


บทที่ 1 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับร่ำงกำย

	 	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค�ำศัพท์ทำงกำรแพทย์และค�ำศัพท์	

	 	 ทั่วไป

บทที่ 2	กำรแนะน�ำตัวและสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย

	 	 กำรแนะน�ำตัวเองอย่ำงผู้เชี่ยวชำญ

	 	 วัฒนธรรมกำรสื่อสำรที่ไม่ใช้ค�ำพูดของผู้ป่วยต่ำงชำติ

	 	 กำรสอบถำมประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น	(ชื่อ	อำยุ	เบอร์ติดต่อ)

	 	 กำรถำมว่ำเป็นอะไรกับผู้ป่วย

บทที่ 3	กำรสอบถำมอำกำรผู้ป่วยที่ได้รับบำดเจ็บ

	 	 กำรตั้งค�ำถำมที่ท�ำให้เข้ำใจปัญหำของผู้ป่วยได้ง่ำย	

	 	 กำรตั้งค�ำถำมถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต	 	

	 	 กำรตั้งค�ำถำมด้วย	‘Wh’	Questions

บทที่ 4 กำรสอบถำมถึงอำกำรเจ็บป่วยในอดีต

	 	 -	Past	Simple

	 	 -	Past	Continuous

	 	 กำรสอบถำมว่ำป่วยมำนำนเท่ำไหร่แล้ว	(Perfect	Tense)

	 	 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับอำกำรป่วยทั่วไป

บทที่ 5 การขอวัดสัญญาณชีพ 

	 	 กำรขออนุญำตตรวจคนไข้ด้วยวิธีต่ำงๆ

	 	 กำรขออนุญำตตรวจด้วยค�ำพูดอย่ำงสุภำพ

	 	 กำรขอวัดสัญญำณชีพและกำรบอกผล

	 	 กำรบอกผลที่ไม่ปกติ	(สูง/ต�่ำเกินไป)

บทที่ 6 การตรวจเลือด

  กำรอธิบำยเหตุผลในกำรขอตรวจเลือด

สารบัญ



	 	 กำรบอกขั้นตอนกำรเจำะเลือด

บทที่ 7	กำรขอตรวจผู้ป่วยอย่ำงละเอียด	

	 	 กำรขอให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้ำ

	 	 กำรขอให้ผู้ป่วยอยู่ในท่ำส�ำหรับกำรตรวจ

	 	 กำรขอฟังเสียงบริเวณหน้ำอก

	 	 กำรขอตรวจระบบช่องท้อง	 	

บทที่ 8	ควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำย

	 	 กำรบอกระดับควำมเจ็บปวด

	 	 กำรถำมถึงควำมเจ็บปวดเมื่อได้รับกำรสัมผัส

	 	 กำรบอกระดับควำมเจ็บปวดจำก	1-10

บทที่ 9 กำรเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วย

	 	 กำรบอกขั้นตอนกำรเอ็กซ์เรย์ปอด

	 	 กำรบอกขั้นตอนกำรเอ็กซ์เรย์ส่วนอื่น

	 	 กำรบอกผลกำรเอ็กซ์เรย์อย่ำงง่ำย

บทที่ 10	กำรสอบถำมอำกำรป่วยเพื่อกำรวินิจฉัย

  กำรบอกต�ำแหน่งของอำกำรป่วย

บทที่ 11	กำรผ่ำตัด	

	 	 กำรแจ้งข่ำวร้ำยกับผู้ป่วย

  กำรพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภำพ

	 	 กำรสอบถำมข้อมูลก่อนกำรวำงยำสลบ

  กำรบอกผู้ป่วยถึงสิ่งที่อำจเกิดขึ้นหลังกำรผ่ำตัด

	 	 พูดคุยกับผู้ป่วยก่อนออกจำกโรงพยำบำล

  



บทที่ 12	บำดแผล	กำรติดเชื้อ	และภูมิแพ้

	 	 บำดแผล	

	 	 กำรติดเชื้อจำกแผลทั่วไป	

	 	 กำรติดเชื้อของระบบทำงเดินปัสสำวะ	

	 	 โรคภูมิแพ้

บทที่ 13	วิธีพูดถึงกำรให้ยำและแจ้งกำรักษำโรค

	 	 ลักษณะของยำประเภทต่ำงๆ

	 	 ชื่อยำที่ใช้บ่อย

	 	 ผลข้ำงเคียง	

	 	 อธิบำยกำรใช้ยำ

  

