การแพทย์ต่างวัฒนธรรม
คู่มือคาศัพท์ในการซักประวัติเบื้องต้น
ไทย อังกฤษ พม่า มอญ

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติ

การแพทย์ต่างวัฒนธรรม :
คู่มือคาศัพท์ในการซักประวัติเบื้องต้นไทย อังกฤษ พม่า มอญ
……………………………………………………………………………….
ที่ปรึกษา

นายแพทย์นวพันธ์ วอกลาง

ผู้เขียน

สิรินทร พิบูลภานุวัธน์
ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
นันทิยา ดวงภุมเมศ
ธีรพงษ์ บุญรักษา
นฤมล วงษ์เดือน
สิทธิพร เนตรนิยม (ภาษาพม่า)
Thida Moe (ตรวจสอบภาษาพม่า)
ณรงค์ พยงค์ศัก (ภาษามอญ)
เครือข่ายมิตรมอญ จ.สมุทรสาคร (ภาษามอญ)
สุนทร ศรีปานเงิน (ตรวจสอบภาษามอญ)

พิมพ์ครั้งที่ 2

สิงหาคม 2557

จานวน 900 เล่ม

พิมพ์ครั้งแรก

กุมภาพันธ์ 2557

จานวน 500 เล่ม

ผู้สนับสนุน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปก

ญาศินี เคารพธรรม

รูปเล่ม

อัฏฐพร ฤทธิชาติ

พิมพ์ที่

บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จากัด
219 ซอยเพชรเกษม102/2 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
(2)

คานา
“การแพทย์ต่างวัฒนธรรม: คู่มือคาศัพท์ในการซักประวัติ
เบื้องต้นไทย อังกฤษ พม่า มอญ” เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ในการลดอุปสรรคการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลของไทยและผู้ใช้บริการทางการแพทย์ที่มีพื้นฐาน
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้
แรงงานชาวพม่ า และมอญ ที่ มี จ านวนมากในประเทศไทย
ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับปัญหาในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการทางการ
แพทย์ชาวไทยและผู้รับบริการที่เป็นแรงงานข้ามชาติชาวพม่าและ
มอญนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของข้ อ ค้ น พบที่ ได้ จ ากโครงการวิจั ย การ
ส่งเสริมสุขภาวะแรงงานข้ามชาติด้วย “สมรรถนะทางวัฒนธรรม”
ที่ ด าเนิ น งานในปี 2556 ด้ วยเหตุ นี้ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น งานวิจั ย ต่ อ
ยอดจากการโครงวิจั ย ดั งกล่ า วภายใต้ ชื่อ “โครงการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ สุ ข ภาวะของแรงงานข้ า มชาติ ”
ในปี 2557 จึ ง ได้ อ อกแบ บให้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ที่ มุ่ งเสริ ม สร้ า งสมรรถนะทางวั ฒ นธรรมทั้ งในด้ า นการสื่ อ สาร
และทั ศ นคติ ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ห้ บริ ก ารทางการแพทย์ ช าวไทยกั บ
(3)

แรงงงานข้ า มชาติ ชาวพม่ าและมอญผ่ านสื่ อ และกิ จ กรรมต่ างๆ
ซึ่งรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วย
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้ความสาคัญกับคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการซักประวัติเบื้องต้นเท่านั้นและออกแบบรูปเล่มให้
เป็นขนาดที่สามารถพกพาติดตัวได้ง่าย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ ข องไทยและแรงงานข้ า มชาติ พ ม่ า และมอญ
โดยจะเริ่มจากในพื้ นที่จังหวัดสมุ ทรสาครที่เป็นพื้ นที่ห ลักในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้
คณ ะผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ “การแพทย์ ต่ า ง
วัฒ นธรรม : คู่มือคาศัพท์ในการซักประวัติเบื้องต้น ไทย อังกฤษ
พม่า มอญ” จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่
ทางานเกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการชาวพม่า
และมอญ แรงงานข้ามชาติชาวพม่าและมอญที่ ต้องการรับบริการ
สุข ภาพในสถานพยาบาลของไทย ตลอดจนวงวิ ชาการด้ านการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมของสังคมไทย
ในประชาคมอาเซียน
คณะผู้วิจัยโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมฯ
กุมภาพันธ์ 2557
(4)

