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ÍÒ¡ÒÃà¨çº»†ÇÂ (Ilness): ອາການເ�ັບປວຍ

µÒ (Eye): ຕາ (µÒ)
- มองไมเห็น (Cannot see): 
 ເ�ງບເ�ັນ (เบิ่ง-บอ-เห็น)
- มองไมชัด (Cannot see clearly):
 ເ�ງບແ�ງ (เบิ่ง-บอ-แจง)
- ปวดตา (Eye pain): ເ�ັບຕາ (เจ็บ-ตา)
- แสบตา (Eye burning): ແ�ບຕາ (แสบ-ตา)
- ตาแดง (Conjunctivitis): ຕາແ�ງ (ตา-แดง)
- คันตา (Eye irritation): ຄ�ນຕາ (คัน-ตา)
- นํ้าตาไหล (Eyes watering): ນ�ຕາໄ� 
 (น้ำ-ตา-ไหล)
- มีหนองไหลจากตา (Discharge from eyes): 
 ມີ�ອງໄ�ຈາກຕາ (มี-หนอง-ไหล-จาก-ตา)

ËÙ (Ear): ຫູ (ËÙ) 
- หูอื้อ (Aural fullness): ຫູອ (หู-อื้อ)
- ปวดห ู(Ear pain): ເ�ັບຫູ (เจ็บ-หู)
- คันหู (Itchy ears): ຄ�ນຫ ູ(คัน-หู)
- มีหนองไหลจากหู (Otorrhea/Discharge 
 from ears): ມີ�ອງໄ�ຈາກຫູ
 (มี-หนอง-ไหล-จาก-หู)

ËÑÇ (Head): ຫ�ວ  (ËÑÇ)
 - มีไข (Fever): ໄ� (ไข)
 - ปวดหัว (Headache): ເ�ັບຫ�ວ (เจ็บ-หัว)
 - เวียนหัว (Dizziness): ວິນຫ�ວ (วิน-หัว)

¨ÁÙ¡ (Nose): ດ�ງ (´Ñ§)
- คัดจมูก (Nasal congestion/Stuffed nose):
 ຕ�ນດ�ງ (ตัน-ดัง)
- ปวดจมูก (Nose pain): ເ�ັບດ�ງ (เจ็บ-ดัง)
- นํ้ามูกไหล (Runny nose): ນ�ມູກໄ�
 (น้ำ-มูก-ไหล)

ª‹Í§»Ò¡/¿˜¹ (Mouth/teeth): 
ປາກ/ແ�ວ (»Ò¡/á¤‹Ç) 
- ปวดฟน (Toothache): ເ�ັບແ�ວ (เจ็บ-แคว)
- ฟนผุ (Dental caries): ແ�ວແ�ງ (แคว-แมง)
- เหงือกบวม (Gingivitis): ເ�ືອກບວມ 
 (เหือก-บวม)
- แผลในปาก (Aphthous ulcer): 
 ບາດໃ�ປາກ (บาด-ใน-ปาก)

Ã¶ª¹ (Car accident) ລ�ດຕ� (ลด-ตำ)
Ã¶ÅŒÁ (Motorbike/motorcycle accident) ລ�ດລ�ມ (ลด-ลม)

»Ç´ÁÒ¡ (Great pain) ເ�ັບ�າຍ (เจ็บ-หลาย)

àÅ×Í´ÍÍ¡ (Bleeding) ເ�ືອດອອກ  (เลือด-ออก)
ËÒÂã¨äÁ‹ÍÍ¡ (Cannot breathe) ຫ�ນໃ�ບອອກ
(หัน-ใจ-บอ-ออก)

¶Ù¡·ÓÃŒÒÂ (Was attacked) ຖືກທ�ຮາຍ (ถืก-ทำ-ฮาย)

ÊÅº (Lose consciousness) ສະ��ບ (สะ-หลบ)

ËÑÇ¶Ù¡¡ÃÐá·¡ (Head injury) ຫ�ວຖືກກະທ�ບ (หัว-ถืก-กะ-ทบ)
¢ÂÑºá¢¹¢ÒäÁ‹ä´Œ (Unable to move hands and legs) 

ຍ�ກແ�ນຂາບໄ� (ยก-แขน-ขา-บอ-ได)

©Ø¡à©Ô¹ ສຸກເ�ີນ
Emergency
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Ë¹ŒÒÍ¡ (Chest): �າເ�ິກ (Ë¹ŒÒ-àÍÔ¡)
- มีกอนที่เตานม (Breast mass): ມີກອນຢູເ�ານ�ມ 
 (มี-กอน-อยู-เตา-นม)
- เจ็บหนาอก (Chest pain): ເ�ັບ�າເ�ິກ (เจ็บ-หนา-เอิก)

¤Í (Neck): ຄ (¤Í)
- เจ็บคอ (Sore throat): ເ�ັບຄໍ (เจ็บ-คอ)
- มีเสมหะ (Phlegm): ມີຂກະເ�ີ (มี-ขี้-กะ-เทอ)
- ไอ (Cough): ໄ� (ไอ)
- เสียงแหบ (Hoarseness): ສຽງແ�ບ (เสียง-แหบ)
- กลืนอาหารลำบาก (Dysphagia/Difficulty swallowing): 
 ກືນອາຫານຍາກ (กืน-อา-หาน-ยาก)
- กลืนน้ำลำบาก (Dysphagia): ກືນນ�ຍາກ (กืน-น้ำ-ยาก)
- มีกอนที่คอ (Lump in throat): ມີກອນຢູຄໍ (มี-กอน-อยู-คอ)

»Í´ (Lung): ປອດ (»Í´)
- หายใจเหนื่อย/หายใจไมอิ่ม: (Shortness of breath): ຫ�ນໃ�ເ�ອຍ/ຫ�ນໃ�ບອມ
 (หัน-ใจ-เมื่อย/หัน-ใจ-บอ-อิ่ม)
- หอบ (Asthma): ຫອບ (หอบ)
- หายใจมีเสียงวี้ดขางใน (Wheezing): ຫ�ນໃ�ມີສຽງວດຂາງໃນ (หัน-ใจ-มี-เสียง-วี้ด-ขาง-ใน)

ËÑÇã¨ (Heart): ຫົວໃຈ (ËÑÇ-ã¨)
- ใจสั่น (Palpitation/Rapid heart rate): ໃ�ສ�ນ (ใจ-สั่น)
- เหนื่อยงาย (To get tired easily): ເ�ອຍງາຍ (เมื่อย-งาย)

·ŒÍ§ (Abdomen): ທອງ (·ŒÍ§)
- ปวดทอง (Abdominal pain/Stomach ache): ເ�ັບທອງ (เจ็บ-ทอง)
- ปวดแนนตื้อ (Dull aching pain): ເ�ັບຈຸກ (เจ็บ-จุก)
- ปวดเจ็บจี๊ด (Sharp pain): ເ�ັບຈີ໊ດ (เจ็บ-จี๊ด)
- ปวดแสบรอน (Burning pain): ເ�ັບອອກຮອນ (เจ็บ-ออก-ฮอน)
- ปวดบิดตัวงอ (Colicky pain): ເ�ັບບິດໂ�ຂ�ດ (เจ็บ-บิด-โต-ขด)
- ปวดทองนอย (Pelvic Pain): ເ�ັບທອງນອຍ (เจ็บ-ทอง-นอย)
- ทองผูก (Constipation): ທອງບິດ (ทอง-บิด)
- ทองเสีย (Diarrhea): ຖາຍທອງ (ถาย-ทอง)
- ถายเปนเลือด (Rectal bleeding/Blood in stool): ຖາຍເ�ັນເ�ືອດ (ถาย-เปน-เลือด)
- ถายเปนมูก (Mucous in stool): ຖາຍເ�ັນມູກ (ถาย-เปน-มูก)
- ถายเปนน้ำสีขาว (Waterry diarrhea): ຖາຍເ�ັນນ�ສີຂາວ (ถาย-เปน-น้ำ-สี-ขาว)

ÃÐººàÊŒ¹»ÃÐÊÒ· (Nervous system):
- ชา (Numb): ມຶນ (มึน)
- ตึง (Strain/ Stiff): ຕຶງ (ตึง)
- ปวดแปลบเหมือนไฟชอต (Pain like electric shock): 
 ເ�ັບປາບຄືໄ�ຊ�ອດ (เจ็บ-ปาบ-คือ-ไฟ-ซ็อต)
- ปวดแสบปวดรอน (Burning pain): ເ�ັບອອກຮອນ
 (เจ็บ-ออก-ฮอน)
- เหมือนมีแมลงไต (Feeling like an insect crawling 
 on skin : ຄືແ�ງໄ� (คือ-แมง-ไต)

ÃÐºº¡ÅŒÒÁà¹×éÍ (Muscular system): 
ລະບ�ບກາມເ�ອ (ÅÐ-ºº-¡ÅŒÒÁ-à¹×éÍ)
- ปวดกลามเนื้อ (Muscle pain/ ache): ເ�ັບກາມເ�ອ 
 (เจ็บ-กาม-เนื้อ)
- กลามเนื้อไมมีแรง (Muscle weakness): ກາມເ�ອບມີແ�ງ 
  (กาม-เนื้อ-บอ-มีแฮง)
- ปวดตามขอ (Joint pain): ເ�ັບຕາມຂ (เจ็บ-ตาม-ขอ)
- ขยับแลวปวดมาก (Great pain when moving): 
 ຕີງແ�ວເ�ັບ�າຍ (ตีง-แลว-เจ็บ-หลาย)

ÃÐºº·Ò§à´Ô¹»˜ÊÊÒÇÐ (Urinary tract System): 
- ปสสาวะแสบขัด (Burning sensation when passing urine): 
 ປ�ດສະວະແ�ບຂ�ດ (ปด-สา-วะ-แสบ-ขัด)
- ปสสาวะบอย (passing urine frequently): 
 ປ�ດສະວະເ�ອຍ (ปด-สา-วะ-เลื้อย)
- ปสสาวะกะปริดกะปรอย (Small amounts of urine): 
 ປ�ດສະວະເ�ັກໆນອຍໆ (ปด-สา-วะ-เล็กๆ-นอยๆ)
- ปสสาวะมีเลือดปน (Blood in the urine): 
 ປ�ດສະວະມີເ�ືອດປ�ນ (ปด-สา-วะ-มี-เลือด-ปน)
- ปวดทองนอย (Pelvic Pain): ເ�ັບທອງນອຍ (เจ็บ-ทอง-นอย)
- ปสสาวะมีหนองปน (Greenish-yellow vaginal discharge): 
 ປ�ດສະວະມີ�ອງປ�ນ (ปด-สา-วะ-มี-หนอง-ปน)
- ตกขาว (White vaginal discharge):
 ລ�ງຂາວ (ลง-ขาว)
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- ปวดกลามเนื้อ (Muscle pain/ ache): ເ�ັບກາມເ�ອ 
 (เจ็บ-กาม-เนื้อ)
- กลามเนื้อไมมีแรง (Muscle weakness): ກາມເ�ອບມີແ�ງ 
  (กาม-เนื้อ-บอ-มีแฮง)
- ปวดตามขอ (Joint pain): ເ�ັບຕາມຂ (เจ็บ-ตาม-ขอ)
- ขยับแลวปวดมาก (Great pain when moving): 
 ຕີງແ�ວເ�ັບ�າຍ (ตีง-แลว-เจ็บ-หลาย)

