
第１課　新たな一歩

パート タスク ことば

Ⅰ 新たな ใหม ่การเริม่ใหม่

一歩 กา้ว หนึง่กา้ว หนึง่ขัน้

職場 สถานทีท่ างาน

介護スタッフ เจา้หนา้ทีด่แูลคนไข ้

利用者 ผูใ้ช ้ผูใ้ชบ้รกิาร

イラスト ภาพประกอบ

音声 เสยีง

介護施設 สถานบรบิาล

声かけ การทัก การเรยีก

A 着替え การเปลีย่นเสือ้ผา้

車いす รถเข็น(คนไข)้

杖 ไมเ้ทา้

サポート การใหค้วามชว่ยเหลอื สนับสนุน

B 全員 ทกุคน

努力 ความพยายาม

チームワーク การท างานเป็นทมี ทมีเวริก์

ホウレンソウ

3ขัน้ตอนทีม่คีวามส าคัญในการตอิตอ่สือ่สารภายใน

องคก์ร

 

คอื รายงานผล แจง้ใหท้ราบ ปรกึษา

報告 การรายงานผล

連絡 การตดิตอ่ แจง้ใหท้ราบ

相談 การปรกึษา

聞き返す ถามอกีครัง้ ถามซ า้

Ⅱ 勉強会
กลุม่การศกึษา(กลุม่คนทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั สนใจในเรือ่ง

เดยีวกนัมารวมกลุม่พบปะเจรจาเพือ่ศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่)

講師 วทิยากร อาจารย ์ผูบ้รรยาย

D おやつの時間 เวลาอาหารวา่ง

E 実践 การปฏบิัตจิรงิ

Ⅲ 申し送り
การแจง้ขอ้มลูส าคัญใหเ้จา้หนา้ที/่ผูด้แูลกะถัดไปใหท้ราบ (เพือ่ใหก้ารดแูลผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ยา่ง

ตอ่เนื่องและราบรืน่)

時間帯 ท างานเป็นกะ การเขา้งานเป็นกะ

様子 สภาพ ทา่ทาง รปูการ

ヒヤリハット
เหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุัตเิหต ุ เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคเ์มือ่เกดิขึน้แลว้มแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิเป็น

อบุัตเิหตุ

メモ การจดโน๊ต

ミーティング การประชมุ

注意すべき点 จดุทีค่วรระวัง

F 昨夜 เมือ่คนื

睡眠時間 ชั่วโมงในการนอนหลับ

見回り การเดนิตรวจตรา

落ち着いて สงบ
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起床 การตืน่นอนและลกุออกจากทีน่อน

平常通り เหมอืนอยา่งทีเ่คย

G 状態 สถานการณ์

引継ぎ การสบืทอด การรับชว่ง

正確に อยา่งถกูตอ้ง แมน่ย า

事実 ขอ้เท็จจรงิ

ポイントを押さ ท าความเขา้ใจในประเด็นส าคัญ

理解する ท าความเขา้ใจ เขา้ใจ

第２課　朝の整容

パート タスクことば

Ⅰ 整容 การดแูลความสะอาดสะอา้นของรา่งกาย (เชน่ หวผีม / ลา้งหนา้ / แปรงฟัน / โกนหนวด เป็นตน้)

髪をとかす หวผีม

身だしなみ รปูลักษณ์

整える ดแูล (ใหด้เูรยีบรอ้ย)

