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ภาษาอังกฤษรอบิต้ัวภาษาอังกฤษรอบิต้ัว

ใน
ชิ่วงห้ล้ายัเดืือนที่่�ผ่านมา แล้ะจนถึงป็ัจจุบันเรายัังคงอย่้ั

ที่่ามกัล้างข่าวสารของโรคโควิดื-19 (Corona Virus Dis-

ease-2019 / COVID-19) ซึ�งกัล้ายัเป็็นคำาภัาษาอังกัฤษท่ี่�ร้้จักักััน 

ทีุ่กัวัยั ทีุ่กัอาชิ่พ ดื้วยัมันส่งผล้กัระที่บอยั่างรุนแรงกัับกัารดืำาเนินชิ่วิติ

กัารที่ำามาห้ากิัน แล้ะรายัได้ืของทุี่กัคน เนื�องจากัเป็็นโรคอุบัติิให้ม่ 

คำาศัพที่์ท่ี่�เกั่�ยัวกัับโรคน่�จึงอาจยัังไม่ม่คำาแป็ล้เป็็นไที่ยัให้้เข้าใจง่ายัๆ 

คนส่วนให้ญ่่จึงพ้ดืทัี่บศัพท์ี่เป็็นที่่�ร้้กัันอย่ัางกัว้างขวาง ฉบับน่�จึงขอ

รวบรวมคำาศัพที่ท่์ี่�ไมเ่ป็น็วชิิากัาร ห้รือเป็น็คำาศัพที่ท์ี่างกัารแพที่ย์ัเกันิ

ไป็นักั เพื�อเป็็นความร้้เพิ�มเติิมแกั่ที่่านผ้้อ่าน

✱ Alcohol แอลกอฮอล์

ไมม่ค่ำาไที่ยัสำาห้รบัคำาน่� เป็น็คำาท่ี่�ที่กุัคนคุน้เคยักัันมานาน ชิาว

บ้านอาจเร่ยักัว่ายัาล้้างแผล้ เนื�องจากัใชิ้ที่ำาความสะอาดืบาดืแผล้

ผวิห้นังก่ัอนที่ายัา แต่ิป็จัจบุนัในสถานกัารณ์์กัารระบาดืของโควิดื-19 

แอล้กัอฮอล้์ไม่ไดื้ถ้กันำามาใชิ้ล้้างแผล้ แติ่ล้้างมือ ล้้างแขนกัันเล้ยัท่ี่

เดืย่ัว กัล้ายัเป็น็สิ�งจำาเป็น็เบื�องติน้ในกัารป็อ้งกัันติวัเองจากัเชิื�อไวรสัน่� 

✱ Carrier ตัวพาห์ะ (นำาเชื�อ)

ไม่ใชิ้ยั่�ห้้อเครื�องป็รับอากัาศ แติ่เป็็นคำาศัพที่์ท่ี่�แป็ล้ว่าพาห้ะ

คือห้ากัม่เชิื�อไวรัสอย่้ัในติัวเราจะสามารถติิดืต่ิอไป็ส้่ผ้้อื�นไดื้ สำาห้รับ

เชิื�อโควิดื-19 ยัังไม่ม่ข้อสรุป็ที่่�ยืันยัันแน่ชิัดืว่า นอกัจากัคนส่้คน

แล้้ว เชิื�อยัังสามารถติิดืต่ิอจากัสัติว์ส่้คน ห้รือคนส่้สัติว์ได้ื ห้รือไม่ 

ห้รือแม้แติ่ติ้นติอของเชิื�อกั็ยัังไม่ไดื้รับกัารยัืนยััน เป็็นเพ่ยังแค่กัาร

สันนิษฐาน(Assumption)

✱ Curfew การจำากัดเวลาออกนอกเคห์สถาน

เชิ่นกัันคนไที่ยัร้้จักั แล้ะใช้ิคำาน่�ที่ับศัพที่์อย่ัางแพร่ห้ล้ายัสืบ

เนื�องจากักัารที่่�รัฐบาล้ม่กัารป็ระกัาศ พรกั.ฉุกัเฉิน (Emergency 

Decree) จึงม่กัารจำากััดืเวล้าออกันอกับ้านติั�งแติ่เวล้า 5 ทีุ่่ม ถึงติ่ 4 

ของวันรุ่งขึ�น ที่ั�งน่�เพื�อล้ดืป็ริมาณ์กัารเดืินที่าง กัารติิดืติ่อกััน เพื�อล้ดื