ÃÐºº·Ò§à´Ô¹»˜ÊÊÒÇÐ (Urinary tract System): 
- ปสสาวะแสบขัด (Burning sensation when passing urine): 
 ປ�ດສະວະແ�ບຂ�ດ (ปด-สา-วะ-แสบ-ขัด)
- ปสสาวะบอย (passing urine frequently): 
 ປ�ດສະວະເ�ອຍ (ปด-สา-วะ-เลื้อย)
- ปสสาวะกะปริดกะปรอย (Small amounts of urine): 
 ປ�ດສະວະເ�ັກໆນອຍໆ (ปด-สา-วะ-เล็กๆ-นอยๆ)
- ปสสาวะมีเลือดปน (Blood in the urine): 
 ປ�ດສະວະມີເ�ືອດປ�ນ (ปด-สา-วะ-มี-เลือด-ปน)
- ปวดทองนอย (Pelvic Pain): ເ�ັບທອງນອຍ (เจ็บ-ทอง-นอย)
- ปสสาวะมีหนองปน (Greenish-yellow vaginal discharge): 
 ປ�ດສະວະມີ�ອງປ�ນ (ปด-สา-วะ-มี-หนอง-ปน)
- ตกขาว (White vaginal discharge):
 ລ�ງຂາວ (ลง-ขาว)
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ค�ำน�ำ
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ทวีความส�าคัญ

มากข้ึนท้ังจากการติดต่อกันทางเศรษฐกิจและกรอบข้อตกลงการเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซยีนในปี 2558 ดงันัน้การสือ่สารเพือ่ความเข้าใจระหว่างกนัจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ แม้ว่า

หลายภาคส่วนของสงัคมไทยจะกระตุน้ให้มกีารเรยีนรูภ้าษาองักฤษ แต่การสือ่สารยงัคงจ�ากดั

เพยีงเฉพาะบางกลุม่ชนเท่านัน้ ดงัประสบการณ์จากการรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาลจงัหวดัและ

โรงพยาบาลชมุชน แพทย์ผูร้กัษาไม่อาจเข้าใจอาการป่วยได้อย่างแท้จรงิ แม้ว่าบางครัง้จะมผีู้

แปลความให้ก็ตาม ยังอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถรักษาได้อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน

 ด้วยความมุ่งมั่นจะให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร ์

และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท�าหนังสือ “ภาษาหมอและยาอาเซียน” โดย

มีรูปแบบเอ้ือต่อการให้บริการรักษา จ่ายยา และให้ค�าแนะน�าการใช้ยา อันประกอบด้วยบท

สนทนาซ่ึงมีตัวอักษรภาษาของแต่ละประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ภาพประกอบอาการป่วย

ที่มักพบบ่อย ที่ส�าคัญคือเนื้อหาครอบคลุมทั้งการซักประวัติตรวจร่างกายและการสั่งจ่ายยา 

 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือ “ภาษาหมอและยาอาเซียน” เล่มน้ี จะ

เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์และผูป่้วยจากประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่ประชาคม

อาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภีม เอี่ยมประไพ

บรรณาธิการ
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Part 1
หมอ, พยาบาล ถึง คนไข้

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

สวัสดีตอนเช้า 
สวัสดีตอนบ่าย 
สวัสดีตอนเย็น 

Good morning
Good afternoon
Good evening
Hi/Hello

ສະບາຍດີ สบาย-ดี

ผมชื่อ.... My name is... ຂ້ອຍຊື່.. ค่อย-ซื่อ

เชิญนั่ง Sit down please.
Take a seat. Have a seat.

ເຊີນນັ່ງ
เซิน-นั่ง

คุณชื่ออะไร What’s your name? ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ
เจ้า-ซื่อ-หยัง

กรุณาเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วย
Please write your name in English.

ກະລຸນາຂຽນຊື່ເປັນພາສາອັງກິດແນ່ເດີ
กะ-ลุ-นา-เขียน-ซื่อ-เป็น-พา-สา-อัง-กิด-
แน่-เดอ

กรุณาเขียนที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ
Please write your address in English.

ກະລຸນາຂຽນທີ່ຢູ່ເປັນພາສາອັງກິດແນ່ 
ເດີ กะ-ลุ-นา-เขียน-ที่-อยู่-เป็น-พา-สา-อัง-
กิด-แน่-เดอ

ขอดู Passport ด้วย
May I see your passport?

ຂໍເບິ່ງຫນັງສືຜ່ານແດນແນ່
ขอ-เบิ่ง-หนัง-สือ-ผ่าน-แดน-แน่

ใช่ Yes ແມ່ນ แม่น

ไม่ใช่ No ບໍ່ແມ່ນ บ่-แม่น

1.	การทักทาย	แนะน�าตัวและตอบรับ:	
ການທັກທາຍ ແນະນ�ຕົວແລະຕອບຮັບ
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ค่ะ ເຈົ້າ, ໂດຍ เจ้า,โดย

ครับ ເຈົ້າ, ໂດຍ เจ้า,โดย

ขอบคุณ Thank you ຂອບໃຈ ขอบ-ใจ

ไม่เป็นไร You’re welcome ບໍ່ເປັນຫຍັງ บ่อ-เป็น-หยัง

ลาก่อนครับ
Goodbye.

ລາກ່ອນ 
ลา-ก่อน

ขอให้หายป่วยเร็วๆ I hope you’re feeling 
better soon. Get well soon.

ຂໍໃຫ້ເຊົາປ່ວຍໄວໆ
ขอ-ให้-เซา-ป่วย-ไวๆ

แล้วพบกันใหม่ 
See you later.

ແລ້ວພໍ້ກັນໃຫມ່
แล้ว-พ้อ-กัน-ใหม่

ขอนัดพบอีก 
We need to have another appointment.

ຂໍນັດພໍ້ເທື່ອຫນ້າອີກເດີ
ขอ-นัด-พ้อ-เทื่อ-หน้า-อีก-เดอ

 3.1 อาการส�าคัญ ที่น�าผู้ป่วยมาพบแพทย์ (Chief complaint) ອາການສ�ຄັນທີ່
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມາພົບແພດ

เป็นอย่างไรมา
What seems to be the problem?

ເປັນຫຍັງມານໍ เป็น-หยัง-มา-นอ

มีอะไรให้ช่วย
How may I help you?

ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ มี-หยัง-ให้-ซ่อย-บ่อ

 3.2 อาการปัจจุบัน (Present illness) 

เริ่มเป็นเมื่อไร
When did the symptoms begin?

ເລີ່ມເປັນຕອນໃດ (ເຊັ່ນ 
ເລີ່ມເຈັບທ້ອງຕອນໃດ) 
เริ่ม-เป็น-ตอน-ใด

2.	การกล่าวอ�าลา:	Leave:	ການກ່າວອ�ລາ

3.การซักประวัติ:	History	examination:	ການຖາມປະຫວັດ
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ມີອາການບ່ອນໃດ

ແພ້ຊັນຟາບໍ່
ເຈົ້າແພ້ຢາຫຍັງ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

มีอาการตรงไหน
Where is the problem ?

ມີອາການບ່ອນໃດ
มี-อา-กาน-บ่อน-ใด

เป็นบ่อยแค่ไหน
How often does it occur?

ເປັນເລື້ອຍບໍ່ (ເຈັບທ້ອງເລື້ອຍບໍ່) 
เป็น-เลื่อย-บ่อ (เช่น-เจ็บ-ท้อง-เลื่อย-บ่อ)

เป็นมากขึ้นเมื่อท�าอะไร 
Is there anything that makes the 
symptoms worse?

ເປັນຫລາຍຂຶ້ນຕອນເຮັດຫຍັງ 
(ສັງເກດບໍ່ວ່າເຈັບທ້ອງຂຶ້ນຕອນໃດ) 
เป็น-หลาย-ขึ้น-ตอน-เฮ็ด-หยัง

เป็นน้อยลงเมื่อท�าอะไร
Is there anything that makes the
symptoms better?

ເປັນນ້ອຍລົງຕອນເຮັດຫຍັງ 
(ອາການເຈບັທ້ອງດຂີຶ້ນຕອນເຮດັຫຍັງ)
เป็น-น้อย-ลง-ตอน-เฮ็ดหยัง

รักษาตัวมาอย่างไร
How did you treat  the symptoms 
before coming?

ຮັກສາໂຕມາແນວໃດ 
(ກິນຢາຫຍັງກ່ອນມາພົບຫມໍ)
ฮัก-สา-โต-มา-แนว-ใด (กิน-ยา-หยัง-ก่อน-
มา-พบ-หมอ)

มีอาการอื่นร่วมด้วยไหม
Are there any other symptoms in 
addition to these?

ມີອາການອື່ນນ�ບໍ່
มี-อา-กาน-อื่น-น�า-บ่อ
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 3.3 ประวัติอดีต (Past History)

เคยเจ็บป่วยรุนแรงมาก่อนหรือเปล่า
Have you ever had any serious illness 
before?

ເຄີຍເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງມາກ່ອນຫລືບໍ່ 
เคย-เจ็บ-ป่วย-ฮุน-แฮง-มา-ก่อน-หลือ-บ่อ

เคยป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล
มาก่อนไหม
Have you ever been admitted to a hospital 
before?

ເຄີຍເຈັບປ່ວຍຫນັກຈົນຕ້ອງນອນໂຮງ
ຫມໍມາກ່ອນບໍ່ 
เคย-เจ็บ-ป่วย-หนัก-จน-ต้อง-นอน-โฮง-
หมอมา-ก่อน-บ่อ

เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนหรือไม่
Have you ever been in an accident before?

ເຄີຍປະສົບອຸບັດເຫດມາກ່ອນບໍ່
เคย-ปะ-สบ-อุ-บัด-เหด-มา-ก่อน-บ่อ

เคยผ่าตัดไหม
Have you ever had surgery/an operation 
before?

ເຄີຍຜ່າຕັດມາກ່ອນບໍ່
เคย-ผ่า-ตัด-มา-ก่อน-บ่อ

มีโรคประจ�าตัวไหม
Do you have any chronic disease?

ມີໂລກປະຈ�ຕົວຫຍັງບໍ່
มี-โลก-ปะ-จ�า-ตัว-หยัง-บ่อ

 3.4 ประวัติส่วนตัว (Personal History)

เคยแพ้ยาไหม
Are you allergic to any drug?

ເຄີຍແພ້ຢາບໍ່
เคย-แพ้-ยา-บ่อ

คุณแพ้ยาอะไร
What is the name of the drug you are 
allergic to?

ເຈົ້າແພ້ຢາຫຍັງ 
เจ้า-แพ้-ยา-หยัง

แพ้เพนนิซิลลินไหม
Are you allergic to penicillin?

