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หลกัสตูรภาษาพม่าเพอืการสือ่สารเบื้องตน้ 
ส าหรบัผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ        
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หมวดค ำทกัทำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบการอบรม 
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หลกัการทกัทายภาษาพม่า  : การเรียงค าพูดในภาษาพม่า  ประธาน+กรรม+กริยา+(ค าลงท้าย)  

จะหน่อ+ทะมิน+ซา+(แด่) 

 

 

 

 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
สวสัดี  (เม่ือพบกนั ) มิง-กะ-ลา-ปา r*Fvmyg// 

สวสัดี/ลาก่อน  (เม่ือจากลา) โนก้-แซะ-ปา-แต Ekwfqufygw,f// 

สบายดีไหม เนเก๊า-หล่า aeaumif;vm;// 

สบายดี  เนเก๊า-แต aeaumif;w,f// 

แลว้คุณล่ะ.......สบายดีไหม ตินยอ-เนเก๊าหล่า oifa&m aeaumif;vm;// 

ช่ืออะไร? นาแม – แบโล - คอแล emrnfb,fvdkac:vJ? 

กระผมช่ือ *จะเนาะ(จะนอ) - นาแม (ชาย) uGsefaemf@emrnf 

ดิฉนัช่ือ จะมะ - นาแม (หญิง) uGsefremrnf 

ยนิดีท่ีไดรู้้จกั โตย้ยะ่ – ตา –วนัตา -ปาแต awG h&wm0rf;omygw,f? 

แลว้พบกนัใหม่ เป่ียนโตย้ – จะ๊แม jyefawG h}ur,f? 

ขอใหโ้ชคดี กานเก๋าปาเซ uHaumif;ygap? 

ขอเชิญ  จัว๋ปา }uGyg? 

ยนิดีตอ้นรับ  โจ่วโซ –ปาแต }uKdqkdygw,f? 

ขอโทษ เต๋า-ป่าน-ปาแต  awmif;yefygw,f? 

ขอบคุณ เจซู –ตินปาแต aus;Zl;wifygw,f  

ขอบคุณมาก เจซู-อะเมียจี-ตินปาแต aus;Zl;trsm;}uD;wifygw,f 

กินขา้วหรือยงั ทะมินซา-ป้ีป่ีลา xrif;pm;jyD;jyDvm;? 

กินแลว้ ซาป้ีป่ี pm;jyD;jyD? 

ยงัไม่กิน มะซายะ-เตบู rpm;&ao;bl;? 

ครับ   ฮกแก/้ค าเมีย [kkwfuhJ/cifAsm;? 

ค่ะ  ฮกแก/้ฉิน [kwfuJh&Sif 
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ข้อปฏิบัติ : ให้จับคู่สองคนและฝึกสนทนาเป็นภาษาพม่า ตามข้อความในใบงานที ่1 

ใบงานที ่1    กจิกรรมรู้จักทกัทาย  

ภาษา คนที ่หน่ึง คนทีส่อง 

ภาษาไทย สวสัดีครับ/ค่ะ สวสัดีครับ/ค่ะ 

ค าอ่านภาษาพม่า   

ภาษาไทย คุณช่ืออะไร? ฉันช่ือ.........แล้วคุณล่ะ.... ช่ืออะไร? 

ค าอ่านภาษาพม่า   

ภาษาไทย ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก เช่นกัน 

ค าอ่านภาษาพม่า   

ภาษาไทย แล้วพบกนัใหม่ ขอให้โชคดีครับ/ค่ะ 

ค าอ่านภาษาพม่า   

ภาษาไทย ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ 

ค าอ่านภาษาพม่า   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

หมวดการนบัตวัเลข 
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เอกสารประกอบการอบรม  

จะเร่ิมต้น  จ านวนนับเร่ิมจากเลข 0 ถึง 10  

จ านวนนับ ค าอ่าน ภาษาพม่า 

0 โตว –ยะ okn 

1 ติ๊ด wpf 

2 นิด ESpf 

3 โต้ว okH; 

4 เล av; 

5 งา ig; 

6 เช่า ajcmuf 

7 คุนิด ckESpf 

8 ช่ิด &Spf 

9 โก ukd; 

10 ติ๊ด-เซ wpfq,f 

 หลกัการนับจ านวนนับเร่ิมจากเลข 11 ถึง 19 น้ันมีหลกัการคือ 10 +…… อานว่า  ตะ เซ  

  หลกัการผสมค าหลกัสิบ   เช่น   15    คือเอา       10      +    5     =    ตะเซ+งา 

 เทคนิคการอ่านง่ายๆ                                      เซ  +   งา   

 

จ านวนนับ ค าอ่าน  ภาษาพม่า 

11 เซต๊ิด / 10+1 q,fhwpf 

12 เซนิด / 10+2 q,fhESpf 

13 เซโตว้ / 10+3 q,fhokH; 

14 เซเล / 10+4 q,fhav; 

15 เซงา / 10+5 q,fhig; 

16 เซเช่า / 10+6 q,fajcmuf 
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17 เซคุนิด / 10+7 q,fhckESpf 

18 เซช่ิด / 10+8 q,fh&Spf 

19                เซโก / 10+9 q,fhukd; 

20 นะเซ / 2+10 ESpfq,f 

21                   นะเซ-ติด / 2+10+1 ESpfq,fwpf 

                                  
 หมายเหตุ   :   การอ่านตวัเลขของพม่า จะนบัโดย ผสมเรียงตามค าพดู  เช่น  21 ค าอ่าน   นิด-เซ-ติด  (2+10+1)   

                   
     จ านวนนับเลข 30 ถึง 90 

จ านวนนับ ค าอ่าน ภาษาพม่า 
30 โตว้เซ okH;q,f 

40 เลเซ av;q,f 

50 งาเซ ig;q,f 

60 เช่าเซ ajcmufq,f 

70 คุนิดเซ ckESpfq,f 

80 ช่ิดเซ &Spfq,f 

90 โกเซ ukd;q,f 

          

                        จ านวนนับเลข 100 ,1000,10,000,100,000 และ1,000,000  

จ านวนนับ ค าอ่าน ภาษาพม่า 
100 ตะยา wpf&m 

1,000 ตะเทา wpfaxmif 

10,000 ตะตา้ว wpfaomif; 

100,000 ตะเตง wpfodef; 

1,000,000 ตะตาน wpfoef; 
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            ใบงานที ่2  กจิกรรมการนับตัวเลข   ให้แต่ละกลุ่มฝึกการประสมตัวเลขตามทีก่ าหนดดังนี้ 

