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ค าน า 

การใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน มีกิจวัตรหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติในทุกวัน นั่นคือการ
สื่อสาร ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 4 ประการส าหรับการสื่อสาร ได้แก่ 1) การสื่อสารเพ่ือแจ้งให้ทราบหรือ
เพ่ือทราบ (to inform) 2) การสื่อสารเพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (to educate) 3) การสื่อสารเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจหรือให้ความบันเทิง (to entertain) และ 4) การสื่อสารเพ่ือชักจูงหรือสร้างแรง
บันดาลใจ (to persuade or to inspire) ส าหรับการบริการทางการแพทย์ หรือ การจัดการเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะด้านแพทยศาสตร์ที่ศึกษาในระดับชั้นคลินิค สิ่งส าคัญคือ
ทีมผู้ให้บริการทางการแพทย์ นิสิตแพทย์ และนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ และประสบการณ์จริงในการปฏิบัติระดับชั้นคลินิค นอกจากนี้ การ
สื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ    
2) สร้างความสัมพันธ์ และ 3) สร้างความเข้าใจ ท าให้ตัดสินใจร่วมมือในการรักษาและบรรลุ
ความส าเร็จในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ 

ด้วยบริบทคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จาก
ประเทศจีน และมีนิสิตแพทย์ชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ประกอบกับมีผู้รับบริการชาวจีน ชาวกัมพูชา และต่างชาติอ่ืน ๆ 
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะ
แพทยศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารในกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ 
ซึ่งยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน จึงได้จัดท าคู่มือซักประวัติผู้รับบริการ ฉบับ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และ 
กัมพูชา) (ฉบับแรก) เพ่ือผลิตและเผยแพร่สื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศตามบริบทการบริการ
สุขภาพ และการเรียนการสอนทางด้านแพทยศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดท า จาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ความร่วมมือในการเขียน
ตรวจสอบความถูกต้องจากนิสิตแพทย์ชาวกัมพูชา นายจันทร กึม ความช่วยเหลือในการด าเนินการ
ทางด้านสารบรรณ พิสูจน์อักษร และไอที จากเพื่อนร่วมงานในฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้การจัดท าคู่มือนี้ส าเร็จ ทั้งนี้ หาก
ผู้ใช้คู่มือเล่มนี้พบว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไข ทางผู้จัดท ายินดีน้อมรับมาพิจารณาด าเนินการแก้ไข
เพ่ือให้คู่มือมีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ดร.พวงทอง  อินใจ  
ผู้ด าเนินการจัดท า 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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Preface 

 Our daily life, we have to use communication every day.  The 4 main goals for 

communication include 1) to inform or to know some message, 2) to teach or educate any 
knowledge or information, 3) to create satisfaction or to provide entertainment to receiver, and 
4) to create persuasion or inspiration. These principles also are used for medical services or the 
management of teaching and learning in medicine, especially at the clinical level. Moreover, the 
healthcare providers and medical students need to know not only an academic medical 
knowledge but also the communication clinical experience.  Additionally, communication 

between patient and healthcare provider relevantly aims at 1) exchanging health information, 2) 
establishing a relationship, and 3) making understanding and involving the patient in decision-
making lead to a prerequisite and achievement for medical care. 
 Base on the Faculty of Medicine, Burapha University (MedBUU) contex, which have had 
the exchange medical student from China and there are Cambodian medical students who 
receive scholarships under the Royal Assistance Program for the Kingdom of Cambodia for 
education.  In addition, there have been Chinese, Cambodian, and other foreigner client who 
have received health care services at Burapha University Hospital. Therefore, Research Academic 
Service and Foreign Affairs ( RAF)  Division, Faculty of Medicine, realizes the importance of 
communication especially the Patient – Provider communication among foreign patient group 
handbook which has previously never created.  Thus, the Handbook of 3 Languages Patient 
History Taking has been produced the first edition in three languages (Thai, English, and Khmer) 
in order to be used and distributed according to medical service and medical education context. 
We appreciate and special thanks for the budget supported by MedBUU, the valued 
recommendation from Dean and Associate Dean in Research Academic Service and Foreign 
Affairs (RAF), Mr. Chanthorn Koem for being our co – authors. Documentation, proofreading, and 
IT processing assisted by colleagues from RAF and Academic Division, and also thanks to all 
involving parties who have contributed to the success of preparation of this manual.  However, 
if manual user finds any incompleteness, it should be corrected.  The editor is willing to accept 
and consider making changes to a complete and useful manual.  

 Puangtong Inchai, Ph.D. 
Editor 

Head of Foreign Affairs Unit, 
Faculty of Medicine, Burapha University 
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បុព្វកថា 

កន ុងជីវិតប្បចាំថ្ងៃ របស់មនុសសប្រប់ៗរូបចាំបាច់ប្តូវមាន ការទាំនាក់ទាំ នង។ ការទាំនាក់ទាំ នង

មានគោលគៅចមបងធាំៗចាំ នួន ៤ យ៉ា ង រ ឺៈ ១) ទាំនាក់ទាំ នងគ ើមបីទទួលឬផ្ត ល់ព័្ត៌មាន ២) ទាំនាក់ទាំ នង

គ ើមបីបគប្ងៀនឬអប់រាំ  ៣) ទាំនាក់ទាំនងគ ើមបីបាំ គព្ញចាំណូលចិតតឬការកមានត  និង ៤) ទាំនាក់ទាំនងគ ើមបី

បញ្ុុះបញ្ូលឬជប្មុញទឹកចិតត។គោលការណ៍ទាំងគនុះក៏ប្តូវបានអនុវតតផ្ងដ រកន ុងគសវាសុខាភិបា

លឬការបគប្ងៀននិងការគរៀនដផ្នកគវជជសាស្តសត  ជាពិ្គសសគៅកន ុងការអនុវតតរលី និក។ ូគចន ុះគ ើ យ អន ក

ផ្ត ល់គសវាសុខាភិបាល និសសិតដផ្នកគវជជសាស្តសត  និងនិសសិតដផ្នកវិទាសាស្តសត សុខភាព្មិនប្តឹមដតប្តូវ

មានចាំ គណុះ ឹងដផ្ន កសុខាភិបាលប៉ាុ គ ណ្ ុះគទ  ប៉ាុ ដនត ក៏ប្តូវមានបទពិ្គសាធន៍ទាំងដផ្ន កទាំនាក់ទាំ នង         

រលី និកផ្ងដ រ។ ជាការពិ្ត្ស់ ទាំនាក់ទាំ នងរវាងអន កជមៃ និងអន កផ្ត ល់គសវាសុខាភិបាលមានគោល

បាំណងចមបងៗរ  ១) គ ត្ ុះបត ូរព័្ត៌មានសុខភាព្ ២) បគងកើ តសមព័ នធភាព្ និង ៣) គ ើ មបីគោយមានការ

យល់ ឹង និង ការចូលរួមរបស់អន កជមៃ កន ុងការសគប្មចចិតត គ ើមបីឈាន ល់ការព្ាបាលប្បកបគោយ

គជារជ័យ។ 

គោយដផ្ែ កតាមបរិបទរបស់មហាវិទាល័យគវជជសាស្តសត  សាកលវិទាល័យប ូ រ្  មាន

និសសិតគ ត្ ុះបត ូរការសិកាមកពី្ប្បគទសចិន និងមាននិសសិតគវជជសាស្តសតជនជាតិដខែ រដ លបានទទួល

ោហារូបករណ៍គប្កាមរគប្មាងប្ព្ុះរាជឧបតថ មភ  ល់ប្ព្ុះរាជា្ចប្កកមព ុជាគលើ វិស័យអប់រាំ។  

គោយទនទឹ មនឹងគនាុះគទៀតគសាតក៏មានអនកមកទទួលគសវាសុខាភិបាលជនជាតិចិន ជនជាតិដខែ រ និង

ជនជាតិគផ្សងៗគទៀតគៅឯមនទី រគព្ទយសាកលវិទាល័យប ូ រ្ជាបនតបនាទ ប់ផ្ងដ រ  ។ គ តុ ូចគនុះ

គ ើ យគទើ ប នាយកោា នប្សាវប្ជាវ  គសវាកមែ សិកា និង ការបរគទស មហាវិទាល័យគវជជសាស្តសត

គមើលគ ើ ញពី្សារឺៈសាំខាន់ថ្នការទាំនាក់ទាំ នងគនុះ ជាពិ្គសសការទាំនាក់ទាំ នងកន ុងចាំ គ្មប្កុម អន ក   

ជមៃ ជនជាតិបរគទសដ លមកទទួលគសវាសុខាភិបាល  ដ លពុ្ាំធ្លល ប់បានអនុវតត ពី្មុនមកផ្ងគនាុះ  

គទើ បគសៀវគៅមរគ ុគទសក៍សាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ  ៣ ភាសា (ថ្ង អង់គរលស និង ដខែ រ) (ចាប់ ំបូង) គនុះ

ប្តូវបានចប់ប ិសនធិ គ ើងកន ុងគោលបណងផ្លិតនិងផ្សព្វ ផ្ាយនូវមគធាបាយទាំនាក់ទាំ នងជា

ភាសាបរគទសគោយសថិ តកន ុងបរិបទថ្នការបគប្មើ គសវាសុខាភិបាលនិងការអប់រាំដផ្ន កគវជជសាស្តសត

គោយបានទទួលការោាំប្ទនិងកញ្ប់ងវិការប្ទប្ទង់ពី្មហាវិទាល័យគវជជសាស្តសត  សាកលវិទាល័យប ូ

រ្  ប្ព្មទាំង ំបូនាែ ន ៏មានតថ្មល ពី្ប្ពឹ្ទធ បុរស និងប្ពឹ្ទធ បុរសរងដផ្នកប្សាវប្ជាវ គសវាកមែ សិកា និង 

ការបរគទស  មហាវិទាល័យគវជជសាស្តសត  សាកលវិទាល័យប ូ រ្។គសៀវគៅគនុះបានទទួលការ

ស ការជាស អនកនិព្នធ និងគផ្ទ ៀង ទ្ ត់ភាព្ប្តឹមប្តូវថ្នបគប្មើ បប្មាស់ភាសាដខែ រគោយនិសសិតគវជជ

សាស្តសតជនជាតិដខែ ររ គោក រឹម ចនថន។ ជាងគនុះគៅគទៀត ក៏បានទទួលជំនួយកន ុង ំគណើ រការគរៀបចាំ

មាតិកា ពិ្និតយអកខរាវិរុទធ  និងព័្ត៌មានវិទាពី្សាំ្ក់ស ការីថ្ននាយកោា នប្សាវប្ជាវ  គសវាកមែ

សិកា និង ការបរគទស  ប្ព្មទាំងនាយកោា នអប់រាំផ្ងដ រ ។ សូមដងលងអាំណររុណ ល់ភារីពាក់ព័្នធ
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ទាំងអស់ដ លបានរួមោន បគងកើ តគសៀវគៅមរគ ុគទសក៍គនុះគ ើងគោយគជារជ័យ។យ៉ា ង្មិញ   

ប្បសិនគបើមានការខវ ុះចគនាល ុះ និងកាំ  ុសឆ្គ ងជាអគចតនាគោយប្បការ្មួយ រណឺៈអន កនិព្នធ និង

គរៀបគរៀងរីករាយនឹងទទួលយកការរិុះរន់សាថ បនានិងពិ្ចរ្ដកតប្មូវគ ើមបីគោយគសៀវគៅគនុះ

កាន់ដតមានសុប្កិតភាព្ កាន់ដតគព្ញគលញនិង កាន់ដតប្បគសើ រគ ើងដងមគទៀត។  

 

បណឌ ិ ត  ភួងងង អិនថ្ច 

អនកគរៀបគរៀង 

ប្បធ្លននាយកោា នទាំនាក់ទាំនងការបរគទស 

មហាវិទាល័យគវជជសាស្តសត  សាកលវិទាល័យប ូ រ្ 
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1. การซักประวัติ: History taking: ការសាកសួរប្បវតតិ ជមៃ  
1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย (Patient Profile) ព័្ត៌មាន ត្ ល់ខល នួអនកជមៃ  

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
1.1.1 คุณชื่อ-นามสกลุ อะไร What is your name? អន កគឈាែ ុះអវី  ? [แหนะ ชมัวะฮ อวัย ?] 

1.1.2 อายุเท่าไหร่ / How old are you? ោយុប៉ាុនាែ ន? [อาย ุป๊อน มาณ ?] 

1.1.3 สถานภาพสมรส / Marital status? គរៀបការ ឬមានប្រួសារឬគៅ? [เรียบ-กา รือ เมียน 
กรัว-ซา รือ เนาว ?] 

1.1.4 สถานที่อยู่ปจัจุบนั / Address? សព្វថ្ងៃ រស់គៅឯ្? [ส่อป ทไง รวัะฮ เนาว แอ 
นา ?] 

1.1.5 เชื้อชาติ, สัญชาติอะไร / Race, Nationality? ជនជាតិអវី  ?សញ្ជជ តិអវី ? [จน่-เจียด อวัย? สัญ-เจียด 
อวัย ?] 

1.1.6 อาชีพอะไร / Occupation? What is your 
job? 

មុខរបរ ឬ គធវើការ្រអវី ដ រ? [โมะ-รอ-บอ รือ ทเวอ 
กา-เงีย อวัย แด ?] 

 
1.2 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติครอบครัวและสังคม Past history, Family history, 
and Social history ប្បវតតិអតីតកាល, ប្បវតតិ ប្រសួារ, ប្បវតតិសងគមរស់គៅ 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
ประวัติเจ็บป่วยในอดีต (Past History) ប្បវតតិឈ ថាក ត់កនលងមក [ปรอ-ว๊อด ชื่อ-ถกัด ก็อน-ลอง โมะ] 
1.2.1 คุณมีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง/ Have you got 

any underlying disease? 
អន កមានជមៃ ប្បចាំកាយអវី ខល ុះ? [แหนะ เมียน จ่ม-งือ 

ปรอ-จ า-กาย อวัย ขละฮ? ] 

1.2.2 ได้รักษาไหม ยังรักษาอยู่ไหม / Any 
treatment? 

បានព្ាបាលដ រឬគទ ? [บาน พเยยี-บ๊าล แด รือ เต๊?] 

1.2.3 รักษายังไง How did you treat it? ព្ាបាលយ៉ា ងគម៉ា ចខលុះ? [พเยยี-บ๊าล อย่าง เม็ช ขละฮ?] 

1.2.4 สถานที่ไหน Where did you treat? គៅឯ្? [เนาว แอ ณา ?] 

1.2.5 คุณแพ้ยาไหม / Do you have any drug 
allergy? 

អន កធ្លល ប់មានចញ់ ឬ ោដ កសីុជាមួយថាន ាំអវី ដ រគទ?     

[แหนะ ทล๊อบ เมียน จาญ รือ อาแลกสี เจยี-มวย 
ทน า อวัย แด เต๊ ? 

1.2.6 ยาอะไร / What is it? [name of allergic 
drug] 

ថាន ាំអវី ខល ុះ? [ทน า อวัย ขละฮ ?] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
1.2.7 มีอาการยังไงบ้าง / What symptoms do 

you have? 
មានោការ:អវី ខល ុះ ? [เมียน อาการะ อวัย ขละฮ ?] 

1.2.8 คุณเคยแพ้อาหาร หรือ สารเคมีอะไรไหม/ Do 
you have any food or chemical allergy? 

អន កធ្លល ប់មានចញ់ ឬ ោដ កសីុជាមួយោហារ ឬ ធ្លតុ

រីមីអវី ដ រគទ ? [แหนะ ทล๊อบ เมียน จาญ รือ อาแลกซี 
เจีย-มวย อา-หา รือ เทียด-กี-มี อวัย แด เต๊ ?] 

1.2.9 คุณเคยผ่าตัดมาก่อนไหม / Have you ever 
had surgery? 

អន កធ្លល ប់វុះកាត់ពី្មុនមកគទ?  [แหนะ ทล๊อบ วั๊ส-กัด ป-ี
มน โมะ เต๊ ?] 

1.2.10 ผ่าตัดอะไรครับ / What [part of the body] 
surgery? 

វុះកាត់អវី  ? [วั๊ส-กัด อวัย ?] 

1.2.11 ผ่าท่ี (สถานที่) ไหน / Where [place] did 
you have the surgery? 

វុះកាត់គៅឯ្? [วัส๊-กัด เนาว แอ นา ?] 

1.2.12 ผ่าต้ังแต่เมื่อไหร่ / When did you have the 
surgery? 

វុះកាត់តាាំងពី្គព្ល្ ? [วัส๊-กัด ตงั ปี เป๊ล น้า?] 

1.2.13 มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไหม / Were 
there any complication after surgery ? 

គប្កាយវុះកាត់មានបញ្ជា អវី ដ រឬគទ? [กรอย วั๊ส-กัด  
เมียน ปัญ หา อวัย แด-รือ-เต ๊?] 

1.2.14 คุณเคยฉีดวัคซีนมาก่อนไหม / Did you get 
any vaccine before? 

អន កធ្លល ប់ចក់វា៉ា ក់សាាំងពី្មុនមកគទ ? [แหนะ ทล็อป จัก 
วัก-ซัง ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

1.2.15 วัคซีนอะไรบ้าง / What are they [the 
vaccine]? 

វា៉ា ក់សាាំងអវី ខល ុះ? [วกั-ซัง อวัย ขละฮ ?] 

1.2.16 ต้ังแต่เมื่อไหร่ครับ / When ? តាាំងពី្គព្ល្មក ? [ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ?] 

1.2.17 คุณเคยได้รับอุบัติเหตุหรือกระทบกระแทกอะไร
มาก่อนไหม / Did you have any accident 
before? 

អន កធ្លល ប់ជួបឧបតតិ គ តុ ឬការប៉ា ុះទងគិ ចអវី ពី្មុនមកគទ?    
[แหนะ ทล๊อบ จวบ อุ-บัด-แหด รอื กา-ปั๊ส-ตง-เก็จ 
อวัย ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

1.2.18 คุณเคยนอนโรงพยาบาลมาก่อนไหม Have 
you ever admitted to the hospital? 

អន កធ្លល ប់គរងគព្ទយពី្មុនមកគទ ? [แหนะ ทล๊อบ เกง 
แป๊ด ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

1.2.19 กี่คร้ังแล้ว How many time? ប៉ាុនាែ ន ងគ ើ យ? [ปน-มาณ ดอง เฮิย ?] 

1.2.20 เมื่อไหร่บ้างครับ when? គព្ល្ខលុះ? [เปล๊-นา ขละฮ ?] 

1.2.21 โดยสาเหตุอะไรบ้าง/ and why? គោយសារអវី ខល ុះ? [ ดอย-ซา อวัย ขละฮ ?] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
1.2.22 คุณมียาท่ีใช้ในปัจจุบนัไหมครับ ขอดูยาหน่อย

ครับ/ Do you have any current medication? 
May I see all of it please? 

បចុ្បបននឬអី វូគនុះមានគប្បើថាន ាំអវី ដ រឬគទ? ខ្ុាំ សុាំ គមើល

បនតិ ចមក [ ปัจ-จุ-บ่อน รือ อัย-ล๊อว-นิส เมียน ปเรอ 
ทน า อวัย แด รือ เต๊?] [ขญม สม เมอ ทน า บ่อน-เต๊จ 
โมะ] 

1.2.23 คุณเคยกินยาสมุนไพร ยาต้ม ยาชุด หรือ 
อาหารเสริมมาก่อนไหม / Have you ever taken 
any herbal drug or any supplementation? 

អន កធ្លល ប់ ូបថាន ាំបុរាណ ឬ ោហារបាំប៉ា នអវី ដ រឬគទ ?       

[แหนะ ทล๊อบ โฮป ทน า-โบราณ รือ อาหา-บ่อม-ปอน 
อวัย แด รือ เต๊ ?] 

1.2.24 ตอนนี้กนิอยู่ไหม /Nowadays, are you still 
taking it? 

អី វូគៅ ូបដ រគទ? [อัย ล๊อว นฮิ เนาว โฮป แด เต๊ 
?] 

1.2.25 เลิกไปแล้วเมื่อไหร่/ If not, when did you 
stop it? 

ឈប់ ូបពី្អ ក្ ល់? [ชบ โฮป ปี ออ่ง-ก๊าล?] 

ประวัติครอบครัว Family History ប្បវតតិ ប្រសួារ [ปรอ-ว็อด กรัว-ซา] 

1.2.26  มีสมาชกิในครอบครัวเป็นเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หรือหอบหืดไหม/ Have you had any 
family member with DM, Hypertension or 
Asthma? 

កន ុងប្រួសារ មានសមាជិក្មាន ក់គកើតទឹកគនាមដផ្ែម 

គលើ សឈាម ឬ គកើត  តដ រឬគទ ? [คนง กรัว-ซา เมียน 
สมา-เจอะ นา มแน็ก เกิด ตึก-โนม-พะแอม, เหลอะ-
เฉี่ยม รือ เกิด เฮริ์ด แด รือ เต๊? 

1.2.27  มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งไหม/ Have you 
had any family member with cancer? 

កន ុងប្រួសារមានអន កគកើតជមៃ មហារីក ដ រឬគទ? [คนง 
กรัว-ซา เมียน แหนะ เกิด จม-งือ โมฮารีก แด รือ 
เต๊?] 

1.2.28  มีคนในครอบครัวสูบบุหร่ีไหม / Do you 
have any family member whom smoke the 
cigarrete? 

កន ុងប្រួសារមានអន កជក់បារីដ រគទ? [คนง กรัว-ซา เมียน 
แหนะ จัวะ บา-เรย็แด เต๊ ?] 

1.2.29 ในครอบครัว มีโรคทางพันธุกรรมอะไรบ้าง/ 
What do you any genetically transmitted 
diseases in your family? 

កន ុងប្រួសារមានជមៃ តាំណពូ្ជអវី ដ រឬគទ? [คนง กรัว-ซา 
เมียน จม-งือ ต่อม-นอ-ปูช แด รือ เต๊?] 

ประวัติส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social history) ប្បវតតិ ទ្ ល់ខល នួនិងប្បវតតិសងគមរស់គៅ 

[ปรอ-ว็อด พต็อล ขลวน เนิง ปรอ-ว็อด ซ็อง-กุม รัวฮ-โนว] 

1.2.30 คุณสูบบุหร่ีไหมครับ / Do you smoke? អន កជក់បារីដ រឬគទ ? [แหนะ จัวะ บา-เร็ยแด รือ เต๊ ?] 

1.2.31 สูบวันละกี่มวน กี่ซอง /How much per day? មួយថ្ងៃប៉ា ុនាែ នគ ើម? ប៉ាុនាែ នកញ្ប់? [มวย ทะไง จัวะ ปน-
มาณ  เดมิ ? ปน-มาณ  กัญ-จ๊อป ?] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
1.2.32 สูบมากี่ปีแล้วครับ /How long? ជក់ប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំមកគ ើ យ? [จัวะ ปน-มาณ ชน า โม้ค 

เฮิย]? 

1.2.33 ยังสูบอยู่ไหม /Did you stop smoking yet? អី វូគនុះគៅជក់ដ រឬគទ? [อัย-เลา นิฮ จัวะ แด รือ 
เต๊?]  

1.2.34 เลิกไปเมื่อไหร่ครับ /when did you stop 
smoking? 

ឈប់ជក់ពី្អ ក្ ល់? [ชบ จัวะ ปี อ่อง-ก๊าล ?] 

1.2.35 คุณด่ืมสุราไหม / Do you drink alcohol? អន កផឹ្កប្សាដ រឬគទ? [แหนะ เพิก สรา แด รือ เต?๊] 

1.2.36 สุราแบบไหน (เบียร์ ไวน์ หรือ สุรา) /What 
type of alcohol do you drink? (beer, wine 
or whisky) 

ប្សាប្បគភទ្? [สรา ปรอ เพด น้า? ] 

1.2.37 ด่ืมวันละกี่ขวด หรือ กี่กระป๋อง หรือ แก้ว / 
How much do you drink per day? 

មួយថ្ងៃប៉ា ុនាែ ន ប ឬ ប៉ាុនាែ នកាំប៉ា ុ ង?  [มวย ทะไง ปน-มาณ 
ดอบ รือ ปน-มาณ  ก่อม-ป๊ง ?] 

1.2.38 ด่ืมทุกวันไหม/ Do you drink every day? ផឹ្ករាល់ថ្ងៃ គទ? [เพิก รอล ทะไง เต ๊?] 

1.2.39 ด่ืมมากี่ปีแล้วครับ /For how long? ផឹ្កមកប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំគ ើ យ? [เพิก โมะ ปน-มาณ ชน า 
เฮิย?] 

1.2.40 ยังด่ืมอยู่ไหม /Are you still drinking? អី វូគៅផឹ្កដ រឬគទ? [อัย-เลา โนว เพกิ แด รือ เต๊ ?] 

1.2.41 เลิกไปต้ังแต่เมื่อไหร่ (ปี เดือน วัน) / When 
did you stop drinking? (year/ month/ day) 

ឈប់ផឹ្កពី្អ ក្ ល់? [ชบ เพกิ ปี อ่อง-ก๊าล?] 
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2. ทบทวนระบบร่างกาย Review of body systems ការសួរពិ្និតយតាមប្បព័្នធ ថ្នសារពាងគកាយ 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

2.1 ระบบท่ัวไป (General system) ប្បព័្នធ ទូគៅ [ปรอ ป๊อน ตู-โตว]  

2.1.1 น้ าหนักคุณเป็นอย่างไร น้ าหนักเพ่ิม/ลด 
จ านวนกีก่ิโลกรัมภายในกี่เดือน 

How about your weight? Do your loss or gain 
your weight? How much it gain/ loss in 
(month)? 

ទមៃ ន់របស់អន កយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? ប្សក ឬ គ ើងទមៃ ន់ ? ប៉ាុនាែ ន

រី ូកន ុងមួយដខ ? [ต่ม-งน โร-เบาะฮ แหนะ ยาง แมจ แด 
? สรอก รือ เลิง ตม-งน ? ปน-มาณ กี่โล คนง มวย แค? ]  

2.1.2 เสื้อผ้าท่ีสวมแน่นหรือหลวมขึ้น / Do you 
feel your clothing that fits more tightly or 
loosely than before? 

គខាោវតឹង ឬ ធូរជាងមុន  [โค-อาว เติง รือ ทู เจียง มน ?] 

2.1.3 รู้สึกอ่อนแรง / Do you feel weakness? គខសោយកមាល ាំង [ขซอย ก่อม-ลัง] 

2.1.4 รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง / Do you feel 
fatigue? 

ោែ នកមាល ាំងលាិ តថ្លា   [คเมียน ก่อม-ลงั ละเฮดิ-ละไฮ] 

2.1.5 มีไข้ / Do you have fever? គៅត ខល ួន [คะเดา ขลวน] 

2.2 ผิวหนัง Skin ដសបក [สะแบก]  

2.2.1 ผ่ืน Rashes កនត ួល [ก็อน-ต๊วล] 

2.2.2 ก้อน Lumps មាន ំុ [เมียน ดม่] 

2.2.3 แสบ หรือ เจ็บ Sores ប្កហាយ [กรอ-ฮาย] 

2.2.4 คัน Itching រមាស់ [โร-เมาะฮ] 

2.2.5 แห้ง Dryness សៃ ួត [ซงว๊ด] 

2.2.6 ผิวหนังเปลี่ยนสี skin changes in color ដប្បព្ណ៌ [แปร ปอร์] 

2.2.7 ขน หรือ เล็บเปลี่ยนแปลง hair or nails 
changes  

ដប្បប្បួលគរាម ឬ ប្កចក [แปร-ปร๊วล โรม รือ กรอ-จอก] 

2.2.8 เปลี่ยนแปลงขนาด หรือ สี ของไฝ changes 
in size or color of moles 

ដប្បប្បួលទាំ ាំ  ឬ ព្ណ៌ប្បប្ជុយ [แปร-ปร๊วล ต่ม-ฮม รือ 
ปอร์ ปรอ-จรุย] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

2.3 ศีรษะ Head កាល [กบ๊าล]  

2.3.1 ปวดศีรษะ Headache ឈ កាល [ช่ือ กบา๊ล] 

2.3.2 การบาดเจ็บทางศีรษะ head injury របួសកាល [โร บัวะฮ กบ๊าล] 

2.3.3 วิงเวียน หรือ มึนศีรษะ dizziness វិលមុខ [เว๊อล มก] 

2.3.4 หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ lightheadedness ចង់ខយល់រ  [จอ๊ง ขยอล โก] 

2.4 ตา Eyes ដភនក [แผนก]  

2.4.1 สายตา Vision រាំ គ ើ ញ [กุ่ม-เฮญิ] 

2.4.2 แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ glasses or 
contact lens 

ដវ៉ានតា [แว่น-ตา] 

2.4.3 การตรวจตาคร้ังล่าสุดของคุณเมื่อไหร่ When 
is your last Eyes’ examination? 

ការពិ្និតយដភនកពី្គលើ កមុន [กา ปิ-เนิ้ด แผนก ปี เลิก มน] 

2.4.4 ปวด pain ឈ ចប់ [ช่ือ-จับ] 

2.4.5 แดง redness ប្ក ម [กรอ-ฮอม] 

2.4.6 น้ าตาไหลเยอะ excessive tearing គ ៀរទ កដភនកគប្ចើនគព្ក [เฮีย ตึก-แผนก เจรญิ เป๊ก] 

2.4.7 ตาพร่ามัว ตาลาย double or blurred 
vision 

ប្ពិ្លដភនក [ปเริล๊ แผนก] 

2.4.8 จุด spots អុច [ออจ] 

2.4.9 จุดเล็ก ๆ specks ចាំណុច [จ่อม-น๊อจ] 

2.4.10 ไฟฉาย flashing light បនល ពិ្ល [ปน-ลือ เปิ๊ล]  

2.4.11 โรคต้อหิน glaucoma ជមៃ ទឹក ក់កន ងុដភនក [จม-งือ ตึก เดาะ คนง แผนก] 

2.4.12 โรคต้อกระจก cataracts ជមៃ ដភនកគ ើងបាយ [จม-งือ แผนก เลิง บาย] 

2.5 หู Ears ប្តគចៀក [ตรอ-เจียะ] 

2.5.1 การได้ยิน hearing ការល  [กา ลือ] 

2.5.2 เสียงกริง่ ๆ ในหู tinnitus សគមលងប្រីងៗកន ុងប្តគចៀក [ส่อม-เลง กริง ๆ คนง ตรอ-
เจียะ] 

2.5.3 บ้านหมุน vertigo វិលមុខ [เว๊อล มก] 
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2.5.4 ปวดหรือเจ็บหู earaches ឈ ប្តគចៀក [ช่ือ ตรอ-เจียะ] 

2.5.5 การติดเชื้อ infection ការឆ្លងគរារ [กา ชลอง โรค] 

2.5.6 ของเหลวจากหู ear discharge អាំ គៅអាំ ដបកឬសារធ្លតុរាវពី្ប្តគចៀក [อ่อม-เบา-อ่อม-แบก 
รือ สา-ระ-เทยีด-เรยีว ปี ตรอ-เจียะ] 

2.5.7 การใช้ หรือ ไม่ใช้เคร่ืองช่วยฟัง use or 
nonuse of hearing aids 

គប្បើ ឧបករណ៏ជំនួយប្តគចៀក ជំនួយលប  [ปเรอ อุบ-ปะ-กอ 
จุม-นวย ตรอ-เจียะ , จุม-นวย ละบือ ] 

2.6 จมูก และ ไซนัส Nose and sinuses ប្ចមុុះ និងរនធឆ្ែឹង [จรอ-โมะฮ นึง รน ชเอิง] 

2.6.1 เป็นหวัดบ่อย frequent of colds ត្ សាយញឹកញាប់ [ผดซั-ซาย ญึก-ญอป]  

2.6.2 อาการคัดจมูก/แน่นจมกู nasal stuffiness តឹងប្ចមុុះ [เติง จรอ-โมะฮ] 

2.6.3 น้ ามูก nasal discharge សាំ គបារ [ส่อม บอ] 

2.6.4 คันจมูก itching nose រមាស់ [โร-เมาะฮ] 

2.6.5 เลือดออกจากจมูก nosebleeds ឈាមប្ចមុុះ [เฉีย่ม จรอ-โมะฮ] 

2.6.6 ปัญหาไซนัส sinus trouble មានបញ្ជា រនធឆ្ែឹ ង [เมยีน ปัญ-หา รน-ชเอิง] 

2.7 คอ (หรือปาก และคอหอย) Throat (or mouth and pharynx) ក (ឬ មាត់ និង បាំ ព្ង់ក)  

[กอ (หรือ ม๊อด นึง บ่อม-ปง กอ)]  

2.7.1 ฟัน และเหงือก teeth and gums  គធែញនិងអញ្្ជញគធែញ [ทเมญ นึง อ่อน-จาญ ทเมญ] 

2.7.2 เลือดออกตามไรฟัน bleeding gums  ឈាមអញ្្ជញ ឬ ឈាមគជើងគធែញ  [เฉี่ยม อ่อน-จาญ รือ 
เฉี่ยม เจิง-ทเมญ] 

2.7.3 ฟันปลอม dentures គធែញសបបនិមែិ ត [ทเมญ สัป-ป่ะ-นิ-เมิร์ด] 

2.7.4 การตรวจฟันล่าสุด the last dental 
examination 

ការពិ្និតយមាត់គធែញពី្មុនមក  

[กา ปิ-เนิ้ด ม้อด ปี-มน โมะ] 

2.7.5 เจ็บลิ้น sore tongue ឈ អ ត្ ត  [ ช่ือ อ่อน-ดาด ] 

2.7.6 ปากแห้ง dry mouth សថ ួតមាត់ [ ซง๊วด หมอด ] 

2.7.7 เจ็บคอบ่อย frequent sore throats ឈ  ក ញឹកញាប់  [ช่ือ กอ ญึก-ญอป]  

2.7.8 เสียงแหบ hoarseness សគមលងសែក [ส่อม-เลง ซะออก] 
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2.8 คอ Neck ក [ก่อ] 

2.8.1 ต่อมโตหรือบวมขึ้น swollen glands គ ើ មប្កគព្ញ [เฮมิ กรอ-เปง] 

2.8.2 โรคคอพอก goiter ព្ក ក [โปะ ก่อ] 

2.8.3 ก้อน lumps  ំុ [ด่ม] 

2.8.4 เจ็บ หรือ ปวดคอ neck pain  ឈ ឬ ចុក ក [ช่ือ รือ จก ก่อ] 

2.8.5 คอแข็ง หรือ คอตึง stiffness in the neck រឹង ក [เริง กอ] 

2.9 เต้านม Breast គោុះ ឬ  សុ ន់  [เดาะฮ รือ โซะ-ด่อน]  

2.9.1 ก้อน lumps  ំុ [ด่ม] 

2.9.2 เจ็บ หรือ ปวด เต้านม (ข้างซ้าย/ขวา) pain 
in (left/ right) breast 

ឈ គោុះ (ខាងគឆ្វង ឬ សាត ាំ)  

[ช่ือ เดาะฮ (คาง ชเวง รือ ซด า)] 

2.9.3 ความไม่สุขสบาย discomfort មិនសុខប្សួល [เมิน ซก-ซะร๊วล] 

2.9.4 ของเหลวไหลจากหัวนม nipple discharge វតថ ុរាវពី្ចុងគោុះ [วดั-ทก เรียว โฮ ปี จง-เดาะฮ] 

2.9.5 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง breast self-
examination practices  

ការពិ្និតយគោយខល ួនឯង [กา ปิ-เนิ้ด ดอย ขลวน แอง] 

2.10 ระบบทางเดินหายใจ Respiratory ប្បព័្នធ គងាើម [ปรอ-ป๊อน ด่อง-เฮิม]  

2.10.1 ไอ cough កែក  [ขะอ็อก] 

2.10.2 เสมหะ (สี, ปริมาณ)  
sputum (color, quantity) 

គសលសែ  (ព្ណ៌, បរិមាណ)  

 [สะ-แหละฮ (ปอร์ , ปริมาณ)] 

2.10.3 ไอเป็นเลือด hemoptysis  កែកឈាម [ขะอ็อก เฉี่ยม] 

2.10.4 หอบเหนื่อย dyspnea   ត់ គនឿយ [ฮ่อด เหนื่อย] 

2.10.5 หายใจออกมีเสียงหวีด wheezing   ក គងាើ មល សូរវីត ៗ  

[เดาะ ด่อง-เฮิม ลือ โซ วีด วีด] 

2.10.6 โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ pleurisy  រោកគប្សាមសួត  [โร-เลียะ ซะรอม-ซวด] 

2.10.7 การเอ็กซเรย์ปอดล่าสุด last chest x-ray  រូបងតសួតពី្មុន  [รปู-ท่อด ซวด ปี มน] 
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2.11 ระบบหัวใจ และหลอดเลือด Cardiovascular ប្បព័្នធ គបុះ ូង និងសរថ្សឈាម [ปรอ-ป๊อน 
แบะฮ-โด่ง นึง ซอ-ไซ-เฉี่ยม]  

2.11.1 ปัญหาหัวใจ heart trouble  បញ្ជា គបុះ ូង  [ปญัหา แบะฮ-โด่ง] 

2.11.2 ความดันโลหิตสูง high blood pressure 
(Hypertension)  

សមាព ធឈាមខព ស់ ឬ គលើ សឈាម  [สอ่ม-เปียด เฉี่ยม 
ขปัวะฮ รือ เลิซ เฉี่ยม ] 

2.11.3 โรคไข้รูมาติก rheumatic fever  ជមៃ ប្រុនរុយមា៉ា ទិក  [จม-งือ กรน โรย-มา-เต๊ะ] 

2.11.4 เสียงเมอเมอ heart murmurs  សន ូរម័រម័ររបស់គបុះ ូង [ซะโน เมอ เมอ คนง แบะฮ-โด่ง ] 

2.11.5 เจ็บหน้าอกหรือไม่สุขสบายในอก chest 
pain or discomfort  

ឈ ប្ទងូ ឬ មិនសុខកន ុងប្ទូង  [ช่ือ ตรงู รือ เมิน ซก คนง 
ตรูง] 

2.11.6 ใจสั่น palpitations  ញ័រគ ើមប្ទូង  [ญอ เดมิ ตรูง] 

2.11.7 การหอบเหนื่อย dyspnea   ត់គនឿយ  [ฮ่อด เหนื่อย] 

2.11.8 อาการหอบเหนื่อย เมื่อนอนราบ orthopnea   ត់គព្លគ ករាប [ฮ่อด เปล๊ เด๊ก เรียบ] 

2.11.9 อาการตื่นมาหอบเหนื่อยตอนกลางคืน
paroxysmal nocturnal dyspnea  

គប្កាកពី្ ំគណកគព្លយប់មក ងា ក់  [กโรก ปี ด่อม-เนก 
เป๊ล ยบ โมะ ด่อง-เหาะ] 

2.11.10 อาการบวม edema  គ ើ ម [เฮิม] 

2.11.11 ผลการตรวจคลื่นไฟ้ฟ้าหัวใจหรือผลตรวจ
หัวใจอย่างอื่น the results of past 
electrocardiograms or other cardiovascular 
tests  

លទធផ្លពិ្និតយគបុះ ូងពី្មុនមក [ลดัถะ-พอล ปิ-เนิ๊ด แบะฮ 
โด่ง ปี-มน โมะ] 

2.12 ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal system ប្បព័្នធ រាំោយោហារ  

[ปรอ-ป๊อน รม-เลียย อา-ฮา]  
2.12.1 ปัญหาการกลืน Trouble swallowing  មានបញ្ជា  ឬ ពិ្បាកគលប  

 [เมียน ปัญหา รือ ปิ-บาก เลบ] 

2.12.2 แสบขึ้นอก heartburn  គៅត ប្ចលចុង គងាើ ម  [คะเดา จร๊าล จง ด่อง-เฮิม] 

2.12.3 ความอยากอาหาร appetite  ឃ្លល ន ឬ រាំោន [เคลียน] 

2.12.4 คลื่นไส้ nausea  ចគ ែ្ រ  [ จ่อง ออ] 



10 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

2.12.5 การขยับหรือเคลื่อนไหวของล าไส้ Bowel 
movements  

កូរគពាុះ ឬ ចលនាគពាុះគវៀន  [โก ปัวฮ รือ จ๊อล-ละ-นา 
ปัวฮ] 

2.12.6 สี และลักษณะ/ ปริมาณของอุจจาระ Color 
and appearance/quantity of stool 

ព្ណ៌និងលកខណឺៈ/បរិមាណោមក   [ปอ เนิง ลักกา-ณะ/
ปริมาณ เลยี-มัวะ] 

2.12.7 การเปลี่ยนแปลงของการขับถ่าย change in 
bowel habits  

ទមាល ប់បគនាទ របង់ ឬ ទមាល ប់បត់គជើ ងដប្បប្បួល  

[ตม-ล๊อบ บ็อน-โต-บ่อง หรือ ตม-ล๊อบ บ็อด เจิง แปร-
ปร๊วล] 

2.12.8 เจ็บขณะถ่ายอุจจาระ pain with 
defecation  

ឈ គព្លបគនាទ របង់  [ช่ือ เป๊ล บ็อน-โต-บ่อง] 

2.12.9 มีเลือดออกทางทวารหนัก หรืออุจจาระสีด า
หรือสียางมะตอย rectal bleeding or black or 
tarry stools  

ឈាមពី្រនធ រូទ  [เฉี่ยม ปี รน กูด ]   

ឬ ោមកព្ណ៍គមែ  [เลยี-มัวะ ปอร์ คเมา ]   

ឬ ព្ណ៍គៅស ូងនល់ [ปอร์ เกา-สู้ ถน็อล] 

2.12.10 ริดสีดวงทวาร hemorrhoids  ឬស ូងបាត  [รฮึ โด่ง บาด] 

2.12.11 ท้องผูก Constipation ទល់ោមក   [ตุล๊ เลยี-มัวะ] 

2.12.12 ท้องเสีย diarrhea ជមៃ រាក  [จม-งือ เรียะ]  

2.12.13 ปวดท้อง Abdominal pain ឈ គពាុះ ឬ ចុកគពាុះ [ช่ือ ปัวฮ หรือ จก ปัวฮ] 

2.12.14 แพ้อาหาร food intolerance ោការ:មិនទទួលោហារ [อาการะ เมิน โต-ต๊วล อา-ฮา] 

 

2.12.15 ผายลมเยอะ excessive belching or 
passing of gas 

គ្មគប្ចើន  [พอม เจริญ] 

2.12.16 ตัวเหลือง Jaundice គលឿង  [เลือง] 

2.12.17 ปัญหาตับหรือถุงน้ าดี liver or 
gallbladder trouble 

វិបតតិ គងលើ ម  [ วิ-บัด ทเลิม]  

ឬ ងង់ទឹកប្បមា៉ា ត់  [รือ ท่อง ตึก ปรอ-มัด] 

2.12.18 โรคตับอักเสบ hepatitis រោកគងលើ ម [โร เลียะ ทเลิม] 

2.13 หลอดเลือดส่วนปลาย Peripheral vascular សរថ្សឈាម [ซอ-ไซ เฉี่ยม] 

2.13.1 การปวดน่องจาก claudication  ំគណើ របា៉ា ក់គបុើ ក ឬ បា៉ា ក់គខ្ើ ច [ด่อม- เนอร์ ปัก-เปิก หรือ 
ปัก ขะ เญิก]  
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2.13.2 ตะคริวขา leg cramps ឈ រមួលសាច់ ំុគជើង ឬរមួលប្កគព្ើ   [ ช่ือ โร-ม๊วล สัช-ด่ม-
เจิง รือ โร-ม๊วล กรอ-เปอ] 

2.13.3 เส้นเลือดขอด varicose veins  សរថ្សដវ៉ានគបា៉ា ង [ซอ-ไซ-แวน ป่อง] 

2.13.4 ประวัติมีลิ่มเลือดในเส้นเลือดด า past clots 
in the veins  

ធ្លល ប់មាន ំុឈាមកកកន ងុសរថ្សដវ៉ាន [ทล็อป เมียน ดม่-
เฉี่ยม ก่อก คนง ซอ-ไซ-แวน] 

2.13.5 บวม (น่อง ขา เท้า ต้นขา นิ้วเท้า) swelling 
(calves, legs, feet, thigh, toe)  

គ ើ ម (កាំ ភួនគជើង, គជើ ង, ប្បអប់គជើង, គៅល , ប្មាមគជើង)  [เฮมิ 
(ก่อม-พวน-เจิง , เจิง , ปรอ-อ็อบ-เจิง ,  โพลว , มะเรยีม 
เจิง)] 

2.13.6 ปลายมือปลายเท้าเปลี่ยนสีเมื่ออากาศเย็น 
color change in fingertips or toes during 
cold weather  

ចុងថ្ ចុងគជើងដប្បព្ណ៍គព្លប្តជាក់  [จง ดัย จง เจิง แปร 
ปอ เป๊ล ตรอ-จ๋ะ ] 

2.13.7 บวม แดง หรือ บวมปวด swelling with 
redness or tenderness.  

