มการแพทยโ์ดยขอความรว่มมอืจากเทศบาล
ท้องถิ่นเพื่อเริ่มระบบการจัดส่งล่ามการแพทย์และจาก
นัน้ในป ีค.ศ. 2009 องคก์รได้เข้าร่วมโปรแกรม “การ
ดูแลสุภาพกายและใจ” ของบริษัทยา Phizer ซึ่งให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ และนำาผล
การวจิยัจดัทำาเปน็คูม่อืเพือ่เปน็แนวทางในการสง่เสรมิ
ระบบล่ามการแพทย์  
 ผู้ป่วยที่ต้องการล่ามต้องแจ้งความจำานง
ขอใช้บริการล่ามที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมจากนั้นทาง 
โรงพยาบาลจะติดต่อไปยังผู้ประสานงานของศูนย์
เพื่อให้ช่วยจัดหาล่ามตามวันและเวลาที่ต้องการ   
 ปัจจุบันมีการส่งล่ามไปยังโรงพยาบาลที่ให้
ร่วมมือ 3 แห่ง ภาษาที่ให้บริการได้แก่ อังกฤษ จีน 
เกาหลี เวียดนาม สเปน โปรตุเกส ตากาล๊อค 
อินโดนีเซีย ไทย รัสเซีย อารบิก เป็นต้น ในการแปล
แต่ละครั้งล่ามจะได้ค่าตอบแทน 5,000 เยน (จาก 
ผู้ป่วย 1,500  เยน จากรพ. 3,500 เยน รวมคิดเป็น
เงินไทยประมาณ 1,800 บาท)

    รูปที่	1  สูจิบัตรประชาสัมพันธ์การให้บริการ
          ล่ามการแพทย์ภาษาต่างๆ 
   ที่มา: www.tcc117.org/facil/
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 นอกจากองคก์รทัง้สามแหง่นีแ้ลว้ยงัมอีงคก์ร 
NPO องค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่งโดยเฉพาะในเมือง
เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ในจังหวัดไอจิ ซึ่งมี
ชาวบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นเข้ามาทำางานเป็นจำานวนมาก 
และเมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นเมืองท่าทางการค้าที่ติดต่อ
กบัชาวตา่งชาตโิดยเฉพาะชาวจนีมาตัง้แตส่มยัโบราณ 
ก็มีการพัฒนาระบบล่ามการแพทย์ด้วยเช่นกัน

 3.2	โรงพยาบาล
 1) ศูนย์การแพทย์ทั่วไปริงคู (Rinku Ge-
neral Medical Center: International Clinic)
 โรงพยาบาลริงคู ตั้งอยู่บนอาคารที่มีทาง
เชือ่มตอ่กบัสถานรีถไฟฟา้รงิคทูาวน ์(Rinku Town) 
ซึ่งละแวกใกล้เคียง มีโรงแรมและร้านค้าชั้นนำาสำาหรับ
นกัทอ่งเที่ยวและเปน็สถานทีีอ่ย่ตูดิกบัสนามบนินานา

ชาติคันไซ โรงพยาบาลแห่งนี้มีแผนกผู้ป่วยต่างชาติ 
ภายใต้การกำากับดูแลของ พญ.มินามิทานิ9 ซึ่งพูด
ได้ 4 ภาษา 
 ปัจจุบันที่ โรงพยาบาลมีล่ามและผู้ช่วย
ทั้งหมด 64 คน ให้บริการล่าม 4 ภาษาคือ อังกฤษ 
สเปน โปรตุเกส และจีน วันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่
เวลา 10.00-15.00 น. โดยคิดค่าตอบแทน 5,000 
เยนต่อวัน 
  นอกจากนี้ตัวแทนของล่ามอาสาสมัครซึ่ง
มาจากหลายสาขาอาชพี ไดร้วมกลุม่กนักอ่ตัง้สมาคม
ล่ามการแพทย์นานาชาติของโรงพยาบาล โดยใช้ชื่อ
สมาคมวา่ IMEDIATA10 คำานีม้าจากภาษาโปรตเุกส
แปลว่า “ทันทีทันใด” ในที่นี้ใช้ในความหมาย “ช่วย
ขจัดอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อใหผู้้ป่วยได้
รับการรักษาในทันทีทันใด” 