ตัวเลข ค าอ่านภาษาพม่า 

9  

24  

150  

2,075  

32,345  

467,984  

7,865,679  
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หมวดวนัเดอืนปี เวลา วนัส าคญัต่าง ๆ 
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เอกสารประกอบการอบรม 

            ข้อควรจ า  วนั   =    เนะ     

              หลกัการผสมค า  วนัจะอยู่หลงั   เช่น    วนัอาทติย์อ่านว่า  ตะ-หนิง-กะนุ่ย-เนะ (อาทติย์ –วนั) 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

วนัอาทิตย ์ ตะนิน – กะนวยเนะ we*FaEGae h 

วนัจนัทร์ ตะนิน-ลาเนะ wevFmae h 

วนัองัคาร อ่ิงกาเนะ t*Fgae h 

วนัพุธ โป้ป-ตะฮูเนะ Ak'<[l;ae h 

วนัพฤหสับดี จาตา–ปาเตเนะ }umoyaw;ae h 

วนัศุกร์ เตา๊จาเนะ aom}umae h 

วนัเสาร์ สะเหน่เนะ paeae h 

วนัหยดุ อะโล๊ะ- เป้ยเยส tvkyfydwf&uf 

วนัหยดุราชการ อะโซ-ยะ -โยวป้กเยส tpkd;&&kH;ydwf&uf  
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ข้อควรจ า  เดือน  =   ละ    ในภาษาพม่าจะเรียกช่ือและตามด้วยเดือนไว้ข้างหลัง   1 ปี  มี   12 เดือน 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

เดือนมกราคม เปียโต-ละ jymodkv 

เดือนกุมภาพนัธ์ ตะโบะ๊ตวย-ละ wydk hwGJv 

เดือนมีนาคม ตะเปาว-์ละ waygif;v 

เดือนเมษายน ตะก-ูละ wefcl;v 

เดือนพฤษภาคม กะโซง-ละ uqkefv 

เดือนมิถุนายน นะโยง่-ละ e,kefv 

เดือนกรกฎาคม วาโซ-ละ 0gqdkv 

เดือนสิงหาคม วาคาว-ละ 0gacgifv 

เดือนกนัยายน ตอตะลิน-ละ awmfovif;v 

เดือนตุลาคม ตะตินจูด-ละ oDwif;usGwfv 

เดือนพฤศจิกายน ตะเซามง-ละ wefaqmifrkef;v 

เดือนธนัวาคม นะดอ-ละ ewfawmfv 

เดือนท่ีแลว้   ปีแคะแต-้ละ jyD;cJhwJhv 

เดือนต่อไป/เดือนหนา้ เน่า-ละ aemufv 
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วนัส าคัญต่างๆ 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
วนัแรงงานแห่งชาติ กะบะ๊-อะลก-ตะมา-เนะ urBmhtvkyform;ae h 

วนัออกพรรษา วาจูด-เนะ 0guGswfae h 
วนัเขา้พรรษา วาวนิ- เนะ 0g0ifae h 
วนัพระ อูป้ก- เนะ Oykyfae h 
วนัวสิาขบูชา วาโซละป๊ิ-เนะ 0gqkdvjynfhae h 

วนัอาสาฬหบูชา กะโซง-ละป๊ิ-เนะ uqkefvjynfhae h 
วนัสงกรานต ์ ตินจ่าน-เนะ o}uFefae h 
วนังดสูบบุหร่ีโลก กะบะ๊-เซเลก- มาเตา๊-ตอเนะ urBmhaq;vdyfraomufaomae h 

วนัแม่แห่งชาติ อะเม -เมีย -เนะ tarrsm;ae h 

วนัพอ่แห่งชาติ อะเผ-่ เมีย- เนะ tazrsm;ae h 
วนัลอยกระทง ตะเซาวด์าย-ปอย-ดอ wefaqmifwdkifyGJawmfae h 

วนัเอดส์โลก กะบะ๊- AIDS- เนะ urBmhattdkif'Dtufpfae h 

วนัเด็กแห่งชาติ คะเลเมีย- เนะ uav;rsm;ae h 
วนัข้ึนปีใหม่ นิดต๊ิดกู- เนะ ESpfopful;ae h 
วนัแรงงานยา้ยถ่ินสากล กะบะ๊-ชุ่ยเปียว- อะลกตะมา-เนะ urBmha&$ h 

ajymif;tvkyform;ae h 

 

ขอ้ควรจ ำ  ปี=  นดิ ( รำกศพัทด์ ัง่เดมิ ) 
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หน่วยนับเวลา    

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
เวลา อะ-เชง tcsdef 

วนิาที เซด-กา้น puUef h 

นาที มิ -นิท rdepf 

ชัว่โมง นาย ี em&D 

หน่ึงวนิาที ตะ-เซด-กา้น wpfpuUef h 

สองนาที นะ-มิ-นิท ESpfrdepf 

สามชัว่โมง โตว๊ - นา-ย ี oHk;em&D 

ก่ีโมง แป-นานาย-ี แล b,fESpfem&DvJ 

นานเท่าไร ปาเลา-จาบี-แล b,favmuf=umjyDvJ 

 

ช่วงเวลาเช้า (เวลา 06.00-09.00 น.)   

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
เชา้  นนัเนต eHeuf 

 

ช่วงเวลาสาย ( เวลา 10.00-11.00 น.) 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
10.00 นาแนะ-แซ - นา ย ี eHeuf10em&D 

11.00 นาแนะ- เซะ– ตะนาย ี eHeuf11em&D 

เท่ียงวนั มุน-แตะ rGef;wnfh 
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บ่าย  

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
บ่าย มุนลอย rGef;vGJ 

13.00 มุนลอย-ตะนาย ี rGef;vGJ1em&D 

14.00 มุนลอย-นิดนาย ี rGef;vGJ2em&D 

15.00 มุนลอย-โตว้นายี rGef;vGJ3em&D 

16.00 หยะ่เน- เลนาย ี nae4em&D 

เยน็ หยะ่-เน nae 
17.00 หยะ่เน  - งานาย ี nae5em&D 

18.00 หยะ่เน - เช่านาย ี nae6em&D 

               

                 ค ่า  

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 
ค ่า หยะ่-อู-้ยนั nOD;,H 

กลางคืน หยะ่ n 

เท่ียงคืน หยะ่ตะเกา noef;acgif 

19.00 หยะ่-คน-นะนาย ี n&em&D 

20.00 หยะ่-ช่ิดนาย ี n8em&D 

21.00 หยะ่-โกนายี n9em&D 

22.00 หยะ่-แซนาย ี n10em&D 

23.00 หยะ่-แซะ-ตะนาย ี n11em&D 
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ใบงานที ่3   กจิกรรมวนั เดือน ปี  เวลา 