ແພ້ເພນນິຊິລິນບໍ່
แพ้-เพน-นิ-ซิ-ลิน-บ่อ

แพ้ซัลฟาไหม
Are you allergic to sulfa/sulfonamide?

ແພ້ຊັນຟາບໍ່
แพ้-ซัน-ฟา-บ่อ

แพ้ยาแก้ปวดไหม
Are you allergic to any analgesic drugs?

ແພ້ຢາແກ້ປວດບໍ່
แพ้-ยา-เซา-ปวด-บ่อ
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ช่วยเขียนชื่อยาที่คุณแพ้ให้หน่อย
Please write down the name of the drug 
that you are allergic to.

ຊ່ວຍຂຽນຊື່ຢາທີ່ເຈົ້າແພ້ 
ช่วย-เขียนซื่อ-ยา-ที่-เจ้า-แพ้

มีตัวอย่างยาที่คุณแพ้ไหม
Do you have a sample of the drug you 
are allergic to?

ມີຕົວຢ່າງຢາທີ່ເຈົ້າແພ້ບໍ່ 
มี-ตัว-อย่าง-ยา-ที่-เจ้า-แพ้-บ่อ

คุณรับประทานยาใดเป็นประจ�าไหม
Are you taking any medicines?

ເຈົ້າກິນຢາຫຍັງເປັນປະຈ�ບໍ່
เจ้า-กิน-ยา-หยัง-เป็น-ปะ-จ�า-บ่อ

สูบบุหรี่ไหม
Do you smoke?

ສູບຢາບໍ່
สูบ-ยา-บ่อ

สูบบุหรี่กี่มวนต่อวัน
How many do you smoke each day?

ສູບຢາຈັກກອກຕໍ່ມື້
สูบ-ยา-จัก-กอก-ต่อ-มือ

ดื่มเหล้าไหม
Do you drink alcohol?

ດື່ມເຫລົ້າບໍ່
ดื่ม-เหล้า-บ่อ

ดื่มเหล้ากี่ขวดต่อวัน
How many bottles of alcohol do you 
drink per day?

ດື່ມເຫລົ້າຈັກແກ້ວຕໍ່ມື້
ดื่ม-เหล้า-จัก-แก้ว-ต่อ-มื้อ

ดื่มเหล้ากี่ขวดต่อสัปดาห์
How many bottles of alcohol do you 
drink per week?

ດື່ມເຫລົ້າຈັກແກ້ວຕໍ່ສັບດາ
ดื่ม-เหล้า-จัก-แก้ว-ต่อ-สับ-ดา
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 3.5 ประวัติครอบครัว (Family history): ປະຫວັດຄອບຄົວ
มีใครในครอบครัวมีอาการอย่างคุณไหม
Is anyone in your family experiencing 
the same symptoms as you?

ມີໃຜໃນຄອບຄົວມີອາການຄືເຈົ້າບໍ່ 
มี-ไผ-ใน-คอบ-คัว-มี-อา-กาน-คือ-เจ้า-บ่อ

มีคนในครอบครัว
เป็น 
1. เบาหวานไหม
2. ความดันโลหิต
ไหม
3. โรคหัวใจไหม

Does anyone in 
your family have: 
1. Diabetes
2. High blood 
pressure
3. Heart disease?

ມີຄົນໃນຄອບຄົວເປັນ
มี-คน-ใน-คอบ-คัว-เป็น
1.ເບົາຫວານ 
เบา-หวาน
2.ຄວາມດັນເລືອດສູງ 
ความ-ดัน-เลือด-สูง
3.ໂລກຫົວໃຈບໍ່
โลก-หัว-ใจ-บ่อ

มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไหม
Does anyone in your family have cancer?

ขอหมอตรวจร่างกายหน่อย
Please let me examine you.

ຂໍຫມໍກວດຮ່າງກາຍແດ່
ขอ-หมอ-กวด-ฮ่าง-กาย-แด่

ขอวัดความดัน
Let me check your blood pressure.

ຂໍແທກຄວາມດັນເດີ
ขอ-แทก-ความ-ดัน-เดอ

ขอวัดไข้
Let me take your temperature.

ຂໍແທກໄຂ້ເດີ
ขอ-แทก-ไข้-เดอ

ขอจับชีพจรนะ
Let me take your pulse.

ຂໍຈັບຊີບພະຈອນເດີ
ขอ-จับ-ซีบ-พะ-จอน-เดอ

อย่าเกร็ง
Just relax.

ຢ່າກຶງເດີ 
อย่า-กึง-เดอ

4.	การขอตรวจร่างกาย (Physical examination) ການຂໍກວດຮ່າງກາຍ
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ท�าตัวตามสบาย
Make yourself comfortable.

ເຮັດໂຕຕາມສະບາຍ
เฮ็ด-โต-ตาม-สะ-บาย

นอนบนเตียง
Please lie down on the bed.

ຂຶ້ນເທິງຕຽງ ขึ้น-เทิง-เตียง

นอนหงาย
Lie on your back.

ນອນຫງາຍ นอน-หงาย

นอนคว�่า
Lie on your stomach.

ນອນຄວໍ່າ นอน-คว�่า

นั่งลง
Please sit down.

ນັ່ງລົງ นั่ง-ลง

ยืนขึ้น
Please stand up.

ຢືນຂຶ້ນ ยืน-ขึ้น

ก้มตัวเอามือแตะปลายเท้า
Please bend down and touch the tip of 
your feet

ກົ້ມເອົາມືແປະປາຍຕີນ
ก้ม-เอา-มือ-แปะ-ปาย-ตีน

ช่วยปลดกระดุมเสื้อด้วย
Please unbutton your shirt.

ຊ່ວຍປົດກະດຸມເສື້ອແດ່
ซอย-ปด-กะ-ดุม-เสื้อ-แด่

ถอดเสื้อออกด้วย
Please take off your shirt.

ແກ້ເສື້ອອອກແດ່
แก้-เสื้อ-ออก-แด่

ນອນຄວໍ່າ

ນອນຫງາຍ

ນັ່ງລົງ
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นั่งตัวตรง
Sit up straight.

ນັ່ງໂຕຊື່  นั่ง-โต-ซื่อ

อ้าปากกว้างๆ
Open your mouth widely.

ອ້າປາກກວ້າງໆ อ้า-ปาก-กว้างๆ

ร้อง “อ้า”
Say “aah”.

ຮ້ອງອ້າ  ฮ้อง-อ้า

แลบลิ้น
Stick out your tongue.

ແລບລີ້ນ แลบ-ลิ้น

มองเห็นไหม
Can you see anything?

ເບິ່ງເຫັນບໍ່ เบิ่ง-เห็น-บ่อ

เจ็บคอไหม
Do you have a sore throat?

ເຈັບຄໍບໍ່ เจ็บ-คอ-บ่อ

ไอไหม
Do you have a cough?

ໄອບໍ່ ไอ-บ่อ

มีเสมหะไหม
Do you have phlegm?

ມີຂີ້ກະເທີ່ບໍ່ มี-ขี้-กะ-เท่อ-บ่อ

มีน�้ามูกไหม
Do you have a runny nose?

ມີນ�ມູກບໍ່ มี-น�้า-มูก-บ่อ

คัดจมูกไหม
Do you have nasal congestion?

ຕັນດັງບໍ່ ตัน-ดัง-บ่อ

คันจมูกไหม
Does the inside of your nose feel itchy?

ຄັນດັງບໍ່ คัน-ดัง-บ่อ

5.	ระบบตา	หู	คอ	จมูก:	Ear,	Eye,	Nose,	Throat:	ລະບົບຕາ ຫູ ຄໍ ດັງ
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หายใจเข้าออกลึกๆ
Breathe in and out deeply.

ຫັນໃຈເຂົ້າອອກເລິກໆ
หัน-ใจ-เข้า-ออก-เลิกๆ

นอนตะแคงซ้าย
Lie down on your left side.

ນອນສະແຄງຊ້າຍ นอน-สะ-แคง-ซ้าย

ปวดท้องไหม
Do you have abdominal pain?

ເຈັບທ້ອງບໍ່
เจ็บ-ท้อง-บ่อ

ปวดท้องตรงไหน
Tell me where the pain is?

ເຈັບທ້ອງບ່ອນໃດບໍ່
เจ็บ-ท้อง-บ่อน-ใด-บ่อ

ช่วยชี้จุดที่เจ็บที่สุดด้วย
Point at the most painful spot.

ຊ່ອຍຊີ້ຈຸດທີ່ເຈັບທີ່ສຸດແດ່
ซ่อย-ซี้-จุด-ที่-เจ็บ-ที่-สุด-แด่

ตรงนี้เจ็บไหม
Do you feel pain where I touch?

ບ່ອນນີ້ເຈັບບໍ່
บ่อน-นี้-เจ็บ-บ่อ

6.	ระบบหัวใจและปอด	Coronary	and	lung	system:		

7.	ระบบทางเดินอาหาร	Gastrointestinal	system: 

ນອນສະແຄງຊ້າຍ

ມືນຕາ ແນມໄປຊື່ໆ
ຫັນໃຈເຂົ້າອອກເລິກໆ
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

มองตามนิ้วหมอนะ
Follow my finger.

ເບິ່ງຕາມນີ້ວຫມໍເດີ
เบิ่ง-ตาม-นิ้ว-หมอ-เดอ

กัดฟันแน่น
Bite your teeth firmly.

ກັດແຂ້ວແຫນ້ນໆ กัด-แข้ว-แน่นๆ

หลับตาปี๋
Close your eyes tightly. (Don’t let me 
open them.)

ຫລັບຕາຮິບຫີ່ 
(ຢ່າໃຫ້ຫມໍເປີດຕາເຈົ້າໄດ້) หลับ-ตา-
ฮิบ-หี่ (อย่า-ให้-หมอ-เปิด-ตา-เจ้า-ได้)

ลืมตา มองตรง
Open your eyes and look straight ahead.

ມືນຕາ ແນມໄປຊື່ໆ
มืน-ตา-แนม-ไป-ซื่อๆ

ยิ้มกว้างๆ ยิงฟัน
Smile widely and show me your teeth

ຍິ້ມກວ້າງໆ ຫຍິ່ງແຂ້ວ
ยิ้ม-กว้างๆ-หยิ่ง-แข่ว

ยกแขนขึ้น อย่าให้หมอกดลง
Put your arms up. Don’t let me pull them 
down.

ຍົກແຂນຂຶ້ນ ຢ່າໃຫ້ຫມໍກົດລົງ
ยก-แขน-ขึ้น-อย่า-ให้-หมอ-กด-ลง

งอแขนขึ้น
Bend your arm upward.