บทเสริม

บทที่ 14	ไวยำกรณ์เบื้องต้น	 	 	 	

	 โครงสร้ำงประโยค	 	 	 	

	 เทนส์	(กำรบอกเวลำในประโยค)	 	

	 กำรใช้	is,	am,	are	หรือ	verb	to	be	 	

บทที่ 15	กำรสร้ำงประโยคค�ำถำมอย่ำงง่ำย

	 กำรตอบค�ำถำมเบื้องต้น	 	 	



บทที่ 1
คำ ศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย



เนื้อหา

• ค�ำศัพท์เกี่ยวกับร่ำงกำย

• ค�ำบุพบท	(Preposition)

• ค�ำศัพท์เกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย	

	 ค�ำศพัท์ทำงกำรแพทย์ส�ำหรบัอวัยวะและชือ่โรคต่ำงๆท่ีเป็น

ภำษำองักฤษ	แม้ว่ำจะเป็นภำษำอังกฤษ	ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนไข้

ทุกคนจะเข้ำใจค�ำศัพท์เหล่ำน้ัน	 เพรำะค�ำศัพท์ที่ใช้ในหนังสือเรียน

แพทย์ภำษำอังกฤษ	(Medical	Textbook)	ไม่ใช่ค�ำศัพท์ที่คนทั่วไป

ใช้กันในชีวิตประจ�ำวัน	

	 ยกตัวอย่ำงค�ำว่ำ	 Hypertension	 ท่ีแปลว่ำโรคควำมดัน

โลหิตสูง	 เจ้ำของภำษำมักจะใช้ค�ำว่ำ	 High	 Blood	 Pressure	

มำกกว่ำ	คล้ำยๆกับภำษำไทย	ที่คนทั่วไปจะเรียกโรคนี้ว่ำโรคควำม

ดัน	แทนที่จะเรียกชื่อแบบเป็นทำงกำรว่ำควำมดันโลหิตสูง	

	 นอกจำกน้ี	หำกเรำต้องรกัษำคนไข้ทีไ่ม่ได้เป็นเจ้ำของภำษำ	

กำรใช้ค�ำศัพท์ทำงกำรแพทย์	อำจจะยิ่งท�ำให้สื่อสำรล�ำบำก	เพรำะ

ฉะนัน้จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัทีแ่พทย์ควรจ�ำค�ำศพัท์ท่ีไม่เป็นทำงกำรเอำ

ไว้ด้วย	



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

capit- head	(เฮด) หัว

corona crown	of	the	head	

(ครำวนฺ	ออฟ	เดอะ	

เฮด)

กระหม่อม

frons- forehead	

(ฟอร์เฮด)

หน้ำผำก

mandibulo- lower	jaw	

(โลเวอร์	จอ)

กรำมล่ำง

maxilla- upper	jaw	

(อัพเพอร์	จอ)

กรำมบน

zygoma cheek	bone	

(ชีค	โบน)

โหนกแก้ม

cervix/cervico- neck	(เน็ค) คอ

mentum chin	(ชิน) คำง

laryngeal	promi-

nence

Adam’s	apple	

(อดัมสฺ	แอพโพล)

ลูกกระเดือก



	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.

	7.

แบบฝึกหัดที่ 1

เติมค�ำในช่องว่ำง

เฉลย

1.	forehead

2.	cheek	bone

3.	jaw

4.	neck

5.	crown

6.	cheek

7.	chin



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

occiput back	of	the	head	

(แบ็ค	ออฟ	เดอะ	

เฮด)

หัวด้ำนหลัง

nucha nape	(of	the	neck)	

(เนพ	ออฟ	เดอะ	

เน็ค)

ต้นคอ

thoracic	region upper	back	

(อัพเพอร์	แบ็ค)

หลังส่วนบน

glenohumeral	joint shoulder	joint	

(โชลเดอร์	จอยนฺทฺ)	

ข้อไหล่

scapula shoulder	blade	

(โชลเดอร์	เบลด)

กระดูกสะบัก

humerus upper	arm	(อัพเพอ	

รำร์ม)

ต้นแขน



แบบฝึกหัดที่ 2

เติมค�ำในช่องว่ำง

	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.