     กลุ่มที ่1 

 ฉันกนิข้าวกลางวนั เวลา  12.00 น 

 ค าอ่านพม่า : ______________________________________________________________ 

      กลุ่มที ่2  

 วนัพุธที ่17 สิงหาคม   2554      

 ค าอ่านพม่า :___________________________________________________________________ 

      กลุ่มที ่3  

 1ปี  มี 365 วนั      

 ค าอ่านพม่า :_________________________________________________________ 

   

กลุ่มที ่4         

 1 วนั ม ี24 ช่ัวโมง     

 ค าอ่านพม่า :_________________________________________________________ 

กลุ่มที ่ 5  

 1 ช่ัวโมง มี 60 นาท ี

 ค าอ่านพม่า :_________________________________________________________ 
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หมวดอวยัวะ... 
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เนือ้หา/เอกสารประกอบการอบรม 

 
อวยัวะภายนอก  

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

อวยัวะภายนอก                 คนัดากู-เปียนป่ะ-อะเซก-อะไป cE<mukd,fjyifytpdwftykdif; 

ร่างกาย คนั-ดา-ก ู cE<mukd,f 

อวยัวะ ( ช้ิน ) อะ-เซก-อะ-ไป cE<mukd,f(tpdwftykdif;) 

หวั อูเกา OD;acgif; 

เส้นผม ซะ-เปน qHyif 

หนวด หนก-คาม-มูย E_wfcrf;ar$; 

หู นา em; 

คิ้ว เมียดโคว้ rsufckH; 

ตา เมียดชิ rsufpd 

จมูก นะขา้ว ESmacgif; 

รูจมูก นะขา้ว-เป้า ESmacgif;ayguf 

ปาก ปาซาด yg;pyf 

คาง เหม่-ซ่ิ ar;aph 

ไหล่ ปะ-โค่ง yckH; 

มือ/แขน แลตเมา vufarmif; 

ขอ้ศอก ตะเตา-ซ่ิด wHawmifqpf 

ขอ้มือ แลตเกา้-วูด๊ vufqpf 

น้ิวมือ แลต-เชา vufacsmif; 

น้ิวช้ี แลต-โยว่ vufnkd; 

น้ิวกลาง แลตคะ-เล vufcv,f 
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ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

น้ิวนาง แลตตะ-จวย vufol}uG,f 

น้ิวกอ้ย แลต-ตาน vufoef; 

หนา้อก ยนิ-ปัด &ifbwf 

นม โนะ Ekd h 

ทอ้ง ไป๊ Akduf 

สะดือ แช่ต csuf 

เอว คา cg; 

สะโพก ติน-ปา wifyg; 

กน้ พิน zif 

หวัเข่า ดู- คาว 'l;acgif; 

หนา้แขง้ โยว่-ตะจี ndk o}uD; 

ขอ้เทา้ ชี-เกา-วูด๊ ajcaumuf0wf 

เทา้ เช-เฒ่า ajcaxmuf 

ฝ่าเทา้ เช-พะวา ajcz0g; 
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อวยัวะภายใน                                  

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

อวยัวะภายใน                                    คนัดากู-อะตูน-ไป cE<mukd,ftwGif;ykdif; 

สมอง อู-เน่า OD;aESmuf 

ล้ิน ชา v#m 

ฟัน ตวั oGm; 

หวัใจ นะ-โล ้ ESvkH; 

ปอด อะ-ส้ก tqkwf 

เลือด ตูย aoG; 

หลอดคอ แหล่-ชาว ์ vnfacsmif; 

ตบั อะ-แต toJ 

ไต เจา-กตั ausmufuyf 

ไขมนั อะ-ซี tqD 

กระเพาะอาหาร อะซา-เอง tpmtdrf 

กระเพาะปัสสาวะ ซ้ิ-เอง qD;tdrf 

ล าไส้ อู tl 

ไส้ต่ิง อู-อะเตะ๊ tltwuf 

มดลูก ตะ-เอง om;tdrf 

กลา้มเน้ือ จัว๊ะ-ตา }uGufom; 

กระดูก อะ-โยว่ t&kd; 

อวยัวะเพศชาย ยก๊-จา-เลง-เอง-กา a,mufusm;vdift*F g 
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ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

ช่องคลอด มูย-ลาน-เจา arG;vrf;a=umif; 

ช่องทวารหนกั ซะ-โอ-เป้า ptkdayguf 
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หมวดเครือญำต ิ
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เนือ้หา/เอกสารประกอบ 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

พ่อ อะ – เผ่  taz 

แม่ อะ – เม tar 

พีส่าว อะ – มะ tr 

พี่ชาย อะ – โก tukd 

นอ้งสาว หยี ่– มะ nDr 

นอ้งชาย หยี ่เล (ของผูช้าย) , เมาเล(ของผูห้ญิง) nDav; 

ตวัฉนั จะ –มะ uGsefr 

ครอบครัว มิตาซุ rdom;pk 

ลูกสาว ตะ – มี orD; 

ลูกชาย ตา om; 

ปู่  / ตา อะ – โพ tzkd; 

ยาย /ยา่ อะ –พวา, tzGm; 

ลุง ป้า-จี OD;}uD; 

ป้า อะ – จี t}uD; 

นา้ ดอ –เล a':av; 

อา อู – เล OD;av; 

สามี(ผวั) เคน-บูน (เลน) cifyGef;(vif) 

ภรรยา(เมีย) สะ-นี (มะยา) ZeD;(r,m;) 

หลานชาย ตู – เล wlav; 

หลานสาว ตู – มเล wlrav; 

ญาติ ฉวย-มิว aqGrsdK; 

พี่นอ้ง หยีโ่ก –เมานะ-มะ nDukdarmifESr 
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หมวดการสือ่สาร การซกัประวตัทิ ัว่ไป 

 และ หอ้งบตัร 
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เนือ้หา/เอกสารประกอบการอบรม  :    การส่ือสารซักประวตัิห้องบัตร 

การส่ือสารซักประวตัิห้องบัตร 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

