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Je dois prendre le pouls de votre enfant.
ี จรของบุตรหลานของคุณ
ฉั นต ้องใชช้ พ
Je dois prendre la tension artérielle de votre enfant.
้
ฉั นต ้องใชความดั
นโลหิตของบุตรหลานของคุณ
je dois prendre la température de votre enfant.
ฉั นต ้องใชอุ้ ณหภูมข
ิ องลูก
Je dois prendre la fréquence respiratoire de votre enfant.
ฉั นต ้องใชอั้ ตราการหายใจของเด็ก
Je dois faire une prise de sang à votre enfant.
ฉั นต ้องทาการตรวจเลือดกับลูก
Je dois poser une perfusion à votre enfant.
ฉั นต ้องให ้ยาแก่บต
ุ รหลานของคุณ
Je dois refaire le pansement.
ฉั นต ้องทาผ ้าพันแผลให ้บุตรของคุณ
Je dois faire une piqûre à votre enfant.
ฉั นต ้องให ้บุตรของท่านฉีดยา
Votre enfant ne doit ni boire ni manger.
บุตรของท่านไม่ดม
ื่ หรือรับประทาน
Votre enfant ne doit pas se lever ni s'asseoir.
บุตรของท่านไม่ควรลุกขึน
้ หรือนั่งลง
Je donne des médicaments à votre enfant
ฉั นให ้ยาแก่บต
ุ รของท่าน
Je donne des antalgiques à votre enfant.
ฉั นให ้บุตรของท่านยาแก ้ปวด (ยาแก ้ปวด)
Je donne des antibiotiques à votre enfant.
ื้ )
ฉั นให ้ยาปฏิชวี นะแก่บต
ุ รหลานของคุณ (ยาต ้านการติดเชอ
Votre enfant va avoir :
ลูกของคุณจะมี:
une radio

การสอบ x-ray

une échographie
อัลตราซาวนด์

un scanner
สแกนเนอร์
un plâtre

ปูนปลาสเตอร์

un pansement
ผ ้าพันแผล
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Vous devez signer une feuille qui nous autorise à faire les soins de votre enfant.
คุณต ้องลงนามในแผ่นงานทีอ
่ นุญาตให ้เราดูแลลูกของคุณ

ึ อย่างไรหรือต ้องการ
นีค
่ อ
ื แผ่นงานทีจ
่ ะชว่ ยให ้คุณสามารถบอกเราได ้ว่าคุณรู ้สก
ลูกของฉั นหิว
Mon enfant a faim.

ลูกของฉั นกระหาย
Mon enfant a soif.

ลูกของฉั นต ้องการปั สสาวะ
Mon enfant veut uriner.

ลูกของฉั นต ้องการถ่ายอุจจาระ
Mon enfant veut déféquer.

ลูกของฉั นเจ็บปวด
Mon enfant a mal.
ลูกของฉั นร ้อน
Mon enfant a chaud.

ลูกของฉั นหนาว
Mon enfant a froid.

ลูกของฉั นต ้องการทีจ
่ ะโยนขึน
้
Mon enfant a des nausées.

ลูกของฉั นอาเจียน
Mon enfant a vomi.

ลูกของฉั นตืน
่ เต ้นมากขึน
้ กว่าปกติ
Mon enfant est plus agité que d'habitude.
ลูกของฉั นไม่ตน
ื่ ตัวกว่าปกติ
Mon enfant est moins éveillé que d'habitude.