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ

(3)

อาการทั่วไป

6

อาการไข้

8

ศีรษะ
ตา

10
14

หู

16

ช่องปาก

18

คอ
ลาตัว

20
22

ผิวหนัง

24

ท้อง

26

การตรวจภายใน

28
(5)

6

อาการทัว่ ไป
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

คลื่นไส้



 เอาะ-อัน่ -จิ่ง-แด

คัน



 ยา-แด

เจ็บ

 หน่า-จิ่ง-แด

ตาลาย

 มู-เหว่-แด

บวม

 พอ-หย่าว-แด

เบื่ออาหาร




 อะ-ส่า-ซา-จิ่ง-เซ่ย-โก่งแด



 ไก่-แด/หน่า-แด


ปวด

 ปิ่ น-ปัน-นุน-แหน่-แด

เพลีย
เลือดออก



 ตฺ เว-ทฺแวะ-แด
 ปู่ -ซัก-ปู่ -เหล่า-หน่า-จิ่ง-ตี่

แสบ
หน้ามืด



 มฺ แยะ-โลง-ปฺหย่า-แด

เหน็บชา



 ถ่ง-หน่า/จิ่ง-หน่า

7

ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

nausea

စံင္ပရံင္

จอง ปะ รอง

itch

ေနွာ္

หะ นุก

hurt

ဂိ/မဂိယဲ

คิ/ เมี๊ยะ คิ ยัว

dizzy

မတ္ထၞဴ

โมด ทะ บู

edema

ဂုဟ္

กรุ

loss of appetite

မေလအ္စှ/ဟြံမိက္စစှ
(ဟြံမိက္စစှအာဟာရ)

ปะ แล จะ นะ/ เฮอะ มิก
เจียะ จะ นะ (เหอะ มิก จะ
นะ อา ฮา ระ)

pain

ဂိ

กึ

fatigued

အုိတ္ဇုိင္(ျဇဟတ္အုိတ္)

อ้อด จาย (ซะหอดอ๊อด)

bleed

ဆီတိတ္

ชีม แตด

burning pain

သၜာန္

หะ ลัน

faint

မတ္ဂၜဳ

มด กรุ

numbness

ေဒင္(ေတင္ေဒင္)

เตียง ต้อย

8

ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

เหนื่อย



มอ-แด

เหนื่อยหอบ



อะมอ-โซะ-แด



อักเสบ



หย่าว-แด

อาเจียน



อัน่ -แด

ไอ



ชาว-โซ-แด



หน่า-เปก-แด

อาการไข้
คัดจมูก
ตัวร้อน

พยา-แด

น้ ามูกไหล

หน่า-เหย่-โหย่-แด่

มีไข้



อะพฺ ยา-ชิ-แด

ครั่นเนื้อครั่นตัว
ร้อนๆหนาวๆ




พฺยา-จิ่น-ตะโหล่-พฺยดิ -แด/
ปู่ -ไล่-เอ-ไล่-พยิด-แด

ชแว/ตะเล่

เสมหะ
หนาวสัน่



โต่ง-ปี -ชัน-แด

9

ภาษาอังกฤษ
tired
gasp

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

ေဍာင္

ดวง

ေဍာင္ၐုိတ္
(ေဍာင္အုိတ္ျဇဟတ္)

ดวง บอด
(ดวง ออดสะ หอด)

inflame
vomit
cough

ဂုဟ္(မဂုဟ္ဖႜံင္တုိန္)