គ ើ ម ប្ក ម  ឬ ឈ ចុកចប់   

[เฮิม , กรอ-ฮอม รือ ชือ่ จก-จับ] 

2.14 ทางเดินปัสสาวะ Urinary ប្បព័្នធ ទឹកគនាម [ปรอ-ป๊อน เติก-โนม] 

2.14.1 ปัสสาวะบ่อย Frequency of urination គនាមញឹក  [ โนม ญึก ] 

2.14.2 ปัสสาวะเยอะ polyuria គនាមគប្ចើន [โนม เจริญ] 

2.14.3 ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน nocturia គនាមយប់ [โนม ยบ] 

2.14.4 ปัสสาวะเล็ด urgency គលចគនាម  [เล็ช โนม] 

2.14.5 ปัสสาวะแสบหรือเจ็บ burning or pain 
during urination 

គនាមឈ ឬប្កហាយ [โนม ช่ือ หรือ กรอ-ฮาย] 

2.14.6 ปัสสาวะเป็นเลือด hematuria គនាមឈាម  [โนม เฉีย่ม] 

2.14.7 การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ urinary 
infections 

ឆ្លងគរារប្បព័្នធ ទឹកគនាម    

[ชลอง โรค ปรอ-ป๊อน ตกึ-โนม] 

2.14.8 ปวดเอว หรือปวดปริเวณไต kidney or 
flank pain 

ឈ តប្មងគនាម  ឬ ឈ ចគងកុះ  

[ช่ือ ด็อม-ร็อง-โนม รือ ช่ือ จ่อง-แกฮ] 

2.14.9 นิ่วในไต kidney stones ប្រួសកន ុងតប្មងគនាម    

[กรวฮ คนง ด็อม-ร็อง-โนม] 
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2.14.10 นิ่วในท่อไต ureteral colic ប្រួសកន ុងបាំ ព្ង់ទឹកគនាម   

[กรวฮ คนง บ็อม-ปง ตึก-โนม] 

2.14.11 ปวดบริเวณหัวเหน่า suprapubic pain ចុកគៅខាងគលើ ឆ្ែឹ ងថាៃ សគប្កាម   

[จก น๊อว ขาง เลอ ชเอิง ทะงาซ กรอม] 

2.14.12 ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ urinary 
incontinence 

ការគលចគនាមគោយមិន ឹងខល ួន   

[กา เล็ช โนม ด็อย เมิน เดิง ขลวน] 

2.14.13 ขนาดหรือความแรงการไหลของปัสสาวะ 
ลดลง reduced force of the urinary stream                         

កមាល ាំង ូរទឹកគនាមគខសោយចុុះ  [ก่อม-ลัง โฮ ตึก-โนม 
ขซอย โจะฮ] 

2.14.14 การปัสสาวะที่ลังเลหรือชักช้า hesitancy 
in urination 

គនាមសាទ ក់គសទើ រ ឬ គនាមទស់  [โนม สตัะ-ซเต๊อ รือ โนม 
ต็อซ] 

2.14.15 การไหลของปัสสาวะ dribbling  ូរទឹកគនាមតក់ៗ  [โฮ ตึก-โนม เตา๊ะ เต๊าะ] 

2.15 สืบพันธุ์ Genital ប្បព័្នធបនត រពូ្ជ   [ปรอ-ป็อน บ็อน-ต่อ-ปูจ] 

ชาย Male បុរស [โบะ-ร็อฮ] 

M1 ไส้เลื่อน Hernias កលនលូន [คอลน ลูน] 

M2 ของเหลวจากองคชาติ หรือเจ็บที่องคชาติ 
discharge from or sores on the penis 

វតថ ុរាវគចញពី្លិងគ  ឬ ប្កហាយលិងគ  [วัด-โทะ เรียว เจ็ญ ปี 
ลึง รือ กรอ-ฮาย ลึง] 

M3 ปวดอัณฑะหรือมีก้อนที่อัณฑะ testicular pain 
or masses 

ឈ ព្ងសាវ ស ឬ  ំុគៅព្ងសាវ ស  [ช่ือ โป่ง-ซวะฮ รือ ด่ม 
น๊อว โป่ง-ซวะฮ ] 

M4 ถุงอัณฑะปวดหรือบวม scrotal pain or 
swelling 

ឈ គប្សាមព្ងសាវ ស ឬ គ ើ ម  [ช่ือ สโรม โป่ง-ซวะฮ รือ 
เฮิม] 

M5 ประวัติการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการรักษา 
history of sexually transmitted infections 
and their treatments 

ប្បវតតិ ជមៃ កាមគរារនិងការព្ាបាលពី្មុនមក   [ปรอ-ว็อด 
จม-งือ กามะ-โรค นึง กา พเยีย-บา๊ล ก็อน ลอง โมะ] 

M6 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ Sexual behavior ទមាល ប់រួមគភទ  [ตม หล๊อบ รวม-เพด ] 

M7 วิธีการคุมก าเนิด birth control methods វិធីព្នាកាំ គណើ ត [ วิที ปน-เยีย ก่อม-เนิด ] 

M8 การใช้ถุงยางอนามัย condom use ការគប្បើ គប្សាមអនាម័យ 

 [กา เปรอ สโรม อะ-นา-มัย] 
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M9 ความตระหนักเร่ืองการติดเชื้อเอชไอวี 
Concerns about HIV infection 

កងវល់អាំ ពី្ការឆ្លងគមគរារគអ ស៍  [กอ่ง-วอล อ่อม-ปี  กา 
ชลอง เม-โรค เอด] 

หญิง Female ស្តសតី  [ซะ-เต๊ร็ย] 

F1 อายุท่ีประจ าเดือนมาคร้ังแรก Age at 
menarche 

ោយុមករ ូវ ំបូង 

 [อาย ุโมะ โร-โดว ด่อม โบ่ง] 

F2 ความสม่ าเสมอ ความถี่ และระยะเวลาที่มา
ประจ าเดือน (มากี่วัน) ปริมาณเลือดที่ออก (จ านวน
ผ้าอนามัยที่ใช้ต่อวัน) regularity, frequency, and 
duration of periods, amount of bleeding 
(no. of pads per day)  

ភាព្គទៀងទត់ [เพียบ เตยีง ต็อด] ,  

ភាព្ញឹកញាប់ [เพียบ ญึก ญอป]   

រយ:គព្លមក ូវ (ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ ) [โร-ยะ เป๊ล โมะ โร-โดว (ปน่-
มาน ทไง) ]  

បរិមាណឈាមរ ូវ (ចាំ នួនបនទ ុះសាំ អីនាម័យកន ងុមួយថ្ងៃ ) 
[ปริมาณ เฉี่ยม โร-โดว (จ็อม-นวน บ่อน-ตะฮ ซ่อม-เล็ย 
อะนามัย คนง มวย ทไง)] 

F3 เลือดออกทางช่องคลอดระหว่างเดือน หรือ 
เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ bleeding between 
periods or after intercourse 

ឈាមចគនាល ុះវ ត រ ូវ ឬ បនាទ ប់ពី្រួមគភទ [เฉี่ยม จอ็น-เลาะฮ  
ว๊อด โร-โดว รือ บ่อน ต็อบ ปี รวม-เพด]  

F4 วันแรกของประจ าเดือนล่าสดุ the first date of 
last menstrual period 

วันแรกที่มีประจ าเดือนของเดือนก่อนหน้า, prior 
menstrual period 

ថ្ងៃមករ ូវចុងគប្កាយបាំ ផុ្ត  [ ทไง โมะ โร-โดว จง กรอย   
บ่อม ผด ]  

ថ្ងៃមករ ូវដខមុនបនាទ ប់គទៀត [ทไง โมะ โร-โดว แค มน 
บ่อน-ตอ๊บ เตี๊ยด]  

F5 ปวดประจ าเดือนผิดปกติ dysmenorrhea ចុកខុសធមែតាគព្លមករ ូវ [ จก โขส ทอม-มะ-ดา เปล๊ 
โมะ โร-โดว]  

F6 อายุท่ีหมดประจ าเดือน Age at menopause ោយុអស់រ ូវ [อาย ุอ็อฮ โร-โดว]  

F7 อาการหลังหมดประจ าเดือน menopausal 
symptoms 

ោការ:បនាទ ប់ពី្អស់រ ូវ [ อาการะ บ่อน-ตอ๊บ ปี อ็อฮ    
โร-โดว]  

F8 เลือดออกทางช่องคลอดหลังหมดประจ าเดือน 
postmenopausal bleeding 

ឈាមគប្កាយពី្អស់រ ូវ 

 [เฉี่ยม กรอย ปี อ็อฮ โร-โดว]  

F9 ของเหลวจากช่องคลอด Vaginal discharge សារធ្លតុរាវពី្ទវ មាស 

 [ซารเทียด-เรี้ยว ปี ทเวีย-เมียฮ] 
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F10 คัน itching រមាស់ [โร ม็อฮ]  

F11 แผล / แสบ sores  ំគៅ [ ด่อม เบา]  

F12 ก้อน lumps  ំុ [ด่ม]  

F13 ประวัติการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการรักษา 
history of sexually transmitted infections 
and treatments 

ប្បវតតិ ឆ្លងកាមគរារ និងការព្ាបាល [ปรอ-ว็อด ชลอง       
กามะ-โรค นึง การ พเยีย-บ๊าล]  

F14 จ านวนการต้ังครรภ์ number of pregnancies 
(gestations) 

ចាំ នួនថ្ផ្ទ គពាុះ [จ่อม-นวน พตัย-ปัวะฮ]  

F15 จ านวนและวิธีคลอด number and type of 
deliveries 

ចាំ នួន ង និង វិធីសប្មាលកូន  [จ่อม-นวน ดอง นึง วิที ส่อม-
ร๊าล โกน]  

F16 จ านวนการแท้งบุตร (แท้งธรรมชาติ หรือ ท า
แท้ง) number of abortions (spontaneous, 
induced) 

ចាំ នួនការរលូតកូន (រលូតឯង និង រាំលូត)  [จ่อม-นวน กา โร-
ลูท โกน (โร-ลดู แอง นึง รม-ลูด)] 

F17 ภาวะแทรกซ้อนของการต้ังครรภ์ 
complications of pregnancy 

ផ្លវិបាកនានាគព្លមានថ្ផ្ទ គពាុះ [พอล-วิ-บาก เนีย-เนีย 
เป๊ล เมยีน พตัย-ปัวะฮ]  

F18 วิธีการคุมก าเนิด birth control methods វិធីព្នាកាំ គណើ ត  [วิที ป่น-เยีย ก่อม-เนิด ]  

F19 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ Sexual behavior ទមាល ប់ថ្នការរួមគភទ  [ต่ม-หลอ๊บ นยั กา-รวม-เพด] 

F20 ปวดหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ dyspareunia ឈ ចប់គព្លរួមគភទ  [ชือ่-จับ เป๊ล รวม-เพด]  

F21 ความตระหนักเร่ืองการติดเชื้อเอชไอวี 
Concerns about HIV infection 

កងវល់ពី្ការឆ្លងគមគរារគអ ស៍ [ก่อง-วอล อ่อม-ปี กา ชล
อง เม-โรค เอด] 

2.16 กระดูกและกล้ามเนื้อ Musculoskeletal ប្បព័្នធឆ្ែឹង និង សាច់ ំុ  [ปรอ-ป็อน ชเอิง นึง สัช-ด่ม] 

2.16.1 ปวดกล้ามเนื้อ Muscle pain ឈ សាច់ ំុ  [ช่ือ สัช-ด่ม]  

2.16.2 ปวดข้อ joint pain ឈ សនាល ក់ [ช่ือ ส่อน-ละ่]  

2.16.3 ความฝืด หรือ แข็ง ๆ stiffness រឹង ឬ តឹង [ เริ่ง รือ เติ่ง ] 

2.16.4 โรคข้ออักเสบ arthritis ជមៃ រោកសនាល ក់ [จม-งือ โร-เลียะ ส่อน-ล่ะ] 

2.16.5 โรคเกาต์ gout ជមៃ ឈ សនាល ក់មកពី្គលើ សជាតិោសីុត ឬ ជមៃ ប្បប្រីវ  [จม-งือ 
ช่ือ ส่อน-ลัก โมะ ปี เลสิ เจียด อา-ซีด รือ จม-งือ ปรอ 
กรีว] 
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2.16.6 ปวดหลัง backache ចុកខនង ឬ ឈ ខនង [จก คนอง รือ ช่ือ คนอง]  

2.16.7 บวม swelling គ ើ ម ឬ គបា៉ា ង  [เฮิม รือ ป๊อง] 

2.16.8 แดง redness ប្ក ម  [กรอ-ฮอม ]  

2.16.9 ปวด pain ឈ   [ช่ือ] 

2.16.10 ปวดตึง tenderness តឹងគ ើ យឈ  [เติ่ง เฮิย ช่ือ ] 

2.16.11 อ่อนแรง weakness 
มีจ ากัดการเคลื่อนไหวหรือจ ากัดการท างาน 
limitation of motion or activity 

គខសោយកមាល ាំង [ ขซอย ก่อม-ลัง ]   

គធវើ ចលនាមិនបានគព្ញគលញ ឬ មានកប្មិត [ทเวอ จ็อล-
ละ-นา เมิน บาน เปญ-เลญ รือ เมยีน ก่อม-เริด]  

 

2.16.12 รอบเวลาที่มีอาการ (ตอนเช้าหรือตอนเย็น) 
timing of symptoms (e.g., morning or 
evening), ระยะเวลา duration 

គព្លមានោការ: (គព្លប្ពឹ្ក ឬ ោៃ ច)   [เป๊ล เมียน อากา
ระ (เป๊ล ปรึก รือ ละเงียช)] រយឺៈគព្ល ( យូរប៉ាុ ណ្  )  [โร-
ยะ-เป๊ล (ย ูปน-นา)] 
 

2.16.13 ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ history of 
trauma 

ប្បវតតិ រងរបួស ឬ គប្ោុះថាន ក់ពី្មុនមក  [ปรอ-ว็อด รอง      
โร-บัวส รือ กรัวะฮ-ทนะ ปี-มน โมะ] 

2.16.14 ปวดคอหรือปวดหลัง Neck or low back 
pain 

ឈ  ក ឬ ឈ ចគងកុះ  [ช่ือ กอ รือ ช่ือ จ่อง แกะฮ]  

2.16.15 อาการทั่วไป เช่น ไข้ หนาวสั่น ผ่ืนขึน้ ไม่
อยากอาหาร น้ าหนักลดลงหรืออ่อนแรง systemic 
features such as fever, chills, rash, anorexia, 
weight loss, or weakness. 

ោការឺៈទូគៅ  ូចជា គៅត ខល ួន , ញាក់ , កនត ួលរមាស់ , អត់ឃ្លល ន

បាយ,   ប្សកទមៃ ន់, គខសោយកមាល ាំង [อาการะ ตู่-โตว โดช 
เจี่ย คะเดา ขลวน, ญัก, ก็อน-ต๊วล โร-เหมาะฮ, อ็อด 
เคลียน บาย, สรอก ตม่-งน, ขซอย ก่อม-ลัง]  

 

2.17 จิตเวช Psychiatric ផ្ល ូវចិតត   [พเลา เจดิ]  

2.17.1 ความประหม่า/ความกลวั Nervousness ការភ័យខាល ច [กา เภ็ย-ขลาช]  

2.17.2 ความตึงเครียดกดดัน tension/ pressure ភាព្តានតឹង  [เพียบ ตาน-เติ่ง] 

2.17.3 ความรู้สึกหรืออารมณ์ mood/ emotion ោរមែណ៍  [อา ร็อม] 

2.17.4 ภาวะซึมเศร้า depression ការបាក់ទឹកចិតត   [กา บะ ตึก-เจิด] 

2.17.5 ความจ าเปลี่ยนแปลง memory change ការចងចាំដប្បប្បួល  [กา จอง จ า แปร-ปร๊วล]  
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2.17.6 การพยายามฆ่าตัวตาย suicide attempts ការព្ាយមសមាល ប់ខល ួន ឬ គធវើអតតឃ្លត  [กา พเยี้ย-เยี้ยม 
ส่อม-ลับ ขลวน รือ ทเวอ อัดตะ-เขียด] 

2.17.7 ความเครียด stress  ភាព្គស្តសតស  [เพียบ ซะ-แตรส]  

2.18 ระบบประสาทสมอง Neurologic ប្បព័្នធ ប្បសាទ [ปรอ-ป็อน ปรอ-ซาด] 

2.18.1 การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ความสนใจ การ
พูดคุย Changes in mood, attention, or 
speech 

ការដប្បប្បួលោរមែណ៏  [กา แปร-ปร๊วล อา-ร็อม ],  

ចាំ្ប់ោរមែណ៏  [จ่อม-นับ อา-ร็อม], ការនិយយសតី   [กา 
นิ-เย็ย ซเดย็] 

2.18.2 การเปลี่ยนแปลงสติ ความจ า ความเห็น หรือ
การตัดสินใจ changes in orientation, memory, 
insight, or judgment 

ការដប្បប្បួលសតិ [กา แปร-ปร๊วล ซะ-เต๊ะ],  

ការចងចាំ [กา จอง-จ า], ការយល់គ ើ ញ ឬ ការសគប្មចចិតត  

[กา โยะล-เคิญ รือ กา ส่อม-รัช เจิด่] 

2.18.3 ปวดศีรษะ headache ឈ កាល [ช่ือ กบา๊ล]  

2.18.4 มึน หรือเวียนศีรษะ dizziness វិលមុខ [เว๊อล มก]  

2.18.5 เวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน vertigo វិលមុខ [เว๊อล มก]  

2.18.6 กระปลกกระเปลี้ย หรือ เป็นลม หรือ หมดสต ิ
หรือ สลบ fainting 

 ួលសនល ប់ [ดว๊ล ส่อน-ล็อบ] 

2.18.7 หมดสต ิblackouts បាត់សាែ រតី ឬ សនល ប់  [บดั สมา-ระเดย รือ ส่อน-ลอ็บ]  

2.18.8 อ่อนแรง weakness គខសោយកមាល ាំង  [ขซอย ก่อม-ลัง ]  

2.18.9 อัมพาต paralysis ខវិ ន  [คเวิน]  

2.18.10 อาการชา หรือ ไม่มีความรู้สึก numbness 
or loss of sensation 

សពឹ ក  [สปึก]  

2.18.11 ความรู้สึกเสียวซ่า หรือ รู้สึกแปล๊บเหมือน
ถูกเข็มแทง tingling or “pins and needles” 

ឈ គប្សៀវៗ ូចមុតមជលុ  [ช่ือ สเรียว ๆ โดช มด มะ-จล] 

2.18.12 การสั่น หรือ การเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัว
tremors or other involuntary movements  

ញ័រ ឬ មានចលនាគោយមិន ឹងខល ួនឬ គោយអគចតនា    
[ญอร์ รือ เมยีน จ็อล-ละ-นา ด็อย เมิ่น เดิ่ง ขลวน รือ 
ด็อย อเจตนา ]  

2.18.13 การชัก seizures  ប្បកាច់ [ปรอ-กัช]  
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2.19 ระบบเลือด Hematologic ប្បព័្នធ របត់ឈាម [ปรอ-ป็อน โร-บ็อด เฉี่ยม]  

2.19.1 ภาวะซีดหรือโลหิตจาง Anemic គសលកសាល ាំង [ สเล็ช สลัง ]  

2.19.2 ช้ าง่ายหรือเลือดออกง่าย easy bruising or 
bleeding 

្យជំុឬ្យគចញឈាម [เงียย จอ็ม รือ เงียย เจ็ญ 
เฉี่ยม]  

2.19.3 ประวัติการได้รับเลือด past transfusions ប្បវតតិការទទួលឈាមពី្មុន [ ปรอ-ว็อด กา โต-ตว๊ล เฉีย่ม 
ปี-มน ]  

2.19.4 การแพ้เลือด transfusion reactions ប្បតិកមែ គព្លទទួលឈាម [ปร็อด-เต๊ะ-กรรม เป๊ล โต-ต๊วล 
เฉี่ยม]  

2.20 ระบบต่อมไร้ท่อ Endocrine ប្បព្នធ័ អង់ ូប្រីន  [ปรอ-ป็อน อ็อง-โด-กรีน]  

2.20.1 ปัญหาไทรอยด์ Thyroid trouble បញ្ជា ប្កគព្ញទីរ៉ាូអីុត 

 [ปัญ หา กรอ-เปญ ต-ีโร-อี่ท] 

2.20.2 ขี้ร้อนหรือขี้หนาวผิดปกติ heat or cold 
intolerance 

ចញ់គៅត  ឬ ចញ់ប្តជាក់ខុសធមែតា [จัญ คะเดา รือ จัญ 
ตรอ-จ่ะ ค็อส ท็อม-มะดา]  

2.20.3 เหงื่อแตกผิดปกติ excessive sweating ដបកគញើសខុសធមែតា 

 [แบก เญอะฮ ค็อส ท็อม-มะดา] 

2.20.4 กระหายน้ าหรือหิวผิดปกติ excessive thirst 
or hunger 

គប្សកទឹកឬឃ្លល នខុសធមែតា [ซเรก ตึก รือ เคลียน ค็อส    
ท็อม-มะดา]  

2.20.5 ปัสสาวะเยอะ polyuria គនាមគប្ចើន [ โนม เจริญ ]  

2.20.6 การเปลี่ยนแปลงขนาดถงุมือหรือรองเท้า 
change in glove or shoe size 

ទាំ ាំ គប្សាមថ្ ឬប្ទនាប់គជើងដប្បប្បលួ [ตม่-ฮม ซโรม ใด 
รือ ตรอ-น็อบ เจิง แปร-ปร๊วล ] 
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3. ประวัติเจ็บป่วยปัจจุบันและอาการส าคัญท่ีน ามาสู่การมาพบแพทย์ครั้งนี้ 
Chief complaint and Present illness (common setting at Out Patient Department 
(OPD) and Emergency Department (ER))  
ប្បវតតិការឈ ថាក ត់បចុ្បបនន និងោការឺៈសាំខាន់ (ករណីឧទ រណ៍គៅដផ្នកពិ្និតយជមៃ គប្ៅ និង បនទ ប់សគស្ត គ្ ុះ

បនាទ ន់) 
ลักษณะอาการ 7 ประการ (The Seven Attributes of a Symptom) លកខណឺៈ ៧ ប្បការថ្ន

ោការឺៈ 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
1. ต าแหน่ง: เกิดขึ้นที่ไหน มีย้ายต าแหน่งไปไหนไหม 
Location: Where is it? Does it radiate? 

ទីតាាំង : ចប់គផ្តើ មគៅកដនលង្?  មានបត ូរទីតាាំងគៅកដនលង

្គទ? [ ต ีตัง : จับ-ผเดิม เนาว ก็อน-แลง นา ? เมียน 
ผโด ต-ีตัง โตว ก็อน-แลง นา เต๊ ? ] 

2. ลักษณะ: อาการเป็นยังไงบ้าง  
  Character : What is it like? 

លកខណឺៈ ោការឺៈមានលកខណឺៈយ៉ា ងគម៉ា ច? ប្សគ ៀងនឹងអវី ?

[ลัก-กณะ: อาการะ เมียน ลัก-กณะ อย่าง-เม็ช?        
สรอ-เดยีง นึง อวัย ?] 

3. จงให้ระดับความรุนแรง รุนแรงแค่ไหน ถ้าก าหนด
ความรุนแรง มีระดับระหว่าง 1 ถึง 10 โดย 1 คือน้อย
ที่สุด และ 10 คือมากที่สดุ  
Please state the rate scale of quantity or 
severity to which you experienced pain 
where 1 is minimal pain and 10 is most 
painful. (For example, the pain, ask for a 
rating on a scale of 1 to 10.) 

ភាព្ធៃ ន់ធៃ រ : ោការ:ធៃ ន់ធៃ រកប្មិត្? គបើជាការឈ ចប់      

គតើឈ កប្មិត្ពី្១  ល់ ១០?  [เพยีบ ทะงน-ทโง : อากา
ระ ทะงน-ทโง ก่อม-เริด นา ? เบอร์ เจีย กา-ช่ือ-จับ , 
เตอร์ ช่ือ ก่อม-เริด นา ปี มวย ด็อล ด็อป ?] 

4. เวลา:  เกิดขึ้นเมื่อไหร่ อาการเป็นนานแค่ไหน เป็น
บ่อยแค่ไหน 
Timing:  When did (does) it start? How long 
does it last? How often does it come?  

គព្លគវោ: គតើោការ:ចប់គផ្តើ មពី្គព្ល្? មានរយឺៈគព្ល

យូរប៉ាុ ណ្  ? ញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ដ រ?  [เปล็-เว-เลยี : เตอร์ อา
การะ จับ-ผเดิม ปี เปล๊-นา ? เมียน โร-ยะ-เปล๊ ยู ปน-น่า 
? ญึก ญอป ปน-น่า แด? ] 

5. สถานการณ์ที่มีอาการ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมของคนไข้ การตอบสนองทางอารมณ ์หรือ
สถานการณ์ที่ท าให้มีอาการ 
Setting in which it occurs: Include 
environmental factors, personal activities, 
emotional reactions or other circumstances 
that may have contributed to the illness. 

សាថ នភាព្គៅគព្លដ លមានោការ : [ซถานะเพียบ โนว 
เป๊ล แดล็ เมียน อาการะ ] 

សាថ នភាព្ជំុវិញ កិច្ការដ លកាំ ពុ្ងគធវើ  ឬ ោរមែណ៍គៅគព្ល

មានោការ : ? [ซถานะเพียบ จม-เวญ,  เก็จ-กา แด็ล  
ก่อม-ปง ทเวอ หรือ อา-ร็อม โนว เป๊ล เมยีน อาการะ ] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
6. กิจกรรมที่ท าแล้วอาการเป็นมากขึ้น และอาการ
ทุเลาลง Remitting or exacerbating factors:  Is 
there anything that makes it better or 
worse? 

អវី ដ លគធវើ គោយោការឺៈខាល ាំងជាងមុន និង ធូរគសបើយជាង

មុន? [อวัย แดล็ ทเวอ อ็อย อาการะ คลัง เจยีง มน เนิง       
ทู-สเบิย เจียง มน ? ] 

7. อาการอื่น ๆ ที่มีร่วมด้วย 
Associated manifestations: Have you 
noticed anything else that accompanies it? 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត? [ อาการะ รวม ดอ-ตัย เตยีด ] 

 
3.1. อายุรกรรม (Medicine)   

a) ปวดศีรษะ      Headache   ឈ កាល [ชื่อ กบา๊ล] 
b) เจ็บหน้าอก      Chest pain   ឈ ប្ទូង  [ชือ ตรูง] 
c) ปวดท้อง      Abdominal pain  ឈ  ឬចុកគពាុះ [ชื่อ รือ จก ปัวฮ] 
d) มีไข ้     Fever    គៅត ខល ួន  [คะเดา ขลวน] 
e) ท้องเสีย/ถ่ายเหลว  Diarrhea   រាក  [เรียะ] 
f) หายใจล าบาก   Dyspnea    ត់ ពិ្បាក ក គងាើ ម   
       [ฮ็อด ปิ-บาก ดอก ด่อง-เฮิม] 
g) เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน     ូរឈាមផ្ល ូវោហារដផ្នកខាងគលើ  

Upper gastrointestinal bleeding    [โฮ เฉี่ยม ผเลา อา-ฮา ผแนก ข่าง เลอ] 
h) ผื่น    Rashes   កនទ ួល  [ก็อน ต๊วล] 

ตัวอย่างกรณี : Case scenario  

a) ปวดศีรษะ Headache ឈ កាល [ชือ่ กบา๊ล] 
M1. ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดศีรษะ 3 วัน จงซักประวัติเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ช่วยในการวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุ 
A female 25 years, has had headache for 3 days, therefore, need to check her 

health history in order to investigate and diagnose as follows:   
ស្តសតីមាន ក់ោយុ ២៥ ឆ្ន ាំមាន ក់មកជួបគព្ទយគោយោការឺៈឈ កាលចាំ នួន ៣ ថ្ងៃ  មកគ ើ យ។ចូរសាកសួរ

ប្បវតតិ អន កជមៃ សប្មាប់វិភារនិងគធវើ គតសតបដនថមគ ើមបីវិនិចឆ័យគរារ។ 

 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

M1.1 อาการปวดศีรษะเป็นมานานแค่ไหน  
How long have you had headache? 

គតើអន កឈ កាលយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ? [เตอร์ แหนะ ช่ือ กบ๊าล 
ยู ปน-นา เฮ้ย ?]  
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
M1.2 ความถี่ของอาการปวดศีรษะ (จ านวนครั้ง ต่อ
วัน/สัปดาห์/เดือน)  
How often does the symptoms occur? 

គតើអន កឈ កាលញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ដ រ? ប៉ាុនាែ ន ងកន ងុមួយថ្ងៃ?

កន ុងមួយសបាត  ៍?មួយដខ? [เตอร์ แหนะ ช่ือ กบ๊าล ญึก-ญ๊
อป ปน-นา แด? ปน-มาณ ดอง คนง มวย ทไง? คนง มวย 
สับ-ดา ? มวย แค ?] 

M1.3 ระยะเวลาของอาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นในแต่
ละคร้ังนานเท่าไหร่ (นาที/ชั่วโมง/วัน)  
How long does the headache last for each 
episode? 

ឈ កាលមតងៗយូរប៉ាុ ណ្ ដ រ? ប៉ាុនាែ ននាទី ឬ ប៉ាុនាែ នគមា៉ា ង ឬ

ឈ ជាប់រ ូតគព្ញមួយថ្ងៃ? [ช่ือ กบ๊าล มด็อง มด็อง ยู ปน-
นา แด ? ปน-มาณ  เนีย-ต ีหรือ ปน-มาณ  โมง หรือ ช่ือ 
จ็อบ โร-โฮด เปญ มวย ทไง ?] 

M1.4 ลักษณะของอาการปวดศีรษะเป็นยังไงบ้าง 
What is the characteristic of the headache? 

លកខណឺៈការឈ កាលយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ลัก-กณะ กา ช่ือ 
กบ๊าล อย่าง เม็ช แด ?]  

1) ปวดตุ๊บ ๆ (throbbing pain) ឈ គខាទ រៗ [ช่ือ ขโต๊ก ขโต๊ก]  

2) ปวดเหมือนถูกมีดหรือเข็มแทง (stabbing 
pain) 

ឈ  ូចមុតកាាំបិតឬមុតមជលុ [ช่ือ โดช มด ก า เบิด รือ มด  
มโจ๊ล]  

3) ปวดรุนแรงทันทีเหมือนมีอะไรระเบิดใน
ศีรษะ Severe with sudden onset  
(thunderclap headache) 

ឈ ភាល មៗ ូចមានអវី ដបកកន ុងកាល [ ช่ือ เพลียมๆ โดช 
เมียน อวัย แบก คนง กบ๊าล ]  

4) ปวดแบบต้ือ ๆ ตลอด  (Steady dull 
aching) 

ឈ ដណនៗកន ុងកាល 

 [ช่ือ แน่นๆ คนง กบ๊าล] 

5) ปวดตลอดเวลา หรือ เป็น ๆ หาย ๆ 
Continuous or intermittent (comes and 
goes) 

ឈ រ ូត ឬ មតងឈ មតងបាត់  [ ช่ือ โร-โฮด รือ มด็อง ช่ือ   
มด็อง บัด ]  

M1.5 อาการน าก่อนปวดศีรษะ เช่น Does it has 
any prodrome (an early symptom 
indicating the onset of a disease or illness.) 
of headache such as:   

មុននឹងឈ កាលមានោការឺៈទាំងគនុះដ រគទ ?  ូចជា :     [มน 
นึง ช่ือ กบ๊าล เมยีน อาการะ ตัง นิฮ แด เต๊ ? โด็จ เจีย ]: 

1) หิวมาก : craving for food ឃ្លល នខាល ាំង [ เคลียน คลัง ] 

2) หาวบ่อย : yawning frequently សាៃ បញឹក [สง่าบ ญึก]  

3) ง่วงนอนมากผิดปกติ : abnormal 
sleepiness 

ងងុយខុសធមែតា [ โง-งุย ค็อฮ ทอม-มะ-ดา]  
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
4) อาการแสงวูบวาบ : visual aura គ ើ ញព្នល គឆ្វចឆ្វ ច ឬ ដបកអាំ ពិ្លអាំ ដព្ក [ เคิญ ปน-ลือ ชเวช-

ชวาจ หรือ แบก อ็อม เปิล อ็อม แปก ]  

5) ได้ยินเสียงผิดปกติ : hearing abnormal 
sound 

ល សគមលងខុសធមែតា 

 [ ลือ สอ่ม-เลง ค็อฮ ทอม-มะ-ดา ]  

M1.6 เกิดอาการทันทีทันใด หรือค่อยเป็นค่อยไป 
Does it has abrupt or gradual onset? 

គតើោការឺៈគកើតគ ើងភាល មៗឬ គកើតគ ើងមតងបនតិ ចៗ ? [เตอร์ 
อาการะ เกิด-เลิง เพลียมๆ รือ เกดิ-เลิง มด็อง บ็อน-เต็ช 
มด็อง บ็อน-เต็ช?] 

M1.7 ถ้าปวดเป็น ๆ หาย ๆ ระยะห่างของการเกิด 
(interval) เป็นอย่างไหร่บ้าง If intermittent 
pain, how long does it take between 
episode? 

គបើឈ បាត់ៗ គតើ គព្លឈ មតងៗ ឃ្លល តោន យូរប៉ាុ ណ្ ដ រ?         
[ เบอร์ ช่ือ บัด ช่ือ บัด, เตอร์ เป๊ล ช่ือ มดอ็งๆ เคลียด       
คเนีย ยู ปน-นา แด? ]  

M1.8 บริเวณที่มีอาการปวดศีรษะ และบริเวณที่มี
อาการปวดร้าว เช่น … 
Where does the pain occur? In addition, 
where does it travel to?  such as … 

ឈ កាលគៅប្តង់្ ? [ช่ือ กบ๊าล โนว ตร็อง น้า ?] 

ឈ រាលោលគៅមត ុាំ្ខលុះ? [ ช่ือ เรยีล ด๊าล โตว มะด่ม นา 
คละฮ ?]  