เฉลย

1.	back	of	the	head

2.	nape

3.	shoulder	joint

4.	upper	back

5.	shoulder	blade

6.	upper	arm



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

axilla armpit,	underarm	

(อำร์มพิท,	

อันเดอรำม)

รักแร้

clavicle collar	bone	(คอล

เลอร์	โบน)

กระดูกไหปลำร้ำ

sternum breast	bone	

(เบรสทฺ	โบน)

กระดูกสันอก

acromion shoulder	tip	

(โชลเดอร์	ทิพ)

ปุ่มกระดูกหัวไหล่

humerus shoulder	

(โชลเดอร์)

หัวไหล่

abdomen belly,	tummy,	

stomach	(เบลหลิ,	

ทัมหมิ,	สตอมัค)

ท้อง

umbilicus navel,	belly	button	

(เนโวล,	เบลลี่	

บัทเถิ่น)

สะดือ

thorax chest	(เชสทฺ) หน้ำอก

antecubital	fossa crook	of	the	

elbow	(ครุก	ออฟ	ดิ	

เอลโบล)

ข้อพับแขน



แบบฝึกหัดที่ 3

เติมค�ำในช่องว่ำง

	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.

	7.

	8.

เฉลย

1.	shoulder

2.	shoulder	tip

3.	belly	button

4.	crook	of	the	elbow

5.	collar	bone

6.	breast	bone

7.	chest

8.	armpit



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

ulna forearm	(ฟอรำร์ม) แขนช่วงล่ำง

carpus wrist	(ริสทฺ) ข้อมือ

os	coxae hip	bone	(ฮิพ	โบน) กระดูกสะโพก

digits finger	(ฟิงเกอร์) นิ้วมือ

genitalia genital	(เจ็นนิโทล) อวัยวะเพศ

femur thigh	(ธำย) ต้นขำ

femoral	area groin	(กรอยนฺ) บริเวณง่ำมขำ

iliac	region sides,	flank	

(ซำยดฺสฺ,	แฟลงคฺ)

สีข้ำง

patella knee	cap	(นี	แคพ) กระดูกสะบ้ำหัวเข่ำ

tibia shin	(ชิน) หน้ำแข้ง



	1.

	2.

	3.

	4.

	5.

	6.

	8.

	9.

	10.

	7.

แบบฝึกหัดที่ 4

เติมค�ำในช่องว่ำง

เฉลย

1.	forearm

2.	wrist

3.	fingers

4.	thigh

5.	knee	cap

6.	sides,	flank

7.	hip	bone

8.	groin

9.	genitals

10.	shin



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

olecranon tip	of	the	elbow	

(ทิป	ออฟ	ดิ	เอลโบ)

ปลำยข้อศอก

vertebrae spine	(สไปนฺ) กระดูกสันหลัง

lumbar	region lower	back	(โล

เวอร์	แบ็ค)

หลังส่วนล่ำง

os	coxae hip	bone	(ฮิป	โบน) กระดูกสะโพก

iliac	region flank	(แฟลงคฺ) สีข้ำง

sacrum sacrum	(เซครัม) ก้นกบ

gluteus buttocks,	bottom	

(บัทท็อคสฺ,	บอท

ท่อม)

ก้น

gluteal	cleft buttocks	(butt)	

crack	(บัท	แคร็ก)

ร่องก้น



แบบฝึกหัดที่ 5

เติมค�ำในช่องว่ำง

	1.

	2.

	3.

	4.

5.

	6.

	7.

	8.

เฉลย

1.	spine

2.	lower	back

3.	flank

4.	hip	bone

5.	sacrum

6.	tip	of	the	elbow

7.	butt	crack

8.	buttom



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

hamstrings hamstrings	(แฮม

สตริงสฺ)

กล้ำมเนื้อแฮมสตริง

popliteal	fossa knee	pit,	back	of	

the	knee	(นี	พิท,	

แบ็ค	ออฟ	เดอะ	นี)

ข้อพับเข่ำ

sura calf	(แคฟ) น่องขำ

fibula calf	bone	

(แคฟ	โบน)

กระดูกน่องขำ

calcaneal	tendon Achilles	tendon	

(อำคีลีส	เท็นเดิ่น)

เอ็นร้อยหวำย

calcaneus heel	(ฮีล) ส้นเท้ำ

talus ankle	bone	(แอง

โคล	โบน)

ตำตุ่ม

plantar	surface sole	(โซล) ฝ่ำเท้ำ



แบบฝึกหัดที่ 6

เติมค�ำในช่องว่ำง

	1.

	2.

	3. 	6.

	7.

	4.

	5.

