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ENGLISH FOR HEALTH CARE PROFESSIONAL
SECTION 1

การถามประวัติเจ็บปวย โดยทั่วๆไป
MEDICAL & FAMILY HISTORY
1. ขอทราบประวัตแิ ละพูดคุยกับทาน
= I would like to have a little talk with you.
2. โปรดตอบคําถามวาใชหรือไมใช
= Please answer yes or know to my questions.
3. โปรดตอบคําถามไมรีบเรง
= Please answer my questions slowly.
4. ทานอายุเทาไร?
= How many years do you have? / How old are you? /
What is your age?
5. ทานน้ําหนักเทาไร?
= How much do you weigh? (in pound / kilogram)
6. ทานสูงเทาไร?
= How much do you height?
7. ขอทราบวันเกิด
= Please tell me the date of birth. / What is your birthday?
8. ทานสมรสหรือยัง?
= Are you married?

9. ทานเปนโสดใชไม?
= Are you single?
10. ทานหยากับสามีหรือไม?
= Are you divorced?
11. ทานแยกกันอยูห รือไม?
= Are you separated?
12. ทานเปนหมายหรือไม?
= Are you widow / widower?
13. ทานอาศัยอยูกับคูสมรสหรือเปลา?
= Do you live with your spouse?
14. ทานจบการศึกษาระดับใด?
= Which level of education were you graduated?
***คนควาเพิ่ม***
15. ทานนับถือศาสนาอะไร?
= What is your religion?
16. ทานพักอาศัยอยูที่นี่มานานเทาไร?
= How long have you live here? /
How long have you been here?
17. ทานเกิดทีไ่ หน?
= Where were you born?
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การถามประวัติดานการผาตัด
SURGERY
1. ทานเคยผาตัดไม?
= Have you had (any) operations?
ผาตัดอะไร? = for what?
2. ผาตัดทอนซิลแลวใชไม?
= Your tonsils took out right?
3. ผาตัดมดลูกแลวใชไม?
= Your uterus took out right? / Did your uterus take out?
4. ผาตัดรังไขแลวใชไม?
= The overies took out right? / Did the ovaries take out?
5. มีอุบัติเหตุรุนแรงไม?
= Major accidents right?
6. กระดูกแตกดวยใชไม?
= Broken a bone?
7. กระดูหักไม?
= Fracture right? / Bone’s fracture right?
8. ไมรูสึกตัวใชไม?
= Lost conciousness right?
9. ไดรับอุบัติเหตุสมองถูกกระทบกระเทือนอยางรุนแรงใชไม?
= Injury or concussion right?

การถามเกี่ยวกับอุปนิสัยโดยทั่วๆไป
SOCIAL HABITS
1. ทานสูบบุหรี่หรือเปลา?
= Do you smoke?
2. สูบกี่ซองตอวัน
= How many packs a day?
3. ทานดื่มหรือเปลา?
= Do you drink?
4. ดื่มทุกวันหรือเปลา?
= every day?
5. ดื่มวันละกีข่ วด?
= How many bottles a day?
6. ดื่มแอลกอฮอลลใชไม
= Alcohol right? ดื่มเบียรใชไม?
= Beer right? ดื่มไวนใชไม?
= Wine right? ดื่มวิสกีใ้ ชไม?
= Whisky right?
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การถามเกี่ยวกับสารเสพติด
ILLEGAL DRUGS
1. ทานใชยาฉีดใชไม?
= Do you use Intravenous Drug? /
Have you use Intravenous Drugs?
2. ทานใชโคเคนใชไม?
= Do you use Cocaine? /Have you use Cocaine?
3. ทานใชยาเฮโลอีนใชไม?
= Do you use Heroin? / Have you use Heroin?
4. ทานใชกัญชาหรือไม?
= Do you use Marijuana? / Have you use Marijuana?
5. ทานใชเมทาโดนหรือไม?
= Do you use Methadone?/ Have you use Methadone?
6. ทานสูบฝนหรือไม?
= Do you use opium? / Have you use opium?
7. ทานติดยาอื่นๆอีกหรือไม?
= Do you use Any Others Drug?/
Have you use Any Other Drug?
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การถามเกี่ยวกับประวัติครอบครัว
FAMILY HISTORY
1. ในครอบครัวของทานปวยเปนโรค ..... ไม? มีแนวทางการถามดังนี้
Anyone in your family have had ill ness of Arthritis? (ขออักเสบ)
,, ___________ Asthma? (หอบหืด)
,, ___________ Bleeding Tendency? (มีแนวโนมเลือดออก)
,, ___________ Cancer? (มะเร็ง)
,, ___________ Diabetes? (เบาหวาน)
,, ___________ Emphysema? (ถุงลมโปงพอง)
,, ___________ Epilepsy? (โรคลมชัก)
,, ___________ Gout? (ไขขออักเสบจากกรดยูริคสูง)
,, ___________ Heart Attack (MI)? (หัวใจกําเริบเฉียบพลัน)
,, ___________ Heart Disease? (โรคหัวใจ)
,, ___________ Heart Failure? (หัวใจลมเหลว)
,, ___________ Hemophilia ? (เลือดออกไมหยุด) **
,, ___________ High Blood Pressure?/ HT (ความดันโลหิตสูง)
,, ___________ Insanity ? (สติวิกลจริต)
,, ___________ Psychosis? (โรคจิต)
,, ___________ Seizures? (การเปนลม)
,, ___________ Stroke? (เสนเลือดแดงแตกในสมอง) **
,, ___________ Suicide? (ฆาตัวตาย)
,, ___________ Tuberculosis / TB? (วัณโรค)
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2. ถามวามีพนี่ องไม?
= Do you have brothers & sisters?
3. พอแมมีชีวติ อยูหรือเปลา?
= Are your parents living?
4. พอแมตายแลวหรือยัง?
= Are your parents dead?
5. พอแมพี่นอ งมีใครตายบาง?
= How did your mother/ father/ sister/ brother die?
6. มีบุตรไมกคี่ น?
= Do you have any children?
7. ลูกสาวลูกชาย?
= How many daughters and sons?
หมายเหตุ! ศัพทที่ควรทราบเกี่ยวกับเครือญาติ
- ภรรยา = wife
- สามี = husband
- พอ = father
- แม = mother
- พี่สาว/นองสาว = sister
- พี่ชายนองชาย = brother
- ลูกสาว = daughter
- ลูกชาย = son (คําวาลูกๆอีก
คําที่ใชไดคอื kid)
- ยาย/ยา = grandmother
- ตา/ปู = grandfather
- หลานสาว = granddaughter - หลายชาย = grandson
- ญาติพี่นองลูกปาลูกลุง = cousin
- แมของสามี/ภรรยา = mother-in-law

