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 เวชระเบียน 

• Good morning  (5 am. – 12 pm.) 

• Good afternoon (12 am. – 6 pm.) 

• Good evening  (6 pm. – 10 pm.) 

• Good evening  (10 pm. on ward) 

How can I help you? มีอะไรใหชวยไหม  

• We need to register you first. 

 เราจําเปนตองข้ึนทะเบียนคุณกอน  

• May I have your name?  (ช่ือ) 

   Date of birth (วันเดือนปเกิด) 

   Address  (ที่อยู) 

   Country  (ประเทศ) 

   Nationality  (สัญชาติ) 

   Occupation  (อาชีพ) 

   Work place  (สถานที่ทํางาน) 

   Telephone number (เบอรโทรศัพท) 

สวัสดี……. 
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• Are you married?  (โสด , แตงงาน) 

• Do you have health insurance? 

 คุณมีประกันสุขภาพหรือไม  

 ( Accident insurance  = ประกันอุบัติเหตุ) 

• Do you have any illness? 

คุณปวยเปนอะไร 

• Are you feeling O.K? 

 พอไหวหรือเปลา   

• Room number …., please. 

 เชิญหองเบอร.... 
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หนาหองตรวจ 
• Good morning (afternoon , evening) 

สวัสดี  

• What seem to be the matter? 

 มีปญหาอะไร  

• How are you feeling today? 

 วันน้ีรูสึกอยางไรบาง  

• Let me take your  -  temperature (วัดไข) 

- Blood pressure  (วัดความดันโลหิต) 

- Pulse  (วัดชีพจร) 

- History  (ซักประวัติ) 

- X-ray   (เอ็กซเรย) 

- Blood test  (ตรวจเลอืด) 
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• How much do you weigh? 

คุณหนักเทาไร  

• Are you taking any medication now? 

คุณกินยาอะไรอยูหรือเปลา 

• Are you having any symptoms? 

คุณมีอาการอะไร 

• Do you have any allergies? 

คุณมีประวัติแพอะไรหรือไม 

• Have you had -  surgery?    (เคยรับการผาตัดมากอน) 

What for?   (ผาตัดอะไร) 

-  A serious injury?  

(เคยไดรับบาดเจ็บอะไร) 

-  Been hospitalized?  

 (เคยนอนโรงพยาบาลหรือไม) 

-  What for?  (นอนเพราะโรคอะไร) 
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• Do you smoke? 

 คุณสูบบุหรี่หรือไม  

• Do you use alcohol? 

 คุณด่ืมสุราหรือไม  

• Have you been vaccinated against to….? 

 คุณเคยฉีดวัคซีนโรค......หรือไม  

• Your blood pressure is one forty over one  

 – o four 

 ความดันโลหิตของคุณคือ 140/104  

(ดูวิธีอานความดันโลหิต) 
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คําศัพท 

Temperature เปนไข      

Weak   ออนเพลีย 

Stomach ache ปวดทอง     

Sore throat  เจ็บคอ 

Gas   แนนทอง     

Numbness  ชา 

Dizzy   เวียนศีรษะ     

Hurt   เจ็บ 

Itchy   คัน      

Lump   กอน 

Coughing  ไอ      

Nauseous  คลื่นไส 

Sneeze  จาม      

Snuff nose  คดัจมกู 

Run, loose bowel ทองเดิน 
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หองฉุกเฉิน 
• What happen to you? 

เกิดอะไรข้ึน 

• What is your name? 

คุณช่ืออะไร 

• Where are you from?  

คุณมาจากไหน  

• Take a seat please. 

เชิญน่ัง (เกาอี้) 

• Please sit on the table.  

เชิญน่ังบนโตะตรวจ  

• Please lay on this stretcher 

เชิญนอนบนเตียง Stretcher 

• The doctor will take a look at you now. 

แพทยกําลังจะทําการตรวจ 
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• He will put you on the stretcher and wheel you to 

the x-ray room. 

เขาจะชวยนําคุณนอนบนเปล แลวพาไปเอ็กซเรย  

• You have a number of cuts. 

คุณมีบาดแผลหลายที ่

• You need a few stitches. 

ตองเย็บแผล 

• I will take x-ray to be sure.  

