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ຄໍາສັບ

ຄໍາສັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈັດລຽງຕາມລໍາດັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ຄໍາສັບທີ່ໝາຍດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ຢູ່ດ້ານໜ້າຕາມທໍາມະດາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປື້ມ
ຫົວນີ້ແຕ່ວ່າມັນມັກຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ ແພດໝໍ ຫຼື ມັກຈະພົບເຫັນນໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາ.
ຢູ່ໃນຄໍາສັບຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ອຍຊື່ຂອງບັນດາພະຍາດທັງໝົດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປື້ມຫົວນີ້.
ສະນັ້ນທ່ານສາມາດ ອ່ານຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆໃນດັດສະນີ (ໜ້າສີເຫຼືອງ) ແລະ ສາມາດ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນບົດຮຽນຕ່າງໆໃນປື້ມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
Abdomen (ທ້ອງ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ປະກອບ
ດ້ວຍກະເພາະອາຫານ, ຕັບ, ລໍາໄສ້, ມ້າມ.
Abnormal (ຜິດປົກກະຕິ) ຜິດແປກແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່
ເຄີຍເປັນມາ, ຜິດຈາກທຳມະຊາດ, ບໍ່ຄືເກົ່າ, ບໍ່ປົກກະຕິ.
Abscess (ຝີ) ຖົງເປັນໜອງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບກທິເລັຍ ຫຼື
ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ຕົວຢ່າງ ບາດແຜອັກເສບມີໜອງ.
Acne (pimples) (ສິວ) ບັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ,
ຜິວໜັງ ຫຼື ຈຸດທີ່ມັກເກີດຢູ່ຕາມໜ້າ,ເອິກ ຫຼື ຫຼັງ
ເປັນຫົວນ້ອຍໆມີໜອງໃສໆ ຫຼື ເປັນຫົວດຳແຂງ
ມັກເປັນຫຼາຍກັບຊາວໜຸ່ມ.

Antitoxin (ຢາແກ້ພິດ) ຢາທີ່ມີຜົນຕ້ານ
ຫຼື ທຳລາຍພິດຂອງທາດເບື່ອ.
ສ່ວນຫຼາຍເຮັດມາຈາກເຊຣອມຂອງມ້າ.

Antivenon (anti-venin) (ຢາແກ້ພິດງູ) ແມ່ນຢາແກ້ພິດ
ໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວທີ່ມາຈາກສັດ, ເຊັ່ນ: ງູ.
Anus (ຮູທະວານ) ສົ້ນສຸດຂອງລຳໄສ້ໃຫຍ່ (ຮູທະວານ).
Aorta (ເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່)
ເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່ທີ່ອອກຈາກຫົວໃຈ ແລະ
ໄປລໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍ.
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Allergy, Allergic reaction (ແພ້, ອາການແພ້)
ມີອາການສະແດງອອກເຊັ່ນ: ມີຕຸ່ມຄັນເປັນແຜ່ນ, ມຸ່ນມ່ານ,
ຈາມ ຫຼື ບາງຄັ້ງຫາຍໃຈຝືດ ຫຼື ຊ໊ອກຊຶ່ງບາງຄົນເປັນ
ເວລາຫາຍໃຈເອົາສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເຂົ້າໄປ,
ກິນອາຫານຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ສັກຢາໃດຢາໜຶ່ງ ຫຼື ສຳພັດ
ແຕະຕ້ອງກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍແພ້ຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

Antispasmodic (ຢາຫ້າມປັ້ນ) ຢາໃຊ້ສຳລັບລໍາໄສ້ປັ້ນ.

Amebas (also amoebas) (ເຊື້ອອາມີບາ)
ສັດນ້ອຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳ ຫຼື ຢູ່ໃນລຳໃສ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງ
ເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ. ເຊື້ອນີ້ເປັນສາເຫດ
ຂອງພະຍາດຖອກທ້ອງ, ປັ້ນທ້ອງ ແລະ ຕັບອັກເສບ.
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Alcoholism (ພະຍາດຕິດເຫຼົ້າ)
ອາການຢາກດື່ມເຫຼົ້າເລື້ອຍໆ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ບໍ່
ສາມາດຄວບຄຸມໂຕເອງໄດ້ໃນເວລາດື່ມສິ່ງຂອງມຶນເມົາ
ເຊັ່ນ: ເບັຍ, ເຫຼົ້າທຸກໆຊະນິດ.

Antiseptic (ຢາຂ້າເຊື້ອ) ເປັນສະບູ ຫຼື ນ້ຳລ້າງໃຊ້ເພື່ອ
ປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອແບກທີເລັຍ.
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Afterbirth (ພາຍຫລັງເກີດລູກ) ເບິ່ງແຫ່ໃນທ້ອງ
(Placenta).

Antihistamine (ຢາແກ້ການແພ້)
ຢາໃຊ້ສຳລັບປິ່ນປົວອາການແພ້ເຊັ່ນ: ອາການແພ້ຝຸ່ນ
ແລະ ອາການຄັນ, ຊ່ວຍໃນການຄວມຄຸມຮາກກໍ່ໄດ້ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ.
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Adolescent (ໄວໜຸ່ມ) ໄລຍະເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍພວມຈະ
ກາຍມາເປັນຜູ້ບ່າວ-ຜູ້ສາວລະຫວ່າງ 13 ຫາ 19 ປີ.

*Antienetic (ຢາຫ້າມຮາກ)
ຢາສຳລັບຄວບຄຸມອາການຮາກ. ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງຮາກ ແລະ ຮູ້ສຶກປວດຮາກ.
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Actue abdomen (ການເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ) ແມ່ນ
ສະພາບສຸກເສີນຂອງການເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ ແລະ ເປັນ
ຢ່າງກະທັນຫັນຊຶ່ງມັກຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການຜ່າຕັດເຂົ້າຊ່ວຍ.
ການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງພ້ອມກັບຮາກ ແລະ ບໍ່ຖອກ
ທ້ອງໝາຍເຖິງອາການເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ.

Analgesic (ຢາແກ້ປວດ)
ຢາໃຊ້ເພື່ອລະງັບການເຈັບປວດ.

Antacid (ຢາຕ້ານກົດໃນກະເພາະອາຫານ) ຢາທີ່ໃຊ້
ສຳລັບຄວບຄຸມການທີ່ມີກົດຫຼາຍໃນກະເພາະອາຫານ
ແລະ ເພື່ອລະງັບອາການແໜ້ນທ້ອງ.
Antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອ) ຢາທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຕິດ
ເຊື້ອຈາກແບກທີເລັຍ.

Acute (ກະທັນຫັນ) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ. ຄົນເຈັບ
ກະທັນຫັນແມ່ນຄົນເຈັບທີ່ເຈັບຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ແລະ
ຢູ່ໃນເວລາສັ້ນໆ. ຄຳກົງກັນຂ້າມແມ່ນ : ຊໍາເຮື້ອ.

Amputation ການຕັດ/ຕອນ

Anemia (ພະຍາດເລືອດຈາງ)
ພະຍາດເລືອດທີ່ຂາດເມັດເລືອດແດງ
ມີອາການເມື່ອຍອ່ອນ, ຜິວໜັງເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ອ່ອນເພັຽ.
ໃຫ້ເບິ່ງພະຍາດເລືອດຈາງຮ້າຍແຮງ (Pernicious
anemia).

Apoplexy (ໂລກເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ)
ແມ່ນຄຳສັບເກົ່າຂອງ (Stroke) ພະຍາດທີ່ຂາດເລືອດໃນ
ສະໝອງຢ່າງກະທັນຫັນເຊັ່ນ: ເສັນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ.
Appendix (ໄສ້ຕິ່ງ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລຳໄສ້ເປັນຖົງໜັງຄືນິ້ວ
ມືທີ່ຕິດຢູ່ກັບໄສ້ໃຫຍ່.
Appropriate (ເໝາະສົມ) ສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ປອດໄພທີ່ສຸດ,
ຖືກກັບ ແລະ ເໝາະສົມກັບທຸກສະພາບການ ແລະ
ທຸກເງື່ອນໄຂ.
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Ascaris (roundworm) (ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ) ແມ່
ທ້ອງໂຕໃຫຍ່ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ
ພາໃຫ້ຢູ່ບໍ່ສະບາຍ, ຍ່ອຍອາຫານຍາກ, ຈ່ອຍ ແລະ
ບາງເທື່ອກໍເຮັດໃຫ້ເປັນໄສ້ຕັນ (ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ).

Breech delivery (ການເກີດລູກຜິດທ່າ)
ການເກີດລູກທີ່ແອນ້ອຍເອົາກົ້ນ ຫຼື ຂາອອກກ່ອນ.
Broad- spectrum antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີ
ປະສິດ ຕິທິຜົນກວ້າງ) ຢາທີ່ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ
ຊຶ່ງບໍ່ ຄື ກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສະເພະທີ່ຂ້າເຊື້ອ
ພະຍາດໄດ້ບໍ່ເທົ່າໃດຊະນິດ.
Bronchi (ຫຼອດລົມ) ທໍ່ອາກາດທີ່ຕໍ່ໄປຮອດປອດໃນເວລ
າຫາຍໃຈ.

B (ບີ)

Bronchitis (ຫຼອດລົມອັກເສບ)
ພະຍາດຕິດເຊື້ອຢູ່ຫຼອດລົມ.

Bacteria (ເຊື້ອແບກທີເລັຍ) ເຊື້ອນ້ອຍໆທີ່ສາມາດເບິ່ງ
ເຫັນດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດ
ຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ.

Bubo (ຝີໝາກມ່ວງ) ການໄຄ່ອັກເສບຂອງຕ່ອມນ້ຳ
ເຫຼືອງຢູ່ບໍລິເວນບ່ອນພັບກົກຂາ. ມັນແມ່ນການຕິດເຊື້ອ
ກາມະໂລກຊະນິດໜຶ່ງ.

Bag of water (ຖົງນ້ຳຄາວປາ)
ຖົງນ້ຳທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມແອນ້ອຍໃນມົດລູກ. ເມື່ອຖົງນ້ຳແຕກ, ນ້ຳ
ຄາວປາກໍ່ຈະໄຫຼອອກມາຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນໝາຍ
ເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນຂອງການເກີດລູກ.

Buttocks (ກົ້ນ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຄົນໃຊ້ນັ່ງ.

Bile (ນ້ຳບີ) ນ້ຳແຫຼວສີຂຽວທີ່ຕັບເປັນຜູ້
ຜະລິດອອກມາເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຖົງນ້ຳບີ.
ມັນຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານປະເພດໄຂມັນ.
Blackhead (ສິວຫົວດຳ) ຈຸດນ້ອຍໆ ຫຼື
ຫົວສິວອັດຮູຂົນຕາມໜ້າ, ເອິກ ຫຼື ຫຼັງ.
ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິວ.
Birth defects (ການເກີດລູກທີ່ຜິດປົກກະຕິ) ເບິ່ງ
depects (ການເກີດລູກບໍ່ສົມບູນ).
Bladder stones (ໜິ້ວໃນພົກຍ່ຽວ) ເບິ່ງໜິ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ
(Kidney stone).
Blood pressure (ຄວມດັນເລືອດ) ແຮງດັນ
ຫຼື ຄວາມດັນຂອງເລືອດຢູ່ເສັ້ນເລືອດ
(ທັງເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດດຳໃຫຍ່);
ຄວມແຮງຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ແລະ
ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ.
Boil (ຝີ) ຜິວໜັງທີ່ໄຄ່ແດງຂຶ້ນມາ ແລະ
ເຈັບປວດທາງໃນມີໜອງ. ມັນແມ່ນອັບແຊຊະນິດໜຶ່ງ.
Booster (ການສັກຢາກັນພະຍາດຊ້ຳຕື່ມ) ການສັກຢາກັນ
ພະຍາດຊ້ຳຕື່ມອີກເທື່ອໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງຢາທີ່ສັກ
ເທື່ອແລ້ວນີ້ມີປະສິດຕິຜົນສົມບູນຂຶ້ນຕາມກຳນົດ.
Bowel movement (ການເໜັງຕີງຂອງລຳໃສ້) ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້ເພື່ອຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນ
ກ້ອນ(ຕ່ອນ)ອອກຈາກຮ່າງກາຍ.
Brand name (ຊື່ການຄ້າ) ຊື່ທາງການຄ້າທີ່ທາງບໍລິສັດ
ເປັນຜູ້ຕັ້ງຂຶ້ນ. ຢາທີ່ມີຊື່ການຄ້າພິເສດມັກຈະຂາຍໃນລາຄ
າທີ່ແພງກ່ວາຢາຊະນິດດຽວກັນແຕ່ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດ
(ຊື່ທົ່ວໄປ).
Breast abscess (ຝີທີ່ເຕົ້ານົມ) ເບິ່ງຫົວຂໍ້ເຕົ້ານົມອັກເສບ
(Mastitis).