ງໍແຂນຂຶ້ນ
งอ-แขน-ขึ้น

ดันมือหมอ (ออกแรงต้านหมอ)
Push my hand (s). (Resist me)

ຍູ້ມືຫມໍ (ອອກແຮງຕ້ານຫມໍ)
ยู้-มือ-หมอ (ออก-แฮง-ต้าน-หมอ)

8.	ระบบประสาท:	Nervous	System	: ລະບົບປະສາດ 

ຢຽດຂາຊື່ ແລ້ວຍົກຂຶ້ນ 
ຢ່າໃຫ້ຫມໍກົດລົງໄດ້ ຂົດຂາໄວ້

ຍົກຕີນຂຶ້ນ
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การวัดความดัน
Blood pressure measurement

ການແທກຄວາມດັນ กาน-แทก-ความ-ดนั

การวัดปรอท
Body temperature measurement

ການແທກບາຫຼອດ กาน-แทก-บา-หลอด

การตรวจเลือด
Blood test

ການກວດເລືອດ กาน-กวด-เลือด

การตรวจปัสสาวะ
Urine analysis

ການກວດປັດສະວະ กาน-กวด-ปัด-สา-วะ

การตรวจอุจจาระ
Stool examination

ການກວດອາຈົມ กาน-กวด-อา-จม

9.	การตรวจด้วยวิธีพิเศษ	Special	tests:		ການກວດດ້ວຍວິທີພິເສດ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ก�านิ้วหมอให้แน่นๆ
Clench my hand (s) tightly.

ກ�ມືຫມໍໃຫ້ແຫນ້ນໆ
ก�า-มือ-หมอ-ให้-แน่นๆ

เหยียดขาตรง แล้วยกขึ้น อย่าให้หมอกดลง
Stretch your leg, and lift it up. Don’t let 
me press it down.

ຢຽດຂາຊື່ ແລ້ວຍົກຂຶ້ນ 
ຢ່າໃຫ້ຫມໍກົດລົງໄດ້ เหยียด-ขา-ซื่อ-
แล้ว-ยก-ขึ้น-อย่า-ให้-หมอ-กด-ลง-ได้

งอขาไว้
Bend your leg (s).

ຂົດຂາໄວ້ ขด-ขา-ไว้

เหยียดขาตรง
Stretch your leg (s).

ຢຽດຂາຊື່ เหยียด-ขา-ซื่อ

กระดกเท้าขึ้น
Tilt up your foot.

ຍົກຕີນຂຶ້ນ ยก-ตีน-ขึ้น

ดันเท้าลง
Press your foot downward.
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

การฉีด
Injections

ການສັກຢາ กาน-สัก-ยา

การกินยา
Take medicines (Oral)

ການກິນຢາ กาน-กิน-ยา

การทายา
Application topical drugs 
(drugs for applying to skin)

ການທາຢາ กาน-ทา-ยา

การพ่นยา
Nebulizing (for inhalation)

ການພົ່ນຢາ กาน-พ่น-ยา

การเข้าเฝือก
Casting

ການເຂົ້າເຝືອກ กาน-เข้า-เฝือก

การผ่าตัด
Surgery/Operation

ການຜ່າຕັດ กาน-ผ่า-ตัด

ฉีดยาชา
Anesthetic Injections

ການສັກຢາມືນ กาน-สัก-ยา-มึน

ให้ยาสลบ
Anesthesia

ການໃຫ້ຢາສະຫລົບ กาน-ให้-ยา-สะ-หลบ

10.	การรักษา:	Treatment	ການຮັກສາ

ການສັກຢາ

ການພົ່ນຢາ
ການທາຢາ
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Part 2
ส�าหรับเภสัชกรสื่อสารกับคนไข้

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

มีอาการเองไหม
Do you have the symptoms yourself?

ມີອາການເອງຫລືບໍ່
มี-อา-กาน-เอง-หลือ-บ่

ใช้ยาเองไหม
Is this for your own use?

ໃຊ້ຢາເອງຫລືບໍ່ ใซ้-ยา-เอง-หลือ-บ่

ซื้อยาให้ใคร
- เด็ก
- ผู้ใหญ่
- คนชรา
For whom are you buying the drug? 
(child, adult, elderly)

ຊື້ຢາໃຫ້ໃຜ (ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່, 
ຄົນແກ່)
ซื้อ-ยา-ให้-ใผ (เด็ก-น้อย ผู้-ใหญ่, คน-แก่)

ทารก (0-1 ปี)
Infant

ແອນ້ອຍ แอ-น้อย 

เด็ก Child ເດັກນ້ອຍ เด็ก-น้อย

ผู้ใหญ่ Adult ຜູ້ໃຫຍ່ ผู้-ใหญ่

คนแก่
Elderly

ຄົນເຖົ້າ  คนเท่า

คนท้อง
Pregnant woman

ຄົນຖືພາ คน-ถือ-พา

คนให้นมบุตร
Breast-feeding woman

ແມ່ຍິງທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມ
แม่-หญิง-ที่-ให้-ลูก-กิน-นม

ทั่วไป:	General	ທົ່ວໄປ
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ແອນ້ອຍ

ເດ
ັກນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່

ຄົນເຖົ້າ
ຄົນຖືພາ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

น�้าหนักเท่าไร  
How much do you weigh?

ນ�ຫນັກເທົ່າໃດ น�้า-หนัก-เท่า-ได

อายุเท่าไร
How old are you?

ອາຍຸເທົ່າໃດ อา-ยุ-เท่า-ใด

แพ้ยาอะไรไหม
Do you have any drug allergies?

ແພ້ຢາຫຍັງແດ່ບໍ່ แพ้-ยาหยัง-แด่-บ่อ

เขียนชื่อยาที่ท่านแพ้
Write down the name of the drug that 
you are allergic to.

ຂຽນຊື່ຢາທີ່ເຈົ້າແພ ້
เขียน-ซื่อ-ยา-ที่-เจ้า-แพ้

ช่วยบอกอาการแพ้ยาที่เกิดขึ้น
Can you describe the symptoms of your 
drug allergies? 

ຊ່ວຍບອກອາການແພ້ຢາທີ່ເກີດຂຶ້ນ 
ซ่วย-บอก-อา-กาน-แพ้-ยา-ที่-เกิด-ขึ้น

มีอาการเหล่านี้หรือไม่
Do you have any of these symptoms?

ມີອາການເຫລົ່ານີ້ຫລືບໍ່
มี-อา-กาน-เหล่า-นี้-หลือ-บ่อ

ผื่น
Rash

ເກີດຜື່ນ เกิด-ผื่น

บวม
Swelling 

ບວມ บวม

คัน
Itchiness

ຄັນ คัน
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ผิวหนังแดง
Redness on skin

ຜິວຫນັງແດງ ผิว-หนังแดง

ผิวไหม้
Burned skin

ຜິວໄຫມ້ ผิว-ไม่

เกิดสิว
Pimples

ເກີດສີວ เกิด-สิว

หายใจไม่ออก
Breathing difficulties

ຫັນໃຈບໍ່ອອກ หัน-ใจ-บ่อ-ออก

ใช้ยาหรืออาหารเสริมอะไรอยู่หรือไม่
Are you taking any medicines or 
supplements? 

ໃຊ້ຢາຫລືອາຫານເສີມຫຍັງຢູ່ຫລືບໍ່ 
ใซ้-ยา-หลือ-อา-หาน-เสริม-หยัง-อยู่-หลือ-
บ่อ

มีโรคประจ�าตัวหรือไม่
Do you have any congenital disorders?

ມີໂລກປະຈ�ຕົວ ຫລື ບໍ່ 
มี-โลก-ปะ-จ�า-ตัว-หรือ-บ่อ
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ພົ່ນຢາ(ຈ�ນວນ)ເທື່ອ/ມື້

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ใช้ยาเมื่อมีอาการ
Use whenever the symptoms occur.

ໃຊ້ຢາຍາມມີອາການ
ใซ้-ยา-ยาม-มี-อา-กาน

ใช้ยาทุก (ตัวเลข:4-6) ชั่วโมง
Use every... hours.

ຢອດຢາໃສ່ຕາຂ້າງທີ່ມີອາການ
หยอด-ยา-ใส่-ตา ข้าง-ที่-มี-อา-กาน

หยอดยาที่ตาข้างที่มีอาการ
Gently drop the liquid into whichever 
eye has the symptoms.

ຢອດຢາໃສ່ຫູຂ້າງທີ່ມີອາການ 
หยอด-ยา-ใส่-หูข้าง-ที่-มี-อา-กาน

หยอดยาที่หูข้างที่มีอาการ
Gently drop the liquid into whichever 
ear has the symptoms.

ພົ່ນຢາ(ຈ�ນວນ)ເທື່ອ/ມື້
พ่น-ยา(จ�า-นวน) เทื่อ/มื้อ

พ่นยา (ตัวเลข) ครั้ง/วัน
Use the nebulizer.....time(s) per day

ໃຊ້ຢາຍາມມີອາການ
ใซ้-ยา-เมื่อ-มี-อา-กาน

ทายาบางๆ หลังอาบน�้าเช้า-เย็น
Thinly apply this medicine after taking a 
shower in the morning and the evening.

ທາຢາບາງໆຫລັງອາບນ� ເຊົ້າ-ແລງ 
ทา-ยา-บางๆ-หลัง-อาบ-น�้า-เซ้า-แลง

ທາຢາບາງໆຫລັງ

ອາບນ� ເຊົ້າ-ແລງ

ຢອດຢາໃສ່ຕາຂ້າງທີ່ມີອາການ
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No Drive

อาการข้างเคียง/ข้อห้าม/ข้อควรระวัง	Adeverse	drug	reaction/
Contraindication/Precaution

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ทายาบริเวณที่เป็นและบริเวณรอบๆ รอย
โรค 2 เซนติเมตร
Apply this medicine to the affected area 
and 2 centimeters laterally around the 
lesion

ທາຢາບລໍເິວນທີ່ເປນັແລະບລໍເິວນອ້ອມ
ແອ້ມ 2 ຊັງຕີແມັດ
ทา-ยา-บอ-ลิ-เวน-ที่-เป็น-และ-บอ-ลิ-เวน- 
อ้อม-แอ้ม-2 ซัง-ติ-แม็ด

ยาอาจท�าให้ง่วงนอน (ระวังการขับรถ ใช้
เครื่องจักร)
Drowsiness may occur (be careful when 
driving or operating machinery).

ຢາອາດເຮັດໃຫ້ງ່ວງ ນອນ 
(ລະວັງການຂັບລົດ, ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ)
ยา-อาด-เฮ็ด-ให้-ง่วง-นอน (ละ-วัง-กาน-
ขับ-ลด, ใซ้-เคื่อง-จัก)

ยาอาจจะท�าให้ระคายกระเพาะและทางเดิน
อาหาร (กินยาหลังอาหารทันที ดื่มน�้าตาม
เยอะๆ
This medicine may cause irritation of 
the stomach and alimentary canal (take 
immediately after meals and drink a lot 
of water).

ຢາເຮັດໃຫ້ແພ້ກະເພາະແລະທາງເດີນ 
ອາຫານ (ກິນຢາຫລັງອາຫານທັນທີ 
ດື່ມນ�ຕາມຫລາຍໆ)
ยา-เฮ็ด-ให้-แพ้-กะ-เพาะ-และ-ทาง-เดิน-
อา-หาน(กิน-ยา-หลัง-อา-หาน-ทัน-ที-ดื่ม-
น�้า-ตาม-หลายๆ)

ยาอาจจะท�าให้คลื่นไส้ อาเจียน (กินยาพร้อม
อาหาร)
This medicine may cause nausea, 
vomiting (take with meals).