เลขประจ าตวัประชาชน     มดั-ปง-ติน-นมั-บดั rSwfyHkwifeHygwf 

เลขประจ าตวัผูป่้วย (HN) ลู-นา-อ๊ิ-โก-ปาย-นมั-บดั vlem.udk,fydkifeHygwf 

ช่ืออะไร นา-แม-แบโล-คอแล  emrnfb,fvdkac:vJ 

บา้นเลขท่ีปัจจุบนั แลด-ชิ-เอง-นมั-บดั vuf&SdtdrfeHygwf 

หมู่บา้น/หมู่  เจ-ยวั / ย ัด๊ก๊วด aus;&Gm/&yfuGuf 

ซอย ลาน-ตอย vrf;oG,f 

ถนน ลาน-มะ vrf;r 

ต าบล ไต-แน wdkufe,f 

อ าเภอ มิว-แน jrdK@e,f 

จงัหวดั คะ-ไหย ่ c&kdif 

หมายเลขโทรศพัท ์ โพน-นมั- บดั zkef;eHygwf 

วนั/เดือน/ปีเกิด  มุย-เนะ-ละ-เนต arG; ae@ / v  / ESpf 

อาย ุ อา-แตด๊ Touf 

อาชีพ อะลก้-อะไก  tvkyftudkif 

สถานภาพครอบครัว เอง-เทา-เย-อะ-เช-อะ-เน tdrfaxmifa&;tajctae 

โสด ลู-เปียว (ชาย)/ อะ-เปียว (หญิง) vlysKd /usm; /tysKd  / r 

แต่งงานแลว้(สมรส) เอง-เนา-ชิ tdrfaxmif&Sd  
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ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

หมา้ย โมะ-โซ-โพ (ชาย) / โมะ-โซ-มะ (หญิง)/ตะคูล้าต  rkqdk;zdk/   rkqdk;r/wckvyf 

หยา่ เอง-เทา-แคว tdrfaxmifuGJ 

แยกกนัอยูช่ัว่คราว 

(ไม่ไดเ้ลิกกนั) 

คิดตะ-อะตู-มะเน acwWc%twlrae 

เช้ือชาติ ลู-เมียว  vlrsKd; 

สัญชาติ นยั-กนั-ตา  edkifiHom; 

กมัพชูา ก า-บอ-เดีย urf;yl;csm; 

พม่า เมียน-ม่า jrefrm 

ลาว  เลา/ลา-โอ  avm /vmtdk 

อ่ืนๆ อะ-ชา tjcm; 

ช่ือบิดา อะเผ-่นาแม taz trnf 

ช่ือมารดา อะเม-นาแม tar trnf 

ช่ือผูติ้ดต่อได ้ แซะตวย-นายตอ-ตูอะมี qufoG,fEdkifaomoltrnf 

ความเก่ียวขอ้ง ตอ-ซบั-โปง awmfffpyfykH 

พอ่ อะ-เผ ่ taz 

แม่ อะ-เม tar 

ผวั เลน a,musfm; 

สามี คิน-มูน cifyGef; 

เมีย มะ-ยา r,m; 



 26 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

ภรรยา สะ-นี ZeD; 

ลูก คะ-เล uav; 

ลูกชาย ตา om; 

ลูกสาว ตะ-มี orD; 

พี่นอ้ง ย-ีอะ-โก nDtudk 

เพื่อน  ตู-แง-จิน oli,fcsif; 

นายจา้ง ตะ-เท olaX; 

หญิง เมง-กะ-เล    rdef;uav; 

ชาย เยา่-จา-เล   a,musfm;av; 

ลูกเล้ียง มุย-ซา-คะ-เล arG;pm;uav;    

ปู่ /ตา อะ-โพ tzdk; 

ยาย อะ-พวา tzGm; 

สิทธิการรักษา(พยาบาล) จ่าน-หม่า-เย-กุ๊-ตะ๊-เขวะ๊ usef;rma&;ukocGif@ 

ช าระเงินเอง โก-ตาย-งวย-เชน-บ่า udk,fwdkifaiG±Sif;yg? 

บตัรประกนัสุขภาพแรงงาน
ต่างดา้ว 

อะ-โล-ตะ-มา-จนั-หม่า-เย-บดั tvkyform;usef;rma&;bwf 

บตัรประกนัสังคม ลู-มุ-เย-อา-มะ-คนั-บดั  vlr_a&;tmrcHbwf 

อาการส าคญั อะ-เย-จี-ดอ-แลด-คะ-นา ta&;}uD;aomvuQ%m 

ไปหอ้งหมายเลข....... ตวา-ยะ-มี-อะ-คนั-นมั-บดั... oGm;&rnfhtcef;eHygwf 
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การส่ือสารซักประวตัิโดยทัว่ไป 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

มีโรคประจ าตวัไหม บ่า-ยอ-กา-อะ-คนั-ช๊ิ-แล bma&m*gtcH&SdvJ? 

โรคเบาหวาน ซ้ี-โช-ยอ-กา qD;csKda&m*g 

โรคความดนัเลือดสูง ตุย-โต-ยอ-กา aoG;wdk;a&m*g 

โรคโลหิตจาง ตุย-แจ-ยอ-กา aoG;usJa&m*g 

วณัโรคปอด อะ-ส้ก-ตี-บี tqkwfwfDbD 

โรคมะเร็ง เกน-ซา-ยอ-กา uifqma&m*g 

โรคหวัใจ นะ-โลง-ยอ-กา ESvHk;a&m*g 

โรคไต เจากตั-ยอกา ausmufuyfa&m*g 

มี ช๊ิ-แต &Sdw,f 

ไม่มี มะช๊ิ-บู r&Sdbl; 

เคยผา่ตดัไหม           แควย-เซ็ก-พ-ูดา-ลา cGJ;pdwfcHbl;ovm; 

เคย พ-ูแต zl;w,f 

ไม่เคย     มะ-พ-ูบู r zl;bl; 

เคยแพย้าไหม              เซ-มะ-แตะ๊ตา-ช๊ิ-ตะ-ลา aq;rwJ@wm&Sdovm; 

เคยแพอ้าหาร มะ-แตะ๊ตอ-อะสา-ช๊ิ-ลา rwJ@aomtpm&Sdvm; 

มองเห็นชดัไหม   กองกอง-เม่ียนลา aumif;aumif;jrifvm; 

การไดย้นิชดัไหม กองกอง-จาลา aumif;aumif;}um;vm; 

มองเห็นชดัดี เม่ียนแต jrifw,f 

มองเห็นไม่ชดั มะเม่ียน-บู rjrifbl; 
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ไดย้นิชดั จาแต =um;w,f 

ไดย้นิไม่ชดั มะจา-บู r=um;bl; 

สูบบุหร่ีไหม   เซเลก-เตา้ลา aq;vdyfaomufvm; 

สูบ เตา้-แต aomufw,f 

ไม่สูบ มะเตา้-บู raomufbl; 

วนัละก่ีมวน   ตะเน๊ะ-แปนะเลก-เตา้แล wae@b,fESpfvdyfaomufvJ 

ด่ืมสุราหรือไม่      อะ-เยด๊-เตา้-ลา t&ufaomufvm; 

ด่ืม เตา้แต aomufw,f 

ไม่ด่ืม มะเตา้-บู raomufbl; 

ทุกวนั    เนะ-ตาย ae@wdkif; 