โอกัาสในกัารแพร่กัระจายัของเชิื�อโรคนั�นเอง

✱  Droplet ละอองฝอย

ล้ะออง ไอล้ะออง เป็็นอนุภัาคขนาดืเล้็กั (small particles) ที่่�

เชิื�ออาศัยัอยั้่ ไดื้แกั่นำ�าม้กั (mucus) นำ�าล้ายั (saliva)  นำ�าติา (tears) 

แล้ะถ้กัแพร่กัระจายัออกัจากักัารไอ (cough) จาม (sneeze) แล้ะ

เข้าส้่ร่างกัายัผ้้อื�นต่ิอไป็ที่างติา จม้กั ป็ากั จึงม่ข้อแนะนำาให้้ล้้างมือ

บ่อยัๆ ดื้วยันำ�า สบ้่ แล้ะ/ห้รือแอล้กัอฮอล้์  

 

✱ Epidemic / Pandemic  โรคติดต่อ / 

 โรคระบาด โรคระบาดให์ญ่

Epidemic ใชิ้ในกัรณ์่เป็็นโรคที่่�ติิดืติ่อกัันในวงจำากััดื ขณ์ะที่่� 

Pandemic ห้มายัถงึโรคที่่�ระบาดื ติิดืติอ่กัันในวงกัวา้ง “โรคห้วดัื” ท่ี่�เรา

คุ้นเคยัในช่ิวง 10-15 ป็ทีี่่�ผ่านมาได้ืแก่ั โรคที่างเดิืนห้ายัใจเฉย่ับพลั้น- 

ซารส์ (SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome) โรคที่างเดืนิ

ห้ายัใจติะวันออกักัล้าง-เมอร์ส (MERS - Middle East Respiratory 

Syndrome) ซึ�งระบาดืห้นักัในระดืับที่ว่ป็เที่่านั�น ติ่างจากัโดืวิดื-19  

ซึ�งแพร่ระบาดืไป็ในทีุ่กัที่ว่ป็ที่ั�วโล้กั      
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✱ Herd Immunity / Community 

 Immunity ภูมิคุ้มกันกลุ่ม/ชุมชน

เป็็นแนวคิดืในกัารจำากััดืเชิื�อ โดืยัเชิื�อว่าห้ากัสัดืส่วนของ

ป็ระชิากัรที่่�ม่ภั้มิคุ้มกััน (ไม่ว่าจะเป็็นภ้ัมิคุ้มกัันที่่�ร่างกัายัผลิ้ติขึ�นมา

