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សមាសភាព 
គណៈកមមការសខុាភិបាល 

 

១- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្សភាចារយ  សំ សោភាន់ ប្បធាន 
២- ឯកឧត្តម នុត្ សមបត្ដិ   អនុប្បធាន 
៣- ឯកឧត្តម បប៉ែន  ប ួនពីវ   សមាជិក 
៤- សលកជំទាវ ឡុង ថុល   សមាជិក 
៥- សលកបណ្ឌិ ត្ តងំ សុិន   សមាជិក 
៦- សលក អាត្ ធារ៉ែ     សមាជិក 
៧- សលកសវជជបណ្ឌិ ត្ ោា យ កាម៉ែុល  សមាជិក 
៨- សលក ជំុ គឹមរ ៉ែុង    សមាជិក 
៩- សលក មា៉ែ ន់ សុងញា    សមាជិក 
១០- សលក ឃមឹ វចិឆិកា    ជំនយួការខាងភាោ 
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បុពវកថា 
 

ប្កុមប្បឹកាជាតិ្ភាោបមែរ(ក.ជ.ភ.ម.)ននរជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជាមានភារកិចច
បសាងរកឯកភាពជូនភាោបមែរ ទាងំអកខរវរុិទ្ធ ទាងំអំណាន និងពាកយសពចន៍។ ទ្នទឹមនឹងការ
បសាងរកឯកភាពសនេះ ប្កុមប្បឹកាជាត្ិភាោបមែរក៏មានត្ួនាទ្ីបសងកីត្បសចចកសពទថែីៗទាក់ទ្ងនឹង
ជំនាញសផេងៗផងបែរ។  

 

វស័ិយសុខាភិបាលជាវស័ិយមួយែ៏សំខាន់កនុងការសលីកកមពស់សុមុមាលភាពរបស់
ប្បជាពលរែឋ ស យីបានរមួចំបណ្កយ៉ែ ងសំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍសសែឋកិចចសងគម។ សែីមបសីឆលីយ
ត្បនឹងការរកីចសប្មីនននវស័ិយសុខាភិបាល បសចចកសពទសវជជោស្តសតថែីៗក៏ប្ត្ូវបានអនកជំនាញ
ខាងវស័ិយសនេះបសងកីត្សឡងី និងសប្បីប្បាស់សៅតមត្ប្មូវការរបស់មលួន។   
 

បសចចកសពទសវជជោស្តសតបែលគណ្ៈកមែការសុខាភិបាលននប្កុមប្បឹកាជាត្ិភាោបមែរ 
បានសសនីអនុម័ត្ សៅកនុងការប្បជុំរបស់ប្កុមប្បឹកាជាត្ិភាោបមែរ ស យីសបាេះពុមពជាសទាទ នុប្កមសនេះ 
ពិត្ជាមានោរៈសំខាន់ណាស់កនុងការសិកាប្ោវប្ជាវ បចករបំលកចំសណ្េះែឹងខាងសវជជោស្តសត 
ប្ពមទាងំរមួចំបណ្កអភិវឌ្ឍនិងបសាងរកឯកភាពជូនភាោបមែរផងបែរ។ 

 

សូមអនកប្សឡាញ់ភាោជាត្ិទ្ទ្ួលយកសទាទ នុប្កមសនេះសៅសប្បីប្បាស់កនុងជំនាញ
របស់មលួនសែីមបឱី្យភាោសយងីសមបូរពាកយសពចន៍និងរកីចសប្មីនែូចភាោននប្បសទ្សសជឿន
សលឿនកនុងសលក។   

 

                                    នថៃ                 បម      ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
                                              រជធានីភនំសពញ នថៃទ្ី        បម       ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

    របធានរាជបណឌិ ត្យសភាកមពុជា 
 
 
 
     បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សខុ ទូច 
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កង្វវ ក/់អាម ូរ  ូស 
អ. amaurosis 
បារ. amaurose(f.) 
 

  អាការៈងងឹតមមើលមិនម ើញរបស់ភ្ភនក ភ្តរចនាសមពន័ធ 
រាបភ់្ភនកមៅធមមតា។ 

កញ្ជ រ្ ឹល 
អ. measles,    
    morbilli, rubeola 
បារ. rougeole (f.) 

  មោគឆលងម ាង មរចើនមកើតមលើកុមារ បណ្តត លមកពើ 
វ ើរុស morbilli បងកឱ្យភ្សបកមានកនទួលតូចៗពណ៌ 
រកហម កអក មហៀរសំមបារ រគុនមតត  ឈបំឺពងក់៘ 
ឧ. កុមារមនេះបានចាកថ់្ន បំង្វក រជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលរចួមហើយ។ 
 

កមនាថ រមពទយ/ 
បាសងំមពទយ 
អ. bedpan 
បារ. bassin de lit 
 

  បរកិាា រមវជរសញ្ជសត ជាកមនាថ រមានរទង់រាយ 
សំភ្ប ត សរមាបឱ់្យអនកជំងឺបមនាទ បងម់ៅមលើភ្រគ។ 

កនាទ លរតអាក 
អ. urticaria/hives 
បារ. urticaire (f.) 

  កនទួល មលឹជាបនទេះតិចឬមរចើនមៅមលើភ្សបកមាន 
ឬ ាម នពណ៌រកហមបណ្តឱ លឱ្យរមាស់មកើតមឡើង 
មោយរបតិកមមអាភ្ឡហ្ុើ (réaction allergique)។  
ឧ១- ការប េះពាល់ជាមួយនឹងមដើមកមនទចអាល ឬ 
វលលិភ្ញែរបណ្តឱ លឱ្យមឡើងកនាទ លរតអាកមលើភ្សបក 
រតង់កភ្នលងប េះមនាេះ។ ឧ២- របតិកមមអាហារ ឱ្សថ 
និងមោគសញ្ញា ននជំងឺបោសិតមួយចំនួនបណ្តឱ ល 
ឱ្យមចញកនាទ លរតអាកមៅមលើភ្សបក។ 

ក 
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ករមិនអាកភ្ទ/ 
អាកភ្ទរ ើយ ូសមកលរ  សូ 
អ. arteriosclerosis 
បារ. artériosclérose   
    (f.) 

  ១-អាការៈរកាស់រងឹ និង បាត់ភាពយតឺ (élasticité) 
ននអាកភ្ទភ្ដលបងកមឡើងមោយអរតាកាល់សយូមមឡើង 
ញពស់កនុងចរនតឈាមភ្ដលភាគមរចើនមកើតមឡើងចំមពាេះ
មនុស្វយ័ចំណ្តស់។ 
  ២- អាការៈរកាស់រងឹននភ្ផនកណ្តមួយឬមរចើនននអាកភ្ទ 
ភ្ដលបងកមឡើងមោយកំណកសរធាតុខ្លល ញ់  
អាមតរ  ូម សថិតមៅកនុងអាកភ្ទរយៈមពលយូរ ភ្ដលបងក 
ឱ្យមៅជាអាមតរ  ូសមកលរ  ូស (athérosclérose)។ 
 

កមមោយសចដំុ់ 
អ. myasthenia 
បារ. myasthénie (f.) 
 

  អាការៈចុេះមញោយកមាល ងំចលនាសចដំុ់បណ្តឱ ល 
មកពើមូលមហតុមរចើនយ ង។ 

កាយវភិាគវទិា/ 
អាណ្តតូមើ 
អ. anatomy 
បារ. anatomie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើរចនាសមពន័ធននសរ ើោងគមនុស  ្
និងសតវ។ 

ការកកឈាម 
អ. blood 
    coagulation/ 
    bloodclotting 
បារ. coagulation 
    sanguine (f.) 

  បភ្រមបរមួលឈាមពើោវមៅពាក់កណ្តឱ លរងឹភ្ដល 
អាចមកើតមានមៅកនុង ឬមរតសរនសឈាម។ 
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ការកញ្ជនាត កស់ចដំុ់ 
អ. muscle 
    contraction 
បារ. contraction 
    musculaire (f.) 
 

  អាការៈាញក ឆ្កន់នសចដំុ់ភ្ដលរមំោចមោយ 
របពន័ធរបសទឬមោយមូលមហតុមផ្ងៗ។ 

ការកភ្នធក/អាបដុ់កមម 
អ. abduction 
បារ. abduction (f.) 
 

  ចលនាសរ ើោងគភ្ដលាញមចញមៅខ្លងមរតញុស 
ពើទរមងម់ដើម។ 

ការភ្កអ 
អ. regurgitation 
បារ. régurgitation 
      (f.) 

  ដំមណើ រវលិរតឡបន់នអាហារពើរកពេះឬបំពងអ់ាហារ 
មកតាមមាតភ់្តមិនភ្មនជាការកអួតមទ។ ឧ.ការភ្កអ 
មរចើនមកើតមលើារក និងកុមារតូចៗមរកាយមពល
មៅរចួ។ 
 

ការខ្លទ /ំកុងទុយសយុង 
អ. contusion 
បារ. contusion (f.) 

  របួសមា ងភ្ដលបណ្តឱ លមកពើមរាេះថ្ន កធ់ងន់ធងរ 
មធវើឱ្យមញទចជាលិកាកនុងសរ ើោងគណ្តមួយ ប ុភ្នតមិនមាន 
រភ្ហកភ្សបកឬមរសម  ទធជំុវញិ។ 
 

ការចាកម់រុលវទិាសញ្ជសត/ 
អាគុយពងទួ់រ 
អ. acupuncture 
បារ. acupuncture (f.) 

  វធិើចាក់មរុលឆ្មម រចូលតាមភ្សបកចំភ្ញ្មម រ ើឌើយង 
(méridien) ននសរ ើោងគភ្ដលឈកឺនុងមាលបំណង 
រកមោគវនិិចឆយ័ ឬមធវើការពាបាលជំងឺោុនំរ  មួយចំនួន 
តាមកបួនមវជរសញ្ជសតបុោណចិន។ 
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ការចាល/់មរ  តងស់យុង 
អ. retention 
បារ. rétention (f.) 

  អាការៈននសរ ើោងគភ្ដលមិនអាចមានលទធភាព 
បម េ្ញមចាលឱ្យអស់នូវសរធាតុផទុក (រងឹ ោវ ឬ 
ឧសម័ន) របស់វា។ ឧ. មរ  តងស់យុងទឹកមូរតមៅកនុង 
មបាល កមនាមភ្ដលបណ្តឱ លមកពើការចាល់មៅរតង់ 
បងហួ រមនាមអាចបងកឱ្យមានមរាេះថ្ន ក។់ 
 

ការចុកមពាេះ/កូលកិ 
អ. colic 
បារ. colique (f.) 

  អាការៈឈឺចុកចាប់កនុងឆិទទោា នមពាេះ(cavité 
abdominale)។ ឧ. កនុងករណើ សទេះមពាេះមវៀនធំ 
អនកជំងឺមានការចុកមពាេះយ ងខ្លល ងំកាល ។ 
 

ការចុកវកក/ំការចុក 
តរមងមនាម 
អ. renal colic 
បារ. colique rénale 
colique néphrétique 

  អាការៈឈឺចុកចាប់យ ងរសួចរសល់មៅចមងកេះ 
ភ្ផនកខ្លងមឆវង ឬសឱ ំភ្ដលមានលកាណៈឈឺចាក់ 
ចុេះមរកាមមៅរករបោប់បនតពូជខ្លងមរត ឬនផទខ្លង 
កនុងននមលល មោយសរការសទេះផលូវទឹកមូរតភ្ដលភាគ 
មរចើនបណ្តឱ លមកពើមានរកួស។ ឧ.ការចុកតរមង 
មនាមខ្លងសឱ ំអាចរចឡជំាមួយនឹងការចុកមថលើម 
(colique hépatique) ប ុភ្នតការចុកមថលើមមាន 
អាការៈឈចឺាកម់ករកសម សឱ ។ំ 
 

ការឈសឺនាល ក ់
អ. arthralgia 
បារ. arthralgie(f.) 

  ការឈឺចុកចាប់កនុងសនាល ក់ភ្ដលបងកមោយជំងឺ 
មរចើនយ ង។ ឧ. ជំងឺរគុនសនាល ក(់rhumatisme) 
បងកឱ្យមានការឈសឺនាល កម់រចើនកភ្នលង។ 
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ការឈសឺចដំុ់ 
អ. myalgia/ 
    myodynia 
បារ. myalgie/ 
    myodynie (f.) 
 

  អាការៈឈចុឺកចាបម់ៅកនុងសចដំុ់មោយសរមូល 
មហតុមរចើនយ ង ដូចជា ការឈសឺចដំុ់មពលមាន 
ជំងឺផ្តត សយធំ(grippe)។ 

ការមញៀន 
អ. addiction 
បារ.addiction/ 
    pharmacodé  
    pendance (f.) 

   អាការៈភ្ដលមនុស្ ឬ សតវមិនង្វយមបាេះបង ់
បាននូវសរធាតុមញៀន(drogue)ភ្ដលធាល បប់ាន 
មរបើរចួមហើយ។ ឧ. អាមភៀននិងកញ្ញឆ មធវើឱ្យមាន 
ការមញៀនភ្ដលមិនង្វយមបាេះបង់បានមរកាយ 
មពលមរបើវាយូរមកមហើយ។ 
 

ការរតា ំ
អ. balneation 
បារ. balnéation(f.) 

  វធិើពនលិចសព៌ាងគកាយមួយភ្ផនកឬាងំមូលកនុងទឹក 
ឬ កនុងសូលុយសយុងមផ្ងៗកនុងមាលបំណង 
ពាបាល។ 
 

ការរតាពំាបាល 
អ. balneotherapy 
បារ. balnéothérapie(f.) 
 

  វធិើពាបាលជំងឺមោយការរតា។ំ 

ការមតអើក 
អ. hiccough 
បារ. hoquet (m.) 

  ដំមណើ រកញ្ជនាត កន់នសចដំុ់របាងំរទូង (diaphragme) 
មោយអមចតនាបងកឱ្យមានការបម េ្ញញយល់ និង 
សំមឡងតាមមាត់ជាសូរអឹកៗ។ ឧ. ជំងឺមហារ ើក 
បំពង់អាហារបងកឱ្យមានការមតអើកជារបចា។ំ 
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ការធាល កស់/ឡកូឺមរ   
អ. leukorrhea 
បារ. leucorrhée (f.) / 
   pertes blanches 
    

  អាការៈធាល ក់រអិំលពណ៌សតាមផលូវបនតពូជរបស់
ញ្ជសតើកនុងចមនាល េះមពលមានរដូវ មពលមានគភ ៌ មពល 
បំមៅកូននិងមរកាយមពលអស់រដូវ។ ឧ. ការធាល កស់ 
មានពណ៌មផ្ងមរតពើពណ៌ស និង កលិនញុសធមមតា 
រពមាងំមានរមាស់ាវ រមាសជាអាការៈបញ្ញរ ក់ពើ 
ការរលាក ឬ មានជំងឺរបោបប់នតពូជញ្ជសតើ។ 
 

ការបងកកំមណើ ត/ 
កំណកំមណើ ត 
អ. fertilization 
បារ. fécondation (f.) 

  ជំនួបរវាងភ្សពមា តូសូអុើត (spermatozoïde) 
និង អូវុល (ovule) ចំមពាេះមនុស្ឬសតវ រវាង 
អងម់តរ  ូសូអុើត (anterozoïde) និង អូអូភ្សវវ(oosphère) 
ចំមពាេះ រុកាជាតិបមងកើតបានជាមកាសិកាថមើមួយមៅថ្ 
សុើហកូត (zygote)។ ឧ. ការបងកកំមណើ តអាច 
របរពឹតតមៅបានលុេះរតាភ្តមានការជួបាន រវាង 
កាភ្ម តមឈាម លនិងកាភ្ម តញើ។ 
 

ការបាកឆ់អងឹ/ 
បណំ្តកឆ់អងឹ 
អ. fracture 
បារ. fracture (f.) 

  ការបាកោ់ច ់ឬ ភ្បកបាកម់ោយអមនលើ ឬ មោយភ្ផនក 
ាងំអស់របស់ឆអឹង។ ឧ. មរកាយពើអស់រដូវញ្ជសតើ 
ភ្ដលពំុបានទទួលសរធាតុកាល់សយូម និង ផូសវរ័ឱ្យ
បានរគបរ់ានង់្វយទទួលរងការបាកឆ់អឹង។ 
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ការផ្តឱ ចគ់ភ ៌
អ. conceptus 
    interruption 
បារ. interruption 
    de conception 
 

  ការប េ្បក់ារអភិវឌឍគភម៌ៅកនុងនផទមោយមចតនា។  
ឧ.ការរលូំតកូនជាវធិើមួយកនុងការផ្តឱ ចគ់ភ។៌ 

ការពនារកំមណើ ត/ 
កុងរតាសបិសយុង 
អ. contraception 
បារ. contraception(f.) 
 

  វធិើបង្វក រមិនឱ្យមានកំណគភម៌ៅកនុងនផទមាឱ យ។  
ឧ.ការមរបើមរសមអនាមយ័ជាវធិើមួយកនុងចំមណ្តម 
វធិើជាមរចើនននការពនារកំមណើ ត។ 

ការភាល តឆ់អងឹ 
អ. luxation 
បារ. luxation(f.) 

  ដំមណើ រឃ្លល ត ឬភាល ត ់ឬរបូតកាលឆអឹងពើទើតាងំមដើម 
បណ្តត លមកពើការដួល ឬការប េះទងគិច។ ឧ.កើឡាករ 
បាល់ាតម់រចើនរងមរាេះថ្ន កម់ោយការភាល តឆ់អឹង។ 
 

ការមានរដូវ 
អ. menorrhea 
បារ. ménorrhée (f.) 
 

  ការហូរឈាមនិងសរធាតុមផ្ងៗពើកនុងសបូន 
របស់ញ្ជសតើមៅមពលមានរដូវ។ 

ការរុបំង ់
អ. bandage 
បារ. bandage (m.) 
 

 វធិើរុរំបួស ឬ ដំមៅមោយមរបើបងរុ់មំដើមបើទបឱ់្យនឹង 
ឬ ទបល់ំហូរឈាម។ 
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ការមិនមរសកទឹក/ 
អឌើបសុើ 
អ. adipsia 
បារ. adipsie (f.) 
 

  លកាណៈធមមជាតិរបស់មនុស្មួយចំនួនតូចភ្ដល 
មិនចង់ផឹកទឹកកនុ ងរយៈមពលញលើឬភ្វង(នថង  ឬ  
សបាត ហ៍) ប ុភ្នតមិនភ្មនជាជំងឺមទ។ 

ការរមលួសនាល ក ់
អ. distortion 
បារ. distorsion(f.) 

  របួសមា ង ភ្ដលមធវើឱ្យសនាល ក់វលិញុសរបរកតើ 
បណ្តឱ លឱ្យយរលើហាក ម ង ់(ligament) ពទ័ធជំុវញិ 
ឱ្យឈឺចាប់ និង មិនអាចមធវើចលនាសកមមបាន។ 
ការរមួលសនាល កមិ់នាមារឱ្យមានការវេះកាតម់ទ 
ប ុភ្នតរតូវមធវើការពាបាលមោយអបសនាល ក់ និង ផឱល ់
ឱ្សថបំបាតក់ារឈចឺាប។់ 
 

ការរលាកសចដំុ់ 
អ. myositis 
បារ. myosite (f.) 

  អាការៈរលាកជាលិកាសចដំុ់ភ្ដលបណ្តឱ លមក
ពើអាងំហវចិសយុង(infection) មផ្ងៗដូចជាអាងំ-
    សយុងមោយសរបាក់មតរ ើសត ហ វវើ ឡូកូក 
(staphylocoque)។ 
 

ការរលូតកូន 
អ. abortion 
បារ. avortement 
      (m.) 

  ការរបូតគភ៌មចញពើនផទមាឱ យមុន១៨០នថង។  
ឧ. រសើតមានគភ៌ភ្ដលបានមៅពិនិតយនផទមពាេះរតឹម 
រតូវអាចមចៀសផុតពើការរលូតកូន។ 
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ការរលូតកូនឯកឯង 
អ. spontaneous 
    abortion 
បារ. avortement 
   spontané (m.) 
 

  ការរបូតគភម៌ចញពើនផទមាឱ យមោយនចដនយនិងាម ន
ការបងាំ។ ឧ. ការរលូតកូនឯកឯងអាចបងកមឡើង 
មោយសរការវវិតតមិនរតឹមរតូវននគភ ៌សុក ឬ បងក 
មោយជំងឺ ឬមរាេះថ្ន ករ់បស់មាឱ យ។ 

ការោកមនាមយប/់ 
ណុកតួរ ើ 
អ. nocturia/ enuresis 
បារ. énurèse/ 
     nocturie (f.) 
 