ຢາເຮັດໃຫ້ປຸ້ນທ້ອງ ຮາກ 
(ກິນຢາພ້ອມອາຫານ)
ยา-เฮ็ด-ให้-ปุ้น-ท้อง-ฮาก (กิน-ยา-พ้อม-
อา-หาน)
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ຢາອາດເຮັດໃຫ້ງ່ວງ ນອນ (ລະວັງການຂັບລົດ, ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ) ຫ້າມໃຊ້ກັບແອນ້ອຍ

Store out of direct sunlight

Do not break the pills.
Do not grind the pills.

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ยาท�าให้ผิวลอก แดง ระคายเคืองหรือผิวไว
ต่อแสง ควรใช้ครีมกันแดดร่วมด้วย หลีก
เลี่ยงแสงแดด
This drug may cause scale, redness, 
skin irritation or photosensitivity, and 
should be used together with sunscreen. 
Avoid exposure to sunlight while using.

ຢາເຮັດໃຫ້ຜີວລອກ ແດງ 
ຄັນຄາຍ ຫລື ຜີວກະທົບໄວຕໍ່ແສງ 
ຄວນໃຊ້ຄີມກັນແດດຮ່ວມນ� 
ຫລີກລຽງແສງແດດ
ยา-เฮ็ด-ให้-ผิว-ลอก-แดง-คัน-คาย-หลือ-
ผิว-กะ-ทบ-ไว-ต่อ-แสง-ควน-ใซ้-คีม-กัน-
แดด-ฮ่วม-น�า-หลีก-เลี่ยง-แสง-แดด

ห้ามใช้ในเด็ก
Do not use in children.

ຫ້າມໃຊ້ກັບແອນ້ອຍ
ห้าม-ใซ้-กับ-แอ-น้อย

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ (ยาเป็นอันตรายต่อ
เด็กในครรภ์)
Do not use in pregnant women (harmful 
to the fetus).

ຫ້າມໃຊ້ກັບຍິງທີ່ຖືພາ 
(ຢາເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ) 
ห้าม-ใซ้-กับ-หญิง-ที่ถือ-พา (ยา-เป็น-อัน-
ตะ-ลาย-ต่อ-ลูก-ใน-ท้อง)

ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร
Do not use in breast-feeding mothers.

ຫ້າມໃຊ້ກັບຜູ້ຍິງທີ່ໃຫ້ລູກກິນນົມ 
ห้าม-ใซ้-กับ-ผู้-หญิง-ที่-ให้-ลูก-กิน-นม

ห้ามหักเม็ดยา
Do not break the pills.

ຫ້າມຫັກເມັດຢາ  ห้าม-หัก-เม็ด-ยา

ห้ามบดเม็ดยา              
Do not grind the pills.

ຫ້າມບົດເມັດຢາ ห้าม-บด-เม็ด-ยา

เก็บยาให้พ้นแสง
Store out of direct sunlight

ເກັບຢາບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ
เก็บ-ยา-บ่อ-ให้-ถืก-แสง-แดด



ค
ณ

ะมนุษ
ยศ

าส
ต
ร์และส

ังคมศ
าส

ตร์, คณ
ะเภส

ัชศ
าส

ตร์, คณ
ะแพ

ทย์ศ
าส

ตร์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส
 า ร ค า ม

หนังสือสนทนาภาษาอาเซียน ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

ภาษาหมอและยาอาเซียน ลาว30

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

1. ยากิน 
2. ยาเม็ด 
3. ยาแคปซูล 
4. ยาน�้าใส
5. ยาน�้าขุ่น
6. ยาน�้าเชื่อม
7. ยาที่มีส่วนผสม
แอลกอฮอลมาก

1. Oral medicines
2. Tablets  
3. Capsules
4. Solutions
5. Suspensions
6. Syrups
7. Mixtures (Solution 
with high amount of 
alcohol)

1.ຢາກິນ
2.ຢາເມັດ
3.ຢາແຜງ
4.ຢານ�ໃສ
5.ຢານ�ຂຸ້ນ
6.ຢານ�ເຊື່ອມ
7.ຢາທີ່ມີສ່ວນ
ປະສົມແອກໍຮໍ

1 ยา-กิน
2 ยา-เม็ด
3 ยา-แผง
4 ยา-น�้า-ใส
5 ยา-น�้า-ขุ่น
6 ยา-น�้า-เชื่อม
7ยา-ที่-มี-ส่วน-ปะ-
สม-แอน-กอ-ฮอ

ยาพ่น/ยาหยอดจมูก
Nose sprays/drops

ຢາພົ່ນ/ຢາຢອດ (ດັງ, ຫູ)
ยา-พ่น/ยา-หยอด (ดัง ,หู)

ยาหยอดหู
Ear drops

ຢາຢອດຫູ ยา-หยอด-หู

ยาพ่นสูด (ทางปาก)
Inhalers (through mouth)

ຢາພົ່ນສູດ (ທາງປາກ)
ยา-พ่น-สูด(ทาง-ปาก)

ยาผง
Powders

ຢາຜົງ ยา-ผง

ยาลูกกลอน
Bolus

ຢາລູກກອນ ยา-ลูก-กอน

ยาอม
Lozenges

ຢາອົມ ยา-อม

ยาอมกลั้วปาก (ห้ามกลืน) 
Mouthwashs (do not swallow)

ຢາອົມໄວ້ໃນປາກ (ຫ້າມກືນ)
ยา-อม-ไว้-ใน-ปาก (ห้าม-กืน)

รูปแบบยา

Oral paste
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Eye drops

ຢາເຫນັບ

 (ທະວານ, ຊ່ອງຄອດ)

Eye ointments

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

การใช้ยา Use of medication ການໃຊ້ຢາ กาน-ใซ้-ยา

ยาแผนปัจจุบัน
1. ยากิน
2. ยาฉีด
3. ยาทา
4. ยาพ่น
5. ยาหยอด
6. ยาเหน็บ

Medicine
1. Oral drugs
2. Drug for injections
3. Topical drugs
4. Inhalations
5. Drops
6. Suppository 
drugs

ຢາແຜນປັດຈຸບັນ
1.ຢາກິນ
2.ຢາສັກ
3.ຢາທາ
4.ຢາພົ່ນ
5.ຢາຢອດ
6.ຢາເຫນັບ

ยา-แผน-ปัด-จุ-บัน
1 .ยา-กิน
2. ยา-สัก
3. ยา-ทา
4. ยา-พ่น
5. ยา-หยอด
6. ยา-เหน็บ

ยาสมุนไพร Herbal medicine ຢາສະຫມູນໄພ ยา-สะ-หมูน-ไพ

รูปแบบการรักษา	Pattern	of	treatment	ຮູບແບບການຮັກສາ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ยาทา (ครีม เจล ขี้ผึ้ง น�้าใส)
Liniments (creams, gels, ointments, 
solutions)

ຢາທາ (ຄີມ ເຈວ ຂີ້ເຜິ້ງ ນ�ໃສ)
ยา-ทา (คีม,เจว ขี้-เผิ้ง น�้า-ใส)

ยาเหน็บ (ทวาร, ช่องคลอด)
Suppositories (anus, vagina)

ຢາເຫນັບ (ທະວານ, ຊ່ອງຄອດ)
ยา-เหน็บ (ทะ-วาน,ซ่อง-คลอด)

ยาหยอดตา
Eye drops

 ຢາຢອດຕາ  ยา-หยอด -ตา 

ยาขี้ผึ้งป้ายปาก
Oral pastes

ຢາຂີ້ເຜິ້ງ ສີສົບ ยา-ขี้-เผิ้ง -สี-สบ

ยาขี้ผึ้งป้ายตา
Eye ointments

ຢາຂີ້ເຜິ້ງ ທາຕາ ยา-ขี้-เผิ้ง -ทา-ตา
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

การผ่าตัด
Operation

ການຜ່າຕັດ กาน-ผ่า-ตัด

การแพทย์ทางเลือก 
เช่น
1. ฝังเข็ม
2. นวด
3. ประคบร้อน
4. ประคบเย็น

Alternative medicine 
such as
1. Acupuncture
2. Massage
3. Hot compress
4. Cool compress

ການແພດທາງເລືອກ ເຊັ່ນ
กาน-แพด-ทาง-เลือก เช่น
1.ຝັງເຂັມ (ฝัง-เข็ม)
2.ນວດ (นวด)
3.ປະຄົບຮ້ອນ (ปะ-คบ-ฮ้อน)
4.ປະຄົບເຢັນ (ปะ-คบ-เย็น)

การประคบเปียก
Wet dressing

ການປະຄົບປຽກ  กาน-ปะ-คบ-เปียก

การสวนล้างจมูก
Nasal irrigation

ການສວນລ້າງດັງ กาน-สวน-ล้าง ดัง

1. ทาสารให้ความชุ่มชื้น
2. ทาครีมกันแดด
3. หลีกเลี่ยงแสงแดด
1. Use moisturizer
2. Use sunscreen
3. Avoiding exposure to sunlight

1.ທາສານໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
2.ທາຄີມກັນແດດ
3.ຫລີກເວັ້ນແສງແດດ
1. ทา-สาน-ให้-ความ-ซุ่ม-ซื่น
2. ทา-คีม-กัน-แดด
3. หลีก-เว้น-แสง-แดด

การไม่ใช้ยา	ການບໍ່ໃຊ້ຢາ กาน-บ่-ใซ้-ยา

Massage

Wet dressing

Cool compress

Hot compress
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	Lifestyle	modification
ການປັບປ່ຽນພຶດຕິກ� กาน-ปับ-เปี่ยน-พึด-ติ-ก�า

ການສວນລ້າງດັງ 

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ออกก�าลังกาย/บริหารกล้ามเนื้อ
Exercise/muscle exercise

ອອກກ�ລັງກາຍ/ບໍລິຫານກ້າມເນື້ອ 
ออก-ก�า-ลัง-กาย/บอ-ลิ-หาน-ก้าม-เนื้อ

ควบคุมอาหาร
1. มัน
2. เผ็ด
3. เค็ม
4. เปรี้ยว

Control your diet
1. Avoid oily food
2. Avoid spicy food
3. Avoid salty food
4. Avoid sour food

ຄວບຄຸມອາຫານ
1.ມັນ
2.ເຜັດ
3.ເຄັມ
4.ສົ້ມ

ควบ-คุม-อา-หาน
1. มัน
2. เผ็ด
3. เค็ม
4. ส้ม

กินอาหารให้ตรงเวลา
Have meals on time

ກິນອາຫານໃຫ້ຖືກເວລາ 
กิน-อา-หาน-ให้-กง-เว-ลา

หลีกเลี่ยง/หยุดสิ่งที่แพ้
Avoid/stop using items that cause allergies

ຫລີກເວັ້ນ/ຢຸດສິ່ງທີ່ແພ້
หลีก-เว้น/หยุด-สิ่ง-ที่-แพ้

ดื่มน�้ามากๆ
Drink a lot of water

ດື່ມນ�ຫລາຍໆ ดื่ม-น�้า-หลายๆ

กินอาหารที่มีเส้นใยมาก
Eat food rich in fiber

ກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫລາຍ
กิน-อา-หาน-ที่-มี-เส้น-ใย-หลายๆ

ติดแผ่นแปะลดไข้
Use cool fever patch

ຕິດແຜ່ນແປະຫລຸດໄຂ້
ติด-แผ่น-แปะ-หลุด-ไข้

การเช็ดตัว
Wet pack

ການເຊັດໂຕ กาน-เซ็ด-โต
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ค�าแนะน�าเพิ่มเติม	Additional	advices	ຄ�ແນະນ�ເພີ່ມເຕີມ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

กินยาติดต่อกันจนหมด (ลดการดื้อยา/ใช้
ยาครั้งต่อไปไม่หาย)
Continuously take all the pills (to reduce 
drug resistance and unresponsiveness 
to treatment).