Carbohydrates (ທາດແປ້ງ) ອາຫານປະເພດເຂົ້າ, ແປ້ງ
ແລະ ນ້ຳຕານຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານ.
Cassava (Manioc, Yuca) (ມັນຕົ້ນ) ຫົວມັນຊະນິດໜຶ່ງ
ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ.
Cast (ແປ້ງໂອບ, ເຝືອກ) ຜ້າພັນທີ່ມີແປ້ງຕິດໃຊ້ຫໍ່ຫຸ້ມ ຫຼື
ພັນບ່ອນທີ່ມີກະດູກຫັກບໍ່ໃຫ້ມັນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈົນກວ່າຈະ
ເຊົາດີແລ້ວຈຶ່ງຕັດອອກ.
Cataract (ແກ່ນຕາຂຸ້ນ) ບັນຫາກ່ຽວກັບຕາຊຶ່ງແກ້ວ
ຕາຂຸ້ນມົວເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເບິ່ງບໍ່ເຫັນເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ຕາດຳເປັນສີຂີ້ເຖົ່າ ຫຼື ຂາວເມື່ອເຍືອງໄຟເບິ່ງ.
Catheter (ທໍ່ສວນຍ່ຽວ) ທໍ່ຢາງໃຊ້ສຳລັບແຍ່ເຂົ້າຮູຍ່ຽວ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ຽວອອກມາຈາກພົກຍ່ຽວໄດ້.
Cavities (ຮູແຂ້ວແມງ) ຮູ ຫຼື ໂກນນ້ອຍໆຢູ່ແຂ້ວບ່ອນທີ່
ເຊື້ອແບກທີເລັຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ແລະ ທຳລາຍແຂ້ວ.
Centigrade (C.) (ເຊັນຕີເກຼດ)
ຫົວໜ່ວຍວັກແທກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ
(ແທກອຸນຫະພູມ) ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີທຳມະດາມີ
ອຸນຫະພູມ 37 ອົງສາ. ນ້ຳຈະກ້າມຢູ່ 0 ອົງສາ ແລະ ຟົດຢູ່
100 ອົງສາ.
Cerebro–Vascular Accident, CVA
(ອຸບັດເຫດຂອງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ)
ເບິ່ງເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ (Stroke)
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Bewitchment (ອໍານາດມົນສະກົດ)
ການທີ່ຖືກມົນສະກົດຈາກແມ່ມົດ, ບາງຄົນເຊື່ອວ່າ
ພວກເຂົາເກີດອາການເຈັບປ່ວຍເນື່ອງຈາກວ່າຖືກມົນ ຫຼື
ເຄາະຮ້າຍຈາກເວດມົນຕ່າງໆ.
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ບໍ່ສາມາດປ່ຽນທ່ານອນໄດ້.

Cancer (ພະຍາດມະເຮັງ) ເນື້ອງອກທີ່່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ
ຂະຫຍາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍ.

Cervix (ປາກມົດລູກ) ບ່ອນເປີດ ຫຼື ປາກຂອງຜົ້ງມົດລູກຢູ່
ທາງໃນຊື່ກັບອະໄວຍະວະເພດຍິງ.
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Bedsores (ແຜຕຽງ) ບາດເປື່ອຍເໜົ່າຊຳເຮື້ອຊຶ່ງມັກພົບ
ໃນຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ເຈັບໜັກບໍ່ສາມາດພິກໂຕໄດ້ ຫຼື
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Artery (ເສັ້ນເລືອດແດງ) ເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ມາຈາກເສັ້ນ
ເລືອດແດງໃຫຍ່ຈາກຫົວໃຈສູ່ຮ່າງກາຍ ແມ່ນເສັ້ນເລືອດ
ແດງທີ່ມີກຳມະຈອນເຕັ້ນ. ເສັ້ນເລືອດດຳຊຶ່ງສົ່ງເລືອດກັບ
ຄືນສູ່ຫົວໃຈບໍ່ມີກຳມະຈອນເຕັ້ນ.
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Chancre (ບາດແຜຈາກກາມະໂລກ) ບາດແຜທີ່ເຈັບ ຫຼື
ບາດແຜເປັນຂຸມໃນອະໄວຍະວະເພດ, ນິ້ວມື ຫຼື ຮີມສົບທີ່
ແມ່ນອາການທຳອິດຂອງໂລກຊີຟີລິສ(ກາມະໂລກ)
Chigger (ໄຮ) ສັດນ້ອຍໆ ທີ່ຄານໄປລັກສະນະຄືແມງມຸມ
ຫຼື ເຫັບມັກໃຊ້ຫົວໝົ້ນເຂົ້າໃນຜິວໜັງເພື່ອດູດເລືອດ.
Child Health Chart (ບັດກວດສຸຂະພາບຂອງເດັກ) ແຕ່
ລະເດືອນແມ່ນຈະໄດ້ສັ່ງນໍ້າໜັກຂອງເດັກເພື່ອເບິ່ງວ່າເດັກ
ມີນໍ້າໜັກຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່.
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Childbirth fever (ເດັກມີອາການໄຂ້ພາຍຫລັງເກີດ) ນີ້
ເອີ້ນວ່າພາວະຕິດເຊື້ອເປັນໄຂ້ລະຫວ່າງການເກີດລູກ ແລະ
ຫຼັງເກີດລູກ, ມົດລູກຕິດເຊື້ອ, ຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກເກີດລູກ ຫຼື
ໄຂ້ທເີ່ ກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຫຼັງເກີດລູກ.
Chronic (ຊຳເຮື້ອ) ກົງກັນຂ້າມກັບພະຍາດທີ່ເກີດຂື້ນ
ກະທັນຫັນ. ພະຍາດຊໍາເຮື້ອແມ່ນພະຍາດທີ່ນານເຊົາ.
Circulation (ການໝູນວຽນຂອງເລືອດ) ການໜູນວຽນ
ຂອງເລືອດທີ່ຜາ່ ນອອກໄປຕາມເສັ້ນເລືອດແດງກັບຄືນມາ
ທາງເສັ້ນເລືອດດຳດ້ວຍການບີບຂອງຫົວໃຈ.

Contraceptive (ການຄຸມກຳເນີດ)
ການເຮັດໃຫ້ບມ
ໍ່ ລ
ີ ກ
ູ ທຸກໆວິທ.ີ
Contractions (ການໃຊ້ຢາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມດ
ົ ລູກປັ້ນ,
ການປັ້ນ) ກ້າມຊີ້ນຫົດຢືດ. ການຫົດຢືດ (ຫຼື ປັ້ນ) ຂອງມົດ
ລູກຊ່ວຍໃຫ້ແອນ້ອຍອອກມາຈາກມົດລູກໃນເວລາເກີດລູກ.
*Contraindication (ຂໍ້ຫາ້ ມ) ສະພາບການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ
ໃດໜຶ່ງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຖກ
ື ຫ້າມໃຊ້ຢາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ:
ມີຢາຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຖກ
ື ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍງິ ຖືພາໃຊ້.)

Cleft (ສົບແຫວ່ງ) ບ່ອນແຕກ ຫຼື ແຫວ່ງຈາກກັນ.
ແອນ້ອຍທີ່ເກີດມາເປັນສົບແຫວ່ງ ແມ່ນບ່ອນຫວ່າງທີ່ຜດ
ິ
ປົກກະຕິຢເູ່ ຫງົ້າສົບ ຫຼື ເພດານປາກ.

Convulsions (ການຊັກ) ການຊັກທີ່ຕນ
ົ ເອງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້.
ການຊັກດິ້ນຂຶ້ນໃນທັນທີທນ
ັ ໃດຂອງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຮ່າງກາຍ ຫຼື ໝົດຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ
ເຈັບເປັນເຍື່ອຫຸມ
້ ສະໝອງອັກເສບ ຫຼື ພະຍາດບ້າໝູ.

Climacteric (ໝົດປະຈຳເດືອນ) ເບິ່ງ Menopause ໄລຍ
ະທີ່ແມ່ຍງິ ໝົດການເປັນປະຈຳເດືອນ.

Cornea (ແກ້ວຕາ) ແຜ່ນບາງໆໃສໆ ຊຶ່ງປົກຫຸມ
້ ມ່ານຕາ
ແລະ ຕາດຳ.

Colic (ເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ) ການເຈັບຢ່າງແຮງທີ່ເກີດມາ
ຈາກໄສ້ບດ
ິ ຫຼື ເປັນບິດ.

Corns (ຕາປາ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜັງບ່ອນທີ່ເກີບຮຸກຖູ
ເຮັດໃຫ້ໜງັ ໜຽວໜາຂຶ້ນ ແລະ ເຈັບ ຫຼື
ເກີດຍ້ອນນິ້ວຕີນຮຸກຖູກນ
ັ ເອງ.

Compost (ຝຸນ
່ ບົ່ມ, ປຸຍ
໋ ໝັກ) ສ່ວນປະສົມຂອງຈາກພືດ
ແລະ ສັດ ໃຊ້ເປັນປຸຍ
໋ ກໍ່ໄດ້. ເຟືອງ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ, ຜັກເໜົ່າ,
ອາຈົມຂອງສັດ ແລະ ຊາກສັດທັງໝົດນີ້ເປັນສ່ວນປະກອບ
ຂອງຝຸນ
່ ບົ່ມທີ່ດ.ີ
Compress (ຜ້າພັນບາດ) ຜ້າບາງສີຂາວສະອາດໃຊ້ພນ
ັ
ຫຼື ເຊັດບາດຕາມຮ່າງກາຍ. ອາດຈະເອົາຈຸມ
່ ໃສ່ນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື
ນ້ຳເຢັນກ່ອນນຳມາໃຊ້ກໄ
ໍ ດ້.
Conjunctiva (ເປືອກຕາ) ເຍື່ອບາງໆທີ່ປກ
ົ ຫຸມ
້ ຕາຂາວ
ແລະ ສ່ວນໃນຂອງໜ່ວຍຕາ.
Consciousness (ມີສະຕິ) ເບິ່ງໝົດສະຕິ (Loss of
conciousness)

Consumption (ວັນນະໂລກ) ຊື່ເກົ່າຂອງວັນນະໂລກ

D (ດີ)
Dandruff (ຂີ້ຫວ
ົ , ລັງແຄ) ໄຂມັນສີຂາວ ຫຼື
ສີໝນ
ົ່ ທີ່ຕດ
ິ ຢູຕ
່ າມຜົມ, ເນື່ອງຈາກຕ່ອມທີ່ຢໜ
ູ່ ງັ ຫົວມີໄຂມັນ
ຫຼາຍ, ລັງແຄ.
Decongestant (ຢາແກ້ຕນ
ັ ດັງ)
ຢາທີ່ຊວ
່ ຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັນດັງ ຫຼື ຂີ້ມກ
ູ ຍ້ອຍ.
Defects (ພິການ, ບໍ່ສມ
ົ ບູນ) ການເກີດມາບໍ່ສມ
ົ ປະກອບ
ແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດມາພ້ອມກັບແອນ້ອຍເກີດໃໝ່ທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ຫຼື ດ້ານມັນສະໝອງ. ເຊັ່ນ: ປາກແຫວ່ງ, ຕີນງໍ ຫຼື
ນິ້ວຕີນບໍ່ຄບ
ົ 10 ນິ້ວ.
Deficiency (ການຂາດເຂີນ) ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່
ພຽງພໍກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງການ; ການຂາດສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ:
ພະຍາດຂາດວິຕາມິນ.
Deformed (ຜິດຮູບຮ່າງ) ຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ,
ຮູບຮ່າງທີ່ບຖ
ໍ່ ກ
ື ຕ້ອງ.
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Constipation (ທ້ອງຜູກ) ອາການຖ່າຍຍາກດົນໆຖ່າຍ
ເທື່ອໜຶ່ງເນື່ອງມາຈາກອາຈົມແຫ້ງ ແລະ ແຂ້ນ.