整髪 การท าผม

鏡 กระจกเงา

ひさしぶりに นานแลว้ทีไ่มไ่ด~้~

A お団子ヘア ผมทรงดังโงะ

振る สั่นไหว,สะบัด ,สา่ย

三つ編み ผมเปีย

Ｂ 根元を押さえる ยดึจับโคนผม

Ⅱ 爪が伸びる เล็บเริม่ยาว

美容師 ชา่งเสรมิสวย

Ｄ すっきりする รูส้กึดขี ึน้ / รูส้กึปลอดโปรง่

めんどうだ ยุง่ยาก ล าบาก น่าร าคาญ

爪切り กรรไกรตัดเล็บ

Ｅ 増やす เพิม่

費用 คา่ใชจ้า่ย

喜ぶ มคีวามสขุ

利用者さんの声 ความเห็นของผูใ้ช ้

Ⅲ F 充血 ภาวะเลอืดคั่ง

洗顔 การลา้งหนา้

看護師 พยาบาล

G 清潔に保つ รักษาความสะอาด

前向きにする คดิบวก

理解力 ความสามารถในการเขา้ใจ

汚れ สิง่สกปรก / คราบสกปรก

判断力 ความสามารถในการวนิจิฉัย

始まり การเริม่

リズム จังหวะ

第３課　口腔ケア

パート タスクことば

Ⅰ 口腔ケア การดแูลชอ่งปาก

気分 อารมณ์, ความรูส้กึ
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さわやか สดชืน่

予防 การป้องกนั

入れ歯 ฟันปลอม

A 外す เอาออก

洗面器 อา่งลา้งหนา้, อา่งลา้งมอื

入れ歯ケース กลอ่งใสฟั่นปลอม

B うっかり เผลอ, บังเอญิ

排水口 ทอ่น ้าทิง้

Ⅱ セミナー สมัมนา

新人 ผูไ้มเ่คยมปีระสบการณ์, ผูเ้ร ิม่หัด

D 歯ブラシ แปรงสฟัีน

E 事例 ตัวอยา่ง, กรณี

Ⅲ F ひび รอยรา้ว

昼食 อาหารกลางวัน

支える คงไวใ้นต าแหน่งนัน้ๆ,จัดใหค้งต าแหน่ง

G 機能 ระบบการท างาน

認知症 โรคสมองเสือ่ม ภาวะสมองเสือ่ม

重要だ ส าคัญ

口臭 กลิน่ปาก

防ぐ ป้องกนั

第４課　衣服着脱

パート タスクことば

Ⅰ 衣服着脱 การเปลีย่นเสือ้ผา้

規則的 อยา่งเป็นระบบ เป็นไปตามกฎ

つながる เชือ่มโยง น าไปสู่

順番 ล าดับ

B 適温 อณุหภมูทิีเ่หมาะสม

動作 การเคลือ่นไหว อากปักรยิา

C 汗をかく เหงือ่ออก

さっぱりする รูส้กึสดชืน่

Ⅱ 通販カタログ แคตตาล็อกสั่งซือ่ทางไปรษณีย์

痛める ท าใหเ้จ็บปวด

かぶる服 เสือ้ผา้ทีส่วมจากหัว

前あきの服 เสือ้ผา้ตดิกระดมุ

出張販売 การขายสนิคา้ถงึที่

D 楽だ งา่ย สบาย

めんどうだ ยุง่ยาก ล าบาก น่าร าคาญ

似合う เหมาะสม เขา้กนัไดด้ี

E 業者 พนักงานขาย, (ผูป้ระกอบการ)

担当する รับผดิชอบ

施設長 ผูอ้ านวยการศนูยห์รอืสถานบรบิาล

Ⅲ 工夫 คดิคน้หนทาง, ดัดแปลงใหเ้หมาะสม

F ひじ ขอ้ศอก

ぶつける ชน กระแทก
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洗濯物 เสือ้ผา้ทีจ่ะซกั

G 全体的に โดยรวม　โดยภาพรวม

ゆったりとした หลวม

ウエスト เอว

ゴム ยาง

伸縮性 ความยดืหยุน่

マジックテープ เทปตนีตุ๊กแก เทปหนามเตย  เมจกิเทป เวลโกเทป

スムーズ ราบรืน่

第５課　杖歩行

パート タスクことば

Ⅰ 歩行 การเดนิ

順番 ล าดับ

A 食堂 หอ้งอาหาร, โรงอาหาร

歩行器 วอลค์เกอร ์อปุกรณ์ชว่ยเดนิ

B 腕 แขน

支える ชว่ย สนับสนุน รองรับ

段 ขัน้ตอน

ペース กา้ว

Ⅱ D かっこう悪い ดไูมด่ี

お似合い เหมาะสม

E 腰 เอว,สะโพก

メリット ความไดเ้ปรยีบ

ひざ เขา่

楽だ ด ีงา่ย สบาย

安定する มั่นคง ท าใหเ้สถยีร

アドバイス ค าแนะน า

Ⅲ 合う พอดี

F 動き ความเคลือ่นไหว

廊下 โถงทางเดนิ

四点杖 ไมเ้ทา้4ขา

試す ลอง

一本杖 ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้1ขา

こだわる ยดึตดิ

G 握り การจับ

握る ก า

材質 วัสดุ

汗をかく เหงือ่

べたべたする เหนยีว

直立 ยนืตัวตรง หลังตรง

手首 ขอ้มอื

適切だ เหมาะสม

第６課　車いす移動

パート タスクことば

Ⅰ 移動 การเคลือ่นทีจ่ากทีห่นึง่ไปอกีทีห่นึง่
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移る เคลือ่นยา้ย