- พอของสามี/ภรรยา = father-in-law
- นองชาย/พี่ชายของสามีหรือภรรยา = brother-in-law
= สามีของพี่สาว/นองสาว
- นองสาว/พี่สาวของสามีหรือภรรยา = sister-in-law
= ภรรยาของพีช่ าย/นองชาย
- หลาน = niece = daughter of your brother or sister
- ลุง / อา / นา / อาเขย / นาเขย = uncle
- ปา / นา / นาผูหญิง / อาผูหญิง = aunt
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ประวัติเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค
MEDICATION HISTORY
1. ทานเคยใชยาอะไรบาง? สามารถถามไดหลายรูปแบบดังนี:้
- What medicines have you been taking?
- What medicines do you have to take?
- Do you have your medicines with you?
- What are the names of your medicines?
- You take medicines right?
2. ทานใชยาเพื่อรักษาโรคอะไร? = Do you have to take
medicines for …(the heart/ the liver/ the kidney/
the nerves/ sleeping/ pain/ diabetes?
3. ทานใชกี่ครั้งตอวัน? = How many times a day?
4. ทานแพยาอะไรบาง? = Do you have an allergy to …..
Penicillin? (เคยแพเพนนิซิลลินไม?)
,, ___________ ,, Aspirin? (เคยแพแอสไพรินไม?)
,, ___________ ,, Sulfa Drugs? (เคยแพยาซัลฟารไม?)
,, ___________ ,, Anesthesia? (เคยแพยาสลบไม?)
,, ___________ ,, Antibiotics? (เคยแพยาปฏิชีวนะไม?)
,, ___________ ,, Foods? (เคยแพอาหารไม?)
,, ___________ ,, Other Medicines? (เคยแพยาอื่น ๆ ไม?)
,, ___________ ,, Seafood? (เคยแพอาหารทะเลไม?)

การตรวจรางกายโดยทั่วๆไป
PHYSICAL EXAMINATION
การบอกใหคนไขทราบกอนการรักษาพยาบาล
GENERAL COMMANDS
1. โปรดบอก
= Tell me …..
2. โปรดยืนขึน้
= Stand up please.
3. โปรดนั่ง
= Sit down please.
4. นอนบนเตียง
= On the bed/ Please lie down on the bed.
5. นอนไปอีกดาน
= Turn Over “To the reverse?
6. หายใจทางปาก
= Breath with the mouth.
7. กลั้นหายใจ
= Hold your breath.
8. ใหมองตามแสง
= Follow the light.
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9. ใหมองที่นวิ้ มือของหมอ
= Look at my finger.
10. ปวดขณะที่กดหรือไม?
= Pain when I push right?
11. เอานิ้วชี้บริเวณที่ปวด
= Can you show me with your finger
and point to where the pain is? / Could you show me with
your finger where it hurt you?
12. อยากไดตวั อยางเลือดและปสสาวะ
= I need to have a sample of blood and urine.
13. จะวัดความดันโลหิต ชีพจรและความดันโลหิต
= I am going to take your blood pressure, temperature and
pulse. / Let me take your blood pressure, temperature and
pulse.
14. จะฟงหัวใจ ปอดและในชองทอง
= I am going to listen to your heart, lungs and abdomen.
15. ยืนเพื่อชัง่ น้ําหนัก
= Up on the scale.
16. ทานสูงเทาไร?
= How tall are you?
17. โปรดอาปาก
= Open your mouth please.