Cyst (ກ້ອນເບົ້ານ້ຳ) ການຜິດປົກກະຕິທເີ່ ກີດມາຈາກການ
ມີຖງົ ນ້ຳຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຢ່າງຜິດປົກກະຕິ.

io
n

*Complications (ອາການສົນ) ແມ່ນອາການທີ່ສອງທີ່
ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຈັບປ່ວຍຢູ.່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເຍື່ອ
ຫຸມ
້ ສະໝອງອັກເສບແມ່ນພະຍາດແຊກຊ້ອນທີ່ເກີດມາຈາກ
ພະຍາດໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນມາກ່ອນ

Cupping (ການປິ່ນປົວແບບພື້ນເມືອງ) ການປິ່ນປົວແບບ
ພື້ນເມືອງທີ່ໃຊ້ຂວດແກ້ວລົນໄຟເພື່ອຖອນພິດ.

at

Community (ຊຸມຊົນ) ປະຊາຊົນເປັນກຸມ
່ ໜຶ່ງທີ່ດຳລົງ
ຊິວດ
ິ ຢູໃ່ ນບ້ານ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນທີ່ມເີ ງື່ອນໄຂໃນການດຳ
ລົງ ຊີວດ
ິ . ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນຫາຮ່ວມກັນ.

*Cretinism (ພະຍາດທີ່ກຽ່ ວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ
ຂອງຕ່ອມໄທລອຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພກ
ິ ານ) ໃຫ້ເບິ່ງ
Hypothyroidis ເພີ້ມເຕີມ.
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Coma (ອາການໜັກເຖິງຂັ້ນສະຫຼົບ) ສະພາບທີ່ໝດ
ົ
ຄວາມສະຕິຂອງຄົນເຈັບໜັກບໍ່ຮເູ້ ມື່ອຄີງມັນມີສາເຫດມາ
ຈາກ ພະຍາດຕ່າງໆ, ກິນຂອງເບື່ອ ແລະ ມັນມັກຈົບລົງ
ດ້ວຍການເສຍຊິວດ
ິ ເລື້ອຍໆ.

Cramps (ການປວດ-ຈັງ) ຄວາມເຈັບທີ່ເກີດຈາກກ້ອນຊີ້ນ
ປັ້ນເຂົ້າ ຫຼື ມາຍອອກຢ່າງແຮງ.
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Colostrum (ນ້ຳນົມເຫລືອງ) ນ້ຳນົມແມ່ທອ
ີ່ ອກມາທ
ຳອິດພາຍຫຼັງຈາກເກີດລູກໃໝ່ໆ. ມັນເບິ່ງຄືນ້ຳໃສໆ
ແຕ່ມນ
ັ ກໍ່ອດ
ຸ ມ
ົ ສົມບູນໄປດ້ວຍໂປຼຕນ
ີ ແລະ ທາດຕ່າງໆ
ທີ່ຕາ້ ນທານການຕິດເຊື້ອພະຍາດ.

Contact (ສຳພັດ) ການແຕະຕ້ອງ ຫຼື ສຳພັດ. ພະຍາດຕິດ
ແປດສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຈາກການສຳພັດແຕະຕ້ອງ
ກັບຄົນເຈັບ.
Contagious disease (ພະຍາດຕິດແປດ) ພະຍາດທີ່
ສາມາດແຜ່ລາມຈາກຄົນໜຶ່ງຫາຄົນອື່ນໄດ້ງາ່ ຍ.

Contaminate (ການຕິດເຊື້ອ) ເຮັດເປື້ອນເປິ,
ບາດແຜຖືກຂີ້ຝນ
ຸ່ ຫຼື ຕິດເຊື້ອພະຍາດດ້ວຍການສຳພັດ.
ເຂັມສັກຢາທີ່ບຕ
ໍ່ ມ
ົ້ ມັກເຮັດໃຫ້ຕດ
ິ ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ພາໃຫ້
ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອໄດ້ເຖິງວ່າເບິ່ງຄືວາ່ ສະອາດດີຢກ
ູ່ ຕ
ໍ່ າມ.

Dehydration (ອາການຂາດນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ) ສະພາບ
ການທີ່ຮາ່ ງກາຍເສຍນ້ຳຫຼາຍກວ່າໄດ້ຮບ
ັ ນ້ຳເຂົ້າໄປ. ການ
ຂາດນ້ຳສຳລັບແອນ້ອຍແລ້ວແມ່ນອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສດ
ຸ .
Delirium (ປ່ວງ) ສະພາບສັບສົນປັ່ນປ່ວນທາງ
ສະໝອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ເຈັບມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື
ສະແດງສິ່ງທີ່ແປກໆອອກມາ. ມັກເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຈັບທີ່ມີ
ໄຂ້ຂນ
ຶ້ ສູງ ຫຼື ເປັນພະຍາດທີ່ຮາ້ ຍແຮງ.
*Dermal (ກ່ຽວກັບຜິວໜັງ).

Dermatitis (ຜິວໜັງອັກເສບ) ພະຍາດຕິດເຊື້ອຕ່າງໆທີ່
ເກີດກັບຜິວໜັງ.
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Diaper rash (ເປັນເຫຼີນ) ເປັນແຜ່ນແດງໆເກີດຕາມຫວ່າ
ງຂາແອນ້ອຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ສະອາດຈາກການນອນແຊ່ຍ່ຽວ
ຢູ່ຜ້າອ້ອມ ຫຼື ຢູ່ຕຽງ.
Diarrhea (ພະຍາດຖອກທ້ອງ) ຖອກທ້ອງເປັນນ້ຳຫຼາຍ
ເທື່ອຕິດຕໍ່ກັນ.

F (ເອຟ)
Fahrenheit (F) (ຟາເລັນໄຮ) ການວັກແທກຄວາມຮ້ອນ
ແລະ ຄວາມເຢັນ. ອຸນຫະພູມຂອງຄົນດີ (ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້) ແມ່ນ
98,6 F ນ້ຳກ້າມຢູ່ 32 F ແລະ ຟົດຢູ່ 212 F.

Diet (ການຫຼຸດນໍ້າໜັກ) ຊະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງ
ອາຫານທີ່ກຳນົດໃຫ້ຄົນກິນ ຫຼື ຫ້າມກິນ.

Family planning (ການວາງແຜນຄອບຄົວ)
ການໃຊ້ວິທີການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ລູກ
ຕາມຈຳນວນ ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຕົນຕ້ອງການ.

Discharge (ນ້ຳໜອງ) ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໄຫຼ
ອອກມາເປັນຂອງແຫຼວ, ເປັນນ້ຳເມືອກ ຫຼື ນ້ຳໜອງ.

Farsightedness (ສາຍຕາຍາວ) ສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງ
ຂອງໃນໄລຍະໄກດີກວ່າສິ່ງຂອງຢູ່ໃກ້ໆ.

Dislacation (ກະດູກເຄື່ອນ) ກະດູກທີ່ຫຼຸດອອກຈາກບ່ອນ
ທີ່ມັນຕໍ່ກັນ.

Feces (ອາຈົມ) ຂີ້

Douche (ການລ້າງ) ວິທີລ້າງຊ່ອງຄອດດ້ວຍການສີດນ້ຳ
ເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ.

Feces-to-mouth (ໄຂ່ແມ່ທ້ອງເຂົ້າປາກ) ໄຂ່ຂອງແມ່
ທ້ອງເຂົ້າປາກໂດຍການຕິດເຂົ້າໄປກັບອາຫານ, ກັບນ້ຳ ຫຼື
ຍ້ອນຕິດມືແລ້ວກິນເຂົ້າໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.

Drowning (ການຕາຍດຶກນ້ຳ) ເວລາທີ່ຢຸດເຊົາຫາຍໃຈ
ເກີດຈາກການຈົມຢູ່ພື້ນນ້ຳ.

Fetoscope (ເຄື່ອງຟັງສຽງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ) ເຄື່ອງມືທີ່
ໃຊ້ສຳລັບຟັງສຽງຂອງເດັກນ້ອຍໃນມົດລູກ.

Dysentery (ທ້ອງບິດ) ພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ມີມູກ ແລະ
ເລືອດ. ມັນມັກເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອແບກທີເລັຍ ຫຼື
ອາມີບາ.

Fetus (Foetus) (ຕົວອ່ອນ)
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນມົດລູກ.

E (ອີ)
Eclampsia (ອາການຊັກ)
ການຊັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ເວລາເກີດລູກ.
ເກີດມາຈາກຄັນເປັນພິດ.
Embryo (ລູກອ່ອນ) ລູກອ່ອນທີ່ຍັງນ້ອຍໆຢູ່ໃນແມ່ຍິງຖື
ພາຂັ້ນເລີ້ມຕົ້ນ.
Emergency (ສຸກເສີນ) ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ
ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນທັນທີທັນໃດ.

Fever (ໄຂ້) ຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມຮ້ອນກວ່າປົກກະຕິ.
First aid (ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ການປະຖົມພະຍາບານ) ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບໃນກໍລະນີ
ສຸກເສີນ
Flu (ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່) ໄຂ້ຫວັດທີ່ມີອຸນນະພູມຮ້ອນ,
ປວດຕາມຂໍ່ ແລະ ບາງເທື່ອມີອາການຖອກທ້ອງສົມທົບນຳ.
Flukes (ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ) ແມ່ທ້ອງຊ
ະນິດໜຶ່ງທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຕັບມັນທຳລາຍຕັບ ຫຼື
ອະໄວຍະວະສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ
ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຕ່າງໆ.
Foetus (ຕົວອ່ອນ) ເບິ່ງ Fetus

Emetic (ຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຮາກ) ຢາ ຫຼື
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ຮາກ. ໃຊ້ໃນເວລາກິນຂອງເບື່ອ ຫຼື
ກິນຢາເບື່ອເຂົ້າໄປ.

Folic acid (ໂຟລິກ ອາຊິດ: ວິຕາມິນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິຕາມິນລວມໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດເລືອດຈາງ)
ທາດບຳລຸງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນຜັກສີຂຽວ.

Enema (ການລ້າງທ້ອງ) ເອົານ້ຳທີ່ປະສົມກັບຢາແລ້ວ
ສວນເຂົ້າໄປໃນຮູຖ່າຍເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍອອກເປັນການລ້າງ
ທ້ອງ.

Follicies (ຮູຂຸມ)

Epidemic (ການລະບາດ) ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຫຼາຍໆ
ຄົນໃນໝູ່ບ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງພ້ອມໆກັນ.

Fracture (ກະດູກຫັກ) ກະດູກຫັກ ຫຼື ແຕກ.

