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บทคัดย่ อ
โรงพยาบาลพญาไท 3 ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม 19 แขวง ภาษีเจริ ญ เขต ภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพฯ ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจในการให้บริ การทางด้านการแพทย์แก่ลูกค้า โดยการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในแผนก International Medical Center ซึ่ งรับมอบหมายงานทางด้านการ
ต้อนรับคนไข้ชาวต่างชาติ การประสานงานระหว่างล่าม แพทย์ และพยาบาล การแปลบทความทาง
การแพทย์เพื่อให้ข ้อมูลแก่ คนไข้ต่างชาติ รวมไปถึ งการส่ งต่อข้อมูลจากคนไข้ชาวต่างชาติ ไปสู่
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษ
จากการปฏิบตั ิงานในแผนก International Medical Center ที่มีการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ภาษาอังกฤษในด้านคาศัพท์เฉพาะ คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาโครงงานเรื่ อง“ คู่มือคาศัพท์และบท
สนทนาที่ใช้ทางการแพทย์ (เฉพาะโรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร)” โครงงานจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ คาศัพท์ทางการแพทย์เฉพาะโรคกระดูกและข้อ และโรคระบบทางเดิน
อาหาร บทสนทนาต่างๆที่พบในการปฏิบตั ิงาน และประโยคและสานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในทาง
การแพทย์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบุคลากร หรื อนักศึกษาฝึ กงานที่ปฏิบตั ิงานในแผนก International
Medical Center ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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Abstracts
Phyathai 3 Hospital is located at 111 Petchakasem 19 Road, Phasi Charoen, Phasi Charoen,
Bangkok, which provides medical services to clients. During cooperative education session, we
work in the international marketing department. Our respossibilities are welcoming foreign
patients, coordinating patients, coordinating between interpreters and medical doctors and
translating medical articles to provide information to foreign patients. Including, transferring the
information from foreign patients to medical personnel who cannot communicate in English.
According to the above assigned tasks, we are interested in doing a project on “Guidebook
of Medical Terminology and Dialogue in terms of Diseases of Bones and Joints and
Gastrointestinal” The project is divided into three parts: medical terminology for bones and joints
and gastrointestinal diseases, the dialogue found in the operation, sentences and idioms in English
to be used in medical profession, to benefit with the staff or interns working in the department of
International Medical Center to be more effective operation.
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