รูปที่	2	 ขณะปฏบิตังิานลา่มการแพทย ์จะสวมชดุเสือ้คลมุสขีาวปกัคำาวา่  
 “ล่ามการแพทย์” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ที่มา: http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=62418&from=popin

 9 พญ.มินามิทานิ (คนที่ 2 จากซ้ายในรูปที่ 2) ย้ายตามบิดาไปอาศัยอยู่ที่ประเทศบราซิลตั้งแต่อายุ 11 ปี สำาเร็จการศึกษาจาก
คณะแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยที่บราซิลและมหาวิทยาลัยโอซาก้า หลังจากทำางานได้ระยะเวลาหนึ่งจึงกลับประเทศญี่ปุ่น มี 
ใบประกอบโรคศิลป์ของประเทศบราซิลและญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้ง IMEDIATA

 10 ดูรายละเอียดกิจกรรมของสมาคมได้ที่ http://www.imediata.jp/
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 2)	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิเอะ	 (Mie	
University	Hospital)
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิ เอะเป็นโรง
พยาบาลรฐับาลแหง่แรกทีม่รีะบบบรกิารลา่มการแพทย ์
โดยในปี ค.ศ. 2009 ทางโรงพยาบาลได้มีการว่าจ้าง
ล่ามการแพทย์ภาษาโปรตุเกส 1 ตำาแหน่ง ในฐานะ
พนักงานประจำาของโรงพยาบาล ซึ่งจัดอยู่ในแผนก
สนับสนุนการแพทย์และสวัสดิการสาธารณะสุขของ
โรงพยาบาลซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์
ประจำาอยู่ด้วย 
 งานของล่ามการแพทย์ที่นี่ นอกเหนือจาก
การแปลในสว่นของผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน โดยเฉพาะ
โรคเรือ้รงั เชน่ ภมูคิุม้กนับกพรอ่ง, มะเรง็แลว้ ยงัรวม
ถึงการแปลล่ามในห้องคลอดและห้องผ่าตัดอีกด้วย  
ผู้ป่วยสามารถขอใช้บริการล่ามได้หากต้องการโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 3.3	หลกัสตูรการฝกึอบรมลา่มการแพทย์
ของแต่ละองค์กร
 กิจกรรมหนึ่งที่สำาคัญมากสำาหรับการให้
บริการล่ามทางการแพทย์นั่นก็คือ การอบรมบุคลากร 
เนื่องจากงานล่ามการแพทย์เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
ชีวิตของผู้ป่วย นอกจากความรู้ทางด้านภาษาแล้ว 
ความรูพ้ืน้ฐานทางการแพทย,์ การจดัการภายใตค้วาม

กดดนั, การทำางานรว่มกบับคุลากรทางการแพทยอ์ืน่ๆ 
ก็เป็นสิ่งที่ล่ามต้องทราบก่อนปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน  
องค์กรที่ให้บริการล่ามการแพทย์มีวิธีการอบรมและ
เตรียมพร้อมสำาหรับล่ามดังตารางหน้า 101 
 จากการสำารวจข้อมูลเบื้องต้น สามารถสรุป
ได้ดังนี้
 1. องคก์รสว่นใหญม่กีารจดัอบรมใหแ้กล่า่ม
ก่อนเริ่มปฏิบัติ ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป โดย
องคก์รทีม่รีะยะเวลาอบรมนานทีส่ดุคอื ศนูยส์นบัสนนุ
พหวุฒันธรรมแหง่เกยีวโต คอื 3 เดอืน  ซึง่หากอาสา
สมัครเป็นผู้ที่มีงานประจำาอยู่ การเข้าร่วมอบรมอย่าง
ต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องที่ลำาบาก
 2. ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน ล่ามส่วน
ใหญ่จะได้ฝึกฝนในรูปแบบ On the job training 
คือการสังเกตวิธีการทำางานของล่ามที่มีประสบการณ์
ก่อนแล้วค่อยทดลองแปลจนกว่าจะสามารถแปลได้
ด้วยตนเอง 
 3. องค์กรของญี่ปุ่นมีความกระตือรือร้นใน
การจัดสัมมนาให้ความรู้อยู่เสมอ โดยจะเห็นว่าทุก
องค์กรมีการจัดสัมมนาให้แก่ล่ามอยู่เป็นระยะแม้จะ
ได้เข้ามาทำาหน้าที่ล่ามแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ
เนื่องจากความรู้ทางด้านการแพทย์นั้นค่อนข้างกว้าง
และมีเปลี่ยนแปลง 