Exhaustion (ການອິດເມື່ອຍ)
ຄວາມອິດເມື່ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄວາມອ່ອນເພັຽຫຼາຍທີ່ສຸດ.
*Expectorant (ຢາແກ້ຂີ້ກະເທີ່) ຢາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໄອ
ເພື່ອໃຫ້ຂີ້ກະເທີ່ອອກມາຈາກຫຼອດລົມ, ຢາເຮັດໃຫ້ໄອ,
ຢາເຮັດໃຫ້ໄອຂົວະ.
Expiration date (ມື້ໝົດກຳນົດໃຊ້ຢາ, ວັນໝົດກຳນົດ,
ເວລາຢາໝົດຄຸນນະພາບ) ເດືອນ ແລະ ປີທີ່ຂຽນໄວ້ເທິງ
ກັບຢາເພື່ອບອກເວລາເສຍຄຸນຂອງຢາ. ເມື່ອຮອດມື້ໝົດ
ກຳນົດໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວໃຫ້ເອົາຢານັ້ນຖິ້ມ.
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Evil eyes ເຄາະຮ້າຍຈາກຖືກພະລັງເວດມົນຂອງແມ່ມົດ.

Fright (ອາການຕົກສະທ້ານ, ຢ້ານ) ຄວາມຢ້ານຢ່າງແຮງ
ແລະ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.

Gallbladder (ຖົງນໍ້າບີ) ຖົງຊີ້ນນ້ອຍໆຕິດຢູ່ກັບຕັບ. ຖົງ
ບີບັນຈຸນ້ຳບີທີ່ເປັນນ້ຳສຳລັບຍ່ອຍອາຫານປະເພດໄຂມັນ.
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Evaluation (ການຕີລາຄາ) ການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອຊອກຫາ
ຄຸນຄ່າຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຫຼື ການຄາດຄະເນເຖິງຜົນທີ່
ໄດ້ຮັບວ່າມີໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເບິ່ງໄດ້ຈາ
ກການປຽບທຽບພາຫະນະ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆພາຍຫຼັງ ຫຼື
ກ່ອນແຜນການໃດໜຶ່ງຈະຖືກປະຕິບັດ.

Fontanel (ຂະມ່ອມ) ບ່ອນຫຼຸບ ແລະ
ເຕັ້ນຢູ່ຈອມຫົວຂອງແອນ້ອຍເກີດໃໝ່.
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Gauze (ຜ້າພັນບາດ)
ຜ້າອ່ອນໆບາງໆໃຊ້ໃນການພັນບາດ, ຜ້າປອດເຊື້ອ.
Generic name (ຊື່ວິທະຍາສາດ) ຊື່ຂອງຢາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຕາ
ມຊື່ທາງວິທະຍາສາດ ຫຼື ຊື່ທາງການຢາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື່
ການຄ້າທີ່ທາງບໍລິສັດຕ່າງໆແຕ່ງຂຶ້ນ.
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Goiter (ຄໍເອີມ) ເປັນຖົງໃຫຍ່ຢູ່ຄໍໃນໃຕ້ຄາງ. ເນື່ອງມາ
ຈາກຕ່ອມໄທລອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີສາເຫດມາຈາກຮ່າງ
ກາຍຂາດທາດໄອໂອດີນ.
Grain (gr) (ແກຼນ) ຫົວໜ່ວຍໃນການສັ່ງນ້ຳໜັກຊະນິດ
ໜຶ່ງ: 1 ແກຼນ ເທົ່າກັບ 65 ມກ.
Gram (gm) (ແກຼມ ຫຼື ກຼາມ)
ຫົວໜ່ວຍໃນການຊັ່ງນ້ຳໜັກລະບົບຫົວ 10. ປະມານ 28
ກຼາມຕໍ່ 1 ອອນ. 1000 ກຼາມເທົ່າກັບ 1 ກິໂລກຼາມ.
Groin (ຕົ້ນຂາ) ພາກສ່ວນທາງໜ້າຂອງແອບແອຂາ.
ບໍລິເວນອະໄວຍະວະສືບພັນ.
Gut (ໃສ້) ລຳໃສ້
Gut thread or gut suture material (ໄໝຫຍິບຜິວໜັງ)
ໄໝຫຍິບ ຫຼື ດ້າຍພິເສດໃຊ້ສຳລັບຫຍິບບາດ. ມັນຈະເປື່ອ
ຍຫາຍໄປເອງເມື່ອບາດເຊົາດີແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາ
ອອກ.
H (ເຮັດ)
Hare lip (ສົບແຫວ່ງ) ຮີບສົບຂ້າງເທິງເປັນແຫວ່ງແຕ່ປາ
ກຂຶ້ນຮອດຕີນດັງ (ຄືກັບສົບກະຕ່າຍ). ມີແອນ້ອຍບາງຄົນ
ເປັນສົບແຫວ່ງມາແຕ່ກຳເນີດ.
Health worker (ອສບ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ)
ບຸກຄົນທີ່ມີຊ່ວຍເຮັດວຽກໃຫ້ບ້ານຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນ
ສະຖານທີ່ທີມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີສຳລັບການດຳລົງຊີວິດ.
Heartburn (ແສບໝາກໂຫກ) ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບຖືກໄຟ
ໄໝ້ຢູ່ໃນເອິກ ຫຼື ສ່ວນເທິງຂອງກະເພາະອາຫານ.
Hemorrhage (ເລືອດໄຫລ) ເລືອດໄຫລຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.
Herb (ຢາພື້ນເມືອງ) ຫຍ້າທີ່ໃຊ້ເຮັດເປັນຢາພື້ນເມື່ອງ
ບາງຢ່າງ.
Hernia (rupture) (ໄສ້ເລື່ອນ) ການຈີກ ຫຼື ຂາດຂອງກ້າມ
ຊີ້ນທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມທ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນໄສ້ເລື່ອນ.
Hex (ເວດມົນ, ຄາຖາ) ຄໍາສາບທີ່ແມ່ມົດເສກໃສ່ຄົນ

History (medical history) (ປະຫວັດຄົນເຈັບ) ສິ່ງທີ່ທ່າ
ນສາມາດສືບຮູ້ໄດ້ນຳຄົນເຈັບດ້ວຍການສອບຖາມກ່ຽວກັ
ບພະຍາດ. ການເປັນມາຂອງມັນ. ເວລາໃດມັນດີຂຶ້ນເວລາ
ໃດມັນເຈັບໜັກລົງ. ແມ່ນຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມີໃຜໃນເຮືອນເຈົ້າ
ເຄີຍເປັນມາກ່ອນບໍ່? ອື່ນໆ?
Hives (ມຸ່ນມ່ານ) ແຜ່ນໜັງເກີດແດງແຂງ

Hypertension (ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ)
ຄວາມດັນຂອງເສັ້ນເລືອດແຮງ.
*Hypochondria (ຄວາມກະວົນກະວາຍ) ຄວາມກັງວົນ
ຈົນເກີນໄປກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ.
Hypothyroidism (ຕ່ອມໄທລອຍເຮັດວຽກຫລຸດລົງ)
ໃນສະພາບການທີ່ເດັກເກີດມາມີຄວາມຮູ້ສຶກຊ້າ ແລະ
ຈະເປັນຫູໜວກ ນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກອາຫານການກິນຂອງ
ແມ່ທີ່ກໍາລັງຖືພາຂາດເກືອໄອໂອດິນ.
Hysteria (1) ຄວາມໜາຍທຳມະດາໝາຍເຖິງສະພ
າບອາການຂອງໂລກປະສາດຢ່າງແຮງ, ຢ້ານ ແລະ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງອາລົມຢ່າງຮຸນແຮງ. (2) ໃນຄວາມໝາຍ
ທາງການແພດແມ່ນອາການທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມຢ້ານ ຫຼື
ຄວາມເຊື່ອຖືໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງໆງົມງວາຍ.
I (ໄອ)
Immunization (vaccinations)
(ການສັກຢາກັນພະຍາດ) ການສັກຢາບາງຢ່າງເພື່ອ
ສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ຄົນສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງ
ໆເຊັ່ນ: ພະຍາດຄໍຕີບ; ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ໂປລີໂອ,
ວັນນະໂລກ,ແລະ ໝາກແດງ.
Infection (ການຕິດເຊື້ອ) ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການ
ຕິດເຊື້ອແບກທີເລັຍ ຫຼືເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ ການຕິດ
ເຊື້ອອາດເປັນຢູ່ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:
ການຕິດເຊື້ອຢູ່ນິ້ວມື ຫຼື ອາດເປັນຢູ່ໝົດຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:
ພະຍາດໝາກແດງ.
Infectious disease (ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ)
ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຊື້ອແບກທີເລັຍ, ໄວລັສ ຫຼື
ອື່ນໆທີ່ເກີດໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ.

Inflammation (ການອັກເສບ) ບໍລິເວນທີ່ເປັນຈະແດງ,
ຮ້ອນ ແລະ ເຈັບ.

Insecticide (ຢາຂ້າແມງໄມ້) ຢາເບື່ອທີ່ໃຊ້ຂ້າແມງໄມ້.
ດີ-ດີ-ທີ ແລະ ຢາລີນດານແມ່ນຢາໃຊ້ສຳລັບຂ້າແມງໄມ້.
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Hereditary (ເປັນກຳມະພັນ) ສືບຕໍ່ຈາກພໍ່ແມ່ໄປສູ່ລູກ

Hygiene (ອະນາໄມ) ບົດບາດ ຫຼື ການກະທຳຂອງ
ການຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີ
ສຸຂະອະນາໄມດີ.
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Glugose (ກຼຸຍໂກ) ນ້ຳຕານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຄົນຍ່
ອຍ ແລະ ຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ໄວ. ມີຢູ່ໃນໝາກໄມ້ສຸກ,
ນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ເປັນຝຸ່ນສີຂາວເອົາໄປເຮັດເປັນນ້ຳດື່ມແກ້
ການຂາດນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ.
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Giardia (ໂຕວ່າວ) ເຊື້ອກາຝາກໂປຼໂຕຊົວທີ່ມີໃນລໍາໄສ້
ຂອງຄົນ ແລະ ສັດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ມີອາ
ຈົມເປັນຝອດສີເຫຼືອງ.

Hormones (ຮໍໂມນ) ຮ່າງກາຍສ້າງຮໍໂມນຂຶ້ນເພື່ອເຮັດ
ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ: ແອດສະໂຕຼເຈນ ແລະ
ໂປຼແຊດສະເຕໂລນແມ່ນຮໍໂມນທີ່ຄວບຄຸມການເປັນປະຈຳ
ເດືອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການມີລູກ.
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Germs (ເຊື້ອພະຍາດ) ເຊື້ອພະຍາດນ້ອຍໆທີ່ອາດ
ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຄົນ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດ
ໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ. ຈຸລະຊີບ.

ແລະ ໜາຂຶ້ນມີອາການຄັນຢ່າຮຸນແຮງ,
ມັກ ເປັນຂຶ້ນມາບາດດຽວແລ້ວອາດເຊົາໝົດ
ກ້ຽງໄປເລີຍ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນໄປເປັນຢູ່ບ່ອນອື່ນກໍໄດ້.
ແມ່ນອາການແພ້ຊະນິດໜຶ່ງ.
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Genitals (ອະໄວຍະວະເພດ) ອະໄວຍະວະຂອງລະບົບ
ສືບພັນໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນອະໄວຍະວະເພດ.

*Insomnia (ອາການນອນບໍ່ຫຼັບ) ສະພາບຂອງ
ຄົນນອນບໍ່ຫຼັບເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຫິວນອນ ແລະ
ຢາກນອນຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ.
Insulin (ທາດລົດນ້ຳຕານ) ທາດ(Insulin) ທີ່ມ້າມເປັນຜູ້
ຜະລິດມາເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານຂອງນ້ຳຕານໃນເລືອດ.
ບາງເທື່ອຕ້ອງໄດ້ສັກທາດລົດນ້ຳຕານນີ້ໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນເບົາ
ຫວານ. ພະຍາດເບົາຫວານ.
Intestinal parasites (ກາຝາກລຳໄສ້, ແມ່ທ້ອງ) ແມ່ທ້ອງ
ແລະ ສັດນ້ອຍໆຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຕ່າງໆ.
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Intestines (ລຳໄສ້) ໄສ້ ຫຼື ທໍ່ສົ່ງອາຫານທີ່ຍ່ອຍ
ແລ້ວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອ(ອາຈົມ)
ອອກທາງຮູທະວານ.
Intramuscular (IM) injection)
ການສັກຢາເຂົ້າກ້າມຊີ້ນເຊັ່ນ: ທີ່ແຂນ ຫຼື
ສະໂພກ. ແຕກຕ່າງຈາກວິທີສັກຢາເຂົ້າເສັ້ນ (IV)
ທີ່ແທງເຂົ້າເສັ້ນເລືອດໂດຍກົງ.
Intussusception (ໄສ້ສຸບໄສ້) ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລຳ
ໄສ້ທີ່ສຸບເຂົ້າກັນ, ສ່ວນຫຼາຍມັກພາໃຫ້ເກີດເປັນໄສ້ຕັນ
ກະທັນຫັນ.
Iris (ຜ້າກັ້ງຕາ) ສ່ວນທີ່ເປັນສີເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍຕາຢູ່ອ້ອມ
ຕາດຳ.
Jaundice (ອາການເຫຼືອງ) ອາການຜິວໜັງເປັນສີເຫຼືອງ,
ຕາເຫຼືອງຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງເນື່ອງມາຈາກຖົງນ້ຳບີ ແລະ
ຕັບ.
K (ເຄ)
*Keratomalacia (ພະຍາດຕາແຫ້ງ) ອາ
ການຕາຟາງຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເປັນຕາບອດ.
ເນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມິນເອ.

Liver (ຕັບ) ອະໄວຍະວະໃຫຍ່ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳ
ຄັນຫຼາຍຢູ່ ທາງລຸ່ມຂອງກະດູກຂ້າງໆຂວາທີ່ຊ່
ວຍໃນການກັ່ນຕອງ ເລືອດໃຫ້ສະອາດ ແລະ
ຂັບຖ່າຍທາດເບື່ອອອກຈາກເລືອດ.
Loss of consciousness (ໝົດສະຕິ, ການເສຍສະຕິ)
ສະພາບຄົນເຈັບເບິ່ງຄືວ່າ ພວມຫຼັບຢູ່ ແລະ
ບໍ່ສາມາດປຸກໃຫ້ຕື່ນໄດ້, ຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ, ສະຫຼົບ.
*Lubricant (ສານຫຼໍ່ລື້ນ) ນ້ຳມັນ ຫຼື ຄີມໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ໜ້າພຽງໃດໜຶ່ງເກີດຄວາມມື່ນ.
Lymph nodes (ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງ, ກະດັນ)
ເປັນຕ່ອມນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງຂອງສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນ
ເຊື້ອພະຍາດ. ມັນຈະມີອາການເຈັບປວດ ແລະ ໄຄ່
ໃນເວລາຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ສຳລັບວັນນະໂລກ ແລະ
ມະເຮັງນັ້ນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໄຄ່ແຕ່ບໍ່ເຈັບ.
Lyophilized (ຢາຝຸ່ນ) ວິທີປຸງຢາສັກໃຫ້ແຫ້ງ
ເປັນຝຸ່ນເພື່ອສະດວກໃນການເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຊ້ດົນ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຕູ້ເຢັນໄວ້.
M (ເອັມ)

Kidneys (ໝາກໄຂ່ຫຼັງ) ອະໄວຍະວະໃຫຍ່ມີຮູບຮ່າງຄື
ໃນໝາກຖົ່ວ, ໄຂ່ຫລັງມີໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງຂອງເສັຍອອກຈາກ
ເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ເປັນນ້ຳຍ່ຽວ.

Malnutrition (ການຂາດອາຫານ) ບັນຫາກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍຊຶ່ງ
ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

Kidneys stones (ໜິ້ວໄຂ່ຫລັງ) ເປັນຄືກ້ອນຫີນ
ນ້ອຍຢູ່ໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເຄື່ອນລົງມາຕາມທໍ່ຍ່ຽວ.
ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບແອວ, ເຈັບຂ້າງ,
ເຈັບບໍລິເວນທໍ່ຍ່ຽວ ແລະ ທ້ອງນ້ອຍແຮງ. ໜິ້ວໃນ
ພົກຍ່ຽວອາດອຸດຕັນທໍ່ຍ່ຽວເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວບໍ່ອອກ ແລະ
ເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງ.

Marasmus (dry malnutrition) (ພະຍາດຂາດອາຫານ)
ສະພາບທີ່ເກີດມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ອຶດຫິວ.
ຄົນເຈັບຈະຈ່ອຍຫຼາຍ ແລະ ນ້ຳໜັກນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ
ມັກມີທ້ອງໃຫຍ່ສົມທົບນຳ.

Larva (Larvae)(ຕົວອ່ອນ, ໂຕດ້ວງ) ລູກຂອງແມງໄມ້
ຫຼື ແມ່ກາຝາກຫຼາຍໆ ຊະນິດທີ່ຫາກໍ່ແຕກອອກຈາກໄຂ່.
ເມື່ອມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ຈະປ່ຽນຮູບຮ່າງໃໝ່.
Latrine (ວິດ) ວິດທີ່ປຸກໄວ້ຕ່າງຫາກຢູ່ຫ່າງຈາກເຮືອນ
ໂດຍຂຸດເປັນຂຸມໄວ້ທາງໃນເພື່ອຖ່າຍໃສ່ຂຸມວິດ.
Laxative (ຢາຖ່າຍ) ຢາທີ່ໃຊ້ສຳລັບແກ້ທ້ອງຜູກທີ່ເຮັດໃຫ້
ອາຈົມແຫຼວ ແລະ ຖ່າຍງ່າຍຖ່າຍເລື້ອຍໆ.
Ligaments (ເອັນ) ເສັ້ນເອັນທີ່ຈັບຢູ່ຕາມຂໍ່ຕ່າງໆຂອງຮ່າງ
ກາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຄົງທີ່.
*Lingual (ກ່ຽວກັບລີ້ນ) ທີ່ພົວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບລີ້ນ.
Liter (1)(ລິດ)(ລ.) ຫົວໜ່ວຍໃນການວັດແທກບໍລິມາດ.
ນ້ຳ 1 ລິດມີມວນສານຢູ່ 1 ກກ. 1 ລິດເກືອບເທົ່າກັບ 1 ກາ.
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Labor (ອາການປັ້ນທ້ອງ, ການເຈັບທ້ອງອອກລູກ)
ການບີບຮັດຂອງມົດລູກ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານບອກວ່າເດັກ
ນ້ອຍພວມຈະເກີດອອກມາແລ້ວ.

Membrane (ເຈັ້ຽຫຸ້ມ) ເປັນແຜ່ນບາງໆໜຽວໆທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ບາງ
ພາກສ່ວນຂອງທີ່ມີຊີວິດທັງຄົນ, ສັດ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້.

Menopause (climacteric) (ໝົດປະຈຳເດືອນ) ເວລາທີ່
ແມ່ຍິງເຊົາມີປະຈຳເດືອນຕາມທຳມະດາແລ້ວແມ່ນລະຫວ່າ
ງອາຍຸ 40 ຫາ 50 ປີ.

rn

L (ແອລ)

Mastitis (breast abscess )
(ເຕົ້ານົມອັກເສບ) ພະຍາດຕິດເຊື້ອຢູ່ເຕົ້ານົມ,
ສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນເວລາອາທິດທຳອິດ ຫຼື ເດືອນທຳອິດ
ຂອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່. ມີອາການເຕົ້ານົມໄຄ່
(ເບັງ), ແດງ ແລະ ອອກຮ້ອນ.
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Kwashiorkor (wet malnutrition)
(ພະຍາດຂາດອາຫານຊະນິດບວມ) ພະຍາດຂາດ
ອາຫານຢ່າງແຮງທີ່ມີສາຍເຫດມາຈາກການກິນອາຫານ
ທີ່ບໍ່ມີທາດ ໂປຼຕີນພຽງພໍ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຂາດ
ອາຫານຊະນິດບວມນີ້ມີຕີນມື ແລະ ໜ້າໄຄ່ບວມ ແລະ
ເປັນບາດໜັງລອກ.

Menstrual period menstruation
(ການເປັນປະຈຳເດືອນ ຫຼື ການເປັນລະດູ) ການລົງເລືອດ
ຂອງແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະເດືອນ. ການເປັນລະດູ.
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Kilogram (kg.) (ກິໂລກຼາມ) ເທົ່າກັບ 1000 ກຼາມ. 1
ກິໂລກຼາມຫຼາຍກວ່າ 2 ປອນເລັກໜ້ອຍ.

Mask of pregnancy (ໜ້າເຂົ້າຝ້າໃນແມ່ຍິງຖືພາ) ແມ່ຍິ
ງຖືພາຈະມີສີເຂັ້ມຢູ່ຕາມບໍລິເວນໜ້າ, ໜ້າເອິກ ຫຼື ບໍລິເວນ
ທ້ອງຊຶ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງທຳມະຊາດ.
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Mental (ທາງສະໜອງ) ກ່ຽວກັບ ຫຼື
ພົວພັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ນຶກຄິດທາງມັນສະໜອງ,
ທາງຄວາມນຶກຄຶດທາງໃຈ.

Micro-organism (ຈຸລະຊີບ) ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສັດນ້ອຍໆທີ່
ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ.
Microscope (ກ້ອງຈຸລະທັດ) ເຄື່ອງມືທີ່ມີແກ້ວຂະ
ຫຍາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງນ້ອຍໆ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
Microscopic (ທີ່ເປັນຂອງນ້ອຍສຸດ)
ເປັນຂອງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍກອງຈຸ
ລະທັດເທົ່ານັ້ນ.
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Milligram (mg)(ມິນລີກຼາມ)(ມລກ.) ໜຶ່ງສ່ວນພັນ
(1/1000) ຂອງກຼາມ. ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ:ມລກ.

Ointment (ຂີ້ເຜິ້ງ) ຢາປະເພດແຂ້ນ ຫຼື ແຫຼວຄືນ້ຳມັນໃຊ້
ສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ.

Milliliter (ml)(ມິນລີລິດ)(ມລ.) ໜຶ່ງສ່ວນພັນ (1/1000)
ຂອງລິດ. ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ:ມລ.

*Ophthalmic ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕາ.

Minerals (ແຮ່ທາດ) ແຮ່ທາດຊະນິດນຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງຂອງອື່ນໆ
ທີ່ຮ່າງກາຍຄົນຕ້ອງການເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ແຄນຊຽມ ແລະ
ໄອໂອດີນ.

Organ (ອະໄວຍະວະ) ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ
ຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມສົມບູນໃນໂຕ ແລະ ປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງໃຜມັນຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
ປອດແມ່ນອະໄວຍະວະສຳລັບການຫາຍໃຈ.

Mucus (ມູກ, ນ້ຳເມືອກ) ທາດແຫຼວ ຫຼື
ນ້ຳໜຽວໆທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດັງ, ຮູຄໍ, ກະເພາະອາຫານ,
ລຳໃສ້ ແລະ ຊ່ອງຄອດມື່ນ.
N(ເອັນ)
Narrow-spectrum antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອສະເພາະ)
ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ້ານເຊື້ອແບກທີເລັຍສະເພາະຊະນິດໃ
ດຊະນິດໜຶ່ງ.
*Nasal (ກ່ຽວກັບດັງ) ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼື ພົວພັນກັບດັງ.
Nausea (ປວດຮາກ) ກະເພາະອາຫານປັ່ນປ່ວນ, ປຸ້ນ
ທ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກປວດຮາກ.
Navel (ສາຍບື) ບ່ອນທີ່ສາຍແຫ່ຕິດກັບຮ່າງກາຍຢູ່ກາງ
ທ້ອງ. ເປັນຂຸມໜັງນ້ອຍໆຢູ່ເຄິ່ງກາງທ້ອງ.
Nerves (ເສັ້ນປະສາດ) ເສັ້ນປະສາດທີ່ອອກຈາກ
ສະໝອງແຜ່ໄປຕາມທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ
ນຳເອົາສັນຍານຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

Normal (ທຳມະດາ) ປົກກະຕິ ຫຼື ໂດຍທຳມະຊາດ.
ສິ່ງ ຂອງທຳມະດາແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຫຍັງຜິດໄປຈາກ
ປົກກະຕິ.