โปรดหุบปาก
= Close your mouth please.
18. ใหเอาปรอทใสใตลิ้น
= Under your tongue.
19. โปรดหายใจลึกๆหนอย
= Please take a deep breath/ Breath deeply please.
20. ใหถอดเสื้อผา
= Undress, please. / Remove the clothes.
21. โปรดถอดกางเกงชัน้ ใน
= Remove your panties.
22. เปลื้องเสื้อผาใหหมดเลย
= Remove everything.
23. สวมเสื้อกาว
= Here the gown./ Put on this gown.
24. สวมเสื้อผา
= Put on the clothes. / You can get dressed. ***
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SECTION 2
ประวัติเกี่ยวกับการเจ็บปวย
SYMPTOM OF THE PATIENT
1. มีอาการเจ็บหนาอกไม? = - Have you chest pain?
- Do you have any chest pain?
- Have you ever had any chest pain?
- Are you chest pain?
***อาจใชเปนpattern งายๆดังนี้
- Have you ever had any swelling of the hands?
= เคยมือบวมไม?
- ,, _____________________ ,, swelling of legs?
= เคยเทาบวมไม?
- ,, _____________________ ,, swelling of face?
= เคยหนาบวม ไม?
- ,, _____________________ ,, shortness of breath?
= เคยหายใจตืน้ ๆไม?
- ,, _____________________ ,, nausea or vomiting?
= เคยคลื่นไสอาเจียนไม?
- ,, _____________________ ,, sweaty?
= เคยเหงื่ออกไม?
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- ,, ____________________ ,, blackouts?
= เคยหมดสติไม?
- ,, ____________________ ,, blurred vision?
= เคยตาพรามัวไม?
- ,, ____________________ ,, stuff nose?
= แนนจมูกไม? **
- ,, ____________________ ,, dizziness?
= เคยเวียนศีรษะไม?
- ,, ____________________ ,, weak or tired?
= เคยออนเพลียหรือเหนื่อยงายไม?
- ,, ____________________ ,, high cholesterol?
= เคยมีไขมันในเลือดสูงไม?
- ,, ____________________ ,, high blood pressure?
= เคยมีความดันโลหิตสูงไม?
- ,, ____________________ ,, feeling of very stress?
= เคยมีความรูสึกเครียดมากไม?
- ,, _______ ,, ……………………?
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ประวัติเกี่ยวกับอาการปวด
PAIN
1. ปวดบริเวณไหน?
= Where do you pain?
2. อาการปวดเคลื่อนที่ไปที่ไหน?
= Where does it run? / Where your pain go to another place?
3. การถามอาการปวดบริเวณอวัยวะใด?อาจถามงายๆดังนี้
- At the back right?
= ปวดที่หลังใชไม?
- At the jaw right?
= ปวดที่ขากรรไกรใชไม?
- At the shoulder right?
= ปวดที่ไหลใชไม?
- At your stomach right? = ปวดบริเวณกระเพาะใชไม?
- At your bridge of nose right?
- At your …………… right?
4. การถามรายละเอียดเกีย่ วกับความเจ็บปวด = What kind of pain
you have?
- Begin slowly or rapidly? - light pain?
- Continuous pain right? - Moderate pain?
- Deep or superficial pain? - Like a pressure?
- Heavy right?
- Severe pain?
- Intense pain?
- Sharp pain?
- Intermittent pain right? - Throbbing ?
- Tightness?
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5. การถามระยะเวลาการปวด
= How long have you had this pain?
6. มีอาการปวดมากขึน้ เมื่อไหร?
= When do you have more pain? / When have you more pain?
7. มีอาการปวดนอยลงเมื่อไร?
= When do you have less pain? / When have you less pain?
8. อาการปวดเริ่มขึ้นเมื่อไร?
= When does your pain occur?
- In the morning right?
- At noon / middle day / midday right?
- In the afternoon right?
- At night right?
- It occurs at the same hour every day right?
9. การถามเกีย่ วกับอาการปวดศีรษะมีสาเหตุจากอะไร?
= What is the cause of your headache?
- menses right?
- Birth control pills right?
- Stress / anxiety right?
- Hunger right?
- No sleep right?
- Too much sleep right?
- Fatigue right?
- Work right?
- From food right?
- From chocolate right?
- From cheese right?
- From alcohol right?
- From salt/MSG right?
- From bacon right?
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English For Health Care Professional
Section 3
INTRODUCE EACH UNIT IN THE HOSPITAL
A. การแนะนําผูปวยเกี่ยวกับสวนตางๆภายในโรงพยาบาล
The Guidelines of Each Part in the Hospital.
1. การพาผูปวยเพื่อเดินดูภายในแผนก
= I am going to give you a tour of the floor.
2. บริเวณนี้เปนทีท่ ํางานของพยาบาล
= This is the nurse station.
3. ที่นี่จัดเปนที่ใหบริการ (สอบถามขอมูล แจงปญหาขอขัดของ
เกี่ยวกับคนไขได)
= This is the service area.
4. ทานสามารถนําญาติมาที่นี่ได
= You can bring your family / relative here.
5. ลิฟททํางานตลอดเวลา
= The elevators work twenty-four hours.
6. กรณีไฟไหมใหใชบันได
= In case of fire, take the stairs.
7. บันไดอยูบริเวณสิ้นสุดของปลายตึก
= The stairs are at the end of the hallway.