ກິນຢາຕິດຕໍ່ກັນຈົນເຫມິດ 
(ຫລຸດການດື້ຢາ/ໃຊ້ຢາຄັ້ງຕໍ່ໄປບໍ່ເຊົາ)
กิน-ยา-ติด-ต่อ-กัน-จน-เหมิด (หลุด-กาน-
ดื้อ-ยา/ใซ้-ยา-คั้ง-ต่อ-ไป-บ่อ-เซา

ถ้าลืมกินยา
1. ให้กนิทนัททีีน่กึได้
2. ถ้าใกล้ม้ือถัดไป 
กินยาไปตามปกติ
และห้ามเพิ่มยา
3. ให้กินหลังกินข้าว
สองชั่วโมง

If you forget to take 
the drug
1. Take the missed 
dose as soon as 
you remember it.
2. If it is almost time 
for the next dose, 
skip the missed 
dose and continue 
your regular dosing 
schedule. Do not 
take a double dose 
to make up for a 
missed one.
3. Take the missed 
dose 2 hours after 
your meal.

ຖ້າລືມກິນຢາ
1.ໃຫ້ກິນທັນທີ
ທີ່ຄຶດພໍ້

2.ຖ້າໃກ້ມື້ຖັດໄປ
ກິນຢາໄປຕາມ
ປົກກະຕິ

3.ໃຫ້ກິນຫລັງ
ກິນເຂົ້າສອງ
ຊົ່ວໂມງ

ถ้า-ลืม-กิน-ยา

1.ให้-กิน-ทัน-ที-ท่ี-
คึด-พ้อ
2. ถ้า-ใก้-ม้ือ-ถัด-
ไป-กนิ-ยา-ไป-ตาม-
ปก-กะ-ติ
3. ให้-กิน-หลัง-กิน-
เข้า-สอง-ซั่ว-โมง

เขย่าขวดก่อนรับประทาน
Shake well before use.

ສັ່ນແກ້ວກ່ອນກິນ สั่น-แก้ว-ก่อน-กิน

เคี้ยวยาก่อนกลืน
Chew before swallowing.

ຫຍ�ຢາກ່ອນກືນ หย�้า-ยา-ก่อน-กืน

ละลาย/ผสมยาด้วยน�้าสะอาด
Dissolve in clean water.

ລະລາຍ/ປະສົມຢາດ້ວຍນ�ສະອາດ
ละ-ลาย/ปะ-สม-ยา-ด้วย-น�้า-สะ-อาด
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ยาที่ผสมหากเกิน 24 ชม. ให้ทิ้งไป
Do not use the drug if it has been mixed 
for over 24 hrs.

ຢາທີ່ປະສົມຫາກເກີນ 24 ຊມ. 
ໃຫ້ເອົາຖິ້ມ ยา-ที่-ปะ-สม/หาก-เกิน 24 
ชม. ให้-เอา-ทิ่ม

ไม่ใช้ยาที่ผสมไว้เกิน 7 วัน
Do not use the medicine if it has been 
opened or it has been mixed for more 
than 7 days.

ບໍ່ໃຊ້ຢາທີ່ເປີດ/ປະສົມໄວ້ເກີນ 7 ມື້ 
บ่-ไซ้-ยา-ที่-เปิด/ปะ-สม-ไว้-เกิน 7 มื้อ

ไม่ใช้ยาที่เปิดไว้เกิน 1 เดือน
Do not use the medicine if it has been 
opened or mixed for more than 1 month.

ບໍ່ໃຊ້ຢາທີ່ເປີດ/ປະສົມໄວ້ເກີນ1 ເດືອນ 
บ่-ไซ้-ยา-ที่-เปิด/ปะ-สม-ไว้-เกิน 1 เดือน

ห้ามหัก บดเม็ดยา
Do not break or grind the pills.

ຫ້າມຫັກ /ບົດເມັດຢາ 
ห้าม-หัก /บด-เม็ด-ยา

เมื่ออาการดีขึ้นสามารถหยุดยาได้
You can stop taking this medicine when 
you’re feeling better.

ເມື່ອອາການດີຂຶ້ນສາມາດຢຸດຢາໄດ້ 
เมื่อ-อา-กาน-ดี-ขึ้น-สา-มาด-หยุด-ยา-ได้

อาการจะดีขึ้นภายใน..(เวลา).....วัน/เดือน
Symptoms will be relieved within...days/
months.

ອາການຈະດີຂຶ້ນພາຍໃນ..(ເວລາ) ....
ວັນ/ເດືອນ อา-กาน-จะ-ดี-ขึ้น-ภาย-ใน...
(เว-ลา)...วัน/เดือน

แกะห่อยาออกแล้วจุ่มน�้าก่อนสอดยา 
Unwrap the drug and immerse it in water 
before insertion.

ແກະຫໍ່ຢາອອກແລ້ວຈຸ່ມນ�ກ່ອນ
ສອດຢາ
แกะ-ห่อ-ยา-ออก-แล้ว-จุ่ม-น�้า-ก่อน-สอด-
ยา
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เก็บยาในตู้เย็น
Store it in a refrigerator.

ເກັບຢາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ
เก็บ-ยา-ไว้-ใน-ตู้-เย็น

ห้ามใช้ยาที่เปลี่ยนสีหรือมีลักษณะเปลี่ยนไป
Do not use the drug if it has changed 
color or form.

ຫ້າມໃຊ້ຢາທີ່ປ່ຽນສີຫລືມີລັກສະນະ
ປ່ຽນໄປ ห้าม-ไซ้-ยา-ที่-เปี่ยน-สี-หลือ-มี-
ลัก-สะ-หนะ-ที่-เปี่ยน-ไป

ดื่มน�้าตามอย่างน้อย 1 แก้ว
Drink at least one glass of water 
immediately after use.

ດື່ມນ�ຕາມຢ່າງນ້ອຍ 1ຈອກ
ดื่ม-น�้า-ตาม-อย่าง-น้อย 1จอก

คุณมีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์ 
You’ve got severe symptoms and should 
see a doctor. 

ເຈົ້າມີອາການຮຸນແຮງ 
ຄວນໄປພົບທ່ານໝ ໍเจ้า-มี-อา-กาน-ฮุน-
แฮง ควน-ไป-พบ-ท่าน-หมอ

เราจะส่งตัวคุณไปพบแพทย์
We’re taking you to the doctor.

ເຮົາຈະສົ່ງເຈົ້າໄປພົບທ່ານໝໍ
เฮา-จะ-ส่ง-เจ้า-ไป-พบ-ท่าน-หมอ

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

นี่คือ This is... ນີ້ແມ່ນ นี่-แม่น

ยาลดอาการหวัด Cold relief ຢາບັນເທົາອາການຫວັດ 
ยา-บัน-เทา-อา-กาน-หวัด

ยาลดอาการไอ 
Antitussive (cough medicine)

ຢາບັນເທົາອາການໄອ
ยา-บัน-เทา-อา-กาน-ไอ

ยาลดอาการปวด/ ยาลดอาการอักเสบ
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ Pain relief/ Non-steroi-
dal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

ຢາບັນເທົາອາການປວດ/
ຢາລົດອາການອັກເສບ ยา-บัน-เทา-อา-
กาน-ปวด-/ยา-ลด-กาน-อัก-เสบ

ยาภูมิแพ้ ลดผื่นคัน Antihistamine ຢາພູມແພ້ ບັນເທົາຜື່ນຄັນ ยา-พูม-แพ้ 
บัน-เทา-ผื่น-คัน

ยาฆ่าเชื้อ Antibiotic/Antiseptic ຢາຂ້າເຊື້ອ ยา-ค่า-เซื้อ

ยาโรคทั่วไป	Medicine	for	general	diasease	ຢາໂລກທົ່ວໄປ
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ยาฆ่าเชื้อ Antibiotic/Antiseptic ຢາຂ້າເຊື້ອ ยา-ค่า-เซื้อ

ยาลดอาการคัดจมูก
Decongestant

ຢາບັນເທົາອາການຕັນດັງ
ยา-บัน-เทา-อา-กาน-ตัน-ดัง

ยาลดอาการปวดท้อง
Stomach pain relief/ Bladder pain relief

ຢາບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງ
ยา-บัน-เทา-อา-กาน-เจ็บ-ท้อง

ยาบรรเทาอาการท้องเสีย
Anti-diarrhea drugs

ຢາບັນເທົາອາການເຈັບທ້ອງ
ยา-บัน-เทา-อา-กาน-เจ็บ-ท้อง

ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร/ ยาลดกรด
Antacid drugs

ຢາປົວແຜໃນກະເພາະອາຫານ/
ຢາລົດກົດ ยา-ฮัก-สา-แผ-ใน-กะ-เพาะ-อา-
หาน/ยา-ลด-กด

ยาลดการอักเสบ (Steroid)
Anti-inflammatory drugs

ຢາບັນເທາົການອັກເສບ, ຢາແກ້ອັກເສບ 
ยา-บัน-เทา-กาน-อัก-เสบ,ยา-แก้-อัก-เสบ

ยาลดอาเจียน Antiemetic drugs ຢາບັນເທົາຮາກ ยา-บัน-เทา-ฮาก

ยาลดไข้ Fever relief ຢາຫລຸດໄຂ້ ยา-หลุด-ไข้

ยาขยายหลอดลม
Bronchodilating drugs

ຢາຂະຫຍາຍຫລອດລົມ 
ยา-ขะ-หยาย-หลอด-ลม

วิตามินบ�ารุง Vitamins ຢາບ�ລຸງ, ວິຕາມິນ ยา-บ�า-ลุง,วิ-ตา-มิน

อาหารเสริม Food supplements ອາຫານເສີມ อา-หาน-เสิม

ยารักษาสิว Acne medicines ຢາປົວສິວ ยาก-ฮัก-สา-สิว
ยารักษารังแค  Anti-dandruff drugs ຢາປົວລັງແຄ ยา-ฮัก-สา-ลัง-แค
ยาฆ่าเชื้อรา Fungicide (Antifungal) ຢາຂ້າເຊື້ອລາ ยา-ค่า-เซื้อ-ลา