1) ปวดทั่วทั้งศีรษะ : Generalized 
headache 

ឈ គព្ញកាល [ช่ือ เปญ กบ๊าล]  

2) ปวดคร่ึงซีก : unilateral headache ឈ មួយជំគ ៀងកាល [ชื่อ มวย จม เฮียง กบ๊าล]  

3) ปวดบริเวณขมับ throbbing headache 
at temporal area  ข้างเดียวหรือสองข้าง : 
unilateral or bilateral  

ឈ មត ុាំ គសៀត ក្  [ ช่ือ มะดม่ เซียด ผกา] 

ដតមាខ ងឬសងខាង [ แต่ มคาง รือ ซอง คาง ]  

4) ปวดร้าวรอบกระบอกตา retro-orbital 
or periorbital 

ឈ ជំុវិញប្ប ង់ដភនក [ช่ือ จม-เวญ ปรอ-ลอ็ง แผนก] 

5) ปวดท้ายทอยลงมายังต้นคอ : Occipital 
area tend to back of neck 

ឈ កាលដផ្នកខាងគប្កាយរាលមកកញឹ្ងក [ช่ือ กบ๊าล พแนก 
คาง กรอย เรียล โมะ กญั-จึง กอ ]  

M1.9 ช่วงเวลาหรือกิจกรรมที่ก าลังปฏิบัติขณะเกิด
อาการ เช่น: 
when and what activity did you do that 
aggravate headache? Such as: 

គព្លគវោ ឬ កិច្ការដ លកាំ ពុ្ងគធវើ គព្លឈ កាល  ូចជា [เปล๊ 
เว-เลีย รือ เก็ช-กา แดล็ ก่อม-ปง ทเวอ เป๊ล ช่ือ กบ๊าล 
โดช-เจีย ] 

1) อาการเป็นในช่วงบ่าย ขณะท างาน : at 
afternoon during the work time 

ឈ គព្លរគសៀល គព្លកាំ ពុ្ងគធវើការ [ช่ือ เป๊ล โร-เซี๊ยล เปล๊ 
ก่อม-ปง ทเวอ-กา ] 
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2) ไอหรือจาม : cough or sneezing គព្លកែកឬក ត្ ស [เป๊ล ขะอ็อก รอื ก็อน-ดัส] 

3) ต้องต่ืนนอนกลางดึกเพราะปวดศีรษะ : 
night awakening headache 

ប្តូវភ្ាក់ពី្គរងគព្លយប់គោយសារឈ កាល [โตรว พญัก ป ี
เกง เป๊ล ยบ ดอย ซา ชื่อ กบ๊าล ]  

M1.10 ปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ เช่น 
ความเครียด สุรา หรือยาบางชนิด ออกก าลังกาย 
กาแฟ การมีเพศสัมพันธ์: Aggravating factor 
such as : stress, alcohol, drug, caffeine, 
Exercise, Sexual activity 

កតាត ដ លជប្មុញគោយឈ កាល  ូចជា ភាព្គស្តសតស, សុរា , 

កាគ វ  , ការហាត់ប្បាណ, ការរួមគភទ [กัดตา แดล็ จม-รญุ 
ออย ช่ือ กบ๊าล โดช-เจีย เพียบ   ซะ-แตรส็, โซรา , กา 
หัด ปราน , กา รวม-เพด]  

M1.11 ปัจจัยท่ีท าให้อาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้น 
เช่น ไอ, จาม, เบ่ง หรือ การเปลี่ยนท่าทาง  

Factor that increase severity such as 
coughing, sneezing, increase intra-
abdominal pressure or changing the 
position of the head? 

កតាត ដ លជប្មុញគោយឈ កាលខាល ាំងជាងមុន  ូចជា គព្ល

កែក ក ត្ ស គព្លប្បឹង អងគ ុយ ឬ គប្កាកឈរ  [กัดตา แดล็ 
จม-รุญ ออย ช่ือ กบ๊าล คลัง เจียง มน โดช-เจีย 
เป๊ลขะอ็อก , เป๊ล ปเริง อ่อง-กุย หรือ กร็อก-ชอร์]       [กัด 
ตา แด็ล จม-รุญ ออย ชื่อ กบา๊ล คลัง เจี่ยง มน โดช-เจีย 
เป๊ล ขะอ็อก  , ก็อน-ดัส, เป๊ล ปรึง , อ็อง กุย รือ โกรก โช 
] 

M1.12 ปัจจัยท่ีช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เช่น 
การประคบเย็น บีบนวด กินยาแก้ปวด Any 
relieving factor such as cold compression, 
massage, taking pain killer pill? 

គតើមានអវី ដ លគធវើ គោយឈ កាលអន់ធូរជាងមុនគទ   ូចជា សែាំ

ប្តជាក់  ប្ចបាច់ៗ  គលបថាន ាំបាំបាត់ឈ  ?  [เตอร์ เมียน อวัย 
แด็ล ทเวอ ออย ช่ือ กบ๊าล อ็อน ทู เจียง มน เต้ โดช-เจีย 
สะอ๊อม ตรอ จ่ะ , จรอ บั๊จ จรอ บ๊ัจ , เลบ ทน า บ่อม-บัด 
ช่ือ ]   

M1.13 ประวัติการรักษาและยาท่ีเคยได้รับ History 
of seeking treatment or medication? 

ធ្លល ប់បានព្ាបាលពី្មុនមកគទ? មានថាន ាំគលបអវី ដ រគទ?     [ทล็
อป บาน พเยีย-บ๊าล ปี-มน โมะ เต๊? เมียน ทน า เลบ อวัย 
แด เต๊?] 

M1.14 โรคประจ าตัว, การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ, 
และการแพ้ยา Underlying disease, history of 
head trauma, and allergy? 

ជមៃ ប្បចាំកាយ [ จม-งือ ปรอ-จ า-กาย ]  

គប្ោុះថាន ក់ឬការប៉ា ុះទងគិ ចបរិគវណកាល [ กรัวส-ทแหนะ รือ 
กา ปัส-ตง-เก็จ บอ-ริ-เวณ กบ๊าล ] 

ការោដ កសីុជាមួយថាន ាំ? [กา อา-แหละ-ซี เจยี-มวย ทน า] 

M1.15 ประวัติการมีเพศสัมพันธท์ี่มีความเสี่ยงสูง   
History of unsafe sex such as multiple 
partners, no condoms, homosexual 

ប្បវតតិការរួមគភទដ លមានហានិភ័យខព ស់ ូចជា មានថ្ រូរួម

គភទគប្ចើន  មិនគប្បើ គប្សាមអនាម័យ រួមគភទជាមួយគភទ ូច

ោន   [ปรอ-ว๊อด กา รวม-เพด แด็ล เมียน ห้า-นิ-ภัย ขะปั๊วส 
โดช-เจีย เมยีน ดัย กู รวม-เพด เจริญ , เมิน เปรอ ซโรม 
อนามัย , รวม-เพด เจีย-มวย เพด โดช เคนีย]  
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M1.16 อาการอื่น ๆ ร่วมด้วยเช่น                     
Any accompany symptoms 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត ូចជា  [อาการะ รวม ดอ-ตัย เตียด 
โดช-เจีย ] 

1) การมองเห็นเปลี่ยนแปลง  
change in vision  

ការគមើលគ ើ ញដប្បប្បួល [กา เมอล เคอญ แปร-ปร๊วล  ] 

2) อาการชา Numbness សពឹ ក [สปึก ] 

3) อ่อนแรง Weakness គខសោយកមាល ាំង [ ขซอย กอ่ม-ลัง ]  

4) คลื่นไส้ อาเจียน nausea vomiting កែ ួត ចគ ែ្ រ [คะอวด จ่อง-ออ ]  

5) ถ่ายเหลว diarrhea រាក [เรียะ]  

6) ปวดหรือแสบตาด้านเดียวกับท่ีปวดศีรษะ 
eye pain ipsilateral to headache 

ឈ ឬប្កហាយដភនកខាងដតមួយជាមួយចាំគ ៀងកាលដ ល

ឈ   [ช่ือ รือ กรอ-ฮาย แผนก คาง แต่ มวย เจีย-มวย 
จ่อม-เฮียง กบ๊าล แด็ล ชื่อ]  

7) กลัวแสง Photophobia  ចញ់ព្នល ថ្ងៃ  [ จาญ ปน-ลือ ทไง ]  

8) เวียนศีรษะ บ้านหมุน vertigo វិលមុខ [ เว๊อล มก ] 

9) เดินเซ ataxia គ ើ រអត់នឹង, គផ្ែ ៀងៗ  

[เดอร์ อ็อด เนิง , พะเอียง พะเอียง] 

10) ปวดเมื่อยตามตัว Myalgia ឈ គរាយតាមខល ួន [ ช่ือ โรย ตาม ขลวน ]  

 

b) เจ็บหน้าอก Chest pain ចុកគ ើមប្ទងូ [จก เดิม ตรูง]  
  M2. ผู้ป่วยชายอายุ  46 ปี มาห้องฉุกเฉินโดยอาการเจ็บหน้าอก จงซักประวัติ 

A 46 years old male came to an emergency room with chest pain, do history 
talking.  

បុរស ោយុ ៤៦ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈចុកគ ើមប្ទូង ។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន ក

ជមៃ ។ 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

M2.1 อาการเจ็บหน้าอกตรงบริเวณไหน กลางอก ลิ้น
ป่ี หรือ ตรงใต้ชายโครง  
Where does it start? Mid-chest? Epigastrium? 
Or below ribs margin? 

ឈ ប្តង់្? [ช่ือ ตร็อง นา ?] 

ក ត្ លប្ទងូ ប្តង់ចុង គងាើ ម ឬ គប្កាមឆ្ែឹ ងជំនី ? [ก็อน-ด๊าล 
ตรูง , ตร็อง จง ด็อง-เฮิม รือ โกรม ชะองึ จม-นี ?] 
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M2.2 มีอาการปวดร้าวไปที่ไหนหรือไม่ เช่น ไปที่ไหล่
ซ้าย ที่กราม ร้าวทะลุหลัง 
Does it transfer to anywhere else such as, to 
left shoulder, to jaw or get through to the 
back? 

មានឈ រាលោលគៅកដនលង្គទៀត ូចជា គៅសាែ គឆ្វង,  

គៅថាគ ម ឬ ទាំ លុុះខនងគៅគប្កាយដ រគទ?[ เมียน ช่ือ เรียล-
ด๊าล โต๊ว ก็อน-แหล่ง นา เตียด โดช-เจีย โต๊ว สมา  
ชะเวง , โต๊ว ทะเกียม รือ ตมุ-ลฮู คนอง โต๊ว โกรย แด 
เต๊ ?] 

M2.3 ลักษณะอาการปวดเป็นแบบใด  
(Could you describe the characteristic of 
pain to “sharp/ heaviness…”, Please?) 

លកខណឺៈការឈ យ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ลักณะ กา ช่ือ ยาง เม็ช 
แด ?] 

1) แบบ sharp (ปวดเหมือนมีอะไรมาแทง)  
sharp pain/knife-like pain 

 ូចមានកាាំបិតឬរបស់ប្សួចមកចក់គោត [ โดช เมยีน     
ก า-เบิด รือ โร-บ๊อฮ สะรัวช โมะ จัก โดด ] 

2) ปวดเหมือนมีอะไรมาทับ เจ็บ แน่น 
Heaviness/dull pain  

ឈ  ូចមានអវី មកសងក ត់ ចុកដណនៗ  [ ช่ือ โดช เมียน อวัย 
โมะ สอ่ง-ก๊อด , จก แน่น ๆ ]  

3) แบบแปล๊บ ๆ (neuralgia) ឈ ប្កហាយៗ [ช่ือ กรอ-ฮาย กรอ-ฮาย]  

4) เจ็บแบบจุก ๆ เสียด ๆ หรือ แสบขึ้นบนลิน้
ป่ี Heartburn, Burning 

ឈ ចុកៗ គសៀតៗ ឬ ឆ្ែល់ប្កហាយចុង គងាើ មប្ចលគ ើងគលើ  

[ช่ือ จกๆ เซียดๆ รือ ชะอ๊อล กรอ-ฮาย จง ด่อง-เฮิม 
จร๊าล เลิง เลอ] 

M2.4 เกิดอาการทันที่ทันใด หรือค่อยเป็นค่อยไป  
Is it abrupt or gradual onset? 

ោការឺៈគកើតគ ើងភាល មៗ ឬ គកើតគ ើងមតងបនតិ ចៗ? [อาการะ 
เกิด-เลิง เพลียมๆ รือ เกิด-เลิง มดอ็ง บ็อน-เต็ช มด็อง 
บ็อน-เต็ช?] 

M2.5 ระยะเวลาที่เกิด (pain duration) ระยะห่าง
ของการเกิด (pain interval) 

គតើឈ យូរប៉ាុ ណ្ ? ឈ មតងៗឃ្លល តោន យូរប៉ាុ ណ្ ដ រ? [เตอร์ 
ช่ือ ยู ปน-นา ? ช่ือ มด็องๆ เคลียด คเนีย ยู ปน-นา 
แด?] 

M2.6 อาการเป็นมากขึ้นเมื่อท าอะไร  
(ท างาน ออกก าลังกาย) 
Symptoms worsen when you doing 
something (working, exercise)? 

គតើឈ ខាល ាំងគ ើងៗគព្លគធវើអវី ? (ឧ.គព្លគធវើការ ឬ ហាត់

ប្បាណ )  [ เตอร์ ช่ือ คลัง เลิง คลัง เลิง เป๊ล ทเวอ อวัย ? 
(เป๊ล ทเวอ-กา รือ หัด-ปราณ )] 

M2.7 อาการทุเลาลงเมื่อท าอะไร (พักผ่อน กินยา) 
Symptoms are relieved when you doing 
anything? (rest, taking pill) 

គតើឈ ធូរគសបើយជាងមុនគព្លគធវើអវី ? (ឧ.គព្លសប្មាក ឬ 

គព្ល ូបថាន ាំ) [ เตอร์ ชื่อ ทู-ซะเบย เจียง มน เป๊ล ทเวอ 
อวัย ? ( เป๊ล ส่อม-ราก รือ เปล๊ โหบ ทน า )] 

M2.8 อาการอื่น ๆ ที่เกิดร่วม เช่น  
any accompany symptoms? 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត 

 [อาการะ รวม ดอ-ตัย เตยีด ] 
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1) เหงื่อแตก sweating ដបកគញើស [แบก เญอะฮ ] 

2) ใจสั่น palpitation ញ័រគ ើមប្ទូង [ญอร์ เดมิ ตรูง]  

3) ตัวเย็น cool skin ដសបកប្តជាក់ [สะแบก ตรอ-จะ]  

4) ไอ / ไอเป็นเลือด  cough hemoptysis កែក , កែកឈាម [ขะอ็อก , ขะอ็อก เฉี่ยม]  

5) เหนื่อยหอบ  dyspnea  ត់គនឿយ [ ฮ็อด เนือย ] 

6) กลืนล าบาก Dysphagia ពិ្បាកគលប [ ปิ-บาก เลป ] 

7) อาเจียน Vomiting កែ ួត [ คะอวด] 

8) นอนราบไม่ได้ Orthopnea  ត់គព្លគ ករាប [ ฮ็อด เปล๊ เดก เรียบ ] 

9) ต่ืนมาหอบตอนกลางคืน Paroxysmal 
nocturnal dyspnea 

គប្កាកមក ត់ឬ ងា ក់ក ត្ លយប់ [ พญัก โมะ ฮ็อด รือ   
ด่อง-เฮาะ ก็อน-ด๊าล ยบ ] 

10) หายใจเข้าแล้วเจ็บแปล็บ ๆ pleuritic 
pain 

 ក គងាើ មចូលខាល ាំងៗគ ើ យឈ គសៀតៗប្ទងូ [ดอก ดอ่ง-เฮมิ 
โจ๊ล คลัง คลัง เฮิ่ย ช่ือ เซียดๆ ตรงู ] 

 

 c) ปวดท้อง abdominal pain ចុកគពាុះ [จก ปัวะฮ] 
M3. ผู้ป่วยชายอายุ  30 ปี มาห้องฉุกเฉินโดยอาการปวดท้อง จงซักประวัติ 
A 30-year-old male come to an emergency room (ER) with abdominal pain. 
បុរសោយុ ៣០ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈចុកគពាុះ ។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ ។ 

 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
M3.1 เร่ิมปวดท้องตรงไหน ช่วยชี้แค่นิ้วเดียว  
Where exactly do you get this pain? Can 
you point to it precisely? 

ចប់គផ្តើ មឈ គពាុះប្តង់្? [จับ-พเดิม ช่ือ ปัวส ตร็อง    
นา ?]  សូមជួយចងែលុគោយប្មាមមួយ។ [โซม จวย จ่อง 
โอ๊ล โดย มเรยีม มวย ] 

1) ปวดบริเวณลิ้นปี่ Epigastric area ឈ ចុង គងាើ ម [ช่ือ จง ด่อง-เฮิม ] 

2) ปวดบริเวณใต้ชายโครงขวา Below right 
costal margin 

ឈ បរិគវណគប្កាមឆ្ែឹងជំនីសាត ាំ [ ช่ือ บริเวณ โกรม ชเอิง-
จม-นี ซด า ] 

3) ปวดบริเวณรอบ ๆ สะดือ Periumbilical 
area 

ឈ ជំុវិញរនធ ផិ្្ត [ ช่ือ จม-เวญ รน-เผจิด ]  
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4) ปวดท้องน้อยด้านขวา หรือด้านซ้าย Right 

lower quadrant pain 
ឈ គពាុះគប្កាមខាងសាត ាំ ឬខាងគឆ្វង [ช่ือ ปัวส โกรม ข่าง 
ซด า รือ ข่าง ฉเวง] 

5) ปวดบริเวณเหนือหัวเหน่า suprapubic 
pain 

ឈ បរិគវណពី្គលើថាៃ សគប្កាម [ ช่ือ บริเวณ ปี เลอ ทะงัส 
โกรม]  

M3.2 มีอาการปวดร้าวไปที่ไหนหรือไม่  
Does the pain travel or radiate to anywhere 
else? 

គតើមានឈ រាលឬ បត ូរកដនលងឈ គៅ្ដ រគទ?  

[ เตอร์  เมียน ช่ือ เรี๊ยล รือ ผโด ก็อน-แลง-ช่ือ โต๊ว นา 
แด เต ๊?]  

1) ปวดรอบสะดือแล้วย้ายไปที่ขวาล่างไหม 
Does it pain move from 
periumbilical area to right lower 
quadrant? 

ឈ ជំុវិញរនធ ផិ្្តរួចបត ូរគៅឈ គពាុះគប្កាមសាត ាំ 

[ช่ือ จม-เวญ รน-เผจดิ ร๊วช ผโด โต๊ว ช่ือ ปัวส โกรม 
ซด า]  

2) จุกแสบขึ้นบน Are you upward burning 
sensation? 

ចុកឆ្ែ ល់ប្កហាយគ ើងគលើ ប្តង់ចុង គងាើ ម [จก ชอ๊อล กรอ-
ฮาย เลิง เลอ ตร็อง จง ด่อง-เฮิม ] 

3) ปวดร้าวทะลุหลัง pain get through to 
the back? 

ឈ រាលទាំ លុុះខនងគៅគប្កាយ [ช่ือ เรยีล ต่ม-ลุ๊ฮ โต๊ว โกรย]  

4) ปวดร้าวไปสะบักขวา pain travel to 
right shoulder? 

ឈ រាលគៅឆ្ែឹ ងសាល បប្បគចៀវ ឬ សាែ សាត ាំ [ ช่ือ เรียล โต๊ว 
ชเอิง สลาป-ปรอ-เจียว รือ สมา ซด า ] 

5) ปวดท้องน้อยร้าวไปบั้นเอวหรือร้าวลงมา
หน้าขา หรือ ไปที่อวัยวะเพศ do you feel 
pain at lower abdominal pain 
radiates to the flank or travel 
downward along to anterior part of 
leg or to genitalia? 

ឈ គពាុះគប្កាមរាលគៅចគងកុះ ឬ រាលមកប្កគលៀន មក

ព្ងសាវ ស ឬគជើងដផ្នកខាងមុខ  [ช่ือ ปัวส โกรม เรียล โต๊ว    
จ็อง-แก๊ส รือ เรียล โมะ กรอ-เลียน รือ โป๊ง-ซวะส หรือ 
เจิง พแนก ข่าง มก] 

M3.3 ลักษณะอาการปวดเป็น Characteristic of 
pain / What do you feel the pain look like? 

លកខណឺៈការឈ   [ลัก-กณะ กา ช่ือ ] 

1) แบบต้ือ ๆ dull aching ឈ ចុកអួលៗ [ ช่ือ จก อ๊วลๆ ] 

2) แบบบีบ ๆ colicky pain ឈ ដបបប្ចបាច់ៗ ឬ គកៀបៗ  [ช่ือ แบบ จรอ-บ๊ัช จรอ-บ๊ัช 
รือ เกี่ยบ เกี่ยบ ]  
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3) แบบเหมือนโดนแทง, ฉีก knife-like ,  

tearing or sharp pain 
ឈ  ូចប្តូវចក់ ឬ ប្តូវដ ក ឬ រយុះ [ ช่ือ โดช โตรว จ่ะ รือ 
โตรว แฮช รือ โร ยะฮ ] 

4) เจ็บแบบจุกแน่น ๆ  biliary colic pain ឈ ដបបចុកដណនៗ [ช่ือ แบบ จก แน่นๆ ]  

5) เสียด ๆ หรือ แสบ burning ឈ ដបបគសៀតៗ ឬ ប្កហាយ [ ช่ือ แบบ เซียดๆ รือ กรอ 
ฮาย ]  

M3.4 อาการปวดรุนแรงทันทีทันใด หรือ ค่อยเป็น
ค่อยไป ปวดนานแค่ไหนแล้วครับ นาท ีชั่วโมง วัน 
สัปดาห ์เดือน   Did the pain start severely 
sudden or gradually? How long ago did this 
pain start? Minutes, hours, days, weeks, 
months? 

ឈ ខាល ាំងភាល មៗ ឬ ឈ មតងបនតិ ចៗ ? ឈ យូរប៉ាុ ណ្ ? នាទី/ 

គមា៉ា ង/ ថ្ងៃ / សបាត  ៍ / ដខ? [ช่ือ คลัง เพลียมๆ รือ ช่ือ มด็อง 
บ็อน-เต็ช มด็อง บ็อน-เต็ช ? ช่ือ ยู ปน-นา ? เนีย ต ี/
โมง / ทไง/ สัป ดา /แค ?]  

M3.5 ตอนนี้ปวดรุนแรงแค่ไหน ช่วยให้คะแนนความ
ปวดจาก 1 ถึง 10 โดย 10 คือปวดรุนแรงท่ีสุดในชีวิต 
How severe is the pain right now? If you had 
to rate the pain from 1 to 10 with 10 being 
the worst pain you can imagine, how would 
you score this pain now? 

អី វូគនុះឈ ខាល ាំងកប្មិត្?  ជួយគោយលាំោប់ពី្ ០  ល់ 

១០ [อัย-โลว-นิฮ ช่ือ คลั่ง ก่อม-เรดิ-นา ? จวย ออย  ลม-
ดับ ปี โซน ด็อล ด็อบ ] ០ រ អត់ឈ គសាុះ [โซน กือ อ็อด 
ช่ือ ซอฮ] ៥ រ ឈ លែមៗោចប្ទាំបាន [ ปรัม กือ ช่ือ ละโมม 
ละโมม อ๊าช ตรอม บาน ] ១០ រ ឈ ខាល ាំងបាំ ផុ្តកន ងុជីវិត [ด็
อบ กือ ช่ือ คลั่ง บ๊อม พด คนง จี-วึด ] 

M3.6 ปวดต้ังแต่ตอนไหน When did the pain 
begin? 

ឈ តាាំងពី្គព្ល្?  [ชื่อ ตัง ปี เปล๊-นา ?]  

1) ระยะเวลาที่เกิด How long does it last ? 
(Duration) 

ឈ យូរប៉ាុ ណ្ ដ រ? [ช่ือ ยู ปน-นา แด?]  

2) การด าเนินของการปวดเป็นแบบไหนใน 24 
ชั่วโมงที่ผ่านมา What is its pattern over a 
24-hour period? 

អាំ  ងុ ២៤ គមា៉ា ងកនលងមកឈ យ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? 

[อ่อม-หล่ง มะภยั-บวน โมง ก็อน-ลอง โมะ ช่ือ อย่าง 
เม็ช แด ?]  

3) ระยะห่างของการปวดแต่ละคร้ัง How long 
do you get between episodes of pain? 
(interval) 

ឈ មតងៗឃ្លល តោន យូរប៉ាុ ណ្ ? [ช่ือ มด็องๆ เคลียด คเนีย ย ู
ปน-น้า ?] 

4) ปวดตลอดเวลา หรือ ปวดเป็น ๆ หาย ๆ ถ้า
เป็น ๆ หาย ๆ แต่ละคร้ังปวดนานแค่ไหนครับ  
Is the pain there all the time or does it 
come and go? How long does it last for? 

ឈ រ ូត ឬ មតងឈ មតងបាត់ [ช่ือ โร-โฮด รือ มด็อง ช่ือ    
มด็อง บัด ]  គបើ មតងឈ មតងបាត់ គតើ គព្លឈ មតងៗ យូរ

ប៉ាុ ណ្ ? [เบอร์ มด็อง ชื่อ มด็อง บัด เตอร์ เปล๊ ช่ือ มด็
องๆ ยู ปน-นา ?]  
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5) มีช่วงเวลาใดไหนที่ปวดมากเป็นพิเศษ 
กลางวัน กลางคืน ตามมื้ออาหาร ตอนมี
ประจ าเดือน  
Is there any particular time when you 
have noticed you get the pain (day, 
night, mealtimes, menses)? 

 គតើមានគព្ល្ដ លឈ ខាល ាំងខុសធមែតាដ រគទ? គព្លថ្ងៃ?

គព្លយប់? រាល់គព្លបាយ?គព្លមានរ ូវ?  [เตอร์ เมียน 
เป๊ล-นา แดล็ ช่ือ คลั่ง ค๊อฮ ทอม-มะ-ดา แด เต๊? เป๊ล 
ทไง? เป๊ล ยบ ? ร๊อล เปล๊ บาย? เป๊ล เมียน โร-โดว็?] 

M3.7 อาการปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารไหม Does 
the pain relate to meal? 

ោការឺៈឈ ពាក់ព័្នធ នឹងការ ូបោហារដ រគទ? [อาการะ 
ช่ือ ปัก-ป๊อน นึง กา-โฮบ อา-ฮา แด เต ๊?]  

M3.8 อาการเป็นมากขึ้นเมื่อท าอะไร Symptoms 
worsen when doing something 

ឈ ខាល ាំងជាងមុនគព្លគធវើអវី ដ រ? [ ช่ือ คลั่ง เจียง มน เป๊ล 
ทเวอ อวัย แด?] 

1) ปวดท้องเวลาหิว หรือ หลังอาหาร  
Was the pain occur when you hungry or 
after meal? 

ឈ គពាុះគព្លឃ្លល នឬ គប្កាយ ូបោហារ [ ช่ือ ปัวฮ เปล๊ 
เคลียน รือ โกรย โฮบ อา-ฮา ] 

2) ปวดท้องเวลาด่ืมสุรา When you drink 
alcohol? 

ឈ គពាុះគព្លផឹ្កប្សា  [ ช่ือ ปัวฮ เป๊ล เพอะ สรา ] 

M 3.9 อาการทุเลาลงเมื่อท าอะไร Symptoms 
eased when doing anything. 

ោការឺៈឈ ធូរគសបើយគព្លគធវើអវី  ? [อาการะ ช่ือ ทู-สะเบิย 
เป๊ล ทเวอ อวัย ?] 

1) เมื่อรับประทานยาพร้อมกับอาหาร หรือ 
หลังรับประทานอาหาร taking medicine 
during meal or after meal 

គព្ល ូបោហារ ឬ គប្កាយ ូបរួច [เป๊ล โฮบ อา-ฮา หรือ
โกรย โฮบ-ร๊วช ]  

2) เมื่อกินนม หรือ ยาลดกรด drinking milk 
or taking antacids 

គព្លផឹ្កទឹកគោុះគោ ឬ ថាន ាំបញ្ុុះជាតិោសីុតកន ុងប្កព្ុះ    

[เป๊ล เพอะ ตึก-เดาะ-โก รือ ทน า บัญ-จ๊อฮ เจียด-อา-สิท 
คนง กรอ-ปะฮ ?] 

3) เมื่อนอนพักผ่อน กนิยาแก้ปวดอาการ take 
a rest, after took pain killer 

គព្លគរងសប្មាក ឬ គប្កាយគព្លគលបថាន ាំបាំបាត់ឈ ចុកចប់ 

[เป๊ล เกง ส่อม-ราก หรือ โกรย เปล๊ เลบ ทน า บ่อม-บัตร 
ช่ือ จก-จับ ?] 

M3.10 อาการอื่น ๆ เช่น other symptoms such 
as  

ោការឺៈរួម ៏ថ្ទគទៀត [ อาการะ รวม ดอ-ตัย เตยีด ] 

1) เรอเปร้ียว มีของเปร้ียวขึ้นมาในปาก     
แสบ ๆ ตรงลิ้นปี่ heartburn , epigastric 
burning sensation 

គភើ ជូរ , ជាតិោសីុតប្ចលមកជូរកន ុងមាត់ , ឈ ប្កហាយៗចុង

 គងាើ ម [ เพอ้ จู , เจียด อา-สิท จรา๊ล โมะ จู คนง ม็อด , 
ช่ือ กรอ-ฮาย กรอ-ฮาย จง ดอ่ง-เฮิม ]  
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2) ท้องเสีย diarrhea រាក [เรียะ] 

3) คลื่นไส้ อาเจียน  nausea vomiting កែ ួតចគ ែ្ រ [ขะอวด จ่อง-ออ] 

4) ถ่ายด า หรือ ถ่ายเป็นเลือด Melena or 
hematochezia 

ោមកគមែ  ឬ ជុុះឈាម [ เลยี-หมวก ขะเมา หรือ จุซ 
เฉี่ยม]  

5) ปัสสาวะแสบขัด burning urination គនាមទស់គនាមផ្ា [โนม ต็อส โนม พะซา]  

6) หนาวสั่น chill រ្រញាក់ [ โร-เงีย ญัก ]  

7) ท้องอืด แน่นท้อง constipation , 
abdominal fullness 

គ ើ មគពាុះ ទល់គពាុះ [เฮมิ ปัวส โตล ปัวส] 

8) เบ่ืออาหาร anorexia or loss of 
appetite 

អន់បាយឬធុញោហារ   

[อ็อน บาย รือ ธุญ อา-ฮา]  

M3.11 อื่น ๆ others គផ្សងៗ  [ผเซงๆ]  

1) มีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายอุจจาระ 
change of bowel habits 

ការ ល្ ស់បត ូរទមាល ប់បគនាទ របង់ [กา ผลัส-ผโด ตม่-ล๊อป 
บ่อน-โต-บ็อง ] 

2) ถ่ายไม่สุด มีมูกเลือด incomplete 
defecation, bloody mucus stool 

បគនាទ របង់មិនអស់ មានរាំអិលឈាម  [บ่อน-โต-บ็อง เมิน 
อ็อฮ , เมียน รม-เอิล เฉี่ยม ] 

3) มีรับประทานยาขับถ่าย Hx of taking 
laxative drug 

ប្បវតតិ  ូបថាន ាំបញ្ុុះោមក [ปรอ-ว็อด โฮบ ทน า บัญ-จอส 
เลีย-หมวก ] 

4) มีประวัดิมะเร็งล าไส้ในครอบครัว Do you 
have anyone with colon cancer history 
in your family? 

មានប្បវតតិ គកើតមហារីកគពាុះគវៀនកន ងុប្រួសារ   

[เมียน ปรอ-ว็อด เกดิ โมฮารีก ปัวฮ-เวี่ยน คนง กรัว-ซา] 

5) มีตกขาวผิดปกติไหม Do you have 
abnormal leukorrhea? 

មានធ្លល ក់សខុសធមែតាដ រគទ?  [เมยีน ทละ-ซอ ข็อส ทอม-
มะ-ดา แด เต๊ ?] 

6) มีเลือดออกทางช่องคลอด Do you have 
abnormal vaginal bleeding? 

មានឈាមគចញពី្ប្បោប់គភទ [เมียน เฉี่ยม เจ็ญ ปี      
ปรอ-ดับ เพด ] 

7) มีประจ าเดือนอยู่ไหม วันที่ประจ าเดือนมา
ล่าสุด Are you on menstruation? When 
was your last menstrual period? 

កាំ ពុ្ងមករ ូវដ រគទ ? ថ្ងៃមករ ូវចុងគប្កាយបាំ ផុ្ត? 

 [ก่อม-ปง โมะ โร-โด๊ว แด เต๊ ? ทไง โมะ โร-โด๊ว จง-
โกรย บ๊อม-ผด?] 



30 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
8) เคยปวดแบบนี้มาก่อนไหม Have you 
experienced such this pain before? 

ធ្លល ប់ឈ ដបបគនុះពី្មុនមកដ រគទ? [ทล็อป ช่ือ แบบ นิฮ ป-ี
มน โมะ แด เต๊?] 

9) ปกติกินยาแก้ปวดบ่อยแค่ไหน 
How often do you take pain killer pill? 

ជាធមែតា ូបថាន ាំបាំបាត់ការឈ ចប់ញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ដ រ?        

[ เจีย ท่อม-มะ-ดา โฮบ ทน า บ่อม-บัด กา ช่ือ-จับ      
ญึก-ญอป ปน-นา แด?]  

10) ชอบกนิอาหารรสจัด รสเผ็ดไหมคะ/ครับ 
Do you like spicy food? 

ចូលចិតត ូបោហាររសជាតិប្ចស់ប្ចល ឬ  ឹរដ រឬគទ?

[โจ๊ล-เจิด โฮบ อา-ฮา รัวส-เจียด จรัซ จร๊าล หรือ เฮิล 
แด รือ เต๊ ?] 

11) มีอุบัติเหตุที่ท้องมาก่อนไหม Do you have 
any history of abdominal trauma ? 

ធ្លល ប់មានរបួសប្តង់គពាុះដ រឬគទ?  [ทล็อป เมียน โร-บัวฮ 
ตร็อง ปัวฮ แด รือ เต๊ ?] 

12) ด่ืมสุรา สูบบุหร่ีไหม Do you drink or 
smoke? 

ផឹ្កប្សា ឬ ជក់បារីដ រឬគទ?  [เพอะ สรา รือ จัวะ บา-รัย 

แด รือ เต๊ณ ?]  

 

d) มีไข้ Fever គៅត ខល នួ [คะเดา ขลวน] 
M4. ผู้ป่วยชายอายุ 30 ปี มาห้องฉุกเฉินโดยอาการไข้ จงซักประวัติ  
A 30-year-old male came to ER with a fever. 
បុរសវ័យ ៣០ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈគៅត ខល ួន។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ ។ 

 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

M4.1 มีไข้นานเท่าไร เร่ิมเมื่อไร เวลาไหน  
How long have you had fever? When did it 
start? Which period? 

គៅត ខល ួនយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ ? តាាំងពី្ថ្ងៃ្?  គព្ល្ខលុះ?  

[คะเดา ขลวน ยู ปน-นา เฮิย? ตัง ปี ทไง นา? เป๊ล-นา 
คละฮ ?] 

M4.2 มีไข้เวลาบ่ายหรือเย็น มีไข้วันเว้นวันไหม  
Does the fever occur in the afternoon or 
evening? Do you have fever every other 
day? 

គៅត ខល ួនគព្លរគសៀលឬគព្លោៃ ច? [ คะเดา ขลวน เป๊ล โร-
เซี๊ยล รือ เป๊ล ละเงียช?] មានគៅត ខល ួនមួយថ្ងៃ រាំលងមួយថ្ងៃ
ដ រឬគទ? [ เมยีน คะเดา ขลวน มวย ทไง รม-ลอง มวย 
ทไง แด รือ เต๊?] 

M4.3 ได้วัดไข้ไหมครับ ถ้าวัด ได้เท่าไร 
Did you measure your body temperature? 
And what was it? 

បានវាស់កគតត ដ រគទ?បានប៉ាុនាែ នដ រ? 

[บาน ว๊อส ก่อม-เดา แด รือ เต๊? บาน ปน-มาณ  แด ?] 

M4.4 ลักษณะไข้เป็นแบบไหน Characteristic of 
fever 

គៅត លកខណឺៈដបប្ដ រ?  

[คะเดา ลกั-กณะ แบบ นา แด ?] 
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1) ไข้สูงลอย continuous high grade 
fever 

គៅត ខល ួនខាល ាំងជាប់រ ូត 

 [คะเดา ขลวน คลั่ง จ็อป โรโฮด] 

2) ไข้ต่ า ๆ เป็นตลอดเวลา persistent low 
grade fever 

កគតត ទប រ  គៅត គសទញៗប្រប់គព្ល [ก่อม-เดา เตยีบๆ รือ 
คะเดา สเตญ๊ๆ กรบ เป๊ล ] 

3) ไข้เป็น ๆ หาย ๆ relapse or recurrent 
fever 

គៅត ប្តជាក់ៗ [ คะเดา ตรอ-จ่ะ คะเดา ตรอ-จะ ] 

M4.5 มีหนาวสั่นไหม Any fever with chill? មានរ្រញាក់ដ រគទ? [ เมียน โร-เงีย ญัก แด รือ เต ๊?]  

M4.6 ได้รับประทานยาลดไข้ไหม ไข้ลงไหม  
Did you take antipyretic drug? Does it get 
better? 

មាន ូបថាន ាំបញ្ុុះកគតត ដ រឬគទ? [ เมียน โฮบ ทน า บัญ 
จ๊อฮ ก่อม เดา แด รือ เต ๊?] កគតត ចុុះដ រគទ? [ ก่อม-เดา 
จ๊อฮ แด เต๊ ?]  

M4.7 ได้ไปรักษา หรือ กินยาฆ่าเชื้อมาไหม ไข้ลงไหม 
Did you seek any treatment or take any 
antibiotic? Does it get better? 

បានគៅព្ាបាល ឬ  ូបថាន ាំអង់ទីបីយ៉ាូ ទិចដ រឬគទ? [บาน 
โตว พเยีย-บ๊าล รือ โฮบ ทน า อ๊อง ต ีบี โย เต็ก แด รือ 
เต๊ ?] កគតត ចុុះដ រគទ? [ ก่อม-เดา จ๊อฮ แด เต๊ ?] 

M4.8 มีน้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ มีหอบหรือไม่  
Do you have any associated symptoms such 
as runny nose, coughing, sore throat, 
phlegm, or dyspnea? 

មាន ូរសាំ គបារ កែក ឈ ក មានគសលសែ  ឬ   ត់ដ រឬគទ? 

[ เมียน โฮ ส่อม-บอ ขะอ็อก ช่ือ-กอ เมียน-สะเลฮ รือ      
ฮ็อด แด รือ เต๊ ?] 

M4.9 มีหายใจแร็ง ๆ แล้วเจ็บแปลบ ๆ ไหม 
Any pleuritic chest pain 

 ក គងាើ មចូលខាល ាំងៗមានឈ គប្សៀវៗប្ទងូដ រឬគទ ?[ ดอก 
ด่อง-เฮิม โจล๊ คลังๆ เมียน ช่ือ เสรียวๆ ตรูง แด รือ เต๊ 
?] 

M4.10 มีปวดเมื่อยตามตัว ปวดที่น่อง จุดเลือดออก
ตามผิวหนัง ผ่ืนตามร่างกาย 
Any myalgia, cuff pain, petechial or rash? 

មានឈ សាច់ ំុ ឈ ខល ួន ឈ កាំ ភួនគជើង មានអុចប្ក មៗតាម

ដសបក ឬ កនទ ួលរមាស់ដ រឬគទ? [เมยีน ช่ือ สัช-ด่ม , ช่ือ-
ขลวน , ช่ือ ก่อม-พวน-เจิง รือ เมียน อ็อช กรอ-ฮอม 
กรอ-ฮอม ตาม สะแบก รือ ก็อน-ต๊วล โร-ม๊อฮ แด รือ เต๊ 
?] 