กรู ตอน

ထအအ္/ဖအအ္

หะ โอ้

ခဍက္

คะ ดัก

nasal congestion

ဒးဆာမ္(ဟအဟ္)

ทิ ชาม(หะโอ้)

fever
rhinorrhea,
running nose
fever
feel feverish

ဇကုဂမၲဵ(ဇကုကတဵ)

เจี๊ยะ เก้า กม เตา (เจี๊ยะ เก้า กะเตา)

ဍာ္ေခဿာဝ္တိတ္

ใด้ ข ะ มู่ แตด

(ဍာ္ေခဿာဝ္ဓဇူ)

(ใด้ ขะ มู่ ติจู)

ဇြဟ္ႏြံ

ควอ นิม

ဇကုကြိဳင္ကြဳဲ(ဂိဇကုဟေက

เจี๊ยะ เก้า กะไวกะวุย้ (คิเจี๊ยะ เก้า หะ
โต บ้อ บ้อ กะ เตา กะ เตา)

sputum

ေလွဟ္

แคร

chill/ shivering

ၐုိဟ္ဂတဝ္/ၐုိဟ္ဂံက္

บ้อ หะ โต/บ้อ ก๊อ

Fever

ာဝ္)/ၐုိဟ္ၐုိဟ္ကၲဵကၲဵ

10

ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

หายใจขัด

อะแตะ-ฉู่-คัก-แด

หายใจไม่ออก

อะแตะ-ฉู่-มะ-ย่ะ-บู/
อะแตะ-ฉู่-ยะ-คัก-แด

หายใจไม่ทนั

อะแตะ-ฉู่-โล่-มะ-วะ-บู

เหงื่อออกมาก



อ่อนเพลีย

ชฺ เว-ทฺแวะ-มฺ ยา-แด
ปิ่ น-ปัน-นุน-แหน่ -แด

อ่อนแรง



ศีรษะ



ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

ปวดกระบอกตา



มฺ แยะ-ซิ -อ้าว-แด

ปวดขมับ

อา-แหน่ -แด

นพู-ซาว /
นา-ถิ่ง-เหน่-หย่า-ตวิง-ไก้แด

11

ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

have difficulty

ယီုဝါတ္

เยืม หวัด

breathing

(ပြမေဍာင္မံင္ယီုဟြံဖဲ)

(เยืม้ เหอ พัว)

suffocate

ယီုဟြံဂြံ/ယီုဝါတ္

เยืม เหอ เกลอะ/เยืม หวัด

have shortness

ယီုေျဂက္/ယီုဝါတ္

เยืม เกลียะ/เยืม หวัด

Excessive sweating

ပလက္တိတ္ဂၜိဳင္

ปะ ลัก แตด กลาย

fatigue

ေဍာင္ၐုိတ္အုိတ္ျဇဟတ္

ดวง บอด ออด สะหอด

weak

ျဇဟတ္ဍိဳန္

สะ หอด ด้อน

of breath

Head
ภาษาอังกฤษ
eye strain,

ภาษามอญ
ခႜအ္မတ္ဂိ

คาอ่ านมอญ
ขะ ดอน หมด กิ

Orbital pain
temporal pain

/ဂိသၛိကဵ

กิ หอย เก้า, กิ ปลัก๊ เก้า

12

ศีรษะ
ปวดท้ายทอย



แซะ-จอ-แตะ-แด

ปวดหัวข้างเดียว




กาว-ตะ-แบะ-แท-ไก่-แด

ปวดหัวตุบ้ ๆ

กาว-โท-ปี -ไก้-แด

ปวดหัว
เหมือนถูกบีบขมับ

ซุด-ไก่-ขัน-ทา-ยะ-ตะ-โหล่หน่า-จิ่ง-ตี่/อ่า-โหย่ง-ซู-ไส้-มุมยา-ตอ-เจ้า-เคา-ไก้-ชิง