  អាការៈមហៀរទឹកមនាមមោយមិនដឹងញលួន ភាគមរចើន 
មពលមដកលកម់ៅមពលយប។់ 

ការោងំរដូវ 
អ. amenorrhea 
បារ. aménorrhée (f.) 

  ការបាត់រដូវរបស់ញ្ជសតើកនុងវយ័បនតពូជភ្ដលមាន 
លកាណៈមិនរបរកតើ។ ឧ. ការមានវបិតតិផលូ វចិតត 
កងវេះអាហារូបតថមភ ការមានជំងឺធងនធ់ងររបចាកំាយ 
ឬ ការមានគភប៌ងកឱ្យញ្ជសតើមានការោងំរដូវ។ 
 

ការរបួចូល/អាតដុ់កមម 
អ. adduction 
បារ. adduction(f.) 
 
 
 
 

  ចលនាសរ ើោងគភ្ដលាញពើមរតចូលកនុងញុសពើ
ទរមងម់ដើម។ 
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ការរលូំតកូន 
អ. induced    
     abortion 
បារ. avortement 
      (m.)  

  ការមធវើឱ្យរបូតគភម៌ចញពើនផទមាឱ យមោយមចតនា 
ដូចជា ការមរបើឱ្សថ ការបូម ឬ ការមកាសគភ ៌
មចញពើសបូន។ ឧ. កនុងករណើ ញ្ជសតើមានគភម៌ានជំងឺ 
ធងនធ់ងរឬអំរបវើយ ុងកនុងនផទមានលកាណៈមិនរបរកតើ 
ភ្ដលអាចប េះពាល់ដល់ជើវតិមាត យ មគរតូវបងាចិំតត 
មធវើការរលូំតកូន។ 
 

ការលាងរបសួ/ 
អាបភ់្សទសយុង 
អ. abstersion 
បារ. abstersion(f.) 
 

  ការសមាអ តរបួសមោយមរបើឱ្សថលាងរបួស 
(abstergent)។ 

ការសង ប 
អ. yawning 
បារ. bâillement (m.) 

  ការហាមាតម់ោយអមចតនាដកដមងហើមចូលយ ងខ្លល ងំ 
និងបម េ្ញញយល់បនតិចមឱង មៗកវញិ។ សកមមភាពមនេះ 
មកើតមានមៅមពលអស់កមាល ងំ ងងុយមដក ឬធុញថប។់ 
 

ការមហើមមពាេះ 
អ. meteorism 
បារ. ballonnement/ 
    météorisme (m.) 

  អាការៈមបា ងមពាេះមោយសរសទេះឧសម័នមៅកនុង 
រកពេះ មពាេះមវៀន។ ឧ. ជំងឺរគុនមពាេះមវៀនបងកឱ្យ 
មានអាការៈរគុនមតឱ ខ្លល ំង ការមហើមមពាេះ និង 
មោគសញ្ញា ផលូ វរលំាយអាហារ មផ្ងៗមទៀត។ 
 

ការអសរ់ដូវ/ 
មមណូប ូស 
អ. menopause 
បារ. ménopause (f.) 

  ដំមណើ រឈបធ់ាល កឈ់ាមរដូវរបស់ញ្ជសតើភ្ដលជាទូមៅ 
អាចចាបម់ផឱើមពើអាយុ៤៥ដល់៥៥ឆ្មន ។ំ ឧ.ការអស ់
រដូវរបស់ញ្ជសតើបញ្ញរ កថ់្ញ្ជសតើមនាេះពំុអាចមានលទធភាព 
បនតពូជបានមទៀតមឡើយ។ 
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កាកសុើណូម 
អ. carcinoma 
បារ. carcinome (m.) 

  មហារ ើកជាលិកាភាន ស(épithélium)ភ្ដលរគបមលើ
សរ ើោងគណ្តមួយ ប ុ ភ្នត មិនកាចសហាវដូច  
មើញ ូសកូម (myosarcome) មទ។ 
 

កុងរតាកទួ់រសចដំុ់ 
អ. muscle contracture 
បារ. contracture 
   musculaire (f.) 
 

  អាការៈកញ្ជនាត កស់ចដំុ់យ ងរងឹជាអចិនញ្ជនតយម៍ោយ
មូលមហតុសចដំុ់ទទួលការឈចឺាប់ ឬរមំោចយ ង 
ខ្លល ងំកាល ។ 

កូរ ើយ ុង 
អ. chorion 
បារ. chorion (m.) 

  រសាបម់រតននភាន សារក ភ្ដលអភិវឌឍមៅតាម 
ការរ ើកធំធាតរ់បស់ារកមៅកនុងនផទមាឱ យ។ ឧ. អាម ែូស 
(amios) និងកូរ ើយ ុងបមងកើតបានជាភាន សារក 
មៅកនុងនផទមាឱ យ។ 
 

មកាសកិា 
អ. cell 
បារ. cellule (f.) 

   ឯកតាទរមងរ់គឹេះននជើវតិភ្ដលជាភ្ផនកតូចបំផុត 
របស់ភាវៈរស់ មហើយភ្ដលអាចដំមណើ រជើវតិបាន 
មោយញលួនឯង។ ធាតុផ្នំនមកាសិកាមានសុើតូបាល ស 
(cytoplasme) នណវ យ ូ (noyau)។ 
 

មកាសកិាវទិា 
អ. cytology 
បារ. cytologie (f.) 
 
 

   វទិាសញ្ជសតសិកោពើមកាសិកា(cellules)រគប់
របមភទ។ 
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កាលបូស/រាបបូ់ស 
អ. core of boil 
បារ. bourbillon (m.) 
 

   ដំុសរនសៗពណ៌សមៅកនុងបូសភ្ដលមកើតមឡើង 
មោយសរការរបមូលផឱុ ំននជាលិកាភ្សបកង្វប។់ 

រកិនសចដំុ់ 
អ. myosclerosis 
បារ. myosclérose (f.) 
 

  អាការៈរកិនសវិត និងរញួតូចញុសរបរកតើននសចដំុ់។ 

រកិស(ជំងឺ)/ ោ សុើទើសម ៍
អ. rachitism  
បារ. rachitisme (m.) 

  ជំងឺបណ្តត លមកពើឆអឹងមិនលូតលាស់មៅតាម 
ដំណ្តកក់ាលននសរ ើោងគមនុស្ និងសតវភ្ដល 
បណ្តត លមកពើកតាត មផ្ងៗជាមរចើន ជាពិមសស 
កងវេះវ ើតាមើន/ជើវជាតិមដ (vitamineD)។ ឧ. ការឱ្យ 
ារក ឬ សតវទទួលបានពនលឺរពេះអាទិតយមៅមពល 
រពឹករពលឹមអាចជួយកាតប់នថយជំងឺរកិស។ 
 

រកសួ(មវជរសញ្ជសត) 
អ. stone/calculus 
បារ. calcul (m.) 

  ដំុកំណកសរធាតុកំមបារកមកើតកនុងសរ ើោងគមនុស  ្
សតវ។ ឧ. ការចុកតរមងមនាមភាគមរចើនបងកមឡើង 
មោយសរការសទេះរកួសកនុងតរមងមនាម ឬ បំពង ់
ទឹកមនាម (uretère)។ 
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រកសួវកក/ំរកសួ 
តរមងមនាម 
អ. renalstone/
   kidney stone/ 
   renal lithiasis 
បារ. calcul rénal /    
   lithiase  rénal 
 

  ដំុកំណកសរធាតុកំមបារកមកើតកនុងតរមងមនាម 
ភ្ដលអាចបងកឱ្យសទេះរបពន័ធទឹកមូរត និងអាចបងក 
ឱ្យមានអាការៈឈចុឺកចាប។់ 

កអក 
អ. cough 
បារ. toux (f.) 

  សញ្ញា /អាការៈប   ញញយល់មោយបងាំរហ័សភាល ម  ៗ
រមបៀបជាកញ្ជនាត ក់ ឬក ឆ្ ក់ និងមានសូរសំមឡង 
មចញពើបំពងក់ ជួនកាលមកើតមឡើងមោយមចតនា ឬ 
អមចតនា និង មរផលិច(réflexe)។ ជាទូមៅកអក 
បណ្តត លមកពើការរលាកផលូវដមងហើម និងផលូវរលំាយ 
អាហារ។ ឧ. មកមងភ្ដលមានជំងឺរលាកផលូវដមងហើម 
បណ្តត លឱ្យមានអាការៈកអកជាញឹកោប។់ 
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ញទុេះតរមងមនាម/ញទុេះវកកំ/ 
មពាមណញ្ជហវសូ 
អ. pyonephrosis/ 
     renal empyema 
បារ. pyonéphrose  (f.) 
    /empyèmerénal 
          (m.) 
 

  អាការៈរលាកមោយមានញទុេះដកក់នុងវកកំ (តរមងមនាម) 
ភ្ដលបងកឱ្យមានការចុកចាបម់ៅចមងកេះនិងមានញទុេះ
កនុងទឹកមូ  ។ 

ញទុេះបងហួរមនាម/មបលណូមរ   
អ. blennorrhea 
បារ. blennorrhée (f.) 

  អាការៈមានញទុេះហូរតាមបងហួ រមនាម(urètre) 
ភ្ដលជាមោគសញ្ញា មួយបណ្តត លមកពើការរលាកផលូវ 
ទឹកមូរត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ 
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គភ ៌
អ. gestation/ 
  pregnancy 
បារ. gestation/ 
  grossesse (f.) 
 

  កូនកនុងនផទភ្ដលវវិតតពើសុើហកូត(zygote)រហូតដល់
រគបភ់្ញមកើត។ ឧ. ញ្ជសតើរូបមនេះមានគភ៌ចំនួន៥ភ្ញ 
មកមហើយ។ 

គភម៌រតសបូន 
អ. ectopic pregnancy 
បារ. grossesse 
   ectopique/ 
  grossesse   
  extrautérine (f.) 

  គភ៌ភ្ដលតាងំទើមៅកនុងនដសបូន(trompe de 
fallope) កមនោមសបូន (ovaire) ឬឆិទទោា នមពាេះ 
(cavité péritonéale)។ ឧ. ញ្ជសតើមានគភរ៌តូវមៅ 
ពិនិតយនផទមពាេះឱ្យបានមទៀងាត់តាមកាលកំណត់
របស់រគូមពទយឯកមទសសមភពមដើមបើមចៀសវាងមរាេះ 
ថ្ន កក់នុងករណើ មានគភ៌មរតសបូន។ 
 

គភរ៌គបភ់្ញ 
អ. pregnancy in term 
បារ. grossesse à 
       terme (f.) 
 

  គភភ៌្ដលមានអាយុជាមធយម៩ភ្ញ១០នថងោប់ចាប់ 
ពើនថងបាត់រដូវរហូតដល់នថងសរមាល។ ឧ. គភរ៌គប ់
ភ្ញអាចមលើស ឬញវេះ២សបាឱ ហ៍ននអាយុរបស់គភ។៌ 

គើមើពាបាល 
អ. chemotherapy 
បារ. chimiothérapie (f.) 

វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយការមរបើសរធាតុគើមើ។ 

គ 
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គភច៌ាសភ់្ញ 
អ. prolonged    
   pregnancy/ 
   postterm 
  pregnancy 
បារ. grossesse 
  prolongée (f.) 
 

  គភភ៌្ដលមានអាយុមលើសពើ៤២សបាត ហ៍ គឺមាន 
រយៈមពលភ្វងជាងគភរ៌គប់ភ្ញធមមតា។ ឧ. ញ្ជសតើមាន 
គភ៌ចាស់ភ្ញចាំបាច់រតូវមៅពិមរាេះជាមួយ 
រគូមពទយឯកមទសសមភពមដើមបើមចៀសវាងមរាេះថ្ន ក់
មៅមពលសរមាល។ 

គើសត 
អ. cyst 
បារ. kyste (m.) 

  ដំុពកមបនើញ(tumeur bénigne) ជាសរធាតុ 
ោវរុពំទធជំុវញិមោយមរសម ភ្ដលាម នទំនាកទំ់នង 
នឹងជាលិកាខ្លងមរត។ ឧ. គើសតអាចមកើតមានមៅ 
រគប់សរ ើោងគាងំអស់ភ្ដលាមារឱ្យអនកជំងឺរតូវ
មៅពិមរាេះជាមួយរគូមពទយវេះកាត។់ 
 

រគនុ 
អ. fever/pyrexia 
បារ. fièvre/pyrexie (f.) 

  អាការៈបណ្តត លឱ្យកមតត កនុងញលួនមកើនមឡើងហួស 
របរកតើ។ ឧ. មកមងភ្ដលមាត យនាំមៅមនទើរមពទយ
បភ្ងអកមនេះ កំពុងមានជំងឺរគុនមតត ។ 
 

មរាងឆអងឹ/ 
អដាសិងាលកិ 
អ. skeleton 
បារ. squelette(m.) 

  សំណំុឆអឹងាងំអស់ននសព៌ាងគកាយភ្ដលបមងកើត 
បានជារចនាសមពន័ធនិងោងមៅរបស់មនុស្និងសតវ។  
ឧ. អដាិសងាលិករបស់មនុស្មានឆអឹងចំនួន២០៦ 
ភ្ដលរមួមានឆអឹងភ្វង ឆអឹងសំភ្ប ត និងឆអឹងញលើ។ 
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មរាេះថ្ន ក ់
អ. accident 
បារ. accident (m.) 

  មហតុការណ៍ជាវបិតតិភ្ដលមកើតមឡើងបនាទ នឬ់មោយ 
នចដនយ។ ឧ. កនុងករណើ សមាព ធឈាមមឡើងញពស់ 
អនកជំងឺអាចមានមរាេះថ្ន កស់រនសឈាមកនុងញួរកាល 
(accident vasulaire cérébral AVC)។ 
 

គលុយសុើដ 
អ. glucid 
បារ. glucide (m.) 

 សរធាតុសករជាកាមបានអុើរោត(hydrate de 
carbone) ភ្ដលកនុងមនាេះមានសករមាល(ose 
sucre simple) និង សករកំុផលិច(oside sucre 
complexe)។ 
 

គនំាងំមបេះដូង/ 
បលុកមបេះដូង 
អ. heart block 
បារ. bloc cardiaque  

  វបិតិតននចង្វវ ក់មបេះដូងរហូតដល់ាងំមោយសរ
ោចរ់លករមំោច(onde d’excitation)បញ្ញរ សចដំុ់ 
មបេះដូងបណ្តត លមកពើការមរបើរបាស់ឱ្សថញុស ឬ 
សរធាតុពុល ...។ 
 

គនំាងំសនាល ក/់ 
អងគ់ើឡូស 
អ. ankylosis/ 
(joint) stiffness 
បារ. ankylose (f.) 
 

  អាការៈាងំសនាល កពំុ់អាចមធវើចលនាសកមម ឬ អកមម 
បានបងកមោយសចដំុ់ ឬ ពួរសចដំុ់ននសនាល កម់នាេះ 
រកិនរងឹ ឬ មោយមូលមហតុរលាករលួយសនាល ក។់ 
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ចលនាពាបាល/ 
គើមណពាបាល 
អ. kinesitherapy 
បារ.kinésithérapie 
 (f.)/ cinésithérapie(f.) 
 

  វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយហតថចលនាមដើមបើ 
រមំោចសរ ើោងគ ដូចជាការរចបាច ់ ការចុច... ឬ 
មរបើឧបករណ៍មផ្ង ។ៗ កនលងមកមគធាល បម់របើពាកយមនេះ 
ថ្ការពាបាលមោយចលនា។ 

ចិតតពាបាល 
អ. psychotherapy 
បារ. psychothérapie 
     (f.)/traitement  
    psychique (m.) 
 

  វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយការអបរ់សំរមួល 
ផលូវចិតតកនុងមាលបំណងបនធូរអារមមណ៍អនកជំងឺ។ 

ចូល 
អ. afferent 
បារ. afférent(adj.) 
 

  ភ្ដលនាសំរធាតុអវើមួយចូលមៅកនុងសរ ើោងគ។ 

មចញ 
អ. efferent 
បារ. efférent(adj.) 

  ភ្ដលនាសំរធាតុអវើមួយមចញពើសរ ើោងគមៅមរត។ 

 

ច 
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ជាលកិា 
អ. tissue 
បារ. tissu (m.) 

  សំណំុមកាសិកា ភ្ដលមានទរមង់រចនាសមពន័ធ និង 
មុញង្វរដូចាន បមងកើតបានជាសរ ើោងគមួយ ឬភ្ផនក 
មួយននសរ ើោងគ។ 
 

ជាលកិាវទិា 
អ. histology 
បារ. histologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោពើជាលិកា(tissus)រគប ់
របមភទ។ 

ជើវគើមើវទិា 
អ. biochemistry 
បារ. biochimie (f.) 

   វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើសមាសធាតុ និងរបតិកមម 
គើមើកនុងភាវៈមានជើវតិ។ ឧ. ការសិកោលមអិតពើ 
ការរលំាយអាហារមៅកនុងញលួនមនុស្សតវជាភ្ផនក
មួយននជើវគើមើវទិា។ 
 

ជើវវទិា 
អ. biology 
បារ. biologie (f.) 
 

វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើភាវៈមានជើវតិ (មនុស្ សតវ 
និង រុកាជាតិ)។ 

ជំងឺរកិន 
អ. sclerosis 
បារ. sclérose (f.) 

  សភាពរងឹឬរកាស់ននជាលិកា ឬសរ ើោងគណ្តមួយ 
ភ្ដលបណ្តឱ លឱ្យបាតប់ងមុ់ញង្វររបស់វា។  
ឧ. ការពិសរសជាកតាត មួយជំរុញឱ្យជំងឺរលាក 
មថលើមវវិតតមៅជាជំងឺរកិនមថលើម។ 

ជ 
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ជំងឺរកិនមថលើម/ 
មសៀរ  សូមថលើម 
អ. hepatic cirrhosis 
បារ. cirrhose du foie/ 
     cirrhose    
     hépatique (f.) 
 

  ជំងឺមថលើមមា ង បណ្តឱ លមកពើការរលាកមកាសិកា 
(cellule) មថលើមមធវើឱ្យជាលិកា(tissu)មថលើមរងឹ 
រកិនភ្លងបំមពញមុញង្វរបាន។ ឧ. ការពាបាល 
ជំងឺរលាកមថលើមានម់ពលមវលាអាចទប់សក តក់ារវវិតត 
មៅជាជំងឺរកិនមថលើមបាន។ 

ជំងឺខ្លវ កម់ាន ់
អ. hemeralopia/ 
     night blindness 
បារ. héméralopie (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទមរចើនមកើតមលើកុមារ ភ្ដលភ្ភនក 
មមើលមិនម ើញញុសរបរកតើមៅទើងងឹតមៅមពលយប ់
ឬមៅមពលមានពនលឺមញោយ។ ជាទូមៅជំងឺមនេះមកើត
មឡើង មោយសរកងវេះ វ ើតាមើនអា/ជើ វជាតិអា  
(vitamineA)។ ឧ. ជំងឺខ្លវ កម់ានអ់ាចបង្វក រ និង 
ពាបាលមោយឱ្សថឬអាហារភ្ដលសមបូរជើវ ជាតិអា។ 
 

ជំងឺរជាងំ 
អ. thrush 
បារ. muguet (m.) 

  ជំងឺមួយរបមភទ ភ្ដលមកើតមឡើងជាផ្តល កសន ម 
(taches) ពណ៌សរសអាបទ់ំហតូំច ឬ ធំមៅមលើ 
ភាន សកនុងមាត់ និងជួនកាលរលាកដល់មដើមបំពងក់ 
ភ្ដលបងកមឡើងមោយផ្តិកងឌ់ើោអាបវើកង ់(candida 
albicans)។ ជំងឺមនេះមរចើនមកើតមៅមលើកុមារ។  
ឧ.ផលវបិាកននជំងឺរជាងំបណ្តឱ លឱ្យញវេះអាហារូបតថមភ។ 
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ជំងឺធូលើសតួ/ 
ផនឺម ូកូនើញ ូស 
អ. pneumoconiosis 
បារ. pneumoconiose 
    (f.) 
 

  ជំងឺសួតោុនំរ  ម ាង ភ្ដលបងកមោយកំណកធូលើ 
(ផងស់រធាតុភ្រ   ឬ សរធាតុគើមើ...) មៅកនុងសួត 
តាមការដកដមងហើមរសូបចូលកនុងរយៈមពលយូរ។ 

ជំងឺរបរគើវ/ហគុត 
អ. gout 
បារ. goutte (f.) 

