
© Hand Picked Books            ‘Just point to communicate’ 

ISSARES SURACHESTPONG -  NAATI  www.nursediary.com.au 1

Thai       
********** For the Nurse ********** 

 

Can you understand this writing? 
คุณเขาใจขอความที่เขียนนี้ไหม 

How are you? 
คุณสบายดีไหม 

What do you need?
คุณตองการอะไร 

Do you have pain? 
คุณมีอาการปวดไหม 

Where is the pain?
คุณมีอาการปวดที่ไหน

Do you want medicine for the pain? 
คุณอยากจะทานยาแกปวดไหม 

Are you hungry? 
คุณหิวไหม 

Are you thirsty? 
คุณหิวน้ําไหม 

Are you hot?  
คุณรูสึกรอนไหม 

Are you cold? 
คุณรูสึกเยน็ไหม 

Are you nauseous? 
คุณมีอาการคลื่นเหียนไหม 

Do you need to 
vomit? 

คุณตองอาเจียนไหม 
  

You will not be allowed to eat or drink for now 
ตอนนี้คุณไมไดรับอนุญาตใหทานอาหารหรือดื่ม 
Do you want medicine to sleep? 
คุณอยากทานยาเพื่อใหนอนหลับไหม 
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You are going to have an operation  
คุณจะตองไดรับการผาตัด 
 

You are going to have an x-ray 
คุณจะตองไดรับการเอ็กซเรย 
 

You are going to have some tests 
คุณจะตองไดรับการตรวจบางอยาง 
 

You need to take this medicine to get well 
คุณตองทานยานี้เพื่อใหมีอาการดีขึ้น 
 

You need to sit up straight to eat and drink 
คุณตองนั่งใหตัวตรงเพื่อทานอาหารและดื่ม 
 

We need to turn you over to stop bed sores 
เราตองพลิกตัวคุณเพื่อไมใหมีอาการแสบเนื่องจากนอ
นมาก 
 

Press this button if you need help 
กรุณากดปุมนี้ถาคุณตองการความชวยเหลือ 
 

Please don’t touch this equipment 
กรุณาอยาแตะอุปกรณนี้ 
 

Have you passed urine? 
คุณถายปสสาวะมาแลวหรือยัง 
 

Have you used your bowels?   
คุณถายอุจจาระมาแลวหรือยัง 
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I will come back 
ดิฉันจะกลับมา 

I will tell the doctor 
ดิฉันจะบอกหมอ 

I’ll get the doctor 
ดิฉันจะเรียกหมอมาให 

The doctor is coming 
หมอกําลังมา 

Do you want me to call your family? 
คุณอยากจะใหดิฉันเรียกครอบครวัคุณมาไหม 
I will get an interpreter to speak with you   
ดิฉันจะเรียกลามมาพูดกับคุณ 

 

********** For the Patient ********** 
 

I am hot 
ดิฉันรอน 

I am cold 
ดิฉันเย็น 

I am thirsty 
ดิฉันหวิน้ํา 

I am not thirsty 
ดิฉันไมหิวน้าํ 

I am hungry 
ดิฉันหวิ 

I am not hungry 
ดิฉันไมหิว 

I am in pain 
ดิฉันปวด 

I have very bad pain 
ดิฉันมีอาการปวดมาก 

I am not in pain 
ดิฉันไมปวด 

I have nausea 
ดิฉันมอีาการคลื่นเหยีน 

I feel better 
ดิฉันรูสึกดีขึ้น 

I feel worse 
ดิฉันรูสึกแยลง 
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I feel the same 
ดิฉันรูสึกเหมือนเดิม 

I am wet 
ดิฉันปสสาวะใสผา / กางเกง

  

I want to go to the toilet 
ดิฉันอยากจะเขาหองสุขา 
 

I need to pass urine 
ดิฉันตองถายปสสาวะ 
 

I need to use my bowels 
ดิฉันตองถายอุจจาระ 
 

I want to sit out of bed 
ดิฉันอยากจะนั่งขางนอกเตียง 
 

I do not want to get out of bed 
ดิฉันไมอยากจะลุกออกจากเตียง 
 

I want to go back to bed  
ดิฉันอยากจะนอนตอ 
 

I want the doctor  
ดิฉันอยากจะพบหมอ 
 

I want to speak to my family 
ดิฉันอยากจะพูดกับครอบครัว 
 

I want an interpreter           ดิฉันตองการลาม 
 