นานๆคร้ัง           จาจา-ตะคา =um=umwcg 

ไม่ด่ืม          มะเตา้-บู raomufbl; 

ท างานท่ีไหน   แปมา-อะลก้-ลก้แล b,frSmtvkyfvkyfvJ 

เสพยาเสพติดไหม    มู-เยด๊-เซ-ตง-ลา rl;,pfaq; oHk;vm; 

กญัชา เซ-เจา้ aq;ajcmuf 

เฮโรอีน เป้ง-พิว bdef;jzL 

ยาบา้ เมียน-เซ jrif;aq; 

มีบตัรประกนัสุขภาพไหม จมั-หม่า-เย-บดั-ชี-ลา usef;rma&;bwf&Sdvm; 

นายจา้งช่ืออะไร ตะเท-นะแม-บะโล-คอแล olaX;trnfb,fvdkac:vJ 

เบอร์โทรนายจา้ง    ตะเท -โพน-นมั-บดั olaX;zkef;eHygwf 

กรุ๊ปเลือด ตุย-อะมิว-อะซา aoG;trsdK;tpm; 
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การส่ือสารอาการทีพ่บบ่อย   
 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

ปวดทอ้ง ไป้ -หน่า –แต Adkufemw,f 

ปวดทอ้งมาก่ีวนั ไป้ -หน่า –ดา-แบนิ    -เยี้ยะ-  ชิ - ปีแล Adkufemwmb,fESpf&uf&SdjyD;vJ 

เป็นไข ้ เพี๊ย -  แต zsm;w,f 

เป็นหวดั  นา – ซ่ี-แต ESmap;w,f 

คล่ืนไส้ / อาเจียนไหม       ป๊ิว- อ่าน-ลา ysdK htefvm; 

หกลม้ แล-  จะ๊-แต vJusw,f 

ถูกท าร้ายร่างกาย ทุ - ย ัย๊ - คาน-ยะ-แต xk&dkufcH&w,f 

ถูกของแขง็ มาแตะ๊- อะยาเน๊ะ- ทิแต rmaomt&meJ hxdw,f 

อาเจียน เป็นเลือด ตุย  - อ่าน – แต aoG;tefw,f 

ทอ้งเสีย วาน – ตวั- แต 0rf;oGm;w,f 

เจบ็หนา้อก ยนิปัด-นาแด &ifbwfemw,f 

หายใจไม่ออก อะแตด๊ - ชู -  มะยะบ ู touf&Sl r&bl; 

หอบ เหน่ือย มอ-ปาน- แต arm/yrf;w,f 

เจบ็ นาแด emw,f 

ปวด ไก-้  แด udkufw,f 

แสบ ซดั -  แด pyfw,f 

คนั หยา – แด ,m;w,f 

ป่วย  นี-มะเก๋า-บู aeraumif;bl;? 

จุก เอา้ Atmifh 

แตก แคว-แต uGJw,f? 

หกั โจ-แต usdK;w,f? 

ตดั เพี๊ยด-แต jzwfw,f? 

สลบ ตะต้ิ-ลิด-แต owdvpfw,f? 

ตาย เต-แต aow,f? 
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ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

เจบ็ตรงไหน เปมา-นาตะแล b,frSmemovJ? 

ช้ี โหยว่เป๊ียะ-แต n$efjyw,f? 

เป็นอยา่งไรบา้ง แปโล-เพี๊ยดแล b,fvkd jzpfvJ 
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ใบงานแนวค าถามส าหรับการสอบถามประวตัิผู้ป่วย 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน (มดั-ปง-ติน-นมั-บดั) rSwfykHwifeHygwf 

ช่ือ (นา-แม)  emrnf.................................. 

เพศ(เลง)  vdif               ชาย (  จา) usm;               หญิง (มะ)r 

วนั/เดือน/ปีเกิด   (มุย-เนะ) arG;ae h.........    (มุย-ละ)  arG;v .........     (มุย-น๊ิด) arG;ESpf............... 

อายเุท่าไร (อะตกั-แบ-เล่า-แล) toufb,favmufvJ.........  ......... .........         

เช้ือชาติ (ลู-เมียว) vlrsdK; ........ .......... ......... .........       

กมัพชูา (ก า-บอ-เดีย) urfbl;csm; ......... .........      พม่า (เมียนม่า)jrefrm ......... .........      

ลาว (เลา / ลา-โอ) avm ......... .........                อ่ืนๆ (อะ-ชา) tjcm;.....................  

สัญชาติ  (นยั-กนั-ตา)  EkdifiHom; ............................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั     (แลด-ชี-เอง-นมั-บดั)vuf&dSae&yfvdyfpm     บา้นเลขท่ี  (เอ่ง-นมั-บดั) tdrfeHygwf............................. 

หมู่บา้น (เจ-ยวั) หมู่ (ย ัด๊-ก๊วด) aus;&Gm/&yfuGuf................................    ซอย (ลาน-ตอย)vrf;oG,f........................... 

ถนน  (ลาน-มะ) vrf;...... ... .........   ....  ต าบล  (ไต-แน) wdkufe,f....................อ าเภอ (มิว-แน) jrdK he,f.........  .........   

จงัหวดั (คะ-ใหย)่ c&kdif........ .........เบอร์โทรศพัท ์     (โพน-นมั-บดั) zkef;eHygwf ......... .........     

อาชีพ (อะลก้-อะไก) tvkyftudkif......... ......... .........  

  ประมง(เล- ตา) avSom;                                                   ต่อเน่ืองประมง(เย- ล๊ก -ตา)a&vkyfom; 

 โรงงาน (อะ-ล๊ก -โยง)tvkyf&kH                                          ก่อสร้าง(เซา้ -ล๊ก -เย)aqmufvkyfa&; 

  รับจา้งทัว่ไป   อ่ืนๆระบุ(จะ๊ - บาน)usbrf;  

สถานภาพ     (เอง-เทา-เย-อะ- เช- อะ- เน)tdrfaxmifa&;tajctae ......... ......... .........       

  โสด      (ลู-เปียว (ชาย)/ อะ-เปียว (หญิง)) vlysKd /usm; /tysKd  / r......... .........  .........       

  แต่งงานแลว้  (เอง-เนา-ชิ) tdrfaxmif&dS .........  ......... .........       
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 หมา้ย  โมะ-โซ-โพ(ชาย) /โมะ-โซ-มะ(หญิง) rkqdk;zdk/   rkqdk;r/wckvyf  

 หยา่ร้าง  (เอ่ง-เทา-กวย) tdrfaxmifuGJ ......... ......... .........         

  แยกกนัอยูช่ัว่คราว  (คิดตะ-อะตู-มะเน) acwWc%twlrae  ......... ......... .........   