Nutritious (ໂພຊະນາການ) ການກິນອາຫານທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມຫຼັກການ. ອາຫານທີ່ຖືກຫຼັກການແມ່ນອາຫານ
ທີ່ມີສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວ,
ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີແຮງເພື່ອຕ້ານທານຕໍ່ສູ້ກັບ
ພະຍາດຕ່າງໆ.
O (ໂອ)

Oxytocics (ຢາກະຕຸ້ນມົດລູກ)
ເປັນຢາອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມົດລູກ ແລະ
ເສັ້ນເລືອດໃນມົດລູກບີບຮັດຕົວ. ມັນຖືກໃຊ້ສະເພາະຄວບ
ຄຸມເລືອດໄຫຼຢ່າງຮຸນແຮງສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໃໝ່.
P (ພີ)
Palate (ເພດານປາກ) ສ່ວນທາງເທິງຢູ່ໃນໆຂອງປາກ.
Pancreas (ມ້າມ) ອະໄວຍະວະທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກະເພາ
ະອາຫານຢູ່ຂ້າງຊ້າຍ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການຜະຫລິດແອງຊູຍ
ລີນທີ່ຄວບຄຸມນ້ຳຕານໃນເລືອດ.
Pannus (ເສັ້ນເລືອດຝອຍຕາ) ເສັ້ນເລືອດນ້ອຍໆທີ່ປາກົດ
ຢູ່ສົ້ນເທິງຂອງແກ້ວຕາ, ຂອງພະຍາດຕາບາງຊະນິດເຊັ່ນ:
ລິດສະດວງຕາ.
Paralysis (ເປັນລ່ອຍ) ການສູນເສຍການບັງຄັບການເຄື່ອ
ນໄຫວສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ໝົດຮ່າງກາຍ.
Parasites (ແມ່ກາຝາກ) ແມ່ທ້ອງ ແລະ
ສັດນ້ອຍໆທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສັດ ຫຼື ອາໃສຢູ່ນຳຄົນຊຶ່ງເປັນ
ສາເຫດເປັນພະຍາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ໝັດ,
ແມ່ກາຝາກລຳໄສ້ ແລະ ເຊື້ອອາມີບາກໍ່ແມ່ນກາຝາກ.
*Parenteral (ຢາຊະນິດສັກ) ຢາໃຊ້ສຳລັບສັກເທົ່ານັ້ນ,
ຫ້າມກິນ.
Pasteurization (ການອະເຊື້ອ)
ວິທີການຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນນ້ຳນົມ ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ
ໃນອຸນຫະພູມໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອນ້ຳນົມໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ
(60ອົງສາ) ເປັນເວລາ 30 ນາທີ.
Pelvis (ກະດູກຊາມ) ກະດູກຢູ່ເທິງກົກຂາ.

Peritoneum (ເຍື່ອຫຸ້ມທ້ອງ) ແຜ່ນບາງໆຢູ່ລະຫວ່າງລຳ
ໄສ້ກັບກຳແພງຂອງຜົ້ງທ້ອງ. ຖົງທີ່ຢືດລຳໄສ້ໄວ້.
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Non-infectious disease (ພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່)
ພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ບໍ່ແຜ່ລາມໄປຕິດຄົນອື່ນ.

Ovaries (ຮວຍໄຂ່) ຖົງນ້ອຍໆສ່ວນຫລາຍຢູ່ທາງຂ້າງ
ມົດລູກຂອງແມ່ຍິງ. ມີໜ້າທີ່ຜະຫລິດໄຂ່, ເມື່ອໄຂ່ຖືກປະສົມ
ກັບຕົວອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍແລ້ວກໍ່ຈະເກີດເປັນລູກໃນທ້ອງ.

Obstruction (ການອຸດຕັນ)
ສະພາບເລີ້ມຕົ້ນການອຸດຕັນຕັນ. ລໍາໄສ້ຕັນແມ່ນການ
ແພດສຸກເສີນຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງໂຮງໝໍໃນທັນທີ.

io
n

Mouth-to-mouth breathing
(ການໃຊ້ປາກຊ່ວຍຫາຍໃຈ) ການຫາຍໃຈທຽມ. ວິທີຊ່ວຍ
ເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ເຊົາຫາຍໃຈດ້ວຍການດູດ-ເປົ່າລົມດ້ວຍ
ປາກເຂົ້າໄປໃນປາກຄົນເຈັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເລີ້ມຕົ້ນ
ຫາຍໃຈຄືນໃໝ່.

Ounce (ອອນ) ຫົວໜ່ວຍວັດແທກນໍ້າໜັກ 1 ອອນ
ເທົ່າກັບ 28 ກ. ປອນໜຶ່ງມີຢູ່ 16 ອອນ.

at

Morning sickness (ອາການແພ້ທ້ອງ)
ອາການປວດຮາກ ແລະ ຮາກຊຶ່ງແມ່ຍິງຖືພາໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນ
ມັກເປັນໃນເວລາເຊົ້າ.

*Otic (ກ່ຽວກັບຫູ) ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫູ.

rn

Mongolish (Down’s syndrome) ຄວາມຜິດ
ປົກກະຕິໃນທາງພັດທະນາການຂອງເດັກເຫັນໄດ້ຈາກ
ລັກສະນະພາຍນອກຄືມີກະໂຫຼກຫົວແປ, ຕານ້ອຍ, ມືໃຫ່ຍ
ແລະ ນີ້ວມືສັ້ນ.

Organisms (ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຊັ່ນ: ສັດ ຫຼື ພືດ.

In
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Miscarriage (spontaneous abortion)
(ການຫຼຸລູກ) ລູກຕາຍໃນມົດລູກ,
ບາງເທື່ອອາດມີການລົງເລືອດຢ່າງແຮງ ແລະ
ມີກ້ອນເລືອດອອກມານຳ. ເປັນການຫຼຸລູກທຳມະຊາດ.

*Oral (ຊະນິດກິນ) ເຂົ້າທາງປາກ, ຊະນິດກິນ.

Peritonitis (ເຍື່ອຫຸ້ມທ້ອງອັກເສບ) ການອັກເສບຢ່າງ
ຮຸນແຮງໃນເຍື່ອຫຸ້ມໃນທ້ອງ. ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ,
ທ້ອງແຂງຄືກະດານ ແລະ ນອນຢຽດຂາບໍ່ໄດ້.
Pernicious anemia (ພະຍາດເລືອດຈາງ) ພະຍາດ
ເລືອດຈາງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນ, ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈ
າກການຂາດວິຕາມິນບີ12.
Petroleum Jelly (petrolatum, Vaseline)
(ຢາບີໂຕຼລຽມເຈີລີ(ວາສະລິນ)) ນ້ຳມັນໃຊ້ໃນການເຮັດ
ຂີ້ເຜິ້ງສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ.

Pharmacy (ຮ້ານຂາຍຢາ) ຮ້ານທີ່ຂາຍຢາ ແລະ
ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ.
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Placenta previa (ແຫ່ຈບ
ັ ຕໍ່າ) ສະພາບທີ່ແຫ່ຈບ
ັ ຢູໃ່ ນມົດ
ລູກຕໍ່າຫຼາຍໂພດອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕນ
ັ ປາກມົດລູກ.
ການສ່ຽງຕໍ່ອນ
ັ ຕະລາຍໃນການເລືອດໄຫຼ. ແມ່ຍງິ ຖືພາທີ່ມີ
ເລືອດອອກກ່ອນການເກີດອາດຈະແມ່ນອາການຂອງແຫ່ຈບ
ັ
ຕໍ່າສະນັ້ນຄວນໄປໂຮງໜໍທນ
ັ ທີ.
Plantain ແມ່ນກ້ວຍຊະນິດນຶ່ງທີ່ຄາ້ ຍຄືກວ
້ ຍນ້ຳຫວ້າທີ່ມີ
ທາດແປ້ງ ແລະ ໄຍສັງເຄາະຫຼາຍ. ສ່ວນຫລາຍມັກກິນ ແລະ
ມາປຸງແຕ່ງໃນເວລາທີ່ເປັນສີຂຽວ (ດິບ).
Pollen (ລະອອງເກສອນດອກໄມ້) ຝຸນ
່ ມຸນ
່ ໆມີໃນດອກໄມ້.
ຄົນທີ່ມອ
ີ າການແພ້ຕເໍ່ ກສອນມັກຈະເປັນພະຍ
າດແພ້ຝນ
ຸ່ ໃນລະດູທດ
ີ່ ອກໄມ້ອອກດອກ ແລະ
ມີເກສອນປົນຢູໃ່ ນອາກາດຫຼາຍ.
Postpartum (ຫຼັງຄອດ) ພາຍຫຼັງການອອກລູກແລ້ວ.
Postpartum hemorrhaging
(ອາການເລືອດໄຫຼພາຍຫຼັງເກີດລູກ) ອາການເລືອດໄຫຼຢ່າງ
ແຮງຂອງແມ່ທເີ່ ກີດລູກໃໝ່ໆ.
Power of suggestion or power of belief
(ອຳນາດຂອງຄວາມເຊື່ອ) ຜົນສະທົບຂອງຄວາມເຊື່ອຖືຢາ່
ງໜັກແໜ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ ດີຂນ
ຶ້ ຍ້ອນ
ເຂົາມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນວິທກ
ີ ານປິ່ນປົວແບບໜຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າ
ວິທກ
ີ ານປິ່ນປົວນີ້ຈະບໍ່ໃຫ້ຜນ
ົ ທາງການແພດກໍຕາມ.
Precaution (ຂໍ້ຄວນລະວັງ) ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕຄ
ໍ່ ຳແນະ
ນຳເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບ
ກໍລະນີສກ
ຸ ເສີນໄວ້ລວ
່ ງໜ້າກ່ອນທີ່ມນ
ັ ຈະເກີດຂຶ້ນ.
Pregnancy (ການຖືພາ) ໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ຍງິ ມີລກ
ູ
(ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 9 ເດືອນ).
Premature baby (ແອນ້ອຍເກີດກ່ອນກຳນົດ) ແອ
ນ້ອຍທີ່ເກີດມາກ່ອນຄົບກຳນົດເວລາຖືພາຄື 7 ເດືອນ ແລະ
ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າ 2 ກິໂລກຼາມ.
Presentation of an arm (ການເກີດເອົາແຂນອອກກ່ອນ)
ແອນ້ອຍເກີດບໍ່ຖກ
ື ທ່າ ໂດຍເອົາມືອອກກ່ອນ.
ມັນແມ່ນເຫດການສຸກເສີນ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ໄປຫາທ່ານໝໍໃນທັນທີ.
Prevention (ການປ້ອງກັນ)
ການກະທຳເພື່ອບໍໃຫ້ພະຍາດເກີດຂຶ້ນ.
Prolapse (ການຢ່ອນ) ການເຕື່ອຍລົງ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍຢ່ອນລົງຈາກທ່າຢູປ
່ ກ
ົ ກະຕິຂອງມັນ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ມົດລູກຢ່ອນ, ໄສ້ສດ
ຸ ຢ່ອນ.
Prophylactic (ການປ້ອງກັນພະຍາດ)
ມີຄວາມໝາຍດຽວກັບຄຳສັບ Preventive (ການປ້ອງກັນ)
ແຕ່ບາງເທື່ອກໍ່ໝາຍວ່າການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍການໃຊ້ຖງົ ຢາ
ງອະນາໄມ.
Prostate gland (ຕ່ອມລູກໝາກ) ຕ່ອມທີ່ປະກອບດ້ວຍ
ກ້າມຊີ້ນຢູທ
່ າງລຸມ
່ ຂອງທໍ່ຍຽ່ ວຜູຊ
້ າຍ, ຄົນເຮົາເມື່ອອາຍຸສງູ
ຂຶ້ນຕ່ອມນີ້ຈະໃຫຍ່ຂນ
ຶ້ ນຳ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຍຽ່ ວຍາກ.