M4.11 มีปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียนไหม 
Any abdominal pain, diarrhea, nausea 
vomiting? 

មានចុកគពាុះ  រាក  កែ ួតចគ ែ្ រដ រឬគទ? [ เมียน จก-ปัวฮ, 
เรียะ , ขะอวด จ่อง-ออ แด รือ เต ๊? ] 

M4.12 มีปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะขุ่น หรือ ปวดหลัง
ไหม Do you have difficulty in passing urine, 
cloudy urine or flank pain? 

មានគនាមផ្ាៗ ទឹកគនាមខាប់ៗ ឬ ឈ ចគងកុះដ រឬគទ?          

[เมียน โนม พะซาๆ , ตึก โนม คับๆ  รือ ช่ือ จ่อง-แก๊ฮ 
แด รือ เต๊ ?] 
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M4.13 มีตัวเหลือง ตาเหลืองขึ้นไหม Any jaundice 
or icteric sclera? 

មានដសបកគលឿង ដភនកគលឿងដ រឬគទ? [ เมยีน สะแบก 
เลือง , แผนก เลือง แด รือ เต๊ ] 

M4.14 มีประวัติไปที่ไหนมาไหม เช่น จังหวัดอื่น 
จังหวัดไหน Any history of recent travelling 
such as other province? Which province? 

មានប្បវតតិ គធវើ  ំគណើ រគៅឯ្ដ រឬគទ? គៅគខតត្ដ រ? 

[ เมียน ปรอ-ว็อด ทเวอ ด่อม-เนอร์ โตว แอ-นา แด รือ 
เต ๊? โตว แขต นา แด ?] 

M4.15 ที่ผ่านมา มีประวัติเข้าป่า ย่ าน้ าไหม  
Any history of entering the forest or fresh 
water contact? 

មានប្បវតតិ ចូលថ្ប្ព្ ឬ គ ើ ររាតទឹកគៅឯ្ដ រគទ? [เมียน 
ปรอ-ว็อด โจ๊ล ปรยั รือ เดอร์-เรียด-ตึก โนว แอ-นา แด 
รือ เต๊ ? ] 

M4.16 มีประวัติโดนสัตว ์หรือแมลงกัด ต่อยไหม 
Any history of animal or insect bite? 

មានប្បវតតិ ប្តូវសតវអវី ខាាំឬទិចដ រឬគទ?  [ เมียน ปรอ-ว็อด 
โตรว สดั อวัย ค า รือ เต็ช แด รือ เต๊ ?] 

M4.17 ปกติชอบรับประทานอาหารแบบไหน กิน
อาหารไม่สุก เช่น ลาบ ก้อย บ้างไหม 
What is your regular diet pattern? Do you 
like eating raw food? 

ជាធមែតាចូលចិតត ូបោហារគៅៗ  ូចជាភាល  សាច់ប្សស់ៗ

ដ រឬគទ? [เจีย ท่อม-มะดา โจล-เจิด โฮบ อา-ฮา เชา เชา 
โด๊ช-เจีย เพลยี สัช ซรอสๆ แด รือ เต๊?] 

M4.18 มีผู้ใกล้ชิดเป็นไข้หรือเป็นโรคไข้เลือดออก
หรือไม่ Is there any surrounding people have 
a fever or dengue fever? 

គតើ គៅជិតខល ួនអន ក មានអន ក្គៅត ខល នួឬគកើតប្រុនឈាមដ រ

ឬគទ? [เตอร์ โนว เจิด ขลวน แหนะ เมียน แหนะ นา คะ
เดา ขลวน รือ เกดิ กรน-เชี่ยม แด รือ เต๊ ?] 

M4.19 ปวดศีรษะ ซึม คอแข็ง หรือ อาเจียนพุ่งไหม 
Do you have any other symptoms such as 
headache, alteration of consciousness, neck 
stiffness or projectile vomiting? 

មានោការឺៈឈ កាល លាិ តថ្លា  រឹងក ឬ កែ ួតដ រឬគទ? [เมียน 
อาการะ ช่ือ-กบ๊าล ละฮึด-ละฮัย , เริง-กอ รือ ขะอวด 
แด รือ เต๊?] 

M4.20 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วย    
วัณโรค ผู้ป่วยไข้หวัด Have you been any 
history of contacting to COVID-19, 
tuberculosis or flu patient? 

មានប្បវតតិធ្លល ប់ប៉ា ុះពាល់អន កជមៃ កូវី -១៩  ជមៃ រគបង ឬ ប្រុន ត្

សាយដ រឬគទ? [ เมยีน ปรอ-ว็อด ทล็อป ปัซ-ป๊อล แห
นะ จม-ง่ือ โกวิด,จม-งื่อ โร-เบง รอื กรน-ผดัส-ทราย แด 
รือ เต๊ ?] 

M4.21 ประวัติมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่ภรรยา/ 
สามี โดยไม่สวมถุงยางมาก่อน หรือใช้เข็มฉีดยาเสพ
ติดเข้าเส้นร่วมกับผู้อื่น Have you been any 
experienced of unsafe sex such as multiple 
partners without condom or intravenous 
drugs used? 

មានប្បវតតិមានថ្ រូរួមគភទគប្ចើនគោយមិនគប្បើ គប្សាមអនា

ម័យ ឬធ្លល ប់ចក់សារធ្លតុគញៀនតាមសថ្សឈាមដ រគទ? 

[เมียน ปรอ-ว็อด เมียน ได-กู รวม-เพด เจรญิ โดย เมิน 
เปรอ ซโรม อนามัย รือ ทล็อป จัก ซาราเทียด เญี้ยณ 
ตาม ซอ-ไซ-เฉีย่ม แด เต๊?] 

M4.22 อื่น ๆ others  គផ្សងៗ [ผเซง ๆ ] 
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M4.22.1 มีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง underlying 
diseases 

មានជមៃ ប្បចាំខល ួនអវី ខល ុះ? [ เมียน จม-งือ ปรอ-จ า ขลวน 
อวัย คลัฮ ? ] 

1) โรคไทรอยด์ Thyroid disease ជំងឺប្កគព្ញទីរ៉ាូអីុត [จม-งือ กรอ-เปญ ต ีโร อิท] 

2) โรคเบาหวาน Diabetic Mellitus(DM) ជំងឺទឹកគនាមដផ្ែម [ จม-งือ ตึก-โนม พะแอม] 

3) โรคพิษสุราเร้ือรัง chronic alcoholism ជមៃ គញៀនសុរារុាាំថ្រ៉ា [จม-งือ เญี้ยน สุรา ร า-ไร] 

4) โรคตับ liver disease ជមៃ គងលើ ម [จม-งือ เถลมิ] 

5) ได้รับยาสเตียรอยด์หรือไม่ use of steroid បានគប្បើថាន ាំគសត រ៉ាូអីុត [ บาน เปรอ ทน า สเต๊ โร อีด ] 

6) ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส ์
หรือไม่ Are you AIDS or HIV infection 
diagnosed? 

ធ្លល ប់បានវិនិចឆ័យថាមានជមៃ គអ ស៍ឬឆ្លង គអច ោយ វី ដ រ

ឬគទ? [ ทล็อป บาน วินิจฉัย ธา เมียน จุม-งือเอดส์ รือ 
ชลอง เอช อาย วี แด รือ เต๊ ? ] 

M4.22.2 มีก้อนโตตามตัวไหม any lump or 
enlarged mass 

មាន ំុតាមរាងកាយ [ เมียน ด่ม ตาม เรียง-กาย ] 

M4.22.3 มีน้ าหนักลดไหม any weight loss? មានប្សកទមៃ ន់គទ? [ เมียน สรอก ต่ม-ง่น เต?๊] 

M4.22.4 ร้อนหรือหนาวผิดปกติไหม Are you 
intolerant to heat or cold. 

មានគៅត ប្ក ល់ប្កហាយឬប្តជាក់ខុសធមែតាគទ? 

[ เมียน คะเดา กรอ-ฮ๊อล กรอ-ฮาย รือ ตรอ-จะ ข๊อฮ 
ท่อม-มดา เต๊? ] 

M4.22.5 ประวัติสัตว์เลี้ยงที่บ้าน history of 
household’s pet? 

គៅផ្ទុះមានចិញឹ្មសតវអវី ដ រគទ? [ โนว ผตั๊ฮ เมียน เจญ็-
จึม สัตว์ อวัย แด เต๊ ?] 

M4.22.6 เคยเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หรือ ผ่าตัดหัวใจมา
ก่อนไหม Have you ever changed the heart 
valves or had the heart surgery before? 

ធ្លល ប់វ៉ាុះកាត់គបុះ ូងឬ បត ូរវា៉ា ល់គបុះ ូងដ រឬគទ? 

[ ทล็อป วัฮ-กัด แบะฮ โด่ง รือ ผโด วั๊ล แบะฮ โด่ง แด 
รือ เต๊ ?] 
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e) ท้องเสีย/ ถ่ายเหลว Diarrhea រាក [เรียะ] 
  M5. ผู้ป่วยหญิงอายุ  30 ปีมาห้องฉุกเฉินโดยอาการท้องเสีย จงซักประวัติ  
  A 30-year-old male came to ER with diarrhea. 

ស្តសតី វ័យ ៣០ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈរាក។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ ។ 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

M5.1 ท้องเสียต้ังแต่เมื่อไหร่ How long have you 
had diarrhea? 

រាកតាាំងពី្គព្ល្មក? [เรียะ ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ?] 

M5.2 ลักษณะของท้องเสีย Characteristics of 
diarrhea: 

លកខណឺៈរាក [ ลัก-กณะ เรียะ ] 

1) ปริมาณเยอะไหม How much volume 
is? 

គតើបរិមាណគប្ចើនដ រឬគទ? [ เตอร์ ปริมาณ เจรญิ แด รือ 
เต๊?] 

2) บ่อยแค่ไหน กี่คร้ังต่อวัน How often it a 
day? 

ញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ដ រ? [ ญึก-ญอป ปน-นา แด? ] 

3) ถ่ายเป็นน้ า หรือเป็นมูกเลือด Is it watery 
diarrhea? Is there any mucus or 
blood? 

រាកជាទឹក ឬ មានោយរាំអិលឈាម? [เรียะ เจยี ตึก รือ 
เมียน เลียย รม-เอิล เฉี่ยม ?] 

M5.3 มีอุจจาระเล็ดลอดตลอดเวลาไหม Is there 
associated tenesmus (a constant urge to 
defecate)? 

មានគលចោមកមករ ូតដ រឬគទ? [ เมียน เล็ช เลีย-
หมวก โมะ โร-โฮด แด รือ เต๊ ?] 

1) ตอนถ่ายอุจจาระมีปวด หรือ มวนท้อง หรือ 
หรืออุจจาระเล็ดโดยไม่ได้ต้ังใจไหม  
Does it accompanied by pain, cramping, 
and involuntary straining? 

គព្លបគនាទ របង់មានឈ  ឬ រមួលគពាុះ ឬគលចោមកគោយ

មិនបានតាាំងចិតត ដ រឬគទ? [เป๊ล บ่อน-โต-บ็อง เมียน ช่ือ 
รือ โร-ม๊วล ปัวฮ รือ เล็ช เลีย-หมวก โดย เมิน บาน ตั้ง 
เจิด แด รือ เต๊ ?] 

M5.4 ท้องเสียตอนกลางคืนไหม Does diarrhea 
occur at night? 

មានរាកគព្លយប់ដ រឬគទ? [ เมยีน เรียะ เปล๊ ยบ แด รือ 
เต๊?] 

M5.5 อุจจาระเป็นมันไหม มีฟองไหม หรือมีกลิ่นเม็น
ไหม Is the stool greasy or oily? Frothy? Foul 
smelling? 

ោមកមានលកខណឺៈខាល ញ់ មានព្ពុ្ុះ ឬមានកលិនសែ ុយដ រ

ឬគទ? [เลยี-หมวก เมยีน ลัก-กณะ ขลัญ เมียน ปอ-ปฮุ  
รือ เมียน คลึน ซโอย แด รือ เต๊?] 

M5.6 ปัจจุบันคุณรับประทานยา หรือสมุนไพร 
อาการเสริม หรือยาปฏิชีวนะอะไรไหม Now a day, 
Did you take any medication? Alternative 
medicine? or antibiotics 

សព្វថ្ងៃមាន ូបថាន ាំ ឬ ឱសងបុរាណ ោហារបាំប៉ា ន ឬ ថាន ាំអង់ទី

ប ី យ៉ាូ តិចដ រឬគទ? [ส๊อบ-ทไง เมยีน โฮบ ทน า รือ โอ-สถ 
โบราณ , อาฮา บ็อม-ปอน รือ ทน า อ๊อง-ต-ีบี-โย-เต็ช แด 
รือ เต๊?] 

M5.7 คุณได้ไปเที่ยวที่ไหนมาในเร็ว ๆ นี้ หรือไม่  
Have you traveled anywhere recently? 

អន កបានគៅគ ើ រកាំសានត គៅឯ្គព្លងែី ៗគនុះដ រឬគទ? 
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[ แหนะ บาน โตว เดอร์ ก่อม-ซาน โนว แอ-นา เป๊ล 
ทเม็ย ๆ นิฮ แด รือ เต๊ ?] 

M5.8 ปกติคุณชอบรับประทานอาหารแบบไหนบ้าง 
What is your diet patterns?  

អន កដតងដតចូលចិតត ូបោហារប្បគភទ្ដ រ? [แหนะ 
แต่ง-แต่ โจล-เจดิ โฮบ อาฮา ปรอ-เพด นา แด ?] 

 

M5.9 ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ คุณได้กินอาหารอะไรผิดปกติ
ไหม Recently, did you eat anything 
abnormal? 

ងែី ៗគនុះអន កបាន ូបោហារអវី ខុសប្បប្កតីដ រឬគទ? [ทเม็ย 
ๆ นิฮ แหนะ บาน โฮบ อาฮา อวัย ข๊อฮ ปรอ-กรอ-เด็ย 
แด รือ เต๊ ?] 

M5.10 ปกติแล้วคุณถ่ายอุจจาระยังไงบ้าง how is 
your baseline bowel habits? 

ជាធមែតាអន កបគនាទ របង់យ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [เจีย ท่อม-มะ-ดา 
แหนะ บ่อน-โต-บ็อง ยาง เมช็ แด?] 

M5.11 ความเสี่ยงเร่ืองภูมิคุ้มกันบกพร่อง How 
about the risk of immunocompromised you 
probably have. 

កតាត ប្បឈមដ លគធវើ គោយប្បព័្នធការពាររាងកាយចុុះ

គខសោយ? [กัด-ตา ปรอ-โชม แด๊ล ทเวอ โอย ปรอ-ป็อน 
กา-เปีย เรียง-กาย จ๊อฮ ขซอย?] 

M5.12 อาการอื่นร่วมด้วย associated symptoms ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត  

[อาการะ รวม ดอ ไต เตียด ] 

1) ไข้ หนาวสั่น fever, chill គៅត ខល ួន រ្រញាក់  

[ คะเดา ขลวน โร-เงีย ญัก] 

2) คลื่นไส้ อาเจียน nausea/vomiting កែ ួត ចគ ែ្ រ [ ขะอวด จ่อง-ออ] 

3) น้ าหนักลด weight loss ប្សកទមៃ ន់ [ สรอก ตม-งน ] 

4) ใจสั่น palpitation ញ័រគ ើមប្ទូង [ ญอ เดิม ตรูง ] 

5) ประจ าเดือนผิดปกติ abnormal 
menstruation 

មករ ូវខុសធមែតា [ โมะ โร-โดว ขอ๊ฮ ท่อม-มะดา]  
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f) หายใจล าบาก Dyspnea  ត់ពិ្បាក ក គងាើម [ฮ็อด ปิ-บาก ดอก ด่อง-เฮิม] 
   Case M6. ผู้ป่วยหญิงอายุ 43 ปีมาห้องฉุกเฉินโดยอาการหายใจล าบาก จงซักประวัติ  
     A 43 year old man came to ER with dyspnea. 
           ស្តសតី វ័យ ៤៣ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈ ត់ពិ្បាក ក គងាើ ម។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជ

មៃ ។ 

 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

M6.1 อาการหายใจล าบาก หรือ เหนื่อยเป็นมานาน
แค่ไหนแล้วครับ How long have you had 
shortness of breath or dyspnea? 

ោការឺៈពិ្បាក ក គងាើ ម ឬ  ត់គកើតគ ើងយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ?

[อาการะ ปิ-บาก ดอก ด่อง-เฮมิ รอื ฮ็อด เกิด-เลิง ยู 
ปน-นา เฮิย?] 

M6.2 อาการเป็นมาทันที่ทันใด หรือ ค่อย ๆ เป็นมา
เร่ือย ๆ ครับ Does the symptom occur 
immediately or gradually? 

ោការឺៈ ត់គកើតមានភាល មៗ ឬ គកើតមតងបនតិ ចៗ? [ อาการะ   
ฮ็อด เกิด เมียน เพลยีม ๆ รือ เกิด มด็อง บ่อน เต็ช มด็
อง บ่อน เต็ช?] 

M6.3 การด าเนินโรคเป็นอย่างไร what is the 
progression of the symptom? 

គតើោការឺៈដប្បប្បួលយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [เตอร์ อาการะ แปร-
ปร๊วล ยาง เม็ช แด?] 

1) เป็นมากขึน้เร่ือย ๆ progressive កាន់ដតខាល ាំងគ ើងៗ [กัน แต่ คลัง เลิง คลัง เลิง] 

 

2) อาการเท่าเดิมตลอดเวลา constant ប្បហាក់ប្បដ លគ ើមរ ូត [ ปรอ-ฮ่ะ ปรอ-แฮล๊ เดมิ โร 
โฮด] 

3) อาการเป็น ๆ หาย ๆ Relapse or 
recurrent 

ោការឺៈមតងគកើត មតងបាត់ [ อาการะ มด็อง เกิด มด็อง บัด] 

 

M6.4 อาการเหนื่อยรุนแรงแค่ไหน How severe is 
the symptom. 

ោការឺៈ ត់ធៃ ន់ធៃ រកប្មិត្ដ រ? [อาการะ ฮ็อด ทะงน-
ทโง ก่อม รึด นา แด?] 

1) ไม่มากนัก เพียงท าให้ร าคาญ mild 
symptoms, slight limitation during 
ordinary activity. 

បនតិ ចបនត ួច ប្ោន់ដតគធវើ គោយរាំខាន [ บ่อน-เต็ช บ่อน-ต๊วจ 
กร๊อน แต่ ทเวอ อ๊อย รุม-คาญ ] 

2) เหนื่อยจนท างานปกติไม่ได้ shortness of 
breath to be unable to work 
normally 

 ត់ទល់ដតមិនោចគធវើការ្រធមែតាបាន [ ฮ็อด ต๊อล แต่ 
เมิน อาช ทเวอ กา-เงีย ท่อม-มะดา บาน ] 

3) เหนื่อยมากเวลาอยู่เฉย ๆ severe 
dyspnea even while at rest 

 ត់ខាល ាំងសូមបីដតគៅគសៃ ៀមៗ [ฮ็อด คลัง โซม บัย แต่ โนว 
ซเงียมๆ ?] 
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M6.5 ตอนที่รู้สึกเหนื่อย คุณก าลังท าอะไรอยู ่What 
are you doing while the symptoms occur? 

គព្លដ លមានោរមែណ៍ថា ត់ ឬ គនឿយ គតើអន កកាំ ពុ្ងគធវើអវី ?

[เป๊ล แดล๊ เมียน อา-ร็อม  ทา ฮ็อด รือ เนือย เตอร์ แห
นะ ก่อม-ปง ทเวอ อวัย?] 

1) อยู่เฉย ๆ taking rest សប្មាកគៅគសៃ ៀមៗ [ส่อม-ราก โนว ซเงียมๆ] 

2) ยกของหนกั lifting heavy thing គលើ ករបស់របរធៃ ន់ៗ [เลิก โร-บ๊อฮ โร-บอ ทะงนๆ ] 

 

3) ออกก าลังกาย taking exercise ហាត់ប្បាណ [ หัด-ปราน ] 

M6.6 ขึ้นบันใดเหนื่อยไหม ได้กี่ชั้น เมื่อก่อนขึน้ได้กี่
ชั้น Does the symptoms occur when you go 
up the stairs? How many floors? How many 
floors were you able to go up the stair in 
the past? 

គព្លគ ើងជគណត ើ រ គតើ ត់ដ រឬគទ? [ เป๊ล เลิง จน-เดอร์ 
เตอร์ ฮ็อด แด รือ เต๊?] អី ូវគ ើងបានប៉ាុនាែ នជាន់? [อัย-
เลา เลิง บาน ปน-มาณ  จ็อน ?] ចុុះពី្មុនគ ើងបានប៉ាុនាែ ន
ជាន់? [ จ๊อฮ ปี-มน เลิง บาน ปน-มาณ  จ็อน?] 

 

M6.7 อาการเป็นนานเท่าใดจึงดีขึ้น How long 
does the symptoms take (the period from it 
starts until you get better)? 

ោការឺៈរង់យូរប៉ាុ ណ្ ដ រគទើបធូរគសបើយគ ើងវិញ? [ อากา
ระ กง ยู ปน-นา แด เติบ ทู สเบิย เลิง-เวญ ?] 

M6.8 อะไรบ้างท่ีท าให้อาการเหนื่อยเป็นมากขึ้น 
Which activity that aggravate the symptom? 

អវី ខល ុះដ លគធវើ គោយកាន់ដត ត់ជាងមុន? [ อวัย คละฮ 
แด๊ล ทเวอ อ๊อย กัน แต ่ฮ็อด เจยีง มน ?] 
 

M6.9 อะไรบ้างท่ีท าให้อาการเหนื่อยน้อยลง Which 
activity that relieve the symptom? 

អវី ខល ុះដ លគធវើ គោយោការឺៈ ត់ងយចុុះ? [ อวัย คละฮ 
แด๊ล ทเวอ อ๊อย อาการะ ฮ็อด ทอย จ๊อฮ ? ] 
 

M6.10 มีน้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ไหม Do 
you have any runny nose, coughing, sore 
throat or phlegm? 

គតើអន កមានគ ៀរសាំ គបារ កែក ឈ ក មានគសលសែ  ដ រឬគទ? [ 
เตอร์ แหนะ เมียน เฮีย ส่อม-บอ, ขะอ็อก , ช่ือ กอ, 
เมียน สแลซ แด รือ เต๊ ?] 

1) (ถ้าม)ี เสมหะสีอะไร (as if) what color 
of the phlegm? 

(គបើមាន) គសលសែព្ណ៌អវី ? [(เบอร์ เมยีน) สแลซ ป๊อ อวัย ?] 

 

2) เสมหะเปลี่ยนสีไหม Did it change the 
color? 

គសលសែបត ូរព្ណ៌ដ រឬគទ? [สแลซ ผโด ป๊อ แด รือ เต๊ ?] 

 

M6.11 มีหายใจแร็ง ๆ แล้วเจ็บแปลบไหม Do you 
have any pleuritic chest pain or angina 
pectoris? 

 ក គងាើ មចូលខាល ាំងៗមានឈ គប្សៀវៗប្ទងូដ រឬគទ ? [ ดอก 
ด่อง-เฮิม โจล๊ คลังๆ เมียน ช่ือ เสรียวๆ ตรูง แด รือ เต๊ 
?] 
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M6.12 คุณมีบวมตามแขนขาไหม Did you notice 
any swelling of your extremities? 

គតើអន កមានគ ើ មតាមថ្ គជើងដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ 
เมียน เฮิม ตาม ได เจิง แด รือ เต ๊?] 
 

M6.13 คุณนอนราบแล้วเหนื่อยไหมครับ ปกติคุณ
นอนหมอนกี่ใบ Do you breathe more difficulty 
while you lay on your back? How many 
pillows do you usually sleep on? 

អន កគរងរាបរួចចប់គផ្តើ ម ត់ដ រឬគទ? [ แหนะ เกง เรียบ 
ร๊วจ จับ พเดิม ฮ็อด แด รือ เต๊ ?] ជាធមែតាគរងកល់គខនើយ
ប៉ាុនាែ នជាន់? [ เจีย ท่อม-มะดา เกง ก๊อล ขเนย ปน-มาณ  
จ๊อน ?] 

M6.14 คุณเคยต่ืนนอนมาหอบเหนื่อยตอนกลางคืน
ไหม Have you ever experienced waking up 
at night due to shortness of breathing? 

អន កធ្លល ប់ភ្ាក់មក ត់ ងា ក់ក ត្ លយប់ដ រឬគទ? [ แหนะ 
ทล็อป ผญัก โมะ ฮ็อด ด่อง-ฮ็อก ก็อน-ดา๊ล ยบ แด รือ 
เต๊ ?] 

M6.15 อาการอื่นร่วมด้วย associated symptoms ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត [ อาการะ รวม ดอ ไต เตียด] 
 

1) ไข้ fever គៅត ខល ួន [ คะเดา ขลวน ] 

2) แน่นหน้าอก chest fullness or 
heaviness 

ដណនគ ើមប្ទូង [ แน่น เดมิ ตรูง ] 

3) เบ่ืออาหาร anorexia ធុញោហារ [ ธญุ อาฮา ] 

4) น้ าหนักขึ้น น้ าหนกัลด weight gain , 
weight loss 

គ ើងទមៃ ន់ , ប្សកទមៃ ន់ [เลิง ตม-งน  , สรอก ตม-งน  ] 

5) ไอเป็นเลือด hemoptysis កែកឈាម [ ขะอ็อก  เฉี่ยม ] 

6) หายใจมีเสียงวีดร่วมด้วย any wheezing 
during respiration? 

 ក គងាើ មឮសូរវីតៗ [ ดอก ด่อง-เฮมิ ลือ โซ วีดๆ] 

M6.16 โรคประจ าตัว underlying disease? ជមៃ ប្បចាំកាយ [ จม-งือ ปรอ-จ า-กาย ] 

1) โรคหัวใจ heart disease ជមៃ គបុះ ូង [ จม-งือ แบะฮ โด่ง ] 

2) โรคปอดอักแสบ pneumonitis  ជមៃ រោកសួត [ จม-งือ โร เลียก ซว๊ด] 

3) วัณโรคปอด pulmonary tuberculosis ជមៃ រគបងសួត [จม-งือ โร เบง ซ๊วด] 

4) โรคหอบหืด asthma ជមៃ   ត [จม-งือ เฮดิ]  

5) โรคตับ liver disease ជមៃ គងលើ ម [จม-งือ เทลิม ] 

M6.17 ประวัติสูบบุหร่ี History of smoking? ប្បវតតិ ជក់បារី [ปรอ-ว็อด จัวะ บา-เร็ย] 

1) คุณสูบบุหร่ีไหม / Do you smoke? អន កជក់បារីដ រឬគទ? [แหนะ จัวะ บา-เร็ย แด รือ เต๊] 
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2) สูบมากี่ปีแล้ว /For how long? ជក់ប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំមកគ ើ យ? [จัวะ ปน-มาณ  ชน า โมะ เฮิย?] 

3) ยังสูบอยู่ไหม /Did you stop smoking 
yet? 

អី វូគនុះគៅជក់ដ រឬគទ? [อัย-เลา นิฮ จัวะ แด รือ เต]๊ 

4) เลิกไปเมื่อไหร่ /when did you stop 
smoking? 

ឈប់ជក់ពី្អ ក្ ល់? [ชบ จัวะ ปี อ่อง-ก๊าล] 

5) วันละกีม่วน กี่ซอง /How much per 
day? 

មួយថ្ងៃប៉ា ុនាែ នគ ើម? ប៉ាុនាែ នកញ្ប់? [มวย ทไง จัวะ ปน-
มาณ  เดมิ?ปน-มาณ  กัญ-จ็อบ?] 

M6.18 บ้านมีฝุ่นควัน หรือ สมาชิกรอบข้างสูบบุหร่ี
ไหม  
Is the house (or the workplace area) dusty? 
Does the surrounding members smoke? 

គៅផ្ទុះសមបូរធូលី  ុយ ឬ មានសមាជិកកន ុងផ្ទ ុះជក់បារីដ រ

ឬគទ? [ โนว พตะฮ ส่อมโบ ธลุี โฮย รือ เมียน สมาจึก 
คนง พตะฮ จัวะ บา-เร็ยแด รือ เต ๊?] 

 

g) เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน upper GI bleeding  ូរឈាមផ្ល វូោហារដផ្នកខាងគលើ   

[โฮ เฉี่ยม ผเลา อา-ฮา ผแนก ข่าง เลอ] 
Case M7. ผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี มาห้องฉุกเฉินโดยอาเจียนเป็นเลือด จงซักประวัติ  
A 35-year-old woman come to ER with bloody vomiting. 
ស្តសតី វ័យ ៣៥ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈកែ ួតឈាម។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ ។ 
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M7.1 เลือดที่ออกมา คือออกจากตรงไหน จากการ
อาเจียนออกมา หรือ จากการไอออกมา หรือ ออกมา
จากที่ปากหรือจมกู Is the blood definitely in 
your vomit, and not from coughing or a 
nosebleed? Is it fresh red blood or coffee 
ground color? 

គតើឈាមគចញមកពី្ប្តង់្ដ រ ? កែ ួតគចញមក ឬ កែកគចញ

មក ឬ  ូរគចញពី្មាត់ឬប្ចមុុះ ? [ เตอร์ เฉี่ยม เจญ็ โมะ ป ี
ตร็อง นา แด ? ขะอวด เจ็ญ โมะ รือ ขะอ็อก  เจ็ญ โมะ 
รือ โฮ เจญ็ ปี ม๊อด รือ จรอ ม๊อฮ ?] 

M7.2 อาเจียนเป็นเลือดมากี่วันแล้ว  
How long have you experienced bloody 
vomiting? 

កែ ួតគចញឈាមមកប៉ាុនាែ នថ្ងៃ គ ើ យ? [ ขะอวด เจ็ญ เฉี่ยม 
โมะ ปน-มาณ  ทไง เฮิย ?] 

M7.3 ลักษณะของเลือดที่ออกมาเป็นเลือดสดหรือ
เป็นเลือดด า ๆ Characteristic of hematemesis: 
fresh blood or coffee-ground vomiting? 

ឈាមដ លគចញមក ជាឈាមប្សស់ ឬជាឈាមជាាំគមែ ៗ? 

[ เฉี่ยม แดล๊ เจ็ญ โมะ เจยี เฉี่ยม สรอซ รือ เจยี เฉีย่ม    
จ็อม ขะเมาๆ ?] 

M7.4 ปริมาณเลือดที่ออกมาหนึ่งคร้ังมากน้อยแค่ไหน 
อาเจียนไปกี่คร้ังแล้ว How much blood have 

ឈាមដ លគចញមកមតងៗគប្ចើនប៉ាុ ណ្ ដ រ? កែ ួតមកប៉ាុនាែ ន

 ង? [ เฉี่ยม แด๊ล เจ็ญ โมะ มด็อง ๆ เจริญ ปน-นา แด ? 
ขะอวด โมะ ปน-มาณ  ดอง ?] 
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you noticed for each vomiting? How many 
times of vomiting? 
M7.5 มีอาการเป็นลม วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เหงือ่
ออกร่วมด้วยไหม Any fainting, 
lightheadedness, nausea, sweating? 

គតើមានោការឺៈវិលមុខ ចង់ ួល  ចគ ែ្ រ ដបកគញើសរួមជាមួយ

ដ រឬគទ? [ เตอร์ เมยีน อาการะ เว๊อล มก, จอ็ง ด๊วล, 
จ่อง ออ, แบก เญิฮ รวม เจีย-มวย แด รือ เต๊ ?] 

 

M7.6 เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหม 
Have you ever experienced such this 
symptom before? 

គតើអន កធ្លល ប់មានោការឺៈដបបគនុះពី្មុនមកគទ? 

[ เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน อาการะ แบบ นิฮ ปี-มน 
โมะ เต๊?] 

M7.7 มีประวัติเป็นโรคกระเพาะมาก่อนไหม หรือ เคย
ปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ มาก่อนหรือไม่ Do you 
have any history of gastric disease or 
recurrent abdominal pain? 

គតើអន កធ្លល ប់មានជមៃ ប្កព្ុះ ឬ ឈ គពាុះមតងមាក ល់ពី្មុនមកគទ? 

[ เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน จม-งือ กรอ-ปะฮ รือ ช่ือ-
ปัวฮ มด็อง มก๊าล ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

M7.8 คุณเคยกินยาแก้ปวด ยา NSAIDs ยาละลายลิม่
เลือด ยา steroid ยาต้ม ยาหม้อ ยาสมุนไพร มาก่อน
หรือไม่ Have you had any medication such as 
NSAIDs, anti-platelets, anti-coagulants and 
steroids, herbal or alternative medicine? 

គតើអន កធ្លល ប់គលបថាន ាំបាំបាត់ឈ ចុកចប់, ថាន ាំប្បឆ្ាំងការរោក ,

ថាន ាំប្បឆ្ាំងឈាមកក , ថាន ាំគសត រ៉ាូអីុត  ,  ថាន ាំឬសគឈើ  ឬ ថាន ាំបុរាណ

ពី្មុនមកគទ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป เลป ทน า บ่อม-บัด 
กา ช่ือ จับ , ทน า ปรอ-ชัง กา โร-เลียะ , ทน า ปรอ-ชัง 
เฉี่ยม กอก, ทน า สเต๊-โร-อีด , ทน า รึฮ-เฌอ รือ ทน า 
โบราณ ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

 

M7.9 ถ้ามี กินเป็นประจ าไหม กนิบ่อยแค่ไหน กินมา
นานแค่ไหนแล้ว   As If, how often did you take 
those medication and for how long? 

គបើមាន គតើអន ក ូបជាប្បចាំដ រគទ?  ូបញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្

ដ រ?  ូបមកយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ? [ เบอ เมียน,  เตอร์ แห
นะ โฮบ เจยี ปรอ จ า แด เต๊? โฮบ ญึก-ญอป ปน-นา แด 
? โฮบ โมะ ยู ปน-นา เฮิย ?] 

 

M7.10 คุณมีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง มีประวัติเป็นโรค
ตับ หรือ ตับแข็งมาก่อนหรือไหม Do you have any 
underlying diseases such as liver disease or 
cirrhosis? 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយអវី ខល ុះ ? មានជមៃ គងលើ ម ឬ ប្កិនគងលើ ម

ដ រឬគទ? [เตอร์ แหนะ เมียน จม-งือ ปรอ-จ า-กาย อวัย 
คละฮ? เมียน จม-งือ ทเลิม รือ กรนึ ทเลิม แด รือ เต๊ ?] 

M7.11 ประวัติการด่ืมสุรา History of alcohol 
drinking 

ប្បវតតិការផឹ្កសុរា [ปรอ-ว็อด กา เพอะ สรา] 

1) คุณด่ืมสุราไหม / Do you drink alcohol? អន កផឹ្កប្សាដ រឬគទ?  

[แหนะ เพอะ สรา แด รือ เต๊] 
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2) สุราแบบไหน /What type of alcohol ? ប្សាប្បគភទ្? [สรา ปรอ เพต นา] 

3) วันละกีข่วดหรือกี่กระป๋อง /How much 
do you drink per day? 

មួយថ្ងៃប៉ា ុនាែ ន ប ឬ កាំប៉ា ុង? [มวย ทไง ปน-มาณ  ดอบ รือ 
ปน-มาณ  ก่อม-ปง] 

4) ด่ืมทุกวันไหม/ Do you drink everyday? ផឹ្ករាល់ថ្ងៃ គទ? [เพอะ ร๊อล ทไง เต]๊ 

5) ด่ืมมากี่ปีแล้ว /For how long? ផឹ្កមកប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំគ ើ យ? 

 [เพอะ โมะ ปน-มาณ  ชน า เห็ย] 

6) ยังด่ืมอยู่ไหม /Still drinking? អី វូគៅផឹ្កដ រឬគទ?  

[อัย-เลา โนว เพอะ แด รือ เต๊] 

7) เลิกไปเมื่อไหร่ หรือ เลิกได้กี่วันแล้ว/ When 
did you stop drinking? 

ឈប់ផឹ្កពី្អ ក្ ល់? [ชบ เพอะ ปี อ่อง-ก๊าล] 

8) ท าไมถึงเลิก  / And why do you stop? គ តុអវី បានឈប់ផឹ្ក? [แหต อวัย บาน ชบ] 

M7.12 คุณมีประวัติโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร หรือ 
โรคเลือดในครอบครัวไหม Did you have any 
family history of gastric cancer or bleeding 
disorders? 

គតើអន កធ្លល ប់មានប្បវតតិ គកើតជមៃ មហារីកប្កព្ុះ ឬ ជមៃ ឈាមកន ុង

ប្រួសារដ រឬគទ? [ เต๊อ แหนะ ทลอปฺ เมียน ปรอ วอด 
เกิด จม งือ มหา รีก กรอ-ปะฮ รือ จม งือ เฉี่ยม คนง 
กรัว-ซาแด รือ เต๊ ?]  

M7.13 คุณมีประวัติอาเจียนหลาย ๆ รอบ น ามาก่อน
ไหม อาเจียนไปกี่รอบ Do you have a history of 
the multiple preceding vomiting? How many 
times of vomiting do you have? 

មុននឹងគចញឈាម គតើអន កមានកែ ួតជាគប្ចើន ងដ រឬគទ? កែ ួត

មកប៉ាុនាែ ន ង?  [ มน นึง เจญ็ เฉี่ยม เตอร์ แหนะ เมียน 
ขะอวด เจีย เจริญ ดอง แด รือ เต?๊ ขะอวด โมะ ปน-
มาณ ดอง ?] 

M7.14 อาการอื่น ๆ associated symptoms ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត  

[อาการะ รวม ดอ ไต เตียด] 

1) กลืนล าบาก Dysphagia ពិ្បាកគលប [ ปิ-บาก เลป] 

2) ซีด ไม่ทราบสาเหตุ Anaemia 
(unexplained) 

គសលកសាល ាំងគោយោែ នមូលគ តុ [สเล็ก สลัง โดย เคมยีน 
มู๊ล เหตุ] 

3) น้ าหนักลด Weight loss ប្សកទមៃ ន់ [ สรอก ตม-งน ] 

4) เบ่ืออาหาร Anorexia ធុញោហារ [ ธุญ อาฮา] 

5) เหลือง Jaundice គលឿង [ เลื่อง ] 

6) ปวดท้อง Abdominal pain ចុកគពាុះ[ จก ปัวฮ ] 
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7) ถา่ยอุจจาระด า black stool ជុុះោមកមកគមែ [ จุซ เลยี-หมวก โมะ ขะเมา] 

 

 
 

h) ผ่ืน Rashes កនទលួ [กอ็น ต๊วล] 
Case M8. ผู้ป่วยหญิงอายุ  26 ปีมาห้องฉุกเฉินโดยผื่นขึ้นตามตัว จงซักประวัติ 
A 26-year-old woman came to ER with skin rash. 
ស្តសតី វ័យ ២៦ ឆ្ន ាំមាន ក់មកបនទ ប់សគស្ត គ្ ុះបនាទ ន់គោយោការឺៈគ ើងកនទ ួលតាមខល ួន។ ចូរសាកសួរប្បវតតិ អន កជ

មៃ ។ 
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M8.1 ระยะเวลาที่เกิดผ่ืน เป็นตั้งแต่เมื่อใด ตอน
เร่ิมแรก ผ่ืนเป็นอย่างไรบ้าง When did it start? 
For how long?  What does it look like? 

គតើកនទ ួលគកើតគ ើងយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ ? [ เตอร์ ก็อน-ต๊วล 
เกิด-เลิง ยู ปน-นา เฮิย ?] 