จะใหไปเอกซเรยเพื่อความแนนอน 

• The doctor wants you to stay in the observation 

room. 

แพทยตองการใหนอนเพื่อสังเกตอาการ 

• I don’t think you are well enough to go home right 

now. 

คิดวาอาการคุณยังไมควรกลับบานตอนน้ี 

• The doctor wants to admit you to the hospital. 

แพทยตองการใหนอนโรงพยาบาล 
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• Riding a motorcycle without helmet is very risky. 

การขี่มอเตอรไซดโดยไมสวมหมวกกันน็อกเปนความเสี่ยงมาก 

• อื่นๆ  - Had an accident  (ไดรับอุบัติเหตุ) 

- Hit by the car  (ถูกรถชน) 

- Get a cut on you’re….. (มีดบาด) 

- Fell out of the tree (ตกตนไม) 

- Fell off the motorcycle  (ตกรถจักยานยนต) 

- Fell down   (หกลม) 

- The bone was broken  (กระดูกหัก) 

- The muscle was strained (กลามเนื้อบาดเจ็บ) 

- The tendon was sprained  (เอ็นบาดเจ็บ) 

- The skin was torn (ผิวหนังฉีก) 
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เอ็กซเรย 
• Please lie down on the table. 

เชิญนอนบนเตียง 

• Hold your breath.  

ก้ันหายใจ 

• Please lie very still. 

กรณุานอนน่ิงๆ 

• Please sit very still. 

กรุณาน่ังน่ิงๆ 

• Please wait outside 

กรุณารอขางนอก 
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พยาธิวิทยาคลินิก 
• Please roll up your sleeve. 

 ชวยถกแขนเสื้อหนอย  

• I’m going to wrap around your arm with elastic band. 

 ขอรดัแขนหนอย   

• Please make a fist 

 ชวยกํามือหนอย 

• I’ll put a plaster on. 

 จะปดพลาสเตอรให  

• You did a good job. 

 คุณทําไดดีมาก  

• You will know the result of blood test by …. 

 คุณจะรูผลเลือดเมื่อ......(เวลา) 

 

 

ฉีดยา 
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• I will get you a shot.      กําลังจะฉีดยาใหคุณ 

• I will get you an IV. Fluid.   กําลังจะใหนํ้าเกลือ 

• The needle will hurt just a little. 

 จะรูสึกเจ็บนิดหนอย   

• The vaccines protected children from many diseases. 

 วัคซีนจะชวยปองกันโรคหลายโรคใหเด็กๆ  

• I will swab your arm with alcohol and injects. 

 จะเช็ดแขนดวยแอลกอฮอลแลวฉีดยา 

• It’s going to be all right. 

 ทุกอยางจะเรียบรอยดี  

• All children should get their vaccination. 

  เด็กทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีน 

• Don’t worry, everything will be fine. 

 ไมตองกังวล ทุกอยางจะดี  
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สงตัวคนไข 
• I will take you to your room (bed). 

 จะพาคุณไปหอง (เตียง)  

• We will take the elevator to the ……floor. 

 เราจะข้ึนลิฟตไปที่ช้ัน ….. 

• Ride the lift down to the first flour. 

 ลงลิฟตไปที่ช้ัน 1  

• Are you comfortable? 

 (น่ัง,นอน)  สบายไหม 

• Please change your clothes to the hospital gowns. 

 กรุณาเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดของโรงพยาบาล  
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ทันตกรรม  

• Please sit down in dental chair.  เชิญน่ังบนเกาอี้ทําฟน 

• I’m going to take a look at your mouth. 

 ขอตรวจชองปากหนอย   

• Please open your mouth wide.   อาปากกวางๆ 

• You will need a root canal.       ตองลางรากฟน 

• I’ll have to take it out (extraction)  ตองถอนฟนออก 

• I’ll give you an injection to kill the pain and 

everything will be numb. 

หลังฉีดยาจะรูสึกชา 

• You will feel better soon.  

เด๋ียวจะรูสึกดีข้ึน 

• You have to come back in ….days. 

ตองกลบัมาใหดใูนอกี ....วัน 
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ตรวจผูปวย 
• How are you feeling? 