รูปที่	3  แฟ้มบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานของล่ามภาษาต่างๆ
ที่มา:  ภาพถ่ายโดยผู้เขียนเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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องค์กรให้บริการล่ามการแพทย์ การฝึกอบรมล่าม
MIC Kanagawa - ล่ามต้องเข้ารับการอบรม 2 ครั้งโดยวิทยากรที่เป็นแพทย์และล่ามที่มีประสบการณ์ 

- เนือ้หาทีอ่บรมไดแ้ก ่โครงสรา้งและระบบการรกัษาพยาบาลในญีปุ่น่ ระบบการ
ส่งล่าม กฎระเบียบการเป็นล่ามการแพทย์ เทคนิคการเป็นล่าม การสื่อสาร
ต่างวัฒนธรรม เป็นต้น หลังอบรมมีการสอบข้อเขียนและการแสดงบทบาท
สมมติ โดยผู้ที่จะทำาหน้าที่ล่ามต้องสอบผ่านทั้งสองขั้นตอน 

- สำาหรับล่ามภาษาไทย สถานทูตไทยร่วมกับสมาคมไทย-ญี่ปุ่น (Thai Net-
work in Japan) ไดใ้หก้ารสนบัสนนุลา่มโดยการจดัอบรมความรูน้อกสถานที ่
ในหัวข้อพื้นฐานและหัวข้อพิเศษ อาทิ “โรคที่คนไทยในญี่ปุ่นเป็นกันมาก” 

- มีการฝึกงาน 2 ครั้งคือ ครั้งแรกติดตาม supervisor เพื่อเรียนรู้การแปล
ในสถานการณ์จริง ในครั้งที่ 2 จะต้องแปลเองโดยมี supervisor คอย
สังเกตการณ์ 

- มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามเป็นระยะ เช่นการจัดสัมมนา
Center for Multicultural Society
Kyoto

- ในหนึ่งปีจะมีการจัดสัมมนาคัดเลือกผู้ที่สนใจจะเป็นล่าม หลังสัมมนาอาสา
สมัครที่จะมาเป็นล่ามต้องผ่านการสอบข้อเขียน, การแสดงบทบาทสมมติ
และสอบสัมภาษณ์ก่อนจึงจะได้เข้ารับการอบรมในขั้นต่อไป

- ล่ามจะต้องเข้ารับการอบรมขององค์กร 3 เดือน โดยในทุกสัปดาห์จะได้ไป
ฝึกงานในสถานพยาบาลจริง 1 ครั้ง 

- มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ล่าม 4 ครั้งในหนึ่งปี โดยร่วมกับสมาคมการ
วิจัยล่ามการแพทย์11 

- มีการจัดทำาหนังสือคู่มือสำาหรับอบรมล่ามการแพทย์โดยเฉพาะ และจัดทำา 
วดีทิศันแ์นะนำางานลา่มทางการแพทย ์จำาลองสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาล
และมกีารสมัภาษณบ์คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ชว่ยสรา้งความเขา้ใจในการทำางาน
ยิ่งขึ้น (วางจำาหน่ายสำาหรับผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย)

Multilanguage Center FACIL - มีการจัดสัมมนาเป็นระยะ และเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “ล่ามการแพทย์จากมุมมองของบุคลากรใน 
โรงพยาบาล” “ล่ามการแพทย์ แท้จริงแล้วจำาเป็นหรือไม่” เป็นต้น

Rinku General Medical Center - ในระยะแรกอาสาสมคัรตอ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ยกอ่นหรือเรียกว่า Supporter 
โดยจะมลีา่มรุน่ทีม่ปีระสบการณม์ากอ่นคอยชว่ยเหลอืจนกระทัง่มัน่ใจแลว้วา่
ผู้นั้นมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถแปลล่ามด้วยตนเองได้ จึงจะเลื่อน
ระดับให้เป็นล่ามการแพทย์ต่อไป 