  ជំងឺបងកឱ្យឈចុឺកចាប ់ ជាពិមសសមៅមពលយប ់
មពលសរមាក ឬ ាម នសកមមភាពមៅរតងស់នាល ក ់
រមាមនដ រមាមមជើង និងបណ្តត សនាល កដ់នទមទៀត។ 
ជំងឺមនេះមរចើន បណ្តត លមកពើសរធាតុអាសុើតអវុយរកិ 
(acide urique) មានករមិតញពស់ហួសរបរកតើ។  
ឧ. រគូមពទយបានឱ្យដំបូនាម នដល់អនកជំងឺរបរគើវមនេះ 
ឱ្យតមចំណើ អាហារណ្តភ្ដលបងកឱ្យមកើនសរធាតុ 
អាសុើតអវុយរកិ ដូចជាសច់អាងំ មរគឿងសមុរទ 
មរគឿងកនុងរជូកមាន់ា,...។ 
 

ជំងឺផ្តិ/មើកូស 
អ. mycosis 
បារ. mycose (f) 
 

  ជំងឺភ្ដលបងកមឡើងមោយមមមោគជាពពួកផ្តិ 
(champignon)។ 
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ជំងឺពកក/ 
ជំងឺពកមទៀរ  ូអុើត 
អ. goiter/goitre 
បារ. goitre (f.) 

  ជំងឺភ្ដលសមាគ ល់មោយការរ ើកធំ ឬ មានដំុពកនន 
រកមពញទើរ  ូអុើត(la glande thyroïde) មៅនឹង ក 
មោយសររកមពញមនេះផលិតអរ័ម ូនតិចមពក ឬ មរចើន 
មពក។ ជំងឺពកកជាធមមតាមរចើនភ្តបណ្តត លមកពើ 
កងវេះជាតិអុើយ ូតមៅកនុងចំណើ អាហារ។ មគសមងកត 
ម ើញជំងឺពកកមានមរចើនសណ្តា ន។ ឧ.អនកបរមិភាគ 
អំបិលមានសរធាតុអុើយ ូតអាចការពារមិនឱ្យមកើត 
ជំងឺពកកបាន។ 
 

ជំងឺពកឆអឹង/អូមសតអូម 
អ. osteoma 
បារ. ostéome (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលមានអាការៈពើរយ ងគឺ     
១- អាការៈរ ើកលូតលាស់ញុសរបរកតើរបស់ជាលិកា 
ឆអឹងមពញវយ័ភ្ដលវវិតតយតឺៗមៅនឹងកភ្នលងបងកបាន 
ជាកំពកននឆអឹង។  ២- អាការៈជាដំុពកមាន លកាណៈ 
ជាឆអឹងភ្ដលកមកើតមឡើងមៅកភ្នលងប េះទងគិចញឹក- 
ោប់ននជាលិកាទន ់របស់សព៌ាងគកាយ។ ឧ. ជំងឺ 
ពកឆអឹងរតូវភ្តពាបាលមោយការវេះកាត។់ 
 

ជំងឺពុកឆអឹង/ 
អូមសតអូប ូរ  ូស 
អ. osteoporosis 
បារ. ostéoporose (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលមកើតមឡើងមោយសរកងវេះសរ
ធាតុភ្រ   និងការថយចុេះននបណ្តឱ ញរបពន័ធរបូមតអុើន 
របស់ឆអឹង។ ជំងឺមនេះបណ្តឱ លឱ្យមានការឈចុឺកចាប ់
ការញូចទរមងម់ដើមននឆអឹងនិងមធវើឱ្យឆអឹងង្វយបាក់។  
ឧ. ជំងឺពុកឆអឹងជាជំងឺភ្ដលមរចើនមកើតមលើញ្ជសតើវយ័ចាស់។ 
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ជំងឺភ្ភនករកហម 
អ. conjunctivitis 
បារ. conjonctivite (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលបងកឱ្យរលាកភាន សកនុងរតបក
ភ្ភនក និង រាបភ់្ភនកមលើកភ្លងភ្តភ្កវភ្ភនក (គរ័មណ= 
cornée)។ មូលមហតុបណ្តឱ លមកពើការបងកមោគ 
មោយមើរកុប ចំណ្តំងពនលឺខ្លល ំង ឬ អងគធាតុមរត 
(corps étranger) ចូលកនុងភ្ភនក។ ឧ. ការលាង 
នដមោយសបវូជារបចាកំាតប់នថយការមកើតជំងឺ 
ភ្ភនករកហម។ 
 

ជំងឺមហារ ើក 
អ. cancer 
បារ. cancer (m.) 

  ជំងឺមកើតមឡើង ជាដំុពក ជាដំមៅមិនរបរកតើមៅ 
តាមសរ ើោងគណ្តមួយរបស់មនុស្ឬសតវបងកមឡើង
មោយមកាសិកា ភ្ដលដុេះរ ើកលូតលាស់ញុសធមមតា 
និង ោលោលបងកជាជំងឺរសួចរសល់ ឬ ោុនំរ  បណ្តត ល 
ឱ្យសល ប់មបើមិនមានការពាបាលឱ្យបានរតឹមរតូវ 
តាមកបួនខ្លន តជំនាញឱ្យាន់មពលមវលាមទមនាេះ។  
ឧ. អនកជំងឺមនេះសល បម់ោយជំងឺមហារ ើកមថលើម។ 
 

ជំងឺរលាកញួរឆអងឹ/ 
អូមសតអូមើមយលើត 
អ. osteomyelitis 
បារ. ostéomyélite (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលមកើតមឡើងមោយការរលាករពម 
ាន ាំងតួឆអឹង ាំងញួរឆអឹងមោយមូលមហតុមរចើន
យ ង។ ឧ. ជាទូមៅជំងឺរលាកញួរឆអឹងរសួចរសល ់
មរចើនមកើតមានមៅមលើកុមារ។ 
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ជំងឺរលាកឆអងឹ/ 
អូមសតអុើត 
អ. osteitis 
បារ. ostéite (f.) 
 

  អាការៈមួយរបមភទភ្ដលមកើតពើការរលាកតួឆអឹង។  
ឧ. ជាទូមៅមូលមហតុភ្ដលបងកឱ្យមានជំងឺរលាក 
ឆអឹងបណ្តត លមកពើបាកម់តរ ើ។ 

ជំងឺរលាកទឹកសនាល ក/់
សុើណូវ ើត 
អ. synovitis 
បារ. synovite (f.) 

  ជំងឺរលាកទឹកសនាល កម់ានសភាពរសួចរសល់ ឬ 
ោុនំរ  ភ្ដលមធវើឱ្យសងួត ឬ មានសរធាតុោវមិនរបរកតើ
ដូចជាឈាម ទឹករនង ឬ អាចមានឧសម័ន។ ឧ. មបើអនក
ជំងឺសង្យ័ថ្ញលួនមានជំងឺរលាកទឹកសនាល ក់រតូវមៅ
ពិមរាេះជាមួយនឹងរគូមពទយឯកមទសមចៀសវាង 
ការមរបើថ្ន មំោយញលួនឯង។ 
 

ជំងឺរលាកពហុសនាល ក/់ 
ប ូលើអារទើត 
អ. polyarthritis 
បារ. polyarthrite (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលមកើតមឡើងពើការរលាករសួច 
រសល់ ឬ ោុនំរ  កនុងសនាល ក់ជាមរចើនរពមៗាន ។    
ឧ. ជំងឺរលាកពហុសនាល កជ់ាមោគសញ្ញា ននជំងឺរគុន 
សនាល ក(់rhumatisme)រសួចរសល់និងោុនំរ  ។ 
 

ជំងឺរលាកមាត ់
អ. stomatitis 
បារ. stomatite (f.) 

  ជំងឺរលាកភាន សមសើមកនុងមាតប់ងកមោយបាកម់តរ ើ 
វ ើរុស ពពួកផ្តិ,...។ ឧ. កងវេះអនាមយ័មាតម់ធមញ
ជាកតាត បណ្តឱ លឱ្យមកើតជំងឺរលាកមាត។់ 
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ជំងឺរលាកសនាល ក ់
អ. arthritis 
បារ. arthrite (f.) 

 អាការៈរលាកមៅរតង់សនាល ក់បណ្តឱ លឱ្យមឡើង 
រកហមមតឱ  ឈចឺាប ់និង មហើម ភ្ដលមានលកាណៈ 
រសួចរសលឬ់ោុនំរ  ។ ឧ. អនកជំងឺរលាកសនាល កគ់បបើ 
មៅពិនិតយពាបាលតាមការភ្ណនារំបស់រគូមពទយ 
ឯកមទស។ 
 

ជំងឺរលាកសរនសពួរ
សចដំុ់/ ជំងឺរលាក 
        តងដុ់ង 
អ. tendinitis 
បារ. tendinite/ 
     ténosite (f.) 

  ជំងឺបណ្តឱ លមកពើរលាកសរនសពួរភ្ដលភារ ប់សច ់
ដំុមៅនឹងឆអឹង។ 

ជំងឺរលាកអណ្តឱ ត 
អ. glossitis 
បារ. glossite (f.) 

  ជំងឺមួយរបមភទភ្ដលបងកឱ្យរលាកភាន សអណ្តឱ ត 
មសើៗឬមរៅ និង មានលកាណៈរសួចរសល់ ឬ ោុនំរ  ។  
ឧ. អនកជំងឺរលាកអណ្តឱ តមានអាការៈមហៀរទឹកមាត ់
ជារបចា។ំ 
 

ជំងឺោក 
អ. diarrhea/diarrhoea 
បារ. diarrhée(f.) 

  ជំងឺ ភ្ដលបណ្តត លឱ្យមានការបមនាទ បង់លាមកមាន 
សភាពោវ និងញឹកោប។់ ឧ. មៅមនទើរពិមសធន៍ 
បាក់មតរ ើសញ្ជសត (laboratoire bactériologique) 
មនេះ មគកំពុងវភិាគលាមករបស់អនកជំងឺោកមដើមបើ 
រកមមមោគភ្ដលបងកឱ្យោក។ 
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ជំងឺវទិា/បា តូវទិា 
អ. pathology 
បារ. pathologie(f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើជំងឺរគប់របមភទមដើមបើរក 
មូលមហតុមោគវនិិចឆយ័និងវធិើពាបាល។ 

ជំងឺសនាល ក ់
អ. arthropathy 
បារ. arthropathie (f.) 
 

 ជំងឺរគប់របមភទភ្ដលមកើតមឡើងមៅកនុងសនាល ក់។  
ឧ. អាការៈាងំសនាល កជ់ាផលវបិាកននជំងឺសនាល ក។់ 

ជំងឺសចដំុ់ 
អ. myopathy/myopathia 
បារ. myopathie (f.) 
 

  ជំងឺរគបរ់បមភទននរបពន័ធសចដំុ់។ 

ជំងឺហតឺ 
អ. asthma 
បារ. asthme (m.) 

  ជំងឺមកើតមឡើងមៅផលូ វដមងហើមបណ្តត លឱ្យអនកជំងឺ
មានការលំបាកកនុងការដកដមងហើមហត់ដងហក់។ 
ជំងឺមនេះបណ្តត លមកពើមូលមហតុមរចើនយ ង។ 
អនកជំងឺអាចសល ប់មបើពំុមានការពាបាលរតឹមរតូវ 
ានម់ពលមវលាមនាេះមទ។ ឧ. មដើមបើមចៀសវាងជំងឺ 
ហតឺគួររស់មៅកនុងបរយិកាសលអ អនាមយ័លអ និង 
មចៀសវាងការមរបើថ្ន មំោយាម នមវជរបញ្ញរ ។ 
 

ជំនាបស់អតិ/អាមដរ  ង ់
អ. adhesion 
បារ. adhérence (f.) 

  អាការៈសអិតជាបា់ន រវាងសរ ើោងគពើរ ឬ មរចើនមៅកនុង 
កភ្នលងណ្តមួយននសព៌ាងគកាយមោយមូលមហតុ
មផ្ងៗ។ ឧ. អស់រយៈមពលយូរមរកាយពើការវេះ 
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កាត់កនុងមពាេះ ករណើ ញលេះអាចមកើតមានជំនាប់សអិត 
ននមពាេះមវៀន។ 
 

ជំនួយកមាល ងំ/ 
អាណ្តឡបឹសុើ 
អ. analepsia /    
    analepsis 
បារ. analepsie (f.) 
 

  វធិើមធវើឱ្យអនកជំងឺមានកមាល ងំពលំមឡើងវញិ មរកាយ 
មពលជាសេះមសបើយ។ 
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ឈាមញន/់ 
កណំកឈាម 
អ. blood clot 
បារ. caillot sanguin 

  ដំុឈាមភ្ដលបានមកពើការកកសរមាបបិ់ទសរនស 
ឈាមោច ់ឬ របួស និង ប្ឈបល់ំហូរឈាម។ 

ឈ ឺ
អ. ache 
បារ. mal (m.) 

  អាការៈមិនរសួលននសរ ើោងគណ្តមួយ។ 

ឈកឺាល 
អ. cephalalgia/  
     cephalgia/ 
     cephalodynia/    
     headache 
បារ. céphalalgie/   
       céphalée (f)/  
       mal de tête 

  អាការៈភ្ដលឈចឺាបក់នុងកាលបណ្តត លមកពើមូល
មហតុមរចើនយ ង មពលញលេះមិនអាចរកមូលមហតុម ើញ
មឡើយ។ ឧ. ការសរមាករគបរ់ាន ់និង មទៀងាត ់
មពលមវលាអាចជួយបនថយអាការៈឈកឺាល។ 

 

 

 

ឈ 
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ដំុពក/ទុយមរ័ 
អ. tumor 
បារ. tumeur (f.),         
   néoplasme (m.) 
 

  ការដុេះសច់មិនរបរកតើននជាលិកាមផ្ងៗរបស់ 
សរ ើោងគ។ ឧ. អនកជំងឺភ្ដលមានដំុពករតូវមៅពិមរាេះ 
ជាមួយរគូមពទយសលយសញ្ជសត (chirurgien)។ 

ដំុពករកមពញ/ 
អាមដណូម 
អ. adenoma 
បារ. adénome (m.) 

  ដំុពកមបនើញននរកមពញណ្តមួយភ្ដលមាន 
រចនាសមពន័ធដូចរកមពញមនាេះ និងមានមរសមរុ ំ ទធ 
យ ងមាំ មហើយមានសកមមភាពមសមរកសយុង  
(sécrétion) ខ្លល ងំកាល ជាងធមមតា។ ឧ. អាមដណូម 
រកមពញទើរ  ូអុើដ (thyroïde) ភ្ដលមានមសមរកសយុង 
អរ័ម ូនទើរ  ុកសុើន (thyroxine) មរចើនមលើសធមមតា 
តរមូវឱ្យមានការវេះកាត់យកមចញ។ 
 

ដំុពកខ្លល ញ់/លើប ូម  
អ. lipoma 
បារ. lipome (m.) 

  ដំុពកមបនើញននជាលិកាខ្លល ញ់មានមរសមរុពំទធ 
ជំុវញិភ្ដលាម នទំនាកទំ់នងនឹងជាលិកាខ្លងមរត។  
ឧ. លើប ូមជាដំុពកភ្ដលង្វយរសួលមធវើមោគវនិិចឆយ័ 
និង ពាបាល ប ុភ្នតវាអាចវវិតតមៅជាជំងឺមហារ ើក 
ដំុខ្លល ញ់។ 
 

ដ 
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ដំុពកមបនើញ/ទុយមរ័
មបនើញ 
អ. benign tumor 
បារ. tumeur bénigne 
     
 

  ការដុេះសចមិ់នរបរកតើននជាលិកាជាដំុពកសលូត 
ភ្ដលពំុានម់ានលកាណៈកាចសហាវ។  
ឧ. ដំុពកខ្លល ញ់ធមមតាអាចជាដំុពកមបនើញ ប ុភ្នត 
មដើមបើសុវតថិភាព អនកជំងឺរតូវមៅពិមរាេះជាមួយនឹង 
រគូមពទយវេះកាត។់ 

ដំុពកភាន ស 
អ. epithelioma 
បារ. épithéliome/ 
    épithélioma (m.) 
 

  ដំុពកកាច (tumeur maligne) មកើតមឡើងពើ   
ជាលិកាភាន ស(tissu d'épithélium) មិនរបរកតើ 
របស់សរ ើោងគភ្ដលជាមហារ ើក។ 

ដំុពកមា លើញ/ 
ទុយមរ័មា លើញ 
អ. malign tumor 
បារ. tumeur maligne 

  ការដុេះសចមិ់នរបរកតើននជាលិកាជាដំុពកកាច 
ភ្ដលមានលកាណៈកាចសហាវ ភ្ដលជាជំងឺមហារ ើក 
(cancer)។ ដំុពកមា លើញអាចមកើតមៅរគប់ 
សរ ើោងគាងំអស់ននសព៌ាងគកាយ។ 
 

ដំុពកវទិា/អុងកូវទិា 
អ. oncology 
បារ. oncologie (f.) 
 

វទិាសញ្ជសតសិកោពើដំុពក (tumeurs) ននជាលិកា 
(tissus)មផ្ងៗរបស់សរ ើោងគ។ 

ដំុពកសរនសឡាហ៍ំវ/
ឡាហំវងហ់្ុើយ ូម 
អ. lymphangioma 
បារ. lymphangiome (m.) 

  អង់ហ្ុើយ ូ ម(angiome) ននសរនសឡាំហ៍វ 
(vaisseau lymphatique)មានលកាណៈមហើម 
ទនរ់ជាយ ភ្ដលមរចើនមកើតមៅថនកខ់្លងមលើឆអឹងដង 
កាបិំត។ 
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ដំណុេះមធមញ 
អ. eruption of tooth 
បារ. éruption dentaire  

  ការដុេះមធមញភ្ដលពកមចញពើអញ្ញេ ញ។ ឧ. កុមារ 
មានដំណុេះមធមញពើរមលើកគឺមធមញទឹកមោេះ(dent 
de lait) និងមធមញអចិនញ្ជនតយ(៍dent parmanente)។ 
 

ដំណួចភ្សបក 
អ. skin rash 
បារ. rash cutané 

  កនទួលតូចៗមៅមលើភ្សបក ភ្ដលមិនសថិតមសថរជួន 
កាល រមាស់ និង/ឬ ភ្ដលបណ្តត លឱ្យមានអាការៈ 
រគុនមតឱ ។ ឧ. របតិកមមឱ្សថមួយចំនួនអាចបណ្តឱ ល 
ឱ្យមានដំណួចភ្សបក។ 
 

ដំមណើ ររជុេះមោម/ 
អាឡូមប សុើ 
អ. alopecia 
បារ. alopécie (f.) 
 

  អាការៈរជុេះមោម សកញ់លេះៗឬអស់រលើងមៅភ្ផនក 
ណ្តមួយននសព៌ាងគកាយ។ 

ដំមណើ រមានរដូវ 
អ. menstruation 
បារ. menstruation (f) 
 

  ដំមណើ រហូរឈាមពើសបូនរបស់ញ្ជសតើមានរយៈ 
មពលធមមតាពើ៣មៅ៧នថងតាមវដតរដូវ(cycle 
menstruel)។ 

ដំមៅង្វ 
អ. yaws 
បារ. pian/buba/boubas
    (m.) 

  ជំងឺឆលងមួយរបមភទោតតាតមៅតំបន់រតូពិក 
មោយសរ មមមោគមសពៀរ  ូភ្កត (spirochète) មឈាម េះ 
មរតប ូមណមា ភ្ពតឺនុយ (treponema pertenue)។ 
អនកជំងឺមានអាការៈមតឱ ញលួន ឈឺចុកចាប់អវយវៈ 
បនាទ ប់មកមានមចញជាដំមៅពងភ្បករលួយ 
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រហូតដល់ជាលិកាមរកាមភ្សបកជាពិមសសមៅមលើ 
មុញ នដ និង មជើង។ ឧ. ដំមៅង្វអាចឆលងតាមរយៈ 
ការប េះពាល់មោយផ្តទ ល់មលើដំមៅរបស់អនកជំងឺ។ 
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ណូឌូល 
អ. nodule 
បារ. nodule (m.) 

  ដំុពកមបនើញននជាលិកាភ្ដលមានោងមូលតូចៗ
រកឡាច់ចុេះមឡើងមៅមពលមយើងសទ បជាពិមសស 
ដំុពក មបនើញននជាលិការកមពញឡាហំវ៍(glande 
lymphatique)។ 
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តិរចាឆ នភាព/ 
មបសា  មត 
អ. bestiality 
បារ. bestialité (f.) 
 

  ការរមួមភទរវាងមនុស្ជាមួយនឹងសតវ។ 

តុកសុើកូវទិា/វសិវទិា 
អ.  toxicology 
បារ. toxicologie (f.) 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើធាតុពុល។ ឧ.តុកសុើកូវទិា/ 
វសិវទិាជាមុញវជិារ មួយមៅកនុងកមមវធិើសិកោភ្ផនក 
មវជរសញ្ជសត។ 
 

តុកសុើន/វសិធាតុ 
អ. toxin 
បារ. toxine (f.) 