移す เคลือ่นยา้ย

A 振る สั่นไหว,สะบัด ,สา่ย

B 忘れずに โดยไมล่มื

ブレーキ เบรค,การหยดุ

フットレスト ทีว่างเทา้

ペースに合わせ ปรับใหเ้หมาะกบัความเร็วของแตล่ะคน

腰 เอว,สะโพก

痛める ท าใหเ้จ็บปวด

姿勢 บคุลกิ,ทา่ทาง

Ⅱ 移乗 การเคลือ่นยา้ยผูป่้วย

アドバイス ค าแนะน า

D 風邪がはやる เชือ้หวัดระบาด

E 浅く座る น่ังตดิรมินอก,น่ังรมิขอบ

Ⅲ 自立支援 การชว่ยเหลอืใหพ้ึง่พาตัวเองได ้

視点 มมุมอง

使用 การใช ้การใชป้ระโยชน์

F 目を離す ละสายตา

タンス ตูแ้บบมลีิน้ชัก

立ち上がる ยนืขึน้

支える คงไวใ้นต าแหน่งนัน้ๆ,จัดใหค้งต าแหน่ง

G 転倒 การพลกิคว า่,ลม้คว า่

不安 ความกงัวลใจ ความไมส่บายใจ

危険性 อนัตราย ภาวะอนัตราย

人手が足りない ก าลังคนไมเ่พยีงพอ

支援する สนับสนุน,ชว่ยเหลอื

歩行器 วอลค์เกอร ์อปุกรณ์ชว่ยเดนิ

工夫 คดิคน้ทางแกไ้ข, ดัดแปลงใหเ้หมาะสม

第７課　食事の介助

パート タスクことば

Ⅰ 介助 การดแูลชว่ยเหลอื

こころがける ใสใ่จ

食堂 หอ้งอาหาร, โรงอาหาร

A 自力で ดว้ยก าลังตนเอง

B 水分補給 การคนืน ้า

おかず กบัขา้ว

バランス สมดลุ

量 ปรมิาณ

Ⅱ 何とか พยายาม (ไมว่า่ทางใดก็ทางหนึง่)

D とうふ เตา้หู ้

たまご焼き ออมเล็ต

E さっぱり味 รสชาตทิีท่านแลว้รูส้กึสดชืน่

気に入る ชืน่ชอบ

こころ強い รูส้กึมั่นใจ
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Ⅲ 充実した เตมิเต็ม สมบรูณ์

生活を送る ใชช้วีติ

F 誤嚥 การสดูส าลัก

むせる ส าลัก

さする ลบู

落ち着く สงบ

再開する เริม่ใหม,่ เปิดใหมอ่กีครัง้

スピードを落と ลดความเร็ว

角度 มมุ

G 豊かに生きる อยูอ่ยา่งมั่งคั่ง

合わせる ปรับใหเ้หมาะสม, ปรับใหเ้ขา้กนั

一口 (อาหาร)ค าหนึง่, เต็มปาก

第８課　排泄の介助

パート タスクことば

Ⅰ 排泄 การขบัถา่ย

介助 การดแูลชว่ยเหลอื

ポータブルトイ หอ้งน ้าแบบพกพา

A 下ろす ดงึลงมา

脇 รักแร ้

抱える ประคอง

バスタオル ผา้เช็ดตัวขนหนูอาบน ้า

B 足元 บรเิวณเทา้

基本 โดยท่ัวไป

移る เคลือ่นยา้ย

見守る เฝ้าระวัง

さく ราวกนัตก

つかまる ควา้ / จับ

手すり ราวจับ

危険性 อนัตราย ภาวะอนัตราย

Ⅱ 排泄ケア การดแูลการขบัถา่ย

ロボット หุน่ยนต์

研修会 การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

関心がある สนใจ

対応する รับมอื　จัดการ

Ｄ 家具調
คางโุจ (ชือ่เรยีกการออกแบบเครือ่งเรอืนหรอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น ใหม้ลีายไมต้ดิอยูบ่นอปุกรณ์