- กลุ่มล่ามการแพทย์ของโรงพยาบาล IMEDIATA จัดอบรมความรู้ทางการ
แพทย์และภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาลให้แก่ล่าม,บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลและผู้สนใจทั่วไปมีการจำาลองสถานการณ์และแสดงบทบาท
สมมตทิีเ่กดิภายในโรงพยาบาลเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดฝ้กึใชภ้าษาองักฤษ
ในสถานการณ์นั้น 

Mie University Hospital - เนือ่งจากเปน็ลา่มเพยีงคนเดยีวของโรงพยาบาล จงึไดร้บัการอบรมทัว่ไปรว่ม
กับบุคลาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

11 医療通訳研究会
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4.	 การพัฒนาล่ามการแพทย์สู่ความเป็น 
	 มืออาชีพ	(Professional	Career)
 งานล่ามการแพทย์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็น
งานเชิงอาสาสมัครล่ามอาสาสมัครแต่ละคนจึงมี 
ความสามารถทางภาษาแตกตา่งกนัทำาใหไ้มม่คีณุสมบตัิ
หรือมาตรฐานที่แน่นอน 
 แต่งานล่ามในโรงพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและชีวิตของมนุษย์ นอกจากความสามารถ
ทางภาษาและต้องท่องจำาคำาศัพท์เฉพาะทางแล้ว ยัง
จำาเปน็ตอ้งมคีวามรูท้างการแพทยใ์นระดบัหนึง่ รวมถงึ 
ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู และพรอ้มทีจ่ะทำางานภายใต้
สถานการณ์ที่กดดัน  จึงจำาเป็นต้องได้รับการฝึกฝน 
 ในประเทศญี่ปุ่น อาชีพล่ามการแพทย์นั้น
ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับล่ามประเภทอื่นๆ 
นอกจากนี้ ยังไม่มีการกำาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานล่ามการแพทย์อย่างเป็นทางการ ในขณะที่
ตา่งประเทศ อาท ิประเทศในแถบยโุรปหรอืบางรฐัของ
สหรฐัอเมรกิา ผูท้ีจ่ะมคีณุสมบตัเิปน็ลา่มการแพทยใ์น
โรงพยาบาล หรือ ล่ามกฎหมายในศาลต้องผ่านการ
สอบใบอนุญาตรับรอง นอกจากนี้โรงพยาบาลที่จัดหา
ลา่มการแพทยเ์ปน็บคุลากรประจำายงัมอียูน่อ้ย อกีทัง้ยงั 
มีปัญหาในเรื่องค่าตอบแทนล่ามรวมถึงการประกัน
ความเสียหายในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการแปล 
 จากขอ้มลูจะเหน็ไดว้า่ทีผ่า่นมาแมญ้ีปุ่น่ไดม้ี
การพฒันาปรบัปรงุระบบการทำางานลา่มการแพทยแ์ละ
ได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากรัฐ แต่ก็ยังไม่เพียง
พอ เนื่องจากความต้องการล่ามที่เพิ่มขึ้นตามจำานวน
ชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่
เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายจึงเริ่มวางนโยบาย, โครงการ
หรือจัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานและ
คุณภาพให้กับอาชีพล่ามการแพทย์ โดยพิจารณาได้
จาก 3 ส่วน ดังตัวอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้

 4.1	การประเมินคุณภาพสถานพยาบาล	
(รัฐบาลร่วมกับองค์กรวิชาชีพ) Japan Medi-
cal Service Accreditation for International 
Patients	(JMIP)	
  มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Japan Medical Service 
Accreditation for International Patients (ชื่อ
ย่อ JMIP)12 จัดทำาขึ้นเพื่อควบคุมให้ระบบบริการ
ทางการแพทย์ของญี่ปุ่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และเพื่อให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารักษา
เกิดความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย มาตรฐานการับรอง 
คุณภาพ อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ร่วมกับองค์กร 
ส่งเสริมการศึกษาการแพทย์ญี่ปุ่น     
 เนื่องจากช่วงปีค.ศ. 2006-2010 มีชาวต่าง
ชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 17% และมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 24% ในปี 2010 ที่ประชุมสภาจึงได้มีมติจัด
ทำาแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาในรูปแบบใหม่ 「新成

