
one morning, Doc McStuffins headed outside to her clinic in the backyard. It was 
time for Doc to go to work, but she just didn’t feel like herself. She flipped the 
sign on the clinic door. “The Doc is in.”
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morning (มอรํ' นิง) 
ตอนเช้า 

head (เฮด) ไป
outside (เอาทํไซดํ') 
ข้างนอก

clinic (คลิน' นิค) 
คลินิก

backyard  
(แบคยารํด')  
สนามหลังบ้าน

work (เวิรํค) ทํางาน 
feel like oneself 
(ฟีล ไลคํ)  
รู้สึกสบายดี, ไม่ป่วย 

flip (ฟลิพ) พลิก
sign (ไซนํ) ป้าย
door (ดอรํ) ประตู

Sam
ple



 Doc’s friends were inside waiting for her. She put on her magic 
stethoscope— and her toys came to life! 
 Doc greeted them more quietly than usual. “Hi, guys.”

friend (เฟรนดํ) เพื่อน 
inside (อนิไซด'ํ) ขา้งใน
wait for (เวท ฟอรํ) 
คอย

put on (พุท ออน) 
สวม

magic (แมค' จิค) 
วิเศษ

stethoscope  
(สเตธ' ธะสโกพ)  
หูฟังแพทย์

toy (ทอย) ของเล่น
came to life  
(เคม ทู ไลฟํ) มีชีวิต, 
เคลื่อนไหวได้

greet (กรีท) ทักทาย
quietly (ไคว' อิทลี) 
อย่างแผ่วเบา

than usual  
(แธน ยู' ฌวล)  
กว่าที่เคย 

hi (ไฮ) หวัดดี
guys (ไกซํ) พวกเธอ
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 Doc’s friends were ready to have some fun.
 “Can we play Princess today?”
 “Or Dragon Stomp! Stomp! Stomp!”
 But Chilly didn’t want to play. His belly felt all lumpy, and he needed 
Doc’s help.
 Doc took Chilly to the checkup room. “Come on, Chilly. Let’s check it 
out.”
 Lambie noticed that Doc seemed tired. “Is she okay?”
 “She does seem a little draggy and saggy.”
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have fun (แฮฟว ํฟนั) เลน่สนกุ
play (เพล) เล่นตี๊ต่าง
princess (พรนิ' เซซ) เจา้หญงิ
dragon (แดรก' เกิน) มังกร
stomp (สตอมพํ) ย่ําเท้า
belly (เบล' ลี) ท้อง
felt (เฟลทํ) รู้สึก
lumpy (ลัม' พี) เป็นก้อน
help (เฮลพํ) ความช่วยเหลือ
took (ทุค) พา
checkup room  
(เชค' อัพ รูม) ห้องตรวจ

come on (คัม ออน) มาเถอะ
check sth out (เชค เอาทํ) 
ตรวจดูให้แน่ใจ

notice (โน' ทิซ) สังเกต
seem (ซีม) มีท่าที
tired (ไทรํดํ) เหนื่อย
draggy (แดรก' ก)ี ไมม่ชีวีติชวีา 
saggy (แซก' กี) ไม่มีแรง 
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 Doc asked Hallie for her tools so she could examine Chilly.  
“Can I have the tweezers so I can look in Chilly’s ears?” Then she  
laughed. “Wait— what? Did I say ‘tweezers’? I didn’t mean the tweezers!”
 Hallie looked at Doc. She never got the instruments mixed up!
 Doc finished the examination by gently feeling Chilly’s tummy.  
“I have a diag—Achoo! . . . a diag— Achoo!”
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ask for sth  
(แอซคํ ฟอรํ) ขอ...