គព្លគកើតគ ើង ំបូង វាមានលកខណឺៈ ូចគមតចខល ុះ? [เปล๊ 
เกิด-เลิง ด่อม-โบง เวีย เมียน ลัก-กณะ โดช มเด็จ คละฮ 
?] 

M8.2 ผ่ืนอยู่ที่เดิมตลอดไหม ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของผ่ืน เช่น Is it always there? Has 
it changed? 

- เป็นคงที ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเป็น ๆ 
หาย ๆ without changing or 
intermittent rash 

- เคยเป็นผื่นคล้ายแบบนี้มาก่อนไหม  Have 
you had a similar rash before? 

កនត ួលគៅកដនលងគ ើមរ ូតដមនដ រគទ? [ ก็อน-ต๊วล โนว 
ก็อน-แลง เดิม โร-โฮด แมน แด เต๊ ?] 

គតើកនត ួលមានដប្បប្បួល ូចគមតចខលុះ? [ เตอร์ ก็อน-ตว๊ล 
เมียน แปร-ปร๊วล โดช๊ มเด็จ คละฮ ?] 

- ោការឺៈរ  ូចគ ើម ោែ នការ ល្ ស់បត ូរអវី គទ ឬ មតងគកើត

មតងបាត់គៅវិញ ? [ อาการะ กือ โดช เดิม 
เคมียน กา ผลัฮ ปโด อวัย เต๊ รือ มด็อง เกิด 
มด็อง บัด โตว เวญ ?] 

- ធ្លល ប់មានកនទលួដបបគនុះ ឬ ប្សគ ៀងគនុះពី្មុនមក

គទ? [ ทล็อป เมียน ก็อน-ต๊วล แบบ นิฮ รือ สรอ 
เดียง นิฮ ปี-มน โมะ เต๊?] 

M8.3 ปัจจัยหรือภาวะใดบ้างท่ีท าให้ผ่ืนมากขึ้นหรือ
น้อยลง Is there anything cause it better or 
worse? 

មានអវី ដ លគធវើ គោយកនទ ួលគ ើងគប្ចើនជាងមុន ឬ ងយចុុះ

ជាងមុនដ រឬគទ? [ เมยีน อวัย แดล๊ ทเวอ อ๊อย ก็อน-
ต๊วล เลิง เจริญ เจียง มน รือ ทอย จ๊อฮ เจียง มน แด รือ 
เต๊ ?] 
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1) คุณได้เปลี่ยนครีม น้ าหอม ผงซักฟอก หรือ 
สารอะไรที่สัมผัสผิวหนังหรือไม่  Are you 
using any new hand creams, perfumes, 
washing powders or other substances 
likely to contact the skin? 

អន កបានបត ូរដប្កមោប ទឹកអប់ សាប ូ គបាកគខាោវ ឬមានសារ

ធ្លតុរីមីអវី មកប៉ា ុះដសបកពី្មុនមកគទ? [ แหนะ บาน ผโด    
แกรม เลยีบ, ตึก อ๊อบ, สาบู บ๊อก โคอาว รือ เมียน    
สารเทยีด กีมี อวัย โมะ ปะฮ สะแบก ปี-มน โมะ เต๊] 

2) ตอน (โดนแดด) สัมผัสกับแสงอาทิตย์ ผ่ืนมี
มากขึน้หรือแย่ลงไหม  Is it getting worse 
when you are in the sun? 

កនទ ួលគកើនគ ើងឬធៃ ន់ធៃ រជាងមុនដ រឬគទគព្លប្តូវព្នល ថ្ងៃ?    

[ ก็อน-ต๊วล เกิน เลิง รือ ทะงน-ทโง เจียง มน แด รือ เต๊ 
เป็ล โตรว ปน-ลือ ทไง ?] 

M8.4 ต าแหน่งร่างกายที่เร่ิมเป็นผ่ืนคือบริเวณใด ผ่ืน
มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือไม่ (ถ้าม)ี เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เป็นข้างเดียวหรือสองข้าง  
Where exactly is the rash? Does it spread to 
anywhere or is it just locate in one area? Is 
it bilateral versus unilateral? 

កនទ ួលចប់គផ្តើ ម ំបូងគៅកដនលង្ដ រ? [ก็อน-ต๊วล จับ-
ผเดมิ ด่อม-โบง โนว ก็อน-แลง นา แด?] 

កនទ ួលមានរាលោលគៅកដនលងគផ្សងដ រឬគទ?  

[ก็อน-ต๊วล เมียน เรี๊ยล ด๊าล โตว ก็อน-แลง ผเซง แด รือ 
เต๊?] 
គបើមាន គតើមានការ ល្ ស់បត ូរយ៉ា ង ូចគមតចខល ុះ?  

[ เบอ เมียน , เตอร์ เมียน กา พลฮั ผโด ยาง โดช มเด็จ 
คละฮ ?] 
គកើតដតមាខ ងឬទាំងសងខាង? [ เกิด แต ่มะคาง รือ ตัง สอง 
คาง ?] 

M8.5 มีอาการต่าง ๆ ที่ผ่ืนไหม เช่น คัน, ปวด มี
หนองไหล รู้สึกแสบ ๆ หรือ ชา หรือไม่ Any 
associated features, Is it itchy? Is it sore or 
painful? Any discharge? Any burning or 
numbness? 

ប្តង់កនទ ួល មានោការឺៈគផ្សង ូចជា រមាស់ ឈ   មានខទ ុុះ       

ប្កហាយៗ ឬ សពឹ កៗដ រឬគទ? [ ตร็อง ก็อน-ต๊วล เมียน อา
การะ โดช-เจยี โร-เหมาะฮ, ช่ือ , เมียน คตฮุ,  กรอฮายๆ 
รือ  สปึกๆ แด รือ เต๊ ?] 

M8.6 มีอาการอื่นร่วมด้วยไหม เช่น  
Any associated symptoms such as 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត [ อาการะ รวม ดอ ไต เตียด] 

1) ไข้ fever គៅត ខល ួន [ คะเดา ขลวน ] 

2) ปวดศีรษะ Headache ឈ កាល [ ช่ือ กบ๊าล ] 

3) คอแข็ง Neck stiffness រឹង ក [ รึง กอ] 

4) ปวดตามข้อ Joint pain ឈ តាមរនាល ក់ថ្ គជើង [ ช่ือ ตาม โก๊น-ลัก ได เจิง] 

5) ปวดเมื่อยตามตัว Myalgia ឈ តាមខល ួនតាមសាច់ ំុ  

[ ช่ือ ตาม ขลวน ตาม สัจ ด่ม] 
6) ไอ Cough កែក [ ขะอ็อก ] 
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7) อ่อนเพลีย Fatigue អស់កមាល ាំង [ อ็อฮ ก่อม-ลัง] 

8) น้ าหนักลด Weight loss ប្សកទមៃ ន់ [ สรอก ตม-งน ] 

M8.7 ก่อนผ่ืนขึน้ คุณได้กินยาอะไรไหม ถ้ามี กินนาน
เท่าไหร่จึงผ่ืนขึ้น Before rash occurs, did you 
take any medications? If so, how long does 
it take from taking medication to rash 
occurring? 

មុននឹងគកើតកនទ ួល គតើអន កបាន ូបថាន ាំអវី ដ រគទ? [ มน นึง 
เกิด ก็อน-ต๊วล เตอร์ แหนะ บาน โฮบ ทน า อวัย แด เต๊ 
?]  គបើមាន គតើ  ូបរួចយូរប៉ាុ ណ្ គទើបគ ើងកនទលួ? [ เบอ 
เมียน เตอร์ โฮบ ร๊วจ ยู ปน-นา เติบ เลิง ก็อน-ต๊วล ?] 

 

M8.8 คุณเคยแพ้ยา แพ้แสง แพ้อาหาร หรือสารเคมี
อะไรไหม Do you have any allergies to 
medications, UV, food or chemical? 

គតើអន កមានោដ កសីុជាមួយថាន ាំ ព្នល ថ្ងៃ  ោហារ ឬ សារធ្លតុ

រីមីអវី ដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ เมียน อาแลกสี เจีย-มวย 
ทน า, ปน-ลือ ทไง , อา-ฮา รือ สารเทียด กีมี อวัย แด รือ 
เต๊?] 

M8.9 คุณมีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง เช่น โรคภูมิแพ ้
โรคผิวหนัง  
Do you have any underlying disease such as 
allergy or skin disorders? 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយ ូចជា ជមៃ ោដ កសីុ ជមៃ ដសបក 

ដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ เมียน จม-งือ ปรอ-จ า-กาย โดช-
เจีย จม-งือ อาแลกสี , จม-งือ สะแบก แด รือ เต๊ ?] 

M8.10 มีประวัติคนในครอบครัวเป็นด้วยไหม  
Does anyone else in the family suffer with a 
similar condition? 

មានសមាជិកកន ុងប្រួសារគកើតកនទ ួលដបបគនុះដ រឬគទ? 

[ เมียน สมาจึก คนง กรัว-ซา เกิด ก็อน-ต๊วล แบบ นิฮ 
แด รือ เต๊?] 

M8.11 ปัจจุบัน คุณท างานอะไร  
ในการท างาน คุณสัมผัสกับวัสดทุี่เป็นอันตรายหรือ
ระคายเคืองหรือไม่? คุณสวมเคร่ืองป้องกันหรือไม่? 

សព្វថ្ងៃ  អន កប្បកបោជីព្អវី ដ រ? កន ុងការ្រ គតើអន កបានប៉ា ុះ

ពាល់សារធ្លតុរីមី ឬ សារធ្លតុរោកឬគរាលដ រឬគទ? [ ส๊อป 
ทไง แหนะ ปรอ-กอบ อาจีพ อวัย แด ? คนง กา-เงีย,  
เตอร์ แหนะ บาน ปะฮ-ป๊อล สารเทียด กีมี รือ สารเทียด 
โรเลียก รือ โร๊ล แด รือ เต๊ ?] 
 

 

3.2 ศัลยกรรม: Surgery សលយសាស្តសត 
a). ปวดท้องเฉียบพลัน Acute abdomen ឈ គពាុះប្សចួប្សាល [ชื่อ ปัวะฮ ซรวช ซร๊าล] 
b). ก้อนเนื้อ (เต้านม ขาหนีบ ทวารหนัก ช่องท้อง) Mass (Breast mass, Inguinal 

mass, Rectal mass, Abdominal mass)  ំុ (គោុះ , ប្កគលៀន,  ទវ រធាំ ,  គពាុះ ) [ ด่ม (เดาะฮ , กรอ-
เลียน , ทเวีย-ทม , ปัวะฮ] 

c). เลือดออกทางเดินอาหารส่วนล่าง Lower gastrointestinal bleeding  ូរឈាមផ្ល វូ

ោហារដផ្នកខាងគប្កាម [ โฮ เฉี่ยม ผเลา อา-ฮา ผแนก ข่าง กรอม] 
d). ขาบวม Leg edema គ ើ មគជើង [เฮิม เจิง] 
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a). ปวดท้องเฉียบพลัน Acute abdomen ឈ គពាុះប្សចួប្សាល   

(รายละเอียดอายุรกรรมหมวด c ปวดท้อง ดังหน้า 31 - 36 detail as pages 31 - 36) 

 

b). ก้อนเนื้องอก Mass  ំុ [ดม่] 

1) ก้อนเนื้อที่เต้านม Breast mass  ំុគោុះ ឬ  ំុសុ ន់  [ด่ม เดาะฮ รือ ด่ม โซะ  

ด่อน] 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

b1.1 คุณเร่ิมสังเกตเห็นก้อนต้ังแต่เมื่อไหร่ (กี่วัน/กี่
สัปดาห์/หรือกี่เดือน)  
How long ago did you first notice the lump 
(Days, weeks, months)? 

អន កចប់គផ្តើ មសគងកតគ ើ ញ ំុតាាំងពី្គព្ល្មក?ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ  

ឬ សបាត  ៍ ឬ ដខគ ើ យ? [ แหนะ จบั-ผเดิม ส่อง-เกต เคิญ 
ด่ม ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ? ปน-มาณ  ทไง รือ สับ-ดา รือ 
แค ่เฮิย ?] 

1) ต้ังแต่ตอนนั้น ก้อนมนัเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง How has it progressed since then? 

តាាំងពី្គព្លគនាុះមក  ំុគនាុះមានការ ល្ ស់បត ូរយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ? [ 
ตัง ปี เป๊ล นุฮ โมะ ด่ม นฮุ เมียน กา ผลฮั ผโด ยาง เม็ช 
คละฮ ?] 

2) ขนาดก้อนคือใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง                
3) Is it getting bigger or smaller? 

 ំុគនាុះរីកធាំ  ឬ រួមតូចជាងមុន? [ ด่ม นุฮ รีก ทม รือ รวม 
โตชเจียง มน ?] 

4) ก้อน คือมีตลอดเลย หรือ เป็น ๆ หาย ๆ  
5) Is it be there all the time or does it 
come and go? 

 ំុគនាុះមានជាប់រ ូត ឬ មតងមានមតងបាត់គៅវិញ? [ ด่ม นุฮ 
เมียน จ็อบ โร-โฮด รือ มด็อง เมียน มด็อง บัด โตว 
เวญ?] 

6) คุณเคยมีก้อนแบบนี้หรือคล้ายคลึงแบบนี้มา
ก่อนไหม ถ้ามี มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง Have you 
ever had this lump/a similar lump 
before? If so, what happened? 

អន កធ្លល ប់មាន ំុដបបគនុះ ឬ ប្សគ ៀងោន គនុះពី្មុនមកគទ? [ 
แหนะ ทล็อป เมียน ดม่ แบบ นิฮ รือ ซรอ-เดียง เคนีย 
นิฮ ปี-มน โมะ เต๊?] គបើធ្លល ប់ គតើយ៉ា ង ូចគមតចខលុះ? [เบอร์ 
ทล็อป เตอร์ ยาง โดช มเด็จ คละฮ ?] 

b1.2 คุณรู้สึกไม่สะดวก หรือ เจ็บ หรือ เป็นก้อนใน
เต้านมเลย  
Do you whether have any discomfort, pain, 
or lumps in your breasts? 

អន កមានោរមែណ៍ថា វាមិនសុខប្សួល ឬ ក៏ឈ  ឬ  ឹងថាមាន ំុ

គោុះដតមតង? [ แหนะ เมียน อา-รอ็ม ทา เวีย มึม โซะ 
ซร๊วล รือ กอ ช่ือ รือ เดิ่ง ทา เมียน ด่ม เดาะฮ แต่ มด็อง 
?] 

b1.3 ต าแหน่งของก้อนอยุ่ตรงไหน คุณช่วยชี้ให้
หน่อยได้ไหม Where exactly is the lump? Can 
you point to it precisely? 

ទីតាាំងរបស់ ំុគនាុះគៅប្តង់្ដ រ? ជួយចងែ ុលបនតិ ចមក។  

[ ต ีตัง โร-บอฮ ดม่ นุฮ โนว ตร็อง นา แด ? จวย จ่อง-
โอล บ่อน เต็ช โมะ] 
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b1.4 คุณรู้สึกเจ็บตรงก้อนไหม  
รบกวนการท างานต่าง ๆ ไหม Are you pain? 
Does it interfere with doing things? 

អន កមានោរមែណ៍ថាឈ គៅប្តង់ ំុដ រឬគទ? [ แหนะ เมียน 
อา-ร็อม ทา ช่ือ โนว ตร็อง ด่ม แด รือ เต๊?] ប៉ា ុះពាល់ ល់
ការគធវើការដ រឬគទ? [ ปะฮ-ป๊อล ดอ๊ล กา ทเวอ กา แด 
รือ เต๊?] 

b1.5 มีอะไรที่ท าให้สังเกตว่าก้อนมันชัดขึน้ไหม เช่น 
การเปลี่ยนท่าทางเป็นต้น Does anything make 
the lump more noticeable e.g. change in 
posture? 

អន កសគងកតគ ើ ញ ំុកាន់ដតចាស់គព្លអន កគធវើអវី ដ រ? [ แหนะ 
ส่อง-เกต เคิญ ดม่ กัน แต่ จบัฮ เป๊ล แหนะ ทเวอ อวัย 
แด?] 

b1.6 คุณเคยสังเกตเห็นว่ามีก้อนคล้ายกันที่อื่นอกีไหม 
Are there any other similar lumps that you 
have noticed? 

អន កធ្លល ប់សគងកតគ ើ ញ ំុប្សគ ៀងោន គកើតគៅកដនលងគផ្សង

គទៀតដ រគទ? [ แหนะ ทล็อป ส่อง-เกต เคิญ ด่ม ซรอ-
เดียง เคนี่ย เกดิ โนว ก่อน แลง ผเซ่ง เตียด แด รือ เต๊?] 

b1.7 ก้อนมีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือ ลักษณะใน
ระหว่างรอบประจ าเดือนไหม Does the lump 
change in size or variation within the 
menstrual cycle? 

គតើ  ំុគនុះ ល្ ស់បត ូរទាំ ាំ  ឬ លកខណឺៈតាមវ ត រ ូវដ រឬគទ?       

[ เตอร์ ด่ม นฮิ ผลัฮ ผโด ต่ม ฮมุ รือ ลัก กะ ณะ ตาม ว๊
อด โร-โดว แด รือ เต๊?] 

b1.8 เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีการบุ๋มลง 
หรือ บวมหรือการหย่อนของผิวหนังเหนือหน้าอกไหม
ครับ Is there any change in breast contour, 
dimpling, swelling, or puckering of the skin 
over the breasts? 

គតើ សុ ន់(គោុះ)របស់អន កមានការ ល្ ស់បត ូររូបរាង ឬដសបកមុជ

គៅកន ុង ឬ គ ើ ម ឬ យរដសបកបរិគវណគ ើមប្ទងូដ រឬគទ?

[เตอร์ โซะ ด่อน เดาะฮ โร-บ๊อฮ แหนะ เมียน กา ผลฮั 
ผโด รูป เรียง รือ สะแบก มุ๊จ โตว คนง รือ เฮิม รือ เยี่ย 
สะแบก บรเิวณ เดิม ตรูง แด รือ เต๊?] 

 

b1.9 มีของเหลวไหลมาจากหัวนมไหม และเกิดขึ้น
ตอนไหนบ้าง Is there any discharge from the 
nipples and when it occurs? 

គតើមានវតថ ុរាវ ូរគចញពី្កាលគោុះដ រឬគទ ? គកើតគ ើង

គព្ល្ខលុះ ? [ เตอร์ เมียน วัดโถะ เรียว โฮ เจญ็ ปี 
กบ๊าล เดาะฮ แด รือ เต๊? เกิด-เลิง เป๊ล-นา คลฮั ?] 

 

1) ของเหลวมันไหลออกมาแค่ตอนที่บีบหัวนม 
หรือ ไหลออกมาเอง Does the discharge 
appear only after compression of the 
nipple, or is it spontaneous? 

វតថ ុរាវគនាុះ ូរគចញមកខល ួនឯង ឬ គព្លដ លអន កប្ចបាច់ចុង

គោុះ? [ วดัโถะ เรียว นุฮ โฮ เจญ็ โมะ ขลวน แอง รือ 
เป๊ล แดล๊ แหนะ จรอ บั๊จ จง เดาะฮ ?] 

b1.10 ของเหลวท่ีออกมาเป็นสีอะไร ลักษณะเป็น
ยังไงบ้าง และปริมาณเยอะไหม what is the color, 
consistency, and quantity of nipple 
discharge? 

គតើ វតថ ុរាវដ លគចញមកគនាុះព្ណ៌អវី  ? លកខណឺៈយ៉ា ងគម៉ា ច

ដ រ? បរិមាណគប្ចើនដ រឬគទ? [เตอร์ วัดโถะ เรียว แดล๊ 
เจ็ญ โมะ นุฮ ปอ อวัย แด? ลัก กะ ณะ ยาง เม็ช แด ? 
ปริมาณ เจรญิ แด รือ เต๊ ?] 
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1) สีเป็นเหมือนสีนมขน้ไหม หรือ สีน้ าตาล 
หรือ เป็นเลือด Is the color milky, brown or 
greenish, or bloody? 

ព្ណ៍ ូចទឹកគោុះគោខាប់ៗ ឬ ព្ណ៌គតាន ត ឬ ជាឈាម [ปอ 
โดช ตึก เดาะฮ โก ขับๆ รือ ปอ ถโน๊ด รือ เจีย เฉีย่ม ?] 

2) ออกมาข้างเดียว หรือ สองขา้ง Ask if the 
discharge is unilateral or bilateral. 

គចញមកដតមាខ ង ឬ ទាំងសងខាង [เจ็ญ โมะ แต่ มคาง รือ 
ตัง ส๊อง คาง] 

b1.11 คุณมีประจ าเดือนคร้ังแรกอายุเท่าไหร่ Age at 
menarche? 

គតើអន កមករ ូវ ំបូងគៅោយុប៉ាុនាែ ន? [เตอร์ แหนะ โมะ โร-
โดว ด่อม-โบง โนว อา ยุ ปน-มาณ ?] 

1) คุณหมดประจ าเดือนอายุเท่าไหร่ age 
menopause 

គតើអន កអស់រ ូវគៅោយុប៉ាុនាែ ន? [ เตอร์ แหนะ อ็อฮ โร-
โดว โนว อา ยุ ปน-มาณ ?] 

2) คุณเคยต้ังครรภ์มากี่คร้ัง Number of 
pregnancies 

អន កធ្លល ប់មានថ្ផ្ទ គពាុះប៉ាុនាែ ន ងមកគ ើ យ                         

[ แหนะ ทล็อป เมียน ผเตย็-ปัวะฮ ปน-มาณ  ดอง โมะ 
เฮิย ?] 

3) คุณมีลูกกี่คน Number of live births អន កមានកូនប៉ាុនាែ ននាក់? [ แหนะ เมยีน โกน ปน-มาณ  แห
นะ?] 

4) คุณมีลูกคนแรกตอนคุณอายุเท่าไหร่ How 
old were you at your first live birth? 

អន កមានកូន ំបូងគៅោយុប៉ាុនាែ ន? [แหนะ เมียน โกน 
ด่อม-โบง โนว อาย ุปน-มาณ  ?] 

b1.12 ในครอบครัวคุณ มีใครเป็นโรคมะเร็งเต้านม
ไหม ถ้ามี เมื่อเขาเป็นอายุเท่าไหร่ Family history 
of breast cancer? Age of onset? 

អន កមានប្បវតតិសមាជិកប្រួសារគកើតជមៃ មហារីកគោុះដ រ

ឬគទ? [ แหนะ เมียน ปรอ-ว็อด สมาเจิก กรัว-ซา เกดิ 
จุม-งือโมฮารีก เดาะฮ แด รือ เต๊?] គបើមាន គតើោត់គកើតជមៃ 

គនុះគៅោយុប៉ាុនាែ ន? [เบอ เมียน เตอร์ ก๊อด เกิด จุม-
งือนิฮ โนว อาย ุปน-มาณ ?] 

1) คุณเคยตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมมาก่อนไหม ผล
เป็นอย่างไงบ้าง History of breast biopsies 
? How was the result? 

អន កធ្លល ប់ប្ចឹបសាច់ ំុគោុះគនុះពី្មុនមកគទ? លទធផ្លយ៉ា ង

គម៉ា ចដ រ? [แหนะ ทล็อป จรึ๊บ สัชด่ม เดาะฮ นฮิ ปี-มน 
โมะ เต๊? ลัถะ พ๊อล ยาง เม็ช แด ] 

b1.13 คุณเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม หรือ มะเร็ง
รังไข่ไหม  
Have you ever had a history of breast 
cancer or ovarian cancer? 

អន កធ្លល ប់មានជមៃ មហារីកគោុះ ឬ មហារីកប្កគព្ញអូដវដ រ

ឬគទ? [ แหนะ ทล็อป เมยีน จุม-งือโมฮารีก เดาะฮ รือ 
โมฮารีก กรอ เปญ โอ แวร ์แด รือ เต๊ ?] 

b1.14 คุณเคยได้รับการฉายแสงมาก่อนไหม Have 
you had history of radiation therapy? 

អន កធ្លល ប់ព្ាបាលគោយបាញ់កាាំរសែី ពី្មុនមកគទ?                

[แหนะ ทล็อป พเยีย-บ๊าล โดย บัญ ก า-ระ-ศเม็ย ปี-มน 
โมะ เต๊?] 
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b1.15 คุณเคยได้รับยาฮอร์โมนมาก่อนไหม Have 
you had history of any hormonal using? 

អន កធ្លល ប់គប្បើថាន ាំអរម៉ាូ នពី្មុនមកគទ? [แหนะ ทล็อป เปรอ 
ทน า อ๊อกโมน ปี-มน โมะ เต๊?] 

 

2). ก้อนที่ขาหนีบ Inguinal mass  ំុប្តង់ប្កគលៀន [ ด่ม ตร็อง กรอ-เลียน] 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

b2.1 คุณเร่ิมสังเกตเห็นก้อนต้ังแต่เมื่อไหร่ (กี่วัน/กี่
สัปดาห์/หรือกี่เดือน) How long did you first 
notice the lump (Days, weeks, months)? 

អន កចប់គផ្តើ មសគងកតគ ើ ញ ំុតាាំងពី្គព្ល្មក?ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ  

ឬ សបាត  ៍ ឬ ដខគ ើ យ? [แหนะ จับ-ผเดิม ส่อง-เกต เคิญ 
ด่ม ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ? ปน-มาณ  ทไง รือ สับ-ดา รือ 
แค ่เฮิย ?] 

1) ต้ังแต่ตอนนั้น ก้อนมนัเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง How has it progressed since then? 

តាាំងពី្គព្លគនាុះមក  ំុគនាុះមានការ ល្ ស់បត ូរយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ?

[ตัง ปี เป๊ล นุฮ โมะ ดม่ นุฮ เมยีน กา ผลัฮ ผโด ยาง เม็ช 
คละฮ ?] 

2) ขนาดก้อนคือใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง Is it 
getting bigger or smaller? 

 ំុគនាុះរីកធាំជាងមុន ឬ រួមតូចជាងមុន? [ ด่ม นฮุ รีก ทม รือ 
รวม โตชเจยีง มน ?] 

3) ก้อนคงมีอยู่ตลอดเลย หรือ เป็น ๆ หาย ๆ 
Is it there all the time or does it come 
and go? 

 ំុគនាុះមានជាប់រ ូត ឬ មតងមានមតងបាត់គៅវិញ? [ ด่ม นุฮ 
เมียน จ็อบ โร-โฮด รือ มด็อง เมียน มด็อง บัด โตว 
เวญ?] 

b2.2 คุณสามารถดันก้อนกลับเองได้หรือไม่ ถ้าดันไม่
กลับ เป็นมานานแค่ไหน (ชั่วโมง หรือ วัน)  
Is the lump reducible? If not, how long has 
it been irreducible? 

គតើអន កោចរុញ ំុព្កប្តង់ប្កគលៀនគនាុះប្ត ប់ចូលគៅវិញ

បានដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ อาช รุญ ด่ม-ป๊อก ตร็อง 
กรอ-เลียน นฮุ ตรอ-ล๊อป โจ๊ล โตว เวญ บาน แด รือ เต๊ 
?] 

b2.3 คุณมีอาการเหล่านี้ไหม เช่น ท้องอืด ท้องผูก 
ปวดท้อง เจ็บตรงก้อน คลื่นไส้ อาเจียน Have you 
got floating, constipation, abdominal pain, 
pain at lump, nausea or vomiting? 

អន កមានោការឺៈ ូចជា ដណនគពាុះ ទល់ោមក ឈ គពាុះ ឈ 

ប្តង់ ំុព្ក កែ ួតចគ ែ្ រ ដ រឬគទ ? [ แหนะ เมียน อาการะ 
โดช-เจีย แน่น ปัวฮ โต๊ล เลีย?] 

b2.4 ก้อนโตขึ้น หรือ เล็กลงเมื่อคุณท าอะไรบ้าง 
Which activity that cause the lump change 
in size?  

 ំុព្កគនុះធាំជាងមុនឬតូចជាងមុនគព្លអន កគធវើអវី ? [ ด่ม-ป๊อก 
นิฮ ทม เจียง มน รือ โตชเจียง มน เป๊ล แหนะ ทเวอ 
อวัย ?] 

b2.5 คุณมีประวัติเหล่านี้มาก่อนไหม Have you 
experienced these before? Such as 

អន កធ្លល ប់មានប្បវតតិទាំងគនុះពី្មុនមកគទ  ូចជា                        

[ แหนะ ทล็อป เมียน ปรอ-ว็อด ตงั นิฮ ปี-มน โมะ เต๊ 
โดจ เจีย?] 

1) ไอเร้ือรัง : Chronic cough កែករុាាំថ្រ៉ា [ ขะอ็อก ร า ไร] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

2) ท้องผูก : Constipation ទល់ោមក [ โตล๊ เลยี-หมวก ] 

3) ยกของหนกั Heavy lifting គលើ ករបស់ធៃ ន់ៗជាប្បចាំ [ เลิก โร-บ๊อฮ ทะงนๆ เจีย ปรอ 
จ า] 

4) สูบบุหร่ี smoking ជក់បារី [ จัวะ บา-เรย็] 

5) ผ่าตัดช่องท้อง previous abdominal 
surgery 

វ៉ាុះកាត់គពាុះពី្មុនមក [ วัฮ-กัด ปี-มน โมะ ] 

b2.6 คุณเคยรักษามาก่อนไหม ถ้าม ีรักษาอย่างไร
บ้าง Did you seek any treatment before? 
How was it? 

គតើអន កធ្លល ប់ព្ាបាលពី្មុនមកគទ?                                              

[ เตอร์ แหนะ ทล็อป พเยีย-บ๊าล ปี-มน โมะ เต๊?]  គបើ
ធ្លល ប់ គតើព្ាបាលយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ? [ เบอ เมียน เตอร์ พเยีย-
บ๊าล ยาง เม็ช คละฮ ?] 

 
3) ก้อนเนื้อที่ทวารหนัก Rectal mass  ំុប្តង់ទវ រធាំ  [ ด่ม ตร็อง ทเวีย-ทม] 

 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

b3.1 คุณเร่ิมสังเกตเห็นก้อนต้ังแต่เมื่อไหร่ (กี่วัน/กี่
สัปดาห์/หรือกี่เดือน) How long ago did you first 
notice the lump (Days, weeks, months)? 

អន កចប់គផ្តើ មសគងកតគ ើ ញ ំុតាាំងពី្គព្ល្មក?ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ  

ឬ សបាត  ៍ ឬ ដខគ ើ យ? [ แหนะ จบั-ผเดิม ส่อง-เกต เคิญ 
ด่ม ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ? ปน-มาณ  ทไง รือ สับ-ดา รือ 
แค ่เฮิย ?] 

1) ต้ังแต่ตอนนั้น ก้อนมนัเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง How has it progressed since 
then? 

តាាំងពី្គព្លគនាុះមក  ំុគនាុះមានការ ល្ ស់បត ូរយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ?  

[ ตัง ปี เป๊ล นุฮ โมะ ด่ม นฮุ เมียน กา ผลัฮ ผโด ยาง 
เม็ช คละฮ ?] 

2) ขนาดก้อนคือใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง  
Is it getting bigger or smaller? 

 ំុគនាុះរីកធាំជាងមុន ឬ រួមតូចជាងមុន? [ ด่ม นฮุ รีก ทม รือ 
รวม โตช เจียง มน ?] 

3) ก้อนคงมีอยู่ตลอดเลย หรือ เป็นๆ หายๆ  
Is it there all the time or does it 
come and go? 

 ំុគនាុះមានជាប់រ ូត ឬ មតងមានមតងបាត់គៅវិញ? [ ด่ม นุฮ 
เมียน จอ็บ โร-โฮด รือ มด็อง เมียน มด็อง บัด โตว 
เวญ?] 

 

b3.2 ก้อนยื่นออกมาตอนถ่ายอุจจาระไหม  
Is there a lump coming out when 
defecation? 

គតើមាន ំុសាច់គលៀនគចញមកគព្លបគនាទ របង់ ឬ បត់គជើងធាំ

ដ រឬគទ? [เตอร์ เมียน ด่ม-สัช เลยีน เจ็ญ โมะ เปล๊ 
บ่อน-โต-บ็อง รือ บ็อด-เจิง-ทม แด รือ เต๊?] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

1) คุณสามารถดันก้อนกลับเองได้ไหม  
Is the lump reducible? 

គតើអន កោចរុញវាបញ្ូលគៅវិញបានដ រគទ? [ เตอร์ แหนะ 
อาช รุญ เวีย บัญ-โจล โตว เวญ บาน แด รือ เต๊ ?] 

2) ถ้าดันไม่กลับ เป็นมานานแค่ไหน (กี่ชั่วโมง 
หรือ กี่วัน) If not, how long has it 
been irreducible? 

គបើ មិនបាន គតើ រុញដលងចូលយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ? [เบอ เมิน 
บาน  เตอร์ รุญ แลง โจ๊ล ยู ปน-นา เฮิย ?] 

b3.3 คุณมีอาการเหล่านี้บ้างไหม เช่น  
Have you experienced any of these 
symptoms? For example; 

អន កមានោការឺៈទាំងគនុះដ រឬគទ  ូចជា  [ แหนะ เมียน     
อาการะ ตัง นิฮ แด รือ เต๊ โดช เจยี] 

1) แน่นท้อง ท้องอืด ท้องผูก : floating, 
constipation 

ដណនគពាុះ  ចែល់គពាុះ  ទល់ោមក  [ แน่น ปัวฮ , ชะอ๊อล 
ปัวฮ , โตล๊ เลีย-หมวก ] 

2) ปวดท้อง abdominal pain ឈ គពាុះ [ ช่ือ ปัวฮ ] 

3) เจ็บตรงก้อน tender at lump ឈ ប្តង់ ំុព្ក [ ช่ือ ตร็อง ด่ม-ป๊อก] 

4) ถ่ายเป็นเลือด : bloody stool បគនាទ របង់ឈាម ឬ ជុុះឈាម [ บ่อน-โต-บ็อง เฉี่ยม รือ จุซ 
เฉี่ยม ] 

5) มีเลือดหยดหลังอุจจาระ หรือ เลือดปนกับ
อุจจาระ blood dropping after feces or 
blood with stool 

មានឈាមប្សក់តាមគប្កាយោមក ឬ ោមកោយឈាម

ដតមតង[ เมียน เฉี่ยม สร็อก ตาม โกรย เลยี-หมวก รือ 
เลีย-หมวก เลียย เฉี่ยม แต่ มด็อง ] 

6) เจ็บตอนถ่ายอุจจาระ : painful 
defecation 

ឈ គព្លបគនាទ របង់ោមក [ ช่ือ เปล๊ บ่อน-โต-บ็อง เลีย-
หมวก ] 

7) ถ่ายอุจจาระก้อนเล็กลง หรือ ถ่ายน้อยลง 
reduced caliber of feces, less 
defecation 

បគនាទ របង់ោមក ំុតូចជាងមុន ឬ បានតិចជាងមុន [ บ่อน-
โต-บ็อง เลีย-หมวก ดม่ โตช เจียง มน รือ บาน เต็ช เจียง 
มน ] 

8) เพลีย ผอมลง เบ่ืออาหาร Fatigue, get 
thinner, anorexia 

លាិ តថ្លា   ចុុះសែម  ធុញោហារ [ ละฮดึ ละไฮ, จ็อฮ ซโกม, 
ธุญ อาฮา]  

9) คล้ าก้อนได้ที่อื่น other lump palpable សាទ បបាន ំុកដនលងគផ្សងគទៀត [ ซเตยีบ บาน ด่ม ก็อน-แลง 
ผเซง เตียด ] 

b3.4 คุณเคยรักษามาก่อนไหม (ถ้าเคย) รักษา
อย่างไรบ้าง Did you seek any treatment 
before? (If yes) How was it? 

គតើអន កធ្លល ប់ព្ាបាលពី្មុនមកគទ? គបើមាន គតើព្ាបាលយ៉ា ង

គម៉ា ចខល ុះ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป พเยีย-บ๊าล ปี-มน โมะ 
เต๊? เบอ เมียน เตอร์ พเยยี-บ๊าล ยาง เม็ช คละฮ ?] 
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4). ก้อนเนื้อในช่องท้อง Abdominal mass  ំុគពាុះ  [ ด่ม ปัวฮ] 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

b4.1 คุณเร่ิมสังเกตเห็นก้อนต้ังแต่เมื่อไหร่ (กี่วัน/กี่
สัปดาห์/หรือกี่เดือน) How long ago did you first 
notice the lump (Days, weeks, months)? 

អន កចប់គផ្តើ មសគងកតគ ើ ញ ំុតាាំងពី្គព្ល្មក?ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ  

ឬ សបាត  ៍ ឬ ដខគ ើ យ? [ แหนะ จบั-ผเดิม ส่อง-เกต เคิญ 
ด่ม ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ? ปน-มาณ  ทไง รือ สับ-ดา รือ 
แค ่เฮิย ?] 

1) ต้ังแต่ตอนนั้น ก้อนมนัเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง How has it progressed since 
then? 

តាាំងពី្គព្លគនាុះមក  ំុគនាុះមានការ ល្ ស់បត ូរយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ?  

[ ตัง ปี เป๊ล นุฮ โมะ ด่ม นฮุ เมียน กา ผลัฮ ผโด ยาง 
เม็ช คละฮ ?] 

2) ขนาดก้อนคือใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง  
Is it getting bigger or smaller? 

 ំុគនាុះរីកធាំជាងមុន ឬ រួមតូចជាងមុន? [ ด่ม นฮุ รีก ทม รือ 
รวม โตช เจียง มน ?] 

3) ก้อนคงมีอยู่ตลอดเลย หรือ เป็นๆ หายๆ  
Is it there all the time or does it 
come and go? 

 ំុគនាុះមានជាប់រ ូត ឬ មតងមានមតងបាត់គៅវិញ? [ ด่ม นุฮ 
เมียน จ็อบ โร-โฮด รือ มด็อง เมียน มด็อง บัด โตว 
เวญ?] 

4) คุณเคยมีก้อนแบบนี้หรือ คล้ายคลึงแบบนี้
มาก่อนไหม ถ้ามี มนัเกิดอะไรขึ้นบ้าง Have 
you ever had this lump/a similar 
lump before? If so, what happened? 

អន កធ្លល ប់មាន ំុដបបគនុះ ឬប្សគ ៀងោន គនុះពី្មុនមកគទ?        

[ แหนะ ทล็อป เมียน ดม่ แบบ นิฮ รือ ซรอ-เดยีง คเนีย 
นิฮ ปี-มน โมะ เต?๊] 

b4.2 ต าแหน่งของก้อนอยู่ตรงไหน คุณช่วยชี้ให้ดู
หน่อยได้ไหม Where exactly is the lump? Can 
you point to it precisely? 

ទីតាាំងរបស់ ំុគនាុះគៅប្តង់្ដ រ? ជួយចងែ ុលបនតិ ចមក។[ 
ต ีตัง โร-บอฮ ดม่ นุฮ โนว ตร็อง นา แด ? จวย จ่อง-โอล 
บ่อน เต็ช โมะ] 

b4.3 คุณรู้สึกเจ็บตรงก้อนไหม รบกวนการท างาน
ต่างๆไหม Is it painful? Does it interfere your 
daily activities? 

អន កមានោរមែណ៍ថាឈ គៅប្តង់ ំុដ រឬគទ? [ แหนะ เมียน 
อา-ร็อม ทา ช่ือ โนว ตร็อง ด่ม แด รือ เต๊?] ប៉ា ុះពាល់ ល់
ការគធវើការដ រឬគទ? [ ปะฮ-ป๊อล ดอ๊ล กา ทเวอ กา แด 
รือ เต๊?] 

b4.4 มีอะไรที่ท าให้สังเกตเห็นว่าก้อนมนัชัดขึ้นไหม 
เช่น การเปลี่ยนท่าทาง เป็นต้น  
Does anything make the lump more 
noticeable e.g. change in posture? 