ช่ือบิดา.(อะเผ-่นาแม) taz trnf f..................................... ช่ือมารดา(อาแม-นาแม) tartrnf......... ......... ......... 

ช่ือผูติ้ดต่อได ้ (แซะตวย-นายตอ-ตูอะมี) qufoG,fEdkifaomoltrnf......... ........ 

โทรศพัท(์โพน-นมั-บัด๊) zkef;eHygwf ......... ..................      

เก่ียวขอ้งเป็น  (ตอ-ซบั-โปง) awmfpyfykH 

พอ่  (อะ-เผ)่  taz.................           แม่ (อะ-แม)  tar.........            

สามี (คิน-มูน)  cifyGef; .........       ภรรยา (สะ-นี)  ZeD; .........                    

บุตร  (คะ-เล)  uav;.........                 พี่นอ้ง(ย-ีอะ-โก) nDtudk......... 

อ่ืนๆ  (อะ-ชา)  tjcm; ..........................  

สิทธิการรักษา (จาน-หม่า-เย-กุ๊-ตะ๊-เขวะ๊)   usefrma&;ukocGifh .......................... 

 ช าระเงินเอง (โก-ตาย-งวย-บ่า)  udk,fwdkifaiG±Sif;yg?..........................                                  

 บตัรประกนัสุขภาพต่างดา้ว (อะ-โล-ตะ-มา-จนั-หม่า-เย-บดั) tvkyform;usef;rma&;bwf                    

 บตัรประกนัสังคม  (ลู-มุ-เย-อา-มะ-คนั-บดั) vlr_a&;tmrcHbwf....................   

กรุ๊ปเลือด(ตุย-อะมิว-อะซา)  aoG;trsdK;tpm;................................................... 

อาการส าคญั ( อะ-เย-จี-ดอ-แลด-คะ-นา) ta&;=uD;aomvuQ%m........................................................................................ 

เคยแพย้าหรือไม่ (เซ-มะ-แต๊ะ-ตา-ช๊ิ-ตะ-ลา) aq;rwJ@wm&Sdbl;vm; 

    เคย (พ-ูแด) zl;w, f  ไม่เคย (มะ-พ-ูบู) r zl;bl;   

นายจา้งช่ืออะไร(ตะเท-นะแม-บะโล-คอแล) olaX;trnfb,fvdkac:vJ........................................................................... 

เบอร์โทรนายจา้ง  ( ตะเท -โพน-นมั-บดั )   olaX;zkef;eHygwf................................................................................................ 
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หมวดการสือ่สารเกีย่วกบัเรือ่งยา 
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เนือ้หาและเอกสารประกอบ 

 การส่ือสารเร่ืองยา    

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

กินยาทุกวนัจนหมด 

หา้มหยดุยาก่อน 

เซ-โกว-ออง-เนะ-ตาย-เตา้-ป่า 

เซเตา้-เชนโก-มะยดัป่า-แนะ 

aq;ukefatmifae@wkdif;aomufyg? 

aq;aomufjcif;ukdr&yfygeJ@ 

ถา้กินยาไม่ถูก 

ใหถ้ามก่อนทุกคร้ัง 

เซแบโลว-เตา้ยะมา-มะต๊ิเยน 

เซเตา้ตาย-เมบา 

aq;b,fvkdaomuf&rSm rod&if 

aq;aomuf wkdif;ar;yg? 

กินยาน้ีหลงัอาหารทนัที อะซาซ่า-ปีดาแนะ  ดีเซโก-เตา้ป่า tpmpm;+yD;wmeJ@'Daq;ukdaomufyg 

หา้มกินยาน้ี 

ขณะทอ้งวา่ง 
อะซา-มะชิ-แบ-ตีเซโ้ก-มะเตา้-ป่า
แนะ 

tpmr&SdyJ 'Daq;udk raomufygeJ@? 

เคยแพย้าอะไรไหม เซ-มะ-แตะ-ตา-ชิ-บู-ลา aq;rwJ@wm &Sdbl;vm; 

กินยาน้ีแลว้ 
อาจท าใหง่้วงนอน 

ดีเซ-เตา้ปีเยน-เอก้ง่าย-แตด๊แต 'Daq;aomuf+yD;&iftdyfikdufwwfw,f? 

หา้มด่ืมสุราระหวา่งการกินยา เซเตา้-เนเซน-อะเยด-มะเตา้ยะ aq;aomufaecsdef/t&ufraomuf&? 

ยาใชภ้ายนอก/ หา้มรับประทาน ชูวเซ่-เลงเซ่-ตุยโก-มะเตา้ยะ ±_aq;/vdrf;aq;awGukdraomuf&? 

เก็บยาในตูเ้ยน็ 

เก็บได ้1 เดือน 

(ยาหยอดตา,ยาหยอดหู) 

เซตุ่ยโก-เยแคต๊ิดต่า-แทหม่าตะละ
ทาโละยะแต 
(เม๊ียะซินเซเย/่นาแทะเซเย)่ 

aq;awGukda&cJaowWmxJrSmwpfvxm

;vkd@&w,f? 

(rsufpif;aq;&nf/    /    
em;xnfhaq;&nf?) 

เขยา่ขวดยาทุกคร้ังก่อน
รับประทานยา 

เซ-มะเตา้มี-เซปะเลนโก-อะเม
ตาน-หล๊กป๋า 

aq;raomufrD 

aq;ykvif;ukdt+rJwrf;v_yfyg? 

เขา้ใจไหม นาแลหล่า em;vnfvm;? 

1
8
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ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

ไม่เป็นไร ปามะ๊มะพิชบ ู bmrSrjzpfbl;? 

ขอบคุณ เจซูตินบาแต aus;Zl;wifygw,f? 

ขอโทษ เตา้ปาน-ปาแต awmif;yefygw,f 

ถา้อาการไม่ดีข้ึน 

ใหก้ลบัมาพบหมออีก 

อะเช-อะเน-มะเกายนี-สะยาวน-ซี
เปียนลาบา 

tajctaeraumif;&ifq&m0efqD 

jyefvmyg? 

ถา้ยาหมด 

ใหม้าก่อนวนันดัได ้
เซ-โกงยนี-แยด็เชง-แทตซอปี-ลา
บา 

aq;ukef&if&ufcsdef;xufapm+yD;vmyg 
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หมวดการสือ่สารก่อนการกลบับา้น 
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ค าศพัท ์: การส่ือสารก่อนการกลบับา้น 

ภาษาไทย ค าอ่าน ภาษาพม่า 

ตามนายจา้งมาดว้ย ตะเท- คอลาปา olaX;ac:vmyg? 