เองติามธุรรมชิาติิห้รือไดื้รับวัคซ่นป้็องกัันโรค) ม่จำานวนมากัพอจน

เชิื�อไวรัสจะไม่สามารถแพร่กัระจายั ห้รือถ้กัส่งผ่านไป็ยัังคนอื�นๆ ไดื้

จำานวนผ้้ป็่วยักั็จะล้ดืล้ง  

✱ Infection การติดเชื�อ

เป็น็คำานาม คำากัริยัาใช้ิ Infect ผ้ต้ิดิืเชิื�อใช้ิ Infected ท่ี่�รัฐบาล้

คอยัรายังานจำานวนให้้เราที่ราบในแต่ิล้ะวัน เพื�อให้้ที่ราบถึงระดืับ

ความรุนแรง อัติรากัารติิดืเชิื�อ Infection Rate 

✱ Lab Test / Clinical Test การตรวจแล็บ

แล้บ็ เป็น็อก่ัคำาที่บัศพัที่ภ์ัาษาองักัฤษที่่�เราคุน้เคยั ยัอ่มาจากั

คำาวา่ แล็้บบอราที่อร่� (Laboratory) แป็ล้เป็น็ไที่ยัว่า ห้อ้งที่ดืล้อง/ห้อ้ง

ป็ฏิิบัติิกัาร บางครั�งใชิ้คำาว่า Clinical Test กัารติรวจสอบที่างคล้ินิค 

เป็็นศัพที่์วิชิากัารกัว่าแติ่ม่ความห้มายัเดื่ยัวกััน

กัารจะที่ราบไดืว้า่ผ้ป้็ว่ยัมเ่ชิื�อไวรสัโควดิื-9 ห้รอืไมจ่ำาเป็น็ติอ้ง

ม่กัารติรวจสอบโดืยัห้้องที่ดืล้องที่างกัารแพที่ย์ั ซึ�งม่ห้ล้ายัขั�นติอน 

แล้ะวิธุ่กัารที่่�แติกัติ่างกััน

✱ Lockdown การปิดพื�นที�

เป็็นมาติรกัารจำากััดืกัารเข้า-ออกั กัารเคล้ื�อนย้ัายัของผ้้คน

เพื�อควบคุม แล้ะจำากััดืวง (confine, contain) กัารแพร่กัระจายัของ

เชิื�อโรคไดื้วิธุ่ห้นึ�ง กัารป็ิดืเมือง City Lockdown   

✱ Mask ห์น้ากาก

ไม่ม่ใครไม่ร้้จักัสิ�งน่� ซึ�งกัล้ายัเป็็นสิ�งจำาเป็็นในกัารดืำารงชิ่วิติ

ในยัุคโควิดื-19 แล้ะใชิ้ที่ับศัพที่์เป็็นที่่�ร้้จักักัันเป็็นอยั่างดื่

ในสถานกัารณ์์ป็กัติิ คนไที่ยัไม่นิยัมใส่ห้น้ากัากัแม้จะกัำาล้ัง

เป็น็ห้วัดือย่้ั อาจเพราะสภัาพอากัาศรอ้นของบา้นเราที่ำาให้เ้กัดิือากัาร

อึดือัดืขณ์ะใชิ้งาน

ห้น้ากัากัท่ี่�ใชิ้ป็้องกัันกัารติิดืเชิื�อ ม่กัารใชิ้เป็็นป็กัติิในวงกัาร

แพที่ยั์ แล้ะสาธุารณ์สุข คำาเติ็มว่าห้น้ากัากัอนามัยั Medical Mask 

ห้น้ากัากัอนามัยัใชิ้ในกัารผ่าติัดืใชิ้ Surgical Mask เร่ยักัรวมๆ ไม่ว่า

เป็็นห้น้ากัากัเพื�อใช้ิงานแบบใดื ห้ากัใส่ป็กัปิ็ดืบนใบห้น้าจึงเร่ยักัว่า 

Face Mask ส่วน Face Shield เป็็นกัระบัง (ใส) ป็้องกัันใบห้น้า เพิ�ม

ความป็้องกัันเมื�อติ้องอยั้่ใกัล้้ผ้้ป็่วยั แล้ะล้้กัค้า (Shield แป็ล้ว่าโล้่ห้์)

ในชิ่วงโควิดื-19 ท่ี่�ห้น้ากัากัอนามัยัขาดืแคล้น แล้ะติ้อง 

เก็ับไว้ให้้บุคคล้ากัรที่างกัารแพที่ย์ัใชิ้ ป็ระชิาชินทัี่�วไป็ที่่�ไม่ได้ืติิดืเชิื�อ 

โควิดื-19 สามารถใชิ้ห้น้ากัากัผ้า (Cloth Mask) เพื�อป็้องกัันติัวเอง

ไดื้ ที่ั�งยัังม่ล้วดืล้ายั ส่สันให้้เลื้อกัเป็็นอันมากั ติามความชิอบของ

แติ่ล้ะที่่าน 

✱ New Normal “กิจวัตร” ให์ม่ / 

 ฐานชีวิตให์ม่ / นววิถี

เป็็นคำาท่ี่�ได้ืยัิน ได้ืใช้ิกัันมากัขึ�นๆ นับจากัเริ�มสถานกัารณ์์ 

โควดิื-19 ไมแ่นใ่จวา่คำาแป็ล้อยัา่งเป็น็ที่างกัารคอืคำาใดื แติค่วามห้มายั 

คือเรื�องให้ม่ๆ ที่่�กัล้ายัมาเป็็นเรื�องป็กัติิไป็เส่ยัแล้้ว ถ้าเป็็น “นิว นอร์-

เมิล้” ที่่�เกัิดืจากัสถานกัารณ์โ์ควิดื-19 ติ่อชิ่วิติป็ระจำาวัน ไดื้แกั่ กัารใส่