มึนหัว/เวียนหัว

เคา-มู-เหว่-ตี่/เคา-แท-มะ-จี่-บู

วิงเวียน , เป็ นลม

มยัก-ซิ -ปย่า-ตี่

เวียนหัว
(บ้านหมุน)

เคา-ช้า-ช้า-แหล่-มู-ตี่

13

Head
occipital pain

တမ္ကအ္ဂိ

ต้ม โกะ กิ

left /right side

ကႜိဳပ္ဂိမလ
ြဲ ၸာ္/

headache

ကႜိဳပ္ဂိမက
ြဲ ေရက္

ดอบ กิ มัว ละ ไป/
ดอบ กิ มัว กะ เลียก

throbbing /

ကႜိဳပ္ဂိဒုဒု

กะ ดอบ กิ ตุ ตุ

ကႜိဳပ္ဂိညံင္ပႜႝဳပတ္လဝ္

กะ ดอบ กิ ยอง ปะ ดือ
ปลด โล

pulsating headache
squeezing pain,
tenslon headache

(ကႜိဳပ္ဂိဍႝဳပတ္လဝ္)

dizzy, dullness

ကႜိဳပ္ဘုိင္/မထၞဴ

กะ ดอบ พาย/แมะ หะ
บู

Faint

ဗၞဴမတ္ေဂတ္/(မေအာန္ကႝု

หะ บู เก็ด/เมะ โอ้น กอ
สะ หอด เหวด จึบ

ျဇဟတ္)ဝုိတ/္ စိပ္)

vertigo

မတ္ေဂတ္/မထၞဴ

หมด เก็ด หะ บู

14

ตา
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

คันตา



มฺ แยะ-ซิ -ยา-แด
มฺ แยะ-ซิ -โก่-ทิ-ไข้-เส-ตี่

เคืองตา
ตากุง้ ยิง



มฺ แยะ-ซิ -สุ่ น

ตาแดง




มฺ แยะ-คาน-ซัต๊ /มฺ แยะ-ซิ หน่า-ยอก่า

ตาพร่ า



มฺ แยะ-ซิ -เหว่-แด

ตาแห้ง



มฺ แยะ-ซิ -เช่าก์-แด

ตาอักเสบ



มฺ แยะ-ซิ -หย่าว-แด
มฺ แยะ-โลง-ไก้-ตี่

ปวดตา
มองไม่ชดั




มฺ แยะ-ซิ -โหม่ง-แด/มฺ แยะซิ -วา-แด

15

Eye
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

eye itchy

မတ္ေႏာ္

หมด หนุก

be irritating to

မတ္ဟပါ

หมด หะ ปา

hordeolum

မတ္ဒွ္ကၜင္ေကၜဲ

หมด โต้ กลาง เกลีย

conjunctivitis

မတ္ဍာဲ(မတ္ဒွ္ယ)ဲ

หมด ดาย (หมด โต้ ยัว)

blurred vision

မတ္လွီဳ/မတ္သပါ

หมด กรุ /หมด หะ ปา

dry eye

မတ္ကွ္

หมด โก้ะ

opthalmitis

မတ္ပႜဴ(မတ္ဒွ္ဟယိ)

หมด ปะ ดู(หมด โต้ หะ ยิ)

eye pain

မတ္ဂိ

หมด กิ

poor vision

ရံင္ဟံက
ြ ၜး(မတ္ကၜဳ)

ลอง เหอะ กละ

the eyes

16

ตา
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

สายตายาว



อะนี-โหม่ง

สายตาสั้น



อะเว-โหม่ง

แสบตา



มฺ แยะ-ซิ -ซั๊ต-แด

ต้อกระจก



เต่ง-ชิ-แด

ต้อหิ น



เหย่-เต่ง-แด



หู
ได้ยนิ ลดลง

อะ-จา-อ่า-โหย่-โช่-ยวิง-ตี่

หูอ้ือ

อะ-ตัน่ -เกา-เกา-มะ-จา-ยะป่ า

หูหนวก



นา-ปิ ง/นา-กัน

ปวดหู



นา-ไก่-แด
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Eye
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

hyperopia,
farsighted
myopia,
nearsighted
burning eyes

လြိဳင္မတ္ဇေမၛာဲ (လြိဳင္မတ္ဂၜိင္)