អន កសគងកតគ ើ ញ ំុកាន់ដតចាស់គព្លអន កគធវើអវី ដ រ? [ แหนะ 
ส่อง-เกต เคิญ ดม่ กัน แต่ จบัฮ เป๊ล แหนะ ทเวอ อวัย 
แด๊?] 

b4.5 คุณมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งล าไส้
ไหม ถ้ามี เขาเป็นเมื่อเขาอายุเท่าไหร่ Have your 
family history of colon cancer? (If yes) what 
is the age of onset? 

អន កធ្លល ប់មានប្បវតតិសមាជិកប្រួសារគកើតជមៃ មហារីក

គពាុះគវៀនធាំ ដ រឬគទ? [ แหนะ ทล็อป เมียน ปรอ-ว็อด 
สมาจึก กรัว-ซา เกิด จม-งือ โมฮารีก ปัวฮ-เวียน-ทม แด 
รือ เต๊?] 
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b4.6 คุณเคยได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงมาก่อน
ไหม Did you have history of radiation 
therapy? 

អន កធ្លល ប់ព្ាបាលគោយបាញ់កាាំរសែី ពី្មុនមកគទ? [ แหนะ    
ทล็อป พเยีย-บ๊าล โดย บัญ ก า-ระ-ศเม็ย ปี-มน โมะ เต๊?] 

b4.7 คุณมีอาการเล่านี้ไหม เช่น Have you got 
any of these symptoms such as : 

អន កមានោការឺៈទាំងគនុះដ រឬគទ  ូចជា  [ แหนะ เมียน     
อาการะ ตัง นิฮ แด รือ เต๊] 

1) ปวดท้อง abdominal pain ឈ គពាុះ [ ช่ือ ปัวฮ] 

2) ท้องผูก หรือ ท้องอืด Floating or 
constipation 

ដណនគពាុះ  ចែល់គពាុះ  ទល់ោមក  [แน่น ปัวฮ , ชะอ๊อล 
ปัวฮ , โตล๊ เลีย-หมวก ] 

3) ไม่ถ่าย ไม่ผายลม no passing stool or 
gas 

អត់ជុុះ អត់គ្ម [ อ็อด จุซ , อ็อด ผ็อม] 

4) ถ่ายเป็นเลือด bloody stool បគនាទ របង់ឈាម ឬ ជុុះឈាម [ บ่อน-โต-บ็อง เฉี่ยม รือ จุซ 
เฉี่ยม ] 

5) เบ่ืออาหาร anorexia ធុញោហារ [ ธญุ อาฮา] 

6) น้ าหนักลด weight loss ប្សកទមៃ ន់ [ สรอก ตม-งน ] 

 

c). เลือดออกในช่องทางเดินอาหารส่วนล่าง Lower GI bleeding  ូរឈាមផ្ល វូោហារ

ដផ្នកខាងគប្កាម [ โฮ เฉี่ยม ผเลา อา-ฮา ผแนก ข่าง กรอม] 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

c1.1 ถ่ายเป็นเลือด หรือถ่ายด ามาแล้วกี่วัน How 
long have you experienced bloody or black 
stool? 

បគនាទ របង់ឈាម ឬ ោមកគមែ មកប៉ាុនាែ នថ្ងៃមកគ ើ យ?       

[ บ่อน-โต-บ็อง เฉี่ยม รือ เลีย-หมวก ขะเมา โมะ ปน-
มาณ  ทไง เฮยิ ? ] 

c1.2 ลักษณะของเลือดท่ีออกมาเป็นมูกเลือด หรือ 
เลือดสดหรือเป็นเลือดสีด า ๆ Characteristic of 
stool: Bloody mucus or fresh blood 
(hematochezia) or black tar stool (melena) 

ឈាមដ លគចញមក ជារាំអិលឈាម ឬ ជាឈាមប្សស់ ឬជា

ឈាមជាាំគមែ ៗ?  

[ เฉี่ยม แดล๊ เจ็ญ โมะ เจยี รม-เอลิ เฉี่ยม รือ เจีย เฉี่ยม 
สรอซ รือ เจยี เฉี่ยม จ็อม ขะเมาๆ ?] 

c1.3 ปริมาณเลือดที่ออกมาหนึ่งคร้ังมากน้อยแค่ไหน 
ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ไปแล้วกี่คร้ัง How much 
blood have you noticed for each time? 
Streaks? A teaspoon? More? How many 
times of bloody stool? 

ឈាមដ លគចញមកមតងៗគប្ចើនប៉ាុ ណ្ ដ រ? ជុុះឈាមប៉ាុនាែ ន

 ងគ ើ យ ? [ เฉี่ยม แดล๊ เจ็ญ โมะ มด็องๆ เจรญิ ปน-นา 
แด ?  จุซ เฉี่ยม ปน-มาณ  ดอง เฮิย ?] 

c1.4 คุณมีอาการถ่ายอุจจาระไม่สุดไหม Do you 
feel incomplete defecation? 

អន កមានោការឺៈបគនាទ របង់មិនអស់ដ រឬគទ? [ แหนะ เมียน 
อาการะ บ่อน-โต-บ็อง เมิน อ็อฮ แด รือ เต ๊?] 
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c1.5 คุณมีอาการเป็นลม วิ่งเวียนศีรษะ คลื่นไส้ เหงื่อ
ออกร่วมด้วยไหม Have you got fainting, 
lightheadedness, nausea, or sweating? 

គតើមានោការឺៈ វិលមុខ ចង់ ួល ចង់កែ ួត ឬគបើ កគញើសប្សាកៗ

ដ រឬគទ? [ เตอร์ เมยีน อาการะ เว๊อล มก, จ๊อง ด๊วล, จ๊
อง ขะอวด รือ แบก เญิฮ ซรากๆ แด รือ เต๊ ?] 

c1.6 เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหม Have you ever 
experienced this symptom before? 

គតើអន កធ្លល ប់មានោការឺៈដបបគនុះពី្មុនមកគទ? [ เตอร์ แห
นะ ทล็อป เมียน อาการะ แบบ นฮิ ปี-มน โมะ เต๊?] 

c1.7 เคยมีประวัติเป็นโรคกระเพาะมาก่อนไหม หรือ 
เคยปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ มาก่อนหรือไม่ Any 
history of gastric disease or recurrent 
abdominal pain? 

គតើអន កធ្លល ប់មានជមៃ ប្កព្ុះ ឬ ឈ គពាុះមតងមាក ល់ពី្មុនមកគទ? 

[ เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน จม-งือ กรอ-ปะฮ รือ ช่ือ 
ปัวฮ มด็อง มก๊าล ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

c1.8 คุณเคยกินยาแก้ปวด ยา NSAIDs ยาละลายลิ่ม
เลือด ยา steroid ยาต้ม ยาหม้อ ยาสมุนไพร มาก่อน 
Have you ever took any medication used 
such as NSAIDs, anti-platelets, anti-
coagulants and steroids, herbal or other 
alternative medicine? 

គតើអន កធ្លល ប់គលបថាន ាំបាំបាត់ឈ ចុកចប់, ថាន ាំប្បឆ្ាំងការរោក ,

ថាន ាំប្បឆ្ាំងឈាមកក , ថាន ាំគសត រ៉ាូអីុត  ,  ថាន ាំឬសគឈើ  ឬ ថាន ាំបុរាណ

ពី្មុនមកគទ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป เลป ทน า บ่อม-บัด 
กา ช่ือ จับ , ทน า ปรอ-ชัง กา โร-เลียก , ทน า ปรอ-ชัง 
เฉี่ยม กอก , ทน า สเต๊-โร-อีด , ทน า รึฮ เฌอ รือ ทน า 
โบราณ ปี-มน โมะ เต๊ ?] 

1) ถ้ามี กินเป็นประจ าไหม กินบ่อยแค่ไหน กิน
มานานแค่ไหน  If yes, how often did 
you take those medication and for 
how long? 

គបើមាន គតើអន ក ូបជាប្បចាំដ រគទ?  ូបញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្

ដ រ?  ូបមកយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ? [ เบอ เมียน เตอร์ แหนะ 
โฮบ เจยี ปรอ-จ า แด เต๊? โฮบ ญกึ-ญอป ปน-นา แด ? 
โฮบ โมะ ยู ปน-นา เฮยิ ?] 

c1.9 คุณมีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง มีประวัติเป็นโรค
ตับ หรือตับแข็งมาก่อนหรือไม่ do you have any 
underlying diseases such as liver disease or 
cirrhosis before? 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយអវី ខល ុះ ? មានជមៃ គងលើ ម ឬ ប្កិនគងលើ ម

ដ រឬគទ? [เตอร์ แหนะ เมียน จม-งือ ปรอ-จ า-กาย อวัย 
คละฮ? เมียน จม-งือ ทเลิม รือ กรนึ ทเลิม แด รือ เต๊ ?] 

c1.10 คุณด่ืมสุราไหมครับ / Do you drink 
alcohol? 

អន កផឹ្កប្សាដ រឬគទ? [แหนะ เพอะ สรา แด รือ เต๊] 

1) สุราแบบไหน /What type of alcohol ? ប្សាប្បគភទ្? [สรา ปรอ เพต นา] 

2) วันละกีข่วดหรือกี่กระป๋อง /How much 
do you drink per day? (bottle/ can) 

មួយថ្ងៃប៉ា ុនាែ ន ប ឬ កាំប៉ា ុង?  [มวย ทไง ปน-มาณ  ดอบ รือ 
ปน-มาณ  ก่อม-ปง] 

3) ด่ืมทุกวันไหม/ Do you drink everyday? ផឹ្ករាល់ថ្ងៃ គទ? [เพอะ รอล ทไง เต]๊ 

4) ด่ืมมานานเท่าไหร่ /For how long? ផឹ្កមកប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំគ ើ យ? [เพอะ โมะ ปน-มาณ  ชน า เห็ย] 
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c1.11 คุณเคยมีอาการเหล่านี้ไหม เช่น Have you 
ever experienced any of these symptoms? 

អន កមានោការឺៈទាំងគនុះដ រឬគទ  ូចជា  [ แหนะ เมียน อา
การะ ตัง นิฮ แด รือ เต๊] 

1) แน่นท้อง ท้องอืด ท้องผูก : floating, 
constipation 

ដណនគពាុះ  ចែល់គពាុះ  ទល់ោមក [ แน่น ปัวฮ, ชะอ๊อล 
ปัวฮ, โตล๊ เลยี-หมวก ] 

2) ปวดท้อง abdominal pain ឈ គពាុះ [ ช่ือ ปัวฮ] 

3) ก้อนยืนออกมาเมื่อถ่ายอจุจาระ lump 
coming out during defecation 

មាន ំុសាច់គលៀនគចញមកគព្លបគនាទ របង់ [ เมยีน ด่ม-สัช 
เลียน เจญ็ โมะ เป๊ล บ่อน-โต-บ็อง ] 

4) มีเลือดหยดหลังอุจจาระ หรือ เลือดปนกับ
อุจจาระ blood dropping after feces 
or blood with stool 

មានឈាមប្សក់តាមគប្កាយោមក ឬ ោមកោយឈាម

ដតមតង [ เมียน เฉี่ยม สรอก ตาม โกรย เลยี-หมวก รือ 
เลีย-หมวก เลียย เฉี่ยม แต่ มด็อง ] 

5) เจ็บขณะถ่ายอจุจาระ : painful 
defecation 

ឈ គព្លបគនាទ របង់ោមក[ ช่ือ เปล๊ บ่อน-โต-บ็อง เลีย-
หมวก ] 

6) ถ่ายอุจจาระก้อนเล็กลง หรือ ถ่ายน้อยลง 
reduced caliber of feces, less 
defecation 

បគនាទ របង់ោមក ំុតូចជាងមុន ឬ បានតិចជាងមុន [ บ่อน-
โต-บ็อง เลีย-หมวก ดม่ โตช เจียง มน รือ บาน เต็ช เจียง 
มน ] 

7) เพลีย ผอมลง เบ่ืออาหาร Fatigue, get 
thinner, anorexia 

លាិ តថ្លា    ចុុះសែម   ធុញោហារ [ ละฮึด ละไฮ , จ็อฮ ซโกม 
, ธุญ อาฮา] 

c1.12 อาการอื่น ๆ other symptoms ោការឺៈ ថ្ទគទៀត[ อาการะ รวม ดอ ไต เตียด]  

1) กลืนล าบาก Dysphagia ពិ្បាកគលប [ ปิ-บาก เลป] 

2) ซีด ไม่ทราบสาเหตุ Anemia cause គសលកសាល ាំងគោយោែ នមូលគ តុ  

[สเล็ก สลัง โดย คเมยีน มู๊ล-เหตุ] 

3) น้ าหนักลด Weight loss ប្សកទមៃ ន់ [ สรอก ตม-งน ] 

4) เบ่ืออาหาร Anorexia ធុញោហារ [ ธุญ อาฮา] 

5) เหลือง Jaundice គលឿង[ เลื่อง ] 

6) ถ่ายอุจจาระด า black stool ោមកគមែ  [ เลีย-หมวก ขะเมา] 
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c1.13 ในครอบครัวคุณมีใครมีประวัติโรคมะเร็ง
กระเพาะอาการ หรือ โรคเลือดไหม Have you got 
family history of stomach cancer or 
bleeding disorders? 

គតើអន កធ្លល ប់មានប្បវតតិ គកើតជមៃ មហារីកប្កព្ុះ ឬ ជមៃ ឈាមកន ុង

ប្រួសារដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน ปรอ-ว็อด 
เกิด จม-งือ โมฮารีก กรอ-ปะฮ รือ จม-งือ-เฉี่ยม คนง 
กรัว-ซา แด รือ เต๊ ?]  

 
d). ขาบวม Leg Edema គ ើ មគជើង [เจิง เฮิม] 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

d1.1 คุณเร่ิมสังเกตเห็นว่าบวมตั้งแต่เมื่อไหร่ (กี่วัน/กี่
สัปดาห์/หรือกี่เดือน) How long ago did you first 
notice the edema (Days, weeks, months)? 

អន កចប់គផ្តើ មសគងកតគ ើ ញគជើងគ ើ មតាាំងពី្គព្ល្មក? 

ប៉ាុនាែ នថ្ងៃ  ឬ ោទិតយ ឬ ដខគ ើ យ? [ แหนะ จับ-ผเดิม ส่อง-
เกต เคิญ เจิง เฮิม ตัง ปี เป๊ล-นา โมะ ? ปน-มาณ  ทไง 
รือ สับ-ดา รือ แค ่เฮิย ?] 

1) ต้ังแต่นั้นมา อาการบวมเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง How has it progressed 
since then? 

តាាំងពី្គព្លគនាុះមក ោការឺៈគ ើ ម ល្ ស់បត ូរយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ?    

[ ตัง ปี เป๊ล นุฮ โมะ อาการะ เฮมิ พลัฮ ผโด ยาง เม็ช 
คละฮ ?] 

2) บวมตลอดเลย หรือ เป็น ๆ หาย ๆ Is it be 
there all the time or does it come 
and go? 

គ ើ មរ ូត ឬ មតងគ ើ ម មតងបាត់គៅវិញ ? [ เฮิม โร-โฮด รือ 
มด็อง เฮิม มด็อง บัด โตว เวญ ?] 

 

d1.2 คุณมีโรคประจ าตัวไหม เช่น โรคหัวใจ โรคไต 
โรคตับ Do you have any underlying disease. 
(Cardiac, renal, hepatic disease) 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយដ រឬគទ  ូចជាជមៃ គបុះ ូង   ជមៃ 

តប្មងគនាម  ជមៃ គងលើ ម? [เตอร์ แหนะ เมียน จม-งือ ปรอ-
จ า-กาย แด รือ เต๊ โดช-เจีย จม-งือ แบะฮ โด่ง, จม-งือ 
ด่อม-รอง-โนม , จม-งือ ทเลิม?] 

d1.3 ตรงบริเวณบวม มีอาการ ปวด แดง ร้อน ไหม 
Do you have any associated symptoms at 
swelling area such as painful, Redness, or 
Warm? 

ប្តង់កដនលងគ ើ ម គតើមានោការឺៈឈ  ប្ក ម ឬគៅត ដ រឬគទ?

[ ตร็อง ก็อน-แลง เฮิม เตอร์ เมียน อาการะ ช่ือ ,      
กรอ-ฮอม รือ คะเดา แด รือ เต๊?] 

d1.4 คุณใช้ยาอะไรอยู่ไหม What drugs have you 
used to be taken? 

គតើអន កមានគប្បើថាន ាំអវី ដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ เมียน เปรอ 
ทน า อวัย แด รือ เต๊?] 

1) สูบบุหร่ีไหม smoking? គតើអន កជក់បារីគទ?                                                       

[ เตอร์ แหนะ จัวะ บา-เร็ย เต๊?] 

2) ด่ืมสุราไหม any alcohol drink? គតើអន កផឹ្កសុរាគទ?                                                      

[ เตอร์ แหนะ เพอะ โซะรา เต๊?] 
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d1.5 คุณเคยมีก้อน หรือ เป็นมะเร็งในอุ้งเชิงกราน 
หรือ ในช่องท้อง หรือ เคยฉายแสงไหม Is there a 
history of pelvic/abdominal neoplasm or 
radiation? 

គតើអន កធ្លល ប់មាន ំុសាច់ ឬ មហារីកកន ងុប្តោក ឬកន ុងគពាុះ ឬ 

ធ្លល ប់បាញ់កាាំរសែី ពី្មុនមកគទ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป เมยีน 
ด่ม-สัช รือ โมฮารีก คนง ตรอ-เกียะ รือ คนง ปัวฮ รือ  
ทล็อป บัญ ก า-ระ-ศเม็ย ปี-มน โมะ เต๊?] 

d1.6 ตอนกลางคืนอาการบวมดีขึ้นไหม Does the 
edema improve overnight? 

គព្លយប់ ោការឺៈគ ើ មគជើង ប្សកជាងមុនដ រឬគទ? [ เปล็ 
ยบ อาการะ เฮิม เจิง ซรอก เจียง มน แด รือ เต๊ ?] 

d1.7 คุณเคยมีประวัติลิ่มเลือดอุดตัน หรือ ประวัติ
ได้รับอุบัติเหตุ หรือ ผ่าตัดมาก่อนไหม Have you 
been history of blood clot, trauma, or 
previous surgery? 

អន កធ្លល ប់មានប្បវតតិឈាមកកសទុះកន ុងសរថ្សឈាម ឬប្បវតតិ

គប្ោុះថាន ក់ឬវុះកាត់ពី្មុនមកគទ ? [ แหนะ ทล็อป เมียน 
ปรอ-ว็อด เฉี่ยม ก๊อก คนง ซอ-ไซ เฉี่ยม รือ ปรอ-ว็อด 
กรวฮ-ทนะ รือ วัฮ-กัด ปี-มน โมะ เต๊?] 

d1.8 คุณเคยรักษามาก่อนไหม ถ้ามี รักษาอย่างไร
บ้าง Did you seek any treatment before? 
How was it? 

គតើអន កធ្លល ប់ព្ាបាលពី្មុនមកគទ? គបើធ្លល ប់ គតើយ៉ា ងគម៉ា ចខល ុះ?

[เตอร์ แหนะ ทล็อป พเยีย-บ๊าล ปี-มน โมะ เต๊? เบอร์ 
ทล็อป เตอร์ ยาง เม็ช คละฮ ?] 

 
3.3 สูต-ินรีเวชกรรม Obstetric and Gynecologic (Ob-GYN) សមភព្ និង គរារស្តសតី   [ซ็อม-พบ 
เนิง โรค ซะเตร็ย] 

a) ประวัติทางด้านสูติ-นรีเวช ทั่วไป  General Ob-GYN History ប្បវតតិ ទូគៅខាងសមភព្ និង 
គរារស្តសតី  [ปรอ-ว็อด ตู โตว คาง ซ็อม-พบ เนิง โรค ซะเตร็ย] 

b) เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด  Abnormal Vaginal bleeding  ូរឈាមខុសធមែតា

តាមទវ មាស    [โฮ เฉี่ยม  ข๊อฮ ท่อม-มะ-ดา ตาม ทเวีย-เมียฮ] 
c) การตั้งครรภ์ (มดลูกหดรัดตัว สารเหลวรั่วไหล/ น้ าเดิน การคลอด)  Pregnancy 

(Uterine contraction, Fluid leakage, Labour) ការមានថ្ផ្ទគពាុះ (សបនូកស្តនាត ក់ ការដបក
ទឹកគភាល ុះ ការសប្មាលបុប្ត )   [การ เมียน ผเต็ย-ปัวฮ (ซโบน ก็อน-ตระ, กา แบก ตึก-ภลัวะฮ,  
กา ซ่อม-ร๊าล บด ] 

d) ปวดท้องบริเวณอุ้งเชิงกราน Pelvic pain ឈ គពាុះបរិគវណោងប្តោក [ชื่อ ปัวฮ บริเวณ 
อ้าง ตรอ เกียะ ] 

e) ตกขาวผิดปกติ Abnormal leukorrhea ធ្លល ក់ ស ខុសធមែតា  [ทละ ซอ ข๊อฮ ท่อม-มะ-ดา] 
f) ประวัติทางด้านสูติ-นรีเวช ทั่วไป General Ob-GYN History ប្បវតតិ ទូគៅខាងសមភព្ និង 

គរារស្តសតី  [ปรอ-ว็อด ตู โตว คาง ซ็อม-พบ เนิง โรค ซะเตร็ย] 
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a1.1 ประวัติประจ าเดือน Menstrual History ប្បវតតិការមករ ូវ [ปรอ-ว็อด กา โมะ โร-โดว] 

1) คุณก าลังมีประจ าเดือนอยุ่ไหม Are you 
on period? 

អន កកាំ ពុ្ងមករ ូវដ រឬគទ? [ แหนะ ก่อม-ปง โมะ โร-โดว 
แด รือ เต๊?] 

2) ประจ าเดือนล่าสุดมาวันไหน When is 
your last menstrual period ? 

ថ្ងៃ  ំបូងដ លមករ ូវចុងគប្កាយបាំ ផុ្តរ ថ្ងៃ្?               

[ทไง ด่อม-โบง แด๊ล โมะ โร-โดว จง โกรย บ่อม ผต กือ 
ทไง นา?] 

3) ประจ าเดือนของคุณคร้ังก่อนหนา้มาวันไหน 
when is your previous menstrual 
period? 

ថ្ងៃមករ ូវដខមុនបនាទ ប់គទៀតរ ថ្ងៃ្? [ ทไง โมะ โร-โดว 
แค ่มน บ่อน-ต๊อบ เตียด กือ ทไง นา?] 

4) ประจ าเดือนคุณมาคร้ังละกี่วัน how many 
days of your menstruation are 
there? 

អន កមករ ូវប៉ាុនាែ នថ្ងៃ? [แหนะ โมะ โร-โดว ปน-มาณ ทไง?] 

5) คุณใช้ผ้าอนามัยกี่แผ่นต่อวัน ชุ่มแผ่นไหม 
how many tampons/ pads do you 
use per day ? Is it soak them? 

គព្លមករ ូវ អន កគប្បើសាំ អីនាម័យប៉ាុនាែ នបនទុះកន ុងមួយថ្ងៃ? 

គជាកជាាំដ រឬគទ? [เป๊ล โมะ โร-โดว, แหนะ เปรอ      
ซ่อม-เล็ย อนามยั ปน-มาณ บ่อน-ตัฮ คนง มวย ทไง? 
โจ๊ก จ็อม แด รือ เต๊?] 

6) คุณเคยปวดประจ าเดือนผิดปกติไหม have 
you ever got abnormal pain during 
your menstruation? 

គតើអន កមានឈ គពាុះមករ ូវខាល ាំងខុសធមែតាដ រឬគទ? [เตอร์ 
แหนะ เมียน ช่ือ ปัวฮ โมะ โร-โดว คลัง ข๊อฮ ท่อม มะ 
ดา แด รือ เต๊?] 

7) ประจ าเดือนของคุณมาสม่ าเสมอไหม Is 
your menstruation come regularly? 

អន កមករ ូវគទៀងទត់ដ រឬគទ? [แหนะ โมะ โร-โดว     
เตียง-ตอ็ด แด รือ เต๊?] 

8) คุณมีเลือดออกหลังหมดประจ าเดือนไหม 
Postmenopausal bleeding ? 

គប្កាយពី្អស់រ ូវ គតើអន កមានឈាមតាមទវ មាសដ រឬគទ?

[โกรย ปี อ็อฮ โร-โดว เตอร ์แหนะ เมียน เฉี่ยม ตาม 
ทเวีย-เมียฮ แด รือ เต๊?] 

9) คุณมีเลือดออกระหว่างรอบเดือนไหม 
Intermenstrual bleeding ? 

គតើមានឈាមទវ មាសចគនាល ុះវ ត រ ូវដ រឬគទ?               

[เตอร์ เมียน เฉี่ยม ทเวีย-เมียซ จ่อน-เลาะฮ ว๊อด โร-โดว 
แด รือ เต๊?] 

10) คุณมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธไ์หม  
Post-coital bleeding ? 

គតើមានឈាម ូរគប្កាយរួមគភទដ រឬគទ? [เตอร์ เมียน 
เฉี่ยม โฮ โกรย รวม-เพด แด รือ เต๊?] 

a1.2 ประวัติทางสูต ิObstetric History ប្បវតតិខាងសមភព្ [ปรอ-ว็อด คาง ซ็อม-พบ] 

1) คุณก าลังตั้งครรภ์อยุ่ไหม Are you 
pregnant? 

គតើអន កកាំ ពុ្ងមានថ្ផ្ទ គពាុះដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ ก่อม-ปง 
เมียน ผเต็ย-ปัวะฮ แด รือ เต๊?] 
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2) คุณเคยต้ังครรภ์กี่คร้ังแล้ว เคยแท้งไหม เคย
ขดูมดลูกหรือไม ่How many times have 
you been pregnant ? Have you had 
miscarriage or have you scraped the 
uterus? 

អន កធ្លល ប់ព្រគពាុះមកប៉ាុនាែ ន ងគ ើ យ ? [ แหนะ ทล็อป โป 
ปัวฮ โมะ ปน-มาณ  ดอง เฮยิ?] ធ្លល ប់រលូតកូនដ រគទ? [ทล็
อป โร-ลูท โกน แด เต๊?] អន កធ្លល ប់គកាសសបូនដ រឬគទ?     

[ แหนะ ทล็อป โกซ ซโบน แด รือ เต๊?] 

3) ระหว่างการต้ังครรภ์คร้ังก่อน ๆ มีปัญหา
อะไรบ้าง During your previous 
pregnancy, Is there any 
complication? 

រវាងព្រគពាុះកនលងមក ធ្លល ប់មានបញ្ជា អវី ដ រឬគទ?                   

[ โร-เวียง โป ปัวฮ ก็อน-ลอง โมะ, ทล็อป เมียน ปัญ หา 
อวัย แด รือ เต๊?] 

4) (กรณีต้ังครรภ์อยุ่) คุณมีอาการเจ็บครรภ์ มี
น้ าไหลออกจากช่องคลอด ลกูยังด้ินดีหรือไม่ 
Is there any labour pain, fluid 
leakage, normal fetal movement ? 

(ករណីកាំ ពុ្ងព្រគពាុះ) គតើអន កមានឈ ថ្ផ្ទ គពាុះ ឬ មានដបកទឹក

គភាល ុះដ រឬគទ? ទរកបប្មុះខល ួនធមែតាដ រឬគទ? [(ก่ะ-ระเนย็ 
ก่อม-ปง โป ปัวฮ) เตอร์ แหนะ เมยีน ช่ือ ผเต็ย-ปัวะฮ 
รือ เมียน แบก ตึก พลฮุ แด รือ เต๊ ? เตียร๊วก บ่อม-รฮั 
ขลวน ท่อม-มะดา แด รือ เต๊?] 

5) ตอนที่มีเลือดออกมีเจบ็ครรภ์แบบรุนแรง
หรือไม่ During abnormal vaginal 
bleeding, did you experience 
extreme labour pain? 

គៅគព្លមាន ូរឈាមតាមទវ មាស គតើមានឈ ថ្ផ្ទ គពាុះ

ធៃ ន់ធៃ រដ រឬគទ? [โนว เปล๊ เมยีน โฮ เฉี่ยม ตาม ทเวีย-
เมียซ เตอร์ เมยีน ช่ือ ผเต็ย-ปัวะฮ ทะงน-ทโง แด รือ เต๊ 
?] 

a1.3 ประวัติทางนรีเวช Gynecologic History ប្បវតតិ គរារស្តសតី   [ปรอ-ว็อด โรค ซะเตร็ย] 

1) คุณเคยมีประวัติผ่าตัด หรือฉายรังสีในช่อง
ท้อง หรืออุ้งเชิงกรานไหม Have you got 
history of pelvic or abdominal 
surgery or radiation? 

អន កធ្លល ប់វុះកាត់ ឬ បាញ់កាាំរសែី គពាុះ ឬ ោងប្តោកដ រឬគទ?  

[ แหนะ ทล็อป วัฮ-กัด รือ บัญ ก า-ระ-ศเม็ย ปัวฮ รือ 
อ่าง ตรอ-เกียะ แด รือ เต๊?] 

2) เคยรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ 
การติดเชื้อในช่องคลอดหรือไม่ รักษา
อย่างไร  

ผลเป็นอย่างไร Have you ever got sexually 
transmitted disease ? If yes, did you 
seek any treatment? In addition, how 
was it? 

គតើអន កធ្លល ប់មានជមៃ កាមគរារ ឬ ជំងឺឆ្លងតាមទវ មាសគទ? 

[เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน จม-งือ กามโรค รือ จม-งือ     
ชลอง ตาม ทเวีย-เมียฮ เต๊ ?] គតើបានព្ាបាលយ៉ា ង ូច
គមតចខល ុះ? [ เตอร์ บาน พเยีย-บ๊าล ยาง โดช มเด็จ 
คละฮ ?] គ ើ យលទធផ្លយ៉ា ង្ខលុះ? [ เฮยิ ลัถพ๊อล 
อย่าง นา คละฮ ?] 

3) ปัจจุบนั คุณคุมก าเนิดอย่างไร คุมมานานกี่ปี 
Nowadays, How is your 
contraception? For how long? 

បចុ្បបនន  អន កព្នាកាំ គណើ តគោយវិធី្ដ រ ? ប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំ

គ ើ យ? [ปัจ-โจะ-บ่อน แหนะ ปน-เยีย ก่อม-เนิด โดย วิธ ี
นา แด? ปน-มาณ  ชน า เฮิย ?] 
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4) ขอภัยที่ถามครับ คุณมีเพศสัมพันธ์ล่าสุด
เมื่อไหร่ May I ask please! When were 
your last sexual intercourse? 

សូមអធាប្ស័យ គតើអន ករួមគភទចុងគប្កាយបាំ ផុ្តគព្ល្

ដ រ? [โซม อัด-ทเยีย-ซรยั , เตอร์ แหนะ รวม-เพด จง 
โกรย บ่อม-ผด เป๊ล-นา?] 

5) คุณเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม นานแค่
ไหนแล้ว ผลเป็นอย่างไรบ้าง Have you 
ever checked the Pap smear? For 
how long ago? How was the result? 

គតើអន កធ្លល ប់ពិ្និតយរកជមៃ មហារីកមាត់សបូនដ រឬគទ? [เตอร์ 
แหนะ ทล็อป ปิ-นึด โระ จม-งือ โมฮารีก ม็อด ซโบน แด 
รือ เต๊ ?] តាាំងពី្គព្ល្? [ ตัง ปี เป๊ล-นา?] លទធផ្ល
យ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ลัถพ๊อล ยาง เม็ช แด? ] 

 
กรณีตัวอย่าง Case scenario ករណីសិកា [กะ-ระเน็ย ศึก-ซา] 

Ob1 หญิงไทยอาย ุ25 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเลือดออกทางช่องคลอด จงซักประวัติ 
A 25-year-old female, chief complain (CC) with vaginal bleeding 
ស្តសតី វ័យ ២៥ ឆ្ន ាំមាន ក់មកមនទី រគព្ទយគោយោការឺៈ ូរឈាមខុសធមែតាតាមទវ មាស។ចូរសាកសួរ

ប្បវតតិ អន កជមៃ  

b) การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด Abnormal Vaginal bleeding  ូរឈាមខុស

ធមែតាតាមទវ មាស [โฮ เฉี่ยม ข๊อฮ ท่อม-มะ-ดา ตาม ทเวีย-เมียฮ] 
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b1.1 คุณมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติมานานแค่
ไหนแล้วครับ How long have you had 
abnormal vaginal bleeding? 

គតើអន កមានឈាមតាមទវ មាសខុសធមែតាតាាំងពី្គព្ល្

មក? [ เตอร์ แหนะ เมียน เฉี่ยม ตาม ทเวีย-เมียซ ข๊อฮ 
ท่อม-มะดา ตัง ปี เป๊ล-นา?] 

b1.2 มันเกิดขึ้นระหว่างรอบเดือนไหม Does it 
occur during the mid-cycle? 

គតើវាគកើតគ ើងចគនាល ុះវ ត រ ូវដ រឬគទ? [ เตอร์ เวีย เกดิ-เลิง 
จ่อน-เลาะฮ ว๊อด โร-โดว แด รือ เต๊?] 

b1.3 มันเกิดขึ้นหลังมีเพศสัมพันธ์ไหม Does it 
come on after sex? 

គកើតគ ើងគប្កាយគព្លរួមគភទដ រឬគទ? [ เกิด-เลิง โกรย 
เป๊ล รวม-เพด แด รือ เต๊ ?] 

b1.4 สีเป็นเลือดเก่าคล้ าหรือสีเหมือนเลือด
ประจ าเดือนใหม่สด Is it like the old blood 
color or fresh blood? 

ឈាមរ ព្ណ៌ប្ក មជាាៗំ  ឬ ឈាមប្សស់ ូចឈាមរ ូវ?      

[ เฉี่ยม กือ ป๊อ กรอ-ฮอม จ๊อมๆ รือ เฉี่ยม สรอซ โดช 
เฉี่ยม โร-โดว ?] 

1) มีลิ่มเลือดปนด้วยไหม Is there any 
passing clot? 

មាន ំុឈាមកកធ្លល ក់មកដ រឬគទ? [เมียน ด่ม เฉี่ยม กอก 
ทละ โมะ แด รือ เต๊?] 

2) มีชิ้นเนื้อออกมาด้วยไหม Is there any 
passing tissue? 

មានបាំ ដណកសាច់ធ្លល ក់មកដ រឬគទ? [เมียน บ่อม-แนก สัช 
ทละ โมะ แด รือ เต?๊] 
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3) คิดว่าเป็นเลือดประจ าเดือนของคุณไหม 
Could it be your period? 

អន ករិតថាជាឈាមរ ូវរបស់អន កដ រគទ? [แหนะ กึด ทา 
เจีย เฉี่ยม โร-โดว โร-บ๊อฮ แหนะ แด รือ เต๊ ?] 

b1.5 ปริมาณเลือดที่ออกเท่าไหร่ (คิดเป็นแผ่นต่อวัน) 
ชุ่มแผ่นไหม How many pad/tampons do you 
use per day? Does it soak them? 

បរិមាណឈាមដ លធ្លល ក់មកគប្ចើនប៉ាុ ណ្ ដ រ? (បត ូរសាំ ី

ប៉ា ុនាែ នបនទុះកន ុងមួយថ្ងៃ ) ? គជារជាាំដ រឬគទ? [ ปริมาณ 
เฉี่ยม แดล๊ ทละ โมะ เจริญ ปน-นา แด? (ผโด ซ่อม-เล็ย 
ปน-มาณ  บ่อน-ตัฮ คนง มวย ทไง?) โจก จ็อม แด รือ เต ๊
?] 

b1.6 เลือดที่ออก ออกต่อเนื่อง หรือเป็นพัก ๆ หยุด
หรือยัง Is it there all the time or episodic? 
How often have you noticed it? 

ឈាមដ លធ្លល ក់រ  ូរមកជាប់រ ូត ឬ មតង ូរមតងបាត់?          

[ เฉี่ยม แดล๊ ทละ กือ โฮ โมะ จ็อบ โร-โฮด รือ มด็อง โฮ 
มด็อง บัด?]  អី ូវគនុះ គៅ ូរដ រឬគទ? [อยั-โลว นฮิ 
โนว โฮ แด รือ เต๊?] 

b1.7 ตอนที่เลือดออกท าอะไรอยุ่ what are you 
doing when you first noticed vaginal 
bleeding? 

គៅគព្លដ លធ្លល ក់ឈាម គតើអន កកាំ ពុ្ងគធវើអវី ? [ โนว เปล๊ 
แด๊ล ทละ เฉี่ยม เตอร์ แหนะ ก่อม-ปง ทเวอ อวัย ?] 

1) มีเร่ืองบาดเจ็บ (หกล้ม ท้องกระแทก โดน
เตะ รถชน) หรือมีเพศสัมพันธก์่อนหรือไม่ 
any history of trauma (fall, crushing 
abdomen, physical abuse, car 
accident) or sexual intercourse? 

គតើអន កមានទទួលរងគប្ោុះថាន ក់ ( ួល បុកទងគិ ចគពាុះ ) ឬ បាន

រួមគភទមុនគព្លធ្លល ក់ឈាមដ រឬគទ? [ เตอร์ แหนะ เมยีน 

โต-ต๊วล รอง กรัวะฮ-ทนะ (ด๊วล รอื บก ตง-เก็ช ปัวฮ) 
รือ บาน รวม-เพด มน เปล๊ ทละ เฉี่ยม แด รือ เต๊?] 

2) เลือดที่ออกสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์
หรือไม่ Is the bleeding related to 
sexual intercourse? 

ឈាមដ លធ្លល ក់ ទក់ទងជាមួយការរួមគភទដ រឬគទ? [เฉี่ยม 
แด๊ล ทละ ตะ-โตง เจีย-มวย กา รวม-เพด แด รือ เต๊?] 

b1.8 หลังเลือดออกมีเหนื่อย เพลีย วูบ เซ หน้ามืด
เพลียเหนื่อย หน้ามืด ใจสั่น วิงเวียน หรือไม่ After 
bleeding, have you have any symptoms 
such as fatigue, fainted, headlight ness, 
vertigo, palpitation? 

បនាទ ប់ពី្ធ្លល ក់ឈាម គតើអន កមានោការឺៈ  ត់ អស់កមាល ាំង 

លាិ តថ្លា  ងងឹតមុខ ញ័រគ ើមប្ទូង ឬ វិលៗ ដ រឬគទ?    [บ่อน-
ต๊อบ ปี ทละ เฉี่ยม , เตอร ์แหนะ เมียน อาการะ ฮ็อด , 
อ็อซ ก่อม-ลัง , ละฮึด-ละไฮ, โง-งึด มก , ญอร์ เดมิ-ตรูง 
รือ เว๊อลๆ แด รือ เต๊?] 

b1.9 อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย Associated 
symptoms 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត [ อาการะ รวม ดอ ไต เตียด ] 

1) มีปัสสาวะปนเลือด ปัสสาวะแสบขัด 
Hematuria, difficult passing urine ? 

មានគនាមោយឈាម គនាមប្កហាយ ឬ គនាមទស់ [เมียน 
โนม เลยีย เฉี่ยม, โนม กรอ-ฮาย รอื โนม ตอฮ ] 

2) เลือดก าเดาไหลบ่อย ๆ แปรงฟันแล้วมี
เลือดออกตามไรฟัน epitaxis quite 
often, bleeding per gum? 