ยาต้านไวรัส Antiviral drugs ຢາຕ້ານໄວຣັດ ยา-ต้าน-ไว-ลัด

ยาคุมก�าเนิด
Birth control pills/ Contraceptive drugs

ຢາຄຸມກ�ເນີດ ยา-คุม-ก�า-เหนิด
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ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน 
1) ห้ามกินเกินสอง
กล่องในหนึ่งเดือน
2) เม็ดแรกกินให้
เร็วที่สุด (ภายใน 72 
ชั่วโมง) หลังมีเพศ
สัมพันธ์
3) เม็ดที่สองกิน
12 ชั่วโมงหลังเม็ด
แรก

Emergency contra-
ceptives
1) Take more than 
2 boxes/month
2) Take the first 
dose as soon as 
possible (within 72 
hrs) after sex
3) Take second 
dose after the first 
dose 12 hrs

ຢາຄຸມກ�ເນີດ
ສຸກເສີນ
1.ຫ້າມກິນເກີນສອງ
ກ່ອງໃນຫນຶ່ງເດືອນ
2.ເມັດທ�ອິດກິນໃຫ້
ໄວທີ່ສຸດ (ພາຍໃນ 
72 ຊົ່ວໂມງ) ຫລັງ
ມີເພດສ�ພັນ
3.ເມັດທີສອງກິນ
ຫລັງ 12 ຊົ່ວໂມງ 
ຫລັງກິນເມັດທ�ອິດ

ยา-คุม-ก�า-เหนิด-สุก-
เสิน
1.ห้าม-กิน-เกิน-สอง-
ก่อง-ใน-หนึ่ง-เดือน
2.เม็ด-ท�า-อิด-กิน-ให้-
ไว-ที่-สุด-(พาย-ใน-
72-ซั่ว-โมง) หลัง-มี-
เพด-ส�า-พัน
3.เม็ด-ที่-สอง-กิน-
หลัง-12ซั่ว-โมง-หลัง-
กิน-เม็ด-ท�า-อิด

ยาฮอร์โมน Hormone drugs ຢາຮໍໂມນ ยา-ฮอ-โมน

ยาระบาย Laxative drugs ຢາລະບາຍ ยา-ละ-บาย

ยาช่วยย่อย/ยาขับลม Carminative drugs ຢາຊ່ວຍຍ່ອຍ/ຢາຂັບລົມ  
ยา-ซ่วย-ขับ-ลม/ยา-ขับ-ลม

ยาแก้เมารถ Motion sickness drugs ຢາແກ້ເມົາລົດ ยา-แก้-เมา-ลด

ยาถ่ายพยาธิ Antiparasitic drugs ຢາຂ້າແມ່ທ້ອ� ยา-ข่า-แม่-ท้อง

ยานอนหลับ Sleeping pills ຢານອນຫລັບ ยา-นอน-หลับ
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ยาลดความดัน
Antihypertensive drugs

ຢາລົດຄວາມດັນ ยา-ลด-ความ-ดัน

ยาเบาหวาน
Antidiabetic drugs

ຢາເບົາຫວານ ยา-เบา-หวาน

ยาลดไขมันในเลือด
Hypolipidaemic drugs

ຢາລົດໄຂມັນໃນເລືອດ 
ยา-ลด-ไข-มัน-ใน-เลือด

ยากินหอบหืด/ ยาพ่นหอบหืด
Oral/inhaled asthma drugs

ຢາພົ່ນຫອບຫືດ/ຢາກິນຫອບຫືດ 
ยา-พ่น-หอบ-หืด/ยา-กิน-หอบ-หืด

ยาโรคหัวใจ
Heart disease drugs

ຢາໂລກຫົວໃຈ ยา-โลก-หัว-ใจ

ยาโรคไต
Kidney disease drugs

ຢາໂລກໄຕ ยา-โลก-ไต

ยาระบบประสาทส่วนกลาง
Central nervous system drugs

ຢາລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ 
ยา-ละ-บบ-ปะ-สาด-ส่วน-กาง

ยารักษาโรคทางจิตเวช
Antipsychotic drugs

ຢາຮັກສາໂລກທາງຈິດ
ยา-ฮัก-สา-โลก-ทาง-จิด

ยาส�าหรับโรคเรื้อรัง	Medication	for	chronic	disease	
ຢາສ�ລັບໂລກຊຶມເຊື້ອ ยา-ส�า-หลับ-โลก-ซึม-เซื้อ
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อาการหายเป็นปกติไหม
Have your symptoms gone?

ອາການເຊົາເປັນປົກກະຕິບໍ່
อา-กาน-เซา-เป็น-ปก-กะ-ติ-บ่อ

เป็นมากขึ้นไหม
Are your symptoms getting worse?

ເປັນຫລາຍຂຶ້ນບໍ່ เป็น-หลาย-ขึ้น-บ่อ

อาการแย่ลงไหม
Are your symptoms getting worse?

ອາການຫນັກຂຶ້ນບໍ່ อา-กาน-หนัก-ขึ้น-บ่อ

อาการดีขึ้น
1. เล็กน้อย
2. ปานกลาง
3. มาก

Have your symp-
toms improved?
1. A little
2. Moderate
3. Very much

ອາການດີຂຶ້ນ
1.ເລັກຫນ້ອຍ
2.ປານກາງ
3.ຫລາຍ

อา-กาน-ดี-ขึ้น
1.เล็ก-หน้อย
2.ปาน-กาง
3.หลาย

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

น�้าเกลือล้างแผล
Normal Saline Solution

ນ�ເກືອລ້າງບາດ น�้า-เกือ-ล้าง-บาด

ยาฆ่าเชื้อ
Antiseptic drugs

ຢາຂ້າເຊື້ອ ยา-ค่า-เซื้อ

แอลกอฮอลล์ Alcohol ແອກໍຮໍ แอ-กอ-ฮอร
ผ้าก็อซ
Gauze

ຜ້າກັອດ ผ้า-ก็อด

ส�าลี Cotton ສ�ລີ ส�า-ลี
เทปติดแผล Tape ເທບຕິດບາດ เท้บ-ติด-บาด

การท�าความสะอาดแผล
Wound Irrigation/ Wound Cleansing

ການອະນາໄມບາດ กาน-อะ-นา-ไม-บาด

อุปกรณ์ท�าแผล	First	aids	tools	ອຸປະກອນເຮັດບາດແຜ

การประเมินผล	 Clinical	evaluation
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

หายดี/เป็นปกติ
Symptom gone.

ເຊົາ/ເປັນປົກກະຕິ 
เซา/เป็น-ปก-กะ-ติ-บ่อ

อาการแย่ลง/เป็นมากขึ้น
Symptom have worsened.

ອາການຫນັກຂຶ້ນ อา-กาน-หนัก-ขึ้น

อาการไม่ดีขึ้น
Symptoms have not improved.

ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ อา-กาน-บ่อ-ดี-ขึ้น

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

ค่ายา
Drug cost

ຄ່າຢາ ค่า-ยา

ค่าตรวจโรค
Doctor fee

ຄ່າກວດພະຍາດ ค่า-กวด-พะ-ยาด

ค่าบริการ
Service cost

ຄ່າບໍລິການ ค่า-บอ-ลิ-กาน

คิดเป็นเงิน (จ�านวน....บาท)
The total cost is ..... baht

ຄິດເປັນເ�ິນ (ຈ�ນວນ…ບາດ)
คิด-เป็น-เงิน  (จ�า-นวน...บาด)

เงินทอน
Change

ເ�ິນທອນ เงิน-ทอน

ส่วนลด
Discount

ສ່ວນຫລຸດ ส่วน-หลุด

เวลาเปิด (เช่น 8.00- 16.00 น.)
Open from......(8 AM-4 PM)

ເວລາເປີດ (ເຊັ່ນ 8.00-16.00 ນ) 
เว-ลา-เปิด (เซ่น 8.00-16.00 น)

เวลาปิด
Closed at (time).....

ເວລາປິດ เว-ลา-ปิด....

ปิด/หยุดวันอาทิตย์
Closed on Sundays

ປິດ/ພັກວັນອາທິດ ปิด/หยุด-วัน-อา-ทิด

การคิดค่ารักษาพยาบาลและจิปาถะ	Costs	and	others
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

นาที Minute ນາທີ นา-ที

ชั่วโมง Hour ຊົ່ວໂມງ ซั่ว-โมง

วัน Day ມື້ มื้อ

สัปดาห์ Week ອາທິດ อา-ทิด

เดือน Month ເດືອນ เดือน

ปี Year ປີ ปี

ทุกวันต่อเนื่อง Every day, Daily ທຸກມື້ຕໍ່ເນື່ອງ ทุก-มื้อ-ต่อ-เนื่อง

วันเว้นวัน Every other day ມື້ເວັ້ນມື້ มื้อ-เว้น-มื้อ

กลางวัน Daytime ກາງເວັນ กาง-เว็น

กลางคืน Nighttime ກາງຄືນ กาง-คืน

เช้า Morning ເຊົ້າ เซ้า

เที่ยง Noon ທ່ຽງ เที่ยง

เย็น Evening ແລງ แลง

ก่อนนอน Before going to bed ກ່ອນນອນ ก่อน-นอน

หน้าร้อน Summer/ Hot season ຮ້ອນ ฮ้อน

หน้าฝน Rainy season ຝົນ ฝน

หน้าหนาว Cold season ຫນາວ หนาว

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

เปิดทุกวัน
Open every day

ເປີດທຸກມື້ เปิด-ทุก-มื้อ

เปิดวัน.....
Open on (day).........

ເປີດມື້... เปิด-มื้อ...

วันเวลา	/มื้ออาหาร	Time/	Meal
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ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

วันอาทิตย์ Sunday ວັນອາທິດ วัน-อา-ทิด

วันจันทร์ Monday ວັນຈັນ วัน-จัน

วันอังคาร Tuesday ວັນອັງຄານ วัน-อัง-คาน

วันพุธ Wednesday ວັນພຸດ วัน-พุด

วันพฤหัสบดี Thursday ວັນພະຫັດ วัน-พะ-หัด

วันศุกร์ Friday ວັນສຸກ วัน-สุก

วันเสาร์ Saturday ວັນເສົາ วัน-เสา

ภาษาไทย/English	Language LAO/ค�าอ่านภาษาลาว

0.5  ครึ่ง Half ສູນຈຸດຫ້າ (ເຄິ່ງ) สูน-จุด-ห้า (เคิ่ง)

1 หนึ่ง One ຫນຶ່ງ หนึ่ง

2 สอง Two ສອງ สอง

3 สาม Three ສາມ สาม

4 สี่ Four ສີ່ สี่

5 ห้า Five ຫ້າ ห้า

6 หก Six ຫົກ หก

7 เจ็ด Seven ເຈັດ เจ็ด

8 แปด Eight ແປດ แปด

9 เก้า Nine ເກົ້າ เก้า

10 สิบ Ten ສິບ สิบ

จ�านวนตัวเลข	Number 1 2 3 4 5 . . .
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¡Ô¹ÂÒ¤ÃÑé§ÅÐ ...... (µÑÇàÅ¢)
Take….
1. àÁç´ tablet (s)/
2. á¤»«ÙÅ capsule (s)/
3. ªŒÍ¹ªÒ teaspoon (s)/
4. ªŒÍ¹âµ�Ð tablespoon (s)/
5. «Õ«Õ cc (s)…….each time.