เฉลย

1.	hamstring

2.	back	of	the	knee

3.	calf

4.	achilles	tendon

5.	heel

6.	anklebone

7.	sole



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

talus ankle	(แองโคล) ข้อเท้ำ

dorsum	pedis instep	(อินสเต็พ) หลังเท้ำ

phalanges toes	(โทสฺ) นิ้วเท้ำ

hallux big	toe	(บิ๊ก	โท) นิ้วโป้งเท้ำ

onycho- toe	nail	(โท	เนล) เล็บเท้ำ

plantar	aspect sole	(โซล) ฝ่ำเท้ำ

metatarsus ball	of	the	foot	

(บอล	ออฟ	เดอะ	

ฟุท)

ส่วนหน้ำเท้ำ

calcaneus heel	(ฮีล) ส้นเท้ำ

*เกร็ดความรู้

	 นิ้วเท้ำสำมำรถเรียกว่ำ	toes	ได้อย่ำงเดียว	ไม่สำมำรถใช้ค�ำว่ำ	

fingers	ทีแ่ปลว่ำนิว้มอืมำเรยีกน้ิวเท้ำได้	และไม่มกีำรเรยีกชือ่น้ิวเท้ำ

แบบนิ้วมือที่เรียกว่ำนิ้วโป้ง	นิ้วชี้	นิ้วนำง	แต่จะเรียกเป็นล�ำดับแทน

 



นิ้วมือ นิ้วเท้า

นิ้วโป้ง thumb	(ตัม) big	toe	(บิ๊ก	โท)

นิ้วชี้ index	finger	

(อินเด็กสฺ	ฟิงเกอร์)

second	toe	

(เซคเคิ่นดฺ	โท)

นิ้วกลำง middle	finger	

(มิดโดล	ฟิงเกอร์)

middle	toe	

(มิดโดล	โท)

นิ้วนำง ring	finger	

(ริง	ฟิงเกอร์)

fourth	toe	

(โฟร์ธ	โท)

นิ้วก้อย pinky	(พิงกี้) fifth	toe,	pinky	toe	

(ฟิฟทฺ	โท,	พิงกี้	โท)

แบบฝึกหัดที่ 7

เติมค�ำในช่องว่ำง

	1.

	2.

	3.

	4.

เฉลย

1.	instep

2.	toes

3.	big	toe

4.	toe	nail



ค�าศัพท์การแพทย์ ค�าศัพท์ทั่วไป ค�าแปล

anterior front	(ฟร้อนทฺ) ด้ำนหน้ำ

posterior back	(แบ็ค) ด้ำนหลัง

lateral side	(ซำยดฺ) ด้ำนข้ำง

dorsal upper	side	

(อัพเพอร์	ซำยดฺ)

ส่วนบน

ventral on	/	near	the	belly	

(ออน	 /	 เนียร์	 เดอะ	

เบลหลิ	)

ส่วนหน้ำท้อง

prone face	down	

(เฟส	ดำวนฺ)

คว�่ำหน้ำ

supine face	up	(เฟส	อัพ) หงำยหน้ำ

rotate turn	around	

(เทิร์น	อะรำวนฺดฺ)

หมุนตัว

anteflexion bend	forward	

(เบ็นดฺ	ฟอร์เวิร์ด)

ก้มไปข้ำงหน้ำ

ค�าศัพท์น่ารู้ (ส�ำหรับใช้บอกคนไข้ในกรณีที่ต้องนอนตรวจ)

lie	face	down	-	นอนคว�่ำ

lie	face	up	-	นอนหงำย

lie	on	the	side	-	นอนตะแคง



ค�าบุพบท (Prepositions)

	 ค�ำบุพบทคือค�ำที่ใช้เชื่อมค�ำนำม	ค�ำสรรพนำมหรือกลุ่มค�ำ

กับค�ำอืน่ๆ	หน้ำทีข่องค�ำบพุบททีพ่บได้บ่อยคอืกำรบอกต�ำแหน่งของ

สิ่งต่ำงๆ	สำมำรถแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆคือ

1.	ใช้เพื่อบอกต�ำแหน่งสิ่งที่อยู่นิ่ง	ๆ

2.	ใช้เพื่อแสดงต�ำแหน่งสิ่งที่ก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่	