กะ วาย หมด หัว

လြိဳင္မတ္ၾကပ္(လြိဳင္မတ္ေဂၜံ)

กะ วาย หมด เกละ

မတ္ဟဠာန္

หมด หะ ลาน

cataract

မတ္ဓလီွဳ (ခေဍာင္မတ္ဓလီွဳ)

หมด เลอม

glaucoma

တဿံဓလွီဳမတ္

ตะ โมะ หมด เลิม

(ခေဍာင္မတ္ဒွ္တဿံဓလီွဳမတ္)

Ear
hearing
impairment
tinnitus

မိင္ရမ်ာင္သာ
(မိင္ဟြံကၜး)
က်ာကေတာဝ္တိတ္

โมน รม ปะ ซาย ซา
(โม น เหอะ กละ)
จา กะ ตู เติด

hearing loss

ကေတာဝ္ဍဳိင္

กะ ตู ได้

earache

ကေတာဝ္ဂိ

กะ ตู กิ
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ช่ องปาก
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

ขูดหิ นปูน



ตวา-ชี-ชิ่ด

ถอนฟัน



ตวา-โน่ะ-แด

ปวดฟัน



ตวา-หน่า-แด/ตวา-ไก่-แด



ปวดเหงือก



ตวา-พง-หน่า-แด

ฟันคุด



อัน่ -ส่ ง-เป้ า-แด

ร้อนใน

ปา-ซัก-อะหน่า

ลิ้นเป็ นฝ้ า



ลยา-พยู-แด

ฝ้ าขาวในปาก



ปซะ-แท-อะพิว-หย่าว-ชิ-แด

เลือดออก



ตเว-ทฺแวะ-แด

เสี ยวฟัน



ตวา-จิ่ง-แด

เหงือกบวม



ตวา-พง-หย่าว-แด

อุดฟัน



ตวา-ผ่า-แด
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Oral cavity
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

cleaning/scaling

သၟးဇၛးေငၛက္(ကးအိက္ေငၛက)္

หะ อะ เหงียด

pull a tooth

ေၐါတ္ေငၛက္

บด เหงียด

ေငၛကဂ
္ ိ

เหงียด กึ

painful gum

အငၛာပ္ဂိ(အငၛာပ္ေေၛက္ဂိ)

อะ เเหงด กึ

impacted tooth

ေငၛကဂ
္ ၜဳက္(ေငၛကဗ
္ ၜိဳက္)

แหงด กลุย

mouth ulcer

ဂမၲဵတိတ္(ဟတဵတိတ္) ဂမၲဵပႜဲ

หะ ตาว แตด (หะ ตาว ดัว)

fur of tongue

လၲာ္ပႜဴ(လၲာ္ဒွ္ယဲ)

กะ ต้าย ปะ ดู (กะ ต้าย ตอ ยัว)

oral leucoplakia

လၲာ္ဒွ္ယဲ(လၲာ္ဒွ္ဟယိ)

bleeding

ဆီတိတ္

ชิม แตด

hyper-sensitive teeth

ေငၛကဟ
္ ေကဝ္

แหงด หะ กี้

swollen gum

အငၛာပ္ဂုဟ္

แหงด กุ

fill teeth

ဗၜအ္ေငၛက္

ปะ ลูบ แหงด
(หะ ปอน แหงด โต้ กะ มะ)

toothache

(ဗေပင္ေငၛက္ဒွ္ကဿ/အုိဟ္)

กะ ต้าย ตอ ยัว
(กะ ต้าย ตอ หะ หยึ)
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คอ
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