  សរធាតុភ្ដលកមកើតមឡើងពើមើរកូសរ  ងគកាយ 
មហើយបណ្តត លឱ្យមានជំងឺ។ តុកសុើនមានមដើម 
កំមណើ តមចញពើរបភពពើរ :  
  -មចញពើជើវា ណូ ឬ ញនមមមោគមួយ(germe) ភ្ដល 
បងកឱ្យមានជំងឺ។  
  - មចញពើពួកផ្តិពុល ឬ ពើពិសរបស់សតវលអិត និង 
សតវពសភ់្ដលមិនភ្មនជាមើរកុប។ 
 

តុលយភាព 
អ. balance 
បារ. balance (f.) 

  សថ នភាពលំនឹងរវាងធាតុនានាមៅកនុងភាវៈរស់ 
ដូចជាលំនឹងអរតាមអឡចិរតូលើត(électrolyte) 
អាសុើដបាស(acidebase)។ 
 

ត 
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រតមូា  
អ. trauma 
បារ. trauma (m.) 
 

  របួសធងន់ធងរខ្លងផលូ វកាយឬផលូ វចិតតភ្ដលបងក 
មោយមរាេះថ្ន កឬ់វបិតតិមផ្ងៗ។ 

រតមូា តូវទិា 
អ. traumatology 
បារ. traumatologie  
      (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើមូលមហតុ មោគវនិិចឆ័យ និង 
វធិើពាបាលរបួសផលូវកាយ ឬ ផលូវចិតតរគបរ់បមភទ។ 

រតូមា ទើសម 
អ. traumatism 
បារ. traumatisme (m.) 
 

  ភាពរាំរាផលូ វកាយ ឬ ផលូ វចិតតភ្ដលបងកមឡើង 
មោយមរាេះថ្ន ក ់ឬ វបិតតិធងនធ់ងរោុនំរ  មផ្ងៗ។ 

តំណឹងចិតត/អងហ់គ័ស 
អ. anguish 
បារ. angoisse (f.) 

  អាការៈទងគឹេះចិតត តានតឹងនិងថប់អារមមណ៍ធងនធ់ងរ 
ភ្ដលប េះពាល់រហូតដល់របពន័ធឈាមរត ់ របពន័ធផលូវ
ដមងហើម...។ 
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ថង ់
អ. sac/bag 
បារ. sac (m.) 

 បរកិាា រមវជរសញ្ជសតជាមសាងមា ងសរមាប់រតង 
លំហូរសរធាតុោវ ញទុេះ ឬ លាមកភ្ដលហូរមចញពើ 
សព៌ាងគកាយ។ 
 

ថបអ់ារមមណ៍ 
អ. anxiety 
បារ. anxiété (f.) 
 

  អាការៈតបរ់បមល់ផលូវចិតតរហូតដល់មបេះដូងមដើរោប ់
និងភ្បកមញើស។ 

ថ្ន លវបបកមម 
អ. culture   
     medium 
បារ. bouillon de 
      culture  

   បវូយ ុងឬថ្ន លសរមាបប់ណឱុ េះនិងចិ េ្ ឹមបាកម់តរ ើ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ថ 
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ទងសុក/ទងផេិត 
អ. umbilical cord 
បារ. cordon ombilical 
     (m.) 

  អនតរសរ ើោងគមានសណ្តា នរបហាករ់បភ្ហលភ្ញ្ពួរ 
ភ្ដលតភារ បព់ើផេិតារកមៅសុក។ មៅកនុងទងសុក 
មានសរនសឈាមពើរភ្បប មួយជាអាកភ្ទ (artère) 
នាំឈាមពើសុកមៅារក និងមួយមទៀតជាភ្វ  ន 
(veine) នាឈំាមពើារកមៅសុកវញិ។ មៅមរកាយ 
មពលារករបសូតមចញពើនផទមាឱ យ ឆមបរតូវកាត់ផ្តឱ ច ់
ទងសុកជាចាបំាច។់ 
 

ទលល់ាមក 
អ. constipation/ 
  costiveness 
បារ. constipation (f.) 

  ដំមណើ របមនាទ បង់លាមកមិនរបរកតើ គឺមានការយតឺ 
ការជុេះមិនមចញ លាមកមានសភាពរងឹបណ្តត ល 
មកពើមូលមហតុមផ្ងៗបងកមឡើង។ ឧ. មដើមបើមចៀស 
វាងទល់លាមកគួរគបបើបរមិភាគបភ្នល ភ្ផលមឈើ និង 
ទឹកឱ្យបានមរចើន។ 
 

ារកកនុងនផទ 
អ. fetus 
បារ. fœtus (m.) 

  គភភ៌្ដលមានអាយុកនុងរយៈមពលចាបព់ើភ្ញទើ៤រហូត
ដល់មពលសរមាល។ ឧ. ចំមពាេះញ្ជសតើភ្ដលមានគភ៌
ចាបព់ើអាយុ៤ភ្ញមឡើងមៅ ារកកនុងនផទចាបម់ផឱើម 
កមរមើក។ 

ទ 
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ារកមិនរគបភ់្ញ 
អ. premature infant 
បារ. enfant 
     prématuré  

  ារកមានជើវតិធមមតាភ្ដលមកើតមុនរយៈមពល៣៧ 
សបាត ហ៍មហើយមានទមងន់មរកាម២២០០រកាម។ 
ារកមិនរគប់ភ្ញរតូវភ្តទទួលការចិ េ្ ឹមមោយ 
សិបបនិមមិតតាមការកំណត់របស់រគូមពទយឯកមទស។ 
 

ទឹកកាម 
អ. sperm/semen 
បារ. sperme (m.) 

  សរធាតុខ្លបព់ណ៌សភ្ដលផលិតមចញពើសរ ើោងគ 
បនតពូជរបស់មនុស រ្បុស ឬសតវមឈាម ល។ សរធាតុ 
មនេះមានមសរ  ូមបាល សម  និងភ្សពមា តូសូអុើត (sperma 
tozoïde)។ 
 

ទឹកមោេះដំបូង 
អ. colostrum/ 
    neogala /protogala 
បារ. colostrum (m.) 

  ទឹកមោេះមចញមរកាយពើការសរមាលកូនរចួរយៈមពល 
ភ្តពើរឬបើនថងប ុមណ្តណ េះចំមពាេះមនុស  ្ ភ្តចំមពាេះសតវ
រយៈមពលអាចញលើ ឬ ភ្វងជាងមនេះ។ ទឹកមោេះមនេះ 
មានពណ៌មលឿង សមបូរមោយសរជាតិរបូមតអុើន 
ជាពិមសសអាល់បវុយមើនភ្ដលមានតួនាទើទបស់ក ត ់
ជំងឺរលាករកពេះ មពាេះមវៀន បនោត់អាចម៍នរព និង 
នាអំងទ់ើករ(anticorps)ពើមាឱ យមៅកូន។ ឧ. មាឱ យ 
មរកាយពើការសរមាលកូនចាបំាចរ់តូវបំមៅកូនភាល ម 
មោយទឹកមោេះដំបូង។ 
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ទឹករបមាត ់
អ. bile 
បារ. bile (f.) 

  វតថុោវអាល់កាឡាងំពណ៌មលឿងនបតងមានរសជាតិ 
លវើងភ្ដលបម េ្ ញមោយមថលើមសរមាប់បនោប 
អាសុើដកនុងអាហារមៅមដើមមពាេះមវៀនតូច។ 
 
 

ទឹកមភាល េះ 
អ. amniotic fluid 
បារ. liquide 
      amniotique  

  សរធាតុោវភ្ដលមៅជំុវញិារកកនុងនផទមាឱ យ។ 
ទឹកមភាល េះមានមុញង្វរជួយឱ្យារកមានការធំធាត ់
និង ការពារពើការប េះទងគិចមផ្ងៗ។ ឧ. ការភ្បកទឹក 
មភាល េះជាសញ្ញា មួយននការមរតៀមរបសូត។ 
 

ទុោហារូបតថមភ 
អ. malnutrition 
បារ. malnutrition 
     (f.) 

  អាការៈមកើតមឡើងចំមពាេះមនុស្ឬសតវមៅមពល
ទទួលានអាហារមិនរតឹមរតូវតាមនិយមននតរមូវការ។ 
ឧ. មនុស្ឬសតវរតូវទទួលអាហារឱ្យបានរគបរ់ាន ់
ដូចជារបូទើដ លើពើដ គលុយសុើដ ជើវជាតិ (vitamine) 
និងសរធាតុភ្រ  ញនិជ...មដើមបើមជៀសវាងទុោហា-
រូបតថមភ។   
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នើោសយុង 
អ. nidation 
បារ. nidation (f.) 

  ការតាងំទើរបស់អណឌ ៈ (œuf fécondé) ទំមៅភាន ស 
កនុងននសបូន ភ្ដលជាទូមៅមានរយៈមពលពើ៧មៅ 
១០នថងមរកាយពើកំណកំមណើ ត។ ឧ. កនុងករណើ  
មិនរបរកតើ នើោសយុង អាចមកើតមានមៅនដសបូន 
ឬ កនុងឆិទទោា នមពាេះ (cavité abdominale) 
ភ្ដលបងកឱ្យមៅជាគភម៌រតសបូន។ 
 

មនាមញទុេះ 
អ. pyuria 
បារ. pyurie (f.) 

  វតតមានញទុេះកនុងទឹកមូរតភ្ដលបងកឱ្យទឹកមូរត
មនាេះលអកភ់្ដលជាអាការៈបញ្ញរ កអំ់ពើអាងំហវចិសយុង 
(infection) របពន័ធទឹកមូរត។ 
 

មនាមមរចើន/ប ូលើយួរ ើ 
អ. polyuria 
បារ. polyurie (f.) 
 

  អាការៈមកើនបរមិាណទឹកមនាមភ្ដលបម េ្ញមក
មរតមលើសពើ៣លើរតកនុងរយៈមពល ២៤មមា ង។ 

មនាមឈាម 
អ. hematuria  
បារ. hématurie (f.) 
 

  វតតមានគុលិកាឈាមរកហមកនុងទឹកមនាមភ្ដល 
ជាការបញ្ញរ កអំ់ពើជំងឺរបពន័ធទឹកមូរត។ 

មនាមញឹក/ប ូឡាគយួរ ើ 
អ. pollakiuria 
បារ. pollakiurie (f.) 

  អាការៈមនាមញឹកោប់ ប ុ ភ្នតមនាមមតងៗមាន 
បរមិាណតិចភ្ដលជាមោគសញ្ញា ននជំងឺរបូសត ត 
(prostate)និងការរលាកមបាល កមនាម(vessie)។ 

ន 
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មនាមតិច/អូលើគួរ ើ 
អ. oliguria 
បារ. oligurie (m.) 

  អាការៈថយចុេះបរមិាណទឹកមនាម ភ្ដលបម េ្ញ 
មកមរតមរកាម៥០០មិលលើលើរតកនុងរយៈមពល២៤ 
មមា ង ភ្ដលជាមោគសញ្ញា ននជំងឺតរមងមនាម 
ជំងឺមហើម និងការបាត់បង់លំនឹងមអឡចិរតូលើត 
(électrolyte) កនុងចរនតឈាម។ 
 

មនាមាស/់ឌើសរួ ើ 
អ. dysuria 
បារ. dysurie (f.) 

  អាការៈឈចឺាប ់និងពិបាកមៅមពលមនាម មោយ 
មូលមហតុរលាកបងហួរឬមបាល កមនាម ភ្ដលបណ្តឱ ល 
មកពើកងវេះអនាមយ័ននរបពន័ធទឹកមូរត និងរបោប ់
បនតពូជខ្លងមរត។ 
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បងរុ់ ំ
អ. band 
បារ. bande (f.) 
 

  បនទេះនសប មលាហធាតុ ឬបាល សទិកទន់មរបើកនុង 
មវជរសញ្ជសតសរមាបរុ់ពំទ័ធសរ ើោងគណ្តមួយ។ 

បនទបវ់េះកាត/់ 
សលយសល 
អ. operating room/ 
     operating theaters 
បារ. bloc opératoire  
 

  បនទបម់សតរ ើលសអ តមានអនាមយ័រតឹមរតូវមៅកនុង 
មនទើ រមពទយ ភ្ដលបំពាក់មោយបរកិាា រសរមាប់ 
ការវេះកាតតូ់ចធំ និងការពាបាលមផ្ងៗមទៀត។ 

បនទុេះភ្សបក 
អ. skin eruption 
បារ. éruption 
     cutanée (f.) 

  កនទួលមៅមលើភ្សបកពណ៌រកហម ជួនកាលមាន
សណ្តា នជាផ្តល ក (taches) ជួនកាលមានសណ្តា ន 
ជាពងទឹក (vésicules)។ អាការៈមនេះ អាចមាន ឬ 
ាម នរគុនមតឱ ។ ឧ. ជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលបងកឱ្យមានបនទុេះ 
ភ្សបកពណ៌រកហមមសទើរពាសមពញសព៌ាងគកាយ។ 
 

បោសតិវទិា 
អ. parasitology 
បារ. parasitologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោពើពពួកបោសិត(parasite)។ 

បវើសតូរ ើ 
អ. bistoury 
បារ. bistouri (m.) 

  ឧបករណ៍មវជរសញ្ជសតភ្ដលជាកាំបិតតូចៗ 
មានមរចើនរបមភទសរមាបម់របើកនុងការវេះកាត។់ 

ប 
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បវូយ ុង 
អ. bouillon/broth 
បារ. bouillon (m.) 
 

  ទឹករមាង ស់ជាតិសច់ បភ្នល...មរបើកនុងមើរកុបវទិា 
មដើមបើមធវើជាថ្ន លវបបកមម។ 

បវូលើមើ 
អ. bulimia 
បារ. boulimie (f.) 
 

  ជំងឺសរនសរបសទមា ងភ្ដលបងកឱ្យអនកជំងឺ 
មានអាការៈឃ្លល នខ្លល ងំសុើមិនដឹងភ្ឆអត។ 

បាកម់តមរ  មើ/បាកម់តរ ើ 
កនុងឈាម 
អ. bacteremia 
បារ. bactériémie  (f.) 
 

វតតមានបាកម់តរ ើមៅកនុងចរនតឈាម។ ឧ. អាងំហវចិសយុង 
(infection) ភ្ដលបណ្តឱ លឱ្យមឡើងកមតត  (រគុន) 
ជាមោគសញ្ញា ននបាកម់តមរ  មើ។ 

បាកម់តរ ើ 
អ. bacterium 
បារ. bactérie (f.) 

  អតិសុញុមរបាណមានលកាណៈជាឯកមកាសកិា 
រស់មៅកនុងដើ ទឹក និងញយល់ភ្ដលមានផលរបមយជន ៍
ឬបងកជំងឺដល់មនុស្ សតវ និងរុកាជាតិ។ បាកម់តរ ើ 
មានសណ្តា នមរចើនរបមភទនិងមានសកមមភាព
ញុសភ្បលកៗពើាន ។ ឧ.១-បាក់មតរ ើសត ហវើឡូកូក
(staphylocoque) ជាភាន កង់្វរ បងកឱ្យមកើតបូស។  
ឧ.២-បាក់មតរ ើមៅកនុងយ អួ(yaourt)ជាបាក់មតរ ើ 
មានរបមយជន។៍ 
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បាកម់តរ ើយួរ ើ 
អ. bacteriuria 
បារ. bactériurie (f.) 

  វតតមានបាកម់តរ ើដម៏រចើនមលើសលបម់ៅកនុងទឹកមនាម 
ថមើៗ។ ឧ. សិបទើមសមើ(septicémie) បងកឱ្យមាន 
បាកម់តរ ើយួរ ើ។ 
 

បាកម់តរ ើមយមតោ ពើ/
បាកម់តរ ើពាបាល 
អ. bacteriotherapy 
បារ. bactériothérapie 
     (f.) 
 

  ការមរបើបាក់មតរ ើរស់ឬរងំ្វប់សរមាប់ពាបាលជំងឺ 
ភ្ដលបងកមោយបាកម់តរ ើចនរង។ ឧ. ការមរបើមសរ  ូម 
អងទ់ើមតតានិក (sérum antitétanique) ជាវធិើ 
មួយកនុងចំមណ្តមបាកម់តរ ើពាបាល។ 

បាកម់តរ ើមយសត ទិក 
អ. bacteriostatic/ 
  bacteriostasis 
បារ. bactériostatique 
    (m.) 
 

  សរធាតុភ្ដលអាចប្ឈប់ឬទប់សក ត់ការរ ើក 
លូតលាស់របស់បាក់មតរ ើ។ ឧ. អង់ទើបយូទិក និង 
អងទ់ើសិបទិកមួយចំនួនជាបាកម់តរ ើមយសត ទិក។ 

បាកម់តរ ើវទិា 
អ. bacteriology 
បារ. bactériologie (f.) 

  វទិាសញ្ជសតមូលោា នជាភ្ផនកមួយននជើវមើរកុបវទិា 
(microbiologie) ភ្ដលសិកោអំពើលកាណៈ 
សណ្តា ន ការលូតលាសវ់ដតជើវតិ និង សកមមភាព 
របស់បាកម់តរ ើមៅមលើសព៌ាងគកាយមនុស្ សតវ និង 
រុកាជាតិ។ ឧ. បាក់មតរ ើវទិាជាមុញវជិារ មូលោា នមួយ 
ភ្ដលសិកោរសវរជាវទូលទូំលាយអំពើបាកម់តរ ើកនុង 
វសិ័យជើវសញ្ជសត មវជរសញ្ជសត និងកសិកមម។ 
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បាកម់តរ ើសុើដ/ 
បាកម់តរ ើឃ្លត 
អ. bactericide 
បារ. bactéricide (m.) 

  សរធាតុភ្ដលសមាល ប់ជាសថ ពរនូវពពួកបាកម់តរ ើ។   
ឧ. ោមហ្ណង(់dagénan)ជាបាកម់តរ ើសុើដភ្ដល 
មគមរបើមៅមរកាយសញ្ជង្វគ មមលាកមលើកទើ២។ 

បារមភ 
អ. worry 
បារ. inquiétude (f.) 
 

  អាការៈញវល់ខ្លវ យកនុងចិតតអំពើមហតុការណ៍ភ្ដល 
អាច ឬ មិនអាចមកើតមានមឡើង។ 

បាសុើយ/៍បាសុើ 
អ. bacillus 
បារ. bacille (m.) 
 

  ពពួកបាកម់តរ ើឯកមកាសិកាមានោងដូចកូនដំបង 
ភ្ដលអាចរស់មៅកនុងដើ ទឹក ញយល់ សព៌ាងគកាយ ...។ 

បាសុើយ ៍លង ់/ 
បាសុើហងស់និ 
អ. hansen’s bacillus 
បារ. bacille de 
  hansen (m.) 
 
 
 

  បាកម់តរ ើមា ងភ្ដលបងកមោគ លង។់ បាកម់តរ ើមនេះ     
រកម ើញមៅគ.ស.១៨៧៣ មោយជនជាតិនរ័ភ្វស 
មឈាម េះ ហងស់ិន (Gerhard Armauer Hansen)។ 
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បាសុើយ/៍រមបង/ 
បាសុើយកុ៍ក 
អ. tuberculosis 
    bacillus 
បារ. bacille de la 
     tuberculose/ 
     bacille de koch  
 

  បាក់មតរ ើមា ងភ្ដលបងកមោគរមបងចំមពាេះមនុស្ 
និងសតវ។ បាកម់តរ ើមនេះរកម ើញមៅ គ.ស.១៨៨២ 
មោយជនជាតិអាលលឺម ងម់ឈាម េះ រ  ូភ្បរកុក (Robert 
Koch)។ 

មបមសមហ្(វា កស់ងំ) 
អ. bacillus calmette 
   guérin(vaccine) 
បារ. BCG(vaccin)/
   bacille bilié 
   calmette-Guérin 
   (vaccin)  
 

  វា កស់ងំការពារមោគរមបង ភ្ដលរកម ើញមៅចមនាល េះ 
គ.ស.១៩០៤-១៩២៨ មោយជនជាតិបាោងំមឈាម េះ 
មលាកអាល់ភ្បវរកាល់ភ្ម ត (Albert Calmette) 
និងមលាក កាមើ(យ)៍ មហគោុងំ (Camille Guérin)។ 

របមមេះទឹកបាយ 
អ. blennorrhagia/ 
    gonorrhea 
បារ. blennorragie/ 
    gonorrhée (f.) 