บอกต�าแหน่งสิ่งที่

อยู่นิ่งๆ

แสดงต�าแหน่งสิ่ง

ที่เคลื่อนไหว

ค�าแปล

in	(อิน) into	(อินทู) ใน

on	(ออน) onto	(ออนทู) บน

over	(โอเวอร์) over	(โอเวอร์) เหนือ

out	of	(เอำทฺ	ออฟ) out	(เอำทฺ) ออกจำก

between	(บีทวีน) through	(ธรู) ระหว่ำง

at	(แอท) to	(ทู) ที่



ค�าศัพท์ใช้บ่อยในโรง

พยาบาล

ค�าแปล

cut	(คัท) รอยบำด

pus	(พัส) หนอง

sterile	(สเตโรล) ปลอดเชื้อ

drape	(เดรพ) ผ้ำม่ำนผ่ำตัด

antibiotics	(แอนที่ไบโอทิคสฺ) ยำปฏิชีวนะ

scales	(สเกลสฺ) เครื่องชั่งน�้ำหนัก

rash	(แรช) ผื่นคัน

abrasion	(อะเบรเชิ่น)

graze	(เกรซ)	(ภำษำพูด)

รอยถลอก

bruise	(บรูส)	 รอยช�้ำ

laceration	(ลำเซอเรเชิ่น)

deep	cut	(ดีพ	คัท)	(ภำษำพูด)

บำดแผลลึก

แบบฝึกหัดที่ 8

เติมค�ำบุพบทต่อไปนี้ลงในช่องว่ำง

into	/	between	/	over	/	on	/	in	/	onto	/	out	of

1.	Where	is	the	cut?	It’s	___	my	shin.

2.	Can	you	tell	me	where	the	pain	is	worse?	It’s	worse	___	

my	hip.

3.	My	knee	has	a	lot	of	pus	coming	____	it.

4.	I’m	going	to	put	a	sterile	drape	____	you	now.

5.	The	nurse	will	put	some	antibiotic	eye	drops	____	your	



eyes.

6.	Can	you	step	___	the	scales	for	me,	please?

7.	Where	is	the	rash?	It’s	___	my	breasts.

เฉลยแบบฝึกหัดที่	8

1.	on

2.	in

3.	out	of

4.	over

5.	into

6.	on

7.	between

แบบฝึกหัดที่ 9

จงศึกษำบทสนทนำและเติมค�ำที่เหมำะสมในช่องว่ำง

Doctor:	Good	Morning,	I’m	Dr	John.	How	can	I	help	you?

	 (สวัสดีครับ	ผมนำยแพทย์จอห์น	มีอะไรให้ช่วยครับ)

Patient:	Good	Morning,	Doctor.	I’ve	hurt	my	leg.

	 (สวัสดีค่ะคุณหมอ	ดิฉันเจ็บที่ขำค่ะ)

Doctor:	I	see.	What	seems	to	be	the	problem?

	 (โอเคครับ	ไปโดนอะไรมำครับ)

Patient:	I	fell	over	and	I’ve	got	a	bad	cut	on	my	leg.

	 (ดิฉันหกล้ม	ก็เลยมีรอยบำดที่ขำค่ะ)

Doctor:	Where’s	the	cut?

	 (บำดตรงจุดไหนครับ)

Patient:	It’s	on	my	shin.	Just	here.



	 (หน้ำแข้งค่ะ)

Doctor:	OK.	I’ll	clean	it	first	and	then	I’ll	put	a	clean	dressing	

over	it.

	 (โอเคครับ	หมอจะท�ำควำมสะอำดบำดแผลก่อน	แล้วจะ

ใช้ผ้ำก๊อซปิดแผลให้ครับ)

1.	I	___	___	and	I	got	a	bad	cut	on	my	leg.

2.	I’ve	got	a	bad	cut	___	my	leg.

3.	It’s	___	my	shin.

4.	I’ll	put	a	clean	dressing	___	it.

เฉลยแบบฝึกหัดที่	9

1.	have	hurt

2.	on

3.	on

4.	over

เทคนิคการฟังและเข้าใจคนไข้

	 เวลำฟังภำษำองักฤษ	เรำอำจจะไม่ต้องฟังออกทุกค�ำ	แต่ให้

ลองเดำและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย	และตั้งใจฟังคีย์เวิร์ด	(key-

word)	หรือค�ำท่ีส�ำคัญต่ำงๆให้ดี	 เช่นค�ำท่ีบอกถึงอำกำรคนไข้หรือ

ควำมเจ็บปวดของคนไข้	(hurt,	injure,	wound,	sore,	cut)	และชื่อ

เรียกอวัยวะต่ำงๆ	

	 ในตัวอย่ำงบทสนทนำที่	9	หำกเรำได้ยินแค่ค�ำว่ำ	hurt	และ	

leg	เรำก็สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำผูป่้วยมอีำกำรบำดเจบ็ทีข่ำ	เรำสำมำรถ

ใช้ข้อมลูตรงนีใ้ห้เป็นประโยชน์แก่กำรคำดเดำสถำนกำรณ์	ว่ำอำกำร



บำดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่ำงไร	และมีควำมร้ำยแรงระดับไหนจำกข้อมูล

ที่ผู้ป่วยจะให้ต่อไป

แบบฝึกหัดที่ 10

จงแต่งประโยคโดยใช้คีย์เวิร์ดที่ก�ำหนดให้

Doctor:	Good	Morning	/	Dr.	Miller	/	How	/	help	you?	