ห้น้ากัากั กัารพกัเจล้ กัารล้้างมือบ่อยัๆ กัารเว้นระยัะห้่างที่างสังคม 

(Social Distancing) เป็็นติ้น

“นิว นอร์เมิล้” ในส่วนกัารที่ำางาน เช่ิน กัารที่ำางานจากับ้าน

(Work From Home – WFH) กัารป็ระชิุมออนไล้น์ (Online Meet-

ing, Video Meeting/Conference) ซึ�งม่กัารใชิ้เพิ�มขึ�น แล้ะจริงจัง

ในช่ิวงน่� แล้ะจะกัล้ายัเป็็นเรื�องป็กัติิแม้ว่าโควิดื-19 จะผ่านไป็แล้้ว/ 

ควบคุมไดื้ดื่

ผล้ที่างดื้านกัารศึกัษาคือ ทีุ่กัภัาคส่วนติ้องป็รับติัว แล้ะเร่ยัน

ร้้ฝ้ึกัที่ักัษะกัารศึกัษาออนไล้น์ (Online Education) ให้้จริงจัง แล้ะ

เป็็นห้ลั้กัมากัขึ�น ไม่ใชิ่แค่ที่างเล้ือกั ที่ั�งน่�ทัี่�งนั�น อาจติ้องใช้ิเวล้าอ่กั

พอสมควรเพื�อให้้เกัิดืผล้สำาเร็จเติ็มที่่� 

อันที่่�จริง “นิว นอร์เมิล้” ได้ืเกัิดืขึ�นมาสักัพักัให้ญ่่แล้้ว แบบ

ค่อยัเป็็นค่อยัไป็ ในวิถ่ชิ่วิติของเรา แล้ะในแติ่ล้ะภัาคส่วน  เชิ่น กัาร

แยักัขยัะเพื�อนำากัล้ับมาใชิ้ (Recycle and Reuse) กัารล้ดื แล้ะงดื

กัารให้้ถุงพล้าสติิกัในห้้างสรรพสินค้า (No Plastic Bag) ทีุ่กัคนจึง

ติอ้งป็รบัเป็ล่้�ยันพฤติิกัรรม (Behavior Change) โดืยักัารพกัถงุติดิืติวั

แล้ะกัารเข้าส้่สังคมไร้เงินสดื (Cashless Society) เห้ล่้าน่�ล้้วนเป็็น 

“นิว นอร์เมิล้” แล้ะเป็็น “นิว เล้ิร์นนิ�ง” (New Learning) กัารเร่ยันร้้

ให้ม่ที่ั�งสิ�น

✱ Overshoot พุ่งขึ�น

ใชิใ้นความห้มายัถึงจำานวน ป็รมิาณ์ที่่�เพิ�มขึ�นเป็็นจำานวนมากั

อยั่างรวดืเร็ว ในกัรณ่์ของโควิดื-19 ไดื้แกั่ยัอดืผ้้ติิดืเชิื�อ ยักัติัวอยั่าง

ป็ระเที่ศอิติาล้่ ท่ี่�ม่ช่ิวงท่ี่�ผ้้ป็่วยัเพิ�มขึ�นเป็็นห้ลั้กัห้มื�นในเพ่ยังวันเดื่ยัว

เป็็นติ้น

✱ (Plastic) Partition  ฉากกั�น(พลาสติก)

เป็็น New Normal อ่กัรายักัารห้นึ�งที่่�ม่ขึ�นในกัารล้ดืกัาร 

กัระจายัของเชิื�อ เมื�อจำาเป็็นติ้องนั�งใกัล้้กััน ไม่ว่าจะเป็็นฉากัที่่�ติิดืติั�ง

บนเคาน์เติอร์ในธุนาคาร ร้านอาห้าร ที่่�นั�งในร้านที่ำาผม เป็็นติ้น ซึ�ง

เป็็นกัารสร้างความมั�นใจในกัารมาใชิ้สถานที่่�นั�นๆ ดื้วยั
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ห้รือที่ำาให้้ม่ฤที่ธุิ�อ่อนแรงจนไม่สามารถกั่อโรคไดื้ ใชิ้ฉ่ดืเข้าส้่ร่างกัายั
เพื�อกัระติุ้นให้้ร่างกัายัสร้างภั้มิคุ้มกัันโรค ซึ�งเกัิดืจากัเชิื�อนั�นๆ ห้วัง
ว่าจะม่กัารค้นพบ แล้ะผลิ้ติวัคซ่นโรคไวรัสโควิดื-19 ได้ืในเวล้าไม่
นานนักั