¡Ô¹ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ 30 ¹Ò·Õ
Take the drugs 30 minutes after meals
1. àªŒÒ Breakfast
2. à·ÕèÂ§ Lunch
3. àÂç¹ Dinner

ກິນຢາເ�ອລະ (ໂ�ເ�ກ)
กิน-ยา-เทื่อ-ละ (โต-เลก)
1. ເ�ັດ (เม็ด) 
2. ແ�ງ (แผง)
3. ບວງນ�ຊາ (บวง-น้ำ-ชา)
4. ບວງແ�ງ (บวง-แกง)
5. ຊີຊີ (ซีซี)

ກິນຢາ��ງອາຫານ 30 ນາທີ 
กิน-ยา-หลัง-อา-หาน 30 นา-ที
1. ເ�າ (เชา)
2. ທຽງ (เที่ยง)
3. ແ�ງ (แลง)

¡ÒÃãªŒÂÒ

¡Ô¹ÂÒ¡‹Í¹ÍÒËÒÃ 1 ªÑèÇâÁ§
Take the drugs one hour before meals 
1. µÍ¹·ŒÍ§Ç‹Ò§ with empty stomach
2. ¡‹Í¹¹Í¹ before bedtime

¡Ô¹ÂÒ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃ (Å´ÍÒ¡ÒÃ¢ŒÒ§à¤ÕÂ§)
Take the drugs with meals 
(to reduce side effects).
Take the drugs immediately after meals.

ກິນຢາກອນອາຫານ 1  ຊ�ວໂ�ງ 
กิน-ยา-กอน-อา-หาน 1 ซั่ว-โมง
1. ນ�ທອງວາງ (นำ-ทอง-วาง)
2. ກອນນອນ (กอน-นอน)

ກິນຢາພອມອາຫານ
(�ຸດອາການຂາງຄຽງ)
กิน-ยา-พอม-อา-หาน
(หลุด-อา-กาน-ขาง-เคียง)

¡ÒÃ¡Ô¹ÂÒ

àªŒÒ
Morning

à·ÕèÂ§
Noon

àÂç¹
evening

¡‹Í¹¹Í¹
Before going to bed

ເ�າ (àªŒÒ) ທຽງ (à·ÕèÂ§) ແ�ງ (áÅ§) ກອນນອນ (¡‹Í¹-¹Í¹)
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¡Ô¹ÂÒ¤ÃÑé§ÅÐ ...... (µÑÇàÅ¢)
Take….
1. àÁç´ tablet (s)/
2. á¤»«ÙÅ capsule (s)/
3. ªŒÍ¹ªÒ teaspoon (s)/
4. ªŒÍ¹âµ�Ð tablespoon (s)/
5. «Õ«Õ cc (s)…….each time.

¡Ô¹ÂÒËÅÑ§ÍÒËÒÃ 30 ¹Ò·Õ
Take the drugs 30 minutes after meals
1. àªŒÒ Breakfast
2. à·ÕèÂ§ Lunch
3. àÂç¹ Dinner

ກິນຢາເ�ອລະ (ໂ�ເ�ກ)
กิน-ยา-เทื่อ-ละ (โต-เลก)
1. ເ�ັດ (เม็ด) 
2. ແ�ງ (แผง)
3. ບວງນ�ຊາ (บวง-น้ำ-ชา)
4. ບວງແ�ງ (บวง-แกง)
5. ຊີຊ ີ(ซีซี)

ກິນຢາ��ງອາຫານ 30 ນາທີ 
กิน-ยา-หลัง-อา-หาน 30 นา-ที
1. ເ�າ (เชา)
2. ທຽງ (เที่ยง)
3. ແ�ງ (แลง)

¡ÒÃãªŒÂÒ

¡Ô¹ÂÒ¡‹Í¹ÍÒËÒÃ 1 ªÑèÇâÁ§
Take the drugs one hour before meals 
1. µÍ¹·ŒÍ§Ç‹Ò§ with empty stomach
2. ¡‹Í¹¹Í¹ before bedtime

¡Ô¹ÂÒ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃ (Å´ÍÒ¡ÒÃ¢ŒÒ§à¤ÕÂ§)
Take the drugs with meals 
(to reduce side effects).
Take the drugs immediately after meals.

ກິນຢາກອນອາຫານ 1  ຊ�ວໂ�ງ 
กิน-ยา-กอน-อา-หาน 1 ซั่ว-โมง
1. ນ�ທອງວາງ (นำ-ทอง-วาง)
2. ກອນນອນ (กอน-นอน)

ກິນຢາພອມອາຫານ
(�ຸດອາການຂາງຄຽງ)
กิน-ยา-พอม-อา-หาน
(หลุด-อา-กาน-ขาง-เคียง)

¡ÒÃ¡Ô¹ÂÒ

àªŒÒ
Morning

à·ÕèÂ§
Noon

àÂç¹
evening

¡‹Í¹¹Í¹
Before going to bed

ເ�າ (àªŒÒ) ທຽງ (à·ÕèÂ§) ແ�ງ (áÅ§) ກອນນອນ (¡‹Í¹-¹Í¹)



กน (Bottom): ກ�ນ  (กน)

Ã‹Ò§¡ÒÂ (Body): ຮາງກາຍ Î‹Ò§-¡ÒÂ
ÍÇÑÂÇÐ (Organ): ອະໄ�ຍະວະ ÍÐ-äÇ-ÂÐ-ÇÐ

มือ (Hand): 
ມື (มือ)

นิ้ว (Finger):

ນວ (นิ้ว)

หลัง (Back): ��ງ (หลัง)

หนาอก (Chest, Breast): 
ຫນາເອິກ หนา-เอิก

ทอง (Abdomen): ທອງ (ทอง)

เอว (Waist): ແ�ວ (แอว)

ขา (Leg): 
ຂາ (ขา)

ฝามือ (Palm): 
ຝາມື (ฝา-มือ)

อวัยวะเพศ (Groin): 
ອະໄ�ຍະວະເ�ດ 
(อะ-ไว-ยะ-วะ-เพด)

เล็บเทา (Nail):
ເ�ັບ (เล็บ)เทา (Foot): 

ຕີນ (ตีน)

เปลือกตา (Eyelid):
ເ�ືອກຕາ (เปอก-ตา)

ตา (Eye): ຕາ (ตา)

ใบหนา (Face):
ໃ��າ ใบ-หนา

ปอด (Lung): ປອດ (ปอด)

กระเพาะอาหาร (Stomach): 
ກະເ�າະອາຫານ 
(กะ-เพาะ-อา-หาน)

ลำไส (Intestines): 
ລ�ໄ� /ลำ-ไส

ริมฝปาก (Lip):  ຮີມສົບ (ฮีม-สบ)
ฟน (Tooth): ແ�ວ (แขว)
เหงือก (Gum): ເ�ືອກ (เหือก)
ลิ้น (Tongue): ລນ (ลิ้น)

ศีรษะ (Head): ຫ�ວ (หัว)

คอ (Neck): ຄໍ  (คอ)

กลองเสียง (Larynx):
ກອງສຽງ (กอง-เสียง)

หัวใจ (Heart): ຫົວໃຈ (หัว-ใจ)

ตับ (Liver): ຕ�ບ (ตับ)

ไต (Kidney): ໄ� (ไต)

หู (Ear): ຫູ (หู)

จมูก (Nose): ດັງ (ดัง)
โพรงจมูก (Nasal cavity):

ໂ�ງດ�ງ  (โพง-ดัง)

Ã‹Ò§¡ÒÂ (Body): ຮາງກາຍ Î‹Ò§-¡ÒÂ
ÍÇÑÂÇÐ (Organ): ອະໄ�ຍະວະ ÍÐ-äÇ-ÂÐ-ÇÐ



กน (Bottom): ກ�ນ  (กน)

Ã‹Ò§¡ÒÂ (Body): ຮາງກາຍ Î‹Ò§-¡ÒÂ
ÍÇÑÂÇÐ (Organ): ອະໄ�ຍະວະ ÍÐ-äÇ-ÂÐ-ÇÐ

มือ (Hand): 
ມື (มือ)

นิ้ว (Finger):

ນວ (นิ้ว)

หลัง (Back): ��ງ (หลัง)

หนาอก (Chest, Breast): 
ຫນາເອິກ หนา-เอิก

ทอง (Abdomen): ທອງ (ทอง)

เอว (Waist): ແ�ວ (แอว)

ขา (Leg): 
ຂາ (ขา)

ฝามือ (Palm): 
ຝາມື (ฝา-มือ)

อวัยวะเพศ (Groin): 
ອະໄ�ຍະວະເ�ດ 
(อะ-ไว-ยะ-วะ-เพด)

เล็บเทา (Nail):
ເ�ັບ (เล็บ)เทา (Foot): 

ຕີນ (ตีน)

เปลือกตา (Eyelid):
ເ�ືອກຕາ (เปอก-ตา)

ตา (Eye): ຕາ (ตา)

ใบหนา (Face):
ໃ��າ ใบ-หนา

ปอด (Lung): ປອດ (ปอด)

กระเพาะอาหาร (Stomach): 
ກະເ�າະອາຫານ 
(กะ-เพาะ-อา-หาน)

ลำไส (Intestines): 
ລ�ໄ� /ลำ-ไส

ริมฝปาก (Lip):  ຮີມສົບ (ฮีม-สบ)
ฟน (Tooth): ແ�ວ (แขว)
เหงือก (Gum): ເ�ືອກ (เหือก)
ลิ้น (Tongue): ລນ (ลิ้น)

ศีรษะ (Head): ຫ�ວ (หัว)

คอ (Neck): ຄໍ  (คอ)

กลองเสียง (Larynx):
ກອງສຽງ (กอง-เสียง)

หัวใจ (Heart): ຫົວໃຈ (หัว-ใจ)

ตับ (Liver): ຕ�ບ (ตับ)

ไต (Kidney): ໄ� (ไต)

หู (Ear): ຫູ (หู)

จมูก (Nose): ດັງ (ดัง)
โพรงจมูก (Nasal cavity):

ໂ�ງດ�ງ  (โพง-ดัง)

Ã‹Ò§¡ÒÂ (Body): ຮາງກາຍ Î‹Ò§-¡ÒÂ
ÍÇÑÂÇÐ (Organ): ອະໄ�ຍະວະ ÍÐ-äÇ-ÂÐ-ÇÐ
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หนังสือสนทนาภาษาอาเซียน ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์

ภาษาหมอและยาอาเซียน ลาว48

 ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจผลงานของพวกเรา คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าผลงาน “ภาษาหมอและยาอาเซยีน” จกัเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยและการปฏบิตังิานของท่าน

 อย่างไรก็ดี ผลงานฉบับนี้อาจมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ และอาจมีบทสนทนาที่ไม่

ครอบคลุมสอดคล้องกับการใช้งาน หากท่านพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งค�าศัพท์หรือบทสนทนาเพิ่มเติม
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