長戦略」โดยผลักดันการแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล เพื่อรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ดำาเนินการโดย
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ซึ่งมี
เงื่อนไข ดังนี้
 1. การให้การรักษาต้องไม่ส่งผลกระทบกับ
ระบบการประกันสุขภาพของประชาชนชาวญี่ปุ่น 
 2. ชาวตา่งชาตทิีจ่ะไดร้บัการรกัษาหมายรวม
ถงึ ผูท้ีอ่าศยัในญีปุ่น่ นกัทอ่งเทีย่ว นกัศกึษา นกัธรุกจิ
ที่เข้ามาทำางาน เป็นต้น
  สถานพยาบาลที่ขอรับการประเมินคุณภาพ
เพื่อรับรองมาตรฐานได้คือ โรงพยาบาลทั่วไปและโรง
พยาบาลทีไ่ดร้บัการรองรบัจากหนว่ยงานมาตรฐานอืน่
แลว้ เชน่ มาตรฐานโรงพยาบาลของญีปุ่น่, JCI (Joint 
Commission International) การรับรองมาตรฐาน
นี ้ไมไ่ดค้รอบคลมุมาตรฐานการรกัษาพยาบาลหรอืการ
แพทย ์มุง่เนน้เฉพาะมาตรฐานในการรองรบัผูป้ว่ยชาว
ต่างชาติ

12  รายละเอียดของการประเมิน  
   http://jmip.jme.or.jp/index.php?l=jpn
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1. ระบบการรบัผูป้ว่ยเขา้รกัษา 1.1 มีการจัดระบบเกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยต่างชาติ, การรับเข้ารักษา
1.2 มีการจัดระบบเกี่ยวกับการชำาระค่าใช้จ่าย 

2. การบริการผู้ป่วย 2.1 มีระบบให้บริการล่ามภาษาต่างๆ *
2.2 มีระบบให้บริการการแปล (เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ)
2.3 มีการจัดการสภาพแวดล้อมในรพ.
2.4 มีการจัดเตรียมในด้านศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่าง

3. การบริหาร 3.1 มีหน่วยงานบริหารในด้านของผู้ป่วยชาวต่างชาติ
3.2 มีการอธิบายใบยินยอมรับการรักษา (Informed consent)

4. การวางระบบและการจดัการ 4.1 มีผู้ที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของผู้ป่วยต่างชาติ
4.2 มีระบบการจัดการความปลอดภัย

5. ระบบการส่งเสริม, พัฒนา 5.1 มีการให้ศึกษา การอบรม แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
5.2 มีการวัดผล, การสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพมี 5 หัวข้อหลักคือ

 องค์กร JMIP ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริมล่ามการแพทย์โดยตรง แต่ได้กำาหนดเรื่องการ
บริการล่ามภาษาต่างๆ เป็นหัวข้อหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจประเมินคุณสมบัติของโรงพยาบาล จึงพิจารณา
ไดว้า่ ลา่มการแพทยถ์อืเปน็สว่นทีส่ำาคญัสว่นหนึง่ของ 
โรงพยาบาลเช่นกัน 

 4.2	การพัฒนาหลักสูตร	(รัฐบาลร่วมกับ
องค์กรวิชาชีพ)
 มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ 
(Tokyo University of Foreign Studies: Open 
Academy) 
 ในปีค.ศ. 2010 จากมติการประชุมคณะ
รฐัมนตรขีองรฐับาลญีปุ่น่13 นำาโดย กระทรวงเศรษฐกจิ 
การค้าและอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, 
กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่งและการท่อง
เที่ยวมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ14