Pterygium (ຊີ້ນປົ່ງຢູຕ
່ າ) ອາການທີ່ໜງັ ຕາຄ່ອຍໜາຂຶ້ນໄປ
ຫາແກ້ວຕາ, ຍ້ອນເກີດການອັກເສບ.
Pulse (ກຳມະຈອນ) ຈຳນວນເທື່ອເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໃນໜຶ່ງ
ນາທີ.
Pupil (ຕາດຳ) ວົງຕາດຳເປີດອອກຢູກ
່ າງມ່ານຕາ.
ໃນແສງແຈ້ງສະຫວ່າງມັນຈະນ້ອຍເຂົ້າ ແລະ
ມັນຈະໃຫຍ່ອອກໃນຄວາມມືດ.
Purge (ຢາຖ່າຍຊະນິດແຮງ) ຢາຖ່າຍທີ່ມປ
ີ ະສິດຖິຜນ
ົ ແຮງ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ.
R (ອາຣ)
Rate (ອັດຕາ) ຈຳນວນເທື່ອເຊິ່ງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນ
ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລວ
່ ງໜ້າແລ້ວ.
Rebound pain (ອາການເຈັບເວລາຂົ່ມ) ອາການເຈັບ
ປວດຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ທອ
້ ງເມື່ອຖືກຂົ່ມດ້ວຍມືຫລງັ ຈາ
ກປ່ອຍມືຊາ້ ໆແລ້ວອາການເຈັບກໍ່ຈະຫລຸດຜ່ອນລົງ.
ຊຶ່ງອາການນີ້ແມ່ນ ອາການໜຶ່ງຂອງການເຈັບທ້ອງກະທັນ
ຫັນ.
Rectum (ໄສ້ສດ
ຸ ) ສົ້ນສຸດຂອງໄສ້ໃຫຍ່ມາສຸດຢູຮ
່ ຖ
ູ າ່ ຍ.
Reflex (ການໂຕ້ຕອບ) ປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າຢ່າງອັດຕະໂນມັດ
ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍທີ່ຄນ
ົ ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມ
(ຕັ້ງໃຈ)ເຮັດ ຫຼື ບັນຊາໃຫ້ມນ
ັ ເກີດຂຶ້ນ.
Rehydration Drink (ເຄື່ອງດື່ມເສີມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ)
ເຄື່ອງດື່ມແກ້ການຂາດນ້ຳທີ່ທາ່ ນສາມາດເຮັດເອົາເອງ
ໄດ້ໂດຍປະສົມນ້ຳສຸກກັບນ້ຳຕານ, ເກືອ ແລະ ໂຊດາ
ໄບຄາບໍເນດ.
Resistance (ຄວາມຕ້ານທານ) ຄວາມສາມາດໃນຕົວ
ຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງເພື່ອຕ້ານທານອັນອື່ນທີ່ຈະມາທຳລາຍ ຫຼື
ຂ້າມັນ. ເຊື້ອແບກທີເລັຍຫຼາຍຊະນິດເກີດຄວາມຕ້ານທານ
(ລຶ້ງ) ຕໍ່ປະສິດຕິຜນ
ົ ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດ.
Resource (ບໍ່ເກີດ) ສິ່ງທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ອງການ ຫຼື
ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳມາເຮັດເປັນ
ເຄື່ອງໃຊ້ຕາ່ ງໆເຊັ່ນ: ຄົນ, ດິນ, ສັດ ເງິນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ
ຕົ້ນໄມ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບໍ່ເກີດທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການ
ປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ .
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Placenta (afterbirth) (ແຫ່) ເປັນພົກຢູໃ່ ນມົດລູກ ແລະ
ມີສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຮ່າງກາຍລູກ ແລະ ແມ່. ຕາມ
ທຳມະດາແລ້ວແຫ່ມກ
ັ ຈະອອກມາພາຍຫຼັງແອນ້ອຍເກີດໄດ້
15 ນາທີ ຫາ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.

Proteins (ໂປຼຕນ
ີ ) ອາຫານທີ່ຮາ່ ງກາຍສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ມີ
ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຫື່ອແຮງ.

at

Pimples (ສິວ) ໃຫ້ເບິ່ງຄໍາວ່າ Acne.

rn

Piles (ລິດສະດວງທະວານ) ໃຫ້ເບິ່ງຄຳວ່າ Hemorrhoids

Protective foods (ອາຫານປະເພດປ້ອງກັນຮ່າງກາຍ)
ອາຫານປະເພດທີ່ມວ
ີ ຕ
ິ າມິນ ແລະ ທາດແຮ່ຫຼາຍມັນຊ່ວຍ
ໃນການເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ມີຄວາມຕ້ານ
ທານຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ.

In
te

Phlegm (ຂີ້ກະເທີ່) ນ້ຳເມືອກທີ່ເປັນໜອງທີ່ມປ
ີ ະລິມານ
ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິໃນປອດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ຂັບອອກ ຫຼື
ໄອອອກມາ.

Respiration (ການຫາຍໃຈ)
ລະບົບການຫາຍໃຈປະກອບດ້ວຍຫຼອດລົມ, ປອດ ແລະ
ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຫາຍໃຈ.
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Respiration rate (ອັດຕາການຫາຍໃຈ)
ຈຳນວນເທື່ອຫາຍໃຈຂອງຄົນໃນ 1 ນາທີ.

Retardation (ການຊັກຊ້າ) ການຊັກຊ້າທີ່ຜດ
ິ ປົກກະ
ຕິຂອງຄວາມຄຶດ, ການກະທຳ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຄວາມຮູສ
້ ກ
ຶ .
Rhinitis (ອັກເສບຜົ້ງດັງ) ການອອກຮ້ອນໃນຜົ້ງຮູດງັ ຊຶ່ງ
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການແພ້, ອາການແພ້ຝນ
ຸ່ .
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S (ເອສ)
Sanitation (ອະນາໄມ) ການຮັກສາຄວາມສະອາ
ດໃນຂອບເຂດກວ້າງແນໃສ່ການປ້ອງກັນພະຍາດ,
ມີແຜນການທາງດ້ານສຸຂະພິບານ ແລະ ຮັກສາສະຖານທີ່
ສາທາລະນະໃຫ້ປອດໄພຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ.
Scrotum (ຖົງອັນທະ) ຖົງໜັງຢູ່ຫວ່າງຂາຜູ້ຊາຍທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມ
ໄຂ່ຫຳ.
Sedative (ຢາລະງັບ) ແມ່ນຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ ຫຼື
ນອນຫລັບ.
Seizure (ຊັກ) ແມ່ນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນເຊິ່ງບໍ່
ສາມາດຄອບຄຸມຕົວເອງໄດ້ ຫຼື ບາງຄັ້ງອາດຈະໝົດສະຕິ.
Septicemia (ຊຶມເຊື້ອເລືອດ) ການຊຶມເຊື້ອຂອງເລືອດ.
ບາງເທື່ອເຮົາເອີ້ນວ່າເລືອດເປັນພິດ.
Sexually transmitted infection (STI)
(ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ) ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ແຜ່ລາມໂດຍການຮ່ວມເພດ.
Shock (ຊ໊ອກ ຫຼື ສະຫຼົບ) ສະພາບອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຄົນໝົດສະຕິ, ຕົນໂຕເຢັນ, ກຳມະຈອນເຕັ້ນຄ່ອຍ
ແລະ ໄວ, ມັນມີສາເຫດມາຈາກການເສຍນໍ້າໃນຮ່າງກ
າຍ, ເສຍເລືອດຫຼາຍ, ບາດເຈັບຮຸນແຮງ, ຖືກໄຟໄໝ້ ຫຼື
ຈາກພະຍາດຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.
Side effects (ຜົນຂ້າງຄຽງ, ກຳມະຜົນສຳຮອງ) ຜົນ
ກະທົບທາງບໍ່ດີທີ່ເກີດມາຈາກການໃຊ້ຢາຊະໜິດໃດໜຶ່ງ.
Signs (ອາການ) ອາການສະແດງຂອງຄົນເຈັບ
ຫຼື ອາການທີ່ທ່ານໝໍກວດພົບໃນຄົນເຈັບ
ຫຼື ເປັນສັນຍານບອກໃຫ້ ທ່ານໝໍ
ຮູ້ວ່າຄົນເຈັບເປັນພະຍາດຫຍັງ?. ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ຄຳວ່າ
“ສັນຍານ ແລະ ອາການ (sing and symptom)
ໃຊ້ຄຳດຽວແທນຄື: ໃນພາສາລາວໃຊ້ຄຳວ່າ “ອາການ”
ໃນພາສາອັງກິດໃຊ້ຄຳວ່າ “Sign”
Sinus trouble (Sinusitis) (ອັກເສບຜົ້ງດັງ)
ການອັກເສບຢູ່ຜົ້ງດັງ(ຜົ້ງອາກາດ)ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບ
ປວດຢູ່ບໍລິເວນເທິງ ແລະ ລຸ່ມເບົ້າຕາ.
Soft drinks (ນ້ຳອັດລົມ) ເຄື່ອງດື່ມທີ່ອັດອາຍຄາບໍເນດ
ເຊັ່ນ: ແປບຊີ, ໂຄລາ, ແລະ ອື່ນໆ …
Soft spot (ຂະມ່ອມ) ຄຳສັບ Fontanel ມີຄວາມໝາຍ
ດຽວກັບຄຳສັບນີ້(ຂະມ່ອມ).
Spasm (ການບີບຮັດ) ກ້ອນຊີ້ນຫົດຕົວໃນທັນທີໂດຍທີ່
ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດບັງຄັບມັນໄດ້. ລຳໄສ້ບີບຮັດເຮັດໃຫ້ເກີດ
ທ້ອງບິດ ຫຼື ໄສ້ບິດ. ຫຼອດລົມບີບຮັດເຮັດໃຫ້ເປັນຫືດ.
ຄາງ ແລະ ກ້ອນຊີ້ນອື່ນຮັດ ເຮັດໃຫ້ຄາງແຂງເຊັ່ນ:
ໃນພະຍາດບາດທະຍັກ.
Spastic (ການສັ່ນ) ກ້ອນຊີ້ນບີບຕົວຢ່າງຜິດປົກກະຕິ
ແລະ ເປັນຊຳເຣື້ອເກີດມາຈາກສະໝອງຖືກກະທົບ
ກະເທືອນ. ຂາຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ເຈັບມັກຈະໄຄ່ວກັນຄືຂາ
ມີດຕັດ.
Spleen (ປ້າງ) ອະໄວຍະວະຢູ່ໃນທ້ອງຢູ່ລຸ່ມກະດູກຂ້າງ
ຊ້າຍ ມີໜ້າທີ່ການຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ກັ່ນຕອງເລືອດ.