 
✱ Ventilation การระบายอากาศ

กัารระบายัอากัาศเป็็นกัารที่ำาให้้อากัาศถ่ายัเที่ (Ventilate / 
Circulate) ล้ดืกัารติิดืเชิื�อไดื้ ในห้้องป็รับอากัาศ (Air Conditioned 
Room) สถานที่่�แออัดื (Congested / Crowded Places) จึงม่ความ
เส่�ยังมากักัว่าสถานที่่�เป็ิดืโล้่ง (Open Air) รัฐบาล้จึงม่ความจำาเป็็น
ติ้องห้ยัุดืกัิจกัาร แล้ะกิัจกัรรมบางป็ระเภัที่เป็็นกัารชัิ�วคราว ได้ืแกั่
สถานบันเที่ิง (Entertainment Business) โรงภัาพยันติร์ (Cinema/
Movie Theatre) สนามก่ัฬา (Sport Stadium) ห้้างสรรพสินค้า 
(Department Store) เป็็นติ้น

✱ WHO (World Health Organization) 

องค์การอนามัยโลก

เป็็นที่บวงกัารชิำานาญ่พิเศษของสห้ป็ระชิาชิาติิ รับผิดืชิอบ
กัารป็ระสานงานด้ืานกัารสาธุารณ์สขุระห้ว่างป็ระเที่ศ เป็น็ห้น่วยังาน
ระดัืบนานาชิาติท่ิี่�มบ่ที่บาที่ในกัารให้ข้้อมล้้ข่าวสาร คำาแนะนำาในกัาร
รับมือกัับโรคโควิดื-19 

ในส่วนของป็ระเที่ศไที่ยัห้น่วยังานที่างสาธุารณ์สุขท่ี่�ด้ืแล้
ป็ฏิิบัติิห้น้าที่่�อยั่างเข้มแข็ง ติั�งแติ่เริ�มม่กัารพบกัารแพร่กัระจายั คือ 
กัรมควบคมุโรคติิดืติ่อ (Department of Disease Control) กัระที่รวง
สาธุารณ์สขุ (Ministry of Public Health)  ติอ่มาไดืร้วมห้นา้ท่ี่�ไวท่้ี่� ศบค. 
ศ้นยั์บริห้ารสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของโรคติิดืเชิื�อไวรัสโคโรนา 
2019 (Centre for Covid-19 Situation Administration - CCSA)

ที่้ายัน่�ขออนุญ่าติยัำ�าว่าสิ�งสำาคัญ่ท่ี่�สุดืคือ ความร่วมมือจากั
เราที่กุัคน ใครจะคดิืว่าแค่ “โรคห้วัดื” สายัพันธุใ์ห้มจ่ะที่ำาให้เ้กิัดืความ
ห้วาดืกัล้ัว แล้ะสั�นสะเที่ือนระบบเศรษฐกัิจไป็ที่ั�วโล้กัไดื้ขนาดืน่� ที่ั�งน่�
เนื�องมาจากัล้ักัษณ์ะกัารแพร่กัระจายั แล้ะกัารติิดืติ่อที่่�รวดืเร็ว ห้ากั
ไม่ม่มาติรกัารควบคุมท่ี่�เข็มงวดืระบบสาธุารณ์สุข แล้ะบุคคล้ากัร
ที่างกัารแพที่ยัจ์ะไมเ่พ่ยังพอ รบัมอืไมไ่ห้ว ที่กุัคนจงึติอ้งช่ิวยักัันจำากัดัื
วงจรกัารแพรก่ัระจายัของมันอย่ัางเขม้งวดื ถอืว่าเป็น็บที่ที่ดืสอบของ
ความแข็งแกัร่ง/ความสามารถในกัารรับสถานกัารณ์์ (Resilience) 
ของระบบสุขภัาพ (Health Care System) ของแติ่ล้ะป็ระเที่ศจริงๆ
วิกัฤติคราวน่� ป็ระเที่ศมห้าอำานาจห้ล้ายัป็ระเที่ศยัังควบคุมไดื้ไม่ดื ่
เที่่าป็ระเที่ศไที่ยั น่าชิื�นชิม แล้ะขอบคุณ์ในความร่วมมือของชิ าวไที่ยั
ทีุ่กัคน