(Medical Tourism) เพื่อเชิญชวนให้ชาวต่างชาต ิ
เข้ารับการรักษาโรค, ตรวจสุขภาพหรือเสริมความ
งามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโรงพยาบาลเอกชนชั้น
นำาของญี่ปุ่น ทำาให้ความต้องการล่ามการแพทย์เพิ่ม
ขึ้น ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างบุคลากรล่ามการ
แพทยท์ีม่คีณุภาพ รฐับาลจงึมอบหมายใหม้หาวทิยาลยั
โตเกียวภาษาต่างประเทศ (TUFS : Open Acad-
emy) เปิด “หลักสูตรล่ามการแพทย์นานาชาติ”15 
เพื่อพัฒนาบุคลากรล่ามการแพทย์ให้มีความรู้ความ
ชำานาญเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดย 
เป็นหลักสูตรสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำางาน
อยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบ
อาชีพล่ามการแพทย์
 มหาวิทยาลัยโอซาก้า	:	ศูนย์ความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ	(Osaka	University	:	Global	
Collaboration	Center	GLOCOL)
 มหาวิทยาลัยโอซาก้าเป็นสถาบันการศึกษา
อีกแห่งที่ได้รับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ โดยใน

13		新成長戦略（健康大国戦略）2010/06/18	閣議決定

14  การเดนิทางมาทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเพือ่จดุประสงคเ์ขา้รบัการรกัษาหรอืตรวจสขุภาพ ณ ประเทศนัน้ๆ  ในปคี.ศ. 2011 รฐับาล
ญี่ปุ่นได้มีการออกวีซ่าสำาหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว:  รายละเอียดจากกระทรวงการต่าง

ประเทศญี่ปุ่น　医療滞在ビザ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html
15  ดรูายละเอยีดของหลกัสตูร การพฒันาลา่มการแพทยน์านาชาตขิองมหาวทิยาลยัโตเกยีวภาษาตา่งประเทศไดจ้าก http://www.

tufs.ac.jp/common/tufs-medical/report/index.html
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ปีค.ศ. 2011 คณะมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยโอซาก้า 
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เปิด
หลกัสตูร “ลา่มการแพทยข์ัน้สงู”16  สำาหรบันกัศกึษา

ระดบับณัฑติศกึษาโดยมทีัง้ผูส้อนทีเ่ปน็อาจารยป์ระจำา
คณะและวิทยากรรับเชิญจากหลายสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์, ล่าม, เจ้าหน้าที่จาก NPO, 
NGO            

รูปที่	4 ภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ล่ามการแพทย์”
ทีม่า: http://www.glocol.osakau.ac.jp/education/medical.html

16  ดรูายละเอยีดของหลกัสตูรลา่มการแพทยข์ัน้สงูของมหาวทิยาลยัโอซากา้ไดจ้าก http://www.glocol.osaka-u.ac.jp/educa-
tion/medical.html

 เ มื่ อ พิ จ า รณ า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ทั้ ง ส อ ง
มหาวิทยาลัยแล้วพบว่า แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรล่าม
ทางการแพทยเ์หมอืนกนัแตก่ลุม่เปา้หมาย หรอืกลุม่ผู ้
เรียนมีความแตกต่างกันคือ ในกรณีของมหาวิทยาลัย
โตเกียวภาษาต่างประเทศจะให้โอกาสกลุ่มผู้เรียน
ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลหรือบุคลากร
ทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่สนใจหรือมีแผนการว่า
จะทำางานล่ามการแพทย์ ในขณะที่กลุ่มผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยโอซาก้านั้นเป็นนักศึกษาระดับมหา
บัณฑิตที่มีความสนใจแต่เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วจะ
ทำางานที่เกี่ยวข้องกับล่ามการแพทย์หรือไม่นั้นยังไม่
สามารถทราบได้ ในอนาคตจึงควรมีการเก็บข้อมูล
สถติผิูท้ีส่ำาเรจ็การศกึษาแลว้ทำางานดา้นลา่มการแพทย์
หรืองานที่เกี่ยวข้อง  และอาจพิจารณาเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทำางานล่ามการแพทย์ที่สนใจ
เพิม่พนูความรูค้วามสามารถ ไดม้โีอกาสเขา้อบรมดว้ย 
เนือ่งจากวทิยากรทัง้หลายทีเ่ปน็ผูส้อนลว้นแตเ่ปน็ผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในสายงานลา่มการแพทย ์ซึง่ผูเ้รยีนจะไดแ้ลก
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่จะสามารถนำา
มาเป็นบทเรียนหรือประยุกต์ใช้ในการทำางานได้