Spontaneous abortion (ການຫຼຸລູກ)
ການຫຼຸລູກມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄຳສັບ Miscarriage.
Sprain (strain) (ອາການເຄັດ) ອາການເຄັດຕາມຂໍ່ທີ່
ເກີດຈາກເສັ້ນເອັນບິດ ຫຼື ເສັ້ນເອັນພິກ.
Sputum (ຂີ້ກະເທີ່) ນໍ້າເມືອກປົນໜອງທີ່ນ້ຳເມືອກທີ່ຂັບ
ອອກມາຈາກປອດໂດຍຜ່າງທາງຫຼອດລົມ.
Starches (ທາດແປ້ງ) ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານເຊັ່ນ:
ເຂົ້າ, ພວກແປ້ງ, ເຂົ້າສາລີ ແລະ ມັນຕ່າງໆ.
Sterile (ການອະເຊື້ອ) ຫຼື (ການເຮັດໝັນ) (1)
ສະອາດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປາສະຈາກເຊື້ອໂລກ. ສິ່ງຂອງ
ປອດເຊື້ອແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຕົ້ມ ຫຼື ໜຶ້ງມາແລ້ວ
(2) ການເຮັດໝັນຍິງ ຫຼື ໝັນຊາຍຖາວອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີລູກ.
Sterilization (1) ການອະເຊື້ອເຄື່ອງມືໂດຍການຕົ້ມ
ຫຼື ໜຶ້ງ. (2) ວິທີການເຮັດໜັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ຫຼື
ຜູ້ຍິງບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້.
Stethoscope (ເຄື່ອງຟັງ) ເຄື່ອງມືໃນການຟັງສຽງພາຍໃນ
ຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຟັງສຽງເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ.
Stomach (ກະເພາະອາຫານ) ອະໄວຍະວະອັນໜຶ່ງເປັນ
ຖົງຢູ່ໃນທ້ອງເປັນບ່ອນຍ່ອຍອາຫານ. ໃນຄວາມເວົ້າທົ່ວໄປ
ຄຳວ່າກະເພາະມັກຈະໝາຍເຖິງທ້ອງເລື້ອຍໆ.
Stools (ອາຈົມ) ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ Feces (ຂີ້)
Stroke (apoplexy, cerebro-vascular accident) (ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນສະໝອງ)
(ອຸບັດເຫດກ່ຽວກັບເສັ້ນ ເລືອດໃນສະໝອງ)
ໝົດສະຕິເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ການ ເຄື່ອນໄຫວໃນທັນທີ
ທີ່ເກີດມາຈາກເສັ້ນເລືອດໃນ ສະໝອງຖືກຕັນ ຫຼື ແຕກ.
ໃຫ້ເບິ່ງການເປັນລົມເມື່ອຖືກແດດ ຫຼື ໂລກສາລະບາດ
(ໜ້າ 81).
Sty (ຕາຕອນ) ໜັງຕາໄຄ່ແດງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຢູ່ຫົວຕາ
ເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອ.
Sucrose (ນ້ຳຕານ) ນ້ຳຕານທົ່ວໆໄປທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳອ້ອຍ
ຫຼື ຫົວມັນຫວານ. ຮ່າງກາຍດູດຊຶມໄດ້ຍາກ ແລະ
ສັບສົນກວ່າກຼຸຍໂກ.
Sugars (ນ້ຳຕານທຳມະດາ) ນ້ຳຕາມທຳມະດາ
ທີ່ໃຊ້ກິນປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ນ້ຳເຜິ້ງ, ນ້ຳຕານຊາຍ ຫຼື
ໝາກໄມ້ສຸກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ.
Suppository (ຢາຍັດ) ຢາເປັນກ້ອນໃຊ້ສຳລັບຍັດເຂົ້າໄປ
ໃນຮູທະວານ ຫຼື ຊ່ອງຄອດ.
*Suppressant (ຢາລະງັບ) ຢາທີ່ໃຊ້ລະງັບ ຫຼື
ຢຸດເຊົາແນວໃນແນວໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຢາລະງັບການໄອ.
Suspension (ຝຸ່ນປະສົມນ້ຳ) ເປັນຝຸ່ນປະສົມຢູ່ໃນນ້ຳ.
Suture (ຮອຍຫຍິບ) ຮອຍທີ່ເກີດຈາກການຫຍິບບາດແຜ.
Symptoms (ອາການ) ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ສະພາບຂອງຄົນ
ເຈັບບອກເລົ່າກ່ຽວກັບການເຈັບເປັນຂອງເຂົາສູ່ທ່ານໝໍຟັງ.
ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ຄຳວ່າອາການ ໝາຍຄວາມເຖິງສັນຍານນຳ.
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Risk (ອັນຕະລາຍ) ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີຄວາມຜິດ,
ຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເຈັບເປັນເກີດຂຶ້ນ.
Rotation of crops (ການປູກພືດໝູນວຽນ)
ການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆໝູນວຽນກັນ ໃນເນື້ອທີ່ດຽວກັນ
ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ດິນດີມີຝຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
Rupture (ການຈີກຂາດ) ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄຳສັບ
Hernia.

T(ທີ)
Tablespoon (ບ່ວງແກງ) ບ່ວງສຳລັບຜອງເທົ່າກັບ 3
ບ່ວງຊາ ຫຼື 15 ມລ.
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Taboo (ຂໍ້ຫ້າມ) ສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຫ້າມເຂົ້າໃກ້ ຫຼື ຫ້າມກ່ຽວ
ຂ້ອງອັນມີສາເຫດມາຈາກຄວາມເຊື່ອຖືມາແຕ່ດົນນານ.

ນລະບົບຖ່າຍເທທີ່ມີບົດບາດໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳ
ຍ່ຽວອອກ.

Teaspoon (ບ່ວງຊາ) ບ່ວງສຳລັບຜອງເທົ່າກັບ 5 ມລ. 3
ບ່ວງຊາເທົ່າກັບ 1 ບ່ວງແກງ.

Urine (ນ້ຳຍ່ຽວ) ນໍ້າເສຍທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ນ້ຳຍ່ຽວ.

Tendons (ເອັນ) ເສັ້ນເອັນທີ່ຈ່ອງກ້າມຊີ້ນຕິດກັບກະດູກ.
*Thalassemia (ພະຍາດເລືອດ) ພະຍາດເລືອດທີ່ເປັນ
ເຊື້ອສາຍຊະນິດໜຶ່ງມັນເປັນໃນບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນ. ເດັ
ກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ຈະມີຕັບ ແລະ
ປ້າງໃຫຍ່.
Thermometer (ບາຫຼອດ)
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນຮ່າງກາຍຄົນ.
ເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມ.
Tick (ໝັດ) ແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງເວລາມັນກັດ ມັນຈະໝົ້ນ
ຫົວເຂົ້າໄປໃຕ້ຜິວໜັງແລ້ວດູດກິນເລືອດ.
Topical ສຳລັບຜິວໜັງ. ຢາສະເພາະ ຖືກຈັດຢູ່ໃນ
ຢາສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ
Toxemia (ຄັນເປັນພິດ) ໃຫ້ເບິ່ງຄໍາສັບ
Pre-eclampsia.
Toxic ທີ່ເປັນພິດ.
Traditions (ຮີດຄອງປະເພນີ) ການກະທຳ, ຄວາມເຊື່ອຖື
ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາແຕ່ດົນນານ.
Transmit (ຜ່ານ) ຜ່ານໄປ ຫຼື
ຖ່າຍທອດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາຄົນອື່ນ.
Tropical (ເຂດຮ້ອນ) ເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຂອງໂລກ.
Tumor (ເນື້ອງອກ) ກ້ອນເນື້ອ ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິແຕ່
ຫາກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ເນື້ອງອກບາງຢ່າງ
ສາມາດກາຍເປັນມະເຮັງ.
U (ຢູ)
Ulcer (ບາດ, ແຜ) ໜັງ ຫຼື ແພຫຸ້ມເກີດຈີກຂາດ;
ບາດແຜຊຳເຮື້ອທີ່ເປັນຮູເຊັ່ນ: ຢູ່ຕາມຜິວໜັງ, ຕາມໜັງຕາ,
ກະເພາະອາຫານ ຫຼື ລຳໄສ້

Uterus (ມົດລູກ) ມົດລູກ ຫຼື Womb
V (ວີ)
Vaccinations (ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ)
ໃຫ້ເບິ່ງຄໍາວ່າ Immunization
Vagina (ຊ່ອງຄອດ) ທໍ່ ຫຼື ຮູນັບຕັ້ງແຕ່ຮູຂອງອະໄວຍະວະ
ເພດຍິງເຂົ້າໄປຫາມົດລູກ.
Vaginal (ກ່ຽວກັບຊ່ອງຄອດ) ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື
ພົວພັນກັບຊ່ອງຄອດ.
Varicose veins (ເສັ້ນເລືອດຂອດ) ເສັ້ນເລືອດດຳໂປ່ງ
ພອງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ. ເປັນຂອດກະປູດກະປິດຢູ່ໃຕ້ຜິວໜັງ
ສ່ວນຫຼາຍເປັນຢູ່ຂາຂອງຜູ້ເຖົ້າ, ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື
ແມ່ຍິງທີ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ.
Vaseline (ວາສະລິນ) ເບິ່ງ Petroleum jelly (ຢາ
ບີໂຕຼລຽມເຈລີ)
Venereal disease (ກາມະໂລກ) ພະຍາດທີ່ແຜ່ລາມ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຮ່ວມເພດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ເອີ້ນວ່າ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (Sexual transmitted
infection ຫຼື STI).
Vessels (ທໍ່, ຫຼອດ, ເສັ້ນ) ທໍ່ ຫຼື ເສັ້ນ.
ເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດດຳທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການ
ສົ່ງເລືອດໄປລ້ຽງຕາມຮ່າງກາຍ.
Virus (ເຊື້ອໄວລັສ) ເຊື້ອທີ່ນ້ອຍກວ່າເຊື້ອແບກທີເລັຍທີ່
ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດລະບາດ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ.
Vitamins (ວິຕາມິນ) ອາຫານປະເພດເສີມຮ່າງກາຍທີ່ມີຄ
ວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.
Vomiting (ການຮາກ) ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ
ອອກມາທາງປາກ.
W(ດັບເບີນຍູ)
Welts (ແຜ່ນຄັນ) ແຜ່ນແດງຄັນຕາມຮ່າງກາຍ ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເກີດມາຈາກການແພ້ຝຸ່ນໃນອາກາດ ຫຼື ແພ້ລົມ.

Umbilical hernia (ສາຍບືສວດ)
ສາຍບືປຸ້ງສວດໃຫຍ່ອອກມາ. ສາເຫດມາຈາກລຳໄສ້ບາງ
ພາກສ່ວນລອດອອກຈາກຖົງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ອະໄວຍະວະໃນຜົ້ງ
ທ້ອງ.

Womb (ມົດລູກ) ຖົງຢູ່ໃນທ້ອງນ້ອຍຂອງແມ່ຍິງບ່ອນທີ່
ເຮັດໃຫ້ແອນ້ອຍເກີດຂຶ້ນ. ຄືກັບຄຳສັບ Uterus, ຖົງຢູ່ໃນ
ມົດລູກຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນບ່ອນສ້າງແອນ້ອຍໃຫ້ເກີດອອກ
ມາ.
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Umbilical cord (ສາຍແຫ່) ສາຍແຫ່ທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກສາຍບື
ຂອງແອນ້ອຍໄປຫາພົກແຫ່ທີ່ຢູ່ໃນມົດລູກ.

Umbilicus (ສາຍບື) ເບິ່ງຄຳສັບ Navel (ສາຍບື)

Under-fives program (ແຜນການລ້ຽງດູລູກນ້ອຍ)
ແຜນການທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນທັງຫຼາຍຮຽນຮູ້ກ່ຽ
ວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງລູກນ້ອຍ,
ພາລູກໄປກວດສຸຂະພາບເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບັນທຶກການ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງລູກຜູ້ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 5 ປີ.
Urethra (ທໍ່ຍ່ຽວ) ທໍ່ຍ່ຽວ. ທໍ່ທີ່ຕໍ່ຈາກພົກຍ່ຽວຍາວມາຈົນ
ສຸດບ່ອນຍ່ຽວອອກ.
Urinary tract (ທາງເດີນນ້ຳຍ່ຽວ, ລະບົບຖ່າຍເທ) ແມ່

X (ເອັກ)
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Unconsciousness (ອາການໝົດສະຕິ,
ພາວະໝົດຄວາມຮູ້ສຶກ) ເບິ່ງ Loss of consciousness
ໝົດສະຕິ; ສະຫຼົບ.
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Temperature (ອຸນຫະພູມ)
ລະດັບຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍຄົນ.
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Xerosis or xerophthalmia (ໂລກຕາແຫ້ງ) ເກີດຄວາ
ມແຫ້ງແຫ່ວຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນຕາທີ່ເກີດມາຈາກການຂາດ
ວິຕາມິນເອ.