ลา้งแผลท่ีอนามยั 

หรือโรงพยาบาลใกลบ้า้น 

นีแต่ะเสคนั -โตม้ะโฮก –เซโยงมา-
เซแท่บา 

eD;wJhaq;cef;okd@r[kwf 

aq;&kHrSmaq;xnfhyg 

แผลบวมแดงมีหนอง  

มีไข ้ 

ใหม้าพบแพทยก่์อนนดั   

อะนาเยายนั-  ปีแต-ยนี-  

สยาวนุ  ซี- ลา ปา 

 

tema,mif&rf;jynf 

wnf&ifq&m0efqDvmyg? 

นดัตรวจวนัท่ี............. แยด็ เชง เนะ &ufcsdef;ae@ 

ยืน่ใบนดัท่ีหอ้งบตัร  

อาคารผูป่้วยนอก     

อะเปียน- ลูนา-ทานะม่า- กดัเปีย-
ตินปา 

tjyifvlemXmerSm 

u'fjym;wifyg? 

อาคารผูป่้วยนอก อะเปียน-ลูนา-ทานะ tjyifvlemXme 

ตดัไหมวนัท่ี..... ชกโย๋-พย-ีแหมะเนะ csKyf&kd;jznfr,fhae@ 

ใครจ่ายค่ารักษาพยาบาล  แบตู-เซโพ-เปตะแล b,folaq;zkd;ay;ovJ 

เบอร์โทร ญาติ พี่ นอ้ง  / มีไหม สุ่ยมิ้ว-โพวนานปัด-ชิลา aqGrsKd;zkef;eHygwf&Sdvm; 

มีบตัรประกนัสุขภาพต่างดา้วไหม   อะโละตะมา-จามมาเยกดั-ชิลา tvkyform;usef;rma&; 

u'f&Sdvm;? 

บตัรอยูท่ี่ใคร     บดั-แบตุ-๊ซีมาแล bwf b,fol@qDrSmvJ 

กินยาใหต้รงเวลานะ เซโกว-อะเชง-มานมาน-เตา้ป่า aq;ukdtcsdefrSefrSefaomufyg? 

อยา่ลืมมาตามหมอนดั แยด็เชง- อะไต - ลาโพ ้–มะเมแ้นะ &ufcsdef;twkdif;vmzkd@rarhe@J 

ไม่ลืม มะเมะ๊ปาปู  rarhygbl;? 
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กลบับา้นไดแ้ลว้ เปียนโล๊ะ- ยะปี jyefvdk h&jyD;? 

ขอบคุณ เจ-ซู-ตีน-บา-แต aus;Zl;wifygw,f/ 
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ใบงาน : ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุตติามบทละครการส่ือสารก่อนกลบับ้าน 

หมอ   : สวสัดี     r*Fvmyg//       เมงกาลาปา  

คนไข ้: สวสัดี     r*Fvmyg//     เมงกาลาปา   

หมอ : กินยาใหต้รงเวลานะ   aq;ukdtcsdefrSefrSefaomufyg?  เซโกว-อะเชง-มานมาน-เต้าป่า   

คนไข ้: ครับ/ค่ะ   [kkwfuhJ/cifAsm;? /[kwfuJh&Sif  ฮกแก/้ค าเมีย (ชาย) ฮกแก/้ฉิน(หญิง )    

หมอ : อยา่ลืมมาตามหมอนดั &ufcsdef;twkdif;vmzkd@rarhe@J แยด็เชง- อะไต - ลาโพ้ –มะเม้แนะ  

คนไข ้: ไม่ลืม   rarhygbl;?  มะเม๊ะปาปู    

หมอ : กลบับา้นไดแ้ลว้   jyefvdk h&jyD;?  เปียนโล๊ะ- ยะปี   

คนไข ้: ขอบคุณ   aus;Zl;wifygw,f เจซูตินปาแต 
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หมวดการสือ่สารในหอ้ง  x - RAY 
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เน้ือหาประกอบการอบรม 

 

 

ภาษาไทย ค าอ่านภาษาพม่า ภาษาพม่า 

เขา้แถว  /ยนืเขา้แถว ต่าน-ซี wef;pD 

ถอดสร้อยคอ ซวยโจ ้ชด qGJ}udK;cGswf 

ถอดเส้ือนอก อะเปียน อินจีชด tjyiftuDs FcGswf 

ถอดเส้ือใน อะตวนิขัน่ อินจีชด twGif;cH tuDs FcGswf 

ถอยหลงั เนา้โซก aemufqkwf 

เสร็จแลว้ ป๋ีป่ี +yD;+yD 

ไม่ตอ้งถอดรองเทา้ พะนดั -มะชดแน่ะ zdeyfrcsGwfeJ@ 

ยนืข้ึน มดั-แดต้-ยดั rwfwuf&yf 

หนัหนา้เขา้ เม้ียดหน่า อะแท่แล่ะ rsufESmtxJvSnfh 

เอามือเทา้เอว แลด้ คา้เท่า vufcg;axmuf 

หายใจเขา้ อะแตด้ ซูตวนิ touf&SLoGif; 

กลั้นใจ อะแตด้ เอา๊ toufatmifh 

รวบผม/เก็บผม สะปิน เติน ปา qHyifodrf;yg 

รอก่อน คะนะ-เซ๊า ปา c%apmifhyg 

ลงรถ  แลบ่อกะ-ซิน vSnf;ay:uqif; 

วนัน้ี ตีเนะ 'Dae@ 

เงยหนา้ข้ึน เม้ียดหนา มอ้ rsufESmarmh 
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หมวดการสือ่สารเกีย่วกบักายภาพบ าบดั 
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เนือ้หาประกอบการอบรม 

 

ภาษาไทย ค าอ่านภาษาพม่า ภาษาพม่า 

ยกขาข้ึน เชเตา๊-มะเตน ajcaxmufr wif 

เอาขาลง เชเตา๊-เอา้ชะ  ajcaxmufatmufcs 

ยกแขนข้ึน แลตเมา-มะเตน  vufarmif;r wif 

เอาแขนลง แลตเมา-เอา้ชะ vufarmif;atmufcs 

หายใจเขา้ อะแตด็ – ซูตวนิ touf&SLoGif; 

หายใจออก อะแตต็-ชิวโถะ touf&SLxkwf 

ก ามือ     แล็ตต่ี-โซะ vufoD;qkyf 

พยายามเดินดว้ยตวัเอง    โกวตาย-โจวซาปี-ลานเช่าปา ukd,fwkdif }udK;pm;+yD; vrf;av#mufyg 

ท าบ่อยๆ คะนะ-คะนะ-โลบปา c%c%vkyfyg 

เม่ือวานน้ี มะเนะกะ rae@u 

พรุ่งน้ี มะแน็ตเพียน reufjzef 

วนัน้ี ตีเนะ 'Dae@ 

วนัถดัไป เนา้เนะ aemufae@ 

ทุกวนั เนตาย ae@wkdif; 