មានឈាមប្ចមុុះញឹកញាប់ ឬ  ុសគធែញរួចមានឈាមតាម

អញ្្ជញគធែញដ រឬគទ? [ เมยีน เฉีย่ม จรอ-โมะฮ ญึก-ญ็
อป รือ โดะฮ ทเมญ ร๊วจ เมียน เฉีย่ม ตาม อัญจาญ 
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ทเมญ แด รือ เต๊?] 

3) มีจ้ าเลือดออกตามตัวง่าย ๆ easily 
bruising or ecchymoses 

្យជាាំតាមខល ួន [ เงียย จอ็ม ตาม ขลวน] 

4) อุจจาระเป็นเลือด ถ่ายด า อาเจียนเป็นเลือด
หรือสีกาแฟ: bloody stool , black tar 
stool or bloody or coffee ground 
vomiting 

បគនាទ របង់ឈាម ោមកគមែ  កែ ួតឈាមប្សស់ឬឈាមជាាំ

គមែ ៗ [ บ่อน-โต-บ็อง เฉี่ยม เลยี-หมวก ขะเมา, ขะอวด 
เฉี่ยม สรอซ รือ เฉี่ยม จ็อม ขะเมาๆ ] 

5) อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร น้ าหนักลด เคยคล า
ได้ก้อนในช่องท้อง หรือ บริเวณขาหนีบ 
หรือปัสสาวะบ่อย ท้องผูก หรือไม่ Fatigue, 
anorexia, weight loss, palpable mass 
in abdomen or groin ,  frequency 
urination , constipation 

អស់កមាល ាំង ធុញោហារ ប្សកទមៃ ន់ សាទ បបាន ំុកន ងុគពាុះ ឬ 

ប្តង់ប្កគលៀន ឬ គនាមញឹកញាប់ ទល់ោមក [อ็อฮ ก่อม-ลัง, 
ธุญ อา-ฮา, สรอก ตม-งน, ซเตียบ บาน ด่ม คนง ปัวฮ 
รือ ตร็อง กรอ-เลียน รือ โนม ญึก-ญ็อป , ตุ๊ล เลีย-
หมวก] 

b1.10 คุณรับประทานยาอะไรอยู่หรือไม่ มีอะไรบ้าง  
Are you currently taking any medication? 

អន កមានគប្បើថាន ាំអវី ដ រឬគទ? មានអវី ខល ុះ? [ แหนะ เมียน 
เปรอ ทน า อวัย แด รือ เต๊ ? เมียน อวัย คละฮ ?] 

1) ยาสลายลิ่มเลือด หรือ ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด Antiplatelet, anticoagulant 

ថាន ាំរាំោយឈាមកក ឬ ថាន ាំប្បឆ្ាំងឈាមកក [ ทน า รม-เลียย 
เฉี่ยม กอก รือ ทน า ปรอ-ชัง เฉี่ยม กอก ] 

2) ฮอร์โมน Hormones អរម៉ាូ ន [ อ็อกโมน] 

3) ยาเสริม สมุนไพร herbal supplements. ថាន ាំបាំ ប៉ា ន ថាន ាំបុរាណ                                                      

[ทน า บ็อม-ปอน ,ทน า โบราณ] 

b1.11 ประวัติอดีด Past History ប្បវតតិអតីតកាល [ ปรอ-ว็อด อัก-เต็-ตะ-ก๊าล] 

1) มีประวัติมีปัญหาเลือดหยุดยากหรือไม่ any 
history of bleeding disorder? 

ធ្លល ប់មានបញ្ជា ឈាម ូរមិនឈប់ [ ทล็อป เมียน ปัญ หา 
เฉี่ยม โฮ เมิน ชบ ] 

2) โรคประจ าตัว ประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร 
Underlying disease? History of drug 
allergy? 

ជមៃ ប្បចាំកាយ ប្បវតតិោដ កសីុជាមួយថាន ាំ                               

[ จม-งือ ปรอ-จ า-กาย ปรอ-ว็อด อาแลกซ ีเจีย-มวย 
ทน า ] 

3) ประวัติโรคมะเร็งและโรคเลือดในครอบครัว 
Family history of cancer or bleeding 
disorders? 

ជមៃ មហារីក និងជមៃ ឈាមកនងុប្រួសារ [ จม-งือ โมฮารีก เนิง 
จม-งือ เฉี่ยม คนง กรัว-ซา ] 

4) เคยมีเลือดออกผิดปกติมาก่อนหรือไม่ Have 
you ever experienced these 
symptoms before? 

ធ្លល ប់ធ្លល ក់ឈាមខុសធមែតា ូគចនុះពី្មុនមកគទ? [ ทล็อป ทละ 
เฉี่ยม ข๊อฮ ท่อม-มะดา โดช ชแนฮ ปี-มน โมะ เต๊?] 
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5) เลือดที่ออกสัมพันธ์กับประจ าเดือนหรือไม่  
มีรอบชัดเจนหรือไม่ Does the vaginal 
bleeding relate to the 
menstruation? Is there the regular 
cycle? 

ឈាមដ លធ្លល ក់មកគនុះពាក់ព័្នធ នឹងការមករ ូវដ រឬគទ?         

[ เฉี่ยม แดล๊ ทละ นิฮ ปะ-ป็อน เนิง กา โมะ โร-โดว แด 
รือ เต๊ ] គតើមានវ តចាស់ោស់គទ? [ เตอร์ เมียน ว็อด 

ชบัซ-เลาะฮเต๊?] 

6) มีปัญหาเร่ืองปวดประจ าเดือนรุนแรงมาก
ผิดปกติไหม Do you feel abnormal 
pelvic pain during your 
menstruation? 

គតើអន កធ្លល ប់ឈ គពាុះមករ ូវខាល ាំងខុសពី្ធមែតាដ រឬគទ? 

[เตอร์ แหนะ ทล็อป ชื่อ ปัวฮ โมะ โร-โดว คลัง ข๊อฮ ปี 
ท่อม-มะดา แด รือ เต๊?] 

 
Ob2. หญิงตั้งครรภ์อาย ุ26 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์ และมีน้ าเดิน จงซัก

ประวัติ  
A 26 years pregnancy came with labour pain and fluid leakage 
ស្តសតី វ័យ ២៦ ឆ្ន ាំមាន ក់មកមនទី រគព្ទយគោយោការឺៈឈ ថ្ផ្ទ គពាុះនិងមានដបកទឹកគភាល ុះ។ចូរសាកសួរ

ប្បវតតិ អន កជមៃ  

c) การตั้งครรภ์ (มดลูกหดรัดตัว สารเหลวรั่วไหล/น้ าเดิน การคลอด)  
Pregnancy (Uterine contraction, Fluid leakage, Labour)  
ការមានថ្ផ្ទគពាុះ (សបនូកស្តនាត ក់  ការដបកទឹកគភាល ុះ ការសប្មាលបុប្ត )    [การ เมียน ผเต็ย-ปัวฮ 
(ซโบน ก็อน-ตระ , กา แบก ตึก-ภลัวะฮ, กา ซ่อม-ร๊าล บด] 

 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

c1.1 เจ็บครรภ์มาต้ังแต่กี่โมง When did you have 
labour pain? 

គតើអន កឈ ថ្ផ្ទ គពាុះតាាំងពី្គមា៉ា ងប៉ាុនាែ ន? [ เตอร์ แหนะ ช่ือ 
ผเต็ย-ปัวะฮ ตัง ปี โมง ปน-มาณ ?] 

c1.2 ขณะเจ็บครรภ์มีท้องแข็งไหม ท้องแข็งทุก ๆ กี่
นาท ีแต่ละคร้ังประมาณกี่นาที Did you have 
uterine contraction? How long does it last 
for each time of contraction? Moreover, 
how long does it take between episodes of 
contraction? 

អន កមានោរមែណ៍ថាសបូនកស្តនាត ក់ដ រឬគទ? [แหนะ เมียน 
อา-ร็อม ทา ซโบน ก็อน-ตรัก แด รือ เต๊?] កស្តនាត ក់រាល់
ប៉ាុនាែ ននាទីមតង ? [ ก็อน-ตรัก ร๊อล ปน-มาณ  เนีย ต ีมด๊
อง?] គ ើ យកស្តនាត ក់យូរប៉ាុ ណ្ ដ រ? [ เฮิย ก็อน-ตรัก ยู ปน-
นา แด?] 

c1.3 มีน้ าเดินไหม เห็นมีน้ าไหลออกมาตามขาไหม Is 
there any fluid leakage? Did you see it 
precisely? 

គតើមានដបកទឹកគភាល ុះដ រឬគទ? [ เตอร ์เมียน แบก         
ตึก-ภลัวะฮ แด รือ เต๊] មានទឹក ូរប្សក់ចុុះតាមគជើងដ រ
ឬគទ? [ เมยีน ตึก โฮ ซร็อก-โจะฮ ตาม เจิง แด รือ เต๊ ?] 

c1.4 มีเลือดออก หรือเป็นมูกเลอืดไหม Is there the 
vaginal bleeding or mucus bloody show?  

គតើមានធ្លល ក់ឈាម ឬ រាំអិលឈាមដ រឬគទ? [ เตอร์ เมียน 
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ทละ-เฉี่ยม รือ รม-เอลิ เฉี่ยม แด รือ เต๊?] 

c1.5 ตอนมีเลือดออก มีเจ็บท้องรุนแรงไหม did you 
feel abdominal pain during vaginal 
bleeding? 

គព្លធ្លល ក់ឈាម គតើមានោការឺៈឈ គពាុះធៃ ន់ធៃ រដ រឬគទ?      

[เป๊ล ทละ เฉี่ยม เตอร์ เมียน อาการะ ช่ือ ปัวฮ ทะงน-
ทโง แด รือ เต๊?] 

c1.6 ลูกด้ินดีไหม Is the baby move as usual? ទរកកគប្មើ កខល ួនធមែតាដ រឬគទ? [เตีย-รวค ก่อม-เริก 
ขลวน ท่อม-มะดา แด รือ เต๊?] 

c1.7 คุณได้ไปรักษาท่ีไหนมาก่อนไหม Did you seek 
the treatment anywhere else before coming 
here? 

គតើអន កបានគៅរកគព្ទយឯ្មុនគនុះគទ? [ เตอร์ แหนะ 
บาน โตว โรก แปด แอ-นา มน นฮิ เต๊?] 

c1.8 มีอาการอย่างอื่นไหม เช่น Any other 
symptoms such as: 

គតើមានោការឺៈ ថ្ទគទៀត ូចជា :[ เตอร์ เมียน อาการะ 
ดอ-เต็ย เตยีด โดช-เจีย ] 

1) ไข้ fever គៅត ខល ួន [ คะเดา ขลวน] 

2) น้ าออกมาสีเขียวหรือเหลือง หรือมีกลิน่
เหม็น greenish or yellowish or foul 
odor fluid leakage? 

ទឹកគភាល ុះដ ល ូរចុុះមកមានព្ណ៏ថ្បតង ឬគលឿង ឬ មាន

កលិនសែ ុយដ រឬគទ? [ตึก-ภลัวะฮ แดล๊ โฮ โจะฮ โมะ เมียน 
ปอร์ ใบตอง รือ เลื่อง รือ เมียน คลึน ซะโอย แด รือ 
เต๊?] 

3) หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ dizziness, 
lightheadedness 

វិលៗ ងងឹតមុខ [ เว๊อลๆ โง-งึด มก] 

c1.9 มีโรคประจ าตัวอะไรบ้าง any underlying 
disease? 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយអវី ខល ុះ? [ เตอร์ แหนะ เมยีน จม-
งือ ปรอ-จ า-กาย อวัย คละฮ ? ] 

1) เบาหวาน: Diabetes militus ជមៃ ទឹកគនាមដផ្ែម [ จม-งือ ตึก โนม พะแอม] 

2) ความดันโลหิุตสูง: hypertension ជមៃ គលើ សឈាម ឬ សមាព ធឈាមគ ើងខព ស់ [ จม-งือ เลิซ 
เฉี่ยม รือ ส่อม-เปียด เฉีย่ม เลิง ขปัวฮ ] 

3) โรคหัวใจ: heart diseases ជមៃ គបុះ ូង  

[ จม-งือ แบะฮ-โด่ง] 
c1.10 มีดื่มสุรา สูบบุหร่ี มีแพ้ยา แพ้อาหารอะไรไหม 
Smoking, alcohol drinking, drug or food 
allergy? 

គតើអន កផឹ្កប្សា ជក់បារី ោដ កជាមួយថាន ាំ ឬ ោហារអវី ដ រ

ឬគទ? [ เตอร์ แหนะ เพอะ สรา, จวัะ บา-เร็ย, อาแลกซี 
เจีย-มวย ทน า รือ อา-ฮา อวัย แด รือ เต๊?] 
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c1.11 มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือ ความดัน
โลหิตสูงไหม Do you have any family history 
of diabetes or hypertension? 

គតើមានសមាជិកប្រួសារគកើតជមៃ ទឹកគនាមដផ្ែម ឬ គលើ ស

ឈាមដ រឬគទ? [ เตอร์ เมียน สมาเจิก กรัว-ซา เกิด จ่ม 
ง่ือ ตึก โนม พะแอม รือ เลิซ เฉีย่ม แด รือ เต๊?] 
 

c1.12 มีลูกกี่คน how many children do you 
have? 

គតើអន កមានកូនប៉ាុនាែ ននាក់គ ើ យ? [ เตอร์ แหนะ เมียน 
โกน ปน-มาณ  แหนะ เฮิย?] 

1) คุณต้ังครรภ์มาแล้วกี่คร้ัง How many 
times have you been pregnant? 

អន កមានថ្ផ្ទ គពាុះប៉ាុនាែ ន ងគ ើ យ? [ แหนะ เมียน ผเต็ย-
ปัวะฮ  ปน-มาณ  ดอง เฮิย ?] 

2) เคยแท้งไหม Have you been 
miscarriage? 

គតើធ្លល ប់រលូតកូនគទ? [ เตอร ์ทล็อป โร-ลูท โกน เต๊?] 

3) ลูกคนแรก ผู้หญิง หรือ ผู้ชาย อายุกี่ขวบ 
you first child, male or female? How old 
is she/he? 

កូនទីមួយរបស់អន ករ កូនប្បុស ឬ កូនប្សី? ោយុប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំ

គ ើ យ? [โกน ต ีมวย โร-บอฮ แหนะ กือ โกน โปรฮ รือ 
โกน ซะเรย็? อาย ุปน-มาณ  ชน า เฮิย?] 

4) น้ าหนักตอนคลอดเท่าไหร่ How much of 
his/her birth weight? 

គព្លគកើត គតើ កូនទមៃ ន់ប៉ា ុនាែ នដ រ? [ เป๊ล เกิด เตอร์ โกน 
ต่ม-งน ปน-มาณ  แด?] 

5) คลอดครบก าหนดไหม ท้องกี่สัปดาห์จึง
คลอด Is he/she term ? How many weeks 
pregnant until giving birth? 

គតើ គកើតប្រប់ដខដ រឬគទ? ប៉ាុនាែ នសបាត  ៍? [ เตอร์ เกดิ กรบ 
แค แด รือ เต๊? ปน-มาณ  สับดา?]  

6) คลอดธรรมชาติ หรือ ผ่าคลอด Did 
he/she go on normal labour or 
cesarean section? 

សប្មាលគោយធមែជាតិ ឬ គោយវុះកាត់? [ส่อม-ร๊าล โดย     
ทอมะเจียด รือ โดย ว่ะ กดั?] 

7) มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดไหม Was 
there any complication after labour? 

មានបញ្ជា គប្កាយសប្មាលដ រឬគទ? [เมียน ปญั หา โกรย 
ส่อม-ร๊าล แด รือ เต๊?] 

8) ลูกแท้งตอนกีส่ับดาห์ how many 
gestational age when you was 
miscarriage? 

គបើធ្លល ប់រលូតកូន គតើ រលូតគៅោយុប៉ាុនាែ នដខ? [เบอร์ ทล็อป 
โร-ลูท โกน เตอร์ โร-ลูท โนว อาย ุปน-มาณ แค?] 

9) ได้ขูดมดลูกไหม  Have you had a 
curettage? 

គប្កាយរលូត គតើបានគកាសសបូនដ រឬគទ? [โกรย โร-ลูท 
เตอร์ บาน โกซ ซโบน แด รือ เต๊?] 

c1.13 วันแรกของประจ าเดือนคร้ังสุดท้ายเมื่อไหร่ 
ก าหนดคลอดวันไหน  
When was the first date of your last 
menstrual period? When is your estimated 
due date? 

ថ្ងៃ  ំបូងដ លមករ ូវចុងគប្កាយបាំ ផុ្តរ ថ្ងៃ្? [ทไง ด่อม-
โบง แด๊ล โมะ โร-โดว จง โกรย บอ่ม-ผด กือ ทไง นา?]
ថ្ងៃកាំណត់សប្មាលកូនរ ថ្ងៃ្? [ ทไง ก่อม-น็อด ส่อม-
ร๊าล โกน กือ ทไง ณา?] 
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c1.14 ผ่าคลอดคร้ังนี้ ท าหมันไหม For this 
cesarean section, do you need tubal 
sterilization? 

វុះកាត់សប្មាលថ្ងៃ គនុះ គតើសគប្មចចិតតចង់ចងថ្ សបូនព្នា

កាំ គណើ តឬ គប្កៀវដ រឬគទ? [ วัฮ-กัด ส่อม-ร๊าล ทไง นิฮ 
เตอร์ ส่อม รัช เจิด จ่อง จอง ใด ซโบน โป่น-เยีย ก่อม 
เนิด รือ เกรยีว แด รือ เต๊?] 

 

Ob3. หญิงอาย ุ26 ปี มาโรงพยาบาลด้วยปวดท้องน้อย (Pelvic pain) และมีตกขาว จงซัก
ประวัติ 

A 26 years old woman came with pelvic pain and leukorrhea. 
ស្តសតី វ័យ ២៦ ឆ្ន ាំមាន ក់មកមនទី រគព្ទយគោយោការឺៈឈ គពាុះបរិគវណោងប្តោកនិងមានធ្លល ក់ ស។ចូរ

សាកសួរប្បវតតិ អន កជមៃ ។ 

d) ปวดท้องน้อยบริเวณอุ้งเชิงกราน Pelvic pain ឈ គពាុះបរិគវណោងប្តោក  [ชื่อ ปัวฮ 
บริเวณ อ้าง ตรอ-เกียะ] 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

d1.1 อาการปวด pain symptom  ោការឺៈឈ  [ อาการะ ชื่อ] 

1) ปวดมานานแค่ไหน ปวดทันทีเลยไหม หรือ
ค่อย ๆ ปวดมากขึ้น how long have you 
had pelvic pain? Is it occur immediately 
gradually? 

ឈ យូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ ឈ ភាល មៗ ឬ ឈ មតងបនតិ ចៗកាន់ដត

ខាល ាំង? [ ช่ือ ยู ปน-ณา เฮิย, ช่ือ เพลียมๆ รือ ช่ือ มด็อง 
บ่อน-เต็ช มด็อง บ่อ-เต็ช กัน แต่ คลัง ?] 

2) ปวดบริเวณไหน Where exactly do you 
pain? 

ឈ បរិគវណ្? [ ขื่อ บรเิวณ ณา?] 

3) ลักษณะในการปวดเป็นยังไงบ้าง (ปวดบิด
บิด ปวดจุก ปวดแสบ หรือ ปวดเป็น ๆ หาย ๆ ) 
What is the characteristic of the pain? 
(cramping, aching, burning, episodic) 

លកខណឺៈការឈ យ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ ลกั-กณะ กา ช่ือ อย่าง 
เม็ช แด?] (ឈ រមួលៗ ឈ ចុក ឈ ប្កហាយឬ មតងឈ មតង

បាត់) [ ช่ือ โร-มว๊ลๆ ชื่อ จก ช่ือ กรอ-ฮาย รือ มด็อง ช่ือ 
มด็อง บัด ] 

4) ปวดรุนแรงแค่ไหน How’s severe of the 
pain? 

ឈ ធៃ ន់ធៃ រកប្មិត្? [ชื่อ ทะงน-ทโง ก่อม เริด ณา?] 

5) อาการปวดมีรา้วไปท่ีไหนไหม Does the 
pain travel to anywhere else? 

ោការឺៈឈ មានរាលោលគៅ្ដ រឬគទ? [อาการะ ช่ือ 
เมียน เรีย๊ล ดา๊ล โตว ณา แด รือ เต๊?] 

6) มีอะไรบ้างท่ีท าให้อาการปวดมากขึ้นหรือ
อาการปวดเบาลง Which things that 
aggravate or relieve the pain? 

អវី ខល ុះដ លគធវើ គោយោការឺៈឈ ខាល ាំងជាងមុន ឬ ធូរគសបើយ

ជាងមុន? [อวัย คละฮ แดล๊ ทเวอ โอ๊ย อาการะ ช่ือ คลัง 
เจียง มน รือ ทู สเบิย เจียง มน ?] 
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7) ปวดท้องสัมพันธ์กับประจ าเดือนไหม Does 
the pelvic pain relate to your cycle of 
menstruation? 

ការឈ គពាុះគនុះទក់ទងនឹងការមករ ូវដ រឬគទ? [ กา ช่ือ 
ปัวฮ นิฮ ตะ-โต๊ง เนิง กา โมะ โร-โดว แด รือ เต๊?] 

d1.2 อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย associated 
symptoms  

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត [ อาการะ รวม ดอ ไต เตียด] 

1) ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน diarrhea/ 
Nausea-vomiting 

រាក កែ ួត ចគ ែ្ រ [ เรียะ , ขะอวด จอ่ง-ออ ] 

2) ท้องผูก คล าได้ก้อน ปัสสาวะบ่อย 
constipation, mass palpable, frequency 
of urination 

ទល់ោមក  សាទ បបាន ំុ គនាមញឹក [ โต๊ล เลีย-หมวก 
ซเตียบ บาน ดม่ โนม ญึก] 

3) ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะแสบขัด 
hematuria, pain on urination 

គនាមឈាម  គនាមប្កហាយសទុះៗ [ โนม เฉี่ยม โนม กรอ-
ฮาย สตะฮๆ ] 

d1.3 อาการทางนรีเวช Gynecological 
symptoms  

ោការឺៈខាងគរារស្តសតី  [ อาการะ คาง โรค ซะตเร็ย] 

1) มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติไหม Is 
there any abnormal uterine or 
vaginal bleeding? 

មានធ្លល ក់ឈាមតាមទវ មាសខុសធមែតាដ រឬគទ? [ เมียน 
ทละ เฉี่ยม ตาม ทเวีย-เมียฮ ข๊อฮ ท่อม-มะดา แด รือ 
เต๊?] 

2) มีตกขาวผิดปกติไหม Is there abnormal 
discharge or leukorrhea? 

មានធ្លល ក់សខុសធមែតាដ រឬគទ? [ เมียน ทละ-ซอ ข๊อฮ 
ท่อม-มะดา แด รือ เต๊?] 

3) เจ็บขณะ/ หลัง มีเพศสัมพันธ์ไหม Do you 
feel  abnormal pain during/ after 
sexual intercourse? [Dyspareunia 
check] 

មានឈ ខុសធមែតាអាំ  ងុគព្លរួមគភទដ រឬគទ? [ เมยีน 
ช่ือ ข๊อฮ ท่อม-มะดา อ็อม-ลง เป๊ล รวม-เพด แด รือ เต๊?] 

4) มีคล าได้ก้อนผิดปกติท่ีท้องไหม any 
abdominal mass palpable? 

សាទ បបាន ំុកន ងុគពាុះខុសធមែតាដ រឬគទ? [ ซเตียบ บาน ด่ม 
คนง ปัวฮ ข๊อฮ ท่อม-มะดา แด รอื เต?๊] 

d1.4 คุณเคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรือติดเชื้อในอุ้ง
เชิงกรานไหม ถ้ามี รักษาอย่างไร  
have you ever-diagnosed sexually 
transmitted disease? Alternatively, pelvic 
inflammatory disease? If yes, how was your 
treatment? 
 

គតើអន កធ្លល ប់មានជមៃ កាមគរារ ឬ ជំងឺឆ្លងតាមទវ មាសគទ? 

[เตอร์ แหนะ ทล็อป เมียน จม-งือ กามโรค รือ จม-งือ 
ชลอง ตาม ทเวีย-เมียฮ เต๊ ?]  

គតើបានព្ាបាលយ៉ា ង ូចគមតចខល ុះ? [ เตอร์ บาน พเยีย-บ๊าล 
ยาง โดช มเด็จ คละฮ ?]  

គ ើ យលទធផ្លយ៉ា ង្ខលុះ? [ เฮิย ลัถพ๊อล ยาง นา 
คละฮ] 
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d1.5 ประวัติเร่ืองเพศสัมพันธ์ Sexual History   ប្បវតតិការរួមគភទ [ ปรอ-ว็อด กา รวม-เพด ] 

1) ขออภัยนะครับ ผมจ าเป็นต้องถามว่า คุณ
เคยเปลี่ยนคู่นอนไหม ถ้าเคย บ่อยแค่ไหน 
Excuse me please,  I might need to ask 
that have you changed your sexual 
partner? If yes, how often? 

សូមអធាប្ស័យ្ ខ្ុាំចាំបាច់ប្តូវសួរថា គតើអន កធ្លល ប់ ល្ ស់បត ូរ

ថ្ រូរួមគភទដ រឬគទ? គបើធ្លល ប់ គតើ ញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ? [ โซม 
อัด-ทเยีย-ศไร ณา ขญม จ า-บัช โตรว ซั่ว ทา เตอร์ แห
นะ  ทล็อป พละฮ-ผโด ใด-กู รวม-เพด แด รือ เต๊? เบอร์ 
ทล็อป เตอร์ ญึก-ญอป ปน ณา ?] 

2) ใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกคร้ังไหม 
Did you use the condom all the 
time? 

គតើបានគប្បើ គប្សាមអនាម័យប្រប់គព្លដ លរួមគភទដ រ

ឬគទ? [ เตอร์ แหนะ บาน เปรอ ซโรม อนามัย กรบ เป๊ล 
แด๊ล รวม-เพด แด รือ เต๊?] 

3) คุณมีเพศสัมพันธ์ล่าสุดเมื่อไหร่ When was 
your last sexual intercourse? 

អន ករួមគភទចុងគប្កាយបាំ ផុ្តតាាំងពី្គព្ល្ដ រ?               

[ แหนะ รวม-เพด จง โกรย บ่อม-ผด ตัง ปี เป๊ล ณา 
แด?] 

d1.6 ประวัติการตรวจภายใน และการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ผลการตรวจเป็นอย่างไร  
Have you ever checked the Pap smear or 
vagina exam? How were the results? 
 

គតើអន កធ្លល ប់ពិ្និតយរកជមៃ មហារីកមាត់សបូនដ រឬគទ? [เตอร์ 
แหนะ ทล็อป ปิ-นึด โระ จม-งือ โมฮารีก ม็อด ซโบน แด 
รือ เต๊ ?]  

តាាំងពី្គព្ល្? [ ตัง ปี เปล๊-นา?]  

លទធផ្លយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ลัถพ๊อล ยาง เม็ช แด? ] 

d1.7 ประจ าเดือนของคุณมามาก หรือปวดมาก
ผิดปกติไหม  
Do you have hypermenorrhea [much 
amount of menstruation] or dysmenorrhea 
[abnormal pain during menstruation]? 

គតើ រ ូវរបស់អន កមកគប្ចើន ឬ ឈ ខាល ាំងខុសធមែតាដ រឬគទ?  [ 
เตอร์ โร-โดว โร-บ๊อฮ แหนะ โมะ เจริญ รือ ช่ือ คลัง 
ข๊อฮ ท่อม-มะดา แด รือ เต๊?] 

d1.8 ประวัติ อดีต Past history   ប្បវតតិអតីតកាល [ปรอ-ว็อด อะ-ตัย-ตะ-ก๊าล] 

1) ได้ไปรับการรักษาที่ไหนมาก่อนไหม Did 
you seek any treatment before? 

គតើអន កធ្លល ប់បានគៅព្ាបាលគៅឯ្ដ រគទ? [เตอร์ แห
นะ ทล็อป บาน โต๊ว พเยีย-บ๊าล โนว แอ-ณา แด รือ 
เต๊?] 

2) ประวัติการยกของหนัก History of heavy 
lifting? 

មានប្បវតតិ គលើ ករបស់ធៃ ន់ៗដ រគទ? [ เมียน ปรอ-ว็อด เลิก 
โร-บ๊อฮ ทะงนๆ แด รือ เต๊?] 

1) ประวัติการผ่าตัด History of previous 
surgery? 

ធ្លល ប់វុះកាត់ពី្មុនមកគទ? [ทล็อป วัฮ-กัด ปี-มน โมะ เต๊?] 

d1.9 อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย Associated 
symptoms  

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត [อาการะ รวม ดอ เต๊ย เตยีด] 
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1) ไข้ do you have fever? គៅត ខល ួន [ คะเดา ขลวน] 

2) ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน did you 
diarrhea, nausea or vomiting? 

រាក កែ ួតចគ ែ្ រ [ เรียะ ขะอวด จ่อง-ออ] 

3) เบ่ืออาหาร น้ าหนักลด did you have 
loss of appetite or weight loss? 

ធុញោហារ ប្សកទមៃ ន់ [ ธุญ อา-ฮา สรอก ตม-งน ] 

 

e) ตกขาวผิดปกต ิAbnormal leukorrhea ធ្លល ក់ ស ខុសធមែតា  [ทละ ซอ ข๊อฮ ท่อม-มะ-
ดา] 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

e1.1 มีตกขาวออกผิดปกติมานานเท่าไร เคยเป็นมา
ก่อนไหม How long have you had abnormal 
leukorrhea? Do you ever have it before?  
 

គតើធ្លល ក់ ស ខុសធមែតាយូរប៉ា ណ្ គ ើ យ? [ เตอร์ ทละ-ซอ 
ข๊อฮ ท่อม-มะดา ยู ปน ณา เฮยิ ?]  ធ្លល  

ប់គកើតពី្មុនមកគទ? [ทล็อป เกิด ปี-มน โมะ เต๊?] 

e1.2 ลักษณะตกขาวแบบนี้ต่างจากปกติไหม Is this 
leukorrhea abnormal?   
 

លកខណឺៈការធ្លល ក់ ស គនុះខុសពី្ធមែតាដ រឬគទ? [ ลัก-กณะ 
กา ทละ-ซอ นิฮ ข๊อฮ ปี ท่อม-มะดา แด รือ เต?๊ ] 
 

1) มีสีผิดปกติ เช่น สีเหลือง หรือ สีเขียวไหม 
Abnormal color such as yellowish or 
greenish? 

មានព្ណ៌ខុសធមែតា ូចជា ព្ណ៌គលឿង ឬ ថ្បតងដ រឬគទ?    

[ เมียน ปอร์ ข๊อฮ ท่อม-มะดา โดช-เจีย ปอร์ เลื่อง รือ 
ใบตอง แด รือ เต๊?] 

2) มีกลิน่เหม็นผิดปกติไหม Foul odor? មានកលិនសែ ុយ ឬ ឆួ្លខុសធមែតាដ រគទ? [ เมียน คเลิน ซะ-
โอย รือ ช๊ัวล ข๊อฮ ท่อม-มะดา แด เต๊?] 

3) มีอาการคัน หรือแสบไหม Is there any 
itchiness or soreness ? 

គតើមានរមាស់ ឬ ប្កហាយដ រឬគទ? [เตอร์ เมียน โร-ม็อฮ 
แด รือ เต๊?] 

e1.3 มีอาการร่วมอย่างอื่นไหม เช่น ไข้ ปวดท้องน้อย 
แผลที่อวัยวะเพศ อาการทางระบบปัสสาวะ 
เลือดออกทางช่องคลอด เป็นต้น Is there other 
associated symptoms such as fever, lower 
abdominal pain, urinary symptoms, 
abnormal vaginal bleeding?   
 

គតើមានោការឺៈ ថ្ទគទៀត ូចជា គៅត ខល ួន ឈ គពាុះគប្កាម មាន

 ំគៅប្តង់ប្បោប់គភទ មានោការឺៈខាងផ្ល ូវទឹកគនាម ឬ ឈាម

តាមទវ មាសដ រឬគទ?                                                 

[ เตอร์ เมยีน อาการะ ดอ-เต๊ย เตยีด โดช-เจีย คะเดา 
ขลวน , ช่ือ ปัวฮ โกรม, เมยีน ด่อม-เบา ตร็อง ปรอ-ดับ 
เพด,  เมียน อาการะ คาง พโลว ตึก โนม รือ เฉี่ยม ตาม 
ทเวีย-เมียฮ แด รือ เต๊?] 
 

e1.4 ขออภัยนะครับ ผมจ าเป็นต้องถามว่า คุณเคย
เปลี่ยนคู่นอนไหม ถ้าเคย บ่อยแค่ไหน Excuse me 

សូមអធាប្ស័យ្ ខ្ុាំចាំបាច់ប្តូវសួរថា គតើអន កធ្លល ប់ ល្ ស់បត ូរ

ថ្ រូរួមគភទដ រឬគទ? [โซม อัด-ทเยีย-ศไร ณา ขญม จ า 
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please, I might need to ask that have you 
changed your sexual partner? If yes, how 
often? 
 

บัช โตรว ซั่ว ทา เตอร์ แหนะ ทลอ็ป พลัฮ พโด ใด-กู 
รวม-เพด แด รือ เต๊?]   
គបើធ្លល ប់ គតើ ញឹកញាប់កប្មិត្?   [ เบอร์ ทล็อป เตอร์ 
ญึก -ญอป ก่อม-เริด ณา?] 

1) ใส่ถุงยางเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกคร้ังไหม Are 
you always use the condom for all 
of your sexual intercourse? 

គតើបានគប្បើ គប្សាមអនាម័យប្រប់គព្លដ លរួមគភទដ រ

ឬគទ? [เตอร์ บาน เปรอ ซโรม อนามัย กรบ เปล๊ แด๊ล 
รวม-เพด แด รือ เต๊?] 

e1.5 คุณได้ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือ สบู่ต่าง ๆ ในการ
สวนล้างอวัยวะเพศไหม Have you had any 
genitalia cleansing products?  
 

គតើអន កបានគប្បើ ព្ពួ្កថាន ាំសមាល ប់គមគរារ ឬ សាប ូោងសមាែ ត

ខាងកន ុងប្បោប់គភទដ រឬគទ?  [ เตอร์ แหนะ บาน เปรอ 
โป ปวก ทน า ส่อม-ลับ เมโรค รือ ซาบู เลียง ส่อม-อาด 
ขาง คนง ปรอ-ดับ เพด แด รือ เต?๊] 

1) คุณท าความสะอาดหลัง อุจจาระ ปัสสาวะ 
อย่างไร How do you clean after 
defecation or urination? 

បនាទ ប់ពី្បគនាទ របង់ោមក ឬ គនាមរួច គតើអន កោងសមាែ ត

យ៉ា ង ូចគមតចខល ុះ? [ บ่อน-ต๊อบ ปี บ่อน-โต-บ็อง เลีย-
หมวก รวช เตอร์ แหนะ เลียง ส่อมอ๊าด ยาง โดช มเด็จ 
คละฮ ?] 

2) การอาบน้ า การซักกางเกงใน บ่อยแค่ไหน 
How often do you clean yourself or 
wash your underwear? 

គតើអន កសមាែ តរាងកាយ និង គបាកជប្មុះគខាកន ុងរបស់អន កញឹក

ញាប់ប៉ាុ ណ្ ? [ เตอร์ แหนะ ส่อมอา๊ด เรียง กาย นึง บ็อก 
จม-ระฮ โค-คนง โร-บ๊อฮ แหนะ ญึก-ญอป ปน-นา ?] 

3) ปกติคุณตากชุดชั้นในของคุณกลางแดดไหม 
Did you always dry in the sun of your 
underwear? 

ជាធមែតាអន កហាលគខាោវកន ុងរបស់អន កគប្កាមកគតត ថ្ងៃ ដ រ

ឬគទ? [ เจีย ท่อม-มะดา แหนะ ฮา๊ล โค-อาว คนง โร-
บ๊อฮ แหนะ โกรม ก่อม เดา ทไง แด รือ เต๊ ] 
 

4) คุณเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยแค่ไหน ในหนึ่งวัน 
How often do you change your tampon? 

កន ុងមួយថ្ងៃ  គតើអន ក ល្ ស់បត ូរសាំ ីអនាម័យញឹកញាប់ប៉ាុ ណ្ ?    

[คนง มวย ทไง เตอร์ แหนะ พลฮั-ผโด ส่อม-เลย็ อนามัย 
ญึก-ญอป ปน-ณา ?] 

e1.6 คุณได้ใส่ห่วงคุมก าเนิดไหม ถ้าใส่ นานกี่ปี
มาแล้ว Did you use intrauterine device? For 
how long is it ago?  

អន កធ្លល ប់ោក់កងកន ុងសបូនដ រឬគទ? ោក់ប៉ាុនាែ នឆ្ន ាំគ ើ យ?  [ 
แหนะ ทล็อป ดัก กอง คนง ใด ซโบน แด รือ เต๊? ดัก 
ปน-ณา ชน า เฮิย ?] 

e1.7 คุณและสามีของคุณ เคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ไหมครับ Do you and your husband or your 
partner have sexually transmitted disease?  
 

គតើអន កនិងសាវ មីរបស់អន កធ្លល ប់ឆ្លងជមៃ កាមគរារដ រឬគទ? 

[เตอร์ แหนะ เนิง สวา-มัย โร-บ๊อฮ แหนะ ทล็อป ชลอง 
จม-งือ กามโรค แด รือ เต๊?] 
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1) สามีมีอาการเกี่ยวกับอวัยวะเพศหรือไม่ เช่น 
คัน มีแผล เจ็บแผล ปัสสาวะแสบขัด Does 
your husband or your partner have 
these symptoms such as itchy, 
ulcer, or sore at his genitalia or pain 
in urination? 

សាវ មីរបស់អន កមានោការឺៈពាក់ព័្នធ នឹងប្បោប់គភទ ូចជា 

រមាស់ មាន ំគៅ ឈ  ឬមានគនាមប្កហាយដ រឬគទ?  

[สวา-มัย โร-บ๊อฮ แหนะ เมียน อาการะ ปัก-ป็อน นึง 
ปรอ-ดับ เพด โดช-เจยี โร-มอ็ฮ, เมียน ด่อมเบา , ช่ือ รือ 
เมียน โนม กรอ-ฮาย แด รือ เต๊?] 

e1.8 โรคประจ าตัว ประวัติการใช้ยาปฏิชีวนะ Do 
you have an underlying disease and history 
of antibiotic usage?  
 

គតើអន កមានជមៃ ប្បចាំកាយ ឬ ប្បវតតិ គប្បើថាន ាំអង់ទីប ី យ៉ាូ ទិចអវី ដ រ

ឬគទ? [เตอร์ แหนะ เมียน จม-งือ ปรอ-จ า-กาย รือ ปรอ-
ว็อด เปรอ ทน า อ๊อง-ตี-บี-โย เต็ช อวัย แด รือ เต๊?] 

1) ประวัติการรรักษา และ ประวัติการตรวจ
ภายใน have you had any treatment or 
per vagina exam before? 

ប្បវតតិការព្ាបាល និង ប្បវតតិការពិ្និតយទវ មាស [ ปรอ-ว็อด 
กา พเยีย-บ๊าล เนิง ปรอ-ว็อด กา ปิ-เนิด ทเวีย เมียฮ] 

2) คุณเคยผ่าตัดมาก่อนไหม have you ever 
had any surgery? 

អន កធ្លល ប់វុះកាត់ពី្មុនមកគទ? [ แหนะ ทล็อป วะฮ-กัด ปี-
มน โมะ เต๊?] 

e1.9 ประวัติการใส่อุปกรณ์ผิดปกติเข้าไปในอวัยวะ
เพศ Have you ever used any sex toy or 
foreign body insertion into genitalia? 
 