คอแดง



แหล่-ชาว-หย่าว-แด

คอบวม

แหล่-ชาว-พอ-หย่าว-แด

คอแห้ง



แหล่-ชาว-เช่า-แด

คันคอ/ระคายคอ



แหล่-ชาว-ยา-แด

เจ็บคอ



แหล่-ชาว-หน่า-แด
หน่า-เหย่-โหย่-ตี่

มีน้ ามูก
แสบคอ




แหล่-ชาว-ซั๊ต-พฺยงิ -พฺยงิ พฺยดิ -แด

ไอ

ชาว-โซ-ตี่

ไอมีเสมหะ

ชาว-โซ-ยิง-ตะเล่ย-ป่ า-ตี่

ไอเป็ นเลือด



ชาว-โซ-หยิง่ -ตฺเว-ปา-แด

ไอแห้ง



ชาว-โซ-เช่า-โซ-แด
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Neck
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

strep throat/
inflamed throat
swollen throat

ေခႜာင္ကအ္ဍာဲ

หะ ดวง โก๊ ดาย

ကအ္ဂုဟ္

โก๊ คุ

dry throat

ကအ္ကွ္

โก๊ ก้อ

throat irritation

ကအ္ေႏွာ္/ဟရဵကအ္

โก๊ นุก

sore throat

ကအ္ဂိ

โก๊ กิ

have a runny
nose

ဍာ္ေခဿာဝ္တိတ္(ဍာ္ေခဿာဝ္ဓဇူ)

ได้ ขะ มู่ แตด
(ได้ ขะ มู่ ทะ จู)

sore throat

ကအ္ဟဠာန္

โก๊ หะ ลัน

cough

ခႜက္

หะ ดัก

productive cough

ခႜက္ႏြံေလွဟ္

หะ ดัก นิม แล

hemoptysis

ခႜက္ဆီတိတ္(ခဍက္ဒွ္ဆီ)

หะ ดัก ชิม แตก

ခႜက္ဟကွ္

(ขะ ดัก โต๊ ชิม)
หะดักหะโก๊
(หะดักแลเหอะมัย)

dry cough

(ေခႜာင္ကအ္ဂိ)

(ခႜက္ေလွဟ္ဟ)ဿဲ
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ลาตัว
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

เคล็ดขัดยอก



มฺ แยะ-แด

ชา
ตะคริ ว

ถ่ง-แด


จฺแวะ-แตะ-แด


ปวดกระดูก



อะโย-ไก่-แด

ปวดกล้ามเนื้ อ



จฺแวะ-ตา-ไก่-แค-แด

ปวดข้อ



อะ-ซะ-หน่า-แด

ปวดไหล่

ปะ-ข่ง-หน่า-แด
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Body
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

sprain

ဇုတ္ပၛပ္ကလတ္အာ

จุด ปลด อา จุด แป๊ บ อา

(ဇုတ္ပၛပ္ေဗၜတ္အာ)

feel numb

ေဒင္

เตียง

cramp

ကေတင္တံင္/

กะ เตียง ตอง/

ေကာန္ကှိကိတ္

กุน กะ นุน กิ

Ostalgia, bone pain

ဇုတ္ဂိ

จุด กิ

muscular pain

ဇကုဟေကာဝ္ဂိ

เจี๊ยะ เก้า หะ โต้ กิ

joint pain

ပၛပ္ဂိ(ကအ္တက
ဲ အ္ဇုိင္ဂိ)

โก๊ะ ตัว โก๊ะ จ่าน กิ

shoulder pain

ပှးဂိ

ปะ นะ กิ
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ผิวหนัง
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