8. จะมีหองน้ําอยูบ ริเวณหัวมุมตรงนั้น
= There are rest rooms at the corner over there.
9. นี่เปนหองพักของทาน
= This is your room.
10. หามแขวนสิ่งใดๆที่เพดานหอง
= You cannot hang anything from the ceiling.
11. หามแขวนสิ่งใดๆที่ประตู
= You cannot hang anything from the door.
12. คุณสามารถแขวนติดรูปภาพที่ผนังได
= You can tape the pictures to the wall.
13. คุณสามารถใสการดลงในลิ้นชักได
= You can put cards on the shelf.
14. นําดอกไมมาเยี่ยมคนไขได
= You can have flowers.
15. นี่เปนกริ่งสําหรับเรียก
= This is the call bell / buzzer.
16. เตียงของทานมีผาหมหนึ่งผืน
= Your bed has one blanket.
17. ถาทานตองการผาปูที่นอนมากขึ้น โปรดเรียกคนชวยทาน
(หมายถึงเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
= If you need more sheets, call the assistant.
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18. ทานตองการหมอนเพิ่มไมคะ
= Do you need more pillows?
19. โปรดนําที่กั้นเตียงขึ้นในตอนกลางคืน
= Keep the siderails up at night.
20. คุณมีหองน้ําเปนสวนตัว
= You have a private bathroom.
21. ในหองน้ํามีฝกบัวดวย
= There is a shower.
22. มีอางอาบน้ําดวย
= There is also a tub bath.
23. เสื้อผาของทานอยูในตู
= Your clothes are in the closet.
24. อยาเดินเทาเปลานะคะ
= Don’t walk barefoot madam / sir.
25. ใหใสรองเทาแตะ พืน้ มันเย็น
= Use the house shoes; the floor is cold.
26. ทานสามารถใชโทรศัพท (ไมใชทางไกล) ได
= You can make local phone calls.
27. ทานสามารถใชโทรศัพทโดยกดศูนยให operator ตอให
= You can make the phone by dial zero. Operator will service you.
28. ถาทานตองการจะดู ทีวี ทานตองจายคาบริการ
= If you want to watch TV, you have to pay a fee.

29. ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในหอง
= You cannot smoke in your room.
30. ทานสามารถสูบบุหรี่ไดที่นอกชาน
= You can smoke at the patio.
31. มีสิ่งตางๆบริการทานมากมายเชน หวี เครือ่ งสําอาง แกวน้ําดื่ม
ลิปสติค เสื้อคลุม น้ําหอม ที่โกนหนวด แปรงสีฟน ยาสีฟน
= There are many things for you such as comb, cosmetics,
drinking glass, lipstick, nightgown, perfume, razor,
toothbrush, toothpaste.
32. ทานไมสามารถเปดหนาตางได
= You cannot open the windows. (เชนเปนหองแอร)
33. เวลาเยีย่ ม เกาโมงเชาถึงสามทุม
= Visiting hours are from nine A.M. to nine P.M.

B. เกี่ยวกับการเจาะแล็บในโรงพยาบาล
The Laboratory in the Hospital.
1. แพทยตองการเจาะเลือดกับทาน
= The doctor ordered blood samples.
2. จะมีผูเชี่ยวชาญมาเจาะทานตอนหกโมงเชา
= The technician will come at six A.M.
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3. โปรดงดอาหารหลังเที่ยงคืน
= Please do not eat after midnight.
4. กรณีของทานงดอาหารหลังสองทุม
= In your case, eat nothing after eight P.M. /
Do not eat after eight A.M.
5. จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บปสสาวะ
= I am going to explain how to collect the urine.
6. ใหทานเก็บปสสาวะใสภาชนะที่ให
= If you urinate in the morning, put it in the container.
7. จะปลุกทานตืน่ ในตอนเชา
= I will wake you up in the morning.
8. ตองการปสสาวะเพียงเล็กนอยใสในกระบอก (กรณีทํา UA)
= Void a little, then put urine in this cup.
9. อธิบายเกี่ยวกับการเก็บปสสาวะ 24 ช.ม.
= I am going to explain how to collect urine 24 hours.
10. ทุกครั้งที่ทานปสสาวะ โปรดใสในภาชนะที่ใหไว
= Every time you urinate, put it in this container / button.
11. ที่เก็บปสสาวะนี้จะเก็บไวในถังซึ่งมีน้ําแข็งบรรจุอยู
= The container will be kept in a bucket with ice.
12. หามปสสาวะลงในโถสวม
= Don’t urinate in the toilet.

13. เมื่อครบจนถึงวันรุงขึ้น ปสสาวะจะถูกสงไปที่หองปฏิบัติการ
= The next day, it will be sent to the laboratory.
14. ดิฉันมาเจาะเลือดแลวคะ
= I am here to draw your blood.
15. โปรดอยูที่เตียง
= Please stay / remain in bed.
16. โปรดนอนบนเตียง
= Please lie down on the bed.
17. จะรัดแขนคุณ
= I am going to lift your sleeve.
18. โปรดกํามือ หรือกําหมัด
= Make a fist.
19. ไมตองเกร็งคะ
= Relax
20. การเจาะเลือดไมทําใหคณ
ุ เจ็บ
= To draw your blood, it will not hurt you.
21. ไมตองกํามือแลวคะ
= Open your hand.
22. จะเจาะปลายนิว้ (ในกรณีทํา VPC)
= I want to take a sample from your finger.
23. ตองการจะดูระดับของน้ําตาล
= I want to see the sugar level.
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24. นิ่งนะคะ
= Do not move.
25. แปบเดียวเทานั้นก็เสร็จ
= This is done quickly.
26. เคยถูกเจาะเลือดมากอนหรือเปลา
= Have you ever had blood drawn before?
27. เจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัด
= You will feel pain like an ant bite.
28. ตองใชสายยางรัดนะคะ
= I need to use a tourniquette.
29. จะเจาะเลือดสองtubesนะคะ
= I need two tubes of blood.
30. Tube หนึ่งสําหรับนับเม็ดเลือด
= One tube for a blood count.
31. อีก tube หนึ่งสําหรับตรวจเกี่ยวกับน้ําเหลือง
= Another for a serology test.
32. หายใจลึกๆ
= Take a deep breath.
33. เอา! คลาย ไมตองกลัว
= Relax and calm down.
34. เสร็จแลว (แคนี้เอง)
= That is all !