นัน้ๆ)

感じ ทา่ทาง / ทา่ที

E 取り入れる รับเขา้มา น าเขา้มาใช ้

機会 โอกาส

何とか เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

Ⅲ F 不眠 อาการนอนไมห่ลับ

頻尿 การปัสสาวะบอ่ย

目を覚ます ตืน่

回数 จ านวนครัง้
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G 生理現象 ปรากฏการณ์ทางกายภาพ

人の手を借りる ขอความชว่ยเหลอืจากใครบางคน

情けない น่าเวทนา

傷つける ท าใหเ้จ็บปวด (ทางกายหรอืใจ)

寄り添う เอาใจเขามาใสใ่จเรา, (อยูเ่คยีงขา้ง)

配慮 การค านงึถงึเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

第９課　入浴の介助

パート タスクことば

Ⅰ 入浴 การอาบน ้า

介助 การดแูลชว่ยเหลอื

こころ ใจ หัวใจ

リラックスする ผอ่นคลาย

湯船 อา่งอาบน ้า

A 背中 หลัง แผน่หลัง

B 浴室 หอ้งอาบน ้า

脱衣所 หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้

変化 การเปลีย่นแปลง การผันผวน

ヒートショック การช็อกจากความรอ้นหรอืการเปลีย่นแปลงอณุหภมูกิะทันหัน

体温 อณุหภมูริา่งกาย

血圧 ความดันโลหติ

脈拍 ชพีจร

C 体調 สภาพรา่งกาย

Ⅱ 腰 เอว,สะโพก

担当する รับผดิชอบ

D カラオケ คาราโอเกะ

さっぱりする รัููู ส้กึสดชืน่

E 引きうける ยอมรับ

ひねる บดิ

Ⅲ 充実した เตมิเต็ม สมบรูณ์

F 入浴拒否 ปฏเิสธการอาบน ้า

足浴 การแชเ่ทา้

G 清潔に保つ รักษาความสะอาด

手入れ การดแูล การรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ี

健康的 ดตีอ่สขุภาพ

全体 ทัง้ตัว ทัง้รา่ยกาย

疾患 โรค

早期発見 การตรวจพบแตเ่นิน่ๆ

お湯につかる แชน่ ้าอุน่

リラックスする ผอ่นคลาย

気分転換 เปลีย่นบรรยากาศ เปลีย่นอารมณ์

第10課　洗髪介助・清拭

パート タスクことば

Ⅰ 洗髪介助 การชว่ยสระผม

清拭 การเช็ดตัว
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入浴 การอาบน ้า

A 腰 เอว,สะโพก

かゆい คัน

指さす ชี้

B 事前に ลว่งหนา้

多め เยอะ มาก

クッション หมอน

バスタオル ผา้เช็ดตัวขนหนูอาบน ้า

合わせる ปรับใหเ้หมาะสม, ปรับใหเ้ขา้กนั

頭皮 หนังศรีษะ

看護師 พยาบาล

C 力加減 แรงก าลัง(ทีพ่อเหมาะ)

さっぱりする รูส้กึสดชืน่

Ⅱ 寄付する บรจิาค

D 湿疹 กลาก

気が進まない อารมณ์ไมด่ ีไมอ่ยูใ่นอารมณ์ทีจ่ะ...