ตุ่มใส



อะเหย่-จี่-พุ-แด

เป็ นหนอง

ปยี-่ หน่า

ผิวแห้ง

อะตา-บัด๊ -ตี่/อะ-ตา-อะ-เหย่เช่า-ตี่

ผื่น



อะ-เพ่ง

พุพอง



พุ-ผ่าว-แด

แสบ

จิ่ง-ตี่

แสบร้อน

ปู่ -ซัต๊ -ปู่ -หล่าว-หน่า-จิง่

ขี้กลาก



ปเว
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Skin
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

water blister,
vesicle
pus

ဖႜဟ္တုိန္/ဂုဟ္တုိန္

กุ ต่อน

ဒွ္ပတုိဟ္

โต้ ปะ โต้

excoriation,
dry skin
rash

စှာံကွ္

นาม โก๊ะ

ပရဟ္နာ္ကၲႝဳ(ဟရဟ္နာ္ကႝဳၲ )

ปะ รอน ใน กะ ตอ

erupt, bleb

ဖႜတ္တုိန္/ပတုိဟ္တုိန္

พุ ตอน/ปะ โต้ ตอน

sting

ဟဠာန္

หะ ลาน

Causalgia, burning
pain
ringworm,dermato
phytosis

ဂမၲဵဟဠာန္(ဟတဵဟဠာန္)

กะ ตาว หะ ลาน

ဒွ္မိဟ္(မိဟ္တုိန္)/ကသံက္

โต๋ มึ (มึตอ้ น)
กะซ้อก
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ท้อง
ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

ขัดเบา

ซี -จิ่ง-ตี่/ซี -ตัว-ยะ-คัก-ตี่

คลื่นไส้

อัน่ -ฉิ่ ง-ตี่

จุกแน่น

หยิง-ปู่ -ตี่/ซู-ปี -หน่า-ตี่

จุกเสี ยด



เหล่-เอ้า-แด

ฉี่ เป็ นเลือด



ซี -แท-หม่า-ตเว-บ่า-แด

ฉี่ แสบขัด




ซี -ตวา-หยิง่ -ซั๊ต-พฺยงิ -พฺยงิ พฺยดิ -แด

ฉี่ ไม่ออก



ซี -มะ-ตวา-บู

ถ่ายเหลว



วัน-อะเหย่-ตวา-แด

ท้องผูก



วัน-โชะ-แด

ท้องร่ วง / ท้องเสี ย

วัน-ตวา-แด/วัน-ชอ-แด่

ท้องเฟ้ อ
ท้องอืด

อะ-ส่ า-มะ-เจ่-บู
บ้าย-แท-ตวิง-เหล่-พยิง่ -ติงหน่-ตี่
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Abdomen
ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

be unable to urine,

ထုိင္ခယ်ာဂိ/

ไท หะ ยา กิ/

dysuria

ထုိင္ဏမ္ဂိ

ไท นม กิ

nausea

စံင္ပရံင္

จอง ปะ ลอง

dyspepsia,sharp pain

ေပင္ႀသိဳဟ္

ป้ อย เซาะ

be colic

က်ာထပက္(ေပင္ႀသိဳဟ္)

จา ทะ ปัก(ป้ อย เซาะ)

hematuria

ပႆဵဒွ္ဆီ(ဏမ္ဒွ္ဆီ)

ปลด ซาว โต้ ชิม (นม โต้ ชิม)

dysuria

ပႆဵဟဠာန္

ปลด ซาว หะ ลาน
(นม เทาะ หะ ลาน)

(ဏမ္ေထာအ္ဟဠာန္)

urinary retention

ပႆဵဟြံတိတ္
(ဏမ္ေထာအ္ဟံတ
ြ ိတ္)

ปลด ซาว เหอะ แตด
( นม เทอะ เหอะ แตด)

watery Stool

ဂှဵၐတ္/ဂှဵအာ

เนีย บด/เนี ย อา

constipated

ဂှဵခ်ဳက္

เนีย เชิด

diarrhea

ဂှဵအာ/ဂှဵလီု

เนีย อา/เนีย เลิม

indigestion

စှဟံလ
ြ ာဲ

กะ นะ เหอะ ลาย

feel bloated

ဗုင္ပု

เปิ ง เป้ า
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ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