35. จะติดพลาสเตอรใหนะคะ
= I am going to put a Tensoplast / Band=Aid on you.
36. ใหงอแขนไวหานาที
= Please bend your arm for (about) five minutes.
37. ที่อธิบายมาทานเขาใจไมคะ
= Did you understand?
38. จะเก็บอุจจาระของทานดวยตอนเชาวันพรุงนี้
= I am going to collect your stool (night soil) in the tomorrow
morning.
39. โปรดเก็บในกระบอก
= Please kept in this container.
40. เก็บเพียงนิดเดียว
= I need just a little bit.

C. ภาษาอังกฤษที่ใชในหองเภสัชกรรม
English in Pharmacy
1. ที่นี่เปนหองยาแผนกผูปวยใน
= This ia an inpatient pharmacy.
2. เปดทําการเวลา เจ็ดโมงเชาถึงหาโมงเย็น
= It is open from 7:00 A.M. to 5:00 P.M.
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3. เปดทําการตั้งแตวนั จันทรถงึ วันศุกร
= The pharmacy is open Monday to Friday.
4. เปดทําการในวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด
= It is open Saturday, Sunday and holidays.
5. เปดตั้งแตเจ็ดโมงเชาถึงเที่ยงคืน
= It is open from 7:00 A.M. to 12:00 midnight.
6. มีเจาหนาที่รับคําสั่งและจายยาทุกชัว่ โมง
= The staff picks up orders and delivers every hour.
7. พยาบาลรับคําสั่ง STAT ไปที่หองยา
= Nursing staff take STAT orders to the pharmacy.
8. พยาบาลจะตองบันทึกและควบคุมยามึนเมา Narcotic ภายในแผน
= Nurses control narcotic records on the unit.
9. ยาที่หมดอายุในwardจะตองสงคืนแผนกเภสัชกรรม
= Expired items on the unit are returned to the pharmacy.
10. ตองตรวจเช็คยาเดือนละครั้ง
= The medication area is inspected monthly.
11. เภสัชกรเปนผูด ูคําสั่งของแพทย
= The pharmacist interprets the physician’s order.
12. เภสัชกรจะเปนผูพิมพขนาดยาลงในcomputer
= He / she assigns a dosage schedule in the computer.
13. รับประทานสี่ครั้งตอวัน
Take four times a day (each day).

14. รับประทานสามครั้งตอวัน
= Take three times a day (each day).
15. รับประทานวันละสองครั้งตอวัน
= Take twice / two times a day (each day).
16. รับประทานวันละครั้ง
= Take daily a day. / Take once a day. / Take one time a day
(each day). = Take dairy each day.
17. รับประทานกอนอาหาร
= before meals.
18. รับประทานหลังอาหาร
= after meals.
19. รับประทานกอนนอน
= at bedtime.
20. กรณีมีการผิดพลาดเรื่องยาตองแจงใหแพทยทราบดวย
= In case of medication error, the doctor is notified.
21. ซองยาจะตองประกอบไปดวยสิ่งตางๆ
= The package of medicine including in the label.
- ชื่อคนไข = name of the patient.
- วันที่ = date
- แพทยผูสั่ง = doctor’s Name
- ชื่อยา = name of the drug
- ขนาดยา = dosage
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- วิธีรับประทาน = route
- ปริมาณ = volume
- จํานวนเม็ด = total number of pills
- วันหมดอายุ = expiration date
22. การใหยาคนไขโดยการเอาหนวยมาจับ
= Household Measures
- ใหเปนถวย = cup
- ใหเปนหยด = drop
- ใหเปนแกว = glass
- ใหเปนชอนโตะ = tablespoon
- ใหเปนชอนชา = teaspoon
- ใหเปนเม็ดแค็ปซูล = capsule
- ใหเปนน้ําเชนน้ําเกลือ = fluid
- ใหเปนเจลเหลวๆ = gel
- ใหเปนการสูดดม = inhalant
- ใหเปนน้ําเหลว = liquid
- ใหเปนโลชั่นสําหรับทา = lotion
- ใหเปนน้ํามันขนๆ = ointment
- ใหเปนเม็ดเล็กๆ = pill
- ใหเพื่อเหน็บในทวาร = rectal suppository
- ใหเปนน้ําเชื่อม = syrup
- ใหเปนเม็ด (คอนขางใหญ) = tablet

