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Gezondheid - 
Arabisch Thais

أنا بحاجة للذهاب إلى المشفى. ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai
rong payaban.)

طلب بأن يتم أخذك إلى المستشفى

أشعر بأنني مريض ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa
buy.)

 

أنا بحاجة لرؤية طبيب مباشرة! ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai
ha mor tun tee!)

طلب العناية الطبية المباشرة

ساعدوني! ช่วยด้วย! (Chuay duay!)

الصراخ من أجل الحصول على عناية طبية مباشرة

اطلب سيارة إسعاف เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban
rew!)

طلب سيارة اسعاف

Gezondheid - 
Arabisch Thais

إنه يؤلم هنا. ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)

إظهار المكان الذي يؤلم

لدي حكة هنا. ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun
trong nee.)

إظهار المكان الذي توجد فيه حكة

لدي حمى ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)

اإلعالم بأن لديك حمى

مصاب بنزلة برد. ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)

اإلعالم بأنك مصاب بنزلة برد.
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أنا مصاب بالسعال.  ฉันไอ (Chan I.)

اإلعالم بأنك مصاب بالسعال

أنا متعب طوال الوقت. ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan
mee ar-garn neuy talord wela.)

اإلعالم بأنك متعب مؤخرا

أشعر بالدوار ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)

اإلعالم بأنك تشعر بالدوار

ليست لدي أية شهية. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek
buer arhan.)

اإلعالم بأنك ال تشعر بشهية تجاه الطعام

ال يمكنني النوم في الليل. ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai
lhub tung keun.)

اإلعالم بأنك ال تستطيع النوم ليال

عضتني حشرة แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)

التخمين بأن حالتك تتعلق بعضة حشرة

أعتقد أنها الحرارة. ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน
(Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)

التخمين بأن حالتك سببها الحرارة

أعتقد أنني أكلت شيئا سيئا.  ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลง
ไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)

التخمين بأن حالتك سببها شيء سيء أكلته

[جزء من الجسم]_يؤلمني. ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body
part]_kong chan jeb.)

اإلعالم بأي جزء من جسمك يؤلمك

ال يمكنني تحريك_[جزء من الجسم]. _[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อน
ไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)

اإلعالم بأي جزء من جسمك ال يمكن تحريكه
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...الرأس... ...หัว...(hua)

الجزء من الجسم

... المعدة... ...ส่วนท้อง...(suan tong)

جزء الجسم

...اليد... ...แขน... (kan)

جزء الجسم

...الساق... ...ขา... (kha)

جزء الجسم

...الصدر... ...หน้าอก... (na-aok)

جزء الجسم

...القلب... ...หัวใจ... (hua-jai)

جزء الجسم

...الحلق... ...คอ... (kor)

جزء الجسم

... عين... ...ตา... (ta)

جزء الجسم

...الظهر... ...หลัง...(lung)

جزء الجسم

...قدم... ...เท้า... (tao)

جزء الجسم

...يد... ...แขน...(kan)

جزء الجسم
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...أذن... ...หู...(hoo)

جزء الجسم

...األمعاء... ...ลำไส้... (lum sai)

جزء الجسم

...األسنان... ...ฟัน... (fun)

جزء الجسم

أعاني من السكري. ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)

اإلعالم بمرض السكري لديك

أعاني من الربو. ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob
hued.)

اإلعالم بخصوص الربو

لدي مرض في القلب. ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)

اإلعالم بخصوص مرض في القلب

أنا حامل. ฉันท้อง (Chan tong.)

اإلعالم بخصوص حملك

كم من المرات علي تناول هذا؟ ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่
อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor
wun?)

السؤال عن جرعات الدواء

هل هو معد؟ มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่
า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)

االستفسار فيما إذا كان المرض ينتقل ألشخاص آخرين

هل يمكنني البقاء في الشمس/الذهاب إلى
السباحة/القيام بالرياضة/شرب الكحول؟

ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬ
า/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า?
(Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem
alcohol dai rue plao?)

االستفسار فيما إذا كنت تستطيع االستمرار بنشاطات معينة على الرغم من مرضك
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ها هي وثائق الضمان الخاصة بي. นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน
(Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)

عرض وثائق الضمان الخاصة بك

ليس لدي ضمان صحي. ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai
mee karn pra-kan sook-ka-parb.)

توضح أنك غير مؤمن صحيا

أحتاج مالحظة مرضية ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn
jod-mai pad.)

طلب مالحظة من الطبيب تبين أنك مريض

أشعر بشيء من التحسن ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-
suek dee kuen lek-noi.)

اإلعالم بأن أحوالك قد تحسنت

لقد ساء األمر أكثر. อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)

اإلعالم بأن حالتك قد ساءت أكثر

الوضع ما زال على حاله. อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong
chan mhern derm.)

اإلعالم بأنك حالتك لم تتغير

Gezondheid - 
Arabisch Thais

أرغب في شراء بعض_____. ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn
sue____.)

طلب شراء منتج معين

مسكنات األلم ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)

دواء

بنسلين เพนิซิลิน (penicilin)

دواء

أسبرين แอสไพริน (aspirin)

دواء
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إنسولين อินซูลิน (insulin)

دواء

مرهم ขี้ผึ้ง (kee-pueng)

دواء

حبوب تنويم ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)

دواء

فوط صحية ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)

منتج طبي

مطهر สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka
chue rok)

منتج طبي

ضمادات ผ้าพันแผล (pa pun plae)

منتج طبي

ضمادات ผ้าพันแผล (pa pan plae)

منتج طبي

حبوب منع الحمل ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)

منتج طبي

واقي ذكري ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)

منتج آخر

كريم حماية من الشمس ครีมกันแดด (cream gun dad)

منتج آخر

Gezondheid - 
Arabisch Thais
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لدي حساسية من____. ฉันแพ้___ (Chan pae__.)

اإلعالم بخصوص الحساسية لديك

غبار الطلع ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork
mai.)

حساسية

شعر الحيوانات ขนสัตว์ (kon sud)

حساسية من الحيوانات

لسعة النحل أو الدبابير ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)

حساسية للحشرات

عث الغبار ตัวเห็บ (tua heb)

حساسية

العفن รา (ra)

حساسية

المطاط ยางดิบ (yang dib)

حساسية

البنسلين เพนิซิลิน (penicilin)

حساسية للدواء

الجوز/الفستق ถั่ว (tua)

حساسية للطعام

بذور السمسم/بذور دوار الشمس เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)

حساسية للطعام

البيض ไข่ (kai)

حساسية للطعام
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طعام البحر/السمك/المحار/القريدس อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta
lae/pla/hoi/koong)

حساسية للطعام

الطحين/القمح แป้ง (pang)

حساسية للطعام

حليب/الكتوز/األلبان นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม
(nom/lactose/nom)

حساسية للطعام

الجلوتين โปรตีนจากข้าว (protein kao)

حساسية للطعام

الصويا ถั่วเหลือง (tua leung)

حساسية للطعام

النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)

حساسية للطعام

الفطر เห็ด (hed)

حساسية للطعام

الفاكهة/الكيوي/جوز الهند ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-
prao)

حساسية للطعام

الزنجبي/اللقرفة/الكزبرة ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk
shee)

حساسية للطعام

الثوم المعمر/ البص/اللثوم  กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-
horm/kra-tiam)

حساسية للطعام
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الكحول แอลกอฮอล์ (alcohol)

حساسية للطعام
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