คร่ึงวนั เนะตะแวต ae@wpf0uf 

ทั้งวนั ตะเนะโล่ว wpfae@vkH; 

หา้มด้ิน    มะโล๊บเนะ rv_yfeJ@ 
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หมวดการสือ่สารเกีย่วกบัการฝากครรภ ์
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เน้ือหาประกอบการอบรม 
ค าอ่านไทย ค าอ่านพม่า อ่านภาษาพม่า 

ประจ าเดือนคร้ังสุดทา้ยมาวนัท่ีเท่าไร ยาตี- ลา-แตะ๊น่าว-โซแยด็-แบแยด็แล &moDvmwJ@aemufqHk;&uf 

b,f&ufvJ 

มีพอ่แม่เป็นโรคเบาหวานหรือเปล่า อะเพ่- อะเหม่-   ซีโจ- ยอกา-ชิปาตะลา taztarqD;csdKa&m*g&Sdygovm; 

มีญาติพี่นอ้งท่ีเป็นลูกแฝดหรือเปล่า อะมวา-  ญีอะโก-  ชิลา tr$mnDtudk&Sdvm; 

เคยผา่ตดัหรือเปล่า แควเซ๊ะ-  พปูา-ตะลา cGJpdwf bl;ygovm; 

มีโรคประจ าตวัหรือเปล่า ยอกา-อะคาน- ชิลา a&m*gtcH&Sdvm; 

ติดสารเสพติดหรือเปล่า มู เหยด็-เซวา- ตงซ่วย-บูลา rl;,pfaq;0g;oHk;pGJbl;vm; 

ก่อนทอ้งน ้าหนกัเท่าไร โกวน – มะยะข่ิน  -โกอะเลเฉน-แปเล๊า-
ชิแหล่ 

udk,f0efr&cif udk,ftav;csdef 

b,favmuf&SdvJ 

คลอดปกติไหม โปงมาน-มวยตาลา yHkrSef arG;ovm; 

เคยฉีดบาดทะยกัไหม เมย ไข เซ-โทพู-ตะลา ar;cdkifaq; xdk;bl;ovm; 

น ้าเดินหรือยงั เยม่วั- แกวปิลา a& r$muJGjyD;vm;  

คนัไหม ยา หล่า ,m;vm; 

ลูกไม่ด้ินก่ีวนั ขะเล-มาโลบต่า-แบเนะแยด็-ชิบีแล uav;rv_yfwm b,fESpf&uf&SdjyD;vJ 

เปล่ียนผา้ถุง ทเมิน-แล-ปา xrdef vJyg 

ถอดกางเกงใน อะ-ตุยคาน-บองบีชด twGif;cHabmif;bDcGswf 

ข้ึนเตียงตรวจ สิเซแตะ-กะตินป่อแตด็ปา ppfaq;wJh ukwifay:wufyg 

ยกขาพาดเตียง ชีเตา๊-กะ-ตินป่อ-ตินปา ajcaxmufukwifay:wifyg 
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กินยาหรือเปล่า เซเตาตะลา aq;aomufovm; 

ยาเหลือเท่าไหร่ เซแบเลาว-์จาน-เตแล aq;b,favmuf usefao;vJ 

ไปหอ้งเจาะเลือด ตุย-สิดคาง-ตวับ่า aoG;ppfcef;oGm;yg 

ไปหอ้งเอก็เซรย ์ X- ray ดัด๊-หม่าน-ตวา-ไย ้ "gwfrSefoGm;&dkuf 
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หมวดการสือ่สารเกีย่วกบัหอ้งคลอด 
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ประโยคค าถาม ค าอ่านภาษาพม่า ค าเขียนภาษาพม่า 

ลูกด้ินดีไหม คะเล –ล๊กตา -เก่า - หลา uav; v_yfaumif;vm; 

ลูกด้ินก่ีคร้ังต่อวนั ตะเนะ-คะเล- แปนาคา- ล๊กแหล wae h uav; b,fESpfcg v_yfvJ 

เจบ็ทอ้งเม่ือไร แป่อะเชง-ไป-หน่าแหล b,ftcsdefAdkufemvJ 

เคยแทง้ไหม 

 

คะเล -เป๊ียด – พหูล่า uav;ysufbl;vm; 

ทอ้งท่ีเท่าไร กวูน- แป่นะเยา้ - เม๊ียวแล udk,f0efb,fESpfa,mufajrmuf

vJ 

ท าหมนัไหม ตา -โจว –เพี๊ยด- มะลา om;a=um jzwfrvm; 

 

หา้มลุกจากเตียง กะตีนปอ- ก๊ะ-มะทะ- แนะ ukwifay:u rxeJ h 

ใหน้อนพกับนเตียง กะตีนปอ-มา๊-  เอก๊ปี-  อะนาอยู-่ป่า ukwifay:rSm tdyfjyD; tem;,lyg 

งดอาหารและน ้า อะสา-เหยซ่า-มะเตา้-ซาแน๊ะ tpma&pm raomufpm;eJ h 

หายใจออกทางปาก  ป๊ะซะแนะ – อะแเตด๊- ฉู่ป่า yg;pyfeJ h touf&SLyg 

สูดหายใจพร้อมลูบทอ้งข้ึน อะแตด๊ฉู่ปี - ไป๊โก – ปด-ตินป่า touf&SLjyD;Adkufudk  r wifyg 

หายใจออกพร้อมลูบทอ้งลง อะแตด๊ฉู่-โทะปี  -ไป๊โก – ปด-ชะป่า touf&SLxkyfjyD; AdkufudkyGwfcsyg 

อยา่เสียงดงั  เด๋ียวไม่มีแรงเบ่ง อะตนั – มะแจแนะ –โหมยอา-มะชิแบ-
เนแม 

toHrus,feJ h arG;tm; 

r&dSbJ aer,f 

นอนหงาย  ตั้งขา 2 ขา้ง  แป๊ะและ -หล่านปีย ์-ตู- เถ่าป่า  yufvufvSefjyD; 'l;axmifyg 
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ประโยคค าถาม ค าอ่านภาษาพม่า ค าเขียนภาษาพม่า 

ยกกน้สูงข้ึน  เพน็- มิมิ- เถ่าป่า zifjrihfjrihfaxmifyg 

หายใจเขา้    แลว้เบ่งเหมือนเบ่งถ่าย อะแตด็ฉู่-ตวนิปี-ชีหง๊ิด-ตะโล-หง๊ิดป่า  touf&SLoGif;jyD; jcD;nSpfovdk 

  nSpfyg 