คุณรูสึกยังไงบาง 

• How long have your been feeling like this? 

เปนอยางน้ีมานานแคไหนแลว 

• Do you feel better today? 

วันน้ีดีข้ึนไหม 

• Is it the first time? 

น่ีเปนครั้งแรกหรือ 

• Let me ask you a few question first. 

ขอถามอะไรหนอย 

• Have your lost your appetite? 

เบ่ืออาหารหรือไม 

• When does it hurt? 

เจ็บมาต้ังแตเมื่อไร 
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• Does it hurt here?     

• เจ็บตรงน้ีหรือไม 

• Open your mouth. 

อาปากหนอย 

• Breath deeply 

หายใจลกึๆ 

• Let me listen to your heart for a minute. 

ขอฟงเสียงหัวใจหนอย 

• I want a specimen of you blood (urine , stool) 

ขอตรวจเลอืดหนอย (ปสสาวะ , อจุจาระ) 

• You are quite over weight.  (คุณอวนไปหนอย) 

• You have a (an)   (คุณเปน) 

- Appendicitis  (ไสต่ิงอักเสบ) 

- Cystitis    (ปสสาวะอักเสบ) 

- Flu    (ไขหวดัใหญ) 

- Temperature  (เปนไข)  
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• I will give you a pain killer. 

จะใหยาแกปวด 

• I will give you an antiseptic. 

จะใหยาฆาเช้ือ 

• I’m going to prescribe a course of antibiotics. 

กําลังจะสั่งยาแกอักเสบ 1 ชุด 

• I’m going to give you an injection 

กําลงัจะฉดียาให 

• I’m going to give you a local anesthetic. 

กําลงัจะใหยาชา 

• I’m going to give you anesthetic. 

กําลังจะใหยาสลบ 

• Don’t eat anything for….hour. 

NPO…ช่ัวโมง 

• The x-ray (blood test) results show nothing wrong. 

ผลเอ็กซเรย(เลือด)ปกติ 
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• We will need to do more tests. 

จะตองตรวจอยางอื่นเพิ่ม 

• Let’s take a look at your stitches. 

ขอดูแผลเย็บหนอย  

• They look fine nice and clean.  

แผลดูด ี

• You have to use crutches until you are stronger. 

ตองใชไมพยุงจนกวาจะแข็งแรงดี 

• You will feel better if you get some sleep. 

คุณจะรูสึกดีข้ึนถาไดนอนหลับ 

• You are going to have a baby. 

คุณกําลังจะคลอด 

• The doctor will deliver the baby on….  

แพทยจะทําคลอดใหวัน… 
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คําแนะนํา 
• You should have the health diet and regular exercise.  

คุณควรทานอาหารสุขภาพและออกกําลังกายเปนประจํา 

• You should change your diet and life style. 

คุณควรเปลี่ยนอาหารและวิถีชีวิต 

• You will need to change your eating hats. 

คุณจําเปนตองเปลี่ยนนิสัยการกิน 

• Physical activity will keep you fit. 

ออกกําลังกายจะทําใหแข็งแรง 

• You should lose weight and lower you blood 

pressure.  

คุณควรลดนํ้าหนักและความดันโลหิต 

• You should decrease your beer drinking. 

คุณควรลดการด่ืมเบียร 

• You will have to stop smoking and drink so much. 

คุณตองหยุดสูบบุหรี่และด่ืมสุรา  
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• You should get a check up once a year. 

คุณควรตรวจสุขภาพปละครั้ง 

• Your cholesterol is over 200 that are too high. 

คอเลสเตอรอลสูงเกินไป 

• Change your diet, get regular exercise and take your 

medication. 

เปลี่ยนแปลงอาหาร ออกกําลังกายเปนประจําและกินยา 
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อื่นๆ 
• The doctor is not in this morning.  

เชาน้ีแพทยไมเขามา 

• The doctor is not here right now. 

ตอนน้ีแพทยไมอยู 

• Today is his (her) day off. 

วันน้ีเขาหยุด 

• Today is his (her) free day  

วันน้ีเขาไมอยูเวร 

• Feel better fast 

หายเร็วๆนะ 

• We are happy to be of service. 

ยินดีที่ไดรับใช 

 