✱ PPE - Personal Protective 

 Equipment อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เป็น็อก่ัคำาที่บัศัพที่ท่์ี่�ได้ืยิันกัันห้นาห้้ในช่ิวงโควิดื-19 เนื�องจากั
บางรายักัารม่ความจำาเป็็นอยั่างส้งท่ี่�บุคล้ากัรที่างกัารแพที่ยั์ติ้องม ่
ไว้ใชิ้ เพื�อป็กัป็ิดืร่างกัายั(มากัเป็็นพิเศษ) เพื�อป็้องกัันกัารสัมผัสกัับ
เชิื�อโรค แล้ะล้ดืโอกัาสติิดืเชิื�อ ไดื้แกั่ 

เสื�อคลุ้มป็ฏิิบัติิกัาร (Gown) ชิุดืคลุ้มป็ฏิิบัติิกัาร (Protective 
Coverall) แว่นครอบติานิรภััยั (Safety Goggles) กัระบังป็้องกััน
ใบห้น้า (Face Shield) ห้มวกัคลุ้มผม (Hair Cap) ถุงมือยัาง (Latex 
/ Rubber Gloves) เป็็นติ้น

✱ Quarantine การกักกัน / กักตัว

เชิ่นกััน คำาน่�เรามาคุ้นห้้ในช่ิวงโควิดื-19 เมื�อผ้้สงสัยั (Sus-
pect) ว่าอาจติิดืเชิื�อ ติ้องเข้ากัระบวนกัารกัักัติัวเป็็นเวล้า 14 วัน 
ซึ�งเป็็นข้อจำากััดื (Restriction) เพื�อให้้กัารควบคุมโรค (Disease 
Control) ให้้ม่ป็ระสิที่ธุิภัาพมากัขึ�น

✱ Respirator เครื่องช่วยห์ายใจ

เป็็นเครื�องมือสำาคัญ่ท่ี่�ห้้องผ้้ป็่วยัวิกัฤติ ท่ี่�ร้้จักักัันในชิื�อห้้อง 
ไอซ่ยั้ (Intensive Care Unit) ติ้องใชิ้เพื�อชิ่วยักัารห้ายัใจ เนื�องจากั 
กัารที่ำางานของป็อดืไม่ป็กัติิ เป็็นผล้สืบเนื�องจากัเชิื�อโควิดื-19 เป็็น
เครื�องมือท่ี่�ม่ราคาส้งจึงเกัรงว่าห้ากัม่ผ้้ป็่วยัจำานวนมากั จำานวน 
เครื�องน่�ที่่�โรงพยัาบาล้รัฐม่อยั้่อาจไม่เพ่ยังพอ

✱ Screening การคัดกรอง

ห้นึ�งในกัารคัดืกัรองผ้้ติ้องสงสัยัว่าม่เชิื�อโควิดื-19 ในเบื�องติ้น 
คือกัารติรวจวัดือุณ์ห้ภ้ัมิ (Temperature Check) โดืยัเครื�อง
เที่อร์โมมิเติอร์ (Thermometer) ว่าบุคคล้นั�นๆ ม่ไข้ห้รือไม่ คือห้ากัม่
อณุ์ห้ภัมิ้ร่างกัายัสง้กัว่า 37.5 องศาเซล้เซย่ัส (37.5 Degree Celsius)  

✱ Spread แพร่กระจาย

ผ้้แพรเ่ชิื�อ Spreader ผ้้แพรเ่ชิื�อให้ผ้้อ้ื�นไดืห้้ล้ายัๆ เที่า่ Super 
Spreader ที่่�เราไดื้ยัินกััน ห้ากัไม่ที่ราบ/ไม่ม่กัารติิดืติาม (Tracking) 
วา่เขาคอืใคร แล้ะมก่ัารเดืนิที่างไป็ท่ี่�ใดื จะที่ำาให้้กัารเชิื�อแพรก่ัระจายั
ไป็อยั่างรวดืเร็ว

Spread ยัังแป็ล้ว่า “ป็้” เช่ิน ป็้ผ้าป็้ท่ี่�นอน Spread the 
bedsheet

Spread แป็ล้ว่า “ที่า” เช่ินที่าเนยับนขนมปั็งของคุณ์ Spread 
the butter on your bread   

✱ Vaccine วัคซีน

เป็็นคำาที่ับศัพที่์ที่่�ร้้จักักัันมานาน วัคซ่นไม่ม่คำาแป็ล้เป็็นไที่ยั
 ที่างกัารแพที่ยั์วัคซ่นป็ระกัอบดื้วยั เชิื�อไวรัส ห้รือแบคที่่เร่ยัที่่�ถ้กัฆ์่า 
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