  ជំងឺមា ងភ្ដលមានអាការៈហូរញទុេះយ ងមរចើន 
តាមបងហួ រមនាម មោយសរអាំងហវិចសយុងនន    
បាក់មតរ ើមហាគ ណូកូក(gonocoque)។ ឧ. ជំងឺ 
របមមេះទឹកបាយភាគមរចើនឆលងតាមការរមួមភទមោយ 
ពំុបានរបុងរបយត័ន។ 
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របសូតិកមម 
អ. child birth/ 
  delivery/parturition 
បារ. accouchement 
  (m.)/parturition(f.) 
 

  ការសរមាលារកនិងឧបសមពន័ធមចញពើនផទមាឱ យ 
ភ្ដលមហាជននិយមមៅថ្ការសរមាលកូន  
ឬការឆលងទមនល។ ឧ. ជាទូមៅ នថងទើ២៨០ននគភ៌ជានថង 
កំណតន់នរបសូតិកមម។ 

របសូតិកមមពិបាក 
អ. dystocic delivery 
បារ. accouchement 
    dystocique  

  ការសរមាលារករបស់ញ្ជសតើមានគភត៌ាមផលូវធមមជាតិ 
មោយពិបាកឬមិនរចួបណ្តឱ លមកពើរតាកមាឱ យ 
ចមងអៀតឬមកពើារកមានកាលធំមពកភ្ដល  
ចាបំាចា់មារឱ្យរគូមពទយមោេះរសយតាមបមចេក- 
មទសជំនាញ។ 
 

របសូតិកមមមិនរគបភ់្ញ 
អ. premature birth/ 
  premature delivery/   
  premature parturition 
បារ. accouchement 
     prématuré/accou-
    chement avant 
    terme  
 
 
 
 

  ការសរមាលារកភ្ដលមៅមានជើវតិនិងឧបសមពន័ធ 
មចញពើនផទមាត យមុនកាលកំណត។់ ឧ. របសូតិកមម 
មិនរគប់ភ្ញមរចើនមកើតមឡើងមៅចមនាល េះសបាឱ ហ៍ទើ 
៣៥ និង៣៦ននគភភ៌្ដលវទិាសញ្ជសតបចេុបបននអាច 
សមញ្ជង្វគ េះជើវតិារកបាន១០០%។ 
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របសូតិវទិា/ 
សមភពវទិា 
អ. obstetrics 
បារ. obstétrique 
     (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើគភនិ៌ងការបមងកើតារក។ 
ឧ. ឆមបមានមុញង្វរសំខ្លន់កនុងការបមរមើភ្ផនក  
មោគញ្ជសតើនិងរបសូតិវទិា។ 

របូទើដ 
អ. protid 
បារ. protide (m.) 

  សរធាតុផ្មំឡើងមោយកាមបាន(C) អុើរដូភ្ហ្ វន 
(H) អុកសុើភ្ហ្ វន(O) និងអាសូត(N) ភ្ដល 
ឯកតាដំបូង គឺជាអាសុើដអាមើមណ(acide aminé) 
ជាមរចើនតភារ បា់ន មោយសមពន័ធបិុបទើដ(peptide)។  
ឧ. សរធាតុរបូទើដមានមរចើនមៅកនុងរាប់ធ ា្ជាតិ 
ជាពិមសសរាបស់ភ្ណត កមសៀងកនុងសចស់តវកនុង 
បភ្នល...។ 
 

បំណ្តកឆ់អងឹចំហ 
អ. open fracture 
បារ. fracture ouverte (f.) 

  បំណ្តកឆ់អឹងមោយមានរយេះសចនិ់ងធាល យភ្សបក 
មៅចំកភ្នលងបាក់មនាេះ ភ្ដលបងកឱ្យមានការហូរ 
ឈាមមចញមកមរត។ 
 

បំណ្តកឆ់អងឹបិទ 
អ. closed fracture 
បារ. fracture fermée (f.) 

  បំណ្តកឆ់អឹងមោយាម នរបួសឬធាល យភ្សបក ភ្ដល 
អាចបងកឱ្យមានកំណកឈាម(hématome) មៅ 
រតងក់ភ្នលងមនាេះ។ 
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បំណ្តកឆ់អងឹមានជំងឺ 
អ. pathologic fracture 
បារ. fracture 
   pathologique (f.) 

បំណ្តក់ឆអឹងចំមពាេះឆអឹងភ្ដលកំពុងមានជំងឺោុនំរ   
ដូចជា រមបងឆអឹង មហារ ើកឆអឹងឬទុយម័រមផ្ងៗ 
របស់ឆអឹង។ ឧ. បំណ្តក់ឆអឹងមានជំងឺរមបងឆអឹងញនង 
(mal de pott) អាចមធវើឱ្យមជើងអនកជំងឺាងំសង 
ខ្លងសល បស់ឱូក (paraplégie)។ 
 

បំណ្តកឆ់អងឹឯកឯង 
អ. spontaneous 
    fracture 
បារ. fracture   
    spontanée (f.) 
 

  បំណ្តកឆ់អឹងបណ្តត លមកពើមរាេះថ្ន កតិ់ចតួចមិន  
នឹកសម នដល់ ភ្ដលមគជួបរបទេះភាគមរចើនមៅមលើ 
ញ្ជសតើវយ័ចំណ្តស់និងឆអឹងផុយរសួយ(ostéopénie)។ 

បំណ្តកជ់ាពើរ/ 
អាបរ់ុបសយុង 
អ. abruption 
បារ. abruption (f.) 

  ការបាកទ់ទឹងឆអឹងជាពើរកំណ្តតភ់្ដលមានលកាណៈ 
គរាតរតងមុ់ញបាក។់ [ពាកយមនេះមរបើកនុងរតូមា តូវទិា 
(traumatologie)]។ 
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មផឿក 
អ. albinism 
បារ. albinisme (m.) / 
    albinie (f.) 

  អាការៈាម នជាតិពណ៌មម ឡានើន (pigment de 
la mélanine) ននភ្សបក (ភ្ភនក សក់ មោម...) 
ពើ កំ មណើ តមពញាំងញលួ ន  ឬភ្ផនកណ្តមួយនន  
សព៌ាងគកាយ។ 
 

ភ្ផនការរគសួរ 
អ. family 
planning 
បារ. planning familial 
  (m.)/planification 
  familiale (f.) 
 

  គមរមាងឱ្យមានកូនតាមមាលបំណង ដូចជា 
ការពនារកំមណើ ត ការអបរ់សុំញភាព ការទបកំ់មណើ ត 
ជាមដើមមដើមបើកាតប់នថយការប េះពាល់ដល់សុញភាព 
មាត យនិងកូន រពមាងំមសដាកិចេរគួសរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផ 
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ពកសចដំុ់ 
អ. myoma 
បារ. myome (m.) 
 

  ដំុពកសលូត(tumeur b´enigne) មកើតមឡើងពើ 
ជាលិកាសចដំុ់មិនរបរកតើ។ 

ពងសវ ស 
អ. testes/testicle/ 
    testis 
បារ. testicule (m.) 

  រកមពញមភទរបសម់នុស្របុស ឬសតវមឈាម ល។ 
មៅមពលមពញវយ័ រកមពញមភទមនេះអាចផលិត 
ភ្សពមា តូសូអុើត (spermatozoïde) និង អរ័ម ូន 
មតសតូ  រ  ូន (hormone testotérone) / អងរ់ដូ- 
ភ្ហ្ វន។ ឧ. ការចងបំពងទឹ់កកាមភ្ដលមចញពើ 
ពងសវ សជាវធិើពនារកំមណើ តមួយភ្បប។ 
 

មពញវយ័/ 
មជឈមិវយ័ 
អ. adult 
បារ. adulte (m.)/(f.) 
 

  វយ័របស់មនុស្ចាប់ពើវយ័ជំទង់រហូតដល់
វយ័ចាស់។ 

មពទយពាបាល 
អ. therapist 
បារ. thérapeute(m.) 
 

  អនកមវជរសញ្ជសតភ្ដលមានចំមណេះជំនាញកនុ ង 
ការពាបាលជំងឺ។ 

មពាេះ 
អ. abdomen 
បារ. abdomen(f.) 

  ភ្ផនកននដងញលួនសថិតមៅចមនាល េះរទូងនិងឆអឹងរតាក
ភ្ដលកនុងមនាេះមានរបព័នធរលំាយអាហារ របព័នធ
ទឹកមូរត និងសរ ើោងគដនទមទៀត។ 

ព 
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ពាបាលវទិា/ 
វទិាសញ្ជសតពាបាល 
អ. therapeutics 
បារ. thérapeutique(f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើវធិើពាបាលនិងភ្ថាមំដើមបើ 
ឱ្យអនកជំងឺជាសេះមសបើយ។ 

រពូនចងកេឹះ 
អ. ascarid 
បារ. ascaris/ascaride 
    (m.) 

  បោសិតមណមា តូដ(nématodes) ភ្ដលមានោង 
បំពង់ភ្វង(cylindre)ពណ៌របមផេះ ឬពណ៌រកហម 
មានរបភ្វងពើ២០មៅ៤០សងទ់ើភ្ម រតភ្ដលរស់មៅ 
កនុងសព៌ាងគកាយមនុស្ឬសតវ។ ឧ. មកមងហូបចុក 
ាម នអនាមយ័នាឱំ្យមកើតរពូនចងកឹេះ។ 
 

រពនូតមពក ់
អ. hookworm 
បារ. ankylostome 
     (m.)/necator 
      americanus 

  បោសិតមណមា តូដ(nématodes)មានរបភ្វងពើ៨ 
មៅ១៥មើលលើ ភ្ម រត។ បោសិតមនេះរស់មៅ និង 
ជ រ្ ក់ឈាមមៅរតង់គល់មពាេះមវៀន(duodénum) 
បណ្តត លឱ្យមានជំងឺមសលកសល ងំ។ ជាទូមៅវាឆលង 
តាមមាតឬ់ភ្សបក។ 
 

រពូនសភំ្ប ត/រពនូភ្វង 
(មតនោ ) 
អ. tapeworm 
បារ. taenia (m.) 

  បោសិតមសសតូដ(cestodes)មានមរចើនរបមភទ 
រស់មៅកនុងមពាេះមវៀនមនុស្ និង សតវមានឆអឹងកង 
(vertébré)មានរបភ្វងពើ១៣មើលលើភ្ម រតរហូត 
ដល់៩ភ្ម រតមានសណ្តា នជាកង់ៗ មហើយមាន 
ឈនបម់ៅនឹងកាលសរមាប់ថពកជ់ាបម់ៅនឹងរសាប់ 
ខ្លងកនុងននមពាេះមវៀន។ 
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រពូនអនទង ់
អ. eelworm 
បារ. anguillule (f.) 

  បោសិតមណមា តូដ(nématodes)មានរបភ្វង២ 
មើលលើភ្ម រត ឆលងតាមភ្សបក បងកឱ្យមកើតជាកនាទ ល 
រតអាករមាស់។ មៅមពលភ្ដលបោសិតមនេះចូល 
មៅដល់សួត វាបងកឱ្យមានជំងឺសួត ឱ្យមានជំងឺកអក 
ចុករទូងជាមដើម។ បនាទ បម់កមទៀត វាអាចបងកឱ្យមាន 
ជំងឺផលូវរលំាយអាហារ ដូចជាការឈចុឺកចាបក់នុងមពាេះ 
ទល់លាមក ោក  ស និងបងកឱ្យមានជំងឺ   កសល ងំ។ 
 

ពត័ម៌ានជំងឺ 
អ. anamnesis 
បារ. anamnèse 
    (f.) 
 

  ដំណឹងសតើពើសថ នភាពជំងឺភ្ដលអនកជំងឺ ឬសមាជិក 
រគួសរមរៀបោប់ភាល មៗរបាប់រគូមពទយ។ 
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ភាពជា ំ
អ. ecchymosis 
បារ. ecchymose (f.) 

  អាការៈមានគុលិកាឈាមរជាបចូលកនុងជាលិកា
រគបដណឱ បភ់្ដលបងកមឡើងមោយរតូមា  ឬ មោយ 
ការរជាបឈាមមចញពើសរនសបឱូរ/សរនសកាពើភ្ល 
(capillaires)។ 
 

ភាពជូរ/អាសុើដភាព 
អ. acidity 
បារ. acidité (f.) 
 

  ករមិតជាតិអាសុើដ ឬជាតិជូរមៅកនុងលាយមួយ 
ភ្ដលមានpHមរកាម៧។ 

ភាពមានគភ ៌
អ. pregnancy 
បារ. grossesse(f.) 

  ភាពញ្ជសតើមាននផទមពាេះចាប់ពើនថងបងកកំមណើ ត (នថង 
បាតរ់ដូវ) រហូតដល់នថងសរមាល។ របជាជនភ្ញមរ 
និយមមរបើពាកយ៖ រទងគ់ភ៌ (ោជសពទ) ការមានគភ ៌
ការមាននផទមពាេះ   ការមានទមងន ់ការពមពាេះ ញ្ជសតើមផើម។  
ឧ. ជាធមមតាញ្ជសតើមានគភម៌ានរយៈមពល២៨០នថង។ 
 

ភាពមិនរបរកតើ/ 
អណូមា លើ 
អ. anomaly 
បារ. anomalie (f.) 

  លកាណៈញុសភ្បលកពើធមមតាននសរ ើោងគណ្តមួយ 
របស់សព៌ាងគកាយ។ 

ភ 
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ភាពសុ ំ
អ. immunity 
បារ. immunité 
    (f.) 

  ដំមណើ រននសរ ើោងគ ភ្ដលអាចទប់សក ត់មិនឱ្យឆលង 
ជំងឺពើខ្លងមរតភ្ដលបងកមឡើងមោយភាន ក់ង្វរបងក 
ជំងឺណ្តមួយ។ ឧ. ការចាកថ់្ន បំង្វក រជំងឺរលាកមថលើម 
របមភទមប(B)បងកឱ្យមានភាពសុនឹំងជំងឺមនេះបាន។ 
 

ភាពមឡើងខ្លល ញ់ 
អ. adiposis 
បារ. adipose/adiposité 
     (f.) 
 

  កំមណើ នននសរធាតុខ្លល ញ់មឡើងញពស់មៅកនុងជាលកិា 
ភ្ដលជាទូមៅបងកឱ្យធាត។់ 

ភាពឥតអារ/ 
ភ្ហវទើលើមត 
អ. fertility 
បារ. fertilité (f.) 
 

  លទធភាព/សមបារបស់មនុស្ សតវ និងរុកាជាតិ 
ភ្ដលអាចបនតពូជបានចំមពាេះមនុស  ្ គឺចាបព់ើមពល 
មពញរកមំុរហូតដល់មពលអស់រដូវ។ 

ភាពអារ 
អ. sterility 
បារ. stérilité (f.) 

  ការមិនអាចបងកកំមណើ តបាន(មនុស្ សតវ និង 
រុកាជាតិ)។ ឧ. ចំហាយវទិយុសកមមបងកឱ្យមានភាពអារ
ឪពុកមាត យ ឬវរូិបភាពារក។ 
 

មភើ 
អ. eructation/ 
    belching 
បារ. éructation(f.) 
 

  ដំមណើ រមចញឧសម័នពើរកពេះមកតាមមាត់។  
ឧ. អនកឈរឺកពេះមរចើនមានមភើជាញឹកោប។់ 
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មភើជូរ 
អ. acid regurgitation 
បារ. régurgitation 
      acide (f.) 
 

  ដំមណើ រមចញឧសម័នពើរកពេះមកតាមមាត់មោយ 
មានជាតិជូរ។ ឧ. ការមភើជូរជាមោគសញ្ញា មួយនន 
ជំងឺរកពេះ។ 
 

ភាន សកនុងសបូន/ 
អងដូ់ភ្ម រត 
អ. endometrium 
បារ. endomètre (m.) 

  រសាប់ជាលិកាភ្ដលពាសនផទខ្លងកនុងបំផុត
ននសបូន និងនដសបូន (trompe de fallope)។  
ឧ. អង់ដូភ្ម រតជាទើតាងំនើោសយុង (nidation) 
ននគភភ៌្ដលទំមៅកនុងសបូន។ 
 

ភាន សារកកនុងនផទ 
អ. fetal membrane 
បារ. membrane 
      fœtale (f.) 

  អនតរសរ ើោងគមួយភ្ផនកននគភក៌នុងសបូនមានសណ្តា ន 
ជាមរសមមសឱើងមរសបារក ភ្ដលមានពើររសាប ់
គឺអាមែ ូស (amnios) និងកូរ ើយ ុង (chorion)។   
ឧ. កនុងករណើ មានទឹកមភាល េះមរចើន/អុើរោម ែូស 
(hydramnios) រគូមពទយរតូវមចាេះភាន សារកកនុង 
នផទមដើមបើពមនលឿនរបសូតិកមមតាមផលូវធមមជាតិ។ 
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មនុស្មផឿក 
អ. albino 
បារ. albinos (m.) 

  មនុស្ភ្ដលាម នជាតិពណ៌មម ឡានើន(pigment 
de la mélanine) មៅភ្សបក (ភ្ភនក សក ់មោម...) 
ពើកំមណើ ត។ 
 

មរណ្តសននកាល/ 
អាមហាគ នើ 
អ. agony 
បារ. agonie (f.) 
 

  ដំណ្តកក់ាលសលឈាមមុនសល បរ់បស់អនកជំងឺមោយ
សរកងវេះអុកសុើភ្ហ្នមៅចិ េ្ ឹមញួរកាល។ 

មហារ ើកវទិា 
អ. cancerology 
បារ. cancérologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោពើជំងឺមហារ ើក វធិើសញ្ជសតការពារ 
និង ពាបាល។ 

មាតភ់្ឆប/ភ្ឆបមាត ់
អ. cleft lip/cleft   
     palate 
បារ. bec-de-lièvre (m.) 
 

  វ រូិបភាពពើកំ មណើ តភ្ដលបបូរមាត់  និង/ឬ  
រកអូមមាតខ់្លងមលើមានសណ្តា នជារងវេះរចហ។ 

មើកូវទិា 
អ. mycology 
បារ. mycologie(f.) 

  វទិាសញ្ជសតសិកោពើជំងឺភ្ដលបងកមោយមមមោគ 
ជាពពួកផ្តិ (champignon)។ 

ម 
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មើញ ូ តូនើ 
អ. myotonia 
បារ. myotonie (f.) 

  ការកញ្ជនាត កស់ចដំុ់ ឬ របពន័ធសចដំុ់មោយកមាល ងំ 
សចដំុ់ផ្តទ ល់ ឬ មោយរមំោចពើខ្លងមរតបណ្តឱ ល 
ឱ្យសចដំុ់មនាេះមឡើងរងឹមួយរយៈមពលញលើ។ 
 

មើញ ូសកូម 
អ. myosarcoma 
បារ. myosarcome (m.) 

  មហារ ើកសច់ដំុាំងពើររបមភទគឺសច់ដំុឆនូ ត 
(muscle strié) និង សចដំុ់រលើង (muscle lisse) 
ភ្ដលមានលកាណៈកាចសហាវមោយសរការរ ើក
ោលោលមកាសិកាមហារ ើកមលឿនតាមរយៈចរនត 
   និង ចរនតឡាហំវ៍។ 
 

មុញរបសួ 
អ. wound 
បារ. plaie (f.) 

  អាការៈោចរ់ភ្ហក ឬ បាតប់ងជ់ាលិការគបដណឱ ប ់
សព៌ាងគកាយ ឬ សរ ើោងគភ្ដលបងកមឡើងមោយ  
ការប េះទងគិច។ 
 

មុន 
អ. acne 
បារ. acné (f.) 

  ជំងឺភ្សបកមានលកាណៈរលាក និងមានញទុេះមៅកនុង 
រកមពញមញើស (glande sébacée) ឬ រកមពញ 
គល់មោម (glande pilosébacée) ជាពិមសស 
មៅភ្សបកមុញ និងញនង ប ុភ្នតបាតនដឬបាតមជើង 
ពំុមានមកើតមុនមទ។ 
 

មូរតពាបាល 
អ. urotherapy 
បារ. urothérapie (f.) 

  វ ធិើ មវជរសញ្ជសតវភិាគនិងពាបាលជំងឺរបព័នធ  
ទឹកមនាម។ 
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មូរតវទិា 
អ. urology 
បារ. urologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើរបពន័ធទឹកមនាម ជំងឺ និង 
វធិើពាបាល។ 

មមតាសត ស 
អ. metastasis 
បារ. métastase (f.) 

  ការរ ើកោលោលមកាសិកាមហារ ើក បាកម់តរ ើ វ ើរុស 
ឬបោសិតតាមចរនតឈាមឬចរនតឡាហំវ៍ មចញពើ
ចំណុចមដើមមៅសរ ើោងគដនទមទៀត។ 
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យនសមញ្ជង្វគ េះ 
អ. ambulance 
បារ. ambulance (f.) 