គតើអន កធ្លល ប់ោក់ឧបករណ៍ខុសប្បប្កតីចូលគៅកន ុងទវ មាសដ រ

ឬគទ? [ เตอร์ แหนะ ทล็อป ดัก อบ-ปะกอ ข๊อฮ ปรอ-
กรอ-เด็ย โจล๊ คนง ทเวีย-เมียฮ แด รือ เต๊?] 
 

 

3.4 กมุารเวชกรรม PEDIATRICS វិជាជ គរារកុមារ 
1) การซักประวัติร่างกายท่ัวไปในเด็ก General pediatric history taking  

ការសាកសួរប្បវតតិ ទូគៅថ្នគរារកុមារ  [กา ซาก-ซัว ปรอ-ว็อด ตู-โตว เน็ย โรค โกะ-มา] 

2) ผื่น   Rash   កនទលួ [ก็อน-ต๊วล] 

3) ภาวะเหลือง  Jaundice  ភាវឺៈគលឿង [เพีย-วะ เลื่อง] 

4) ภาวะชัก  Seizure  ការប្បកាច់ [กา ปรอ-กัช] 
 

1) การซักประวัติร่างกายท่ัวไปในเด็ก General pediatric history taking ការសាកសួរ

ប្បវតតិ ទូគៅថ្នគរារកុមា [กา ซาก-ซัว ปรอ-ว็อด ตู-โตว เน็ย โรค โกะ-มา] 
 

ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

p1.1 น้องชื่ออะไร อายุเท่าไร What is his or her 
name? How old is she or he? 

គតើបែ ូនគឈាែ ុះអវី ដ រ? ោយុប៉ាុនាែ ន? [ เตอร์ พโอน ชมัวะฮ 
อวัย แด? อาย ุปน-มาณ ?] 
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p1.2 ประวัติคลอด Birth history ប្បវតតិសប្មាល [ ปรอ-ว็อด ส่อม-รา๊ล ] 

1) ตอนคลอด หรือหลังคลอดมีปัญหาอะไรไหม 
เช่น การติดเชื้อ การได้รับอันตรายจากการคลอด 
Was there any problem during labor or 
after labor such as infection or 
complication of labor? 

គព្លសប្មាល ឬ គប្កាយសប្មាលមានបញ្ជា អវី ដ រឬគទ  ូច

ជា ឆ្លងគរារ ឬ របួលពី្ការសប្មាលជាគ ើម?  [เป๊ล ส่อม-ร๊าล 
รือ โกรย ส่อม-ร๊าล เมียน ปัญ หา อวัย แด รือ เต๊ โดช-
เจีย ชลอง โรค รือ โร-บัวะฮ ปี กา ส่อม-ร๊าล เจีย เดมิ? ] 

2) คลอดครบก าหนดไหม ท้องกี่สัปดาห์จึง
คลอด Is he/she term ? How many weeks 
pregnant until giving birth? 

គកើតប្រប់ដខដ រឬគទ? ប៉ាុនាែ នសបាត  ៍? [ เกิด กรบ แค แด 
รือ เต๊? ปน-มาณ  สับดา ?] 

3) หลังคลอดกลับบ้านพร้อมแม่ไหม Does 
the baby back home with you after 
birth? 

គប្កាយសប្មាល គៅផ្ទុះ ំ្លអនកមាត យដ រឬគទ? [ โกรย 
ส่อม-ร๊าล โต๊ว พตะฮ ด่อม-น้าล แหนะ มด๊าย แด รือ 
เต๊?] 

4) อายุครรภ์ของทารก และน้ าหนักแรกเกิด
เท่าไหร่ How was the gestational age and 
birth weight 

គតើោយុរភ៌ និង ទមៃ ន់ទរកគព្លសប្មាលប៉ាុនាែ ន? [ เตอร์ 
อาย ุกอร์ เนิง ตม-งน เตีย-ร๊วก เปล๊ ส่อม-ร๊าล ปน-มาณ  
?] 

p1.3 ตอนนี้กินนมแม่หรือนมผง Nowadays, does 
the baby get breastfed or formula milk? 

អី វូគនុះ បាំ គៅទឹកគោុះមាត យ ឬ ទឹកគោុះគោឆុ្ង? [ อัย-
โลว นิฮ บ่อม-เบา ตึก-เดาะฮ มด๊าย รือ ตึก เดาะฮ-โก 
ชง ?] 

p1.4 น้องมีพัฒนาการปกติสมตามวัยไหม Does the 
baby have appropriate grow development? 

គតើទរកមានការលូតោស់និងអភិវឌ្ឍសមរមយប្សបតាម

ោយុរបស់ពួ្កគរដ រឬគទ? [เตอร์ เตีย-ร๊วก เมียน กา ลูด-
ล็อฮ เนิง อภิว็อด ส่อม-รม ซรอบ ตาม อาย ุโร-บ็อฮ 
ปวก เก แด รือ เต๊?] 

p1.5 น้องได้รับวัคซีนครบไหม Did he/she get 
complete vaccination for his/her age? 

គតើបានគៅចក់វា៉ា ក់សាាំងប្រប់តាមកាំណត់ដ រឬគទ? [ เตอร์ 
บาน โตว จัก วัค-สัง กรบ ตาม กอ่ม-น็อด แด รือ เต?๊ ] 

p1.6 (ส าหรับเด็กเพศหญิง) น้องมีประจ าเดือนหรือ
ยัง (for a girl) Has she had the menstruation 
yet? 

 គតើបែ ូនមានរ ូវឬគៅ? [ เตอร์ พโอน เมียน โร-โดว รือ 
โนว?] 

p1.7 มีโรคประจ าตัว หรือโรคต้ังแต่ก าเนิดไหม Has 
she/he had any underlying disease or 
congenital disease? 

មានជមៃ ប្បចាំកាយ ឬ ជមៃ ពី្កាំ គណើ តដ រឬគទ? [ เมียน จม-
งือ ปรอ-จ า-กาย รือ จม-งือ ปี ก่อม-เนิด แด รือ เต๊? ] 

1) ตอนนี้มีรับประทานยาประจ าอะไรไหม Is 
there any current medication? 

អី វូគនុះមានគប្បើថាន ាំអវី ដ រឬគទ? [อยั-โลว นิฮ เมียน 
เปรอร์ ทน า อวัย แด รือ เต๊?] 
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2) เคยแพ้ยาอะไรไหม (ถ้าเคย) ยาอะไรครับ มี
อาการอย่างไรบ้าง Is she/he allergic to 
any medication? If yes, what is the 
medication’s name? What was the 
symptom of allergy? 

គតើធ្លល ប់ោដ កសីុជាមួយថាន ាំគទ? គបើធ្លល ប់ គតើថាន ាំអវី ? មានោ

ការឺៈយ៉ា ងគម៉ា ចខលុះ? [ เตอร์ ทล็อป อาแลกสี เจยี-มวย 
ทน า เต๊ ? เบอ เมียน เตอร ์ทน า อวัย ? เมียน อาการะ 
อย่าง เม็ช คละฮ ?] 

p1.8 มารดา บิดา ของน้องมีโรคประจ าตัวอะไรไหม 
เช่น โรคเลือด กรุ๊ปเลือดอะไร ท าอาชีพอะไร Does 
his/her parents have any underlying disease 
such as blood disorder/ blood group? What 
are the parents do? 

ឪពុ្កមាត យបែ ូនមានជមៃ ប្បចាំកាយអវី ដ រឬគទ  ូចជា ជមៃ 

ឈាមជាគ ើម? ោត់ប្បកបោជីព្អវី ? [ โอว-ปก มด๊าย 
ปโอน เมียน จม-งือ อวัย แด รือ เต๊ โดช-เจีย จม-งือ 
เฉี่ยม เจีย เดิม? ก็อด ปรอ-กอบ อาจีพ อวัย ] 

 

2) ผ่ืน Rash កនទលួ [ก็อน-ต๊วล] 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

p2.1 ประวัติที่เกี่ยวข้องอาการทางผิวหนัง History 
of dermatological clinical features 

ប្បវតតិពាក់ព័្នធ នឹងោការឺៈដសបក [ ปรอ-ว็อด ปะ-ป็อน เนิง 
อาการะ สะแบก ?] 

1) ผ่ืนเร่ิมเป็นมานานเท่าใด When is the 
onset of the rash? 

គតើកនទ ួលគកើតគ ើងយូរប៉ាុ ណ្ គ ើ យ ? [ เตอร์ ก็อน-ต๊วล 
เกิด-เลิง ยู ปน-นา เฮิย ?] 

2) ผ่ืนมีลักษณะอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร What is the characteristic and 
progression of the rash? 

គព្លគកើតគ ើង ំបូង វាមានលកខណឺៈ ូចគមតចខល ុះ? [ เปล๊ 
เกิด-เลิง ด่อม-โบง เวีย เมียน ลัก-กณะ โดช มเด็จ คละฮ 
?] គតើកនត ួលមានដប្បប្បួល ូចគមតចខលុះ? [ เตอร์ ก็อน-ตว๊ล 
เมียน แปร-ปร๊วล โดช มเด็จ คละฮ ?] 

3) ผ่ืนเร่ิมขึ้นจากบริเวณใดของร่างกาย 
Where was the rash start from? Which 
area of the body that the rash start 
from? 

កនទ ួលចប់គផ្តើ មគ ើងប្តង់្ថ្ន ងខល ួន? [ก็อน-ต๊วล จับ-
ผเดมิ เลิง ตร็อง นา ใน ดอง ขลวน ?] 

4) ผ่ืนมีการกระจายไปบริเวณอื่น ๆ ของ
ร่างกายหรือไม่ Where did the race 
distribute to? 

កនទ ួលមានរាលោលគៅកដនលង្គផ្សងគទៀតគទ?  
[ก็อน-ต๊วล เมียน เรี๊ยล ด๊าล โตว ก็อน-แลง ผเซง แด รือ 
เต๊?] 

5) อาการร่วมอื่น ๆ ของผ่ืน เช่น คัน เจ็บ แสบ
ร้อน Is there any associated symptoms 
such as itchy , sore,  burning sensation? 

ោការឺៈរួម ថ្ទគទៀត  ូចជា រមាស់ ឈ  ប្កហាយ ឬ គៅត  

[อาการะ รวม ดอ-เต็ย เตียด โดช-เจีย โร-ม๊อซ ช่ือ กรอ-
ฮาย รือ คะเดา ] 

6) ปัจจัยท่ีท าให้ผ่ืนก าเริบ, ปัจจัยท่ีท าให้ผ่ืน
ทุเลา Is there any aggravate or relieving 
factor? 

អវី ដ លគធវើ គោយកនទ ួលគកើនគ ើង ឬ ងយចុុះ? [อวัย แด๊ล 
ทเวอ โอย ก็อน-ต๊วล เกิน เลิง รือ ทอย โจะฮ ?] 
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7) การรักษาที่ได้รับมาก่อน Did you seek 
the treatment before and how was it? 

ធ្លល ប់បានព្ាបាលពី្មុនមកគទ? [ ทลอ็ป บาน พเยีย-บ๊าล 
ปี-มน โมะ เต๊?]  

p2.2 ประวัติอื่น ๆ ได้แก ่Other history such as ប្បវតតិ  ថ្ទគទៀត [ ปรอ-ว็อด ดอ-เตย็ เตียด ] 

1) ประวัติอาการตามระบบ Related system 
history? 

ប្បវតតិោការ:តាមរាងកាយ [ ปรอ-ว็อด อาการะ ตาม 
เรียง- กาย] 

2) ลูกของคุณมปีระวัติการสัมผัสสารระคาย
เคือง สารก่อภูมิแพ้ อาหาร แมลงกัดต่อย Is 
there history of exposure to irritants, 
allergens, food, insect bites? 

កុមារធ្លល ប់ប៉ា ុះពាល់សារធ្លតុរោក   សារធ្លតុឬ ោហារដ ល

គធវើ គោយោដ កសីុ ឬ សតវលែិ តទិច ខាាំដ រឬគទ? [ โกะ-มา 

ทล็อป ปะฮ-ป็อล สา-ระเทียด โร-เลียะ  สา-ระเทียด รือ 

อา-ฮา แด๊ล ทเวอ อ๊อย อาแลกซ ีรือ สัตว์ ละเอิด เต็ช 

ค า แด รือ เต๊ ?] 

3) การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่น ามาก่อนผ่ืน Is 
there any accident or illness before 
rash? 

ធ្លល ប់ឈ ឬគប្ោុះថាន ក់អវី មុនគព្លគ ើងកនទ ួលដ រឬគទ?              

[ทล็อป ช่ือ รือ กรัวฮ-ทนะ อวัย มน เป๊ล เลิง ก็อน-ต๊วล 
แด รือ เต๊?] 

4) ประวัติโรคผิวหนังในอดีต Was there any 
skin disease before? 

ធ្លល ប់មានជមៃ ដសបកពី្មុនមកគទ? [ทล็อป เมียน จม-งือ    

สะแบก ปี-มน โมะ เต๊?] 

5) ประวัติโรคประจ าตัว เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง
มักมีอาการของโรคหืด หรือ โรคภูมิแพ้เย่ือบุจมูก
อักเสบร่วมด้วย Is there any  underlying 
disease such as allergic dermatitis, 
asthma, allergic rhinitis? 

ធ្លល ប់មានជមៃ ប្បចាំកាយ ូចជាជមៃ ោដ កសីុដសបក មាន

ោការ:ជមៃ   ត ឬជមៃ ោដ កសីុប្ចមុុះដ រឬគទ? [ทล็อป 

เมียน จม-งือ ปรอ-จ า-กาย โดช-เจีย จม-งือ อาแลกสี สะ

แบก  เมียน อาการะ จม-งือ เฮิด รือ จม-งือ อาแลกสี 

จรอ-โมะฮ แด รือ เต๊?] 

p2.3 ประวัติครอบครัว Family history ប្បវតតិ ប្រួសារ [ ปรอ-ว็อด กรัว-ซา] 
 

1) ประวัติโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว Is 
there any genetic disease in the family? 

គតើមានជមៃ តាំណពូ្ជកន ុងប្រួសារដ រឬគទ? [เตอร์ เมยีน    
จม-งือ ด่อม-นอ-ปูช คนง กรัว-ซา แด รือ เต๊?] 
 

2) ประวัติการแต่งงานในเครือญาติ Is there 
any history of wedding between 
relative? 

គតើមានប្បវតតិ គរៀបការរវាងសាច់ញាតិដ រឬគទ?                 

[เตอร์ เมียน ปรอ-ว็อด เรยีบกา โร-เวียง สัช-เญียด แด 
รือ เต๊?] 
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3) ประวัติโรคติดเชื้อ เช่น หิด เหา กลาก อาจ
พบมีบุคคลในครอบครัว หรือสัตว์เลี้ยงที่มีอาการ  
ของการติดเชื้อเช่นเดียวกันอยู่ Is there 
history of infectious diseases such as 
scabies, lice, ringworm that may be 
found in family members or pets with 
symptoms of the same infection? 

គតើមានប្បវតតិសមាជិក ឬ សតវ ចិញឹ្មកន ុងផ្ទ ុះគកើត កម រមាស់ ឬ

គកើតថ្ច ដ រឬគទ? [เตอร์ เมียน ปรอ-ว็อด สมาเจิก รือ 
สัตว์ เจญ็-จึม คนง พตะฮ เกิด กอม, โร-มอ็ซ รือ เกดิ ใจ 
แด รือ เต๊?] 

4) โรคภูมิแพ้ผิวหนัง มักมีประวัติสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้ด้วย Is there any 
family history of allergic skin disease? 

គតើកន ុងប្រួសារមានអន កគកើតជមៃ ោដ កសីុដសបកដ រឬគទ? 

[เตอร์ คนง กรัว-ซา เมยีน แหนะ เกิด จม-งือ อาแลกสี 
สะแบก แด รือ เต๊ ?] 

p2.4 ก่อนหน้าท่ีมีผื่นขึน้ น้องได้กินยาอะไรไหม ได้รับ
วัคซีนครบไหม Before rash occur, did he/she 
take any medication? Is he/she received 
appropriate vaccination? 

មុនគព្លមានកនទ ួលគកើតគ ើង គតើ គកែងបាន ូបថាន ាំអវី ដ រ

ឬគទ? [ มน เปล๊ เมยีน ก็อน-ต๊วล เกิด-เลิง เตอร์ คเมง 
บาน โฮบ ทน า อวัย แด รือ เต๊?]  កុមារបានទទួលវា៉ា ក់សាាំង

ប្រប់ចាំ នួនដ រឬគទ? [ โกะ-มา บาน โต-ต๊วล วัค-ซัง กรบ จ็
อม-นวน แด รือ เต๊?] 

1) น้องได้รับสารอาหารเพียงพอไหม Did 
she/he get enough nutrition?  

គតើ កុមារបានទទួលោហារឬសារធ្លតុចិញឹ្មប្រប់ប្ោន់ដ រ

ឬគទ? [ เตอร์ โกะ-มา บาน โต-ต๊วล อา-ฮา รือ สา-
ระเทียด เจญ-เจิม กรบ-กร็อน แด รือ เต๊?] 
 

2) ประวัติทางเศรษฐานะการดูแลสขุภาพ 
ความสะอาดของร่างกาย How was the 
family economic, health care and 
self-hygiene? 

គតើ ជីវភាព្ប្រួសារ ការដងរកាសុខភាព្ និង ការសមាែ តរាង

កាយយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? [ เตอร ์จี-วเพยีบ กรัว-ซา , กา แท-
รักษา สุข-คเพียบ เนิง กา ส่อม-อา๊ด เรียง กาย ยาง เม็ช 
แด?] 

 

3) ภาวะเหลือง jaundice ភាវឺៈគលឿង [เพีย-วะ เลื่อง] 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

p3.1 ประวัติทารก History of the baby  ប្បវតតិទរក [ ปรอ-ว็อด เตีย-ร๊วก] 

1) อายุครรภ์ของทารก และน้ าหนักแรกเกิด 
How was the gestational age and birth 
weight? 

គតើោយុរត៌ និង ទមៃ ន់ទរកគព្លសប្មាលប៉ាុនាែ ន? [ เตอร์ 
อาย ุกอร์ เนิง ตม-งน เตีย-ร๊วก เปล๊ ส่อม-ร๊าล โกน ปน-
มาณ ?] 

p3.2 วิธีการคลอด การบาดเจ็บจากการคลอด การ
ฟกช้ าใต้ผิวหนัง What is the way of delivery? Is 
there the injury from labor or hematoma 
from labor? 

 គតើសប្មាលទរកតាមវិធី្ដ រ?  [เตอร์ ส่อม-ร๊าล เตีย-ร๊
วก ตาม วิธี ณา แด ?]  មានរបួស ឬ ការជាាំដសបកពី្ការ

សប្មាលដ រឬគទ? [เมยีน โร-บัวฮ รือ กา จ็อม สะแบก  
ปี กา ส่อม-ร๊าล แด รือ เต๊?] 
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p3.3 ทารกมีอาการ เช่น ซึม ดูดนมไม่ดี ร้องเสียง
แหลมหรือไม่ Does the baby have symptoms 
such as lethargy, poor suckling, squealing? 

ទរកមានោការ: ូចជា ងងុយ មិនសូវគៅទឹកគោុះ យាំ ដប្សក

ដ រឬគទ?  

[ เตีย-ร๊วก เมยีน อาการะ โดช-เจยี โง-งุย, เมิน โซว เบา 
ตึก เดาะฮ , ยม ซแรก แด รือ เต๊?] 

p3.4 ประวัติการกินนมเป็นอย่างไรบ้าง กินนมแม่ 
หรือ กินนมผง How was the feeding? Does he 
get breastfed or formula milk? 

 គតើការបាំ គៅទឹកគោុះយ៉ា ងគម៉ា ចដ រ? បាំ គៅគោុះមាត យឬទឹក

គោុះគោឆុ្ង?  

[ เตอร์ กา บ่อม-เบา ตึก เดาะฮ ยาง เม็ช แด? บ่อม-เบา 
เดาะฮ มด๊าย รือ ตึก เดาะฮ-โก ชง?] 

p3.5 นมแม่ยังไหลน้อย มีปัญหาหัวนมแตกหรือเจ็บ 
Did the breast milk flows less? Is there 
cracked or sore nipples [maternal]? 

ទឹកគោុះអន កមាត យមានបញ្ជា មិនសូវ ូរ ឬ កាលគោុះដបក ឬ

ឈ ដ រឬគទ?  

[ตึก เดาะฮ แหนะ-มด๊าย เมียน ปญัหา เมิน โซว โฮ รือ 
กบ๊าล-เดาะฮ แบก รือ ช่ือ แด รือ เต๊?] 

1) ลูกได้นมแมก่ี่มื้อต่อวัน และใช้เวลาดูดกี่นาที
ต่อมื้อ How many meals of milk does the 
baby get per day? In addition, how 
many minutes does it take to suck per 
meal? 

ទរកគៅគោុះប៉ាុនាែ នគព្លកន ុងមួយថ្ងៃ  ?គៅមតងៗយូរប៉ាុនាែ ន

នាទី? [ เตีย-ร๊วก เบา เดาะฮ ปน-มาณ  เปล๊ คนง มวย 
ทไง? เบา มด๊องๆ ยู ปน-มาณ เนยี-ต?ี] 

2) น้องกินนมหมดเต้าไหม ทั้งสองขา้งไหม Did 
the baby suck all the breast milk per 
meal ? Both breast? 

គៅមតងៗអស់ពី្គោុះដ រឬគទ? បាំ គៅទាំងសងខាងគទ? [ เบา 
มด็องๆ อ็อฮ ปี เดาะฮ แด รือ เต๊ ? บ่อม-เบา ตัง ซอง-
คาง เต๊?] 

3) เวลาให้นมข้างหนึ่ง อีกขา้งไหลดว้ยไหม 
During one feeding time, does the other 
side flow? 

គព្លបាំ គៅគោុះមាខ ង គតើ ទឹកគោុះមាខ ងគទៀត ូរដ រឬគទ?     

[ เป๊ล บ่อม-เบา เดาะฮ มคาง เตอร์ ตึก เดาะฮ มคาง 
เตียด โฮ แด รือ เต๊?] 

p3.6 ทารกขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ กี่คร้ังต่อวัน 
How many times a day does the baby 
excrete and urinate? 

ទរកបគនាទ របង់ោមកនិងគនាមប៉ាុនាែ ន ងកន ងុមួយថ្ងៃ  ?        
[ เตีย-ร๊วก บ่อน-โต-บ็อง เลยี-หมวก เนิง โนม ปน-มาณ  
ดอง คนง มวย ทไง ?] 

1) สีปัสสาวะ และ อุจจาระเป็นสีอะไร What 
is the color of the urine and feces? 

ទឹកគនាមនិងោមកព្ណ៌អវី ដ រ? [ ตกึ โนม เนิง เลีย-หมวก 
ปอร์ อวัย แด ?] 

p3.7 ประวัติมารดา Maternal history ប្បវតតិមាតា [ ปรอ-ว็อด เมียต-ดา] 

1) หมู่เลือดของมารดา และบิดา ทารก what 
is  the parental blood group? 

មាតា និងបិតាទរកមានប្កុមឈាមអវី ? [เมียต-ดา เนิง เบ๊ย-
ดา เตีย-ร๊วก เมียน กรม เฉี่ยม อวัย ?] 
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2) ความเจ็บป่วยก่อน และ ระหว่างต้ังครรภ์
ของมารดา เช่น เบาหวาน, โรคติดเชื้อต่าง ๆ Is 
there any maternal illness before and 
during pregnant such as diabetes or 
infection [TORCH infection]? 

រវាងព្រគពាុះ គតើមាតាមានជមៃ ទឹកគនាមដផ្ែម ឬឆ្លងគរារអវី

ដ រឬគទ? [ โร-เวียง ปอร์ ปัวฮ,  เตอร์ เมียต-ดา เมยีน 
จม-งือ ตึก-โนม พะแอม รือ ชลอง โรค อวัย แด รือ เต๊?] 

3) ยาที่มารดาได้รับระหว่างต้ังครรภ์และการ
คลอด History of medication using during 
pregnancy and labor? 

គតើមាតាបាន ូបថាន ាំអវី ខល ុះអាំ  ុងព្រគពាុះ និងគព្លសប្មាល? 

[เตอร์ เมียต-ดา บาน โฮบ ทน า อวัย คละฮ อ็อม-ลง 
ปอร์-ปัวฮ เนิง เป๊ล ส่อม-ร๊าล?] 

p3.8 ประวัติครอบครัว Family history ប្បវតតិ ប្រួសារ [ ปรอ-ว็อด กรัว-ซา] 

1) การมีบุตรคนก่อนตัวเหลืองผิดปกติหลังเกิด
หรือไม่  History of jaundice of previous 
child? 

គតើ កូនមុនៗធ្លល ប់គកើតគលឿងគប្កាយសប្មាលដ រឬគទ?        
[เตอร์ โกน มนๆ ทล็อป เกิด เลือง โกรย ส่อม-ร๊าล แด 
รือ เต๊?] 

2) มีประวัติคนในครอบครัวท่ีเป็นโรคตับ โรค
เลือดหรือไม่ Family history of liver or 
blood disease? 

គតើកន ុងប្រួសារមានអន កគកើតជមៃ គងលើ ម ឬជមៃ ឈាមដ រឬគទ? 

[เตอร์ คนง กรัว-ซา เมยีน แหนะ เกิด จม-งือ ทเลิม รือ 
จม-งือ เฉี่ยม แด รือ เต๊?] 

 

4) ภาวะชัก Seizure ការប្បកាច់ [กา ปรอ-กัช] 
ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 

p4.1 ล าดับเหตุการณ์ของการชักเป็นอย่างไรบ้าง 
What is the sequence of events of seizures? 

លាំោប់គ តុការណ៍ថ្នការប្បកាច់យ៉ា ងគម៉ា ងដ រ? [ ลม-ดับ 
เหตุ-กา ใน กา ปรอ-กชั ยาง เม็ช แด ?] 

p4.2 เด็กก าลังท าอะไรก่อนที่เกิดอาการชัก What 
was the child doing before the seizure? 

គកែងកាំ ពុ្ងគធវើអវី មុនគព្លប្បកាច់? [ คเมง ก่อม-ปง ทเวอ 
อวัย มน เป๊ล ปรอ-กัช?] 

p4.3 ชักแต่ละคร้ังนานเท่าไหร่ ประมาณกี่นาที ห่าง
กันกีน่าท ีHow long does it last for each time 
of any seizure? How many minutes apart? 

 ប្បកាច់មតងៗយូរប៉ាុ ណ្ ដ រ? [ ปรอ-กัช มด็องๆ ยู ปน-นา 
แด?] ប្បដ លប៉ាុនាែ ននាទី? [ ปรอ-แฮ๊ล ปน-มาณ  เนีย-
ต?ี] ឃ្លល តោន ប៉ាុនាែ ននាទី? [ เคลยีด คเนีย ปน-มาณ เนยี-ต ี
?] 

p4.4 ชักช่วงเวลาไหนของวันบ้าง เช่น เกิดตอน
กลางวัน หรือเกิดกลางคืนขณะนอนหลับ What 
time of day do seizures occur, such as 
during the day or at night while he/she 
sleeping? 

  ប្បកាច់គព្ល្ដ រ? គព្លថ្ងៃ  ឬ យប់គព្លកាំ ពុ្ងគរង?

[ปรอ-กัช เป๊ล-นา แด? เป๊ล ทไง รอื ยบ เป๊ล ก่อม-ปง 
เกง ?] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
p4.5 เด็กชักไปกี่คร้ังต่อวัน หรือต่อเดือน ชักคร้ัง
ล่าสุดเมื่อไหร่ How many times of seizures per 
day or per month?  When was the last time 
that the child had a seizure? 

គកែងប្បកាច់ប៉ាុនាែ ន ងកន ុងមួយថ្ងៃ  ឬកន ុងមួយដខ? [คเมง 
ปรอ-กัช ปน-มาณ ดอง คนง มวย ทไง รือ คนง มวย 
แค?] 

p4.6 ขณะที่มีอาการชัก ยังรู้สึกตัวดีอยู่หรือไม่ 
สามารถจ าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหม และสามารถ
สื่อสารกับคนรอบข้างได้หรือไม่ While having 
seizures, does the child still have good 
consciousness? Can he/she remember what 
happened? Can he/she communicate with 
people around him/her? 

គព្លកាំ ពុ្ងប្បកាច់ គតើ គៅ ឹងខល ួនដ រឬគទ ? [เป๊ล ก่อม-ปง 
ปรอ-กัช เตอร์ โนว เดิง ขลวน แด รือ เต๊ ?]  ោចចាំគ តុ
ការណ៍ និងោចនិយយជាមួយអន កគៅជំុវិញបានដ រឬគទ? 

[อาช จ า เหตุ-กา เนิง อาช นิ-เยียย เจีย-มวย แหนะ โนว 
จม-เวญ บาน แด รือ เต๊?] 

p4.7 การเคลื่อนไหวของร่างกาย และการเคลื่อนไหว
ซ้ า ๆ body movements and repetitive 
movements  

ចលនារាងកាយនិងកាយវិការប្ចាំ ដ ល [จ็อล-ละ-นา เรยีง-
กาย เนิง กาย-วิ-กา จร็อม-แด๊ล ] 

1) มีการเคลื่อนไหวศรีษะและล าคอเอียงไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง พร้อมกับกรอกตาขึ้นหรือมองไปทาง
เดียวกัน Head and neck tilted to one 
side with eyes widening or looking in 
the same direction [versive] 

កាលនិងកគផ្ែ ៀងគៅមាខ ងគោយដភនកសាំ ឹងគ ើងគលើ  ឬ

គមើលគៅទិសដតមួយ [กบ๊าล เนิง กอ พะเอียง โตว มคาง 
โดย แผนก ส่อม-เลิง เลิง เลอ รือ เมิล โตว ตึซ แต มวย] 

2) กระตุกสั้น ๆ ทั้งตัวเป็นวินาท ีA short 
shiver all over his/her body for a 
second [myoclonic] 

ញ័រកស្តនាត ក់មួយដភលតៗគព្ញទាំងខល ួន [ญอร์ ก็อน-ตรัก มวย 
ผแลด มวย ผแลด เปญ ตัง ขลวน ] 

3) กระตุกเป็นจังหวะเป็นชุดๆ a series of 
rhythmic twitching [clonic] 

កស្តនាត ក់ជាច វ្ ក់ ជាឈុតៗ [ ก็อน-ตรัก เจีย จ็อง-วะ เจีย- 
ชดๆ] 

4) เกร็งของแขนหรือขาข้างเดียวหรือสองขา้ง
พร้อม ๆ กัน contraction of one or both 
arms or legs at the same time 
[asymmetric or symmetric tonic] 

កស្តនាត ក់ថ្ ឬគជើង មាខ ងឬទាំងសងខាងកន ុងគព្លដតមួយ            

[ ก็อน-ตรัก ใด รือ เจิง , มคาง รือ ตัง ซอง คาง คนง 
เป๊ล แต่ มวย ] 

5) มีการเกร็งกระตุกทั้งตัว spasm 
throughout the body [generalized tonic-
clonic] 

កស្តនាត ក់រឹងញ័រទាំងខល ួន [ ก็อน-ตรัก เริง ญอร์ ตัง ขลวน ] 

6) กระพริบตาถี่ ๆ หรือ เค้ียวปากซ้ าๆ 
Frequent blinking or chewing in the 
mouth [automotor] 

មានប្ពិ្ចដភនកញាប់ និងទាំពាឬប្ក តគធែញប្ចាំ ដ លៗ [ เมียน 
ปเร็จ แผนก ญอป เนิง ต่ม-เปีย รอื กรืด ทเมญ จร็อม 
แด๊ล จร็อม แด๊ล ] 
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ภาษาไทย / English Khmer / ค าอ่าน 
p4.8 มีพูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือมีเสียงร้องผิดปกติไหม    
Is there slurred speech or abnormal 
vocalizations? 

មាននិយយមិនចាស់ និយយមិនគចញ ឬមានសគមលងដប្សក

ខុសធមែតាដ រឬគទ? [ เมียน นิ-เยยีย เมนิ จบะฮ, นิ-เยียย 
เมิน เจ็ญ รือ เมียน ส่อม-เลง ซแรก ข๊อฮ ท่อม-มะดา แด 
รือ เต๊] 

p4.9 ตอนชัก มีหยุดหายใจ หรือ มีอาการตัวเขียว
น้ าลายฟูมปากไหม During seizures, has the 
child stopped breathing or have cyanosis, 
saliva foaming in his/her mouth? 

គព្លប្បកាច់មានអត់ គងាើ ម ឬ គ ើងសាវ យ ឬ ប្ចលទឹកមាត់

ដ រឬគទ? [ เปล๊ ปรอ-กัช เมียน ออ็ด ด่อง-เฮิม รือ เลิง 
ซวาย รือ จร๊าล ตึก มอ็ด แด รือ เต๊?] 

p4.10 มีเหงื่อออกมาก ซีด อาเจียน หายใจผิดปกติ 
ปัสสาวะหรืออุจจาระราด หัวใจเต้นผิดปกติไหม Is 
there excessive sweating, paleness, 
vomiting, abnormal breathing, urinating or 
defecating, or heart beating abnormally? 

មានដបកគញើសខាល ាំង គសលកសាល ាំង កែ ួត  ក គងាើ មខុសធមែតា 

គលចទឹកគនាមឬោមក ឬច វ្ ក់គបុះ ូងគោតខុសធមែតា

ដ រឬគទ? [เมียน แบก-เญฮิ คลัง, ซะเลก ซลัง, ขะอวด, 
ดอก ก่อม-เฮิม ข๊อฮ ท่อม-มะดา , เล็จ ตึก-โนม รือ เลีย-
หมวก รือ จอ็ง-วัก แบะฮ-โด่ง โหลด ข๊อฮ ท่อม-มะดา 
แด รือ เต๊?] 

p4.11 มีกัดลิ้น ศีรษะกระแทกพ้ืน หรือล้มไหม Did 
he/she bite his/her tongue, hit the head on 
the floor, or fell? 

មានខាាំអ ត្ ត កាលគបាកទងគិ ច ឬ ួលដ រឬគទ? [เมียน ค า 
อ็อน-ดาด, กบ๊าล บ๊อก ตง-เก็จ รอื ด๊วล แด รือ เต๊?] 

p4.12 มีอาการอื่น ๆ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ ซึม หลับ 
สับสนไหม Is there any other symptoms such 
as fever, headache, lethargy, stupor, 
confusion? 

មានោការ: ថ្ទគទៀត ូចជា គៅត ខល ួន ឈ កាល ងងុយ វគងវង

ដ រឬគទ? [ เมียน อาการะ ดอ-เตย็ เตียด โดช-เจีย คะ
เดา ขลวน ,ช่ือ กบ๊าล , โง-งุย, วง-เวง แด รือ เต๊?] 

p4.13 มีประวัติติดเชื้อในสมอง หรือ ได้รับอุบัติเหตุ
ของศรีษะ หรือ เคยชักมาก่อนไหม Does he/she 
have history of brain infection or head 
accident or had seizures before? 

ធ្លល ប់មានប្បវតតិ ឆ្លងគមគរារកន ុងខួរកាល ឬ ទទួលរងគប្ោុះ

ថាន ក់ប្តង់កាលដ រឬគទ? [ ทล็อป เมียน ปรอ-ว็อด ชลอง 
เม-โรค คนง คั่ว-กบ๊าล รือ โต-ต๊วล รอง ครัวะฮ-ทนะ ตร็
อง กบ๊าล แด รือ เต๊ ?] 
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นิยามศัพท ์Glossary សន្ទា នុក្រម 

ค าศัพท ์(Term) ความหมาย (Definition) 

กุมารเวชศาสตร์  
(Pediatrics) 
វិជ្ជា រោគរុមារ 

เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 
ทางการแพทย ์แก่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือ ตั้งแต่แรกเกิด 
จนถึงอายุก่อนครบประมาณ 15 ปีบริบูรณ์ 
A specialty of medical science concerned with the physical, 
mental, and social health of children from birth to young 
adulthood (15 years old).  
គឺជ្ជឯររេសមួយននវិេាសាស្តសរសុខាភិបាលដែលទារ់េងនឹងការដែទាាំរវជ្ា

សាស្តសរសក្មាប់ទាររ រុមារ និងមនុសសវ័យជំ្េង់ 

រោលគឺតាំងពីរាំ រ ើ តរហូតែល់អាយុ ១៥ ឆ្ន ាំបរិបូរ ៌។ 

 

อายุรศาสตร์ 
(Internal 
Medicine) 
រវជ្ាសាស្តសរេូរៅ  

เป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์เฉพาะทางซึ่งเก่ียวกับการป้องกัน 
การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายผู้ใหญ่ที่อายุ 
15 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
A medical specialty dealing with the prevention, diagnosis, 
and treatment of internal diseases. The medical specialty 
dedicated to the diagnosis and medical treatment of adults 
(15 years and upward). 
គឺជ្ជឯររេសមួយននវិេាសាស្តសរសុខាភិបាលដែលទារ់េងនឹងការបង្កា រជ្មងឺ  

ការវិនិច្ឆ័យរោគ និងការពាបាលរោគដននររវជ្ាសាស្តសរ េូរៅ 

សក្មាប់មនុសសរពញវ័យពីអាយុ ១៥ ឆ្ន ាំរ ើងរៅ ។ 
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ค าศัพท ์(Term) ความหมาย (Definition) 

ศัลยศาสตร์ 
(Surgery) 

សលយសាស្តសរ  

เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับการใช้หัตถการหรือ 
เครื่องมือในการผ่าตัด เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยเพื่อสืบค้นอาการ 
และ/หรือรักษาความผิดปกติ เช่น โรค หรือการบาดเจ็บต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยในการแก้ไขการท างานหรือรูปลักษณ์ของร่างกาย 
หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ 
A branch of medicine that employs operational procedure/s 
in the treatment of disease/s or injury/ies. Surgery can 
involve cutting, abrading, suturing, or otherwise physically 
changing body tissues and organs. 
គឺជ្ជឯររេសមួយននវិេាសាស្តសរសុខាភិបាលដែលទារ់េងនឹងការវះកាត់រែើ

មបីពាបាលជ្មងឺ  ឬ របួស ក្ពមទាាំងការបារ់ដបរន្ទន្ទននោងកាយ 

និងសរីោងគរន ុង រោលគឺោរ់ព័នធ នឹងការវះកាត់ ការរែរ និងការបរ ូរ 

សរីោងគ ននអ្ន រជ្មងឺ ។  

 

สูติ-นรีเวชวิทยา 
(Obstetrics and 
Gynecology)  
សមភពនិងរោគស្តសរី  

เป็นศาสตร์เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง 
การดูแลผู้ป่วยทั้งท่ีอยู่ในระยะตั้งครรภ์และไม่ได้ตั้งครรภ์ 
เป็นสาขาวิชาที่รวมการแพทย์เฉพาะทาง 2 สาขาวิชาคือ 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเข้าด้วยกัน 
A medical specialty that encompasses the two 
subspecialties of obstetrics: covering pregnancy, childbirth, 
and the postpartum period and gynecology: covering the 
health of the female reproductive system – vagina, uterus, 
ovaries, and breasts. 
គឺជ្ជឯររេសមួយននវិេាសាស្តសរសុខាភិបាលដែលទារ់េងនឹងអ្វយវៈរភេ

ស្តសរី  ការដែទាាំក្សីរមានននា រោះ រយៈសក្មាល និង រយៈរក្កាយសក្មាល 

ក្ពមទាាំងរោគស្តសរីនានាដ លប្របណត ប់គលើ សុខភាព្ប្បព័្នធបនត ពូ្ជស្តសតី  ូចជាទវ

មាស សបូន ប្កគព្ញអូដវ និង សុ ន់ ។ 
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