- ใหเปนเหน็บชองคลอด = vaginal suppository
23. เสนทางการใหยาคนไข
- ใหยาทางปาก = by mouth
- ใหยาโดยการฉีดเขากลามเนือ้ = intramuscular
- ใหยาเขาทางเสน = intravenous
- ใหยาเขาโดยการหยอดจมูก = nasal
- ใหยาเขาโดยการปายตา = ophthalmic
- ใหยาโดยการกินทางปาก = oral
- ใหหยอดทางหู = otic
- ใชปะไปบนทีเ่ ปน = patch
- ใหยาเขาโดยการเหน็บกน = per rectum
- ใหยาเขาในชัน้ ใตผิวหนัง = subcutaneous
- ใหยาโดยการอมใตลิ้น = sublingual
- ใหยาโดยการเหน็บชองคลอด = vaginal
- ใหยาโดยการสวนลางทางสายยาง = lavage
- ใหยาเพื่อการหลอลื่น = lubricant
- ใหยาเพื่อทําใหอาเจียน = vomiting
24. เมื่อผูปวยยื่นใบสั่งยาแลว ทานตองการจะบอกวาใหผูปว ยรอ
= Please come back in a few minutes.
25. การบอกผูปวยวาจะตองรอ
= You will have to wait.
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26. การบอกผูปวยวาจะตองรอหลายนาที
= wait several minutes
27. ทานบอกผูปวยวาตองรออยางนอย 30 นาที
= At least 30 minutes
28. การบอกผูปวยใหรับประทานยากับน้ําสม
= Take the medicine with orange juice
29. การบอกใหผปู วยรับประทานยากับน้ําดื่มหนึ่งแกวเต็มๆ
= Take the medicine with a full glass of water.
30. บอกผูปวยวาหามรับประทานยารวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล
= Do not eat this medicine with alcohol / Do not drink alcohol
with this medicine
31. เปนสาเหตุของการงวง โงเง
= It can cause drowsiness
32. รับประทานยาแลวหามขับรถ
= when you take this medicine,
do not drive.
33. เมื่อคุณรับประทานยาแลวหามทํางานกับเครื่องจักร
= Do not operate machinery!
34. นี่เปนยาลดกรด
= This is antacid
35. นี่เปนยานอนหลับ
= This is a sedative
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36. นี่เปนยาระงับปวด
= This medicine is a pain killer.
37. ทานตองรับประทานยาขณะทองวาง
= Take on an empty stomach.
38. ทานตองรับประทานยากอนอาหารหนึ่งชัว่ โมง
= Take one hour before eating.
39. ทานตองรับประทานยาพรอมอาหาร
= Take the medicine with food.
40. ทานตองหลีกเลี่ยงแสงแดด
= Avoid sunlight
41. ทานตองปฏิบัติตามวิธีใชยาอยางระมัดระวัง
= Follow the instructions carefully.
42. รับประทานยาแอสไพรินสองเม็ด
= Take two tablets of Aspirins / Take two Aspirins.
43. ทานตองนอนหลับพักผอนอยางนอยแปดชัว่ โมง
= Sleep at least 8 hours.
44. ทานตองรับประทานยาทุกตัวตามใบสั่งยา
= Take all the medicine in the prescription.
45. ถาทานมีอาการ / ปฏิกริยา หลังรับประทานยาโปรดแจงใหแพทย
ทราบ
= If you react to the medicine, please call your physician.
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46. ใหรีบไปโรงพยาบาลในทันทีทันใด
= Go immediately to the hospital.

D. ภาษาอังกฤษที่ใชในหอง ตรวจพิเศษ (X-ray)
1. การบอกคนไขวาจะพาไปหอง x-ray
= We are going to x-rays.
2. การพูดกับคนไขเพื่อชวยเหลือประคองใหคนไขนอนบนเตียง
(Stretcher)
= I am going to help you lie on / lie down the stretcher.
3. การบอกคนไขวาอยาเคลื่อนไหว
= Don’t move
4. การบอกคนไขวาจะใชวิธีเคลื่อนยายคนไขดวยผาปูทนี่ อน โดยการ
นับ หนึ่ง สอง สาม
= We are going to pull the sheet at the count of one …two ….
three .
5. การบอกผูปวยวาหามจับหรือถือไมกั้นเตียง
= Don’t hold the rail.
6. การบอกผูปวยวาจะหมผาให
= I am going to cover you with a sheet.
7. การบอกใหผปู วยถือหนาปาย
= Take your medical file.

8. การบอกใหคนไขถือบัตร
= Take your hospital card.
9. การบอกคนไขวาอยาลืมเอากลับนะ
= Remember to bring them back.
10. หองตรวจx-rays ไมไกลจากward หรอก
= It’s not very far.
11. เรามาอยูหองx-ray แลว
= We are here!
12. การบอกผูปวยวาทานเปนผูเชี่ยวชาญทาง x-rays.
= I am the technician. / I am the x-rays technician.
13. การบอกใหผปู วยเปลีย่ นเสือ้ ผากอน x-ray
= Please change clothes
14. จะ x-rays บริเวณทองกอนเพื่อน
= I am going to take X-rays of the abdomen first.
15. โปรดนอนลง
= Lie down / Please lie down on the bed.
16. จะใสแผนฟลมใตบริเวณเอวของทาน
= I am putting a cassette under your waist.
17. ทานจะมีความรูสึกเหมือนเอาแผนวางเขาไปขางใน
= It feels like a board inside.
18. ภายในแผนนัน้ มีฟลม
= It has the film inside.
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19. โปรดอยาเคลื่อนไหว
= Don’t move.
20. จะบอกทานวาหายใจเขาแลวกลั้นนิ่ง
= When I tell you, breath in and hold your breath, don’t breath.
21. หายใจไดแลว
= You can breathe now.
22. โปรดนําเทามาชิดกัน
= Keep your feet together.
23. ยกแขนขึ้น
= Lift your arms! (ในทีน่ ี้หมายถึงทั้งสองขาง)
24. นั่งตัวตรง
= Stand straight!
25. ใหทานอยูในทานี้
= Stay as you are.
26. ขอใหทําอีกครัง้
= One more time.
27. = Walk straight ahead.
28. หายใจออก
= Breathe out.
29. กลั้นหายใจไว
= Hold your breath.