  មមធាបាយដឹកជ រ្ូ នភ្ដលមានបំពាក់ឧបករណ៍ 
មវជរសញ្ជសតមដើមបើជួយសមញ្ជង្វគ េះបនាទ ន់ដល់អនកជំងឺ 
អនករបួស ជនរងមរាេះមផ្ងៗ ឬ ដឹកសកសព។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

យ 
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រដូវមរចើន/មមណូោ ហ្ុើ 
អ. menorrhagia/ 
   hypermenorrhea 
បារ. ménorragie/ 
   hyperménorrhée 
    (f.) 

  អាការៈធាល ក់ឈាមរដូវញ្ជសតើកនុងបរមិាណមរចើន និង 
ជួនកាលមានរយៈមពលភ្វងញុសធមមតា ភ្ដលអាច 
បណ្តឱ លមកពើវបិតតិកំណកឈាម វបិតតិលំនឹងអ័រម ូន 
ឬ ទុយមរ័មបនើញរបស់សបូន។ ញ្ជសតើធាល ក់រដូវមរចើន 
បងកឱ្យមានអាការៈមសលកសល ងំអស់កមាល ងំជារបចា ំ
ភ្ដលតរមូវឱ្យអនកជំងឺមនាេះមៅពិមរាេះជាមួយ  
រគូមពទយឯកមទស។ 
 

រដូវដំបូង/មមណ្តក 
អ. menarche 
បារ. ménarche (m.)/
        ménarchie (f.) 
 

  ដំមណើ រធាល ករ់ដូវដំបូងរបស់ញ្ជសតើរកមំុ។ ឧ. ញ្ជសតើរកមំុ 
អាចមានរដូវដំបូងចាបព់ើអាយុ៩មៅ១៦ឆ្មន ។ំ 

រដូវតិច/អូលើមហាគ  
មមណូមរ   
អ. oligomenorrhea 
បារ. oligoménorrhée 
       (f.) 

  អាការៈធាល ក់ឈាមរដូវញ្ជសតើកនុងបរមិាណតិចតួច 
ញុសធមមតា។ មូលមហតុភ្ដលបងកឱ្យមានរដូវតិច 
គឺវបិតតិលំនឹងអរ័ម ូន វបិតតិផលូវចិតត កងវេះអាហារូបតថមភ 
និងជំងឺមួយចំនួនមទៀត។ 
 
 

រ 
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រដូវលបំាក 
អ. dysmenorrhea 
បារ. dysménorrhée  (f.) 

  ការឈចុឺកចាបភ់្ផនកខ្លងមរកាមននមពាេះ កនុងរយៈ 
មពលភ្ដលញ្ជសតើមានរដូវ។  ឧ. មៅមពលមានរដូវ 
លំបាកញ្ជសតើអាចមរបើឱ្សថបនថយការឈចឺាបប់ាន។ 
 

រដូវញ្ជសតើ 
អ. menses 
បារ. règles/mens-
  truation (f.) 

  ការធាល ក់ឈាមពើសបូនរបចាភំ្ញរបស់ញ្ជសតើកនុងវយ័ 
បនតពូជ មរតពើមពលមានគភ៌ ភ្ដលជាធមមតាមាន 
រយៈមពលពើ៣មៅ៧នថង។ ឧ. មកមងរសើភ្ដលមានរដូវ 
ញ្ជសតើជាមលើកដំបូងបញ្ញរ កថ់្ មកមងរសើមនាេះ មពញរកមំុ។ 
 

របួមតូច/អមរតសុើ 
អ. atresia 
បារ. atrésie (f.) 

  អាការៈរមួតូចននបំពង ់ឬ រនធរបស់សរ ើោងគភ្ដលមាន 
លកាណៈជាវរូិបភាពពើកំមណើ ត ឬ មរកាយកំមណើ ត 
មហើយភ្ដលមធវើឱ្យមុញង្វរសរ ើោងគមនាេះថយចុេះ ឬ 
បាតប់ង។់ 
 

របសួ 
អ. injury 
បារ. blessure (f.) 
 

  ភាពោច់រភ្ហកជាលិកាននសរ ើោងគ ភ្ដលបងក
មោយមរាេះថ្ន កម់ផ្ងៗ។ 

រលាកភាន សកនុងនន
សបូន/អងដូ់មមរទើត 
អ. endometritis 
បារ. endométrite (f.) 

  អាងំហវចិសយុងរសាបក់នុងននសបូន (endomètre) 
នដសបូន (trompe de fallope)  ភ្ដលមានលកាណៈ 
រសួចរសល់ឬោុនំរ  ជាពិមសសអាចមកើតមានមរកាយ
មពលសរមាល មរកាយមពលរលូតកូន ឬ មរកាយមពល 
ោកក់ងកនុងសបូន។ ឧ. អងដូ់មមរទើតាមារឱ្យមាន 
ការពាបាលរតឹមរតូវ មដើមបើមជៀសវាងនូវផលវបិាក 
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 មរចើនយ ងដូចជា ការសទេះបំពងន់ដសបូន ការបងក 
ឱ្យមានភាពអារ ឬ ការមានគភម៌រតសបូន។ 
 

រលាកមាតស់បូន/ 
ភ្សវវ ើសុើត 
អ. cervicitis 
បារ. cervicite (f.) 

  អាការៈអាងំហវចិសយុងននមាតស់បូន ភ្ដលបណ្តឱ ល 
មកពើផ្តិ បាកម់តរ ើ...មានលកាណៈរលាក រកហម
ធាល ក់ស ជួនកាលបងកឱ្យរមាស់ និងឈឺផោភ្ផនក
ខ្លងមរតននរបោបប់នតពូជ និងអាចបងកឱ្យធាល ក ់
ឈាមតិចៗមៅមពលរមួសង្វវ ស។ 
 

រលាកសបូន/មមរទើត 
អ. metritis 
បារ. métrite (f.) 

អាការៈរលាកជាទូមៅននជាលិកាសបូនចាបព់ើភាន ស
កនុងននសបូន (muqueuse utérine) រហូតដល់ 
សចដំុ់ននសបូន (muscle utérin)។ ឧ. មមរទើតជា 
អាងំហវចិសយុងធងនធ់ងរ តរមូវជាចាបំាចឱ់្យអនកជំងឺ 
មៅជួបនឹងរគូមពទយឯកមទសមោគញ្ជសតើ មដើមបើពិនិតយ 
និងពាបាល។  
 

មរសចិសយុង 
អ. resection 
បារ. résection (f.) 

  ការកាតឬ់រចឹបតាមវធិើមវជរសញ្ជសតនូវភ្ផនកសរ ើោងគ
ខ្លងកនុងណ្តមួយ ឬសរ ើោងគាងំមូល បនាទ ប់មក 
រតូវមដរភរិតឬមដរតភារ បឱ់្យមានដំមណើ រការមឡើងវញិ។ 
 

មោគកអកមាន ់
អ. pertussis/ 
  whooping cough 
បារ. coqueluche (f.) 

  ជំងឺោតតាតម ាងបងកមឡើងមោយមមមោគមឈាម េះ 
បាសុើ Bardetella pertussis/hæmophilus 
pertussis ឬ bacillus pertussis។ ជាទូមៅ 
មោគមនេះមកើតមៅមលើារក ឬ កុមារមោយការកអក 
កញ្ជនាត កយ់ ងខ្លល ងំជាប់ៗ ាន និងមានរយៈមពលយូរ។ 
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មៅមពលដកដមងហើមចូលមរកាយការកអកមឱងៗមាន 
ឮសូរដូចសំមឡងមាន ់ ជួនកាលារក ឬ កុមារហូរ 
ទឹកភ្ភនក ទឹកសំមបារ និង ទឹកមាតម់ទៀតផង។  
ឧ. មោគកអកមាន់អាចការពារបានមោយការចាក់ថ្ន  ំ
បង្វក រ (vaccin)។ 
 

មោគរគុនឈាម 
អ. dengue/ 
  hemorrhagic fever/ 
  dengue fever 
បារ. dengue 
  hémorragique/ 
  dengue (f.) 
 

  មោគឆលងតាមមូសខ្លល មឈាម េះ Aédes oegypti 
មកមនុស្មហើយមរចើនមកើតមៅតំបន់រតូពិក។ 
មោគមនេះ មកើតមឡើងមោយសរវ ើរុសមឈាម េះ dengue 
ភ្ដលសថិតមៅកនុងរកុម flaviviridae។ ឧ. មៅរដូវ 
មភលៀងមយើងរតូវកមាេ ត់មូសខ្លល  មដើមបើកំុឱ្យមកើតជំងឺ 
រគុនឈាម។ 

មោគរគុនមពាេះមវៀន 
អ. typhoid fever 
បារ. fièvre typhoïde  

  មោគឆលងមោយមមមោគមឈាម េះ សលម ូមណឡាទើហវើ 
(Salmonella typhi) ឬ មមមោគមឈាម េះបាសុើមអភ្បវរ 
(bacille d’Eberth)។ ឧ. អនករសវរជាវបានចុេះ 
មៅពិនិតយតំបនជ់នបទមួយកភ្នលង ភ្ដលមានមកើត 
មោគរគុនមពាេះមវៀនមោយមូលមហតុមរបើទឹកមិនសអ ត។ 
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មោគរមបង 
អ. tuberculosis 
បារ. tuberculose (f.)  

  មោគឆលងតាមផលូវដមងហើមបងកមឡើងមោយមមមោគ
មឈាម េះ បាសុើកុក(bacille de Koch BK : Myco
bacterium tuberculosis) ភ្ដលមកើតមឡើងមៅមលើ 
សរ ើោងគណ្តមួយរបស់មនុស្ ឬ សតវ ដូចជាសួត 
ឆអឹង មពាេះមវៀន តរមងមនាម មរសមញួរ កូនកណតុ រ។ល។  
ឧ.១ អនកជំងឺភ្ដលកំពុងសរមាកពាបាលមៅមនទើរ 
មពទយមនេះ មានមោគរមបងសួត។ ឧ.២ កុមារមនេះ 
មានមោគរមបងកូនកណតុ រ (របជាជនភ្ញមរនិយមមៅថ្ 
មកើតមរមញ)។ 
 

មោគសវ យ 
អ. syphilis 
បារ. syphilis (f.)  

  កាមមោគម ាង ភ្ដលបងកមឡើងមោយមមមោគមឈាម េះ 
Spirochète treponema pallidum de 
schaudinn។ ជំងឺមនេះឆលងតាមការរមួមភទ និង 
ពើមាត យមៅារកកនុងនផទ ភ្ដលមានមោគសញ្ញា មរចើន 
ភ្បប។ ជំងឺមនេះអាចវវិតតពើរសលមៅធងន់តាមបើ 
ដំណ្តក់កាល។ មបើាម នការពាបាលរតឹមរតូវ 
និងាន់មពលមវលាមនាេះមទ វាអាចបណ្តត លឱ្យ 
ញូចសរ ើោងគមផ្ងៗជាមរចើន និងអាចឱ្យសល បប់ាន។  
ឧ. ការមរបើរបាស់មរសមអនាមយ័មធវើឱ្យអរតាននការឆលង 
មោគសវ យមានការថយចុេះ។ 
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រហូំរពើសបូន 
អ. metrorrhea 
បារ. métrorrhée (f.) 

   ការហូរសរធាតុោវភ្ដលអាចជាទឹករអិំល  
(mucus/glaire) ទឹកមភាល េះ (liquide amniotique) 
ឬ កមមទចកមទើមផ្ងៗពើកនុងសបូន។ 
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លើពើដ 
អ. lipid 
បារ. lipide (m.) 

  សរធាតុមរបង ខ្លល ញ់ ភ្ដលមិនរលាយកនុងទឹក 
ភ្តរលាយកនុងធាតុរលំាយសរ ើោងគ (solvant organique) 
មហើយភ្ដលមានម ូ មលគុលអាសុើដ មរបង ខ្លល ញ់ 
(acide gras)។ 
 

លប ឺ
អ. audition 
បារ. audition (f.) 
 

  ការសត បឮ់ននមសតវញិ្ញា ណ។ 

លហូំរឈាម 
អ. hemorrhage/ 
    bleeding 
បារ. hémorragie (f.) 
 

  អាការៈមានឈាមហូរមចញពើសរនសឈាមោច ់
ឬ របួស។ 

លហូំរឈាមពើសបូន/
មមរតូោ ហ្ុើ 
អ. metrorragia 
បារ. métrorragie (f.) 

  អាការៈធាល កឈ់ាមពើកនុងសបូន មរតពើមពលមានរដូវ។  
ឧ. ជំងឺសបូនភាគមរចើនបងកឱ្យមានមមរតូោ ហ្ុើ។ 

 

 

 

ល 
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វកក/ំតរមងមនាម 
អ. kidney 
បារ. rein (m.) 

  សរ ើោងគរបស់មនុស្ឬសតវមានសណ្តា នរសមដៀង 
នឹងរាបស់ភ្ណត ក ភ្ដលមានមុញង្វរមរចាេះយកជាតិ
អាសូតមចញពើឈាមបមងកើតជាទឹកមនាមមធវើឱ្យមាន 
លំនឹងសរធាតុមផ្ងៗកនុងឈាម។ ឧ. ជំងឺរលាកវកកំ 
ឬ ជំងឺរលាកតរមងមនាម។ 
 

វកកវំទិា 
អ. nephrology 
បារ. néphrologie (f.) 
 

វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើជំងឺនិងវធិើពាបាលវកកំ។ 

វដតរដូវ 
អ. menstruel cycle 
បារ. cycle menstrual 
    (m.) 

  ញួបរដូវរបស់ញ្ជសតើចាបម់ផឱើមពើញ្ជសតើមពញរកមំុ(puberté) 
រហូតដល់វយ័អស់រដូវ(ménopause)។ មួយញួប
រដូវមានរយៈមពល២៨នថង ោបច់ាបព់ើនថងទើ១ននរដូវ 
រហូតដល់នថងទើ២៨ននញួបនើមួយៗ។     ឧ. អវតតមាន 
របស់វដតរដូវជាមោគសញ្ញា មួយបញ្ញរ កថ់្ ញ្ជសតើមនាេះ 
មានបញ្ញហ សុញភាព។ 
 

វយហារូបតថមភ 
អ. denutrition 
បារ. dénutrition (f.) 
 

  ភាពទទួលជាតិអាហាររជួតរជាបតិចជាងជាតិ 
អាហារភ្ដលបម េ្ញមចាល។ 

វ 
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វា កស់ងំ 
អ. vaccine 
បារ. vaccin (m.) 

  សរធាតុភ្ដលចាក់ប េ្ូ លមៅកនុងសរ ើោងគកាយ 
មនុស  ្ឬសតវបងកបមងកើតបានជាអងទ់ើករ (anticorps) 
អាចទបទ់ល់បង្វក រឬបមងកើតភាពសុនឹំងជំងឺណ្តមួយ។  
ឧ. រកសួងសុខ្លភិបាលមានកមមវធិើជាតិចាកវ់ា កស់ងំ 
ដល់ារកភ្ដលមទើបនឹងមកើត។ 
 

វទិយុពាបាល 
អ. radiotherapy 
បារ. radiothérapie 
      (f.) 
 

  វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយមរបើការំសមើវទិយុសកមម។  
ឧ. ការពាបាលមោយមរបើការំសមើកូបាល់(cobalt) 
ជាភ្ផនកមួយននវទិយុពាបាលជំងឺមហារ ើក។ 

វរូិបភាព 
អ. malformation 
បារ. malformation 
     (f.) 
 

  លកាណៈញុសរបរកតើពើកំមណើ តននសរ ើោងគណ្តមួយ 
របស់សព៌ាងគកាយ។ 

វលិមុញ 
អ. dizziness/vertigo 
បារ. vertige (m.) 

  អាការៈងងឹតមុញសលុ ប មងងមង្វង មធងមធាង 
ភ្ដលអនកជំងឺមានអារមមណ៍ថ្ ញលួនឯងកំពុងភ្ត 
វលិ ឬមមើលម ើញវតថុជំុវញិញលួនកំពុងវលិ ឬមយលចុេះ 
មយលមឡើង។ 
 

វយ័កុមារ/បឋមវយ័ 
អ. childhood 
បារ. enfance (f.) 

  វយ័របស់មនុស្ចាបព់ើនថងមកើតរហូតដល់វយ័ជំទង។់ 
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វយ័ចាស/់បចឆមិវយ័ 
អ. old age 
បារ. vieillesse (f.) 

  វយ័របស់មនុស្ចាបព់ើមពញវយ័មឡើងមៅ។ 

វយ័ជំទង ់
អ. adolescence 
បារ. adolescence (f.) 

  វយ័របស់មនុស្ចាបព់ើវយ័កុមាររហូតដល់មពញវយ័។ 
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សនាល ក ់
អ. joint/articulation 
បារ. articulation (f.) 

  កភ្នលងភារ ប់ឬតំណរវាងឆអឹងនិងឆអឹងភ្ដលអាច ឬ 
មិនអាចមធវើចលនាបាន។ ឧ១. សនាល ក់ជងគង់ជា 
សនាល កត់ពើឆអឹងមលល មៅឆអឹងសមងភ្ដលអាចមធវើចលនា 
បាន។ ឧ.២ សនាល ក់ថ្ង សឆអឹងរតាកជាសនាល ក់ 
មិនអាចមធវើចលនាបាន។ 
 

សនាល កវ់ទិា 
អ. arthrology 
បារ. arthrologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោជាមូលោា នអំពើសនាល ក ់ភ្ដលជា 
ភ្ផនកមួយននកាយវភិាគវទិា/អាណ្តតូមើ (anatomie)។ 

សរមបូ 
អ. absorption 
បារ. absorption (f.) 

  កនុងសរ ើរវទិា សរមូបគឺជាការចូលសរធាតុពើខ្លង 
មរតមៅកនុងសរ ើោងគណ្តមួយមោយពំុបងកឱ្យមាន
រតូមា ។ ឧ. សរមូបអុកសុើភ្ហ្នចូលកនុងថងស់ួត 
(alvéole)។ 
 

សមអតិញេះ 
អ. agglutination 
បារ. agglutination (f.) 

  ការសអិតញេះជាបា់ន របស់មកាសិកា ឬមើរកូសព៌ាងគកាយ 
មោយសរអនតរកមមរវាងអងទ់ើភ្ហ្ន និង អងទ់ើករ
មៅមពលជួបាន ។ 
 

ស 
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សរ ើរពាបាល/ 
ហវវើសយូពាបាល 
អ. physiotherapy/ 
     physical therapy 
បារ. physiothérapie/ 
     physicothérapie (f.) 
 

  វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយមរបើភាន ក់ង្វររូប 
(agents physiques) ធមមជាតិឬសិបបនិមិមត។  
ឧ. ការសអំកាលនឹងទឹកកកជាសរ ើរពាបាលមួយភ្បប 
កនុងការពាបាលអាការៈឈកឺាល។ 

សរ ើរវទិា 
អ. physiology 
បារ. physiologie (f.) 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើមុញង្វរសកមមភាពននជាលិកា 
និង សរ ើោងគរបស់ភាវៈមានជើវតិ។ 

សលយកមមសព/ 
អូតុបសុើ 
អ. autopsy 
បារ. autopsie (f.) 
 

  វធិើវេះកាតស់កសពមោយអនកជំនាញមវជរសញ្ជសត 
មធវើមកាសលយវចិយ័មដើមបើរកមូលមហតុននមរណភាព 
ឬ មដើមបើរសវរជាវវទិាសញ្ជសតមវជរសញ្ជសត។ 

សលយពាបាល 
អ. surgical operation 
បារ. opération 
  chirurgicale (f.) 
 

  វធិើសញ្ជសតពាបាលជំងឺមោយការវេះកាត ់ការចាកនឹ់ង 
មរុលឬការាញតរមងម់ោយនដ។ 

សលយវទិា 
អ. surgery 
បារ. chirurgie (f.) 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើវធិើពាបាលជំងឺមោយវេះកាត់
ចាក់នឹងមរុល ឬ ាញតរមង់។ 
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សរធាតុរលូំត 
អ. abortifacient 
បារ. abortif (m.) 

  សរធាតុភ្ដលបងកឱ្យមានការរលូតកូន។ ឧ. ការមរបើ
សរធាតុរលូំតមិនតាមមវជរបញ្ញរ អាចបងកឱ្យមាន
មរាេះថ្ន កដ់ល់ជើវតិមាត យ។ 

សបិទើមសមើ 
អ. septicemia 
បារ. septicémie (f.) 