คาอ่ านพม่ า

ปวดท้อง



ไป้ -หน่า-แด/ไป้ -เอ้า-แด

ปวดประจาเดือน

อย่า-ตี่-หล่า-สิ ง-บ้าย-หน่า-ตี่

ปวดแสบ

ปู่ -ซัก-ปู่ -เหล่า-หน่า-จิ่ง-ตี่

ปวดหน่วง

โท-ขัน-ยะ-ตะ-โหล่-หน่า-ตี่

การตรวจภายใน 



คัน



ยา-แด

ช่องคลอด



มเว-ลาน-จาว



ตกขาว

เมง-มะ-โก่-หมะ-ซิ ง-ตออะ-เหย่ /อะ-พยู-ซิ ง

ประจาเดือน



หย่า-ตี-่ หล่า-แด

เป็ นหนองใน




กโน-รี -ยา/สี่ -ปู่ -หย่าว-จ๊ะ
เหล่ง-อิง-กา-อะ-หน่า

แผลริ มแข็ง
แผลริ มอ่อน



ชัน่ -กโรด-อะหน่า
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ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

abdominal pain

ဗုင္ဂိ

เปิ ง กึ

dysmenorrhea

ဆီက်ာမကၜဳင္

ชิม จา เกลิง(ชิม จา เกลิง กิ ระ)

(ဆီေလဿင္ဂိတုကၜဳင္မၢးဂိရ)

burning pain

ဂိဟဠာန္

กิ หะ ลาน

shooting pain

ဂိဟေကဝ္

กิ หะ กี้
(กึ ยิ เงี๊ยะ ต่อย หมอง วัส)

(ဂိညိညတုဲမံင္ဝါတ္)

Pelvic examination
itch

ေႏွာ္

นุก

vagina

ပႆဝမဂ္မိှဟ္ၿဗဵ

ปลด ซาว
(อัง เกี๊ยะ จัด มะ นี เปี ย)

(အဂၤဇာတ္မှိဟ္ၿဗဵ)

Discharge

ဍာ္ဗုဗုေစွ္ပႜဲအဂၤဇာတ္မှိဟ္ၿဗဵ

menstruation

ဆီက်ာမကၜဳင္

ได้ ปุ จิ ปะ ดัว อัง เกีย มะ นี
เปี ย
ชิม จา เกลิง

gonorrhea

ဒွ္ပတုိဟ္အပႜဲ

โต้ ปะ โต้ อะ ดัว

hard chancre

သရႀကံင္

ขระ กลอง

soft chancre,

သရၐတ္

ขระ บด
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ภาษาไทย

ภาษาพม่ า

เพศสัมพันธ์

คาอ่ านพม่ า
หลิ่ง-แซะ-สัน่ -ชิง

มีกลิ่น



อะนัน่ -ชิ-แด

ริ ดสี ดวง



เล่ย-กาว

เริ ม



เหย่-โหย่ง-อะหน่า

หูดหงอนไก่




แจะ-อะเม่า-อะตา-โป/
จฺ แวะ-โนะ
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ภาษาอังกฤษ

ภาษามอญ

คาอ่ านมอญ

sexual relations,
sexual intercorse
odorous

ဆက္ေဆာံလိင္

ชัก ชุม โลน

hemorrhoids

ယဲကႜိဳပ္အ႐ုတ္

(ေဒၢတ္ဓဝ္ေမထုန္)
ဂြံသဿဴ(သဿဴပသ)

เกลอะ หะ มาว
(เกลอะ หะ มาว ปะ สะ)
ยัว ดอบ อะ รุ ด

(ယဲကႜိဳပ္ကှဳဟ္)

herpes simplex

ယဲေစာ္ေဇှာ္ (ဒွ္ဟေဏာ္)

ยัว หะ โนก(โต้ หะ โนก)

Condyloma

ယဲေကၲာတ္

ยัว กะ โต๊ด