30. หายใจได
= Breath!
31. ตอไปนี้จะ X-ray หนาอก
= Now I need to X-ray the chest.
32. ทําตัวตรง
= Stand straight.
33. เอาเทาชิดกัน
= Keep your feet together.
34. ยกแขนสองขางขึ้น
= Lift your arms.
35. ใหอยูใ นทานีส้ ักครู
= Stay like this for awhile.
36. หมุนตัวเขาฉาก
= Now turn to the screen.
37. ใชเวลานาทีเดียว
= It will take a minute.
38. ทานรูสึกไมใครสบายหรือเปลา?
= Are you hurting?
39. ใหกลั้นนิ่ง
= Stop breathing.
40. หายใจได
= You can breathe.
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41. โปรดนั่งรอ
= Please sit down.
42. ยังไมตองเปลีย่ นเสื้อผา
= Don’t change clothes.
43. ตองดูฟลมกอนถาดี ทานเปลี่ยนเสื้อผาได
= I want to see if the X-rays are good, You can change
your clothes.
44. ทานตองการความชวยเหลืออะไรไม?
= Do you need help? / Do you need some help?
45. จะตามรังสีแพทยมาดูฟลม
= I am going to call the radiologist.
46. แพทยจะเปนผูบอกผลใหทาน
= He will talk to you.
47. ทานมีคําถามอะไรจะถามหรือไม?
= Do you have any questions?

E. ภาษาอังกฤษที่ใชเกี่ยวกับเรื่องอาหารคนไขในโรงพยาบาล
The Meals
1. การแนะนําในเรื่องอาหารของผูปวยไดจัดไวบริการมากมาย
= There are many diets available to patients.
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2. แพทยจะเปนผูสั่งวาจะใหรับประทานอาหารชนิดใด
= The doctor has to prescribe it.
3. คุณสามารถบอกไดวาอาหารชนิดใดทีค่ ุณรับประทาน
= Can you tell me what kind of diet you have?
4. ทานชอบรับประทานอาหารชนิดใด?
= What food do you like? / What kind of food do you like?
5. อาหารตอไปนี้เปนรายการอาหารที่ไดจัดใหทานในทุกๆวัน
= The following should be included in your diet every day.
6. สองในสี่รายการอาหารที่จัดใหทานเปนนม
= 2 to 4 servings of milk.
7. สองในสามรายการอาหารทีจัดใหทานเปนเนื้อ ปลา หรือ เปดไก
= 2 to 3 servings of meat, fish, or poultry.
8. สองในสี่รายการอาหารที่จัดใหทานเปนผลไม
= 2 to 4 servings of fruit.
9. หกในสิบเอ็ดรายการอาหารที่จัดใหทานเปนประเภทแปง
(ใหพลังงานสูง) ขนมปงและขาว
= 6 to 11 servings of starches, wheat bread and cereals.
10. สามในหารายการอาหารที่จัดใหทานเปนผลไม
= 3 to 5 servings of vegetables.
11. ขาพเจาจะนํารายการอาหารใหทานดู
= I am going to give you a list / menu.
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12. รายการอาหารเชา ดังตอไปนี้
= For breakfast as the following:
- ประเภทไข = eggs
ขนมปงปง = toast
- กาแฟ = coffee
นมสด = milk
- น้ําผลไม = juice
ผลไม = fruit
13. กาแฟที่ทา นชอบเปนอยางไร?
= How do you like your coffee?
- กาแฟดํา = black coffee
- กาแฟใสครีมดวย = with cream
- กาแฟใสน้ําตาล = with sugar
14. ทานรับประทานกาแฟชนิดใด?
= What kind of coffee?
- กาแฟธรรมดา = regular coffee
- กาแฟชนิดไมมีคาเฟอีน = decaffeinated
- กาแฟสําเร็จรูป (ชงไดทันที) = instant
15. ทานรับประทานน้ําผลไมชนิดใด?
= What kind of juices?
- น้ําสม = orange juice
- น้ําองุน = grape juice
- น้ําแอปเปล = apple juice
- น้ําเกรฟฟรุท = grapefruit
- น้ําลูกพรุน = prune
-น้ํามะเขือเทศ = tomato juice