  អាងំហវិចសយុង(infection) ធងន់ធងរមោយសរ 
បាកម់តមរ  មើ (bactérémie) ញពស់បណ្តឱ លឱ្យមាន 
មោគសញ្ញា រគុនមតឱ ោក់ និងអស់កមាល ងំខ្លល ំង 
រហូតដល់សហុក(choc)។ ឧ. អនកជំងឺសិបទើមសមើ 
ភ្ដលពំុបានពាបាលានម់ពលមវលាអាចបណ្តឱ ល 
ឱ្យសល ប់មោយសរសហុកសិបទើមសមើក (choc 
septicémique)។ 
 

សុក 
អ. placenta 
បារ. placenta (m.) 

  អនតរសរ ើោងគមានទើតាងំមៅកនុងសបូនភាគខ្លងមលើ 
ភ្ដលភារ បព់ើមាឱ យមៅារកកនុងនផទតាមរយៈទងផេិត។ 
សុកមានមុញង្វរប រ្ូ នអុកសុើភ្ហ្ន សរជាតិអាហារ 
និងសរធាតុដនទមទៀតមៅចិ េ្ ឹមារក មហើយបម េ្ញ 
ពើារកមកមាឱ យវញិនូវឧសម័នកាបូនិក និងកាក 
សំណល់មផ្ងៗ។ ឧ. ជាទូមៅសុកភ្ដលធាល កម់ចញ 
ពើសបូនមាឱ យមរកាយមពលសរមាលមានទមងន១់/៦
ននទមងនា់រក។ 
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សុកពាងំមាតស់បូន/
ផ្តល សងត់ាមរប វុ ើយ  
អ. placenta prœvia 
បារ. placenta prœvia 
     (m.) 

  សុកតាងំទើញុសរបរកតើមៅភ្ផនកខ្លងមរកាមននសបូន។  
ឧ. សុកពាងំមាតស់បូន ជាករណើ មានមរាេះថ្ន កដ់ល ់
ជើវតិមោយសរការធាល ក់ឈាមយ ងខ្លល ងំមៅកនុង 
រតើមាសទើបើននគភ។៌ 
 

មសតរ ើលកមម 
អ. sterilization 
បារ. stérilisation (f.) 

  វធិើសមាល បម់ើរកូសរ ើោងគមោយកមតឱ ការំសមើឬសរធាតុ 
គើមើ...។ ឧ. សមាភ រៈវេះកាតរ់តូវមធវើមសតរ ើលកមមឱ្យបាន
សអ តមទើបមជៀសវាងអាងំហវចិសយុង(infection)។ 
 

ញ្ជសតកូ 
អ. stroke/cerebro-
  vascular accident 
បារ. accident vas-
   culaire cérébral 
  (AVC)(m.) 
 

  ផលវបិាករសួចរសល់ននញួរកាលបណ្តឱ លមកពើ
មរាេះថ្ន កម់ោយមតបៀត ឬ ោចស់រនសឈាមកនុង 
ញួរកាល ឬ កនុងមរសមញួរកាល ភ្ដលបងកជាកងវេះ 
ឈាមមៅចិ េ្ ឹមញួរកាល។ 

សា ស ់
អ. spasm 
បារ. spasme (m.) 

  អាការៈឈចុឺកចាបភ់ាល មៗមោយសរការកញ្ជនាត ក់
សចដំុ់មោយឯកឯង។ ឧ. សា ស់បំពងញ់យល់អាច 
បងកឱ្យសទេះដមងហើម។ 
 

សបូន 
អ. uterus 
បារ. utérus (m.) 

  សរ ើោងគបនតពូជរបស់ញ្ជសតើ ភ្ដលគភ៌មកតាំងទើ 
និងលូតលាស់។ ឧ. ការសរមាលកូនមៅកនុង រគឹេះសថ ន 
សុខ្លភិបាលអាចកាត់បនថយអរតាននការរសុតសបូន។ 
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រសចួរសល ់
អ. acute 
បារ. aigu,-uë (adj.) 
 
 

  ភ្ដលមានអាការៈឈាឺនហ់ន ់មហើយធងនធ់ងរ ផទុយ 
នឹងអាការៈោុនំរ   (chronique)។  

រសចួរសលក់មម/ 
រសចួរសលន់ើយកមម 
អ. acutization 
បារ. acutisation (f.) 
 

  ការវវិតតជំងឺពើោុនំរ  មៅរសួចរសល់។ 

សោំបស់ទង ់
អ. auscultation 
បារ. auscultation (f.) 

  ការសឱ បស់ំមឡងសរ ើោងគកនុងសព៌ាងគកាយ ដូចជា 
សួត មបេះដូង មពាេះមវៀនជាមដើម មដើមបើមធវើមោគវនិិចឆយ័ 
មោយមរបើរតមចៀកផ្តទ ល់ ឬ មោយមរបើឧបករណ៍ 
មវជរសញ្ជសត។ 
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ហ វវើរបមូ 
អ. fibroma 
បារ. fibrome (m.) 
 

  ដំុពកមបនើញននជាលិកាសនាធ ន (tissu conjonctif) 
ភ្ដលអាចមកើតមានមៅរគបស់រ ើោងគននសព៌ាងគកាយ។ 

ហ វវើរបូមសបូន 
អ. uterus fibroma 
បារ. fibroma utérin (m.) 

  ដំុពកមបនើញននជាលិកាសនាធ នរបស់សបូន។  
ឧ. ហ វវើរបូមសបូនជាជំងឺភ្ដលតរមូវឱ្យវេះកាត់យក 
មចញជាចាំបាច់មដើមបើមជៀសវាងការវវិតត មៅជា  
មហារ ើកសបូន។ 
 

ហ្ុើមណកូវទិា/ 
មោគញ្ជសតើវទិា 
អ. gynecology 
បារ. gynécologie (f.) 

  មវជរវទិាភ្ដលសិកោអំពើសរ ើោងគបនតពូជរបស់ញ្ជសតើ 
និង វធិើសញ្ជសតពាបាល។ ឧ. មោគញ្ជសតើវទិាបចេុបបនន 
កំពុងមផ្តឱ តការយកចិតតទុកោក់កាត់បនថយជំងឺ 
មហារ ើកមាតស់បូន។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ហ 
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អកាឌើយ ក ់
អ. acardiac 
បារ. acardiaque (m.) 
 

  វរូិបភាពាម នមបេះដូងពើកំមណើ ត។ 

អកាលគុ់យលើ 
អ. acalculia 
បារ. acalculie (f.) 
 

  អសមតថភាពរបស់បុគគលកនុងការគិតមលញ ដូចជា 
បូក ដក គុណ ភ្ចក ជាមដើម។ 

អកើរ  ូប ូឌើ 
អ. acheiropodia 
បារ. acheiropodie (f.) 
 

  វ រូិបភាពាម នរបអប់នដនិងរបអប់ មជើងមាា ង  
ឬាងំសងខ្លងពើកំមណើ ត។ 

អកើរ ើ 
អ. acheiria 
បារ. acheirie (f.) 
 

  វ រូិបភាពាម នរបអប់នដមាា ងឬាំងសងខ្លង  
ពើកំមណើ ត។ 

អកូរ ើ 
អ. acoria 
បារ. acorée/acorie (f.) 
 

  វរូិបភាពាម នរនធរបរសើភ្ភនកពើកំមណើ ត។ 

អកូលើ 
អ. acholia 
បារ. acholie (f.) 

  អាការៈមិនរបរកតើរបស់មថលើមភ្ដលាម នការបម េ្ញ 
ទឹករបមាត។់ 

អ 
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អកូលរួ ើ 
អ. acholuria 
បារ. acholurie (f.) 
 

  អាការៈមិនរបរកតើមោយាម នទឹករបមាត់  
កនុងទឹកមូរត។ 

អមកលើ 
អ. acheilia 
បារ. acheillie/ 
achélie/achilie (f.) 
 

  វរូិបភាពាម នបបូរមាត់មួយភ្ផនកឬាំងមូលពើ 
កំមណើ ត។ 

អរកូមា តុបសុើ 
អ. achromatopsia 
បារ. achromatopsie  (f.) 
 

អាការៈមិនរបរកតើរបស់ភ្ភនកភ្ដលមិនអាចភ្ញក 
ពណ៌បាន។ 

អរកូមា សុើ 
អ. achromasia 
បារ. achromasie (f.) 
 

  អាការៈមិនរបរកតើរបស់ភ្សបកភ្ដលបាត់ជាតិពណ៌។ 

អរកូមើ 
អ. achromia 
បារ. achromie (f.) 
 

  ការថយចុេះឬការបាតជ់ាតិពណ៌របស់ភ្សបក។ 
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អកលរ ើរឌើ 
អ. achlorhydria 
បារ. achlorhydrie/ 
  anachlorhydrie (f.) 
 

  អាការៈមិនរបរកតើមោយាម នអាសុើដកលរ ើរឌិកកនុង 
រសរកពេះ។ 

អគើលើ 
អ. achylia 
បារ. achylie(f.) 
 

  អវតតមានអាសុើដកលរ ើរឌិកកនុងរសរកពេះ។ 

អងដូ់មមរទើយ ូម 
អ. endometrioma 
បារ.endométriome
    (m.) 
 

  ដំុពកសលូត(tumeur b́enigne)ននភាន សកនុងសបូន 
(endomètre) ភ្ដលមានោងមូលៗ មានមរសម 
ដូចណូឌូល (nodule)។ 

អងដូ់មមរទើយ ូស 
អ. endometriosis 
បារ. endométriose 
      (f.) 

  វតតមានជាលិកាភាន សកនុងសបូន (endomètre) 
មៅទើតាំងញុសរបរកតើ ដូចជាមៅកនុងនដសបួន 
( t rompe de fa l lope) សច់ដំុសបូន  
(myomètre) ឬ មៅមរតសបូន ជាមដើម។ 
 

អងទ់ើករ/អងគបដិបកា 
អ. antibody 
បារ. anticorps 
     (m.) 

  សរធាតុរបូមតអុើនភ្ដលផលិតមោយសរ ើោងគមដើមបើ
របឆ្មងំនឹងជំងឺមៅតាមរបមភទពិមសសរបស់វា។  
ឧ. មរកាយពើចាកវ់ា កស់ងំបង្វក រជំងឺកញ្ជ រ្ ឹល កុមារ 
នឹងមានអងទ់ើករទបទ់ល់នឹងជំងឺកញ្ជ រ្ ឹលបាន។ 
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អងទ់ើតុកសុើន/ 
បដិវសិធាតុ 
អ. antitoxin 
បារ. antitoxine (f.) 
 

  សរធាតុភ្ដលអាចបនោបសកមមភាពពុលរបស់ 
តុកសុើន។ 

អងទ់ើបយូទិក 
អ. antibiotic 
បារ. antibiotique (m.) 

  សរធាតុឱ្សថមានរបភពពើធមមជាតិឬពើសរធាតុ
គើមើ ឬ ការមធវើសំមយគ ភ្ដលមានសកមមភាពអាច 
ទបស់ក តក់ារលូតលាស ់ ឬ បំផ្តល ញពពួកបាកម់តរ ើ 
ឬផ្តិ។ ឧ. រគមូពទយបានមរជើសមរ ើសឱ្សថអងទ់ើបយូទិក 
មួយរបមភទមកពាបាលជំងឺរលាកបំពងក់។ 
 

អងហ់្ុើន 
អ. angina 
បារ. angine (f.) 

  អាការៈឈចឺាប់ខ្លល ងំកាល បណ្តត លមកពើការកញ្ជនាត ក ់
សចដំុ់ (spasme) មៅរតងចំ់ណុចណ្តមួយនន 
សរ ើោងគ។ 
 

អងហ់្ុើយ ូម 
អ. angioma 
បារ. angiome 
     (m.) 

  ដំុពកមបនើញននសរនសឈាម (vaisseau sanguin) 
និង សរនសឡាហំវ៍ (vaisseau lymphatique) 
ពើកំមណើ តមានលកាណៈរ ើករវាមជួនកាលដុេះលយ
មចញមរតសរ ើោងគ។ 
 

អចលនា 
អ. akinesia 
បារ. acinésie (f.)/ 
      akinésie (f.) 

  អាការៈមិនរបរកតើភ្ដលសចដំុ់ពំុអាចកញ្ជនាត កប់ាន។ 
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អដាវិទិា 
អ. osteology 
បារ. ostéologie (f.) 

  វទិាសញ្ជសតសិកោជាមូលោា នអំពើឆអឹងរបស់មនុស្ 
និង សតវ។ ឧ. អដាិវទិាជាភ្ផនកមួយរបស់កាយ 
វភិាគវទិា/អាណ្តតូមើ (anatomie)។ 
 

ឥតអារ/ភ្ហវទើល 
អ. fertile 
បារ. fertile (adj.) 

  ភ្ដលបងកកំមណើ តបាន(មនុស  ្សតវ និង រុកាជាតិ)។  
ឧ. ញ្ជសតើឥតអារអាចបងកកំមណើ តបានចាបព់ើវយ័មពញ  
រកមំុរហូតដល់មពលអស់រដូវ។ 
 

អរតាមរណៈ 
អ. mortality rate 
បារ. taux de 
  mortalité  

  ចំនួនមនុស្សល ប់កនុងចំមណ្តមរបជាពលរដានន 
របមទសឬតំបន់ណ្តមួយតាមឯកតាភាគរយ 
ភាគពាន់ឬភាគលានកនុងរយៈមពលណ្តមួយ។  
ឧ. អរតាមរណៈជាសតង់ោសរមាប់វាស់ករមិត 
បមចេកមទសសុខ្លភិបាលននរបមទស ឬ តំបន់ 
ណ្តមួយ។ 
 

អរតាមរណៈារក
មរកាយមកើត 
អ. postpartum 
  mortality rate 
បារ. taux de 
  mortalité post 
  partum/taux  de 
  mortalité 
  postnatale 

  អរតាននារកភ្ដលសល បម់ៅមរកាយមពលសរមាល។  
ឧ. ឆមបភ្ដលមានវជិារ ជើវៈចាស់លាស់អាចកាត់បនថយ 
អរតាមរណៈារកមរកាយមកើត។ 
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អរតាមរណៈារក 
មពលមកើត 
អ. perpartum 
  mortality rate 
បារ. taux de 
  mortalité  
  per partum 
 

  អរតាននារកភ្ដលសល បម់ៅមពលកំពុងសរមាល។  
ឧ. បចេុបបននមនេះបមចេកមទសសមញ្ជង្វគ េះារកមពល  
សរមាលមានការរ ើកចមរមើនខ្លល ងំមធវើឱ្យអរតាមរណៈ 
ារកមពលមកើតថយចុេះ។ 

អរតាមរណៈារក 
មុនមកើត 
អ. prenatal 
  mortality rate 
បារ. taux  de 
  mortalité  
  prénatale  
 

  អរតាននារកភ្ដលសល ប់កនុងនផទមាឱ យមុនមពល 
សរមាល។ ឧ. ញ្ជសតើមានគភរ៌តូវមៅពិនិតយនផទមពាេះ 
ជាមួយរគូមពទយជំនាញមដើមបើកាត់បនថយអរតា 
មរណៈារកមុនមកើត។ 

អរតាមរណៈមាតា 
អ. mother 
   mortality   rate 
បារ. taux  de 
   mortalité  
   maternelle 

  អរតាននញ្ជសតើមានគភ៌ភ្ដលសល ប់កនុងអំឡុងមពល 
សរមាល។ ឧ. មដើមបើកាតប់នថយអរតាមរណៈមាតា 
ញ្ជសតើមានគភរ៌តូវពិមរាេះជាមួយរគូមពទយតាមការកំណត ់
ជាពិមសសញ្ជសតើភ្ដលមានជំងឺរបចាំកាយធងន់ធងរ 
ដូចជាជំងឺទឹកមនាមភ្ផអម ជំងឺមបេះដូង ជំងឺមឡើង 
សមាព ធឈាម ជំងឺសួតជាមដើម។ 
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ឧនារូបតថមភ/កងវេះ 
អាហារូបតថមភ 
អ. starvation 
បារ. sous alimentation/ 
      sous nutrition 
 

  ភាពទទួលអាហារមិនរគបរ់ាន។់ 

អរបាសុើ 
អ. abrachia 
បារ. abrachie (f.) 
 

  វរូិបភាពាម ននដពើកំមណើ ត។ 

អរបាសយ  ូមសហាវ លើ 
អ. abrachiocephalia 
បារ. abrachiocé-     
       phalie (f.) 
 

  វរូិបភាពចភ្មលកមោយាម ននដនិងាម នកាល 
ពើកំមណើ ត។ 

អមូរត 
អ. anuria 
បារ. anurie (f.) 
 

  អាការៈាម នទឹកមនាមកនុងមបាល កមនាម។ 

អវតតមាន/អាបស់ង ់
អ. absence 
បារ. absence (f.) 
 

  អាការៈបាតក់ារចងចា ំនិង អាចឈានដល់ការបាត ់
សម រតើមួយរយៈមពលញលើមោយសរកងវេះឈាមមៅ
ចិ េ្ ឹមញួរកាល។  
(ពាកយមនេះ មរបើកនុងជំនាញជំងឺផលូវចិតត)។ 
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ឱ្សថជំនួយកមាល ងំ/
អាណ្តឡបឹទិក 
អ. analeptic 
បារ. analeptique (m) 

  សរធាតុឱ្សថ ឬចំណើ អាហារពិមសស ភ្ដលមធវើ 
ឱ្យមានកមាល ងំមឡើងវញិ និងមធវើឱ្យមានរមំោច 
របព័នធរបសទកណ្តឱ ល ឬ សរ ើោងគដនទមទៀតរបស ់
សព៌ាងគកាយ។ 
 

ឱ្សថពនារកំមណើ /
កុងរតាសបិទើហវ 
អ. contraceptive 
បារ. contraceptif (m.) 

  ឱ្សថភ្ដលមានរបសិទធភាពទប់សក ត់ការមាន 
កំណគភម៌ៅកនុងនផទមាត យ។ ឧ. មុននឹងមរបើឱ្សថ 
ពនារកំមណើ ត ញ្ជសតើរតូវមៅពិមរាេះជាមួយរគូមពទយ 
ឯកមទសមដើមបើបម េ្ ៀសផលវបិាកាងំឡាយពើការ 
មរបើរបាស់ឱ្សថមនាេះ។ 
 

ឱ្សថលាងរបសួ/ 
អាបភ់្សទហ្ង ់
អ. abstergent 
បារ. abstergent (m.) 
 

  សរធាតុថ្ន មំផ្ង មៗរបើសរមាប់លាងសមាអ តរបួស។ 

អមសហាវ លើ 
អ. acephalia 
បារ. acéphalie (f.) 
 

  វរូិបភាពាម នកាលមួយចំភ្ណកឬាងំមូលពើ 
កំមណើ ត។ 
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អុើរដូមណញ្ជហវសូ 
អ. hydronephrosis 
បារ. hydronéphrose 
       (f.) 
 

  អាការៈចាល់ទឹកមនាមកនុងវកកំ(តរមងមនាម)ភ្ដល 
ាម នអាងំហវចិសយុងមោយសរការសទេះបំពងទឹ់កមនាម 
(uretère)ដូចជាកនុងករណើ មានរកួសឬទុយមរ័។ 

អាករតសូ 
អ. arthrosis 
បារ. arthrose (f.) 

  អាការៈញូចសនាល កោុ់នំរ  មោយាម នមោគសញ្ញា រលាក
ភ្ដលបងកឱ្យសនាល កម់នាេះចុេះមញោយឬាងំ។ ជាទូមៅ 
អាការៈមនេះមរចើនមកើតមៅសនាល កជ់ងគង ់ ឬ សនាល ក ់
រតាកចំមពាេះ មនុសម្ានវយ័មលើសពើ៥០ឆ្មន មំឡើងមៅ។ 
 

អាកភ្ទ/មោហណិើ  
អ. artery 
បារ. artère (f.) 

  សរនសឈាមភ្ដលនាឈំាមមចញពើមបេះដូងមៅ    
សរ ើោងគកាយ។ ឧ. សព៌ាងគកាយមនុស្ឬសតវ
មានបណ្តត ញអាកភ្ទឬមោហណិើ ជាមរចើនរបមភទ។ 
 

អារកូឌើនើ 
អ. acrodynia 
បារ. acrodynie (f.) 
 

  អាការៈឈចុឺកចាបម់ៅរបអបន់ដនិងរបអបម់ជើងនន 
កុមារភ្ដលមានអាយុពើ៦មៅ៨ឆ្មន ។ំ 

អារកូបា តូវទិា 
អ. acropathology 
បារ. acropathologie (f.) 
 
 
 

  វទិាសញ្ជសតសិកោពើជំងឺមៅភ្ផនកចុងននសព៌ាងគ 
កាយ (extrémité de lˈorganisme)។ 
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អារកបូា ទើ 
អ. acropathy 
បារ. acropathie (f.) 
 

  ជំងឺភ្ដលមកើតមានមៅភ្តខ្លងចុងនដ ចុងមជើង 
និង កាល។ 

អារកូប ូសទើត 
អ. acroposthitis 
បារ. acroposthite (f.) 
 