E ウエスタオル ผา้ขีร้ ิว้

使い捨て ใชค้รัง้เดยีว แบบใชแ้ลว้ทิง้

Ⅲ F 訴え รอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน

軟膏 ครมี

G ふだん โดยปกติ

観察する สงัเกต

こまめに บอ่ย

リラックスする ผอ่นคลาย

体位変換 การขยบั/เปลีย่นทา่รา่งกาย

腰 เอว,สะโพก

負担がかかる ภาระ เป็นภาระ

調節する ปรับ

第11課　服薬介助

パート タスクことば

Ⅰ 服薬介助 การชว่ยป้อนยา

適切だ เหมาะสม

対応する รับมอื　จัดการ

食後 หลังมือ้อาหาร

A ～錠 ～เม็ด

B 体調 สภาพรา่งกาย

時間をおく ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไป

Ⅱ 機嫌が悪い อารมณ์ไมด่ี

Ｄ カラオケ คาราโอเกะ

民謡 เพลงพืน้บา้น

E どなる ตะโกน

プラセボ ยาหลอก

ニセ การปลอมแปลง

看護師 พยาบาล
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Ⅲ 誤薬リスク ความเสีย่งตอ่ความคลาดเคลือ่นทางยา

防ぐ ป้องกนั

F 服薬拒否 การไมย่อมทานยา

何とか จัดการ (ไมท่างใดก็ทางหนึง่)

カプセル แคปซลู

粉薬 ยาผง

手で払う ปัด, โบกมอื

こぼれる หก

胃薬 ยากระเพาะ

G 防止 การป้องกนั

システム ระบบ

複数 หลายอยา่ง, หลายประการ

第12課　レクリエーション

パート タスクことば

Ⅰ レクリエーショ กจิกรรมสนัทนาการ

効果 ประสทิธผิล ผลดี

楽しむ เพลดิเพลนิ สนุกสนาน

取り入れる รับเขา้มา น าเขา้มาใช ้

A 書道 การเขยีนพูก่นัแบบญีปุ่่ น

雛祭り เทศกาลวันเด็กผูห้ญงิ

自分で ดว้ยตัวเอง ดว้ยตนเอง

墨 หมกึ

作品 ผลงาน

B 脳トレ การฝึกสมอง

頭を使う ใชส้มอง ใชค้วามคดิ

手先を動かす ขยบันิว้

時間配分 การจัดสรรเวลา

Ⅱ お茶会 งานเลีย้งน ้าชา เวลาน ้าชา

D 茶道 พธิชีงชา

寄付する บรจิาค

E 喜んで ดว้ยความยนิดี

Ⅲ F 輪げり เกมโยนหว่ง

機能回復 การฟ้ืนฟรูะบบการท างาน

積極的 กระตอืรอืรน้

体操 กายบรหิาร การออกก าลังกาย

G 働き การท างาน

活性化 การท าใหส้ดชืน่ การท าใหต้ืน่ตัว

社会的活動 กจิกรรมทางสงัคม

楽しさ ความสนุกสนาน ความสนุก

味わう ลิม้รส หาประสบการณ์

生きる力 พลังในการใชช้วีติ

つながる เชือ่มโยง น าไปสู่

第13課　イベント・行事

パート タスクことば
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Ⅰ イベント กจิกรรม งาน

行事 ประเพณี เทศกาล

運動会 งานกฬีาสี

出番 ล าดับทีต่อ้งออก ควิ

A 七夕 เทศกาลทานาบาตะ

笹 ใบไผ่

短冊 กระดาษเขยีนค าอธษิฐาน

つるす แขวน

長生き การมอีายยุนื

お茶会 งานเลีย้งน ้าชา เวลาน ้าชา

B 好み ความชอบ

関心 ความสนใจ

内容 เนื้อหา

工夫 ปรับใหเ้ขา้กนั, ดัดแปลงใหเ้หมาะสม

動かす ขยบั เคลือ่นไหว

～同士 ...ดว้ยกนั ...เดยีวกนั

コミュニケー การสือ่สาร

深める ท าใหล้กึซึง้ข ึน้

Ⅱ 玉入れ เกมโยนลกูบอลลงหว่ง(ตะกรา้)