16. อาหารประเภทไขที่ทานชอบเปนอยางไร?
= How do you like the eggs fixed?
- ไขประเภทจานดวน = scrambled
- ไขประเภททอด = fried egg
- ไขตมสุกๆ = hard-boiled egg
-ไขใสแฮมดวย = egg with ham
17. มีอาหารประเภทขาวใหทานดวย
= We have cereals.
18. ทานตองการขาวประเภทรอนหรือเย็น
= Do you like them hot or cold?
19. มีอาหารประเภทขาวโอดดวย
= we have oatmeal
20. มีขาวสาลีใสครีมดวย
= we have dream of wheat
21. มีอาหารที่ทําจากขาวโพดเปนแผนบางๆและกรอบ
= we have corn flakes
22. เราจัดอาหารเที่ยงเวลา 12:00 น.
= We serve lunch at twelve noon.
23. เจาหนาทีห่ องครัว /สูทกรรม จะนําอาหารใสถาดมาให
= Kitchen personnel bring the food trays.
24. เรามีอาหารประเภทเนื้อไวบริการหลายชนิด
= We have meats:
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- เนื้อวัว = beef
- แฮมเบอรเกอร / แซนดวิชสอดไส = hamburger
- เนื้อหั่นเปนชิน้ ใหญๆ = steak
- เนื้อสัตวประเภทยาง ปง ผิงไฟ หรืออบ = roast
- เนื้อสัตวสับ = chops
- ซี่โครง = ribs
- ไก = chicken
- ไกทอด = fried chicken
- ไกยาง / ปง / อบ / เผา = baked chicken
- อกไก = breast / chicken breast
- ขาไก = leg / chicken leg
- ปกไก = wings / chicken wings
- ปลา = fish
- ขนมปง = bread
- ปลาตมใหสุก = broiled fish
25. ผักหลายชนิดที่จัดไวใหทานมีดังนี้
= Among the vegetables that we serve are :
- มันฝรั่ง = potatoes
- มันฝรั่งปง / ยาง / เผา = baked potatoes
- มันฝรั่งทอด = French fried
- พืชประเภทถัว่ มีเมล็ดสีเขียว = green beans
- ถั่ว = peas

- ขาวโพด = corn
- ขาว = rice
- สลัด = salad
- ผักกะหล่ํา = lettuce
26. มีขนมหวานไวบริการดวย
= We also have desserts:
- ไอศกรีม = ice cream
- วานิลา = vanilla ice cream
- ช็อคโคแลต = chocolate ice cream
- สตรอเบอรี่ = strawberry ice cream
- ขนมพาย = pies
- พีแคน / ผลไมเปลือกแข็ง = pecan ice cream
- แอปเปล = apple ice cream
- ขนมคุกกี้ = cookies
- เม็ดอม = candy
27. ทานสามารถซื้อเครื่องดื่มประเภทกระปองไดที่โรงอาหาร
= You can buy canned drinks in the cafeteria.
28. เราไมสามารถบริการเครื่องดื่มประเภทกระปองเชนโคกหรือ
อื่นๆได
= We don’t serve drinks like Cokes or any canned drinks.
29. ทานสามารถรองขออาหารประเภททานเลนไดดวย
= You can also ask for snacks.
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ผลไม = fruit
นมเปรี้ยว = yogurt
แซนดวิชสอดไสพีนัทบัตเตอร = peanut butter sandwich
นมสด = milk
ขนมปงหลากหลายชนิด = variety of breads
ขาวโพด = corn
ประเภทที่ทําจากขาวสาลี = wheat
มีเครื่องปรุงรสให = condiments
ประเภทเนยสด = butter
เครื่องปรุงรสประเภทมัสตาร็ด = mustard
เครื่องปรุงประเภทเผ็ด = hot sauce
น้ําราดสลัดชนิดขน = mayonnaise
มีน้ําดื่มซึ่งอยูในแกวและในเหยือก = The water is in the
glass / pitcher.
30. ทานตองการน้ําดื่มหรือไม?
= Do you want some water?
31. ทานตองการน้ําแข็งหรือไม?
= Do you need some ice?
32. นี่เปนถาดรอง
= This is the tray.
33. สอม ชอน และมีดเก็บไวโดยมีพลาสติคหุมซึ่งอยูในผาเช็ดปาก
= The fork, spoon, and knife are wrapped in the napkin.

34. นี่คือหลอดน้ําดื่ม
= There is a straw.
35. เกลือและพริกไทอยูใ นหอเล็กๆ
= The salt and pepper are in these packets.
36. ไมมีไมจมิ้ ฟนให
= Sorry, no toothpicks.
37. จานที่ใชเปนจานพลาสติค
= The plates are plastic.
38. มันไมแตกงาย
= They can’t break.
39. ทานสามารถรับประทานอาหารในหองพักของทานหรือ
รับประทาน
ในหองเยี่ยมญาติ
= You can eat in your room or in the visitor’s room.
40. ทานสามารถเลือกอาหารจากรายการอาหารหลังอาหารเชา
= Select your foods from the menu after breakfast.
41. ทานสามารถเลือกอาหารไดสามมื้อในหนึ่งวัน
= You have to choose three meals a day.
42. ทานสามารถเลือกไดหนึ่งหรือสองสวน (เปนสูตรๆ)
= You can order one or two portions.
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43. เราจะสงรายการอาหารไปที่โรงครัว / โรงประกอบอาหาร /
สูทกรรม
= We send the menu to the kitchen.
44. อาหารซึ่งมีไขมันสูง ทานไมควรรับประทาน
= In case of high cholesterol food, you may not eat.
- เนยสด = butter
- เนยขาว = shortening
- ไขแดง = egg yolks
- ขนมอบกรอบ = biscuits
- แพนเค็ก = pancakes
- เบคอน = bacon
- ไสกรอก = sausage
- ไสกรอกประเภทเปนทอนยาวๆ = hot dog
- นมประเภทไมไดสกัดไขมัน = whole milk
- ไอศกรีม = ice cream
- ช็อคโกเล็ต = chocolate
- ตับ = liver
- เนื้อสัตวประเภทเนื้อแดง = most red meat
- คุกกี้ = cookies
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