 4.3	การจัดตั้งสมาคม	(องค์กรอิสระร่วม
กับสมาคมวิชาชีพ)
 สมาคมล่ามการแพทย์แห่งญี่ปุ่น Japan  
Association of Medical Interpreters (JAMI) 
 เนื่องจากสมาคมวิชาการแพทย์ข้ามประเทศ
ของญี่ปุ่น (日本渡航医学会) ตระหนักถึงความ
สำาคัญของล่ามการแพทย์จึงได้ก่อตั้งสมาคมล่ามการ
แพทย์ขึ้นในปีค.ศ. 2008 เพื่อเป็นศูนย์กลางของล่าม
การแพทย์  วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม มีดังนี้ 
 1. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการสื่อสารของผู้
ปว่ยชาวตา่งชาต ิและใหไ้ดร้บัการปฏบิตัแิละรกัษาเทา่
เทียมกับชาวญี่ปุ่น 
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 2. เพื่อผลิตล่ามการแพทย์ที่มีความเป็นมือ
อาชีพ (professional) 
 3. เพือ่จดัตัง้ระบบประกนัความเสีย่งและการ
จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ล่ามการแพทย์
 กิจกรรมที่สมาคมล่ามการแพทย์แห่งญี่ปุ่น 
จะดำาเนินการมีดังนี้
 1. สร้างเครือข่ายล่ามการแพทย์ทั่วประเทศ
เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์ (Evidence Based Medicine) เช่น 
ขอ้มลูเชงิสถติขิองผูป้ว่ยแตล่ะเชือ้ชาต ิโรคทีเ่กดิ การ
เขา้รบัการรกัษาเปน็คนไขใ้นของโรงพยาบาล อตัราการ
เข้าถึงสถานพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี การ
ฉีดวัคซีน ความพึงพอใจ ค่าใช้จ่าย ความถูกต้องใน
การแปล ตัวอย่างการแปลที่ดีและการแปลที่มีปัญหา 
เป็นต้น   
 3. กำาหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
ล่าม 
 4. จัดทำาคู่มือแนวทางการพัฒนาหรือ
หลักสูตรการอบรมล่ามการแพทย์
 5. สร้างโฮมเพจเพื่อเป็นช่องทางการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต 
 6. ผลักดันให้มีการกำาหนดและรับรอง
มาตรฐานคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะทำาหนา้ทีล่า่มการแพทย์
สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบุคลากรจากหลาก
หลายสาขาวชิาชพี อาท ิแพทย ์อาจารยใ์นมาวทิยาลยั 
ตัวแทนขององค์กรอิสระไม่แสวงผลกำาไร ล่ามการ
แพทย์ เป็นต้น โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด 
45 คน