  អាការៈរលាកភ្ផនកខ្លងចុងភ្សបករគបកាលលិងគ។ 

អារកូមើរគើ 
អ. acromicria 
បារ. acromicrie (f.) 
 

  អាការៈរមួតូចញុសរបរកតើននកាល ចុងនដ និង ចុង 
មជើងពើកំមណើ ត។ 

អារកូមមលើ 
អ. acromelia 
បារ. acromélie (f.) 
 

  ភ្ផនកខ្លងចុងនដនិងមជើង។ 

អារកូមមហាក លើ 
អ. acromegaly 
បារ. acromégalie (f.) 

  អាការៈរ ើកធំញុសធមមតាននកាល រចមុេះ រតមចៀក 
អណ្តឱ ត រពមាងំឆអឹងចុងនដ ចុងមជើង និង មាន 
គមក េ្ ឹងកមធវើឱ្យឆអឹងរទូងរុញមកមុញ (cyphose 
cervico-dorsale avec saillie du sternum)។ 
 

អារកសូមកលរ  សូ 
អ. acrosclerosis 
បារ. acrosclérose (f.) 

  អាការៈរកិនភ្សបកភ្ផនកខ្លងចុងនដ ចុងមជើង និង 
កាល។ 
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អារកូសងំោកទ់ើលើ 
អ. acrosyndactyly 
បារ. acrosyndactylie (f.) 
 

  វរូិបភាពភ្ដលចុងរមាមនដ ឬ ចុងរមាមមជើងសអិត 
ជាបា់ន ពើកំមណើ ត។ 

អារកូមសហាវ លើ 
អ. acrocephalia  
បារ. acrocéphalie/ 
     hypsocéphalie (f.) 

  វរូិបភាពននឆអឹងលលាដក៍ាលមោយភ្ផនកខ្លងមុញ 
និង សងខ្លងមិនលូតលាស់មធវើឱ្យរទងរ់ាយកាល 
មានោងសំភ្ប ត មហើយឆអឹងលលាដ៍ខ្លងមរកាយវវិតត 
ពយមៅមរកាយនិងមៅមលើ។ 
 

អារកសូាណូស 
អ. acrocyanosis 
បារ. acrocyanose (f.) 

  អាការៈមិនរបរកតើរបស់ភ្សបកមោយចុងនដចុង 
មជើងមឡើងពណ៌មញៀវមសលកជារបចា។ំ អាការៈមនេះ 
ករមមកើតមានមៅរចមុេះ រតមចៀក ថ្ព ល ់ និង ភ្ផនក 
ខ្លងមរកាយននមដើមនដ។ 
 

អាកទ់ើណូពាបាល 
អ. actinotherapy 
បារ. actinothérapie (f.) 
 

  វធិើពាបាលជំងឺមោយមរបើការំសមើសវ យអវុលរតា     
(ultraviolet) ការំសមើរកហមអាងំញ្ជហាវ  (infrarouge)…។ 

អាកទ់ើណូមហារ ើក 
អ. actinocancer 
បារ. actinocancer (m.) 
 
 
 

  ជំងឺមហារ ើកភ្សបកភ្ដលបងកមឡើងមោយរភំាយ 
រសមើរពេះអាទិតយ។ 
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អាកទ់ើណូវទិា 
អ. actinology 
បារ. actinologie (f.) 

  វទិាសញ្ជសតសិកោអំពើផលប េះពាល់ននរភំាយរសមើ  
ជាពិមសសការំសមើសវ យអវុលរតា(ultraviolet) 
រកហមអាងំញ្ជហាវ (infrarouge)...ននរពេះអាទិតយ 
កនុងភ្ផនកជើវមវជរសញ្ជសត។ 
 

អាកទ់ើនើត 
អ. actinitis 
បារ. actinite (f.) 
 

  អាការៈរលាកភ្សបកភ្ដលបងកមឡើងមោយរភំាយ 
រសមើរពេះអាទិតយ។ 

អាកទ់ើវា ទរ័ 
អ. activator 
បារ. activateur (m.) 

  វតថុធាតុរូបឬគើមើ(élément pysique ou 
chimique)ភ្ដលជួយពមនលឿនជើវរបតិកមម 
(reaction biologique)។ 
 

អាកទ់ើវា សយុង 
អ. activation 
បារ. activation (f.) 
 

  ការពមនលឿនជើវរបតិកមមមោយមរបើអាកទ់ើវា ទរ័។ 

អាកភ់្ស 
អ. access 
បារ. accès (m.) 
 

  អាការៈជំងឺមកើតមឡើងយ ងានហ់នខ់្លល ងំកាល ភ្ដល 
មានរយៈមពលញលើជាបនតបនាទ ប ់និង មទៀងាត។់ 

អាគូទុយម ង ់
អ. acquired 
  tolerance 

  បាតុភូតននសរ ើោងគមិនមឆលើយតបនឹងការមរបើឱ្សថ 
មរគឿងពុល ឬ មរគឿងមញៀន ភ្ដលតរមូវឱ្យមរបើពើ 
ករមិតាបមៅញពស់មដើមបើទទួលបាននូវរបសិទធភាព។ 
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បារ. accoutumance 
      (f.) 

ឧ. អាគូទុយម ងថ់្ន ងុំយមដកតរមូវឱ្យដំមឡើងបរមិាណ 
ឱ្សថមទើបទទួលបានរបសិទធភាព។ 
 

អាគូភ្ម រត 
អ. acoumeter 
បារ. acoumètre (m.) 
 

  ឧបករណ៍មវជរសញ្ជសតសរមាប់វាស់សំមឡងភ្ដល 
រតមចៀកអាចសឱ បឮ់។ 

អាគូមមរទើ 
អ. acoumetry 
បារ. acoumétrie (f.) 
 

  ការវាស់សំមឡងភ្ដលរតមចៀកអាចសឱ បឮ់មោយ
មរបើអាគូភ្ម រត។ 

អាគូសទកិ 
អ. acoustic 
បារ. acoustique  (adj.) 
 

  ភ្ដលជារបព័នធសរនសរបសទភ្ដលាក់ទងាន  
រវាងរតមចៀក និង ញួរកាល។ 

អាគូសម តាញ ូ សុើ 
អ. acousmatagnosis 
បារ.  acousmatagnosie 
          (f.) 

  ជំងឺថលងម់ា ងភ្ដលបណ្តត លមកពើរបពន័ធសរនស 
របសទកណ្តឱ លមិនអាចចាប ់ឬ ដឹងសំមឡងអវើមួយ 
បានចាស់។ 
 

អាគូភ្ហវន 
អ. tinnitus 
បារ. acouphène (m.) 
 

  អាការៈមិនរបរកតើរបស់រតមចៀក ភ្ដលហុងឹមហើយ 
ឮសំមឡងភ្បលកៗញុសពើសំមឡងរមំោចពើខ្លងមរត។ 
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អាគវើមត 
អ. acuteness /acuity 
បារ. acuité (f.) 
 

  សមតថភាពននវញិ្ញា ណភ្ដលអាចវនិិ   យអវើៗភ្ដល 
តូចឬតិចបំផុត។ 

អាគវើមតគំមហើញ 
អ. visual acuity 
បារ. acuité visuelle  
 

  សមតថភាពននចកាុវញិ្ញា ណភ្ដលអាចមមើលម ើញ 
រូបភាពតូចបំផុតបាន។ 

អាគវើមតលប ឺ
អ. auditory acuity 
បារ. acuité auditive (f.) 
 

  សមតថភាពននមសតវញិ្ញា ណភ្ដលអាចទទួល
សំមឡងតិចបំផុតបាន។ 

អាមរដណ្តលើន 
អ. adrenaline 
បារ. adrénaline (f.) 

  អរ័ម ូនមា ងភ្ដលបម េ្ញមោយរកមពញសួមរ  ណ្តល់ 
(glande surrénale)។ មគអាចផលិតអាមរដណ្ត-
លើនសិបបនិមមិតបានមដើមបើមរបើកនុងភ្ផនកមវជរសញ្ជសត។ 
 

អាណ្តហវវើឡាសុើ 
អ. anaphylaxis 
បារ. anaphylaxie 
      (f.) 

  របតិកមមននសរ ើោងគមៅនឹងសរធាតុពើមរតតាមការ- 
មលប ការចាក់ ការហិត ឬ ការប េះពាល់ ភ្ដល 
បងកជាមោគសញ្ញា មផ្ងៗដូចជា មឡើងកនទួលរមាស ់
មលើភ្សបក កណ្តឱ ស់ឬអាចបណ្តឱ លឱ្យសហុក (choc) 
និង/ឬ រហូតដល់សល បក់ម៏ាន។ 
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អាមណរវ ើស 
អ. aneurysm 
បារ. anévrisme/ 
  anévrysme (m) 
 

  អាការៈរ ើកមបា ងភាន សសរនសឈាមភ្ដលបងកឱ្យ 
មកើតមានជាអាមតរ  ូម។ 

អាមតរ  ូម 
អ. atheroma 
បារ. athérome (m.) 

  ១-គើសឱ(kyste)មកើតមឡើងមោយសរកំណក 
ញទុេះននមុន(acné)។ 
  ២-កំណកសរធាតុខ្លល ញ់មៅភាន សកនុងននអាកភ្ទ 
ភ្ដលបងកឱ្យមឡើងសមាព ធឈាម។ 
 

អាបម់រអាកស់យុង 
អ. abreaction 
បារ. abréaction (f.) 

  សភាពចិតតរបស់អនកមានវបិតិតផលូ វចិតតភ្ដលមកើត 
មឡើងវញិនូវសម រតើចងចាចំំមពាេះមហតុការណ៍ភ្ដល 
បានមភលចបាតព់ើមពលកនលងមក។ 
 

អាបភ់្ស 
អ. abscess 
បារ. abcès (m.) 

  ការបងកញទុេះមៅកនុងជាលិកាភ្ដលរលួយញូចមោយ- 
សរមមមោគ។ ឧ. អាប់ភ្សមថលើមបណ្តត លមកពើ
បោសិត ភ្ដលជាអាមើប មឈាម េះ អងត់ាមឺបាអុើសតូលើ- 
ទើកា (entamœba histolytica)។ 
 

អាម ែូស 
អ. amnion/amnios 
បារ. amnios (m.) 

  រសាបក់នុងននភាន សរុពំទ័ធារកភ្ដលអភិវឌឍមៅតាម 
ការរ ើកធំធាត់របស់ារកមៅកនុងនផទមាឱ យ។  
ឧ. មៅមពលរបសូត អាម ែូសមកើតមចញមកជាមួយ 
នឹងារក។ 
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អាមើប 
អ. amoeba 
បារ. amibe (f.) 

  បោសិតឯកមកាសិកាមានកាល ដងញលួន និង កនទុយ 
អាចមធវើចលនាបានយ ងរហ័ស ភ្ដលជាភាន ក់ង្វរ 
បងកជំងឺមួលឈាម(dysentérie amibienne)។ 
 

អាយុ 
អ. age 
បារ. âge (m.) 
 

  រយៈមពលននជើវតិរស់មៅរបស់បុគគលណ្តមួយ 
ចាបព់ើនថងមកើតដល់មពលណ្តមួយ ឬ ដល់នថងសល ប។់ 

អារ 
អ. sterile 
បារ. stérile (adj.) 

  ភ្ដលមិនអាចបងកកំមណើ តបាន (មនុស  ្សតវ និង 
រុកាជាតិ)។ ឧ. គូសវ មើភរយិភ្ដលមរៀបការយូរមពល 
មហើយមិនមានកូនអាចបណ្តឱ លមកពើបឱើនិង/ឬ
របពនធអារ។ 
 

អារនើយកមម 
អ. sterilization 
បារ. stérilisation (f.) 

  វធិើសញ្ជសតមធវើឱ្យមានភាពអារដល់បុរសឬញ្ជសតើ។  
ឧ. វធិើវេះកាតច់ងនដសបូនជាអារនើយកមមមួយភ្បប 
ដល់ញ្ជសតើ។ 
 

អាសននមោគ 
អ. cholera 
បារ. choléra (m.) 

  មោគបងកមឡើងមោយមមមោគមឈាម េះ Vibrio cholerae 
ភ្ដលរកម ើញមោយ មលាក Robert Koch មៅ 
គ.ស.១៨៨៣។ ជំងឺមនេះឆលងតាមផលូ វអាហារ 
ជាពិមសសទឹកមិនសអ ត និង ឆលងតាមនដ បណ្តត លឱ្យ 
មានការចុេះោកយ ងខ្លល ងំជាមរចើនដងមិនឈប ់ និង 
មានការកអួតយ ងខ្លល ងំផងភ្ដរ ជាមហតុបណ្តត ល 
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ឱ្យញវេះជាតិទឹក ឬ មញោេះជាតិទឹកពើកនុងញលួនអនកជំងឺ 
អាចបណ្តត លឱ្យសល ប់ របសិនមបើមិនបានពាបាល 
ាន់មពលមវលា តាមកបួន តាមជំនាញមនាេះមទ។  
ឧ. មណឌ លសុញភាពបានអបរ់រំបជាពលរដាឱ្យរស់ 
មៅសអ ត ហូបសអ ត ផឹកសអ ត មានអនាម័យ  
មដើមបើមជៀសវាងការមកើតជំងឺអាសននមោគ។ 
 

អាសុើដូស 
អ. acidosis 
បារ. acidose (f.) 

  អាការៈមិនរបរកតើមោយមានអតុលយភាពអាសុើដ
បាសននបាល សម កនុងឈាមភ្ដលករមិតpHតូចជាង 
៧,៤០។ 
 

អាសុើដួរ ើ 
អ. aciduria 
បារ. acidurie (f.) 
 

  វតតមានអាសុើដមរចើនមលើសលបក់នុងទឹកមូរត។ 

អាសុើមដមើ 
អ. acidaemia 
បារ. acidémie(f.) 
 

  ភាពចុេះាបជាងធមមតាននករមិតpH(៧,៤០) 
របស់ឈាម។ 

ាចទឹក/អាសុើត 
អ. ascites 
បារ. ascite (f.) 

  វតតមានទឹកនិងមអឡចិរតូលើត មៅកនុងភាន សមពាេះ 
បណ្តឱ លមកពើមូលមហតុមរចើនយ ង ដូចជារកិន 
មថលើម រមបងភាន សមពាេះ ជំងឺមបេះដូង...។ 
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អាមសតូន 
អ. acetone(ketone) 
បារ. acétone (f.) 

  សរធាតុអាសុើដសរ ើោងគមកើតមឡើងមោយសរ- 
អុកសុើដកមម អាសុើដខ្លល ញ់កនុងសព៌ាងគកាយ ភ្ដល 
ជាធមមតា មានបរមិាណតិចតួចមៅកនុងឈាម និង 
ទឹកមូរត។ 
 

អាមសតូនួរ ើ 
អ. acetonuria 
បារ. acétonurie (f.) 
 

  វតតមានអាមសតូនមៅកនុងទឹកមូរត។ 

អាមសតូមនមើ 
អ. acetonaemia 
បារ. acétonémie (f.) 
 

  វតតមានអាមសតូនមៅកនុងឈាម។ 

អាមសបសតូស 
អ. asbestosis 
បារ. asbestose (f.) 

  ជំងឺធូលើសួតម ាង បងកមឡើងមោយការដកដមងហើម 
រសូបចូលផង់អាម ែង់ (amiante) ផង់មា មញ- 
សយូមសុើលើកាត (silicate de magnésium) ផង ់
ភ្ដកអុកសុើដ (oxidede fer)...ភ្ដលមរបើកនុង 
ឧសោហកមម។ 
 

អូតូកាល វ 
អ. autoclave 
បារ. autoclave (m.) 

  ទូឬឆ្មន ងំពិមសសសរមាបម់ធវើមសតរ ើលកមមសមាភ រៈ 
មវជរសញ្ជសតឬសមាភ រៈមផ្ងៗ មោយមរបើចំហាយទឹក 
ភ្ដលមានកមតឱ និងសមាព ធញពស់។ 
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អូវុល 
អ. ovule 
បារ. ovule (m.) 

  មកាសិកាបនតពូជញើភ្ដលផលិតមចញពើសរ ើោងគបនត 
ពូជ (អូភ្វ : ovaire) របស់មនុស្រសើ សតវញើ ឬ 
រុកាជាតិញើ។ ឧ. ការបងកកំមណើ តរបស់មនុស្ សតវ 
ឬរុកាជាតិមកើតមឡើងមោយការរមួផ្ាំន រវាងភ្សពមា តូ- 
សូអុើត (spermatozoïde) ឬ អង់មតរ  ូសូអុើត 
(anthérozoïde) និង អូវុល។ 
 

អូភ្វ 
អ. ovary 
បារ. ovaire (m.) 

  រកមពញមភទរបស់មនុស រ្សើ សតវញើ ឬ រុកាជាតិញើ។ 
មៅមពលមពញវយ័ រកមពញមភទមនេះ អាចផលិតអូវុល 
និង អរ័ម ូនអឺញ្ជសតូភ្ហ្ វន និងរបូភ្ហ្សមសតរ  ូន។  
ឧ. អូភ្វរបស់មនុស្រសើចាបម់ផឱើមបម េ្ញអូវុលមៅ 
មពលញ្ជសតើមពញវយ័។ 
 

មអៀន 
អ. pinworm 
បារ. oxyure (m.) 

  បោសិតមណមា តូដ(nématodes)មានរបភ្វងពើ៤
មៅ៩មើលលើភ្ម រតរស់មៅកនុងបំពងអ់ាហារជាពិមសស 
មៅចុងមពាេះមវៀនធំ និងាវ រលាមក ភ្ដលបងកឱ្យ 
រមាស់។ ឧ. មកមងមកើតមអៀនមរចើនរមាស់ាវ រធំមៅ 
មពលយប។់ 
 

មអម ងហ់្ុើយ ូម 
អ. hemangioma 
បារ. hémangiome  (m.) 

  អងហ់្ុើយ ូមននសរនសឈាម(vaisseau sanguin)។ 
របជាជនភ្ញមរនិយមមៅមអម ងហ់្ុើយ ូមមៅមលើភ្សបក 
ភ្ដលមានលកាណៈពកតូចៗ ថ្ជាមនន ដុេះពណ៌រកហម។ 
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មអមា តូម 
អ. hematoma 
បារ. hématome (m.) 

  កំណកឈាមជាដំុ មៗៅកនុងជាលិកា ឬ កនុងសរ ើោងគ 
មោយមិនមានរភ្ហកភ្សបកបណ្តត លមកពើរបួស 
សរនសឈាម ឬ ការប េះទងគិចធងនធ់ងរ។ 
 

មអរ ើភ្តម/ 
ភ្សបកមឡើងរកហម 
អ. erythema/ 
  erythro derma 
បារ. érythème  (m.) 

  អាការៈភ្សបកភ្របជារកហមតិចឬមរចើនមោយសរ 
កមតត នថងឬរបតិកមមអាភ្ឡហ្ុើ (réaction allergique)។  
ឧ. មដើមបើបញ្ញរ ក់ថ្ជាមអរ ើភ្តម មគអាចមធវើមតសត 
មោយសងកត់ចំកភ្នលងភ្សបកពណ៌រកហមមនាេះ 
វាមឡើងសមសលក ប ុភ្នតវារតឡបម់កសភាពមដើមវញិ 
មៅមពលមគដកនដមចញ។ 
 

អំរបវើយ ុង/រភូណ្ត 
អ. embryo 
បារ. embryon 
     (m.) 

  គភ៌ភ្ដលមានអាយុកនុងរយៈមពលបើភ្ញដំបូង។ 
ឧ. មដើមបើបម េ្ ៀសការរលូត ញ្ជសតើភ្ដលមានគភ៌
ជាអំរបវើយ ុងរតូវរបុងរបយត័នចំមពាេះការមរបើឱ្សថ 
មិនបានរតឹមរតូវ ឬ មជៀសវាងមរាេះថ្ន កន់ចដនយ 
មផ្ងៗ។ 
 

អមំៅអភំ្បក 
អ. otitis media 
បារ. otite moyenne  

  ជំងឺម ាងភ្ដលមកើតកនុងរនធរតមចៀកបងកមឡើងមោយ 
មើរកូសព៌ាងគកាយ។ មោគសញ្ញា មានដូចជាមតត ញលួន 
ឈកឺនុងរនធរតមចៀក មហៀរទឹករនង ឬ ញទុេះ ភ្ដលមាន 
កលិនសអុយ។ 
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អំពូតាសយុង 
អ. amputation 
បារ. amputation (f.) 

  ការកាតម់ចាលតាមវធិើមវជរសញ្ជសតនូវភ្ផនកណ្តមួយ 
ននអវយវៈឬសរ ើោងគខ្លងមរត។ 
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