_____________________________________________________

Patient:	Good	Morning,	Doctor./	hurt	/	shoulder.

_____________________________________________________

Doctor:	I	see.	What	/	problem?

_____________________________________________________

Patient:	ran	into	/	wall	/	graze	/	shoulder.

_____________________________________________________

Doctor:	Where’s	/	graze

_____________________________________________________

Patient:	upper	arm	/	here

_____________________________________________________

Doctor:	clean	/first	/	put	/	clean	dressing.

_____________________________________________________

เฉลยแบบฝึกหัดที่	10

Doctor:	Good	Morning.	I’m	Dr.	Miller.	How	can	I	help	you?

Patient:	Good	Morning,	Doctor.	I’ve	hurt	my	shoulder.

Doctor:	I	see.	What	seems	to	be	the	problem?

Patient:	I	ran	into	a	wall	and	I	have	a	graze	on	my	shoulder.

Doctor:	Where’s	the	graze?



Patient:	It’s	on	my	upper	arm.	Just	here.

Doctor:	I’ll	clean	it	first.	Then	I’ll	put	on	a	clean	dressing.

แบบฝึกหัดที่ 11

เติมค�ำในช่องว่ำงของบทบำทสมมุติต่อไปนี้	เพื่อเป็นกำรฝึกซ้อม	

และจ�ำลองสถำนกำรณ์จริง	(Role	Play)

Role Play: Patient

Doctor:	Good	Morning.	I’m	Dr.	Miller.	How	can	I	help	you?

Patient:	______________________________________________

Doctor:	I	see.	What	seems	to	be	the	problem?

Patient:	______________________________________________

Doctor:	Where’s	the	bruise?

Patient:	______________________________________________

Doctor:	OK.	I’ll	look	at	it	first	and	then	I’ll	put	an	ice	pack	on	

it.

Role Play: Doctor

Doctor:	______________________________________________

Patient:	Good	Morning,	Doctor.	I’ve	hurt	my	shin.

Doctor:	______________________________________________

Patient:	I	tripped	over	and	I’ve	got	a	big	bruise.

Doctor:	______________________________________________

Patient:	It’s	on	my	lower	shin.	Just	here.

Doctor:	______________________________________________
(แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฟรีสไตล์	 ไม่มีเฉลยหรือค�ำตอบตำยตัว	 เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด	ควรลอง

น�ำไปฝึกซ้อมกบัเพ่ือน	ไวยำกรณ์ไม่จ�ำเป็นต้องถูก	100%	เป้ำหมำยหลกัคือกำรสือ่สำรแล้ว

อีกฝ่ำยเข้ำใจ)



เนื้อหาครอบคลุม
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับร่ำงกำย

กำรแนะน�ำตัวและสอบถำมข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วย

กำรสอบถำมอำกำรผู้ป่วย

กำรสอบถำมถึงอำกำรเจ็บป่วยในอดีต

กำรขอวัดสัญญำณชีพ

วิธีบอกผลวัดสัญญำณชีพที่ผิดปกติ

กำรขอตรวจผู้ป่วยอย่ำงละเอียด

กำรวัดกำรหำยใจของผู้ป่วย

กำรตรวจหน้ำท้องผู้ป่วย

กำรถำมถึงควำมเจ็บปวด

กำรขอเจำะเลือด

กำรขอเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วย

กำรพูดถึงโรคและอำกำรของผู้ป่วย

วิธีพูดถึงทำงเลือกในกำรรักษำและกำรผ่ำตัด

กำรพูดถึงควำมเสี่ยงในกำรรักษำ

วิธีบอกผลข้ำงเคียงที่จะเกิดขึ้นหลังผ่ำตัด

บำดแผล	กำรติดเชื้อ	และภูมิแพ้

กำรออกใบสั่งยำและแจ้งกำรรักษำโรค



ติดต่อสั่งซื้อแบบรูปเล่มได้ที่
Line: @linetina (พิมพ์ @ ด้วย)
Facebook: Tinathan Channel