5.	วิเคราะห์และอภิปรายผล
 จากการประมวลข้อมูลที่ได้สำารวจลงพื้นที่
ในประเทศญี่ปุ่นของผู้เขียน ทำาให้ทราบข้อมูลเชิงลึก
ของระบบล่ามการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น สรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 
 1. ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระตระหนักถึง
ความสำาคัญของการยกระดับงานล่ามการแพทย์ให้
ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
แรงงานชาวต่างชาติและนโยบายการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงสุขภาพ    
 2. มมีาตรฐานประกนัคณุภาพสถานพยาบาล
ทีร่องรบัชาวตา่งชาต ิโดยระบบลา่มการแพทยเ์ปน็หนึง่
ในหัวข้อที่ต้องนำามาพิจารณา
 3. มีระบบล่ามทางการแพทย์ที่จัดล่ามภาษา
ต่างๆ ไว้บริการและมีความเคลื่อนไหวในการพัฒนา
คุณภาพของล่าม ไปพร้อมกับการจัดระบบสวัสดิการ
เพื่อความคุ้มครองล่ามการแพทย์ 
 4. มีหลักสูตรอบรมล่ามทางการแพทย์
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การ
สนบัสนนุ  โดยในปจัจบุนัมสีองมหาวทิยาลยัหลกัของ
รัฐที่รับนโยบายดังกล่าว 
 ล่ามการแพทย์ในญี่ปุ่นได้ค่อยๆ พัฒนา
จากงานล่ามชุมชนอาสาสมัครไปสู่งานล่ามอาชีพที่
ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ โรง
พยาบาลที่จัดตั้งแผนกบริการล่ามการแพทย์ก็เริ่มมี
ปรากฏ นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาวธิกีารอืน่ๆ เพือ่ชว่ย
สนบัสนนุการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ เช่น โปรแกรม
แปลภาษาหรืออธบิายวิธกีารใช้บริการโรงพยาบาลเปน็
ภาษาต่างๆ ซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นนี้ระบบการให้บริการ
ล่ามการแพทย์ของญี่ปุ่นก็พบปัญหามากมายเช่นกัน 
แต่ทุกฝ่ายไม่ท้อถอยอีกทั้งยังพยายามร่วมมือกันหา
มาตรการหรือนโยบายต่างๆ ที่จะทำาให้ระบบล่ามการ
แพทยข์องญีปุ่น่พฒันายิง่ขึน้  ทำาใหค้าดการณไ์ดว้า่ใน
อนาคตระบบล่ามการแพทย์ของญี่ปุ่นจะได้มาตรฐาน
เทียบเท่ากับระบบล่ามการแพทย์ของประเทศในแถบ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
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6.	บทสรุป
 จากความสะดวกในการเดนิทางในยคุปจัจบุนั
ทำาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรทั่วโลกทั้งการ
โยกย้ายถิ่นฐาน และการเดินทางไปทำางานยังต่าง 
ประเทศรวมทัง้การทอ่งเทีย่ว เปน็เหตใุหส้ถานพยาบาล 
ในแต่ละประเทศจำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับคนไข้
ชาวต่างชาติที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ในกรณีของ
ประเทศญี่ปุ่นแม้จะเพิ่งเริ่มให้บริการล่ามการแพทย์
แก่ชาวต่างชาติเพียงไม่นาน แต่ก็มีความเคลื่อนไหว 
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระในการ
พฒันาระบบการแพทยแ์ละใหบ้รกิารลา่มการแพทยเ์พือ่
รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตขิองชาวญีปุ่น่และ
ชาวต่างชาติในยุคสังคมพหุวัฒนธรรม
 จากการสำารวจข้อมูลพื้นฐานครั้งนี้ ประเด็น
ที่ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะนำามาประยุกต์ใช้กับงานล่าม
การแพทย์ในประเทศไทยได้คือ หลักสูตรเกี่ยวกับ
ล่ามการแพทย์หรือกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากปัจจุบัน 
โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
โรงพยาบาลเอกชน ที่มีชาวต่างชาติใช้บริการจำานวน
มากได้มีการจัดตั้งแผนกบริการผู้ป่วยต่างชาติและมี
การจัดจ้างล่ามการแพทย์เป็นพนักงานประจำาของโรง
พยาบาลเช่นเดียวกัน หากมีการจัดอบรมล่ามอย่าง
จริงจังและเป็นกิจจะลักษณะจะเป็นผลดีในการช่วย
ลดความเสี่ยงการแปลผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขาดองก์ความรู้ที่จำาเป็น อาทิ ศัพท์การแพทย์ ความ

รู้พื้นฐานทางการแพทย์ ระบบของโรงพยาบาล การ
ทำางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือผู้ป่วย  
 นอกจากนี้ยังควรได้มีการพิจารณาประเด็น
เหล่านี้ในบริบทของสังคมไทย 
 • แนวโน้มความต้องการล่ามการแพทย์ 
ในประเทศไทย
 • ปญัหาและอปุสรรคในการสือ่สารในสถาน
พยาบาลของชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย โดย
เฉพาะแรงงานต่างชาติ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทำางาน มาศึกษาและมาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 • การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล
เอกชนของไทยเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวต่างชาติ 
 • การมีองค์กรอิสระที่ช่วยเหลือจัดส่งล่าม
การแพทย์ (ที่ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ)
 อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้กลาย
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่น มีชาว
ต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาทำางาน
และอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก และในปี พ.ศ. 2558 ที่
ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงจำาเป็น
ต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานล่ามการแพทย์อย่าง 
เร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการ
รับมือกับปัญหาด้านการสื่อสารของผู้ป่วยชาวต่าง
ชาตทิีค่าดวา่จะมจีำานวนเพิม่สงูขึน้ในอนาคตอนัใกลน้ี้
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