作品展 นทิรรศการ งานจัดแสดงผลงาน

提案する เสนอ

D 迷惑をかける ท าใหเ้ดอืดรอ้น

E もみじ狩り การชมใบไมเ้ปลีย่นสี

時期 ชว่งเวลา

習字 การคัดลายมอื การเขยีนอกัษร

励み ก าลังใจ

Ⅲ 実施する จัดงาน ด าเนนิการ

F トラブル ปัญหา

怒る โกรธเคอืง

我慢する อดทน

とりあえず ส าหรับตอนนี้

収まる สงบลง เย็นลง

不満 ความไมพ่อใจ

要望 ขอ้เรยีกรอ้ง ความตอ้งการ

G 合わせる ปรับใหเ้หมาะสม, ปรับใหเ้ขา้กนั

変化をつける เปลีย่นแปลง

単調 จดืชดื เป็นแบบเดยีวกนัตลอด

楽しさ ความสนุกสนาน ความสนุก

第14課　認知症の利用者への対応

パート タスクことば

Ⅰ 認知症 โรคสมองเสือ่ม ภาวะสมองเสือ่ม

対応 การรับมอื การจัดการ การจัดการใหส้อดคลอ้งกบั

向き合う เผชญิหนา้กนั เผชญิหนา้กบั(ปัญหา)

食後 หลังมือ้อาหาร
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B 怒る โกรธเคอืง

傷つける ท าใหเ้จ็บปวด (ทางกายหรอืใจ)

何かしら บางสิง่บางอยา่ง(ทีไ่มรู่แ้น่ชัดวา่คอือะไร)

不安 ความกงัวลใจ ความไมส่บายใจ

受け入れる ยอมรับ

否定する ปฏเิสธ

ペースに合わせ ปรับใหเ้หมาะกบัความเร็วของแตล่ะคน

重要だ ส าคัญ

Ⅱ タンス ตูแ้บบมลีิน้ชัก

研修会 การอบรมเชงิปฏบิัตกิาร

ケア การดแูล

D たな ชัน้วางของ

E 実践報告 รายงานการปฏบิัตงิานจรงิ

Ⅲ 快適に อยา่งรูส้กึสบายกาย ใจ

F 帰宅願望 ความตอ้งการกลับบา้น

家内 ภรรยา

実は ทีจ่รงิแลว้

G 求める ตอ้งการ เรยีกรอ้ง

存在 การมตีัวตน, ตัวตน

　 重要だ ส าคัญ

　 コミュニケー การสือ่สาร

孤独 ความเดยีวดาย ความเหงา

第15課　利用者の家族への対応

パート タスクことば

Ⅰ 対応 การรับมอื การจัดการ การจัดการใหส้อดคลอ้งกบั

日頃 ตามปกต,ิชวีติประจ าวัน

コミュニケー การสือ่สาร

関係 ความสมัพันธ,์ความเกีย่วขอ้ง

提供する จัดให ้จัดเตรยีม

面会 การมาเยีย่ม,การพบหนา้

A 面会カード บัตรส าหรับการเขา้พบ

書き込む เขยีนลงไป

ゲストカード บัตรของผูเ้ขา้พบ

振る สั่นไหว,สะบัด ,สา่ย

広げる เปิด....ใหก้วา้งขึน้

B 気軽に สบายๆ,ไมก่ดดัน

リクエスト การขอรอ้ง

定期的に ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด,เป็นระยะๆ

工夫 คดิคน้หนทาง, ดัดแปลงใหเ้หมาะสม

直接 โดยตรง

重要だ ส าคัญ

Ⅱ 外泊許可 อนญาตใหไ้ปคา้งขา้งนอก

～泊 (จ านวน)คนื

受け取る ยอมรับ,ตกลง
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E 禁止 หา้ม

Ⅲ 要望 ขอ้เรยีกรอ้ง ความตอ้งการ

クレーム การเรยีกรอ้งคา่ชดเชย,การรอ้งเรยีน

F 外出 การออกไปขา้งนอก

夫婦 คูส่ามภีรรยา

自宅 บา้น(ของตัวเอง)

昼食キャンセル การยกเลกิอาหารกลางวัน

届け出 การรายงาน,การยืน่เอกสาร (เอกสารทีย่ืน่)

戻り การกลับ(บา้น), การกลับคนื

G 相手 อกีฝ่าย,คูส่นทนา

立場に立つ คดิจากมมุมองของ... รับฟังมมุมอง

共感して聞く ฟังอยา่งเห็นใจ,เขา้ใจ

あいづちを打つ แสดงการตอบรับ

何かしら บางสิง่บางอยา่ง(ทีไ่มรู่แ้น่ชัดวา่คอือะไร)

リーダー ผูน้ า

記録する บันทกึ
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