tool (ทูล) เครื่องมือ
examine (อกิแซม' มนิ) 
ตรวจ 

tweezers (ทวี' เซอรํซํ) 
คีมคีบ

wait (เวท) เดี๋ยวก่อน 
mean (มีน) หมายถึง 
got mixed up  
(กอท มิคซํทํ อัพ) 
สับสน 

finish (ฟิน' นิช) เสร็จ 
examination  
(อิกแซมมะเน' ชัน)  
การตรวจ 

gently (เจน' ทล)ี เบา ๆ
feel (ฟีล) คลํา 
tummy (ทัม' มี) ท้อง
Achoo! (อะชชู')  
ฮัดชิ้ว! 
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 Chilly waited anxiously until Doc stopped sneezing. “You have Stuffed-
Bellyitis. It means your belly is filled with stuffing, just like it’s supposed 
to be. You’re fine.”
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anxiously  
(แองคํ' เชิซลี)  
อย่างร้อนใจ

sneezing (สนีซ' ซิง) 
การจาม 

StuffedBellyitis 
(สตัฟทํเบล' ลีไอทิซ) 
โรคมีสิ่งของเต็มท้อง 

mean (มีน) ก็คือ
fill with sth (ฟิล วิธ)  
เต็มไปด้วย... 

stuffing (สตัฟ' ฟิง) 
วัสดุยัดตัวตุ๊กตา

fine (ไฟนํ) ไม่เป็นไร
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 Everyone was glad that Chilly was okay, but Lambie was still  
worried about Doc. “Chilly may be fine, but I’m not sure you are, Doc.”
 “You don’t seem like yourself.”
 Doc realized that Hallie was right. “I guess . . . I’m not feeling so good.”
 The toys were surprised. They didn’t realize that doctors got sick, too!
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glad (แกลด) ยินดี
worried (เวอ' รีดํ) 
เป็นห่วง

realize (เรีย' ไลซ)ํ นกึได้
right (ไรทํ) (พูด) ถูก
guess (เกซ) เดา, คาดวา่
surprised (เซอรไํพรซดํ'ํ) 
แปลกใจ 

doctor (ดอค' เทอรํ) 
หมอ, แพทย์

got sick (กอท ซิค) ปว่ย
too (ทู) เหมือนกัน
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 Stuffy knew it was up to them to help their friend. “You’ve always taken 
care of us, Doc. Now we’re gonna take care of you.”
 The toys decided to give her a checkup! 
 Lambie gave Doc a loving pat. “Now don’t be scared, Doc. We’re here 
to help you. And if you need a cuddle, they’re free for the asking.”
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be up to sb (อัพ ทู) 
เป็นหน้าที่ 

taken care  
(เทค' เคิน แครํ) ดูแล

gonna (กอน' นา) จะ
decide (ดิไซดํ') ตกลงใจ
give sb a checkup 
(กิฟวํ อะ เชค' อัพ)   
ตรวจร่างกาย

loving (ลัฟ' ว ิง)   
ด้วยความรัก

pat (แพท) ลูบ
scared (สแกรํดํ') กลัว
cuddle (คัด' เดิล)   
อ้อมกอด

free (ฟรี) พร้อม, เต็มใจ
for the asking 
 (ฟอรํ ธี แอซ' คิง) 
 ถ้าขอ, ตามคําขอ
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 Then Hallie listened to Doc’s heartbeat and touched her forehead. “You’re 
feeling a bit warm to me.”
 Doc sniffled, so Lambie handed her a tissue. 
“And your nose is running.”
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heartbeat (ฮารํท' บีท) 
จังหวะการเต้นของหัวใจ

touch (ทัช) แตะ
forehead (ฟอรํ' เฮด) 
หน้าผาก

a bit (อะ บิท) นิดหน่อย
warm (วอรํม) อุ่น 
sniffle (สนิฟ' เฟิล)  
สูดจมูกฟุดฟิด

hand (แฮนดํ) ส่ง, ยื่น
tissue (ทิช' ชู)  
กระดาษทิชชู

nose is running 
(โนซ อิซ รัน' นิง) 

 น้ํามูกไหล
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 After Stuffy checked her eyes and ears, he had a diagnosis. “Doc, you 
have a severe case of Leaky Sniffleitis.”
 Hallie wished they could help Doc, but the toys only knew how to help 
fix toys. “I think you need a doctor.”
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check (เชค) ตรวจ
diagnosis (ไดเอิกโน' ซิซ) 
คําวินิจฉัย

severe (ซิเวียรํ') ร้ายแรง 
case (เคซ) การเกิดโรค 
Leaky Sniffleitis  
(ลีค' คี สนิฟ' เฟิลไอทิซ)  
โรคน้ํามูกย้อยจมูกฟุดฟิด

wish (วิช) หวัง
fix (ฟิคซํ) ซ่อม, รักษา
doctor (ดอค' เทอรํ) หมอ
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